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Έ τ ο ς  πρώτον άριθμοΰμεν 
κ ι’ βίς τάς Π άτρας κατοικοϋμεν

Χϊληα κν’ εννιακόσια κ ι’ είκοσι κ ι’ έννιά ; 
Β ■ 
; μ ’ύιτομνήματα κι’ένστάσεις θά τή φ δ μ ε  τήΤουρκίά ;

Τοΰ κάθβ φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχιι μιά δραχμή
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^ ο ϋ  (^ ί^ ς \Λ uyuu J  WJ U ήμέραις δέκα εχβμβν κι’ οχτώ 
κ α ^ » ^ ή γ ίά γ η  συζητοΰνβ πάλιν, δίχως τελειωμό

ΕΙς δραχμάς πβνήντα μόνον τήν τοϋ έτους ουνδρομήν 
κ ι’ εϊκοσ’ πόντε τ ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γ ιά  τά  ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αΰτά 
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

Έ πιστολάς καί συνδρομάς 
προσωπικώς μόνον σ' εμάς

’Αριθμός τοϋ φύλλου είναι τοΰ παρόντος ό δεχάξη 
μ’ εκλογών πολλαΐς ενστάσεις, κ ι’ οδΟε βρέξη κ ι’ οδθε στάξη!

A i τής Χ ά γη ς  Συνδιασκέψεις 

πολλά  λόγια  χωρίς.... σκέψεις!!!

Π άλι τό σχέδιο τοΰ Γιούγκ τόν κόσμο απασχολεί 
χΓ δλοι στά μάτια τόν κυτάν τόν Σνόουντεν, σάν μιλεΐ 

κι’ έγώ τόν Χόλστα τόν κυτώ μέ τάσπρο μου τό μάτι 
μήπως δτ’ είπε τώκαμε μονάχα γιά Ινάτι 

καί τώρα μάς λησμόνησε κι’ έβούλωσε τό στόμα 
ποΰ βλέπει δτ’ ή Ε λλά δα  μας τυγχάνει πλέον πτώμα!

Ά λ λ ’ δχι! Χόλστα μου χρυσέ! πολύ σέ καμαρώνω 
καί μ’ ενα δαφνοστέφανο κι’ έγώ σέ στεφανώνω.! 

Ά ν ο ιξες  διάπλατα έσύ τήν πόρτα στήν αλήθεια 
κι’ άφοΰ τό είπ’ ή Α μερική δέν είναι κολοκύθια 

μά οΰτε παραμύθια

Μπράβο! καί νά σέ χαίρονται άκόμη κι’ οί δικοί σου 
καί αναμένω γιά νά Ιδώ ποιοί θάναι οί καρποί σου! 
Μ ά πές μου, δμως, τί ζήλεψες ά π ’ τήν ψωροελλάδα 

π ’ Ισχνότερ’ άπ’ τοΰ Φαραώ έγίνη τή γελάδα;
Πώς σούρθε αύιή ή σβελάδα;

Έ μάς ποσώς δέν έμαθεν, ώς τώρα. ή Εύρώπη 
νά δικαιώνη. Κι’ ήσαντε καί μάταιοι κι’ οί κόποι, 

ποτέ δέν πείσθηκε κανείς! 
ο ’ έμάς ώς Κράτος, κι’ ό μικρός, μά... κι’ όέπιφανής

Λοιπόν: Έ σύ τί γύρευες νά μπης, καλέ στή μέση, 
ή μήπως νά τσακώνεσαι μέ Τούρκους σοΰ άρέσει; 

ή δίκηο έχουμε λοιπόν; Π ερίεργον,, κομμάτι! 
ποΰ βρέθηκ’ ενας άνθρωπος νά ρίξη καί τ’ άλάτι!

