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Έφπμερΐς 
ποΰ’διαβάζεις κ ι’ άπορεΐς 

8χ βγαίνη  πάντα τό πρ«ΐ έκάατης Κυριακής 
κ ι’ έ "A P B A S  θαν’ ύπεύδυνβς ουντάκτης κ ι’ ιδρυτής

Ecog πρώτον άρι·θμούμεν 
κι εις τάς Πάτρας κατοικοϋμεν

'Έ τος έννεακόσια τριάκοντα καί χίλια
καί ύπόσχετ’ ό Κονδΰλης καί μέ π ίά ν’ ανατριχίλα

.

Τοϋ κάθε φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχα μιά δραχμή.

Εϊς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοϋ έτους συνδρομήν 
κι1 εϊκοσ’ πέντε τ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γιά τά ξένα μέρη δμοις δυό δολλάρια, κ ι1 αύτά 
είς τό χέρι άπ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

Έ πιστολάς καί συνδρομάς 
προσωπικώς μόνον σ’ έμάς

Φύλλον τό παρόν τριάντα 
Τ ’ εχεις Γ ιάννη; Ό τ ’ είχα  πάντα!

, , , - , c iX  2  οΔεκαεννεα Γενάρη μηνος 
καί χορός καλλιστείων δεινός!

Μά. πο ΰ φθάνει έπι τέλους ό Μ ε γ ά λ ο ς  Κ ε ρ α υ ν ό ς  

είς τό σβέρκο τών 'Ε λ λ ή ν ω ν  και τό γλέντι πάει καπνός!

Π άλι άστ^άψτει α π ’ άκρου είς άκρη! Τ'ι τρομάρα! Κεραυνός! 
Κ εραυνό; κΓ αστροπελέκι! 

μπράμ καί μπρούμ τό τουμπελέκι ! 
δώθε ρέμμα έκεϊ κρημνός 

μ’ άφ’ ό Κεραυνός τό Θέλει 
πάλι εμένα τι μέ μέλλει! 

και σάν τώχει ετσι ή μοίρα νά τοϋ γίνη κανενός 
άς γένη ! γΐά  νά ψηλώση κί’ άλλος τις ουτιδανός ! ! !

Κεραυνός κί* άστροπελέκι! "Ο λ’ άς γίνουνε καπνό; 
ά π ’ τήν μ ί’ άκρη,'ώς τήν άλλη! άς λυσάξη ό στεναγμός!

Τί μέ μέλλει; Ά φ ο ϋ  τό θέλει ό τουπίκλην Κεραυνός! 
δλ’ άς γίνουνε qαλάτα! 

κ ί’ αυτός μέγα; μέ παράτα 
άς άνέλΰη επί τοϋ Θώκου^ στό κεφάλι καθενός 

καί Μπράμ μπρούμ τό τουμπελέκι 
ΰστερ’ άπ’ τ ’ άστροπελέκι 

είς τά πέρατα τοϋ κόσμου άς βροντήξη δυνατά
Ζήτω Κανακάρικό μ ο υ ! Έ ά  τά τά ! τά ρά, τά τά!



Τ ώ ν  Κ α λ λ ισ τ ε ίω ν  ό  χ ο ρ ό ς  
κ2’ ό  Κ λ ά π α ς  π ρ ώ τ ο ς  κα ί λ α μ π ρ ό ς !

-Βρέ; Κι’ έσΰ; εδώ άκόμη; μεσ’ τή μέση στό χορό;
’Έλα διάβολε!

Κ.— Θαυμάζεις μέ τό στόμα σ’ ανοικτό;
Λοιπόν κλεΐσ’το μήπως σ’ώμπη καμμίά μυΐγα δπως μιλάς 
και καθώς μ’ άπόθαυμάζεις καί καγχάζεις καί γελάς!

