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Ε ίς Βραχμάς π ενή ντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν
κ ι' είκοσ’ πέντε τ ’ έξαμήνου καθω ρίσ αμεν τιμ ήν
νιά τά ξένα μέρη δμως βυό δολλάρια, κ ι’ αϋτά
είς τό χέρ ι ά π ’ τόν κ αθένα καταβάλλονται μ π ρο σ ιά
Έ η ισ το λ ά ς καί συνδρομάς
προσωπικώς μόνον σ* εμάς

Δ εύτερον φνλλον κ ί’ είκοσιόν

Νοεμβρίου μηνός

καί δράσις τώ ν Κ ομμουνιστών

κόρδα π α π α γά λο Τ σέκα

Καί μ ιά σπουδαίοι ‘Υ πουργού περιοδεία
ν ά μυρισθή τ ή ν Ιδική μας... εύωδία!!
Λοιπόν κί’ άλλος ‘Υπουργός νιεμπουτάρισε στήν Πάτρα
hi’ δ χαζός κυτά Ρωμηός σαν νά ήλθε άπ' τή Σουμάτρα
Ποιος εϊν τοΰτος δ λεβέντης, τή ' Πατρίδος τό καμάρι
ποΰ έπέρασ’ άπο δώ καί στό Ντζάντ’ είχ’ άριβάρει
καί ταχύ άπό τήν Πάτρα ξαναπέρασε καί πάλι
η μήπως ήλθε καμαρώνων τής πατρίδος μας τό χάλι;

δέκα

Ψάλλ’ του ψάλλ’ του ζωηρά
ποΰ φροντίζει κ ί’ ή Καμπάνα ν’ άλειφθή λίγον παρά
καί νά μήν βουλιάξη άφοΰντη στά γαλάζια τά νερά
κι’ εΰχου πάλι νά μάς ερθη είς τήν Πάτρα δ ‘Υπουργός
μήπως, ίσως καί άλλάζη έπί τέλους κι’ δ καιρός!

Τ ό δ ο λ λ ά ρ ιο ν άχ? φθίνει!
καί υ γ ε ία ν μάς άφίνει!

Κι’ δμως ήλθ’ ό ‘Υπουργός
γϊά νά κάμη ενεργώς
τήν μελέτην νέων Νόμων
ποτ’ έπί τών άτμοΐϊλοίων! ποτ’ .έπί σιδηροδρόμων
πότ’ κί’ έπ" αυτοκινήτων έπί τών γίαλένιων δρόμων
δμιλώντας γενικώς
πώς τάς αυτοδιοικήσεις θέ νά κάμη δμαδικώς
καί μέτοΰτο νά χορτάση ό καθένας νηστικός!
Λοιπόν κί’ άλλον φασαρίαν χαιρετοΰμεν ‘Υπουργόν
μά καί κάθε άπορίαν συ κί’ έγώ χειροκροτών,
άς έλπίσωμεν νά γίάννη τής πατρίδος μας τά χάλια
καί νά φάμε μ’ άσημένία καί μ’ δλόχρυσα κουτάλια
ώς κί* αύτός εις τοϋ κύρ Γιώργη Εφαγε τά φαγητά
π’ άν τόν είχε στό τραπέζι γϊά νά τρώη τακτικά
Επρεπε νά φτιάνη άκόμα πάντα πέντε μερδικά
Λοιπόν ψάλ’τόν Άργυρόπ'λονΓΈλα, Μοϋσα, κλασική
καί τόν Κύριο Νομάρχη ποϋ κΐ’αύτός ήταν έκεϊ.
”Ελα ψάλλε μέ χαρά
τό λοιπόν τό Νοταρά
ποΰ τόν έχουμε στήν Πάτρα τό κρυφόμας τό καμάρι
π’ δπως λεν Πατρινοπούλα στά δεξά του θέ νά πάρη

