Έφημερίς
ποΰ διαβάζεις κι’ άπορεϊς
θά ΡγαΙνχι πάντα τό πρωί έκάσχης Κυριακής
κι’ ο Ά ρ β α 5 θαν’ υπεύθυνος συντάκτης κι’ ίδρυτής
Έ κ τ ο ν φύλλον μ ’ αριθμόν

Έ τ ο ς χίλ ια κ ι’ έννηακόσία κ ι’ βϊκοσι κι* έννέα

Έ τ ο ς πρώ τον άριΟμοϋμβν
κ ι’ βίς τά ς Π άτρ ας κατοικοϋμβν

κ ι’

κ ι’ ό Τ σαλδάρης άποκρούβι τήν Κυβέρνησι τή νέα

έγκ ατάσ χα σ ις

λουτρών

Ε ίς δραχμάς πβνήντα μόνον τή ν τοϋ Ιτους συνδρομήν
κ ι’ βΐκοσ’ πέντβ τ ’ βξαμή you καθωρίσαμβν τιμ ήν
γιά τά ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αυτά
βίς τό χέρι ά π ’ τόν κ α θ έν ί καταβάλλονται μπροστά
Έ π ισ το λ ά ς κα ί συνδρομάς
π ροσω πικής μό νον σ’ έμάς

Τοΰ καΟβ φύλλου ή τιμή
βίνα ι

μονάχα

μ’ά

δραχμή

Τ οΰ Π ροέδρου χαιρετώ τ ή ν έ χ λ ο γ ή
ποΰ π αρή λβ” έ ν φωταψίαΐξ xoci.... αιγή
Καθ’ ην ώραν είς την Κέαν ετοιμάζουν κατσαρόλαις

κι’ άλλα είδη εμαγέ
τή; Βουλής ή κλαπαδόραις
άναγγέλουν μέ ινάτι
πώς δέν 'μεΐναν αμανάτι
τοΰ Προεδρ’ αι εκλογαί
κι’ έξελέγη ό Κουντουρίώιης
πάλι πρώτος πατριώτης
δπως ήτο πάντ’ αυτός
τώρα, Πρόεδρος, σωστός,
κι’ είδε πάλι παρελάσεις, μουσικαΐς καί φωταψίαις
δ ταλαίπωρος Λαός
κι* αλλαις πάλι άνοησίαις
καί παράταις, πανηγύρεις
είδ’ ό κάθε κακομοίρης,
μοιρολάτρης καί τρελλός!
Τώρα πείά κατωχυρώθη τό πολίτευμα τελείως
σας τό λέγομεν τιμίως
"Ένας Πρόεδρος υπάρχει ποΰναι τής Έπικρατείας,
άλλος Πρόεδρος επίσης τής ιουπίκλην Γερουσίας
κι’ ένας τρίτος τώρα νάτος ποΰναι τής Δημοκρατίας
κι’ ετσι’ εγλύτωσ’ ή Πατρίς
μέ Προέδρους πώχει τρεις
εξαιρέσει τοϋ Λευτέρη, δστις είν* εκ τής Βουλής
άλλα δμως προεδρεύει, διαφεντεύει καΐ τούς τρεις
Λοιπόν ζήτω, Πατριώτη!
καί Ναυμάχε, Κουντουρίώτη!!
Ζήτω!, Πρόεδρε νησιώτη,