Φ.— Μ πράβο, Κλάπα! σέ θαυμάζω στό χορό τών συντακτών 
ποΰρθες μέ ρεβέρ σακάκι καί τής μόδας ανοικτόν 
και καινούργιο πανταλόνι 

Κ.— Τί; Τό λέγεις γιά μικρόν;
Φ.—Τουναντίον! Σέ θαυμάζω καί χιλιάκις άπορώ

πώς έσύ ν’ άποφασίσης, κι’ έσύ νά(>θης στό χορό 
Κ.— Πάψε, βλάκα "Ολοι τώρα μάς κυτοΰν έμάς τούς δυό 

κΓ .έλα παμε καμμίά βόλτα γιά νά χάσουν τόν τορό 
καί νά κάτσουμε σέ μΐά ακρη νά κυτάμε τό χορό 
καί τή Νίτσα καί Μαίρη. τή Λιλή καί Μαριώ 
νά ψηφίσωμε μ’ ιδέα, γιά νά γίνη Φάπα, Μίς!
Υΐά νά εΐμαστ’ δπως πρέπει, καί κριταί ειλικρινείς 

Φ.—’Έχεις ,δίκηο . .! Βλέπω ! ..  Πάμε, άλλά κύταξε καλά 
κι’δλα πέστα μ’ δσα βλέπεις στοΰ Ο α νΟ έου  τή φωλεΐα 

Κ.—Βρέ! πώ! πώ! τ’ είναι δώ μέσα! Αύταΐς δλαις είν’ Μίς;
Μις κι’ αύτή μέ τής μουστάκαις 

Μίς κι’ αύτ’ ή γαλανομάτα ποΰ φορεΐ τής μπενοβράκαις 
Μίς καί τούτη; Μίς κι’ εκείνη ή Ελένη τοΰ Παπά;
Μίς κι’ άλλη, ποΰ γκαΐδίζει άπό μέσ’ άπ’ τά γιαλιά 
Μίς κ ί’ εκείνη κατά κείθε, π’ δλο εσέ στραβοκυτα 

τέτοια μούρη ! π’ αηδιάζω ώς κι’ έγώ καλά, καλά;
Φ— Μά μοΰ φαίνεται αρχίζεις καί μοΰ λές πολλά, πολλά !
Φ— Καί νά ήσουνα κανένας τέλος καν επιφανής;
Κ— Είς τήν γνώμην μου ποτέ μου δέν άνθίσταται κανείς 

’Έπειτα κί’ ά'ν είμαι Κλάπας πώς μπορείς νά τ’ άρνηθής 
πώς αξίζω !

Φ— "Αν αξίζεις ; Φτοΰ νά μή μοΰ βασκαθής!
Κ—Μή μέ φτΰς καί μοΰ λερώνεις τόν καλόν μου λαιμοδέτη 
Φ— Άπό άλλονε τόν πήρες καί τό ξέρω, μωρέ, ψεύτη 
Κ— Μή φωνάζεις! καί τ’ άκούνε έδώ πέρα κι’ άλλοι ξένοι!

καί μέ πάρουνε άβίζο καί δέν ξέρω τί θά γένη 
Φ— Τί κουτός πούσαι καϋμένε! νάξερες καί πόσοι άλλοι 

παρακάθηντ’ έδώ μέσα, σάν νά είναι καρναβάλλοι, 
ή γιατ’ ήτανε λιγάκι πε|ό κομψός ό μακαρίτης 
κ ι’ έ'τσι έγινε σπουδαίος καί δ κάθε μας κοπρίτης.

Κ— Βρέ χολή πώχεις στό στομμα!
Ποΰ νά ίδής κι’ άκόμα, ακόμα, 

κι’ δσο βλέπω νά περνάνε έδώ μέσα γιά μεγάλοι 
κάτι, ποΰ έγώ τούς ξέρω μά καί τό φρικτό τους χάλι 

Κ— Κι’ δμως! Κύτα είναι δλοι κομίλ φώ καί στήν έντέλίια 
φ — yi’ αύτό κι’δπου τούς ξεροί ξεκαρδίζομαι στά γελοία! \ 
Κ— Μή γελάς μωρέ! Δέν είσαι μεσ’ τό σπήτι σου έδώ πέρα I 
Φ— Βρέ; π ’ ό διαολος νά σοΰ πάρη. επί τέλους! τόν πατέρα( 

νά μιλάν οί άλλοι δλοι ! μά κ ί’ έσύ; μιά πρώτης λέρα ; ,
ή τό ξένο τό κοστούμι, σώχει δόσει τόν αέρα ;

Λ ίέα ις π ο λ λ α ΐς  ανάκατα  
κα ι ν έο ι κ ο υ λ ο υ β ά χ α τα .

