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μέ βορηάδες καί πουνέντε

Ε ίς δραχμάς πενή ντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν
κ ι’ εΐκ οα ’ πέντβ τ ’ εξαμήνου καθω ρίσαμεν τιμ ήν
γιά τά ξένα μέρη όμως έν δολλάριον, κ ι’ α ύτά
βΐς τά χέρ ι ά π ’ τόν κ αθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ισ το λ ά ς καί συνδρομάς
προσωπικώς μόνον σ’ εμάς
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δραχμή

Πώς μ ν η μ ε ία α τένει α ιώ νια
e ΛευΘέρης μ έ χοτρών^α
Εύοΐ εδάν, ώ "Ελληνες Πανέλληνες, τό Κράτος,
π* ό κυρ Λεύτερης κυβέρνα γερός καί κοτσονάτος
άφοΰ μας πήρε τά λεφτά
τώρα κοτρώνία μάς ζητά
γιά στήσιμο....Μνημείου
*Γ αυτό νά γίνη έρανικώς εκ τοΰ Πανελληνίου
§ν’ ώ μπορούσε νά γένη κι' έκ τοΰ κοινοΰ ταμείου!
Εΰοΐ! εύάν ώ! "Ελληνες, Πανέλληνες ώ! Κράτος!
δ κυρ’ Λεύτερης ποΰ περνά λοιπόν Πεντελικάτος
κομψός καί ντελικάτος
έγκύκλιον άπέστειλε πρός πάντας επομένως
κοτρώνία νά τοΰ στείλουμε άμέσως κΓ έσπευμένως
μέ ταΰτα τάχα νά κτισθή ενα κοινόν Ή ρφον
πρός μνήμην τών Γιγάντων μας Αθάνατων Ήρψων
ώστε μέ τήν συμπλήρωσιν εκατοντετηρίδος
νδχΉ στηθή είς ενδειξιν.. εύγνώμονος Πατρΐδος
μέ μουσικών παιάνας
σ’ Εκείνους τούς Τιτάνας
π ’ εδόξασαν τή χώρα μας μέ τό αγνό τους αίμα
άχόρταγ’ άτενίζοντες μέ τό στερνό τους βλέμμα
πρός τό Ναό τής άϋλης Θεάς ’Ελευθερίας
βτον Πλάστην άναπέμποντες γι’ αυτήν εύχάς μυρίας
δ θάνατός των νά γενή τών άλλων ή ανάσα
. *Γ οί μετ’ αύτούς Ελεύθεροι νά ίδοΰνε πείά τό Πάσχα
Εδοΐ, εύάν, ώ “Ελληνες εύγνώμονες, οί πάντες
&ς πόλεις, ή κοινότητες προσφέρετε κοτρώνία
J
ft* αύτούς π* δτ’ είχαν τώκαψαν, γιά Σάς, είς τά τρομπόνία
κι* οί άλλοι στά κανόνια

