« Λ

θά βγαίνη πάντα τό πρωΐ έκάστης Κυριακής
κι δ Ά ρ β * 5 θαν’ υπεύθυνος συντάκτης κι’ Ιδρυτής
’Α ριθμός έπ τά τοΰ φύλλου

Έ τ ο ς χ ίλ ΐβ » ’ έννηβκόοίο κ ι’ βίποοι κ ι' *ννηα

Έ τ ο ς πρώτον άριθμοΰμβν

κι’ βίς τά ς Π ά τρ α ς καχοικοϋμεν

κ ι’ άποχή γ ϊά «πήδο» ψύλλου

κι’ή Βουλή κ αθώ ς » η γ α ίν .ι δέν θ ά βγάλΏ τή χρονίά

Ε Ις δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν
κ ι' Βίκοο’ πέντβ τ ’ ίξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν
γιά τά ξένα μέρη όμως δυό δολλαρια, κι αυτα
«1- τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ιο το λ ά ς καί συνδρομάς
προσω πικής μόνον σ’ «μάς
Δεκαέξ’ ’Ιουνίου μηνός
Τοΰ καθβ φύλλου ή τιμή
βίναι

μονάχα

μ ΐά

τραγικός Κ αστοριώ ν π νιγμ ός

δραχμή

M e τ ή ν ζέα τη ν, ώς ε ιπ ε ίν , τής έπβχήδ»
ν ί β ν κή ρυγμα xoti ν έ « ς άπβχής.
Άστραψεν, ώμίλησεν
καί σφοδρώς ήπείλησεν
πάλι δ Παναγή;!!
και προέβη κι* εις δηλώσεις εκτενείς
γϊά τούς δυο επιφανείς (!)
προκηρύσσων άποχήν εκ τής Βουλής
καί τ’ άκοΰσαν ΒουλευταΙ περιχαρείς
πώς μπορούν νά πάν ώς τήν.. Πατρίδα τους
νά ξαπλώσουνε ήσύχως τήν άρίδα τους.
κ ι’ ε τ σ ι., θέλεις ζέστη κάνει., θέλεις βρέχει.!
δ μισθός τους άπό πίσω τους θά τρέχχ],
ενώ οΰτοι θά κοιμώνται μακαρίως,
ή θά τρέχουν στής δουλίτσαις τους άγρίως!.
άφοΰ τώφερε καί τοΰτο δά ή μοίρα
τών Βουλών νά μή πατοΰνε πεία τη θυραί
Άστραψεν., ώμίλησεν
καί σφοδρώς ήπείλησεν
πάλι δ Παναγής!!
καί προέβη κι’ είς δηλώσεις εκτενείς
άποφεύγων τά σκαλάκια τής Βουλής
κι’ δ Λευτέρης ποΰν’ δ "Αρχών τής Φυλής,
Παναγή μου, τοΰ φωνάζει, ξαναγύρισε
γιατί Εγινες αΙτία τής φυγής;
Πέρ’συ κάηκε!., κι’ εφέτος σοΰ Ιμύρισε..;
Καί οί άλλοι ’Αρχηγοί επιφανείς
τόν Ικάλεσαν κι’ αυτοί, ω ί ευγενεΐς,
δπως κάμη τακτικήν μεταβολήν
μετ’ αυτών νά μοιρασθή τήν προσβολήν

