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ALLA MAESTA 

DI

U ) V ( B E F ( T O  \

ΙΕ θ’ ΙΤΙΙΙϋ

Goito e Peschiera alia regal tua cuna 
Un di sorriser con. mertato orgoglio,
E n el corruccio di crudel fortuna 
Udisti di Novara il  gran cordoglio.

N ella tenzon della fedel laguna
Mostrasti poi come si merta un  soglio, 
E la tua patria alfin libera ed una  
Te Γ offerse raccolta in  Campidoglio.

Or Tu, che sai dei servi i l  rio tormento, 
Di lor speme delusa i l  furor vano,
E l ’esultar d’un popolo redento,

Rammeuta, o Grande, i l  sommo Genitore, 
P org ia lla  G reciala scettrata mano,
E del tuo padre ancor sarai m aggiore.

E . M a r z o c c h i .



ΕΠΙ TOT ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

A. S. Μ. IL EE UMBERTO.

’Εν μέσω της γενικοί άγωνία;, 'ότι; συνέχει το 
έθνο; ήμών έν τή παρούση έποχ^ί, δτε τοΰτο κυμαί
νεται _μεταςύ τής εμπολέμου στάσεω; τής κυβερνή- 
σεω; ήμών καί τής εκτάκτως καταπιεστικής συμ
περιφοράς τών Αυνάμεων προς ήμα;, ύψοΰνται ποϋ 
καί που φωναί ένθαρρυντικαί, ανακρούσεις θούριων, 
ίκεσίαι πρός τους Δυνατούς, πάντα συντελούν τα  δ~ως 
π·ικίλωσι τό περίεργον, σιγηλόν έ'νγε τω παρόντι, 
δράμα δπερ ή σύμπασα Ευρώπη διαδραματίζει. —  
‘II  ««Κυψέλην δσον τό επ ’ αύτίί μετέσχε, χάρις 
τοΐς συνεργάταις αύτής τής ποικιλίας ταύτης. Καί 
σήμερον δέ μετά μεγίστης δσης χαρας σπεύδομεν 
εις τον δημοσίευσίν τοΰ έν τνί πρώτη ήμών σελίδι 
δημοσιευομένου ποιήματος. Τοΰτο δέ πράττομεν με
τά  έτι μείζονος χαράς, τό μέν διότι απευθύνεται 
πρός έστεμμένην κεφαλήν, Ή ς τα  εύγενή καί ύψηλά 
αισθήματα, άπερ τοσοΰτον πασιφανή διά της έν Νε- 
απόλει διαγωγής Αύτής κατεστήσατο, εγκαίρως έτι- 
μήθη ή α  Κυψέλη) 5 δ ι’ εκτάκτου αύτής έξυμνησ ασα 
παραρτήματος- πρός Κεφαλήν ’Εστεμμένην, ή τι; δι
καίως θεωρείται ώς ύπέρ πασαν άλλην άςία σεβα- 
σμοΰ και δυναμένη νά έννοήση καί αϊσθανθή τό δί
καιον τοϋ άδικουμένου, πρός τήν Α. Μ. δηλ. τόν 
βασιλέα της ’Ιταλίας U m h ev to  I ,  δθεν καί ό 
λόγος τής είς τό Ιταλικόν συνθέσεως αύτοΰ. Τό δέ 
διότι προέρχεται έκ καλάμου φιλτάτου τή α  Κυψέλη)) 
άλλά καί λίαν δεδοκιμασμένου- καλάμου, ούτινος οί διά 
τοΰ La Grecia nel Gennaio del 1886 άρτι άναπεμ- 
φθέντες μελωδικοί τόνοι έναυλοι έτι εις τάς άκοάς 
ήαών είσί, μεγίστης δε ήχοϋς καί δικαίας, λαμπρας 
έςυμνήσεως, ού μόνον έν τώ Έλληνικώ, άλλά καί 
έν άπαντι τώ  ’ΐταλικώ τύπω έτυχον, τ . ε. τοΰ κα
λάμου τοΰ προσφιλέστατου ήμών συνεργάτου Μ. 
Μαρτζώκη.

Τό ποίημα τοΰτο δημοσιεύοντες έπάναγκες έκρίνα- 
μεν διά τούς άπειρους τής ’Ιταλικής ιστορίας ν’ ά- 
ναφέρωμεν δτι ό πολύγλωσσος καί πολυμαθής τοϋ ποι- 
ηματίου ποιητής, ήμέτερος δέ συνεργάτης, λίαν τε
χνηέντως διεςέρχεται έν αύτίί τήν σύγχρονον ίς-ορί- 
αν τής ’Ιταλίας, άπό τών πρώτων νικών τοΰ ’ΐταλι- 
κοΰ ■ στρατοΰ τοΰ Πεδεμοντίου έν ετει 1848 πρός τήν 
Αυστρίαν άγωνιζομένου άρχόμενος, δτε βρέφος έτι άνε- 
παύετο έν τίί κοιτίδι Αύτοΰ ό νϋν τής ’Ιταλίας Α ρ
χών, είτα δέ εί; τήν ήτταν τής Νοβάρας, καί τήν 
έκτακτον γεναιότητα, ην ό τότε νεαρός PRINCIPE 
UMBERTO έν τώ  ύπέρ ’Ενετίας τώ  1866 πολέμα 
έπεδείςατο, μεταβαίνων καί εις τήν εν τώ  Καπιτιο-

λείω ένωσιν τής δλης ’Ιταλίας καταλήγων.
Τιμώντες ούτω καί αύθις τάς στήλας τοΰ περιο- 

δικοϋ ήμών διά τοΰ ονόματος τής Α. Μ. τοΰ βασιλέ- 
ως UMBERTO I, έχομε·/ άκράδαντον πεποίθησιν '6- 
τ ι Ούτο; ουδέποτε θέλει ένωθή μετά άλλων Δυνα
στών εί; άτιμωτικήν η άνανδραν κατά τή ; π τω χή ; 
Έ λλάδο; άπόφασιν, μή  έπιθυμών βεβαίω; παντάπα- 
σιν ούδ’ έπ’ έλάχιστον ν’ άμαυοώση τήν λαμπράν 
δάφνην, δι’ ή ; Αύτό; τε  καί ό ένδοξο; Αύτοΰ πατήρ 
τοΰ Ο’ίκου τή ; Σαβοΐα; τά ένδοξον περιέβαλον Σήμα.

Η ΔΙΕΪΘΤΝΣΙΧ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΥΠΑ.ΡΗΣ

(συνέχεια· ίδε προηγ. φυλλ.)

Και σ Γρυπάρης έγραψε τήν Κ α τ ά 
ρ α τ ο ΰ έ ρ α σ τ ο ΰ  π ρ ό ς  τ ή ν  έρ ω
μ έ  υ η ν, μιμούμενος τόν Ααγγουιδάρα, ου 
τίνος ή R α τ ά ρ α, δυστυχώς, τυποΰται 
εις τάς Α ν θ ο λ ο γ ί α ς  φέρουσα τό δ
νομα τοϋ Σολωμοϋ. Ή  Κ α τ ά ρ α τοΰ Α α γ- 
γουϊδάρα, καίτοι ένιαχοΰ εινε καλλίτερα τοΰ 
Γρυπάρη, ομως δέν εινε έργον καλλιτεχνικόν 
περιέχον άμα δέ και χυδαίας έκφράσεις και 
άράς, αΐτινες μόνον επιτρέπονται είς τό ς-όμα 
τής κ υ ρ α ς  Α ια  ς τοΰ ευφαντάστου Σαβό- 
για, ήτις καταραται τήν Μ η λ ι ά ν .

