Έφημερίς
ποΰ διαβάζεις κι’ απορείς
θά βγαίνχ] πάντα τό πρωΐ έκάστης Κυριακής
κι’ ό ΑΡΒΑΣ θα ν’ ύπεΰθυνος συντάκτης κι’ Ιδρυτής

"Ε τος πρώ τον άριθμοΰμεν

Έ τ ο ς χίλ ια κ ι’ έννηακόσία κ ι’ είκοσι κ ι’ έννηά

’Α ριθμ ός τοΰ φύλλου τρ εις

και κ αλβϊτ’ ή Γβρουσία γιά νά φάη τά νϊα ν ίά

π ά λιν άνοιγμ α Βουλής

χ ι’ βίς τά ς Π ά τρ α ς καχοικοΰμεν

Ε ις δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν
κ ι’ εΐκοσ’ π έντε τ ’ εξαμήνου καθω ρίσαμεν τιμήν
γιά τά ξένα μέρη όμως εν δολλάριον, κ ι’ α υτά
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ισ το λ α ί καί συνδρομαί
άπβυθυντέαι πρός εμέ

Τοΰ
είν α ι

κάθε

φύλλου ή τιμή

μονάχα

μΐά

δραχμή

‘Ο Φ άπας κ α ί ο Κ λάπας κ ι ’ βί δυό σουλατσαδόροι
καί πρώτοι λιμ α δόροι
μ ιλ ο ύ ν γ |ά τούς ’Α γώ να ς τω ν παίδω ν μέ χα ρά
καί Θέλουν ν ά γ ε ν ο ΰ ν ε άκόμη μ ιά φορά
Φ.— Κάτι πάλι βιαστικός
Κ.—
Φεύγα κι’ έρχομ’ άπ’ άγώνας
κι’ είμαι λαΰρα καί ςχοτίά
ποΰ ξανάρθε δ αίώνας
καί ξανάνοίωσε καί πάλι
ή παληά λεβεντουρίά
κι’ είδα νείότη παληκάρι
νά πετάβ ™ λιθάρι
δέκα μέτρα μακρυά!
Φ.— Μπράβο, Κλάπα, πατριώτη!
Κ.—
Μωρέ, Φάπα, τί νά ϊδβς;
τί λογής, λογής ασκέρι
ποΰρθαν άπ’ τά γΰρω μέρη
οί λεβέντες μαθηταί
ποΰ δέν πίστευα ποτέ
’Απ’ τό Αίγιο, Μεσολόγγι
Κι’ άλλους οί σιδηροδρόμοι
άπ’ τόν ΓΙύργο έχουν φέρει
μά *ι’ έκ Καλαβρύτων ήλθε
μΐά θαυμάοια πλειάς
κι’ άλλοι άπ’ τήν Άμαλιάδα
Φ.— Μωρέ μπράβο Άμαλιάς!
Κ.— Σάν μιλώ νά μή γελφς!
κι’ δλοι διαλεχτοί λεβέντες
λιγερόκορμα παιδιά
τής Ελλάδος νείά καρδιά