’Ιουνίου μηνός δύο
κ ι’ ή Βουλή γλεντά μέ τρίο

αύτά,. ποΰ σείς έβάλατε στο Μώλο αράδα., χωρία
γιά νάρχωντ’ οί άλούτεροι νά δένουν τά παπόρια!
Γιά σάς ποΰ ήθελήσατε νά κάμετε λιανά
άκόμη καί τά ίερά πωλοΰντες τα φτηνά
μέ τέτοιον τρόπο άμοίβοντες Εκείνων τά στερνά
Εύοΐ, εύάν, Πανέλληνες, τήν αγία τούτην ώρα
φέρ’τε τό νοΰ σας στο Θεό... ώς άτομα κΓ ώς χώρα!
φέρ’τε τό νοΰ σας πρός τό Φώς! κομίζοντες τήν πέτρα
σ’ ’Εκείνους ποΰ ή σπάθη τους τήν γην αύτήν έμέτρα
κΓ ελάμπρυν’ ελευθέρωσε τό κάθε της κομμάτι
σκορπίζοντας τό αίμα τους μ’ αδάκρυτο τό μάτι!
Εύοΐ! εύάν! Πανέλληνες, ώ! “Ελληνες, πού τώρα
έφθάσατε ν’ άρνίώσαστε τή δοξασμένη χώρα
ενώ κΓ εσείς έκάματε γιά ’Κείνη, Μεγαλεία!
καί σάν άητοί εφθάσατε, ώς τή Μακεδονία
στήν Σμύρνης τήν άκτή!
Ελάτε πάλι στό βωμό, τό θείο, τής Πατρίδος!
τήν αγία ώρα αύτή
Συνέλθετε! ‘Αγιώτερο δέν είναι τίποτ’ άλλο
άπ1 τό νά είν’ ή Ελλάδας μας, τό Κράτος τό μεγάλο
ποΰ οί φίλοι δέν θά λυπηθούν
κΓ οί έχθροί θά φοβηθούνε
κΓ οί ξένοι θά χαροΰνε
κΓ οί Έλληνές του θά χαροΰν,
δταν τρανό τό ίδοΰνε!
Εύοΐ! εύάν, ώ "Ελληνα! Πανέλληνα! ώ Κράτος
π ’ Ικ τής Πεντέλης κυβερνά Μεσσίας κοτσονάτος
σάν στείλχις κάθε πέτρα
τά εΐκοσ’ πέντε έκατοστά επί τριάντα, μέτρα

μά ξεπλυμένην στείλτε την μ’ εύγνώμονα φιλιά
και δόατε νά τήν παη Έ κ εϊ μίας κόρης αγκαλιά,
αγνή κι’ αθώα σάν κι' αυτή, καρδιά, παρθενικίά
κι’ ετσι στή στείρα τοΰτη τή γή
πουν' τών ονείρων ή πηγή
τό πάναγνο, ι^εσπέσιο Μνημείο άς σηκωθεί
κΓ επάνω του,., σεής πέτραις του άς γίνη μιά γραφή..!
π’ από τή θέσι αρχίζοντας νά φθάνη στήν κορφή
« Ή προσκυνήτρα ‘Ελλάδα μας, σ’ ΕΚΕΙΝΩΝ τήν ψυχή..!»

Έ χ Κ ηφιοσ(ας ό Λ ευβίρη ς Ε νεργεί
κ ι’ εκ εί τ ό ν π ρ ο σ κ υ νο ύ ν οί ‘Υ πουργοί
Τώρα ποΰ ή Κυβέρνησις λοιπόν
χάριν τής θερινής σαιζόν
αΰτοθελήτως μετεφέρθη έξ 'Αθηνών
καί πέρνει αέρα φρέσκον καθαρόν
είς τό καλόν Πεντελικόν
κΓ άκολουθοΰν οί υπουργοί κατά γραμμήν
προσμένοντες κι’ αύεοί μεταβολήν
είς τήν εξοχικήν συναγωγήν
καθένας τους μέ τήν σειράν
δπως ψωνίζομεν μ’ ουράν.
’Εκεί έν μέσω φίλων χωρικών
μά κΓ επισήμων γηγενών
θά γίνυ νομοσχέδιον φθηνόν
μ’ αέρα φρέσκον, καθαρόν
τουτέστι Ελληνικόν, εξοχικόν
μά καί πολύ χορταστικόν
πρός πείσμα τών αρτοποιών
καί τοΰ Τσαλδάρη, τοΰ Βοζίκη καί ημών
Τοιουτοτρόπως υπό πλάτανον φαιδρόν
καί άλλων δένδρων σκιερών
ενώ θά ρέχι τό νερόν
θά βγαίνη νομοσχέδιον γερόν
ποΰ θάχχι αέρα δροσερόν
καί θά ψηφίζετ’ αυθωρεί υπό τών Βουλών
τών Γεροντίων κοιμωμένων αδρανών
καί εν χορφ παρισταμένων τών σαχλών
μετά λαμπάδων καί σανών.!!

