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Δεκεμβρίου μηνό; μ(α
κ ί’ δ ί ’ αυξάνει ή αηδία

23τή μ εγά λη τή γιορτή τοΰ Ά γ Γ 'AvSpioc

Πρός Κράτος ό χαιρετιαμός

t i g τ ή ν Πάτρα, ΰ μ ν ο ν ψάλλω, τ ή ν ώρχ(α

eur«g είπ εϊν,... χρεμετισμές

Χρόνια σας πολλά σας χ>όνια φιλτχτοί μου Πκρινο.!
μα καί οί ξένοι, δσοι, ζήιε είς τήν Πάτρα, τήν κλεινή!
κι’ ευτυχείτε! σά; φωνάζη, ή πτωχή μου ή φωνή!
κι’ όσοι, Πατρινοί σιά ξένα, ζήτε, πάντα υγιείς
κι’ ευτυχείς! ναιτε κι’ εσείς,
και ποτέ νά μήν ξεχνάτε καί την ώμορφη Πατρίδα,
ποΰ σας χάνδεψ’ έδώ πέρα πρώτου ήλιου μιά αχτίδα
κι’ εδώ είχατε κοιιίδα
δπως τρέφομ’ εμείς πάντα νά γυρίστε, την ελπίδα!
Χαΐρε Πάτρα τών ψαράδων, τών εμπόρων, οίνεμπόρων
χαΐρε Πάτρα τής σταφίδας! ποϋ πληρώνης κάθε φόρον!
γΰρνα κΰτα μέσ’τη φράχτη τήν ωραία οικοδομή
τοΰ ’Αγίου πώχει φτάσει ενα μέτρο άπό τή γή
κι’ άπό ’κεϊ δέν πήγεν άλλο, χρόνια τώρα!!! παραπάνω
γιατί φαίνεται προσμέναν, δσοι εδούλεψαν στό πλάνο,
νά φυτρώσω μοναχή της καί νά γίνη Έκκλησιά
κι’ άφοΰ γΰρω της γινώνταν, κάθε μία συχασιά
καί φουσκίζοντ’ δπως λένε τά κοτρώνία, τά θεμέλια
άπό κάθε χορτασιά!
Μωρέ, πώς βχστάτε κόσμε! πώς δέν σκατε άπό τά γέλοια!,
ή μή τά αϊσθήίχατά σα;; καί δέν είναι τόσο άψα;
Περασμένα
ξεχασμένα-·!, άς ξεχάσουμε μαζή
Πατρινέ κι* εμπρός νά γίνα τώρα πιά ή Οικοδομή,
νά γενή μιά ’Εκκλησία, δπως είναι στ’ άκρογιάλι,
*οΰ νά φαίνετ’ άπ’ το Τζάντε, κι’ άπό τόν Κόρφο μέ τό κυάλι
Εκκλησία! σάν ’Εκείνον, ποϋ ’σταυρώθηκε γιά μάς
τόν Πρωτόκλητον Άνδρέαν δπου σήμερα τιμάς!