Μά ξέρεις πώς έμπλέχθηκες σέ χώρα θεριακλήδων; 
ο τ ή  χώρα τοΰ «καφφέ γλυκύ» καί τόσων κουρελήδων;

Γνωρίζεις δτι είμαστε καί γιά κηφήνες πρώτοι; 
πώς μέ τήν πρώτη πέρνουμε καί δίχως άβιζότη; 

Ξέρεις ποΰ μ’ έπηξες τό νοΰ; 
τί θές έσύ στήν κουρελού;

Ξέρεις έσύ πώς κάνομε τάς έκλογάς μ’ ένστάσεις; 
Ξέρεις πώς πρώτα είχαμε σωρό τάς καταστάσεις; 

Ξέρεις καί τών Κυβερνητών τάς τόσας διαστάσεις 
Μάς ξέρεις άπό τήν καλή;

Ξέρεις δτι χανόμαστε γιά ζήτω σάν τρελλοί 
Ξέρεις πώς υπομνήματα σ’ αύτόν ποΰ απειλεί 
άμέσως τ’ άπευθύνόυμε καί τρέχει γ ιά .. μαλλί, 

καί...μένει κουρεμένος;
Ξέρεις πώς είμαστε ένδοξοι, χωρίς κορώνας γένος; 
Α νδ ρ είο ι, ξέρεις τ’ είμαστε καί έχουμε καί σθένος; 

Λοιπόν! Τί σούρθε διάβολε κι’ έσένα επομένως 
Τ ί ζήταγες γιά νά μπλεχθής, νά βοής τό διάβολό σου; 

καί πώς αύτό δέν τώβαλες καθόλου στό μυαλό σου; 
κι’ δπου καλά καθώτανε καί πέλαγο γυρεύει 

κι’ έτώρα τίξερομασάς; ποΰ ή Τουρκιά άγριεύει!

Ν ά ίδώ! πολύ σέ καρτερώ, πώς θά τά βγάλης πέρα 
νά μή σοΰ πάρη ό δ .,. . . .κ ι’ έσένα τόν πατέρα 

έτώρα ποΰ μας έμπλεξες ξέμπλεχτ’ άμέσως τώρα 
νά μήν μάς έλθη ξαφνικό σέ τέτοια κακιάν ώρα 

κι’ άν γίνη δτι είπες! ώ! θά Ιδης κΓ έσύ χειροκροτήματα 
τί φλογερά ποιήματα! 

ποΰ θέ νά χάσης καί τά αύγά μαζή μέ τό καλάθι 
άπό τήν πολλή σου τή χαρά, κΓ ή Εύρώπη σάντό μάθχι 

θά Ιδης τηλεγραφήματα 
καί μάτσ καί μούτσ φιλήματα! 

καθώς σοΰ στέλνω έγώ 
καί βίρα μή σέ κάμουμε στήν Γκρέτσια κΓ ‘Υπουργό!
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©ά?με£νγ}ς Α ή μ α ρ χ ο ς  λ ο ιπ ό ν  ;
r i θές νά ειπ^ κ&’ ό  Μ ο μ ο ς ;  

Yifc! τών μ εγάλω ν σου παθών ! 
γιά να ειβαι..·. ο ικ ο ν ό μ ο ς ! !!

© ά  μπί}ς λ ο ιπ ό ν  ίί δέν θά μπή ς  
τ ο ΰ τ έ β τ ι.., τί θά, χάν^ς ; 

’Καί), β ρ έ  φίλε μ ο υ ,  μ π ο ρ ε ίς ,  
μ ’ αυτά, νά. μ α ς π εθά νη ς!...
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Τό μεγάλο π α η ρ ντ ί  

τοΰ Γηροκομείου ή γιορτή

Φ.— Πόθεν ήλθες ετσι Κλάπα, ποΰσαι κατασκονισμένος 
ίδρωμένος, μουσκεμμένος σάν καραβοτσακισμένος 

Κ.— Στοΰ Γηροκομείου έπήγα τή μεγάλη τή γιορτή 
κι’ έσυχάθηκα τήν ώρα καί στιγμή ποΰ πήγα κεϊ 
καί γι’ αυτό θά τ’ άραδιάσω δλα Φάπα στό χαρτί 
γιατί τοΰτο μοΰ έφάνη σάν μεγάλο πατιρντί!

