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ΕΙς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν
κ ι’ είκοσ’ πέντβ τ ’ έξαμήνου καθωρίσαμβν τιμήν
για τά ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αύτά
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ισ το λ ά ς καί συνδρομάς
προαωπικώς μόνον ο ' έμάς

Εικοστόν καί πέμ π το ν φύλ?.ον

·

Ό γ δ ό η Δεκεμβρίου μηνός

χαιρετ-ΐί · ό ' πρώ τον σχΰλον

ϊ

κοί δβ ΐ'ό ς απεργώ ν ό5υρμΛς

Κι" Ι ν « Χ ρυσόστομον, κ λει νό
τής Σ μ ύ ρνη ς το δεσπότη

Φ.—
Κ.—

Θρηνούν «Κ αμπάνας» κρότοι
κ ί’ έγώ μ’ α υ τ ή ν Θρηνώ!
Προχθές καμπάναις πένθιμα ς ξύπνησαν τήν ‘Ελλάδα
κί* ήρθε σκυφτή κί’ έπρόσφερε στό Μάρτυρα λαμπάδα
Λαμπάδα, π’ άπ’ τό χέρι της έγίνηκ’ άγίοκαίρι
μαζή μέ μοσχολίβανα πυΰχε . ι’ ή Σμύρνη φέρει
γΐά τών μαρτύρων τήν ψυχή π’ άπό τον Ουρανό
οί άγγελοι εκλάψανε, κΓ εγώ σεή γή {}ρηνώ...

Φ.—
Κ.—

Φ.—
Κ.—

Χίλίαις χιλιάδαις ή φωναΐς! Μυριόσιομ’ ή ‘Ελλάδα!
Χιλίόχειρη, μυρίόχειρη σά;άναψε λαμ ίάδα
ποϋ επίαν’ άπ’ τά σΰνεφα κί’ εχώνετο στή γή
άφ’ δπου πάλι άνέβαινε μεσούρανα κραυγή
πόνου φρικτον, κί’ άκούσθηκε μυρίόφωνη μί’ άντάρα
τό αίμ’ άπό τή θάλασσα εφώναζε: Κατάρα,
θεώρατη σηκώθηκε μέ μία φωνή ή Γεννηά,:
Κατάρα στό Φονιά!
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Συζητήσεις Φ ά π α Κ λάπα τώ ν σπουδαίων ζητημάτω ν

Φ.—
Κ,—

©Ιον Θαΰμα τώ ν θαυμάτων!
-·
-ο μ* ή συχίαν άπεργίαι, τα ρα χα ΐς ά νευ αίμάτων!
Φ.— Μέ σοβαρότητα πολλή σήμερα Κλάπα φθάνεις
καί σύ; μήν είσαι απεργός; τί εχεις καί τί κάνεις;
Κ.— 'Ανησυχώ