Χαΐρε χώρα ’Ελευθερίας!
ποΰ'στούς κόλπου σους τό πάλαι
αί ίδέαι, ώ Πατρίς μου, άνεβλάστανον μεγάλαι
καί τυρανοκτόνον ξίφος κρύπτοντες είς τάς μυρσίνας
ο! Αρμόδιοι, ήνώρθουν Ισονόμους τάς Αθήνας!!
Άλλοτε Θεοί έπάτουν τά εδάφη τής Ελλάδος
τώρα εϊνε ό Μπαμτάνης ό Θεό; κάθε κοιλάδος!!!
Χαΐρε χώρα τής ρουιίνας
χαΐρε χώρα τής αηδίας
Χαΐρε τής τιμής ό λόγος! Χαΐρε τής ’Αστυνομίας
δράσις ένδοξη! γενναία!
Ρωμηοσΰνη, χαΐρε! πάλι!,
ποϋ πληρώνεις υπαλλήλους νά σοΰ σπάνε τό κεφάλι!!!
Χαΐρε, τήςκλοπής ή Χώρα, π’ ελευθέρως κλέβουμ’ δλοι!
Χαίρετ’ "Ελληνες, διάβολοι!
Χαΐρε κλίκα τών πλουτοΰντων είς τή ράχι τών λοιπών!
Χαΐρε, χώρα ’Ελευθερίας, ποΰ μέ σΰστημ’ ’Αγγλικόν
μέ τά γκλόμπ! άνοΐς κεφάλια, Κράτος, χαΐρε, Ελληνικόν.
Χαΐρε, Κράτος, ποΰ τρομπάρει τού; φτωχούς τούς φοιτητάς
κΓ άπειλοϋν οί ’Αστυνόμοι νά τούς σφάξουν κατ’ αΰτάς
γΐτ’ έτρόμπαραν κί’ εκείνοι μέ αντλίας, γιά καλό
’Αστυνόμους, υπαλλήλους μήν τούς ερθχ) τό μυαλό!!
Χαΐρε, Χώρα, ποΰ στήν Κρήτη χωροφυλακές τοΰ Κράτους
είς τά Άνώγεια, σκοτώνουν άνδρας φιλησυχοτάτους!
Χαΐρε, Χώρα, τής βακχείας τής σαπίλας τής κατάρας!
Χαΐρε Χώρα τοΰ Μπαμπάνη! Χαΐρε, χώρα, τής τρομάρας!
Χαΐρε, Χώρα, Μαμελούκων, ποΰ σέ σπρώχνει ό καθείς!
Χαΐρ’ Ελλάς! Δημοκρατία! Χαΐρε! Φτοΰ μή βασκαθής![!
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τοΰ Θ εάτρου, ποΰ έπ ή γε, κάθε κύριον, κυρ(α,
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Φ.— Καλώς τόν Κλάπα:
Κ.—
Ευχαριστώ συζήτησι δέν θέλω.
Μ’ αύταΐς τής φάπαις σου προχθές στό διάολο σέ
[στέλλω.
Κι’ ας λείπουνε τ’ αστεία σου καί η χειρονομίες
γιατί ευθύς ειδοποιώ καί τής Άστυνομίαις.
Άκοΰς εκεί άηδίαις;
Πάρε μιά φάπα γκάπ! καί γχούπ! Καλό καί τοΰτο πάλι
σαν νάχαμεν άνταμικό τό δόλιο μου κεφάλι.
Φ.— “Ελα... καί τώρα δέν κτυπώ παρά θά σέ χαϊδεύω.
Πέσε λοιπόν τά νέα σου ο’ εμέ, ποϋ εσέ λατρεύω:
Κ.— Σφουγκίσου! Καί δέν ειμ’ έγώ κανένα κοριτσάκι
Φ.— Τό ξέρω! Είσαι λεβεντιά, μπελιάς καί καραφάκι
όμολογίαις καί ά'χ! βαχ!! Οΰτι καί σαντουράκι!!
καί τά λοιπά... καί τά λοιπά στραβα το καπελλακι...
Κ .— Σώπαινε! Γιατί έρχομαι καλός μαντατοφόρος
μέ νέα άπό τό θέατρο ποϋ κάθε βράδυ ντόρος
γινώτανε μέ τή Χαντά ποΰ εφυγ’ ή καϋμένη
καί πάλιν αστεφάνωτη μά... καί στεφανωμένη.
φ ,— Μοΰ φαίνεται κουρκονσουρίές νά μοΰ μαζεύης τώρα;
Κ.— Μπορώ; Ποΰ τήν εγέμισαν μέ πλήθος άπό δώρα;
ποΰ θέλω ήμέραις νά ιστορώ γΐατί δέν φθάνει ώρα!!.
Φ.— Τό ξέρω π’ άφηκε καρδιά π’ έγίνηκε κομμάτια
μέ τά γλυκά της μάτία
κι’ άς τσ’ εστρωσε γιά τά περνά στολίδια καί Διαμάντ!
καί πάντα τής έφέρθηχεν, ώς λέγουν, μέ τό γάντι!
Κ.— Ξέρω!... Άλλά μοΰ φαίνεται πώς ξέρεις σύ τά ρέστα,
Λοιπόν! ’Εμπρός! σέ προκαλώ! Άρχίνησε καί πές τα!
Φ.— "Εως εδώ; Παρακαλώ! ”Ας σταματήση ή φέστα!!
έβγάλανε ψέμματα μοΰ φαίνεται καμπόσα
εκείνοι ποΰ άπό πίσω της μέ κρεμασμένη γλώσσα
έτρέχανε, ως τρέχουνε, καί τά πουλιά στήν κλώσσα.
κ ί’ έγ’ όίκουσα περίεργα ποΰ δέν θυμάμα.ι.. πόσα!!
Καλά! πές μου άλλο τίποτε; Τί είδες έκεϊ μέσα;
Κ.— Είδα καί κόσμον διαλεκτόν ποΰ πάει άμπονέ....
καί άλλους δπου μοιάζουνε μ’ εσένα κουνενέ
Καί πρώτα-πρώτα θά σοΰ εΐπώ πώς μούρθε μέσ’ τό
[μάτι
ό κύριος Είσαγγελεύς κυτάζων μέ ραχάτι
καί ύστερα ή ώμορφη πολύ καλή κυρά του
ποϋ έκάθητο κοντά του.
Φ.— θάσαντε σέ Θεωρείο,; έ';
Κ.—
Τό βρήκες!
Κοντά σ’άλλο θεωρείο πούσαν τρεις ποΰ θέλουν προίκες!
Φ.— Μήπως είδες τόν ’Εφέτην κύριον Τριανταφύλλου;
Κ.— Ή τ ο μετά τοΰ Γαρέζου Επιτρόπου τε καί φίλου
καί στό πρώτο ισογείων ήτ’ ό Μίμης Θεοφίλου.
Πάρα πέρα ό Ταμίας ό καλός δ Χαρβαλιάς
καί δ Τσάκαλος μαζή του.
Φ.—
Στάσου! Στάσου! Μή μιλάς!
Κ.— Τί; Γιατί;
Φ.— Πολύ φωνάζεις καί σ’ ακούει τόσος κόσμος
Λοιπόν λέγε μ’ ησυχία
Κ.—
’Ήτανε κι’ δ Θήτα Ρόζος
"Εφορος, καθώς τό ξέρεις, άλλά μετά τής κυρίας
μέ κοστούμι βέρτ ώραϊο, καί στο τής Αστυνομίας

