Έφημερίς
ποΰ διαβάζεις κι’ απορείς
θά βγαίνη*πάνια τό πρωΐ_έκάστης Κυριακής
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κι’ ό Ά ρ β « 5 θά ν’|ΰπεύθυνος‘συντάκτης κι’ ιδρυτής
Έ τ ο ς πρώτον άριθμοϋμβν
κ ι’ βίς τά ς Π ά τρ α ς κατοικοΰμβν

Έ τ ο ς χίλ ια κ ι’ έννηακόσ'α κ ι’ βϊκοσι κι’ έννηά

Μ ’ αριθμόν τοΰ φύλλου έννηά

καί μέ τά ς έπανορθώσβις άλλη πάθαμβ ζημιά

φλόγα «αίβι τόν ντουνιά

Ε [ς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοϋ έτους συνδρομήν
κ ι’ εΐκοα’ πέντβ τ ’ έξαμήνου καθωρίσαμβν τιμήν
Ί ιά τά ξένα μέρη ομοος δυό δολλαρια, κι αυτα
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ισ το λ ά ς καί συνδρομάς
προσοιπικώς μόνον σ’ έμάς
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Τοΰ καθβ φύλλου ή τιμή
βΤναι

μονάχα

μ!ά

δραχμή

Προς τό Κ ράτος τό χ λ ε ιν έ ν
ε ν α λ ό γ ο α λ η θ ινό ν
Ά πό αΰριον έν δπλοις χωροφυλακές λοιπόν
κι’ αστυφύλακες, φαντάροι μετά διακριτικών
θές εκ λόγων εθνικών
θές πρός χάριν τών εξόδων,θές πρός χάριν τών μισθών
μέ εντάλματα... χιλιάδες κατά τών οφειλετών
ετοιμάζονται νά πέσουν... καθ’ ήμών τών πολιτών
απ’- τό Κράτος κατά τρόπον... λίαν απαιτητικόν!
μετ’ αποσπασμάτων πλήθους καί καταδιωκτικών
καί θ ’ άρχίσχι τό κυνήγι καθ’ υμών ομαδικόν.!
κι’ οποίον εΰ^η τό κακόν!
θά τόν δήτε έν τφ ά'μα ως ψητόν τών φυλακών
καί θάποδειχθή μέ τοΰτο κατά τρόπον τραγικόν,
δπως λέει ή παροιμία
εξ ανθρώπων λογικών
πώς ποτέ τ’ δ χορτασμένος δέν πιστεύει, νηστικόν...!
Ά πό αΰριον λοιπόν
τό κυνήγιον αρχίζει καθ’ ήμών τών πολιτών
καί ακούεται δ ΰπνος τών καλών μας βουλευτών
μά... καί τό ροχαλιτόν,
άλλ’ έν τούτοις εις τόν σάλον σας καλοΰν τών εκλογών
καί κανένας δέν φωνάζει: Τ ' είναι τοΰτο τό κακόν!!;..
Πώς τό Κράτος ερχετ’ έτσι; τόσον απαιτητικόν;!
καί στήν τόσην^δυστυχίαν μάλλον απειλητικόν
εϊς στους τοίχους νά μάς κλείσχι τών στενών του φυλακών!
Ά πό αΰριον λοιπόν
δαίμων χάρτινος ανοίγει κατά τρόπον τραγικόν
κάθε μαΓρο του φτερόν
καί καλεΐ εν συμποσίφ τό παμφίλτατον κοινόν

