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"Ενός δεύτερον μετροΰμεν 
Λα'ι στήν Π άτρα κατοικοΰμεν

’Έ τος Χ ίλια έννηακόσια και τριάντα 

κα'ι ό θρόνος περιμένει εξω πάντα

Ε’ις δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοϋ έτους συνδρομήν 
κι’ εϊκοσ’ πέντε τ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γιά  τά  ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κΓ αύτά 
εις τό χέρι άπ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

’πιστολάς κα'ι συνδρομάς 
προσωπικώς μόνον σ’ έμάς

Τοΰ κάθε φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχα μιά δραχμή.

’Αριθμός τριάκοντα κ ι’ έννηά 

και γιορταϊς καθημερνώς εχει ή Γεννηά

Πρώτη Μαΐου μηνός 
καί λουλουδιών ό στεναγμός

Π ρω το μ α γ ιά  τρ ε λ λ ή  χαρά  

κα ι κ άθ ε  κήπου  συφορά

Πρωτομαγιά! Τρέχτε παιδιά και πέστε στά λουλοΰδία 
■ψάλτε κοπέλλαις ώμορφες χαράς γλυκείας τραγούδια 
Είναι δ μήν ποΰ χαιρετοΰν καί χαίρουν τά γανδοΰρια 
καί στά περ’βόλία αρχίζουνε κι’ ανθίζουνε τ’ αγγούρια

Πρώτη τοΰ Μάη δ καθείς άς τρέξη νά τόν πίάση, 
νά κόψη τά τριαντάφυλα, τήν κόρη ν’ άγκαλιάση 
Πιάστε τό Μάη μέ χαρά, καθένας άς γιορτάση! 
αΰριο θάναι πειά αργά κανένας σάν γεράση!

"Ολα τά λοΰλουδ’ ανοικτά κι’ ευωδιαστά, μαζή σος 
δλαις ή χάραις κι’ ή δροσιά, ποΰ φέρνουν στήν ψυχή σας 
βάλτε τριγύρω στά μαλλιά άνθύπλεκτα στεφάνια 
καί στό πιοτό σας προσοχή μήν πιήτε άπό βιδάνια!

Πρωτομαγιά. Τρέχτε παιδιά νά μάσετε λουλοΰδία 
Τρέχτε νά βρήτε μιά καλή νά μοιάζη τ’ αγγελούδια 
ρΐχτε άγκολίαΐς στήν πόρτα της χιλίοτραγουδημένα 
μυριόχρωμα, όλοπλοΰμιστα ρόδα εύωδιασμένα

Αφήστε τήν κακομοιριά σκορπίστε μέσ’ τους κήπους 
ρΐχτε τό κλάμμα πίσω σας πας δίπους καί πάς τρίπους 
καί πάς τετράπους μακρυά καί ώγκανίζων άρτι 
ήτοι γκαρίζων διαρκώς μέ γουρλωμένο μάτι.

Μάης, μωρέ, δλόχαρη, στά πράσινα ννυμένη 
ή φΰσις δλους μάς καλεϊ κι’ εκεί μάς περιμένει 
δλα τά λοΰλουδα άνθοΰν καί περιμένουν δλα 
γΐά νά τά δρέψουν έρασταί ώραΐα, μυροβόλα

'Όλοι εμπρός! λοιπόν παιδιά, γεμίστε τήν μπιστόλα 
χαρήτε εμπρός, πανέτοιμοι νά κάν’τε καραμπόλα 
κι’ ελάτε δλοι στή ζωή άνθοστεφανωμένοι 
εξω ή φΰσις. ή χαρά, δ Μάης περιμένει

Π ε ρ ί  γ2ορτής Γ η ρ ο κ ο μ ε ι ο ΰ  συζήτησις μεγάλη  
καί τ ’ ε ίδ ’ έκ^ι ό «Ι»ασουλής μ αζή μ έ  τον Μασχάλη