η ~
Φ,—

Γιατί λοιπόν;
Δέν μέ καταλαμβάνεις;
στά τόσα Ιπεισόδια νά μήν ίδώ λιγάκι
στους δρόμους κάτω νά χυθή καί λίγο αί ματάκι;
Σπουδαίο δέν είναι κι' αύτό;
Βρέ! Σ’ είσαι κι’ αίμοβόρος
Μά μία καί τής διχόνοντας επιασε τόπο ό σπόρος,
κι’ άφοΰ πολύ ησυχάσαμε, ποΰ μ’ επιασε πειά κόρος
καιρός γιά νά ώφεληθή καί κάνας δικηγόρος
νά βρή δουλειά μέ αίματα κανένας πιά ντετόρος
είδ’ άλλως τί χρειάζεται νά γίνη τόσος ντόρος;
Βούλωσ’ τό στόμα σου κακέ!
Μωρέ! τί λές; Κα'υ’μένε!
Γυρέυεις; μή χαθής κί’ έσύ καί τά παιδιά σου κλαΐνε
Γιά σκέψου! Συλλογίσου!
ενα ψωρόκορμο κι’ εσύ τί θέλεις τή ζωή σου;
τήν ώρα ποΰ οί πολύτεκνοι σηκώνουνε παντιέρα
κί’ ένίσχυσι γυρεύοντες ταράσσουν τόν άέρα
Νά γίνη τάχατες κί’ εδώ, δτι στήν ά'λλχ) σφαίρα
τουτέστιν σαν νυμφέυωνται οί άλλοι νά πληρώνης
άν είσαι άγαμος Ισύ καί μόνον θά γλυτώνχις
εάν προφθάσχιν παρευθύς νά πάρης μΐά γυναίκα
ποΰ μέ τήν πρώτη γέννα της νά σοΰ τά φέρχ] δέκα.
Μ’ άφοΰ μ’ αρέσει ή ζωή;
Μ’ άφοΰ καί σοΰ τήν πέρνουν
Άφοΰ τό Κράτος εγινε τό φοβερό κουνοΰπι
ποΰ δέν μπορείς νά κουνιθής ούτε νά κάμχις ροΰπι
άν δέν πλήρωσής άρκετά τό κάθε σου τό βήμα
σάν νάν’ ό δρόμος ξένος σου, τουτέστιν ξένον κτήμα,
ώσάν νά μήν επλήρωσες κι, έσύ τ’ δδοστρωμμά σου,
ωσάν νά μήν άξίζουνε τά εργα τά δικά σου...
ωσάν...
Καλά! κατάλαβα! ώσάν νά είσαι ζώον

