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δραχμή

Ε ίς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοϋ έτους συνδρομήν
κ ι’ εϊκοσ’ πέντβ τ ' εξαμήνου καθω ρίσαμεν τιμήν
γιά τά ξένα μέρη όμως δυό δολλάρια, κν’ αύτά
βίς χδ χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ισ το λ ά ς καί συνδρομάς
προσωπικώς μόνον σ' εμάς

"Ε κ ιο ν φ»·λλον κΓ είκο ιτόν

μέ νέην δοάσιν Φοιτητών

Κρίσις λ ο ιπ ό ν Π ροεδρική!
Κ ι’ έδώ που λ ε ίπ ε ι τό βρακί!

Μεγάλη κρίσις! Κανονιά λοιπόν, Προεδρική!
περίεργον!.. Γι« μία στιγμή!
τήν ώρα, ποΰρθαν δλα.... σία
καί αχανές καί έρημία
κί’ άπό παντοΰ ά γ ν ω ρ ι σ ί α
τόν κόσμον δλον περιβάλλει,
καί άγυρτεία, ανοησία,
κί’ δλοι τής τρών’ άπ’ τό κεφάλι!,
Κ ι’ ή τών φοιτούντων άπεργία καλείται ευθύς... Συνωμοσία
ποΰ άπειλεΐ τό καθεστώς
γϊά νά δουλεύω κι’ ό Στρατός!
Μεγάλη κρίσις εφθασε! σέ χώρα φουκαράδων
ποΰ καμαρώνουνε πολλοί έν εΐδει μασκαράδων!
Κρίσις λοιπόν, Προεδρική!
κί’ δλοι γϊά τοΰτη συζητούν
καί δέν γυρνούν πίσω νά ίδοΰν
π ’ δλοι έχουν τρΰπίο τό βρακί!!
Έπικράνθη; Έβαρΰνθη; ΓΙοίός τό ξέρει! πώς ήττήθη!
κί’ επί τέλους! παρητήθη!
Οΰτω πώς δ Ναύαρχός μας, ώς άπλοΰς πολίτης πλέον
μετ’ ολίγον παραπλέων
τήν άκτήν τής "Υδρας φθάνει, στήν πατρίδα τ’ δργισμένος
δπως λένε, ωρισμένως
η καικαϊί ή γλώσσαις τόσαις!! πώς δέν είν’ δτ’ εβαρΰνθη,
άλλά πώς
εξηπατήθη
έκ κολάκων, έκ κοράκων μαθημένων στόν παρά

Δεκεμβρίου μηνός π έμ π τη καί δεκάτη
μέ Ζαΐμην Π ρόεδρόν μας

παραστάτη

όντων πάντοτε ετοίμων μ’ άνοιγμένα τά φτερά
νά χυμήξουν μ’ ένα... κρά!!
Κι’ άπεσύρθη! Τώρα πλέον είς τής "Υδρας τάς άκτάς
δ κύρ Πρόεδρος ό.... τόσος τής,... κοντζάμ Δημοκρατίας
καί καλείται κατ’ αύτάς
δ τραρεΰων τούς ΐχθΰας
Μέγας καί αύτός Μεσσίας
τής κλεινής.... Σιγοκρατίας
μέ λαμπάδας καί φωνάς
καί λ ε π τ ά ς περγαμηνάς
Είς τόν Θρόνον τής Ελλάδος, νά καθήσβ, τόν κλεινόν
καί στό σβέρκο τών ‘Ελλήνων γενομένων... ελεεινών!
γενομένων δλων δούλων
Οίον αίσχος! Καί τί δούλων;... Αισχρότατων! ταπεινών!!
ΤΩ! έσχάτης είρωνίας! ΤΩ! τής νέας μας μανίας!
ώ! καί τής αναισχυντίας!
Χαΐρε Κράτος τής αηδίας
τής τρανής Δημοκρατίας,
Χαΐρε δόξα λαοπλάνων, είς τόν τόπον τών τρελλών
χαΐρε Κράτος.... μερελών!
Είς τά στέρνα σου κηφήνες εκμυζώσι τήν ζωήν σου!
άλλοι πέρνουν τήν πνοήν σου!
κΐ οί μεγάλοι άπό σένα δλοι!, τρώνε πομπωδώς
καί περνούνε γϊά σπουδαίοι! είς τό σβέρκο καθενός
ξαπλωμένοι άναιδώς!
Κι’ ούτω Καφαντάρης, Οΐμοι
Πάει δ Θώκος στό Ζαΐμη