Κ— Πάψε... Νά... κΓ αρχίζουν δλοι μονομιάς μέ στό χορό
καί χορεύουν, κύταξε τους, έτσι ναύρης τόν τορό.

Λείπει ό Δήμαρχος τής Πάτρας, ποΰ άν κι’ είναι καί γιατρός

καί τή σκόνι από τούς δρόμους ποΰ τήν δίνει νά τήν τρώς 
λές κι’ έχάθη τό νεράκι άπ' τήν Πάτρα τήν κλεινή, 

ή τό θέλει νά τό δοίση καμμίά ’μέρα γιορτινή; 
κ ί’ έν τοσούτφ σέ στραβώνει δ βόρειας καθημερ’νώς 

καί μικρόβια χιλιάδες καταπίνεις ίκανώς 
Μ’ άν έσένα πρρφυλάξη καί τόν άλλον, ασθενής 
είς τήν πόλιν μας έτότε ούτε θά βρεθή κανείς!
Καί τί θέλεις; ’Αξιώνεις τό επάγγελμα ν’ άφίση; 

καί γΐά σένα γιά τόν άλλον άπ’ τή φτώχεια νά ψοφίστ)
Φ— Τόν Μακρόπουλο κυτάζω ποΰ κυτά μέ προαοχή 

βλέπεις θέλει νά πετύχη δπως πρέπει ή έκλογή 
καί ή Πάτρα νά τής βάλη τής ’Αθήνας τά γιαλιά 
δπως πέρ’σ’ ή ’Ασπασία, καί δέν έβγαλε μιλιά!

Νά κΓ ό Μάκης σάν τήν σβούρα Πρόεδρος τών Συντακτών 
νά κ ί’ ό φίλος μ’ Άτζαρίτης ποϋ τά μάτΙα του σέ τρών 
Ό  Φραγκόπουλος ζευγάρι εύ,ενεΐςώς πάντοτ’είναι 

'Ο Θωμόπουλος ζωγράφος 
Κ— Άλλά κάποτε καί πίνε
Φ— Τί νά πιώ ποΰ δέν χορταίνω ώμορφιαΐς ζωή καί νείάτα: 

Τί κορμιά άφροπλασμένα μέ τά κάλλη τά χιονάτα 
ποΰ μέ σύραν σκλάβο πίσω είς τό βήμα του γοργά 

Κ-—Πάψε! νά! κι’ ’Άννα μπένει ποϋ τόν τίτλο κυνηγά.
Φ— Λέν τήν Καλοκαιρινοΰμας. Είναι ώμορφη κοπέλλα 
Κ— Κύτα ’κείθε κί* άλλη μία ξεγδαρμένη σάν σαρδέλλα 
Φ—Κύτα.. Κύτα . .! άχ! θά μού'ρθη έδώ μέσα καμμιά τρέλλα 
—’Άχ! ’Άχ! ’Άχ: ποθώ νά σβύσω έκεϊ κοντά στή Λέλα!
Φ— Σ(όπα κύτα, έπί τέλους τον Ξαβέριο ποϋ φθάνει

Κύτα Π] Μίς Πάτρα, π’ ήδη έν τφ μέσω καταφθάνει 
Κ— Κύτα έν κοντολογία καί τόν Σπΰρο Κουμανιοκη 

κύτα καί τό Γελινιώτη 
Φ— Ά ! τόν είδα! μά δέν βλέπω καί τήν Δημητρακοπούλου; 

ί— Δέν τήν βλέπεις; Νά την στέκει μέ τήν κόρη Χρηστσπούλου 
Φ— Τόν Βοΐλαν έπί τέλους θεωρώ μετά τών προκών 

ως κί εκείνη ποΰ θά κάμη μετ’ ολίγον πρώτης κρότου 
Κ— Τόν Παναγόπουλον κυτώ τόν κύριον Άλέκον

