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ΕΙς βραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΟ έτους συνδρομήν
κ ι’ είκοσ’ π έντε τ ’ έξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν
γιά τά ξένα μέρη
δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αυτά
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ισ το λ ά ς και συνβρομάς
προσωπικώς μόνον σ’ έμδς

Ε ίκοοιόν καί πρώ τον

φύλλον

’Ο κτωβρίου είκοσι κ ι’ έπτά

μέ τό θέμ α μας ποικίλον

καί Κ αμπάνα ειρήνης κτυπά

Κ αμπάνας κρότοι ειρηνικής

Μ έ τό άσμα μου κι’ έγώ
χαιρετώ τ ό ν ‘Υ πουργό

άκόμη κ^ έ§ ’Α μερικής
ΕΙρηνεύτρα Καμπάνα σημαίνει κί’ εκ τρελλής χαράς ριγώ
καί μέ τρέλλα, καθώς χαίρει, ετσι χαίρομαι κι’ έγώ
κι’ απ’ τά ξένα φθάνει μέρη
τό χαρμόσυνο χαμπέρι
μέ τηλέγραφο, γοργό
Χρόνια ό σκλάβος πολεμάει νά γλυτώση άπ’ τή μανία
τοϋ πολέμου πώχει στήσει άκορέστως, κομπανία
νά τόν γδέρνη όλημερίς
μά σηκώθη ή κοινωνία
άπ’ τήν άκρα Τευτονία
κι’ εσαρώθηκ’ ενωρίς
ή μανία τών αιμάτων
κί’ άπό τήν κορφή ώςτόν πάτον
πάει νά σβόση παρευθϋς
ΕΙρηνεύτρα καμπάνα σημαίνει δέν άκοϋς βρέ, κουνενέ,
σήκω! ψήλωσε λιγάκι, πάρ’ ψηλά τόν άμανέ.
Στούς Δελφούς συνεδριάζουν
καί ΕΙρήνη πειά σοΰ τάζουν
κι’ ό Μακδόναλ επιμένει άπό τήν ’Αμερική
πώς άρχίζει πείά δ Κόσμος νά τήν θέλη ά π ό ’κεΐ
κι’ ετσι δ "Αρης—καβαλάρη; μένει πλέον στά χαρτιά
«κι’ ΤΑρον, "Αρη, τά παπούτσια σαν δέν εβαλες μυαλό
καί στό τέλος, άει στό διάολο! αν δέν θές μέ τό καλό!»
τοΰ φωνάζουνε τά πλήθη ζωηρώς μέ μιά φωνή
«αει στό διάολο! κακοήθη! ποΰ τό αιμα σέ κοσμεί!!!»

Καλώς τονε τόν ‘Υπουργό στον τόπο τών εμπόρων
π’ εγέμισε μπακάλικα ή πόλις κατά κόρον.
Καλώς τονε τόν ‘Υπουργό σέ τόπο ξενιασίλας
ποΰ πάντα έμποροι χτίζουνε τάς θαυμασίας βίλας
Καλώς τονε τόν ‘Υπουργό στον τόπο τών Ιμπόρων
ποΰ σοΰ μιλοΰν μέ θαυμασμό περί τών λαθρεμπόρων
Καλώς τονε τόν Παναγή στήν Πάτρα μας καί πάλι
ποΰ άνεδείχθη κι’ εγινε πολύ τρανό κεφάλι
πυΰβαλε τούς πολιτευτάς τούς άλλους στό τσουβάλι
καί δι’ αύτοϋ νυχθημερόν δουλεύει τό τσουκάλι.
Καλώς τονε τόν Παναγή καμάρι τών Πατρών
ποΰ δλοι τόν θαυμάζουμε μέ τρόπον σοβαρόν
καί ή Καμπάν’ άπό κοντά κι’ αυτή τόν καμαρώνει
άφοΰ διά τήν Πάτρα μας καί τά κοινά ιδρώνει!!!
Καλώς τονε τόν ‘Υπουργό έν μέσω κακομοίριδων
καί Πατρινών καρμίριδων
κι’ ώς εύ παρέστη τραγουδών
καί γιά τόν άλλον ‘Υπουργό
τουτέστην τό Σοφούλη
κι’ άς πάν, ώς ήλθαν, στό καλό καί καλά νάμαστ’ ούλοιΐ
κι’ δτ’ είπαμε άν θέλουνε νά μή λησμονηθούνε
πάλι τοϋ χρόνου άς ελθουνε καί πάλι νά τά είποϋμε.
Φίλοι! Φύλλον τής Καμπάνας δωδεκάτης ’Οκτωβρίου
δυστυχώς δέν έξεδόθη καί ματαίως μή ζητείτε,
τώρα τό γιατί; Δέν ξέρω ούτ’ έγώ' κί’ άν μοΰ τό βρήτε
εύχομαι υμάς νά σκέπη πάντα ή χάρις τοΰ Κυρίου