’Ιουνίου μηνός τριά ντα
τ ’ εχβις Γιάννη; δ τ ’ βΐχα π άντα

τών αθώων πολιτών
άλλ’... έντός τών φυλακών!
Ά πό αΰριον κυνήγι κατά τών οφειλετών
λές και μέ τάς προθεσμίας διωρφώθη τό κακόν,
καίτοι άνοιξ’ έπί πλέον έ'να στόμα φοβερόν
ή μεγάλη δυστυχία κατά τοΰτον τόν καιρόν
λές καί εύρήκαμεν τόν γροΰπον αγγλικών πολλών λιρών
λές κι’ έκάμανε τά δένδρα τόν χρυσοΰν αυτόν καρπόν,
λές κι’ έβγάλαμε τοιοΰτον άπ’ τά βάθη τών νερών
λές κι’ δ κόκορης κι’ εκείνος μας έγέννησεν αΰγόν
λές καί τρώμε άπ’ τήν κουτάλα τόν μισθόν τόν παχυλόν
ποΰ ζητοΰν καλά καί σώνει
δ πτωχός νά τούς πληρώνει
εί δ’ άλλοΐώς νά τόνε κλείουν στά οτενά τών φυλακών!
ΤΩ! Θεέ μου τ’εΐναι τοΰτο τό ξημέρωμα λοιπόν;
τό ξερό ψωμί δέν νοιώθουν πώς ζητοΰν άπ’ τόν λαόν;
ποΰ οίκονομεΐ καθένας μετ’ άγώνα αιματηρόν;
Ποιον Κράτος; 'Άλλη χώρα; Έ ν τφ μέσω τών δεινών
στέκετ’ έτσι διψαλέον καί δεινά απαιτητικόν!.,
ή τόν φόρον,! ή σέ κλείω στά στενά τών φυλακών;
Ά πό αΰριον λοιπόν
τό κυνήγιον αρχίζει τών άψίλων πολιτών
τήν στιγμήν, δπου τόν βίον μάς υπόσχονται φθηνόν!
τήν στιγμήν ποΰ ό εργάτης δέν λαμβάνει καν μισθόν,
τήν στιγμήν, ποΰ τό χαλάζι φθάνει καταστρεπτικόν
νά τό Κράτος! ’μπρος σέ σένα έρχετ’ απειλητικόν
καί τόν φόρον σοΰ φωνάζει
άλλοΐώς σίδερα σοΰ βάζει
καί σέ κλείει είς τόν χώρον τών στενών τών φυλακών
’Αλλά δχι! Δέν θά γίνη! Κι’ άν γενή.. Τών βουλευτών

?
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ως ήχήση ή φωνή
Καί μέ πόνο αληθινόν
νά ταχθώσι προθεσμίαι, χρεωλύσιον μακρόν
νά μπορέσχ) νά πλήρωσή ό καθένας χρεωστών
πριν τό Κράτος πλέον φθάση εις τα βάθη τών κρημνών ^

Σ τους δοκίμους μέ τ ό ν " Α ρ η