Φ ά π α ς καί Κ λάπας συζητεί

καί πρόσφυγές κι’ άλλους,πολλύς κομψαΐς προσφυγοπούλες
κυράδαις ποικιλόχρωμες φαντάρους μά,. καί δοΰλες!
Φ·— ‘Ο Άχιλλέας κύταξε! θά σέ φωτογραφίοη
Κ.— Τέτοιο πορτραϊτο! είμπορεϊ; ποιέ, καί νάτ’ άφίση;
Φ>— Σώπα καί ήλθ’ ό Φρούραρχος ό Πέτρος κι’ ή Κυρία
ό Τάκης ΙΙούντζας, δ Βουρνα;,ό Μποΰμπας κι’ ή Μαρία
ό Θέμις ’Ανδρικόπουλος καί μώρχετ’ απορία,
γιατί δέν πέρνει καί αΰτός καμμιά φωτογραφία;
Κ.— Μά βλέπω καί τή νύφη του.
Φ·—
τήν βλέπω! τήν ’Ελένη!
τό Γιάννη, τή Σοφία της τήν καλοκαμωμένη!
Κ.— Τό Διακίδη κύταξε κοντά σέ μιά κυρία.
Φ·— Δέν ξέρει τήν κυρία του! βρέ Κλάπα τή Μαρία;
Κ.— Ά ! ναι. Τώρα τή γνώρισα! Δέν πρόσεχα πολύ
γιατ’ έβλεπα έκείθενε χόν Γιάννη χό Σαρλή
τό Γιώργη τό Σταμόπουλο κοντά στή Μουσική
Τον Κλάμερ ήγουν Μάριον μαζή μέ τήν κυρά του
κι’ άλλου; δασκάλους, μαθητάς καθένα στή σειρά του
ποΰ ναχω θάλασσα χαρτί νά γράφω τ’ δνομάτου.
Φ·— Τόν Τιμολέων σύμβουλον καί τήν κυρά κυτάζω
τόν Άλεξάνδαου καί κοντά τόν Σία σ’ ονομάζω
Κ.— Μά νά καί ό Ζωγόπουλος ό Γιάννης κι’ ή κυρία
καί ό Μπου ιιώτης ίκαρός καθηγητής, αξία!
Φ·— Καί τής ’Αστυνομίας μας κυτάζω χόν Ταμία
χόν Σπήλιο τόν ’Αγαπητό μέ τή νοικοκυρά του
τόν Κατσαντώνη πώφτασε καί χόν Καρύμπακά του
κι’ έναν ποΰ στέκει μέ γιαλιά καί μέ κυτα μέ πόζα
καί τό Σπανό π ’ έκέρασε καί ήπιαμε γαξόζα!
καί μή ξεχνάς ο’ολους κοντά χόν φίλον Ξενυψώνϊα τής ’Εσπεράντο π’ ώς έδώ έθώρουν ώς άπόντα.
καί πάμε γΐατί άρχισε καί παίζει ταμπουράς
κί’ ά; βάλουν τά δενδράκία τους οι άλλοι μέ τιμάς!
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Βοέ Κλάπα κάτι σκεπτικόν σέ βλέπω! Τ ’ έχεις πάλι;
Λιγάκι πονοκέφαλο μονάχα στό κεφάλι
Τότε δέν πάς στήν εορτή, ποϋ γίνεται στό Κάστρο;
Ά ν θές νάρχώσουνα κι’ εσύ;
’Εμπρός κΰρ’ Ποετάστρο
μαζή σου πάου καί στό Βωδηά καί οπου πάς πηγαίνω
χωρίς ενα παράπονο καί δίχως ν’ άποσταίνω
Γιατί στά τόσα; ποϋ μοΰ λές,βρέ Κλάπα κΓ άραδιάζεις
καθώς μέ κουβεντιάζεις