Φ .— Πρόσεχε εσύ ποΰ είδες χίλιες δυό ως εδώ παράτες 
νά μήν έκανες τά ίδια δπως πήγαινες στής στράταις 

καί σέ ποΰ πομπή ποΰ θέλεις ν’ άναμπαίζ^ς τους διαβάταις 
Κ.— Έ γώ πήγα ενας ξένος, ώς περνοΰν οί στρατηλάταις 
Φ.— Λοιπόν;
Κ.— Δέν θά είχε ξημερώσει τής Τετάρτης τό πρωΐ

κι’ δπως άνοιξα λιγάκι ποΰ λές τό παράθυρό μου 
βλέπω πλήθος νά πηγαίνω μεσ’ τήν εκτασι τοΰ δρόμου 
ανδρες νέους καί γυναίκες μέ παιδιά στής άγκαλιαΐς 
και ξεκάλτσωταις άφράταις μέ παντοΰφλες κοπελλιές 
μερικαΐς καί γκαστρωμέναις μ’ έκεϊ πέρα τήν κοιλιά 
καί νά φέρνουν και στήν πλάτη κάτι ροΰχα, μπογαλάκι 
κι’ άλλος νάχη μιά μποτίλια άλλος κάποιο πραμματάκι 
κι’ δ καθένας κάτι νάχη εις τάς χεΐρας λιγουλάκι 

καί τό πλέον μικρουλάκι

Φ.— Διάβολε! Μετοικεσίαν μοΰ θυμας τής Βοβυλώνος 
Κ.— Μήπως ελειπε νομίζεις στήν πομπή αυτήν κι’ ό δνος; 

Πλεΐστοι ό'νοι φορτωμένοι εΰρισκόνσαντε στό πλήθος 
ώς στάς εορτάς συμβαίνει δπως ξέρεις σύ, συνήθως 

είδα χήρες ποΰ πηγαίνουν μέ τούς άλλους ν’ άσπασθοϋνβ 
κι’ δλο εφέρνανε τά μάτια άπό κάπου νά πιασθοΰνε 
οίον στήριξι άπ’ άνδρα επί τέλους γιά νά βροΰνε 
είδα κάρα καί αμάξια; Τήν Κοπίδω κι’ άλλη μιά 
καί μούρχώταν ευωδία τών αλόγων ή σβουνιά 

Φ.— Τρέλλα!
Κ.— Είδα μαΰρα μάτια, ποΰ μέ κάμανε κομμάτια 

είδα μάτια τσιμπλιασμένα 
ποΰ συχαίνεται κι’ ή πέννα 
είδα στρουμπουλά κοράσια 
σάν τοΰ Μάη τά κεράσια 
μάτια ελεύθερα ώνμένα 
ποΰ μέ κύτταζαν εμένα 
μοΰτρα μακιγιαρισμένα 
ξέπλεκα μαλλιά κομμένα 
κι’ άλλα μάτια σκυθρωπά 
ποΰ μ’ άνάψανε σεβντά 
καί στό θέαμα τό πλάνο 
Φάπα, τί είχα καί νά κάνω 
πήρ’ άπόκοντα τό πλήθος



ένδυθείς καθώς συνήθως 
και μιά ποΰχε τέλος πάντων'κάτι. .· παραγινωμένα 

Ά χ! έκόλλησε σέ μένα 
καί μοΰ πρόσφερε στό πιάτο 
τό χαλβά μιλφένγ σφουγκάτο 

Φ.— Μωρέ μπράβο κατακτήσεις
Κ.— Κι’ επί πλέον θ ’ άπορήσης εγώ στοίχημα τό βάνω 

ά'ν σοΰ πώ ακόμη τ’ είδα στό Γηροκομείο απάνω 
πριν καλά-καλά προφτάσουν οί παπάδες νά διαβάσουν 

