
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.nl/books?id=OcgDAAAAQAAJ&hl=nl
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ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο ΜΗ Ρ Ο Ν

ΒΙΒΛΙΟΣ Α.

-ϋινϋ-' νπΰ Πηλείωνι δάμη ϋιοιίχι/.ος "Εχτωρ,

χαϊ Ι πυρή χατέδαψε χαϊ δοτέα γοϊία χίχινΟι '

ίΐ) τότε Τρώες ϊμιμνον ανά Πριάμου πτολίε&ρον,

δηδιδτες μένος ψϊ ■&ρασύφρονος Αϊαχίδαο.

Ηντ ένΐ ξυλδχοιαι βδες βλοανροΐο λέοντος ί

ίλ&έμεν ονχ έ&έλονσιν ίναντίαι, άλλα ψέβονται

ιληδόν, πτώασοιισαι ανά φωπψα πνχνά '

ως οι ανά πτολίί&ρον νπέτρεααν Ζβυιμον άνδρα,

μνησάμενοι προτέρων, όποοων άπίταμνε χάρηνα,

&νων ιδαίοιο περί προχοηαι Σκαμάνδρου, '■

Ί« οασους φεύγοντας νπαι μέγα τείχος ολεααεν,

Εχτορά & ώς έδάμααοε, χαϊ άμφ' εϊρνσαε πόλψ,

άλλους & ως έδάϊξε δι άχαμάτοιο θαλάσσης,

όππδτε δή ταπρωτα φέρε Τρώεσοιν δλε&ρον •

των υ'ίγι μνηα&έντες, άνά πτυλίε&ρον ϊμιμνον • ϊ

αμφΐ δ αρα αφίαι πέν&ος άνιηρύν πεπδτητο,

ως ηδη στονδεντι χαται&ομένης πνρϊ ΤροΙης.

Και το'ΐί Θερμώδοντος άπ' ενρνπόροιο ρυάαν

Αν&α Πεν&ιαίλεια, ϋεων ίπιειμένη είδος,
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»ο αμφιβ; χαϊ ατονόεντος εελδομένη πολέμοιο,

και μέγ αλεναμένη στυγερήν χαί όειχέα φήμΐ)ν,

μή τις έ ον χατά δημον έλεγχείχαι χαλέφΐ}

αμφϊ χασιγνήτης , ης εϊνεχα πέν&ος ίχεξεν,

Ιππολύτης• την γάρ ρα χατέχτανε δονρΐ χραταιύ,

25 ου μεν δη τό γ ίχοναα, χανοχομένη δ' έλιίψοιο.

τουνιχ αρα Τροίης εριχνδέος 'ίχετο γαίαν.

πρ&ς δ εη οΐ τάδε &νμός άρψος ώρμαίνεοχεν,

δ'φρ« χα&βραμένη περί λύματα λνγρά φόνοω,

σμερδαλέας &υέεασιν Ήριννίας ίλάαηται,

5ο αϊ οί αδελφειης χεχολωμέναι αΰτίχ εποντο

βφραστοι • ζεϊναι γαρ αεί περί ποβαϊν άλίτρων

στρωφωντ, ουδέ νυ έοχΐ ϋεκς άΐαόν&' νπαλύξαί.

αιιν δε οι άλλαι εποντο δυώδεχα, πασαι άγαναί,

««σο» (είδύμεναι πόλεμον χαί άειχέα χάρμψ,

35 αι οι δμαϊίδες ϊσχον , ά/αχλειταί περ εοΐιοαι•

αλί άρα παοάων μέγ υπείρεχε Πεν&εσίλεια.

ας 3 οτ άν' ουρανίιν ευρίν εν άατράοι ΰΐα σελήνη

ίχπρέπει, ίν πάντεαα») άρίζηλος γιγανία,

αιθέρος άμφιραγέντυς ΰπαϊ νεφέων εριδοΰποιν,

4ο ευι άνεμων ενδ^σι μένος μέγα, λάβρον άέντων'

β»ί η γ εν τιάΰρσι μετίπριπεν ίοσυμένχαιν.

ϊνϋ-'αρ' ϊψΚλονΙη, Τξολιμουαά τε, Ληριόνη τι,

Ιϊίάνδρητε, καΙΆντάνδρη, χαί δϊα Βρέμοναα,

ηδε χαϊ'ίπποΰύη, μετά δ'Άρμο&όη χνανωπις,

ί5Αλχφίητε, χαϊΆντιβρότη, χαϊ Ληριμάχεια,

ταΐς δ έπι Θερμώδοαύα μέ/' εγχίί χνδιύωοα.

χόοοαι άρ άμψιέποντο δνίίφρονι ΤΙίτ&εαίΧεΙν.

«V άχαμάιυιο χατέρχ'ιται Οίλίμπυιο
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Ήως, μαρμαρέοισιν άγαλλομένη φρένας 'ίπποις,

Ώράων μεί έύπλοχάμων , μετά δέ αφιαι πάααις 5ο

ίχπξέπει άγλα&ν είδος, άμωμητοις περ ΐΌύσαις '

τυίη Πεν&εαίλεια μόλεν ποτι Τρώ'ίον αατν,

εξοχος εν πάαι/σιν ϊίμαζόαιν. άμφί δέ Τρωες,

ηάντο&εν εασνμενοι, μεγ ε&άμβεον, εντ ίσίδοντο

"Αριος άχαμάτοιο βα&νχνήμιδα &νγατρα, 55

άδομένην μαχάοεοοιν, έπιί ρά οί άμφι προοώπ»,

ύμφω, αμερδαλεον τε χαί άγλαόν ειδος όρώρει,

μαδιόωα' έρατεινόν, ϋπ δφρύσι δ' ίμερόεντες

νφ&αίμοί μάρμαιρον άλίγχιον άχτίνεαοιν

αίδως δ' άμφερϋ&^νε παρήία, των δ' έφϋηιρ&εν 6ο

{τεοηεαίη έπέχειτο χάρις, χαταειμένη άλχήν •

Ιχοί δ' άμφεγάνυντο, χαί άχνύμενοι τοπάροι&εν.

'Λς δ' όπότ' ά&ρήσαντες άπ ονρεος άγροώται

Ιριν άνεγρομένην έξ ενρυπύροιο &αλάττης,

όμβρον 'ότ' ίσχανόωαι &εουδέος, όππότ αλωαί 65

ηδη άπαναίνονται, έελδόμεναι /)ιός νδωρ,

«ψί δ' υπαχλύν&η μέγας ονρανος, ο\ δ' έσιδόντις

ία&λόν αημ' άνίμοιο, χαί ΰετον εγγός έόντυς,

χχίροναί, τοπάροι&εν επιστενάχοντες άρονραις •

ΰς αρα Τρώ'ίοι ν'ιες οτ εδραχον ϊνδο&ι πάτρης ^°

δεινών ΙΤεν&εαίλειαν , έπί πχόλεμον μεμανίαν,

νή&εον. ελτχωρη γαρ οχ ές φρένας άνδρός ίχητα»

αμφ άγα&οίι, στονόεοσαν άμαλδϋνει χαχότητα.

ιοννεχα χαί Πριάμοιο νόος πολέα στενάχοντος,

*αί μέγ' άχηχεμένοιο, περί φρεοί τντ&όν ίάν•&~η. γ5

*>ς δ οτ'άνήρ άλαοΊαιν έπ ομμαοι πολλά μογήσας,

ίμείρων ίδέειν ίιρόν φάας >] &ανέεα&αι,
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, η πόνω Ιητηρος άμύμονος, ηέ &εοίο

8° ομματ άπαχλύσαντος, ίδ>) ψάας ήριγενείης,

ο ν μέν οοον τοπάροι&εν , ομως δ' Ηρα βαιόν ιαν&η

πολλης έχ χαχότητος, εχει δ' ίτι πήματος αλγος

αινόν υπό βλιφάροισι λελειμμένον . άίί ίίρα δεινην

νιος Λαομέδοντος έαέδραχε Πεν&εαίλειαν.

85 παύρον μέν γή&ηαε, τό δέ πλέον ειαέτι παίδων

αχνυτ άποχταμένων, ίίγε δ' £ιί εά δώματ ανααοαν

χαί μιν προφρονέως τΐεν ίμπεδον, ωατε &υγατρα,

ττβ.ό&ε νοοτήσαοαν ίειχοστω λνχάβαντι•

χαί οί δόρπον ίτενξε πανείδατον, ο'ιον εδονσι

ί)ο χνδάλιμοι βαοιλψς, οτ, ε&νεαδΐ)ώααχτες,

δαίννντ έν &αλίΐισιν, άγαλλόμινοι περί νίχης.

' δωρα δέ οί πόρε χαλά, χαι ολβια, πολλά δ' υπίατ^

δωαέμεν, ην Τρώεασι δαίζομένοις έπαμνντ) •

η δ' αρ ϋπέαχετο εργον, ο ουποτε &νητός έωλπει,

Φ δτιώαειν'Αχιλί)α, χαί ενρέα λαόν δλέααειν

Άργείων, •νηας δέ πυρός χα&ύπερ&ε βαλέα&αι.

νηπίη, ουδέ τι βδη έύμμελίην Άχιληα,

οααον υπέρτατος ηεν ένι φ&ιαηνορι χάρμτ).

Τηοδ' ως ουν έαάχονσεν έ'υς παίς Ήετίωνος,

ιοο'Ανδρομάχη, μάλα ταία ίω πρααελέξατο &νμω•

'Α δειλη, τί νν τόααα μέγα φρονέονσ' αγορευεις ,•

ου γαρ τοι σ&ένος εαύν άταρβεί Πηλείωνι

μάρναο&\, αλλά οοι ΟΙιχα ψόνον, χαι λοιγόν εφήαει.

λινγαλέη, τί μέμψας ανά φρένας1 η νν τοι ίίγχι

ιο5 εατηχεν &ανάτοιο τέλος, χαι δαίμονος αιαα. •

•Έχιωρ γάρ αέο πολλόν υπέρτερος επλετο δονρί '

άλλ' έδάμη χρατερός περ έών, μέγα δ' ηχαχε Ίρώας.
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0" ε &εόν ως πάντες άνά πτόλιν ειοορόωντο•

χαί μοι εην μέγα χΰδος, ιδ' αντι&έοις τοχέεαοιν,

ζμός έών ώς εί με χνιή χατά /αία χεχεύ&ει,

πι>ίν σφε δι άν&ερ,ιωνος υπ ϊγχεί &νμόν όλέσααι. ι ιο

νΰν δ' αρ αάαπετον αλγος όίζνρως έαά&ρησα,

χιίνον ΐιτ άμφί πόληα ποδώχεις ιίρνον ίηποι

άργαλέως'Αχιληος, ο μ άνέρος εΰνιν έ&ηχε

χονριδίον, τό μοι αίνόν αχος πέλει ί)ματα πάντα.

"Λς φά& ίόν χατά &νμόν ΐν'οφνρος Ήετιώνη, ιι5

ανηααμένη. πύοιος.' μάλα γαρ μέγα πέν&ος άέξει

ανδρός άποφ&ιμένοιο ααάφρααι &ηλντέρχαιν.

*Βέλιος δέ &οχσα> ελιοοόμενος περί δίνχχς,

δύσατ' ες ώχεανοΐυ βα&όν ρόον^ ηνντο δ' ηώς.

οί δ' οτε δή, παύααντο ποτου δααός τ έρατεινής, νχο

ίή τότε που δμωα» ατόηεααν &νμήρια λέχτρα,

>Λ> Πριάμοιο δόμοισι,&ραούφρονι Πεν&εαιλείιί'

^ δέ χιυνα ενδεαχεν, υπνος δέ οί οσα ίχάλνψεν

νήδνμος άμφιπεαών. μόλε δ' αι&έρος έξ υπάτοιο,

Παλλάδος έννεοίχαι, μένος δολόεντος'Ονιίρου, "5

Ζππως μίν λεύααουαα, χαχόν Τρώεουι γένιμαι,

οί τ' αντί), μιμανία πού πτολέμοιο φάλαγγας,

χαι τα μεν ως ωρμαινε δα'ιφρων Τριτογένεια.

ιί) δ' αρα ίνγρός "Ονειρος έφίατατο, πατρί έοιχως,

*αί μιν έποτρννεοχε ποδάρχεος αντ' Άχιληος >3ο

&αρσαλέως μάρναα&αι έαντίον ' η δ' άίοναα,

?ή&εεν έν φρεοί πάμπαν • ό'ίαοοτο γάρ μέγα ίργον

ίχτελέσειν αύτημαρ άνά μό&ον δχρνάεντα•

νηνείη, ί) ρ ' επί&ησεν οίζνρω περ 'Ονείρω

Ιαπιρίω, ος φϊιλα πολντλήτοιν άν&ρώπων ι"
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ΰ•ίλγΗ ιν λεχέισσιν αδην έπιχέρτομα βάζων •

ός μιν αρ' έξαπάφησεν, έποτρύνων πονέεο&αι.

Άλ£ οτεδή ρ' έπόροναεροδόοφνρος'Ηριγένεια,

δή τότε Πεν&εοίλεια μέγ' εν&εμένη φρεοί χόρτος,

**° εξ ευνης άνέπαλτο, χαί άμφ' Άμοιοιν ίδυνι

τεύχια δαιδαλόεντα, τά οι &εόί ωπααεν Αρης.

ηρωτα μεν αρ χνήμ^σιν έπ' αργνρέ$αιν ί&ηχ»

χνημίδας χρνσέας, αί οί ίααν ευ άραρνίαι•

"ααατο δ' αν &ώρηχαπαναίολον άμφι δ' άρ' ίύμοις

1*5 &ήχατο χνδιόωαα μέγα ξίφος, ώ πέρι πάντη

χουλεός εν ηαχητο δι άργύρον ήδ' έλέφαντας•

άν δ' ί&ετ αοπίδα δίαν, άλίγχιον αντνγι μήνης,

η θ-' υπερ ωχεανοΊο βα&νρρόυυ άντέλλχαιν,

ήμισν πεπλη&νία πιρι γναμπτ^αι χεραίχς,

ι5ο τοίη μαρμαίριοχεν άάαπετον άμφί δέ χρατι

&ηχε χόρνν χομόωααν έ&είρτ)αι χρναέχσιν.

ως η μεν μορδεντα περί χροϊ &ήχατο τεύχη •

άοτεροπΐ) δ' ατάλαντος έείδετο, την απ Όλύμπον

ες γαίσν προ'ίηοι Αιός μένος άχαμάτοιο,

ι55 δειχνΰς άν&ρώποισι μένος βαρνηχέος ομβρου,

ήε πολνρροίζων ανέμων ίίλληχτον ιωην.

αυτίχα δ' , εγχονέονσα δϊ έχ μεγάροιο νέεο&αι,

δοιοϋς έίλετ' ίίχοντας υπ αοπίδα • διξαερΐ) δέ,

άμφίτυπον βουαληγα, τον οί Ίβρις ωπααε δεινή,

•6ο &νμοβόρον πολέμοιο πελώριον ίμμεναι άλχαρ-

τ$ έπιχαγχαλόωαα, τάχ' ΐ)λν&εν εχτο&ι πύργιάν,

Τρωας έποτρύνουαα μάχην ές χνδιάνειραν

έλ&έμιναι• οί δ' ωχα ανναγρόμενοι πεπί&οντο,

άνδρες άριοτηις, χαίπερ πάρος οίχ ί&έλοντις
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στημενοι αντ Λχιληος• ο γαρ περί δάμνατο πάντας. ι65

ή δ' ίίρα χνδιάααχεν αάαχετα. ϊζετο δ' 'ίππω

χαλώ τ , ωχντάτιο τε, τον οί άλοχος Βορέαο

ΐαααεν'&ρεί&νιω πάρος, Θρτ)χηνδε χιοναα,

ξείνιον, 'ός τε &οχαι μετέπρεπεν'/Ιρπνίτισι•

τω ρα τό&' ίζομένη, λίπεν αατιος αίπά μέλα&ρα 1 70

ία&λή Πεν&εοίλεια• λνγραί δέ μιν ωτρόνιοχον

Κηρες, ομως πρώτην τε χάί νοτατίην έπί δηριν

ίλ&έμεν αμφί δέ Τρωες άνοστήτοιαι πόδισα*

πολλοί εποντ έπί δηριν άναιδέα τλήμονι χούρχ

ίλαδόν, ηντε μηλα μετά χτίλον, ος &' άμα πάντων ι^5

νιοοομένων προ&έχαι, δαημοσϋντισι νομηος•

ιλ1 ,ίρα ττ) γ' ίφέποντο βίτ) μέγα μαιμώοντες

Τρωες ενα&εν^ες, χα\ Αμαζόνες υβριμό&νμοι,

1 δ' οίη Τριτωνίς , οτ' ηλν&εν άντα Γιγάντων,

>) Ερις εγρεχύδοιμος, άνά στρατόν άίαοονσα• ιδο

τοίη ενι Τρώεασι &υή πέλε Πιν&εαίλεια.

Καί τότε δή Κρονίωνι πολντλήτους άναείρας

χειρας Ααομέδοντος έ'υς γόνος άφνειοίο,

ινχετ ες ιερόν ην τετραμμένος Ίδαίοιο

Ζηνός, ος "Ιλιον αίεν εοίς έπιδέρχιται οοοοις • 1 85

Κλί&ι, πάτερ, χαί λαόν Άχαιίχόν ηματι τωδι

δίις πεαέειν υπό χεροίν Άρηϊάδος βαοιλείης,

χαί δή μιν παλίνοροον εμόν ποτι δώμα αάωοον,

άζόμενος τεύν νια, πελώριον, οβριμον"Αρην^

αυτήν &', οννεχ ίοιχεν επονρανίχαι &ετ)οιν 190

εχπάγλως δ' η σειο, &εου γένος, εατί γενέ&λης •

αίδισσαι δ' εμόν ητορ, επεί χαχά πολλά τέτληχα,

•α/)δων όλλνμένων, ους μοι περί χηρες εμαρψαν,
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Άργείων παλάμχαι, χατά στόμα δη'ίοτητος•

10,5 αϊδεο δ , ως ίτι παύροι αφ αίματος εαμέν αγανοϋ

Λαρδάνον, ως αδάίχτος ίτι πτόλις, οφρα χαί ημείς

εχ φόνον άργαλέοιο χαί"-4ρεος άμπνεύαωμεν.

Ήραμέγ ενχόμενος• τω δ' αίετός, οξύ χεχληγώς,

ηδη άποπνείονσαν εχων όνύχεασι πέλειαν,

20ο εασνμένως οΊμησιν άριατερός• αμφι δέ&νμω

'τάρβηαε Ώριάμοιο νόος , φάτο δ' ονχ ίτ α&ρήαειΡ

ζωήν Πεν&εοίλειαν, από πτολέμοιο χιοϋααν '

χαι τύ μεν ως ήμελλον έτητνμον ηματι χείνω

Κηρες υπεχτελέειν. δ δ' αρ αχνυτα &νμόν έαγώς.

αθ5 Άργείοι δ' άπάνεν&εν ε&άμβεον, εντ έαίδοντο

Τρωας επεαανμένους, χαι'Αρηίδα Πεν&εοίλειαν,

τοίς μεν δή &ήρεοοιν έοιχότας, οί τ εν ορεαοιν

ποίμντ)ς είροπόχοιαι ψάνον ατονόεντα φέρονσι,

την δε πνρός ριπτ) έναλίγχιον, η τ έπί &άμνοις

*10 μαίνεται άζαί,έοισιν, επειγομένον άνέμοιο .

χαί τις αμ άγρομένοιαιν επος πού τοΊον 'ίειπιν

Τίς δή Τρωας άγειρε με& 'Έχτορα δβω&ένια,

ους φαμέν ονχ ίτι νωίν υπαντιάαειν μεμαωτας1

νυν δ' αφαρ άίααον^ι λιλαιόμενοι μέγα χάρμης.

αι5 χαί νύ τις εν μέοοοισιν εποτρννει πονέεα&αι'

φαίης χεν &εόν ΐμμεν , έπεί μέγα μηδεται εργον,

άίν αγε &άραος ίίατον ένι ατέρνοιοι λαβόντες,

άίχης μνηοώμεα&α δαΐφρονος• ουδέ γαρ ημείς

νόαφι &εων Τρώεοοι μαχησόμε&' ηματι τάδε.

3ΐο ".ιίς φάτο. τοί δέ φαεινά περί οφίσιτενχεα &ένεις,

νηων έξεχέοντο, μένος χαταειμένοι ωμοις•

οϋν δ' ί',βαλον &ήρεαοιν έοιχότες ωμοβόροισι,
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δήριν ες αίματόεοσαν, δμοί δ' ίχον εντεα χαλά,

ϊγχια, χαι &ώρηχας, έϋα&ψέας τε βαείας,

χαί χόρυ&ας βριαράς, ετερος δ ' ετέρου χρόα χαλχω αι5

τύπτον άπηλεγέως • τό δ . έρεύ&ετο Τρώϊον οι;<5αί.

ϊν&' ϊλε Πεν&εαίλεια Μύλωνά τε, Περαίνούν τε,

Είλιαοόν τε, χαί'Αντί&εον,χαι α^ήνορα Αέρνον,

Ίππαλμόν τε, χαί Αίμονίδην, χρατερόν τ' Έλάαιππον.

Ληριόνη δ' ΐλε Λαογόνον ' Κλονίη δέ Μένιππον, α5ο

ος ρα πόρος Φυλαχη&εν εηέαπετο Πρωτεοιλάω,

οππωί χεν Τρώεαοιν ένο&ενέεαοι μάχοπο '

τοί <5' αρ' άποφ&ιμένοιο , Ποδάρχεϊ &νμος ορίν&η

'Ιφιχληίάδτ) • τόν γαρ μέγα φίλα&' εταίρων •

αίψα δ' ογ άντι&έην Κλονίην βάλε• της δέ διά προ ι35

ηλ&ε δόρυ ατιβαρόν χατά νηδνος• έχ δέ οί ωχα

δονρι χϋ&η μέλαν αίμα • σννέοπετο <5' εγχαταπάντα.

τηςδ' αρα Πεν&εαίλειαχολώαατο, χάί ραΠοδάρχεα

οντααεν ες μνωνα παχυν, περιμήχεί δονρί,

χειρός δεξιτερης, διά δέ φλέβας αίματαέααας α4ο

χέρσε ' μέλαν δέ οί α)μα δι ελχεος ουταμένοιο

εβλνσεν εαονμένως• ό δ ά'ρα, ατενάχων, άπόρονοιν

ειοοπίαω ' μάλα γάρ οί έδάμνατο &νμόν άνίη.

του δ' αρ' άπεαανμένοιο , πο&η Φύλάχεαοιν ίτύχ&η

αοπετος• ος δ' ίίρα, βαιόν από πτολέμοιο λιαο&είς, η 45

χάτ&ανε χαρπαλίμως σφετέρων εν χεραίν ίταίρων.

Ιδομενεός δέ Βρέμονααν ένήρατο δοΰρατι μαχρω,

δεξιτερόν παρά μαζόν αψαρ δέ οί ΐβορ ελνσεν.

η δ' ϊπεαεν, μελίχ εναλίγχιυς, ην τ' εν ορεααι

δρνοτύμοι τέμνονοιν υπείροχον ' η δ' άλιγεινόν ιδο

ρΌίζον όμως χαί δοϋπον έρειπομένη προ'ίησιν •
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ως η άνοιμώξααα πεαεν, της δ' αψεα πάνια

λναε μύρος, ψνχη δ' έμψη πολνσέαιν αύραις.

Ευάνδρην δ' αρα Μηριόνης, ίδέ Θερμώδονααν

«55 ε'ιλεν επεααυμένας όλοην ανά δηίοτητα •

τ}) μεν αρ' ές χραδίην ελάαας δόρν, ττ\ δ' ϋπδ νηδϋν

φάαγανον έγχρίμφας• τάς δ' εαανμένως λίπεν ητορ.

Ληριόνην δ' έδάμαααεν 'Οϊλέος οβριμος νίός,

'ι'γχεί όχρνόεντι διά χλψδα τνχίμας.

26οΆλχιβίης δ' ίίρα Τνδείδης, χαί Αηριμαχείη^,

αμφω χρατ' άπέχοψε σνν ανχέαιν, ίίχρις επ' ωμους,

. αορι λενγαλέω• ταί δ', ήϋτε πόρτιες, αμφω

χαππεαον, άς τ αίζηός ίίφαρ ψϊιχης άπαμέρστ),

χόψας ανχενίους στιβαρά βουπληγι τένοντας•

ι65 ως αι Τνδείδαο πέαον παλάμχαι δομείσαι,

Τρώων άμπεδίον, σφετέρων από νόαφι χαρηνων.

τ^αι δ επί Σ&ενελος χρατερόν χατέπεφνε Κάβειροι,

ος χίεν εχ Σηατοίο, λιλαιόμενος πολεμέζειν

Αργείοις, ούδ' αύ&ις έήν ναατήσατο πάτρην.

*ηα του δέ Πάρις χραδίην έχολώσατο δ^ω&έντος,

χαί ρ' εβαλε Σ&ενέλοιο χαταντίον ούδ' ά*ρα τόν γ*

ονταοεν, έααύμενός πιρ, άπεπλάγχ&η γαρ οίστος

&λλτ), οπί] μιν Κ^ρες άμείλιχοι ί&ύνεαχον

χτείνε γάρ έαονμένως Ευήνορα χαλχεομέτρην,

•75 ος ρ' εχ Αόνλιχίοιο χίεν Τρώεααι μάχεα&αι.

Ίου δ' ίίρ' άποφ&ιμένοιο, πάϊς Φνληος αγανός

ωρίν-&η • μάλα δ' ωχα, λεων ως πώεσι μήλων,

ίν&νρε• τοί δ' ίίρα πάντες ι>πέτρεαανοβΐ>>μ*>νίινδρα.

Κτείνε γάρ Ίτνμονηα, χαί'ίππαοίδην Άγέλαον,

ϊ8ο οί' φ' άπά. ΛΙιλίμοιο φέρον ΑαναοΊσιν δμοχλι)ν,
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ΡΤάστη αμ άντι&έω, χαϊ ντι ίΑμφιμάχω μεγα&ϊιμια,

όϊ Μνχάλην ενέμοντο, Αάτμοιό τε λευχά χάρψα,

Βράγχου τ' αγχεα μακρά , χαϊ ηϊΰεντα Πάνορμον,

Μαιάνδρου τε ρέε&ρα βα&νρρύου, 'ός ρ" έπϊ γα'ιαν

Κάρων άμπελόεοααν άπο Φρυγίης πολυμήλου 285

είοι, ηολνγνάμηττ\αιν ελισσάμενος προχογιαιν.

χαϊ τονς μεν χατέπεφνε Μέγης έν δήίοτητι•

αλλονςδ' αυτ εδάμασσεν, οαονς χίχε δονρι χελαινφ

εν γαρ οί ατέρνοιοι &ράσος βάλε Τριτογένεια,

οφρα γι δυσμενέεοσιν όλέ&ριον ήμαρ εφείτ]. ιγ>

Λρηααϊον δ' εδάμασσεν άρηίφιλος Πολνποίτης,

τον τέχε δια Νέαιρα περίφρονι Θειοδάμαντι

μιχ&εΐα εν λεχέιααιν, νπαϊ Σιπϋλω νιφόεντι,

ί^χι &ευΙ Νιόβην λααν &έααν , ης ειι δάχρυ

πουλύ μάλα ατνφελης χαταλείβεται ΰψό&ι πίτρης, ζφ

»αί οί σνοτοναχοναι ροαϊ πολνηχέος'Έρμον,

χαϊ χορνφαϊ Σιτινλου περιμήχεες , ων χα&ΰτιερθΊν

ίχ&ρη μηλονόμυισιν αεί 7ΐεριίπτατ ομίχλη •

η δέ ιτέλει μέγα -&ανμα παρεσανμένοιαι βροτο'ιοιν,

ουνεχ^εοιχε γυναιχϊ πολυατόνω, ητ , έπϊ λνγρφ δοο

πέν&ίϊ μνρομένη, μάλα μνρία δάχρνα χενει•

χαϊ ιό μεν άτρεχέως φϊ]ς εμμεναι, δππότ' άρ' ανι*)»

Ίηλάόεν ά&ρηβειας' έπην δέ οί εγγύς ϊχηαι,

. φαίνεται, αιπήεοσα πέτρη , Σιτίΰλυιο Ι άπορρώξ.

άλλ' ί) μεν, μαχαιρών ολοόν χόλον έχτελέονσα, 3ο5

μίρεται εν ηέτρ^αιν, 'έτ άχννμένΐ) ε'ιχϊϊα.

"Αλλοι δ' άμφ αλίοωι φόνον χαϊ χηρ' έτί&ιντο

αργαλεον . δεινός γάρ ενεστρωφίχτο χνδοιμϋς

λαοϊς έν μέααοιαιν * ■ άταριηρόν δέ οί αγχ* ■ >
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1

3ιο είστήχει •&ανάτοιο τέλος• περί δέ σφιαι Κηρις

λενγαλέαι στρωφωντο, φόνον ατονόεντα φέρονσαι.

πολλων ό" εν χονίτισι λύ&η χέαρ ϊψατι χείνω

Τρώων, 'Αργείων τε• πολός δ άλαλητος ορώρει•

ου νάρ πως άπέληγε μένος μέγα Πεν&εαιλυίης,

3ι5 άλλ' ως τίς τε βδεαοι χατ ονρεα μαχρά λέαινα

έν&όρχ, άϊξααα βα&νσχοπέλου διά βήσαης,

α'ίματος ιμείροναα, το οι μάλα &νμόν ίαίνει•

ως τημος ΑαναοΊσιν Ζίρηίάς εν&ορε χούρη.

οι δ' οπίσω χάζοντο, τε&ηπότα •6•νμον εχοντες,

5αο η <5' ίπετ , ηύτε χύμα βχρνγδούποιο •&αλάααης

νήεαιν ωχείχαιν, δ&' ίσύα λευχά πετάασρ

ονρος έπειγόμενος ' βοόωαι δέ πάντο&εν αχραι

πόντου έρενγομένοιο ποτί χ&ονός χόνα μαχρήν.

ως η γ εαπομένη Ααναων έδάίζε φάλαγγας,

3α5 χαί αφιν έπηπείληαι, μέγα φρεαί χνδιόωαα•

1 *Λ χννες, οί Πριάμοιο χαχην άποτίσετε λώβην

σήμερον ου γάρ πώ τις, έμον α&ένος έξυπαλύξας,

χάρμα φίλοις τοχέεααι, χαί νΙάαιν, ηδ' άλδχοισιν

οίαεται• οιωνοίς δέ βόαις χα» &ηραί &ανόντες

33ο χείαεα&^ ' ουδέ τι τύμβος έφ ύμέας ίξιται αίης.

πχ νυν Τυδείδαο βίη, 41$ δ' Αίσχίδφ,

πονδ' Αίαντοςεβη1 τοόςγάρ φάτιςίμμεν αρίστους•

αλλ' εμοί ου τλήσννται εναντία δηριάαα&αι,

μή αφιν από μελέων ψνχάς φ&ιμένοισι χεδάααω.

335 '*Β ρα• χαί'Αργείοισι μέγα φρονέονσ ένόρουσε,

Κηρί βίην ειχνία• πολόν δ' υπεδάμνατο λαόν,

άλλοτε μεν βουπληγι βα&νστόμιο, άλλοτε δ' αυτι

'πάλλονα όξόν ίίχοντα • φέρεν δέ οί αίόλος "ιππος
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' Ιώύχογ, χαΊ τόξον άμάλιχον, εί πον αρ' αντί)

ιηπώ άν αΤματόεντα μό&ον βελέων άλεγεινων 34ο

ιοίτόξοιο πέλοιτο• &οοί δέ μιν ανδρες ίποντο*

'Σχτορος α^χεμάχοιο χαοίγνητοί τε, φίλοι τε,

ίβριμον εν στέρνοιοιν άναπνείοντες "Αριηα,

ω,Λαναονς έδάΐζον ίνξέυτχχς μελίχοιν

ιοί δέ •&οοίς φύίλοισιν έοιχότες ίη ψεχάδεοσιν, . 345

πίπτον επασσΰτιροι • μεγα δ' ίστενεν ααπετος αια,

υίματι δενομένη νεχύεααί τε πεπλη&ν7α.

ίπποι δ' , άμφί βέλεαοι πεπαρμένοι, η μΜ^σιν,

νατάτιον χρεμέτιζον : έόν μένος έχπνείοντις.

οί δέ χόνιν δραγμοίαι διδραγμένοι, άαπαίρεαχον 35ο

ιούί δ' ίίοα. Τρώίοι "ιπποι, επεααύμενοι μετάπιο&εν,

ίντλον 8πως, στείβεοχον όμοίι χταμένοιαι πεοόντας.

Καί τις ενί Τρώεαοιν άγάαοατο μαχρά γεγη&ως,

ως ϊδε Πεν&εαίλειαν ανά οτρατόν άίαοουααν,

)αίλαπι χν<χνέτ] ίναλίγχιον, ητ'ι'νι πόντω 355

μαίνε&', οτ αίγοχερψ σννέρχεται ηνλίου ίς•

χαί ό' 'όγε μαφιδίχαιν έπ ελπωρΫισιν ίειπεν

'ίΐ φίλοι, ώς αναφανδον απ ονρανου είλήλον&»

σήμερον ά&οινάτων τις, •ίν Άργείοισι μάχηται,

ήμίν ηρα φέροναα, Αιος χρατερόφρονι βουλβ, 36ο

όςτά/α πον μέμνηται έϋο&ενέος Πριάμοιο,

ός ρά οί ενχεται ε)ναι άφ' α'ίματος ά&ανάτοιο.

ου γαρ τηνδε γνναίχά γ' δ'ίομαι είοοράαυ&αι

αντως &αρσα>•έην τε χαι άγλαά τεύχέ ίχονσαν,

αλ£ αο Άϋ"ηναίην, η χαρτερό&νμον '£ννώ, 365

))"£οιδ , ΐ) •χλειτην Λητιόίδα• χαί μιν δ'ίω

ιήμεοον 'ίΐργείοιαι φόνον στονόεντα βαλία&οΛ,
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νηάς τ έμπρήαειν όλοω πνρί, ττ\αι πάροι&εν

ίτιλν&ον ές Τροίην, νωίν χαχά πολλά φέροντες.

370 ηλν&ον άαχετον αμμιν έπ Άρεί πημα φέροντες '

άλ£ ον μην παλίνοροοι ές Έλλάδα ναατήσαντες,

πάτρην εόφρανέοναιν, έπεί &εός αμμιν άρήγει.

"Λςάρ' εφηΤρώωντις, ένί φρεοιπάγχυγεγη&ώς•

νήπιος• οϋδ' ίίρ' έφράασατ έπεααΰμενον βαρύ πημιΤ

375 οι αυτω, χαί Τρωοί, χαί αυτ^ Πεν&εοιλείτ)•

ού γάρ ηώ τι μό&οιο δνσηχέος άμφι πέπνστο

Αίας όβριμά&νμος, 'ιδέ πτολίπορ&υς'Αχιλλευς,

άλ£ ίίμφω περί αημα Μενοιτιάδαο χέχυντο, • ^

μνηαάμενοι ίτάροιο• γόος δ' 'ε'χεν αλλνδις άλλον.

38ο τους γάρ δή μαχάρων τις έρήτνε νόοφι χνδοιμου,

οφρ' άλεγεινόν ολε&ρον άναπλήσωσι δαμέντες

πολλοί υπο Τρώεαοι, χαι έο&λτ) ΤΙεν&εοιλείΐ] •

η σφιν έπεασνμένη χαχά μήδετο• χαί οί άιϊεν

άλχή όμως χαί &άραος έπιπλέον ούδέ οί αιχμή

385 μαψιδίη ποτέ &ίινεν, άει δ' η νωια δάίξε

φενγόντων, η ατέρνα χαταντίον αίααόντων

&)ρμώ δ' α'ίματι πάμπαν έδείετο, γοία δ' ελαφρά

ίπλετ' έπεαανμένης• χάματος δ' ον δάμνατο &νμόν

ατρομον, άλλ' άδάμαντος ϊχιν μένος• ειαέτι γάρ μιτ

3^ο Αι σα λνγρή χίδαινεν, άπόπηο&ι δ' εστην'α

χάρμης, χνδιάααχεν όλέ&υιον, ουνεχ' 'ίμιλλε

χούρην ού μετά δηηόν υπ Αίαχίδαο χέρεαοι

δάμναο&'. άμφιδέμινζόφυςεχρνφε• τήνδ' δρό&υνι>>

αίίν ίίίστος έοίισα, χαι ίς χαχόν ηγεν ύλε&ρον

Ζ$5 ίστατα χνδαίνονυ' ' η δ' ίίλλο& εν αλλον ίναιρεν

*>ϊ δ όπότ ερσήεντος εαιο χηποιο &οροϋαα.
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ποίη; ελδομένη &υμηδέος εΐαρι, πόρτις,

ανέρος οϋ παρέοντος, επίοαυται αλλο&εν αλλχ,

αινομίνη φυτά πάντα, νέον μάλα τηλεϋόιοντα,

χ«» τά μεν αρ χατέδαψε, τα δ' εν ποοϊν ήμάλδυνεν 4οο

ως αρ Αχαιών νιας επεοανμένη χα$ υμιλον

χαίρη Ένυαλίη, τους μεν χτάνε, τούς^ΰ' εφΰβηοΛ

Τρωϊάδις δ ' άπάνεν&εν Άρψα 'έργα γνναιχΰς

9ανμκζον, πολεμοιο δ' έρως λάβεν Ιπποδάμεια*,

Αντιμάχοιο &ίγατρα, μινεπτολέμοιο δ' αχοιτιν 4υ5

Τιοιφόνον κρατερ^αι δ' νπο φρεαϊν εμμεμαυϊα,

&ιχρααλέον φάτο μϋ&ον, δμήλιχυς ότρΰνυναα

ύηοιν έπϊ στονόεοααν έγειρε δέ οΐ &ράαος άλχήν

Λ φίλαι, αλχιμον ήτορ έπι ατϊρνοιοι βαλονααι

ανί^άαιν ημετέροισιν όμοΐίον, οι περί πάτρης 4ιο

Ινσμινέαιν μάρνανται, νπίρ τεχέοιν τε, χαϊ ημ•~ν,

ουποτ άναπνεΐοντες όϊζνος — άλλα χαϊ αυταΙ

ιαρϋέμεναι ψρεοϊ &υμΰν, ίσης μνηαώμε&α χάρμ^ί.

ον γάρ άπόπρο&ιν ειμέν έναΟενέων α'ιζηων, <•

αλλ οίον χείνοισι πέλει μένος, έατί χαι ημϊν 4ιί

ίσοι <5' όφ&αλμαΐ, χαϊ γοΰνατα, πάντα δ' δμόΐοτ

ζννον δ' αν πάντιασι φάος, χιϊΐ > ήχυτος άήρ '

φορβή δ' ουχ έτί'ρΐ} ' τί δ' επ' άνδράαι λώϊον άλλο

ΰήχε &εός ; τω μή τι φεβώμεΰα δηϊοτ^τος.

1 ονΧ όραατί γννάίχα, μέγ'' αιζηϊαν προφερονσαν 4ίο'

αγχεμάχων; τ^ς δ' ου τιπέλει σχεδόν, οϊτεγενέ&λη,

ουι αρ' ίόν πτολίεϋρον υπέρ ξείνοιο δ' ανηχτοϊ

μαρναται έχ ΰνμοΐο, χαϊ ουχ έμπάζεται ανδρών,

ιν&ιμένη φριαϊ &αοσος, άταρτηρόν τε νόημα•

'.',Ηΐν δ' αλλο&εν άλλα παραϊ τιοαϊν ΐιίγια κείται ' ν*4
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τ,ί Ι"** Ταρ φίλα τέχνα, χαί άνίρις αμφιπόληί

ολλνν&', αί δέ τοχηας όδνρόμε&' ονχ ετ έόντας•

αλλαι δ' αυτ' άχάχηνται αδελψειων έπ δλέ&ρω

χαί πηίάν ού γάρ τις οίζνρης χαχότητυς

^5οαμμορος• έλπωρή δέ πέλει, χιΛ δούλιυν ήμαρ

εισιδέειν. τω μή τις ετ άμβολίη πολέμοιο^

ιίη τειρομένχχαιν • εοιχε γάρ έν δαί μαλλον

τε&νάμεν, η μετόπια&εν υπ άλλοδαποίαιν αγεα&α»,

νηπιάχοις άμα παιαίν, άνιηρί) έπ άνάγχχ,

435 άαιεος αί&ομένοιο, χαί ανδρων ονχ ετ έόντοχν.

"Λί αρ εφ•η• πά«τ)αι δ' ερως στνγεροΊο μό&οιο

ίμπεαεν • έοσνμένωι δέ προ τείχεος ωρμαίνεαχον

βήμεναι έν τεύχεασιν, αρηγέμεναι μεμαυίαι

αοτεϊ, χαί λαυίοιν όρίνετο δέ οφισι &νμος.

44ο ως δ' οτ εαω οίμβλοιο μέγ ίνζωαι μέλισααι,

χείματος ονχ ετ έόντος, οτ ές νομόν έντύνονται

ιλ&έμεν, ονδ' άρα τ$.οι φίλον πέλει 'ίνδο&ι μίμνειν,

αλλη δ' αϊ ίτέρην προχαλίζεται έχτος άγεο&αι •

ως άρα Τρωίάδες πού φύλοπιν έγχονέονααι,

445 άλλήλας οτρννον άπόπρο&ι δ' είρια &έντο,

χαί ταλάρους • άλεγεινά δ' έπ ίντεα χείρας ίαλλον.

Καίνΰ χεν αοτεος έχτός ίίμασφετέροισιν ολοντο

άνδράαι, χαί α&εναρξαιν Άμαζόαιν, εν δαί', χείναι,

οί μή σφέας χατέρνξε αύχα φρονέοναα Θεανώ

45ο έαανμένας, πινντοΊαι παραυδήσαο έπέεασιν

Τίπτε πού χλόνον ψνόν , έελδόμεναι πονέιυ&αι,

σχέτλιαι, οΰτι πάροι&ε πονηαάμεναι περί χάρμης,

αλλ' χρα νψδες , εργον έπ ατληνον μεμανίαι,

ορννο&' άφραδέως - ου γάρ ο&ένος εααεται Ίαον
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ίμέν, χαϊ Λαναοίαιν έπισταμένοιοι μάχεο&αι. 455

ουτχξ> 'Αμα'ζύαι δ>}ρις αμείλιχος ίππαοίαι Τ£

ιναδον £ί,αρχης, χαί 'ΰα άνέρος εργα πέλονται•

τοινεχ ορ« αφίοι &νμός '.Ιρψος αιέν όρωρεν,

οιδ' άνδρων δινονται, επεί πόνος εις μέγα χάρτος

&νμον άντ^ϊι,σε, χαί ατρομα γοννατ ε&ηχε: 4§ο

τήν <5έ ψάτις χαί, 'Λρηος 'ίμεν χρατεροίο &ύγατρα•

τω οί χ}ηλντέρην τιν εριζέμεν ουτι ϊοιχιν

ί;έ τάχ. ά&ανάτων τις έπήλν&εν εύχομένοιοιν.

παοι ί' &'ζ>' άν&ρώποιαιν όμόν γένος• άλ£ επί εργα

οτρωφωντ', ά'λλος έπΊΆλα• πέλει δ'αρα χείνο ιρέριστον 465

Ιργον, ο, τι φρεαίν Τ\αιν επισταμενος πονέηται•

Ιτοννεχα δψοτ^τος άποοχόμιναι χελαδεινης,

Ίοτδν έπεντόνεα&ε ίων ίνταα&ι μελά&ρων

άνδράαι δ' ημετέροιαι περί πτολέμοιο μελήσει.

ίλπωρη δ' αγα&οΊο τάχ εααεται, οίνεχ Αχαιοός Ι*η<.>

διρχύμε&* δλλνμέιους• μέγα δέ χράτος ορνυται άνόρΰιν

ίϊμετέρων. ουδ' εατι χαχων δέος• οντι γάρ αοτν

ίίι')οι άμφίς εχονατν ανηλίες, ουτ άλεγεινή

γίγνατ άναγχαίη χαί &ηλντέρν)σι μάχεο&αι.

ί α/Ιςψάτο•ταί δ' έπί&οντο παλαιοτέρχ περέούσβ' 4-'-

Ισμίνχν δ' άπάνευ&εν ίυέδραχον. η δ' ετι λαοός

ύάμνατο Πεν&ιαίλεια, περιτρομέοντο δ Άχαιοί,

ονδέ σφιν &ανάτοιο πέλε ατονόεντος άλνξις•

αλ£ 'άτε μηχάδες α)γες υπδ β'λοονρ^σι γέννσαι

πποδάλιος χτείνυντο, πο!>ή <5' ίχεν ονχ ετι χάρμηςίι^

υνέρας, αλλά φύμοιο, χαί αλλνδις ι)ίεν αλλος,

οί μεν άπορρίψαντες έπί χ&όνα τινχε απ ωμων,

ά ί' μρα σόν τεύχεααι• χαί ηνιόχνν άπάνεν&ετ
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Ίπποι ίααν φεόγοντες• έπεασνμένοις δ' αρα χάρμα

Ϊ&5 ίπλιτ', άπολλνμένων δέ πολύς ατόνος• ουδέ τις αληή

γίγνετο τειρομένοιαι• μιννν&άδιοι δέ πέλοντο

πάντες, οοους έχίχανεν ανά χρνερόν στόμα χάρμης.

ως δ' οτ έπιβρίααοα μέγα ατονόεασα &ύελλα, ».

αλλα μεν εχ ριζων χαμάδις βάλε δένδρεα μαχρά

4<)0 αν&εαι τηλε&όωντα, τά δ' εχ πρέμνοιο χέδααοερ

νψό&εν • άλλήλοισι δ' έπί χλαα&έντα χέχυνται •

ως Λαναων χέχλιτο πολυς στρατός εν χονίχοι

Μοιράων 'ιότητι, χαί εγχίί Τίεν&εαιλείης.

Αυτάρ έπη χαί νηες έειπρήσεα&αι ΐμελλον .

4))5 χερσίν υπό Τρώων, τότε που μενεδήίος Αίας

οιμωγης έαάχοναε, χάί Αιαχίδην πρααέειπεν

Ω, Αχιλεϋ, περί δή μοι άπείριτυς ηλν&εν ανδή

οναοιν, ως πολέμοιο σννεαταότος μεγάλοιο•

αλλ' ϊομεν, μη Τρωες, υποφ&άμενοι παρά νηναίν,

δοο Αργείους όλέαωαι, χαταφλέίωαι δέ νηας.

νωίν δ άμφοτέροισιν έλιγχείη άλεγεινή

εασιται ' ου γάρ ίοιχε Αιός μεγάλου γεγαωτας,

Λισχννειν πατέρων ιερόν γένος, ο'ί ρα χαι αυτοί

Τρώων αγλαόν άατν διέπρα&ον, άφραδίχαι

5ο5 ιό πριν, αμ'Ήραχληί δα'ίφρονι, Ααομέδοντος•

ωαπερ νΰν τελέεα&αι νφ' ημετέρχαιν οίώ

χερσιν, έπι μέγα χάρτος άέξεται άμφοτέροισιν.

Λς φάτο • τω δ' έπί&ηαε &ραού α&ένος Αιαχίδαο•

χλαγγην γάρ ατονόεαοαν υπέχλνεν οναοιν ο'ιαιν.

5ιο αμφω δ ώρμή&ησαν έπ ίντεα μαρμαίροντα•

χαι τά μεν Ιααάμενοι, χατεναντίυν εσταν ομέλου •

τωνδ' ά'ρα τεύχεα χαλά μέγ εβραχε• μαίνετοδέ αφιν
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Ίσον &νμ&ς Άρ•ηί • τόαον ο&ένος άμφοτέροισι

δωχεν έπειγομένοιαι ααχέσπαλος Άτρντώνη.

Άργιίοι δ' έχάρηααν, έπει ϊδον ανδρε χραταιώ, 5ι5

είδομένω παίδεασιν Άλωηος μιγάλοιο,

ο'ίποτ' έπ' εϋρυν "Ολνμπον εφαν&έμεν ονρεα μαχρά,

Όαααν τ αίπεινήν χαί Πήλιον νψιχάρηνυν,

οππως δή μεμαωτε χαι ονρανόν είααψίχωνται•

τοίοι αρ άντέατηααν άταρτηροϋ πολέμοιο 52ο

Αιαχίδαι, μέγα χάρμα λιλαιομένοισιν Άχαηϋς,

ιψψω έπειγόμενοι δηίων από λαόν ολέσσαι.

πολλους δ' έγχεί^σιν Λμαιμαχέιτ)σι δάμααααν

ως δ' οτε ηίονα μηλα βοοδμητηρε λέοντε

ινρόντ εν ξυλυχοισι, φίλων άπάνεν&ε νομήων, 525

παναυδίΐ) χτείνωαιν, αχρις, μέλαν αίμα πιόντες,

απλάγχνων έμπλήσονται έήν πολνχανδέα νηδύν

»ί ο'ίν' αμφω ολεαααν άπειρέσιον ατρατόν ανδρων.

"Εν&' ΑΧης ελε Λήίχον, ήδέ Άρήίον "Τλλον,

Ενρύνομόν το φιλοπτόλεμον, χαί Εννέα δίον. 53ο

Άνιάνδρην δ" αρα Πηλείδης ελε, χαί Πολέμουσαν,

ηδέ χαί Άντιβρότην, μετά δ' Ίππο&όην ερί&νμον,

τησ) δ' εφ Άρμο&όην • έπί δ' ωχετο λαόν απαντα

ανν Τελαμοινιάδχ μεγαλψορι• των δ' ϋπό χερσί

- πνχναί τε α&εναραί τε χατηρείποντο φάλαγγες 535

?ϊίο χα> δτραλέως, ωαεί πνρί δάαχιος νλη

οίριος εν ξνλόχοιαιν, έπισπέρχοντος άήτεω.

Τους δ' οπότ εισενόηαε δα'ίφρων Πεν&εοίλαα

&ηρας οπως &ύνοντας ανά μό&ον όχρνόεντα,

υμφοτέρων ωρμησε χαταντίον, ηϋτε λνγρή 54ο

*άρδαλις εν ξνλόχοιαιν, δλί&ριον ήτορ εχονσα
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αινά περιαααίνονσα, &ορεί χατέναντ έπιόντωρ

αγρεντων, ο•ίπερ μιν έν εντεαι &ηρηχ&έντες,

έοσνμένην μέμνονσι, πεηοι&δτες ίγχείχαιν

5ί5 ως αρα Πεν&εαίλειαν Αρψον ανδρες εμιμνον,

δούρατ άειράμενοι• περί δέ οφισι χαλχός αι>ιι>

. χιννμένων • πρώτη δ' εβαλεν περιμήχετον ϊγχος

έα&λή Πεν&εαίλεια • το δ' ες αάχος Αιαχίδαο

'ιξεν, απεπλάγχ&η δέ διατρνφέν εύτ' από πέτρης•

55ο τοί' ϊσαν Ίίφαίατοιο περίφρονος αμβροτα δωρα.

η δ ετερον μετά χεροί τιτναχετο &ονρον ίίχοντα

Αϊαντος χατέναντα, χαί άμφοτέροιοιν άπείλει '

Νΰν μεν εμης από χειρός έτώσιον εχ&ορεν εγχος -

άλλ' οίω, τάχα τωδε μένος χαί &νμόν δλέααειν

555 ύμέων άμφοτέρων, οί τ αλχιμοι ενχετάαο&ε

ϊμμεναι έν Ααναοίοίν • ελαφροτέρη δέ μό&οιο

ευυιται ίπποδάμοιαι μετά Τρώεοσιν δίζός.

αλλά μοι ααοον •ίχεα&ε ανά χλόνον , οφρ' έοίδεο&»,

οσαον Άμαζόαι χόρτος ίνι στή&εαοιν ορωρεν •

56ο χαί γαρ μεν γένος έοτιν Άρήίον ονδέ με &νητός

γεινατ άνήρ, άλλ' αύτυ$"Δρης, άχόρητος δμοχλης•

τοννιχά μοι μένος έστί πολύ προφιρέοτατον άνδρίαν.

Πμέγα'τοί δ' έγέλααααν αφαρ δέ οί ηλααεν αίχμή

Αϊαντος χνημίδα πανάργνρον • ουδέ οί είσω

565 ηλν&εν ές χρόα χαλόν, έπειγομένη περ ιχέο&αι •

ου γάρ δή πέπρωτο μιγήμεναι α'ίματι χείνον

δνσμενέων στονύεαααν ένί πτολέμοιοιν άχωχήν.'

Αίας δ' ονχ άλέγιζεν Άμαζόνος, άλλ' αρα Τρώων

ές πλη&ύν άιόροναε • λίπε δ' αρα Πηλείωνι

οϊω Πεν&ιοίλειαν, έπεί ρά οί έν φρισί &νμός
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ι'δειν, ως ^Αχιλη'ί, χαί ιφ&ίμη περ εονΌα,

ρηίδιος ηόνυς ΐααιιΐ, 'όπως 'ίρηχι πέλεια.

Ή δέ μέγα στονάχτβεν, έτώαια δοΐρα βαίοίσα•

χαί μιν χερτομέων προσεφώνιε Ηηλέυς %Ιός•

ίΐ γνναι, ώς ι'λίοιαιν άγαλλομένη έπέεααιν 5^5

ημέων ηλν&ες αντα, ίιλαινμένη πολεμέζειν,

υί μένα φέρταχοι είμίν έπιχ&ονίων ηρώων

ίχ γάρ δι) Κρονίωνος εριγδυύποιο γενέ&λης

ιίχόμι&* έχγεγύμεν • τρομέεαχε δέ χαί &οός Εχτωη

τ)μίας, εί χαί ίίπω&εν εαέδραχεν άίαοοντας 58ο

ίηριν έπί στονόεαααν έμή δέ μιν Ιχτανεν αιχμή,

χαίχρατερόνπερέόντα. σύ <5' έν φρεαί πάγχνμέμτ)νας,

ί μεν ϊτλης, χαί νωίν έπηπείληαας ολι&ρον

αήμερον άλλά οοι ιι&αρ έλεύσεται νατατον ν,μαρ•

ονδέ γαρ ονδ' αυτός σε πατήρ ίτι ρϋαεται^Αρης 585

ι'ϊ εμέ&εν τίσεις δέ χαχόν μόρον, ιντ' έν δρισσ>

χεμμάς νίπαντήσαοα βοοδμητηρι λέοντι.

ί ουπω το<$' ά'χοναας, ααων ίποχάππεαι γνιά

ϊάν&ον γάρ προχοτ)αιν νφ' ημετέρχς παλάμχαιν ;

>) σευ πευ&ομένης μάχαρες φρίνας έξείλοντο, 590

χαί νδον, οφρα σε Κηρες άμείλιχοι άμφιχέωνται ;

"Λς ειπών, οΊμησε, χραταιχ χειρί τιταάων

ίαοφόνον δόρν μαχρον υπαί Χείρωνι πονη&έν.'

αίφα δ' υπέρ μαζοίο δα'ίφρονα Πεν&εαίλααν <

οϊτασε δεξιτιροίο • μέλαν δέ οί 'ίρρεεν α'ιμα 59*

εοσνμέιως • η δ εί&αρ υπεχλάα&η μελέεαοιν •

ίχ δ' ϊβαλεν χειρυς πέλεχνν μέγαν • άμφί δέ ο.ί' ννξ

όψ&αλμοίς τιχλναε, χαί ίς φρένα δόσαν άνίαι.

α\Χά χαί ως αμπννι, χαι είαιδε δήίον ανδςα.
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6οη ηδη μιν μέλλοντα χα&ελχέμιν ώχέος ΐππον

ωρμχνεν δ' "ι, χειρί μέγα ξίφος ειρναααα,

μέίναι έπεαανμένοιο &οοίι Αχιληος έρωήν,

η, χραιπνως ίπποιο χατ ωχντάτυιο &οροναα,

λίσσεο&' άνέρα δίον, υποσχέα&αι δέ οί ωχα

6ο5χαλχον άλις, χαιχρνσόν, α τε φρένας ενδον ιαίνα

&νητων άν&ρώπων, χαι είμάλα τις &ρααός ε?))•

ϊοις ην πως πεπί&οιτ ολοόν ο&ένος Αίσχίδαο '

*) χαι δμηλιχίην αίδισαάμενος χατά &νμόν,

δωη νύοτιμαν αμαρ έελδνμέντ) πιρ άλύξαι.

6ιο Καί τό μένως ωρμαινε' &εοι <5' ετέρωαι βάλοντο.

%/} γαρ επεοσνμέν>) μέγ εχώαατο Πηλέος νιός,

χαί οί αφαρ σόν ϊπειρεν άελλόποδος δέμας Ιπποι> •

Ιυτέ τις άμφ' όβελυίίοιν υπάί πνρός αί&αλόιντος

σπλάγχνα διαμπείρχσιν, έπαγόμενος, ποτ) δόρπον,

ιό ηδ' ως τις ατονόεντα βαλών έν ορεασιν αχοντα

Οηρητηρ, έλάφοιο μέαην δια νηδύα χέρστ)

έοσνμένως, πταμένη δέ διαμπερές οβριμος αίχμ$

πρέμνον ές νψιχόμοιο πάγη δρνός, >) ίνί πεύχτ/ •

ωϊ άρα Πεν&εαίλειαν όμως περιχαλλέί ίππιρ

6ιο άντιχζϋ διάμησεν υπ ϊγχεί μαιμώωντι

Πηλείδης. η δ' ωχα μέγη χονίτ) χαί 6λέ&ρεΛ,

ινσταλέως έριποϋαα χατ ονδιος• ου δέ οί αίδώς

Υ,σχυνεν δέμας ην • τά&η <5' έπί νηδϋα μαχρήν,

δονρί περισπαίρονσα, &οω δ' επιχέχλιτο ίππω•

βι5 •"*' ^""ί χλαο&ιίαα βίτ) χρυερνίι Βορέαο,

ην Τι' που αιπυτάτην ανά τ άγχεα μαχρά, χαι νλην,

ρΐ αντί) μέγ' αγαλμα, τρέφει περι πίδαχι γαΖα'
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Γο/η Πεν&εαίλεια χατ' ωχέος ηριπεν ίππον

&ηητή περ έοϋαω • χατεχλάα&η δέ οί άλχή.

Τρωες δ' ως εαίδοντο δαίχταμένην ενί χάρμι), 63ό

ηανανδίχ, τρομέοντις, επί πτόλιν εααείοντο,

ααπιτ άχηχέμενοι μεγάλα περί πέν&εί βνμόν.

ι»ς δ οτ άν' ευρέα πόντον επιβρίααντος άήτιω

ναύται, νη' δλέσαντες, υπεχπροφίγωαιν δλι&ρον,

πανροι, πολλά χαμόντες όίζνρης άλός εί'σω, . 635

οφέ δ' αρα υφίσι /αία φάνη σχεδόν, ηδε χαί αατν,

ιοί ίέ μόγη στονόεντι τετρνγμένοι, άίψά γε πάντες

ίξ αλός ά'ίααοναι, μέγ' άχνύμενοι περί νηυς,

ηδ' ετάρων, ους αιναν υπό ζόφον ηλααε χνμα •

ω; Τρωες ποτί αστυ πεφνζότες εχ πολέμυ ιο, 64ο

ύαίον πάντες Λρηος άμαιμαχέτοιο &ύγατρα,

«χ> λαοός, οί δηριν ανά στονόεαοαν 'όλοντο.

Τη δ' επιχα/χαλόων, μεγάλ' εΰχετο Πηλέος υιός•

Κιίσό ννν εν χονίχαι χννων βόαις, ηδ' οίωνων,

δαλαίη ' τίς γάρ αε παρήπαφεν άντί έμείο 643

'Λ&έμεν ΐ ηπον ΐφηο&α, μάχης άπονοστήσαοα,

ά'αειν ααπετα δωρα παρά Πριάμοιο γέροντος,

ηείναα Άργείους' αλλ ου τάδε οοι γε νόημα

"&άνατοι έτέλεασαν, επεί μέγα φέρτατοι είμέν

Ίοάων, Ααναοίαι φάας μέγα, Τρωαί δέ πημα 65ο

ιΜ αοί αίνομορω , έπειή νύ αε Κηρες ερεμναί,

*υι νόος έξορό&ννε, γνναιχων εργα λιποϋααν,

βήμιναι ές πόλιμον, τόν περ τρομέονσι χαί άνδρες.

"ίΙς ειπών, μελίην έξείρνσε Πηλέος νίός

««Ός ι{ 'ίπποιο, χαι αίνης Πεν&εαιλείης • 655

»χφω δ' άσπαίρεοχον, νφ εν δορί δβω&έπες••
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αμφί δέ οί χρατός χόρνν ιίλετο μαρμαίρονααν,

ηελίου άχτίσιν άλίγχιον, η Λώς αίγλτ).

της δέ, χαί εν χονίχαι χαί α'ίματι πιπτηνίης,

60ο έξεφάνη έρατ^αιν νπ δφρύσι χαλά πρόαωπα,

χαί πιρ άποχταμένης• οί δ' ώς ίδον άμφιέποντεί

Αργϊίοι, &άμβηααν, έπά μαχάριααιν έωχει.

χιίτο γαρ εν τενχεαοι χατά χ&ονυς, ηϋτ άτειρι1ς

Αρτεμις ϋπνώοναα, Αιός τέχος, είτε χάμτ)οι

6ι}5 γνίαί χατ υνρεα μαχρά &οους βάλλονσα λέοντας•

αυτι) γάρ μιν Ι'τει>ξε χαί εν φ&ιμένοισιν άγητην

Κύπρις έϋατίφανος, χρατιροϋ παράχοιτις Αρηος;,

οφρα τι χαι Πηληος άμύμονος νί αχαχήσ^.

πολλοί δ' ενχετόωντο, χατ' οίχία ννστήσαντις

6ηοτοίης χαί άλόχοιο παραί λεχέεααιν ιαϋααι'

χαί δ' Άχιλευς άλίαοτον εω ένετείρετο &νμω,

οννεχά μιν χατέπιφνι, χαί ονχ αγι δίαν ίίχοιτιν

Φ&ίην εις εϋπωλον, επει μέγε&ός τι χαί ε)δος

επλετ' άμώμητός τι, χαί ά&ανάτΐ)σιν δμοίη. '

6^5 Αριί δ' εμπεαεπέν&ας άάπλετον, άμφί&νγατζδς

&νμον άχηχιμένω• τάχα δ' εχ&ορεν Ονλύμποιο,

αμερδαλέω ατάλαντος άειχτυπέοντι χεραννω,

ον τι Ζευς προί'ηοιν, ό δ' αχαμάτης από χειρός

ιαονται η έπί πόντον άηείριτον, η έπί γαίαν,

68ο μαρμαίρων , τω δ' άμφί μέγας πελεμέζετ Ολνμπος

τοιος'Άρης ταναοίο δί ηέρος, άαχαλόων χηρ,

ϊαουτο ούν τεύχεαοιν, έπεί μόρον αινόν αχονσο

παιδός εης• τω γάρ ρα, χατ ονρανόν ενρνν εόντι,

Ανραι μυ&ήααντο, &ααί Βορέαο &ύγατρις,

685 χούρης αινόν ολε&ρον. ο δ', ως χίεν, Ίαος άέλλτ).
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Ίδαίων ορέων έπεβήσιτο• τοί δ'ίπό ποοσιν

αγχεα χίνντο μαχρά, βο&ίρρωχμοί τε χαράδραι,

χαί ποταμοί, χαί πάντες άπειρίαιοι πόδες'"Ιδης.

χαί νν χο Λίνρμιδάνεααι πολύοτονον ωπααεν ημαρ,

'άμή μιν Ζείς αυτός άπ Ούλύμποιο φόβηαεν 690

ομερδαλέχς ατεροπτ)αι, χα\ άργαλέοισι χεραννοΊς,

οί οί πρόα&ε ποδων &αμέες ποτόωντο δί αϊ&ρης,

Ιιινόν άπαι&ύμενοι• δ δ' αρ' είοορύων, ένόηαι

ιατρόί έριγδούποιο μέγα βρομέονααν δμοχλήν

ιαχη δ', εαοϋμινός πιρ έπι πτολέμοιο χνδοιμόν. 6^3

'Λς δ' οτ' άτ' ηλιβάτον σχοπιης περιμηχέα λίίαν

λάβρος όμως άνέμυιοιν άπορρήξχ Αιός 'όμβρος,

'όμβρος αρ' , ήέ χεραννός,'έπιχτυπέονοι δέ βηαααι•

λάβρα χνλινδομένοιο , δ δ' άχαμάτω υπύ ροίβδω

έαοντ άνα&ρώνχων μάλα ταρφέα, μέχρις •ίχηται ηοο

χωρον επ ισόπιδον, οταίη δ' άφαρ ούχ ε&έλων πιρ•

*> Αιός οβριμος νιός Αρης άέχοντί γε &νμω

ίση;, επειγόμενός περ • έπει μαχάρων μεδέοντι

τάιΊΓς νμως εϊχοναιν Ολύμπιοι, οννεχ αρ' αιτων

αολλόν υπέρτατος έατι, πέλει δέ οί αοπετος άλχή. ^ο5

"ολλά δέ πορφύροντα, &οός νόος ωτρίνεοχεν,

ίλλοτι μεν, Κρονίδαο μέγ' άαχαλόωντος εηπήν

ομερδαλέην τρομέοντα, πρός ονρανόν άπονέεο&αι,

υλλοτε δ' ούχ άλέγειν αφετέρου πατρός, αλλ' Άχιλΐβ

μέξαι εν α'ίματι χειρας άτειρέας• οψε δέ οί χηρ 710

)ινήαα•ίΡ , οοοι χαι Ζηνός ενί πτολέμοισι δάμηααν

ν'εες, οίς ουδ' αυτοί έπήρχεαεν δλλνμένοιαιν.

τοννιχ, απ Άργείων ίχάς ΐ/ίεν• >> γαρ ίμελλεν

«ίσ&<>(ι όμως Τιτησι, δαμεις στονύεντι χεραννω•
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7ι5 είδως δ' ά&ανάτοιο πατρός νόον άλλα μενοίνα.

Καίτόι '<Ιρήίοι ν)ις ένα&ενέωνΆργείων

σύλεον έαονμένως βεβροτωμένα τενχεα νιχρων,

πάνττ] επεααύμενοι • μέγα <5' άχνντο Πηλέος νιας

χούρης είοορόων ερατόν α&ένος εν χονί^σιν

γαο τοννεχά οι χραδίην δλααι χατέδαητον άνίαι,

άππόαον άμφ 'ετάροιο πάρος Πατρόχλοιο δαμέντος.

Θερσίτης δέ μιν αντα χαχω μέγα νείχεαε μϋ&ω •

Λ Άχιλεί, φρένας αίνε, τίη νύ αευ ήχαχε δαίμων

&νμόν ένί ατέρνοιαιν 'Αμαζόνος οννεχα λνγρης,

7^5 η νωίν χαχά πολλά λάαίιτο μητίααα&αι 1 .

χαί τοι, ένί φρεαί αβαι γνναιμανές ήτορ ίχοντι,

μέμβλετο ως άλόχοιο ποίύφρονος, ην τ έπί εδνοκ

χονριδίην μνήστενσας, έελδάμενος γαμέεα&αι.

&ς α'οφελον χατά δηριν υποφ&αμένη βάλε δονρι,

73οοί)τζα &ηλντέρχσιν αδην έπιτέρπεαι ητορ•

ουδέ νυ οοί τι μέμηλεν ένί φρεαίν ονίομέν^οιν

άμφ' αρετης χλντύν εργον, έπί^ν έαίδησ&α γνναΊχα,

σχέτλιε, ποίι νν τοι έστί πέρι α&ένος, ηε νόημα ι

πί) δέ βίη βααιληος άμνμονος; ονδέ τι οχ<^χ,

735 'δααον αχος Τρώεααι γνναιμανέοναι τέτνχται.

ου γαρ τερπωλης δίοώτερον άλλο βροτοΊαιν

Ις λέχος ίεμένης, ηι' αφρονα φωτα τί&ησι,

χαι πινντόν περ ίόντα• πό>ω δ' ίίρα χίδος οπηδιί

)ινδρί γαρ αιχμηττ) νίχη χλέος, εργα τ Λρηος

ηίοτερπνά• φνγοητολέμω δέ γοναιχων είαδεν εννή.

Η, μέγα ναχείων ' δ δέ οι περιχώσατο &νμφ

Πηλείδης έρί&νμος• αφαρ δέεχειρί χραταιί)

τύψε χατά γνα&μοΊο χαί οΐατος• οί δ αμα πάντ•
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ίξιχύ&ηααν οδόντες επί χ&όνα , χάππεαε δ' αίτύΐ

ηρηνής• έχ δέ οί α)μα δια στόματος πιφόρητο ^45

ά&οάον αίψα δ' αναλχις από μελέων φύγε &νμός

αήρος ουτιδανοίο. χάρη δ' άρα λαός Άχαιων

ιοός γαρ νείχεε πάμπαν έπεαβολίχαι χαχχσιν,

αίτός ίών λωβητός• 6 γαρ Ααναων πέλεν αίδώς,

χαί ρά τις ώδ' εϊπεαχεν άρηί&ό'Λν Άργείων ' ηΐ>ο

Ονχ άγα&όν βααάηας νβριζέμεν άνδρί χίρηί

άμφαδόν, οντε χρνφηδόν, όπη χόλος αίνος όπηδέΤ,

ίστι &έμις, χαί γλωαααν άναιδία τίνυται ατη,

ίμ αιεί μερόπεααιν ίπ άλγεαιν Άγος άίξα.

"Λς ίχρ ίφη Ααναωντις• ο δ' ααχαλόων έν! &νμω ^55

Πηλείδης έρί&νμος, ίπος ποτ> τοΊον εειπεν

ΚεΊαό ννν ίν χονίχαι, λελαομένος άφρααννάων.

ου γάρ ημείνονι φωτί χρεών χαχόν άντιφερίζειν

ος χαί πον προπάροι&εν Όδνσαηος ταλαόν χηο

άργαλέως ώρινας, έλέγχεα μνρία βάζων. 760

άλλ' ού Πηλείδης τοι δμοίίος έξιφηάν•&η,

ος αιν •&νμόν ελνσα, χαί ονχ επί χειρί βαρείχ

πληξάμενος • σε δέ πότμος άμείλιχος άμφεχάλνψεν •

αή δ' όλιγοδρανίχ &νμόν λίπες• άλλ' άπ' Άχαιων

*ρρε, χαί εν φ&ιμένοιαιν επεαβολίας άγόρευε. ;65

/Ις εφατ Αίαχίδαο &ραούφρονος αλχιμος νίός'

Τυδείδης δ' ίίρα μοννοςΙν'Αργιίοις'Αχιληί

ϊώετο, Θερσίταο διδουπότος, οννεχ' αρ' α ντο υ

ενχετ' άφ α'ίμαιος είναι, έπεί ηίλεν ος μεν άγανοίι

'Γυδέος οβριμος νιός, ο δ' Άγρίου 'ιαο&έοιο,. 77*

Αγρίο ν, ος τ Οίνηος άδελφεος ίηλετο δίον

Οίνιός δ' ν'ίεα γείιατ', άοήίον έν ΛαναυΙαι,
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Τυδέα• τοΰ δ' Ηέτνχτο πάίς α&εναρϋς Αιομήδης,

τουνεχα Θεραίιαο περί χταμένοιο χαλέφ&η.

ηη& χαί νύ χε Πηλείωνος εναντίον ηρατο χείρας,

εί μή μιν χατέρνξαν Άχαιων φέρτατοι νίες,

πολλά παρηγορέοντες όμιλαδόν ως δέ χαί αντον

Πηλείδην ίτέρω&εν έρήτνσν ή γάρ ΐμελλον

ηδη χαι ξιφέεααιν εριδμαίνειν οί ίίριστοι

•/ΒοΆργείων τους γάρ ρα χαχός χόλος ώτρννεαχεν.

άλλ' οί μεν πεπί&οντο παραιφαοίχαιν εταίρων.

Οί δέ μέγ οίχτείραντες άγαυήν Πιν&εαίλειαν'

ΑτρεΊδαι βαοιληες, άγαοαάμενοι δέ χαί αυτοί,

Τρωαί δόααν πού αατν φέρειν εριχνδέος Ίλον

785 σνν σφοΊσιν τεύχεααιν, έπεί Πριάμοιο νόησαν

αγγελίην προίέντος . δ γάρ φρεαίν χσι μενοίνα

χονρην όβριμό&νμον , όμως τενχεαοι χαι ίππω,

ές μέγα αημα βαλέα&αι άψνειοϋ Λαομέδοντος '

καί οί πνρχαίήν νηήσατο πρόα&επόλιιας

7§ο,νψηλήν, εύρείαν ίιπερ&ε δε &ήχατο χονρην

πολλοίς ανν χτεάτεαοιν, ααα χταμένχ επεώχει

εν πνρι σνγχεύαα&αι ένχτεάνω βαοιλείς,

χαί την μεν χατέδαψε μένος μέγαΉφαίατοιο,

φλόξ όλοή• λαοί δέ περιαταδόν ίίλλο&εν άλλο>

79^ πνρχαίην σβέσααντο &οως ενώδιί οίνω•

όατία δ' άλλέξαντες, ίίδην επέχεναν άλειφαρ

ηδό, χαί ες χοίλην χηλόν &ίσαν αμφι δ' αρ' αυτοίς,

πίονα δημόν ΐιπερ&' εβαλον βοός, >; τ αγέλτ)οιν

Ίδαίοις έν ορεαοι μετέπρεπε ψερβομέντ)αι.

8οο Τρωες δ' , ωατε &ύγατρα φίλην περιχωχνααντες,

άχνύμενοι τάρχνααν ϊνδμητον περί τι'χος,
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πνργω επί προνχονη, παρ δστέα Λαομέδοντος,

•>ρα φέροντις '!Αρψ, χαί αντί) Πεν&εαιλείχ.

χαί οί πηρ χατέ&αψαν Άμαζόνας, οσσαι άμ αύτχ

εαπόμεναι, περί δηριν υπ Άργείοιαι δάμηααν 8ο5

ου γαρ σφίν τύμβοιο πολνχλαύτοιο μέγρραν

Άτριίδοα, Τρώιαοι δ' έϋπτολέμοιαιν οπαοααν

ίχ βελέων ερνσαα&αι, όμως χταμένοιαι χαι αλλοις.

ου γαρ έηί φ&ιμένοισι πέλει χότος, αλλ' ελεεινοί

δψοι ονχ ίτ εόντες, έπήν από &νμός οληται. 8ιο

Άργέίοι δ' άπάνεν&ε δόααν πνρί πολλά χάρηνα

ηρώων, οι δή σφιν όμοϋ χτά&εν, ηδ' έδάμησαν,

Τρωων εν τχαλάμχαιν, ανά στόμα δηίοτητος,

πολλά μάλ' άχνϋμενοιχταμέιων υπιρ, ίξοχα δ' αλλων

άμφ' άγα&ον μνροντο Ποδάρχεος• υϋγάριτ' έο&λοϋ8ι&

διύετ' άδελφειοίο μάχτ) ένί Πρωτεαιλάου •

άλ£ δ μίν ήδη πρόα&εν νφ "Μχτορι χείτο δαίχ&είς

ηνς Ποωτεαίλαος• ο δ' ίγχεί Πεν&εαιλειης

βλήμενος, Άργεευισι λνγρόν περιχάββαλε πέν&ος.

ιοννεχά οί πλη&ϋν μεν άπόπρο&ι ταρχύσαντο 82ο

η&νιότχ>»> • χείνω δέ πέριξ εβάλοντο χαμόντες

υίω αημ άρίδηλον, επεί &ραοός επλετο &νμω.

ιόοφι δέ θεροίταο λνγρόν δέμας ουτιδανοίο

&άψαντες, τιοτί νηας έϋπρώρους άψίχοντο,

Αίαχίδην ί4χιληα μέγα φρεοί χνδαίνοντες. 8ι5

ημος δ' αίγλήεααα χατ ωχεανοίο βεβήχει

ηώς, αμφί δέ γαίαν έχίδνατο &εαπεαίη νύξ,

!ή τότ Ζρ' εν χλιαίχχς Άγαμέμνονος άφνειοίο

ίαίνντο ΙΙηλείδαο βίψ σνν δ' αλλοι αριστοι

τ)οποντ εν •&αλίχχς, μέχρις >)ώ δίαν Ίχέο&αι. 83ο

α *'
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Τ Ω Ν Μ Ε Θ Ο ΜΗ Ρ Ο Ν

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Β.

Λύτάρ έπεί χορνφάς όρέωρ υπιρηχηέντων

λαμπρόν υπέρ φάας ηλ&εν άτειρέος ίμλίοιο,

οί μέν αρ' εν χλισίχαιν Άχαιων. 'όβριμοι νΐες

γή&εαν', άχαμάτω μέγ έπενχόμενοι'Αχιλψ•

5 Τρωες δ' αν μύροντο χατά πτόλιν άμφί δέπνργονς

ίζόμενοι, αχοπίααχον, επεί φόβος ϊλλαβε πάντας,

μη δήπου μέγα τέίχος υπερ&όρτ) οβριμος άνήρ,

αυτοός τι χτείντ\, χατά τε πρήστ) πνρί πάντα,

τοίοι <5' αρ άχννμένοιοι, γέρων μιτέειπε Θνμοίτης•

ιο Λ φίλοι, ονχ ίτ ίγωγε περί φρεοιν οίδα νοηοαι,

οππως ίοοεται άλχαρ άνιηηου πολέμοιο,

"Εχτορος άγχεμάχοιο δεδουπότος, ος μέγα Τρώων

χάρτος ΐην τοπάροι&ε • χαί ουδ' 'ό γε χηρας αλνζεν,

αλ£ έδάμη παλάμβαιν Άχιλλέυς, ώ πιρ οιω

1 5 χαι &εόν άντιάααντα μάχτ) ίνι δβω&ηναι.

ο'ίην τήνδ έδάμαοαεν ανά χλόνον , ην πιρ οί ίίί.λοι

Αργείοι φοβέοντο, δα'ίφρονα Πεν&εαίλειαν '

χαί γαρ 'ίην εχπαγλος. εγωγέ μιν ως ένύηαα,

ωίαάαην μαχάρων τίν άπ ονρανοϋ έν&άδ' 'ιχίυ&αι,



ΤΏ.Ν ΜΕΘ ΟΜΠΡΟΝ Β. 35

ψίν χάρμα φέρονααν. ο δ' ουχ αρ έτητνμον Ίμν, *>

άλλ' 'άγι φραζώμεο&α, τίλώίον αμμι γένηται,

η 'Τι που στνγεροίσι μαχώμε&α δνομινέεασιν, '

ιηίίδη ψεύγωμεν απ ίίοτεος όλλνμένοιο.

ονγάρΐτ Άργείοιοι δυνησόμεό* αντιφερίζειν, "

μαονομένον χατά δηριν αμειλϊχτου Άχιληος. 25

^ "Λς αρ' ίφη• τόν δ' νίός άμείβετο Λαομέδοντος•

Λ φίλος, ,)δ' άλλοι Τρωες, σ&εναροί τ' έπίχονρο'ι,

μή νύ τι διιμαίνοντες,ίν,ς χαζώμε&α πάτρης,

μήδ'' ΐίι δναμενέεασι μαχώμε&α τηλε πόληος,

αλλά πω έχ πύργων, χαί τείχεος, είαόχεν ϊλ&τ) 3ο

Μέανωνόβρψό&νμος, ίίγων άπιρύαια φνϊα

λαων, οί ναίουσι μελάμβροτον Λ'ι&ώπειαν.

ψη γάρ φα χαί αντόν ϋίομαι αγχό&ι γαίης

'ίμμεναι ημετέρης, επειή γύ οί οντι νέον γε

αγγελίην πραέηχα, μίγ άχνύμενος περί &νμω• 35

ανιάρ δ/ άαπααίως μοι ί,πέοχετο πάντα τελέοοαι)

«Λ» ές Τροίην χαίμα, σχιδόν &πομαι ^,/

αλλ αγε τλητ ετι.βαιόν, έηεί πολύ λώιόν εατι. Γ

ϊαρσαλέως άπολέο&αι άνά χλόνον, ίμ) φνγόντας '

&*» αλλοδαποίαι παρ' άνδράαιν, αίαχε' εχοντας. 4ο

< Η ρ' ο γέρων άλ£ οντι σαόφρονι Πονλνδάμαντι

ψδανεν είαέτν δηρις• έίφρονα δ'.'εχφατο μϋ&ον

& μεν δή Μέμνων το, άριφραδέως χατένεναεν

ψεων αινόν ολε&ρον άπωαέμεν, ουτι μεγαίρω

Ρμνειν άνέρα δίον άνά πτόλιν, άλ£ άρα &νμω 45

οαδω, μή αύν έοίαι χιων ίτάροισι δαμείη

'Μοςάρήρ, πολλοίϊ δέ χαί αλλοις πημα γένηται

ψηίροις. δπνον γάρ έ„1 α&ένος 'όρνντ Ι4χαιων.

0 α.
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αλλ. αγιΔ μήτε πόληος 'εης άπό τΐ)λε φνγόντες

5ο αϊοχια πολλά φέρωμεν άναλχείχ υπό λνγρτ),

ύλλοδαπών περόωντςς ι'πίχ&όνα, μήδ' ένί πάτρί)

μέμνοντες, χτεινώμε&' υπ Άργείων ορνμαγδου,

αλλ ηδη ΑαναοΊσι, χαί ει βραδύ, λώίον είη

ειαέτι χνδαλίμην 'Ελένην, χαί χτήματ έχείνης,

55 η μεν ααα Σπάρτη&ιν ανήγαγεν, ηδέ χαί ίίλλα,

διττάχι τόααα φέροντας υπέρ πόλιός τε χαί αυτών,

ίχδόμεν, εως ου χτησιν άνάραια φυλα δέδααται

ημετέρων, ουδ' ίίατυ χατήννχε πύρ α'ίδηλον.

νϋν δ αγ έμοί πεί&εο-&ε ένί φρεοίν ου γάρ όί'ω

6ο ίίλλον άμείνονα μητιν ένι Τράεαοι φράααα&αι •

αϊ& οφελεν, χαί πρόο&εν έμης έπάχονσεν εφετμης

Εχτωρ, ρππότε μιν χατερήτνον ενδο&ι πάτρης.

-Ώ.ςφάτο1Τουλνδάμαντοςέ'υα&ένος. Αμφί δέ Τρωες

%1'εον εισα'ίοντες ένί φρεαίν. ουδ' αναφανδόν

ΐ>5 μί&ον εφαν. πάντες γαρ εόν τρομέοντες αναχτα

αζοντ , ηδ Έλένην, χείνης ίνεχ όλλύμενοί περ.

τόνδέ, χαίέο&λόν έόντα, Πάριςμέγα νείχεαεν αντην

Πονλνδάμα, αυμενέααί φνγοπτόλεμος, χαί ίίναλχις•

ουδέ οοι έν στέρνοιαι πέλει μενεδήίον ητορ,

ηο αλλά δέυς, χαί φύζα. αύ δ' ιϋχεαι ειναι αριστος

έν βουλβ• πάντων δέ χερείονα μήδεα οίδας.

αλλ αγε δή αύ μεν αυτός άπόαχεο δψοτητος•

μέμνε.δ ένί μεγάροιαι χα&ήμενος. αντάρ οι ίίλλοι,

αμφ έμε &ωρηξονται άνά πτόλιν, εϊαοχε μηχος

75 ενρωμεν &νμηρες άνηλεγέος πολέμοιο.

ου γαρ νόαφι πόνοιο χαί άργαλέου πολέμοιο

£ν&ρώποις μέγα χΰδος άέξεται, ήδέ χαί εργον. %
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φύζα δέ νψειόχοισι μά£ είίαδεν, ήδέ γνναιξί. ' '

χηνχς &νμόν ιοιχας. εγώ δέ τοι οντι πέποι&α

μαραμένοι• ηάντων γαρ όμαλδόνεις &ραού χάρτος. 8ο

Η μέγα νειχείων. ο δέ χωόμενος, ψάτο μΐ&ον

Πουλνδάμας. ου γάρ οί έναντίον αζετ' αΰνσι.

χείνος ιπει οτνγερύς, χαί άτάα&αλος, ηδ' άεαίφρων,

όί φίλα μεν σαίνχαιν ένωπαδόν, ίίλλα δέ• &νμ$

ηορφύρει, χαί χρίβδα τον ου παρέοντα χαλέπτει, , 85

τω ρα χαί άμφαδίην μέγα νείχεαε δίον οίναχτα•

Λ μοι έπιχ&ονίων ηάντων δλοώζατε φωτων,

οόν &ράαος %γαγε νωίν δίζύα. ους νδος ετλη

δηριν άττειρεαίην, χαί τλήαεται, ειαόχε πάτρην

σνν λαο7ς οφετέροισι δαίζομένην εοίδηαι. 9°

υλΐ έμέ μη ιοιόνδε λάβοι &ράοος, ΰμφι δέ τάρβος

άαφαλίς αιίν εχοιμι . σόον δέ μοι οίχον όφέλλοι.

Λς ο γ' εφη. ό δ' ζρ οντι προαέννεπε Πονλν-

δάμαντα,

μνήσατυ γαρ, Τράιαοιν όσας εφέηχεν άνίάς,

>ί<5 όπόαας "' εμελλεν • ετηί ρά οί αι&όμινον χηρ ρδ

μ&λλον εφώρμαινεν -Θ•ανίητ, τ) νόοφι γινία&αι

απι&έης Ελένης, ης ηνεχα Τρώίοι νίις

υψό&εν εαχοπίαζον άτι άοτεος αίπεινοίο,

δέγμενοι Άργείους, ηδ' Αιαχίδην Άχιληα.

Τοίσι δ' αρ' ου μετά δηρόν άρήίσς ϊ)λν&ε Μέμνων, ιοο

Μίμνων, χνανέοιοι μετ'Άί&ιόπεαοιν άνααοιον,

ος χίε λαόν αγων άπερείοιον. άμψί δέ Τρωες

Υφόοννοί μιν ϊδοντο χατά πτόλιν, ηντε ναίτυι

ρίματος εξ όλοοΊο, δί αί&έρος α&ρήσωαιν

ί)δη τειρόμινοι,'£λίχης περιηγέος αϊγίην. »°*
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ως λαοί χεχάροντο περισταδόν εξοχα δ αλλων,

Λαομιδοντιάδης. μόλα γάρ νύ οί ήτορ έώλπει,

δ>)ώαειν πνρί νηας υπ' άνδράαιν Λι&ιόπεαοιν'

ουνεχ'ϊχον βααιληα πελώριον, ήδέ χαί αυτοί

ι )ο πολλοί έααν, χαί πάντες ες'Άρεα μαιμώωντες.

τω ρ ' αμοτον χυδαινεν έυν γόνον Ήριγενείης

δωτίν^ς νιγα&•ϊ^αι, χαί ενφροσόνχ τε&αλνίρ'

ο)λλήλοις δ' δάριζον έπ' είλαπίντ) χαί έδωδβ,

νς μεν, αριστηας Λαναων, χαί οσ άλγε άνετλη,

ιι5 έξενέπων δ δέ πατρός ίοϋ, χαί μητέροςΉοΐς

ά&άνατον βίον αιέν, άπειρεαίης τε ρέε&ρα

Τη&ύος, ώχεανοϋ τε βα&νρρόου ίερόν οιδμα,

ηδέ χαί αχαμάτου πιξιατα χ&ονός, άντολίας τ*

φιλιοι;, χαί πίίααν απ ώχιανοίο χέλεν&ον,

ι 2ο μέχρις έπί Πριάμοιο πάλιν, χαί πρώονας "Ιδης.

ηδέ χαί ως έδάίξεν υπό στιβαρχαι χέρεαοιν

άργαλέων Σολύμων ίερόν,ατρατόν, ο•ί μιν ιόντα

είργον οχαιαψίοιπημα, χαί ααχετον ωπααεπότ•μον.

χαί τα μεν, ως αγόρευε, χαί, ως ίδεν ε&νεα φωτων

υ5 μνρία. του <5' α'ίοντος υπό φρεαί τέρπετο &νμός,

χαί ί χα&απτόμενος, γεραρω προσεφώνεε μύ&ιο'

Λ Μέμνων, ιό μεν ίίρ με &εοί ποίησαν ίδέα&α$

αόν στρατόν,.ηδέ χαί αίτόν εν ημετέροισι μελά&ροις

ως μοι ϊτι χρήνειαν, •ίνΆογείονς έσίδωμαι

1 5ο δλλνμένους άμα πάντας υπ εγχείχαι τε^σα'•

χαί γάρ δή μαχάρεααιν άτειρέσι πάντα εοιχας

ίχπάγλως, ως οντις έπιχ&ονίων ηρώων.

τω α δ'ίω χείνοιαι φόνον ατονόεντα βαλέο&αι '

νίν δ' αγε τέρπεο &νμόν ίν ε\λαπίνχσιν εμ#οι9
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σήμερον, αυτάρ Έπειτα μαχήαεαι, &; ΐπέοιχεν. ι35

"Ω.; ειπών, παλάμχσί ίίηπς πολνχανδες σειράς,

Μέμνονα προφρονίωξ στιβαρά δείδίχτο χνπΐλλω

χρνσείω, τδ φα δωχε περίφρων αμφιγνηεις

Ήφαιστος, χλυτδν έργον, Ζτ' \/ετο Κνπρογένεϊαν,

ΖψΙ μεγιιο&ινεϊ. δ δ' άρ* ωπαόεν ν'εϊ δωρον ι4ο

/ίαρδάνιη άντιϋίιο. δ 3* '£6ιχ9ονΙω πόρε παιδί '

Τρωϊ δ' Έριγβδνιος μίγαλήτορϊ. αυτάρ δ'ίλω

χάλλιπε συν χτεάτεααιν . δ δ ' ΰπασι Ααομέδοντι '

αυτάρ δ Λαομέδιαν Πριάμϊα πδρεν, Ζς μιν ϊμιλλεν

υ'ίεϊ δωσέμεναι• το δι οϊ &εδς ουχ ίτέλεααεν. ι45

χε'ινο δέπας περιχαλλές ε&άμβεεν έν φρεσι Μίμνων,

άμφαφόων , χαϊ το'ιον ίποβλήδην φάτο μΐ&ον

Ου μεν χοή ηαρά δαιτϊ πιλώοιον ευχετάαα&αι,

οϋδ' 8ρ' νποσχεαΐην χατανεναέμιν, αλλά εχηλον

δαίννσ&' (ν μεγάροιαι, χβί άρτια μηχανάαα&αι. 1 5ο

είτε γαρ έα&λδς τ* εϊμΐ, χαϊ άλχιμος, είτε χαι οΰχι,

γνώσει ενί πτολέμω , δπδτ άνέρος εΐδεται άλχή '

νυν δ' &γε δή χοίτοιο μεδώμε&α • μήδ1 ανά νύχτα

πίνωμεν. χαλεπός γάρ έπειγομένω μαχέεα&αε

οίνος άπειρίαιος, χαϊ άϋπνυσΰνη άλεγεινή. ι55

"Λς' φάτο. τον δ'δ γεραιδςάγασσάμενοςπροοεειπεν'

Αυτός όπως έ&ίλεις μεταδαίννοο ' πέΐ&εο δ' α£τ«5.

ου γαρ εγώ α άεχόντα βιησομαι. όν γαρ εοιχεν

ουτ άπίοντ* -άπό δαιτδς ίρνχέμεν, ούτε μένοντα

σεύειν εχ μεγάροιο. &έμις νΰ τοι άνδράαιν ανιως. ι6ο

Λςφά&. δ δ'εχ δδρποιομε&ίστάίο • βη δε πρδς ευνήν

νστατίην. αμα δ' άλλοι εβαν χοίτοιο μέδεσ&αι

δαιτνμδνες' τάχα δέ σαχν επήλν&$ νήδνμος νπνος.
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Αύτάρ ενί μεγάροιαι Αιός στεροπηγερέταο

ι65 ά&άνατοι δαίννντο• πατήρ δ' εν τοΊαι Κρανίων,

ιν είδώς, άγύρενε δνσηχέος ίργα μό&οιο•

Ιστέ &εοιπέρι πάντες επεαανμενον βαρύ πημα

αύ'ριον εν πολέμω• μάλα γαρ πολίων μένος 'ίππων

οψεα&' αμφ όχέεαφι δαίζαμένων ίχάτερ&εν, ' .

1 70 ανδρας τ όλλνμένους. των χαί περί χηδόμενός τις

μιμνέτω νμείφν, μήδ' , αμφ έμά γοόνα&' ίχάιων,

λιαοέα&ω • Κηρες γάρ άμείλιχοι είοί χαί ημέν.

Ώ,ςεφατ ίν μέσαοιαιν, έπιαταμένοιαι χαί αντοΊς,

οφρα χιν άαχαλόων τις από πτολέμοιο τραπηναι,

ιηίμηδί έ λιαοόμενος περί ν'ίεος ήο φίλοιο,

μαψιδίως άφίχηται άτειρέος ενδον Όλύμπον.

χαί τα μεν ως εαάχονσαν έριγδαυπον Κρονίδαοχ

τλησαν ενί οτέρνοισι, χαί ου βααάηος ϊναντα

μϋ&ον ίφαν μάλα γάρ μιν άπειρίσιον τρομέεαχον

ι8ο αχνύμενοι δ' 'ίχανον οπη δ.όμος ηεν ίχάατον,

ές λέχος• αμφι δέ τοίαι, χαί ά&ανάτοις περέονσιν,

ϋπνον βληχράν ονειαρ 'επί βλεφάροιαι ταννα&η.

ΙΙμος δ ηλιβάτων ορέων υπερέαουται αχρης

. λαμπρόςάν ονρανόνενρίν εωαφόρος, όςτ' επί ίργον,

ι85 ι)δύ μάλα χνώσοοντας, άμαλλοδετηρας εγείρει•

τημυς άρψον νια φαεαφόρον 'Ηριγινείι)ς

νστερος υπνος άνηχεν δ δ' εν φρεοι χάρτος άέξων,

ί')δη δναμενέεααι λείαίετα δηριάαα&αι.

., Ήώς δ' ούρανόν ενρίν άνψιν ούχ ε&έλονσα.

1 9ο χαί τότε Τρωες έααντο περί χροί δ/μα τεϋχη,

τοισι δ αμ Αί&ίοπές τε, χαι όππόαα φίλα πέλοντο

αμφι βίην Πριάμοιο ανναγρομένων έπιχούρων
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ΛανσνδΙιί. μαία δ' ωχα πρδ τείχεος έοσεύοντο,

χνανέοις νεφέεασιν έοιχότες, οία Κρονίων,

χείματος όρννμένοιο , χατ ηερα πονλύν άγείρει. ϊ<<5

α)φα δ' αρ ίπλήο&η πεδίον απαν νί δ' έχέχυντο

αχρ(σι πνροβόροις εναλίγχιοι, αί τι φέρονται

ως νέφος, η πολυς όμβρος, υπέρ χ&ονός ενρυπέδοιο, ^

οπλητοι, μερδπεαννν άειχέα λιμόν ιίγονααι'

κ>ς οί ιοια> πολλοί τε, χαί οβριμοι, αμφί δ' αγνιά 200

σιείνετ- ίπεαανμέντυν, νπο δ' εγρετο πνσοι χοεί>).

-Αργείοι δ' άπάνευ&εν έ&άμβεον, ευτ έοίδοντο

ίσσνμένους. εΐ&αρ δέ περί χροί χαλχνν εααντο,

*άρτ£ Πηλείδαο πεποι&ότες. ας δ' £V> μέσααες

ψε, Ταήνεααι ποίνσΰενέεασιν έοιχώς, 20$

χνδιόων ίπποι•ς χαί οχεαφιν τοϋ δ' αρα τεύχη

πάντη μάρμαιρέσχον άλίγχιον άστεροπ}^αιν.

οίος δ έχ περάτων γαιηύχον ώχεανοίο

ερχεται Δέλιος φαεοίμβροτος ονρανυν εϊαω,

παμφαίνων, τραφερή δέ γελά πέριγαία, χαι αΐ&ήρ' 21•

τοίος έν Αργείοιοι τότ' ίσσντο Πηλέος νίό-ς. ' '

ω? δ£ χαί έν Τρώεααιν άρήίος ηίε Μέμνων,

Άρεί μαιμώωιτι πανείχελος, άμφί δέ λαοί

πφοφρονέως ίφέποντο, παρεαονμενοι βαοιλψ.

Αιψα δ' αο* άμφοτέρων δολιχαί πονέοατο 2ι5

'" Λ' ' φάλαγγες

Τρίχαν, χαί Λαναων μετά δ' επρεπον Αί&ιοπηνς•

αίν δ ίπεοον χαναχηδόν όμως, ατε χύματα πόντου,

πάατο&εν άγρομένων ανέμων, νπό χείματος ωξ$'

ολίήλονί δ' έδαίζον, έϋξέοτ^ς μελίχαιν

δάίλοντις, μετά δέ αφι γόος χαναχή τ« δεδηνι. 32ο
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ως δ' Βτ' Ιρίγδουποι ποταμοί μεγάλα στενάχωςιχ,

,*ις αλα χενόμενο^, 3τε λαβρότατος πέλει ομβρος '

ίχ Αιός,^ ευτ' άλίαατον έπί νέφεα χτνπέωαι

&τ)γομεν άλλήλοιοι, πάρος δ' 'έξέοσντ άυτμη•

225 ως τώνμαρναμένων, μέγ' ίπαίχοσί γαΊά πιλω&ν

Ψ°αψ &εαπεοίου δέ δι ψροςεαοντ' αυτί,,

σμερδαλέη • δεινόν γάρ αντεον άμφοτέρω$εν. ' ^ -.

ένϋ-' ΐλε Πηλείδης Θάλιον^ χαί αμΰμονα Μέντην,

αμψω ,'ιριγνώτω• βάλε δ' αλλων πολλά χάρηνα.

250 εντ ανεμος μελά&ροισιν ίποχ&όνιος έπορούςη '-

λαβρος, ίίφαρ δέ τε πάντα χατάχ&ονί,ς άμφιχίηίοα

ή( &$μέ&λων μάλα γάρ ξα περιτρομέει βαρύγαία-

"ς οι^γ έν χονίχο•ι χαιγριπον άϊεί πότμω',

α<*«5 Πψίωνος ' ό γάρ μέγα μαίνετο &νμ$. . '- [ '

2ί^ Ας $ αυτως ίτέρω&εν έί!ς πάίς Ήριγενεί^ς -"

Λργείους έδάίζε, χαχ$ έναλίγχιος α}^,

V ™ φέρει λαοίσιχαχόν, χαι αειχέα λΊμγ&<

πρωτον δ' ε)λε Φέρωνα διά ατέρνοιο ιντσας

Οονρατι λενγαλέω, έπί δ' ϊχτανε δίον''Ερεν&ον

340 αμφω έελδομένω πόλεμον χαί άειχέα χάομην,

οι Θρννν άμφενέμοντο παρ' Άλφεωϊο άεέ&ροις

χαι ρ νποΝέοτορι βΐ,ααν ί« Ίλίον Ιερόν %ατν.

τοιίοδ οπότ έξενάριξεν, έπώχετο Νηλέος νίόν, ' ' '

χτειναιμν μεμαως. του δ' Άντίλοχος &εαειδης '

2*5 προο& ελ&ών, ϊ&ννε μαχρόν .δόρν,. χαί οι αμ~^

τντ&ον άλενσμένοιο. φίλον δέ οί είλεν ίταίρον, -

Λι&οπα Μνρραοίδην. δ δέ χωαάμενος χταμένοιο, -

Λντιλόχω^επιάλτο, λέων ως όβριμό&νμος

χαπρίω, ος φα χαι αυτός έναντίον οίδι μάχεα^^ '
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ανδράαι, χαί ^ήρεσσι , πέλει δέ οί ααπετος δρα/> ' α5ο

ως δ &οως έπδροναεν. δ δ ενρείμινβάλεπέτρω

Άηίλοχος• τον ό" ο'ύτι λύ&η χέαρ, ουνεχ αρ αύιοϋ

άλγινόεντ άπάλαλχε φόνον χρατερή τρνφάλεια•

αμερδαλέον~δέ οί ητορ ένί ατή&εααιν δρίν&η,

βλημένον. άμφί δέ οί χόρυς ίαχε• χαί ρ" ϊτι μαλλον 2.55

μαίνετ' &ί Ιίντιλύχω • χρατερη δέ οί ϊζίεν άλχι') •

ιοννεχα Νέστορος νια, χαί αίχμητήν περ έόντα,

τνψεν υπέρ μαζοίυ • διηλααε δ' δβριμον ίγχος

ές χραδίην, &νητο'ίσιν οπτ] πέλει ωχίς ολε&ρος.

Του δ' υποδ^ω&έντος, αχος ΛαναοΊσιν ετνχ&η 260

Λααι, μάλιστα δέ πατρί περί φρένας ηλν&ε πένβος

Ματορι, παιδός εοίο παρ' δφ&αλμοΊσι δαμέντος.

ου γαρ δή μιρόπεασι •χαχωτερον αλγος ίπειαιν,

ί οτϊ παίδες ολωνται ίοϋ πατρός είσορδωντος.

τουνεχα, χοίί στερευαν άρηράμενος φρεαι ^ιμόν, α65

υχνντο, παίδός ίοίο χαχί) περί χηρί δαμέντος.

ζίχλετο δ' έαανμένως Θραονμήδεα, νόαφιν έόντα•

Οροο μοι , ω Θραούμηδες άγαχλεές, οφρα φονηα

οιίο χαοιγνητοιο, χαί νίεος ημετέροιο,

ηχροϋ εχάς αεύωμεν άειχέος, ηέ χαί αυτοί 2το

υμφ αύτω ατονόεαααν -όναπλήσωμεν οίζύν.

•> δί οοι εν ατέρνοιαι πέλει δέος, ον αύ γ έμεΊο

νώς ϊφυς, ουδ' έσσί Περιχλνμένοιο γενέ&λης,

οί τε χαί Ήραχληί χαταντίον ελ&έμεν ετλη.

αλλ αγε δή πονιώμε&' , Ιπει μέγα χάρτος ανάγχη ^5

ηολλάχι μαρναμένοιαι χαί ούτιδανοίαιν όπάζει.

ίίς φάτο, του δ' άί'οντος ύπύ φρεοί σύγχντο

. &νμό$

Γ
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ηέν&ΐαι λενγαλέοισιν αφαρ δέ οί ")λν&εν αγχι

Φηρεός, ον φα χάί αίτόν , άποχταμένοιο ανωχτος,

ι8ο είλεν αχος• χρατεροίο δ' εναντία δηριάαο&αι

Μέμνονος ώρμή&ηααν αν αίματόεντα χνδοϊμόν.

ως δ' οταν άγρεντηρες ανά πτύχας. ϋληέαοας

ονρεος εύρνβάτοιο λιλαιδμενοι μέγα -^')}'?ί,

ί) ανός, ί) αρχτοιο χαταντίον άιαοονσι,

285 χτεινέμεναι μέμαατες • δ δ' άμφοτέρωα' έπορονοως

-&νμϋι μαιμώωντι, βίην άπαμϋνεται ανδρων

ως τδτε χαί Μίμνων φρόνειν μέγα. τοί δέ οί αγχι

ηλν&ον. αλλά μιν ουτι χαταχτανέειν έδόναντο

μαχρΐ)οι μελίτισιν. άπέπλαγχ&εν γάρ οί αιχμάί

χψοτηλε χρόος• μάλα γάρ πον άπέτραπεν Ήριγένεια.

δούρατα δ' ούχ άλίως χαμάδιςπεαεν άλλ' δ μενώχα

έμμεμαώς, χατέπεφνε Πολύμνιον, νια Μέγητος,

Φηρεός δβριμό&νμος• δ δ' ϊχτανε Ααομέδοντα.„.

Νέστορος οβριμος νίός, άδελφειοΊο χολω&είς,

ας)5 ον Μέμνων έδάίξε χατά μό&ον, άμφί δ' αρ' αυτω

χερσιν νιΐ' άχαμάτχαι λύεν παγχάλχεα τεύχη,

οντε βίην άλέγων Θραονμηδιος, οντε μεν έα&λοϋ

Φηρέος, οΰνεχα πολλόν υπείροχος. οί δ' ατε &ωε,

άμφ ίΧαφον βεβαωιε, μέγαν φοβέοντ•ο. λέοντα,

3οο ούτι πρόαω μεμαωτ' ίτι έλ&έμεν. αίνά δί Νέστωρ,

έγγύ&εν είσορόων, δλοφνρετο ' χέχλετο δ' αλλους

σφοίς ετάρους δη'ί'οιαιν έπελ&έμεν ίιν δέ χαί αΰτός

ωρμαινεν πανέεο&αι ιίφ' αρματος, οννεχ αρ' αίτον

παιδάς άποφ&ιμένοιο πο&\ ποτί μωλον άγεαχε,

5ο5 πι<. ι> δϋναμιν. μέλλεν δέ φελω περί παιδί χα» αύτύς

χείο&αι δμως χταμένος, έναλίγχιον, ει μή αρ' αυτόν
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Μέμνων όβριμό&νμος έπεααύμενον προαέειπεν,

αίδεα&είς ανά &νμόν δμήλιχη πατρός έοίο '

Ώ. γέρον, ον μοι ίοιχε χαταντία αείο μάχεα&αι,

πρεαβντε'ροιογεγωτος, έπεί γε μεν οίδα νο%ααι. 3ιο

η γαρ εγωγ έφάμην σε νέον χαί άρήίον ίίνδρα

άντιάαν δη''ίοισι' &ραοός δέ μοι ϊλπετο -{Ηιμός,

χειρός έμης χαί δονρός έπάξιον εμμιναι εργον •

αλ£ άναχάζεο τηλε μόγον, στνγεροί> τε φόνοιο•

χάζεο, μή αε βάλοιμι, χαί ονχ έ&έλων περ άνάγχτ), 3ι5

μηδέ τεώ περί παιδί πέοχς, μεγ' αμείνονι φωτί

μαρνάμενος , μή δή σε χαί αφρονα μν&ησαη'ται

ίνέρες. ον γαρ ίοιχεν υπερτέρω άντιάαο&αι.

"ίΙς φάτυ• τον δ 'ετέρω&ι γέρων ί)μείβετομν&ω•

Λ Μέμνων, τά μεν αρ πονέτώαια πάνι' αγορεύεις. 320

ον μεν γαρ διμοισι πονεύμενον ε'ίνεχα παιδός

άιρραίνειν ερίει τις, άνηλέα παιδοφονηα

ηχρον ίχάς αεϋοντα χατά μό&ον. ώς οφελόν μοι

άλχη ετ εμπεδος >)εν, ίνα γνώης εμόν ΐγχος.

νύν δέ σν μεν μάλα πάγχν μέγ είχεαι, οίινεχα &νμός 025

&αρσαλέος νέον ανδρός , έλαφρότερόν τε γόημα.

τω ρα χαί, υψηλά φρονέων, άποφώλια βάζεις,

μ δέ μοι ήβώωντι χατ άντίον είληλού&εις,

ονχ αν τοι χεχάροντο φίλοι χρατερω περ έόντι • ,

Λν δ' ως τίς τε λέων υπό γήραος άχ&ομαι αίνού, 53ο

Ιν τε χύων στα&μοίο πολνρρήνοιο δίηται

&αρσαλέως• δ δ αρ ούτι, λιλαιόμινός περ, αμόνι>

ο! αυτά• ον γάρ οι ιτ' 'ίμπεδοί είσιν οδόντες,

οϋδε βίη, χρατερόν δρ χρόνω αμολόνεται ητορ.

ί{ ίμοι'ονχ ϊ« χάρτος ενί στή&εααιν βρωριν, 33ί
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οϊόν περ τοπάροι•&εν- ομως δ'ίτι φέρτερός είμι

πολλών άν&ρώπων , παίροιαι δέ γηρας ϋπείχει.

Λς ειπών, από βαιόν έχάααατο. λείπε δ' αρ' νια

χείμενον έν χονίχοιν, έπεί νν τοι ονχ ίτίπάμπαν

34ο γναμπτοίς έν μελέεαοι πέλε σ&ένος, ως τοπάροι&ιν

γήραί γάρ χα&ΰπερ&ε•πολντλήτω βεβάρητο..

ως δ αυτως άπύροναεν έύμμελίης. Θραανμήδης,

Φηρεός ϊ' όβριμό&νμος,, ίδ' άλλοι πάντες εταίροι,

δειδιότες. μάλα γάρ σφιν έπώχετο λοίγιος άν•ήρ.

545 'Λςδ' 'ότ από μεγάλων ορέων ποταμός βα&νδίνι)ς

χαχλάζων φορέηται άπειρισίω δρνμαγδω,.

όππότε σνννεφές ηααη επ' άν&ρώποισι τανύαο»/

Ζευς χλονέων μέγα χέΐμα , περιχτυπέονσι τε πάνττ)

βρονταί όμως στεροπτ)σιν , , αδην νεφέων αννιόντων

55ο •&εαπεαίων, χνελαι δέ περιχλίζονται αρονραι,

όμβρον έπεαονμένοιο δνσηχέος, άμφί δέ μαχραί

αμερδαλέον βοόωαι χατ ονρεα πάντα χαράδραι '

ως Μέμνων αεύεαχεν έπ χόνας Έλλησπόντου

Αργιίους• μετόπιο&ε δ' έπισπόμενος, χεράίζε.

555 πολλοι δ' έν χονίχοι χαι αίματι &νμόν ϊλειπον,

Λι&ιόπων υπό χεραί• λί&ρφ δ' έφορύνετο γαία

όλλνμένων Ααναίάν. μέγα δ' έν φρεαί γή&εε Μέμνων

αιέν έπεοούμενος δψων ατίχας. άμφί δέ νεχρων

ατείνετο Τρώίον ουδας• δ δ' ονχ άπέληγε χνδοιαον•

36ο ελπετο γάρ Τρώεαοι φάος, Λαναοίσι δέ πημα

ΐααεα&• . άλλα έ μοΊρα πολύστονος ηπερόπευιν

έγγύ&εν ίαταμένη, χαι έπί χλόνον δτρόνοναα.

αμφι δέ οι &εραποντες έϋο&ενέες πονέοντο,

Άλχνονεός, Ννχιός τε, χαίΆοιάδης έρί&νμος,
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αίχμηνής τε Μένεχλος, Άλέξιππός τε, Κλάδων τε, 365

άλλοι τ 'ιωχμοΊο μεμαότες, οί φα χαί αΰτο>

χαρτόναντ άνά δηριν, έω πίαννοι βαοιλψ.

χυϊ τότε δή ρα Μένεχλον επεαανμενον /Ιαναοίοι

Νηλείδής χατέπεφνεν. δ δ\, άσχαλόων ετάροιο,

Μέμνων δβριμό&νμος ένγ,ρατο πονλύν ομιλον. 370

ώί δ' οίε τις χραιπν^αιν επιβρίατ) έλάφοιαι

&ηρητήρ εν ορεααι, λίνων ενταα&εν έρεμνων,

ίλυδόν άγρομέντ)θ~ιν ες νατάτιον δόλον ίίγρης

υιζηων ιότητι, χννες δ επιχαγχαλόωαιν,

πυχνόν νλαχτιόωντες• δ δ' έμμεμαώς υπ' αχοντι Ζγ5

χψμάαιν ωχντάττ)θι φόνον υτονύεντα τί&ησιν

ω,• Μέμνων έδάίζε πολόν ατρατόν. άμφι δ' εταίροι

γή&εον Αργείοι δέ περιχλντον ανδρ' έφέβοντο,

<"ϊ δ' δπότ έξεριπόντος άπ' ονρεος ήλιβάτόιο

πέτρου άπειρεαίοιο, τον νψό&εν άχάματος Ζευς 38ο

<*Ρ]Ι από χρημνοίο, βαλών ατονύεντι χεραυνω,

τον δ' αρ'ανά δρνμάπνχνά,χαιίιγχεαμαχρα,φαγέντος

βηαααι έπιχτυπέονοι, περιτρομέοναι δ' άν νλην,

Ει πον μηλ' υπένερ&ε χνλινδομένοιο νέμονται,

>Ι βόες, ή'ε τι αλλο, χαί έξαλέονται ίόντος *"'"

(ίιπήν άργαλέην χαί άμείλιχον• όις αρ ίίχαιοί

Μέμνονος οβριμον εγχος έπεαανμένοιο φέβοντο.

Καί τότε δή χρατεροίο μόλε σχεδόν Αίαχίδαο

Λι'στωρ• άμφι δέ παιδί, μέγ άχννμενος, φάτομϋ&ον

ίΐ Άχιλεϊι, μέχά 'ε'ρχος έϋα&ενέων Άργείων, 3γ)0

ωλετό μυι φίλος νιος, ί'χει δέ μοι ϊντεα Μέμνων

τι&νεότος • δείδω δέ χννων μή χϊιρμα γένηται.

αλλά &οως έπάμννον, έπεί φίλος, ο ς τις εταίρου
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μίμνηται χταμένοιο, χαί αχνυται ονχ ετ ιόντος.

3<)5 "&ί φάτο•τοϋ δ'ά'ίοντος υπό φρένας ϊμπεαε πέν&ος

Μέμνονα δ' ως ένόησεν ανά οτονόεντα χνδοιμόν

Άργείους ίληδόν υπ εγχεί δηίόωντα,

αύτίχα χάλλιπε Τρωας, ααους υπό χερσί δάϊξιν,

άμφ αλλ^σι φάλαγ'ξι, χαι, ίοχανόων πολέμοιο,

\οοηλν&έν οί χατέναντι, χολούμενοςΆντιλόχοιο

>;<5' αλλων χταμένων. ο δ' αρ' έίλετο χείρτσι ηέτρην,

την ρα βροτοί &έααν ονρον έϋστάχνυς πεδίοιο,

χαί βάλεν άχαμάτοιο χατ άαπίδα Πηλείωνος

δίος ανήρ' 6 δ' αρ' , οντι τρέαας περιαήχια πίτρην,

4ο5 αύτίχο) οίαχεδόνηλ&ε, μαχρόν δόρν πρόο&ετιτοάνων,

πεζός, έπεί ρά οί 'ίπποι ϊσαν μετόπιο&ε χνδοιμοϋ'

χαί οί δεξιόν ωμον υπέρ αάχος έατνφέλιξεν •

ος δέ, χαί ουτάμενος, άταρβίί μαίνετο &νμω,

„ τύψε£ αρ Λίαχίδαο βραχεονα δονρί χραταιω'

4ιο το7ι δ . έχύ&η φίλον α)μα, χάρη δ αρ' 'έτώαιον ί)ρως,

χαί μιν ίίφαρ προαέειπεν υπερφιάλοις έπέεαοιν •

. Νυν α όΐω μόρον αίνόν άναπλήαειν υπ όλέ&οω,

χζραίν έμί,σι δαμέντα, χαί ονχ 'ίτι μωλον άλύξακ

..σχέτλιε, τίπτε αν Τρωας άνηλεγέως υλίεαχις,

4ι5 πάντων ενχόμενος πολύ φέρτιρος ϊμμεναι άνδρων,

μητρός τ α&ανάτης Νηρη'ίδος1 άλλά αοι ηδη

ηλν&εν αίσιμον ημαρ, έπεί &εό&εν γένος είμ},

Πους οβριμος υιός, ον ε'χαο&ι λειριόεοααι

Μοπερίδες &ρέψαντο παρά ρόυν ωχεανοίο.

43ο τυυνεχα αευ χατά δηριν άμείλιχον ονχ άλεγίζω,

είδώς μητέρα δίαν, 'όαον προφερεοτέρα εαύν

Τΐηρείδος, τής αυτός έπϊνχεαι ίχγονος ε)κιι.
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η μεν γαρ μαχωρεασι χαι άν&ρώποισι φαείνει•

17) επί πάντα τελείται, άτείρεος ενδον ' Ολύμπου,

εα&λά τεχαί χλντά ΐργα, τά τ άνδράαι γίνκί 'όνειαρ• 425

η δ' εν άλός χεν&μωαι χα&ημένη άτρνγέτοιαιν,

ναίει όμως χήτεαοι, μετ' 'ιχ&νσι χνδιόωαα,

υπρηχτος χαί αίατος• έ?ώ δέ μιν ουχ ιελεγίζω,

ονδέ μιν ά&ανάττισιν έπονρανίτ)οιν ε'ϊαχω.

Ιλςφάτο. τόν δ ένένιαπε •&ρααύς πάίς Αίσχίδαο• 43ο

Λ Μέμνον , πί) νυν σε χαχαΐ φρένες έξορό&νναν

ιλ&έμεν άντί' εμείο, χαί ες μό&ον ίοοφαρίζειν1

ος αέο φέρτερός ειμι βή, γενεί) τε, φνί) τε,

Ζηνός υπερ&ύμοιο λαχών άριδείχετον αίμα,

χαι α&εναροϋ Τϊηρηος, ος είναλίας τέχε χούρας > 435

Χηρείδας, τάς δή ρα &£θΣ τίονο' εν Όλύμπω,

τιαοάων δέ μάλιστα Θέτιν χλντά μητιόωααν,

υννεχα που Λιόννοον ίοίς ΰπέδεχτο μελα&ροις,

ήππότε δειμαίνεαχε βίην δλοοΊο Ανχούργον

ηδέ χκί ως 'Ήφαιατον, έν'φρονα χαλχεοτέχνην, 44ο

δέξατο ο'ισι δόμοισιν απ Ούλύμποιο πεαόντα•

αυτόν τ 'Αργιχέραννον οπως ύπελύσατο δεαμων •

των μιμνηαχόμενοι πανδερχέες Οίρανίωνες,

μητέρ' εμην τίοναι Θέτιν ζα&έω εν Όλύμπω. '

ρώσχ δ' ώς &εός εατιν, έπην δόρν χάλχεον ιϊαω 445

ϊ'ς τεόν ηπαρ ίχηται, έμβ βεβλημένος άλχ#.

Εχιοραγάρ Πατρύχλοιο, αέδ' ΙάντΟ.όχοιο χολφ&εις,

τίαομαι• ου γάρ ίίλεαοας άνάλχιδος ανδρός εταίρον.

&λλά τί νηπιάχοιαιν ευιχότες άφραδέισσιν,

Μιαμεν, ημετέρων μν&ενμενοι 'ίργα τοχήων, 45ο

ίδ' αυτών1 εγγός χαί'Άρης, εγγός δε χαί άλχή•
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"Ι1ς ειπών, παλάμχαι λάβεν πολνμήχετον αρρ,

Μέμνωνδ' αΰ& ετέρω&ε, χαί οτραλέωςουνόρουααν

χυπτον δ' άλλήλων, αμοτον, φρεαί χνδιόωντες,

455 αοπίδας, ας "Ηφαιστος υπ αμβροσίτ) χαμε τεχνχ,

πνχνά σννα'ίοοοντις• έπέψανον δέ λόφοισιν

αλλήλαις ίχάτερ&εν έρειδόμεναι τρνφάλειαι.

Ζευςδέμέγ' άμφοτέροισι, φίλα φρονέων, βαλι χάρτος,

τεύξε δ' αρ' αχαμάτους, χαί μείζονας, ουδέν δμοίους

46ο άνδράαιν, αλλά &εοίαιν • "Ερις δ' επεγή&εεν άμφοίν.

οί δ' αιχμήν μεμαωτες ά'φαρ χροός εντός ελάοααι,

μεααηγΰς υάχεός τε, χαί νψιλόφυυ τρνφαλείης,

πολλάχις Ι&όνεαχον έόν μένος• αλλοτε δ' αυτέ

βαιόν υπέρ χνημίδος, ίνερ&ε δέ δαιδαλέοιο

465 &ώρη-χνς, βριαροίσιν άρηρύτος άμφί μελέσαιν,

αμφωέπειγόμενοι• περί δέ σφ)σιν ίίμβροτα τεύχη

αμφ' ωμοις άράβηαε• βοή δ' 'ίχιτ άι&έρα δίον

Τρώων, Αι&ιόπων τε, χαί Άργείων έρι&ύμων,

μαρναμένων έχάτερ&ε• χόνις δ' υπό ποοοίν όρώρει

^7° αΧ°'? *ί ούρανόν εύρόν, επεί μέγα χίνυτο ίργον.

Εντ ομέχλη χατ ορεαφιν όρινομένου νετοίο,

ο;ιπόχε δή χελάδοντες ένιπλή&ονται ενανλοι . - -

νδατος έοσνμένοιυ , βρέμει δ'ίίρα πασα χαράδρ•η

ασπετον, οί δ' αρα πάντες έπιτρομέονσι νομηες

^5 χειμάρρους, όμέχλην τε, φίλην όλμοίαι λύχοιαιν

ηδ' Άλλοις &ήρεασιν, ναους τρέφει αόπετος νλη '

α>ς τΰν αμφί πόδεοσι χόνις πεπότητ άλεγεινή,

η ρά τε χαί φάας ήϋ χατέχρνφεν ήελίοιο,

αί&έρ' έπισχιάονσα ' χαχή δ' ίπεδάμνατ οίζυς

48ο λαοός , έν χονίχ τε, χαί αινομόρω νσμέντ).
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χαι την μέν μαχάρων τις άπώαατο δηϊυτητος

έοσνμένως • ολοαι δέ &οχς ίχάιερ&ε φάλαχγας

Κηρις έποτρύνεαχον, άπειρέοιον πονέεα&αι

δηριν άνά ατονόεανσν Άρης δ' ου ληγε ψόνοιο

λενγαλέον, πάνττ) δέ πέριξ έφορννειο γαία 485

αιματος εχχνμένοιοι μέλας δ' έπετέρπετ' "Ολε&ρος•

ντείνετο δέ χταμένων πεδίον μέγα, ίππόβοτόν τε,

δππόοον άμφί ρυαΊς Σιμόεις χαί Σάν&ος έέρνει,

'Ιδι)&εν χατιόντες ές ίερον Έλλήσποντον.

'Αλλ,' οτε δη πολλη μέν ίίδην μηχύνιτο δήρις 4ηο

μαρναμένων, ισον δέ μένος τέτατ' άμφοτέροιαι,

δ') τότε τοίς γ άπάηυ&εν 'Ολυμπιοι είοορόωντες,

οί μέν &νμόν ετερπον άτειρίί Πηλείωνι,

οί δ> ά'ρα ΤΊ&ωνοίο χαι Ήοϋς ν•ίε'ί δίω •

ίψό&ε <5' ουρανός εύρυςυπέβραχεν άμφί δέ πόπος ±$5

ίαχε • χνανέη δέ πέριξ έλελίζετο γαία

υμφοτέροιν ύ•πύ ποααί• περπρομέοντο δέ πίίααι

άμφί Οέτιν ΐνηρηος υπερ&ύμοιο &ύγατρες

οβρίμον άμψ Λχιληος, Ιδ αοπετα δειμαίνοντο.

δείδιε δ' 'Ίίριγένεια φίλιο περί παιδι χαί αυτή, £οο

'ίπποις εμβεβανϊα δι αί&έρος• αί δί οί άγχι

ΙΙελίοιο &νγατρις ε&άμβεον ίατηνίαι

&εοπέοιον περί χύχλον, ον ήιλίω άχάμαντι

Ζευς πόρεν εις ένιαντόν έ'νν δρόμον ,. ω πέρι πάντα

ζώει τε, φ&ινύ&ει τε, περιπλομένοιο χατ ήμαρ δοί

ναλεμέως αιώνος, ελιααομένων ενιαντων.

"αί νύ χε δη μαχάρεααιν αμείλιχος ίμπεαε δηρις,

ιί μή νπ' έννεαίτ\οι Αιδς μεγαλοβρεμέταο

δοιαί αρ' άμψοτέροιαι &οως ίχάτιρ&ε παρέστατ

η 3
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ΒιοΚηρες• έρεμναίη μεν ΐβη πού Μέμνονος ιβορ,

φαιδρή δ' άμφ' Άχιληα δα'ιφρονα• τοι δ έσιδόντες

ά&άνατοι μέγ α'ΰααν • αφαρ δ' έ'λε τούς μεν άνίη

λενγαλέη, τους δ' ην χαί άγλαόν ελλαβε χάρμό£&'

ηρωες δ' εμάχοντο χα&' αίματόεντα χνδοιμόν, -.

5ι5 εμπεδον, ουδέ τι Κηρας έποιχομ&ας ένόησαν,

&νμόν χαί μέγα χάρτος έπ άλλήλοισι φέροντες'

φαίης χε στονδεντα χατά μό&ον ή'ματι χείνω

μάρναο&', ηε Γίγαντας άτειρέας, ηε χραταιούς

Τινηνας' ο&εναρή δ' αρ' επί οφισι δηρις όρώρει,

' 5αο η μεν οτε ξιφέεοοι αννέδραμον, η δ' δι£ λάας

βάλλον έπεοούμενοι περιμήχεας • ονδέ τις αυτων

χάζετο βαλλομένων, ούδ' ίτρεααν, αλ£ ατε πρωνες

εαταοαν αδμηνες, χαταείμενοι ααπετον άλχήν

αμφω γάρ μεγάλοιο Αώς γένος εύχετόωντο•

διδ τουνε^αρα αφίοι δηριν ϊαην ετάννοαεν Έννω, • ,

πολλύν έρειδομένοισιν επί χρόνον, ίν δαϊ χείνΐ),

αντοίς, ήδ' ίτάροιοιν αταρβέαιν, οί•μετ άνάχ•των

νωλεμέως πυνέοντο μεμαότις, αχρι χαμόντων

αιχμαι ανιγνάμφ&ησαν έν άσπίσιν ' ουδέ τις ηεν

53ο &εινομένων Χχάτερ&εν άνούτατος, αλλ' ΰιρα πάντων

έχ μελέων είς ονδας απέρρεεν α)μα χαί ίδρώς,

αίεν έρειδομένων • χεχάλνπτο δέ ^αία νέχνοοιν,

ονρανός ως νεφέεαοιν, ές αίγοχερηα χιόντος

ήελίον, οτε πόντον υποτρομέει μέγα ναύτης•

535 τους δ' •ίπποι χρεμέ&οντες, επεαονμένοις αμα λαοΊς,

τε&νεότας ατείβεοχον, ατ' Άοπετα φύλλα χατ αλοη

^εί^αιοί αρχομένου, μετά τηλε&όωααν όπώρην.

01 δέ πον έν νεχύεααι χαι α'ι'ματι δηριόωντο
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νΙήις μαχάρων έριχνδέις, ονδ' απέληγον

αλλήλοις χοτέοντες.Έρις δ' 'ί&νιε τάλαντα 54ο

νσμένης άλεγεινά. τά δ ονχ ετι )σα πέλοντο '

άλλ' ϋρα Μέμνονα δίον υπό στέρνοιο &έμε&λα

Πηλείδης οντησε' το δ αντιχρν μέλαν άορ

έξέ&ορε• του δ' αιψα λύ&η πολνήρατος αιών

χάππεαεδ' εις μέλαν α'ψα• βράχεδέοίαοπετατείχι),ίι5

γαία δ' επεαμαράγηαε, χαί άμφιφόβη&εν εταίροι.

τον δ' ίίρα Μνρμιδόνες μεν έαύλεον άμφί δέ Ύρωις

ψεύγον • ό δ' αίψα δίωχε, μένος μέγα λαίλαπι )νσς.

/Ιώς δ' εατονάχησε, χαλνφαμένη νιφέεοσιν,

'>χλίιν&η δ' ίίρα γαία• &οοί <5' ίίμα πάντες α'ίβαι, 55ο

ί")τρός έφημοοϋν'ισι, μέτ) φορέοντο χελεύ&ω

ες πεδίον Πριάμυιο, χαί άμφεχέοντο &ανόντι,

οι χαί άνηρείψαντο &οως Ήώϊον ϊ)α,

χαί ί φέρον πολιοίο δι ψρος• αχνντο δέ σφι

&νμός, άδελφειοΊο δεδουπότος• αμφί δ' ίίρ αι&ήρ 555

ιατενε . τοϋ δ' έπι γαίαν 'όααι πέοον αιματοεασαι

έχ μελέων ρα&αμιγγες, εν αν&ρώποισι τέτνχται

αΐιμα χαί ίααομένοες • τάς γαρ &εοί, αλλο&εν ,ίλλην,

•<ί εν αγειράμενοι, ποτα^όν &έσαν ήχήεντα,

τον ρά τε ΙΙαψλαγονειον ίπιχ&ονιοι χαλέοναι δυο

πάντες, οοοι ναίονοι μαχρης υπό δειράαιν "Ιδης•

°5 τε χαί αίματοεις τραφιρήν επινίααεται α'ιαν,

όαπότε Μέμνονος ημαρ Γ>; λνγρον , ώ ένί χεΊνος

ϊάτ&ανε• λενγαλεη δέ, χαί ασχετος εαουται οδμή

ίίΐδατος• φαίης χεν Ϊ& ϊλχεος οίλομένοιο 565

ην&ομένους ιχωρας άποπνείειν άλεγεινόν.

υίλά τό μεν βουλ^αι &εων γένε&' • οι ύ' «ιιι'τοντβ
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ΊίοΙς οβριμον νια &οοί φορέοντες άητρα

ιντ&όν υπέρ ναίψ;, δνοφερτ} χεχαλνμμένον ορφνχ.

570 Ονδέ μεν Αι&ιοπηες, άποχϊαμένοιο αναχτος,

νόαφιν άπεπλάγχ&^σαν, επεί &εος αιψα χαί αΰτοί'ί

ι)γε, λιλαιομένοιοι βαλών τάχος, οιον εμελλον - '

οι! μετά δηρόν εχοντες, υπήέριοι φορέεα&αι.