ήτο δ κύριος Καλκάνης π' ήδη αυτός τήν διευθύνει
καί στό ΐδίο δ Κωνσταντόπ’λος ποΰ δέν θέλει πείά
[νά μείνη
νά μοιράζη άπό τήν εδρα ’δώ κί’ έκεϊ δικαιοσύνη!
καί κοντά του δ Βασιλόπ’λος ικανός καθηγητής.
Φ.— Έτελείωσες;
Κ.—
Άκόμη. Σ τ’ άπό ’πάνω θεωρεία
ήτο ή Μάρκου Ουρανία
Φ.— Τί σεμνό! κιλό κορίτσι!
Κ.—
Κι’ άπό κεΐθ’ δ Φέτζιν Μάκ
μέ δαντελωτό έπίσης ή δίς Μέκη...·
Φ.—
Θά πΐής κονίάκ;
Κ.—"Οχι! Ή τανε έπίσης ή κυρά του δροσερά.
"Ενα γκρουπ πολύ ωραίο πάρα ’πάνω στή σειρά
ήτοι αί Παπαμικροπούλου κι’ ή Δογά^η μιά χαρά,
μά καί ή Σπηλιωτοπούλου σάν τά κρύα τά νερά.
’Ελησμόνησα ώς τόσο τό Σωτήρι Καρλαμπά
τήν κυρία Τοΰλα ωραία, άλλά καί τή Ναυσικά
μέ τά μαϋρα τακτικά
μά καί τάς Παπανδροπούλου δυό λουλούδια ζωηρά
μέ τά μαϋρα άπό τό χάρο πώχει κάψει τήν καρδιά.
Καί στό βάθος κατά μόνας τό γιατρό τό Διαουρτά.
Είδα έπίσης καί τό Σιώρη ιατρό, τόν Μπεχατώρο
τόν Λαμπρόπουλον ’Ανδρέαν ποΰ τόν ξέρω, δικηγόρο
Καί τόν Μπομποτή, ποΰ κάνει μέ τόν Τζίνη συντροφιά
καί γουργόνία τούς φυλάνε, μήν πατήσουν σ’ άγκαθιά
τήν κυρία Μαίϋ είδα είς τό ένδεκ’ άν ζητήσης.
Τόν Άσλάν καί τήν Κυρία καί τήν κόρη τους έπίσης.
Τήν Αύγερινοΰ κι’ άκόμη καί τήν κόρη της ‘Ελένη
πάντα σίκ ένδεδυμένη
τόν Γαλάνην χρυσοχόον..
Φ.—
Μόνον ή μέ τήν κυρία;
Κ.— “Οπως πάντα, άφοΰ τό ξέρεις, ή ρωτάς γιά φασαρία;
Μά κι’ δ ΙΙράτσικας δ Μίμης ήτανε μέ τήν κυρά του
στήν πλατεία στή σειρά του
Καί ή δεσποινίς Τοπάλη σ’ εν’ άπό τά θεωρεία.
Ή τ ο δ Σωτηρόπ’λος Ντϊνος μέ τήν εύμορφη κυρία.
‘Ο Μουτούσης δπως πρέπει φημισμένος δά ντετόρος
δ Λιακόπουλος δ Τάκης, έάν ξέρεις, δικηγόρος,
κι’ ή γλυκύτατη κυρία, θειον δώρον, καί δ Γιώργος
δ Μουτσόπουλος έπίσης χρυσοχόος μέ τά ούλα,
ή κυρία του, έπίσης κι’ ή ώραϊα μας Μαροΰλα
ή κυρία Λειβαδίτη μέ τόν κύριον μαζή
ποΰ δέν πάν ποτέ πεζή.
Ό Συνοδινός άκόμη πουν’ τοϋ Κράτους χημικός
δστις πάντα τήν κυρία συνοδεύει τακτικώς.
Τάς Βιτάλ έπίσης πρέπει νά σοΰ εΐπω πώχω ϊδεΐ
μά καί τόν Άντωνιάδην ιατρόν ποΰ σώχω εϊπεΐ
τήν κυρίαν, τήν κουνιάδα, ποΰ μαζή τάς δδηγεΐ
και τόν φίλον ’Ηρακλή
Φ.— Πώς; δέν είδες τόν Παπά καί τόν Μίμη μας τόν Κόλ[λα;
πώς τόν Πάσκουα δέν είδες, ποϋνε πάντα; μέσα σ’ δλα
τόν Βαγγέλη τόν Σιάνο μέ τήν δλη του παρέα
τόν Καρρέρ μέ τήν κυρία, ποΰ φημίζετ’ ώς ώραϊα;
Μά καί τόν Άναγνωστόπ’λον τόν γιατρόν, γιατί δεν
[είδες
ή σοΰ φύγαν τοΰ μυαλοΰ σου καί τά φόντια καί ή βίδες;
Πώς τόν Τάκην Στεφανόπ’λον,τόν Βορίση τόν Διονύση
τήν κυρία του ποΰ είναι σάν τή δροσερή τή βρύση;