τούς ψαλμούς στήν εκκλησία 
είδα κόσμο ποϋ νηοτεύει μέ μεγάλη σιχασιά 
ξαπλωμένον είς τά δέντρα νά μασάνε τόν πατσά 
ά'λλοι νά μασάν σουβλάκια καί γαρδούμα άλλοι νά τρων 

κι’ άλλοι είς τόν μαυροπράσινόν της νά βουτάνε τόν ζωμόν 
είδα γλέντια, τουμπελέκια μέ τραγούδια βραχνιασμένα 
είδα, θεός νά μέ φυλάξοι!, τά ζευγάρια αγκαλιασμένα 
είδα ποΰχαν άπ’ τή ζέσιη αφημένα έξω οΰλα 

ποϋ σούρχώνταν άναγοΰλα 
τή Φιοροΰλα, τή Μαροϋλα τήν Κατίνα, Παναγοΰλα 
μά καί μιά ξερογαϊδάρα ποϋ τή λέγανε Μπεμποΰλα 
είδα γΰφτισσαις ποΰ ζώναν μέ κερί τήν έκκλησιά 
είδα δύο σ’ ενα δένδρο σέ μεγάλη μπερδεψιά 
νύξ Βακχίας!, αδελφέ μου, κι’ ό'χι προσκυνήματος 
νύξ παντοειδών μεθύσων συνεχούς έντέλει κρίματος 
*ιι’ έπειτα σοΰ λένε δλοι προσκυνώ τή χάρι της!, 

δτι πάν νά προσκηνύσουν 
καί δέν λέν νά πώ χαλάλι τοις 
πώς πάνε νά γλεντοχοπήσουν 

καί σάν ρόδισ’ ή αυγή ποϋ ξημέρωσεν ή μέρα 
είδα μούτρα πέρα-πέρα 

ποϋ κατάκοπα γυρνονσαν μέ τά μάτια νυσταγμένα 
καί κορμιά άπό τήν αγρυπνία, σάν καραβοτσακισμένα 
Ά λλ’ είδα καί φρικτότερα ποΰ κρύπτω έπιμόνως 

Φ.— Θά θέλης δπως φαίνεται συ νά τά ξέρης μόνος 
Κ.— Δέν πρόκειται;... άλλ’ δλα αυτά θά σοϋ τά πώ ύστέρω. 

και προπαντός νάμαστε οί δυό μονάχο κι’ Ιδιαιτέρως..

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1

Χ αιρετίζω  τόν Τρικονπην Β ουλευτή ν άκόμη όντα  
και εντεύθεν διελθόντα  

και τον εύχομαι ζω ήν στο μικρό τον βαφτιστήρι 
κ ι’ είς αύτόν και στην κνρίαν και,στό Θέμη τό Σωτήρι

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

"Ενα μπουμπούκι ρόδινο κ ι ’ ολόδροσο μιά μέρα  
οέ κήπο λουλουόόοπαρτο έφντρωα ’ έκ ε ϊ πέρα 

και τό φ νλά γα ν άγρυπνοι γοννοι τά βράύνα, βράύνα  
τό πότιζαν, τ ’ άνάοταιναν τών ϊδιω ν χίλια  χάδια  

δσο ποϋ πειό τό λοΰλονδο έθέριεψε μιάν ώρα 
κ ι ’ έγ ίνηκ ε ή πανεύμορφη h κόρη  π  πανώρηη  

πού λ έγα ν  Λίτσα τώρα 
Κ ι ’ ηλθε κ ι’ η ώρα τώρα πειά , πού λαμπροφορεμένη  
μ εσ ’ τη γιορτή τού γάμον της νυφούλα στολισμένη  

