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Έ ι · ς  δεύτερον μετ(«ΰμεν 
καί στήν Π * ιρ «  κατοικοΰμεν

Χίλια έννηακόσια καί τριάντα
κΓ όΛευΦέρης πάντα,μέσα, και ό Θρόνος έξω πάντα

Τοϋ κάθε φύλλο» ή τιμή 
είναι μονάχα μιά δραχμή.

Β ις δραχμάς πενήντα μόνον τήν to i  δ·θ¥ζ συνδρομήν 
κ ι’ εΐκοη’ πέντε τ ’ «ξαμήνου καδωρίσαμεν τιμήν 

γ ιά  τά ξένα μέ$η όμως δυό δολλάρια, κ ι’ αύτά 
*ίς τό χέρι άχ’ τόν xadeva καταβάλλονται μπροστά 

’πιστολάς καί συνδρομάς 
προαωκικώς μόνον β* «μας

Φαλλόν τριάκοντα κ ι' οκτώ 'Απριλίου εικοστή

κι’ δλοι τσουγκρίζουνε τ ’ αύγό μέ τοϋ Πάσχα τή γιορτή

Ά ν ά σ τ α σ ι ς !  Γ λ υ κ ε ι ά  χαρά  ! χορτάτο ι,πε ινασμ.ένα,  

Σ ή μ ε ρ ’ άφήστε  τον παρά; π ’ έδώ στον κόσμο μένει.

Χριστός Ά ν έσ τ η ! Ά ν θ ρ ω π ο ι, χαρήτε! κΓ ή χαρά σα:, 
άς σκορπισθή στό διάβα σας στή μυρωμένη πλάσι 
Χριστός Ά νέσ τη , άνθρω ποι! Ά ν ο ΐχ τ ε  τήν καρδιά σα; 
ιό πικραμένο χείλι σας χαρούμεν’ άς γελάση.

Τρανή γιορτή τών Ουρανών ! γλυκειά, χαρά γεμάτη, 
τραγούδια ά γγέλω ν! Ώ σ α νά ! στριγγίαΐς φωναΐ; στόν Ά δ η  
καί μύρΙα μΰρα λουλουδίών στών Ούρανών τά πλάτη 
σιγά, σιγά ανεβαίνουνε, σάν ύμνος, ώ; τό βράδυ!, 
ποΰ ή Ά νάστασις σου, ώ ! Χ ριστέ! έσκύρπα τό σ/.οτάδι!

Χριστός Ά ν έ σ τ η ! Ψάλλετε, άνθρώποι καί χαρήτε! 
κΓ δσοι μ’ άγκάθία καί σταυρό, στόν κόσμο περπαιείτε 
Χριστός Ά νέσ τη  ! Σ τό σταυρό, μονάχα θέ νά βρήτε 
κάθε γλυκειάν άνάπαυσι, νά παρηγορηθήτε!

Χριστός Ά νέσ τη  ! Σ άς καλεϊ στό θείο  περιβόλι 
ενας Χριστός, πού ύπέφερε γιά μάς τρανή θυσία!
Χριστός Ά νέσ τη , άνθρωποι, π ’ έγίνο^ε διάβολοι 
κι* δλοι τραβάτε στόν γκρεμό, με τόση άναλγησία!

Μακρυά... καμπάνα ολόχαρη καλεϊ τόν νοικοκύρη 
κΓ ή ψύσις όλοπλούμιστη, σάν ν ’άναι π ερ ιβόλι!
Χριστός Ά νέσ τη  ! Οί Ο υρανοί γιορτάζουν ! Πανηγΰρι !
ΕύφράνΘητε! Γιορτάσετε!, Λ αμπρή!, Γελάοετ’ «δλοι!



Κ Λ Μ Π Α ΐ ν

Ε φ ε ξ ή ς  με είχον άλλο 

στηΛ^Καμπάνα,θά σας ψάλλω

Έ να  χρόνο τώρα φίλοι, τήν Καμπάνα σ ας βαρώ 
καί τραβώντας το γλωσίδι 
κάπου, κάπου μέ βρισίδι 

κάπου δέ μέ χωρατό 
πολαπλώς σας γαργαλίζω καί τό γελοίο σάς κεντώ 

•
'Ένα χρόνο! Πώς περνάει ό καιρός αγαπητοί! 