Σύ ποΰ ποϋ πέφτεις άπ’ τά ύψη
ώ! δολλάριον άκμαΐον
έν μεγίστη καταπλήξει
άχ! καί ποΰ θά καταλήξη
τό κορμί σου τό ώραϊον!
Ποΰ αυτοκινήτων δρόμοι;
ποϋ παράδες κι’ έορταί.;
τώρα τρέλλα μά κι’ άκόμη
πανικός, αλλοφροσύνη
κι’ άλλοι τόσοι περίδρομοι
κι’ άλλαις δμοΐες άρεταί.
Συμφορά καί δυστυχία περιβάλλει κατ’ αύτάς
τάς κλεινάς Άμερικάς
τό δολλάριον ΰψίστη δύναμις τής ύφηλίου
είς τά φώτα τοΰ Ήλίου
τοΰ ωραίου Νοεμβρίου
σάν κεράκι σιγοσβύνει
καί τόν κόσμο αύτόν άφίνει!
Θρήνοι κοπετοί μεγάλοι
στήν έσχάτην κατοικίαν

εν’ φ χαίρουν Άγγλογάλλοι
συνοδεύουν τήν αξίαν
καί εντός κοιμητηρίου
εις τά μέσα Νοεμβρίου
αποθέτουν τόν...παρίαν
όίνευ κρότων δυστυχώς
συμπλοκαί εΐς τάς Τραπέζας πανικός συνωστισμός
συγκοπαί άπελπισίαι, γενικός όλολυγμός!

‘Η Ά ρ έ Θ ο υ σ κ

πεισμώ νει

κι’ ά λλος σπα κι' ά λλος π λη ρώ νει
Τί μώπαθες, Άρέθουσα μέ τέτοιον νοικοκ-υρη;
Μωρ’ πές μου, ποΰ εψώνισες λοιπόν καραβοκύρη
ποΰ σουκαμε τά μοΰτρα] σου σαλάτα κακομοίρα.;
ά'χ! τί κακή σου μοίρα !
νά γίνης πανηγΰρι;
Πώς έγινε κί’ έτρίφτηκαν επάνω στά πλευρά σου
άλλα καράβια δύσκολα κινούμενα ’μπροστά σου;
Πώς έγινε καί τάσπασες καί μέ τά πισίνά σου
ποΰ τάχες τά μυαλά σου;
Μεσ’ σέ καιρούς ειρηνικούς
νά δέρνεσαι νά μάχεσαι
ποτέ δέν έπερίμενα μέσ’ τό λιμάνι μέσα!
Στόν Βόσπορο ’περίμενα νά κουντριχτής μέ φέσα
καί νά μοΰ σβΰσης τούς καϋμούς
δταν νικώντας θάρχεσαι
Με τήν Τουρκία ν’ άρπαχτής νάρθής μοΰτρα μέ μοΰτρα
νά σπάσης τέλος τών εχθρών τήν εχθρική τους κοΰτρα
άλλ’ ό'χι μεσ’ τόν Πειραιά καθώς γυρνάς άνάποδα
νά μάς τά.. κάνης θάλασσα, ώς κάνουν τά.. τετράποδα!!
Και τώρα Κράτος μου κλεινόν
τών μακαρίων ’Αθηνών
δόσε βραβεΐον ικανόν
εΐς τόν καραβοκύρη
καί άλλων πλοίων άριθμόν
νά κάνη πανηγΰρι!!
Οι "Ελληνες πληρώνουνε άμέσως τά σπασμένα .
κι’ είναι πρεφέτοι ώς πρός αύτό, άν έρωτας εμένα
Ελλάς! άλλοι! ώΐμένα!!