✓

και ή Ελλάς νάν’ τοΰ Έρμοΰ εν άγαλμα κερδώον!
I
Κ.— Κι’ ετσι ποΰ λές, ή κεφαλή έβρώμισε τό ψάρι
κί’ ό'λοι μέ μίας σηκώθηκαν! Μά ποιος νά πρωτοπάρη;
’Εδώ Τροχιοδρομικοί τής ίΐάουερ άνθρώποι
καθώς κί’ αύτοκινηιισταί νά τού; δοθοΰν οί κόποι
άφοΰ άκόμ’ άπέργησε κι’ ή κυρά Πηνελόπη!
’Εξ ά'λλου οί Σιδηρόδρομοι άπήργησαν κι’ εκείνοι
κι’ ας έτοιμάζετ’ ό Ρωμηός στά πόδια νά τοΰ δίνη!
κί’ δλοι τοΰ Κράτους συζητοΰν τήν τόσην άκηδεία
μέ πίκρα καί αηδία
ένφ μποροΰσε νά'λειπε κί’ αυτή ή φασαρία!
Φ.— Μά δέν μπορείς νά τ’ άρνηθης τί έγραφ’ ό Λευθέρης;
Κ.— Ά ! πώς! Αύτός μας έσωσε!
Φ.—
Λοιπόν! κι’ έσύ τό ξέρεις!
Κ.— Αφοΰ τοΰ ξαμολήθηκε τό γράμμα! μέσ’ τόν τΰπο!
μπορεί κί’ έσύ τή γνώμη σου, κί’ έγώ νά μή τήν εΐπω;
’Εγώ δέ μάλιστα φρονώ πώς μέγα σφάλμα κάνει
ποϋ κι’ ά'λλη μιά επιστολή γϊά γούστο δέν μάς φίίάνει
Χαρτάκι; Δόξασ’ δ Θεό,! καί μπόλικο μελάνι
κάπου σέ μιά άχρη θ τ βρεθή, ποΰείς κάθε χρήσι κάνει., j
Φ.— Κι’ εσύ;
Κ.—
’Εγώ; τί είμ’ εγώ; βρέ Φάπα, κουρελιάρη!
Τώρα σοϋ πρέπ’ ή καρπαζιά π’ ό διάολος νά σέ πάρη! j
Βρέ τί νά κάμω τώρα γώ; π’ ώς νά μήν φτάνουν τ’ j
[άλλα j
συλλαλητήρια γερά στή Δράμ';, στήν Καβάλλα
γενήκανε κι’ έφώναξαν ώς τήν Αικατερίνη
στήν Κόρινθο ποΰ πέτρα δρθή δέν έχει πλέον μείνη ί
άπ’ τό σεισμό καί στό Κιλκίς; Βρέ! Καίγεται καμίνι!
έχει ανάψει μΐά φωτιά ποϋ βράζει καί κοχλάζει
κί’ ένφ σύ κάνεις χάζι
δλο καί βράζει δυνατά κοχλάζει τό καζάνι!
άπ’ δλαις τώρα τής μερίαΐς, κ ί’ αμέσως! Μάνι, μάνι!
Φ.— Θεός φυλάξοι! τί λοιπόν βρέ Κλάπα μπεχλιβάνη!
Κ.— Θεός καί διάβολος, μαζή! άφοΰ καί ή Κοζάνη
τά Τρίκκαλα κί’ ή Φλώρινα κί’ αυτή τό ίδιο κάνει!
Φ.— "Ολοι ζητάνε!
Κ.—
Διάβολε! Ζητάνε καί θά πάρουν!
καί θά κληθούνε μάλιστα καθώ; θά σουλατσάρουν..
Δέν είδες ποϋ συνέδριον εις τήν Θεσσαλονίκη,
θά γίνη Παναγροτικόν!
Φ.—
Μή λές! μέ πιάνει φρίκη!
Κ.— Καί θά ζητήσουν παρευθύς νά πέση ό Λεύτερης
κι’ έτσι θαβρχϊ, ποΰ λές, δουλειά ό κάθε χασομέρης
Είδες έκεϊ τί έγινε καί μέ τούς φοιτητάς
προχθές καί κατ’ αυτάς;
μέ επελάσεις 'Ιππικοΰ, τραυματισμούς ανθρώπων
δπως συνήθως γίνεται καί εις βαρβάρων τόπον
Σέ Κράτος δπου ό καθείς ο,τι τ’ αρέσει κάνει
καί τό Πανεπιστήμιον τό άποκαλεί καί... χάνι
“Ενας κοτζάμ Διευθυντής! εκ τής ’Αστυνομίας
μετά θορύβου καί φωνών καί πάσης εύγενείαςί!
Καί θαταν ώρα φαίνεται π’ ό διάολος ραχάτι
θά είχε, ή ξαπλωταριά θά τώχε μέ τήν πλάτη
ή θά'χε πίάσει μ’ αλλονε, κύρ διάολο κουβέντα,
γιατ’ άν εκίνει, όπωσοΰν τήν ώμορφη βουκέντρα
ή έκένταγε τόν άνθρωπο καί μέ τό κέρατό του
θά έβλεπες, βρέ φίλτατε, τόν κάθε άνθρωπό του
ακόμη τώρα νά χτυπά τό ξεροκεφαλό του!
Φ.— Κι’ αυτά τήν ώρα, ποϋ σκυλιά έρχώνται άπ’τήν Ευρώπη

