
Έφημερΐς 
ποΰ δ ια β ά ζε ις 'κ ι’ απορείς 

θά βγαίνξΐ πάντα το πρ«ΐ έκάστης’Κυριακης 
χ ι’ ό Ά Ρ Β  AS θά ν’ δπεύθυνος συντάκτης κ ι’ ιδρυτής

’Έ τος πρώτον άριθμοΰμεν 
κι’ εις τάς Π άτρας 'κατοικοΰμεν

"Ετος χίλια έννηακόσα καί άκόμη καί τριάντα 
κ ι’ Λεφτέρης γ ϊά  σαλάτα επαινεί τό Θρόνο πάντα.

Τοΰ κάθε φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχα μιά δραχμή.

Ε ις δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοϋ έτους συνδρομήν 
κι’ εΐκοσ’ πέντε τ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γιά τά ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αύτά 
εις τό χέρι άπ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

Έ πιστολάς καί συνδρομάς 
προσωπικώς μόνον σ’ εμάς 31  .

"Εν φύλλον και τριακοστόν 

και νηός χορός κουμμουνιστών.
Δυό μηνός Φεβρουάριου 

μά μετά βροχών καί κρύου.

Λ εφ τά  π ο λ λ ά ! π ο λ λ ά  Λ εφ τά  
‘Ε χ α τ ο μ μ ύ ρ ρ ι*  σωστά!

Λοιπόν Έκατομύρια μέ τό τσουβάλι, πλήθος!
Ο ύτ’ εΐνε τώρα ψέμματα, ποΰ λέγονται συνήθως 

κί’ ό Ζαβιτσάνος έρωτα 
κΓ ό Β ενιζέλο; άπαντά  
Έκατομμύρρια σω στά! 
όπου μέ Λίάνει ζάλη 

και ό Τσαλδάρης τόν κυτά, μήν ε ίν ’ ά π ’ τόν μπακάλη;

Έκατομμύρρρια λοιπόν! τρέχ'τ’ Έ λληνάδες όλοι!
‘Αρπάξετε! Γεμίσατε τό άδειο πορτοφόλι 

κ ί’ ή λθ ’ εποχή ν ’ άφίσουμε τά τρομερά μας χάλια! 
Τώρα θά φάτε όλοι σας ιι’ ολόχρυσα κουτάλια 

Έ κατομύρρρια σο*ττά, όπου μέ πιάνει ζάλη  
και ό Τσαλδάρης άς £ωτά μήν είν’ ά π ’ τό μπακάλη!

Χαρήτε λοιπόν, "Ελληνες υπόδουλοι τών φόρων ! 
κ ί’ έρχώντ’ έκατομμίίρρρια, μέ ξενικόν παπόρον 

τί λίραις! μάρκα μ,’ ά p ι 6 μ. ο  ΰ ς 
κ ο ρ ώ ν ε ς  ! δίχως τελειωμούς!

Λιρέτταις, ποΰ σοΰ φαίνονται, λιγάκι, σάν παράλογα  
ποΰ νά! τά ξέ φορτώνουνε σέ κάτι πράσιν’ άλογα!

1
Χαρήτε, Έ λλη νες! καλοί, υπόδουλοι τών φόρων!

πανευτυχείς φωνάξετε οί πάντες, κατά κόρον! 
καί ζουρλαθήτ’ άπ’ τή χαρά καί πάρετε τά πλάγΙα  
Λεφτά μωρές ! Τί κάθεσθε! Πάρτε διάβολοι βάγία! 
Καί οΰτως έλυθήκανε τής Χ άγης τά ζητήματα 
κί ό άφαλός μας άρχισε λαχτάραιςκα! κοψίματα!