• καί ’κείνον ποϋ ’ξυρίσθηκε καί κάνει τόν μπεμπέαον 
μά καί τόν Άνδριόπουλον τόν φίλπν Άχιλλέα 
ως πάννοτε καμαρωτόν σέ μιά καλή παρέα 
μέ,τήν Άνιώ τήν άδελφήν, ώραίαν. γλυκυτάτην 
καί πάντοτε ευπροσήγορον, άλλά καί σεμνοτάτην.
Νά λοιπόν καί ή Παναγοπσύλου καλλονή μελαχροινή, 
νά καί κΓ ή Φρόσω ή Σπανίδου ποΰ πολύ μέ συγκινεΰ 

Φ— Τή Βανιώ μήπως τή βλέπεις ;
Κ— ’Ό χι ! Άλλά τή Ναϋσικά,

τοΰ φιλτάτσυ Μπεκατώρου καί τοϋ Τούλα τήν κυρά 
μετά τοΰ φιλτάτου φίλου τοΰ Σωτήρι Κουρλαμπά 

Φ— Νά κι’ ή Μίς Ελλάς, γιά κύττα τί καμάρι ! τί λαμπρά’ 
τόν άρρκβωνιαστικό της, πού τή βλέπει μέ χαρά 
τή Χρυσάνθη, ή Ελένη, τήν Κική κοντά σ’ έμάς 
κι’ έν  αν σμόκιν ποΰ κορτάρι διαρκώς μέ δοκιμάς.

Κ— Έγώ βλέπω τόν Κουβέλη καί τόν Νίκο τόν Ρεκοϋτι 
καί τόν Νώνταν δστις κάνει στό χορό καί μακροβοΰτι 
καί τόν Τάκην τόν Ρεκούτη γελαστόν ποΰ δμιλεΐ 
καί τά μάτια του πρό πάντων διαρκώς άνοιγοκλεϊ 

Φ— Βλέπω έδώ φρεσκοβαμμέναις, φασαμέν καί παρφημέ 
καί γλυκαίνομαι μέ μία ποΰ κυτάζει πάντα εμέ,

Κ— Σάχλα! τί νά ϊδή άπό σένα, κύτα ’κεϊ ποΰ τά φτιασίδια 
πολλαΐς κάνουνε νά λάμπουν, γιατί φέρουν καί στολίδια 

. κύοα ’κεϊ ποΰ ή πομάδαις μεσ’ τά μοΰτρα τους θά λυώσαν 
κι’ άμα βγοΰνε, λιγουλάκι, όπώσοΰν θά μεγαλώσουν.



ΚΛΜΙΙΛΚΛ

Φ— Μά νά Κωνσταντόπουλος κι’ ή ’Αθήνα μαζή του 
ό Γιάννης Μάρκου δ Γκλαβάς μαζΰ μέ τήν καλή του 

ό Νίκος Διγενόπουλος, ή Χαίτη Χαϊδοποόλου 
σεμνό κορίτσι και λαμπρό μά και ή Γιαννοπούλου 

ό Σίγμα ό Πετροπουλος μετά τής Πετροποΰλου 
δ Διακίδης Θόμιστ. καί ό Ντΐνος 6 Λαδόπουλος 

καί ό Λευτάκης παρακει και ό Παπαβραμόπουλος 
'Ο Πάσκουα ή Πετραλιά καί 6 Xρυσανθακόπουλος 

ό Πρόεδρος Πρωτοδικών μέ τή νοικοκυρά του 
καί ή Σιάνου κατά έκεϊ στόν άνδρα της σιμάτου 

άκόμη ή Δαράβαλη, άλλά κι’ Ευτυχία 
κι’ ό Παπαδημητρίου μας τό νέο τό ζευγάρι 

ή Άγραπίδη, δ ΙΙιπιλής, ό Λάμπης Γιαννακόπουλος 
καί μετά τής κυρίας του ό Τά Παναγιωτόπουλος 

ο Ν. Λαμπίρης ιατρός ό Μπΐκος Σοφιανόπουλος 
καί μετά τής κυρίας του δ^Παπαζαφειρόπουλος 

ή Χαϊδοποΰλου, ή Άκτίς, καί ή Σοφιανοπούλ-ου 
ό Βαγενά,' ό ιατρός μαζύ μέ τή μνηστή του 

