’Εφημερίς

t

ποϋ διαβάζεις κι' απορείς
θά βγαίνε πάντα τό πρωΐ έκάστης Κυριακής
κι’ ό ΑΡΒΑΣ θάν’ ΰπεΐ59υνος συντάκτης κι’ ιδρυτής

E

Έ τ ο ς πρώ τον άριθμοΰμεν
κ ι’ βίς τά ς Π άτρας κατοικοΰμεν

Έ τ ο ς ’ χίλ ία κ ι’ έννηακόσΙα κ ι’ είκοσι κι" έννηά

Τ ετάρτου φύλλου άριθμός

ποΰ ή χάλαζα κ!’ ακρίδα φοβερίζουν τόν ντουνιά

καί γ ϊ ’ αμοιβάδες π είά ...., σκασμός

ΕΙς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν
κι’ εΐκοσ’ πέντε τ ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν
γιά τά ξένα μέρη όμως έν δολλάριον, κ ι’ αυτά
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ισ το λ ά ς καί συνδρομάς
προσωπικώς μόνον σ’ βμάς

Τοΰ καΰβ φύλλου ή τιμή
είναι

μονάχα

μιά

δραχμή

Β αοιλέω ν έπιακέψεις
είς τ ή ν Ρ ό δ ο ν , κι* ά λλα ι οκέψεις
Μέϊ σινιόρι βεραμέντε
μάς εξέπληξε πολύ
τό γλυκό σας τό φιλί
άπ’ τά νύχια ώς τή κορφή
μ ά ς 'ΐ σ τ Ι » » 1^ 18 άδελφοί μας, ’Ιταλοί
άπ’ τής Ρόδου τό νησί
τώρα π’ δλα, τί χαρά!
δλα είναι άνθηρά..!
Καί μαντζάτε μακαρόνι
καί κοραντζιοσαμεντε
ητοι νον σαπίεντεμεντε
τραγουδώντας μας τα λετε
άπ’ τής Ρόδου τό μπαλκόνι
τράνλαρό, τράνλαλαλο
στής άκρίβειας τόν καιρό
γιά τής Ρόδου... το καλο!
•Αλλά μά! τόν Παρθενώνα!.
Σάς θαυμάζω!, ίσαλά!
ποΰ επήγε κι’ ή κορώνα
εκ τής Ροδου τα νερα!
’Αλλά δμως κι' άν παρλάτο
δέν σάς νοιώθω νΐέντ’ άφάτο
εκεΐ πέρα τί ζητάτε;
ή ώσφράνθητε σφουγγάτο
δ καθένας κι’ εντράτο;
η ζητάτε γιά νά φάτε

Τοΰ Μάη έκτη κ ι’ εικοστή
καί τό κρασί νερ ό ζη τεϊ

στο νησί μας ποϋ γυρνάτε
κου^ησ Γ μ α ςτο1¥«^ίΛ
^
ντέ'Γ μέ ντέ'ι*, λοιπόν, κοληο,
Μ’ άν τό πήδημα τής Ρόδου
ηδονήν εχει μεγάλην
φέρνει κάποτε και ζάλην
καί σκεφθήτε το καλά
καί μή πέρνουνε άέρα
τά δικά σας τά μυαλά
γιατ’ έβάλ’ τε μΐά παντιέρα
είς τής Ρόδου τά νερά
μπιρουλί λα—ουρα!
Κι’ επειδή πώς εισθε λετε
άν δέν είναι μπαρτζολέται
καί τυγχάνετε Ιν...τέλει
μ’ ειλικρίνειαν φρατέλοι
τών ‘Ελλήνων αληθείς,
τώρα ποϋ Συμφώνων λόξα
εις τόν Κόσμον άνατέλλει
καί μάςχαίρετε καθείς,
λησμονήστε τέτοια λοξα
καί τραβάτε στο καλό,
λησμονώντας καί τής Ροδου
άδελφοί μας τόν καυγά
τράνλαρίλα τρανλαρό
μιά φορά καί δέν σάς φταίμε
εδώ πάλία, ποΰ τά λέμε··
Γιατί δσο ήκοϋσθη ώς τώρα
είς τοΰ Κόσμου καμμίά χώρα

πετεινός να καμιτ] αυγα
άλλο τόσο καί ή Ρόδος
θά γνωρίσω άλλον ’Αγά.!