Καί σ’ αύτούς π ού χα ξεχάσει
στέλλω εύχά ς

γ ιά

τό

γιορτά σ ι

Είς τόν Δημ. Καραβαγγέλη πούναι μεσ’ τό Πειραιά
Πατρινή μαστίχα στέλλω νά τρατάρη τά παιδιά
νά θυμάται τήν πατρίδα, άφοΰ ζή στήν ξενητίά.
Καί είς τόν Παπαγιαννόπ’λον τόν καλόν μας Δημητράκι
ποΰ γΐά γλέντια καί τραγούδια έ'χει δυνατό μεράκι,
μιά γαντζία τ’ άποστέλλω νά στολίση τά λαμπιόνια
Ό ο ρ α μ τέλεια κι’ ωραία καί νά ζήση χίλια χρόνια

Πώς δ έ ν γ ί ν α ν μερδικά
τοΰ κ οκ κ έρου τά δυό Κά
Είχε κόκκορον, ποΰ λέτε
6 ί.ατάς ι^ς γειτο\ ΐ “ς
έ'νας πάπαρδος άφράτος
καί κολόγερας βαρβάτος
τό καμάρι κάθε μίας.
Μά καρφάκι δέν τοΰ καίτε
τοΰ καλοΰ μας τοΰ παπά
άν τής κόττες έκαλοϋσε
καί μαζή τους έγλεντοΰσε
τής τσιμποΰσε, τής τραβοΰσε
στό κατώι τακτικά.
Οΰτ’ έντρέπετο καθόλου
άν τόν πίάνανε στά πράσα,
πομπεμένο σερνικό.!,
εκρυβότανε στά ράσα
τό κουμάσι τοΰ διαβόλου
κι’ άπό κάτω ’κεϊ γελοΰοε
καί μέ χάρι ξεφωνούσε
κοκοκό.. κοκορικό..!
Τούναντίον, μέ καμάρι
περ’πατοΰσε καί μέ νάζι
μέσα μέσ’ τί) γειτονιά
ποΰ τόν έκανε καί χάζι,
ως κι’ αύτός μέ τή σειρά
ένφ έ'βανε μαράζι
κάποια νείόπανδρη κυρά,
πούχε γέρον άνδρα πάρει
κί’ είχε φάει ενα χορτάρι
καί δέν έπερνε χαμπάρι
κι’ δλο έκανε., νερά..
ενώ εκείνη κάνει. κρά.!.
«Άχ!! πώς ήθελα παππά μου»
τώλεγε καθημερ’νώς
«νά τόν είχα εγώ δικό μου»
«μέσα μεσ’ τήν άγκαλιά μου»
«νά τόν παίδευα δεινώς».
’Ή θελε καλά καί σώνει
νά τής δώση μερδικό
κι’ άς γινοΰνε καί δέκα φόνοι
καί φωνάζει καί κορώνει
λέγοντας καλά καί σώνει
νά τόν κόψη σάν κιδόνι
μεσ’ τή μέση καί πεισμώνει
λόγφ πώχει καί δυό κό!..
Κι’ δ παππάς σέ σκέψι έμπήκε
πώς τή γνώμη της νά κάνη,
νά τής δώση μερδικό,
πώς νά κόψη τά δυό κό..
άλλ’ αύτή τόν τρόπο ’βρήκε
καί μιά σκέψι εύθύς τοϋ βάνει
τοΰ διαόλ’ τό θηλυκό
νά τόν έχη τήν ήμέρα,

κι’ αΰιός πάλι τήν εσπέρα
καί νά μήν κοπούν 'κεΐ πέρα
ακριβώς χαί τά δυό κό.
Κι’ εγινε κι’ έσώθη
δ Κοκό τής γειτονίας
τήν ήμέραπειά τόν νοιώθει
ή καλή κυρά μέ μίάς
καί τό βράδυ τόνε δίνει
νά τόν εχη κί’ δ παπάς

Κι" i n ’ τοΰ Μ άνεσι μ α ντ ά τα
καί π · ι έ ν εύρηκα στή στράτα
μέ δ ιή γ η σ ιν τοΰ Κ λάπα