ό Στόλτενωφ μέ τή καλή κυρία του μαζή^του 
αί Μοΰρτου κι’ άπό κεΐ ή κυρά ως πρέπει Μακρυγένη, 
ό Τάκης ό Κουρμέντελος, τ’ Αΰγερινοΰ ή Ελένη 
ό Ίατροΰ ή Ίατροΰ κι’ ό Γ. Λεχουρίτης 

καί ή Σταυράκη κομιλφώ ποΰ φθάνει σά'ν κομήτης 
ό Μίμης ό Συνοδινός, ό Ποίλος δ Άντώνης 
ό Σκούρας, Γρηγορόπουλος, Χρόνης Πολύχρονης 

δ Άγουρίδης άπροπό προστέθηκε κι’ εκείνος 
κι’ έν τέλει παρεκάθησεν είς ταΰτην καί δ Ντΐνος! 

δ Σπυρόπουλος Μανώλης ή κυρία του κοντά του
καί ό ’Ηρακλής Τριάντης κι’ ή κυρία του σιμάτου 

δ Θάνος ’Ανδρεόπουλος μπουμπούκι μυρωδάτο 
χωρίς νά πιή οΰτε καφέ είς τά ’Ο λ ύ μ π ια  κατω 

καί άλλοι κι’ ά'λλαις πάμπυλοι, ποΰ δέν ευρίσκω θ«σι 
γιά τή μικρή Καμπάνα μας καθώς σ’ έμέν’ άρέσει 

καί όλοι νά μέ συγχωροΰν δέν έγίν’ έπί τοΰτω 
κι’ ή ώρα είν’ άκατάληλη κι’ οΰτε χωρεΐ και τοΰτο 

ενα μικρό μικρόφυλλο μιά μικρή καμπάνα 
ποΰ τέλος δέν έφτιάσθηκε νά^γίνη παραμάνα 

Κ—Καί τώρ ά'ς ψάλλ ή Μοΰσα μου, τήν Μις ποΰ βγήκε πρώτη 
ας πή τά κάλη, τής Καλής ποΰ βρήκαν τόσοι άλλοι 
καί τοσοι τής ’Επιτροπής σπουδαίοι καί μεγάλοι 
Ή  πόρτα ανοίγει κύταξε βρέ Κλάπα το βραβεϊον 
νά μή το κλέψουν πρό παντός, οί ά'νδρες τών Πατρίων 
γιατί πολύ ορέγεται δ κόσμος γιά νά πάρη 
καί δι’ αΰτό έγδάρθηκε ’δώ· πέρα τό τομάρι 

Φ— ΆνεκηρΰχίΓ ή ’Αγγελή, μά μόνον επηνέθη 
γιατί καμμιά πραγματικώς ωραία δέν εΰρέθη 
κι’ οΰτως δ διαγωνισμός έν Πάτραις ήχρηστεΰθη 
κ ι’ οΰτε Μις Πάτραι θά σταλή. γιατί δέν άνευρέθη 

καί οΰτε κι’ έβραβεύθη 
ΤΩ χαιρε Μις τής Πάτρας μας μέ τά πολλά σου κάλλη 

χαΐρε καί τής επιτροπής κί, άς χαίρουν μαζή κι’ άλλοι 
Σάς χαιρετώ δλους μαζή καί δλη τήν παρέα 
καί πρό παντός τήν ’Αγγελή γϊά τό σχεδόν ώραϊα 
Χαΐρε ώραϊα! χαίρετε! καί όνειρα καί πόθοι 
καί Μις τριάντα Πατρινιά δέν φθάνει στήν Ευρώπη 
μά δπου έβγήκε άλλη Μις ήτοι, τσή ά'λλοι τόποι 
άς κλάψουν οί λεοντιδεΐς άπένταροι άνθρώποι.

Όπώχει τώρα τόν παρά 
■L θά πέρνη ώμορφη κυρά, -  ·

ποΰ ξέρεις ποΰ σέ γράφει, 
καί ή καλη νοικοκυρά 
ί)ά κάθεται στό ράφι!

’Ώ τέμπορα, ώ μόρες!
Καιροί καί χρόνοι π ’ άλλαξαν καλοί μου νηοί, καί κόρες!