μιά χρονιά δυστυχισμένη, 
ποΰ καθένας περιμένει 
νά γυρίσουν οΐ καιροί 

πλήν ματαίως!.. Πάντοτ’ ίδιος ό χορός καλά κρατεί!

Πάντα φτώχεια, πάνca πείνα, πάντα ή ϊδια συφορά 
καί τό γέλοιο πριν ν’ άνθίση 

σπεύδει αμέσως γϊά νά σβύση 
ΰπως κάθε μας χαρά 

καί προτρέχει πάντα εμπρός μας τακτικώς ή συμφορά

'Ένα χρόνο σας χαϊδεύω, διαρκώς σάς επαινώ 
κ ί’ δπου πάου γιά σάς γυρεύω 

καί τή σκέψι μου παιδεύω 
τό καλό γιά σας νά βρώ 

και τραβάω τήν «Καμπάνα» καί γοΰστα ςας κεντώ

Έ να  χρόνο ψάχνω πάντα τό γελοίο νά σας βρώ 
νά σάς κάμω άπό τήν καρδιά σας 

νά γελάστε, τήν χαρά σας 
είς τά χείλη σας νά ίδώ 

καί μέ μόνη τή χαρά σας, λιγουλάκι νά χαρώ

Έ να  χρόνο γράφω, σβύνω, καί τό διάβολο τραβώ 
'Ένα χρόνο καμπανίζω 

ενα χρόνο κοπανίζω 
ταμπουρλίζω καί γελώ 

ένα χρόνο χαχανίζω, σάς πειράζω καί περνώ

Έ να  χρόνο καμαρώνω, κάθε κόρη καί κυρά 
κάθε νόστιμη, γαρμπόζα 

πεταχτή, γλυκείά σκερτσόζα 
σίκ, καί κάθε. βρωμερά 

νά σάς κάμω νά γελάστε, νά σάς πάρω τόν παρά

Μά κουφοϋ «Καμπάνα» βλέπω διαρκώς δτι βαρώ 
κι’ οτι τώχω παρακάμει 
επαινών τόν κάθε βλάμη, 
κάθε κοΰφον νεαρό, 

κι’ έ'φυγ’ άπ’ τόν ίσο δρόμο. 'Γώκαμα καμπαναριό!

Κι’ εχει δίκηο, δάσκαλός μου δ Σουρής νά λοιδωρή 
τής «Καμπάνας» μου τόν ήχο, 

καί τόν κάθε μου το στίχο 
καί νά μοΰ τόν κατουρή, 

άν καί τοΰτ’ δ πεθαμμένος νά τό κάμη είμπορεϊ.

Λοιπόν μιά ποΰ τής «Καμπάνας» χρόνο δεύτερο αρχινώ 
άπαξάπαντας θά ψάλλω

f

μά καί πάσαν μ’ ήχον ά'λλο 
κι’ δλους σάς ειδοποιώ 

Πώς αλλάζω κολανδάρι, κάμνων στίχο σοβαρό !

Κι’ δτι βρίσκω πείά γελοίο, ή μοΰ φαίνεται σαχλό 
Ντάνγκα! Ντοΰνγκα! τήν «Καμπάνα» 

μέχρι κι’ ως τήν παραμάνα 
θά κτυπώ νά σάς... ξυπνώ 

καί σά'ν διάβολος ξυδάτος άπ’ εμπρός σας θά περνώ

Λοιπόν δλους πέρα ώς πέρα εφεξής ειδοποιώ 
ή Καμπάνα πώς ί)·ά γίνη 

δηλητήρια νά χΰνη 
γϊά τό κάθε τι σαχλό 

καί θά έπαινή μονάχα, κάθε, πράγματι καλό.
i .