Ό  πολύς πρός τάς γυναίκας έρως έβλα
ψε πολύ τήν Μοΰσα τοΰ Γρυπάρη· ή καρδία 
του πάντοτε ήτο είς τήν διάθεσιν τοΰ έρωτος· 
καί εν μόνον βλέμμα γυναικός είχε τήν δύ- 
ναμιν νά τόν κάμη δυστυχή. Τό αίτιον ήτο, 
λέγει, ή φύσις.

Δεν μοϋ λε;, τ ί  πταίω  έγώ,
Άφοΰ ή φύσι; νά άγαπώ.
’Απεφάσισε νά μέ'χν),
Καί εί; αύτά ή ψυχή νά τρέχη ;
Είνε ό όργανισμό;,
Κή άγροικάω ό καϋμό;
Νά έρχεται, δ ίχω ; νά ξέρω,
Καί δεινά νά ύποφέρω.
Πάσχω· πολεμώ νά βγώ,
Ά λλά μάταιο είνε αύτό.
Καί δσον φεύγω τόσον μνέσκω,
Καί ςεγλύτρομα δέν βρέσκω.
Μάλις-α χειροτερεύω 
"Οσον λευθεριά γυρεύω.
Καί ή τύχη  μέ 7 *νιό
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Πάντα μεχει νά άγαπώ ,
Ε π ε ιδή  οί ποιηταί 
Είνε αιώνια έρα7 αί.

"Ομως είς τόν έρωτα δέν ήτο σταθερός, 
Πάντα πάντα έρωτεμένος 
θ έ  νά τ,μαι ό καΰμένος.
Κ ’ ή θλιμένη μου καρδία 
Νά μή έχη ησυχία.
"Οταν μία αλησμονάω 
Παρευθύς άλλη άγαπάω 
Τί Τναι τοϋτο τό κακό 
Ό ποϋ μέσα μου άγοικώ 
Νά μή έχω σταθερό 
“Ερωτα καί δυνατό κτλ.

* Εκαμε καί ποιημάτιον, δι’ ου λέγει ότι 5 
άνήρ όταν νυμ-φεύηται πρεπει νά έςακο- 
λουθήση νά άγαπα ώς αυτός εκαμνε, καθό
τι ή καρδία ούδεποτε δεσμεύεται. Κακις·η 
ή θεωρία ώς καταστρέφουσα τό ιδανικόν τής 
c lκογενείας. ’Ιδού και ποίημα φερον τίτλον 
ό Τ ά φ ο ς  μ ο υ :

Ό π ου  ίδεϊς δύο κυπαρίσσια 
Εις το'ν κήπον, καί δύο έτηαίς,
Έ κεϊ μέσα είμαι θαμένος,
Κ.’ έλα ποθητή νά κλαϊς,

'Ρίςε κάτω τά  μαλλιά σου,
Είς τό μνήμά μου έμπρος-ά,
Νά κυλρΰν τά  δάκρυά σου,
Ά π ’ τήν πλάκα είς τήν καρδιά.

Τότε έγώ ό δυςυχισμένο;,
Είθε πάρω άνασασμό,
Βλέποντας πώς είμ’ κλαίμενο;
Καί είς τόν ύπνον τόν ςεονο,

Είθε μετανώσοι τότε,
Ά ν  καμμία φορά ποτέ,
Ά πό ζήλεια τή ; α γά πη ;,
‘Τποψιάσθηκα διά σέ,

Κ’ είθε μώρχονται άπεθύμιαι;,
Πάλι νά ζωντανευτώ,
Γ ιά νά χαίρωμαι, νά λάβω, 
jixo'.o  ταίρι αγαπητό.

Δώσε προσταγή νά γένη.
Έ νας ιερός ναός,
‘Ο π α π ά ; νά λειτουργήση,
Νά μέ συγχωρά ό λαό;.

Ή  ποίησις είνε ή έκφρασις ή μάλιστα 
υψηλή, αθώα καί ζωηρά τών εύγενεστέρων 
άνθρωπίνων αίσθημάτων. Ή  ποίησις πρέπει, 
διδάσκουσα ή συγκινοΰσα, να υψοϊ ημας 
^ίς σφαίραν άνωτέραν, καί, ίνα ό ποιητής κυ

ριεύση τάς καρδίας ήμών διά δυνάμεως τοι - 
αύτης, δέον νά έχη ίσχυράν πίστιν. Ό ρ- 
θώς λοιπόν ό ήγεμών τών συγχρόνων Ισπα
νών ποιητώ ν,όΖοί'ίΙ^,λεεινολογεΐ τούς ποιη- 
τάς έκείνους, οΐτιν3ς άνευ πίστεως ψάλλου- 
σι καί οΰτω ματαιοπονοΰσιν. "Αν έκ τής 
παραστάσεως υποκειμενικής Ολης έπί πάντα 
τά είς τόν ψυχικόν καί πνευματικόν βίον 
άφορώντα, μορφβΰται ή λυρική ποίησις, καί 
οΰτω δέον νά ήνε τό είδος τοΰτο τής ποιή- 
σεως ή έκδήλωσις τών εύγενεστέρων ανθρωπί
νων αίσθημάτων, εις κοινός ψάλτης μέ αισθή
ματα μή εύγενή ή καρδίαν διεφθαρμένην, δέν 
δύναται νά ήνε ό άληθής ιδανικός ψάλτης 
τής πατρίδος, τής οίκογενείας καί τής θρη
σκείας, καί ούδέ ή έκδήλωσις τοΰ έρωτός του 
νά ύψοΐ. Ή  έκδήλωσις τοΰ κοινοΰ έρωτος εινε 
πολύ διάφορος έκείνης τής εύρισκομένης είς 
τήν ποιητικήν ’Ανθολογίαν τοΰ Ινδοϋ Χά?^α 
καί είς τάς ποιήσεις τής έλληνίδος Σαπφοΰς, 
τοΰ ρωμαίου Τυβούλου, τοΰ ίταλοΰ Δάντου 
καί τοΰ γάλλου Musset.

Είς τήν ερωτικήν ποίησιν ό Γρυπάρης 
δεν ήθέλησε νά ήνε όπαδός τών άνω ποιη
τών. Ό  Γρυπάρης ήγάπα τάς γυναίκας, άλ
λά , δυς-υχώς, ούχί δι’ ένός ίδανικοΰ έρωτος.

Κατά το&ς χρόνους έκείνους έγραφον διά
φοροι ζακύνθιοι έρωτικά ποιήματα. Δέν εν
νοώ τά ονόματα τοΰ Φωσκόλου, Σολωμοϋ, 
Τερτσέτη, 'Ρώμα, Μάτεσι, ήάλλων, ών έδημο- 
σιεύθησαν συλλογαί. Εΐδομεν προσέτι λαμπρά 
έρωτικά ανέκδοτα τοΰ Λαγγουϊδάρα, Γαήτα, 
Δομενεγίνη, Πελεκάση, Πατρινοΰ καί άλλων 
μεστά περιπαθείας Ιδίως τοδ Ααγγουιδάρα, όν 
ή φύσις τόν είχε προικίση διά οίστρου ποιητι- 
κοΰ. Οίγράψαντες|ίταλικά ποιήματα ήσαν διά
φοροι, τινά λ . χ .  τοΰ Παύλου Μερκάτη είνε 
καλά. Ή  εποχή έκείνη ήτο διά τ ή ν  Ζάκυνθον 
βντως ποιητική καί είς τήν ιστορίαν τής 
νεοελληνικής ποιήσεως κατέχει τήν πρωτί- 
στην θέσιν.