Καί τώρα πειά άνάπαυσον τά κεκμηκβτα μέλη 
οτι πολύ έμοχθησαν ό λάρυξ καί τά σκέλη 

παμφίλτατε μου Γαβριήλ, χρυσέ μου Κ ωνσταντίνε, 
έράξ ο διαγωνισμός, τί συμφορά... ποϋ είναι!!

ϋ τ ο ύ ς  Ά ν τ ώ ν ιδ ε ς  α κ ο ρ π ίζ ω  
τά ς  εύχά ς π ο ύ  τ ο ύ ς  δ ω ρ ίζ ιο .

Στέλλω στό Μητροπολίτη εύοσμα λουλούδια, μϋρα 
γονατίζων έμπροστά του καί φιλώντας το j τήν χεΐρα 
κι’ εύχομαι είς τόν Θεόν μας, ώς ανταμοιβή μου μόνη
χίλιοι τοΰ Μητροπολίτη νά τοΰ γίνουνε κΐ’οί χρόνοι.

Είς τόν Παναγιωτάκη μας ’Αντώνιον πεσκέσι 
θερμάς εΰχάς, άνθη πολλά καί πιάνο π ιΰ  τ’ άρέσει 

νά χαίρη τήν μουσόφιλον κυρίαν του αξίαν, 
καί συνετήν καί πρόθυμον σέ κάίΚ ευεργεσίαν.

Στόν ’Αντώνιον τόν Μπόταν τόν ’Εφέτην μας σπουδαΐον 
χαιρετίζω στή γιορτή του καί τοΰ ευχομ’ έπί πλέον 

πάντα νάναι στή δουλιά του πάν το κέρβερος καί λέιον.

Καί τόν ’Άλφα Λυμπεράλλην χαιρετίζω μά καί ψάλλω 
μέ λουλοΰδία στώνα χέρι καί μ’ εΰχάς θερμάς στό άλλο 

καί τήν Μάσιγκα νά χαίρη τά καλά του τά κορίτσια 
τ’ άποστέλλω τήν εΰχήν μου είς τό σπήτι του καί ίσια

Τόν 'Ράπτην τόν ’Αντώνιον τόν Συμβολαιογάφον 
τόν χαιρετίζω είλικρινώς έν τή παροΰση γράφων 
καί μία εΰχή τοΰ έ'στειλα άπ’ τήν καρδιά βγαλμένη 

τοϋ χρόνου νάχη μπή κι’ αΰτός στοΰ γάμου τό βαγένι

Τόν ’Αντώνιον Μπελούσην είς τόν Ι Ι ύ ρ γ  >ν χαιρετώ 
κι’ ώς τής πόλεως εργάτην εΰθαρσώς χειροκροτώ

Στόν Λουκόπουλον Άντώνην τόν καλόν συνδρομητήν μας 
ή καμπάνα τ’ άποστέλλει έκ καρδίας την ευχήν μας 

νάναι πάντα θρονιαμένη είς τό σπήτι του ή χαρά 
καί νά χαίρη τήν κυρία καί τά... κάμπ )σα παιδιά.

Στόν ’Λντώνη Δημακόπ’λο ποΰναι στήν Έρυμανθείαν 
άποστέλλω τά κυνήγια ποΰ τ' αρέσουν κατ’ βΰθεΐαν 
καί τοϋ εύχομαι νά χαίρη τήν καλήν του τήν κυρίαν.

Στέλλω είς τόν Φιλιππάκην τήν εΰχήν μου τόν ’Αντώνη 
νά τοΰ δίνη ό Θεούλης δλο καί νά μεγαλώνη 

γιατί τώρα δπως είναι δέν τόν φτάνει τό σεντόνι.

Είς τόν Παναγιωτόπουλον τόν φίλταιον ’Αντώνη 
άπέστειλα ςίοδόσταμον μιά κοϋπα μέ κυδώνι 

καί χίλιοι του τοΰ εύχομαι νά τώβγουνε κί’ οί χρόνοι.

Στόν ’Αντώνη Κουλουμπή εΰχομαί του νά τοΰ γένη 
τό >·αλό καί μέσ’ τήν Πάτρα διαρκώς νά διαμένη
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καί ποτέ άπό τά ξένα, τό καλό νά περιμένη 
καί τοϋ στέλλω τσαντσμίνία καί κονιάκ ένα βαγένι.