Καί ό Κ λάπας πώχει π είρ α ν τ δ ν τοΰ Κόσμου αρκετή
μέ τ ο ν Φ ά π α συζητεΤ
Κ. — ’Έμαθες τάς θερμοτάτας εκδηλώσεις τής Τουρκίας

πρός τούς ’Άγγλους τούς φιλτάτους καί τής φίλης(!)μας
[’Αγγλίας;
μετά τόσας πολυνέκρους μάχας καί δυσαρεσκείας
κι’ εμειν’ ευχαριστημένος ό καθένας κι’ ό. .’Ηλίας;
Πώς έσχάτως είς τήν Θάσσον οί έργάται πολεμούνε
κι’ δ στρατός κι’ οί μπολσεβίκοι
κατ’ άλλήλων ώσπερ λύκοι
κι’ δτι τά τηλεγραφεία βλακωδώς λιθοβολούνε
άφοΰ πάλιν άπ’ τή ράχη τών ιδίων θέ νά βγοΰνε
τόσα έξοδα ποΰ θέλουν δπως ήταν νά γενοΰνε;
Φ .— "Εμαθες πώς οί Εβραίοι είς τήν Γαλλικήν Σχολήν
εγιουχάραν τούς δασκάλους κι’ δτι έ'ξω στήν αυλήν
τοΰς άρχισαν στό κυνήγι μέ φωναίς καί μέ λιθάρια
δηλαδή πώς οηκωθήκαν εκεί πέρα τά ποδάρια
γιά νά δείρουν τά κεφάλια;
Κ. — Τώμαθα κι’ εγώ βεβαίως, τήν Σχολήν δέ συνεχάρην!
Τέτοια πρόοδον δέν έχουν’ οΰτε στήν Μαδαγασκάρην!!!
’Έμαθες οί Λεβαδιώτες, πώς μισοΰνε τούς Θηβαίους
διά λόγους τών πρωτείων κι’ δπως λέν’αύτοί σπουδαίους
κι’ δτι εΰκολον νά ίδοΰμε μέ τά μίση τους αύτά,
πάλι πόλεμον, ώς πάλαι, επί Θήβας τών επτά;
Ξέρεις δτι κι’ είς τήν Χίον γίνεται καυγάς μεγάλος
δπως ό Καλβοκορέσης νά παραιτηθή κι’ ό άλλος,
ήγουν ό Ροδοκανάκης τ^ς επιτροπής Λονδίνου,
μετά τρόπου επικινδύνου;
Ξέρεις δτι ό Όρνίας είς τήν Κρήτη κάμνει θραΰσι
πάρε διάβασε τήν «’Ίδη», κρύος τρόμος θά σέ πιάση!
Φ.— Τί κανείς νά πρωτοκλαύση!
Φεΰ! καί τί νά πρωτοειπή!
ποΰ τ’ άκούω ή ενθυμούμαι καί μοΰ έρχεται ’ντροπή!
Είς τήν χώραν τοΰ Μπαμπάνη δλα πάνε θαυμασίως
δλα έν τάξει
καί μή στάξη
καί στό διάβολο θά πάμε ασφαλώς, άλλά κί’ αισίως.
Κ. — Κι’ δμως νά π’ ό Μαντζαβΐνος τελικώς άπ’ τό Παρίσι
καλλιτέρας εντυπώσεις εχει τώρα συγκομίσει
κι’ ό Άντάτσι, παρ’ ελπίδα έπισήμως τό ελπίζει
δτι μέχρι Δεκεμβρίου τούς Βουλγάρους καθαρίζει
κι’ ούτω πως μέ τών Βουλγάρων τάς πολλάς έπανορθώ
[σεις
καί στόν προϋπολογισμό μας θά γενοΰνε διορθώσεις
τώρα ποΰ κι’ ό Λαπαδάτος έξ Ευρώπης καταφθάνει
κι’ άφες τής κακαΐς τής γλώσσαις(!) πού τοΰ λένε δ,τι
[φθάνει
τάχα πώς γιατί τυγχάνει είς μεγάλος καπνουλάς
μοναχά πρός δφελός του τριγυρνοΰσε τάς Αύλάς..!
γιατ’ υπόσχεται κι’ εκείνος μέσ’
τόσα μας τά χάλια
πώς θά φάμε τώρα πλέον μέ ολόχρυσα κουτάλια!
Μή ξεχνάς καί τάς δηλώσεις τοΰ Μαρή, καλέ, ποσώς
ποΰ ξηγίέται ππλύ φίνα καί σπαθί, καλέ κι’ αύτός.
Φ.— Μά στάς δίκας τών Κουμπαίων, πώς δέν πήγες νά
[βρεθης;
Κ. — Φεΰ! ή κρίσις "Αχ! ή κρίσις! πού νά πας καί ποΰ νάρθή;
Φ.— Περισσώς μ’ ενδιαφέρει, προ παντός, γΐά τά κοινά!
Κ. — Καί τό σπήτι σου δέν βλέπεις π’ ό άέρας τό κουνά;
Φ!— Κάλλιο δ Σέλιγκμαν στό τέλος, σάν τί είπε δέν μοΰ λές