ατέλλω γράμ μα γ ιά μ ιά χά ρι
Λοιπόν έ'φυγε κι’ ό ’’Αρης
κι' ό μεγάλος ό Βαρκάρης
ό τουτέστιν Τιμονιέρης,
τών Βουλών ό μπουρλοτίέρης
έξεφώνησ’ ενα λόγον πλήρη άγνών ιδανικών
θαλασσίων περιπάτων και καυσώνων τραγικών
τών στοιχείων τών υγρών
καί έξέστη απορών
πώς αυτός ένδεδειγμένος νικητής ωκεανών
άπεδέχθη τό καράβι τών πραγμάτων τών κοινών
Λοιπόν, εφυγεν δ ’Άρης
κι’ ό μεγάλος ό Βαρκάρης
δ τουτέστιν τιμονιέρης
τών Βουλών δ μπουρλοτίέρης
δρκιζόμενος άκόμη στήν καλήν του τήν ψυχήν
είπε πώς είναι σπουδαίος καί περί τό ναυμαχεΐν
και οί Δόκιμοι ιππότες
τόν άκοϋσαν κεχηνότες
καί τοΰ εΰχήθησαν άμέσως τών δεινών άπαλλαγήν
καί τοΰ κλίματος προπάντων τήν ταχεΐαν άλλαγήν
Μπρέ! β ά ν βά-ι ! τ' είναι τοΰτος;
δαίμων; άνθρωπος; ή πλούτος;
Πώς άτΰχησε νά γίνη τό λοιπόν πολιτικός;
ποΰ μπορούσε νά δδηγάχ) τά καράβια δμαδικώς;
Ποιος τοΰ έκοψέ τή φόρα, ποΰ τόν εφερναν οί δρόμοι;
ποι’ εΐν αυτοί οί περιδρόμοι
ποΰ τόν πήραν καταπόδι
ποΰ νά τούς κοπή τό πόδι;
Ποιος δαίμων; κακός δαίμων; τοϋ σταμάτησε τό ρόλο;
π ’ ασφαλώς θά είχε σπάσει τά μουτράκια του στο μώλο!;
Μωρέ τ’ είναι τέλος πάντων τοΰ άνθρώπου ή φωτιά
νά σκορπάη τήν ψευτιά!
άλλ’ αΰταΐς ή κοΰρες ομως
ελεχθήκαν παρανόμως
περνοΰν κάθε καλαντάρι
πού δ διάβολος νά πάρχ)
Ά λ λ ’ εν τούτοις άφοΰ θέλει καί καράβια νά όδηγάχ]
ποίός τ’ άρνεΐται νά μήν πάη;
Ποιος τ’ άρνεΐται τώρα άκόμη τό τιμόνι μιά φορά;
σάν μπορεί νά τό κρατάει είς τά χέρια του γερά;
Δι’ αυτό λοιπόν προτείνω
καί στον Μπότσαρην εκείνο
δσο δύναται ταχύς
νά τόν κάμη έν τφ άμα, Ναύαρχον μας παρευθύς
και τόν δρκον θά πατήσω
νάμπω νά τόν τραγουδήσω