Τ ί Νίκη! Σάντσο! Νικητάΐ! καί όχι πείά άηδίας 
καί νά  πληθώρα τά λεφτά, [λέσ* σέ ζουρλομανδύας
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KoxMtvn) χλωβτή δ ε μ ίν η  
ατήν άνέμ,η τυλιγμένη  

δ ό ς  της χλώ τηο νά γυρίοτ) 
««ί>*μί1θι ν’ άρχινεση

Στήν παράξενη τή χώρ·», 
ποΰ λαμβάνουν δλοι δώρα 

ποΰ καθένας τών ανθρώπων 
στών αισχροκερδών τόν τόπον 

απειλεί καθημερ’νώς 
κι’ ό καθένας σακαράκας 

Φάπας, Κλάπας, πατατράκας 
Μέγας είναι καί κλεινός, 

κατ’ αγγέλας, κατά σμήνη, 
πλήθος έκ χωροφυλάκων 

καταφθάνει μέ βιασύνη 
καί τραβά τή 'Ρωμηοσΰνη 
μετά πλήθους ενταλμάτων 

ώχ! κί’ εντός τών φυλακών 
γϊά τό φόρο 

καί γϊά ντόρο 
άπό τόν λιμοκοντόρο, 
ώς τόν έσχατον ημών

Χαΐρε! Κράτος τών κηφήνων! 
τών Ελλήνων τών δυστήνων 

δπου Τράντος τρωγοπίνων 
σφάζων, καίων, δέρων κρίνων 

μετ’ ανθρώπων ί>πευθΰνων 
καί μετά τών άνευθΰνων 

ατιμάζει τραγικώς, 
έν φ πλήθη αποσπασμάτων 
πίσω τρέχουν μετ’ ασμάτων 

πάντα πίσω τακτικώς 
κ ΐ’ ό Μπαμπάνης γράμματα 

στέλλει μέ διδάγματα 
ήγουν τεσκερέδες!

Μπράβο τενεκέδες!

Στή παράξενη τή χώρα 
πάλ’ ή τρέλλα ’πήρε φόρα 
καί μ’ αυτά τά καλλιστεία, 
αχ καλέ! μά τί αστεία!; 

κι’ οΰτε μιά κουτσή κουροΰνα 
δέν άπέμεινε μ’ αύτοΰνα 

νά μήν τρέξη νά προβάλη, 
ά'λλη σώμα, σαν τσουβάλι 
κί’ άλλη μιά μπιρμπιλωμάτα 

κάτι πόδια σάν τή γάτα 
κί’ άλλη μιά μυξοΰ κοντά της 

τά ξανθότριχα μαλλιά της, 
μΐά ποΰ έκαν, ώ διαβάτα, 

τό χορό της στράτα, στράτα !!! 
Μιά δειλή καί φοβιτσάρα, 
μΐά τσαχπίνα σαχλαμάρα 
μιά πρωτόμαθη μικροΰλα 

π’ έν τοποΰτφ ξέρ?ι· άπ’ ούλα 
Μιά στεγνή σαν μακαρόνι 
π’ ό θεός νά μέ γλυτώνη

ποΰ μάς κόρδωνε τή μέση 
είς τούς χάσκοντας ν’ άρέση 

καί ποΰ είχε, δπως είδες 
δυό ξεβίδωτες αρίδες.

Μι’ άλλη αποφασισμένη 
νά μή φύγη ντροπιασμένη 
δλίγον τι., χοντροφκίασμένη 
ποΰ δέν έπερνε κι’ άνάσσα 

τοΰ χοροΰ μή χάση πάσα.!

Μιά γνωστή κι’ ώς σουφραζέτα 
ποϋ χαρούμενη έπέτα 
άλλη έχόρευε μέ νάζι 
καί θά τώβαλε μαράζι 
γιατί μώκλεινε τό μάτι 

νά φωνάζω καί γιά δαΰτη 
γιατί πέρνει τήν Καμπάνα, 

φοβερή γλωσοκοπάνα 
καί ήλάλαζε τό πλήθος 

Κόλπο! Κάτω! Κάτω! Τζίφος I 
Κι * δπως γίνεται συνήθως, 
δέν έλΰθηκεν δ γρίφος 

μά έλΰθηκε μονάχα 
ώ! ‘Ρωμηότατέ μου, χάχα !