τοννεχ' εποντ ύνίμοιαιν, όδνρόμινοι βαοιληα•

Β•ι5 ως δ οταν άγρεντηρος, ενί ξνλ&χοισι δαμέντος,

7) σνός ηέ λέοντος \)πό βλοσνρΐ)οι γένναοι,

σωμ άναγειρόμενοι μογεροι φορίοναιν εταίρο»

άχνύμενοι, μετά <5ε σφι χύνες, πο&έοντες Άναχτα,

χνυζη&μφ εφέπονται, άνιηρης ΐνεχ' αγρης•

58ο ως ο'ί γε προλιπόντες άνηλέα δψοτητα,

. λαιψηροΊς έφέπονιο μέγα ατενάχοντις αήταις,

αχλύί &εαπεοίχ χεχαλνμμένοι. άμφι δέ Τρωες

χαι Λαναοι &άμβησαν, ίίμα οφετέρω βααιληί

πάντας άίατω&έντας• άπειρεοίτ) δ' ανά \Η'μ6τ

685 άμφαοίτ) βεβδληντο. νέχνν δ' άχάμαντες άηται

Μέμνονος άγχεμάχοιο &έσαν, βαρέα στενάχοντες,

πάρ ποταμοΊο ρέε&ρα βα&νρρόυυ Λίοήποιο,

ρχι τε Ννμφάων χαλλιπλοχάμων πέλ'ει αλοος

χαλόν, Ό δή μετόπιο&ε μαχρόν περί αημ έβάλοντο

590 Αιαηποίο &ύγατρες, αδην πεπνχαομένον Ζλβ

παντοίχ. χαί πολλά &εαι περιχωχύσαντο,

νίεα χνδαίνονσαι εϋ&ρόνον Ήριγενείης.•

ά'νσετο δ' ηελίοιο φάας, χατά δ' ηλν&εν ΊIώς

ονρανό&εν, χλαίοναα φίλον τέχος ' άμφι δ αρ αντχ

595 χονραι εϋπλόχαμοι δνοχαίδεχα, τροι μέμηλεν

α«>' έλισοομένον'ϊπερίονος αίηα χέλεν&α,
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>ίξ τϊ, χαί ήριγένεια, χαί εχ /Ιιος όππόαα βονλης

γίγνεται, ον περι δίψα χαί άρρήχτους πνλεωνας

στρωφωντ' 'ε'ν&α χαι εν&α, πέριξλνχάβανταφέρονααι

χαρποίοι βρί&οντα, χνλινδομένον περί χύχλον 6οο

χειμωνας χρνιροίο, χαί ιίαρος άν&εμόεντος,

ηδέ &έηους ερκτοΊο, πολναταφύλοιό τ όπώρης.

αί τότε δή χάτέβησαν άπ' αι&έρος ηλιβάτοιο,

αοπετ όδνρύμεναι περί Μέμνονα, αύν δ' ίίρα τ>?σι

Πληίάδες μϋροντο, περίαχε δ' ονρεα μαχρά, 6ο5

χαι ρόος Αίσήποιο, γόος δ' αλληχτος ορώρει.

η δ' άρ' ένί μέσσχαιν, έω περί παιδί χν&είαα,

μαχρόν άνεατονάχηαε πολίατονος Ήριγένεια '

'Λλεό μοι, φίλε τέχνον 'εχ δ' αρα μητέρι πέν&ος

άργαλέον περί&ηχας• εγώ δ ού, αε'ίο δαμέντος, 6ι0

τλήσομαι ά&ανάτοισιν επονρανίοιαι φαείνειν,

ι'ιλλά χαταχ&ονίων έσδίοομαι αίνά βέρε&ρα,

ψνχη οπον οίο νόαφιν άποφ&ιμένον πεπόιηναι,

πάντ' επιχιδναμένον χάεος, χαί άειχέος ορφνης,

όφρα τι χαί Κςονίδαο περί φρένας αλγος ίχηται. 6ι5

ον γαρ ατιμοτερη Νηρηίδας, ί) Αιός αύτον,

πάντ' επιδερχομένη, πάντ' ες τέλος αχρις αγοναα•

μαψιδίως ' οντ' αρ χεν έμόν φάας ώπίαατο Ζευς.

ιουνεχ υπδ ζόφονείμι• Θέτιν δ' έπ "Ολνμπον άγέο&ω

εξάλός, οφρω χϊεοίυι χαί άν&ρώποισι φαείντ)• 62ο

αντάρ έμοι ατονόεααα μετ ονρανόν εύαδεν ορφνη,

μη ίνα αείο φονηί φάας περί σωμα βάλοιμι.

'Λςφαμένης ρέε δάχρν χατ αμβροσίοιο προσωπον

[ίιηίω ποταμοί εναλίγχιον. άμφ\ δέ νεχρω

ίιίιιτο γαία μέλαινα• αυνάχνντο δ' άμβρνσίη Ινύξ6»5
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παιδί φίλ)Ι, "αί πάντα χατέχρνφεν ονραιος άστρα

άχλύί χαί νεφέεααι, φέρειν χάριν Ήριγενείτ).

Τρωες δ' αατιοςίνδον εααν περί Μέμνονι&νμο

άχνύμενοι • πά&εον γαρ δμως ετάροιαιν αναχτα.

63ο ουδέ μεν Άργείοι μέγ' εγή&εον , άλλα χαί αυτοί,

ίν πεδίω χταμένοιαι παρ άνδράαιν αύλιν εχοντες,

άμφω, έϋμμελίην μεν Άχιλλέα χνδαίνεαχον,

'Αντίλοχον δ' αρα χλαίον εχον δ' αμαχάρματι πέν&ος.

Πανννχίη δ' άλεγεινόν άνεατονάχιζι γοωαα

635'/2ώί• άμφί δέ οί χέχντο ζόφος• ονδ' ϊη &νμω

άντολίης άλέγιζε, μέγαν δ' ηχ&βρεν Όλνμπον •

αγχι δέ οί μάλα πολλά ποδωχεες εατενον ίπποι,

γαΊαν έπιστείβοντες άναν&έα, χαί βαοίλειαν

άχννμένην δρόωντες, ίελδόμινοι μέγα νόατου.

64ο Ζευς δ' αμοτον βρόντησε χολούμενος• άμφι δέ γαία

χινϊί&η πέρι πααα• τρόμος δ' ϊλεν αμβροτονΉω.

τον δ' αρα χαρπαλίμως μελανόχραες Αι&ιοπηες

&άψαν άδνράμενοι. τους δ' Ηριγένεια βοωπις,

πολλ δλοφνρομένους, χρατεροϋ περί σήματι 'παιδΰς

645 οιωνους ποίησε, χαί ψρι δωχε φέρεο&αι•

τους δή νυν χαλέονσι βροτων άπερείσια φνλα

Μέμνονας• ο'ί ρ' ίτι τύμβον επί αφετέρου βααιληος

έαανμενοι γοόωαι, χόνιν χα&ύπερ&ε χέοντες

σηματος• άλλήλοις δέ περιχλονέονσι χνδοιμόν,

65ο Μέμνονι ηρα φέροντες• δ δ' ιίν'Αίδαο δόμοισιν,

ηί που εν μαχάρεαοι χατ Ήλύαιον πέδον αίης,

χαγχαίάα1 χαί &νμόν ιαίνεται άμβροτοςΉώς

δερχομένη • τοίσιν δέ πέλει πόνος, άχρι χαμόντες

£>ί ίνα δχωαωνται ανά χλόνον, ηέ χαι ίίμφω .
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πότμον άταπλι'ιοωοι, πονεΰμενοι άμφις αναχτι. 655

Καί τά μεν, έννεαίτιαι φαεαφόρον Ίίριγενείης,

οιωνοί τελέοναι &οοί. τότε <Γ Άμβροτνς '/Ιώς

οίρανόν είαανόροναεν ομίάς πολναλδέαιν "Λραις,

αί ρά μιν ουχ ε&ίλονααν άνήγαγον ές Λιός ονδας,

παρφάμεναι μύ&οιοιν, οοοις βαρύ πέν&ος υπείχει, 66ο

χαί περ ετ άχννμένφ>• η δ' ου λά&ε&' οίο δρόμοιο•

,δείΐιε γαρ δή Ζηνός αδην ίίλληχτον ενιπήν,

£ξ ου πάντα πέλονται, οα ωχεανοίο ρέε&ρα

έντός ΐχει, χαι γαία, χαί αί&ομένων εδος αατρων.

της ρα ΠΧηίάδες πρότεραι ΐααν • η δέ χαί αυτι), 665 '

αί&ιρίας ωίξε πϋίας• έχέδαααε δ' αρ' αΧγλην,
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ΒΙΒΑΙΟΝ Γ.

^4υτάρ, έπεί φάας ηλ&εν ίϋ&ρόνονΉριγενείης,

6η τύτ αρ Άντιλ&χοιο νέχνν ποτι νηας ενειχαν

αίχμηταί Πίλιοι, μεγάλα ατενάχοντις άναχτα '

χαί μιν ταρχϋααντο παρ >)όαινΈλληαπόντον,

5 πολλά μά£ άχννμενοι • περί δ' ϊοτενον οβριμοι νιες

Αργε'ηαν. πάντας γάρ άμείλιχον αμφιχε πέν&ος

Τίέστορι ηρα φέροντας• δ δ' ον μέγα δάμνατο&νμά).

άνδρός γάρ πινντοίο, πιρί φρεαί τλήμεναι αλγος

ΰαρααλέως, χαί μή τι χατηφιόωντ άχαχηο&αι*

ιο/Ιηλιίδης δ ' ίτάροιο χολούμενος Άντιλόχοιο,

ομερδνόν έπί Τρώεααι χορύσαετο.• ίοί δέ χαί αυτοί,

χαί πιρ ϋποτρομέοντες έύμμελίην Άχιληα,

τείχεος έξεχέοντο μεμαότες, οννεχ ίίρα αφι

Κηρες έπί οτέρνοιαι &ράαος βάλον. η γάρ ίμελλ&ν

λ5 πολλοί άνοοτήτοιο χατελ&έμεν Αίδωνήος,

χεραιν υπ Αίσχίδαο δα'ίφρονος, ύς ρα χα* αυτος

φ&εΊο&αι δμως νμιλλε παρά Πριάμοιο πόλψ.

αιψα δ' αρ άμφοτέρω&ε αυνήλν&υν εις ίνα χωρον
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Τρώων ΐ&νεα πολλά, μινετηολέμων τ'^Αργείων,

μαψώοντ ες 'Λρηα δαγρομένον πολέμοιο. 2ο

Πηλείδ>ις δ έν τοίαι πολύν περιδιψνατο λαόν

ίναμενέων πάνττ} δέ φερέσβιος α'ίματι γαία

Ιινιτο, χαί νεχϋεαοι ήιριατείνοντο ρέε&ρα

Σάν&ον, χαί Σιμόεντος• δ δ' 'εαπόμενος χεραίζε,

μέχρις επί πτολίε&ρον, επεί φόβος αμφιχε λαοός. * ι5

χυί νύ χε πάντας ολεααε, πύλας δ'.είς ουδας ϊρειαε

Καιρων εξερνσας, η χαί σννέαξεν όχηας,-

Μχμιος έγχριμφ&είς, Λαναοίσι δ' ϊ&ηνι χέλεν&ον

ίς Πρ>>)μοιο πόληα, διέπρα&ε δ', ολβιον αστυ,

Η μή οί μεγα Φοίβος άνηίίί χώσατ•ο •&•νμω, 5ο

ως ίδεν ιίσπετα φϋλα δαίχταμένων ηρόχ>ττ.

αίι/ια δ' άπ Οϋλνμαοιο χατήλν&ε &ηρί ίοιχως,

ίοδίχην ωμοιαιν εχων χαί άναλ&έας ίοός•

ιατη δ' Αιαχίδαο χαταντίον ' αμφι δ' άρ' αυτοΰ

γαρντός χάί τόξα μέγ' ϊαχεν • έχ δέ οί οαοων 35

πύρ άμοτον μάρμαιρε• ηααιν δ' υπεχίνντο γαία•

ψ!ρδαλέον δ' ηϋαε μέγας &εός, 'όφρ' Άχιληα•

*!>έφχ άηδ πτολέμοιο, &εοϋ οπα ταρβήσαντα

&ιαπεαίην, χαί Τρβας •υπ εχ &ανάτοιο σαώσχ • ,

Χάζεο Πηλείδη Τρωων έχάς, ου γάο 'έοιχεν Α,,

«ί α ετι ο νσμενεεααι χαχας επι χειρας αίλλειν,

μή αε χαί ά&ανάτων τις άπ' Οίλύμποιο χαλέψχ.

"Λί ίία' ΐφγ δ δ' ίίρ' οντι &εοϋ τρέαεν ίίμβροτον

ανδήν •

1<Ίί γαρ οι Κηρες αμειλιχοι αμφεποτωντο•

ιω^ιχ' αρ' ούχ άλέγιζε &ευϋ• μέγα δ' ϊαχεν αντην ' 45

Φοίβι, τίη με &εοίοι, χαί ον μιμαωτα, μάχιο&αι
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ότρόνεις, Ίρώεααιν υπερφιάλοισιν άμϋνων /

ηδη γιίρ χαί πρόα&ε μ , άποοτρέψας δρνμαγδοϋ,

ηχαχες, όππότε πρωτον ίπεξεαάωαας δλέ&ρον

&ο"Εχτορα, τω μέγα Τρωες ανά πτόλιν ενχετόωντο,

άλ£ άναχάζεο τηλε, χαί ές μαχάρων εδος αλίων

ερχεο, μή αε βάλοιμι, χαί ά&άνατόν πίρ εόντα.

Λς ειπών, άπάτερ&ε &εόν λίπε, β") δ έπί Τρωας,

οί φ ί'τι πον φεύγεοχον 'άμα προπάροι&ι πόληος,

55 χα* τους μεν αεύεαχεν • δ δ ' άαχαίόων ίνί &νμω „

Φοίβος, ίύν χατά &νμόν επος ποτί τοίον 'ίειπεν

'-Ί πόποι, ως ογε μαίνετ άεί φρένας• άλλά ε οϊτ,

ονδ' αυτός Κρονίδης ί'ι άνέξεται, οντι τνς αίλος,

οντω μαργαίνοντα, χαί άντιόωντα &εο7σ>.

ξο•Ω,ςαρ εφη, χαί ίίστος δμοϋ νεφέεααιν ίτύχ&η •

ηέρα δ ίαοάμενος, στνγερόν πραέηχε βέλεμνον •

χαί ε &οως οντηαε χατά σφνρόν αίψα ό" άν)αι

δϋααν υπό χραδίην • δ δ' άνετράπετ ηυτε πύργος,

ον τε βίη τνφωνος ϋποχ&ονίΐ] στροφάίιγγε

65 ρήίτ) υπέρ δαπέδοιο, χραδαινομένης βα&ύ γαίης •

ως εχϋ&η δέμας ην χατ ονδεος Λιαχίδαο'

αμφί δί παπτ^νας,', δλοόν χαί αχρατον δμόχία •

Τίς νύ μοι αίνόν οίστόν έπιπραέηχε χρνφηδόν;

τλιμω μεν χκιίναντα, χαί εις αναφανδόν ίχέα&ω,

ηο δφρα χέ τοι μέλαν αίμα χαί εγχατα πάντα χν&εί•η

ημετέρω περί ΰονρί, χαί αίδα λνγρόν ίχηται•

οΊδα γαρ ως ουτις με δννήσεται, εγγϋ&εν ίλ&ών,

ίγχείτ) δαμάααα&αι έπιχ&ονίων ηρώων,

ουδ' εϊπερ ατέρνοισι μά£ ατρομον ι)τορ εχ#οιν,

75 ίίτρομον ητορ εχχαι λίην, χαί χάλχεος &η.
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χρύβδα δ' άνάλχιδες αίέν άγανστέρους ίοχόωαι•

ϊω μεν ϊτω χατίναντα, χαί εί &εός ευχεται είναι

χωόμινος ΛαναοΊς, έπειή νύ μοι ητορ ευλπεν

ίμμεναι Άπόλλωνα λνγρϊ\ χεχαλνμμένον δρφνρ.

ως γάρ ^«κ τοπάροι&ε φίλη διεπέφραδε μήτηρ, 8ο

χείνου ίπαί βελέεααιν οίζνροίς άπολέα&αι

Σχαι§ς αμφι πϋλχαι• ιό δ' ουχ άνεμώλιον »ιτ.

Ή, χαί λυγρδν οίατόν άμειλίχτοιαι χέι>ιαοιν

ϊίχιος έξείρνααεν άναλ&έος, έχ δέ οί αίμα

'ααυτο τειρομένον πότμος δέ οί ητορ έδάμνα• 85

υαχαλόων δ' ίρριψε βέλος, το δ' αρ' α)ψα χιοϋσαι

πνοιαί άνηρείφαντο, δόααν δέ.μιν Άπόλλωνι

<'ί Λι«ς οίχομενορ ζά&εον πέδον ού γαρ έβ'χΗ

άμβαοτον ιόν ολέα&αι άπ' ά&ανάτοιο μολόντα.

δι&ιμενος δ' ογε, χραιπνόςάφίχετομαχρόν'Όλνμπον, ο,ο

•ίίλων ά&ανάτων ές δμήγνριν, χχι μάλιστα

τΟΜινδίχ άγέρονιο, μάχην ίαορώμενοι ανδρων •

οΣ μεν γαρ Τρώεασι μενοίνεον ενχος άρέξαν

οί $' αρ' Άχαιοίς, οί δέ διάνδιχα μητιδωντες,

ίέοχοντο χτείνοντας ανά μό&ον, όλλνμένους τι. ο,5

Τον δ' δπότ εισινδηαε Λώς πινυψή παράχοιτις, .

">αίχα μιν νείχεααεν άνιηροίς έπέεασιν ' ,--

Φοίβε, τίη τάδ' ερ*ξας άτχο&αλον ή'ματι χωδε1

λυόμενος χιίνοιο, τόν ά&άνατοι γάμον^αννοί

Ληι&έω Πηληί οννάρσαμεν, εν δέ αέτ μέύοΌϊς . Ίοο

ύωννμενοις ηειδες, οπως Θέτιν άργνρόπεζαν

Πηλευς ί]γετ ίίχοιτιν, άλός μέγα λαίτμα λιποϋααν,

χαί αευ φορμέζοντος έπήίεν ά&ρόα φύλα,

&ηξές τ, οιωνοί τ», βα&νσχόπελοί κ χολωναι,
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ιοί χαί ποταμοί, χαί πίΆαα βα&ύαχιος ιμεν νλη•

άλλα τα γ ι'ξιλα#ου, χαί άμείλιχον εργον ερεξας

χτείνας άνέρα δίον, ον, ά&ανάτοιοι αόν ίίλλοις

νεχταρ άποσπένδων, ηρήααο παίδα γενέο&αι

έχ Θέτιδος Πηλψ • τεης δ' επελήααο άρης,

ι >ο ηρα φέρων λαοίυι χραταιοϋ Ααομέδοντος,

ώ πάρα βονχολέεαχες• ό δ' ά&άνατόν πιρ έόντα,

&νητός έών, άχάχιζε• ου δ άφρονέων ενί &νμω,

ηρα φέρας Τρώεοοι, λελααμένος όοο έμόγηαας.

σχέτλιε, ου νύ τοι οίδας έι'ι φρεοι λενγαλέχσιν,

ι ιό ο'ν&' οτις άργαλέος, χαί επάξιος άλγεα πάαχειν,

ο!)#' οτις ά&ανάτοιοι τετιμένος• ι) γάρΆ/ιλλεός

νπιος αμμι τέτνχτο , χαί έξ ίψέων γένος ήεν.

αλ£ ού μάν Τρώεααιν έλαφρότερον πϋνον οί'ω

εσσεο&' Αιαχίδαο δεδουπότυς• ο'ύ•νεχ ά'§ αϋτυΰ

120 νιος από Σχύροιο &οως, ες άπηνέα δηριν

Άργείυις έπαρωγός έλεύαεται, είχελος άλχην

πατρί ίφ• πολέαιν δέ χαχόν δψοιυι πελάααει.

ι) νύ οοι ού Τρώων έπιμέμβλεται, άλλ' Αχιλήί •.

άμφ αρετης έμέγχρας, έπει πέλε φέρτ•ατος άνδ^ων.

ί2^ΧΪιιι, πως Ι'τ> οοϊαιν εν ομ[ιααϊ, Νηρη'ίνηχ. ,'-•ν'

οψει εν ά&ανάιοιοι Λιός πού δώματ ίοίααν, .'. τ,

η ο$.πάρος χνδαινε, χμ άς φίλον εδραχινινια,;

'Μ, μέγα νειχείουαα πολνσ*) ενέος Λιός νίσ,,

Ήρη ά»ηχ(μένη• ο δ' άρ>ούχ άπαμάβετ,α μύί)ω•

ι3ο άζετο γαρ παράχοιτιν ίοϋ πατρος άχαμάτοιο•

ουδέ οί όφ&αλμοίαι χαταντίον εινσράαο&αι

ΐο&ενιν, άλλ' άπάνεν&ε &εων άλληχτον έόντων,

ηατυ χατωπιόων •, άμοτον δέ οί έαχίζοντο
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ά&άνατοι χατ Ολνμπον, οοοι Λαναοίοιν αμχνον

οσοο> δ' αύ Τρώεαοι μενοίνεον ενχος ορέξαι, ι35

κίιόί μιν χϋδαινυν, ενί φρεαί χαγχαλόωντις,

χούβδ"Ήρης• πάντες γάρ εναντίον Ονραηωνες

αζονν άαχαλόωααν. δ δ' ουπω Ιί.,ίΗιο &νμυν

Πηλείδης • ετι γάρ οί άμ,αιμαχέτοις ενι γνίοις

ίζιεν α'ιμα χελαινόν ,- έιλδομένοιο μάχεα&αι' ι4ο

ον&' αρα οί Τρώων ιις (τόλμα έγγύς ίχίυ&ια,

βλημένον, άλ£ άπάνεν&εν άφέαταααν, ευ ιε λέοντος

άγρόται εν ΐυλόχοιαι τε&ηπότες, ον τε βάλχα*

&ηρητήρ• 6 δ' ίιρ ούτι, πεπαρμένος ητορ αχοντι,

λή&εται ηνορέης, αλλά στρέφετ ίΐγριον ομμα, ι45

αμιρδαλέον βλοονρ;ιαιν υπάί γενύεααι βιβρνχώς•

<ο$ άρα Πηλείδαο, χόλοι; χαί λοίγιον εγχος,

&νμόν αδην δρό&ννϊ ' &εόίι δέ μιν ίός έδάμνα '

αλλά χαι ως άνόροααε, χαι εν&ορξ δνσμενέεαοι,

πάλλων οβριμον εγχος• ελεν δ' "Ορν&άανα δίοτ ι5ο

Εχτορος εα&λόν εταίρον, έπι χροτάφοιο τνχήσας•

ου γαρ οί χόρυς εαχε μαχρόν δόρν, χαι μεμαωιος,

αλλά δι' αύτης α'ιψα,χαίδατέον ενδον 'ίχανει

»αί ες φχιφάλοιο; χέαοαι<δί ρί Άαλερόν χήρ. , '

Ιππόνοον δ' εδάμαααε, χατ οφρύος ενδον ερείαας ι55

ίί &έμε&£ δψ&αλμο7ο • χαμαι δέ οί ϊχπεαε γλην^

ιζ βλεφάρων ψνχτ, δ» χατ' άϊδος έξεποτή&η. .

Αλχι&ύου δ' μρ επειτα, δια γνα&μοΊο περήσας,

ι'Ιόιοααν ολην απέχεραιν δ δ3 ες'πέδον ή'ρη)ι γαίης

αμανείων • αιχμή δέ δι ον^ιτος έξεφαάν&η. ιβο

χα2 τους μεν χατέπ[εφνε, χαταντίον άίσνσντας,

νιο; άνήρ• πολλων δέ χαι άλλων &νμόν ελναι
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φινγόντων ' ίτι γάρ οί Μ φρεαίν ίζεεν αίμα.

'Αλ£ οτι οί ψύχοντο μέλη, χαί άπήίε &νμός,

ι65 ίατη, ερειαάμενος μιλί^ι επι. τοι 3' έφέβοντο,

πανανδίτ) τρομέοντες, δ δέ σφιαι τοίον δμύχλα •

Λ δειλυί Τρωες, χα* /Ιάυδανοι, ουδέ &ανόντος

ίγχος ι'μόν φεύξεα&ε ύμείλιχον, άλλ' αμα πάντες

τίαεο&' αίνόν ολε&ρον Έριννύσιν ημετέρ^σιν.

170 "Λςφάτο• τοι δ' άίοντες υπέτρεααν, εντ έν ορισα

φ&όγγον έριβρύχοιο νεβροί τρομέωαι λέοντος,

δείλαιοι, μέγα &ηρα πεφνζότες • ως αρα λαοί

Τρώυ»• ίπποπόλων, ηδ' αλλοδαπων επιχονρων,

νστατίην Άχιληος ϋποτρομέεαχον δμοχλήν,

ι"5 έλπόμινοίμινίτ ϊμμεν άνούτατον ος δ, υπδπότμω

&νμόν τολμήεντα χαί οβριμα γνία βαρνν&είς,

ηριπεν άμφί νέχναοιν, άλίγχιος ονρ£ι μαχρω•

γαία δ' ίπεπλατάγηαι, χαί αοπετον εβραχε τεύχι),

Πηλείδαο πεαόντος άμίμονος. οί δ' ίτι &νμω,

:8ο δήίον είαορδωντες, άπειρέαιον τρομέεαχον.

ως <5' οτι &ηρα δαφοινόν, υπ αίζηοΊσι δαμέντα,

μηλα περιτρομέονοι, πιρί στα&μ&ν ά&ρήσαντα

βλημένον , ονδέ οί αγχι παρελ&έμεναι μεμάαοιν,

άλλά £ , ως ζώοντα, νέχνν περιπεφρίχαοιν

ι85 *>$ Τρωες φοβέοντο, χαί ονχ ίτ έόντ Άχιληα.

Άλλα χαί ως, επέιααι Πάρις μέγα &αρσΙνεοχ*

λάόν, επά φρεαίν τιαιν έγή&εεν η γαρ έώλπει

Αργείους παίυιια&αι άμαιμαχέτοιο χνδοιμοϋ,

Πηλείδαο πεαόντος ' δ γάρ Ααναόίς πέλεν άλχή'

190 Ω. φίλω, εί έτεόν μοι άρήγετε ενμενέοντες,

σήμερον ηί &άνοψεν υπ 'Αργείοιαι δαμέντες,
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))£ σαω&έντες, ποτι"ϊλιον ενρύοοψεν

ίπποις Έχτορέυιοι διδουπάτα Πηλείωνα,

οί μ ες δηίοτητα, χαωγιήτοιο &ανύντος,

αχννμινοι φορέοναιν, 'εόν πο&έοντες αναχτα. τφ

ιοίς £Γ πως έρνααψεν Αχιλλέα δι)ω&ίντα,

'πποις μεν 1*ε7° χί'δος όρέΖομιν, ηδέ χαί αυτω

Ειχορι, ιϊ γειίς έυτί χατ ίίίδος άν&ρώποιοιν

ί νύος, ηε γέμισης• δ γαρ χαχά μήσατο Τρωας•

χαίμιν Τρωίάδες, μεγάλα φρεαί χαγχαλόωααι, αοο

νμφιπεριο~η)οονται άνά πιόλιν, τ/νιε λνγραί

ιχιρδάλιες τεχέων χεχολωμένατ, ηέ λέαιναι,

ανδρ\ πολνχμήτω μογερης έπαοτορι •&ήρης •

<«ί Τρωαι περί νεχρύν άποχταμένον Άχιληος

υ&ράαι ιίέξονοιν, άπειρέαιον χοτέονααι • 2θ5

ι Ή μεν υπερ τοχέων'χεχολοψέναι, αί δέ χαί ανδρων '

υι <5' άρ υπέρ παίδων, αί δέ γνωτων έριτίμοιν.

ΥΊ&ήαει δέ μάλιστα πατηρ ίμός, ηδέ γέροντες,

οααυυς ούχ έ&έλοντας έν ίιατιί γηρας έρίχει•

'ό'ί' ημείς εϊπερ τε, ποτί πάλιν είρύσαντες, 210

Οήαομιν οιωνοίαιν άεραιπέττ)αιν έδωδήν.

&ς φάτο • τοί δέ νέχνν χρατερδφρονος Λίαχίδαο

νμφιβαν έαονμένως, ο'ί μιν φοβέοντο πάροι&ιν,

ΙΊανχός τ, Αινείας τγ; χαί όβριμό&νμος ΐ4γήνωρ,

<*ίλοι τ ούλομένοιο δαήμονες ιωχμοίο, αι5

)'οίσαι μεμαοιτες ες Ιλίου ίιρόν ίίατν.

"λίά οί ούχ αμέλησε &εοΊς έναλίγχιος Αίας,

αλλά &οως περίβη • πάντας δ' από δούρατι μαχρω

<"«) από νέχνος• τοί δ' ονχ άπέληγον όμοχλης,

αλλά οί άμφεμάχοντο πιριαταδόν, άίοοοντες 2ΐο

Ε
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αιέν έπαοσίτεροι, ταννχειλέες ιντε μέλισσαι,

α'ί τε ϊόν περί οίμβλον άπαρέσιχι ποτέονται,

ανδρ' άπαμννόμεναι, δ δ' ίίρ ονχ άλίγων έπιονσας,

χηροΰς εχτάμνησι μελίχραας, αί δ' άχάχονται

2α5 χαπνοί) υπαί ρατη^ηδ' άνίρος, άλλ' άρα χαί ως

άντίαι άίσοονσιν, δ δ' ονχ ϋ&ετ', υυδ' άρα βαιόν

ως Λϊαςτων οντι μάΧ ίσανμένων άλέγιζεν,

άλλ' άρα πρωτον ενβρα&', ΰπε'ρ μαζοίο τνχήσας,

Μαιονίδην Άγελαον έπειτα δέ Θέατορα δίον

200 "^ε δ' α?' Άρχύ&οον, χαλ Άγέοτρατον, >}<$' Άγά-

ναιπον,

Ζωρόν τε, Νίσοον τε, πιριχλειτόν τ Ίίρύμαντω,

υς ΛνχΪΎ)&εν •ίχανιν υπαί μιγαλήτορι Γλανχω.•

ναίε δ' 'όγ αιπεινόν Μελανίππιον, ίαόν Ά&ήνης,

άντία Μαοσιχύτοιο, Χελιδονίης σχιδον αχρης,

235 την μέγ υποτρομέονσι τε&ηπότες είν άλι ναΐται,

εντε περιγνάμπτωαι μάλα στνφελας ,πιρί πέτρας•

του δ' άρ' άποφ&ιμένοιο , χλυτος πάίς'ίππολύχοιο

παχνώ&η χατά &νμόν, έπεί ρά οί ίοχιν εταίρος•

χαί ρα &οως Λϊαντα χατ' άαπίδα πονλνβόειαν

2*ο ουτααεν • άλλά οί οντι διήλααεν ι'ς χρόα χαλόν

ρινοι γάρ μιν ϊρνντο βοων, χαί νη άαπίδι &ώρηξ,

ος ρά οί άχαμάτοιαι περί μελέεαοιν αρήρει•

Γλαί•χος δ' ονχ άπέληγεν αταρτηροΊο χνδοιμον,

Αιαχίδην Αϊαντα δαμααοεμεναι μινεαίνων,

»15 χαί οί έπενχόμενος μέγ άπείλεεν αφρονι &νμω•

Αιαν, έπεί νύ σε φασι μεγ εξοχον 'ίμμεναι αλλωρ

Άργείων, οοί δ' αιέν επι φρονίονοι μάλιατα

αοπιτον, ως Άχιληί' δαΐφρονι, τω αε &ανόντι
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ποι8> αυν&ανεεα&αι έπ ϊ/ματι τωδε χαϊ αυτόν,

"ΐΐςεφαι άχράαντον ιεϊς επος' ουδέ τι }]δη, 25ο

ϋααον άμείνονος άνδρΰς εναντίον εγχος ένωμα.

Τον δ' υποδερχύμενος, προσέφη μενεδψοςΑΙ'ας'

^Αδείλ*, οντυι οιδας, όσον αέο φέρτερος'Άχτωρ

'ίπλετ ένϊ πτολέμοισΐ; μένος δ' άλέεινε χαϊ εγχος

ψέτερον' ηινντον γάρ όμως εχε χάρτεϊ \Η>μάν ^55

ι/ογ9' ήτοι νόος εοτϊποτϊ ζόφον, ος ρά μοι 'έτλης

ΐ; μό&ον ελ&έμεναι , μέγ' άμείιονί περ γεγαωτι.

ου γάρ μεν ξεϊνος πατρώϊος εϊιχεαι είναι,

ουδέ με, δωτίν^σι παραιφάμενος, πολέμοιο

νόαψιν αποστρέψεις, ως Τνδέος 'όβριμον νια. 260

άΧΧά χαϊ ει χείνοιο φνγες μένος, ού σέ τ' ε'γω γι

ζωον άπο πτολέμοιο με&ήαυμαι άπονέεσ&αι.

η αλλοισι ηέποι&ας ανά χλόνον, ο'ί μετά σέϊυ,

ιινιαι; οΰτιδαντιαιν εοιχόιες, ά'ίααοναιν

ίιμψϊ νέχυν Άχιληος άμΰμονος ; άλλ' άρα χαϊ τοϊς 265

δώσω έπεσονμένοις &άνατον, χαϊ χηοας ερεμνάς.

Λς ειπών, Τρώεσαιν επεοτρωφατο , λέων ως

Ι' χυαϊν άγρευτ^σι, χατ αγχεα μαχρά χαϊ ϊιλην

χοΙΙούς δ αίψ ε'δάμασαε, μεμαύταςενχος άρέσ&αι,

Τρώας δμΤΪις Αυχίοιαι' περιτρομέοντο δε Χαοϊ, 370

ι/βίες ώς ανά πόντον, επερχομένου άλεγεινοϋ

ΧΤβεος, η δελφίνος άλιτρεφέος μεγάλοιο•

ω; Τρώες φοβέονιο βίην Τελαμωνιάδαο,

«ιε» (πεοανμένοιο χατά χλόνον ' αλ£ αρα χαϊ ως

μιίρναντ', άμψϊ δί νεχρον ΆχιλΧέος άλλο&εν ι'ίλλοι *-;$

"νςΐοι εν χονίησιν, όπως αΰες άμψϊ λέοντα,

ηείνοντ • ουλομένη δε πιρϊ αψίαι δηρις νρώριι,

Ε 2
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ίν&α χαί Ίππολόχοιο δα'ίφρονα δάμνατο ποίίδα

Αϊας όβριμό&νμος• ό δ' ΰπτιος άμφ' Άχιληη

28ο χάππεσεν, ευι εν δρισσι περί στερεήν δρύα&άμνος•

ως 'όγε δουρί δαμείς, περιχάππεαε Πηλείωνι

βλήμενος• άμφί δέ οί χρατερός πάίς'Αγχίσαο

πολλά πονηαάμενος, σνν άρηίφίλοις ίτάροισιν,

εϊρναεν είς Τρωας, χαι ες Ιλίου ιερόν αστυ

285 δωχε φέρειν ετάροισι, μέγ άχννμένοις πιρ\ &νμω•

αυτός δ' άμφ Άχιλψ μαχέοχετο • τόν ί' ίίρα δονρί

μυωνος χα&ϋπερ&εν άρήίος οντααιν Αϊας _

χειρός δεξιτερης• δ δ' ίίρ' εοονμένως άπόροναεν

εξ όλοοϋ πολέμοιο ' χίεν δ' άφαρ άοτεος εϊοω •

190 άμφί δέ οί πονέοντο περίφρονες ίητηρες,

ο•ί ρά οί α)μα χά&τ)ραν αφ ϊλχιος, άλλα τι πάντα

τενχον, οο' ούταμένων όλαάς άχέονται ανίας.

Αίας δ' αίέν εμάρνατ', άλίγχιος άατεροπχαι,

χτείνων άλλο&εν αλλον, έπεί μέγα τείρετο &νμω, .

ιφ αχνύμενος δή αιέν άνεφιοίο δαμέντος.

άγχι δέ Ααέρταο δα'ίφρονος νίός αμέιμων

μάρνατο δνσμενέεαοι• φοβονντο δέ μιν μέγα λαοί•

χτείνε δέ Πείαανδρόν τε &οόν, χαί Αρή'ίον νια

Μαινάλου, ος ναίεαχ,ε περιχλντόν ονδαςΆρνδον

3οο τω δ' ίπι δίυν ίπεφνεν Άτ'υμνιον, ον ποτε Νύματη

Πηγααίς ηίχομος α&εναρω τέχεν Ήμαλίωνι,

Γρηνίχου ποταμοίυ παρά ρόον αμφι δ' άρ αυτί»

Πρωτέος νια δάίξενΌ^έοβιον , υς τε μαχεδνης

"ίδης ναιετάεοχεν υπό πτύχας, ουδέ έ μήτηρ

5ο5 δέξατο νοστήσαντα περιχλειτή Πανάχεια,

άλλ' έδάμη παλάμτ)σιν Όδνοοέος, ος τε χυ.1 αλλων
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πολλων &νμόν ϊλναεν υπ εγχεί μαψώωντι,

χτείνων υν χε χίχηοι περί νέχνν αλλά μιν"Αλχων,

νιος άρηί&όοιο Μεγαχλέος, ίγχεί τύψε

παρ γόνυ δεξιτερόν, περί δέ χνημίδα φαεινών 5ιο

'ίβλναεν α)μα χελαινόν υ δ' ί'λχεος οϋχ άλεγιζιν,

αλ£ αφαρούτήσαντιχαχόν γένε&', υίνεχ ίίρ' ανιόν,

Ί)μενυν πολέμοιο, δι άαπίδος οντααε δονρί•

>ίυι ίι' μιν μεγάλχ τε βίχ, χαί χάρτη χειρός **"-

'ίπτιον ες γυϊίαν χανάχηαε δέ οί περΐτεύχη, δι5

βλημένου εν χονίχαι• περί μελέεοοι δέ &ώρηξ

διίειο φοινήεντι λύ&ρω • ό δέ λοίγιον εγχος

ν/, χροός έξείρνααε, χαίηαπίδυς• 'ευπετο δ' αιχμτ)

θνμός άπαί μελέων, ελιπεν δέ μιν αμβροτος αιών.

τοϋδ'έτάροις επόροναε,χαίούτάμενόςπερ,Όδνσσεός, 3αο

οίδ' άπέληγε μό&οιο δνσηχέος ' ως δέ.χαι αλλοι

πάντες δμως έπιμίξ Λαναοί μέγαν άμφ Άχιληα

προφρονέως έμάχοντο, πολόν δ' ίπό χείρεαι λαόν \

ίοσνμένως έδάίζον έϋξέαττις μελίχαιν..

ϊι>ι ανεμοι &αά φύλλα χατά χ&ον&ς αμφιχέωνται, 3α5

Ιάβρον έπιβρίααντες έπ αλαεα νλήεντα,

άοχομένον λνχάβαντυς , υτε φ&ινύ&οναιν όπώραι•

ως τους εγχειχαι βάλον Λαναοί μενεχάρμαι'

μέμβλετο γπρ πάντεααιν Άχιλλέας άμφί &ανόντος,

εχπάγλως <5' Αίαντι δαίφρονι• τοννεχ ίίρ ίμπης ο3ο

Τρωας αδην έδάίζε, χαχ$ έναλίγχιος αίο]).

ιώ δ' επί τόξ' έείταινε Πάρις• τόν δ' αίψα νοί,αας

χάββαλε χερμαδίω χατάχράατος• εν δ' αρα &λάααιν

άμφίφαλον χννεην δλοός λί&ος • άμφί δί μιν νύξ

μάρφιν ό δ' εν χονίχαι χατίιριπεν, ουδί οί >ο» 35ί
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ηρχεααν ίεμένω • έχέχνντο γαρ αλλνδις αλλοι

έν χονίΐ) • χενεή δέ παρεχτετάννατο φαρέτρη •

τόξον δ' εχφνγε χΛρε• φίλοι δέ μιν άρπάξαντες,

ίπποις Έχτορέοισι φέρον πού Τρώίον αστν

34ο βαιόν ίτ έμπνείοντα, χαί άργαλίον στενάχοντα•

ουδέ μεν ϊντε άναχτος ίχάς λίπον, άλλά χαι αυτά

έχ πεδίοιο χόμιαααν ίά! βαοιληί φέροντες.

τω δ' Αίας έπί μαχρόν αϋτεεν ΐισχαλόωντι•

'ίί χύον, ως &ανάτυιο βαρί α&ένος έξυπάλνξας

545 σήμερον αλλά οοι ει&αρ έλεύαιται νατατον ήμαρ,

η τινος Άργειων υπδ χείρεαιν, >} έμεϋ αίιοϋ '

νυν δ' έμυί.άλλα μέμηλε περί φρεαίν, ως Άχιληος

έχ φόνου άργαλέοιο νέχνν /ΙαναοΊοι ααώσω.

"-Ω,ς ειπών, δι/ίοισι χαχάς έπι χηρας ϊαλλεν,

55ο ο> τ έτι δηριόωντο νέχνν πέρι Πηλείωνος.

01 δέ οί ώς ίί&ρηααν υπό ο&εναρΐ]σι χέρεασι

πολλοός ίχπνείοντας, υπέτρεααν, ουδ' ίτι μέμνον,

ούτιδανοίς γύπεαοιν έοιχοτες, υός τε φοβήστ)

αιετός οιωνων προφερέοτατος, εύτ' έν 'όρεασι

555 πώεα δαρδάπτωαι λύχοις υποδΐ)ω&έντα•

ως τούς, άλλνδις άλλον, άπεαχέδααε &ραοός ΑΊ'ας

χερμαδίοιαι &οοΊαι, χαί αορι, χαί μένεϊ ω •

οί δέ μέγα τρομέοντες , από πτολέμοιο φέβοντο

πανανδίχ, ψήρεαοιν έοιχύτες, ους τε δα'ίζων

5<5ο χίρχος έπισσεύει• τοι δ' 'ιλαδόν αλλος έπ' ίίΏ.Μ

ταρφέες άίαοοναιν, άλενόμενοι μέγα πημα '

ως ο'ίγ' έχ πολέμοιο ποτί Πριάμοιο πύληα

φιύγον οίζνρως έπιειμένοι άχλέα φύζαν,

Αίαντος μεγάλοιο περιτρομέοντες δμοχλην,
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ός υ 'έπετ άνδρομέω πιπαλαγμένος α'ίματι χείρας. 365

χαί νύ χε δή μάλα πάντας επαααντέρους άπόλεαοεν,

ά μη πεπταμένχσι πύλχς έπέχνντο πόληος,

βαών άναπνιίοντες, έπεί φόβος ί,τορ 'ίχανεν.

τους <5' ελαας ανά αατυ, νομείς ως αίυλα μ~;λα,

ψεν ες πεδίον, χ&όνα ί' ου πααί μάρπτεν ίοίοιν, ' 3-ο

εμβαίνων τεϋχεαοι χαί α•ίματι χαι χταμένοιαι •

χι'ιτο γάρ ινρυς ομιλος απειρεοίτ) έπί γαί<)

αχρις έφ 'ϋλλήαΛοιτον άιί ενρνχόροιο πόληος ,

ήζηων χταμένων, .όπόοους λάχε δαίμονος αίσα.

ώς δ' 'ότε λήϊον ανσν έ'ι' άμηνηραι πέοχαι, 5:5

πνχνόν έύ>', τά δέ πολλάχαταντο&ιδράγματα χιίται

βρι&όμενα οταχ'υεασι, γέγη&ε δέ &νμός έπ εργω

άνέρος είαορόωντος, ο τις χλντον ονδας εχχαιν

ως•οι άμφοτέρω&ε χαχω δμη&έντες όλέ&ρω

χίίντο, ποίυχλαύτοιο λιλααμένοι ίωχμο'ιυ, . 58ο

πρηνέες• ούδέ τι Τρωας 'Αχαιων φέρτατρι νϊες

ούλεον εν χονίχσι χαί α'ίματι δ^ω&έντας,

πριν ΤΙηλήίον νΙα πνρχ δόμεν, ός οφιν ϋνειαρ

ϊπλετ ένι πτολέμοισιν, εω μέγα χάρτεί -&ίων.

ιοϋνεχά μιν βαοάψς άπϋ πτολέμου έρύηαντις, 585

άαφί νέχνν πονέοντο άπείριτον, ευχε φέροντες

χάι&εααν εν χλιοίχοι, νεων προπάροι&ε &αάων •

άμφι δέ μιν μάλα πάντες άγειράμενοι οτινάχοντο,

ύχνναενοι χατά &νμόν δ γαρ πέλε χάρτος 'Αχαιων

δή τότ ένί χλιαροι λελααμένος εγχειάων, 5<)θ

χείτο βαρνγδούποιο παρ' ρόαιν Έλίηοπόντον '

οίοί υπερφίαλος Τιτνος πέαεν, όππότε Αηνύ

ερχομένων Πυ&ωδε βιάζετο, χαί § χολω&εις,
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άχάματόν περ ίόντα, &οώς υπεδάμνατ Απόλλων

5ι)5 λαιψηροΊς βελέεααιν, δ δ . αργαλέω ενί λύ&ρω

- πουλνπέλε&ρος ϊχειτα χατά χ&ονός είρνπέδοιο

. μητρός έης • η δ' νια περιστονάχηαε πεοόντα,

εχ&όμενον μαχάρεοοι, γέλαααε δέ πότνια Λητώ •

τοίος αρ' Αιαχίδης δηίων έπιχάππιαε γαίτ),

ίοο χάρμα φέρων Τρώεααι, γόον δ' άλίαοτυν Άχαιοίς,

λαών μνρομένων.' περί δ εβρεμέ βέν&εα πόντου '

&νμός δ' αντίχα πάαι χατεχλάυ&η φίλος ενδον,

ίλπομένων χατά δηριν υπό Τρώεααιν όλέα&αι.

μνηαάμενοι δ' αρα τοίγε φ)λων παρά νηνσί τοχήων,

4ο5 τους λίπον εν μεγάροιαι, νεοδμητων τε γνναιχών,

αί που όδνρόμεναι μένν&ον χενεοΊς λεχέεοσιν,

νηπιάχοις ούν παιυί, φίλους ηοιιδέγμεναι Άνδρας,

μάλλον άνεατενάχοντο ' γόου δ' ερος εμπεαε &νμω•

χλαιόν τ αύ άλίαατον, έπί ψαμά&υιαι βα&είαις

4ιο πρηνέες έχχύμενοι, μεγάλω παρά Πηλείωνι,

χαίτας εχ' χεφαλης προ&ελύμνους δηιόωντες•

χευάμενοι δ' ί>οχυναν άδην ψαμά&οισι χάρηνα.

ο'ίη δ , έχ πολέμοιο βροτων ες τεΊχος άλέντων,

οίμωγή πέλεται, οτε δήίοι εμμεμαοπες

4ι5 χαίωαιν μέγα ίίστν, ναταχτείνωαι δί λαους^

πανονδίβ, πόντοι δέ διά χτηαιν φορέωνται•

ΐοίη τοι παρά νηνσιν Άχαιων ϊπλετ' αυτή,

οϋνεχ αοαοητήρ Ααναων, παίς Αιαχ)δαο,

χείτο μέγας παρά νηνοί •&εοχμήτοιαι βελέμνοις,

4αο οίος "Αρης, 'ότε μιν δεινή &εός δβριμοπάτρη

Τρώων εν πεδίω πολνσχ&έί χάββαλε πέτρχ.

Μνρμιδόνες δ' αλληντον άνεατενάχοντ' Άχιληω,
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ιΛόμενοι •περϊ νεχρύν άμέμονος οίο αναχτος,

τ)πίυυ, ος πάντεααιν ϊαος πάρος ί^ν εταίρος•

ου γάρ υπερφίαλος πίλεν άνδράαιν, ουδ' όλοόφρων, ίϊ5

αίλά ααοφαοσϋντ) χια χάρτεί πάνχ έαέχαατο.

Αίας δ' έν πρώχοιοι, μέγα ατενάχων, έγεγώνει,

πατροχιχοιγνήτοιο φίλον πο&έων αμα παΊδα,

βλήμενον έχ ιϊεόφιν &νητων γε μεν ούτινι βλητός

ηεν, όοοι ναίοναιν έπί χ&υνος ενρυπέδοιο• 43ο

ιόν τότε χηρ αχέων όλοφύρετο φα)διμος Αίας,

άλλοτε μεν χλισίας ΙΙτβψάδαο δαμέντος

έοφατων, οτε δ αύτε παρά ψαμά&οιαι &αλάααης

ίχχίμενος μάλα πονλός, επος δ' όλοφύρατο τυίον

ΛΆχιλευ, μέγα ερχος έόα&ενέωνΆργείων, • 435

ιάείϊανες έν Τροίτ) Φ&ίης εχάς ειρυπέδοιο,

ίχπο&εν άπροφάτυιο λνγρΜ βεβλημένος ίο",

τόν ρα ποτί χλόνον ανδρες άνάλχιδες ί&όνοναιν.

οί γάρ τις πισυνός γε αάχος μέγα νωμήσαο&αι,

>)ϋ περί χοοτάφοιαιν έπιατάμενος ές 'ίΑρηα 44ο

ιΐ &έα&αι πηληχα , χαί εν παλαμχ δόρν πήλαι,

χα1 χαλχόν δψοισι περί υτέρνοισι δαέξαι,

ιοΊαία γ άπάνεν&εν έπεαονμένως πολεμέζει.

ίί γάρ σεν χατέναντατόί ^λν&εν, ος ο' εβαλέν περ,

ονχ αν ανοντητί γε τιοΊι φνγεν ίγχεος όρμήν. 445

ΆΙά Ζευς τάχα πον νυν μήδετο παντ απολέαααι,

ψέαν δ' έν χαμάτοιοιν έτώαια εργα τί&ηοιν

ηί>) γάρ Τρώεασι χατ Άργείων τάχα νίχην

νενσει, έπεί τόααον περ Άχαιων έρχος άπηύρα.

ω πόποι, ώς αρα πάγχν γέρων έν δώμαοι Πηλείς *•>ο

όχ&ψα μέγα πέν&ος1 άτερπίί γι'ιραί χίραας•
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ηίι>) σνν φήμχ μιν απορραίσει μεγά&νμοι••

ώδε δέ οί χαί αμεινον όίζύος αιψα λα&έυ&αι•

εί δε χεν ου φ&ίαει ε χαχή περί υίεος αίαα,

455 ά δειλός, χαλιποΊς ένι πέν&εοι γηρας ίαψει,

αιεν έπ εαχαρύφιν βίοτον χατέδων δδϋνχαι,

ΤΙηλευς, ος μαχαρεασι φίλος περιώοιος ψν

νλ£ ού πάντα τελονσι &ιόί μογεροίαι βροτοΊσιν.

"/Ις δ μεν αοχαλόων όλοφύρετο Πηλείωνα •

46ο Φοίνιξ <5° αν& δ γεραιός αάοπιτα χωχύεαχεν,

άμφιχν&είς δέμας ηυ &ραούφρονος Λίαχίδαν

χαί ρ ' δλοφνδνόν αϋαε μέγ' άχνύμενος πινντόν χΐ^ο

Λλεά μοι, φ)λε τέχνον, έμοι δ' ίίχος αιεν ίίφνχτον

χάλλιπες• ως οφιλέν μι χυτή χατά γαία χιχεύ&ει,

4Γ>5 πριν αέο πότμον ίδέο&αι άμείλιχον ού γαρ εμοι γι

άλλο χερειότερόν ποτ εοι'ιλν&εν ες φρένα πημα,

οίδ' οχε ποηρίδ έμήν λιπόμην, άγανοός τετοχηας,

φεύγων ές Πηληα δι Έλλάδος, ος μ υπέδεχτο,

χαί μοι δωρα πόρεν, Αυλόπεααι δ' ε&ηχεν άνάαοειν

Α•^οχαί αέ γ' εν άγχοίνχχαι φορεύμενος άμφί μέλα&ρον,

χόλπω έμω χατέ&ηχε, χαί ένδνχέως έπέτελλεν

νηπίαχον χομέειν , ώαεί φίλον νια γεγώτα.

τώ πι&δμην • αύ <5' έμοίοι περί στέρνοισι γεγη&ώς,

πολλάχι παππάζεοχες, ϊι αχριτα χείλεοι βάζων •

475 χαί μεν νηπιέχαιν υπ έννεαίχοι δίχνας

ατή&εά τ ήδέ χιτωνας • εχον δέ σε χερσίν έμΐ<α

πολλύν χαγχαλόων, έπειή νύ μοι ητορ έώλπει

&ρέψειν χηδεμονηα βίον, χαί γήραος άλχαρ.

χαί τα μεν Απομένω βαιόν χρόνον ίπλετο πάντα•

48ο τίν δ' οί'χτ} μεν ίίίατος υπό ζόφον άμφί δ' εμυνχηρ
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αΧνντ υίζνροις, επειή νύ με πέν&ος ίάπτει

λενγαλέον • τό με εϊ&ε χαταφ&ίσαε γοωντα,

πριν Πηληα πν&έο&αι άμίψονα, τόν πιο οίω

χωχύσειν άλίαοτον, οτ άμφί ε φημίς ί'χηται•

οίχτιστον, γάρ νωίν υπερ αέ&εν εαοιται άλγος, 485

πατρί Τ3 σο! χαί ίμο'ι, τοί περ, μέγα οπο &ανόντος

άχνύμενοι, τάχα γαίαν υπερ Αιος ίίσπετον αίνσν

ονοόμε&' έσσνμένως• χαί χεν πολύ λ&ον ίϊη,

η ζώειν άπάνευ&εν άαααητηρος εόίο.

Η ρ' δ γέρων, άλίαοτονένι φρεοί πέν&οςάέξων 4γ)ο

πι!ρ δέ οίΆτριίδης ολνφύριτο δάχρνα χεύων

ωμωξενδ', δδόν^σι μέγ' αί&όμινος χίι<ρ 'ίνδον •

'Ω,λεο, Πηλείδη, Λαναων μέγα φέρτατε πάντων,

ωλεο, χαί στρατύν εύρϋν άνερχέα &ηχαςΆχαιων

ρψτεροι δ' άρα σείο χαταφ&ιμένον πελόμεα&α 405

ίνσμενέσιν . συ δέ χάρμα πιαων Τρώεασιν ϊ&ηχας,

οί σε πάρος φοβέοντο, λέονίΐ ως αί'ολα μηλα •

νί•ν <3' επί νηνσι &οΙίσι λιλαιόμενοι μαχέονται.

Ζιν πάτερ, η ρά νυχαί σύ βροτοόςψευδέσσι λόγοιαι

&έλγεις, ος χατένεναας ι'μυί Πριάμοιο άναχτος 5οο

αατν διαπρα&έειν νυν δ' ου τελέεις δα υπέστης,

αλλά λίην άχάχησας εμάς φρένας • ου γαρ οίω

Ηιρέμεναι πολέμοιο τέχμωρ φ&ιμένον'Αχιλήος.

"<ΐς εφατ\ άχνύμενος χέαρϊνδο&εν άμφι δέ λαοί.

ιάχνον εχ.&νμοίο &ραουν περί Πηλείωνα• 5οί

ηίς δ' άρ έπιβρόμεον νηις παρά μνρομένοισιν

ί)Χ'Ι δ' αοπετος ωρτο δι αί&έρος άχαμάτοιο.

ώί «*' οτε χ'νματα μαχρά βίχ μεγάλου άνέμοιο

ορνύμιν ίχ πόντοιο , προς ηιόνας φορίονται
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Βιοαμερδαλέον, πάντη δέ, προπαγννμενης άλός αιει,

άχιαί όμως ρηγμίσιν άπειρέαιαι βυόωαι•

τοΊος αρ' άμφι νέχνν Ααναων ατόνος αίνος όρώαει,

μνρομένων αλληχτον άταρβία Πηλείωνα.

Καί αφιν υδνρομένοιυι τάχ' ί'ιλν!ίε χνσνέη ι>ϋξ,

5ι5 εί μή αρ' Άτρείδην προσεςώνεε 1\~ηλ£ος νίός

Νίατωρ, ος ρά τ εχεαχεν έιί φρεαί μνρίον 'άλγος,

μνηαάμινος φροί> παιδος έ'νφρονος Άντιλόχοιο•

Αργείων σχηπτοϋχε μέγα χρατέων, Άγάμεμνον,

νΰν μέν άποσχώμευ&α δνσηχέος αίψα γόοιο

5ιο α•Ίμιρον ου γάρ ετ αί&ιςέρωι)αει τις Άχαιοός

χλαυ&μοϋ ίίδην χορέααα&αιι έπ' ημαια πολλά γο-

ζιντας '

άλ£ αγε δή βρότον αινόν άταρβέυς Αιαχίδαο

λούσαντες, λεχέιοσ ένι &είομεν οϋ γάρ ΐυιχεν

αίσχϋνειν ίπι δι)ρόν άχηδείχυι &ανόνιας.

525 Και τά μεν ως επέτελλε περίφρων Ρίηλέος νίάς•

αντάρ δ, οις ίτάροιοιν έπιοπέρχων, έχέλευεν,

ίδαιος εν πνρι &έντας ίίφαρ χρνερνίο λίβητας

&ερμ£ναι, λοϋσαί τε νέχνν, περί \/ ε'ίματα ίσααι

χαλά, τά οι πόρε παιδί φίλω άλιπόρφνρα μήτηρ '

53ο £ί Τροίην ανιόντι • &οως δ' έπί&ηααν αναχτι •

ένδνχέως δ άρα πάντα πονηαάμενοι , χατά χύσμον,

χάτ&εααν έν χλιαίτ)αι δεδουπότα Πηλείωνα.

τόν δ' έαιδοίσ έλέησε πιρίφρων Τριτογένεια•

ατάζε δ' αρ' άμβρααίην χατά χράατος, ην αρα φαοι

535 δηρόν ερνχαχέειν νεαρόν χρόα χηρί δαμέντων

-ύηχε δ' αρ' ίραψντα, χαί εϊχελον αμπνείοντι•

αμερδαλίον δ α^α τιύξιν έπιαχϋνιον περι νιχρω,
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οίυν, οτ άμψ Ιτάροιο δαίχταμένον, Γζατρδχλοιο,

χωομένον έπέχειτυ χαιά βλαανροίο προοώπον

βρι&ύτερον δ' αρα &ηχε•δέμας, χαί αρειον ίδεο&αι• 54ο

'Αργείους δ' ΐλε &άμβος, δμιλαδόν ά&ρήσαντας

Πηλείδην, 'ζώοντι πανείχελον ος ρ" έπι λέχτροις

έχχίμενος, μάλα πονλυς, ϋδην ενδοντι εώχει.

Άμφί δέ μιν μογεραι λτ/ϊτιδες, ας ξά ποτ αυτος, •

Λημνόν τε ζα&έην Κιλίχωζ τ αίπό πτολίε&ρον 545

Θήβην'Iίετίωνος ελών, λψσαατο χονρας,

ιατάμεναι γαάααχον, άμναοονααι χρόα χαλύν

ατή&εά τ άμφοτέρχαι πεπληγνΊαι παλάμχχαιν,

ίχ &νμον ατενάχεαχον ε'νφρονα Πηλείωνα•

της γαρ δή τίεαχε, χαί έχ δη'ϊων περ εούσας. 55ο

πηαάων δ' εχπαγλον άχηχεμένη χέαρ ίνδον „

Βριαηίς, παράχοιτις ευπτολέμον Άχιληος,

άμφι νίχνν οτροκρίίτο, χάι αμφοτέρχς παλαμρσι

δξυπτομένη χρόα χαλόν, άϋτεεν • εχ δ' άπαλοίο

ατή&εας αίματόεαααι ανά σμώδιγγες αιρ&εν 555

&ανομένης • φαίης χιν επί γλάγος αίμα χέαα&αι

φοίνιον άγλαΐη δέ χαί άχννμένης άλεγεινως ,

'ψ)ρόεν μάρμαιρε• χάρις δέ οί αμφεχεν είδθς'

ιωον δ' ϊχφατο μί&ον οίζνρόν γοόωαα•

Λ μοι εγώ πάντων περιώσιον αίνά πα&οναα• 56ο

οί γάρ μοι τόοοον περ επήλν&εν αλλοτε πημα,

ούτε χαοιγνητατν, οντ' ενρνχόαου περί πάτρης,

οοοον αείο &ανόντος• έπει ού μοι ίιοόν ιψαρ,

*αι φάος ηελίοιο πέλες, χαί μείλιχος αίών,

ϋπωρι'ι τ άγα&οΊο, χαί ίίοπέτον άλχαρ άνίης • 565

πάαης τ άγλαιης πολύ φέρτερος, ηδέ τοχήοιν
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ΐπλεο • πάντα γαρ οίος εης δμωβ περ έοναχ •

χαί ρά μ ε&ηχας αχυιτιν , ελών άπϋ δοϋλια 'ίργα•

νϊιν δέ τις εν νήεσαιν Ιίχαιών αξεται άλλος

$7° Σπάρτη* εις ερίβωλον, ϊ] ες πολυδΐψιον'Άργος•

χα'ι νύ χεν άμφιπολεΐαα, χαχάς υποτλήσομ ανίας

αεΐι άπονοαφισΟειυα, δυσάμμορος • ως ΰφελόν μ»

γαϊα χυτι) έκόλνφε, πάρος σί'ο πότμον ιδέσθαι.

Λς η μεν δμη&έντ δλοφϋρετο Πηλιίωνα

$ΐ5 δμωϊ)ς συν μογερβαι, χαί άχννμένοιαινΆχαιοΤς,

μυρομένη χαί αναχτα, χαί άνέρα• της δ άλεγεινδν

ου ποτ ίτέραετοδάχρν, χατεΐβετο δ' 'άχρις έπ ννδα(

εχ βλεφάρων, ώοεί τε μέλαν χατά πίδαχος νδωρ

πιτραΐης, ί\ς πουλΰς νπερ παγετός τε, χιών τε,

68ο ίχχέχνται οτνψελοϊο χατ ονδεος, άμφΐ δέ πάχνη

Τ>)χε& δμως Έΐρο> τε, χαί ΐιελίοιο βολβοί.

Και τότε δή ρ" έσάχονοαν δρινομένοιο γόοίο

θυγατέρες Νηρηος, 'όοαι μέγα βέν&ος εχοναι•

πάοχοιν δ' άλεγεινδν υπό χραδίην πέσεν άλγος•

585 οιχτρϋν δ ' έατονάχησαν, επίαχε δ 3 'Ελλήσποντος"

άμφι δέ χνανέοισι χαλυψάμεναι χρόα πίπλοις,

έσανμένως οΐμησαν, υπρ στόλος επλετ Άχαιων,

πανανδίτ) πολιοίο δι ο'ίδματος• άμφΐ δ' £ρ« σψΐ'

νιοαομένΐ]σι &άλαααα δίϊατατο' ταϊ δ έφέροντο

5γ)ο χλαγγηδδν, χραιπνΐ^αιν εειδόμεναι γεράνοιοιν,

οααομέν4ης μέγα χεϊμα • περιατενάχοντο δέ λνγρΰν

«ήτεα μνρομέΐ'χσιν εβαν δ' ίίφαρ γχι νέοντο,

παΐδα χασιγνήτης χρατερόφρονα χωχΰονοαι

ΐχπάγλως. Μοϋααι ΰέ {Ιοως'Ελιχωνα λιπονααι,

ίφ ηλν&ον, άλγος ίίλαστυν έιι αιέρνοιαιν ϊχονααι,
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αρνυμιναι τιμήν ίλιχώπιδι Νηρηίντ;.

Ζεις δε μίγ Άργείυιαι χαΐ 'άτρομον 'ε'μβαλε ϋάραος,

αψρα μή εα&λόν 'ύμιλον υποδδείοωαι &εάων,

ιιμφαδόν ά&ρί^ααντες άνά ατρατύν αί δ7'-4χιληος

άμφι νέχυν ατενάχοντο χαι άί)άνιχτυί περ έοΰοαι, 6οο

πασκί δμως ' άχται δε περίαχονΈλληοπόντου•

ΰίίιτο δε χθων πάαα περί νέχυν ΑιαχΊδαο

ούχρ'ναι, χαι μί•/α βέν&ος ανέοτενεν • άμφι δέ λαών

μνρομένων, δάχρνσαι φορίνετο τείχεα πάντα,

*«ϊ χλιαίαι, χαΐ νηες, έπύ μέγα πέν&ος όρώρει. 6ο5

μήτηρ δ7 άμφιχυ&εϊαα, χύσε στόμα• Πηλε'ιωνος,

παιδός εοΐ', χαϊ τοϊον έπος φάτο δαχρνχίοναα '

Γη&ιίτω ροδόπεπλος αν ουρανόν'ίΤριγένεια,

γιφάια φρεοΐν $01, με&εϊς χόλον 7Αοτεροπαίον,

Άϊιο; εόρνρέε&ρος, Ιδέ Πριάμοιο γενέ&λη• 6ιο

αυτάρ εγώ προς" Ολνμπον άφίξομαι• άμφι δι ποοοΙ

χίίαομαι ά&ανάτοιο Διός μεγάλα στενάχοναα,

ο'ννεχά μ7 ουχ έ&έλονααν νπ' άνέρι δωχε δαμηναι,

ανέρι, ον τάχα γήρας άμείλιχον άμφιμέμαρφε,

Κηρές τ εγγύς 'έαοι, τέλος -&ανάτοιυ φέρονοαι. 6ι5

αλλά μοι ού χείνοιο μέλει τάοον, ώς7/Ιχιληος,

• «ν μοϊ Ζευς χατένενσεν, εν ΛΪαχίδαο δόμοιαιν

'φ&ιμον χτήσειν, έπει ούτι μοι τινδανεν είνή •

άλλοτε μεν ζαι)ς άνεμος πέλυν , άλλοτε δ' ΐδωρ,

"Ιλοτε δ' οιωνω έναλίγχιος, ΐ πυρός όρμί) • ζ>ια

ον μοι &νητός άνήρ δϋνατ" εν λεχέεοοι μιγηναι

ΐιρομέντι, οσα γαία χαι ουρανός εντός έέργει,

Μ"ψ οτε μοι χατένεναεν7Ολύμπιος, ν'ίεα δΐον

ιχπαγλον ■ϋ-ήαειν, χαι άρψον άλλα τα μεν που
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6ι5 ιιτριχεο>ς ειέλεασεν • δ γάρ πίλε φέρτατος ανδρων •

άΧ).ά μιν άαύμορον πυιήσατο, χαί μ άχάχησεν.

τοι>νεχ ές ούρανόν ειμι• Αιός ί' ές δώνστ' ίοίσα,

χωχύσω φελον νια, χω, όππόαα πρύο&' έμόγησα

άμφ αύτω, χαί παιαίν άειχέα τειρομένυιαιν,

63ο μνήσω άχηχεμένη, •ίνα οί σνν &νμόν ορίνοκ

'Λί ίφατ , αινά γοωα άλίη Θέτις• η δέ οί αντή

Καλλιόπη φάτο μϋ&ον αρηραμένη φριοι &νμόν •

Ισχεο χωχντοΊο, &εά Θέτι, μήδ' άλύονσα,

ε'ίνεχα παιδόςίοΊο, &εων μηδέοντι χαί άνδρων

635 σχί'ζιο• χαι γάρ Ζηνός έριβρεμέταο αταχτος

νίις όμως άπόλοντο, χαχΐ> περί χηρί δαμέντις.

χάτ&ανε <5' ι>ιός ίμπο, χαί αίτης ά&ανάτοιο,

Όρφεός, ου μολπΐ)σιν ίφέσπετο πίίαα μεν 'ύλη,

πααα δ' αρ' όχρνόεαοα πέτρη, ποταμων τε ρέε&ρα

640 πνοιαί τε λιγέων άνεμων άμέγαρτον άέντουν,

- οίωνοί τε &οχα% διεαούμενυι πτερνγεααιν. .

άλλ' ίτλην μέγα πέν&ος, έπεί &εόν οντιν ϊοιχεν

πέν&εαι λενγαλέοιαι χαι άλγιί &νμόν άχινειν.

τω σε χαι άχννμένην μι&έτω γόος ν'ίεος έο&λου •

645 χαί γάρ οί χλέος αίέν έπιχ&οτίοισιν αοιδοι

χαί μένος άείοοναιν, έμί) 'ιοιητι χαί ίιλλων

Πιερίδοιν • αν δέ μή τι χελαινω πέν&εί &νμόν

δάμνααο, &ηλντέρτ)σιν ίουν γοόωαα γνναιξίν •

ι].οΰχ άίεις 3τι πάνιας, οοοι χ&ονί ναιετάανσιν,

65ο άν&ρώπους, όλοή περιπέπταται ασχετος Α)σα,

ουδέ &εων άλέγονσα1 τόοον σ&ένος ιλλαχε μοϋνη•

η χαί νυν Πριάμοιο πολνχρύοοιο πάληα

(χηέραει, Τρώων τε χαί Άργείων όΧέσαοα
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οοερος, οττε ΰέλτ/οι • &εων δ' οντις μιν ίρνξει.

"Λς φάτο Καλλιόπη, πινντά φριοί μιμιόωπα • 655

ψλιος δ' άπόροναεν ες ωχιανοίο ρέι&ρα '

ώρτο δέ νύξ μεγάλοιο χατ' ηέρος όρφνήεασα,

η τι χαι άχννμένοιαι πέλει &νητοίοιν ονειαρ.

' οίτοί δ' εν ψαμά&οιαιν Άχαιων ίδρα&ον ν'ιες

'άαδον, <ψφί νέχνν, μεγάλχ βεβαρι,ότις ατ#• 66ο

υϋϊ οίχ υπνυς ίμαρπτε &αην Θέτιν. αγχι δέ παιδός

>,σιο οόν ά&ανάττ)ς 3\ηρψσιν άμφί δέ Μοίααι

άχυνμένην άιά &νμόν άμοιβαδίς άλλο&εν αλλη,

πολλά παρηγορέεαχον, οπως λελά&οιτο γόοιο.

Άλλ' οτε 'χα/χαλόωαα δι αι&έρος ηλν&εν >>ώί, 665

ίαμπρύτατόν τε ςραο<; πΐίαι Τρώεασι φέρονσα,

*χί Πριάμω, Λαναυι δέ, . μέγ άχπνμενοι, Άχιληα

-άιΓιον έπ' ί,ματα πολλά, πιριατενάχοντο δέ μαχραι

ψόης πόντοιο, μέγας δ' όλοφύρετο Νηρεός,

?ρο φέρων χονρχ Νηρη'ίδι, οόν δέ οί άλλοι - 670

ιίνάλιυι μέροντο &εοι, φ&ιμένον'Αχιληος, φ

χοί τότε δή μεγάλοιο νέχνν ΙΙηληίάδαο

Λογείοι πνρι δωχαν, άάαπιτα νηηααντες ι

ίοϊρα, τό οί φορέοντις απ ονρεος'ίδαίοιο

ηάηις όμως έμόγηααν , επεί οφέας ότρόνοντες 6•]5

Άψίδαι πραέηχαν άπείριτον οίαέμεν νλην,

'όφοα &οως χαίοιτο νέχυς χταμένου Άχιληος.

"μφι δέ τεύχεα πυλλά πνρβ περινηήσαντο

υίζφιν χταμένων' πολλοός δ' εφύπερ&ε βάλοντο

Τςώων δχώααντες όμως περιχαλλέας νιας, 68ο

ίππους τε χρεμέ&οντας έϋα&ενέας &' αμα ταύρους,

ανν δ' οίας τε σύας τ εβαλον βρί&οντας άλοιφή•

Ονιχτ. ΓοοτΗ. Ρ
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ψάρια δ' έχ χηλών φερον ααπετα χωχίονσαι

δμωϊάδις, χαϊ πάντα πνρης χα&νπερ&ε βάλοντο'

685 χρνσύν τ ηλεχτρόν τ έπενήνεον αμφϊ δε χαΐτας

Μυρμιδόνες χείραντο, νέχνν δ' έχάλνψαν αναχτος •

χαϊ δ' αυτή Βρισηις, άχηχεμένη περί νεχρω,

χειραμένη πλοκάμους πύματον πόρε δωρον ανιιχιι.

πολλούς δ' άμφιφορηας άλεΐφατος άμφιχέυντο '

690 αλλονς δ ' άμφϊ πνρχ μέλιτος &έααν, ηδε χαϊ οίνου

ηδέος, ου μέ&ν λαρόν όδώδεε νέχταρι Ισον

άλλα δε πολλά βάλοντ' ευώδεα, &αΐ•μα βροτοϊαιν,

όσσα χ&ων φέρει εσ&λά , χαϊ δππόαα δΊα -&άλαααα.

Αλλ* οίε δη περϊ πάγχν πυρην διεχοσμήααντο,

695 πεζοί αμ ϊππήεααι, αυν ϊντεσιν, ερρώααντο

αμφϊ πυρτμ ποΚίδαχρνν δ δ' εχτο&εν ΟυλΰμποΐΛ

Ζευς ψεχάδας χατέχευεν νπέρ νέκνν Λίαχίδαα

αμβροσίας, δΐτ] τε φέρων Νηρηΐδι τιμήν >

ΒρμεΙην προέηχεν ές Αΐολον, οφρα χαλέσση

700 Ιαιψηρων άνεμων ιερόν μένος• ^ γάρ εμελλεν

χαίεα&' Λίαχΐδαυ νέχνς• τον δ' αίψα μολόντος,

Αίολος οΰχ άπΐ&ησε• χαλεασάμενος δ' άλεγεινίν

χαρπαλΐμως Βορέην, Ζεφίροιό τε λάβρον άήτην,

ές ΤροΙψ προέηχε, ■θοτί &ίοντας άέΐλρ' ■ : .

7θ5 Οι δέ ΰοΰίς οϊ'μηααν νπερ πόντοιο φέρεο&αι

φιπϊ} άπειρεοίτ) • περϊ δ' ϊαχεν έαανμένοισι

πόντος δμοΰ χαϊ γαία ' περιχλονέοντο δ' νπερδι

πάντα νέφη, μεγιχλοιο δι αΐ&έρος άίαβυντα.

οι δε, Αιύς βουλί^σι, δα'ίχταμένου'Αχιληος

710 αιψα πυρή ενορούσαν άολλέες• ωρτο δ' άντμή

Ηφαίστου μαλεροιο • γόος δ' άλίαστος δρώοιι



ΤΛΝ ΜΕΘ 0Μ1ΙΡ0Χ Γ. 83

Μνρμιδόνων • ανεμοι δέ, χαι ίσσύμενό1 περ άέλλχ,

πανημαρ χαι νύχτα νέχνν πιριποιπνύοντες,

ιαίον ϊϋ πνείοντες όμως • ανά δ• ίγρετο πονλός

χαπνος ες ηέρα δίον, επέατενε δ αοπετος νλη -!5

δαμναμένη πνρί πασα, μέλαινα <5' εγίγνετο τέφρη.

οί δέ μέγ εχτελέσαντες άτειρέες εργον άηται,

ε1$ ίόν αντρον έχαοτος όμοϋ νεφέεααι φέροντα.

Μυρμιδόνες, ί',' 'ότ αναχτα πελώριον, νατατον

αλλων,

ψναε πνρ άίδηλον , αποχταμένων πιρι νεχρω, ηιο

ίππων τ, αιζψον τε, χαί, αλλ οσα δαχρνχίοντες

οβριμον άμφί νέχνν χειμήλια &ηχαν Άχαιοί,

δήτότε πνρχαίήν οϊνω σβέσαν οοτέα δ' αυτου

φαίνιτ' άριφραδέως, έπει ονχ έτέροισιν δμοΊα

ψ, άλλ' ο)α γίγαντος άτειρέος• ουδέ μεν αλλα ' •]ΐ$

αόν χείνοις. εμέμιχτ , έπειή βόες, ηδέ χαί 'ίπποι,

χαι παίδες Τρωων, μίγδα χταμένοισι χαί αλλοις,

βαιόν απω&ι χέοντο περί νέχνν ό-ς δ' ένί μέααοις

ριπί) ίφ 'Ηφαίστοιο δεδμημένος, οίος εχειτο.

τοϋ δέ χαί όατέα πάντα περιατενάγοντες ίτυίροι 73ο

αλλεγον ες χηλύν πολνχανδέα τε βριαρήν τε,

νργνρέην χρνοω δέ διανγεί παα εχέχαυτυ•

χμ, τα μέν άμβρααίχ, χαί. άλείφατι πάγχν δίχνατ

ιούραι ΡΓηρηος, μέγ Άχιλλέα χνδαίνονααι•

έζ δέ βοων δημόν &έααν, ά&ρόα ταρχύααααι 7^5

ανν μέλιτι λιαρω • μήτηρδέ οί άμφιφορηα

ιί/ιοοε ιόν Φα πάροι&ε Αιώνυοος πόρε δώρον,

Ηφαίστου χλντόν εργον έΐφρονος• ω ίνι &Ύ)χαν

2<7Γ)" Άχιλληος μεγαλήτορος • άμφί δέ τνμβον

ΐ 2
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-ίοΆφ/ποι χαί αημα πιλώριον άμφεβάλοντο

άχτη έπ άχροτάττ) παρά βίν&εαιν Ελλησπόντον,

Μνρμιδόνων βαοιλέα &ραοϋν περιχωχύοντες.

Ουδέ μεν αμβροτοι ίπποι 'αταρβέος Αιαχίδαο

μέμνον άδάχρντοι παρά νήεαιν, άλλά χαί αυτοί

745 μύροντο σφετέροιο δαίχταμένου βαοιληος•

οϋδ' ί&ελον μογεροίοινετ άνδράαιν, ουδέ μεν ίπποις

μέαγεα& Άργείων, δλοόν πέρι πέν&ος εχοντες,

άίλ' υπέρ ώχεανοίο ραάς, χαί Τη&ϋυς αντρα,

άν&ρώπων άπάτερ&ιν οίζνρων, φορέεα&αι,

75ο χχι οφέας τοπάροι&εν έγείνατο δία ΠοδάργΥ),

αμφω άελλόποδας, Ζεφύρω χελάδοντι μιγείνα.

χαί νν χιν αίψ έτέλεαααν ααα αφίαι μήδιτο &νμϋι,

ει μη οφέας χατέρνξε &εων νόος, οφρ' ΐΛχιληος

ελ&οι άπό Σχύροιο &οός πάίς, ον ρα χαί αυτοί

755 δέχνυνίΐ, όππόίΡ 'ίχοιτο ποτί στρατόν ουνεχ αρα σφι>

&έοφατα γιγνομένοιαι Χάαυς ίεροίο •&ύγατρες

Μοίραι επιχλώααντο, χαί ά&ανάτοις περ έοναι

πρωτα ΙΙααειδαωνι δαμήμεναι • αύτάρ επειτα

&αρααλέω ΠηΧψ, χαί άχαμάτω Αχιληί•

;6ο τέτρατον αυτ έπί τοίαι, Νεοπτολέμω μεγα&ίψω,

τον χαί ές Ήλνσιον πεδίον μετόπιο&εν 'ίμελίον

Ζηνός ϋπ έννεαίχαι φέρειν, μαχάρων έπί γάίαν

χαυνεχα, χαί στνγερ!) βιβολημένοι ητορ άνίτ),

μέμνον πάρ νήεοοιν, Ην χατά &νμόν αναχτα

7 65 τον μέν αχηχέμενοι, τον δ αν πο&έοντες ίδέσ&αι

Καί τότ' εριγδούποιο λιπών άλός οβριμον οίδμα,

ίλν&εν Έννοσίγαιος έπ' χάνας• ουδέ μιν ανδρες

'ίδραχον, άλλά &εβσι παρίαατο Ιίηρτ/ίνχς•
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χαί ρα Θέτιν πρααέειπιν ϊτ αχννμέν^ν Άχιληος•

'ϊαχεο νυν περί παιδ&ς άπαρέσιον γοόωαα • 770

ουγάρ ογε φ&ιμένοισι μετέααεται, <ιλλιϋ &εοίσιν,

άς ηυς Αιόνυοος, \δέ α&ένος Ίίραχληο(.

ον γάρ μιν μόρος αινός υπό ζόφον αιεν ερνξει, '

οόί' 'Λίδης, αλλ' αίψα χαί ες Αώς •ίξεται αύγάς •

χαί υί δωρον ϊγω γε &εουδέα νηαον όπάααω τ]5

Είξεινον χατά πόντο*, 'όπτι &εός ίσαεται αιίν

αός παίς • άμφι δέ φίιλα περιχτιόνων μέγα λαων

χ&νον χνδαίνοντα &νηπολί>ις ερατεινής,

)αον εμυί τίαοναι' αύ δ' ΐσχεο χωχύονση

ίοονμίνως, χαί μή τι χαλέπτεο πέν&ιί &νμόν. η&ο

"Λς ειπών, έπι πόντον άπήϊεν ιίχελος αΰρχ,

παρψίμενος μϋ&αιοι Θέτιν της δ' ίν φρεαί &νμόί

βαιόν άνέπνεναεν. τα μέν οί &εός εξετέλεααεν •

ΑργεΊοι δέ γοωντες απψον, χχι έχάατφ

'ψςίααν, τάς ηγον άφ Έλλάδος- αί δ' ΕλιχωναηΒ5

Π>ιρίδες νίααοντο, χαί εις 'άλα Νηρηίναι

ίίααν, ίόν οτενάχονσαι ίνφρονα Πηλειωνα.
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ΚΟ Ι ΝΤΟΥ

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟ Ν

ΒΙΒΛΙΟ Ν ά.

Ουδέ μέν Ίππολδχοιο δα'ιφρονος οβριμον νΐον

Τρώες άδάχρντον δειλοί λίπον, άλλά χαί αυτοί

Λαρδανίης προπά?οι^ε πόλης έριχαδέα φωτά

πνρχαίης χα&ύπερ&ε βάλον • τον δ' αύτός'ΑπάΙλω*

5 έχ πνρός αι&ομένοιο μάλ' έσσνμένως άναείρας,

δωχε &οο~ςΆνέμοιαι φέρειν νίνχίης σχεδον αϊης•

οί δέ μιν αίψ άπίνειχαν υπ άγχεα Τηλάνδροιο

χωρον ές ίμερόεντα, πέτρην δ' έφύπερ&ε βάλοντο

αρρηχτον • Νύμφαι δέ χερίβλνσαν ίερον νδωρ

ίο άενάαυ ποταμοίο, τον είαέτι ςρϊλ' άν&ρώπων

Γλανχον έπιχλείονσιν ένρξοον • άλλά τα μέν πον

ά&άνατοι τεύξαντο γέρας Λνχίων βαοιληί•

'Αργείοι δ' έρί&νμον άνεατενάχοντ Άχιληα

νηνσί παρ ωχυπόροιοιν ϊτειρε δέπάντας ανίη

ι5 λενγαλέη, χαί πέν&ος, έπεί ρά μιν ώς εύν νια

δίζοντ, ουδέ τις ήεν ανά ατρατόν εύρϋν άδαχρυς'

Τρωες δ αύ άλίαατον έρ)&εον, είοορόωντες

Ύούϊ μεν άχηχεμένους, τον δ' έν πνρι δ^ω&έντα '

χαί τις έπενχόμενος, μίι&ον πού τοΊον Ιειπιν
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Ννν πάντεασιν άελπτυν απ Ουλύμποιο Κρανίων 2α.

ημίν •ωπαοε χάρμα, λιλαιομένοιαιν ίδέα&αι

ή' Τροίτ) 'Αχιληα δεδουπότα• η γαρ οίω

βίημένον άμπνεύαα,ν Τρωων έριχνδέα φύλα,

άφατος έξ δλοοίο, χαι άνδροφόνου νσμένης• ,, ,

αίά γάρ οί χεραίν έμαίνετο λοίγιον ίγχος, α5

ίν&ρω υπ άργαλίω πεπαλαγμένον • ουδέ τις ^μέων

ιι/νω εναντ έλ&ων, έ'τ' έπέδραχεν Ήριγένειαν •

Λν δ' ό'ίω φείξιο&αι Άχαιων οβριμα τέχνα

νηνοίν ευπρώροιαι, δαίχταμένου ΐ4χιληος•

όις οφελον μένος ηεν 'ίϋ-' "Εχτορος, οφρ' αμα πάντας 3ο

Αργείους σφετέρχαιν ενί χλιοίτ]σιν ολέαοί).

"Λς ίίρ 'ίφη Τρώων τις, ίνί φρεαί πάγχυ γεγη&ώς .

ά\λος δ' αν 'ετέρω&ε, πόχα φρονέων, φάτο μϋ&ον

Φήο&α συ μεν <Ιαναων όλοόν οτρατόν ίνδο&ι νηων

πόντον έπ' ηερόεντα, πιψνζότας αίψα νέεα&αι• 35

«ΐ£ ου μάν δείαονσι, λιλαιόμενοι μέγα χάρμης '

ϊίοιν γάρ χρατεροί τε χαί οβριμοι άνέρες αλλοι,

ΊΗιδιίδης , Αίας τε, χαι Άτρέος οβριμοι %Αες •

τονί ίτ εγώ δείδοιχα, χαταχταμένον 'Αχιληος.

τούς ι'& άργνρότοξυς άναιρήσειεν Άπόλλων, 4ο

χαί χεν άνάανενσις πολέμου, χαί άειχέος οίτον,'

ψιν ινχομένοισιν έλεύσεται ίϊματι χείνο>.

ίίςεφατ ' α&άνατοιδέχατ ονρανόν εοτενάχοντα,

όααοι εααν /Ιαναοίαιν εϋο&ενέεαοιν άρωγοί'

αμψ\ δέ χρατ εχάλνψαν άπειρεοίοις νεφίεασι, 45

&νμον άχηχέμενοι• ετέρω&ε δ' έγή&εον αλλοι,

ινχόμενοι Τρώεασι πέρας &νμηδές ορέξαι.

χ«ί το'τϊ ΰη Κρονίωνα χλντή προσεψώνιεν "ΐίρη •
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Ζευ πάτερ αργιχεραννε, τίη Τρώεοοιν ΐιρηγεις,

5ο χονρης ηύχύμοιο λελαομένος , ην ρ-α πάροι&εν

άντι&έω Πηληί πόρες &νμήρε άχοιτιν,

Πηλίου εν βήαοτ)σι1 γάμον δέ οί αντός ϊ«1&ι4

αμβροτον οί δέ νυ πάντες έδαινύμε&' ί,ματι χώ'ω

ά&άνατοι, χαί πολλά δόμεν περιχαλλέα δωρα•

55 αλλά τά γ έξελά&ον μέγα δ' Έλλάδι μήααο πίν&ος.

"Λςάρ εφη• την δ' ούτι προαέννεπεν άχάματος Ζείϊ

ηιτο γάρ άχννμενος χραδίην, χαι πολλά μενοινων,

οννιχεν ημελλον Πριάμου πάλιν εξαλαπάξειν '

'Αργείοι, τοις αινύν εμήδετο λοιγον οπάαααι

,6ο έν πολέμω στονόεντι, χαί έν βαρνηχε'ί πόντω•

χαι τά μεν ως οιρμαινε, τά δή μετόπιο&ε τέλεοαεν•

Ήως δ' ώχεανοίο βα&ύν ράον είααφίχανεν •

χνανέην δ' αρα γα'ιαν έπήίεν ααπετος ορφνη,

ημος άναπνείονοι βροτυι βαών χαμάτοιο '

65 'Αργείοι δ' επί νηνσίν έδόρπεον, άχνύμενοί περ.

ον νάρ νηδόος εαύν άπωαέμεναι μεμανίης

λιμον αταρτηρόν, όπόταν οτέρνοιοιν 'ίχηται,

άλ£ εί&αρ &αά ννία βαρόνεται, ουδέ τι μηχος

γίγνεται, ην μη τις χορέοχ &νμαλγέα νηδύν •

ηο τοννεχα δητ έπάααντο, χαι άχνύμενοι Άχιληος •

αίνη γάρ μάλα πάντας εποτρννεαχεν άνάγχη.

χοίαι δέ παοααμένοιαιν έπήλν&ε νήδνμος υπνος,

λίιαε δ' άπό μελέων όδύνας, έπί δέ ο&ένος ωραεν.

'ΑΧλ' 'ότιδήχεφαλάςμέν έπ άντολίην ϊχον αρχτοι

75 δέγμεναι ηελίοιο &οόν φάας, 'ίγρετο δ' Ηώς,

δ>) τότ' άνέγρετο λα&ς έϋο&ενέων Άργείων ,

ηορφύρων Τρώεααι φόνον, χαί χηρ' ά'ιδηλον
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χίνυτο δ' η ντε πόντος απείριτος 'ίχαρίοιο,

Τ)δέ χαί αύαλέον βα&ϋ λήίον, όππό&' ίχηται

ρΊπή άπειρεαίη νεφύηγερέος Ζεφύροιο. 8ο

ωί άρα χίνντο λαός έπ χόοιν Έλλησπόντου.

,χαί τάιε Τνδέος νιός εελδομένοισιν εειπεν •

Λ φίλοι, ει έτεάν γε μενεπτόλεμοι πιλόμεα&α,

ννν μίελλον στν/ιροΊαι μαχώμι&α δνσμενέεααι,

μή πως &αρσήσωαιν, Ιίχιλλέος ουχ ίτ' έόντυς • 85

αλλ ΐιγε σνν τεύχεααι χαί άρμαοιν, ηδέ χαί ίππυις

»ψιν άμφι πόληα• πόνος δ' ά'ρα χϋδος ορέξει.

Λ» ϊφατ εν Λαναοίαιν. άμείβετο δ ' 'όβριμος Λί'ας•

Τνδιίδη, αν μεν έο&λα χαι ούχ άνιμώλια βάζεις,

οιρννων Τρώεααιν έϋπτολέμοιοι μάχεα&αι 9°

αγχεμάχους Λαναους, ο•ίπερ μεμάαοι χαι αυτοί•,

αλλά χρη εν νήεααι μένειν, αχρις έξ άλός ελ&χ

ίία Θέτις• μάλα γάρ οί ένι φρεαιν ηδεται ΐμορ

ι'ίιος άμφι τάφω πιριχαλλέα &είναι αε&λα '

υκ χ&ιζή μοι εειπεν, οτ εις άλός ψε βίν&ος, 35

νόαφ' αλλων Λαναων χαί Ι σχεδόν ϊλπομαι ειναι

έαονμένην. Τρωες δέ, χαι εί &άνε Πηλίος αιόί,

»ϋ μάλα &αραήοοναιν, ετι ζώοντος έμείο, •

*χί αεν', ήδέ χαι αυτου άμύμονος Ατρείδαο.

ίίς άρ' εφη Τελαμωνος έυ( πάίς, ουδέ τι >)δη ιοο

οπι ρά οί μετ' αε&λα χαχός μόρον εντυε δαίμων

>Ί>γαλέον • τον δ' αυ&ις άμείβετο Τνδέος νιός •

Λ φίλος, ει ετεόν Θέτις ερχεται ηματι τώδε

ν'ίιος άμφί τάφοι περιχαλλέα ΐίείναι άε&λα,

ΐιίρ νήεααι μένωμεν, έρνχανόωντι χαι αλλονς• ιοί

«υί γάρ δή μαχάρεοοι &εοίς πεί&εο&αι 'ίοιχι •



9ο κ οί ητ α τ

χαί <5 άλλως Αχιληί, χαι α&ανάτων άέχητι,

οίτοί φραζώμιο&α δόμεν \Η'μηδέα τιμην.

Λς φάτο Τνδείδαο δα'ίφρονος οβριμον ητορ~

1 1 ο χαί τότ' ίίρ' έχ πόντοιο χίεν ΖΙηληος ίίχυιτις,

αΐιρτ) δπ>)ώ>) έναλίγχιος• νιφα δ' Χχανεν

Άργείων ες ομιλον, οπη μεμαώτες εμιμνον,

οί μεν αε&λεύαοντις άπειρεαίω εν άγωνι,

οί δί φρένας χαί &νμόν άε&λητηραιν ίρται '

ιι5τοίαι δ' αμ άγρομένοιαι Θέτις χνανοχρήδεμνυς

\) ηχεν αε&λα φέρονσα, χαί δτρύνεαχεν Άχαιυνς' •

αντίχ' άι&λείαν • τοι δ ά&ανάττ) πεπί&οντο.

Πρωτος δ' ίν μέααοιαιν άνίοτατο Νηλέος ι;ίο$,

ου μεν πνγμαχίτισι λιλαιόμενος πονέεα&αι,

120 ο'ύτε παλαιαμοούντ) πολντειρέί• του γαρ υπερ&ι

γνία χαι ίΊψεα πάντα λνγρόν χατεδάμνατο γηρας •

αλλά οί ίν οτέρνοισιν ετ εμπεδος επλετο &νμύς

χαί νόος• ουδέ τις ίίλλος έριδμαίνεοχεν Άχαιών

χείνω, δτ είν άγορΐ) επέων πέρι δηρις έτύχ&η •

αα5 τω χαί Λαέρταο χλντός πάίς έίνιχα μύ&ων

είν άγορΐ) υπόειχε, χα\, ος βαοιλείτατος ηεν

πάντων Άργείων, μέγ εϋμμελίης Άγαμέμνων

ιοννεχ' ένί μέαοοισιν εύφρονα Νηρη'ίνην

Ζμνεεν, ως πάατ)σι μετέπρεπεν είναλίχοιν,

1 3ο ε'ίνεχ' ενφροσόνης, χαί εΐδεος• η δ' αίοναα

ϊέρπε& • δ δ' ίμερόεντα γάμον Πηλί)υς ενισπΐ,

τόν ρά οί Α&άνατοι μάχαρες σννετεχτχναντο

Ηηλίον άμφί χάρηνα• χαί αμβροτον ώς έηάσαντο

δαπα παρ' είλαηίνχσιν , οτ είδατα &εία φέρονσα»

\Ί>5χερνίν νπ ύμβροσίχοι &εαί παρενήνεον 'Λρα>
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χρνοείοις χανέοισι , Θέμις δ' ίίρα χαγχαλόωαα,

άογνρέας έτίταινεν έηιαπέρχοναα τραπέζας,

χνρ δ' "Ηφαιστος 'ίχαιεν άχήρατον, άμφί δέΝνμφ,α*

ηυβροσίην εχέραιρον ενί χρναέοισι χυπέλλοις,

ι'ίδ' αρ' ίς βρχη&μόν Χάριτες τράπεν ίμερύεντα, 1 4ο

Μοίααι δ' ες μολπήν, επετέρπετο δ'ονρεα πάντα

ιυί ποταμοί, χαί &ηρες, ίαίνετο δ' αφ&ιτος αί&ηρ

!ί>τρα τε Χείρωνος περιχαλλέα, χαί &εοί αυτοί.

Καί τα μεν αρ Νιβηος έυς παίς Άργείοισι

πάπα•μάλ' ίεμένοις χατελέξατο • τοί δ' άίοντις ;45

είρπυνϋτ , ααα Αχιληος άμϋμονος αφ&ιτα εργα

μίίπε μέσω έν άγώνι• πολός δ' αμφίαχε λαός

"απαοίως• δ δ' αρ' εν&εν ίλών έριχυδεα φωτα

ίιπάγλως χνδαινεν άρηραμένοις έπέεααιν

βώβ^ οπως δείπεραε χατά πλόον αατεα φωτων, 1 5ο

'ίνίιχα δ' αν χατά γαίαν άπείριτυν ως έδαίξεν

Τί)ίεφον, ηδέ βίην ΙριχνδέοςΉετίωνος .

Θήβτ)ς ίν δαπέδοιαι, χαί ως Κύχνον ίχτανε δονα*

ιία Πααειδάωνος, ίδ' όντί&εον Πολνδωρον,

•αί Τρώελον &ηψόν, άμύμονά τ' Άατεροπαίον • 1 55

υ'ιμαει δ' ώς έρύ&τ)νεν αδην ποταμοίο ρέε&ρα

ϊ»Ύ&ον, χαί νιχύεασιν άπειρεαίοισι χύλνψεν

πάντα ρόον χελάδοντα, Ανχάανος όππότε &νμόν

'οαφίαατ έχ μελέων, ποταμού σχεδόν ηχήεντος •

Εχτορά &' ώς έδάμαααε, χαί ως ελε ϋεν&εαίλειαν. 1 6ο

(Ι« χαί ν•ίεα δίον εί&ρόνου Ίίριγινείης.

χυι τα μεν 'ίργείοισιν επισταμένοιαι χαί αυτοίς

μίλπι, χαί ώς έτέτνχτο πελώριος, ως *ι οί οντάς

~α&ι>ι δηριάαο&αι έναντίον, ονι έν άέΟλνις
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ι65 αίζηων, ότε παααι νέοι περιδηριόωνται,

ουδέ μέν ίππαοίι/, ουδέ αταδ)τ) ένί χάρμχ •

χάλλιί >3•' άςΛαναοίς μέγ' υπείρεχεν, ως τέ οι αλ.

ίπλετ' άπειριοίη, όπότ 'Αρεος εααντο δηρις•

ενχετο δ' ά&ανάτοισι, χαι ν'ίια τοίον 'ιδέο&αι

ιηοχείνον, άπο Σχύροιο πολνχλίατοιο μολόπα.

'Αργΰοι δ' αρα παοιν έπηφήμησαν επεααιν,

αυτή τ άργνρόπεζα Θέτις, χαί οι πόρεν ίππονς

ωχύπυδας, τους πρόο&εν εύμμελίβ Άχιληί

Τήληρος ωπαοε δωρον επί πρνχοτισι Κα'ϊχον,

4^5 {ι•'ιε έ μοχ&ίζοντα χαχω περί ελχεί &νμόν

ηχέαατ' εγχείχ, τχ μιν βάλε δηριόωντα

αυτός εαω μηροίο• διήλααε δ' οβριμον α'ιχμήν,

χαι τους μεν Νέστωρ Νηλήίος ο'ις ίτύροιαιν'

ωπαοεν οί δ ές νηας αγον μέγα χνδαίιοιτες

1 8ο άντίόεον βαοιληα. Θέτις δ' ες μεααον ι'ιγωνα

&ηχεν αρ' άμφί δρύμοιο βόας δέχα ' τ^αι δέ πάατβ

χαλαί πόρτας ησαν υπό μαζοίαιν ίοϋααι•

τάς ποτε Πηλείδαο &ρααύ ο&ένος άχαμάτοιο

ηλαοεν έξ'Ίδης, μεγάλω περί δονρί πεπψ&ώς.

ι85 Των περι ο•ίδε άνέσταν, εελδόμενοι μέγα νίχη(

Τείχρος μεν πρωτος Τελαμώνιος , ήδέ χαι Αίας,

Αίας, ος τε ΛοχροΊαι μετέπρεπεν ίοβόλοιαιν •

άμφι δ άρα ζώααντο •&οως περί μήδια χιροιν

ψάρεα• πάντα δ' ενερ&εν, απερ &έμις, έχυνψαντ)ι

Λ -19° α'ιδόμενοι Πηληος ενα&ενέος παράχοιτιν,

άλλας τ ειναλίας Νηρηίδας, ονσαι αμ αύτη

ί)λν&ον, Αργείων χρατεροός έσιδέο&αι άέ&λνυς.

τοίαι δέ αημαίνιαχε δρύιιον τέλος ώχντάτοιυ '
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Αχρείας, ός πίχσι μ(τ Άργεΐοιαιν άνασσΐ

τους δ' "£ρις ώτρύνεσχεν άβατος, οί δ' από ι ίασης ιφ

«αρ^αλίμωςοΐμησαν, έοιχότες ίρήχεσαιν

ι&ν δέ χαι άμφήριστος εψ δρόμος- οί, δ' ίχάτερ&εν

'^ργείοι λείσοοντες έπίαχον, αλλυδις άλλος,

άλλ' οίε τέρματ' εμελλον ίχανέμεναι μεμαα,τες,

δι, τότε που Ίεΰχροιο μένος χαΐ γνϊα πέδψιαν αθο

α&άνατοι- τον γάρ ρα &εύς βάλεν, ηέ τι( άτι}

όζον ες άλ/ινόεντα βα&υήόίζοιο μυρίχης-

τβδ'ϊίρ' ένιχρ,μφ&είς, χαμάδιςπέαε- του δ' αλγεινής

οχρον ανεγνάμφ&η λαιοΰ ποδός, αί δ' ΰπα,έαταν

οίδαλέαι έχάτερ&ε περί φλέβες- οί ύ" ίάχηααν 205

Άργεϊοι χατ' άγωνα- παρηίξεν δέ μιν Αίας

/τΐ&όουνος- λαοί δέ συνέδραμαν, ο'ί οί εποντη,

Λοχροί- αίψα δε χάρμα περί φρένας ϊ,λυ&ε πάντων

έχ δ'ίλασαν μετά νηας αγειν βόας, ΰψρα νέμωνται.

Τεϋχρον δ' εσσυμένως ε'ταροι περιποιπνΰοιτες, 3ι0

ι\γον έπιαχάζοντα- &οως δέ οι Ιηιηρες ί

«χ ποδός αψ αφέλοντο, ϋέααν δ' έψΰπερ&ε μοτάων

%α, αυνδεϋααντις άλείφασιν άμφΐ δέ μίτρψ

δήσαντ ένδυχέως- όλοάς δ' έχέδασααν ανίας. .■. '■■

Αλλω δ' αί&' ίτέρω&επαλαισμοούνηςίπερόπλον 2ΐ5

"αρπαλίμως μνώοντο δύω χρατερόφρονε φωτε,

Τ\δέος ιπποδάμοιο παις, χα} ΰπέρβιος Αϊας,

ο'ίύ'ϊααν τ?? μέσαον • θάμβος δ' εχεν ά&ρήσαντας

■ίργείους- Γψφω γάρ Ι'ααν μαχάρεαοιν όμοιοι ■

β» δ' 'έβαλον ϋήρεαυιν εοιχύιες, ο'ί τ' εν ορεααιν 2ϊο

<ψ<ρ ϊλάψοιο μάχονται, έδητϋος Ισχανόοηνις-

•ιιον δ' άμφοτέροιαι πέλει αϋ-ένος- ουδέ τις αίτων
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ιΒοάλλη δ' αν μι™ δόρπον νδωρ έπέχενε χέριααι •

ή δ' ίτέρη από δαιτός άεί φορέεοχι τράπεζαν • *

τάς δ' αρα Τυδείδαο μένος χαι υπέρβιος Α)ας,

δαοαάμει/οι, πραέηχαν ϊΰπρώρους επί νηας.

Άμφί δέ πνγμηχίης πρωτον ο&ένος 'Ιδομενήυς

ϊ85 ωρνντ, επεί οί &νμός ϊδρις πέλι παντός άέ&λον •

τ$ δ' ούτις χατέναντα χίεν μάλα γάρ μιν απαντες

αΊδόμενοι υπόειξαν, έπη ρα γεραίιερος ηεν . ^

τω δ' ίίρ' ένί μέοοοιαι Θέτιςπόρεν αρμα, χαί ίππους

ώχύποδας, τούς πρόο&ε βίη μεγάλου Πατρόχλοιο

2$οηλααεν έχ Τρώων, Σαρηηδόνα δίον όλέσαας•

χαί τους μέν &εράηοντι πόρεν πού νηας άγεα&αι

Ιδομενεός• αύτός δέ χλνιω έν άγίάνι μένεαχε.

Φοίνιξ δ' Άργείοιαιν εία&ενέεασι μετηυδα•

Νυν μέν άρ' Ίδομενη) &εοί δόααν έο&λόν άε&λον

595 αύτως, ου χάμνοντι βίχ χαί χεροι χαί ωμοις,

άλλ'αρ' άναιμωύ, προγενέατιρον άνδρα τίοντες•

άλλ' άλλοι νέοι άνδρες έπιντόνεα&ε.άι&λρν,

^«ραί έπ' άλλήλοιοι δαήμονας ι&ϋνοντες

πυγμαχίας, Χαί &νμόν ιχνατε Πηλείωνος.

3οο"/2ί φχτο• τοί δ' άίοντις, επέδραχον άλλήλοιοιν

ηχα δέ πάντες 'εμιμνον άναινόμενοι τον αε&λον,

ιίμη σφέας ένένισπεν άγανσυ Νηλέος "4ί 1

τΛ φίλοι, οϋτι ίοιχε δαήμονας άνδρας άύτης,

' πνγμαχίην άλίαα&αι έπήρατον, η τε νίοισι ^

3ο5 τερπωλ,) πέλεται, χαμάτψ δ' έπι χϋδος άγινε"ι.

ως εί&' ίν γνίοισιν έμοίς 'ε'τι χάρτος ϊχειτο,

οίον οτ άντί&εον Πελίην χατε&άντομεν ημεΊς,

αυτός εγώ, χαίΆχαοτος, ανεφιυ), είς εν ίόντες,
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όππότ άρ' άμφήριατος εγώ Πολυδεύχη δίω

ηγμα^ γ^μην, ελαβον δέ οί ίοον αε&λ'ον 3 ιο.

(V <5έ παλαισμοσννι) μι, χαι 6 χρατερότερος αλλων

Αγχαίος &άμβηαε χαί ετρεαιν • ονδέ μοι ετλη

υηίον έλ&έμεναι νίχης υπερ, οννεχ άρ' αντόν

ΰη πον τοπάροι&ι ηαρ' άγχεμάχοιαιν Έπειοίς

ηζ^σ ηνν ιόντα• πιοων <5' έχονίαοατο νωτα, 5ι5

οψαπαρά φ&ιμένου'Αμαρνγχέος, άμφιδ'υρ' αντόί

ηοίλοί &ηήσαντο βίην , χαί χάρτας έμείο • Ν

'ώ νύ μοι ουχ ίτι χε)νος εναντίον χρατο χειρας,

*υί χρατερύς περ έών • ελαβον δ' άχόνιτος ά'ι&λον.

ην δέ με γηρας ϊπεισι, χαι άλγια• τοϋνεχ ίίνωγα 320

ψϊ'αί, ο'ιαιν ίοιχεν, άέ&λια χεραί φέρεα&αι •

ζι>}ος γάρ νέω άνδρι φέρειν άπ' αγωνος αε&λον.

Λς φαμένοιο γέροντος άνίατατο &αρααλέος φως,

ιίος υπερ&ύμοιο χαι άντι&έου Πανοπηος,

ος τι χαίίππον ίτενξε, χαχόν Πριάμοιο ηόλψ, 5α5

ιατιξον άλ£ ον$ οί τις ετύίμα ΐνεγγυς ίχέο&αι

άηχα πνγμαχίηφ πολέμου ό" ου πάγχν δαψων

αιίηο λενγαλέον, όπότ "Αριος ϊαοντο δηρις.

χυί χεν άνιδροπί περιχαλλέα δίος Έπειός

ψεΙίεν τότ' αε&λα φέρειν ποτι νηας Άχαιων, 33ο

" /"! υί σχεδον ιβ&εν άγανσϋ Θηαέος νιος,

ανμψής Άχάμας• μέγα δ' έν φρεοι χάρτος χέξων

ά&Ιέους ίμάντας ΐχεν περι χεραί •&ο^ο•ι,

'οίί οί έπισταμένως Είηνορίδης 'Αγέλαος

"μφέβαλεν ηαλάμχσιν, 'έποτρόνων βασιλέα• 335

<"> ί αντως εταροι Πανοπηίάδαο αναχτος

ύυςαννεαχον Έπειόγ• 6 δ' έν μέοοοιοΊ, λέων ως,

Ι^ΥΙΝΤ. ΡοϊΤΗ. Ο
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ιίοτήχει, περί χερόιν ϊχων βοός ίφι δαμέντος

ρΊνους άζαλέας• μέγα δ' Χαχον εν&α χαί ίν•&α

34ο λαοί, εποτρίνοντες ένα&ενέων μένος ανδρων

μέξαι έν α'ίματι χειρας άτειρέας• οΙ δέ χαί αυτοί

ϊαταν μαιμώωντες ένί ξυνοχτ\οιν αγωνος,

αμφω χειρας ίάς πειρώμενοι, εϊπερ ίαυιν

ως ποτ εντρύχαλοι, μήδ0 εχ πολέμου βαρί&οιεν ' •

545 αϊψα δ' αρ' άλλήλοιοι χαταντία χείρας ίίειραν

ταρφέα παπταίνοντες• έπ αχροτάτοις δέ πόδεασ»

βαίνοντες, χατά βαιόν εόν γόνν γοννύς ίίμειβον,

άλλήλων επί δηρόν άλενόμινοι μέγα χάρτος '

αύν δ ' εβαλον νεφέλχαιν έοιχότες αίιρηρ^αιν,

55ο αί* άνέμων ριπί^σιν έπ άλλήλχαι &ορουααι,

άατεροπήν προ'ίαοι, μέγας δ όρο&ννεται αί&ήρ

&εινομένων νεφέων, βαρύ δέ χτυπέονσιν αελλαι•

ως των άζαλέχαι περιχτυπέοντο γένεια

ρινοίς• αιμα δέ πονλν χατέρρεεν εχ δέ μετώπων,

555 ίδρώς αίματόεις &αλεράς έρί&αινε παρειάς•

οι <3' αμοτον πονέοντο μεμαότες• ουδ' αρ ΖΕηειο{

ληγεν, έπέααντο δ' α'ιεν εω περί χάρτεί &νων '

χϋν δ' α^α Θηαέος νιος, ενφρονέων έν άέ&λω,

πολλάχις ες χενεόν χρατεράς χέρας ι&όνεα&αι

56ο3ηχε' χαί ίδρείχχαι διατμήξας εχάτερ&ε

ΐείρας, ές δφρύα τνψεν έπάλμενος, αχρις ίχέο&αι

αατέον. έχ δέ οί αίμα χατέρρεεν όφ&αλμοίρ•

άλλά χαί ως Άχάμαντα, βαρείτ) χειρί τνχηαας,

ιύψε χατά χροτάφοιο• χαμαί δέ υί ηλαοε γνια•

565 αντάρ 'όγ α'ιφ' άνόροναε, χαί ϊν&ορε φωτι χραταιψ

πλήξε δέ ο> χεφαλήν ό δ' αρ ίαπαλιν άίαοοντος,
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βαι!>ν νποχλίνας, αχαιοί χερϊ τίψε μέτωπον•

άλλη δ'-ηλααε ρίνας έπάλμενος• ως δε χαϊ αυτός

μήτιϊ παντοίη χέρας ωριγε• τους δ' αρ' Αχαιοί

αλλήλων απέρνζαν, έιλδομένους πονέεα&αι 3ηο

νίχης άμφ' έρατης • των δ' έοονμένων &εράποντ({

ρινοίς αίματόιντας νίφαρ α&εναρων από χειρών

λϋσαν • τοι δ' άρα τντΰόν ανάπνευσαν χαμάτοιο,

μορξάμενοι απόγγοιαι πολντρήτοισι μέτωπα•

τους δ' ϊταροί τε φίλοι τε, παρηγορέοντις, ϊίγεαχον 375

άντιχρυς αλλήλων, ως χεν χόλου άλγινάεντος

εσβυμένως λελά&ωνται, άρεασάμενοι φιλότητι'

αλλ' οΐ μεν πεπί&οντο παραιφααίηαιν εταίρων '

ανδράσι γαρ πινυτοϊσι πέλει νόος ήπιος αιεί•

χίιαααν δ' αλλήλους • έριδος δ' έπελή&ετο &υμος 38ο

λινγαλέης. τους δ' αίψα θέτις χυανοχρήδιμνος

αργυρέους χρητηρας ίελδομένοιαιν όπαυοεν,

δοιώ, τους Ευνηυς Ιάσονος οβριμος νιος

ωνον υπέρ χρατεροΐο Λυχάονος έγγυάλιξεν

αντι&έω Άχιληϊ περιχλύατω ενϊ Αήμνω• 385

τους Ήφαιστος βιευξεν άριπρεπεί Λιονίσο)

ίΖιρον, οτ ίΐς Ουλυμπον ανήγαγε δϊαν ίίχοιτιν,

Μίνωος χούρην έριχυδέοι, τήν ποτέ θηαεύς

χάλλιπεν ονχ έ&έλων γε περιχλϋατω ένί ΑΊτ^ •

τοΰϊ δ ηνς Λιάνυαος 'εω πόρεν ν'ίιϊ δωρον 3οο

νϊχιαρος ίμπλήαας• δ δ' άρ' ωπαοεν'Τψιπνλεΐΐ)

ποϋοΤί συν χτεάτιασι θόας • η <5' νΐεϊ δίω

χΆλιπεν • ος δ Άχιληί Λυχάονος ι'ίνεχα δωχι.

των δ έτερον μεν 'ε'χεσχεν ιϊγαυοϋ Θηαέος νίός,

άλλον δ ' ηνς Έπεώς ίάς επί νηας ϊαλλεν 5αΙ

θα
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γη&όαυνος' των <5' άμφιτετρνμμένα τνμματα πάντα

ηχέοατ' ένδνχέως Ποδαλείριος, ουνεχ άρ' αυτός

πρώτα μεν έχμίζησεν, έπειτα δε χεραϊν εήσιν

φάψεν επισταμένως • χα&ΰπερ&ε δε ψάρμαχα &ηχ»

4οο χέΐνα, τά οί προπάροι&ε πατήρ εδς έγγυάλιξε'

τοϊαι δ' ν.ρ εσανμένως χαΐ άναλ&έα τνμματα φοηοίτ

αίτημαρ μορόεντος υπεχ χαχοϋ ΙαΙνονται•

Τωνδ' αφαρ άμφϊ πρόσωπα, χαί ενχομόωντα χάρηνα,

τϋμματ' άπαλ&αίνοντο• χατηπιόωντο δ' άνίαι.

*ο5 Άμφϊ δέ τοζοσύνης, Τεϋχρος χαϊ Ό'ίλέος νίδς

εατασαν, οϊ χαϊ πρόα&ε δρόμον πέρι πειρήσαντο '

των δ' ϊίρα τηλάσε &ηχεν ίΰμμιλίης Αγαμέμνων

Ιππύχομον τρνφάλειαν ϊφη δέ ί πολλδν άμιίιω

εοσεα&, ος χέραειεν άπδ τρίχας όζεϊ χαλχω.

»ιο Αίας δ' αντίκα πρώτος Ιύν προέηχε βίλ^μνον

.πλήξε δ' άρα τρνφάλειαν ' επηϋτηοε δέ χαλκός

ΰξύτατον • Τεϋχρος δέ μέγ έγχονέων ένϊ •&υμω,

δεύτερος ηκεν όϊστόν • άφαρ δ' άπέχεραεν έ&είρας

δξϋ βέλος" λαοί δέ μέγ Χαχον ά&ρήσαντες •

4ι5 χαί μιν χνδαΐνεσχον άπείριτον, οννεχ' άρ' αυτόν

πληγή επαλγΰνεσχε -8•οοϋ ποδός ' αλλά μιν ογτι

βλάψεν ίιπαΐ παλάμχοι &οόν βέλος ϊ&ύνοντα.

χαί οι τείχεα χαλά πόρεν Πηληος ακοιτις

άντι&έον Τρω'ίλοιο, τον ηϊϋέοιν μέγ' άριστον

4ϊο ΤροΙη εν ηγα&έη Εκάβη τέχιτ', ουδ' άπόνητο,

άγλαόν ϊ[δη γάρ μιν άταρτηροϋ Άχιληος

ϊγχος δμοΰ χαί χάρτος άπήμερσαν βιότοιο'

ώϊ δ' δπό&', ίραήιντα χαϊ εύ&αλίοντ ανά χ'/πον,

υδρηλΤ/ς χαπέτοιο μάλ' άγχό&ι τηλι&άοντα
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? ατάχνν, η μήχωνα, πάρος χαρποΊο τνχηααι, 4αί

χίξστ) τις δρεπάνω νεο&ηγεί, μήο" άρ' έάσ?ι

ές τέλος ηδύ μολιίν, μήδ' ες απόρον ΰιλίον ίχέυ&υα,

αμήσας χινεόν τε χαί ααπορον αί&οπι χαλχω,

μϋ,λον&' ερσήεντος υπ ύ'αρνς άλδαίνεο&αι•

<*ς νίόν Πριάμοιο, &εοίς εταλίγχιον ε)δος, *3ο

Πηλείδης χατέπεφνεν ετ ίίχνοον, ε'ιαέτι νύμφης

νηϊδα, νηπιάχοιοιν όμως ίτι χουρίζοντα •

χλλά μιν εις πόλεμον φ&ια'ψβροτον ίήγαγε μοίρα .

ηβης άρχόμενον πολνγη&έος, όππότε φίάτες' , >,

&αρσαίέοι τελέ&ονοιν, οι ούχέτι δεύετ,αι ητορ. 435

Λντίχα δ' αυτι υόλον περιμήχεά τε βριαρόν Τ»

πολλοί πειρήσαντο &αης άπό χειρός ιηλαι'

τον δ' οντις βαλέειν δόνατο οτιβαρόν μάΐ ίόντα

-Αργείων οίος• δ' εβαλεν μινεδήίος Αίας

χειρός από χρατερης, ώαεί δρνός άγρονομο)ο 44•

οζον άπαυαν&έντα , &έρους έΐ'&αλπέος ωρτ), ,

οππότε ληία πάντα χατά χ&ονός αναίνηται•

&*μβηααν δ' αρα πάντες, οοον χερός έξεποτή&η

χαλχός, ον άνέρε χιρνί δόω μογέοντες αειραν

ιόν ρα μεν Άνταίοιο βίη ρίπταοχε πάροι&εν 444

ρηίδίως άηό χειρός, 'εης πειρώμενος άλχης,

πριν χρατερΐ)οι χέρεαοι δαμήμεναι 'ίίραχληος•

Ηραχλέης δέ μιν ήυς ελών, σνν λη'ίδι πολλρ,

αιαμάτης ϊχε χειρός άέ&λιον ' αλλό μιν έα&λω

ναιερον ΑίαχΙδη δωρον πύρεν, όππότ' άρ αυτω 46ο

/λ>ου εύπόργοιο αννέπρω&ε χυδιμον α'ατν '

χίίνος δ' ν'ίεί δωχεν 6 δ' ωχυπύροις ένι νηνοιν

<{ Τροίην μιν ενειχεν, 'ίνα σφετε'^οιο τοχν"ϊ
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μνωόμενος, Τρωεαοιν εύο&ενέεασι μάχοιτό

455 προφρονέως, είη δέ πόνος πειρωμένω άλχης!

τόν ρ' Αίας μάλα πολλόν άπό στιβαρης βάλε χειρός.

Καί τότε οί Νηρψς άγαχλντά τενχια δωχεν

Μέμνονος αντι&έοιο, τά χαι μέγα &ηήσαντο

ΆργεΊοι• λίην γάρ ίσαν περιμψεα πάντα: .

46ο χα* τάγε χαγχαλόων υπεδέξητο χυδιμος ννήρ\

οίω γάρ χείνω γε περί βριαροΊαι μέλεαοιν

ΐηρμοσεν άπλήτοιο χατά χροός άμφιτε&εντα•

αυτός δ' αντ άνάειρε μέγαν αόλον, οφρα οι εΐη

τερπωλή, μένος ην λιλαιομέιω πονέεα&αι.

465 01 δ' νίραδηριόωντεςέψ άλματιπολλοί άνίαταν

των αρ υπίρ&ορε πολλόν έύμμελίης Άγαπήνωρ

σήματα• τοί δ' όμάδησαν έπ' άνέρι μαχρά &ορόντι•

χαί οί τεύχεα χαλά πόρε μεγάλοιο Κύχνοιο

δΊα Θέτις• τον γάρ ρα, φόνω επί Πρωτεα>λάου

4το πολλων &νμον 'ελόντα, χατέχτανε Πηλέος νιος

πρωτον άριστήων Τρωας δ' ά'χος άμφεχάλνψεν.

Αιγανέβ δ' αρα πολλόν υπέρβαλε δηριόωντας

Ευρίαλος• λαοι δέ μέ/' ίαχον ού γάρ εφαντο

χέίνον υπερβαλέειν, ούδέ πτερόεντι βελέμνω•

4}5 τοννεχά οι φιάλην πολνχανδέα δωχε φέρεα&αι

μήτηρ Αιαχίδαο δα'ιφρονυς, ην ποτ Αχιλλινς

άργνρέην χτεάτιαοι, βαλών υπό δονρί Μυνητα,

όππότε ΑυρνησοοΊο διεπρα&ι Τρώ'ίον αατν.

Αϊας δ' όβριμό&νμος, έελδόμενος πονέεα&α»

ΑΒοχιρα»" όμως χαι ποαοίν, άνιστάμενος, χαλέιαχεν

ές μέοον ηρώων τόν ϋπέρτατον οί δ' όρόωντες,

ϋάμβεον οβριμον ανδρα χαι ίίλχιμον ουδέ τις 'ίτλη
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αντα μολείν • πάντων γαρ υπέχλαοε διίμ' άλεγεινον

ψ>ορέψ> • φοβέοντο δ' ανά φρενα, μή τινα χεροί

τνψας άχαμάτ/ισιν, υπό πληγήσι πρόοωπυν 485

ονγχέτ) έσανμένως,. μέγα <5 άνέρι πημα γένηται•

οψί δέ πάντες ελεναοον έπ Ενρνάλω μενεχάρμτ),

ΐδμονι πνγμαχίης, ευ ε'ιδότι • ος δ' ίνί μέαοοις

τοίονΐπος πραέηχεν, ίποτρομέων &ρααύν ανδρα•

Λ φίλοι, άλλον μέν τιν Άχαιών, ον χε •&έλητε, 4ι)0

τλι',οομαι άντιόωντα, μέγαν δ' Αϊαντα τέ&ηπα•

πολλόν γαρ προβέβηχε• διαρραίαει δέ μοι >;τορ,

νν μιν έπιβρίααντα λάβ$ χόλος• ου γαρ οίω

ανδρός άπ αχαμάτοιο αόος ποτί νηας ίχέα&αι.

Λςφαμένοιο, γέλααααν ύδ ένφρεοίπάμπανίάι&η^)β

Αίας δβριμό&νμος• ίίειρε δέ δοιά τάλαντα

αργνρου αίγλήεντος , α οι Θέτις έίνηί άέ&λον

δάχεν ατερ χαμάτοιο• φίλου δ' εμνήσατο τςαιδός

Αίαντ' ειοορόωαα - γόος δέ οί ϊμπιαε &νμω.

01 δ αί&' ίππαα'η) μεμελιψίνον ιβορ εχοντες, 5οο

έαανμένως άνόρονσαν έποτρόνοντος άέ&λον

πρωτοςμέν Μενέλαος, ίδ' Ευρύπνλος &ραανχάρμης,

Σνμηλός τε, Θόας τε , χαί ίσό&εος Πολυποίτης.

ίπποις δ' άμφί λέπαδνα βάλον, χαί νφ αρματ ϊρναααν

πάντες έπειγόμενοι, πολνγη&έος ε'ίνεχα νίχης• 5ο5

αιψα δ' νίρ' είς δηριν ξίνισαν βεβαωτ' ίνί δίφροις,

χώρον άν' ημα•&δεντ • έπί ννοοης δ' ίοταν εχαοτοι '

χαρπαλίμως δ' ιυληρα λάβον χρατερ^ς παλάμχαιν

'πποι δ' (γχριμφ&έντες εν αρμααι ποιπνύεαχον,

νππως τις πραάλοιτο • πόδας δ' ίπεχίννσν αντως• 5ιο

αίατα δ' όρ&ώααντο, χαί ίίμπνχα δεύισαν άφρω•
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οί δ' αφαρ έγχονέοντις ίλαφροπόδων μένος 'ίππων

μάατιον οί δέ, &οχαιν έοωόιιί Άρπυίχοιν,

χαρπαλίμως ζεύγλτ)σι μέγ ϊχ&ορον άαχαλόωντις•

5ι5 αρματα δ' ωχα φέριαχον, άπό χ&ον&ς άίααοντα•

ου δ' άρματροφίας ιδέειν ι)ν, ονδί ποδοΧιν

έν χ&ονί υήματα ' τόοοον ϋπιξέφ)ρον δρόμον ίπποι•

πουλυς δ' αί&έρ' •ίχανε χονίαααλος έχ πιδίοιο,

χαπνω ί) ομέχλχ έναλίγχιος , ην τ έν ορεασιν

5ιο ΐιμφιχίτ) πρώνεοοι Νότου μένος, >) Ζεφύροιο, '

χείματος έγρομένου, όπότ' οί'ρια διύεται όμβροκ

ίπποι δ' Εϋμήλοιο μέγ ίν&ορον ' αί δ' έφέποντο

άντι&έοιο Θόαντος• έπ αλλω δ' ίίλλος αύτει

άρματι' τοί δ' έφέροντο δι ενρνχόρου πιδίυιο

525 οντινα δψοι ίίιδρις ΰποτρομέονσι μάλιατα

"ίίλιδος ίχ δίης, έπειή μέγα ϊργον ερεξεν

παρφ&άμενος &οον ίίρμα χαχόφρονος Οίνομάοιο,

ος (5α τότ'ήί&έοισιν άνηλέα τενχεν ϋλε&ρον,

χούρης άμφί γάμριο, περίφρονος'Ιπποδαμείης•

53ο αλλ' ου μέν χιίνός γε χαί ίππαοίχαι μεμηλως,

ιππους ώχύποδαϊ τοίους ΐχεν, άλλ' αοα πολλόν

πααοίν άφανροτέρους • οί γάρ τ είδοντ' άνέμοιαιν.

Η, μέγα χνδαίνων 'ίππων μένος, ηδέ χαί αντόν

Ατρείδών • δ γάρ ί)σι περί φριυι γή&εε &νμω •

535 τοόςδέ, μέγ αα&μαίνοντας, αφαρ&εράποντεςϊλνααν

ζεύγλης• οί δέ χαί αυτοί άελλύποδας λϋυν 'ίππους

πάντες, ααοις έν άγωνι δρόμου πέρι δηρις έτύχ&ψ
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άνεί&εον δέ Θάαντα, χαί Ενρύπνλον μενεχάρμην

ηχέσατ έαονμένως Ποδαλείρ^ος ελχεα πάντα,

αααά περιδρνφ&ησαν, απ εχ δίφροιο πεσόντες. 54ο

Άιρείδης δ' άλίαοτον έγή&εεν ε'ίνεχα νίχης •

χαί οί έ'υπλόχαμος Θίτις ωπααε χαλόν αλειαον

χρύσεον, άντι&έοιο μέγα χτέαρ Ίίετίωνος,

πριν Θήβης χλντόν αατυ διαπρα&έειν Άχιλτια.

Αλλοιδ' αυ& 'ετέρω&εμονάαπνχαςΐντνσνίππυυς 5ι5

έι δρύμον 1&όνοντες• ελυντο δί χεροι βαείας

μάατιγας• χαί πάντες άνα'Β•αντες εφ •ίππων,

ίζοντ • οί δέ χαλινά γενειάαιν αφρίζοντες

Ιχπτον, χαί πααι γάίαν επέχτυπυν, εγχονέοντες

ιι&ορέειν το7ς δ'αίψα δρόμος τέτα& . οί δ'άπό ννααης 55ο

ιαρπαλίμως οι'μηααν, έριδμαίνειν μεμαωτες,

είχελοι η Εορέαο μέγα πνείοντος άέλλχς,

>>έ ΐνότον χελάδοντος, οτ ενρέα πόντον ορινεν

λαίλαπι χαί ριπχαι, &υτήριον ευτ άλεγεινόν

άντέλλη, ναύττ)αι φέρον πολ'υδαχρνν οίζϋν 5£5

"ί οί γ εσσεύοντο χόειν πααί χαρπαλίμοιαιν

εν πεδίω χλονέαντες άπείριτον ' οί δ' έλατηρες

ίπποις υισιν εχαατυς. έχέχλετο, τβ μεν ίμάυ&λτ) . ,

»αοφέα πεπληγώς, ετέρχ δ' εν χειρί τινάαυωι•

νωλεμες άμφί γέννσσι μέγα χτυπέοντα χαλινόν 56ο

Μιποι δ' έρρώοντο • βοή δ ανά λαόν ορώρει

άσπετος• οί δ' έπέτοντο διά πλατέος πεδίοιο.

χαί νύ χεγ εαανμένως έξ "Αργεος αίολος ίππος

νίιησεν μάλα πολλον, εφεζομένον Σ&ενέλυιο,

ιί μή αρ' έξήρπαξε δρόμον, πεδίον δ' άφίχαν* ' 565

ηολλάχις• ονδέ μιν έο&λός έών Καπανήίος νιος

ιάμψαι ίπέα&ενε χεραίν, έπεί ρ' ϊτι νηίς αέ&λων
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ίππος εψ• γενεη δε μιίλ' ου χαχός, αλλά ΰοοίο

&εσπέσιον γένος 'έαχεν Άρίονος, ον τέχεν ίππων

°7°"Άρπνια Ζεφύριο ποιλυηχεί, φέρτατον άλλων

πολλδν, επεί ταχέεσσιν εριδμαίνεοχε πόδεασι

πατρός εοΊο ΰο^αι χαταιγίαι• χαί μιν'Άδρηστος

έχ μαχάρων εχε δώρον, 'ό&εν γένος ϊπλετο χιίιον'

χαί μιν Τυδέος νϊδς εω πόρε δωρον εταίροι

5;5 Τροίϊ\ ενϊ ζα&έτ/• δ δέ οϊ μέγα-ποσαι πεποι&όις,

ωχνν εόντ' ες ιχγΛνα χαί εις εριν τ\γαγεν Ιππων,

αυτός ένϊ πρώτοιοιν οίόμενος μέγα χΐιδος

ίππασίης άνελέα&αι• δ δ' ούτι ο! Ι,τορ ΐγνεν

<ψφ Άχιληος ίίε&λα πονεύμενος• η γάρ 'ΐχααν

58ο δεύτερος• Άτρείδης δε παρήΧαοεν ωχνν ιόντα

ιδριίβ• λαοί δ' Αγαμέμνονα χνδαίνεσχον,

'ίππον τε 2&ενελόϊο 9ραοΰφρυνος, ήδέ χα\ αυτόν,

ο'ύνεχα δεύτερος ηλ&ε, χα) εϊ μάλα πυλλάχι νύοση;

έξέ&ορεν, μεγάλια περί χάρτεϊ ο'ις ποαϊ &ύων.

