
Έ τ ο ς  δεύτερον μετροϋμεν 
/α ί  στήν Π άτρα κατοικοϋμεν

’Έ τος Χ ίλια έννηακόσια καί τριάντα 
καί προσμέν’ ή Βασιλεία νάλθη πάντα

Τ οΰ1 κάθε φύλλου ή τιμή 

είναι μονάχα μιά δραχμή.

-

Ε ΐς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν 
κι’ εϊκοσ’ πέντε τ ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γιά  τά ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αύτά 
*ΐς τό χέρι άπ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

’πιστολάς καί συνδρομάς 
^ω π ικ ώ ς μόνον σ’ έμάς

Σαράντα δΰο ιόδε Φύλλον 

γέννησις Στρατάρχου ψύλλων

Πρώτη ’Ιουνίου Μηνός 
καί έ\ Ίω δ ία ις  ύδυρμύς

Κ α ι  τά Κ α λ ά β ρ υ τ α  έπίσης  
με την Κ α μ π ά ν α  χα ιρετώ  

κα ι τούς ανδρε ίους της προγόνους  
μετά χαράς χε ιροκροτώ

Χαίρετε τών Κ αλαβρύτων, κλεινοί γ ό ν ο ι ! εΰγενεΐς 

στή γίορτή σας ή Καμπάνα βροντερά ! γιά Σ άς ηχεί 

Ε ΰγε τόσα παληκάρια ! Πατριώται ειλικρινείς !

Εύγε τής Α γ ία ς  Λαύρας ! ή περίδοξος κοιτις 

Ή  Π ατρίς μας άπό πάνω άποστέλλει σάν βροχή 

τά λουλούδια, τά στεφάνια μέ περίλαμπρην εύχή.

Φ Φ

Χαίρετε τών Κ αλαβρύτω ν γόνοι ώραϊοι κΓ ευκλεείς 

τούς αγώνας τών παιδιών σας, ημιθέων, μέ θαυμασμό 

■ψάλλω και σάς ρένω μάνθη, άδελφοι μας, προσφιλείς, 

Γειά σας φουστανελοφόροι, τής εύάνδρου, τέκνα, γής 

Γειά σας μέ τής "Αγίας Λάυρας τής Π ατρίδος τό ιερό 

δπου τής Ε λευθερίας άρχινήσαν τό χορό.!!!
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’'Κ ρ ά ν ο ς  πάλι φιλανθρωπικός  
τραΰμ.α τοΰ ΙΙαβχάλη και αιτία αυτός.

Φ. ’Έρανος λοιπόν καί πάλι 
πολυθρύλλητε, Πασχάλη.

Π.—1 Έρανος, ’Αγαπητέ μου, γλυκΰ μου φως, Φασουλή 
κα'ι καλοΰντ’ δλοι νά δώσουν ποιος ολίγο, ποιος πολύ 
κί’ δλαις λές καί μέ νόμισαν γΐά ιόν πλέον παραλή 
νά μοΰ βάλλουν τή σημαία, καθώς είχαν εντολή 
τρέχουν, κί’ δπως μέ τσακώνει μιά μελαχροινή ψιλή, 
θές άπό άπροσεξία, θές τή βιάσι τήν πολύ 
νά μοΰ βάλη τή σημαία, Ά χ  ! μοΰ κάνει μιά πληγή 

* ποΰ άκόμη μέ πονεϊ.
Φ.— Βρέ, τί λές ;
ΓΙ.—  Αυτό π’ έγίνη ! Λίγο επάνω άπ’ τήν καρδιά