’Έτσι κι’ ετσι δέν προσμένω κολακεΰων περιτώς 
ν· αγοράστε πριν ψοφίσω 

οΰτ’ έκ ταύτης γϊά νά ζήσω 
καιρός πέρασ" άρκετός, 

ποΰ δοκίμασα τά πάντα καί κάμποσους είδικώς

Γνώρισα πολλούς, ποΰ λένε γϊά μεγάλους διαρκώς 
κι’ ά'χ! πώς θά τούς κουρελιάσω 

καί πώς \θά τούς κατεβάσω 
τή μυτοΰλα τους κακώς 

Χρόνος δεύτερος «Καμπάνας» θαναι χρόνος τρομερός!

2 ·τ ο ΰ ς  μ,άτσ’ μ,όνεϊ ΑΧΕΠ ΑΝ Σ  
πο ΰ κυτοϋν π ο λ λ ο ί  στάς τσέπας

Καλώς τά διαβατάρικα πουλιά  
και τής Πατρίδος τά καμάρια 
φορώντας φέσια και σκουφιά 
και τής Α Χ Ε Ι Ι Α Ν Σ  παληκάρια, 
σ' έδώ ’ρφαν ξεσαμάρωτα 
γιά ναΰρουνε σαμάρια

Καλώς τους στής Ε λλάδος τή φωληά 
καλώς τά παληκάρια 
πουρθαν έξ ’Αμέρικας μιλιά 
καί φορτωμένοι μέ δο?.άρια

Καλώς τά διαβατάρικα πουλιά  
καλώς τσυς τούς Ά χέπ ες  
π’ άλλοι κυττάζουν στή μιλιά 
καί άλλοι μέσ’ τής τσέπες

Καλώς τους, καί τούς κοπανώ 
μέ τής Καμπάνας τό γλωσίδι 
προσέχτε νά ν’ τό μάτι σας γερό 
μήν πάρτε πατημένο σαμ ίαμ ύδι!

Μά κι’ οΰτε νά διαλέγετε καιρό 
νά πάρετε κυράδες 
φρονοΰντες πώς θά πάρτε τό άφρό 
μέ τοΰ διαόλου τής φοράδες.

'Απλώστε κουτουροΰ είς τό σακκί 
και πάρτε δ,τι διάβολο κι’ αν πάρτε 
και σΰρτε την είς τήν ’Αμερική 
κι’ ελάτε καί τοΰ χρόνου ξαναπάρτε.



ΙΙρος τούς σ υνδρομή  τάς μας  
τούς Γεώργηδες εύχά; μας.

Σ τό ν  Γεώργην Ά ργυρόπουλον τόν Βουλευτήν υγείαν, 
στόν Κατσιμπίρην τόν καλόν τήν κάθε εύτυχίαν, 
στόν χρυσικόν Μ ουτσόπυυλον

νάναι πολλοί του οί χρόνοι, 
κα'ι στόν Λ αϊνην, χ ιυσι όν Επίσης στέλλω αηδόνι, 
στόν Γιιόργην Γϋ,ούρτην έμπορον

τορβάν σανού, κριθάρι 
νά τά πώληση καί τά δυό σάν νάναι μοσ^οκάρι, 
κι’ άν μπόργιε καί τού Δήμαρχου’ νά τοΰστελνε νά πάρη 
Είς τόν Γεώργιον Γκλοφαν "ο:ρ χίον στυλογράφον 
στόν Λειβαδίτην. μαγερείρ, σακκί.τυρού άγράφων, 
είς τόν Κουτσούκον Γεώργιον εν κάρο μέ σκουπίδια 
καί νά τό βλέπη ό Δήμαρχος καί νά τού λέη τά ίδια, 
καί είς τόν χωροφύλακα Καπέταν στέλλω δώρον, 
στόν Καραβέλλαν Γεώργιον χρυσόν κονδυλοφόρον