585 Και τδτ' αρ' Άτρείδτ) Θέτις ωπασε χαγχαλδωντι

αργύρεον ΰώρηχα &εηγενέος Πολυδώρου '

δωχε δ' ΰρα Σ&ενέλω βριαρήν χδρυν Άστιροπαιον

χαλχεΐψ, χαί δοΐιρε δύω, χαί άτειρέα μίτρην'

άλλοις δ Ιππήεασι, χαϊ δππύσοι ηματι χείνφ

"9° νλ&ον άε&λήσοντες Άχιλληος ποτϊ τύμβο,

οίίρα πορεν πάντεαοιν. έπι σφΐοι δ' άχνύτο ΰνμίψ

νιος Ααέρταο δαΐφρονος , οννεχ αρ' αυτόν,

αλχης ιέμενον, κρατερών απέρυξεν άέ&λων

ιλχος άηηρδν, τό μιν οντασεν οβριμος "ΑΙχων,

Ψ> αμφΐ νΐχνν χρατεςοιΌ πονιύμενον Αιαχίδαο.
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Κ Ο Ι Ν Τ ΟΥ

Τ£1 Ν ΜΕΘΟΜΗΡΟΝ

ΒΙΒΛΙΟ Ν Ε,

Αλ£ ότι δή πολλοί μίν άπηνύο&ησαν αε&λοι^

δή τάτ Ιίχιλληος μεγαληνορος αμβροτα τεύχη

δηχιν ένι μέααοιαι &εά Θέτις• άμφι δέ πάντη

δαίδαλο, μαρμαίρεοχεν, οσα ο&ένος Ίίφαίοτοιο

άμφί αάχος ποίησι '&ρααίηρρονος Αιαχίδαο.

χαί τα μέα ιύ ηνχηνο &εοχμήτο> επι ί'?/»'

Ονρανός, ηδ'αι&ηρ, γαίχ δ' 'άμαχΛτο&άλαααα•

έν δ' ανεμοι, νεφίλαι τε, αιλήνη τ , ψλιός τε,

χιχριμέν αλλνδις ά'λλα • τέτνχτο δί τείρεα πάντα,

όππόαα δινήεντα χατ ονρανόν άμφιφίρονται.

ιώ* δ' άρ' όμως υπένερ&εν άπειρέσιος χέχυτ άήρ •

Ιν τω δ' ορνι&ες ταννχειλέες άμφεποτωντο•

φαίης χεν ζώοντας αμα πνοιχοι φερεα&αι.

Τη&ύί δ' άμφιτέτνχτο , χαι ωχεανον βα&ύ χενμα•

τώ δ' ίίψαρ έξεχέοντοι ροα\ ποταμων χελαδεινων,

χνχλό&εν αλλνδις αλλη, ίλισοομένωτ δια γαίης.

άμφι δ' αρ ι * ηοχηνίο χατ' ονρεα μαχρά λέοντες

ομιρδαλέοϊ, χαί &ωες άναιδέες• εν δ' άλιγειναί

«ρχτοι, Βοβδωλ)ι'ϊ *«. ονις δ' άμαΐχοι π&οιΊο

ΙΟ
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20 οβριμοι, άλγινόεντας υπό βλοσνρίισι γέννααι

&.'ιγοντες χαναχηδόν εΐχτυπέοντας οδόντας '

εν <5' άγρόται μετόπιο&ε χννων μένος ί&ϋνοντις•

άλλοι δ' αν, λάεααι χαι αίγανέχαι &οΐιαι

βάλλοντες, πονέοντο χαταντίον, ως ετεόν περ.

25 έν δ' αρα χαί πόλεμοι φ&ιαήνορες• εν δέ χνδοιμοί

άργαλέοι ενέχειντο • περιχτείνοντο δέ λαοί

μέγδα 'εοίς •ίπποισι • πέδον δ' απαν α'ίματι πολλω

δενσμένφ ηίχτο, χαι άαπίδος άχαμάτοιο•

εν δέ Φόβος, χαι Λιίμος ϊνσν, ατυνόεααά τ Ένυω,

3ο α•ίματι λενγαλέω πεπαλαγμένη αψεα πάντα •

έν δ' "Ερις ούλομένη , χαι Έριννύες όβριμό&νμοι,

η μεν έποιρύνοναα ποτί χλόνον ααχετον ανδρας

έλ&έμεν, αί δ' όλουίο πνρός πνείονσαι άύτμην •

άμφί δέ Κηρες ΐ&ννον αμείλιχοι• εν δ αρα τί,οι

, 55 φοίτα λευγαλέου &ανάτου μένος• άμφί δ' ίίρ' αυτά,

νσμίναι ένέχειντο δναηχέες• ων πέρι πάντη

εχ μελέων είς ουδας άπέρρεεν α)μα χαι ίδρώς '

ένδ' άρα Γοργόνιςϊοχον άναιδέες• άμφί δ' άρασφιν

σμερδαλέοι πεπόνηντο περι πλοχμοίσι δράχοντες,

*° αινόν λιχμώαντες ' άπειρέαιον δ' αρα &αϊ'μα

, δαίδαλα χείνα πέλοντο, μέγ' ανδράαιδείμα φέροντα,

οννεχ' εααν ζωαίσιν έοιχότα χιννμένοιοι.

χαι τα μέν αρ πολέμοιο τιράατα πάντα τέτνχτο•

ειρήνης δ' άπάνεν&εν ίααν περιχαλλέος εργα•

*5 άμφί δέ μνρία φίιλα πολντλήτων άν&ρώπων

άατεα χαλά νέμοντο• δίχη δ' έπι'ίχετο πάντα•

αΧλοι δ α'λλ' £>τί εργα χέρας φέρονβμφί δ' άλωιχί

χαρποΊαι βρί&οντο . μέλαινα δέ γαία τε&ήλιι •
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αιπύτχτον 3£ τέτνχτο &εοδμήτω έπί 'έργω

χαίτρηχϋ ζα&έης Άρετης ορος• ίν^δΐ χαί αυτή 5ο

, ιίστ>}χ£ι φοίνιχος επεμβεβανία χατ' αχρης,

νψηλη, ψαίονσα προς ονρανόν άμφι δέ πάντες

άτυαπιτοί &αμέεαοι διειργομενοι σχοπέλοισι,

α>&ρώπων άπέρνχον ένν πάτον οννεχα πολλοί

ειοοπίοω χάζοντο , τε&ηπότες αίπά χέλευ&α, £5

(ταΕροι δ' ίιρόν οΊμον άνηίον ίδρώοντες.

έν <5 ίααν άμητηρες ανά πλατόν ογμον ίόντες,

απενδοντι: δριπάνχαι νεηχέσι• των δ' υπό χεραί,

πολλοί αμαλλνδετηρες• άέξετο δ' ές μέγα ϊργον •

Λ' <5ί βόες ζενγλχαιν υπ' αυχένας αιέν εχοντες• 6Ό

οί μέν άηήνας ε'ιλχον έίσταχίεααιν άμάλλαις

6ξι&ομένας• οί δ' αυ&ις άροτρεύεαχον άρούρας•

τωνδέ πέδον μετόπιο&ε μελαίνετο• τοί δ' ίφέποντο

αίζηοιμιτά τόίαι, βοοσσόα χέντρα φέροντες

χιοοίν άμοιβαδίχς• άνεφαίνετο δ' άαπετον εργον. 65

ίν δ αυλοι, χι&άραι τε, παρ είλαπίνχαι πέλοντο •

Ιν δέ χοροί ίαταντο νέων παρά ποαοι γνναιχων

υι δ αρ' ίσαν ζωχαιν άλίγχια ποιπνύονααι •

αγχι δ αρ' όρχη&μον τε, χαί ενφροσύνης έρατεινης,

υφρόν' IV αμφί χόμχαιν εχονα , άνεδίετο πόντου ηο

Κίπρις έϋστέφανος, την δ' "ίμερος άμφεποτατο,

μειοΊόωα έρατεινά σνν ηνχόμοις Χαρίτεασιν.

IV δ' αρ' ίααν Νηρηος υπερ&ύμοιο &ύγατρες,

Ίαλ&ς ενρυπόροιο χαοιγνήτην άνάγονσαι

Η γάμον Αίσχίδαο δα'ίφρονυς • άμφί δέ πάντες ηί>

"&άνατοι δαίννντο μαχοήν ανά Πηλίον αχρην •

"μφί δ' αρ' νδρηλοί τι χαί εν&αλέες λιεμωνες
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ΐοχον, άπειρεαίοιαι χεχαομένυι αν&εαι ποιης•

αλσιά Τι, χρηναί τε; διιιδι'ιϊ νδατι χαλω.

Βο•νηις δέ στονόιάσαι υπερ πόντοιο φίροντο,

αί μεν αρ έαούμιναι έπιχάροιαι, αί δέ χατ ι&ν

νιααόμιναι' περί δέ οφιν άέξετο χϋμ άλεγεινόν, .

όρννμενον ναύται δέ τε&ηπότες αλλο&εν άλλος

Ιαονμένας φοβέοντο χαταιγίδας, ώς έτεόν περ,

85 λαίφεα λεύχ έρνοντες, •ίν έχ &ανάτοιο φνγωαιν

οί ί' ϊζυντ' έ)ι' έρετμά πονεύμενυι• άμφί δέ νηνοί,

πνχνόν ερεαοομένχαι, μέλας λεαχαίνετυ πόντος• .

τοϊς δ' ίπι χνδιόων αετά χήτεαιν ιίναλίοισιν

ησχητ' Έννοοίγαιος • άελλόποδες δέ μιν 'ίπποι,

90 ως έτεόν σπευδοντες, ύπίρ πόντοιο φέρεαχον,

χρνσείτ) μάατιγι πεπληγύτες• αμφι δέ χνμα

ατόρνυτ' επεαανμένων ομαλή δ' αραπρόο&εγαλήνή

ϊπλετο ' τοί δ' ίχάτερ&εν αολλέες άμφίς ίίναχτα

άγρδμενοι δελφίνες άπειρέοιον χεχάροντο,

φ σαίνοντες βαοιληα • χατ ηερόιν δ' άλός οίδμα

νηχομένοις εϊδοντο, χαι αργνριοί >ιερ έόντες•

άλλα δέ μνρία χεΊτο χατ αυπίδα τεχνηέντως,

χεροίν ίπ' ά&ανάτχχς πνχινόφρονος Ίίφαίοτοιο.

πάντα δ αρ εοιεφάνωτο βα&ίς ρόος ωχιανοίο•

ιοο οννεχ εην εχτοο&Η χατ ίίντνγος• τ) ϊνι πίίσα

άσηίς ενεοτήριχτο , δέδεντο δέ δαίδαλα πάντα.

τι] δ' α?α πάρ χατέχειτο χόρυς μέγα βεβρι&νία•

Ζείς δέ οί άμφετέτνχτο, μέγ άαχαλόωντι εοιχώς,

ονρανω εμβεβαώς• περί δ' ά&άνατοι πονέοντο,

ιοδ Τιτήνων εριδαινομένων , Λα σνμμιμαωτες '

ίους δ' ί')δη χρατερόν πΰρ άμφεχιν • έχ δέ χεραντοί
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ήΧΧηχτοι, νιφάδεσαιν έοιχότες, εξεχέοντο

οϋοανάθεν • Ζηνδς γαρ άάαπετον 'όρνντο χάρτος '

οι δ' αρ' {τ' , αί&ομένοισιν έοιχύτις, άμπνείεαχον.

άμφι δε &ώρηχος γίαλυν παρεχέχλιτο χαλάν, 110

αρόηχτον βριαρόν τι, το χάνδανε Πηλεΐωνα.

χνημΐδες'δ' ι'/ακηντο πελώριαι' άμφι δ' ελαφρά}

μοίνια ϊααν 'ΛχιληΙ, μάλα στιβαραί περ Ιουσαι.

άγχό&ι δ' αοχιτοι* άορ άδ-ην περιμαρμαίρεαχε,

χρνσεϊω τελαιιωνι χεχααμένον , άργνρειο τι ιι5

χονλεω • ω ϊπι χώπη άρηραμένη ελίφαντος,

ΰεαπεσίοις τείχισσι μετέπρεπε, πιχμφανύωαα.

τοις δε παρεχτετάνυατο χατά χ&ονΰς ΰβριμον εγχος,

Πηλιάς, νψιχύμχσιν εειδομένη ελάτ^αι,

λί&ρον ετι πνείουαα, χαϊ α'ίματος Έχτορέοιο. 130

και τότ' ένΆργείοισι Θέτις χνανοχρήδεμνος

Άεαπέσιον φάτο μν&ον, άχηχεμένη 'Λχιληος'

Ριυν μεν δη χατ αγώνος άίΰλια πάντατελίαϋη,

οαα έπί παιδί &ανόντι μέ•/ άχννμένη χαιέ&ηχα•

«ίλ' "τω ος χ Ιαάωαε νέχνν , χαι αριοτος'Λχαιίάν, 125

χαϊ τ!) χέν οί •&ηητά, χαϊ αμβροτα, τείχη εαασ&αι

δώσω, α χαϊ μαχάρεσαι μετείαδεν ά&ανάτοιοι.

"Λςφάτο• τυι δ' άνάρονααν εριδμαίνοντ έπέεααιν,

νιος Ααϊρταο, χαϊ άντι&έον Τελαμωνος

Μας, ό'ϊ/ιβ/α πάντας νπείρεχεν εν Λαναοϊαιν •3ο

αστήρ ως αρίδηλος ην ονρανύν αϊγλήεντα

Εσπερος, ος'μέγα πϊϊοι μετ άατράαι παμφαΐντ,σΐ'

τω ιΐχώς, τείχεσσι παρίστατο Πηλείδαυ•

τ)τεε δ' Ίδομενη' αντόν, χαι Νηλέος νια,

ΐ)ί' «ρα μητιόεντ' Αγαμέμνονα" τους γαρ εώλπει
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ίδμεναι άτρεχέως έριχνδέος εργα μό&οιο.

ως δ' αίτως'Οδνσευς χείνοις επι πάγχυ πεποί&α•

οι γάρ 'ε'σαν πινντοι, χαι αμύμονες έν ΛαναοΊσι.

Νέστωρ δ'Ίδομενηί χαίΆτρέος νίιί δίιο,

ιίοαμφω έελδομένοιαιν, επος φάτο, νόσφιν.άπ άλλων

*Λ φίλοι, η μέγα πημα, χαί ααχετον ηματι τωδι

ημέν σνμφορίονοιν άχηδέις Ονρανίωνες,

Αίαντος μεγάλοιο περιφραδέος τ Όδναηος

,έσανμένων έπι δηριν άάαχετον άργαλέηΡτε•

1 45 των γάρ ί? όπποτέρω δώη &εος ενχος άρέα&αι,

νν&ήσει χατά &νμόν δ δ' αί μένα πέν&ος αδξιι,

- πάντας ατιμραμενος Λαναοιις ' περι ο εξοχα παντων

ημέας• ονδ' ετι χεΊνος εν ημΊν ως το πάοοι&ε

ατήσεται εν πολέμιο• μέγα δ' εααεται αλγος Άχαιοίς,

τ5οχείνων οντινα δεινός Άτ} χόλος• οννεχα πάντων

ηρώων προφέρονοιν, δ μεν πολέμω , δ δέ βουλή.

άλΚ αγ έμοί πεί&εα&ον, έπεί ρα γεραίτερος ειμί

λίην, οίχ δλίγον περ• 'ε'χω ό" έπι γήραί πολλω

χαί νόον, οννεχεν ια&λά χαί αλγεα πολλά μόγησα

ι55 αιεί δ' έν βονλβαι γέρων πολίίδρις άμείνων

όπλοτέρον ιιέλει ανδρός, επεί μάλα μνρία ο)δε •

τοννεχα Τρωαίν έφωμεν έ'ν'φρααι τψ'δε διχάαααι

άντι&έιρ τ Αϊαντι, φιλοπτολέμω τ Όδνσψ,

{)δ' οτις έξεαάωαε νέχνν Πηλψάδαο

ι6ο έξ όλβοι πολέμοιο ' δορνχτητοι γάρ έν ημίν

πολλοί Τρωες εααι, νεοδμήτω υπ' άνάγχχ•

ο•ί ρα δίχην ί&είαν έπι αφίσι ποιήοονται,

οντινι ηρα φέροντες,• έπι\ μάλα πάντας Α%αιοΙς

ιοον απεχ&αίροναι , χα•/.Τ)ς μεμνημένοι ίίτης.
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"Λς φάμενον προαέειπιν ενμμείίης Αγαμέμνων ι65

Λγέρον, ώς ού'τις πινντώτερος άλλος εν ημίν

σείο πέλει Λαναων, οΧιτ αρ νέος, ο'ντε παλαιός,

ος ψτ)ς Αργείοισιν ανηλεγέως χαλεπηναι

ρνίρα, οντινα τώναε &ευί μετόπια&ε βάλωνται

νίχης• οι γηρ αριστοι ένί αφιαι δηριόωνται• 170

χαί ρά μοι ίνδο&εν ι'τορ έ%\ φρεοι ταίτα μενοινά,

'όψρα δορνχιήιοιαι διχαοπολίην ύπάαωμεν

τοίς χαί ατεμβόμενός τις, όλί&ρια μήσεται εργα

Τρωνιν έυπτολέμοιαι, χόλνν δ' ούχ αμμιν όπάαοει.

-ίΐς φάτο • τυί δ' ενα &νμόν ένί ατέρνοιαιν εχοντες, 1 75

αμφαδόν ηνήναντο διχααπολίην' ερατεινήν .

των δ άρ' άναιτομένων, Τρώων έριχνδέες ν'ιες

ιζοντ' εν μέααοιοι , δορνχτητοί περ έόντες,

οφρα &έμιν, χαί νιίχος αρψον , ί&ύνωαιρ•

ώ'ας <5' εν μέααοιοι, μέγ' άαχαλόων , φάτο μΤ&ον ι8ο

'Ω. Όδνσεϋ φρένας αίνε, τίτοινόον ηπαφε δαίμων

)σον ίμοί φρονέειν περί χάρτεος άχμηνοιο 1

η φι?ς αίνόν ομιλον έρνχαχέειν Άχιληος

βλημένον εν χονίβοιν, οι άμψί ε Τρωες ί'βηααν,

όππόί εγώ κείνοισι φόνον οτονόεντ έφέηχα ι?5

<α"ιο χαταπτώααοντος ; επεί νύ σε γείνατο μήτηρ

δι)λαιον, χαί ι'ιναλχιν, άφανρύχερόν περ έμιίο,

υσσον τίς τε χνων μιγαλοβρύχυιο λέοντος•

ον γάρ τοι ατέρνοιοι πέλει μενεδήίον ητορ,

αλλά οο• ιχμφψέμ>ιλε &ράαος, χαί άτάα&αλα εργα. \$ο

Ψ ιόδ' εξείά&ον, 'ϋτ' ές Ίλίον ίερον αατν

&&έμεναι άλέεινες αμ άγρομένοιαιν 'Λχαιοίς,

*υι αε χαταπτώσοοντα, χαίούχ ί&έλοντ έφέιεα&αι,

Ονιχτ. Γθ3ΤΗ. Η
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")γαγον 'ΑτρεΊδαι ; άς μη ωφειλες ίχεα&αι '

ιοδ οχς γαρ υτί ίννεαιτ\αι χλντόν Ποιάντιον νία

ΑήμνιΛ ίν ηγα&έρ λίπομεν μιγάλα στενάχοντα.

ονχ οί» δ' άρα τωγε λιγρήν έπεμήααο λώβην.

Αλλα χα\ άντι&έω Παλαμήδεί •&ηχας ολε•&-ρον, ' ,

οϊ αέο φέρτερος ϊαχε βίχ, χαί ε'ϋφρονι βυνλί) •

αοο νί>ν δ' ηδη χαί έμείο χαταντίον έλ&έμεν ετλης,

ονι ευεργεαίης μεμνημένος, ούτε τι •&νμω

άζομένος οίο πολλόν υπίρτιρον • ο'ί α ενί χάρμτ)

έξεαάωαα πάροι&εν, νποτρομέοντα χνδοιμόν

δνσμενέων, 'ότε α' ίίλλοι ανά μό&ον οιω&ίντα

αο5 χάλλιηον εν δη'ίων όμάδω, φεύγοντα χαι αυτόν.

ως οφελον χαί έμεΊο \}ραού υ&ένος εν δαί χείντ/

αντός Ζείς έφόβησεν απ αί&έρος, οφρα σι Τρωις

άμφιτόμοις ξιφέεααι διαμελείστι χέδαοααν

δαΊτα χναι αφετέροιαι • χαί ονχ αν εμείο μενοίνας

2ιο έλ&έμεναι χατέναντα, δολοφρααϋντ)σι πεποι&ώς.

αχέτλιε, τίπτε βίχ πολύ φέ?ταιοί ίμμεναι αλλων

εύχόμενος, μέααοιαιν 'ι'χες νέας, ονδέ τι &νμω

'ίτλης, ωαπερ εγωγε, &αάς εχτοο&εν ερύσσαι

νηας1 έπεί ν'υ αε τάρβος έπήίεν ουδέ μεν αίνόν

3ι5 πνρ νιριν άπάλαλχες• εγώ δ' ύτΐ άταρβεί ό-νμύ

εατην χαί πνρός αντα, χαί'Έχτορος, ος μ' ίπόειχι

πάντη εν νομιντ) • αΰ δέ μιν περιδείδιες αίεί •

ί>ς οφελον τάδε νωίν ενί πτολέμω τις ίίε&λον

&ηχεν, 'ότ αμφ Άχιληί δεδουπότι δηρις δρώρΐΐ,

ϊΐο αφρ έχ δνσμενέων με χαί άργαλέοιο χνδοιμοϋ

εδραχες εντεα χαλά ποτί χλισίας φορέοντα

αυιω δμως Αχιληί δα'ίφρονι• νϋν δ ' άρα μνβι ν
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^είτ) πίσννος, μεγάλων έπιμαίεαι ϊργων

ιυ γάρ ιοι ο&ένος εοτίν έν εντεαιν άχαμάτοισιν

Κμιναι Αίσχίδαο δα'ίφρονος , ουδέ μέν ίγχος 1α5

'ΐψΊ)ααι παλάμι^αιν έμοί δ' αρα πάντα τέτνχται

άρτια,• χαί μοι ίοιχε φορήμιναι άγλαά τεύχη,

ονη χαταιοχννοντι &εον περιχαλλέα δωρα.

υλλά τίη, μύ&οιοιν έριδμαίνοντε χαχνίαιν,

ίυταμεν άμφ Άχιληος άμέμονος άγλαά τεϋχη ,. α3ο

«5 τις φερτερός έατιν ένί φ&ισήνορι χάρμτ)•

υλχης γάρ τιίδ' αε&λον άρίμον, ονχ άλεγεινων '

&ηχεν ενί μέοοοις έπέων Θέτις άργνοόπεζα •

μν&ων δ' είν άγορή χρειω πέλει άν&ρώποισιν

ο)'5α γάρ ως αέο πολλύν άγανότερος, χαί άρείων, α35

αμέ• γένος δέ μοι εοτίν, 'ό&εν μεγάλωΆχιλψ.

ΙΙςψάτο• τόνδ' άλεγεινά παραβλήδην ενένκιηεν

νιος Ααίρταο , πολύτροπα μήδεα νωμων

Λ)αν άμετραεπές, τί νύ μοι τόνσ μάψ άγορευεις1 ι

ουτιύανόν τε μ 'έφηο&α, χαί άργαλέον χαί αναλχιν α*ο

ψμεναι, ος υέο πολλον υπέρτερος ευχομαι είναι

μ,ιδεσι, χαί μύ&οιοι, τά τ άνδράαι χάρτος άέξει•

»«> γάρ τ ηλίβατον πέτρην ., αρρηχτον έοίσαν,

μήτι υποτμψγοναιν εν ονρεαι λατόμοι αίδρτς

ίιη)δίως, μητι δέ μέγαν βαρνηχέα πάντον ϊ'ώ

ηνται υπεχπιρόωαιν, 'ότ αοπετα χνμαίνηνια.

ιίχηίσι δ' άγράται χρατεροός δαμόωαι λέοντας, >

"αρδάλιάς τε, ούας τε, χαί άλλων ί&νια &ηρων

'υύροι δ' όβριμό&νμοι υπό ζεύγλης δαμόωνται

"'&ρύπων 'ιότητι• νύω δέ τε πάντα τελείται• 25•

Η 2
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αΉί 3' άφρηδέος πέλει ανέρος, αμφί πόνοιαι

πααι, χαι έν^βονλί\σιν, άνήρ πολίίδρις αμείνων.

χοννεχ' ένφρονέοντα &ραούς παις Οινείδαο

λέξατό μ έχ πάντων έπιτάρρο&ον, 'όφρ αφίχωμαι

ιοο ες φύλαχας• μέγα ί' ϊργον δμως έτελέαοαμεν άμφω,

χαί δ' αυτόν Πηληος έ'ΰα&ενέα χλντόν νια

νγαγον ΐΛτρείδ^αιν έπίόρο&ον ην δέ χαι άλλοι;

ηρωας χρειώ τις εν Άργείοιοι πίληται,

ουδ' ό/ε χεροί τεϊ,αιν έλεύσιται, ούδέ μεν αλλων

ιξιο'Αργείων βουλχαιν εγώ δέ ε μοϋνος Αχαιων

αξω, μειλιχίοισι παραυδήσας έπέεααι,

δηοιν ες αιζηων μέγα γι'ιρ χράτος άνδράαι μϋ&ος

γίγνεται, ενφροσόντ)σι μεμιγμένος• ηνορέη δέ

απρηχτος τελέ&ει, μέγε&ος τ' εις ουδέν άέξει

ι65 άνέρος, εί μή οί πινυτή επί μητις επηταε.

. αυτάρέμοι χαί χάρτος όμως, χαι μητιν, οπαοοην

ά&άνατοι • τείξαν δέ μεγ Άργείοιαιν ονειαρ.

ουδε μεν, ως αύμ εφηο&α, πάρος φείγοντα αάωαας

δη'ιου έξ ενοπης• οϋ γι'ιρ φύγυν, άλλ' .άμα πάντας

Ληο Τρωας έπεοσνμένονς μένον ΐμπεδυν οί δ' έπέχνντο

άλχρ μαιμώωνιες - εγώ δ' υπό χάρτεί χειρων

πολλων &νμόν ϊλναα• αό δ' ονχ αρ έιήτνμα βάζεις-

ου γάρ μοί γ έπάμυνας άνά μά&ον, αλλά οοι αύτύ

ίοτης ηρα φέρων, μή τίς νυ αε δονρι δαμάαοτ)

ιγ5 φεύγοντ' έχ πολέμοιο • νέας δ' ές μέσοον 'έρνααα,

οι/τι περιτρομέων δψων μένος, αλλ' 'ίνα μηχος

αίέν ΐιμ' Άτρείδιισι>ν υπερ πολέμοιο φέρωμαι•

χα> αύ μεν εχταα&ε στήσας νέας• αυτάρ εγωγε,

.. αυτόν άειχίααας πληγές υπό λενγαλέ^αιν,
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(ς Τρώω» πτυλίεθρον εοήλν&ον, ό'φρα πίΰωμα* 280

όππόαα μητιΰωντο νπερ πολέμου άίιχεινοϋ •

ουδέ μέν"Εχτορος ϊγχος ίδείδιον, άλλα χαι αυτός

Ι» πρώτοις άνόρονοιχ, μαχέααασΰαι μενεαίνων

χεΐνω, οτ ψορέτ) πίαννος προχαλέσσατο πάντας.

νυν δέ σενιίμφ Ιάχιληϊ πολύ πλέονας χτά^ον άνδρας ι85

δυσμένεια»• έοάωοα δ' όμως τεΰχιααι ϋηνόντα.

ουδί μεν εγχείην τρομέω αέ&εν, άλλα με λυγρόν

ΐίχος ίτ' αμφ όδϋνχς περινίααεται, ε'ίνεχα τενχεω*

τωνδέ περ οΰτηΆέντα, δαϊχταμένου άχιλήος,

*αΙ δέ μοε, ως Άχιλψ πέλει Άώς ϊξοχον αίμα. 29°

"^Ιςαρ'ϊφη• τόνδ' αν&ις άμε'ιβετυ καρτεράς Αϊ'ιις

*Λ'θ9νσεΰ δολομητα, χαι άργαλεώτατε πάντων,

οΰ νΰ σ' ί'χϊΤσ' ενόηαα πυιεύμενον, α-ίδέ τις αλλυς

Άργε'ιων, οτε Τρώες Αχιλλέα δχωύέντα

Ιλχέμεναι μενέαινον εγώ ί\ νπδ δονρϊ χαϊ άλχτι, ζ$5

των μένγοΰνατ ελνσαχατά μό&ον, ονς δ' εφόβτ,αα,

«Ιεν ίπεααΰμενος• τοϊ δ' άργαλΐως ψοβίοντο,

χψευιν τ] γεράνοιαιν έοιχότες, οις έποροίαη

«Ίετός ηϊόεν πεδίον χαταβοαχομένοισιν •

'ώ; Τρώες, πτώσσοντες (μόν δόρν χΐ'Χ &οδν αορ, 3οο

'Οιον £? χατέδυσαν, άλενάμενοι (ίέγα πημα•

«οι δε χαϊ εΐ τότε χιίρτος ίπίβνβεν, υΰτι μεν αγχι

μαρναο δνσμενέεσυιν εχάς δέπου ϊμ&α, χαϊ αυτός

βμφ άλλτ,αι φάλα•/ξι πονεύμενος, ού περί νεχρα

πντι&έον'Αχιληος-, ϊπον μάλα δηρις όρώρει. 3ο5

"Λς φάτο, τον δ' Όδνυηος άμείβετο χερδαλέον χηρ '

^ίίαν, ίγών αΰ υείο χαχώτερος ελπομαι είναι

ον νάον, ουδέ βίην , ίι χμ» μάλα φαίδιμος ε'ααί^
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αλλά νόον μεν ΐγωγε πολύ προφερέστερός είμι

3 ιο αέίο μετ' Άγείοιαι, βίχ δέ χεν άμφήριστος,

η χαι άγανότερος• τό δέ που χαί Τρωεί ?'»αοιν,

οί με μέγα τρομέοναι, χαί ην άπάτερ&εν ί'δωνται.

χαι δ' αύτός σοφοί ο)δας έμόν μένος, ήδέ χαί αλλο>,

αμφί παλαισμααύνχ πολντειρέί πολλά μογήσας,

3ι5όπιο'ιε δή περί σημα δαίχταμένον Πατρόχλοιο

Πηλείδης έρί&νμος άγαχλντά &ηχεν αε&λα.

'1βί φάχο Λαέρταο χλντός παίς άντι&έοιο '

χαι τότε Τρώϊοι ν'ιες ίριν διχάααντ άλεγεινήν

αίζηων νίχην δέ χαι ίίμβροτα τεύχεα δωχαν,

3ϊο πάντες όμοφρονέοντις, έυπτολέμω Όδνσηϊ '

τοίι δ' άμοτον γή&ηαε νόος• ατονάχηαε δε λαός•

παχνώ&η δ' Αίαντος ευ α&ένος • αίφα δ' ίίρ' ανηι

ατη ανιηρή περιχάππεα&' πίίν δέ οί εί'σω

εζεαε φοίνιον α)μα• χολή δ' υπερέβλναεν οί>'ή •

3ι5 ηπατι δ' εγχατ ίμιχτο • περί χραδίτ) δ' άλεγεινί»

'ιξεν ιίχος, χαί δριμύ δι έγχεφάλοιο &εμέ&λων

εααύμενον, μήνιγγας άδην άμφήλν&εν άλγος!

αίνδ εχεεν νόον ανδρός• επί χ&ονι δΌμματαπήϊ,ιλι,

%ατη αχινήτω έναλίγχιος• αμφί δ' εταίροι

33ο αχνύμενοί μιν άγεοχον έυπρώρνυς έπί νηας,

πολλά παρηγορέοντες• ό δ' ναταείην πααιν οίμο>

ψεν, ονχ έ&έλων σχεδό&εν δέ οί ίαπετο ΜοΊρζι.

Άλλ' οτε δή μετά νηας εβαν χαί άτειρέα πόντο*

ϊίρ/είοι, δορποιο μεμαότες ήδέ χαι υπνου,

335 δί) τό} έσω μεγάλοιο Θέτις χατεδύσετο πόντου •

αόν δέ οί ύ'Μαι ϊααν Νηρηίδες• αμφι δ' αρα σφι»

νήχιτα χήτια πολλά, τά τι τρέφει άλμνρόν ο~)δμα.
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αί δέ μέγα σχύζοντο Προμη&εί μητιόεντι,

μνώμεναι, ως χείνοιο &εοπροπίτ)οι Χθονίων

ίίίχε Θέτιν Πηληί, χαί ούχ έ&έλονααν, ίίγεο&αι. 3ίο

Κυμο&όη δ' ένί τ^σι, μέγ' άσχαλόωα , άγύρενεν

'ίΐ πόποι, ώς ογε λνγρδς επάξια πήμα&' ίπίτλη

Ιεσμω εν άρρήχτα>, οτε οι μέγας αίετός ηπαο

χηρεν άεϊόμενον, χατά νηδϋυς ενδο&ι βαίνων.

Λς φάτο Κνμο&όη χνανοπλοχάμοις άλίχυιν • 545

ίίλιος δ' άπόροναεν , επεαχιόωντο δ' άλωαί,

ννχτός έπεαονμένης, επεχίδνατο δ' ούρανόν άστρα '

ΛργεΊοι δ' ε>ιί νηννί τανυτιρΰιροιοιν ϊανσν,

νπνω υπ άμβροοίω δεδμημένοι, ήδί χαί οίνω

ψεί, τον Κρή τη&ε παρ Ιδομενηος άγανσϋ , 35ο

νχίται υπέρ πόντοιο πολνχλύοιοιο φέρεαχον.

ΑΊας δ' Άργείοιαι χολούμενος, ονι' άρα δόρπον

μνήαατ ένί χλισί}) μελιηδέος, ουτε μιν νπνος

αμφεχεν, άλλά γ• εοίσιν έν ίντιοι δύαατο &ύων •

ιίίιτο δί ξίφος οξύ, χαί ααπετα πορφύρεαχεν, 355

1 ογ ενιπρήσχ νηας, χαί πάντας υλέοοτ)

Αργείους, η μοϋνον ϋπδ ξίψεί ατονόεντι

οβώαΐ] μελείατί -&ονς δολόεντ' Οδνσηα.

ια! τα μέν ώς ωρμαινι, τά δή τάχα πάντ ετέίεασεν,

« μή οί Τριτωνίς άοαχετον ΐμβαλε λύσσαν • 56ο

χήδιτο γαρ φρεαιν Τ)αι πολντλήτου Όδναηος,

ίοων μνωαμένη, τά οί ϊμπεδα χείνος ορεξεν •

ιοννιχα δή μεγάλοιο μένος Τελαμωνιάδαο

ιοέφεν άπ' Άργείων 6 δ' άο' ί)ίε λαίλαπι ίυος

ομιοοΊάέί], οτυγερχσι ν.αταιγίον βεβρι&νίτ), - 365

>,« φέρει ναίι$σι τέρας χρνεροίο φόβοιο.
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Πληίάς ευτ άχάμαντος ες ωχεανόίο ρέε&ρα

δύείΐ, υποητώσαονσα περιχλντόν 'Λρίωνα,

ηέρα ανγχλονέοναα, μέμχνε δέ χηματι πόντος•

5ηοτί) είχώς οΊμησιν, οπη μιν γυΊα φέρεαχον

πάντη δ' άμφι&έεοχεν , άναιίεϊ &ηρι εοιχώς,

ος ιε βα&νσχοπέλνιο διέσαυται άγχια βήααης,

άφριόων γενύεαοι, χαί άίγια πολλά μενοινων

ζ χνσίν, η άγρό ιαις, ο•ί οί τέχνα δβώαωνται,

3^5 αντρων έξερύσαντες• δ δ ' άμφι&έτ)αι βεβρνχώς,

εϊπου ετ έν ξυλύχοιαιν 'ίδοι &νμήρεα τέχνα •

τφ δ' εί τις χύραειε, μιμτ)νότα &νμόν έ^ο»τ<,

αύτοϋ οί βιότοιο λνγρόν περιτέλλεται ημαρ •

ωςογ άμείλιχα &ϋνε, μέλαν δέ οί ϊζεεν ητορ,

38ο ιντε λέβης άλίαοτον έπ' εαχάρ•τ) Ίίφαίοτοιο

ξοιβδηδόν μαίνηται υπαί πνρός αι&ομένοιο,

γάατρην άμφί γε παααν Ότε ΐ,ύλα πολλά &έρηται,

έννεοίχς δρηατηρος, έπειγομένου ένί &νμώ,

ευιραφέος αιάλοιο περί τρίχας ως χεν ιχμέραη •

385 ως του υπό στέρνοισι πελώριος εζιε &νμύς•

μαίιιετο δ' ηυτε πόντος άπείριτος, ηδέ &νελλα,

»/ πνρός άχαμάτοιο &οόν μένος, εντ άλίαοτον

μαίνηται χατ δρεαφι βίχ μεγάλου άνέμοιο,

πίπττ] δ' αί&ομίνη πνρί πάντο&εν ααπετος ίίλη '

390 ως Αίας οδυνι/οι πεπαρμένος οβριμον ήτορ,

μαίνετο λενγαλέως• άπλετος δέ οί ερρειν αφρός

ήι στόματος• βρνχη δέ πευί γνα&μοίαιν όρώρει•

τενχεα δ' άμφ' ωμοιαιν ίπέβραχε• το» 5' όρόωντι

πάντες όμως ίνός ανδρός υπετρομέεαχον όμοχλήν.

3<)5 Και τόι «/ι ωχεανοίο χίεν χρναήνιος 'Ηύς •
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'Τπνος δ' οίραι'όν εύρόν 'άνήίιν, ιΐχιλος ανρτ)'

1{ρτ) δέ ξύμβλητο νέον προς "Ολνμπον 'ιούοτ)

Τη&νυς εξ ίιρϊί, ο&ι που προτέρτ) μόλεν ήσί'

ι) δί ε χϋαοεν ίλονα' , έπεί οί πέλε γαμβρος άμύμνν

<'ί ου οί Κρονίωνα χατεύναυεν εν λεχέεαοιν

Ιδης ιψφι χάρηνα, χολούμενονΆργείοισιν

ιαφηδ' ίίρ' η μεν εβη Ζηνος δόμον, ος δ' επί λέχτρα

Πααι&έης 6ί'μηαεν άνέγρετο <5' ε&νεα φωτων.

Αίας δ' άχαμάτω έναλίγχιος ίΐρίωνι,

φοίτα, ενί ατίρνοισιν εχων όλοόφρννα λύσσαν 4ο5

έν δ' ϊ&ορε μήλοιαι, λέων ως όβριμό&νμος,

λψω υπ άργαλέω δεδμημένος αγριον ητορ •

χαί τα μεν έν χονίχαιν έπαοσύτερ, ίίλλο&εν ΰλλα

χάββαλεν, ήυτε φύλλα μένος χρατεροϋ Βορέαο

χιύχ, οτ αναμένου &έρεος μετά χείμα τράπηται. ^10

ας Αία! μήλοιαι, μέγ' άσχαλόων, ένόρονσιν,

έλπόμενος Λαναοίαι χαχάς επί χηρας ιάλλειν

«αί τοιε δή Μενέλαος άδελφιω αγχι παραοτάς,

Χξύβδ' άλλων Λαναων, ιοΊονπού μν&ον ϊειπεν

Σήμερον η τάχα πααιν όλέ&ριον ε'ααεται ημαρ, 4ι5

Αίαντος μεγάλοιο περί φρεοι μαινομένοιο,

οί τάχα νηας ένιπρήαει, χτανέει δέ χαί ημίί(

ηάντας ενί χλισίχαι, χοτεααάμενος περί τευ^ω*.

«ί οφελον μή τωνδε Θέτις πέρι δηριν ί&ηχε,

μήδ' αρα Ααέρταο παις μέγ άμείνανι φοιτ» *2°

(Λη δηριάαα&αι έναντίον αφρονι &νμ<ί '

ννν δέ μί/ άαοάμεα&α, χαχός δέ τις ηχαχε δαιμων

ϊρχος γάρ πολέμοιο, διδουπάτος Αιαχίδαο,

αοννον ετ ην Αίαντος ευ α&ένοί' «λλ' αρα Χα<. '""'
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4α5 ημίν έξολέαοναι &ιυι, χαχά νωίν ίίγοντις,

ως χι•ν πάντες νίίατον άναπλήσωμεν ολε&ρον.

"Λς φάμενον πρααέειπιν ίύμμελίης Άγαμέμνων

Μη νυν, οϊ Μινέλαε, μέγ' άχνύμενος περί &νμεί,

οχίζεο μητιόεντι Κεφαλλήνων βαοιληί•

43ο ού γάρ ο γ αίτιο-ς έστιν, έπεί μάλα πολλάχις ημίν

γίγνεται έυ&λυν ονειαρ, αχος <5' αρα δναμενέεαασ.

"<Ις οι μεν Λαναων, άχαχ^μενοι, ίιγορόωντο•

μηλονόμοι δ' άπάνευ&ε παρά Σάν&οιο φεέ&ροις'

πτωαοον υπάί μνρίχχαιν, άλευάμενοι βαρύ ηημα.

43.Ί όις δ' οταν αιετόν ωχύν υποπτώσαοναι λαγωαί,

&αμνοις έν λααίοισιν, 'ότ εγγϋΟεν οξύ χεχληγά,ς

πωτίίτ εν&α χαί ϊν&α, ταννσαάμενος πτερύγεοσ>ν

ως ο'ί ν αλλο&εν αλλος υπίτρεααν οβριμον άνδρα.

οψε δ' 'ύ γ' άρναοΊο χαταχταμένου σχεδόν εατη ,

44ο χαί (> ' όλοόν γελάαας, τοίον ποτί μϋ&ον εειπε•

Κείσό ννν έν χονίχσι, χννων βόαις ηδ' οιωνων.

ου γάρ α οδϊ' Λχιληος έρύααατο χνδιμα τείχη,

ων ΐνεχ άφραδίων μέγ ιΙμείνονι δηριάαοχες '

χείαο, χι ων αί γάρ οϊτι γοήσεται άμφιπεαοναα

445 χονριδίη μετά παιδός άάνφετυν ασχαλόωαα,

ου το/.ίες• τοΊς ούτι μιτέσσιαι έλπομένοισι

γήραος εο&λόν ονειαρ, έπεί νύ <τ£ τηλ' από πάτρηι

οιωνοί τε, χννεςτι, δεδουπδτα δαρδάψονσιν.

•Ω,ς αρ ίφη, δολόεντα μετά χταμένοις Όδναηα

45ο χεία&αι διόμενος, μεμορνγμένον α'ίματι πολλω.

χαι τόιε οι Τριτωνίς χπύ φρενός ηδί χαί οοοων

ίσχέδααεν Μανίην, βλοονρόν πνείονσαν ολιδρσν

η <5ϊ &οως "χανι ποτί 2τνγός• αίνά ρίι&ρα,
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τ#ι &ααι ναίονσιν Ερινννις, αί τε βροτοΊσιν

υίεν υπερφιάλοισι χαχάς εφιααιν οη'αί• 455

Αίας δ', ώς 'ίδε μηλα χατά χ&ονός άαπαίροντα,

Οάμβεεν εν φρεαι πάμπαν • δίαοατο γαρ χόλον ε)ναι

ίχ μαχάρων ' , πάντενσι δ υπεχλάο&η μελέεααι,

βλήμενος ίίλγεοι &νμόν άρι'μον οϋδ' αρα πρόααω

ίο&ενεν ααχαλόων επιβήμεναι, οντ αρ' όπίοοω, 46ο

άλλ' ΐοτη, σχοπι!) εναλίγχιος, η τ εν ορεααι

ηααάων μάλα πολλόν υπερτέρη ε'ρρίζωται.

ΟΧ Ότε οι πάλι &νμός ένι αιή&εααιν άνέρ&η,

ίνγρύν άνεοτοιάχησεν επος δ' όλοφύαετο τοΊον

Λμοιεγών, τί νν τόααον άπέχ&ομαι ά&ανάτοιοιν, 455

ο'ι' μιφοέναςβλάψαντο, χαχήν δ' επί λίσαανί&αιο,

μηλα χαταχιείναι, τά μοι ουχ 'ίααν αίτια, &νμω 1

ώς ίίφιλον τίααα&αι Οδνοοίος άργάλίον χ~>ρ

χάρευ ίμαΊς, έπειή με χαχή περιχάββαλεν ατχ,

λνγρόςεών μάλα παγχν πά&οι δέ χεν Ιίλγεα &νμώ, 4^0

ό>ιπόαα μητιόωνται 'Μριννύες ια&ρώηοιοιν

υογαλέοις• δοίεν δέ χαι αλλοις Αργείοιοιν

ιυμένας υλαάς.χαί πίν&εα δαχρνόεντα,

χίτοί τ' Άιρείδτ) 'ίγαμέμνονι• μήδ' ος απήμων

ίί.ί)οι)όν ποτι δωμα, λιλαιόμειός περ ίχέα&αι. >Ί-!>

νίλά τί μοι ατνγιροίαι μετέμμεναι, έο&λ6ν ιόντα ;

Ι^έτα Άργείων όλνός υτρατός • έρρέτω αιών

υοχετος• ου γάρ ετ' ευ&λός εχει γέρας, αλλι'» χεριίων

τιμήεις τε πέλει , χαιφίλτερος• η γαρ Οδνοσεός

α'ιι' εν Άργείοιοιν, έμεϋ δ ι>ιί πάγχν λά&οντο 49ο

ιργων, όππόο' 'έρεξα χαι ίτλην ε'ίιεχα λαων.

*11ς είπών πάίς έσΟλός εϋυ&ενέος Τιλι'μώιος
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Εχτόρεον ξίφος ώυε δί ανχένος• Ιχ δέ οί αιμα

ίοο'υμενον χελάρνζεν δ δ' εν χονίχαι τανύο&η

485 Τυφων ως, τον Ζηνός ένεπρήσαντο χιραυνοί•

άμφί δέ γαια μέλαινα μέγα ατονάχηαε πεοόντος.

Και τότε δή Λαναοί χίον ά&ρόοι, ώς έσίδοπ

χείμενον εν χονίχσι • πάρος δέ οί οϋεις 'ίχανεν

έγγίς, έπει μάλα πάντας ίχεν δέος είαορόωντας -

4<)ο αιψα δ άρα χταμένονπερίχάππεαον ι'ψφί δέ χρΛι

πρηνέες εχχύμενοι χόνιν ααπετον αμφεχέοντο,

χαί σψιν όδνρομένοις γόος αίιίερα δίον 'ίχανεν.

&ς δ Όταν ειροπόχων οίων ατχό νήπια τέχνα

ανέρες έξελάαωαιν, 'ίνα αφίσι δαιτα χάμωνται,

4^5 α» δ* μέγ άοχαίρονσι διηνεχέως μεμαχνίαι

μητέρες έχ τεχέων αηχους πέρι χηρω&έντας•

ως οί γ άμφ' Αίαντα μέγα ατένον ηματι χείνω

πανονδίτ)• μέγα δέ οψιν έπέβραχε δάαχιος'Ίδη,

χαι πεδίον, χαί νηες, άπειρεοίη τε &άλαοοα.

5οο Τεϋχροςδ' άμφ αντωμάλαμήδετυ χηρας επιαπέί.

άργαλέας• τόν δ' αλλοι από ξίφεος μεγάλοιο

είργον 6 δ' άοχαλόων περιχάππεαε τι&νειύτι

δάχρνσ πολλά χέων, άδινώτερα νηνειάχοιο,

ος τε παρ έσχαρεωνι, τέφρην περιειμένος άμοις

5ο5 χαχχεφαλης, μάλα πάμπαν οδόρεται όοφανον νμαρ.

μητρός άποφ&ιμένης, ί} μιν τρέφε νψδα πατρός•

&ς ογε χωχύεοχε, χαοιγνήτοιο δαμέντος,

ίρπύζων περί νεχρόν, 'έπος δ' δλοφύρετοτοΖον

Λίαν χαρτερό&νμε, τίη νν οοι εβλαβεν ητορ,

5.ιο οι αυτιά ατονόεντα φόνσν χαί πημα βαλέα&αιΐ

η Ίνα Τ(>Μίυι νΐ'ς οίζύος άμπνεύσώσιν,
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Άργείους δ' όλέαωαι, αέ&εν χταμένοιο χιόντις;

ω> γαρ τοις δ ετι &άροος, ααονπάρος, δλλνμέ>οιαιν

ίσαεται (V πολέμω• σν γαρ ϊπλιο πήματος ίίλχαρ'

ουδέ ι έμοί νύυτοιο τέλος αέο δείρο &ανόντος 5] 5

άνδάνει, άλλη χαί αυτός ό'ίομαι ίν&άδ' όλέο&αι,

όφρα με σϋν αοι γι/ία φιρέσβιος άμφιχαλίπττ)'

ου γάρ μοι τοχέων τόααον μέλει , εί πα> ϊτ' εισιν,

ι'ίπου ϊτ άμφινέμονται ϊτι ζωαι Σαλαμίνα,

αααον σιίο &ανόντος, επεί ού μοι ϊπλευ χνδος. 5αο

// ρα μέγα ατενάχων έπί δ' 'ίστενε δία Τέχμηααα,

Αΐαντος παράχοιτις αμίμονος, ην περ ευϋααν

Ιηίδίην, αφειέρην ίλοχον &έτο, χαί μιν άπάνιων

τιίξεν άνααοαν 'εμεν, ϋααων άνά δοψα γνναίχες

ίδνωται μεδέονσι, παρ' άνδράαι χννριδίοισιν δ2ό

η δέ οί άχαμάτρσιν νπ' αγχοίιρσι δαμιίσα,

Ενρνσάχην τέχε& νίόν, έοιχόια πάντα τοχψ'

αλλ 4 μέν οίν ϊτι τυτ&ός ενί λιχέιοσι λέλειπτο.

ΐ δί μέγα ατενάχοναα , φίλω περιχάππεαε νιχρω

ίντυπάς εν χονίχαι, χαλόν δέμας αίαχϋνοναα ' 53ο

ϊαί (ί' όλοφνδνύν άναε, μέγ' άχννμένη χέαρ ενδον

τ/1 μοι εγώ δϋατηνος, έπει •&άνες, ουτι δαίχ&είς

Ινομενέων παλάμχαιν άνά μό&ον, άλλά οί αυτω•

τώμοι πέν&ος ίίλαατον έποίχεται• ου γαρ έώλπαν

ο)Το χαταφ&ιμένοιο πολίοτονον ήμαρ 'ιδέο&αι 535

ί» Τροίτ) • τα δέ πάντα χαχαί δια Κηρες εχεναν.

ως οφελον τοπάροι&εν έμοί τραφερή χάνε γαία,

ποιν αέο πότμον ίδέο&αι άμείλιχον ου γαρ ΐμοιγ»

άλλο χερειότερόν ποτ έσήλν&εν είς φρένα πημα, '

οϋό" οτε-με πρώτιατον έμης άπό τηλό&ι πάτρης, 54ο
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χαι τοζτιΛΥ εϊρνσαας, 'άμ ίίλλι,ς ληίάδισνι,

πολλ' υλοφνρομένην , έπειήνύμε, τοπρίν αναοααι

αίδοίην πτρ ίοϋοαν, έπί)ίε δούλιον ημαρ.

άλλά μοι ούτε πάτρης •&νμηδέος, ούτι τοχγβαν

545 μέμβλεται οιχομένων, όπδοον αέο δτ}ω&έντος,

οννεχά μοι δειλή &νμήρεα πάντα μινοίνας,

χαί ρά μ ε&ηχας αχοιτινόμόφρονα• χαί γάρΐφησ&α

τεύξειν αντίχ ανααααν έϋχτιμένης Σαλαμένος,

ναατήσας Τρνίη&ε• τα δ' ού &εός αμμι τέλεααεν

5Λο άλλα αύ νΰν μεν αίοτος άποίχιαι, ουδέ νϋ σοι περ

μέμβλετ εμεί, χαί παιδός, ος ούπατρι τέρψεταιήτορ,

ου οίο χοιρανίης έπιβήσεται, φλλά μιν άλλοι

δμωα λνγρόν τεύξονοιν, επεί πατρός ούχ ετ ιόντος,

νηπίαχοι χομέονται υπ άνδρέσσιν μάλα πολλόν

555 χειροτίροις• δλοτ) γάρ έπ' ορφανή) βαρός αιών

πίϊ)αι πέλει, χαί πήματ έπ' αλλο&εν αλλα χέονται.

χαί δέ με δειλαίην τάχα δούλιον 'ίξεται ημαρ•, •

οίχομένον αέο πρόο&εν, 'ό μοι, &εός ως, έτέτενξο.

άίςφαμέιην πρααέειπε φίλα φρονέυη> Αγαμέμνων-

56ο Π γϋναι, ού νύ αέ τις δμοϊην ίτι &ήσεται αλλος,

Τείχρον ίτι ζώυντος άμύμονος, ηδ' έμεϋ αυτοί,

άλλά σε τίοομιν αίεν άπειρεαιοις γεράεααι,

τίαομεν ως τε &εήν, χαί αόν τέχος, ως ετ εάντοΐ >

άντι&έον Αίαντος, ος ίπλετο χόρτος Άχαιϊϊιν.

555 αί&' οφελον μήδ' Άγος Άχαίίδι &ήχατο πάαχ

αυτός 'εί) υπό χειρί δαμείς• ου γάρ μιν άπείρων

δνσμενέων ο&ένε λαός νιί "Αριί δχώααοίται.

αίΙς ϊφατ, άχνΰμενος χέαρ ίνδο&ιν • άμφιδέλαω

οίχτρόν άνιστονάχηααν , έπίαχε <5" Ελλήσποντος
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μνρομένων, δλοή δέ περί σφιαι πεπτατ άνίη• 5 -ο

χπί δ' αυτόν λάβε πέν&ος Όδνσαέα μητιόεντα

χείνου άποχταμένοιο• χαί άχνύμενος χατά &νμόνβ

τοίον ΐπος μετέειπεν άχηχεμενοιαιν Άχαιοίς •

'Λ φίλοι, ως ου πω τι χαχώιερον αλλο χόλοιο

γίγνεται, ος τε βροτοΊσι χαχήν έπί δηριν άίξει• 5^5

ος χαί νυν Αϊαντα πελώριον έξορό&υνεν,

• άμφ' έμοι ίν φρεαίν ί>σι χολούμενον ως ό'φελύν μυι

(ιή ποτε Τρωίοι ν'ιες Άχιλλέος ε'ίνεχα τενχέων

-είχην άμψιβάλοντ έριχυδέα, της περι &νμόν

α/ν'υμενος πάϊς ία&λός έϋα&ενέος Τελαμωνος, 58ο

ιΆετο χερσίν εχαι• χόλον δέ οί ουτι ίγωγι

αίηος, άλλά τις αίαα πολύστανος, η μιν έδαμνα•

ι )ί γαρ ποι χέαρ ενδον ενί ατέρνοιαιν έώλπει

ν.Λνον άλαοτήσειν χα& ίόν νόον, ουτ άν εγωγε

ιά&ον εριδμαίνων νίχης υπερ, οντε τιν αλλων 58Ϊ

ίν ΛαναοΊοιν εααα, μεμαάτα δηριάαο&αι •

άίλά χαι αυτός εγωγε Λοιι<5£α τεύχε άείρας,

προφρονέως 'αν 'όπαοσα, χαι είτί περ αλλο μενοίνα.

ην δέ μιν ουτι εγωγε μέγ' άχνύμενον χαλεπηνάι

ίί)αάμην μετόπια&εν, έπεί ρά οί οΰτε γνναιχός, ίψ>

οίτεπερί πτύλιος μαχόμψ>, ούτ ενρέος ολβου,

αλλά μοι άμφ αρετης νεΊχος πέλεν, ής πέρι δηρις

. αρπνή γίγνεται αίεν έ'νφροσιν άν&ρώποισι•

χιίνος δ' έα&λός ίων, οτνγερτ) υπό δαίμονος αίυχ

τ,Ιιτεν ου γαρ ίοιχε μέγ' άοχαλάαν ίνί &νμω• <ιφ

ανδρός γαρ πινντοίο, χαί αλγεα πολλ' «πιόντα

είηναι υπό χ^αδίτ) στερεή φοενι, μήδ' αχάχηα&αι.

"Λς φάτο Λαέρταο χλντός παις άντι&έοιο '
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άλλ' ότι δή χορέσαντο γδον, χαί πίν&εος αίνού,

6οο ζη χύτι Νηλίος νίός ετ' άχννμένοισιν εείπεν •

Λ φίλοι, ως ίίρα Κηρες, ανηλέα &νμόν ίχονααι,

ημίν αιψα βάλοντο λνγρω έπι πέν&εί πέν&ος,

Αίαντος φ&ιμένοιο , πολνο&ενέος τ Λχιληος,

αλλων τ Άργιίων, ήδ' υ'ίιος ημετέροιο,

(>ο5Άντιλόχου• άλ£ ουτι &ίμις χταμένους ένί χάρμχ

χλαίαν ϊιματα πάντα, χαι άαχαλάαν ένί &νμω,

άλλη γόον λήσαα&αι άειχέος• οννεχ' αμεινον

ερδειν, 'όοοα βροτοίαιν έπί φ&ιμένοιοιν εοιχεν,

πνρχαϊήν χαι σημα, χα* αατίσ ταοχύααα&αι•

διονεχρός δ' οντι γόοιοιν ανέγρεται, ουδέ τι οίδι

φράαααο&' , ευτέ ί Κηρες άμείλιχοι άμφιχάνωαιν.

Η ρα, παρηγορέων • περί δ' άντί&εοι βαοιλιάς

α&(κίοι αίψ' αγέρνντο, μέγ' αχνίιμενοι χέαρ ενδον,

χαι ε, μέγαν περ Ιόντα, &αάς ποτί νηας ενειχαν,

6ι5 πολλοί άείραντις• χατά δέ απείροιαι χάλνψαν,

αϊμ άποφαιδρόναντες, 2 οί βριαροΊς μελέεααι

τερσόμενον περίχειτο, ουν ίντεαι, χαι χονίτ)αι•

χαι τότ' άπ' Ίδαίων ορέων φέρον ίίυπετον νλην

αίζηοί• πάντη δέ νέχνν πέρι δινήύαντο•

6ϊο πολλά δ' ίίρ' άμφ' αντω &ηχανξύλα, πολλά δέ μηλα,

φάρεά τ ευποίητα, βυων τ έριχνδέα φνλα,

τ)δέ χαι ωχντάτοιαιν α'γαλλομίνους πααίν 'ίππους,

χρναόν τ' α'γλήεντα, χαι ίίαπετα τεύχεα φωτων,

ουσα πάρος χταμένων αηααίνντο φαίδψος ιίνήο•

6ι5 ήλεχτρο>' χ επί τοΊαι διειδία, τό» ρά τέ φααιν

εμμεναιΉελίοιο πανομφαίοιο &υγατρων

δάχρυ• τλ δή Φαέ&οντος υπέρ χιαμένοιο χέαντο,



Τ.Ο,Ν ΜΖΘ ΟΜΗΡΟΝ Ε. 129

μνρόμεναι μεγάλοιο παρά ρδον Ήριδάνοιο •

χαι τό μεν Ήέλιος γέρας αφ&ιτον νίεϊ τειχων, •

ηλεχτρον ποίησε, μέγα χτέαρ άν&ρώποισιν ' . 63ο

τόν ρα τύτ εύρνπέδοιο πυρης χα&ύπερ&ε βάλοντο

'Αργιίοι, χλντόν ανδρα διδουπότα χνδαίνοντες

Μαντ \ άμφί δέ οι , μέγαλα οτενάχοντες, 'ί&εντο

τιμήεντ' ελέφαντα χαί αργνρον ίμερόεντα,

ι)ίέ χαί άμφιφορηας άλείψατος. ίίλλα τε πάντα, 655

δππόαα χνδήεντα χαί αγλαον 'όλβυν δφέλλει.

έν δ' εβαλον χρατεροίο πνρός μένος ' ηλ&ε δέ πνοιη -

ίί&λός, ην πραέηχε &εά Θέτις, ίίφρα &έροιτο

Αίαντος μεγάλοιο βίη ' 6 δέ νύχτα χαί ηω

Μετο παρ νψσσιν, επειγομένον άνέμυιο • 64ο

ο)όι πον τοπάροι&ε Αιός ατονόεντι χεααννω

£γχέλαδος δέδμητο χατ άχαμάτοιο &αλάααης,

Θριναχίης υπένερ&εν, ολη δ' υπετύφετο νηαος•

>)δ ο'ιυν ζώοντα μέλη πνρί δωχε &έρεα&αι

ΙΙ^αχλέης^ Νέααοιο δολοφρααύνχαι χαλεφ&εις, 645

ολ>γοι ϊτλη μέγα εργον, ολη δ' άμφέστενεν Οίτη

ζωοί' χαιομένοιο, μίγη δέ οί αι&έρι &νμός,

αι•δρα λιπών άρίδηλον, ένεχρίν&η δέ &εοΊσιν

οντός, επεί οί σϋψα πολύχμητος χάδε γαια•

τοίος ίχρ' έν πνρί χείτο, λελαομένος ιωχμυίυ, 65ο

-4Γας σνν τεύχεασι• πολός δ' έατείνετο λαος

ι"γιαλοίς • Τρωες δέ γάννντ , άχάχοντο δ ' Άχαιοί.

α).λ οτε δή δέμας ηύ χατήνναε πνρ αιδηλον,

δη τότε πνρχαίην οίνω οβέααν δοτέα δ' αίτοϋ

'/.ηία έν\ χρναέχ &ηχαν περί δέ αψιοι γαίαν 655

νεϋαν άπειρεαίην, 'Ροιτηίδος ονχ έχάς αχτης•

^VI.ΝΤ. Ρθ5ΤΗ. Ι
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αντίχα δ' ίσχίδναντο πολνσχάρ&μους έπί νηας,

.&νμον άχηχεμένοι• τον γαρ τίον ίαον Άχιλλϊί.

νύξ δ' έπόροναι μέλαινα, μιτ άνέρας νηνον αγοναα•

66ο οί δ' ίίρα δαίτα πάααντο, χαί ηριγένειαν ίμιμνον,

βαιόν άποβρίξαντις άραιοίαιν βλιφάροιαιν •

αινως γαρ φοβέοντο χατά φρένα, μή αψισι Τρωις

νυχτός έπέλ&ωαιν, Τελαμωνιάδαο &ανόντος.
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Κ Ο ΙΝΤΟΥ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο ΜΗ Ρ Ο Ν

ΒΙΒΛΙΟ Ν ΣΤ.

ίαώς δ* ωχεανόϊο ρόον, χαι λέχτρα λιπονσα

Τι&ωνον, προοέβη μέγαν ονρανόν ' άμφϊ δε πάντη

χίδνατο παμφανόωσα ■ γέλααοε δε γαία, χαί αϊ&ήρ.

Γοί δ εϊς έργα τράποντο βρυτοι ρεϊα φΰινΰ&οντες '

άλλοι 5' άλλοίοιαιν επωχοντ'• αΰτάρ Αχαιοί 5

ύς άνορην έχέοντο, χαλεοααμένον Μενελάου,

χαί ρ οτε δη μάλα πάντες ανά στρατδν ηγερέ&ονχο,

δη τότ ένι μέσσοιοιν άγειρομένοιοι μετηνδα•

Κέτίλντε μΰ&ον έμίίο, &ιηγενέες βααιληες,

ως ερέω^ μέγα γάρ μοι ενί φρεοι τείρεται ι'τορ, ίο

λαών όλλνμένων • ο'ί ρ' ηλν&ον ε'ίνεχ έμεϊο

δηριν ες αργαλειών • τους ονχ υποδέχεται οιχος,

ου τοχέες• πολέας γάρ υπέχλασε δαίμονος αιαα.

ως οφελον &ανάτοιο βαρύ α&ένος άτλήτοιο

αυτά μοι έπόροναε, πριν έν&άδε λαύν άγεϊραι' ι5

νϋν δϊ μοι άλλήχτους ΰδΰνας ίνε&ήχατο δαίμων,

οφρ δρόώ χαχά πολλά• τις αν φρεοϊ γηΰήαειεν,

ειοορόοχν έπϊ δηρ&ν αμήχανα ϊργα μό&οιο;

αλλ αγε&' οσσοι ΐτ είμεν, έπ ωχυπόροιοι νέεααι,

Ι 2
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20 χαρπαλίμως φενγυψεν ίην έπί γοϊίαν εχαοτος,

Αίαντος φ&ιμένοιο, πολνο&ενέυς τ Άχιληος,

των εγώ ονχ οίω χταμέν,ων υπαλίξαι ολε&ρον

τ)μίας, άλ£. υπό Τρωαί δαμήμεναι άργαλέοισιν,

είνεχ' ίμευ, Έλένης τε χννώπιδος, ης νύ μοι ούτι

25 μέμβλεται, ώς ύμέων, όπότε χταμένους έοίδωμαι

έν πολέμώ • χείνη δ' άλαπαδνοτάτιο οϋν αχοίτι)

έρχέτω • ίχ γά§ οι πα>ντάς φρένας εελετο δαίμων

ίχ χραδίης, οτ εμείο λίπεν δόμον, ηδέ χαί εύνήν.

άλλα τα μεν χείνης Πριάμω χαί Τρωαί μελήσει•

3ο ημείς δ' αίψα νεώμε&, έπεί πολύ λώιόν έατιν

έχφνγέειν πολέμοιο δνσηχέος, η άπολέα&αι.

"Λς εφατ , Άργείων πειρώμενος ' αλλα δο οί χξ?

χαί χραδίη πόρφνρε περί ζηλήμονι &νμω,

Τρωας οπως δλέστι, χα\ τείχεα μαχρά πόληος

35 ρήί?) εχ &εμέ&λων, μάλα δ' αίματος αοτ) 'Άρηα,

δίου Άλεξάνδροιο μετά φ&ιμένοιοι πεαόντος•

ου γάρ τον ζήλοιο πέλει ατνγερώτιρον αλλο.

Καί τα μεν ως ωρμαινεν • έ>) δ' έπι'ίζανεν εδρχ •

χαί τότε Τυδείδης εγχέαπαλος ωρτ ένί μέαοοις,

4ο χαί ρα &οώς νείχεααεν άρηίφιλον Μενέλαον •

Ά δεί£ Άτρέος νίε, τίη νύ σε διίμα χιχάνει

άργαλέον, χαί τοία μετ Άργείοις αγορεύεις,

ως παίς, ηέ γννη, των περ α&ένος εοτ άλαπαδνόν1

,άλλά οοι ου πείθονται Αχαιων φέρτατοι ν'ιες,

45 πρίν Τροίης χρήδεμνα ποτί χ&όνα πάντα βαλέα&Μ'

&άροος γαρ μιρόπεααι χλέος μέγα, φύζα δ' ονειδος•

>ί δ' αρα τις χαι τωνδ' έπιπείαεται, ώς έπιτέλλειί,

αυτίχα οί χεφαλ>)ν τεμέω ιόεντι οιδήρω,
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φίψω δ' οίωνοϊαιν άερσιπέτχαιν έδωδήν.

αλί αγε&' οίοι μέμηλεν ορινίμεναι μένε ανδρων, 5ο

ίίχοίι; αντίχα πάντας ότρννάντων χατά νηας

ίούοατα &ηγέμεναι, παρά τ αοπίδας αλλα τε παντα

εν &έο&αι, χαι δέιπνον έφοπλίοοαο&αι απαντας

άνέρας, ηδ' ίππους, οίτ ις πόλιμον μεμάαοιν

εν πιδίω <5' ώχιοτα διαχρινέει μένος "Αρης. . 55

".Ο,ςφάτο Τυδείδης• χατάδ' ΐζιτο, χχιπάροςπερ•

τοίαι δέ Θίοτορος υίός επος ποτι τοΊυν 'ίειπεν, ..

ανοτάς εν μέααοισιν, οπη &έμις ισι' άγορενειν ,

Κέχλ,υτε μεϋ φίλα τέχνα μενεπτυλέμωνΆργιηον4

ίοτε γαρ, ώς αάφα ο)δα -&εοπροπίας αγορεύειν' 5°

ψη μεν χαί πρόα& εφάμην δεχάτΜ λνχάβαντι

ηέραειν"Ιλιον αιπϋ' %ό δή ννν εχτιλέονοΊν

α&άνατοι• νίχη δέ πέλει παρά πααο•ίν Αχαιων.

<*ίΐ ίίγε Τυδέος νια, μενεπτόλεμόν τ Όδναηα

πίμψωμεν Σχύρονδε &οως ενί νηΐ μελαίντ), ~ 65

οί ρα παραιπεπί&οντες ΆχιλΧέος ϋβριμον νια

α\ονοιν, μέγα δ αμμι φάας πάντεαοι πελάασει.

"12ς φάτο Θέοτορος νιος ε'ΰφρονος• αμφί δέ λαυι

ρ)&ύοννοι χελάδη&αν, επεί αφιαιν ήτορ έώλπει

Κάλχαντος φάτιν εμμεν έτήτυμον, ο'ς αγόρευε. ηο

χαί τότε Ααερτάα πάίς μετέειπεν ΐ4χαιοίς•

•Ω. φίλοι, υύχϊτ' ίοιχε με& νμίν πόλλ' άγορενειν

οψιρον έν γαρ δή χάματος πέλει άχννμένοιαιν

οΐία γαρ ώς λαόίαι χεχμηχόαιν ουδ' άγορητ•\ς

ανδάνει, ούτ. ίίρ αοιδός, ον ά&άνατοι φιλέονσι •)5

Πιερίδες• παύρων δ' έπέων ΐρος αν&ρώποιοι•

*ϊ» δ' , οπερ ιϊαίι παοι χατά στρατάν Άργείοιαι,
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Τνδείδαο μάλιστα αννεαπομένου τελέααιμιν •

ν,μφω γάρ χεν ιόντε φιλοπτολέμου Άχιληος

8ο άξομεν δβριμον νια, παραχλίναντ επέεοοιν,

εί χέν μιν μάλα πολλά χιννρομένη χατερύχει

μη τηρ εν μεγάροιαιν ' έπει χρατεροΊο τοχηος

'ίλπομ έμάν χατά &νμόν άρήίον εμμεναι νια.

"Λς φάμενον πρααέειπε πνχα φρονέων Μενέλαος•

85 Χι Όδνσευ, μέγ' υνειαρ έϋα&ενέων Άργιίων,

τ)υπερ Άχιλληος μεγαλόφρονος οβριμος νίος .

ίλ&οι άπό Σχύροιο, πόρνι δέ τις ονρανιώνων

νίχην ενχομένοιαι, χαί'Ελλάδα γοΓιαν ίχέα&αι•

δώοιο οί παράχοιτιν εμην εριχνδία χούρην •ν

φο'Ερμιόνην, χαί πολλά χαί 'όλβια δωρα οόν αυτί)

προφρονέως• ου γάρ μιν υ'ίομαι ο ντε γνναίχα,

οίίτ' άρα πεν&ερόν έο&λόν υπερφιάλως όνόααα&αι.

\βς αρ' εφη • /Ιαναοι δέ αννενφήμησαν επεαοι •

χαί τότε λϋτ αγορή • τοί δ' έσχίδναντ επί νηας,

φ ίέμενοι δείπνοιο, τό δή πέλει άνδράαιν άλχή.

χαί ρ ' οτε δή παύααντο , χορισαάμ,ενοι μέγ έδωδης,

δή τό& όμως Οδνσηί περίφρονι Τνδέος νιος

νηα &αην είρνσσεν άπειρεοίης άλός εϊαω •

χαρπαλίμως δ ήία, χαί αρμενα πάντα βαλόντες,

ϊοο εν δέ χαί αυτοί ΐβαν μετά δέ οφιοιν εϊχααι φωτες,

ίδμονες είξεαίης , δπότ' άντίαι είσίν αελλαι,

ηδ' όπότ ενρέα πόντον υποστορέχσι γαλψ'η.

χαί ρ" οτε δή χλτμσιν έπ εύτύχτοισι χά&ιαααν,

τυπτον αλδς μέγα χύμα• πολός <5' αμφέζεεν αφρός'

1οδ ϋγραί δ' άμφ έλάτχαι διαπρήααοντο χέλεν&οι,

νηός επεαανμένης• τοί δ' ίδρώοντες ίρεααον.
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&1 8 ο&' υπό ζενγλτ)αι βόες μέγα χεχμηωτες

δονρατέην έρύαωαι πρόαω μεμαωτες άπήνην,

αχ&εϊ τετριγνίαν υπ αξονι δινηεντι, -

τειρόμενοι, πονλός δε' χατ' αύχένας, ηδί χαι ωμους ι ιο

ιδξώς άμφοτέρνισι χατέααυται αχρις επ ονδας•

ωί τημος μογέεαχον υπό στιβαρής ελάτχχαιν

οίζηοί' μάλα δ ωχα διήννσν ενρέα πόντον

ιους δ άλλοι μεν Λχαιοι άποσχοπίαζον ιόντας •

&ηγον δ' αίνά βέλεμνα, χαι εγχεα, τόίαι μάχοντο. ιι5

Τρωες δ' άστεος εντός άταρβέες έντνοντο

έςπόλεμον μεμαωτες, ίδ' εύχόμενοι μαχάρεαοι

ίωφησαί τε φόνοιο, χαι άμπνενσαι χαμάτοιο.

ιΛαι δ' εελδομένοισι &εοι μέγα πήματος ίίλχαρ

'Ίγίγον, Ένρυπνλον, χρατερον γένος ' Ιίραχληος• 12ο

χαι οί λαοί ίποντο δαήμονες ίωχμόίο

πολιοι, όοοι δολιχοίο παρά προχορσι Καΐχον

ναίιοχον, χρατερβαι πεποι&ότες έγχείτισιν.

αμφι δέ οί χεχάροντο μέγα φρεαί Τρώίοι ν'ιες.

ως δ' •Ιπό&', ερχεος εντός ίεργμένοι ά&ρήσωαιν 125

ψενοι άνέρα χηνες , 'ότις αφίσιν εϊδατα βάλλοι,

ααίνοναιν, του δ ητορ ίσίνεται ειοορόωντος•

ως αρα Τρώίοι ν'ιες έγή&εον, εντ έοίδοντο

όβριμον Ενρύπνλον • τοϋ δ' ένφρεαι &αρααλέον χηρ

ιέρπετ άγειρομένοισιν • από προ&ύρων δί γνναίχες ι3ο

&άμβεον άνέρα δΊον • 6 <5' εξοχος ϊαπετο λαων,

ηντε τις •&ώεααι λέων εν ορεααι μετελ&ών.

τον δέ Πάρις δείδεχτο, τίεν δέ μιν "Εχτορι Ίοον•

τοϊ γαρ ανεψιός ίαχεν, ιης δ' έτέτυχτο γενέ&λης•

τον γαρ δή τέχε δία χαοιγνήτη Πριάμοιο ι35
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Άατνόχη, χρατερβαιν υπ άγχοίντισι μιγείαα

Τηλέφον, όν ρα χαί αυτόν <<Γα«3έ£ Ήραχληί

λά&ρη έοίο τοχηος έ'υπλόχαμυς τίχιν Ανγη•

χαί μιν τυτ&όν έόντα, χαί ιαχανόωντα γάλαχτος,

ι4ο &ρέψε &οή ποτε χεμμάς, εω <5' ίσα φίλατο νεβρω,

μαζόν υποσχομένη, βουλρ //ιο','• ου γαρ έώχει

'ίχγονονΉραχληος όίζνροΊς άπολέα&αι.

τον δ' ίίρα χυδιμον νια Πάρις μάλα πρόφρονι&νμω

ηγιν 'εόν ποτί δωμα δι ενρνχύροιο πόληος,

ι45 αημαπαρ'ΆαααράχΌιο, χα&•' "Εχτοροςαιπά μέλα&ρα,

νηόν τε ζά&εον Τριτωνίδος, ϊν&α οί αγχι

δώματ 'ίααν χαί βωμός άχήρατος'Ερχείοιο•

χαί μιν άδελφεϊων πηων & ΐιπερ, ήδέ τοχήων,

ηρετο προφρονέως• δ δέ οί μάλα πάνί ηγόρενει '

ιδοαμφω δ' ως οάριζον, 'άμ άλλήλοισι χίοντες,

ηλν&ον ες μέγα δωμα χαι 'όλβιον, 'ίν&' αρα ήστο

άντι&έη Ελένη, Χαρίτων έπιειμένη είδος '

χαί ρά μιν άμφέπολοι πίανρις περιποιπνύεαχον,

άλλαι δ' αυι άπάνεν&εν 'ίααν χλειτου &αλάμοιο,

ι55 'ίργα τιτνσχόμεναι, όπόαα δμω!)σιν ίοιχεν.

Εύρυπνλον δ' Έλένη μέγ' ε&άμβεεν ιιαορόασα•

χιίνος δ' αύ& Έλένην μετά δ' άλλήλους έζέεααιν

αμφω δειχανόωντο, δόμω ένί χ^ώεντι•

δμωες δ αντε •&ρόνους δοιώ &έσαν εγγός ανάαοης'

ι6θΗί^>α δ' Άλέξανδρος χατ' αρ 'ίζετο• πάρδ' αρατωγε

Ενρυπυλος. Λαναυί δέ πρό αοτεος ανλιν ϊ&εντοϊ

γχι φνλαχτηρες Τρωων 'ίααν όβριμό&νμοι•

αίψα δέ τεύχεα &ηχαν έπι χ&όνα, παρ δέ χαί ίππους

. ατηααν, 'ίτι πνείοντας όίζνροίο μόγοιο•
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ίν δέ φάζνχαι βάλοντο, τά τ' ώχέες ίπποι ϊδονσι. ί65

Καίτόιε ννξέπάρονσε, μελαίνετό τ αιαχαίαί&ήο•

οι ο αρα Οαιτ επαααντο προ τειχεος αιπεινοιο

Κψειοι Τρωές τε• πολός δ' ένι μϋ&ος όρώρει

δαιννμένων • πάντη δέ πνρός μένος αί&αλόεντος

δαίετο παρ χλισίχαιν έπίαχε δ' ηπότα ούριγξ, 170

ανλοί τε, λιγνρόίαιν άρηράμενοι χαλάμοιοιν,

αμφι δέ φορμίγγων ιαχή πέλεν ίμερόεααα.

-ΛργεΊοι δ' άπάνεν&εν ε&άμβεον , είσα'ίοντες

ανλων φορμίγγων τ ιαχην, αυτων τε, χαί ίππων,

ονριγγός '&',ΐ) δαιτί μεταπρέπει, ηδέ νομενσι• ιηο

τοννεχ αρ >)αιν εχαατος ένί χλισ)χαι χέλευσε

νηας αμοιβαίχαι φυλαοοέμεν , άχρις ες ηω,

!"Ι οφέας Τρωες άγανοί ένιπρήσωαι χιόντες,

οι ρα τοτ αίπεινοίο προ τείχεος εελαπίναζον.

•ίΐς δ' α'ύτοις χατά δώματ' Άλεξάνδροιο δα'ίφρων ι3ο

οαίνυτο Τηλεφίδης μετ' άγαχλειτων βααάήων

πολλά δ' αρα Πρίαμός τε, χαί άλλοι Τρώίοι νϊες

'&ε)ης ηνχοντο μιγήμεναι Άργείοιαιν

Ήοχ εν αργαλέ1)• δ δ' ΰπέαχετο πάντα τελέααειν.

αντάρ έπει δάρπηααν, εβαν ποτί δώμα&' εχαοτος• ι85

Ενρύπυλος δ' αύτοϋ χατελέξατο βαιόν απω&εν,

ες τέγος εύποίητυν, οπη πάρος αυτός ίαυεν

ψς Άλέξανδρος μετ άγαχλεαής άλύχοιο•

χέίνο γάρ εχπαγλόν τε, χαί ίξοχον ϊπλετο πάντων '

εν& όγε λέξατ ίών τοί δ' αλλααε χοίτον ϊλοντο, 190

μέχρις έπ' Ίίριγένειαν έΰ&ρονον . αύτάρ ίίμ ηοί

Τηλεφίδης άνόροναε, χαί ες στρατόν ενρόν •ίχανεν

ανν τ' αλλοις βααιλενσιν, 'όαοι χατά "ίλιον 1)ααν
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λαοί δ αντίκα ΐσαν εν ϊντεσι μαιμωωντες,

195 πάντες ένϊ πρώτοιοι λιλαιόμενοι πονέεσ&αι'

ως δέ και Ευρνπνλος μεγάλοις περί κάτ&ετο γυίοις

τεύχεα μαρμαρέηαιν εειδόμενα οτεροπΐιοι'

και οί δαίδαλα πολλά κατ άαπίδα δϊαν εκείτο,

δππόαα πρόσ&εν ερεξε &ρασν ο&ένος'ΐΐρακληος'

200 έν μεν 'ίααν βλοονργιαι γενειάσι λιχμώωντες

δοιώ, χινυμένοισιν έοικάτες οϊμα, δράκοντες,

σμερδαλέον μεμαωτες • δ δέ οψεας, άλλο&εν άλλον,

νηπιαχός περ έων, ΰπεδάμνατο' χαί οϊ αταρβής

εοχε νόος χάι &νμδς, ΙπεΙ Ανί κάρτος έωκει

2θ5ίξ άρχης• ου γαρ τι &εων γένος ονρανιώνων

ίίπρηκτον τελέ&ει, και άμήχανον, αλλά οϊ αλκή

ΐοπετ άπειρεσίη, και νηδύος ϊνδον εόντι.

εν δέ Νεμειαίοιο βίη έτέτνκτο λέοντος,

οβρίμου Ήρακληος έπϊ ατιβαρ^σι χέρεασι

210 τειρομένου κρατερως• βλοσυρές δέ οί άμφι γέννσοιΐ

αίματόεις αφρός 'έοκεν άποπνείοντι δ εωκει.

αγχι δέ οί πεπόνητο μένος πολνδειράδος"Τδρης,

αίνόν λιχμώωοα• καρήατα δ' άλγινόεντα,

άλλα μέν οί δέδμητο κατά χ&ονός, άλλα δ αεξεν

21 5 ε£ ολίγων μάλα πολλά• πόνος δ" εχεν Ήραχληα,

&αρσαλέον τ* Ίόλαον • έπει κρατερά φρονέοντε

αμφω, δ μέν τέμνεοχε καρήατα μαιμώωντα

αρπτ) νπ άγχνλόδοντι -&οως • δ δέ καΊε όιδήρω

αι&ομένοι ■ κρατερή δέ κατήνντο &ηρδς δμοχλι).

220 έζεί-ης δ' έτέτνκτο βί$ σνός άχαμάτοιο,

, αφριυων γενΰεσσι' φέριν δέ μιν, ως έτεόν πες,

ζωόν ες Ενρνυ&ηα μέγα ο&ένος Ά,λκείδαο '
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χιμμάς δ' ευ ησχητο &οή πόδας, ητ' άλιγειν&ν

αμφι πεοιχειόνων μέγ' ετίνντο πΐίσαν άλωήν •

χα> την μέν χρνοοίο χεράατος οβριμος ηρως 2α5

αμφέχεν, ουλομένοιο πνρός πνείονσαν άντμήν.

άμφί δ' αρα οτνγεραι Στνμφαλίδες • αί μίν δίατοίς

βλήμεναι, έν χονίχαιν άπέπνεον , αί δ' ετι φύζης

μνωόμεναι, πολιοίο δι'ηέρος ίοσεύοντο•

ττίαι δ' εφ Ήραχλέης, χεχολωμένος, ίίλλον έπ αλλω 25ο

ιόν έπιπρο'ίαλλε, μάλα απενδοντι έοιχώς.

& δέ χαί Ανγείαο μέγας οτα&μος άντι&έοιο

τιχνψις ίιαχητο χατ αχαμάτοιο βοείης•

ιω δ' αρα 3•εαπεοίοιο βα&ίν ρόονΆλφειοίο

οβριμος Ίίραχλέης ιπαγίνεεν • άμφί δέ Νύμφαι 235

9άμβεον αοπιτον εργον, άπόπρο&ι δ' ϊπλετο ταίιρος

πνρπνόος, ον (5α χαί αυτόν, άμαιμάχετόν περ έόντα,

ράμπτε βίχ, χρατεροίο χεράατος• οί δέ οί ιψφω

αχάματοι μνωνες έρειδομένοιο τέταντο '

*αι(Γ δμένώς μνχη&μόν ίειςπέλεν αγχι δ' αρ αυτον 24ο

αμφί αάχος πεπόνητο, &εων έπιειμένη ε)δος,

Ιππολύτη• χαί την μεν ϋπό χρατερχαι χέρεααι,

δαιδαλέον ζωατηρος αμεραέμεναι μενεαίνων,

ε'Λχε χόμης ίπποιο χατ ώχέος ' αί δ' άπάτερ&εν

υλλαι υποτροβέεαχον Αμαζόνες. άμφι δέ λνγραί 245

Θξψχίην ανά γάίαν ίααν Αιομήδεος ίπποι

άνδροβόροι ' χαί τάς μεν υπό ατνγερ^οι φάτντ)σι

αντω αύν βαοιληί χαχά φρονέοντι δάίξεν.

έν δέ χαί αχαμάτοιο δέμας πέλε Γηρνονηος,

τι&νιωτος παρά βονσί • χαρήστα δ' έν χννίχοιν α5ο

αίματόεντα χέχνντο, βίχ ροπάλοιο δαμέντα•
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πρόο&ι δέ οί δέδμητο χύων όλοώτατοί αλλων,

"Ορ& ρος, άνιηρφ έναλίγχιος, δβριμος άλχήν,

Κερβέρω, ος ρά οί εαχεν άδελφεός• άμφί δ' εχειτο

255 βονχόλος Ευρντίων μεμορνγμένος αίματι πολλω.

άμφί δέ χρύσια μηλα τετείχατο, μαρμαίροντα

Έσπερίδων, άνάπρέμνον άχήρατον άμφί δ' άρ'αϋιώ,

ομερδαλέος δέδμητο δράχων ' ταί δ αλλο&εν αλλαι

πτώααονααι, &ραανν νια Αιός μιγάλοιο φέβοντο.

26ο εν δ' αρ' εην μέγα δεΊμα χαί ά&ανάτοισιν ίδέα&αι,

Κέρβερος, ον ρ' άχάμαντι Τνφωεί γείνατ "Εχιδτα

αντρω υπ' δχρνόεντι, μελαίνης άγχό&ι Ννχτός,

άμφ όλοήσι πύλτισι πολνχλαύτον Ι/Ιιδαο,

εί'ργων νεχρον ομιλον υπ ηερόεντι βερέ&ρω•

265 ρεία δέ μιν Αιος νίός υπά πληγί)σι δαμάααας, .

ηγε χαρηβαρέοντα παρά Στνγ&ς αίπά φέι&ρα,

ϊλχων ονχ έ&έλοντα 8ίχ πρός αή&εα χωρον,

.&αρσαλέως. έτέτνχτο δ άπόπρο&εν αγχεα μαχρά

Κανχάαον άμφι δέ δεαμά Προμη&έος χλλνδιςάλλα,

270 αυτ^ς σϋν πέτρχαιν άναρρίιξας αμα γνίοις,

λΰε μέγαν Τηηνα • λνγρός δέ οί άγχό&ι χείτο

αίετός άλγινόεντι δέμας βεβλημένος ίω.

Κεντανρων δ' έτέτνχτο πολνο&ενέων μέγα χάρτος

αμφί Φόλοιο μέλα&ρον 'ε'ρις δ' δρό&ννε χαί ο)νος

275 άντίον 'Ηραχληί τεράατα χείνα μάχιο&αι •

χαί ρ ' οί μεν πενχτ}οι περιδμη&έντες εχειντο,

τάς εχον εν χείρεααι, μάχης αχος • οί <5' ίτι μαχρ^ί

δηριόωντ ελάτχαι μεμαύτες, ουδ' άπέληγον

νσμένης• πάντων δέ χαρήστα δενετο λύ&ρω,

α8ο &εινομένων ανά δηριν άμείλιχον, υις έτεόν πιρ•
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οίί'0) δ αίμαμέμιχτο, οννηλλοίοηο δε πάντα

εΐδατα> χαϊ χρητηρες, έυξιατοϊ τε τράπεζαι •

ΐνέασον δ' αΰ ετέρω&ε παρά ρόον Ενψ•οίο,

κείνης εχπροφνγόντα μάχης, υπεδάμνατ οΐατίο,

άμφ' έρατης άλύχοιο χολοίμενος. εν δ' έτέτνχτο %85

δβρίμον Άνταίοιο μέγα. ο&ένος, ον ρα χαϊ αντύν,

άμψΐ παλαισμοούνης αμοτον περιδηριόωντα,

νψοϋ άειράμενος, χρατερ^ς σννέαξε χέρισαι.

χεϊτα δ' έπϊ προχοίΊαιν ένρρόου'ΡΛληοπύντου

άργαλέον μέγα χητος, άμειλίχτοιαιν όϊστοϊς 2ηο

βλήμενον ■ Ήαιόνης δε χαχονς άπελύετο δίσμοϊς.

"ΑΪΧα § αρ' Άλχείδαο -&ραοίφρονος αοπετα έργα

άμφέχεν Ενρνπνλοιο διυτρεφέος αάχος ευρύ.

φαίνετο δ' ΐαος"Αρψ, μετά ατίχας ιχίσσοντι'

Τρώες δ' ιψφιέποντες εγη&εον, εντ έοίδοντο 2ο5

τεΰχεα, ηδί χαϊ άνδρα, &εων έπιειμένον είδος '

τον δε Πάρις πατϊ δηριν έποτρύνων , προαέειπε'

Χαίρω αεϊο χιόντος, έπεί νΰ μοι ήτορ ϊωλπεν

Άργείονς μάλα πάντας οίζυρως άπολέσ&αι

αντϊίς ανν νήεααιν, έπεί βροτδν ουποτε τόϊον 3οο

ϊΰραχον εν Ίρώεσσιν, ένντολέμοιοί τ Άχαιόϊς•

αλλά αν, προς μεγάλοιο χαϊ όβρίμον ΊΐραχΧηυς,

τω μέγι&ός τε, βίην τε, χαϊ άγλαόν είδος 'έυιχας,

χιίνον μνωόμενος, ψρυνέων τ αντάξια ΐργα,

&αοσαλέως Τρώεαοι δαϊζομένοις έπάμννον, 3ο5

ην πως άμπνεναωμεν • έπεί αέ γε μοϋνον όί'ω

αοτεος όλλνμένοιο χαχάς από χήρας άλέζαι.

"Η, μέγ εποτρννων • δ δέ μνν προαεφώνεε μΰ&ια•

Πριαμίδη μεγά&νμε, δέμας μαχάρεσαιν εοιχώς,
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3ιοταϊια μεν ά&ανάτων ίνί γοϋναοιν έστήριχται,

ος τε &άντ] χατά δηριν ϋπέρβιον, ηέ ααω&χ •

ημείς δ' ωαπερ εοιχε, χαί ώς α&ένος εατί μάχεα&αι,

ατηαόμε&α προ πόληος• ίπατα δΐχαι τόδ' όμονμαι,

μή πρίν υπαατρέψειν, πρ\ν η χτάμεν, ί) άπολία&αι.

3ι5 •Ω.ςφάτο&αρααλέως• Τρωεςδ' επίμαχράχάροντα•

χαί τότ Άλέξανδρόν τε, χα* Λινείαν ερί&νμον,

Πονλνδάμαντά τ έϋμμελίην, χαί Πάμμονα δίον,

Λη'ίφοβόντ έπι τοΊαι, χαί Αί&ιχον, ος περί πάντων

Παφλιχγόνων εχέχαατο μάχτ) ενί τληναι ομιλον,

320 τους ίίμα λέξατο πάντας, επισταμένους πονέεα&αι,

'όππως δνσμενέεοοιν ένι πρώτοιαι μάχωνται

έν πολέμω• μάλα δ' ώχα χίον προπάροι&εν δμίλον

προφρονέως δ' οϊμηααν απ ίίατεος• άμφι δέ λαοί

πολλοί επον&', ώσεί τι μελιαοάων χλντά φίλα

325 ηγεμόνεαοιν έοίσ> διηρεφέος σίμβλοιο >

ίσσνμεναι χαναχηδόν, οτ ε?αροί ίμαρ •ίχηται '

ως ίίρα χόιαιν ίποντο βροτοι, ποτί δηριν ίοναι '

Των δ' αρα νισοομένωνποίνςαί&έραδουποςδρώρα,

αυτων ηδ' ίππων περί δ' εβρεμεν.ααπετα τεύχη.

33ο 'Λ( δ οπόταν μεγάλοιο βίη άνέμοιο χίοροϋαα

χινήοτ] προ&έλνμνον άλός βν&όν άτρνγέτοιο,

χύματα δ' οιχα χελαινά, πρός ηίάνας βοόωντα,

φϋχος άποπτύωαιν , ίρενγομένοιο χλυδωνος,

ηχή δ' άτρνγέτοισι παρ αίγιαλοίσιν ορωρεν

555βί των έσανμένων μέγ υπέβραχε γαία πελώρη.

Άργίίοι δ άπάνεν&ε προ τείχεος έξεχέοντο

άμφ"Αγαμέμνονα δίον αύτη δ' επλετο λαων,

ολλήλοις έπιχεχλομένων , όλοοϋ πολέμοιο
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αντιάαν, χαϊ μή τι, καταπτώααοντας, ένιπψ

μίμνειν, πάρ νήεσσιν, έπειγομένων μαχέεα&αι. 34ο

ΤρωσΙ δ' άρ' έααυμένοιαι συνήντιον, ευτε βόεσαι

πόρπες, £χ ξυλόχοιο ποτϊ οταΟμόν έρχομένχαιν

εχ νομοϋ είαρινοΐο κατ οΰρεος, δππότ' αρονραι

πνχνδν τηλε&άουαι, βρύα δ' ΐίλις αν&εσι γαία,

πλήϋει δ' άντε κύπελλα βοών γλάγοξ, ηδε καίο'ιων,315

μνχη&μός τε πολύς μάλ' όρΐνεται ΐν&α χαϊ ενϋα

μιαγομένων, γάννται δε μετά σφισι βονχΰλος άνήρ•

ο>ς, των άλλήλοισι μετεοα υμένων, ορυμαγδός

ωρώρει. δεινόν γάρ αυτεον άμφοτέρω&εν •

συν δε μάχηνέτάνυαααν άπείριτον. εν δε χνδοιμός 35ο

στρωφατ εν μέοαοιαι μετ άργαλέοιο φύνοιο •

αύν δ' ϊπεοον ρινοΐ τε, χαϊ ϊγχεα, χαϊ τρυφάλειαι

πλησίον • άμφϊ δε χαλκός ΐοον πνρϊ μαρμαίρεσχεν •

φρίξε δ' αρ' εγχεί^σι μάχη• περί δ' α'ίματι πάντη

δεύετο γαϊα μέλαινα δαϊζομένων ηρώων, 355

ίππων τ ωχυπόδων, οι ^ αρμααιν άμφεχέχυντο,

οίμίνετ' άσπαίροντες υπ* ϊγχεαιν, οί δ' έφύπερϋεν

πίπτοντες•- στυγερή δε δι ηέρος εασντ' άντή•

(ν γάρ δη χάλχειος ϊρις πέσεν άμφοτέροιαι.

χαϊ φ οί μεν λάεααιν άταρτηρως έμάχοντο • 36ο

οί δ* αντ' αίγανέγαι νεηχέσιν, ηδί βέλεασιν

άλλοι δ* άξίντ)αι, και άμφιτύμοις πελίχεααι,

χαϊ χρατεροϊς ξιφέεσαι, χαι άγχεμάχοις δοράτεσοιν •

άλλος δ' άλλο χέρεσσι μάχης άλκτήριον είχε.

Πρώτοι δ ΆργεΊοι Τρώων ωσαντο φάλαγγας 365

βαιύν άπο σφείων • τοϊ δ', ΐμπαλιν όρμήσαντες,

'ίίματι δεϋον'Άρηα, μετ Άργείοισι &ορόντες'
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Ενρϋπνλος δ έν τοΊσι, μελαίνχ λαίλαπι ιοος,

λαόν επωχετο πάντα, χαί Άργείους ένάριζε

370 &αρσαλέως • μάία γάο οι άάαχετον ωπαοε χάρτυς

Ζευς, έπίηρα φέρων έριχνδέί Ήραχλψ.

έν& ογε χαί Νιρηα, &ιοίς έναλίγχιον ανδρα,

μαρνάμενον Τρώεοσι βάλεν περιμήχεί δονρί,

βαιόν υπέρ πρότμησιν 6 δ ες πέδον ηριπε γαίηΐ'

37•> ίχ δέ οί α'ιμ έχύ&η, δενοντυ δέ οί χλντά τεύχχ•

δεύετο δ' άγλαόν είδος 'άμ εν&αλίεααι χόμχαι'

χείτο γάρ ίν χονίτ)αι χαι α'ίματι, σνν χταμένοιαιν,

ερνος οπως ερι&ηλές έλαίης ενχεάτοιο,

ην τε βίη ποταμοΊο χατά ρόον ηχήεντα

38ο αϋν τ οχ&χς έλάαχαι, βά&ρον δια πάντα χεδάασας

ριζό&εν η δ' ίίρα χείται ν)ι αν&εαι βεβρι&νία'

ως τημος Νιρήος έπί χ&ονός ααπετον οίδας

έξεχύ&η δέμας ην χαί άγλα'ίη ερατεινή '

τω δ' ϊπι Ευρύπνλος μεγά£ ενχετο δχω&εντι•

385 Κείαά νυν εν χονίχαιν, έπεί νύ 'τοι ειδος άγητύν

ο'ύτι λιλαιομένω περ έπήρχιαεν, άλλά α• 'ίγωγε

νοσφιαάμην βιότοιο, λιλαιόμενόν περ άλνξαι•

σχέτλιε, ουδ' ένόησας άμείνονος άντίον έλ&ών

ού γάρ χάρτεί χάλλος άν£ χλόνον ίοοφαρίζει.

390 "Ώς ειπών, χταμένοιο περιχλντά τεύχε ίλέα&ηι

μήδετ επεασύμενος• τοϋ δ' άντίος ηλ&ε Μαχάων,

χωόμενος Νιρηος, 'ός οί σχεδόν α)ααν άνέτλη '

δονρί δέ μιν στονόεντι χατ ενρέος ηλαοεν ωμον

δεξιτεροϋ, αντο δ' αίμα, πολνα&ενέος περ ίόντος•

5§ί> αλΧ οίδ ως άπόρννσεν άταρτηροΊο χνδοιμοϋ,

άλλ ως τίς τε λέων, η αγριος ονρεαι χάπρος,
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μαίνπ ενί μέαοοιυιν εως χ εηιόντα δαμάσστ),

ός ρά μιν ουτααε φρωτος, ίιπΌφ&άμενος δι δμίϋον '

τα φρονέων, επόροναε Μα/άονι • χαί ρά μιν ώχα

οντααεν έ/χείτ) περιμήχέι τε στι/?αρ;; τε, 4οο

διξιτερόν χατά γλουτόν 6 δ ουχ άνεχάζετ ύπίααω,

οΰδ' έπιόντ άλέεινε, χαι αίματος ίσσνμένοιο '

άλλ' αρα χαρπαλίμως ηιριμήχια λ)ιαν <ιείρας

ιαββαλε χαχχεφαλήν μεγα&ύμον Τηλεφίδαο '

ιοί ίί χύους στονόεντα φόνον χαι χηρ άπάλαλχεν\ο5

ίαανμένως. δ <5' ίπειτα χραταιω χώσατο φωτι

Ενρυπυλος μεγά&νμος, ίδ' ησχαλύων ενί &νμω, ι

ωζϋ διά στέρνο1ο Μαχάονος ηλαοεν εγχος•

αιχμή δ' αίματόισαα μετάφρενον αχρις •ίχανεν

'Ίξ>τιι δ' ως οτε ταΐρσς υπΰ γνα&μοίο λέοντος• 4ιο

ψψι δέ οί μελέεασι μέγ εβραχεν αίολα τεύχη.

Ενρύπυλος δέ οί α)ψα πολϋατονον είρϋαατ' αίχμήν

Μχροος ουταμένοιο• χαι ενχόμενος, μέγ ά'υτει•

Λ διί£ , ου νύτοι ητορ άρηράμενον φρισίπάμπαρ

ιπλιτ', ος ουτιδανδς περ έών, μέγ αμείνονι φωτί 4ι5

ταχίες• τω χαί αε χαχ>, λάχε δαίμονος αίαα•

<άλά οοι εασετ' ονειαρ, οτ οίωνοι δατέονται '

ϊυ§χα τεήν χταμένοιο χατά μό&ον. >, ίτι ελπχ

"οατήαΐιν, χαι εμεΊο μένος χαι χείρας άλυξέίν1

ίοοι μέν ιητήρ , μάλα δ' ηπια φάρμαχα ονδάς• 4αθ

τοις πίουνος, τάχ 'ίωλπας υπιχφνγέειν χαχόν ήμαρ'

αXX ου μάν ουδ αυτός άπ ηερόεντος Όλύμπον

"<ίο πατήρ τεόν ητορ ει εχ &ανάτοιο ααωαει,

°υό' έϊτοι νέχταρ τε χαι άμβροοίην χαταχείχ.

Άς φάτο • τον δ ογε βαιόν αναπνείων προαί'ειπεν ' Ατ5

<3ν>ΝΤ. ΡοδΤΗ. > Κ
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Ενρίπνλ','ουδ' άραοοίγε πολύνχρόνοναϊαιμόνίσΠ

ζώειν, αλλά οοι αγχι παρίσταται οίλομένη Κήρ

Τρώίον άμπεδίον , τω περ νυν αϊσνλα ρέζεις.

"Ρ.ς φάμενον λίπι&νμός• εβη δ' ίφαρ αίδοςείαω.

43ο ιόν δέ, χαί ονχ ίτ' ιόντα, πρααηνδα χϋδιμος άνήρ'

Τίϋν μεν•δή σύ γε χεΊοο χατά χ&υνός• αύτάρ ΐγωγε

νατερον ονχ άλέγ<α, χαί ιί παρά παααίν ολε&ρος

σήμερον ημετέροιοι ηΆα λνγράς• ουτι γάρ ανδρες

ζώομενί,ματα πάντα• πότμος δ' έπί πααι τέτνχται.

435 "Λς είπων, ούταζε νέχνν μέγα δ' Γα*£ Τιϋχρος,

ως ίδεν έν χονίχαι Μαχάανα • του γάρ απω&εν

υίατήχει, μάλα'πάγχν πονεύμενος. εν γάρ^ ίχειτο

δηρις ένί μέααοισιν • έπ αλλ» δ' άλλος ορώρει• '

- αλλ' ονδ' &ς άμέλησε δεδουπότος ανδρός άγανου

44ο Νψηός τ, ος χείτο παρ αυτό&ι• τον δ ' ένόηοιτ

υστερον αντι&έοιο Μαχάανος έν χον^οιν. ^

αίψα δ' ογ' Άργείοιοιν έχέχλετο, μαχρά βοήαας •

"Εοονα&' ΆργεΊοι , μήδ' ιϊχιτε δνσμενέεαοιν

έαανμένοις• νωίν γαρ άάαπετον ίασετ' ονειδος,

445αί'χι Μαχάανα δίον.αμ άντι&έω Νιρην

Τρωες ερναοάμενοι, ποτί'Ίλιον άπονέωνται.

αλλ' αγε δνσμενέεααι μαχώμε&α πρόφρονι &νμω,

οφρα δαίχταμένους είρύοομιν, >" ρα χαί αυτοί^

χείνοις άμφί βάνωμεν, έπεί &έμις άνδράαιν αυτη,

ΜοοΙοιν άμννέμεναι, μήδ' αλλοις χύρμα γενέα&αι•

οδ γάρ άνιδρωτί γε μετ άνδράαι χϋδος άέξει.^ ^

"Λί ίίρ' εφη' ΛαναοΊοι δ' αχος γένετ • αμφι Ο

αρ' αύτο'ίς

ηολίοί γαίαν ίρευ&ον υπ "ΑρεΙ δρω&έντες,
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μαραμένων ίχάτερ&εν ίαη δ' έπί δηρις βρώρει.

οφί δ' άδελφειοίο φόνον στονόεντα νόησεν /ει;

ξίψένου έν χονίτ) Ποδαλείριος, ούνεχα νηνσιν

γτο παρ ώχνπόραισι, τετνγμένα δούρατι φωτων ,

ίίχη άχειόμενυς ' περί δ' ϊνιεα δύαατο πάντα

&νμ&ν άδελφειοίο χολούμενος• έν δέ οι άλχή

«μερδαλέον ατέρνοιοιν άέξετο, μαιμώωντι 46ο

ίςπόλεμον ατυνόεντα• μέλαν δέ οί εζεεν αίμα

Μβρον υπό χραδίτ) • τάχα δ' 'ε'ν&ορε δνσμενέεασι,

χιρσί &οχαιν αχοντα ταννγλώχινα τινάοοων.

>)λ) <5' αρ' έσανμένως Άγαμέ,στοροςν'ίεαδίον

ΚΙείτον, ον^νχομος Νύμφη τέχεν άμφί ρεέ&ροις ί(,5

Παρ&ενίου, ος τ ειαί δια χ&ονός, ηντ ϊλαιον,

πάντον §* Εϋξεινον προχέων χαλλίρροον νδω'ρ•

αΜον δ' άμφί χαοιγνηνω χτάνε δήίον ανδρα

Λαααον, ον άντί&εον Προνόη τέχεν άμφί ρεέ&ροις

Νυμφαίου ποταμοίο, μάλα σχεδόν ενρέος αντρου, ίγο

άντρου &ηηνοίο, το δή φάτις 'εμμεναι αυτων

'Φ Νυμφάων, όπόααι περί μαχρά νέμονται

ονρεα Παφλαγόνων, χαί όααι περί βοτρνόεασαν

ηίουα' Ήράχλειαν ίοιχε δ' έχείνο &εο"ιαιν

"ηρον, έπεί ρα τέτνχται, άπειρέσιον μεν ίδέο&αι, 475

Μνεον, ψνχρόν δέ δια σπέος ερχεται νδωρ,

ψιατάλλω άτάλαντον , ένι μνχάτοιαι δέ πάντη

Ιαινεοι χρητηρες έπι στνφελχοι πέτρτ)αιν,

Μζηών ως χερυι τετνγμένοι, ινδάλλονται•

«μφαυτοΊοι δέ Πανες όμως Ννμφαι τ έρατεινοι, 48ο

•ποί τ , ηλάχάται τε, χαί άλλ' ό'σα τεχνψντα

ψ* πέ\ει &νψοίσι, τα χαί πέρι &αϋμα βςοτοίσιτ

Κι
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ιίδιται , ίρχομένοισιν ευω ίεροΊο μνχοίο •

τά έ'η δοιαί ενεισι χαταιβαοίαι τ, ανοδοί τι,

485 η μέν προς βορέαο τεταγμένη ηχήεντος

πνοιάς, η δέ νότοιο χαταντίον ύγρόν αέντος '

τ# ό•νητοί νίσοονται υπο σπέος ενρύ &εάων,

η δ' ετέρη μαχάρων πέλεται όδός, ουδέ μιν ανδρες

ρηίδίως πατέονσιν, έπύ χάας ενρύ τέτνχται

♦90 μέχρις έπ' 'Αίδονηος υπερ&ύμοιο βέρε&ρον •

ι άλλα τά μέν μαχάρεαοι πέλει &έμις είοοράαο&αι.

άμφί Μαχάανα δ' έο&λόν ίδ' Άγλαιης χλντόν νια

μαρναμίνων ίχάτερ&εν άπέφ&ιςο πονλός ομιλος•

οψέ δέ δή Λαναοί σφεας εΐρνσαν, ά&λήααντες

498 πολλά περ • αιψα δέ νηας έπι σφετένσς εχόμιααατ

πανροι• έπεί πλεόνεααι χαχή περιπέπτατ υίζίς

άργαλέου πολέμοιο• πάνω δ' ένέμιμνον άνάγχχ.

αλλ' οτι δή μάλα πολλοί ενεπλήααντο χιλαινάς

χηρας, αν αίματόεντα χαί άλγινόεντα χνδοιμόν,

5οο <5ι; τοτε γ' Άργεααν πολέες φϋγον ίνδο&ι νηων,

οονσυς Σνρύπνλος μέγ έπωχετο πημα χνλίνδων •

πανροι δ' άμφ Αί'αντα, χαι Άτρέος νιε χραταιφ

μέμνον εν ναμένχ. χαί δή τάχα πάντες ολοντο

δνσμενέων παλάμχσι περιστροφέοντες όμίλω,

5ο5 εί μή Όελέος νιός έϋφρονα Παμλνδάμαντα

ϊγχεί τνψι παρ' ώμον άριστερόν, άγχό&ι μαζον •

ίχ δέ οί α'ιμ' εχύ&η• δ δ εχάαι/ατο τντ&όν δπίααα.

Λιμφοβον δ' ονταζε περιχλειτός Μενέλαος

δεξιτερόν παρά μαζόν δ δ' ίχφνγε ποοοί ι^οοίσιν.

5ιο ίν& Άγαμέμνων δίος ένήρατο πονλύν ομέλον

πλη&ύος έξ υλαης• μετά δ' Αί&ιχον ά^ετο 8Ίον
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&νων εγχειτ)οιν δ δ' είς ετάρους άλέεινι.

τους δ' όπότ Ενρυπνλος λαοσσόος είσενόηο»

χαζομένονς αμα πάντας άπο οτυγεροίο χνδοιμον,

αντίχα χάλλιπε λαόν, οοον χατά νηας ϊλαααεν 5ιί

«α/ <5α &οως οϊμηαεν έπ Ατρέος ν'ιε χραταιώ,

ί)χιΛϊ τ£ χαρτερό&νμον υίλέος, ος περί μεν &εη

'ίαχε &οός, περί δ' αύτε μάχη ένί φέρτατος ηεν.

τοίς ίπι χραιπνόν οροναεν, 'ίχων περιμήχετον ϊγχος•

ανν δέ όί ήλ&ε Πάρις τε χαί Αίνείας έρί&νμος, 52ο

ο{ ρα &οως Αϊαντα βάλεν περιμήχεί πέτρτ)

χυχχόρν&α χρατερήν δ δ' αρ εν χονίχοι ταννο&εις,

ψνχην ούτι χάπνααεν, έπεί νν οί α'ιαιμυν ημχρ

ίν νόατω ετέινχτο Καφηρίοιν άμφί πέτρινοι•

χαί ρά μιν αρπάξοντες άρη'ίφιλοι &εράποντες> . δ2δ

βοιον ί'τ εμπνείοντα φέρον ποτί νηας Αχαιων.

«ι> τότ' αρ οιώ&ηααν άγαχλειτοί βαοιλιάς

Ατοείδαι• παρ δέ σφιν όλί&ριος ίσταΰ•' ομιλος,

βυλλόντων εχότερ& εν , ο τ 'ία&ινε χεροίν ίλεα&αι•

οι μεν γαρ ατονόεντα βέλη χέον, οί δέ νν λίιας, 53ο

άλλοι δ' αίγανέας '. τυι δ' εν μέοοοισιν έόντις,

οτοωφωντ , εντι οίες μέσω ϊρχεί, ηδέ λέοντες,

ψαι> τω, οι' ανοχής άολλίσωα' άν&ρώπους,

αο/αλέως % εϋωαι, χαχόν τεΰχοντες ολε&ρνν

^ΐρσίν υπο χρατεροΊς• οί δ , ερχεος έντός έόντες, 533

Ιμωας δαρδάπτοναιν, ο τις αφίαιν εγγός 'ίχηαιι•

£? οί)ι' εν μέοοοιαιν έπεαονμένους έδάίζον.

&Xλ' ουδ' ως μένος ειχον, έελδόμενοί περ, άλίξια,

)ί μη Τεϋχρος ίχανε, χαί Ιδομενευς ερί&νμος,

Μηριόνης τε, Θόας τε, χαί 'ιαό&ευς Θραονμήδηί' 54ή
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οϊ ρα πάρος φοβέοντο &ραου α&ένος Είρυπύλοιο,

χαί χε φύγον χατά νηας, άλευάμενοι βαρύ πημα,

ει μη άρ' Άτρείδχαι πιριδδείααντες 'ίχοντο

άντην Ευρυπύλοιο• μάχη δ αρίδηλος έτνχ&η,

545 εν&α τότ' Αινείαο χατ' άαπίδυς εγχος ερεισε

Τεϋχρος είμμελίης• του δ' ου χρόα χαλάν ίαψιν

ηβχεαε γάρ οί πημχ αάχος αέγα τετραβόαον

αλλά χιά ως, δείσας, άν.εχάααατο τντ&όν 6~είνσ<8.

Μηριόνης δ' έπόροναεν άμύμονι Λαοφόωντι

δ5ο Παιονίδτ), τον εγείνατ' έϋπλόχαμος Κλεομήδη

Άξιού άμφί ρέε&ρα• χίεν δ' 'όγ' ές'ίλιον ίρην

Τρωαιν άρηξέμεναι μετ άμύμονος Άατεροπαίον

τον δ' άρα Μηριόνης νύξ' εγχιί οχριόεντι

αίδοίων έφύπερ&ε' &οως δέ οι ιϊρνσεν αιχμή

555 ίγχατα ' τοϋ δ' ωχιστα ποτί ζόφον ε'σσντο &νμός,

Αίαντος δ' αρ' εταίρος Όελιάδαο δαίφρων,

Άλχιμέδης, ές'όμιλον ένα&ενέων βάλε Τρώων

ηχε δ' έπενξάμενος δη'ίων ες φύλοπιν αίνην

σφενδόνχ άλγινόεντα λί&ον • διά δ' ετρεααν ίίνδρις,

56ο ροί^ον όμως χαί λίία περιδδείσαντες ιόντα.

τον δ όλοή φέρε Μοίρα πού &ραούν ηνίοχηα

Πάμμονος Ίππααίδην • τον δ' ηνία χιραιν ίχοντα,

πληξε χατά χροτάφοιο • &οως δέ μιν εχβαλε δίφροι,

πρόο&εν εοΊο τροχοίο, &οάν δέ οί άρμα πεαόντος

565 λνγοόν ίπιοοώτροισι δέμας διελίσαετ' , όπίααω

•ίππων ίεμένων • &άνατος δέ μιν αίνος έδάμνα.

έσσνμένως, μάατιγα χαί ψία νόθφι λιπόντα.

Πάμμονι δ' ί'μπεαε πέν&ος• άφαρδέ ε &ηχενάνάγ>ιη

αμφω, χαί βααιληα, χαι ηνιοχείν &ούν άρμα;
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χαί νύ χεν αυτον χηαα χαι νατατον ιιμαρ άνέτλη, 670

ε'ι αή οί Τρώων τις ανά χλόνον αίματόεντα

ηνία δέξατο χεροί, χαί έξεαάωαεν αναχτα,

ιιδη τειρόμενον δη'ίων όλοΐ,οι χέρεααιν.

άντί&εον δ' Άχάμαντα χαταντίον άίσοοντα,

Νέστορος οβριμος νίος υπέρ γόνν δούρατι τύφεν &η&

ίΊ,χιί δ' ούλομένω στνγεράς υπεδόαατ' ανίας '

χάοοατο.δ' έχ πολέμοιο• λίπεν δ' ετάροιαιχνδοιμόν

δαχρνόεντ' ου γαρ οί 'ε'τι πτολέμοιο μεμήλει.

χαί τότε δή &εράπων έριχνδέος Ενρυπόλοιο

τύψε Θόαντος εταίρον Έχέμμονα δψοτητι 58ο

ιομον τντ&όν ϊνερ&ε • περί χααδίην δέ οί εγχος

ΐξιν άνιηρόν • σνν δ' α•ίματι χήχιεν ίδρώς

ψνχρός άπό μιλέων • χα'ν μιν στρεφ&έντα φέρεα&αι

είς οπίσω, χατέμαρψε μέγα α&ένος Ευρυπύλοιο•

χόψε δέ οί &αά νενρα• πόδες δ' άέχοντες ε'μιμνον 585

αντοϋ, οπη μιν τύψε• λέπεν δέ μιν αμβροτος αιών•

ίαονμένως δέ Θόας νίξεν Πάριν όίεϋ δονρί

δεξιτιρόν χατά μηρόν δ δ' κχετο τντ&όν οπιαοω

οίαόμενος \>αά τόξα, τά οί μετόπια&ε λέλειπτο.

Ιδομενεός δ' αρα λααν, 'όαον α&ένε, χεραίν άείρας, 5<)0

χάββαλεν Ενρνπύλοιο βραχίονα• τοϋ δέ χαμάζε

χάππεαε λοίγιον εγχος• άφαρ δ' άνεχάααατ' οπισσω

οίαέμεν έγχείην • την γάρ ρ' ΐχεν , ϊχβαλε χειρος.

ΑτρεΊδαι δ' αρα τυτ&όν άνέπνενσαν ιιολέμοιο'

τω <ϊί &οως •&εράποντες" εβαν αχεδόν, οί οί ίνεγχαν 5φ

ααγές δόρν ααχρόν, ο πολλών ^οόνατ' Ιλναε'

διξάμενος δ' 'όγε, λαον επωχετο, χάρτεϊ &ύων,

χτύναν ον χε χίχησι• πολόν δ' υπιδάμ>α&' ομιλον.
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ϊν\Ρ οντ Άτρείδαι μένον ίμπεδον, οντε τις αλλος

6οο άγχεμάχων Λαναών • μάλα γαρ δέος ελλαβε πάντας

άργαλέον πααιν γαρ έπέσσντο πημα χορύσσων

Εύρϋπυλος ' μετόπια&ε δ έπεααύμενος χεράίζε •

χέχλετο δ' αυ •Τρώεααι χμ ίπποδάμοις ετάροιοιν

Λ φίλοι, ει δ' ά'γ! &νμύν ενα ατέρνοισι βαλόντες,

6ο5 τείξωμεν Ααναο7αι φόνον χαι χηρ' άίδηλον,

οί δή νυν, μήλοιαιν έοιχότες, άπονέονται

νηας επί σφετέρας• άλλά μνηαώμε&α πάντες

νσμένης όλοης, ί,ς παιδό&εν ίδμονες ε'ιμέν.

Λς φάτο• τοι δ' έπόρονσαν άολλέεςΆγείοισιν'

6 ιο οί δέ, μέγα τρομέοντες, άπ άργαλέοιο χνδοιμοϋ

φιύγον τοί δ' έφέποντο, χύνες ως άργιόδοντις

χεμμάαιν άγροτέρχαιν επ άγχια μαχρά χαί ίιλην •

πολλοίς δ' εν χονίχχαι βάλον, μάλα περ μεμαωτας

' εχφνγέειν όλοοΊο φόνον στονόεαααν δμοχλήν.

6ι5 Ενρύπνλος μεν επεφνεν άμέμονα Βονχολίωνα,

Ι&ίαόν τε, Χρόμιόν τε, χαι'Άντιφον οί δέΜνχηνητ

α)χενν ενχτέανον, τοί δ' έν Ααχεδαίμονι ναίον.

τους άρ' ογ έξενάριξεν, άριγνώτους περ εάντας•

έχ δ' αρα πλη&ύος ε'ιλεν άάαπετα φνλ' άν&ρώπων,

&ιό οησα μοι ου ο&ένος εατί λιλαιομένω περ αείααι,

ουδ' ει μοι ατέρνοισι αιδήρεον ήιοο ενείη.

Αινείας δέ Φέρητα, χαί Άντίμαχον χατέπεφνεν,

αμφοτερους Κρίντη&εν αμ Ίδομενηί χιόντας.

αυτάρ Αγψωρ δίος άμέμονα Μώλον• επεφνεν,

6α5 οοπερ άπ'"Αργεος ηλ&εν υπϋ ^Σ&ειέλυ> βαοιλίβ'

τόν βάλεν αίγανέτ) νεο&ηγεί πολλόν όπίαοω

φεύγοντ ίχ πολίμοιο, τνχών υπο ιίίχια Μνήμης
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υΊξιτερης. αιχμή δέ διά πλατύ νενρον ϊχερσεν,

υντιχρύ ίεμένη ' παρα δ ε&ριαεν δαχέα φωτός

αργαλέως ' οδόνχ δ' εμέγη μόρος, 'εφ&ιτο δ' άνήρ. 63ο

'ίν&α Πάρις Μόνναόν τ εβαλεν, χαιάγήναρα Φαρχνν,

Ιιμφω άδελτρειοός, οί τ έχ Σαλαμένος 'ίχοντο

Αίαντος νήεοσι, χαί ουχέχι νίατονΑλοντο.

τυίσι δ' επι•, Κλεόλαον ένν, &εράποντα Μέγηιος,

ύλι βαλών χατά μαζόν άριστερόν • άμφί δέ μιν ννξ 635

μάρψε χαχή, χαί &νμός άπέπτατο• του δέ δαμέντος,

ίνδον υπδ στέρνοιοιν ετι χραδίη άλιγεινή

ταρφία παλλομένη , πτεράεν πελέμιξι βέλεμνον.

άλλον δ' ιόν αρ ήχεν έπί &ραοόν ΙΙετίωνα

έαανμένως• του δ αίψα διά γνα&μοίο πέρηαι 64ο,

χαλχός• 6 δέ ατονάχηαε• μέγη δέ οί α'ίματι δάχρν.

άλλος δ' ίίλλον ϊπεφνε• πολός δ' εατείνετο χωρος,

Άργείων ίληδόν έπ' άλλήλοισι πεαόντων.

Καί νύ χε δή τότε Τρωες ένέπρηααν πνρί νηας,

«ί μη νύξ επόροναε &οή βα&όν ηέρ αγοναα. 6•ί5

χάσαατο δ' Ενρυπνλος, αόν δ άλλοι Τρώίοι νιες

νφιν βαιάν απω&ε, πού προχαάς Σιμόεντος,

Τ)χίπιρ αΰλιν ε'&εντο γεγη&όχες• οί δ' ενί νηναιν

Άρμίοι γαάααχον, επί ψαμά&οιαι πεαόντες,

χολλά μά£ άχνύμενοι χταμένων υπερ , ούνεχ' άρ' 65ο

ανχοϋ

βοίλούί & χονίχαι μέλας έχιχηαατό πάτμοί.
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Κ Ο Ι Ν ΤΟΥ

Τ Ω Ν Μ Ε Θ ΟΜΗΡΟ Ν

ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

Ιΐμος δ' οίξανός ίίατρα χατέχρνφεν,ίγρετο δ' ηώς

λαμπρονπαμφανόωαα, χνέφαςδ' άνεχάααατο ννχτός,

δή τότ άρήίοι ν'ιες έϋα&ενέων Άργείων,

οί μεν εβαν προπάροι&ε νεων χρατερην έπί δηριν,

5 άντίυν ΕνρυπύΙοιο μιμαότες, οί δ' άπάτερ&εν

ανιον παρ νήεααι Μαχάανα ταρχύσαντο, \

Νιρέα &•, 'ός μαχάρεααιν άειγενέεασιν έωχει

χάλλε'ίτ, άγλαίτ) τε• βίτ) δ' ονχ άλχιμος ηεν'

ου γάρ αμ άν&ρώποισι &εοί τελέονσιν απαντα•

Ιο ,/λλ'. εα&λω χαχόν αγχι παρίσταται, εχ τινος αϊαης.

ώς Νιρηί άναχτι παρ' αγλαίχ ερατεινχ

χείτ άλαπαδνααϋνη. Λαναοι δέ οί ονχ αμέλησαν,

οίλλά ί ταρχύααν'το, χάί ώδύραντ έπί τνμβω,

οσσα Μαχάανα δΊον, ον ά&ανάτοιαι &εοΊαιν

»5 ιοον αεί τίεαχον, έπεί πνχνά μήδεα χδει•

άλλά γάρ αμφοτ:~υις ταντόν πέρι αημ' έβάλοντο,

^ Και τύτ' ίίρ' έν πεδίω έτι μαίνετο λοίγιος"4ρης•

ιορτο δ' αρ άμφοτέρωΟε μέγας χόναβος χαί άίτη,

φηγννμένων λέισσι χαί εγχείχαι βαειων. .
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χαί φ' οί μεν πονέοντο πολνχμήτω ίιπ "Αρην• ^ο

νωλεμέως δ' αρ' ίίπαοτος έδητύος εν χννίχαι

χητο μέγα ατενάχων Ποδαλιίριος• ουδ' ογε αημα

λείπε χααιγνήτοιο• νόος δέ οί ώρμαίνεαχε

χιραίν υπο αφιτέρχαιν άνηλεγίως άπολέο&αι'

-χαί φ ' όιέ μέν βάλε χείρας έπι ξίφος, αλί,οτε δ' αυτε α5

δίζετο φάρμαχον αίνύν ίοί <5ε μιν είργον εταίροι,

πολλά παρηγορέοντες. δ δ' ονχ άπέληγεν άνίης,

χαί νύ χε &νμόν 'εϊ,αιν ϋπό παλάμτ)σιν ίίλεοσεν,

εα&λον άδελφειοίο νιοχμψω έπι τνμβω,

εί μη Νηλέος υιός έπίχλνεν , ονδ' άμέλησεν 3ο

αίνως τειρνμένοιο. χίχεν δέ μιν αλλοτε μέν που

έχχνμενον περί σημα πολνστονον , αλλοτε δ' αίτ*

άμφι χάρη χενοντα χάνιν, χα\ στή&εα χερόί

&εινόμενον χρατερβαι, χαι οννομα χιχλήσχοντα

ο)ο χααιγνΐ)τοιθ' περιατενάχοντο δ' αναχτα, 35

δμωες όμως ετάροισι • χαχι} δ' ί'χε πάντας όίζίς.

χαί ρ' ογε μειλιχίοισι μέγ' άχννμενον προαέειπεν',

"Ιοχεο λενγαλέοιο πόνου, χαι πέν&εος αινον,

ω τέχος ' ου γαρ 'έυιχε, περίφρονα φωτα γιγωτα,

μνρεα&' οία γνναΊχα, παρ' ονχ ΐτ' έόντι πεαόντα• 4ο

ου γάρ αναστήσεις μιν ίτ ές φάος, οννεχ αίατος

ψνχή οί πεπότηναι ες ηέρα, αοιμα δ' ανευ&εν

πνρ δλοόν χατίδαψε, χαι δστία δέξατο γαΊα'

αντωςδ', ώς άνέ&ηλε; χαι ίφ&ιτο• τέτλω&ιδ' αλγορ

ααπετον, ωαπερ 'ίγωγ» ΆΤ^^ο>ος οϋτ* Χε$είο> **

παίδ' δλέαας, δηίοιοιν υπ άνδράσιν, ευ μέν αχοντ>,

ιί δέ σαοφοοσόν>ισι χεχαομένον ονδέ τις αλλοι

αίζηων φιλίεαχεν ίόν πατέρ' , ως έμο χΛνος'
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χάτ&ανε δ' ιίνεχ' έμείο , σαωαέμεναι μενεαίνων

5ο ον πατέρ' • άλλά οί ε)&αρ άποχταμένοιο, πύσαα&αί

οίτόν ϊτλην, χαί ζωός ετ ηριγένειαν Ίδέα&αι,

• ιν είδώς, οτι πάντες δμην'Λιδαο χέλευ&ον

νιοσύμεί/ άν&ρωποι, πααίν τ έπί τερματίχ χείται

λνγρά μόρου οτονάεντος • ΐοιχε δέ &νητόν έόντα

55 πάντα φέρειν, όπόο έο&λά διδοί &εός, ηδ άλεγεινά.

"Ιΐς ψά&'• δ δ' άχνύμενός μιν άμείβετο• τον <ϊ'

άλεγεινόν

ίζεεν ειαέτι δάχρν, χαι αγλαά δενε γίνΗα•

'Ώ. πάτερ, ίίνχετον αλγος έμόν χαταδάμναται ητορ

6ο άμφί χααιγνητοιο περίφρονος, οςμ άτίταλλεν,

οίχομένοιο 3οχηθς ές ονρανόν, ώς ίόν τί«

αφ^αιν εν άγχοίνχαι, χαί ίητήρια νούαων

έχ &νμοίο δίδαξε• μιί) δ' ένί δαιτί χαί ενν$

τερπόμε&α, ξυνοΊαιν ιαινδμενοι χτεάτεααι.

65 τω μοι πέν&ος αλ,αοτον έποίχεται• ουδέ τι χείνου

τε&νεότος φάας έο&λόν έέλδομαι είαοράαα&αι.

"Ιΐςψάτο• τον δ δγεραιηςάχηχέμενονπρααέειηεν'

ΧΙΪίαι μεν άν&ρώποισιν ίοον χαχόν ωπααε δαίμων

δρφανίης, πάντας δέ χαί ημέας αία χαλύψτι,

70 ού μεν αρ' έχτελέααντας δμήν β:ύτοιο χέλεν&ον,

οόί ην εις τις εχαοτος είλδεται• ουνεχ υπερ&εν

ίο&λά τε χαί τα χέρεια &εων εν γούνααι χείται

Μοίρης είς εν πάντα μεμιγμένα• χαί τα μεν οΰτις

δέρχεται ά&ανάτων, άλλ' άιροτίοπτα τέτνχται

•}5 άχλύί &εαπεαίτ) χεχαλνμμίνα, τοίςέπί,χείρας

οϊη Μοίρα τί&ηοι, χαί ονχ δρόωα', απ Όλύμπον

ιί ^αίαν προ'ίησι ' τα δ' αλλνδις αλλα φέρονται,
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πνοιη ως άνέμοιο• χαί άνέρι •πολλάχις έα&λω

αμφεχυ&η μέγαπημα, λνγρ$ δ έπί χάππεαεν ολβος

ο•ύχοι εχών • άλλος δέ πέλει βίος άν&ρώποισι.