Φ ά π α Κ λάπα αυζητήαεις
κΓ ειδικώ ν άναζη τή σεις
Φ.— Λοιπόν;
Κ.—
ΤΙ; Καί άλλα νέα θές νά μάθης άπό ’μέ;
φ .— Μά ποίός άλλος άπό σένα θά μοΰ πή;... σουρουκλεμέ;
Άφοΰ σύ ’σαι ποΰ γυρίζεις στών Πατρών τής γειτο[νΐαΐς
κΓ άδιαντρόπως κουβεντιάζεις ΙΙατρινούς καί Πατριπροοδεΰσας ίκανώς
[ν’αΐς
ωσάν βέρος ΙΙατρινός
ώστε νά μάς εχης γίνει καί κορσές πολύ στενός:
’Εσύ πάντοτε γυρίζεις, θές μέ ζέστη θές μέ κρύο
καί δέν άφηκες καρέκλα σέ κανένα καφφενεΐο,
ποΰ νά μην έχει βρωμίση κι’ ή δικός σσυ πισινός,
τώρα ποΰ ή Βουλή ψηφίζει μετά τών Νομοσχεδίων
περί τουρισμού, κΓ οΐ Δήμοι περί νέων μεγαλείων
νά μάς φέρουν ούρμπανίστ!
Κ.- Πώς τό είπες Ούρμπανίστ..;
Μπά! ποΰ τούμπανο να γένης καί εσύ κι’ ή Ούμανίστ,
π’ ούτ' έμπάνισα καθόλου, δ jo κι’ άν ετουμπανίστ.
Τ ’ είν’ αύτά μωρέ;
Τί κρίμα! ούΥ 6fd>, καλέ, δέν ξέρω
Φ.—
καί μοΰ σπάει τό τσερβέλο
κι’ άπό σέ νά μάθω θέλω
Σ η μ α ίν ε ι νλ μοΰ πής

Κ.-

άν καί κουφ ΐοκεφ ^^ε^*ζ
στο χωριό σου βουλευτή.
Γιά τό Δάγκειο δέν θάναι.. ώ! εφέτος
μ ' 4 ν M O jj

„ ν δ „ ν 8 ίσ η ; Μ

Τ ? Υ.

συμβουλάς είς ένα τόνον θέ ν’ άκοΰσης
^ Φτοΰ! Ρωμηέ μή βασκαθής!
κΓ αν^πεθάνης μέ χαρά σου θά τό κάμης, σάν σκεφθής
πως πολύ θά χρησιμεύσω ή δική σου ή θανή
να σωθούν οί πισινοί.
Φ.— ΚΓ δμως κάτι πρέπει νάναι!
ν
Τ0 στολο μας δέν θάναι
, , ν ά ™ ° f dve κάθε
τέτοιους έχουμε πολλούς
κι ας πληρώνομε* γιά τούτους τά μαλλιά τής κουρελούς....
__ Λ™ πως είναι κατι ανθρώποι γιά τάς πόλεις ειδικοί...;
Μήπως ειν αυτοί, που ξέρουν πώς γεννοΰν οί ποντικοί;
Μήπως γιά τής κατσαρίδαις
τους κουρεους ψύλλους ψηρες;
τωρα που ναι επί θύραις
και χαρίζουν ή άκρίδαις;
Φ·— Οπως είδα άστυολόγοι λέγονται Ελληνιστί
καί θα κάμουνε μιά θέσι καί γΓ αυτούς οργανική
τωρα ποΰ είς τό Στρασβούργο όμιλε! ό Ρεντελό
ποΰ τό ρό τό λέει λό
έν τφ μέσψ τών Ελλήνων
και το σμήνος τών κηφήνων
περιμένει κάποια θέσι
νάν’ καλή καί νά τ’ άρέσΏ