’Ε ννάτη ’Ιουνίου μηνός
κ ι’ ά γώ ν

ποδοσφ αίρου δεινός

ποϋ έκάθησες στον θρόνον
δι’ εξάμηνον καί μόνον
επινεύσει τοΰ Λευτέρη
γιά νά μή χαθή τ’ ασκέρι,...
καί τοΰ Παγκάλου τό μάτι
σάν σέ βλέπει στο Παλάτι
άπό μέσ’ άπό τό φρέσκο, ποΰ καλείται καί ψειρού
πώς βρυχάται! κι’ άγριεύει καί χορεύει ρέντεκλοΰ
ενθυμούμενος τήν δόξαν! παρελθόντα μεγαλεία!
οταν έπινε κΐ’ εκέρνα
κι’ έπωχούμενος επέρνα
τόν καιρόν στά Υπουργεία
κι’ ή κυρία τόν βοηθοΰσε διαρκώς στά τελωνεία!
Τώρα, Ζήτω Κουντουρίώτη
Πρόεδρε, καί πατριώτη
κι’ ή Καμπάνα, τό γλωσίδι μέ χαράν κι’ αυτή κινα,
μέ χαράν σέ χαιρετίζει,
δίχως νά σέ ξεσκονίζχ),
κ ΐ’ εΰχεταί σοι, ώς ώς τώρα είχες πάντα δοξασμένα
τόσα χρόνια μπροστινά
νά σοΰ γίνουν τιμημένα
καί τά λίγα πισινά.!!

Χ αιρετώ τώ ν Π απαότράτω ν τ η ν μ ε γ ά λ η ν δωρεάν
μ έ καρδίαν καθαράν
κ α ί τοΰ Δ ή μ ο ν Ά γ ρ ιν ίο ν νοιώ θω μ όνος τ ή ν χα ρ ά ν
κ α ί φω νάζω Π α κ α ό τρ ά το ι, ζ ή τ ω , ά κ ό μ η μ}ά φοράν
κ ι’ « Ή Κ αμ πάνα » δ ο κ ιμ ά ζει άν κ α ί κ ά θετα ι μ α κ ρά ν
τή ν χ α ρ ά ν , δχ» μ ικ ρ ά ν

Πώς ό Φ ά π α ς περί γλώσαης χ ά ν ε ι κρίαι λ ο γ ικ ή
καί ό Κ λάπας τ ό ν θαυμάζει γ ιά μ^ά τέτβ ια προκοπή

Κ.— Πηγαίνω., μά τί ήθελε κΓ δ Παΰλος μεσ’ τή μέση;
Φ.— Αυτός; Δημοσιογράφε!, διότι τοΰ αρέσει
μάλιστα τώρα προσπαθεί γιά νά καταργηθοΰνε
τά παλαιά ταβούλια, ποΰ τόν... άνησυχοΰνε
καί άκομψα τυγχάνουν
τώρα ποΰ πιάνα φθάνουν
καί περί τούτου αναφοράν στήν πόλι περιφέρει
καί ισού λά κάμης,.,θά τόν δής νά τήν κρατΰ στο χέρ».
Κ.— ‘Ά ν ήμουνα στή θέσι του, είς τόπον αμοιβάδων
τή γλώσσα άμέσα>ς θ ’ άρπαζα νά έκανα στιφάδον
Φ.— Τήν προτιμούσα νά σοΰ πώ καί παραγεμισμένη
κι’άς ποΰν πώς μοιάζω σάνέκεΐούς«τσήπαραστρατημένοιΙ»
Κ.— "Αχ! φεΰ! τί καταφύγιον καί τί έλπίς μάς μένει!
καθώς κΓ αυτή έμάλλιασεν άπ’ τσή έύλογημένοι!
καί δπως τήν έκάμανε δέν τρώγεται καθόλου,
κΓ έτσι σιγά τό κάθε τί τραβάει κατά διαβόλου.!