χοννιχ άρ' άσφαλέως ου ν'ίααεται, άλλά πόδεασι 8ο

πνχνά ποτιπταιει• τρέπεται δέ οι α'ίολον είδος,

αλλοτε μεν πού πημα πολίστονον , αλλοτε δ' αυτ*

ιίς άγα&όν ' μερόπων δέ πανόλβιος οντις έτνχ&η

ές τέλος έξ Αρχης ' ετέρω δ' ετερ' άντιόωαι.

ηαύρον δέ ζώοντας, εν άλγεοιν οντοι 'ίοιχε 85

ζωίμεν ίλπειν δ' αίεν άρείονα, μηδ' έπι λνγρω

&νμόν ϊχειν. χαί γάρ ρα πελει φάτις άν&ρώποιαιν,

ίο&λ&ν μεν νίααεα&αι ές ονρανόν αφ&ιτον ααι,

αργαλέον δέ ποτί ατνγερόν ζόφον επλετο δ άμφω

αίίο χαογνήτφ • χαί μείλιχος εαχε βροτοίαι, 9°

χα> παίς ά&ανάτοιο• &εων δ' ές φνλον ο'ι'ω

χίίνον άνελ&έμεναι αφετέρου πατρός έννιαίχαιν.

'Άς ειπών μινεγειρεν από χ&ονός, ονχ έ&έλοντα,

παρφάμενος μύ&οιαιν, άγεν δ' από σηματος αινου ,

ίντοοπαλιζόμενον, χαί ϊτ αργαλέα ατενάχοντα. 9*>

ίς δ' άρα νηας ίχοντο ' πόνον δ' εχον αλλοι Αχαιοι

αργαλέον, χαί Τρωες, δρινομένον πολέμοιο.

Ενρυπνλος δ\ ατάλαντος άτειρέα &νμόν "Λρψ,

χεραίν ϋπ άχαμάτχοι χαί εγχεί μαιμώοιντι

δάμνατο δψα φίλα•, νεχρων δ' εατιίνετο γαια, 1αο

μεινομένων ίχάτερ&εν ρ δ' έν νεχνεααι βιβηχως,

μάρνατο &αρααλέως, πεπαλαγμένος α'ίματι χΛαας

χαί πόδας• ούδ' άπέληγεν άταρτηροίο χνδοιμοΰ•

αλλ' ονε ΧΙηνέλεων χρατερόφρονω δονρί δάμαααεν,

ίντιόωντ ανά δηριν άμείλιχον • άμφί δε πολλους Χ»
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εχτανεν. ονδ ογε χείρας απέτρεπε δηίοτητορ, .

άλλ'επετ Άργείοιοι χολονμενος, εύτε πάροι&ε*

οβριμος Ίίραχλέης Φολόης ανά μαχρά χάρηνα

Κεντανροις έπύρονσεν, ίω μέγα χάρτεί &ϋων,

110 τούς αμα πάντας ίπεφνε, χαί ώχντάτους περ εοντας,

χαι χρατεροός, όλοοϋ τε.δαήμονας 'ιωχμοΊο.

ως ογ έπαοσύτερον Λαναΰιν οτρατόν αιχμητάων

δάμνατ' έπεαούμενος• τυί δ' ίλαδόν, άλλο&εν αλλος,

ά&ρόοι έν χονίχσι δεδουπότες έξεχέοντο.

ιι5 °•ί1$ δ οτ έπιβρίσαντος απειρεαίον ποταμοΊο

Όχ&αι άποτμήγονται έπί ψαμμώδεί χώρω

μνρίαι άμφοτέρω&εν , 6 <5" είς άλός έοονται οιδμα,

παφλάζων άλεγεινόν ανά ρόον , άμφί δέ πάντη

χρημνοί έπιχτυπέονσι, βρέμει ό" άρα μαχρά ρέε&ρα

120 αίέν £ρειπομένων , εϊχει δέ οί ερχεα πάντα•

ως άρα χύδιμοι ν'ιες έυπτολέμων Λργείων

πολλοί υπ' Ενρυπύλοιο χατήριπον έν χονίχαι,

Ιοός χίχεν αίματύεντα χατά μό&ον • οί ύ" υπάλνξατ

ααοους έξεαάωαε ποδων μένος• αλ£ ίίρα χαί ως

Χΐ5 Πηνέλεων έρύααντυ δναηχέος έξ δμάδοιο

νηας έπί οφετέρας, χαί περ ποσί χαρπαλίμοισ»

«ηρας άλενόμενοι οτνγεράς χαί ανηλέα πότμον•

Κανσνδί)] δ' εντοο&ε νεων φύγον ουδέ τι -&νμφ

εα&ενον Ενρυπύλοιο χαταντία δηριάαο&αι,

ΐοοουνιχ αρα σφίαι υρίζαν οίζνρήν έφέηχεν

Ηραχλέης, νίωνόν άτειρέα πάμπαν αέξων.

Οί δ' άρα τείχεος εντός υποπτώοοοντες εμιμνον,

αιγες οπως υπό πρωνίι φοβεύμεναι αίνόν άήτην,

Ζ( τε φέρει νιφετόν τε πολόν, χρνερήν τε χάλαζαν
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ψνχρός επα'ίοσων, ταί δ' ες νομόν (Όονμιναί πιρ, ι3ί

ριπης οϋτι χατι&ίς υπερχύπτοναι χολώνης,

αλί. αρα χιίμα μένονσιν υπ& οχέπας, ι')δέ φάραγγας

αγρομεναι &άμνοισιν Ιπδ σχιεροίσι νέμονται

ίλαδόν, οφρ' άνέμοιο χαχαί λήξωαιν ίίελλαι •

<ις Ααναο\ πύργοιαιν υπό αφετέροισιν ίμιμνον, ι4ο

Τηλέφου οβριμον νία μειεοούμενον τρομέοντες.

> Αυτάρ 6 νηας εμελλε &0άς χαι λαόν όλέααειν, •

ει μη Τριτογένεια &ράαος βάλεν Άργείοισιν

οψε περ. οί δ' αλληχτον άφ' ερχεος αιπεινοΊο

δνσμενέας βάλλοντες άνιηροΊς βελέεασι ,45

χτείνον επααονιίρους• δεύοντο δέ τείχεα λί&ρω

λενγαλέω • στοναχη δί δαίχταμένων πέλε φωτων.

αίτως δ' αν νύχτας τε χαι ΐ,ματα δηριόωντο

Κήτειοι Τρωές τε χαί ΆργεΤ,οι μενεχάρμαι,

αλλοτιμεν προπάρύι&ε νεων, ότέ δ' άμφι μαχεδνόν ι5ο

ψχος, επεί πέλε μωλυς άάαχετος. άλλ' αρα χαι ως,

ψατα δοιά φόνοιο χα\ άργαλέης νσμένης

πανααϊ&', ουνεχ ίχανεν ες Εύρύπνλον βααιληα

αγγελίη/Ιαναων, ως χεν, πολέμοιο με&έντες,

*νρχαίξ δώωαι δαίχταμένους ένί χάρμχ. 155

οκιάρ ογ' αίψ έπί&ησι, χα\, αργαλέοιο χνδοιμοϋ

πυναάμενοι εχάτερ&ε, νεχρους περιταρχύσαντο

ίν χονί,, έριπόντας. Αχαιοί δ' ίξοχα πάντων

Οηνέλεωνμύροντο• βάλον δ' έπι σημα &ανόντι /

ικρύ μάλ\ νψηλόν τι, χαί έσσομένοις αρίδηλον. *6°

ηίη&νν <5| αντ' άπάντν&ε δαίχταμένων ηρώων

αάψαν, αχηχέμενοι μεγάλα περί πέν&εί &νμύ?,

ηννχαψ άμα πΐίαι μέην πιρινφιαντες,
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χαί τάφον. ως δέ χαί αυτοί άπόπρο&ι Τρΰίοι ν'ιες

ι65τάρχνσαν χταμένους. όλοτ} δ' 'Έρις ονχ άπέληγεν,

άλλ' 'ίι' εποτρύνιαχε •&ραού ο&ένος Ενρνηίλοιο

αντιάαν δη'ίοιοιν δ δ' ουπω χάζετο νηων,

άλ£ ίμενεν, ΛαναοΊοι χαχην επι δηριν άέξων.

Τοί. δ. ες Σχνρον •ίχοντο, μελαίνχ νην &έονττς•

• 70 ενρσν δ' ν'ι ' Άχιληος εου προπάροι&ε δόμοιο,

αλλοτε μεν βελέεαοι χαι έγχείτ)σιν Ίεντα,

ίίλλοτε δ' αν&' ίπποιαι πονεύμενον ωχνπόδεαα).

γή&ηααν δ' εαιδόντες άταρτηροϋ πολέμοιο

εργα μετοιχόμενον , χαί περ μέγα τειρόμενον χηρ

175 άμφί πατρος χταμένοιο' τόγάρπροπάροι&επέπνατο.

αιψα δέ οί χίον αντα τε&ηπότες, οννιχ' δρωντο'

&αρσαλέω'<ίχιληί δέμας'περιχαλλές δμοίον

τοίς δ' ίιρ' υποφ&άμενος, τοίον ποτί μϋ&ον ίειπεν

Ώ. ξείνοι, μέγα χαίρετ' , έμόν ποτί δωμα χιόντες•

1 8ο ιίντατε δ' δππό&εν έαιέ, χαί ο•ί τινες, ηδ' ο τι χ0Η®

ηλ&ετ εχοντες ευ,ιίο δι' οίδματος άτρνγέτοιο.

Ώ,ςεψαι είρόμενος• ο <5' άμείβετο δίος 'Οδνααινς.

ΙΙμείς τοι φίλοι είμέν έϋπτολέμονΆχιληος,

τω νύ σε φαοΐ τεχέο&αι εύφρυνα Λψδάμειαν

ι85 χαί δ' αυτοί τεόν είδος Οοχομεν άνέρι χείνω

παμπαν δ δ' ά&ανάτοιοιν ε'νο&ενέεααιν έωχει.

ειμέ δ' εγών Ί&άχη&εν, δ δ' "Αργεος 'ιπποβΖτοιο,

εί ποτε Τυδείδαο δα'ίφρονος ουνομ αχοναας,

>) χαίΌδνσαηος πνχιμήδεος, ος νύ οοι αγχι

10,° Βντος εγών ίατηχα , &εοπροπίης ενιχ' έλ&ών•

ηλλ ' έλέαιρε τάχιατα, χαί Άργείοις επάμννυν

ίλ&ών ές Τροίην • /?ί γάρ τέλος εααετ' "Αρη'ί.
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ιαί τοι δωρ υπάοουσιν άίαπιτα δΊοι Αχαιοί•

ανχια δ' αυτός ίγώγι τιοϋ πατρός άντι&ίοιυ

Ιώοω, απιρ φορέων μέγα τέρψιαι. ου γηρ ίυιχε ><)5

Ήΐηη» τινχια χίίνα• &ιου 9έ που 'Άριος οπ'λοις

υά πέλιΓ πουλός δέ πιρί σφιοι πάμπαν αρηρι

ϊρνοός, δαιδαλέο,ιαι χιχααμένος•, οίοι χαί αυιϋι

Ηφαιστος μέγα &νμόν ίν ά&ανάτυιυιν ίάν&η, >

αίιχων άμβροτα χείνα, τά οοι μέγα &αίμα 'ιδόντι αοο

υοιται, ο'ϋνιχα γαία χαί ονρανός >><5ί &άλααοα

'ψφί αάχος πιπόνηναι, άπειριαίιο πιρι χύχλω'

,'ώα πέριξ ίί,οχψιαι, εοιχότα χιννμένοιοι,

&αίμα χαί ά&ανι>ιτοισΓ βροτων δ' ον πώποτι τοία

ιντιτις εδραχε πρύο&ι)' ένάνδράαιν, οϊίι ίφόρηαιν, 2θ5

άμη αός γε πατήρ, τον ϊαον Αατίον Άχαιοί

ιάντις• »'/ώ δ* μάλιοτα, φίλα φρονέων, ύγά'ιαζον,

αί υί, άποχταμένοιο, νέχνν ποτί τηας ίναχα,

ΛοίλοΊς δνομινέιαοιν άνηλέα πότμον όπάυαας•

Γοϊ)Ή>« μυι χείνοιο πιριχίυτά τινχια δίϊ».ι αιο

ίία Θίτις. τά δ' αρ αν&ις, ίιλδόμινός π•ρ, εγ)Λγι

δώσω πρ οφρονέ<»£, όπότ "ίλιον είσαφίχηαι.

ιαίνύ αε χαί Μινέλαος, έπην, ΠρΊάμο'.ο πόληα

πίρααντες, νίμααιν ίς'Ιίλλάδα ναατήυιι>μιν,

αντίχα οι γαμβρον ποιίιαιται, ΐ)ν χ έ&έλησ&α, 2ιο

ι'ψφ' ινιρ/εοίης• δώυει δέ τοι αυπιτ αγια&αι

χτηματά τι, χρνυόν τι, μιτ ίι'ΰχόμοιο &νγατρός,

νιιο' έπέοιχιν ϊπια&αι ί'ϋχτιάνω βααιλ7}ί.

"/Ις φάμινον προοίειπεν Αχιλλέος οβριμος ν'ιός•

Εί μεν δή χαλέονσι &εοπροπί/,οιν ΆχααΑ, αιο

ιίριον αίψα νιώμ*0; έπ ινρια βέι &ια πόιτον,

^ν>ΝΤ. Ροϊτα• Γ.
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ί',ν τι φάας ΛαναοΊαι λιλαιομένοισι γένωμαι•

νυν δ' ΊΌμεν πού δώματ έΐξεινόν τι τράπεζαν,

οίην περ ξάναιοι &έμις παρατεχττ)ναα&αι•

2α5 άμφί δ' έμοίο γάμοιο &εοίς μετόπια&ε μελήαει.

. . αΛς ειπών ήγεί&' • οί δ', εοπήμενοι, μέγαχαΊρον•

χαί δή 'ότ' ες μέγα δωμα χίον χαι χάλλιμον αύλήν,

είρον Ληίδάμειαν άχηχεμένην εύ &νμω,

τηχομένην {?, ώσεί•τε χιών χατατήχετ' 'όρεααιν

α3ο ενρον υπαί λιγέος χα\ άτειρέος ψλίοιο '

ως η γι φ&ινύ&εαχε, δεδουπύτος άνδρας ΑγανοΙ.

χαί μιν, ετ' ι'ιχννμένην περ, άγαχλειτοί βαοιληες

άααάζοντ' έπέεααι• παίς δέ οι, έγγϋ&εν έλ&ών,

μν&είτ' άτρεχέως γενεήν χαί ουνομ ίχάατον

α55 χρεώ δ', ην τιν' 'ίχανον, έπέχρνφε μέχρις ες ηώ,

οφρα μη άχννμένην μιν ιλ>/ ποίϋδαχρυς ανίη,

χαί μιν έπεααύμενον μάλα λισαομένη χατερνχχ.

αίψα δί δαίτ' έπάααντο , χάί υπνω &νμον ίι,ναν

πάντες, ααοι Σχύροιο πέδον περιναειτάααχον

α4ο είναλίης, τήν μαχρά περιβρομέοναι &αλάααης

χύματα, φηγννμένοιο προς ί)όνας Αιγαιοιο.

ι'ίλί' ου Λψδάμειαν έπήρατον υπνος ι'μαρπτεν,

ο'ύιομα χερδαλέον μιμνησχομένην'Οδνυηος,

ηδέ χαί αντι&έου Αιομήδεος^ ο'ί ρά μιν άμφω

345 εινιν ποιήσαντυ φάοπτολέμου Αχιληος,

παρφάμενοι χείνοιο &ραούν νάον, οφρ' άφίχηται,^

δήίον εις ενοπήν • τω δ' ατροπος ηντετο μοίρα,

η οί Ιπέχλαοε νόατον άπειρέοιον δ' άρα πέν&ος

πατρί πόρεν Πηληί , χαι αύττ} Ληίδαμείτ).

35ο τοννεχά ριν χατά &νμον άάαπετον αμφεχε διψα,
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ηωίός έπιαονμένοιο ποτ» ητοίέμοιο χνδοιμω;

υ>) οί λενγαλέοι επί πέν&εί πέν&ος 'ίχηται.

Ήώςδ' είαανέβη μέγαν υνρανόν οί δ' άπό λέχτρων

>αοπαίίμως ορννντο • νόηοι δέ Ληίδάμεια •

ωφα δ' νίοϋ στέρνοιοι πιρί πλατέεαοι χν&έίσα, ^ί>3

ι'ωγαίέως γαάαοχεν ες αί&έρα , μαχρά βοωαα.

ηί'ιε βυυς έν ορεααιν, άπειρέαιον μεμαχνΊα,

πόρτιν 'εην δίζηται εν ίίγχεαιν, άμφί δέ μαχρά

οίςεος αίπεινοίο περιβρομέονσι χολωναι•.

άς αρα μνρομένης, άμφίαχεν αίπϋ μέλα&ρον »6ο

(ιάνιο^ιν £χ πνμάτων, μέγα δ' άοχαλόωο κγνρινε•

Τέχνον, ηοί δή νϋν οοι έ'υς νόος ίχππότηται,

Ίλιον ες πολυδαχρν μετά ξείνοιαιν επευ&αι,

χχι ποίείς όλέχοντο ίπ άργαλέης υαμένης,

χαί πιρ έπιστάμενοι πόλεμον, χαί άειχέα χάρμην 1 ι(>1ι

νϋν δέ σύ μεν νέος έοοί, χαί ουπω δήία ερ•/α

οίδας, α τ άν&ρώποισιν άλάίχουαιν χαχύν ημαρ.

άλλά ού μέν μεν αχοναον, έοίς δ' ένί μίμνε δόμυιοι,

μή δή μοι Τροίη&ε χαχη φάτις ουα& 'ίχηται

ω)οχαταφ&ιμένοιοχατάμό&ον ον γαρ ο>'ω 370

'ά&έμεναί α ϊτι δεϋρο μετάτροπον εξ δμάδοιο.

οίίι γι'ιρ ουδέ πατηρ τεος ϊχφνγε χηρ' άίδι,λον,

ΊλΙ' έδάμη χαϊ» δηριν , οπερ χαί σείο χαί αλλων

η§ύων προφέρεαχε, &εά δέ οί έπλετο μήτηρ,

τωνδε δολοφροσννχ χαί μήδεαιν, ο•ί αε χαι αυτον Λη5

δηριν επί στονόεαααν έποτρύνονσι νέεα&αι.

ιουνεχ έγώ δείδοιχα, περί χραδίτ) τρομέονσα,

μή μοι, χαί αέο, τέχνον, άποφ&ιμένοιο, πέίηται,

Μνιν χαλλειφ&είυαν, άειχέα πήματα ηάσχειν,

. Ι- 2
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α8ο ου γαρ πώ τ> γνναιχί χαχώτερον αλγος επειαιν,

>) οιε παίδες ολωνται, άποφ&ιμένοιο χαί ανδρος,

χηρω&τ] δέ μέλα&ρον υπ άργαλέου &ανάτοιο.

αντίχα γάρ πέρι φωτες άποτμήγοναιν άρονρας,

χείρονοιν δέ τε πάντα, χαί οϋχ άλέγονσι ι/έμισευί

ι85 ουνεχεν ο'ύτι τέτνχται οίζνρώιερον αλλο

χήρης έν μεγάροιαιν, άχιδνύτει>όν τε, γνναιχός.

'Ή, μέγα χωχύονσκ• πάϊς δέ μιν άντίον ηϋδα•

Θαρσει μητερ έμείυ, χαχήν δ' άποπέμπιο ψήμέν

ού γαρ υπέρ χηράς τις ύπ Άριί δάμναται άνήρ •

29°" δέ μοι αίυιμόν έατι δαμήμιναι, ο'ΰνεχ Αχαιών

Ίι&ναίην, ρίξας τι χαι ίίξιον Αιαχίδτιοΐν.

"Λςφάτο• τω δ' αγχιστα χίεν γιραρόςΆνχομήδτ<ς,

χαί ρά μιν 'ιωχμοΊο λιλαιόμινον πρναέειρεν

!ίΖ τίχος δβριμό&νμον , 'εώ πατρί /.άρτος έοιχώς,

295 οΐδ° οτι χαρτιρός ίοόί, χαι οβριμος• άλλ' 'ύρα χαι ο>ί

χαί πόλεμον δείδοιχα πιχρόν, χαι χνμα &•αλι;σανς

λενγαλέον νανται γάρ άει σχεδόν είσΊν δλέ&ρον•

αλλά αύ δείδιι, τέχνον, έπην πλνσν ε\σαφίχψα

νατερον, ί) Τροίη&εν, η ίίλλο&εν, ο'ιά τε πολλά,

ίαοτημος, 'ύτ αίγοχερϊ/ί σννέρχεται ίμρόεντι

ηίλιος, μετόπια&ε βαλών ρντΐ,ρα βελέμιοη',

τοξικι>]>•, 'ότεχείμα λνγρόν χλονέοναιν αελλαι,

ηδ' όπότ ώχεανοΊο χατά πλατύ χενμα φέροντια

άστρα, χατερχνμένοιο ποτί χνέφας 'ΛρίαηΌς•

5ο5 δείδιε δ' έν φρεαίν τ,αιν 'ιαημιρίην άλεγεινην,

*ι ένι σνμφορέονται, άν ενρέα βέν&ια πύι ιου,

ίχπυ&εν αίσαονσαι υπέρ μέγα λαίτμα ί)ίελλαι,

ί; 'όιε ΙΙλιμάδωι πέλεται δίυις, ",ι- ρα χιά αίιφ
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δ>ίδιχ)ι μαιμώασαν Γσω άλός' έν δε χαϊ άλλα

άστρα, τά πον μογερο'ισι πέλιι δέος άν&ρώποισι 3 ίο

δυόμεν' ηδ' ανιόντα χατά πλατύ χεϊμα ϋαλαασης.

"/Ιςε'ιπ<!)ν, χύοεπαϊδα, χαΐονχάνέεργεχιλεύ&ον,

ιμείροντα μό&οιο δνοηχέος• ος δ , ερατεινδν

μειδιόων, επί νηα &οως ωρμαινι νέεο&αι.

άλλα μιν εισέτι μητρός ειΊ μεγάροιαιν ερνχε 3ι5

Ιαχρυόεις δαριομός, επισπεύδοντα πόδεσσιν.

ίις δ 'ότε τ/5 &οόν 'ίππον έπϊ δρόμον ιαχηνύωντα

εΐργει εφεζύμενος, β ύ* ' ερυχανόωντα χαλινόν

δάπτει επιχρεμέ&ων, στέρνον δέ οΐ άφριύωντος

δίνεται, ούδ' ΐαιανται εελδόμενοι πόδες οΐμης, 3κ>

πονλίς δ' άμφοτέρω&εν έλαφροτάτοις νπό πόσοι

ταρφέιι χιτνμένοιο πέλει χτύπος, αμψϊ δε χαϊται

ζύοντ έαανμένοιο, χάρη δ3 εις νψος άιίρει

φνσιόων μάλα πολλά ,. νόος δ' επιτέρπετ' ν,ι αχτος '

ί.'ς ίίρα χύδιμον νια μενιπτολέμον Άχιληος 3:»5

μήτηρ μεν χατέρνκε, πόδες δι οϊ εγχονέευχον ' ' .

Τι δε, χαϊ άχννμένη πιρ, Ιω έπαγάλλετο παιδί.

Οϊ δϊ μιν ι'ψφιχύαας μάλα μνρ'ια, χάλλιπε μοίνην

μκρομένην αλίγεινά , φίλου χατά δώματα πατρός.

υίΐ} δ' άμφϊ μέλα&ρα μέγ' άαχαλόωαα χελιδών 33ο

μύρεται αί'ολα τέχνη, τά πον μάλα τετριγωτα

α'ινός ϋφις χατίδαψε, χαϊ ηχαχε μητέρα χεδνψ;

ή δ' ύιί μεν χύ,ρη περιπέπταται άμφι χαλίην,

ίιλλυτε δ' εντύχτοιαι περί προ&ύροιαι ποταται,

Λινά χιννρομένΐ] τεχέων νπερ • ως ίίρα χεινον

μίρετο Ληϊδάμεια• χαϊ νίέος άλλοτε μίν ηου

>ννήν άμφιχνΰεϊαα, μέγ ΐαχεν, άλλοι• δ' αϊΐΜ

335
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χλαίεν επί φλιτ)αι• φίλα> <5' εγχάτ&ετο χόλποι,

ιί' τι ένί μεγάροιαι τετνγμένον ή£ν α&νρμα,

31οω ίπι, τυτ&ός ίών, μεγάλας φρένας ιαινισχεν

άμφί δέ οι χαί αχοντα λελειμμένον εί πον ίδοιτο,

ταρφέα μεν φιλέεαχε, χαί εί τι πιρ αλλο γόωαα

'ίδραχε παιδός εοίο δα'ίφρονυς. ον δ ογε μητρός

αοπετ νδνρομένης ετ' έπέχλνεν, αλ£ άπάτϊρ&ε

345 βαίνο &οήν έπί νηα, φέρον δέ μιν ωχέα γνία

άατίρι παμφανόωντι πανείχελον • άμφι δ αρ ανιώ

ι'σπετ' δμως Όδναηί δα'ίφρονι Τνδέος νίός'

λαοϋ δ' ει'χοσι φωτες, άρηοάμενοι φρεαι •&νμΑν,

τοίς 'ι'χε χεδνοτάτους ένι δώμαοι Ληίδάμεια,

35ο χαί σφεας £ πόρε παιδί &οονς ϊμεναι &εράποντα:,

οί τότ Άχιλλέος νια &ραοόν περιποιπνίεαχον

Ιοονμενον πού νηα δί αοτεος• ος δ' ενί μέσαοις

>)ιϊ χαγχαλόων • χεχάροντο δέ Νηρηίναι

άμφι Θέτιν χαί δ' αυτος εγή&ιε Κνανοχαίτης,

355 είοορόων Άχιληος άμνμονος οβριμον νια,

οί <3' ηδη πολέμοιο λιλαίετο δαχρνόεντος,

χνίπιρ έών ίτι παιδνός, ετ' αχνοος• άλλά μιν άλχι,

«αί μένος ότρύνεαχεν εης δ' έξέσαντο πάτρης}

ο'ιος "Αρης, οτε μωλον επέρχεται αίματόενια,

50ο χωόμενος δη'ίυισι, μέμτ)νε δέ οι μέγα &νμός,

χαί οί έπιαχύνιον βλοσνρύν πέλει• άμφί δ' ίχρ αιτώ

ομματα μαρμαίροναιν Ίοον πνρι, τοϋ δέ παρεια*

χάλλος δμον χρνύεντι φόβοι χαταειμέναι αίέν

φαίνοντ' ίαανμένον τρομέονσι δέ οί &εοι αυτοί•

365 ιοίοί εην Άχιληος έν'ς πάίς. οί δ' α>•α ασιν ..

ενχοντ ά&ανάιοιαι ααωαέμεν έυ&λόν ί)ιαχια,
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άξγαλίον παλίνοροον άπ' Αρεος• οί δ' εαάχονσαν

ενχομενων • δ δέ πάντας ίπείρεχεν, οί οι ί'ποντ».

Έλ&όντες δ'' έπί &Ίνα βαρνγδοϋποιο •ίταλάοαης,

ινρον επειτ ελατηρας έϋξύον ΐνδο&ι νηός 370

ίαεία τ' εντείνοντας, έπειγομένους τ άνά νηα.

αίφα δ' ί/ρ' αντόςεβη• οί δ' ίχτο&ι πείοματ 'ίλνααν,

ιίνάς #', αί νίμοοι μέγα•ο&ένος αίεν επονται.

τοΊαι δ" αρ' ευπλο'ίην πόαις ωπαοεν Αμφιτρίτης

αροφρονέως• μάλα γάρ οί ίνί φρεαί μέμβλετ 'Αχαιων Ζη$

ταρομένων ίπύ Τρωαί, χαί Είρυπνλω μιγα&ί>μω.

οί δ' Άχιλψον νια, παρεζόμινοι ίχάιιρ&εν,

ιίρπεαχον μϋ&οιαιν, ίου >ίήτρός ίργ ένέποντες,

οααα τ' άνά πλόον ενρόν (-μήσατο, χαί ποτί γαίτ)

Τηλέφου άγχεμάχοιο , χαί όππόαα Τρϊιας ερεξεν, 38ο

άμφί πόλιν Πριάμοιο φέρων, χαί «ίο Άτρείδραι.

ιυΰ δ' ίαίνετο {Η>μ&ς έελδομένοιο χαι αύτοϋ

/ιατρός άταρβήτοιο μένος χαί χνδος άρέα&αι.

Ή δέ πον έν &αλάμχαιν άχηχεμένη περί παιδί

ίο&Χή Λψδάμεια πολύστονα δάχρνα χεϋεν 385

χα/ οί ενί φριοί &νμός νπ' άργαλέτ)οιν άνίτις

ιήχε\?, οπως αλαπαδνος έπ άν&ραχίχοΊ μόλιβδος,

?)ί τρνφος χηροίο • γόος δέ μιν ουποτ ελειπε

δερχομένην έπί πόντον άπείριτον • οιινεχα μήτηρ

αχνν& ' ί§ περί παιδί, χαί ην έπί δαίτ αφίχηναι • 3ο,°

χαί ρά οί ιστία νηός, άπόπρο&ι πολλόν ίοναης,

ηδη άπιχρύπτοντο, χαί ηέρι φαίνε&' όμοία.

αλ£ η μεν ατονιιχιζε, πανημερίη γοόωαα '

νηύς δ' ε&εεν χατά πόντον, έπιαπομένον άνέμοιο,

χντ&ον έπιφαίοναα πολνρρο&ίοιο &αλάααης, 5ρ,5
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πνρφύρεον δ' ίχάτερ&ε περί τρόπιν εβραχε χϊιμα.

αίψιι δέ νηός μέγα λαίτμα διήνυαε ποντοποροίσα .

άμφί δέ οί πέσε ννχτός ϊπι χνέφας• η δ νη αήιχ

τϊλω£ χνβερνήττ) τι, διαπρήσαοναα &αλαοοτ:ς

*οο βίν&ια. &ιοπιοίη δέ πρός ούρανόν ηλυ&εν ηώς '

τοίσι δ' αρ Ίδαίων ορέων φαίνοντο χολωναι,

Χρναά τι, χαί Σμέν&ειον εδος, χαί Άγιας αχρ?ι,

τύμβος τ Αίαχίδαο δα'Ιφρονος• άλλά μιν οντ»

ι>ίόί Ααέρταο πόχα φρονέων ένι &νμ<ά

4ο5 δείξε Νεοπτολέμω, •ίνα οί μη πέν&ος αέξΐ)

&νμός ένί στή&εααι. παρημείβοντο δέ νήοους

αιψιχ Καλνδναίας• ΤέΨιδος δ' άπελείπετ όπίουώ•

φαίνιτο δ' αύ&' Έλεοΰντος ϊδος, ον Πρωτεαιλάαι

σημα πέλει πτελέχαι χατάαχιον αίπεινήσιν •

4ιοα» $' όπότ' ά&ρήσωαιν, άνερχόμενα<, δαπέδοιο,

Ιλιον , αυτίχα τί)σι •&οϋίς αναίνιται αχρα.

νηα δ' έρεααομένην άνεμος φίρεν άγχό&ι,Τροίης•

Ίχετυ δ' ίΐχι χαί ίίλλαι 'ίσαν παρά &ίνιοί *ηες

Αργιίων, οϊ τημος οίζνρως πονέοντο. •

ίι$ μαρνάμενοι περί τεΊχος, οπερ πάρος αντοί εδειμαι

νηων ίμμιναϊ ίρχος, έυα&ενέων &' άμα λαων,

ίν πολέμα>, τό δ' άρ' ίτ,δη υπ Εύρυπύλοιο χέριααι

μέλλεν άμαλδϋνεο&αι ερειπόμενον ποτί γαίχ -

εί μη άρ' αίψ ένόησε χραταιου Τνδέος νίός

42ο βαλλόμιν' ερχεα μαχρά, &αης δ' αφαρ 'ίχ&ορι τηο(,

&αρααλέως δ έβόηαεν, ααον χάδεν οί χέαρ ενδο>'

Λ φίλοι, η μέγα πημα χνλίνδεταιΆργείοιοι

σήμερον άλ£ αγε &ί<σοον ις αίολα τενχεα δΰνΚΙ

ϊομεν ές πυλέμοιο πολνζμήτοιο χνδοιμύ*-
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ίιδη γαρ πϋργοιαιν εφ ημετέροισι μάχονται 425

Ί'ρωες εύπτόλιμοι, τοί δέ τάχα τείχεα μαχοιί

ρηξάμενοι, ηνρί νηας ένιπρήσοναι μάλ' αίνω'ς•

νωίν δ' ουχ ετι νόατος, εελδομένοις ανά &νμδν,

ε'σαιται• άλλά χαι αντοί ύπέρ μάρον αΊψα δαμένας,

χΗσόμε&' εν Τροίτ), τεχέων 'εχάς ηδέ γνναιχ&ν. 43ο

"ίΙς ψάτο• τυι δ ωχιστα ^οξί £# νηός ορονσχν

η>ιιυνδίτ) • πάντας γαρ ϊλε τρόμος είααίοντας,

τόαφι Νεοπτολέμοιο δα'ίφρονος, οννεχ εωχει

πατρι φίλω μέγα χάρτος• 'ίρως δέ οί εμπεαε χάααης.

χαρπυλίμως δ'ίχοντο ποτί χλιοίην ΌΒνσηος• 435

ί γαρ ιην αγχιοτα νεώς χνανοπρώροιο • '

πολλά 6' &ρ έξημοιβά παρ' αίτύ&ι τινχεα χε'ιο,

ί μεν Όδνσαηος πνχιμήδεος, ηδέχαί αλλων

ι'ιντι&έων έτάρων , όπόαα χταμένων 'άφέλοιτο.

ίι&' έυ&λός μεν εδν χαλά τενχεα, τοι δέ χέρεια 44υ

Άααν, οοοις άλαπαδνόν υπδ χραδίχ πέλεν ητορ.

αίτάρ Όδνσσευς δίαα&' χ οί Ί&άχη&εν ίποπ'ο•

οΰιχε δί Τνδείδτ] Αιομήδεί χάλλιμα τεύχη

χΛνα, τα δή 2ώχοιο βίην εϊρνααε πάροι&εν.

ν'ώς δ' ανΐ Άχιληος έδύσατο τεύχεα ίιαιρνς, 445

«οίοι φαίνετο πάμπαν άλίγχιος' άμφί δ' έλαφρά

Ηφαίστου παλάμροι περί μελέεαοιν άρήριι,

χαίπιρ ίόνΟ' ίτέροιαι πελώρια• τζ δ* 'άμα πάντα

φοί>Ίιο τεϋχεα χοίιφα• χάρη δέ μιν οϊτι βάρννε

πήληξ .... άλλά Ι χερσί, χαί ηλιβατόν περ έΌί'οιΛ>,46ο

ρψδίως άνάειρεν, %& αίματος ίοχανάιυααν•

*αναρ

'Αργείην ** Ι">' όονσι έπέδραχον, οιιτι δύναντο,

τιρ ιιϊδόμενυι, οχεδόνελ&ψα', οΰναι'•Ζρ αντους
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ηϋι> περί τείχος ετειρι βαρός πολίμοιο χνδοιμός.

455 ώ,• ο" οτ' άν ενρέα πόντον, έρημαίτ) περί νήσ<ρ,

άν&ρώπων άπάτερ&εν έιργμένοι, άνχαλόωαιν

ανέρες, οϋς τ άνέμοιο χαταιγίδες άντιόωααι

εϊργοναιν μάλα πολλόν επί χρόνον , υί δ' άλεγεη'οί

νηΐ περιτρωχωαι, χαταφ&ινύ&ει δ' αρα πάντα

46ο >Ι>'α, τειρομένοιοι δ' έπιπνεύσΐ) λιγυς ονρος•

ως αρ Άχαιων ί&νος , άχηχέμενον τοπάροιβεν,

αμφί Νεοπτολέμοιο βίτ) χεχάροντο μολόντι,

έλπόμενοι οιονύτντος άναπνεύαειν χαμάτοιοί

οααε δέ οί μάρμαιρεν, άναίδεος εύτε λέοντος,

465 ϋ» τι *<" ον'ρεα μαχριί, μέγ άνχαλόων ένί &νμ&>,

ευανται αγρεντ'ηραιν έναντίον, υ'ί τέ οί ί'ιδι)

άντρω ίπεμβαίνωαιν, έρνοααο&αι μεμαωτες

αχνμνοις οίω&έντας, ίων απα τηλε τοχήων,

βήαοχ ένί σχιερχ• δ δ' αρ' υψό&εν εχ τινος <"χρης

47" ά&ρήσας όλοοίαιν έπέσαυται άγρεντηραι,

αμερδαλέον βλαανρχαιν υπαι γενύεααι βεβρνχώς '

ως αρα φαίδιμος νίος αταρβέος Αίσχίδαο

(ϊνμύν έπί Τρώεααιν ίυπτολέμοιοιν ορινεν.

οϊμηαεν δ ίίρα πρωτον, οπη μάλα δηρις όρώρει

475 άμπεδίον τ>) γαρ μεν επέπλετο τείχος Άχαιων

ρΊμνερον δη'ϊοιαι μετά χλόνον εαανμένοιαιν,

οίινιχ άχιδνοτέρχαιν έπάλξεαιν ηρήρΗατο.

αόν δέ οί άλλοι εβαν μέγα μαιμώωντες "ΑρηΙ•

ιιρον δ' Ενρύπνλον χρατερόφρονα• τω δ' αμ'

ίτοίρους

48ο πύργιΛ έπεμβεβαωτας, οίομένους ηερί &ιαω

ρί,ξαν χε)χευ μαχρά, χαι 'Λργείυ ι-ς απολέααιιν
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ιανουδίχ. τοίς δ' ουτι &εοί τελέεαχον εέλδωρ.

άλλά αφέας Όδνσεός τε ιδέ α&εναρός Λιομήδ•ης,

ιοο&ιός τε Νεοπτόλεμος, δ~ιός τε Αεοντευς,

υίψ' από τείχεος ωααν άπαρεοίοις βιλέεααιν. 485

'Ω,ς δ' όι' από οτα&μυίο χϋνες μογεροί τε νομηες

χάρτει χα'ι φων^ χρατεροός σενονσι λέοντας,

πάντο&εν εοούμενοι, τοί <5' ομμαοι γλανχιϋωντες,

οιςιωφωντ ίν&α χαί ίν&α, λιλαιόμενοι μίγα &νμω

πόντιας ηδέ βόας μετά γαμφηλ^αι λαφύξαι, 490

<*λλά χαί ως εϊχοναι , χννων υπό χαρτερο&ύμων

αινόμενοι• μάλα γαρ σφιν επα'ίααονσι νομ^ες•

βαών, οοον τις ίησι χερ&ς περιμήχεα λί)αν,

ου γαρ Τρωας ϊα νηων από νάσφι φέβιο&αι

ΐϋρύπνλος, δηίων δέ μάλα σχεδόν ότρϋνεοχε 4<ρ

μίμνειν, ιίσόχε νηας ϊλτ/, χαί πάντας υλέαοτι

Άργείους• Ζευς γάρ οι άπειρέοιον βάλε χάρτος.

αντ(χα δ' δχρνόεαοάν ελών χαί άτειρέα πέτρην,

ήχιν επεοσνμένως χατά χείχεος ήλιβάτοιο •

ομερδαλέον δ' αρα πάντα περιπλατάγησε &ίμε&λα 5οο

ί^χεος αίπανοίο • δέος δ' ϊΧε πάντας Άχαιοός,

αίχεος ως ίιδη σννοχωχότος έν χονίτ)θιν.

ΛΧ' ουδ' ως άπόρονααν άταρτηροίο χνδοψοί;

"λλ' εμενον &ώεαοιν έοιχάτες, ηε λίχοιοι,

μήλων λψατηραιν άναιδέοιν, εντ' εν οριοοι 5ο4

άντρων έζελάαωαιν όμως χναίν άγροιωται

ίίμενοι σχνμνοισι φόνον στονόεντα βαλέο&αι

ιαονμενως, τοί δ' οντι βιαζόμενοι βιλέεασι

'βζοντ', αλλά μένοντες, άμύνονοιν τεχέιοο)ν.



172 Κ Ο Ι Λ Τ Ο $.

5 ίο ως αρ' αμυνόμενοι νΐ)ων νπερ ηδέ χβι άνδρα»»,

μΐμνον έν Ισμίνΐ)• τοις δ' Ενρΰπνλος &ραονχάρμ•

ηπεΐλει μίγα πααι νιων προπάροι&ε &οάων •

Α δειλοί χαί ίχναλχιν ένΐ φρεσι &νμον έχοντες,

ουκ αν δή με βίλέκίσι νεϋίν απο ταρβήσαντα

5ι5 ηλάαατ , ει μη τείχος έμην άπέρνχεν δμοχλήν

νυν δέ μοι, ευτε λέοντι χννες, πτώααοντες εν νλχ,

μάρνααβ-' ένδον έόντες, /ιλενόμενοι φάνον- αιΐίύν•.

ί\ν δι ποτ' έχ νηων ες Τρφϊον ονδας Ίχηαθε, ..

ώς το πάρος, μεμαωτες έπϊ μύϋον, οϋ νν τις νμέσ

5ιο ρϋαεται έχ &ανάτοιο δυοηχέος,, εϊλλ' αμα πάντες

χείοεσ& έν χονΐχαιν έμοϋ νπο' δτίω&έντκ.

'Λς 'ε'φατ', άχράαντον Ιε\ς ϊπος• ουδέ τι ϊ]δει

οττι ρά οί μέγα πημα χνλίνδετο βαιόν απω&εν,

χερσι Νεοπτολέμοιο &ραυνψρονος4 ο; μιν ί'μελίι

525 δάμνααϋ-' ον μετά δηρόν νπ' Κγχεϊ μαιμώωντι.

ουδέ μεν ουδέ τάτ εοχεν νίτερ χρατεροϊο πόνοιο,

αλλά Τρώας εναιρεν άψ' 'έρχεος. οί δ έφέβοντο

βαλλόμενοι χαϋύπερ&ε • περιχλυνέοντο δ' άνάγχ$

Ευρνπΰλιο • πάντας γαρ άνιηρόν δέος $ρε/.

ί3ο ώί δ οΐϊ νηπίαχοι περί γοϋνααι πατρός ίοϊο

πιώσσονσι βροντήν μεγάλον Αιός ιχμφί νέφεααι•

ψηγννμέιην, οτε δεινόν έπιατοναχίζειαι αήρ'

ως αρα Τρώϊοι ν'ιες έν άνδράσι Κιμείοισιν

άμφι μέγαν βαοιληα, Νεοπτόλεμον φοβέοντο.•

555 παν , ο, τι χεροιν εήχεν, ές ϊ&ύ γάρ ε'πτατο πημα.

δναμινέων κεφαλβοι φέρον πολνδαχρυν "Αρψι•

υΐ δ3 ίχρ αμηχανίτ) βεβολημένοι ενδο&εν ΐμορ

Τρώες, 'έφαντ' ΆχιΙΤμι πελώριον ιίοοράασ9αι
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αυτόν όμως τενχεσσι• 'χαΐ ιψφαυίηι• άλεγεινήν

Ηΐυβον υιό χραδίχ, 'ΐνα μι) δέος α'ιιον 'ίχηται 54ο

{ς φρένα Κηζιίωι^ μήδ' Ιϊνρνπνλοιο αναΐ'.τος'

Λυτοί δ' αλλυθεν «λλοί άπιιρέυιον τρομέονιες,

•ιεσοηγυς χαχύτψος εοαν, χρύίροί τ? ι^όβοιο•

αιδώς γαρ χατέρνκιν όμως , χυι' δεϊμ' άλεγιινύν.

ως δ' οίε παιπαίοιαααν υδύν κατά πουών ιύιτες 545

άνέρις.ιΐ&ρτίϋωσιν άπ* οΐριος άΐυοοντα

γε'ιμαρρον , χαναχι) δι περιβρομϊει περί 'γ^γο»;,

ουδέ τι οί μέμάαοιν ανά ρόον ι)χήιντα

βήμεναι έχχονέοντες , έπει παρά ποσοιν 'όλίϋρον

δερκόμενοι τρομέοναι, χαϊ ονχ άλέγονοι χελε_νΟον 55ο

ώί αρα Τρώες 'ε'μιμνον, ΐελδϋμενοί περ ά'ντης,

τείχος Ζτί.'Λργιίιαν, 'τυνς δ' ϋίρύπνλος &ίοειδι)ς

αΐεν έπότρννιυχε ποιΐ χλόνον ' »; γαρ έώληει

πολλοίς δφόωντα πελώριον 'εν δαϊ φωτά

χείρα χαμεϊν χαϊ χάρχος' 6 δ' ονχ απέληγε μύ9οιο. 555

Των δ «ο ΑΐληναΊ^χρατερον πόνον είαυρόωσα,

χιίλλιπεν Ονλνμπον ενωδέος αιπά μέλιι&ρα •

1η δ' αρ υπέρ χεφαλης ορέων ούδ' 'ίχνεαι γαίης

//μϊγ,' μέγ έγχονέουαα' φέρεν δέ μιν αρύς αήρ,

Ίδομένην νεφέεοαιν, ϊλαφροτέρην δ' άνέμοιο. 56ο

Τροί-ην δ αιψ ε'χίχανε , πόδας δ' έπέθτ,χε χολώνη

Σιγέου ψ'εμόεντος' έδέρχετο δ' ένθεν άΐτήν

Αγχεμάχων ανδρών ' χνδαινε δε πολλΰν Αχαιούς,

νιος δ ' αντ Λχιληος ΐχεν πολύ φέρτατον άλλων

Οάραυς όμοΐ χαϊ χάρτος, α τ' άνδράαιν, είς εν Ιόντα, 505

τενχοναιν μέγα χνδος• ό δ άμφυτέρυισι χέχαστο,

οΐνεχ' ΐην Λιός αίμα, φίλω δ' -ηίχτο τοχψ•
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τ<ρ χιά "αθεατος έών πολέας χτάνεν ϋγχό&ι τείργων

'Λι δ' άλιεόςχατά πόντονανήρλελιημένος ίίνοης,

5ηο τείχων 'ιχ&ύσι πημα, φέρει μένος Ήφαίστοιο

>ι;ύϊ 'εης ίντοο&ε, διεγρόμενον δ' ϋπ άΰιμής

μαρμαίρει περί νψι πνρός αέλας, οι δέ χελαίνης

έξ αλός άίοοονσι, μεμαότις νοτατον αΐγλην

ιιοιδίαν τοίς γάρ ρα ταννγλώχινι τριαίνχ

&ηΪ> "τείνει έπεαονμένους, γάννται δέ οι ητορ επ' αγρη'

ως αρα χυδιμος νιός ένπτολέμου Άχιληυς

λαίνεον περί τείχος έδάμνατοδήία φυλα

άντί' έπιοσνμένων • πονέοντο δέ πάντες Αχαιοί

ί)λλοι όμως ίίλλχυιν έπάλξεοιν εβραχε δ' ενρύς.

58ο χιγιαλός, χαί νηες • έπεοτενάχοντο δέ μαχρά

τιίχεα βαλλομένων ' χάματος δ' ϋπεδάμνατο λαοίς

χοπετος άμφυτέρω&ε • λύυντο δέ γνία χαί άλϊή

αίζηων άλλ' οϋτι μενεπτολέμου Άχιληος

αμφεχεν νΙέα δΊον, έπεί ρά οί οβριμον ητορ

535 πάμπαν ίην ατρντον . άνιηρόν δέ οί οντι

ηψατο μαρναμένοιο • μένος* δ' άχάμαντι έοιχως

άειάψ ποταμω, τον άπειριαίη πνρός άρμη

οΐπυτ ιοϋα' έφόβηαε, χαί ην μέγα μαίνετ άήτη-,

'Ηφαίστου χλννέων ιερόν μένος• ην γάρ •ίχηται

530 εγγός έπι προχοϊ]οι, μαραίνεται, ούδέ οί άλχή

αφαο&' άργαλίη α&ένει ϋδατος ά.ιαμάτοιο.

ως αρα Πηλείδαο δυίίφρονος νίέος εα&λου,

ουτε μάγος ατονόεις, ούτ αρ δέος ηψατο γοόνων,

αιέν ίρειδομένοιο , χαί δτρννοντος εταίρους.

ο<)5 ου μήν ουδέ βέλος χείνου χρόα χαλόν •ίχανε,

πολλων βαλλομένων άλλ', ως νιφάδες πιρί πέτοψ
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ποίλαχιίηί'τ5;σο>>' ετώσια• πάντα γαρ ενρύ

ειργε σάχος, βριαρή « χάους, χλι>τχ δώρα &εοίο.

τοις έπιχαγχαλόων χρατερός παίς Αίσχίδαο,

φοίτα μακρά βοων πιρί τείχέί, πολλά χελινων οοο

ίς μό&ον'Αργείοιαιν άταρβέα• υ'ύνεχα πάντων

πολλόν ϊην οχ Άριστος, ΐχεν δ' ίτι &νμόν δμοχλης

λινγαίέης άχόρητον 'εον δ' αρα μ•ήδετο πατρος

τίοιυ&' άλγινόεντα φόνον. χεχάροντο δ αιαχτι

Μνρμιδόνες• ατνγερη δί πίλεν περί τείχος ΐιΐ•τή. 6ο5

"Εν'&α δύω χτάνε παίδε πολνχρνουιο Μέγητος,

ός γόνος ϊαχε Ανμαντος, ιχεν δ' έριχνδέας νιας,

ιίδότας εν μέν αχοντα βαλείν, ευ δ' 'ίππον ελααοαι

ίν πολέμω, χαι μαχρόν επισταμένως δόρν πηλαι'

τοίς τίχεν οί Περίβοια μιΐ) ωδίνι παρ οχ&Τ)ς 6ιο

Σαγγαρίου, Κέλτον τι, χαί Ένβιον ονδ' απόναντο

ολβου άπειρεαίοιο πολόν χρόνον, οννεχα Μοίραι

παύρον έπί νφίαι πάγχυ τέλος βιότοιο βάλοντο.

άμφω δ' ως "δον ημαρ άμοϋ , ως χάτ&ανον αμφω

χιρσί Νεοπτολέμοιυ &ραούφρονος, ος μέν αχοντι 6ι5

βλήμενος (-ς χραδίην, δ δέ χερμαδίω άλεγεινω

χαχχεφαλης • βριαρη δέ περι&ρνφ&είΌα χαρήνω,

ε&ραύα&η τρνφάλεια, χαί ίγχέφαλον οννέχευεν.

Άμφί δ' ίίρα σφίαιφϋλαπεριχτείνοντο χαί αλλων

μνρία δνσμενέων ' μέγα δ' "Αρεος εργον δρώρει, βίο.

μέοφ' οτε δή βονλντός έπήλν&εν, ηνυτοδ' ηώς

αμβροοίη , χαί λαός αταρβέος Ενρυπύλοιυ

χάοσατο τντ&όν απω&ε νιων οί δ αγχό&ι πύργων

βαιόν άνέπνενσαν χαι δ' αντοί Τρωίοι ν'εις

ίμπαύοντο μδ&οιο δνσαλγέος , οόνεχ έτνχ&η 6ϊ5
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φύλοπις άργαίέη πιρί τείχεί' χαί ν!> χ απάντες

Άργίιοι τότε νηναίν εαί σφετέρτ)σιν ολοντο,

ει μη Άχιλληος χρατερός πάίς %ματι χε'ινω,

δνομινέων άπάλαλχε πολίν ατρατύν, ηδέ χαί αυτο>>

03υ Βνούπιίον. τω <5' αιψα γέρων οχεδυν τ^Κν&ε Φοίνιξ,

χαί μίν ίδών, &άμβησεν, έοιχότα Πηλείωνι•

άμφι δέ οί μέγα χάρμα, χαί ίίοπιτον αλγος 'ι'χα>£>"

αλγος μέν, μνηυ&έντι ποδωχεος αντ' Άχιληος•

χάρμα δ' αρ, ο'ίνεχά οί χρατεράν παίδ ειαειύτ)αε•

635 χλαίε δ' ύγ άαπααίως, έπη ούποτε φνλ αν&ρώπων

νύπφι γόου ζάιονοι, χαί εί ποτε χάρμα φέρονται •

άμφεχί&η δέ οί, εντε πατήρ πιρί παιδί χυ&είη,

ος τι, &εων 'ιότητι πολϋν χρόνον αλγε αχατλιΊς,

ίλ&οι Ιόν ποτί δϋ>μα, φίλω μέγα χάρμα τοχηί .

64ο ως ό Νεοπτολέμοιο χάρη χαί υτή&εα χίσεν

άμφιχυβείς• χαί ΓοΖοι', άγαζόμενος, φάτο μί&ον

ΧαΊρέμοι, ωτέχοςέα&λονΆχιλλέος, ύιποτ ίγωγε,

τυι&όν έόντ , άτίταλλον εν άγχοίνχοιν έμΐ,αι

προιρρονέως• δ δ' αρ' ωχα, &ιών εριχνδεί βουλ!},

645 ϊρνος οπως έρι&ηλές, άέξιτο• χαί οί ίγωγε

γήΟιον είθορόων ημέν δέμας, ηδέ χαί αύδήν•

εσχε δέ μοι μέγ' διααρ• ίαον δέ ε παιδί τίεαχον

τηλνγέτω• δ δ' αρ' ίοον ίω πατρί τίεν έμόν χηρ•

χείνω μεν γάρ ίγωγε πατήρ, δ δ' αρ' νίός ίμοιγε

65ο ίνχεν, 'όηως φήσαοχεν 'ιδών, ίνος α'ίματος ίμμεν,

άνεχ δμοφροοόνης• άρετϊ) δ' 'όγε φέρτιρος ηεν

ηυλλϋν, επύ μαχάριααι δέμας χαί χάρτος έωχει.

τω αίγε πάμπαν ίοιχας• έγω δ' άρ χηιον οί>>ι

ζωόν ίτ Αργείοισι μετέμμειαι• ον μ άχος <>ίύ
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αμφέχει ",ματα πάντα, λνγρω δ ίπί γήψχί •&νμόν 655

τείρομαι• οις οφελόν μι χντή χατά /α7α χέχεν&ε

χείρον ίτι ζώοντος" ο γαρ πέλει άνέρι χίιδος

χηδιμ.οντίος ίου υπο χείρεαιταρχν&ηναι.

αλλά, τέχος, χείνον μίν έγω υύ λήσομαι, •ητορ

νχννμενος• σϋ δέ μή τι χαλέπτεο πέν&ιί &νμόν • ββο

αλλ αγε Μνρμιδόνεααι, χαί ιπποδάμοισιν Άχαιοίς

ταρομένοις έπάμννε, μέγ' ύμφ' άγα'&οίο τοχηος

χωόμενος δη'ίοισι• χλέος δέ τοι εααεται εα&λόν

Ειρύπυλον βαμάααντι, μάχης άχόρητον 'εόντα•

του γάρ υπέρτερος έαιά, χαιϊοοιαι, οσοον άρείων 665

οεΊο πατήρ χείνοιο πέλεν μογεροίο τοχηος.

Ως ψάμενον πρααέειπε πάϊς ξαν&οϋ 'Αχιληος•

•β γέρον, ημετέρην άρετήν ανά δηίοτητα

ΑΊαα διαχρινέει χρατερή, χαι υπέρβιος^Αρης.

ίΐς είπών, αυτημαρ έέλδετο τείχεος έχτος 670

αεϋεο& εν τεύχεααιν ίου πατρός• αλλά μιν ϊαχε

νυξ, η τ άν&ρώποιαι λναιν χαμάτοιο φέρονσα

εοαντ απ ωχεανοΊο, χαλνψαμένη δέμας ορφνβ.

Αργείων δέ μιν ν)ες ϊαυν χρατερω Άχιλψ

ινδαινον παρά νψιαί γεγη&ύκς• οννεχ' αρ' αυτοός &•]5

&αρααλέους χατέτενξεν 'ιων επί δηριν ίτοίμως•

'τοννιχά μιν τίισχον άγαχλειτοΊς γεράεοοιν,

ασπετα δωρα διδοντες, α τ άνέρι πλοϋτον όφέλλει.

οί μεν γάρ χρν'αόν τε, χαί αργνρον, οΙ δέ γνναίχας

ομωίδας, οί <5' ί<ρα χαλχόν άάαπετον, οι δέ αίδηρον, 68"

αλλοι δ' οινον ιρν&ρύν εν άμφιφορείσιν οπααααν,

ιππους τ ωχυποδας, χαι άρήία τεύχεα φωτων,

φάρεάτ ευποίητα, γνναιχων χάλλιμα ίργα• ,•

<2ν1ΜΧ. Ρθ5ΤΗ. Μ

 



1"8 . Κ Ο /Λ Τ Ο Τ

τοΊς ΊΊει &νμόν ίαινε Νεοπτολέμοιο. φίλον χηρ.

685 χαί ρ' οι μεν δόρποιο πού χλιαίχαι μέλοντο,

νίόν Άχιλληος &εαειδέα χνδαίνοντες

Ίοον επονρανίοιαιν άτειρέοι • τω δ Άγαμέμνων,

αόλ£ έπιχαγχαλόων , τοίον πού μϋ&ον ϊειπεν

Άτρεχέως πάϊς εααί &ρααύφρονος Αιαχίδαο, .

ξαοωτέχος, οννεχά οί χρατερόν μένος, ηδέ χαί ε)δος,

χαι μέγε&ος, χαί •&άρνος, ίδέ φρ$νας ενδον εοαας

τω 'ιοι ί.<•Λ μέγα &νμον ίαίνομαι• ηγάρ 'ίωλπα

αϊιαιν υπαί παλάμχαι, χοίί εγχιί, δήία φνλα

χαί Πριάμοιο πόληα περιχλειτήν έναρίξαι,

6<)5 οννεχα πατρί εοιχας• εγώ <5' ίίρα χέίνον οίω

ειοοράαν παρά νηνοίν, Ότε Τρώεααιν δμόχλα,

χω6μενος Παιρά'χλοιο δεδουπύτος• άλ£ δ μίϊ'ηοΊ)

έατι αυν ά&ανάτοιαι• αέ δ' έχ μαχάρων προίηχε,

σήμερον Άργείοιοιν άπολλνμένοις έπαμνιν.ι.

70ο Λς φάμενον προαέειπεν Άχιλλέας υβριμοςνιος'

Εΐ&ε μιν, ω Άγαμέμνον, . 'ίτι ζώοντα χίχανον,

οφρα χαί αύτός ά&ρηαεν ϊόν •0•νμήρεα παΐδα,

οϋ'τι χαταισχννοντα βίην πατρος, ωαπιρ υ/ω

ε00εσ6?, ην με αάωα>ν άχηδέες Οϋρανίωνες.

7θ5 'ΙίΙς ίίρ ϊψη, πινυτχσιν αοηράμενοςφρεοΧ &ιψον'

λαοί δ' αμφιέποιτες έ&άμβεον ιίνέρα δίον.

άλ£ οτε δή δάρποιο χαί είλαπίνης χορέααντο,

δή τότ' άρ' Αίαχίδαο &ρααίφρονος οβριμος νιος

άνστάς έχ δάρποιο, πού χλιαίην άφίχανεν

γ\οπατρός έον • τά δέ πολλά δαίχταμένων ηρώων

ίντεά οί παρέχειν& • αί δ' άμφί μιν αλλο&εν αΙΙζ>

χηραι λψάδες χλιαίην έπιπορονιενχον,
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ως ζώοντος αναχτος. δ δ' ως ϊδεν έντεα Τρώων,

χαί δμωάς, στονάχηαεν ίρως δέ μιν ε'ιλε τοχηος.

ως δ οτ' ανά δρνμά πνχνά, χαί αγχεα ρωπήεντα, 'τιδ

ομιρδαλέοιο λέοντος, υπ' άγρευτηραι δαμέντος,

αχνμνος ες αντρον ίχηται έ'ύοχιον, αμφί δέ πάντη

ιαρφέα παπταίνει χενεόν οπέος, ά&ρόα δ' αντι

αατέα δερχόμεν.υς χταμένων πάρος Όνχ δλίγων πιρ

ιππων, ήδέ βοων, μεγά£ ίίχνυται αμφί τοχηος• ηχο

ως ίιρα -&αρσαλέοιο παίς τότε /Ιηλείδαο

&νμόν έπαχνώ&η. δμωαί δέ μιν αμφ' άγάσαντο '

χαί δ' αυτή Βριαψς, οτ' εδραχιν ν'ι' Άχιληος,

αλλοτε μέν &νμω μέγ έγή&εεν, άλλοτε δ' αυτι

αχνυτ , Άχιλληος μιμνημένη • εν δέ οί ήτορ ~]2&

αμφαοίχ βεβόλητο χατά φρένας, ως έτεόν περ

οίιοΰ ϊτι ζώυντος άταρβέος Αιαχίδαο.

Τρωες δ' αύτ άπάνεν&ε γεγτβοτις, οβριμον άνδρα

Ευρύπυλον χύδαινον ενί χλιοίχαι χαί αυτοί,

όππόαον'Έχτορα δίον, 'ότ Άργείους έδάϊξε, , ?3ο

ρνόμενος πτολίε&ρον ίόν χαί χτηοιν απαοαν,

αλλ ντε δή μερόπεααιν επί γλνχυς ηλν&εν νινυς,

ί()τοΓε Τρώίοιν'ιες, ιδ' Άργείοι μενεχάρμαι,

νόοφι φνλαχτήρων, ενδον, βεβαρηότες ϋπνω.

Μ 3
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ΚΟ Ι ΝΤΟΥ

Τ ίΐ Ν ΜΕ Θ ΟΜΗΡΟ Ν

ΒΙΒΛΙΟ Ν Β.

ΐΐμος δ' ίμλίοιο φάος περιχίδναται αιαν

εχ περάτων ανιόντος, ο&ι απέος Ίίριγενείης,

Α} τοΊο που Τρωες, χαί 'Αχαιων οβριμα νίες,

&ωαήαοον&ί! 'εχάτερ&εν, επειγόμινοι περί δηριν.

$τους μεν δή πάίς έα&λός Άχιλλέος δτρόνεαχεν

άντιάαν Τρώεασιν, άταρβέα &νμόν εχοντας '

τούς ό" αρα Τηλεφίδαο μέγα σ&ένος• η γάρ έώληα

τεΊχος μεν χαμάδις βαλέειν, νηάς τ άμα&ύνειν

έν πνρ) λενγαλέω, λαούς δ' υπό χερσί δνίίξαι.

)ο άλλά οι έλπωρή μεν εην έναλίγχιος άνρρ

μαψιδίχ • Κηρες δέ, μάλα σχεδόν εστηχνίαι,

πολλον χαγχαλάαοχον έτώσια μητιόωντι.-

χαί τότε Μνρμιδόνεοσιν Ιίχιλλέας ατρομος νί&ς

&αρααλέον φάτο μίι&ον, εποτρννων πονέεα&αι:

*•> Κέχλντέμεν &εράποντες, άρήίον ένφρ,εαί &νμό*

&έντες, ϊν ΐΊργείοισιν αχος πολέμου άλεγεινοϋ,

δναμενέεασι δέ πήμα γενώμε&α• μηδέ τις ημέων

ταρβείτω ' χρατερή γάρ αδην έχ &άρσεος άλχή

γίγνιται άνδρώποιαι• δέος δί βίην άμαδϋνει,
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χαί νόον. αλλ' ίιγε πάντες ες αρεα χαρτύντα&ι, αο

οφρα μη άμπνεύοτ) Τρωων στρατοί , αλλ Αχιληω

φαίη ίτι ζώοντα μετίμμεναι Άργείοισιν.

"Λς απών, ωμοιαι πατρώία δύαατο τείχη

πάπο&ε μαρμαίροντα• Θέεις δ' ηγάλλετο ΰΐ'/ιοί,

εξάλός ειαορόωαα μέγα α&ένος νΙωνόίο. 35

χαί ρα &οώς οϊμησε προ τείχεος αιπεινοίο,

έμβεβαώς 'ίπποιαιν ίου πατρός ά&ανάτοιοιν.

οίος δ' εχ περάτων άμφαίνιται~ ιοχεανοΊο

ψλιος, &ηητόν επί χ&όναπχρ άμαρύσαων,

Χνρ, οτε οί πώλοιαι χαι αρματι ανμφέρ&τ αοτηρ 3ο

Σείριος, 'ύς τε βοοτοιαι φέρει πολνχηδέα νοναον

ιοίος ίπί Τρώων ατρατον τί{ίεν οβριμος ηρως,

νιος Αχιλληος ' φύρεον δε μιν αμβροτοι ίπποι,

ιονς οι, έελδομένω νηων απο. λαόν είάαααι,

αηααεν Αντομέδων ος νάρ αφέας ηνιόχενεν 35

ιπποι ο αντ εχαρησαν , εον φορεοντες αναχτα

"χελον Λιαχέδί] • των δ' αφ&ιτον ητορ έώλπει,

ψμεναι άνέρα χεινον 'Αχιλλέος ούτι χερείω.

αί ΰέ χαι Άργείοι μεγα χαγχαλόωντες ά'γιρ&εν -

<*μφι Νεοπτολέμοιο βίην, ίίμοτον μεμαωτες, ^0

Ιειγαλέοις οφήχεααιν έοιχόχες, ο'ίτε χλονήσει

Χηραμοίι έχποτέονται, έιλδόμινοι χρόα &είνειν

ννύξόμιον, πάντες δε περί ατένος δρμαίνοντες,

τινχονσιν μέγα πημα παρεαονμένυιοι βροτοίον

*>ί οιγ ιχ νηων χαι τείχεος έξεχέοντο ^5

μαψώωντες'Άρηί • ηολυς δ' έοτείνετο χωρος •

^υν πεδίον δ' απάνεν&ιν ελάμπετο τεύχεοι φωτων,

<)ύίου χα&υπερ&εν %π αί&έρι μαρμαίροντος'
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ο)ον δή νέφος ειοι δι ι,έρος απλήτοιο,

5ο πνοιχαιν μεγάλχαιν έλαννόμενον Βορίαο,

ημος δή νιφιτός τε πέλει, χαί χείματος ωρη

άργαλέη, πάρτη δέ πεςιατέφει ούρανόν ρρφνη•

ως των πλή&ετο γαία σννερχομένων ίχάτερ&εν

νηϊόν βαών απω&ε• χόνις δ' εις ονρανύν ενρνν

5$πέπτατ ιαιρομένη• χανάχιζε δ•έ τεύχεα φοήων,

οόν δέ χαί Άρματα πολλά • διεοούμενοι δ' ίπί μωλοτ

ίπποι υπιχριμέτιζον' εή δ' έχέλευεν εχαατον

άλχή, άνιηρήν ες φύλοπιν ότρ'υνοναα.

'Λς δ' ντε χύματα μαχρά δνσ χλονέονσινάΐμαι, ,

- 6ο ομερδαλέον βρομέοντες ανά πλατύ χεΐμα &αλάαα)>ς,

ϊχπο&εν άλλήλοισι περιρρηγνόντες άέλλας,

όππότε χημ άλεγεινόν άν ενρέα βίν&εα πόντου

μαίνιτ' , άμαιμαχέτη δέ περιατένειΆμφιχρίτη

χύμηοι λενγαλέοιαι, τά δ' αλ).ο&εν άλλα φέρονται,

65 θνρεοιν ηλιβάτοιοιν εοιχότα , των δ άλεγεινή

όρννμένων 'εχάτερ&ε πέλει χατά πόντον ειαή :

£ς ο'ίγ' υ μφοτέρω&εν έπ' αρεα σνμφορέοντο,

ομερδαλέον μεμαωτες• 'Έρις δ' δρό&ννε χαί αυτί)•

οϋν δ' 'ιβαλον , βροντί}σιν έοιχότες η στεροπί\αιν,

ηοαί τε μέγα χτυπέονοι δι ηέρος, όππότ' αΐμαι

λάβροι έριδμαίνωαι, χαι όππότε λάβρον αέντες,

συν νέφεα ρήξωαι Αιός μέγα χωαμένοια

άιδράαιν, ο'ίτ' έρι&νμονϋπέρ Θέμινεργαχάμωνται'

ως οίγ' άλλήλοιοιν έπέχραον ίγχεί δ' 'ίγχοί

^5 ανμφέρετ , άοπίδι δ' άσπίς• έπ' άνέρα δ' ίμεν ανήρ.

Πρωτος δ οβριμος νίός έϋπτολέμον Άχιληος

δάμνατ ένν Μελανηα, χαί άγλαόν^<ίλχιδάμαντα,
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ν\ας Άίεξινόμοιο δα'ϊφρονος, ος τ' &\ χοίλη .

Καίνω ναιετάεαχε, διειδίος αγχό&ι λίμνης,

Ιμβρω υπαί νιφάεντι, παραι ποσί. Ταρβήλοιο ■ $0

χτιίνε δέ Καοαάνδροιοβοόν πααί παιϋ,χ Μέτητα

ον τέχε δία Κρέου&α παρά προχοΐ,ς ποταμοίο

Λίνδου έ'νρφείταο,, μενεπτολέμων ο&ι ΙίαρΤΆν

πειρατα, χαί Ανχίης εριχύδεος αχρα πέλονιαι •

ε'άε δ 'άρ αίχμητηρα Μύρνα Φρνγίτφε μολόντα • 85

ιωδ αρ όμως Πολννόν τε χαί Ίππομέδοντα χατέχτα,

τον μεν υπδ χραδίην, τον δέ χλη'ιδα τνχήσας•

δάμνατο δ' αλίο&εν ίίλλον • έπέατινε δ' αια νέχνσα,

Τρύαηι • οί δ' υπόειχον έοιχότες αύαλέοισι

&άμνοις, ους όλοοΊο πνρος χατεδάμνατ ά ντμή ^ο

ρψδίως, επιόντος όπωρινοϋ Βνρέαο,

ας τοϋ επεασνμένοιο, χατηρεέποντο φύλαγγες.

Αινείας δ έδάμαοαεν Άριατόλοχον μενεχάρμην,

Π'•ηξας χερμαδίω χοπά χραατός • έν δ' άνέ&λαοσεν

οοτέα σνν πήληχι• λίπεν δ' αφαρ αατέα &νμός. φ

Τνδείδης δ' Ιϊνμαιον ελεν &οον, ος ποτ Ιπ<αν

Λάρδανον αίπήεαααν, ϊν' Άγχίααο πέλανται

ινναι, οπου Κν&ερειαν εν άγχοίνχαι δάμααοεν.

"Μν&' Άγαμέμνων χτείνεν έυν Στράτον ούδ'

ογε Θρτ)χην

ιχει από πτηλέμοιο, φίλης δ' ίχάς ί'φ&ιτο πάτρης. ιοο

Μηριόνης δ έδάμαοσυ Χλέμον Πειοηνορος νια,

<ιντι&έου Γλαύχοιο φίλον χαί πιατόν ίτα'ίρον,

ος ρά τε ναιετάεαχε παρά προχθές Αιμνρο~ο,

χχί ρά μιν ωί βαοιληα περιχτίονες τίον ανδρες,

Γλαύχου αποχταμένοιο , χαί ονχ ίτι χοιαανέυντος, ιο5

Ψ*
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πάντες, νσοι Φοίνιχος ΐδος περί πάγχν νεμονται,

αίπό τε Μααοιχντοιο ρίον, βωμόν τε Χιμαίρης.

Αλλος δ' άλλον επιφνε χατιί μό&ον έν δ' άρα τοΊαιν

Ενρυπνλος πολέεσαι χαχάς επί χηρας ιαλλε

ι >ο δναμενίαιν πρωτον δέ μινεπτόλεμον χατέπεφνε

Ενρντον, αντάρ επειτα Μενοίτιον αίολομέτρψ;

αντι&έους ίτάρους Ελεφηνορος• αμφι δ' αρα σφίν

Αρπαλον, 'ός ρ ' Όδνσηος έχέφρονος εαχεν εταίρος,

αλλ δ μένουν άπάτερ&ενεχεν πόνον, ονδ' έπαμόνειν

1 1 5 ίο&ενεν ω &εράποντι δεδουπότι• τον δ' αρ ίταϊρος

Αντιφος ύβριμό&νμος άποχταμένοιο χολώ&η,

χαί βάλεν Ενρυπύλοιο χαταντίον αλλά μιν ού'ει

οντααεν, οίνεχά οι χρατιρόν δόρν τντ&ον απω&εν

ΐμπισε Μειλανίωνι δαιφρννι, τον ποτε μητήρ

120 γείνατο πάρ προχοήαιν έϋρρΊίταο Κα'ίχον,

Κλειτή χαλλιπάρχος, ίποδμη&εία Έρνλάο>.

Ενρυπνλος δ' ίτάροιο χολιοαάμινος χταμένοιο,

Αντίφω αιψ έπόροναιν δ δ' εχφνγε πουυί &οο'αι'

ές πλη&νν ίτάριον • χρατερόν δέ μιν οντι δάμαααεν

ιι5 ε'γχος Τηλεφίδαο δα'ίφροτος, ο'ύνεχ' εμελλεν

αργαλέως δλέεη&αι υπ' άνδροφόνοιο Κνχλωπος

νατερον • ως γάρ που ατνγεργι έπιήνδανε Μοίρτ).

Ενρυπνλος δ' ίτέρω&εν έπωχετο• τοϋ δ' υπό δονρι

ιαέν έπεαανμένοιο χατήριπε πουλύς ομιλος.

ι$οηντε δένδρεα μαχρά, βίχ δμη&έντα αιδήρον,

ονρεαιν έν λαοίοιοιν , άναπλήσωαι φάραγγας,

χεχλιμέν' άλλο&εν αλλαχατά χ&ονός• ίος αρΆχαιοί

δάμναντ Ευρυπύλοιο δα'ίφρονος έγχείτ)οιν,

μίσφ οτε οί χίεν «>>ιο μεγα φρονέω>ι ένί &νμ£
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νιος Αχιλληος• τω δ' άμφω δούρατα μαχρά ι55

εν παλάμραι τίναααον , επί σφιαι μαιμύωντες.

Ευρύπυλος δέ πρώτος άνειρόμίνος αροαέειπε•

Τις; πό&εν εΙλι)λ-ου&άς, εναντίον αμμι μάχια&αΐ}

ή α» προς ίϊίδα Κηρες αμείλικτοι φορέοναιν

ου γάρ τις μ ϋπάλυξεν ίν άργαλέΐ] ίαμίνί]" ΐ4θ

αλλά μοι οσαοι εναντα, λιλαιόμενοι μαχέσασϋαι,

δενρο χίον, πάντεσσι φόνον ατονόεντ εφέηχα

άργαλέως• πάντων δε παρά Ζάνϋοιο ρ£(9ρα

οατεα τι, σάρκας τι, χύνες διά πάντ' έδάααντο.

άλλα μοι εαιέ, τις εαα\ τίνος <5' έπαγαλλίαι ϊπποις; ι45

"ίΐς φτιμενον πρααέειπιν Άχιλλέος οβριμος νιος•

τΐπτε μ επισπεύδοντα πού χλόνον α'ιματόατα,

εχ&ρός εών, ώοεί τε φίλα φρονέων, ίρειίνεις

ύπέμεναι γενεών, ηνπιρ μάλα πολλοί ϊαααιν;

νίός Άχιλληος χρατερόφρονος, ΰς τε τοχζία ΐ5ο

σεϊο πάροι&* έφύβηαε, βαλών περιμήχιϊ δονρί'

χαί νϋ χι μιν ϋανάτοιο χαχαιπερϊ Κηρες εμαςψαν,

εϊ μή οι ατονάεντα,'&οως ίήαατ όλε&ρον •

'ΐπποι δ7 ο'ϊ φορέουαιν, ε'μοϊι πατρός άντι&έοιο,

ους τέχε& "Λρπνια, Ζεφύριο πάρυς ευνη&εϊΌα• ι55

οϊ τε χαί άτρύγετον πέλαγος διά ποααι ϋίονσιν,

άχρονύχων ψαύαντες, ίσον & άνίμοιαι φέρονται,

ννν δ' , έπεί ονν γενεών εδάης 'ίππων τε, χαί αϋτοΰ,

χαί δόρατος πείρησαι άτειρέοςημετέροίο

γνώμεναι αντα βίψ' γενεί) δέ οί εν χορνφϊϊαι ΐ6ο

Πηλίου αιπεινυϊο, τομψ ο&ι λείπε, χαί ευνήν.

Η ρα, χαϊ εξ 'ίππων χάμάδιςΰόρε χύδιμοςάνής,

πάλλων εγχείψ περφψιτον, ος_ ί' ίτίηωΰεν
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χερσίν νπΙ> χρατερχαιν απειρεαΐην λάβε πέτρην,

ι65 χα'ι ρ<* Νεοπτολίμοιο χάτ άαπίδος ήχε φέρι-αίται

χρυσείης• τον δ' ούτι, προαεαανμένη, ατνφέλιξεν,

άλλ' άτι πρών ειατήχει απείριτος ουρεί μαχρω,

τον ρα διϊπετέων ποταμών μένος, οίδ' αμα πάντίαν,

αφ ώααι δύναται• υ γαρ 'έμπεδον 4ρρίζνηαι •

170 ό'ί μΐνεν άτρομος νιος 'Λχιλλέος όβριμο&ΰμον.

άλλ' οϋδ" ως τάρβησε &ρασύ σ&ένος Εΰρνπΰλοιο

ααπετον νι' ΪΑχιληος, έπεί ρά μιν ότρύνεστε

&άροος 'εδν, χαϊ Κηρες• υπό χραδίβαί τε &νμός

ϊζεεν άμφοτέροισι• περί αψιαι δ' αΐολα τείχη

Ιη^εβόαχεν. οι δ' κτβ &ηρες επρεοαν άλλήλοιαι'

σμερδαλέοι, τοϊαίν τε χατ οίίρκχ δΐ]ρις άεξει,

όππότε, λενγαλέω λιμά βεβολημένοι ήτβο,

») βοϋς, η ελάψοιο τίίρι χταμένον πονέωνται,

ϊχμφω παιψάαβοντες, έπιχτνπέονσι δε βηαααί

1 8ο μαρναμένων • ως ο'ίγε σνντ;εσαν άλλί/λοισι,

δηριν συμφορέοντες αμείλιχον άμφϊ δι μαχρηί

λαών άμφοτέρω&εν αδην πονέοντο φάλαγγες

ές μό&ον, άργαλέη δε περί αψιαι δηρις όρώσα•

οί δ' ανέμων ρΊπηαιν έοιχότες αίψηρ^σι,

ι85 σύν (5* ϊβαλον μελίσσι, μεμαάτες αίμα χεδάσσα»

αλλήλων τους δ' αΐεν ΙποτρύνιτχενΈννώ,

ίγγν&εν. ϊσταμένη' τοϊ δ' ουχ άπέληγον δμοχλης,

αλλά σφεας έδάϊζον ές ασπίδας• άλλοτε δ' αυτί

ουταζον χν-ημϊδαϊ, Ιΰ' ΰψιλόφονς τρνφαλε'ιας•

190 χαί τις χαι χροός ηψατ', έπεϊ πόνος αινδς '(πει/»

* &αρααλέθνς ηρώας. "Ερις δ' έπετέρπετο &νμόί

*είνον( εϊοορόωοα• πολύς δ' έξέρρεεν ίδρώ}
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αμφοτέρων ' οι δ αίέν έχαρτύνοντο μένοντες ' \

αμφω γαρ μαχάρων εααν αίματος• οί δ' ι<π

Λ \>λύμπον . . .

οί μεν γαρ χύδαινον Άχιλλέος οβριμον νια, 1^5

οι δ' αύτ' Ενρύπυλον &εαειδέα. τοί δ' 'εχάτερ&εν

μάρναντ , άχμηνοιαιν εειδόμινοι οχοπέλοισιν

ιβιβάτων όρέων μέγα δ' εβραχον άμφοτίρω&η'

&ανόμεναι μελίχαι τότ αοπίδες, δφέ δέ μαχρή

Πηλιάς Ευρυπίλοϊο διήλν&εν άν&ερεω?ος, 20ο

πολλά πονηααμένη • τοϊ δ' εχχντο ψυίπον αιμα

έαανμένως• ψνχή δέ Οι ίλχεος έξιποτή&η

έχ μιλίων, όλο>) δέ χατ δφ&αλμων^πέσεν ορφτη.

ή?ι>ιι δ%εν τενχεααι χατά χ&ονός, ήντε βλω&ρή

η πίτυς, η έλάτη , χρνεροϋ Βορέαο βίχφι 2θ5

εχ ριζων ίριποίσα• τόαην έπι χάππεαε γάίαν

Εϋρυπίλοιο δέμας' μέγα δ' εβραχε Τρώϊον υυδας,

χαί πεδίον χλαερή δέ &οως χατεχεύατο νεχρω

αχροίη, χαι χαλόν άπημάλδυνεν ερεν&ος.

Τω δ' έπιχαγχαλόων , μεγά£ ενχετο χαρτερός ηρως• 4'.>

Ενρύπυλ , ήπονεφηςΛαναων νέας ήδέ χαιαυτοίς

δπώα,ειν, χαι πάντας δίζνρως άπολέσσειν

ψέας• αλλά οοι ουτι &εοι τελέεαχον έέλδωρ,

αλλ' υπ $μοί α ίδάμαασε, χαι άχάματόν περ ϊ'όντα,

πατρος ίμοΊο μέγ' εγχος, οπερ βροτός υντις άλνξεν, 2:5

ψίν άντα μολών, ουδ' Η παγχάλχεος ηεν.

- Β. ρα, χαί εχ νέχνος πιριμήχετον εϊρνσεν αίχμίρ

Ισσνμένως • Τρωες δέ μέγ' ϊτρεααν ιίοοράωντες

ωέρα χαρτερό&νμον. δ δ' αύτίχα τεύχε' άπονρας,

ίίχ» &ουίί ίτάροισι φέρειν ποτί νηας '^)χαιΐιν •μ»
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αυτός δ είς&οόν αρμα •&ορων, χαί άτειρέας Γπποι'ς,

ί)ίεν, οιός τ εΊοι δέ αί&έρος άπλήτοιο

έχ /}ιός άχαμάτοιο σνν άατεροπ^αι χεραψδς,

όν τε περιτρνμέονσι χαί ά&άνατοι χατιόντα,

223 νύοψι Αιός [αγάίοιο• 6 δ' εαονμένος ποτί γαίαν,

δένδριά τε ρήγννσι, χαί ονρια παιπαλόεντα•

ως δ &οως Τρώεσαιν επέσαυτο , πημα χορύοοων

δάμνατο δ' αλλο&εν αλλος ι 'όοους χίχον ίίμβροτω

ίπποι •

πλή&ετο δέχ&ονός ουδας, αδηνδ' έρν&αίνετο λύ&4>ω.

23ο 'Λς δ ' 'ότε μνρία φύλλα χατ' ουριος εν βήσσι)σι

ταρφέα πεπτηΰτα , χυδην χατά γαίαν έρέψτ)•

ως Τρώων τότε λαός άάαπετος εν χ&ονί χε^ιο

χεροί Νεοπτολέμοιο , χαί Άργείων έρι&ύμων,

ων άπλετον μετά χερσίν ϋπέρρεεν α)μα χελαινόν,

α35 αυτών, ηδ' 'ίππων μάλα δ' αντνγες, άμφ' όχέεαφι

χινδμεναι, δεύοντο περί ατροφάλιγξιν ί,ίσι.

Καί νύ χε• Τρώίοι ν'ιες εα•α πυλέων άψίχοντο,

πόρτιες ευτε λέοντα ψοβενμεναι, η οίες ομβρον,

εί μη Άρης άλεγε&ός, άρηγέμεναι μενεαίνων

α4ο Τρωαί φιλοπτολέμοιοι, χατήλν&εν Ουλύμποιο

' χρύβδ' αλλων μαχάρων ' φόρεονδέμινέςμό&ον •ίπποι

Αίίίων,χαί Φλόγιος, Κόναβοςδ' επί τοίσι, Φόβυςτι'

τους Βορέτ) χελάδοντι τέχε βλαανρωπις Μριντός,

πνρ όλοόν ηνείοντας• υπέστενε δι αίολος αι&ήρ

145 εαανμένων ποτί δηριν. δ δ' όιραλέως άψίχανεν

ές Τροίην υπδ <5' αΤα μέγ ίχτυιε, &εοπεαίοιαιν

ίππων άμφί πόδεααι. μολών δ' αγχιατα χνδοιμοϋ,

πηλε δόρν βριαρόν • μέγα δ'. ίυιχε, ΤρωιΛ χύεύων
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άντιάαν δη'ίοισι χατά χλόνον. οί δ' άί'οντις

&ευηεαίην οπα, πάντες έ&άμβεον ού γαρ ϊδοντο ι5ο

αμβροτον α&ανάτοιο &εον δίμας, ουδέ μέν ίππονς•

ηέρι γαρ χεχάλυπτο • νόησε δέ •&έαχελον αύδι)ν,

εχπο&εν αι'αοονσαν ίίδην εις ονατα Τρώων,

άντι&έον Έλένοιο χλντος νόος• εν <5' αρα &νμ$

γή&ησεν, χαί λαόν άπεαούμενον μέγ• άί'τει• 255

Α δειλοι, τί φέβεα&ε φιλοπτολέμον Άχιληος

νίέα &αρσαλέον 1 &νητός νύ τις έατι χαι αυτός•

ούδέ οί )οον'Άρηί πέλει ο&ένος, ος μεν άρήγει

ήμιν ειλδομένοιοι• βοά δ' ογε μαχρά χιλεύων

μχρναο&' Άργείοισι χατά χλόνον. άλλ' αγε &νμω α6ο

τλητε φίλοι, χαί &άροος ενι οτή&εασι βάλεα&ι•

οί^άρ άμιίνονα Ίρωαίν ό'ίομαι ίίλλον ίχέα&αι

άλχτηρα πτολίμοιο• τί γάρ πού δηοιν "Αρηος

λωίον, εύτε βροτοίσι χορνοοομένοις έηαμύνει,

ώς ννν νμιν ίχανεν έπίρρο&ος1 άλλ~ χαί αυτοί 265

μνήσαο&ε πτολέμοιο, δέος δ' άπό νύσφι βάλεα&ε.

Λς φάτο • τοί δ' 'ίοταντο χαταντίον Άργείοισιν.

ηντ ενί ξνλόχοιοι χϋνες χατέναντα λυχοιο,

φεύγοντες τοπάρνι&ε, βίην τρέιρωσι μάχεο&αι,

ταρφία μηλονόμοιο παροτρίνοντος 'ίπεασιν ιηο

ως άρα Τρώίοι νιες ανά μό&ον αινον 'Άρηος

δείματος εχτός ενσν χατά δ' αντίον άνέρος άνήρ

μάρνατο &αρσαλέως, περί <5' εχτυπεν ίντεα φωτων

&εινόαενα ξιφέεασι, χαί έγχεαι, χαί βελέεασιν '

αιχμαι δ' ες χρόα δυνον έδείετο δ' α'ιματι πολλω 2.η$

ΙΙεινος Ί4ρης. όλέχοντο δ' ανά μό&ον ίίλλος έπ άλλφ,

μηρναμένων εχάτερ&ε• μάχη δ' εχεν ?σα τάλαντα.
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'Λς δ, όπότ αίζηοί μεγάλης ανά γοννόν άλωη!

δρχατον άμπελόεντα διατμήξωαι αιδήριο

οίο απερχόμενοι , των δ Ιοον άέξεται εις εριϊ εργον,

ούνεχ' ίνσι τελέ&ονοιν δμηλιχίχ τε βίτ) τϊ'

ώς των άμφοτέρω'}ε μάχης άλεγεινά τάλαντα

ίαα πέλεν. Τρωες γάρ υπέρβιον έν&έμινοι χηρ

μέμνον, άταρβήτοιο πεποι&ότες "Αρεος άλχτ\•

285 ΑργεΊοι δ' άρα παιδί μενεπτολέμον Άχιληος. ,

χτείνον δ' άλλήλους, όλοή δ' άνά μέσαον Έννα

ατρωφατ , άλγινόεντι λύ&ρω πεπαλαγμένη ωμονς,

χαι χέρας• έχ δέ οι αίνός άπό μελέων ρέεν ίδρώς•

οαδ ετέροισιν ίίμννεν, ίστ) δ' έπετίρπετο χάρμχ,

29° άζομένη φρεοίν ήαι Θέτιν χαι δίον "Αρηα.

£ν&α Νεοπτόλεμος τηλέχλειτον 11ερφι)δια

δάμνα&' , ος οίχί' εναιε παρά 2μιν&ήίον αλαος'

τω δ 'έπι Κέατρον 'έπεφψ, μενεπτάλεμόν τε Φάληροτ,

χαι χρατερϋν Κερίλαον , έϋμμελίην τε Μενάλ•λψ,

295 ον τέχετ' Ίφιάναααα παρά ζά&εον πόδα Κίλλης -

τεχνήεντι Μέδοντι, δαήμονι τεχτααννάων

αλλ δ μέν οίχοι ϊμιμνε φίλχ ενι πατρίδι γαίχ'

παιδός δ ονχ άπόνητο• πόνον δέ οί, ίργα τε πάντα,

χηρωαταί μετόπιο&εν, άποφ&ιμένοιο, δάααντο.

3οο Αη'ίφοβος δέΑνχωνα, μενεπτάλεμόν γε, χατέιπα,

τντ&όν υπέρ βονβωνα τνχών • περί δ' εγχιί μαχζ»

εγχατα πάντ εχύ&ηααν.• ολη δ' έξίαοντο ει•βίς.

Αινείας δέ Αάμαντα •χατέχτανεν, ος τε πάροι&ι*

Ανλίδα ναιετάεαχε, ουνέαπετο δ' Αρχεαιλάω

3ο5 & Τροίην άλλ' ουτι φίλην πάλιν εδραχεν αίαν•

Ενρύαλος δ' έδάμαααε βαλών άλεγεινόν Ιίχον»
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Άατραίον του δ αιψα δια ατέρνοιο ποτή&η

αίχμή άνιηρή, ατομάχον δ' απέχερσε χελεύ&ους,

άνέρι χηρα φέρονσα • μέγη δέ οί είδατα λί&ρω.

Του δ' αρα βαιον-αχω&εν , ελεν μεγά&νμος 3ιο

Άγήνωρ

Ιππομένην', Τενχροιο δα'ίφρονυς εο&λόν οτα'ρον,

ϊίψαί ες χλψδα &οΖς• αΰν δ' α'ίματι &νμος

ϊχ&ορεν έχ μιλίων ολοή δέ μιν άμφιχύ&η ννξ.

Τιίχρω δ' ίμπεαε πέν&ος, άποχταμένον ίτάροιο,

χαί βάλεν ωχύν οίαταν, Άγηνορος άντα τανύσαας• 215

άλλά οί ούτι τύχηαεν, άλενσμένου μάλα τντ&όν

'ίμπεαε δ' έγγός έόντι δαίφρυνι Λψοφόνττ]

λαών ες δφ&αλμόν, διά δ' ο'νστος εξεπέρηαεν

δεξιτιροϋ, γλήνην δέ διέτμαγεν ουνεχα ΜοΊραι

άργαλέον βέλος ωααν υπη &έλον. ος δ' &ι πονσίν 320

όρ&ός άνεαχαίρεαχε' βαλων δ' υγε δεύτερον ιον,

λαιμά! έπερροίβδηαε• διέ&ριαε δ' αζχένος )νας

άντιχρός αίξας ' τον δ άργαλέη χίχε μοίρα. '

"Αλλος δ' αλλω τείχε μύρον' χιχάροντοδέΚηρες,

χιΔ Μόρος• άλγινόεααα δ 'Μρις μέγα μαιμώωαα, 3^5

ηϋαεν μάλα μαχρόν ΐΑρης δέ οί άντεβόηαε

αμερδαλέον, Τρώεοσι δ' ένέπνενοιν μέγα &άραος\

Άργείοιαι' δέ φύζαν ' αφαρ δ' ελιλιξε φάλαγγας.

όλλ' ονχ νια φύβηαεν 'Αχιλλέος • αλλ• ϋγε μέμνων,

αάρνατο &αρσαλέως, επι δ' εχτανιν αλλον επ' αλλη. 53ο

ως δ' οτε τις μνίχαι, περί γλάγος ίρχομένγ,αι,

χειρα περιρρήσσ>) χουρος νέος, αί δ' υπό πληγτ)

&αττον δαμνάμιναι, σχεδον ά&ρόαι αλλο&εν αλλαι

Ονμόν άποπνείονσι, παίς δ' έπιτέρπεται 'ίργω•
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335 Λ>ς άρα φαίδιμος νιος αμειλίχτου Ά/ιληος

γή&εεν άμφί νέχναοι, χαι ουχ άλέγιζεν 'Αρηος'

Τρωας έποτρϋνοντος• έτίνυτο δ' αλλο&εν αλλους,

λαόν έπα'ϊαοοντας • οπως ύ* άνέμοιο &ύελλας

μέμντ) έπεαονμένας ορεος μ•εγάλοιο χολώνη,

34ο ως άρα γίμνεν άτρεατος. "Αρης δέ οί ι'μμεμαωτι

χώετο, χαί οί εμελλεν εναντία δηριάαο&αι

αίτός, άπορρίψας ιερόν νέφος, εί μη Ά&ήνη

εχπο&εν Ουλύμποιο &νρεν ποτί δάαχιον "Ιδην

ετρεμε δέ χ&ών δία, χαί ηχήεντα ρέε&ρα

345 αάν&ου • τόοοον εδειαε • δέος δ' άμφέχλαοε &νμο>

Ννμφάων φοβίοντο δ' υπέρ Πριάμοιο πόληος•

τενχεαι δ' άμβροσίοιοι πίρι στεροπαι ποτέοντο '

σμερδαλέοι δέ δράχοντες απ άαπίδος άχαμάτοιο

πύρ άμοτον πνείεαχον άνω δ' εψαυε νέφεασι

55ο &εαπεαίη τρνφάλεια• &οω δ' ημελλεν "Αρηϊ

μάρναα&' εαονμένως, εί μη Αιός η'υ νόημα

αμφοτέρους έφόβηαεν, άπ' αί&έρος αίπεινοίο

βροντήσας άλεγανόν. "Αρης δ' άπεχάζετο χάρμης,

δή γάρ οί μιγάλοιο Αιός διεφαίνετο •&νμός•

355ίχ£Τ0 δ' ες Θρτμην δνσχείμερρν, ουδ' ετι Τρώων

μέμβλετό οί •χατά &νμόν ίπέρβιον. ουδέ μεν έα&λη

Παλλάς ένί πεδίω Τρώων μένεν, άλλη χαί αύτη

ίξεν Ά&ηναίων ιερόν πέδον. ουδ' ετι χάρμης

μνώοντ υύλομένης, δεύυντο δέ Τρώ'ίοι νΐες

36ο άλχης• Άργείοι δέ μέ/' ίέμενοι πολέμοιο,

χαζομένοιαιν ΐποντο χατ ίχνιον, ηΰ'τ' άηται

νήεοιν, έοσνμέι•χς 'άμα λαίφ'οιν εις άλός οίδμα,

οβριμον η &άμνοιοι πνρός μένος, η χεμάδιααιν
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όιρηροί χατ' ορεαφι χϋνες λελιημένυι αγρης•

ως Λαναοί δη'ίυισιν έπψον, ο'ύνεχ αρ' αυτούς 365

υίος Άχιλληος μεγάλω ύορί &αρσίνεαχι,

χιείνων ον χε χίχησε χατά χλόνον • οί δ' £πδ φύζατ

χαααάμενοι, χατέδνααν ες νψίανλον πτολίε&ρον.

Άργείοι δ' αρα τντ&όν άνέπνενσαν πολέμοιο,

Ώ.οαντις Πριάμοιο χατά πτόλιν ε&νεα Τρώων, Ζγ>

άρνας όπως ατα&μοίοιν ίπ' οίοπόλοιοι νομηες.

ω, <5 όπότ άμπνείωαι βόες μέγα χεχμηωτες,

υχ&ος ανειρνσααντες ανω ποτί δύσβατον αχρην,

τυχνον άναο&μαίνοντες υπό ζνγόν ' ως ορ Αχαιοί

ψπνεον έν τεύχεααι χεχμηχότες. αμφί δέ πόργους Ζηί

υάρναα&αι μεμαωτες, έχνχλώααντο πόληα•

οί δ ίχρα ί)σι πόΐτιοιν έπειρύοοαντες ο^αί,

ιν τιύχεοσιν ϊμιμνον έπεαανμένων μένος άνδρων.

'>ί <^ ότι μηλοβοτηρες ένί οτα&μοίοι μένιααι

'.αίλαπα χνανέην, ότε χείματος ήμαρ 'ίχηται 38ο

-άβρον όμον ατεροπται, χαί νδατι, χαί νεφέισαι

ταρφέοιν, οί δέ μάλ' ουτι λιλαιόμενοί περ ίχέο&αι,

ίς νομόν άίααοναιν, αχρις μέγα λωφήσειι

χείμα, χαί εύρύποροι ποΐαμοί μεγάλα βρομέοντις•

ως ο•ίγ' έν τείχεοσι μένον τρομέοντες άμαχλήν 385

δυαμενέων λαοί δέ &οως έπέχνντο πόληί.

ως δ' οπότε ψηρες^ταννοίπεροι, ηέ χολοιοί,

χαρπω έλαίνέω Καμέες περί πάγχυ πέοωαι,

βρώμης ίέμενοι χτνμηδέος, ονδ' άρα τούς γ*

αίζηοί βυύωντες άποτρωπωαι φέβεα&αι, 39•

πριν φαγέειν , λιμός γαρ άναιδέα &νμύν άέξει'

ως Λαναοι Πριάμοιο τότ' άμφεχέοντο πόλψ

^ν•ιχτ. Ρο5τη. Ν
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ή'βριμοι• εν δέ πύλτισι πέοον , μεμαωτες έρίαααι

ϊργον άπειρέοιον χρατιρόφρονος Εννααιγαίον.

3θ5 Τρωες δ' υϋ λήβοντο μάχης, μάλα περ δεδιωτες,

άλλά χαι ως• ηύργοιαιν έφεαιωτες, πονέοντο

νωλεμέως• ιοί δέ πολνχμήτων άπυ τειχων

&ρωαχον όμως λάεασι, χιΛ αίγαιέι}σι Φοί;σι

ν δνσμενέων ες 'όμιλον, έπεί αφιαι τλήμονα Φοίβος

4οο ήχε βίην ααί γάρ οί η&ελε &νμός άμένειν

Τρωαιν έϋπτολέμοισι , χαί ")ίχτορος οίχομένοιο.

"Εν&' αρα Μηριόνης στνγερϋν πραέηχε βέλεμτον,

χάι βάλε Φυλοδάμαντα φίλον χρατεροίο Πολίτου,

τυτ&όν υπό γνα&μο~ιο ' πάγη ί' υπό λαιμόν οίατός.

4ο5 χάππεαε δ' αίγυπιω ίναλίιγχιος, 'όν ί' άπό πέτρης

ίω έϋγλώχινι βαλών αίζηός δλέαατ)^,

ως δ &οως πύργοιο χατήριπιν αιπεινοΊο'

γνία δέ οί λίπε &ι:μός• επέβραχε δ' εντεα νεχρον.

τω δ' επιχαγχαλύ.ων νίδί χρατεροίο Μόλοιο,

4ιο αλλον ίφηχεν όίατόν,. έελδόμενος' μέγα &νμω

•νια βαλιίν Πριάμοιο πολντλήτοιο Ιίολίτην

άλλ δ μέν αιψ άλέεινε, παραχλίνας ετέρω&εν

ον δέμας, ουδέ'οί ιός επι χρύα χαλύν ίαψεν.

ως δ ο& άλός χατά πόντυν επειγομένης νεός ονρω,

4ι5 ναύτης παιπαλόεαοαν 'ιδών ενί χείψατι πίτρην,

νηα παρατρέψτ), λελιημένος έξυπαλύξαι,

χειρι παραχλίνας οίηίον, χχί έ &νμός

οτρννει, τυτ&ή δέ βίη μέγα πημ' άπερύχιι•

ως αρ' όγε, προίδών όλοόν βέλος, εχφνγι πότμοτ.

42ο Οί δ ' αιεί μάρναντο• λί&ρω δ' έρν&αίνετο τείχη,

πύργοι & νψηλοί χαί έπάλξιες, Ι,χί τε Τρώις
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'οίαι χτιίνοντο πολνο&ενέων υπ Άχαιων.

ούτιμέν οίγ' άπάνευ&ε πόνων'ίοαν, ιΐλλ' αραχαί των

πολλοί γαΊαν ερευ&ον • όρώρει δ' αιπίς ολε&ρος,

βαλλομένων ίχάτερ&ε. λνγρή δ' έπετέρπετ Ενυώ 4α5

δηριν έπιχλονέοναα, χαοιγνήτη Πολέμοιο*

χαί νύ χε δή, ρήξαντο πύλας, χαί τείχεα Τροίης

Λργείοι, μάλα γαρ σφιν άάαπετον επλετο χάρτας,

ύμή αρ' αιφ' έβόηαεν άγαχλ^ιτος Γαννμήδης,

ονρανοίι εχχατιδών μάλα γαρ περιδείδιε πάτρχ • 43ο

Ζείι πάτερ, ει έτιόν γε τεης εξ είμί γενέ&λης,

σ,ίσι <5 υπ έννεαίχαι λιπών εριχνδέα πάτρην,

ϊ'αά μετ ά&ανάταιοι ,. πέλει δέ μοι αμβροτος αιών

τω μεν νϋν έοάχουοον, άχηχεμένου μέγα &νμϋί•

ου γάρ τλήσομαι ίίατυ χαται&όμινον προοιδέο&αι, 435

ονδ' αρ' άπολλνμέιην γενεην έν δήίοτητι

λινγαλέη, της ο 'υτι χερειότερον πέλει αλγος.

σοί ίέ χαί ει μέμονε χραδίτ) τάδεμηχανάαο&αι,

ιξξον ι'μεί άπο νόαφιν . έλαφρότερον δέ μοι αλγος

εααεται, %ν μή έγώγι μετ' ομμααιν ολαιν ί'ίωμχι' 44ο

ζΜο γάρ οίχτιατον,, χαί χϋντατυν, όππότε πάτρην

δνομενέων πάλάμτ)σιν έρειπομένην τις ϊδηται.

Ή ρ'α, μέγα σηνάχων Γαννμήδεος άγλαάν ηνορ•

χαίτότ αρα Ζείς αντός άπειρεαίοις νεφέεαοι

ναλεμέως έχάλνψε χλνιήν Πριάμοιο πόληα- 445

ιβλόν&η δέ μάχη φ&ιαίμβροτος, ουδέ τις αυτωτ

έξιδέεαι έπι τείχος 'ίτ' εο&ενεν, ί)χι τέτνχτο •

ιαρφέαι γάρ νεφέεοσι διηνεχέως χεχάλνπτο.'•

υμφί δ' αρα /?ρο>ταί τε, χαί άατεροπαι χτυπέοντο

ούξανό&εν Ααναοί δέ Αιός χτίπον είααίοντες, 45β
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θάμβεον ίν δ' αρα τοΤσι μέγ' ίαχε Νηλέος νίός•

\ί! χλντοί Άργείων αημάντορες, ούχ 'έτι νοίίν

ΐααεται ίμπιδα γνία, Αιός μέγα &αρααλέοισι

Τρωαίν άμύνοντος ' μάλα γαρ μέγα πημα χνλί>δα

455 ΐ/">' ' **λ' άγε &αττον ίάς επί νηας ιόντες,

πανοώμεα&α πόνοιο, χαί άργαλέοιο χνδοιμον,

μη δή πάντα; ενιπρήσχ μάλα πιρ μενεαίνων.

τοίσιν μεν τεράεααι πι&ώμε&α ' τω γαρ ίοιχεν

πάντας έπιπεί&ια&αι, έπη μάλα φέρτατός ίστιν

46ο ίφ&ίμων τε τ&εών, όλιγαα&ενέων• τ άν&ρώπων.

χαί γαρ Τιτήνεααιν υπερφιάλοισι χολω&εις,

ούρανό&εν χατέχενε πνρός μένος• η δ' υπένιρ&εν

χαίετο πάντο&ε γαία • χαί ωχεανοί πλατύ χενμα

ϊζεεν εχ βνααοίο, χαι ές πέρατ αχρις ίχέα&αι•

^465χ<μ ποταμων τέροοντο ρααί μάλα μαχρά ρεόντων

δάμνατο δ' όππόαα φΰλα φιρέσβιος έτρεφε γαία,

ήδ' οαα πόντος ίφιρβεν άπιίριτος, ήδ' δπόα νοιυξ

άενάων ποταμων 4πί δέ οφισιν ααπετος αί&ήρ

τέφρτ) ύπεχρνφ&η χαί λιγννί' τείρετο δέ χ&ών.

ίηο τοίίνεχ έ^ώ δείδοιχα Αιυς μένος ηματι τωδε.

άλλ' ίομεν ποτί νηας, έπεί Τρώεαοιν άρήγει

σήμερον αύτάρ επειτα χαί ήμέν χϋδος ορέξει•

αλλοτε γάρ τε φίλη πέλει ηώς, αλλοτε δ' έχφρή'

χαί δ' ουπω το> μοίρα διαπρα&ίειν χλντόν ααιν,

Ιγ5 εί έτεόν Κάλχαντος έτήτνμος ίπλετο μϋ&ος,

τόν ί)α πάρος χατέλεξεν δμηγερέεααιν Άχαιοίς,

δηωααι Πριάμοιο πάλιν δεχάτω ενιαντω.

ΙΙς φάτο • τοί 5' άπάνεν&ε πιριχλντόν αστν 1•-

ιτ,οντεί,
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χάαααντ* έχ πολέμοιο, Αιός ιρομέοντες όμοχλήν

άιίοι γαρ πεπί&οντο παλαιων 'ίστορι μύχίων. 48υ

άλ£ ουδ' ώί άμέλησαν άποχταμένων ένί χάρμτ) '

άλλά σφέας τάρχνααν, άπο ητολέμου έρνσαντες.

ον γαρ δή χείνους νέφος αμφεχεν, αλλά πόληα

νψηλήν, χαί τέίχος άνέμβαιυν, ώ πέρι πολλοί

Τρώιαν ν'ιες άρηί, χαί Άργείων, έδάμηααν. 485

ίλ&όντες δ' έπί νηας, άρήία τεύχέ 'έ&εντυ,

παίραχόνιν, χαί 'ιδρωτα, λύ&ρον τ άποφαιδρύναντο,

χνμαοιν έμβεβαωτες ένρρόον Έλλησπόντου.

Ήέλϊος ί° άχάμαντας ίποζοφον ίήλαοεν ίππονς•

9υξ δ' έχυ&ηπερί γαΊαν, άπέτραπε δ' άνέρας 'ε'ργων ' 4<)<

Άργέίοι ό° Άχιληος ε'ύπτολέμον &ραονν νια

ίοοιτοχψ τίεαχον • δ δ' εν χλιαίτ/αιν άνάχτων

δαίρντο χαγχαλόων χάματοςδέ μιν οντι βάρννιν,

οινιχά οί στανόεντα Θέτις μελεδήματα γνίων

έξέλετ , άχμήτω δ' έναλίγχιον ειοοράαο&αι 49Λ

ιεΐιξεν. δ δ' έχ δόρποιυ, χορεααάμενος χρατερόν χηρ,

ίς χλισίην άψίχανεν ίοίι πατρός, 'ίν&α οί ύπνος

άμφ.εχύ&η• Λαναοί δέ νεων προπάροι&εν ίανον,

αίέν αμειβόμενοι φνλαχάς• φοβέοντο γάρ αίνως, -

Τρώω,ν μή ποτε λαός, η αγχεμάχων έπιχούρων, 5οο

ν>ήας ένυιρήσΎ) , νόατον δ' άπο πάνταςάμέροτ).

κς δ' α'ύτως Πριάμοιο χατά πτόλιν ί&νεα ΤρώωΨ

άμφί πόλας χαί τεΊχος άμοιβαδόν υπνώεαχον,

Ζΐργείων ατονόεαααν υποτραμέοντες όμοχλήν.
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ΚΟΙΝΤΟΥ ,

ΤΩΝ ΜΕ Θ Ο ΜΗ Ρ Ο Ν'

Β ΙΈ Λ Ι Ο Ν Θ.

£•]μος δ' ηνντο ννχτυς άπο χνέφας, ιγρετο δ' ηώς

ίχ περάτων, μάρμαιρε δ άπείριτος άαπετος αί&ήρ'

δή ιότ άτειρέες ν'ιες έία&ενέων ?Αργείων

άμπεδίον πάπταινον ϊδοντο δέ Ιλίου αχρην

5 άννέφελον, χ&ιζόν δέ τέρας μεγα &ανμάζεαχον.

Τρωες δ' ονχ ϊτ' εφαντο προ τείχεος αίπεινοίο

• ατήμεναι εν πολέμω• μάλα γαρ δέος ελλαβε πάντας.

Άντήνωρ δ' έν τοίαι, &εων ηρήσατ αναχτι•

Ζεϋ, "ίδης μεδέων, ηδ' ονρανου αίγλήεντος,

10 χλϋ&ί μεν ενχομένοιο, χαί οβριμον ανδρα πόληος

Ίρέψον όφ ,ημετέρης, ολ6α φρεαί μητιδωντα•

εϊχΡ ο•/ Άχιλλεός έστι, χαί ου χίε δοψ Ά'ιδαο,

είτε τις αλλος ^Αχαιός, άλίγχιος άνέρι χείνω.

λαοι γαρ χατά αοτν &εηγενέος Πριάμοιο

ι5 πολλοί άποφ&ινύ&ανσι, χαχοϋ δ' ού γίγνετ ερωή,

αλλά φόνος τε , χαί οιτος επί πλέον αιεν άέξει.

Ζεί> πάτερ, ουδέ νύ οοί τι δαϊζομένων υπ' ΆχαιοΊς

μέμβλεται, άλλ' Άρα χαι σύ λελαομένος νιος ίοίο

Λαρδάνον άντι&έοιο μέγ' ίϊργείοισιν αρήγεις.
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αλλά οοι εί τύδε &νμός ενί χραδίχ μενεαίνει, αο

Τρωας υπ' Άργείοιαιν οίζνρως άπολίαααι,

ϊρξον ίίφαρ , μήδ' ίίμμι πυλυν χρόνον ΐ'Χγεα τιίιχι.

Ήφα,μέγ ευχόμενος• τοϋ δ εχλνενονραιό&ιΖιός•

χαί τύμενα'ιφ έτέλεοσε• το δ ονχ ημελλε τελέσσειν.

δή γάρ οΙ χατένεναεν, οπως από πολλοί δλωνται ^5

Τρωις δμως τεχέεαοι . δα'ίφρονα δ νί' Άχιληος

τρϊφέμεν ου χατένεναεν άπ ιύρνχόροιο πόληος,

άλλά έ μαλλον εγειρεν, έπιί νυ ί &νμος αηύ/ιι

ηρα φέρειν χαί χνδος ένφρονι Νηρη'ίνχ.

Καίτάμέν ως όίρμαινε&εων μέγα φέρτατος αλλων •$ο

μεααηγίς δέ πόληος 'ιδ' ενρέος Έλλησπόντου,

Άργείοι χαί Τρωες άποχταμένους ένί χάρμ#

χοίίον δμως 'ίπποιαι ' μάχη δ έπέπαντο φόνοιο,-

ο'ύνεχα δή Πριάμοιο βίη χήρνχα Μενοίτην

εις Αγαμέμνονα πέμφε, χαί ίίλλους πάντας Αχαιους, 35

λισσόμενος νέχνας πνρί χαίεμεν • οί δ' έπί&οντο,

'αίδόμείοι χταμένους • ον γάρ αφιαι μηνις όπήδει.

ημος δέ φ&ιμένοισι πνράς έχάμοντο &αμειάς,

δή ρα χδτ Άργείοι μεν έπί χλιαίας αφίχοντο•

Τρωες δ' ές Πριάμοιο πολνχρίοοιο μελά&ρα, 46

άχνύμενοι μάλα πολλά δεδουπότος ΕΪρυπύλοιο•

τόν γάρ δή τίεαχον ΐοον Πριάμοιο τέχεααι•

τοννιχά μιν τάρχνααν , άποχταμένων ίχάς αλλων,

<ίαρδανίης προπάροι&ε πνλης, ο&ι μαχρά ρέε&ρα

δινήεις προ'ίησιν, άεξόμενος Α)ας νμβροι. 45

Τίύς δ' αυτ Άχιληος άταρβέος ίχετο πατρος

τύμβον ες εύρώεντα• χύαεν δ' ογε, δάχρνα χενων,

ατήλην ιυποίητον άποφ&ιμένοιο τοχηος•
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καϊ ρα περιστινάχων, τοΊον πού μϋ&ον εειπε••

5ο Χαίρε πάτερ, χαίϊνιρ&ιχατάχ&ονός• ούγάρεγωγι

λήσομαι οίχομένοιο αέ&εν πού δωμ ΑΧδαο.

ως εί&ε ζωόν οι μετ Άργείοιοι χίχανον •

τω χε τάχ' άλίήλοισι φρένας τερφ&έντ ένί &νμω,

Ίλίον έξ ιερης λψοαάμε& ααπιτον ολβον •

55 νυν δ' ουτ αρ•αύ γ εαέίδεςεόντέχος, ούδέ σ εγωπερ

είδον ζωόν Ιόντα, λιλαιόμενός πιρ 'ιδέο&αι.

. αλλά χαί ως , αέο νόαφι, χαί εν ψ&ιμενοηειν εόντος

αόν δόρν, χαι τεάν νια μέγ' εν δα'ί πεφρίχαοι

δνσμηνέες• Λαναοι δέ γεγη&όχες ειοορόωοι

6ο οοί δέμας ηδέ φνην έναίίγχιον, ηδέ χαί έργα.

"Ω,ς ειπών, από &ερμόν όμόρξεαο δάχρν παρειων

βη δέ &οως έπί νηας υπερ&ύμοιο τοχηος,

ούχ οιος' αμα γάρ οί 'ϊααν δνσχαίδιχα φωτες

Μνρμιδόνων • Φοίνιξ δ' δ γέρων μετά τοίαιν όπήδει,

65 ίνγράν άναοτενάχων περιχνδέος άμφ Άχιληος.

νΰξδ? έπί γαίαν 'ίχανεν, έπέααντοδ' ονρανόν αοτρα'

οί δ' αρα δορπήααντις, ελον&' υπνον ' "γρετο δ' ηωΐ

Άργεΐοι δ' αρα δϋααν εν 'ίντεαι• τηλε δ απ αυτων,

αίγλη μαρμαίρεαχεν, ες αί&έρα μέχρις ίοΰσα.

ηο χαί ρα &οως εχτοο&ε πνλάων εααενοντο

πανανδίΐ), νιφάδεαοιν έοιχδτες, αί τε φέρονται

ταρφι'ες έχ νεφίων , χρνερϊ) υπό χείματος ωρτ) '

ώί οί γ έξεχέοντο πρδ τείχεος, ώρτο δ' αυτή

αμερδαλέη ' μέγα δ' αίσ πιριατεναχίζετ ιόντων•

^5 Τρωες δ' εντ' έπύ&οντο βοήν, χαί λαόν ίδονιο,

&άμβ<ησαν • πίίαιν δέ χατεχΜο&η χέαρ ενδον,

πότμον δίομένων περί γα^ί'ε\ρ% ως, έφαάν&ιι
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λαός δνσμενίων χαναχίζε δέ τιίχηχ φωτων

*ιννμένων αμοτος δέ χννίαααλος ωρτο ποδοΐίν.

χαί τότ αρ ηε &εων τις υπό φρένας ΐμβαλε &άροος§ο

ώηίφόβω, χαί &ηχε μάλ' άτρομον, ηε χαί αΰτόΐ>

ΊΗιμός εποτρίνεαχι ποτί χλάνον, οφρ άπό πάτρηί

δνσμενίων άλεγεινόν υπ ιγχέί λαόν όλέααβ'

&αρσαλέον δ' άρα μϋ&ον ενι Τρώεααιν εειπεν •

Λ φίλοι, ει δ' αγε &νμόν άρη)ον εν φρεαί &'έα&ε, 85

μνηαάμενοι, ατονόεντος οαα πτολέμοιυ τιλευτη\

άλγε έπ άν&ρώποισι δορνχτητοιαι τί&ηαιν. ,

ου γαρ Άλεξάνδροιο πέλει πέρι μοϋνος άε&λος,

ο'δ' Ελένης, αλ£ ϊστι πιρί πτόλιός τε, χαί αϋτωτ,

ηδ' άλόχων, τεχέων τε φίλων, γτραρων τε τοχηων( 9°

κάαης τ άγλαιης, χαί χτήσιυς, ηδ' ερατεινής

γαίης, η με δαμέντα χκιά χλόνον άμφιχαλύψοι

μαλλον, ί) ά&ρήσαιμι φίλην υπό δούρατι πάτρητ

δναμενέων ού γάρ τι χαχώτερον ελπομαι άλλο

πημα μετ άν&ρώποιαι οίζνροιαι τετύχ&αι, $5

χοννεχ' άπωαάμενοι στυγερόν δέος, άμφ εμέ πάντι(

χαρτύνααίβ έπι δηριν άμείλιχον ον γάρ'Αχιλλεΰς

ζωός έ'&-' ημίν α,ντα μαχήσεται , υννεχ ίιρ' αυτόν

ανρ όλουν χατέδαψε• πέλει δέ τις αλλοί 'Αχαιων,

ος νυν λαόν αγειρεν. ίοιχε δέ μήτ Άχιίηα ίοο

μήτε τιν' άλλον Άχαιόν ϋποτρομέειν, πιρί πάτρης

μαρναμένους ' τω μή τι φιβώμε&α μωλον Λρηος,

ιΐ χαί πολλά πάροι&εν άνέτλημιν μογέοντες.

ΐ ουπω τόδε ο'ίδατ ανά φρέναί., ως άλεγεινοίς

άνδράαιν εχ χαμάτοιο πέλςι &αλίη τε, χα'ι ολβος, ιοί

«χ <5' άρα λενγαλέων άνέμον, χαί χείματος •ιινον,
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Ζεί•ς Ιπάγει μερόπεασι δι ψρος ενδιον ημαρ,

ιχ τ δλαης νούσοιο πέλει α&ένος, εχ τε μό&οιο

ιιρήνη1 τά δέ πάντα χρόνω μεταμείβεται ίρ•/ιχ.

ιιο Ιις φάτο• τοί δ' ές'Άρηα, μεμαύτες, έντϋναντο

έσσνμένως• χαναχή δέ χατά πτόλιν ϊπλετο πάντη,

μωλνν ες ΐιλγινόεντα χορνααομένων ,αίζηων.

ίν& αρα τω μεν ίίχοαις υποτρομέοναα χνδοιμον,

ίντε άποιχομένω παρανηεε δαχρνχέονσα '

1 15 τω δ αρα νήπιοι ν'ιες, έπειγδμενοι περί πατρι

τεύχεα πάντα φέρεαχον 5 δέ σφιαιν άλλοτε μένπον

αχνυτ νδνρομένοις• οτέ δ' ϊμπαλι μειδιάααχεν,

παιαίν αγαλλόμενος• χραδίη δέ οί εν δα'ί' μίίλλον

ωρμαινεν πονέεα&αι Ιπερ τεχέων η , χαί αντοϋ.

ιαο άλλω δ' αυτε γεραιός επισταμένες παλάμχαχν

άμφετί&ει μιλέεαοι χαχης άλχϊήρια χάρμηί,

πολλά παρηγορέων φίλον νίέα, μηδετί ιϊχειν

ίν πολέμω' χαι στέρνα τετνμμένα δειχνυε παιδι,

ταρφέα σηματ εχοντα παλαιης δηίοτ~μος.

ιι5 Άλ£ οτε δ>) μάλα πάντες εν ίντεαι &ωρήχ^ηαα>>

α.οτευς έξεχέοντο, μέγ ίέμτνοι πολέμοιο

' λενγαλέον ταχέεααι'δ' ίψ ίππψσαιν ορονσαν

ίππψς• πεζοίσι δ Ιπέχραον ί&νεα φωτων

ίίρμααι δ αρμα& 'ίχοντσ χαταντιον: εβραχε δέ χ&υ>7

ΐ3ο ι'ϊ μό&ον έσανμένων επα'ΰτεε δ' ο'ιαιν εχαοτος

χεχλόμενος• τοι δ αιψα αννηίον άμφί δ ίίρα αφι

Χεύχε επεαμαράγησε' μίη δ εχάτερ&εν ά'ντή

λενγαλέη• τά δέ πολλά χϊοώς ποτέοντο βέλεμνα,

βαλλόμεν άμφοτέρω&εν υπ εγχεί δ άσπίδες άνδρω•

(35 &εινόμεναι χτυπέιαχον άάαχετον αί δ' υπ'~ αχόντων,
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χαι ξιφέων ' πολέες δέ χαί άξίνχσι &οΐίαιν

ανέρες ουτάζοντο • φορόνετο δ' ϊντεα φωτων

α'ψατι. Τρωίάδις Β' άπο τείχεος έσχοπίαζον

οιζηων ατονόεντα μό&ον • πάστοι δέ γνία

ετρεμεν, ενχομένι)αιν υπέρ τεχέων τε, χαί ανδρων, ι4ο

>)ίι χααιγνήτων πολιοί δ' 'άμα τρσι γέροντες

ει,οντ εισνροωντες• εχον ο υπό χήαεαι •σνμον

παίδων άμφί φίλων • Έλένη δ' ένί δώμαοι μίμνεν

οίη αμ άμφιπόλοισιν 'ίρνχε γαρ αοπετος αίδώς.

Όίδ άμοτονπονέοντο προ τείχεος• άμφιδίΚηρις ι45

γη&εον • ουλομένη δ' έπαϋτεεν ιεμφοτέροιαι

μαν.ρόν'Έρις βοόωαα• χόνις δ' έρν&αίνετο λί&ρι»

ηεινομένων όλέχονιοδ' ανά χλόνον ίίλλο&εν αλλος.

"Εν& αρα /Ιη'ίφοβος χρατερόν χτάνεν ηνιοχηα

—• — Ίππααίδην. δ δ' αφ αρματος αίψηροίο 1 5ο

'>οιπεν άμφί νέχνσσιν ' αχος δέ οί ίοχεν αναχτα '

δείδιε γαρ μη δή μιν εφ ηνία χείρας εχοντα

νίός έυ'ς Πριάμοιο χαταχιείνΎ)αι χαί αυτόν,

αλλά οι ονχ αμέλησε Μελάν&ιος , αλλ επί δίφρον

άλτο&οως• ίπποιαι δ ϊχέχλιτο μαχρά, τινάαοων 1 55

ιύληρ', ουδ' ίχε μάατιν 'έλαυνε δέ δούρατι &είνων.

ζα\τους μέν Πριάμοιο πάίς λίπεν •ίχετο δ' αλλων

ίς πλη&ϋν • πολέεααι δ' όλέ&ριον ωπαοεν ημαρ

Ιαανμένως• όλοϊ\ γάρ άΊίγχιυς αίέν αέλλχ,

&αρααλέως δη'ίοιαιν επέρχετο• τοϋ δ' υπό χεραί ι6ο

μνρίοι έχτείνοντο• πέδον.δ' εοτείνετο νεχρων.

'Λςδ'οτ άν ονρεα μαχρά &ορών είςαγχεα βήαοης

δρυτόμος έγχονέων, νεο&ηλέα δάμναται νλην,

Ζν&ραχας οφρα χάμβαι, χαταχρίψας υπύ γαίαν
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1 65 σί•ν πνρί δούραταμαχρ,ι, τα δ' αΧΧο&εν αλλα χοα&η

πρωνας υπερ&ε χάίνψαν, άνήρ δ' έπιτέρπεται εργ%

ως αρα Ληίφόβοιο &οτις υπό χεραίν Άχαιοί

ίλαδόν όίλύμενοι, περιχάππεαον άλλήλοισι•

χαί ρ οί μεν Τρώεααιν όμέλεον οι δ' εφέβονιο

>•Ιοεύρόν έπίαάν&οιο ρ'όον *>ύί δ' ύδατος είαω

Λψφοβος σννέλαοαε, χαι οϋ* άπέληγε φόνοιο.

ως δ' δπότ 'ιχ&νόεντος επ' ?,όαιν Ελλησποντο*

δίχτνον έξερίωαι πολύχμΎβοι αλιηες,

χολπω&έν, ποτί γαίαν, ϊοω δ' άλός είαέτ έόντο(,

«75 ε>&όρτ) αίζηος, γναμπτόν δόρν χεραί μεμαρπώς,

αίνόν'έπί ξιφιοι φέρων φάνον, αλλο&ε δ' άλλο'

Ιάμναται, ον χε χίχχοι, φάνω δ' έρν&α)νεται υδωρ

ως τον ίπαί παλάμρσι περίΖάν&οιο ρέε&ρα

α'ίματι φοινίχ&φιαν • ίνκηείνοντα δέ νεχροί.

»8ο Ούδέ μένουδ' αρα Τρωες άναιμωτίπονέοντο,

άλλά σφέας έδάίζεν ΆχΛΧέος οβριμος νης

άμφ' ίίλλτιοι φάλαγξι• Θέχις δέ πον είοορδωαα,

τίρπετ έψ' νΙωνώ, 'όοον αχνντο Πηλείωνι.

τοδ γαρ. υπό μελίχ πουλός οτρατός έν χονίχαι

»85 πίπτεν δμΖ>ς ίπποισιν δ δ' έοπόμενος χεράίζεν

'ίν&' Άμίδην έδάίξε περιχλντόν, ος ρά αί 'ίππω

ίζόμινος αυνέχνρσε,χαί ονχ άπόνητ' ερατεινής

Ιππααίης• δή γάρ μιν υπ εγχεί τύψε φαεινξ

ές νηδύν αίχμη δέ ποτί ράχιν έξεπέρηαεν •

ι$οΐγχατα δ' έξεχύ&ηααν • ϊίεν δέ μιν ούλομΐνη Κη9

έαονμένως, •ίπποιο &οοϋ παρά παααι πεαόντα.•

(ΐλι δ' αρ' 'Λσχάνιόν τε, χαί Οίνοπα• τόνμέν Ιλάοοο

' δ,ονρί μέγα ατομάχοιο ποτί στόμα• τόνδ' ίπόίαψί"
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καίριος ϊν&α μάλιστα πέλει μόρος άν&ρώποιαιν.

"λλους δ' εχτανεν αϋ&ις, νσουςχίχε. τίςχιν εχείνους ιρί

άνδρων μυ&ήσαιτο χατά χλόνον, οααοι 'όλνντο

χεραί Νεοπτολέμοιο1 χάμεν &έ υί οίίποτε γνΊα.

ί>ς δ' όπότ αίζηων τις άγρω ενί τηλε&άαντι,

παν ημαρ χρατερϊ)σι πονηαάμενος παλάμτ)αιν,

ες γαίαν χατέχενεν απείρονα χαρπόν έλαίης 300

ράβδω 'επισπέρχων, εχάλνψε δέ χ&ρον υπιρ&εν

ως τοίι υπαι παλάμχοι χατήριπε πονλίς ύμιλος.

Τυδείδης δ ετέρω&εν, έ'νμμελίηςτ Αγαμέμνων,

αλλοι τ' εν ΑαναοΊαιν άριστψς πονέοντο

προφρονέως ανά δηριν άμείλιχον ; ουδέ μεν εο&λοίς ιο5

Τρώων ηγεμόνεασι δέος πέλεν, άλλά χαί αϊτοί

εχ &νμοΊο μάχοντο , χαι άνέρας αίεν ίρνχον

χαζομένους• πολέες δέ χαί, οίχ άλέγοντες άναχτων,

{χ πολέμοιυ φέβοντο, μένος τρομέοντες Αχαιων.

Όφέ δ' αρ είαενόηαε περί προχοίβι Σχαμάνδρου ι\ο

δλλνμένους Ααναοός χρατερός πάίς Αιαχίδαο

αίέν έπαοαντ'έρους• λίπε δ' ουςπάρος αντόςεναιρεν,

φεύγοντας προτί αοτν, χαί Αυτομέδυντι χέλευεν

χεία' έλάαν, οΛ πονλός έδάμνατο λαός Αχαιων,

ιντάρ ογ' αίψα πί&ηαε, χαί ά&ανάτων μένος ίππων 3ι5

ιεύεοχεν μάατιγι ποτί χλόιον • οι δ' επέτοντο -

$ίμφα διά χταμένων, χρατερόν φορέοντες αναχτα.

οίοί δ' ες πόλεμον ψ&ιοίμβροτον ερχεται "Αρης,

ίμβεβαώς ιπποισι^ περιτρομέει δ αρα γαία

ιαανμένον, χαί &εία περί στέρνοιαι &εοίο 220

τεύχη επιβρομέονοιν, ϊνσν πνρί μαρμαίροντα ' \

τοίος Άχιλληος χρατεροϋ παίς ηίεν αντην
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{α&λου /Ιηίψόβοιο . χόνις δ' έπαείρετο πολλή

ίππων άμφί πύδιαοιν, ίδών δέ ριν ίίλχιμος άνήρ

' Μί> Λύτομέδων, ένόηαεν 'ότις πέλεν αίψα δ' ίίναχτι

τοίον επος χατέλεξε, περιχλντόν ανδρα πιφαύσ-χων '

*Λ ανα% /Ιψφόβοιο πέλει στρατός, τ)δέ χαι αυτός,

σεΊο πάροι&ε τοχη' ος υπέτρεμε ' νϋν δε οί εα&λόν

τ) &εός, η δαίμων τις υπό χραδίψ βάλε &άραος.