μετ’ επαίνων καί φωνών
Μπουρλοτίέρην, κανονιέρην, μά καί Ναύαρχον δεινόν!
Κι' ετσι εφυγεν δ "Αρης
σάν τελείωσ’ δ Βαρκάρης
κι’ είπε κι’ άλλα δ ‘Υπουργός
καί θά πάη στο Λά ΙΙάλμας νά μάς φέρχ) άνανάδες
είς τό Κάδιξ, στήν Τουλώνα τό Μαρόκο, γϊά κουρμάδες
καί σάν ερθχι πίσω πάλι
καρτεράιε του τό χάλι
γιατί βλέπεις τής θαλάσσης ετσι τώχ’ ή βιοπάλη
καί θά ιδής γιορτή μεγάλη
μουσικάς κι’ ύποδοχάς
κι’ ό καθένας δ κοπρίτης θέ νά τρέχχι μ’ ίαχάς
Μπράβο ένδοξε πατέρα!
μά. φυλάξου! μή οέ νοιώση είς τάλήθεια ή Άγγλιτέρα
καί σέ πάρουν έκεϊ πέρα
καί δεινός μάς βρή μπελάς
καί σέ χάσχ) κι’ ή Πατρίδα καί δ Ρωμηός ό φουκαράς
Προμηνύματα τής... ζέστης, θά μοΰ πήτε είν’ αυτά;
Σάς πιστεύω, ώς κι’ έκιΐνον ποΰ διαρκώς μάς άπατά
καί πηγαίνει τό καράβι πότε κόντρα, πότε σία
καί πιστεύομεν ώς τόσο
στο καλό τό πειό μεγάλο
άπ’ τήν τόσην άμασία
κι’ άπό τήν άπελπισία
νά γενοΰμεν δ καθένας
τώρα αγνώριστοι τελείως κι’ δ ένας μέ τόν άλλο!
Κι’ έγώ θέλω άπ’ τόν "Αρη
νά μοΰ φέρη ενα κανάρι
Ικ τών Κανορίων νήσων
δπως θάλθχ) πάλι πίσω
εν τ’ ώραίψ (!) έπινείψ!
νά μπορέσω νά γλυτώσω κι’ έγώ... λίγο., τελωνείο!

Τής Κ βυμουνας κατακτήσεις
η’ ά ν άκβυβης Θ’ άπορησπς
Μέσ’ τής ζέστης τό καμίνι
νά καί διαμαρτυρίαις, ποΰ ή Κομούνα μάς άφίνει
λόγια! φούμαρα μεγάλα
γιά τήν δόλια τήν... κουτάλα
καί τάς μάζας προσκαλεΐ
κι’ ή ηχώ άντιλαλεΐ
δ,τι αυτή διαλαλεΐ
δτι τώχει καί δέν τώχει
κι’ δτι τώχει στο τσουβάλι
κι’ δτι δύναμη υπάρχει, είς τούς κόλπους της μεγάλη
άν καί πάντοτε τής τρώει, δπου λέτε, άπ’ τό κεφάλι
καί δέν βγαίνει, ούτε μιλιά
κι’ ετσι πάντοτε τελειώνει καί τήν κάθε της δουλειά.
Μέσ’ τής ζέστης τό καμίνι
ή Κομμούνα παίρνει, δίνει
κατά τής μπουρζοαζίας απειλούσα κατακτήσεις
καί γϊά τάς ελευθερίας!!! κοπτομένη, ώς έπίσης
γΐά'τήν τάξι καί δι’ άλλας τών χρημάτων άπαιτήσβις

.....................3 ..........