Φ.— Είδες λοιπόν τί έ?ινε περί τής γλώσσης πάλι;
είδες καυγάς καί τσακωμός, μάχη δεινή μεγάλη;
καί πόλεμος καί χουγίατά, μέγας αγών καί ντόρος
τοΰ «Γλαύκου» τήν άπάντησιν, ποΰ συμπληροΐ ντετόρος
κουβένταις, κλαφουνίσματα, κοτσομπολίαΐς σκουσμάρια
έδώ κΓ εκεί κουρκουσουρίά συμμαζευτά κΓ άνάργία
δασκάλοι καί μαθήτριες... πάρτε διάβολοι βάγια;
Κ.— Μιά λέξι μοΰ τήν έκαμες νά γίνη μία σαλάτα
καί τόσο π’ έζαλίσθηκα ποΰ δέν θά βρώ τή στράτα.
Φ.— Δέν ακόυσες λακαταβά περί τής γλώσσης πάλι;
π’ άλλοιρωτοΰνε άπ’ έδώ κι’ έκεϊθε πάλιν ά'λλοι.
γΐά τό δεινό κουρέλιασμα τής γλώσσης καί τά χάλι;.,
τί θέλ’ ή χλίψι στόν ντουνιά κορμοβυζάστρα αγκάλη;
τό πλέμμα άπά στο σΰννεφο, χωρίς νά ντώρθχ) ζάλη;
καί πώς προ πάντων θά λυθή κΓ αυτή ή απορία
τί θέν’ τά μπάνια τά ζεστά.; άφώχουμε τά κρύα.;.;.
Π ΰ ς προχθές ένα ς Κωατάκης άπό φίλους προσεκλήθιι
Κ.— Λοιπόν;..
Φ.—
Δεινός έξήστραψε λακαταβάς καί πάλι
ο’ ε ν α γεΰ μ α , β’ Ι ν α σπήτι
καί άποροΰν οί άποροι κΓ άπόρως έχουν δλοι
καί πώς έτοποθετήθη
ή «’Αντιγόνη» τ’ ήθελε νά μπή σέ περιβόλι
ο τ ή ν κ ο υ ζίν α , μέ τή Βάαω καί τό Σ τ έ λ ιο τ ό ν κοπρίτη!
νά λάβη δεϊπν’ 'Ολύμπιο καί νά τόν πή στήν πόλι
καί νά τόν μάθουν δλοι
‘Ο Κωστάκης είναι πρώτης ντιστεγκέ, κι’ ωραίος νέος
τί έζήτει στόν «Τηλέγραφο» νά κάμη έναν «πήδο»
καί δεινός χορευταρής
καί νά ριφθή στο στίβο;
προσκληθείς προχθές σπουδαίως
άφοϋ γΐά τσ’ έξετάσεις της θάν τσήρχετο τό γοΰρι
είς έν γεΰμα, ποΰ γενανϊος
τοΰ Βάρναλ’ άν έδιάβαζε «τό δίχρονο γαϊδούρι;»
πρώτος σπεύδει γΐά νά φθάση καί γευθή περιχαρής.
Κ.— Καταλαβαίνω έμπλεξε μΐά κόρη μεσ’ τ ’ ασκέρι
χωρίς νά ξέρη δτ’ ή σιγή αυτή τόν κόσμον φέρει.
Δωδεκάτη παρά ένα, δταν έφθασε τρεχάτος
Φ.— Καί έτσι έγίνηκε καυγάς περί τής γλώσσης πάλι
I
καί κτυπά σαν ντελικάτος
καί τάκαμ’ ό Γυμνασιάρχ’ ίμάμ μπαϊλντί χαλάλι
εύλαβώς τό χτυπητήρι,
θέλοντας νά'χη τό σκολειό δικό του τσιφτιλίκι