τώχω χαρά μου νά γυρνώ μαζή σου καί καμάρι,,
κί’ άν δυνανόν νά κόλαγα κοντά σου., καί μακάρι!
Πάμε λοιπόν.;
Είς τήν στιγμή. Τράβα λοιπόν κορδέλλα
κί’ άπό κοντά μου ελα,...
ΓΙάμε!..Μά βλέπω καί κυτοΰν κ ί’ εσένα κουβεντιάζουν
καί ρώτα τό Ρηγόπουλο τί κόβουν καί σοΰ ράβουν!
Ξέρω! Κι’ αότός στό ΙΊάνθεον,, μετά τής πενθρεάς του
καί τής νοικοκυράς του
πφλύ κουβέντιαζε κι’ εσέ κι’ εμένα φουκαρά,
γιατί μά; βρήκε κι’ ώμορφους!
Νά αλήθεια! μιά φορά!
’Εφθάσαμε!, κΓ ού'Γ έ'ννοιωσα, πώς ήρθαμ’ έδώ ’πάνω
μά...
Σιγαλά νά μοΰ μιλάς κι’ εγώ...καταλαμβάνω!
Βρέ! μαμαλίγκα! τί παιδιά!, ποϋ βλέπω τετραπέρατα
Δένλές διάβολοι σωρηδόν!χωρίς νά έχουν κέρατα;
Θωρώ τόν Τσέντο τόν Κωστή διδάσκαλον σπουδαΐον,
ποϋ τά παιδιά του οδηγεί Ιν τάξει στό ώραΐον!!
Τόν ΙΙαπαβασιλείου μας κι’αύτόν καλόν έπίσης
ώς καί τό Σκαγιοπούλειον, ποΰ βλέπων θ ’ άπορήσης
κι’ εις τίνος τσέπ’ ή δωρεαϊς πηγαίνουν θά ρωτήσης
κι’ οί, βλάκες δλοι άφίνουνν, καί βίρα ό δωρητής
τής πέρνει ώς φασίν τινες
τί λές μωρέ;
Δέν φτΰς;
Ά μ ’ έ'τσι κάνω δωρεάς κι’ έγώ μέ ξένο χρήμα
κι’ ώς καί γιά τό Χκαγιόπουλο ξεχωρισμένο τμήμα
κΓ άν ήθελε καί., μνήμα
Μέ ξένο χρήμα δωρεάς σοΰ κάμνω έγώ καθήκι.
κΓ όλόχρσ’, δλογυάλινο καί φαμφουρένιο σπήτι!!
Κύτα μπροστά σου! μυρμηκιά τόν κόσμον μέσ’ τήν ώρα
Τόν ΰμνο άκούω τής ’Εργατιάς στοΰ Μαργαρίτη τώρα
Αυτοί δέν βάνουνε μυαλό! Μά κύττα τόν Κοζάκο
τόν Πρόεδρο, ποΰ στέκεται καί βλέπει πρός τά κάτω.
"Ολος χαρά!
Τόνε κυτώ! Μάλιστα πώχει καί παλτό.
Ά λλ’ δμως τό Ρηγόπουλο, δέν ’μπόρεσα νά βρώ!
Γλέπεις τόν Μιχαλόπουλο καθηγητήν τόν Γιάννη;
Τόν είδα κι’ άπό δίπλα του κυτάζω τόν Καλκάνη!
Παρατηρώ τή Μουσική
Κι’ έκεΐθε ιδές τόν Αύγουστή
ξεσκούφωτους, ξεσκούφωταις μανάδαις φορτωμέναις
μέ τά παιδιά στήν αγκαλιά άψοκοκινισμέναις!
κορίτσια σάν τήν κρύα δροσιά πολλούς συνδρομητάς μας
νέους ποΰ ή τρέλλα τ’ σ' εξοχής τούς έφερε κοντά μας
τούς Πρόσκοπους, τούς μαθητάς τοΰ|Γ! Γυμνασίου
μέ σάλπιγγας καμαρωτούς Γυμνασιάρχου άξίου