Έν Κ α λ α β ρ ύ τ ο ι ς  στόν καλόν τόν Οικονόμου στέλλω 
θερμάς εύχάς καί χαιρετώ αύτόν μέ τό καπέλλο 

νά είναι στύλος πάντοτε αύτός τοΰ Γυμνασίου 
ποΰ χαίρει φήμην πρώτιστον καί κατά πάντα άξίου

Στέλλω στόν Λημακόπουλον ποΰ ζή έν Μυτιλήνη 
κανάτι χρυσοστόλιστου γιά νά κερνά, νά πίνη 

τήν αγκαλιά μιας Πατρινιάς, πσΰ Μίς ζητεί νά γίνη

Τόν Τσαφόπουλο Άντώνη Δικηγόρον χαιρετώ 
καί νά πάψη νά τον βλέπω έπί τέλους βιαστικό
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Μ ά  κ?’ ε ίς  κάθε  μ.ας Θ α ν ά σ η  

τ ά ς  ε ύ χ ά ς  γ 3ά τ ό  γ ι ο ρ τ ά σ ι

Στόν Κουκούλη τόν Θανάση ενα έμπορον σπουδαϊον 
άποστέλλω καναρίνι καί γαρύφαλλον ώραΐον 

καί νά ζή εύτυχισμένος εύχομαι του απ’ τήν κάρδιά μου 
ποΰ τ’ αξίζει, μέ χαρά μου.

Στό Θανάση Βασιλείου στήν καλή μας Έ γ λ υ κ ά δ α  
γιασεμιά πολλά τοϋ στέλλω γεμισμένη μίαν άπλά5α. 

καί στό Θάνο τό Μαγγίνα ποΰν’ στό Μ ε σ ο λ ό γ γ ι  πάλι, 
μία τοΰρτα τ’ αποστέλλω καί τό μέλι στό τσουβάλι

Στόν Κολόμπο τό Θανάση είς τό Μ ε σ ο λ ό γ γ ι  έπίσης 
μΐά γαρδοΰμα σουβλισμένη καί νερό πολύ τής βρύσης.

Στον Θανάση τόν Φραγκούλιαν δικολάβον τε καί φίλον 
άποστέλλω τήν εύχήν μου καί τοΰ στέλλο) κί’ έ'να σκύλον. 

καί τόν διπλοχαιρετάω πάντα βγάζοντας τόν πίλον.

Στόν Θανάσην τόν Πυρπόλην στέλλω εΐς τήν Α β ρ α κ ία ν  
έ'να κλώνον άνθισμένον άπ’ τής Πάτρας ακακίαν 

καί στό Σίαλμά έπίσης δώρο άπέστειλα στό Θάνο 
ώραιότατον μπουκέτο μέ εξπρές αεροπλάνο.

Στόν Νάσο Σπηλιωτόπουλο τόν έμπορον ενταύθα, 
άπέστειλα χρυσάνθεμα καί γιούλια μυρουδάτα.

Στόν Μανοΰσο δικηγόρον έν Α ι γ ί ω  τό Θανάση 
πάντα εύχομαι νά είναι δπως το5ρα πάντ’ έν δράσει.

Χαιρετώ τόν Βουλευτήν τόν καλόν μας τόν Θανάση 
πουν’ έν τφ Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ω ,  ήτοι τόν Παπαθανάση 

καί τοΰ εύχομαι νά είναι πάντα πρώτος έν τοις πάσι, 
καί μαζύ μέ τήν κυρά του χίλια χρόνια νά γιορτάση

Στό Θάνο τον Πολυκαλά κονδυλοφόρο στέλλω 
καί τά λουλούδια τώστειλα χιλιάδες στό μαστέλλο 

μ’ άπ’ τόν Κομπότη νά τώβρή τόν φίλον του τό θέλω.