Έ νν η υ κ α ίδεκ α τοΰ Μάη
ποΰ

ό

τύφ ος

π ρ ίμ α

π ά ει

Φ — Κάποίος μοΰ ’πε δτι είδε τό Δεσπότη μας κεΐ δά
γιατί βλέπεις ή «Καμπάνα» δέν είχ’ εΐσοδ’ ώς φτώχιά
καί δέν ήρθα νά θαυμάζω καί εγώ μαζύ μ’ εσέ
Κλάπα, φίλε μου, χρυσέ
Κ.— Ά χ! δ δόλιος Δεσπότης τΐ ετράβηξε κι’ αυτός
τόν ζεμάτισεν δ ήλιος δπως ήτανε καυτός
γιατ’ οί βλάκες μέ πατέντα
δέν έφτίάσανε μΐά τέντα
νά περάσχ) άπό κάτω καί αυτός κι’ δ Υπουργός
π ’ έχασμάτο ζαλισμένος καί τόν εβρεχ’ δ ίδρώς
κι’ έσκουπίζετο ματαίως είς τή θέσιν του δετός
Φ.
Καί δέν πήγαινε νά πέσχι στο κρεββάτι τ’ δ κουτός;
Κ.
Δέν ’κουνήθη άπ’ τήν εξέδρα! Ά λλ’ ΰπέμενε σκυφτός
κι’ ετσι έψήθηκε κι’ εκείνος ωσάν μόσχος σιτευτός
Φ , Ά λλος ήταν;
Κ,
δ Νομάρχης
Φ , Ά λλος;
Κ.
δ ’Επιτελάρχης
καί τήν άλλη δ Στρατηγός
κι’ δ Κορΰλλος δ γιατρός
Φ - Ώ ! άνάμνησαις πικραί!
Κ - Ά λλ’ εκ’ είδα καί τόν Ντρέ.
φ.- Καί σάν τ’ είχαν στολισμό;
κ.- Τόν κακό τους τόν καιρό...
Δυό σημαίες, δυο παντιέραις είχαν βάλει μοναχά
φ .- “Ωστε είχαν αρκετά;
κ.- άφοΰ κι’ Όλυμπιονίκης ποΰ εκλήθη στά στερνά
οΰτε κάθισμα νά κάτσχι δέν εΰρήκε πουθενά!
φ .- ’Άχ! ταλαίπωροι άγώνεςΐ τι τραβάτ’ αυτά τά χρόνια!
Σ&ν νά είσθε καταφρόνια
μέ ψευτίαΐς πώς σάς κυλοΰν
καί οί Έ λληνές μας, νάτοι!

Μά κύτα.... τά ύποβρι'χια..
Φ.—
Μού φαίνεται μπλεχθήκαν...
Τί κρίμα! τότε χάρισμα ό κόσμος κατεβήκαν!
Κ.— Τό κρίμα είν’ ποΰ σερνικά κι’ αυτά τά δυο βρεθήκαν
γιατ’ άλλως θάταν τυχερό νά κάμουν μικρουλάκία
καί στόλο ν ’ άποχτήτουμε καί μάλλα καραβάκια!
Φ.— Γύρισε τώρα γιά νά ίδής τό Λάμπρο τόν Κατσώνη
ποΰ δσο πάει μακρύτερα σιό δρόμο δυναμώνει
Γιά κύτταξε, πώς χαίρεται κι’ εκείνη ή σουσουράδα!
Κ.— Τήν βλέπω, πού τά μάτια της πετοϋν φωτιά καί λαϋρα
Φ .— Κύτα τήν χόρη τής Μαμής, ποΰ μοιάζει σάν ακρίδα
τήν Φλώρα καί τή Θάλεια, τήν άλλη ψηλαρίδα;
Μά σένανε τά μάτια σου γινήκανε γαρίδα!
Κ.— Κυτώ τό υποβρύχιο ποΰ πάει νά βουτήξη
Φ.— Έ γώ μονάχα αισθάνομαι τή ζέστη πώχει σφίξει
καί νά ποΰ ξεσκουμπώνεται μπροστά μας ή Κατίνα
κι’ αύταΐς ποΰ ποικιλόχρωμα μοΰ κρύβουν όμπρελλίνα
άνάψανε!. κορώσανε!..
Κ.—
Κυτάζω τήν ’Ανίτσα
πού σήμερα έκρέμασε τήν άσπρη της ποδίτσα
κΓ έδώ κατέβηκε κι’ αυτή νά ίδή τά καραβάκια
νά καμαρώσει νά τήν ίδοΰν τά ώμοθφα ναυτάκία
Ιΐοΰ ξέρεις τώρα τί μπορεί