Σ τ έ ν λ υ α α ο μ ένο ν σ ύ ζυ γον στi Π ά νβ εο ν ήπόρηοε
ο Φ ά π α ς μά τά δάχρυα ν ά συγχρατήσςι έμπορεσε
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Φ.— Κύτα Κλάπα!
Κ.—
Ναι κυτώ! κί’ δλο πέρνω τόν άφρό
Φ.— Λοιπόν;
Κ.—·
Νά κΐό Μπουκαο-ύρης π ’δλο ήθελα νά βρώ;
Νά κί’ ό Νίκος ό Σολιώτης, ό Σταμπάδος κί’ απορώ
ποΰ δέ βλέπω ΙΙρεβεζάνο εΐς τόν κόσμο αύτόν, έδώ:
Φ.— Άλλά νά όΠαπαδάτος, νά όΓκίκας, μΐά ή ξανθιά
πουν’ δμοΐα μέ ξωθιά
‘Ο Σπυρόπουλος όλάσπρος κί’ Θωμόπουλος κοντά
νά καί ό Άναγνωστόπ’λος μ’ αύτούς πάντα, τακτικά.
Κ.— Βλέπω καί τό Λειβαδίτη τήν καλή του τήν Μαρία
τόν κύριο Συνοδινό μαζή μέ τήν κυρία.
Βλέπω τόν Σπηλιωτόπουλο τόν ’Άγγελο, τήν κόρη του,
ποϋ μοιάζει άλλου αγγέλου, σάν* ξέρεις Φάπα, αθώρη
του.
Φ.— Κυτάζω τόν Μακρόπουλον μαζή μέ τάς κυρίας
Κ.— Κύτα καί λίγο κατά ’δώ, Μήν είσαι φασαρίας;
Φ.— Παντοΰ κυτάζω κί’ ερωτώ καί τήν κομψή τήν κόρη
τήν βλέπω, π’ δλο μίλαγε, ώς ταινία έθώρει
κί’ άμα τή μάθω θά στήν’ πώ μ’ εκείνη μέ τά μαϋρα
πούχει τά μάτια, μΐά φωτιά, δλο φωτιά καί λαύρα!
Κ.— Τώρα κύταξε τό Ρήγα π’ δλο έσένανε κυτα;
Φ.— τόνε βλέπω κα νομίζω πώς γιά μέναν έρωτα
καί πριν ελθχι κακή ώρα

όίει νά φΰγουμ’ άπό τώρα
Κι’ έντβ ς τβΰ « Ί ν τ ε ά λ» τ ή ν ά λλη μ ίρ α

Εις τόν Σπΰρον Μαγκανάραν ιατρόν πεφημισμένον
πού τό χέρι του σέ κόβει καί σέ ράβει παρευθύς
εύχομαι σέ δρόμον πάντα, νά περνάη άνθοστρωμένον
καί τήν οίκογένειάν του, νά τήν χαίρετ’ Ευτυχής.