Ά π * τό χρη μ α τισ τή ριο πολύ^ποιητικά
π α ρ ά ξεν’ ά ντα λ ά ξιμ α καί σκίτσα μερικά
Κ .— Τό ξέρεις δτι γράμματα λαμβάνω κάθε ’μέρα
μ’ ΰπογραφάς κι’ ανώνυμα σάν βρίσκομ’ έδώ πέρα;
Φ . — Καταλαβαίνω ποΰ τά λές γιατ’ είσαι συ μΐά λέρα,
ποΰ δέν υπάρχει στο ΙΙαρί, ουδέ στήν Άγγλιτέρα
κΓ ηΰρες ποΰ δέν μάς καίγεται καρφί μά καί χαμπάρι
καί βέβαια θ ’ ανέπτυξες φιλίαις καί μακάρι
π’ έγίνηκε τώρα κΓ αυτό καί νά γραφής πολίτης
έδώ π ’ δ κάθε... πώρχεται, κι’άν είναι καί κοπρίτης
σπουδαίος κΓ έξοχώτατος λογίζεται ευθύς
κΐ’ οΰτω κι’ εσένα σ’ εύχομαι έδώ νά λογισθής
Κ.— Θά πΰ, ακόμα;
Φ ,—
Τίποτε καί κλείω πείά τό στόμα.
Κ.— Λοιπόν... Καθώς σ’ άνέφερα λιγάκι πάρα πάνω
κΓ απ' τό χρηματιστήριον επιστολήν λαμβάνω

κΓ ως νοιώθεις., άνυπόγραφον, γιά τούς χρηματιστής
μέ σκέψεις μερικάς.
Φ.— ’Αλήθεια; Σκέψεις εύρηκες σ’ έπιστολάς τοιαύτας;
Κ.— Είπες θά πάψης; κΓ άρχισες γιατ’ είσαι πάντα Φάπας.
Φ.— Συγγνώμην. Μά παράξενα πολλά μοΰ φανερώνει
ή κρίσις σου, τά λόγια σου κΓ ή σκέψις μου θολώνει.
Τί θέλουνε τά χρήματα
μετά τής λογικής;
Αύτά τά κάνουν κρίματα
κι’ έκείν’ είν’ ευπρεπής.
Κ.— Ποτέ δέν έπερίμενα καί νά φιλοσοφής,
καθώς δμως μοΰ γράφουνε στά μέσα τής γραφής
είδα γυρίζουνε πολλοί μεσίτες έκεϊ κάτου,
ό Γιάννης ό πολΰσοφος εκ τοΰ σοφοΰ ’Επάχτου
νέος κομψός κι’ επίδοξος, μέ τ’ άνταλλάξιμά του
δ κυρ Άνδρέας πάντοτε, έκ τής Κεφαλληνίας
ό Νίκος, Χάμπρο— Πάτροκλος δεινός, μετά μανίας
έκδίδων καί ούκάζια... κι’ δ Σαμουήλ στή μέση
π’ αυτός δέν παίζει πάντοτε άλλ’ δποτε τ’ αρέσει
ό Μιχαλάκης δ γνωστός είς άνδρας καί γυναίκας
μά κι’ ένας τρισθεώρατος ποΰ πάντα κόβει ρέπας
κι’ άλλοι γνωστοί καί άγνωστοι, ποΰ τό μεσίτη κάνουν»
καί τρέχουνε κι’ αρπάζουνε
δταν τά... κατεβάζουνε
καί κλαΐνε καί πεισμώνουνε, οσάκις τ’... ανεβάζουνε
καί γίνεται πολλή δουλειά
καί πάν ψηλά τά χαμηλά
πρός τήν κορφή, τά κάτω
μά τώρ’ άπό καιρό πολύ
πάει ή κορφή στον πάτο
κι’ άν έχει τήν άντίρρησιν δ κύριος Γρηγόρης
κΓ εσύ βεβαίως, ως εγώ, αμέσως θά ήπόρεις.
Φ .— ’Εγώ ποσώς δέν απορώ άλλ’ άποροΰνε άλλοι
ποΰ πάνε τ’ άνταλάξιμα νά φάνε στο κεφάλι
Κ .— Σώπα καί κλαΐε πάντοτε κΓ εσύ μετά κλαιόντων
καί νέων καί γερόντων
μά χαΐρε δμως κάποτε, δμοΰ μετά χαιρόντων
καί πάντοτε τούς Δαναούς φοβήσου, δώρα φέροντας
καί κλαίοντας καί χαίροντας
γΐατ’ δπως δ κροκόδειλος κλαίει ψευδώς νά φάιg
πολλοί άπ’ αύτούς δαγκώνουνε αυτόν ποΰ τούς σφουγγάει
Φ .— Τότε μακρυά τους νά περνάς
Κ.—
Μακρυά καί πάρα πέρα...
Τί θέλω εγώ στό δόκανο; κακή ψυχρή σου μέρα;
ή μάλλον μ’ ειλικρίνεια γιά τή δική σου χάρι
είναι νά φτάν’ ή άλεποΰ σέ τέτοιο δά παζάρι;
φ — Μά λές νά τρών’ καί τήν άλ’ποΰ;
Κ.—
ΚΓ έσέν’ άκόμη τρώνε!
φ .— Παπαΐ! Βαβαΐ! ΐαταταί! Δημοκρατία! Θρόνε!