Ά λλ’ εκείνος., όχι!! Τί σεισμός!,
τί φρικτό; λιμός -ξε καί
Επιμένει, «β
~ καί δηλώσεις
_
___
Ά χ ! Θεέ μο?! Έ λ α τώρα μόνος ράσταχτα
καθώς έγιναν’ ’δώ πέρα κουλουβάχατα!
Θυμωμένος τό λοιπόν ό Παναγή;
επιμέν’ είς άποχήν εκ τής Βουλής
καί κυτάζεις καί σαστίζεις κι’ άπορεΐς
κι’ άποτέλεσμανά βγάλης, δέν μπορείς.!
Μία νέα πυρκανά άπό νέα μίση
τήν ‘Ελλάδα μας ζητεί νά τσουρουφλίση
δ,τι άπόμεινε κι’ αυτό νά τό ξοφλήση
καί δέν ξέρω... ποιος θά πίάση νά τήν σβύση;
Παναγή μου, ελα κι’ άφησ’ τα ινατια
καί άνέβα τής Βουλής τα σκαλοπατία,
νά χαρής τά δυό σου μάτία!
Ιλα πίστεψε στοΰ Πλάνου τήν ψευτιά
κι’ £λα σβύσε τέιοΐα π ’ άναψες., φωτιά!
Έ λ α κι’ άφησ’ τά ινάτια
νά χαρής τά δυό σου μάτια!
μή μέ κάμης γϊά τή χάρι σου κι’ εμε
άχ! νά πΐώ τό.. σουμπλιμέ!
Μέσ’ τό κύλημα τοΰ χρόνου
ξέχνα τ’ δνομα τοΰ φόνου,
τοϋ κρυφοΰ, φρικτοΰ σου πόνου!
Σβΰσ’ τό θρήνο καί τό πάθος
σ’ εξη τάφων φρικτόν βάθος
άφοΰ τίποτε δέν κάνει καί μιά τέτοια σ’ άποχή
στών μαρτύρων τήν ψυχή!

‘Ω ς συμβαίνει στό ρ ο μ ά ντ ζο τοΰ μ εγά λου Λ α ντσ ελό - I
[του
τοΰ ηοδόσφαιρου αγώ νες μετά κρότω ν βαρελότου
V

Κατά τών Καρακουλιάμπρος τοΰ νησίοΰ
—ντρανία
οί Ι Ι α ν α χ α ΐ χ ίππόται έμαχέσαντο δεινώς
μέ σκουσμάρία, βαρελότα, μέ τρουμπέτες καί ροκάνια
μέ φωνάραις
καί μ’ άντάραις
μέ κουδούνια καί τσοκάνια
κι’ ετσι πήραν τό βραβείο οι μισοί περιφανώς
καί οί άλλοι ήμίσεις πάλι, ήτημένοι προφανώς,
αν καί πάλι άμφισβητοΰσι τόν αγώνα αυτόν τρανώς,
δπως άλλοτ’ ό Κιχώτος καβαλών τόν Ροζινάντε
κι’ ήκολούθει ό Σάντο Πάνσε
έπηδοΰσαν άπ’ τής τάβλαις μυκτηρίζοντες δεινώς
κι' έχαιρέτα, έχειροκρότει δ παμφίλτατος Χ ^νός
καί δ Μίστος τόν κυτοΰσεν άπ’ τή φούρκα πελιδνός
κι’ δ Άνδρέας μέ τούς άλλους άποροΰσαν τί χρή δράν;
κι’ δ Σωτήρης άπαντοΰσεν είς τούς πάντας μέ χαράν
κιτρινόμαυρον σημαίαν στόν κοντόν επάν’ όραν
Καί τό σφρίγος τών άρρένων τούτφ τρόπφ έξηντλήθη
είς άγώνισμα σκληρόν
δπως είναι δά, τό τόπι, κι’ δπως έγινε κι’ εκρίθη
στόν δικόν μας τόν καιρόν
κι’ επί τών αυτοκινήτων δ άγών έσυνεχίσθη
κΓείς τήν πόλιν επί τέλους μέ χαράν έτερματίσθη!
Κατά τών άνεμομύλλων δεινοτάτ’ υπήρξε πάλη
^ ^ ^ Ι^ ^ Ε Σ ά ν ^ ^ £ Η ||£ * Λ η Νί-η! Ά χ ! τί άθλησις μεγάλη!
πο«νμ·< σοβαοό
και < ^ ^ ^ Μ ^ Β Ι ^ Β Ρ ^ τ λ ε ϋ μπώλΐ Δέν ·είν’ μι\«ρόί
Νίκη Σάντσο! τέτοια «άληΐ
δέν συνέβη πουθενά.!!
Λοιπόν δπως τής σαρδέλλαις τό παιδάκι τοΰ μπακάλη
τελαλεΐ σαράντα μία κΓ εβδομήκοντα στήν άλλη
Βγάλτε μιά φωνή μεγάλη!
νά γενή κΓ αυτό χαλάλι
μή μας έρθουνε καί πάλι
άλλα χρόνια μπροστινά!
Καί νά ίδώ Όλυμπιονίκας φημισμένους άθλητάς
δπως άλλοτ’ εΐχ’ ή Πάτρα μέ στεφάνους νικήτας!