ό Φ ά π α ς μέ τ ό ν Κ λάπα α τή ν πρεμιέρα
Φ.—· Τί; ζαρώνεις στό σκοτάδι;
Κ.—
Βλέπω δσους γράφω επάνω
καί τόν φίλον μου Βρυώνη ποϋ ποτέ μου δέν ξεχάνω
«Μπίλλυ Ντόβυ! δ Κωστάκης πώς τρελλαίνετα γϊά σέ
δηλαδή!., γϊά.,. τό... ώραϊον ώ! αστέρα μου χρυσέ!!»
Φ.— Δέν κυτάς τά Τσακαλάκία, ποΰ εδώ κατά κανόνα,
συνοδεύει άπόψε ή Νόνα;
καί τόν Τάκη τόν Γαρέζο, μά καί τήν κυρία Κόννη
καί τόν Μΰλερ καί τήν Μΰλερ καί τόν φίλον μας Άντώνη
έ'ναν ποΰρθε άπ’ τή Βομβάη
καί παντού μέ τσ’ άπό πάνου τόνε βλέπεις, οπου παει..
Κ.— Γϊά χαιρέτα τήν ώραϊα τοΰ Βασίλη τήν Κυρία
Φ.— ’Ό χι πλέον τή Θεώνη!
Κ.—
Βρέ τι λές; Τήν ’Αμαλία!
Φ.— Κΰτα, κΰτα,.. Τί ώραϊα! Μά, τί έξοχη! ταινία!
Κ.— Βλέπω τήν Γιαννοποΰλου καί τήν Νίτσα τοΰ Φωκά
Φ.— Τόν Λαυρέντιον; τύν είδες; Έ *εΐ κάτω! τακτικά!
τόν ’Ανδρέαν ποΰ μάς δίνει κάθε Σάββατο χαρτί;
τήν Λειβαθινοΰ τήν Μίργκαν, τοΰ Κανέλλου τό παιδί,
Κ.— Πές τόν Τάση Κανελλόπ’λο, τήν κυρία τ’ άπό ’κεΐ;
Φ.— Μά ΐδές καί τόν Τσιτσΐλο ποΰ στή μέση καμορώνει
τήν καλή του τήν κυρία ποΰ πολλαΐς χάραις ενώνει.
Κ.— Γιά θυμοΰ τήν Σκληβανιώιη στό προχθές άπρέ μιντί
άμ’ καί τής Σταμπουλοποΰλου μΐά καί μιά, πολύ κομψή,
τήν Κολέτσου, τάς Μουστάκη, άλλά καί τάς Τσελεπή
Φ.— ’Ενθυμούμαι! Καί τό Νόβα μού θυμίζεις μετ’ αυτών,
ποΰ τόν είδα κί’ εκεί πέρα νά μή παΰη στιχουργών.
Κ.— Είδες τάς Σπηλιωτοποΰλου; Είδες καί τή Σταυρινοΰ
Φ.— Γ ράψε ξέχωρες αράδες
διά τής ’Αρσακειάδες
Φ.— Κι’ εσύ μή ξεχάσης τήν νεότητά ποΰ πάλλει
κι’ υπέρ Λ ω δ ε κ α ν η σ έ ω ν συνανθρώπων κάμνει πάλη
κί’ έ'να Σΰλλογον ουμπήγει υπέρ Λ ω δ εκ α ν η σ έω ν
νεαρών υπεράξιων
Φ.— ποϋ μέ κάμνουν νά θαυμάζω ποΰσαν τόσον ιδανικά
εις τούς χρόνους τούς δικούς μας π’ δλα βλέπονται κακά;
Κ.— Ματαιότης!
Φ.—
Ά ε ι στό διάολο! τί; ’Εγΰρισες κί’ εσύ;
καί στό χρήμα είσαι δούλος, δπως άλλοι μερικοί;
Δέν κυτάς τοΰ Άλεξοπ’λο, ποΰ δέν έ'χει πείά βρακί;
"Ετσι δά! θά καταντήσουν μωρέ βλάκα δλοι αυτοί
κί’ ένας ’δώθε θά τούς σπρώχνει, μά κί’ ό άλλος άπό’
[κεΐ.
Κ.— Λοιπόν ζήτω ή Νεολαία Ζήτω! Ζήτω πανοικεί!
καί τόν Σΰλλογον τόν Νέων καθείς άς χειροκροτή!