κΓ άς μή ξέρη τί νά πή!
Μήπως τάχα στήν ‘Ελλάδα δέν είν’ άλλοι ειδικοί
ποΰ δέν έχουνε κουκούτσι κι’ δμως ’κάμαν προκοπή
άλλως τε γιατί στάς ξένας τά παιδιά μας νά πεινάνε,
ενω δυ'ναντ’ έδώ νάυθουν τά υπόλοιπα να φάνε!
καί θά γένουμε δπου νάναι
έ'να Κράτος άγνωρίστων
σάν καί τοΰτοι μάς τιμήσουν τόν ‘Ελληνικόν μας οίκον
κι’ έπιπέσουνε κοπάδια, είδος βρυχωμένων λύκων
καί μηδέν είς τό πηλίκον
Κ.— Βρέ τί λές; Άστυολόγους θά σοΰ φέρουνε λοιπόν;
ποΰ εγώ ’μαι πρώτος τέτοιος εκ τοιούτων περιττών
εγώ ξέρω τόσα κΓ άλλα καί αστεία πειό πολλά
πού μπορείτε τά γελάτε ώς τήν άλλην σας χρονιά
ως ποΰ νά λυθή τ’ άφάλι, νά πονέση κι’ ή κοιλιά
Φ.— Βλέπω πώς τό μάτι ιώχει γΐά δεκάρικο γαρίδα.
Κ.— Λές γιά μένα ποΰ ’γώ ξέρω νά σοΰ στρίψω καί τή βίδα
Βρέ τί θέλετ’ άπό τούτους πώχουν δήθ’ είδικευθεΐ
εσύ θέλετε μονάχα έδώ πέρα ό γιατρός σας να βρεθϋ
νά σάς στρίψη λιγουλάκι τό τιμόνι καίτή βίδα
γιατί έχετ’ δλοι ως πέρα τώρα πείά ξεβιδωθή!!!
ΟΙ π ολύ τεκ νοι πατέρες είς τάς ατηλας τοΰ Δ ιο ς
κι’ έ ν τ ΰ μέοω των ό Φ άπας καί ό Κ λάπας έν ν ε ο ς
Φ .— Μ’ έσκασαν μωρέ γρουσούζή! ποΰ σοΰ ήλθε στο κεφάλι,
νά μέ τρέχης άπό πίσω, δπου τρέχουνε κΓ οί άλλοι;
Τί μέ θές, μωρέ, κΓ εμένα; μήπως έχω τά παιδιά;
άντε πάμε πέρα, ποΰ μοΰ πήρανε ταύιΐά!
,— ΚΓ έζαλίσθηκες μέ τοΰτο;
,—
Μωρέ δέν άκοΰς έκεϊ;
βυζανιάρικα μικρονλία, πώχουν στήσει μουσική;
δέν τ’ άκοΰς έκεΐθε τάλλα πώς γριλλίζουν φοβερά
ποΟ σοΰ πέρνουν ή φωναΐς τους καί τά λίγα μας μυαλά
Δέν άκοΰς μωρέ καντάδαις;
—
Ναι! άκούω χιλιάδες
μά δέν κρίνω καί τό πράγμα σπουδαΐ'?/*>Λ~
.— Γιά τραβήξου πάρα πέρα, μτκ\ Γ '-ασΠ? τή χολή
»ρ«ν·„Ην *
%.«' V"5’
εΐ<Ταΐ να νυρνςίς
. a Οιαβαζης, εξεταζης, να συγγραφής...