Πώς συνέβη τό π ουργκ ά το ν ά γλυτώσ^ τό κορίτσι
καί άκόμα ν ά τό πάη... πρ(ται...., πρίτσι...
“Ενας νέος εύγενής έκ γενετής
κατεθέλχθη άπό τό νάζι κάποΐας κόρης ζηλευτής,
άλλά δίχως νά τό ξέρουν κι’ οί γονείς
κι’ έτσι έδωσε καί λόγον διά γάμους προσεχείς
κι’ άνεπόλουν πείά κΓ οί δύο τέτοιο μέλλον, ευτυχείς
καί αί σχέσεις έπροχώρουν τακτικαί καί συνεχείς!
ΚΓ δταν πλέον, είς τά χείλη είχε φθάσει τό ποτήρι
τής μικρής ή πόρτα ανοίγει, σάν κτυπα τό χτυπητήρι
κΓ ενας νάνος υπηρέτης άπό ’κείόν τόν κακομοίρη,
σάν δέν είχαν έρωτήσει καί οί δυο τό νοικοκύρη,
καταφθάνει έσπευσμένως μέ τάς χεΐρας του προσφέρων
?να φάκελλον ογκώδη, πρός τήν κόρην άναφέρων

νά δεχθή μ’ υπομονή
δσα φέρει καί στους δύο μία μοίρα άλγεινή.
Νά μή κλαύσχ), νά διαβάση δίχως κάν νά ταραχθή
άφοΰ ήτο τυχερό τους τέτοια μοίρα νά βρεθή
καί τό νήμα τών ερώτων νά κοπή γιά.. μιά.. στιγμή!
Κι’ έτσι πάλι δ υπηρέτης μέ τόν τρόπο πούχε μπή
σπεύδει νά ξεκουμπισθή.

· · · · · ·

· · · · · · ·

Φεΰ! τί τέλος τών ονείρων.!
άφοΰ τώρα πείά δ νέος άπερόφησε τό μΰρον.!!
Καί ή νέα δίχως πλέον εξηγήσεις νά θέληση
καί προτοΰ νά λησμονήση
στο πλησίον φαρμακεΐον τρέχει άμέσως νά ζητήσχι
δηλητήριον, ποΰ δίνει ενα... θάνατον ταχύν
ταραγμένη,., κι’ ό σπερτσέρης είς τοιαύτην ταραχήν
πουργκατίφ πολύ διπλώνει καί τής δίνει στο., χαρτί
συνιστώντας νά προσέχχ) σέ κανένα μή τό είπή
καί τόν βάλη φυλακή
καί ή κόρη είς στο σπήτι τρέχ’ άμέσως νά τό πΐή
Καί σάν τώπιε!.. Τί τρομάρα!. Τρέχει άμέσως άπό ’κεϊ
.
στοΰ γΐατροΰ, κΓ άλαφίασμένη νά τήν σώση άπαιτεϊ
κι’ εν’ άντίδοτον ζητεί
καί κυτάζει ώς πεθαμμένη μέ μεγάλην ταραχήν
μέ τά μάτια καρφωμένα είς ύστάτην προσευχήν
στοΰ γιατρού τήν δροφήν.
Γιατρέ!., τρέχα!. καί πεθαίνει κάποια κόρη,., σαν τρελλή
στο Γιατρό ή Νοσοκόμος τοΰ φωνάζει μ’ άπειλή
καί τής βγάνει λίγο, λίγο τό λευκό πουκαμισάκι
κι’ αλαβάστρινο πετάχθηκ’ άπό μέσα τό κορμάκι
καί δύο μήλα, δύο κυδώνια δύο λεμόνια στουμπωτά
έφανήκαν φουντωτά
κι’ δ γιατρός άνατριχιάζει, ποΰ τά βλέπει ενώ ρωτά...
καί έκείνη τ’ άπαντα
«Γιατρέ! επία τό φαρμάκι κι’ έτσι τώρα., νά!! πεθαίνω
Γιατρέ σβένω
κάτι νοιώθω στά άντερά μου νά μέ κόβη, ώρισμένο
’Άχ! πεθαίνω!
τή φτωχούλα μου ζω’ί’τσα, Γιατρέ, σώσ’ την άργοσβένωΐ
*Αχ!τί νοιώθω στ’ άντεράμου! άχ! Γιατρέ μου δέν π., προφθαίν®
Καί στο κοριντόρ πριν φθάσχ)
δλα πείά τάχει ξεχάσει!!.,
σέ δεινή εύρέθη θέσι
σάν δέν είχε ποΰ νά...
κΓ δλα.. ’γίνανε., έν τάξει., άπ’ αυτή τή σουσουράδα
τά στρωμάτσα,., τά σεντόνια... τό πί... πί καί ή άπλάδα
ΚΓ έν δλίγοις τά μαζώνει μ’ άλλα λόγια ή δεσποινίς
τό πουργκάτο τήν γιατρεύει, κι’ ή αυλαία τής σκηνής
κατεβαίνει,, κατεβαίνει... γιά νά μή τήν δή κανείς
κι’ άπ’ τό χείλος τής αβύσσου Ιαχή φθάνει φωνής
ενας έρως τής φωνάζει άπ’ έκεϊ, περιφανής
άλλ’ ή κόρη φεύγει, τρέχει νά κρυβή.... περιαλγής,
γιατ’ δ έρως τής έφάνη ταπεινής καταγωγής!!!
Τό συμβάν έδώ τελειώνει
κι’ έπιμύθιον δέν έχει!
Ά λλη δ νέος στεφανώνει
καί τήν πρώτη φασκελώνει
Μά κι’ εκείνη.... γι’ άλλον.... τρέχει·!!