Μά καί τόν ’Αθανάσιον τόν ΙΊλιάκαν χαιρετίζω 
άλλ’ άπό δώρα πώστειλα στούς ά'λλσυς δέν δωρίζω 

καί μόνον κούπα κρασί ά'ν θέλη τοϋ γεμίζω

Μέ Κρυστάλλινο ποτήρι χαιρετίζω τό Σιάνο 
καί Κρυστάλινο σερβίτσιο τοΰ χαρίζω, κ ι’ έ'να πιάνο, 

κ ί’ Sva Κρύσταλλο κί’ έκεινος άς μοΰ στείλη ποΰ προσμένω 
ή άς στείλη έ'να ποτήρι μέ νερό Κρυσταλωμένο.

Στό Μπουλοΰκο τόν Θανάση^εύχομαι πολλά του χρόνια 
τήν κυρία του νά χαίρη καί νά ίδή παιδιά κ ί’ έγγόνία.

Στόν Θανάση Δημητρίου δικηγόρον στάς ’ Α θ ή ν α ς  
άποστέλλω μανδολινα καί βιολιά εντός βιτρίνας 

κι’ εύχομαι του καί τοΰ χρόνου νά τόν ψάλλω άπό ’δώ.

Είς τόν ΠαΛαγιανόπουλον καί φ',λτατον Θανάση 
τά χρόνια του τοΰ εύχομαι <ι' αύτός νά τά χιλιάση 

μά καί τοϋ χρόνου ώμορφα πάλι νά διασκεδάση

Εΐς τόν Θάνον Κιτσινέλην εύχομαι άπό καρδίαν 
πάντοτε στό Μ ε σ ο λ ό γ γ ι  ν’ άπαντά την εύτυχίαν 

Στ’ Α ι τ ω λ ι κ ό ν  άπέστειλα στόν Στέλιον δικηγόρον 
γιούλια πολλά καί γιασεμιά μ’ εύχάς μου κι’ άνευ δρωνν

Στόν Γιανόπουλο Θανάση δικηγόρον π’ εορτάζει 
άλλο χρόνο μοναχός του πείά νά μή διασκεδάζω 

κ ι’ αν νομίζη πώς οί φίλοι δέν τό πήρανε χαμπάρι 
δ κόσμος τώχει τούμπανο, κι’ αύτός κρυφό καμάρι...

Είς τόν οφθαλμίατρόν μας τόν Θανάσην Εύσταθίου 
άποστέλλω καρδερίναν έντός άνθινου κλουβίου 

καί καλλίτερα τοΰ στέλλω τό γλυκόλαλο τ’ άηδόνι 
νά τοΰ ψάλλη κάθε μέρα νάναι χίλιοι του οι χρόνοι.

Στέλλω στόν. ’Αντωνόπουλον λουλούδια, στό Θανάση 
ευχόμενος του τρίδιπλος τοΰ χρόνου νά γίορτάση 
καί στήν δικηγορίαν του τούς πάντας νά περάση.

Στόν Θανάση Παπαδήιια φαρμακοποιόν καί φίλον 
πλήρες κάνιστρον άνθέων χαιρετώντας μέ τόν πίλον

Κ α ί  στόν  Γ κ ό τ σ η  τ ό  Θ ε ο φ ά ν η  

ή Κ α μ - π ά ν α  σ τ ί χ ο υ ς  κάνει

Στόν Φάνην Γκότσην ικανόν κλητήρα καί σπουδαϊον 
τοΰ στέλλω έν σακούλιον μεγάλον καί γενναΐον 

ν ’ άπαλλαγοΰν ή τσέπαις του, ποϋ βάνει τά χαρτιά του 
ποΰ πάντα ξυλώνονται καί βρίσκει τόν μπελιά του
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Ι * α ν τ ε 6 ο ϋ  σάς δ ί ν ω  μ ό ν ο ς  
εΐς  τ ό ν  δ ρ ό μ ο ν  τ ο \5 Μ α ι ζ ώ ν ο ς

Ταβέρνα Ά β η να ϊκ ή  ανοίγει κ ά τ’ αϋτάς 
πρωτότυπος ώς οϊκημα καί μέ καλαισβησίαν 

καί μέ καβαριότητα καί πρώτης φαγητά 
Μαιζώνος δύο πράσινη, ώραΐα, κ ι’ έξαισία . . . 

κ»’ έκεϊ σάς δίνω ραντεβού, κοντά  τών βαρελίων 
νά  π ιήτε νέκταρ γ»ά κρασί, μά καί τί νέκταρ, δεΐον!


