
θά βγαίνη πάντα τό πρωί έκάστης Κυαιακής 
κι’ ό ΑΡΒΑΣ θαν’ υπεύθυνος συντάκτης κι’ ίδρυτής

Έ τ ο ς  πρώτον άριθμοϋμεν 
κ ι’ βΐς τάς Π άτρας κατοικοΰμβν

Χ ίλ’α καί βννηακόσία κ ι’ είκοσι κ ι' έννηά 
ποΰ ή πόλις γιά νβράκι πίνει απόπατω ν ζουμιά

Δευτέρου φύλλου αριθμός 

καί τώ ν ’Αρχών ό σκοτωμός

ΕΙς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν 
κ ι’ εΐκοσ’ πέντε τ ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γιά τά  ξένα μέρη δμως εν δολλάριον, κ ι’ αϋτά 
εις τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά

Τοΰ κάθε φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχα μιά δραχμή

Έ πισ τολα ί καί συνδρομαί 
άπευθυντέαι πρός εμέ

Ό  Κλάπας συνεχίζει τήν διήγησιν  

μέ τών Π ατρΰν τή ν ιτεριήγηοιν

Κ.— Χριστός Άνέστη καί πολλά τά έ'τη σου, βρέ Φάπα,
Φ.— 2 ’ ευχαριστώ καί σ’ εύχομαι ομοίως, φίλε Κλάπα, 

δμως προχθές μοΰ τώσκασι-'ς καί μώφυγες μπαμπέση 
κι’ έτσι καί τήν διήγησιν μοΰ άφηχες στή μέση 
μά τώρα,., θέλω νά μοΰ πής καί τάλλα στήν αράδα 
καί πρώτα· πώς έπέρασες ετούτη τή ’βδομάδα 
πήρες αρνί; βγήκε παχύ;... ή... βγήκε κολιτσίδα...;

Κν=^_Άναστενάζω νά στο πώ! γιατί d m  δέν... είδα! 
χωριάτες καί χασάπηδες ouv μ’ ειδ^ν^.. σακάτη, 
ζητούσαν νά μοΰ βγάλουνε φασκιά από τη πλάτη

Φ.— Καί δέν έπήγαινες, κουτέ, πείό κάτω νά ψωνήσ^ς;
Δέν έ'παιρνες στο πείσμα σου πατσαϊς νά τηγανίσχις;

Κ.— Ξέρω.... τά χάλια μου γελάς κι’ εσύ, καθώς οι άλλοι.... 
γιατί κι’ εγώ δέν έκλεψα γΐά νόίβγω άπ’ τό χάλι 
κι’ αισχροκερδής δέν ήμουνα σάν κάποιονε μπακάλη, 
ποΰ τήν οκά μοΰ ζύγιζε τρακόσα δράμια μόνο 
ούτε /ιά γάλα ’πούλησα νεράκι μέ τό χρόνο 
ούτε γιά μόσχο ’πούλησα καμμίά παληογελάδα 
ούτε και θέσι είχα καμμίά στήν ψωριασμένη Ελλάδα. 
Γιά βούτυρο δέν ’πούλησα τά ξύγκια, στον κοσμάκη 
δέν γύρεψα νά τούπερνα γιά τόκο τό σακάκι, 
μά μ’ έγδερναν καθημερνώς κι’ έτοΰτοι μά κι’ εκείνοι.... 
κι’ ετσι, ποΰ λές δέν έμεινε στήν τσέπη μου καντίνι.

Φ.— Και ποΰ λοιπόν επήγαινες; Άφοΰ λεπτά δέν είχες;
Σ’ ακούω και σηκώνονται τής κεφαλής μου ή τρίχαις;

Κ.— Μά μήπως μοΰ άφήκανε... λεπτά στο πορτοφόλι; 
μπακάληδες, χασάπηδες, ψαράδες καί διαβόλοι, 
τά δέκατα, τά ώνια, διόδια κι’ οί φόροι 
μαμαΐς καί φαρμακοποιοί παπάδαις καί ντετόροι 
τοΰ Κράτους τά χαρτόσημα γραφιάδες, δικηγόροι 
μανάβηδες, υπάλληλοι κι’ οί φίλοι μας έμποροι,

ποΰ γιά τρεις πήχες σάβανα, τόσα ζητοΰν... κουτέ, 
π ’ αν τό καλοσκεφτόσουνα;... δέν πέθαινες ποτέ!