Κ.—

Μέ τόν Τπόλκα τόν πασσίγνωστο Γιωργάκη
κι’ έφαγα μεσ’ τοΰ Θανάση κι’ έκοιμήθην παστρικά
καί τόν Γιώργη Δημητρόπ’λο είδα άπ’ τά στρατιωτικά
ΰ'στερα καί στή Γαλήνη μέ τόν Τσόλκα άπό κοντά
πήγα ενα μεσημέρι μέ ψητά πουλερικά
Γνώρισα τόν Μήτσον Βλάχον ποΰ μ’ έδέχθη στοργικά
κι’ έξυρίσθηκα γλυτώσας ώς καί τά ξουριστικά!
Μέ χαρά μου συνηντήθην καί μέ τόν Σπηλιωτακάρα
τό Θανάση δικηγόρο
Φ.—
Μ’ αΰτόν ποΰχες φαγωμάρα;
Κ.— Είδα τόν Οίκονομί,δη μέ χαρά μου σάν κολώνα
υψηλόν γερόν καθ’ δλα ποΰχα νά τόν ϊδω χρόνια
μέ τόν Παπαρηγόρηγπ’λον έγνωρίσθηκα ’κεΐ πέρα
καί τόν φίλτατόν μου Ντοΰβον τήν παληάν αΰιήν παντιέρα
γλυκομίλητον έκεϊ ’δά μέ χαρά μου ΰπέρτάτη
γιατί πάντα δταν τόν βλέπω, μοΰ θυμίζη πάντα κάτι!
τόσα χρόνια περασμένα
κι’ άχ! ωιμέ κι’εΰτυχισμένα
Φ-— Πάψε κλάϋματα δέ θέλω! Λίγο πρέπει νά ντραπής
παρά κάμε καμμιά βόλτα κι’ Ελα πάλι νά μοΰ πής
Πήγαινε νά ήσυχάσης έπί τέλους κάπως πώς.
σΰρε, πίε κι’ έ'να γάλα άλλά γάλα τής Τ ρ ο φ ό ς
γιατί μόνο αΰτό τό Γ άλα
φέρνει γιά τήν ήσυχία αποτελέσματα μεγάλα
καί πρό πάντων τούς μπεμπέδες τέτοιο Γ ά λ α μεγαλώνει
καί παχύτατους τους κάνει καί καθείς τούς καμαρώνει
Λοιπόν δλοι τρέχ’τε εμπρός
πάρτε Γ ά λ α τής Τ ρ ο φ ό ς