καμαρώνων ξουρισμένος μοίάζων σάν γδαρμένος γάτος
μά καί νά πέρνη τό μισΟ-ό, τούτέστι χαρτζηλίκι
μέ μιά σκέψι στο κεφάλι, δτι δπως είχε γίνει
ι Κ.— Μά πώς; ’Εσύ , στόν τρόπο του δέν βρήκες άσηκλίκι;
ξουρισμένος τελατίνι
καί καυχησιά καί....
έπινόταν στό.... ποτήρι..!.
Φ.—
Μοναχά; κΓ άκόμη νταηλίκι!!
ευθύς νά κατεβάζη
Άλλ’ ή πόρτα δέν άνοίγει!!
αυτός π’ ώς δημοτικιστής τό Βάρναλη διαβάζει,
Φεΰ! κΓ αύτ’ ήτανβ κλεισμένη
ποΰ γράφει γΐά τοΰ γαΐδουρίοΰ τή νΐότη
μά αντί αυτός νά φύγη
«ποΰ τήν άπερνάει στά πισινά του»
έπιμένει, περιμένει...
«ολόρθο, κι’ είναι τ’ άχαμνά του»
καί χτυπά,, ξαναχτυπάει
« δλο άξιότη. »
μά κανείς δέν τόν ακούει, ούτε άλλος τόν κυττάει!
Κ.— Καί τ’ είν’ αυτός δ Βάρναλης.;
καί φρικτή άδημονία πρός στιγμήν τόν περιβάλλει
Φ—
Καθηγητής [έπίσης
πώς μποροΰσε νά μή φάη.!
καί απορώ πώς βρέθηκες γιά τοΰτο ν’ άπορήσης,
κι’ δπως είχε θερισμένη τήν κοιλιά τ’ άπό τήν πείνα
ποΰ κάνει γιά τούς γόνιμους θεούς τήν προσφορά, του
ποΰχε γιά νά φάη μήνα
καί γράφει σάν καθηγητής είς τά ποιήματά του
νά.! ταχύτατα έσκέφθη! καί έστράφη άπ’ τήν κουζίνα!..
«σοΰ αξίζει ένα σφαχτό»
«κοτσανάτο»
Ά λλά ποίά ή έκπληξίς του... δταν πείά ή πόρτ’ άνοίγει.,
«έσένα πρίαπε, ασκημομούρη»
Μέ φιλιά ή υπηρεσία τόν βουτά, τόν καταπνίγει,
«ποΰσαι καί σύ σά'ν τό γαϊδούρι»
καί ένώ αυτός σαστίζει
'·'
«τό βαρβάτο»
άπό μέσα φθάνει γέλοίο τρομερό, ποΰ τόνε... θίγει
καί πάρε καί κατάλαβε άπ’ τήν κορφή ώς τόν πάτο!.
μά κΓ fj πόρτες είν’ κλεισμέναις. "Εχουν άλλους καλεσμένους! [
Κ— Τί λές μωρέ;.. Μ’ έτάραξε! Μοΰ σ’ κώθηκαν δυο πήχες
Μπρέ.!... μωρέ.!... τούς ξεχασμένους.1...
τής κεφαλής μου ή τρίχαις!
μά κΓ ή δοΰλα μή τής φύγη
Φ.— Μονάχα; ’Αμ’ τά ξυλόχτενα; τ’ άσπέδιστο ναμάζι
είς τά χέρια της τόν σφίγγει
κΓ αύταύγείας ρούσσας χάζι;
καί άμέσως ενα πιάτο
άχνισμένο μυρουδατο
Κ.— Καθόλου δέν κατάλαβα μ’ άφτούνη τή σαλάτα!
τοΰ πασάρισε γεμάτο,
Ουτε κι’έγώ: Μον’ τράβαγε, βρέ Κλάπα μου, στή στράτα