‘Ο Φ ά π α ς μέ τ ο ν Κ λάπα συζητεΐ
αάν τ’ είδ ε άπό τ ή ν ά λλη Κυριακή
Φ.— Βλέπω σήμερα, βρε Κλάπα, μέ χαρά νά μέ κυτφςΐ
μήπως σοϋρθαν τά καράβια μέ τ^ς λίραις καί μετράς;
η........
Κ.—

Κ.— ’Εγώ βλέπω καί τόν Μάρκου κι' έναν πώχει φαβορίΐοα,
καί νά ϊδής άν θέλεις σήκω στών ποδιών λίγο τής μύτοας
Φ.— Δέν πειράζει κι’ έτσι βλέπω τοΰ Ρεμποΰ τήν δεσποινίδα
μέ τ’ ωχρό σωμόν κουστούμι, τόν Ρεμποΰ.....
Στάσου γιατ’ είδα
τόν κυρ Μίμη ποΰναι τώρα δικηγόρος μοναχά
καί τόν φίλον Γεωργίου ποΰ στο πιάτο κυνηγά
καί πρό πάντων μιά αμαζόνα κυνηγόν μά καί Κυρία
κι’ άλλους κυνηγούς άκόμη, πούρθαν γϊά τή συνεδρία
πούχε θέματα σπουδαία κι’ εν πρό πάντων εκλεκτόν
τά παπιά νά κυνηγήσουν εις τό Παναχαϊκόν..!
Φ.— Κι’ εγώ βλέπω τή Καλλιόπη τή Γερούση πείά κυρία,
καί τόν φίλτατον τόν Τράγκαν, μ’ άρζαντέ δέ τή Μαρία
τοΰ Γιατροΰ, τόν Λεωνίδαν ποΰ κατέφθασεν άργά
ένφ παίζετ’ ή Ραμόνα άπ’ τό τρίο μας γοργά...
Κ .— Βλέπεις άλλαις;