παραμαναις καί νταντάδαις
ποΰ μαζεύθηκαν κΓ αύταΐς
μέ φωνάραις καί μ’ αντάραις
άπό κάθε ενα μωρό
ώς τόν τρίτον Ουρανό;
Ποιος τούς φταίει μωρέ Φάπα
κάθε μία στήν αγκαλιά της
νάχη τέσσερα μωρά
καί νά σκούζουνε κΓ αύτά,
οπως τοσοι πατεράδες
φημισμένοι φαφλατάδες!
Ώχ! μοΰ πήρανε τ’ αΰτίά!
■Τώπες! Πάλι μοΰ τό λές;
Μωρέ άκου τί ζητούνε!
Τή Βουλή παρακαλοΰνε
κΓ δλοι λεν’ ν' άπαλαχθοΰνε
άπ’ τούς φόρους. Κατοικίαις
να τους φτιάσουνε φτηναΐς
επιδόματα νά πάρουν

οί πολύτεκνοι πατέρες
fj πολύτεκνες γαστέρες
κι’ άλλαις τόσαις απΜαις
κι’ όίλλαις τόσαις μερελίαίς
ποΰ διηγώντας της νά κλαΐς
μέ τά λόγια νά τουμπάρουν
ή Βουλή καί Γερουσία
καί κοντεΰουν νά κρεπάρουν
άπ( τήν αδιακρισία
άφοΰ ξέρουν τοΰ Ζαίμη
τήν εξαίρετον σιγήν
διά τήν οποίαν οΐμοιΙ
δ/ι Γερουσιαστήν
αλλά Πρόεδρο άκόμη
τόν έκάμαν είς αυτήν!
Φ.— ’Αλλά δμως δέν σ’ αρέσει γιά τά έξυπνα παιδιά
ή Κυβέρνησις νά κάμη τή σπουδή των δωρεάν
Κ.— Καί ποίά μάνα κουκουβάγια μωρέ Φάπα θά δεχθή
τό κουκουβογίόπουλό της βλάκα νά παραδεχθώ;
Δέν τό ξέρεις πώς ή μάννα πάντα άνάβει καί κορώνει
δταν βλάκα τής τό πής;
Φ·— Ξέρω, αυτή πώς σέ σκοτώνει
κι’ ά'ν τό σπίτι σ’ δέν πενέψεις
κι’ αυτό πέφτει, σέ πλακώνει
θά σοΰ ψάλη παρ ευθύς!
Κ, ’Αλλά δέν άκοΰς καί τάλλο;
’Ώχ! μοΰ πάτησαν τόν κάλο!
Φ.·
κι’ ελα πάμε μακρυά
καί γυρίζουμ’ δταν πλέον
κι’ εμείς κάμουμε παιδιά
κ.- "Ωστε λές κι’ εσύ πώς πρέπει γιά τά γοΰστα τά δικά μας
νά ζητονμ’ άπό τό Κράτος νά μάς θρέψη τά παιδιά μας
*Ω! παπαι! Ιαταταί!
Δέν σοΰ εϊπ’ αυτό ποτέ!
φ.Κι’ έ'λα πάφ’ τή φλυαρία
καί μιμήσου τοΰ Ζαΐμη τή σιγή καί ήσυχία
κι’ άει ξάπλω τό κορμί
νά μή ποϋν’ καί γιά τούς δυο μας δτι ήμαστε μωροί.
’Ο λίγα προγραμματικά
ώς είδος συμπληρ«τικά
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φ .— "Ολοι, Κλάπα μ1 έρωτοΰν τής «Καμπάνας» to σχοινί
άν καθένας μοναχο'ς του άπ’ τούς δυό μας τό κινεί
κι ’ άν μπορεί μέ στή σαπίλα μιάς καμπάνας ιαχή
νά ξυπνήσχι τέτοιον κόσμο, μιά Καμπάνα μοναχή;
κ, Ά χ! ταλαίπωρε! μου Φάπα! Καί άπήντησεςσ’ αυτά;
φ.· Τής Καμπάνας τό σχοινί τό τραβοΰμ’ δσο τραβιέται
κι’ δπως ελεγεν δ Χΐώτης
δ μεγάλος πατριώτης,
τό καράβι τό κουνοΰμε
δσονδήποτε μπορούμε
μά τό σάπιο τό παμπόρι
κι’ άν τραβοΰμ’ δσο τραβιέται
δμως φίλε μ’., εν κουνιέται!
Κ.— Κι’ άν τό σφίγγαμεν άκόμη τό σχοινί της λιγουγάκι
φ.— Βρε σέ τόπον κοιμισμένων μοναχά λίγο φαρμάκι
θά μάς σώση καί μέ πίστιν σοΰ τό λέγω μπουτάλα
κ.—
άλλ, εμείς ως τόσο νάτοι
ζωηροί καί κοτσανάτοι
θά γυρνούμε τακτικά
*