■■

Και στό τέλος πούφ! δι’ δλα
οί έργάται τρών τή φόλα
κι’ δλοι κάθουνται στά κώλα..!
Τέλος πάντων! Ή Κομμούνα μάς υπόσχεται πολλά
ώς καί τούτα, μά καί άλλα
ως καί τού πουλιού τό γάλα
κ α ί'μ ’ αυτά σκορπούν άμέσως τών άτυχων τά μυαλά
κι’ ενα πούφ! είναι στό τέλος δλη τοΰτη ή δουλειά!
Μεσ’ τής ζέστης τό καμίνι
νά! καί διαμαρτυρίαις ποΰ ή Κομμούνα μάς άφίνει
καί δ μύλος της γυρίζει
καί δ μύλος της κροτεί
κι’ δλους μας ανακουφίζει
μά καί μάς ευχαριστεί
κλίπ! κλάπ!
κι’ δλους μάς άνακουφίζει
καί μέ λόγια ευχαριστεί!
’Άχ! Κομμούνα! πές μας ψέμμα
κι* άπό ταλλο μας τ’ αυτί!!
γιατί μάς ευχαριστεί!!!

Ά π ό τή Φ ιλ α ρ μ ο νικ ή
έπίδειξις μαθητική
Πώς ® Φ άπα ς έρωτά
x a i ό Κ λάπας τ’ ά π α ντά
Φ.— Πώς; Κι’ εσύ λοιπόν 'δώ μέσα, καλέ Κλάπα, τριγυρνας;
ή μήν είσαι.;..
.
Κ.—
Προσεκλήθην καί στό λέγω, σαν μιλάς..
νά... προσεχής, γιά νά ξέρης καί νά μή παραλογές
φ .— Ά λλά βλέπω ’λίγον κόσμον;
Κ.—
Ναι άλλ’ είναι εκλεκτός
έπειτ’ άν υπήρχαν κι’ άλλοι θά έπήγαινες σκαστός.!
Τώχεις λίγο μεσ’ τή ζέστη, μεσ’ τή Φιλαρμονική
νά στριμώχνεσαι ν’ άκούσης, τέτοίαις ώραις, μουσικής
φ ,— ΤΩ βεβαίως! Μά γιά κύτα πριν άρχίσης νά μοΰ πής
ποίαΐς θά Ιδης.
Κ.—
’Ορθός κυτάζω μα καί μετά προσοχής;
καί νά! πρώτα τόν Τοπάλην άντικρύζω έμφανώς,
πού υποδέχεται τοΰ πάντας καί τάς πάσας εΰγενώς
τό γιατρό τό Μυλωνά
ποΰ στή χάρι σέ περνά
τόν Σπυρόπουλον Μανώλη, ποΰ γυρνά καμαρωτός
κι’ είν’ πρός πάντας γελαστός.
Τόνε βλέπεις άπ’ τήν πόρτα ποΰ κι’ εσένα χαιρετά;
Φ.— ΝαίΠ
Κ.—
Λοιπόν κι’ δτι κι’ άν βλέπεις είς τούς τρεις τους
[τό χρωστάς
Φ.— Τούς συγχαίρω! κι’ επιμένω νά τούς ’δώ κι’ άπό κοντά
Κ. Μά στούς τρεις τους νά προσθέσης τόν Κακούρη χωριστά
Φ.— Κι’ αυτού μπράβο! κι’ ελα πάμε..
Κ.—
Στάσου ντε., κι’ εχεις καιρό.
Κύτα τή Δασκαλοπούλου μέ τό μπλε τό ζωηρό,
πώχει άκόμη τά μαλλιά της, μέ ωραία χτενισίά,
σάν τήν κρύα τή δροσιά,
τήν Θεοδώρα Ζωνοπούλου μία χάρι, μιά χαρά
τήν ‘Ελένη τοΰ Τσαγκάρη, πώχει μάτια ζωηρά...
Φ.— Τήν γλυκειά κυρία βλέπω τοΰ κυρ Σπ.Χρυσανθοπούλου
βλέπω τάς Δημητροπούλου καί τάς δυο Κωνσταντοπούλου