Φ.— Καιρόν Πασχάλη νά σέ ίδώ, έχω πολύν, καϋμενε,
Π.— Νά ποΰ μέ βλέπεις τώρανε. Σέ χαιρετώ... 
φ .=  Βά μπένε

Κι’ εγώ σέ γλυκασπάζομαι μέ προσοχή μεγάλη 
προ τοΰ άπ’ τή μυτάρα σσυ πάίΐω κανένα χαλι 

Π .— Πάντα λοιπόν μέ τήν βρισιά μέ καρτερείς στό στόμα;
Φ.— Καί ποΰ, καί ποΰ είσ’ ακόμα!

άφοΰ τοΰ ’Άρβα ετυχε νά γίνουμε κοπέλι 
κι’ εγώ ΰά κάμω ώς αυτός έκήρυξε καί θέλει 
τόν "Αρβα είπες; Νάτος ε ! έν τφ αΰτοκινήτψ 
μουστακαλής καμαρωτός.

Φ.— καί μέ ποιόν άλλον ήτο ;
Π.— Μ’ έφάνη πώς διέκρινα μαζή του τόν χειμώνα
Φ.— Κρίμα ! Δέν πρόφθασα να Ιδώ την θαυμαστήν εικόνα!
Π .— Μά ήταν καί δ Λαυρέντιος μαζή καί ό Θανάσης



ό φίλος τ’ Άντωνόπουλος, κι’ αν θέλεις ν’ απόλαυσης 
κι’ εμείς μ’ εν αυτοκίνητο νά παμ’ από κοντά τους 
νά ψάλλουμε τοΰ κάθε ενός, άλλά καί τά δικά τους!

Φ.— Νά πάμε λέει; αυθωρεί, εμπρός καί έν τφ άμα 
καί τοΰτο θάναι ζωντανή τοΰ φΰλλου μας ρεκλάμα 
καί δπως θά πηγαίνομε τό νοΰ σου νά τόν έ'χης 

νά πάντα νά προσέχης.

Κ α ι  στ’ αυτοκίνητο οί δυό  φαρδε2ά εξα π λ ω μ ένο ι  
τραβούν γιά τό  Γ η ρ ο κ ο μ ε ί ο  και δ τ ι  γένη, άς γένη

Φ.— Πώς μέ τρελλαίν’ ή άνοιξις, αγαπητέ Πασχάλη!
νά βλέπω τήν τριανταφυλλιά ποΰ ανθισμένη θάλλει 

Π.— Κι’ εμένα, μά... νά τά'βλεπα γυρμένος σέ μι’ αγκάλη 
Γιατ’ άμα έχω τή μοΰρη σου μπροστά μου αηδιάζω 
μά καί τά χάνω παρευρεθΰς...

Φ.— Έγώ δέν σ’ εξετάζω
ποίαν έντΰπωσιν λοιπόν ή μοΰρη μου, σοΰ κάνει 
κι’ άν θές πάντα νά βρίσκεσαι σάν γοΰρουνος στό χάνι 

Π.— Πάλιν βρισίδια, Φασουλή; Στό ξαναλέω φ9άνει, 
γιατί σ’ άφίνω μοναχόν... Μά τώχεις παρακάνει 

Φ.— Κΰτα λοιπόν στά σΰνορα τί κόσμος, μπεχλιβάνη, 
μάς χαιρετά...

Π — Ή  μάς γελά καί τά μαλλιά του πιάνει
πώς δυό άπένταροι μαζή εκάμαν μπανινάδα 
καί πάνε στΰ Γηροκομείο καί μ’ αυτοκινητάδα!

Φ.— Άπένταροι; Νά ήξευρες καί πόσοι άκόμη άλλοι 
ωσάν εμάς αδέκαροι περνοΰνε γϊά μεγάλοι!
Ξαπλώσου μοναχά καλά καθώς δ ’Άρβας κάνει, 
ποΰ πάντ’ άέρα κοπανά 6 δόλιος στό χαβάνι:, 
διότι άν ή ποίησή τοΰ δίνει τό στεφάνι 
μόνον γαϊδάρου μήνυσις πολλούς παράδες βγάνει.

