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Δεῦτε, προσκαρτερήσατε μικρόν, ὦ νέοι πάντες.
Θέλω σᾶς ἀφηγήσασθαι λόγους ὡραιοτάτους,
ὑπόθεσιν παράξενην, πολλὰ παρηλλαγμένην·
ὅστις γὰρ θέλει ἐξ αὐτῆς θλιβῆν τε καὶ χαρῆναι
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καὶ νὰ θαυμάσῃ ὑπόθεσιν τῆς τόλμης καὶ ἀνδρείας,
ὅταν γὰρ ἐβασίλευε Ροδόφιλος ὁ|κάτις
μετὰ τῶν δύο τῶν υἱῶν αὑτοῦ Φιλάρμου καὶ Βελθάνδρου,
τῶν θαυμαστῶν καὶ τῶν λαμπρῶν καὶ πορφυρογεννήτων.
Υἱὸς δευτεροτότοκος ὁ Βέλθανδρος γὰρ ἦτον
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τοῦ Ροδοφίλου τουτ’ αὐτοῦ μεγάλου βασιλέως.
Αὐτὸς γὰρ οὖν ὁ Βέλθανδρος εἶχε μεγάλην λύπην,
ἐκ τοῦ πατρὸς ἐθλίβετον, ἐμυριοκαταφρονᾶτον·
αὐτὸς καὶ ἐξενώθηκεν ἀπὸ τὰ γονικά του.
Καὶ πῶς ἀπέφευγεν αὐτὸς τῆς γονικῆς του χώρας
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καὶ πῶς ἐκακοπάθησεν μετὰ καὶ τῆς Χρυσάντζας
καὶ πῶς τὸ κυκλοδρόμημα τοῦ χρόνου τοῦ τοσούτου
ἔφερε κ’ ἐκατήντησε τῆς πατρικῆς ἀξίας
καὶ ὁ πρώην τε μισούμενος φιλούμενος ἐγίνη
καὶ στέμμα καὶ διάδημα τῆς αὐτοκρατορίας,
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ἔφερε κ’ ἐκατήντησε καὶ βασιλεὺς ἱστάθην |
σὺν τῇ συζύγῳ τῇ καλῇ, τῇ κόρῃ τῇ Χρυσάντζᾳ,
ρηγὸς μεγάλου θύγατηρ μεγάλης Ἀντιοχείας.
Λοιπὸν τὸν νοῦν ἱστήσατε ν’ ἀκούσητε τὸν λόγον
καὶ νὰ θαυμάσετε πολλὰ· ψεύστης οὐ μὴ φανοῦμαι.
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Δυνάστης ἦταν βασιλεὺς Ροδόφιλος ὁκάτις
(τὸ ὄνομα ρωμαϊκὸν) χωρῶν ὑπεραπείρων.
Τυραννικῶς αὐθέντευεν ὡς φυσικὸς αὐθέντης
καὶ τοὺς ἐκεῖσε γύρωθεν ἐδέσποζε τοπάρχας.
Εἰχε καὶ παῖδας εὐειδεῖς, ἠγαπημένους δύο.
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Ὁ πρῶτος ὠνομάζετο Φίλαρμος παρὰ πάντων,
Βέλθανδρος δὲ ὁ δεύτερος τὴν τῶν Ρωμαίων λέξιν,
παράξενος καὶ κυνηγός, πανευτυχὴς δεξιώτης,
εἰς κάλλος καὶ εἰς σύνθεσιν μέγας τε καὶ ἀνδρεῖος,
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ξανθὸς καὶ σγουροκέφαλος, εὐόφθαλ|μος καὶ ὡραῖος·
ἄσπρον ἦτον τὸ στῆθός του μάρμαρον ὥσπερ κρύον.
Καὶ εἰς τὴν ἐρωτόπλασιν ἓν ἦσαν καὶ οἱ δύο.
Ἐπεὶ δὲ − τύχης μανικόν, τῆς κακοδαίμου μοίρας! −
ὑπὸ πατρὸς ἐθλίβετον, μυριοκαταφρονᾶτον,
καὶ τότε γοῦν ἠθέλησε εἰς τὸ ν’ ἀποδημήσῃ,
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μακρά που νὰ ξενιτευθῇ, ὅπου τὸν πάρ’ ἡ τύχη.