Κ.—

Φ.—
Κ.—

Φ.—
Κ.—

Φ.—

Κ.—
Φ.—
Κ.—
Φ.—
Κ.—

Φ.—
Κ.—

τουτέστιν ’Αστυνομικά καί θά βρεθούνε τρόποι!,
αυτά νά πιάνουν στό εξής τόν κάθε λωποδύτη
καί κάθενα κοπρίτη
μέ άλλους λόγους ήτοι
ένφ οί αστυνομικοί, θά πέφτουν νά κοιμώνται
άπό τούς σκύλους οί κακοί ευθύς νά κυνηγώνται
Κι’ ένφ στόν Ντούσελντορφ λοιπόν άνθρώποι δέν μπο[ροΰνε
τ’ αντεροβγάλτη τοΰ τρανοΰ τά ί'χνη γιά νά βροϋνε!
κΐ οί Ρώσσι τό άλφάβητον φτιάνουν λατινιστί
καί πλήθος τουφεκίζονιαι καθημερ’ινώς αστοί
Κι’ εδώθεν οί καλόγεροι φωνάζουν απνευστί
καί θέλουνε τ ά κτήματα νά τά'χουν στή μονή
Κί ό Πάπας τοΰ Βαακανοΰ φωνάζει μέ φωνή
δτι τοΰ πνίγει ό Φασισμός τή γ?ώσσα γιά ποινή
γΐατ’ είχε τή βιασύνη
νά δείξη πρός τόν Μουσολίν τή Θεία του βιασύνη
μά καί τή λησμοσύνη!!
Καί κάτι άλλο ξέχασες άκόμη νά μοΰ πής
Τόν Κονταργύρη θές νά πής ποΰ μώρχεται ντροπή
γιατί νά βάλη χερικό καί τούτος στό Ταμείο,
άφοΰ στεγνό κατήντησε, μ’ άέρα φρέσκον, κρΰο!
Κι’ εν φ στόν Ρέντη έγινε μιά σύγκρουσις μεγάλη
κανένας δέν έπρόσεξε καί τοΰτο μας τό χάλι
μά σώ Σοφούλη έστρεψε αμέσως καί τό κυάλι!
Κι’ έτσι τά πράγματα καλά πηγαίνουν κί’ εύτυχοΰμε
κί’ ούτ’ ευτυχία άνώτερη δυνάμεθα νά βροΰμε
κί’ οί φίλοι καρβουνίάρηδες κι’ άλλ’ αΰξησι ζητοΰνε
καί σκάπτουν κάποιον λάκκον
Καί κάθητ’ ή Κυβέρνησις επάνω τών ανθράκων!
Θεός φυλάξοι!
Κι’ άν γένη;
Καί τοΰτο δέν μέ μέλλει,
άφοΰ επ’ αυτής αυξήθηκε προχθές καί τό καρβέλι
Βλέπω πολλ’άπό στόματος μέχρι χειλέων πέλλει...
Μά ούτ’ είχα ούτε κι’ έχασα έγώ ποΰ λές αμπέλι
κί’ αύτε μέ νοιάζει άν θά γενή ή αγουρίδα μέλι!
Τσιμέντο! άν θέλχ) νά γενη, δέν δίνω μΐά δεκάρα
μά σέ τρατάρω καρπαζιά....
Βρέ, στάσου!
Θές διπλάρα;
Πάρε λοιπόν ακόμα μΐά,
Κι’ άν σοΰ πόνεση ή καρδιά,
κι’ εσένα χασομέρη,
ωσάν τόν κύρ Λευθέρη
πάρε καί μία.... σπαλιάρα!!

Γ ιά τής Κύπρβυ τ ή ν κραυγή
ποΰ ζη τεί τή Χ ρυοαυγή
Φ.— Ά μ ’ τό ζήτημα τής Κύπρου! τί σπουδαίο πουν’ έπίσηςί
Κ,— Μή μοΰ λές γιατί τό ξέρω καί μοΰ φέρει συγκινήσειςΐ
τό Λ Ια α τ ίγ ιο ν λαμβάνω τό Κυπραΐον καί διαβάζω!
καί πολλαΐς φοραϊς, ώ!Κύπρος!καλή κόρη τής φωνάζωΐ
καί τής Κύπρου ή παντιέρα
μέ τή φόρμα άπ’ Άγγλιτέρα
χαμηλώνει μέ κυτάζει καί γλυκά μέ χαιρετά
καί πώς θέλω νά τήν σφίξω είς τά στήθη στοργικά

