
 (ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΚΑΙ  ΦΙΛΌΤΙΜΌΣ ΣΥΓΧΡΌΝΩΣ)

Εμπρός
Εμπρός λοιπόν, ας βγάλομε κι εμείς εφημερίδα,
αφού καμιά δεν ξέρουμε καλύτερη δουλειά·
αβάντι να λυσσάξομε κι εμείς για την πατρίδα,
προτού να μας λυσσάξουνε του κόσμου τα σκυλιά.

Τι διάβολο θα γράψουμε, για τούτο δεν μας νοιάζει·
φθάνει να πιω ένα καφέ, να πιω κι ένα τσιγάρο,
κι ιδέες το κεφάλι μου αμέσως κατεβάζει,
κι αμέσως τον κατήφορο εις το χαρτί θα πάρω.

Τι θα γραφεί μες στο Ρωμηό καθόλου δεν με μέλει...
κάθε Ρωμηός που ξαπλωθεί ολίγο στη λιακάδα,
από ιδέες υψηλές ευρίσκει όσες θέλει...
για γνώσεις άλλο τίποτε εδώ εις την Ελλάδα.

Πάντα με στίχους θα μιλώ μες στων Ρωμηών τη σφαίρα,
κι ούτε κανένα Έλληνα ποτέ θα χαιρετώ,
εάν με στίχους δεν μου πει κι αυτή την καλημέρα…
εις όλες τις ιδέες μου το μέτρο θα κρατώ.

Αφού ποτέ λογαριασμό στο κράτος δεν θα δίνω,
γιατί κι εγώ το κέφι μου σαν άλλους να μην κάνω;
Ρωμηός δεν είμαι; ε! λοιπόν θα γίνω ό,τι γίνω,
και βασιλιά στο γούστο μου κανένα δεν θα βάνω.
(Ο ΡΩΜΗΟΣ, φ. 1,  2/4/1883)

«Στο Ρωμηό…»
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.

Σουλούπι, μπόι, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαριέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Αριθμός του φύλλου ΕΝΑ                        
(πιο καλό απ’ το κανένα!)  

ΤΟ Υ Ν ΈΟ Υ  Α Ι Ώ ΝΟ Σ

Στίχους, σάτιρα γεμάτο,                     
σκωπτικό, αλλά κεφάτο! 

Στο δυο χιλιάδες είμαστε ακόμα δέκα εννέα                 
και νομοσχέδια στη Βουλή έρχονται αβέρτα νέα!     

Του Δεκέμβρη ημέρα πρώτη,
γέλα λίγο, πατριώτη!

Των Ελληνίδων Λύκειον μεγάλη εις τον χορόν
επέδειξε δεινότητα και χάριν περισσή

Όθεν προοιωνίζεται το μέλλον του λαμπρόν
κι όλων των παραδόσεων τα σκήπτρα θα κρατεί.

Ο ΛΟΓΟΣ των Κυκλάδων με άκρατο σεβασμό               
στο μέγιστο της σάτυρας  αθάνατο Ρωμιό, 

το συμπατριώτη μας Γεώργιο Σουρή,
στο ναό της τέχνης του ταπεινό κερί!