καθώς βάνει τήν καρφίτσα, Φασουλή μου, ξαφνικά, 
ποΰ τήν άκουσα, χρυσέ μου, μέσα μέσ’ τά σωθικά 
μά τόν πόνον μου σάν είδε, μ’ έροιτάει στοργικά 
«Σας έτρύπησα ; Ά χ  ! λυποΰμαι, άν σάς τρΰπησα πολύ» 
Μά κ ί’ έγώ δπως είμ’ ιππότης ! καί μέ ξέρεις, Φασουλή, 
« Ά  ! παρακαλώ'!... τής λέγω... σά^ παρακαλώ πολύ 
Αύτό τίποτε δέν εινε ! Ευτυχώς ποΰ τήν πληγή 
μοΰ τήν κάματε λιγάκι πάρα πάνω άπ’ τήν καρδιά 
άλλοΐώς τ’ ήθελε γενοΰνε τά φτωχά μου τά παιδιά» 
καί συγκίνησις μέ πιάνει, δπου λές είς τό φτερό, 
ποΰ άκόμη τήνε νοιώθω, άλλά φεΰ! δέν είμπορώ 
κ ι’ ούτε πόνο κάν θυμούμαι τής πληγής τής αλγεινής 
γιατ’ άφοΰ ήταν άπό χέρι τρυφερό, τόν λησμονείς :

Φ — Κί’ άν Πασχάλη, σάφορμήση καί τραβήξη ή πληγή 
στήν καρδιά σου ; τί θά γένης :

Π-— Τώρα πειά, βρέ Φασουλή,
βάλ’ του ρίγανι, καϋμένε, έσκληρύνθη τό κορμί 
τό φτωχό μου κακομοίρη, πώχουν δείρει δλοι καιροί, 
πόΰ κι’ άν ί>έλει πειά δέν νοιώθει ή κί’ άν νοίώση δέν μπορεί.

Μά λαμβάνων άφορμή 
Συνιστώ στάς δεσποινίδας, δταν έρανο ζητοΰν 
νά προσέχουν, κατ’ ευθείαν στήν καρδιά νά μή τρυποΰν 
γιατί τότε cat δικαίως καί τον πόνον μας θ ’ άκοΰν 
να’ άν χεράκια φιλτισένία είς τό στήθος άκουμβοΰν
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κί’ έ'χουν μάτία, ποΰ σέ σφάζουν, άς καλσσυλλογισθοΰν 
πώς ε ιν’ εύθραστόν τι πράγμα ή καρδιά τοΰ καθενός 
καί δέν πρόκειτ’ άν σοΰ πάρη δ,τι πάρη έρανικώς 
μά ! σέ στίβει, σέ λιγώνει, καί σέ λυώνει... πρό παντός... 
Τί γελάς;
Μ’ ένεθυμήθης μέ τό πάθημά σου αύτό 

μία κόρη, ποΰ μέ χάρι γιά τόν ϊδιο τόν σκοπό 
στόν παπά τής συνοικίας νά σου όρμά κα’ι τοΰ κολλά 
τή σημαία... δτ’ εκείνου ό ίΐυμός του ξεχειλά 
καί τήν δρεξη τής κόρης φράπ!! άμέσως καί χαλά 
καί αύτή σκύβει καί τραβιέται άπ’ έκεΐθε ντροπαλά 
Κ ι’ήτανε μιά κόρη ώραΐα στρουμπουλή καί παχουλή, 
π’ άν μποροΰσε νά τρυπάη άπ’ τό βράδυ ώς τό πρωΐ 
κι’ άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ! τό ταλαίπωρο κορμί 
δέν θά τσ’έ'λεγα ποτέ μου, οΰτε σο>νει!, ούτε μή..!!.. 
παρά τρύπα,! άχ! πάνττα τρύπα! καί μή δίνεις προσοχή!
- Καί νομίζεις, κακομοίρη, πώς, θελα σέ λυπηθή;
Ως γι’ αύτά κι’ έγώ τό ξέρω. Μot τό αίμα μου σάν,δή; 
Λές καί τότε, λιγουλάκι κάν, νά μή συγκινηθή;
- Μωρέ ξέρεις άπό τίγρεις; σώχει ή τύχη σου νά ίδής; 
καί πρό πάντων μαινομένας;... Ούτε νά συλλογισθής!
Ό  Θεός νά σέ φυλάη, κακομοίρη, ώς κ ί’ έμέ
δπως νά τής τό πληρώση, ποΰ μ’ έτρύπησεν, ώϊμέ! 
καί την βλέπω άκόμη έμπρός μου ζοοηρή νά μέ κυτα 
καί στόν πόνο μου άκόμη, αντί ποϋ νά μ’ έρωτα 

νά γελά, τρελλά, τρελλά!

