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. ή εφημερίδες τής πρωτευούσης καί των επαρχιών καί ίζλοι
Ρ.ί στιχουργοί, είτε διανομείς είναι, εί'τε όδοκαθαρισταί,
Ιεί'τε κλητήρες ταχυδρομικοί ή τηλεγραφείου, εί'τε κανδηιλανάπται θά ένασχοληθώσιν επί των μεγάλων συμβάν
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καί τόσας κενάς φράσεις, ώστε θά ήτο έκ μέρους μου '.· .....
*
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άσπλαγχνον άν σάς προσέφερον καί εγώ μίαν πολιτ
έπιθεώρησιν του ληεαντος του:, ένα επιτάφιον εί: ’ ζ'i ’Έπειτα νά σάς είπώ. ' Ολαι καί όλοι θά ήσθε κεκμηνεκρόν του 18Sfl
!κότες, διότι είναι αδύνατον νά μη σάς έτυχε κάπου καμ*
υ,ια βασιλόπητα, κατεμκευασμένη καί κατά τάς ές δια★ *
ι. ορούς συνταγάς τής /Vi'ας 'Eyu/n^'>ίό(χ;Ί νχ την κόύητε
καί νά τά κόψετε. Εις αυτήν λοιπόν την κόπωσιν θά
Εγώ ■— άς όμιλήσωμεν ολίγον περί έμου - εγω
..._
’
ητο σκληρόν άν προσέθετον καί εγώ άλλην καί άν σάς
αλλόκοτος άνθρωπος. Δεν αναβάλλω τίποτε οπερ
ή ν> γκαζόν ν’ άναγνώσητε σοβαρότατα πράγματα, άν
σχέθην νά πράςω, ουδέ άν πρόκειται νά παρευοεθώ εί
διά τον κατά τό
όλεθρον τής πατρίτην κηδείαν μου. ΙΙροττιμώ 'Χ^ κ^θώΓή^ΓπαρΛβώΓ
ίαί μάλιστα ύπόσγεσιν την όποιαν
ώ’ τρικουπικός, ήν άν ήγαλλόμην έπι τή. ευδαιμοτην ύπόσχεσίν μου. Κα
ίκ
της
Ελλάδος, ώς κουμουνδουρικός. Βλέπετε ότι σάς
,
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ουδέποτε εις ουδένα έδωκα. Καί ιδού καί ά’λλος ?.όγο..,
δι ον σήμερον ένω όλοι οί γράφοντες καί μή γράφυ . ■;: ί'?ο··ρί^ω και μ*. γνωρίζς,τ&. Λυτά, ώραϊαι μου ανα·'νωI
θά λάβωσιν' ώς θέμα των τό'ληξαν έτος, εγώ θά σάς /_ ^ιιαι^σεϊς δεν τα σηκώνετε εύκολα, εύκολα σήμερον,
μιλήσω περί τολν βουλευτών των νέων έπαογιών, όχ.··· ι7 '·<όλις δύνασθε νά ύποφέρετε εν πολιτικόν άρθρον καί
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,ομαι προς στιγμήν τί έντύπωσιν θά σάς έκαμνεν ό έγωϊσυ.ο.
μου, αν σας’ ελεγον
οτι τα αοθοα
ι·17·
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IIIυ.ου είναι ως του
ιλίιμή τής
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Τι να σάς κάμω ! Έδωκα ύπόσχεσίν εις τον .... έζυ
* *
τον μου καί δεν δύναμαι νά την παραβώ.
Αν έπιυ.έ
λιτικον
ιρήσαφαίνευ μου Tsv£»o· γε·-'-·αι τυ
Stivseeis σήμερον μέ τά καινουργή του
/ραμμένη; αλλά .... θεατρικήν. Νομίζω οτι αφού
-ι ,στυι/εϊα ; Δεν είναι ώραίον · 'Έ ! λοιπόν σάς βεβαιώ
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οτι με αυτα τά στοιχεία θά έκτυπούται καθ όλον το
έρχόμενον έτος. Νά σάς είπώ καί άλλα ; Ακούσατε.
Έχομεν άπύφκσιν ε’ις το τρίτον έτος—μή λησμονείτε
■ότι έμβαίνομεν εις το τρίτον έτος—του
Χανίσχε
νζ είσαγάγωμεν σπουδαίας μεταρρυθμίσεις εις αυ.τό κζι
να τό κα.τζστήσωμεν ώς προς το καλλιτεχνικόν καί τήν
•ποικιλίαν της ύλης αθηναϊκόν <Ι»εγγαρώ. Καί έλπίζοΤον Βατιλ-α μας, τον πρώτον Γεώργιον,
ρεν κατά το έτος τούτο νζ προσεγγίσωμεν προς το ιδεώ
σώσον Θεέ!
δες αυτό. ’Αλλά διά νζ το κατορθώσωμεν έχομεν ανάγ ’
κην συνδρομητών. Καί διά τούτο μετά τού προσεχούς
φύλλου θά διζνείμωμεν γενικώς μίαν αγγελίαν είς την
όποιαν θά ίδητε ότι σκοπεύομεν νά έκδίδωμεν το Μή
Χάνεσχε τετρχχες τής εβΠοιχάβος καί θ’ αναγνω Φεύγουν τά νειάτζ, ή εύμορφίαΐς τά βάσανα, ό χρόνος
ρίσετε οτι σζς συμφέρει νζ έγγρκφήτε μάλλον συνδρομη- Και σάν τσιμπούρι έκόλλησες ’στο σβέρκο μζς Σύ μόνος.
-αί η ν’ άγοράζητε το φύλλον, άφού ή συνδρομή δεν θ’
αύξηση.
★
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Νά σού χαρίσω ήθελα μιά . . . πλεονοψηφίζ . .
Ιδού ότι πάλιν έλησμόνησα. το πολιτικόν μου άρΟρον Μά ποιος ξουράφι ’στο μωρό πηγαίνει νά χζρίση;
ό’περ απ’ αρχής προύτιΟέμην νά γράψω. Δέν πτζίω όμως Φοβούυ.ζι θά μού έκαιζνες κά'ζιζιά ανοησία
I
»
I
I ’
I A
4
εγώ. Εξωθεν τού γραφείου μου σμήνος άγυιοπαίδων Πού καί η Ωηα νζ ντρζπη νά την καταχώριση
συρίζει, θορυβοί, φωνάζει, ζδει, πηδά, δέρετζι, κλαίει,
κάμνει άνω κάτω ολον τον κόσμον καί εμέ* προ πάντων
δέ έμέ τού όποιου αί ίδέζι εντός της κεφαλής κυκλοφο
ρούν την στιγμήν αυτήν τόσον ταχέως, ώς εάν ήσαν χρή Λϊ Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία
ματα εντός χαρτοπαικτείου καί αισθάνομαι ότι • ΖΖινΖΐ Φερνει σπαθιά, φέρνει γλυκά, φέρνει σωρό παιχνίδια,
νά τελειώσω εδώ, στέλλων εις τον Διάβολον καί την υΦέρνει τού Θεοδωράκη μας μία μικρή κυρία
πόσχεσίν μου καί την πολιτικήν
.Μΐά . . . έςουσία ψεύτικη μέ χίλια δύο στολίδια.

ϊίΐή

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ
Εις Γεώργεον τον ΑΛ
Εες Κ.οομ.οον?5ο$ρον

Εες ΊΓρεκούπην.

Εες Αελζ^γεάννην.

StiOwU X.