τήν Μαρί.., τήν Θεανώ...
καί τήν Π. Άντωνοπούλου μ’ ενα φόρεμα λινό
Κ.— Ά λλ’ αυτή θά λάβη μέρος σάν θά παίξουν ε Γκουνών.
Μά χαρούμενος ακούω πώχεις κάτι στό ίσερβέλο
Φ.— Πώς; Καί νά! κι’ ή Κοντιάδου μέ τό κίτρινο καπέλλο!
Κ .— Κύτα τήν Παηανδροπούλ,ρυ τή Χρηστίνα μΐά φορά
Φ.— Τοΰ κυρ Γιώργη;Πώς;τήν βλέπω καί σοΰ είναι μιά χαρά
Κ.— Κύτα τήν Άνδριοπούλου ποΰναι σάν τήν κουκουνάρα
Φ.— Καμαρώνω καί κυττάζω τήν κυρία Μαγκανάρα
Κ.— Δες τήν ΙΙαπανικολάου, ποΰ τής πάν’ τόσο τά μαΰρα
μέ τετράγωνο καρέ
τήν γλυκειά Άγγελοπούλου ποΰ τής πάν’ πολύ τά μπλέ
τήν Σπανοΰ χαριτωμένη μ’ ενα φόρεμα εμπριμέ
καί τήν Σούλου Ιμπρός σ’ εμέ.
Φ.— Τήν Σοφή έκεϊθε βλέπω ποΰ φορεΐ εν’ αρζαντέ
Κ .= Πάψε λίγο γιατί αρχίζουν τό βιολί οί μαθηταί
καί καμάρωσε μ’ εμένα τό μικρούλι τό κορμί
τό Νΐονίάκο Τσικλητήρα ποΰναι μία σπιθαμή
μά μέ τέχνη τό δοξάρι τό τραβάει στή γραμμή
καί μ’ ανάβουν οί καϋμοί!
Φ.— Τή Μικρούλα τοΰ μαέστρου τοΰ Μηλ]ώτη βλέπω εκεί,
ποΰ στό πιάνο συνοδεύει μ’ επιμέλεια αρκετή.
Τόν πατέρα, ποΰ μέ βία κάποιο δάκρυ συγκρατεΐ
αχ! γ’ατί νά λείπη κάποιος γιά νά ίδή τέτοια γιορτή!
καί τόν Ζέζα, καλόν θειο ποΰ τούς δυο χειροκροτεί.
Κ.— Κύτα καί τόν Άγουρίδη ποδοσφαίρων αθλητή,
μΐά μέ κόκκινα μαλλιά
καί τοΰ Ράπτη τήν Κατίνα, ποΰ φορεΐ πάντα γιαλιά
τήν πικαντική, σκερτσόζα, μέ τήν ώμορφη μιλιά
τήν Κυρία Μακρυγένη μέ τά γκρίζα τά μαλλιά
κι’ ακου τήν ΓΙαπανδροπούλου
μετά τής Άντωνοπούλου
ποΰ βιολί καί πιάνο παίζουν μέ τοΰ Μπιέλ τή Σονατίνα
Φ.— Τάς Βιτάλ ωραία βλέπω, τήν Εσθήρ καί Σεραφίνα
τήν μητέρα τους Κυρία, δπως πρέπει. Τήν Μαρίνα
Κ.— Τήν Τριανταφυλοπούλου εϊς τοΰ Βέμπερ τό κομμάτι
ακου τώρα...
Φ.—
Άλλά καί τούτη, πολύ μοΰπεσε στά μάτι
σταθερά μελετημένη, μέ τό φόρεμά της γκρι.
κι’ ή Τσουγκράκη ή Ευτέρπη δπως πάντα δροσερή
Κ.— Κύτα τήν Άγγελοπούλου τήν καλή τήν Άσπασίτσα
μέ τό φρέσκο βεραμάν της τήν κυρία ‘Ελενίτσα
καί τοΰ Γόντικα άφουγκράσου τήν γλυκειά μας τήν Πιπίτσα
μέ τήν Άντωνακοπούλου είς τοΰ Γκέρν τό κονσερτΐνο
κάποια θείά συγκινημένη είς τό θέαμα εκείνο
καί πειό ’κείθε κύτα ακόμα τοΰ Πετρέσκο τό Μαρίνο
Φ.— ’Εσύ πάς νά μάς τρελλάνης μωρέ, Κλάπα, τό μυαλό
Κ.— "Ακούσε τήν Οικονόμου πώχει παίξιμ’ άπαλό
στή Σονάτα τοΰ Μπετόβεν μέρος πρώτο καί καλό
Κ.— Κύτα τήν Αθανασίου τήν καλή μας Γαβριέλλα
καί τάς δύο Χαραλάμπη ποΰ κι’ δυο τους είναι τρέλλα
π ωχ’ ή μΐά τό βεραμάν καί ή άλλη τό λινό
Φ.— Τήν Μαρία Μάγνη βλέπω, μέ δαντέλλα στό λαιμό
Κ.— Καί τήν “Ελλη Μαγκανάρα δέν ακούεις στό βιολί;
Φ.— Πώς; Καί μάλιστα, πώς παίζει μ’ επιμέλεια πολλή.!
Κ.— Τότε κύτα καί τοΰ Μάμου, τοΰ κύρ Πέτρου τήν κυρία
Φ.— Βλέπω τήν Παρθενοπούλου μέ λευκά στή γαλερία
Κ.— Καί τήν Οίκονομοπούλου δέν κυττάζεις;·. τή Μαρία
καί τήν Δημητρακοπούλου μετά τής Αύγερινοΰ;
Φ.— ’Εγώ μάτια μ’ έχω χάσει τώρα πλέον^φώς καί νοΰ
ούτε ξέρω πουθε πρώτα νά κυτάξω καί νά ίδώ