Κ.—

Καν’ τίποτε δέν έχω! μά μ’ άρέσ’ ή μουσική
ποΰ δέν ήξερα πώς εχει εδώ κά&ε Κυριακή
καί άκοΰω καρφωμένος στήν ώραϊα αυτή ακτή,
ποΰ τήν έκαμε νά λάμπη ό Δημήτρις δ Βουρνάς
π’ άλλοτ’ ήτο νά τήν βλέπης μοναχά, καί νά ξερν$ς
τώρα νά... τό κΰμα’ αγάλι
ποΰ ξεσπάει στ’ ακρογιάλι...
Φ.— Ξέρω σωφερ’ αναμνήσεις τοΰ παληοΰ σου τοΰ καιροΰ.
Κ.— Κολοκύθια! ’Αναμνήσεις! ’Έτσι λέου! στά κουτουροΰ....
Φ.— Τότε δέν κυτάζεις γΰρω, σύ ποϋ ξέρεις νά μοΰ πής
τής κυρίαις, τά κορίτσια, τούς κυρίους ποΰ θά ίδής.
Φ·—
Πώς δέν βλέπω! καί γρηαΐς μά καί κορίτσια
Κ.— Ευχαρίστως καί αρχίζω αυθωρεί γϊά νά σοΰ είπώ
ποΰ θά πιάνουν νά μοΰ κάνουν άπό αϋριο καπρίτσια
σαν τί βλέπω, τί μπανίζω ?
μά καί ποΰ μπορώ νά ξέρω τόσα ονόματα πολλά
σάν τό μάτι μου γυρίζω
ποΰ καί τούταις ποΰ γνωρίζω μοΰ σηκώσαν τά μυαλά;
κι’ άπό κείθε κι’ άπό 'δώ
Μά κι’ άν δλαις τής ξεχασω σοΰ τό λέγω, Φάπα, νέτα
δέν ξεχνώ αυτήν ποϋ δείχνει τήν κοκκίνη καλτσοδέτα
Λοιπόν! Βλέπω πρώτα μία ποΰ 'παντρεύθηκε προχθές
Κ . - Κι’ εγώ πάλι δέν ξεχνάω τής καλαΐς τής παραμάναις
μέ στοΰ έρωτος τά δίχτυα τυλιγμένη., άν τήν θές:
παχουλαΐς, καλοθρεμμέναις καί ασήκωτα!ς νταρντάνβς
καί τής κόραις πάλι βλέπω τοΰ φιλτατου μου Παπά
καί δυό Μπρούκλιδες ποΰ θάρθαν, χθές, προχθές ααώ
μέ τά κίτρινα τήν Καίτη και τή Μαίρη δλο φωτιά.
ποΰ πολύ χειρονομοΰνε
[τής στάνες
φ.
Δέν μοΰ λές ποίός είν’ εκείνος ποΰ κι’ εσύ κυτας νά βρής
καί
τήν
τάξι
άνησυχοΰνε,
Κ.— Ε ίν’ δ Συμβολαιογράφος φίλτατός μας Σαφαρής
κι’ έτσι στάπα ενα, ένα, φίλε, Φάπα, μέ τήν τάξι
Φ.— Καί εκείνη έκεϊ πέρα στή βεράντα ή κυρία
κι’ δτι βρέξη άς κατεβάσω
ποια είναι, δέν μοΰ λές;
Κ.— Περασμένα μεγαλεία
καί διηγώντας τα νά κλαΐς...
Κι’ άπ’τό τρίο τής
Φ.— Καί ή χόρη μέ τά μαΰρα;
πόσους είδα νά
Κ.—
Γκίκα λέγεται κι’ αυτή
Μά δέν βλέπεις τόν Ή λία δικηγόρον άπό ’κεΐ;
Φ.— Πέμπτη απόψε! Μήν έπήγες στήν εξέδρα νά μοΰ πης;
τήν κυρία του, ποΰ μόδας παναμά φορεΐ πλατύ.;
Κ.—γ Πώς; Έπήγα; καί άν θέλεις νά τ’ άκούσης, νά σταθής:
φ _ "Ενα δάσκαλο κυττάζω καί άκοΰω μία ηχώ
Πρώτος ποΰπεσε ’μπροστά μου ήτ’ δ φίλος Γεωργίοο
τάχα τ’ έπαθε κι’ έκόπη κάποιο περιοδικό
κι’ ή Κυρία του επίσης, τό παιδάκι τοΰ ίδίου
ένφ, φίλε, ου μήν αλλά
δ καλός Τριαντάφυλλου, δικαστής, ή Σαμαρά
πολλοί δώσαν τά ψιλά;
ή ώραϊα μέ τά μαΰρα, ποΰ τής πάνε μιά χαρά,
Κ.— "Ασ’ τ’ αστεία κι’ έλα κΰτα τήν Καιτοΰλα Άγγελοποΰλου
καί ή Άθανασοπούλου μέ ωραίο βεραμάν
μ’ εμπριμέ, καί μέ τά μαΰρα τήν κυρία Τσουκνοπούλου
καί δυό κόραις ποΰ τά ιδία κι’ ή δυό πάντοτε φοράν
τήν κυρία Ρηγοποΰλου τήν κυρία τοΰ Κουκοΰλη
δ Βγενόπουλος δ Τάσης δικηγόρος, ή Τζουρά
τήν κυρία Βλάχου άκόμη μέ σιέλ καί τήν Κουντούρη,
καί δ Τόφαλος δ Μίμης συνοδός τής αδελφής
ποϋ τραβά τό καροτσάκι τοΰ μικρούλη της μπεμπέ
Π ’ άν στον χέρι αυτός σέ πίάση πάς νά ξεμολογηθης
μέ τό μπέζ παλτό, κι’ έκεΐθε τήν ’Ακτίνα μ’ εμπριμέ
δ Γίωργάκης Γεωργίου δ σεμνός πολιτευτής
τή γλυκείά τήν αδελφή της μέ τό σάξ τό ανοιχτό
καί δ Τσάμης. 'Ο ’Ακρίδας ποΰταν πρώτα βουλευτής
καί τόν Μάκη π ’ άργά φθάνει μέ τό βήμα του τ’ αργό.
Φ.— Μήπως είδες τόν Μαλφίζα;
Φ.— Τό Φιλόπουλο δέν βλέπεις,ποΰ κυτάζει άπ’ τά γυαλλιά;
ποΰ τόν είδα παρ’ αύτίκα
τον παλαίμαχον τής πέννας;
μέ τό Γιώργο τόν Πλατύκα
Κ.—
Καλόν μώβαλες μπελιά
Κ.—
Πώς; κι’ άκόμη τήν Βανία
Σ ' απαντώ λοιπόν πώς βλέπω τήν καλή Στεφανοπούλου
τήν τούπίκλην Ρηγοποΰλου καί άκόμη είδα μία
τήν ωραΐα τή Ματίνα, ήγουν Βλαχαϊτοπούλου
πουρθ’ άπό άλλη πόλι κι’ έφοροΰσε σκαμπιστό
ποΰ ώραϊα τής πηγαίνει τό πολύχρωμο μαντύλι
μώβ κοστούμι κι’ έξυνόταν δυό φοραϊς είς τό λεπτό
κι’ έκεϊ δά κατά τήν άκρη,τήν γλυκείά τής Φούλας φίλη
’Αλλά ήτανε κι’ δ Ζέζας στή δική μου τήν παρέα
μέ μπλέ κόκκινο κουστοΰμι τής μικραϊς Κολυροπούλου
κι’ έφοροΰσε σαντακροϋτα ποΰ τοΰ πήγαινεν ώραϊα
τό Μαρίνο, τήν κυρία Έψιλον ’Ανδρικοπούλου
μά δ Κώστας σάν τή σφήκα στής Καμπάνας τόν συντάχτη
καί τή Φούλα καί τό Γιάννη
έβγαλ’ δλο του τό άχτι
κι’ αν δ Μπίλλυ δέν έρχώταν θά τόν είχε τελειωμένοί
Φ.—
Κΰτα, Κλάπα, Μπεχλιβάνη,
Φ.— Μήπως είδες καί τό Λόλο ποΰ τόν λέν’ χαριτωμένο;
Καί τόν ’Αντεισαγγελέα Κατωπό—ποΰ σέ κυτα
τόν Φωκίονα ποΰ έχει τό ψαθί καταργημένο;
τόν ’Εφέτη Χανζηανδρέου μέ το σκύλο του κοντά