με την πεννα μας γεμάτη
γΐά τής πόλις τά κακά.
Κι’ αίφνης νά ποΰ τ’ Αη Διονύση μάς τραβοΰν τή γει
τονία
δτι εσπασ’ εκεί πέρα δ σωλήνας τοΰ νεροΰ
κι’ οί άν&ρώποι δοκιμάζουν τών άρχών τήν άπονίά
καί ετσι ζοΰν στά κουτουροΰ
καί μ’ αυτά προς τόν καθένα έξηγοΰμε μιά γιά πάντα
δτι γράφει|ή Καμπάνα γενικά, μά καί συμβάντα
καί δέν γράφει γιά κανένα, ούτε γρΰ, προσωπικά
μά μονάχα σέ μΐά πάντα
θά κουνά τό... ρετσίνά
ποΰ τής τόκισε τριάντα
τά λεπτά τοΐς εκατό
καί τής εβαλε τό βρόγχο νά’ τής πνίξχ) τό λαιμό!

‘Η πρώτη βυνεδρίασις Β ουλής καί Γερουσίας
πολύ άποκαρδιωτική καί ά νευ σημασία;
Ψάλλε, Μοΰσα μου, τήν πρώτην συνεδρίασιν μικτήν,
ήν ό μέγας προφεσόρος
τιμονιέρη; καί ντετόρος
έπεκάλεσεν έξ ύψους αποκαρδιωτικήν
καί γιά τήν κακή μας τύχη
ματσουλώντας τό μαστίχι
τ’ σ’ ηυρε πόνου; στο στραγάλι
βλέποντας την νά βαδίζω κούτσα, κούτσ’ αγάλι, αγάλι
κι’ δπως άναψ’ εν τφ άμα
τήν βλασιήμισε μέ κλάμμα
κι’ έτριγύρισε τό σκούφο στό κε,φΤΙ|^^^ϊί^ρραΐς
φοβερίσας δτι θάρθουν έ
Καί συγκίνησις μεγάλη Ιοί
άν καί τ<|
καί δ άνθρωπος- tTimrrogδ ωραίος, σάν κυπρίνος,
άπεχώρησεν εκείθεν σάν δέ βγάναν τόν σκασμόν
μουρμουρίζων
μυκτηρίζων
καί μέ πέντε του δακτύλους άποστέλλων ασπασμόν
καί φαντάζομαι ώ! πόσον ή σοφή του κεφαλή
εχει ώς τώρα μετανοΐώσει τρις άλλοίμονο κι’ άλλοι!
ποΰ κουβάλησ’ εκεί μέσα τόν καθένανε σακάτη
γιά νά τοΰ γυρνά τήν πλάτη
κι’ άλλα λόγια νά λαλβ!.
Κι’ ετσι νά ή νέα φόρμα πού ναι πρώτης νά γελάς
οί εμπόροι οί ραφτάδαις
η εργάταις μαστοράδαις
γαλατάδες, σταφιδάδαις
σοφαντήδες, γανωτάδες
γνώμη θάχουνε κι’ αυτοί...
Ω! ταλαίπωρος Ελλάς!
κι’ είναι μάλιστ’ αρκετοί
εκ τών νέων τών κηφήνων
ποΰ θά κάμουν νταραβέρι
καί θά βάνουνε τό χέρι
γιά νά πέρνουν μερδικό
γΐά τή δόξα τοΰ Λευτέρη
καί τής χώρας τό.. κακό!
Κι’ ετσι εγιν’ εδώ πέρα καί δ άμπακος κουβάρι
καί ποιος διάβολος δέν ξέρω κερασφόρος θά μάς πάρ^Ι!

