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B Φερσεφόνην. περὶ πατρὸς ἀμαιμακέτου Kgovicvog" 

ὌΡΦΕΩΣ APTONAYTIKA. 

Sh ITvOGvog μεδέων, ἑχατηβόλε, μάντι, 
ὃς λάχες ἡλιβάτου κορυφῆς Παρνησίδα, πέτρην, 
σὴν αθέτὴν Upty a)" σὺ δέ por MEOS. ἐσθλὸν ὑπασσαιες" 

. πέμπε δ᾽ ἐπὲ πραπίδεσσον ἐμαῖς “ἐτυμηγόρον αυϑήν, 
ὄφρα πολυσπερέεσσι βϑοτοῖς λιγύφωνον αἀοόδὴν 
ἡπύσω, ουσης ἐφετμαῖς, «oi πηκτίδιε πυκχνή. 

Νὺν eg. σού, λυφροεργὲ, φίλον μέλος ἀείδοντα 
ϑυμὸς ἐποτρύνει λέξαι, ταπερ οὕποτε πρόσϑεν 
ἕφρασ, ὅταν  Bexyoto καὶ ' dnóAAovog ἄνακτος 

«EVTQU ἐλαυνόμενος, φρικώδεα κῆλα 1 "ug ego) 18 
ϑνητοῖς ἀνϑρώποισιν, αχείματα δ᾽ ὕργια μύσταις 
ἀρχαίου μὲν πρῶτα γαους ατέκμαρτον voy, 
καὶ Kgovov, ως ἐλόχευσεν ἀπειφεσίοις ὑπὸ πόλι αυϊὸ 

 θέερα, "καὶ διφυῆ, πυρσωπέα, κυδρον᾽ ἔρωτα, 
“Νυκτὸς αἀειγνήτης, υἷα κλυτὸν" ὃν δα Φάνητα Ἔ 
ὑπλότερου κληζουσι βοοτοί" πρῶτος γὰρ ἐφανϑη. 
Βριμοῦς v εὐδυνάτοιο γονας, p &Qy αἴδηλα 

| Τηγενέων, 0r λυγρὸν ἀπ Οὐρανοῦ ἐκμάξαντο 
σπέρμα γονῆς, τὸ TÉ πρόσϑεν ὅϑεν. “γένος ἐξεγένοντϑ 
ϑνητῶν, of κατὰ γαῖαν ἀπείριτον αἰὲν ἔασι 20 
ϑητείαν. τέ Ζηνὸς, ὀρεσσιδρόμου Dr: λατρείαν 
μητρός, GT ἐν Δυβελοις ὄρεσιν μητίσατο κούρην 

cna eie τε χαὶ ᾿Σίρακλέος, περίφημον ἄμυξεν" 
ὄργια rf. ̓ Ιδαίων, Αορυβάντων τ ἄπλετον dev 
E reus τὲ πλάνην, καὶ Φερσεφόνης μέγα. πένϑορ᾽ 

A 2 
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4 Z4JPDTONATTIKA, ! 

un og ógov 9 ὁσίην" ἠδ᾽ ἀγλαὰ dójga. Καβείρων 3 
χρησμοὺς τ ἀῤῥητόυς “Νυχεὸς περὶ Βακχου ἀναχτος 0 
«ημνὸν τὲ ζαϑέην ηδ᾽ εἰναλίην “ΣΣαμοϑρήκην, ps 
αἰπεινήν τε Αυπρον, καὶ «δωναίην. dq goin, Un 
ὄργια Τραξιυδίκης, καὶ ἀρείης ψύχτας P DNE 
ϑρηνους v "yero, xL Ocígudoc ἱερὰ Jupes 
ἀμφὲ δὲ μαντείης iae πολυπείρονας οἴμους 
ϑηρῶν τ οἰωνῶν τε, καὶ ἢ σπλάγχνων ϑέσις ἐστίν' 
zÜ ὅσα ϑεσπίξουσιν ὑνειροπόλοισεν eremo 
Ψυχαὶ egit usta, ὕπνῳ βεβολημέναιν 2109" 3 

σημείων τεράτων τὲ λύσεις, ἄστρων τὲ πορείας" 
ἀγνοπόλον τὲ καϑαρμόν, ἐπιχϑονέους μέγ᾽ ὄνειαρ 
ἱλασμούς ve ϑεὼν, φϑιμένων τ ἐπινήχυτα, δῶρα. 
ἀλλὰ δέ σοι κατέλεξ, ἅπερ είφεδον. V ἐνόησα, à 
Ταίναρον qvin ἔβην σκοτίην ὁδόν, "Aidog eoo, 
ἡμετέρῃ πίσυνος κυϑάρῃ,,. δ ἔρωτ᾽ ἀλόχοιο" 
ἠδ᾽ ὅσον “«4ἰχύπτῳ ἱερὸν λόγον ἐξε ελόχευσα, 
ξέμφεν ἐς ηἡγαϑέην πελάσας, ἱερας τὲ πόληας : 
"nos, Gs πέρι Δ εῖλος ἀγα ὅδοος ἐστεφανωται, 
zoyro Me ἀτρεκέως απ ἐμῶν Orc vov δεδαηκας. * 

INUv δ᾽, ἐπεὶ ἠερόφοιτος rz ἕπτατο δηϊὸος oiozQos, 
ἡμέτερον. δέμας ἐχπρολιπῶν, δὲς οὐρανὸν εὐρύν, 
πεύσῃ eg spere Que ἐνοπῆς, ἃ πρὶν, ἕκευϑον. E 
ὡς ποτὲ His oA. “Δειβηϑρων T ἄκρα κάρηνα, : AE | 

ἡρώων τὲ καὶ ἡμυϑέων πρόμος ἐξεπέρησεν,. hi 
λισσόμενός μ᾿ ἐπίκουρον ἑοῦ νόστοιο γενέσϑαε, Mí ae, Iu 
ποντοπόρῳ σὺν vg πρὸς ἄξενα φῦλ * ανϑρώπων, 
ἔϑνος ἐς ἀφνειὸν καὶ ἀτάσϑαλον, ᾧ ἐνὶ κραῖνεν, 
erue, υἱὸς φαεσιμβρότου * Hslioto. ; 

Θέσφατα γὰρ Πελίης δειδίσσετο, μὴ οἱ ὕπεσϑεν 
χειρὸς UA dicovióso nora cA». βασιληϊον ἀρχήν. iid 

καὶ ot ὑπὸ πραπίδεσου δόλου τρέβον 9ne sQo ever" : 
τάσσε γὰρ ἐκ Αὐλ gov 40v. G&LtOV κῶας ἑνξίκον (3 
Θεσσαλίην εὕπωλον. ὃ δ᾽ ὡς κλύεν ἔκρομον. αὐδήν, 6e — 
χεῖρας ἑπαντείνας ᾿ἐπεχέπλετο πότνιαν "4d 000000 
τήνδε γὰρ, ἔχ μακάρων περιώσες κυδαίνεσκεν, ο΄ Pre 
ῃ δὲ οἱ εὐχωλῇσεν ἐφέσπετο κηδομένη περ πιο ἢ 
ἔξοχα γὰρ μερόπων ηγάξετο καὲ ro ? 

Lo 
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- δεινοβίην 7900 περικλυτὸν «ἴσονος υἷα, 
“καὶ, ee ̓ καλεσσαμένη ἐπετέλλετο Ζριτογενείη.. 
ἢ οὗ φηγινέην πρῶτον τέχτήνατο νῆα, ys. 
3] oi vx εἰλατένοες éoeruoig ἀλεμυρέα βένϑη 
πρώτη. ὑπεξεπέρησε, ἐρίϑους δ᾽ ἤνυσσε ϑαλάσσης. 
δ CAM, Ore δὴ συνάγειρεν ἀγακλειτοὺς βασιλῆας, 7e 

Goran ἑἰς, εὔπωλον ἐπείγετο δῖος ᾿Ἰήσων, . 
καί μ “ἐκίχανε | vy πολυδαίδαλον ἐντύνοντα, 
ὄφρα. κέ σον μᾶμστων προχέω μελέγηρυν ἀοιδήν, 
Liaisióor. δέ τ ας ἐδ ἑρπετὰ καὶ πετεηνά. 
 2vixo δ᾽ “εἰς ἄντρον πολυήρατον εἰφεπέρησεν, 
μείλεχον ἐκ λασίων στέρνων ἀνενείκατο φωνήν" | 

| ἐν. ᾿Ορφεῦ, Καλλιόπης τε καὶ Οἰάγρου φίλε κοῦρε, / 

E. ̓ Μβιστονίῃ ᾿Αὐκόνεσσε πολυῤῥηνοισεν ἀνάσσων, 
1 χαῖρ, ἐπεὲ «Αἱμονίους e πρώτιστον ixava, 

“Σιρυμονέας τε óous, S mt T αἰπεινὰ πρὸς eyxm. 
εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ 7ινύησι πανέξοχον αἷμα λελογχώς, E 
Θεσσαλὸς «Αἰσονίδης" ξεῖνος δὲ σον εὔχομαι, εἶναι. 

᾿ αλλὰ φίλος, πρόφρων μ ὑποδέχνυσο, : xoi χλύε ριῦϑον 
εὐλοχίαες ἀκοαῖς, καὶ λεσσομένῳ ὑπάκουσον, 
«ξένου ἐς πόντοιο μυχοὺς καὶ Φᾶσιν ἐραννὸν 
νηὶ σὺν ᾿Αργῴη πελάσαι, δεῖξαί τὲ ϑαλαάσσης. 
“ΤΙαρϑενίης ατραποῦς, ἐπιήρανον ἡρώεσσεν, 
ot óc τεὴν μέμνουσε χέλυν καὶ ϑέσκελον ὀμφήν,. 

οἐλδόμενον, ξυνών πελαγξὸ ἐπαρηγόνα, μόχϑων. 
| oU γὰρ δὴ πλεῦσαν προς βάρβαρα. φῦλα μεδονταν 90 

νόσφι, σέϑεν᾽ καὶ γὰρ óc ποτὶ ζύφον ἠερόεντα, 
ψείατον eg κευϑμῶνα, λιτῆς δὲς πυϑμένα γαίης, 

prio ot ανϑρώπων πέλασαε, καὶ νόστον ἀνευρεῖν 
] * ἘΣ xX* : * 

ὧν ἕνεκα ξυνήν. τε, δύην Mwvnow apodo, 
καὶ κλέος, ev (07:0L0LV en ἑσσομέποισι πυϑέσθαε. 

Τὸν μὲν ἐγὼ μύϑοισιν ἀμειβόμενος προφξευπον" 
| «“ἰσονίδη, τί μὲ ταῦτα παραιφάμενος ἐρεείνεις, 

ὄφρα κὲν ὃς Κόλχους Meus ἐπνήρανος ἔλϑω, 

yn σὺν εὐσέλμῳ πλείων ἐπὲ οἴνοπα πόντον; 00 
Aen ze Hor "i ovp d oru Highs, | 

El 

- 
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ὧν ἱκόμην ἐπὶ γαῖαν ἀπείριτον 502 πόληας, MN ocu 
“Αἰγύπτῳ. "iBun Té Bgorotc ἄνα ϑέῤρφατα, φαίνων., T 
καί δα μ ἀλητείης τὲ xoi ἐξ οἴστρου ἐσαωσέν b 
μητὴρ ρον καί Ó δὲς δόμον" ἡ ἤγαγεν CHOY, STE 
0ggo τέλος Severo : κίχω μέτὰ γήραΐ tiges nd 
αλλ οὐκ £00 ὑπαλύξαι, ἃ δὴ πε πρωμένα κεῖται. 
JMotgov évveotnotv ἐπείγομαι. δύ γὰρ Lr 
ἱχεσίου Ζηνὸς χοῦραν «Διταί. ἵξομαι E 
ὁπλοτέροις βασελεῦσε καὶ ἡμυϑὲ 06 ἢ [o 

. Kal TOTS “δὴ τορι ier ἐπήρατον E 

λαυψνῆροῖοι μοὐδόψοῖν: ὑπὲρ παν Κα ἄχτθό. 0. 

ge 5 ἀϑιστήων δηνυῶν. λόχος ηἡγερθέϑοντο ὁ 
στεῖνον δὲ ψαμάϑους ὁμάδῳ, ῥηγμῖνα v ̓Αναύρου" B 
αλλ᾽ ὅτε on H évonoav ἁταρπυτὸν ἐξανύοντα, zy 
ἀσπασίως ἤγερϑεν. ἐγήϑεε Ó ἤτοο ἑκάστῳ. i ^ 
αὐτὰρ ἐμυϑεόμην, ἐρεείνων ἄνδρας ἀρίστους. | 

| Ioóro δὲ εἶδα βίην ᾿Ηρακλῆος ϑείοιο, Στ, 
ὃν τέκεν. Adam Ζηνὶ Κρονίωνε μιγεῖσα, ον ἀπ" 
μος ὅτε τρισσὴν μὲν ἐλείπετο σείρεος αἴγλην diss 
ηξέλιος, δολιχὴ δ᾽ ἐπεμαίετο παντοϑὲν ὄρφνη. 
Tigvv τ΄ ᾿Δγνιαδην, 'δολιχῆς ἐθύντορα νηὸς" : 
Oconieov δ᾽ δγὲ δῆμος ἐφ ὑδᾶσι ἹΠερμησσοῖο, "i E | 

* ἄγχουρον. λαοῖς Ζιφάεσι, δεῖϑροον ἀμειβεν᾽ $i 3 

ὃς πέρι μὲν βύκτησε καὶ oe αέλλαις, τον μάβᾳ 

vio xOTUOUVELV δεδάει πολ υμητιεδὲ τέχνῃ. ; EEOMI 
Καστορα ϑ' ἱππόδαμον Ππολυδεύχεα T e/gevonoa, | 
Xo Mowov Twopijte v, Ov ᾿ἄμπυκι νυμφευϑεῖσα 
“Χαονίην ὑπὸ φηγὸν " fpjyovis ἐξελόχευσεν" ^ 31490 
Πηλέα Y teutny, “Ἵἰχίνης ἀγλαὸν υἱόν, τ 
ὃς “Ἰολόπεσσεν ἀνασσὲεν ài don ἐριβώλῳ. | | 

τροισσὴν δ᾽ -"Eontíao χλυτὴν εἰςέδρακα γένναν, Δ 2. Ἀ.. 
ἀὐθθλίδην,. ὃν ἔτικτε περιχλυτὴ. ̓ Εὐπολέμεια,, 
υρμεδόνος ϑυγάτηρ, omm évl. πέτρη £601). 9r : 
30 "Egvrov, καὶ καλὸν ' Eylova, τοὺς ποτὲ ἜΦΗΝ | 

“Μαοϑόῃ “ενετοιο παρευνηϑεὶς ἐλόχευσεν is yes 
Αυλλήνης. μεδέων χρυσόρῥαπες ᾿ἀργειφόντης. " ve 
αὐτὰρ ᾿Αλεκτορίδης καὶ βουφάγος ἦλϑε Pig et 

x 
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" lipizÀoc αὖ Φυλάκου δῖον γένος ἀντεβύλησεν᾽ τάρ 
Βούτης T «Ἵἰνεάδης, ἴκελος χρυσάορι Φοίβῳ. Ya 

K «vog PI , -Ξυβοίηϑεν ᾿Αβαντιάδης à τἐθησεν, 
ὃν δὴ μοῖρ᾽ ἐδάμασσε, τέλος δ᾽ ἐπέϑ ἐν cvayum, 
ᾳϑίσϑαι ὑπὲρ “Ἰιβύης, ψόστου T οἴκονδε λαϑέσϑαυ, 
“λκωνος δὲ Φαληρος ἀπ᾽ Αἰσήποιο ῥοάων 
ἤλυθεν, ὃς Τύρτωνος ἀλεστεφὲς &XTLOEV ἄστυ. 

"/quroc αὖ μετὰ τοῖσεν ἐφέσπετο͵, ΜΝαυβόλου υἱός, - 
(Φωκίδος ὅς ὁ ἤνασσε καὶ εὐπύργοιο, Ζαναγρης. 
«αοδόκος, Mi^ αλαός, καὶ ortos, vioi ἄμωμον 
ἦλϑον ᾿ΑΔβαντιάδαι, πὲ ἑρεώνυμοι, οὖς τέκε Πηρώ. 1δο 
᾿ἀμφιδάμας δ᾽ ᾿“Δλέου παῖς vos πέμψε γάρ d 
ἔφϑεμος. )ενέτης, 7εγξης QQLe mpoAmovro. 
ἤλυϑε δ᾽ : ργῖνος, Βραγχοῦ πολύπυρον. ἄρουραν, 
ἐχπρολιπών, καὲ τύρσεν ἐρυμνῆς “ιλήτοιο, 
ἔνϑα δοαὶ κλυζουσι πολυπλανξὺς ἡ͵αιανδρου.. | 
ἕν δὲ “Περιεκλύμενος. Νηλήϊος εἰραφίχανεν, 
ἀγχόϑυ Παλλήνης τὲ καὶ εὐύδροίο “Τιπάξου | 
ἄστυ λιπὼν ἀφνειὸν, ἑλειονόμους τὲ Κολωνας. 
&x ἰδὲ λιπὼν “Καλυδῶνα ϑοὺς ἤελέαγρος eBouvev, 
Οἰνεὺς τὸν ΕΥ ἐλόχευσε καὲ ᾿λϑαίη δοδόπηχυς. εὖθ 

| Mg eni og eor ἐπέρησε λιπὼν , τρακηΐδα λέμνην,. 
σύγγονος ᾿λϑαίης πέρι δ' αὖ τέξν ἔξοχα πάντων 
εὐειδῆ Πελέαγρον, i ἀγλαὰ, ἔργ ἐδίδασκεν. 

|o ἠτερίων δ᾽ ἔπε £91)0€ παὶς κλεινοῖο Κομήτου, 
E. dieugeoénv ὃς ἕναιεν, iv "dnidovoio ῥεέϑροις 
Ü Πηνειὸς μίσγων ξυνὸν ὁόον εἰς ἅλα πέμπει. 

ὐρυδάμας δ᾽ ἑπέρησε λιπὼν δοιβηΐδα λέμνην, 
ἀγχόϑι ἽΠηνειοῖο καὶ ευπελαγέος ,“Ἠελεβοίης. 
αὐτὰρ inem ᾿Ξλατοιο naig Πολύφημος ἵχανέν, 
Oc opu. ἐν ἡνορέῃσι μετεέπρεπεν “Ἡρώεσσιν. 170 
νειὸς Καινῆος ἀφίκετο, τὸν δά τὲ φασὶν x 
μισγόμενον. «Ἱαπίϑαες ὑπὸ Kevrovgotot δαμῆναι, 

E “ϑεινόμενον πεύκησυ τανυφλοίοις T ἐλάτησιν, 

Bu xar Οἱ ᾿ἀνατλῆναι καὶ ἀχαμπέα γούνατ᾽ ἐρεῖσαι, 
M ζωόν. τ ἐν φϑυμένουσι μολεῖν ὑπὸ χεύϑεα γαίης. . 
r- "Ἄδμητος δ᾽ ἀφίκανε ᾧΦεραιόϑεν, ᾧ ποτὲ Παιὰν 

4 
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8 ἈΡΙΓΟΝΑΥΤΙΚα. 
᾿ 

ϑητεύων ὑπόεικε" “ιὸς Ó ἠλεύατο μῆνέν,, "- 
9UvexQ οἱ Κύκλωπας ἀμαιμακέτοισεν. ὀϊστοῖς Ἐπ NE 
ἕν φϑιμένοίσι ἔταξ᾽, ᾿σχληπεοῦ, εἵνεκα λώβης., E 
ἤλυϑε δ᾽ "Bügeln Ἴρου παῖς ᾿Αἰκτορίωνος,. /..-18a 

| τρηχείην ᾿Οπόεντα λιπῶν᾽ σὺν δ ἤλυϑεν δας, x 
“Τυγκεύς $, 0c τήλιστα δι αἰϑέρος 2,02 ϑαλάσοης. P 
βένθεα, καὶ Τιλουτῆος ὑποχϑονίοιο βεέρεϑρα 5E 
μοῦνος ἀπ ἀνθρώπων δεινοῖσιν ὁπώπεεν ὄσσοις. "N 
αὐτάρ, oí Τελαμὼν, συνεφέσπετο, τὸν Óg ἐλόχευσεν 
adio) αἀτρύτῳ κουρή κλυτοῦ “σωποῖο 
Aw ἕν κροχάλῃσεν ἀλιστεφέος “Σαλαμῖνος. ker - 
δὴ τὸν "Aflavzoe παῖς γόϑος ἤλυϑε καρτερὸς, Dono, 
τὸν ὁ ὑποκυσσαμένη τέκεν αἰπόλλωνυ ἄναχ ο΄. 
μφρύσου παρὰ χεῦμα Φερητιας ᾿Αντιάνειρα. 1 100 
τῷ καὶ μαντοσύνην &mogev- καὶ ϑέρφατον. ὀμφὴν. : 
Φοῖβος, ty , €vOgaimotot ἀρηρότα μυϑίζονεο. ᾿ς, 
ἤλυϑε ὃ αὖ pero 1001 Μενοίτιος. ἐξ ᾿Οπόεντος, 
σύγχορτος ωνύαις ἔπε δ᾽ ἤλυϑε δῖος ̓ Οἰλεύς. 
Qíag δ᾽ ἐξίκανε περικλυτύς, ὃν ποτὲ νύμφη 
Βάκχῳ ὑποκλινϑεῖσα παρ ᾿σώποιο ὁοῆσιν. ὁ. 
εἰχτὲν, ἄμωμον ἔχοντα δέμας καὶ ἐπίφρονα μῆτιν. 
Κηφεὺς δ᾽ ̓ 4ρχαδίηϑε μιδϑ᾽  Hootocu πελάσϑη. E 
᾿Αγκαῖον δ᾽ ἂν ὅμιλον ἐπ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου 
Ti£uwe πατὴρ γηθαιῦς. ἐπὶ πλόον EE 206 
οὗτος Ó οὔποτε χλαῖναν ἐπὶ στεβαροῖς βάλεν t ὥμοις, — 
αλλ άρχτου λάσιον στέρνοις ἀμπεέσχετο δέρμα. | 
INevniuog αὖϑ'᾽ ἵκανεν, μυμώνης φέλος ἀξύρ;ε- vv. 

» τεχὲν ευνηϑεῖσα πὲρικλυτῷ ᾿Εννοσὶγαίῳ, | 
ἀγλαὸν ἡνορέην, ᾿ δέμας είχελον αϑανάτοισίν. 
Ταιναριευ, δ᾽ , Ἐὔφημος ἔβη, Med ἄκρης 
ἐκπρολιπῶν αὐλῶνας, ἀλεκλύστους T6 | Θεράπνας. 3 
d ynaióg T ἕμολεν Πλευρώνεος, ὃς ῥα πορείας - 
ap pls iu ἄστρων ἐδάη, κύκλους τὲ πλανήτας. | 

δίζετο γὰρ τά v ἐόντα τὰ v ἐσσόμεν᾽ ἀνθρώποισιν. 
ἕν δὲ ΤΙαλαιμόνιος. ““έρνου νόϑος ἤλυϑεν υἱός" 00213 
oívéro δὲ oq voe δισσώ, πόδας δ᾽ οὐκ ze «noog' 
TOUPEXEV Hg alotoro γόνον καλέξεσκον ἅπαντες.. ι 
ἤλυϑε Ó Ag etoto λιπῶν Πισήτιδας ὄχϑας 

y 

E. - 
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a üyelu υἱὸς πυρεφέγγξος ᾿Μελίοιο.. : 
(5 wo μὴν καὶ 010001 ὅρπηκεὲς ἀμύμονες ἧκον, 
; *- | "Mugiov κλυτόφημος ἐδ᾽ ᾿στέρεος μενεχάφμης, 
$ Πελλήνην. “προλυπόντ᾽ 5ó Vu πατρίδος, αἴης. 

: δισσὸν δ αὖ Βορέου καλὸν στάχυν εἰςενόησα, 
E. ove TÉMO ̓ Ερεχϑῆος χουρη. κλυτὸς ᾿Αρείϑυια, 220 

"JAtogoU παρα χεῦμα ϑεοῦ φελότητι, μεγεῖσα" : 
οἵ δὴ καὶ ταρσοῖσεν ὑπουατίοις πεποότηντῦ, 
Ζήτης καὶ Καλαὶϊὶς, δέμας εἔκελος αϑανατοισεν. 

αὐτάρ oí Ἰπελίαο Φεραιόϑεν ἤλυϑ' ἄναχτος 
ku * * 
ἀγχεστεύς. ψηὸς γὰρ, ἐπ᾿ ᾿ἄργῴης λελίητο 
ἄξεινον ποτὲ ow Gu 79096004 πελασσαι. - 
σὺν δέ οὗ ἦλϑεν ἕτης ᾿“Πρακλῆος ϑείοιο 
καλὸς Tog ^ TO “δ᾽ οὕπω. ὑπὲρ δροσεροῖο γενείου 

ἀργεννας. ἐρύϑηνε παφηΐδας αβρὺς ἴουλος, 230 
αλλ TL κοῦρος ἕην, πολὺ δ᾽ ἤνδανεν Hoax. 

Οὗτοι μὲν ποτὶ γῆα καὶ ἐς λόχον. ἠγερέϑοντο. 
καί Qa οἱ ἄλλοϑεν ἄλλος ἐέχκλετο, mÓ αγορφευεν. 
δεῖπνα δὲ πορσύνοντο πολυξείνονο τραπέζης, 
ἥμενον ἑξείης" πόϑεεν δὲ τοῦ ἔργον ἕκαστος. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιο “ποτοῦ 9 ἅλις ἔλπετο ϑυμὸός, 
ἀνστάντες Ó ἅμα πάντες ἀπὸ ψαμαϑοιο βαϑείης 

ἤϊον, ἕνϑα, T ἑμεμνὲν υπὲ 'Q “ψαμάϑου.͵ ἁλίη νῆυς, 

τὴν ῥα τόν εἰφορθωντὲς ἐθάμβεον' αὐτὰρ ἔπειτα 
ἴργος ἐφημοσύνησε νόου πόρσυνὲν ὀχλίξειν, (246 
δουρατέησι φάλαγξι, καὶ εὐστρέπτοιψι ZG AOGLV, 
mQvpvOO cv «9r5oog. καλὲεν Ó ἐπὶ μόχϑον ἱχανεξν, 
᾿παντας κυδαίνων. οἵ δ ἐσσυμένως ὑπαχουσαν᾽ 
τεύχεα δ᾽ ἐχκδύνοντο, περὲ στέρνοισιν, δ᾽ ανῆπτον 
σειθαίην μήρενθϑον. ἐπέβρυϑεν δ᾽ eg ἕχαστος, 
αἶψα ϑοὺν ποτὲ κῦμα κατειρύσαι εὔλαλον ᾿ργω. 
ἢ δέ οἱ ἐγχριμφϑεῖσα ποτὶ ψαμάϑῳ βεβάρητο, 
αὐαλέξοις φυκέσσιν ἐρυκομξνη ποτὶ χέρσον, 

. ἡρώων 1 παλαμῃσεν ὑπὸ στιβαρῆσιν anecüng. 

P πάχνώ 2n δ᾽ αὖ ϑυμὸς “]Ἰήσονοο" αὐτὰρ ἕπειτα “80 
γεῦσεν ὀπιπτέυων, ἵγα οἱ ϑάρσος τε βίην τὲ. 

A5 
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μολπῇ. vg ἡμετέθη κεκμηθσιν αἰὲν ὀφίνω. Ὁ S 
αὐτὰρ ἐγὼ φόρμιγγα τιτηναάμενος μετὰ χερσὶν. ? 

μητρὸς ἐμῆς ἐχέρασσ εὐτέρπέα χύσμον. pini 
καί οἵ ἀπὸ στηϑέων ὕπα λείριον ἐξελόχευσα 

“Ζξοχ ον oaov Mivvijiov αἷμα yeveOAne, 
el ἄγε vUr στερεοῖσιν ὑπὸ. στέρνοισι Kou. re 
βρίσαϑ' ὁμορῥοθέοντες, ἐρείσατε δ᾽ Qut pelo, 
ταρσοῖσιν ποδὸς ἄκρον ὑπερβλήδην τανυσαντὲς᾽ 

καὶ j χαροπὸν ποτὶ χεῦμα γεγηθότες ἔλξατε νῆα. — 260 
ἘΝ oyo, πεύυκῃσίν T ηδὲ δρυσὶ γομφωϑεῖσα, 
αἱ ἑμὴς ἐνοπῆς" καὶ γὰρ πάρος ἕχλυες ἤδη, 
ἡνίκα δένδρε ἔϑελγον ἐν ὑλήεντι κολώνῃ, 3 
πέτρας τ ἠλ ἐβάτους, xot Hor χκατὰ κόμπον ἔβαινον 
οὔρε ἀποπρολιποῦσαι᾽ ἐπίσπεο Ó αὖτε ϑαλασσης 
ΤΙαρϑενίης ατραποῦς" σπέρχευ δ᾽ ἐπὶ Φᾶσιν ἀμείβειν, 
ἡμετέρῃ σείσυνος κυϑαρῃ καὶ ϑεσκέλῳ ὀμφῇ. Eu 

zn T0T ἑπιβρομεουσα 7Τομαρεᾶς dive φηγῦς, 
ἣν oi ὑποτροπίην “4ργος ϑέτο νηΐ μελαίνῃ, : : 
ἸΠαλλαδὸς ἐννεσίησεν" αἀνηξρϑη δὲ ua ὥχα, Ἢ 950 
δούρατ᾽ ἐλαφοί ζουσα, ϑοὴ δ᾽ ὠλίσϑανε πόντῳ" 
καί OL ἐπειγομένη ϑαμινας ἐχέδασσε φάλαγγας,» 
οἵ oi ὑπὸ τρῦπεν εἶντο μεῆς σχοίνοιο ταϑεῖσαε. 
ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβη λιμένας, χαροπον δ᾽ ἀνέχάσσατο κῦμα 
ϑῖνες δ᾽ ἀμφ in vod ev" | ἐγήϑει δὲ gosv ᾿ήσων, 
ἄλτο δ᾽ ἔδω νεὸς ργος, ἐφέσπετο δι ἀγχόϑιε Tigvs. 
καί οἱ ἑπαρτέα ϑῆκαν, ἀρηρότα ᾿πορσύνοντες, : 

στὸν T ἠδ᾽ οϑόνας" ἔπι Ó eor οἴηκας ἔδησαν, 

πρυμνόϑεν ἀρτήσαντες, ἑπεσφίγξαντο Ó ἱμᾶσεν. 
αὐτὰρ ἐπευϑ' ἑκάτερϑεν ἐρετμοὺς ηἡπλώσαντο, x 
εἰςβαίνεεν δ᾽ ἐκέλευον ἐπειγομένους Miwvzneg 
τοῖσεν ὃ Jiooviónc ἔπεα πτερόεντα προφηύδα" : 

Αέχλυτέ μευ, βασελ US αμύμονες" οὐ "γὰρ ἔμοιγε 
ἀνδάνει ἐν “πραπίδεσσιν GQétorégoLoty ἀνάσσειν. 
ὑμεῖς Ó, δνεινά oi κραδίη, ϑυμός᾽ τὲ μενοινῷ, Ἐπ 
τγεμόνα στήσασϑε, καὶ ᾧ πέρε πάντα quien * 
σημαΐένξεν, ὃ τί οἵ D ἔπος aód καὶ £gyov, | 

πόντον ἐπιπλώουσεν, ἀφεξομξνοις τ Eni γαῖαν, 

εἴτε καὶ ἐς Κόλχους, ἢ ἐς ἃ ἀλλοδαποὺς αγϑφώπους, 



A, 

. 4PTONA BEFWAUV νὰ 

"καὶ γὰρ δὴ μοῦνον σὺν ἐμοὶ πολέξς τε καὶ. ἐσϑλ οἱ, 290 
| οἵ Qa. καὶ αϑανάτου δίζης γένος εὐχέτάασϑε, 

ΕΣ ξυνὸν ανηφείψασϑε ; πόνον,. χλέος ὄφρ’ ἂν ἀἄρησϑ 
| ᾿αλλ᾽ οὔ οὗ “κάρτεστον αϑειότερον τὸ γενέσϑαι, , 

HgoxAnog. ἄνακτος οἴομαι" ἐστὲ καὶ αὐτοί. 
“ἐς dpa). οἱ Ó ἄρα πάντες ἐπήνξον. ἐν Ó ἄρα φωνῇ 
λαὸς ἐπε ῥόϑεεν, Mawinsus ent ποίρανον éivat 

: ᾿Αλκείδην, ὃς πᾶσι μέγ᾽ ἔξοχος j£ ἑταίροις. 
αλλ οὐ πεῖϑον ἄνακτα πεπνυμένον, ὃς Qd οἱ ἤδη 
Hence ἐννεσέησο, τετεμένον «dicovog υἱόν, ; 
ἢ δὴ οἱ κλέος ἐσθλὸν ἐπ᾿ $6 σσομένοεσεν ὁπαξεν" ὅ0ο - 
ὃς óc σὲ αὐτὸς ἑνισπὲν, ήσονα : κοίραγνον δίνας 

πεντήκοντ᾽ ἐρέτησιν, ἀνα τραφερήν τὲ καὶ ὑγρὴν. 

xol τότε δὴ. μᾶλα πάντες ἕπηνξον, ὡς ὁ ἐκέλευεν. 
ὩΜρακλέης, καὶ ϑῆχαν Τήσονα κοίρανον εἶναι. 

Hpog δ᾽ Ahi oi, ἀπείρειον αἰϑέρα τέμνων, 
ἵπποις. ὠκυπόδεσσι κελαενὴν ἔντυξ νύχτα, 

“τῆμος ev “πραπίδεσσιν ἐμήτεεν “ἴσονος υἱὸς 
e Ζίστεν. dp 296001 καὶ ϑρκία συνϑεσιάων | 

ϑέσϑαε, OQ. ἔμπεδα πάντα φυλασσόμενοι πεπίϑοιντο. 
καὶ τότε το... ουσαϊε, φίλον. τέκος Αντεοφήμου, io 
ποροῦναί. D ἐκέλευε Qon. ἱερηΐα καλέ. | 
αὐταρ, da ψαφαρφῆῇσιν ἐπ᾿ ηϊόνεσσιν ἐνεῖχα. 
χᾶλα, τὰ T £X ὁρυός ἐστι φερεσβίου" ἐν ὃ &g ὕπερϑεν 
πλεχτῷ παρκατέϑηκο θεοῖς ἐπενήχυτα δῶρα 
᾿καὶ εὖτε δὴ ̓κραντῆρα βοῶν περεμηκξα ταῦρον 
σφαζον, ἀνακλίνας κεφαλὴν εἰς αἰϑέρα δίαν, 

᾿ζωοταμών᾽ ως δ αἷμα πέρεξ χέον ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 
αὐτὰρ ent κραδίην. ἐρύσας ποπανοισιν ἕϑηκα, 

λείψας. ὑγρὸν. ἔλαιον, ἐπὶ αὐτῷ δὲ γλάγος ἄμνης. - 
ἥρωας δ ἐκέλευσα περισταδὸν ἀμφεχυϑέντας͵ 520 
δούρατ ἐπαμπήξ M ἰδ «opo κωπήξντα, 

| Bégey τὲ σπλάγχνοισί τ ἐρειδομένους παλαμησεν. 
E C$üxe. δ᾽ «gp ἐν μέσσῳ τεῦχος κυχεῶνος ἐρείσας 

| ὀστράχεον, τῷ παντὰ περιφραύξως ἐμέβεκτο, 
"ipi gos. μὲν πρῶτα gégeoftog. ἀλφίτου ED 1. 
eiue δὲ οἱ ταυροιο, ϑαλάσσης 9: ἀλμυρὸν ὕδωρ. 
arcpesial ἢ ἐκέλευσα κύκλους ἑρόεντας POM 

ee PTPTPEBARAT 2 
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“καὶ τότε χϑυσείην φιάλην χείρεσσιν. ἐμῇσιν. - iis AME ᾿ 
ἀμπλήσας κυχεῶνος, ἐφεξείης ἐπένειμα, ege 

yevev ἄνδρα ἕκαστον ἐρισϑενέων βασιλήων. & E 
σπυθχαϊῇ δ᾽ ἐκέλευον. ᾿δήσονα λαμπάδα ϑέσθαν a 
πεύκης acoge" ὕπο δ᾽ ἔδραμε ϑεσπεσίη φλόξ. 
δὴ TÓT yo πρὸς χεῦμα 1 πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης 
χεῖρας ἑπαντείνας, ταῦ ἀπὸ γλώσσης αγόρευσα" 

᾿κὀχεαγοῦ μέδεοντες ἀλικλύστοιό Té πόντου 
ἐμβύϑεοι μακαρὲς, καὶ ὅσοι ψαμαϑώδεας ἀκτὰς. ja 

o voaitü ἀλικροχάλους, | xoi Ζηϑύος ἔσχατον. EP 
Nose μὲν πρώτιστα χαλῶ πρέσβιστον ἁπάντων, 
ἄμμιγα πεντηκοντα κόραις. πάσῃσιν. égevveig -. 
ζλαυχήν v ἐχϑυόεσσαν, ἀπείριτον ἀμφιτρίτην, Sio 
Τίρωτέα καὶ Φόρκυνα, καὶ εὐρυβίην Τρίτωνα, 
λαψηρούς i ἀνέμους, αὔραις αἶγα χρυσεοτάρσοις, 
αστρά τε τηλόσε φαντά, καὶ ἃ ἐχλυν Νυκεὸς “ἐρεμνῆς, 
αὐγήν T ᾿Αἰελίοεο ϑοῶν προποδὴη ἡγέτεν ἵππων, 
δαίμονας ἑἰναλίους τὲ μεγαζομένους ἥρωσιν, 
᾿ακταίους τὲ ϑεούς, ποταμῶν d ἀλεμυρέα δεῖϑρο" 
αὐτὸν τὲ Αρονίδην σεεσίχγϑονα κυανοχαίτην, à 
χύματος ἐκπροϑορόντα μολεῖν ἐπιταῤῥοϑον ὅρκων. 
ὄφρα μὲν οὖν ἐπίκουροι “Τήσονος ἔμπεδον eet 
μεμνωμὲν προφρόνως ξυνῶν ἐπαρηγόνες ἄϑλων, 880 
$001 νοστήησαιμὲν éu πρὸς δωμαϑ' ἕκαστος" 
ὃς δέ AE συνϑεσίας δηλήσεται, οὐκ αλεγίζων s ind 

ὅρκου, ὑπερβασίη — τούτου δ᾽ ἐπεμαρτυροι ἔστων 
ἐϑύντεεθα Ζίκη καὶ ᾿“Πριννύες αἰνοδότειραε.. 

Ως ἐφάμην. οἱ δ᾽ Lu ὁμοφφοσύνῃ κατένευσαν, 
ὄρχεα δειμαίνοντες, ἐσημήναντο δὲ χερσίν. Ὁ 
αὐτὰρ ἔπε ᾧ ὅμοσάν τὲ τελεύτησάν τὲ τὸν ὅρκον, 
δὴ τότε νηῦς. ἑῆης κοῖλον κύτος ἑἐφεπέρησαν 

παντὲς ἐφεξείης, ὑπὸ δὲ ζυγὰ τεύχε ἔϑεντο, | 
“χεῖρας ἐρετμωσαντες. ἐκέχλετο Ó avro, Ti ἔφυς, fo; 
ἑκταδίοις ὅπλοις δῆσαν πάρα κλίμακα μαχρήν, 
ἑστία δ᾽ ἀἁπλῶσαι, λημένος. à πείσματ᾽ ἀρέσθαι: 
καὶ τότε δὴ λιγὺν οὔρον ἐπεπροξηχὲ νέέσθαε . ^ 
oy aos ἀκοετες,. ἐπείχετο [δ᾽ ἃς πλόον ᾿ἄργώ. "bu 
oi δ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἑἐρεσέην &méyov χεῖρας τε νόον τὲ, 
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: ἀἄχκμητον, βασιλῆες, ἔτέμνετο δ᾽ ἄσπετος ἅλμη, 
| ἀφροῦ eno οἰδαίνοντος ὑπὸ τρόπιν ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 
"^ τῆμος δ᾽ dsgog. ὄρϑρος eu Sixsuvoto joco» | 

evroMeg ἤνοιγεν, ἐφεσπετο δ᾽ ἡριγένεια 
E- zov «og ϑνητοῖσνυ καὶ αϑανάτοισι. φέρουσα" 570 

^ καὶ τότε δὴ σκοπιαί τὲ καὶ ἡνεμόεσσα κολώνη 
^ Πηλίου ὑλήεντος, em ηϊόνος κατέφαινέν. 

T7 ἔφυς δ᾽ ἀμπαῦύσας δολεχῆς οἰηϊα νηῦς, 
τυτϑὸν ὑπ εἰρεσίησεν ἐκέκλετο. κῦμα χαράσσειν" 
«ot ῥα ϑοῶς αἀχτῆσεν ὑπεέδραμον" x δ᾽ ἄρα v5gog 
A ram δουρατέην λεμένων. ἕντοσϑὲ χάλασσαν, 
4 δ᾽ ἔβαν ἥρωες ϊινύαι, παύσαντο δὲ μόχϑου. 

τοῖσι δὲ μύϑων. ἤρχὲν ὁμελαδὸν ἱππότα Πηλεύς" 
"2 φίλου, αϑρεῖτε 0407103] προὔχοντα ᾿'χολωνῦν, 

μέσσῳ évi amonov. κατασκίον, ἔνϑα τὲ Χείρων ὅ8ο 
volet ἑνὶ σπήλυγγε,, δικαεότατος Ἀενταύρων, 
οὗ τρᾶφεν ἂν Φυλόην, Πίνδου IU αἰπεινὰ au Qna, 
ὃς ῥα δικασπολίέῃ μέλεταν καὶ exc ἕσμασι νούσων" 

| ἄλλοτε δ αὖ Φοίρ ου κυϑόφην μέτα χερσὶν ἀράσσων, 
ἢ ̓λιγυρὴν φόρμιγγα χελυκλόνον ᾿ξῴμαωνος, " 
mot περικτιθνξσσι δικασπολίας αναφαίνεε. x 

τῷ Qo καὶ ἡμέτερον κοῦρον Θέἔτες ἀργυρόπεζα, 
νήπιον, αφτιγένεϑλον, ἐν ἀγκαλίδεσσι λαβοῦσα, 
Πήλιον εἰνοσίφυλλον ἐβη, “Χείρων τ ἑδωκὲν 
εὖ καὶ ἐπισταμένως αγαπαζεμεν 5Ó αἀτιταλλευν. ὅ60 
ὃν δὴ ΠΩ πῦϑος ἐστὶ πὲρὲ φθένα ϑηήσασϑαι. 
ἀλλα, φίλου, πελάσωμεν ἐπὶ σπέος, ὄφρα ἔδωμεν 
ἕξιν. παιδὸς ἐμοῖο, καὶ ἤϑεσεν οἷον πέκασται. 

“(ἧς εἰπὼν ἑξῖκεν αταρποτόν' οἱ δ᾽ ἑπόμεσϑα. 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐλὴν εἰφήλθϑομεν ἠεροειδῆ. 
καί οἱ κεκλυμένος μὲν ἐπ ουδαίοιο χαμεύνης. 

à κεῖτο μέγας ἄξνταυρος, enu ῃφήθεεστο. δὲ πέτρη 
ἱππείησιν 0141,82, τανυσσάμενος ϑοὰ κῶλα. ; 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος Θέτεδος xoi Πηλέος υἱὸς 
χερσὶ λύρην 7 ἤφθασσε, φρένας Ó ἐπετέρπετο Χείρων. 400 
αλλ᾽ ὅτε δή δ ἄϑῥησεν ἀγαπλειτοὺς βασιλῆας, ; 
ἀσπασίως ανόφουσε, χύσεν ὃ ἄρα φῶτα ἕκαστον " 

δαῖτα δὲ Capua μέϑυ δ᾽ ἀμφεφορεῦσι κομέσσας 

τὰ Ue Qe ior EPPEEDHPPELL PUR SER 
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δωγαλέαις ἔστρωσεν ἐπὶ στιβαδεσσι ΕΥ Pawitis 
xiv OT vat d Db s v, αδαιδάλτοις, δ᾽ ὑπὸ πλεκτοῖς 
χρεῖα χύδην. προὔϑηκε συῶν ἐλάφων τε; TURNS | 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἑπένξιμε ποτὸν μελεηδεος οἴνου. 

ἀλλ ὅτε δὴ δόρποιο ποτοῦ O ἅλις ἕλπετο, ϑυμός,, 
χερσὶν ἐπικροτέοντες ὁμόχλεον, Ogg. ἂν ἔγωγε, 

δηφίοω dud διωλύγιον κυϑαρίζων. ἍΝ 3 FT 

ἀλλ ἐγὼ οὐ πιϑ ὑμὴν" πέρι yo μὲ οἱ ἤλυϑεν αἰδὼς, Ἶ 

ὁπλῦτει θοὸν γεγαῶτα γεραυτέρῳ ἰσοφαρίξειν" usar 
μέσφ᾽ αὐ éd Χείρων ἐλιλαίετο, καὶ Hu αἕχοντα 
qvoyet e 00: Ἵ Worcui vine εἵνεκα post. 
πρῶτος 9 e Kerze vgog ἀξίφατο 27 τίδα καλήν, 
ἣν e οἱ ἐν ζεέθεδοι φέρων ὥρεξεν yug. 
0c Ó ἀρ ἀειεδε equ Ἀενταύρων ὀμβοιμοϑύμων,, 
οὖς enint κατέπεέφνον ἀτασϑαλίης ἕνεχα σφῆς, 
zó ὡς “Ηρακλὴϊ χαταντία μαιμώοντες, | ds 

ἐν «Φολόη δὴρ £oty " ἐπεὶ μένος οἶνος eyELQEV. 13 43e. 

Αὐτὰρ ἐγωγὲ Her. αὐτὸν ἑλων φόρμιγγα λιγεῖαν, 
"ἐκ στὸμ eros μελίγηρ θυν ἑεὶς ἀνέπεμπον αθεδήν. 
; πρῶτα μὲν ἀρχαίου χάεος ue ἐγαλήφατον ὕμνον, | 
ὡς ἐπάμεεψε φύσεις, ὥς T οὐρανὸς & ἐς πέρας ηλϑεν" 

γῆς € ευφυστέρνου γένεσον, πυϑμένας τὲ ϑαλασσηφ 
πρὲσβ ὑτατόν τὲ καὶ αὐτοτελῆ πολύμητιν "Egora, 
0066 T ἔφυσεν ἅπαντα, τὰ δ ἔκρεϑεν ἄλλου ct ἀλλο᾽ 
καὶ ἀρόνον αἰνολέτην, ὡς τ᾽ ἐς 3 τερπικέραυνον. 

ἤλυϑεν αϑανάτων μακάρων βασιλὴηϊος ἀρχή. 
μελπον θ᾽ ὁπλοτέρων μακάρων γένεσίν. τέ κρίσιν té' ἀδο 
καὶ βϑιμοῦς, dijo, Τιγάντων T ἔργ αἴδηλα, 
ανϑοώπων τ “ὁλιγοδρανέων πολυέϑνέα φύτλην | 
ἤειδυν" στενὸν δὲ διὰ σπέος ἤλυϑεν αὐδή, 
ἡμετέρης χέλυος. '“μελιχρὴν ὅπα γηρυούσης. 
ἔπτατο δ᾽ ἄκρα κάρηνα καὶ ἄγκεα δενδρήεντα, 
ΤΠηλίου, vues τὸ μετὰ δρύας ἤλυϑε γῆφυς. 

καἰ ὁ αἵ μὲν πρόρῥεζου ἐπ᾿ αὔλιον ἐῤῥώον:ο, : | 
πέτραι T ἐσμαραγουν, ϑῆρες δ᾽ αἴοντες Mies PY 
σπήλυγγος προπάρουιϑεν ἀλυσκαξοντὲς 6 ἕμέμνον M 

οἰωνοΐ τ ἐκυκλοῦντο ᾿βοαύλια, “Ἀενταύροιο, d pr 
Ξαϑοῦῖς κέπμηῶσιν, érg ὃ ἐλάϑοντο » τῆς. 
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αὐτὰρ ὁρῶν Αένταυρος ἐθάμβεε, x80. eni γειρὲ 
πυκνὸν ἐπισσείων᾽" οὖδας δ᾽ ἤφασσεν. ὁπλῆσιν. 