Φ.— Καταλαβαίνω.
Κ.— Τίποτε δέν ένοιωσες ακόμα!

Τά βάσανά μου τά πολλά, ποΰ νά στα πή τό στόμα 
καί τά κεριά π’ αγόρασα βρωμούσανε ξυγκίλα, 
ποΰ καθώς ήμουν νηστικός, μούρχόταν ξεραΐλα

Φ.— Αλλά θ ’ αγόρασες αυγά;
Κ.— Οϋτ’ άπ’ αυτά δέν είδα!

μονάχα ένα πισινό από σκωκέρα γίδα, 
ποΰ διόλου δέν τό χάραζε ή τροχιστή λεπίδα 
κι’ έτράβαγ’ από δαύτηνε, χωρίς καμμίάν ελπίδα!

Φ,— Δέν έφαγες τουλάχιστον κι’ εσύ τή μ α γ ε ρ ί τ σ α  
τό εθνικό μας, φαγητόν; ποΰ τρώμε τή Λαμπρίτσα;

Κ.— ΤΩ! βέβαια καί μ’ έπίασαν κοψίματα συνάμα 
κι* ευτύχημα, ποΰ κένωσιν ύπέστην έν τφ άμα 
γιατ’ άλλως τώρα θάμουνα μέ τούς νεκρούς αντάμα...!

Πώς στήν άποκαθήλωσιν ό ναύτης οτραπώτης 

έχ  γυναικές ξυλίζεται μά... φεύγει, αάν Ιππότης

Κ.— Έ μαθες δμως, Φάπα μου, τήν άλλη απελπισία; 
μΐά χήρα, ή ούτως είπεΐν Κυρία σ’ εκκλησία; 
ποΰ'θελε σώνει καί καλά αυτή κεριά νά βάλη 
είς τό Σταυρό δπως ήθελαν νά κάμουν τόσοι άλλοι; 
Καί άνοιξ’ έ'να πατριντί, ποΰ μ’ έχει πίάσει ζάλη 
κι* άπόρησα ποΰ λές, γιατί νά θέλχ) μΐά Κυρία 
νά βγάλτο μόνη τοΰ Σταυροΰ τοΰ δόλιου τά Κηρία 
καί νά τοΰ βάλ^ νά κρατή άπ’ τά δικά της... τρία!

Φ.— Δέν ξέρω.., άλλ’ ώς έμαθα τό κάνει κάθε χρόνο!...
Κ.— "Ωστε τά κάνει... τακτικά...;
Φ— Καί μάλιστα μέ πόνο

Ά λλ’ δμως τί άπέγινε;



Κ.— Μέ πίάνουνε τά γελοία
Φαντάσου πώς έθύμωσε κι’ άνοίγο'τας τά σκέλια, 
τήν είδ’ αμέσως νά όρμά, καθώς όρμά τό βώδι, 
οπότε άλλη έφτασε κι’ έσήκωσε τό πόδι 

γερή κλωτσιά, μεσ’... τήν κοιλιά τοΰ ναΰτη, νά τοΰ δώση. 
Κι’ ό ναχ^της...

Φ.— Δέν.. τής τώπίανε; τόν κλώτσο νά γλυτώσω;
Κ.— Τροβήχθηκε σαν φρόνιμος,., άκόμη πάρα πίσω, 

καί τότε... τόιε... Φάπα μου, έκόντεψε νά σβΰσω 
γΐ«τ’ είδα πράγματα πολλά 
καί γελοία μ’ έπιασαν τρελλά, 
ποΰ δέν θά λησμονήσφ!... *■