Κ.— Σέλιγκμαν καί σάλια μύξες, κουταμάραις καί φωναϊς
Για τοΰ Γιούγκ δμως τό πλάνο μιά περίληψι σοΰ δίνω
δημοψήφισμα πώς τάχα θά γενή στό Βερολίνο
κι’ είς τήν Κέρκυραν επίσης άλλο κάζο έκΐΐ μανθάνω
δτι τάχα ό Λιμενάρχης άγκαζέ μέ τό Μπουγδάνο
πολεμούνε τούς έργάταις δπερ είναι κάζους μπέλι
Φ.—Ού'τε μία στιγμή μέ μέλλει
Ούτε άκόμη καί σαν γίνχ) κάζο άτσιντέντε
Κ .— Μπρα'βο! Τώρα κάνω μία κί’ εσύ κάνεις, Φάπα, πέντε
Φ.— Σέ άκούω καί τά χάλια τής ΙΙατρίδος συμπονώ
Κ.— Ξέρεις πώς στό Τραγανό;
γΐναν πάλιν φασαρίαις, ώς προχθές είς τό Κιλκίς;
Φ.— Βλέπ’δτι εχεις στό μυαλό σου στή σειρά νά μοΰ τό πής;
δλα αύτά, μά δέν μοΰ είπες κάτι καί γιά τό ψωμί;
Κ.— Τί κοψίματα μέ πιάνουν, σάν τό βλέπω, καί λυγμοί!
Ά χ! σάν βλέπω κ ΐ’άνεβαίνει κι’ δσο πάει στόν Ούρανό
καί ταχέως θά τοΰ είπούμε δπως άλλοτε ποτέ
Φ.— Φίλε, Κλάπα, διαλεχτέ :...
(μονωδία)
Βλέπω στόν Ούρανό
ενα ψωμί διπλό
Κ.— ΙΙαψε, πάψε τά τραγούδια στόν εμπορικόν μας τόπον
αύτά είναι εργα μόνον, φίλτατέ μου, τών άνθρώπων!!!,
Φ.— Έ μαθες πώς τών καφφέδων ή τιμή θά μείνη ώς είναι
Κ.— Τί σέ νοιάζει! Καφέ θέλεις; πάρε Χ ,ά γ κ καφφέ καί
[πίνε!
κι’ είν’ ό Χ ,ά γ κ καφφές υγείας δίχως δηλητήρια
καί τής πρέπουν τ' σ’ εταιρίας τά συγχαρητήρια
ποΰ τόν Χ ,ά γ κ καφφέ στήν πόλι ευχαρίστως μάς κερνά!
δίχως φόβος καφεΐνης κι’1εσέ εμέ κι’ νά τριγυρνά
τ’ δπως ξέρεις καφεΐνη ίσον διάβασε ...σπερνά!