Τοΰ Γρυπάρη ή λύρα δέν ήτο ομως μονότο- 
νος/Εγραψεν είδυλλια τινά καί ποιήματα έπί 
παντοίων αντικειμένων, οΐον: Ή  ματαιοφρο
σύνη— Ή  ώρα τοΰ θανάτου μου —Τό πήδη
μα τής Αευκάδος— Ό άβλαβής, βλαπτικός—  
Ή  φιλία— Τί πρέπει νά ήνε τις νά άγαπ*- 
ται— Ή  έπανάστασις τοϋ κόσμου— 'Όνειδος 
— Γνώσις τοϋ κόσμου— Διά τούς άτέκνους 
— Ό  κακός πλούσιος— Ό  ερημίτης—  Ό  Ψ α
ρ ά ; — Ό  περίπατος— Ζή'ησις τοΰ παιδιού ά-



«6 τή Μάννα— Ή  βροχή— Τό αηδόνι— Τό 
άνδρόγενο είρηνεμένο — Έ γχώμίον είς τά 
στοιχεία, τό αλφάβητο, τό μελάνι καί τ5 χον- 
ούλι— Διά τήν καταδίκην τοϋ Γ3ωργίου Ζή- 
βα Κουντούρη και τοϋ ’Αναστασίου Ζήβα—  
Ό  ΰπνος— Ή  τύχη— Ή  αύγή— Ή  άναίρεσις 
Βαπτίσματος— Ή  χαχή τύχη— Ή  μελαγ
χολία— Ή  Οανή μου, όνειρον— Τά γηρατεϊα 
μου— Ή  Τεσσαρακοστή —  ΊσοσταΟμία της 
τύχης— ’Αφροσύνη τοϋ νόμου— Ή  αδικία—  
*0 Θεός ιατρός— Τόξευμα ή πληγή τοϋ Χά
ρου— Ό  ελεγχος τής ψυχής μου— Τό Μελά- 
μενο—Κατά τούς κάμνοντας προστύχια— Κα
τά τών προδοτών τής πατρίδος— Ή  πυρκαϊά 
— Ό  δυστυχής πτωχβς— Ή  αταξία τοϋ κό
σμου— Ό  άσπλαχνος— Κατά τών κακών ιε
ρέων— Ή  ευγνωμοσύνη— Ό  άδικος άρπαγος 
— Τό χρέος τοϋ παριώτου— Τά ήθη τής πα
τρίδος— Ό  άδικος άρπαγος ξακλιρήτης— Υ 
πέρ τών ποιητών— Ξένοι δικασταί—  ΙΙρός 
τούς φρονοΰντας εαυτούς πεπαιδευμένους—  
Ή  άδιαντροπία— ’Αφροσύνη— Ό  υπερήφανος 
— Ό  άσεβής μετανοημένος— Ή  ματαιότης 
τοϋ Κόσμου— Ό  τροχός τοϋ Κόσμου, κλ.

Είς τόν θάνατον προσφιλών συγγενών ή 
φίλων ή Μοϋσα του δέν έμενε σιωπηλή, ού
τως εκλαυσεν έπί τώ θανάτω τοϋ ποιητόΰ 
Διονυσίου Σολωμοΰ, τής ’Αγγελικής Μακρή, 
τοΰ Γεωργίου Μανολοπούλου, τής Μαρίας 
Ιΐροβή-Ιίελεχάση, τής Λαύρας Κοκκίνη, τοϋ 
Κιχ. Συγούρου, τής ΆσπασίαςΒαρβιάνη Καψα, 
τοϋ Μαρίνου Διχοπούλου, τοϋ Ά ντ. Νερούλη, 
τοϋ Παναγ. Ταβουλάρη, τοϋ Γεωργίου ΙΙηρή, 
τής Μαρίας Παπαγεωργοπούλου ής ό θά
ματος άπεθανατίσθη ύπό τοΰ Σολωμοΰ διά 
τοϋ ποιήματος <ιή Φαρμακωμένη»,

Ά λ λ ά  καί είς τάς χαράς τών πεφιλημένων 
αύτώ έτόνισε τήν λύραν του, ώς έπί γεννήσει 
τών τέκνων I. Μαρτζώκη, Δ. Φραγκοπούλου, 
Έρμάνου Λούντζη. κ .λ.

Έστιχούργησε κωμωδίαν είς τέσσαρας πρά
ξεις, θέλων δι’ αύτής νά στηλιτεύση έκεί- 
νους, οΐτινες γίνονται πλούσιοι διά κλοπών, 
ανομιών καί εγκλημάτων. Ή  σκηνή εινε έν 
Ζακύνθω.

Διάφορα εινε τά εμμετρα διηγήματά το», 
εχοντα ύπόθεσιν ερωτικήν ή σατυρικήν ή 
γελοιογραφικήν.

Ήθέλησε νά ήνε καί ιερός ποιητής, διό ύ
μνησε τήν Γέννησιν, Βάπτισιν, Σταύρωσιν 
καί τήν ’Ανάληψιν τοΰ Χρίστου, τήν εύ-

σπλαγχνίαν τοϋ Θΐοϋ καί άλλα διάφορα θρη
σκευτικά άντικείμενα, είς ά άπετυχεν.

’Ενίοτε καί πρός φίλους εστελλε ποιή
ματα έγχωμιάζων τάς γενναίας πράξεις, ή τάς 
ικανότητας. Ούτως έπήνεσε διά ποιημάτων 
τόν ποιητήν Σολωμόν, τόν Διονύσιον Μαρ- 
τινέγκον Γαήταν, τόν ’Ιγνάτιον Μαρτζώκην, 
τόν Φραγκίσκον Καρβελλάν, τόν Κωνστ. Με- 
σάλαν, τόν άγγλον βαρώνα Θωμα,Γουέρ-; 
νεην, τόν Γεώργιον Τώσην, τόν Αντώνιον 
Μάτεσην, τόν στρατηγόν Δημήτριον Καλέρ- 
γη ν, τόν Στυλιανόν Σπάθή ιατρόν, λό γιο ν , 
όστις έδίδασκε τήν Βοτανικήν είς τήν ίόνι- 
ον ’Ακαδημίαν. Έγραψε διάφορα έπιθαλά- 
μια. Στίχους πρός τούς γονείς, άδελφούς καί 
συγγενείς αύτοΰ, διαφόρους εγραψε, διακρι- 
νόμενά τινα έπί φιλοστοργία. Έκ τούτων 
Ιημοσιεύομεν έκείνους, ούς εγραψε διά τή'/ 
ανεψιάν αύτοΰ, θυγατέρα τοΰ Νικολάου Α . 
Καψοκεφάλου:

Ό λ η  λάμ πα ς, κοπελοϋλα,
Στα χρυσόξανθα μαλλιά 
Ε ί; τά  μάγουλα, εί; τά  μ άτια  
Καί στά κάλλη τά  ανθηρά.

Κοσμικό; Ά γγελ ο ; είσαι- 
Στό κορμί καί στη ψυχή,
Τά πτερά μόνον σοϋ λείπουν 
Κ αι καθέδρα οί ουρανοί.