X Ζίφυς δ᾽ εἰφεπέρησε νεώς ἅπο, καί Ó ἐκέλευσεν 
ὥκα méggv Mwvaiou * 1 ἐγὼ δ᾽ ἄμπαυον ἀοιδήν. 
οἵ δὲ ϑοῶώς ἤγερϑεν. er "ἕντεα νηῦς ἕκαστος." 
παῖδα δ ἕν ἀγκαλίδεσσιν ανίσχανεν ἱππότα IDjieve, 
“καί ὁ ἔκυοεν κεφαλὴν τὲ καὶ ἄμφω oso καλὰ, 
᾿δακρυόεν γελθων᾽ κηληϑὴ δὲ φρέν᾽ ἀχιλλεύς.. 

τ αὐτὰρ ἐμοὶ Kérravgog én γέρας. ὦπασε χειρί, 450 
 vefigrv παρδαλέην, eeu niov ὄφρα qégouut. 
αλλ ὁτὲ δὴ σπήλυγγος ἄπο προϑορόυτες ἑβημεὲν, 
ἄκρης ix σχοπεῆς ó γέρων ἄνα χεῖρας Gel pov 
Φιλλυρίδης ἠρᾶτο, ϑεοὺς Ó ἐπεχκέχλλετο πάντας, 
ψῦστον μὲν. ινύῃσεν, ἐδὲ κλέος, ἐσϑλὸν ἀρέσϑ αὖ 
ὁπλοτέροις βασιλεῦσεν ἐπ᾿ ἑσσομένοις μερόπεσσιν. 

Αὐτὰρ ἐπεί ὁ ἐπὶ ϑῖνα καὶ ἐς véo πάντες ἔβησαν, 
ἕν “προτέροις ϑοῤκοισι καϑίζανον" ἕν δ᾽ ἄρ᾽ ἐρετμοῖς 
ὙΠ ἐφαπλωσαντὲς, ἔπειϑ᾽ ἅλα τύπταν ἕκαστος, 

ITjAvov € ἐχνευσαντες" ὑπὲρ μέγα λαῖτμα δὲ πόντου 460 
ἀφρὸς ἐπιζείων χαροπὴν. λεύχαενε ϑάλασσαν. 

Tia, δ᾽ ἀπέχρυφϑεν ex καὶ Σηπιας ἀχτή, 
φανϑη δὲ “Σκίαϑος, Aie T ἀνεφαίνετο σῆμα, 
αγχίαλος Ü Ὁμόλη, ῥεῖϑρον ra ἁλεμυρὲς ̓ Ἄναύρου, 

0g διοὺ πολλὴν γαῖαν isi i μεγαλόβφομον i veg. ιν 
Οὐλύμπου δὲ βαϑυσκοπὲ ov πρηῶνας ἐρυμνοὺς | 
εἰςεόρακον Miet, καὶ wo δενδρώδεα κάμψαν,͵ | 

4 Παλλήνην, T εὐρεῖαν, ἐδὲ ζαϑέην ̓ Σαμοϑρήκην, 
| evO χαὶ ὄργια φθεκτὰ ϑεῶν, ἀρῥητα Booroiotv, 
ἄσμενοι εἰφεπερησαᾶν ἑμαῖς ὑποϑημοσύνῃσιν. 479 
ἤθωες᾽ εἰγὰ yag 0g ur OQ £AotROV ανϑρώποισιν 

- ζῆςδε ϑυηπολίης ̓ ἀβολεῖν πλωτῆρσεν. ἑκαστοίς. 
Σιντεακαῖς δ᾽ ἐπ ὀφρύσσιν ἑκελσαμεν ὠκύαλον νῆυν 
nura ἐν ηγαϑέῃ,. 2700 meg xx ἔργα ueniet 
“ϑηλυτέραις" qt γάρ οἱ αἰστώσαντο συνεύνους, i 
σφῆσεν ατασϑαλίαις. XUL οἱ κλυτὸς ᾿Ὑψεπυλ FIT MNT 
ἐλδομέναις κραίνεσκε, γυναικῶν εἶδος ἀρίστη. 
ἀλλὰ τί σθὲ περὶ τῶνδε πολὺν λόγον ἀμφαδὸν. εἰπεῖν, 
ὅσσον ἐφ᾽ ἵμερον ὦρσεν ἐγάυρϊφιημυναῦεσσεν. 
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Αὐύπρις ἐρωτοτρόφος. Miete etg λέκτρα ju μιγῆναι jAte 
"φίλτροις T ψυπύλην ἑρατοῖς ἐδάμασσεν ““Ζήσων" aes 
ἄλλῃ Ó ἄλλος ép TO" καὶ ἔἐχλελάϑοντο ποθρὲ jg, | (OST 
ei μὴ ἀποτροπίοις ἐνοπαῖς ϑελξίφρονί ϑ ὕμνῳ. E ΤΙ 
ἡμετέρῳ ϑελχϑέντες ἔβαν ποτὶ yn iar en t e 
εἰρεσίην ποϑέοντες, ἐπεμνήσαντο, δὲ νόστου. 

ἔνϑεν ἐς ᾿βλλήςποντον ἀμηῴους φέρεν onus, 
ἀχραὴς Ζέφυρος, στεενῆς outre pev Ἄβύδου, | 

: v, Zagóavinv, Iiwonav "4 ἐπὶ δεξί ἔχοντας, E 
QU. καὶ ᾿αδβαρνιάδος r ϑκώτης T εὔσταχυν iq) 20 
ἀργυρέαες ““ΐσηπος ἐπεχλύξει προχοῆσιν. . 49e 
αἶψα δ᾽ ἐπιϑυώσκουσα ϑέεν πολυηγόθος d oyo.. 
αὐτὰρ ἐπὶ ψαμάϑοισιν͵ ἐκέλσαμεν" ἐν δ᾽ ἄρα Τίφυς 
ϑύντωθ ἀκάτοιο, καὶ ἀγλαὸς. iive υἱὸς, Ὡς 

σύν τ᾽ ἄλλοι Ζἥενύαυ, γλαυκώπεδι Τρυτογενείῃ, o CAM 
ϑῆκαν αξίφαντες βριϑυν λίϑον᾽ ἔνϑα τε νύμφα | 

«onm. vA ρτακίῃ λ λαλα νάματα πλημμύρουσιυν, 

οὑνεκα oí 3tÀ QOUGtv eve πλατὺν ᾿Βλλήςποντον 

εὔδιος αἀντεβόλησέε μυχοῦ ἕντοσϑὲ ; γαλήνη, 
οὐδ eg γαῖαν ἔρεψαν. ἐὐγγαμπτους ἀγκύρας, 
κύμασι ϑεινομενου ὑπὸ χειμερίησεν αἕλλαις. . 800 
ἔνϑα δὲ 1 πορσύνοντες ἐπὶ κοοκαλαις προυχούσαις 
δεῖπνα τὲ καὶ κλισίην, δόρπου pev TN ἕκαστοι. 
δὴ 1015 κεχλεμένοισεν ἐπήλυϑε Αυξικος᾿ ἥρως, 
ὃς “ἴολεξων ἤνασσε περικτιόνων ανϑρώπων, | 
"divijos υἷος, τὸν οἱ τέχε δῖα γυναικῶν, ge 

Evoogov ϑυγάτηρ nen καλλιπαρηῦς" 
ὅς Qa φελοξενίῃ JMwveg ἐγέρηρεν ἅπαντας, TANE MM 
egecov Tie τὲ μῆλα, καὲ εἰλίποδας ἕλεκας βοῦς, LE 
c9 οτέρους τὲ σύας" δῶκεν δέ οἱ οἶνον ἐρυϑρόν —— 

“σῖτον δ᾽ ἄφϑονον ἧκεν ἀποπλώουσε φέρεσθαι, * BAD - 
χλαίνας τ ἡδὲ τάπητας, ἐυννήτους τὲ χιτῶνας. 

φίλατο δ᾽ αὖ παρεόντας ὁμηλικίης ἕνεκα σφῆς". 
καί n navnuegénotv ἐν ελαπένῃησεν ὅμαρτεν. 

nA. ὅτ᾽ ἕς ᾿ξ,κεανοῖο ὅόον βαπείζετο Jum, 
μήνη δ᾽ “ἀστροχίτων ἕπταχὲν μεέλαναυγέτεν ὄρφνην, 
τῆμος αφηΐᾳ «rot κίον ανξρές, οἵ QU νέμοιο 
ἀρχτῴοις ἐν ὄρεσσι, πεφυκότες εἰκελα ϑηρσίν, 
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Ζιτῆσιν βριαροῖς τ «ἐναλίγκιον. ηδὲ Τίγασεν" | TP dE 
eb γὰρ χεῖρες, ἑκάστῳ ἀπ μων αἵσσοντο. 
οὕς. οἵ ἐφαϑρήσαντες etuer evo βασιλ LysG $530 
ἐς μόϑον. ορμαίνοντας, ἀρήϊα τεύχε ἔδυνον. 
E ὁ οἱ μὲν πεύχησιν ἀμύνονν , oi Ü ἐλατῃσιν' 
ἐν "δ᾽ ἔπεσαν Τηινύῃσι κατὰ σκοτόεσσαν ὁμίχλην. 
οὕς οἱ ἐπειγομένους χτεῖνὲν Ζίνος ἄλπεμος υἱός, 

τόξῳ οἰστεύων. σὺν δ diveog ὥλεσε παῖδα 
Αὐύζικον, οὔτο ἑκών, αλλ ἀφραδίησο πεδηϑείς" 
τῷ δ᾽ ἄρα μόρσιμον ἣεν ὑφ “Ηρακλὴϊ δαμῆναι. 
αἶψα c δὲ 9i AMwvat κοίλης ἕνεοσϑεν ἔβησαν 
νηὸς τευχήρεις, ποτὶ δὲ ξυγὸν 1 ἕζον ἕκαστος. 
T'igvg δὲ πρύμνηϑεν, ἑπηπυεν, ηδ᾽ ἐκέλευεν C 
κλίμακα νηὸς ἕσω ἐρύσαι, καὶ πείσματα, λύσαε. 
ἀλλ᾽ οὔ οἱ λύοντο καλοι, δεσμοῖσι. δ᾽ ἀφύκτοις 
ὠκδίης σεροφάλεγγος, δ ψηθύτες ἐσφίγγοντο, .— | 
viu κατείρχονεές. ϑαμβησε δὲ T'igue ἀμύμων, d 
cq Ooyyog. δὲ οἱ que χεθῶν oria νηὸς * 
-Aoyame οὐ yop οἱ ἐέλπετο κῦμα περῆσαε. 
“Ῥείη γὰρ κοτξξσκε δεδουπότος εἵνεκα λαοῦ. 
αλλ ὅτε πρὸς μέσατον, νυπτὸς πυοὔβαινεν ἀταρπός, ΄ 
ἄστρα τὲ τηλεφανὴ δῦνεν oor δκεανοῖο, 
ὕσσοις ἐϑυντῆρος ἐπέστιχε ψήδυμος ὕ ὑπνος. τ ip 
τῷ δὲ βαϑυὺ κνώσσοντι ϑεὸ μενέδουπος. ̓ “ϑηνη | 
ἄγχι παρισταμένη πανετήτυμα σήματ᾽ ̓ ἐφαινεν" 
ὧδε Ó ὁμοκλήσασα ϑεηγῦρον ἔννεπε μὕϑον᾽ 

δὔδεις, ᾿Αγνιάδη, γλυκερῷ βεβολημένος ὕπνῳ, 
χῶμα περὶ βλε ἑφάροισι Aaa αλλ᾽ ἔγρεο, T'igv, 
κέχλεο δ᾽ ̓ Εἰρώεσσι μολεῖν ἐπὶ νήνεμον ἀκτὴν, 
vog ἀποπροϑορόντας, 09 ξένος ἕν ψαμάϑοισιν 
κεῖται ἀποφϑίμενος" τῷ οἱ κεέρξα χεερεΐξαν, 
παμμήτειρα Pén κέλεται γέρα, aj ἐπελοιβὰς 
δοῦναι ὑποχϑονίοις, καὶ δάκρυα λειβέμεν ὄσσων, 580 
αἰδομένους Θέμιν ἀγνοτελὴ ξενίην Té τράπεζαν" 
ὃν ὁ ἀέκων ἔκτεινε βαλὼν διὰ νύκτερον ὄρφνην 
Ἡρακλέης" ϑυμὸν δὲ ϑεᾶς ἐχολώσατε Peíng. 

᾿ ἀλλ᾽ ὁπόταν ϑεομοῖς ξεῖνον. σεβάσησϑε ϑανόντα, 
Zlivüvuov αὐτίκ᾽ ἔπειτα Peng ἕδος εἰραναβάντες, 

Β 

σι Q1 e 
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ἐλ αἀσμοῖς ἱεροῖς Ταίης ἀρέσασϑε ϑύγατρα, HN DS x 
"e. δ᾽ ἀράμενοι, τότε δὴ μνώεσϑε 7zÀ0000. " dE. 

"Meg εἰ ποῦσα ϑεὰ πάλιν ἐτραπετ'᾽, ἶσον olor Pee 
οὐρανὸν ἐσσυμένη. τοῦ ó αὐτίκα κῶμα κεδάσϑη,. | 
πρύμνὴς δ᾽ ἄλτο oos ἀνέγειρε δὲ λαὺν αὑτῇ, — E 
τοίχων. ἐνϑα καὶ ἔνϑα παρακλεδὸν ὑπνώοντας,, ̂ | 
ψυχῇ ὑποτρομέων". ἄφαρ ἡθώεσσν δ᾽ ὀνείρου vam 
φάσματα πᾶσιν ἑγέσπεν, ἐπιδρομάδην. ἀγορεύων." 
οἵ δὲ ϑοώς ἤγερϑεν, ἐπ ηόνα Ó ἄλτο ἕκαστος, 
ἢ δὲ κατ᾽ ορφναίοιο πόλου χρυσήνεος Hos "n 
αντολίας ἤνοιγεν, ἐδελυῦτο δ᾽ οὐρανὸς ὄρϑρον 

καὶ τὸς ἀριστῆες M dU, VEXUY eigevoncav, M 

αἵματο καὶ «ovi neca oy “μένον᾽ ἀμφὲ δ᾽ ἄρ᾽ UTE 
δήϊοι ἀμφὶς ἔκειντο, σεξλ ὥϑια σώματα ϑηρῶν. .. 
ἀλλ᾽ οἵ μὲν βασι 79 περέσταδὸν » ἀμφιχυϑέντες, jo bg. 
Κύζικον ευξέστοισεν ὑπὲρ λεχέεσσιν ἐϑήκαν, Ὁ 

δ᾽ ἄρα τύμβον ἔχευαν, ἐδωμήσαντο δὲ σῆμα. Ὁ 
Ms δ᾽ epe κομέζον, (0. ἔντομα πορσύνοντεθ, | 

' gto μέλαν ἐν βόϑροις μετεκίαϑον. αὐτὰρ ἔγωγ ^0 | 
ψυχὴν ἱλασάμην, ὑπένδων μειλίγματα χύτλων, 
ὑδα τί τ ηδὲ γαλακτε, μελεσσορύτοις ἅμα νασμοῖῷ, 
49; βὰς ἐκπροχέων, "καὶ ἐμοὶ ὕμνοισι γεθαίρων. b 

αὐτὸς ὃ ̓Αἰσονίδης : προυϑήκατο. πᾶσιν ἄεϑλον, cS δὴ 

τυμβεδι fov ἐπὶ ἀγῶνος ἑταίροις ἔμμεν" ἄεϑλα, i 
δώρα, τὰ οἱ πόρὲν Ἐφιπυλη «Ἰημνοιο φέρεσϑαι. 58e 
᾿Αγκαίῳ | μὲν δῶκε πάλης γέρας ἀμφικύπελλον, 
χρύσειον πολυχανδὲρ ἔχειν" Tha δ᾽ ἔδωκεν 

ϑασσονί οἵ στοαδέοεσι; ποδωχείης ἕνεχα σφῆς, 
χλαῖναν qOoLvtxenv, πολυδαίδαλον ἑ ἔργον ᾿ϑήνης. 

αὐτὰρ παγχθατίονο, πόρεν. γέρας HooxMii, dia un 
αργύρεον κρητῆρα παναίολον᾽ ἑππασίης δὲ | 
Καστορι, χθυσείων φαλαρων. πολυτεχνέα κόσμον 
πυγμαχίης δὲ τάπηϑ' ἁλιανϑέα δῶκε φέρεσθαι, | 
e O10g 090. Πολυδεύκεν ὃ γὰρ 4). vro ἤρατο ψίκος. 
αὐτὸς δ᾽ εὐκαμπὲς λαβὲ oi τόξον καὶ οἱστούς, P de 
τεινόμενος, δέ οἱ ἧκε β βέλος, τὸ ὃ αἀπέπτατο. paie 

δῶχε δ᾽. “ἀρ “Ἄ“ἰσονίδῃ, ενύης λόχος ἑἵνεκα τιμῆς 
πλέξας ευαγϑῆ ὁὐλρονεν τανυφύλλου ἐλαίης. ΟὋὃ 

ἐὐεὶ αἰνὲ rims 
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p αὐτὰρ ἐμοὶ μολπῆς γέρας ὥπασε δῖος ήσων 
. dufaÓe χρυσείησν τιταυνομένην πτερύγεσσιν. 
*  Avro Ó αγῶν, φήμη δὲ διέπτατο δώματος εἴσω 

Αυξίκου οἰχομένου τοῦ δ᾽ ὡς, χλύυε συγγαμος αἰνή, 
στήϑεα δρυπτομένη. λίγ ἐκώκυεν᾽" ἀμφὶ δὲ Ósugn 
ἁψαμένη μήρενϑα, βρόχῳ ἄπο ϑυμὸν ὔλεσσεν. 
γῆ δ᾽ ὑποδεξαμένη πλακὶ δάκρυα, πίδακος, ἧκεν 00 
᾿βλύξουσ᾽ ̓ ἀργυροειδὲς ὕδωρ κρήνης ἀπὸ μέσσης, 
αἕναον Αλείτην δὲ περικτίονες καλξουσιν. 
Be τότε δὴ βασιλῆες νει. ζοπόλον διὰ πύστεν, 

: * 

κνημὸν ἐπὶ 1 ξλδοὺν; καὶ VN e ἀκρώρειαν, 
E ὄφρα. χε μειλέξαϊντο οὗ εὐοίνους ἑπελοιβαῖς (*- 
E Peinv πρὲσ βυγενῆ, ϑυμὸν δ᾽ ἀλέοεντο evaoone. 
3 αὐτὰρ ijo ἑπόμην, φόρμιγγα δὲ χερσὶν ἄειθον. 
i doryoc ὃ αὖϑ' ἵκανε Atom ἑυεργέα via, - : 

[ ὅς θὰ τανυφλοίῳ ἐλάτῃ αμφιπλεκὲς, &Qvog - 610 
EC ἀμπέλου evoléng ὀξεῖ ἀπέκερσε σιδήθῳ᾽ | El. 

, $eooc. δ ἐπισταμένοις βθετας ἱερὸν ἰδιοσύνησιν, 
μίμνειν ἔμπεδον αἰὲν ἐπ᾽ ἑσσομένοες ἀνθρώποις" 

| det [ εὐτύχτοις δωμήσατο Οἶχον ανασσῃ. 
ἕν δ᾽ dp ἐπειγόμενοι Μινύαι (μέγα δ᾽ ἔξοχα πάντων 
Aioovibbi: λιϑαχεσσιν ἀθηρότα “βωμὸν ἐτευξαν, 
ᾧ ἔπε ταυροϑύτους λοιβας ηδ' iege καλὰ 
ῥέξαν ἀριστῆες" σπονδῆσε δὲ τέρπετο “Ῥείη. 
αὐτὰρ ἕμ ἤνωγον κλῆσαιν Θεὸν ἠδὲ γερῆθαυ, 
ὄφρα κεν ἀντομένους γῦστον μελεηδὲ οπασσαι. 620 

: ἀλλ ὅτε δὴ ϑυέεσσι, λιτησί τὲ γουνασάμεσϑα," ku 

| 40; ῴην ποτὶ vie κατήλθομεν. ἂν δ ἄρα T'igug 
2190» ag πρύμνηϑὲν. ἐκξπλέτο᾽ σὺν δ᾽ ἄρα πᾶντες 
ἐσσύμενου ϑωκοισιν ἐπὶ προτέροισι xe Oo, 
βάντες ὑπὲρ τοίχοιο, καὶ εἰρεσίης. μνώοντο. 
ἀπροφάτως δ᾽ ἀπὸ γῆς στρεπτοὶ λύοντο καλωές, 
πείσματα! δ᾽ ἡπλωϑη" ̓ χραυπινὸν δ᾽ ἀπὸ ΖΔινδύμου ἄχρης 
ἔχμενον, οὖρον ἐφῆκε “Ῥέη λιπαροκρήδεμνος, | 
ἡμεῖς δ᾽ αὖτ ἐπὶ νηΐ γεράσμια πέμπομεν ἱρά, 
βωμὸν ἐπιστέψαντες ἐπ᾿ ἐσσομένοισι 5 πυϑέσϑαν 650. 
“Πεισματίη, τόϑι πείσματ᾽ ὠμὰ: c λύϑεν “Ζργοῦς. 

2 
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da ἐπεὶ i. ὀϑόνας G7 QU πλήρωσεν « Hi | " 

ύσια δὲ σχεδόϑεν παραμείβετο πείρατα γαίης : 
αἶψα δὲ »ρυνδακίους 1 προχοᾶς ἤμεοψε ϑέουσα, 
καλοὺς t. ἐς λέμένας. ψαμαϑώδεας εἰφέπερησεν, 

ἱστία μηρύσαντο καὶ ἀμφ᾿ ἱμᾶσιν ἔδησαν. ἮΝ 
κλίμακα Ü ἐξωχείλαν end χϑονὸς, ἔχ δ᾽ ἔβαν αὐτοί, | 
σίτου xai πόσιος λελιη μενον ἀμφὶ δὲ κνημὸς. E 
ρχανϑου κατέφαιν ἕξ; ξαϑυσκόπελοί zt κολῶναι. ̓ 
᾿ρακλέης δ᾽ qnelyer. ὧν υὑλήεντας ἐναύλους, 
τὸ ξον ἔχων παλᾶμ eu ἐδὲ τριὶγλ ὠχένας oioroUe, 
ὄφρα κε ϑηρήσαιτο, πόρου δ᾽ ἐπὲ δόρπον ἑταίροις 
7] σύας, ἢ πόρτιν κεραήν, 1 ἄγρέον αἰγα., 
τοῦ Ó ἀφαμαρτήσαντος “γλας i ἐξίχετο νηός, 
λο ἄϑρη ἐπισπόμενος" σχολεῆς δ᾽ αλίτησεν αταρποῦ, 
ὕλη evt πλαγχϑείς, ἕν δὲ σπέος 2ÀvOs vpupoy M 

λειμακέδων" αἱ δέ σφιν ἐξαϑρήσασαι ἐόντα, 

τπυγέλσε δ᾽ 21 αἰγιαλῷ" προτόύνοις δ᾽ ἐπὶ χεῖρα βιλόντες, ι 

κοῦρον cT. ηἴϑεον, κατ ἐρύχακον, ὄφρα σὺν αὐταῖς TR 
ἀϑάνατός τὲ πέλοι καὶ αγήφαος ἤματα πᾶντα. 

αὐτὰρ οἱ μέσατὴν ἠῶ φέρον ὠκξὲς ἵπποι. 
v 

"Hehiou, κραιπνος ὃ ἐξ οὔρεος ETVESV οὔρος, EE τὸ 
f 

Ev δ᾽ into αργενναῖς ὀϑόναις, Tigvg δ᾽ d ΘΕΩ͂Ν 
v0 ἔσω πέρᾶᾳν, ϑινὸς δὲ ἐκ πείσματα λύειν" 
οὗ δὲ κυβερνητῆρος ἐφημοσύνῃσι nidoyra, 
Εἰλατίδης δ᾽ ανὰ πρῶνα ϑοῶς Πολύφημος τ HO 
ὄφρα κὲν Hexe ϑοώς ini vie καλέσσοι. 
αλλ οὔ οἱ ξύμβλ aro". μολεῖν δὲ οἱ οὔτι πέπρωτο | 
(φάσιν καλλίροῦν. μένος ὄβριμον ̓ Ηρακλῆος.-. χὰ - 

“Αὐταρ ὑπηῷοι λυγρὴν ἐπερησαμὲν αἷαν, “ 
ἔνϑ' ᾿“μυκος Βεβρύπεσσιν ὑπερφεαλούσον ἄνασσεν᾽ 
ócre Πανομφαίου Ζηνὸς ϑέμιν οὐκ αλεγίζων, 
ἄϑλον eni ξεένουσι περὶ κειόνων ἀνθρώπων, : 
ὅςτις ἐπὶ σταϑμοὺς 10 ἀστεμφῆ δόμον (Eo, 

ϑήκατο, πυγμαχίης ὑπεέρόπλου πειρηϑῆναι.. m^ e 
τοῦ μὲν ap ηΐσεωσε βίην Ἀρατέρος, Πολυδεύκης, Ὁ 
τύψας ἀπροφάτως κεφαλὴν σκληθοῖσεν ἱμᾶσιν. 
λαοὺς δ᾽ «v Θεβρύκων. JMwvat χαλκῷ κατένηραν.. 
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ἔνϑα $ ἀφορμηϑέντερ, ὑπ εἐρεσίῃ τὲ καμόντες, 650. 
* ᾿Βιϑυνῶν μέγα ἃ ἄστυ βαϑείη κέλσαμεν αχτῇ, 

| σπεύδοντες. προχοαῖς 50 εἰγὶ νεφαργέσυν ὕλαις 
ἕσπερον αὐλεσϑέντε e ἐφοπλίσσαν. μέγα δόρπον. 
ἔνϑα πότ᾽ αἰνόγαμος Queue ὑπερήνορι ϑυμῷ" 
δοιοὺς ἐξαλάωσε γόνους, προβλὴσί τὲ πέτραις 
ϑηρσὶν ἕλωρ προὔϑηκε γυναίων εἵνεκὰ φίλτερων" 
τους δὲ καὶ ἀσκηϑεῖς καὶ ὑπωπύτας, αὖϑεις ἐτευξαν 
παῖδε κλυτοῦ Bogéw' Quei δέ οἱ (Qt OV ἄτην 
αἀργαλέοιο κότου, φωτὸς δ᾽ ἀπενύσφισαν «αὐγάς. 
αὐτὰρ οἵ “ζαμενῆς “βορέης στροφάδεδσιν ἀἕλλαις ὅϑο 
e onetoc ἐχυλ tos διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλας 
ΜΒιστονέης, ἵνα κῆρ ὁλοὴν καὶ πότμον ἐπίσπῃ. À 

D, ura οἱ Φινῆος ᾿““γηνορίδαο͵ λιπόντες 
ὦ αὖλιν, ὑπὲρ μέγα λαῖτμα ϑαλάσσης UE sgü c 
E. ἀγχοῦ Mun cue πέτραις, ἃς μοί ποτςξ μήτηρ 
E ἡμετέρη κατέλεξε 1 περίφρον Kà αλλεόπεια. * 

^ QU ye οἵ ὑπαλυξις οἴξυροῖο ποόνοιο᾽ ; 
|o ἀλλα οἱ εἰδόμεναι ἀνέμων ἀργῆσσιν ἀέλλαις 

ξυμβλῆτες πίπτουσιν £m αλ λήλησιν, ἰοῦσα 
δοῦπος Ó ἀμ πέλαγός τε καὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανεν 69e 
᾿ῥηγνύμένοιο κλύδωνος ὀρενομένης τὲ ϑαλάσσης, 
κύματι παφλαζοντε" περίβρεμε δ᾽ ἄσπετος Gu. 

[ αλλ ἐγὼ ᾿γνιάδῃ cu ἀπὸ "γλώσσης ἀγόρευσα, 
r πρύμνην. οἵ ϑοαύειν 0qQ ἂν πεφυλαγμένος eru. 
EL του δέ οἱ εἰραΐοντος revo ἡ φίλον ἤτορ, 

1 
] 

ἐν στξρνοισι δὲ κεῦϑεν, c oi τελέεσθαι ἔμελλεν, 
μοῦνος eg. "Hoan. αλλὰ γλαυκῶπις pu 
Hone erveoinoww ἐρωδιὸν. ἧκε φέρεσϑαν 
ἄκρην ἱστοχεραταν" ὃ δ᾽ «c ̓ αλόων πεπότητο, ᾿ 
πέτραις δ᾽ ἐν μυχάτησεν ὕπο πεερύγεσσιν αερϑεῖς oo 
euros ταὶ δ᾽ epa κραδαινόμεναι ἑκατερϑὲν 
σύμπεσον αλλήλῃ σι, καὶ οὐρῆς “ἄκρον ἕκερσαν. 
ὄρνυθος: περὶ δέ 0g ἐξεώσεον. ηἠϑείσαντο. μι 
T'igvc δ, ἀχπρολιπόντος ἐρωδιοῦ αἰπὺν ὄλεθρον, 
σίγα μὲν ἡρώξοσιν ἐχέκλετο᾽ τοὶ δ᾽ olovrec, 
ἱέμενον ϑοὺ κύμαϑ' ὑπ᾽ εἰρεσίῃσι, χάρασσον. 
αὐτὰρ ἐγὼ μθλπῃοι παρήπαφον TUR eonotp ^ 

£, 

* 

^ 
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σεέτρας. ἡλιβάτουο αἵ δ᾽ «à λήλων ἀπόρουσαν". o OM 
κῦμα δ ἀνεῤῥόχϑησε" βυϑὸς δ᾽ ὑποείκαϑε. nb as 
ἡμετέρῃ 3 πίσυνος κυϑαρη, διὰ ϑέρκελον ὀμφήν. τ 71e 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πορϑμοῖο κατὰ στόμα καὶ διὰ isto Ἢ 

«Αυανεας "aene λάλος τρόπις, αὐτίκ ὄρ ys Ἢ 
βυσσόϑεν ἐῤῥιζοῦντο, καὶ ἔμπεδον αἱὲν ἔμεμνον.. ἘΣ Ju Ξ 
οὕτω γὰρ ΡΟΣ οαί οἱ ἐπε ἐπλ ὥσαντο βαρεῖαν. CIAR ἀτιὴν 

Καὶ τότε δὴ προφυγόντες αδευχέα πήματ᾽ ὀλέθρου, 
"Pufeíov προχοὰς τέ, Πέλαιναν, θ᾽ done ἀκτήν, 2 
77,60 ὑπὲρ δολιχὴν Go. τῆς. ἀπάτερϑεν T m 

Ttufouoe ἐχϑυόεες ϑαλεραῖς πλημμύφεταιν oy€o 

- HD QUR $', ὃς κύματ᾽ ἐπετρέχει, ᾿“ξείνοιο. . εἴ ΝΣ 
e λλ ὅτ ἐπ αἰγιαλόν οἱ ἐνεσσόμεϑ᾽ eoe ἑσίησιν, ^ 420 - 
engl “Ζὕκοιο ῥέεϑρον. ἔχε, σαμὲν, ᾧ ἔπι λαοῖς, 8. RTL 

«zooive “ύκος ποταμοῖο φερώνυμος, ὃς ὁ ὑπέδεκτο 
2,0006 ἥζινυας, ξενίη δ᾽ ἐγέθηθε τραπέζῃ, 
gu ero δ᾽ αὖ νύχτας. re xol ἤματα cUVPEYSG. ciet. 
ἔνϑα καὶ αἶσα οἱ ἔσχὲ οὐ κε (oed “δύο φώτας, 
"Jónov. ᾿᾿βαντιάδην, Tigov. TÉ κυβερονητῆφα, ie 
τοῦ μὲν δὴ χατὰ I guis λυγρὴ ἡρείσατο νοῦσος, : 

τὸν δ᾽ ἐχτευνεν ὕ ϑὴο οὕς Gy tos" ἂν δ᾽ coo τοῖς γε 
τύμβους χευαμεν 0L πολιὴν eme εὐ σσόμεϑ' ἄλμην, 
yuan πίσυνοι τὸν γὰρ φᾶσαν ἴδρεν ἅπαντες — δ, 
ψναυτιλί He σῷ ἑτέρησιε ἡαημθου 'γησί. κεκάσϑαῖ, ἊΣ E 
αὐτὰρ ὃ πηδαλίων οὐήϊο; λάζετο χερσίν, ᾿ ἊΣ 
νῆα κατεϑύνῶν ἐπὶ ΤΙαρϑενέοιο ῥέεϑρα, 
ὃν δὴ «Καλλίχορὸν οἱ ἐπωνυμίην ἜΡΝΟΣ 
ὃν TOL ἐγὼ αὐϑοισιν ἑνὲ προτέροισεν ἐλεξα. s 
ἔνϑεν ἄχρην προβλῆτα παθαπλώσαντὲς ἔβημεν .. 
γὴν ἐπὶ «Παφλαγόνων, τήν οἱ παράμξειψε Ofovga 
foro ὑπὲρ μέγα λαῖτμα Καραμβίην Ó ἵκετ᾽ ἄκρην, 
ἢ ἐπὶ Θέρμώδων. δέεται, "vog τε ῥέεθρον, — 
πολλὸν ἐπ αἰγεαλον δένας αἀλιμυρέας ἕλκων. WA 7áo- de 
νξέρϑε δ᾽ ἐπυιϑρώσχουσι βορειάδος evetov. ἄρκτου MEO 
μακρὰ ̓ Θεμισχύρης Zoievzidog * 6 0 d dd 
ἄγχι δ᾽ “μαξονίδων δαμνίππων ὁ ἄστεα κεῖται, 
καὶ Χάλυβες, “Ζιβαρηνὰ τ ἔϑνη, λαοί τὲ Bépugs 
μίγδην Mooovvotot πέδον περεναιδτάουσιν., ολευ δ, 
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βαιὲ δ᾽ ἐπιπλώσαντες ἐκέλσαμεν αἰγεαλοῖσιν,. | 
^ Puta (ngog Ταριανδυνοῖσεν ὁ OMOUQOU. —— 
E. γέρϑε 0c τοῦ Eun. δολιχὸς παρακέχλ “ταῦ αὐχήν" 

^ ἔνϑα δ᾽ ὑπωρείησιν ἐπὶ προβλῆσι κυκχλ οὕνταν ; 
: τηλεφανεῖς αὐλῶνες ὑπὲρ μυχὸν εὐρέα πόντου" 7 
οὗ. Σίνδης ὅρος ein, καὶ εὐϑαλέες. λειμῶνες Ὁ 
à vo. ὃ. ̓ “ραξεω ῥεῦμα μεγαβρεμέτου ποταμοῖο, 
ἐξ οὗ. ̓Θερμωώδων, «aote, Ζαναΐς t€ ῥέουσιν" 

T 00 Κόλχων. κλυτὰ φῦλα, καὶ ̓Ηνιόχων, “καὶ ̓ 4βάσγων, 
ο΄ ὃν παραμειβομένοι, μυχατοιῖς ἐπεπλείομεν ὅρμοις. 

Οὔρων, “Χινδαίων T6, :Χαρανδαίων, “Σολύμων zt, 
-docvglav τὸ λεὼν, τρηχὺν v ἀγκῶνα Σινώπης, 
«αἱ Φίλυρας, Ναπατας T£, καὶ ἄστεα πυκνὰ Σαπε gov 
Βυξηράς v ei τοῖσιν, ἐδ XE evo φῦλα Σιγύνων. 

ἵλκτο δ᾽ ὑπὸ. πνοιαῖς ἀνέμου πλησίστεος oye 780 
ὄρϑριος; £g gyonévng ἠοῦς ἐπ απείρονα κόσμον, 

p o πέρατ᾽ ξείνου, Φᾶσιν κατὰ καλλερέεϑρον, 
B ἃ αὐτὰρ enel "ποταμοῖο. διὰ στόμα moni ῥέοντος. 
᾿ ἑκόμεϑ', αὐτίέχα οἷ στέφανος καὶ τεῖχος ἐρυμνὸν 
Ἦν «Ἵἰητεὼ κατέφαυνξ καὶ ἄλσξα᾽ τοῖς ἑνὲ κῶας 

χρύσεον ῃώρητο qo) eoi eni φηγῷ. 
d ynonog Ó ἤνωγε, παραιφάμενος ἐπέξσσεν, — 
λαίφεα, τε στέλλειν, καὶ. ἐπίκριον. αὖϑι χαλάσσαι, 
ἑστον ανακλίναντας, ὑπ᾽ “δέρεσίη δὲ νέεσθαι. : 
ὡς οἱ μὲν. τὰ ἕχαστα πονείαϑον᾽ αὐτὰρ, ̓ Πήσων. . 779 
αὐτίκα, οὗ μέρμηρε κατα φρένα καὶ κατὰ “ϑυμὸν, | 
ξυνῇ τ ἐν Mwvyot: duis αμενξέκατο φωνήν, 
sj οἱ ἐπ᾽ Φἰήταο μόλον δόμον οἷος: e ἄλλων, 
μευλεχίους στέρξον τε ̓παφαιφάμενος. ἐπέξσσεν,. 
ηὲ pco ηρώξσσι, καὶ ἐς μόϑον αὐτίκα λευσσοῦ, 
αλλ ou οἱ Τινύῃσεν ἐφηνδανὲ πᾶσι. veto ou. is 
δεῖμα δ᾽ ivi φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ λευκώλενος ἡ Hon, 
ἀμβολίην 9, να οἵ τελέσῃ, ταπερ αἶσα γενέσϑαι.͵ 

ü ὦκα, δ᾽ ἀφ᾽ οὖλον ὄνειρον 4m “οὐρανοῦ. ἧκε φέρεσϑαν, 
"n ἐς δόμον disco. συϑεὶς δ᾽ ὅγε, δεῖμα seni (480 

ἔσκηψεν βασιλὴϊ περὶ φρένας, ὅς. οἱ ἔδοξεν. | 
παρϑένον, ἣν Mire lev &yi μεγαάφουσιν ἑοῖσιν, 
“Π7ηδείης κολποισιν 2 ἐν ioca σνθῆνον 

B. 
ι 

iw oco 



24 OAPFONATTIKA, 

ἀστέρα παμφανόωντα δὲ ἠερίοιο πορείης.. jd ἐς 
7) nó ἐπεὶ ev πέπλοισι, λάβεν. κεχαρηότε du "n AREE 

ἦχε φέρουσ᾽ εἰς χεύματ' ἐυρῥείτου͵ ποταμοῖο ον 
(Ῥασιδος" ᾿αστέρα δ᾽ αὖ οἵ ἀναρπαξαντα ῥείθρῳ 8» 

: οἴχεσϑαι πόντοιο ὃν «Αξείνοιο φέροντα. eco 
ταῦτα δ᾽ ἐφαϑρήσας δολίου ἐξέσσυϑ' Unvoio 
ἀπροφανές, στυγερὸν δὲ περὲ φρένας ἵκετο δεῖ 
ἄλτο Ó ἄρ᾽ ἐξ εὐνῆς" ὁμωσὶν δέ οἵ ὦκ᾽ nivel * »- τ 
ἵππους ἐντύνειν, ὕπο δὲ ζεύξασϑαι ἀπήνην, "ho 7 nh 
ὄφρα xe μὲ ἑὐλίξαιτο κιὼν ἐπὶ ῥεῖϑρον ἐραννόν Ls | 
Φᾶσιν δινήεντα, σὺν ἐνδαπίαις μίγα νύμφαι 
ψυχᾶς 9 ἡρώων, ὅσσαν z ἐπὲ ero gov ἄμειβον.. 
ϑυγατέρας δ᾽ ἔχλῃζε θυώδεος ἐκ ϑαλάμοι,.. τ 
“Χαλκιόπην σὺν παισὶν e φϑιμένου Φρίξοιο, 
ηδ ἁπαλὴν Mosen, ἀφιπρεπὲς, εἶδος. ἔχουσαν, | 
παρϑένον αἰδοίην, ὕφο ἂν συνέποιντο κεόντι" F ; 
"Adwvgrog δ᾽ ἀπάνευϑε δόμους ναίεσκε —— Sae. 
ἄομα δ᾽ em χρύσε &Lov ἔβη μίγα ϑυγατὲ οι. o0 om 

à Aint. τὸν ὃ αἶψα, δι ἐκ πεδίου φέρον VOL AR 
χέϊλος ὑπὲρ ποταμοῦ δονακώδεος, ἔνθα msg αἰ 
ευχωλᾶς ὀείϑροισι παὶ ἱερὰ καλὰ κομέξέν. 1 
irnoty δ᾽ ὄχϑησιν ὑπόδρομος ἤλυϑὲν ᾿Ζργώ. 
us e τότ᾽ nuno εἰφεδρακεν, ἕν δ᾽ e o πολλοὺς ᾿ 

ἑξείης ἥρωας ὁμιλαδὸν ἑδριόωντας, ΡΩΝ , pla. 
ἀϑανάτοις p περὶ γὰρ οἱ τεύχεα λάμπεν. E 
τοῖσε Ó ἀρ ἕν πάντεσοι μετέπρεπε δίος oov E 
Hon γὰρ mépu πάμπαν ἑτίετο, καί οἱ ἔἕδωχεν Ζϑδιὸ 
κάλλος τε μέγεθός τὲ καὶ ἡνοθέην ὑπέροπλον. 
αλλ ὅτε δὴ σχεδὸν ὄντες ἐπ᾽ ἀλλήλοις βάλον. ὕσσε, 
«ἰσονίδης. Ζἥενύαι τὲ περὶ φρένα παχνώϑησαν. | 
πρόσϑε γὰρ 4Ἰήτης μὲν ἐφ ἄρματος ἠέλιος ὡς 
λάμπετο μαρμαρυγῇσε 2 πέριξ χρυσέων απὸ aulem 
eut δὲ οἱ oxeq evi πεφαλὴν ἔχε ϑυσσανόεσσαι, x I 

ἀκτῖσιν φλογέαες" σκῆπτρον ὃ ἐν χερσὶν ἐνώμα 0 
ἀστεροπαῖς ÍxsÀov “δοιὼ δ᾽ ἕκοτερϑεν. nodu. vibe 
ϑυγατέρες" ταὶς γάρ οἱ ἀγαλλόμενος, πεφόρητο: ' 
σμερδνον v ὑπ ̓ὀφϑαλμοῖσι δ᾽ ἐφέδρακχε vat nelasgelz, 83e 

καί οἱ ἀπὸ σεηϑέων βοιαρὴν. ἀνενείκατο φωνήν, 

am 
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| δεινὸν ὁμοκλήσας" μέγα δ᾽ ἀμφιάχων ἐγεγώνει". 
| - Ooacerov, οἵτινες doré, τί δὲ ? χρέος ὕμμας ἱκάνει, 

ex ποϑὲν ἐλδομένοισε' “Αυτηΐδα joie ἀμεῖψαι. MP 
ovÓ do ED ἀλέγοντες ἀνακτορίην πεφόβησϑε, 
ουδὲ λεών, σκήπτροις ἐπιήοανον ἡμετέροισιν, 
Κόλχων, ot καὶ “Ἄρηϊ δορυσσόῳ εἰσὶν ατειρεῖς, 
ἐς μόϑον ἑειίεν νοὲς εὖ b εἰδότες i ig μάχεσϑαι. 

Ὡς ἐφαϑ', ot δ E πάντεὲς ἀκὴν ἐγένοντο GLEN. 
Aicovión ó ἄρα ϑάρσος ἐνὶ πραπίδεσσιν ὁ ὑπασσὲν 83a 
* Hon πρέσι lu Oso μέγα δ᾽ ἀντιό qur &yeyoWet' 

οἴτε v ληϊστῆρες ἱκάνομεν, οὔτε οὗ ἄλλως 
β γαῖαν 2 ἐπεστρωφῶντες ἐγείρομεν ὕβοιος αἴσῃ 
ἔργ ἄδις ἀνϑρώποισεν, ἃ δὴ πολέες μὲμάασιν 
τέγλαμεν ἔν βιοτῇ κέρδους ἕνεκα σφετέροιο. 
αλλά uoc ἄϑλον ἔταξε Ποσειδῶνος φίλ ος υἱός, 

1 πατροκασίγνητος Πελίης, χρύσεον 5 ποτὶ κῶας 
᾿ λαξομένους ἀφικέσθαι ἐὐκτεμένην ἐς Joàxóv. 
οὐδέ τί οἱ νώνυμνοι ἑμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι! 
o? μὲν γὰρ μακάρων, οὗ d ἡρώων γένος ἐσμέν, 86 
οὐδέ τί οἱ πολέμων ἀδαήμονες, οὔτε μόϑοιο" 

- Φεῖνοι δ᾽ εὐχόμεϑ' eive égéoreov ὡς γὰρ ἄμεινον. 

| Ως φᾶτο. τοῦ Ó ἄρα ϑυμὸς ogivezo ἶσος ub, 
eo, καὶ Guégóvov. ἐρέδρακεν 0g ϑαλμοῖσιν, 

t φρικτὸν ἐφ᾽ ηρώεσον δὸλ ov xci pec ὑφαίνων" 
| ewé δὲ οἱ Πινύῃσε τοίην ἀνενείκατο φωνήν᾽ 

EC Zu μέν x&v. .K0À, ̓χϑύσεν. ἀρηϊφαάτοισιν égevro, 
 μαρνάμενγοι ἐπιϑῆσϑ' 0v, αποφϑίσει μένος ἄνδρας. 
Py ἕλπεσϑ', ὥς οἱ ἀδήριτον γέρας ἔσσεταν ὑμῖν, | 
κώας ἀξιφομένους, ἐέναν πρὸς πατρίδα ; γαίαν; 839 
εἴ VU AE παῦρον ἐόντες ὑποκλ potis quAnyyL M 

| "IMBES QE τότε νῆα καταφϑεμένοισι, “ξασσω. 
εἰ δὲ κέ μου πείϑησϑε, τὸ καὶ πολὺ κέρδιον d ἐστιν, 

κρίναντες, χὸν ἄρεστον, ἢ ὃς βασιλευτερός. ἔστιν, 
ὄφρα χε πειρηϑεὶς c «ἔϑλων, oUg. αὐτὸς ἑνίσπω, 

. κῶας £A χθυσειον᾽ ὃ xoi 7ζέθας ἑσσέται ὑμῖν, 
l “(ἧς εἰπὼν ἵπποισιν ἐχέχλετο᾽ τοὶ δ ἄρ᾽ ὀπίσσω 
Pour ἀμειβόμενοι, Miwueoug δ᾽ ἄχος ἔπλετο ϑυμώ. 

M T n EN MES 
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καὶ ῥα 1 TN Spei ἔχον πόθον" οὐ op. 
ἔθνος “ἁμαιμάκετον. Αολ Lov καὶ ϑούριον" ρην. . 