τόν Παπαηλιοΰ δέν είδες; ή μήν ήσουνα στραβός;
I
τήν γλυκειά του τήν κυρία; "Η έκάθησο αργός;
ΙΙώς δέν είδες τόν Λαμπράκη πούναι στρατωτικός;
Τόν Λελοΰδα π ’ άργοσβένει στοΰ Σταθάτου τακτικώς;
Κ.— Άλλά είδα τόν Τριάντην τόν καλόν μας Ηρακλή
τήν πικάντικη κυρία, ποϋ γλυκά γελά, δμιλεΐ.
Τόν Σπυρόπουλον Μανώλη πάντα φρέσκον νέον είδα
άλλά καί τοΰ Χαΐδοπούλου τήν καλή μας δεσποινίδα
.— Άλλους
.—
’Ό χι γιατ’ επήγα σέ παράστασι ζυγή
κι’ αυτοί πουπες ήσαν σ’ άλλη, σέ παράστασι μονή
καί γ ι’αύτό, γι’ αυτούς δέν εΐπεν ή φτωχή μου ή φω·
[νή!!
.— Είδες άλλον; Πές τον!.. Βρΐσ’ τον!
.— Έ κ τών δημοσιογράφων τόν Λαμπρόπουλον τόν
[Χρήστον
τόν Μικρούτσικον Άρίστον.
καί τόν φίλον μας Ή λ ΐ
άχ! Ή λί Σαβαχθανΐ...
Δέν ξεχνώ τόν Γεωργόπ’λον τόν Μιχάλη, τόν Ψαθή,
τόν Δημήτρι, π’ έξεζώσθη ώς μανθάνω τό σπαθί
καί τόν Παπαδημητρόπ’λον Βασιλάκην μετ’ αύτώτ
καί τόν Γιώργον Καραβίτην πρώτης Άστυνομικόνΐ
— Έσταμάτησες;
—
Άκόαη. Δέν σοΰ είπα τόν Κοκόν
* τόν Φιλόπουλον πώς είδα. άνθρωπον κοινωνικόν
τόν Μπαρμπέρην τόν Χρηστάκην καί τόν Π ϊ τόν Ζησιμάτον
ποϋ περνά κοντά σου.. Νά τον!!
— Ά ! τόν Τάκη τόνε ξέρω.
—
Είδ’ άκόμη έκεϊ μαζή
καί τόν φίλτατόν Φραγκίσκον τόν καλόν μας τόν Τσιμπή
καί μέ εθελξιν ώραΐα ό αυλός κοΰ Σαμαρτζή
τοΰ ΓΙαντζέλα τό βιολί
Καί τοϋ Ράϊνερ έπίσης ποΰ θυμάμαι πειό πολύ.
Δέν ξεχνώ καί τόν κύρ Νίκο τόν Ρεκούτην χωριστά
κι’ δσα έργα θαυμαστά
είς τό Π ά ν θ ε ο ν προβάλλει ’μέραις τώρα τακτικά.
Δέν ξεχνώ καί τό Λοβέρδο τόν Άνδρέα λιγουλάκι
τόν πατέρα του έπίσης τόν καλόν μας Νικολάκη
καί τελειώνω..
—
Άλλον;
—
’Όχι! ΤΩ! έξέχασα σπουδαίο ν
τόν Γιωρκάκην Νικολόπ’λον απ’ τό Θίασον τών Νέων*
ποΰ θά παίξη, θά τρελλάνη μ’έργον τοΰ Συνοδινοϋ
τόν ώραΐον Καραγκιόζην, ποΰ θά χάσουμε τό Νοΰ.
— ’Εάν έχομεν....
—
Βεβαίως...
—
ΤΩ; σέ χαίρομαι ποσώς!!
— Μά κΓ έγώ σέ χαιρετίζω, γιατί φεύγω βιαστικός.