’Αφροδίτη νάχε πλάσει 
Μέ τό θεϊκό πα ιδ ί,
Τέτοιαι; Χάρε; κ-al ώμορφίαις 
Δεν θέ νάχε; βέβαια σύ.

‘Ω ; τά  δάκρυά σου, φώ; μου,
‘Ω ; κ’ έκειά ’ς. τ ά ;  παρειάς 
Τρέχουν σάν μαργαριτάρια,
Κ ’ είν' στολή τής ώμορφιας.

• Και ελκύουν, μαλακόνουν,
Ά γρ ια  κ’ ήμερη ψυχή,
Καί καθείς για  νά ήμερόνη 
Σε αγκαλιάζει καί οιλεΐ.

Τό ουράνιο σου γέλοιο 
Είν σάν ρόδο τό ανοικτό,
Ποϋ προβαίνει αύγή στόν κήπο,
Καί δοξάζει τόν Θεό.

Οτι κη’ άν φορή; σου πιάνη,
Κ ή’ άσχημη τή  φορεσιά 
Τό κορμί τερπνό στολίζει 
Κ αί τήν κάνει άγγελικιά.

Βέβαια, στόν κόσμο αν ζήση;
Ά π ό  σένα, κόρη, ή γή 
θέλει αυξήσει στολισμόν της

Καί θά ξαναγεννηθή.
"Αμποτε, παρόμοια χάρε,
Ν ’ άπολάψουν οι γονεϊ;,
Γιά νά σ' έχουνε βοήθεια 
’Σ ώραι; ύστςραι; ζωή;.

Τουταδώ, ποθώ, Τζωρτζίνα,
Νά θωρώ πάντα σε Σέ,
Νά μοϋ μοιάσης στά τραγούδια,.
‘Ωσάν ανεψιά μου έμέ.

Τήν πατρίδα αύτοΰ Ζάκυνθον με τινα ποιή
ματα έξύμνησεν. ’Αλλά δέν έμιμήθη τόν Αν
τώνιον Κουμοϋτον, όστις δι’ ωραίων λατι
νικών ήρωϊκών στίχων, ύμνησε τήν Ζάκυν
θον, άποτεινόμενον πρός τόν διακεκρίμενον 
συμπολίτην Ίωάννην Δαρεΐον Σέ^ραν, ούδεν 
έμιμήθη τόν Φώσκολον, τόν Σολωμόν, τον 
Κάλβον καί άλλους, οίτινες μετά τόσου έν- 
θουαιασμοϋ ένεθυμοΰντο τήν μειδιώ σαν Ζά
κυνθον. Ό  Γρυπάρης ύμνησε τάς φυσικάς 
καλλονάς τής πατρίδος του, άλλά έλυπεΐτο 
δτι οί κάτοικοι δέν ήσαν όλοι ώς αυτβς έπε- 
βύμει. Έ λυπεΐτο ότι ή παιδεία, ή Εκανότης 
>.αί ή ειλικρίνεια δέν έξετιμώντο καί τήν 
λύπην του ταύτην έξέφραζεν είς τινα ποιη- 
μάτια.

ίεπεται τά τέλο;)
Σ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ.
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Ούχί, μία μόνη φίλη είνε διά τόν άνθρωπον· 

ή λευκόθριξ φίλη, έκείνη πρό τή ; όποία; εϋρίσκεται 
μέ τόν νοϋν καθόλου έλεύθερον, καί τά ; αίσθήσει; 
έντελώ; ήσύχου;· ιδού τό ίδεώδε;. Γραία, φίλη ήτι; 
διατηρεί τήν χάριν έν τω γήρατι, καί δεν ήςευρω τί 
έν τω βάθει τών οφθαλμών, και τή κινήσει τών χει* 
λέων, βοηθεΐ νά σχηαατισθή είκών συγκεχημενη και 
ζωηρά τής ώραία; αύτή; μορφή; άλλων χρόνων—φυ- 
σι; εύθυμο; πλήν ισχυρά, ήτι; εύγενώ; ήγάπησε π ά 
σα; τά ; αγάπα;· έμπειρο; τοϋ κόσμου, άνευ αιρέ
σεων αγαθή μετά φλεβά; λεπτή ; κράσεω;· εύφυη; 
άναλύτρια τών τρυφερών αισθημάτων χαρίεσσα ό ιη- 
γττρια ανεκδότων εύτραπέλων πεπαιδευμένη, άνευ 
σ/ολα^ικότητο;, πλουσία άναμνησεοιν ωραίων φ:λιών 
καί συμβάντων παρελθόντων ητι; άπαιτει παρά τοϋ 
φίλου αγάπην μάλλον ή σέβας, γίνεται νέα μ ετ ’αύ- 
ταϋ, καί όταν έκέϊνος γελα είνε αδελφή, δταν ύπο~ 
φέρη, μτ,τηρ, και ά^εϊζόμενος ε·»ρισκετχι πρά

σκαλίσσης εύπρεπείας, καί συλ?.ογιζόμενος, πρό δ ιδα - 
σκαλίσσης καλοϋ φρονήματος. Ά  ! ή εύγενής φ ίλη ,ή- 
τις εννοεί καί ακούει τό π αν, ή τι; τίθησι τήν χεΐρα 
έπί τής κεφαλής δταν κλίνωμεν τά πρόσωπον έν ταΐς 
παλάμαις, όμολογοϋντες αύτή έν λυγμόϊς τό άλγος 
απατηλής δοςομανίας !>ι τήν απελπισίαν προδοθέντος 
έρωτος- καί συμβουλεύει ήμας τήν καρτερίαν, τήν 
λήθην, τήν έργασίαν, τήν πεποίθησιν είς τήν είρη- 
νοποιόν τοϋ χρόνου ίσχύν, μέ ήχον φωνής πανηγυ
ρικόν καί γλυκύν δς-ις φαίνεται δτι έρχεται άπό τοϋ 
τάφου τή ; καλή; ήμών άποθανούση; γραίας ! Τάς 
εύλογημένας εσπέρα; ας διήλθομεν μ ετ ’ αύτής, ύπο- 
μειδιώσης έν δακρύοις, νά συλλέξωμεν όμοϋ καί άνα- 
συνθέσωμεν τάς έσκορπισμένας ή συντετριμμένας έλ - 
πίδας, καί νά σχεδιάζωμεν μέλλον νέον, κρατούντες 
εσφιγμένην έν τή  ισχυρά ήμών καί θερμή έκ ν30- 
τητος χειρί τήν ϊδικήν της ισχνήν, άλλά προσφιλή 
κ α τ’ έκείνην τήν ς-ιγμήν πλέον τής χειρός έρωμένης, 
καί σεβας-ήν ώς άγιας. Τήν καλήν κ α ί  ώραίαν φι
λίαν ήτις κάμνει ημάς νά άγαπώμεν τό παρελθόν, 
νά ύψοϋμεν τάς σκέψεις άνωθεν τών αισθημάτων, καί 
νά πις-εύωμεν είς τούς μακροχρονίους έκείνου; βίου; 
καί εί; τά  άγια γηρατεϊα. Προσφιλή; φίλη, προ; ήν 
ή νεότη; ήμών οφείλει τόσα; καλά; ώρα; υποδοχή; 
καί σιγή; καρποφόρου παθών και παρακλήσεω; τή ; 
διανοία;.