Είς τόν πολιτευόμενον τόν Γεωργίου στέλλω  
χρυσό σαρίκι νά φορή άντίς γιά τό καπέλλο, 
στόν Π ανταζήν γερουσιαστήν πού πάει σάν λαμπάδα 
καί στόν Τοπάλην Γεώργιον ζακέν καί καμινάδα, 
στόν Ά νδρουτσέλην Διευθυντήν Η λεκτρικού λαμπιόνι 
καί στόν Δαράτον φίλον μου ενα κουτί άφΐόνι

Είς τόν Πλατΰκαν φίλον ιιου άρβύλες καί μαντζοΰνι, 
στόν Ευσταθίου ιατρόν ενα λευκό πιτσούνι 
στόν Γάμα τόν Θωμόπουλον δευτέρία μά καί κιάλια 
κι5 είς Τάσι είς Μ ιχαλόπουλον δυό τρία πορτοκάλια  
στόν Τσακασιάνον φίλον μου μαντύλι κεντημένον 
στόν Γεωργίου έμπορον καφφέν, άλλ' άλεσμένον, 
στόν Κατσαρόν τόν ’ιατρόν πολύν καφφέν βρασμένον 
στόν Λεχουρίτην σκΰλαρον κοπρίτην πεινασμένον.

Σ τόν Κ όννην πουν’ είσαγγελεύς,
τής Πάτρας, στέλλω μΰλοΛ, 

κι’ είς τόν Φραγκοΰλην Δικαστήν άχλάδιον καί μήλον 
είς τόν Κατσίνην Δικαστήν τής Γορτυνίας σκΰλον 
καί στόν Ταρλάν Εύφρόσυνον βιβλίον καί ποικίλον

Είς τούς Γαζέπην καί Φωκάν καθηγητάς δυό ρόδα 
στόν Φωτεινόν καθηγητήν έπίσης μΐά παγόδα 
Ά λ λ ά  κα'ι στόν Π αυλόπουλον Φαραωνίτην γΐούλία  
στόν Γκίρην τόν Γεώργιον σωρό νωπά ζουμπούλια  
στόν Α λεξά νδρου  μετοχάς ν ’ άνεβοκατεβαίνουν 
δυό δούλες στόν Φ ωτόπουλον τά πόδια νά τού πλένουν 
καί είς τόν Κ ανελλόπουλον Γεώργην δικηγόρον 
δΰο λεμόνια στήν ποδίά καί τής γαζίας σπόρον.

Σ τόν Π απανικολάου μας τόν ιατρό σωτήρα 
γιά τά παιδιά τοΰ Σιλωάμ μεγάλη κολυμπήθρα 
καί μία πέννα ολόχρυση λεπτή στέλ’ ή Καμπάνα  
καί καθαρευουσάνα

Είς τόν Οίκονομόπουλον τόν Γεώργην Δικηγόρον 
τοΰ στέλλω Ά μερικάνικον καλόν κονδυλοφόρον 
καί στόν Κομπότην έστειλα έν ποΰρον μυρουδάτον 
στόν Φωτομάραν Α θ η ν ώ ν  σπουδαϊον άβοκάτον 
καί στόν Χλωρόν Γεώργιον λαγόν καί ε ίς τ ό π ιά τ ο ν . 
Κ ι’ εί? τόν Κατσίναν Α θ η νώ ν  άπέστειλα λουλούδι 
και γιά τόν Κάην έκαμα τής ξενιτειάς τραγούδι

Σ τον Γεωργιάδην Γεώργιον μπουκάλι ρετσινατον 
καί στόν Α ίγιαλίδην μα ς λουλούδι μυρωδάτον 
κι’ εί; τόν Ά ναγνω στόπουλον εύχάς μέ τύ τσουβάλι 
είς δέ τόν Γεώργον Ρουχαταν πού μένει στ’ Ά ργοσ τύλι 
πανέρι λουΛουδόστρωτο πού νά ζηλεύουν δλοι 
Σ τόν Διδυμιώτην τούς άνθους καί μίαν άνεμώνην 
είς Γκρινάκον τόν καλόν καί φίλον μας τελώνην 
πανέρι λουλουδόκοσμο, κι’ είς Στρέϊτ στάς ’Α θήνας  
καμέλιαν όλόλευκην καίιόν λαιμόν μιας χήνας, 
είς τόν Π ασπάτην νά σταθή ό τυχερός καί πάλι 
κι’ είς τόν Π απαχατζόπουλον καπνά είς τό τσουβάλι 
καί είς τόν Γεώ.., Καλιβωκάν μιά κ ό ττα  στό τσουκάλι