»5ο 'Λςαρ'εφψ τόν δ'οντι προσίννεπεν,.άλλχ'ίτι μαλλον

ιππους ώτρύνεαχεν ελαννίμεν, οφρα τάχιστω

όλλνμένοις ΑαναοΊσιν άειχέα πότμον άλάλχοι. -

άλλ• οτε δ>) ρ' άφίχοντο μάλα σχεδόν άλλήλοιαι,

δή τότε Αψφυβος, μάλα πιρ χατέων πολέμοιο,

ι35 ϊστη, οπως πνρ αινόν,νίί υδατος έγγός •ίχηται•

&άμβεε δ' είοορόων χρατερόφρονος Λιαχίδαο

'ίππους, ηδί χαί νια πελώριον , ούτι τοχηος

μείονα• του δ' αρα &νμός υπό φρεαιν ώρμαίνεαχεν

αλλοτε μεν ψενγειν, ότί δ' άνέρος ίίντα μάχεο&αι.

α4ο ως δ' υτε αυς έν ορεοσι νειηγενέων από. τέχνων

&ωας άπαααείχαι, λέων δ' ετέρω&ι φανείη.

ϊχπο&εν {οανμενος, τον δ' ίσταται ίίσπετος ορμή'

ούτε πρόαω μεμαωτος ίτ' έλ&έμεν, οί,Ί αρ οπίσοω,

&ήγει δ' άφριόωνιας υπό ραΟμυίοιν οδόντας•

ί45 *"ϊ νίός Πριάμοιο σνν 'άρμααι μίμνε χαι ίπποις,.

πορφύρων φρεοί πολλά, χαι άμφαφόων δόρν χερσί.

τόν δ' υίυς πρααέειπεν άμειλίχτον'-4χιληος •

Βριαμέδη, τι νν τόαοον ι'π' Άργείοισι μέμτρ>α(

χειροτέροις, οί, οιίο περιτρομέοντες όμοχλήν,

ι5οψεύγον έπεαανμέι'οιο, σύ δ' ηλπεο πολλόν αριστος

εμμεναι1 άλλά οοι ιίπερ υπό χραδίτ) μένος ίαύν.
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ημετερης πειρηααι ανα χλονον ασχετου αιχμης.

Λς ειπών, οΊμηαε λέων ώς ίίντ ελάφοιο,

ίμβεβαώς ίπποισι χαι αρμααι πατρός ίοίο •

%αί νύ χέ μιν τάχα δονρί ανν ηνιόχω χατέπεφνεν, β55

« μή οί μέλαν αιψα νέφος χατέχευεν Άπόλλων

ίχπυ&εν Ουλύμποιο, χαί έξ όλοοίο μύ&οιο

ί'ιρπααε, χαί μιν ε&ηχε ποτί πτύλιν • ί\χι χαί ιίλλοι

Τρωες εααν φ)ύγοντες. δ δ' ες χινει)ν δόρν τύιρας

ήέρα Πηλείδαυ παις, τοΊον φάτο μν&ον• α6θ

Λ χίον έξήλνξας έμόν μένος• ουδέ οοι ι'.λχή

ίεμένω περ αλαλχε • &εων δέ τις οαο εχάλνψε,

νυχτα βαλών χα&ίπερ&ε• χαί έχ χαχότηιος ερύξας.

ΧΙς αρ 'ίψη' δνοφερόν δέ νέφος χα&ύπερ&ι

Κρονίων,

ιυτ ομίχλην, διέχευε. λύ&η δ' εις ήέρα μαχρήν' α65

αυτίχα δ έξεφάνη πεδέονγ χαί πάσα περί χ&ών •

Τρωας <5' είαενύησιν άπόπρο&ι πολλοι> έόντας

αχαιχς άμφί πύλ^σιν εβη δ? ίίρα πωτρί έοιχώς

αντία δυυμενέων , ο•ί μιν φοβέοντο χιόντα.

ηντε χνμ άλεγεινύν έπεαονμενον τρομέοναι 37°

νανται, οτ έξ άνέμοιο διεγρόμενον φορέηται .

ινρύ μάλ', νψηλόν τε, μέμχνε δέ λαελαπι πόντος"

<»ς, τον έπερχομένοιο, χαχόν δέος αμφεχε Τρωας•

τοίον $-' 'ίχφατο μϋ&ον, έποτρϋνων, 'ετάροιαι•

Ιίλντε φίλοι, χαί •&άροος ενι στή&εααι βάλεα&ε άι$

ατρομον, ο)ον ΐοιχε φορήμεναι άνέρας εα&λους,

νίχην 'ιεμένους εριχυδέα χεραίν άρέα&αι,

"αι χλέος εχ πολέμοιο δναηχέος• αλλ' αγε &νμόν

Ήαρ&έμενοι , πυνεώμείΐ ϋτείρ μένος, εισόχε Τροίη$
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>δο πέροωμιν χλντον αατν, χαί έχτιλέαωμεν έέλδωρ '

αΙδώς γαρ, μάλα πολλϋν έπί χρόνον εν&α μένοντας,

ίμμιναι άπρήχτους, χαί άνάλχιδας, ο'ια γνναίχας '

τε&ναίην γαρ μαλλον, η άητόλεμος χαλεοίμην.

"ίίς φάτο • τοί δ' ετι μάλλον ες "Αρεος εργον ϋροννα»

»Λ5 &αρααλέως, Τρώεααι δ' έπέδραμυν οι δέ χαίαντοι,

ποοφρονέως μάρναντο περί πτόλιν '- όίλλοτι δ αντι

ενταα&εν πνλέων «πο τείχεος• ουδ άπέληγε

δεινός 'Αρης, Τρώων μεν ειλδομένων απιρίτξαι

δνομινέων οτρατόν αίνόν, είο&ενέων δ Άργείων

»90 αατν διαπρα&εειν • όλοι) δ' εχε πάντας οίζυς.

Καί τότε δι) Τρώεσσιν άρηγέαενα* μενεαίνων,

εχ&οριν Ούλύμποιο, χαλνψάμενος νεφέεαοι,

Λητο'ίδης• τον δ' αίψα &ααί φορέεαχον άέλλαι

τενχεοι χρνσείοισι χεχαομένον άμφί δέ μαχραί

25.5 μάρμαιρνν χατιόντος ίσον ατεροπΐ^αι χέλεν&οι'

άμφί δέ οί γωρντός επέχτυπεν • εβραχε δ' αι&ήθ

&εοπέσιον, χαί γαΊα μέγ' Χαχεν, ίνθ-' άχάμαντας

&ηχε παρ» Σάν&οιο ρόον πόδας • εχ δέ βοήαας

αμερδαλέον, Τρώεοσι&ράαοςβάλε,δε'ίμαδ' Άχαιοίζ,

ίοο μέμνειν αιματόιντα χατά χλόνον. ου δ Ένοοίχ&αν

οβριμος ήγνοίηαε• μένος δ' έπέπνιναεν ΑχαιοΊς

ϊ)δη τειρομένοισι • μάχη δ' άίδηλος έτύχ&η

α&ανάτων βονλ^οιν ' ολοντο δέ μνρία φίλα

αίζηων ίχάτερ&ε. χοτιααάμενος δ' αρ' 'Δπόλλων

5ο$Άργιίοις, ώο)Ηοανε βαλπν &ραοόν υ'ι' Άχιληος

αντου, οπον χαί πρόο&εν Αχιλλέα• τον δ ίίρα&νμότ

οιωνοί χατέρνχον άριατερά χεχληγωτες,

αλλα τ£ σήματα πολλά, χόλος δέ οί οίχ ϊτ ίμιλλι
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πεί&εα&αι τεράεααι. το δ' ού λά&ε Κνσνοχαίτην,

Φρι &εαπεοίτ; χιχαλνμμένον • αμφι δέ ποοοί, 3ιο

ηαοομένοιο άναχτος, ερνμνή χίνντο γαία '

τοίον <5' εχφατυ μυ&ον , έελδόμενός μιν ερύξαι •

Ιοχε τίχος, χαί μή τι πιίώριον ν'ι Αχιληος

χτιίνΐ]ς• ονδέ γαρ αυτος 'Ολύμπιος δλλνμένοιο

Ρ)&ήσΗ' μέγα <5' ίίλγος ίμοι, χαί πί)σι &εόίαιν 3ι5

ιοαεται είναλίοισιν , οπως πάρος άμφ' Ι4χιληα•

οϋ άναχάζεο δίον ές αί&έρα, μή με χολώ<ιχς,

α)ψα δ', άναρρήξας μεγάλης χ&ονός ενρύ βερέ&ρον,

αυτήν Ιλιον εί&αρ ίοΊς ίίμα τείχεαι παααν

-&ήαω υπό 'ζόφον εύρίν αχος δέ τοι ίοσεται αυτά. 320

Ώ,ς φά& . δ δ αζόμενος μέγ αδελφεόν οίο τοχηος,

Οιίαας τ' αμψι πόληος, έϋο&ενέιον &' ίίμα λαων,

χάοαατ' ές ούρανόν ενρύν δ <5° £<ί αλα• τοί δ'

ίμάχοντο,

αλλήλους ολέχοντες ' £ρις δ' επιτέρπετο χάρμιτ) •

μέαφ οτε δή Κάλχαντος υπ έννεοίχοιν Άχαιο\ 325

4' νηας χάαααντο , χαί ιξιλά&οντο μό&οιο.

ου γαρ δή πέπρωτο δαμήμεναι Ίλίον υίατν,

πρίν γε Φιλοχτήταο βίην ες ομιλον Λχαιων

ίλ&έμεναι, πολίμοιο δαήμονα δαχρνόεντος•

χα» τό μέν ηγα&έοιοιν επέφρασεν οίωνοίοιν, 33ο

ι;έ χαί εν απλάγχνοιοιν έπίδραχεν ού γαρ αίδρις

μαντοοόνης έτέτνχτο • &εός δ' ως χδεε πάντα.

Τω πίσννοι, ατονϋεντος άποιχόμενοι πολέμοιο,

Ατρείδαι πραέηχαν έϋχτιμένην πυτί Λημνον

Τνδέος οβριμον νία, μενεπτόλεμόν τ* ΌδνοΤια, 335

νψ &οχ. οί δ' α)ψα ποτί πτόλιν Ίίφαίστοιο

<2νΐΝτ. Γοϊτη. Ο
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ηλν&ον, Αιγαίοιο δια πλατύ χενμα &αλαοαης,

Αημνον ές άμπελόεαααν , οπη πάρος αινόν ολε&ρον

άνδράαι χονριδίοιαιν έμητίσαντο γνναίχες,

34ο εχπαγλον χοτέονσαι, επεί σφεας ουτι τίεαχον,

αλλά δμωίάδεοσι παρεννάζοντο γοναιξί

Θρψχίες> τάς δονρί χαί ηνορέχ χτεατισσαν, -

πέρ&οντές ποτε γαίαν άρψφίλων Θρψχων '

αί δέ μέγα, ζήλοιο πιρί χραδίτ/σι πεαόντος,

ΖΊά&νμυν άνοιδήααντο, φίλους δ' άνά δώματ άχοίτας

χτείνον άνηλεγέως ίπό χείρεαιν • ονδ' έλίησαν

χονριδίους πιρ έόντας• επεί φ ' άπαναίνεται ητορ

άνίρος ηδέ.γνναιχός, οτε ζηλήμονι νούσω

άμφιπίατ)• χρατεραί γαρ έποτρόνοχισιν άνίαι.

35ο άλ£ α'ίδε αφετέροιοιν έπ' ανδράαι πημ εβάλοντο

ννχύ μιτ), χαί παααν έχηρώααντο πόληα,

παρ&έμεναι φρεοί &νμ&ν άταρβέα, χαί μέγα χάρτας.

01 ό" οτε δήΛ~ιμνονχίον, ηδέχαί αντρονϊδυνον

λα'ινεον, τό&ι χείτο πάίς ίίο'ίαντος άγανον,

355 δι) τύτ ίίρα αφίαι &άμβος έπήλν&εν, εντ εοίδοντο

άνέρα λενγαλέι^οιν ιΛιατενάχοντ όδόν^σι,

χεχλιμένονοτνφελοίοχατ οΪ<5εοί• άμφί δ' αρ αυτω,

οαυνίαν πτερά πολλά περί λνχέεοοι χέχνντο '

αλλα δέ οί αννέραπτο περί χρϋί, χείματος άλχαρ

36ο λενγαλέον. δή γάρ μιν έπήν ΐλε λιμος άτερηης,

βάλλων αοχετον ιόν , 'όπηνόος, ι&ύνεαχεν

χαί τά μεν αρ χατέδαπτε , τα δ' ελχεος ούλομένοιο

άμφετί&ει χα&ύπερ&ε, μελαίνης ίίλχαρ άνίης•

αναλέαι δέ οι άμφί χόμαι περί χρατί χέχνντο

365 &ηρός 'όπως όλοοίο, τον άργαλέης δόλος αγρης
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μάρψτ) ννχτος ιόντα&οοϋ ποδός• ος δ' νπ' άνάγχης

τειρόμενο,ς, ποδός άχρόν άταρτηροΊοιν δδοϋαι

χόψας, εις 'εόν αντρον άφίχεται, αμφί δέ οί χηρ

τείρει δμοΰ λιμός τι, χαί άργαλέαι μελεδωναι.

"Λς τον υπό απέος ενρό χαχή περιδάμνατ ανίη ' 370

χαί οί παν μεμάραντο δέμας, περί <5' δυτέα μοϋνον

ρινός ίην, δλοή δέ παρηίδας αμφέχυτ1' αιχμή

λενγαλέον ρνπόωντος• άνιηρόν δέ μιν αίγος

δάμνατο• χοΊλαιδ' ίαχονυπ δφρϋοιν ανδρός όπωπαί

οινως τειρομένοιο • γόος δέ μιν ουποτε λείπεν, 5^5

ουνεχ' οι ίίχος ϊμελλεν ες δατέον αχρις ίχέα&αι,

πν&όμενον χα&υπερ&ε' λνγραι <5' υπέρεπτον άνίαι.

Λς <5' 'ότ επί προβολοι πολνχλνστοιο&αλάααης

πίτρην παιπαλόεαααν απειρεαίης άλός αλμη

οάμνατ', υποτμήγοναα μάλα στερεήν περ έοίααν, 58ο

&εινομένης δ ' αρα της, άνέμω χαι χύματι λάβρω,

Ζηραμά χοιλαίνονται υπό βρω&έντα &αλάααη('

ας του υπ'ιχνιον 'ίλχος άέξετο πυ&ομένοιο

ιοί από ατνφελοίο, τόν οί εννμύφξατ δδοίαι

ίνγρός χιδρνς, τόν φααιν άναλ&έα τε, ατνγερόν τ», 385

εμμεναι, όππότε μιν τέροχ περί χέραον ίόντοχ

ψίίυιο μένος ' τω χαι μέγα φίρτατον άνδρα

τέίρε δνααλ&ήτοιοιν υποδμη&έντ δδίνηαιν

έχ δέ οί ελχεος αίεν έπί χ&άνα λειβομένοιο

»&ιρος πεπάλαχτο πέδον ποίνχανδέος αντρον, 4οο

^ανμα μέγ άν&ρώποισι χαί ΐστερον έααομένοιαι.

χαί οί πάρ χλισίην φαρέτρη παρέχειτό γε μαχρή,

χυν πεπλη&νία ' πελοντο δ' αρ οί μεν έπ ίίγρην

οί δ' ές δναμενέας, τούς αμπεχι λοίγιον νδρον

Ο 2
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3ο5 φάρμαχον αίνομόροιο • πάροι&ε δέ υί μεγα τ<5ξον

χιίτο πέλας, γναμπτοίσιν άρ'ηράμενον χεράεααι,

χεραιν υπ άχαμάτχσι τετν/μένον Ήραχληος.

Τους <Ρ όπότ' είαενόηαε ποτί απέος εΰρϋ χιόντας,

εασνμένως οΊμηαεν έπ άμφοτέροισι τανύσααι

4οο άλγινόεντα βέλεμνα, χόλον μεμνημένος αίνου,

ο'όνεχά μιν το πάροι&ε μέγα ατα'άχοντα λίποντο

μουνον ίρημαίοισιν ίπ α\γιαλοΊαι &αλάααης.

χαί νύ χεν α)ψ ετέλεααεν α οί &ραοίς η&ελε&νμός,

εί μή οί ατονόεντα χόλον διέχευεν Ά&ήνη,

4ο5 άνέρας είαορόωντος δμή&εας. οί δίοί αγχι

ηλν&ον, άχννμένοιαιν έοιχότε• χαί ρά μιν αμφω

αντρου έσω χοίλοιο παρεζόμενοι εχάτερ&εν,

ίλχεος άμφ δλοοίο χαί άργαλέων δδυνάων

ί')ρνντ • αυτάρ δ τοίαιν έάς διεπέφραδ' ανιας.

4ιο οί 5ε ε &αραύνεαχον • εφαντο δέ οί λνγρύν ί'λχος

έξ δλοοΊο μόγοιο χα) άλγεος ίήσαα&αι,

ην οτρατόν είααψίχηναι Άχααχόν , ον ρα χαί αυτόν

φάντο μέγ άαχαλάαν παρά νήεαιν, ηδέ χαί'αύτονς

Άτρείδας αμα τοίαι • χαχνϋ δέ οί οντιν Άχαιων

4ι5 αίτιον εμμεν εφαντο χατά στρατύν, αλ£ άλεγεινάς

Μοίρας, ων ίχάς οντις ανήρ έπινίοοεται αιαν,

αλλ' αΐεν μογεροΊυιν έπ ανδράαιν άπροτίοπτοι

ατρωφώνι νματαπάντα, βοοτων μένος αλλοτε μένπον

βλάπτονσαι χατά &νμόν χμείλιχον , αλλοτι ί'αϊτε

*30 εχπο&ε χνδαίνονααι• έπεί μέγα πάντα βρντοίόι

χείναι, χαί στονόεντα, χαί ήπια μηχαιόωνται,

αυταί οπως έ&έλοναιν. δ δ' ειααίων 'θδναί}ος

ηδέ χαί άντι&έον Αιομήδεος, αυτίχα &νμόν
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ρηίδίως χατέπανσεν άνιηροίο χόλοιο,

ϊχπαγλον τοπάροι&ε χολονμενος, ααα έπεπόν&ει. 4α5

Οί δέ μιν αίψ έπι νηα χαί ψόνας βαρνδοΰπυυς,

χαγχαλόωντες, ενειχαν δμι~ς οφετέροισι βελέμνοις '

χαί ρά οί άμφεμάααντο δέμας, χαί άμείλιχον ελχος,

οπόγγω έύτρήτω, χατά δ' ίχλνσαν νδατι πολλω'

αμπνύο&η δ' άρα τντ&όν. αφαρ δέ οί, εγχονέοντες, 43ο

δόρπον έ'υ'ρ τενξαντο μεμαότι• οόν δέ χαί αντοι

δαίνυντ 'ένδο&ι νηός. έπήλν&ε δ' άμβρααίη ννξ χ

τοίοι δ' εφ υπνος οροναε • μένον δ' αχρις ηριγενειι)ς

αμφιάλου Λήμνοιο παρ' τ/όαιν. αυτάρ αμ ηοι

πείσμα &οως εννΐ)σιν,ίίγνάμπτοΐαιν αειραν 43!|

Γχιο^Ο' εγχονέοντες• έπιπραέηχε δ' 'Λ&ήνη,

έξόπι&εν πνείοντα τανυπρώρον νεός ονρον.

ίατία δ' α'ιψ έτάννσααν υπ' άμφοτέροισι πόδεαοι,

νηα χατι&ύνοντες ενζνΥον η δ' υπ' ίω!}

εαοντ' έπί πλατύ χείμα • μέλαν δ' άμφέατενε χΐμα 44ο

ρηγννμενον, πολιος δέ περίζεε πάντο&εν αφρός•

ομφί δέ οί δελφινες άολλέες έοαεϋαντο,

χνμα διαπρήααοντες, άλός πολιοίο χέλεν&α.

Οίδ' αφαρ Έλλήσποντον επ ιχ&νόιντ άφίχοντο,

χχι χαί αλλαι νηες ϊσαν • χεχάροντο δ Αχαιοί, 445

άς ϊδον ους πο&έεαχον ανά στρατόν, οι δ' ίίρα νηύς

άοπααίως απέβησαν • ΐχεν δ αρα χείρας άραιάς

Πόίαντος &ρααυς νίός έπ' ανέρας, ο'ί ρά μιν αμφω

λνγρόν έπισχάζοντα ποτι χ&όνα δίαν αγεαχον

αμφοτέρων χρατερχαιν έπιχλιν&έντα χέρεααιν. 45ο

ψιτ ενί ξυλόχοισιν ές ημιαν μέχρι χοπείααν

φψον νφ νλοτόμοιο βίης, η πίυνα πιύχψ,
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τντ&όν έφιστηχνίαν, όαον λίπε δρντόμος άνήρ,

πρέμνον υποτμήγων λιπαρόν, δάας οφρα πέληται

455 πίσσα πνρί δμη&ιίαα, χατ' ούρεα, τι)ν δ' άλεγεινως

οχ&ομένην άνεμός τε χαί άδρανίη ποτιχλίνΐ]•

ως αρ' υπ' άτλήτω βεβαρημένον άλγεί φωτα

&αρσαλέοι ηρωες επιχλιν&έντα φέρισχον

Αργείων ές ομιλον άρήίον. οί δ' έαιδόντΐς,

46ο ζχτειραν μάλα πάντες εχηβόλον άνίρα, λνγρω

εΧχεί τειρόμενον τον δέ στερεόν, χαί ίίνονοον,

ωχντερον ποίησε νοήματος αίψηροίο

Ίοος έπονρανίοις Ποδαλείριος, ευ μεν υπερ&εν

πάοαων φάρμαχαπολλά χα&' ελχεος, ευδέχιχλήσχωι

ί65οίινομα πατρός εοίο. &οως δ' ίάχησαν Άχαιοί

πάντες χνδαίνοντες όμως 'Ασχληπιοϋ νία•

χαί μιν φαιδρύναντο , χαί άμφίς εχρισαν έλαίω

προφρονέως. δλοή δέ χατηφείη, χαί οίζός,

ά&ανάτων ίότητι χατέφ&ιτο • οί δ' ανά &νμον

ίηοτέρποντ είανρόωντες• δ δ' αμπννεν έχ χαχότητος•

άχροίχ γαρ ϊρευ&ος έπήλν&εν, άργαλέτ) δέ

άδρανίτ) μέγα χάρτος• άέξετο δ' αψεα πάντα,

ως δ όπότ άλδαίνηται έπί αταχύεαοιν άρονρα,

ην, τυπάρος φ&ινΰ&ονσαν, έπέχλνσε χείματος αινοο

475 ομβρος επιβρίαας, η δ' άλ&ομένη άνέμοισι,

μειδιάα, τε&αλνία πολνχμήτω έν αλω^•

ως ίίρα τειρομένοιο Φιλοχτήταο πάροι&ε •

παν δέμας αιψ άνέ&ηλεν έ'ντροχάλω δ' ένί χοίλΐ]

χαλλιπε χήδια πάντα, τα οί περιδάμνατο &νμόν.

48ο Ατρείδαι δ' δρόωντες 'άτ έχ &ανάτου ανιόντα

ανέρα, &'ανμάζεαχον εφαντο γαρ εμμιναι εργον
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α&ανάτων τό δ αρ ψν ίτήτνμον, ώς ενόησαν

χαί γάρ οί μέγε&ός τε, χαί άγλα'ίην χατίχευιν

εα&λή Τριτογένεια , φάνεν δέ Ι, οίος εην περ

τοπρίν εν Άργείοιοι, πάρος χαχότητι δαμηναι. 485

χαί τότ'αρ £? χλιαίην Άγαμεμνονος άφνειοίο

πάντες όμως οί αριστοι αγον Ποιάντιυν υια•

χαί μιν χνδαίνοντες, έπ είλαπίνχχαι γέραιρον.

άλλ' υτι δή χορέααντο ποτοϋ, χαί έδητνυς έο&λης,

οή τότε μιν πρνσέειπεν εύμμελίηςΆγαμέμνων 49°

Λ φίλ', έπειδήπερ αέ &εων ίότητι πάροι&εν

Λήμνω εν άμφιάλω λίπομεν, βλαφ&έντε νόημα, —

μηδ' ημέν χόλον αίνόν ενί φρεοί σρσι βαλέο&αι•

ου γαρ ανίυ μαχάρων τάδ ίρέξαμεν, αλλά πουαύτοί

ή'&ελον ά&άνατοι νωίν χαχά πολλά βαλέο&αι, ^Φ

αεϋ από νόαφιν έόντος, επεί περίοιδας δίατοίς

δνομινέας δάμναο&αι , στ άντία σείο μάχονται.

(άνδράαι γαρ βιότοιο πολυπλάγχτοιο χιλεν&οι)

πάααν άν ηπειρον, πέλαγός τ ανά μαχρόν, αίατοι,

Μοιράων ίότητι , πολνσχιδέις τε πέλονται, 5οο

πνχναί τε , σχολια ί τε , τετραμμέναι άλλνδις ίίλλχ '

των δε δι αίζηοί φορέονίΡ υπό δαίμονος α'ιααν,

είδόμινοι φύλλοιαιν υπό πνοίτ/ς άνέμοιο

αινσμένο'ις• άγα&ός δέ χαχχ ενεχνραε χιλεύ&ο)

πολλάχις• ονχέο&λόςδ' άγα&ττ τάς δ' οντ αλέαο&αι 5°5

ουτ αρ ίχών τις ίλέο&αι έπιχ&όνιος δννατ άνήρ'

χρη δέ σαόφρονα φώτα, χαί ην φορέη& υπ αε'λληί

οΊμην άργαλέην, στερεί/ φρενί τληναι οίζυν.

άλλ' επεί άαοάμεο&α, χαί ήλίτομεν, τόδε εργον

έξαίτις δώροισιν άρεααόμι&' άπλήτοισι, 5 ιο
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Τρώων ην πο&' ελωμεν έϋχτίμεν•ον πχολίε&ρον •

νυν δέ λάβ' επτά γνναίχας, έείχνοι δ' ώχέας ίππους

ά&λοφόρους, τρίποδάς τε δνώδεχα • τοις επί &νμόν

'. , τέρψεις ηματα πάντα• χαι εν χλισίχαιν ιμίισιν

5ι5 αιεί τοι παρά δαιύ γέρας βααιλήίον εδται.

"Λς ειπών, ηρωί πύρεν περιχαλλέα δωρα•

τον δ' ,ίρα Ποίαντος πρααέφη χρατερόφρονος νιός•

Ώ. φίλος, ου τοι έγών ετι χώομαι, ουδέ μεν αλλω

Αργείων, είπον τις IV ηλιτιν ε'ίνεχ' έμείο.

5αο οίδαγάρ, ώς στρεπτόςπέλεται νόοςάνδράαιν εο&λο7ς,

ουδ αίει χαλεπόν &έμις ΐμμεναι, ουδ' άανφηλον •

άλλ' ότέ μεν σμερδνόν τελέ&ειν, δτέ δ' ηπιον ε)ναι.

νυν δ ίομεν πυτί χοίτον, έαεί χατέοντι μάχεα&αι

βέλτερον υπνώειν, η έπί πλέον ιίλαπινάζειν.

5α5 •0.ς είπών, άπόροναε, χαι ες χλιοίην άφίχανε

σφων Ιτάρων οί δ' αιψα φιλοπτυλέμω βααιληί

Φ εύνην έντόνοντο, μέγα φρεοί χαγχαλόωνιες•

αυτάρ ογ άσπαοίως χατελέξατο μέχρις επ ηά-

Νϋξ δ άνεχάοαατο δία• φάας δ' έρύ&τ)νε χολώνας

53οηελίον χαί πάντα βροτοί περιποίπννον εργα.

ΆργεΊοι δ' δλοοίο μέγ' ίέμενοι πολέμοιο,

οί μεν δούρατα &ηγον ευξαα' τοί δέ βέλεμνα•

αλλοι δ' αίγανέας• αμα δ' ηοί δαίτα πένοντο

αυτοίς ηδ' ίπποισι ' πάααντο δέ πάντες έδωδήν.

535 τοίαιν δή Ποίαντος άμύμονος οβριμος νίός

τοίον επος μετέειπεν, εποτρϋνων πονέεα&αι•

Εϊδ' α,γε νϋν πολέμοιο μεδώμε&α• μή δέ τις ημέων

μιμνέτω εν νήεοσι, πάρος χλντά τείχεα λνσαι

, Τροίης ευπύργοιο, χαιαπρηααί τε πόληα. .
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Λς φάτο-τοϊαιδε &υμος υπύ χραδίχμέγ ϊάν&η- 5οο

οϊιοαν δ' εν τενχεσσι χαϊ άσπίσιν\ έχ δ' άρα νφ»

παναυδίτ) βελέεααι χεχαομένοι έσαεύοντο,

χαϊ βοέοις^σαχέεσαι, χαϊ άμφιφάλοις χορν&.εσσιν •

άλλος δ' άλλον ΐρειδε χατά στίχας- ουδέ χε ψαίης,

Χίι'να» έοονμένων ίχάς 'εμμιναι άλλον άπ' άλλου• 5ο5

"ί αρ' ϊοαν ΰανινοί, χμ\ όοηςότες άλλήλοιαί.
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Κ Ο Ι ΝΤΟΥ

ΤΩΝ Μ Β Θ ΟΜΗΡΟΥ

Β Ι Β ΑΙ Ο Ν 1.

Α. ρίάες δ5 αυτ ϊχτοο&εν εααν Πριάμοιο πόληος

πάντες σνν τεύχεααι χαί αρμαοιν, ήδί χαι ίπποις

ωχντάτοις• χαίον γάρ άποχταμένους ένι χάρμχ •

δειδιότες μη λαός έπιβρίαειεν Άχαιων.

5 τους δ ως ονν εοίδοντυ ποτί πτόλιν α'ίαοοντας

έαανμένως, χταμένοισι χντον περί αημ έβάλοντο,

απερχόμενοι• δεινόν γάρ υποτρομέεαχον ίδόντις.

τοίαι δ' αρ', άχννμένοιαιν υπό φρεοί, μϋ&ον ϊειπε

. Πονλνδάμας, δ γάρ ϊαχε λίην πινυτός, χαί εχέφρων

10 Λ φίλοι, ονχ ίτ άνεχτός έφ ημίν (Ηαίνιτοα Αρης•

ολλ' αγε δι) φραζώμε&' 'όπως πολέμοιό τι μηχος

ϊύρωμεν ' ΑαναοΧ γάρ έπιχρατέονσι μένοντες,

νυν δ' αγε δή πίργοιαιν ίϋδμήτοις επιβάντες,

μέμνωμεν νύχτας τε χαί ^ματα δηριόωντες,

ι5 είσύχε δή Λαναοι Σπάρτην έρίβωλον 'ίχωνται,

η αύτοϋ παρά τεΊχος άχηδήσωαι μένοντες,

άχλέες ίζόμενοι • έπει οϋ ο&ένος ϊοοεται αυτήν

ρηξαι τείχεα μαχρά } χαί ει μάλα πολλά χάμωαιν '

ον γάρ άβληχρά •&εοΊσι τιτεύχαται αφ&ιτα εργα.
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ουδέ τί που βρώμης έπιδευόμε&' , ουδί ποτητος• 2ο

πολλά γάρ εν Πριάμοιο πολνχρύαοιο μιλά&ροις

εμπεδον εϊδατα χείται, απερ πολέιααι χαί ίίλλοις

πολλόν επί χρ&νον ϊσαετ άγειρομένοιαιν έδωδή

ες χόρον, εί χαί εν αλλος έιλδομένοιαιν 'ίχηται

τρις τόοος έν&άδε λαός, αρηγέμεναι μενεαίνων. 25

Λς φάτο • τον δ' ένένισπε &ραοός παίς Άγχίααο '

Πονλνδάμα , πως γαρ σε ααόφρονά φαοι τετύχ&αι,'

ος χέλεαι >ιοτί δηρόν ανά πτόλιν ίίλγεα πάαχειν 1

ου γάρ άχηδήοονσι πολόν χρόνον εν&άδ' Άχαιοί,

αλλά γ έπιβρίοονσιν, άλεννμένους εαιδόντες• 3ο

νωίν <5' εασεται ίίλγος, άποφ&ιμένων ενι πάτρτ),

ην πως εν&άδε πονλϋν ετι χρόνον άμφψάχωνται,

ον γάρ τις Θήβη&ε μελίφρονα σίτον όαάααει

ήμιν, έπην είρχ&ωμεν άνά,πτόλιν ουδέ τις οίαει

ο'ινον Μαιονίη&εν • άνιηρω <5' υπό λιμω 55

φ&ισόμε&' άργαλίως, εί χαί μάλα τεΊχος άμύνει.

άλλ' ι» μεν &άνατόν τε χαχόν χαί Κηρας άλύξαι,

μήδ' αρ όίζνρως &ανέειν πολνάχ&εί λιμω

μέλλομεν, είν εντεασι σνν ημειέροις τεχέεασι

χαίγεραροίς πατέρεασιμαχώμε&α• χαίρά πο&ι Ζείς ίο

χραιαμήσει• χιίνον γάρ άφ αίματος είμεν άγαυοίι.

εί δέ τοι αρ χΐιχείνω άπιχ&όμενοι &ανέωμεν,

εύχλειως μέγ όλέα&αι αμυνομένους περί πάτρης

βέλτερον , ί] μείναντας οίζνρως άπολέο&αι.

"Λς φάτο• τον δ' ίίρα πάντες έπίαχον είσα'ίοντες'" 45

αίψα 9έ δή χορύ&εασι, χαί άαπίαι, χαι δοράτιαοι

φράχ&εν επ άλλήλους, επί δ' αχαμάτου Αιος οαοι

δέρχετ απ Ουλύμποιο χορνοοομένους ες "Αρηα
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Τρώας έπ Άργείοισιν "χήρε δε &υμ&ν ίχάστου,

5ο δφρα μάχην άλίαατον έπ' άμφοτίροιαι τανύασ-τ)

Ιαοϊς• η γαρ εμελλεν Αλέξανδρος ϋ-ανέια&αι

χεροι Φιλοχτήταο, πονεύμενος αμφ άλόχοιο.

Τους δ* αγενείςεναχωρον'Εριςμεδέουοαχυδοιμοΰ,

οΰτινι φαινόμενη" περί γαρ νέφος αμφεχεν ωμοις

55 αιματόεν φοίτα δε μέγαν χλονέουσα χυδοιμόν,

άλλοτε μεν Τςώων ές δμήγυριν, ολλοι Άχαιων •

τήν δε Φόβος, χαΐ Λέΐμος, άταρβέες άμφεπένοντο,

πατροχασιγνήτην χρατερόφρονα χυδαίνοντες.

ή δέ μέγ' έξ δλίγοιο χορύοσετο μαιμώωοα'

6ο ιενχεα δ' ίί αδάμαντος εχεν πεπαλαγμένα λν&ροι,

πάλλε δε λοίγιον ΐγχος ές ήέρα • της δ' υπό ποσοί

χίνντο γαία μέλαινα• πυρός δ' αμπνυεν άϋτμήν

ομερδαλέον , μέγα δ' αΐέν αιι'τεεν ότρϋνοναα

αίζηοίς• οί δ ' αιψα αννψον δτρϋνοντες

65 νσμίνην δεινή γαρ αγεν &εδς ές μέγα έργον,

των δ' ως που ανέμων ιαχή πέλε λάβρον άέντων,

εΐαρος αρχομένου, 'ότε δένδρεα μαχρά χαϊ ττΧη

φύλλα φύει, ήδ' ώστε δι άζαλέης ξυλόχοιο

πϋρ βρέμει αί&όμενον, ήδ' ως μέγα πόντος άπειρων

ηο μαίνεται έξ. άνέμοιο δυσηχέος, ιψφι δε ρΌϊβδος

γίγνιτ απειρέοιος, τρόμεει δ' ΰπο γοΰναταναντων

ως των έασυμένων, μέγ' ΰπέβραχε γαία πελώρη '

έν δε οφιν πέοε δηρις' έπ' άλλον δ' άλλος δρουσί.

Πρώτος δ' Αινείας Λαναων ΐλιν Άρπαλίωνα

η$ υιόν Άριζήλοιο • τον Άμφινόμη τέχε μήτηρ

γγΐ ένι Βοιωτών • δ δ' ΐίμα Προ&οήνορι δίω

ές Τροίην 'ίχανεν άμννέμεν Άργείοιαι. » ' ,
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τόν ρα τύτ Αινείας άπαλήν υπό νηδύα τνψας,

νοσφίαατ εχ &νμοίο, χαί ήδέος έχ βιότοιο•

τω δ' ίπι Θεραάνδροιο δαίφρονος υίσ δάμαοαεν 8ο

Τίσλον, ευγλώχινν βαλων χατά λαιμόν αχοντι,

ον τεχε <5ί Αρέ&ονσα παρ' νδααι Αη&αίοιο

Κρήτχ εν άμφιάλω• μέγα δ' τραχεν Ίδομενηα. ι

Αυτάρ Πηλείδαο πάίς δνσχαίδεχα φωτας

Τρώων αντίχ ολεοαεν υπ' 'ίγχεί πατρος ίοίο • 85

Κέβρον μεν πρωτον, χαί Άρίονα, Παοί&εόν τι,

'Τσμινόν τε, χαί Ίμβράαιον, Χέδιόν τε, Φλέγην τι,

Μνήσαιόν τ επί τοιοι, χαί Εννομον, Άμφίνομήν τε,

χαί Φάαιν, ήδέ Γαηνόν, ος οιχία ναιετάαοχιν

Γαργάρω αίπειντ] • μετά δ' επρεπε μαρναμένοισι 90

Τρωαίν έριο&ενέεοσι, χίεν δ' αμα πίονι λαω

ές Τροίφ • μάλα γάρ οί υπέσχετο πολλά χαί εα&λά

Ααρδανίδης Πρίαμος δώαειν πιριχαλλέα δωρα•

νήπιος • ον γάρ έφράασα& εόν μόρον η γάρ ϊμελλεν

εαονμένως δλέεα&αι υπ άργαλέου πολέμοιο, φ

πριν δόμου εχ Πριάμοιο περιχλντά δωρα φέρεα&αι.

Και τότε Μοίρ' άίδηλος επέτραπεν Άργείοιαιν

Ενρνμένην, ϊταρον χρατερόφρονος Αίνείαο •

ωρσε δέ οί μέγα&άραος υπόφρένας, ό'φρα δαμάασας

πολλοός, αϊοιμον ήμαρ άναπλήστ) υπ όλέ&ρω. ιοο

δάμνατο δ' αλλο&εν αλλον, άνηλέί &ηρ\ έοιχώς•

οί ί« οί αίψ υπόειχον, έφ' νστατίτ) βιότοιο

αίνάν μαιμώωντι, χαί ονχ άλέγοντι μό&οιο.

χαί νύ χεν εργον 'ίρεξεν άπείριτον εν δαίχείνη,

εί μή οί χείρές Τ£ χάμον, χαί δονρατος αιχμή ιο5

πολλόν άνεγνάμφ&η . ξίφεος δέ υί ονχ 'ίτι χώπη
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ίο&ενεν, άλλά μιν οίίσα διέχλαοε• τον δ' υπ αχοντ>.

τύψε χατά ατομάχοιο Μέγης• ανά δ' εβίνσιν α)μα

ιχ ατόματος• τω δ' αίψα σνν αλγεί Μοίραπαρέστη.

ιιο Τοϋδ'αρ άποχταμένοιο, δύω&εράποντεςΈπειον

Ληίλίων τε, χαι Άμφίων, απο τεύχε έλέο&αι

ίίρμαινον τους δ' αυτε &ρααύ ο&ένος Αίνείαο

δάμνατο μοιμώονταί ο)ζνρΐ'ς περί νεχρω.

ως <5' δι' ι>' οίνοπέδω τις έπα'ίσοοντας οπώρχ

ιι5 αφηχας τεραομένχαι παρά οταψυίτ)σι δαμάαοτ),

οί δ' άρ άποπνείονσι, πάρος γεύααε&αι οπώρης•

ως τούς αίψ' έδάμαοαε, πρίν εντεα λη'ίνσαα&αι.

Τυδείδης δε' Μένοντα, χαί 'Αμφίνοον χατέπεφνεν,

αμφω άμύμονε φωτε• Πάρις <5' έλε Αημολέοντα

ιαο'ίππααίδην, ος πρόα&ε Ααχωνίδα γαίαν εναιε

πάρ προχορς ποταμοίυ βα&νρρόον Ενρώταο,

ηλν&ε δ' ές Τροίην υπ άρηί&όω Μενελάω .

χαί ρ' ε Πάρις χατέπεφνε, τνχων υπό μαζόν οίστα

δεξιόν εχ δέ οί ητορ άπο μείέων έχέδαοσε.

ι25 Τεϋχρος δέ Ζέχιν ειλε περιχλντόν, ν'ια Μέδοντας,

ας ρά τε ναιετάεοχεν υπο Φρνγίην πολύμηίον,

ίίντρον υπό ζά&εον χαλλιπλοχάμων Ιίνμφάων,

•χχί ποτ Ένδνμίωνα παρυπνώοντα βόεαοιν

νψό&εν ά&ρήσααα χατήίυ&ε δία 2ελήνη

ι3οθνρανό&εν δριμός γάρ 8γεν πό&ος ηί&έοιο,

ά&ανάτην πονέονααν ης Ιτι νϋν περ

ευνης αημα τέτνχται υπό δρνοίν • άμφί δ αρ αυι$

ίχχέχυτ εν ξνλόχοιοΊ βοων γλάγος• οί δέ νν φωτες

&ηεϋντ είαέτι χείνο • το γάρ μάία τηλό&ι φαίης

ι55 εμαεναι είοορόων ποίων γάλα • χείνο δ> >η<α
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λενχύν νδωρ, χαί, βαών άπόπρο&ιν όππό&' 'ίχηναι,

πήγννται αμφί ρέε&ρα• πέλει δ' αρα λάϊνον ονδας.

Άλχαίω δ' έπόροναε Μέγης Φνλψος νιός•

χαί μιν αιί σπαίρννααν ϋπϋ χραδίην έπέρησεν

ίγχεί?)' ίου δ ώχα λύ&η πολνήρατος αιών 14ο

ούδέ μιν έχ πολέμοιο πολνχλαύτοιο μολόντα,

χαίπερ έελδόμενοι, μογεροί δέξαντο τοχηες,

Φύλαίς ενζωνος χαί Μάργαοος, οί ρ' ένέμοντο

Άρπάοον άμφι ρέε&ρα διειδέος, ού άλεγεινω

Μαιάνδρο* χελάδοντα ρόον χαί άπείριτον ο)δμα 1 45

ονμφέρετ , ηματα πάντα λάβρω περί χενματι &νων.

Γλαύχου δ' έο&λόν εταίρον, έϋμμελίην Σχνλαχηα,

νίοςΌεληος σχεδόν ουτααεν άντιόωντα,

βαιον υπέρ αάχεος ' δια δί πλατνν ηλααεν ιιιμον

αιχμη ανιηρή ' περι δ' εβλνσεν αίμα βαείτ). 1 5ο

άλλα μιν οντι δάμαααεν • έπεί ρά ε μόροιμον ημαρ

δέχνυτο ναατήσαντα φίλης παρά τείχεαι πάτρης.

εντε γαρ 'ϊλιον αιπό &οοί διέπερααν Άχαιοι,

δή τότ αρ' έχ πολέμοιο φνγών, Λνχίην άψίχανεν

ο)ος ά'νεν ίτάρων τον δ' άαιεος ά'γχι γνναίχες ι55

άγρόμεναι, τεχέων οφιτέρων υπερ, ηδέ χαί ανδρων,

είρον& • οί δ' αρα τ^σι μόρον χατέλεξεν απάντων •

αϊ δ' αρα χερμαοίοιοι περισταδόν άνέρα χείνον

δάμναντ', ουδ' άπόνηνο μολών ες πατρίδα νόοτον,

άλλα ί λαες υπερ&ε μέγα ατενάχοντα χάλνψαν' ι6ο

χαί ρά οί έχ βελέων όλους περι τύμβος ετύχ&~η

πάρ τέμενος χαι σημα χραταιοϋ Βελλεροφόντον,

τω ϊνι, χνδαλίμης Τιτηνίδος άγχό&ι πέτρης.

άλλ' 6 μεν, αϊαιμον ημαρ άναπληαας υπ όλέ&ρον,
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ι65 νστερον έννεαίχσιν άγανον ΑηνοΊδαο

τίεται ωατε &εόί, φ&ινύ&ει δέ οί ούποτε τιμή.

Ποίαντος δ' έπί τοΊσι πάίς χτάνε Αψονηα,

ι ηδ' Άντήνορος νΙόν ένμμελίπν Ι4χάμαντα•

άλλων δ' αιζηων υπεδάμνατο πουλόν ομιλον

ι•]0&ίνε γάρ εν δηίυισιν άϊειρεί ίοος'Αρψ,

-}] ποταμω χελάδοντι, ος ϊρχεα μαχρά δα'ιζερ

πλημμύρων, οτε λάβρον δρινόμενος περί πέτρης,

έξ ορέων άλεγεινά μεμιγμένος ερχεται δμβρω,

άέναός περ εών χαί άγάρόοος, ουδέ νν τον γκ

ιη^,είργοναιν προβλητες, άάαπετα παφλάζοντα•

ως οντις Ποίαντος άγαχλειτου &ρααυν νια

ία&ενεν δφ&αλμοίαιν ιδών χαί ίίπω#ε πελαοααι.

. * > > --< -» .
εν γαρ οι ατερνοιαι μενος περιωαιον ηεν

τεύχεαι δ' άμφεχέχαοτο δα'ίψρονος Ήραχληος

ι8ο δαιδαλέοις• περι γάρ οί ένι ζωατηρι φαεινω

αρχτοι εααν βλοσνραί χαί άνσιδέες • άμφί δέ &ωες

ομερδαλέοι, χαί λνγρυν υπ' δφρναι μειδιόωααι

παρδάλιες• των δ' ίίγχι λίχοι ίααν δβριμό&νμοι,

χαί ονες άργιόδοντες, ενα&ενέες τε λέοντες,

1 85 εχπάγλως ζωοΊσιν έοιχότες• άμφί δέ πάντη

ναμίναι ένέχειντο μετ άργαλέοιο φόνοιο.

δαίδαλα μεν οίτόααα περί ζωατηρα τέτνχιο•

άλλα δέ οί γωρντός άπείριτος άμφεχέχαοτο '

έν μεν εην Αιός νιος άελλοπόδης Έρμείης

ι^ο'ίνάχον άμφί ρέε&ρα χαταχτείνων μέγαν Άργον

"Αργον, ος δφ&αλμυίαιν άμοιβαδόν υπνώεαχιν

έν δέ βίη Φαί&οντος, ανά ρόον ΉριδανοΊο

βλήμενος έχ δίφροιο • χαται&νμένης δ' αρα γαίης,
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ως έτεόν χαύααιτο, μέγας ένί ηέρι χαπνός•

Περσεός δ' άντί&εος βλοσυρήν έδαίζε Μέδυνααν, ιο5

αστρων χχι Ιοιτρά πέλει, χαί τέρματα γαίης,

πηγαί •δ' ώχεανοίο βα&νρρόου, ΐν&' άχάμαντι

ψΐίω δ&νοντι σννέρχεται 'εαπερίη νύξ.

εν δέ χαί άχαμάτοιο μέγας πάίς 'Ιαπετοίο

Καυχάοου ηλιβάτοιο παρχώρητο χολώντ], αοο

οισμω έν άρρήχτω' χέίρεν δέ οι αιετός ήπαρ

αιεν άεξόμενον ' δ δ ίίρα στενάχοντι έώχει.

χαί τά μεν ό)ρ τεύξαντο χλνταί χέρες "Ηφαίστοιο

οβρίμω'ίίραχληί' δ δ' ωπααε παιδί φορηναι

Ποίαντος > μάλα γάρ οί όμωρόφιος φίλος ήεν. ιοδ

Αντάρ δ χνδιόων έν τενχεαι, δάμνατο λαοίς•

οψε δέ οί μετόρονσε Πάρις, ατονόεντας οίστονς

νωμων έν χείρεαοι μετά γναμπτοίο βιοΊο

&αρααλέί>ς• τω γάρ ρα αυνήίεν ΐιστατον νμαρ'

ίχε δ' άπόνενρηφι &οόν βέλος• η δ' ίάχησεν, ϋιο

ιοϋ άπεαανμένοιο.• δ .δ' ονχ 'άλιον φύγε χειρων '

αλλ' οικτοϊ; μεν αμαρτεν , άλενομένον μάλα χντ&όν,

χαί ρ ' ΐβαλιν Κλεόδωρον, άγχχλειτόν περ έόντα,,

βαιόν υπέρ μα'ζοίο, διήλααε <5' νχρις ες ώμον

ον γ,άρ ϊχεναάχος ενρύ, τό οί λνγρύνεσχεν ολε-&ρον αιδ

αλλ'ογε γνμνόςέών, άνεχάζετο • τοϋ γάρ απ ωμων

Πονλνδάμας άπάραξε αάχος, τελαμωνα ϋα'ίξας

βουπληγι ατιβαρω • δ δ' έχάασατο μαρνάμενός περ

Οιχμϊ] άνιηοτ) • υτονόας δέ οί εμπεαεν Ιός

αλλο&εν άίξας• ως'γάρ νύ που ΐ,&ελε δαίμων ϊ^ο

&ήσιιν αίνον όλε&ρον ίνφρονος τιίέί Λέρνον>. .-..--

°ν τέχιχ Αμφιάλη 'Ροδίων έν πίονι γαί])• -•

<2νιΝΪ. Γ03ΧΗ. Ρ
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Τόνδ' ώς ουν έδάμασσε Πάρις οτονόεντιβελέμνω,

δη τότε δη Ποίαντος άμνμονος δβριμος νϊός

225 έμμεμαώς, &οά τόξα τιταίνων οι μίγ α'ιίτεί.• ..#

'Λ χύον, ώς αοΐ ϊγωγε φόνον χαί χηρ άίδηλον

δώσω, έτιεί νύ μοι αντα λιλαίεαι ισοφαρίζειν.

χαί χεν άναπνεναοναιν, όσοι οέ&εν εϊνεκα λυγρω

τείροντ' έν πολέμια ' τάχα γάρ λύαις ϊσσετ ϋλί&ρου,

23ό έν&άδε οεϊο θανόντος, έπεί οφισι πημα τέτνξαι.

"Λς ειπών, νιυρήν τάχ ένοτροφον άγχό&ι μα£οϊ

εί'^υσε• χνχλώ&η δε χέρας, χαί άμείλιχος ιός

' ν ϊ&ΰν&η, τόξον δ' αΐίί υπέρεσχεν άχωχή

τυτ&όν νπ αιζηοϊο βΙ$ • μέγα δ' εβραχε νενρή,

235 Ιοϊι άπεαονμένοιο δυοηχέος' ουδ' άφάμαρτε

δΊ,ος άνήρ. του δ9 οντι λΰ&η χέαρ, άλλ' ί'τι &νμί$

ισ&ενεν • ου γάρ οι τότε καίριος εμπιαεν ιός,

άλλα παρέ&ριοε φωτός έπιγράβδην χρόα καλόν.

εξαΰτις δ' ογε τόξα τιτύσκετο ' τόν δε παραφ&άς,

24ο Ιω &γλώχινι βάλεν βουβωνος νπερ&ε

Ποίαντος φίλος ν'ιός' δ δ' ουκ έ'τ' ΐμιμνε μάχεα&αι,

άλλα &οως άπόροναε, χΰων ως, εντε λέοντα

ταρβήσας χάσαψαι, έπεσσΰμενος τοπάροι&εν

ως ογε λευγαλέβαι πεπαρμένος ίμορ άνίτ/ς

2ί5χάζετ'άπό πτολέμοιο. αννεχλονέοντο δε λαοί,

αλλήλους όλέχοντες• έν αΐματι δ' Ι'πλειο δηρις

χτεινομένων ίχάτερ&ε • νιχροϊ δ' έπέχειντονέκναοι

πανανδίτι, ψεχάδεσσιν έοιχότες; τ,έ χαλάζρ,

η χιόνος νιφάδεσσιν, οτ ουρεά μαχρά χαϊ νΐην

25ο Ζψός υπ έννεοίτ) ζέφυρος χαϊ χεΐμα παλίνει •

(ας οΐγ' άμφοτέρω&ιν άνηλεί Κηρϊ δαμέντες,
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ά&ρόοι αλλήλοισι δεδουπότες, άμφεχέοντο.

Αίνά δ' άνεοτενάχιζε Πάρις • περί δ' ϊλχεί &νμόν

τείρετο• τον δ', άλϋαντα μέγ', ίιμφεπον ιητηρις•

Τρωες δ' είς ϊόν αοτυ χίον Λαναοι δ' έπί νηας 355

χνανέας άφίχοντο &οωςψ τους γάρ ρα χνδοιμυΰ

νύξ άπέπαναε μέλαινα, μόγον δ' έξείλετο ^ίων, , '

υπνον έπι βλεφάροιοι , πόνου χλητηρα, χέααα.

άλλ' ονχ υπνος ίμαρπτε &οόν Πάριν αχρις ες ηώ '

ου γάρ οί' τις άλαλχε, λιλαιομένων περ άμόνειν ί6ο

παντοίοις αχέεασιν, έπεί ρά οί αίαιμον ηεν

Οίνώνης υπό χεραί μόρον χαί χήρας αλύξαι,

ηνέ&ίλχ• δ δ' ίίρ' αιψα, &εοπροπίχσι πι&ήσας,

■ηίεν ουχ έ&έλων ολοή δέ μιν νγεν άνάνχν

χονριδίης ης ώπα. λνγροι δέ μιν άντιόωντες 265

χάχχορνφης ίίρνι&ες ά'ϋτεον , οί δ' άνά χείρα

αχαιήν αίοοοντες ' ό δ^ αφεας αλλοτε μέν που

δείδιεν ειαορόων, δτε δ' άχράαντα πέτεα&αι

ϊλπετο • τοί δέ οί αινόν υπ ίίλγεαι φαίνυν ολε&ρον.

1{ε δ' ες Οινώνην ίριχνδέα • τον δ' έσιδοίααι 2.70

αμφίπολοι, &άμβησαν άολλέες, ηδέ χαί αυτ,)

Οίνώνη • δ δ' ίίρ' αίψα πέσεν παρά ποσσί γνναιχός

— —. _*. ._ ^

αμφ) μέλαιν' έφύπιρ&εΐ χαί ϊνδο&ι μέχρις ίχέο&αι

μνελόν ες λιπόωντα δι αατέου, ούνεχα νηδόν

φάρμαχον αινόν επν&ε χατ' ούταμένον χρόα φαιός• 275

τείρετο δέ στνγερή βεβλημένος ητορ ανίχ.

ως δ' 'ότε τις νονοω, χαί άργαλέρ μέγα δίφχ

αι&όμενος χραδίην, άδινόν χέαρ ανσίνηται,

ον τε πιριζείοναα χολη φλέγει, άμφί δέ νω&ής

Ρ α
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ι&ο ψνχή ιΑ πεπότητ έπ* χειίεαιν ανσλέοιοιν,

αμφότερον, βιότον τε, χαι ΰδατος ίμείρονσα•

ως τον υπό οτέρνοιοι χαταί&ετο &νμός άνίχ •

χαί ρ" όί,ιγοδρανέων, χοίον πού μΐ&ον εειπεν

Λ γ'υναι αίδοίη, μη δή νν με τειρόμενόν περ

α85 εχ&ηρ'ϋί, έπεί ίχρ αε πάρος Μπον έν μεγάρνιαι

χήρην, οϋχ έ&έλων περ • αγον δέ με Κΐ)ρις ά'φνχτοι

είς ΈΜνην, ης εί&ε πάρος λιχέεοοι μιγψ•α%,

ατιαιν ίν άγχοίντ)σι &ανών, άπό &νμϋν οίτσσα.

αλλ' αγε, πρός αε&εων, οί τ ονρανόν άμίρινέμονται,

α<)0 πρός τε τεων λεχέων, χαι χονριδίης φιλότιμος,

ηπιον εν&εο &νμόν αχος δ' άλιγανυν αλαλχτ,

φάρμαχ' άλεξήσοντα χα&' ελχεος ούλομένοιυ

&είσα, τά μοι μιμόρηται άπωαέμεν αίγεα &νμοί,

ϊ)ν έ&έλχς• οβοιν γηρ έπί φρεοίν, έϊτε ααωααι

ιφ μήδεαι εχ &ανάτοιο δνοήχεος, ιϊτε χαί οϋχί •

αλ£ ελέαιρε τάχιστα, χαί ωχνμδρων ο&ένος ίων

έξάχεα, ως «οι ίί ιίμφί μένος χαί γνία τέ&ηλι •

μη δέ τί με, ζήλοιο λνγροϋ μέμνημένη ξαπι;ί,

χωλλείψτ)ς •&ανέεα&αι άμτιλίχτω υπό πότμω,

3οο πάρ πααί οοΊοιπεαόντα . ΛιταΊς δ' άπο&νμια ρίξεις,

αί ρα χαί αυταί Ζηνός έριγδούπόια &ύγμτρες

είοί, χαί άν&ρωποιαιν υπερφιάλοις χοτέονααι,

έξόπι&ε ατονόισσαν έπι&υνοναιν'Εριννύν,

χαί χόλον. άλλά ου, πότνα, χαχάς από Κηρας ερνχ*

3ο5 έαονμένως, ει χαί τι παρήλιτον αφραδίχσιν.

Ώ,ςαρίφη • τηςδ' οντιφρέναςπαρέπεισεχελαινάς,

αλλά έ χερτομέονσα, μέγ άχνύμενον προαέειπεν •

Τίπτε |<0ι ειίήλον&ας έναντίον, 'ΐ)ν ρΊ* πάρνι&ι*
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χάλλιπες έν μεγάροιαι, μέγ αοπε•ια χωχύουσαν,

είνεχα Τυνδαρίδος πολνχήδεος, $ παριανων, ' 3ιο

τέρπεο χαγχαλόων, έπειή πολύ φερτέρη εαύν

της αέο χονριδίης• την γαρ φάτις εμμεν άγήρω' .

χείνην ίσσνμένως γουνάζεο, μηδέ νύ μοί πιρ. ι

δαχονάεις ελεεινά χαί άλγινόεντα παραυδϊ».

αϊ. γάρ μοι μέγα &ηρος υπαί χραδίτ) μένος ε'η : 5ι5'

δαρδάψαι αέο αάρχας, επειτα δέ &' α)μα λαφνξαι •

οία με Τίήματ εοργας, αταα&αλίχσι πι&ησας.

σχέτλιε^, ποϋ νύ τοι έαύν έϋατέφανος Κν&έρειαΐ

πη δέ πέλει γαμβροίο λελααμένος αχάματος Ζευς1

τούς εχ άοσαητηρας• έμων &' από τηλε μελά&ρων 320

χάζεο , χαί μαχάρεοσι χαί ανδράαι πημ άλεγεινόν.

ρείσ γαρ ε'ίνεχ , αλιτρ,έ ,. χαί α&ανάτους ελε πέν&ος,

τους μρν εφ υίωνοίς, τούς δ' νίάαιν δλλνμένοισα'.

άλλά μοι ερρε δόμοιο, χαί εις Έλένην άφίχανε,

ής σε χρεών,, ννχτός τε χαι ηματος ανχαλόωντα, 3ϊ5

τρύζειν παρ λεχέεααι, πεπαρμένον άλγεί λνγρη,

είοόχε α ίτ/νειεν ανιηρων όδννάων••

"Λςφαμένη, γοόωντα φίλων άπέπεμπε μελά&ρων

νηπίψ οϋδ'αρ έφράααα&' ίόνμόρον'η γαρ εμελλαν,

χείνον άποφ&ιμένοιο , χαι αντι) Κηρες επεα&αι 33ο

εαονμένως . ως γάρ οί έπέχλωαεν Αιος αισα.

τον δ\ αρ έπεασύμενον λααίης υπέρ ά'χριας ΐδης,

λνγρόν έπισχάζοντα, χαί άχννμενον μέγα &νμω,

Ηρη τ' είσενόηαε, χαί ά'μβροτον ητορ ίάν&η,

ίζομένη χατ "Ολνμπον , οπη Αιός ϊπλετ' άλοιή' 335

χαί ρά οί αμφίπολοι πίονρες σχεδόν 'εδριόωντο,

της ποτ αρ Ήε,λίω χαροπη δμηβεΊσα Σελήν* . . . ,
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νείνατ' αν ονρανον ενρόν, άτειρέας, ουδέν όμοιας

άλλήλαις• μορφϋ δέ διέχρι&εν αλλη απ άλλης '

34ο [ί ϊ' ίτέρη, χειμ&νι χαί αίγοχερψ μέμηλε•~\

τέτραοι γαρ μοίρ]ισι βροτων διαμείβεται αιων,

ας •/.είναι έφέπονσιν άμοιβαδόν • άλλά τά μεν πον

αύτω Ζηνί μέλοιτο χατ' ονρανόν • αί δ οάριζον

οππως λοίγιος ΑΙαα πιρί φρεοίν ουλομένχσι

345 μήδετο, Τυνδαρίδος οτνγερόν γάμον εντύνονσα

Αηίφόβω, χαί μητιν άνιηρηνΈλένοιο,

χαί χόλνν άμφί γνναιχός • οπως τί μιν νκς Αχαιων

ί')μιλλον μάρψαντες ίν υψηλοίοιν ορεοσι,

χωόμενον Τρώεασι, &αάς έπί νηας αγεα&αι•

35οωςτε, οιέννεαίχοι, χραταιον Τυδέος νι&ς,

ίσπομένον Όδνσηος, υπέρ μέγα τεΊχος ορούσας,

Άλχα&δω ατονόεντα φέρειν ημελλεν ολε&ρον,

άρπάξας ε&έλονσαν εύφρυνα Τριτογένειαν,

?Ι τ ϊρνμα πτόλώς τε, χαί αυτων ίπλετο Τρύων

355 ουδέ γαρ ουδε &ιων τις άπειρέσιον χαλεπχνας

ίο&ινεν 'όλβιον ίίστυ διαπρα&έειν Πριάμοιο,

ά&ανάτης ϊμπροο&εν άχηδέος εμβεβαυίσς'

• ουδέ οί άμβροτον είδος ετεχτήναντο σιδήρω

άνέρις, αλλά μιν αύτός απ Ούλύμποιο Κρονίωτ

56ο χάββαλεν ες Πριάμοιο πολνχρνουιο πόληα.

Καί τά μέν ως δάριζε Αιος δάμαρ άμφιπόλοιόιν,

άλλα δέ πολλ' επί τοΊοι. Πάριν δ' άρα&νμός ίν'/δχ

χάλλιπεν, ουδ' Έλένη μιν ίαέδραχε νοστήσαντα.

άμφί δέ μιν Τϊύμφαι μέγ εχώχνον, οννεχ αρ αυτον

365 ειαέτι που μέμνηντο χατά φρένας, 'όααα πάροι&εν

έξέτι νηπιάχοιο αυναγρομένχς δάριζε•
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αύν δέ αφι μέροντο βοων &οοι άγροιΖται,

άχνύμενοι χατά &νμόν επεατενάχοντο δέ βηαααι.

Και τότε δ>) ΙΊριάμοιο πολντλήτοιο γνναιχί

ίεινόν Άλεξάνδροιο μόρον φάτο βονχύλος άνήρ • 3-0

της <5' ίίφαρ, ώςέαάχοναε, τρόμωπεριπάλλ^το&νμος

γνία δ' υπεχλάα&ηααν επος δ' δλοφνρατο τοΊον

Ίβλεό μοι, φίλετέχνον έμοί δ' έπίπέν&ιί πέν&ος

χάλλιπες αίέν αφνχτον, έπεί πολί φέρτατος ίίλλων

παίδων ίσχες έμειο, με& Εχτορα• τω νύ αε λνγρηοη^

χλαύαομαι, ειαόχε μοι χραδίχ ένί πάλλεται ητορ •

ου γάρ 'άνεν μαχάρωντάδε πάαχομεν, αλλά τις Λιαα

μήδετο λοίγια ϊργα, τά μή δφελον ενόηαα,

άλλ' ί&ανον προπάροι&εν έν ειρήνχ τε, χαι ολβω,

έλπομένη χαι ετ ίίλλα χαχώτερα &ηήσαο&αι, 53ο

παίδας μεν χταμένους, χεραίζομένην δέ πόληα,

χαι πνρί δαιομένην /Ιαναων υπό χαρτιρο&ύμων

αύν τε -ννοίς, &ύγατράςτε, μετά Τρωχαι χαι ίιλλαις,

ίλχομίνας ίίμα παιαί , δορνχτήτω υπ άνάγχτ).

"Λς φάτο χωχύοναα' ηόαις δέ οι ον τι πέπνατο • 385

αλλ' δ γάρ "Εχτορος ήοτο τάφω επί δάχρνα χεύων,

οννεχ ίίριοτοςίην, χαί έρύετο δούρατι πάτρην

του περί πενχαλίμας αχέων φρένας, ου τι πέπνατο.

Άλλ' Ελένη μάλα πολλά διηνεχέως γυόωαα,

αλλα μεν έν Τρώεααιν ά'υτεεν , αλλα δέ οί χηρ 390

£V χααδίΐ] μενέαινε• φίλον δ' άνά &νμόν εειπεν

Άνερ, έμοί, χα\ Τρωαι, χαί οί αντω μέγα πημα,

ωλεο λενγαλέως• έμέ δ' έν στνγερί) χαχότητι

χάλλιπες, έλπομένην δλοώτερα πήματ ίδέσ&αι•

ώς οφελόν μ' "Αρπνιαι άνηρείψαντο ίιάροι&εν, 5φ
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όππότε οοι ίπύμην δλοϊ] υπο δαίμονος α"αΐ}'

νυν δ' άρα χαϊ οοιπημα &εθί δόααν, ηδ' έμοί αυι<)

αίνομόρια• πάντες δέ με ίίσπετον ερρίγαοι,

πάντες δ' έχ&αίρονσιν έμον χέαρ• ουδέ πη'οίδα

4οο έχφνγέειν • ει γάρ χε φύγω Λαναων ες ομιλον,

αυτί* άειχίααονσιν έμόν δέμας • ει δέ χε μέμνω,

Τρωαι χαί Τρωές με, περιαταδόν αλλο&ιν άλλαι,

αιψα διαρραίαοναι . νέχνν δ' ου ^αία χαλύψει,

αλλά χϋνες δάψονσι, χαι οίωνων &αά φύλν

4ο5 ως οψελόν μ έδάμαοαα πάρος τάδε πήματ ίδέο&ω•

"Λ,ς ϊφατ', ου γοόωαα πόαιν τόαοον, ααον αίνηΐ

μύρετ' άλιτρααύνης μεμνημένη. άμφί δέ Τρωαι,

ως χείνη, στενάχοντο • μετά φρεαί δ' άλλα μενοίναν

αί μεν υπέρ τοχέων, μεμνημέναι, ηδέ χαί άνδρων,

ί>οαί δ' ίίρ' υπέρ παίδων, ηδέ γνωτων εριτίμων.

Οϊη δ' εχ •&νμοίο δα'ίζετο χνδαλίμοιο

Οίνώνη• άλ£ οντι μετά Τρωχαιν εοϋαα

χώχνσεν, άλλ' άπάνεν&εν ένί οφετέροισι μελά&ροις

χείτο βαρνστενάχου&α παλαιου λέχτρον άχοίτεω.

4ι5 οί^ δ? έν ξυλύχοισι περιτρέφεται χρύοταλλος

αιπυτάτων ορέων, η τ αγχεα πολλά παλύνει

χεναμένη ζεφύροιο χαταιγίαιν • άμφί δέ μαχριά

άχριες υδρηλ^οι χατειβόμεναι λιβάδεασι

αεύον& , η δέ νάπχαιν, άπειρεαίη περ ίοίσα,

42ο πίδαχος έαονμένης χρνερόν περιτήχεται νδωρ '

ως η γ άσχαλόωαα μέγα στνγερή υπ άνίτ)

τήχιτ , άχηχεμένη πόαιος περί χονριδίοιο •

αίνά τ αναατενάχοναα, ψίλον πρααελέξατο -&νμόΐ'

'Λ μοι αταο&αλίης, # μοι στνγερου βιότοιο,
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η πόαιν άμφαγάπησα δνσάμμορος, ώ σνν έώλπιιν 4α5

γήοαί τειρομένη, βώτον χλντον ουδόν ίχέα&αι,

αίέν ομοφρονέονσα• &εοί δ' ίτέρωαε βαλοντο•

ως μ οφελόν ποτε Κηρες άνηρείψαντο μέλαιναι,

δππύτε νόαφιν εμελλον Αλεξανδροιο πέλεα&αι'

άλλα χαι εί ζωός μ ελπιεν, μέγα τλήοομαι 'ίργον, 43ο

άμφ αντω &ανέειν, επεί ουτι μοι εϋαδεν ηώς.

"Ιΐς φαμένης ελεεινα χατά βλεφάρων έχέοντο

δάχρνσ, χονριδίοιο <5' άναπλή,ααντος ολι&ρον

μνωομένη, ατε χηρός υπαί πνρί, τήχετο. λά&ρχ '

αζετο• γαρ πατέρα σφόν, ίδ' άμφιπόλους έ'ύπέπλους, 435

μέχρις επιχ&όνα δίαν απ ενρέος ώχεανόίο

ννξ ίχύ&η, μερόπεαοι λίαιν χαμάτοιο φέρανσα; • .

χαί ρ[α τό&', υπνώοντος ένΐ μεγάροισι τοχηος

χαί δμώων, πυλεωνας άναρρήξαοα μελά&ρων,

ξχ&ορεν, η'υτ αιλλα• φέρον δέ μιν ωχέα γνΊα. 44ο

ωςδ'• οι αν ονρεα πόρτιν, ίραοσαμένην μέγατανρου,

&νμός έποτρύνει ποσί χαρπαλίμοισι φέρεα&αι

ΐσσνμίνως, η δ' οντι, λιλαιομένη φιλύτητος,

ταρβεί βονχόλον ανδρα, φέρει δέ μιν άσχετος όρμή,

ιΐ που ένί ξυλόχοισιν όμή&εα ταύρον ίδοιτο • 445

ως η, ρίμφα &έονσα, διηννε μαχρά χέλευ&α,

διζομένη τάχα παααί πυρης έπιβ'ήμενα» αΧνης •

ουδέ τί οί χάμε γούνατ • έλαφρότεροι δ' (φι'ροντο

(αονμένως πόδες αίέν • επειγε γαρ ούλομένη Κηρ,

χαί Κύπρις• ού$έ τι &ηρας έδείδιε λαχνψντας, 45ο

άντομένη υπό νύχτα, πάρος μέγα πεφριχνια •

πίίαα δέ οί λαοίων ορέων εατείβετο πέτρη,

χαι χρημνοί, παααι δέ διεπρήσαοντα χαράδραι,
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την δέ πον είοορόωαα τόίτ νψό&ι δία Σελήνη

455 μνησαμένη χατά &νμϋν άμύμονος Ενδνμίωνος,

πολλά μάλ' έοσνμένην όλνφύρατο• χαί οί υπερ&ε

λαμπρόν παμφαίνονσα, μαχράς άνέφαινεχελεύ&ονί ,

ίχετο δ' εμβιβανία δι'ο'νρεος, τ/χι χαί αλλαι

τύμφαι Αλεξάνδρνιο μαχρνν πέρι χωχύεαχον.

ζξοτόνδ' ιτιπον χρατερόν πνρ άμφεχεν, ουνεχ' αρ αντω

μηλονόμοι ξυνιόντες απ ονρεος αλλο&εν αλλοι

νλην &εαπεαίχιν παρενήνεον, ήρα φέροντες

νατάτιον χαί πέν&ος όμως ίτάρω χαί αναχτι,

χλαίυντες μάλα πολλά περιαταδόν. ή δέ μιν οντι,

465 άμφαδόν ώς α&ρηαε, βοήσατο τειρομένη περ,

αλλά χαλνψαμένη πέρι φάρε'ί χαλά πρόαωπα,

αίψα πνρί) ένέπαλτο• γόον δ% άρα πονλίν ορινϊ•

χαίετο δ άμφί πόαει • Νύμφαι δέ μιν αλλο$ιν αλλαι

&άμβεον, ευτ εαίδοντο μετ' άνέρι πεπτηνίαν

ίηο χαί τις ίόν χατά &νμόν επος ποτί τοΊον ιειπεν

Ατρεχέως Πάρις ήεν άτάα&αλος, ος μάλα χεδνήν

χάλλιπε χονριδίην, *αί ανήγαγε μάργον αχοίτιν,

οί αυτω χαί Τρωαί, χαί άατεί λοιγιον αλγος •

νήπιος• ονδ' άλόχοιο περίφρονος 'άζετο &νμόν

ί•]5 τειρομένης, ηπερ μιν υπί$ φάας ηνλίοιο,

χαίπερ απεχ&αίροντα, χαί ου φιλέοντα, τίεαχεν.

ΙΙςαρεφη -Νυμφη τις άνάφρένας• οι <5' ένι μίοσρ

πνρχαίΐι χαίοντο, λελασμένοι ήριγενείης•

, αμφί δέ βονχόλοι ανδρες ε&άμβεον, ευτε πάροι&ε>

ί8οΑργε~οι &άμβησαν άολλέες, ά&ρήσαντες

Ευάδνην Καπανηος, έπεχχνμένην μελίεοσιν

άμφι πόοιν δμη&έντα Αιός στονόεντι χεραυνω.
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αλλ 'ότε δ' αμφότερους δλοή πυρός ηνυσε ρ*ιπη,

Οΐνώνην τί, Πάριν τε, μιΐ/ δ' ΰποχάββαλε τίφρη,

δή τότε πυρκιχϊ>)ν οϊνω αβέααν υατέα δ' αυτών 485

χρνσέφ εν χρητηρι &έααν• πιρι δέ αφισι οημα

Ισουμένως τεύξαντο• &ίααν δ' άρα δοιώ ΰπερ&εν

ατήλας, αϊπερ ϊααί τετραμμέναι αλλυδις άλλη. Ν '
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Κ Ο Ι Ν ΤΟΥ

ΤΩΝ ΜΕ Θ Ο ΜΗ Ρ Ο Ν

ΒΙΒΛΙΟ Ν ΙΑ.

Τρωαί δέ στενάχοντο χατά πτόλιν, ουδ' εδέιΌΟΊο

έλ&έμεναι ποτι τνμβον, επεί μάλα τηλό&' εχειτο

άατεος αίπεινοΊο • νέοι δ' εχτοο&ε πόληος

νωλιμέως πονέοντο • μάχη ό" ου ληγε πόνο,ισ,

5 χαίπιρ Αλεξάνδροιο δεδουπότος, ο'ίνεχ Αχαιοί

Τρωαιν έπεααεύοντο πού πτόλιν, ηδέ χαί αντοί

τείχεος ηίον έχτός, έπεί αφιας νγεν άνάγχη •

έν γάρ δή μέοοοισιν "Ερις, ατονόεααά τ' Έννώ

ατρωφωντ , άργαλέχαιν Έριννύοιν ίχελαι άντην,

ίο αμφω από στομάτων όλοόν πνείονααι ολε&ρον

άμφ' αύττ,αι δέ Κηρες, άναιδέα &νμόν εχονσαι,

άργαλέως μαίνοντο ' Φόβος δ' ίτέρω&ε, χαί "Αρης,

λαους ότρίνεαχον έφέαπετο δέ σφιαι Λείμος,

φοινήεντι λύ&ρω πεπαλαγμένος, οφρα ε φωτες,

ι5 οί μεν χαρτύνωνται δρώμενοι, οί δέ φέβωνται.

πάντη δ αίγανέαι τι, χαί εγχεα, χαί βέλε' άνδρων,

αλλυδις ίίλλα χέοντο, χαχοί μψαώτα φόνοιο•

άμφι δ ίίρα οφίοι δοϋπος ερειδομένοιοιν όρώρει,

μαρναμένων ίχάτερ&ε, χατά ψ&ιαηνορα χάρμην.
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"Εν& αρα Λαοδάμαντα Νεοπτόλεμος χατέπιφνι• αο

ος τράφη έν Λυχίτ) £άν&ον παρά χαλά ρεέ&ρα^

ον ποτ έριγδούποιο Αιός δάμαρ άν&ρώποισι

Αητώ δή άνέφχνεν, άναρρί)ξααα χέρεααι

τρηχό πέδυν Ανχί•ης ίριχνδέος , δαπό&' {οίο

δάμνα& υπ ωδίνεασι πολντλήτι/σιν άνίη μ!>

&εαπεαίον τοχετοΊο, οαην ώδίνες εγειρον.

τω δ έπί Νίρον υλεααε, βαλών ανά δηίοιητα

δονρί διά γνα&μοίο • πέρησε δ' ανά στάμα χαλχός

γλωασαν ετ αυδήεαααν δ δ' εγχεος ίίσχετον αίχμήν

αμπεχε βεβρνχώς ' περί δ' ερρεεν αίμα γέννσσι 3ο

φ&εγγσμένου. χαί τον μεν υπο χρατερή χερός άλχή

έγχιίη ατονόεασα ποτί χ&ονός ονδας ΐρειαε

δευόμινον &νμόίο • βάλεν δ' Ευήνορα δίον

τντ&όν νπαί λαπάρην, δια δ' ηλαοεν Ις μέαον ΐ)παρ

αιχμήν' τω δ' άλεγεινός αφαρ σννέχνραεν ολε&ρος.^

)'άε δ' αρ' Ίφιτίωνα, χαί Ίππομέδοντα δάμαοα*

Μαίναλου οβριμον νια, τον 'Λχνρόη τέχε Νύμφη

Σαγγαρίου ποταμοίο παρα ρύον ουδε νυ τον γι

δέξατο ναατήσαντα• χαχαι δέ ε Κηαες ίίμερσαν '

ηαιδός άνιηρως• μέγα δ' νίέος ελλαβε πέν&ος. 4ο

Αινείας δέ Βρέμοντα, χαίΆνδρόμαχον χατέπεφνεν,

ος τράφη εν Κνιοσαω, δ δ' αρα ζα&έβ ένί Αύηκυ•

αμφω δ' εις ίνα χωρον απ ωχυπόδων πέαον Ίππων

χαί ρ" δ μεν άαπαίρεαχι , πεπαρμένος ίγ^χεί μαχρ<'ι

λαιμόν • δ δ* άλγινόεντος ανά χροτάφοιο &έμε&λα 45

χ)ρμαδίιρ στονόεντι μάλα χρατερης άηδ χειρός

βλήμενος έχπνείεαχε, μέλας δέ μιν ίίμπιχε ποτμος '

'ίηποι δ' έπτοίηντο, χαί ηνιόχων άηάνευ&ε
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' φείγοντες, πολλοίαιν •ένεπλάζοντο νεχνσσι . ,

Βοχαί τούς μεν &εράποντες άμνμονος Αίνείαο

μάρψαντες, χεχάροντο φίλ?) περί λη''ιδι &νμόν.

Έν&α Φιλοχτήτης όΧοω βάλε Πείρααον ίω

φεύγοντ' ιχ πολέμοιο• διέ&ρισε δ' άγχύλα νενρα

γοόνατος έξόπι&εν • χατά δ' ίχλααεν άνέρος όρμήν.

55 χαί τον μεν Ααναων τις 'ότ' εδραχε γνιω&έντα,

έοονμενως άπάμεραε χαρήστος, ες δορί τνψας

άλγινόεντα τένοντ' • όλοή <5' υπεδέξατυ γαία

αωμα• χάρη δ άπάτερ&ε χνλινδομένη πεφόρητο,

φωνης ίεμένοιο, ταχός δ' αμα πέπταΊο &νμός.

6ο Πονλνδάμας δε' Κλέωνα χαί Ευρύμαχον βάλε

δονρϊ,

οί Σύμη&εν 'ίχανον υπαΐ Νιρηί αναχτι,

ίίμφω έπιστάμενοι δόλον ιχ&ύοι μητίυαο&αι

αινόν υπ άγχίατροιο , βαλείν δέ τε είς 'άλα δΊαν

δίχτνα, χαί παλάμΐ]σι περιφραδέως, από νηός,

65 ι&ύ χαί αίφα τρίαιναν επ ιχ&ϋαι νωμ>ήσαα&αι'

άλ£ ού σψιν επί πημα &αλάααια ιίρχεαεν εργα.

Ενρύπνλος δέ μενεπτύλεμος βάλε φαίδιμον'Έλλον,

τόν φα παραί λίμντ) Γνγαίτ) γείνατο μήτηρ

Κλειτώ χαλλιπάρχας • δ δ' εν χονίχσι τανϋα&η

ηο πρηνής• τοϋ δ' άπάτερ&εν όμως δορι χάππεαε μαχρι»,

ωμου από βριαροΊο χεχομμένη αορι λνγρω,

χειρ, ϊτι μαιμώωαα ποτί χλόνον εγχος άεΊραι

μαψιδίως • ού γάρ μιν άνήρ είς εργον ένώμα,

αλ£ αϋτως ησπαιρεν, ατε βλοσνροΊο δράχοντος

η5 ονρή άποτμη&είυ άναπάλλεται, ουδί οί χλχι}

^εαπεται ές πόνον αίπνν, •ίνα χραύααντα δαίξβ•
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ως αρα δεξιπρή χρατεράφρονος. ανδρός ες αιχμήν

ωρμαινεν πονέεα&αι' άτάρ μένος ονχέτ' οπήδιι.

Αντάρ Οδνσαεός Αινον ένήρατο, χαί Πολύίνδον,

αμφω Κητείους• τον δούρατι, τον δ' άλεγεινω 8ο

αορι δτ]ώαας. Σ&ένελος δ' ελ' δίον 'Άβαντα,

αιγανέην προίείς• η δ άαφαράγο%υ διά προ

ίαανμένη, αλεγιανόν ες ίνίου ο'β&ε τένοντα '.

λναε δ' α ρ ανέρος ήτορ • υπέχλααε δ' άψεα πάντα.

Τυδείδηςδ' ελεΑαοδόχον, Μελιόν τ' Άγαμέμνων 85

Ατμφοβος δέ Αρίαντα, χαί'Άλχιμον αυτάρ'Αγψωρ

Ίππααον έξενάριξεν, άγαχλειτάν πιρ έόντα,

ος ρ' άπό Πηνειου ποταμου χίεν ουδ' ερατεινα

&ρέπτα τνχενσιν εδωχεν, £π«' ρά νιν ίχλααε δαίμων.

'^Εν&αΘόαςέδάμαααεΛάλον, χαίάγηνορα Λ'υγχον ^ο

Μηριόνης δέ Ανχωνα, χαί Άρχέλοχον Μενέλαος,

ος φά τε Κωρνχίην υπό δειράδα ναιετάαοχεν,

πέτρην & Ήφαίατυιο περίφρονας, η τε βροτοίσι

&αύμα πέλει• δή γάρ μιν έναί&εται άχάματον πνρ,

'αοβεατον ννχτύς τε χαί ι)'ματος • άμφί δ' ά'ρ' αυτίχ $5

φοίνιχες &αλέονσι, φέροναι δ' άπείρονα χαρπον,

ρίζης χαιομένης αμα λάεαιν • άλλα τύ μέν πον

ά&άνατοι τενξαντο χαί έοοομένοιαιν ίδέο&αι.

Τεϋχρος δ' Ίππομέδοντος άμύμονος νία Μενοιτην

ίσανμένως ωρμαινε βαλείν έηιόντα βελέμνω • ιοο

χαίρανόω, χαίχεραί, χαί ομμααιν ί&ννεαχεν

ιόν άπό γναμπτοιο χεράατος• ος δ' άλεγεινός

αλτο &αης άπό χειρός ές άνέρα • τω δ' από νενρη

ι'ιαέτι πον χανάχιζεν δ δ' άντίον άοπαίρεαχεν

βλήμενος, οόνεχαΚηρες όμως ψορέοντο βελέμν'•* Κ"
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χαίοιον «ί χραδίην, ρ&ί'περ >'όοί ΐζεται άνδράν

χώμέηχ, δτραλέαι δι πού μόρον ιίσί χέλευ&οι»

Ενρναλος δ' αραπολλόνααδ στιβαρης βάλεχειρός

λάα μέγαν, Τρώων δέ &αάς ελέλιξε φάλαγγας.

υοωί <5' οτι τιςγεράνοισι ταννφβδγγοιαι χολω&βί

ονρος άνηρ πεδίοιο, μέγ' άσ^λόων^ ίπορούο]),

δινήσας περί χρατί &δως μάία νεί'ρα Ρ°Μ*> ^

λαα /?<% χατέναντα, διαοχεδάατ} δ' υπό ό,οίζω

ηίρι πεπταμένας δολιχάς οτίχας, αί & φέβονται,^

ιι5 αλλι; δ' ύς ίτέρην είλενμεναι αίσοοναι, ^

χλαγγηδόν μάλη πάγχν, πάρος/χατά χόρμον ιοΜΓ&Τ

ως άρα δνσμενέις φοβερόν βέλος αμφεφδβη&εν ^

οβρίμου Ευρνάλοιο• το δ" ονχ 'άλιον φέρε δαίμων,

ΐάϊ 'άρα ανν πήληχι χάρη χρατεροΊο Μίλητος

ιια&λάαοε περί πληβαι• μόρος δ' έχίχανεν άοητός.^

"Αλλος δ' ίίλλον επεφνε, περιστεναχίζετο δ οι*;

ως δ' οτ' επιβρίσαντος άπειρεαίου άνέμοιο

λάβρον, ϋπαί ριπης βαρνηχεος άλλνδις αλλα

δένδρεα μαχρά πίατ,αιν, υπ έχ ριζων έριπδντα,- •

ϊιϊαλοιος εόπεδίοιο, βρέμει δέ τε πάσα περί Χ$&'ΐ

ως οίγ εν χονίτ\σι πέοον χανάχηαε δέ τεύχη **££

ααπετον, αμφί δέ γαία μέγ' εβραχεν οί δέ χνδοφον

αργαλέου μνώοντο, μετά σφισι πημα' τι&έντες. £'Ι

Καί τοτ άρ' Αινείαο μόλε σχεδόν^ ηυς ΑπδλϊΜ,

ι3οί<5' Άντηνορίδαο δαίφρονος Εύρνμάχοι»• ^ ί

οί γαρ δή μάρναντο πολνο&ενέεαοιν. 'Αχαιοίς, •

αγχιμάλ' 'εαταάτες χατι* φύλοπιν, εν&' υπ άπηντ)

δοιοί δμηλιχίη χρατερθί βόες, οίδ' απέληγον

νσμένης• τοΊ4 δ' αίφα υιός ποτι μύ&ον εειπεν,
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μαντεί είδόμινος Πολνμήστορι, τόν ποτε μηνηρ ι35

χείνατ επί Ζάν&οιο ροης, &εράπον&' Έχάτοφ•

Ευρνμαχ , Αινεία τε, &εων γένος, οντι ίοιχεν

νμέας ^ίργείοιαιν υπειχέμεν ούδέ γαρ αυτός

'νμμιν υπαντιάαας χεχαρήσεται οβριμος "Αρης,

ψ έ&έλητε μάχεο&αι ανά χλόνον οϋνεχα ΜοΊραι 14ο

μαχρόν επ άμφοτίροιαι βίου τέλος έχλώααντο.

/Ις ειπων, ανέμοιοι μέγη, χα\ αίστοι 'ετύχ&η•

οί δέ νόω~φράσααντο •&εοί• μένος • αίψα <5' ίίρ' αντοίρ

&αροος άπειρέσιον χατεχεύετο • μαίνετο δέ οφι

&νμος ένί ατή&εοσι, χαί ίν&ορονΆργείοιαιν, 1 45

«ργαλέοις σφήχεααιν έοιχάτες, οί τ άλεγεινύν

ιχ &νμοϋ χατέοντες, επιβρίυωαι μελίοααις,

ιντε περι σταφυλές αύανομένχς εν όπώρτ)

ερχομένας εαίδωαιν, η εχ σίμβλοιο &ορούαας•

ωί οζ>α Τρώίοι ν'ιες ένπτολέμοιαιν Άχαιοίς 1 5ο

εν&ορον ένσνμένως • χεχάροντο δέ Κηρες ερεμναί,

μαρναμένων έγέλαοσε δ' "Αρης • ίάχηαε δ' Ένυω,

αμιρδαλέον μέγα δέ αφιν επέβραχεν αίυλα τείχη•

οι δ αρα δνομενέων απερείοια φυλα δάίζον

χιραίν <ψαιμαχέτ>μτι• χατηρεέποντο δέ λαοί ι55

αυτως, ηντ αμαλλα &έρευς δυο&αλπέος ωρτ),

ψ ρά τ έπιαπέρχωαι &οοί χέρας αμψηρες,

οαάαάμενοι χατ άρονραν άπηρονα μαχρά πέλε&ρα•

ως αρα των υπο χεροί χατηρείποντο φάλαγγες

μνρίαι• αμφί δέ γαία νεχρων περιπεπλη&νία, 1 6ο

α'ίματι πλημμύρεαχεν Ερις δ' αρ ιαίνετο &νμο,,

ολλνμένων. οί δ' οί'τι χαχοϋ παύοντο μό&οιο,

αλλ ατε μηλα λέοντες έπήίον οί δ' αρα φύζης

(^ν)ΝΤ. Ρθ5ΤΗ. Ο
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λενγαλέης μνώοντο• χαί έξ δλοοϋ πολέμοιο

!65 φεϋγον, οοοις άδάίχτον ίτι ο&ένοςίν πααί χεΊτο.

νώς <5' Άγχίααο δαίφρονος αίέν όπήδιι ^

δνσμενέων μετόπια&εν υπ 'ίγχεί νωτα Μβμν • .

Ενρύμαχος δ"ετέρω&εν ίσίνετο δ' αμβροτον ήτορ

νψό&ιν είσορόωιτος ιψου Απόλλωνος.

ι7ο 'Λί δ' ο« τιϊ σιάλοιυιν «ι'ί? £ί λήίον αύον

έρχομένοις, πρίν άμάλλαν ΰπ άμηνηοοι δαμηναι,

άντί' έπιοοείχ χρατεροός χύνας, οί δ' δρόυιντες ^

έαανμένως τρομέονοι, χαί ουχ ίτι μέμβλεται αυτο>ς

ιί'δαϊοϊ, χλλά τρέπονται άνιηρήν έπί φύζαν

175 πανονδίϊί, τους δ' χΤι^α «"«ί χ"Γ» ποσ<εί χ«<>''τι{•

εξόπι^εν δάπτονοιν άμείλιχα, τοί δέ φίβονται

μαχρόν άνίνζοντες, αναξ δ' έπι-τέρπετ' άρούρης•

ως αρ 'ιαίνετο Φοεβος, οτ εδραχεν έχ πολέμοιο^ ^

φεύ/ονι Άργείωνπονλ'υν στρατόν ου γαρετ^ αυτο>:

1 8ο 'ίργα χερων μεμέληνο• πόδας δ' ενχοντο &εοίαιν

ώχα φέρειν μοόνοις γάρ ετ έν πααίνεπλετο νόατοι

ίλπωρή• πάντας γάρ έπψεν εγχεί &ύων

Ενρνμαχός τι, χαί Αινείας.• ούν δέ αψιν ίταίροι.

"Εν&ατις'Αργείων, η χάρτεί πάγχυ πεποι&ωί,

ι85η Μοίρης ίότηνι, λιλαιομέν>)ς μιν δλέοσαι,

φεύγοντ έχ πολέμοιο δνσηχέος ίππον ίρνχι,

γνάμφαι έπειγόμινος πού φύλοπιν, οφρα μάχψ"•

νίντία δνσμενέων ' τύν δ' δβριμό&νμος'Αγήνωρ

παοφ&άμενος μνωνα χατ άλγινόεντα δάίξεν

ιι)θ άμφιτάμω βουπληγι, βή δ° υπόιιξε σιδήρου

ύατέον ονταμένοιο βραχίονυς• άμφί δέ νείιρα

ρψδίως ή'μηαε• φλέβες δ' υπερέβλνσαν α)μα•
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άμφεχύ&η δ' •ίπποιο χατ ανχίνος• αιψα δ' αφαντος

χάππεαεν α/<φι νίχυς• λείπεν δ' ίίρα χείρα χραταιην

ατερϋόν ετ' έμπεφυυίαν έϋγνάμπτοιαι χαλινοίς, ιο$

οί<ί ποτι ζώοντος εην• μέγα δ' ίπλετο &ανμα,

οΰνεχα δή ρντηρος άπεχρέμαΰ? αίματόεααα,

Αρεος εννεαί^σι, φόβον δψοιαι φέρονσα '

φαίης χιν χατέονααν ε& ιππαοίτ) πονέεα&αι'

οημα δέ μιν φέρεν 'ίππος αποχταμένοιο ίίναχτος. 200

Αινείας δ' έδάμαααε βαΚών υπερ ιξύα δονρι

Αι&αίίδην ' αίχμή δέ παρ όμφαλόν έξεπέρησεν

ίγχατ έφελχομένη • 6 δ' αρ εν χονίτ^αι ταννα&η,

ανμμάρψας χείρεαοιν όμως χολάδεαοιν άχωχήν,

δεινά μάλα ατενάχων • γαί?] δ ενέρειαιν οδόντας αο5

βεβρνγώς ' ψνχή δέ χαι άλγεα χάλλιπον ανδρα.

Άργείοι δέ βόεαοιν εοιχύτες επτοίηντο,

ους, αμοτον μεμαωτας υηδ ζεύγλτ) χαί άρότρω,

τύψτ) υπαι λαπάρην ταναοίς υπό χείλεοιν οίστρος,

αίματος ίέμενος, το» δ ααπετον άαχαίόωαιν 2 ιό

εργου ίχάς ψεύγοντες, επί αφιαι δ' αχνυται άνήρ

άμφ' αροτρον πονέων τε πόνον , τρομέων τ έπί

βονσί,

μη δήπου χατόπιο&εν έπα'ίααοντος άροτρου,

χέρστ) νείρα σίδηρος άμείλιχος εν πααί χύραας•

£.• /Ιαναοί φοβέοντο• περί αφιαι δ' αχνυτο &νμον αι5

ν'ιός Άχιλληος• μέγα δ' ΐαχε λαόν έέργων

ί< δειλοί, τί φέβιο&ε, έοιχότες ουτιδανο'ίαι

φήρεαιν, ο'υςτ έφόβησεν ίών χατεναντία χίρχος;

άλ£ ίίγε &έα& ανά &νμ&ν,' έπεί πολύ λώίόν ίατι

τιΆνάμεν έν πολέμΜ, η άνάλχιδα φνζαν ελέο&αι• 22ο

<2 2
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'&ίφάτο' τοί 3' έπί&οντο, &ρααν*νόον ίι' φ^?σϊ

&έντες

ίασνμένως• ό δι Τρωσι, μέγα φρονέων, ενορούσε-,

ηάλλων εν χείρεασι &οόν δόρυ• τωδ' ίίρα λαοί

Μυρμιδόνων έφέποντο, βίψ άτάλαντον αέλλτ]

%ι$ ίν ατέρνοιαιν έχοντες• ανάπνευσαν δϊ χυδοιμοΰ

ΆργεΊοι,. δ δ' αρ' «Τι/"" Ψ^Ί' π<*τ(β &ι>μόν έοιχως,

άλλον έπ άλλοι επεφνε χατά μό&υν οί δ' άπιόντες

χάζοντ, ηύτι χύματ' ατ' ε'χ βορέαο {Ηιέλλης

πόλλ* έπιπαφλάζοντα χυλίνδεται αίγιαλοίοιν,

α3ο δρννμιν' έχ παντοία, τά δ' ϊχπο&εν άλλος άήτης

άντΐος δΐξας, μεγάλη περί λαίλαπι &νων

ωαη απ ηϊόνων, βυρέου ετι βαιδν αέντος.

ως Τρώας ΑαταοΊ,αιν έποιχομένους τοπάροι-&εν

νίδς Άχιλληος ΰιοειδέος ώαεν οπίοσω

355 τντ&όν, έπεϊ μένος ηυ &ρασύφρονος Αΐνείαο

φευγέμεν ουχ εΐβσε, μένειν δ' ανά φΐιλοπιν αινήν

ϋ-αρσαλέως• εχάτερ&ε δ' ϊαην ίτάννσαεν Εννω

ΰαμίνην. άλλ' ούτι χαταντίον Αινείαο

ν'ιΰς Άχιλληος πηλιν δόρυ πατρός ΙοΤ,ο,

α4ο αλλ' αλλ}] τρέπε ϋυμΰν, έπεϊ Θέτις άγλαόπεπλος,

άζομένη Κυ&έρειαν, άπέτραπεν νίωνοΐο

&υμόν χαϊ μέγα χάρτος• έπ άλλων δ Ϊ9νιαι λαών

δάμνατο μυρία φίλα• δαϊχταμένων δ' όί χάρμη

οιωνοί χεχάροντο , μεμαότες ΐγχατα φώτων

**5δαρδάψαι, χαι οά(μας• ίπεατενάχοντο δε Ν'υμφαι

χαλλιρόου Σιμόεντος, ιδε Ξάν&οιο &ίγατρες.

Καΐρ' οίμίν πονέοντο• χόνινδ' άχάμαντεςάηται

ωρσαν άπειςεαϊην • ίιχλυαε δϊ παααν υπερ&εν
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ηέρα &εοπεαίην, ως τ άπροτίοπτον δμέχλην •

ουδ' αρα φαίνετο γαία' βροτώνδ' άμά&ννεν όπωπάς. 25ο

άλλα χα* ως μάρναντο ' χαί ες χέρας οντιν 'έλνντα,

κτέίνον άνηλεγέως, χαί ει μάλα φίλτατος ηεν

ου γάρ ΐην φράαοαο&αι ανά χλόνυν, οντ έπιόντα

δήιον, οντ αρ ίτα'ίρον άμηχανίη δ εχε λαοός,

χαί νύ χε μέγδ' εγένυντο, χαί άργαλέως άττόλοντο α55

ΐϊάντες όμως, όλοοίοι περί ξιφέεααι πιοόντες'

αλλήλων, ει μή σφιν άπ' Ουλύμποιο Κρανίων ,

ηοχεαε τηρομένοισι, χόνιν δ' άπάτερ&εν Ιλααοεν

ναμένης, δλαάς δέ χατεπρήννεν άέλλας.

οι #£ τε δηριόωντο• τ/όνος <5' αρα τοίυιν έτύχ&ι) 260

ι πολλόν ελαφρότερος, δέρχοντο γαρ είιε δα'έξαι

χρεφ δήίον ανδρα χατά χλόνον, ει'τ' άλέαο&αι.

γαί ρΐ ότέ μίν Ααναοι Τρώων άνέεργον ομιλον,

αλλοτε δ' αύ Τρώες Λαναών οτίχας• 'ίπλετο δ' α'ινη

ϋσμένη . νιφάδεοοι δ' έοιχότα πίπτε βέλεμνα 265

άμφοτέρω&εν 'ιόντα• δέος δ' 'ιχε μ•ηλοβυτηρας

%χΛυ&ενΊδαίων ορέων όρόωντας άυτήν.

Καϊ τις ες αι&έρα %Ηρας έπυνρανίοιοιν άείρων,

ινχετο δνσμενέας μεν υπ' 'Άρεί πάντας όλίο&αι,

Τρώας δί οτονόεντος άναπνείιααι πολέμοιο, 37°

ημαρ δ' εισιδέειν πότ' έλιϋ&ερον. άλλά οι οντι

ϊχλνον Α)αα γάρ άλλα πολνατονος ώρμαίνεοχεν

ίζετο δ οντε Ζηνα πιλώριον, οντι τιν άλλων

ά&ανάτων. ου γάρ τι μετατρέπεται νόος αινος

χείνης, οντινα πρώτον έπ' άνδράαι γεινομένοιαιν, α7'

άνδράοιν η πολίενσιν, έπιχλώο-ηται άφϋχτω

*ήματι• τί) δ' υποπάντατάμ&ν ορ&ινν&Η, τι>ί' Μ*?>>.

~-V
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της δ' αρ υπ εννεαίχσι πόνος χαί δηρις δρώοει

ιππομάχοις Τρώεασι, χαί άγχεμάχοιαιν ΆχαιοΊς,

ι8ο οί φέρνν άλλήλοιαι φόνον χαί άνηλέα πότμον

νωλεμέως• ου γάρ τιν εχενδέος, αλί! έμάχοντο

προφρονέως• &άροοςγάρ εφέλχεται ανδρας εςαιχμψ•

Αλλ οιε δή πολλοί μεν άπέφ&ι&εν εν χονίβα>ι

δή τύτ έπ Άργείοιαιν υπερτερον ωρνυιο &άρους

α85 Παλλάδος έννεοίχαι δαίφρονος, ί; <5α μολονσα

νσμένης αγχιστα, μετ Άργείοιαιν^αμννεν,

έχπέρσαι μεμανία χλντην Πριάμοιο πόληα•

ΐ) ρα μέγα ατενάχιζιν, ΆΛξάνδρνιο δαμέντος.

χαί τότ αρ Αινείαν έριχνδέα δί' Αφροδίτη

29° αντή άπό πτολέμοιο χαί ουλομένης νσμένης

ηρπααεν έαονμένως• περί δ' ηέρα χεύατο πονλύν•

ού γάρ έ'τ αίαιμον ηεν ανά μό&ον άνέρι χείνω^

μάρνααίΡ Άργείοιαι πρ6 τείχεος αίπεινοίο •

τφ χαί άδην άλέεινε περίφρονα Ίριτογένειαν,

295 έχ &νμοΰ Λαναοίαιν άρηγέμεναι μεμανίαν,

μή χαί υπερ χηράς μιν ελτ) &εός• ουδε γάρ αντου

φείσατο πρόα&εν'Ά'ρηος, οπερ πολύ φέρτερος ήι?•

Τρωες δ' ονχ 'ίτ' εμιμνον ανά στόμα δηιότητος,

άλλ' οπίσω χάζοντο τε&ηπότα &νμάν εχοντες•

δοοίν γάρ αφιν, &ήρεααιν εοιχότες ωμοβόροιαιν,

ι'ν&ορον Άργείοι, μέγα μαιμώοντεςΆρηί.

των δ' ίίρα δαμναμένων ποταμοί πλή&οντο νίχνοΜ

χαππεδίον ' πολλοί γάρ αδην πέαον έν χονίχσιν

άνέρες ηδ' 'ίπποι • μάλα δ' αρματα πολλά χέχυντο,

3ο5 βαλλομένων • πάντη δ' άπερείσιον ίρρεεν α'ψα,

υιτός ως• όλοή γάρ επήίεν Α)σα χνδοιμόν.
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χαί <$ οί μεν ξιφέεααι πεπαρμένοι, η μελίχσι,

χείντο παρ αίγιαλοιαιν, άλίγχιον εχχιμένοιαι

δούραοιν, εΰτ επί &ινί βαρνγδούποιο &αλάααης

άνέρες αοπετα δεαμά πολνχμίμων από γόμφων 3 10

λναάμενοι, αχεδάαωαι δαί ξίλα μαχρά χιΛ νλην

ηλιβάτου οχεδίης, πάντη δ' άναπλή&εται ενρός .

αιγιαλός, τοΊσιν δέ μέλαν ποτιχλύζεται οίδμα•

ως ο•ίγ εν χονίησι χαί α'ίματι δηω&έντες

χείντο, πολνχλαύτυιο λελααμένοι ίωχμοίοΐ 3ι5

Παΰροι δέ προφνγόντες άνηλέα δη'ιότητα,

δϋααν ανά πτολίε&ρον, άλενάμενοι βαρύ πημΜ'

των δ' αλοχοι, χαί παίδες, από χρούς αίματόεντος

τεύχεα πάντα δέχοντο, χαχω πεφορνγμένα λί&ριΛ'

πάσι <5£ &ιρμά λαετρά τετεύχατο' πάν δ ανά αοευ3ια

εααυντ ίητηρες, ες ουταμένων αίζηων

οίχία ποιπνύοντες, 'ίν ούταμένους άχέαωνται'

τούς δ' άλοχοι χαί τέχνα περιοτενάχοντο μολόντας

εχ πολέμου• πολλοίς δέ χαί ου παρεόντας άυ'τεον.

χαί ρ' οί μεν, ατνγερτ) βεβολημένοι ητορ άνίτ), 325

χιίντο, βαρνατενάχοντες έπ αλγεαιν οί δ' επί δόρπον

εχ χαμάτοιο τρέποντο • {}οοί δ' έπαυτεον 'ίπποι

φορβή έπιχρεμέ&οντες αδην. ετέρω&ε δ' Άχαιοί

ηάρ χλιαίΐ]ς νηεασί & δμοίία 'Γρωαί πένοντο.

Ίίμος δ' ωχεανοΊο ροάς ΐιπερήλααεν Πώς 53ο

•ίππους μαρμαίροντας, άνίγρετο δ' ί&νεα φωτων •

δι] τότ '^ίρήιοι ν'ιες έϋα&ενίων Άργείων,

οι μεν εβαν Πριάμοιο ποτί πτόλιν αίπήεαααν,

οί δ' ίίρ ε>>ί χλιαίτ]αιν αμ άνδράαιν ουταμένοιαι

μ'ψνον, μήποτε λαός έπιβρίαας άλεγεινός 535
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-■ νηας ελτι, Τρώεααι φέρων χάριν οί δ' άπδ πύργΰ*

μάρναντ Άργείοιαι• μό&ος δ' άλεγεινός δρώρα.

Σχαιης μέν προπάροι&ε πύλης Καπανήίος νίός

μάρνα& αμ άντι&έω Αιομήδεί' τους δ αρ υπερ&ι,

54ο Ληίφοβός τι μενεπτόλεμος , χρατερός τε Πολίτης

αόν τ' αλλοις ίτάροιαιν έρητύεοχον δίστυίςΜ

ηδ' αρα χερμαδίοισι• περιχτυπέοντο δέ φωτων

βαλλόμτναι χόρν&ές τε, χαί αοπίδες, αί τ άλεγεινίΛ

αίζηων ρϋαντο μύρον χαί άμείλιχον αιααν.

3ί5 Άμφί δ' αρ' Ίδαίχαιν έριύμαίνεοαε πίλχαιν

Λιιός Αχιλληος• πονέοντο δέ οί πέρι πάντις

Μνρμιδόνες, χρατεροίο δαήμονες ίωχμόίο.

ιοός δ' άπό τείχιος ειργον άπειρεοίοις βιλέεααι

&αρααλέως, Έλενός τε, χαί δβριμά&νμος Άγήνωρ,

35ο Τρι>ας έποτρννοντις ανά μό&ον ' οί δέ χαί αΰτοι

προφρονέως μάρναντο φίλης περίτείχεαι πάτρης.

Ές πεδίον δέ πίλχαι χαί ωχυπό'ρους έπί νηας

νιαοομέντ)ς ,Όδνσευς τε, χαί Ευρίπνλος πονέοντο

νωλεμέως• τους δ' ήυς άφ' ϊρχεος νψηλοίο

355 Αινείας λάεααι, μέγα φρονέων, άπέρνχι.

Προς δέ ρόον Σιμόεντος εχιν πόνον άλγινόεντα

Τιΰχρος έΐμμελίης• άλλ)] δ' ίχεν ίίλλος οίζόν.

Καί τύτ' αρ άμφ' Όδναηα δαΐφρονα χνδιμοι

ανδρες

χείνον τεχνήεντι νδω ποτί μωλον"Αρηος

56ο αοπίδας έντύναντο , βάλον δ' ίφύπερ&ε χαρηνων,

&έντες έπ άλλίιλτ]αι • μέη δ' απαν ηρμοαεν αρμη.

φαίης χεν με'/άροιο χατηρεφές ίμμεναι 'έρχος

πνχνόν, ο ουι άνέμοιο διέρχεται νγρόν άέντος
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ριπη άπειρεοίη, οντ ίχ Αιός ίίσπετος ομβρος'

ϊοΊαι Άργείων πιπνχαομέναι άμφί βυείαις 365

χαρτνναντο φάλαγγες• εχον δ' ενα&νμόν ες άλχήν(

ύς εν άρηράμεναι. χα&υπερ&ε δέ Τρώίοι ν'ιες

βάλλον χερμαδίοιαν τά <5' ώί ατνφελης άπο πέτρης

γαίαν επί τραφερην έχνλίνδετο • πολλά <5ϊ δούρα,

*αι βέλεα στονόεντα , χαί άλγινόεντες αχοντες Ζ~ο

πήγννντ εν ααχέεααι, τά δ' ένχ&ονί, πολλά δ' απω&ιν

μαψιδίως φορέοντο περιγναμφ&έντα βελέμνοις,

νάντο&ε βαλλομένων. οί δέ χτίπον οντι φέβοντο

ααπετον, ουδ• υπόειχον, ατε ψεχάδων άίοντες

δοίιπον εαω δ υπύ τέίχος όμως ϊσαν ονδέτις αντ&ν Ζηί'

νόαφιν άφειοτήχει• σνναρηράμενοι δ' έφέποντο,

ώί νέφος ηερύεν , το ρά που αερί χείματι μέααω

αί&έρος έξ υπάτοιο μαχρόν διέτεινε Κροείων.

πονλίς δ' άμφί φάλαγγι δρόμος• χαναχήδ ύπύπνσυ'

νισαομένων ίτέτνχτο • χόνιν δ' άπάτερ&εν άΐ•ται οοο

όρνναένην μάλα τντ&όν υπερ δαπέδοιο φέρεαχνν

αίζηων μειόπιο&ε' περίαχε δ' ίίχριτος αυδή,

οίον υπύ σμήνεααι περιβρομέοναι μέλιαααι•

αα&μα δ' άνήίε πουλύ χύδην , περίχενε δ' έ'ντμι^>

λαοϋ άποπνείοντος. άπειρέαιον δ' αρα &νμία

Άτρείδαι χεχάροντο περί αφιοι χνδιόωνιες,

διρχόμινοι πολέμοιο δνση%ίο( ατρομον ερχος•

Ζρμτ)ναν δέ πύλτ)σι &ιηγενέθς Πριάμοιο

ά&ρόοι έγχριμφ&έντες, ντχ' άμφηόμοις πελιχισοι

ρηξαι τείχεα μαχρά, πίλας δ' εις ονδας έριΐσαι, ^9^

&αιρων ίξερνααντες• εχιν δ' αρα μΐμις αγανη

ιΙπωρήν. άλλ' ου οφιν έπήρχευαν ο?τε βοιιαι.
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οΐίτι &οοί βουπληγες, επεί μένος Αίνείαο

οβριμον αμφοτέρες έπαρηρότα χείρεοι λΓ'αν

3φ εμμεμαώς έφέηχε • δάμάσσε δέ τλήμονι πότμω

άνέρας, ους χατέμαρψεν έν άαπίαιν, εντ εν ορεασι

φερβομένας υπό πρωνα βίη χρημνοίο ραγέντος

αίγας• υποτρομέονσι δ' οοοι σχεδόν άμφινέμονται\

&!,• Λαναοι &άμβηααν 6 δ' είαέτι λαας υπερ&εν

4οο βάλλεν έπαοσντέρνυς, χλονέοντο δέπάγχυ φάλαγγες.

'Λς 3• Βτ έν οΰρεαι πρωνας 'Ολύμπιος ουρανό&ι

Ζείς

ΑμφΙ μιΐ) χορνφχ σνναρηρότας αλλνδις αλλον

ρήξχ υπό βροντχαι, χαί αί&αλόεντι χεραννω,

άμφί δέ μηλονόμοι τε, χαί αλλ'οσο> πάντα φέβονται

4ο5 ωί αρ 'Αχαιων ιΛες υπέτρεααν , οννεχ' αρ αμτων

Αινείας σννέχευε &οως ερνμα πτολέμοιο,

άαπίαιν άχαμάτχαι τετνγμένον , ούνεχ αρ αντω

&άροος άπειρέαιον &εός ωπααεν ' ονδέ τις αυτων

ίο&ενέν οί χατά δηριν εναντίον οσαε βαλέα&αι,

4ιο ουνεχά οί μάρμαιρε περί βριαροΊς μελέεαοι

τεύχεα &εαπεαίΐισιν έειδόμενα ατεροπχαιν.

είατήχει δέ οί αγχι, δέμας χεχαλνμμένος ορφν$,

δεινός "Αρης ' χαί πάντα χατι&ύνεαχε βέλεμνα,

>) μόρον, η δέοί αίνόν έπ Άργείοιαι φέροντα.

4ι5 μο>^νο>το <5' ως όπότ αυτός'Ολύμπιος ονρανο&ιΖινί

άαχαλόων έδάίζεν υπέρβια φϋλα Γιγάντων

ομερδαλέον, χαί γαίαν άπειρεαίην έτίναξε,

Τη&όν τ, Ίιχεανόν τε, χαί ονρανόν, άμφί δέ πανί*

γύί' έλελίζη "Ατλαντος, υπ άχαμάτου Αιός όρμ')ί'

4ιο ως αρ υπ' Αινείαο χατηρείποντο φάλαγγες
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Άονείων ανά δηριν • 6 γάρ περί τε'χος άπάντη

ίοοντο, δναμενέεααι χολονμενος, εχ δ' αρα χειρων

παν ο, τί οι παρέχνραεν, έπειγομένω ποτι μωλον,

βάλλεν, έπεί μάλα πολλά χαχί}ς άλχτηρια χάρμης

χεΊτο μενεπτολέμων έπί τείχεαι Ααρδανιώνων • 4ι5

τοίοί περ Αινείας μεγάλω έπί χάρτεί &ύων,

δναμενέων άπέρνχεπολίνατρατύν άμφί δ αρ αιτω

Τρωες χαρτύναντο. χαχη δ' 'ίχε πάντας οϊζός

άμφι πάλιν • πολλοί δέ χατέχτα&εν, ημέν Άχαείόν,

>)δέ τε χαί Τρώων • μέγα δ' ίαχον άμφοτέρω&εν, 43ο

Αίνείας μεν Τρωαι φιλοπτολέμοισι χελεόων,

μάοναα&* αμφί πάληος, ίων τεχέων τε, χαι αντων,

προφρονίοις' νΙός δέ μενεπτολίμου Αχιληος

Άρνείους εχέλενε παρά χλντά τείχεα Τροίης

μέμνειν, αχρι πόληα πνρι πρήσαντες ελωαι. 435

τοί>ί δ' άμφω ατονόεααα χαι ααπετος αμπεχ αντι),

μαρναμένονς πρόπαν 'ιμαρ ανά χλόνον ουδέ τις ίμν

άμπνενσις πολέμοιο, λιλαιομένων άνά &νμόν

των μεν, ίλειν πτυλίε&ρον υπ Αρει, των δί, σαωααι.

Αίας δ' αϋτ' άπάτερ&ε &ραονφρονος Αινείαο 44ο

μαρνάμενος Τρώεαοι χαχάς περι Κηρας ίαλλεν

νφησιν ίχηβολίχσιν, έπεί ρά οί άλλοτε μέν που

ί&ύ βέλος πεπότητο δι' ηέρος, αλλοτε δ' αύτε

άλγινόεντες αχοντες• επ' αλλω δ ' αλλον ίπεφνεν.

οί ίϊ περιπτώαοοντες άμνμονος άνέρος άλχήν, 445

ί; μό&ον ονχ ϊτ εμιμνον ελειπε δέ τείχεα λαός.

Και τότε οί &εράπων πολύ φέρτατος έν δαϊΑοχρων

'.Ίλχιαέδων έρί&νμος, ίω πίαννος βαοιλψ,

&άραε'ί τι νφετέρω, χαί &αρσαλέη νιότηνι,
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45ο εμμιμαως πολέμοιο , •&οοίς επιβησατο ποσΛ ,

χίίμαχος, οφαα χέίηι&ον έπί πτόλιν άνδράαι ^είη

ίενγαλί >;>'. αφετερου δέ χαρήστος εμμεναι αίχαρ

άσπίδα &είς χα&ύπερ&εν, άνήίε λνγρά χέλευ&α,

άιηομον έν&έμενος χραδίτ) νόον έν δ' ίίρα χηοι

455 αλλοτε μεν δόρν πάλλεν άμείλιχον, αλλοτε δ αντί

ειρπεν ανω• τον δ' αίψα διηιρίη φέρεν οιμος.

χι α νυ χε ϋή Ίρωεασιν αχος γεπτ , κ μι) αρ α 1 1

•ηδη ίπερχύπτοντι, χα» είοορόω>τι πόληα

ίατάτιον χαί πρωτον , άφ ερχεος νψηίοίο'

46ο Αινείας έπόροναεν, έπεί ρά νιν ου λά&ε χάρμ•η,' )

ουδ' άπάτερ&εν εόντα • βάλεν δέ•μιν ειρεί πέτρ

χαχχεφαλης• μεγάλη δέ 8ίη χρατερόφρονος άνδρος

χλίμαχά οί αυνέαξεν • δ δ' νψό&ιν ηυ'τ οίοιός Α

ίσαυτ άηδ νενρης ' ' όλοίς δέ οί εαπετο πύτμος

465 άμφελελιξαμένω • οτονόεις.δέ οί ηέρι &νμός

. α)ψα μέγη , πριν γα-ίαν επί ατνψελήν αφιχέα9αι.

>;οιπε δ' εν &ώηηχι χατά χ&ονός, ούνεχ αρ' αύτοϋ

νάαφιν άπεπλάγχ&η βριαρόν δάρν χαί αάχος ενρύ,

χα* χρατερη τρνφάλεια. περιατονάχηάε δέ Λοχρων

.ίηοίαος, οτ' εδραχον ανδρα χαχί) δεδμημένον ά'Γ£*£

<5') γάρ οί λαοίοιο χαρήστος αλλνδις ίίλΐ>)

έγχέφαλος χεχέδαατο • σννηλλοίωτο δέ πάντα

αατέα, χαί &αά γνία , λνγρω πεπαλαγμένα λί&ρι*•

Καί τότε δή Ποίαντος ίϋς πάίς άντι&έοιο,

4; 5 ω$ ίδεν Α'ινείαν περί τείχεα μαιμώοντα

&ηρί βίην άτάλαντον, αφαρ πραέηχεν οίοτόν,

ι&υνων ες φωτα περιχλντόν. ουδ' άφάμαρτεν

ανερος• αλλά οί οί>τ> ίι' άσπίδας άχαμάτοιο
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ές χρύα χαλον •ίχανεν, απέτραπε γαρ Κυ&έρεια,

χαί- αάχος, αλλ αρα τυτ&όν έπέχραε δέρμα βαείης. 48ο

ου δ' άρα μαψιδίως χαμάδις πέαεν, αλλά Μένοντα

μεαοηγός αάχεός τε, χαί ίπποχόμον τρνφαλείης,

χύψεν• δ δ' έχ πόργοιο χατήριπεν. είτ' άπό πέτρης

αγριον α)γα βάλ^σιν άνήρ ατονόεντι βελέμνω,

ως δ πεαών τετάννστο• λέπεν δέ μιν ίερός αιών. 485

Αινείας δ ίτάροιο χολωαάμενος, βάλε πέτρην,

χαί ρα Φιλοχτήταο χατέχτανεν εα&λόν 'εταίρον

Τοξαίχμην &λάααεν δέ χάρη, οννέαξε δέ πάντα

αατέα υίν πήληχι ' λί&η δέ οί άγλαόν ιβορ.

τω δ' επι μαχρόν α'ναε παίς Ποίαντος άγανοΖ ' 4ηο

Αινεία, ννν εολπας ένί φρεαι οτιαιν αριστος

ΐμμεναι, έχ πνργοιο πονεύμενος, εν&α γνναΊχες

δνσμενίαιν μάρνανται άνάλχιδες• εί δέ τις εαοι,

ερχεο τείχεος έχτυς εν εντεαιν, οφρα δαείης

Ποίαντος •&ραουν νια, χαι εγχεαι, χαί βελέεααιν. 4^5

"/1ς αρ' εφη' τόν δ' οΐτι &ρααός πάίς Άγχίααο,

χαίπερ ίελδόμενος, προσεφώνιεν , οννεχ, ορώρει

δηρις όίζιρή περί τείχεα μαχρά χαί αατν '

νωλεμέως• ού γάρ τι χαχοϋ παύοντο μό&οιο•

ουδέ οφιν, μάλα δηρόν υπ Αρεί τειρομένυισιν, 5οο

ίαχι λύαις χαμάτοιο, πόνος δ' άπρηχτος όρώρει•
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Κ Ο Ι ΝΤΟΥ

Τ $1 Ν Μ Ε' Θ Ο ΜΗ Ρ Ο Ν

Β Ι Β ΑΙ Ο Ν 1Β.

ΐ/ϊλλ' οτι δη μάλα πολλά χάμον περί τείχεα Τροίης

αίχμηταί Λαναοί, πολέμου ο" ου γίνετο τέχμωρ,

δη τόι' άριστήωγ ίίγνριν ποιήσατο Κάλχας,

ευ είδώς ανά &νμόν, υπ έννεαίτ)ς'Εχάτοιο,

5 πτήσιας οιωνων, ήδ' άστέρας, άλλα τε πάντα

αήμα&' , 0(Τ άν&ρώποιοι &εων ίότητι πέλονται,

./.υ.ί οφιν άγειρομένοιαιν ίπος ποτί τοίον ϊειπι•

Μηχέτι παρ τείχεαοιν έφεζόμινοι πονέεα&ε,

άλλ ,ίλλην τινά μητιν ένί φρισί μητιάαο&ι,

)ο η δόλον, ος νψαοι χαι ήμίν ίααετ' ονειαρ.

•>) γάρ ϊγωγε χ&ιζόν ίαέδραχον έν&άδε σημα•

ίρηξ αείιε πέλααν έπειγομένη δ' αρα χείνη

χηραμόν ες πέτρης χατεδϋσατο• τβ δ' δ χολωδάς

άργαλέως, μάλα πολλόν έπί χρόνον άγχό&ι μέμνε

ι& χηραμοϋ• η δ' άλέεινεν. δ δ' εν&έμενος χόλον αίνον,

&άμνω υπεχρύφ&η• η δ' ίχ&ορεν άφραδίχαιν,

ίμμεναι έλπομένη μιν άπόπρο&εν • ος δ' έπαιρ&εις,

δι>λαίι; τρήρωνι φονον στονϋιντ' εφέηχε.

τω ννν μή τι βί>) πειρώμε&α Τρώίον αατν
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περαεμιν , άλλ' εί τίς γε δόλος χαί μητις άνύσαχ. ίο

"<Ις αρ ίψη• των δ' ούης 'ίψη φρευί τεχμ^ραα&αι

άλχαρ οίζνροίο μό&υυ • δίζοντο δέ μηχος

ενρεμέναι• μοίνος δέ σαοφροούντ)σι νόηαεν

νιος Λαέρταο, χαί άντίον ίχφητο μϊι&ον

'Λ φίλ' , επουρανίοισι τετιμένε πάγχν &ιοίυι>', α5

εί έτεόν πέπρωται έ'ύπτολέμοιοιν Άχαιοίς

έχπέρσαι Πριάμοιο δοίοφροσίνχαι πόληα,

•ίππον τεχτιραντες, άριοτέις ίς λύχον ανδρες

βηοόμε& άαπαοίως• λαοί δ από νόαφι νέεο&αι

ες Τένεδον αύν νηναίν , ένιπρηααι δ' άρα πάντα 3ο

εν χλιαρης, ίνα Τρωες, απ άαιευς ά&ρήσαντες,

ες πεδίον προχέωνται άταρβέες• αλλά τις άνήρ

&αρααλέος, τόν γ ου τις έπίαταται εν Τρώεααι,

αιμνέτω εχτο&εν ίππου , άρήίον έν&ίμενος χηρ,

αατις υποχρίναιτο, βίην υπέροπλον Αχαιων, 35

ρέξαι υπέρ νόατοιο λιλαιομένων μιν, άλύξαι,

•ίππω ύποπτήξας ενεργεί• -τον δ' εχάμοντο

Παλλάδι, χωομέντ) Τρώων υπέρ αίχμητάων •

χαί τα μεν ως έπι δηρόν άνειρομένοιαι πιφαύοχειν,

είοόχε οί πιπί&ωνιαι, άταρτηροί περ εόντες, 4ο

ές δέ πόλιν μιν αγωαι &οως ελεεινόν έόντα,

οφρ' ημίν άλεγεινον ες "4ρεα αημα πέληται,

,τοίς μεν αρ' αί&αλόεντα &οως άμα πνραον αύρας,

~τοός δ' υίρ εποτρόνας έχβήμεναι ενρέος ίππου,

όππότε Τρύίίοι ν)ες άχηδίες υπνώωαιν. 45

"Λς φάτο. τον δ' άρα πάντες έπ^νεον • ϊζοχα δ

αλλων

Κάλχας μιν &αύμαζεν, οπως ίπε&ήχατ' ΆχαιοΊς
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μητιν, χαϊ δόλον έσ&λ&ν, ος Άργείοισιν εμελλιν

νίχης εμμεναι άλχαρ, άιάρ μέγα Τρώεσι πημα.

5ο τοννεχ' άριστήεασιν έΰπτολέμοιβι μετηύδα•

Μηχέτι νυν δόλον άλλον ενι φρεαί μητιάασ&αι,

ω φίλοι, άλλα πί&εσ&αι εύπτολέμω' Οδυαηϊ •

ού γάρ οι εααετ άπρηχτον έΐφρονέοντί νόημα•

ηδη γαρ Ααναόίσι &εοι τελέονσιν εέλδωρ,

55 σήματα δ' ουχ άτέλεατ αναφαίνεται αλλο&ΐν άλλα

Ζηνός• α μεν γαρ νπερ^-ε μέγαχτνπέοναι δι αΐ&ρη;

βρονταΐ δμως ατεροπτ,σι ' παρα'ίσσονοι δε λαούς

δεξιοί δρνι&ες, ταναΐ) δπΐ χεχληγόντες.

αλλ* αγε μηχέτι πολλόν έπι χρόνον αμφί πόΧηα

6ο μίμνωμεν ' Τρωσιν γαρ ενΐπνεναεν μέγ ανάγκη

&άρσος, 'όπερ πρός'Άρηα χαι νυτιδανάν περ εγείρει,

χάρτιστοι δέ τότ άνδρες έπί μό&ον, δττπότε, &νμΰν

παρ&έμενοι, ατονόεντος άφειδήαωαιν δλέ&ρου•

ως νϋν Τρώίοι ν'ιες άταρβέες άμφιμάχονται

65 άστυ πέρι αφέτερον μέγα δέ αφιν μαίνεται »;τορ.

"Λς φάμενον προαέειπεν Αχιλλέας οβριμος ν'ιός•

Λ Κάλχαν , δη'ίυισι χαταντίον άλχιμοι άνδρες

μάρνανται• τοιδ'έντδς, άλενάμενοι, άπδ πΰργω*

ουτιδανοϊ πονέονται, όσων φρένα δίψα χαλέπτει.

ηοτω νϋν μή τι δόλον φραζώμε&α, μήτε τι μηχος

άλλο • πάνω γαρ εοιχεν άριστέας εμμεναι άνδρας,

χαΐ δορί• Οαρσαλέοι δ' άρ, άμιίνονες εν δαι φωτΐ(,

"ΤΙς φάμενον, προσέειπε μένος Λαιρτιάδαο'

XI τέχος δβριμό&υμον άταρβέος Αιαχίδαο,

^5 τκϊίια μεν, ώς ΐπέοιχεν άμίμονι φωτι χαι εα&λω,

&αρααλέως μάλα πολλά δι'ίχεο, χεραϊ πεποιθώ;.
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άί£ οντ άχαμάτοιο τεοϋ πατρος Άτρομος άλχή

εα&ενεν ολβιον 'άατυ διαπρα&έειν Πριάμοιο,

ον& ημείς, μάλαπολλά πονεύμενοι. άλλ' ίχγε&ασοον,

Κάλχαντος βουλΐισι, &αάς επί νηας ιόντες, 8ο

ίππον τεχταίνοψεν υπαί παίάμχσιν Έπειου,

ος ρά τέ πολλον αριστος ίν Αργείοιαι τέτνχται

ϊίνιχα τεχτααύνης• δέδαεν δέ μιν εργον 'Α&ηνη.

"Λς φάτο ' τω δ άρα πάντες αριστηες πεπί&οντο,

νόαφι Νευπτολέμοιο δνίί'φρονος• ουδέ μέν έο&λόν 85

πεΊ&ε Φιλοχτχμαο νόυν, χρατερά φρονίοντος.

ύομένης γάρ ετ εαχον οίζνρης άχόρητοι•

ιυρμαινον δέ μάχεα&αι ανά χλόνον άμφί δί λαονς

οφωίτέρους έχέλενον άπειρέαιον περί τείχος

πάντα φέρειν, 'όαα δηριν ενί πτολέμοισιν όφέλλεί, 90

ίλπόμενοι πτολίε&ρον ένχτιτον εξαλαπάξαι•

αμφω γαρ βονλβοΊ &εων ες δηριν •ίχοντο.