INUv δὲ σοι, ὦ Τουσαῖε, παράδρομιάδην αγορεύ 
er, y 

οἷα πὲρ αἐνόμορου Mwvai πάϑον, ηδ᾽ 00 doebuw - ̂ 
ὥς τ ἀψοῤῥος ὄρουσ ἐκ δώματος Abjrao. $e. orb 
"Ζργος ἐυμμελίης, Φρίξου παῖς, ὃν οἱ ἔτικτεν 
-Χαλκιόπη (τῷ γὰρ i παρέλέεξατο, πατρος. «ἐν. 

| Qvi. ὑπὲρ νώτων κριοῦ Χολχοισι πελασϑη 2S MM Ἢ 
ἀγγέλλων ινύησιν, ἃ δὴ τελέεσϑαε, ἔμελλεν. A TNR 
σφῆσιν ἀτασϑαλίῃσι, πολυφϑόρου “Ἵήταου T 
ἠδ᾽ ὡς παρϑενίοες οἷ υπαὶ φίλεροισι δαμασϑὴ —(— 
αἰνόγαμος Ἴήδεια, ϑεὰς Honc. διὰ βουλάς. un "fce | 
ἕν δὲ oi ἵμερον ,goev ἐρωτοτρόφος Αυϑέρεια, "1 
qn δ᾽ «9 ἐὸν ὑπὸ σπλάγχνοις δαςπλῆτις ᾿δριννύς., 
ὡς τε βόας £s /^50t δαμάσσατο πῦρ πνξίοντας, Ἢ 
τετραγύῳ ᾿ϑέμενος σπόρον. αὖλ GzL, τὸν D BOND, 
Φοίξος ἐυμμελίης, ὅτ᾽ ἔβη δόμον. Ainrao, : 
ἔδνον " EvveA(oto δρακοντείων em ὀδόντων" 
20 ὡς δυςμενξέω y σπαρτῶν Orc qur, pss 

AF 

αὐτοφόνῳ παλάμῃ, ὡς τὶ [72 αον ἤθατο xu0o0p ̂  - 06. 
“““ἰσονίδης ὡς τ ἦλϑε δι ἐχ μέγαρων λελαϑοῦσα, 

Am. χκαλυψαμένη ἑανῷ, διὰ νύχτερον ὄρφνην, .  $8e 
παρϑένος αἐνολέχης, (πέρι γαρ᾽ δα ἑ τεῖρον ἔρωτες " 
νηὸς ἐπ ̓ ἄργῳης πέλασαι, καὶ πότνι" ΠῚ Ν .3 
οὔτεν᾽ ὀπιζομέ vr, πατρὸς χόλον οὐκ ἀλέγουσα. ἡ 
70 ὡς ἀμφιπλακεῖσα πεέριπτύξασα τὲ μορφάς, το i dg 
στέρνα ft μαιμώωσα XLGEV χάριεν TÉ πρόςφωπον, ἐς 
δάκρ 6UGL πλημμύρουσὰ γενξεαδας" οὐδὲ τιν wi 
ἔσγε πόϑων ἥρωος, ἐλ αὐυνομξνη. δ᾽ ὑπὸ Mood d 

& 7i í 2 "i : παρϑενίην eo ipee, γάμων δ E voe. Bcop ov E: 
ἄλλα τὲ καὶ μάλα πολλά, τὰ ϑ᾽ ὕστερον αὐτες" 940101. 

22. Mf 

A ὅτε δὴ Myótio. λίπεν δόμον. heo. ge 800 | 
λαϑριδίη, καὶ γηος ἐφ ἡμετέρης ἐπελάσϑη,. Deos pe 
δὴ τότε. of κατὰ ϑυμὸν ἐμηδόμεϑ', ὅφ gar μολόντες, Md 
ἀμφ᾽ ἱερῆς φηγοῖο δέρας χρύσειον FAopem cc ER | 
Ócoro περὶ φρεσὶ D Jot δοχεύομεν, οὐδέ τις ἡμέων 
ἔγνω pto 790v ἜΣ "Troy ἐφέσπετο γὰρ μέγα. ἔργον 
πᾶσιν ἐφ ἠθώεσσι, καχὼν δ᾽ ἀνεφαίνετο πυϑμήν. 

3 
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1900 σϑε 200 diírao δόμων. ποταμοῖό. T ἐραννοῦ. 

.UÀ vé ἐπ “ὀργυιῶν, ἕρχος περεμήκετον ἄντην. 
2 φρουρεῖται, πύργοισι καὶ εὐξέστοισι μύδροισιν, 
i ἑπτὰ πέρι στεφάνοισι κυχλούμενον. ἐν Ó ἄρα 701666. 

χαλκήρεις nóhc αὐ εἰσὶ πὲλ ὠριον ἐν δ᾽ ἄρα ταῖσν οι 
"τεῖχος ἐπεϑρώσκει, περὶ δ᾽ αὖ χρύσεια ἐπαλξεις. 

b αὐτάρ ἐπὶ σταϑμοῖο πυλῶν τηλῶπιες ἄνασσα | 

| ioraves, αἰϑύσσουσα πυρὸς σέλας, ἦν τένυ K0Àyo6 
"Ζρτεμιν. ἐμπυλέην κελαδοδρύμον ἱλάσκονται, 

: δεινὴν ἀνθρώποισιν ἐδεῖν, δεινὴν τ ἐφαχοῦσαι, 
δὲ μῆ τις τελετὰς πελάσει καὶ “ϑύσϑλα καϑαρμών, 
ὅσσα περ ἀρήτειρα καϑάρματα μύστις ἔχευθεν, - 

ἑ δεινολεχὴς. ηδεια, Αὐυτηΐάσιν αἶγα κούραις. 
M. οὐδὲ τις ἐνδοτέρω κείνην ὁδὸν. εἰφεπέρθησεν 819 
᾿ς ἑἐνδαπίος, ξεῖνός τὲ βροτῶν. ὑπὲρ, οὐδὸν ἀμείψας". 
(o Eye γὰρ πάντῃ δεινὴ) ϑεὸς ἡγεμόνεια, 

| λύσσαν éi τγείουσα πυριγλῆνοις σχυλάκεσσιν, 
ἐν δέ σφι Up TO. μυχῷ ἕρκεος ἄλσος ἀμείβει, 
᾿ δένδρεσιν, εὐυϑαλέεσσι κατάσκιον, ᾧ £v, πολλαὶ 
δάφναι τ ἡδὲ κρανεναι ἐδ᾽ εὐμήκεις πλατανιστου" 

᾿ ἕν δὲ πόσαι δίζησε κατῆρε ξὲς χϑαμαλὴ not, 
Ü ἀσφόδελος, κλυμενός τέ, καὶ εὐώδης αδίαντος, 
22 καὶ ϑρύον ηδὲ κύπειρον, QQLOTEQEOV 5. ἀνεμώνη, 
᾿δρμινόν τε, καὶ ἐἐρύσεμον, κυχλαμὶς t. dosi, 92e 

| — erocyoG, παιονίη τὲ, “πολυχνημόν᾽ T6 κατερνες" 
aW ̓  puogdop ap, πόλεόν τ, e ἡ δὲ veg «gv. δίχεαμνον" 

ΘΑ ΦΕ ἠδὲ χαμαίμηλον,, Hann τὸ μέλαινα, Ὁ 
 ἀλκείη, πάναπες, καὶ καάρπασον, ηδ ακονέτον, 
ἀλλὰ τε δηλήεντα κατὰ χϑόνα πολλὰ πεφύκει. 

μέσσον δ᾽ ἠερόμηκες ἐπὶ στύπος ἀλσεῖ πολλῷ. 
| ἥπλωται φηγοῖο, πέριξ κλαδεῶσιν ἐραννὸν. 

| ἐν δ ἄρα οἱ ̓χθυσείον ἐπικοέματ᾽ ἔνϑα καὶ eda 
ἄν ὕρπηκος, ταναοῖο δέρας, τὸ οἱ ἀμφιδοκεύεν, Co cA 
s - δεινὸς. ὄφις, θνητοῖς 0À00v τέρας, QU φατὸν εἰπεῖν. 
᾿ χρυσξαις γὰρ φολίδεσσιν ἐθϑείρετοι, ἂν δ᾽ ἄρα πρέμνον 
*  emnànrotg 6Ax0i0t. φορεύμενος, ἀμφεπολεύει 
^ cni χομοαεζήλοιο zog, ποτὶ κῶας ἀμείβων, 

-- 
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φρουραῖς 2s ἀκμήτοις ἐπιμαίεται ἄμμορος [^ ic 5 
γλαυκοῖς. ἀμφ ὄσσοισιν ἀναιδέα κανϑὸν ἑλίσσων. | 

"rag Enel χκλυομὲν τὸδ᾽ ἐτήτυμον, ὡς ἐτέτυκ pi 
ἀμφὶ τε Movvvyiue ᾿Ζκαάτης, φρουρῆς τε pops. 

a ad 

9 εἴ 

πανϑ 000 0i κατέλεξεν ἀριφραδέως 7 Ἴηήδεια, 

,διζόμεϑ' οἶμον ἄελπτον Οἰζυροῖο πόνοι, | gto 
ὡς κε οἱ “Ιγροτέρην αἰειλιξάμενθε “πεπίϑοιμεν,, "WD 
"δ᾽ ὡς ϑῆρα πέλωρον ἱκοίμεϑα, z090 ἀνελόντες τας 

Drop ἀπονοστήσαιμεν ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν. pon 
gut τότε δὴ μετὰ πᾶσιν ὁμόκλεεν. “ἡρώεσσιν. Δ τ: 

Mo oe (0 γὰρ vr ἐδαὴ σφῇσιν ταδε μαντοσύνῃσιν), Ὁ 
óqo. ἐμὲ γουνάσσωνται, ἐπιστείβουσέ οὗ ἔργον. Ἂν 
“ἄρτεμιν ἱλεῖσϑαι, ϑέλξαι 8᾽ ̓ὕπερηνορο ϑῆρα. mor 
ὡς οἱ μὲν Àtocovzo περισταθόν" αὐτὰρ ἔγωγε | 
"isoviànv ἐκέλευσα, δύω CN ἂμ α φῶτε πραταιῶ, 
ἔχ. ἀστορὰ, e v doduuos καὶ mug ἀγαϑὸν Πολυδεύκεα, 
ἥόψον T unsiónv, iva? πρὸς τέρματα μι Sov. οὗν 
αὐτο ἐ ἐμοὶ ἤ7ηδὲε ELO. συνέσπετο μούνη απ ἄλλων. à 
ἡνίκα δ᾽ εἰς σηκοὺς ἱκόμην ν ζαϑεόν (555 ϑεράπνην, 

χώρῳ ent πλακπόεν VrL βόϑρον τρίστοίχον OUED, . Ὁ 
gitgoug E αἀρχεύϑοιο καὶ αζαλέ ἕης ἀπὸ κξδρου, 
ῥάμνου T ὀξυτέροιο, πολυκλαύτων T αἰγείρων, 
ἘΠ φέρων, γήησα πυρὴν ἕντοσϑὲ βόϑροιο. ἕν 
πολλὰ δὲ MOL (ege qeouas. Prieto Μήδεια, 
φωριαμῶν ἀνελοῦσα θυώδεος ἑ $ αδυτοιὼ. π᾿ 
αὐτίκα δ᾽ οὐλ οπλασμαϑ' ὑπὸ πλεκτοῖς ἐπονεύμην, οδυ- 
ἕν δὲ Tv ἐνέβαλλον, ἐδ ἕντομα ϑυματὶ ἔρεζον, 
σκύμνοὺς ste eue) avare σκυλάκων τρισσοὺς isgevoeg. - A. 
αἵματι δ᾽ αὖ χάλκανϑον ἐδὲ στρουϑεῖον jjasus 
κνῆκὸν τὲ, σχεστὴν T. ἐπί τὲ ψυλλεῖον «ηδές,, | 
ἀγχουσαν z ἐρυϑρήν, ἐδὲ χάλκεμον.. αὐτὰρ ἔπειτα 
γηδύας ἐμπλήσας σκυλάκων, φιτροῖς ἐπέϑηκει ve j 
ὕδατι δ΄ αὖ μέξας λοιβὰς χεόμην περὶ βόϑρον, : ἐς ε 
ὄρφνενα ϑ᾽ ἑσσάμενος φαρή, up απεχϑέα χαλκὸν. 
μρούων ἑλλισάμην, αἵ ὃ ὀτραλέως νπάκουσαν, b Á 

Ü ἤξασον κερεώνοιξ ἀμειδητοίο, βερέϑοον, PUR gt 

Τισιφόνη ἢ τέ. καὶ Apo καὶ δῖα JMryenpm, ὃ 
πεύκοις αζαλέαις qórtov. G£À«g αἰϑυσοονσαι, 

- zr 

-— 
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καίετο δ᾽ αὐτίκα Bá gos, ἐπεσμαράγει δ᾽ ὁλοῦν πῦρ᾽ 

E. «λῳνὺς δ᾽ αἰϑαλόάεσσα χυϑη περιμηκεῖ καπνῷ. 
" — αὐτίκα δ᾽ ἐξ ideo διὰ φλογὸς ἠγέρϑησαν 
E “δειναὶ ϑαμβήτειραι,, ἀπηνξξες, αἀπροφύρατου. , Ἴ 
T ἢ uiv γὰρ δέμας ἔσχε σιδήρεον, ἣν καλέουσιν 
β ἘΌΜΙΝΗ χϑονιοι" σὺν δ᾽ αἰολόμορφος ἵκανεν, 
| τρισσοκάρηνος. ἐδεῖν 0À00v τέρας, οὔτι δαϊκτόν, 

- Ταρταρύπαις ᾿Βχάτη" λαιοῦ δέ οἱ ἔσσυτ᾽ ἐπ μου 580 
ἵππος. χαντήξες᾽ κατὰ δεξιὰ δ᾽ ἦεν αϑρῆσαν 
λυσσώπις σκυλαάκαινα" “μέση δ᾽ ὕφις ἀγριύμορφος, 

T χερσὶν δ᾽ ἀμφοτέραις ἔχεν ἄορα κωπήξντα. 
L^ ἐγκυκλέαι δίνεον δὲ περεξ βόϑρον ἔνϑα καὶ ἔνϑα 

! ΤΙανδώρη ᾿Ὠχάτη LE συνεσσεύοντο δὲ Ποιναΐ. b 
LE. ἐν δ᾽ ἄφαρ ᾿ἀρτέμεδος “φρουρὸν δέμας 7) "ks gonéts 

πεύκας éx χειρῶν, ἐς δ΄ οὐρανὸν ἤραρεν. ὄσσε. "V 
| σαῖνον δὲ σκύλακες πρόπολοι, λύοντο Ó ὁ θχῆες , 

᾿κλείϑρων͵ ἀργαλέων, ἄνα δ᾽ ἔπτατο καλὰ ϑύρετρα, 
A | τείχεος ευρυμενοῦς, vnegaívero δ ἄλσος ἐραννόν. 990 

αὐτὰρ ἐγὼν ὑπὲρ οὐδὸν ἔβην" τῆμος δὲ τὲ κούρη 
ο ήτεω Mose, xai "díoovog. ἀγλαὸς υἱὸς, 
᾿ Ζυνδαρίδαυ LE ἤπειγον ὁμοῦ, σὺν δ᾽ ἕσπετο JMowog. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σχεδόϑεν κατεφαίνετο φηγὸς ἐραννή, 
nonis τὸ ξενίονο, Zo καὶ βώμεος ἕδρη, | 
evo δράκων. ὁλκοῖσεν vu ἀπλήτουσιν ἑλιχϑ εὶς 
δινεύων ανᾶξ £e kan βλοσυρόν Té γένειον, | 
ἂν δ᾽ oÀo0v συρεξ "RU ἔδραχεν ἄσπετος «ito. 
δένδρεα, δ᾽ ἐσμαραγησε κραδαινόμεν᾽ ἐνϑα καὶ ἔνϑα —— 
“πρυμνόθεν "ἔχ ῥίζης" ie ynos δὲ σύσκεον ἄλσος. 1000 
αὐτὰρ éu 40 ἑτάρους τρόμος. ege νόσφι δὲ μούνη 
ηδεν ἐν στέρνοισον ακαμπξα ϑυμὸν ἐνομαὶ 
δρέψατο γὰρ παλαάμησέ λυγρῶν αἀποϑρίσματα διζῶν. 
καὶ τὸτ ἐγὼ φόρμιγγος ἐφήρμοσα ϑέσκελον ong. 

χλαγξας δ᾽ ἐξ ὑπάτης χέλυος, βαρνηχέα φωνὴν 
σιγαλέην. ἄφϑεγκτον ἐμοῖς ὑπὸ χείλεσο. πξμπον. 2 
κλῇξα. γὰρ ὕπνον ἄνακτα ϑεῶν πάντων τ cv οώπων, 
ὄφρα μολὼν. ϑέλξειε μένος βοιαροῖο δράκοντος. | 

| ῥίμφα δέ μοι, ὑπάκουσε,  Kurqgiüa δ᾽ ἧκε ἐπὶ γαῖαν, 
᾿κουμήσας δ᾽ ὅγε φῦλα πανχμερίων ανϑρώπων, τοῖο 

* 



πηγάς τ ἀενάων ao fiin ποταμῶν τὲ ive a 
ϑῆρας T οἰωνούς. 1, τὰ τὲ ζώει τὲ καὶ i ἕρπει, Txpesn. 
evvato. ἤμειψεν i ὑπὸ χουσέαις πτερύγεσσιν. ἀπο. 
e δ᾽ ἐπὶ στυφελῶν ᾿Αόλχων εὐανϑέα, χῶρον" 
κῶμα Ó ἄφαρ κοατέμαρψε πελωρίου € ὕσσε Op ἐκ 

ἰσοπαλὲς ϑαναάτῳ᾽ δολιχὴν δὲ τέ οὗ χϑονὶ δειρὴν 
: Ox καρηβαρέων idend ϑάμβησε, δ᾽ ἰδοῦσα. ME os 

αἰνύποτμορ' JMaósux xal «Ἴΐσονος eyla0v vim ὃ 
| Za ἐπιϑαρσύνουσα ϑοῶς πρέμνοιο λαβέσϑαν /..1020 
adag χθυσεόμαλλον. ὃ δ᾽ ovx ἀπίϑησεν ἀκούσας" 
αὐτὰρ, ἀξιβάμενος δέρας ἄπλετον ha eni vad, ess. 

Ss. 
eur ut 
TE TID iT : 

- 

“Ηρῶες Δ fwvot Hey en j 60V, er δ ἄρα χεῖραθ 
& (ϑανάτοις. neige, οἵ οὐρανὸν εὐθὺν ἔχουσιν. (awe ee. 
ὡς or μὲν meos κῶας ὁπώπεον᾽ αἶψα δ᾽ 4intqe ^ Xu A 
αμφεπὸλ cv ἤκουσεν αποιχομένην Mijbecov. (aee 
χα δ᾽ dg yero ἐπετέλλετο λαὸν ἀγεῖραι, t idega 
καστεύεεν. οἱ ἱ παῖδα κασιγνήτην xot ὅπατρον". | 
ἀλλά οἵ ὠκὺς ἕπειγὲ παρὰ προχοὰς ποταμοῖο 2: : 

eg λόγον Τρώων, ἐκεχὲν δ᾽ ἄρα παρϑένον. αἰνήν., | 1032 
ἐξ δὲ oi ἀστροχίτων μέσσην παφαμειβε πορείαν. —— 

ex δ᾽ ἐτελεῖτο δόλος στυγερὸς. χαὶ κῆρες αἰδναί,, 
ϊηδείης ὑπ ἔρωτος, ἐρικλυτοῦ duvorow, . 
ὃν δα καταχτείναντες exi προχοὰς μεϑέηκαν 4 i 

0gvvévov TOT 010" φέρεν. δ᾽ Ore κύματι ache 
ϑεινόμενον δίναις δ᾽ εἰς κῦμ «Aog ἀτρυγέτοιο, Ὁ 
κξλσεν ὑπὲρ νήσων, ᾿ἀψυρτίδας ἃς καλέουσιν. 
αλλά οἱ οὔτι λάϑον AU ἐπόψεον, οὐδὲ ϑέμιστας, Aga 
eve ἐπεὶ νηὸς μὲν ἔσω κίον, 10. ἐχάτεροϑν 7 - 
ὕχϑης πείσματ᾽ ἔχοψαν, ὑπ᾿ εἰρεσίησι, ̓ϑοῇσιν δ ̓ 1οάο 
πλεῖον ἐπειγόμενοι ποταμοῦ τόμον᾽ ουδὲ xot dé 
πόνσον. ἐπ ἰχθυόεντα διὰ στόμα Φάσιδος εὐρὺ 
ἑέμεϑ'" ἀμπλαχίέη δὲ φορεύμεϑα, πολλὸν ὁπίσσω 
αἰὲν ἀναπλείοντερ᾽ ἐλείπειο δ ἄστεα, Αύλχων. a 

ἀφραδέσεν ἤζινύαες, óvog eor δὲ og. ἄμπεέχεν. sogni 
αὐτὰρ ἐπειγόμενον ϑέομεν óoov. ἀφραδίῃσιν, d. 
μεσσάτιοι πεδίοεο᾽ βροτοὶ δέ μεν ἀμφινέμονται, 
Τυμνοί, Βουονόμαι ve, καὶ ““Φρκυὲς per cr 
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—— K& bitu z ἀνδρῶν φῦλον," Σιυδῶν τ᾽ ἀγερώχων", 
ὲ οἱ νάσσαντό. μεσηγὺ -Χαρανδαίων αὐλώνων, ^ s 71: 

Καυχάσιον παρα πρι ove, διὰ στεινῆς ᾿Αρυϑείας. 
ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἀπ᾿ e [774 go ἐς «v τερψίμβφοτος 706, 

Ἢ ' ποιανϑεῖ νήσῳ 7tQOgexe 3i cid ἔνϑα τὲ δισσὰ ^ 
χευμασιν' ἀπλήτοισι, περισχίζουσι ὁέεϑρα,. | 
Φὰασοίς t εὐρυμενής, ακαλαῤῥείτης Té Xugeyyne". 

- τὸν óc πλημμύρουδα διὰ χϑονὸς εἰς λα. πέμπεν ο. 
“αιώτις καναχηδὸν ἑλειονόμου διὰ 1 “ποίης. 

— φιαὶ τοϑ' ὑπὲ εἰρεσίῃ πλέομὲν διὰ νύκτα καὶ ἡμαρ᾽ 
| δισσαῖς, δ ἐν τριμόροισι βοὸς πόρον ἐξικόμεσθϑα, 
B. λίμνης ὄντα μὲσηγύ, βοοχλόπος οὗ ποτὲ Τιτὰν 1060 

ταύρῳ ἐφεζόμενος βριαρῷ πόρον ἐσχεσὲ λίμνης. 
o wei ju πανημέρἢησυ, πονεύμένοι inii pei 

αιώτας πρώτους ἀφιπανομὲν coo χίτωνας" | 
708 Γελωνὸν ἐϑνὸς, ᾿δαϑυχαίτων τ Gnàerü φῦλα, 
“Σαυρόματας τε, T ero, καὶ Τυμναίους, Κέκρυφας, τὲ, 

1 “Αρσωπάς t ̓Αριμασπά T ἑϑνη, πολυπαμονα λαόν, 
| ὧν. περινανέτάξι γενεὴ Movie λίμνην, 
r evrep. oi Mivvsot δύην. ἀμέγαῤτον᾽ ̓ ἔθηχαν. 
ἀ ᾿ἀϑάνατοι, ἜΗΝ, Ὅδ βυϑὸν᾽ Nrwaeryeqev dug, 

L πὸ ades. Ὁ à 1079 

ὄχϑῃσιν ̓ ϑαμαλῇσιν ἀϊτοβλύει αἰπὺν ὄλεθρον, 
wo 9o ἑλαυνομένη" καναχή |j δέ τοὶ ̓ ἀσπετος ἁλμῆ- 

ἀρκτῴοις περάτεσσιν ἐπέρχεται ᾿Ωχεανόνδε. . 
| τῇ ῥα 700^ umo eioo. δια στόματος κίεν ᾿ργωώ | 
-- ἔννξα μὲν νύχτας, τὲ xai ἤματα μοχϑίζοντες, 
3 Aeiopey θα xol ἔνϑα βροτῶν ἀγχήρεα φῦλα, 

ΤΙαχτῶν, ̓ Αρκτείων τὲ γένος, Zelo T. ἀγέρώχων;, 
τοξος όρους τὲ Σχυϑαὸ, πιστοὺς ϑεράποντας ᾿Αρηος, 

4 Ταύρους T ἀνδροφάγους, ot ἀμειδέα ϑύυσϑλα φέρουσι 
p Movvvghy, βόδτέῳ δ᾽ ἐπιδεύεταν αἵματι x gio 1080 
i ἂν δ ἀρ “Ὑπερβορέους, Νομάδας, καὶ Ko ἀσπίον ἔϑνος. 
e αὐτὰρ, ἐπεὶ δεκάτη ἐ ἐφανὴ φαέσίμβο ὁτος ηώς, | : 
3 “Ριπαίους αὐλῶνας ἐκέλσαμεν, ἐκ δ᾽ ὁ ἄφαρ gym 

jj Lac oece διὰ OrttvOLO εέϑρου" 
ἔμπεσε ὃ ᾿ξκεανῷ ᾿ ̓Αρόνιον δέ ἑ κικλήσχουσιν 
πόντον. ̓ Ὑπερβύρευι μέροπες, MN vé ϑαάλασσαν, 

/ ᾿ | 
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pcs. ouch πιϑήσας πηδι BE Vx 

m δ' ἐϑορὲν δισσῆσι βιαζομένη et P. ἘΠῚ 
ἀλλ᾽ Que εν μογερῇσιν Mer uf Heroin. 

χεῖρὲς ἘΣ OUXÍT. ἔμεμινον, ἀκηχέμενου δὲ φίλον. wo 
πῇ χέας ἀμπλέξαντες, ἐνηρείσαντο μέτωπα, ἘΠ 
δρῶ ἀποφύχοντε" κέαρ δὲ τὲ τείρετο λιμῷ. RNC 
᾿Αγκάῖος δ᾽ ἐξᾷλτο, χαὶϊάλλους πάντας ὄτρυνεν T 
ἥρωας, μαλακοῖσι 7 παραιφάμενος. ἐπεέσσιν. 4M 
of δ᾽. ἐπεὶ οὖν τέναγός Ἔδι. CE 
βάντες ὑπὲρ τοίχων, ἄλαδεσᾳ vod a0dqu. pierna, 110 
ee δ᾽ do αρτήσαντο πολυσερέπτουσε καλωσιν,. 
πρύμνης ἐξ ὑπατης δολιχὴν μέρμεϑα, βαλόντες, ἍΝ 
doyoc T yuaiog re, καὶ ἀρχας δῶκαν ἑλέσθαι. 
ἥρωσιν. τοὶ δ᾽ αἶψα δὲ αἰγεαλοῖο Oeovreg 
σῦρον ἐπειγόμενοι" συν δ᾽ ἕσπετο ποντοπόθος γνῆυς, 
τέμνουσ υὑχρα κέλευϑα παρ ἀξέστοις. κροκαλησιψ. . - 
Em γὰρ οἱ λιγὺς οὖρος v ὑπὸ φενοιῇσιν. ὄρενεν. eq NE " 
βυχτάων ἀνέμων κενὴν δ᾽ Le κωφὰ δὲ πόντος 
seid ὑπένερϑ᾽ ᾿Αλίκης, κειὶ “Ζηϑύος 3 ἔσχατον ὕδωρ. 
αὐτάρ. ἐπεὶ ἕκτη φαεσίμβφοτος ἤλυϑεν 20g, ic 1110 
ἔϑνος ὃς ἀφνειὸν καὶ πλσυσιίον ouod ETT 
AMoxpofiov, or δὴ πολέας ζώουσ᾽ ἑμαυτοῦς, A d ue pM 
δωδέχα χελ ἐάδας μηνῶν & πατονταἑτήρους 
πληϑούσης μήνη E χαλεπῶν ἔχτοσϑεν ἁπάντων 
αὐτὰρ ἐπὴν μῆκος. τὸ πεπρωμένον ἐξανύσωσιν, τὰς 
ὕπνῳ. ὑπὸ γλυκερῷ ϑανάτου βάρπεουσι τελευτήν. Ns: 
οὐδ ἄρα τοῖο μέλειν βίοτος καὶ sy ἀνϑρώπων, Me 
ποίαις, δ ey μεσάταις μελεηδξα φουβὰ IAN; 
£907 UA ἀμβροσίῃ Oetov ποτὸν ἐξαρύοντες, dit εἷς 

παντὲς ὁμῶς στίλβοντὲς ὁμηλικίην ἐρατεενήν., 1120 

εἰεελεχέη δὲ οἱ αἰὲν ἐπ ὀφρύσι γεῦσε “γαλήνη v vnd E 
παίδεσιν ἠδὲ τοκεῦσιν, ἐπεὶ φρεσὶν οἷδαν ἑοῖσιν. «t 
αἴσιμα, τὲ ῥέζειν πεπνυμένα τ ἐξαγρρεύειν. ΣΆ 
καὶ τοὺς μέν δ᾽ αϑοόους παραμείβομβιεν, αὐεαλόνδε ὦ 
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ποσσὶν ἐπιστείβοντες. ἔπειτα δὲ Αιμμερίοισιν UE 

αἴγλης ἄμμοροί 
yo ϑοὴν ἐπάγοντες ἱκανομὲν, οἵ óc τε μοῦνοῦ 

σ᾽ πυριεδούμου ἠελίοιο. 
ἕν μὲν. yuQ Pinutov ὅρος καὶ Καάλπιεος αὐχὴν 
ἀντολέας εἴργουσ o^ ἔπι ol [ κέκλιταν δὲ πελωρήη ι 
ασσον ̓ ἐπισκέδουσο μεσημβρινὸν ἠέρα Φλέγρη᾽ 1150 
δείελον αὖ χρυπτουσι φαος ταναηκχξες "Ἄλπεις 

sel VOLOUM fegOzt eov, e ἰχλὺς 0 ἐπικέχλιται αἰξί, 
ἔνϑα δ᾽ «φορμηϑέντες" ἐπειγομένοισι πόδεσσιν 
ἵξομὲν oy roc oruge ἑλὸν καὶ ψήνεμον αχτήν, 

— ἔγϑα meo cup ὕξζων ποταμὸς δίνησι βαϑείαις 

ὙΠ 9 Ὑ ΨΌΞ, m -- 

ÜDeisu χουσορόας eov :: :-ρυεροῦ διὰ χώρου, 
ἀργυροειδὲς ὕδωρ προρέων" λάινη δὲ; πελαινη. 
ανδέχεται παταγεῖ δὲ προ 0; χϑῆσεν ποταμοῖο, 
δένδρεα, τηλεϑόωντα ποτὶ χέρον, οἷσί τὲ καρπὸς 
βέβοιϑεν νύκτας τὲ καὶ ἡμᾶτα συννεχὲς αἰεί. 11£59 
ἔνϑα δὲ. οἱ χϑαμαλὴ τὲ χαὲ εὔβοτος “Πρμεόνεια, 
τείχεσον ηρηρεισταν ἑυχτεμεναις en αγυιαῖς. 
ἕν δὲ γένη ζωουσε δικαιοτάτων ανϑρώπων,. 
οἷσεν ἀποφϑιμένοις. ἄνεσις ναύλοτο τέτυχταε. 
καὶ Ó αὖ οἵ ψυχαὶ μετέχίαϑον eig d ycpovro 

: πορϑμίδος 2 ἐκ γλαφυρῆς" σχεδόϑεν δέ οἱ εἰσὶ πόληος 
αἀθῥηκτοί T dino πύλαι, καὶ δῆμος ᾿Ονείρων. 
αλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ “τῶνδε zóÀtrv καὶ ἤϑεα λαῶν 
σφῇ ἄτῃ βαρὺν. οἶτον ἀναπλήσαντες. ἔβημεν, 

δὴ ῥα τότ᾽ ᾿Αγκαῖος vi). ee. κίεν" αἶψα δ ἑταίρους 3150 
εἰςβαίνευν. ἐχέλευσξε χεκμηότωας ἄμμιγα πάντας. 

τοὺς ὅγε aoi uuo: προφηῦδα μεελεχίοισεν" 
Tyre φίλοι τὸν ko χϑον᾽ ἐπεί vo τοῦ οὔ τὰ χέρεζον. 

Bop. ἀναστήσεσθαι ἐπιφρίσσοντα ao ἤδη ^ 
(xaT, Ζέφυρον καταδέρκομαι" ουδ᾽ αἀτέχμαρτον 
ὕδωρ fixsevoU κὲλ αρύζεται ἐν ψαμαϑοιίσιν. 
ἀλλὰ ϑοῶς ἱστὸν μὲν ξνεστήσασϑὲ μεσόδμῃ, | 

* 

λύσατε δὲ; προτόνοις οϑόνας" €x δ᾽ ὅπλα χέοντες, 
σφίγξατ᾽ ἐπισταμένως, τοίχων ἑκάτερϑε βαλόντες. 

e οἱ μὲν τὰ ἕκαστα πονείαϑον᾽ ἐκ δ᾽ ἄρα κοίλης 

màs uy. oHm Touegeac EX aye φηγός, 1161 
TY nob ὑπ ᾿ργῴησε, τομαῖς ἡἠῤμόσσατο Παλλάς" 

C 
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γῶν! uoc φορέεοχον. ἐπεί νύ οἱ αἰὲν *Howwig 

αἵμκατος ἐμφυλ 0L0 δεδουπότος ἡ “ἀψύρτοιο" A ac NES 5 
SNP ESAME 

ὑστερόπους ἕπετου" oméQyer δὲ voL, dun zv " ἐξ d 

vir y& δὴ λυγρῇ τὲ καὶ αλγεινῇ καχότητη, ΠΝ 
ἑξομαῦ, ἢν νησοισεν ᾿Περνίσεν ἄσσον ἵκωμαι. m T τος 

: δὲ γὰρ μη. 7 ἱερῆσεν ἐπιγναμιψαντέρ dxonow | 
κόλπον ἔσω γαίης τὲ καὶ ἀτρυγέτοιο ϑαλάσσηρ, ^" 3 

ἵξεσϑ᾽, ἀμ πέλαγός 46V ᾿“τλαντυκὸν ἐκτὸς. ἵκωμαι. xz 

“(ὃς εἰποῦσ αὐδὴν κατερήτυεν" ev δ᾽ ἄρα Poft τ 
παχνώϑη Mwvnot διαμπερές οὐ γὰρ ἔμελλον ἐν 
σχήσειν ÀUyQOV ὄλεϑρον, ̓ ήσονος εἵνεχα. φίλερων.. [op 
πολλὰ δὲ μερμήφεξζον, evi epi πευπαλίμῃσιν, NN 
2) οἵ αἀποφϑίσωσι καὶ ἐγθ UGL χκύρμα βάλωσιν "d we i 
αἰνολεχῆ Τηδείαν, ἀποστρέψωσι δ᾽ ̓ δριννύν" * 328a. 
εἰ μη ἄρ ὀξὺ ψύησε περικλυτὸς, “ἀἴσονος υἱός; tscb 
καί oi λισσόμενος ϑυμὸν κπατερήτυ ἕχάστου. —— ape 
αὐτάρ, ἐπεί ὁ αθχοῦ ἐτυμηγόρον ἕκλυον αὐδήν,, e Ὁ 
Ἦντο παρὰ σκαλμοῖσί, ϑοώς, λαζοντο, δ᾽ ἐρετμά., iuc. Ww 
᾿ἀγκαῖος δ᾽ οἴηκας ἐπισταμένως ξἐεύ σε  Ν 4) 

9 δ᾽ ἄρα νῆσον ἄμειβον ᾿χεονίδα᾽ καί οὗ ὄπισϑεν 
Ito “καταΐγδην. δνοφερὴ ϑρομέουσα ϑύελλα, 
ὃν δ᾽ οϑόνας κόλπωσε᾽ ϑέεν à cg ep ὑγρὸν ἐπὶ oia 
νῆυς. οὐδ og τις ἔτ᾽ αὔτες ἀναπλεύσεσϑαι cien 
2 ATETO' δωδεκατη eo ἐπηϊὲν ἢ )ριγένεια. d 1199. 
οὐδὲ τις ivo ἢσιν ἑνὶ φρεσὶν, ὁππόϑ' co ἐσμέν, 
εἰ μὴ ἐπ᾽ ἐσχατεαῖς ἀκαλαῤῥόου ᾿Ωχεανοῖο : | 
duyusve tigévomotv Co yao "TUALGEQU moe) mU 
nj σον πευχκήξσσαν, i εὐρέα δώματ᾽ ἀνάσσηφ, ἐξ, ΣΤ 
“Μή ἤμητρος" πέρι, δ αὖτε μέγα νέφος ior ARA jx 
ὧν πέρε μῦϑον ἅπαντ᾽ ER UEG, JMovgeis δαΐφρον,, τ ἢ 
ὡς ποτὲ Φερσεφόνην τέρεν ἄνθεα gt go? δρέπουσαν 
ἐξάπαφον συνόμαιμου ev ἑυρῦ τε καὶ μέγα isl 
euo ἔπειθ᾽ ὡς οὗ Πλουτεὺς χυανότριχας, UT oU. ie 
τευξόμενος κούρην ἐβιήσατο δαίμονος αἴσῃ τὺ fano 

y^ 
em 



«97 πάξας δ᾽. ἐξρερὲν διὰ χύματος ἀτρυγέτοιο. 0 
δὴ cor ἐγὼν ἀπόειπον ἐπιπλώοντα νέεσθαι. ὁ ὦ 

» cd Ee eni δηγμῖνα καὶ αἰγλήεντα τεέρεμνα, Ἔα ἢ 
E ̓οὔτις, συν vuv περᾷ μερόπων αἀνϑρώπων" 
οὐδὲ οἱ ἐστὲ "λιμὴν νηῶν. ὀχὸς αἀμφυελισσῶν, 
ἀλλά οἱ ἡλίβατος πέτρη) περὶ πάντα πέφυκεν ADU 

ὑψηλή; τὰ δὲ καλὰ φύει μενοξικέα δῶρα. 
καί δὰ οἱ οὐκ ἀπίϑησε vecig κυανοπρώφοιο pgs 
ἐϑυντωθ᾽ ̓ »γκαῖος, αϑαῤῥωώων δ᾽ ανέερεψε, 
σχαιὸν ὑπεγκλίνας. oci fov ev ΤᾺ ἐπεῖχεν 1216 
qui. τὸ XOT Ov 'πέρᾷν, ἐπὶ δεξιὸ δ᾽ εἰργὲ ϑέουσαν. 
ἡματὲ 8 τριτάτῳ ΧΙ four δόμον ἐξικόμεσϑα, | 
«Ἵἰαῖον ποτὶ ̓ χέθσον αλιστεφέας τὲ ϑεραπνας 

E δά οἱ: αἰγιαλ οἵσιν ἐκεέλύαμεν ἀχνύμενοι κῆρ, 
πείσματα δ᾽ ἐν πέτρῃσεν ἐδήσαμεν. αὐτὰρ düoowv 
νηῦς ἀποπροξηπε μολεῖν; ἐρέηρας ἑταίρους, 

διζομένϑυς, ét τ τίς oq Bgovàr. ἐπ᾿ ἀπείρονα γαῖαν 
“ψαιεταξ,» γνῶναί τε πολὺν καὶ 50e o AQ: uf 

Toi d doo ΄ὡμαρτηπὲ. καταντίον ἐοχόμξενοίφυν. 
κούρη, δια γνητὴ μεγαλόφρονος “ϊήταο, | 1229 

᾿Αελίου ϑυγάτηρ᾽ (λίρκην δὲ ἑ κικλήσκουσιν" 
" μήτηρ ᾿Δστερόπη. καὶ τηλέφανὴς ᾿Ὑπερίων), 
D » ῥα ϑοὼς. ἐπὶ νῆα κατηλυϑεν", ex δ᾽ ἄρα πάντες 

| ϑαμβεον, εἰφορόωντες" απὸ πρατὸς γὰρ ἐϑειραύ᾽ 
πυρσόϊς ἀκείνεσσον αλίγκεοι, ηἠώῤηντοῦ dox 

| ere δὲ dole πρόςοπα, φλογὸς δ᾽ dadlounev CUT. 
Le αὐταῤ' ἐπεὶ Μήδειαν ἐφέδοακεν ὀφϑαλμοῖσιν | 2 

Air «ολυπεομένην, ἑανῷ δέ οἱ BE παῤειὰς 
αἰδομὲ id “Ζλωρὸν jeg ὑπὸ στέρνοις αἀχαχητο" 

“τὴν 0b ἑποικτείρουσο προκύδανε, καὶ φάτο Αἰρχη" 1230 
hunt pr | EY 

j 

po ae 9 d dh τί TR σοὺ τοίην XPapus ὥπασε “μοῖραν; j 
E 9p γώδ ror λελάϑεσϑε, ταπὲ δ0 δέξαντες, ἵκεσϑεὶ 

ἰ νῆσον ἐφ᾿ ἡμετέρην. πανετώσιον, εἵνδχα jJtoTQ oc 
E. ag ime Auot ar τὸν ὑφ ue eoe: ὀλέσαντες 
"NL 

3 

9 id ἼΩ ὄμμε παϊρίσοιν dione ὥσοον ἱχέοϑιιο,, 
: Pn ὃ des € 2 



| oily. αγναγνίστουσιν ἀλιτροσύναις ἀχέοντε T DE 
peo ὁταν ἐκνέψησϑε Moog: ϑείοισι καϑαρμοῖς,, 
ον ἕος. ἐδιοσύνῃσι, παρὰ δ κροκάλῃσι Medo AS Ge 

οὐδὲ γὰρ ημετέροιο δόμου uie ἐντὸς ἱκέσϑαι | τοήο 
; προςφτροπίους" τοίῳ σφι ivógo πεπαλαγμένου 2 ἐστέ: 

αλλά οἱ αὐτίκ᾽ ἐγὼ πρόφρων. ξευνηϊα πέμψω, 
σῖτον καὶ μέϑυ λαρὸν ἔχειν, σὺν τὲ Kane: πολλά. 

ϑι- | 

-- 

EL 
: 

Eom. εἰποῦσ ἄψορδον ἀπέπτατο᾽ vii à μέσσῃ ^ 
δαιτὸς τ ηδὲ ποτοῖο τετυγμένα τεύχε ἔκεφεο. οὖ, ἦς 
αὐτὰρ ἐπειγομένοεσι ϑέεν Aeyug 0v9og. αἡναι ἐδ 
καὶ τότε λυσόμενοι κξέγηρ. απὸ πείσματα γψήσου, 

κῦμα διαπρήσσοντες ανὰ στόμα Ταρτησσοῖο 4s 
ἱκόμεϑα, στήλῃσι δ ἐκέλσαμεν ᾿“Πρακλῆος. oe QN 
ἄπραις δ᾽ eu ἱερῆσν Διωνύσοιο ἄνακτος  — 1250 
μἰμνομὲν ἑσπερεοι" δαυτὸς δὲ. οἱ fero Ouubgs. à! 
2,4108 δ᾽ αντολίῃσεν ἐγείρετο φωςφύρος αἴγλη), 

6009.0, εἰρεσίαις γλαυκὴῆν ἐχαρασσομεν ἅλμην, 
“Σαρδῷον Ó ἱκόμεσϑα βυϑόν, κόλπους zt uU E 
ψήσους T «Αὐσονέας, Τυῤῥηνάς 9. ἱκόμεϑ'. axes. 
αὐτὰρ, ἐπεὶ “ιλυβαιον b Ἠχέτα πορϑμόν, τ 
τριγλώχενα τὲ νῦσον ᾿ἐπέσχομεν. ᾿Εγκελάδοιο,, 
ivan τὸν φλὸξ οἱ ἐρητύξι μεμαῶτα, dh E 
δὴ τόϑ' ὑπὲρ πρώρης θὁλοῦν περιέζεεν. ὕδωρ. 

γειόϑεν, ἔκ κμυχάτου δὲ βυϑοῦ ῥοίρδησε. Χάρυβδυς. χαῦο 
κὕματε καχλάζοντι, καὶ ἱστέον ἄκρον ἵκανεν. dten 
enc Ó cg αὐτόϑε of καϊεέχὲν. δόος, ουδὲ μὲν δία 
προπροϑέειν, οὐδ᾽ αὕτις αναρῥωσασϑαι ὀπίσσω, 

| κοίλῳ ei λυγρῷ δὲ περισεροφάδην ἀλάλητο: 
apt τάχα of Óvcso0" dgyo κατὰ βένθε, pan. 
et un πρεσβίστη ϑυγαάτηρ ἁλίοιο γέροντος ue ue. 
εὐρυβίην ΤΠηλῆα πόσον λελίητο ἐδέσϑαν. ἘΠ Ὁ 
aieo δ᾽ ἔκδυ τὲ βυϑοῦ, καὶ óvcor ὀλέϑρου. ad 

T 

“ργῴην ἄχατον, XUL ὑπ iàvog. “ἐξεσάωσεν. εἶς RR 
δὴ τότε οἱ πλώοντὲς ἐπεσχομεν t Ov μάλα τηλοῦ. τρ7ο. 
προβλῆτα σκόπελον" πέτρη ὃ ἐφύπερϑεν ἀκ τὰ | 

τ E. 
6400016 χηραμόνεσσιν ἐπυϑρώσκουσα βιάταε εἰ Ῥη τα 
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πόντον ἔσω, “χαροπὸν. δ᾽ ἄρ᾽ en ἔνδοϑυ κῦμα. 
᾿ E. ue : * τὶ 

-- ἫΝ δ ἐφεζόμεναι, λιγυρὴν ὕπα ̓ χηρύουσιν. 
| κοῦραι, ᾿ἀνοστήτους͵ δὲ βοοτῶν ϑέλγουσεν ακουᾶς. 

δὴ} vort oi Mawvviow ἐφηνδανε πύστις αοιδῆς 
Σειρήνων" οὐδὲ σφε παραπλώσεσϑαι ἔμελλον. 
φϑογγὴν ουλομένην, χειρῶν δὲ οἱ ἧκαν ἐρετμά᾽ 
᾿Αγκαῖος. δ ἔϑυνεν ἐπὶ προβλῆτα κολωνόν᾽ 1280 
e ug ἐγὼ gogu ἐγγα τιτηναμένος παλάμῃσιν, 
μητρὸς. ung ἐχέρασσ᾽ ευτερπέα κόσμον αοιδῆς. 

"ἄειδον. δὲ λιγὺ κλαζων 07i ϑερκελον ὕμνον, 
ὥς ποτέ οἱ δήθεσαν αἑλλοπόδων ὑπὲρ ἵππων 
Ζεὺς ὑψεβρεμέτης, καὶ πόντιος ᾿Εννοσίγαιος. 

; αὐτὰρ, κυανοχαῖτα, χολωσάμενος pz [7 πατρί, 
- τυψὲ “υκαονίην γαίης κρηπῖδα, τρεαίνῃ, 

(0 xol δα οἱ αἴγδην. σχεδασεν κατ ἀπείρονα πόντον, 
γήσους εἰναλίας inevau τάς 0L ονόμηναν 
nu t. δὔβοιαν τ, ἔπι Ü αὐ Kvngov ἡνεμόξεσ- 

σαν. 1290 

TAE τότε φορμίέζοντος, P σκοπέλου. νεφόεντος 
E Σειρῆνες, ϑάμβησαν, ἑὴν. Ó ἀμπαυσαν ἀοιδήν. 

καί E μὲν λωτούς, ἢ ὃ αὖ χέλυν ἐχθαλε΄ χειρῶν. 

E P δ᾽ ̓ανεστονάχησαν, ἕπεὶ πότμος ἤλυϑε λυγρὸς 
P ᾿μοιριδίου ϑανάτου ἀπὸ δὲ σφέας δωγάδος ἄπρης 
p ἐς Bveoov. δίσκευσαν ἀλιῤῥοθίοιο ϑαλασσῆς, | 
rie δ᾽ eium δέμας μορφήν ὃ ὑπέροπλον. 

| Αὐτὰρ, ἐπεὶ καὶ τόνδε πότμον. παράμειψε, ϑέουσα 
᾿Ζργω, κῦμα δὲ οἱ πόντου. καὶ κόλπον ἵκανε, | 
Masimigio πλήϑουσα κατὰ προτόνων ἀνέμοισιν, 1300 

Kégxvgav ζαϑέην ἐξώκετο, τὴν oque ἕναιον 
ἔδριες εἰρεσίης καὶ ἀλεπλάγκτοιο πορείης 
Φαίηκες" τοῖσυν δὲ οἱ ἐδμοσύνησι ϑέμεσεας 
Αλκίνοος. κραΐνεσχε δικαιότατος βασιλήων. 