Κ α ι  φΟάνουνστό Γ η ρ ο κ ο μ ε ί ο  αυτοί καθώς κι’ άλλοι  

Τ ο υ τ έ σ τ ιν  ό κύρ «Ι*ασουλής μ αζή μ έ  τόν Π α σ χά λη

Γιά κΰτα έ'να καλόγηοον στό μέσον τών ανθρώπων, 
ποΰ ή κοιλιά του έπίασε τριών ανθρώπων τόπον, 
καί δμως πάντοτ’ άδικοΰν τόν φίλον Παπανδρέου 
κι’ δπως σοΰ τώπα καί προχθές κι’ έδώ στό ξαναλέου 
πώς άπό τούς καλόγερους θά βρή τό διάβολό του 

Π.— Τώχει καθώς μοΰ φαίνεται λοιπόν τό μπόδιακό του 
Φ.— "Ομως μεγάλως απορώ διά τό σχέδιο του 

άφοΰ μέ παπαδόσπιτο κρατεί τό ιστορικό του 
Π.— Οΰτε κι’ έγώ μπορώ νά βρώ, τί έ'χει στό μυαλό του, 

μά κΰττα κάτω κατά δώ π’ ανθίζει ή Έγλυκάδα.
Φ.— Τήν βλέπω μά καί τά χωριά, τοϋ Κλάους στήν αράδα 

μά προφυλάξου πρό παντός μ’ αΰτοΰνη τή φοράδα, 
ποΰ βλέπω πώς επάνω σου όρμά νά σ’ άγκαλιάση 

Π.— ’Ά μποτε! Καί τό σίδερο κολλάει μέσ’ τή βράσι 
’Ά ν είν’ κι’ αΰτό ! Καλώς νάρθή...

Φ.— Κατέβα καί περπάτει
μέσ’ τής έληαΐς ανάμεσα κι’ έ'χε ανοικτό τό μάτι 
ξεστηθίασμένες γιά νά ίδής, κι’ άψοκοκινισμέναις 
καί ξεμαλιάρες μερικαΐς ολίγον μεθυσμέναις 
κι’ άλλες πολλαϊς Μαγδαληναϊς καί χαμπηλοβλεποΰσαις 
άσπρες χιονάτες ώμορφαις μελαγχροιναΐς καί ροΰσαις 
καί μιά....

Π.— Βρέ στάσου Φασουλή, καί κΰττα τό Χειμώνα
σά'ν ξανοιγμένο τό παιδί, τό βλέπω,

Φ.— Τόν κανόνα
δ κΰρ Λαυρέντιος πατήρ, τουτέστιν ό Άνδρέας 
τοΰ έ'μαθ’ ανακατωτά, σάν άγιος τής παρέας,

yt’ αΰτό τόν βλέπεις νά κερνά τούς πάντας μέ λαχτάρα, 
κι’ άς λέη άπό μέσα του συχνά.... βρέ!. σαχλαμάρα 
τ’ ήθελε ’γώ γιά νά μπλεχθώ σέ τέτοια φασαρία 
καί σοΰ δηλώ, πώς θάφευγε άν είχεν ευκαιρία 

Π.— Ά λλ’ δμως μ’ ικανοποιεί, πολύ ό κΰρ Θονάσης 
καί μέ αυτόν σοΰ συνιστώ καί τό αυγό νά σπάσης.

Φ.— Στάσου.... γιατί...
Π.— πεινάς μωρέ ; καί νά μοΰ φάς τό χέρι

έκόντεψες, βρέ Φασουλή ; Μά μιά στιγμή... Καρτέρει 
κι’ άκου βραχναϊς άγριοφωναΐς καί τουμπελέκια άκου 
καί κΰτα τόν λατερνιτζή, δπου γυρνά τοΰ κάκου.