Ά * ’ τόν ξάδερφό dov Γ ιά ννη τόν κ α λόν Π απαγιαννέα
« ’ άφιέρωύε d ’ 'Erfένα «Τά τραγούδια τον» τά νέα
Γιά τ η γιορ τή dov έξάδελφε dov ότέλνω λ ίγ ο ν ς ό τίχο νς
κ α ί dav και{τώ<ίης δ ιά β α 'ς τονς: νά ν ο κ ^ η ς δρόόον ψύχους

Σοΰ εύχομαι ανθόσπαρτο τό διάβα τής ζωής σου
καί κάθε πόθος σου κρυφός δγλήγορα άς γίνη
κι’ ΕΚΕΙΝΟ πώχεις άϋλο βαθείά μέσ’τή ψυχή σου
άς γίνη θεία κρήνη
νά ποτισθοΰν δλ’ οί λαοί, γιά νά σβυστοΰν τά μίση
καί νά φωνάξουν έκθαμβοι σ’ ’Ανατολή καί Δύση :
«Τά πάθη μας: Νά!σβΓσανε! καί φτερου/ίζ’ ή ΕΙΡΗΝΗ!!»

Συλλυπούπεθα θερμώς τόν καλόν μας Δεσηνιώτη
καί ταχύ νά λησμονήση τοΰ εύχόμεθα, διότι
είν τό τραΰμα του σπουδαϊον καθ’ υμάς καί τρομερόν
εί δ’ άλλοιώς παρηγορία, νά τοΰ ελθη άπ’ τόν Θεόν

Τ ο Ο Γαλάν») τά χ ρ υ ο ά
φημ.ίβμ.έν<χ κ α ί κομ.ψ ά
Ε ις το ν Γ ιά ννη τον Γ αλάνη Ικ λεκ τά χρ νόα φ ικά
μ π ιμ π ε λ ό π ο λ ν ώ ρα ΐα, φ ίνα κ ι’ έξαιρετικά
π ο ύ γυνα ίκ ες ξετρελαίνουν κ α ί τοι/ς πέρνουνε τόν votJv
κ α ί d’ αύτόν « η γ α ίν ο ν ν δ λ α ις <5ω<1ταΙς κοϋκλες νά γενούν

Καί προς τούς ουνδρομη τάς μας

μέ τήν ώμορφην κυρία καί τ’ώραΐο του παιδί

θερμβτάτας τάς &ύχάς μας

Είς τόν Δημ. Δημητρακόπ’λον πρόεδρον επιφανή
έδραν εύχεται Έφέτου ή πτωχή μου ή φωνή
ήν ταχέως νά άπολαύση κατά τρόπον εμφανή,
μά τοϋ στέλλω στή χαρά του έπί τέλους καί τραγούδια
καί μιά κόφα μέ λουλούδια

Στον Δημήτριον Ξυγκάκην δικηγόρον τε καί φίλον
άποστέλλω μπομπονιέραν^καί πληθύν τριαντάφυλλων
Είς τόν Μίμην Καλατζόπ’λον εξ εγκρίτων ιατρόν
άποστέλλω τσαντσαμίνια εντός άργυρών γλαστρών
Στον Δημήτριν Θεοφίλου πρόεδρον τοϋ Συμβουλίου
τήν ευχήν δπως τόν ί'δω'κι’ εντός τοΰ Κοινοβουλίου

Είς τόν Δημ. Τριαντάφυλλου φίλτατόν μου άλλ’ άπόντα
κι’ εις τόν Πύργον ήδη δ'ντα
μιά χρνσή πέννα νά γράφη καί χρυσό τό καλαμάρι
γιατί τοΰ Πρωτοδικείου είν’ εκεΐθε τό καμάρι

Σιόν Δημήτριν Στεφανόπ λον^,φίλον καί πολιτευτήν
πώχει ώς τώρα άποδείξει, πολιτείαν συνετήν
νάχη μιάν Ιπιτυχίαν εις τό μέλλον θαυμαστήν

Στον Δημήτριν Τζάνεν στέλλω, πώχει ξέχωρη τή χάρι
οβελίαν ώς έπίσης καί μιας γίδας τό ποδάρι
καί τοΰ εύχομαι ώς πρέπει, τών άνδρών τών φιλοστόργων
τόν ώραϊον του νά χαίρη καί γλυκύτατόν του Γιώργον!