Σ τους έκ τών συνδρομητών μας, π ο ν θά πάνε σ’ έξοχάς
με καλό νά πάν καί νάρθουν έπιστέλλομεν εύχάς,
μά νά λάβουν τήν φροντίδα γΐά νά γράψ ουν καί σ’ εμάς
τήν διεΰθυνσιν τήν νέαν γιά νά μή μάς βρή μπελάς

Φ ά π α ς καί Κ λάπας ουζητεΤ
Έ πίδειξις μαθητική
π ροχθές οτή Φ ιλ α ρ μ ο νικ ή
φ.— Τώρα πάψε, σοβαρέψου, κάμε κρίσεις λογικάς
κι’ ελα, πες μου, άν έπήγες σ’ επιδείξεις μουσικάς;
Κ.— "Αν έπήγα; Πρώτος, πρώτος δπως πάντα συνηθώ
καί τής Πάτρας δλης είδα μαζεμμένον τόν άνθό!
φ .— Είδες κόραις ή κυρίαις;
Κ-—
Και κυρίαις καί κορίτσια καί κυρίους μερικούς
ποϋ ποτέ μου δέν τοΰς βλέπω έκεϊ πέρα τακτικούς
μία ή αίθουσα γεμάτη
άπό σάρκα μυρουδάτη,
ποϋ σοΰ έσπαζαν τή μΰτη μυρουδίαϊς άπ’ όριγκάν
μέ φορέματα ωραία καί πρό πάντων βεραμαν
Φ.— Λές πολλά καί σέ βαριέμαι κι’ εγώ θέλω τόν άφρό.
Κ,— Τότε ακούσε τί είδα μέ σειρά, κι’ όπως μπορώ,
είδα τή Δημητροποΰλου τή Σωσώ εμπρός σ’ εμέ
μέ σιέλ, γλυκείά, κι’ εμπρός της καθισμένην μ’ εμπριμέ
τή Σωσώ Τσακάλου κόρΉ δροσερή καί ζηλευτή
τή Βακώ Δημητροποΰλου άλλη ώμορψη κι’ αυτή
κι’ δπως πάντα γελαστή
τρία λοΰλουδα τ’ ’Απρίλη, τή Μαρίκα Ίατροϋ
μέ ζωνίτσα άρζαντένια, σέ φορεματάκι μπλοϋ
μέ μειδίαμα στά χείλη, ποΰ δέν τσ’ ελειψε ποτέ
καί τήν Κρητικοϋ ’Ελένη μέ γκρι φόρεμ’ αρζαντέ
μέ τήν ώμορψην εληά
Φ.— "Ωστ’ εύρήκαμε δουλειά;
Κ.— τήν ’Ασλάν ποΰ τής αρέσει νά μιλάη γαλλικά
καί κοντά μου τήν Ελένη ποΰ τής βλέπει στοργικά
φ.