Στόν Γ άμα Βασιλόγαμβρον άμπέλία καί σταφίδες 
καί στόν Γεροθανάσην μας καπνόν ποΰ δέν φουμάρει 
καί στόν γΙατρόν τόν Πλίάτσικαν ένα μαργαριτάρι 
Είς τόν Μουστάκην έ'μπορον τοΰ στέλλω καμελίας 
στόν Γιώργον Ά γγελόπ ουλον πολλάε παρηγορίας 
στόν φίλτατόν Μακρόπουλον ποΰ ε ιν ’ τής Νομαρχίας 
ό στύλος καί Διευθυντής εύχάς περί εύκλειας 
Σ τόν Καραβίτην στέλλω του εύχάς μέσ’ τό σαγάνι 
καί στόν Μ παδογίαννάκην μα; όμοιας καί γεράνι 
κι’ είς τόν Δημητρακόπουλον καθρέπτας γιά κορίτσα 
στόν Παπαζαφειρόπουλον νά πάψη τά καπρίτσα 
καί γιά τόν Σωτηρόπουλον νά μώβρη δυό κορίτσα

Είς τόν Τζαβέλλαν εύχομαι χρόνους πολλούς νά  ζήση 
στήν Γεωργίαν Ν τεϊμενιέ νά τά έκατοστήση 
Είς τόν Μ ανιάκην Γιώργον μας λουλούδια στό πανέρι 
κι’ είς τόν ΙΙαναγιωτόπουλον τόν Γιώργον Περιστέρι 
στόν Π απαΥ ωάνου μας φυσικοθεραπείας 
κοντά κοντά νά  τώρχωνται πολλοί γιά πελατείας

Σ τόν Παπανδρέου Βουλευτήν καί 'Υ πουργόν συνάμα 
άπέστειλα Η γού μ ενον  καί καλογήρων κλάμμα

Σ τόν Παρθενίου φίλον μου κολάρα καί κομβία 
καί στόν Π απαβραμόπουλον πανσέδες καί γατζία  
καί είς τόν Μέντην χρυσικόν ένα χρυσό κανάτι 
Είς τόν Γιατράκον σκόροδον νά μήν τόν πιάνη μάτι 
στόν Γκίκαν τσ’Εγλυκάδος μας μπουκάλι μέ γ?α>κάδι 
καί στόν Κροκίδαν Γεώργιον ένα μπουκάλι λάδι.
Είς τόν Χαρμπίλαν έστειλα τακούνια λαστιχένια  
στόν Παπαδημητρίου μας μία κούκλα φιλτισένία  
στόν Κεκερήν τόν Δικαστήν είς τήν Κυπαρισσία 
πολλά μαζή τριαντάφυλλα καί δψιμα δυό ϊα.

Σ τόν Ταξιάρχην έμπορον στό Μεσολόγγι στέλλω  
άπ’ τό ποτάμι τό κρασί κί’ ένα ψη?*,ό καπέλλο.
Σ νόν Σατραζέμην φουντωτήν ώραΐαν φουστανέλλα  
στόν Στεφανάτον έμπορον ένα κουτί κανέλλα  
κι’ είς τό Ά γ ρ ίν ιο ν  κοντά θά στείλω στήν άράδα 
είς τόν Σουμέλην έμπορον δυό σκύλλου; καί ζαρκάδα 
είς τόν Σισμάνην ιατρόν έν φέσιον μέ φούντα  
στόν Π απαΊ’ωάννου μας δυό τσάπες γΐά τήν πούντα  
στόν Καβαδίαν τήν εύχήν νά ζήση χίλια χρόνια  
κί’ είς τόνΔανέλλην ιατρόν γλυκόλαλα τ’άηδόνια