χαί νν χεν αίψα τέλεαααν, οσα σφίαιν η&ελε &νμσς,

ει μή Ζευς νεμέαηαεν άπ αι&έρος, άαφί δέ γαίσν

Λργείων έλέλιξεν υπαί πααί, σνν δ' ετίναξιρ Γ)5

ηέρα πάσαν υπερ&έ, βάλεν <5' άχάμαντα χεραννον

ηρώων προπάροι&εν • υπεσμαράγησε δί πααα

Άαρδανίη, των δ α'ιψα μετετράπετ ηΰ νόημα

ές φύβον. εχ δ ελά&οντο βίης, χαί χάρτεος εα&λοϋ'

χαί <5χ χλντω Κάλχαντι, χαί ονχ ε&έλον*ε, πί&οντο' ιοο

ες ί' αρα νηας •ίχοντο οόν Άργειοισι χαι αλλοις,

μάντιν άγαοαάμενοι, τον αρ εχ Αιος εμμεν εψησαν,

η Λιός, η Φοίβοιο ' πί&οντο δέ οί μάλα πάντα.

Ημος δ' αίγλήεντα περιστρέφει ονρανύν αοτρα

πάντο&ε μαρμαίροντα, πόνου ί' έπιλή&εται άνηρ, ιο5

<2νιΝΤ. Ρ05ΤΗ. Κ
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δή τότ Α&ηναίη, μαχάρων γένος άμφιλπιοναο,

ηλν&ε παρ&ενιχτ} άταλάφρονι πάντ ειχνία

ές νηας χαί λαόν • άρηίφίλου δ' αρ Έπειοϋ

εατη υπέρ χιφαλης έν όνείραί, χαί μιν άνώγει

ιιοτεύξαι δούριον •ίππον εφη δε οί έγχονέοντι

αυτή ανγχαμέειν, αυτή δ' αφαρ ίνδο&ι βηναι,

εργον έποτρύνοναα. &ιης δ'ογι μν&ον άχοναας,

χαγχαλόων ανά &νμόν, άχηδέος ίχ&ορεν υπνου '

εγνω δ α&ο^αιο>' &ε&ν αμβροτον- ουδέ οί >)ιορ

ιιοίύ.Ιο παρέξ ωρμαινε, νόον δ' εχιν αίέν έπ' εργω

&εθπεοίω• πινντή δέ πιρί φρένας ίμε τέχνη.

Ήώς δ' δππό&' ίχανεν , άπωααμένη χνέφας ην

εις ερεβος, χαροπή δέ δι'ήέροί ηίεν αίγλη,

δή τότε •&ιίον ονειρον έν Άργείοιοιν 'Μπειός,

ιιο ώί »δεν, ί>ς ηχονσεν, έελδομένοιοιν ιειπεν

οί δέ οί ειρα'ίοντες άπειρεαιον χεχάροντο.

χαί τότ αρ' Άτρέος ν'ιες ές άγχεα τηλι&άοντα

Ιδης νψιχόμοιο #οούί πραέηχ'αν ίχέο&αι

άνέρας • οί δ' έλάτν,σιν έπιβρίσαντες ές ν).ην,

υ5 τάμνον δίνδρεα μαχρά • ηιριχτυπέοντο δέ βησσαι

&εινομένων δολιχαί δέ χατ ονρια (ιαχρά χολωναι

δεύοντο ξυλόχοιο • νάπη δ' άνεφαίητο πααα,

&ήρισιν ονχ ετι τόαοον. έπήρατος, <ί>ς τό πάροι&ε'

πρέμνα δ άπανσίνοντο βίην πο&έοντ άιέμοιο.

ι3οχαί τα μεν αρ πελέχεαοι διατμήγοντις Άχαιοί,

έσανμένως φορέεοχον έπ ΐ)όνας ΊΆληοπόντου

ίί οριος λααίοιο• μόγηαε δ^&νμυς έπ εργ&

αίζηων τε, χαί ημιϋνων πονέοντο δέ λαοί

μύριοι, αλλο&εν άίΧος, υποδρήηοοντες Έπαω.

. -> Ι .: .
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οι μεν γαρ τέμνεαχον υπ' οχρνόεντι σιδήρφ 1 35

δούρατα, χαί σανίδας διεμέτρεον οί.δ' αρ' άπ οζονς

λείαινον πελέχεοοιν ϊτ' άπρίστων άπό φιτρων

άλλος δ' ίίλλο τί ρέζε πονεύμενος. αυτάρ Έπειός

'ίππον δονρατέοιο πόδας ν.άμεν, αυτάρ επειτα

νηδύα, ττ, δ' εφύπερ&ε σννήρμοσε νώτα; χάί ιξόν ι4ο

έξόπι&εν δειρην δέ πάρος, χα&ύπερ&ε δέ χαίτην

ανχένυς νψηλοίο χα&ήρμοαεν, ως ετεόν περ

χιννμένην λάαιον δέ χάρη, ναι έ'ύτριχον ονρήν

ονατα δ', όφ&αλμοός τε διειδεας, αλλα τε πάντα,

ο'ις έπιχίνυται ίππος, άέξετο δ ιερόν εργον ι45

ως ετεόν ζώοντος, επεί &εός άνέρι τέχνην

δωχ έρατήν τετέλεατο δ' επί τριαιν ίίμαοι πάντα

Παλλάδος εννεαίτ)οι. πολίς δ επεγη&εε λαός

Αργείων • &αύμαζε δ' οπως έπι δούρατι &νμός

χαί τάχος έχπεπόνητο ποδών ' χρεμέ&οντι δ' έώχει. ϊ$η

χαΐ τότε δίος Έπειός ίπέρ μεγαχήτεος •ίππον

εΐ^εΰ•', έπ' άχαμάτω Τριτωνίδι χείρας δρέξας •

Κλύ&ι, &εά μεγά&νμε• οάαν δ' εμέ, χαι τιόν 'ίππον.

"Ιίς φάτο • του δ εαάχουσε &εά πολύμιμις

χαί ρά οΙ εργον ετενςεν έπιχ&οιίοισιν άγητόν 1 55

πΰαιν, ααοι μιν ϊδοντο, χαί ο'ι μπόπια&ε πό&οντο,

Αλλ' οιε δή Λαναοί μεν εγή&εον εργον Έχειοϋ

δερχόμενοι, Τρο)ες δέ πεφνζότες ίνδο&ι πόργων

μέμνον, άλενάμενοι &άνατ ον , χαίάνηλέα χηρα^

δη τότ έπ' ΊιχεανοΊο ραάς , χαί Τη&•ύος αντρα ι5ο

Ζηνός ίιπερ&ύμοιο &εων άπάτΐξ&ε μυλόντος,

ιμπεαεν ά&ανάτοισιν 'ερις• δίχα δέ οφιαι &νμος

Η 3
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επλετ δρινομίνων • άνίαων δ' έπιβάντες άέλλαις,

ούρανό&εν φορέοντο επί χ•&όνα • τοίσι δ' υπ' αί&ηρ

ι65 'ι'βραχεν. οί δέ, μολόντες έπί Ζάν&οιο ρέε&ρα,

άλλήλων 'ίαταντο χαταντίον, οί μεν Αχαιων,

οίδ' αρ ίπίρ Τρώων πολέμον δ ερος ι'μπεαε &νμά>'

τοίσι δ' όμως άγέροντο χριί οί λάχυν ενρέα πόντον.

χαίρ'οίμέν, δολόεντα, χοτεοαάμενοι, μενέαινον

1η0•ίππον αμαλδϋναι οόν νήεαιν, οί δ' έρατεινήν

' "ίλιον Αιαα δ' ίρνχε πολύτροπος, ές δέ χνδοιμύν

τρέψε νόον μαχάρεαοιν. "Αρης δ εξηρχε μό&οιο '

αλτο δ' Ά&ηναίης χατινανςίον ως δέ χαί αλλοι

σύμπεαον άλλήλοισι• περί σφιαι δ' αμβροτα τεϋχη

1 75 χούσεαχιννμένοισι μέγ ίαχεν άμφί δέ πόντος

ενρός υπεομαράγησε , χελαινή ύ' ετρεμε γαία

ά&ανάτων υπό πααο'ν μαχρόν δ' αμα πάντες αύααν

ομερδαλέη δ' ένοπή μέχρις ούρανόν εύρϋν ίχανε,

μέχρις έπ Αιδωνηος υπερ&ύμοιο βερέ&ρων

ιδο Τιτηνες δ' υπένερ&ε μέγ' ετρισαν άμφί δέ μαχρη

"Ιδη υπέατενε πίίσα, χαί ήχήεντα ρέε&ρα

άενάων ποταμων ' δολιχαι δ' αμα τοΊοι χαράδραι,

νηνς τ Αργείων, Πριάμοιό τε χίδιμον αστυ. '

άλλ' ονχ άν&ρώποισι πέλεν δέος• ουδ' ένόηααν

ι85 αυτων ίννεαίχαι &εων ϊριν. οί δέ, χολώνας

χερσίν άπορρήξαντες άπ' ονδεος Ίδαίοιο,

βάλλον έπ αλλήλοικ . αί δέ ψαμά&οισιν δμοίαι,

ρεία διεοχίδναντο, &εων περί ίίαχετα γνία

ρηγνύμεναι δια τντ&ά. Αιος δ' έπί πείραοι γαίης

190 ου λά&ον ην νόημα• λιπών δ' αφαρ ωχεανοΊο

χείματ ες ούρωόι' ενρ.όν άνίμε• τον δέ φέρεαχον
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Ενρος, χαι Κορέης Ζέφνρος δ έπίτοίσι, Νύτοςτι•

τοις δ' υπ& &εαπέοιον ζνγόν αίόλος ηγαγεν "ίρις

αρματος αιέν έόντος, ο οί χάμεν ίιμβροτος Αίων

χεραίν υπ άχαμάτοιοιν άτειρίος έξ άδάμαντος. ι§5

•ίχετο δ' Ούλύμποιο ρίον μέγα• αύν δ' ετίναξεν

αί&έρα πάσαν ϋπιρ&ε χολονμενος • αλλοτε δ' ίίλλαι

βρονταί δμωςστεροπ^σιμέγ εχτυπον εν δέ χεραυνοί

ταρφέες έξεχέοντο ποτί χ&άνα ' χαίιτο δ' άήρ

αοπετος• ά&ανάτοιοι δ' υπό φρένας ϊμπεαι δείμα• 200

πάντων δ' ετρεμε γνία, χαί ά&ανάτων περ έόντων.

των δέ περιδδείσααα χλντή Θέμις, ευτε νόημα

άίτο διά νιφέων τάχα δέ οφέας είααφίχανεν

οίη γαρ οτονόεντος άπόπρο&ι μέμνε μό&οιο '

τοΊον δ εχφατο μϋ&ον, έρνχανόωαα μάχεα&αι• αο5

"Ιοχεο&' ίωχμόιο δνσηχέος• ου γάρ ίοιχεν,

Ζηνός χωαμένοιο, μινυν&αδίων ενεχ άνδρων

μάρναο& αίέν έόντας, έπεί τάχα πάντες αίοτοι

ίααεο& • η γάρ υπερ&εν εφ ημέας ονρεα πάντα •

εις εν άναρρήξας, ον& νίων , οντε &νγατρων 2 )ο

φείσεται, χλλ' άξια πάντας δμΰις έφύπερ&ε χαλίψιι

γαίη άπειρεοίη• ουδ' ιοσεται ίίμμιν αλυξις

ες φάυς• άργαλέος δέ πιρί ζόφος αιέν ερίξει•

Λς φάτο' τοι δέ πι&οντο, Αιόςτρομέοντε'ς έμοχλήν

νσμίνης δ' ενχοντο• χόλον δ' άπο νόαφι βάλοντο 3 1 5

άργαλέον φιλότητα ύ'οψη&έυι ιιοιήσαντο•

χαί φ' οίμέν νίσοοντοπρόςονρανόν, υιό' αλόί εϊαω,

οί δ' ανά γαίαν εμιμνον. ενπτολέμοιαι δ' ΑχαιοΊς

νιός Ααέρταο πνχα φρονίων , φάτο μί&ον

Λνΰν Άργείων αημάντορες άχριτόμν&οι, ϊί"
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νυν μοι εελδομένω τεχμρρατι, όίτινές ίστι

έχπάγλως χρατεροί χαί άμύμονες• η γάρ ιχάπι

εργον άναγχαίης• άλλα μνηοώμε&' Άρηος,

ες <5' •ίππον βαίνωμεν ευξοον, οφρα τι τέχμωρ

2ΐ5 εύρωμεν πολέμοιο δναηχέο'ς. ως γαρ αμειΡον

εοονται, ην χε δόλω χαί μήδεαιν άργαλέοιαιν

ίίστν μέγ έχπέροοψεν, ου είνεχα δεύρο μολόντες,

πάσχομεν άλγεα πολλά, φίλης άπό τηλό&ι γαίης.

αλ£ , αγε δή, μένος ηυ χαί άλχιμον εν φριαί &έα&ε.

*3ο χαί γάρ τις χατά δηριν, άνιηρτ) νιί1 άνάγχτ)

&αροήσας ανά &νμόν, άμείνονα φώτα χατέχτα,

χειρότερος γεγαώς ' μάλα γάρ μέγα &νμόν άέξει

&άροος, 'όπερ τ άλχης πολύ λώίον άν&ρώποιοιν.

αλ£ άγ άριοτψς μεν εϋν λόχον έντύνεα&ε •

ο35 οί δ' αλλοι Τενέδοιο προς ιερόν αοτν μολόντες,

μέμνετε, ειοόχεν αμμε ποτι πτόλιν είρύαοωαι

δήίοι, έλπόμινοι Τριτωνίδι δωρον αγεο&αι.

αίζηων δέ τις εο&λός, ον ου υάφα Τρωες ίσαοι,

μιμνέτω αγχ 'ίπποιο, οιδήρεον εν&έμενυς χηρ'

»4ο χαί οι πάντα μέλοιτο μάλ' εμπεδον, όππο'σ' εγωγε

πρόο&' έφάμην ' χαί μή τι περί φρεοίν άλλο νοήσρ,

δςρρα μη αμφαδά Τρωαιν 'Αχαιων εργα πέληται.

"Λς φάτο' τον δέ Ζίνων άπαμείβετο, χύδιμοςάνηρ,

άλλων δειδιότων ' μάλα γαρ μέγα εργον εμελλεν

'945 εχτελέειν τφ χαί μιν ένφρονέοντ άνά &νμύν

ηυ'ς αγάασατο λαός• δ δ' εν μέσαοισιν ϊειπεν

Ω, Χ)δυαεϋ, χαί πάντες Άχαιων φέρτατοι νϊες,

εργον μεν τόδ' εγωγε λιλαιομένοιαι τελέαοω,

είχε μ,' άειχίζωαι, χαί ει πνρι μητιόωνται
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βάλλειν ζωόν (όντα• το γιίρ νΰ μοι εναδε 3νμω, 25ο

{} &ανέειν δη'ί'οιοιν υπ άνδράσιν, η υπαίύξαι,

Άργιϊοις μέγα χϋδος εελδομένοισι φέροντα.

ΙΙς ψάτο &αραα).έως• μέγα δ' Άργεϊόι χεχιίροντο•

χαί τις ΐφη• 'Λς τωδε υιός μέγα κάρτας εδωχε

σήμερον ού γάρπρόσ&εν εην&ρααΰς- αλλά ε δαίμων α55

οτρύνει πάντεααι χαχον Τρώεσσι γενέα&αι,

■η νωΐν ' νυν γαρ το» υίομαι εαανμένως περ

αργαλέον πολέμου τέχμωρ ινδηίον εσεα&αι.

ίΐς ο.ρ ΐφη κατά λαΰν Ιάρηϊφΐλων τις'Άχαιων

Τϊέατωρ δ' αυ ετέρω&εν έποτρύνων μετέειπεν α6ο

ΙΫνν χρειώ, φίλα τέχνα, βίης, χαί δάρσεος εσ&ΐοϋ •

νυν γαρ τέρμα πόνοιο &εοί, χαί ιχμύμονα νίχψ

ημΐν ίλδομένοιαι φίλας ες χείρας αγουσιν.

αλλ αγε &αρααλέως πολυ/ανδέο; ϊνδο&εν ίππου •

βαινετ , επεϊ μερόπεοοι χλέος μέγα &άρσος δπάζει. 265

ως όφελον μέγα χάρτος εμοϊς επί γοΰνασι χϊίτο,

οίον οτ Αΐαονσί ν16ς ϊαω νεός ώχνπύοοιο

Αργώης χαλέεσχεν άριοτέας, δππότ εγωγε

πρώτος άριατήων χαταβήμεναι δρμαΐνεαχον,

ϊί μη αρ' άντί&εος ΤΙελίης άέχοντά μ ερνχε' ιηο

νυν δέ με γήρας επεισι πολύατονον άλλ' αρα χαί ως,

ως νέος ηβύων, χαταβήσομαι ϊνδο&εν 'ίππου

ΰαρσαλέως • ϋάραος δέ ΰεδς χαί χΐιδος όπάσσει.

Ιίς φάμενον, προυέειπε παις ξαν&οΰ Άχιληος •

ίΐ Νέστωρ, αύ μέν εσσί νόω προψερέστερος άνδρων 27^

πάντων άλλα σε γήρας άμείλιχον άμφιμίμαρπεν •

ουδέ τις ΐμπιδό; έαιι βίη χατέοντι πόνοιο. '

τω. σε χρή Τενέδοιο προς χάνας άπονέεα&αι •
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ές δέ λόχον νέοι ανδρες , ε$ νσμένης άχάρητοι,

28ο βησόμε& , ως αύ γεραιέ λιλαιομένοις έπιτέλλεις.

Λς φάιο• τω <5' άγχιατα χιών Νηλήίος νιος,

αμφοτέρας οί εχνσε χέρας, χεφαλήν τ% έφύπερ&εν,

οννεχ υπέοχετο πρωτος ες ενρέα δόμεναι 'ίππον

αυτος, μιν δέ χέλευε γεραίτερον ϊχτο&ι μέμνειν

285 αλλοις σνν Λαναοίαιν έέλδιτο γαρ πονέεο&αι•

χαί ρά μιν ιωχμοίυ λιλαιόμενον , πρααέειπεν

Εσσι πατρός χείνοιο, βίχ χαί έ'νφρονι μύ&ιο,

αντι&εου Αχιληος • ίολπα δέ αχοι χέρεαοιν

Αργείους Πριάμοιο διαπρα&έειν χλντόν ά'ατυ.

290 οψέ δ αρ έχ χαμάτοιο μέγα χλέος εοσεται ημίν,

πολλά πονησαμένοιοι χατά χλόνον αλγεα λνγρά.

αλγεα μέν παρά παααί &εοί &έααν άν&ρώποισιν,

ίο&λά δί πολλόν άπω&ε• >ιόνον δέγεμέσαονελααααν

τοννεχα ρηίδίη μεν ές άργαλέην χαχότητα

295 αίζηοίαι χέλευ&ος, άνιηρή <5° έπι χϋδος,

μεαφ' οτε τις ατονόεντα πόνον διά»πααοι περήστ).

Λς φάτο• τον δ' Άχιληος άμείβιτο χυδιμοςνίός•

Λ γέρον, ως αύ γ ίυλπας ένί φρεοι, τοΰιο πέΐοιτο

ημίν εύχομένοισιν, έπεί πολύ λώίον ο'ύτως.

5οο ει δ ετέρως έ&έλοναι &εοί, χαί τούτο τετύχ&ω•

βονλοίμην δ' υπ "Αρψ έϋχλειως άπολέα&αι,

ηέ φνγών Τροίη&εν, όνείδεα πολλά φέρεο&αι.

Λς ειπων, ,ώμοιαι χατ' ίίμβροτα &ήχατο τεύχη

πατρός έοίι ' τυί δ' αιψα χαι αύτοί &ωρήχ&ηααν

3ο5 ηρώων οί αριστοι, ααοις &ρααυς ϊπλετο &νμδς. •

τους μοι νυν χα&' εχαοτον άνειρομένωαάφα ΜοΙααι

ιαηι&• , ααοι χατίβηααν έσω πολνχανδέος ίππον
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νμίίς γαρ πααάν μοι ένι φρεοί &ήχατ άοιδήν,

πρίν μοι άμφί παρήια χατααχίόναυ&αι ίονλον,

Σμύρνης εν δαηέδοισι περιχλντά μηλα νέμοντι, 5 ιο

τρις τόοον Έρμου απω&εν, ααον βοόωντος άχονσαι,

Άρτέμιδος περί νι)όν, έλεν&ερίω ένι χήπω,

ονρεί οντε λίην χ&αμαλ&, οϋιΐ νψό&ι πολλω.

Πρωτος μέν χατέβαινεν ές •ίππον χητώεντα

νΙός Ζίχιλληος, σόν δ' δ χρατερος Μενέλαος, 3ι5

ήδ' Όδνσευς, Σ&ένιλός τε, χαί άντί&εος Αιομηδής .

βη δέ ψιλοχτηνης τε, χαι "Αντιχλ'ος, ηδέ Μενεα&εός •

αύν δέ Θόας ερίβνμος, ίδέ ξαν&ός Πολυποίτης •

Αίας τ , Ενρύπνλός τε, χαι 'ιαό&εος Θραονμήδης •

Μηριόνης τε, χαί Ιδομενεός, άριδειχέτω αμφω. 3αο

αόν <5' αξ> ένμμελίης Ποδαλείριος, Ευρύμαχός τε,

Τεϊ'χρος τ άντί&εος, χαί Ίαλμενός όβριμό&νμος,

Θάλπιος, Αντίμαχός τε, μενεπτόλεμός τε Αεοντεός •

ανν δ' Ενμηλος εβη &εαείχελος, Ενρναλός τι,

Αημοφόων τε, χαί Άμφίμαχυς, χρατερός τ' 3^5

Άγαπηνωρ •

αόν δ' Άχάμας τε, Μίγης τε χραταιού Φνλέος ν'ιός.

αλλοι δ' αν χατέβαιναν, όοοι ϊααν ϊξοχ' αριστοι,

δσοους χάνδανεν 'ίππος έ'ίξοος έντός έέργειν '

έν δέ αφιν πόματος χατεβήσατο δίος Επειός,

ος όα χαι •ίππον ϊτευξεν ' έπίατατο δ' ω ένί &νμ^ 33ο

η μεν άνω'έξαι χείνου πτύχας, ηδ έπερεΊ•ααι•

τοννεχα δή πάντων βη δεύτατος• εϊρναε δ ιϊσω

χλίμαχας, ζςάνέβησαν. όδ' αν μάλαπάντ επερείααζ,

αύτοΰ παρ χλιμδι χα&έζετο• τοί δέ σιωπχ

πάντες ίαανι μιοαηγός δμως νίχης χαί όλέ&ρον. 335
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01 δ' υλλοι νψσσιν επέπλεον ενρέα πόντον,

ας χλισίας πρήσαντες , οπη πάρος αυτοί ίανσν.

τοίαι•δε χοιρανέοντε , δόω χρατερόφρονε φΰτέ

σήμαινον, Νέστωρ τι, χαί αίχμητής Αγαμέμνων

34ο τούς δέ, χαι έλδομένους χαταβήμεναι ενδο&ενίππον,

Αργείοι χατέρνξαν, ί'ν £V νήεαοι μένοντες,

αλλοις αημαίνωαιν , έπιί πολύ λώϊον άνδρες

ίργω έποίχονται, όπότ' ειαορόωαιν αναχτας•

τοϋνεχ άρ ΐχτο&ι μέμνον, άριατηές περ ιόντις.

545 οι δέ &οως άφίχοντο προς ηίάνας Τενέδοιο '

είνάςδ' 'ίν&' εβαλον χατά βέν&εος • εχ δ' εβαναντο>

νηων εαανμέρως• ατιό δ εχτο&ι πείσματ ίδηααν

ηιόνων αυτοί δέ παρ αυτό&ι μέμνον ίχηλοι,

δέγμενοι όππότε πνρσός έελδομένοισι φανείη.

55ο Οι δ' αρ ένίππωεααν δη'ϊων σχεδόν, αλλοτε μεν ποχ

φ&είσ&αι οίόμενοι, δτέ δ ίερόν αοτν δα'ίξαι •

χαι τα μεν έλποπένοισιν έπήλν&εν ηριγένεια.

Τρωες δ' είσενόησαν επ χόαιν Έλλησπόντου

χαπνόν ίτ' άίαοοντα δι ηέρος• οϋδ' αρα νηας.

555 δέρχοντ', αί αφιν ενειχαν αφ Έλλάδος αίνόν ολε&ρον-

γη&ύαννοι δ' ίίρα πάντες έπέδραμον αιγιαλοΊσι,

τεϋχη έφεααάμενοι ' ετι γαρ δέος αμφεχε &νμόν.

ίππον δ' είσενόησαν ε'ύξοον • αμφι δ' άρ αν τω

&άμβεον εαταότις• μάλα γαρ μέγα ίργον έτύχ&η'

36ο άγχό&ι δ ' αυτε Χίνωνα δναάμμορον είσενόησαν

χαί μιν άνειρόμενοι Λαναων υπερ, αλλο&εν ίίλλος

μέααον έχνχλώααντο περιαταδόν άμφί δέ μέ&οις

μειλιχίοις εϊροντο πάρος ' μετέπειτα δ' όμοχλή

ομερδαλέβ • χαί πολλά δολόφρονα φωτα δάίζον
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πολλόν έπί χρόνον αϊεν. δ δ' εμπεδον >;'?ιο πέιρη 565

μέμνεν, άτειρέα γοΊ επιειμένος• οψί δ' αρ' αντοϋ

ονα&' όμως, χαί φίνας από μελέων ετάμοντο,

πάμπαν άειχίζοντες, οπως νημερτέα είπτ),

οππη εβαν ΛαναοΙ σύν νηεαιν, η τί χαί 'ίππος

ενδον έρητύεαχεν. δ δ έν&ίμενος φρεαί χάρτος, 570

λώβης ονχ άλέγιζεν άειχέος, αλλ' ενι &νμω

ετίη, χαί πληγχαι, χαί εν πνρρ τειρόμενός περ

άργαίεως• "ίίρη γαρ ένέπνενσε μέγα χάρτος ••

τοία δ'•αρ έν μέσοοισι δολοφρονέων άγύρευεν

ΆργεΊοι μεν νηναίν υπερ πάντοιο φέβονται, 575

μαχρω άχηδήσαντες έπί πτολέμω χαί άνίτ) '

•Κάλχαντος δ' ιότητι, δα'ίφρονι Τριτογενείς

ίππον ετεχτρναντο, &εης χόλον οφρ' άλέωνται,

πάγχν χοτεασαμένης Τρώων υπερ• άμφί δέ νόστου

ίννεοί}) Όδναηος εμοί μενέαινον ολι&ρον, 58ο

οφρα μα δβώαωαι, δνσηχίος αγχι &αλάασης,

δαίμοσιν είναλίοις• έμέ δ' ου λά&ον, άλ£ άλεγειναρ

σπονδάς τ ουλοχύτας τε μάλ' εαονμένως υπαλνξας,

ά&ανάτων βουλ^σι παραι ποσί χάππεαον ίππον .'

οι δε, χαί ονχ έ&έλοντις, άναγχαίτ) με λίποντο, 585

άζόμενοι μεγάλοιο Αιός χρατερόφρονα χούρην.

"ΧΙς φάτοχιρδααϋνςσι• χαί ου χάμεν αλγεαι&νμίΐ•

ανδρός γάρ χρατεροίο, χαχήν ύποτληναι άνάγχην.

τωνοί μέν πεπί&οντοχατά στρατόν οί δ' αρ' εφαντο

'εμμεναι ηπεροπηα πολύτροπον, οίς αρα βουλή 3<)0

ηνδανε Λαοχόωντος • δ γάρ πεπννμένα βάζων,

φη δόλον ί'μμεναι αίνόν υπ' έννεαίχοιν Άχαιων'

ιτάντας <5' ότρίνεαχε &οω$ εμπρησέμεν ίππον,
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Ίππον δοαράτεον, χαι γνωναι εϊ τι χεχεύ&ε.

3φ Καί νύ χέν οΙ πεπί&οντο, χαί έξήλνξαν δλι&ρον,

ιί μή Τριτογένεια, χοτεοααμένη περί &νμύ

αυτω, χαί Τρώεααι, χαί αατεί, γαίαν ενερ&εν

&εοπεοίην έλέλιξεν νηαί πααι Λαοχόωντος.

τώ δ' ά'φαρ εμπεαε δείμα• τρόμος δ' άμφέχλαοε γνία

ίοο ανδρός υπερ&ύμοιο . μέλαινα δέ οί πιρι χρατί

νύξ ίχύ&η• οτνγερόν δέ χατά βλεφάρων πέαεν αλγος,

αύν δ' 'ίχεεν λαοίΐ]σιν υπ' δφρίισιν ομματα φωτός•

γληναι δ' άργαλέχαι πεπαρμέναι άμφ' υδόνχσι,

ριζό&εν έχλονέοντο• περιοτρωφΖντο δ οπωπαι,

4ο5 τειρόμεναι υπένερ&εν • αχος δ' άλεγεινόν ΐχανεν

άχρι χαί ες•μηνιγγας, ίδ' εγχεφάλοιο &έμε&λα•

τον δ' δτέ μέν φαίνοντο μεμιγμένοι α'ίματι πολλω

δφ&αλμοί, δτέ δ' αυτε δνααλ&έα γλανχιόωντες•

πυλλάχι δ' ερρεον, οιον από στνφελης οτε πέτρης

ίιο εϊβεεν ίξ δρέων νιφετω πεπαλαγμένον νδωρ •

μαινομένω δ ' ψχτο ' χαί εδραχε διπλόα πάντα,

αΊνά μάλα στενάχων • . χαι ίει Τρώεοσι χέλενεν,

ονδ' άλέγιζε'μόγοιο. φάας δέ οί έο&λόν αμερσε

δία &εή • λενχαί δέ υπό βλέφαρ' ίοταν όπωπαί

«ι5 αίματος έξ δλουίο• περιοτενάχιζε δέ λαός,

οιχτείρων φίλον άνδρα, χαι ά&ανάτην Άγελειην

ίρριγώς, μή δή τι παρι'βιτεν άφραδίχαιν.

χαί οφιν ες αίνόν δλε&ρον άνεγνάμφ&η νόος ενδον,

ούνιχα λωβήσαντο δέμας μογεροίο Σίνωνος,

'αο ελπόμενοι χατά &νμόν, ετήτνμα πάντ αγορενειν •

τοί!>τχα προφρονέως μιν αγον πυτι Τρώίον ίίστν,

οψέ περ οίχτείραντες. άγειρόμενοι δ' αρα πάντες,
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σειρην άμφεβάλοντο &οως περιμήχεί Γππο»,

δηαάμενοι χα&ύπερ&εν, έπεί ρά οί έο&λός Έπειός

παααιν υηύ βριαροίσιν έϋτροχα δούρατα &ηχεν, 4α5

οφρα χεναίζηοίοιν έπί πτολίε&ρον επηται,

ίλχόμενος Τρώων υπό χείρεαιν. οί δ' ίίμα πάντες

ε'ιλχον έπιβρίυαντες άολλέες , ηντε νηα >

ΐλχονσιν μογέονιες εαω άλός ηχηέαοης

αίζηοί, ατιβαραί δέ περιατενάχονσι φάλαγγες 43ο

τριβόμεναι, δεινόν δέ τρόπις περιτετριγνία,

αμφίς δλιο&αίνοναα, χατέρχεται εις άλός οίδμα.

&ς οίγι σφίοι πημα ποτ» πτόλιν εργον Έπειοϋ,

παναυδίΐ) μογέοντες, άνείρνον ' άμφί δ' ίίρ' αυτω

πολλόν άδην ατεφέων ερι&ηλέα χόαμον ε'•&εντο • 435

αντοί δ' ίστέψαντο χάρη• μέγα δ' ηπνε λαός,

άλλήλοις επιχεχλομένων. εγέλαοσι δ' Ένυώ,

δερχομένη πολέμοιο χαχόν τέλος• νψό&ι δ' "ίίρη

τέρπετ"• Ά&ηναίη δ' επεγή&εεν. οί ίϊ μολοντες

ίίατν πυτί σφέτερον, μεγάλης χρήδεμνα πύληος 44ο

λνσάμενοι, λνγρόν 'ίππον έαήγαγον • αί δ' δλόλνξαν

Τρωίάδες ' παααι δέ περισταδόν είσορόωααι,

&άμβεον οβριμον εργον • δ δέ σφισιν εχρνφι πημα.

Λαοχόων δ ετ εμιμνεν έποτρννων )τάροιαιν

ίπχον άμαλδίιναι μαλερω πνρί • τω δέ οί ουτι 445

πεί&οντ', ά&ανάτων γαρ υποτρομέεαχον δμοχλήν.

τω δ' ίπι χνντερον αλλο &εά μεγά&νμος Ά&ηνη

δνστηνοις τεχέεαοιν ίμήδετο Λαοχόωντος.

δή γάρ πον πέλεν αντρον υπό στνφελώδεί πέτρχ

ηερόεν, &νητοίθιν άνέμβατον, ώ ενι &ηρις 45ο

αμερδαλέοι ναίεοχον, ετ ονλομένοιο γενέ&λης
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•

Τνφωνος, ν,ήσοιο χατά πτύχας, ?)ν τε Καλίδνην

ίαοί χιχλήσχονσιν, ίαω άλός, άντία Τροίης.

εν&εν άναοτήσαοα βίην χαλέεοχε δραχόντων

455 ες Τροίην οί δ' αίψα •&εης νπο χινη&έντες,

νηαον εήν έτίναξαν '. έπεαμαράγησε δέ πόντος

νιααομένιαν , χαί χύμα διί'ατατο • τοί δ έφέροντο

αίνόν λιχμώοντες • εφριξε δέ χήτεα πόντον

αμφί δ ' αρα ατενάχοντο μέγα Ααν&οιο &ύγατρες,

46ο Νύμφαι, χαί Σιμόεντος• άπ' Ούλύμποιο δέ Κύπξις

αχνντο. τοί δ αφαρ 'ιξαν οπη &εός οτρίνεαχε,

ύήγοντις βλοσνρχοι γενειάαι λοιγόν οδόντων,

δνστήνοις έπι παιοί • χαχή δ έπενίααατο φνζα

Τρωας, 'ότ' είσενόηααν ανά πτόλιν αίνά πέλουρα•

465 ουδέ τις αίζηων, όυδ' εί μένος ίίτρομος ηεν,

μείναι ετλη• παντας γαρ άμείλιχον αμφεχε 8η μα,

" &ηρας άλενσμένους, οδόνη δ' ι'χεν. εν&α γνναίχες

οϊμωζον χαί πού τις 'εων έπελήσατο τέχνων,

αυτή άλενομένη οτνγιρόν μόρον αμφι δέ Τροίη

4^0 εοτεν έπεαονμένων ' πολλοί δ ίίφαρ εϊς εν ιόντες,

γνία περιδρύφ&ησαν • ένευτείνοντο δ' άγνιάίς

αμφιπ'εριπτώοοοντες. ελειπτο δέ μοϋνος ίίπω&ετ

Λαοχόων αμα παιοί- πέδηαε γάρ ουίομένη Κηρ,

χαί &εός • οί δέ οί νιας, υποτρομέοντας οΊ.ε&ρον,

4^5 αμφοτερους δλοϊ]σιν άνηρείψαντο γέννααι,

πατρί φίλω όρέγοντας ίάς χέρας • ουδ' 'ός άμύνειν

εο&ενεν άμφί δέ Τρωες, άπόπρν&εν ειοορόωντες,

χλαίον υπό χραδίχαι τε&ηπότες• οί δ' αρ °Α&ήνης

προφρονέως τελέααντες άπιχ&έα Τρωαιν έφετμην, •

48ο άμφω άίστώ&ηααν υπό χ&όνα • των δ' ί'π σζϋα
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φαίνε&' οπον χατέδυααν ες Ιερόν Απόλλωνος

Περγάμω έν ζα&έΐ) ' προηάροι&ε δε Γρώϊοί ν'ιις

παίδων Ααοχόωντος άμείλιχα δτ/ω&έντων

τεΐιξαν νίμ άχρόμενοι χενεόν τάφον χαϊ έπϊ δάχρν

χεΐιε πατήρ άλαοΊσιν ΰπ' ομμαυιν άμφΐ ίέμήΐ9)ο485

πολλά χιννρομένη , χενεω έπαϋτεε τνμβω,

ίλπομένη τι χαϊ άλλο χαχώτερον ϊοτενε δ' άτην

άνέρος αφραδίη, μαχάρων δ' υποδείδιε μηνιν.

ώς δ' οτ' έρημαίην περιμνριται άμφϊ χαλιήν ,

πολλά μάλ' άχννμένη χατά δάσχιον αχκος αηδών, 4%ο

•ης έτι νήπια τέχνα, πάρος χελαδεινον άείδειν,

δάμνα&' νπό γνα&μοΊαι μένος βλοσνρυϊο δράχοντος,

μητέρι δ' αλγεα ΰηχε, χαϊ ασπετον άαχαλόωυα

μνρειαι, άμφϊ δόμον χενεδν μάλα χεχλγ/νϊα•

ως ηγε στενάχιζε λνγρδν τεχέων. έπ όλέ&ρα>, ί§ί>

μυρομένη χενεω έπϊ σήματι' οίιν δέοί άλλο

π~ιμα μάλ' άργαλέον πόσιος πέλεν άμφ' άλαοϊο.

Καϊ ρ' η μεν φίλα τέχνα χαϊ άνέρα χωχϋεοχεν,

τους μεν άποφ&ιμένονς, τον δ' αμμορον ψλίοιο•

Τρώες δ' ά&ανάτοισιν έπεντΰνοντο &νηλάς, 5οο

λεΐβυντες μέ&υ λαρόν , επιί αφισιν ιμορ εώλπει

Ιενγαλέον ιιολέαοιο βαρύ α&ένος έξυπιχλίξαν.

ιερά δ οΰ χα'ιοντο, πνρδς δ' εαβέννντ' άντμή,

ομβρον όπως χα&ϋπερ&ε δνοηχέος εσανμένοιο '

καπνός δ' αιματόιις άνεχήχιε • μηρά δε πάντα ' δο5

πίπτε χαμαϊ τρομέοντα • χατηρείποντο δε βωμοί •

σπονδαϊ δ αίμα γένοντο' &εων δ' έξέρρεε δάχρν,

χαϊ νηοϊ δείοντο λΰ&ροι• οτοναχαϊ δ' έψέροντο

εχπο&εν άπροφάτοιο • περιισείοντο δέ μαχρά
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ζιοτείχεα, χα\ πύργοι μεγάΧ' εχτνπον, ώς ετεόν περ•

αυτόματοι δ' αρ δχηες άνω'ίγνυντο πνίάων,

αινόν χεχίήγοντες ' έπεατενάχοντο δε Χνγρόν

ίνννχιοι ορνι&ες, έρημαϊον βοόωντες•

άστρα δε πανί εφϋπερ&ε ϋεοχμήτοιο πόληος

5ι5 άχΐύς αρ άμφεχάΧνψε, χαϊ άννεφέλον περ εόντος

ουρανού αΙγΧήεντος' άπαναίνοντο δε δάφναι

πάρ νηδν Φοίβοιο, πάρος &αλεραί περ έοϋααι'

εν δέ λύκοι χαϊ &ωες άναιδέες ωρυααντο

ϊντοσ&εν πνλέων ■ μάλα μνρία δ' άμφεφαάνΰη

5ιο σήματα, Λαρδανίδχοι χαϊ αατεϊ πημα φέροντα.

άΐλ' ου δεϊμ άΧεγεινόν επί Τρώων φρένας ιζε,

δερχομένων άλεγεινά τεράατα πάντα χατ αατν

Κηρες γαρ πάντων νόον εχβαλον, οφρ έπϊ δαιτϊ

πότμον άναπίήοωσιν νπ Άργείοιαι δαμέντες.

5ι5 Οϊη δ εμπεδον ητορ ΐχεν, πινντόν τε νόημα

Καααάνδρη, της οΰποτ έπος γένετ άχράαντον,

άλλ αρ έτήτνμον εοχεν • άχονετο δ' εχ τίνος αΐαης,

ως άνεμώλιον ηεν , ΐν αίγεα ΤρωοΙ γένηται.

η ρ οίε σήματα λνγρά χατά πτόλιν εΐαενόησεν,

53ο ίΐ? εν ίχμ άΐσσοντα, μέγ ϊαχεν, εντε λέαινα,

■ην ρά τ ένι ζυλόχυισιν άνηρ, λελιημένος ιίγρης,

οντάστ; ηέ βάλη, της δ εν φρεαι μαίνεται ητορ

πάντη αν ονρεα μαχρά, πέλει δέ οι άσχετος ιχλχή.

ως αρα μαιμώωσα ΰεόπροπον ενδο&εν ητορ,

555 τ)Χν&εν εχ μεγάροια• χόμαι δι οι άμφεχέχνντο

ωμοις άργνψέοιαι, μετάψρενον αχρις ιονσαι•

οααε δέ οί μάρμαιρεν άναιδέα • της δ' νπό δειρή, -

ίξ ανέμων ατε πρέμνον, αδην ελελίζετο πάντη.
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χαί ρα μέγα ατενάχιζε, χαί ΐαχε παρ&ένος έο&λή '

Ά δειλοί, νίν έβημεν ί<πό ζόφον αμφί γάρ ημίνβίο

ίμπλειον πνρΐις αυτυ χαί αίματος , ηδέ χαί οίτου

λενγαλέον ' πάντη δέ τεράατα δαχρνόεντα

ά&άνατοι φαίνονσι, χαί εν πααί χείμε&' δλέ&ρον.

οχέτλιοι, ουδέ τι ίατεχαχον μόρον, αλλ' α§α πάντις

χαίρετε άφραδέοντες . δ γάρ μέγα ιτημα χοξ^υ&εν. 545

άλλάμοιού πεί&εα& , οϋδ είμάλαπόλλ' αγορεύσω,

οννεχ Έριννύες , αχρα γάμου χεχολωμέναι αινοίι

άμφ Ελένης, χαί Κηρες άμείλιχοι, αϊσαονσι

πάντη ανά πτολίε&ρον • έπ ειλαπίντι δ άλεγειντ)

δαίννσ&' νατατα δόρπα, χαχω πεφορνγμένα λν&ρω, 55ο

ί')δη έπιψαύοντες δμην όδόν είδώλοιαιν. •

χαί τις χερτομέων , δλοφώίον ιχφατο μν&ον

Λ χούρη ίίριάμοιο, τίη νϋ σε μάργος άνώγει

γλωασα, χαχοφραδίη τ , ανεμόύια πάντ άγορεύειν1

ου δέ σε παρ&ενιχή χαί άχηρατος άμφέχει αίδώς, 555-

αλλά σε λύαα ολοή περιδέδρομε • τω νύ αε πάντες

αιεν άτιμάζυνσι βροτοί πολύμν&ον έο$σαν'

ερρΊ, χαί Άργείοιαι χαχήν προτιόαοεο φήμην,

τ$ αυτί)• τάχα που σε χαί άργαλεώτερον αλγος

μέμνει Ααοχόωντος άναιδέος • ου γαρ εοιχ'εν 5β0

ά&ανάτων φίλα δωρα δαίζέμεν άφραδέοντα.

"/Ιςαρ ίφη Τρώων τις άνάπτόλιν ως δέχαίαλλοι

χούρην μωμήσαντό, χαί ού φάααν αρτια βάζειν,

οννεχά αφιν μέγα πημα χαί άργαλέον μένος Α'ίαης

αγχι παρειατήχει• τοί δ' ου ναέοντες ολε&ρον, 565

χείνην χερτομέοντες άπέτρεπον ενρέος •ίππον.

») γάρ οί μενίαινε δια ξύλα πάντα χεδάαααι,

<2νιΝΤι Γ03ΤΚ. δ
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ηί χαταπρηααι μαλερω πνρί • τοννιχα πήχης

αι&ομενης ίτι δαλόν άπ έαχαρεωνος 'είοναα,

ί>7° ίααντο μαιμώωα • ίτε'ρι; ό" ένι χειρί φέρεαχεν

άμφβτυπον βουπληγα • λνγρζ δ' έπεμαίνιτο •ίππω,

οφρα λόχον ατονύεντα χυίι άμφαδόν ά&ρήσωαι

Τρωες• τοι δέ οί αιψα χερων άηδ νόαφι βαλόντες

πνρ, ο^οόν τε οίδηρον , άχηδέες εντύνοντό

5η5 δαίτα λνγρήν ' μάλα γαρ αφιν έηήίεν νατατίΙΙ νύξ.

Άργειοι δ' ίντοο&εν έγή&εον ε'ιααωντες

δαιννμένων ομαδον χατά'Ίλιον, ονδ' άλιγόντων

Καοαάνδρης, τήν ρ ' αντοί έ&άμβιον , ως έτέτνχτο

άτριχέως είδνία νόον χαί μητιν Αχαιων.

58ο Ή δ' ατε πόρδαλις εαοντ' έν ονρεαι χαγχαλόωσα,

ην τ από μεαααύλοιο χύνες, μογιροί τε νομηες,

αεύοντ' εαονμένως, η δ' αγριον ιμορ εχοναα,

έντροπαλιζομένη'άναχάζεται, άχννμένη περ•

ως ηγ'ενρέος •ίππον άπέσσντο, τειρομένη χηρ

585 Τρώων άμφί φόνον • μάλα γαρ σφιοι δέχνντο πημα.
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Κ Ο Ι Ν ΤΟΥ

Τ ίΐ Ν Μ Ε Θ ΟΜΗΡΟΝ

ΒΙΒΛΙΟ Ν 1Γ,

ΟΙδ' αρ'άνά πτυλίε&ρον ίδόρπεον ενδ' αρατοίσιν

αυλοί δμωςσύργξι μέγ' %πνον άμφί δί πάντη

μοίπή έπ δρχη&μοΊαι, χαί αχριτος ϊσχεν άϋ'τή

δαιννμένων, οίη τε πέλει περί δαιύ χαί οίνω•

ιιδε δέ τις χείρεαοι λαβών ίνι πλείον αλειαον,

πίνεν άχγέατω? • βαρό&οντο δέ οί φρένες ίνδον • 5

αμφι δ αρ οφ&αλμοί οτρεφεδίνεον 5λλοδ' έπ' &χχω

έχ στόματος προίεαχιν ίπος, χεχολονμένα βάζων • '

χαίρ•ά οί έν μψάρω χειμήλια, χ„ί δόμος αυτός,

φαίνετο χιννμένοισιν έοιχότα• πάντα <5' έώίπει

άμφιπεριατρωφΆα&αι ανά πτόλιν οοοι <5' αρ' άχλός 10

αμφιχεν αχρηνω γάρ άμαλδϋνονται όπωπαί

χαί νόος αίζηων, όπάτ ές φρένα χανδόν ΐχηται•

%αίι 4αΧ?ρηβαρε<α», τοίον ποτί μϋ&ον ΐειπεν'

ΗραλιονΛαναοί πονί&ν στρατόνέν&άδ% αγειραν,

οχήίη», ονδ' έτέίιοσαν οΌα φρεαί μηχανόωντο, ' . =

αλί αντως απόρουσαν απ αοτεος ήμετέροιο,

νηπιάχοις παίδεααιν έοιχότες, ηδέ γνναιξίν'

"Λς αρ ίφη Τρύων τις, έεργόμενος φρένα οΪνω,

δ 2
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Λ

αο νήπιος• ου δ' αρ' έφράααατ 4πΙ προ&ύροισιτ

'όλ)&ρον.

ιυτε γαρ ΰπνος ίρνχεν ανά πτόλιν ίίλλοβεν αλλον,

ο'ίνω άΉιπλή&οντας άπειρεαίω, χαί ιδωδτ],

δή τότ' αρ' αί&αλόεντα Σίνων ανά πνρσόν αειρεν, -

δηχείς Άργείοιαι πνρός αέλας • άμφί δέ οί χηρ

α5 αοπετα πορφύρεοχε χατά φρένα, μή μιν Ίδωνται

Τροας έϋα&ενέες, τάχα δ' άμφαδά πάντα γένηται.

αλΧ οί μεν λεχέεαι πανύστατον υπνον ϊανον,

πολλω υπ' άχρήτω βεβαρηότες• οί δ' ίοιδόντες,

έχ Τενέδου, νήισσιν επί πλόον ίντύνοντο.

Ζο αυιος δ' ίχγχ 'ίπποιο Σίνων χίενήχα δ α'νσεν,

τ)χα μά£, ως μήπον τις ένί Τρώεαοι πό&ηται,

Αλ£ οίοι /Ιαναων ηγήτορες, ων άπό τόαφιν

υπνος ίίδην πεπότητο, λιλαιομένοιν πονέεα&αι.

οΊ ρά οί, ενδον εόντες, έπέχλνον ες δ Οδναηα

55 πάντες έπ ονατ ίνενααν • δ δέ αφέας δτρύνεαχιν,

ηχα χαι άτρεχέι;ς εχβήμεναι• οί δ έπί&οντο

ές μό&ον ότρϋνοντι, χιΐί έξ 'ίπποιο χαμάζε

ϋρμαινον πονέια&αι• δ δ' ίδρείχαιν ερνχε

αάντας έπεύ^νμένους• αύτός δ' αρα χεραί &οί)αιν

4οίτπυυ δονρατέοιο μά£ άτρέμας εν&α χαί εν&α ν~

πλενρά δκξώίξεν ίϋμμελίτι υπ' Έπειω•

§αών δ' ίξανέδνσεν ίδών υπερ, άμφί δέ ~πάντιί - •

Τρωας παπταίνεαχεν, ίγρηγορότ είπον ϊδοιτο.

ώς δ όταν άργαλέω λιμω βεβολημένος ιγιορ

45 έξ ορέων ελ&^σι λίχος-, χατέων μά£ ίδωδης,

ποίμνης πρ&ς σια&μόν ενρόν, άλενόμενος δ' αρα

: . φωτας '.



ΤΛΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΓ. 'ΠΊ

χαι χύνας, ο•ί ρά τε μηλα φνλααοέμεναι μεμάααι,

βαίντ) παααίν εχηλος υπέρ ποιμνήίον ερχος•

ως'Οδνσεός ίπποιο χατήίεν άμφι δ' ίίρ αυτω

οβριμοι Άλλοι εποντο Πανελληνων βαοιληες 5ο

νιααόμενοι• χλίμαξι χατά ατίχης, αοπερ Έ.πειος

ιεύξεν άρισιήεοσιν ενα&ενέεαοι χέλεν&α

•ίππον εαερχομένυιοι,. χαι έ£ 'ίπποιο χιοϋαιν

οί ρα τότ άμφ αύτήσι χατήίον αλλο&ιν αλλοι,

&αρσαλέοι, σφήχεααιν έοιχύτες, ους τε χλονηστ) 55

δρντόμος, οί δ' άρα πάντες, ορινόμενοι πέρι &τμω,

οζον υαεχπροχέονται, οτε χτύπον ε'ιαα'ιονοιν

ως ο'ίγ εξ 'ίπποιο μιμαότες έξεχέοντο

ές Τρώων τπολίε&ρον ενχτιτον • εν δ αρα τοιαι

πάλλετ έιι ατέρνοιοι χέαρ • τάχα δ' οι μεν εναιρον 6ο

δνσμενέας• ιοί δ' εοχον 'ίαω άλός, αί δ εφέροντο

νηες υπέρ μέγα χεύμα• Θέτις δ' 'ί&υνε χέλευ&α,

ονρον επιπροϊείαα • νάος δ' ιαίνετ 'Αχαιων,

χαρπαλίμως δ' έλ&όντες ίη'ρόνας 'Μλλησπόντον,

ίν&' αϋ&ις οτήααντο νέας, συν δ' άρμενα πάντα 05

ιΊλον επισταμένως , ααα νηεαιν αίέν επονται•

αυτοί δ' αίψ έχβάντες, ές'Ίλιον έοαείυντο

ατρομοι, ηντε μηλα περι ατα&μόν άϊυυοντα

έχ νομοϋ ύλήεντος, όπωρινήν υπό νύχτα•

ως ο'ίγ ανίαχοι Τρώων ποτί άαευ νέοντο, ηο

πάντες άριατψααιν αρηγέμεναι μεμαωτες.

οί ί' ώς παρδάλιες λιμω περιπαιφάααοντες,

στα&μω επιβρίυονσι χατ' οίρεα μαχρά , χαί νλην,

ενδοντος αογερον αημάντορος, άλλα δ' επ' ίίλλοις

δί<α>'α>'5-, 'ε'ρχεος έντός υπό•χνέφας• άμφι δέ πάντη, -ό
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• αίματι χαί νιχύεααιν , δρώρει δ' αίνος οίε&ρος,

χαίπερ ετι πλεόνων Λαναυνν ίχτοο&εν έόντων.

Άλ£ ότο δή μάλα πάντες εβανποτί τείχεα Τροίης,

δή τότε μαιμώωντες , άνηλεγέως έπέχυντο

Βοές Πριάμοιο πόληα, μένος πνείοντες'Λρηος•

παν δ ενρον πτολίε&ρον ένίπλειον πολέμυιο,

χαί νεχίων • πάντη δέ πέρι οτονόεντα μέλα&ρα

χαιόμεν αργαλέιος• μέγα δέ φρεοίν ίσίνοντο.

έν δέ χαί αΰτοί Τρωαί χαχά φρονέοντες, ορονσαν'

85 μαίνιτο δ εν μέσαοισιν"Αρης, στυνόεααα τ Εννώ'

πάντη δ' αιμα χελαινόν ΰπέρρεε, δεύετο δέ χ&ών

Τρώων όλλνμένων, ήδ' άλλοδαπων επιχούρων '

των οι μεν, &ανάτω διδμημένοι δχρνόιντι,

χείντο χαιά πτολίι&ρον έν α'ίματι• οί δ' έφύπερ&ε

ςρπίπτον, αποπνείοντις ίόν μένος• οί δ άρα, χειρ\

δράγδην εγχατ εχοντες, δϊζνρως άλάληντο Α

άμψ. δόμους• αλλοι δέ ποδων ίχάτερ&ε χοπέντων,

άμφι νεχροίς ε'ίοπνζον, αάαπετα χωχνοντες•

πολλων δ έν χονίτιαι μαχήοαο&αι μεμαώτων,

φ χεΊρες απηράχ&ηααν δμως χιφαλβαι χαί αντ)ις•

φενγόντων δ' ετέρων μελίαι δια νωτα πέρηααν

αντιχρυς ες μαζους, των δ' ίξνας, αχρις ίχέα&αι

αίδοίων έφύπερ&ε διαμπερές, γ,χι μάλιστα

"Αρεος άχαμάτοιο πέλει πολνώδννος αίχμή.

ι00πα>Τ>) δ' άμφι πόληα χννών άλεγεινός δρώρει

ωρν&μός• στοναχή δέ δαϊχταμένων αίζηων

επλετο λενγαλέη • πιρί δ' Χαχε πάντα μέλα&ρα

άοπετον οιμωγή δέ πέλιν ατονόιοσα γνναιχων,

 

'
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είδομ&ων γεράνοιαιν, οτ' αίετόν ά&ρήσωαίν,

νψό&εν άίοοοντα δι αι&έρος, ουδ' αρα τίβσι ιο5

&αρσαλέον στέρνοισι πέλει μένος , άλλά γε μοΰνον

μαχρόν άνατρίζονσι , φοβεύμεναι ίιρόν ορνιν.

ως αρα Τρωίάδες μέγα χώχνον αλλο&εν αλλαι,

αι μεν, άνεγρύμεναι λιχίων απο , ταί δ' £π> γαίαν

&ρώσχονσαι• τ^ς δ' ούτι μέτρης ε τι μέμβλετο λνγρης, \\ο

αλ£ αυτως άλάληντο, περί μελέεαοι χιτωνας

μοϋνον έφεααάμεναι• ταί δ' ου φ&άααν οΰτε χα~

λϋπτ'ρην,

οντε βα&υν μελέεασιν ίχειν πέπλον, άλλ' επιάντας

δνομενέας τρομέουααι, άμηχανί^ πεπέδηντο,

παλλόμεναι χραδίην μοϋνον δ' αρα χεροί &ο^αι9 ιι5

ιΛδω άπεχρύψαντο δνσάμμοροι' αί δ' άλεγεινως

έχ χεφαλης τίλλοντο χύμην , χαί ατή&εα χεροί

&εινόμεναι, γαάααχον αδην ετεραι δέ χνδοιμον

δνσμενέων ετληααν εναντίον , έχ δ' έλά&οντο

δείματος, ολλνμένοισιν άρηγέμεναι μεμανίαι 12ο

άνδράαιν, η^τεχέεαοιν, έπει μέγα &άραος άνάγχη

ιοπααεν • οίμωρι δ άταλάφρονας ίχβαλεν υπνον

νηπιάχυυς, των ουπω έπίοτατο χήδεα &νμός.

. αλλοι δ' άμφ' αΧΧοιοιν άπέπνεον • οί δ' εχέχυντο

πότμον όμως δρόωντες όνείραοιν άμφί δέ λνγραί 1^5

Κηρες οίζνρως έπεγή&ιον ολλνμένοιαιν

υί δ' ωοτ' άφνειοίο αύες χατι» δώματ ίίναχτος,

ειλαπίνην λαοίαιν άπείριτον εντόνοντος,

μυρίοι έχτείνοντο • λνγρώ δ' άνεμίσγετο λύ&ρφ

οίνος IV έν χρητηροι λελειμμένος• ούδέ τις ηεν, 1*>

όί χεν ανεν&ε φόνοιο φέρε οτονόεντα οίδηρον,
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οΰδ' εί τις μάλ' αναλχις ίην• οΧέχοντο δέ Τρωες.

ως δ' υπό &ώεοι μηλα δα'ίζεται, ι)έ λύχοιαι,

χαύματος εαανμένοιο δυνσέος ίψατι μέαοω,

ι35 ποιμένος ου παρεόντος, ότε οχιερω ένί χώρω

ίλαδόν άλλήλοιαιν όμως αυναρηρότα πάντα'

μέμνωαιν, χείνοιογλάγος ποτί δωμα φέροντος, —

• νηδόα πληαάμενοι πολνχανδέα, πάντ' επιόντες,

αιμα μελαν πίνονοιν, απαν δ' όλέχονοι μέ>•οντις

ι4ο πωυ , χαχην δ' αρα δαίτα λνγρω τιύχονσι νομίμ

ως Λαναοί Πριάμοιο χατά πτόλιν ίίλλον έπ' αλλω

χτέίνον έπεαούμενοι, πνμάτην ανά δψοτίμα•

ουδ αρ ίην Τρώων τις άνούτατος, μλλ' άραπάντων

γναμπτά μέλι) πεπάλαχτο, μελαινόμεν' α'ίματι πολλώ,

ι45 Ουδέ μέν'Αργείοιαιν άνούτιμος πίλε δήρις,

αλλ' οί μεν δεπάιαοι τετνμμένοι , οί δέ τραπέζαις,

οί δ ίτι χαιομένοιαιν έπ εαχαριωαι τ'υπέντες

δαλοίς, ηδ' όβιλνΊαι πεπαρμένοι, εχπνιίεαχον,

οις ίτι που χαί σπλάγχνα ουων πιρί &ερμά λέλειπτο

χίοΊίφαίυτον μαλιροΊο περιζείοντος άντμΐ)•

αλλοι δ αυ πελέχενσι, χαί άξ{ν>ισι ιτοβαιν,

ΐ)θπαιρον τμη&έντες εν α•ίματι• των δ' άπο χειρων

δάχτυλοι έτμήιτηααν, επί ξίφος εντε βάλοντο

χείρας, ειλδόμενυι οτνγερης άπό Ιίηρας αμϋνειν.

ι55 χαί που τις βρεχμόν τι, χαί εγχέφαλον οννέχενε,

λΐία βάλών, ίτάροιο, χατά μό&ον υί δ άτε &ηρις,

ούτάμενοι ατα&μοΊς ίνι ποιμένος ΐιγραύλοιο,

άργαλέως μαίνοντή, διεγρομένοιο χολοιο, •

ννχ& υπδλινγαλέην μέγα δ' ίσχανόωντες •Ιρψς

ι6ο άμφί δομους Πριάμοιο χνδοίμεον, αλλο&εν αλλον
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σιύοντες' πολλοί δε χαϊ εγχείτ/βι δάμηααν

Αργείων ■ Τρώες γάρ οαοι φ&άααν 'εχ μεγάροΐΐρ

η ξίφος, η δόρυ μακρόν εϊ]ς ανά χεραϊν άεϊραι,

δνυμενέας δάμναντο, χαϊ ως, βέβαρηότες ο'ίνω.

Αίγλη δ" αοπετος ωρτο δι ϊιατεος, οννεχ' Άχαιων 1 65

πολλοί ΐχον χείρεσοι πυρός αέλας, οφρ' ανά δηριν

δυαμενέας τε, φίλους τε, μάλ' άιριχέως δρόωυι,

χαϊ τότε Τυδέος νΐϋς άνά μό&οΐ άντιόωντα

αίχμητηρα Κύροιβον , άγαυοϋ Μΰγδονυς νια,

έγχιΐτΐ χοίλοιο διά ατομάχοιο πέρηυεν, 170

ίρχι &οαϊ πόοιδς τε χαϊ-εΐδατός ε'ιοι χέλενθοι

χαϊ τον μέν περί δουρι μέλας έχιχήσατο πότμος•

χάππεαι <3' ες μέλαν αίμα, χαϊ άλλων ε&νεα νεκρών,

τήπιος• ου δ' άπόνητο γάμων, ων ουνεχ 'ίχα-νεν

χ&ιζίς υπο Πριάμοιο πόλιν , χαϊ υπέαχετ Αχαιούς ι^5

Ίλίυ'ν αψ ωααι• τω δ' οΰ ϋεός εξιτέλιυαεν

ε'λπωρήν • Κϊ/ρες γάρ οί προέηχαν ίίλε&αον.

ανν-δέ οί Ενρυδάμαντα χατέχτανεν άντιόωντα,

ναμβρδν Ιυ,μμελίην Αντήνορος, ος ρα μάλιατα

■θνμον ενι Τρώεοοι σαοφροσ ύ»77σ' έχέχαοτο. ._ , 1 8ο

ϊν&α χαϊ 'ίλιονηϊ αννήντετα δημογέροντι,

χαϊ οι επι ξίφος αίνϋν έρΰιιαατο ' του δ αρα πάγχυ-

γηρκλέου χλάοϋηααν άδην ένΙ οώματι γνϊα'

χαϊ ρ'α περίτρομέων μάλα χίίρεσιν αμφοτέρτ/Οΐ, ι

τ/ί μέν αορ οννέδραξε ϋοϋν, τί) δ] νψατο χοΰνων ι85

Ιχνδροφόνον ηρωος• <Ι δ' ές μΑ&ον εαούμενός περ .

η χύλ,ου άμβολί»), η χαϊ &ιοϋ ότρύνανιος, •.

βαιδν απέοχε γέροντος 'εον ξίφος, οφρα τι είπα,

Ιισαύμενος&ούν άνδρα χαϊ οβριμον• ος δ' αλιγεινύν
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19° 'ίαχιν εαονμένως• στνγιρόν δέ μιν αμφεχε δπμα•

Γοννονμαί α , οτις έααί πολνα&ενέων Άργείων,

αϊδεααι αμφί γέροντι τεας χέρας, αργαλέον τϊ

ληγε χόλου • χαί γάρ ρα πέλει μαχρόν ανέρι χίδος

ίίνίρα νέον χτείναντι χαί οβριμον • ην δί γέροντα

1§5 χτείντ/ς, ου νύ τις αίνος ίφέψεται ιίν£χεν άλχης.

• τούνεχ έμιϋ από νύνφιν ές αίζηοϋς τρέπε χιίφας

έλπόμενός ποτε γηρας όμοΐίον είσαφιχέο&αι.

"&ς φάμενον, •νροαέειπε χραταιοϋ Τυδέος νίός•

Λ γέρον, ϊλπομ ίγωγ' εα&λόν ποτί γηρας ίχέα&αΐ

ιοο άλλά μοι ως ετι χόρτος άέξεται, οντιν έάα,ιο

έγ&ρόν'έμης χιφαλης, άλλ' αϊδι πάντας ίάψοι,

οννεχ' αρ έα&λός άνηρ χαί δήίον ανδρ έπαμύνει.

αΛς ειπών, λαιμοίο διήλααε λοίγιον αορ

δεινος άνήρ • ί&ννε δ' οπη &νητοίς επί πότμος,

αοδ ψνχης είαι τάχιστα, χαί αίματος αίνά χίλεν&α.

χαί τόν μεν μόρος αίνός υπέχλαοε δβω&ίντα ι

Τυδείδαο χέρεαοιν • δ δ' είς •ήρωας έναίρων

ίοσντ' ανά πτολίε&ρον, ίω μέγα χάρτεί &ίων '

δάμνατο δ'ηυν"Αβαντα' βάίεν δ ύπόδονρατιμαχρω

αιο νια Πιριμνηστοιο περιχλντόν Ενρνχόωντα. -

Αίας δ[ Άμφιμέδοντα, Λαμαοτνρίδην τ Αγαμέμνων

Ιδομενεός δέ Μίμανια• Μέγης δ' ΐλε ΑψοπΊ,την.

Τιός δ' αντ' 'Αχιληος άμαιμαχέτω υπό δονρι

Πάμμονα δίον ολεοαε, βάλεν δ' έπιόντα Πολίτην,

αι5 Τιαίφονόν τ έηί τοίαι χατέχτανε• τοίς ίίμα πάντας{

νίηας Πριάμοιυ• χαί άντιόωντ' ανά δηριν

δάμνατ 'Αγήνορα δίον έπ' αλλω δ' ίίλλον ίπεφνεν

ηρώων, πάντη δέ μέλας άνεφαίνετ ολε&ρος
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δλλνμένων δ δέ, πατρός εοϋ χαταειμένος άλχην,

μαιμώων, έδάίζεν δαους χίχεν • ίν&α χαι αυτω «ο

δνσμινέων βαοιλψ χαχά φρονέων ένέχνραεν,

Έρχείου ποτί βωμάν. δ δ' ως ίδεν νΐ Άχιληος,

εγνω ίίφαρ τον ίόντα, χαί ουτρέαεν, ουνεχ αρ' αυτός

&νμόν έέλδετο παιοίν Ιπι αφετέροιαιν δλέοααι'

τουνεχά μιν προσέειπε λιλαιόμενος &ανέεο3αι• αιδ

Ω. τέχος δβριμό&νμον έύπτολέμου 'Αχιληυς,

χτιίνον, μήδ' ελέαιρε δναάμμηρον • ου γαρ εγωγε

τοΤ,α πα&ών, χαί τάσσα, λιλαίομαι είοοράαο&αι

ψλίοιο φάας πανδερχέος,άλλά πον ηδη

φ&ιίο&αι όμως τεχέεοσι, χαί έχλελα&έο&αι ιίνίης 23ο

λενγαλέη'ς, δμάδυν τεδναηχέος. ώς δφελόν με

σιίο πατήρ χατέπεφνε, πριν αί&ομένην έαιδέο&αι

Ιλιον, οχπότ αποινα περί χταμένοιο φέρεαχον

"Εχτορος, ον μοι ϊπεφνε πατήρ τιός• άλλα τό μεν πον

Κηρες 'ιπεχλώααντο • ου δ' ημετέροιο φόνοιο 235

ααοον δβριμον ήτορ, δπως λελά&ωμ δδυνάων.

"Ας φάμενον προαέειπεν Αχιλλέας δβριμος νίδς•

Λ γέρον, εμμεμαωτα χαί έοούμενόν περ άνώγεις•

ον γάρ α εχ&ρύν έόντα μετα ζωοΊοιν έάαω.

υυ γάρ τι ψνχηςπέλει άνδράαι φίλτεηον αλλο. 2ίο

ΙΙς ειπών, απέχοψε χάρη πολιοΊο γέροντος

ρψδίακ, ώς εί τις άπό στάχυν άμήαηται

λήίον άζαλέοιο, &έρευς εί&αλπέος ίϊιρτ).

μ <5έ μέγα μνζονσα, χνλίνδετο πολλόν Ιπ αιαν,

νόαφ άλλων μελέωι; όπόαοις έγχίννται άνήρ' 245

χΰίτο δ' αρ ες μέλαν αιμα, χαί είς ετέρων φόνον αν

δρων, —
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ολβ»>, χαί γενεχί, χαί άπειρισίοις τεχέεασιν •

ον γάρ δήν επί χίδος άέξεται άν&ρώποιαιν,

άλλ' άρα που. χαί ονειδος έπέσσνται άπροτίοπτον.

25ο χαί τον μεν πότμος είλε• χαχωνσ όγε λησατσπολλων.

Οι δέ χαίΆοτνάναχτα βάλον Λαναοίτηχ'υπωλοι

πύργου άφ^ύφηλοΊο, φίλον δέ οί ητορ ολεοο•αν,

μητρός άφαρπάξαντες εν άγχοίνχαιν εόντοτ,

"Εχτορι χωόμενοι•, έπειη οφισι πημα χόρνσαε

»55 ζωός έών. τα χαί οί απε•χ&χραντο γενέ&λψ,~

χαί οι παΊδ' εβάλοντο χα&' ερχεος αίπεινοίο,

νήπιον, οντοι δηριν έπιατάμενον πολέμοιο.

'ΐϊίτε πόρτιν όρεοφι λύχοι, χατέοντες έδωδης,

χρημνόν ές ηχήεντα χαχοφραδίχαι βάλωνται,

α6ο μητρός άποτμήξαντες ένγλαγέων από μαζων, ~

\ δέ χΐέΐ) γοδωαα φίλον τέχος εν&α χαί εν&α,

μαχρά χιννρνμένη, τν, δ' έξόπι&εν χαχύν άλλο

ίΊβ>), έπεί' χε λέοντες άναρπάξωαι χαί αυτήν

ως την άοχαλόωααν αδην ηιρί παιδός ίοίο,

265 ηγον δήίοι ανδρες 'άμ αλλχς ληίάδεασι

χούρην Ήετίωνος αμύμονος αίνά βΌωααν •

η δ' αρα παιδός 'εοΊο, χαί ανερος, ηβέ τοχηυς

μνηααμένη φίλου, αίνόν έϋσφνρος 'ΐίετιώνη,

ωρμχνεν &ανέεο&αι, επεί βααιλείσιν αμεινον

Ληοτε&νάμεν εν πολέμιο, η χείροοιν άμφιπολεύειν

χαί ρ' όλοφνδνόν αϋαε, μέγ' άχννμένη χέαρ ενδον•

Είδ' ίίγε νυν χαί έμείο δέμας χατά τείχεο'ς αηοϊ

ηχατα πετράων, η χαί πνρος αιψα βάλεο&ε

Αργείοι• 'μάλα γάρ μοι αάαπετα πι'ιματ εαοι•

27^ χαί γάρ μευ π'άτέρ' έα&λάν ένχρατο Ηηλέος υί&ς
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Θήβχ έ>Ί ζα&ίη, *Γροί$ ί' έ>Ί φαίδιμον ανδρα,

'ός μοι εην μάλα πολλά, τα χ ϊλδετο & νμός έμείο '

χαί μοι χάλλιπε τνι&όν έν ημετέροις ετι παίδα,

α ίπι χνδιάααχον άπείριτον, ώ ίπι πολλά

έλπομένην άπάφηαε χαχή χαί άτάο&αλος Αιαα• 280

τω νύ μ >Λχηχεμένην παλντηρέος έχ βιότοιο

νοσφίαατ έαονμένως, μή ί' είς Ιά δώματ αγια&ϊ

μέγδα δορνχτήταιοιν, 4πεί νύ μοι ούχ ετι •&νμω

ιύαδεν αν&ρώποισι μετέμμεναι , ουνεχα δαίμων

χηδεμονηας ολεασεν αχος δέ μι δέχνυται αίνόν 2ί)5

έχ Τρώων ατνγερόίαιν έπ' άλγεαιν οίω&είααν•

Η ρα, λιλαιομένη χ&όνα δίμεναι• ου γαρ ϊοιχεν

ζωέμεναι χείνοιοιν , ααων μέγα χυδος ονειδος

άμφιχάντ) • δεινόν γαρ ίπόψιον εμμεναι αλλων.

οί δέ βίχ αέχονααν ά'γον ποτί δούλιον ημαρ. 190

"Αλλοι δ' αυτ' αλλοις έν δώμαοιν &νμόν ελειπον

όνέρες• έν δ αρα ϊοΊαι βοή πολύδαχρνι ορώρει•

άλ£ ούχ έν μεγάροις Άντήνορος, οννεχ Ζρ αύτοϋ

ΆργεΊοι μνήσαντο φιλοξενίης έραχειν%ς, ,

ος ξείνισσε πάροι&ε χατά πτόλιν , ηδ' έαάωοεν 2.φ

ιοό&εον Μενέλαον όμως Όδνσ^ί μολόντα •

τω δ' έπίηρα φέροντες Άχαιων φέρτατοι ν)ες,

αυτόν μεν ζώοντα λίπον, χαί χτηαιν απαοαν,

χαί Θέμιν αζόμενοι πανδερχέα, χαί φίλον ανδρα. -

Και το'γϊ δή πάίς έο&λος άμνμονος Άγχίσαο, δοο

πολλά χαμών περί αοτν &εηγενύος Πριάμοιο

δονρί χαί ηχορέρ, πολλων δ' άπό &νμόν δλέοαας,

ως ίδε δνομενέων υπό χείρεαι λενγαλέχαιν

αι&όμενον πτολίε&•ρον, άπολλνμένους &' αμα λαοός
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3ο5 πανσνδίτ), χαι χτησιν απείριτον, εχ τϊ μελά&ρων

έλχομένας άλόχους άμα παίδκαν ονχετ άρ αντΛ

έλπωρην ϊχι &νμός ίδείν εντειχέα πάτοψΊ

ι'ύ.λά οί ωρμαίνεαχε νόος μέγα πημ υπαίνξαι.

ώς δ ο&' άλάς χατά βέν&ος άνηρ οίψα νωμων

διο νηός έπισταμένως, ανεμον χαί χΐμ' άλεείνχ

πάντο&εν ίααύμενον, στνγερή δ' ϋπό χείματος «££

χείρα χύ.μτ) χαί &νμόν, υποβρνχίης δ' αρα νηδς

ολλνμένης, άπάνευ&ε λιπών οίήία μοννα,

τντ&άν έπί σχάφος ειαι, μέλει δέ οί ονχ ετι νηός

5x5 φορτίδος• ως πάίς Ιο&λός άμνμονος Άγχίααο,

αστυ λιπων δψοισι χαται&όμενον πνρι πολλω,

ν•ίια χαί πατέρα οφόν άναρπάξας, φορέεαχε

τον μεν έπί πλατόν ωμον έφισαάμενος χρατερ^αι

χερσι, πολντλήτω υπο γήραί μοχ&ίζοντα,

320 τον δ' απαλης μάλα χειρας, έπιψαύοντα πόδεασι

γαίης, ούλομένου δέ φοβούμενον εργα μό&οιο,

έ&}γεν πολέμοιο δνσηχέος• ος δ' υπ' άνάγχης

ίχφέματ έμπεφνδς άπαλός πάίς, άμφι δέ δάχρν

χεύατό οί άπαλ^αι παρ•τμαιν • αύτάρ δ νεχρων

Έοάοώμα&' υπέρ&ορε πολλά &οοΊς πααί, πολλά δ' έν

ορφνν

ουχ έ&έλων στείβεαχε' Κύπρις δ' δδόν ηγεμόνευα»,

υίωνον, χαί παίδα, χαί άνέρα πήμαευς αίνου

πρόφρων ρνομένη ' τοίι δ' εαανμένον υπο ποοσί

πάντη πύρ ϋπόειχε' περιαχίζοντο δ' άνεμοι

33ο Ηφαίστου μαλεροίο. χαί ΐγχεα, χαί βέλη ανδρων

πίπτον έτώσια πάντα χατά χ&υνός, όππόσ Άχαιο)

$*1νγ έπίρφιφαν, πολέμω ένί δαχρνόεντι.
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χαί τότε δή Κάλχας μεγά£ ΐαχε λαόν εέργων

"Ιοχιο&' Αίνείαο χατ ιφ&ίμοιο χαρήνον

βάλλοντες στονόεντα βέλη , χαί λοίγια δούρα• 335

τον γαρ &έαφατάν εατι, &ιων εριχύδεί βουλή

Θύμβριν έπ εύρνρέι&ρον από Ζάν•βοιο μολόνια,

τευξέμεν ίερόν αατυ, χαί εααομένοιοιν άγητον

άν&ρώποις, αυτον δέ πολναπερέιουι βροτοΊαι

χοιρανέειν • έχ του δέ γένος μετύπιο&εν άνάξειν, 34ο

ίίχρις ίπ άντολίην τε, χαί άχάματον δϋοιν 'ίλ&τ] •

χαί γάρ οί &ίμις εατι μετέμμεναι ά&ανάτοισιν,

οϋνεχα δή πάίς εατίν ένπλοχάμου Αφροδίτης.

χαί δ' Αλλως τοϋδ' ανδρός ίης άπεχώμε&α χείρας,

ούνιχά οί, χρναοίυ χαί Άλλων έν χτεάτεασιν 3*5

αασα αάυι φεύγοντα χαί άλλοδαπήν έπί γαίαν,

των πάντων προβέβονλεν ϊόν ηατέρ , ηδέ χαί νΐα•

τυξ δέ μέη μιν εφπνε χαί ν'ίεα πατρί γέροντι

ήπιον έχπάγλως, χαί άμιμφέα παιδί τοχηα.

α/1ς φάτο• τοί δ' Ιπί&οντο, χαί ως &εόν 35ο

είσοράααχον

πάντες • δ δ' εαονμένως εξ αατεος οίο βεβήχει,

τ,χί ί ποιπνύοντα πόδες φέρον • οί ύ" ί'ιι Τροίης

Άργείοι πτολίε&ρον έϋχτίμενον διέπερ&ον.

Καί τότε δή Μενέλαος νπό ξίφεί ατονάινα

Λη'ίφοβον χατέπεφνε, χαρηβαρέοντα χιχήσας 355

άμφ' Έλένης λιχέεααι, δναάμμορον η δ' υπο φύζχ

χεύ&ετ' ένί μεγάροιοιν δ δ' α•ίματος εχχνμένοιο

γή&εεν άμφί φάνω. τοΊον δ' έπί μίι&ον ίειπεν.

ίΐ χύον, ως τοι ίγωγε φόνον στονόεντ' εφέηχα

αήμερον ουδέ οε δία χιχήσεται Ήριγένεια
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ζωαν 'ίτ εν Τρώεααι, χαί Μ Αιός ενχεαι είναι

γαμβρος εριομαράγοιυ • μέγας δέ σ έδέξατ ολι&ρο;,

ημετέρης αλόχυιο παρά λέχτροιοι δαμέντα

άργαλέως• ως εί&ε χαί ούλομένυιο πάροι&ι

365 &νμΰν Άλε'ξάνδροιο, χατά μύ&ον άντιόωντος,

νοσφιαάμην χαί χέν μοι ελαφρότεβον πέλεν ίίλγος•

άλλ' δ μεν ϊ)δη •ίχανεν υπδ ζάψον όχρνόεν&ι,

τίαας αϊοιμα πάντα• αί δ' ονχ αρ εμελλε* ονήσειν

ημετέρη παράχοιτις, επει Θέμιν ουποτ άλιτροί

δ^οάνέρες έξαλέονται άχήρατον , οίνιχ αρ αυτούς

ειαοράα ννχτός τι, χα) ηματος ' αμφί δέ πάνιη' Ι

άν&ρώπων έπί φίλα διηερίη πεπάτηται,

τιννμένη ονν Ζψ>\ χαχων έπίίσιορας εργων.

"Ώ,ς είπών, δηίοιοιν άνηλέα τεϋχεν 'όλε&ρο^ ^

5η§ μαίνετο γάρ οί &νμός, υπό χραδίχ μέγ άέξων, .'.

ζηλήμων • χαι πολλά περί φρεαι &αρααλέχαι

Τρωαί χαχά φρονέεαχε, τα δή &εός έξετέλεααεν,

πρέοβα Λίχη • χιίνοι γάρ άτάα&αλα πρωτοι ερεξατ

άμφ 'Έλένης, πρωτοι δέ χαι ορχια πημήναντο,

38ο σχέτλιοι, όππότε χείνο διέχ μέλαν ο)'ιμα χαι ίριί

ά&ανάτων ελά&οντο, παραιβααίχχαι νόοιο.

τω χαί οφιν μετύτειο&ιν 'Εριννύες αλγεα τεΐχον

τοννεχ' αρ οΙμέν ολοντο προ*ιείχεος, οι δ. ανά αοτο

τερπόμενοι παρά δαιτι, παρ' ηνχόμοις αλδχοιοιν.

385 Όψε δέ δή Μενέλαος , ένι μνχάτοισι δόμοια

ενρεν ίήν παράχοιτιν , υποτρρμέονααν δμοχλήν

ανδρος χονξιδίοιο &ραονφρονος • ος μινά&ρήσας,

ωρμχνε χτανέην ζηλημοσύηισι νόοιο,

Η μή οι χατέρνξε βίην ιρόεαα Άφροδίτη,
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η ρά οί έχ χειρων εβαλε ξίφος, ισχε δ' έρωήν. 390

του γάρ ζηλον έρψν&ν άπώσατο• χαί οί 'ένεράεν

ηδύν έφ 'ίμερον ώραε χατά φρενος ηδέ χαί ό'οοων.

τοϊ δ' ίίρα &άμβος άελπτον έπήλν&εν ουδ' αρ'

ετ ετλη,

χάλλος ίδοιν αρίζηλορ, επί ξίφος αύχένι χϋρααι,

άλλ ωαπερ ξυλον αΰον έν ονρεί ίλήεντι 3ο5

είοτήχει, το μεν ού'τι &ααί βορέαο &ύελλαι

έσαύμεναι χλονέοναι δί ηέρος, αυτε νότοιο•

ως δ ταφών μένε δηρόν • ϋπεχλάα&η δέ υί άλχή,

δερχομένον παράχοιτιν ,•ίφαρ δ' 'όγε λήσατο πάντων,

οσαα οί εν λεχέεασι πχρ•ήλαε χονριδίοισι' 4οο

πάντα γάρ ημάλδυνε &)ι) Κυπρις, 'ήπερ απάντων

ά&ανάτων δάμνηαι νόον, ^&νητων τ άν&ρώπων '

αλλά χαί ίος, &οόν άορ 'άπό χ&ονός αί&ις άείρας,

χονριδίτ) έπόροναε' νόος δέ οί αλλ' ένί &νμω

ώρμέχτ εασνμένοιο• <5ο7<>> δ' άρ ί'&ιλγεν 'Λχαιοός, 4ο5

χαί τότε μιν χατέρνξεν αδελφεός Ιέμενάν περ,

μειλιχίυις μάλα πολλά παρανδήσας έπέεασι'

δείδιε γάρ μη δή αφιν ετώαια πάντα γένψα\', '

"Ιαχεο νυν Μενέλαε χολούμενος • ου γαρ ίοιχι

χονριδίην παράχοιτιν άναιρέμεν, ης πέρι πολλά 4»ο

άλγέ άνέτλημεν, Πριάμω χαχά μητιόωντες•

ου γάρ τοι'Ελένη πέλει αίΐίη, ως αύγ' ϊολπας,

αλλά Πάρις, ξενίοιό' Αιος χαί υηο τραπέζης ν

ληαάμενυ'ς • τω χαί μιν έν άλγεοι τίαατο δαίμων.

"Λς φά&'• δ δ' αίι/τ επί&ηυε • &εοί δ' έριχνδία 4ι5

Τροίην,

χνανέοις νεφέεασι χαί.νψάμενοι, γαάαοχορ,

(^νιΜΤ.' Ροϊτη. / Τ
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νόοφιν ενπλυχάμου Τριτωνίδος, ήδε χαϊ "Ζ[ρης,

αϊ μέγα χυδιάααχογ ανά φρένας, ινΐ έαίδοντυ

περ&ϋμενον χλντόν αατυ ΰεηγενέος Πριάμοιο '

Ιΐοάλλ'ου μην οΰδ' αυτή έϋφρων Τριτογένεια

*-πάμπαν αδακρνς εην, έπειή ρά οι ενδο&ι νηοϋ

Καααάνδρην τιαχννενι Όϊλέος οβριμος νΙός,

&υμοΰ τ ήδέ νόοιο βεβλαμμένος • η δέ οϊ αΐνόν

(Ισοπίαω βάλε πημα, χαϊ άνέρα τίσατο λώβης-

425 ουδέ η έργον άειχές έαέδρακεν, αλλά οϊ αΙδώς

χαϊ χόλος άμφεχΰϋ-η, βλοσνράς δε τρίψιν δπωπάς

νηόν ες υφόροφον περί δ' εβραχε θΐΐον άγαλμα,

και δάπεδον νηοΐο μέγ* 'έτριαιν ουδ' ογε Χνγοη;

ληγεν άταο&αλίης , έπεί οί φρένας αααε Κϋπρις.

43ο Πάντη δ' αλλο&εν άλλα χατηρείποντο μέλα&ςα

νψό&εν άζαλέη δέ χόνις αννιμίαγετο χαπιφ*

ώριο ύ° ιχροί χτύπος αινός' όμοχι χαίονχο δε πάντα

. Άντιμάχοιο μελα&ρα.• χαταί&ετο δ' ααπετος αχρη

Πέργαμον άμφ' έρατήν, περί &' ιερόν Άπόλλωνο;,

435 νηόν τε ζά&εον Τριτωνίδος , άμφί τε βωμυν

ΈρχιΙον &άλαμοι δέ χατεπρή&οντ ερατεινοί

νίωνων Πριάμοιο • πόλις ό" άμα&ύνετο πάσα.

Τρώες δ' οί μεν παισϊν υπ Άργεϊων δλέχοντο,

οϊδ' υπό Ιευγαλέοντε πυρός, αφετέρωντε μελά&ρων.

44ο εν&α οφιν χαϊ μοϊρα χαχή, χαι τύμβος έτύχ&η '

άλλοι δε ξιφέεοοιν 'εόν δια λαιμόν ελασοαν,

πϋρ αμα δυομενέεααιν επί πρα&ύροισι ϊδόντες'

οί δ «ρ δμως τεχέεσσι χαταχτείναντες αχοιτιν,

πάππεσον , ασχετον έργον άναπλήσαντες άνάγχΐ).

445 χαϊ ρά τις οΐόμενος δήίων εχάς εμμεναι αντδν,
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'χπο&εν Ήφαίατοιο &οως ά\ά χάλπιν άείρας,

άρμχνιν πονέιο&αι εφ νδατι• τόν δέ παραφ&άς

Άργείων^ τιςίτνψεν υπ' 'ίγχη, χαί οί ολεαοε

&νμόν υπ' αχρ+ιτω βεβαρημένον ηριπε δ' εΐοω

δώματος,^ψφί'δέ οί χενεή περιχάππεαε χάλπις. 45ο

ψλω δ' αν φείγοντι δια μεγάροιο, μεοόδμη

εμπεαε^ χαιομένη, επί δ' ί\ριπεν αίπόν ολε&ρον.

πολλαί δ' αιτε γνναίχες άνιηρην επί φίζαν

έοούμεναι, μνήσαντο φίλων ύπό δώματι παίδων,

οϋς λίπον ίν λεχέεααιν . αφαρ δ' ανά ποσσιν ίονααι, 4ί>5

παιοιν όμως άπόλοντο, δόμων εφύπερ&ε πεαόντων.

ίπποι δ'. αντε , χύνες τε δι ϋατεος έπτοίηντο,

φεύγοντες οίνγεροΊο πνρός μένος• ιίμφί δέ ηοσαί

ατείβον άποχταμένους , ζι,,οΊοι δέ πημα φέροντες

αιεν έπεήρηγνυντο • βοή δ' άμφίαχεν ίίοτν. 46ο

χαί τινος αίζηοίο δια φλογός έσσνμένοιο

φ&εγγομένου• τούς δ' ίνδον άμείλιχος αίαα

δάμαοαεν •

αλλον δ' αλλα χέλευ&α φέρεν ατοιόεντος όλέ&ρον.

φλύξ δ' άρ ε'ς ηνρα δίαν άνέγρετο• πέπτατο δ' αίγλη

ααπετος • άμφι δέ φϋλα περιχτιόνων όρόωντο 465

μέχρις έτί Ίδαίων ορέων νψηλά χάρηνα,.

Θρη'ίχίης τε Σάμοιο, χαί άμφιάλόν Τενέδοιο•

χαί τις αλός χατά βέν&ος εαω νεδς ίχφατο μνΒον

Ηννααν Άργείοι χρατερόφρονες αοπετον εργον,

πολλα μάλ' άμφ'Έλένης ίλιχοβλεφηροιο χαμόντες, 4;•

ηα<7α δ' αρη τοπάροι&ε πανόλβιος, εν πνρι Τροίη

χαίεται• ονδέ &εων τις έελδομένοιαιν αμννεν

Τ 2
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ηάντη γάρ άσχετος αιοα βροτων έπιδερχεται ϊργα'

χαι τη μεν άχλέα πάντα, «αϊ ουχ άρίδηία γεγωτα,

475 χυδήεντα τΐΐϊηαι, τη δ' υψό9ι μείονα &ηχΐ'

ποΙΙάχι δ' έξ ά/α&οιο, πίλει χαχόν έχ δέ χαχοΊο

έυ&λύν, ιχμειβομένοιο πολντλίμου βιόιοιο.

"ίΐς αρ ί'φ»; μερόπων τις, απόπρο&εν ααπετο>

αϊ/).ην

ε'ιοορόων ατονύεσαα δ1 ϊτ ϊίμφεχε Τρώας οίζΰς.

48ο ΑργιΊοι δ' ανα Ιίιίτν χνδοίμιυν , >)'ντ άηται

λάβροι άπιίρονα πόντον ορινόμενοι χλονέοναιν,

δππύτ αρ άντιπέρ-η&ε δνσαέος Άρχτούροιο

βηΧδν \( άοιερόεντα ΰυιήριον άντέλληαιν,

ές νότον ηερόεντα τετραμμένον, άμφϊ δ' αρ αυτά

485 πολλοί ίπόβρνχα νηες άμαλδΰνοντ ένι π(μΊΜ,

ορννμένων άνεμων τοις εϊχελοι νίες'Λχαιων

πόρ&εον "ίλιον αΐπΰ' το δ' έν πυρι χαίιτο πολλω,

ηντ ορός, λασίβαιν ίιδην χαταει'μενον ΐλης,

έσονμένως χαίηται υιτέχ πύρο; δρννμένοιο

490 έξ ανέμων, δολιχαΐ δι πιριβρομέονοι χολωναι.

τω 3 αρα Ιενγαλίως ενι τε'ιρεται άγρια πάντα,

• ίίφαΐατοιο βίχφι περιστρεφθέντα χα&' νλην

ως Τρώες χτεΐνοντο χατά πτόίιν, ονδέ τις αΰτονς

ρνετ επουρανίων περί γάρ λίνα παντοϋε ΜοΊραι

&$5 μαχρά περιοτ-ήυαντο, τα περ βροτος ονποτ' άΧιξε.

Και τότε /ίημοφύωνιι, μενεπτολέμωτ Άχάμαντι

Θησηος μεγάΧοιο δι ϋατεος ^ντετο μήτηρ,

χα'ιπερ έελδομένη • μαχάρων δέ τις ηγεμόνευε*,

ος μιν α/εν χείιοισι χαταντΐον τ\ δ' άλάλητο

ίοο φεϋγανό έχ πολέμοιο χαϊ έχ πνρός' οί ί* εαιδόντε;
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αίγ1% ίν Πφαίοτοιο Λίμας μέγε&ός τε γνναιχος,

αίτήν ϊμμεν ϊφαττο &εηγενέος Πρα'φοιο

αντι&έην παράχοιτιν • ϊχφαρ δέ οί έμμιμαωτες,

χείρας έπερρίψαντο, λιλαιόμινοί μιν ά'γεα&αι

ές Λαναοίς• η δ', αίνόν όναοτενάχοναα, μ£τηύδα• 5υ5

Λ/ή νύ μι, χνδιμα τέχνα φιλοπτολέμων '/Ι^ιίων,

δήίον ώς ερύοντες, ίάς εηί νηας είγεα&ι•

ον γάρ Τρωίάδων γένος ευχομαι, άλλά μοι εα&λδν

αιμα πέίει Λαναων μάλ' έίχλεές, οινιχα Πιτ&εύς >

γιίνατό μ' εν Τρνιζηνι• γάμω δ έδνώαατο δίος 5μ>

Αίγεός• ε•/. <5' άρ' έμείο χλντύς παίς άπλετο Θηαευς•

αλλά μι, ηρύς μεγάλοιο Αιός, τερηνων τϊ τοχήων.

εί έτιόν Θηαηος άμύμονος έν&άδ 'ίχοντο

ν'ιες ίίμ Άτρείδχαι, φίλοιαί γε παίδεαι χείνον

δείξατ εελδομίνοισι χατά οτρατόν , οΐσπερ οίω 5ι5

χμμιν δμήλιχας εμμεν • άναπνεύσει δέ μεν ητορ,

ην χείνους ζώοντας ίδω, χαί άριατέας αμφο\

'1β? φάτο• οί δ' ά'ίοντες εοϋ μιήσαντο τοχηος,

άμφ Ελένης 'όσ ερεξε, χαί άς διέπιρσαν Άφίδνας

ν.ονροι έριγδοίποιο άιός πάρος, όππότ αρ αίτοός 52ο

ναμένης άπάνεν&εν άπεχρύφαντο τι&ψ>αι,-'• ' ,

νηπιάχους ίί έόντας • άναμνήσαντο δ' άγανης

Μ&ρης, ό'αα έμύγηαε δορνχτήτω ϋπ ανάγχτ),:

αμφω όμως ίχνρή τε, χαί αμφίπολος γεγανία

«ντι&έης 'Ελένης• οον δ' άμφααίτ; χιχάροντο. 6α6

Λημοψάων δέ μιν ην ς εελδομένην προαέειπεν

Σοί μεν δή τελέονσι &εοί 8•νμηδίς έέλδωρ

αντίχ, ίπεί $α δέδορχας άμύμονος νίέος νΙας••

ημέας, οΧ οι φίλχς αυναιιρόμινοι παλάμχαιν,
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ί>3οοίσ<ιμεν ές νήας, χαί ες Έλλάδος ίερόν ουδας

ίιξομεν άαπααίως, 'ό&ιπερ πάρος εμβααίλενες.

"Λς φάμενον, μεγάλοιο πατρός προσπτϋξατο

μηηρ,

χείρεαιν άμφιβαλοϋαα , χίαεν δέ οί είρέας ωμους,

χαι χεφαλήν, χαί στέρνα, γένειά τε λαχνήεντα •

535 ως δ' αΰτως Άχάμαντα χύαεν περί δέ οφισι δάχρ*

ηδό χατά βλεφάροιίν έχεύστο μνρομένοιαιν.

ως δ όπότ' αίζηοίο μετ άλλοδάποιαιν έόντος

λαοι φημίξωαι μόρον, τον δ' εχπο&εν νίες

νατερον ά&ρίμαντες ές οίχία νοστήααντα,

54ο χλαίονσιν μάλα τερπνόν ' ό δ' ϊμπαλι παιαί χα»

αυτός

μυρεται εν μεγάροιαιν έπωμαδόν , αμφί δέ δωμα

ηδύ τι μνρομένων γαερή περιπίπτατ ιωή •

ως των μνρομένων λαρός γόος άμφιδεδήει.

Και τότε που Πριάμοιο πολνχτήτοιο &ύγατρα,

5 15 Ααοδίχην ενέπυναιν ες αί&έρα χείρας όρέξαι,

ινχομένην μαχάρεασιν άτειρέαιν, δφρα ί γυία

άμφιχάνχ, πριν χείρα βαλείν έπί δούλια ϊργα •

της δέ &εων τις αχοναε, χαί αύτίχα γαΊαν ενερ&εΡ

ρηξεν άπειρεαίην • 4 δ' έννεαίχαι &εοίο

55ο χούρην δέξατο δίαν ϊυω χοίλοιο βερέ&ρον,

Ιλίον υλλνμένης, ης είνεχά φααι χαί αίτήν

Ήλέχτρην βα&ύπεπλον ίόν δέμας άμφιχαλύψαι

άχλύί χαί νεφέεαοιν , άπεχ&ομένην χορόν άλλων

Πλψάδων, οίί δή οι άδελφειαί γεγάαοιν '

565 1'λ£ αι μίν μογεροίαιν επ' οψεί άν&ρώπο<Λιν

ίλαδόν αντέλλονσιν ες ονρανόν η δ' αρα μουν)
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χεύ&εται αιεν αίοτος, επεί άά οί νΙέος έσ&λοίι

Λαρδάνον ιερόν αατν χατήριπεν ουδέ οί αυτός

Ζεύς υπατος χραίσμηαεν απ αι&έρος, οννεχα

^ ' Μοίραις '.

είχει »α£ μεγάλοιο Αιός μένος• άλλα το μέν που 56ο

ά&ανάτων τάχ ϊρεξεν ευς νδος, ήέ χαι ούχι• ; .

Άρ'/είοι δ 'ίτι &νμόν έτνι Τρώεααιν ορινον.

ϊ. -• <
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\

Κ Ο ΓΝ Τ Ο Υ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο ΜΗ Ρ Ο Ν

ΒΙΒΛΙΟ Ν ΙΑ.

2ζαί χδτ αιί ωχεανοίο #εα χρνσό&ρονος Ήώς

ονρανόν ειαανύροναε • χάας ό" υπεδέξατο ννχτα.

οί δέ βίϊ) Τροίην ενί^ϊέα Λαύααντο

ΆργεΊοι, χαίχτησιν άπείρονα λψαααντο,

ξχειμάρροις ποταμοίσιν έοιχάτες, οί τε φέροντα*

έξ ορέων χαναχηδόν δρινομένου ϋετοίο,

πολλά δέ δένδρεα μαχρά, χαί όππόαα φύετ ορεαφα,

αντοίς ονν πρώνεασιν ίαω φορέονσιν &αλάααης•

ως Λαναοί πέρσαντες υπαί πνρί Τρώϊον αοτν,

ιοχτήματα πάντα φέρεαχον έϋαχάρ&μους επι ν'ηας•

αύν δ' αρα Τρωίάδας χαταγίνευν ίίλλο&εν αλλας,

τάς μεν ίτ άδμητας, χαί νηίδας οίο γαμοιο,

τάς δ' αρ ϋπ' αίζηοίαι νέον φΜτητι δαμείαιίς '

αλλας δ' αύ πολιοπλοχάμους• ετέρας δ' άρ' εχείναν

ΐ5 όπλοτέρας, ων παίδας άπειρύααντ άπό μαζων,

νατάτιον χείλεοοι γλάγος περιμαιμώωντας.

Τοίσιν δή Μενέλαος ένί μέααοιαι χαί αυτοί

ηγεν ίην παράχοιτιν , άπ αοτευς αί&Όμ^τοιο,

ϋανύαας μέγα ίργον • ίχεν δέ έ χάρμα χαί «. *3ώ; '
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Κααϋάιδραν δ Ιι•/ε δϊαν ίι μμελίης Αγαμέμνων ' »ο

Άνδρομάχην δ '/)/ίληος ίνς πάϊς' αυτάρ

Όδναοης

Δλχε βίη '£χίιβΐ]ν• της δ' ά&ρόα δάκρυ απ' Ι'ααων,

πίδαχος ως, ϊχίοντο' πιριτρομέιαχε δι ννΐα,

καί χραδίΐ) άλαλυχτο φΰβω, δεδα'ίχιο δέ χνίτας

χράατος (χ πολιοϊο' τίφρη δ' έπιπέπτατυ πολλή, ϊ5

τήν πον απ εσχάρεωνος-ΐίδην χατεχενατο χεραϊν,

όλλνμένου Πριάμοιο, χαϊ ιίατεος αι&ομένοιο•

■χαί ρα μέγα στονάχιζεν, οτ' 'άμφεχε δονλφν ι$μα$

μάψ άεχιιζομένψ• ίτερος δ' 'ετέρην γυόωααν

Ιίγεν Τρωίάδωϊ αφετέρας επί νηας άνάγχτ)" 5ο

οϊ <3' άδινδν γοο"ωσαι , άνίαχον ϋλλοθεν αλλαι,

νηπιάχοις 'άμα παιαΐ χιννρομένοις μάλα λνγρως.

ως δ' όπύτ άργιόδουοιν όμως υνοϊ' νήπια τίχνα

αια&μυϋ άπύ πςοτΐρσι,ο ποτϊ ατα&μόν άλλον ίίγωαιν

άνέρες έγρομένω ΰπι) χείματι, ταϊ δ' άλεγεινΰν 55

μίγδα περιτρύζουαι διψεχϊς άλλήλοισιν

ως ΤρωαΙ.Λαΐ'Βοΐοιν νν ίατΐνάχονιο δαμεωαι'

ΐοην δ' αν χαϊ ά'νααοα φέρέν'χΐιϊ δμώΐς άναγχην.

Άλί οϋ μι'ινΈλίνψ γόος αμφιχιν, αλλά οί αϊίώ;

ομμασι χνα)•έοιαιν έφίζανε' χαί οί ιαερϋεν 4ο

ααλ.Ί; άμγερύ&χνε παρ7)ίδας' ίν ίε' οι ιμορ

ίίαπετα πορφύρεοχε χατά φρένα, μή £ χιονσα»

κνανέας επί νηας> άιιχ'ωαωντκι Αχαιοί•

ιο'ίνεχ ίποτρομέοναα. φίλια περιπαλλετο βνμω'

και ρα χαλνψαμέιη κεφαλήν ϊφνπερϋε χαλυπτρρ, 4$

ΐσπιτο νιΰαομένοιο χατ 'ίχνιον άιδρο; 'εόιο,

α'ιδοί πορφύρονσα παρίμον, »(Μ« 7<ΐ"ΐρις
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ιϊιέ μιν Ονρανίωνες εν άγχοίντ)αιν "Αρηος

αμφαδϋν είαενόηααν , ίον λέχος αίσχύνονααν,

5ο δεαμοίς έν &αμινοΊαι δαήμονος Ίίφαίοτοιο,

τοίς ενι χεΊτ' άχέοναα περί φρεαίν , αίδομένη τ»

ίλαδόν άγρομένων μαχάοων γένος, ηδέ χαί αυτον

Ήφαιατυν . δεινόν γάρ εν όφ&αίμοίσιν αχοίτον

άμφαδόν ειοοράαο&αι επ αίοχε'ί &ηλντέρτ)αι•

55 τΐι '•Ελένη είχνία δέμας χαί άχήρατον αίδω,

ψε σνν Τρωτοι δορνχτήτοισι χαί αυτή

νηας επ Άργείων εύηρέας ' άμφί δέ λαοί

&άμβεον, ά&ρήσαντες άμωμέβοιο γνναιχός

άγία'ίην, χαί χάλλος επήρατον ονδί τις ετλι\

6ο χείνην οντε χρνφηδόν επεαβολίχαι χαλέψαι,

ούί ουν άμφαδίην, άλΧ &ς &ε&ν είοορόωντο

άσπαοίως ' πίίαιν γάρ έελδομένοισι φαάν&η.

ως δ' οτ άίωαμένοιαι δι άχαμάτοιο &αλάααης

πατρίς ίή μετά δηρον επινχομένοιαι φανείη,

65 οί δέ χαί έχ πόντοιυ, χαί έχ &ανάτοιο φνγόντις,

πάτρτ) χε-ίρ δρίγονσι γεγη&ότες ααπετα &νμω•

ως Λαναοί περί πάντες έγή&εον ' ου γάρ ίτ αύτοίς

μνηστις εην χαμάτοιο δνααλγέος, οϋδέ χνδοιμοίι •

τυίον γάρ Κν&έρεια νόον ποιήσατο πάντων;

«ο η§α φέρονα Έλένχ ελιχώπιδι, χαί Αα πατρί.

Χαί τότ ίίρ , ως ενόηαε φίλνν δεδαίγμένον άστν

Σάν&ος, ε&' αίματόιντος άποπνείων όρνμαγδον,

μύρετο ουν Ννμφϊισιν , έπεί χαχύν εμπισε 'Ι'ρυίρ

ΐχπο&ε, χαί Πριάμοιο χατημάλδννε πόληα.

75 ως δ' οτε λψον ανον έπιβρίααοα χάλαζα

τυτ&ά διατμήξχ, ατάχνας δ' από πάντας αμέρστ)
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ψπ$ υπ άργαλέχ, χαλάμη δ' αρα χεύατ ίρα'ζ»

μαψιδίη, χαρπυίο χατ ονδεος δλλνμέ'ΌΙο

λινγαλίως, δλοόν δί πέλει μέγα πέν&ος αναχτι• , ,

ωί αρα χαί Ζάν&οιο περί φρένας ηλν&εν αλγος, Βο

Ιλίου οίω&έντος• ϊχεν δέ μιν αίέν δίζυς,

ά&άνατόν πιρ ίόντα ' μαχρή δ' άμφέατενεν "Ιδη,

χαί Σιμόεις• μύροντο δ' άπόπρν&ι πάντες ίνανλο»

Ιδαίοι, Πριάμοιο πάλιν περιχωχύοντες.

Άργίίοι δ' έπί νηας εβαν μέγα χαγχαλόωντις, 85

μέλποντες νίχης έριχνδέος όβριμον άλχην,

αλλοτε δέ ζά3εον μαχάρων γένος, ηδέ χαί αυτων

&νμόν τολμηεντα, χαι αφ&ιτον εργον Έπειον '

μολπη δ' ούρανόν 'ιχε δι αί&έρος, εντε χολοιων

χλαγγη απειρεαίη, όπότ ε'ύδιον ημαρ 'ίχητατ 3°

χείματος έξ όλοοίο, πέλει δ ' αρα νήνεμος αί&ήρ '

<»ς, των παρ νήεααι μέγ' ϊνδο&ι γη&νμένων χηρ,

ά&άνατοι τέρποντο χατ ονρανόν , 'ύααοι άρωγο* ι

ίχ &νμ~ο7ο πέλοντο φιλοπτολέμων Άργείων •

άλλοι δ' αν χαλέπαινον , ααοι Τρώεααιν ίίμννον, $5

διρχόμενοι Πριάμοιο χαται&όμενον πτολίε&ρον ' :•,>•

άλΖ ου μάν υπέρ α)σαν, έιλδόμενοί περ, αμονειν

εο&ινον ουδέ γαρ αυτός υπέρ μόρον ουδέ Κρονιων

ρηίδίως δϋνατ αίααν άπωαέμεν, ος περί πάντων

α&ανάτων γένος έοτι, Αιος δ' έχ πάντα, πέλονται. ιοο

ΆργεΊοι δ' αρα πολλά βοων έπι μηρία &εντες,

χαιΌ> όμως οχίζι/σι, χαί, έσσύμενοι περί βωμους,

λείβεαχον μέ&ν λαρόν έπ αι&ομίνχαι &υηλαΊς,

ίρα &εο7σι φέροντες, επεί μέγα ηννααν εργον

Ίολλο δ' εν είλαπίντ) &νμηδϊί χνδαίνεαχον ., ^°&>!~
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πάντας, ααους ίπέδεχτο σνν εντεαι δούριος ίππο

&αΙμαζον δέ Σίνωνα περιχίυτόν , οϋνεχ υπέστη

λώβην δνσμενέιαν πολνχηδέα• χαί ρά ε πάντει

μολπϊ) χιά γεράεααιν απειρεαίοιαι τίεαχον

ιιοαϊιν 6 δ' έν φρεαίν τ\σιν έγ.ή&εε τλήμονι &νμω

νίχτ} έπ' Αργείων ,οφετέρτ) δ' ούχ αχνυτο λώβρ'

άνέρι γάρ πινυιω χαί επίφρονι πολλόν αμεινον

χϋδος χαί χρναοίο, χαίονδεος, ι)δέ χαι αλλων

εα&λων, όππόό ίίρ εατί χαι εαοεται άν&ρώποισιν.

1 1 5 οί ι5' άρα πάρ νψααιν άταρβέα &νμον εχοντες,

δάρπεον, άλλήλοιαι διηνεϊέως ένέποντες•

Ήνύααμενπολέμοιο μαχρόν τέλος• $ράμε& *ν^ί

χυδος, όμως δηίοιαι μέγα πτολίε&ρον ίλόντες '

αλλά Ζεν, χαί νόατον έελδομένοις χατάνεναον.

ι2ο 'βί εφαν αλλ' ου πίίαι πατήρ επί νόατον ενενσιν.

τοίς δέ τις έν μέααοισιν επιστάμενος [χι&αρίζειν

μέλπε πολνχρονίυιο μό&ον τέλος•] — ου γάρ ίι

αϋτοίς

δεΊμα πέλεν πολέμοιο δναηχέος, άλ£ επί εργα

»ι5 εόνομέης έτρέποντο χαί ενφροσύνης ερατεινης•

υς δή τοι πρωτον μίν έελδομένοισιν ίίειδεν #

λαοί όπως σννάγερ&εν ές Αυλίδος ίερόν ουδας,

ηδ' ως Πηλείδαο μέγα ο&ένος άχαμάτοιο

δώδ'•χα μεν χατά πόντον ιών διέπερσε πόληας,

»3ο ενδεχα δ' αύ χατά γαίαν άπείριτον ' όααα τ' ε^ιξι>

Τήλεφον άμφίς ΰ.ναχτα, χαί οβριμον Ίίετίωνα•

ώς Κνηνον χατέπιφνιν υπίρβιον, ^δ' 8</ 'ΑχαιοΧ,

μαρνάμινοι χατά αηνιν Άχιλλέος, εργα χάμοηο •

Μχτοοα <5' ως εΐρναιν ίης περί τείχεά πάτρ.;;ς •
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£ς & ελε Πεν&εοίλειαν άνά μό&ον, ως τ' έδάμαοσετ

• ν•ίεα Ί'ι&ωνο1ο• χαι ως χτάνε χαρτερός Αίας ι35

Γλανχον έ'νμμιλίην, ήδ' ως έριχνδία φωτα >.

Ενρύπνλον χατέπεφνε \}οοί> πάίς Αιαχίδαο•

ως τε Πάριν δαμάααντο Φιλοχτήταο βέλεμνά'

ηδ' όπόαοι <5ολθ6>'τοί ίυήλν&ον ίνδο&εν ίππου

άνέρες, ως τε πόΐ^ηα &εηγενέος Πριάμοιο 1 4»

πίρσαντες, δαίννντο χαχων άπο τόαψι χνδοιμων.

ίιλλι) <5' ίίλλος ίιειδεν , ο Τι φρενιν >>0ι μενοίνα.

Άλλ' 'ότε δαιννμένοιοι μίοον πιριτέλλετο ννχτός,

δή τύτε που δύρποιο χαι άχρήτοιο πότοιο

παναάμενοι, πάντες λα&ιχηδέα χο7τον ΐλοντο• 1 45

χ&ιζόν γάρ χημάτοιο μένος χατιδ,Ιμνατο πάντας•

τω χ<ιί, πανννχιοι λελιημένοι είλαπινάζειν,

πα'νααν& , οόνεχεν όπιας ίίδιιν Λέχοντας ϊρνχεν.

άλλχ δ' αλλυς 'ϊανεν δ δ' εν χλιυίχσιν ίχαιν

Ατρείδης όάυιζε μιτ ηϋχάμοιο γνναιχός• 15ο

ού γαρ πω χείνοισιν έπ ομμααιν νπνος "πιπτιν,

άΧΧά Κνηρις πεπότηνο περί φρένας, οφρα παλυιου

λίχτρου έπιμνήσωνται, ι'ίχος δ' αιύ νόαφι βάλωνται.

ηρώιη δ αυίί Έλένη'τοίον ποτί μυ&υν ίειπεν

Μη νύ μοι, ώ Μινέλαε, χόλον ποτιβάλλεο &νμω• ι55

ον γι'ιρ εγων έ&ίλοναα λίηον οίο δωμα χαί εννιιν,

αλλι'ι μ Άλιξάνδροιο βίη χαι Ί'ρώίοι ν)ες,

αεί• άηδ νύνφιν ϊόντος, άνηρείψαντο χιόντες•

««' με πάρνς μεμανίαν οίζνρως άπολέα&αι

Ί βρόχω αρναλέω, ΐ) χαι ξίαεί υτυνύεντι, ι6ο

Ιιργον ενι μεγαροιοι, Γ.αρηγορεοντες επεαοι, ^ Τ-ν

?ιϋ ϊνεχ άχννμένην, χαι τηλιγέιοιο &νγατρός• «3'^5©

§Τ
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1ης νυ σε, πρόςτε γάμου πολνγη&έος, ηδέ σεναντοΰ,

λίαοομαι, αμψ έμέ&εν ατνγερης λελα&έσ&αι άνίης.

ι65 αΛς φαμένην πρααέειπε πΰχα φρονέων Μενέλαο'

ΆΙηχέτι νυν μέμνησ, άλ£ ϊαχομεν άλγεα &νμω•

αλλά τα μεν που πάντα μέλας,δόμος εντός έέργει

ίή&ηί' ου γαρ ϊοιχε χαχων μεμνηο&αι ετ' εργων.

ι\Ω.ς φάτο• την ί' ελε χάρμα , δέος δ' έξέααντο

-, - • ' ι &νμον

1^ο ιλπετο γαρ παύααα&αι άνιηροίο χόλοιο

αν πόοιν άμφί δέ μιν βάλε πήχεε • χαί σφιν αρ

άμφοίν

δάχρν χατά βλεφάρων ηλείβετο ηδό γοώντων

ααπαοίως δ - ίίρα τώγε παρ άλλήλοισι χλι&έντε,

αφωίτέρου χατά &νμόν άνεμνήσαντο γάμοιο.

1^5 ως δ' οιε που χιαυός τε χαί ημερίς άμφιβάλωνται

άλλήλοις περί πρέμνα, τά δ' οίίποτε ίί άνέμοιο

αφων από νύοφι βαλέο&αι έπια&ένεν ως αρα τώγε

άλλήλοις οννέχοντο , λιλαιόμενοι φιλύτητος.

Άλλ' οτε δή χαί τοίσιν έπήλν&εν υπνος άπίψων,

ι8οδϊ)το'ι Αχιλληος χρατερόν χηρ ίοο&έοια

ίατη υπερ χεφαλης οϋ ν'ίεος, ο'ιος εην περ•

ζωός έών, 'ότε Τρωαίν αχος πέλε, χάρμα δ' Λχοιοίς

χϋαε δέ οί δειρήν χαί φάεα μαρμαίροντα

άαπαα)ως' χαί τοία παρηγορέων , προσίειπεν •

1 85 Χαίρε, τέχος, χαί μη τι δαίζεο πέ}&εί •^νμον,

είνιχ έμείο &ανόντος, έπεί μαχάρεααι &εοίσιν

ηδη δμέστιός είμι • αύ δ' ίσχεό τειρόμενος χηρ

αμφ εμέ&εν, χαί χάρτος άδην έμϋν ίν&εο, Φνμω-

αίεί δ Άργείων πρόμος 'ιοτααο, μηδξνί ά'χων
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ήνορέτ)- αγορί) δέ,παλαιοτέροισι βροτοΊσι 190

πεί&εο• χαί νυ αε πάντες ένφρονα μν&ψΓονται• .

τίε <5' άμύμονας ανδρας, οσνις νόος ίμπεδός εοτιν

έα&λω γαρ φίλος εα&λος άνήρ• χαλεπω δ' άλεγεινός•

ί}ν δ άγα&όν φρονέίς, άγα&ων χαί τείξεαι εργων • •

χείνος δ' ουποτ άνήρ άρετης επί τέρμα&' 'ίχανιν, ιη5

ωτινι μή νύος εατίν έναίσιμος• οννεχ αρ αντης \.

πρέμνον δναβατόν έοτι, μαχροί δέ οί αχρις έπ

α'ί&ρην

οζοι άπηέξην&' • όπόαοιαι δέ χάρτος όπηδεί

χαί πόνος, εχ χαμάτον πολνγη&έα χαρπόν άμωνται,

ιίς άρετης άναβάντις έϋατεφάνυυ χίντόν ερνος. αοο

άλ£ ίίγε χνδιμος εαοο • χαί έν φρεαί πενχαλ!μ>)σι

μήτ έπί πήματι πάγχυ δι/ίζεο &νμύν άνίχ,

μήτ έα&λω μέγα χαίρε • νόος δέ τοι ι{πιος ίατω

ίς τε φίλους ετάρους, 'ίς -&' νίέας, ες τε γνναίχας,

μνωαμένω χατά &νμόν, οτι σχεδον άν&ρώποιαιν 205

ούλομένοιο μόροιο πόλαι, χαί δώματα νεχρων

ανδρων γαρ γένος ίστϊν όμοίίον αν&εαι ποίης,

ίίν&εαιν είαρινοίσι , τά μεν φ&ινύ&ει, τα ί' άίξει•

τοΰνιχα μείλιχος ίααο• χαί 'Άργείοιαιν ενιαπε, -

'Ατρείδτ) δέ μάλιστ' Άγαμέμνονι, εϊ γε τι &νμέ} 21ο

αέμνην•ίΡ , οαο εμάγηαα περί Πριάμοιο πυληα,

ήδ' όσα λψαάμην πριν Τρώίον ονδας ίχία&αι,

τω μ οι νϋν, χατά &νμόν εελδομένω περι πάντων,

λη'ίδος έχ> Πριάμοιο Πολνξείνην ίΰπεπλνν

οφρα &οως ρέξωαιν, επεί αφίσι χωαμαι εμτςης , 2ι5

μίίλλον ίτ'ίι') τοπάρος βριαηίδο!• άμφΐ °' "?' οίδμα

χινήσω πόντοιο, βαλω <$' επί χείματιχΐίμα,
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οφ?α, χαταφ&ινύ&οντες άταα&αλίι•ιαιν 'ετ,αι,

μίμνωα' έν&άδι ποΙλόν έπίχρόνΌν, είοοχ ίμοί γ*

Ιαολοιβάς άμφιχέωνται, ζελδϋμενοι μεγα νόατου•

αυτήν δ' , ει χι &έίωαιν, έηήν άπυ &νμόν ελωνται,

χονρην ταργύααα&αι άπόπρο&εν, ούτι μεγαίρω.

, "Λς είηών, άπόρονσε &υ^ ίραΙίγχιός ανοχ,

αίψα δ ' ες 'ΤΙλύαιον 'πιδίον χίιν, χχι τέτνχτα»

^ονρανοί έξ ϋπάτοιο χαταιβαοΊητ ανοδός τε

ά&ανάτοις μαχάρεοσιν 6 δ' , όππότε μα> λιπεν

νπνος, -

μνήσατο πατρός ίοίο• νόος δέ οί ηυςιάν&η.

Άλί'οτ ές ονρανόν ΐνρόν ΊϊΊ'ήίεν Ίίριγένεια,

νύχτα διααχεδάσαα , ίφιχρη δ' ααα γαία χα* αί&ήο,

»0 δή τύτ' 'Αχαιων νίες απ έχ λψέων άνόρονααν

ίέμενοι νόατοιο • νέας δ' ές βίν&εα πόντου

ιΧλχον χαγχαλόωντες (Ίνα φρένχς, εί μη αρ αυτούς

έαανμένους χατέρνχεν Άχιλλέας οβριμος -υιόί, -

£Ϊς άγορήν τε χάλισαε, χαί ίχφατο πατρός εφετμήν

35 Κέχλντέ μευ, φίλα τέχνα μενεπτολέμων\4ργεί<Λ>,

πατρός έφημααόνην έριχνδέος, ?)ν μοι ενιαπε

χ&ιζός, ένί λεχέεααι δια χνέφας υπνώοντι•

φη γάρ άιΓ/ενέεααι μετέμμιναι ι'.&ανάτοισιν

ηνώγει δ ' νμέας τε, χαί Άτριίδην βαοιλέα,

α4ο °Φ?α °» £χ πολέμοιο γέρας αεριχαλλές αροιτε,

τύμβον έπ' ενρώεντα, Πολυξείνην έϋπεπλον •

χαί μιν εφη ρίξαντες, άπόπρο&ι ταρχίοαο&αι•

ει δέ οί υϋχ άλέγοντες έπιπλώοιτε &άλαοααν,

ηπείλει, χατά πόντον εναντία χνματ αειρας,

Λ45 λ<"όν όμως νήεααι πολόν χρόνον έν&άδ' ίρύξειν.
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°Λς φαμένου, πηδοντο, και ώς ϋεω ενχετδωντο•

χαί γάρ δη κατά βέν&ος άέξετο κϊ'μα ΰνέλλη

ίύρϋιερον, καϊ μάλλον έπήτριμον, 4) πάρο^ ηίί',

μαινόμενου Δνέμοιο • μέγας δ* δροθΰνετο πόντος

χεροϊ Ποαειδάωνος • δ γάρ κρατερω Άχιληϊ 25ο

τ\ρα φέρεν • -ηάααι δέ &οως ένόρουοαν άέλλαι

ις πιλα^Οϊ. Λαναοϊ δε μέγ ευχόμενοι Άχιλψ,

ηάντες όμως μάλα τόϊα προς αλλήλους δάριζον'

Άτρεχέως γινιή μεγάλου Αιδς ηεν Άχιλλεϋς•

τω «αϊ νυν &ιός έοτι, χαί εϊ πάρος εαχι μι&' ημϊν ' 255

ου γαρ αμαλδϋνει μαχάρων γένος αμβροτος αΙών.

"ίΐς φάμενοι, ποτϊ τνμβον Άχιλλέος άπονέοντο '

την δ'-αγον, ην'τε πδρτιν ές ά&ανάιοιο ■&νήλάς,

μητρός άπειρνοαντες, ένϊ ξυλόχοιοι, βοτηρες,

η δ' άρα μακρά βοΰαα, χινΰριται άχνυμένη κηρ ' 260

ως τημος Πριάμοιο παις περικωκίεσκε

δνϋμενεων έν χεροίν αδψ δέ οι Ι'κχυτο δάκρυ,

ώς δ όποτε βριαρω υπό χιΐματι καρπός έλαίης,

ουπω χειμερινοί μελαινόμενος ψεκάδεαοι,

χεϋτ/ πολλόν άλειφα, περιτρίζωσι δέ μακρά 265

άρμεν υπό οπάρτοιαι, βιαζομένων αιζηων'

ως αρα καϊ Πριάμοια πολυτλήτοιο ΰν/ατρος

ίλκομένης ποτϊ τίιιβον αμείλικτου Άχιληος,

αίνόν όμως οτεναχζοι κατά βλεφάρων ρέε δάκρν,

και οι κόλπος ΐνερ&εν έπλή&ετο • δεύετο δέ χρως, 2;ο

ντρεκέως ατάλαντος ένκτεάνω έλέφανιι.

Και τότε λευγαλέοις έπϊ πένΰεαι κύντιρον (ίλγοζ

τλήμονος ες κραδίην Εκάβης πέαεν • εν δέ οϊ ητοζ

μνήοατ οίζνροϊο καϊ άλγινάεντος ονείρου,

φνίΝΤ. Γ05ΤΗ. ϋ
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•

2^5 τύν ρ ' Γδεν ί)π'ώοΓσα παροιχομέντ) έ>Ί ννχτί•

ή γαρ ύίετο τύαβον έπ άνει&έον ;)χιλ~)θς

ίατάμεναι γοόωαα• χόμηι δέ οί αχρις έπ ουδας

έχ χεφαλης έχέχνντο, χαϊ άμφοτέρων από μαζων

ιοφιε φοίειον αιμα ποτι χ&άια• δενε δέ σημα•

2δοτοί πέρι δειμαίνοναα, χαί όσοομένη μέγα πημα,

οιχτρόν άνωλύζεαχε' γδω δ' έπί μαχρόν άύιει.

εύτε χνων προπάροι&ε χιννρομένη μεγάροιο,

μαχρδν ύλαγμόν ϊι;σι, νέον σπαργενσα γάλαχτι,

της από νήπια τέχνα, πάρος φάας είαοράαο&αι,

ι85 νδαφι βάλωαιν αναχτες, ελωρ ΐμιν οίωνοΊαιν.

η δ' διέ μέν & ύλαχίίοι χινύρεται, αλλοτε δ ούιι

ωρν&μω, οτνγερι) δέ δι ί>έρος ϊυοντ άύτή •

ως Έχάβη γοόωαα, μέγ 'ίαχεν άμφι &νγατρί '.

72 μοι έγών, τί νυ πρωτον, ίδ' όατατον, άχνυ•

μίνη χηρ,

2οο χωχύαω, πολέεασι περιπλή&οναα χαχνΊσιν;

νίέας, η πόυιν, αίνά χα) ονχ έπίελπτα πα,&όντας,

4) πάλιν, ηδέ &ίγατρας άδινχέας, ι)<5' ίμόν αΐτης

ημαρ άνηγχαιον χαι δοίλιον ; οΖνιχα Κηρες

ομερδαλέαι πολέιοοί μ ένειλήααντο χαχοίσι.

ζφτέχνονέμόν, αοί τ αίνά, χαί ονχ έπίιλπτα, χαί αντί)

άλγε έπιχλώααντο• γάμου δ' άπό νόοφι βάλοντο,

έγγός έόν&' 'ΤμεναιΌν, έπιχρήναντο δ' δλε&ρον

ίίνχετον άργαλίον τε, χαί ον φατύν ή γάρ Αχιλλείς,

χαί νέχνς, νμετέρω ένί μαίνεται α'ίματι &νμόν.

2οο ως μ οφελον μετά υιίο φίλνν τέχος νματι τωδε

γαΊα χανοϋαα χάλνψε, πάρος αέο πότμον ίδέο&αι•

"Λς ψαμένης, άλληχτα χατά βλεφάρων %είονιο
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δάχρνα • λενγαλέον γαρ εχεν μετά πέν&εί πέν&ος•

οί δ' οτ εβαν ποτί τ'νμβον Άχιλληος ζα&έοιο,

δή τότε οί φίλος νιός ερνσαάμενος &οόν άορ, .*<->»

αχαιχϊ μεν χούρην χατερήευε, δεξιτερρ δέ

τύμβου επιφανων, τοίον ποτί αϋ&ον ϊειπε'

Κίϋ&ιπάτερ αίο παιδός έπενχομένοιο, χαί αλλων

'Αργείων, μήδ' ήμιν ί'ι άργαλέως χαλέπαινε •

, ηδη γάρ τοι πάντα τελέοοομεν, οοσα μενοινίΐς 3ιο

ατ)σιν έπί πραπίδεααι• ου δ ελαος αμμι γένοιο,

τεύξας ενχομένοιοι &υως &νμηδέα νόατον.

"ΐίς είπών, χονρης δια λοίγιον ηλαοεν αορ

λενχανίης• την <5' αίψα λίπεν πολ\νήρατος αιών,

οίχτρόν ανοιμώξασαν «φ' νοτατίχ βιότοιο• 3ι5

χαί ρ" η μεν πρηνής χαμάδις πέαε• της δ' νπδ δειρή

φοινίχ&η περί πάντα, χιών ως, η τ' εν 'όρεααιν

η ουός, η ίιρχτοιο χατουταμένης υπ αχοντι,

α'ματι πορφύροντι &οώς έρν&άίνε&' υπερ&εν.

Άργείοι δέ μιν α)ψα δόααν ποτί αστυ φέρεα&αι 5χ>

ές δόμον άντιβέον Αντήνορος, οννιχ' αρ' αυτην

χείνος ένί Τρώεαοιν ίω πάρος νΙίί δίω

Ενρνμάχω ατίταλλεν έη μεγάροιοιν αχοιτιν

ος <5' έπεί ονν τάρχναε χλντήν Πριάμοιο &νγατρα

έγγός έοϊο δόμοιο, παραι Γαννμήδεος ίρά 3^5

δώματα, χαι νηοίο χαταντίον Άιρντώνης•

δή τότε παίοατο χνμα, χατευνή&η δέ &ύελλα

ομερδαλέη , χα* οίδμα χατεπρήννε γαλήνη.

Οί δέ &οως έπί νηας εβαν, μέγα χαγχαλόωντες,*

μέλποντες μαχάρων ίερόν γένος, ήδ' Άχιληα• 53ο

αΊψα δέ δαίι έπάααντο , βοων άπό μηρά ταμόντες #'~

ν 3
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ά&ανάτοις• ερατη δέ &νηπολίη πέλε πάντη•

οί δέ που άργνρέοιαι χα'ι εν χρναέοισι χυπέλλοιξ

πίνον, άψνααάμενοι λαρόν μέ&ν ' γή&εε δέ σφι

335 Φνμός έελδομένων αφετέρην έπί γαίαν ίχέα&αι.

άλλ' οτε δή δόρποιο, χαί είλαπίνης χορέσαντο,

δή τότε Νηλίος νιος ίελδομένοιαιν ϊειπεν •

Κλύτε φίλοι, πυλέμοιο μαχρην φενγοντες δμοχλήν,

οφρα λιλαιομένοιαιν επος &νμηρες ενίσπω•

34ο ηδη γάρ νόατοιο πέλει &νμηδέος ωρη •

άλλ' ίομεν δή γάρ που'Αχιλλέος οβριμον ητορ

παύαατ δίζνροίο χόλον, χατέρνξε δέ χνμα

οβριμον Έννααίγαιος • ιπιπνείονσι δ άηται

μιίλιχοι, οΰδε τ> χνμα χορύσσεται ' άλλ' ογε νηας

345 εί{ άλός ο)δμ' ερίααντις, άναμνηοώμε&α νόστου.

"Λ.ς φάτ εελδομένοις• οί δ' εί πλάον έντόνοντο.

εν&α τέρας &ηητόν επιχ&ονίοισι φαάν&η,

οϋνιχα δή Πριάμοιο δάμαρ πολνδαχρύτοιο

έχ βροτοϋ άλγινόεααα χύων γένετ • άμφι δέ λαοί

35ο &άμβεον άγρδμενοι . της δ' 'άψεα λαϊνα πάντα

&ηχε &εός, μέγα &αϋμα χαί έαοομένοισι βρατοισι.