*
#  *

Ά λλά  φιλία θερμή καί σπαίρουσα, άγαπηθεϊσα ύπό 
τή ; νεανικής πνοής τή ; γυναικός, δέν ’ είνε δυνατή 
λοιπόν; Ναί· Υ πάρχει φίλη τις μεθ’ ής ή φιλία 
αύτη δύναται νά συνδεθή· φίλη φθάσασα εις τήν 
περίοδον έκείνην τή ; ζωή;, έν ·# δεν παρήλθεν ά— 
κόμη έντελώ; ή ηλικία πασα ήτι; θέλγει, και φαίνε
ται δ τ ι ήρχισεν τδη  ή ηλικία ήτι; δεν δελεάζει 
πλέον. Έν τη δψει διατηρεί άκόμη τι τή ; πρώτης· 
έν τή  ψυχή είνε συντεθειμένη τδη  κατά τήν δευτέραν, 
μετά καρτερία; τινό; μελαγχολικής καί γλυκείας, ώ ; 
αί δύσει; έκεΐναι αϊ φθινοπωρινά', έν αίς ροόόχρους 
καί ακίνητος νεφέλη χρωματίζει διά τής εύγενοϋς αυ
τής άντανακλάσεως τήν έρημον πεδιάδα. Έν τα ϊ; σκε- 
ψεσιν αύτή; καί τη  φωνή υπάρχει τ ι τό μητρικόν 
καί βαρύ· άλλ’ έν τη καρδία τ η ; διαβαίνουσιν έκ 
νέου πνοαι, καί διά τών οφθαλμών τ η ; άς-ραπαι τής 
ώραία; ηλικίας, α ίτνες μεταμορφοϋσιν έπι τινας ο : ρ α ς ,  

ένίοτε έπί r-ιγμάς, τά βλέμμα, τόν γελω τα και τ.-,ν 
φωνήν της καί κάιΐνουσι τόν φίλον νά σιγήση αίφνης, 
έκπληκτος, καθώς πρό τής έμφανίσεως φάσματος, έ
τοιμος 'σχεδόν νά φωνάξη— Μείνε ούτω, προσ?ιλής φί
λη !— Καί όμως τήν φιλίαν δ ι’ δντινα νποκοϋτ*: έ -  
λαφκϋς, αί απρόοπτοι αυται έπιςροφαί - ν^όαιτος άν α-



λαμβάνουσιν ώς κυματιστόν δξέων Αναθυμιάσεων, καί 
δταν, άναλυθεΐσα κατά τδν τρόπον εκείνον, ή φιλι
κή άγάπη είνε έτοιμος νά μεταβληθή έκ φύσεως......
τδ κΰμα παρήλθεν. Ούτως ή φιλία διαρκεΐ, ήσυ/άζει 
καί ζή, ταρασσομένη άπό καιροΟ είς καιρόν Οπό τρό
μου καί χρωματιζομένη ύπό έρυθρότητος παροδικής, 
φιλία πλήρης ήδυπαθειών άνεκφράς-ως λεπτών τής φαν
τασίας καί τής καρδίας, μεμιγμένη αίσθήμασι δ ια - 
φόροι; καί γλυκυτάτοις, άτινα συγκυκώνται δταν προς- 
ηλώται έκεΐ ή φαντασία- φιλία η τις έχει μίαν θω πεί
αν τοϋ βλέμματος καί τής φωνής, καί μίαν σφίγξιν 
τής χειρός, καί οικειότητα ιδίαν δλως, ήττον ί) αδελ
φικήν, μάλλον τ  φιλικήν, σεβα^ήν έν τω  αίσθήματι, 
σχεδόν έρωτικήν εις την δψιν, καί άντικείμενον άμ~ 
φοτέροις προσφιλές καί διηνεκές περιεργείας έμφρόντι-· 
δος καί μυτικοΰ μειδιάματος,

*
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Τότε ναι, είνε φιλία ήτι; ευρύνει καί άνανεοΐ την 
ψυχήν· ήδύτης καί δύναμι; της ζωής. Χωρίς νά ζη τή - 
σωμεν τδν έρωτα της φίλης ήμών πράττομεν τδ παν 
ινα τόν κάμωμεν νά γεννηθϊ). Δεν εινε ματαιότης· 
είνε ακαταμάχητος ανάγκη νά ττ, άρέσκωμεν, ινα μας 
άγαπα . Αί δυνάμεις ήμών άνίς·ανται καί κραδαίνονται. 
Χωρίς νά τδ έννοήσωμεν, διορθοΰμεν τάς τραχύτητας 
της φωνής, έξευγενίζομεν την χειρονομίαν, γλυκαίνο- 
μεν τό μειδίαμα, έπιτηδεύομεν την προφοράν, έκλέγο- 
μεν την λέξ ιν  ΰποσκάπτομεν μ3τά 3·αυμας·ή; τα χυ - 
τητος έν το?; μυχοί; τής μνήμη; καί τής καρδίας παν 
δ,τι έκεΐ ανθηρόν καί άγαπητδν υπάρχει· καί αί ίδέαι 
άναβρύουσιν έκεΐ δρμητικαί άπδ τοϋ έξεγερθέντος πνεύ
ματος, καί ή συνδιάλεξι; ρέει εύκολος καί ποικίλη 
ώς ρυάκιον δπερ άντανακλα τό ανθηρόν χείλος. Τίς 
δύναται νά έπαναλάβη παν δ,τι λέγεται κατά τάς 
εϋφροσύνους εκείνα; ώρας άκαριαίως ίς-αμένας, έν ταϊς 
S-ερμαΐς έκείναις συνομιλίαις, διελθούσαι; διά χιλίιον 
αίσθημάτων, έκτεταμέναις επί χιλίων αντικειμένων, 
αΐτινε; διεκόπησαν καί τοχισαν πάλιν χιλιάκις, έπαυ
σαν έδώ καί έκεΐ, μετά σιγής μάλλον εύχαρί<τουτή;λέ- 
ςεως, πρδ άπροόπτου δυσκολίας, μελαγχολικαί, ευ
τράπελοι, φανταςηκαί, τεταραγμέναι έν δακρυοις λ α -  
θραίοις καί ταραχθεΐσαι υπό έμμανών αντιλογιών, οί- 
κεΐαι ώς έξομολογήσεις εΰθυμοι ώς έορταί, τερ»ναί ώς 
δνειροι ; Μετά τών φίλων δεν άνταλλάσομεν η τδν 
χαλκόν τής αγάπης· μετά τής φίλης έκείνης άνταλλάσ- 
«ημεν τούς άόάμαντας- παν δ,τι ό κόσμο; καλεΐ παιδικόν, 
καί δπερ έγγίζει τάς ζωηροτέρας τής καρδίας ήμών 
ίνα;, εκείνο τδ όποιον δ άνθρωπο; αίδεΐται νά είπη εί; 
Τον άνθρωπον άνάμιςι; ιδιόρρυθμο;, άπειρο; καί λ ν -

πηρά οικογενειακών άναμνήσεων, προτάσεων, προσφο
ρών, παιδικών έντυπώσεων, 3-ρησκευΐικών άταξιών, 
φαντασιών έρωτικών, σβεσθεισών ελπίδων, μετανοιών 
καί χαράς καί άσυνεσιών παιδικών, άτινα κρυπτομεν 
ζηλοτύπως είς την ανδρικήν φιλίαν, καί τά  όποια μία 
γυνή μόνη έννοεΐ,.,.Ά  βεβαίως τών μάλλον ειλικρινών, 
εύγλωττων, εύγενών λέξεων αΐτινες εχουσιν έξέλθει 
τών ανθρωπίνων ς-ομάτων, μέγις-ον μέοος έράέθη πρός 
τάς φίλας· πρός φίλας έν αί; άπέθνησκεν ή νεότης, 
ρίπτουσά ποτε έπί τοΰ προσώπου αύτών γλυκεΐαν 'καί 
3λιβεράν ακτίνα παραδΐτιν ,ήτις έχρωμάτιζε την φι
λίαν έρωτι.

