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Καὶ τότε ὁ Βελισάριος τοὺς ἄρχοντας ἐλάλει:
«Ἄρχοντες, τοπαρχεύοντες καὶ συστρατιῶται,
ἀφῆτε με, τὸν ἄτυχον καὶ τὸν ἀπωλεσμένον,
ἐμέναν τὸν ἐψήλωσεν ὁ χρόνος καὶ ἐτίμησέν με
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καὶ πάλιν μ’ ἐχαμήλωσεν ὁ φθόνος τῶν Ρωμαίων».
–τὸν τόπον καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὴν τιμὴν τὴν εἶχεν·
ὁ βασιλεὺς ἐτίμαν τον στὸν πρωτινόν του θρόνον–
Καὶ εἷς ἀπὸ τοὺς ἄρχοντας, εὐγενικὸς καὶ γέρων,
μέγας καὶ φρονιμώτατος, τῆς βασιλείας οἰκεῖος,
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τὸν βασιλέα δικάζεται, θαρρῶν ἀπιλογήθην
καὶ λόγους ὡς δικασίματος δικάζεται καὶ λέγει:
«Δέσποτα, μέγα βασιλεῦ καὶ τῶν Ρωμαίων τὸ σκῆπτρον,
ἡ βασιλεία σου δίκαιος, ἄδικον οὐκ ἠπράττεις,
ὅλον τὸ πλῆθος ἀγαποῦν πολλὰ τὴν βασιλείαν σου·
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οἱ ἄρχοντές σου ἐπράξασιν ἄδικον διὰ φθόνον
καὶ ἐχάσες ἄρχοντα πιστόν, μέγαν, ἀνδρειωμένον.
Ἄλλο τολμῶ, παρακαλῶ, τὴν βασιλείαν τὸ λέγω:
ἔχει ὁ Βελισάριος υἱὸν ἀνδρειωμένον∙
καὶ χάρισε καὶ τίμησε ἀντὶ πατρὸς ἐκεῖνον,
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κἂν διὰ τὸν πατέρα του ν’ ἀλαφρωθῇ καμπόσο,
μὴ ν’ ἀνασάνῃ ὀλιγοστὸν ἐκ τὸ κακὸν τὸ εἶδεν,
νὰ ἐλπίζουσιν καὶ νὰ θαρροῦν πάλιν οἱ ἄρχοντές σου,
ὅτι πιστὰ σ’ ἐδούλευσεν, πλοῦτον πολὺν σ’ ἐδῶκεν».
Εὐθὺς ὁρίζει ὁ βασιλεὺς νὰ φέρουν τὸν υἱόν του,

425

τοῦ Βελισάριου τὸν υἱόν, εἰς τὸ παλάτιν μέσα.
Ἔτρεμεν ἡ καρδία του μὴ πράξουν εἰς ἐκεῖνον
ὥσπερ καὶ τὸν πατέρα του, ἐχάθην ἡ μορφή του.
Τοῦ Βελισάριου τὸν υἱὸν ἐλέγασιν Ἀλέξιν.
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Ἠφέραν τὸν Ἀλέξιον μέσα εἰς τὸ παλάτιν.
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Ὁ βασιλεὺς ἐκάτσε τον εἰς θρόνον τοῦ πατρός του,
τιμᾶ καὶ ἀξιώνει τον, πλοῦτον πολὺν τὸν δίδει,
καίσαραν τὸν ἐποίησεν ἀπάνω εἰς τὸ φουσᾶτον
καὶ μέγαν στρατοπέδαρχον καὶ αὐθέντην τιμημένον.
Ὅλον τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ θέλουν καὶ ἀγαποῦν τον,
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μᾶλλον δὲ καὶ ηὐχαρίστουν τον, τὸν μέγαν στρατιώτην,
τιμοῦσιν καὶ δοξάζουν τον διὰ τὸν βασιλέα,
τὸ πλέον διὰ τὸν πατέραν του, τὸν μέγαν Βελισάριν.
Καὶ ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν καθοδηγᾶ καὶ λέγει,
δίδει βουλήν, παραγγελία νὰ πράξῃ εἰς τὸ φουσᾶτον·
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καλήν βουλήν τὸν ἔδωκεν, ὡς ἔδειξεν τὸ τέλος.
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