καί στό φούρνο γεμισμένη κουκουνέρια χαί μιά χήνα
τί μοΰ μοιάζει μιά νεράιδα π ’ άπ’ τόν της ξυπάν
καί κοντά της τήν καρδιά μου, τήν ψυχή μου τήν πλανά
Στόν Νικόλαοε Σκουρλέτην πρωτοδίκην στέλλω μήλο
Φ.—'Όμως τά δεσμά ποϋ φέρει, τήν>κρατοΰν σφιχτά δεμένη
καί
στόν Νΐ Γεωργακόπ'λον άχ! σάν τί νά πρωτοστείλω!
Κ.— Ναι! τό ξ»ρω! Ή Ά γγλίχ ταχει φτιάσει, κι’ επιμένει!!!
κι’ ή Πρεσβεία τών Κυπραίων ξαναγύρισε ξανά,
Είς τόν Νΐ Άλιβιζάτον ιατρόν καθηγητήν
οπως άλλοτε συχνά,
άποστέλλω κυνηγίου θεσπεσίαν μηλωτήν
μέ τά μαΰρα τά πανιά,
καί νά ζή πάντα νά κάνη τό καλό μέ προκοπήν
πειό στενόχωρη άπό πρώτα, πειό πολύ βασανισμένη
λυπημένη, οργισμένη
Είς τόν Νίκον Όλανδέζον νάχη πάντα ε υ τ υ χ ί α ν
μά κανένας τή φωνή της είς τόν Κόσμον δέν μπορεί
καί στόν Νίκον Κορωνάκην έφαλτήριον μέ βίαν.
νά τή; πνίξη τέτοιας Κόρης, ποΰ τά πέπλα ποΰ φορεΐ
Στόν Νικόλαον Κρεμμύδην ναχη πάντοτε υγείαν
τά ξεσχίζει καί πετιέται, ό'πως πρώτα, δροσερή
καί στόν Νΐχον τόν Γιανόπ’λον τόν επιχειρηματίαν
μιά Παρθέν’ άφρολουσμένη μ’ όλογάλανο κορμί
δωρεάς νά ζή νά κάμνη κάθε ημέρα κι’ άπό μίαν.
καί φωνάζει γιά τής Μάνα; τήν αγκάλη, τολμηρή!
«ώ! Άγγλίχ! Δός μου νάοθω! είς τήν πρώτη μου ακμή
Στό Νικόλον Κουτσόπ’λον έν Μ α υ π λ ίω τόν αγρότην
<Δός μου πείά Ελευθερία! Τήν Ελληνική τιμή!
νά πετύχη τόν σκοπό του καί τήν δόξαν ναύρη πρώτην.
«νά διπλώσρ τό κορμί μου ή Σημοΐα ή γαλανή!!
Στόν Νικόλαον Ξυνόπ’λον Α γ ρ ί ν ι ο υ δυό ζουμπούλια
Φ.— Μ’ έσυ/κίνησες, βρέ Κλάπα καί νό!! βγάνω μιά φωνή: καί στό Ν ΐ Λυγγούραν στέλλω στ’ Α ρ γ ο σ τ ό λ ι κόφαν γιούλια
«Χαΐρε Κύπρος δοξασμένη! χαΐρε Κύπρος γαλανή!»
Στόν Νικόλαον Φωτόπ'λον στέλλω ευχήν, καί δέν τοϋ τάζω
«Καί ά'ς είσαι ορφανή!»
Χίλιοι οί χρόνοι τοΰ Καϊρη στήν Ά Β ή ν α τοΰ φωνάζω,
καί στόν Νίκον Γερακάοην άνθοστόλιστο πανέρι,
στόν Ψαρράν τόν Δικηγόρον ενα μποΰτι χέρι, χέρι.
κι’ εις τόν Βαλτινόν έπίσης χρυσοστόλιστο μαχαίρι.
Εις τόν Νίκον Κρητικόν ποΰναι πάντα στ’ Ά ρ γ ο β τ ό λ ί .
Μ εα’ τή ς φ τώ χεια ς τη ς ο χ ο το ΰ ρ α ις
εύχομαι νά τόν χερώνται καί νά τόν θαυμάζουν δλοι
Δ ϋ ρ κ ε ύ χ α ΐς χ α ι χα ιρ ετβ ΰ ρ ες