και κυτώ τόν Τσικλητήρα τόν δβοντοϊατρό
Κ.— Καί δέν βλέπεις καί τήν Μπρόύζου μέ λευκό μεταξωτό;
τήν Θυμίτσα Γαλλιατσάτου μ’ ενα φόρε μ’ ανοιχτό;
Δέν κυτάς τήν Λαμπροπούλου μ’ εμπριμέ λαχταριστό;
τής δυό κόραις τοΰ παπά;
καί μαζύ τήν παπαδιά
πουν’ άκόμη φουφουδάτη πο]ό καλή κι’ άπ’ τά παιδιά;
Δέν κυτάζεις τόν Μουστάκη
τόν παμφίλτατον Γιωργάκη
ποϋ κι’ αυτός εδώ γυρνά;
καί τόν κΰριο Μαρόνι, ποϋ φορεΐ λευκά λινά;
μέ λινό τήν Φωτοποΰλου καί τήν 'Ή ρα τή μικρή,
τήν Παπαδημητροποΰλου μέ τουαλέτα ντερνιέρ καί
Φ.— Βλέπω τάς Άργυριάδου, μά καί τήν Σταματοπούλου
τήν κυρία τοϋ Μαλτέζου καί τήν Βασιλικοποΰλου
καί τήν Βάσω τοΰ Έξάρχου μά καί τήν Κολυροπούλου
καί τήν Παπαδημητρίου τήν καλή μικρή μας Πίτσα
κι’ έ'να...κάποιον, ποΰ τοΰ καίει ή Λαμπίρη τήν καρδίτσα
τήν Ρικάπιτο κυτάζω εις τά κόκκινα ντυμένη,
μά καί τήν Βασιλοπούλου ποΰναι σάν συγκινημένη,
Κ.— Τήν ωραία Καρατζά μας μέ τό πράσινο γϊά κύτα
καί τόν φίλον Τσικλητήραν τόν καί σύμβουλον τόν Θήτα
καί ιόν νέον Γαλιατσάτον ποϋ σοΰ λέει τά πολλά
καί τόν Γιάννη Ρωμαΐδην, γύρνα κύιαξε καλλά
ποΰ φαγάναν άλλην νέαν, εξ Ευρώπης κουβαλεΐ
Φ.— Δέν σοΰ μοιάζει πώς άκόμη μέ τό νοΰ του πηλαλεΐ;
Κ.— Πάψε κι’ άκου
τώρα πλέον καί τοϋ Ράπτη τήν Κατίνα
κι’ άφουγκράσου μέ τί γλύκα Παδερέβσκυ παίζει φίνα
κι’ άκου.... πώς χειροκροτοΰνε τέτοιο παίξιμο τρελλά
Φ.— *Ω! άκούω! παλαμάκια βεβαιότατα, πολλά.....
καί στήν αίθουσα,... τί γλύκα!... ποΰ άπλώνετ’ άπαλά...,
ποΰ τρελλαίνει τά μυαλά!
Κ.— Κύτα καί τάς Λαμπροπούλου δυό κορίτσια γελαστά,
τόν Παπαπολυχρονίου Πολύχρονη χωριστά...
τοΰ Παπαζαφειροπούλου τόν καλόν μας Παντελή,
ποΰ κι’ αυτός παίζει ωραίο, κι’ αξιόλογο βιολί
καί τόν Μπίσυλα γϊά κύεα έ'ναν πρώτης Δικαστή
ποϋ άκούει, καθισμένος, μέ μεγάλη προσοχή
κ α ί... σταμάτα.!.!·!.
Φ.—
Τί συμβαίνει;
Κ.—
’Ανεβαίνει μιά γνωστή.
‘Η δί Λέρνια ή Μαρία ποΰ θά γίνη θαυμαστή.
Εις τά χέρία της τά πιάνο εχει γίνε» μανίακό
σάν νά πέφτουνε κανόνια άπ’ τό πυροβολικό
καί μέ γλύκα δταν πρέπει... άκου, έκεϊ κόρα κι’ εσύ!
ή ποΰ είναι κι’ ή καρδιά της δπως έμαθα χρυσή;
Φ.— Βλέπω καί τής άδελφαϊς της πώχουνε συγκινηθει
τό Γαετάνο ποϋ έν έκστάσει κι’ αυτός έ'χει βυθισθεΐ.
Κ.— Καί την Παπαμικροπούλου τήν Ήλέκτρα κύτα ’κεΐ
μέσ’ τά κίτρινα γϊά κύτα ποΰ είναι δλη βουτηχτή
τήν Ψωμά τήν διαλεχτή
καί τήν.... άτυχην ποΰ έχει τό ό'νομά της πείά σβυσθεΐ
είς τήν τσέπη δπως είχα τό γραμμένο τό χαρτί.
Φ.— "Ακου τώρα τήν ορχήστρα π’ δλοι παίζουνε μαζή
κι’ δλοι μεΐναν έν έκτάσει δηλαδή ωσάν χαζοί.
Κύτα τήν Γαλανοπούλου είς τό δεύτερο βιολί
καί τόν “Έφορο τό Στάμο. ποΰ είς τόνον ρέ ματζόρε
στον Τοπάλην δμιλεΐ
κι’ δ Τοπάλ’ είς λά μινόρε
τόν κυρ Στάμον έγκαλεΐ,