Κ α ί  «τοΰ βιβλίου τή γ2ορτή  
τό τι έγίνη και σ’ αυτή

Καί στοΰ Βιβλίου τή γιορτή άς μποΰμε, βρέ ΙΙασχάλη 
- Παμφίλτατέ μου, Φασουλή, ποΰ λές μ’ αύτό τό χάλι;
Δέν βλέπεις μέσ’ τό Πάνθεον, πώς στολισμένοι δλοι 
έμβαίνουν, κι’ ή κυρίαις τους καί μοιάζουν περιβόλι, 
ποΰ τά λουλούδι’ άνθίζουνε πολύχρωμα κι’ ώραΐα 
Καλά τά λές, μά πήγενε όπίσω άπ’ τόν Άνδρέα 

τόν Γκότση, κι’ δπως μπαίνει αύτός έσένα δέν θά ίδοΰνε 
κι’ έτσι άςιοΰ δέν θά σ’ ίδοΰν γιά σένα δέν θά είποΰνε. 
τρέχα καί τρύπωσε λοιπόν δπως έγώ τρυπώνω 
χώσε τή μύτη σου παντοΰ, δπφς έγώ τή χώνω 
καί ψάλλε μου καθένανε μέ τή σειρά τους δλους 
τούς σερνικούς καί θηλυκούς άνθρώπους καί διαβόλους 
Κι’ ό Φούρναρης σου Φασουλή έδώ είναι Τόν βλέπεις; 
ό Γούλας;

Κύταξε λοιπόν, π ’ ώς βλάκας παραστέκεις 
Μ’ άπ’ έξω θά καθίση αύτός;

Πιστεύω θ ’άρθη μέσα 
Ά ς έρθη δά κι’ ένας ψωμάς γιατ’ άν άργήση ή φέστα 
τί θά γενοΰμε κουτεντέ..,,

Κι’ ό Βέρροιος νάτος μπήκε 
Στήν πόρτα καί τό Φρούραρχο κυτώ, πού ξαναβγήκε 

καί μέ τόν Ά ρβα  συζητεΐ
Μέ τρόπο, λιγουλάκι, 

τράβα λιγά -'.ι, Φασουλή τόν Ά ρβα άπ’ τό σακάκι 
γιά νά μάς βάλη πουθενά νά κάτσουμε άνέτως 
Νά κι’ ό Πανάγος ποΰ θά βγή καί μάλιστα πρεφέτος 
ζωγράφος τοΰ κύρ Γιάννη μας κ ι’ άκολουθεΐ κι’ ή Κοΰλα 
τ'ΐ “Ολγα, ό Θεμιστοκλής μά καί ή Άοχοντοΰλα



Π.— Μ’ αΰτό εινε ί)αϋμα, Φασουλή, καί θαΰμα τών θαυμάτων 
κι’ ό Χαριλά Κακοΰρης μας εκ τών λογιωτάτων 
ό κ. Παπαλουκάς μέ τά χονσΰ γιαλί-χ τ ου 
ό κΰρ Σωτήρης Κουρλαιπάς μέ την ώραϊα κυρά του 
καί κάποιος ποΰ άχ! άνθρωποι, ποΰ δέν περνά ή μπογιά του 
μά κορδωτός μπουκάρισ : καί πρότον ή κοιλιά του.