Στόν Νικόλαον Σολιώτην δικηγόρον εξ εγκρίτων
τούς θερμούς γλυκούς μου λόγους τών ευχών μου τών αρρήτων
Εϊς τόν Νίκον Διγενόπ’λον εύ'χομαι πολλούς του χρόνους
καί νά χαίρη τό μικρό του, ως επίοης τήν κυρίαν
Είς τόν Νίκον τόν Λσμπίρην ιατρόν συμμαθητήν μου
τά βλαστάρια του νά χαίρη τ’ άποστέλλω τήν ευχή μου
καί τήν εύ'μορφη κυρίαν
καί ποτέ μή δοκιμάσει, ούτε μίαν καν πικρίαν!
Εις τόν Νίκον τόν Χειμώνα στέλλω άσφοδελούς καί μόνο
καί νά χαίρη πάντα υγείαν μαι...διπλός τόν άλλο χρόνο.
κι’ είς τόν Νίκον Πιπιλήν
στέλλω εύχάς μέ τό τσουβάλι, μά καί χήναν παχουλήν
Είς τόν Νίκον Παπαχρήστου τόν λαμπρόν καθηγητήν
άποστέλλω μαγιονέζαν καί μιά τούρτα ζηλευτήν.
Εις τόν Ν ΐ Χαραλαμπόπ’λον ιατρόν είς τά Μ ουρλοί,
τάς ίύχάς μου νάχη χρόνια ευτυχή τε καί πολλά.
Είς τόν Κΐκον Καραμάνον άποστέλλω έ'να τεζάχι
Είς τόν Νίκον Ζέζαν στέλλω τό κυνήγι άπ’ δ,τι λάχη
κι’ ΰγιά παιδιά, γυναίκα, στούς αιώνας πάντα νάχη
Στόν Νικόλαον τόν Γκότσην στέλλω ζάχαρι καί μέλι
καί στόν Νίκον Κατσαντώνην άπ’ τό δεύτερο, κουβέλι.
Στόν Λιβαθινόν τόν Νίκον στέλλω τρίο καί τραγούδια.
Εις τόν Νίκον τόν Φοράκην μία κόφα μέ λουλούδια,
καί στόν Νίκον ’Ατζαρίτην ενα μάτσο φρέσκα γιούλια
Εις τόν Νΐ Παπαναγόπ’λον πράκτορα λαμπρό στεφάνι,
Εις τόν Νίκον Παπαπάνου ιατρόν χρυσό γιορντάνι.
Είς τόν Νίκον Ζάγχλαν στέλλω νά μοϋ βρή μιά καραμπίνα
κι’ είς Νίκον Προκοπίου ρόδα κι’ άνθη μιά κοφίνα

Τόν Καψοκέφαλο εύχομαι τόν Νίκον έν Ζ α χύ νΘ ω
καί στέλλω οίνου έ'να φόρτωμα έν Δανα'ί'δων πύθφ
Στόν Νίκον Ζούραν εύχοιαι τοΰ χρόνου νάν’ διπλός
κι’ δ Νΐ Θεοδοσόπουλος μέ τέκνα τετραπλός
Στόν Νΐ Τσαούσην εύχομαι τήν άδεια νά πάρη
Στόν Νΐ Γα'ί'ταν έστειλα εν άρβυλών ζευγάρι
Στόν Νίκον τόν Καραμπελιάν άπέστειλα ζαγάρι
Στόν Νΐ Τζωρτζάτον έστειλα σπαθί τε καί γιογκορι
Στόν Μκον τόν Κεραμίδαν λουλούδιά στό φεγγάρι.
’Αποστέλλω έν Ι Ι λ α τ ά ν ω είς τόν Νίκον Καρμανίδη
μία κόττα ένα γάλο κι" έ'να φρέσκο κουνουπίδι
Εις τόν Νίκον Παπαδόπ’λον έ'μπορον τοΰ στέλλω πιάνο
Είς τόν Νίκον Μανωλόπ’λον πύργο χάρτινον ιοΰ φτιάνω
καί στόν Νΐ Παναγιωτόπ’λον στέλλω εις τόν Πειραιά
Πατρινή μαστίχα φρέσκη νά κεράση τά παιδιά
Είς τόν Νίκον Βέτσον στέλλω χρυσοκέντητη ποδιά
καί στόν Νίκον τόν Κατσούλην ιατρόν στήν Ά χα ΐά
ευχήν νάχη πάντα ύγειά
Είς τόν Νίκον τόν Κοντόπ’λον τσ’ Ά χαϊάς Συμβολαιογράφον
ενα κάνιστρον γεμάτο μέ τυρόν έκ τών ’Αγράφων.
Είς τόν κύριον Γρανίτσαν έν Κερκύρα Εισαγγελέα
νά μοΰ ζή γϊά νά τρομάζχι τοΰ κακοΰ κάθε κολέα
Στόν Νικόλαον τόν Ντζάνην δικηγόρον στάς ’Αθήνας
δν θαυμάζει καί δ τάδες, ως έπίσης καί δ δείνας
τάς εύχάς μου μετά χήνας,
Είς τόν Λάσκαρην μεγάλον συγγρφέα διά δώρα,
άποστέλλω τήν καρδιά μου νά πατήση επάνω τώρα!
Στέλλω τ’ άνθη καίτά ρόδα" τάς εύχάς μου καί τά γιούλια