©’ απορήσω, άν δέν είδες καί τής κόραις τοΰ Παπά
Κ.— Καί τήν Καίτη καί τή Μαίρη μεσ’ τά μάτια μου νωπά
εχω ακόμη, ώς επίσης τήν κυρία Γαβαλά
ποϋ γνωρίζω πεχό καλά
καί τήν Θεοδοσοποΰλου μέ τά φρέζ καί μέ δαντέλλα
μέ τή χάρι της.., κι’ εκεϊθε τήν ώραϊα Γαβριέλλα
φ .— Τήν Τιτίνα Βαρυμπόπη ποΰταν έ'να φιγουρίνι
δέν τήν είδες;
Κ.—
ΓΙώς; κι’ ακόμη καί τήν “Αννα τή Μπαλντίνι
τήν Βικτωρία τήν Καρβούνη μέ τό τρίχρωμο μαντήλι
καί μοΰ ’γύρισαν εμπρός μου τά ουράνια σάν σφοντύλι
Φ.— Ά μ ’ έκεΐ θά πρέπχ) νά'χης τό μυαλό μέ τήν κουτάλα....
Κ.— Είδα έκεϊ ναι τή μικροΰλα τήν Κατίνα τή δασκάλα
τή Νενέ Άγγελοποΰλου, ποΰναι άσπρη σάν τό γάλα
τή γλυκεία μας Φοϋλα είδα μΐά χαρά κι’ άμάν, αμάν
καί τή Δημητρακοποΰλου μέ ωραίο βεραμάν,
καί άν έ'λειπεν δ Γιάννης
πάρε ξύλο καί τόν κάνης!
Φ.— Έ κεϊ μοΰπαν πώς έπαιξαν τοΰ Μπετόβεν τό ροντό
Κ.— Μέ σειρά θά σοΰ τά ’πώ.
Τήν κυρία Προκοπίου είδα μέ σαρμέζ παλτό
καί τοΰ Χλίάπα τήν κυρία μέ τό σάξ τό άνοιχτό
Φ.— Μπράβο!Βλέπω πώς προσέχειςκαίκαμμίά δέν θάσοΰ μείνχ)
Κ.— Λοιπόν είδα τήν Κυρία καί τήν κόρη Καραμπίνη
τήν Παναγοπούλου Λοϋλα, ποΰ τήν είπαν καλλονή
τή Σοφία Παπανδροποΰλου στο χορό πουναι δεινή
ώς καί τήν Άγγελοποΰλου, σάν τήν "Ηρα, τήν Ή ρώ
καί τήν Παπαδημητρίου μέ τά μπέζ τήν Άργυρώ
Φ·— Μήπως είδες είς τό πιάνο τήν ’Ελένη Γαβαλά;
τήν Ά ν ΐώ Οίκονομοποΰλου πώπεξαν πολύ καλά;
Κ.— Βέβαια, καθώς επίσης τήν Βουρλούμη, τό γιατρό
τό Σταυρόπουλ’ δπως πάντα εύσταλή καί ζωηρό,