II ΚΛΜΠΛΝΛ
Κ.— Και τόν ενα και τόν άλλον κι’ ενα παραστρατημένον
ποΰ τριγύρω τ’ έκυττοΰσε σαν χαζός δλη τήν ώρα
σάν νά ήρθ’ άπό τήν Κοΰβα ή άπ’ άλλη κάποια χώρα
καί συνέβη άπό τό νάζι νά τοΰ πέσχ] τό τσιγάρο
καί νά κάψη τόν κουμπάρο
άπ’ τήν τόση τ’ άλλαλίά
δίπλα μεσ’ τήν ΙΙετραλιά
Φ.— Ή Κολοκύθα δέν ήτο;
Κ.
Πώς; Κι’ ή Παναγίωτοπούλου
μέ τά δυο γλαρά της μάτια και αί Δημητρακοπούλου
ό κομψός ό Λεωνίδας μαζύ μέ τήν Ίατροΰ
δ Μοσχούλας, δ Γαρέζος, δ Σαρλής και ή Γιαννίοΰ
δ κυρ Μίμης Οίκονόμου άβοκάτος και αυτός
δ Ραστής, αί Γιαννοπούλου καί δ Πίπης δ σωστός
καί μέ κόκκινα προσέτι εύρισκότανε κοντά
στήν Καρέρ, ποΰ έφοροΰσε βεραμάν, ή Γόνατά
δυο φίλαις ποΰ τής βλέπεις μαζή πάντα, τακτικά!
Φ.— Δέν μοΰ είπες εάν είδες καί τόν φίλο Πανουτσάκη
Δικηγόρο Θοδωράκη
Κ.— Καί αυτόν άκόμη είδα, μά καί τήν Πανουτσοποΰλου
είς τό μώλο νά γυρίζη μετά τής Σωτηροποΰλου
καί τόν Πρόεδρον έπίσης είδα τών Πρωτοδικών
νά δροσίζετ* έκεϊ πέρα μετά κόπον άρκετόν.
Κι’ άλλαις ειδα π ’ άν ’δώ πάλι, εκεί πέρα θά σοΰ πώ
άλλά τώρα δέν τής λέγω μήπως παρεξηγηθώ
σοΰ ύπόσχομ’ δμως πάλι
νά σοΰ ψάλλω μέ τήν άλλη
^ής Πλατείας τών Συμμάχων τό παζάρι στήν εντέλεια
κ, ώς είπεΐν, τά....Δαρδανέλια