Π ολύτιμος διήγησις περί ’Επιταφίων 

π«ς πήγε ή πόλις ν ά  γ ενή  σωατό Ν εκροταφεϊον

Φ.— Περί επιταφίων δέν μοΰ είπες κάτι τι;
Κ.— Τί νά σοΰ είπώ, ποΰ νά σοΰ π ft 

καί ό παπάς σου μεσ’ στ’ αυτί 
Στοΰ Άη-Γιώργη τήν πλατεία μάχη άνοίξανε δεινή 
’Αστυφύλακες καί ναΰταις καί στρατιώταις ΓΙατρινοί 
κι’ έπεσαν τά βαρελότα καί τά γκλόπ κι’ ή πετρίαΐς 
κι’ άλλοι έμάχοντο μέ ξύλα, κι’ άλλοι έδιναν κεφα-

[λχαϊς
κι’ άνοιξαν φαρδίαϊς πληγαΐς 

κι’ οί παππάδαις άπ’ τό φόβο εμαζέψανε τά ράσα 
έτοιμοι γιά τή φευγάλα 
νά τό σκάσουνε πηλάλα 

κι’ ετσι έγιν’ έκεϊ πέρα έ'να ποδοβολητό 
κι’ έφθασ’ ή φωνή άπ’ τό φόβο, ώς τόν εκτον ουρανό 

Καί τό αίμα σέ λιγάκι 
έ'καμ’ Ενα ποταμάκι 

χάρις στήν πολλήν ά\ δρείαν τοΰ Στρατοΰ καί των Ναυ
τώ ν

καί των άλλων υπαλλήλων, ήγουν ’Αστυνομικών 
Κι’ ευτυχώς ποΰ μεταξύ των διελύθη τό κακό 
κι’ άλλοι στο Νοσοκομείο μέ τό καύκαλ’ άνοιχτό 
ώδηγήθηκαν, κι’ ούτ’ έ'νας έπειράχθη άπ’ τό λαό 

Φ.— Μωρέ χάλι!!
Κ.— Χάλι μόνον; Νάτοι ποιοι νά σέ φυλάν

σώχουν βάλει αί Κυβερνήσεις,καί μέ σένανε γελάνΐ 
’Α π ’ τοΰ Γηροκομείου τή Γιορτή  

τά έαα είδα μέ ’ντροπή....

.. ..Φ.— Δέν μοΰπες στο Γηροκομείο δν πήγες καί τί είδες 
Κ.— Έπήγα καί απάντησα γυναίκες, ζώα, γίδαις

ανθρώπους, κάρα, δίτροχα καί άλλα τροχοφόρα 
ποδήλατ’ αΰτοκίνητα καί μία νεκροφόρα! 
κι’ ανέβηκα κι’ εγώ μετά τών άλλων 
τοΰ κόσμου τά κουσοΰρία πάντα ψάλλων 

Φ.— Καί τί είδες εκεί ’πάνου;
Κ.— Είδα πρώτη τήν Κατίνα

τήν Ελένη, τή Ζιζή, τήν Κατερίνα 
τήν άφράτη, σά'ν νεράιδα Κυρίακοΰλα 
τήν ξυλένια καί πικάντικη Σοφοΰλα 
τή γαρμπόζικη Μαρί, τή μοδιστροΰλα, 
τή Μιμή μέ τήν ωραία τή γαμποΰλα 
τή Γίωργίτσα, τή Μαρίτσα, τήν Μπεμποΰλα 
τήν χονδρή τή Νίτσα είδα, τήν Άνοΰλα 
μέ τά μάγουλ’ αναμμένα τήν Άνθοΰλα, 
ποΰ τά είχε άφιμένα εξω οΰλα 
μέ τά μάτια, ποΰ άνάβουν τήν καρδούλα,

ποΰ μονάχα τέτοια μάτΙα εχ' ή Φοΰλα, 
μά.... κι’ έν γένει τά κορίτσα είδα ούλα.