Εες <Ι»ιλή|Λονχ
Βιβλιοθήκη της Βουλής, γιατί ό κατάλογός σου
Δεν ητανε εκλογικός

λον εύχαρίστως θά πρκξω τούτο, καθ’ όσον ούδέποτε έπεθύμησα νά μη ύπάρνω είε τον ώεαΐον τούτον κόσυ.ον.
Λαμβάνω λοιπόν χούν από της γης καί φυσώ, καί
F *
υπο
ιδού δέκα χιλιάδες άνδρες προς μεγίστην έ'κπληξιν του
ελάχιστου Παυλίδου.
ΦΪΣΙΟΛΟΚΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΜΚΗΝ
Πτύω, καί ιδού δέκα χιλιάδες γυναίκες έκ τού πτύσ—
ΕΠΟΨΙΝ.
ζατός μου έν τώ μέσω των σταυροκοπουμένων Δαμαλάδων.
Τούς άφίνω επί της γης μέ τάς ανατομικά; των δια
ΙΙροκειμένου λοιπόν νυν είδικώς περί της διαφοράς τού
άνδρός καί της γυναικος, ητις συνέτεινεν όπως έκαστος φοράς καί μέ κεφάλαιον διανοίας καί ήθους ίσα τώ μητων οργανισμών τούτώνλάβη ώρισμένην διεύΟυνσιν η ολως δενί, άλλ’ έχοντας ώς λανθάνουσζν η στατικήν κατάκεχωρισμένας σελίδας εις την ιστορίαν τού κόσμου, στάσιν τά στοιχεία μελλούσης καί προϊούσης άναπτύπρέπει νά άνζζητησωμεν τούς λόγους εις την βιολογίαν ως αύτών.
Εύρίσκονται καί οί δύο έν τώ κύτω μέσω’ ιδού τί θά.
αύτών.
συμβή,.
Τίνες λοιπόν είναι οί βιολογικοί καί είόικώτερον οι
Θά παρέλθωσιν ώραί τινες, καθ’ ας αμφοτερα τα
φυσιολογικοί λόγοι ;
* *
φύλα θά έξετάζωσι τά πέριξ μετά περιεργείας, μετά
*
έτι δέ μεγαλειτέρας θά έξετάζωνται άμοιβκίως καθ’
’Ενταύθα έχω ανάγκην μικράς τίνος συνδρομής διά νά ολας τάς διαστάσεις. ’.Επί τέλους, επειδή όλονεν α
καταστήσω το ζήτημα νοητότερον. Ζητώ την συνδρομήν ναπνέουν οξυγόνον καί καίουσι τον οργανισμόν των καί
τού Δζμαλά καί όλων των Δαμαλιζόντων* ζητώ ένα διο επειδή είνε οργανισμοί αισθανόμενοι, θά κατκληφθώσιν
ρισμόν Θεού επί μικρόν μόνον χρόνον καί άνευ αισθού ύπό αορίστου τίνος αισθήματος όπερ καλούμεν πείναν, καί
«Υ» /
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1 ποσχομαι οε αμέσως
μετά την εκπληρωσιν. τού έργου θά προσπαθήσωσιν νά ίκανοποιήσωσι τό ένστικτον τούτο
μου νά καταθέσω το θεϊκόν μου αξίωμα’ καί τόσω μάλ προτείνοντες νά παρέξωσι ώς άσυλον εις τον στόμαχόν
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άς απέκτησε τελευταΐον διά νά προσβάλγ τά ατμόπλοια
τού Σκουλούδη—Τενεκές άπ’ εκεί ! —Παρών,κ. Ρικάκη.
—Τενεκέ, εις την 'Άμφισσαν γρήγορα σέ ζητεί ό Σιμό—
πουλος—Τενεκέ, τρέξε νά προφθάσης τον Νικολόπουλον*
άπ’ έδώ, άπ’ έκεΐ, Fignro ηιιά Fiharo la ί
Καί «άλεν βες ΚουμουνδοΟρον
Figaro, είπα;... Καϋμένε Φορεστιέρε,πού σύρεις άρά γε
Του νέου σου κομπολογιού τους κομπους ένα, ενα,
τόν πόδα σου... (τό σν^ειι; κυριολεκτικόν) Που άνυψοϊς
Χαΐδευε, μέτρα, μέ παλμούς, μέ γελοία, μέ φιλία...
τόν ένα χωλόν σου πόδα ώς ίστίον συντριβέν αλιευτικού
Μά πρόσεξε στο μέτρημα μη σπάση ή καδένα,
άκατίου, πίπτων έπί της σκηνης ώς Βαλεντίνος είς τόν
Φαύστον; Τίνα άκουστικά τύμπανα τυραννούν αί φριΜή σκροπισθούν . . . καί μοναχά σού μείνη ή θη.Ιείά.
ζώδεις ώρυγαί σου, όταν ώς μαινόμενος Ρινάτος έν τω
Χορώ τώκ ετ^θ(τω.Ύ(('ί()γό^ω>· προσεπάθεις νά πείσης διά
των άνηλεών κραυγών σου τό άκοοατήριον οτι ή επιφά
νεια τού μετώπου σου δέν ύπέστη ούδεμίαν άλλοίωσιν,
ενώ
είνε γνωστόν ότι η Άμέλιά σου έγένετο ένοχος απι
ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ.
στίας... έξ ajis.lelac. ; Καί σύ, μελάγχρους παιδίσκη, εύχαοις Βεατρίκη Σαβόλθη; έρμαφροδιτε Σίμπελ καί ΡοΆξιοσέβαστον κοινόν καί γενναία φρουρά ! Μετά μα ζίνα πού επιδεικνύεις άρα τούς εύκνημιδας πόδας; Σέ
κράν απουσίαν ιδού προσέρχομαι πάλιν ενώπιον σας, ώ συγχωρούν καί εκείνοι ώς ημείς ένίοτε διά την ακούσιον
άναγνώστριαι καλλιπάρειοι, ώ άναγνώσται καλλι....... δέν στρέβλωσιν τού αθώου της μουσικής τόνου, χειροκροτούν
εΐσθε καλλιπάρειοι επίσης οί άναγνώσται μου, άλλα ένίοτε τούς λκρυγγώδεις χρησμούς σου, ώ σοκολατόχρους
εΐσθε όμως καί σεις χα2η παρέα. Ελπίζω, κολακεύομαι Ούλρίκα; Καί σύ, Πασέττη, λιγύτατε, όξύφθογγε, τί κάπιστεύων ώς λέγει ό κ. Δηληγιάννης, ό'στις είνε ό μόνος μνεις άράγε; κατά τάς ημέρας ταύτας μάς ύπενθυμίζει
άνθρωπος,οστις κατορθοΐ νά δηλοΐ Γιάννης,ενώ είνε Θεό τό συμπαθητικόν όνομά σου η άδελφη σου .ττασοΤτα, ης
δωρος, ότι δέν μέ έλησμονησατε εμε τον Τενεκέν, τον τό μέλος συνοδεύει είς τάς λέσχας καί τά κυβεία γλυκύ
πτωχόν φίλον σας, οστις καθ’ ολον το παρελθόν θέρος τατος μεταλλικός ήχος* ή γλυκυτάτη φωνή σου ήχεΐ έπαρηκολούθει τάς θεατρικά; διασκεδάσεις σας μέ κίνδυ ναυλος είσέτι είς τά ώτά μας ώ πολυώνυμε έραστά, καί
νον νά 0ερίσΐ] καί αυτόν ό τύφος ώς τόσους άλλους. Μέ νου.ίζο'ζεν
οτι άκούου.εν
είσέτι τό til
υ.ινύοισυ.α του ποός
ι ’ I
ι
ι ’ τήν
1
εύρίσκετε ισχνόν κομμάτι αληθινά; ”Λ, κυρίαι καί κύριοι y.Qyv.ztzv.'J ερωτικού σου άσματος, και τον γόον τού άάν εΐξεύρετε πόσους κόπους ύπέστην κατ’ αΰτάς τάς ημέ πέλπιδος έραστού της Λουκίας καί τήν αφελή έξιστόρας, πόσην χρησιν υπέ^ην, πόσα ταςείδια ήναγκάσθην νά ρησιν τού ύϊκού φίλτρου τού Γεννάρου έν τη Aovx^nzia,'
κάμω ! —Τενεκές άπ’ εδώ, σέ ζητεί ό κ. Μπούμπουλης σφίγγεις είσέτι πυρετωδώς τήν αίθερίαν Μαργαρίταν είς
είς την Σύρον. Θέλει νά κατασκευάση έκ σού Οωρηκτόν, τάς άγκάλας σου,ώς έπραττες έδώ είς πείσμα των δισχιείς το όποιον νά φορτώση ολας τάς μολυβδίνους σφαίρας λίων θεατών,οΐτινες έπόθουν πάντες νά ήνε είς τήν θέσίν