τό.. δποΰ περιμανδρώνει 
τής χονδρής τό... κατ’ άλώνι 

δηλαδή τό πανταλόνι.
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Κι’ οΰτω πώς ή νεολαία 
έμαχέσθη ή ώραϊα 

κι’ έμαχέσθησαν κι’ οί άλλοι 
άπό τοΰ χοροΰ τή ζάλη, 

κι’ ή κοντούλα σαν τή σφήνα,
"Ωχ! τί τρέλλα ή ώμορφιά της 

τορνευτά τά.. πισινά της! 
μιά, ποϋ μύριζε κουζίνα 

καί κεφτέ .. κί’έβγήκε τέλος 
Μίς, τά μοϋτρα τής Άγγέλως! 

ετσι μοΰ λα της τά λοΰσα 
κι’ άν καί ήλθ' έπιλαχοϋσα 

έξεμάνησαν τά πλήθη 
τών Ελλήνων τά ευήθη, 

πώς δέν είδαν τήν χοντρέλλω! 
κ ι’ εκτίμησαν τήν Άγγέλω!.

««Κόλπο, κόλπο! Κάτω, κάτω!»»- 
κι’ είπε μιά ποΰρθε στόν πάτο 
τέτοια μπούτια πώχω πρώτης 

πώς δέν είδε τό στραβό της 
μάτι τής επιτροπής;

Πώ! καλέ καί τί ντροπής! 
Κΰττα γάμπα τορνευμένη 

κΰττα μέση ζηλεμμένη 
κΰττα τοΰτα μου κ ι’. . εκείνα 

δλα τάχω πρώτης.. .  φίνα! 
κι’ αν επάνω μέσ’ τή δίνη 

τήν θεότρελλη έκείνη 
αίφνης ήρχετ’ ή Ελένη 
γιά νά ^ρίνη, τί θά γένη



ποιας θά δώση πειά τό μήλο 
ευθύς θ ’ άρπαζ’ ενα στύλο 

νά μάς έσπαζε στό ξύλο 
κι’ δπως θάρχιζ’ άπ’ το Σπΰρο 

πάρ’ κι’ έσύ, κί’ αύτός, κι’ εκείνος! 
γκάπί καί γκάπ! έπικινδύνως ■ 

θά έμέτρα τό πηλίκον 
εΐς τόν φίλον μας Ερρίκον 
κι’ ώ! άλοίμονον στό μαΰρο! 

και τήν Μίς καλέ ποΰ ναύρω!

Κι’ ούτω πώς επήραν φόρα 
στήν παράξενη τή χώρα 
τόσες κόρες σάν... τά κρίνα 
κι’ δλες πάνε στήν ’Αθήνα 

κι’ αύτή, ποΰ δέν ένεκρίθη 
έκ τών χειροκροτούμενων 

τούναντίον δ’ άπερίφθη, 
καί., μετά πολλών επαίνων 

κι’ αύτή τρέχ’ άπ’ τ’ σ’ άλλαις χώρια 
άλλά φεΰ! καί μένει ΐγκλόρια!

Κ ό κ κ ινη  κλωστή δεμ,ένη  
καί ό  τ ίτλ ο ς  π ερ ιμ έ νε ι  

τήν Μ ις  Π ά τ ρ α ι  σ’ ί λ λ ο  χ ρ ό ν ο  
να καθΐσ$ μ.έσ’ τ ό  Θ ρ ό ν ο .
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Π ά λ ιν  ό  Φ ά π α ς  βυναντά τόν  Κ λ ά π α  τ ο υ  τυχαίω ς  
και τ ρ έχο υ νε  στό θ έ α τ ρ ο  κ2’ δ ύ ο  τ ο υ ς  δρομ,αίω ςΐ

Φ.—Κάτι δρομαίως; Ποΰ λοιπόν πηγαίνεις τέτοιαν ώρα;
Κ.—Έρχομ’ άπ’ τά Κ υ β έλ ε ια ,  ποΰ ήμουνα ώς τώρα 