Φ.— Είδες τή Φωφώ τοΰ Ράφτη;
πουν’ άπό τό Καρδιακάφτι;

Κ.— Καί αυτήν άκόμη *ίδα
τά σκαμνάκια ποΰ .. έπήδα 
κι’ είδα ακόμη τά φουστάνια 
μ’ δλη τή φοικτή μου λάνία 
πώς τ’ άνέβασαν πολύ 
καί τό κέντημα τό είδα 
μέ καπέτα τρέ-ζολί 

κι’ άπ’ τήν πείνα, δπου είχα γιατί έκανα καί κοΰρα 
μοΰρχετο διπλή λιγοϋροΐ 

Φ.— Δέν έγλέντησεν ό κόσμος εκεί πάνου στά βουνά;
Κ.— Ά ! εξέχασα πώς είδα κι’ εκειδά τό....ρετσίνά 

ποΰ σοΰ τόκισε τριάντα τά λεπτά τοΐς εκατό 
καί σοΰ τράβηξε τό βρόγχο νά σοΰ πνίξχ) τό λαιμό.

Φ.— Τέτοιο/, Κλάπα,... μ’ άναφέρεις;
Κ.— Σοΰ θυμίζω άπ’ δτι ξέρεις

’Άλλοτε θυμάσαι τούτον μέ καπέλλο μαλακό 
μέ τήν άσπρη τήν κορδέλλα σαν τής τούρτας τό γλυκό; 

Φ.— Τό θυμάμαι καί γελώ 
καί τά μάτια σου φιλώ 
καί έντύπωσι μοΰ κάνεις 
πώς εσύ ό μπεχλιβάνης 
τό θυμάσαι.... κι’ άπορώ!..

Κ.— "Ολ’ ήμερα έκεϊ ποΰ λές, δλοι πιάνανε τό... δάσος
κι’ δλοι κάτι ’κάναν, μόνον εγώ ό βλάκας ήμουν άσσος, 

κι1 δταν ήρθε μεσημέρι 
μωρέ, Φάπα, χασομέρη 
πώς μπορώ νά τό ξεχάσω, 
πούχ’ άνάψει σαν τό πράσσο!

Καί τ’ απόγευμα στο μπάλλο δοκιμάσθηκαν πολλοί 
κι’ δπως άναψε τό γλέντι, δλοι ’κάναν σάν μουρλοί.

Φ.— Καί αυτό;
Κ.— 'Έως τό βράδυ, ένφ πίπιζα λαλεϊ

καραμοΰζαις, τουμπελέκια, λαντερνίέδες πολλοί 
μαντολίνα καί λαβοΰια κι’ έζουρλάθη ή πειό δειλή, 
καί τό βράδυ στο_ίρο;~ είδα τής καρροδρομίαις 
μ~. ^μένους, μεθυσμέναις 
άναψοκοκκινισμέναις 

νά τούς πέφτουνε τά σάλια, νά φιλιώνται ’γκαρδιακά 
κι’ αύτοκινητοδρομίαις, 
ποΰ δέν στέκαν λογικά
άλλ’ άς ζήσουμε τοΰ χρόνου κι’ άς ίδοΰμε πειό κακά 

Κι’ έτσι έλήξανε τά πάντα 
τής Λαμπρής μας τά συμβάντα

Δ υ ό  λέξεις χά ρ ιν  ποικιλίας 
ώ5 είδος τι καταγγελίας

Μάς είπανε πώς κάποιος μέ γυαλιά 
στους Κινηματογράφους κάθε βράδυ 

γυρίζει πάντα νάβρη άγκαλιά 
προ πάντων δταν γίνεται σκοτάδι 
καί προξενεί μεγάλες φασαρίαις 

σέ κόραις ή σέ χήραις καί κυρίαις!

Μά πρέπει ενα τέτοιονε κορσέ 
νά τόν μαζέψη ή Αστυνομία 
νά πάψη νά γυρεύχ) τό χασέ 

κι ’ δ μπόγιας νά τόν πιάση μέ τή μία



Νέαι δηλώσεις τβΰ ΛευΘίρη 
στ’ "Αστρους, w ’ Ά να π λ χ ο ΰ  τά μέρη

Περαντζοδαις, πατινοδαις! τ’ είλαι τοΐτα, βρε, Λευθέρη; 
Τώρα, μέσ’ τό καλοκαίρι 
τί τά ήθελες έτοΰτα; 

τι έγΰρευες, γιά πέσμου, τ’ Άναπλίοΰ νά ίδής τή.... βοΰτα:

Ή  πολλαΐς περιοδείαις 
μ’ έχουν βάλει σ’ άμαρτίαιςΐ 

Τι γυρίζεις καί γυρεύεις πανηγύρεις κι’ έορτάς, 
η μην πρόκειται Προέδρου νά κουρτίσης έκλογάς;

Σοΰ εμΰρισε πιστεύω κι’ από τοΰτο τό ψητό 
μ’ άν τό θέλης.... Ά ς  σοΰ ελθη πολύ γρήγορα κι’ αυτό; 

Τώρα πώχεις τό μαχαίρι λογαριάζεις τί θά φάς; 
τώρα Σ’ είσαι ό Θοδωράκης, ποΰ μονάχος σου κερνάς!

Μά κ’ έγ’ ομως σέ θαυμαζω τί σοΰ κατεβάζ’ ή κοΰτρα 
τσ’ δλοι κάνουμε μπροστά σου τσ’ από μία..,., κολομοΰτβα 

κι’ άς μάς πιάνει ρί—πί—τί 
ποΰ δέν βρίσκουμε γιατί.

Τί ζητούσες κ’ εγυρνοΰσες σοβαρά στο Πορτοχέλι 
συ ποΰ ξέρεις πώς γλυστράνε, πείό καλλίτερα απ’ τό χέλι, 
τί στο Άστρος εζητοΰσες υποσχέσεις νά ξερνάς, 
άφοΰ πάντα δ,τι λέγεις μετ’ ολίγον τό ξεχνάς;

Τί μιλοΰσες γιά Ροκφέλλερ Ιατρών καί ιατρείων 
είς τήν χώραν τών Άστρείων, 

άφοΰ έ'χομεν ανάγκην από έ'ν φρενοκομεΐον 
ποΰ νά πίάνη άπ’ τή Καβάλλα κ’ ώς στήν ’Ήπειρο νά φθάνη 
νά περνάς άπ’ τήν ’Αθήνα κι’ οΰτ’ εκεί σταθμό νά κάνη, 
νά τραβά κατά τήν Πάτρα καί τήν Κρήτη ν’ άνταμώνχ) 
κι’ ετσι δλη τήν Ελλάδα όλοτρόγυρα νά ζώνχ), 

ποϋ κανείς νά μή γλυτώνη, 
δπως εδεσες ώς τώρα τό Στρατό καί τον Τσαλδάρη 
κι’ δλη γύρω τήν Ελλάδα στοϋ βρακίοΰ σου τό ζωνάρι.

Νά μάς ζήσης! ώ! Πατέρα! 
δ Ρωμηός ή παπαρδέλλα 
πάλιν κράζει... Ώσανά! 

νά τοΰ δώσχις γιά χαιήρι δυο κλωτσίαΐς στά πισινά!!

Κι' εσυ στον εξώστη τοΰ Νομάρχη
εχαιρόσουν ποΰ σοΰ λέγαν νααιάς ζήση^..· ώ! Μονάρχη! 

κι’ ετσι μίλησες, Λευθέρη 
γιά τον Μέγαν Τιμονιέρη 

καί καλλίτερα τούς είπες τό καράβι πώς θά πάς, 
ά'ν ώς αύ'ριο μέ τούς φίλους δέν προφθάσεις νά τό φάς 

Κι’ δλοι σοΰλεγαν νά ζήσχις 
σπεΰσε νά τηλεγραφήσης 

καί στους ά'λλους Έλληνάδες πουν’ τό μάτι τους γαρίδα 
καί σέ λίγο.... δ καθένας πούχε ξάπλα τήν άρίδα 

διάβαζε στή ’φημερίδα, 
πώς τό Κράτος θέ νά γίνϊΐ άγνωρίοτων κατοικία 
κι’ δλοι έθαύμαζαν, εσένα, γιά τή νέα σου Σοφία