διασκεδάζουν κοτσανάτοι
καί μ* εσέ τρανοί περνούν
Φ.— Καί ποιος πήρε το βραβείο;
Κ.—
ΙΙρό παντός ήσαν δεινοί,
κΓ άνεδείχθησαν σπουδαίοι τά παιδιά μας, ΙΙατρινοί!
μά νίκησαν κι’ Αίγϊώτες κι’ οί Πυργίώτες οί κλεινοί
κι’ οί καλοί Μεσολογγίτες... κι’ ίίστερα μέ τήν άράδα
ήλθε κι’ ή ’Αμαλιάδα
μ’ ενα άσίκηκο παιδί
Χαΐρε σφρίγος! χαΐρε δόξα!! έφηβώντες εκλεκτοί!
ποΰ τό κλέος τών προγόνων συνεχίζεται δεινοί
μέ χαράν ιδιαιτέραν ή «Καμπάνα» αναφωνεί!
χαΐρε τάνθος τών Ελλήνων! καί τοΰ χρόνου, ίΐατρινοίίΐ!
Έ ν ώ τ ά ύ π οβ ρύ χια β ου τού νε
ό Φ ά κ α ς μέ τ ο ν Κ λάπα α υζη τοΰνε.
Φ.— Καί πάλι έδώ μοΰ βρίσκεσαι, βρέ Κλάπα, χασομέρη;
Κ.— Έδώ;.. Έδώ ξενύχτισα καί μ' ηΰρε χαραμέρι
καί έδώ κατά ποΰ φαίνεται θά κάμω μεσημέρι
Φ .— Καί τί ζητάς;
Κ.—
παράστασι θά δώσουν έδώ πέρα
σέ λίγο τά υποβρύχια ποΰ στέλλει ή Άγγλιτέρα
Τί διάβολο;.. Δέν διάβασες λιοπόν είς τάς ειδήσεις
Προσκλήσεις τών Κυβερνητών διά τάς καταδύσεις
Τί;.. πάντοτε τόν... νήδυμον κοιμάσαι τοΟ θανάτου;
Φ .— Δέν διάβασα. Κοιμώμουνα τοΰ μάκρου καί τοΰ πλάτου!!
Κ.— Γιατί ποτέ δέν έπίστευα τό Κράτος επισήμως,
ώς φασουλής παράστασιν πρός τέρψιν σας προθύμως
νά δίνχ) τή προσκλήσει του καί τ’ άθλα (!) ν ά θαυμάστε
κι’ είς βάρος τ’ δσοι θέλετε ναρθήτε νά γελάστε
Φ.— Καί δμως έγινε κι’ αυτό;
Κ.—
Σέ χώρα ψωραλέα
ποΰ κοκκινίζ’ ήσταφυλή καί θάλλει ή ελαία!
έδώ τά ύποβρΰχια στή θάλασσα βουτάνε
καί χάσκουν οί ΓΙανέλληνες! καί... νάτους δπου νάναι
τούς βλέπεις;., νάτους.. ’Έρχονται, μιά θέσι γιά νά
[πίάσουν
τό ι^έαμα, τό βούτηγμα νάίδοΰνε, νά χορτάσουν,
δπως ποΰ λές στής γειτονίαΐς δταν περνά κηδεία,
ποΰ δλαις κρέμονται νά ίδοϋν μέ τόση φασαρία
καί βάνουνε καί δύναμι γιά νά συγκινηθοϋνε
πώς είναι σ υ γ κ ι ν η τ ι κ α ΐ ς ό κόσμος νά ταΐς
[ποΰνε
κι' δλαις μαζή σκουπίζονται τά γέλοΐα μή φανοΰνε
Φ.— Μήν όμιλεΐς γιά βούτηγμα έδώ στους., π-ιοσεφόρους
καί λάβε ώς παράδειγμα τούς Κράτους μας τούς
[φόρους
π’ άλλος βουτάει άπ’ δώ καί άλλος άπό κεΐ
καί ύστερα σάς γράφουνε άπ’ τήν ’Αμερική.
Ά λ λ ’ δμως...
Κ.—
Ζέστη φοβερή, φουντώνει τό κεφάλι!
κι’ έν τούτοις νάτοι κι’ έρχονται άκόμη τόσοι άλλοι
κΓ ή Βάσω βλέπω πώρχεται κι’ ή Φρόσω ή τσακπίνα
κΓ ή Λίζα, ποΰ κατέβηκε προχθές απ’ τήν ’Αθήνα
Καί τόν Άντώνη νάτονε κΓ αυτόν μέ τήν αράδα..
Φ.— Βλέπω τόν μπέμπη! Τόν φιλεΐ εκεί μιά.. σουσουράδα
κι’ εκείνη μέ τό πράσινο, ποΰ στέκεται σαν σφήκα
καί τήν καλήν ’Αμάλια μέ κίτρινα γιά κύτα..
Κ .— Τήν είδα; Μά καί τή Ζωζώ στο πλήθος μέσα βρήκα
μά καί τήν Αίγιώτισσα καλή μας Παναγιώτα
τόν Βέρα π ’ άδικα κτυπά μεσ’ τού κουφού τήν πόρτα