Έ κ λ ο γ α ί Δ η μ ά ρ χω ν πάλι
καί εΰχαί μέ τό τσουβάλι
Παν κι’ at τρίμηνοι ελπίδες λοιπόν, Δήμαρχε κλεινέ,
καί σοΰ εΰχομ’ από τώρα ναν’ αί εύχαί μου άληθιναί
κι’ εις τόν νέον τόν αγώνα
π’ ασφαλώς θ ’ άποδυθής
πρώτος, πρώτο; νά βουλιάξης
καί στα μαϋρα νά ντυθής
Ά λλοτ’ είχες τήν ελπίδα
νά ξαπλώση; τήν αρίδα
ήσυχα γΐά τούς τρεις μήνας.
Μά.. νά πώφτασ’ ή λεπίδα
καί τάς σκέψεις σου έκείνας
φροΰδας βλέπεις νά κυλοΰν,
Φεΰ! κι’ εδώ επεσ’ ακρίδα
καί σ’ αγώνας σέ καλούν^
Είς τό Κράτος τών ονείρων εβακχεύεσο ποτέ
καί δέν είπες μίαν αλήθεια σάν ωμίλεις μέ τουπέ
ένφ πάντοτ’ άλλο βλέμμα προσηλώνετο γραμμή
καί διέτασσε τί πρέπει γιά νά κάμης στή στιγμή
μά ταχέως ή Καμπάνα τά νερά θ ’ άναταράξη
κι’ ουθε βρέξη, κι’ ούθε στάξη
καί θ ’ άκούσης θές δέν θές
τά έλλείματα τών φόρων
ποίού; έπήνεις κατά κόρον
καί τί είπες αληθές
Τώρα τί νά λές, διαβάζων τής ποικίλαις μας γραμμαίς
ι^νόχωραις στιγμαίς
^οϋ έ'φτιασα πολλά
3υ καλά
Ιμ ν ω ν δρόμους κι’ οχετούς
I καί κάμποσους άπ’ αυτούς
^ι/^αιρίαν
τοΰ νεροϋ τήν συγκυρίαν
νά τούς στέλλω σ’ ήσυχίαν
τούς φιλτάτου; μας άστοΰς!
Ά λλα βλέπεις; Τί νά γίνη είς τόν κόσμον ετσι είν’ δλα
τό σκυλί σκοτώνει ή φόλα
τά μουλάρια πάλι ή μάλι
καί τά άλλα ασθένεια άλλη
καί τόν Δήμαρχον άχ! τζίφος!
τόν σκοτώνει έ'νας ψήφος!
μά κοινός είναι ό πόνος
κι’ δλα διορθώνει πάλι
καλομάστορας 6 χρόνος

ϊτ ο ύ ς έ η α ίν ο υ ς τ ο ΰ κυρ Πρίτσα ά π α ντοΰ μ ’ οί Π ατρινοΙ
επί τϊ\ αναχωρήσει, μέ χαρούμενη φωνή
Είς τόν Ναύαρχον τών Σέρβων κι’ έξόχώτατον κυρ Πρίτσα
ποϋ θ ’ άγόρασ’ εκ Κέρκυρας ράβδον, βίτσαν τε καί τρίτσα
επί τή αναχωρήσει τάς εύχάς μέ τό τσουβάλι
καί νά πάχ) ού'&ε κι’ οί άλλοι
κι’ αν τούς τόσους του επαίνους δέν ενοΐώσαμ’ εμείς.. ΐτσ...Ι
Καί ή Κέρκυρα τ’ αρέσει τ’ άπαντοϋμεν δλοι.. πριιίτσ...!!