Στον ΙΙολυχρονόπ’λο Δέλτα δικηγόρον έξ εγκρίτων
άποστέλλω νέαν μάρκαν θαυμαστών αυτοκινήτων

Καί στον Δήμον τών Πατρέων εύχομαι πολλά του χρόνια
κι’ άς λαλήσουνε στ’ αύτιά του κουκουβάγιες ή κι’άηδόνια

Εϊς τόν Τόφαλον τόν Μίμην μίαν πήτταν μετά φύλλων
τριαντάφυλλον ποικίλλον
καί νά παΰση πειά νά φεΰγη δταν βλέπει κάποιον φίλον

Στον Δημήτριον Θωμάν άνθη στέλλω στή γιορτή του
τήν ευχή μου νά πετύχη δτι θέλει ή ψυχή του

Στον Δημήτριον Τσιλίρραν τόν λαμπρόν καθηγητήν
τριαντάφυλλα δροσάτα μετά ρόδων, στήν γιορτήν
Εϊς τόν Κόλαν τόν Δημήτριν οϋιε ξέρω τί νά στείλω;
Αυτοκίνητα, λουλούδια; ωρισμένως θέλω ξΰλο
στέλλω εντούτοις έ'να ρόδον έκ τών πειό πολύ εύοσμων
καί δυό μάτσα, μά τί μάτσα γιά κεφτέδες, άπό δυύσμον
άν κι’ αυτά τά εχει δλα μέ χαράν κι’ ευτυχισμένα
ποΰ μακάρι νά θυμώταν νά μοΰ στειλη αυτός εμένα
Είς τόν φίλον Δημητράκην τοϋ Συνοδινοϋ τόν γυΐόν
δύο μπάλλαις γιά παιγνίδι φούτουμπώλ κι’ ενα λαγόν
Στον Δημήτριν Άνδρικόπ’λον Δημαρχεύσαντα στήν πόλι
π’ έπαινοΰμεν κάθε ήμέραν τήν περίοδόν του δλοι
δυό πανέρια τ’ άποστέλλω μέ γαντζίαις καί λουλούδια
εν φωνόγραφον καί πλάκαις μέ τοΰ τραπεζιοΰ τραγούδια
γιά νά κάμη τα τραπέζι, ποΰ αρέσει στή Μαμά
[οσον τάχιστα, εύρίσκων δ,τι έχει επιθυμιά

Στον Δημήτριον Μουδάκην άποστέλλω τά βιολιά
κί’ άπό άνθη στέλλω ντάλιες δροσεραϊς μιάν άγκαλιά
Είς τόν Μίμην Οικονόμου έμπορον καλών χρωμάτων
άνθη στέλλω στή γιορτή του ποΰ κρατοΰν τή μυρουδιά των
δπως είναι κί’ ή καρδιά του
κι’ ετσι νά μοσχοβολάη άπό αυτά κΐ’ ή καμαρά του
Είς τόν Πράτσικαν Δημήτριν αποστέλλω δύο πιάνα
γϊά νά παίζουν στήν γίορτή του γιορτινόν καλόν παι άνα
εύχομαι νά χαίρη υγείαν καί χαρούμενην ζωήν
τήν κυρίατου, ποΰ έχει μίαν χάριν διαλεκτήν
Στον Δημήτριν Χαρβαλίάν άποστέλλω έν σαντούρι
ποϋ εύρήκα κά'πιου εκεΐθε,, γιατί φέρνη καλό γοϋρι
καί μ’ αυτήν τήν ευκαιρίαν εύχομαι ευχήν σπουδαίαν
καί νά χαίρη τήν κυρίαν σύζυγόν του τήν ώραίαν.
Εϊς τόν Δέλτα Γιανακόπ’λον έ'ν λαγόπουλον τοΰ στέλλω
νά τό φτίάση νά τό φάη εύτυχής, καθώς τό θέλω

Στον Δημήτριον Παράσχον μέ τσικλάμεν t 6 πανέρι
κι’ ένα στέφανον τοΰ στέλλω, άλλον στέφανον νά φέρη

Εις τόν Δήμον ’Αντωνόπ’λον φίλτατόν μου έν Κέρκυρα
άποστέλλω δυό λαυράκια νά τά φάη άπό τοΰ τήρα
λοιπόν τήρα,"Δημοσθένη,
δπου ξέρεις ποιός σέ πλένει.