είς τόν Νίκον Γιαμαλήν
να ναι πάντα ευτυχία στη δική του τήν αυλήν
καί νά χαίρη τήν κυρίαν ποΰ ναι κρίνο και ζουμπούλια.
Είς τήν Νίτσαν Κωστοπουλου πουναι ρόδο κΐ αγγελούδι
αποστέλλω ενα ΰμνον, μέ χαράν έ'να τραγούδι
καί χρυσάνθεμον λουλούδι.
Εϊς τόν Νΐ Άνδριακόπ’λον πάντοτ’ εΰχομ’ ευτυχίαν
Νίκας, δόξαν κί υγείαν

τόν ουρανόν άνέφελον χωρίς έ'να φαρμάκι
καί νάρθουν καί τά στέφανα μέ τήν καλή τήν ώρα
καθώ; ήλθε καί τώρα

Π ο λ λ ά κ α λ ο ύ ω ρ ί ό μ α τ α k j ’ ε ΰ χ α ϊ ς ι ΐ ς τό Γ α λ ά ν η
« ο ι? μ ό λ ι ς έ ξ ‘Α μ έ ρ ι κ α ς d t h v Π ά τ ρ α κ α τ α φ θ ά ν ε ι
τ ο ΰ ό τ ί λ λ ω ε ΐ ς τ ό Λ Ι α ζ ε ϋ τ ί κ (ItoiJ Φ ι λ ι π π α τ ά χ έ ρ ι α
μ ά τ ο ΰ Σ τ α θ ά τ ο υ δέ το γ υ ι ό λ ο υ λ ο ύ δ ι α δ υ ό π α ν έ ρ ια

Στόν Χρηστόπουλον, Πετρόβιτα καί τόν Νίκον Φλαμπουριάρη
άποστέλλω νά τό φάνε εκ κοινφ έ'να μοσχάρι
Κ ι’ άν έξέχαόα κανένα
ίυ χ ω ρ ϋ ϊϊ με κ»’ έμενα

Συγχαίρω τοΰ ’Απόλλωνος τή μπάντα, Μουσική
έπίση; καί τόν δάσκαλον Φραγκίσκον τόν Τσιμπή
ποϋ εϊς εν δεκαπενθήμερον μιά τέτοια προκοπή,
κατά τήν τελετή,
μάς έδειξεν καί εΐτομεν οί πάντες μιά φωνή
δτ’ είναι γιά τόν τόπον μας καμάρι καί τιμή.

ίΠ ρος γ νώ σ ιν χαί συμμορφωσιν ένταΰθα συμπληρώνω
ηρό π ά ντω ν δέ μέ τ ό ν ο
άμ’ επος μή τά θέλετε κι’ άμ’ εργον νά έρθοΰνε
τά δώρα ποϋ σάς έταξα γιατ’ οσο νά βρεθούνε
μπορεί ν’ αργήσουνε νάρθοΰν ποΰ λέτε λιγουλάκι
Λοιπόν νά μή τό κάμετε ώσάν τό Μιχαλάκη
ποΰ γαλοπούλα μού ζητεί κι,’ άμέσως τήνε θέλει
δπως βελόνα μοΰ ζητεί τά στόμα τ’Αντωνέλλη

"Ολ’ οί φίλοι μή ξεχνάτε καφφέ Χ ά γ κ νά προτιμάτε
μόνον έ'τσι τήν καρδιά σας καί υγείαν σας φυλάτε
Κι είν’ δ Χ ά γ κ κοφφές αγνό γ ,
άλλά δίχως καφεΐνη καί καφφές υγιεινός
κί δλοι τρέξατε νά πάρτκ, δλοι αμέσως τρεχτ’ εμπρός
γΐατ’ έκτος τοΰ δη είν’ Χ ά γ κ καφφές υγιεινός
είναι άκόμη καί προ πάντων καί τά μάλιστα φθηνός.