Νά έχουν ψήφο τά χαρτιά, νά ’βγή ό άνθρωπός σου
'Ο με τζ ο δημοκρατικός ;

των λίαν ένδιαφερόμενα μέρη του σώματος των παρατυχόντων έκεΐ που Δαμαλάδων ή των ζώων καί τών φυ
τών ή άλλήλων. Τά ζώα διά τόν αυτόν λόγον Οά φροντίζωσι νά έχωσι καθ’ έκάστην ώς πρόγευμα ανθρώπους ή
συναδέλφους των ή φυτά’μόνον τά δυστυχή φυτά θά τρώ
γονται άνευ άντιστάσεως.
’Εντεύθεν ό συναγωνισμός τίς πρώτος νά εχη τήν φι
λοτιμίαν νά φιλοξενήσ·/) τον άλλον είς τόν στόμαχόν του,
καί τίς πρώτος νά μή φιλοξενηθγ.
Τό τελευταΐον τούτο είναι τό δεύτερον έκδηλούμενον
ένστικτον μετά τήν πείναν,, δηλαδή τό τής άμύνης ή
τό τής αύτοσυντηρήσεως.
Τά δύο ήδη ρηθέντα ένστικτα, πκρέχουσιν ευρύ τό
στάδιον είς τήν άνάπτυξιν τής διανοίας, διότι τό ζώον
ή ό άνθρωπος θέτει τότε είς ένέογειαν βαθμηδόν σύν τω
χρόνω όλα τά γενομενα όλονεν διανοητικά κεφάλαια, ώς
έκ τής στατιστικής ιδιότητας, ήν εχουσι τά ανατομικά
στοιχεία τού έγκεφάλου.
Έν τγ βιολογία στατική ίδιότης τών στοιχείων ονο
μάζεται έκείνη, καθ’ ήν τκύτα είς οργανισμόν τινα ζώντα
είνε ικανά νά έκδηλώσωσι τήν λειτουργίαν των ύπό τοιαύτην ή τοιαύτην μορφήν άναλόγως τού είδους τών στοι
χείων* ούτω κύτταρά τινα τού εγκεφάλου εχουσι τήν ιδι
ότητα νά έκδηλώσι τήν λειτουργίαν των ύπό μορφήν

όπως τό μυϊκόν κύτταρον ύπό μορφήν συσΓο./ί/c
κ.τ.λ. Ό σίδηρος πριν ή μα.γνητισθή, ή ύελος πριν ήλεκτρισθή, εύρίσκονται έν καταστάσει στατική όκ ποός τόν
μαγνητισμόν καί ήλεκτρισμόν αύτών.
Τά άνατομ.ικά λοιπόν στοιγεϊα τού όρου εγκεφάλου
των ζωων, η του ανορος και της γυναικος, εν καταστάσει στατική ευρισκόμενα, θά διαρρυθμίσωσι τό είδος τού
βίου τού οργανισμού έν τώ κόσμω άναλόγως τών δεχό
μενων εξωτερικών εντυπώσεων. Ή πείρα θά διδάξη είς
τό ζώον ποίαι περιστάσεις είνε εύνοϊκαί ή επικίνδυνοι
κατά τήν έκπλήρωσιν ενός έκ τών ένστικτων, καί έπου.ένως ποια μέσα πρέπει νά. μεταχειρισθή πρός αποφυγήν
τού κινδύνου είς έκτέλεσιν του ποθουμένου. Εντεύθεν
βλέπομεν τήν άπειρον ποικιλίαν, τού βίου τών ζώων πηνάσασαν ώς έκ τής διαφοράς τών διαοορωτάτων πεειστάσεων τού μέσοι1, έν ώ εύρέθησαν.
Τκύτα εφαρμόζονται καί είς τήν άίΐστοκοατίαν τών
ζώων, τόν 'Άνθρωπον. Έςετάσαντες μέχρι τούδε τά δύο
ένστικτα, τό τής πείνης καί τό τής αύτοσυντηρήσεως,
παρατηρούμεν οτι τά ένστικτα ταύτα δεν είνε δυνατόν
νά φέρωσιν ούδεμίαν διαφοράν ώς πρός τήν διάνοιαν ή
τό ήθος μεταςύ τού άνδρός καί τής γυναικος* διότι άμφότεροι άναπτύσσουσι τάς αύτάς δυνάμεις έν ταίς avfa/c
διά τήν υπαρξίν των.
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σου; ρίπτεις καθ’ έκάστην εσπέραν μετά τής αυτής ελευ νώσκεις νά μοί είπης πόσον τιμάται τό πετρέλαιον, ώ
θεριότητας τό βαλάντιον εις την πτωχήν Τραβιάταν. παμφιλτάτη Κιαραμόντη ; Θέλω νά καύσω την εικόνα
Καί σύ, Μ-τρηΐ ''Xf·, νέηλυ τενόρε, ακατέργαστε Κάρολε της ΠοιχΙ.Ιιι<: Στοά^ διά νά έκδικησω την ύβρισθεΐσαν
τής ΛύτΙας·, 'όοτ’.ζ ήσο καθώς ποτηριού (ΐττ ρηύσχου \>~ο- καλλονήν σου.
ξύνου έν τώ μέσω φιαλών Ρηνείου οίνου ή Καμπανίτου ;
ΙΙοοβαίνω άπό της δενδροστοιχίας της Αμαλίας καί
Καί σύ,τενορϊνε, κορυδαλέ του θιάσου, και σύ Ζάντη βα φέρω πλάνης τά βήματά μου μέχρι τού οροπεδίου τού
θύφωνε, τρομακτικέ Μεφιστοφελή, άγριε συνομώτα, ανή Τσόχα. Πέραν μειδιά ή γλαυκή θάλασσα, καί ό δίσκος
λιο δούξ της Φεοοάρας,δάκνεις είσέτι τό £ΐοος, δάκνεις καί τού ήλιου δύων έν τώ μέσω θολών νεφυδρίων έξεγείρει
την μουσικήν έυ.μανώς ενίοτε; Καί τέλος πάντων, ώ λυμ- είς το πνεύμα μου την γαστρονομικήν ιδέαν νά παρα
φατικη νεαπολΐτις Καττάνεο, ώ αεικίνητε καί ώοτό'κε βάλω αυτόν προς κρόκκον ώού τηγανιστού, εντός ανωμά
Τοαβιάτα πού ιακαβίζεις τώοα; ! Ρέπει νά εγεινες είδι- λου πολυγώνου έκ λευκώματος. Κατέναντι μου αί στήκ·η πλέον εκτοτε οια την επι τν.ς σκηνν,ς τκχυοκσικν κκι λαι, δοθιοι καί εύθυτενεϊς ώς Κουμουνδούροι καί καυ.Οχ διατρέχης βεβαίως εκατόν τουλάχιστον χιλιόμετρα πτόμενοι ύπό τό βάρος τόσων . . . δικαστικών βουλευμά
την ώοαν πεοί'.σότεοον πολύ ώυ’ ότου ό σιδηρόδοου.ος ό των. Οπισθεν ή εκθεσις τού Ζάππα, είς την οποίαν θά
μονογενής καί χαϊδευμένος ήμών,οστις διατρέχει το άπό εκτίθενται είς τό μέλλον οι ύποψήφιοι βουλευταί, τό κύ
‘Αθηνών είς Πειραιά διάστημα εις μίαν δραχμήν καί 50 ριον προϊόν τής χώρας. ΙΙέραν φαίνεται χαινούσα ή έστελεπτά τής όίο: ς. Είσαι· άκόυ.η νοστιυ.ος Όσκάο ώοχαο... (γασμένη σκηνή τού ’ζ/.το.Ζ.Ζοζ-Ός ώς Θώραξ γιγαντιαίου
πός άπηγορευυ.ένος; εύρες ακόμη την ισορροπίαν της κα σκελετού. 'II ψυχή του ώπέπτη προ πολλού, όμού μέ τό
ρέκλας;
τελευταίου άσμα τού Μανρίκου, καθ’ ήν ημέραν άπέθανεν
Καί ιδού, παρ’ ολίγον νά λησμονήσω σέ, ώ προσφιλής ύπό τυφοειδούς πυρετού έν τή άκμή τού Τροβατύρε του.
βασίλισσα τού ’Απόλλωνος, Οεοεικελε Κιαραμόντη, ήγε- Καί ό Ίλισσός κυλίει έκεϊ κάτω είς τά λασπώδη ρεύ
μονίς των καρδιών, μέ την κυπάρισσον τού αναστήματος ματά του όμού μέ τούς χοίρους, μέ τάς όρνιθας καί μέ
σου, υ.έ τού; σαποείεου; των ουθαλυ.ών σου, μέ την Κα- τά κάρρα, άτινα παρέσυρεν έκχειλίσας, καί τόσα όνειρα,
ουάτειον κατατου.ήν της μορφή: σου. Καί όμως καί άν ι φαιδρά καί τόσας γλυκείας αναμνήσεις. Ώ Άπολλον
μοί ή το δυνατόν νά. διαρρήξω την ασύγγνωστου αύτήν σέ ήγαπήσαμεν, καί διά τούτο σ καλλιτέχνης Δράσης
αμέλειαν, πάλιν δέν θά το έτοαττον, διότι ΙΊοιχί.Ιη ανύψωσε προχθές το άγαλμά σου, τό άγαλμα τού θεά
Στοά μ.χς παρουσίασε την είκό ·α σου, ήτις έμπορεϊ νά τρου Απόλλωνος επί τής μιας στήλης προ τής Σιναίας
ηνε καί εΐκών ίδικη μου, <ύς έμπορεϊ νά ήνε καί εΐκών ακαδημίας.
τού Ιίατσικαπη. Σύ καν γινώσ. χυ.εν πού εύρίσκεσαι" γο
Απέναντι τού Άτζΰ.Ι.Ιωνορ ϊβτν.ντχΛ παρατεταγμένα
ητεύεις τούς /.εταπράτας της ?έύρου, καλλικέλαδος σει- έν σειρά τρία ετερα θέατρα. Το ’Άντρον τών Νυμφών
ρην τού Βορρά,καί δέν είνε άπίθανον νά ψάλλης άπό της πρώτον. ”£2 ’ νά τό Άντοον τών Νυυ.οών ! . . . . δέν σοί
σκηνής συναλλαγματικήν τινα έν δύει ή ναυλοσυμφωνη- υπενθυμίζει στίχους καί ποίησιν ; . . .
τικόν τονισθέν επίτηδες διά τό θέατρου της Σύρου. Γι— Μοί ύπενθυμίζει τάς ίαχάς τών Καννιβάλων, τάς