Πάω νά φέρω τό χρυσάφι,πουν’ έκεϊ μέ τό τσουβάλι
Φ.— Πήρες φόρα λοιπόν βλέπω.
Κ.—
Τί θά πή έπήρα φόρα;
άφοΰ δέν κυτώ μπροστά μου τίποτ’ άλλο άπό τήν ώρα
ποΰ θά πάω συστημένος εις τοΰ χρυσαφίοΰ τή χώρα!
Ά χ χρυσάφι! Κάμε πέρα!.. Πάω νά γίνω χρυσικός
Κ.— Μωρέ, τί μέ λέγείί; Βάστα μή καί γίνης καρδιακός.
Κ.— Καί σέ λίγο σάν μέ βλέπης θά σοΰ πέφτουνε τά σάλια
σαν θά τρώω μ’ άσημένία καί μ’ ολόχρυσα κουτάλια
καί τά κρέατα θά βράζουν σέ ολόχρυσα τσουκάλια
δξω πτωχεία ίκακομοίρη!
κάθε ήμέρχ θάχω γλέντι! κάθε βράδυ πανηγύρι!
φεύγω, τρέχω καί σέ λίγο θά γυρίσω ώρισμένως
χορτασμένος, πλουτισμένος,
καί θ ’ ανοίξω τής Καμπάνας τό κονάκι νάρθουν δλοι
άπό τά πλούτη μου θά τρώνε, θές άνθρώποι! θές διά
βολοι!!
Λοιπόν γειά σου καί σ’ άφίνω έδώ πέρα νά κυλιέσαι
άλλους νά διαβολοστέλνω, μέ τούς άλους νά μαδιέσαι
Γειά σου Φάπα κατ’ ευθείαν πάω στήν... Αικατερίνη
Φ.— Καί στην Κέρκυραν άν θέλεις, εϊμπορεΐς νά πάς νά μεί[νης!!