μπορεί ιΓ εκείνα νά μπλεχτή
μαζύ μ’ αύτά νά βουτηχτή
νά γίνουν ζευγαράκια!
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Φ.— Σώπα! Τό υποβρύχιο βουτάει.... τώρα.... χάχα!
Κ.— Βλέπω τή ζουμπουρλούδικη ’Αγγελικά, μονάχα!
Φ.— Μά πώς κι’ ό ΓΙαπανικολής δέν έ'καμε βουτιά;
ή μήπως πάσχει
Κ.—
Τίποιε
ολίγα. . κοιλιακά
Φ.— Καί τότε; πώς; Γιά τάχρηστα έπήγαν τά λεφτά;
δέν θά τό ίί'ώ λοιπόν κΓαύτό,δνό τούμπεςνά μοΰ κάν||
Κ.— Πονάει τό στομάχι του καί τάλλο δέν τό φ τάνει!
Μα λές πώς στήν πλατεία σας ει'ρίκεται χαφτάρα;
ποΰ κάμνουν οί παληάτσοι μας μΐά τούμπα στήν πεντάρα;
Έδώ, ρέ, βλέπεις, Πέργαμο! ντανέ ΙΙολεμικά
καί κάνει εκατομμύριο καθένα τ’ άπ’ αύτά
Δέν είναι παίξε γέλασε! κι’ άν δίνουν παραστάσεις
στά μάτια στάχτη ρίχνουνε τήν τσέπη σου ν ’ άδείάσχις
Φ.— Κυτάζω δσαις ήρθανε κι’ ό ήλιος μέ {>αμπώνει
κΓ είναι βαρείά ή μυρουδιά τοΰ κόσμου πού μάς ζώνε,
καί πάμε νά τραβιώμαστε γιατ’ άναψα κι’ εγώ
καί μή βομτήξω σκίάζομαι. . μέ τούτο τό κακό...
Κ.— Βρε κακομοίρη! δέν γυρνάς τά μούτρα σου νά ίδϋς;
Φ.— Σάμπως σακάτης πώγινα δέν μ’ έ'καμ’ ή ΙΙατρίς;
Κ.— Κύτα τήν κόρη τής Μαμάς πού τόν Μπαμπά δεν ξέρει
καί πάμε γιά νά φύγουμε γιατ’ ήλθε μεσημέρι
αφού έστριμωχθηκαμε χωρίς νά ίδή κανείς
κι’ ιδρώσαμε, ψηθήκαμε κι’ έμάθαμε καθείς
πώς άν βουτάνε κάποτε κάμποσοι στεριανοί
συχνά, μά καί καλλίτερα βουτάν θαλασσινοί
κΓ ετσι τό Κράτος θά σωθή, ώ! φίλε, Πατριώτη!
τώρα ποΰ^ξέρυυν νά βουτούν οί ναΰται μέ τήν πρώτη!
Π ερί διαμαρτυρίας τω ν γιατρώ ν
ώς καί τοΰ τύφου τώ ν Π ατρώ ν

j
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Φ.— Μή ’διάβασες τών ιατρών τάς διαμαρτυρίας;
Κ.— Βεβαίως τάς έδιάβασα μετά πολλής πικρίας,
σάν πέρνω τό παράδειγμα άπό τόν Δήμαρχόν σας,