Σ τ ή ν τα ινία Βορονώφ μεταμόσχευσή αδένω ν
μά καί σκέψεις λυπηραί των |άρρένων... καλουμένω ν
Είδα προχθές στο Βορονώφ τά γεροντοπαλλήκαρα
Κι’ άχ! πόσαις άνοιξαν πληγαί; κυτώντας τήν ταινία
άφοϋ σ’ αυτούς δέν είν’ ελπίς σιό τέρμα των καμμία
καί είδαν κεχηνότες
δτι κοστίζει ή εγχείρησις, χιλιάδες μπανκανότες!
Ά χ! πώς περάσαν ή γίορταίς, ποϋ μέ τά κακαρίσματα
γεννούσανε fj κόττες
Ποΰ γλέντια! Ποΰ τά θύματα!
Ποΰ στο Σωτηριάδειον τά τρυφερά των κτίσματα
ποΰ ή νΗχτίαίς f| πρώταις!
Σήμερα!... θρήνος καί κλαυθμός...
Κρατεί τό τραίνον ό...· σταθμός
κι’ άχ!... "Εγιναν.... βλαστήματα
τά ούλα
αλληλούια!
καϋιιό; κι’ όλολυγμός!!
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Πρός τοίτς Σ ν ν δ ρ ο μ η τ ά ς κ α ί τ ο ύ ς κ ρ α τ ο ύ ντ α ς τ η ν ό ειρ α ν
π α ρ ά κ λ η ό τ ν τ ο νς κ ά μ ν ο μ ε ν μ τκ ρ ά ν
ν ά ό π εν< ίο νν π ρ ό ς δ ιό ρ θ ω ό ιν τ ο ΰ 3 ο ν ά ρ ιθ μ ο ν
κ»’ δ π ο ν Φ α λ λ ή ρ ο ν Zj-et γ ρ α φ ε ί, Κ έρκ υρ α ς ν ά γ ε ν ή
Y tat’ έ μ ε ι ν ’ ά δ ιό ρ θ ω το ν π ρ ό τοΟ ν ά τ ν π ω θ ή .
Τοΐτς π έν τ ’ εξ η π ’ έζη τΛ ιία ν έκ τοΐ? φ ν λ λ ο ν δ ια γ ρ α φ ή ν
π ρ ο ό εχ ώ ς εΙδ ο π ο ιο Ο μ εν μ έ τοί? φ ν λ λ ο ν τ η ν γ ρ α φ ή ν
π ά ν τ ο τ ε ΰνομα<ίτ»
κ α ί ε ίς (ίτ ίχ ο ν ς χ ι α ό τ ΐ
β ^ α ι ο Ο ν κ ς « ώ ς ίκ λ ά θ ο ν ς τ ο ν ς έ κ ά μ α μ ε ν τ ιμ ή ν
κ α ί δ έν θ έ λ ο μ ε ν τ ο ια ν τ η ν έκ τοτοντω ν ΰ ν ν δ ρ ο μ ή ν

Δ δξα ς εύ χομ α ι σ τόν Ζ ή β χ
μέ κρυφή χ χ ρ ά κι’ έλπίδα
’Εξ αγώνων Παγκυπρίων επανήλθες νικητής,
Χαΐρε Ζήβα, νείό βλαστάρι
σύ της Πάτρας τό καμάρι
καί τής ΙΊαναχανκής!
*Όλ’ ή Πάτρα σ’ υπεδέχθη μέ χαράν άλχιθινή
πούχε χρόνια νά θαυμάσ^ νικητήν άγωνιστή
κι’ ευχήν κάμνω νά γυρίσ^ ή παληά μας εποχή
Νάσαι πάντα ό τυχερός μας ευνοούμενος τής νίκης
χι’ άπ’ τό Στάδιο μέ δάφνας ναρθης Όλυμπιονίκης.!

’Εκλεκτόν δ ,τι ζη τή ό τε είς τοΰ Γιώ ργη Λειβαδίτη
iet* ό καφφές άπό τά χέρια τοδ Γlavvjotf Μ ίίο λο γγΙτη

Έ π ω λ ή θ η ό α ν έκ λ ά θο νς φ ν λ λ α άλλω ν Αριθμών
<(τό Μ αρκάτο, ώς έπίόη ς κ α ί όλίγα ότόν Σταθμόν
καί όνγγνώ μ η ν έξαιτών
παρά τών άναγνω ίτώ ν
Δωρεάν προσφέρω ά λ λ α , ταίΤτα άντ»καβ»ότών
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