Φ.— Τύ Παπαδημητρόποΰλο τ'ι Σπΰρο παρακάτου 
ενα μπιζοΰδι ώμορφο κυτάζω την κυρά του 
άλλά καί τήν κουνιάδα του γλυκείά καί αυτήν επίσης 
τήν Άνδριανοποΰλου μας, ποΰ κΰτα νά γνωρίσης ,

II.-— Κι’ αυτήν τήν βλέπω μά κι’ εκεί τόν Παπαχρήστου Νίκο 
καθηγητήν καί γεραρόν 

Φ.— ’Έτσι κι’ εγώ τόν βρίσκω
Κΰττα τόν Στεψανόπουλον τόν Πρόεδρον;

Π .— Τόν είδα!
Φ.— καί τάς Παπανδροποΰλου μας 
Π .— Πάψε μοΰ φεύγει ή βίδα

μή μοΰ μιλάς γιά καλοναΐς, γιατί μέ βαλαντώνεις 
Φ.— Μάγιά τήν Βαρυμπόπη μας τά μάτια σου άς τεντώνεις 

μαζή μέ τόν Χαράλαμπο, ενα καλόν πατέρα 
τόν Φιυτη τόν Χαντζόπουλο, ολίγον πάρα πέρα 
τόν Γιώργο Άδαμόπουλο, μαζή μέ τήν κυρία 

Π .— Πάψε γιατί μάς νοιώσανε, μή γίνη φασαρία
Καί ό Πρόεδρος τών Έφετών εδώ τόν βλέπω νάναι 
τέτοιους κυρίους Φασουλή! ποτέ δέν λησμονάνε 
κι’ επρεπε πρώτον νά τόν πής γιατ’ είναι στόλισμά μας 
μαζή μέ τήν Κυρία του σ’ αυτήν τήν άιθουσά μας 
καί τάς Βιτάλ αληθινά τοϋ Μάη δυό λουλοΰδία 
τόν Δημητρόπουλον Κωστή.

Φ.— Μωρ’ ακούσε τραγούδια
ακούσε τόν Μπατζάκη μας, ποϋ τραγουδεϊ μέ γλΰκα 
άν καί φαντάρος ;

Π.— Μά... πολύ σ’ ευχαριστώ, ποΰ μπήκα
μέσα σ’ αυτήν τήν αίθουσα, ποΰ βλέπω κΓ ένα φέσι 
μέ μαΰρο βέλο δαντελέ, καθώς σ’ εσέ ν’ αρέσει. 
Έλληνικώτατο ποϋ λές, σάν τοΰ είκοσιένα 
καί τή Δογάνη μέ σιέλ ποΰ στέκει εμπρός σ’ εσένα 
μά καί τόν Σωτηρόπουλον καθηγητήν, ακόμα 
μά καί τό Στέφο ποϋ κυτά μέ ανοικτό τό στόμα 
καί τήν Σταυρουλοποΰλου τήν ’Όλγα ψάχνω ναΰρω.

Φ.— Νά την έκεϊ καμαρωτή
Π.— Μά κΰτα καί τό Σταϋρο

Κΰταξε καί τό Στρατηγό, στρατιώταις μουζικάντες 
καί άλλους αξιωματικούς στής μπροστιναΐς τής πάνταις 
κ ί’ ένα φακιόλι κΰταξε ώραΐο 

Φ·— Καλέ άντες... ! !
καί ακούσε τή μουσική ποΰ μέ καταλιγώνει 
κΓ επάνω στά Ουράνια ταχέως μέ σηκοίνει 

Π.— Μά δέν έπρόσεξες νά ίδής καί τήν Άνδρικοποΰλου 
τήν Εΰριδίκη δηλαδή,μέ τάς ’Αλεξοποΰλου ;

Φ·— Σκέπτομαι τόν ΙΙαπαλουκά, τό πλήθος ονομάτων 
ποΰ μώφερε στή σκέψι μου έκ τών λογιωτάτων 
ποϋ ’βγάλαν τόσαις γεννεαΐς καί πώς καλέ θυμάται 
ενα σωρό ονόματα, χωρίς νά συλλογάται,

Π .— Μ’ άπ’ τούς μικρούς π’ απήγγειλαν ποιος σοΰ ένετυπώθη;
,, Φ.— Κανένας τους ! οΰτ’ ένας τους νά κουνηθή καν νοιώθει 