θά πήγα ινεν  ολόχαρη h ζηλεμένη ,
Κ όρη, τών όλω ν ή χαρά ώ ΐ τι χρυσό, καλό  παιδί, 

ft Λ ίτσα τον Μ ακρή  
"Ό ταν,.μ ιά  ν ύ χ τ ' άγρ ιο  πονλι.,.σ τό  πλσνμιοτό κρεββάτι 

με θερίεμμένο μάτι 
ίχ ν μ η ξ ε  σάν σίφονναι,, σαν χάρος και την ’πήρε 
καϊ τη χαρά τών όλω ν μας μαζή του συνεπήρε  

Λίτσα , τής Λάρισας χαρά στολίδι και καμάριΐ 
Σ ειρ ή να /  αν! πώς κλείαθηκες μ εσ ' τό βαρύ σκοτάδι; 

πώ ς έφυγες; καλό παιδί, ώ κ ά λλη  μας, δροσάτα 
κ ι ’ όλα μαζή χαθήκανε όνειρα, ελπ ίδες, νειάτα

I Τάς εύχάς H*S τ“δ βερμάς

γιά  να  ατείλτε καί ο’ εμάς

Είς τήν Γιώταν Φραγκοπούλου, τήν ώραίαν κι'εκλεκτήν 
καί μητέρα ζηλευτήν 

στέλλω εύχάς, λουλούδια, κρίνα κι’ εγκαρδίως τήν ευχήν 
πάντοτε νά δοκιμάζη ευτυχίαν ζηλευτήν

Είς τήν Παπανικολάου τήν γλυκύτατη Μαρίκα 
ποΰ διαρκώς στάς συγκεντρώσεις έμπροσθέν μου πάντου βρήκα 

δροσερά ν καί γλυκυτάτην μέ τά μάτια τά μεγάλα 
στέλλω πλήθος τσαντσαμίνια, μά καί τοΰ πουλιού τό γάλα

Είς τήν Μαίρη Ζέζα ποΰναι ένα. νειόβγαλτο λουλοΰδι 
στέλλω ευχήν μά καί τραγοΰδι 

νά τό χαίρωνται ci θειοι κί’ οί γονείς τέτοιο άγγελοϋδι.

Στή Μαρία τοΰ Διακίδου τήν φιλεύσπλαχνον κυρίαν 
ποΰ ποτέ δέν παραλείπει ούδεμίαν ευκαιρίαν 

γιά νά κάντ;) ευσπλαχνίαν 
ό θεό; νά δίνη πάντα καί δυνάμεις καί υγείαν.

Είς τήν Μαίρη Κωστοπούλου στέλλω τούρταν καί πουλιά 
στέλλω κρϊνα στέλλω ρόδα, στέλλω μπάμιες μι’ αγκαλιά 

στέλλω δυό μεγάλα ψάρια, γιά νά φτιάση σκορδαλιά.

Στή Μαρίκα ΙΊριονά, άποστέλλω τραχανά 
καί στον άνδρα της τόν Τάκη. άπ’ τόν ίδιο σέ πιατάκι 

στέλλω άνθη, ευχές, λουλούδια 
καί νά είναι πάντα πρώτοι σέ χορούς καί σέ τραγούδια.
Είς τόν φίλον μου έπίσης τόν Μαρίνον τόν Πετρέσκο 
ποΰ ξεσκούφωτος γυρίζει κι’ δλο παίρνει αέρα φρέσκο 

άποστέλλω σύν τοΐς άλλοις ένα ψάθινο καπέλλο 
γιά νά βάλη έπί τέλους τό ταλαίπωρο τσερβέλο.

Στέλλω κ’ είς τήν Γεωργίου τήν ώραϊα Μαριγή 
πουναι τώρα στών Πατρέων τήν φιλόξενον τήν γή 

έ'να πλήθος τά λουλούδια 
στή γιορτή της μέ τραγούδια

Καί στήν Μάρω Λυμπεράλλη 
ή Καμπάνα πάντα ψάλλει 

τάς σπανίας άρετάς 
άποστέλλουσα έπίσης τάς ειλικρινείς εύχάς.