Καί ακυλάτικο δ έν ε ίχ ε ν ή ψειριάρικο Πατρίς
κι’ ά π οχτή θ π χε καί τούτο μ ετ’ έ κ ε ΐν ο τοΰ ΚαιιρΙς
Λοιπόν πρόοδος μεγάλη εϊς τό “Εί^νος, στήν ’Αθήνα
τά σκυλιά ποΰ θ ’ αρρωσταίνουν, δ γιατρός θά θεωρή
καί κοπρόσκυλον άκόμη έάν εχη ή Κατερίνα
στό σκυλάτικο θά τρέξη, άν κι’ αυτό δέν κατ.....
*0 Άζώρ, δ Φόξ χαρά τους, σάν τούς τύχη ν’ άρρωστήσουν
ετσι θαΰρουνε κρεββάτι καί στρωμένο μαλακά
καί μονάχα δσοι άνθρώποι τούς συμβεϊ νά δυστυχήσουν
είς τό δρόμο θά πετιώνται νά πεθαίνουν τακτικά
■η lour. .··... i · ■ θ ’

"Αν ήμουν σκύλος, τί χαρά!
νά ξαπλωνόμουν στά γερά
νά μοΰ χαϊδεύουν τό ποδάρι
καί νά κουνάου τήν ουρά
’Άχ! ποΰ νά τύχη τέτοια χάρι
νάρθχ) σ’ Ιμένα μιά φορά!
ΚΓ Ετσι πάλι στήν Ά&ήνα κάποια βρήκανε δουλειά
δσοι εφάγαν άριστίνδην τήν χυλόπητα βαρείά
κΓ δ Λουκάς μας πρώτος λόγον Ιξεφώνησε σοφόν
μέ τό άνοιγμα τ’ ’Ασύλου καί μετά περιστροφών
καί κομψότητος εϊς λόγον
περί σκύλων καί άλόγων
κι’ άφοΰ μόνον εϊς τήν Πάτρα τέτοια ελαχε τιμή
νά μιλήση άνθρωπός της γιά τοΰ σκύλου τό κορμί
προσεκάλεσε τούς πάντας νά προσέξουνε πολύ
νά φτίασθή Φρενοκομεΐον γΐ4 τούς σκύλους πουν’ τρελλοί