Μ ία’ τής φτώχειας μας το χά λι
ατέλλω εύχάς μέ τό τσουβάλι
Τόν Μιχαλακόπ’λον πρώτα χαιρετώ τόν ‘Υπουργόν
κι’ εύχομαι μέσ’ τήΛ αυλή του πολλοί πάντοτε νά τρών
Τόν Ά ν δ ρ έ α ν Μάρκου έπίσης χαιρετίζω βουλευτήν
κΓ εύ'χομαι ποτέ μή χάση την τιμήν τήν ζηλευτήν.
Στόν Άνδρέαν Γεωργακόπ’λον στέλλω έκ χηνών ζευγάρι
κόττα πήτα τό Δεκέμβρι καί παπί τόν άλωνάρι
καί τό δρόμο νά τραβήξη δλο ’ίσα τό..φεγγάρι!
Στον Δεκήν Άνδρέαν στέλλω νά τοΰ ψάλλουνε τραγούδια
Είς τόν Ίατροΰ Άνδρέαν στέλλω εύχάς μαζή μέ γιούλια
Στόν Στξβγιόπουλον έπίσης τάς εύχάς μου καί ζουμπούλια
Καί είς τόν Οίκονομόπ’λον τής Τραπέζης δυό λουλούδια
Στόν Κορδέλαν άποστέλλω μιά μετάξινη κορδέλλα
Στόν Σπανόπουλον Άνδρέαν ενα φόρτωμα κανέλλα
καί στόν Νούσαν τόν Άνδρέαν ?να κάρρο καραμέλλα.
Είς τόν Χόνδρον άποστέλλω δύο αλλογα χιονάτα
καί στόν φίλον μου τόν Κουλήν άλλα δυό νά κάνη στράτα
Στόν Ροδόπουλον Άνδρέαν δυό μαρίδαις άπ’ τήν τράτα
στό Αίτωλικόν τοϋ στέλλω καί φιλώ τά δυό του μάτια.
Στόν Άνδρέαν Άντωνόπ’λον φίλον Συμβολαιογράφον
μίαν Τσίτσαν κεντημένην καί τυρόν έκ τών Άγράφων

Καί το ΰ Κ λάπα χαιρετοΰρες

Είς τόν Παπανικολάου τόν Άνδρέαν δύο ρόδα
καί χρυσή άπ’ τάς ’Ινδίας μιά περίλαμπρη παγόδα

Λ ιγ ν μ ά ρ ε ς καί φαγούρες
Καί γιά ποΰ λοιπόν, κύρ Κλάπα!
Τί κυτάς έκστατικώς;
Πάω στήν Αικατερίνη! τί; Κοιμάσαι κακομοίρη;
Έ κ εϊ πέρα τό χρυσάφι θά κερνώ μέ τό πορήρι
Ά μ ’ δέν κάθομ’ έδώ πέρα νά μαραίνωμ’ ώς οί άλλοι.

Στόν Άνδρέαν
καί στόν Ά λφ α
Είς τόν "Αλφα
στέλλω πλήθος

Άντωνέλην στέλλω μιά καροβελόνα
τόν Λοβέρδον άποστέλλω μία μπόνα.
τόν Βουρνάν δπως πρέπει δικηγόρον
τά βιβλία, ποΰτ’ άρεσαν κατά κόρον.