Ξένην ὁδὸν ἐζήτησε πατρὶ τῷ βασιλεῖ του·
εἷπε δὲ τοίνυν πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς τοιαῦτα·
«Βέλθανδρε, ἂν σὺ τῆς χώρας μου θέλῃς νὰ γένῃς ξένος,
ἀνάθεμά μοι, Βέλθανδρε, ἂν ἐγὼ σὲ κρατήσω».
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Εὐθὺς ἀπεχαιρέτησε τὸν βασιλέα τότε,
ξεβαίνει καὶ τὸν Φίλαρμον εὑρίσκει τον νὰ στέκῃ·
σφικτὰ περιλαμβάνει τον, γλυκέα καταφιλεῖ τον
καὶ λέγει τον τὸ μανικὸν τῆς κακοδαίμου τύχης·
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«Ξενίζομαι ὁ δυστυχὴς | ἀδελφικοῦ σου σπλάχνους».
Τότε πάλιν ὁ Φίλαρμος κρατεῖ, καταφιλεῖ τον,
λέγει τον· «Ἂν σὲ ἔθλιψεν πολλάκις ὁ πατήρ μας,
δύναμ’ ἐγὼ τὸ σήμερον τὸ σπλάγχνος νὰ τὸν φέρω.
Εἰ δ’ ἀπ’ ἐμοῦ κακώσεως τίποτι κέντρον ἔχεις,
ἐκδίδω σε τὸ σῶμά μου, ὅλον τὸν ἑαυτό μου·
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σφάττε, τυράννησον κακῶς καὶ ἀντικάκωσέ με.
Οὐ δύναμαι, ὦ Βέλθανδρε, τὴν ξενιτειάν σου ἀκοῦσαι.
Κἂν θάνατος μὲ πρόκειται, ὕβρεις κἂν ἀτιμίες,
κἂν δὲ καὶ τὸ βασίλειον, κἂν δὲ καὶ αὐθεντίας,
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κἂν καὶ αὐτό, ὃ λέγομεν, τὸ φυσικό μας στέμμα
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νὰ καταλείψω καὶ εἰς οὐδὲν παρέξω τοῦτο θήσω
καὶ μετὰ σοῦ νὰ ξενωθῶ καὶ μετὰ σοῦ νὰ ἔλθω
εἰς χώρας ξένας ἐθνικάς, ποδοχωροβατήσω,

f. 3v

συναποθάνω μετὰ σοῦ καὶ εἰς | Ἅδην συγκατέβω·
μόνον καὶ γὰρ τὴν βλέπησιν τὴν ἰδικήν σου ἂς ἔχω».
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Εἶπε πολλὰ ὁ Φίλαρμος ὡς ἵνα τὸν ἑλκύσῃ,
ἀλλὰ γε τούτου τὴν βουλὴν οὐκ ἠδυνήθην κόψαι.
Ὡς δ’ εἶχεν ἀπαραίτητον τῆς ξενιτείας τὴν στράτα,
τοῦτον οὐκ εἵλκυσαν ποσῶς τοῦ ἀδελφοῦ του οἱ λόγοι
τοῦ λογισμοῦ του τὴν βουλὴν νὰ τὴν παρασαλεύσουν,
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ὅτι ἂν φθάσῃ λογισμὸς νὰ γεννηθῇ πολλάκις,
οὐ δύναται ἀπὸ συμβουλῆς τινὸς τοῦ κωλυθῆναι.
Μετὰ δὲ τὴν συμπλήρωσιν τούτων τῶν πάντων λόγων
περιλαμβάνουν σπλαχνικά, ἀδελφικῶς φιλοῦσιν,
κλαίουν οἱ δύο, κλαίουσιν τὴν ἀποχωρισιάν των.
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Πλὴν τὴν καρδιοφλόγησιν ἣν ὁ Φίλαρμος εἶχε
στὸ μίσσευμα τοῦ ἀδελφοῦ οὐκ ἠμπορεῖ βαστάζειν
καὶ ἐκ τοῦ πόνου τοῦ πολλοῦ λιγοθυμᾷ καὶ πίπτει.
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Σκύπτει, κρατεῖ τὸν ἀ|δελφόν, μυριοκαταφιλεῖ τον·
μετὰ δὲ τὰ φιλήματα ζώνεται τὸ σπαθίν του,
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ὑπάγει καὶ τὸν Φίλαρμον ἀναίσθητον ἀφῆκεν.
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