Μά δέν μας φταϊνε τά παιδιά, άλλ’ ή διδασκαλία 
II· Ε ΐτ’ άπ’ αΰτό, ποΰ λες έσΰ καί μώρχετ’ απορία 

εϊτε άπό τήν εκλογή τών κομματιών δέν βρήκα 
δτι επρεπε κΓ δτ’ άξιζε
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Μώρ’ πάντοτ’ είσαι σφήκα
- Μά δέν μέ νοιώθεις τό λοιπόν. Έμέ μ’ άρεσαν δλα 
μά τάθελα καλλίτερα, νά γίνη... καραμπόλα.
’Άριστος ό Παπαλουκάς κι’ δ Παπαχρήστου ακόμα 
καί τοΰ Μπατζάκη ήτανε γλυκΰτατο τό στόμα
κΓ ή μουσική περίφημη, μά τά παιδιά ώϊμένα 
ωσάν εσέ κινιώσαντε, τουτέστιν... καρφωμένα 
Καί πρό παντός δέν συγχωρώ, γιατί έλησμονήθη. 
δ Τιμολεων ’Αμπελάς, ποΰ πρό μικροϋ έκοιμήθη 
Έν τοΰτοις άν καλά καλά τό πολυεξετάσης 
αυτά τά πράγματα, ποτέ δέν είνε, νά χορτάσης 
Λοιπόν συγχαίρεις άπαντας κι’ έσύ ώς έγώ κάνω ;

• Συγχαίρω μέσ’ άπ’ τήν καρδιά καί κάτι πάρα πάνω ! !.. 
’Αλλά έπείνασα μοιρέ...

’Ακόμη έ’να κομμάτι 
πεινώ μωρέ, γαρίδιασε τό δεξιό μου μάτι 
Πάψε!

Χρουσοΰζη, ταμπουρά μοΰ παίζει ή κοιλιά μου 
Φεΰγω, πεινώ, έχάθηκα, δέν βλέπω πειά μπροστά μου 
’Άκου καί δ Ένσταντανές σοϋ λέει τά δικά του

- Μά δέν θά φάμε πειά μαιρέ, πάμε μωρέ πειό κάτου 
νά εΐμαστ’ έτοιμοι εΰθΰς, νά φΰγουμε άν... τελειώση... 
καμμιά φορά ή εορτή ! γιατ’ έχω ξελιγώσει!!
ΚΓ δ Μπΐκος Σοφιανόπουλος περνά μπροστά σου, νάτος 

■ Δέν βλέπω πειά, βρέ Φασουλή, καί φεΰγω πειά τρεχάτος 
κι’ δσους δέν είδα, πές τους το, δτι έγώ δέν φταίου 
γιατ’ έπεινοϋσα κΓ ήμουνα στραβός

Καλά. Τούς λέου!

Κ ό**'.ν>ι κ λω σ τή  δ ε μ έ ν η  
στήν άνέμ.η τιλιγμένη  
δ ό ς της κλώτσο ν* γ\>ρ£ση 
« α ρ α μ ΰ θ ι ν’ i p /ινίση.

Ά πό τή φτωχή μας χώρα 
πρός τόν Γκάντι στέλλω δώρα 
καί στους οπαδούς του έπίσης 
τής Καμπάνας τάς προσρήσεις 
κΓ άν τό ξΰλον τής χρονιάς τους 
έδοκίμασ’ ή γεννηά τους 
τούς προσθέτομεν κι’ έμεϊς 
εινε τίτλος τής τιμής 
καί θά μείνη στούς αιώνας 
μέγας τίτλος διά αγώνας 
εΰγενεΐς, Ελευθερίας 
■γιά τά τέκνα τής ’Ινδίας !! !
Ζήτω Γκάντι ! καί τό αίμα 
ποΰ θά στάη τό μαΰρο δέρμα 
τών φτωχών σου τών ’Ινδών 
ίΐναι αίμα ιερόν ·
καί θά έ'λθη κάποια μέρα 
ίΐοϋ θά νοίώση ή Άγγλιτέρα 
το ποτήρι τό πικρόν 
καί θά γίνη Έλευθέρα 
ώ ! ’Ινδία τών ’Ινδών !!
Έγώ διόλου δέν ψηφίζω 
τέτοιο ξΰλο ποΰ γνορίζω 
Ά πό  τήν Μακεδονία