Στον Δημόκριτον Τουλιάτον φίλτατόν μας καί καλόν
τήν γυναίκα του νά χαίρη, έ'ναν τέτοιον θησαυρόν

Στον Δημήτριν ’Εξαρχέαν άποστέλλω στον Περαία
μίαν κόφα άπό άνθη, άλλ’ άπό τά πειό ωραία

Στον Δημήτριον Δαμπράκην καθαρόαιμον, λαμπρόν
στέλλω ζεΰγος δύο ρόδων καί έντός χρυσών γλαστρών
καί τοΰ εΰχομ’ ενα γάμον, ώς τοΰ πρέπει, ταιριαστόν
Είς στον Μήτσο Γεωργίου πάσαν εύχομαι τύτυχίαν
καί νά χαίρη τό παιδί του, τήν καλήν του του τήν κυρίαν
Στον Δημήτριν Καραμούζην χρυσοχόον παληκάρι
μία κόφα τσαντσαμίνια κι’ οβελίαν μέ μπαχάρι
Στον Δήμον Ραμπαβίλλαν ιατρόν μικροβιολόγον
έξ άρίστων ξακουσμένον άποστέλλω άνευ λόγων
ώρολόγιον ώς δώρον
κι’ εύχομαι του μ’ ευτυχίαν χίλιων χρόνων τή ζωή

’Αποστέλλω στον Δημήτριν φίλτατόν μου τόν Βουρνάν
μίαν κόταν, μίαν πήτταν κι’ ένα πιάτο τραχανάν
Στον Δημήτριν Ντούζαν στέλλω έν ώραϊον προσκεφάλι
νά τό έχη δταν τοΰ χρόνου ή γιορτή του θάρθη πάλι
Εϊς τόν Μίμην Οικονόμου φίλτατόν μου δικηγόρον
τρέχοντα γιά κάθε φίλον άνευ λύτρων κι’ ανευ δρων
άποστέλλω τήν καρδιά μου, τής καρδιάς μου τήν ευχήν
ναύρη νύμφην σάν εκείνον εκλεκτόν καί διαλεχτήν
Στον Δημήτριον Κουτρούλην έκ καρδιάς ευχήν κάνω
νά πετύχη νά μάς φτιάση θαυμασίως καί τό πιάνο
Είς τόν Δημ, Δαμασκηνόν δικηγόρον έν ’Αθήναις
στέλλω ολόχρυσα δυό βάζα καί μέ ντάλίαις άπ’ τής φίναις

m
Είς τόν Δήμον Παπαχρήστου τήν θερμήν ευχήν μου πάλι
κι’ άπό εύοσμα λουλούδια καί τσικλάμεν στό τσουβάλι
κι’ εν σπηλάντερον επίσης ποΰ νά βράζη στό τσουκάλι,
’Αποστέλλω στάς 'Αθήνας στόν Δημήτριον Άντΰπαν
οβελίαν εν ά ρ ν ίο ν , κι’ άπό γΐοΰσελ μίαν πίπαν

Εΐς τόν Παπαδημητρίου Γερουσιαστήν έκ Πύργου
μίαν κόφαν άπό άνθη καί σταφύλια σιδηρίτου
Γιά τόν Μίμην Δημακόπ’λον τόν Συνταγματάρχην τώρα
κόβω ρόδα μυρωμένα καί τοΰ στέλλω μέσ’ τήν ώρα

Εις τόνΔέλτα Μάρκου φίλον πρόξενον και Βουλευτήν
μιά μπουκάλα, άπό οΰζο, γιά τούς φίλους διαλεχτήν