Κι’ έπ’ αυτοκινήτου ’πήγες κι’ έπεσκέφθης κι’ άλλα μέρη 
καί στήν Τύρινί α καί στ’ ’’Αργος... νά μάς ζήσης Τιμονιέρη] 
κι’ ετσι εσκουξε κι’ δ Κούζηςνέος Γερουσιαστής 
μόλις σ’ είδ’ δσο νά φάη.... Φτοΰ! νά μή μοΰ βασκαθης!
Μά μ’ 8τ’ είπες καί δέν είπες πάλιν ?καμες έφέ, 
άφοΰ είπες έκ χειμάρων έρχονται καταστροφαι 

πώς θά γίνη τ’ "Αργος Κοΰκλα 
πώς θά κάμης τήν πανοΰκλα 

νάρθχι νέα κατ’ αΰτάς 
και μέ νέας εορτάς

ή νεώτερα ΙΙασχάλια 
θά μάς πής για τάλλα χάλια!

’Αλλά τ’ ήθελες Λευθέρη 
στής Κορίνθου καν τά μέρη; 
καί ν’ άκοΰς άπ’ τον μπαρμπέρη 

γιά τοΰ γάιδαρου τον κό... νά σοΰ λέβ σαβαρά.;
Τί εχοΰρευες ’κεΐ πέρα στής Κορίνθου τά νερά; 
τώρα νάτα τί σοΰ ψάλλουν οί «αγνώριστοι» θνητοί, 

καί τά νεΰρα σου λιανίζουν 
καί τά μάτια σου γυρίζουν 
καί γίαλίζουν καί λίαρίζουν 
ποΰ ζητοΰν τό κάθε τι

Τέλος πάντων τί σπουδαία είσαι γεροκεφαλή!
Σέ θαυμάζω καί στο σβέρκο σοΰ τό στέλνω τό φιλί! -

Πώς άπό τή ν C iy y p e —Φ ερενκσβάρο  
φάγαμε χαστούκια, μέ τό κάρρο

Τό λοιπόν κι’ ή Φερενκσβάρος μάς ένικησε κι’ αυτή 
άφοΰ νάρθχι τήν πληρώσαν τόσοι Πατρινοί, κουτοί 
καίτοι ή Νίκη έκ τών προτέρων σ’ δλους ήτανε γνωστή 
κι’ Ιτσι νά.. κι’ ή κουταμάρα πώς δοξάζεται κι’ αύτή!..]

Φερενχσβάρος, Φερενκσβάρος, 
ποΰ μά; έκοψες τό θάρρος 
Τώρα ποιος εδώ θά πίάση 
δλους νά τούς ξεσχεπάση; 
ποίός θά πίάσχι άπό τ’ αυτί, 
τήν παρέα τή μικτή;

"Η., μή τά σπασμένα πρέπει νά πληρώσωμεν εμείς, 
ένφ άλλοι καλοτρώγουν άνευ ϊχνου; εντροπής;
Δέν μοΰ πάει στο τσερβέλο νά μή έχουμε κουκοΰτσι 
καί τά πόδια νά μάς βάνουν ξένοι στώνα μας παπούτσι; 
Καί δέν τώχω γιά τό χρήμα, άλλα γιά τήν κορονδία 
νάρθουν ξένοι, ώς τήν Πάτρα δωρεάν, περιοδεία 
καί τό έπαθλον νά πάρουν, δπως άξιζε σ’ αυτούς 
κι’ είς τήν πόλιν, π’ άνατρέφει τόσους ίριστους κουτούςΐ

Μ’ άφοΰ κι’ άπ’ τούς Κεφαλωνΐταις ’νικηθήκατε 
μωρέ, στούς Ούγγρους θέ νά βγήτε νικηταί;

Τί διάολο...! διόλου δέν σκεφθηκατβ 
άν είναι δυνατόν αυτό, ποτέ;

Κι’ οΰτως πώς μέ τά λεπτά μας Πατρινέ μου φουκαρά, 
ποΰ γιά φράγκο κάνεις κρά!
Ξένοι πέρνουν τον παρά! ,
ξένοι κάνουν ταξειδάκία
νά πάν’ κάτω τά φαρμάκια
δηλαδή... άναψυχής
κι’ εμείς σκάμε τά λεπτάκία
χάριν.... ‘Υψηλής τιμής!!!