Στόν Παλαιολόγον στέλλω αύτοκίνητον ώς δώρον

καί στόν "Αλφα τόν Λτμπρόπ’λον σοκολάταις άνευ δρων
καί στον Πέταν τάς εύχάς μας μετά δΰο κανηφόρων.
Στον ’Ανδρέαν Φλαμπουριάρην γιούλια όλόμπλαβα ποΰ θέλει
στόψ Μπικόπουλον ’Ανδρέαν τόν κουβά γεμάτο μέλι
καί στον “Αλφα Γεωργόπ’λον κρεοπώλη ενα καρβέλι
Στον ’Ανδρέαν τόν Χαρίτον έμπορον σέ κόφαις τάνθια
Στον ’Ανδρέαν Μπεζεριάνον μέ τό κάρρο χειμωνάνθια
καί στον φίλον Άνδρουτσόπ'λον χίλια ρόδα μέ τ’ αγκάθια
Είς τόν Δημητρόπ’λον στέλλω στών συμμάχων τήν πλατεία
εν αμάξι γιά νά κάνη μιά μιχρή περιοδεία,
καί τόν Γκίκαν τόν ’Ανδρέαν μία κόφα γαρυφάλλων
έ'να αμάξι πορτοκάλια, κι’ εσφαγμένον φίνον γάλον.
Εϊς τόν Μπίσυλαν ’Ανδρέαν ενα πρώτης δικαστήν
γιά προαγωγήν ταχεΐαν τ’ άποστέλλω τήν ευχήν
Στον ’Ανδρέαν τόν Λαμπροΰλιαν γεμισμένη στέλλω σπλήνα
καί κρασί ρομπόλα φίνο γεμισμένη μιά.... κοφίνα
Στον ’Ανδρέαν Πελεκάνον δπως τά χρυσά δεσμά του
χίλια χρόνια διαρκέσουν μέ τήν ώμορφη κυρά του
Κι’ είς τόν φΰλον Παπανδρέαν τά λουλούδια στό καλάθι
χρυσοΰφαντον άέρα, άλλά κι’ έ'να καλιμαΰχι
Στον Καρΰδην έν Κέρκυρα δικηγόρον στέλλω μήλα
ώς επίσης έν Z * x u v 0 a είς τόν έγκριτον Δεσύλλα
καί στον "Αλφα Λυμπερόπ’λον Ιν Ά Θ ή ν α ις ζαχαρένι*
μία κούκλα, μία πέννα καί σουγίτσα φιλτισένια
Στέλλω εϊς τήν Άνδρομάχ^ν Κολιοποΰλου δυό γαρίδαις
δυό πόδια, £να κεφάλι καί πατσοΰλες άπό γίδες,
καί στον άνδρα της τόν Μένιο στήν ’Αμέρικα κορδόνι
ν’ άνεβή κι’ εδώ νά φθάση, ώς νά πής σφυρί κι’ άμόνι!
Στον ’Ανδρέαν τόν Ρηγόπ’λον έ'ν αμάξι καί., ραγδαίως
άφοΰ τ’ αυΕοκίνητον του ήδη Ιπαθε σπουδαίως
Στον ’Ανδρέαν Κοΰκον πλήθος σοκολάταις στή γιορτή του
Εις τόν φίλον Καλαντζόπ’λον Τηλεγράφου στέλλω στίβα
τά σταφύλια καί τά μήλα, τά καρύδια καί σταφίδα.
Στόν Ρεμποΰτσικαν ’Ανδρέαν στά Βραχνέΐκα καράβι
φορτωμένα μέ χρυσάφι θά τοϋ στείλλω ώς τό βράδυ
Στόν ’Ανδρέαν Νικολόπ’λον δικηγόρον φίλτατό μου
εξ εβένου έ'να μπαστούνι δπως είναι τό δικό μου
Εϊς τόν 'Γζίνην τόν ’Ανδρέαν μέ διαμάντι δαχτυλίδι
δσο νάρθη τ’ δπως πρέπει εις τά χέρια του στολίδι.
Εις τόν Παναγόπ’λον τέλος Δήμαρχον τοΰ ’Αγρίνιου
χρυσανθέμων στέλλω πλήθος, κι’ οβελίαν έξ άρνίου
Στόν Βονόρτα εϊς Παπαδάταις εν λουλοΰδινο στεφάνι

" Ο σ ο ι Θέλ’ τ& νά γελά σ τε
π ά ρ τ ε Χ ΐ τ ο ρ ο ν δ ια β ά σ τε
I v v t d i ^ u t v νά γενή τε τοϋ ΣΛΤΥΡΟΥ άγορ α ότα ί
ψ ύ λ λ ο ν δεκαπενΟ ημέρον π ’α ί όελίδες το ν μεόταί
{κ όατνρας περί πάντω ν κ α ί παντοίω ν ζ η τη μ ά τω ν
κ α ί τιμ ά t a t μ ία δ ρ α χ μ ο ν λ α είς τή ν κ ρ ίό ιν τώ ν χρ η μ ά τω ν