ρ μ ,····

m

κι’ είχε κι’ άλλα ή Βασίλω νά τοϋ δώση γιά τή στράτα
κι’ επί πλέον είχεν αΰτη τά κουμπούρία της γεμάτα.ΙΙ
Κι1 ό Κωστάκης δπως ήταν τελείωμένος απ' τήν πείνα
δλα πλέον τά εδέχ-Οη καί νά μείνη στήν... κουζίνα.!,
δταν.... νά! ή πόρτα ανοίγει
καί δ Κώστας κι’ ή Βασίλω άτενίζουνε μπροστά τους
τούς Κυρίους νά μασοϋνε τρυφερά τδ εδεσμά τους
καί δ δύστυχος Κωστάκης υπό ϊαχάς καί γέλοΐα
θέτων τήν ουρά στά σκέλια
μΐά στιγμή δέν πεςιμένει..
μπράφ!... τό κάνει καί τοΰ δίνει!...
καί άμέτρηταις τής σκάλαις τή; κουζίνας κατεβαίνει
καί σκεπτόμενος πώς ήταν τό κακό γΐά νά τοΰ γένη!
δρόμο πέρνει, δρόμ’ άφίνει.!!!

•Υ π ομ νή μ α τα καί π ά λ ιν περί ψήφου τώ ν γ υ ν α ίω ν
ποΰ ύπογραφ ει ό Κ αφαντάρης προσπ οιούμενος τ ό ν ν ί ο ν
,.

Νέαις πάλι’ δχλαγωγίαις
»
φασαρίαις
νέαις διαμαρτυρίαις
π’ άπό χθες τή; ζωντανεύουν Άγγλικαΐς πληροφορίαις
γυναικών ψηφοφορίαις
καί μία κάθε τώρα τήνε βλέπεις κοτσανάτη
νά φωνάζη γιά τήν ψήφο, στή Βουλή πάλι τρεχάτη
μέ μιά δύναμι σπουδαία εναντίον τών τεράτων
τών άνδρών κι’ ΰπερκεράτων
πώπρεπεν οί ά'νδρες νά'χουν διαρκώς ώς καύχημά των
καί νά ληφθή ταχύτατα φροντίς διά τό μέλλον
νά είν’ οί ά'νδρες μαλακοί κι* ώς είδος άνδρεικέλλων
Αυτοί νά κάνουν τά παιδιά,
στο πλύσιμο νά ρέβουν
αυτοί νά μαγειρεύουν
αυτοί νά βάνουν τή ποδιά
αυτοί καί τά κεντήματα νά κάνουνε στο σπήτι
εν φ αΰταΐς νά κάνουνε σουλάτσα, κι’ αλλα, ήτοι,
νά τρών, νά πίνουν, νά γλεντούν, κι’ άκόμη νά καπνίζουν
τ’ απίστομα τ’ ανάσκελα
καί νά φιλεύουν φάσκελα
τόν άνδρα π’ άντικρύζουν
Αΰταΐς νά μποΰνε στή Βουλή
ντυμέναις μ' έσωβράκία
γιατ’ έ'τσι Πρεσβευταί, πολλοί
θ ά πά\μουν νάχουν κάκία
τής δύστυχης ‘Ελλάδας μας
γιά τά γλυκά τους μάτία,
εν φ στο ύστερο μπορεί
μέ μΐά ματιά τους αυθωρεί
πολλά νά πάρουν δάνεια δολλάρια καί άλλα
καί νά γεμίσ’ ή Γκρέτσια άπ’ τοΰ πουλί οΰ τό γάλα
"Ετσι λοιπόν, καλοί μου αστοί, θά ελθ’ ή ευτυχία
δταν θά γίνη βουλευτής ή κάθε μιά... κυρία!
κι’ ετσ’ ή γυναίκες απειλούν νά μποΰνε στήν ’Αρχή!
ή θά κοιμώντ’ είς τό εξής οί άνδρες μοναχοί!
Ε Ις το ν ς φ ίλ ο ν ς δόοτ Θέλουν φ ύ λ λ α ά λ λ ω ν Αριθμών
δωρεάν το ια ΰ τα τώ ρα ά π ο ίτ ίλ λ ο ν τ ’ έξ η μ ώ ν ,
μ ά νά dneirdnx’ 6<Jot Θέλτε s p iv κι* αΐττά έξαντληθοΰ ν
γ ια τ ί τότε δέν μ πορούνε ίξ ά ρ χ ίς νά τν π ω θ ο ΰ ν .