Φ—. Γ ια τί:
Π.— Ακόμα μ’ έρωτάς μ’ αΰτή τή δυστυχία...

Ποιος νά γυρίση νά τοΰ είπή στήν άναπαραδία 
βάρε τραγούδια....

Φ.— Μ’ άκριβώς τότε τραγούδια θέλει
κανείς δταν... λιμάζοντας κυτάζει τό καρβέλι 

Π.— Τώρα σοΰ πρέπει, Φασουλή, μιά φάπα, μά ξυδάτη 
καί γΰρισε τό σβέρκο σου αμέσως, νά καί πάρ’ τη 

Φ.— Βαράς Πασχάλη; άδιαφορών, μπροστά σέ κόσμο ξένο.;
Π.— ’Έτσι κι’ έσύ τό σκότι μου, μοΰ τώχεις πείά πρισμένο !
Φ.— Καλά;! Μή σοΰ κακοφανή μονάχ’ άν στό πλερώσω 

τοΐς μετρητοΐς, ή δηλαδή κι’ έγώ στής ξαναδώσω ;

Κ ι ’ ένω τό αυτοκίνητο γ2ά το ύτο υς π ερ ιμ έν ει  

αΰτοι στόν κ ό σμ ο  περπατούν χειροπ2αστά π ια σμ ένο ι

Π.— Πιάσε καλά... τά χέρια μου ’δώ μέσα, μή σέ χάσω.!
Φ.— Άλαμπρατσέτ σ’ έβούτηξα καί δέν μοΰ φεύγεις πάσο; 

κΰτα μονάχα, χόρτασε τ’ άχόρταγό σου μάτι 
έ'να ποΰ τώχεις βρωμερέ, καρλάφτη καί σακάτη 

Π.— Κΰτα ρέ βλάκα, μιάν εκεί, πώς τάχει άνεβασμένα 
καθώς κάθετ’ άνάσκελα:

Ρ .— Πώ! πώ! Ντροπής σ’ εμένα!
Π.— Καί δέν γελάς μωρέ κουτέ, ποΰ ξένα κλαΐς σπασμένα; 

καί δέν τούς δίνεις πέντε ’μπρος καί πέντε κι’ άπό πίσω 
παρά λυπάσαι, διάβολε ! ή θέλεις νά γυρίσω;

Φ.— ΤΑ ! νά γυρίσω; Πώποτε! Μά κι’ ας μέ πιάση ζάλη. 
θέλω νά ίδώ τής κάθε μιας τά τορνευτά τά κάλη 
θέλω νά ίδώ τοΰ άνθρωπου τό μεθυσμένο χάλι 
γϊατ’ είναι μΐά περίστασις κι’ αΰτή, πολύ... μεγάλη !

Π.— Γιά κΰτα μία ποΰ μάς κυτά, ωσάν νά τάχη χάσει!
Φ.— Τά σχετικά της φαίνεται θά τάχη κατεβάσει 
Π.— Κι’ έτοΰτη ’μπρός σου στό χορό σά'ν σίδερο άναμένη, 

σ’ αυτούς, κι’ οΰτε ξεκολά, ώστε είναι γαντζωμένη !
Φ.— Πώ! πώ! τί βλέπουνε, μωρέ, λοιπόν οί καλογέροι 

καί vavt άνοίξεως καιροί, περίπου καλοκαίρι, 
ποΰ ή δροσιά είν’ έπωφελής σ’ άμφότερα τά μέρη !