Τ ίλ ο ; ο’ oAeur, ποΰ φ ω νβ ζβ υν
ν ά δβΒίϊ, ©τι τούς τά ζο υ ν
Δαμβάνων ώς παράδειγμα τόν φίλον μου Μιχάλι
ποΰ γαλοποΰλανμοΰ ζητεί μέ τοΰτο μα; τό χάλι
καί άγωγήν μέ άπειλεΐ, νά μοΰ κοινοποίησή,
σάν δικηγόρος ποΰν’ κι’ αυτός, καί τί θά τοΰ κοστίσχ)
νά μοΰ τήν άμολήσο!,
Παρακαλώ μή θέλετε τόν ξεπενταρισμόν μου
κι’ άν δέν ήλθαν τά δώρα μου κατά τόν ορισμόν μου
δέν είναι καί νά βρίσκω ’γώ λοιπόν τόν διάβολόν μουί
Τά δώρα θάοθουν μιά φορά τί αϋριον, τί τώρα,
άν δέν ελθή νεροποντή καί δέν τά πιάσ^ μπόρα,
ή μοΰ τά φάν άλλοι 2ξυ ινο', αρπάξουνε τά δώρα
καί μείνω τότε έγώ καί σύ, άπ’ εξω άπ’ τόν νυμφώνα!
σάν μαρμαροκολώναΐ
Λοιπόν άν θέλτε πάψετε τού; γάλους τά ζητήτε!
κι’ άν ίσως έλησμόνησα καί..! σείς άς λησμονήτε!
καί νά μέ συγχωρήτε

Κι’ είς γ υ ν α ΐχ α ς μετά μέλους
τάς εύ χ*ς μου μ έχρι τέλους
στήν Κατίνα Χρονονοποΰλου τήν πολύ καλή κυρία
άποστέλλω σοκαλάταις, άνθη ρόδα, μπΰρα κρΰα.
Στήν Κατίνα τοΰ Καπέτα πάντα γέλωτας ν’ άνθίζη
εϊς τά χείλη καί ποτέ της ώχ! νά μήν κακοκαρδίζω

Τοΰ Π λουτάρχου τά γλυκ ά
π ά ν τ ο τ ’ έξαιρετικά
“Εφθασεν 6 Ζόρζ Ό νέ καί Πτί—Φτοΰρ σπαρταριστά
καί βουτήματα Μπριόζ, Κίφφερ καί Πενζόν γλυκά
καί σοκολατίνα πρώτης Μπ„αλινέ Πριγκηπικά
μαντολάτου καί Γκριλέ καί Γκανάζ, Μσρκί Νουγκά
πρώτης αρωματισμένα θέ νά βρήτε τακτικά
καί Φρουΐ—Γλασσέ, Μπιζέδες, φίνα κι’ έξαιρετικά,
τρούφες καί Μαρόν Πουτίγκες καί Μίλ Φέΐ καί Νογκατί
κί’ δ,τι τις επιθύμησα καί τήν κρέμα σαντυγί
μέ τό γάλα εκ Γαλατά
καί Πουτίγκες Μελενίκ δλα καλλιτεχνικά
καί νά ΐδή καθένας πρέπει
Μαρεγκέ, Μον—μπλάν μαρόν καί Πολίτικο τσουρέκι
κι’ δποίος θέλει γϊά νά φάπ
στοΰ Πλουτάρχου ευθύς νά πά()
κι’ δποιος θέλει γϊά νά χάμη ενα πλούσιο γιορτάσι
άς περάση έκεΐθε πρώτα τά γλυκά νά δοκιμάση
στοΰ Πλουτάρχου καί Υίοΰ
πρώτης Ζαχαροπλαστείου καί στήν τσέπη σας φθηνοΰ

Συνιστώ τά γιαλικά
Ρ οζη Π. καί Τρακαδά
Σννιότώ ίδιατρω ς τά ω ρα ία γ ια λ ικ ά
Ρόζη Π. κ α ί Τρακαδά
μ ία ς μ άρκα ς ψ νμ ιό μ ένη ς λεπτοκ α μ ω μ ένα π ιά τα
κ»* άθρανότα κ»* έκεϊ νά τρέζης άννκίτώ με, διαβάτα