Άποστέλλω είς τόν φίλον τόν Δημήτρι Τσιρογιάννη
τά βιολιά καί τά νταβούλια διασκέδασι νά κάνη

Στόν Δημήτριον Γιαννόπ’λον δικηγόρον συγγραφέα
στέλλω ευχήν νά χαίρη πάντα τήν κυρίαν τήν ώραΐα

Εΐς τόν Καραπαναγιώτην ίατρόν εΐς Άλυσσόν
άποστέλλω Μάμου μπύραν είς βαρέλιον χρυσόν
καμπανίτην δυό μπουκάλια, έ'να δέμα έκ γλυκών
καί δυό ρόδα ανθισμένα εντός δμορφων γλαστρών
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Άποστέλλω στ’ ’Αργοστόλι στόν Δημήτριον τόν Σάρλον
δύω ρόδα: ’Όχι! στέλλω ενα μπουμπούκι ρόδου μάλλον
Μία τριανταφυλιά γεμάτη μέ λουλούδια στέλλω δώρον
στ’ Αργοστόλι πάλιν τώρα είς τόν Δέλτα τόν Βανδώρον

’Αποστέλλω εΐς τόν Βότσην εΐς Άγρίνιον, ώς φίλον
μετά τών θερμών ευχών μου καί αυτών πολλών ποικίλων
μουσικήν γιά τή γιορτή του καί πληθύν τριανταφύλλων

Καί έπίσης άποστέλλω στ’ ’Αργοστόλι καί τοΰ Δάση
έ'ν σαντοΰρι, κι’ ενα πιάνο γιά νά τόν διασκεδάσει

Άποστέλλω ρόδα κι’ άνθη στόν Δημήτριον τόν Λούκαν
αύτοκίνητον καί άνθη ένα τόπι καί μιά φούσκαν

Εϊς τόν Δημ. Σακελαρόπ’λον έμπορον στόν Άιβλάση
εν φωνόγραφον τοΰ στέλλω τήν ημέρα νά πέραση

Εΐς τόν Δήμον Ζαφειρόπ’λον έν τφ Χρηματιστηρίφ
μίαν βίλαν τοΰ χαρίζω καί καλάθια ρόδων δύο

Άποστέλλω καί ταχέως είς τόν Δημ. Χαραλαμπόπ’λον
τά βιβλία κι’ ενα δπλον
πάσαν t ’ ευχομ’ ευτυχίαν καί ζωήν καθώς κι’ υγείαν

Στόν Κουτσομανήν τόν Μήτσον λοχαγόν πολλά του χρόνια
καί ταχέως νά τοΰ δοίσουν κι’ αλλα τόσα τά γαλόνια
γιατί είναι παληκάρι
καί τ’ άξίζει νά τά πάρη

Στόν Δημήτριν Δριβελόπ’λον στών Ναυάρχων τήν όδόν
στέλλω τούρταν κι’ έναν δίσκον άργυρόν μετά γλυκών
Στόν Δημήτριον Γατόπ’λον φίλτατόν μου άπό θρανίων
νάχη πάντα, δπως τώρα, ατσαλένιο τό κρανίον
Άποστέλλω συν τοϊς άλλοις πρός τόν Μάξιμον Δημήτρι
ενα έκ χρυσού καπίστρι
νά φορέση τοΰ Τσαλδάρη καί τών άλλων φρακοφόρων
ποΰ σαχλίζουν κάθε μέρα, γιατί δέν πληρώνουν φόρον.
Εις τόν Μήτσον Στεφανόπ’λον τόν καλόν τόν γειτονά μου
’Αποστέλλω ένα βαρέλι σαραντάρι μπΰρας Μάμου
Εις τόν Άντωνόπ’λον Μίμην τοΰ ’Ό λτ-Ίνγλαν στάς ’Αθήνας
δυό γαλόπουλ’ άποστέλλω έκ τής ράτσας τής πειό φίνας!
Καί εΐς τόν Σακελλαρόπλον τόν καλόν μας Δημητράκι
άνθη, ρόδα καί τσικλάμεν σέ ώραΐο καλαθάκι
Εΐς τόν Τρύφωνα τόν Μήτσον ’Αστυνόμον στ’ Άρχηγεΐον
έν μαστίγιον >.αί ο,Τι θέλει έκ τών επιγείων
Εΐς τόν Δέλτα Παρθενόπ’λον εύχομαι γιά τά παιδιά του
καί νά χαίρη τήν ώραίαν καί καλόκαρδην κυρά του
Εΐς τόν Παπαδημητρίου τόν Δημήτριν έν τοσούτφ
άποστέλλω έκ Κ υ β ε λ ε ί ω ν τά γλυκά κί’ ένα λαβοΰτο
Είς τόν Δημ. Γεωργακόπ’λον λοχαγόν πολλά γαλόνια
κι’ εύχομαι γιατί τοΰ πρέπουν, πριν περάσουνε τά χρόνια
Εΐς τόν Δημ. Άμπελοράβδην τής Ζακύνθου ποΰναι στύλος
δύο τούρταις τ’ άποστέλλω δπως κάνει κάθε φίλος
Εΐς τόν Θέμελην Δημήτριν άποσιέλλω μπύραν Μάμου
καί νά χαίρη ευτυχισμένος δπως θελει κι’ ή καρδιά μου
Εΐς τόν Μήτσον Ράπτην φίλον καί δεινόν άσφαλιστήν
άμαξα τού στέλλω, ώς πάλαι, τσαντσαμίνια δέ μεστήν
κι’ αύτοκίνητον έπίσης τόν περίπατον νά κάνη
κι’ οβελίαν διαλεγμένον άπ’ τήν ξένην δμως στάνη