«
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δστις τυγχάνει έκ τών καλών, τούτέσην, ιατρών σας
κι’ έν τοΰτοις κατεδίκασε τήν πάλιν σ’ άσθενείας
μέ τό νερό, ποϋ σά; κερνά μετ’ ίσης αφθονίας
μέ τάς ακαθαρσίας
ένφ τό πρώτον έπρεπε να είναι μέλημά του
ή πόλις πώς ν’ απαλλαγή τοΰ φόβου τοΰ θανάτου
κι’ αί Πάτραι νά παρίσταντο ώς πρότυπον υγείας
καί ό'χι έξ αποπάτου
μετ’ άκρας άκηδείας
νερό νά σάς κερνά
κι’ ό τΰφος «μέ τό ελεύθερο!!» νά κάμντ| συγγενείας
καί νά μή τό κουνά.
Φ.— Πολλά ζητείς, νά λησμονή καί τά συμφέροντά του..,
ν’ άφίσχ) τής ρετσέταις του... καί τό επάγγελμά του.ό κόσμος νά μήν ασθενή...
Κ.—
Δέν θέλω τό κακό του
μ’ άλλοΰθε νάβγουν τά λεφτά γιά τ’ αυτοκίνητό του
όποιον καί απέκτησαν κι’ έτοϋτος μά κι’ εκείνος.
Θέλω νά μή σέ θεωρή εσένα πλέον κτήνος.
Μά είδες τί τούς εκαμε κι’ ό Πρόεδρος πειό φίνος
καί πάλιν τους κολάκευσε κι’ έγΰρισαν όπίσω
κι’ έφάγαν δτ’ έξέρασ«ν, ποΰ δέν θά στά ιστορήσω.
Φ.— ’Έφυγες arc’ τό θέμα σου:
Κ.—
Δέν πήγα πουθενά:
ή ήθελες νά στάλεγα ακόμα πεχό λίαντι;
Φ.— Μά τότε τί παράπονα τοΰ ’χράλλαν, αδελφέ μου;
καί πώς καθένας κάθισε καί τάκαμε τρανά;
δέν βρήκ’ άπό τό θάνατο καλλίτερο,., ποτέ μου!
καί νά τος ποΰ θρονιάσθηκε στήν Πάτρα καί γυρνά
μέ δλα τά παληόνερα π’ ό Δήμαρχος κερνά
κι’ οί σύμβουλοι συστέλλονται μπροστά του νά μιλήσουν
σάν—τά μωρά παιδιά
καί τάς ταινίας έτοιμοι προσμένουν νά κρατήσουν
κι’ άπό τήν κατοικίαν σου νεκρόν νά σ’ οδηγήσουν
τιμώντες σε στερνά
τυρβάζοντες, σαχλίζοντες >ι' ευχόμενοι νά ζήσουν
νά φάν’ καί τά σπερνά.
Κ . - Κι’ ό κόσμος;
φ.—
Χάσκει κι’ έρωτά καί πάντα μυϊ/ες χάφτει
γιατί τό κόμμα τόν σκουντά καί ζώντα τόνε θάφτει
Κ.— Καί μήπως τί καλλίτερον υπάρχει άπό τοΰτο;
χαίρου λοιπόν καί χόρδισε μαντόλαν καί λαγοΰτον
καί κτύπησε σαντούριον καί δάρθητι μέ κνοΰτον!
Γέλα, Ρωμηέ, καί πΐέ νερό ζουμιά τών αποπάτων.
καί στήσε κι’ έ'να άγαλμα... αγάλματα... θανάτων
καί πήγαινε, προσκύνα τα, χτυπώντας τό κεφάλι
καί πές τους... έβετ!, μπουνταλά, χαλάλι σας, χαλάλι!!!!!
Μά ρίχνε πάντα ιώδιο σάν πίνχις τό νερό
νά μή μουγκρίξχις σύντομα μέ πόνους καί κακό
κι’ άνάπεμπε θερμάς εύχάς διά τό Δήμαρχό σου
νά κάθεται ατράνταχτος στο σβέρκο τό δικό σου
καί βάνε νά φωνάζουνε μικρούς τε καί μεγάλους,
Νά ζήσχις Βλάχο-Δήμαρχε! Συντέλειο καί στους άλλους!
Νά κι’ ό διάκος ποΰ τά ράσα του πετά
δυό χ ειλ ά κ ια σάν Ιδϊί χρω ματιστά
Κ.— Προχθές, δμως λησμόνησα τήν παληκαρωσννη
τοΰ διάκου..
Φ—
Πάντα σάν μιλάς σέ πιάνει ή βιασίνηΐ
κι’ ενορ συχνά μοΰ τσαμπουνάς γΐά τώνα καί γιά τάλλο
μ’ άφίνεις τό καλλίτερο, μά καί τό πειό μεγάλο....