Σ τό τέλος αάς είδοποιώ τα δώρα πως Θά στείλω
τ ή ν οή μ ερον αύθημερόν έπάνω α’ εν α ψύλλο
Μά καί τά χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά σας ολοι
καί σερνικοί καί θηλυκοί, άνθρώποι καί διάβολοι
καί νά πετΰχετε καθείς δη ποθεί ή ψυχή του

Τά λουκάνικα τ’ άφράτα εις διάφορα τά είδη
δλοι πρέπει νά τά φάτε έκ χειρό; τοΰ ΙΙασβαντίδη
στοΰ Γεωργόπουλου ή Τζόλα δλοι τρέχ’τε ν’ αγοράστε
στήν όδόν τών Καλαβρύτων κί’ άν δέν πάρτε, νά θαυμάστε!

χαιρόμενοι καθώς εγώ τόν κάθε Νικολή του

Τοΰ Ζω γοπουλου τοΰ Γ ιά νν η

Σ·.ήν ’ Α λεξανδρινή τΐιν Τ έχνη ιη ν άργεΐτε
όυνδρομ ηταί νά έγγραφ ήτε
(ίχον5α!ο, περιοδικό, κ α ί Θαυμαστό
π ’ έκθΰμω ς d’ δλο υς όυνιότώ

μ ’ εύ τυ χ ία ν τ ό στεφάνι
Εϊς τόν φίλτατόν μας Γιάννη δστις γάμον έχει κάνει
πάσαν τ’ εύχομαι ευτυχίαν ποΰ σ’ ουράνια νά φθάνη
κί’ άνθοσιόλιστο ή «Καμπάνα» τ’ άποστέλλει ένα στεφάνι

Νά διαβάζετε τάς «.Ηοΰύας» τΛς Ζακύνθου ιΐυνιότω
duv μαντζέτο άπό λ ο υ λ ο ύ δ ια , φίνο περιοδικό,
ποΰ λα μ β ά νω K a i θ α υ μ ά ζω , ένα Ζώη μ ας κ»* έγώ

Καί σ τον Κ όκκαλη συνάμα
τάς εύχά* μου έ ν τώ άμα
Στρώνω ρόδα νά περάσουν ευτυχείς, ζευγαρωμένοι
δ Βασίλης κι’ ή Θεώνη δυό χρυσοστεφανωμένοι
κί’ άπό μέσ’ άπ’ τή καρδιά μου θέλο) πάσαν ευτυχία
τέτοιον οίκον νά σκεπάζη, τόν γαμπρό καί τήν κυρία
καί τά χρόνια του: νά φύσουν μέ καρπούς καί μέ υγεία
Σ τ ή ν Λ ο ύ λ α ν τοΰ Α υ γερ ινού
τραγούδι στέλλω μέ τό νο ΰ
Εύχομαι! πώ; σάς εύχομαι! κί’ έσένα καί τόν Τάκη

Στους ’Α δελφούς τοΰ Α ειβαδίτη Σ υ λ λ υ π η τή ρ ια θερμά
kj ’ άπ* τό θεό π α ρ η γο ρ ιά
γ ιά τη μ ητέρα π ώ χα ό α ν, μ εγ ά λ ο θηόαυρό
κ α ί τ ’ι}’ εύ χο μ α ι τό χώ μ α της άείύκιω τ’ άλαφρό!

Συνιστώ το ΰ Καπερνάρου τά έζαίρετα καπνά
Τ έλειον, Ά ττ» όν, ΚαπρΙς νά καπ νίζετε όυχνά
εΰγεότά, π ο λ ύ ώ ραΐα κ α ί π ο λ ύ ύ ^ ιεινά .