Στον Γεράνιον τόν Πάνον τόν καλόν συνδρομητήν 
διατόρως τοΰ φωνάζω τήν ευχήν τήν εκλεκτήν 

νάχη πάντοτε τά πλούτη τ’ ούρανοΰ καί τ’ αγαθά 
καί δ οίνος ευτυχίας διαρκώς νά τόν μεθά.

Είς τόν Ντότσικαν τόν ΙΙάνον άποστέλλω μίαν πήττα 
καί νά φέρη πάντα τίγκα άπό ψάρια τή γαΐτα.

Είς τόν Τάκην Κοτρονόπ’λο τήν έγκάρδιον ευχήν 
μία νύφη ώς τήν θέλει, μά μέ προίκα, κι’ εκλεκτήν

Είς τόν Τάκη Χασαπόπ’λο έκ τών πρώτων Δικηγόρων 
άποστέλλω κόφα άνθέων, ώς ειλικρινές μου δώρον.

Εις τόν Τάκη Πρεβεζάνο άποστέλλω πλέον βέρραν 
καί συνάμα γιά τό κόμμα τροχισμένην τήν μαχαίραν.

Είς τόν φίλον Παναγιώτην τόν αγαπητόν Ψαλλίδα 
άποστέλλω εν άρνίον, μία τοΰρτα καί μιά γίδα.



Στόν ΙΙετρόπουλον τόν Πάνον, πώχει μάτια λιγωμένα 
εκλεκτά λουλούδια στέλλω, στή γιορτή του ένα—ενα.

Είς τόν Παναγή Βουρλούμην, Βουλευτήν τών ’Αθηνών 
άποστέλλω μπουγαρίνια, κι’ ενα ζεύγος εκ χηνών.

Εύχομαι στόν Πάνον Μπροϋτζο πάντοτε χαρές και γέλοια 
και ό φούρνος του νά βγάζη σέ χιλιάδες τά καρβέλ ια.

Είς τόν Παναγιώτην δμως τόν πολύν Πυλαρινόν 
ποΰ τόν ξέρω πάντα πρώτον και καλόν θαλάσσινόν 
ν’ αρμενίζουν τά καράβια πάντα μέ καλόν καιρόν 
καί τοΰ στέλλω έ'να καρπούζι, γινομένο, δροσερόν

Στόν Άναγνωστόπ’λο Τάκην πρώτον επιπλοποιόν 
νά'χη πάντα πρώτης φήμην κατά τοΰτον τόν καιρόν 

μά καί άνθη τ’ αποστέλλω καί πεπόνι δροσερόν.

Είς τόν Πάνο Σωτηρόπ’λο Δικηγόρον εκ τών πρώτων 
ποΰ ή «Δικαστική» του κάνει τελευταίως μέγα κρότον 

άνθοστόλιστο στέφάνι μέ τραγοΰδι γκαρδιακό 
καί προ πάντων φιλικό.

Εύχομαι καί είς τόν Πάνον τόν καλόν μας Άτζουλάτον 
χρόνια χίλια ευτυχισμένα 

καί ταχέως τά τυριά του νά τά βλέπχ) πουλημένα 
Στόν Τσαλδάρη Παναγήν, δστις λείπχ) απ’ τήν αυλήν 

εύχομαι τορόν εύρεΐν, νά γυρίσχ) στήν Βουλήν 
Στόν Π. Κόκκαλην τόν φίλον, εργολάβον Καλαβρύτων 
άποστέλλω τά λουλούδια μετ’ ευχών μου τών αρρήτων

Είς τόν Πάνον Δοΰβον φίλον δικηγόρον εκλεκτόν 
δυό νεράιδες άποστέλλω καί Βαρβίτου άσμα γλυκόν 