ποϋφαγ’ εις κακόν καιρόν 
γιά Λευθέρη, Ελευθερία 
Τ εσσαράκοντα καί μια 
εκ τών 'Αγγλικών λαών

Καί τό βούνευρον τό ξέρω
καί «κόμη υποφέρω
κί’ ή ψυχή μου μοΰ πονεΐ
όταν, φίλοι μ’ένθυμοΰμαι
Στήν Μακεδονία γή
καί σαν ξανασυλλογοϋμαι
πώς φρικτώς καί σας λυπούμαι
άνθρωποι! καί σείς ’Ινδοί!
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ί/ / 2£τήλη α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία ς

I- μ έ  ό λ ίγ α ς  α γ γ ε λ ία ς

^\ Πια λ ό γ ο υ ς  π ο ικ ιλ ία ς

Τ ο ί ί  Α ε ιβ α δ ίτ η  «Ιροβερόν  
έσ τ ια τόρ ιον  λ α μ π ρ ό ν

Λροσόλονστο τό μαγαζί τοΰ Γιώργη Λειβαδίτη 
στά Ψηλαλώνία κί, δ,τι πής εκεί ευρίσκεις, ήτοι 

Ψοίρια^ πουλιά,[ αγνό κρασί κΓ απ’ δ,τι τοΰ ζητήσης, 
θά στό σερβίρη παρευθΰς καί τόσο θ ’άπορήσης, 
ώστε θά θές καθημερ’νώς πάντοτε έκεϊ νά φας 
γιατ’ εκεί πάνω μοναχά τόν πόνον σου ξεχνάς

ΊΓόν Λ  1*1*1 Ι ί Ο \  μα ς επαινώ  
γ ια τ ’ ε ίν’ ώ ρ α ΐο  καί τρ α νό

Εΰγε σου, Λοβέρδο σου γειά σου 
εύγε μέσ’ τά Αέάτρά σου 
εΰγε σου κροτεί ή Καμπάνα 
γιά τά τέτοια είσαι μάνα 

κΓ έτσι έκαμες σπουδαϊον καί ώραΐον ΛΥΡΙΚΟΝ 
μέ τόν Οικονόμου αντάμα πώχει πρώτης υλικόν 
κΓ όλοι τρέχουν νέοι γέροι μέ καυγάδες καί κακό 
γιά νά βροΰνε μία θέσι καί σκοτώνονται γ ΐ’ αυτό.
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Χ τ ό „ Μ α ν ω λ ό π ο υ λ ο  φορώ  στεφάνι 
γ ίά  τά αστεία ό π ο υ  κάνει

Καραγκ’ιοζοπαίκτης πρώτης, μέ κουτσοΰνία φημισμένα, 
ποΰ τρελλαίνει τόν κοσμάκη, δπως τρέλλανε κι’ εμένα, 
ειν’ ό Μανωλόπουλός μας καί αύτό φωνάζουν δλοι 
καί φθηνότατος πρό πάντων καί γΐά κάθε πορτοφόλι 
φαντασθήτε πώς άπόψξ κΓ ενας υπουργός θά πάη 
μά ! ποιός είναι δέν λέο)! κΓ ό καθείς άς μή ρωτάη 
άλλ’ άς πή ό είς τόν άλλον κατά ’κεϊ νά περπατάη.

Στήν Ίόνιο ανθολογία γράφεσθε συνδρομηταί 
τής Μινο')του, π’ αί εκδόσεις είναι πάντοτ’έκλεκταί

Κ α ί  στό Ο ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο  έπαίνως ψάλλω  
τόν Κ α ρ α γ κ 2 ο ζ ο π α ίχ τ η  τό  μ ε γ ά λ ο .

