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Εγώ έποικα ώσπερ εκείνον οπού έναι εις ένα μέγα λιβάδιν έμορφον, ανθισμένον
και μαζώνει τες κορυφές των πλέον ομορφοτέρων βοτάνων διά να ποιήσει ένα
στεφάνιν. Ούτως και εγώ εγύρευσα και εμάζωξα κι εσύναξα από τα βιβλία οπού
λέγουν διά τες χάριτες και ελαττώματα. Και θέτω και αποδείχνω την χάρην και
ορθώνω την με τες γραφές των φρονίμων και με την θείαν Γραφήν. Και με ταύτα
βάνω το ελάττωμα το εναντίον της χάριτος. Και μοιράζω τούτο το βιβλίον εις
κεφάλαια ορθωμένα, διά πλέον σύντομον και γοργότερον, είτι θελήσεις να εύρεις
και να μάθεις το τίποτες της μιας χάριτος. Διά τούτο θέλω ετούτο το μικρόν μου
ποίημα να το λέγουν Άνθος χαρίτων. Και, αν τύχει τίποτες πταίσιμον, είμαι βέβαιος
να έναι εις την συνείδησην εκεινού οπού το αναγινώσκει και εγώ έως τώρα πέφτω
εις την παίδευσήν τους και αφήνω το πταίσιμόν μου.
Χάρην της αγάπης. Κεφάλαιον α΄
Αγάπη, καληθέλησις και χαροποιότητα έναι ώσπερ ένα πράγμα, ως καθώς το
δείχνει και ο φρα Τομάσος εις το βιβλίον του.
Και γενησίμενον τίποτες ένι το πρώτον της αγάπης, ήγουν εις εγνωριμίαν. Ως
καθώς το λέγει κι ο άγιος Αυγουστίνος, ότι ουδείς ημπορεί να αγαπήσει κανένα
πράγμα ή κανέναν άνθρωπον, εάν πρότερον αν δεν έχει εγνωριμίαν μετ’ αύτον. Και
ετούτο γίνεται από πέντε καθολικά του κορμίου, ήγουν εις θεωρίαν οφθαλμού, εις
ακοήν ωτίων, εις όσφρησην ρινών, εις γεύσιν στομάτων, εις ψηλάφησην χειρών.
Και ταύτα είναι η εγνωριμία το πρώτον της αγάπης. Και το πλέον γίνεται από τους
οφθαλμούς, ως καθώς το εξηγείται και ο φιλόσοφος. Ότι η πρώτη όρεξις των
ανθρώπων αρχίζει από την τοιαύτην αιτίαν, ήγουν την εγνωριμίαν. Και ταύτα
αλλάσσει το ενθυμητικόν και έρχεται εις όρεξιν και ορμίζει μία επιθυμία της
καρδίας και επιθυμεί να έχει το πράγμα οπού ορέγεται. Και ετούτη η επιθυμία γίνεται
από μίαν ελπίδα, ότι ελπίζει να έχει εκείνο οπού ορέγεται. Και ετούτο έναι η χάρις
της αγάπης και η ρίζα αυτής κι έναι και θεμέλιον μέγα εις όλες τες χάριτες, ως καθώς
γράφει και ο φιλόσοφος. Και ο φρα Τομάσος αποδείχνει ότι καμίαν χάρην ουκ
ημπορεί να έναι χωρίς αγάπην και όλες έχουν αρχήν απ’ αύτην. Και όποιος θέλει να
ποιήσει την χάρην από το ελάττωμα, ας ιδεί εκείνο οπού θέλει να ποιήσει, εάν
ορμίζει από την χάρην της αγάπης ή όχι, και εις αυτό θέλεις εγνωρίσει αλήθειαν. Και
ετούτο ημπορεί να ιδεί ο καθεείς οπού έναι φρόνιμος εις την γνώσην να εβλέπει καλά
τα ίδια της χάριτος και του ελαττώματος.
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