Π.— Καί δέν συχαίτεσαι, μωρέ, δέν φτΰς τήν τέτοια πλάσι; 
έ'τσι μώρ’ ήθελε δ Θεός τόν άνί)ρωπον νά φτιάση ! 
έ'τσι, μωρέ, κάθε γυνή νά γίνεται φοράδα 
καί νά μήν έ'χει γυναικός διόλου νοστιμάδα 
κι’ ένφ σοΰ λέν στή χάρι της, πώς πάνε νά γιορτάσουσε 
νάρχώνται καί νά σκέπτονται τό πώς θά ξελυσάζουνε ;

Φ.— Γ ι’ αΰτό επαινώ κάθε σεμνή, ποΰ κάθεται μέ τρόπον 
καί διεγείρει υήν καρδιά τών εύγενών άνθρώπων 

Π.— Φέρε μου τέτοιαις ! ποϋ κι’ έγώ νά επαινέσω θέλω ; 
πάμε λοιπόν νά φΰγουμε μή χάσω το τσερβέλο; 
πάμε ! Αΰτή δέν είν’ γιορτή! άλλ’ είναι σαχλαμάρα !

Φ.— Άλέ βουζάν λοιπόν Πασχάλ! ‘Ολόρθη κουταμάρα!
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Ό Φ ί π α ς  μ έ  τον Κ λ ά π α  νά τους πάλι  

ε μ π ρ ό ς  μ α ς, μ έ  συζήτησι μεγάλη !

Φ.—Ειν’ αλήθεια Κλαπαδόρα πώς στό Μεσολόγγι ταχα 
ενα στέφανον ή Π «con δέν κατέθεσε μονάχα ;
Είν ’Αλήθεια τέτοια ΰβρις στούς νεκρούς δπου κοιμούνται 
ένφ Δήμαρχοι και άλλοι τονς καρπούς καλά καρποϋνται ;
Κα'ι δέν βρέθηκ’ ενα ξύλο ; Δέν εύρέθ’ ενα στυλχάρι 
στό κυνήγι τόν κύρ Γιάννη Δήμαρχό σου, γιά νά πάρη;

Κ.—’Έτσι λένε !
Φ.— . , Τά μαλλιά μου σηκωνώνται. Φρίκη, Φρίκη !

Μή στενάζεις ! Τιμωρός του καταφθάν’ ή θεία Δίκη 
Μή φοβάσαι ίίάρθη ώρα π’ δλα αύτά θά τά ξεράση 
κι’ άλλους δέ θαύρή στήν άλλη, δπως τώρα, νά γελάση 
Μά στούς Γορτυνίους δμως ψάλλε έπαινον σπουδαϊον 
γιατί ’κάμαν έ'να ρόλον πατριώτου καί ώραΐον 
άφοΰ στεΐλαν κα'ι μπαροΰτη γιά κανόνια, Δημητσάνα 
κ ι’ αντηχεί τό Μεσολόγγι τώρ’ ακόμη, σάν καμπάνα.

Κ.—’Έχεις δίκηο καί ή Πάτρα εϊς αύτούς τάς έορτάς των 
τάς οφείλει, κί’ δ,τι, έγίνη καί ύμνήθη τ’ δνομά τόυς !
Κ ι’ εύγε ! πρός τούς Γορτυνίους το φωνάζω διατόρως 
καί νά γράψω δέν μέ φ&άνει τής «Καμπάνας μας» ό χώρος! 

φ .—Μά γιά τούς φουστανελλάδες, λεβεντόκορμους λεβέντες 
τόν Ρηγόπουλο, δέν γράφεις δΰο τρεις κολαΐς κουβέντες ; jjjj 

Κ.—Τί νά γράψω ; πώς ν’ αρχίσω, πού γιά νά υμνολογήσω .̂ gjj 
δπως πρέπει τής «Καμπάνας» πάντα χώρον θέ νά κλείσω 
Καί άρκέσου κί’ εσύ τώρα, γιατ’ δ λόγος μέ πειράζει 
ξέρεις δέ πώς ή καρδιά μου, πατριώτου, μέσα βράζει 
κι’ είμ’ άπ’ τήν άπάνου χώρα πού τό αίμα Λτης κοχλάζει.

