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           515 Καὶ στὰς ὁ τάλας ἄφωνος καὶ πεπηγὼς ὡς λίθος

καὶ γεγονὼς περίδακρυς ἔδοξα παρακοῦσαι,

ὥσπερ τινὸς ἐγγίσαντος καὶ πρὸς ἐμὲ λαλοῦντος:

«Ἐδά, Μιχάλη ταπεινέ, φέρε τὸν λογισμόν σου·

ὅσα κ[αὶ] ἂν εἶδες ἄφες τα, τοῦτα παιγνίδια οὐκ ἔνι, 

           520 φόβητρα δὲ καὶ βάσανα καὶ στοναχαὶ καὶ πένθη,

ἀσυμπαθεῖς ἐξετασταὶ καὶ φοβεραὶ κολάσεις·

τῷ βασιλεῖ σου πρόσδραμε, λέγε τὰ πταίσματά σου·

ὁ βασιλεὺς φιλάνθρωπος καὶ νὰ σὲ συμπαθήσῃ.

Ἐκύκλωσάν σε σήμερον ὠδῖνες τοῦ θανάτου; 

           525 Ἐπικαλοῦ τὸν Κύριον κἀκεῖνος ρύσεταί σε·

οὐ θέλει τὸν ἁμαρτωλὸν θανάτῳ συσχεθῆναι

πρὸς τὴν αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ τὴν ἀποστροφήν του.

Παγίδες περιέσχον σε καὶ κλεῖθρα τοῦ θανάτου;

Ἐκεῖνος ἄρῃ τὸν κλοιὸν καὶ τὰ δεσμὰ συντρίψει 

           530 καὶ πάλιν σοι χαρίσεται τὴν πρὶν ἐλευθερίαν.

Οὐκ ἦλθεν εἰς μετάνοιαν καλέσαι τοὺς δικαίους·

τοὺς δ’ ἐξ ἀπάτης ὄφεως πολλάκις ἐπταικότας

κατόπιν ἠκολούθησεν σταυρὸν ἐπ’ ὤμων φέρων.

Ἐν οἴκῳ τοῦ Κυρίου σου κρεῖσσον παραρριπτεῖσθαι 

           535 ἢ συνοικεῖν ἁμαρτωλοῖς καὶ πονηρευομένοις.

Μὴ φοβηθῇς τὸ σύνολον· ἂν ἔπταισας, εἰπέ το,

πρὶν σὲ καταδεσμήσωσι καὶ χάσῃς τὰ νερά σου».

Καλὸν τὸ λέγεις, ἄνθρωπε· τὶς εἶσαι οὐδὲν γνωρίζω·

ὡς νουνεχὴς ἐλάλησας καὶ λέγεις τὸ καλόν μου, 

           540 ἀλλ’ εἰς κενὸν τὰ τοῦ σκοποῦ καὶ τὰ τῆς συμβουλῆς σου.

Ὕπαγε, παρεγνώρισες· οὐκ εἶμαι ἐγὼ τὸν λέγεις·

παντὸς γὰρ ἁμαρτήματος ἐκτὸς τὸ συνειδός μου.

Ἐγὼ γονεῖς οὐκ ἔθλιψα, φόνον οὐκ εἰργασάμην,
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οὐδέποτε συνώδευσα φονεῦσιν αἱμοβόροις, 

           545 οὐκ ἐπλασάμην πρόσταγμα ποτὲ τῶν ἡμερῶν μου,

ἀκρόστιχον οὐκ ἔφαγα, χρέος οὐδὲν φοβοῦμαι.

Οὐ χαίρω ξέναις θλίψεσι, οὐκ εἶμαι συκοφάντης·

–ὁ συκοφάντης μὴ χαρῇ, μηδὲ τελεσφορήσῃ,

ὅτι τὰς σάρκας προφανῶς τῶν ἀδελφῶν ἐσθίει– 

           550 εἰς ὕβρεις οὐκ ἐχώρησα, κατά τινος οὐκ εἶπον,

τοῦ ψεύδους τὴν ἀλήθειαν πάντοτε προτιμῶμαι,

τιμὴν εἰς πάντας κέκτημαι, φιλῶ τὴν ἡσυχίαν,

πᾶσαν μισῶ περίνοιαν, πᾶσαν μισῶ διπλόην,

οὐ φέρω τι περίεργον, οὐδὲ μετέσχον δόλου· 

           555 βδελύσσομαι τὰ σκάνδαλα, τὸ μῖσος, τὴν μανίαν

καὶ φεύγω τὸ μνησίκακον ὡς φεύγει τις τὸν ὄφιν·

τοῖς πᾶσι πάντα γίνομαι, γῆ καὶ σποδὸς ὁρῶμαι

καὶ θέλω οὐ θέλω γίνομαι καὶ τὸ μωροῦ σαμάριν·

τοῖς βασιλεῦσιν εὔχομαι χρόνους ζωῆς ἀμέτρους, 

           560 χαρὰν τὴν ἀνεκλάλητον, λύπης ἐκτὸς τὸν βίον·

υἱοὺς ἰδεῖν καὶ τῶν υἱῶν, ἐχθροὺς καθυποτάξαι

καὶ κληρονόμους ἔσεσθαι τῆς ἄνω βασιλείας.

Οὐδὲν εὑρήσεις αἴτιον τῆς κατασχέσεώς μου,

οὐ πρόφασιν τὸ σύνολον εὔλογον τοῦ θανάτου· 

           565 ἀλλ’ ἔλαθε τὸν ἄγγελον, εἰς ἄλλον ἀπεστάλη,

παρήκουσεν, ὡς ἔοικε, φωνῆς τῆς τοῦ Κυρίου,

ἄλλον ἀντ’ ἄλλου σήμερον κατήγαγεν εἰς ᾍδην

ἄνευ τινὸς προφάσεως καὶ δίχα καταδίκης·

παρὰ καιρὸν ὑποπεσεῖν θανάτῳ κατεκρίθην, 

           570 παραδοθῆναι κολασταῖς καὶ πάσχειν ἄλλην ἄλλως·

καὶ νὰ τὸ καταδέξωμαι νὰ κάτσω, νὰ σιγήσω,

νὰ μὲ κερδήσῃ ὁ θάνατος καὶ νὰ μὲ φάγῃ ὁ τάφος
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καὶ νὰ χαωθῶ παράτωρα καὶ δίκαιον ποῦ εἰς τὸν κόσμον;

«Ὦ Μιχαὴλ ταλαίπωρε, παιδὶν τῆς δυστυχίας, 

           575 ἔχεις καιρὸν ἀναπνοῆς, ἔχεις καιρὸν ἀδείας·

ἀνάφερε κατὰ λεπτὸν πάντα τῷ βασιλεῖ σου,

ὑπόμνησον περὶ παντός, ἀνάγγειλον ἀφόβως

ὅπως ἀδίκως σήμερον εἰς ᾍδην κατηνέχθης

καὶ παρεδόθης κολασταῖς, ἄλλων ἡμαρτηκότων· 

           580 ὁ βασιλεὺς φιλάνθρωπος, δίκαιος, ἐλεήμων

καὶ τύχῃς, ναί, ζωώσεως καὶ τύχῃς σωτηρίας». 
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