, πείσματα, δ᾽ «ἁψάμενοι πορσύνομεν ἱερὰ ϑέσϑαι 
“ Ζηνὶ πρρομῳνέῳ, καὶ ἐπακτίῳ dnd Aene. 

c ὅ 
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οὐ ν᾽" ἄρ᾽ Un elgeoinowv xi /J/OHEVOL GOQOSOrTI 

ψηυσὶν απειρεσίαις βοιαρὸς λύγος E 

Koiyov ᾿Εὐῥαύων ze, Χαρανδαίων; Σολύμω: dé 
διζόμενον Miwvog, ógo ἂν Mysia ἀγούντο τ 
ὄψεν eg Ziyrao πατρός, vigente δ᾽ ἀμοιβὰς on uda 

σφῆσιν αἀτασϑαλίησεν αἀδελφειοῦ χταμένγοιο. TOME 
αλλ᾽ ὅτε d κοίλου λιμένος μυχῷ, αἀσσον vro, gru 
eiu "ἃ ᾿“λκενόσιο δόμον κηρυχὲς ἔβαινον. Beg 
τῆς e αὐτοῦ͵ λὺν Ὁ. γοῦνα, “δέος δ᾽ ὥχθαινε παρειάς, 38 
uu oi ἑλὼν G ÉxoUGUY- ἑὸν πέμψειε δομονδδ. ᾿ς 0 

Φαιήκων. βασιλεύς, ἀναπυστα TÉ. ἔργα. γένοιτο. ROSA 

αλλ οὔ οἱ rcÓS μοῖρα τελεσσίνοος. κατέγξυσεν, Ltd o 

- 

Ἔ 

πρὶν δὴ οἱ Πελίαο δόμοις em λυγρὸν ὄλεθρον, ᾿ | 

αὐτῷ τὲ πρείοντι g £Qot χαχον. otov. doo. ES 
αλλ ὅτε δὴ βασιλῆος απηνξος ἔκλυον αὐδῆνν Hier 
᾿Αρητη. ῥοδόπηχυς E Axivoog θεοειδὴς, 456 SE 1 
᾿“λκίνοος μὲν Q 0x ἕπὲ τέλλετο DE 3B di tp 

í 1 SACRO EE 
κούρην equo (GTQOV ἄγειν, ἀπὲ νηὸς dusk, o gr 

* οδὲ Ἐπ Ὸ 3 E τεῖν * EXE ἐν ὃ 
à : x : : EO s ox 

πατρί rs ἑῷ τίσειξ dieu dieemgtovvéav, | d e ἔτι 
Mons δ᾽ ᾧκτεειρεν ἀγαπλὲ teri) βασίλεια, js | 
μείλιχα παρφαμένη δὲ τὸν ὃν πόσιν, ὧδ᾽ drip 

x τ τε 

"Qs μὲν δὴ φίλον i ἐστὶν ἀπό. σφ᾽ ὥσασϑαν ἮΝ 77. 
λέχερων τὲ στεθέσαυ, λῦσαί z ἔχ πυρσὸν ἔρωτος. 1556 
ϑυμαίνει μᾶλα γάρ. σφε ovata; -dqgodfs ila am 

ἀνδοάσιν 206 γυναιξίν, ὅτις τάδε μήσεταν εἰ M 
E μὲν κουρή. πέλετοαν. καὶ ἄχραντος ἵκόψεν, Ac m 
οἰχέσϑω πατρὸς τὲ δόμον καὶ ἐς te ᾿Δόλχων". 
εἰ ὃ αὖ νυμφεϑίοις θάθοες λέητρῳῷ re χλεϑεῖσα — ΩΝ 
παρϑενίην foguev, ἑὸς πόσις, αὖ haere ἀγέσϑω. pd ὦ 

&C URN CH act 4SAES 

"2e ἔφατ. ᾿Αλκενόῳ m. sipli Ὁ φρένας ἄλυϑε ubt 0g 
χαὶ ὁ οὕτω ταδὲ Tovro τελευτήσεσϑαν. debite E 
αλλ 90 οἱ gene de etd λαϑεν" hys bs. 70 b DE 
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| ἫΝ Υ | s 
"agg MG. προϑοροῦσα, τά οἵ μήτιον. ἄλωδές: am 1 

δὴ. τότε Mein ϑαλάμων πορσύνετο λέκτρον à 
H^ ris ἄν; ;exgosexn, πέρι δ᾽ ἑστορέσαντο χα- 

x μεῦνας, | 
ἀμφ᾽ εὐνῇ χρύσειον ̓ ἐφαπλώσαντες ἄωτον. 
αὐτὰρ, ἐπεὶ δορατέσσιν ἐπαρτήσαντο βοείας, 
τεύχεα TE, κρύπτοντε γάμων αἰδήσεμον. ἔργον, - 
καὶ τότε. παρϑενίης νοσᾳ ζετο χκούριον ἄνϑος ^' 

αἰνοόγαμος, Μήδεια δυραινήτοις ὑμεναίοις. 
αὐτὰρ ἐπεὶ βασιλῆος. ἀμύμονος ὄψιν. ἵκοντο 
K0À χουν καὶ i MwveL, καὶ ἐμυϑήσαντο, ἕκαστα, 155a 

ER τ ey 4ioovitis ἄλοχον ηδειαν ἄγεσϑαι 
᾿Αλκενόου, τοί v ὦκα λύονε ἐκ πείσματα νήσου. 
δὴ r0 ὑπ ἑἐρεσίησε, ϑέεν πολυηγόρος oro, 
᾿“μβρακίου κόλποιο διαπρήσσουσα κέλευθα. 

τὰ 

É " EvOu τί s  Movaeis E ηγενές, ἐξαγορεύσω, 

“ὅσσα παϑὸον Πηινύῃσιν. ὁμοῦ ποτὶ Σύρτεν αήταις, 
: ὅππως 4 ἐξεσάωϑεν ἁλιπλάγκτοιο ποϑείης 
ὅσσα τ ἄρ᾽ ἐν Κρήτῃ παϑ ον ἄλγεα τἑτληῶτες, 

χάλκειον. τριγίγαντα δοχκεύμενοι, ὄφρα κίχοεμεν, 
ὃς ῥά οἱ οὐχ ξίω λιμένων £n ocv ἱκέσθαι. 1560 

ἠδ᾽ ως ϑεινύμενοι βαρυη; éU κύματι πόντου, 
» δίμφα τε κυανέξησε βαρυνόμενοι veg ἕλῃσεν, 
E ἡλπόμεϑα 'σκοπέλοισι ,MtLavtiototw ἔχεσϑαν ἱ 

b ve ϑοην. Παιὰν δ᾽ ἄρ ἑκηβόλος. [T T ναίων 
E “ηλου͵ ἀπὸ χραναῆς. ἧκεν βέλος, ἐχ ὃ ἀνέφηνεν. 
E μεσσάτεον σποράδων" | ἀνάφην͵ δὲ ἑ πάντες οπίσσω 
| 'ψῆσον κικλήσκουσι, περιχτίονες ἀνϑρωποι. 

αλλ οὔ οἱ ϑέμες ἔσκε διαμπεϑὲς ἔξαῖον ἔρξαυ ; 

xiooviónv. e γάρ eu λύϑρον φέρεν ἄλτο Ó 
Ἢ : 0000 d 

 AMoig. 0105 MÜTEEV γὰρ ἐπιζαφελῶς ἡ Ὑπερίων. 1570 
αλλ 00 ὑπ ,δἰρεσέῃ Ἡαλεήτιδας ἱχόμεϑ' ἄκρας, 
Κίρκης, ἐνγεσίησεν ἀπορῥύψεσϑαυ ἔμελλον 
ἀράς T «ΑϊἸήτεω καὶ γηλετύποενον " Eowvév" 

δὴ τότ΄ ἐγὼ Muwveig ἄφαρ ἱερὰ λύτρα καϑαρμῶν. 
: C 4 

I 3 
L 
. 

E 

m 
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δέξα, n ἐλλισάμην γανήοχον ᾿Εννοσίγαιον 
ψόστον ἐπειγομένοις δομέναιυ, γλυκεροὺς τὲ τυχῆας. 

£ 

Kol ὁ ot μὲν m πλώοντες. ἑυχτιμένην E ᾿χωλκὸν. 
ἊΝ . 3 A sd c d 

ϑυνον ἔγω Ó ἱχομὴν ἐπὶ Ταίναρον ηνεμοέεντά, 
ὄφρά κεν ἕντομα ϑέξω eene ro e βασιλεῦσιν, 

A 

οἵ οἱ veg τεθίων βερέϑρων xÀni δὰς ἑχουσεν. 1380 
ἐγϑεν ὃ ὁρμηϑεὶς ἐσύϑην χιονώδεα Θρήκην, 
“4ειβήϑρων ἕς χῶρον, ἐμὴν. ἐς πατρίδα you 
ἄντρον Q εἰςεπέρησα περικλυτὸν, ἔνϑα ΓΕ pmo 
γείνατ yl λέκερους μεγαλήτορος Οἰαγρονο. 







Misses. δὴ, ἈΓουσαῖε, ϑυηπολίην περισόμνην, 
εὐχήν, ἢ. δή τοῦ ἡφερεστέρη ἐστὶν. ἀπασέων. 
E βασιλεῦ, καὶ "ere, καὶ οὐράνιαι φλόγες ἀγναὶ 

᾿Μελίου, Mine 9 ἱεροῦ σέλας, “στρα τὲ παντα᾽ 
καὶ συ, “Ποσείδαον jrevioye. xvii 94a, 

2 

Φερσεφόνη, rs agr) : “1ημήτηρ T ̓ ἀγλαύκαρπε, 
4 γτεμέ T ἐοχξαιρα, κόρη), zo 718 tDoiBe, 

0c Ζελφῶν. vetet ἱερὸν πέδον" ὃς τὲ μεμίσεωδι 
zung ἕν μακάρεσσιν, ἔχεις, Διόνυσε χορευτα" | 
᾿Αρές t. οδριμόϑυμε, xot "Hi elorov μένος ἁγνόν, 10 
αφρογενής τε ca, μεγαλώνυμα δῶρα “λαχοῦσα. 
καὶ συ καταχϑονίων βασιλεῦ, μέγ vm πείροχε δαϊμον' 
Hin τ, Εἰλείϑυια, καὶ “Ἡρακλέος uévog. 25^ ΡΟ 

| «oi TO "ixoooUvng τε xol voefllue. μὲγ ὄνειαρ 
κικλήσκω, Νύμφας Té xÀvrag, xol Πᾶνα “μέγεστον, 
«Hon, $5. αἰγιόχοιο, “εὸς ϑαλερὴν παράκοιτιν" 
Πνημοσύνην T ἐρατῆν, “Μούσας τ ἐπικέκλομαν «vag 

 €pr£o,, καὶ “Χαριτάς τὲ, καὶ ugue, 40 Μνιαυτὸν, 
odio T εὐπλόχαμον ϑείην, σεμνὴν τὲ Zona, 
Kovgireg | τ ἐνόπλους, d dei r, 1408 Ka- 

. βείρους, ; e 
καὶ μεγάλους Σωτῆρας, ὁμοῦ, “Διὸς ἀφϑιυτα τέμνα᾽ 
᾿᾿δαίους 16 ϑεούς, nÓ ἄγγελον οὐυρανιώνων, 
"Epustov. κήρυκα, Θέμεν θ΄, ἱεροσκόπον ανδρῶν, 
“Νύχτα τε πρεσβίστην καλέω, καὶ gosgogov "Heg, 
Hou τὺ; ηδὲ Zu, wal ἀμύμονα Θεσμοδύτειραν᾽ | 
Pelo, τ᾽, 3508 Kpórpv, καὶ ΤΖηϑὺν κυανόπεπλον, 

- 
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᾿Ωχεανόν τὲ μέγαν, σύν T Ὡκεανοῖο [ "aro 
᾿Δτλαντὸς τὲ καὶ “ἽἸῶνος | μὲ ὑπείροχον. ἐσχυν᾽ 
xoi Χρόνον 'ἀέναον, καὶ τὸ Στυγὸς, ,αγλαὸν ὕδωρ 

x * E 

MR τὲ ϑεούς" αγαϑὴν δ᾽ ἐπὶ vo oni IIoo- 
» ow Xu 

vocav "e ^. s 
Ui x 

pues οὐρανίους τὲ καὶ ES χαὶ por or 
«ei χϑονίοὺς καὶ ὑποχϑονίους, 50 ἠερεφοίτους 
καὶ “Σεμέλην, Βάκχου Té συνευαστῆφας ἅπαντας, | 

dvo, “Πευκοϑέην T6, ΤΙαλαίμονα z C PAISEAN. X 
Lina Q' ἡδυέπειαν, ἐδ ᾿Αδρήστειαν, ἄνασσαν". 
xai βασιλῆα μέγαν  Ασκληπιὸν, ἠπιοδώτην. Δ ὦ NI 
ἸπΠαλλάδα c ἐγρεμάχην κούρην» deep τε mae: 

TLGVTUG, - v 
καὶ: “Βροντᾶς, Αύσμου. τὲ μέρη πετρακίονος, M vx 
JMyrega zr ἀϑανάτων, E καὶ Myve κικλήσκω, 40 
Ουρανίην τὲ ϑεάν, ovv Ó ἄμβροτον ἀγνὸν "Ἄδωνιν, 
o χὴν τ᾽ ἡδὲ Πέρας (τὸ γὰρ enero πᾶσι μέγιστον) 
ἐλϑεῖν εὐμένέας,. κεχαρημένον ἦτορ ἔχοντας, ΣΝ 
τήνδε ἐόν ταὶ ἱερην, vd vr ἐπὶ eurn ja 

dns TMNOX EIX EKATHN. 

ΕἸνοδίην “Ζκάτην aate, Sag CRT ἐραννήν, 

οὐρανίην, χϑονίην Z6; aet ἑἐναλίην κροκόπεπλον, . 
τυμβιδίην, ψυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν, 
Πέρσειαν,, φειλέρημον, αἀγαλλομένην ce gout, DR 
vvxzeginv, σκυλακῖτεν,, ἀμαιμάπετον βασίλειαν, : 
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κλειδοῦχον ἄνασσαν, 
ἠγέμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐυρεσιφοῖτεν,, 
λισσομένοιες κούρην τελεταῖς ὁσίησε παρεῖναν, 
βουκόλῳ εὐμενέουσαν ael κεχαρηύτι p. 

ξῳ 

A, QD ΠΡΟΘΥΡΑΤΙΑΣ ϑυμίαμα, σεύρακα. 

K3591 uot, ὦ πολύσεμνε ϑεά, πολυώνυμε δαῖμον, | 
ὠδίνων. ἐπαρωγέ,. λεχών ἡδεῖα πρόςφοψε", MAL. 

QÀsQv cortigo, μόνη φιλόπαις, M Um 
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ὠκυλόχει᾽, Oy. «victa ϑνητῶν, “Ππροϑυραία. | 
b κλειδοῦχ, εὐάντητε, φιλύτροφε, πᾶσι προσηνής. 
β 3 κατέχεις, οἴκους πάντων, ϑαλίαις τὲ γέγηθὰς, 
β Avoitov , «goo, £970tot δὲ φαίνῃ ἅπασιν, 

συμπασχεις ὠδῖσι, καὶ εὐτοκίῃσι γέγηθϑας. 
δἰλείϑυεα, λύουσα πόνους δειναῖς ἐν ἀνάγκαις. 
μούνην γάρ σὲ καλοῦσι λεχοί, ψυχῆς ἀναπαυμα. 10 
ἐν γάρ. σὸν τοχκετῶν λαϑιπήμονές εἰσιν eviat. 

“Ἄρτεμις Εἰλείϑυια, καὶ ευσέμνη Προϑυραία. 
πλέϑυ “μακαιρα' δίδου δὲ γονάς, ᾿ἐπαρωγὸς ἐοῦσα" 
καὶ Gb , ὥςπερ. ἕφυς αἰεὶ σωτέείρα “προπαντῶν. 

ET JF ἌΡΑΤΟΣ ϑυμίαμα, δι οὐδὲ 
ἂν - 

UNS vxra ϑεῶν γενέτειραν ἀείσομαι ἡδὲ καὶ ἀνδρῶν. 
[Νὺξ γένεσις πάντων, ἣν καὶ Αὐπριν καλε σωμεν.] t 
κλῦϑε μάκαιρα ὅεα, κυαναυγης, ἀσεεθοφεγγής" 
ἡσυχίῃ χαίρουσα xot ngeutn πολυύπντ" ' 
eUug gobvrm, rep), φιλοπαῦνυχε, μῆτερ ογείρων" 
ληϑομέρεμν, ἀγαϑήν τὲ πόνων ἀνάπαυσιν ἐχουσα" | 
ὠπνοδότειρα, φίλη παντῶν, ἐλάσεππε, νυχαυγής" 
-ἡμιτελής, χϑονίη, 30. οὐρανίη πάλιν αὐτή) 
ἐγκυχλίη, παίχτειρα. διώγμασεν ἠεροφοίτοις" 
ἢ φάος ἐκπέμπεες ὑπὸ νέρτερα, καὶ πάλι, φεύγεις 19 
Eg ionv. δεινὴ. γὰρ αναγκῆ πάντα, κρατύνει. 
“ὺν δὲ, μάκαιρ ὦ INVE πολυόλβιβ, πᾶσι ποϑεινή, 

Devevimte,  «AvOUOOC λόγων. ἱκετηρίδα, φωνῆν, 
͵ ἐλϑοις ευμενέουσα, φόβους δ᾽ ἀπόπεμπε νυχαυγεῖς, 

- 

EM. €» OTPANOT ϑυμίαμα, λίβανον, 

1700 παγγενέτωρ, κόσμου μέρος αἰὲν ατειρές, 
᾿πρεσβυχενεϑλ᾽, ἀρχή. πάντων, πάντων τὲ τελευτή 
ποσμοκράτωρ, σφαιρηδὸν ἑλισσόμενος περὶ γαῖαν, 
Οἶχὲ “ϑεὼν. μακάρων Ὁ δόμβου δίνησιν ὁδεύων, 
E ̓χϑόνιος τὲ quiet παντῶν περεβληϑ εἰς" 
ἐν στέρνοισιν». ἔχων φύσεως ἄπλητον ἀνογκῆν, 

E. κυανόχρως, ἀδάμαστε, παναίολος, αἰολόμορφε, 
| Ι 

"ue 



πανδερκέρ, ipei μακὰρ, siad νυπέρτι 

κλῦϑ' iu ων. ξωὴν ὁσίην. itngn NT . 

Ve (5 AIOEPOX uni ἰαμα, ,
 ἀρόκον, 

ἼΩ Διὸς ὑψιμέλαθοον. ἔγων «90108 αἰὲν, ἀτειρές,, 
ἄστρων ἠελίου τὲ σεληναίης τὲ μέρισμα, — Vui 
πανδαμάτωρ, πυρίπνους, πᾶσεν ξωοίσεν, hei, 
apu eie αἰθήρ, κόσμου στοιχεῖον ἄριστον" "E 
ἄγλαον ὦ βλάστημα, σελαςφόρον,. ἀστεροφεγγές,, ii 
κικλήσχων λίτομαί σξ, ΚΟ GO εὔδιον εἰναι. [ 

e --. 
ἮΝ L3 

YVLo(5) HP&TOPONOT ϑυμίαμαις 
σμύρναν. . vadis dad xo 

“Π]ρωτογόνον. καλέω διφυῆ, μέγαν, αἰθερόπλεγατον, 

ογενῆ, “χϑυσέησεν ἀγαλλόμενον πτερύγεσσιν, NES 
ταυρωπόν, γένεσυν nose gov ̓ϑνητῶν d: Meca Μὲ 
σπέσμα πολύμνηστον, sroÀvógytov, Τρεκε “τατον, 
ἄῤῥητον, κρύφιον. ὁοιζητορα, παμφαὲς ἕονος" 
ὄσσων ὃς σκοτθεσσαν αἀπηβαυρωσας oucyÀnv, 
παντῆ δενηϑεὶς πτερύγων ót παῖς κατὰ κόσμον" 

λαμπρὸν ἄγων φάος ἀγνόν, ἀφ᾽ οὗ σε Φάνητα Ht 
κλήσκω, ἕ 

ἠδὲ Προίηπον. ἄνακτα, deese ἑλίχωπον. 
αλλά, μάκαρ πολύμητι, ἐαδλι κού δος βαῖνε 7: χηϑὼς : 1 
ἐς τελεεὴν ἀγίην spa deg en Mie | 

vi. (6) AEXTPON ϑυμίαμα, ἄρωμα. 
P 

στοῶν οὐρανίων ἱερὸν. σἕξλας ἐκτροβαλοῦμαι, AE 

εὐνέραις φωνῆσι κεκλήσκων δαίμονας ἀγνούς. 21 
' doxépeg QUOUVLOL, Δυκεὸς φίλα τέκνα μελαίνης, ER 
ἐγκυκλίοις δίνῃσι. περυϑρόνεοε vx). ἕοντεξ; τὴ H ups 
ανταυγεῖς, “πυρθεντὲς, eei  gevernoeg cmt VEO" 1 
MOLQEOLOL , πασης μοίρης σημαντορὲς ὄντες". Li iod 
ϑνητῶν ανϑρώπων eh; v δεέποντες ᾿ἀταρπον 
ἑπταφαξῖς ζώνας ἐφοφώμενοι, ἠερόπλαγκεον 



CTODNO LONILVID. OX. 47 
D Lue ^a 

οὐρόνεοι, 49 ἦν γιοἱ τέ, πυρίδρομοι,. αἰὲν ἀτειρεῖς τ 
᾿αὐγάξοντες ἀεὶ γυχτὸς οφοεύδξα͵ πέπλον, vB A194) 

" μαρμαρυγαῖρ, στίλβοντες, ἐὐφρονες, ἐννύχιοί ré 
UE S ,£Utégov τελετῆς πολυΐστορας ἄϑλους, 

ἐσϑλοὶ ἐπ᾿ Eon Baeg &pyoue. δρόμον ἐκεέλέοντεές. 

| vint. M AHAIOT Ovulapna, λιβανομάνναν. 

SKios μᾶχαρ,, πανδερκὲς eye αἰώνιον. ὄμμα, 
πᾶν. ̓χρυσαυγής,. ὑπερίων, οὐράνιον φῶς" 
αὐτοφυής, αἀκάμας, ζώων ἡδεῖα ; πρόφοψι 
δεξιὲ. μὲν γενεέτωρ 2006, ευώνυμε ψυπτος" 
κρᾶσιν ἔγων ὠρῶν, τέτραβάμοσι, ποσσὶ χορεύων. 

x εὔδρομε, ῥοιζήτωρ, 711; ote, φαιδρωπέ, διφρευτίώ, 
δόμβου. ἀπεερεσίου δινεύμασιν οἶμον ἐλαύνων᾽ 
εὐσεβέσιν καϑοδηγὲ καλῶν, ξαμιενὴς ἀσεβοῦσιν. 

| χϑυσολύρη,, "κόσμου τον ἐναρμόνεον δρόμον ἕλκον; 
ἔργων, σημάντωρ ἀγαθῶν, ὠροτρόφε κοῦρε. “ἰάφ 
κοσμοχϑαάτωρ, συρικτά, πυρίδρομε, κυκλοέλεκτε, 
φωςφόρος, αἰολόδειπτα, φεέρεσβεε, κάρπεμε, Παιάν" 
αἴϑαλης, «μέαντε, χϑ ὄνου πάτερ, αϑάνατε Ζεῦ, 
εὔδεε, πασιφαής, κόσμου τὸ περίδρομον ὄμμα, 
σβεννύμενον. λάμπον Té καλαῖς αχτῖσο, φαξιναῖς" 

| Óeixre δικομοσύνης, φιλοναματε, δέσποτα κόσμου᾽ 
“πιστοφύλαξ, qe πανυπέρτατε, πᾶσιν ἀθο)γέ 
ὄμμα, δικαιοσύνης,,, ζωῆς φώς" οἰ ὦ. ἐλάσιππε, 

j^ μαάστεγε: λεγυρῇ. «τέτράορον. ἄρμα διώκων, T 
sive λόγων, ἡδὺν, δὲ, είν pUprgeb ngo qua, .20 

Lá 

ΦΉΝ 

D dx (8) ΣΒΛΉΝΗΣ 9 ϑυμίαμα, ἀρώματα. 

E Kos, | «d. βασίλεια, qose os , δια σελήνη᾽ 

: ταυρόχερως, Maji, γυκειδρύμος, "adu rbor 
ο ἐνγυχίη, δα οὔχε, κόρη εὐάστξρε, Jn" 
Ἢ αὐξομένη. καὶ λειπομένη, ϑηλὺς. τε, χαὶ. ἄρσην' 

ἦν «αὐγήτειρα, φίλεππε,. χρόνου. μῆτερ, φερξἕέκαρπε" 
j ηλεχτρίς, βαρύϑυμε, παταυγαστξ ρα, | ÀO. χεὺγ 
paucos, queygunvs,. udis ἄστροισε, βούουσα᾽ 

L 



: Ex € irs UPS NE ub 5 s Sé. ge. 3 τ | " 

48 TT NOTZ "A m LECT 

trot hit Donat vuxiüg per (αὐ 3 τὰ 
ἀστράρχη, v τανύπεπλ' : ἑλικοδρόμε, πάνσοφε, οὐ! "re 
ἐλϑέ, nexo, , εὔφρων, ευάστερε, φέγγεϊ i LN hc 
λαμιπομένη, σωζουσα νέους ἱκέτας. σέο, E wi ds 253 

Ὁ 

X. (9) ΦΎΣΕΩΣ ϑυμίαμα, ἐφώμαται, 

“ΜΔ ot παμμήτειρα ϑεά, πολυμήχανε, gres, 
οὐρανίη, πρέσβειρα, 'πολυχτίτε δαῖμον, ἄνασσα w! 
πανδαμάτωρ, αἀδαμαστε, “κυβερνητείρα;, παναυγής, 7v 
παντοχρατείρα, τέτεμέν «el, πανυπέρτατε δαῖμον" 
ἄφϑιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιανειρα Ὁ 

ἐννυχίη, πολύπειρξ, σελαςφόθξε, δεινολαϑεχεῖ, ἷ 5 οἷν 
bOTREP ἄψοφον ἀστραγάλοισι. ποδῶν. (vos εἰλίσσουσα" : 

c^ yvy, κοσμήτειθα ϑεῶν, ατελής τὲ τελευτή," | mM: 
ποινὴ μὲν πάντεσσεν, ἀκθενωνητὲ δὲ μϑύνη ΘΝ 
αὐτοπάτωρ, Cr EO, ἄρσην»; E μεγίστη" UB 
ἑυανϑής, πλοκίη, φελίη, πὶ ἡλύμεκτε, δοαήμον" o 
ἡγεμόνη, κοάντείρα, φερέρβιε,, πάντροφὲ κούρη, AN 
αὐτάρκεια, Ζίίκη" Χαρίτων πολυώνυμε πευιϑῶ" 
croco 9t, 490v τε, 46i εἰναλέη utücovou 
πικρὴ μὲν φαύλοισι, γλυχεῖα δὲ πειϑομένοισεν᾽" 
πάνσοφξδ, πανδώτειρο, κομίστρνα, παμβασίλεια | 
αὺς ξυτρύφος, σείξιθ αι, “πεποινομένων τε, AUre(gu 
πάντων. ἕν συ πατήρ, un, τροφὸς ηδὲ reyes 
Ecol μακαιφα, πολύσπορος, oue, n τ 
παντοτέχνξς, 1 πλάστειθα, πολύχειτε, zOrvLe δὰ 
αἰδίη, κενησεφόρος, πολύπειρε, περίφρων" 
(EVO 0) orgog a luyyt oov Óvuc δινευουσαῖ 
πάνρυτε, κυχλοτέθρής, ἀλλοτριομορφοδίαιτες — aui" 
εὔϑρονε, c "iege, μόνη τὸ πρυϑὲν, τελέουσα, IS 
σχηπεουχοῦσ᾽ ἐφύπερϑε, βαρυβρεμέτειρα, κρατίστη" 
ὄτρομξ, πανϑδομάτειρα, πεπρωμένη αἶσα, πυρίπνους 
αἴδιος ζωή, bes ̓ ἀϑανάτη v6. πρόνοια. a5 ACPPRSEUS -. 
πᾶντα 6U ἔσσι᾽ τὰ πάντα σὺ yeo μούνη τάδε. πεύχεις. s; 
αλλ λά, ϑεα, λίτομαί σξ, σὺν “εὐόλβοισεν. ἕν ὥραις τς 
εἰρήνην, : ὑγέξιαν ἄγειν, αὔξησεν ἁπάντων. Tol 

| 



ΧΙ. (0) ΠΑΝΌΣ, ϑυμίαμα, ποικίλα. T 

Ha ἄνα , καλῶ κρατερόν, ψόμιον, κόσμοιο τὸ UM GOA 
ovgavóv,. EL ϑάλασσαν, ἐδὲ χϑόνα παμβασίλειαν, 
xoi πῦρ, ἀϑάνατον τάδε γὰρ μέλη ἐσεὲ τὰ Πανός. 
ἐλϑέ, μάκαρ, exire, περίδρομε, σύνϑρονος 09e 
αἰγομελές, βακχευτα, φιλένϑεος, ἀντροδίαετε" 
αἀρμονίην. κόσμοιο χρέκων φιελοπαίγμονε μολπῇ, ΤΣ 
“φαντασιῶν ἐπαρωγέ, qogov ἔχπαγλε βροτείων" pim 
eiyovópoug χαίρων «vo πίδακυς ηδέ Té .fovzeug, 
ἑυσποπεέ, ϑηρητήρ, ᾿Ηχοῦς φίλε, σύγχορε ψυμῳ ov 
παντοφυῆς, γένξτωρ πάντων, πολυώνυμε δαίμον᾽ τὸ 
κοσμοχράτωρ,. αὐξητα, φαεςφόρε, καάρπεμε Παιάν' 
ἀντροχαφθές, βαρύμηνις, αληϑῆης Ζευς ὃ περάστης. 
σοὶ γαρ ἀπειθέσιον γαίης πέδον ἐστήρικται, 
εἴκεν δ᾽ καμάτου πόντου τὸ βαϑύρῥοον ὕδορ, 

: “ἐκεανὸς τὲ πέριξ evi ὕδασι γαῖαν ἑλίσσων᾽ 
ἀἐρεὸν [I μέρισμα τροφῆς, ζωοῖσιν ἕναυσμα, 
καὶ κορυφῆς ἐφύπερϑεν ἐλαφροτάτου πυρὸς. ὄμμα. 
βαίνει γὰρ E ϑεῖα πολυκρίτα, σῇσιν ἐφετμαῖς" 
ἀλλάσσεις δὲ φύσεις 1 πάντων ταῖς σῇσι προνοίαις, 
βόσκων ανϑρώπων.͵ γενεὴν κατ ἀπείρονα, κόσμον. “30 
ἀλλα, μάκαρ, βακχευτα, φιλένϑεε, βαῖν ἐπὲ λοιβαῖς 
εὐιέροις" ἀγαθὴν δ᾽ ὕπασον βιότοιο, τελευτὴν, 
“Πανικὸν it οἴσερον" éni τεθμᾶτα γαίης. 

XL Q1) HPAKAEOS ϑυμίαμα, λίβανον. 

“Πρακλες ὀβῥεμόϑυμε, μεγασϑενές , ἄλκιμὲ Ζιτάν, 

καρτερόχειρ, ἀδάμαστε, βούων ἀϑλοισι κραταιοῖς, 
αἰολόμορᾳε, χθόνου 'πάτερ, αἴδιοξ τε καὶ εὔφοων, 
&gónr , ̓ἀγριύϑυμε, πολύλλετε, παντοδυνάστα" 
παγκρατ δ᾽ ἧτορ ἔχων, κάρτος μέγα, τοξότα, μάντι" 
παμφάγε,. παγγενέτωρ, πανυπέρὲ «re, πᾶσιν ἀρωγέ 
ὃς ϑνητοῖς κατέπαυσας ἀνήμερα φῦλα διώξας, 

εἰρήνην ποϑέων πουροτρῦφον, αγλαύτιμον" 
| αὐτοφυής, ακάμας, γαίης βλάστημα φέριστον" 
| πρωτογόνοις στράψας βολίσεν, μεγαλώνυμε δαῖμον, 10 

D 
- 



90 TA IO. RUN, XV. 

üc περὶ ,ngert φορεῖς, ἠῶ καὶ νυχτὰ μέλε 22 NIS
 

δωδεχ ἀπ᾿ ἀντολιῶν ἄχρι δυσμῶν ἦϑλα. διέρπ n 

ἀϑανάτοις πολύπειρος, ἀπείριτος, ἀστυφέλ, yea ΓΝ 

ἐλϑὲ μάκαρ, νούσων ϑελχτήρια πάντα κομίζων. “ὦ Aeon 
ἐξέλασον. δὲ κακοὶ ἄτας, κλάδον ἐν χερὶ πάλλων" & 
πτηνοῖς. T cinta “κῆρας iste iino is M m 

dt ofa 

ΧΙΠ. (2) KPONOT TA στύρακα!" 
pa T SU 

"A Poole, ̓ μακάρων᾽ τὸ θεῶν πάτερ 702 | καὶ ἀνδρῶν, ΕἾ 

T ἀμίαντε, μεγασϑενές, ἄλκεμε Ζιταν" col 
Y δαπανῷς μὲν ἅπαντα καὶ αὕὔξεις ἔμπαλιν αὐτός" d 

δεσμοὺς αρῥηκτους ὃς ἕχεὶς κατ ἀπείρονα κόσμον 
αἰῶνος Kpove παγγενέτωρ, Αρόνε πουκιλόμυϑε" id 

γαίης τε βλάστημα καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος" 3 , 
γέννα, φυῆς μείωσι, “Ῥέας 7091, σεμνὲ, “Προμηϑεῦ,, 
ὃς ναίεις κατὰ πάντα “μέθη κόσμοιο, γέναρχα, TT 
᾿αγκυλομῆτα, φέριστε" κλύων ἱκετηρέδα φωνήν, ὁ 

πέμποις ἐυόλβου βιότου τέλος αἱὲν ἄμεμπτον. : " 

XIV. G3) PZA4Z ϑυμίαμα, ἀρώματα, 
116 οτνα Ῥέα, ,ϑύγατερ πολυμόρφου Πρωτογόνοιο, / 
3 Aig ταυροφόγος ἱερότροχον ἄρμα. τιταίνει" Us 
τυμπανόδουπε, ̓ φιλοιστερομανξς, “χαλκόκροτε κούρη, S 
μῆτερ Ζηνὸς ἄγακτος, ᾿Ολυμπέῴου, αἰγεόχοιο 23 
movu, ἀγλαόμορφε, Κρόνου σύλλεκτρε μάκαιρα 
οὔρεσιν 7 “χαίρεις, ϑνητών͵ X ὁλολύγμασι. Qouxrotg".. 
παμβασίλεια Ῥέα, σπτολὲ ἐμόκλονος, ὀβριμόϑυμε" ἀν M 
ψευδομένῃ σώτειρα, λυτῃριας, ἀρχιγένεϑλε" | 
μήτηρ μὲν TE Θεῶν. ηδὲ ϑνητῶν ανϑρώπων., 
ἐκ σοῦ γὰρ xui γαῖα καὶ οὐρανὸς ευρυς ὑπερ ) 
καὶ πόντος, πνοιαί T6, φιλόδρομος, ἀερόμορφε,. Es 
ἐλϑε, μακαιρα ϑεα, σωτήριος εὔφρονι, Ma 
εἰρήνην. κπατάγουσα σιν εὐόλβοις κτεατέσσιν, δ νος 

λύματα καὶ κῆρας TÉMTOUO ἐπὲ k ee qois 
- 

Ὡς 
^ 



XV. XVI. xvi 5j 

XV. Qetros: ϑυμίαμα, στύρακα. 

- | Ao. στρ λυτί! dure, Ζεῦ ἄφϑιτε, τήνδε τοῦ ἡμεῖς 
᾿μαρτυρίην, τιϑέμεσϑα λυτήριον, D. πρόρευξιν. 
o) βασιλεῦ, διὰ σην κεφαλὴν «ἐφάνη ἐάδε 1 πάντα, 
γαῖα $e 139; ὀρέων 9 ὑψαυχένες, 07901, 
καὶ πόντος, καὶ πανϑ', 07106 οὐρανὸς. ἐντὸς ἔταξε. 
“Ζεῦ. Αρονιε, σκηπτοῦχε, καταιβα: α, οϑοιμόϑυ 
πανεῦγέϊεθλ, αθ χὴ πᾶντ ων, παντ V τὲ τελευτή. 
σεισίχϑων, αὐξητά, καϑαάρσιε, y ἰντοτενάκτα, 
ἀστραπιξ, βρονταῖε, κεραύνιε, φυταλιξ Ζεῦ" ἢ 

; αλῦϑί μξυ, αἰολόμορφε, δίδου δ᾽ υγίξιαν ἀμεμφῆ, ie 
εἰρήνην τὲ Ücav, καὶ πλούτου δόξαν ἄμεμπτον. 

[Pro veríu 7 11 habet iítos jeg germ duo 
medii funt H. 198, 20 et 21. 

αὐτοπάτωρ᾽ poo gov zs ϑεῶν πάτερ ηδὲ καὶ “ἀνδρῶν. 
αλλὰ χάριν λοιβῆσν δίδου, ᾿φρεσὲν αἴσιμα πᾶνται. 
ζωὴν δ᾽ ὀλβιόϑυμον. ὁμοῦ δ᾽ ὑγέειαν ἄνασσαν 
εἰρήνην τὲ ϑεὸν κουροτρόφον ἀγλαύτεμον᾽ 
καὶ βίον ευϑύμοισιν «el. ϑάλλοντα λογισμοῖς. 

XVI. (15) HPA ϑυμίαμ &, ἀρ ματα. 

᾿ Κυανέοις κὐλποισιν ἐνημένη, ᾿ἠερόμορφε, 
Hen παμβασίλεια, hog σύλλεκτρε, μάκαιρα, 
᾿Ψυχοτρόφους αὔρας. ϑνητοῖς, παρέχουσα προζφηνξῖς. 
t ὄμβρων. μὲν. A n9, - ἀνέμων τροφέ, παντοχένεϑλε, 

χωρὶς yep σε οὐδὲν ὅλως ζωῆς φύσιν ἔγνω" 
: xotvayeis yep ἅπασι κεκραμένη, ἡέρι “σεμνῷ. 

, movrov 700 κρατέεις, μούνη, παντευσί τ ἀνάσσεις, 
| végloug ῥοίζοισι τινασσομέἕνη κατὰ χεῦμα. 
ela μάκαιρα 9e, πολυώνυμε, παμβασίλειυ, 
b id En καλῷ y)90vr. προρώπῳ. 1e 

- 

22) HIOZEIAS ΝΟΣ odds 
v aD σμύρναν, 

(AX a5, Jiosesdnáy γανήοχε, κυανοχαῖτα, 
ἵππιε, χαλκχοτόρευτον ἔχων χείρεσσι. τρίαιναν" 

15319372 | 
— d 
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Wo UEM NOI XVI. XVIL 

ὃς ναίεις πόντοιο βαϑυστέρνοιο, ϑέμεϑλα, AX. ES 
ποντομέδων, ἀλίδουπε, βαρύκτυπος, e. d | 
κυμοϑαλῆς, χαριτῶπα, τέτραορον ἄρμα διώκω, — — 7 
εἰναλίους δοίζοισι τινάσσων ἀλμυρὸν. ὕδωρ" UTE 

ὃς τριτατης, ἑλαχὲς μοέρης βαϑὺυ χεῦμα ἠκλουον M 

κυμασι τερπόμενος, ϑηρσίν ϑ' ἅμα, TOTVLE. δαῖμον. 
ξϑραναργῆς, σώζοις καὶ τ εὔδρομον Mum x 
εἰρήνην, vyittav ἄγων, nó ὄλβον ἀμεμφῆ. τὸ 

AA τ 

[ἧς Ποσειδῶ huie hymnum ἘῸΝ Thryll. 3 n. av. 

Αλῦϑε Ποσειδάων, “Ζηνὸς παῖ πρεσβυγέν εϑλε, 
| οὐρανίων μακάρων τὲ ϑεῶν πάτερ γδὲ καὶ [2 
ὃς ναΐεις “κορυφαῖος em Οὐλύμποιο, καρήνων. rds 

δεύτερος ἐκ Ζιος εἰληχὼς πάντεσσιν ἀνάσσειν. 
URS, χαλκοτόρευτον. ἔχων “χείρεσσι τρίαιναν. e de 
εὐρυμέδον, χαρετῶπα, τέτραορον ἄρμα διώκων. 
e " ye ποντοχράτωρ, ἱερώτατος, αἀγλαύτιμε, ἜΤΟΣ 
σεμνοῖς μυστοπόλοις χαίρων ὁσίοις τε σεβασμοῖς, 
ἵλαος ege, ευτυχίην Maier iin Me. run ANNOS 

XVI. (17) EIX IL40 TTOÀNAÁ. 

"Q9 τὸν ὑποχϑόνιον ναίων δόμον, ὀδριμόϑυμε, 
Ταρτάριον λειμῶνα βαϑύσκεον ἠδὲ λιπαυγῆ, à 
Ζεῦ χϑόνιε “σκηπτοῦχε, ταδ᾽ itg . δέξο -προϑύμως" 
Πλούτων, ὃς κατέχεις γαίης μὰ jicag ἀὁπασῆς, Ex s. 
πλουτοδοτῶν yévenv βϑοτέην καρποῖς ἐνεαυτῶν. 
ὃς τριταάτης μοίρης ἔλαχες χϑόνα παμβασίλειαν, — 
pavor αϑανότων, ϑνητῶν στήρεέγμα, κραταιόν" 
ὃς ϑοόνον ἐστήρεξας ὑπὸ ζοφοευδέα χῶρον, 
τηλεπόρον͵ v. ἀχάμαντα, λυπόπνοον, ἄχρετον, TUN 
XUEVEOV T yépovo", 0c éyeL ῥιζωματα, gatng. τὸ 
ὃς Ἄρατέεις θνητῶν ϑανάτον χαρεν, ὦ πολυδέχμον,, 
ὐβουλ᾽ ἀγνοπολου “Δημήτερος ὃς ποτε παῖδα 
νγυμφεύσας λειμῶνος «ἀποσπαδίην διὰ πόντου, 
τεσψώροις ἵπποίσιν ὑπ᾿ «Ἴτϑίδός 3 ἤγαγες ἄντρον, 
δήμου ᾿Ελευσῖνος, τόϑυ 1 ἤπερ πύλαι εἰσ ioo. 
ue vos ἔφυς pu ἔργων φανερῶν τε βραβευτής... 

£s - 

T ἧς 

x 
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ἔνϑεε, παντομράτωρ, ἱερώτατος, ἀγλαότεμε, "e 
L 

. σέμνοῖς μυστοπόλοις χαίρων idi 

(C7"MNOI XVHI.XIX. XX. 55 

($ τὲ σεβασμοῖς" 
ἵλαον ον. 6€ "e »jegnóte- μύσταις. 

XIX. (Q9). KEPATNIOT Διὸς ϑυμίαμα, 
στύρακα. 

E Ur e € , ; 5 [4 

Zi πάτερ, ὑφίβρομον πυρσαυγέα κόσμον δλαύνων, 
στράπτων αἰϑερίου στεροπῆς πανυπέρτατον. αἴγλην, 

᾿παμμακᾶφων ἑἕδρανον. ϑείαις βοσντῆσι τινάσσων, 
νάμασι παννεφέλους στεροπὴν φλεγέϑουσαν ἀναίϊϑων" 
λαίλαπας, ὄμβρους, πρηστῆρας, κρατέρους τὲ κέραυ- 

| vo 
παμφλέκτους, κραιπνούς, φ φρικώδεας, ὀβριμοϑύμους, 
βάλλων. ἑυροϑίους, φλογερούς, νεφέεσσι καλύπτων 
πτηνὸν ὅπλον δεινόν, κλονοχάφδιον, ὀρϑοέϑειρον, 
αἰφνίδιον, βρονταῖον, ανίχητον βέλος ἁγνὸν 
ῥοίζου ἀπειρεσίου δινεύμασι, παμφάγον, ὁρμῆ, τὸ 
e gónxrov, βαρύϑυμον, ἀμαιμάκετον, πρηστῆρος 

οὐράνιον. βέλος οξὺ καταιβάτου αἰϑαλόεντος. 
ὃν καὶ γαῖα πέφρυκε ϑάλασσα τὲ πὰμ ᾿ανόωσα, 
καὶ $306 πτησσουσιν, ὅταν χτῦπος ουας ἐφελϑῃ" 
μαρμαΐρεν “δὲ πρόςφωπ' αὐγαῖς, σμαραγεῖ δὲ ἐ χεραυνὸς 
αἰϑέρος ἐν γυαλοισι" διαρόηξας δὲ. χιτῶνα, 
οὐράνιον προκάλυμμα, χαλᾷς ἀργῆτα κεραυνόν. 
ἀλλὰ “μάκαρ, ϑυμὸν βαρὺν ἔμβαλε κύμασι πόντου, 
ἠδ᾽ ὀρέων. πκορυφῆσε τὸ σὸν κράτος, ἰσμὲν ἅπαντες. 
αλλὰ χάριν λοιβῆς σὺ δίδου φρὲσὶν αἴσομα πάντα, 30 
QV τ. ὀλβιόϑυμον, ὁμοῦ ϑ ὑγίειαν, ἄνασσαν, 
Eionvuv Té 80v κουροτρόφον, ἀγλαύτιεμον, 
“καὶ ΤΑΝ, τα μάψο T ϑαλλοντα λογισμοῖς. 

με αὐ G9 AIOZX. ἀστραπέως vui Feu ue 
λιβανομανναν. 

XS μέγαν, ἀγνόν, ἐρισμάραγον, περίφαντον, 
ἠέριον, φλογόεντα, πυρίβρομον, ἠεροφεγγῆ, ; 
ἀστράπτοντα σέλας νεφέων παταγοδρόμῳ αὐδῇ, 

ΘΝ Ἃ ; 
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XXI. (20) ΝΕΦΕΛΩ͂Ν. ουμίαμα, apii 

Hin νεφέλαι, καρποτρόφοι, οὐρανόπλα) τοι, 
PITE βροτόχθε, p ani ἐλαυνόμεναι κατὰ fono M. 
βρονταῖαι, πυρόεσσαι," ἐρίβφομοι, θγϑοκειεαΒοα τὰς ge 
ἡξρος ἕν κόλπῳ παταγον. φρυκώδε᾽ ἔχουσαι" E 
πνεύμασιν ἀντίσπαστοι ἐπιδρομάδην. τ δ 
ὑμέας vUv λίτομαε, δϑοσοείμονες, εὔπνοον αὔραις, k 
πέμπειν καρποτβμνους spent ἐπὶ αὐἠξερις χων. 