Στή χθεσινή Πρωτομαγιά 
τέσσαρες στοίχους βιαστικά

Καί τον Μάη χθές τό βράδυ τον έπιάσαν ταχτικά 
νέοι, άνδρες, κόραις, γέροι, μά... κι’ ή χήραις βιαστικά... 
Μά... παράπίασαν τό Μάη παντρεμμέναις μέ χαραΐς 
καί θά ίδοΰμε στ’ άλλο φΰλλο, πώς τον πίάσαν κι’ η γρηαϊς 
Καί θά γραψωμεν ακόμη ποίά τό είχε παρακάνει 
μολονότι κι’ εφοβώταν, μή τήν βλ''



£ τ β ν  Τααλδάρην οατις ηλ8εν  
ειδ εν, ε ϊπ εν  και άπήλθεν!

Ψάλλε, μοϋσα μου, μέ χάρι 
τήν καράφλα τοΰ Τσαλδάρη, 

καί τά μάτια τά γλαρά, 
ποΰ λιγώνεσαι στά γελοία 

σαν τόν βλέπεις στήν εντέλεια 
νά μιλή στά σοβαρά

Ψάλλε, μοϋσα μου παιάνας 
τοΰ Προέδρου Παναγή 

Ψάλλε τό λουρί τής μάννας, 
σαν τόν ’βγάλαν βουλευτή, 

φέρτε του λουλοΰδια, δώρα 
κι’ άπό μ α κλαπαδόρα 

άπό κάτω απ’ τήν αυλή 
νά βου'ί'ζη, σαν μιλή!

Τί φωνή γλυκολαλοΰσα! 
τί ιδέαις θαυμασταις! 

ποΰ σέ πιάνει σά'ν άγκοΰσα 
κι’ δλο σωρχεται νά κλαϊς!

Βρε ΙΙανάγο, τί γυρεύεις; 
μεσ’ τήν Πάτρα καί χαζεύεις; 
τράβ’ άλλου νά σέ θαυμάσουν 

νά τούς πής λόγια μεγάλα 
νά σέ ’ποϋνε θαυμαστό! 

κι’ ελα ξέχνα τήν κουτάλα 
τέτοιον κήπο κρεμαστό....

Ψάλλε, μοΰσα μου, τόν άνδρα 
τόν άβρόν, ως ή Κασάνδρα 

ποΰ στήν πόλι μας γυρνώντας 
οργανώσεις μελετά 

καί τής φάπαις τοΰ Λευθέρη, 
ως επαίνους χαιρετά!

Άλλα, ποΰ τήν πας τήν κλάρα 
Παναγή μου, χασομέρη; 
τί τήν θέλεις τήν αντάρα; 
άφοΰ πειά δέν κυβερνάς; 
Τώρα πέρασ’ ή φανφάρα 

κι’ ου&ε νά τήν πάς τήν κλάρα 
σέ γνωρίζουν ποΰ.... περνάς!

Πρός τή ν εργατιά ή Κ αμπάνα συμβουλές δυο, 
[τρεις αυατάσεις 

άλλο χρ όνο , αάν έφέτο;, νά  μή αώαη νά  γιορτάαρ
Στά χρόνια ποΰ πεθαίνουμ’ απ’ τήν πείνα 

έπανελήφθη κι’ ή ρουτίνα 
κι’ εις τό «Ζενίθ» εργατική πρωτομαγιά

Μέ κόκκιναις κορδέλλαις στά μανίκια 
κάμποσοι έστεκώσαντε άντρείκία 

'καμάρωναν τό θάρρος τών άλλήλων 
ένφ προς κωμωδίαν τής γιορτής 

μετ’ ακρίβειας ζηλευτής 
στήν πόρτα και καί στά μέσα τής αυλής *

έφύλασσε πληθώρα υπαλλήλων!

Κι’ οί ρήτορες τους τάπαν φίνα 
καί έσυγκινηθήκαμ’ ώς τήν Κίνα 
άκόμη καί τά λάβαρα κΐ’ εκείνα 

ποΰ τά εισεν κι’ ή τρύπια ή κοφινά 
μέ τά μάτιι

καί δλοι άνταλάξανε φιλιά 
ώς καί τά κόκκινά τους χανμαλιά.