μέσα σέ κόσμον ώμορφον άφράτον, ντελικάτον 
Τά ξέρεις τά Κυβέλεια ποΰ φτιάνουν τά γλυκά των; 
εξαίρετα περίφημα, μέ φίρμα τέλος πάντων;

Φ.—Καί τώρα πάω στό Θέατρο νά ίδώ τήν εσπερίδα
τής Μαίρης Άμπατάγγελου, ποϋ απ’ τής πρόβαις π’ είδα 
δέν αμφιβάλλω ούτε στιγμή πώς θά πετΰχη τόσο

Κ.—Πάμε μαζή τόν όβολό κί’ έγώ γι’ αυτήν νά δώσω 
Μά μήπως θέλει φόρεμα επίσημο, Κοπρίτη;

Φ.—Καθόλου! άλλως τε κι’ έσύ έχεις τοΰ μακαρίτη!
Κ.—Μήν τό φωνάζεις διάβολε!
Φ.— Λοιπόν προχώρει τώρα

γιατί τής εσπερίδος της πλησίασεν ή ώρα.

Κ 2 ’ έν τώ. Οεάτρω κόβουν*  τοΰ  καθενός σ τολίδ ι  
και π άει,  ρά@ε, ξύ λω νε , ή γλώ σσατους ψαλλίδι

Φ.— Κάθησ’ εδώ
Κ.— Έκάθησα
Φ.— Βάλ’ τά λορνιόν καί πές μου «
Κ.— Στάσου, τί κάποιος μέ σκουντά έκ τής οδού Άγχέσμου 

Μά τ’ είναι δώ; Κόσμος πολύς κι’ ό Γιάννης ό Μοντάλδος 
Μά πώς καί δέν έφάνηκεν ακόμα ό Σταμπάδος;

Φ.—Ξέρω καί κί’ εγώ; Καί μάλιστα μέ δλην τήν παρέα;
Κ.—Μά βλέπω τόν Κουρμέντελο μαζή μέ τή μνηστή του 

μά καί τόν Μπροΰζο Μιχαήλ κοντά στήν άδελφή του 
τόν Βήτά .Πέτροβιτς, Τοιμπήν καί τόν Γεροκωστόπουλον 
τόν Γ. Κανελλόπουλον καί τόν Καρανασόπουλον

έρασιτέχνας καί τούς δυό καί τάς Διλέρνια βλέπω 
, κι’ εμπρός στήν Ά λμα φίλε μου, σαν καρφωμένος στέκω

Φ.— Κι’ έγώ τό Νίκο έγνώρισα μέ τά καπνά Καρέλια 
τόν Παπαλεξανδρόπουλον, ποΰ έχουν πιάσει γελοία 
τόν Γραμματέα Έφετών, τόν Πέτρο τόν Σταυρόπουλον 

Κ.—Τό Φρούραρχο; 
f Φ.— Ναί, βρέ στραβέ, μετά τής γυναικός του.

Κ.—Κ ι’ έγώ είδα τόν Λιβαθινό, τήν δίδα Γκίκα έμπρός του 
κί’ έρασιτέχνας κι’ άλλους, ώς τόν Πέτρο Μαυρομμάτη 
τόν Γιώργο Σταματόπουλο, άλλά καί τό Μετζάκη 
τόν Αλφα! τόν Κουρμέντελο, τόν Γιάννη τό Γαλάνη 
τόν ’Άλφα Παναγόπουλο, τόν Ράϊνερ, ποϋ κάνει 
τά θαύματά του στό βιολί, τόν Μαυρομμάτη Γιάννη 
έρασιτέχνην καί αύτόν στό fπιάνο, μπεχλιβάνη,
Τον Παπαζαφειρόπουλον τον Παντελή αντάμα 
ερασιτέχνην τοΰ βιολιοΰ, τόν Λιναρά τόν Γάμα 
Τόν Κλάμερ, τήν κυρίαν του μά καί τόν’:Πΐ Ψαλλίδα 
καί τάς Βιτάλ κάπου κοντά ώς καί τόν Κούτρα είδα 
μαζή μέ τό κορίτσι του χαριτωμένο πλάσμα 

Φ.—Στάσου κί’ ή Άμπατάγγελου άρχίνησε τό άσμα 
Κ.—Έγώ τή Μαίρη θεωρώ τή Δαμιανοϋ Δασκάλα 

μεγάλη καθηγήτρια τοΰ πίάνο.υ, μέοα στ’ άλλα 
ποΰ στήν έπίδρασι αυτής άπόψε διακρίνεις 
μιά εσπερίδα τρέ ζολί, ποϋ ήλθες γιά νά κρίνης.