#
# *

Κ αί πόσα τινά διδασκώμεθα ! L’homine est 
toujours un lioinme; c’est kdire.un peu bu-
t o r  λέγει είς ποιητή; γάλλος. Ό  εύγενές-ερος άνθρο> 
πος τοΰ κόσμου διεμορφώθη άκόμη ύπό φίλης εύγε- 
νοϋς. Μυρίαι τραχύτητες καί χυδαϊσμοί, άτινα αύτός 
δέν ύπωπτεύθη έν αύτώ, τω έγίνοντο γνως·ά καθ’ έ-» 
κάς·ην ύπό έλαφροτάτου πέπλου δπερ διέρχεται επί 
τοΰ μετώπου τής φίλης, ώς σκιά πτέρυγος χελιδό
νας, η ύπό άδιοράτου τής κεφαλής αύτή; κινήματο;, 
όμοίου μέ 3-ροΰν φύλλου. Έ π ί πολύν καιρόν ή φι
λοτιμία αύτοΰ 2-ά δέχητα ι μικρά λυπηρά τραύμα
τα . Δέν 3-εληση κ α τ’ άρχά;, καί 5 ά  ύποχρεωΟτ, 
νά πεισθή άκουσίω; δτι έν έκάς-ω αίσθήματι καί έκά- 
ζ-η ιδέα; ή φίλη ανακαλύπτει τ ι, δπερ αύτό; δεν 
κατορθοΐ πρώτο;. Έ χ ε ι  πείραν ήττον εύρεΐαν τή ; 
ίδική; του, πλην μάλλον καθαράν καί 7 α^εράν. Έ π ί 
χιλίων αντικειμένων έσκέφθη μάλλον ενδελεχώς καί 
σαφώς αύτοΰ, κατά τάς μακράς ώρα; τοΰ κεντήμα- 
το ;. Καθώ; ή χειρ τοΰ νηπίου λύει αΐφνη; την μ ι-  
κράν 3ύ,λείαν έφ1 ής άσχάλλουσιν άνωφελώ; οί χον
δροί τοΰ άνδρδ; δάκτυλοι, οϋτω; ή λεπτότη; τή5 
σκέψεως έκείνης λύει αμέσως, απλώς, ποσότητα 
προβλημάτων τής καρδίας λεπτότατων, πέρις ών 
τινων ό άλαζών φίλος ανησυχεί μάτην διά τών 
ισχυρών τοΰ λογικοΰ αύτοΰ οργάνων. Δεν υπάρχει τό»- 
σω έν έκείνα> δπερ λέγει, ή ισχύ; της, δσω έν I-  
κείνω δπερ έννοεΐται δτι 3-έλει νά εΐπη, μετά τών 
έπί τών χειλέων βραδυνουσών λέξεων, καί τών ατε
λεύτητων λίαν εύγενών τοΰ μειδιάματο; έκφράσεων. 
Ό μιλεΐ σχεδόν πάντοτε κάλλιον εκείνου, μετά θαυ
μάσιου σκοποΰ τής αξίας έκάτης λέξεως, μετά έμφύ- 
τουάξιολατρεύτουτέχνης νά άπαλύντι την άγανάκτησιν, 
νά άρωματίζη τόν έπαινον, νά κάθιζα χαρίεντα τόν 
χαριεντισμόν, νά ρυθμίζη την παοάκλησιν, νά ζωγρα- 
φιζη τό διήγημα, νά έπιτηδεύση τόν χαιρετισμόν.Καί 

I μόνον μετά πολύν χρόνον έννοεϊ δ φίλος την ά γ α - 
I θοεργόν επιρροήν ην έκείνη έξασκ^ΐ έπ ’ αυτόν ά ν ;^ ι

ρίσκει μεταξύ τών ιδίων θησαυρόν αίσθημάτων καί 
σκέψεων, αΐτινες δεν έγεννήθησαν έν τή  έαυτοΰ ψυ
χή , καί έρωτά! έαυτόν πόθεν έρχονται, καί αναλύει 
αύτάς· καί τότε αύται αθροίζονται, τάσσονται έν τάςει 
καί συνδέονται, σχηματίζουσαι έν τ?, ψυχή του ώςτι- 
να αρμονίαν, καί ή αρμονία αύτη είνε ή φωνή έκείνη.

*
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Προσφιλείς και άγαθαι φίλαι, και ομως ανταμειοο- 
μεν αύτάς πολλάκις αγνωμοσύνη. Ή  παίδευσις έκείνη 
ή εύγενή; ην αύται έπιβάλλουσι, καταπονεί ήμα;· το 
εύεοέθιστον θηρίον διασχίζει τόν έκ μετάξη; χαλινόν, 
καί όρμα, βρυχώμενον, δπου ώθεΐ αύτό τό ένστικτον 
τ ή ; ελευθερία; καί ταραχής. ’Αλλ’ εινε δύσκολον 
τοΰτο νά διαρκέση έπί πολύ. ‘Ημέραν τινα καταλαμ
βάνει ήμα; άπειρο; αηδία πρό; τάς αλαζόνας καί 
κενά; φιλίας, τήν μικροπρεπή κακολογίαν, τάς άτε- 
λευτήτους μωράς καί αϊσχράς συνδιαλέξεις, αΐτινες 
έξογκοΰσι τήν καρδίαν αίφνης έν τφ  μέσω βλακώδους 
οργίου, κατά τά ; στιγμά; έκείνα; καθ’ ά ; απρόοπτο; 
μετάγνωσι; παροτρύνει ήμα; νά ρίψωμεν τά  πάντα 
είς τον άέρα δ ι’ ενός λακτίσματος, ή είκών τή ; φί
λη ; φαίνεται ήμΐν μακρόθεν με τεταμένην τήν χεΐρα, 
μέ μειδίαμα άκαταμαχήτω ; άγαθόν καί μελαγχολι
κόν έν τοϊ; οφθαλμοί;· καί τότε έπιστρέφομεν παρ’ 
αύτή, μεστοί άνίας, μέ τόν έγκέφαλον άκόμη ομιχλώ
δη καί ύπό χαμερπών πληγέντα σκέψεων καί μικρόν 
κατά μικρόν, ύπό τήν μουσικήν της φωνής αύτής 
θωπείαν, ό νοϋς λαμπρύνεται, ή καρδία ανοίγεται, τό 
παιδίον έξεγείρεται, ό εύπατρίδης άνυψοΰται.... Πώς 
προσβάλλει ήμας τότε ή εύτελής έκείνη άδυναμία, 
έξ ής τοσούτω εύκόλως γινόμεθα απαίδευτοι μετά τών 
άπαιδεύτων, καί σκεπτικοί μετά τών κατηφών, καί 
άπας εκείνος ό βόρβορος δν άναμιγνύομεν μακράν αύ
τής, χωρίς νά τό ήςεύρη η ύποπτεύηται. Δοκιμάζομεν 
γλυκυτάτην εύχαρίστησιν, ώς κατά τήν έπιστροφήν 
άπό τίνος ταξειδίου, άνοίγοντες έκ νέου τό βιβλ ίον 
είς τό μέρος ένθα τδ εΐχομεν άφήσει τήν τελευταίαν 
φοράν, έγγίζοντες εν πρός εν άπαντα έκεΐνα τά  αν
τικείμενα τής μικρας τραπέζης άτινα άνεστρέψαμεν 
τοσάκις διαρκουσών τών σιγών τής άποστασίας, παρα- 
τηροΰντες τήν φίλην άπό κεφαλής μέχρι ποδών, 0co- 
πεύοντες αύτήν καί περιτείλίσσοντες διά τοΰ βλέμ
ματος τής εύγνωμοσύνής, ώς ϊνα άνακτησωμεν αύτήν 
ολόκληρον καί ένώ έξακολουθεΐ νά συνδιαλέγηται, α
θροίζονται ήμΐν έν τφ  νώ πασαι αί εύεργεσίαι τής 
φιλίας της, αί ευπροσήγοροι συμβουλαί της, αί άδελ- 
φικαί της έπιτιμήσεις, αί μακραί έσπέραι αί άφιερω- 
θεΐσαι είς τάς έκ τών λυπών ήμών παραμυθίας της, 
αί θλιβεραί ήμέραι καθ’ άς περιέμενεν ήμας άνωφελώς, 
αί σκληρότητες ήμών, οί πόνοι καί αί συγγνώμαι έκεί