Σ τ ή ν ά λλη Λ οΰ λα Α υ γ ερ ιν ο ύ ,

Είς τόν Παπαδημητρόπλ’ον τόν κύρ Σπΰρον, δικηγόρον
δστις πάντα στήν ’Αθήνα ταξειδεΰει χωρίς κόρον
στέλλω λέμβον νά πηγαίνχ), ή καλλίτερα βαπόρον
Στον Φαρόλιτουλον τόν Σπΰρον παντρεμμένον κί’ ευτυχή
νά τοΰ ζήσχι ή Κυρία θερμή στέλλω τήν ευχή
χειμωνάνθία μέ τά κλώνία
τήν χαρά μας στήν αυλή του, νά λαλήσουνε, τ’ άηδόνία!
Είς τόν Δημητρακόπονλον τόν Σπνρον πάλιν,, στέλλω
ψαθάκι καλοκαιρινό ή κάλλιο.... ενα βέλο
Στόν Σπήλιον τόν ’Αγαπητόν τά κρίνα πά/.ιν στέλλω
λαιμοδετάκι παπιγΐόν και τράνσπαράν καπέλλο
Κ ί’ εις Σέ ΙΙετσάλη, Δίευθυντά καί Σπΰρο τής Τραπέζης
σοΰ στέλλω έ'να καλόγηρον, έκεϊ δ,που καθέζεις,
καί κομβο/.όγιον μακρύ τής χάνδραις του νά παίζης
Εις τόν Σπΰρον Γρηγοράκην στέλλω ομοίωμα μπεκάτσας
ένα δπλον σάν κανόνι, δΰο σκΰλλους φίνας ράτσας
μανταρίνια, πορτοκάλλία στήν καλή του τήν κυρία
καί μΐά λέξει: Ευτυχία!!!
Στόν Εύγενόπουλον τόν Σπήλιον τόν χρόνον *ύχομ’ ευτυχή
νά χαίρη πάντα τήν κυρά του χωρίς ποτέ νά πικραθή
Άποστέλλω στοΰ κύρ’ Σπΰρου τοΰ ΙΊιλάλη τήν αυλή
κόκορον νά πιλαλή
Καί είς τόν Καπογιαννάτον καφφεπώλην στέλλω μήλον
νά δαγκώση άπ’ τώνα μέρος καί νά δώση καί στόν... φίλον.
Στόν Σπΰρον τύν Τσιλιμηδόν χαράν καί ευτυχίαν
κ ί’ ευχήν πάντα νά χαίρεται τήν εύμορφην κυρίαν
Στόν Σπ. Παπάν τύν ιατρόν π ’ άρνεΐται πώς λαμβάνει
κάθε πρωΐ πνευματικόν νά τόν μεταλαμβάνη.
Στόν Σπ. Λαζάνην εστειλα τήν λέμβον φορτωμένην
μ’ άνθούς, καί γΐοΰλία, ρεζεντά, γαζίαν άνθισμένην.
Στόν Σπ. Πηλόν άπέστειλα μΐά σπλήνα γεμισμέ >ν
καί είς τά Ζ α ρ ο υ χ λ έ ΐ κ α στόν Ντοΰβαν έ'να ρόδον
καί στόν Άσημακόπουλον στό πταίσμα μέ τό σκόρδον
στέλλω μπουτάκι γεμιστύ, καρδίαν μέσφ ρόδων.
Εϊς τόν Οίκονομόπουλον τόν Σπΰχον πορτοκάλι
Στόν Σπ. Γίοχάλαν έστειλα κρυστάλιν’ άνθο/υάλι
κί’ έ'να μεγάλο κυάλι
Είς τόν Σπήλιον Φαΐλάδην στό Μ α τ ά κ ω λ ο ν ποϋ μένει
σιδηρόδρομον τοΰ στέλλω νάρθη δίχως ν’ άποσταίνη.
Εύχομαι στόν Σπΰρον Ράγκον ικανόν πολιτεστήν
πάντα μέσα στόν αγώνα νά τύν βλέπω νικητήν
καί νά χαίρη τήν Κυρίαν κατά πάντα ζηλευτήν

ά λ λ ο τρα γούδι μ έ τό νοΰ.
Στόν Διαμάντην καλόν φίλον ποΰ θά γίνη πείά ζευγάρι
εύχομ’ ευτυχή τήν ώρα, ποϋ τήν Λοΰλαν θέ νά πάρ^
μίαν κόρην δπως πρέπει, καί μέ ξέχωρη τή χάρι.
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Είς τόν Σπΰρον τόν Τρικοΰπην άποστέλλω στάς Α θ ή ν α ς
γΐοΰλία δλόμπλαβα καί ρόδα μάτσα, μάτσα μέ τά χήνας
Εις τόν Σίγμα Άλιφέρην στάς Α θ ή ν α ς τάς εύχάς
καί νά έχη ώς δικηγόρος πάντα νίκας τακτικάς