χαί την μεν Κάλχαντος ύπ' έννεαίχαιν Αχαιοί

νηός έπ' ωχυπδροιο πέραν &έααν Ελλησπόντου•

χαρπαλίμως δ' αρα νηας έσω αλός είρύοσαντες,

355 χτήματα πάντ ε8άλον$', όπόα', "Ιλιον είσανιόντις,

λη'ίσσαι•το πάροι&ε περιχτίονας δαμάααντες,

ηδ' όπόα έϊ αυτης αγον Ίλίον, ο'ισι μαλιστα

γή&εον, οννεχ' ίσαν μάλα μνρία. τοΊς δ' αμα πολλά)

ληίάδες σννέποντο μά£ άχνύμεναι χατά &νμόν.

56ο αυτοί δ' εντός •ίχοντο νεων • άλλ' ον σφισι Κάλχας
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ΐαπη' επειγομένοιαιν Ι'αωάλός, αλλά χαι αλλονς

'Λργείους χατέρνχε• Καφηρίαι γάρ περί πέτραις

δείδιεν α'ινόα ολι&ραν, έπεαοίμενον Λαναοίαιν

οι ι5£ οι ο'ντι πι'&οντο• παρήπαφε γάρ νόον άνδρων

Αίαα χαχή • μοννος δέ &εοπροπίας εν είδώς 364

Αμφίλοχος, &οός ν'ιοςάμέμονος Άμφιαράου,

μέμνεν όμως Κάλχαντι περίφρονι• τοίοι γάρ ηεν

αίαιμον άμφοτέροιαιν , 'εης άπδ τι;λό&ι γαίης,

Παμφίλων Κιλίχων τε ποιί πτολίε&ρα νέεα&αι.

Άλλα τα μεν μετόπια&ί &εοι &έααν αίτάρ 3•]°

Αχαιοί

τηων πιίοματ ελιααν άπό χ&οιός, ηδέ χαί είνάς

εαανμένως άνάειραν έπίαχε δ, Ελλήσποντος

απερχομένων νηες δέ περιχλίζοντο &αλάαοτ)'

αμφι δ' ίίρα οψίοι πολλά περί πρώρχσιν εχειντο

ι'ντε αποχτημένων χα&ύπερ&ε δέ σήματα νίχι^ς Ζηί

μνρί άπγώρηντο• χατεοτεψαντο δέ νΐ)ας,

χαι χεφαλιχς, χαι δυνρα, χαι άσπίδας, χαι μάχοντο

αντία δνομενέων από δέ πρώρη&εν αναχτες

εις α λα χνσνέην λείβον μέ&ν, πολλά &εοίοιν

ενχόμενοι μαχάρεασιν, άχηδέα νόατος όπάαααι • 38»

ενχωλαι δ' άνέμοιαι μέγεν, χαι άπόπρο&ι νηων

μαψιδίως νεφίεααι χαί ηέρι σνμφορέοντο.

Αι δ' αραπαπταίνεαχονές'Ίλιον, άχνίμιναιχηρ,

λψάδες• χαί πολ,λά χιννρόμεναι, γαάαοχον

χρύβδην Άργείων, μέγ £γ; φρεσί πέν&ος ίχονσαι - 385

χω ρ' αί μένπερί γούγατ' εχον χέρας• αΙ δέ τα τέχνα

ομπεχον. άγχοίνχαι• τ« δ' ουπω δούλιον ημαρ

'ίατενεν, οΐτε πάτρης έπί πήμαοιν, άλλ' εηί μα~ι»
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&νμύνΙχον χηδέων γάρ απόπρο&ε νηνειον >,τορ•

390 πάαχαιν δ' ελέλνντο χόμαι, χαί στή&εα λνγρα

άμφ όννχεααι δέδρνπτο • παρειχαιν δ' έπί δάχρυ

ανσλέον περίχειτο, χατείβηο δ' ίιλλ έφυπερ&•ε

πνχνον από βλεφάρυ»• δέρχοντο δέ ιλήμονα πάτρητ

αί&ομένην 'ίτι πάγχν , πολύν δ' ανά χαπνόν ίόντα •

ο$5 ι/μφι δέ Καααάνδρην περιχνδέα παπιαίνονααι

πϊ)ααί μιν &ψνντο, &εοπροπίης άλεγεαης

μνωόμεναι • η δέ αφνν έπεγγελάααχε γοώααις,

χαίπερ άχηχεμέν>ι στνγερης έπί πήμαοι πάτρης.

Τρύων δ' οαοοι άλνξαν ανηλέος εχ πολέμοιο,

4οο αγρόμενοι χατά ίίυτν, περί νέχνσς πονεοντο,

-&απτίμεναι μεμαωτες• ίίγεν δ' άίιγεινόν ίς ίργον

Άντήνωρ• αύταί δέ πνρήν πολέεααι τι&εντο.

Άργείοι δ' αλληντον ένί φρεοί χαγχαλύωντες,

άλλοτε μέν χώπχαι δείπρηνσον μέλαν ι>δ<«ξ>,

4ο5 αλλοτε δ' ιστία νηνσί μεμαύτις εντόνοντο

εαονμένως • όπίοω δέ &υωξ απελείπετο πασα

Λαρδανίη, χαί τνμβοςΆχιλλέος• οί δ' άνα &νμόν

χαίπερ ιαινόμενοι, χταμένων μνηο&έντες εταίρων,

άργαλέως αχάχοντο, χαί αλλοδαπων έπι γαίαν

4ιο 'όααε βάλον η δέ αφιν έφαίνετο τηλά&ι νηων

χαζομένη• τοί δ' αίψα παρ' άγχιαλοιο φέροντο

φηγμίνας Τενέδοιο• παρημείβοντο δέ Χρνσαν,

χαί Φοίβου Σμιν&ηος 'εδος, ζα&έοιό τε Κίλλη:•

Αίιιβος τ' ηνεμόεοο άνεφοίίνετο • χάμπτετο δ ' αχρη

4ι5 έσσνμένως ΛεχτόΙο, τό&ι ρίον 'νστατον Ιδης•

λαίφεα δέ πρηα&έντα περίαχεν αμφί δέ πρώραις

Έβραχεν οίδμα χελαινόν έπεαχιόωπο δέ μαχρά
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χύματα• Ιενχαίνοντ'ο δ' υπέρ πόντοιο χέλευ&οι.

Καί νύ χεν 'ΛργεΊοι >.ίον Ελλάδος ιερόν οίδας

πάντες άλόςχατά βέν&ος άχηδέες, ύ μή αρα οψι 4">

χούρη εριγδουποιο Αιός.νεμέσηαεν 'Α&ήνη•

χαί ρ όπότ Ευβοίης σχεδόν ίλν&υν ήνεμαέοοης',

δη τότι μητιόωαα βαρνν χαι άνήλέα πότμον

άμφί Λοχρ&ν βααιληί, χαί 'άοχετον άαχαλόωαα,

Ζηνί &εϊιν μιδέοντι παρισταμένη , φάτο μν&ον, 4ϊ5

ά&ανάτων άπάνεν&ε• χόλον δέ οί ου χάδε &υμός•

Ζεϋ πάτερ, οζχ ετ ανεχτά &εοίς έπιμηχανάωνται

ανερες, ονχ άλέγοντες ανά φρένάς οντε αεϋ αύτον,

ο'ύτ αλλων μαχάρων, 'επειή τίσις ούχ ίτ όπηδεί

άνδράαι λενγαλέο'.αι•, χαχου <5' ίίρα πολλάχις ίοΰλός 43ο

σνμφέρετ άλγεοι μάλλον, εχει δ' υίλληχτον οίζνν

τουνεχ αρ ουτε δίχην τις ε'θ-' οζεται, ουδέ τιςαίδως

ίστί παρ' άν&ρώποιοιν • εγωγε μεν οΰτ' ένΌλύμπω

έσοομαι, ουτ' 'ίτι αε~ο χεχλήσνμαι, εί μή 'Άχαιων

τίοομ' αταα&αλίην , έπειή νύ μοι ενδο&ι νηοϋ 435

νίός Όεληος μέγ ένήλιτιν, ουδ' έλέαιρεν

Κανράνδρην, όρέγονααν άχηδέας είς εμε χείρας

πολλάχις, ουδ' εδδεισεν έμόν μένος, ουδέ τι 8νμω

ϊιδέαατ ά&ανάτην, αλλ' ααχετον εργον ϊρεξεν

τω νί μοι άμβροοίχσι περί φρεαί μή τι μεγήρ$ς 4'ίο

ρίξαι, οπως μοι &νμός έέλδεται • οφρα χαί αλλοι

α'ιζηοί τρομίωαι διων άρίδηλον δμοχλήν.

4 Λς ψαμένην άγανοίς προσέιιπεν Ζείς έπέεαοιν

Λτέχος, ουτι ίγωγ άν&ίαταμαι ε'ίηχ' 'Αχαιων,

αλλά χαι ιντεα πάντα, τ« μοι πάρος ήρα φέροντες 445

χερσιν υπ αχαμάτρσ'ιν έτεχτχναντο Κύχλωπες,
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δώσω έελδομένβ • αύ δέ αω χραιερόφρονι &νμω

ανη) χεΊμ άλεγανον έπ 'Αργείοιαιν ορινον.

"Ιίς ειπών ατεροπήν τε &αην , όλοό* τι χεραννόν,

45ο χαί βροντήν ατοιόιαααν άταρβέος άγχά&ι χούρης

&ήχατο• της δ' ίίρα &νμός υπά χραδίτ) μέγ ίάν&η'

αντίχα δ αιγίδα &ονριν έδύαατο, παμφανόωααν,

ίίρϋηχτυν, βριαρήν τε, χαί ά&ανάτοιαιν αγητήν

εν γάρ οί πεπόνητο χάρη βλαανροίυ Μεδούαης.'^ ,

455 σμερδαλέον • χρατιροί δέ, χαί αχαμάτου πνρός δρμήν

λάβρον άποπνείοντες, ϊσαν χα&υπερ&ε δράχοντις•

ϊβραχε δ' αΧγίς απααα περί οτή&εασιν άνάααης,

ο'ιον οιε ατεροττχαιν επιβρέμει ααπετυς αί&ήρ.

λάζετο δ' ϊντεα πατρϋς, απερ &εός ου.τις αειρε

46ο ) όαφι Αιός μιγάλοιο . τίναξε δέ μαχρόν "Ολνμπον

σνν δ ΐχεεν νεφέλας τε'χαί οί'ρεα• πίίαα δ υπερβι

νύξεχί&η περί γαίαν έπήχλνονν δέ &άλαοαα•

' Ζεας δέ μέγ είαορόων, έπετέρπιτα' χίνντο δ ενρύς

ονρανός άμφί πόδιααι &εης• περί <5' εβραχεν αί&ήρ,

465 ως Αιός άχαμάτοιο πού χλόνον ίμμεμαωτος•

η δ αφαρ ήερύεντος ίπερ παντοιο φέρεα&αι

ονρανό&εν πραέηχεν ες Αϊολον αμβροτον 'Ιριν,

οφρ' άνεμους αμα πάντας έπιβρίααντας άέλλτ)

έλ&έμεναι χραναο~ο Καφηρέος , εν&εν Λχαιο'ς

^ηανωλεμεως χριμφ&έντας άνοιδτιναα&αι &άλαοααν,

λενγαλέχς ριπί^αι μιμχνότας. η δ' άιοναα,

εοονμένως οϊμησε περιγναμφ&ιίαα νεφέααι•

φαίης χεν πϊρ ϊμμεν αμ ψρι, χαί μέλαν νδωρ '

\χετο δ ' Αίολίην , ανέμων ό'&ι λάβρον άέντων
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άντρα πέλει, οτνγερ^αιν άρηράμεν αμφι ιχίτρτ)αί, 4 7 5

χοίλα, χαι ήχήεντα ' δόμοι δ αγχιατα πέλονται

Αιόλον Ίπηοτάδαο• χίχεν δέ μιν ενδον ίόντα

ούν τ άλύχω, χαί παιοι δνώδεχα ' χαί οί εειπεν,

όππόιτ 'Α&ηναίη Λαναών ίπεμήδιτο νόατω •

αντάρ ογ' ουχ άπί&ησε, μολών δ' ϊχτοο&ϊ 48ο

μελά&ρων,

.χίραιν'ί>η άχαμάτ^σιν ορος μέγα τύψε τριαίντ),

ίν&•' ανεμοι χιλαδεινά δνσηχέες ηνλίζοντο

εν ιιενεω χεν&μώνι• περίαχε δ' αιίν ιωη,

βρνχομένη άλεγεινά• βίτ) δ' ιξ>£))£.5 χολώνην.

οί δ' αφαρ έξεχέοντο• χέλενσε δέ πάντας έρεμνήν 485

λαίλαπα υνμφορίοντας άήμεναι, οφρ' άλεγεινον

δρννμένης άλός ο)δμα, Καφηρέος ίίχρα χαλίψτ)•

οί δέ &οώς ώ'ρννντο , πάρος βαοιλήος άχονααι

παν επος• έαανμένοισι δ' έηεατενάχιζε &άλαααα

άσχετον ηλιβάτοιοι δ' έοιχότα χύματ οριοσιν, 4<)0

ίχλλο&εν αλλα φέροντα • χατεχλάο&η δ' αρ' Άχαιών

&νμός ενί οτέρνοιοιν, ίπεί νέας αλλοτε μέν πον

ίψηλόν φέρε χϊιμα δί ήέρος, ίίλλοτι δ' αυτε

ο)α χατά χρημνοίο χνλινδομένας φορέεαχεν

βναοόν ες ί^ρόεντα • βίη δέ τις άσχετος αιέν 4ο5

ψάμμον άναβλίεαϊε, διοιγομένοιο χλυδωνος.

οί δ' άρ άμηχανίχ βιβολημένοι , ουτ' επ' ερετμω

χείρα βαλείν έδϋναντο τε&ηπότες, ουτ' άρα λαίφη

ίσ&ενον αμφί χέρα, λελιημένοι, είρύαοαα&αι,

ρηγνύμεν' έξ ανέμων, ούδ' εμπαλιν ι&ϋναα&αι 6ο»

ες πλόον άργαλέαι γάρ έπεχλννέοντο &ίελλαι•

οίδί χυβερνήτ^οι πέλενβένος είσέτι, νψιν
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χερσίν επισταμένχαι &οως οίήϊα νωμαν

πάντα γάρ αλλνδις αλλα χαχαί διέχηον αιί

5ο5 υυδέ τις έίπωρή βιότου πέλεν, ο'ύκχ έρεμνή "-

νίξ αμα, χαί μέγα χημα,•χαι#&ανάτοιν χόλοςαινός

άρτο• Πνσειδάων γάρ άνηλέα πότμον ορινεν,

?)ρα χααιγνήτοιο φέρων έριχνδέί χοίρ•χ•

>) ρα χαι αυτή ϋπερ&εν άμείλιχα μαιμώωαα,

5ιο &ίνεμετ άατεροπτιαιν έπέχτνχε δ' ονρανό&ενΖινς,

χυδαίνων ανά &νμϋν Ίόν τέχος, άμφι δέ πάσο>

?ξαοί τ , ηπειροί τε, χατιχλϋζοιΊο &αλάασχ,

Ευβοίης ου πολλον άπόπρο&εν, γ,χι μάλια^ί

τενχεν άμειλίχτοιαιν έπ' ίίλγισιν αλγεα ίαίμωτ

5ι5'.4ργείοις• ατοναχή δέ χαι οιμωγή χατά )ηας

'ε'πλετ άπολλνμένων χανάχιζε δέ δούρατα »ηώ»

άγννμένων αί γάρ ρα σνιωχαδϋν άλλήλοΙσιν

αιέν επερρήγνυνια• πόνος δ' άπρηχτος όρώρει•

χαί ρ" οι μεν, χώπροιν άπωαέμεναι μψαωτες ,

δαο νηας έπεοονμένας, αυτοΊς αμα δούραοι λνγρο*

χάππεαον ες μέγα βέν&ος ' αμειλίχτω δ' υπό πότμ»

χάτ&ανον οϋνεχ' αρα αφιν έπέχραον >ίλλο&εν αλΙα

νηων δούρατα μαχρά' σννηλοίηνζο δέ παντων

οώματα λινγαλέως• οι δ' εν νήεασι πεαόντες,

5α5 χίίντο, χαταψ&ιμένοιαιν εοιχότες• οι δ' υπ άνάγχης

νήχοντ' άμφιπεαόντες έύξέατοι'σιν ερετμοίς•

- ν,λλοι δ' αν αανίδεασιν επέπλεον • εβραοε δ' αίμ*

βνοοό&εν, ωςτε&άλαοααν, ίδ' ονρανύν, ηδέχαίαιαν,

φαίνεο&' άλλήλοιαιν όμως σνναρηρύτα πάντα.

' 53ο Ή δ' ΰρ' απ Ούλύμποιο βαρνχτυπος Άτρντώνη,

οΐτι χαταισχύνεοχε βίην πατρός• άμφι δ' άρ αι&ήρ
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ΐαχεν η δ' , Αίανη χόλον χαί πημα φίροναη,

εμβαλε ν*(£ χιραννόν '. αφαρ δέ μιν άλλνδις ίίλλι)

εαχέδαοεν διά τντ&ά• περίαχε δ' α7α, χαί αί&ήρ•

εχλύο&η δ' ά'οα πίίσα περίδρομος Άμφιτρίτη, 335

ο*δ' ίχταα&ε νιος πέαον ά&ρύον άμφί δ' ίίρ αυίοίς .

.λύματα μακρη φέροντα • περί υτιροπΐμι δ' ιίνάααης

αϊχλη μαρμαίριαχε , διά χνέφας ά'ισοοναα•

αί δ' αποτον λάπτοντες αλός πολνηχίος 'άίμην,

&νμον άιιΌπνείοντες ίπερ πάντοιο φέροντο• 54ο

λτμάαιν δ' άρα χάρμα χαί όλλνμέρ>ισι τέτνχτο:

χαί ρ' αί μεν χατέδνααν ίσω άλός, άμφιβαλοναοι

χείρας ?οίί τεχέεαοι, δνσάμμοροι• αί δ άλεγεινάς

δνσμενέων περί χρατα βάλον χέρας, ο'ις αμα λνγραί

απ•εί^δον άποφ&ίνσο&αι, ίης άντάξια λώβης ,545

τινύμεναι Λαναους• η δ' νψό&εν ειαορόωαα,

τέρπε&' έόν~χατά &νμ&ν άγαυή Τριτογένεια.

Αίας δ' άλλοτε μεν περινήχετυ δυνρατι νηός,

αλλοτε δ' αν χείρισσι διήννιν άλμνρά βέν&η,

άχαμάτω Τιτηνι βίην υπέροπλον εοιχώς• 55ο

αχίζετο δ' άλμνρόν οίδμα πού χρατερροι χέριααι*

ανδρός ί>περ&νμοιο • &ιοί δέ μιν ειοορόωντες,

ηνορέην χαί χάρτος ε&άμβεον άμφί δέ χίμι*

αλλοτε μέν φορέεαχι πελώριον , ψιτ επ'αχρην

ουριος ΰψηλοΊο δι' ηέρης• ίίλλντι δ' αίτε 555

υψό&εν ανδρα φάραγξιν ένέχρνφεν οι>δ' ο/ε χι~ρας•

χάμνε πολντλήτους• πολλοί δέ μεν ϊν&α χαί ίν&α

σβενννμενοι σμαράγιζον ίαω πόντοιο χιραυνοί'

ονηω γάρ οί &νσόν ίμήδετο χηρί δαμύοααι

χούρη έρφδούποιο Ζ/ιός μάλα περ χοτίοναα, 56•
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πριν τληναι• χαχά πολλΑ, χαί αΧ/ισι πάγχν μογηαυ>'

ίουνεχά μιν χατά βέν&ος έδάμνατο δηρόν οίζϋς,

πάντο&ε τειρόμενον περί γαρ χαχά μνρία Κΐιρες

ανδρι περιοιήσαντο• μένος δ' ένέπιενσιν άνάγχη•

565 9>5 <5ε *<*» £» μάλα πάντις'Ολύμπιοι εις ε>' •ίχωνται

χωόμενοι, χαί πίίσαν άναητήσιοοι &άλααααν,

έχφυγέαν άΧΧ' οίίτι &εων ϋπάλυξεν όμοχλήν.

δή γάρ τοι νεμέαηαιν υπίρβιος Έννααίγαιος,

ειτε μιν ειαενόηαεν έφαπτόμενον χερί πέτρης

570 Γνραίης, χαί οί μέγα χώαατο . σνν δ' ίτίναξε

πόντον όμως χαί γαίαν άπείοιτον άμφί δέ πάνιη

χρημνοι υπεχλυνέονιο Καφηρέος• οί δ' άλεγεινόν

&εινόμενοι ρηγμίνες επέβραχον οίδματι λάβρο,,

χωαμένοιο αναχτος• άπέαχιαε δ' -εις αλα πέτρον

$75 Ινρέα, τβπιρ έχείνος )αίς έπεμαίιτο χερσί'

χαί ρά οί άμφί πάγοιαιν ελιααομένιΛ μάλα δηρόν

χείρες άπεδρίφ&ησαν, υ πέδραμε δ ' αιμ δνύχεααι'

μορμύρον δέ οί αιέν δρινομένω περί χυμα

αφρός αδην λενχαινε χάρη, λάαιόν τε γένειον.

58ο «αί νύ χεν έξήλυξε χαχόν μόρον, εί μη ά'ρ' αυτοί,

ρήξας αΊαν ενερ&εν, έπιπραέηχε χολώνην •

ιντε πάρος μ?γάλυιο χαϊ Έγχελάδοιο δα'ιφρων

Παλλάς άειραμένη Σιχελην έπιχάββαλι νηοον,

η ρ' έτι χαίεται αιέν υπ άχ>>μάτοιο Γίγαντος,

585 αί&αλόεν πνείοντος ϊοω χ&ονός? ως αρα Αοχρων

αμφεχάλνψεν ίίναχτα δνσάμμορον ούρεος αχρη,

νψό&εν έξερυιοίαα• βάρννε δέ χαρτερόν ανδρα•

αμφι δέ μιν &ανάτοιο μέλας έχιχήο'ατ ολε&ρος,

γαιι) ομως δμη&έντα, χαί άτρνγέτω ένι πόντος.
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'Λςδέχαί αλλοι Αχαιοί ϋπέρμέγαλαίτμαφέρονχο, 5ηο

οί μεν άρ εν νήεααι τε&ηπότες , οί δέ πεαόντις

εχτοο&εν νηων - όλοι) <5' ίχε πάριας δίζός •

αΙ μεν γαρ φορέοντ επιχάραιαι είν άλι *ηες,

αλλαι δ' αν στέψαααι άνω τρόπιν ών δέ που ίστοί

ιχ χεράτων έράγηααν, έπιαπέρχοντος αήτιω • δηί

των δι διά ξύλα πάντα &ααί οχεδάααντο &ύελλαι' '

α'ι δέ χαί ιίς μέγα βέν&ος ύποβρύχιαι χατέδνααν,

ομβρον έπιβρίααντος άπιίρονος• ούδ' υπέμειταν

λάβρον όμως ανέμοιαι &αλάααης χαί Λιός νδωρ

μιαγόμενον ποταμω γαρ άλίγχιος ΐρρειν αι&ηρ 6οο

ανννεχές• η δ' υπένερ&εν εμαίνετο δία &άλαααα.

χαί τις ΐφη ' Τάχα τόιον επέχραεν άνδράαι χεΊμα,

όππύτε Λενχαλίωνος ά&έοφατος νετός ηλ&εν,

ποντώ&η δ' αρα γαία, βν&ός δ ' έπεχεύατο πάντη.

Ας αρ εφη Λαναων τις, ενι φρεοί χέίμα τε&ηπώςξοδ

λενγαλέον πολλοί δέ χατέφ&ι&εν άμφι δί νιχρων

πίή&ε&- άλος μέγα χε νμα • περιοτιίνοντο δέ πίίααι

ήίόνες• πολέας γαρ άπέπτναι χνμ' έπί χέροον

αμφί δέ νήία δοίιρα βαρύβρομον Άμφιτρίτην

πί)νσν αδην εχάλνψι• μέαον δ' αρ εφαίνιτυ χυμα. 6ιο

άλλοι δ άλλην χηρα χαχήν λάχον υί μεν αν εύρνν

πόντον, νρινομένης αλός ασχετον, οι δ ' ένι πέτραις

αϊ,αντες πέρι νηας, οίζνρως άπόλοντο,

Τίαυπλίυν έννεαίχαιν ό γαρ χοτέων μάλα παιδός,

χιίματος όρννμένοιο , χαί δλλνμένων Άργείων, 6ι5

χαίπερ άχηχέμενος, μέγ' ίγή&εεν, οΰνεχ άρ' αυτω

δίύχι τίσιν &εός αΊψα, χαί εδραχεν εχ&ρόν ομιλον

τειρόμινον χατά βίν&ος • Ιω δ' αρα πολλά τοχηί
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ενχετ , όμως νήεααιν υπόβρνχα πάντας όλέο&αι.

ξχχοτοΰ δέ Πααειδάων τη μέν εχλνεν άλλα δε πόντου

άψ μέλαν ο)δμα φέρεαχεν • δ δ' αύαλέην χερι πενχφ

αι&ομένην άνάειρε• δόλω δ' άπάτησεν Άχαιοός,

ιλπομένους είορμον εδος λιμένων αψιχέα&αι '

αίνως γαρ πέτρχαι περί ατνφελχαι δάμηααν

6α5 ανταίς αύν νήεααι • χαχω ί' επι χνντερον αλγος

τληααν, ανιηρχαι πραααγννμενοι περί πέτρας

τνχτί &οί)• πανροι δέ φύγον μύρον, οός τ. ίαάωαι,

η &εός, η δαίμων τις έπίρρο&ος. αίτάρ Ά&ήνη

άλλοτε μεν &νμω μέγ' έγή&εεν , άλλοτε δ' αύτε

63ο αχνυτ Όδνσαηος πινντόφρονος, ο'ύνεχ' εμελλεν

πάαχειν αλγεα πολλά Ωααειδάωνος δμοχλ!\, *

ός ρα τότ' άχαμάτχαι περί φρεαί πάμχυ μεγαίρω>

τείχεαι χαί πόργοιαιν ενυ&ειέων Άργείων,

ους'ίχαμον Τροίχ, στνγερηςεμεν άλχαρ ά'ντης,

635 έαανμένως μάλα παααν άνεπλήμμνρε &άλααοαν,

αοοη απ Είξείνοιο χατέρχεται Ίϊλλήσποντον,

χαί μιν έπ' ηιόνας Τρώων βάλεν νε δ' υπερ&ΊΨ

Ζείς, έπίηρα φέρων εριχνδεΊ Έννοοιγαίω •

ον μην ουδ Κχάεργος ατερ χαμάτοιο τέτνχτο,

64ο άλλ' ίίρ' απ Ίδαίων ορέων μάλα πάντα ρέε&ρα

ι\ς ενα χωρον ηγεαχε• χατεχλνσε δ' εργον Άχαιά)

χαι τόααη δέ &άλααοα, χαί ειοέτι οι χελάδοντες

χείμαρροι άλεγεινον άεξόμεννι Αιδς ομβρω,

τούς μέλαν ο)δμ άνέεργε πολνατόνΰν ϊίμφιτρίτης

645 πόντον επελ&έμεναι, πριν τείχεα πάνί άμα&ίνα»

αργαλέως Λαναων • αυτός δ' αρα γοϋαν ενερ&ε

φηξε Ποσειδάων, άνά δ' έβλναεν αοπετον νδωρ,
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Ιλϋν τε, ψαμα&ον τε ' βίβ δ' ελέλιξε χραται^

Σίγεον • ψόνες δέ μέγ' εβραχον ΐχ τε &ψί&λων

Λαρδανίη• χαί αίστον υποβρνχιόν τε χαλίφ&η 65ο

ϊρχος άπειρίοιον χατϊδύσατο δ' ίνδο&ι γαίης

μαχρά διίσταμένης ψάμα&ος δ' ετι φαίνετο μούνη,

χαοααμένον ηόντοιο, χαί έχ &Ίνων έριδοίπων

νόαφιν άπ' αίγιαλνίο χατ' εχτο&ι• αλλά τα μέγ μον

ά&ανάτων έτέλεααεχαχός νόος• οί δ' ένί νηυυιν 655

Άργείοι πλώεαχον , όοονς δια χείμα χέδαααεν •

αλλτ) δ' αλλος 'ίχανεν, οπτ) &εί>ς ηγεν ϊχαοτον,

όααοι υπέρ πόντοιο λνγράς νπάλνξαν άέλλ'ας.

ΤΕΛΟΣ.
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ΑΛ&ΈΙΣ Ι ΑΙ Ο Υ.

-Ι έρμα πόλνχμήτοιο μεταχρόνιον πολέμοιο,

χαί λόχον, 'Αργείης ίππήλατον εργον 'Α&ην•ης, ',

αντίχα μοισπευδοντι, πολόν διά μϋ&ον άνείσα,

ίννειε Καλλιόαεια • χαί ,Ιρχαίην ίριν άνδρων

χεχριμένον πολέμοιο ταχείχ λίοον άοιδ•). 5

"Ηδη μεν δεχάτοιο χνλινδομένον λνχάβαντος,

γηραλέη τετάννατο φόνων άχόρηνος Έννώ

Ίρωοί τι χαί Λανααίσιν έναιρομένων <5' αρα φώτων,

δούρατα χεχμήχει• ξιφέων ,$> ξ^νηοχον απειλαί•

αβέννντο &ωρήχων ένοπη• μινύ&εοχεν ελιχτή ι0

ιρμονίη ρηχ&είαα φερεασαχέων τελαμώνων

αοπίδες ονχ άνέχοντο μένειν ίτι δοϋποναχόντων

λύετο χαμπόλα- τόξα• χατέρρεαν ώχέες Ιοί.

ίπποι δ' οί μεν ανεν&εν άεργηλχςέτί φ,ίτναις

οιχτρά χάτω μύυντες όμόζνγας ίατενον •ίππους, 15

οί <5 αυτοός πο&έοντες όλωλάτας ήνιοχ^ας.

χείτο δέ Πφίδης μεν ίχων 'άμα νεχρόν 'εταίρον

Αντιλόχω .Τ έπί παιδί γέρων ωδύρετο Νέστωρ•

Αίας δ' , αότοφόκω βριαρόν δέμας ϊλχεί λύσας

νάογανον έχ&ρόν ίλονσε μεμηνότος α•ίματοςομβρω. 2ο

Τρώα, δέ, λωβηνοίσιν έψ> ^χτυρος ίλχν&μοΊαι -

μνρομινο,ς, ού~ μοννον ίη, ίπιδημιον άλγχ,ς•'

Α Ζ
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αλλά και άλλο&ρδοις έπί πίν&εαι χωχύοντες,

δάχρνσιν ημείβοντο πολνγλώσσων έπιχούρων

α5 χλαίον μεν Λύχιοι Σαρπηδόνα, τόν ποτε μήτηρ

ές Τροίην μεν ίπεμψεν άγαλλομένη Αιός ευνΙί,

δονρί δέ Πατρόχλοιο Μενοιτιάδαο πεαόντα

α'ίματι δαχρναας εχύ&η πατρώίος Αί&ήρ.

χαι δολίην υπό νύχτα χαχω πεπεδημένον υπνφ

ίο'Ρηαον μεν Θρψχες εχώχνον η δ έπί πότμω

Μέμνονος ο$ρανίην νςφέλην ενεδόσατο μήτηρ,

φέγγος υποχλέψααα χατηφέος ηματος Ηώς.

αι δ' από Θερμώδοντος άρψφίλοιο γνναίχες,

χοπτόμεναι περίχυχλον ά&ηλίος ομφαχα μαζοϋ',

35 παρ&ένον ωδόροντο δα'ίφρονα Πεν&εαίλειαν,

ί) τε πολνξείνοιο χορόν πολέμοιο μολοϋαα

&ιβείης από χειρός απεαχέδααεν νέφος ανδρων

νηας ες άγχιάλους• μελί}) δέ ε μοϋνος υπαατάς

χαί χτάνε χαί σύλησε χαί έχτερείξεν Αχιλλευς. '

4ο Μστήχει 5' ϊτι πάσα &εοχμήτων έπί πύργων

"Ιΐιος, άχλινέεοσιν έπεμβεβανία &εμέ&λοις^

αμβολίϊ) δ' ηοχαλλε δυςαχ&εί λαός Άχαιων

χαί νύ χεν νστατίοιοιν υποχνήσαοα πόνοισιν,

αχάματός περ εοϋσα, μάτην •ίδρωαεν Α&ήνη,

45 ει μή, Αηίφόβοιο γαμοχλόπον νβριν εάαας,

Ίλιό&εν Ααναοίσιν έπί ξένος ϊβν&ε μάντις.

οΐα δέ πον μογέοντι χαριζόμενος Μενελάω

δψιτέλεατον ολε&ρον ί^.μαντεύαατο πάτρτ),

αί δέ, βαρνζήλοιο &εοπροπίχς Έλένοιο,

5ο αντίχα μηχεδανοίο μό&ον τέλος ηρτόναντο.

χαί Σχϋρον μεν εβαινε λιπών ευπάρ&ενον αοτν
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νίός Αχιλληος χα\ επαινης Αηίδαμείης•

μήπω δ' εύψνέεαοιν ίονλίζων χροτάφοισιν,

άλχήν πατρός εφαινε, νέος περ έών πολεμιστης'.

ηλ&ε δέ χαί Λαναο~ίσιν 'εόν βρίτας άγνόν ίίγονσα, 55

ληίστή μεν ευίαα, φίλοις δ' έπίχονρος Α&ηνη.

Ηδη χαί βονλΐιαι •&εης υπαεργός Επειος

Τροίης εχ&ρόν αγαλμα πελώριον 'ίππον έποίει '

χαί δή τέμνειο δονρα, χαί ες πεδίον χατέβαινεν

Ίδης έξ αυτης, όπό&εν χαί πρόο&ε Φι'ρεχλοί 6ο

νηας Άλεξάνδρω τεχτήνατο, πήματος αρχήν.

ποίει δ' ενρυτάταις μεν έπί πλενράς αραρνίαν

γαοτέρα, χοιλήνας όπόοον νεός άμφαλίσαης

ορ&υν έπί ατά&μην μέγε&ος τορνώσατο τέχτων.

ανχένα δέ γλαψνροΊαιν έπί ατή&εααιν επηξε, 65

ξαν&ω πορφνρόπεζαν έπιρρήνας τρίχα χρναω'

η δ' έπιχνμαίνονσα μετήορος ανχένι χνρτω,

έχ χορνφης λοφύεντι χατεαφρηγίζετο δεαμά •

όφ&αλμους δ' ενέ&ηχε λι&ώπεας εν δνυί χύχλοις

γλαυχης βηρύλλοιο χαί αίμαλέης άμε&ύσαον. ηο

των δ' έπιμιαγομένων διδνμης αμαρίγμααι χροιης,

γλαυχων φοινίαοοντο λί&ων ελίχεοοιν οπωπαί,

άργνφέους δ' έχάραξεν έπί γνα&μόίσιν οδόντας,

<ίχρα δαχείν σπευδοντας έ'νστρέπτοιο χαλινοϋ

χαί στόματος μεγάλοιο λα&ων άνέωξε χελεύ&ους, η5

άνδράαι χευ&ομένοιαι παλίρροον άα&μα φνλάααων.

χαί διά μνχτήρων φνσίζοος ερρεεν αήρ.

ονατα δ' άχροτάτοιαιν έπί χροτάφοιοιν αρηρεν

δρ&ά μά£, αιεν ετοίμα μένειν σάλπιγγας άχονήν.

νωτα δ' όμοίι λαγόνεασι οννήρμααε χαί ράχιν νγρήν • 3ο
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ίαχία τε γίοντοίαιν δλιπ&ηροίαι σννηψεν.

ούρετο δέ πρνμνοΊοιν έπ ϊχνεαιν εχλντος ονρή,

αμπελος &ς φναμπτοΊαι χα&ελχομένη &ναάνοισιν.

οί δέ πάδις βαλιοίσιν επερχόμενοι γονάτεααιν,

85 απτερον ωςπερ 'ίμελλον έπί δρόμον όπλίζιο&αι,

ουτως ηπείγοντο • μένειν δ' έχέλενσεν ανάγχη•

ου μεν επί χνήμχσιν άχαλχέες έξεχον όπλαί,

μαρμαρέης δ έλίχεαοι χατεαφήχωντο χελώνης,

απτόμεναι πεδίυιο μόγις χρατερώννχι χαλχω.

^οχληϊοτήν μεν ε&ηχε &νρην χαί χλίμαχα τνχτήν,

% μεν οπως, άίδηλος έπί πλενράς άραρνΊα,

ίν&,χ χαί ϊν&α φέρχσι λόχον χλντόπωλον ''Άχαιων

η δ •ίνα λνσμένη τε χαί ίμπεδον είς εν 'ιοίσα,

εϊη οφιν χα&ίπερ&εν δδός χαί νέρ&εν δροϋσαι.

Γ)5 αμφί δέ μιν λενχνίο χατ ανχένος ήδέ γενείων

άν&εαι πορφνρέοιαι πέριξ 'ίζωαεν ίμάντων,

χαι σχολιας ελίχεοοιν άναγχαίοιο χαλινου,

χολλήαας ελέφαντι χαί άργνροδίνεί χαλχω.

αυτάρ επειδη πάντα χάμεν μενεδιμον 'ίπηον,

ιοοχύχλον έϋχνήμιδα ποδων υπέ&ηχεν 'εχάατω,

'ελχόμενος πεδίοισιν οπως πει&ήνιος εϊη,

μηδέ βιαζομένοιοι δνςέμβατον ο')μον δδεύΐ].

Λς δ μέν έξήστραπτε φόβω χαι χάλλεί πολλω,

ενρις & νψηλός Τ£• τον ουδέ χεν μρνήσαιτο,

ιο5 εϊ μιν ζωόν ϊτιτμεν , ελαυνέμεν 'ίππιος "Αρης.

αμφί δέ μιν μέγα τείχος 'ελήλατο, μη τις '4χαιων

πρίν μιν έςα&ρέ,αειε, δόλον <Γ ανάπνστον άνάψη.

οι δέ, Μνχηναίης Άγαμέμνονος έγγϋ&ι νηός,

λαων δρννμένων ύμαδον χαι χίμα φνγόντις,
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(ς βουλήν βααιλψς άολλίο&-ησαν 3Αχαιων. ■■'■ ιι0

η δέ, τανυφ&όγγοιο δέμας χήρνχος έλουσα, '■ '

σνμφράδμων Όδυαηϊ παρίστατο &οΰρις Ά&ήνη,

ανδρός έπιχρίοναα μελιχροί νέχταρι φιανήν.

αΰτάρ δ, δαιμονικοί νόον βουλ^αιν έλίοοων, ■

πρώτα μεν ειοτήχει χινιόφρανι φωτϊ έοιχώς, ιι5

όμματος άατρέπτοιυ βολην έπϊ γα~ιαν εριίοας•

αψνω δ άενάων έπέων ωδΐνας άνοίξας,

διινόν ανεβρόντηαε, χαί, ηερΐης ατε πηγής,

εξέχει* μέγα λαϊτμα μελιαταγέος νιφετοϊο'

Λ φίλοι, ηδη μεν χρύφιος λόχος έχτετέλεαται, 120

χεραϊ μεν άνδρομέτ/σιν, κιάρ βουλβαιν Ά&ήνης.

ίψέις δ , ο'ί τε μάλιστα πεποί&ατε χάρτεϊ χειρών,

πρόφρονες άλχήεντι νόια χαϊ τλήμονι •&νμω

σπέα&ε μοι• οϋ γαρ 'ε'οιχε πολύν χράνον έν&άδ'

έόντας

μοχ&ίζειν άτέλεστα χαϊ άχρέα γηράαχοντας, " ι25

Λλλά χρ>) ζώοντας άοίδιμον έργον άνϋααι, ' '■

η Κανάτια βροτάεντι χαχοχλεές αίσχος άλνξαι.

■ημΤ,ν &αλπωραϊ προψερέστεραι ηπερ έχείνοις'

ιι μη που στρον&οΐο χαι άρχαίοιο δράχοντος

χαϊ χαλης πλατάνοιο χαϊ ωχνμύροις έπϊ τέχνοις ι3ρ

μητέρας 'ελχομένης απαλών τ έλά&εα&ε νεοσσών,

ει δέ ΰεοπροπίτ/αι γέρων άνεβάλλετο Κάλχας,

αλλά χαϊ ως Έλένοιο μετήλυδος δμφητηρος

μαντοαύναι χαλέουαιν Ιτοιμοτάτην έπϊ νίχην.

τοννίχά μοι πεί&εα&ε, χαϊ ίππείην έπϊ νηδϋν α35

■Οαροαλέοι απεΰδωμεν, 'όπως αυτάγρετον άλγος

Τρώες άταρβψοιο διης άπατήνορα τίχνην .
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, Ιλιον ειςανάγωαιν , ίόν χαχόν αμφαγαπωντες.

οί δ άλλοι πρύμναιαμε&ίεα πείσματα νΎ)ων.

ι4οπϊρ ίδιον πλεχτήσιν ένί χλιαίχοι βαλόντες•

Ίλιάδος δέ λιπόντες έρημαίην χ&ονός αχτήν,

πλώετε πανανδίχ φευδώννμον οίχαδε νόατον,

ειςύχεν ευόρμον τεταννσμένον έχ περιωπης

νμμι ααναγρομένοις έπί γείτυνος αίγιαλοΊο

1 45 αημαίνί] παλ)νοραον έπί πλόον εαπέριον πνρ.

χαί τύτε μήτε τις οχνος έπειγομένων έριτάων

γιγνέα&ω, μήτ' άλλο φόβον νέφος, οί« τε νύχτες

άν&ρώποισι φέροναιν έλαφροϋ δείματα &νμοϋ.

εστω δί προτέρης αρετης εμφύλιος αίδώς•

ι5ομήτε τις α'ιαχόνειεν εόν•χλέος, ως χεν εχαοτος

αξιον αν έμόγηαε λάβχ γέρας ιπποσννάων.

•ίΐς φάμενος βονλης έίωχετο • τοΊο δέ μύ&οιι

πρωτος έφωμάρτησε Νεοπτόλεμος &εαειδής,

πωλος ατε δρααόεντος έπειγόμενος πιδίοιο,

ι55 ος τε, νεοζνγέεασιν άγαλλόμενος φαλάροισιν,

'εφ&ααε χαί μάατιγα χαί ηνιοχηος άπειλήν.

Τυδείδης δ' έπόροναε Νεοπτολέμω Αιομήδης,

&ανμάζ/αν ο« τοίος εην χαί πρόο&εν Άχιλλενς.

εαπετο χαί Κνάνιππος , ον ευπατέρεια Κομαι&ύ

ι6ο Τυδη'ίς, &αλάμοιο μιννν&αδίοιο τνχονσα,

ώχνμύρω τέχε παίδα ααχεςπάλω Αιγιαληί.

ίστη χαι Μενέλαος• αγεν δέ μιν αγριος ορμή

Ληίφόβου ποτι δηριν, άπηνεί δ' εζετο&νμω,

δεύτερον άρπαχτηρα γάμου λελιημένος ενρείν. „

ι65 χω δ' έπ\ Λοχρός ορονσεν Όϊληος ταχός Αίας,

είςέτι &νυ.όν ΐχων πεπννμένον, ουδ' έπί χούρατς
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μαργαίνων ά&έμιστον άνέστησεν δε χαί αλλον,

Κρητων 'Τδομενηα μεααιπόλιον βαοιληα.

ΡΙεατορίδης δ' άμα τυίοιν εβη χρατερός Θραονμήδης,

χαί Τελαμώνιος νίός ίχηβόλος•ηίε Τεϋχρος• 1 7°

τοΊσι δ' έπ' Άδμήτοιο πάϊς πολύίππος ανέστη _

Ενμηλος • μετά τύν δέ &ιοπρόπος εαοντο Κάλχας,

ευ είδώς οτι μόχ&ον αμηχανον εχτελέσαντες

ηδη Τρώίον ααιν χα&ιππεύοναιν Άχαιοί.

ουδε μεν οίδ' οί ελαφ&εν άποστρεφ&έντες αρωγης, \ηΐ>

Εύρύπνλός τ' Ενσιμονίδης άγα&ός τε Αεοντεός,

Αημοφόων τ' Άχάμας τε, δόω Θησήία τέχνα,

Όρτνγίδης δ' "Αντιχλος , ον αντό&ι τε&νειωτα

ίππω δαχρνσαντες ένεχτερέ)ξαν Αχαιοί '

Πηνέλεώς τε Μέγης τε χαί Άντιφάτης άγαπήνωρ, ι8ο

Ίφιδάμας τε χαί Ενρνδάμας, Πελίαο γενέ&λη,

τόξω δ' Άμφιδάμας χ>εχορν&μένος• νατατος αυτε

τέχνης άγλαόμητις 'εηι έπέβαινεν Έπειός.

ευίάμενοι δή επειτα Αιός γλανχώπιδι χούρν)

ιππείην ίσπενδυν ες όλχάδα• τοίαι δ' Α&ήνη ι85

άμβροσίην χεράσαοα &εων εχόμιαοεν έδωδήν

δε)πνον εχειν, "να μή τι, πανημέριοι λοχόωντες

τειρόμενοι βαρϋ&οαν άτερπεί γούνατα λιμω.

ώς δ' οπότε χρνμνοίσιν άΛλοπόδων νεφιλάων

ηέρα παχνώσαοα χιών επάλννεν άρούρας, 190

τηχομένη δ' ανέηχε πολόν ρδον οί δ' από πέτρης

οξύ χατα&ρώσχονσι χνβιστητηρι χνδοιμω,

δοϋπον υποπτήξαντες όρειτρεφέος ποταμοίο,

&ηρες, ερωήσαντες ϋπό πτύχα χοιλάδος ευνης,

αιγτ) φριχαλέχαιν έπί πλενρ^σι μένοναι, \φ
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πιχρά δέ πεινάαττες υίζνρης υπ άνάγχης

τί,ήμονες εχδίχαται πότε παύεται οβριμον νδωψ'

ως οί γι, γλαφνροΊο δια ξυίόχριο &ορόντες,

άτλητους άνέχοντο πόνους άχμηιες Άχαιοί.

200 τοίοι δ' έπεχλήίνσε &ύρην έγχύμονος ίππον

πιστός άτεχμάρτοιο δόλου πυλαωρός Οδνσσεός,

αυτός δ' έν χεφαλ^ αχοπός εζετο•• τώ δέ οί ίίμφω

δφ&αλμώ πο&έοντες ελάν&ανον ίχτός έάντας.

Άτρείδης ι5' εχέλενσεν υποδρηστηρας Αχαιοός

2θ5 λϋααι λάίνον ερχος ίνγνάμπτοιαι μαχέλλαις,

'ίππος 'όπιρ χεχάλυπτο • &έλεν δέ έ γνμνόν έάσαι,

τηλεφανής 'ίνα πάσιν ίψ> χάριν άνϋράαι πέμπτ).

χαί το μεν εξελάχαινον έφημοοόντ) βααιλήος.

ηέλιος δ' 'ότε νύχτα παλίναχιον ανδράαιν ΐ>.χων

2ιο ές δύσιν άχλνόπεζαν εχηβόλον ετραπεν ηω,

δή τότε χηρύχων έπεχ)δνατο λαόν άϋνη

φεύγειν άγγεί,έονσα χαί 'ελχέμεν εις αία χοΊλην

νηας έ'ϋχραίρους ανά τε πρνμνήσια IX ααν

εν&α δέ πενχήεντος αναοχόμενοι πνρός δρμήχ,

2ι5 ερχεά τε πρήσαντες ίϋοτα&έων χλισιάων,

νηνσΊ,ν άναπλώεαχον από 'Ροιτειάδος αχτης .

ορμο ν ές άντιπέραιον ένατεφάνου Τενέδοιο,

γλανχόν άναπτύοοοντες νδωρ Α&αμαντίδος Είίης.

μοννος δέ πληγτ)αιν εχούαια γνία χαραχ&είς

220 Λίσιμέδης έλέλειπτο Σίνων, άπατήλιος 'ήρω;,

χρνπτόν έπί Τρώεοοι δόλον χαί πήματα χεύ&ων.

£>ς δ' .οπότε αταλίχεααι λίνον πιριχνχλώααντες

&ηροίν ορειπλανίεααι λόχον πολνωπόν επηξαν

άνίρες άγρεντηρες • ά δ' έχχριδόν( οίος απ αλλαν
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λα&ρίδιος , πνχννοΊσιν υπό πτόρ&οισι δέδνχώς, 225

δίχτυα παπταίνων 'έλα&εν ωροσχόπος άνήρ •

ως τότε, λωβητοίσι περίατιχτος μελέεααι,

Τροίτ) λνγρον ολε&ρον έμήδετο' χαδδέ οί ωμους %

ελχεαι ποιητοίαιν έπέρρεε νήχυτον α)μα.

η δέ περί χλιαί')αιν εμαίνετο πανννχίη φλόξ, 23ο

χαπνόν'ερενγομένη έριδινέα φοιτάδι ρΊπ!}'

Ήφαιστος δ' έχέλευεν έρίβρομυς • έχ δέ &νελλας -

παντοίας έτίναααεν έπιπνείοναα χαί αυτή

μήτηρ ά&ανάτοιο πνρός φαεαίμβροτος "Ηρη.

ή'δη δέ Τρώεααι χαί Ίλιάδεαοι γνναιξίν ϊ35

ορ&ρον υπό σχιόεντα πολύ&ροος ηλν&ε φήμη,

δήίον άγγέλλονσα φόβον αημάντορι χαπνοί.

αύτίχα δ' έξέ&ορον πυίέων πετάααντες όχηας

πεζοί &' ίππηές τε χαι ες πεδίον προχέοντο,

διζόμενοι μή πού τις ίην δόλος άλλος ΆχαιΖν. 24ο

οί δέ, &οτ)ς ονρηας υποζεύξαντες άπήναις,

έχ πόλιος χατέβαινον αμα Πριάμψ βααιληί

αλλοι δημογέροντες• ελαφρότατοι δ' έγένοντο,

&αλπόμενοι περί παια)ν οοους λίπε φοίνιος "4ρης,

όααόμενοι χαί γηρας έλεύ&ερον. ου μεν εμελλον 245

γη&ήσειν επί δηρόν • έπεί Αιός η&ελε βυνλή.

οί δ', οΐϊ τεχνήεντος ΐδον δέμας αϊολον ίππον,

&αύμαοαν άμφιχν&έντες, ατ ηχήεντες ιδόντες

αιετόν άλχήεντα περιχλάζονσι χολοιοί.

τυίοιν δέ τρηχεία χαί αχριτος εμπεαε βονλή' 25ο

οί μεν γαρ πολέμω βαρυπεν&έί χεχμηωτες,

ιππον άπεχ&ήραντες , έπεί πέλεν εργον Αχαιων,

η&ελον η δολιχοίαιν επί χρημιοίαιν άράξαι,
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>'« χαί ημφιτόμοισι διαρρηξαι πελέχεαοιν

ι55 οι <5ε, νεοξέσχοιο πεποι&άτες ϊργμαοι τέχνης^•

ά&ανάτοις εχέλενον άρήίον 'ίππον άνάψαι,

νατερον 'Αργείοιο μό&ον αημήίον είναι.

φραζομένοις <5' έπί τυίσι παναίολχ γνΊα χομέζων

γνμνός υπέρ πεδίοιο φάνη χεχαχωμένος άνήρ '

ο6ο αίματι <5£ σμώδιγγες κειχϊί βιβρι&νίαι,

ϊχνχχ λωβήεντα &οων άνέφαινον ιμάντων,

αυτίχα δέ Πριάμοιο ποδων προπάροι&εν ελνο&είς,

ιχεαίαις παλάμχχαι παλαιων ηψατο γουνων,

λιαοόμενος δέ γέροντα δολθπλύχον ϊαχε μϋ&ον

265 "Ανδρα μεν Άργείοιαινδμδπλοον εί μ' ΐλιαίρεις,

Τρώων δέ ρυτηρα χαί αοτεος εί με σαώσεις,

Λαρδανίδη σχηπτοϋχε, χαί νστατον έχ&ρόν '<Ιχαιων,

ο)ά με λωβήσαντο &εών οπιν ονχ άλέγοντες,

ουδέν άλιτραίνοντα, χαχοί χαί άπηνέες αίεί •

Ληο ως μέν Άχιλληος γέρας 'ήρπαοαν Αιαχίδαο,

ως δέ ΦιλοχτΙρην ελιπον πεπεδημένον νδρω,

εχτειναν δέ χαί αυτόν αγαοαάμενοιΠαλαμήδην

χαινΰν ο'ιά μ' ΐρεξαν άτάο&αλοι, όϋνεχα φεύγειν

ονχ ε&ελον οόν τοΊαι, μένειν δ' εχέλενον εταίρους•

Λγ5 οί δέ, νοοπλήγεασιν άταο&αλίτ]σι δαμέντες,

ιιματα μέν μ' άπέδυααν, άειχελίχσι δ' ίμάο&λαις

παν δέμας ουτήσαντες, επί ξείνι) λίπον ηχτί)•

αλλά, μάχαρ, πεφίλαξο Λιός αέβας ίχεαίοιο '

χάρμα γαρ Άργείοιοι γενήοομαι, εί χεν εάαχς

ιΆοχερνιν υπό Τρώων ιχέτην χαί ί,έίνον δλέα&αι.

αίίτάρ εγώ πάντεαοιν επάρχιος εαοομαι νμίν,

μηχίτι δειμαίνειν πόλεμον παλίνοροον 'Αχαιων.
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•Ω,ς φάτο' τόν δ' δ γέρων άγανχ μειλίξατο φωνΐ) •

ξείνε, αέ μεν Τρώεσσι μεμιγμένον ονχ ετ εοιχε

τάρβος ίχειν • εφυγες γαρ άνάροιον νβριν Άχαιων ' ^85

αιεί <5' ημέτερος φίλος εασεαι• ουδέαε πάτρης,

ουδέ πολνχτεάνων &αλάμων γλυχός ίμερος αίρει.

αλλ' άγε, χαί αύ μοι είπε τί τοι τάδε &ανμα τέτνχται,

ίππος, άμειλίχτοιο φόβου τέρας ' είπε δέ σιίο

ουνομα χαι γενεήν, όπό&εν δέ αε νηες ενειχαν. 29°

ΖΊιν δ έπι&αρσήαας προςέφη πολνμήχανος ηρως•

έξερέω χαί ταΐιτα • ού γάρ μ' ε&έλοντα χελεύεις,

Αργος μοι πόλις έστί, Σίνων δέ μοι ουνομα χίίτΜ'

Αϊαιμον αυ χαλέοναιν έμόν πολιόν γενετηρα.

ίππον δ' Άργείοιοι παλαίφατον ενρεν Έπειός • 2°Ρ

ει μεν γάρ μιν εατε μένειν αυτοϋ ένι χώρχ,

Τροίην &έςφατάν εοτιν ελεΊν πάλιν εγχος Αχαιών •

£ΐ δέ μιν , άγνόν άγαλμα, λάβτ) νηοίοιν Ά&ήνη,

φεύξονται προφνγόντες άνηνύατοις επ' άέ&λοις.

αλλ αγι δή αειρ^αι περίπλοχον άμφιβαλόντες δοο

ελχετ ες άχρόπολιν μεγάλην χρνσ?ινιον ίππυν&•

αμμι δ Α&ηναίη έρνσίπτολις ήγεμονεύοι,

δαιδάλεον απινδονσα λαβείν άνά&ημα χαί

αυτή.

'ίίρ ά'ρ' ίφη • χαί τον μεν αναξ έχέλενσε λαβόντα

εαοαο&αι•χλαίνάν τε χιτωνάτε• τοι δέ, βαείαις 3ο5

δησάμενοι σειρτ)αιν έϋπλέχχοις τε χάλοισιν,

ε'ιλχον υπερ πεδίοιο &οων έπιβήτορα χύχλων

ίππον ,άριστψσσι βεβνσμένον • οί δέ ηάροι&εν

ανλοι χαι φόρμιγγες νμήν έλίγαινον άοιδήν.

σχέτλιον άφραδέων μερόπων γένος, οίοιν ομίχλη 5 )ο
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άαχοπος έσαομένων χενεω δ' υπο ^χρματι πολλοί

πολλάχις άγνώαοονσι περιπταίοντες όλέ&ρω.

ο'ίη χαί Τρώεοσι τότε φ&ιοίμβροτυς άτη

ες πόίιν αύτοχέλεν&ος έχώμααεν ουδέ τις ανδρων

3ι5 ρδεεν, ούνεχα λάβρον εφέλχετο πέν&ος ίίλαοτον'~

'&ν&εα δέ δρααόεντος άμηαάμενοι πυταμόιο

εατεφον ανχενίους πλοχάμους αφετέροιο ψονηος.

γαία δέ, χαλχείυιαιν ερειχομέν>) περί χύχλοις,

δειν&ν υπεβρνχίίτο• αιδήρειοι δέ χαί αΰτών

Ζιοτριβόμενοι τρηχέίαν άνέοτενον ίίξυνες ηχήν

τετρίγει δέ χάλων ξυνοχή, χαι πίίαα τα&είσα

λιγνυν αι&αλόεαααν ελιξ ανεχήχιι αειρή.

πολλή δ' 'ελχόντων ένοπή χαί χόμπος δρώρει '.

εβρεμε ννμφαίτ]οιν αμα δρναί δάαχιος "Ιδη,

3α5 ΐαχε χαί Ζάν&ον ποταμοί> χνχλούμενον νδωρ,

χαί στόμα χεχλήγει Σιμυείαιον ονρανίη δέ

εχ Αιος ελχόμενον πύλεμον μαντεύετο αάλπιγξ.

οί δ ί)γον προπάροι&εν • άδος δ' εβαρίνετο μαχρι),

αχιζομένη ποταμοίοι χαί ου πε-δίοιοιν δμοίη.

Ζ5ο έίπετο δ αιόλος •ίππος άρηίφίλους έπί βωμοός,

χνδιόων υπέροπλα• βίχ δ' έπέρειαεν Ά&ήνη

χείρας έπιβρίσααα νεογλνφέων επί μηρων.

έ)ί δ£ &έων άχίχητος έπέδραμε &αααον οίοτον,

Τρωας έϋαχάρ&μοισιν δδοιπορίχσι διώχων,

335 είςόχε δή πνλέων έπεβηαατο Λαρδανιάων.

αί δέ οί έρχομένω &νρέων πτνχες εοτείνοντο '

άλ£ "Ιίρη μέν ϊλναεν επί δρόμον αν&ις δδοίο

πρύο&εν άναοιέλλονσα ' ΤΙοαειδάων δ' από πύργω>

οια&μόν άνοιγομένων πνλέων ανέχοπτε τριαίντ).



Λ'ΑΛΖ^Σ ΙΑ 10 Τ. 13

Τρώίάδες δέ γννιϊίχις άνά.πτόλιν ΐίλλο&εν αλλαι οίο

νύμψαι τι πρόγαμοί τε χαι ϊδμονες Ιϊίλει&νίης,

μολπρ ι όρχη&μΰ τε πιρι βρέτας είλίυοοντο •

αλλαι δε χνοόωααν αμιλγόμεναι χάριν ομβρου,

όλχω δονραιίω ροδίους στορέααντο τάπητας•

αί δέ, &αλαοσαίης επιμάζια νήματα μέτρης • 3ί5

λναάμεναι, χλωατόιαι χατέπλεχον αν&εοιν •ίππον

χαί τις, απειριοίοιο πί&ου χρήδεμνον άνείαα,

χρναείω προχέυυαα χρόχω χεχεραομένον οινον, ' »'-

γαίαν άνεχνίααωαε χντήν ευωδέί πηλοί.

άνδρομέβ δέ βοχ αυνεβάλλετο &ηλυς ίωή, 35ο

χαί παίδων άλαληνός έμέογετο γήραος ηχη.

οιαι ύ" άφνειοΊο μετήλνδες ώχεανοίο

χείματος άμφίπολοι, γεράνων ατίχες ηεροφώνων,

χύχλον έποχμεύονσιν άλήμονος όρχη&μοίο

γειοπόνοις άρότχαιν άπεχ&έα χεχληγνίαι• 335

ωϊ όίγε χλαγγΐ) τε δι ίίατεος ήδέ χνδοιμω

ηγον ες άχρόπολιν βεβαρημένον ϊνδο&εν 'ίππον.

χούρη δέ Πριάμοιο &εήλατος ονχέτι μέμνειν

η&ελεν εν &αλάμοιαι• διαρρήξααα δ' δχηας

έδραμεν; ηυτε πόρτις άήσνρος, ην τι τυπιίααν 36ο

χίντρον άνεπτοίηαε βοορραίαταο μύωπος.

η δ' οντ εις άγίλην ποτιδέρχεται , οντε βοτηρι '

πΐί&εται, ουδέ νομυίο λιλαίεται, άλλά βελέμνω

οξει &ηγομένη βαέων έξήλν&ε δεαμων

τιίη μαντιπόλοιο βολης υπό νύγματι χοίρη 365

πλαζομένη χραδίην ίερήν άνεαείετο δάφνην.

πάντη 8έ βρνχαιο χατά πτόλιν • ουδέ τοχήων,

ούδέ φηνναίίρζ,,'. χίηειι β έ παρ&ένος αίδώς.
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ϋυχ οντά Θρηίσααν ε'νϊ δρνμόΐσι γνναΐχα

Ζηα νήδνμος αυλός ετνψεν όρειμανέος Λιονύβον,

τ) Ιβ &εο> πληγείσα πα^ο^ον όμμα τιιαίιιι,

γυμνόν έ,πιοοεΐονοα χάρη χνανάμπνχι χιοοω*

ως ηγε πτερόεντος ανα'ίζααα νόοιο

Κασαάνδρη &εάφοιτος έμαίνετο • πνχνά δε χαΐτην

ΖηΒ χοπχομένη χαϊ ατέρνον άνΐαχε μαινάδι φωνή•

Λ μέλεοι, τίνα τούτον ιχνάραιον 'ΐππον ίχγοντε'

δαιμόνιοι μαίνίο&ε χαϊ υστατίην έπϊ νύχτα

σπεύδετε, χαϊ πολέμοιο πέρας χαϊ νήγρετον νπνον ;

δυςμενέων 'όδε χωμος άρήϊος• αί δέ πον ηδη

38οτίχτουαιν μογερης Έχάβης ωδϊνις ονείρων•

λήγει δ' αμβολιεργόν έτος, πολέμοιο λυ&έντος.

τοϊος άριατήων λόχος έρχεται, οίς έπϊ χάρμ-ην

τεΰχεοιν άστράπτοντας άμανροτάτην υπό νύχτα

τέξεται οβριμος ϊππυς• έπϊ χ&όνα δ' άρτι ϋορόντες

385 ^? μό&ον δρμήαοναι τελειότατοι πολεμισταί.

ου γαρ υπ ωδίνεααι μογοστόχον 'ΐππον άνείαάι,

άνδράσι τιχτομένοιοιν έπιαχήαονσι γυναίκες*

αυτή δ' Εϊλεί&υια γενήσεται η μιν ετενξεν

γαστέρα δε πλή&ουααν άναχλίναοα βοήσει

3ηο /"«ί» πολνχλαύτοιο τόχου πτολ'ιπορ&ος 'Λ&ηνη.

χαϊ δη πορφύρεον μεν ελίσσεται ενδοΰι πύργων

α'ίματος έχχνμένου πέλαγος χαϊ χνμα φόνοιβ'

δεσμά τε ανμπα&έων πλέχεται περϊ χερσί γυναιχί»

νυμφία' φωλεύεί δ υπό δούρααι χευ&όμενον πυρ.

δο5 V Ι101 εμων ιϊχέων,ω μοι σέο, πάτριον άστυ •

αντίκα μοι λεπτή χύνις εοαεαι' οΐχεται έργον

αθανάτων, προ&έλυμνα ΰεμιίλια Ααομέδοντοί'.
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::ηΙ σι πάτερ χαϊ μητερ οδύρομαι , οϊά μοι ηδη

ιΐιιφύτεροι ηείοεα&ε' αν μέν, πάτερ, οιχτρά

δεδονπώς,

χιίαεαι ^ΐΕρχείοιι, Λιό$ μεγάλου παρά βωμό) • 4οο

ιι^ιερ άριστοτόχεια, σέ δέ βρυτέης από μορφής

λνασαλέην έπϊ παιοϊ &εοϊ χννα ποιησονσιν.

-5ί« Ώολνξείνη, σέ (5« πατρίδος έγγύ&ι γαίης

κεχλιμένην ολίγον δαχρίσομαι• ως οφελέν τις

Άργε'ιων επϊ σοΊαι γόοις έλέααι μι χαϊ αυτήν. 4ο5

τΐςγάρ μοι χρειώ βιότον πλέον , ' εϊ με φυλάσσει

, οϊχτροτέρω &ανάτω, ξείνη δέ μι γαία χαλνψει ;

τοιάδ εμοϊ δέσποινα χαϊ αυτω δώρα αναχτι -

(Ιντϊ τόσων χαμάτων Άγαμέμνονι πότμον υφαίνει.

αλλ* ι]δη φράζεα&ε, τά τι γνώσεσ&ε πα&όντες, 4ιο

χαϊ νεφέλην άπό&εσ&ε, φίλοι, βλαψίφρόνος ατής.

ρ-ηγννσ&ω πελέχεασι δέμας πολυχανδέος ϊππον,

τ) πνρϊ χαιέσ&ω • δολόεντα δέ σώματα χεϋ&ων

υλλναϋω, μεγάλη δε πο&η Ααναο~ιαι γινέσ&ω.

χαϊ τότε μοι δαίννσ&ε χαϊ ες χορόν ότρίνεα&ε, 4ι5

^.τηαάμενοι χρητηρας ελευ&ερίης ερατεινής.

' XX μέν ϊφη' τρ ό' οντις επεΐ&ετο• την γαρ

,. Απόλλων

άμφότερον μάντιν τ νγα&ήν χαϊ απιστον ε&ηχεν.

την δε πατήρ ένένιαπεν όμοχλήαας έπέεασα>•

Τις σε πάλιν, χαχόμαντι, δνςώννμος ηγαγ» 420

δαίμων,

ΟαρααΙέη χννόμνια; μάτην νλάονα άπερΰχεις.

>νπω σοι χέχμηχε ιόος λνααώδεϊ νοναω,

ινδέ παλιμφήμων έχορέαοατο λαβροοννάων,

ΤΒ.ΠΊΙ. Εχρ. Ιϊ» Β
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άλλα χαί ημετέρχσιν έπαχννμένη &αλίτ)αιν

4α5 ηλν&ες , όππότε παοιν έλεϋ&ερον τ,μαρ ανηψεν

ημίν Ζείς Κρονίδης, έχέδαοαε δέ νηας'Αχαιων 1

ονδ' ίτι δοίρατα μαχρά τινάασεται- ονδ' ίτι τόία

ϊλχεται• ον ξιφέων ααλέη• σιγώσι δ' οίστοί.

αλλά χοροί χαί μονσα μελίπννσς• ουδ ίπι τείχη.

43ο ού μήτηρ έπί παιδί χιννρεται, ονδ' έπι δηριν

ανδρα γννη πέμφααα νέχνν δαχρύσατο χήρη.

ίππον άνελχόμενον δέχεται πυλιοϋχος Ιί&ήνη.

παρ&ένε τολμψσσα, σύ δέ προ δόμοιο &ορονσα,

ψενδεα •&εαπίζοναα χαί αγρια μαργαίνοναα,

435 μοχ&ίζεις άτέλεατα χαί ίιρόν αοτν μιαίνεις.

ίρρ' οντως• ημίν δέ χοροι &αλίαι τε μέλονται.

ον γαρ ίτι Τροίης υπδ τείχεαι διίμα λέλειπται,

ονδ ίτι μαντιπόλοιο τεης χεχρημε&α φωνης.

Λς ειπών έχέλινσεν αγειν ετερόφρονα χούρην

44ο χεν&μ&ν ίσω &αλάμοιο • μόγις δ' άέχοναα τοχΐ)ί

πεί&ετο• παρ&ενίω δέ περί χλιντηρι •πεαοναα,

χλαίεν, έπισταμένη τόν 'εον μύρον ' εβλεπε δ' ηδη

πατρίδος.αί&ομένης έπί τείχεαι μαρνάμενον πνρ.

οίδέ, πολισαονχοιο &εης υπδ τηαν Ά&ήνης

445 •ίππον άναοτήσαντες ένξέστων έπι βά&ρων,

ίφλεγον ίερά χαλά πολνχνίσσων έπι βωμων •

ά&άνατοι δ' άνένενον άνηνύστους εχατόμβας.

ιίλαπίνη δ' έπίδημος ΐην χαι αμήχανος νβρις,

νβρις έλαφρίζονσα μέ&ην λνσήνορος όϊνον,

45ο αφραδίχ τε βέβνστο, με&ημοσννχ τε χεχήνει

•πασα πόλις• πνλέων δ' δλίγοις φνλάχεασι μεμήλα'

*)δη γαρ χαί φέγγος έδϋετο• δαιμονίη δέ
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"Ιλιον αίπεινήν όλεοίπτολις αμφέβαλεν νΰζ.

Άργείτ) δ"£λένρ πολιύν δέμας άακήαααα,

?]λ&ε δολοφρονέουαα πολυφράδμων Αφροδίτη, 455

ί'χ δέ χαλεαοαμένη προςέφη πει&ήμονι φωνβ'

Νΰμφα φίλη, χαλέει σε πόαις Μενέλαος άγψωρ,.

ϊππιο δονρατέο) κεκαλυμμένος• άμφϊ δ' Άχαιων

ηγεμόνες λοχόωαι τεων μνηατηρες άέ&λων.

άλλ' ϊ&ι, μηδέ τι τοι μελέτα Πριάμοιο γέροντος, 46ο

μητ άλλων Τρώων, μητ αυτοϊι Αηίφόβοιο •

ηδη γαρ σε δίδωμι πολυτλήτω Μενελύω.

"Λς φαμένη &εύς αί&ις άνέδραμεν• η δέ, δόλοιαι

■&ελγομένη κραδίην, &άλαμυν λίπε χηώιντα•

χαί οί άηίφοβος πύσις εϊπετο • την δέ χιοϋααν 465

Τρωάδες ίλχεχίτωνες έ&ηήααντο γυναίκες,

η δ' όπύ&' νψιμέλα&ρον ες ιερόν ήλ&εν Ά&ήνης,

ϊατη παπταίνοναα φυην ευήνορος ϊππον.

τρις δέ περιστείχουαα χαί Αργείονς έρέ&ουσα,

πάσας η'νκόμους «λόχους όνάμαζεν Άχαιων 470

φωντ) λεπταλέη• χοΐ δ' ϊνδο&ι ΰυμυν αμνααον

αλγεινοί χατέχοντες εελμένα δάκρυα αιγτ).

ϊατενε μεν Μενέλαος, έπεϊ κλνε Τννδαρεώνης,

χλαϊε δέ Τυδείδης μεμνημένος Αίγιαλείης,

οννομα δ' επτοίησεν Όδνασέα Πηνελοπείης. 475

"Αντιχλος δ', οτε χέντρον έδέξατο Λαοδαμείης,

μοννος άμοιβαίην άνεβάλλετο γηρνν άνοίξας•

αλλ Οδυσενς χατεηαλτο χαί άμφοτέραις παλάμηΟΙΡ

άμφιηεσών έπίεζεν επειγόμενον οτόμα λϊιααι '

μύστακα δ' άρρήχτριαιν άλυχτοπέδΐ)σι μεμαρπώς, 48ο

ιΐχεν ίπιχρατέως' δ δ' ίπάλλετο χεροϊ πιια&είς,

Β 2
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φευγοιν άνδροφόνοιο πελώρια δεαμη βιοιπης.

και τον μεν λίπεν άσ&μα, φερέςβιον ' οί δέ μιν αλλ•.

δάχρυαι λα&ριδΐοιυιν έη ιζλαύσαντες Αχαιοί

485 κοίλον υποχρύψαντες ές ιαχίον ϊν&εσαν ίπποι;

καϊ χλάΐναν μελέεσαιν έπι ψνχροϊσι βαλόντες.

και νϋ χεν άλλον 'έ&ελγι γυνή δοΐόμητις Άχαιων,

εΐ μή οί βλοονρώπις άπ' αΐ&έρος άντήαασα

Παλλάς έπηπείλησε , φίλου δ' εξήγαγα νηον,

4<}0 μουνί} φαινόμενη, στερεή δ' άπεπέμψατο φωνζ

/ Λειλαίη, τέο μέχρις άλιτροαϋναι σε φέρονοι,

χαϊ πό&ος αλλότριων λεχέων «αϊ Κύπριδος ατη;

οΰπω δ' ο'ιχτείρεις πρότερο* πύαιν, ουδέ &νγατρα

Έρμιόνην πο&έεις; ϊτι δε Τρώεαοιν άρήγεις;

ίφχάζεο, χαϊ &αλάμων υπερώϊον είςαναβίαα

αΰν πυρί μειλιχίω ποτιδέχνυαο νηας Αχαιών.

°Λς φαμένη χενεήν άπάτην έχέδασσε γνναιχό<.

και την μεν &άλαμόνδε πόδες φέρον ' οί δέ, χοροΐο

παυσάμενοι, χαμάτω άδδηχύτες , ηριπον νπνα.

5οο "«' δή που φόρμιγξ άνεπαΰοατο , κείτο δε χάμι ι-..

αυλός έπϊ χρητηρι• κύπελλα δι πολλά χυ&έντα

αυτομάτως ρ'είεοχε χα&ελχομένων από χειρών,

ησυχίη δέ πάλιν χατεβόσχετο νυκτός ίταίρη'

ουδ' ίιλαχή σχυλάχων ήχοΰετο' πααα δέ σιγτ

505 είοτήχει χαλέουαα φόνον πνείουααν άΰτήν.

ηδη δέ Τρώεαοιν όλέ&ριον ε'ιλχε τάλαντον

Ζείις ταμίης πολέμριο, μόγις δ' έλέλιξεν Αχαιούς

χάζετο δ' Ίλιό&εν ΛνχΙης έπϊ πΐονα νηάν

άχνΰμενος μεγάλοις έπϊ τείχεαι, Φοίβος ΆπόΧΙων

5ιο αντίχα δ' Άργείοισιν Άχιλληος παρά τΰιιβο*
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ίγγεΙΧην άνέψαινε Σίνων ενψεγγΐέ δαλω.

πανννχίη δ ίτάροιαιν υπίρ &αλάμοιο χαί αυΤή

εύειδήςΈλένη χρνοίην έπεδείχνντο πεύχην.

ώς δ' οπότε πλή&ονσα πνρός γλανχοίο αελήνη '•

ούρανον αιγλήεντα χατεχρ&άωαε προςώπω' 5ι5

ονχ οτε που γλωχ%νας άποξόνοναα χεραίης

πρωτοφαής υπυ μηνός άνίαταται ααχιον αχλόν,

άλλ' οτε χνχλώοαοα περίτροχον ομματος ανγήν

άντιτύπους αχτίνας έφέλχεται ηιλίοιο•

τοίη μαρμαίρονσα Θεραπναιη τότε νύμφη « 5ΐο

οϊνοπα πηχνν ύιεϊλχε φίλον πνρός ηνιοχηα.

οί δέ αέίας πνραοίο μινήσρον Δ&ρήσαντες

νηας άνεχρονααντο παλιγνάμπχοιαι χελιύ&οις

Αργείο> απευδοντες • απας δ' ηπείγετο ναύτης,

δηναίον πολέμοιο τέλος διζήμενος εύρείν. 52.Γ>

οί δ' αυτοί πλωτηρες ίααν χρατερνί τε μαχητοί,

οίίήίοις τ έχέλενον ελαννέμεν • αί ό° άρα νί)ις,

ωχύτεραι χραιπνων ανέμων ταχυπεί&εί ριπΐ),

"Γλιον ειςανάγοντο Πααειδάωνος άρωγή. •

έν&άδε δή πεζοί πρότεροι χίον οί δέ τ ελαφ&ιν'• 53<

ίππηνς χατόπισ&εν , οπως μή Τρώίον ίππο» >":•'.>•! '

λααν άναοτήσωαιν άειρομέν•ω χρεμετιαμφ. Λ•- > ".>'»

οί δ' ί'τι^οι γλαφνρης άπο γαατέρος ίρφιον ίππθν

τενχηαταί βαιαληες• από δρνός οία μέλιαααι,

α'ίτ επεί ονν ίχαμον πολνχανδέος ενδο&ι οίμβλον, 53ί

χηράν νφάίνονααι μελιηδέα ποιχιλοτέχναι,

ές νομόν ενγνάλωο χαί αν&εοιν αμφιχν&ιίραι*

νύγμαοι πημαίνοναι παραατείχοντας όδίτας •

5ς Ααναοί, χρνψίοιο λόχον χληΐδας άνέντις,
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54ο &ρωαχον επί Τρώεααι, χαί είςέτι χοΊτον εχοντας

χαλχείου &ανάτοιο χαχοίς έχάλνψαν ονείροις.

νήχετο δ' α'ίματι γαία• βοή δ' άλληχτος όρώρει

Τρώων φενγόντων έατείνετο δ Ιλιος ιρη

πιπτόντων νεχύων τοί δ' άνδροφόνω χολοσνρτιΐ

545 ενζονοι * ίν&α χαί ϊν&α μεμηνότες ο)α λέοντες,

οώμααιν άρτιφάτοιαι γεφνρώααντες αγνιάς.

Τρωίάδις δέ γνναίχες υπέρ τεγέων αίονσαι,

αί μεν έλεν&ερίης έρατης ετι διψώονσαι

ανχένας ές &άνατον δειλοίς επέβαλλαν άχοίταις•

55ο αί δέ φίλοις ειεί παιαί, χελιδόνες ο'ιά τε χονφαι,

μητέρες ωδϋροντο• νέη δέ τις άαπαίροντα

ίμ&εον χλαύαααα &ανείν εαπευδε χαί αύτή.

ουδέ δορνχτήτοισιν δμοϋ δεαμοίαιν επεα&αι

η&ελεν, αλλ' έχόλωαε χαί ονχ έ&έλοντα φονηα,

555 χαί ξυνόν λέχος εαχεν οφειλομένα παραχοίττ).

πολλαί δ' ηλιτόμηνα χαί άπναα τέχνα φοροίααι,

γαοτέρας ωμοτόχοιο χύδην ωδΊνα με&είσαι,

ριγεδανως αόν παιαίν άπεφνχοντο χαι αυταί.

-πανννχίη δ' έχόρενσεν ανά πτύλιν, οία &νελλα,

55ο χύμαοι παφλάζονσα πολνφλοίαβου πολέμοιο,

α'ίαατος άχρήτοιο μέ&ης έπίχωμος £νυώ.

σνν δ' "Ερις ονρανόμηχες άναατήσααα χάρηνον,

'Αργείους όρό&ννεν • επεί χαί φοίνιος "Αρης

όφέ μεν άλλά χαι 'ιός πολέμων ετεραλχέα νίχην

555 ηλ&ε φέρων /ΙαναοΊαι χαί άλλοπρόςαλλαν άρωγί,

ίαχε δέ γλανχωπις επ άχροπόληος Ά&ήνη,

αιγίδα χινήσαοα Αιός αάχος• ετρεμε δ' αι&ήρ,

Ίίρης απερχομενης• έπί δ' εβραχε γαία βαρεία
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παλλομένη τριόδοντι Ποσειδάωνος αχωχη •

ίφριξεν δ' Άίδης, χ&ονίων δ' έξέδραμε'&ώχων, 57ο

ταρβήσαςμή πού τι, Αώς μέγα χωααμένοιο, .

παν γένος άν&ρώπων χατάγτ, ψνχαατόλος Έρμη•ς.

πάντα δ δμοϋ χεχύχητο, φόνος δέ τις αΉραος ηεν.

τούς μέν γαρ φεύγοντας έπί Σχαήαι πόλτ,αι

χτεΖνον έφεατη8τετ• δ δ' έξ Ιυν% άνορούαας, 575

τενχεα μαατεύων, δνοφερχ περιχάππεαεν άίχμχ.

χαί τις υπό σχιόεντι δόμω χιχρυμμένος άνήρ,

ξεινος εάν, έχάλισαεν, οίόμενος φίλον ειναι•

νήπιος, ^ου μέν εμελλεν ενηέί φωτί μιγηναι,

ξείνια δ* έχ&ρά χόμιααεν . υπέρ τέγεος δέ τιρ άλλος 58ο

μηπω παπταίνων τι &οω διέπιπτεν οίότφ. .

χαί τινες, άλγεινώ χραδίην βεβαρηδτες• οϊνω,

έχπλαγέες ποτί δουπον, έπειγόμενοι χαταβηναι, '

χλίμαχοςέξελά&οντο, χα&' υψηλων τε μελά&ρων

ιχπεαον αγνώσοοντες, έπανχενίους δέ λν&έντες 585

αοτραγάλους έάγησαν δμοϋ δ' έξήρνγον οίνον.

πολλοί δ' είς ίνα χωρον άολλέες εχτείνοντο - -' ^

μαρνάμενοι• πολλοί δέ δεχόμενοι χατά πόργων

ηριπον ιίς'Μδαο, πανύατατον αλμα &ορόντες.

παύροι δι ατειν^ς διά χοιλάδος, οΐά τε φωρες, 5αο

πατρίδος δλλνμένης ϊλά&ον χειμωνα φνγόντερ.

οί <5' ενδον πολέμω τε χαι αχλύί χνμαίνοντις,

ανδράαιν οίχομένοιαι χαι ου φεύγονσιν δμοίοι',

πίπτονέπ' άλλήλοισι• πόλις δ' ου χάνδανε λύ'&ρον,

άνδρων χηρεύουσα περιπλή&οναά τε νεχρων. ξ $

ονδέ τι φειδωλή τις έγίγνετο • φοιταλέχ δέ

απερχόμενοι μάατιγι φιλαγρύπνοιο χνδοιμον,
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ονδί &εων ΐί Γ<Γ ιίχον ά&εσμοτάτης υπο όπιΐ,ς,

ά&αιάτων δ' 'ίχραινον -άπεν&έας αίαατι βωμοός,

6οο οίχτρότατοι δέ γέροντες άτιμοτάτοισι •φόνοιοιν

ουδ' όρ&οί χτιίνοντο, χαμαί δ ίχετηαια γν\α ^ .

τεινάμενοι πολιοίαι χατεχλίνοντο χάρηοιν.

πολλά δί νήπια τέχνα μιννν&αδίων άπο μαζων

μητέρος ηρπάζοντο, χαί ου ναέοντα τοχήιυν

(,ο5 άμπλαχίας άπέτινον ' άνημέλχτον δέ /άλαχτο^ν •' .

παιδί μάτην όρέγοναα χαάς έχόμιαοε τι&ψΐ). -'

Λωνοί τε χύνες τυ χατά πτόλιν αλλο&εν αλλη

ηέριοι πεζοί τε οννέστιοι ειλαπιναοταί,

α'ιμα μέλαν πίνοντες, άμείλιχον είχον έδωδήν.

ΐιο χαί των μεν χλαγγή ψόνον ίπνεεν οι δ' υλάοντες

αγρια χοπτομένοιοιν έπ άνδράαιν ωρύοντο,

νηλέες, ουδ' άλέγιζον εοός έρύοντες αναχτας.

%ώ δέ γνναιμανέος ποτί δώματα Αψφόβοιο

στιλλέο&ην Όδνσευς τε χαί ενχαίτης Μενέλαος,

6ι5 χαρχαρέοισι λύχοισιν έοιχάτες, οί& υπο νύχτα

χειμερίην φονόωντες αοημάντοις επί μήλοις , ^

>ΐχονται, χάματον δέ χατατρνχονσι νομήων.

'ν&α δίιω περ έόντες άπειρεαίοισιν ίμιχ&εν

ανδράαι δυςμενέιοοι ' νέη δ' ηγείρετο χάρμη, •> '

Γ,3ο *ων μεν έπορννμένων, των δ' υφό&εν ίχ &αλι'ψοιο

βαλλόντων λι&άχεοσι χαί ωχνμάροιοιν οίσχοίς.

άλλα χαί ως υτείοοπλα χαρήσια πνργάαανχες

άρρήχτοις χορύ&εαοι, χαί άαπίσι χνχλώσαντες,

$ίςέ&ορον μέγα δωμα ' χαί άντίβιον μεν ομιλο»

625 &ηρας δειμαλέους έλάων έδά'ίξεν 'Οδυαοευς. *

Άτρείδης δ' ίτέρω&εν ίποπτήξαντα διώξας
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Αη'ίφοβον χατέμαρψι, μέαην χαιά γαστέρα τΰφας,

ήπαρ όλισθηρΐ/οι σννεξέχεεν χολάδεσσίν.

ως 6 μεν αυτό&ι χεϊτο Κλασμένος ίπποαννάων.

τω ί' επ(το τρομέοναα δορυχτήτη παράχοιτίς, 63ο

αλλυτε μεν χαίροναα χαχων έπϊ ιέρμααι μίχ&ων,

άλλοτε δ' αίδομένη ' τότι δ' όψέ περ ως εν όνείρω

λα&ρίδιον ατενάχοναα φίλης μιμνήοχετο πάτρης.

Αίαχίδης δέ γέροντα Νεοπτόλεμος βααιληα

πήμααι κεχμηωτα παρ' Έρχεΐα> χτάνε βωμω, 635

οιχτον άπωαάμενος πατρώ'ίον• ονδϊ λίτάων .

ϊχλνεν, ου ΠηληΌς δρώμενος ηλιχα χαίτην

* $δέσδ•', ης νπο &νμόν άπέχλααεν, ηδέ γέροντος,

χαίπερ έών βαρνμηνις, έφείοατο τοπρϊν'Αχιλλεύς.

οχέτλιος, η μεν έμελλε χαϊ αύτω πότμος έ)1οϊϋς 64ο

εσσεσ&αι, παρά βωμύν «λαθεοϊ Απόλλωνος, •:.

νοτερον, όππότε μιν, ζα&έον δηλήμονα νηοϋ,

Λελφδς άνήρ έλάοας ιεργι χατέπεψνε μαχαίρι}.

η δέ χνβιυτήσαντα διηερϊων από πύργων

χειρός* Οδυοοείης 6},ούν βέλος ά&ρήοααα, * 645

Ανδρομάχη, μινύωρον ίχώχνεν Άατνάναχτα.

Κααοάνδρην <5' ^σχννεν Όϊληος ταχύς Αϊας,

Παλλάδος άχράντοιο &εης ΰπό γούνα πισονσαν.

η δέ βίην άνένεναε χαϊ η, τοπρόα&εν άρηγων, '

άν&' &δς Άργείοιαιν έχώαατο πααιν Ά&ηιΊ]. 65ο

Αΐνείαν δ* εχλεψε χαί Άγχϊαην Αφροδίτη,

οιχτεΐρονοα γέροντα χαί νίέα, τηλε δέ πάτρης

Ανοονίην άπένααοε • •&εων δ ' έτελείετο βονλη,

Ζηνός έπαινήααντός, ϊνα χράτος αφ&ιτον εϊη

παιοϊ χαϊ νίωνοΊοιν άρη'ϊφίλης Αφροδίτης, 650
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τέκνα δέ χαί γενεήν Αντήνορος αντι&έοιο

Άτρείδης έφύλαξε, φιλοξείνοιο γέροντος

μειλιχίης προτέρης τίνων χάριν, ή\δέ τραπεζης

χείνης, 1) μιν εδεχτο γονή πρηεία Θεανώ.

66ο δειλη Λαοδίχη, αέ δέ πατρίδος εγγύ&ι γαίης

γαία περιπτύξαοα χιχηνότι δέξατο χόλπω'

ουδέ αε Θησείδης Ιίχάμας, ουδ' άλλος 'Λχαιων

ηγαγε ληίδίην ' ί&ανες δ' αμα πατρίδι γαίτ1•

Παααν δ' ονχ αν εγωγε μά&ον χύοιν άείααιμι,

665 χρινάμενος τά ιχοοτα χαί άλγεα ννχτός εχείνης•

Μοναάων οδε μόχ&ος • εγώ δ' απερ 'ίππον έλαοο

τέρματος άμφιέλιοααν επιψαύονσαν άοιδήν.

Άρτι γαρ άντολίη&εν άπόααντος ώχεανοίο

ήρέμα λενχαίνοναα χατέγραφεν ηέρα πολλήν,

670 νύχτα διαρρήξασα μιαιφόνον, ίππότις Ήώς•

οί δ' επαγαλλόμενοι πολέμου υπερανχίί νίχρ

πάντοαε παπταίνεαχον ανά πτόλιν, εί τινες αλλο*

ηευ&όμενοι φεύγονσι φόνου πανδήμιυν ατην.

1 άλ£ οί μέν δέδμηντο λίνω &ανάτοιο πανάγρω,

6^5 ίχ&υες ώς άλίχοιν ενί ψαμά&οιαι χυ&έντες.

Άργίίοι <5' από μεν μεγάρων νιοτενχέα χόομον

έξίφερον, νηων άνα&ήματα, πολλά δ' ερήμων

άρπαζαν &αλάμων χειμήλια• ούν δέ γνναίχας

ληϊδίας αυν παισιν αγον πού νψϊς άνάγχτ).

68ο τείχεοι δέ πτολίπορβον έτΛ φλόγα &ωρήξαντες,

ίργα Πααειδάωνος ίχ σννέχενον άντμί}.

αυτοϋ χαί μέγα αημα φίλοις άατοίαιν ετνχ&η

"Ιλιος αί&αλόεαοα • , πνρός δ' όλεοίπτολιν άτψ

Ζάν&ος ιδών ίχλανας γόων άλιμνρεί πηγή,
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Ήφαίατω δ ίπόειχιν άτνζόμινος χόλον Ήριβ. 685

ο» 3ί Ήολνξείνης έιιπϋμβιον α)μα χέαντις . . .

μηην ίλααάμινοι τι&νειότος Αιαχίδαο.

Τρωίάδας δέ γνναίχας έλάγχανον, αλλά τϊ πάπα

χρνα&ν ίμοιρήσαντο χαί αργνρον οίοι βα&άαι

νηας έηαχ&ήσαντις έριγδούπον διά πόντου 690

«χ Τροίας άνάγοντο μό&ον τελέααντες Αχαιοί.
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ΤΑ ΠΡΟ ΌΜΗΡΟΥ.

^άργαλεου πολίμοιο χαχον πόνον 'Ιλιαχνΐο

"Εννεπε, Καλλιόπεια, νφ ημετέρχαιν άοιδαίς.

'Λρχίι&ε δ' έπάαδε χαί Ίς τέλος έξερέεινε,

'£ξ οτε ό Πρίαμος λοιγυν Τρώεασι φυτεύει

Αναπαριν ούλόμενον, άρχήν πολέμοιο χαχοΊο, 5

Τον νόος ονχ έρέεινεν '- Ομήρου χνδαλίμοιο.

"Εννεπε δ' Άργείης "Ελένης ερόεασαν όπωπήν,

Πως τέ μιν ηγεν Άλέξανδρος Σπαρτη&ε Τρο'ίην.

"Εννεπε δέ πλόον Έλλήνων χαί νηας άπάαας•

Είπε δέ Πηλείδαο χότον χάί ολε&ρον Ιίχαιων, ιο

Σαρπηδόντυς Πατρόχλου τε χαί "Εχτορος οίτον

Ειπε δέ Πεν&εαίλειαν , χονρην άντιάνειραν.

"Εννεπε δ' Αι&ιόπων ατρατόν^ ν•ίεά τ Ήργενείης.

Φράζεο δ' Αιαχίδαο πότμον δαχρνόεντα•

Εύρϋπνλόν τε αειδε χαί νίέα Αίαχίδαο • 1 5

Μαντείας δ' 'Ελένου, χαί Άλεξάνδροιο φονηα.

Είπο δέ χαί πτολίπορ&ον Έπείου δούρεον ίππον,

Είοοχεν ψατωαε πελώρια τείχεα Τροίης.

Το&τά μοι ευπατέρεια, Αιός τίχος, εννεπε Μουσα.

•Ήτοι μεν Τρυίη πολέμοις προτέροις μογίιαχε. μ

Α 2
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Πέραε γαρ αυτήν Ήραχλέος μένος άγριο&ύμον

/Ιονρί δ' αν Σχν&όμητρες έπέδραμον ε)τα γννοΐίχε•

Θνγατέρες "Αρηος, Άμάζονες άγχνίότοξοι•

Αυτάρ επε\ παύααντο χερων άγέρωχοι έοωαί, .

^,'Άρεας αίματόιντας έπ' άλλήλοις προφέρονσαι•

Τρωες, άναπνείααντες άπό πτολέμου χρνεροίο,

Γαίης εργα νέμοντο παρ ειρψ'Τ) χομόωντες.

Ονδ' ίίρα μήν τάδε Μοίραις ηνδανε χαλχεομήτοις.

"Αλλα γαρ αϋ&ις μέρμιρα Τρωαί μητιόωντο.

3ο Τόφρα γάρ ονν τέρποντο παρ' είρήνχ χομόωντες,

Ε'ίοοχεν οννομα λνγρόν άπ αντόφιν ίπλετο Πάρις.

Αντάρ έπεί Μοίραι στιβαροός χλώααντο άτράχτονς,

Τοί γαίαν χλονέονσι χαί υνρανόν ηδέ &άλαοσαν.

Είξαν δ' άτράχτοιαι &εοί μεδέοντες Όλύμπου •

35 Φαίνων ηδέ Ζην χαί "Αρης χαί φοίβος Άπόλλων,

Άφροδίτη, Έρμης τι, χαϊ "Αρτεμις άγλαόμορφος,

ΊΙδ' αλλοι δνσχαίδεχα, τρίς τ ε δέχα χαί οχτω.

Και τότε δή Τρώεααιν ετεΰχετο πήματος άρχή,

Αντίχα γαρ Πριάμω βαοιληί χύεαχεν'Εχάβη.

•ίο Πρωτα δέ την ατροβέεαχον όνειροι ηεροφοίτοι.

Γρννόν γαρ πνρόεντα χεχείν δοχέεοχεν ονείροις,'

"Ος πρηαε Τροίην τε χαί αοτεα Τρω'ία πάντα.

Μάντεις δ' αν τον ονειρον ΐιπεχρίνοντο λέγοντες•

Γαοτέρι παίδα φέρεις Έχάβη, Τρώιααιν ολε&ρον.

4£>'Λς αρα μάντεις άτρέχεες υπεχρίνοντο.

Αίτάρ επεί τύχε Τρωαίν Έχάβη δϋαγονον νια,

Οννομα τάδε Πάριν &έτο , τόν μη οφελλ»

τεχέα&αι.

Αντάρ αρα Πρίαμος παιδύς γεν.έ&λην υποτρείωΐ,
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"ίίλν&ε χρηαόμινος παρά βωμυίς ΊIελίοιο '

Ην δί τις ίν Ίρώεααιν Άπόλλων, μάντις• άμνμων 5ο

Νηω έν ηγα&εω φαζσιμβρύτου Ήιλίοιο,

*Ός χρησμοίσι τάδε πραέειπεν μαντααϋντ) τε •

Φρά'ζεο, Τρώων ορχαμε, Φοίβου μϋ&ον ίμοΊο•

Αρτιτύχοιο λοχεύματος έχ Πά^ιδος αέο παιδός

Άστυ τόδε Τροίης πολύμοχ&οςΆρ'ης εχπέραει, 55

Σϊχεν ό παίς λνχαβάντας υπερ&ορέτ) τριάχοντα.

Αύτάρ έπεί τόγ' αχουσε βίη Πριάμου βααιληος, *

£χ&ετο μεν τόν παίδα ηαο άγροΊς ο'ιαι τρέψεα&αι,

Αείματο δ' αυ Πάριον, τιμτ) Πάριος εο παιδός. .

Κίίσε δέ παίς άείταλλε, διδαοχόμενος περί πάντων, 5ο

"Οσαα γόνους έπέοιχεν έϋγενέων βααιλήων.

Ρήτωρ δ' αν γεγαώς σνγγράμματα γράψατο πολλά,

Ειν ενι δ αυτε &εάν 'βπι&νμέαν, Άφροδίτην,

Κρίνων, Παλλάδος ί>δ' "ι!ρης ύπέρτερα δωχεν.

Αυτάρ ίαοί δοχέει τόδε λώίον ϊμμεναι αλλυ, 6|

Λϊ ρα, οοφός τελέων , περί χόαμου γράψε γενέ&λης, ί

-Εζ Χάεος Ρρέβου τε οπως πρώτιστα φάαν&εν

Πηλεός, γαία φερέσβιος, ηδέ Θέτις γε &άλαοσα.

-Ε'ί 'Πρη πνρόιοοα , χαί αέρος εύροςΆ&ήνη. ,

2υν δ' όίρα ττ)ς έπέην φιλίη χρναί} Αφροδίτη. .Α' ^ο

Μιίχος δ' αύ'ι' 'Έρις 'ίν&ετο χόαμον αε&λον. 'ί Λ,.--

Τάς δ' άρα μην νίχήαααα φιλίη 'Λφροδ)ιη '•'' ..

ΕΊλετο χόαμον απαντ» χαί ίμπεδον είαηι ϊαχει'

Τουηχα μυ&ήααντο γάμους τε 'Έριν &ιάων.

.Τοια μέν ν1ός 'όδε Πριάμου Παρίω ρέ'ζεαχεν. -. -5

Αυτάρ έπεί τριάχοντα παοέδραμον υί λνχαβάντις'

Αυτίχ αρα Πρίαμος και Τοώο»> ασπετα φνλ»
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Έχ Παρίου μολπχαιν αγίνεον ες Τροίην Παρίην.

"Αφρονες, ουδ' ένόηααν εον φ&όρΌν έγχονέοντις.

8ο Ζαν&ιχός ηεν μείς, στ αγίνευν αντόν ες αοτν,

Ζαν&ιχός, ον Άπρίλλιον "Ελληνες χαλέοναιν.

Ειχαατω χαί δεντέρω ί)ματι το"ιοδε ηχ&η •

Τέρπετο δ' αύ τοχέεαοι χααιγνήτοις τ ένι Τροίχ,

'Ρέζων πατρωαισι &εοίς χί.ειτάς 'εχατόμβας

Ι&Έπταοιν όχταπόροις χαλλιχρόου Ιίριγενείης•

Εϋτ' ίχν δ' εβδομον ημαρ ίην πεντήχοστόν τϊ,

Ογδαάττι δεχάτχ Λεαίου Ιοννίοιο\

Και τότε μιν πραέηχε πατήρ επι "Αηγεος αοτν,

'•Ρέξαι νηΰ Άπόλλωνος χαχων άπερωην

50 άωχε δέ οι άνέρας εχατόν χαί χάλλιμα δωρα

Αωχε δέ γράμματ αγειν Άργείων εν βααιλενσιν,

Οφρα γένοιτο φίλος χαί εχτελέαχ ί.χατόμβας.

Αείδιε γαρ αίων Γαννμήδης ο\α ~πεπόν&έι

Ταντάλον υπό αναχτος, ενγενέος βααιληος•

φ Τού'νεχατόν προέηχε σνν άιδράαι, γράμμααι, δώροις.

Λυτάρ ογ άλανρόν νδωρ πλεύσας Έννοσιγαίου,

Ες Σπάρτην άπαγαλλόμενος Αιός ηλν&εν ονροις,

Αέχτο δ' ίπ' Άτρειδάα δόμοις ξαν&οϋ Μενελάαν

Ος Μενέλαος τοίο δεδεγμένος αγλαα δωρα

10Ο Επλεεν ές Κρήτην Αιί ε'ιο προπάτορι ρέζ<ον

<ίστερίω βαάιλψ Κοητάων περ έόντι.

01 πριν γάρ τε δίας πάντας χάλεον βααιληας,

Ουνεχά μιν χαλός Αώς άατήρ σχηπτρον σπάζει•

Εξοχα δ' αν μυίρχαι παραι Νεμεοίο λέοντος,

ιοδ Εν πέμπττ/ δέ μάλιστα ' το γάρ βαοιλεύτατον άλλΝΤ£

ΙΧελίοιο Ζηνα παρ άχτίνιαοι φαείνειν.
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"Ητοι ογ ες Κρήτην πλέεν εΐο προπάτορι ρέξων,

/Ιώμααι δ' ο'ιαιν ελειπεν ίίλέξανδρον σνν εταίροις.

ΨΟς δή τοι έπί δείελα ίδών τόίο δάμαρτα

/Ιούλαις άμφιπόλοισι χατερχομένην περί χήπον, ιι•

Χάλλεϊ ίμερύεντι περιπρεπεί γανόωααν,

Έρωτος βελέεαοι πνριφλεγέενοιν έπλήγη. ν

Ουδέ μεν ονχ άντέπληξε• πληξε δέ χαί αυτήν

Αμφοτέροιρ ερατόν γάρ επ' είδεϊ χάλλος εχειτο. "

*// γάρ εην λευχή, τερενόχροος, ενοφρυς, ενριν, ιιδ

Λενχοδηριόωαα χαί άργενής χιόνεααιν.

Στη&έα δ' 'ιμ>ρόεντα χαί αγλαον ε)δος εχοναα,

'Τγρωπις, μελιγήρυς, ευχαρις ήδέ βοωπις.

Θριξιν ελιοοομένχαι χρνανχρόοις χομόωαα,

Ενστολος ηδέ τελείη, πάντα φέροναα τέλεια 120

Τύααον δ αύ προφέρεαχε γνναιχων χάλλεί παοων,

Αατράαιν ένννχίοιαιν οοον προφέρτ)σι σελήνη.

ίίμος δ αύ χρόνον ιίχεν εείχαατόν τε χαί ϊχτον.

Τοία μεν ήεν χάλλεί χονρη Τννδαρεώνη.

Αυτός δ αύτε Πάρις χαρίτων αποχάλλεος εαχεν ιι5

Αενχός εην, ιυήλιξ, ενχαρις, ήνγένειος,

Θριξίν ίλιχρίοοιαι χαρηχομόων ϋπίρ πάντας. .

Τοίος έών εράαατο, πό&ει δέ χαί αυτός.

Αυτάρ επεί σήμχναν επ αλίήίυισιν ερωτα,

Αϊ&ρης ίννεαίχσι χαί αλλων &ηλντεράων 1 3ο

ίν>/ι' ένί &έμενοι δμωάς χόαμον τ έράτεινον,

Ήδ' αυτήν Αϊ&ρην δολαέσσαν πρός δέ χαί αυτοός,

Φεύγον εη άτρυγέτοιο &αλάααης Τύριον οίδμα,

Αειδιότες περάαν πλόον υν Τροίη&εν ίπεπλον.

Αντίχα δ' ες Κρήτην Μενελάαυ οίχιες ηΐ&ον, ι55
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Άγγελίην έρέοντες• δ δ' ϊπλεεν ωχα μάλιστα

, Ενρυπόρου Σειοίχ&ονος οϊδματα πάντα ματενων.

Πολλά δ' άπρήγξ μογέεαχε; μάτην άχιχήτα διώχωη

Κείνοι γάρ τε μέγα πέλαγος Τνρων περόωντες

ι4ο Άατν Τρώϊον ϊδον, ολον λνχάβαντα μογεϋντες.

Τροηάδις <5° Έλένην ίδί Τρωες πάντες ίδόντες

Θάμβεον, ως μάρμαιρεν άριπριπέεααιν ΰπώπαις.

Τήν δ' Έχάβη φιλέεαχε χαί εν μεγάροιαιν (τίμα.

'/Ις πολέες φάαχονσιν Άλέξανδρον βαοιλέα,

ιί5Έλ&εμεν ες Σπάρτην από γε Τροίηνδε χίοντα,

'ίίς δ' Έλένην εχ Σπάρτης ες Τροίηνδε χομέααι.

Άλλοι δ' αλλ' έρίονσιν, ααα φίλνν 'ίπλετο &νμω,

Ονδ' Έλένην φάαχοναι μετά Τρώεααι παρείναι •

Άλλ' αρα Πρώιηος ποτί δωμα ατροφάαο&αι.

ι5ο Αντως δέ στρατόν Άργείων Τρώεααι μάχεα&αι.

'ίίς αρα πολλοί πλάζον&' ίατορίην ατροβέοντες•

Αντάρ έγών έρίεινα πανατρεχέως αγορεύων

'Λς έχαατα γένοντο, τάδ' άλλ' άνιμώλια πάντα.

'Αργείην δ' Έλένην παρέμεν Τρώεααι μα&όντες

ι55 Ατρείδην Μενέλαον, Όδνσαέα χαί Παλαμήδην,

Θηαείδην τ Άχάμαντα χαί Αιομήδεα δίον

Πρεσβείς Τρωαίν ίπεμπον, άπγ,μεον αρτι γνναίχν.

Και νύ χεν 'Αντιμάχοιο χαχόφρονος ίχπα&εν εργοις

Αργείων οι άριστοι πρεαβείης άλεγείνης,

1 6ο Χρναόν Άλεξάνδρνιο δεδεγμέιου έίνεχα τοίου.

Άλλ' Άντήνωρ ξείνιαεν εχ &ανάτοιο ααώαας•

Λι πότε περ&ομένης Τροίης άπέδωχαν άμοιβάς.

Πάντα γάρ ο'ι έαάωααν, δωχάν τ ολβια δωρα •

'ί'ημος δ Αντιμάχόιο άτάο&αλα εργα φνγόντκ
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Άργείοις ερέανον οσ' αν πά&ον αγια Τροίχ. ^γ

Και τότε δή οτρατος έξ ηπείρων -ή5> άπό νήαοσν

Εις εν άολλίζοντο χατά Τρώων έρε&έιτις•

ΟΪς δέχα δή λνχαβάντες άγειρομένοις παρέδραμο*,

'Εξ ού εβη πού Τροίην χούρη Τννδαρεώνχ).

Καί τότ έπεαανμένως ες νήα.ς εβαινον Αχαιοί• ,7α

Αέδ~μνντο, γαρ απαντες Τννδαρέοιο εν ορχοις,

Αυλίδα δ' ιις ίπλεον, χαχά Τρωαί. μητιόωντες.

Ουδέ μεν ονδ' Αχιληος χνδαλίμοιο λά&οντο,

Άρτιγάμον ίτ εοντος εης άλόχον μιγάροιοιν,.,

Ές 2χύρον, Αολόπων νηαον, Ανχομήδεος αατν' ιγ5

Οννεχα μν&εύοντο >ιέπλνυς &ηλντεράων.

Άλλ' άρ Όδνσαέα, Νέατορα χαί Ηαλαμήδεα δίον

2?ί Πηληα, Θέτιν τε χαί ες Χείρωνα ίπιμπον,

Ός οοφίχ έχίχαατο χαί εν μερόπεααι &εοϋτο.

Ός Άχιληος μόρον »} έπεφράαατο &νγατρί. ι8α

Όν τότε λιοοόμε•νοι οντοι πρεοβύες άγανοί

Κηρ' Άχιληος αγον παρ Άτρείδαις χαι ΆχαιοΊς,

Πεντήχοντα νέας σνν Μνρμιδόνεαοι φορεϋντες,

Πεντήχοντα δ' εβα<,νον έπ άνδρες νηί έχάστχ '

Παρ δέ γι Πάτροχλος ηεν Άμνντορίδης τε Φοίνιξ- 1 85

Ήτοι δ λαοϋ, ο δ' αντ Άχιληος μέ&ω άνάαοων.

Τους δέ ίδόντες γή&εον ΆργεΊοι Παναχαιοί,

Τιρπόμενοι λαοίσι χαί ηγεμόαι πινύτοιαι,

Κάλλείχαί εργοις τε άελλοδρόμον Άχιληος•

"Εργοις γαρ χαί χάλλεί ποοσί &' υπείρεχε πάντων. ι<)α

Αίτάρ επ.εί Παναχαιοί ές Αυλίδα ηγερέ&οντο,

Ναναίν εν όγδοήχοντα χαί εξ χιλίαις εχατόν τϊ,

Χειμερίοις άνέμοιαι παραυτό&ι είρίχοντο.

~4 .>*'
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Νηων ϋ-εχέοντο χιι\ αλλήλους ένάριζον

Αντάς δ' «υ χατέδηααν πρνμναίησι χάλωαιν.

Αυτάρ έπεί ερύ&ι/νε πελώριον οϊδμα δαλάααης

Αίματόεις χείμαρρος άπ' αμφοτέρων χελαρύζωι;

*55 Νύχτα φνλαξάμενοι Τρώες περί άστυ έχάιρονν.

'ΛντιβΊην τρείοντες {ν Άργε'ιοισι μάχεσ&αι,

Κύχνος δ' ιχ Τενέδοιο μέσω ΐιϊ ννχτος άμοίγω

Τρωαϊ χαριζόμενος ήγειρε μάχην έιτ' Άχαιοΐς.

Τόν ό* ' Άχιλεύς χατέπεφνε χαϊ άνέρας ο'ί οί εποντο.

»6ο Εχτοτε Άργείοιαιν έείσατο χέρδιον είναι

Τρώοιν χώμας πέρ&εμεν ηδέ τε «στια πάντα.

ΤεΙξαν δέ χλιαίας πλεχτάς, αταβάραις άραρυίας.

Και ρ οί μεν παρέμιμνον , ένί χλιοίβσι μένοιτες,

Αλλοι δ ϊίστε' επερ&ον, Άχιλλεύς δ' αίτε μάλιστα,

α65 4ΐφ αίιν ΙΙαλαμήδει, άνέρι πολλον άριστοι,

Ος οοφίτ) εχέχαατο, γράμματα δ' ενρε βροτοΊαιν,

Πεσσύν, άρι&μούς τε, ζυγοστασίην τε χαι ΐίλλιι.

Συν τω πρώτον Άχιλλείς χαι άλλοις παναχαιοιν

Ές Μίσους ένέβαλλεν, έιΐ αατεα' ΙΊραχλείδου

2^ο Τηλέφον, εΰρνμέδοντος, εϋγενέος βαοιληος.

Έν&α μάχη δριμεία, πολύς τε φόνος παναχαιων,

Αυτών τε Μνσων, πολλοί δέ ^ροπωντο Αχαιοί.

Τήλεφος αυτϋς γαρ χαι Αίμος, αναξ Αρε'ίδης

Προς δέ τ "Ελωρός τ ΆχταΊ.ός τ Ιατροιο γενέ&λη.

3.•}5'Εν δε γυνάΐχες Μυαων 'αρμασιν οϊαι μάχοντο.

Και νύ χεν $ς χλισιας τε χαι ες νέας ηλ&ον Άχαιοι,

Ει μή Τι)λεφον αΰτΰν μηρω πληξεν Άχιλλενς,

IX χε Νιρευςμή ΐπεφνεν άμαιμάχετον βασίλεια*

"Αοματι μαρναμένην , Ίερήν, δόρατι περονήσας.
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"/Ι γάρ τε προ&έεαχε χαί Αργείους ένάριζε, 28ο

Μαινομενη επ άχοίτΐ), τον περίτρωαεν Άχιλλεός.

Την Μναοί τε χαί Αργείοι ατενάχοντο πεαοίααν.

Τόυοος δί &ρηνος περί χάλλιϊ ώρετο ταύτης,

Τηλέφω ως απείαααβαι Άχιλλψι πτολίπορ&ον.

Ή γαρ χαί 'Ελένην επεχαίνντο χάλλεί πολλόν. 285

Αιτάρ έπεί απείσαντο χαί ες χλισίας χατέβησαν,

Πάντες αρ Αργείοι φίλεον Παλαμηδέα <5ίθ>',

Οΐνεχ άνηρ πολύίδρις ϊην χαί ηηια Τ)δει•

Τους δέ τε άαχαλόωντας ίρωτι πάτρης ερατεινης,

31νρών πεααον, ετερπε, χαί έξελάααχεν άνίην, 290 .

Λίΐδέ τε νοναους προυλεγε χαί νούαων άπερωήν,

Αλ&εατήρια φάρμαχα, βρώσεις τ έξερεεώ'ων

Ουνεχα σήματα ήδέ τεράατα προυλεγε πάντα,

Οόνεχά τε ξνμπαοι φίλος μερόπεααι τίτνχτο,

Ουδ' αγέρωχος ΐην η άτάα&αλα εργα εριξε• 295

Τοννεχα τον φιλέεαχον Αχαιών ϊ&νεα πάντων.

ΑντάρΌδνοσευς, ηρώων φ&ορος, εχ&ος άριστων,

(Ός φα Φιλοχτήτην Αήμνω λίπέ, νηας έλάαας,

"θς τ' Αϊαντα πελώριον νστερον εχτα χολώαας,

Αοχοόν ος εραε &αλάασί) ' Φενγε γάρ ε'ίνεχα τοίο 3οο

Μοϋνος απάντων Αργείων ) στνγέεαχε τον ανδρα,

Ουνεχέν οί άρετχ εριδαίνων ουδεν 'ιαυίτο.

Τω χαί ολε&ρον ϊτενξε δολοφροσννχσι νόοιο,

Αργείοις δ έχόλωαεν Άχιλληα πτολίπορ&ον,

Αοιμόν δέ στονόεντα χατά στρατόν ώρσε φέρεα&αι. 3ο5

Άρχήν δ' αυτών εχ&εος εϊπω, τίς τοι έτνχ&η.

Ου μεν Οδναοίος ειχη μνήοομαι αυτός άρότρον,

Ο'ύτ αρα Τηλεμάχοιο• ψευδεα πάντα τέτνχται.



14 ΊΛΑΝΝΟΤ ΤΟΤ ΤΖΕΤΖΟΤ

Αυτός γαρ αυνάγειρεν αχαιων πάντας άρίστους.

5ιο Ταίτα δέ τοι έρέω νημερτέα, ωαπερ ετύχ&η•

Άργείοις περόωαιν άη' "Αργεος οίδμα &αλάσσης,

Ες Τροίην δι 'έπλωαν, φαίνετο υήματα πολλά,

^χηπτοί εριφλεγέες, μεγαλοσμάραγοι βρονταί τι,

"Ιριδες, ήδέ χομηται, λείψις τ ήελίοιο•

δι 5 Καί τά γε &νμώ τρείεαχον πάντες Πανάχαιοί.

Αυτος <5' αν Παλαμήδης ίχ δέος ε'ιλετο πάντως

Φήσας ονχ Άργείοις Τρωαί δέ σημα χαχοίο •

Πάντα γαρ αύτολίη&εν έφαίνετο σήματα ταΐτα•

Πρόςδέ τεμάντις ίειπεν, άλη&έα πάντα πιφαναχων.

3ϊο Πεααόν <5' αυ χαί γράμματα δεύτερον εΙρενΆχαιοίς•

Καί τότε τόν.χνδαίνεαχον δίοι Παναχαιοί.

Καί τάγε &νμόν ϊχναιεν άριατοφόνου Όδναηος.

Αντάρ έπεί από Μνοων ίς χλιαίας χατέβηααν, -

Τηλέφω ηδέ χαι αλλοις απειαάμενοι βααιλεϋαιν,

5α5'£ξ ορέων λόχοι ές χλιοίας χατέβαινον Άχαιων,

Α'μωας άναρπάζυντες ιδ' ούρέας• αυτάρ Όδνσαευς,

Λί &νμω πο&έων Παλαμήδιί άντιφερίζειν,

Ζίαχρά βοων ανέβαινε παρ οίρεα, &ηρας ερίξων,

Τοξοφόρους πολέας χούρους φορέων Παναχαιων,

53ο Νήπιος, οϋδ' ενόηαε το υημα πέλον λοιμοίο.

Ί\>ός δέ ίδών Παλαμήδης μειδιόφ,ν προαέειπαι •

Λ^Οδναεϋ πολίβουλε, οόν άνδράαι τοξοφόροισ»

Τίπτε λνχοισι μάχην παναφραδέιχ τηνδε φορείτε ι

Ου νυ λνχοι, αχέτλιοι, παρά ούρεαι χαί πάρος ησατ,

535' ί/λλα τίςαντων Άργείυυς δηλήσατυ πρόα&ι,•

Λοιμου σημα τόδ' εατιν . ίατε δέ τόξα χαί ίούς.

Εν λαχανων βελέεααιν ερύχατε λνφυίι έρωτών.
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Μη$& χρεων γενεα&ε, χαί είς αλα βαίνετε πάντες.

"Λς εφα&' •. οί δέ τε πάντες έποίεον, ως εχέλενεν.

Μοννος δ' αΰ Όδνσεύς εν έπεαβολίχαιν ατιζεν. 34ο

Λοιμου δ αυτιχ έπειαφρήσαντος επ ίίοτεα Τρωών, .

Αυτοί άαινέες εχ χαχοί) εχφνγον οίοι απ' "λλων.

Καί τότε δή Παλαμήδην ως &εόν ήσαν αγοντες.

Αυτάρ δ ίχ&ρός άνήρ οί ι'μήδετο χηρα μέλαιναν,

Καί χτάνεν, ουδ' αφάμαρτε δολοφροσόνχαι νόοιο. 345

Ητοι γαρ Παλαμήδης πύρ&εεν αατεα Τρώων

Συν Αχιληι , ϊλον δέ εείχνσι τρείς τε •πόληας,

Εχ τάων χειμήλια πολλά φέρον ΠαναχαιοΙς,

Ηδέ γνναίχας παλλάς, ^Χρίοου τ Άατννόμειαν •

Αυτάρ Αχιλλεός Ίπποδάμειαν ί'λε Βριαηος, 35ο

Ο)ος απ' αλλων Άργείων χαί εχεαχε παρ' αύτ<£•

Αλλ αρά των άί'οιτε χοράων είδος ίρατόν •

Χρνσηΐς μεν ιην τυτ&ή , λεπτή, γλαγεόχρους,

ααν&οχόμη, μιχρόμαατος, έτων δέχα έννέαδός τε,

Παρ&ένυς ωραίγ Βριαψς ό" Ιπποδάμεια 355

Μαχρά ίην, λενχή, μελανό&ριξ, ρνλαέ&ειρος,

Καλλίμαατος, ίδ' είοτολος, ενρις, χαλλ1πνρψς,

Φαιδρόν μειδιόωαα, αόνοφρυς <5' ιίδετο εμπης.

Έν δέ Μένητος ίην γννή, ός βααίλενε Α(λέγγιο».

Είχααέτου πραάτον δέ χρόνον τότε τηνδε ίοϋσαν 36ο

Άίαχίδης άπάτερ&εν Άχαιων χάοχε&εν ο'ιχοι-

01 δέ βαρνφοονέοντες Άχιλλεί άγριάααχον.

Και τότ Όδνσαεός Άτρείδην πρααίειπεν 'άναχτίΡ

Άγνώσαεις, τάδε δή Παλαμήδεος εμμεναι εργα;

Ός σα σχηπτρα παρείρεται ηδ' Άχιλψ διδίαχει ΐ 305

'Μλ' α/« αν βαοίλευε, άτάρ ΙΙαλαμήδεα πέφνον.
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"Λς φάτο ονλιος άνηρ, τωδ' εψετ,νδανε βον/.ή.

ΚαΙ δη Τροία χατεσχε&ον, ωπερ ιειπον γράψαι,

"Οσοα χεν αν Πρίαμος Μαλαμήδεϊ γράψε φιΐονντί

570 Αυτάρ έπει γράψαν , Παλαμήδεος εν>ή ε&εντο,

Αμωα δολώσαντες δώροις Παλαμήδεος έσ&λον-

ΚαΙ τότε τόνδε ίίγονοι παρά χλιαίας, «ιό Αίαβον

Μηχαρ Ιλεπτολεαν δη&εν χαλέοντες ρέξαι,

Χωρίζονοι δ' ως απ Άχιλληος μεγα&ίμον.

Ζγο Οντος δ' αίι προαέειπε παρ' Άτριίδαισι μολήσας•

Ε'ι μέν μηχαρ έλέπτολι δίζηο&', 5ίτριίαη•ε,

ΕιοΊ τοι Αϊαντες δοιοϊ, πολιών ΰλετηρες•

Ει δ απ εμόϊο χερών άλλο πυ&είσχετε μηχαρ,

Αντίχα Τροΐη έτοιμος εμω ίνΐ μι'ιχει χέϊο&αι •

38ο Λςφάτο, οΰδ' έγίνιοοχετά δήπροέτευξανέχεηοί

Αντίχα γαρ δη ψεύδεα γράμματα, έξαγαγόντες

ΙλΙάσιν αυτόν εδηοαν , Ελλάδος ώς προδοτηοα,

Καδδέ Μυχηνα~οι χτείνονοι Κεφαλληνές τε,

Βάλλοντεςλι&άδεασιν δ δ' ϊαιενε τανταπιφανοτιιιη•

585 Χαίρι, Άλή&εια χνδρή • πρό&ανις γαρ έμοϊο.

'&ς δ μέν εχ&ανεν, άλλοι δ' αΰ μϋροντο

Αχ"αιο\

Σιγίι, πάντες δειδιότες χόλον Άτρεΐδαο,

Οΰ γάρ 9άπτειν εΐα ε, οΰτ' αρα δάχρυα λιίβειν,

Φάς -&άνέειν τον &άψαντα χαϊ αχλαυστον εσεο&αι.

390 Λϊας δ' ώς ενύηοεν Ιϊα~ρον τόνδε πεσόντα"

Εγγΰ&ι γάρ Σαλαμίς τε χαϊ Εύβοια, των πάτραι •

Ο'ιμώξας μέγα :<ιΛ αορ ελχνοας παρά μηρον,

Βαίνε μίοον ΤΙαναχαιων , εν δε χέδαοσε βοληας,

Αντός δέ χλαίευχίν άδινά , πιαών παρά νεχρω,
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ΊΕν δε χόμην προ&έλνμνον τίλλιν , άπύ χρατός $$5

ελχιον,

Θάψε δέ τον φάέων , χλαύσας άέχητι άνάχτοη:

2ίλί ητοι μοοφήν τοϋδ' ανερος έξερεείνω.

Μαχρός, λενχός ίην, ξαν&ό&ριξ, πιναροχαίτης,

Μαχρόψις, ραδινός, οοφίης ί<5' "Αρηος νποδμώς.

Αων&οχόμης δ' αρ' έών χαταείδετο πινυοοχαίτης, 4οο

Οννεχεν ονχ άλέγιζε χομάων ονδέ βλαχείης,

Άΐ£ αρ ενι χονίτβιν άρήίον υπνον ίανεν,

Μελδάμενος πολέμοιο, λόχων τε φαλάγγων ιε,

Λαων &' , οί οι εποντο , οπως οώοιτο ίχαστυς•

ΤαΖτα γάρ οι ψνχης δόχιε χρείσσω χομέων τε. *°•>

Τόνδ' Όδναευς ίχτεινε δόλοις, χτερίίξε δ' νρ Αίας,

Ι0Α2Ϊ. ΤΖ. ΑΝΤ.
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ΤΑ ΚΑΘ ΌΜΗΡΟΚ

ΤΑ Ό Μ II Ρ Ο Τ.

Άρχη των ' Ομήρου παρά τον Ίωίννου Ιν ον

τομω Ιχίο&ίπων.

Αυτίίρ έπεί τόγ αχοναιν Άχιλλεός ο/3ριμό&ιφ<Η,

'ΐΐς Βριαηίδος είνεχα τοιάδε 'ίργα γένοντο, >

Λάχρν» μεν Παλαμήδια, τίρ δ' ίφέηχιν Άχαιοίς,

Αυτός δ' αύτ ~άπέπαναε μάχης πολίμοιό το πάμπν

5 Προς δέ γε λοιμόν Άπόλλων , ιμλιος μέγας, τρη.

Θνηαχονδ Αργείοι, Παλαμήδιος ουχ 'ίτ' ιοντος,

"θς λοιμούς [ιε] πρόφαοχε χαί ιελ&εαίήρια τοί'τ«>ι

Τρωις δ' ως ϊμά&ον λοιμόν τε χύλον τ Άχιλτ/ι•

Ονχ 'ίχι πόργων ίνδο&ι , ουδέ ποληος ίμιμνον,

ιο'Λλλ' αρα προφρονέως , πνλίων πετάααντις όχΐ,α^

"Αχρι νεων χατεβαινον , ίδ' Άργιίους έδάίζον

Οι δ' νρα δαμνάμενοι λοιμω χαί χείρεαι Τρώων,

£ξαπάταιοιν όνείρον πανσνδ!>) έχέοντο,

Τρωαίν ίναντίβιον πολιμ'&ιν 'ιμείροντις.

ι5 Σπειααμένοιαι δ' ϊδοξε δύο προμάχεα&οα

απάντων,
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"Ος δ αν νιχηατ), Έλίνην φορέειν οόν εταίρου •

Έχ δ' ϊ&ορ εχ Τρώων Πάρις , Άργείων Μενέλαος •

'ίΐς Πάρις ψτή&η δε Τρωες ορχια χενον. ,

Αντίχα γαρ Μενέλαον Πάνδαρος εμβαλεν ίω%

Ουδ' ίίαβεν χϋδος, δόξης δ' άπόιρξεν ίαντόν ' αο

Τον μεν γάρ Μαχάων ίήαατο, φαρμαχα πάααων,

Τρωαί δέ χαίΤροίχ χαί Πανδάρω επλετο πημα,.

Τόξα γάρ• οί ερίοντι χαχάγγελος ηλν&εν αισα,

Άοτήρ παμφανόων, σημα πολέμοιο, χομήτης, ι

Ά&ηναίη •-Ομηρου, τήν ρα Ζευς προ'ίαλλεν. α5

Έν~ δέ ΘενΪΊχλλήλους ώρων ηματι χείνυ>,

Όχρνόεις Κράνος ήδέ τε "Αρης δβριμό&νμος,

Ο'ί ρά τε δόξης αίζηους ποίέμου άπόερξαν,

Αυτοός δ' αϊ χατέπεφνον, νφων δέ πόληας περααν,

ΕΧχεν έπ ηματι χοίω άριστεύαν πο&έοναιν 3ο

Οιε Χρονοχράτορα &άτερος &άτερον ποιήσες

Ην αρχήν οπάαας, η οίχοις αντιάυειεν

"Η &άτερος &ατέοον ήε' ΚρόνοςΉελίοιο,

Λς τότε ειοορόωντες Τροίτ) χήδεα τεϋχον.

Αντίχα γάρ ωρονσιν Άχαιοί τε Τρωές το 55

/Ιλλήλοισι μάχΗι'ιαι, πυχνά δέ πίπτε χάρηνα.

Αντίλοχος γάρ 'ίπεφνε Θαλναιάδην Έχέπούον,

Αγήνωρ δ' 'Μλΐψψ'ορα Τρώ'ίος εχτανεν άνήρ•

Αιας <5' <ιΰ Σιμοείσιον ΆϊΟεμέδην ένάριξε•

Αενχον <5ί Πριάμοιο πάϊς νό&ος "Αντιφος είλε. 4ο

Αημοχόωνια <5' ίν•^ρατ Όδνααεός Ααρδανίωνα•

Εχ ύέ βίου Ααναον. άπαεραε Α)ώρεα Πείρως.

Τοϋ δέ Θόας ' ΑίιοΛυς έν α0ρ1 &%,μον άπηνρα*

'ίΐς των μαρι αμένων Αιομήδ,ης ίν&ορε μέοοον

Β α



20 'ΙΛΑΝΝΟΤ ΤΟΤ ΤΖΕΤΖυΤ

45 Τεύχεοι λαμπόμενος πνρί τεχνηεντι άφλέχτω •

Ονχ οίον φλογέεαχε Σνρηχααίοιο χατόπτρον,

Τω φ' Αρχιμήδης φλόγα είλχνσεν ψλίοιο,

Πρησε δέ Μάρχου Μαρχέλλου νέας Αινεάδαο

Ού τοίον Αιομήδεος εφλεγε πνρ από όπλων,

5οΆφλεγέως άμάρναοεν άπαοτράπτον υελάεααιν

Οιά τε Σείριος αοτήρ αχίλαχος 'Λαρίωνος, .

Τοίον τεύχεαι λαμπόμενος μέοον ίν&ορε χάρμης.

Φηγέα δ' αυτε πρωτον έντ)ρατο, νια Λάρητος,

Ός ρα τέχνης πνριεργέος %δεε δαίδαλα εργα.

55 Τούς ίερηας'Όμηρος'Πφαίατοιο χιχλήσχει•

Οντος μέντοι ένηρατο • αυτάρ οί αλλοι Άχαιοί,

ΐ4τρείδης'Οδίον'πέφνεν,,Ιδομενείς δ' Ιίρα Φαίοτον,

Παρ δέ Σχαμάνδριον ιίλεν άχειριχόμης Μενέλαος.

Μηριόνης Φέρεχλον, Πηδαίον δ' αυτε Φυλείδης,

6ο Ενρύπνλος δ' Άγήνορα τόν Λολοπίονος εχτα,

Τον ίερηα Σχαμάνδρον χάλιον, ίχ&νόωντα

Άργνρέχς δίνχαιν έπ' εύρύτον ποταμοίο.

Πάνδαρος αν Αιομήδεος ωμον χραϋσεν εν Ιω.

Καί τύτε Τνδείδης Τρώεααιν ολι&ρον έψίει•

65 Κτείνε γαρ Άστόνοον χαΥΤπήνορα, ποιμένα λαΖ»,

Παίδας δ' Είρνδάμαντος , "Αβαντά τε χαί

Πολίειδον.

"Εχτα δέ Φαίνοπος νίούς, Εάν&ον τ' ηδί Θόωνα,

Παρ δ' αρ Έχέμονα χάί Χρόμιον, Πριάμου

τιέφνεν νιας,

Συν αρα Πάνδαρον όρχααφάλτην, ήπεροπηα,

70 Προς δ' ετι χείνον, τον τέχε Βονχολέων Αγχίαης,

Λίνείαν, άπάραξε βαλών λί&ω δχριόεντι.
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Τ6ν δε ψυχης επι&νμίη εξεαάωαε φνγόντα

Νηω & $γα&έω πανδερχέος ηελίοιο'

'Έν&α έ Τυδείδης χατυπάζων έχβαάαοχεν

Είχε γυναιμανές , ονχ ετι άντιάαειας χάρμης• γ5

Οντάααι ου ενεχα φήμιξαν χέίρ' Αφροδίτης,

"Οττι μιν Ιααύμενον πολέμου άπέπαυαεν έρωης.