Φ.—Σέβομαι σε καί υμνώ σε άλλ’ είς τήν γιορτή τήν άλλη
πίάσε κί’ άλλαχ’ τους τήν πίστι, άν τραβά τό ίδιο χάλι! !..
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Κ α ί  στά πουλ2ά πο ΰ ήφέρανε 
τής ’ Α φ ρ ικ ή ς  λο υ λ ο ΰ δ ι  

μ έ  μ2ά Θερμή συγκίνησι* 
τούς ψάλλω ενα τ ρ α γ ο ύ δ ι

Κι’ άλλα πουλιά ξενητεμμένα ήρθαν άπό την ’Αφρική 
μά τί τραβήξαν τά καϋμένα, ώς νά μάς έρθουν άπό ’κεϊ 

ωχ ! τΐ άέραις, τί μπουγάζι ! τί τρικυμίαις ξερνάτίά 
Αύτό δέν ήτανε ταξ.ϊδι γιά τά καλά μας τά παιδιά.

Μά μέ καμάρι δμως στέκει 
πάλι ή Πατρίδα πού τά βλέπει 
μέσ’ τή δική της αγκαλιά 
καί χύνει αγάπης έ'να δάκρυ 
γ ι’ αύτούς π’ έρχώντ’ άπο τή άκρη 
τοϋ κόσμου, άπό τήν ξενιτειά.
ΤΩ ! ή Πατρίδα ή καϋμένη 
ώ ! αγαπητοί ξενιτεμένοι 
μέσ’ τής Πατρίδος τήν ποδιά.
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Κ ι’ εμείς πού ξέρουμε τά ξένα, D-ερμό σάς στέλλουμε φιλί 
πάντα νάρχώστε αγαπημένα μέσ’ τή γλυκειά της τήν αύλή 

•γιατί εμείς γιά σάς, καθένας αγάπη μέσ’ στά στήθη κλεί

Κ 2 ’ ενας γέρο ς μ έλ ι Θέλει 

ά π ’ τής δούλας τό  κουβέλι

Κάπου έδώ στήν κάτω χώρα 
μοΰχαν πή πώς κάποιος γέρος 

έκαλοϋσ’ ιδιαιτέρως 
προ παντός τά δουλικά, 
μέσα στό κατάστημά του 

ποΰχε πίσω, κάποιος μέρος 
κι’ έτρεχαν τά θηλυκά 

δπως λένε. τακτικά

Μά ώς εχει κι’ εξαιρέσεις 
κάθε πράμμα, κάθε νόμος 

κι’ αύτός είχε πλήν άλλ’ δμως 
’κεϊ ποΰ ’κΰταζε γλυκά 
τήν απέναντι δουλάρα 

χάνει δ γέρος άποτόμως 
ώς καί τά συλλοϊκα 

άπ’ τή δοΰλα τή γλυκειά

Κι’ ήταν μιά καλοθρεμένη 
μέ γλυκά καί σοκολάταις 

άπό ’μπρος της τορνευμένη, 
μά καί πίσω άπό τής πλάταις

Μά δσο δ γέρως τήν κιαλάρει 
διόλου αύτή δέν τόν γουστάρει 

καί προχθές άφηνίασμένη 
δλη φούρκα καί κακό 

μΐά καί δυό στοΰ γέρου μπένει, 
ποΰ τ’ αρέσει τό κοκό 
σάν διαβόλου θηλυκό

Τό τί έγινε; Δέν είναι 
νά τ’ άκοΰστε! Συφορά 

μικροΰν δεΐν δ γέρος πάει 
σκοτωτός άπ’ τήν κυρά 

κι’ έ'γιν’ δ φτωχός ρεζίλι 
κι’ ήρθε δ νοΰς του σάν σφοντύλι, 

ώς ποΰ λιποθυμισμένη 
ή δουλάρα ή κακχά 

άπ’ τοΰ γέρου μέσα βγαίνει 
ώ ! ρέ γέρο ! συφορά !