άλλ’ επίσης καί στόν Γκίνην φίλτατόν μου στήν Α θ ή ν α
τά ζουμπούλια σέ καλάθια, τή μαστίχα σέ κοφίνα
καί εις τόν Δαμασκηνόν
εν δαμασκηνόν τοΰ στέλλω καί άνθέων θησαυρόν
Έ ν Κ ε ρ κ ύ ρ ν . δ’ άποστέλλω είς τόν φίλτατόν Ζερβόν
τό τραπέζι έστρωμένο έκ χειρών τών πείό αβρών
σέ μπουκάλια μύρια μνρα καί τήν δοόσον τών άγρών.
Στόν ιατρόν καθηγητήν, τόν Σπΰρον Λιβιεράτον
δυό έντελβάϊς μετ’ ευχών έκ τών μυχιαιτάτων
πάντα νά ζήση ευτυχής ζωήν Αυτός γαλήνιον
γιά νά τον χαίρεται καθείς άνά τό Πανελλήνιον,
Είς τόν Σπΰρον Βασιλείου ιατρόν έκ τών εγκρίτων
μοσχομύριστα λουλούδια μετ’ ευχών μου τών άρρητων
Στόν Σπΰρον τόν Σταυρόπουλον τά ρόδα στήν αυλή του
κΓ άπό καρδίας εύχομαι νά χαίρη τό παιδί του.
Στέλλω στόν Κόντε Πίπην μας τόν Κόλλαν τής ίΚ *κύνΘ ου
τά μπουγαρίνια στήν ποδιό καί γλάστραν ύακύνθου
Στόν Μασκαλέρην εύχομαι τούς χρόνους του πολλούς
καί στέλλω άπ’ τό λειμώνα μου πολλούς άσφοδελούς.
Μά καί εΐς τόν συνάδελφον τόν Σπύρον Κουμανιώτην
μπουγαρινιά άπ’ τή Ζάκυνθο βαλμένην σ’ ένα μπότην
καί είς τόν Φιλιππόπουλον λουλούδινο στεφάνι
καί νά τοΰ μείνη αμάραντο μ’ αύτό ποΰ ...καταφθάνει
Εύ'χομαι στόν Βερναρδόκην, έν Χ·χκόνΟω, λοχαγόν
χίλίους χρόνους καί τοΰ στέλλω μίας πέρδικας τ’ αύγόν.
κι’εΐς τόν Σπύρον Χρυσανθόπ’λον τώρα πλέον δικηγόρον
τήν Κυρίαν του νά χαίρη, π ’ ομοιάζει θειον δώρον

Μ έ τή ; Θάλαααας τ ή ν αύρα
ύ μ ν ο ν x a i σ τον Μ αγκα νά ρα.
Μύριους έπαίνους στό Γιατρό τό Σπΰρο Μαγκανάρα
μέ τοΰ γίαλοΰ τήν αύρα
κΓ ευγνωμοσύνης δάκρυα, ό Μπεζεριάνος στέλλει,
μά στήν ΓΙέρτ πώχει καρδιά, ποΰ έχουν οί άγγελοι,
γιατ’ άπ’ αύτούς έγύρισεν όπίσω άπ τόν "Αδη,
ποΰ τόν καλούσε άδ’άκοπα στοΰ τάφου τό σκοτάδι.

Π ρός α ύ τ ά ν ά π ’ τ ό ν ό π ο ιο ν έ λ α β ο ν έπ ισ το λή ν
in i χά ρ του χαρτοσήμου λιγου λά κ ι π α ρ δ α λή ν
απαντώ χωρίς χ ο λ ή ν
Τό μωρό; τί νά τό κάμω; εχω δυό δέν θέλω κί’ άλλα
καί τά μάλιστα, ποΰ τώρα έγινήκαν πειό μεγάλα,
Γιά τό πούρο σοΰ γνωρίζω
πώς ’Αβάνας δέν καπνίζω
καί όπίσω σ’ τό γυρίζω
μ’ άν άκόμη επιμένεις καί κυρίαν θέλεις πάλι
άς μοΰ γράψος πώς τήν θέλεις. Νάν' μικρή; ή νάν μεγάλη;