Φ.— Βλέπω πώς αΰταΐς τής μέραις ταξειδεύεις τακτικάΐ
Μά.. σταμάτα λιγουλάκι κι’ ελα σκέψου λογικά!
Ποΰ στό διάβολο γυρίζεις κι’ δλο ψάχνω νά σ’εΰρώ;
Κ.— Πάρε., κάπνισε τσιγάρο καί μ’ άκρίβεια δσο μπορώ
θά σοΰ πώ αμέσως, Φάπα,
Νά σ’ ακούσω κόρτερώ
Μάθε τοΰτον τόν καιρό,
άν δέν τρέξης καί λιγάκι
δέν τό βγάνεις ψωμάκι
Φ.— Ποιο καλλίτερα τό βρίσκω νά ξαπλώνω τήν άρίδα
νάχω εδώθε τόν καφφέμου, κι’ άί*ό κεΐ τή ’φημερίδα
καί νά βλέπω τοΰ κοσμάκι τής λιγούρες καί τά χάλια
κι’ άς μου πέφτουν καί τά σάλια
......................................................................................................
Κ.— Κι’ δμως κι’ άλλοι, σάν κι’ έμενα, φέρνουν βόλτα κάθε I
V*
[πόλι
Τάς εύχάς μου καί προσρήσεις
κΰτταξε οι υπουργοί μας πώς ταξείδια κάνουν δλοι
στούς Μ ιχά λη δες έπίσης
κι’ άλλοι πάνε μέ τά τραίνα κί’ άλλοι μέ πολεμικά
ένψ ’γώ άπό δικά μου ταξειδεύω τακτικά
Στον Μιχάλην Κατσαράν τόν λαμπρόν Καθηγητήν
Φ.— Αΰτό ελειπε, κι’ εσένα νά σέ τρέφη τό κουβέρνο!
δστις χαίρει καί δικαίως γιατρού φήμην θαυμαστήν
Κ.— Μήπως τάχα καί φοβείσαι πώς μ’ αΰτά κακομαθαίνω;
στέλλω σ’ άνθινα πανέρια
Φ.— Ρέ τί λές κορμί χαμένο;
δυό
λευκά
καμαρωμένα καί νυχάτα περιστέρια
Αΰτοί κάνουνε μελετάς. Κάνεις απ’ αΰταΐς κι’ έσύ;
κι’
εΰ'χομαί
του
μέ τούς άλλους τά δυό χέρια του φιλών
Ξέρεις σΰ πώς τρών’ μεγάλοι τά δρντέβρ μέ τό τουρσί;
νάναι
χίλιοι
του οί χρόνοι γιά νά κάνη τό καλόν
Ξέαεις σύ νά φάς καί νάχης
ποΰ κακό τό χρόνο νάχης;
Στό Μιχάλη Μυλωνάν εξοχον γιατρόν καί φΰλον
Ξέρεις σΰ πώς τό παστρέβουν φτοΰ κι’ αμέσως τό ταψί;
χρυσανθέμων δέσμην στέλλω, ώς καί κόφαν μετά μήλων
εχει Ντόΐτς, ή ταξί;
καί στ’ Ώδεΐον τόνε .θέλω νά τόν βλέπω πάντα στύλον
Κ.— Ούτε ξέρω. οΰτε κι’ εχω άλλ’ άν εΰρω μιά παρέα
Φ.— Κύτα μή βρεθή γιά σένα άλλη μιά Χριστοφιλέα
Στον Μιχάλη τόν Χρυσόπλο έ'γκριτον ώς δικηγόρον
κι’ δπως σύ θά λέγης φώς μου, αχ. έσύ! φάτα μου οΰλα!
γαλοπούλαν στέλλω δώρον
άπό πίσω νά στή δίνη ό ’Ανδρέας μέ τή Κοΰλα
μία πέννα, γιά νά γράφη στό χρυσάφι βουτηγμένη
Λοιπόν πές μου ποΰ έπήγες;
μεσ’ σέ κόφα μέ λουλούδια γύρω-γύρω στολισμένη
Κ.—
"Πμρυνα στά Νεζερά
καί στοΰ Μάνεσι κατόπιν έκατέβην τά νερά
Εϊς τόν Μ. Μιχαλακόπ’λον φίλτατόν μας έκ θρανίων
είχαν δίκαις έκεϊ πέρα κι’ ήταν κι’ δ Καλαμαράς
τά τραγούδια τής καρδιάς μου μ’ ειλικρίνεια άποστέλλω
πρώτης δά Πταισματοδίκης καί καλής χρυσής καρδιάς.
ώς έπίσης άνθοδέσμην χρυσανθέμων τε καί ίων
Έ κ εϊ είδα τήν Ειρήνη τή γλυκείά τοΰ Ντζακαντζίκα
καί τό Σπήλίο τουνά χαίρη νά καμάρι τώρα δλων
Π
τόν Τσουρέκη, τόν Γιαννάκη, τόν Μπαρμπέρη καί τόν
... ..
^
[Νίκο
Μά καί είς τόν Γεωργόπ’λον τόν καλόν μας Μιχαλάκη
τόν γιατρόν μέ τά γυαλιά του τό Φρανζή τό Νεζερίτη
τήν εΰχήν μου τ ’ άποστέλλω σέ δλόχρυσο λαγίνι
τό Βασίλη τό Σαράτση π ’ δλο έξάρωνε τή μΰτη
κι* έπειδή τόν ξέρω πώχει γιά τά όργανα μεράκι
καί τόν Μποΰρδο τόν άσίκη τόν καλόν μας Νικολάκη
τ’ άποστέλλω ενα σαντούρι καί σαμπάνια γιά νά πίνη
καί τόν Χαραυγήν άκόμη καί παμφίλτατον Χρηστάκη
Φ.— Πήγες μόνος;
Είς τόν Λάζαρη Μιχάλη