Τεσσαράκοντα καί πέντε ήσαντ’ δλοι 
δλοι ήσαν στοΰ «Ζενίθ» τό περιβόλι 

μά καί νά μέ πάρουν οι διάβολοι 
εάν εκ τούτων έκατάλαβί κανείς 

μά κι’ δ πλέον εξ αυτών επιφανής 
σαν τι κάμαν’ εκεί πέρα νά μοΰ ποΰνε 

ή ά'ν πήγαν μέ κορδέλλαις νά ζωσθοΰνε! 
ή... γιά νά χρωματισθοΰνε 
καί ύστερα νά... κοιμηθοΰνε!...

Καί ούτως εληξ’ ή γιορτή, μέ ζήτω καί χειροκροτήματα--------
κι’ δλα λυθήκαν τά ζητήματα 

κι’ έγιναν δλα, μούντζω καί βλασιήματα!!

Μωρέ έργάταις τί τά θέλετε άφτοΰνα; 
τά λάβαρα, τά λόγια, τήν Κομούνα;

Βγάλτε τό φίμορτρο άπ’ τό στόμα 
πάφτε ν’ άνήκετε στο κόμμα 

καί τότε.., σά'ν συνέλθουν τά μυαλά 
θά πάνε καί τά πράγματα καλά 

καί θά γεμίση κι’ ή κοιλιά!

Κι* ή Γιαντράακα Σ τ ρ ά ζ χ  νάτη  
ατό Ά κ τ α ΐο , «οτσανάτπ!.

Νά! κι’ οί Σέρβοι τής «Γιαντράσκα», ποΰ μάς ήλθανε μαζή 
κι' δ Μπογδάνοβιτς κι’ εκείνος, π ’ δλοι βλέπανε χαζοί 
καί τούς πήγαν στο Άκταΐο νά μα; φάν τά φαγητά 
τώρα π’ άλλοι ακονίζουν τής δοντάραις τακτικά!
Τώρα ποΰρθ’ ή Γερουσία κι’ δσοι νηστικοί, μαζή
κι’ ειπ’ δ Άμαντος «Άνέστη» καί τ’ απάντησαν «Βοσκρέ»
καί ήκούσθησαν προπόσεις έν τώ πίνειν τολμηραί

Μά Χριστός «Βοσκρέ» καί πάλι 
μέ τό ίδιο τό κεφάλι 
οί καλοί μας Γιουγκοσλαϋοι 
έφωνάζαν Σερβιστί 
κι’ άλλοι πάλιν άπό ’κεΐ 
τό «Άνέστη» Ελληνιστί- - 
κι’ ποτήβιίϊ κάτω,
έτραβοΰσαν ώς τόν πάτο 
τώνα πάντα κοντά στ’ άλλο 
δπως πρέπει,... άπνευστί! 
καί μέ θόρυβο μεγάλο 
δλοι έγίναμ’ αδελφοί 

Έλληνάδες, Γιουγκοσλαϋοι, άπ’ τά νύχία ώς τήν κορφή!!!

Πρός τ ο ν ς  Σ ίνντάκτας κ α ί Δ ιενΘ νντά ς
τών Ιΐατρινώ ν ίφ η ιιιρ ίο ο ιν  

τάς ίύ ^ α ρ ιό τ ία ς  (ίας θεριιάς  
νά  μ οτρ α όθ ονν ά ν ε ν . . . .  έρ ίδω ν,
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Σ τόν Α νθόκηπ ον Σ καρπέτα
π ο νν α τ  δ λ α  ά νθ ιό μ ένα  

θ ά χ η  π ά ντοτε τή ν  τ ιπ ύραν
κ α ί κραΰάκ* π α γω μ ένα  

Ι ίερ ιπ ο ίη ό ιν  A p id tnv  π ο ικ ιλ ία ν  φ αγητώ ν  
κ ι’ ό Β α γ γ έλ η ς  θά όερβίρη  

τ ο νς  π ελ ά τ α ς  ποΟ θά τρών