Λέγε λοιπόν: ΙΙοίός ήτανε 6 Διάκος μας εκείνος;
Κ.— Σέ βεβαιώ δέν ήτανε ό μέγας θεατρίνος
καί δι’ αυτό έντύπωσιν μοϋ έ'καμ’ επί μάλλον
γιατί έγώ ξέρω καλά τόν ενα καί τόν άλλον.
κι’ έκ τούτου μέ κατάπληξιν ποΰ.. ζοϋμε; «υλλογοϋμαι*
Φ.— Μά λέγε γιά ν’ ακούσουμε..;
Κ,—
Ά μέσως διηγούμαι:
Στήν εκκλησία ’πήγε κάποΐα καστανή
μικροϋλα, στρουμπουλή, χαριτωμένη
γιά νά λειτουργηθώ ή χριστιανή
δίαν ό διάκος ένας πάπαρδος παχύς
καθώς πλησίασ’ ή καϋμένη
ξανοίγει τή χεροΰκλα του ταχύς
καί δπως έστεκώταν στριμωγμένη
εκεί σέ τόσον κόσμον έμπροστά
Μπά τήν ευλογημένη
κι’ είχε τά δυο της μάγουλα ζεστά,
μέσα στή σΐρίμωξιν έκεινη
γερό χαστούκι τής πατά
κι’ δπως ή κόρη μάρμαρ’ απομένει,
εκείνος μπαίνει αμέσως στο ιερό
κι’ ανάβει καί κορώνει πέρνει δίνει
κι’ αρχίζει έ'ναν εξάψαλμο γερό
Μπά!... τήν ευλογημένη!!!
πώς ήρθε τάχα’κ ε ΐ.. φρεσκοβαμένη!!.
Καί είπα... ’Έχει χάζι φασαρία
νά γίνη καί μ’ αυτήν τήν ιστορία,
άφοΰ κι’ ή κάθε μιά χωρίς νά παύχ)
άρχίνησε νά κόβχι καί νά ράβη!
”Ωχ1! Τώρα θ ’ άρπαχθοΰν άπ’ τά μαλλιά!.,
κι’ έκόπηκε στο στόμα μου ή μιλιά....
Ά λ λ ’ δμως, Φάπα.... τίποτ’ άπ’ αυτά
ή κόρη έκατέβασε τά μοϋτρα
Φ.— Κι’ έλιποθύμησε;
Κ.—
Κουτέ;.. Έστάθηκε πειό ντούρα
Φ.— Μωρέ,., τήν άλεποΰ τήν κοτσονοϋρα!!;
Κ.— Έπήρε άπ’ τό τσαντάκι της τήν ποΰδρα
’Ετράβηξε σιγά τό καθρεφτάκι,
ποϋ είχε μέσα στο τσαντάκι
κι’ έξαναφτίάσθηκε λιγάκι
κι’ ώς τίποτε ποσώς νά μή συνέβη
τής σκάλαις μία, μία έκατέβη
καί είδα μέ τά μάτία μου νά βγαίνη
δπως έμπήκε... κορδωμένη!
Φ.— Τί λές μωρέ;
Κ .—
"Οτ’ είδα έκεΐ νά γέννη!
δτ’ έ'να στόμα περισσότερο σαχλό
ποϋ άλλο δέν θά βρής στήν οικουμένη
μάς τήν κουρκουσουρεύει κι’ έπιμένβι,
πώς τώκαμεν ό διάκος τάχ’ αυτό
γιατ’ ήταν, λέει, άπ’ άλλον... φιλημένη!!
Φ .— ‘Ορίστε τί σοΰ κάνει καί τό χρώμα
άφοΰ καί τούρανοΰ σοΰ κλεΐ τό δώμα!
Μά δέν τό βρίσκω διόλου γιά σωστό
ό διάκος τό κορίτσι νά ξυλίση
αυτή ’τανε τρανή απανθρωπιά...
Μπορούσε νά σοΰ πώ;.. νά τό φιλήση...
κι’ άν είχε καί καμμίά δαγκωματίά
δυο λόγια νά τοΰ ’πή... νά τό.. ευλογήσω
στο κάτω τής γραφής και νά τό βρίση