*
* *
’’Ερχεται όμως ήδη ή σειρά, τρίτου τίνος ένστίκτ ου
μεθ’ όλης τής ά.παιτουμένης υ'.γαλοπρεπείας, ένεκα τού
όποιου ποταμοί αίματος θά. ρεύσωσι, θά. ά.ντηχή ή φύσις
έκ τού πατάγου του, ή δέ ζωή θά διαιωνισθή. Τό ένστι
κτον τούτο είναι ό ’Έρως.
Άμα τή εμφανίσει τού ένστικτου τούτου όλα τά είδη
τών ζώων χωρίζονται πλέον" έκαστος άρρην ενός είδους
επιθυμεί τό ώραΐον ήμισυ τοΐ είδους του' ούδέποτε δέ
βεβαίως ό λύκος θά. έπιθυμήση - ήν γυναίκα τού πλησίον
του ανθρώπου, όσον ωραία και άν είνε, σύμφωνος προς
τούτο μέ μίαν έκ τών 10 εντολών' ούτε ή γυνή τον πλη
σίον της λύκον ή όνον, όσον ώρ ιοί καί άν είνε.
Στώμεν όμως προς στιγμήν προ τού "Ερωτος, οστις
είνε είς έκ τών σπουδαιότερων παραγόντων τής ειδικής
μοοφώσεως^ τού ήθους έκατέρου τών‘γενών κατά τήν έξέ-