Καί τή Μ όδα χαιρετίζω
γ ιά τής φουοταις κ α ί ... σαστίζω
Νά λοιπόν., δπου κ’ ή φούσταις δέν θά είναι πείά κονταϊς
μέ τή μόδα ποΰ τό θέλει νά κατέβουνε κι’ αΰταΐς
κι’ Ιτσι παύουν ν’ ανεβαίνουν
κι’ άρχινοΰν νά κατεβαίνουν
κι’ δλα τάλλα τους μαζή
καί νά ίδοΰμε ποια τώρα τά φουστάνια θά προφθάση
πρώτη νά τά κατεβάση,
κι’ ώς ακούω μέ τό... τοΰτο βρήκαν θέμακι’ οί χαζοίΐ
Κι’ ετσι επάνω μεσ’ τήν ώρα
π’ αστυφύλακες μέ φόρα
πρός αποφυγήν τής λύσσης
φόλαις ρίχνουν πριν ξυπνήσης
είς τά δόλια τά σκυλιά,
καί οί κυνηγοί επίσης
σ’ άπειλοΰνε άν θελήσης
πρός αυτούς ν’ άντιμιλήσης
μέ δυο σκάγια στήν κοιλιά,
μέ τό δίκηο τους κι’ αυτοί
κάθε φοΰστα κεντητή
θά κοντίνη μέχρι τρέλλας
καί μονάχα θέ νά μείνη κάθε φοΰστα καμαριέρας
καί δυο άλλων ποΰ τά μαΰρα τούς πηγαίνουνε πολύ
κι’ δπου κάθουνται τά πόδια μ’ έ'να θόρυβο μεγάλο
τώνα βάνουν στάλλο επάνω
καί τής βλέπω καί τά χάνω
κι’ δ καθείς κυτά, θαυμάζει καί φθονών γι’ αΰταΐς μιλεΐ
κι’ δπως γίνεται στό πάρκο, σάν χορεύουνε στο μπάλλο
κι’ ό καθένας έκεϊ βλέπει πότε τώνα,. πότε... τάλλο
κι’ εγώ βλέπω καί λιγώνω
μά φωνάζω πάλι, άς βλέπω! Ά ς τής βλέπω! κι’ άς πληρώνω
Τέτοιο θέαμα μ’ αρέσει καί χαραΐς μοΰπροκαλεΐ.

Τ ούς Φ ρ α τ έλ λ ο υ ς χαιρετίζω μ ’ α νυ π όκ ρ ιτη χα ρά
ποΰ έφθάααν ά νά π έν τ ε στοΰ Φ α λ ή ρ ο υ τά νε ρ ά
Καλώς ήλθατε, Φρατέλλοι, στοΰ Φαλήρου τά νερά
μέ τ’ άνεμου τά φτερά
καί σκιρτά κάθε καρδία
τώρα άπ’ τήν ’Ισπανία
καταφθάνει άπειρία
ειδικών νά συσκευάζουν στά βαρέλια τά σταφύλια
καί φιλώ τά δυό σας χείλια
μέ αφάνταστη χαρά
Καλώς ήλ{>ατε, Φρατέλλοι, στοΰ Φαλήρου τά νερά
μέ τ’ ανέμου τά φτερά
κι’ ή ψυχή μου άναγαλκίζει καί σάς βλέπω τρυφερά
νά πετάτε στον άέρα
στον γαλάζιο τόν αιθέρα
τριάντα πέντε στή σειρά
Καί παρακαλώ σας μόνον δταν φθάσετε στήν Πόλι
ποΰ τήν καμαρώνουν δλοι
νά μοΰ τήν καλοκαρδίστε
καί νά μοΰ τήν χαιρετίστε
κι’ εδώ πάλι νά γυρίστε
υγιείς καί μέ χαραΐς
άπό πέντ’ αεροπλάνα είς επτά σωσταΐς σειραΐς

