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Λοιπὸν πάλιν ἂς ἔλθωμεν στὸ ὑποκείμενόν μας, 

πρὸ πάντων γὰρ νὰ σᾶς εἰπῶ περὶ τῆς ξενιτείας. 

Τῆς ξενιτείας ὁ θάνατος πολλά ’ν’ φαρμακωμένος˙ 

χίλια καλὰ ἂν τὸν κάμνουσιν καὶ ἂν τὸν παρηγορήσουν, 

ὅλα φαρμάκια καὶ χολὴ τοῦ φαίνουνται τοῦ ξένου. 
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Γυρίζει τὰ ματάκια του νὰ δῆ τοὺς ἐδικούς του 

καὶ νὰ ζητήση τίποτας, ὁποὺ τὸν κάμνει χρεία, 

καὶ πάλιν μεταμέλεται, διατὶ δὲν ἐγνωρίζει. 

Δακρύζουν τὰ ὀμμάτια του, ραγίζεται ἡ καρδία του, 

τὴν μάνα κράζει πάντοτε: «Ποῦ ’σαι, γλυκεῖα μανίτσα; 
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Μανίτσα, τὸ κεφάλι μου τὸ πολυπονεμένο  

νὰ ἦτον καὶ ν’ ἀποσώνετον εἰς τὰ γλυκά σου χέρια, 

νὰ στάλαξες τὰ δάκρυα σου στὸ πρόσωπόν μου ἀπάνω, 

νὰ ’πίασες τὰ χέρια μου καὶ νὰ τὰ μαλακιάσες, 

νὰ ’σκυψες νὰ μ’ ἐφίλησες καὶ νὰ παρηγορήθης, 
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καὶ ταῦτα νὰ ἐπήρασιν ἄγγελοι τὴν ψυχήν μου». 

Λοιπόν, φίλοι καὶ ἀδελφοί, ἀπ’ ὅσον γὰρ ἐβλέπω, 

τοῦ ξένου τοῦ ἐλεεινοῦ, ὅταν πέση σ’ ἀσθένεια, 

ὅταν ἀσθενῆ ὁ ἐλεεινός, πικρός, φαρμακωμένος, 

οὐδὲν τοῦ βρίσκουν ἄνεσιν οὐδὲ παρηγορίαν, 
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οὔτε μὲ ζαχαρόμελα ποσῶς νὰ τὸν γλυκάνουν, 

εἰμὴ νά ’χεν τὴν μάναν του καὶ τὰ γλυκιά του ἀδέλφια, 

τὸ τρίτον τὸν πατέρα του βαρέα νὰ τὸν λυπᾶται, 

καὶ δρόσου <νά ’χεν> ἄνεσιν, νά ’χεν παρηγορίαν. 

Λοιπὸν πλέον οὐ δύναμαι τώρα διὰ νὰ γράψω, 

 

 

 

ἐκ τὰ φαρμάκια τὰ πολλὰ ὁ νοῦς μου ἐσκοτίσθην. 

Παρακαλῶ σας, τὸ λοιπόν, πάντα νὰ μὲ θυμᾶσθε 

καὶ νὰ μὲ ἀναγνώθετε ὅσοί ’στε πειρασμένοι˙ 
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καὶ ὅσοι οὐδὲν ἠξεύρετε τῶν ξένων τὲς πικρίες 

παρακαλῶ καὶ λέγω σας μὴ μὲ κατηγορῆτε 
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ὅτι πολλὰ ἐπαράδειρα καὶ εἶδα τόσες θλίψες, 

εἶδα δὲ καὶ τὰ βάσανα καὶ ἐπαράδειρά τα, 

ἔπαθα καὶ παθάνω τα καὶ πάντα τυραννοῦμαι˙ 

αὐτὰ γὰρ ἔχω φόρεμαν καὶ νύκτα καὶ ἡμέρα. 

Διὰ τοῦτο γὰρ ἐπέγραψα καὶ συμπαθήσετέ με, 

  νὰ ἔχετε βοήθειαν Χριστὸν τὸν βασιλέαν, 

τὸν Παντοκράτορα Θεόν, τὸν πάντων ποιητήν τε. 
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