Μά δ γέρος λέει τώρα, 
δπως μοΰχαν πή στήν ώρα 

πώς αύτά τά ρεζιλίκια 
ό ζαχαροπλάστης κάνει 

άπο φοΰρκα καί καπρίτσα 
τό γεράκο νά τρελλάνη. 

είναι δ’ δ ζαχαροπλάστης, 
ποΰ... γιορτάζει μΐά εικόνα 
καί μαζεύει τούς παπάδες 

καί τούς σκάει τόν.... κανόνα.

Τό γάμο τοΰ καλοΰ μας Παναγιώτη καί τής καλής μας Μαρανή 
ρένει μέ λουλουδα «ή Καμπάνα» ποΰ υμνούν άγγελοι κι’ ούρανοί 
καί λουλουδένια στρώνοντας τό δρόμο νά περάσουν 
εύχομαι πάντοτ’ εύτυχεϊς νά ζήσουν, νά γεράσουν



Κ Α Η Π Α Ι ι Α

Π α ρ ά λ η ψ ίς  μεγάλη  
στούς Γ 2 ώ ρ γ η δ ε ς  και πάλι

Πάλι παράλειψις λοιπόν, μά δίχως νά τό θέλω 
τι νά σάς κάμη ενα μυαλό σ’ ελληνικό τσερβέλο 
κι’ έπανορθώ παράλειψι σπουδαία καί μεγάλη 
ποϋ διορθώνω τώρα δά γϊά Γιώργους γράφων πάλι

Και πρώτον τόν Παπαχαντζή διδάσκαλο λοϋ γυΐοϋ μας, 
μ’ εύχαΐς άμέτρηταις πολλαΐς κι’ ανείπωτες τοϋ νοΰ μου 
καί νά διδάσκη τά παιδιά μέ ψυχική γαλήνη 
καί γρήγορα εισηγητής,ώς πρέπει του νά γίνη.
Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά καί τέτοια καλωσΰνη 
κ’ εύχομαι χίλια 6 Θεός τά χρόνια νά τοϋ δίνη 
κι’ εμέ νά συγχωρή πολύ γϊά τήν παράλειψίν μου 
γιατ’ ώς ανθρώπου, μώφυγε κι’ εμέ τήν προσοχήν μου

’Εξέχασα τόν Λιναράν τόν Γιώργον νά τοϋ στείλω 
μά στό ψητό οΰτε κί’ αύτός μ’ έκάλεσε σάν φίλο 
εξέχασα τόν φίλτατόν τόν ΓιώργονΜπεκατώρον 

παιδί παραπονιάρικο Κεφαλληνίας φιόρον 
τόν Γιώργην τον Κωστόπουλον νά φτιάση κι’έκκλησίες 

κι’έντός τόν Άδσμόπουλον νά λέη καταβασίαις.
Καί πώ πώ πώ π’ άπέστειλα τοϋ Πώπ είς τάς’Αθήνας 

χίλια καντάρια ζάχαρι κι’ εξίσου τόσας χήνας

^  Χ τ ή λ η  αλληλογραφίαςW
Β* μ έ  άλίγας αγγελίας

I διά λ ό γ ο υ ς  ποικιλίας

Γ ν ω σ το π ο ίη α ις  σπουδαία  

γ2ά νά δώση μ2ά ιδέα

Σ τή ; ακάλαις κάποιου μεγάρου, ποΰ κάνουν διαλέξει; 
γ ιά  τη ν  «Καμπάνα» άκούσθηκαν σάν...παρδαλαΐς...δυέ λέξεις 

άν  καί φροντίζει πάντοτε οέ μάχαις νά  μή μπλέξξΐ. 
Λ οιπον κ ι’ αυτή γνωοτοποιεΐ μέ μιά καί μόνη λέξι 

πώς τά  κουμπιά τοΰ κα8’ ένός γνωρίζει κάβε Ά λέξη  
κ ι’ άλλοίμονον ο’ έκείνονε στήν πέννα της, ποϋ μπλέξη !