Π άλιν στό Μ εσολόγγιον πούχαν προχθές κανόνια  
είς τόν ξηρόν άπέστειλα κλουβί μέ δυό άηδόνία  
είς δέ τόν φίλον Μάνεσην δυό νηόβγαλτα τρυγόνια.
Είς τόν Τεγάν Γεώργιον τόν ξενοδόχον σκύλον



Κ Λ Μ Π Λ Ν Λ

Ή  «Κ α μπ ά ν α »  Ιδιαζόντως στέλλε ι στάς σ υνδρ ο μ η τρ ία ς  
στάς έγγαμους εύτυχ ίαν  κα ι στής ά λ λ α ι ς  υπανδρείας...  
κα ι είς τους σ υ ν δ ρ ο μ η τά ς  της  τάς εύχάς ιδ ια ιτέρως  
ν ’ α π ο λ α ύσ ο υ ν  δ,τι θ έ λ ο υ ν  ό καθ έ να ς  κα τά  μέρος

κΓ είς τόν Π απαγεωργάκην μας γουδίον κ ί’ ενα ξύλον 
Καί είς τόν Τσόλκαν έστειλα στόνΓΙλάτανον Φαρρών 
ταβούλιον και πίπιζαν νά πίάσχι τόν χορόν 
στόν Κ ουλουμπήν άπέστειλα έν Βραχνεΐκοις μήλα 
είς τόν Παπαβραμόπουλον τών Σουδενών μέ φύλλα 
τριαντάφυλλα καί στόν Χατζήν στή Ναύπακτον καράβι 
γϊά  νά τοΰ πάη τής εΰχαΐς ποΰ έγραψα χθες βράδυ.

Σ τόν Καλντίρη έν Κα?^αβρύτοις άποστέλλω δυό λεμόνια  
και είς τόν Ά νδ ρεόπ ουλον στά Σουδενά κυδώνια 
στόν Γιώ ργον τόν Σ ταθόπουλον έν Μαζεΐκοις πάλι 
καί στόν Ψ υλόν— Καινούριου |ΐΐά  χήνα στό τσουκάλι 
Είς τόν Βανέλλην ιατρόν σ ' Ά γ ρ ίν ιο ν  επίσης 
και στό Ψ ύλλον διδάσκαλον τής’Αμβρακίας βρύσεις.
Είς τόν Γεώργιον Κωστήν είς Ναύπακτον βαρκούλα 
καί στόν Τσαντίλην τών Πατρών εύχάς μέ τή σακκοΰλα 
είς τόν Π ολυχρονόπουλον τόν Ταγματάρχην γΐούλία  
κα'ι είς τούς άνω θεν μαζή χαράς πολλά τραγούδια

Σ τό ν  Γιώργον Ζαχαρόπουλον, π’ εσχάτως έχει φβάσει 
«η* τή ν  μεγάλη Ά μέρ ικα , στήν Πάτρα νά γιορτάσςι
μέ τής καρδιάς μου τή χαρά τοΰ ψάλλω τά τραγούδια 
xoti τ ’ άποστέλλω χ ίλ ια  πανέρια  μέ λουλούδια

Εις τόν Γιώργον' το ν  Τσούτσάνη τ ’ άποστέλλω Βαρδαμάσκον 
καί στό Γιώργη Λ αγω γιάννη  τόν ψυχρό, κακό του φλάσκον.
Εϊς τόν Γιώργην τόν  Μ αχαίραν τσ’ Ά χ α ϊά ς  πολλά μπομπόνια 
είς στόν Τζόβολο τό Γιώργη ν ά  μοΰ ζήαρ χ ίλ ια  χρόνια  
καί στό Γιώργη τόν κλητήρα δυό γοίρδέλιας τρί’ αηδόνια

Τέλος εύχομαι πρός ολους τούς Γιωργήδες εΰτυχίαν 
καί τσ’ άνύπανδρους νά  ψάλω ώς τοΰ χρόνου μέ κυρίαν