„

Γ ιά τ ή ν δίκη τώ ν Κ ουμπαίω ν, τούς Κ ορφιάταις στα[ματώ
τούς συγχαίρω , τους δχυμάζω
τούς δ ίπ λο χαιρετώ
Εις τήν χώραν ποΰ σέ κλέβουν δπου πας και περπατάς,
σέ ρωτούνε τούς Κουμπαίους διατί δέν τουφεκάς;
είς τόν τόπον, ποΰ σέ κλέβει ό μπακάλης κι’ ό ψωμάς
αγαθοί μου, Κερκυραΐοι, δλοι τάβαλαν μέ σάς
Είς τόν τόπον ποΰ σέ κλέβει ό χασάπης κΓ ό ψοιράς
φταίει ή Κέρκυρα, σοΰ λένε, ποΰ δέν κόβει τούς ληστάς
Είς τόν τόπον, ποΰ οί μεγάλοι τρών’ τά σάλια τους μ’ αύτούς
καί τούς βλέπεις νά γλεντάνε μετ’ αυτών, χειροπιαστούς!
μ’ άκοΰς μόνο νά σοΰ λένε
οί Κορφίάτες μόνο φταίνε.!!
Είς τό Κράτος, ποΰ τό ξέρεις, αν τό Κράτος σέ ληστεύει
μΓ ό τσαγκάρης σου, κι’ ό ράφτης, κΓ ό εργάτη; σου σέ κλέβει
Τώρα βρέθηκε ποιος φταίει
κι’ είν’ αυτοί; Οί Κερκυραΐοι
καί κατόπιν οί Κουμπαΐοι
κΓ δχι δσοι μετά τοΰτων εύωχοΰντο ελεεινοί
καί ποΰ σήμερα περνάνε γιά μεγάλοι καί τρανοί...!
’Εδώ πέρνεις ζευγολάτη
καί στά φέρνει καί στά πλάττει
ίσα Ιφάδι καί στιμόνι
κι’ ώς νά πής εσύ αφιόνι
μία φέτ’ άπό τήν πλάτη
ώς καί τοΰτος σοΰ τραβά
καί γιά τό καλό σπολλάτη
έισι μένεις αμανάτι
είς τό τέλος τοΰ καυγά
κι’ δλοι νάτοι, ποΰ σοΰ λένε
οι Κορφίάτες πάλι φταίνε
ΚΓ εγώ στέκω καί θαυμάζω τάς δηλώσεις των αύτάς
καί φωνάζω, Κερκυραΐοι, σάς θαυμάζω δσο μπορώ,
ποΰ δέν θέλατε νά φτίάστε μία τρΰπα στο νερό!
Γιατί τρύπα στο νεράκι θάταν άλλη καταδίκη,
Κ ι’ αυτό είναι ή αλήθεια, κΓ άς φωνάξουν άλλοι... φρίκη!
Είναι σήμερα γνωστό
είς τόν κόσμο τόν σωστό
δτι πάντοτε φωνάζει ό ληστής ό μουσαφίρης
γιά νά φυγχι ό νοικοκύρης!
κΐ’ εγώ Κέρκυρα φωνάζω, μπράβο, Κερκυραΐοι, ένόρκοι!
π’ έδικάστε σάν άνθρωποι
κΓ έβαρέστε τό σαμάρι γιά ν’ άκοΰση τό γαΥδοΰρι
μ ’ ενα μπάτσο, γερό μπάτσο, στών επίσημων τή μοΰρη
κι’ ετσ’ έμείνανε κΓ οί γάταις γύρω, γύρω άπό τό πτώμα
μ’ ανοιχτό μονάχα στόμα!

’Α π ’ δαα βλέπω , κΓ είδ α
είς τ ή ν Π άτρα, σκίτσα λ ίγ α
Μελλοδράμματα λοιπόν καί σινεμά
καί θεάματα πολλά
μάς κατέκλυσαν καί σκέπτομαι καλά
ποΰθε βγαίνουν μέ τήν κρίσι τά ψιλά
ή μή χάσαμε, στή ζέστη, τά μυαλά.
Μά κΓ εν τούτοις καί δ μώλος δέν αδειάζει