καί τοΰ δίνει συμβουλή
κι’ έ'τσι έληξεν ώραΐά ή έπίδειξις αυτή
καί συγχάίροντάς τους δλους δσοι έκαμαν κάτι τί
σ’ δλους εύχομαι έπίσης άπ’ τά νύχια ώς τήν κορφή
στον Τοπάλη, στον Μανώλη καί στ’ Ώδεΐον, προκοπή!
καί πλουσίώτεροι τοΰ χρόνου νά φανούνε οί καρποί!
καί τοΰ Χίς φωνάζω! Ζήτω! κι’ έλα, φώναξε, κι’ εσύ,
Μά καί τής Λαμπίρη ζήτω, πώχει χάρι περισσή
γΐατ’ έκτος τών άλλων, έ'χουν καί οί δυό καρδιά., χρυσή..!!!

Δ ια τούς συνδρομητάς
δυο εύχάς μ«5 έκλεκτάς
Στον ’Α π ό σ τ ο λ ο ν τόν ^ Ε τρ ά το ν , άποστέλλω στή γιορτή του
δυό φάρμακα... Μέ τώνα ναϋρη άμέσως τήν καλή του
καί μέ τάλλο τριπλασία νά ϊδώ τήν προκοπή του!
Στον Α π ό σ τ ο λ ο ν Κ υ λ π ά σ η ν , φωτογράφον μέ κεσάτια....
κι’ εΰνους τύχη νά γεμίζη καί τά δυό του τά δισάκια
Στον Α π ό σ τ ο λ ο ν Τσ&τσ£κ*ν, βουλευτήν αγροτικόν
καί ταχέως έ'να τέτοιον νά τόν ’δώ καί υπουργόν
Στον Α π ό σ τ ο λ ο ν Π ο λ ί τ η ν , τήν δμοίαν μου ευχήν
νά τρομάξη ή ‘Ελλάδα άπ’ άγρότου ϊαχήν
Είς τόν Π έ τ ρ ο ν M * jj. jj. ov στέλλω αύτοκίνητον καί βύνην
μηχανάς καί πολλά κέρδη καί νά σκέπτετ’ έν τφ πίνειν
πώς δέν πίνει κι1 ή «Κ «μ.πάνα.» τήν καλήν στιγμήν εκείνην!
Είς τόν Π α ΰ λ ο ν Έ λ λ ο ύ λ στέλλω εύχάς δύο πλουτοφόρους
νά πληρώνη δλιγωτέρους τοΰ Κουβέρνου μας τούς φόρους
καί νά παύση κάθε σχέσιν μέ ημάς τούς Δικηγόρους.
Είς τόν Π α ϋ λ ο ν τόν Κ ο υ ρ ΰ έ ρ η ν άποστέλλω ευχήν, ποϋ
[βρήκα
ναύξηθή τό νταραβέρι, πολλάς νύμφας, μά.. μέ προίκα
καί πρός τούτοις έπιδόξους, τούς γαμπροί’; μέ τό τσουβάλι
καί νά μήν εύρίσκη τόπον τά μεσιτικά νά βάλλη.
Στον Λ ,ρ α κ ό π ο υ λ ο ν επίσης τύχην εύχομαι καλήν
μά καί τήν κληρονομιάν νά τήν εύρη παχουλήν.
Στον Ι Ι ε ρ ο 2 ό π ο υ λ ο ν τόν Π έ τ ρ ο ν τής ’Απογευματινής μΐά
γϊά νά γράφη κάθε ’μέρα τήν μηχανικήν του ύλην
[στήλην
κι’ οταν άλλος ώς,.. . έν τέλει πρός τά ’κεΐθεν άριβάρει
νά κρατή κι’ έ'να στυλίάρι
Στον Α π ό σ τ ο λ ο ν Κ ο υ ν τ ο ύ ρ ϊτ ν γυναικών μαλλιά καί γέ[νεία
γϊά ν’ αυξάνουνε τά κέρδη στής τσατσάραις καί τά χτένια
Στον Α π ό σ τ ο λ ο ν Λ Ι χ ρ κ έ τ ο ν τοΰ ντομίνου καλήν τύχην,
μά καί έκ μέρους τοΰ Λευτέρη δυό φιλιά καί μΐά μαστίχην

Σ τή λη α λλη λογραφ ία ς
διά λόγου ς ποικιλίας
μέ όλίγα ς α γγελία ς
Σννι<}τωμεν τή ς Π ρ ω ί α ς κατά τοντον τόν καιρόν
γ |ά τόν πρώ ην Β αόιλέα, δ η μ ο ό ίεν μ α τερπνόν
ά π ’ τά χέρ ια τοΰ Σ κ α ρ λ ά το ν, π ο ν μέ κ ά λα μ ον δεινόν
τη ν ζω ήν του π ερ ιγρ ά φ ει, τό «Ά κάνθινόν τον Στέμμα»
ποΰ έπλήρωΰ* ενα θ ρ ό ν ο μέ τό τ ίμ ιό ν τον α ίμ α ..

Σ τοΰ Ά νδ ρ έα Μ πεζεριάνου «Ις τΛν Κάτω Ά χ α ΐα ν
βρίόκετ’ άριότονς μεζέδες μέ τή ν μ π ν ρ α ν πά ντα κρίταν.