Φ.—Κ ι’ έγώ θαυμάζω κ ί’ επαινώ τή Μαίρη Δαμιανοϋ 
καί ή βραδί'ά θάν’ άσφαλώς έ'ργον δικού της νοΰ!

Κ.— Ά μ ’ ό Παντζέλα;
Φ,— καί αύτός μέ τό βιολί μαγεύει
Κ.—Ά μ ’ ό Παλάτζι;
Φ.— καί αύτός τά ίδια σέ παιδεύει
Κ.—Κι’ ό Τζιάκομο;
Φ.— Μά τ’ είν’ αύτός ποΰ μέ τό βιολοντσέλον

σέ μεταφέρει παρευθύς στά ύψη τών αιθέρων 
Κ.—Μαγεία!! φίλε μου, λοιπόν ώραΐα, θεσπεσία 

καί χειροκρότησέ τηνε, γιατ’ είνε τόσο άξία!
Φ.—Καί τώρα κύτα! Λέγε μου.
Κ.— Άμέσως σ’ άραδιάζο»

τήν Βόλτκε καί τόν Πάσκουα, τή Μαίκη δέ θαυμάζω 
καί τόν Μάκ Φαίϊντζιν σιμά μέ τήν καλή κυρά του 
τόν Γιώργο τόν Φωτόπουλο, ποΰ κάθεται κοντά του.
Μά καί τό γέρω Δαμιανό τής Μαίρης τόν πατέρα 
τόν Γιώργι τόν Καλλιβωκά χαριτωμένον. τρέλλα! 
τόν Διακίδη Θεμιστόκ. τόν Παπαπαναγόπουλο 
καμάρι καί στολίδι μας. καί τόν Χαραλαμπόπου/.ο 
άπ’ τόν Όρφέα, μουσικόν τόν Κ. Παπαδόπουλο 
καί τόν Διαμάντην Βαγενάν μαζή μέ τήν μνηστή του 
μά καί μέ τή γλυκύτατη άκόμη άδελφή του 
τόν Παπαδημητρίου μας τόν Λάμπη τόν Άνέστον 
μετά τής F ιώτας καί τόν... πώς τόν λεν’ καλέ μου πέσ’τον 

Φ.—Μή λές γιά τόν Ευάγγελον Αθανασίου; ίδές τον 
Κ.— Είδα τόν Μπουκαούραρον τούτέστιν Άνδρικόπουλον 

μαζύ μέ τήν παρέα του, τόν Κάπα Άνδρεόπουλον 
τόν Τσίχλην τόν Γεράσιμον καί τόν Άλέκον άμα 
τόν Παύλο Μέξη μ’ άνηψιά καί μέ τήν κόρη αντάμα 
τάς Παπαμικροπούλου μας γλυκαΐς καί σάν κουφέτο 
ποΰ προ δλίγου έμφάνισι μάς έκαμαν έφέτο.
Τόν Γιάννη τον Λαμπρόπουλο σέ κάποιο θεωρείο 
Τήν Δίδα Γκίκα πάντοτε γλυκειά! ώ! uio! Ντίο! 
άκόμη τόν Δημήτριον καί φίλον Σαρδελιάνο 
καί παρ’ αύτόν τόν Κωνσταντή τουτέστιν τόν Κατσάνο
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καί τήν Ελένη άφρόπλαστη Παπαζαφειροπούλου 
τήν σιλουέταν Μέρλιγκ τοϋ Ά θάν Σωτηροποΰλου 
Καί πρός τόν Βάκχον τάς σπονδάς μεσουρανής δωρίζω 
δταν τόν Στάμον άπαντώ καί Μέρλιγκ άντικρύζω 