θεωρώσι τά ένστικτα ώς αποκλειστικήν ιδιότητα τών
ζώων, νά. άρνώνται δέ τήν ύπαρζιν αύτών έν τω άνθρώπω,
λέγοντες ότι ό άνθοωπο; «.όνον υπό τού Λόγου κυβερνάται, τον όποιον ό Θεός ημών έδωκεν είς αυτόν, καί του
ναντίον οτι πάσα πράςις ζώου τίνος έκ τού ένστικτου
προέρχεται.
Τό άμα τή γεννήσει θηλάζον κυνάριον ές ένστικτου
θηλάζει, κατ’ αύτούς" τό δέ άμα τή γεννήσει βρέφος διά
τού Λόγου" μέ μόνην τήν διαφοράν ότι επειδή το βρέφος
δέν δύναται έτι νά. όμιλήση, διά τούτο δέν δύναται νά
έκφράση τόν λόγον, δι’ον θηλάζει, προς δέ καί τάς εντυ
πώσεις του περί τής ποιότητος τού γάλακτος καί του
σχήματος τών μαστών τής Άνδρίου τροφού του.
Θί άνθρωποι αύτοί έχουν τόσην ιδέαν περί τού ’Εν
στίκτου, όσην ιδέαν δύναται νά έχη λκγωός περί τής
μαγειρικής, άφορώσης ιδίως εαυτόν, ώς καί περί τού τρό
που καθ’ όν μάλλον εύπρόσωπος δύναται νά. παρουσιασθή
είς τράπεζαν μοναχών.
Λί λέξεις, τάς οποίας άλλοτε ή άφηρημένη φιλοσοφία,
ή κωμική τών λέξεων ψυχολογία μετεχειρίζετο προς παράττασιν τών διαφόρων ψυχολογικών φαινομένων, σήμερον
γ/.ν.ς κυτών επ. της καυολου μορφωσεως δέν είνε κεναί λέςεις έν κενφ έγκεφάλω όπως τότε, άλλά
σωματικής τε καί ήθικής έκαστου γένους.
Οί ψευδοφιλόσοφοι καί οι θεολόγοι ένασμενίζονται νά> όροι έκ συνθήκης παριστώντες έννοιας συγκεκριμμένας,
άναφερομένας είς φαινόμενα φυσιολογικά γνωστά, ών ά
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επικίνδυνος. Είδομεν κατόπιν τάς νεαπολίτιδας χορεύ
τριας μέ τούς έκλεύκους καί διαφανείς πέπλους, οιτινεσ
έκαμνον νά έρυθριάσωσιν ές αισχύνης αί έρυθραί άμπεχόναι τών κλητήρων τής αστυνομίας, άγρύπνων φυλά
κάλει είς τήν χυδαίαν πραγματικότητα τής γής, οσάκις κων τής ήθικής. Ένθυμεΐσθε τό ψήφισμα τών έσωβράτό πνεύμα ημών έμετεωρίζετο μετκ.ρσιούμενον μέχρις ου κων ; . . . Καί τόν θίασον dapfitror ένθυμεΐσθε ; Πόσα
ρανού διά τού θεσπεσίου μέλους τής παράφρονος Λουκίας. σοφά τετράποδα, πόσον σοφώτερα τών δίποδων, άτινα
Μοί ύπενθυμίζει τάς άνάρθρους κραυγάς τού Παλιάτσου κατά περιόδους πολιορκούσι τάς έδρας τού Πανεπιστη
καί τό φοβερόν ςύλον, το όποιον έ'πιπτεν επί τής σκηνής,
ώς άν παρίσταντο καθ’ έκάστην εσπέραν αί βουλευτικά! μίου ;
’Έπειτα έρχεται ό Παρθένων, το xx.Ty.'joy.oo τών
έκλογαί. Μοί ύπενθυμίζει προσέτι τό ασθματικόν άσμα
ανατολικών ασμάτων, τού ΙΙανανού καί τών ψαλτριών,
τών Ιταλίδων καί τάς έρρύθμους ώς τού εκκρεμούς καί
αΐτινες συνήθως είνε γνωσταί ύπό τό βαπτιστήριον ό
αύτοματικάς κινήσεις τών χειρών τών γερμανίδων, αίτινομα καί καλούνται απλώς ή Λουκία, ή Ελένη, ή Άϊδέ...
νες άπετέλουν τήν ορχήστραν.
— ”Λ ίάε-η πού σού κατέβηκε νά μάς όμιλήση; διά.
— Καί αί Μονσα,ι ;
Παρθενώνα! Δέν ήξεύρεις ότι ό κ. Δαμασκηνός,οστις
— ”Α, αί Λ/ουσαι, ώχραί, ά.σθενικαί αί δυστυχείς, έπί τέλους θά τά κάμη όλα θάλασσα,καί τόν Παρθενώνα
καί ατυχείς ώς αί πραγματικαί ΙΙιερίδες κατά τήν χρυ καί θά μεταφέρη εντός αυτού τά Λουτρά του ; Καί θά
σήν ταύτην εποχήν τών Ημερολογίων. Λί Μοΰσα/. ύπή0_ ίδής όπού θά έχωμεν εφέτος εντός τού Παρθενωνοτ: τούς
ξαν θέατρον διεθνές" πάσαι αί γλώσσαι τών έθνών έκή_ Τρίτωνας, τάς Νύμφας . . .
ουξαν άπό τών προσκηνίων τον ίσον λόγον τής μουσι·/.η_·
—· Τάς νύμφας; αϊ τότε βέβαια τά λουτρά του θά έ
Έφιλοξένησαν πρώτον τούς Βενί Ζούγ-Ζούγ. Ένθυυ.εϊχουν πολλούς γαμβρούς. Λοιπόν διά. τί άλλο νά σάς είσθε ; Ένθυμεΐσθε καί τούς μικρούς εκείνους μάγους. Αϊ,
πω; Νά σάς ομιλήσω διά τό Ί’άληρον, διά. τον θίασον
λοιπόν δέν είνε άπίθανον ότι είδετε μέλλοντά τινα Γλάδτόν όποιον μάς μετεκόμισεν ό κ. Κκτσίμπαλης μέ τά
στωνα, ή Φόρστερ, ή Γκώσεν έκτελούντα ακροβατικά γυ
λεωφορεία του έκ τής Γαλλίας, διά. τήν Δελέστ, διά τήν
μνάσματα καί δύνασθε νά. ελπίζετε άπό τούδε έπί τον
φιλελληνισμόν του, διότι οί παΐδες έκεϊνοι, ώς έγνώσθη /Ι/ασχίίΓ.
— Τί Μασκοτίζεις ; . .
κατόπιν έν Κωνσταντινουπόλει, ήσαν άγγλόπαιδες. Εί— Έσεϊς μέ σκοτίζετε ! Έγώ δέν ήθελα νά σάς ομι
δομεν έν ταΐς Μοιίσαις καί Τυρολίδας καί Γαλλίδας, καί
λήσω δι’ αυτά τά. πράγματα" άς έπιστρέψωμεν οπίσω.
’Ιταλίδας, καί τόν Αμερικανόν Ούνθαμ, οστις άνευ χει
Καί ανερχόμεθκ πάλιν έπί τού μικρού γηλόφου τών
ρών κατόρθωνε νά. κινή τάς χεϊρας ημών όλων διά. νά.
τόν χειροκροτώμεν,καί τόν όποιον έπρεπε νά κρατήσωμεν ’Θλυμπίων, άπερ ό κ. Τσόχας διά τών αλλεπαλλήλων
διά τής βίας είς Ελλάδα διά νά. έγκληματισθή καί εδώ προχωμάτων μετέβαλεν είς αληθή Πλεύναν. Τό θέατρον
ή τόσον ωφέλιμος γενεά, τών άχείρων, τώρα δτε ή χρή- τών Ολυμπίων μέ τά. γουσά του γοάμυ.ατα, υ.έ τά δύο
σις τών χειρών (έστω καί τών χηρών) κατήντησε τόσον άγαλμάτια έπί τού αετώματος του, μέ τόν λευκόν του πε ·