ώς καί χίλιας χειραψίας έκ Θερμών χαιρετισμών.
Στά Καλάβρυτα έπίσης στέλλω εϊς τόν Π. Τσαπάραν 

τήν δεσποτικήν Τιάραν, καί τοΰ εύχομαι τά χρόνια 
Μαθουσάλια νά ζή 

νά τόν χαίρονται οί φίλοι ώς καί γώ μ’ αυτούς μαζύ.
Είς τόν Πάνον Ζαρναβέλλην φίλτατόν μας έκ φιλτάτων 

άποστάλλω ενα πλήθος φορεμάτων κι’ αρωμάτων 
μιά σαμπάνια άποστέλλω εκ τών ποιο πολύ άφράτων 
λόγια, φούμαρα, ή τοΰρταν καί ανέμους έπ’ ύδάτων. 

Άποστέλλω κατ’ ευθείαν είς τόν Πάνον Μπουκουβάλαν 
δυό αρνιά καί δυό λαυράκια στή μπενζίνα μέ τρεχάλαν 

Είς τόν Παναγιώτην Γεώρμαν νύμφην στέλλω σάν μοντέλο 
μά νά έ'χη δά καί προίκα άρκετήν έπίσης θέλω.

Στόν Βογάσαρη τόν Πάνον ποΰ περιπατεΐ μέ πόζα 
άποστέλλω καμπανίτην ώς καί μιά μικρή γαζόζα 

Πολλά σίδερα τοϋ στέλλω καί λαμπιόνια στό τσουβάλι 
τριαντάφυλα μιά κόφα, τσατσαμίνια στ’ άνθογιάλι 

Εις τόν Μέγαρη τόν Πάνο ένα δίσκο μέ γλυκά 
καί μέ σάντουι'τς άκόμη μά πολύ προσεκτικά 
ρόδα κόκκινα επίσης τής φωτιάς καί δροσερά 

καί νά είναι θρονιασμένη πάντα σπήτι του ή χαρά.

Είς τόν Δρούγαν στάς Καλάμας, φίλτατόν καλόν μας Πότην 
ξακουσμένον καί μ’ ιδέας, ζωηρότατον αγρότην 

εύχομαι πολύ ταχέως νά τόν ΐδω σ’ έκλογάς 
καί αύτόνε νά τόν ΐδω στούς άγρότας βουλευτάς 

Εϊς τόν Σαφαρήν τόν Πάνον τόν καλόν Συμβολαιογράφον 
άποστέλλω πλήθος τίτλων συμβολαίων καί εγγράφων 
καί τοΰ λέω τέλος πάντων τοΰ φιλτάτου μεσ’ στ’ αυτί 
δέν τοΰ στέλλω τά λουλούδια αν ευθύς δέν παντρευτώ

Είς τόν Τάκην Τσιοιγώτην ξάδερφό μας άπ’ τό Γιάννη 
στέλλω έν’ άπολυτήρίο μέ χαρτί καί μέ μελάνι 

Στόν Γιωτόπουλο τόν Πάνο δικηγόρον έν Κερκύρα 
άποστέλλω μίαν μπύρα 

καί τοΰ εύχομαι νά χαίρη πάντα τή χρυσή του μοίρα 
Είς τόν Πάνον καλόν φίλον δικηγόρον Χωραφάν 
εύχομαι νά κάμχ) τόσα ποΰ νά μή το 3 τά μετράν 

Στόν Μπαχάν τόν Παναγιώτη στ’ Άγριδένκα ποΰ ζή 
εύχομαι τά χίλια χρόνια ανθη στέλλοντας μαζύ 

Είς τόν Παπαγεωργίου Παναγιώτην στέλλω μπύραν 
καί τοΰ εύχομαι νά χαίρη τήν ώραίαν του κυρίαν # 

μά καί πάντα ν’ απολαύω έξαιρέτως εύτυχίαν 
Εις τόν Τάκην Γεωργόπ’λον δικηγόρον έκλεκτόν 