Π αραλείψεις συμπληρώσεις κι'έπ α νόρθω σ ιν λαθώ ν
έ ν τή στή λη ταύτη γράφω, κ ά θ ί λάθος διορθών
Σύγχυσις γλωσσών έγίνη μέ τόν Νϊκον Διγενόπ’λον
καί τόν Νίκον Γιαννακόπ’λον
καί ζητών ιθερρ,ώς συγγνώμην κί’ αυθωρεί τό διορθώ
Είς τόν Νΐκοίν Γΐαννακοπ’λον πάσαν εΰχομ’ εύτυχίαν
καί νά χαίρο τό μικρό του, κί’ ώς επίσης τήν κυρίαν,
Εΐς τόν Νϊκον Διγενόπ’πον εύχομαι πολλούς του χρόνους
κί’ άν έμένα δέν πιστεύει μάρτυρα ’χω τούς γειτόνους.
Στοΰ καλοΰ μας τοϋ Προέδρου τοϋ Δαρδούγια’Εφετών
τόν πολίι χαριτωμέννο, μά καί κάλλιστον υίόν
Νικολάκην τόν μικρόν
έορτάζοντα κ ί’ αύτόν
ρόδων τέταλλα τοΰ στέλλω έκ τών πλέον εκλεκτών.
Στόν Νικόλαον Ρεκούτην πλήρες κάνιστρον άνθέων
κί’ εΐς τον Νϊκον Χρυσοχόον άποστέλλω περιπλέον
ενα γί.λόπουλον ψητόν, κουκουνάραις έ'να κάρρο,
καί στό Ν ΐ Παντελεάκην χειμωνάνθία καί τσιγάρο.

ΈπανόρΘωσις, ποΰ κάμνω
Yj£ τοΰ Κ οκαλη τό γά μ ο
Άνυπόκρυτη ή ψυχή μου τήν συγγνώμην Σάς ζητεί
Μέ τό λάθος τής «Καμπάνα», ποΰ δέν εφταιγε’ ού'Γ αύτή,
Ά λ λ ά κάποιος π ’ ήρωτήθη καί μ* άπήντησε ψευδώς.
Λοιπόν ή6η τάς εύχάς μου άποστέλλω ζωηρώς
’Ία, ρόδα καί ζουμπούλια, καμμελίας, κι’ εύτυχίαν
Αΐωνίαν, στό Βασίλη μέ τήν νύμφην ’Αμαλίαν.
Κ ι’ έ'τσι άλλην δ Βασίλης δέν θά εύρη εύκαιρίαν
"Οταν στείλω στή γιορτή τους έπί τέλους κί’ οβελίαν,
Καί θά παύση ν’ άποστέλλη μπιλίετάκία μέ στιχάκία
Αλλά μάλλον ζαχαράτα νά πάν κάτω τά φαρμάκια..
Λοιπόν λάβετε κ ί’ οί δυό Σας τήν εύχήν μας θερμήν λίαν
"Ην, ώς άνω, ξαναστέλλω, θέτων τέλος καί τελείαν.

ΕΙς " Α ν να ς τρείς Θερμάς εύχάς
παρουσιάζω μέ τιμάς
Είς τήν Άθανασοπούλου, έξαδέλφην μας, τήν "Αννα
μέ χαράν της άποστέλλει τάς εύχάς της «ή Καμπάνα»
μέ τόν Σπΰρο ν’ άπολάυο θείαν πάντοτ’ εύτυχίαν.
καί προπάντων μέ υγείαν.
Εΐς τήν ’Άνναν τοΰ Κουμπάροα δικηγόρου κυρ Κωστή
στέλλω μύρια τά φιλιά μου καί τήν πειό θερμήν εύχή
γιά νά ζήσουν νά τήν ΐδουν καί μιά νύφη θαυμαστή.
Είς τήν καλοκαμωμένην κόρην Ά ννα ν τοΰ Ραστή
τήν καρδιά τής γυναικός μου άποστέλλω νά πατή
ποΰ τήν εχει σκαβωμένη τέτοια κόρη ζηλευτή!
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