μ.ηχανισμος ώς έπί τό πλεΐστον είνε γνωστός.
λώς άνεπτυγμ.ένος, καί βλέπομεν μετά, πόσης προθυμίας
Θύτω λέγοντες νύν, Ένστικτον, έννοούμεν το αίσθημα είσάγουσι τήν τροφήν είς τόν στόμαχόν ές ενστίκτου,
εκείνο, τό όποιον γεννάται είς ώοισμένας χώρας τού έγ- ενώ άγουσι τήν μεγαλειτέραν ησυχίαν οσον αφορά τά
κεφάλου συνεπεία έντυπώσεων όφειλομένων είς τήν έσω- γεννητικά όργανα, διότι ταύτα είναι είς στοιχειώδη έτι
τερικήν διέγερσιν οργάνων τινών, καί το όποιον έκδηλού- κατάστασιν.
ται άναγκαίως διά πράξεως, σκοπόν έχούσης τήν ικανόΑύτός λοιπόν είναι ό αληθής μηχανισμός τού ένστίποίησιν τού αισθήματος τούτου διά τής χρήσεως τού κτου.
καταλλήλου οργάνου, χωρίς τό άτομον νά εχη συγχρόΟτι δέ αφετηρία τών ένστικτων είναι τά. περιφερικά
νως γνώσιν τού έπιφερομένου αποτελέσματος.
όργανα, άπόδειξις είναι οτι πασχοντων τούτων, μ.εταΟύτω π. χ. ή ίκανοποίησις τής πείνης καί τής γεν- βάλλονται ή καί έκλείπουσιν αμέσως τά ένστικτα" προς
«ετησίου ορμής επιφέρει συγχρόνως τήν διατήρησιν τού δέ τούτοι; ή πάθήσις τών κατά την περιφέρειαν οργάνων
ατόμου καί τήν διαιώνισιν τού είδους.
επιφέρει όχι μόνον είς τά. ένστικτα άλλά και είς ολην
’Επιστημονικούς είπεΐν ούδείς τρώγει διά νά ζήση, τήν ψυχικήν σφαίραν μεταβολάς" το δε περίεργον είναι
άλλά διά νά κορέσγ τήν πεινάν του" ή ζωή είναι άποτέ- ότι ώρισμένα όργανά, ώρισμένας ψυχικά; αλλοιώσεις επιλεσμα τής κορέσεως τού αισθήματος τής πείνης,καί οϋτω φέρουσιν.
καθεξής. Συγκινεΐσθαι καί έπιθυμ.εΐν είναι τό ένστικτον
Εκαστος γνωρίζει οτι παθήσεις τού πεπτικού σωλήεν στενότερα σημασία.
,
νος και των εξαρτημάτων αυτου του ηπατος,ητου σπληΤΙ διέγερσις ή άναγκαίως συμβαίνουσα κατά τήν διη- νος, μεταβάλλουσι τό ήθος τού ανθρώπου επι τό ύποχοννεκή θρέψιν τών εντελώς άναπτυχθέντων καί ήδη λει- δριακόν" παθήσεις τών γεννητικών οργάνων προςενούσι
τουργούντων διαφόρων οργάνων, μεταβαίνουσα είς τόν τήν μελαγχολίαν ή τον ύστερισμόν παρά ταις γυναιςι"
εγκέφαλον, γεννά άναλόγως τών έρεθισθέντων οργάνων γνωστός έπίσης είναι ό ασθενής και θήλυς χαρακτηρ ώ;
άνάλογα αισθήματα ή ένστικτα, τά όποια ακριβώς συν- καί ή λεπτή φωνή τού εύνούχου κ. τ. λ.
τείνουσι είς τήν κατάλληλον χρήσιν τών οργάνων τούΌτι δέ έπίσης τα ένστικτα είναι εντετοπισμενα εις
των. Ουτω είς τά νεογνά ό πεπτικός σωλήν είναι έντε- τον εγκέφαλον, έχομεν περί τούτου υπέρ ημών τό πει—
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. φίβολον πλέει εντός του γαλακτώδους φωτός, όπερ εξαπο- πωνάς σου,διά τούς οποίους καί σεις πολύ δεν ία-πονεϊτε
στέλλει αύτω τό λυκόφως. Έπι του επιπέδου κεϊνται έ Δεν μέ τέρπει ή Εύτέρπη ή κειμένη εντός του βυθού τού
ρημοι κατά ίσα άπ’ άλλήλων διαστήματα πλανητικά Βιθυνείου λαβυρίνθου. Δεν μέ θέλγει ό συρφετός, X'OV 0πνα συστήματα έδρών καί τραπεζών. Εις τό μέσον λι ποιον μάς έκουβάλησεν εφέτος ό εργολάβος, τον όποιον
Εμνάζει το ύδωρ τής δεξαμενής καί σιγά ό άκοίυ.ητο; θο- έφόρτωσεν είς την πρωτεύουσαν ή τρισυπόστατος Επι
ρυβώδης πίδαξ' υπό τήν ερήμην στοάν του εστιατορίου τροπή, τήν όποιαν μάς έφιλοδώρησε τό ύπουργείον τών
φαίνονται μόνον αί τρεις επί του τοίχου έζωγραφημέναι Εσωτερικών, τό όποιον μάς έχάρισεν ό Κουμουνδουρος,
ώραι, αϊτινες νομίζεις ότι 0’ άνοιχθώσιν αίφνης όπως διο- τον όποιον μάς έδωκεν ή καλή μας τύχη. Θέλω θέρος,
χετεύσωσιν είς τό όρφανισθέν έντευκτήριον τούς πολυ ονειροπολώ θέρος, έστω καί μέ χλωριουχον τίτανον καί
πληθείς θαμώνας, καί το φάσμα του Καζενέβ μέ τον μέ δελτία θνησιμότητας. Θέσε με εκεί ύπό τήν στοάν
εστριμμένον αύτοΰ μύστακα προκύπτον μέσον δύο κεχρω- σου καί πότισε με μέ ναρκωτικόν ίσγυρον διά νά κοιυ.ηματισμένων λωρίδων σχισθείσης αγγελίας φαίνεται έφο- νω επι εςοφ/ηνον ύπνον Βκρουχειον^ Επψ,ενιδειον. Καί
ρεϋον την έρήμωσιν ταύτην καί την μεταβολήν. ΙΙοϋ οί όταν έςυπνήσω μίαν εσπέραν χλιαράν, καί ίδω * αίθριον
φαιδροί όμιλοι οί πληροϋντες τον χαρίεντα τόπον; που καί διάστερον το γλαυκόν στερέωμα τού αττικού ουρανού
τά φώτα, που ό θόρυβος, που αί παρελάσεις, που τό καί αισθανθώ την δροσεράν αύραν προσψαύουσζν ηδονι
συρτον βάδισμα τών ύπηρετών ; ’Αντί όλων τούτων δύο κός το μέτωπόν μου, καί ίδω μακράν σελαγίζοντα τά
τρεις γέροντες καπνίζουσιν ήρέμα χαρτοπαίζοντες εντός φώτα τών θεάτρων, καί ίδω παρά τάς τραπέζας σου
τού πολυγώνου καφενείου καί είς κύων προ εμού έρχεται καθεζόμενον κομψόν καί θορυβώδες πλήθος, καί α
νά παραβή αναφανδόν τάς ά.στυνομικάς διατάζεις καί τά κούσω ένδον τήν φαίδραν ορχήστραν παιανίζουσαν,
υγιεινά παραγγέλματα του ίατροσυνεδρίου.
σοι ύποσχομ.αι νά μ.η άνοίζω τό στόμα μου,' νά ij.yj είπω
Ερχεται ό ύπηρέτης ύπνηλός, βαδίζων μετά κόπου. τίποτε,έστω καί άν μοί άναγγείλωσιν ότι πρωθυπουργός
— Τί νά πάρω ; Έχεις ΌΜ.Μοτ ;
τής Ελλάδος έγένετο ό κ. ΓΙλατούτσας, οτι ό κ. Σιβι— Καί ποιον θέλεις;
ανίδης έζελέχθη βουλευτής έν τή Πετραία ’Αραβία διά
— Τούς Πίΐξ>α ...τά(,\
— 1ι τους πή,ρες;...
— Δεν έχεις 'Αμλετον, Φυγάδας, Δέσποινα τής Λυώνος, Μεσσαλίναν ;
μοσιευσε το κατα του Βελεντσα βουλευυ.α, ποαγματα τα
— Εχω πάστα φυστίκι, καταίφι, γαλατομπούρεκα... οποία δεν εγειναν μέχρι τουδε, και τα οποία ενδεχεται
—Είσαι άνοητος, φίλε μου' εγώ θέλω Ταβουλάρην νά γείνωσιν εις το μέλλον. Σάς υπόσχομαι νά έςυπνήσω
Νιόνιον, θέλω Ταβουλάρην Σπυρον, θέλω Νικηφόρου, θέ τότε γεμάτος χαράν, γεμάτος ελπίδα ....
λω Λεκατσάν....
Με την οποίαν σάς άφίνω, άςιοσέβαστοι κυρίαι καί κύ
Ο υπηρέτης απέρχεται σταυροκοπούμενος.
ριοι, καί έπευχόμενος ύμ.ΐν αίσιον καί ευδαιμ.ον το νέον
— Κύριε Τσόχα,... αί κύριε Τσόχα ! άκουσόν με. Ει- ετ
έτος, υ.ενω πάντοτε είς τάς διαταγάς σας πρόθυμος
μαι τίμιος άνθρωπος, άν καί δεν έρχομαι εις τούς ΊάΤενεκές.
ραμα, δι’ ού ό φυσιολόγος δύναται νά έςαλείψγ τά έν φύσεως, ο'ίτινες έπέτειναν άρκούντως τήν διαφοράν ταύστικτα άφαιρών π. χ. έκ τών ζώων τών άνηκόντων εις :ην.
τήν κατωτέραν ζωολογικήν κλίμακα, τής όρνιθος φεο’
Επανέλθωμεν
εί;’ τήν
ιστορίαν
τών ανθρώπων
υ.ας.
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είπειν ή τού βατράχου, τά ημισφαίρια τού εγκεφάλου,
καί άνάγων ούτω αύτά είς υπαρξιν όλως φυτικήν' ή όρνις π. χ. μένει είς τό αυτό σημεϊον ακίνητος επί μήνας
ολοκλήρους, ώς δένδρον, ούδέν σημεϊον ζωής, ούδεσ.ίαν
Μετά τά ένστικτα τής Κείνης καί τής Άμύνης, έφθάαυτόματον κίνησιν έκτελούσα προς ζήτησιν τροφής ή έκ- σαμεν είς τό ένστικτον τού ’Έρωτος, το όποιον πρόκειται
πλήρωσιν άλλου ενστίκτου, άλλά τρέφεται ύπό τού πει τόσον βαθέως νά χωρίσφ τον άνδρα άπό τήν γυναίκα.
ραματικού έμβάλλοντος τήν τροφήν είς τον στόμαχόν της. Κατά τον άνωτέοω Φυσιολογικόν νόυ,ον, δν άνωτέοω έδείΚαρά τώ άνθρώπω όμοιας καταστάσεις βλέπομεν,όταν τό ςαμεν, προκειμένου νά έκπληρωθή τό έρωτικόν ένστι
κεντρικόν νευρικόν σύστημα βλαβή, ώς π. χ. επί πεοι- κτον, πρέπει άναγκαίω; ό άνήο νά είνε επιθετικός, ή δέ
πτώσεών τινων παραφροσύνης, καθ’ άς ό ασθενής άπόλ- ΐγυνή αμυντική' διότι είπομεν, οτι έκαστον άτομον έχει
λυσι τό αίσθημα τής πείνης ή τής γεννετησίου ορμής' ίγνώσιν τής καταλλήλου χρήσεως τών οργάνων του' ούη τουναντίον τά ένστικτα ταύτα λαμβάνουσι μεγίστην :δείς δέ είδε ποτέ το θήλυ νζ έπιτίθητζι καί νά ύποένστασιν.
βζλληται τώ άεεενι' τούτο συμβαίνει καθ’ ολην τήν
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II αλληλεγγύη λοιπόν τών διαφόρων μερών τού οργα ι ζ ω ο λ ο γ ι κ η ν κ λ ί υ. κ κ α.
νισμού είνε κατάδηλος.
Ως δε γίνεται πάλη προς έζπλήρωσιν παντός ένστι
κτου,
ούτω καί διά τό τού έρωτος το αυτό θά συμβή'
Ο φυσιολογικός ουτος νόμος θά έπιτοέψη ήμ.ϊν νά έν—
νοήσωμεν κάλλιον τον λόγον, δι’ ον επήλθε ν ή τοσαύτη θά γίνζι πάλη προς κατοχήν τής γυναικος.