Φ.-—Έγ(ό τόν Κίμωνα θωρώ, Βαρλάμον Βουτσινα, 
ποΰ είνε στής Πατραϊκής κι’ αυτός τόν κορβανά 

Κ .=Μ ά ξέχωρα εξ δλων πώς τόν Βέρροιον άντικρΰζω
τόν κύρ Σταυράκην π ’ έκ Παρίς, στάς Πάτρας τόν μπανίζω 

Φ.—Κί’ έγώ ’δα τόν Στεργίου μας ταμειακόν μέ άλλους 
τάς Παπαϊωάννου μας. Μά μοΰ πατεϊς στούς κάλους 

Κ.—Συγνώμην, γιατί έ'σφαλα άφηρημένος λίαν 
παρατηρών γϊά νά εύρφ ηότ φίλον μου Πελίαν 

Φ.—Έ κεϊ ποϋ είναι δέν θά Ιδής ποτέ καί μή άπόρει 
Κ.—Μά κΰτα καί τόν πρόσκοπον Χασήπην τόν Γρηγόρη 

Έκεϊ ’ναι κι’ ό Μουτσόπουλος, μέ τό κασκόλ, σάν κόρη 
καί ό Ίωαννίδης μας καθηγητής, σπουδαίος 
ποΰ έκαμεν διάλεξιν προχθές καί θαραλέως 
κί’ 6 Άθανασιάδης μας, Θανάσης Τριμπουλέτος, 
κΓ 6 Χάλικ καί άξοΰριστος ό Νι κολάν Λοβέρδος 

Φ.—Κΰτα κι’ έκεϊ μήν έμεινε κανείς στά θεωρεία 
Κ.—Νά ή Παλαιολόγου μας, ποΰ λέν Ευαγγελία 

Κι’ αυτή της Φιλαρμονικής αξία άκόμη μία.
■ Μά τί νά είπώ!, γιά κΰταξε καί τόν ερασιτέχνη 
τόν Χρηστό τόν Χασάπην μας μέ τί σπουδαία τέχνη, 
τούς σοβαρούς καί κωμικούς τών έ'ργων παίζει ρόλους 
γιά κΰταξε τήν τέχνη του; Αύτόν θαυμάζω are’ δλους.

Φ.—Κι’ ό Νόλλης;
Κ.— Βέβαια κ ί’ αύτός καί φίνος Δασκαλόπουλος

κι’ ό Ποΰλος άμερικανός ό Κάπα ό Σπυρόπουλος 
Κι’ ώς υπηρέτης Μιχαήλ ό Λάμπης ό Σταυρόπουλος 

Φ.—Μά βέβαια καλός κι’ αύτός, μ’ αστέρας ένας είναι 
ό Χρίστος ό Χασάπης μας ποΰ τόν ζητοΰν αί ’Αθήναι

Καί τώρα, έ'λα Μοΰσα μου, νά γράψω γιά τό Γιώτη 
καί τόν Τρωίζο ταιριαστά καί γιά τούς δυό, διότι 
μελωδικά τραγούδησαν, γλυκά καί γκιοϋστα δλοι 
κι’ άς πάει καί τύ παληάμπελο! μά καί τύ πορτοφλόι!
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Κ α ι  ατούς Γ ρ η γ ο ρ ά δ ε ς  εΰχαϊς  
μ.έ αστραπαϊς καί μ.έ βροχαϊς

Χαιρετώ καί τύν Γρηγόρην Βουνεσόπουλον' σ’ ’Αθήνας 
κ ι’ άν τάς βρίσκει αξιέραστους κΐ’άπ’ τήν Πάτρα πλέον φίνας 

εκεί τ’ εύχομαι νά μείνη μέ προαγωγήν σέ μήνας, 
καί τοΰ στέλλω καί δυύ χήνας 

Στύν Γρηγόριον Τεγάν ποΰ στό Μεσολόγγι μένει 
συνιστώ είς τά ’Ηρώα πρό παντύς νά μή πηγαίνη 

καί μιά ’Αράπισα τοΰ στέλλω, τά ποδάρια νά τοΰ πλένη 
Στύν Γρηγΰρητύν Χασάπη συνιστώ νά μήν παχαίνη 

γιατ’ αύτύ δέν τοΰ πηγαίνει 
καί τοΰ στέλλω στά τσουβάλια κρΰα μπΰρά, παγωμένη.