Κ ι' αν έξέχασα κανένα  
Όυγχωρέστε με κ ι’ έμένα.
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Ποιος θ ά  κ ά μ ’ ά ν άσ τασ ι  

με τούτη  τή κατάστασ ι

Χριστοΰλη μου άν ήξερες έδώ τί υποφέρουμε 
μονάχα ,μεΐς τό ξέρουμε 
οΰτε έδώ θάρχόσουνα 

οΰτε θ ’ άναστενόσουνα

Έ δώ θ’ αρνιά βελάζουνε 
π’ ανάλγητα τά σφάζουνε 

Μεγάλοι παραλήδες 
κι’ άλλοι ψωμί λιμάζουνε 
χέρι στήν τσέπη βάζουνε 
καί βρίσκουνε... ακρίδες!

Έσύ έσταυρώθης μιά φορά 
κι’ άν ένοιωσες γι’ αύτό χαρά 

κι’ ούτε σταλιά τή λΰπη 
‘Όμως γιά ρώτησε κι’ εμάς ; 

τό βερεσέ κόβει δ ψωμάς 
καί τό ψωμί μάς λείπει.

Τι μάς ζητάς κάθε φορά 
άφοΰ δέν εχουμε παρά 
νά κάμουμε Άνάστασι 

Καί ζοΰμε μέσ’ τή συφορά 
καί παίζει ό κοίλος ταμπουρά 

μ’ εντέρων έπανάστασι 
Έ ν φ  έσΰ μάς έ'φυγες 

άφοΰ στό δείπνο έφαγες 
σηκώνοντας μπαϊράκη 

Μά έμάς άχ ! τό στομάχι μας 
Έκόλλησε στή ράχη μας 

1 καί παίζει Κάραϊσκάκη.

M w m w sm >
Παντοπωλεΐον εξοχον καί Ευρωπαϊκόν 
ό Άσημά.^.,,Σταυρόπουλος μετά τοΰ Ξενοφών 
κατά. τήν διασταΰρωσιν τών δΰο μας οδών 
Καραϊσκάκη δηλαδή καί Παντανάσσης άμα 
άνοιξαν, κι’ δσοι μπένουνε συγχαίρουν γϊά τό θαΰμα! 
ποΰ αφθονίαν έχουνε γαργαλιάτών ειδών 

κι’ εξαίρετων συνάμα

Τά χρυσαφικά δλοι σας εις τοΰ Γιάννη τοΰ Γαλάνη 
π’ άριστοκρατίκ ωραία καί θαυμάσια τά φτιάνει

Τή μαστίχα τοΰ Μπονάνου στών μανάβικων τήν πιάτσα 
στή πλατεία τών Συμμάχων άπό δίπλα ντρίτα=κάτσα 
σάς συσταίνω, στοΰ Γαλάτη τοΰ μανάβη άντίκρυ, φάτσα

Έστιατόριον λαμπρόν τών Τζίμηδων έγίνη 
μέ τζαμαρίαις, έξοχον, μέ πρώτης φαγητά 
μέ μιά κουζίνα θαυμαστή ποΰ Ενας δέν θά μείνη 

νά μή γευθή άπ’ αύτά 
δλα μέ βούτυρα άγνά, καί δλα παστρικά

Δυο λόγ ια  μου ε ί λ ικ ρ ιν ά  
ποιος δίνει σίδερα φ θ η ν ά

Γιά  τά σίδερα δ Λήμος δ Χρυσοβιτσάνος είναι 
ίκανότης φημισμένη, σάς τονίζω είλικρινά 
κι’ άμα θέλεις ν’ άγοράσης, μΐά ματιά ’κεΐ πέρα δίνε 
καί θαύρής άπ’ δ,τι θέλεις, είς αύτόν καί πειό φθηνά

"Ενας ράφτης ίκανότης εις τάς Πάτρας ε ίν ’ έμπράκτως 
ό Γ ιαννάκης Βενιεράτος 

στήν όδόν Καραϊσκάκη έκατόν δέκα’έννέα , 
ποΰ σέ κάμνει φιγουρίνι μέ τά σχέδια τά νέα