Ag n i P 

XXII. (21) THOTOZ ripe hae 
μάνναν. NU ον ἘΝ, 

da «deus 

ἥν καλέω νύμφην. γλαυκώπιδο, Tubi, dà 
κυανόπεπλον ἄνασσαν, £rgo ga κυμαίνουσαν, 
αὔραις ἡδυπνόοισι πατασσομένην. περὶ Mariae. au 
ϑραύουσ᾽ αἰγεαλοῖσυ πέτρη σί τὲ χύματα, “μακρᾷ: di. 
εὐδινοῖς ἁπαλοῖσε γαληνεόωσα, 0tGUY, des 
νηυσὶν ᾿ἀγαλλομένη, ϑηθοτρύφος, ὑγροκέλευϑε". S adiri 
μήτηθ “μὲν Αὐπριδὸς, μήτηρ νεφέων ἐρεβεννῶν, E. 
καὶ πάσης πηγῆς ψυμφέων “Ψασμοῖσε Bovoveng | à 
κλῦϑί μευ, ὦ πολύσεμνε, καὶ εὐμενξουσ᾽ Spin. 
deir οὖρον "qe πέμπουσα nion 

e 

XXIII. (22) NHPERX ϑυμίαμα, iie. 
Φ Ἢ doe c SN 
Q κατέχων πόντου ῥίζας, κυαναυγέτεν. ἕδρην, * 
πεντήχοντα κόρησιν ἀγαλλόμενος κατὰ διύμάχ»" τς 
χαλλετέχνοεσι χοροῖς, Νηρεῦ, μεγαλώνυμε me. 
πυϑμὴν μὲν πόντου, γαίης πέρας, ἀρχὴ ἁπάντων" 
ὃς χλονέεις move iegov βάϑροον, νίκα πνοιες Ὧ: 

ἐν ut 'χίοις χευϑμῶσιν ἐλαυνομένας αποηλείξερ" E 5 
ἀλλὰ, uon, ,Gétopiovg μὲν ἀπότρεπε, πέμπε δὲ μυσταις., 
ὄλβον τ, pre τέ, καὶ DIT ὑγίειαν. ᾿ς αὐ, ἐπ 

- 
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CUPMNOL XXIV. XXV. XXVI - bb 

XXIV. CMT CHREUARUN iini ἐν ἢ ἀρώ- 
ματα. 

£a pe y ; 

| Ν, q0dog «rollo νύμφαι καλυκώπιδες ἁγναί, 

φρίκεαι, ἐμβύϑεαι, χοροπαίγμονες, | ὑγροκέλευϑου, 
πεντήκοντα κόραι περὶ κύμασι βαχχεύουσαι, 
Tovravov en ὄχοισιν “ἀγαλλόμεναι, περὶ varo 
ϑηροτύποις μορφαῖς, ὧν βόσκει σώματα πόντος 

ἄλλον O9 οἵ voiovot βυϑὸν, Τριτώνιον οἶδμα, 
ὑδρόδοομοι, σκιρτηταί, ,ἑλισσόμενου περὶ κῦμα, 
ποντοπλᾶνοι δελφῖνες, ἀλερῥόϑιοι, κυαναυγεῖς" 
ὑμέας κιιλήσκω πέμπειν. μύσταις πολὺν ὄλβον". 
ὑμεῖς γὰρ πρῶται τελετὴν, ἀνεδείξατε σέμνην ——— 310 
εὐϊέρου Boxyoto καὶ ἁγνῆς Φερσεφονείης, : 
“Χαλλιόπῃ ovv μητρὶ καὶ ᾿“πόλλωνυ (voL. 

XXV. (24) UP ΤΈΩΣ ὁ γος στύρακα. 

How κικλήσκω, | “πόντου. xii idug ἔχοντα, 

πρωτοχενῆ,, πάσης φύσεως ἀρχὰς ὃς ἔφηνεν, 
᾿ ὕλην. ἀλλάσσων. ἱερὴν ἰδέαις πολυμόρφοις, PS 

. πάντεμος, πολύβουλος, ἐπιστάμενος τα. τ ἕοντα, 
ὅσσα τὲ 'πρόσϑεν͵ ἕην, ὅσα τ ἔσσεται ὑστέρον ᾿αὕτις' 
πάντα γὰρ ἐν Πρωτεῖ πρώτη φύσις ἐγκατέϑηκεν. 
ἀλλά, πάτερ, μόλε μυστιπόλοις ὁσέῃσι. προνοίαις,, 1 

nies SHAB mis τέλος ἐσϑλὸν ἐπ᾽ ee 

XXVI. Q5) THEX ϑυμίαμα, πᾶν" σπέρμα, 
e ᾿ πλὴν κυάμων καὶ ἀρωμάτων, 

ΤΩ eux ϑεά, μῆτερ μακάρων, θνητῶν T ἀνθρώπων,. ; 

savrQoge, πανδωτειρα, τέλεςφόρε, παντολέτειρα, c 
αὐξυϑαλής, φέρέκαρπε, καλαῖς ὥρησε βρύουσα" 
£ügoyov ἀϑανάτου κόσμου, πολυποίκελε κούρη, 
3j Aoyiesg ὠδῖσν κύεις καρπὸν πολυειδῆ" 
αἰδίη, πολύσεπτε, βαϑύστερν, ὁλβιόμοιρε, 
ἠδυπνόοις, χαίρουσα χλύαις, | ztoÀvevO eus: δαῖμον" 
snipugnpie, a περὲ τὴν κόσμος ἀκ engem 

| D 



ςς 86. γΥμδοῖ ΧΧΥΙ XXVH. | 
- 

αλλὰ μάκαιρα Osa, καρποὺς αὔξοις πολυ ηϑὲ 

εὐμενὲς, τορ, ἐχθυρα, σὺν εὐόλβοισιν ἕν NU c 

XXVII, . 69 MHTPOX Hen ϑυμίομω, 

: ποικίλα. a ^R* δ ον. 

9^ Pusiidios ΣΤΥ ϑεῶν μῆτερ ECC πάντων, 4 LM 

1706 μόλοις ἀράντειρα, ϑεα, σέο πότνν ἐπ᾿ εὐχαῖς, d 
ταυῤοφόνων ξευξασα ταχύδρομον ὥρμα λεόντων, : 
σκηπτοῦχε κλείνοῖο πόλου, πολυώνυμε, σεμνή" | 
4] κατέγεις κόσμοιο μέσον ϑρόνον, OUVEXEY αὐτὴ 
orav ἔχεις, ϑνητοῖσι τροφὰς παρέχουσα προρηνεῖς, 
ἔχ σέο δ᾽ ἀϑανάτων τε γένος ϑνητῶν T ἐλοχεύϑη" x 
60i ποταμοὶ κρατέονται «cei καὶ πᾶσα ϑάλασσα —— 
4er. αὐδαχϑ εῖσα" σὲ δ ὀλβοδότεν καλέουσιν, 

ἔρχεο πρὸς τελέτήην, ὦ πότνια, τυμπανοτέρπης,, 

πανδαμάτωρ, Φρυγίης σὠτειρᾶ, Αφόνου συνόμευνε,, 
᾿Οὐρανύποαι, πρέσβειρα, βιοϑρέπτειρα, qowrgr. - 
ἔρχεο γηθόσυνος, ̓ κεχαρισμένη εὐσέβίῃσεν., ἸϑτΝ ἀδαὺ 

f 
τας 

5 * wc 

XXVIII. (27 EPMOT d AAT M. λίβανον 

Kot , uev, "Eppelo, Zhog. ἄγγελε, Mouidoc- vid, : 
παγκρατὲς͵ ἤτορ ἔχων, ἐναγώνεε, κοέρανε ϑνητῶν, 
εὔφρων, ποικελόβουλε, διάκτορος, “ργειφόντα, - 
πτηνοπέδιλε, φίλανδρε,. λόγου ϑνητοῖσι, προφῆήτα" ἢ 
yvuvasty ὃς χαίρεις, δολέαις T ἀπάταις, dee, s 
ἑρμηνεῦ πάντων, ᾿κερδέμποθε, λυσιμέρεμνε;, wa. 
og. χείρεσσεν ἔχεις. εἰρήνης ὅπλον ἀμεμφές", si 
ΚΧωρυκιῶτα, μάκαρ, ἐρεούνεε, ποικιλόμυϑε, Ὁ jefa 
ἐργασίαις ἐπαρωγξέ, φίλε ϑνητοῖς ἕν. τανε εν 
χλώσσης δεινὸν ὅπλον, τὸ σεβάσμιον ἀνθρώποισιν" ̂  
κλυϑέ αὶ ξυγενχομένου, fiovov τέλος. ἐσϑλὸν ὁπά θὰ V, 
ἐθγασέῃσι, Vin χαρίσιν, «oL gatio cÓnyoanft ue 

παντοίων. cya ov ϑνητοῖς ὅτι δῶρα χαρίζῃ. το | 

— 

- 



| “ΤΙλούτωνος πολύτεμε δάμαρ, x 

»" 

p^ v AA 2 » " ὦ *. a JO AE 3 - P1 : Ἢ 

(UP ptio αὶ Ἀκύκ, RXXNO ^ iy 

€ TMNOZX Περσεφόνης. 

τς Hoosgó,, ϑύγατερ μεγάλου Zoe, 202, paxeiQa, 
an 

x 0sfo c 

n, βιοδώτε" 
2) κατέχεις "Aóao πύλας ὑπὸ ks. γαίης, | 
Πραξιδίκη, ἐρατοπλόκαμος, ΖΙηοῦς ϑαλος ἀγνόν, 
δὐμενέδωον. γενέτειρα, χαταχϑονίων βασίλεια) : 
ἣν “Ζεὺς c óTroLGt γοναὶς τεχνώσατο κούρην. 

μῆτερ ἐρεβρεμέτου πολυμόρφου δυβουλῆος, 
ρῶν. συμπαίκτειρα, g eee ogoe, αἀγλαόμορφε" 
σεμνή, παντοκρατέίρα, 409; καρποῖσι βούουσα, ^30 
εὐφεγγής, Xxégotogo, μόνη ϑνητοῖσε, ποϑεινη, | 
εἰαρενή, λειμωνεάσεν χαίρουσα, πνοῇσιν, : 
itgov ἐχφαίνουσα δέμας βλαστοῖς χλοοκάρποις, 

μουνογένξιαι Oeo, κεχαρισμένα, 

E. ὡρπαγιμαῖω, λέχη uevonogue νυμφευϑεῖσα' 
ζωὴ καὶ ϑάνατος μούνη θνητοῖς, πολυμόχϑοις, : 
(Φερσεφόνεια" φέρεις γὰρ ae καὶ πᾶντα ,govever. 
κλῦϑι, μάκαιρα Oca , καρποὺς δ᾽ ἀνάπεμπ᾽ ἀπὸ γαίης, 
εἰρήνη ϑάλλουσα, καὶ ἡπιό geo ὑγιείῃ, 
καὶ βίῳ εὐόλβῳ, Aero gov γῆρας κατάγοντας 
Te oov. χῶρον, ἄνασσα, καὶ εὐδύνατον Πλούτωνα. 20 

-- * 

XXX. ΓΟ ΔΙΟΝΥΣΟ m ϑυμέαμα, 

στύρακα. 

Kio Ζόνυσον ἐρίβρομον, εὐαστῆρα, | 
πρωτόγονον, διφυῆ, τρί 'yovov, Bexytiov ἄνακτα, 
ἄγριον, ἄῤῥητον, κρύφιον, δικέρωτα, δίμορφον, 
᾿κισσόβρυον, ταυρωπόν, ̓ ἀρήϊον, εὔϊον, ἁγνὸν, 
ὠμάδεον, τριετῆ, Bargvorgogov, ἐρνεσίπεπλον. | 
EvBoviev, πολυβουλε, Zoe καὶ Περσεφονείης ^ 
e. Qónrots. λέχεροισε, τεχγωϑέίς, eu gore ϑαϊμον" 
κλῦθι. μάκαρ, φωνῆς, avo δ᾽ ἐπίπνευσον evite, | 
jc "rop fev, σὺν ̓ἐὐζωνουσι gris. ΟΝ ἢ 

* 
Nod ? - ᾿ s m 
M " d N ic ὅς & ἀν T "e Jp 22 E m 
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$0  TMNOL XXXLXXXIL I. xxxi 

XXXL (0 TMNOZ Kovei: τῶν. 
Ww 
““κιρτηταὶ Κουρῆτες, ἐνόπλια βήματα ὅ 

κρουσυλύραι, ποᾷ ουϑμοι, ἐπεμβάται ἔχνεσι ̓κούφοιρ, 
ὁπλοφόροι, φύλα ες, κοσμήτορες, MIO 
μητρὸς ὀρειμανέος συνοπαονὲς, ὀργιοφάνται, — 
ἐλϑοιτ᾽ εὐμενξοντὲς ἐπ᾿ διφήμοισι Meicu 
βουκόλῳ εὐάντητοι ἀεὶ κεχαρηότι ϑυμῷ. de a 

XXXIL (5:13) TMNOZ "49 in 

Eia μουνογενής, μεγάλου Διὸς ἔκγονε τας. 
δῖα pou p o ϑεα, πολεμοκλόνος, ὀδριμόϑυμε,, | 
[ῤῥηε, ἑευρήτη, μεγαλώνυμος, αντροδίαιτε" τ 
ἢ τὲ διαΐσσεις ὑψαυχέναφ, ἀκρωρείας, Ὅτε 
ηὃ ὄρεα σκιόεντα, ναπησί τὲ σὴν φρένα τέρπεις.1. 
ὁπλοχαφής, 9iorgoUoo. βροτῶν ψυχὰς. μανίῃσυν' 
γυμνάζουσα κόρη, φρικώδεα ϑυμὸν ἔχουσα. £s 
J'ogyog óvos, φυγόλεχτρξε, “τεχνῶν μῆτερ πολύολβε. 
ουμάσιξιρα, φέλοιστρε κακοῖς, ἀγαϑοῖς δὲ φρόνησις. 
gon μὲν xoi ϑήλυς ἔφυς, πολέμητόπε, “μῆτε, a0 
αἰολόμορφε, δράκαινα, φιλένϑεος, ἀγλαότεμε" 
φλεγραίων ολέτεερα γιγάντων, ἱππελάτειρα. 
“Πρυτθγένξέα, λύτειρα κακῶν, νυκηφόθε δαῖμον, 
γλαυκώφ,, εὐρεσίξεχνε, πολυλλίστη βασίλεια, ἘΣ ἢ 
ἤματα καὶ νύχτας eei vector ἐν ὥραες, NS 
κλῦϑι EU &U ομένου, δὸς δ εἰρήνην πολύολβον, 
xol κύρον ΕΝ υγίξιαν ἐπ᾽ μὴν θυ M ἐν ar. 

XXXIII. (52) NIKHZ ϑυμία μα, μάννας, 

-υὐδύνατον καλέω Νίκην ἃ οϑνητοῖσι ποϑεινήν, 

ἢ μούνη Àvet ϑνητῶν ἐναγωώνεον, ὁρμήν, At το 5 
xai στάσιν αλγινόεσσαν, ἔπ ̓ ἀντιπάλοισι genou e 
év πολέμοις, κρίνουσα, τροπομούχοισεν em 4 jyOug, — 
οἷς ἂν ἐφορμαένουσα φέρῃς γλυκερώτατον. εὖχος. 
πεντῶν yog κρατέξιο᾽ πασῆς δ᾽ ἔρεδος κλέος, ἐσθλὸν 

"C * WW 

" " 
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 TXNOI XXXIL XXXIV. βὺ 

[ey ἐπ ̓  εὐδόξῳ : κεῖταῦ,. ̓ ϑαλίησε βρυάξον. (^ 
ἀλλά, “μακαιθ, ἔλϑοις πεποϑημένῳ ὄμματι φαιδρῷ, 
αἰξὲ ἐπ᾽ εὐδό d PO κλέος ἐσϑλὸν ἄγουσα, 

4 

xxu. (5) 410442N02 9uulene 

ES Ἔν 

"Eos; mn “Παιὰν TITVOXTÓVE, -doíffe pru | 
Msugiz, ἀγλαότεμος, iniog, ὀλβιοδῶτα. 
᾿χρυσολύρη, σπερμεῖος, ᾿ἀρότριξ, Ππύυϑιε,, uev, 
4A'ovveu, “Σμινϑεῦ, Πυϑοκτόνε, ZeÀguue, μάντι, 
ἄγριξ, φωςφόρε δαῖμον, ἔρασμεε, κύδιμε κοῦρε" 
Πϊουσαγέτη, 409070106, ἑκηβόλε, τοξοβέλεμνε, 
Βράγχιξ, καὶ “ιδυμεῦ, ἑκάεργος, “«Τοξία, ἀγνέ' | 
du ἄναξ πανδερκὲς. ἔχων. φαεσίμβροτον. ὄμμα, 
᾿χρυσοκόμη, καϑαρας uus. JXgnouovg * ἀναφαίνων". 
κλῦθί μευ εὐχομένου λαῶν ὕπερ. εὔφρονν ϑυμῷ. 10 

τόνδε οὐ γὰρ λεύσσεις τὸν απεείρετον, αἰϑέρα, πᾶντα, 
γαῖαν $3 ̓ὀλβιόμοιρον ὕπερϑεν. xoi δὲ, αμολγοῦ. 
ψυχτὸς ἐν Tov inotv υπ αὐτεροομμάτου ὄρφνηῤς 

οδίζας νέρϑε γέ m ἔχεις. δέ τὲ πείρατα. κόσμου 
'παντὸς σοὲ Ó “ἀρχή Ὑξ' τελευτὴ τ ἐστὲ μέλουσα, 
παντοϑαλής᾽ σὺ δὲ πάντα πόλον κυϑάρη πολυκρέκτῳ 
᾿ἀρμόζειρ, ὑτὲ “μὲν νξατης ἐπὶ τέρματα, βαίνων: 
ἄλλοτε, δ᾽ αὖϑ'᾽ ὑπάτην, ποτὲ Ζώριον εἰς διάκόσμον i^ 
πάντα πόλον κιρνὰς,. κρίνεις βιοϑρέμμονα φῦλα, 
ἀἁρμονίῃ, χερασας. παγκόσμιον. ἀνδράσι μοῖραν" ^20 
μέξας. χειμῶνος, ̓ ϑέρεὸός T ἴσον ἀμφοτέροισιν, | 
ug. ὑπάτας χειμῶνα, θέρος νξαταις διακρίνας,. 

“ὠριον. δίς, ἕαρος. πολυηράτου 690v. ἄνϑος. 
ἔνθεν ἐπωνυμίην σὲ βροτοὶ 'κλήζουσιν ἄνακτα 
Πᾶνα, ϑεὸν. δικέρωτ᾽, σνέμων συρίγμαϑ'᾽ ἑένταῦ. 
οὕνεκα, παντὸς, ἔχεις κόσμου σφρηγῖδα τυπώτιν. 

soos. iow bug. Leipid Brenelóe pads 
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jo  TÜFNOI XXXV. 

XXXV. (54) AH TO TX $v μὲ lane, Gu eva 

Wo κυανόπεπλε, ϑεὰ διδυματόκε,, σεμνή, ἢ 
Κοιαντίς, μεγάϑυμε, πολυλλίστη βασίλεια, 
&UrexvOv Ζηνὸς Jovia ot να. λαχοῦσα, — 
γειναμένη Φοϊβόν ze καὶ “Αρτεμιν ἐοχέαιθαν, Jr. 
τὴν μὲν ἐν Ogrvyin, τὸν δὲ μραναῇ evi Ἴλῳ 
κλῦϑι, ϑεὰ δέσποινα, χαὶ ἵλαον 2109 ἔχουσα HE τὰ Ἢ! 
βαῖν ini πάνθϑειον bei τέλος xv. Puquqes x 

XXXVI G5 4P TEMIAOX. θυμίαμα, 
μάνναν. Fs di 

Kio! , pev, ὦ βασίλεια, Διὸς πολυώνυμε κούρη. εν ἢ 
Τιτηνίς, βρομίη, μεγαλώνυμε, τοξότῳ, GiMYE, ον 99 - Ὁ] 
πασεφαῆς, δᾳδοῦχε, deo Zinvvvva, λοχείη, ANNE T 
“ὐδίγων ἐπαρωγέ, καὶ ὠδίνων ἀμύητε" Bue 
.AvotCove, φίλοεστρε, κυνηγέτε, λυσεμέρεμνε, jS co pesi | 
εὔδρομος, doyeeuga, φιλαγρότι, ψγυχτερόφοιτε, - . A 
κλεισίη, ἑυαντητξ, λυτηρέη, αφσενόμορφε, TL i | 
098m, ὠκυλόχεια, βροτῶν κουροτρόφε δαῖμον, 
ἀγροτέρη, χϑονίη, ϑηροχτόγος, ολβεόμοερε᾽ ει Ps e 
2j κατέχεις ὀρέων δρυμούς, ἐλαφηβόλε, σεμνή, SE | 
«Ζεότνεα, παμβασίλεια, καλὸν ϑαάλος αἱὲν ἐοῦσα". ck 

ρει δὲς σπυλακῖτι, Αυδωνιας,. αἰολόμορφε. Mac 
δῷ Ρ E 

ὅλϑεέ, ϑεὰ, σώτειρα, φίλη μύστῃσεν. ἅπασιν, , 
ἑὐάντητος, ἄγουσα καλοὺς. καρποὺς ἀπὸ. gine, 
ἑἐρήνην τ ἐρατὴν, “καλλιπλόκαμόν e. ὑγέεεαν᾽ 
᾿πέμποις δ᾽ εἰς ὀρέων μας, νούσους τὲ καὶ ἘΝ 

As i 

"yx 

XXXVIL (56): TITANÀ N ϑυμίαμαρ, 
piede DEOR d 2 » 

7' τῆνες, Γαίης vt καὶ, Οὐρανοῦ ἀγλαὼ τέκνα, Ὁ 
ἡμετέρων πρόγονοι, πατέρων; χαίης: ὑπένερϑεν i 
οἴκοις ταρταρφίοεσι μυχῷ χϑονὸς ἑνναίοντες, | jur d 

ἀρχαὶ καὶ πηγαὶ παᾶντῶν ϑνητῶν πολυμόχϑων,, | 
vas Σ᾿ 

εἰναλίων, πτηνῶν τε, καὶ οὗ χϑόνα νανέταουσεν" ἐὰν, τα 

d 

La 



Nm 
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TM NOL XXXVIL XXXVII. XXXIX. 61 

ἐξ. ὑμέων. quo. πᾶσα͵ πέλεν γενεὴ, κατὰ κόσμον. 
ὑμέας κικλήσκω μῆνεν χαλεπὴν. “ἀποπέμπειν, 
6g ede i abe πρύγοόγων, οἴκουσι Ana 

xxxvi. (57) KO TPHTRN ϑυμίαμ Y 
s λίβανον. 

2 ptam Κουρῆτες, Anio τεύχε᾽ ἔχοντες, 
οὐφάνιου, χϑονιοί τέ, καὶ εἐναλιου, πολύολβοε, 
υογόνον πνοιαί, κόσμου͵ σωτῆρες ἀγαυοί, 

οἵτε. ̓ Σαμοϑρήκην, ἱερὴν χϑόνα, ναιἑταοντὲς, 

κινδύνους ϑνητῶν απερύκετε ποντοπλανήτων" 
ὑμεῖς καὶ τελετὴν πρῶτον μερόπεσοσυν ἔϑεσϑε,. 
ἀϑανατου Αουρῆτες, ᾿Ζρηϊα τεύχε ἔχοντες. 
VOMGI dénsuvóv, νωμᾶϑ' ἀλα, δένδρεα. ϑ'᾽ αὕτως. 
ἐρχόμενον, γαῖαν κοναβίζετε ποσσὶν ἐλαφροῖς, 

μαρμαίφοντες ὅπλοις. πτήσσουσι δὲ ϑῆρες ἅπαντες 
ὁρμώντων, ϑόρυβος δὲ βδη τ εἰς οὐρανὸν ἵκει, 11 
εἱλεγμοῖς TE. ποδὼν κονίη νεφέλας ἀφικάνεω. 

ἐρχομένων τότε δή ῥὰ καὶ ἄνϑεα πάντα ῥῤῥωλον. 
δαίμονες ι᾿ἀϑάνατοι, v τροφέὲς τὲ καὶ αὖΣ ολετῆρες, - 
ἡνίκ ἂν ὀρμαίνητε, χολούμενου ανϑρωώποισιν, 
0 ὀλλύντες, βίοτον καὶ “κτήματα, ἠδὲ καὲ. αὐτοὺς 

λαζοντες" | στοναχεῖ. δὲ μέγας πόντος βαϑυόῤέίνης, 
δένδρεα, 9 upux nv ἐκ ῥιζῶν ἐς χϑόνα πίπτεν᾽ 
ἤχω δ᾽ ουρανίη κελαδεῖ ̓ ῥοιζήμασι. φύλλων. yii 
dovere ἀορύβαντες, ἀνάκτορές, ξυδυνατοὶ 76, 20 
ἐν Σαμοϑρήκῃ ἀνακτὲς, ὁμοῦ. vs κόρον αὐτοί" 

. tvoco.t αἕναου, “ψυχοτρύφον, ἡ ἠξροευδεῖς " 
oh xoi οὐράνιοι δίδυμοι κλήξεσϑ' ἐν ᾿Ολύμπῳ 
εὔπνοθι, elt ioL, ̓σωτήφεοι,, δὲ προφηνεῖς, P 
φροτρόφοι, φέρέκαρποιυ, ἐπιπινείουτε ivre. 

XXxix. (G8) kd P. TRÁANTOX Ov op d, 
AMBevor, 

Lr: ἀϑονὸς, ευβαυ: βασιλῆα "E ἐγιότον,, , 

 Kvpfave ὀλβιόμοερον,. aii «ngogógaror, 



do — TMNOIL OKKXIX XLOXLLO - SV » A x i 

5 ANI 
Con ἢ 

γυχτερινὸν Kovgnre, φόβων. ἃ OTt 74 I J: 7t εξ ^i VF. P 

φαντασιῶν ἐπαρωγόν, ἐρημόπλανον. Koo Jüyrk; Q0. | 

αἰολόμορφον. ἄναχτα, ϑεὸν. διφυῆ, πολύμορι oy, — f 

φοίνιον,  αἱμαχϑέντα κασιγνήτων ὑπὸ δισσῶν" Rp aa d) 

«Ἰηοῦς" ὃς γνωμῃσιεν ἐνηλλαξας δέμας. ἀγνόι T ra à; 

ϑηρότυπον ϑέμενος μορφὴν 'δνοφεροῖο, WIL nr 

κλῦϑε, μάκαρ, φωνῶν, χαλεπὴν δ ἀποπέμπεο ui LV, 

^ 

dA ————— υΡΕ 
F 

παύων φαντασίας pe ἐκπλήκτου ἀνάγκης. EI 1 

XL. (5g) A4HMHTPOZX "ieveiviag. πὸ} 
ϑυμίαμα, στὺρ τς τἀ ἃ dd 

hoi παμμήτειρα, ϑεᾶ, πολυώνυμε δαῖμον, WT UN 

σεμνὴ “ημητερ, κουροτρόφος, ὀλβιοδῶτ, Ὁ 
πλουτοδότειρα $ea, σταχυοτρόφε, παντοδότειρα, —— 
εἰρήνη χαίρουσα καὶ ἐργασίαις πολυμόχϑοες,, E UA 

σπερμείη, σοωρῖτις, αλωαΐίη, χλούκαρπε, —— rà ks 

7 vetet ἀγνοῖσεν JAevoivog γυάλοισιν. uo E 

ἱμερόεσο, ἐρατῆς ϑνητῶν ϑρέπτιειρα, ̓ προπάντων" dd 

^ ^ 

' W 

ds M 

&» " AN 

αὐ w^ Ner D 

vem Lose mH TTC: 

agua, ὑποζεύξασα βοῶν ἀροτῆρα τένοντα: LS e i 
καὶ βίον ἱμερόεντα βροτοῖς πολύολβον ἀνεῖσα. NON 
αὐξ: ϑαλῆής: -Βρομίοιο συνέστεοβ.. SEG iei τ 30 
AeproÓ0s00 ὦ ἀγνή: δρεπάνοις χαίρουσα ϑερξίοις. j 
συ χϑονίη: σὺ δὲ φαινομένη, 6v δὲ πᾶσι πρδρηνής᾽ 
εὔτεκνξ- 760091. σεμνή; κουροτρόφε κούρην, ὁ dine 
copo δραποντείουσεν ὑποζεύξασα χαλινοῖς. al PROS 
ἐγκυλλίοις, δίναις περὶ σὸν θρόνον εὐαζόντων. | Ed x i 

μουνογενής; πολύτεκνε ϑεά, πολυπόενια ϑνητοῖς, ἡ 
ἧς πολλαὶ μορφαί: πολυάνϑεμοι, ἱεροϑηλεῖς", quse ι 
ἐλϑέ, μάκαιρ΄. ἀγνή: καρποῖς βρίϑουσα “ϑερείοσις, ji 
eof γὴν καταγουσα καὶ εὐνομίην. ἐρατεινὴν; NE 
καὶ πλοῦτον πολύολβον; ὁμοῦ δ᾽ ὑγίειαν ἄνασσαν., 30 

 XLL (0) MHTPOX vralag ϑυμίαμας 
| ἀρώματα. f ἘΣ 

E 

E vrais Αἰνάν: Sed, πολυώνυμε μῆτερ. iid Ἐν, 

ἀϑανάτων τὲ ϑεῶν. 302 ϑνητῶν ἀνθρώπων». 

"nm 

ir 
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(CCTMNOLCXLLXLLOXLHL 65. 
2 ποτὲ μαστεύουσα, πολυπλάγκτῳ ἐν aviny 
νηστείαν. κατέπαυσας. ᾿Ελευσῖνος, γυάλοισιν, " 

ἦλϑές T 6g ᾿Αϊδην πρὸς ἀγαυὴν Περσεφόνειαν, 
ἁγνὸν. παῖδα Zlvgeviov ὁδηγητῆρα λαχοῦσα, 
μηνυτῆρ᾽ ἁγίων λέχτρων χϑονίου hog ἀγνοῦ, 
uk 4 τέξασα ϑεὸν ϑνητῆς vm ἀνάγκης. 
ἀλλα, ta, λίτομαί σξ, ,πολυλλίστη βασίλεια, acid 
ἐλϑεῖν “εὐάντητον ἐπ᾽ εὐϊέρῳ σέο μύστῃ. 10 

xum (any MIXHEZX ϑυμίαμα, στύρακα. 

Θ.ομοφύρον᾽ 40 £0 ναρϑηκοφόρον Διόνυσον, 
σπέρμα, πολύμνηστον πολυώνυμον υβουλῆος, 
ἁγνήν. τ εὐϊερόν Te “Ζίσην, ἄθῥητον ἄνασσαν, 
doo & καὶ ϑῆλυν, διφυῆ λύσειον “)ακχον᾽ | 

τ ἐν ̓δλευσῖνος τέρπῃ νηῷ ϑυδένεν,; .. .ϑ is 
p «ub ἐν Φρυγίῃ σὺν μητέρι μυσεεπολεύεες, 
ἢ Kino τέρπῃ σὺν ἐυστεφψάνῳ Αὐυϑερείη, 

καὶ “πυροφόροις πεδίοις ἐπαγαλλεαν αγνοῖς, 
σὺν o5] μητρὶ $e μέλανηφόρῳ " [ot0, σεμνῇ, 

Αἰγύπτου͵ παρὰ χεῦμα, σὺν ἀμφιπόλοισι τυϑήναις" 
᾿εὐμενέουσ᾽ ἔλϑοις ἀγάϑ' ἐκτελέουσ᾽ ἐπ᾿ αέϑλοις. 

'XHIIL (42) ΩΡΩΝ ϑυμίαμα, ἀρώματα. 
v Mons, ϑυγατέρες Θέμιδος. καὶ Ζηνὸς ἄνακτος, 

Evo T£). Z5 τε, καὶ “Εἰρήνη. πολύολβε, 
ἑἰαρεναί, λειμων δες, πολυάνϑέμοι, αγναΐί, 
᾿παντόχροου: πολυοῦμον ἐν ανϑεμοειδέσι 7tv0LU1G, 
"dgot αευϑαλέες,, “πευικυχλαδὲς, ἡδυπροςωπον" 
πέπλους ἑννύμεναι δροσεροὺς ἀνθέων “πολυϑρέπτων, oo Περσεφόνης συμπαίχτορες, ET é 4Moigat 
καὶ Χαριτὲς xUXAMOLOL. χοροῖς πρὸς φῶς ἀγάγωσιν, 
Ζηνὶ χαριξύμεναν καὶ μητέρ» καρποδοτείρῃ, ΝΣ 
ἔλθει. ἐπ  eUgnuoug τελεταῖς οσίας νεομυστοις, ^ 10 

εὐκάρπους, Snap deine. uisque. ἀμεμφῶς. 
joy "d ΓΈ lE, Er EAE. 
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A 
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XLIV. (45) ΣΕΜΈΛΗΣ, M taue, 
y- ias. στύρακα. VO DNE 

how TN Miter 
| oiu ̓ ούρην y Καϑμηΐϑα NCMO ἑὰς 

εὐειδῆ Ζεμέλην, “ἐρατοπλόύκαμον, βαϑύκολπον, 3 gite s 
μητέρα ϑυρσοφύροιο “Ἰἑωνυσοῦ σπολυγηϑοῦς oak LEAN 
27) μεγάλας οδῖνας ἐλάσσατο, πυρφόρῳ αὐγῇ, P 

᾿ἀϑανάτοιο, τεϊοῦσα Διὸς βουλαῖς Kgovi τὸ 7 Ad 

τιμὲς τευξαμένη παρ᾽ ec "je Περσεφονείης es 
ἐν ϑνητοῖσι βροτοῖσιν ἀνὰ τριετηρίδας ὥρας, at 
ἡνίκα σοῦ Βάκχου γονίμην ὠδῖνα τελῶσον, LAE 
εὐϊερόν τὲ τράπεζαν. ἐδὲ μυστήϑεα ϑ᾽ ἀγνά., Lu ent 
γὺν σὲ, ϑεα, λίτομαι, κούρη) Καδμηὶς ὁ G vago, T1] 

7107) UvOOV καλέων αἰξὶ μύστησιν ὑπάρχειν. 000 Ἢ v3 

XLY. ἀῶ. TMNOZX αὐ a Basesg us 

r6 SERO ERU D χαὴ aga 
ES. LÁ 

d 

"Esos, μάκαρ “Δ Ἕιόνυσε, πυρίσπορξ, ταυρομέτωπε, | 

εἰν ( 

SAY 

Βάσσαρεέ, καὶ  Baxyeb, πολυώνυμε, παντοδυνάστα, | : 24 
à 

ὃς ξίφ σεν χαίρεις. ηδ΄ αἵματι, ͵αινάσε, 4$ eyvaig — 

εὐάζων κατ Ὄλυμπον, ἐρίβρομε, μαενόλα Βάκχε, i Lx 
ϑυρσεγχής, βαρύμηνι, τετεμένξ πᾶσι ϑεοῖσιν. 
καὶ θνητοῖσι Bgorototv, ὅσου χϑόνα ναιἑταουσιν" 

κ᾿ λϑέ, μάκαρ, σκερτητά, Crap πολὺ χϑος A. 
X2 

à 

XLVI. (45) AIKNITOT ϑυμίαμα, μάνναν. : 

"LL μνίτην Φεόνυσον ἔπ εὖ χαῖς ταῖοδε κικλήσκω, Lun 

x 
* 

, 

s 

| 

Μύσιον, eng εϑαλῆ, πεποϑημένον, εὔφρονα βάκχον" M 
vou £ov ἔρνος ἐραστόν, ἐυστεφάνου τ ᾿ φροδίτης,, 
ὃς not evo δρυμοὺς κεχορευμένα βήματα πάλλες 
σὺν νύμφαις χαρίεσσεν, ἐλαυνόμενος vidc ac cd | M 
καὶ Bovàrot zhog. πρὸς ἀγαυὴν. Φερσεφόνειαν — | 
ἀχϑεὶς ἐξετράφης, αίλος αϑανάτοισι θεοῖσιν. Nes 
eUg gov ἐλϑέ, iino, "— δ᾽ deg δέξαι. 



E xiv. do naxxor περικεονέου, ϑ 
d$ yel ἐπε AR μίαμα, ἀφώματα. Ms 

X iud Βάκχον. περικεόνιον, μεϑυδώτην, 

. Καδμείοισι, δόμοις ὃς ἑλισσόμενος πέρι πάντη, 
E ELLE τέρους βρασμοὺς γαίης ἀποπέμψας". 

τς ἡνίκα NE αὐγὴ ἐκίνησεν χϑύϊία πὰ σαν, 
E πρηστῆρος δοίζοις" ὃ δ᾽ ἀνέδραμε δεσμὸς ἁπάντων. 
E^ 224406, μάχαν, βακχευτα, 1 vietg πραπίδεσσιν. 

t 

XtvuL ano XABAZIOT ϑυμίαμα, 
| " «oou. "v ἐς 

à PF πάτερ, Χρόνου υἱὲ Σαβαζεε, χύδιμε δαῖμον, 
ὃς Βάκχον. “εύνυσον ἐρίβοομον εἐραφεώτην. 
μηρῷ ἐγκατέραψας, ὅπως τετελεσμένος ἐλϑος. 
7 μῶλον ἐς ἡγάϑεον, παρὰ 0. “διπὰν καλλιπάρῃον. 
ἀλλα, μάκαρ, Φρυγίης μεδέων, βασιλεύτατε πάντων, 
δυμι dini Ἐπυρο γος, ἐπελθοις, φιυστιπόλοισεν. 22 i 

[s * 

| 40) ZIIII AX bur nia μα, στύ θακα. 

"p d Y Βάκχου. τροφόν, εὐάδα κούρην, : 
Fr μυστιπόλον͵ τελέτῇσιν. ̓ ἀγαλλομένην “Ζάβου ἀγνοῦ, 
(0 ψυκτερίοισι X0gotocv ἐρεβῥεμέἕταο ]άκχου. | 
o wvOL μὲυ εὐχομένου, χϑονίη “μήτηρ, βασίλεια, 
Fr εἴτε σὺ y ἐν ovy κατέχεις, "ong ὄρος αγνόν, 

ἢ TucAog τέρπει oe, καλὸν «“υδοῖσι ϑόασμα" 
E πρὸς τέλέτας ἱερῷ γηϑοῦσα "gogo. 

5» ἃ ; , 

Le 69 ATZIOT inva Lov ὕμνος. 

ji Kiss, μ μάκαρ, ἄς, ἫΝ ̓ ἐπιλήνιε Βάκχε, διμήτωρ, 
σπέομα πολύμνηστον, πολυώνυμε, λύσιε δαῖμον. 

| Tho. tt μακάρων ἱερὸν θάλος, evis Boxye, —— 
9, ἑυκαρπος, “πολυγηϑέα καρπὸν ἀέξων 000 

μεγασϑενές, αἰολόμορφε" pé à 
| EÉ 
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ὕφρων, 

τ sing rmi» s sPivdriy. σὲ Midi. τὴ m | 
vUv- σὲ καλῶ MM GM μολεῖν ΤΩΝ ἜΣ. 

Mod aid μεγαλήτορος, "uero, τ 
v Lab es γαίης ὑπὸ κεύϑεσιν οἰκί ἔχουσαι, | 
κρυψίδομου, Βάκχοιο τροφοί, χϑόνεοιο, πολυγηϑεῖς,, 
wipe λειμωνεαδε e σκολεόδρομοὶ; wy cc 
ἀντροχαρεῖς, σπήλυγξε κεχαρμέναι, ἠερόφοιτοι. 
πηγαῖαι, δρομαδὲς, δροσοεέμονες,. ἄχνεσε em pu CN 
φαινόμεναι, ἀφανεῖς, αὖλ ὠντάδες, πεολυτν θεῖς xi 
GUV Πανὶ σκιρτῶσαι ἂν οὔρεα, FUGOTELOUL, — τὰ e 
πετρόρυτοι, λιχυραί, κρουνίτεδες, ὑλονόμοι, B uet 
παρϑένον εὐώδεις, λευχείμονες, eUzxVOOU αὔραις, εἰς 
αἰπολικαί, νόμιαι, ϑηρσὶν φίλαι, ἀγλαόκαρποι, 
δρυμοχαρεῖς, ἀπαλαΐ, πολυϑοέμμονες, ̓ αὐξίτροφοί à 
κσῦραι ἁμαδρυάδες, φιλοπαίγμονες, υγροκέλξευϑο. 

| Νύσιαι, οἰστρομανεῖς, παιωνΐδες, εἰαροτερῆε b ΕΝ iJ 

σὺν βάκχῳ not τὲ χάριν θνητοῖσι, φέρουσ la ἘΣ 
ἔλϑετ᾽ ἐπ᾿ εὐφήμοις ἱεροῖς κεχαρηότι ϑυμῷ, | FAO. MB 
vua χέουσ᾽ ὑγεξινὸν αεξιτρόφοισιν à éy ὥραιρ. Ἐπ 1 

LH. (51) TPIETHPIKOT ϑυμίαμαι 
ἀρώματα. 

it 

K;; ναλήσκω, σέ, μάκαρ, πολυώνυμε, peiedia- Bosyei, 
ταυρόχερως, ληναῖε, 1 πυρισπόύρε, Νύσιε, λύε, ΠΥ 
μηροτρεφής, λεκνῖτα, πυρίπνοξ, καὶ τελετάρχα" 
ψυκτέρι, ̓ Εὐβουλεῦ, μιτρηφόρε, ϑυθσοτινάκτα" 
ὕργεον ἄῤῥητον, τριφυές, κρύφιον Διὸς ἔρνος" 

i πρωτογόν, » ἡρικεπαῖε, θεῶν TE TEQ 308 καὶ υἱέ" 
ὠμαδιεξ, σκηπτοῦχε, χοροιμανές, ἡγέτα sao i 
βακχεύων ἁγίας τριετηρίδας, αμφὲ yeinvag | ERE 
ῥηξίχϑων, πυρεφεγγές, ἐφάπτορ, κοῦρε uum r0) yo 
evoscig orte, utu, vefou 09, lien 

SÁT ode Ν 
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EU θυρῶν: ὑποκόλπιε, C 
βάσσαρε, κισσοχαρής, πολυπαρϑενε, καὶ διάκοσμε, 

| E ἐλϑέ, pras. Mrgknes Bie RC ic αἰεί. 
"το petu l -5......5»}... 

Lu Ar AMOIETOTEI 9vnlena, πάντα 
/ πλὴν λιβάνου. : 

pP. μφιετῆ καλέω Βάκχον, χϑόνιον “Διόνυσον, 
Ι ἐγρόμενον. κούραις ἅμα. νύμφαες εὐπλοκάμοισεν" 

FM παρὰ Περσεφόνης ἱεροῖσι δόμοισιν ἑαύων 
᾿ πουμίξευ τριξτῆρα χρόνον. Box yjiov α ἐγνόν.. 

b^ αὐτὸς δ᾽ ηνίκα τὸν TOLETE) παλιὸ κῶμον “ἐγείρῃ, 
eg ὕμνον. τρέπεται σὺν ἐὐξώνοισι τεϑήναις, 

r- εὐάζων κυνῶν τὲ χοροὺς ἑνὶ κυκλάσεν ὥραις. 
αλλά, μάκαρ, χλούκαρπε, πκεραφᾳφόρε, καρπεμὲ Bast; 

. Boiv ἐπὶ πάνϑειον τελετὴν γανόωντε 70060710, 
εὐϊέροις as diners crise ον βφυάζων. 10 

s * 

| . Q3) ZIAHNOT, σατύρου, Βακχὼ ὧν 

TET ϑυμίαμα, μάνναν. 

5 $91 μευ, ὦ πολύσεμνε τροφεῦ, Βάκχοιο PUER 
Ζιληνων 6 0y ἄριστε, τετυμένε πᾶσι ϑεοῖσιν 
καὶ ϑνητοῖσι βροτοῖσιν. ἐπὶ τριετηρίσιν ὥραις, 

| ᾿ἀγνοτέλης, γεραρύς, ϑιάσου νομίου τελετάρχα᾽ 
& εὐαστῆς, φιλάγρυπνε, σὺν ̓εὐζωνοισι τιϑήναις, 
τ Ναΐσι καὶ Béxyate ἡγούμενε κισσοφόροισιν᾽ 

δεῦρ᾽ ἐπὶ πάνϑειον τελετὴν “Σατύροις ἅμα πᾶσιν 
᾿θηροτύποις, εὔασμα διδοὺς Βάκχοιο, ἄνακτος, 
σὺν Boxyous ληναῖα τελεῤφόρα σεμνὰ προπέμπων, 
ὄργια νυκτεφαῆ τελεταῖς ἁγίαις. αναφαένων, "DL 
εὐαζων, sutoduen, ded ied ϑιάσοισεν. : 

— 

ν᾿ (4 EIXX A DPOAFTH à ÜgvVk 
E oe D 

Por" nh φιλομμειδὴς, ̓ ἡφροδίτη, 

à πονεοχενήθ, φόδτερθα ϑεα, φιλοπαννυχξε, σεμνὴ, 3 
E à; E 



καὶ ἡ κρατέεις, τρισσῶν μοιρῶν, γεννᾷς Ὥς; ᾿παντα, 
ὅσσα τ ἕν ουρανῷ ἐστι καὶ ἐν γαΐῃ πολυκάρπῳ,. 
ἐν πόντου τε βυϑῷ" cani Βάκχοιο πρὶ 4 REL 

dece pios κα xgug n, Ere os ἄνασσα, 
φαινομένη τ, ἀφανὴς τ᾿, ἐρατοπλύκαμ,, εὐπατέρεια, 
νυμῳ εδίη, ondas εἰ: ϑεῶν σκηπτοῦχε, AUxorvQs Ὁ aH 
γεννοδότειρα, φίλανδρε, ποϑεινοτατη, hs d T ME ON 
ἐνξεύξασα ϑροτοὺς αχαλυνώτοισεν ἀνάγκαιρ, ace 
καὶ ϑηρῶν πολὺ φῦλον, ἐρωμανέων ὐπὸ grguw 
ἔρχεο, Αυπρογενὲς ϑεῖον 7ένος, εἴτ ἐν ᾿Ολύμπῳ. 
icol, ϑεὰ βασίλεια, καλῷ γήϑουσα προφώπῳ, 
&fre χαὶ εὺλ βάνου Συρίης. ἕδος ἀμφιπολεύεις, 5; 
εἴτε συ y ἐν πεδίοισι σὺν ἄρμασι χρυσεοτεύχτοις 
diyénvov κατέχεις ἱερῆς γονιμώδεα λουτρά, EIC. 
7) καὶ XUUVEOLGLY 0016 ἐπὶ πόντιον οἶδμα Ἶ 20 

ἐρχομένη χαίρεις νεπόδων κυκλίησι χορείαις c* 
ἢ νύμφαις τέρπῃ κυανωπισιν ἕν χϑονὲ Zio, ít 
ϑυιας ἐπ αἱ ἰγιαλοῖς ψαμμώδεσιν ἅλματι χουφῳ". 
εἴτ ἐν Kvngo, ἄνασσα, τροφῷ σέο". ἔνϑα καλαί σε 
παρϑένοι αδμῆται νύμφαι τ ανὰ πάντ᾽ ἐνιαυτὸν 2rd 

ὑμνοῦσιν, σέ, μάκαιρα, καὶ ἄμβροτον ἀγνὸν “δωνιν. 
ἐλϑέ, μάκαιρα Ota, noA οἐπηρατον εἶδος £ éyovoa' 
ψυχῆ γὰρ σὲ. καλῶ σεμνῇ ἀγίοισι λόγοισιν. S RUE 

i 

We 

LVI. (5 5), 4ASNIAOX ϑυμίαμα, ἀρώματα, 

Κρϑι uev εὐχομένου, πολυώνυμε, δαῖμον. ἄριστε, 
ἀβῥοκόμη, φιλέρημε, βούων ὥρῃσε ποϑειναὶῖς, 
υβουλεῦ, πολύμορφε, τροφεῦ πᾶντων αρέδηλε. 
κούρη, xoi κόρε" πᾶσι καλὸν ϑαλος αἰὲν “δωνε, 
σβεννύμενος λάμπων τὲ καλαῖς ἐν κυκλᾶάσιν ὥραις" *. 
αὐξεϑαλής, δίχερως, πολυήρατε, 'δαχρυότιμε, 
ἀγλαόμορφε, κυνηγεσίαες χαίρων, βαϑυχαῖτα". $i d 
insgovoug, Αὐπριδὸς γλυκερὸν. voc, ἔρνος ἔρωτος" 
Φερσεφόνης ἐρασιπλοκάμου λέκτροισν λοχευϑείς - 



TAM NOL LVLLVIL LVIL ^ 69 

ὃς ποτὲ μὲν ναΐξις, ὑπὸ. Τάνταρον φερόεντα,, 53. cde. 
ἠδὲ παλιν πρὸς "θλυμπον ἄγεις δέμας ὡρεόκαθπον" 

ἐλθέ, HMM μύστῃσι γον καρποῦν ἀπὸ γαίης. 
E 

LVIL (66) EPMOT Dae Ios üwlianes 

στύρακα. | 

| Κωκυτοῦ, ναίων ανυπόστροφον οἶμον ἀνάγκης, 
| ὃς ψυχὰς ϑνητῶν κατάγεις ὑπὸ νέρτερα γαίης, 
εν “Ἑρμῆ, Βακχεχόροιο “ΖΙιωνύσοιο γένεϑλον, 

|o καὶ “Παφίης κούρης, ἑλικοβλεφάρου ᾿Αφροδίτης, 
ὃς παρα, Περσεφόνης ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεέύεις, 
eivouogotg ψυχαῖς πομπὸς κατὰ γαῖαν ὑπάρχων᾽ 
es καταγξές, ὁπόταν μοίρης χρόνος εἰφαφέκηται, 
εὐϊέρῳ ῥαβδῳ ϑέλγων ὑπνοδωτεδι παντῶ, | 
xoi πάλεν. ὑπνώοντας ἐγείρεις. σοὶ γὰρ ἐδωπὲν 
nn begoeg óveco Θεά, κατὰ αρταρον εὐρὺν τὸ 

β μη T3 αἑνάοες, ϑνητῶν 000v ἡγεμονεύειν. ΤῊ 
β in, T. ner φεμηόιφ. μύσταις τέλος ἐσϑλὸν ἔπε. 
FÉ ἔργοις. 