Τ ό ν  κάθε Ο ύμ,ιο χωριστά  
καί η Κ αμ,πάνα χαιρετά! ■

Χρόνια πολλά εύχόμεθα στόν Θΰμιον ’Ανδρεόπουλον 
καί στέλλομεν τά δμοια στύ " Α ρ γ ο ς  τύν Κουτσύπουλον 

καί ν ’ αποκτήσουν εύχομαι καθείς αύτό, ποϋ θέλει 
πάντα νά έχουν τ ’ άγαθά καί πρύ παντύς καρβέλι 
Καί στύν Λαμνάτον εύχομαι στύ Μεσολόγγι πόύναι 
τήν κάθε εύχή ποΰ στέλουμε, οί' άγγελοι ν’ ακοϋνε 

κι’ δτι ποθεί ή ψυχούλα του, νά τοϋ τύ κουβλοΰνε!
Στήν Εύθυμίαν άδελφήν φιλτάτου φίλου στέλλω 

ευχήν τοΰ χρόνου τήν γιορτήν νά κάμη μέ τό βέλο.

καί μέ τύ πέπλο τής χαράς, κι’ έμεϊς νά καλεσθοϋμε 
πάλι νά φάμε σάνπροχθές καί νά τούς ευχηθούμε!

Ε ΰ χ α ϊς  «τούς Αναβτάβηδες  
τους φίλους μ.ακαντάσηδες.

Στύν ‘Ακρίδαν Δικηγόρον καί πολιτευτήν συνάμα 
στέλλω πλήθος τάς εύχάς μου, άλλά δχι γιά ρεκλάμα 

Τήν λεβέντικη καρδιά του πώς θυμούμαι καί δακρύζω 
καί χιλιάδες τά λουλούδια τοΰ τά στέλλω, τά δωρίζω 

Λοιπόν χίλιοι του οί χρύνοι 
κ ί’ δλονέν νά δυναμώνη 

Στύν Δροΰλιαν ’Αναστάσιον τοΰ εύχομαι σπολλάτη 
καί νά τύν βλέπω τοϋ καλοϋ ώς τέλος στυλοβάτη 

νά είνε πάντα ήγιής καί μιά εύχή ύστάτη 
νά μή παραξαπλώνεται, ώς λένε, στύ κρεββάτι,

Κ ι’ έσέ ώ Τάσσο Μαρασλή, ποΰ ξέρω άπύ προτήτερα 
δπου παλεύεις διαρκώς πρό πάντων γϊά τά σίδερα 

πολλά τά έτη εύτυχής, εύχομαι νά πέρασης 
μέ τά παιδιά σου τήν κυρά καί πλούτη ν’ άπολαύσης. 

Κι’ εις τύν Τάσσον Τραμπαδώρον ίατρύν καί συμβουλόμας 
εύχομαι Λυσιατρεΐον νά μάς κάμη γιά καλόν μας 

γιατί δπως δλοι πάμε τύν κακύ ψυχρό καιρό μας 
έκεϊ μέσα θά κλειστοΰμε καί θά βροΰμε τό σκοπό μας 

Είς τόν Μιχαλακόπουλον τόν Τάσσον στάς ’Αθήνας 
στέλλω λουλούδια μετ’ εύχών μαζή μέ δύο πίνας 
καί τής χρονιαΐς του εύχομαι πανευτυχείς κι’ έκεΐνας! 