στέλλω μέλι στο κουτάλι
καί γανιζΐες μυρωμέναις σέ κρυστάλιν' ανθογυάλι
καί νά χαίρη τήν κυρά του καί σ’ αύτόν εύχομαι πάλι
Γιά τόν Μΐχο τό Κορνέλλο δέν είξεΰρω τί νά κάνω
πώς νά πάρω ένα ”Ε ρ μ π ε ρ άπ’ αΰτόνε νέο πίάνο,
μά τοΰ εύχομαι τά κέρδη έκ καρδίας περισσά
σέ δολλάρια, λιρέτταις, χάρτινά τε χαί χρυσά
Στόν Μιχάλη τό Ζερβόπλ’λο φίλον φαρμακοποιόν
Μαυροδάφνην τ’ άποστέλλω όκτωκαίδεκα χρονών
χίλια μΰρία τά λουλούδια σέ μίας κόρης τήν ποδιά
χρυσοκέντητη, γιατ’ έχει μιά καλή χρυσή καρδιά
Στέλω στόν Θεοδωρόπ’λον φίλτατόν μας Μιχαλάκη
ενα γάλον έψημένον μ’ άνθοστόλιστο κοφάκι
καί στήν οΐκογένειάν του εύχομαι πολλά της χρόνια
τί χαρά μέσ’ τήν αυλή τους νά λαλοΰν πουλιά κι’ αηδόνια
Εύχομαι καί στό Μιχάλη φίλτατόν μου Ματαρδν
είς τό σπήτι του νά έχη πάντα γλέντι καί χαράν
καί τοΰ στέλλω καί λουλοΰδία
μέ χαραΐς καί τραγούδια

Δ ι ’ Ά ρ γ ύ ρ ιδ ε ς έπίσης
τώ ν εύ χώ ν μου κάνω χρήσεις
Στόν ’Αργύριον Κουμοΰσην στέλλω πήχες καί κορδέλλα
συνιστών επί δίτροχων ν ΐ φυλάγετ’ απ’ τ’ σ’ άέραις
πατών πάντοτε σέ ξέραις
στέλλω λοΰλουδ’ ανθισμένα μέ καρδία καθαρά
τήν ευχήν μου νά τοΰ ζήση ή καλή, γλυκειά κυρά
νά τοΰ ζήσουν τά παιδιά
καί στό σπήτι του γιά πάντα θρονιασμένη τή χαρά!
Στόν Άργΰριον Κοζίαν στά Βραχνέϊκα ποΰ μένει
γιά νά βάνη τό κρασί του τ’ άποστέλλω ένα βαγένι
τ’ άποστέλλω καί λουλοΰδία σ’ όλοκέντητη ποδιά
καί νά χαίρη χίλιους χρόνους τή χρυσή του τήν καρδιά.
Στόν Αυγερινόν Άργΰρην εύχομαι πολλά του χρόνια,
στέλλοντάς του μία κόφα μέ λουλοΰδία καί μ’ αηδόνια
μά τοΰ εύχομαι επίσης την Κυρία του νά χαίρη
τήν μονάκριβή του κόρη πουν τής Πάτρας μας αστέρι
Στόν ΓΙασσό.ιουλον Άργΰρην άποστέλλω στήν ’Αθήνα
Πατρινό κρασί άπ’ τό Τάσι σέ θεώρατη κοφίνα
καί τοΰ εύχομαι τά χρόνια τά λοιπά νά ζήση φίνα
κί’ άν κί’ εξ ώρας γιά τραπέζι μιά παχείά κι’ ώραΐα χήνα