τήν ’Εσθήρ Βιτάλ τήν είδα, τή Σοφία Κωστοπούλου
καί τόν^Κάη καί πείό πέρα τήν κυρία Ρηγοπούλου,
τήν καλήν μας Μαργαρίτα γένος Παναγιωτοπούλου
καί τήν "Ελλη μέ τά μαΰρα τήν κομψή Παπανδροπουλον
καί τή Λέλα τοΰ γΐατροΰ μας τοΰ καλοΰ Κουτσικοπούλοο
μέ τά κρεπ ντέ σίν τά φίνα
τοΰ Βιτάλ τή Σεραφίνα,
ποΰ μάς επαιξε στο πιάνο τό ματέν έκ τοΰ Σοπέν
καί τήν Βάσω τήν Πιλάλη μέ τ’ ωραίο τό ρεφρέν,
ως επίσης καί τήν|Νίκη μέ τό φόρεμα σωμόν,
ποΰ μάς επαιξε τοΰ Σοΰμπρετ τό βαλσάχι ζωηρόν
καί τοΰ Γαβαλά τήν Στέλλα,
ποϋ μάς επαιξε τοΰ Χέλερ τήν ώραϊα Ταραντέλλα,
Τή Σοφία Κωστοπούλου ποϋ τής πρόσφεραν λουλούδια
τή Μαρία Μπεβερίνου μέ τοΰ Γκόνταρ τά τραγούδια
μά μοΰ άρεσεν επίσης ή ώραϊα Βαρκαρόλα
μέ τήν Άναστασοπούλου, καθώς πάλι καί ή Νόρα
ή μικροΰλα Κωστοπούλου μά καί τούτη π ’ άπό τώρα
στή μπερσέζ ενα κομμάτι, ποΰ ξεχώριζεν άπ’ δλα.
Φ.— Μήπως κι’ ή I Ιαναγοπούλου ή Χριστίνα ήτο έκεϊ
Κ.— ΤΗτο βέβαια κι’ εκείνη. ’Έχει γίνει τακτική;
ή γλυκείά μελαχροινοΰλα μά καί άλλαις ώς αυτή
κι’ δπως πήγα στό μπαλκόνι γΐά νά πάρω αέρα φρέσκο
γιατί έσκασ’ άπ’ τήν ζέστη, άπ’ τά χνώτα καί τά φώτα
νά! κι’ άπάντησα μπροστά μου, τό Μαρίνο τό Πετρέσκο
Φ.— Δέν μοΰ είπες εάν είδες πουθενά καί τόν Τοπάλη;
Κ.—- Μοΰπανε, πώς κάπου λείπει.
Φ.—
Τότε πές μου, είδες άλλη;
Κ.— Πώς δέν είδα!; Τήν Μαρίκα εύμορφίά ξεχωριστή
γένος Παπανικολάου μέσ’ τά μαΰρα βουτηχτή
καί πολλαϊς, ποΟ δέν ήξεύρω πώς τής λέγανε καλέ.
Φ.— Καί δέν ρώτησες νά μάθης;
Κ.—
Γιά νά μ’ εύρχις τώρα μπλε;
αγνοείς λοιπόν τόν τόπον
καί δέν έ'λαβες τόν κόπον
λιγουλάκι νά σκεφθής
πώς μπορεί σάν ερώτησές καί νά παρεξηγηθής;
κι’ άς μή ποϋμε, μή σοΰ κόψουν καί κανένα κοντογοϋν,
καί σέ κάμουνε σεργοΰνι
άλλ’ εάν Ικ λάθους δμως ελησμόνησα καμμίά
έκ προθέσεως δέν ήτο γιά νά κάμω τή ζημιά
Φ.— Μά... δέ μοΰπες εάν είδες και τής ΓΙαπαμικροπούλου
Κ .~ Καί τής δυο καί τάς συγχαίρω μετά τής Άνδρικοπούλου
ποϋ κι’ αυτή εύχαριστήθη άπό δλαις πειό πολύ
καί συχνά χειροκροτοϋσε τά κορίτσια σάν τρελλή
καί μετά συγχωρήσεως
μέχρι παρεξηγήσεως
καί οΰτω έτελείωσα δτ’ είχα νά σοΰ πώ
καί εύ'χομ’ εκεί γρήγορα καί πάλιν νά βρεθώ
είς κύκλον τόσον εύμορφον, εις κήπον άνθισμένον
ευωδιαστόν θαυμάσιον καί μοσχομυρισμένον
καί προκοπήν εις τάς καλάς έκείνας μαθήτριας
κι’ άλλας εύχάς μυρίας
τοΰ χρόνου νά σοΰ δΐηγηθώ, σάν μ’ έρωτήσης, τ’ είδες
προτοϋ νά μοΰ φυτρώσουνε στά μάτία... τσιτσιμίδαις!

Ε(< το ν ς φ ίλ ο ν ς δύο* θέλο νν φ ύ λ λ α ά λ λ ω ν άρτθμώ ν
όωρεάν το ια ν τ α τώ ρα ά π ο ό τέλ λ ο ντ’ i f η μ ώ ν,
ρ ά νά όπενόητ* odot θέλτε π ρ ιν κ ι’ α ν τά ίξ α ντλη θο φ ν
γ ια τ ί τότε δέν μ πορούνε έξ ά ρ χ ϋ ς νά τν π ω θ ο ΰ ν .