* ·»

άλλ’ δχι... κι’ έ'τσι δά... νά ιό κτυπήση...
Κ.— Μά... φαίνεται... τοΰ διάκου το μαλλί,
θά παρασκανδαλίσθηκε πολύ
κι’ έγίνηκ’ δτι ώς τώρα δέν έγράφη
Γιατί κι’ αυτή... δέν έ'καμε νισάφι.,
σάν άρπαξε στά χέρια τό μιστρί
άγνώρισΓ είχε γίνει, δπως έβάφη
κι’ ό Διάκος τρις αλλοίμονο... κΓ άλλοΐΐ!
λησμόνησε ποΰ λές, την εποχή....
.— ώ! βέβαια!
.—
ΙΊοΰ βλέπουμε τόν άνθρωπο νά γίνη
ό δοΰλος τής κολάσεως στον κόσμο, ποΰ γυρνά
κι’ δτ’ δποίος στήν έξέλιξι τολμήση ν’ άντιτείνχι.....
...άεροκοπανά!!!

Ά ν ο ί ξ ε π ά λ ιν ή Β ου λή
χι* έ ίδιος χόκ κ ορ α ζ λ α λ ε ΐ
”Ανοιξ’ ή Βουλή τάς πύλας
κι’ είδος τι άνατριχίλας
πώς μέ πιάνει δσο νά ίδώ
τούς Λ ά λ ο υ ς μας τούς πατέρας
τόσους ρήτορας αστέρας
νά κοιμώνται άφ’ εσπέρας
μέ το στόμα ανοιχτό!
Ά ν ο ιξ’ ή Βουλή και πάλι
καίτοι δέν ειν’ καρναβάλι
καί θά ιδήτε πώς μουγκοί
θάβγουν δσοι μποΰν έκεϊ.
Μία θέλησίς ’κεϊ πέρα, πέρα
κΓ δλοι νάτους... πέρα, πέρα
τοΰμπαις κάνουν σάν στραβοί!
Λοιπόν, δόξα στήν Βουλή μας!
Νά! Βουλή καί μΐά φορά,
ποΰ βουλήν κανείς δέν έχει
κι’ δλοι πάνε στήν σειρά
δπ* τόν έσχατο ώς τόν πρώτον καί κρατοΰνε μέ χαρα
μιας βελάδας τήν ουρά
Μπράβο! μπράβο ‘Ελληνάδες, τόσοι φίλοι Βουλευταί,
μπράβο σας γιατροί, μαστόροι κΓ άλλοι Γερουσιασταί
Τώρα πλέον κοιμηθήτε! Δέν χρειάζεσθε ποτέ
μόν’ νά τρέχετε στο μήνα νά τραβάτε τό λουφέ!
Κ’ ετσι πλέον π ο ικ ιλ ία ν θέ νά ίδοΰμε τελετών
τερψιθύμων καί ώραίοϊν μά καί θεαματικών
νην συγκρότησιν είς Σώμα τής φιλτάτης Γερουσίας
στον καιρόν τής άμασίας
εκλογήν τών άριστίνδην
δπως λέγουν φίρδην μίγδην.
τάς κοινάς συνεδριάσεις
κ’ ετσι πείά δέν {>ά πεινάσης
έστω κΓ άν δτ’ έχεις χάσης
είς μισόν ενιαυτόν
άφοΰ συ εκ τών δίποδων
είσαι κΓ έκ τών τετραπόδων
ποίό υπομονητικόν!!!