GOD

H E R B A R  πιάνα συνιστώ  
γ2ατι τώ βρηκα τ ό  σω στό

H E R B A R  πιάνα πάρ’τε δλοι 
δυνατά καί, φημισμένα 

ποΰν’ φ θηνά στό πορτοφόλι 
και στόν κόσμο ξακουσμένα

GOD

Κ ι ’ εναν πρ ώ τη ς ξ υ λ ο υ ρ γ ό  
επαινώ π ο λ ύ  κι’ εγώ.

Τόν Τάκη ’Αναγνωστόπουλο μέ πάσαν προθυμία 
σδς συνιστώ ώς ξυλουργό κι’ ώς ξέχωρην Λξία 

Στήν όδόν ‘ΑηΝικολάου σ’ έβδπμήκοντ’ αριθμόν
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σιφονιέρες, καί ντουλάπες βλέπεις δίχως τελειωμόν 
μύρια σχέδια ώραϊα, πού σέ κάνουν νά κρεπάρης

κί’ άπ’ τήν πόρτα του δέν φεύγεις σάν ίδής, άμα δέν πάρης Γ

OOD

Τήν ’Λλεξανδριανή τήν τέχνη δλοψΰχως εκθειάζω 
καί τούς στίχους τάς εικόνας τά διηγήματα θαυμάζω 
κι’ έγγραφήτε νά γενήτε βί συνδρομηταί φωνάζω

OQD

Στήν Ίόνιο ανθολογία γράφεσθε συνδρομηταί 
τής Μινώνου, π’ αί εκδόσεις είναι πάντοτ’έκλεκταί

COD

Π ε ρ ί  λαβών τυπογραφίας  
π ρ ό ς  πάν τ ’ αμέσως κ2’ ά π ’ ευθείας

Είς τό μοίρασμα τών δώρων λάθη τυπογραφικά 
προχθές μ’ άλλαξαν τούς στίχους κί’ έκαμαν πολλά κακά.
Μά στό μέλλον θά προσέχη ή «Καμπάνα» ιδιαιτέρως 

γιά νά μή δυσαρεστήται εκλεκτόν πολλάκις μέλος

Χ ό ν  αγώνα Π α ρ ισ ίω ν  η «Κ α μ π ά να » μας λαμβάνει  
κι’ ευχαρίστως νά έγγρα<^οΰνε

εις τούς "Ε λ λ η ν α ς  συσταίνει

Παντοπωλεΐον έ'ξοχον καί ευρωπαϊκόν 
ό Άσημά.... Σταυρόπουλος μετά τοΰ Ξενοφών 
κατά τήν διασταΰρωσιν τών δύο μας όδών 
αραϊσκάκη δηλαδή καί Παντανάσσης άμα 
άνοιξαν, κι’ δσοι μπένουνε συγχαίρουν γϊά τό θαύμα! 
ποϋ αφθονίαν εχουνε γαργαλιστών ειδών 

κι’ εξαίρετων συνάμα

Τά χρυσαφικά δλοι σας είς τοϋ Γ ιάννη τοϋ Γ αλάνη 
π ’ άριστοκρατίκ ώραϊα 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 αντίκρυ, φάτ σα

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

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

Ι Γ Ι

Δυο λόγ ια  μου ε ί λ ικ ρ ιν ά  
ποιός δίνει σ ίδερα φ θ η ν ά

Γ ϊά  τά σίδερα ό Δήμος ό Χρυσοβιτσάνος βίναι 
ίκανότης φημισμένη, σάς τονίζω είλικρινά 
κι’ άμα θέλεις ν’ άγοράσης, μΐά ματιά ’κεΐ πέρα 6ivr 
καί θαύρής απ’ δ,τι θέλεις είς αύτόν καί πειό φθηνά