διαφορά ώς προς τό ήθος καί ακολούθως ώς προς τήν
διάνοιαν μ,εταςυ τού άνδρός καί τής γυναικος, χωρίς, εν
νοείται, νά άποκλείσωμεν τούς άλλους λόγους διαφόρου

Ιποιό χώμα δεν ’ματώσαμε, ποίό βράχο, ποια γων^,ά ;
Το χοέος υ.ας το ’κάυ.αμε καί μέ τό παοαπάνω,
λοιπόν ειρήνη τώρα π?,ά, χορός, σαλόνι, πιάνο.
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Μπάυ. ! υ.πούυ. ! καλώ; τ’ ογδόντα δυο, πού έρχεται τρε-

ζ
Καινούριε χρόνε, σκόρπα μας αμέτρητα καλά,
κάθε σακκοϋλι ά,δείανό άς εύρεθή γεμάτο,
καί τό χρυσάφι σάν νερό εμπρός μας άς κυλά.
ΙΙαντου τον πλούτο άφθονο τό χέρι σου άς χύνγ,
πού νά μήν ήναι π^ά κάνεις φτωχός στη Ρωμηοσυνη.

Μπάμ ! μπούμ ! παράταις καί χαραΐς ! . . μακρυά τ’
|’Ογδόντα ένα !
ν
— έ χαιρετώ, Ογδόντα δυο, κΐ’ ή μούρη μου γέλα,
καί ένα δώρο σού ζητώ γΐζ όλους καί γΐά ’μένα,
νά βάλλγς μες ’στ’ άχύρινα κεφάλια μας μυαλά.
"Αν τέτοιο μόνο μποναμά είς τούς Έομηούς χ κρίσης,
πζντοτεινή ένθύμησι όπίσω σου θ’ άφήσης.

Όλοι άς γίνουν έζαφν*· μές ’στην Ελλάδα Κροΐσοι,
ί’7ηι άς στήσουνε ψηλά, παλάτια στην Αθήνα,
’Λίγο μυαλό, ’Ογδόντα δυο, καί όχι τίποτ’ άλλο,
νά μή δουλεύγ πΐά κανείς, νά ήνζι όλοι ίσοι,
αύτό είν’ ό καλλίτεοο; άπ’ όλου; υ.πονκυ.ζ:,
καί όλοι νά ψοφήσουνε μΐά ’μέρα άπ’ τήν πείνα.
’λίγο μυαλό, γονατιστός, Άη Βασίλη, ψάλλω.
Κανένα; δούλο;, ολοι μας άφένταις μέ άμά.ξία,
,
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λίγο μυαλό γΐκ το ύεο και στους τοελλους ευ.ζ;·
μέσα στή; γουναί; τής βζρε’ζϊς και μέσα στα μεταςία.
,
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λίγο μυαλό για μποναμα και ελεημοσύνη,
.
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,
πάρτε άπ’ άλλους μτ,ά σταλιά καί γΐά τή 'Ρωυ,ηοσύνη.
Μπάμ! μπούμ! καλώς τ ’Ογδόντα δυο, μαζρυζ τ j Ογδον-j
[τα ένα,
’Αλλού πηγαίνει μπόλικο. κΤ έδώ δέν είναι δεάυ.ι.
ά; πάη είς το διάβολο κΐ’ ά'/.όμη παρεκεϊ,
όλο τού κόσμου τό μυαλό σ’ εμάς, θεέ μου, δός το . .
αύτό, αύτο μάς έκαμε νά τάχουμε χαμένα,
ΙΙοίος χρόνος τέτοιο μποναμά καί ’στους 'Ρωμηούς θά
κ}’ ήθέλαμε νά γίνουμε κ/ έμεϊ; πολεμικοί.
[κάμη ;
Ογδόντα ενα, αφες μας, ος απο δω γκρεμίσου,
”Λν ήνζι το ογδόντα δυο, καλώς το καί καλώς το.
και πάρε καί τον πόλεμο κι’ όλα τά Κρούπ μαζί σου.
Μά καί ’στ’ ογδόντα δυο θαρρώ ή τρέλλα θά μάς πρώη,
»
κΐ’ ό Κουμουνδουρος θά μετρά, τό νέο κομπολόι.
Εμείς δεν θέλουμε σπαθιά, τουφέκια, καί κανόνια,
άν ήταν ολα ξύλινα, θά ήσαν π2.ο καλά'
κ/ άν ό Παράσχος κελαϊδή τσαπράζϊζ καί μιλιονία,
μα ό 'Ρωμγ,ός άξένοτ,αστος ’στον πόλεμο γελά.
ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ.
Ενα κανόνι μοναχά γΐά τής παράταις δός μας,
καί ολα τάλλα πάρε τα καί φύγε άπ’ εμπρός μας.
Θέλετε νά κάμετε το χρησιυ.ότεοον δώρον διά υ.ικ;ά
μέχρι? ηλικίας 15 ετών; Λάβετε φράγκα 2 ή άν κατοιΜπάμ! μπούμ'ι! καλώς
·'
τ ογδοντα δυο, τον χρονο τής Ει-|ζ~τε ε[ς τΓι εξωτερικόν 3, γράψατε μίαν επιστολήν, ή
[οήνης, Ητορευθήτε ό ίδιος είς τήν ύπ’ ά.ριθ. 2 5 οικίαν τής οδού
καλώς το τό ’Ογδόντα δυο μέ τά καινούρια μέρη,
Ευαγγελίστριας απέναντι τής 'Ρόμβης, δόσατε ή πεμψατε εκεί τά 2 ή 3 φράγκα σας καί έγγράψζτε τον μι
καλώς τον χρόνο τής ζωής, τον χρόνο τής γαλήνης,
κρόν ή τήν μίκράν σας συνδρομητήν είς τήν Αζάπλαβεν
πού καί βουλή μέ Μπέηδες ακόμη θά μά.ς φέρη.
χών ίϊαίζων, περιοδικόν μετά εικονογραφιών έκδιδόΈπιστρατεία, πόλεμο, κανείς άς μή φοβάται,
μενον κατά μήνα, καί είσερχόμενον σήμερον είς τό Δ',
μόνο μέ τύφο είμπορεϊ ’στο διάβολο νά πάτε.
έ'τος του.
Ούτω αντί νά χαρίσητε άπαξ ‘έν δώρον θά χζρίζητε
Σεις τού ενδόξου μας στρατού άφράτα πζλληκάοΐα,
Ικατά μ/ήνα χρησιμοτατον καί τερπνοτκτον άνάγνωσμα
,
ζ .
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έ'/ον ήδη ά.Είαν φιλολογικήν καί διά τους μεγάλους αχαρήτε τα σπιρουνιά σας και τα χουσα γαλονία, . .
ς·
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κόμη, ώς μόρφωσαν είδος φιλολογίας Λίαν μέχρι τουδε
Δεν εχουμε πΐα πόλεμό, ταςείδ^α για μουλάρια,
ρκ?’
παραμεληθέν φιλολογίαν παιδικήν καθαρώς
παραγγελίαΐς γ^ά Μπούμπουλη τορπίλλαις καί κανόνια. 'Εχχηνικήν.
Θέλετε το δώρον σας να ήνζι πλουσιώτερον ; ΆγοοάΚαθένας τό μουστάκι του άσίκικα άς στρήφη,
Ισατε καί τούς τόμους τών προηγουμένων ετών χαρτοδεκαί τά σπιρούνια τρίζωντας άς τρέχη ναύρη νύφη.
αγ