β 
β 

4 ᾿ e E 3 5 

xz *TuW: er 5wWua^ V. MM À - ut - 3 
L. M - 

LvnL (57) EPQOTOX θυμίαμα, 

ἀρώματα. 

F- aid μέγαν dyvàv ἐράσμιον zóvv' "Eoora, 
τοξαλκῆ, πτερόεντα, πυρίβρομον, εὔδρομον ϑρμῆ, 
συμπαίζοντα ϑεοῖς ηδὲ ϑνητοῖς ἀνθρώποις 
εὐπάλαμον, διφυῆ, πάντων κλη δας ἔχοντα, 
αἰϑέθρος οὐρανίου, πόντου, χϑουύς, ηὸ ὅσα ϑνητοῖς 

: πνεύματα παντογένεϑλα Oso βόσκει χλοόκαρπος, 

| LS ὅσα 7. "oragog ευρὺς ἔχεν, πόντος 9 αἀλίδουπος" 
: μοῦνος 7αρ τούτων πάντων οἴηκα κρατύνεες. 

: ἄλλα, μάκαρ, xo pote γνώμαις μύδτῃσι συνέρχου, ᾿ 
e φαύλους δ ἐκτοπίους e ̓ ὁρμὰς ἀπὸ τῶνδ᾽ απο- 

a 22 ehem "T vete ; : SI -10 

ΝΕ.“ | VG ux bitis ches XE 5. 



» 

Lx. 58) MOIPRN ϑυμία κα, εἰς τ | 

S oed ἀπειθέσιοι, ΥΩ φίλα τε να μὲ 
κλῦτέ μου εὐχομένου, πολυώνυμοι, eir ἐπὶ 2 alie 
οὐρανίας, (ἕνα. λευκὸν ὕδωρ, νυχίας ὑπὸ | ϑευμῆς͵ 
ῥήγνυται ἐν σκεερῷ λιπαροῦ μυχῳ. ἢ εὐλίϑου ἄντ, 
ναίουσαι, πεπότησϑε β βοοτῶν ἐπ᾽ “ἀπείρονα jd. 
νϑεν ἐπὶ Bgortov δοῦλον ; γένος ἐλπίδι, κούφῃ εν ἐς δος 
στείχετε, πορφυρέῃσι. καλυψάμεναι ὀϑόνησι, - $2 SMS 
μορσίμῳ &v πεδίῳ, ὅϑι πάγγεον ἄρμα διώκει, | 
ooa, δίκης παρὰ τέρμα καὶ ἑλπέδος ηδὲ 'μὲρ : 
καὶ νόμον ὠγύγεον παναπείρονος. εὐνόμου ἀρχὴ ἊΝ 

Ποῖρα γὰρ ἐν βιότῳ καϑορᾷ μόνον, οὐδὲ τις α; λος 
ἐϑανάτων, of ἔχουσι καρὴ vtg ovrog ᾽Ολύμπου, | 
καὶ “ιὸς ὄμμα τέλειον" ἐπεί y ὅσα ἀμ κε τὸ *. E 
Moioc τε “καὶ Φεὸς οἶδε νόος διαπαντὸς ἅπαντα. die ἀν 

αλλά μου, «£gtot, μαλακόφρονες, ἡπιόϑυμοι, RT 
"rgo, καὶ da yeot, Kio80, μόλετ᾽, ̓εὐυπατέρειαν 
νυχτέριου, ἀφανεῖς, ἀμεέταάτροποι, αἰὲν, ἀτειρεῖς, — Cd 
παντοδύτειραι, αφαιρέτεδες, ϑνητοῖσιν «vay. M om 
ὭἬδοιραυ, αἀχούσατ᾽ ἐμῶν ὁσίων λουβῶν τε καὶ εὐχῶν,, 
ἐρχόμεναι μύσταις Bepeininies εὔφρονι we. τσ... 

LX. (59) ΧΑΡΊΤΩΝ "Du, κίαμα, sarl 

oua. po DE LIE E 
uad ME oL. 

BK μου, e» Χάριτες μεγαλώνυμοι, ἀγλαότεμοι, s 
ϑυγατέρες Ζηνὸς τὲ καὶ «Εὐρυνόμης βαϑυκόλπου, Á 
᾿“γλαΐη, Θαλίη τε, καὶ  υφροσύνη “πολυολβε, : 
χαρμοσύνης γενέτειραε, ἐράσμεαι, εὔφρονες, epu, 
αἰολόμορφοιυ, «etg aA Eee, ϑνητοῖσι ποϑειναΐ, £6 er 
οὔτὲ quo ἠξλέου ταχεναὲ φλόγες, οὔτε σελήνης, PIC 
καὶ cog ίης, αρὲἑτῆς τε, καὶ ἐργασέμου ϑρᾳούτητορ, 
αὔχημ οὔτε βίου, Aegis περικαλλέος nus | p 3 

ὑμέων ' χωρὶς ἐγείρει ἐυφροσύνας βιότοιο. Mec d / 
εὐχταῖαυ, κυκλάδες, καλυκώπιδες, ἱμερόεσσαε, vr 
ἔλϑοιτ᾽ ολβοδότεέραι, «ci μύστῃδιε προφηνεῖς. 



: TMNOL LXL LXH. 

ΤῊΝ (60 NEMEZERZE ὕμνος. " À 

"D. Asi. aito σέ, TL βασίλεια μεγίστη,, CAE UN. 

πανδὲρκής, ἐφρορῶσα βίον ϑνητῶν πολυφύλων 
αἰδίη, πολύσεμνε, μόνη χαίρουσα δικαίους, 
ἀλλάσσουσα λόγον πολυποίκιλον, ἄστατον αἰξέ, 
2v πάντες ὁ δεδίασι βϑοτοὶ ζυγὸν QU χένε θέντες. 
σοὶ γὰρ ἀεὶ γνώμη πάντων μέλεν,. οὐδὲ σὲ λήϑεο 
ψυχὴ ὑπερφρονέουσα "λόγων αἀδιακρίτῳ ὁρμῇ. 
πᾶνε ἑθορᾷς,. καὶ πάντ ἐπακούεις, πάντα βρα- 

 Beveug" 

ἐν σοὶ δ᾽ εἰσὶ δίκαι ϑνητῶν, πανυπέρτατε δαῖμον. 
ἐλθέ, “μάκαιρ, ἀγνή, μύσταις ἐπιταρῥοϑος αἰεί  -— 1Q 

δὸς δ᾽ ἀγαϑὴν διανοίαν ἔχεν, παύουσα πανεχϑεῖς 
xe οὐχ oaiog, qure monas: αλλοπροραλλας. 

LXI! - (61) AIKHEX ϑ vg Hu o, λίβανον. 
3) 

ΕἼ Uno Aie m πανδερκέος, ἀγλαομόρφου, 
|j xoi Ζηνὸς. ἄνακτος ἐπὶ ϑοόνον ἱερὸν ἵζει, 

υὐρανόϑεν καϑορῶσα βίον ϑνητῶν ᾿“πολυφύλων, 
τοῖς αδίκοις τιμωρὸς ἐπιβρίϑουσα δικαίη, 
ἐξ ἰσότητος αἀληϑείῃ συνάγουσ ἀνομοῖα. 

πάντα γὰρ, ὅσσα χρκαις νώμαιες ϑνητοῖσιν ὀχεῖται, | 
δύρκριτα, βουλομένοις τὸ πλέρν βουλαῖς αδίκοισιν,, 
μούνη ἐπεμιβαίνουσα, δίκῃ αὐίκοις £ ἐπὶ ἔργοις, 
€ (dos τῶν ἀδίκων, εὔφρων δὲ σύνεσσι δικαίοις, 
αλλα, ϑεά, pol ἔπε γνώμαις ἐσϑλῆσι δικαίη, 1$ 
wg ἂν ael βιοτῆς τὸ xdeuig dus ἤμαρ ἐπέλϑη, 

ὌΧΙ. (62). AIKAIQXTNHE ϑυμέαμα, 
Ee Ὁ Ὁ | λέβανον. 

᾿ pg: Poe δικαιατάτη, πολύολβε, ποϑεινή, 
ὯΩ ἐσότητος ἀεὶ ϑνητοῖς. χαίρουσα δικαίοις, 
παντιμ᾽, Mibi dents μεγαλαυχής,, 

E 4 



72: 

Y) καϑαραῖς yvop oig αἰεὶ τὰ B£oréo. 
βραβε ee 

ἄϑραυστος τὸ συνειδόφ᾽ ἀεὶ ϑραύεις γὰρ ἅπανται ὅσσοι μὴ τὸ σὸν ἦλϑον ὑπὸ ζυγόν, αλλοπρόςα 2 e 
ES A A r πλαστεγξεν βροιαρῆσι παρέγκλίναντες ἀπλήστως" A its 

ἀστασίαστε, φίλῃ πάντων, φιλύκωμ᾽ Ἃ ἐρατεινή, E | E x 

εἰρήνῃ, χαίρουσα, βίον ζηλοῦσα βέβαιον. us X SCR 
αἰεὶ γὰρ τὸ πλέον στυγέεις, ἰσότητι δὲ χαίρεις. — de — 
ἂν 001 γὰρ σοφίη αρέτῆς τέλος ἐσϑλὸν ἑκανξι.. SAMT 
κλῦϑι, Deo, κακίην ϑνητῶν ϑραύουδὰ δικαίως, 5 3d 
ὡς «v / ἐσορδοπίῃησιν acl βίος ἐσϑλὸς QÓsvoL PCIE NE 
ϑνητῶν ανϑρώπων, οἵ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, ὅς 
καὶ ζώων. πάντων, ὁπόσ ἐν κολποισε τυϑηνξῖ. n am no 
γαῖα ϑεὰ μήτηρ καὶ πόντιος εἴναλεος. Ζεύς. : m E pt 

LXIV. (65) TMNOZ Νόμον. ἘΣ ΤῊ 

M ouváray καλέω καὶ ὝΕΣ ας ἁγνὸν ἄναχτα, 
οὐράνιον ΔΝόμον, ἀστροϑέτην, 09 gnyie nal 
πόντου" τ εἰναλίου καὶ γῆς, φύσεως τὸ βέβαιον τὰν 
ax wvég ἀστασίαστον cci τηροῦντα ψόμοισεν, ἔων, 
οἷσιν ἄνωϑε φέρων μέγαν ουθανὸν αὐτὸς ὁδεύει, : 
καὶ φϑόνον OU δίκαιον. ῥοίζου τρόπον αὐτὸς ἐλαύνει" 

- 0g καὶ ϑνητοῖσιν βιοτῆς τέλος ἐσθλὸν ἐγείρει. 

αὐτὸς γὰρ μοῦνος ζώων οἴηκα κρατύνει, URELM cds 
γνώμαις ὀρϑοτάτησι συνών, αδιασεροφος αἰεί, M 
ὠγύγεος, πολύπειρος, αβλάπτως πᾶσι συνοικῶν SU 

τοῖς νομίμοις, ανόμους δὲ φέρων "κακότητα Co E va 
ἄλλα, μάκαρ, πάντιμξ, φερόλβιε, πᾶσι ποϑεινέ, τὰ 
εὐμενὲς ἦτορ ἔχων μνήμην σέο πέμπε, dup 

LXV. (64) APEOEX Qu μέαμ Ue, ,MBu vov, 

"dg θδηχτ, ὀβριμόϑυμε, μεγασϑενές, ἄλκιμξ δαῖμον,, 
ὑπλοχαρής, αϑαμαστε, βφοτοκτεόνε, τειχεσιπλῆτο; Ὁ WE - 
* dose ἄναξ, ὑπλόδουπε, φόνοις πὲπαλαγμένος. ish, ΤΣ 
αἵματέ E ̓ ανδροφόνῳ χαίρων," 'πολεμόκλονε, «Qué, 

* 



V.LXVL LXVIL γῇ. 
0g ἜΝ ΜῊ τε καὶ ἔγχεσι ngu ἀμουσον" 
στῆσον. ἔρεν λυσσῶσαν, ἄνες πόνον αλγεσίϑυμον". 

᾿ εἰς δὲ πόϑον νεῦσον Αύπριδος, κώμους Té “Τυαίου, 
ἀλλάξας ἀλκὴν ὅπλων εἰς ἔργα τὰ Znove, 
ide dd eed ov,  ὀλβιοῤδῶτεν. 

^ 
2 

ταν. (55) Hà4IXTOT ϑυμίαμα, higee 
vouevvav. 

Irt ὀβθριμόϑυμε, μεγασϑενές, ἀκάματον nU, 

λαμπόμενε φλογέαις αὐχαῖς, φαεσέμβροτε δαῖμον, 
φωρφόρε, καρτέρόχειρ, αἰώνεξ, τεχνοδίαετε, 

᾿ἐργαστήρ, κόσμοιο μέρος, στούχέϊον. αμέμφές, 
Tte eye, movéoneroQ, πανυπέρτατε, παντοδίαιτε, 
eno, ἥλιος, ἄστρα, σελήνη, φῶς ἀμίαντον" Ξ 
ταῦτα γὰρ ̓ Αψαίστοιο μέλη. ϑνητοῖσε προφαίνει. 
πάντα δὲ oiov ἔχεις, πᾶσαν πόλιν, ἔϑνεα mavra' 
σώματα, τὲ ϑνητῶν οἰκεῖς, πολύολβε, κραταιξ' 
κλῦϑιε μάκαρ, pto σὲ πρὸς ἑυϊερους ἐπελοιβάς, ^19 
αἰὲν ὅπως χαίρουσιν en ἔργοις ἥμερος £n. 

3 παῦσον λυσσῶσαν μανίην. πυρὸς αχαμάτοιο, 
καῦσιν. yin φύσεως ἐν πο ἡμετέρουσεν. 

- 

TN 3 c »- 

LXVIL Xl ASKAHTIOT ϑυμίαμα,, 

TUNES μάνναν, 

"Ineilo s&vsum Ldonigusg, déonote. σε τς, ἡτὴρ mevrov foxiaymie, δέσποτα PHozev, 

ϑέλγων αγνϑρώπων πολυαλγέα πήματα νούσων, 
ἡπεόδωρε. πραταιξ, μόλοις κατάγων ὑγέξιαν; 
καὲ παύων νούσουρ χαλὲπ πας. ϑανάτοιο τὲ κῆρας. 

᾿αὐξιϑαλὴς κόρε: 2 απαλεξίκακ. ὀλβεόμοιρε, ΕΣ 

“Ωοοΐβου. ᾿“δπτόλλωνος. κρατερὸν ϑάλος ἀγλαότιμονν 
ὃς δὲ ἐχϑρὲ νόσων. ̓ 7γίεεαν ἔχων. σύλλεκτρον. ἀμεμφῆ; 
des Ae, μάκαρ. σωτήρ, βιοτῆς τέλος ἬΤΟΝ Loy ὁπάξων, 



A 

die  TArNOI. LX 
Iw 

τ YN CX. 

μάνναν. L2 E E ü e s: 

JIusoótoc, ἐρατή, τ πολυϑάλμιε, sitas 

πλῦϑε, μάκαιρ᾽ Ty, φερύλβιε, μῆτερ ἁπάντων. 
ex σέο y«o νοῦσοι μὲν ἀπος ϑινυϑουσε Peer piti, Γ 
σᾶς δὲ δόμος ϑαάλλει πολυγηθῆς εἵνεκα 6210, ̓ ς cp a 
xa) τέχναν βρυίϑουσι. ποϑεῖ δὲ σε κόσμο, AE 

τ. TUO00, 
ειοῦνος, “δὲ στυγξξει δ᾽ ̓Ζἴδης ψυ χοφϑόρος αἰεί 
αἴϑαλης, SUKTULOTOTI,, ϑνητῶν αἀναπαυμα. PX * 
σοῦ γὰ ἄτερ πᾶνε ἐστὶν ̓ ανωφελῆ ἀνθρώποισιν. 
οὔτε γαρ ὀλβοδότης Πλοῦτος γλυχερὸς ϑαλίῃσιν, 4 τ, 
οὔτε γέρων πολύμο o4 008 ἄτερ σξο γίγνεται. evi. albe H 
πάντων yup κρατέεις μούνη, καὶ πᾶσιν ἀνάσσεις, HE 
ele, Osa, μόλε μυστιπόλοις ἐπιταρόοϑος, αἰεί, ides 
δυομένη γούσων χαλεπῶν καπόποτμον ανίην. Duo. ue 

ἀρώματα, Bios μὰ der M 
EU X NP: 

Ese, Beat 2 πάντεμοε, ἐρίβρομοι, εὐάσεειραι, A 
Τισιφόνη τὲ καὶ ̓ «2λληχτώ, xui δῖα Meyeugu Jod. 
VUXLEQUOL, αὐ χίαι, ὑπὸ κεύϑεσιν οὐχί ἔχουσαν X c 

ἄντρῳ ἐν ἤξερθεντι, παρὰ Στυγὸς ἱερὸν. ὕδωρ * 

οὐχ οσίαις βουλῇσι βοοτὼν 1 πεποτημένοι web 
λυσσήθεις, ἀγέρωχοι, ἐπευαζουσαι ἀνάγκαις, ἐθῶν ον. 
ϑηροόπεπλοι, τιμωροί, ἐρεσϑένεξες, βαρυαλγεῖς, de 

' Aideon χϑόνεσι φοβεραὶ κόραι αἰολόμορφοι,. 2) 
ηέρεαι, αφανεις, ὠκύδρομοι, agre. νόημα. 
αὖτ αἰεὶ ϑνητῶν παντῶν ἐπ ἀπείρονα. φῦλα 5 

qe Allure ἐφορᾶτε, δίκας πόλοι αἰὲν ἐοῦσαι, ὦ kt 

e, Seat “Μοῖραι, ὀφιοπλόκαμον» πολύμορφον, PARC 

ΤΩΣ: ὕνοον μεταϑέσϑε βίον poop oat. δόξαν, — 



e cWANOL LXXOLXXLLXXIL τ 
ἴω. i) ETMENIARN v, μίαμα, 

Jh UP WE SN τ eg o μι ατα. : " 

Kiss, iie. ; Bintvideg μεγαλώνυμοι;, tUg Qovt βουλῇ, 
, ἀγναὶ ϑυγατέρες μεγάλοιο. “ες χϑονίοιο, 

Φερσεφόνης τ, ἐρατῆς κούρης καλλιπλοκαμοιο, 
αἵ πάντων καθορῶτε βίον ϑνητῶν ἀσεβούντων,, 

| τῶν ἀδίκων. τἰμωροί, ἐφεσεηκυίΐαι. αν "Y 
: πυανόχρωτοι ἄνασσαν, ἀπαστράπτουσαι ἀπ᾿ ὅ᾽ ὄσσων 

| δεινὴν, ἀνταυγῆ. gae cog σαρκοφϑόρον αἴγλην". 
ἀΐδιοι, φοβερῶπες, ἀπόστροφοι, αὐτοκράτειραι, 
λυσιμελοῖς οἴστρῳ, βλοσυροί, VUYLUL, πολ λύποιμου, 
γνυχτέρεοι κουρανῦ, ὁφεοπλόκαμου, ψοβερώπες, .1e 
ὑμέας τλλόκω ΣΌΝ Avnet πελάζειν. ᾿ 

zT a: 

LXXL G2 MILAINO H3 ϑυμίαμα,, " 
ἀρώματα, 

Main. SUMA νύμφην y9 ονίην, προκόπεπλον, 

| ome. παρὰ Κωκυτοῦ. προ χοαῖς ἐλοχεύσατο, σεμνὴ, 
Φερσεφόνη, λέκτροις ἱεροῖς, 'Ζηνὸς Ki QOvioLO" : 
ἢ spevo ere Πλούτων, ἐμίγη δολίαις αἀπᾶτησεν, 

3 99. Φερσεφόνης. δὲ δισώμοτον ἑ ἕσποασὲ χροιήν, 
ἢ ϑνητοὺς μαίνεν φαντασμασιν, négtotouw, 

αλλοκότοις ἐδέσις, μορφῆς τύπον ἐκπροφανοῦσα" 
ἄλλοτε, μὲν zo φανῆς, ποτὲ δὲ. σκοτύεσσα, ψυχαυγῆς, 
ἀνταίαις ἐφόδοισι. κατὰ ζοφοξιδέα νύχτα. 
ele, Sca, λίτομαξι σξ, καταχϑονίων βασίλεια, "s 
ψυχῆς ἐκπέμποις οἶστρον ἐπὶ τέρματα γαίης, —— 
τὴν εὐΐερον μύσταις pepoyed oum" 

- & 

neo TTXHZ ϑυμίαμα, ii evo. 

si gets, 

| 

| icai ἘΠ I: edge, p, a 99, ἀγαθὴν πράντειραν ἐπ᾽ 

E2357 DOE rw, ἐπὶ εὐόλβοις χτεάτεσσιν,Ἠ ΄“ 



αἵματος ἐκγεγαῶσαν, ̓ ἀπρόομαχον εὖχος ace d T 
τυμβιδίην, πολύπλαγκτον, αοἰδεμον. ὠϑρώποιοινς - 
ἐν got γὰρ βίοτος ϑνητῶν παμποίκιλός.. ἔστιν ez ts 
οἷς μὲν γὰρ τεύχεις χτεανὼν πλῆϑος πολύολβον, C ld 
οἷς δὲ κακὴν πενίην, ϑυμῷ χόλον ὁρμαίνουσα.. : uc ἐξ 
ἀλλα, Oeo, λίτομαί σὲ μολεῖν βίω ἐϊπ οτος Ὁ 
ὄλβοισιν ἀρηθρβοῦνς em ? εὐόλβοις κτεάτεσσιν. 

ILXXIIL 72) AAIMONOZE φυμίαμα,, 

bey 

Zlaiuova eL μέγαν, εὐηγήτορα, φρικτόν, 
μειλίχιον Ζία, παγγενξτην, βιοδώτορα ϑνητῶν, 7 mei 
Ζηνα μέγαν, πολύπλαγκτον, ἀλάστορα, nuo iaa. 
zÀovroÓ0r5v, ὁπόταν y& βρυαζων οἶκον ἐσέλϑη, | 
ἔμπαλι. “δὲ ψύχοντα | βίον ϑνητῶν πολυμόχϑων. ἥ * ; 
ἕν σοὶ γὰρ iens τε χαρᾶς L6 XÀrOeg ὀχοῦνται. — wr 
τοιγὰρ TOL, μάκαρ, eye, πολύστονα 2 ἐλάσσας, 
0000 βιοφϑορίην 1 πέμπει κατὰ yeiov ἅπασαν, LAE ; 4i 
εὔδοξον βίης psdon τέλος ἐσϑλὸν omdfowg. RIT 55 

L2 XXIV. (75) AETKOOZAX ϑυμέαμα, 

S AC ἀρώματα. 

E e καλέω Καδμηΐδα, δαίμονα, σεμνήν, ε 

εὐδύνατον, ϑρεπτειθαν ἐυστεφάνου “Πονύσου. 
κλῦϑιε, ϑεὰ πόντοιο βαϑυστερνοιο μέδουσα, 3p wm 

κύμασι ΤΕ ΟῚ μένη, ϑνητῶν σώτεερα μεγίστη. | 

ἐν gol γὰρ νηῶν πελαγοδρόμος ἄστατος ὁρμή, 

: μούνη δὲ ϑνητῶν οἶκτρον μόρον ἐὲν αλὲ AUEIG, i 

οἷς ἀν ἑφορμαίνουσα φίλη σωτήριος Ong. ji, di uie 

αλλα,. ϑεὰ δέσποινα, μόλοις., ἐπαρωγὸς ὁ ἐοῦσα Bic 

ψηυσὶν ἐπ εὐσέλμοις. σωτήριος. εὔφφονι ΔΩ͂Σ ἠδ ee 
μυσταῖς ἐν πόντῳ γαυσίδῥομον οὔρον ἀγουσα, "NEC 



ra NO gr LXXV. LXXVf. LXXVIL 75 

ἜΧΧν. [5 H4A4A4IMONOZ RUE, Ln ἂν 
(3E wl zT. μάνναν. 

Συντρόφε Birds “Διωνύσου πολυγηϑοῦς, ^ 
T veletg. πόντοιο βυϑοὺς βαϑυκύμονας ἀγνούς, 

κικλήσκω, σέ, “Παλαῖμον, ἐπ᾿ εὐϊέροις τελετῇ σόν 
ἐλθεῖν. εὐμενξοντα, EZ ̓ γήϑοντα προφρώπῳ, 
χαὶ σώξειν μύστας κατα T6 χϑόνα καὶ κατὰ πόντον. 

-ποντοπλάνοις γὰρ cei νηυσὶν χειμῶνος ἐναργὴς ' 
φαινομένου σωτὴρ μοῦνος ϑνητοῖς ἀναφαίνῃ, 
ῥυόμενος wie Lara κατὰ πόντιον πες, 

EN 

LXXVI. 69. MÓTZRN θυμίαμα, 

des d λίβανον. ; 

Mid καὶ . Ζηνὸς "ἐριγδούποιο ϑύγατῥες, | 

. Μοῦσαν Πιερίδες, μεγαλώνυμοε, “ἀγλαόφημου, 
 ϑυητοῖς, οἷς κὲ παρῆτε, ποϑεινόταταυ, πολύμορφοι; 
πασῆς παιδείης ἀρετὴν. γενγῶσαν ἀμέμπτον" | 
ϑρέπεειραι, ψυχῆς, διανοίας ὀρϑοδότειραι, $E 
καὶ γόου εὐδυνάτοιο καϑηγήτειραν ἄνασσαν, TT 
ot τελετὲὶς ϑνητοῖς ανεδείξατε BUOTLTOÀSUTOUG, 

 Khuoer, δυτέρπη᾽ τὲ, Θαλεια τε, ἡΖελπομένη τὲ, 
Τερψυχόρη τ, ᾿δρατώ τε, “Πολύμνια MP “Οὐρανίη ve, 
Καλλιοπῃ σὺν μητρί, noA ἑυϑυνατὸν ϑεαὶ αγναΐ." ^10 
elo μόοιτε, ϑεαί, μύσταις, πολυποίχελου, ayvat, 
εὔκλειαν, gaps: T ἐρατὸν πολύυμνον ὑυγούσαι , 

LXXVIL G6) MNHMOZXTNHEX ϑυμίαμα,. 
λίβανον. 

JB ruo, σύνην καλέω, Ζηνὸς σύλλεχτρον, ἄνασσαν, 

5 A Movoag τέχνωσ᾽ ἱεράς, ὁσίας, λιγυφώνους, 
Ho ἐκτὸς ἐ ἔχουσα κάκης μνήμην βλαψίφρφονος αἰεί, 

πάντα v00v. συνέχουσα βροτῶν. ψυχῆσι σύυνουΐον, 
ευδύνατον. “κρατερὸν ϑνητῶν αὔξουσα λογισμῦν, 



78 TMNOI LXXVI. LXXVI XNNEXC 

ἠδυτάτη, quic L0 0UTTVOG, ὑπομνήσκουσώ, τε πάντα, 
ev ἂν ἕκαστος ἀεὶ στέρνοις γνώμην καταϑηταν Ἔ 

οὔτι ̓ παρεκβαίνουσ, ἐπεγείρουσα, φρένα : πᾶσιν. 
ἀλλά, μάκαιρα Oeo, μύσεαις μνήμην ἐπέγειρε c 
ει ἵέρου τελετῆς, λήϑην. Ó ἀπὸ τῶνδ᾽ Crit pus 10 ? 

LXXVIII. Cc» HO TX 9vplupa,. μάνναν, 
LEY 

Αλῦϑι, ϑεὰ ϑνητοῖς φαεσίαβφοτον ἦμαρ ἄγουσα, ἐπ 

"Hg λαμπροφαής, ἐρυϑαινομένη κατοὶ t κόσμον, 
αγγελέξια ϑεοῦ μεγάλου Ζιτῆνος. ἀγαυοῦ, 
ἢ γυχτὸς ζοφόεντα κελαένοχρῶτα πορείην ; x oU 
ἀντολίαις ταῖς σαῖς πέμπεις ὑπὸ νέρτερα jul Vo - 
ἔργων aye, βίου. πρόπολε ϑνητοισεν 50000 
ΦῈ 

9 χαίρει ϑνητῶν. μερόπων. γένος" οὐδὲ τις Soc, ὩΣ 

0c. φεύγξι τὴν σὴν. ὄψεν καϑυπέρτερον οὖσαν, " 
ηνίκα τὸν γλυκὺν ὕπνον. απὸ βλεφάρων ἀποσεί 99, 
πᾶς δὲ βροτὸς γηήϑει, πᾶν ἑρπετον, ἄλλα τὲ rs i 
τετραπόδων, πτηνῶν τὸ, καὶ εἰναλίων. oleae ; 
πᾶντα. "γὰρ ἐργάσιμον βίοτον. θνητοῖσι, πορίζεις.. - 
αλλά, posae, ἀγνή, 2 cad ἱερὸν φάος. αὔξοι. : 

LXXIX. (78) 6EMIAOZ θυμίαμα, : 

igna. «Ὁ Ἔ ον LAE 
Oigasksud ἁγνὴν καλέω, Our. εὐπατέρειαν, Ee. 

Ταίης τὸ βλάστημα v£OV, καλυκώπιδα κούρην, ἜΝ 
ῇ πρώτη; κατέδειξε βροτοῖς μαντηΐον eyrüv. τὰ Sii 

quu. ἐν κευϑμῶν:, ϑεμιστεύουσα ϑεοῖσεν, | 

υϑίῳ ἐν δαπέδῳ, Ore Hv Obi ugoodtusw — 079 

2j καὶ Φοῖβον ἄνακτα, ϑεμιστοσύνας ἐδίδαξεν. 
πάντιμ, ἀγλαύμοοφε, σεβώσμιε, VUXT ἐπόλευτξ᾽ 

πρώτη γὰρ τελετὰς αγίας ϑνητοῖς ἀνέφηνας,. 
Box ἐχιακεὶς ανὰ vux τὰς ἐπευαζουσα ἄνακτα | uL 
E 0£0 γὰρ τεμαὶ μακάρων, μυστήριά 0 evyve.- 

αλλα, μάκαιρ᾽ Ἄ ἔλθοις κεχαθημένη εὔφι gort βουλ 2 des: 

evi£govg eni εἰυστιπόλους: τελετὰς σέο, ποθῃ. ΝΣ 

- 
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LXXX. (79 BOP EO T ϑυμίάμα, λίβανον. 

“Χειμερίοις αὔρησι δονῶν βαϑὺν ἠέρα A0 σμου, 
χουμ οπαγὴς Bogzo, χεονώδεος ἔλθ᾽ απὸ Θρήκης" 
λῦέ τὲ παννέφελον στασιν 100g ὑγροκελεύϑου, 
ἐχμασέ διπίζων γοτέραϊς ὀμιβρηγενὲς ὕδωρ, τε 

αἴϑρια παντὰ τιϑείς, ϑαλε ἐρόμματον αἰϑέρα τεύχων. 
' ἀκτῖσιν λάμπουσαν ἐπὶ χϑονὸς ἠελίοιο. 

OLXXXIL 90) ZEÉOTPOT ϑυμίαμα, 

Ὁ λέβανον. 

“2 ὕραν ποντογενεῖς Ζεφυρίτιδες, ἠεροφοῖτου, Φ' 
ἡδύπνοοι, ψυϑυραί, καμάτου αναπαυσίὲν. ἔχουσαι, 
ἑἐαρεναί, λειμωνεάδὲς, nemo nuevo. ὅρμοις, το 

E: GUQOUGOL. νηυσὶν τρυφερὸν πόρον, ἠέρα, κοῦφον, 

Dor ἐυμενέουσαι, ἐπιπνείουσαε ἀμεμφεῖς, 
jou, Nutr Nus aos ΝῊ μὲν ͵ 

LXXXIL (91) NO TO T ϑυμίαμα, λίβανον, 

"Laurie πήδημα δι ἠέρος ὑγροπόρευτον,, 
οκχείαις πτερύγεσσι δονούμενον ἐνϑα' καὶ ἔνϑα, 
ἔλθοις σὺν Ψεφἕλαις ψνοτίαις, ὄμβροιο evag χα. 
τοῦτο γὰρ. ἔπ Διὸς ἐστε σξ εϑεν γέρας ἠερόφοιτον, 
ὀμβοοτόκους νεφέλας. ἐξ ἠέρος δίς χϑόνα πέμπειν. 
“τοιγάρ, τοῦ λιτόμεσϑα, μάκαρ, ἱεροίσι͵ χαθέντα ; 

Ἧς πέμπειν wagaorgugone ὄμβρους ἐπὶ μητέρα γαῖαν. 

Lxxxi (82) RKEANOT. US M 
ἀρώματα. 

| OMS καλέω, πατέρ᾽ ἄφϑιτον, αἰὲν ἐόντα, 
ἀϑανάτων τὲ ϑεῶν yeveow ϑνητῶν T αἀνϑρώπων, 
ὃς περικυμαίνει γαίης περετέρμονα͵ κύυχλον" 
ἐξ οὐπὲρ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα ϑάλασσα, 
καὶ χϑόνιοι, γαίης ipqebury ἰχμάδες ἀγναΐί. 

Li 
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| κλῦϑι, μάκαρ, πολύολβε, ϑεῶν ἅγνισμα αὐρεσέον, 

l 

τέρμα φίλον γαίης, ἀρχὴ πόλου, ὑγροκέλευϑε, | 
ἔλθοις ἑὐυμένέων μύσταις χὲ KE. αἰεί. Ld 

-- 

EM 
m 

 LXXXIV. (85) ἜΣΤΙΗ͂Σ ϑυμίαμα,, 

ἀρώματα. 
1 

Joi στίη εὐδυνάτοιο Αρόνου ϑύγατερ βασίλεια, 
ἢ μέσον οἶκον ὄχεις πυρὸς ἀέναοιο μεγίστου, | 
τούοδε σὺ ἐν τελεταῖς ὁσίους μύστας αναδείξαες, 
ϑεῖσ αἰξεϑαλέας, πολυόλβους, εὔφρονας, γνούς" 

οἶκε ϑεῶν μακάρων, Svgrov. στήφεγμα κραταιόν. 
αἰδίη, πολύμορᾳ E, ποϑεινοτάτη, ᾿χλοόμορᾳε,, s - 
μειδιόωσα, μακαιθα, ταῦ ἱερὰ δέξο rc Oeo 
ὄλβον ἐπιπνείουσα xoi ἡπιόχειρ᾽ λέγων 

-» T1 

LXXXV. (84) TINOT 0vuiena, Mere 

mu d io 

De mt, ἄναξ μαχάρων. πάντων, ϑνητῶν τ ἀνθρώπων, 
aoi πάντων ζώων, ὁπόσα τρέφεν εὐρεῖα χϑών T. 
πάντων γὰρ χρατέεις μοῦνος, καὶ πᾶσι προφέρχῃ, | 
σώματα δεσμεύων ἐν «ἀχαλκεύτοισε πέδησίν. 6“ 
λυσιμέρεμνεξ, κόπων ἡδεῖαν ἐ ἐχὼν ἀνάπαυσιν, 
xoi πάσης λύπης ἱερὸν παφαμύϑιον. ἔρδων —— Ρ 
καὶ ϑανάτου μελέτην ἐπάγεις, ψυχὰς ̓ διασώξων" 
αὐτοκασίγνητος γὰρ ἔφυς «“Ἵήϑης Θανάτου τὲ. 

ἀλλα, μάκαρ, λίτομαί σὲ κεκραμένον ἡδὺν i ἱκάνξιν, 
σώζοντ᾽ éevuevéog μύστας. ϑείοισιν ém ἔργοις. “ τὸ 

ERXVI (85 ONEIPOT Mab o c 

ἀρώματα. X E 
"cere E 

κι σε, μάκαρ, τανυσίπτερε, οὖλε Ὄνειρε, "P 
ἄγγελε μελλόντων, ϑνητοῖς ̓ χοησμῳδὲ μέγιστε. : E din 
ἡσυχίῃ γὰρ ὕπνου γλυκεροῦ σιγηλὸς ἐπελϑὼν. ect ab 



- 

y 
΄ 
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προρφωνῶν ψυχαῖς, ϑνητῶν, νόον αὐτὸς ἐγείρεις, 

καὶ γνώμας. μακἄρων. κυτὸς καϑ' ὕπνους ὑποπέμπεις, 
σιγῶν σιγώσαις, ψυχαῖς. μέλλοντα προφαίνων, τ | 
οἷσιμ ἐπ᾿ εὐσεβέησι ϑεῶν νύος ἐσϑλὸς 0ÓsUEL, 
ὡς ἂν eel. τὸ καλὸν μάλλον, γνώμῃσι προληφϑεέν, | 
τερπωλαΐῖς ὑπάγῃ βίον ανϑρώπων προ χαϑέντων, 
τῶν δὲ χαχῶν ἀνάπαυλαν, ὅτις ϑεὺς, αὐτὸς ἑνίσπη, 10 

εὐχωλαῖς ϑυσίαις τὲ χόλον. λύσωσιεν vero. 
εὐσεβέσιν γαρ. αεὶ τὸ τέλος γλυχερωώτερόν. ἐστιν" 
τοῖς δὲ κακοῖς οὔ xev φαΐένοι μέλλουσαν ἀγαγχὴν 
ὄψεις ογειρήξσσα, κακῶν. ἐξαγγέλος ἕργων, *- 
0g gu xev εὕρωνεαϊ λύσιν ἄλγεος ἐρχομένοιο. 
ἀλλα, nao, λίτομαί os ccv μηνι 'ματὰ φράζειν, 
ὡς ἂν cel γνώμαις ὀρϑαῖς : κατὰ παᾶντὰ πέλαζης, | 
μηδέν᾽ ἐπ᾿ ἀλλοχότοισι κακῶν σημεῖα προφαίνων." 

TEXYVD. (96) O4NATOT Cue mi 

μάνναν. 
Κι , x. s d 3 NC ͵ 

λυϑὲ usv, 0g πάντων ϑνητῶν οίηκα κρατύνεις, 

πᾶσι διδοὺς, χρόνον ἀγνὸν, ὅσων nogóo dev. ὑπαάρχξις. 
σὸς γαρ ὕπνος ψυχὴν ϑραύει καὶ σώματος θλκόν, 

ἡνίκ ὧν ἔχλυης φύσεως κεκρατημένα δεσμα, 
τὸν μακρὸν ζωοῖσι φέρων αἰώνεον ὕπνον, 
x0LvOG μὲν πάντων, ἄδικος ó ἑνίοεσεν ὑπάρχων, 
ἐν ταχυτῆτι βίου παύων γεδηλυπας vue. 
ἕν σοὶ γαρ μούνῳ πάντων. τὸ κρυϑὲν τελεοῦτατ' 
οὔτε 790. εὐχῆσεν nera μόνος οὔτε λιτῆσιν. 
αλλά, μάκαρ, μακθοίσε ) γρόνοις ζωῆς σὲ πελάζειν το 
αἰτοῦμαι, ϑυσίησι καὶ εὐχωλαῖς λυτανεὺ QV, 
€ ὁ ἂν ἔον γέρας ἐσϑλὸν ἐν ἀνϑαωποίσι τὸ γῆρας. 

* LXXXVIII. AES AR AP E A. 

SR ᾿ρὲς ὑπερμενέτα, βρισάρματε, χρυσεοπηληξ, 
ὀμβριμόϑυμε, φέρασπι, πολισσύε, χαλκοκορυστά, : 
παρτερύχειρ, epopye δορυσϑενές, ἕρκος ᾽Ολύμπου, 

T 



ANTa ae εὐπολέμοιο πάτερ, συνάρωγε diii 
vet totGt τύραννξ, δικαιοτάτων ye gorow,. (t 
nvopéxg σκηπτοῦχε, πυραυγέα κύχλον ἑλίσσων 
αἰϑέρος ἑπταπόροις ἑνὶ τείρεσον, ἔνϑα σε rude δ. 

ξαφλεγέες τριτάτης ὑπὲρ ἄντυγος, ev ἔχουσιν — Σ 
κλύῦϑι, βροτῶν ἐπίκουρε, δοτὴρ εὐϑαρσέος 7856, 
πρηῦ κατάστιλ Vor σέλ ας ὑψόϑεν. ἐς βιότητα 
ἡμετέρην, καὶ κάρτος «nior, ὥς, κε δυναίμην aoa 
σξύξ :o8 et κακότητα, πικρὴν! ἀπ᾿ ἐμοῖο καρήνου, ve 
xai ψυχῆς αἀπατηλθν ὑπογνάμψαι φρὲσὶν ὁρμήν, ΜΡ Ὶ 
ϑυμοῦ τ αὖ μένος ὀξὺ κατισχέμεν, ὃς μ᾿ iino 
φυλόπεδος κρυερῆς ἐπεβαινέμεν. αλλα σὺ ϑάρσος. 
δὸς, μάκαρ, εἐρηνὴς τὲ μένξιν ἐν ̓ ἀπήμοσι Dsopsid) 
δὲ euevéov προφυγόντα μόϑον,. κἦρας τὲ dos a 

- 5 
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|» — OPOÓEQOEZ 
T EIE τ Ἄλλο ΟΝ 

THOOEZIZ 

AHMHTPIOT TOT MOEZXOT. 

Nas 

- 

(ειοδάμαντι τῷ Πριάμου συνήντησεν Ορφεὺς μετὰ 

τῶν ἑταίρων τινῶν πρὸς ϑυσίαν ᾿Ηλίου, ἣν ἐτέλει κατ᾽ 

ἔτος, εἰς ὅρος ἀνερχόμενος καὶ αὐτῷ τῆς νενομισμέ- 

γης ταύτης ἐτησίου ϑυσίας τὴν αἰτίαν ἀφηγεῖταυ, λέ- 

| yov ὑπὸ δράκοντος αὐτὸν παῖδα ὄντα ποτὲ ἀναιρε- 

ϑῆναι κινδυνεύοντα, ἐκ go dn εἰς τὸ ἐχεῖ που πλη- 

olov ἱερὸν τοῦ Μλίου. ὑφ᾽ οὗ καὶ σωϑέντα ὡς ὃ 

πατὴρ περιεποιήσατο, τῆς τοῦ παιδὸς σωτηρίας κατ᾽ 

ἔτος ἦγεν "Hilo ϑύματα:. μεταστάντος δὲ ἐχείνου τῶν 

ἐντεῦϑεν, αὐτὸς Ὀρφεὺς «wii τοῦ πατρὸς τῆς του-- 

᾿αὐτης ϑυσίας καϑίσταται διάδοχος ἣν νῦν ἀφοσιού-- 

μένος ἄνεισι, συμπαραλαβὼν καὶ Θειοδαμανταὶ οὗτος 

δὲ x«9' ὁδὸν τῷ ποιητῇ περὶ δυνάμεώς τε λίϑων xot 

χρήσεως διεξέρχεται, οἵτίνες αὐτῶν χρήσιμον πρὸς 

τῶν ϑυόντων κπρατούμενον, ὅπως αὐτοῖς τὰ τῶν 6U- 
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- - f E A Bins ^- τ 
χῶν ἔξανύουτο, καὶ o? πρὸς τας ἐοβόλους τῶν δηξεων. 

ϑεραπείας. ὅϑεν οἶμαι καὶ Νίκανδρος 0 Ἀολοφώνιος 
b e : pura Ὁ T TM 
ὕστερον ορμηϑεὶς συνέγραψε τὰ ϑηρίακα. στέον δὲ, 

ὡς δύο τινὰ προοίμια τοῦ παρόντος προτίϑεται mOL- 

Zuorog: ἐν μὲν τῷ πρώτῳ αὐτήν τὲ τὴν ἀρετὴν καὲ 

σοφίαν ἅπασαν ἐξυμνῶν, καὶ τοὺς TUA τῶν ἡρώων, 

XOT αὐτὴν γενομένους ἐνδύξους, καὶ ἐσοϑέους νομύ- 

σϑέντας, ὧν καὶ μητέρα τὴν ἀρετὴν "pisc ἕν 

ταυτῷ δὲ καὶ τῶν ἐδιωτῶν du ὡς ἐπιφϑό- 

vog ἐχόντων πρὸς τοὺς τὴν ἀρετὴν διώκοντας, - καὶ 

τούτοις ced φιλαπεχϑημόνως ἐπικειμένων. ἔν ϑατέρῳ 

δὲ ὁ πρὸς αὐτὸν καὶ Θειοδάμαντα γένεται διάλογος. 
»—- 
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OPOEQZ ΠΕΡῚ AIOGQN. 

ZA Am * Ὁ 5. ÉVdE eov αλεξικαχοίο “41ιος ϑνητοῖσιν ὁπασσαὺῦ 
κεκλόμενος Mane ἐριούνιος ἦλϑε κομίζων 
υἱός, ὅπως ἂν ἔχωμεν ὀϊζυος ἀτρεκὲς ἄλκαρ. 

γηϑόσυνοι δέχνυσϑε βϑοτοί, πιυνυτοῖσεν ÉVÍOTIOD, 
οἷς ἀγαϑὴ κραδίη, καὶ πείϑεται αϑανατοισιν᾿ 
γηπυτίουσι, δ᾽ ὄνειαρ ἀκήρατον οὐ ϑέμις εὑρεῖν. 
τῷ δ αὐτῷ xai πρόσϑεν. αγαλλομένους ἐπὶ δώρῳ 
υἷα τε “Τητοἴδης ἀκεσίμβροτον ἀϑανατοισιν 
ἵξεν ἄγων ἐς "Ολυμπον αἀγαννέφον j ηδὲ σαύφρων 
Παλλὰς ϑηναίη λαοσσόον “Ηρακλῆα" 10 
ἄλτο δὲ καὶ ταναὸν Κρονίδης ὑπὲρ αἰϑέρα “Χείρων, 
σευάμενος πρὸς ́ Ολυμπον, ἐπεὶ μάϑεν ἄμβροτα δώρα. 
αλλ᾽ ἤτον κείνους μὲν αμώμητου Διὸς οἶκου 
χαίροντες δέξαντο, ϑεηγενέων ὔχ ἀρίστους" 
ἡμῖν δ᾽ ἐν γαίη κέλεται Χρυσόῤῥαπες ὄλβῳ 
ζώειν τερπομένοισιν, ἀπεερήτοις κακότητος. 

t ὧν θὲ x&v ανϑρώπων πέπνυμένον ἤτορ ἀνώγῃ 
| E ἐς πολυήρατον ἄντρον ἐρελϑέμεν ᾿Βρμείαο, 

: v0" ὅγε. παντοίων ἀγαϑῶν. κατέθηκεν ὅμελον, 
αἶψα, κὲν ἀμφοτέρῃσιν oveleze πολλὰ κομίζων 20 
οἴκαδ᾽ “ἀποστείχου, προφυγῶν πολύδακρυν οἰ ξύν, 
οὐδέ € ψοῦσος ἀκίκυς &vi μεγάροισι δαμάσσει, 
οὐδ᾽ ὅγε δυομενέων ποϑ' ὑποτρέσσας μένος αἰνὸν 
ἂψ αναχωθήσει, 'προλιπῶν ἐριγηϑέα vixqv 

. 8vós οἱ NIAI. κργισσαμένῳ E: un 

€ 

LCAN 

κ᾿ 
|a 

Ἢ 
" 



98. AIOIK 4. ἘΞ πῶς 

ἀντιβίην τινὰ ϑυμὸς ἐφοορμήσει μενεαίνευν,, : 
οὐδ᾽ € χάλκξα yvi& καὲ ἄγναμπτον σϑένος αἱ wie 
ἄντιχρου στεφ aoo πύϑῳ xopi σας. ἐοεδαίνον. is X 

vot μὲν καὶ ϑήρεσσιν ὁρεσκῴοισι λέοντα εἴ; τὰ m 
δεινόν, καὶ λαοῖσιν ἐοιχότα δαίμονε τεύξω. E 
καί οἱ καὶ βασιλεῦσε διοτρεφ ἐξῦσιν ὑπάσσον pe 
δεία, καὶ αλλοδαποῖσι uer ἀν ϑρώποιοι τίεσϑαι. * d 

τὸν δὲ καὶ ηὔϑεοι τευενύχροες ἱμερτῆσεν Irt ἃ ἀπὲ ὦ 
oiv ἐφορμησοῦσι τ περεπτύυσσεεν παλάμῃσιν, UT 
καὶ μαλακὴ λέχος αἰὲν eni χθύσειον ἐρύσσει 
ἄλληκτον χούρη, ἐπεῖϊεμένη φιλότητος. 