δπως γίνετ' σ’ τσ’ άνθρώπους, άν κΓ Ικ τούτων μερικοί
εδει τώρα νάν’ έκεϊ !!..
ΚΓ ελεγεν έπιχαρίτω; χαΐδευόμενος πολύ,
ένφ τόν χειροκροτοΰσαν παριστάμενοι πολλοί
άλλα τόσα γιά κυνήγια καί κοπρόσκυλων άχνάρία
κι’ ίτσι Ιβαλε τούς σκΰλους σάν νά είποΰμε στην άγγάρεια..!
Μά τό ?θνος τώρα πλέον θά σωθβ δριστικώς
έκεϊ μέσα δταν κλείεται δ λυσσάζων, στανικώς,
καί ενέσεις θά τοΰ κάνη δ σκυλάτικος γιατρός
εν ώ άνθρωποι πεθαίνουν είς τά μοΰτρα μας εμπρός
δυστυχείς, κακήν κακώς!
Βρέ, άνθρώποι, ποΰ στούς σκΰλους, έφερθήκατε καλοί!
δέν υπάρχουν συνανθρώποι άρρωστίάρηδες πολλοί;
”Αν τήν τόσην σας άγάπην, πρός αύτού; τούς άτυχεΐς
επιδείχνατε, στόν κόσμον δέν θά ήσαν δυστυχείς!

Eig τ ό ν φ ίλον Ρ ω μ α ΐδ η ν δυο αυατάοεις φιλικάς
ν ά πετάξρ «εχά τούς ογκουςείς τ ό ν Μ ΰ λ ο ν κατ’ αύτάς
Άποροΰμεν πώς συνέβη ή φαγάνα μας νά φθάση
στόν καιρόν ποΰ σημειοΰνται τών Δημάρχων έκλογαί
πλήν άν ήλθε νά προφθάσχ)
έκ βαθέων v t ξεθάψϊ)
οποίους μαύρο θέλει θάψει
κι’ επί τοΰτψ νά προφθάση έδοθήκαν προσταγαί.
Τυχερός λοιπόν κύρ Γιάννη πάλι έστάθης καί σ’ αυτό
καί σάν ήλθες σέ θαυμάζω καί σέ τριπλοχαιρετώ
μέ χαρά σάν βλέπω τώρα
νά στηλώνχις κάθε ώρα
μηχανήματα βαρείά
κΓ υποθέτω βάνεις πλώρα άσφαλώς τούτη φορά
ν’ άπαλλάξ^ς τόν λιμένα άπ’ αυτή τή συμφορά,
ποΰ καί μόνος σου τό βλέπεις πώς έγίνη φοβερά
καί κατήντησαν οί ό'γκοι εϊς τόν καθ’ ?να κοπρίτη
άσυλό του νά σοΰ σπάζη μέ τή βρώμα του τή μύτη!!
311 ϊ». < , "1CΓ ’‘i *J!
Δύ'τ’ ή σύστασής τυγχάνει φιλική, μά προσεχώς
ή «Καμπάνα» θά σέψάλλει σοΰ τό λέγω, συνεχώς,
δπως κάνει γιά τόν κάποιον δπου λές τόν. ρετσίνά
ποΰ τής τόκισε τριάντα τσ’ εκατό κάθε χρονιά
καί τής εβαλεν άκόμη ενα βρόγχο γυριστό
κΓ έζητοΰσε νά τής πνίξη άπανθρώπως τό λαιμό!!
άν τά εργσ, επί τέλους, δέν τραβοΰν γιά τελειωμό.!.!.!.!

ΑΠ’ ΤΟ ΑΙΓΙΟΝ μ ά ς γρά φ ει Λ κ α λ ή μ α ς Κ ατερίνα
δ η τώρα μέ τό Βέρρα τά π η γ α ίν ε ι πλέον φίνα
κ ι ’ έμείς χαίρομ εν ώς τόάον άπό ’δ ώ .... ώς τη ν ’Α θήνα
κ ι’ ή φ ιλ ία τους νά ζ ή ά η τέλος π άντω ν έ ν α ... μ ή ν α ΐ

‘Η διεκπεραίω όίς μ α ς άπό ό φ άλμ α τρ α γικ όν
μ ά ς μετέβαλε τόν φ ίλ ον δικ ηγόρον είς για τρόν
κ ι’ Ζτάι το{τ$αλε ννό τέρ ι κ α ί μ α χ α ίρ ι είς τό χέρι
ένφ ό Ν ίκος μόνον π έν να ν έν χερόί νά φ έρ η , ξέρει,
κ»· άπαντώ ντες μέ ό υ γγν ώ μ η ν ευ χ ή ν δίδομ εν <}’ αύτόν
μ ή γ εν ή Μ η τροπ ολίτη ς μ ’ ά λ λ ο ν φ ν λ λ ο ν ά ρ ιθμ ό ν.