ϊ

Μάς φθάνουν όσοι πόλεμοι έκάμαμε ώς τώοα . . .
καί μήπως δίχως πόλεμο έμείναμε χρονιά ;
πο’ύς είν αυτός, πού άπό ’μάς δέν έφαγε σπαλιόρα J

cov δι’ όλους τούς εύνοουμένους σας μικρούς.
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III

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ.

'Μ

βχαΓλόπητκ.

Τό σπήτι λάμπει ολόχαρο. Ευτυχισμένη φαμελ’-ά
Γιά τήν καλή πρωτοχρονιά εκεί ’μαζεύΟη πάλι,
Άφράτη βασιλόπητα ανάμεσα προβάλλει,
ΚΓ όμοια 'μπροστά της σκύφτουνε ξανθά καί κάτασπρα
] μαλλιά.
Γιά μ.ιά στιγμή ’ς το κόψιμο τί προσοχή, τί σιγαλιά !
Καί φρονιμαίνουν τά παιδιά, κι’είνε παιδιά οί μεγάλοι...
Καλότυχος που τό φλωρί περήφανα Οά βγάλη,
Κρυφτό ’ς τό κομματάκι του, σά χρυσοποϋλι άπ’ τή φω[λ,ΐά.—
Καί ’ς τή μεγάλη φαμελιά τού κόσμου, που διψά γι’ αύ-

Παρόμοια βασιλόπηταις γιά πόσους είνε λατρευταίς
Ο πλούτος, η γυναίκα, ή εργασία I
Καλότυχος πού απλώνοντας τό χέρι του γιά νά χάρη
Τό τυχηρό κομμάτι του, Οά ναυργ, σά χρυσό φλωρί,
Κρυμμένη μέσα εκεί την ευτυχία !

II

Ή κούκλα.

Βλαέ πάλεν ή κούκλα.
Ή κούκλα, τής Ντουντούλας ή χαρά,
Στα χερία της για ιδες πως εχει γίνει ι
Κορδέλαις ροδαραίς, μαλλιά σγουρά,
Μισό στολίδι δεν τής έχει μ,είν.ι.
Καί πώς τήν άσχημίζ’ ή συμφορά !
Σκουπίδι τή θαρρείς γ.ι.ά τό κοφίνι.
Μά ή μικρή της άκζρδη κυρά
Τάρα ίσα ίσα χάνεται γιά ’κείνη . . .

Γυναίκες, όσαις μία σας ματιά,
Χωρίς νά κλιή αγάπη, έχει φωτιά,
Αλλοίμονο άν ’ς ταίς φλόγες σας πιαστούμε ί
"Ετσι κΓ εμείς ’ς τά χέρια τά δικά σας
Σάν κούκλαις χαλασμέναις καταντούμε.
Το όνειρο είν’ αύτό τής έμορφ’άς σας !

IV

33* έσα^ «ού λαχταρώ.
Άπ’ τήν αύγουλα σήμερα ’ς εσάς πού λαχταρώ
Μ’ αυτό το τραγουδάκι μου ανοίγω τήν καρδιά μου :
Μαζή σας παίζω, χερουβίμ μικρούλία, όπου σάς βρω,
ΙΙετώ σιμά σου, αδέρφι μου, πού είσαι μακρυά μου.

Σάς φέρνω, άνΟοί τού κήπου μου, γαστρούλες καί νερό,
Φως καί χαρά σου εύχομαι, σπητιάτικη γωνιά μου'
Νά τό στερνό τής φτώχειας μου, ώ φτώχεια, θησαυρό,
Καί εσύ, γαλάζιε ουρανέ, τ’ άστέρινα όνειρά μου.

Τί την κυττας, μικρούλα μου, μέ μιά ματιά θλιμμένη
Την κούκλα τη χρυσόμαλλη μέ τή στολή της τή λευκή :
Εχω γιά ’σένα, έμορφιά, τά πιό γλυκά μου λόγια,
Γέλα, μικρούλα μου, γιά σέ τήν εχω αγορασμένη .'
Το πιο ζεστό μου αγκάλιασμα, ώ ακριβή φιλία'
’Άνοιξε τ’ άγκαλάκια σου, και κρύψε την σφιχτά εκεί.
Όρφάν.ΐα πού σ’ έγνώρισα, σού στέλνω, μοιρολόγια,

Ναννούρισέ την μέ φωνή μητέρας μελωμένη,
Τήν π.ΐό βαΟειά μου προσευχή, ώ μακρυνή ευτυχία,
Κ ίσα με ζό κορμάκι της μ,ΐά κούνια στρώσ’ της μαλακή.
Τά δάκουά μου, δυστυχή, τά νιάτα μου, πατρίς μου,
'Γ'ιά κύττα την ! εξύπνησε κοπέλλα ανθισμένη .’
Καί τήν καρδιά μου ολόχρυση, ώ κόρη τής ψυχής μου
I ρ.·,ςώ ναυρής *να γαμπρό ςτη νύφη την ευγενική.
’Γίναν οί γάμοι' τί φωναίς, τί βιος, τί ζαχαράτα .'
Καί τόοα; ό Χάρος εσβυσε τής κόρης σου τά νιάτα !
Κλάψε, μικρούλα δύστυχη, ταίς περασμέναις σου χαραίς.
. . . Μικρούλα μ.ου, ,ςερεις γιατί κι’ ή πιό τρελλαί παι·
[δούλες,
Σαν ερΟ ή ώρα, γίνονται τοσο σωσταίς μαννούλες ;
Γ.ΐατ’ είνε μάνναις, κΓ αγαπούν καί λαχταράν-—από μι[κραίς.

V
I Ίχνουχρίοο 1ST ...
Είν’ ολα νέα σήμερον,
’Έτος, δωρήματα, ελπίδες,
Καί μόνον τήν καρδίαν μου
Άρχαΐαι δέρουν καταιγίδες . .
Έν Μυολογγίω,

Ε<ωατή
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