Καί τ ο ύ ς Σ έ ρ β ο υ ς ποΰ μ ά ; ή λθ α ν ατού Φ α λ ή 
ρ ο υ τά νερά
ή «Κ αμπάνα» χα ιρ ετίζει μ* α νυ π όκ ριτη χα ρ ά
Καλώς ήλθατε κΓ οί Σέρβοι στοΰ Φαλήρου τά νερά
τώρα ποΰρθατε νά Ιδήτε καί τούς τάφους μιά φορά
ό Ρωμηός ό χαλκοσκούφης άπό μέσα τ’ άν πεινά
καίει δμως τό μπαρούτι γΐά τ’ αδέλφια του συχνά
Χαΐρε Κρΐτσαρ καλώς ήλθες μέ τό Σέρβο τόν παπά
κΓ άν ζητήσατε μυδράλια
τόν ’Ισθμό μέ πονηριά
γιά νά κάμετε σμπαράλια
τής ‘Ελλάδος τά χο)ρΐά.
“Ομως χαίρετε καί πάλιν! μπάμ! Άκοΰτε κανονιά...!
ζήτω μόνον τά παρόντα
κΓ δλα πείά τά παρελθόντα
τά πλακών’ ή λησμονίά.!!
Μπάμ! τοΰ Κρίτσαρ! Μπάμ τής Βίδ,ιυ! καί τοΰ Σέρβου τοΰ
[παπσ
Μπάμ! τών Σέρβων πεθαμένων
6 Άβέρωφ χαιρετά
είς τήν Βίδον άναμένων
είς τόν Κρίτσαν άπαντά!
Μπάμ έδώθε! Μπουμ έκεΐθε τό κανόνι μας βροντά
Μπάμ κι’ άλλος μετά τοΰτον, μά κΓ εκείνος άπαντά
κι’ ό Κατσώνης σάν αγγούρι
μέ χαρά ξαναβουτά
κ’ ίσως φέρουν κάποιο γοϋρι
ή εΰχαΐς ξένου παπά!

23τόν β λ α χ ο δ ή μ α ρ χο ποΰ π ή γ ε α τή ν Ά 3 ή ν α
ε ύ χ ή ν ώζ είδ©£ ρόδα κΓ άαπρα κ ρ ίν α
ΚΓ άλλο ταξεΐδι στήν... ’Αθήνα..
ΚΓ ώς τώρα έχεις κάμει δέκοχτώ
καί έτσι σοΰ πηγαίνουν δλα φίνα
κΓ έγέμισε κι’ ή τρύ.τία ή κοφίνα
ποΰ δέν κρατάει τό νερό
μ’ αρκεί ποΰ επιστρέφεις κατά μήνα
καί φέρνεις τό λογαριασμό.
Σέ θέλω σάν έλθή δ διάδοχός σου
πεντάρα νά μήν εύρη τσακιστή
νά τάχης φάει δλα μοναχός σου
καί οί καλοί σου μπιστικοί
Μ’ άν κάνεις πάλι τοΰτο τό ταξεΐδι,
μέ έξοδα τοΰ Δήμου,., εαρινό...
φαρμάκι νά σοΰ βγη θέλω καί ξΰδι
καί νάναι τό ταξεΐδι τό... στερνό..
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