ποΰ τόν βλέπω είς τά κέντρα κομιλφώ καί τακτικόν 
ανθη στέλλω ώ; συνήθως 
καί πελάτας ένα πλήθος 

Καί είς τόν Παπαχρυσάνθου Τάκην φίλον μου σπουδαΐον 
ένα κάνιστρον γεμάτο άποστέλλω έξ άνθέων 

Στόν Κουρμέντελον τόν Τάκη τόν καλόν μας ιατρόν 
έν βαρέλιον έκ ζύ&ου άποστέλλω δροσερόν 

Είς τόν Πιερρήν τόν Τάκην μανδολϊνον άποστέλλω 
καί τοϋ εύχομαι υγείαν σιδηράν καθώς τό θέλω 

Είς τόν Τάκη Άναγνωστόπ’λον δικη/όρον τε καί νέον 
έν βαρέλιον κονιάκ υπερπλήρες καί γεναΐον

Στόν Παναγιωτόπ’λον Τάκην τής Τραπέζης τόν Ταμίαν 
εύχομαι νά χαίρη πάντα την καλήν του τήν κυρίαν.

Είς τόν Τάκην Ντρέν ποΰ είναι ένα πρώτης παληκάρι 
πίπερμαν, Βερμούτ τοϋ στέλλω καί μιας γίδας τό ποδάρι. 

Είς τόν Τακην τόν Σταθάτον στέλλω μποΰτι γεμιστό 
κι’ εύχομαι νά τόνε βλέπω δπως πάντα γελαστό.

Στόν ΙΙαναγιωτόπ’λον Τάκην τοΰ καλοϋ Παρασκευά 
στέλλω τουρτος. στέλλα) ανθη ώς κο.ί δίσκον μέ γλυκά.

Εις τον Τάκην τον Λιακόπ’λον άποστέλλω μπουγαρίνι 
καί νά χαίρη *ήν κυρίαν ποΰναι έ\α φιγουρίνι.

Εις τον Τάκην τόν Γαρέζον τόν Έιίτροπον τοΰ Κράτους 
αποστέλλω τάς εύχάς μου καί πρός τοϋτον τάς εμπράκτους 

ητοι στελλω κατσαρόλαν μέ δυό γάλους παχυτάτους.

Εις τον Τάκην Λιάλιον στέλλω έν χρυσοΰν Λιβανιστήριον 
ώς έπίσης εισιτήριον 

γιά νά μπή σέ μογαστήριον 
Εις τον Πάνο Μαρινόπ’λον εις τόν Πϋργον Δικηγόρον 

εκ Πατρών τοΰ στέλλω νύμφην βαρυπροίκιστον ώς δώρον. 
κι’ άν έξέχασα κανένα 

συγχωράτε μέ κι’ έμένα 
γιατί οπως φίλοι τώρα τά μυαλά άπ’ τή ζέστη πάνε 

είς τόν Πΰργο λειτουργάνε,
Τέλος στελλω μαζί σ’ δλους τή θερμή μου τήν εύχή 

Μαθουσάλια τά χρόνια χίλια νάναι κΓ ευτυχή.

Είδος ώρα τελευταία  

μέ μιά είδπαι σπουδαία

Τέλος τώρα καί ή ώρα τής διακοπής επέστη 
άπό τήν πολλή τή ζέστη 

Δέν άντέχομεν. ’Εγίνη τό μυαλό μας πειά κουρκούτι 
κι’ δποιος κάηκε, ποΰ λέει καί ό μΰθος στή γιαούρτη 

τήν φυλά τήν ώρα τούτη 
άλλως τε κι’ εισπράξεις πρέπει νά ποιήσω μερικάς 
γιά νά εχομεν εκδόσεις τοΰ λοιποϋ χρωματιστάς 

ας θ ’ άρχίσ’ άπ’ τοΰ Σεπτεμβρη δέκα πέντε τακτικάς