Είς τόν Παπαδημητρίου πουν’ στό σπήτι μου καρσί
άποστέλλω ένα βαρέλι μοσχομΰριστο κρασί
καί νά χαίρη τόν Βασίλην, τήν Χρυσοΰλα τήν χρυσή
Εΐς τήν Τούλαν Λεονταρίτου άποστέλλω στοργικά
τάς εύχάς μου καί μΐά τούρτα καί κουιάκι μέ γλυκά
κι’ άς φροντίση αύτά νά σώσουν τής τό λέω παστρικά
γΐατί άλλα δέν θά στείλω κι’ ούτε κι’ είναι λογικά
Εΐς τόν Μήτσον Μιχαλόπ’λον στέλλω δάφνας καί μυρσίνας
κί’ ένα κιμονό τής Κίνας
άποστέλλω αύτφ άκόμη μενεξέδες τής ’Αθήνας
καί γλυκά ποΰ νά ζηγεύη καί ό τάδε καί ό δείνας
Εϊς τόν Μίμη Άναστασόπ’λον βιομήχανον μεγάλον
νά χαρή τήν μις ‘Ελλάδα κι’ ευτυχή νά κάμη γάμον
άποστέλλω στήν γιορτή του μύρα κι’ εύοσμα λουλούδια
κι’ άπό μέσ’ άπ’ τήν καρδιά μου μέ χαρά, χαράς τραγούδια!
Τέλος εύχομαι πρός δλους χρόνια σάν τοΰ Μαθουσάλα
ευεξίαν, εύτυχίαν μά καί τοΰ πουλίοΰ τό γάλα
’Έχομεν παραγγελία ν’ άποστείλωμεν στόν Πίπαν
τόν Λουκάν ιδιαιτέρως άπό κάποιο άλλο μέρος
δσα σούρνει τό ποτάμι ποΰ γι’ αύτόν άπ’ άλλον είπαν
Χαιρετώ τούς χρυσούς γάμους Οίκου Πατριαρχικού
τοΰ πρεσβύτου Μήτσου Μάρκου εύγενούς καί θαλεροΰ
τής γλυκείας του τής Κατίνας ενός γένους θαυματοΰ
καί γυιοΰ του Βουλευτοΰ
τήν είκοσ’πενταετίαν βίου δικηγορικού.
Κι’ ή Καμπάνα χαρμοσύνως συνεχώς αντιλαλεί
νάναι χίλιοι τους οί χρόνοι, χίλιοι καί καλοί.!!
Έ λ α β ο ν τά ς Μ ονόας α ρ τι έκ Ζ ακννθον τοΰ κνρ Ζώη
μέ ό π ο νδ α ΐα , πρώ της ν λ η , άν κ α ί τόόη δά <$τό μ π ό ι.