—

ΕΙς τ ό ν τ ό π ο ν τώ ν ‘Ε λ λ ή ν ω ν κουρελήδω ν
ζ η τ ο ύ ν βέαιν αί γ υ ν α ίκ ε ς μ ετ’ έρίδω ν
Στήν ώςια ποΰ οί Κουμπαΐοι παν' Ισόβια
καί στή Βουλή συμβαίνουν επεισόδια
πολλά καί σοβαρά
κι’ δ ΙΙαπαναστ«σίου κΓ δ Τσαλδάρης
μέ τό Λεύτερη αρπαχτήκανε γερά
μ’ εξάψεις καί θυμού;... ώ! συμφορά!
καί λένε καί φωνάζουν., φοβερίζουν
καί φεύγουν καί πεισμώνουν καί γυρίζουν
σάν τά μικρούλία τά παιδιά.

αχ έρι.... Ιρινάκι μου
δέν σ’ άγαπώ, πουλάκι μου,
καί κάμε υπομονή
καί κράτει τά μπαντζάκ ία σου
σφιχτά.... νά μή σοΰ πέσουνε
καί ξέχνα τά.... γινάτία σου
καί κάμ’ δτι τσ’ αρέσουνε
καί κάμε τους καί Δικαστάς, π’ δ διάολος νά σέ πάρη
μήν αύριο θυμώσουνε καί δέν σοΰ κάνουν χάρι....!

Μ ’ α ύτοκ ινη τού ρομ ία ις
Εις τό Συμβούλιον τής Έπικρατείας
ποΰ στέκει κατά πάσης αδικίας
είσήλασ’ Έριννή μετά μχνίας
κι’ έζήτησε νά γίνχ) Δικαστής
καί τ’ δνομα της είν’ αγνείας
κΓ Ά λλοι—λιλί—μαμά—ΣαμπαχθανΙ
καί προσκαλεϊ τούς γραμματείς
τό δίκηο της νά βρή μετά σπουδής
Ρωμηέ, χα 'ίρ σορλόπ.. ώ! Ουρανοί!
καί κάτσε βρέ σ’ τήν άκρη άπ’ τό σχοινί!
Τήν ώρα ποΰ στό Αΐγιον οΐ φόροι άνεβαίνσυν
καί κλείουν τά καταστήματα πρός διαμαρτυρίαν
μα καί τά κοντοφούστανα περ’σότερ’ άνεβαίνουν
κι’ δ Τάσσος έκ τοΰ ελικος παθαίνει άβαρίαν
Τήν ώρα, ποΰ σκεπτόμεΟα ν’ αυξήσουμε τό στόλο
εν φ ή ζέστη άρχισε κΓ έφοΰντωσε καμίνι
καί ή Τουρκία Ικθαμβη φοβείται κάποιο δόλο

νέα ις διαμαρτυρίαις
Σάν νά πέθανε κανένας
ποΰ συνήθως καλοήθης
μετά θάνατον καλείται
έν’ αυτοκινήτων πλήθος,
δπως γίνεται συνήθως
σάν πεθαίνει τις εύήθης,
είδα χθές νά δδηγήται
καί πρός διαμαρτυρίαν
νδρχετ’ είς τήν Νομαρχίαν,
πώς διόδια εισπράττουν οί ένοικίασταί πολλά
κΓ fj φωναΐς τους άπ’ τά γκλάξον μοΰ έπήραν τά μυαλά
έν' δ Χρηστός κΓ δ Θεοφάνης ’κόβαν κΓ ίίραβαν πολλά
ΚΓ είπα: “Ελληνες τυγχάνουν καί αύτοί, δπως ημείς
κΓ ήσυχώτατα εκφράζουν τί ζητοΰν μετά., πομπής
καί δ κόσμος καμαρώνει κύπτων πάντα ταπεινώς!
Ά ! δ "Ελλην στήν ‘Ελλάδα... περιμένει... κεχηνώς!