κάθε βράδυ άπό περίπατο δεινό
κι’ ό καθένας περ’πατών διασκεδάζει
μέ τή σκέψι καί μ’ αέρα ερατεινό
Καί παράπονο μονάχα έ'χουμ’ ενα
πώς σκοντάφτουμε πολλάκις στο στενό
κι’ άν ή θέλαμε νά ίδοΰμε καί κανένα
τί τραβάμε στριμωγμένοι, ξέρω ’γώ!
άχ! μά πότε θά τόν φτιάσουν τόν λιμένα
αδελφοί μου Πατρινοί, σέ ποιον καιρό!;
Έ π ί τέλους! δέν χωνεύεται καθόλου
ή κατάστασις αυτή ή ελεεινή
κι’ δλα πάνε τό λοιπόν κατά διαόλου
καί ό Μώλος σας άκόμη Πατρινοί
Μά ’σείς πάντοτε κοιμάσθε, τί χαμπάρια,
δέν κυτάτε ούτε γρΰ γιά προκοπή,
μοναχά τοΰ Ριομα'ίδη τά ντουβάρια
καί χαιρώστε π’ δ καθένας σας μπορεί
έκεϊ δ τι νά κατ.......

Π ερί έντο α 8 ιο λ ό γω ν
ή ά ντερ ο π α το ο λ ό γ ω ν
Οί Πατσολόγοι έώρτασαν προχθές μέ τή σειρά τους
σύν γυναιξί καί τέκνοις τή γίορτή
καί προσφέραν’ είς γαρδούμαν τ’ άντερά τους
μέ τό εξαίρετο κρασί
ποΰ ό φίλος Τσακιστός μέ τή χαρά του
πάντα πρόθυμος πρός πάντας, κουβαλεΐ
καί μάς φωνάζει τσόκ—γιασά
καί πηλαλεΐ
μετά κοκορετσάδας καί πατσά!
Κ’ ενα μπράβο τοΰ Προέδρου στέλλω τώρα
πώχει γίνει θαυμαστός
καί τοΰ Χρόνου! νάναι πάλι καλή ώρα
καί νά είναι πάλι δ ίδιος Τσακιστός

’A n ’ τό Α ΐγ ιο ν συστάσεις πάλι ό Βέρρας άποστέλλει
τά κορίτσια νάναι πάντα αρετής υπογραμμός
γιατί έτσι μόνον, τότε, 6 καθένας θά τά θέλη
καί θά βρίσκεται άμέσω; εκλεκτότατος γαμβρός
άλλως άν τήν ήθική'τους δέν φυλάττουνε.,. συχνά
ό κυρ’ Βέρρας <τήν «Καμπάνα» θά κινφ“ νά τ^ς ξυπνξί

Σ τή λη Α λληλογρα φ ίας
διά λ ό γ ο υ ς π οικιλία ς
μέ ό λ ίγ α ς α γ γ ελ ία ς
Στο if μ εσ ίτη Έ λ —Γκΐν τό γ ρ ά μ μ α
Α παντώ , π δ ς ή Κ α μ π ά ν α
δέν ίδ ρ ύ θ η γ |ά νά κ ά ν η ότόν καθένανε ρ εκ λ ά μ α
κ ι’ οπ ο ίο ς θ έλ ει τέτοιο π ρ ΰ μ μ α
δ ίχ ω ς ν ά μ ά ς κ α μ α ρ ώ νη
είς δ ρ α χμ ά ς άς μ ά ς π λ η ρ ώ ν η
κ α ί το ΰ γ ίν ε τ 'έ ν τφ ά μ α .
Σ τά θεά μ α τα τά τόόα κ α ί τά τόόα όινεμ ά
•Η «Καμπάνα» όΛς θ ν μ ίζ ε ι μ η ν ξεχνάτε το ΰ Βονρνά
τό π α ρ κ ά κ ι π ο ΰ ’κ εϊ πέρα
φρέόκο πέρνετε άέρα
κι* ένφ θέα μ α ώ ραίο μηρός ότά μάτ}α <ίας γ ε λ ά
Λ βραδε^ά γ λ ν κ ά κ ν λ ά