εὐχομένου τὲ πρὸς ουατ ἀφίξεται αἐὲν ἐόντων 
εὐχή᾽ καὶ πόντοιο κυκωμένου ουκ ἀλεγέξωτ 
B oer ἐπὶ τραφερὴν ἅλ απυμαντοῖσι πόδεσσιν... | : 
τὸν καὶ ληϊστηθὲς ἀνάρσιοι οἷον ἐόντα. EI 2l! s 
φεύξονται" καὶ  ὃμῶες, οἰόμενοι πατέρ᾽ εἶναι, bs εἴθ᾽ 
τίσουσιν, καὶ οἶκον ἑοῦ στέρξουσεν ἄνακτος. ibl 

ἴδμεναι atu. ἐθέλῃσι, δαησέται, ὅσσα τε ἡκάξθωνι . 
κρυπτάδια σφετέρῃσιν ἑνὶ φρεσὶ pngavóovrat, “ἢ | 
δοσα τὲ κεκλήγασι, μετὰ og Lour: negogorrau, - dedu 
ἀνθρώποις &qe θαστονῦ ἰακχαζοντὲς αοεδήν, | v ΕΝ 

-0ioyvot, μεγάλοιο “ες κραιπνοὶ υποφῆται. Lama d! 
δοϊζὸν τὲ ὐτῆσαι χαμαὶ ἐρχομένοιο Ópexovrog ἘΠῚ 
είσεται, ηὃ φεέῶν ἰὸν σβέσαι ἐρπυστήρων. rw 
δώσω οἱ καὶ φῶτα, δόπῃ πέπτοντα σελήνης ABE 
δύσασϑαι, καὶ νοῦσον αταρτηθὴν ἐλέφαντος" os ἐδ 5 
καὶ ψυχὴν ἔλασαι τεθυξιότος, αἴκεν. ἐρεμνοῦ. dass Ὁ e 
ἐξ cidog προμολοῦσα ποτιχρίμπτοιτο, ἑκάστην, ᾿ * 
ἄλλαι ἀπευρέσιεθε πολυμήτεος  Eouelao E de as pe 

Óc tivo xoptouvrog evi σπήλυγγι κέονται, (7 des ἧς ̓ 
ἄμβροτου, αἀτρέκέξρ.. ῥίμφα πρήσσουσαι nfi: 
τάων ηἡμίϑεύς. τὲ καὶ ὄλβιος ὅς x ἑφίκηταυ" S 

τοὺς ἐμὲ κηθύσσειν λαοσσους ᾿“ργειφόντηξ 
ανϑρώποισεν, ὄρενε, μελιγλώσσοιο χελεύσαξ, ats AM ? 
dde ana στήϑεσφον «0105 γηρύσοφᾷ Cue. E s 

"AA οὐ πάγχυ βοοτοῖσυ σασῳροσύνης ἀλεγίβειν 
ἵμερος, αλλὰ σέ, πρέσβα δαημοσύνη, αἀτίουσιν: is 



AIOIKA. - «89 

ο μητέρα δ᾽ ἡρώων ἀρετὴν ἀπάτερϑε κλ ὑοντὲς, 
᾿ προτροπάδην φεύγουσιν, αἀοσσητῆρα δὲ μόχϑον, 

τὰ μόχϑον ἀοσσητῆρα βίου uoo πεφρίκασεν. 
οὐδὲ σφιν κρείων ἑνὶ δώμασιν σλβ Ὃς ὁμιλεῖ, 

; οὐδὲ τις οἷδε ϑεοὺς ἐποπεζέμεν αὐὲν ἐόντας" | 
ἐχ δ᾽ οἵγε πτολίων τὲ καὶ ἀγρῶν ἤλασαν ἐσϑλὴν . 
( δειλοί) σοφίην, ᾿Εριούνιον ador utesd: 

| ὥλετο δὲ προτέροις πεπονημένον ἡμυϑέοισ 2 76 
ἔργον" ὃ ὃ ἀργαλέος καὶ αἀπεχϑὴς αὐτέχα πᾶσιν, 
τῷ κὲν ἐπωνυμίην λαοὶ τευξωσι μάγοιο. 
καί Ó ὃ μὲν ἔν κονίησεν ὑπ᾿ ἄορι, κρατὸς ἀμερϑεὶς 
λευγαλέῳ ϑανάτῳ δῖος goc ἐχτετανυσται" 
οἱ δ᾽ ἴκελον O50. σσιν, αἴδριες vr αδίδακτιοι, 
χἠτεὶ ̓ δαιμονίοιο. φψοήματος, οὔϑ᾽ ὑπ᾽ ἀρωγὴν 
ϑεςπεσίην φυγέτην Φαεσιββρότου eA κακότητος, 
«οὔτέ TL. “ϑέςχελον ἔργον, 0 xcv μάλα ϑαυμαζοιτο, 

| ἴσασ᾽ ' ἀλλά σφιν νεφέλη πραπίδεσσι κελαινὴ, : 
ἀμφιπεριπλασϑεῖσα, βαδιζέμεν αἀνϑεμόξεντα EN 
εἰς. αθἑέτῆς λειμῶνα πολυστέφανόν vé μεγαΐρει. 

Ds αλλ᾽ ἐμέϑεν στεῦμαν κειμήλεα πευϑομένοισιν 
εἰφνειοῦ χουσοῖο πολὺ προφερξστεέρα δείξειν. 
φῶτα, δὲ δίξζημαν ταλακαρδέον, ὃς κὲν ἑκάστου 
ἐμμεμαὼς, πειρῷτο, μενοινήσαι τὲ, κάμοι τε, 

Ι ος τε διδάσκηται, “καὶ ὃς εἰδότας ἐξερεείνῃ. 

; οὐ γὰρ ἄτερ καμάτοιο τέλος μύϑοισι, καὶ ἔργθις 
εὐρύοπα Αρονίδης ἔϑέλει δόμεν" αλλὰ καὶ αὐτοὶ 

δύσιν, ασϑμαίνοντες. ev αἰϑέρα λαμπετόωσαν 
ὶ Ὡ E Rand φαέϑοντα σὺν «gna “πῶλον ἄγουσιν. τ οδϑς, 
᾿ μᾶλλον ἔγω πινυτοῖο παραίΐφασιν ἀνέρος εὑρὼν | 
τέρψομαι, ἥπερ goucov. ἁπάντων κοίρανον. ἀνδρῶν. 

[ἢν ἠελίῳ yog. ἄγων ἱερήϊον ἀντεβόλησα 
᾿ ἀγρύόϑεν ἄἀστυδ' ióvzc : segiggove Θειοδάμαντι" | 
xul uv ev χερὶ χεῖρα segui dap did ἐπέεσσιν" 

id 
T CES xe αἰ; ΗΝ πάμπαν ἐπισπέρχουσιν ἀνάγκα 
δηϊδίως, ὦ ἑταῖρξ, καὶ αὔριον ἔσσεϑ' ἱκέσθαι" 

ὶ γὺν δὲ σέ μοι στὲ εἔχοντι ue εἰλαπίνην ϑεὸς αὐτὸς 
Ἷ ὦρσεν ὑπαντιάσαι" TO μθὲ πρόφρων ὑπόνευσον. 
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ἔσπεσϑαι. ϑυσίαι ἱεροπρεπέες MU SINE CIHSCURN 
ἃς αγαϑοὶ ὀξζουσι βροτοί" γάνυται δὲ φίλον κῆρ 

' ἀϑανάτων, εὖτ ἂν σφι χοροὺς ἀνάγωσιν dgu 1) 
ὄξω δ᾽ ov μακρὴν ἐς αταρπότόν᾽ εἰσοράᾳς, 259 
ἡμετέρων ue. κεόντα πρὸς ἀγρῶν Quiero, 
ἐνϑα vtoyvog ἐῶν ἔτλην ποτὲ μοῦνος. ἀνελϑεῖν, de. 
λαιψηρὼ πεέρδιυχε μετασπόμενος προφυγόντε᾽ p uM 
οἱ δ dito τείως μὲν ἀκούων OUYOH ἕκαστος εἰ Ἂς 

iore uevos μέμνεσκεν, ὀρεξαμενὸν δὲ jeu 
πρὶν μάρψαι χείρεσσιν, a λυσκάζων προφύγεσκεν.. y» 
ὑτῶρ ἐγὼ σπουδὴ κὲν ἐπὲ στόμα καππεσον ἐλϑων" 11e 

ei δ᾽ αὔτες γαέηϑεν. ἀναΐξας ἐδίωκον... gap erum 
αλλ᾽ ὅτε ó “χορυφήνδε μιδτασπόμενος κέ ἕον 1 
or μὲν ἄρ᾽ ἐξαπίνης ione okeiew. ὄροντες - tig Mic 
et JOVEN ἕσσυντο ϑοώτερον ἠὲ βελέμνου, ΓΙΑ ον, 

ὑψίκομον : ποτὶ φηγόν, ἐπεσσύμεγον. προϊϑδόνι é 
οἶνον ὄφιν, πετασαντα. γένυν πλείην ϑανάτοιο. ἡ Pets 

τὸν δ᾽ ἐγὼ ἐγχριμφϑεὶς ὑπεναντίον αἴξαντα —— | E 
οὐκ ἴδον, (ὐφϑαλμοὶ δὲ μοι ορνίϑων Arkinvro,) 
πρίν πὲρ ανδοτήσαντος αἰττὸ χϑονὸς αὐχένα boss 
ἐφ θασαμῆὴν, ἤδη τὲ δέμας μεμαῶτα, λαφύξαι" js ile: 

p εἴτες σπεύδοντα παλίσσυτον ElgEVOTjOEV, Ὁ 
οὔτε μὲ 1 περδίκεσσεν αἀελλοπόδεσσιν nega, — 
οὔτε μὲ vine χοίσιν οἴσσατο᾽ ποσσὶ φέρεσϑαι.. | 
πέχλετο γάρ uo δεῖμα τανυπτέρον € αἰετὸν. Pá ed “ἢ 
καὶ πνοοὴν ἀνέμου" παρα joo ποσσὶν, πακὸν 1]6V. Ἶ Wi 
gabe δ᾽ Epi. ἄχροον rp EN 

τόν δα pes Φαξο με Ῥρότῳ. puc πὰ pr 

τῷ δ᾽ ἄρ ἔπε τοῦφος αὖον ἑλαϊνξης puc mi e ud 
σχίζης, ἦντε μαρανϑὲν αδηφάγον iare qt τῇ 
τὴν ἐγὼ ἁρπάξας 04000. κατένωπα ὁρακοντος ἄν νας 
ἐστρέφϑην. μαίμησε δ᾽ ὀρεσκῴου μένος αἰνὸν. Τὰ ἐδῶ, 
μάρνασϑαι, μεμαῶτα ἐδῶν. εἵλυτο δὲ πυκνῶς, 8, r2 
γνάμπτῶων εὐκύχλως ταναὴν δαχιν" αὐτὰρ ἐξ ἐπ᾿ Tonos 
ἄλλος, ἔπειτα Ó ἔπ ἄλλος ἑλισσομένου τροχὸς ἦεν." 

$0 ére& xoi βωμοῦ. ὕπερ αὐχένας ἡέρταζεν, S d osi E 

» DL Na Pd odis 
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συρίζων͵ βοόωντος ἐ ἐμῆς πολὺ μεῖζον αὐτῆς. 
(C τῶν C90 410v 0950x010 καθήτον, 

ἀμφ᾽ αὐτῷ ϑραύεσκον͵ ὑπέχπυρον ὄζον ἀκέκυν, τάο 
“οὐδ᾽ ἄρα, ὀρσεμος 7. ̓δαφουνῷ Üno n δαμῆναι. | 

TOUVEXEV ὁ ἐπολίουσεν, απόπροϑε βοσκομέ VOLGU. 
᾿ἑοσπομένω, δύο πατρὸς ἐμοῦ κύνε κέκληγονταὶ 

j. γνόντες ἐπεδραμέτην᾽ μάλα γὰρ σφισι μείλιχος ἔσκον. 
(«40 μὲν ἑπέσσυτο roiv, ἔγω. δ᾽ ἐς γαῖαν ὁροῦσας 
προτροπάδην, ὥς τίς τὲ hg Cedric) φεύγων 
αἰετὸν ἐν πληνοῖσ λαϑεν ϑαάμνοισε } ἰαγῶὸς, T 
τῷ. ἴκελος, μήλοισι μιγείς, ὀλοοῖ. απὸ ϑηρὸς 
ἐκρύφϑην, μέσσοισεν ἐνὲ πτήξας ἐρίφοισιν. | 

m μὲν ον. ̓ἀχάκητοι πατὴρ eue ev Cx Auf, 95388 

δὲ, μόσχον c (y ἐσχὲν ὁ μὸν προς ἀμυντόρα, Bean, 
τίνων HsMo ᾿ζωάγρια παιδὸς ἕοιο" 25 
αὐτὰρ ἐγὼν. ̓ἀγέληϑεν : diaconos πίονα μόσχον 
efaguvov, ϑαλέϑοντα, ven δὸς οὔϑατι μητρός, 
ἔρχομ ἐς ἀκρώρειαν, ὥγων χορὸν ἡδὺν ἑταίρων 
σὺν. δὲ σφιν καὶ τῶδε δρακοντοφ dvo «Urs βήτην 

| eutogevo. γλυκερη) δὲ πέλεν περὶ βωμὸν ἄνακτος ᾿ 
regno, χλοερὸν ἢ τὲ. πέδον, ̓ μαλακαὶ τ ἕπε mon, 

χαὶ λασίαις πτελέῃσεν Uno 6x4]. uy. δ᾽ 9e αὐτῶν 
di Jor αἕναον λισσῆς ὑπὸ πυϑμένα, πέτρης. ' 160 

“λευκὸ ὃν ἀναβλύζον κελαρύζεται eiut lov Q5. , 
i οὐτοῦ, δαῖτα, ϑεῶν ϑέμιες. ἀρνήσαόϑαι. 
CS ἐᾷ " φάμην. ὃ δέ n ὧδε moognvós δαιμόνιος spe 

ἀ σὲ μὲν κρείων Φοαεσίμιβο οτος ἐξ ἀλεγεινῆς . 
7 t κακότητος, αἀδακρύτοιό. re πέμπου͵ | 

0A801 πρὸς μέγα δῶμα, φελοφροσύνης ἕνεκα. σφῆς. ; 
οὐδὲ μὲν οὐδέ σ΄ ἐγώ περ. ἀμοιβῆς αὐτὸς ἀμέρσω" 
᾿αλλ ἐπεὶ οὖν Env ἑερηϊον εἰφαναβαίνεις, 
1 ὄφρα. ρα ERE OUO χλύοι jaro, MEN; 

VE p 
Kv: i λλον : gatüovia διαυχέα, λάξεο χερσὶν 170 
αν, ἀπόῤῥοιαν. πυθέφεγγέος ἀμβρότου αἴγλης" | 

αἴϑεϊ δ᾽ ἀϑανάτων. μέγα τξρπεέτοι eq (τὸν ΠΣ 
"τὸν x εἴπερ pire χεῖρας ἔχων παρὰ νηὸν ἵκηαι, 
οἵ tig TOL P help eros ταν εὐχωλῇσιν. 

* 

d , Ms : J i ces ^ ᾿ 
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κέχλυϑε δ, ὄφρα μάϑοις μένος. dye yn t0 | M8 10. 
εἰ γὰρ ἄτερ, κρατεροῖο ϑέλεις, πυρὸς ἔκ φλ 
χέκλομαι αϑαλέων μὸν ὑπὲρ δαΐδων καταϑ dro a» 

i p de 0y. agi (0,0 καταντέον αὐγαζοντος * Pen ue : 

αὐτί y ὑπὲρ δαΐδων ολίγην. ἀκτῖνα τανύσσεξς τ: 
ῃ δ᾽ ὅτε καθφαλέης Ἐξ ϑίγη. καὶ πίονος. dise; Ἴων τ: 1180 | 

waits καπνόν, ἕπειτα δὲ πῦρ ὀλίγον, μετὰ d δὲ. vite À 
| óQotr" τὴν δ᾽ ἄρα φασὲ παλαιγενέες ἕερον. πῦρ. ΤῊ | 

T (V ουχ ἑτέρας μᾶλλον φλόγας ἔλπομ᾽ yo E E 
αϑανάτοις οὕτω κεχαρέσμένα. μηθία καίειν. TN erro 
πρὸς Ó fru GOL καὶ τοῦτο, φίλος, Wong sechs πε- 

uL I CT 
NE [4 

αὐτός, ὅτις πελέταν φλογὸς αἴτιος, 
ἔκ [C ἄρπαξαις, E ἢ πέλεν α' 

᾿ Δεύτερον, εὐχομένῳ TOL ἀρηγόνα Προ λανια 
ϑεσπεσίοιο γάλακτος ἐνίπλεον, "vr polum «I. us 190 
πρωτοτόχου νύμφης, ?" ἢ μηκαδὸς οὐϑατοέσσης i 2. 
τὸν δα παλαιγενέξς μὲν “ανακτίτην ἀδάμαντα, πῆρα τ 
κλεῖον, ὅτε γναμπτεῖ μακάρων voov, ὄφρα ϑυηλὸς 
eco αζόμενου ἐϑελωσεν ἐπιχϑονίους, ἐλεαίρειν" 5s 
o? δ᾽ ἄρα, quy λήϑαιον τας t οὕνεκεν αἰεὶ : 

Eo RT ἀθανάτους TES νόον r 
Ex Mes ἔπσευυαι 34: φρεσὶ f [ 

πεῖρα δὲ τοῦ xai Lo παρέσσεται, es 
οὔϑατα γὰρ μήλων ὅτε πὲν μενύϑονται ἴδηαι 
πῶς ἕρξεις, φίλε τέκνον, ἐπὴν ἐρίφοισε τὲ 
οὕς ποτὲ ϑῆρα πέλωρον. ὑπεκπροφυγέ: ! 
τοῖσι. παθασταίης τετληόσιν, οἱ δ᾽ evi ' (b ON 
eugi σὲ λέπταλέον, yotgov περιμυκήσωνται; at. 
τῶν μὲν ακηχεμένας ἐπετέλλεο μητέρας αἱ d» "y - x 

"b 
dil κ λούειν πηγάων κυαναυγέων ἐν δίνησεν" ἐνῆν Ql ; 

στήσας Ó ἠελίου κατεναντίον. ἀντέλλοντος, 964 tale d; 
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f tov ἐπουχόμενος πέρν πάσαρ; ; » 
»yvijot acd ἄλφιτα λεπτὰ λίθοιὸ 

"χευάμενος, διὰ mU καὶ αἰγῶν ἔρχευ, ὅμολον, 
δαίΐίνων καρποφύρῳ «λάσιον κάτα, γώτον ἑκάστης 
ϑαλλῷ ταὶ δ ἄρα πᾶσαι, ἐαυνόμεναυ περὶ σηκούς, 
ἐξαπίνης μετὰ τέχνα φερέγλαγξες, τελέϑουσεν" 
οἵ δ᾽ ἀρ᾽ ὑπαὶ μαζοῖσι, κορέσσάμενου γαλαϑηνοὶ 
exigen. ἐξαῦτις ἀναμνήσοντ ἀγέφωχου. 
env. D βελυκρήξοιο μέτα γλυκεροῖο μεγέντα | 
ὄονυε Tuveuevot νύμφην, ve ψήπεον υἷα 22Φ 
᾿μαστοίσιν μεϑύοντα παρ εὐναίοεσν κομίζου. 
egi δ᾽ [7n αὐχένι. παυδὸς αἀξρτάζουσα, τυϑήνη 
"λᾶαν, ἐρητύσει κακομήτιος. ὄσσε “Ἡεγαίρης. 
καὶ δὲ ot καὶ “βασιλῆες “ἀμύμονες αἰδέσσονταν 
ἐν χερὶ À&av ἔχοντα, καὶ ἄπλετα φῦλ ανϑρώπων, 
᾿ἄϑανατοι δὲ μάλιστα v6) καταϑύμια σεῖο 
FO. τελευτήσουσιν, ἔπ ἀράων αἴοντες. 

Χρὴ δὲ καὶ εὐπέταλον nerQijazo λᾶαν ἑχόντας Xs 

ἀρᾶσϑαι παρα βωμὸν, ἐναιρομένης. ἑκατόμβης. 

Et καὶ δενδροφύτοιο, φέροις τρύφος ἐν χερὶ πέτρης, 
μᾶλλόν xev τέρποιτο ϑεὼν νόος TET ἐόντων. | 221 
δένδῳ a yog μᾶλα 7Tt0AÀO κατόψεαι, ὡς ἐνὶ κήπῳ 

᾿αλαδοισιν, ἑπασσυτέφοις χκομόωντα. 
| καὶ φῶτες ἀχάτῃ δενδρήεντι dedi. 
cu οτι" οἱ τὸ * ua fuero e ἰχάτου, 

τ οδσσον. ̓ ἀνασχίζουσιν ἄρουραν 
Lue pd βαλέεεν, ἢ καρτερὸν αμφὶς 

ον αθοτρεύοντος ατειρξος αγροιωτου" 
(αἰ κὲν QE ̓ ούρανοϑεν σταχυοπλόκαμος, unco. Sra 
μεστὸν. ἴοι, m τὸν ἐς. αὔλακα κὐλ πον up. 

Sj zat lg 

E ΡΥ ΘΩΣ “καὶ ϑηητὸν ἔχων ν ἐλάφοιο πέλαζε, 
νος, Re oid “κέρας ποτὲ. γὰρ vog ̓ ουρανιώνων 
ιξεδιάεις, φύσιος, πολυδαιδάλου ἔργον. ἰδόντων, ΠΕΣ 

"x xeg αλῆς ἐλάφοιο. φύει γε μὲν QU. noct κόρσην 
πέτρη, «AA ἕμπης Patio κρατερὴ στεέρεή τέ: 

X 
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οὐδὲ κεν ἂν γνοίης κέρας « 
πρίν X8 μὲν ᾿ἀμφαφόων εὖ 0nQ- 9 Ψὴμ 

D "x 
αἰεί TOL "Dnost λασίην eni ἀράατι, Apypny, τ Ὑπὸ 
et καὶ ψεδνοκάρηνος £& ἕοις. ἜΣ γάρ pu ἕλα ife 250 
τριβόμενον͵ χρίοις κροτάφους πάντ᾽ ἤματα cei Ἔχ τ ; 
αἱ δὲ νέαι περὶ βρέγμα, T60v τρίχες. ἀνθϑήσου Dio 
"QoTOyeuor δ᾽ αἰξηὸς ἄγων ἐς: δέμνει wot 
τερπωλῇ ne ἐθατῆς., ἐπιμαάρτυρα, τόνδε. pegotz: 
λᾶαν' 0 ὃ αθῥήχτοισεν, ὁμοφροσύνησεν ὦ; 
ὕστατον ἐς 7έφας καὶ ἐς ἤματα πάντα α uo $e E. 

31 dts si 

THowtve δ᾽ ἀγραΐλων Fido | 
vEEU κισσοχέτωνε, λίϑον καταϑύυμίον | 
Bon opus ἀγγέλλω,, dc iyd το τοῦ x 

ὃς τοι φυταλεῆς ἕνεκεν. δέξαντι. "p ας ὦ ger a 
πλή ἡβοσεν αὐτί κα 6610. φερεσταφύλοισεν. ἊΣ cd DN 
epquéoue, πολλο ὃν τοῦ αφύσσασθϑαι. VB Popstei. Ὅν 

Koi γλαφυρὸν: κομίσας ἐαρόχροον αἱ 5 0 
ἱερὰ zig δέζη, t Mex o gov datverot ἥπορ, | τὰ cd 

3 r 

καί οἱ ̓ καρφαλέας νεφέλαις, κορέσουσιν. ἀρυνα 
ἣδε ; γάρ αὐχμ βῆναι ἄγει, πολὺν ὄμβρον. 

* DE "E 
sz 2 

ἘΠῚ εν σὺ δ᾽ ἐκ πεδίου. ὀόϑιόν τ: ἂπ 807 

ηὔτε περ WO. ΒῸΝ ἄνευ πυρὸς, ἔκ 
ἐν δέ σοι ἀντίπαλον κεῖταν μένος "UO. 
"abra αμφιεΐσῃδιν ἐμιλείοζο ips. - i 

ét δὲ τις ἐν ψυχρῇσι, Ῥ κονίῃσι λε 
πα PUER. garten T iplo ^L 

ὦ asi 
3 

' Ecó 101. à αὖτ ἐπὶ τοῖσι καὶ deieciddigo μ A 

κλείονταν ϑνηξοῖσι tots cOnmabo. | ELS v 5 
τὸ 

b fe τς ᾿ EE Ἢ 
εἶν Ξ | Yi ἃ» J 
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δ δὲ τοὺ τέρπειν καὶ ̓ὀπάλλιον, οὐρἀμῥονωο: 
SUR dpegro | τέρενα goo παιδὸς ἔχοντα) 5 289 

— καί ἑ καὶ ὀφϑαλμοῖσιν αοσσητῆρα τετυχϑαι. 

Kai Σ πίευος δάκρυσσι λίϑου μένος οψιανοῖο, 
καὶ σμύρνην μίσγευν εὐώδεα, καὶ qo λίδεσσιν 

T ἀργυφέσιν λεπιδωτὸν ἀποστίλβοντα κελεύω. . 
αὐτίκα γὰρ δώσουσι ϑεοπροπίας yoga τε 
ἐσσομένων, λυγοῶν τε “ καὶ εἴσεαν GO ἐθέληςϑας 
καὶ siugund ieget πάϑη λεπεδωτος CRUVEL. 

loud δ᾽ ' HeMov χρυσότριχε λᾶε πέλονται, 
ἄμφω ϑεσπεσίω" ϑάμβος δὲ τοῦ ἔσσετ᾽ ἐδόντῳ. 

| ἀμφοτέροις ἀκεῖνες ἐτήτυμον ἐμπεφύασιν, |^ 29e 
οορϑαί, λαμπετόωσαι ἐδεῖν ye μὲν οἷον ἔθειραι, | 
εἶδος. δὲ oq. λίϑων. ἄλλων. τὸν μὲν τὲ vongeétg 
κρύσταλλον γενεὴν Ὁ δὲ 4ovo σολέϑῳ δέμας ἄντην 
ξέκελος εἐρεδεξιν᾽ εὲ δ᾽ οὐκ eyev ovO oy eO sion, 
χρυσολεϑός κὲν Env ἀτὰρ 6020 φημὶ. τετύχϑαι. 
ἐν γάρ σφὺν μέγα δή cu φερέςθεος ἕμβαλε πνεῦμα 
᾿ξλεος, ῥέζειν ἐρυκυδέας, αὐτίκα φῶτας, 
σεμνοτέρους τ ἰδέειν καί τοῦ σέβας ἐσσέταν αὐτῶν. 

γὰρ, "oov σφιν ἐπερχέταν εἶδος ἀγαυόν, ᾿ 
ϑεοῦ Kcu δῶρον V s 1 NL 500 

" áBovdroug καὶ ἐνηεϊ μειλίσσεσϑαι 

τὴν τ΄ ἀντ PX ϑούριος πῶμα 

P  Gréova ᾿προρπτύσσέταν ἱμερόεντε, 
] 4y δοπάζουσα, ποτὶ σφέτερον δέμας αἱρεῖ, | 

καὶ ndn οὐκ ἐϑέλεε μέϑεμεν πολεμιστὰ σίδηρον. 
ἥὔτου μὲν μεν. φασὶ. καὶ Hellovo πέλεσϑαν ^e 

᾿ἀμφίπολον, κούρης, ὅτε κέν ,“ϑέλγητρα παλύνῃ" 
καί μὲν ὑπερϑύμοιο, τεκεκτόνος. EI 9:9 
πύδηνεν. χούρη πολυμήχανος. e αὐτὰρ, ἔγωγε À 
ῆς. ἀλόχου πελομαΐ σὲ δαώμεναν,, εἰ ἔϑεν ἀγνὸν 

ἀνδοὺς απ αλλοτρίονο λέχος καὶ σῶμα φυλάσσειϊ. 
- 

| 

| ἐν 



96 | A OR LASGE. dom e 

&c γάρ pw κομίσας, vno δέμνια, xoi 
χείλεσιν ἀείδων ϑελξίμβροτον ἀτρέμας 
4 δὲ κἀτακνωσσουσα καὶ góc περ μάλ᾽ ev v 
ἀμφί σὲ χεῖρ᾽ ὀφέγουσα, ποτιπτύσσειν μένξαΐ ἜΣ 
εἰ δέ ἑ μαχλοσύνῃσιν ἐλαύνει eG gie. s 
v VoOev ἐς γαῖαν τετανυσσέταν, bibi rang ds au 4 
καὶ δοιὼ αγνησσαν αἀδελφειοῦ φορεόντων,, 20 
ϑυμὸν ἀπειρέσέης φυγέειν. ἔρεδος ποϑέοντε. f? a AA 
καὶ λαοὺς ἀγορήνδε συγαγφρομένους oni καλῆ το κεν 
ϑέλξεις, ἕν στηϑέσσεν ἄγων utAL ηδέα, ausu. pos» Ψ 
καί TOL πολλὰ κὲν ἄλλα δυνησόμενος, κατα, 
ϑεοχκέλα τοῖο λέϑοιο, τί τοῦ πλέον. ϑυρανεώτι ios 

9 Osyiepnto ὧν "y αἶψα καὶ Ju ju. πὲρ | 1 

doxiqa dioe Tu WP 
É. ue 

ἦτορ ἐπεγναμπτεε καὶ ἐᾳ ἕλκεται, ὄφρα κε σεῖο, Ad: P 
ὦκα μάλ, ὥςτε τοχῆες, ἐέλδωρ ἐκτελέσωσ.. 0 

«AX ἤτοι ταδὲ μὲν καὶ ἐπαυτίκα πειρηϑῆναν, eo 
πᾶνται. ped; oem ἀγόρευσα, παρέσσεται, εἴ x à 

βωμὸν. μὰν ας aW 83e. 

crat, καὶ γὰρ τοῦ ἐπισπόμενός μοι ὅγ᾽ ἀνὴρ, s. 
40H0£6LY κρατέροισι λίϑων φέρεν αἰόλον. ὕλην. 

^de 
Νῦν δ᾽ ἐπεὶ ατραπιτοῖο ned rer 

| 3 4derxroo. ἜΑ Em 
6510 Of 0 ᾿κλάνέει κραδίην μιἔγα δέργμα dg δράκοντι 
μανϑανὲ καὶ δολιχῶν ὄφεων μὴ, δειδέμεν. jovg. 
τορίψαι γαρ. λεπτὴν 0g; τεδα κέκλεο. πέτρην, 
ἣν ποτέ τις ̓ πρατεθοισι πεπαρμένος, ἐλ 
καὶ μεν ἐφ᾽ ἕλκεϊ πασσε᾽ καὶ ατρεκὲς, σὲτ Ow 
σὺν δὲ καὶ στρίτην. οἴνῳ λέϑον ἐνερέψο ἀνταρ ἘΠ 
αχρήτῳ, κέλομαι πίνειν, οδυνήφ eror reque LETT 
gin genes, πολεῆς καὶ ὁμώνυμ᾽ ἐχίδνης, 
ἢ ῥα ποτ εἰναξτῆ, λώβην. ἀμενηνὸν. ἐϑη: 
(ipee Φιλοκτήταο, JH covine. ὑπὸ eique. 
oU μὲν πὼς κείνην lio LOVTLOG. fAméTO ϑυμῷ τ 
νοῦσον ὑπεκφεύξεσθαν ἀταρτηρήν, ποϑέων͵ E οὐ 
αλλ oy αλεξικᾶποιο μαϑῶν. πάρα, πατρὸς « “νν 

λᾶαν, ὅτις 4 ἀπέοιτο, βαλὼν ἔπε ide s. oru 

" 

m 
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σεῦεν ἐπὶ foi εσσιν᾽ ̓ ΜΔλεξάνδροιο qoia" 
τὸν ῥα utÓ ὑσμίνην inet ποσὶν αἀφτεμέεσσιν 
Tlovogtong. Ioco GUTOG, ἀποϑνήσκων. πέρ, ἀπίστει. 
ἕχτανὲ δ᾽ ἠπεροπῆα Πάριν Ποιαντιὸς ἤθως, 55: 
χεκλομένου ΖΙαναοῖς ᾿Ελένου Τροέηνδε κομίσσαι 

᾿ λοιγὸν ἀδελῳειοῖο μεὰἑφόνον ἐκ “Δήμνοιο. 
τῷ γὰρ .nuoÀicv Φοῖβος ἔχειν λίϑον αὐδήεντα 
δῶκε, σιδηρίτην vguücorto' τὸν δὰ βϑοτοῖσιν 
ἤνϑανεν ἄλλοισιν καλέειν ἔμψυχ Ὃν ορξίτην, 
γυρόν, ̓ ὑποερηχύν, στιβαρόν, μελανόχροα, πυκνόν. 
ἀμφὶ δὲ μὲν χύχλῳ πέρι τ ἀμφί τὲ παάντοϑεν iveg 
ἐμφερέες. δυτίδεσσιν ἐπιγραβδὴν τανύρνται. 
ἤματα μὲν τρῖς ἐ eg ἑπτὰ βίην ᾿ΞΕλένοιο πέπυσμαι 36e 
ϑηλυτέρης τε “λέχος φεύγειν, καὶ κοινὰ ÀoevQ&, 

wei μίμνειν, ἀμίαντον. ἐδωδὴς ἐμψύχοιο" 
eve δ᾽ ἑνὲ πέτρον ἐχέφρονα πίδακε λούων, 
φαρεσεν ἐν μαλακοῖσεν, ἅτε βρέφος, ἀλδήσασκε, 
καὶ ϑεὸν ὡς λιπαροῖσιν. ἀρέσσαάμενος ϑϑυέξεσσεν, 

λᾶαν ὑπερμενέεσσιν. αοεδαῖς ἕμπνοον ἕρδεν. 
ἕν καϑαρῷ" δὲ φάος μεγάρῳ λύχνοισιν ανάπτων, 
χερσὶν ἑαὶς ατίταλλε, ϑεουδέα πέτρον αείρας, 

μητέρι νήπιον υἱὸν ἐοικὼς αγκὰς ἐχούσῃ. 
|. καὶ σὺ δ᾽, ἐπὴν ἐϑέλης ῦὅπα δαιμονίην ἐπακοῦσαι, 570 

ὧδ᾽ ἔρδειν, ἕνα ϑαῦμα μετα φρεσὶ 9501 δαείης" 
| ὁππότε 749 μεν. πάγχυ κάμῃς evi. “χείρεσε, πάλλων, 
| aj ὅρσε, “νεογιλοῦ παιδὸς αὑτήν» 
T eins dv κόλπῳ “κεκληγότος αμφὶ γαλακτι. 

405. δέ σὲ τετληῶτν vOUO αχταιύνέμεν. αἰξί, 
gb πῶς. ἡπεδανοῖο λυϑεὶς ὑπὸ δείματος ἕξω Pe. 
Doer χειρῶν. οὔδαςδε βαλών, χόλον αἰνὸν ogivng 

Ν᾿, ᾿ἀϑαναάτῶν. τόλμα δὲ ϑεοπροπίην ἐρεείνξεν" 
(^0 πάντα γὰρ ἐξερέει νημερτέα. ᾿ καὶ μὲν ἕπειτα 
1}: πλησίον ὀφϑαλμῶν, ὃ ὅτε κὲν λούσης γὲ) πέλασσας, 58o 
| δέρκεο᾽ ϑεσπεσίως γάρ. αποψύχοντα νοήσεις, 

ὧδε μὲν ᾿Ζερείδησιν ἀλώσιμον. ἔφρασε πᾶτρην. 
«Ἱασμεδοντιώδης, | φοιβήτορι Act πιϑήσας. 
600 0 E66 καὶ σϑενὸς ἄλλο σεδηρίταο πιφαύσκω᾽ 
ἑρπετὰ γὰρ δὴ πᾶμπαν ὑποτρομέονει ἔοικας. 

G 
€ 
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σεῖο δ᾽ ἔγεν πολὺ μεῖζον. ἀκοίμητόν τε ψόοιδ 
δεῖμα (Φιλοχτήτης -. μεμνημένος αἰὲν ἐγί : 
τοὔνεκα “Πριαμίδαο σαόφρονος οὕποτε νόσφιν. w 
ἤϑελεν ἐρχέσϑαυ: γουνούμενος, ὄφρα, τιν εἴπου. 
4o, πωρῆὴν, ἡνπέρ. ποτ Eni χϑόνα μητέρα ϑηρῶν 390 
ἔρχηται, πῶς κὲν πολιὸν ; ,7ένος ἐκπροφύγῃσειν. MS 
τῷ Ó ὅγε “4ητοΐδην ἐπέων ἐπιμαρτυρα, Φοῖβον. 
»ἐκλήσκων xe τὰ δὴ νῦν σον καταλέξω, WS 1 

| 
Ae wr 

Eire μὲ παῖδ᾽ ἐδίδασκεν p ἀγορεύειν 
μαῦτοσύνας, μέγαν ὅρκον ἐχέκλετο πρῶτον. ὁμόσσαι, 
“μευ δεα μήποτε αὖϑον ἑνισπεῖν.. ̓ ἀνθρώποισ oU. 0 
TOUVEXEV ἀτρεκέως μαλὰ τοῦ ἐρέω τὰ Aye 
φρυάζεο γῦν; ἥρως ἑχατηβόλε, μῦϑον. ἐμεῖο. 

E 44 uf 

zer. γαῖα, “μέλαινα, πολυκλαύτοισι βροτοῖσιν. CR 
τίκτει καὶ κακότητα καὶ ἄλγεος ἀλκαρ ἑχάστου" 400 
γαῖα μὲν ̓ δρπετα. τίκτε, τέχεν Ó ἐπὶ τοῖσιν. ἀρωγήν" 
ἐκ γαίης. δὲ λίϑων. πάντων γένος». ἐν. δ᾽ ἄρα, τοῖσιν 
κάρτος ἀπεέρέσεον καὶ. ποικίλον. ὅσσα δύνανταν, 1 
δίξαι, T0600. λίϑοιυ, μέγα, μὲν σϑένος ἔπλετο élu 

αλλὰ λίϑου πολὺ μεῖζον" ἐπεὶ μένος ἄφϑιτον oic | 
γεινομένῳ μήτηρ καὶ ἀγήραον ἐγγυάλιξεν’ abi X 
ῃ δὲ χαταϑ νήσκξε. τὲ μενυνθάδιον ϑαλέϑουσαι, 
μοὶ τόσον αὐτῆς καρτος, ἐφ ὑππόσον ἔμπινοός ἐστιν" 
d δέ x ἀποπνεύσῃ. τίς ἔτ ἐλπωρὴ παρα νεχρῆᾳ; 
ἕν με ἐν δὴ βοτάναις ῥίζας λυγρῶν τε noi fafiedo dio 

δηεις, ἐν δὲ λίϑοις ἄτην ον δεῖα κέν. εὕροις, Ἧς 
ἤτοι ὅσαν βοτάναι, τόσσοι. λίϑοι. de Gv y, done 
AGr σιδηρίτη πεφυλαγμένος, ἑρπετὰ πᾶντα Suis 
B eoocátog; εἰ καὶ TOL ὁμελαδὸν ἀντεύφεν:, 
£p; χεσϑαν διὰ έσσα, κελαινῆς οὐχ ἀλεγίζων 
λώβης. οὐ γάρ &zt σφι E peunoder ὀδόντων, 
οὐδ᾽ εἴ κεν στε |yovrog ἐνεχθέμποιντο πόδεσσιν,. PM 

ουδὲ 720. -0U02 μένειν πὲρ ὁ ἐτν προφανέντα, δύνανται; 
^g λα μετὰ σφίσι ϑάμβος, ἑλαυνομένοισι δ᾽ o ὁμοῖα, 
ἔσσυνται. τὰ δὲ καί περ. ἐναντίον αἴξαντα». d 420 
ἂψ ὀπίσω παλίνορσα μεϑερπύζειν εενεαίνευ s. 
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καὶ σφίσιν es ῥόϑος ἵσταται» οὐδὲ TL πρόσσω 

. Ψίσσεται-: 0 ὀρέγοντα πέλας 3 περιμήκεο, δειρὴν 

B. γλώσσῃσιν ueniet Ππερεσσαίνειν; σκυλακὲς ὡς. 
' πολλόπι “καὶ κατέδαρϑε, δοφουνῶν ἄγχε δρακόντων 

ἀμφὶ κυνηγεσίη συ μένων ἕν᾿ ̓ταρρέσεν Ἴδης 
ϑηρητὴθ δὔφορβος. ἀρωγῇ τὴδε πεπουϑώς. 
δῶκα γαρ αἀντομένῳ λίϑον ἱερόν οὐδέ ποτ αὐτῷ 
ἔκ μιάλα περ πολλὼν ἐλϑεῖν κατεναντίον ἔτλη. 
τέρπετο δ᾽ δυφόρβῳ περικαλλεέϊ φέρτατος ἀνδρῶν 450 

| αἰχμητῆς Πελάνισιπος, ἀνεψιὸς ἐ ἐσθλὸς ἐμεῖο; 
δὸς ἀμώμητον, καὶ ἐπ᾿ εἴδεϊ καθτος ἄρειον 

| αἰζηοῦ ποϑέων. δουρικλυτοῦ, ευπλοκάμοιο.. 

| 

^ 
TOUVEAO καὶ μετὰ ϑῆρας ἀλι ωμένου QU ποτὲ νόσφιν 

i100 ἔσϑενεν -Eugógfoto μένειν Juereóvog. υἱὸς" 
E ἀλλ᾽ cx λασίοισιν ἕν οὔρεσιν ἀντεϑέοιο | 
I3 καγχαλόων͵ κούροιο uet ἄχνια σύν τὲ MUVEOGUV 

᾿ Lek σύν. 9 ἑταροις, ἐϑελέν τέ οἱ οἷος ἕπεσθϑαν,. 
| ἢ μέν κέν μὲν 1 πολλὰ πατὴρ μένξαινὲν ἐρύκειν, 

ασχαλύων. ἑὸν υἷα φίλον ϑηρεσσι, μάχεσϑαν. 440 
καὶ Πριάμοιο βίη κεν. ἐρητῦεν" ἡ ov ὅγε, ϑυμῷ Ἢ 
πείϑετ᾽, ἐπεὶ οὐκ ἐϑέλεσκε ποτ Evgogfloto ᾿λίπέσϑαιυ. 
ES yé μὴν ἀέκοντα μέλας ἡἠφύκακεν vópoc, ' 

B. ψέρϑεν. UO amus ὁλεσίμβροτον ἰὸν ἐλάσσας" 
| τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ὁλοὺς πυρετὸς λάβεν, οὕνεχ᾽ ἔμελλεν. 
— - αὖϑι λελείψεσθαί. τὸ óc puo καὶ μᾶλλον ἕτειρέν, 

οἰκτείρων δ᾽ ὀρέγοντα χέρας ποτὶ γούνατ᾽ ἐμεῖο, 
f 0 αὐτοῦ τοῦδε, Ato: διατρί ἄντα κέλευσα Ὁ | 

λεπταλέην ἄχνην. ἐπιπαδσέβὲν ἕλκεν λυγρῷ" 
χαί δα μαλ αὐτίκα φῶτα neat) ̓ λάλλίτε νοῦσος. ἡΒό 
τοῖον γαῖα βροτοῖσιν ἀρηγόνα. τίκτεν ὀρείτην,. 
ὅρτε καὶ οὐταμένοιῤ ἄκος ἠθώξσσι κομίζει, 
καὶ στείρῃσι γυναιξὲ τεκεῖν φίλα. τέκνο, δίδωσιν. 

| ποικίλα, χαρ ϑγητοῖσι ϑεοὺς ἕρδεεν ἀγορεύω. 
oc χαὶ ἑῆς ποτὲ μητρὸς ᾿᾿βαρβαφέης ἐπάκουσας; 

-- αὐδρῶν v μάλα νοῦσον ἐπισταμένης αἀκέσασϑαι, 
ο΄ «Βουκολίδης Ἑὐύφορβος ἀγαυοῦ φασκεν. ὀφίτου 

qo opo; E μούνων ὄφεων κατένωπα δύνασϑαε, 
«αλλὰ καὶ ὀφθαλμοῖσι φέῤεῦν φἄδς, ηδὲ βαρεῖαν. 

2. 
ἶ - 

X 

- 
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ἐκ κεφαλῆς ἕλχειν ὀδύνην, ἤδη. δὲ qu fitim. 
OU coL δηϑύνοντα, xad pag. A epe 
xai δὴ Aul. λεπτῆς ἐρεήκοον ἕμμεν᾽. ἀοιδῆς. Ὁ ἐξ δ δι ταῖς 
ἤδη καὶ τινὰ φώτα, χόλῳ χρυσέης ᾿ἀφροδίτηφ, ak 
ἔργα πρὺς ἱμερόεντα. PLUS ἀμένηνον ἔοντα, c UNT 

μεμνῆσθαι φιλότητος ἀκεδσάμε vog προΐαλλεν.. 

ἕν πυρὶ Ó εἴ κὸ βάλῃς μεν, HRS ἑρπετὰ τοῖο 
φεύξεευν, οὐδ ἔτι πω μενέξι σχεδὸν, οὐδ᾽ ἐνὲ gei 

x35 Ὡτ oe ἜΤ 

ἘΦ 

ᾧευγεε καὶ κνίσσῃσι γαγάτην. ὀρνυμένησιν,, 
τείροντα ϑνητοὺς ἑ χέπευκει πάντας αὕτμῃ. 
χϑοιῆ ó ἀίϑαλόεις , πλατύς, οὐ μέγας ἔπλετ᾽ ἀδίσϑαιν 

καρφαλέῃ δ᾽ ἴκελον πεὺ Xn φλόγα διαν OQivét. —— las 
αλλ ὅλοῦν. ποτὶ ὁῖνας ἄγει μένος" MES φῶτας : 
λήσεται, ὧν A ἐϑέλοις ἱερὴν ἅπο νοῦσον ἐλέγξα:. 
γναμιψεε γὰρ σφέας αἶψα χαμαὶ προπρηνέἕας Üxov 
oi δ᾽ do ἀπὸ σφετέρου πέὲπαλαγμένοι ἀφλοισμοῖο 
στρωφὦντ᾽ ἔνϑα. καὶ ἔνϑα κυ λινδόμενοι κατὰ γαῖαν. τῇ 
τοῖσι δὲ χωομένη φρένα τέρπεται, ὁππότ᾽ ἴδησιν 00 
πήματα πασχοντας κεραῆ πόδας. ὠκχξα ήνη. ΤῊΣ 
ϑηλυτέρη Ó εἴ χὲν πολυφάφμακον ἀμφιβεβῶσα, rie 
καπνόν, ὑπὸ σπλο ἀγχνοισεν͵ ἀναΐσσοντα δέχηται, 180 
αϑρόος ἑνδοϑὲν ὦχα μέλας, “καταλείβεται, ἰχώρ," 
ὅςιε γυναικείη, νέατη μἰμνὼν ἑνὶ γαστρὲ 
κεέκλεισται. τότε δ΄ αὐτές ὑπὸ TVOULIOL. λίϑοιο, 
ἀρ γανυταί οἱ ἄφαρ ϑολὸν ἐκβλύζοντα A ΉΝΝ 
νηδύος. ex yuo. γοῦσον ἀπειφεασίην ἀλεξίψειοι a τν 
ἀλλά τὲ πόλλ ἐπὶ τοῖσι 7αγχάτην. ϑέρκελα, δέ e 
oiów σὲ δὲ κνέσσμσιν ἐλαύνων ἑρπέτα rfe. 