κι’ εμείς τό Ισοζύγιο ρωτάμε τί θά γίνϋ!
Είς τό Συμβούλιον σερ άμί
τό ζαχαρένιο τό κορμί
άκοΰτε βλάκες σερνικοί
θέσιν έκεϊ κΓ αυτό ζητεί
κι’ αιτήσεις γράφει καί λαλεΐ
καθ’ δλων τών έν τέλει
καί μάς ρωτά κάποιος έκεϊ
«λαλεΐ τό κοκορέλι;»
”Αχ! Ισαλά τί θά γενβ.! πέστε κορίτσια τώρα

άφοΰ έπήρεν ή αγνή μιά τέτοια πάλιν φόρα!
Όρντά, μπουρνχά!
χάμ. χοΰμ, σορλόπ!
νά κι’ ή γυναίκες π’ έξυπνοΰν
καί νά μάς φάνε μάς ζητοΰν
χαΐρ όλσούν
ψιλούν σουφρούν
ώ! μπουνταλά, Ρωμηέ, μ’ άχμάκ!
άχ! κάλλιο ποΰ είχαν τό γΐασμάκ!
Τώρα Ραγιά
πάρε σουγιά
καί ράβε ξΰλωνε.... μπαντζάκ!
κΓ Ινφ εκείνες θά μασάν
έσν τραγούδα τόν Χασάν
καί σφϊξε τά βρεγματικά τοΰ δόλιου κεφαλιού σου
τουτέστιν ώς έξαίρετον βραβεΐον τοΰ χαϊμοϋ σου

Τώρα ποιος £χει τό δίκηο άς κυτάξχ) νά τό βρή
μά μέσ’ τάχυρα τόν ψύλλο νά τόν ευρ^ ποιος μπορεί;
Εϊς τό Κράτος ποΰ κοστίζει δυόμισ’ ή αναφορά,
θές νά μάθεις γιατί στάζει τοΰ γαϊδάρου ή ουρά.;

Σ τ ή λ η α λλη λογρ α φ ία ς
διά (λόγου ς ποικιλίας
μέ ό λίγα ς α γγ ελ ία ς
Ε ίς τ ό ν ... «Μπάραν», «οΟ ε ίς Μ ρ ν ς
όννεχά ρη τε τρ α ό το ίχ ο ν ς
τή ν {ΐικρονλα ν τ η ν «Κ αμ πάνα ν», είς έπτότολή ν μ α κ ρά ν
τά ς θερμάς u o v ε ν χ α ρ ιό τ ία ς , μ ’ Ιδ ια ίτε ρ η ν χ α ρ ά ν .
Ί ά ρωλόγ}α ό Δ ερ μ ά τινο ς π ά ν τα φ τιά ν ε ι τα κ τικ ά
κ α ί 6 Γ |ώ ρ μ α ς Π α ν α γ ιώ τη ς <ίκαλ»<1τά χ ρ νύ α φ ικ ά

‘Ο Βέρας ά * ’ τά Α ϊγ»ον έδώ μ ά ς έ π ιό τέ λ λ ε ι
«ώ ς έγινε τό Α ΐγ ιο ν θ α ν μ ά ό ιο ν π ο λ ν
κ»’ εΐτφήμω ς κάθε ξένος τ ο ν γ |ά τοϋχο ό μ ιλ ε !
μ ’ ώ ρ α ΐα κ α τ α ν τ ή μ α τ α , κ ονρ εία κ α ί έν τέλ ει
μ έ π ρ ώ τη ς π ά λ ιν τάξεω ς (ίπ ο ν δ α ΐα καφ φ ενεϊα
κ α λ ά έ ό τια τό ρ ια , μ ά κ α ί π α ν το π ω λ εία
κ α ί οϋτω πώ ς έξαίρετος κ α τέσ τη δ ια μ ο ν ή .
Στόν ά νθά κ η πον Σ καρπέτα π ο ν ν α ι δ λ α ά νθιόμ ένα
κ ρ να μ π ν ρ α κ α ί κ ρ α ό ά κ ι π ο ικ ιλ ία φ α γ η τώ ν
κ α ί ό Μ ήτάος θά (Ιερβίρη τοίτς π ε λ ά τ α ς ποΟ θά τρών