’Αποστέλλω στόν Χανίδην ’Αναστάσην δικηγόρον 
εϊς ’Αθήνας δυό ζουμπούλια μετ’ εύχών μου διατόρων 

άς τοΰ στέλλω σκορπισμένας νά τής πάρη άπ’τό παπόρον 
Στόν Βορίλλαν ποΰ ή καρδιά του ή χρυσή μέ συγκιεΐ 

στέλλω είς τό Μεσολόγγι, ποϋ τό ζοΰν εψαριανοί 
τάς εύχάς μου καί τά δώρα στής μπρατσέρας το πανί. 

Κι’είς τύν Τόγιαν’Αναστάση εύχομαι πολλούς τούς χρόνους 
κι’ αν έμέ”α δέν πιστεύει άς ρωτήση τούς γειτόνους 

καί τοΰ στέλλω σέ γλυκάδα σελουλούδια χίλιους' τόννους 
Στόν Παυλόπουλο τόν Τάσην στέλλω στύ Εύηνοχώρι 

ενα σμόκιν καί καπέλλο καί τά δίδω στύ παπόρι 
νά τά λάβη μέ τσ’ εύχαΐς μου, ώς οί άλλοι έκαμαν ολοε 

κΓ άν τυχόν δέν τοΰ τά δίνουν, νά τά πάρη μέ τύ ζόρι. 
Τύν Τάσσον τύν Κατσίναν ποΰ έν Καλαβρύτοις μένει 

μορφωμένος δικηγόρος μά καί δίχως ν’ άποστένη 
στέλω εύχήν άπ’ τήν καρδιά μου τά χρονάκια νά χιλιάση 

δίχως πίκρες καί φαρμάκια κι’ οτι ί>έλβι ν’ απόλαυση.

Μ ε τ ά  τών τυπογράφων μ. ου 
πο λύ διαφωνώ  

καί Γ2άννηδες πού Ιςέχασα 
εκτάκτως προσφωνώ!

'Ως δικηγόρον έκτακτον καί φίλον Χλιάπα Γιάννη 
εύχομαι χίλια, ό θεός τά χρόνια νά σοΰ κάνη 
νά χαίρης τήν κυρία σου, χρυσό γιά σέ στεφάνι 

καί παιδιά τά χαρωπά, ολόχρυσο γίορτάνι.
Καί στόν Ίωάννην Μάρκου κάμνω εκτάκτως ύμνον πάλι 

καί ή τοποθέτησίς του άς γενή κι’ αύτοΰ χαλάλι 
κι’ άν εκτάκτως ή “Καμπάνα,, τάς εύχάς της τώρα γράφει 

φεΰ! δέν έπταιεν εκείνη μά μονάχ’ οί τυπογράφοι.

Π ρ ό ς  φίλον μ.ία συμ,βουλή 
ενδιαφέρουσα π ο λ ύ .

Β ε ρ ε σ έ  ο τ η ν  ε π ο χ ή ν  μ α ; ,  π ο ύ  ακούστηκε, μω ρέ;  
κ ι ’ ο μ ω ;  ε ις  τ ό ν  ’Α η δ ι ο ν ύ σ ι  κ ά π ο ι ο ;  δ ί ν ’ ο ύ ζ ο  μ ε λ έ  

κ α ί  Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Τ α α λ ί ν η ν  λ έ ν  α ύ τ ό ν  ό π ο ΰ  τ ο  κ ά ν ε ι  
π ο ΰ  κ α ί  μ έ  τ ά ;  δ ε σ π ο ι ν ί δ α ;  τ ο ν  τ σ α κ ώ ν ω  ν ά  τ ά  β ά ν η  

" Α χ !  α ύ τ α ί  α ί  δ ε σ π ο ι ν ί δ ε ;  τ ώ χ ο υ ν  π ά ρ ε ι  τ ό  μ υ α λ ό  τ ο υ ! 
κ ι ’ ά ;  π ρ ο σ έ ξ η ,  μ η  τ ο ΰ  φ ά ν ε  ό λ ο  τ ό  μ π α κ ά λ ι κ ό  τ ο υ !