Μ’ έργα εκλεκτά ^καί πλούσια κάθε βραδιά προβάλει 
6 φίνος Θεδωρόπουλος, ποϋ έχει ένα κεφάλι 
ποϋ ξεφουρνίζει άραδαριά αστεία κι’έξυπνάδες 
καί δλο άστεΐα έξυπνα, γεμάτα νοστιμάδοις 
"Ολοι λοιπόν τραβάτ’ εκεί. άν θέλτε νά γελάστε 
άλλά φροντίστε άπό νωρίς τή θέσι σας νά πίάστε 
έκεΐ θά ιδήτε θαύματα...κΓ απόψε θέ νά γίνη 
κάτι πολύ παράδοξο, ποϋ πάντα θά σάς μείνη.
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Μ ά  τί επαΟε κ2’ό Μΐγκος·, τήν Κ α μ π ά ν α  το ΰ  κτυπώ  
γ2ά’ νά μάθουνε κ2’ ά λλο ι ,  δ ίχω ς τοΰ τον  νά ρω τώ .

’Α χ ! τί έπαθε κΓ ό Μΐγκος ποΰ τά λάχανα πωλεΐ
είς τό Τάσι! τί τόν βρήκε ! ποΰ τό μάθανε πολλοί
δτι τά λαχανικά του είναι νόστιμα πολύ
κΓ δλοι τρέξανε μέ μίας κΓ έγειν' ένα νταβατοΰρι
έπροχθές στό μαγαζί του, ποΰ δέν τδμειν’ εν’ άγγοΰρι
•γιατί μιά γρηά μοΰ λένε, πώς τοΰ άνοιξε τό γοϋρι
ποΰ επήγε πρώτη, μά καβάλλα σέ γαϊδούρι
βρέ τοΰ δόλιου μας τοΰ Μίγκου τί τοΰ έμελλε νά πάθη
ποΰχασε τά κολοκύθια καί τ’ αύγά καί τό καλάθι!
Μά ποιος τδπε νά τά βάλη καί νά τά πωλή φτηνά 
Δέν τό ξέρει ό καθένας πώς θά τρέξη έκεΐ δά ! 
καί τί τώφταιξ’ ή γρηοΰλα άπ’ τή βιάσι νά πατήση 
τό άγγοΰρι κΓ άπό τοΰτο, ή γρηοΰλα νά γλυστρήση 
καί τ’ άνάσκελα νά πέση κ Γ δλους νά μάς καθρεφτίση;

GOD

Στά Ζαρουχλέΐκ’ άνοιξε δ Ντούβας δ κύρ Σπΰρος 
πρώτης ώραΐο μαγαζή, π’ δλο δουλεύει δ πΐρος 
άπό κρασί περίφημο, κι’ έχει άπ’ δλα, ψάρια 
καλά ψητά διάφορα σουβλάκια, πορτοκάλια

GOD

Μ έ  τόν ΙΙα σ χά λη  ό  «Ι»ασουλής 
γιά π α γω τά , ε ιλικρινείς

Π—Έφθασε τύ καλοκαίρι Φασουλή μου φαφλατά 
Φ— Μά τό είδα άπ’ τοϋ Η ο υ ρ δ έ ρ η  π’ άρχισε τά παγωτά. 

Καί τί παγωτά! 'Ώραΐα, ποΰ άκόμη παγωμένο, 
άπ’ αύτά τό στόμα νοιώθω, μά κι’ άκομα δροσισμένο 
καί σοΰ συνιστώ κι’ εσένα πάντα έκεΐθε νά πηγαίνης 

δταν θές τό παγωτό σου καθαρώτατο νά παίρνης !
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Έστιατόριον λαμπρόν τών Τζίμηδων έγίνη 
μέ τζαμαρίαις, έξοχον, μέ πρώτης φαγητά 
μέ μιά κουζίνα θαυμαστή ποΰ ένας δέν θά μείνη 

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

H E R B A R  π ιά να  συνιστώ 

γ2ατί τ ώ β ρ η κ α  τ ό  σ ω σ τό