Σκορπίε, σεῖο δὲ λᾶαν ὁμώνυμον ἕμμεναν. ἥρως 
ἀγλαὸς “ρέων 0vA ἔκλυεν ἢ χάρ, οἵω, d 
πιχρησεν τότε vto πεπαρμένος eg οδύνῃσιν, — 490 
μᾶλλον Qubsiócá. ὦ χὲν ἔχειν ἐϑέλεσκξ μὲν ἄστρων. | 

Οὐδ᾽ ὅγε κορσήξντα λίϑον κλύεν, οὕνεχα. μιχϑεὶς,. 
δριμέος. ἐν σχορόδο,ο.. καρήατι, τοξευτῆρα 
πευχέδανῶν ὠκεστα βελέμνων σχορπέον εἴργει. 
τὸν μὲν ἐγὼ πόρσῃ Mu ἐοικότα φημὶ Peoveia 
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παύειν, ὀξυτάτῳ τετριμμένον. ἄμμιγα. Boxyo, 
ἀμφίπολον ϑανάτοιο κελαινῆξ, ασπέδος jov. . 
πέτρον Ó ὅς κὲν pim ey ιῥοδόεντο, ἑλαίῳ, 
βάψας. ἐκ πυρὸς QATOV, -ἐναυχενίαις, ὀδύνησιν 
ἄλκαρ ἄγει" μέλυτος p μετα γλυκέροῖο κερασϑείς, Soo 
ὕδατος ἀτηθὴν ὀλέκευ κατὰ γαστέφος (Avv, | 

ἢ τὲ καταϊΐγδην ὑπὸ νέρτερα ψγηδύος. ἀνδρῶν 
δυομένη, φέρεν ὄγκον αἀξίπέα ̓ βουβῶωνεσσιν. 

"4o90 δ᾽ euo dive σκορπήϊα ἥξντρα δύνασϑαὺ 
καὶ Περσηΐϊάδαο. μένος μέγα κουραλίοι, ὁ. 
2,02 παλαμναίην ἀνεμώλιον. ἀσπίδα ϑεῖναι, 
τόνδε δὲ μοῦ πάντων. περεώσιον, ὅσσα φύθνταῦ, 
Φοῖβος. ἀκερσεκόμης φύσιν ἕμμεναφ ἐξ ἑτέροίο Ἢ 
μυϑεῖτ᾽ εἰς ἕτερον. στρωφώμενον εἶδος ὅ τις τοῦ 
ψεῦδος κεν φαίη" τὸ δ ἐτήτυμον οἶδα τετύχϑαιυ. 5:0 
χλωφὴ γὰρ. ϑβοτανὴ πρῶτον φύει" οὐδ᾽ ἑνὶ γαίῃ, 
ἣν γξ. φυτῶν. ἔσμεν στερεὴν τροφόν, AS “ἐνὶ πόντῳ | 
ἀτρυγέτῳ, ἵνα φύκί, ἵνα βρύᾳ γίγνετ᾽ ἐλαφρά. 
αὐτὰρ ἐπεί κα ᾿ἔλϑησο. μαραυνομένη ποτὶ γῆρας, 
ἤτον μέν οἱ φύλλα. περιφϑινύϑουσιν ὑφ᾽ ἄλμης" 
αὐτὴ δ᾽ ev βένθϑεσσι. πολυφλοίσβοιο ϑαλᾶσσης 
νήχεται, ὄφρα ἑ κύματ αποπτύσῃ, αἰγεαλόνδε. 
ἕνϑα δ᾽ ἄρ᾽ ἐξαπίνης μὸν ἀναπλεύσασαν ὑπ ᾿αἴϑρην, 
βάξουσ᾽, οἵπερ ἴδοντο, κρατυνομένην ὁράασϑαι." 
δηρὸν € δ᾽ οὐ μετέπειτα πάγῳ. περιπυιχνωθεῖσα, 520 
πετροῦται,, καὶ χεοσὶν. ἐν ὀκρεόεντα. τεῆσεν 
ἀμφαφαάεις λέϑον, ὃς πρὶν ἔχων. υγρὸν δέμας ἦεν. 
σχῆμα μὲν οὖν βοτάνης ἕτε οἱ μένει, οἷον ἔην. TQ, 
of vt κλάδου, ὅσα τέ σφιν ἀκρόδρυα προςπεφύασιν, 

.4] τὲ οἱ ἐβλάστησε καὶ ἐτράφη. δὲν ai itor 
φλοιής ϑ᾽ ὅςπερ ἔην φλοιὸς δέ 76. λαϊνός ἔστιν. 
τερπωλὴ ἡδεῖα ,ϑεωμένου ἐς φρένα σεῖο 
βήσετ᾽ ᾿ἔγω δ᾽ οὐκ οἷδ᾽ ὅ τὸ μου ϑέλγητρον ἐδοντὸ 
αἰὲν ἐπὶ πραπίδας καταλείβεται" οὐδὲ δύνανται T 

0008 κορεσϑῆναν, ϑηευμένου, αλλά ue ϑάμβος. 939 
otveb &yi στέρνοισιν οἰόμενον τέρας tiva 
xoi οἱ πιστεύων περ, ἔολπα μὲν εἶναι ἄπεστρυ" 

63 
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αλλ οὐ ̓ 'Τοργείην, μὲν ἐτώσιος ἀνθρώποισιν ᾿ ; 
σμερδαλέην κεφαλὴν 3 φάτις ἔμμεναι" n " de 

ὅλα. κυπέτης πέλεται ψευδὲς τερὰς ἡγήσασϑαι." I. 
opgyove γὰρ JHegonit «δρακοντοέϑειραν ἀκούεις — 

" drlevrog. νξάτοισεν ὑπὸ x χρημνοῖσι δαμῆναι, 
παρϑένον. ἀργαλέην, ἐρεβώπιδα, κῆρα μέλαιναν. 
ἀνθρώπων, οἷσίν χὲν ἐπ᾿ ̓ ἄνδροφὄνω βάλεν ὅσσεῖ 
of μὲν δεῖμα, πέλωρον ἀάσχετον͵ ἀϑρήσαντες, . 4o 
“αἴσῃ Aatven τεϑνηότες ἑστήκασιν. ΜΈΝ dmi We 

τὴν Ó οὔτ ἑυρύστε ονος évavriov. ᾿“πτρυτώνη Rod 
δέρκεσϑαι μενέαενεν, ᾿ἄδεέμαντός, πέρ. doósa, | HE 
οὔτε κασιγνήτῳ κέλετο, ᾿πρατερόφρονε, φωτί, Φ 
χρυσοτάτρῳ JHoont “φονευομένην περ, ἰδέσϑαι, ^ ̂  
αλλᾶ δόλῳ ϑήρειον ag ἀρπασὲν αὐχένα, κούρης, - Mi 

pa ἐξόπιϑεν γαμψφψώνυχον OU προϊδούσης ἡ TOT 
ιφιβαλὼν. ἅρπην. αΑυλληνίδα λευχανίησιν.. 

anb d «oc uo ̓φϑιμένης περ ὀλέθριος. ἔσκεν. QN 
xci σευγεροῦ U Κρονίδαο ̓ μολεῖν' ὑπὸ “δῶμα κελαινὸν, TS 
πολλοῖς, αἴσεμθν ἕπλετ. “ἐναιθομένοις ὑπὸ VEXQUG. C 
εἰλλὰ τότ᾿ αἰγιαλόνδε φόνῳ : πεπαλαγμένος 3998 | 
eov, εἰςόχε λύϑρον ἀποπλύνειξ, ϑαλάσσῃ,. bras: 
ϑερμὴν ἐξ ὁμάδου κεφαλὴν. ἕτι καὶ τρομέουσαν — 
Γοργείην κατέϑηκεν ἐπὶ χλοεραὶς βοτανῃσεν. bid 
ὄφρα ὃ 0y ἐν δίνησιν αναψύχεσκε φίλον. κῆρ, 
στείχων ἔκ T. δὰ οἷο πόνου, δολιχῆς τὲ κελευϑὸυ,. 
τόφρα δὲ πορφυρέοιο, διαινύμενον κορέσαντὸ "7 05 
αἵματος, οἵ δα κέχυντο χαμαὶ ὑπὸ ̓ ἀράστι, Dauer ^ 
ἀμφὶ. à & ἄρα σφίσιν. apa ϑοαὶ πόντοιο Ῥϑύγατρες. : B6o' 
λύϑρον. ἐπεσσυμενὰν ϑάμνοις περιπην die. γος θὲ 
πήγνυον,. ὥςτέ δὲ πὰγχὺ λίϑον στέρξην ofoectdev 
οὐδέ z ἕην » CNRAMA ἐπεὶ στερξὴ λίϑος. ἦεν. 
ἐκ δ᾽ ὄλεσὲν βοτάνης ὑγρὸν δέμας" ἀλλὰ καὶ ἔμπης 
ὀλλυμένης, πάμπαν βοτάνης οὐκ ὥλεσεν εἶδος. SEA 
τὴν μὲν ἄρα χροίην ἐξ αἵματος ἔσχεν ἐρυϑρήν. νι is s. 
dug uolo δ ἤθρωα λαβεν ϑρασύν, ὡς ἐνόησεν 
ἐξαπίνης μέγα. ϑαῦμο᾽ τὸ καὶ méheg αἶψα χιοῦσα , 

^ do yevrd σπτολύμκητερ ἐθαύμασεν ᾿Οβοιμοπατρῆ. 

ἢ 

P 
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ϑῆχε δ᾽, ἀδελφειοῦ αλέος ὄφϑιτον « Og κε πέλοιτο, 570 
e κουράλιον. προτέρην. φύσιν αλλασσεσϑαι. 
v δὲ βίην οἱ δώκεν" ̓ ἀπειρεσίην. yel ein), 
φῦλα" φυλασσέμεναι, XQ υερὴν εἰς. qu£ ἐόντα, 
ῆ δολιχὴν ἕρπων ἔς. αταρπιτὸν. εἴ μῶν ἔχον tig, 
7 περόων ἅλα δῖαν ἐδοσέλμῳ ἑνὲ νηΐ. 
καὲ yoQ ̓Ζνυαλίοιο ϑοῦν δόρυ μαινομέφοιο, 
καὶ λόχον ἄν! θοφόνων. φεύγειν απὸ ληϊστήψων, 
καὶ πολεὸν Nuno κυκώμενον ἐξυπαλύξαο 
ἐσϑλὴ κουραλίοεο βίη ϑνητοῖσιν ὁπάσσαι. 
γλαυκὴν͵ δ᾽. ̓ἐγρεκύδοιμον αταρβέα Τριτογένειαν. 580 
σφωϊεέρων. καμάτων ἐπαμύντορα κικλήσκουσιν. 
φάρμακα, δ᾽ ὅσσα πελονταν ἀτάσϑαλα, καὶ καταδεσμοι, 
ἀραὶ τ ἀγναμπτοίσιν FEguvvvot πάγχυ μέλουσ 606, , 
εἴτε μύσος. κεύϑων οἰκοφϑόρον οὐκ ἐνόησεν 
ἀνήρ, εἴϑ' ὅσα λύματ᾽ ἐπὶ σφίσιν ἠδ᾽ ἐπαοιδὲς | 
σχέτλιοι ἀλλήλοισι peyotgovieg τελεούσιν, "s : 
πάντων ἀντέλυτρον δήξες πρατερώτατον εἶναι. | 
κόψας δὲ σπεῖρον ξανϑῇ “ημήτερι, μίσγων" 
καὶ τοῦ λοιγὸν ἅπαντα τεῆς ἀπατέῦϑεν ὥρούρης, 
αὐχμούς τ᾽ ἐξελάσει σταχύων yieyog- ἐχπίνοντας 800 
ατηρήν τε χάλαζαν, ἀπειρεσίοισι βελέμνοις 
"ὦ “τραῦμα φέρουσαν ἀμήχανον ἐἑξαχέσασϑαε. 
βρωτήρων τ᾽ ἐπὶ r0ioL γένος παντὼν ἀλαπάζει,. 
tvÀag TE, χαμπας r6, χαὶ αἷϑε ἑθίην ἐρυσίβην," | 
ἥτε κατ᾽ οὐρανόϑεν πταμένη “ποτὶ καρπὸν ἐρυϑρή, 

ἀμφὲ περὶ 'σταχύεσσε, περισμύχουσα, κάϑηται. 
ἔχ τὲ μυῶν ἀγέλας, ἔχε ακοίδος ἄπλετον ἔϑνος 

ῥαίσει, καὶ ̓ Κρονίδαο παραΐσσουσι κερσυνοί, 
παιδὸς ἑοῦ κλέος οὔτοι ἑτώσιον ἀξζομένοιο. | 
κεῖνο πολὺ πρώτιστον ἀνερχόμενος πέρατηϑεν ᾿ Coo 
κουράλιον͵ ϑνητοῖσι φέρων πόρεν ᾿Πργειφόντης. 
τύνη, δ ἀχρήτοιο nem οἴνου πινέμεν, αἰεὶ 
digsso, πευκεδανοῦ ἕνεκ᾽ ἀσπίδος, ὥξπερ, ξευπον.. 

i d eo 

K αἱ oves πῖνε μετ ἀκρήτου. Βρομίοιο, Ὁ | 
μορφὴν παντοίην, ἐπεξιμένον, ἐσθλὸν ἀχάτην. 
zoÀÀ μὲν οὖν ῥέα γ ἐστὶν ἀχάτου χρώματ i0£60 «e 

4 
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eire 790 ot δήεις ὁρόων. υαλωπὶν ἴασπιν, fes 

σαρδια DA αἱματόεντα, καὶ αἰγλήξντα μάραγδον Ma 
ἐν δ᾽ ὅγε, μιλτοπαθῃος" | ατὰρ καὶ χαλκὸν ἐν αὐτῷ. 
δηεις, καὲ χροιὴν ἑαροτρεφέος μήλοιο.. o aba ., Geb 
αλλ οἷος πάντων προφέρξστατος, εἴκέ μὲν εὕρῃς, : 
εἶδος ἔχοντα δαφοινὸν ἀμαιμακέτοιο, λέοντος" ^ 
τῷ καὶ μὲν προτέροισι λεοντοδέρην ὀνομῆνν ὃ. 
ἥνδανεν ἡμιϑέοισι, καταστέκτον σπολάδεοεν id 
πυρσῆσιν, λευκαῖς &6; μελαινϑμέναις, ,χλοεραῖς ἘΣ 

τὸν δ᾽, εἰ σκορπείην ὁλοφυρόμενός τις e coxa) 
ἔχϑοι; ἀερτάξειν megio ἕλκεϊ κέκλεο λυγθῷ, 
ἢ ἔτι οἷ πασσειν᾽ ἄπο γὰρ μενύϑουσιν, etat. 
iuégrOv τὲ γυναιξὶ δυνήσεαι ανέρα Üsuwle 04:99 
xoi θέλξεις μυ 'ϑοισὺ ἡδροτούς, καὶ πᾶντα κομίζων, 620 
qoc κὲν αἷς ἐγήσειας, ag icon οἴκαδε χαίρων. vo 13 
xc φούσῳ κάμνοντα σαωϑῆναν ϑέμες ἐσείν, 

ὃς piv ἑνὲ σφέεξοησι λαβὼν χείϑξασε, κατάσχοι" 
εἰ δὲ Ζεὺς τοί τὸν γὲ βιωσέμε ἐν ἀρνήσαιτο, 
αλλὰ νόει ov τεῆσεν ivi φρεσίν, οὕνέχεν αὐτῷ 
ὁηξε λίνον λωθώ τῷ Ó ἐρχέταν ὕστατον μέρ. 
& δὲ Hie DAP im ἑτερήμερος &vÓga ϑαμίξων | 
5 κρουερὸς μαρπτων πυρέτος παρενήνοϑε velo 

ὲ τεταρταίης πῆμα βοαδύ, μἠττοτὲ λήχειν 
βουλομένης, ἀλλ «i, ὅπ Τῇ πέλάσῃσε, μενούσης, 630 
τὸν GU 7 ἐησααϑαν δὲ ἀμύμονος. αὐτί ἀχάτου.. 
οὗτος 70.0 προτέρων. πολὺ φέρτερος. αἶψα δὲ σῆμα 
ἐξερέω, τὸ πὲρ xa βίην δείχνυσι λέϑοιο.. 
ἐν γάρ, n χρεαξσσίι. βαλὼν μέσον. ἑψομεένουσεν,. ᾿ 

χυτϑὸν dpodieater- To ἐς τήκεται ἔνδοθι πάντα. 

€ 

0i μὲν τοῦ καὶ podre 7] ip ἑρπετὰ φημὲ δύνασθαι. 
TUM ἕτερον. δώσω χατέοντί τοῦ ἐητῆρα 
ουρανόϑεν γεγαῶτα) GU ὃ ἐν φρὲσὲ βάλλεο σῇσιν. y 
εὖτε γὰρ αἰγλῆεν. σφέτερον. δέμας, εὐρύστερνος s 
Οὐρανὸς, (02,017,006 ὑπαὲ παλάμῃσι Κρογοιο θάο 
δηωϑείς, εἱλεξεν. ἀπειρέσίην PIDE MENS ον νἢ 
αἐϑέρος ἔχ og. πέσέεεν οὐδαςδὲ μενρυνών, | 
ὄφρα xe πάντ εὐθηβῳ, πρλυερύχον ἀμφιπετάσσᾳξ, 
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veirov ἑόν, , τεύξῃ, μηδ᾽ Ουρᾶνοῦ. ἀστερόεντος. tdkabs 
ϑυμὸν ἀνιήσας Αρῦνος οὐρανὸν. e(GETU. vot 
δὴ. TÜT CGU ἀμβροσίοιο κατειβόμεναι φορξοντο 
αἵματος. ὠτειλῆϑεν. ἐπὶ ege eg δαϑαμεγγές, 

τας οὐ μόρσιμον ἣξν ἀπ αϑαναάτοιο κίούσας. 
σώματος. ὄλλυσϑαι" μενξμεν δ᾽ ἐριβωλακε οῖραν 
ἐν γαίῃ, “προγόνοιο᾽ ϑεῶν ooov αἷμα κέλοντο:. ^  6Do 
μεῖνε μὲν οὖν, αὖον δὲ πυρίγληνου ϑέσαν ἵπποι 
“Πελίου. καί, κέν τὰς ἐπεψαύων ἐρίσειξν : 
rcd ἔχειν evi χερσίν, ἔχοι δὲ x&v eiua πεπηγός. 
ν γὰρ δὴ qoos αὐτὸς ἐτήτυμος αἵματός ἔστιν, 

ἐν δὲ χαὶ ὕδατι ὑξῖα δαμασϑεὶς ἀτρεκὲς αἷμα 
γίγνεται ᾿αἱματόεις δὲ καὶ οὔνομα λᾶας ἔτ, ανδρῶν 
ἐχ , προτέρων κέκληται. ἀκήρατα δ OUVEX ἕοικὲν 
φαρμακ᾽ ἔχειν, νημερτὲς «πόῤῥοιαν pw ἀοιδοὲ 
θυρανέην , καλέουσιν. ἕς ανϑρώπους ἀφικέσθαι. 
οὐ γὰρ Oy οὔτε νέην ἔϑελει ϑνητοῖσιν. οἰζὺν . 660 
ἔρχεσϑαι ngori 000€, παλαιοτέρην τ ἀπερύκει, 0 
μεγνύμενος λευκοῖο. μετὰ γλαγεος" κεράσας δὲ 
iot σφετέρῳ, μέλιτι γλυκερῷ, Té διανας, ; 
ἐκ βλεφάρων. ἅπο πᾶσαν ἄγεις. νόσον. ἀσχαλαᾳ, y«9 
ἑίργεσϑαι, ϑγητοὺς ὁράᾳν ἐρατεινὰ πρόφωπα 
πρεσβυτάτου μακάρων σεροβελοβλεφάρου βασιλῆος. 
καὶ ymo: τεῆσεν,, ὁμιλήσας κυλίκεσσεν, 
ανδρός τ αἰδοίων ἄκος ἑσσεΐαε, ὃς κὲ πίησεν. 
καὶ μὲν ἐγὼν “Αἴαντι δαΐφρονν πόλλ᾽ ἐπέτελλον, 
ἑντεσι δηρινϑῆναν ἀμύμονος ἀμφ᾽ ᾿“χιλῆος, 670 
ἐσσυμένῳ,. ψίκης ἐπαρηγόνα χερσὲ κομέξευνς L^ 4d 
καί κεν ᾿Οδυσσῆος ταλασίφρονος ἀντίον, αὐτῷ 
κῦδος Adv. mégoenrolig ἐγγυαλεξεν" 

αλλ᾽ οὔ. οἱ μοῖρ ἔσκε παραιφαμένοιο πυϑέσϑαι. 
τούνεχα ϑεσπέσίοιο λίϑου αϑέριξεν ὄνειαρ, 
λάξετο, δ᾽ ουλοῦν. ἄορ. ἀτὰρ συ γὲ τοῖο μὲν αἶσαν 
ἄζεο, πρὸς. δὲ. μέλαιναν. ολεσϑηροῖο “7ενέϑλην. 
ἑρπετοῦ αἱματόεντα δαεὶς λίϑον, αἰὲν ἑταίρους 
πυνέμδνον νυμφαις ἑνὲ νηϊαδεσσε, κέλξυξ. 
uut μὲν ἐγὼ λαύψηφον ἔμον ϑεράποντα “όλωνα ὅϑο 

᾿αὐτοκασιγνήτῳ μεμαὼς φίλον “Ἕκτορι ϑεῖναι, 
δ 
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πρόφρων ὥπασα λᾶαν ᾿Ολύμπιον, αἰτήσανε τον 
αὐτὰρ 0y ἐξαπίνης Τρώων προπαροιϑὲν. TUVO 
᾿Ξκτοῦι “Πριαμίδη χεχαρισμένος ἔπλεϑ'᾽. ἑταῖρος. - i. Im ! 
τοῖο δ᾽ ἕκητί μ᾽ ἐκεῖνος ἀμοιβήδην “ἀρέσασϑαι SEE 
ἕεμενος, “ΖΔιπαραῖον ἐπίχλησεν παρὰ πατρὸς es 

ὥπασεν αφνειοῖο λαβὼν. ÀiQov, ὃν mor cQ- αὐτὸς 4 
00» ᾿2λιῦϑεν κρατερὸν μετα Πέμνονα GuovE, ix 
σήματ' ἐμεῖο πορόντος ἀνευρών, ᾿Ἰσουρίηϑεν. τ δα 
χρυσοῦ τεμήξεντος. ̓ αρείονα δεῦρο κομισσέν, (690 
voie LL M yoLot. πορὼν πολυϊδμοσι ὠϑρδν 3 
ἐὲ Ó eyes Mi LA μας εὔϑον" ἐγὼ ó dóvisw, τὰ X6 λέξω; 

ὶ 

ΤΙρῶτα μὲν οὖν. σπένδοντας ἐναιμώκτων, ἐπὶ | βωμῶν, 
(ου γὰρ ἄγειν ϑέμες ἐστὲ ϑυηλὴν ἐμψύχοιο) | 
ἥλιον εὐρύοπα, κλήξειν. UUVOLGLUV ἄνωγα, Er | 
καὶ γϑόνα πέξεραν, πάντων τροφὸν οὐϑατδεσσαν; 
δε: FUTEQOY αὖτ αἴϑωψος ὑπὲρ λίϑον ᾿Ηφαίστοιο 
τήχεειν, aide im ταναοὺς ϑὲλ γοντα δράκοντας : 
ὀδμῇ, τὴν ἄρα χεῖνο; ανὲ ἐρχομένην. ἐφορῶντες, 
σπερχόμενου ποτὲ βωμόν, αολλξὲς ἐχπρομολόντες 700 
χήραμάϑεν, δώονται ἐφερπύζοντες αὐτμήν. | 
CUT rog ἔπειτα λένοιο, γεθπλυτα φάρεα κοῦρον iE. 
ἑσσάμενοι τρεῖς, οξὺ φέρων ἀμφηκες ἕχαστος ὦ 
ἄορ, ἀναρπάζειν ὄφιν αἰόλον, ὅς κὲ μάλιστα 
πνίασης ἱμείυων πυρὸς ἐγγύθι δενεύηται., 
τοῦ δὲ. διαμελεῖστὶ δαΐζειν ἐννέα μοίρας" | 
τρεῖς μὲν ἐπικλήξειν πανδερκεὸς ἠελίοιο, dh | 
τρεῖς Ó ἑτέρας γαίης ἐοιβώλου λαοβοτείρης, is Mio 
τρεῖς δὲ ϑεοπροπέης πολυΐδμονος, ἀψεύστοιο". e. 
τὰς δὲ λέβης χεραμοιο, τετυγμένος αἱματοἕσσας, 7510 
δεξασϑω καὶ δῶρον ἐλαϊνον. ᾿Ατρυτώνης, TU ur 
σδὲ μιέϑυ. βφομίοιο καλεσσιχόφου καταχεύεεν,. ΝΑ 
ev Ó ἄλας agyévvove βαλέειν, ϑέραποντας eene 
ἐν δὲ σφιν καὶ δριμὺν ἐπήλυϑὰ κόκκον evoya o 
“ἐξ αὖ ὀυσσοχίτωνα,. “μελαγχροίην, fgizsuow ^ ovi oen 
ἔν δὲ καὶ ὕσσά neg ἀλλὰ ger “αλλήλοισι μιγέντῶ, 
ἵμερον ἐφπέμπουσεν ἐδητύος ανϑρώπουσιν. ; 
ὄφρα δ᾽ ἐπὶ τρίποδος ange γάστρης δάμναταν, ἐντός; 

$ Y τσ τος Θὲ κοιλήσκειν μακάρων ἀρδητον ἕκαστων 



liie pbi: γάρ, ἐπεὶ κέ τίς dv τελέτῆσιν | 326 
μυσεικὸν ἀείδησον. ἐπώνυμον οὐρανεώνων. 
ἀρᾶσϑαν δὲ ἡχέγαιραν ἀπόπροϑε παφλάξοντος, 
σευέμεναν τρίποδος κακομήχανον", ᾿ς δ᾽ ἄρα τούς γε 
πνεῦμα joined &evÓov ἄγευν ἱερεὶς ἐπὶ μρίρας. 
ὑππότε Ó ἑψομενοίσιν eni: κρεαξσσιν ἵκωνταί, 
δαίνυσθαὶ τὸτ᾽ ἔπειτα, κορθεῤψειῦϑιοῖ: pepe. rag, 
αὐτόϑεν ἐξ τρίποδος" Gà δὲ, λείψανα, γαῖα XeAUTIOL) 
καέ. σφι» ἐπισπεῖσαν' Ac *vxor γάλα, καὶ μέϑυ ἡδύ, 
καὶ λίχτο v 50 ἐρατὸν τε μελίσσης ἄνϑεμον εἰδαρ᾽ 
καὶ στέψαι πλέξαντας e000gva παρποφύροιθ 750 
παρϑενικῆς ἀφελόντας ἐλαίης, μηδ ακορέστους 
σφωϊτέθοις πέπλοις ἕλέειν οἴκονδε κεόντας" 
μηδὲ. μεταστρωφᾶσϑαι, ἐπεί Y ἄπο νόσφι τράπησϑε, 
αλλ cis. προτέρην ἐς. αταρπυτὸν 000€ φέροντας 

ἔρχεσϑ᾽ ég μέγαρον, μηδὲ προτιμυϑήσασϑαυ, 
εἴ x&v τες ξύμβληται ὀδίτης.» der. ἂν. ἵκησϑε 
ἔς δόμον" ἔνθα δ᾽ ἕπευτα ϑυηλὰς αϑαναάτοισιν 

ἐξαῦτις δέζοντας, ἀρώματα πουκίλοαι καίειν. 

ἊΨ 

Ταῦτ᾽ ἐγὼ ἐκτελέσας , ὅσά T ἔσσεται, ὅσσά τὲ 
- p 

ϑρνυϑεὲς E (& τίσταμαι, 0066 τὰ ϑηρὲς “άο 
ὠμησταὶ τετράπεζον ivi σφίσιν voveo. 

ec 

"EvOüev ἐγὼν PM καὶ ̓ Βακχικὰ νεβρίταο 
δῶρα λίϑου, Βρομίῳ κεχαρεσμένα" τὸν πὲρ ἔχοντος 
ἀνθρώπου, ϑυέων τὲ καὲ ἀρθαὼν αἴουσιν 
Ουρανίδαι. γυμνῷ. δὲ ὅαχεν ποδὶ πευχεδανοῖο 
&( κέν τις ϑλίψας ὄφεος, διὰ σάρκας αἀκάνϑῃ 

δησῃ σφετέρας, ὀδυνήφατος ἑσσέταν αὐτῷ 
veBoivne. ἕρδει δ᾽ ἀλόχῳ πόσιν ἱμερόεντα. 
ἔνϑεν καὶ κατένωπα κελαινῆς ἀσπίδος ἔγνων 
καρτ ἑρὰ φάρμακα σεῖο, βροτοσσόε ϑέςκελε πέτρη, 750 
τῆς ὄνομα χροιή τὲ πέλὲς χλοέροῖο, πρασοίο. 

"Evüsv καὶ σέο, δῖε χαλάζιε, πειρηϑῆναι 
ὃν ϑυμῷ βαλόμην, καὲ σεῦ μένος εὗρον ἄριστον 
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ἄμφω γάρ, καὶ νοῦσον vov elg. πυροεσὶ » 

καὶ uou σκορπεῦϑεν βεβολημένῳ ἤρα. πομίζειρ, Ὁ d 

“1ητοΐδης ξΌ "m χρησμοῦ, , Howivrtog ἥρως, 
ἐσσυμένοις E πᾶντ ἐπαρηγόνα φησὶ περ GUOXEUV. 
«ὐτοχασιγνητην κεχολωμένος, ᾿Αργυρότοξος 4 
Αασσανδρην ἐχκελευσεν ακουόντεσσεν. ἄπιστα 
ϑεσπίζειν κι paco, ἐτήτυμα, 'πὲρ φρονέουσαν" 79e 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ πρόσϑεν rouge. καρτερὸν ὅρκον, — 
ψευδεα μήποτε μῦϑον ἐνεσπεῖν ανϑρώποισεν' | 
καὶ γὺν ἀτρεκέως μάλα v0L λέξαντος ἕκαστα, 
ημετέροις, rgog ἑκατηβόλε,. πείϑεο pardo, 

| E ἄρ᾽ € eg Πριάμοιο διοτρεφέος φίλος. υἱός, 
ἀτρέἕστου ϑεραποντι φέρων χάριεν ᾿Πρακλῆος. - t 
γῶϊ δὲ ποιήεσσαν ἐς ἀκρώρειαν ἰοῦσιν 
τρηχεῖαν μάλα μῦϑον αἀταρπίτον ἐπρηῦναν, 

τ, d dra 

to A Di * 
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ATOZIAZ MATIA 

τὸ 
Doi olg. ϑέμι ἐστί ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε βε-: 

5,8 βηλοις | 
πᾶσιν ὁμοῦ" σὺ δ᾽ ἀχοῦξ, φαέςφόρου ἕχγονε μήνης 
ουσαῖ᾽ i ἐξερέω γὰρ ἀληϑέα, “μηδὲ σὲ τὰ πρὶν 
ἐν στήϑεσσε φανέντα φίλης αἰῶνος ἀμέρσῃ. 
εἰς δὲ λόγον Oeiov. βλέψας τούτῳ προςἔδρευε, 
ἐϑύνων κραδίης νοερὸν κύτος, εὖ oc ἐπίβαενε 
ἀτραπιτοῦ, “μοῦνον. ὃ φόρα χόσμοιο ἄνακτα. 

. εἷς ἔσε, αὐτογενής, ἑνὸς ἔκγονα παντὰ τετυχται 
ἐν δ᾽ αὑτοῖς συτὸς πεέρενίσσεται" οὐδὲ τις αὐτὸν 
εἰροράᾳ ϑνησῶν᾽ αὐτὸς δὲ γξ πάντας ὁρᾶται. 19 
οὗτος δ᾽ ἐξ ἀγαϑοῖο κακὸν. ϑνητοῖσν δίδωσι, 
καὶ πόλεμον κρυόεντᾳ, καὶ: ἄλγεα δακρυόεντα. 
ουδὲ τὸς do ἕτερος χωρὶς μεγάλου βασιλῆος. 
αὑτὸν δ΄. οὐχ ὁρόω" περὶ γάρ νέφος ἐστήφικταῦ. 

^ πᾶσεν yep. ̓ϑνητοῖς ϑνηταὶ κόραν εἰσὶν év ὄσσοις, 
ἀσϑενέ ἕξ. δ᾽ ἰδέειν lo τὸν πάντων μεδέοντα, 
οὗτος yap χάλκειον ἕς οὐρανὸν ἐστήρικται 
yo υσέῳ εἰνὶ ϑρόνῳ, γαίης 0. ἔπι ποσσὶ βέθηπε, 

| I χεῖρά τὲ δεξιτερὴν᾽ ἐπὶ τέρματος. ὠκεανοῖο 9 ^ ug 
πάντοϑεν ἐχτέἕτοκεν" πέρι, γὰρ τρέμει οὔρεα μακρά, ἃ án 
καὶ ient jte τε βάϑος Rue j Mene 

*: SEE . "τ Ὁ X 

Φούγξομαι. οἷς ede ἐστί, ϑύρας $ ἐπίϑεσϑε fe 
I " βήλοις 

φεύγοντες δικαίων ϑεσμοὺς θείοιο τεϑέντος 
H 

H 

" 

- A: ; » 
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σιᾶσυ νόμου. σὺ δ᾽ ἄκουξ φαεςφόρφου ἔχγονε μήνης 
Movooi ' ἐξερέω γὰρ αληϑέα, μηδέ σὲ τὰ πρὶν — 
ἕν στήϑεσσι φανέντα, φίλης αἰῶνος ἀμέρσῃ, 
εἰς δὲ λόγον ϑεῖον. βλεψας, τούτῳ zgocsóoeve, 
ἐθϑύνων κραδίης vüsgüy κύτος" εὖ δ᾽ ἐπέβαινε 
ἀτραπιτοῦ, μοῦνον δ᾽ ἐφόρα κόσμοιο τυπωτὴν TT 
ἀϑάνατον. παλαιὸς δὲ λόγος" nto τοῦδε φαξείνε. “ἢ 
eic ἔστ᾽ αὐτοτελής, αὐτοῦ δ᾽ ὕπο πάντα τελεῖται, ie 
ἐν δ᾽ αὐτοῖς αὐτὸς 1 περενέσσεταν" οὐδέ τις αὐτὸν | 
ἑἰφοράα ψυχῶν ϑνητῶν, νῷ δ᾽ δὲς οοραᾶταε. 
αὐτὸς δὲ ἐξ ἀγαϑῶν ϑνητο 016 κακὸν οὐκ ivre . 

ἀνϑρώποις" αὐτῷ δὲ χαρὲς. καὶ μῖσος ὀπηδεῖ, irte Se 
καὶ πόλεμος καὶ λοιμός, ἐδ ἄλγεα δακρυόεντα. | 
οὐδὲ vig £00 ἕτερος. σὺ δὲ xev δέω. πάντ᾽ ἐφορήσαιρ, 
αἴ x&v ἔδης αὐτὸν πρὶν δὴ ποτὲ δεῦρ᾽ ἐπὶ γαῖαν, 
τέκνον ἐμόν, δείξω GOL, ὁπηνίκα. δέρχομαν αὐτοῦ 
(qu α, xoi χεῖρα, στυβαφὴν κϑατεροῖο ϑεοῖο. bye 
αὐτὸν ὃ οὐχ ὁρόω" περὶ γὰρ νέφος ἐστήρεκταν. 20. 
λοιπὸν ἐμοΐ, πασεν δὲ δέχα πευχαὶ αἀνϑοωποίσιν. 
οὐ yup x&v τις ἴδοι ϑνητῶν μερύπων πϑαίνοντα, 

&b n» πουνογενὴς τις ἀποῤόωξ φύλου ἄνωθϑεν. 

Ἀαλδαίων. ἐδρες γάρ d ἄστροιο zone, τὸν Ὁ 
καὶ σφαίρης κίνημ eugi χϑόνα ὡς περιτέλλευ Ὁ 
κυχλοτερης, ἕν ἴσῳ τὲ κατὰ σφέτερον κνώδακα. 
πνεύματα, δ᾽ ἡνεοχεῖ περί T "foo καὶ περὶ χεῦμα. 
ψάματος" ἐκφαί: ἐὖ δὲ πυρὸς σέλας ἐφειγενήτου. : 
eUrog. δὴ peyow αὖϑις ἐπὶ οὐρανὸν ἐστηρικταν Y 
χθυσέῳ eti $oovo. γαίης ὃ ἔπι ποσσὶ βέβηκεν. ὅο 
χεῖθα δὲ δὲξ ξετέρὴν ἐπὲ τέρμασιν ὠχεσνοο — — 
ἐκεεέτακεθ;. ὀρέων δὲ τοέμει βασις ἐνδοϑὲ ϑυμῷ, 
οὐδὲ φέρειν δυνατοῦ κρατερὸν μένος." “ἔστε δὲ πάντως 
αὐτὸς ἐπουράνιος, καὶ ἐπὶ χϑονὶ πᾶντα τελευτᾷ, 
ἀρχὴν αὐτὸς ἔχων καὶ μέσσατον ηδὲ τελευτήν, 
ὡς λόγος ἀρχαίων, ὡς ὑλογενὴς δήῤε μευ. | 
x ϑεόϑεν γνώμαισι λαβὼν κατα δίπλακα ϑέσμον. 
ἄλλως οὐ ϑεμιτὸν σὲ λέγειν" τρομέω͵ δέ; ye yum 
ἐν voc. ἐξ ὑπάτου Ἐρσέγοι περὶ πάντ ἐνὶ τάξει. 

wi 



) 
| 

| 
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ὦ τέκνον, σὺ δὲ τοῖσι νύοεσι πελάξεορ, γλώσσην 4o 
εὖ μάλ᾽ ἐπικράτέων, στέρνοισι δὲ Oso φήμην. 

* o Id. 

"Aio ρος 5 αἴδου, πόντου : γαίης. τε τύραννε, 
ὃς βρονταῖς σείξες βοιαρον, δόμον" οὐλύμποιο". 
δαίμονες ὃ ον φρίσσουσε, ϑεὼν δὲ δέδοικεν ὄμελοφ᾽ 
ᾧ μοῖραι πείϑονται, ἀμείλικτοὶ πὲρ ἐοῦσαι. 
gue μητροπάτωρ, οὗ ϑυμῷ "ovre δονεϊταιυ" 
ὃς κενεῖς ἀϑεμους, γκεφέλῃσι δὲ παντα καλύπτεις, 

᾿ πρηστῆρσν 0765 iniri αἰϑέξα. σὴ μὲν ἐν ἄστροις 
τάξις ἀνωλλάχτι σεν ἐφημοσύταισι τρέχουσα" - 
σῷ δὲ ϑρόνῳω πυρῦ tyTU παρεστᾶσεν “τολύμοχϑου 
ry UA οἷσι μὲμ ῃλε, “ροτοῖς ὡς πᾶντα τελεῖται. 16 
σον μὲν fep Àeu més γέον ἄνϑεσι 3 zo vo£otot, 

^ 

Góc χὲ unos T ygotouv ἐπερχόμενος νεφξλαισιν, ' 

: 3ture | B« ,χευτὴρ ϑρόμεος διένειμεν θπῶρας. 
— 

“τ ut 
“ EL. - 8.8 

ἴφϑετον, ᾿άϑανατον, δητὸν μόνον αἀϑανάτοισιν. | 

“ἐλθέ, peycore ϑεῶν πάντων κρατερῇ σὺν ἀνάγκῃ, 
φρικτος, ἀήττητος, μέγας, ἄφϑετος, ὃν στἕῳ δύ αἰϑηρ. 

Ἢ ; d V. 

“αὐτὰ: πατὴρ. ποίησε : κατὰ σπέος ἠεροειδές. 

τοὔνεκα σὺν τῷ παντὶ “ΖΔιὸς πάλιν ἐντὸς ἕτυ /799 

αἰϑέρος εὐρείης ηδ' οὐρανοῦ ἀγλαὸν ὕψος, 

πόντου χ: ἀτρυγέτου, γαίης τ “ἐρικυδέος εὔρη, 
ὠκεανὸς τὲ μέγας, καὲ νείατα Te Qraga yetng, 

καὶ ποταμοί, καὶ πόντος ἀπείριτος, ἀλλα τε πάντα: 

παντὲς, T αϑάνατοι μάκαρες ϑεοὶ ηδὲ ϑέσιναι, 
ὅσσα r ἔην γεγαῶτα, καὲ ὕστερον" ὑππὸσ ἔμελλεν 

| γίγνεσϑαι. Ζηνὸς δ᾽ ἐνὶ γαστέρυ σύῤῥα πεφύχει. 
Ζεὺς 1 πρῶτος γένετο, Ζευς ὕστατος αρ χικέραυνος, 19 
Ζεὺς κεφαλή, 251 ς μέσσα. Zoe Ü ix πάντα “τέτυκται. 
Zeve ἄρσην re 0, Ζεὺς ἄμβροτος ἔπλετο νύμφη. 
Ζεὺς πυϑμὴν γαίης τὰ καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος" 
Ζεὺς "VO L1) ἀνέμων, Ζεὺς ἀκαμαάτου πυρὸς 091 m 

| Ζεὺς πόντου ῥίζα, Ζεὺς ἥλος ηδὲ σελ qva 
2 
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Ζεὺς βασιλεύς, Ζεὺς αὐτὸς ἁπάντων E 
ἐν χρατὸς, εἷς δαίμων γένετο, μέγας ΡΘΕ "ἁπάντων, 
ἐν. δὲ δέμας βασίλειον, ἐν ᾧ τάδε πάντα ξυχλεῖται, i 
πῦρ, καὶ ὕδωρ, : καὶ γαία, καὶ αέϑηρ, vU τὲ; καὶ ἥμαρ. 
καὶ Mri, πρῶτος γενέτωρ, καὶ Eos πολυτερπής τ 
πάντο, γὰρ ἐν Ζηνὸς μεγάλῳ τάδε σώματι κειταῦ. 20 
τοῦ δὴ toL xcg μὲν ἰδεῖν καὶ καλὰ πρόφωπα T": 
οὐρανὸς αἰγλ nee, ὃν χρύσεαι ἀμφὶς ἔϑειρα; 
ἄστρων μορμαρέων περικαλλξες ἡερέϑον S 
ταὐρεὰ δ᾽ ἀμφοτέρωθϑε, δύο χούσεια κέρυ 
ἀντολίη zs àuate ἀξ, ϑεῶν. ὁδοὶ SORS 6 

ὕμματα δ᾽ n£At0g τε καὶ ἀντιόωσα σελήνη. 
γνοὺς δέ οἱ αψευδῆς, βασιληϊος, cg Ovrog UM 
ὧ δὴ πάντα ZÀUEL καὶ φρᾶζεται, οὐδὲ Tig ἐστὶν esu E 
αὐδὴ οὔτ᾽ ἐνοπή, οὔτ᾽ αὖ κτύπος, οὐδὲ μὲν σον ᾿ 

?; λήϑει Zug οὔας ὑπερμένέος Κρονίωνος. 99  .| 

ὧδε μὲν αϑανάτην κε αλ n ἔχει δὲ ψθημα | 
σῶμα δὲ οἱ πυρεφεγγές, ἀπείριτον, “ασευφ ἕλικτον, : 
ἄτρομον, ὀβφεμόγυιον, Untgpe tvéc, ὧδε, vEEUXRO. Ὁ 09 |] 
ὦμον μὲν καὶ στέονα, καὶ εὐρέα vOrw ϑεοῖο . [ 

ἀὴρ εὐρυβίης" πτέρυγες δὲ οἱ ἐξεφύοντο, SA 

τῇ ς ἐπὶ πᾶντα ποτᾶϑ᾽ ἱερὴ δὲ οἱ ἔπλετο νηδὺς, 
γαῖά ἘΦ παμμήτωρ, ὀρέων τ αἰπεινὰ καρηνα, 

μέσση δὲ born. βαρυηχέος οἶδμα ϑαλάσσης 
καὶ 7IOVEOU qua δὲ βάσις χϑονὸς ἐνδοϑὲ ὀίζαι, 
τάρταρα Ü εὐρώεντα καὶ ἕσχατα πείρατα γαίης. ἀο 
πάντα δ᾽ ἀποχρῦψας, αὖτις gaog ἐς 'πολυγηϑὲς 
μέλλεν πὸ S i RA θεν πάλι, ϑέρςχελα δέζων. 

y. 
s aC αἰϑέρα ϑεῖον, ἀκίφητόν. πὲρ ἐόντα, 

Sp dtm ϑεοῖς ὥραν κάλλιστον ἐδέσϑε 
p δὴ νῦν καλέουσι Φαάνητά τε καὶ. Au ) 

Eufosiid Tz ἄναχτα, xol ᾿Ανταύγην͵ j 
ἄλλοι δ᾽ ἄλλο καλοῦσιν ἐπιχϑονίων. 
πρῷ τος Ó. ἐς φαος "A08, Zi.aovvoog δ᾽ ἐπεκλήθη, 
οὕνεκα δινεῖταν κατ ἀπείρονα μακρὸν ᾿Ολυμπον" 

m. 
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ἐλλαχϑεὶς, δ᾽ ὄνομ᾽ ἐσχξ, προφωνυμίας τέ ἕκαστον 
παντοδαπὰς κατὰ καιρόν, αἀμειβομένοιο Ἡδονθῖρ. 

P D 

"- 
δὶ " 

Ταῦτα ; γὲ πάντα τελεῖν ἱερᾷ σχευῆ πυκᾶάσαντα, ie 
σῶμα ϑεοῦ πλαττέυν ἐριαυγοῦς How. 
πρῶτα μὲν ἀργυφέαις ἑναλέγκεον ἀχτίνεσσιν 
πέπλον φουνίκεον πυρὶ εἴκελον ἀμφιβαλέσϑαν." 
αὐτὰρ ὕπερϑε νεβροῖο πανοιόλου εὐρὺ καϑάψαν 
δέομα πολύστικτον., ϑηρός, κατὰ δεξιὸν ὦμον, 

| ἄστρων δαιδαλέων μίμημ᾽ ἱεροῦ τὲ πόλοιο. 
εἶτα δ᾽ ὕπερϑε νεβρῆς χούσεον ζωστὴθ θα ἀπ ἢ 
παμφανόωντα, πέρεξ στέρνων φορέειν, μέγα σῆμ 

, eoe. ὅτ᾽ ἔχ περάτων. γαίης, φαξϑὼν ἀραβδύσαν. 

χουσείαες ἀκτῖσι βάλῃ, ὅθον οἸκξανοῖο, " 20 
/— αὐγὴ δ᾽ ἄσπετος 5j, «vc δὲ δρόσῳ ἀμφιμιγεῖσα 

peguocon δίνῃσεν. ἑλεσσομένη κατὰ χύκλον | 
,*mgóoüc ϑεοῦ, ζώνη δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ ortgvov ἀμετρήτων, 

φαένετ ἄρ᾽ ὠκεανοῦ κύκλος, μι γα ϑαῦμ᾽ ἐφιδέσϑαυ. 

Ld 

Κέκλυϑε τηλεπόρου δίνης ἑλικαυγέα κύκλον 
οὐρανίαις στροφάλιγξι περίδρομον αἰὲν ἑλίσσων, 
αγλαὲ Ζεῦ, Ζιόνυσε, πάτερ πόντου, πάτερ αἴης, 

WHAce παγγενέτορ, Πὰν αἰλε, χρουσεοφεγγες. 

ὥς ν , L ι r E] s^ 

" πατρὸς ἔχοντα vOov καὶ ἐπέφρονα βουλὴν. 
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