νη;, καί τότε ή αγάπη έκχύνεται άπδ τής καρδίας 
ώς κΰμα, καί άν δέν δυνάμεθα νά συλλάβωμεν άλλο 
συγκλείομεν έν άμφοτέραις ταίς χερσί τό κράσπεδον 
αύτής, καί περιβάλλομεν αύτό διά φλογερών φιλημά
των καί λέξεων ώραίων, μέχρι; ου μειωθή ήμών ή 
αναπνοή....

*

*  *  Λ Λ/Ά λ λ ’ αύται— αί άληθεΐ; φιλίαι— δέν είνε συνηθε- 
στεραι έν τώ  κόσμω τών άληθών έρώτων. Τό πλεΐστον 
μέρο; είσί μακρά κωμφδία κακώ; άπαγγελθεΐ^α. Τίς 
θά γράψη εν βιβλίον έπί τών <«φίλων τών γυναικών;»» 
Είσί τοσούτω ποικίλοι καί διάφοροι. ‘Ο «γυναικώδης*? 
ό λάτρης τής γυναικείας έσθήτος, δστις ούτε κα.ν ζη 
τεί φιλίαν άπεριμμένος διηνεκώς είς θαυμασμόν εύλα-- 
βεία;· εύχαριστημένος νά ροφα τόν άέρα, δν άποπνέει 
έκείνη, προσποιείται τήν γαλήν, μέ τήν ράχιν κεκυ- 
Φωυ.ένην καί τούς οφθαλμούς ήμικλείστους· ό πνευμα
τώ δη;, ό διΰλιστής αίσθημάτων λεπτών, δστις κρατεί 
τήν αύτοΰ ποός τήν γυναίκα φιλίαν είς τοιοΰτον υψος, 
λέγει αύτός, ώστε δέν δύνανται νά φθάσωσιν αύτήν 
ούτε διά τής διανοίας οί λεπτότεροι τών φίλων 
του· δ οίηματίας δστις ζητεί οίκειοτάτας τών κυριών 
φιλίας, ινα παρουσιάζω ταύτας ώς έρωτα;, ούς |δμως 
αύτός αρνεΐται έπιμόνως, μετά άβρότητος δ ι’ ήν άξιοι 
νά θαυμάζηται· ό διαφθορεύς, περιελθών είς τήν φι
λίαν της γυναικδς, ώς ό πνευστιών άοιδός μεταποιεί
τα ι είς διδάσκαλον προφορά;, φίλος ώ; έπί τδ πολυ 
λίαν δύσπιστο;, δστι; δέν ανέχεται τόν έλάχιστον ά~ 
άστεϊσμόν έπί τ ή ; άγνότητο; τής αύτοΰ φιλίας καί 
τής άοετής τή ; φίλη; του. Είνε άκόμη εΐ; τύπο; ά- 
σΐειότατος, πρωτόπειρος, δλίγω νυσταλέος, άφελώς έ- 
πιορεπής είς τόν κομψόν βίον, μέ χεΐρας άποστολικας 
αΐτινες σχίζουσι τάς χειρίδας, ήρωματισμένος δ ι’ α
ρωμάτων κουρέως τοΰ δρόμου, δστις ζητεί τήν φιλίαν 
τών κυοιίίν διότι έχει άναγνώσει δτι ίίέξευγενίζουσι 
τούς τρόπου;.?» ‘Υπάρχει είτα μεγάλη ποικιλία γε
ρόντων ό γλυκύς καί άξιοσέβαστος, φ  είσίν έπ ιτε - 
τααααέναι αί τοΰ πάππου θωπεΐαι, άς αύτός ποιείται 
μετά μυστικής εύχαριστήσεως άνεψιοΰ- ό αμαρτωλός 
τής φαντασίας, ήτις άναθάλπεται έν τη αντανακλά
σει έοώτων ξένων ό αύστηρδς φίλος, φύλας τή ; τι
μής τοΰ οίκου, άγρυπνων με οφθαλμούς ίεοοδικατοΰ έπί 
τών νέων φίλων ό ζωηρός καί άγαπη .ός γέρων, δστις 
παοεισάγει ύπό φιλίαν κατά βάθος ειλικρινή μικράν ά
νευ αξιώσεων καί έλπίδος πρόθεσιν κομψότητας, συ- 
ναφθεΐσαν μειλιχίως ώς σχήμα νόμιμον εύπρεπείας- 
καί τέλος δ άληθής φίλος, ό γέρων τής δεσποίνης φί
λος, εύγενής τήν καρδίαν καί τήν λέ;ιν, σεβαστός έν 
τή  συμπεριφορά, προσφιλής καί πιστός μέχρ*· τής τε- 

ι λευτκίας ώρας τής ζω ής.... Καί ίσιος εινε άληθής ή



ρ ε κ ε ί ν η · δτι δέν δυνάμεθα νά ώμεν αληθείς καί 
τελειοι φίλο: μιας γυναικό;, είμή έν ή ηλικία παύο- 
Ιχεν 'κ  άσχολώμεθα περί ήμών, καί άποποιούμεθα εί- 
λικρινώς νά έμπνέωμεν έρωτα.