Π ερί κομ μ ου νισ τώ ν καί π ολυ β όλω ν
κΓ αγώ νας νέ ο ς π ά λ ιν ύπέρ όλω ν
Λοιπόν οί φλογεροί Κομμουνισταί
γυρίζουν δι* εράνους πολυβόλου
ώ! μά τί σκέ\|>εις θαυμασταί!
Κομμουνισταί τοΰ Διαβόλου!
Ποΰ κάτω ό Πόλεμος!....ποττέ!
φωνάζουν φουσκωμένοι ασκοί Αιόλου
κι’ άπό τήν τή μεριά πολεμισταί
ώ! δοξασμένε μου Χριστέ!
καί δίνουν τόν όβολό τους
γιά ναΰοουν οί αυτοί τό διάβολό τους
Βρέ, σείς, ποΰ αποφεύγετε τά αίματα,
οπως κηρΰσσεττε καί λέτε!
στόν κόσμο τί φουρνίζετε τά ψέμματα,
καί τάχα πώς μέ φρίκη μυξο/λέτε
Βρέ σείς, κροκόδειλοι! καί πάλι
αργά, ποΰ θά βαρέστε τό κεφάλι
άν κάμη τήν άπόφασιν τό Κράτος
νά σπάση καί τήν κόκα σας έμπράκτως!!
Τήν ώρα, ποΰ δωροΰν κομμουνισταί στους Ρώσσους πολέβόλον
ή δόλια ή ‘Ελλάς ή δυστυχής ματώνει γΐά νάφτισ'βη λίγον στόλον
καί πάμε οΰτω πως κατά διαόλων!!
Μιά διόρθωσις άξία
λάθους άπό αβλεψία
Διορθώνω ,τοΰ Δημ. Μάρκου, στό παρόν μου, τήν ευχήν
άφοΰ Πρόξενον τόν είπα, μά κι’ άκόμη βουλευτήν
καίτοι μόνον Δικηγόρου φέρει φήμην ζηλευτήν
κι’ είναι ό'ντως παρ’ ήμΐν
κι’ αν αξίωμα καί θέσιν τοΰ υίοΰ του, θαυμαστήν
τοϋ εδώκαμεν, συγγνώμην, διά τήν παραδρομήν
υποσχόμενοι στό μέλλον πειό μεγίστην προσοχήν.

Κι’ είς τόν φίλτατόν μου τέλος Κουτσονικολόν Άρκΰρη
άποστέλλω τήν εύχήν μου σέ κρυστάλλινο ποτήρι
λεμονάνθια κι’ άλλα δώρα
καί χρυσάνθεμα δροσάτα, ποΰ άνθίζονν μέσ’ τήν ώρα

Είς τοΰ Γιάννη Κουφοπάνου τά εξαίρετα χρυσά
συιισ.ώ ιδιαιτέρως τά ώραΐα καί κυμψά
συνιστώ καί τά ρωλόγία πρώτης κί’ έξαιρετικά
γΐά τό χέρι, γΐά τήν τσέπη δλα εκεί μαγευτικά
κΐ οποίος μΐά φορά ψων ση, θά ψωνίζη τακτικά

Στόν Τηλέμαχον Πουλίδα στά Καμίνια ξάδερφό μου
στέλλω μετ’ ειλικρίνειας καί τόν πόνο τόν δικό μου
κι’ έκ καρδίας συλλυποΰμαι γιά τόν φίλον αδελφό του
κι’ εύχομαι παρηγορίαν εξ Ύψίστου στό χαμό του
"Ενα τρυφερό βλαστάρι, βαρυστένακτη πνοή
κρύου άνέμου συνεπήρε καί τοΰ Βλάσση τό παιδί!
τό καλό ξενητεμμένο
παληκάρι ζηλεμμένο
Τέτοιο νειό άς κλάψουν τάνθη, ολ’ ή φΰσις, τά πουλιά
μά κι’ ή γή, ποΰ τόν έδέχθη μέσ’ τήν κρΰαν αγκαλιά
Συλλυποΰμεθα τόν Βλάσση, τήν κυρία, τά παιδιά
καί τ’ εΰχόμεθα άπ’ τά ΰψη νά τοΰρθή παρηγοριά.
—
Φέρω εΐς γνώ ιίιν κάθε φ ίλ ο ν κ α ί τοΰ κάθε μ π ε χ λ ιβ ά ν η
τη ν άνάρρωύτ έ π ΐ τέ λ ο ν ς τοΰ « « μ φ ίλ τα -ιο ς τοΟ Γ ιά ννη
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