* ·
* *

Μι* μόνη φιλία είνε εύκολο; τοϊ; νέοι;, καί μικρόν 
ήττον ώραία τοΰ ερωτο;· εκείνη τών μακράν φίλων. Αί 
εικονε; κυτών είσί πλέον τών προσώπων των ποιη- 
τικαι, oti έγγραφοι αυτών λέξει; είσί γλυκύτερο» 
τών προφορικών άλλά δύνανται νά προκαλέσωσι τον 
έρωτα, χωρί; νά κάμωσι νά άποθάνη ή φιλία. Τό ερω
τικόν φίλημα τετυπωμένον έπί τη ; επιστολή;, δέν 
ταρασσει την ή με τέραν φιλικήν αρμονίαν έκεΐναι δέν 
αίσθανονται αύτό είμή έν τη άγαπητή ζωηρότητι 
τ /·; άπαντησεω;. Αί έπιθυμίαι α ; ένέπνεον ήμΐν δια 
τη; παρουσία; των, άναφλέγονται συχνάκις· άλλα μη 
ευρισκουσαι πρό αύτών ή εικόνα, μεταβάλλονται καί 
εκτείνονται εί; τρυφερότητα. ‘Η άπόστασι; εινε ώ; 
λευκό; διαφανής πέπλο;, περιτειλίσσων τό πρόσωπόν 
των, εύγενοΰ; μυστηρίου, δπερ κρατεί ζωηρόν έν ήμΐν 
αίσθημά τι περιεργεία; φαντασιώδου; καί σεβασμού 
νεανικού, προσφιλέστερου εί; την καρδίαν τη ; άρ·* 
Χ « ’· « ;  οικειότητα;. Ή  γραφί; ποιείται καί θωπεία; 
αιτινε; τη χειρί είσίν άπηγορευμέναι. Γράφουσι τόσω 
καλλιτερον ήμών ! έπιστολά; αρμονικά; καί εύστρό- 
φο»;, έν αί; ή σκέψις δείκνυται μόλι;, καί φεύγει, ώ; 
ινα καμγ] τήν ήμετέοαν νά τήν άκολουθήσ^· καί ά- 
κουεταν έκεΐ ό έκρου; αισθημάτων μή έκφρασθέντων, 
άτινα ζητούνται μεταξύ τών λέξεων, καθώ; ία μετα
ξύ τών φύλλων καί αί μικραί διαγραφαί παρέχουσιν 
εί; τον νοΰν μακράν έργασίαν, ώ; φωναί άναρθροι έρα- 
στοΰ ύπεκφυγεΐσαι έν τώ  ΰπνω. Μετά τίνο; ανυπομονη
σία; διασχίζονται τά  περικαλυμμάτια εκείνα έν τά ΐ; 
θλιβεραΐ; ήμέραι;, δταν έχωμεν άπαυδήσει έκ τών 
βίαιων καί άγροίκων προτροπών αιτινε; ήχοΰσι πέριξ 
ημών, ·καί πόσον ωφελεί τήν καρδίαν ό ασυνήθη; τρό
μο; τοΰ λεπτόν έκείνου χαρακτήρο;, δστι; λέγει.— "Ε* 
κλαυσεν !— ’Επιστολαΐ ώ; τό ασμα μητρό;, λέξεις 
γλωσσης άορίστου, ά ; ό άνθρωπο; έννοεΐ, άλλά δέν ό
μιλε·.· κελαρισμοί τή ; ψυχή;, ά ; μόνη ή μουσική δύ- 
ναται νά μεταφράση εί; α ισθήματα ..,. Ά λλά  τά  έ- 
τη παρέρχονται, καί αί έπιστολαΐ άραιοΰνται καί κα
θίστανται λυπηοαί’ ή φίλη άφτ,ρέθη ήμΐν ϋπό τοΰ έ- 
ρωτο;, ή τής οίκογενεία;, ή τη ; τύ χη ;... Ούχί δμο}; 
ποτε ύπό της μνήμη;, ’'Εμεινεν, ώ; καθαρά λάμψις 
ποιήσεω; έν τ ?  ζωτι ήμώ ν αί έπιστολαί τών φίλων 
όεν καίονται ώ; αί τών έραστών αί πορφυρά! νεφέλαι 
7?ερώσι, καί ό ούρανός κυαναυγή; μένει.

#
# #'

Ά λ λ 1 άν ί,μών έκαστο; ώφειλε νά διηγηθή τήν 
ιστορίαν τών μή εύδοκιμησασών γυναικείων φιλιών του 
... .  Σκεφθήτε αύτά; καί θά παρουσιασθή εΐ; τόν νοΰν 
ήμών ό πίναξ ήμισοβαρα; μυθιστορία; ήτι; θά έποίει 
θόρυβον· φιλίαι άγνόταται, αΐτινες έκάησαν μυστηριω - 
δώ;, ώ; μακροτάτη υπόγειο; θρυαλλί;, έπί μήνα; καί 
έπί έτη, καί αίίτινε; οιερράγησαν αίφνηδίω;, ώς δρο; 
κόνεω;, εί; έρωτα μανιώδη, ουτινο; ό φίλο; καί ή 
φίλη έμειναν εκείνοι οί πρώτοι θαυμασταί, ώ; πρό 
ψυχολογικού θαύματο;· φιλίαι /αΰνοι καί μωοαί, καλ- 
λιεργημέναι ώ; εύρωτιώσαι έπί τοΰ κορμοΰ πάθου; 
προσφιλοΰ; σεσηπότος, καί είτα διακοπεΐσαι άπό 
κοινή; συμφωνία; μετά περιφρονήσεω;· φιλίαι πο ιη τι- 
κοδραματικαί, είδου; αντιθέτου, ύποστηριχθεΐσαι σο· 
βαρώ; έπί άρκετόν καιρόν, καί είτα έκθλιβεΐσαι ποτέ 
μετά παφλάσματο; γέλωτο;· φιλίαι αύτηραί καί ώραΐ— 
αι, ά ; ή δυσανασχετούσα ήμών νεότης εθραυσε δ ι’ 
ένό; κτυπήματο; διά πάντοτε μετά χειρονομίας ύ- 
βριτικής μεταβολής· φιλίαι άμφίβολοι θρησκευτικαί, 
καί έγκληματικαί άμοιβαίω;, κανονισθεΐσαι κατά 
τού; νόαου; τοϋ άλλου κόσμου, διηνεκώ; ίοειδεΐ;καί 
συνωυ,ότα; κατά τήν νευρικήν κατά^ασιν  φιλίαι λ α -  
τοευθεΐσαι έπί έπτά  ή μέρα;, ώ; γυνάϊκε; θεΐαι, καί 
ριφθεΐσαι είτα ώ; πλαγκώνε;, άνοιγέντο; τοΰ πρώτου 
ρήγματο;, δι’ ού έξέφυγεν ή σπερμάτισι; ήν είχεν έν 
τώ  σώματι. "Οχι, άληθή; φιλία μεταξύ γυναικό; καί 
άνδρός, έν ή ήλικία άκόμη είνε δυνατόν νά θεωρη
θώ ερο);, είνε σύμπτωσι;· αΰτη έξαιτεΐται αμφοτέρω
θεν κατα^άσει; φυσικά;, οίκογενεία; καί ζωής, μικρόν 
ηττον εύκολους νά εύρεθώσιν ήνωμέναι μ ετ’ έκείνων 
αιτινε; ζητούνται εί; δύο έξοχου; καλλιτέχνα; ινα δ ύ -  

νωνται νά έργασθώσιν όμοΰ έν μια καλλιτεχνική* ερ
γασία, ’Ολίγοι έσχον τοιαύτα; φιλία;. Και εύτυχεΐ; έ -  
κείνοι! Διότι άφίνουσιν εί; οΊ; κέκτηνται αύτάς, ά— 
διάγραπτον τόπον εύγενεία;· ή ; εύρίσκεταί τ ι άκόμη 
μέχρι τοΰ μέσου τοΰ βορβόρου τών εύτελεςέρων πα-· 
θών, καί ύπό τά  ερείπια τή ; τιμ ή ;.

Δ. I .  Κ Α Ρ Α Γ ΙA N N Α Κ Η Σ ,
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