Καί τότε Σαρπηδών Τρωας μαχέια&αι ίγειρτν.

Πρωτος δ αυτ Αγαμέμνων -Αηίχόωντα ϊπεφνεν,

Αινείας δέ Κρή&ων Όραίλοχόν τε χατέχτα, 8ο

Τραύματ αχεααάμενος, τάτε Τ'υδείδης προ'ίαψεν,

Καί νυ χε χαί ΜΙνέλαον άντιόωντα χατέχτα,

Ει μη Νέστορος υιός, αρηίος ωχα παρέστη•

Αίνείας δ' υπαέτρεαε, τοι δ'• ί'λον ανίραί άρίστους.

Ατρείδης μεν πρωτα Πυλαιμένεα βαοείηα, 85

*Αντίλοχος δέ Μνδωνα χατέχτανε, λαί τυχήσας•

Έχτωρ δ' αυ, αόν αρηί, ίω πολεμήτορι •&νμω,

Πρωτα Μενέα&ην τε χαί Άγχίαλον σοραράγιαεν

Αίας δ' "Αμφιον, νΙόν έξενάριξε Σελάγου,

Λντία μαρνάμενος Τρώων χαί Εχτορος οιος. κο

Σαρπηδών δέ Τληπάλεμον χατενχρατ Άχαιων,

'Πνορέτ) χομόωντα, υίόν ψιλον Ήραχληος.

Καί νύ χε σνν δ' αύτω ψυχήν εχάπνσαε χαι αυτός,

ΤοΊο από ζάοντος βλη&εις εγχεί μαχρω ,

Άίί' ου μόρσιμον ην • ταί όλέ&ριον εχψνγεν ημ αρ. ^5

ΕνίΡ Όδνσευς Ανχίοισι χαχάς πότιχηρας ίαλλιν,

Κοίρανον αίτάρ Άλάατορα χαί Χρόμιον χα•

ταπέφναρ,

Αλχανδράν &' "Αλιόν τε χ^οήμονά τε Πρύτανίν «.

Έχτωρ δέ Τρηχόν τε χα\ Οινόμαον κανΟρέστψ,
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»οο Τεύ&ραντ ηδ' "Ελινον χαι Όρέαβιον έξενάριξεν.

Αλί' οτε χαί Περίφαντα ίω &νμύ άρεί πέψνεν,

Τυδείδης, ίππους έλάαας, πέλας ηλν&ε τοίο,

Τρωσε δ άρ' ες χενεωνα άρψα μαιμώωντα,

Τρωες δ' ώς ονν είδον πληγην χαίρών ονσαν,

ιοδ Σμερδαλέον ομαράγησαν, επέβραχε δ' οΐρεα "Ιδης,

Τοίος γάρ τε εμελλιν άνήρ '&ανέειν παρά μυ7ι>αν.

Αυτάρ έπεί Τυδείδον Ά&ηναίη τϊ χαί "Πρη

Εχτορος Αρεα &νμόν ΐπανααν δηιότητος,

ΙΊόαφι &εων Τρωές τε χαί Άργείοι εμάχοντσ.

Ι ιο Ου γάρ εχον μένος'Εχτορος, ουδέ δόλους Λιομήδεος,

Αλλ άδόλως εμάχοντο • πέφνον δέ Τρωας Αχαιοί

Αϊας μεν Τελαμώνιος Εύοώρου Άχάμαντα-

'Αξνλον ηδέ Καλήσιον είλε πάίς Τυδηος, .

Αρηαον δ' Ενρϋαλος χαί Όφέλτιον ίξενάριξεν,

ιι5Αϊαηπόν τ ιδέ Πήδαοον, νίέε Βονχολίωνος.

Πιδύτην δ' Όδναείς το χοί Άστύαλον Πο-

λνποίτηρ,

Άντίλοχος 3* Ανληρον, Τευχρος δ' αυχ Άρετάανα,

Αηίτοςαΰ Φύλαχον Βοιώτιος 'ίχτανεν ηρω^,

Εϋρύπυλος δέ Μελάν&ιον, Άτρείδης δ' "Ελατο»

πέφνε

ιαο Ήδ" ουπερ Μενέλαος ελε ζώοντα Άδοηστον.

"Εχτηρ δ' αυ&' Έλένοιο ψραδαίς πότε "Ιλιον ?)λ&ι,

Πόρτιας έξερέων δυο χαί δέχα φέξαιΆ&ήνχ.

Τνδείδης δ' εαπείαατο Γλαύχω Ίππολ<ίχοΊο,

Χάλχεα δ' οπλα ιψειψε χαί ι•ίλετο χρίαεα τοίο.

\ιϊ>Ζευς γάρτε φρένας όλβιοδώρον χνδ'ανε Γλανχον,

"Λς χεν άύ χλέος άφ&ιτον ϊαται ξεινοσννάων.
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"Εχτωρ δ' ως ίπέτειλε Τρωάαι ρίξαι Ά&ήνι),

Βη φ' ίμεν δτρννέων χαί ϊίλέξανδρον πολεμέζειν.

Αυτός δ' <ίνδρομάχην τε χαί νίέα Άατνάναχτα

Άρτιψρόνων πραπίδων άγανοίς βονλεύμααι &έλξας )3θ

•Ράιτ από πτόλιος σνν Αλεξάνδρω ποτί χάρμην.

*£?&' άρ 'Αλέξανδρος μεν ϊπεφνε Με-

νέα&ιον ιγχει,

Έχτηρ θ' Ήιονηα, Ίφίνοον δί Γλανχος •

Αιας <5' έχ προχλήσιος'Έχτορι δηριν δρίνας

Νιχήαας νίχης• ίριγη&εος έίλετο δωρα, »3ϋ

Λ'όίτα βδος μεγάλοιο, τά οί τότε δωχεν Ατρείδης. *

Λ οχέτλιοι μέροπες, χαχοφραδέες άγριό&νμοι,

Οι τήχόυς μεν τίετε ιίδωλ 'Εμπεδοχλείον,

Χωλοός τε ρναοοίς τε παραβλώπάς τ' δφ&αλμω

Άνέρας ημι&έους δέ τοίοις τίετε δώροις, ι4ο

'// βύος η οίος 5) ΰρη&ος μελέεααιν,

Οισι χαμέ χαί αχων δειδίαχετο ονλιος άνήρ,

Ιίι πριν εγώ &ήτενσαι χατηφων Ίααάχιος,

"ΙΙΪ? αλοχος χείνον περιχερδής , άγχνλόβονλος

/ίειδιδτες άχήν ά/ίρωχον, χαλλιέπειαν ]45

Τίμων δ' ηφρονίοντες, ααοι τοις αίαχεα ησαν,

Αεπροί, ψεδννχάρηνες, ά'ίδριες, αχ&εα γαίης,

Ο'ύτιχα ίτ). πεί&οντο παρά χρνφίοις λεχέεαανν, •.

. Οίδ' ως αλλοι άνχναν&' οί περιώσιον αο&τν,.

Και εαΆλνί πιρ έόντες, οωφρααύντ) ί' ου χράίαμιν, ιί>ο

"Αλλά νν τοίσ» Αίχη χα» ίστάτιόν περ άρήξει,

Αυτάς ί' αν αλέσει, πολνεόνους, χλεφιγαμοίοας,•

Χρναόχερώς τε πόαεις, οί λώ'ία ονχ δρόωντες,

ΤΙει&δμενο* δολίχαιν ,ίαίς εχίόναις όμολέχτρ<Ης} -



24 ίλαννοτ τοτ τζετζοτ

ι55 Τούτων μέν χνδαίνονσι χρνφίους όαριοτάς,

Και λεπροός περ έάντας, αίδριας, αχ&εα γαίης'

Άνέρας ημι&έους δ$, άριπρεπέας περί πάντας

Και γενέι) χα\ είδιί ηδέ λόγοιαι χαί εργοις,

Ούνεχεν ου χαχοί είσιν άτίονα' άφρονέοντες.

ιδο'Λί τότ Άτρείδης, ουδέ νόαω ραατίων άλλους,

Αίαντα ταύροιο βοός νώτοιαιν ετίμα,

"Εχτορα, μέρμερον ίχ&ρόν, νιχήσαντ ενί χάρμτ).

Άντήνωρ δ' Έλένην ψάτο δουναι Τρωας ΆχαιοΊΐ

Μη δ' ειχαία μάχεα&αι, 'όρχια δηλήσαντις,

ι65 Αωρα δ' Αλέξανδρος φάτο, ονχ* Έλένην άπο-

δοϋχαι.

ΊδιΛον δέ Τρωες επ Άργείους έφέηχαν,

Ειπέμεναι τάδε, ως τε νεχρούς έάαειαν &άφαι.

Οί δέ τάδ' ουχ 'ί&ιλον, αμφω δέ νεχροός χτερείξαν.

Και νηων ϊρνμα, πνργους, ποίησαν Αχαιοί,

170 Νέατορος εν βούλαιοιν • δ γαρ περ\ οιδε ναησαι.

Ζευς δέ τότ ονρανός, άργνφέας νεφέλας ατνφιλίζων,

Βρόντα χωόμενος , χαχά δ' Άργείοισιν έδείχνυ.

Κυδιόων δ' άγόρενχ &εοίς χρατερώιατος είναι,

Ο'ΰνεχεν ονρανου ίν χινήσει πάντα φορΐίται.

ιη5 Άργείοι δέ Τρωαιν υπέτρεααν ηττη&έντες.

Νέστορα• δ' "Εχτορος εξεαάωαεν αναξ Αιομήδης,

Κτιίνε γάρΈχτορος ηνίοχον ταχόν , Ίίνιοπηα.

Αυ&ις δ' αυτ' 'Αγέλαον ίκιφνε τάφροιο όρούσας,

Αίετόν ως ένόηαε νεβρόν ρίψαντα εραζε.

ΐ8ο Πέφνον δ' αλλοι αλλους Άργείων βαοιληες•

Τεϋχρος δ' αυτε δέχα χτείνας τόξριο βαλών ....

'Τστάτιον βλή&η λί&ω "Εχτορος, ιχ&η δ' ες νέα:.
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Τρωες ί' Άργείους ελαοαν παρά τάφρον Αχαιών.

Άλ£ οτε τους άπέπαναε νύξ άνδροχτααιάων,

Καίοντες πνρά φενγειν άπάεργον Άχαιοός. 1 85

Χίλιω %ν πνρά, πεντήχοντα δέ ανδρες 'εχάατχ.

"Ι1ς εφύλαααον Τρωες• Άχαιοί δ' αυτε δαμέντες

Πρέαβεαι Πηλείδην λιτάνενσν ' ά 0° αυτ άπίειπεν.

Τυδείδης δ' Όδυαευς τε χατάαχοποι ήχον Τρώων,

Κτείναντες δέ Αϋλωνα, δυώδεχα Θρίρας, 'Ρηαον, 190

Αύτις υπέστρεφον , •ίππους 'Ρήσον τοίο λαβόντες.

Αυτάρ έπεί άγνον έξεφάνη φως Ήριγενείας,

Πολλοίς χρείωνΆτρείδης χαταέχτανε Τρώων.

Και τότε τον άπέηανσε Κόων , δορί χεΊρα τορήσας,

Σώχοςδ' αυτ Όδνσηα, τον Αίας• εξεαάωαεν. 3 9&

Αυτάρ Άλέξανδρος χεραελχές τόξον έρίων

Τνδείδην βάλεν ήδέ Μαχάανα Ενρϋπυλόν τε.

Νέστωρ δ' ώς ψορέεαχε Μαχάανα ιητηρα,

Πάτροχλον ηχεν'Αχιλλεός εξερέοντα, τίς εΐη.

"Ος δή Νέστορος έχ χλιαίης παλίνοραος δροίων, 200

Εύρυπύλου βεβολημένου αγριον ΐλχος άχείτο.

Τέίχος δέ Τρώες Λαναων ελον, οί δέ φέβοντο.

Τους δ' Ένοοίχ&ων Άργείους εαάωαε Ποσειδων,

Πολλά δ' άπ άμφοτέρω&ε χαρήστα πίπτεν ϊραζε.

Και τότ' Άτρείδης χαί Νέστωρ αύν τρανματίαισιν 2οδ

Ές πόλεμον χατέβαινον έρίβρομος ύ(<ι γάρ ίωή.

"Ηρη, λεπταλίος δ' αήρ πνρόεις, άνορούσας,

Κράαιος, Άφροδίτης, παντερπία χεατόν έλοΐσα,

Όμβροφόρων νεφελων άνεμώδεας νλααεν ορμάς,

Είδαρ ι3' άν&εμίεν ποιηνρόφον έξεφαάν&η, »ι°

Ώάμηαν δ' ον χατάεσχε, μετάτροπος η&ελε δ' ειναι,
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Τοΰνεχα λά&ριον "ί% χοίτην φημίξαντο,

'Τπνον δέ Ζηνός. Νίχων δέ Τρωας Αχαιοί,

Αίας δ' "Εχτυρα χάρμης παϋαε λί&ου υπ έροιης.

»ι5 Κραατνοσόντ) δέ ποδων Αοχρός Χχτανε νήρι&μορ

οχλον.

Αυτάρ άρα Ζευς εγρδμενοςχαχά τενξεν'ΑχαιοΤς.

Έχτορα γάρ ι' ανέγειρε βεβλημένον, α)μ έμέοντα,

Ός πολέας δλέσας νέα πρησε Πρωτεα)λάου.

Καί τοτ Άχιλλευς Πάτροχλον ήχεν άμϋναι *ΑχαιοΊς

»αο Ος ποίίας δλέαας, Σαρπηδόνα τε Αιός ιάόν

"Χατατον αίτός ύφ' "Εχτοροί ίχ&ανεν άνδροφόνοιο.

Αυτάρ δή Μενέλαος χρναοχόμην χατίπεφνετ

^ ΪΙονχολίδην Εϋφορβον, Άβαρβαρέης φίλον υιόν.

Άργαλέου πολέμου γεγαντος δ' άμφι Πατρδχλω,

«5 Αντίλοχον πέμπονοιν Άχιλληί έρέοντα.

Ός δέ γι λνγρην αγγελιην τοίην έπαχοίισας,

Ήίεν ές πόλεμον χαί ηγαγι νεχρ&ν ίταίρον.

Ταϋτ αρα μηνις Ι'τικξε βαρύφονος Αιαχίδαο,

Ήν Παλαμήδεος είνεχα μήνιεν Άργείοισιν

■3ο Τΐ)υπερ Όμηρος ίφηαεν ου ε'ίνιχα είπε γενέο&α»)

Ούχ έ&έλων Ααναοίς χαχόν αίνχος τοίον ιάψαι)

Ου χάριν ουδ' έπέεασιν εοίς νμνηαετνν άνδρα.

Ταϋτ αρα μηνις ίτενξε μέχρι χαί Πάτροχλον ε'ιλεη

Αυτάρ έπεί βαρύμηνιν ι>ίανσι χδλον Πηλείδης,

»55'Ατρείδηι ίσπείαατο• ουν <5' οπλα χρναεα τεύξας,

"Ηίεν εις πόλεμον, πολέας δέ Τρώων πέψνεν,

Αίνεία δέ χαί Έχτορι φύζαν άναλχίδα ηχε.

Τους δ' αλλους έδάϊξε παρά Ξάν&οιο ρέε&ρα,

Ιίοινην <5' αρ' Πατρόχλον ζωντας δνοχαίδεχρ ιίλι*.
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'Λς ογε τούς εδάίξε παρά Εάν&αιο φέε&ρα. 24ο

01 δ' αλλοι έδνοντο πού πτόλιν ενδο&ι τείχους,

Έχτορα <5' οίον μοίρα πυλάων έχτός εερξε •

Τον δ Άχιλεός χατέπεφνε χαί αρματι έίλετο δήσας,

'Ανδιχα δ' εξερέοναιν^ οπως &άνεν αρεί "Εχτωρ.

01 μεν γηρ προπάροι&ε πνλάων φααίν όλία&αι, ι>ύ

Άντία ΙΙηλείδαο δα'ίφρονος όρμήααντα,

Πληγην όβρφόεαααν επ' άοφαράγοιο λαβόντοι.

Των <5' αξ>α &νμός άγηνωρ ονχ επέεααιν ίπείχει,

'Λς αντααταδίτι Πηλείδης Εχτορα πέφνεν.

Άλ£ αρα χαρτερό&νμον αμαζόνα Πεν&εοίλειαν ^5ο

Έρχαμένην φάαχονοιν έηι Τρώισσιν άρηξαι.

Ννχτός ανά χνέψας έξελ&ών "Εχτωρ ιοϊ] ναήντα•

Άνδράοι ούν δλίγοις δέ πόρον περόωντα Σχα*

μάνδρον

"Εχτανε Πηλείδης , όπιπτεύαας εν ξυλόχοισιν,

Ήοϋς δ' αίτι πρ& ίίστιος έχ δίφρου ϊλχι ποδοΤίν, 255,

Πηων ηδέ φίλων προπάροι&ε χεδνων τε τοχηων,

Τρώων Τρωίάδων τε ίδί χλειτίόν επιχούρων,

Οί μέγα δή γοάααχον άπο πυργων άρόωντες.

Τόαοον δ' αυτε πολύ&ροος οίριτο τόίοιν ίωή,.

"Λς οιωνοός ψρι εν ταναϊ) δονέεα&αι ι6ο

Φριχαλέην δειαάντας έρίβρομον αγριον οϊμην '

'Ρίγια δέ χλάγγαζον ένηερίοις οτομάτεοοιν,

'ΡΙπζ ένί πτερύγων φριχώδεα, δοΐπον ίίντες.

Γη&όσννοι δ' ετέρω&εν Άχαιοι άντεπίηχον.

Καί τότε Τρωες χλήίναν "ίλιον ηνεμόεαααν. Λ^

Άλ£ άρα χα\ μορφήν χλντοϋ"Έχτορος έξιριείνω• ,

Ψελλός ίην( ψς •τε, μέγας, μέλας, όμβριμόφωνορ,
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Είίριν, ηύγένειος, άλό&ριξ, χνανέ&ειρος.

Τοϊος έών πέαεν, ηχαχε δ αντε Τρωας ίιπαντι,

270 Πηλείδης δέ ΪΙάτροχλον εάν χτερείζεν εταίρον •

"Λ&λους αυτε ί&ηχεν, άε&λοϋαι χαί ίίε&λα,

"Εξοχα Πριαμέδαο χεχαρμένος"Εχτορος οΐτω,

Ον εχε παρ χλισίχαι δνωδεχάτην έπί ηω,

Νεχρόν άειχίζων ως γαρ Αιος η&ελεν αίσα.

2^5 ΔλΧ οτε δή τρις χαί δεχάτη &έλεν ϊλ&εμεν ηωί,

Αυτίχ αρα μέγαν ονρανϋν ώραε φερέσβιος "ίίοη,

"Εχμονος άχαμάτοιο έν'ν γόνον έμπεδόμοχ&ον,

Τψον υπερ γαίης ίξ ώχιανυίο φορε1ο&αι•

Νύξ <5' άέχοναα &εά χρονίϊς απέβαινε χελεύ&ου,

28ο Οψομένη Τιτηνας άμειδέας ηερόεντας•

Ηώς δ αύτ ανέβαινεν απά Κρόνου ές Λιος ονδας.

Εχ&ρα γάρ άλλήλοιοιν άνάραιος επλετο τχοιν,

Ονδέποτ' είαορόωαιν, άποστροφέοναι δ' όπωπάς,

Ονδέπο&' εν μέγαρον χατέρνξεν εις εν ίούαας.

285 Οννεχα Νυξ χροχάπεπλον έγείνατο Ήριγένειαν,

Η δέ χαλιφρονέονσα αείρεται είδεί χαλω.

Ονδ αρα &ρέπτρα δίδωαιν άμείλιχα ωαπερ έώχει•

Οργι) δ αμφοτέρτ)αι πανάγριος εμπεαε τοία.

Τοννεχα Νίξ χατέβαινε πού Κρόνον ηερόεντα,

290 Κούρη δ Πριγένεια Αιός έπέβαινε μελά&οοις.

Σνν δ αρα' Ηελίοιο άλιτρεφέος ο&ένος ην

Ηλν&ε χνδιόων πίίαι μαχάρεααι φαείνων.

Λαίννντο γαρ χατά δωμα Ποσειδάωνος αναχτος.

Γή&ηααν δέ &εοί χαί ίαν&εν τόνδε ίδόντες.

3φ Και τότε μεν Πρίαμος, &νητων πανάποτμοι

απάντων,
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Έχ χονίηί άνεγείρει . *πτΙ χ<*τά Ϊ>ΐνος ίπι0^ν'

"Εχτορα μνρόμενος ηνν γΛνον Άοτυάναχτα.

"Ηιτεε δ' έί&ίμιν» /»«« ν1έος ανδροφόνοιο •

'Λδε /αρ °» *«"ί<*« πε?» οΙί μεΜεααα>έ*όλμα,

'Βί χάρη ρνααο&Μ "Εχτορος άνδροφόνοιο, 5οο

Ήέ χαί αίτόν ^ερσίν νττ' Αιαχίδαο δαμηνα*.

Παίδες δέ *<»'Τρω£ί ίρήη>Ρ" ϊ»^» ^ί^ω>>.

'Ω.ς δ' είδον 6φ»αλμοΊς δεξιόν αειτόν δρνιν,

Είαααν έλϊίμεν , ημώνους ζεϋ&ν *α*>')'??•

Τΐδ' ίηί Έχτορέης χεφαλης λυτρα ^χαν, ιΜνκί 3ο5

χ^μον απειρεαιον, ϋχα ύέ χρνοοίο τάλαντα. _

Χαίκίτο Τρωίάδων πνλέων πετάααντες οχηας,

Παναυδίΐ] γοόωντες πρδ Πριάμοιο εβαινον.

Αυτάρ έπεί γοδωντες 'ίρχεα τάφρου ίβησαν,

Ααοός μέν ποτί πόργους τρέψε βίη Πριάμοιο, 3ιο

Μουνον <5' 'ίδαίον λάβε" ήμιόνων έλαιηρα.

Ός δέ γυιοτρομέων τ'ε χαρηβαρέων τε χάρηνον

>Εν χονίη χεφαλήν μεμορνγμένος είνεχα πέν&ους,

Οίχτρ Ζλοφνρόμενος πεζή χατά ο,μον εβαινε.

Τουδε Πολν&νη παίς, άγλαόν ειδος εχονσα, 5ι5

Χειρ ίχε δεξιτερήν χαί έπορ&εύεοχε πορειην.

Συνδέ οί Ανδρομάχη έπιέσπετο δαχρνχέονσα,

Νηπιάχους έρίοναα ροωνταί "Εχτορος νιας,

Αοώ άδείφεώ, Άστυάναχτά τε Ααοδάμαντα.

Οΐδ' οτε δή χλισήσιν Αχαιων μιχ&εν ιοντες, ο2ο

Άοηίους λιτάνενσν ίνί χονί•ι)σι πεαόντες, ^

Πειαίμεν Α'ιαχίδην, 8φρ' "Ε«ορα λύ<η, αποινων.

Καί τότεηραλέοι βααιλψς 'ίρνξαν Αχαιων

Όμματα, πάρ Πηλείδον άοίλέας εισαγαγονπς.
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325 Τους ωχτειρεν 'ιδων, εί χαί μάλα χαλχιό&νμος,

Οίχτρά χυλινδομένους γε παραί ποσί μνρομένους τε.

Πρωτα γάρ οί Πρίαμος χυλινδόμενος προαέειπε.

"Οβριμι Πηλείδη μεγαλητορα &νμόν έπίαχες,

Αίδεο δ' ούροαΊωνας οί πεψ, πάν&' δρόωαι'

33ο Φιίδιο μοί γήρως, λενχύχραά τ' αίδεο χαίτην.

Οιχτειρον μί γέροντα βροτωνβαρύποτμον άπάντοη:

Πεντήχοντα μοί υίεας είλες χαρτερο&νμους,

Άλ£ ού τόοοον φίλεον οίά περ "Εχτορα <5ίον;

Γουνονμαι νεχρόν οντα τάν"£χτορα ίίαον άποίνων,

335 Μή δέ ρέ&η δροοάεντα παραί χνοιν ωμά βάληα&α.

Αος δί Τρωάαι Τρωαί τε οφρα ε πέν&ον ένείχω.

Τοία μεν οί Πρίαμος προσεφώνει Ααρδανίδης

Αίτάρ ίπειτα δάμαρ χλντοϋ "Εχτορος ίπποδάμοιο,

Πνχνά μάλα οτενάχοναα χαί ααπετα μνρομένη γι,

3ίο Ηχα παραχλίνααα χάρη χαριέν τε πρόαωπον,

Αιπταλέοις μν&οιοιν ελίααετο άνδροφυνηα, /

Καί μιν λιοοομένη πρααιφό>νεε ίίγριον ανδρα •

- Αιαχίδη μεγά&νμε, •&εων έπιειμένος είδος,

ϋίχταράν μρ, ίίναί, χαί ορφανα τέχνα τοχηος,

34δ"θί χλίος ην Τρώεαοι, τόν εχτανες 'ίγχεϊ &νων.

Οϊχτειρον παοων βαρνδάίμονα &ηλυτεράων,

Πι πόρεν υλγεα λνγρά &εων νόος ούρανιώνων,

Ανγρά χαι οτυνάεντα χαί ι'υοομένοισιν άχοναα*•

Αλλά-τίη οοί ταντα άχηχεμένη έρεείνω1

3ίο Οίχτειρόν με, αιή£, χαί άι άροιυς εί τελ4&εις περ.

Αόςνέχνι'Έχτορα, δϋς μαι, όπως τάφου άντιβολφτι

Επτά πρίν μηι άδελφειόν*• ε'ο&λόν τε τοχηα

Κτείνας^ ού δ'ενάρίξας, αόν δ' ,ά'ρα τινχεαι &άψα;,
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Ου μέν λύτρα λαβών, σννδ' αντ άρετήν άναφαίνων.

"Ην χαι νΰν, "//ρωβ, έηί "Εχτορι δείχνναο αμμι, 355

Τ/αιοί δέ τοιο δέμας έπί δώροιαι χαρίζεν,

"Οφρα 2 τνμβενσωαι, μέγα περι σημα βαλόντες,

Σης άρετης τόδι τεύξαντες χλέος νστατίοισιν.

'ίΐς φάτο λισαομένη έο&λή π.άίς Ίίετίωνος.

Έχτορίδαι δ' ετέρω&εν δάχρνον άγλαόμορφοι, 56ο

Μητέρα δαχρνόιαααν λιααομένην όρόωντες,

Μνηαάμενοί τε τοχηος, 'όίΡ "Εχτορος ουνομ' ίιχονον,

ΙΥηπιάχων βλεφάρων δέ περίφρονα δάχρνα χείτο.

Λάμνα δ' αρ Λ'ιαχίδαα νάον χαί άμείλοχον ιμορ.

Τους γαρ όρων έλέαιρε χαι ίνδο&ι ίείρετο &νμω, 365

Ευγενέων γαρ δάχρνον αγριον ίίνδρα δαμάζει.

Χροηί δ' ίρεν&ιόωντι χαί άχροος εμΦαεν ωχρος,

Λάχρνα δ' αο χατέχρυπτι χα* έν βλεφάροιαιν

ι ίδάμνα.

Ιίέρι εμπελάααε νεφων πνχνότης άπροόπτων, >

Τόνδε τε ωχ' άπέχρνψε χαί ϊοβεαεν είδεος ανγην, Ζηο

'Λχριόων δ' όράαται ϋπαί νεφέων εριδούπων,

Όμβρον αγων άλίαατον έηί χ&όνα χαλχο&εμε&λον

"ίς δ' άνέμου βρομέυντος άπήλαυεν αγριον ίίμβρον

. Λς τότε ωχριόον χατεφαίνειο χηρ Ίχιληος,

> Σινγνά δέ λειριόειτα έείδιτο ομματα τοίο, Ζγ5

Πέν&εί τειρομένυν πιρι πέν&είΈχιοριδάων"

; Λάχρνα δ' αν βλεφάρων χαι έπεαονμεναπροχέεα&αι

Θνμας άπεοχεδέααχε χαί α}όλα μήδεα φωτός.
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'Λς δ μεν έν βλεφάροισιν εοίς έπί δάχρυα χεϋ&ε.

58ο Παρ&ένος άβροχίτων δέ Πολνξένη εννεπε τωδι+

Ποοοίν έπ' ευτραφέεαοιν ελιοοομένη περιπλέγδην •

•Λ Άχιλεϋ, έλέαιρε χαί αγριον ητορ έπίσχες•

Αχδεο τόνδε γέροντα, έμόν γενέτην βαρνηέν&εα,

Οίχτρά παραί προπόδεαοι χνλίνδεται, εατι δέ άναξ,

385 Γυία ϋποτρομέοντα παλαίχρονα, τοϋδ' έλεαίρων

'Τιέα χαρτερό&νμον άφ "Εχτορυι λϋαον άποίνων,

Αίαον άποίνων"Εχτορα, πρύςδέ με λάμβανε δούίην,

Σΐ^σιν ενί χλιαίχαι παρ αλλαις δμωίάδεααιν.

Λς φάτο μειλιχίοιαιν δδυρομένη περί χηρι.

3<}ο Τους δ Αχιλεός έλέαιρε, γέροντα δ' έλάζετο χειρός,

Καί μιν έφεδριάααχεν, ίπ ήρέμά δάχρνον εΐβων.

Πολλά παρηγορέων δέ χαί ιϊδατα πείσε πάααο&αι•

' Ος δέ επεί&ετο, δαίτα δ' ελάμβανε, είτε χαί αχων.

3ίλλ' οτε δή δαίσαντο περί ξενίαισι τραπέζαις,

3<)5 Εξέ&ορε χλιοίης Αχιλευς; Πριάμον δ' απ απήνης

Χρναον άρ εΙλε χαί αργνρον'Εχτορέων άπό λίτρων.

Ί&λλα δέ δωρον εδωχε Πολνξένχ οί'χαδ' άγέα&αι,

Μνημα γάμοιο εοϋ χαί Άχιληος μεγα&ύμού.

Ου γάρ οί ελπετο •&νμός από πρδ γάμοιο δαμηναι,

4οο Τήνδε τε αήματι τοίο υπ αορι &νμόν δλέα&αι.

Αλ£ οτε πάντα εριξε χαί "Εχτορα &ηχεν άπήντι,

Πρετο ^αρδαι'/ωνα• Πααημαρ φύλοπιν ίοχωΐ

Εχτορ οπως γαάοιεν άταρβέα δαχρνχέοντες.

Αυτάρ έπεί εαάχονσε χαί οί υπέσχετο πάντα,

<ο5 Ανίος μεν χλιοίην εις ίν&ορε δίος Άχιλλευς.

Τοι δέ ποτί Τροίην άδινά ατενάχοντες εβαινον.

Άλλ' οτε δή Τξοίη&ιν έφαίνετο χνδιμος "Εχταρ,
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Νεχρός επ απήνης περάων Σάν&οιο ρέε&ρα,

Πρώτη Τρω'ίάδων Καασάνδρη ψοφάς Ιδοϋοα

Κόσμον απαντ άττο χρατός ί'χευεν, ελναε δέχαίτας. ^10

Πάρτη δ' εν&α χαϊ εν&α ίλιαοομένη περί πύργονς,

Πνχνά χόμην τίλλοναα τοϊον έπήρχετο μΐ&υν

Τρωϊάδες βα&ύχολποι Τρώων τ ά'απετα φύλα,

Γλωσσά πολνσπερέων τε δορυχλντών επικούρων,

Αεϋτέ μοι Ιχ πνλέων τε χαΐ έχ πύργων όρόωντις, 4ι5

Πέν&ος αλαστον τοϊον ένϊ φρευϊ ΰέυΰε έ^αιν.

"Εχτωρ, ος πριν ΐρύετο "ίλιον άγλαόπνργον,

Ήδ' άλόχους Τρώων χιδνάς χαϊ νήπια τέχνα,

Ος χϋδος Τρώεααιν εην χλντοίς τ επιχούροις,

Αίματος εξ Άργιίον Τρώων γαΊαν ΐρεύ&ων, 4ιο

Ου χλέος δ' άν&ρώποις ονδ' νστατίοιοιν όλεϊται,

Ρΐεχρός έπϊ Τροίην ί'π' άιήνης έρχεται, οΐμοι.

"&ς η μεν ατενάχιζε &εοπρόπος εχβοόωαα•

ΑαοΙ δ οί μεν 'έβαινον επ άχροπόλιιπερι πύργονς,

Τληοίπυνοίτε γέροντες, γρα'ιαΐ δ' αντ έπίτοϊοι, 4ϊ5

Και χοϊιραι χαϊ νύμψαι, παιδογόνοι τι γνναϊχες.

Άλλ οτε πΐη&ος 'έβαινον έπεατείνοντο δε πύργοι"

Μητράαι δ' ημ* ανέβαινε κατ^φεα νήπια τέχνο:

Άρτίπυδος βάσεως τρομερόν γόνν δινεύοντα•

"Αλλα δ3 ΰπαϊ μαζοϊαιν, ϊμίρετο δε χαι ταϋτα. 43ο

ί/2? οί μεν περί πύργους βαίνον δαχρνχέοντες.

Οι δ' άλλοι έχέοντο πανιλαδόν ϊξω τείχους.

Και τότε Τρω'ίάδων βααιλή'ία φίλα γνναιχων }■

Αμφ Έχάβην άγέροντο χαι 'ίατενον ά'λλο&εν ίίλλη.

Αγχίαου Αγαμήδη, άδελφεή Αΐνείαο, . •, , .•, 435

Φρόντις, Άβαρβαρέη, Θεανώ, Κλντίοιό τ αχοιτις

ΙΟΑΝ. ΤΖ. ΗΟΜ. Ο
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Λαο'&όη , Οΐνώη , αλλαι Τρωϊάδες τε.

Νίμφαι τε Πριάμοιο ευγενείς πάρα πϊίααι,

Συν δ' Ελένη τανύπεπλος εφέοπετο δαχρνχέοναα,

44ο Τέτρααι συν τεχέισοιν, Άλεζάνδροιό γενέ&λης.•

Βουνίχιο, Κορί&γ τε χαϊ Άγάνω Ίδαίω τε.

Καασάνδρη δ' ίχάτεο& 'Μχάβης χαϊ Λαοδίχιια

Τήνδε ποδοσφαλέονοαν άειροΰααι χατά χόαμον,

■Ήδέ μεν οία νέχυςχάρη ημνεν εν&α χαϊ ΐν&α.

445 ϊ% δ' άντε προπάροι&εν νιίες ΐνδιχα βαίνον •

Λΐναχος ήδ' "Ελενυς, Πάμμων, "Πάρις, 'Αντί-

φονός τε

' Ιππόθοος, ίίγά&ο>ν τε Πολίτης Λη'ί'φοβός τε,

Συν δ' άρ' ιίγανός Τρω'ίλος αϋτ' έπϊ τοΐαιν έπηεν,

Ο'ϊ φϋγον Αιαχΐδαο βίψ; ζωον δ' άχρι χαϊ τότε.

45ο Οίος άπην Πολύδωρος νήπιος, ων ένϊ Θρήχτ;.

01 -δ' οτε δη πέλας ήσαν απήνης Έχτορέοιο,

Πάντες έπ* άοχεπέες χιχϊ άχρήδίμνοι χατέπιπτον,

Μυρόμενοι γοόωντις, άνέρις ήδε γνναίχες.

'Λς Ύρώων βααιληες μνρόμενοι στονάχιζον,

455 Ές πεδίον χαταβάντες, ο&ι νέχνς "Εχτορος ηεν.

Σϋν δε μέγας άπα πύργων ωρτο γέρων άλαλητός,

Νηπίαχος δ' ετέρω&εν επέβρεμεν άπλετος αυδή,

Τοϊςδ' έπϊ &ηλνς όμαρτη αλλο&εν ϊαχε χρανγή.

Στέναξαν δέ πολΰ&ροα 'έ&νεα πάντ έχιχονρων.

ίβο'Ίππυι δε χρεμέ&οντο πανείχελα δαχρνχέονοιν.

"Ημερα δ' αυτέ χτήνεα, οασα βροτων ίποεργά

Πάντγι έπεατροβέοντο, άτνζόμενα γόω ανδρών.

Βόμβος δ* ην αυτών ώς μνρομένοιαιν όμοιων.

"Ιαχε χαϊ Σχάμανδρος, Νίμφαι τ εβραχον'Ίδης»
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"Ελλη δ' αύτ έβόηαεν ίπέγρετο βόμβος άπάντη, 465

Πέν&εί δ' εν νεφέεααιν έδνσατο Φοίβος Άπόλλων

Ήρέμα δάχρνσε και Ζευς, μύρε δέ γαία πελώρη.

Αέίααν δ όσοοι ϊααν απάτιο&εν αγάατονον ήχήν,

Τύααος δουπος ϊην, δ Μέτων όπάοον γε άείδει

' Τοτατίοις γεγάμεν ένί ι'/μαοι τίρματι χόαμου • 470

Επτά &εοί μεγά&νμοι οταν Κρόνου οίχον •ίχωνται,

' Τδροχόον , αχοτόεντα• δονήσει δέ Κρόνος αυτους,

Κινήσει δ' αρα πάντα , /Ιιός βααίλειαν άείρων,

Πάντα χαταχρϋψι) δ ενι αχλν'ί ενρυβερέ&ριο •

Τόαοος μνρομένοισι Τρωαι δοϋπος επηεν, ^η5

Ίόααη δ' αύ μαχάρων ιαχη γένετ ηματι χείνο*.

Καί νυ χε νύξ χατέμαρψε Τρωας δαχρνχεόντας.

Καί νύ χε δή πυλέων έχτος χατά όπνον ΐλοντό,

Τιλλόμενοι αμφ' "Εχτορα, το'ιον γαρ πο&έεαχον.

'Αί£ αρα μιν Πρίαμος ποτί Τροίην ώραε νέεα&αι. 48ο

Αύτάρ έπεί έαέχυ&εν έπι πτόλιν άμφί τε πνργους,

Κοσμήσαντες εύ Εχτορα εν λεχέεαοι τι&έντες,

Έννημαρ γαάααχον , τοί δ' αρ' άγίνεον ΐιλην.

Άλ% οτε δή δεχάτην ετέλεαααν πάντα παρ' ηω,

Πολλοίς έν φυλάχισσιν άτειρέα χαλχόν ϊχοναιν 485

Έχτος τείχους χαϊ πτύλιος μέγα οοψα χέαντες

'Ες χάπετον χατέ&εντο πελώριον "Εχτορα δΊον.

Γα'ίαν δ αυτε χέαντες πολλήν ϋψόα' ίίειραν,

Καλά δε λα'ίνεα ποτί τύμβον αγάλματα &ηχαν.

• Τέλος των Όμηριχων.

- 0*
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ΤΠΟΘΕΣΙΣ

ΤΛΝ

ΜΕ Θ ΟΜΗΡΙΚΩΝ.

Λύτάρ έπεί ποίησαν νφ "Εχτορι οαοα ίώχι>,

Αντις υπό πτόλιν ειοβάντες δαίααντο άνάγχτ).

Κλεί&ρα δ' έπί πίλων βάλον, ευ δ' έπέ&εντο

όχηας,

//ρτννοντυ δέ πνργους εν χρατερ^αιν ανάγχαις,

5 Έλπόμενοι χείρεασιν υπ Άργείων όλίιο&αι.

Τοίαι δέ μνρομένοισιν άγαοτόνον είνεχα

πάτρης,

Ήοί ένί τριτάτχ άπό Θερμώδοντος ίοίιαα

Ιίλν&ε Πεν&εαίλεια, χόρη μεγά&νμυς ' Οτρήρης,

Ηϋ/ενής τελέ&ονσα 5ϊμαζονίδων βαοίλεια.

ιοΉλν&ε δ' ως δ Κόίντος εοίς έπέεααιν άείδε>

Οννεχα ην χάαιν εχτανεν Ίππολίτην ένί &ήρτ),

Μίοος αλενομένη, δνσχαίδεχα δ' αλλαι εποντο.

Ύαυτα μεν ω <5' δ Κόίντος ίοΙς έπέεααιν άείδει.

Ελλάνιχος, Αύσιας δί χαι αλλοι ανδρες άγανοι
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Φάν, ενεχα σφετέρ-ης αρετής έπιήλυ&ε Τςοίχ, 1 5

Κΰδος αεξήααοα, όπως τι γάμοισι μιγείη.

Ταίς γαρ άπαίοιδν έατι παρ άνδράαι βημέναι ευντ),

£1 μη μεν πολέμοιοιν άριατήσιασιν νπ' άνδρας.

Τώς μεν Πεν&εαίλειαν ϊλ&εμεν ο'ίγ ερέουαιν.

Τοϊ ό*3 υπό δώρων Έχτορέων ερέουαιν ίονααν. »ο

Πυθομένψ μύρυν "Εχτορος αψ έ&έλειν νποιίχειν.

Τήνδ1 δ γέρων Πρίαμος χατέρνξεν ένϊ δώροις,

Πολλούς άνδρας ΐχονσαν από Σχυ&έων χλυτοτδξων,

Πεζούς Ιππηάς τε άρηϊφίλους ΐί γνναϊχάς.

"Ηγαγεν δτραλέως χαϊ ένδυχέως φιλέεαχιν. α5

Αλλ οτε δή επέφαινε γυνή χατά Τρωίον αατν

Πάντες όμως [ Τροίης~\ έξέχυ&εν αλλο&εν άλλος,

θαΐιμα γαρ ε'ιλεν απαντάς αρηϊφΐλοιο γνναιχός,

Τηνδ δ γέρων φιλέεαχεν ένϊ μεγάροιαιν ίοΐσιν.

Αΰτάρ έπήν πολλοίς ένϊ ημασι &νμόν έτερψε, 3ο

'Ρωαε δέ 'ίππων γούνατα χαϊ μένος οι οι εποντο,

Λή τότ' ε&ώρηξε λαούς Τρώων τε χαϊ αυτής.

Ιατατο ό" Ιν μέσσοισιν άλίγχιος αντα &εοϊσα>.

Τρωιαδες δ° αρα πάααι ενχετόωντο γνναϊχες,

Μχτορος έσ&λοϋ ποινητιίράν τήνδε γενέα&αί 35

Άργείονς δλέαασαν επί δίνησι &αλάοσης.

Καϊ νύ χεν έξαπέφρνε τελέσφορον ενγμα γνναιχών

Πολλάχι γαρ πάρελαεν Αχαιούς χΰμααι πόντου.

Αλλά Κρόνος χαλέπτριεν άάσχετος άγχυλομήτης,

Ος υπ' Άχαιΰν Τροίη εμήδετο λνγρόν ίίλεΟρον, 4ο

Ος χαϊ την άπόεραεν έν εγχεϊ Αϊαχίδαο,

Καϊ χρατερήν περ εονααν, άμαιμαχέτην τε γυναίκα*

Ηιοι γάρ τότε ϋωγήξααοι λίών τε χαϊ αΐιητ
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Τρο'ϊάδων πνίέων έξέασυτο •. χαίρε δέ Ιαΰς,

Αί> Λ? ειδον χατά χόσμον έπι ατ'ιχας όπλίζονααν.

Και γαρ οίατοφόρονς παρά δεξιόν ΐρχος εηχεν,

Όπλίτας δ' ίχάτερθε, αιδήριον 'ίμμεναι ερχος.

Ιίρξε δι τοίοψόρων ανδρών Πάρις ηδέ Αυχάων,

Προς δ Ελενος χαι Πάμμων, Ίππόϋοός τε άγήνωο.

5ο Λήίφοβος δ δπλίτας αγε Πονλϋδαμας, Άγά-Οων τι,

Αΐααχος, Αντίγονος, Ποίνήτης, ηρΰς <5' άρ άγανό;

Τρώ'ίΙος , Αινείας δ' Ιππή'ία τάγματα ειχεν.

Ασπίδες δ•' «ι/ άραςον χαΐ ϊγχεα χαϊ τρνψύλειαι,

Αυγή δε αεΧάγιζε, αιδήρεος ϊατενε γαία,

£5 Οπίων υπ άράβοις χαϊ ϊππων χαρτερογουνων.

II δ «ο εν ίππήοιαι μετέπρεπε τάγμααι μέσαον

Καλή Πεν&ιοΐλεια, χάρη μεγά&νμος Ότρήρης}

Αργυριον &ώρηχα πανάατερον ενδεδνχν'ία•

Καπι δε της έπεχιιτο χόρυς Χι&άδεααι φαεινή,

6ο Μαρμαΐρονσα λνχνχσι χαι άμί&ΰοοις ερατεινοϊς*

Αυτάρ γωρντοι δαφίϊ χαΧοϊ, φαρέτρη τε,

Χρΰαεα λαμπιιύωντα επάρμενα τήδε γυναιχί.

Προς δέ αάχος βριαρδν έπέην Χαιήν χατά χείρα•

Εν δ άρ' "ην Αρης χαι Ερως χαϊ Πεν&εαΙΧιια.

65 Μάρνατο δ' άντε "Ερως ΐδ' Αρης περί τηςδε

γνναιχός,

Και γραπτοί περ ίόντες ζώοις δ' αυτέ έίχτην.

Ητοι γαρ μεν "Ερως χούρην ψάτο ε]ναι έεϊο,

Αρης δ αυ 'ετέρω&ε' μέοη δ' έπεΐαχατο χούρη,

ΚάΧΧεϊ χαϊ εντεοοι διαχριδόν αστράπτοιαα.

γο Τξί δ άρ' "Ερως χόρυν αρπάζων φιλέεσχεν όπαπήι/,

"Αρης δ' αυ ίτέρωθεν εχΐνεε χρατα πνχάζω*.
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Τοίη οι έπέην ααπις λαιήν χατά χείοα, - •

Αεξιτερϊ; δ' ϊχε ψάαγανον ιίχελον αοτεροπχαιν.

Μζετο δ' έν Ίππω χνανόχροί άγχνλοδείρω•

Του δ' από χαιτάων χνανόχροος ιίδιτο αίγλη. •]$

Ος χούρην φορέων ιυιιδέα χαρτιρό&νμον,

Κνδιόων άφρίαοχεν , απ ομμαοι ηυρ άμαρύααίυν,

Ουδέ πατιίν έ&έλενχεν έαι χ&ονί άτραπτητόν,

Ι4λλ' άρ' έπ' αί&ερίην έβιάζετο οιμον όροϋειν.

Χαίρε δέ Τρώίος έαμός ταύτην είοορόωντες• έο

Άργείοι δέ φίλον χηρ παχνώ&ησαν ίδόντις.

Τριχ&ά δέ χύσμη&εν χαί ονχ έ&έλονιες άνάγχτ)•

'Ήτοι μεν [γαρ] Μενέλαος, Τεϋχρος, Μηριόνης τι,

Συν τοις χαί ΆρχααχίδηΛ παϊς άγχνλόβουλος.

™Εν{Ρ αρα πάντ ϊχιοχον οίστοφύρων αϊζήων. 85

Αίας δ' αυτ έχόρνααεν λαους άαπιδιώτας,

Τϊέατωρ % Ιδομενεός χαί Ίάλμενος ηδ ' Αγαμέμνων.

Ίππηας δέ Μενεα&εός Αίσχιδάα βίη τε,

Τυδείδης δέ χαί αλλοι επίδμονες ίππααννάων.

Τώς δ' ίίρα χοσμη&έντις επνχνώααντο φαλάγγας <ρ

Εν έναρηράμενοι• την δ' ου χατέαχε&ον ίμπης.

Ταί μεν γαρ νεοτενχέες άδμητές τε έόντες,

"Ιπποις χαρτερογούνααιν εζόμεναι μιγάλαισιν,

Πρός δέ γε Πεν&εοίλειαν , έήν βαοίλειαν , όρ&ντες,

Ευο&ενέως έλάανααν «ηί στόμα χαί στίχας ανδρων, <)5

Αργειους πυλντειρέας έν δεχάτιο ένιαντω;

Αργαλέτ) ίαχί} χαί ίππείχ έν έρω!),

Αόνρατέτ) τε πνχνώαει χαί βελέχαι χαλάζχ

ΙΙααν, άπά δέ λόχους χέρααν, άπό & 'ίππεον ελην.

Και τότε τούς έδάίζεν άάσχετα Πεν&εαίλαα, ιο•
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Και οοοι οί εφέποντο γννα'χες ηδέ χαί άνδρες.

Παν δ άρα νεχρων ίπληο&εν τότε Τρώίον οχιδας.

Τίς δ αρα γλωαο έρέ>ιαιν, οοοι τότε πέαον

Άχαιων.

'Ιϊς δ όπότ "ς άνέμοιο ίριβρεμετον βορέαο

ιοδ Εμπνεύσας αδόχητα έφέσπερα, χείματος ωρτ),

Πήγννσιν ίιδατα λενχά χαί είς χίονα μεταβάλλει,

Πάντη δ ίν&α χαί 'ίν&' έπνχαοσεν γαίαν άπαοαν.

Ώ.ς τότε Πεν&εαίλεια γννη, έπάελπτα φανείαα,

Όρμην ψύξεν Άχαιων , εαβεαεν δ' ϊνδο&ι &νμόν.

ι )ο Στρωαεδέ παν πεδίον νεχρων, μερόπων τε χαί ίππων.

Τοΰς δέ γε νυξ έαάωαε Ποσειδωνός τ' έπαρωγή •

II δέ παρά Τρώεααιν άφίχετο, χάρμα χίονσα,

Πολλοός Αργείων φνρέονσα χαί ϊντΓο) νεχρων.

31ς δ ίίρα τους έδάίξεν έπί τρίσιν ημαοι χούρη,

ιι6 Ννχτί σχνζομένους ποτί ρηγμένεαοι &αλάααης

Αλλ οτε Νίξ αχοτόεαοα τετάρτου ηματος ηεν,

Ευδε δί εν λεχέεααιν, ά/αλλομένη περί νίχης,

Ανριον οίομένη Άργειους πάμπαν όλέσσαι.

4ή τότ αρα Πριάμω χαί αυτή Πεν&εαιλείτι

110 Ηφ) ονειρον ϊηχεν άτερπέα δαχρνόεντα,

Πότμον έπεαανμενον μεγα&νμου Πεν&εαιλείης.

Πτοι γαρ Πριάμω ζώειν δοχέεαχεν έ&' "Εχτωρ,

Κονρης δ ειδος εχων χαί άρήϊος, ως πάρνς, ηεν.

Χαίρε δέ Πρίαμος χαί αλλων ί&νεα Τρώων.

ι25 Ί•0"^ αρα Πηλείδης χατέχτανεν ηντε πρόο&εν.

Πεν&εαιλείτ] δ' αντε έείαατο τοίος ονειρος '

Μητέρα της δοχέεαχεν όραν'^ μεγά&νμον Ότρήρην,

Αίζηώ μάλα χαλω τήνδε δοχοϋααν επεα&αι,
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ίννμφίω ηϋχόμω χμλλει χαρίτεσοιν δμοίω.

Ήδ' ε&έλεαχεν επεα&αι• άνήρ δέ τις αγριος αλλος ι3ο

Πίαοτ) έειδόμενος χροίην, δεινός τε μέγας τε,

Κρίίτα φέρων εχατον, παγχάλχεον ΐγχος άείρτοΡ,

Ιππω έφεζόμενος παναμείλιχα φνσιόωντι,

Αρπάαας προβέβηχε βερε&ριόωαι μελά&ροις.

Τοία τοίαι φάνει έπινύχτερα φάνματ' ονείρων. ι35

Εντ αν δ ιυχεανον απο ίσαντο Ήριγένεια,

Λίφρω έφεζομένη, τήνδ' ωχέες εϊρνον •ίπποι,

Λάμηος χαί Φαέ&ων , οί οι ζύγιοι τελέ&ονσιν,

Πήγαοος αυτε νεώνητος παρβορος ήεν.

Και τότε δή χούρη &ωρήσσατο Πεν&εαίλεια. ι4ο

Τηαδε χορναααμένης άπο χρατος χάππεαε πήληξ,

Σόν δ' ίππος χρεμέτιαι πανείχελος μνρομένοισιν.

Ταντα χορνσααμέντ) οι έφαίνετο σήματα λνγρά.

Είτε δέ Άργείοιαιν έείααιο ά'ντα μάχεα&αι,

Αίετος εν νεφέεααι πέλειαν τίλλε μεμαρπώς, 1 45

'Λς Άχιλευς τήν μέλλε δαίζεμεν όξέί μαχρω.

ΙΙιοι γαρ πολέμοιο αννεατωτος χρατεροΊο,

"Εμπεαεν Αργείοισι παρά !ϊάν&οιο ρέε&ρα.

Τ/ίδε γνναίχες 'έποντο άρήίοι άγχνλότοξοι,

Βάλλουααι βελέεααι• πολός δ' έπέην άλαλητάς. ι5ο

Π γαρ έπ ανδρας ελα τενχήτορας ααπιδιώτας,

Ιππηας δέ παρέδραμεν εγχιαι χνδος εχοντας.

Και τοι μεν μάρναντο αύν ηγεμόνεαοιν 'εοίσιν.

Ή δέ γοναιξι χα&ιππεϋααι έ&έλεοχεν ΐΊχαιους,

Λς χεν άποχτείνειε μέοον περι πάντας έλούσα. 1 55

Καί νύ χε πάντα τέλεααεν, 'όαα φρεαίν ελπετο ΐ)σιν

Εν&εν γαρ Αινείας είχεν •ίππιον ίλην.
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/Ιηΐψοβος δ' ίτΐρία&εν λαϋν ιχυπιδιώτην.

2ΰν δε Πάρις χλονέεαχεν ΰίστοφόροις αιζηοϊς.

ι6ο 01 δε χαϊ ονχ ε&έλοντες νπερ&ϋμως εμάχοντο

ΆργεΧοι Τρώεααι• παλαμναίη γαρ άιάγΧη'

"Ανδρών δ' Ιφθίμων χίφαλαι ποτέοντ' έπϊ γαϊτ).

Πολλών μεν Λαναων ϊδε χαϊ Τρώων μεγα&ίψων.

Ίΐ δε γννάϊχας 'έχυνσα άρ-ηϊφίλονς ελάααχεν,

\65"ΐΙς χιν ενιχλίίυειε, μέσω δ' ενϊ πάντας όλέσσ^.

Άλλ Άχιλεύς εφράσσατο, χείιης δ' εσβεαει■ δρμήν

'Ρ.ςγάρ μιν ίλάονααν (περχομένην τ ενόηαεν,

"Μστη ίλιχ&ίϊς εν πνμάτοισι λόχοι; άπο πρώτων,

Βαιοϊς συν Ιππεναιν άρηρόαιν εν ααχίεσσιν,

ι '/Ο'Ίΐλασεν αντιβΐως χατενάντιον άπροτιόπτίΛς.

Και ρα προεξελάων τοξαζομένην βασίλειαν,

Λεξιτερήν χατά ηλενράν δό/μιον υντασε δονρί.

Αιψα δ' άφ 'ίππον χάηττισεν εισέτι δ εμτινείεσχεν.

Καϊ τ>)ν μεν λΐπεν αί&ι, (η αλλάς δ ωχετο χονρας,

175 ΤαΙ όά μιν Ιππηες ε7π»το χαρτερόΰνμο*.

"Μν& ήτοι πένεν <Ιπηοθόη χαϊ Αντιάνειρα,

Τοζοφόνη δ * έηϊ τοΐσι &άνεν χαϊ Τοζοάνασνα,

Καλή Γωρντάεααα χαϊ Ίοδύχ-η, Φαρΐτρη τ?,

Ά)δρώ, ^Ιοξεία, Όϊστροφή , Αιδροδάϊξο^

ι8ο Προς ταϊς Ασπιδοχάρμη * * χαϊ ΈγχεσΙμαργος,

Κν'ιμις χαϊ θωρήχη, Χαλχάορ, Εΰρνλΰφη τε,

'Έχάτη, Άγχιμάχη τε χαϊ Ανδρομάχη βασίλεια.

Ταϊ μϊν '-ίμαζονίδων χοΰραι πέσον ίζοχαι άλλων,

Ηγεμόνες, βασίλειαι' πληΰίις δ' «σ.τίτ<% ι\ζν.

ι85 Τρϋιες δ' ώς υνν ειδον 'Λμαζοιίδων βασιλείας

Χιρσϊν Ϊ7ί Άργεΐων δαϊζόμενας βεγα&ΰμων,
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Ονχέτι &νμδν ίχιαχον ενϊ μελέεσαιν Ιοΐσιν,

Άλλ' ίππων εν γοΰνααι χαρπαλίμοις τε πόδεσαι

Φενγον άλλ$ άλλος, τοϊ δ'ε δίο)χον οπια&εν

Άργιίοι μιγά&νμοι• βαίιον δ' εν νεχνεααιν, 130

"Ειαοχεν άλλονς μεν σννέιλσαν τιίχεϊ Τρώωΐ',

Τους δέ τοι εζω τείχεος ε'ιλον ζωγρεί^αιν.

/ίάααατο δ' αυτέ εχαατος'Λμάζονας <)δέ χαι ανιών.

Αυτάρ έπει ιιιε'λκΛο μάχη πολέμοιο δαφοινοϋ,

Λντις νποατρεφ&έντες Πενϋεοίλειαν 'εώρων. ιφ

'/Ι δ' ΐτι άσπαίρεσχεν έΛ &ανάτοιο φυρ>]σιν,

Μαρμαίριαχε δε χάλλεϊ νατατα φνοιοωαα.

,Ονδ' ΐτι μαατόν έφαινε, χάρη γαρ εην Ϊτι άδμης.

3ΐίρειο δ' Λίαχίδης χαΐ ελίσοετο πάντας εταίρους,

Τϋμβον όπως τενξαντες επιχτερίωοι γνναίχα' ιαα

Σήμα δε πρώτον Θεραίτον γένετ ηέπερ' αυτής.

"Ητοι γαρ Πηλείδης μίριτο, ως επεωχει,

"Πβην , ηνορέην τε χαι έξοχα χάλλεα χοίρης.

Θερσΐτης δ' ίτέρϋ)9ε λέγ' αΧαχεα εϊνεχα τγυδι.

Ύόνδ' Άχιλενς χροτάφοισι βαΐών ίξείλετο &νμόν. αοί

Και τότε δη Τνδείδης, Θεραίταυ χολώδεις,

' Ρίψε ποτϊ Σχάμανδρον Άμάζονα Πεν&ιοίλειαν.

"Έν&αδε την λίπε ϋνμος εΑ ροΟίοιαι Σχαμάνδρον.

Ονδ' άρα Τρνφιοδώρο> έφανδάνει οια χα) άλλοις,

Σάν&ον έπί ρεέ&ροις ριφηναι Π$ν&εσίλειαν, 2»ο

Λίαχ'ιδα δ' ίρέει χτανεειν αμα χαι χτερεΐξαι.

'/Ις αρα πημα Τρωοιν επήλυ-θ'ε δεύτερον άλλο.

Άργεϊοι δ' 'έπνενσαν όϊζνρης από χάρμης'

Άλί αρα βαιδν ε'πΐ χρόνον έχτΰς άπέοααν ιαχής.

Μϊμνων γάρ πάλιν ηλν&εν Λΐ&ιόπω)> άπδ γαίης,
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Φοίνιξ, Πονλΰδαμάς τι, λεώς δ έφέαπετ άπείρων,

Πεζοί &' ίππηίςτι, οοος ψάμα&ος τε χόνις τγ,

ψιλοί όπλίται, πιλτοφόροι χαί αφενδονέοντες,

Φραχτοί, αφραχτοι ηίίέ Ταραντίνοι μεγά&νμοι,

ι2ο Αονρί τε μαρνάμενοι χαί τοξοδάμαντες επησαν.

Τοί μεν ίααν μάχιμοι, πολλοί δ' αρα χρειοδοτηρις.

Ιϊνχτί έπήλν&ον "Ινδοι άλμνρον οίδμω πλέοντες,

Τϊηνσίν δμοϋ χρναόν τε χαι άργνράν είσφορέοντες.

ΤοΊς δ' έπί νηες εποντο άπείριτοι• εν δ' αρα ηααν

2αδ Μαχραί,' φορτίδις, 'ιππηγοί, προς δ' αύτε πορεία,

Αλλα τε είδεα ναών ' τοί δ' άπέβαινον ώχα.

Τους δ' ου Τροία χάνδανε, οίίτ"αρα Τρώίον ονδας.

Καί τότε μεν φνλάχεασιν έεργμένοι εν&α χαί εν&α,

Αορπήααντες ϊανον πάνννχον νήδνμον υπνον.

ι3ο Άλλ οτε δή λενχόχροος ΐ,ρχετο 'Iίριγένεια,

Άνοτάντες φορέοντο • πολύ&ροος ωρτο μίνη.

Ιπποι δ αύτ' Άράβων έριαίχινις άγριου νμων

ψηχόμινοι χρεμέ&υντο , πελώρια γανριόωντες.

Αίτάρ έπεί Τροίη&εν άπο Πριάμοιο μελά&ρων

£55'Εχ&ορε Μέμνων δμβριμος νιός Ήριγενείης,

Φοίνιξ, Πονλύδαμάς τε χαί αλλοι χοίρανοι "ίνδων,

Λάρδανοι Τρωές τ ηδ' οαοα Τρώϊα φί'λα,

Ές πέδιον χατέβαινον οτείνετο δ' ε&νεα λαών.

"Ιίρως δ' όμβριμό&νμος εφ ίίρματι •ίστατο Μέανων,

ίΑο Πουλύδαμ&ς &' ίχάτερ&ι χαί αλλοιχοίρανοι"Ινδων•

Καί τότε χειρός πύγματι λαόν έχέχλετο Μέμνων,

Έϊ πάλεμον &ωρήαοεα&αι, άράβιζε δέ τεύχη,

"Ινδων είλομένων &ωρηααομένων τι τάχιστα

"Οπλοις νηγατέοιαι χαί άαπίυι τεαααραηλενροις.
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Άλλ' οτε δή &ωρήχ&ησαν Τρωές τι χαί αυτοί, 2ί5

Έαταοαν έν τελέεααι παρ ηγεμόνεααιν εχαατος.

'Αργιίοι δ' ετέρω&εν έ&ωρήχ&ησαν άνάγχτ).

Ευτ' αρα ηελίοιο μένος ένχίααεν άρούρας,

Σύμβαλον άλλήλοιαι, πολυς δ' ορνμαγδος όρώρα

Μαρναμένων άνέρων τέχνες δ' ίίρα πλη&ον απαντα 2όο

Φύρδην άμφοτέρω&ιν , έπ Άργείων μάλλισΤα.

"Ε&νεα δ' ίρρΊον "ίνδων χ Άρράβων μεγα&ύμων,

Πάντο&εν ίχχύμενα, τοί δ έν μέσω αλγεα πάαχον

'ΑργεΊοι, πολντειρέα δ' αυτων λύετο γοϋνα.

"Εμπης δ' , ούχ έ&έλοντες, υπερ ψνχης έμάχοντο. 25δ

Εϊαοχι γειαρότης μεν άνηρ επαύαατο πόνων,

Εχ δέ βόας ιίρότροιο έλύοαατο πολλά χαμόντας.

Καί τότι Τρώ'ίας ηδ' 'Αραβίαοα χαίρετ' Ένυω,

Παν γαρ Τρώίον ουδας Άχαιων ηλή&ετο νεχρων.

Κάππεαε γάρ πρώτιστος άπ' Άργείων βααιλήων 260

* * νεης χείρεαοι, χατεναντίον οιος επελ&ών,

Άντίλοχος μεγά&νμος, Νέστορος όβριμός νιός,

Τόν πάντες φιλέεαχον , Άχιλλευς δ' εξοχα αλλων

Οΰνιχα χραιπνός ίην, νέος, αλχιμυς, είδος άγητόρ,

Έν πινυττ) δ' αρα χαί μύ&οις προφέρεαχε γερόντων. 265

Τωδ' έπί αλλοι πέαον ηγεμονηες Άχαιων.

Και τότε δή πάντες νωτα Τρώεοοι βαλόντες,

Φύρδην ανγχλονίοντο χαί αψατι γοίίαν εδενον, ,

'Λς δ' οτε μιλτοχρόον από ονρεος ηνεμόεντος

Τανρό&ροος χειμάρρΌυς άαπέτω ερχεται ομβρω • ι 27°

Εαφορέει πέτρους μεγάλους χαί χάγχανον νλην,

Βρι&ύ δ' αρα χτυπέων λι&όχροο$ ϊμπισεν αγροις.

Πάντα δ' έναρπάζων φύρδην φορέαοι &αλάαοτ),
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Ζεύγεα, βοίς χαι δώματα προς δ' ίρα γειαροτηρας,

Λη5"Α.λλα τε 'όααα χίχησεν άμηχανίη δ' άγροίχοις.

'ίίς τοτ' αχαιοί φύρδην άτι Άρραβίων χλονέοντο.

Κνανέη δ' ίίρ' εν α'ίματι πάντη πόρφνρε γαία.

. Οί δ' ".4ραβες χατόπιν μεγάλω αεύοντ άλαλητω,

Ουδ' ετι μηχος εην, πάντες γαρ φείγον αχαιοί.

ο8ο Μοννος απ άλλων Νέστωρ Μέμνονος ηλν&εν αντθ>

Χ'ιίος άχννμενος• μέγα δ' ίατενεν ενδο&ι ήτορ.

Συν δ' ίίρα οί ό Κόίντος εην πέλας, ος επάχονα)

Μέμνων αααα ϊειπε γέροντ άραβ>)ίδι φωνί}.

Πεζός έγω τελέ&ων δέ, [Ιαααχίοιο φράδηιαιν,

ϊ&ί>"Ος μ άπο Βερροίας έριβώλαχος ι)δέ Σελάων

Πεζϋν επεμπε γένεα&αι, έμεν 'ίπποιο αμέρσας,

ίIς άλύχον βονλτισι ααόφρονος, ΐ) οί απαντας

Κνδχνι λεπροός τε χαί ϋαοοι νείχεος ν'ιες.

Οϋνεχα οί χαλως χατα&ύμια πάντα ϊριζον.]

290 Φενγον> ονδ' ίσάχοναα α Μέμνων έξερέεινεν.

Άλλ' οτε Νύξ δνοφερή γαίαν περιδέδρομε πάντ$,

Δηριν αίματάεαααν άμαιμαχέτου πολέμοιο

Παύααν, οϋχ ί&έλοντεςΆράβιοι ομβριμοι ν'ιες,

Ώ•χύαλοι δέ νέες φύγον'Πφαίατοιο δμοχλήν.

2$5 Αυτοί δ' Άργείοι δεινάς υπύ χηρας άλνξαν.

Ηνχτί δ' άολλέες ε'ίατο τενχεα πάντες εχοντες,

.Ειατο τεύχε' ίχοντες, ρπνος άπο τοΊοιν ίίλωλεν,

* "Αλλ' οτε δή χρνσό&ρονος %λν&εν Ηριγένεια,

Ανατάντες άέχοντες εριν ρν,γννντο βαρείαν.

3οο Μέμνων γαρ έπόροναεν , άλίγχιος νίεί γαίης,

Τνφωνι όλοόφρονι• ελπετο δ' οία έώλπιτ,

Αβγείους άπο πάντας όλίαααι ΐψατι χεινω.
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Λΐδι μεν ίφρόνιεν, ϊπΐ δ αρματι οξέα χΐιΐζοιρ

Κνδιύων ύύριοχιν, οπιαθιν δ' ϊαχι λαός.

Τόνδ' άρα Πηλείδης χαϊ άμαιμάχιτόν πιρ Ιόντα 3ο5

2τέρνω ένϊ ατιβαρώ χατιναντίον οΰτααιν εγχιι.

Ψυχή δ έχ μιλίων άποίοαυτο ηντε χαπνός,

Τοϊον Μίμνονίης χιφαλης μόρον εξερέοναιν.

ΟΙ δ' υίον Τίλαμωνυς άιίδουο' όμβριμόθνμον

Ληριν άμαιμάχεχον χαϊ σχέτλια 'έργα Ιδόντα 5ιο

ΙΖΐπεμεν Άτρι'ιδτι χαϊ άοιστηεοσιν ΆχάιωνΧ

' Τμείς μεν πάντες μετά 'έ&νια βαίνετε ''Ινδών,

^υτάρ εγώ χατεναντία Μέμνονος οίος επέλ&ω.

'&ς ειπών άνάειρε πελώριον νψοοε οάχος,

Τοϊο δ εν ώμοις χαλάν φάογανον ^ωρητο' 5ι5

^/εξιτερΐ] δε φέρων δάρν Μέμνονος ηλν&εν Ιίντα.

ΛΙίμνων δ' ως ενόηαεν,άφ'. άρματος άλτο χαμαζε.

• Σνμπιαέτην δ' άλλήλοιαι μέγα δ' εϊδιτο έργον,

Ουταζόντων αλλήλους, κράβιζε δε τείχη.

'&ς δε δύο ταύροι, παρ ύοιαχωηοι χολώναις, Ζζο

^Άγριοι άμφ' άγέλαις ίχάτερ&ιν δηριόωντες,

ΙΙρωτα μεν έχαταδόν άμφις "χαατος όροίων,

Ές στυφελάς πέτρως τε χαϊ ονρεα υψιχάρηνα,

Αλλήλους ποτϊ ταϋρειυν μό&ον ϊχχαλέονται,

Μυχτήρα πλατύν οϊξαντες, βαρΰδονπα βοίάντες■• 5α5

Αύτάρ 'έπειτ αλλήλους βάλλονοιν χεράεαοιν,

ΙΙχη δ αυτέ πελώριος ούριος έρχεται αχρας.

'Λς των μαρναμένων οάχεος από δοϋπος ορωρεν.

'ίΐς δε λέων Αίας έπάλμινος ασπίδα νΰξιν.

Ουδ' ετορεν χρατερύν οάχος, άλλ' αρα Μέμνονα 53ο

χλϊνει:
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ί

Αντάρ επειτα ίύν υάχος ΐψοσ αείρας,

Ι]ληξεν άναοχόμενος, έπέβρισε δ' οβριμον ανδρα.

Τοϋ δέ πόδων χητόπιο&εν έφίαπιτο δίος Ά/ιλλεύς

Κρνβδην δ' ανχένα Μέμνονυς ηλαοε χάλχεον εγχος.

335 Τύν δέ λίπεν ψνχή• Αίας δ' Άε Πουλνδάμαντα

ΊIγέμονα Φοινίχων τρέαααν δ' ϊ&νεα Ίνδων,

ΐΐς δοιοός βααιληας ίούς νεχύεααιν 'εαείδον.

Πίπτον δ' αν πολέες σωρηδόν άλλος έπ' άλλω,

Αυτοί δ' ίφ αύτων χαί Άχαιων χαλχοχιτώνων.

3 κ> φϊ£α γηρ είχεν απαντας ίωχμοίο χρατεροΊο. "

Ζωντες δ' έν νεχνιοσιν ίρητύοντο φέβεα&αι.

ΑργεΙοι δ' άρ οπισ&εν έπ' ίντεα χαλά λέγοντο,

Έμμενέως χτείνοντες, εως νύξ αμβροτος ηλ&ιν.

"Ορφνί) δ' αυτε ίοός ίχάτερ&εν αϊαντο νεχροός.

3*5 Μέμνονα δέ αμύρνχ τε χαί Άοονρίχ Φρνγανίδι

Α'ι&ίοπες ταρχύααντες &έααν άμφιφορηί.

•Ω,ς {/ρα Πουλνδάμαντα χαί νστερον αύτόν ενειχαν.

Τροήι δέ στοναχή Τι χαί ο!μθ>γή πελέεοχε.

Τρωες γαρ μεγά&νμοι , έιλμένοι ίνδο&ι πύργων,

'>$° Λνσπονέως στενάχοντες ίους γαάααχνν εταίρους.

Ουποτε δαχρνχέοντες έπ ομμααι δάχρνατέρααν,

Εχ δ ήί&ον αυ&ις πνλέων πετάααντες όχηας

Αήίφοβος, Πάρις ηδί Τρώϊλος ίπποχάρμης,

Ε&νεαι σνν πολέεααιν, ΆχαιοΊς ίίντα μάχεα&αι.

355 Τους δ' Άχιλεός ένέηχε ποτί Ζ&ν&οιο ρέε&ρα,

Κτείνων ίμμενέως• ώς δ' αν'τως αλλοι Άχαιοί.

Καί ρ' οί μεν ψύγον οβριμον εγχος Πηλείδαο

Αηίφοβος χαί Λύσπαρις• α')αα δ' είλε Τρώϊλον

"Ος πέν&ος Τρώεααιν έπ' Ίοον "Εχτορι &ηχεν,
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Ήνορέτ) χαί χάλλϋ ηδέ χαί άν&ιί %βης. 36ο

Άλλ' αρα χαί Τρώων βααιλήων φράζεο μορφην,

Συν τοίς χαί τοίο Τρω'ίλον ίπποδάμοιο.

"Ητοι μεν Πρίαμος σόνοφρυς ηδέ μαχρύρριν,

Γλανχιόων, πνρρόχρους, είδιί δ' ψν άγητός,

Εΰατολος , ευόφ&αλμος, πνχνάς δ' είχεν ε&ειρας. 365

Ή δ' Έχάβη• μελίχροιος εην , ενριν, ώραίη,

Ίίλιχίί] τελέχ, φιλότιμος, ησνχος ωυτως.

Άνδρομάχη ωααύτως , γοργη δ' η>', μισόηλιξ,

Μάχροψις, χαρίιοαα, παρηίδα είχε γελωντα. >

Καααάνδρη δ' αρ εην βαιή δέμας άνδροόμοιος, 370

Αενχοτέρη γλάγεος, πιριηγίας εϊχεν οπωπας,

'Ογχώδεις δ' 'ε'χε μαοτοός, μιχρόπος, ησνχος ηεν.

Της"Ελενος χάαις ευ&ετος ην, μαχρός, άρτιγένειος,

Αενχός, ξαν&οχόμης, μαχρόρριν, εϊδεϊ λενχός.

Νωτα δέ τοΐο ίαγεν ϋπήρεμα, λη&ε δέ πολλοός. Ζηΐ>

Αιμφοβος δ' άρ' ϊην ηβχ μέοος, ενρνμέτωπος,

Σίμαλος ηδέ μελάγχρους, ευωψ, ηνγένειος.

Αινείας δ' αρα βαιός, α,ταρ παχός, ενατη&ος ΐπλι.

Γλανχός, λενχόχροος, άνάφαλος, ενρνμέτωπος.

Αντήνωρ δέ μαχρός, ραδινός πέλεν, ηδέ γλαγόχρως, 38ο

Γλανχός, ρίνα φέρων χάμπνλον, ξαν&αέ&ειρος,

Τρώελος δ αυτε μέγας, ωχός ην, μελανΰχρως,

Εϊδιί δ' αυ χαριεις, δαουπώγων, ταναέ&ειρος.

Τόνδ' Άχιλεός χατέπιφνε παραί Σχαμάνδροιο

ροΐ>οιν.

Αυτάρ επει χαί αρη'ίον ειλεν μοίρα Τρώελον 385

Εγγός εην &άνατος Πηληίάδτ) Άχιληί,

"Τατατα γαμβρεύοντι παραιφαοίχσι Πριάμον.

ΙΟΑΝ. ΤΖ. Γ05ΤΗ. ' Ο
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"Ηιοι γαρ Πριάμου ποτί δώματα δως 'Αχιλλιός

Ήρχετο πολλάχι Πολνξένης έίνεχα νύμφης.

3ϊ)ο Την ον υπέάχετο δώαεμιν δφρα μό&ον άπολήΐβ'

~*Αλ£ οτε δή Τρωες παρά Θύμβρον'&ϋαν Άπόλλα,

"Ιδαιον πραέηχαν επ Αιαχίδην Αχιληα,

Ες νηόν χαλέοντα• ο δ' αιψα μάλα πι&ήσας,

Γυμνός ίων χαι αοπλος έπήλν&εν ίνδο&ι νηοί'.

Ζφ Αηίφοβος δ' αρα χερσί περίβαλε οία τε γαμβρόν,

Αύαπαρις αυτε μάχαιραν επήλααεν ϊγχατα φαιός.

Αντάρ ο, τοΊος Ιών ηρως πέσεν άφραδίτ)ααι.

'Λατε λέων πέσεν εις βό&ρον υπ αύτης έρίφοιο,

Ευτ αρα μιν παραπλάζονσιν &ηρήτορες ανδρες,

4οο ίΐς πέσεν άφραδίχαι πελώριος οβριμος ηρως.

Αίψα δ' αρ' είς πάλιν ίχ νηοϋ φεύγοντο φονψ;.

Τοίς δ' Όδνσεός ένόηαε ποτί πτόλιν ηιψα&έοντας

Τυδείδτ) δέ χαί Αίαντι ποτί μϋ&ον ίειπεν

Ηρώων οχ άριστοι, τέχνα χλατων γενετήροιν,

4ο5 Λείιτε ποτί Θ'νμβρην χαί αχέτλια εργα ϊδωμεν

Οϊμοι Πηλείδης παρά νηόν χάτ&ανε Φοίβου.

Πόλλον απεατι χρόνον, φεύγοναι δέ Τρώες ήι αοα•

'ίΐς δ μεν είπεν Όδνσαεός, τοι δέ &έοντες εβααοί

Άλ£ οίε δή χατά νηόν Θνμβραίυιο γένοντο,

4ιο Ενρον επειτ Άχιληα πελώριον εν χονίι/αι,

' Αοία&ια φνσιόωντα παραί &ανάτοιο πϋλιισι.

Τούς δέ 'ιδών δάχρνσε χαί νατατον είνεπε μϋ&ον'

Ώ. φίλοι, οϋτι τόοον ατενάχω &ανάτοιο τελεντη'

Ηβην δ' άν&εμόεασαν ίδ' ηνορέην έρατείνην,

4ι5 Ούτι τόοον ταντα οτενάχω, φίλοι, οίδ' άχάχημοι

Κοιναί γαρ μοίραι πααιν &ανάτοιο τελεντης,
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Πολλοί δ αν &άνον, οί μεν τοΊοι \ οί δέ τε τοίοι.

Άλλο τό μοι αχος, οττι με τοίος Αναπαρις έχτα.

Άλλ' νμείς Πατρύχλω με χαί Άντιλύχφ μεγα&νμω,

Έυ μάλα χοσμήσαντες, έπήν χατά μοίρα λάβροι, 42ο

~Χρναεον ές μητρώίον εν&εα&•' άμφιφορηα,

\Ω.ς αν μηδέ &ανών γε φίλων άπάτιρ&εν έαοίμην.

'Λς ειπών άπέπνεναε μέγα στέρνοιο φνσήαας.

Αίας δαχρνχέων νεχνν ωμοις άναείρας,

'Εφερεν ές χλιοίας , μετάπιο&ε δέ Τρωες εβαινον, 425

Τόν νεχόν έξ Αϊαντος άφαρπάααι Ιμμεμαωτες.

'Αλ£ 6 μέν εν χλιοίχαι φέρων λεχέεααιν εβηχε,

Κοσμήσας ονν απααιν ''Αχαιων ηγεμόνεααιν.

-Άλλοι δ' ωδ' έρέοναι• &ανόντα Τρωες ίπεαχον,

'Αργείοις δέ δόααν, λίτρα 'Έχτορος αν&ις ίλόντες. 43ο

Καί τότε τον χοσμήσαντες δίοι Παναχαιοί

"Εχφιρον έν λεχέεααι χεχαομένον εν χατά μοίραν.

Άργιίοι δ' ίν οπλοισι χεχαομένοι εατιχόωντο

Φαλαγγηδόν , πεζοί, πάντες δαχρνχέοντες.

Μονααι δέ ατονόισααν επέβριμον άπλετον ηχην, 435

Αύλοίς ί} φόρμιγξιν υδ' εν λ:χέιααιν εχειτο,

Άατράπτων εν όπλοιοι• τά γαρ περί φέρτρον 'ίχειτο.

Σιρωμνης δ' αντε πίλας βαοιλψς ησαν Αχαιων,

"Ιπποι δέ πρνλέων προπάροι&εν εοτιχόωντο

Άργείων βααιλήων, αντοϋ δ' αντ' Άχιληος, 44οχ

Κόομον υπανχένιον τιτμημένοι, εγγός έποντο.

Αρμα δέ τοίο φέρισχεν χρνοοϋν άμφιφορήα,

"Οοτεα Πατρόχλοιο χαίΆντιλόχοιο φέροντα,

Τω ίνί Πηλείδην &ήαειν έ&έλεαχον Άχαιοί.

Μνρμίδονες δ' ίχάτερ&ε μελάαπεπλοι έφέπονιο, 445
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Πάντες έη άσχέπεδες περι χόρααις τέφρας εχοντες.

Αηί'αδες δέ γνναίχες οσαι Τρώων χαι Άχαιων

Φέρτρον ϊσαν μετάπιο&ε, Βριαηΐς &' Ιπποδάμεια

Κλαίονσα λιγέως δονριχτήτη πιρ έοϋαα.-

45ο 'Αλ£ οτε νιαοόμενοι πού πνρχα'ί'ην άφίχοντο,

Έν δέ μέστ) νεχΰν ήρωες &έααν είο εταίροι,

Λντίχα Νηρηος χονραι μέγα χί'μα &αλάααης

Έξ άλος ηίξαν, μόρμνρε δέ πόντος άπείρων.

"Ηρωες δέ ψόβη&εν ' Αχαιοί τάαδε ίδόντες,

455 Τρέσααν δ' αλλί) α λίος, οπτ) νάος ωραεν εχαατον,

Έλπόμενοι Κρονίδην αειαίχ&ονα χνανοχαίτην

Ες γαιαν έλάαν περίδουπον ΐιρμα χαι ίππους.

Νέστωρ δ' αν χατέρνχεν, επισχε >; φϋζαν απάντων.

Ταί δ' αρα συν Θέτιδι παρά Σιγίίον παριοϋσαι,

46ο Κοψάμεναι μέγα τον νεχύν. ες βύ&ον αί&ις 'ίχοντο.

Των δ' αρ άναξύριδες χαί ηρώων περ έόντ>υν

Θείην έχ &εέων εύώδεα πνεϋσαν άυτμήν.

Πηλείδη δ' έπει αν χατέδαψε σιδήρειον πϋρ

Θηχαν σύν Πατρόχλω τε χαι Άναλόχω μεγα&ύμω

465 •Αργείων οι αριστοι Σιγείυιο παρ' αχρας

Χρύσεον ες φιάλην, χα&ύπερ&ε δέ τύμβον ετευξαν.

Εν& αρα Πατρόχλοιο τετενχατο αημα πάροι&εν.

Άλκ' >)Ίο> ύ'ίων χαι μορφήν φράζιο τωνδε.

Πτοι μεν Πηληος άγανοϋ φαίδιμος νίός

4-™ Ευμήχης, εό'στη&ος 'ε'ην , ^αριιίί περί πάντων,

Λενχός, ξαν&οχόμης, οϋλόΰριξ, πνχναέ&ειρος,

Μαχρόρρις, μελίγηρυς, χονρης δ' ιίχεν οπωπας.

Γοργος εην εν όφ&αλμοίς, έν δρόμοισι ποδάρχης,

Μαχρά, δ' εχε αχέλεα, υπό δ' εσπανε * * ίπήνην
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Πάτροχλος δέ προγάατωρ, ευπώγων, μεαοήλιξ, 4;5

εαν&όχομος πνρρύχροος, είδεί δ' ήεν άγητός,

Άντίλοχος δέ νιώτερος αλλων ηιν Αχαιων,

Ενήλι£,' ενσύχην, λινχός ίην, μαχρόρρΊς,

Γοργός ίν οφ&αλμοίοιν , άελλοπος, άρτιγένειος,

Ιϊαν&οχόμης, ενχαίτης, γλανχαί δ' ησαν οπωπαι. 48ο

Αυτάρ έπεί χτερείξαν τους δίοι Παναχαιοί,

"Οπλ' Ιάχιληος ί&εντο * * τόν αριοτον ίλια&αι.

Άνοτάντες Όδνσεύς τ£ χαί Αϊας δηριόωντο.

Χρησμοί δ' έχτιλίοντο, χαχόν δ' άμφαίνετο Τροίχ.

ΙΙαΊδες δέ Τρώων δονρι&ήρατοι ηααν Άχαίοις, 485

01 βονλι] Λανάων τούτοις χρίναντες αμ ίίμφω,

3ίεί Ααέρταο επήρατα ωπαααν οπλα.

Φάντες υπερ, Α'ι'αντα λνγρά Τρώεααιν έφάψαι.

Αίας δ' αντ' αχεί βεβαρημένος είνεχεν οπλων,

Ήλ&εν επί χλιοίας χαί ί ίχτανε χάλχεί &νμός. 4ςο

'&ς &άνε• τω δ' αρα'Ροιτείω πάρα τύμβον ϊτενξαν.

ϊίλλ' ητοι χαι τοϊδ' ηρωας ίίχονε μορφήν

Ήΐς ίην, μέγας, ινρις, ιν&ετορ, οίλοχο^οί,

Κνάνεος χροίην, βλοούρωπις, ηνγένειος,

Κάλλέί δέ προφέρεαχεν απάντων πλην Αχιληος, 4<>5

Τρίτον ίην $μαρ <χπ& ΧΙηλείδαο τιλευτης,

Αί«ν& όππότε τνμβενσαν μεγά&νμοι 34χαιοί.

Και τότε δή ρα Πολνξιίνη, χούρη Πριάμοιο,

Ένννχιη προμολοϋσα , φίλους προφνγοναα τοχηαξ,

Π»ΧΧά χλανααμένη περι τΰμβον Πηλιίδεω, 5οΐ •

ΙΊ'νμφίω ενγενέί χαλη περιχάππεοι νύμφη,

Ευνχ ή> αίτοχίήτγ χάλχεον ΰπνον ίλονσα,

Φλαύιας £>ς ίρίιΐ' ιά&' £$ζ>π10ον &λΙοια.
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Άλλ' αρα χμ τής μάν&ανε μορφής ε)δος άγηχόν'

5ο5 Ενωψ, μαχρά ϊην, λευχή, πάνυ δολιχόδειρος,

Μιχρόπος* άν&ερόχειλος, χαλλίμαατος, άρίατη.

Οχτώ χαί δέχα ην έτέων, χρονος 'ήλιχος ηβης•

Κάτ&ανε δ #υτε χόρη η ούτως ιίτε έχείνως.

ΑργεΊοι δ' έπά ίχ&ανον Αιαχίδαι μεγά&νμοι,

5ιο Οι μέγα ϊρχος εηααν Αχαιων εν πολέμοιαι,

Χρησμοίς κότα πετάνννον οοσα δί τοίσιν έπχει,

Πάλλαδος ει χεν άγοιεν άπύ Τροίη&εν αγαλμα,

Τροίην ινρνάγνιαν υπ' ίγχεί τωνδε γένεο&αι.

Καί τότ Όδναοεύς νίχτωρ ήδέ πάίς Τνδηος

Βι5 Αντοννχί χόμιααν Άντήνορος ωχα λαβόντες -

ΤοΊς γάρ εην φίλος, ήδέ δάμαρ, ίεριία &ιοίο.

Λς οι μεν Λαναοι Τροίην δοχέεαχον πίρσαι.

Ενρύπυλος δ έπίχονρος Τραχην έπήλν&εν αν&ις,

Τηλεφίδης μεγά&νμος, Μνοος, έπήρατος αναξ.

520 Κτέίνε δέ πολλοός Άργείων, Άαχληπιάδη 16

Ήρω' ίητηρα, Μαχάανα,, χάλλιμον ανδρα.

"Λς ρα Κόίντος εφη, δ ί' άρ' Όρφενς αλ£ έηαείδει.

Και τύτ' άπό Σχνροιο Νεοπτολεμος {Ηοα,δίβ

Ίίλν&εν Αργιίοισι, μέγα δ' εχάροντο ίϋαντες.

5ι?>'Α!.£ ΐ)τοι χαί μορφήν μηραχνς αϊϊ τοίφϊ-

Πνρρός εην, πολλοί τ αρα Ι Πνρρον χαλέεΌχαν.

Εύήλιξ, υπόγλανχος, λευχ&ς, γλαγιόχροιος,

Ενριν, εύ&ώραξ, τολμψις, ονλχιχάρηνος,

"Ααχνλτος, πιχρος, προπετής, μέγα ιίγριό&νμος,

53ο Λάχνη δ' οι χαρίεααα εφύετο άν&ιρέωνι.

"ϊΙίε δ' έχ Θέτιδος πατρώίον αίμα διώχων.

01 δ' Όδνα% ίζίοναιν «,το Σχνροιο χομκητβπ,
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-Χρηομοίς , μαντοονναιαιν η αύτομόλ^σιν άνάγχη.

Τώ δ' ίϊρα χαί πατρώία χρναεα ώπαοεν οπλα.

θνα* δ' αρα πρωτα πατρώίον ες τάφον έλ&ών. 535

Κειράμενος δ' ιίνέ&ηχεν εψ> χρναότριχα χαιτήν,

Ηδ' ους έχ πάτρης ίφερεν πλοχάμους γενιτήρων,

Μητρός Αψδαμείας ιβέ τε πρωτ'οτοχήων.

Αντάρ δάχρναιν ί&νσεν ιοί ό'αοα εωχει.

Τον μεν επειτα Ατρείδης εν χλισίχσι χάτεσχε, 54ο

/Ιωρα δέ δους απέπεμφε ποτί χλιαίας Άχιληος.

'Εν δέ Βριαψς πάντα πατρώ'ία χρήματα δεΊξε,

Χρήματα ί' 'όααα ενησε χαί ίδραχεν ως φίϊον νια,

Ό δ' ώς μητερα τίεοχεν χαί εχεαχε παρ αντω.

Αύτάρ επά χαμάτια άνεπαύσατο αίολα γνία, 545

Έσαάμενος ρε&έεαοι πατρώία χρναεα τεύχη,

Ές δίφρον τ άναβάς αύν γ Αντομέδοντι εταίρια

Αρε'ί χαίχοχίιωνι άλίγχιος ες μέαον ΐατη•

ΊΙΙνρμέδονες δ' έχάτερ&ε χαί Άργείοι οτιχόωντο.

ΤρηοΙ δέ πρώτος εδειξε πατρώίον αρμα χαί 'ίππονς' 55ο

01 δ' ως ειδον ΰπέτρεααν, άμφααίη γαρ επεσχεν,

Οίομένονς Αχιληα πελώριον αν&ις όράαν.

Μνρμέδονές τε χαί Άργιίοι χεριίίζον ό'πιο&εν.

Αυτός <? «υ Μελάνίππον Μνοών ηγεμονηα

Ήν'ν πέφνε, φίλον γόνον Ίστριάδαο Έλώρον. 555

Άλχιδαμαντα δ επειτα άνέψιον εχτανε τοΊο,

Ιί&ν νπιρ&ΰμοιο ποδάχιος Άχταίοιο.

Κτιίνε δέ Τηλεφίδην, Ίίρης γάνον εγχεαίμαργον,

'Ος μί/η ΧΒδιάηαχ», κναξ <$' αρα ηεν εχείνων.

Άς γάρ μιτ δΐίχοντα εοίς ενόηαεν εταίρους 56ο

ΤφφΙ&φ μεγά&νμος, άιάσ&αλος οβριμος ηρως.
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%Ηλ9ε Νεοπτολέμοιο χαταντίον εγχεος αιχμής.

Του δ' αρα παϊς Αχιληος άτάσ&αλυν ι\τορ άπηύφα,

Στέρνοι εν όβριμόεντι πύώριον ΐ/χος έλάοας.

565 &ς πέαεν ' οί δέ φέβοντο λιώ χίίνου πεαόντος.

Οι δε Νεοπτολέμω Μυαων πέοον ηγεμονηες,

Αυτάρ οί άλλοι, ώστε χόνις άνέμοιο &υέλλΐ),

Ίΐντε Τυφώ; άνάειρε, χεδάννυτο άλλο&εν ΐίλλος.

Τρώες δ' ώ; ενδηααν άήσυλα μέρμερα έργα,

570 Κειάμενοι νεχΰας ποτΐ πύργου; ένδον τ 'ίχοιτο.

Κΐίϊ τότε μην "Ελενος &ιόφοιτος μάντις άμϋμων,

"II ρ" Όδυοηος ί'ργμαοιν Άργείοισιν έπελ&ών,

Η μόνος αντομόλχοιν έπηλυαίι/αι βαδίοοας,

Έχ αιδηρίταο, χατ Όρφέα, μαντιπάλοιο

575 Λί&ον άνδρολόγοιο μα&ών, οσα τεύχετο Τροί$,

Είπε Φιλοχτήταο βίψ χομίααι από Λήμνου,

Όοτέα τα Πέλοπος εξ "ίίλιδος οϊσεμεν ώχα'

Αχαα γιχρ ώδε πέοιιν υπ Αχαιών Τρώϊον ααχν.

'Λς "Ελενος έρέεινε &εόπροπος, οιο* έτέίειον.

58ο Αντίχα δ' έχ Λήμνου Ποιάντιος ηλυ&ερ ηρο>;,

Εΰμήχης μελανόχροος, εΰ&ετος ήδε σύνοφρυς,

7'<ίϊί* φέρων ατυνύεντα, πόδας δέ οί ελχος ετειρε.

Πέτρι; δ' άρτεμέα έχιήτιδί τεϋξε Μαχάων.

Τόν δ δ Κόΐντος επεφπν υπ Ευρυπύλοιο βολ^αιν.

585 Αντίχα δέ Ποιάντιος οβριμος νιας έχεϊνος

Ές μό&ον έχχαλέεοχε Τρώων, δς χε ϋέληοιν,

ΆντΙα τοξάζεα&αι.• μοίρα δέ Αΰαπαριν η/ε»,

°0ς ρά τε νηπιέ^αι χαταντίον ηΐν&ε τοϊο.

Ήτοι γαρ βέλος ί;χ£, Φιλοχτήταο αμαρΤΐ.

5ο,° Αΰτάρ ο δεύτερον ίαανμένως πραέηχεν όϊατάν
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Χαϊ βάλε μιν πρώτιστα ιεϊς λαιήν χατά χήρα.

δεύτερον αν έφέηχε χαϊ όμματος 'έχβαλε γλήνην

Λεξιτερήν, γοόωντος δε τρίτον ηχεν όϊοτόν,

ΚαΙ βάλεν ονδ αφάμαρτεν (ηϊ οφυρίοιοι τιτάνας.

Τον δε Τρώες ά'ειραν, ννχτϊ δ» χάτ&ανε μίσαϊ). 5ο5

^νν δ' αρα τοϊο γννι) πρότερη δάνε φίλτρα» έχείνον,

"II πνρϊ, ώς ό Κόϊντος, τ) ως Λνχόφρων άπό πϋργον,

"II βρόχον άψαμένη, ώς Δίχτνί εϊδιτ άριστον. ν

Κάτ&ανε ουν αντή, ίί'θ-* οΰτως εϊτ' έχείνως.

Λψφοβος δ* Ελένης πάσιςεπλετο Τννδαρεώνης' 6οο

"Η ρ * άέχονααν ελών εϊτε Πριάμοιο φράδαιαιν.

Λργεϊοι δ' ώς χάρμης ουχέτι δέρχετο τέρμα,

Λυ&ις Όδνασηα Τρωσϊν έπίαχοπον ηχαν εν ορφνη.

Έσπετο χαϊ Τυδείδης • ΤρωαΙ δε μίχ&εν ιόντες,

01 δέ &εο7σιν εριίον, πϋρ δ' ου χαίετο Ιρών, 605

Βωμών δ' αν χατέπιπτε βοών τί χρέα χαϊ αιγών.

Τρώες δ' ώς ένόηααν απαίσια σήματα Ιρών,

ΆργείοιςΆντήνορα πρεαβία δΐον ΐηχαν,

Εΐπεμεν Άιρείδαις χαϊ αλλοισιν ΔαναοΊσιν,

Ιΐργείην Έλέκην χαϊ χρήματα πολλά Ιαβόντες 6ιο

Παΰσασ&αι πολέμοιο • ίχλις ιετίηνται Τρώες.

'ίΐς δ μεν ειπεν έπελ&ών, οι δ' Ι&εΙεσχον

αχαιοί.

Άλ£ Όδνσιίις Τυδείδης τε χατέρνξαν Ιόντες,

Φάντες 'όοα Τρώεσαι μεμιγμένοι ενννχον ειδον.

Τω πάντες χατέρνζαν * * + 6ι5

* * * έτώσια πρέσβεις Ιόντας.

Αντοϊ δ' αυτ ελεεϊν φράζοντο Τρώϊον άστν,

Οίδε Όδυσαέα ο»3α αάφ' εϊποτε Τρώες επεσχον ^
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Ή ένί »είνχ ννχτΊ έπίαχοπον είτε τοί άλλχ.

Κείνον γαρ Έχάβη χατέχεα&αι,• λνσαι δ' ώχα.

6ιο Αντάρ έμέ δολόεαοα γνη) Ισααχείοιο

Θλίψεν έπιχρατέως, λεπροΊς δ εχαρίζετο πολλά,

• Οννεχα οί χαλως χατα&νμια πάντα ίρεζον.

'Αλλ' ίγώ οι' πι&όμην, ήτ αν πολύ χέρδιον ηετ.

Τοννεχα ης άνίης μεμνημένος ονχ άλέγιααα,

βι5'Όπποτε Τρωες ' Οδνσαέα Τρώίον ε'ιλον ες αστυ.

"Εν τόδ' έπισταμένως τε χαί άτρεχέως χαταλέξω,

'Λς άρ' εην άγνώμων ηδέ δόλων υπόεργος,

Ος χαί δειλός έών άνήρ πολέμοισι γεγή&ει.

. '/Ις ί' αρα χαί τότε πρεαβείην Τρώων άπέ~

πεμραν •

63ο Μήδετο δ' άγχνλόβονλος Τρώίον ημνσαι αστυ.

Και δή δο νράτεον μέγαν 'ίππον έχέχλετο τενξαι.

Αυτίχα δ' Αιαχίδης περιδέξιος ε)πεν Έπειός•

Ούτος έμόςγε άε&λος, νμείς δέ μοι άςετι ΰλην.

Άς ερέεινεν άνήρ • οί δέ ρώοντο προς εργον

635 Άλ£ οτε δή πάντα χρειώδεα δονρ' έχόμιαοαν,

Λαιμονίαιαι χέρεοοι πελώριον ηδραοιν1 ίππον,

Χρωαι δ έπιχρνσωτε χαί άργνρω, εν χατά χόαμον,

Μαρμάρνγας δέ λί&ων τοίο περί δέργματι &ηχει:

1'αοτηρ δ' ην, ενρέία, χάνδανε δ' ϊνδο&ι πολλοίς.

64ο Γαατέρι δέ χρνφίη &νρη, έν δέ πόδιαοι τροχιαχοί.

Αύτάρ έπά ποίηαε πελώριον άρεος εργον,

Εί'χααι τρείς έαέβαινον έπίδμρνες άνδρες άρηος.

Πρωτα Νεοπτόλεμος, Αιομήδης χαί ΚνάνιΛπος,

Ιδομενεός, Μενέλαος, Όελέος αλχιμος νιος,

645 Κάλχας, Τενχρός τε χαί Νεατορίδης Θραανμήδης
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Ενμηλός τε, Αεοντεός, Ενρυπύλοιο βίη τε,

Αημοφόων, 'Άχαμας τεχαί "Αντιχλος, ας &άνεν•ίππφ,

Πηνελέως τε, Μέγης τε χα\ Άντιφάτης επί τοίαιν,

Ίφίδαμας , πρός δ' άρ' Ενρυδαμαι χαί Άμφί-

δαμας τις,

Παρ δ' αρατοίαιν Έπειος χαί Όδνσιυςπολίβονλος. 65ο

Αλλ <χρ Ατρείδων βαιων τ αλλων ειδος ένίσπω.

Αυτάρ ϊπειτ ερέω πάντα πάλιν, εν χατά χόομον,

ΙΙτοι μεν χρατέων Αγαμέμνων, χοίρανος άνδρων,

Αενχυς ϊην, μέγας! εύρυπώγων, χνανοχαίτης,

Ήϋγένης, ευπαίδεντος μαχάρεαοιν όμοιος. 655

Τυίο δ' άδείφός βαιός ίην δέμας, εΊχε δ' άρ' ενρος,,

Πνρρόχροος δ' άρ' ϊην, δαονπώγων , ξαν&αέ&ειρος.

Νέστωρ δ' αν μέγας, ι)δέ χατάρρις, γλανχιδων τε,

Μάχροψις, ϋπότνρρος λενχόχνμος, πολνφράδμων.

Ιδομενεός δ' ίίρα γοργος, χνσνύχρους, μεαοήλιξ, 66ο

Κονδό&ριξ, δααυπώγων, ενριν, ουλσχάρηνος,

Μηριόνης βαιυς, πλατύς, ιΖ&ριξ, ούλαέ&ειρος,

Αενχος, στριβλόρριν, είπώγων, ενρνμέτωπος.

Αοχρός δ αυτε ϊην μαχρός , οααα δέ τοίο φαολχα,

Μάχροψις, μελίχρους, ούλό&ριξ, χνανοχαίιης. 6(£

Κάλχας μιχρός εην, λεπτός, λευχός, δαονχαίτης,

Κρατα φέρων πολίην, όλόλευχονπρός δ' άρ' ύπήνην.

Τυδείδης δ' άρα οώματι ϊμν τεσααράγωνος,

Ενοχημαν, αίμος, ατειναϋχην, ξο»&ογένειος.

/Ιρνρατίου δ' αρα 'ίππον τέχτων νεν Έπειός 670

Λενχός, εν ηλιχίτ), μέγας, ενχαρις, εϊδεί χαλός.

Αυτάρ Οδνσσεός ηλιχίην μέοος %)ν Χδέ γάατωρ,

Λενχος, άπλό&ριξ, ήδέ χατάρρΊν, γλανχιόων τι•
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"ϊστατος αντ αλλων έπιβάς πότε δΌύρεον Ιππον,

675 Του &ύρην χλή'ίσσε • (άγια είδετυ εργα.

Αυτάρ έπει χίίνοι ταλαχάρδιυι ές λόχον ηλ&ο

Ηρώων Αλων ααοι εααν οβριμοι νας

Πύρ ζαφλεγες πραέηχαν όφρα χλιοίας άμα&ίντ).

Τοί δ' αρ' έν ι'ιρεαίτισι πιρώντες ψενδέα νόατον

68οΈς Τίνεδον χατάγοντο, Σίνωνα δέ Τροίτ) ίαοαν

Γνμνόν, ένί μιλίεσαιν ίχούαια τραΐματ' εχοντα.

Τ&δ' άρα παν έτέταλτο Αχαιων εργον άνύααι

Ορ&ριο μεν τα τιλείετο ϊργα δόλοιο Αχαιών.

Αυτάρ έηει χαλή εφάνη φαεοίμβροτος Ήως,

685 Τρώες άνεγρδμενοι μόλα μέρμερα εργα •9εωντο.

Αυτάρ έπεί χατέβηααν ο&ι πάρος ήσαν Άχαιοί

Ειοορόωντες &ήπεον, ούδέ δύνανιο ναησαι.

ΤοΊςδέ Σίνων δολομητιςεπέδραμετραύμασιβρί&α>

Μειλίχιος δ' δ γέρων νιν άνείριτο, ιίς, πό&εν είη

6^ο'θ δέ δολοφροσόνχσιν άμείβετο όίγχνλα πάντα.

£ίμι μεν εχΑαναών,Λαναοί δέ μεεδραοανοΐτι

Τμέτερον χαλέοντες άρήγονα, ως Παλαμήδην.

Τόνά* άρα δονρεον ίππον άγαλμ άνέ&εντο Ά&ψ;,

Φάνιες οτι Τρώεοσιν όλέ&ριον ημαρ έαείτα^

695 Είχεν έίίτέ μιν ουδέ νεών άγάγητεΆ&ήνχ,

'Λςψάτο • τω δ' δγερων πάρεν έίματα σιχαΧόεντν

Τρωες δί ποτί αοτν ηίλώριον εΐρνον 'ίππον.

Νήπιοι, ουδ' ένόησαν ίόν φ&όρον έγχονέονχες.

Αΰλοι δ ' αν Χαι φόρμιγγες βρέμον απλετον ηχην.

7<χ> Τρνφιόδωρος, οίζ είδώς, οτε πέρ&ετο Τροίχ,

Πδλλοις οϋν ίτέροις χ$μΙ λέγων άποφίσχειν, .

Οΰνεχ Ίααάχιός ••' »Τ'ιατο «&τν>ο τίααο
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'Αν&εαιν εστεφάνωαε τον ίππον εχ ποτάμοιο,

Χειμωνος μεαάτοιο ίόντος, ως ερεείνω, ,

Χ)ρφευς γάρ μ έδίδαξεν απ αοερός άλλον άχούσαι, 705

Ψε'νδέα μήποτε μΐ&ον ένίαπειν άν&ρώποιοιν.

Αλλά τά μεν έρίω χαι ονχ άτέλεατα έάαω.

"Ιηπον δ' ώί ένόηαε χα&ελχόμενον Καααάνδρη

Τρωαί τορον βυάαοχε χατάξαι η χαταπρτιααι,

Μηδέ πόλιν φέρεμεν τνχτόν χαχόν οβριμύ'εργον. 71£>

Λϊ η μεν βαάααχε, πατήρ δ έπί πνργον ίπίρξεν,

0\ά τε μαινομένην • η δέ γαάααχε πεαονσα.

Λαοχόων δέ μόνος δονρί τον ίπηον οιτήσας,

Παίδα δραχοντείοιαιν άπώλεαεν εα&λόν όδοϋσι.

Οί δ' ίί Ά&ηναίης πότε ίαπερον ηγαγον •ίππον. ηιΒ

Άλ£ 'ότε δή έπίρεξαν ένί βωμοΊς εχατόμβας.

Κρατηρες &ανάτοιο περί πτύλιν ησαν άπαντη.

Γνιοβαρής Αιόννοος επέβρεμε, χαίρε δ' 'Εννώ.

'Αλ£ οιε δή χατέμαρψεν έπ' υίμβροτος ΐπνος

απαντας,

ΡΓνξ δ' αρ' εην μέοοη, λαμπρη δ' επέτελλι σελήνη, ηια

Καί τότε δή ΑαναοΊοι Σίνων φλόγα δϊιξεν ίταίροις.

Οί δέ μάλ' είρεοίι)αιν επεαανμενοι έλόωντες,

Ότραλέως άφίχοντο χαι ενδο&ι πάντες ίβηααν. »

Καί τότε δή ατοναχή τι χαι οιμωγη γένετ > ανδρων,

Άνδρων ήδέ γν'ναιχων, ωχνμόρων βρεφέων τε, ηι5

Κτεινομένων χατά νύχτα περί χρητηρσι χαί ευντ).

Αίματοέν δέ πελαγος επώρινε ες χνματα μαχρα

Χαλχείοις άνέμοισιν, "Αρης δ' έπενήχετο λν&ρω.

Καί τότε δή Μενέλαος άριατήεααι αύν άλλοις

Ληίφόβυν μύά&ροιαι πέλαοοιν, χτίίνε μεν αυτόν, •Ι5α
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Αυτός δε ατονόεσσαν άφείλετο Τυνδαρεώνην.

Α'ιαχίδης δε Νεοπτόλεμος Πρίαμο'ν χοίτέπεφνΒ,

Εις Αιος ερχείοιο μέγαν περιχάλλεα βωμάν.

Εχτορίδα; <5' άπδ πύργων άγριος ωσεν Όδνσσεός.

735 Καααάνδρψ <Γ έχ νηοΰ Λοχρος άφείλετο Αίας.

Την <5' αρα Ααοδίχψ ένϊ χάοματι δέξατο γαία.

Αινείας δε χαΐ Άγχΐαης φύγον Αυαονίηνδε,

Εξ ων περ γενεή Αατΐνιον πέλεν όβριμόε&νυς.

Παϋροι δ' αΰτε χαΐ ίχλλοι φΐιγον νιας Άχαιων.

7-ίο Οι δ άλλοι χοινω &ανάτω χατά /4θ7ραι> έπίστιων.

Οιην μεν Αντήνορος εϊρΰααντο γενέ&λην

Αργίίοι, ξενίης μνήμην φορέοντες έχείνον,-

Παρδαλέην προ&ύροις άρίγνωτον σήμα βαλόντις.

Αυταρ έπεϊ τετέλεατο μαχρύχρυνον έργον "Αρηος,

7^5 Χρναδν δμοϊι χαι αργυρον ί)δέ τε Τρώϊον όλβο*

Τρωίαδάς τε γυναίχας μοιρήσαντες Άχαιο\,

Θίιααντεςνεχϋεοοιν ίυϊς παρά ϋϊνι &α),άασης,

Λχναλων επέβαιναν νηων χνανοπρώρων,

Εςπατραν δ άνάγοντο βαρνρόοον" οίδμα περωντες.

75ο Στησίχορος δ' έρέησιν εοΐς έπέεασιν νόατον.

II μεν οοοι πελάγει ψθάρενήδ' οαοι ηλυ&ον άλλη.

Ηδ οαοι εΐοαφίχοντο φίλην παρά πατρίδα γαΐαν.

Κΐϊνος ταυτ έρέησιν άνήρ, γλωσσά <5' άρ έμείο

Βόϋλτ] Ίαααχίοιο δολόφρονος ήδέ δάμαρτος

ηϋ'Αρτου δενομένη χατίοχεται, οΰδ' έπαε'ιδει,

Ουδέ ϋέλει πονέειν περί άλγεσι %τνμον έχουσα.

Και τάδε τις πον εΐσεται άνήρ ορ&ια κρίνων,

ίΐς άρ άτέρ χαμάτοιο νμίν χατά πάντ έρέεινα.

Αλλ υμεΐς τίχνα μοιςηγενίων γενετήρων,
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"Αλλο&εν Άργείων νάατον δίζεα&' έπαείδαν. 76°

Αυτάρ εγών ερέω, περί τέρματι Μοϋααν ελίααων,

Τροίαν όππότε πέρααν άρήίοι νιες Αχαιων.

Πρωτίατης προπάροι&εν ^Ολνμπιάδος μεγαχνχλου

Μέτρον άπειρέαιον τετραχααίων λνχαβάντων

Όγδαάτων δεχάτων τε Τρώίον έίλετο ααευ, η(>5 •

'ΛςΣιχελός Αιόδωρος εν Ίατορίβοιν ένείρει

Άλλα τ<« μεν χατέλεξά χνχλά μεγάλων ένιαυτων.

Μηνα δέ ηδη ερείω ημάρ τ ήδέ τε ώρην

Οίχτροτάτου λνχάβαντος , ος άλγεα &ήχατο Τροίτ).

Λωδεχάτη μεν εην μηνος Θαργηλιωνος, 770

Τον ρ' Αιωνάριον χιχλήσχει μεν Αογγίνος,

Ιανονάριον δ' άνέρες πάντες χαλέονοι•

Νύξ δ αρ εην μέσαη, λαμπρή δ' έπέτελλε σελήνη,

Παρ&ένον ε'ιαελάαοα δρόμον μεγάλοιαιν εν αατροις,

Ίίελίου άμφ Αιγόχερον Κρόνου οίχον έόντος. 77^

Καλλιστώ δ' ίέρεια χλειναίς ην έν'Α&ήναις

Οίχτροτάτου μεγάλου λνχάβαντος. Κείντ) εν ωρχ,

Κείνχ ννχύ δ Αέσβιος Έλλάνιχος άείδει •

Συν τφ χαί Αούρις Τροίην ίλεείν Παναχαιοός,

Οϊχαδε δ' έλ&έμεναι λνγράν τον νόατον ίδόντας. η&°
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τοτ παρόντος ποίήματος.

Κ•ολοϋ•&ος Άνχοπολίτης Θηβαίος, έποποιός, γε•

γονώς χατά Σουδαν έπί Αναοταοίου του χλη&έντος

βραχίνου, μετά Ζήνωνα βααιλεύσαντος εν Κωναταν

τινουπόλει, ' με&' ον έβαοίλινσιν ΊονστΊνος δ Θράξ,

χιΛ μετ έχείνον Ιουστινιανος δ &ιίος, δ έλευ&ερώ-

σας Ίταλίαν της δουλείας των Γότ&ων διά Βελισα

ρίου, άνεφιός ων εχείνου, χίλια ετη ειοί χαί μιχρόν

τι προς. ούτος εγραψε Καλνδωνιαχά δί έπων έν

βιβλίοις εξ χαί έγχώμια χα\ Περαιχά. τούτω έπι-

γέγραπται χάί τό παρόν ποίημα, Ελένης αρπαγή,

ίν Άπουλία σόνη&εςχαί γνώριμον, οπουχαί ή ποίη-

αιςτοϋ Όμηριχοϋ Κυίντου πρωτον εΰρηται έν τω

ναω του &είου Νιχολάαν των Καοαούλων ίξω του

'Τδρόντου• ο άναοώσαςδ &έίοςΒησσαρίων δ Νιχαίας

χαρδινάλις Θοναχουλανου, τυΊς βονλομένοις έχοίνω-

αε. χαιτουτοαε απόχρνφονγεγονός νϊιν χοινόνεαται.

£ατι δε ίδείν & τούτω την έν τω γάμω του

Πηλίως χα* Θέτιδος σνναγωγην των όεων, χαίζήν

Α 2



της Έριδος σύγχνσιν χαί εριν ηιρί τοϋ μήλον, χαϊ

3τ> δ Ζεός ϊπιμφιν Έρμην πους Πάριν χρινοϋντα

τάς τριίς &εάς χαί τ^ ινιιδιστίρα δώαοντα το μη~

λον. χαίπολλίάν (ιη&έντων δ Πάρις δίδωχι ϊ$ Αφρο

δίτχ το μηλον έπί υποαχέαει λαβΛν τήν'Ελένην. ο

χαί γέγονι • πλιύαας γαρ ιίς την Έλλάδα χαί «ι

2πάρτην, χαί λαβών ίχύνην, ανήγαγΐν ής 'Ίλιον

χαχόν ύρχίχαχνν πάντων των δεινων.

... Λ.'.ο;•..



Νϋμφαι Τρωίάδις', ποτάμοϋ Ζάν&οιο γινέ&ίι),

αίπλοχάμων χρήδεμνα χαί ίερά παίγνια χειρων

πολλάχι πατρώχαιν έπί ψαμά&οιοι λιποϋααι

ες χυρόν Ίδαίχαιν έπεντύνεα&ε χορείαις,

δεύτε, &εμιοτοπόλοιο νοήματα μηλοβοτηρος {

άπατέ μοι, χιλάδοντος άπορννμιναι ποταμοίο,

έξ ορέων πό&ιν ηλ&εν άή&εα πόντον έλαύνων,

άγνώαοων άλός εργα• τί δαί χρέος επλετο νηων

άρχεχάχων, ϊνα πόντον δμοϋ χαί γαΊαν όρίνι)

βονχόλος• ωγνγίη δέ τίς ίπλιτο νείχιος άρχή, ιο

οφρα χαί ά&ανάτοισι &εμιστεύσωαι νομψς•

τίς δέ διχαςπολίη • πό&εν ίχλνεν οννομα νύμγης

Άργείης• ανται γαρ έϋηήσαο&ε μολοναας

Ίδαίης τριχάρηνον νπό πρηωνα Φαλάχρης,

..χαϊΠάριν οίοπόλοιαιν έφεδριόωντα &οώχοις, 15

χαί Χαρίτων βαοίλειαν άγαλλομένψ Άφροδίτην.

"Λς δ μεν υψιλόφοιοιν έν ονρεοιν Αίμοηήων,

ννμφιδίων Πηληος άειδομένων ύμεναίων,

Ζηνός εφημοσόντ)αιν ίωνοχόει, Γαννμήδης•

πασα δέ χνδαίνονσα &ιων εσπευδε γενέ&λη λο

αντοχααιγνήτην λενχώλενον Αμφιτρίτης,

Ζευς μεν απ' Ούλύμποιο, Ποαειδάων δέ &αλάσαης•

ίχ δέ μελιοοήεντος άπιοονμένων'Ελιχωνος

Μοναάων λιγύφωνον αγων χορόν ηλόεν Απόλλων

τον δέ με& ωμάρτηαε χαοιγνήτη ΛιόςΉρη. 25

ούδ' αυτή βαοίλεια χαί Άρμονίης Άφοοδίιη
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έρχομενη ίή&υνεν ες αλαεα Κενταύροιο.

χαι στέφος άαχήσααα γαμήλιον ηλν&ε Πει&ά,

τοξεντηρος "Ερωτος έίαφρίζονσα φαρέτρην.

3ο "α* βριαρήν τριφύλειαν από χροιάφοιο με&είαα

ές γάμον άμχρτηαε γάμων άδίδαχτος Ά&ήνη.

ουδέ χααιγνήτη Αητωίάς Άπόλλωνος

"Αρτεμις ητίμηαε, χαί άγροτέρη περ έοΐαα.

οίος δ ου χννέην, ου δήίον 'ίγχος άείρων

35 ές δόμον'Iίφαίοτοιο οιδήρεος ερχεταιΆρης,

τοίος ατερ όώρηχος, ατερ ΰηχτοΊο σιδήρου

μειδιόων εχύρινεν. Έριν δ' άγέραστον εάαας

ου Χείρων άλέγιζε χαί ονχ εμπάζετο Πηλεός.

χρνυείοις δ' ίχάτερ&ε τιναοοόμενος πλοχιϊμοισι

4ο βύτρνς άχεραεχόμης Ζεφύρω οτνφελίζετο χαίτης,

η δ', αιι βηααήεντος άποπλαγχ&.είαα νομοΊο

πόρτις ερημαίχαιν ενί ξυλόχοιοιν αλΰ)ται,

φοινήεντι μύωπι, βοων ελατηρι, τυπέίαα•

τοία βαρνζήλοιοιν "Ερις πληγΐ>οι δαμεΐαα

45 πλάζετο, μαοτεύονσα &εων πως δαίτας όρίνοι.

πολλάχι δ' εύλάίγγος άπό χλισμοίο &Όροϋαα

ίατατο χαί παλίνοροος εφίζετο• χειρί δέ γαίης

ενρέα •χόλπον αραξε, χαί ονχ έφράααατο πέτρην.

η &ελιν όρφναίων γνάλων χληίδας άνείαα,

5ο έχ χ&ονίων Τιτηνας άναοτήσαοα βερέ&ρων^

οΐ>οανόν ϋψιμέδοντος άίατωααι Αιός 'ίδρην.

η&ελε δ ήχήεντα πνρός πρηατηρα τινάααειν •

ΙΙφαίοτω δ' υπόειχεν, άτυζομένη περ έοϋσα,

χαι πνρός άαβίατοιο χαί ί&νντηρι σιδήρον.

55 χαΣ ααχίων βαρίδουπον εμήσατο χόμπον άράααειΥ,
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ιίποτε δειμαίνοντες άνα&ρώαχοιεν ίωήν (55)

άλλά χαί όπλοτέρης δολίης άνεχάαοατο βονληί

Αρια δειμαίνοναα, οιδήρεονάαπιδιώτην.

ν)δη <5' Έσπερίδων χρναέων έμνήσατο μήλων '

ίν&εν'Έρις πτολέμοιο πραάγγελον ϊρνος έλοναα, 6ο

μηλον, άριζήλων ιφράααατο δήνεα μόχ&ων. (6ο)

χειρί δέ χινήσααα μό&ου πρωτόαπνρον άρχήν

ές &αλ1ην ϊρριψε, χορόν δ' ωρινε &εάων.

"Ηρη μέν παράχοιτις άγαλλομένη Αιός εννή,

ίατατο &αμβήσααα χαί η&ελε ληΐζεα&αι• 65

πααάων δ' αιί Καπρις άρειοτέρη γεγαν"α, (65)

μηλον εχειν επό&τισεν , ότι χτέρας έατίν Ερώτων.

Ζευς δέ &ιων χαί νιίχος ίδών χαί παίδα χαλέσαας,

τοίον έψεδρήσοοντα προςέννεπεν'Ερμάωνα•

Ε\ τινά πον Ζάν&οιο παρ' Ίδαίοιο ρεέ&ροις 7°

παίδα Πάριν ΙΤριάμοιο, τόν ύιγλαόν ήβητηρα, (7°)

Τροίης /ίονχολο'οντα χαϊ' ονρεα, τέχνον, άχούειί,

χείνω μηλον υπαζε ' διαχρίνειν δέ &εάων

χέχλεο χαί βλεφάρων ξννοχήν χαί χύχλα προςώπιον.

η δέ διαχριν&είαα φέραν πιρίπνστον όπώρην Ί$

χόρτος άρειοτέρης έχέτω χαί χόαμον Ερώτων. (75)

"Λς δ μέν Έρμάιονι πατήρ επέτελλε Κρονίων

αντάρ δ πατρωτ)σιν έφημοσύν>ισι πι&ήσας

είς δδόν ήγεμύνενε χαί ονχ αμέληαε &εάων.

πασα δέ λωίτέρην χαί «μείνονα δίζετο μορφήν. ί5ο

Κύπρις μέν δολόμητις άναπτυξααα χαλύπτρην, (8ο)

χαί περύνην &υόεντα διαατήσαοα χομάων,

χρναω μέν πλοχάμους, χρνσω δ' ίατέψατο χαίτην. -

τοία δέ παίδας "Ερωτας άνηντηαιν ίδοναα'
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85 Έγγυς άγων, φίλατίχνα• περαττύξαο&ε τι&ήνην.

(85) σήμερον άγλαίαι με διαχρίνοναι προςώπαν.

δειμαίνω, τίνι μήλον δ βονχόλνς ουτος όπάσσει.

Ήρην μεν Χαρίτων ίερήν ενέποναι τι&ήνην,

φααί δέ χοιρανίην με&έπειν χαί σχί/πτρα φνλάασειν •

οο *α» πολέμων βαοίλειαν άεί χαλέονσιν Ά&ήιτηϊ•

(αο) μουνι) Κϋηριςίίναλχις εην &εύς. οί βαοιλήων

χοιρανίην, ουδ' εγχος'Αρήίον , ου βέλος ϊλχω.

άλλη τί δειμαίνω περιώαιον, άνύ μεν αιχμης

ως &οόν εγχος εχονσα μελίφρονα δεομόν ερώτων.

η5 χεατάν εχω, χαί χέντρον αγω, χαί τόξον άείρω,

χεατόν, ο&εα φιλότητος έμης έμόν οίοτρον έλοϋααι

πολλάχις ωδίνοναι χα) ου &νήσχονσι γνναίχες.

Τοίον έφεοπομένη ροδοδάχτνλος εννεπε Κυπρις.

οί ύ" αρα μητρωης έρατης άίοντες εφετμης,

ιοο φοιτηϊηρες "Ερωτες, έπερρώοντο τι&ήνϊ).

(ιοο) "Αρτι μεν Ίδαίην ΰπερέδραμον ονρεος αχρην,

εν&α λι&οχρήδεμνον ύπά πρηωνος ερίπνην

χονρίζων ίνόμενε Πάρις πατρώία μηλα,

ποιμαίνων &' ίχάτερ&εν επί προχο^σιν άναίρου

ιο5 νόαφι μέν άγρομένων αγέλην πεμπάζετο ταύρων,

νόαφι δέ βααχομένων διεμέτρεε πώεα μήλων.

(ιοο) χαί τις όρεαααύλοιο δορή μετόπια&ε χιμαίρης

εχχρεμές βώρητο, χαί αύτων 'άπτετο μηρων

ποιμενίη δ' ϋπέχειτο, βοων ελμτειρα, χαλανροφ.

ιιο τοίος έών, σύριγγυς ές ή'&εα βαιόν άδείων,

άγροτέρην χαλάμων λιγνρήν έδίωχεν άοιδήν.

{ιιο)πολλάχι δ' υίοπόλοιοιν ένί ατα&μοίαιν άείδων,

«α» ταύρων αμέλησε χαί ονχ εμπάζετο μήλων.
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'ϊν&εν εχων σύριγγα χατ η&εα χαλά νομήων,

Πανί χαι 'Ερμάωνι φίλην άνεβάλλετο μολπήν. ιι5

ου χύνες ώρίοντο χαί ου μνχήσατο τανρος• ^

μοϋνη δ' ηνεμόεααα, βοης άδίδαχτος εοϋοα, (ϋ•Ό

Ίδαίων ορέων άντί&ρνος ϊαχεν Ηχώ.

τανροι δέ χλαερης χεχορηότες ΰψό&ι ποίης,

αεχλιμένοι βαρύγοννον έη 'ιαχίον , ιόνάζοντο. ΙΛο

*&ς δ μεν υψορόψοιο φυτων ύπένερ&ε χαλυπτρης

Τηλό&εν Έρμάωνα διάχτορον ε)δε λιγαίνων. (120)

δειμαίνων δ' άνόροναε , &εων δ' άΐέεινεν οπωπήν

χαί χορόν ενχελάδων δονάχων επί φηγόν ερείαας,

μήπΌ πολλά χαμοϋααν ίήν άνέχοπτ&ν άοιδήν. ι25

τοία δέ δειμαίνοντα προςέννεπε &έοχελος Έρμης '

Γαύλον άπορρίψας χαί πώεα χαλά με&ήαας (ι25)

δεύρο &εμιατεύαειας επονρανίχαι διχάζων

δεϋρο διαχρίνων προφερέατερον ειδος όπωπης,

φαιδροτερχ τάδε μηλον, επήρατον ερνος, οηάαοαις. ι3ο

Τοίον άνηϋτηαεν ό δ' ηπιον ομμα τανύνσας

ηχα διαχρίνειν πειρήσατο χάλλος εχάατης. (ι3°)

δίρχετο μεν γλανχων βλεφάρων αέλας, εδραχε δειρην

χρναω δαιδαλίην, εφράααατο χόαμον έ&είρης,

χαί πτέρνης μετόπιο&ε χαι αυτων ίχνια ταροων. ι55

χειρων μειδιόωντα δίχης προπάροι&εν ελοΰαα,

τοίον Άλεξάνδρω μν&ήσατο μύ&ον Ά&ηνη• [}$$)

Λεύρο, τεχος Πριάμοιυ! Αιός παράχοιτιν έάαας,

χοϊ &αλάμων βαοίλειαν άτιμήαας Αφροδίτην,

ηνορέης έπίχονρον έηαινήαειας Α&ήνην. ι4ο

φααί αιχοιρανίειν χαί Τρωίον αατυ φνλάααειν

δεϋρά σ• τειρομένοιαι ααύατολιν άιδράαι &ήοω, '* (ι4ο)
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μή ποτέ οοι βαρνμηνις έπιβρίοπεν Εννώ.

πεί&εο, χαί πτολέμους τε χαί ηνορέην στ διδάξω.

145 Ί/Ζί η μεν πυλύμηχις άνηντησιν^Ά&ηνη.

τοία δ' υποβλήδην λινχωλενος εννιπιν "ίΐρη •

(ι45) £ί με διαχρίνων προφιρέατιρον ίρνος όπάσαης,

πάαης ημιτίρης'Αοίης Ρήτορα &ήσω.

ϊργα μό&ων ό&έριζε' ιί γάρ πολέμων βαοιλτμ •

ι5ο χο)ρανος ιφιΗμοιοι χαί άτζτολέμοισι χελενει.

ονχ αίεί &εράποντες άριατινσναιν'Α&ήνης•

(ι5ο) ωχνμοροι &νηοχονοιν ϋποδρηατηρεςΈννσυς.

Τοίην χοιρανίην πρωτό&ρονος ωπχισεν'Ήρη.

η δ έανόν βα&ύχολπον ες ηερα, γνμνώσαοα

\οο χόλπον , άνχώρησε χαί ονχ ^.δέσσατο, Κυπρις.

χειρι <5' ελαφρ'ίζοναα μελίφρονα δεαμον ερώτων,

(ι55) ατη&νς άπαν γύμνωαε, χαί ονχ εμνήσατο μαζων.

τοΊα δί μειδιόωαα προςέννεπε μηλοβοτηρα •

/ίέξο με, χαί πολέμων έπιλή&ίο ' δέχννοο μορφίρ

1 6ο ήμετέρην, χαί σχηπτρα χαί Άαίδα χάλλιπε γαίαν.

εργα μό&ων ονχ οιδα• τι γάρ σαχέων Άφροδίτχ 1

(ι 6ο) άγλα'ίτ) πολυ μαλλον άριστενοναι γνναίχες.

ανύ μεν ηνορέης ίρατήν παράχοιτιν οπάαοω,

άντί δέ χοι•ρανίης Έλένης έπιβήσ&ο λέχτρων

ι65 ννμφίον ά&ρήσει σε μετά Τροίην Ααχεδαίμταν.

Ουπω μϋ&ος εληγεν, δ ό* άγλαόν ωπαοε μηλον,

(ι 65) αγλα'ίης ανν&ημα, μέγα χτέρας Αφρογενειτ),

φνταλιήν πολέμοιο, χαχήν πολέμοιο γινέ&λην.

χειρί δέ μηλον εχοναα τόαην άνενείχατο φωνήν,

ιηοΉρην χερτυμέοναα χαί νντιάνειραν Ά&ήνην •

Είξατέμοι, πολέμοιο αννή&τις, εέξατι νίηης.
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άγλα'ΐην εφίλησα, χαί αγλαίη με διώχα. ('70)

φααί αε, μητερ Άρηος, ίιπ ωδίνεααιν άέξειν

ηνχόμων Χαρίτων ίιρόν χορόν αλλά σε πχσαι

σήμερον ηρνήααντο, χαί ου μέαν εύρες άρωγόν. 1-!$

ού ααχέων βαοίλεια, χαί εί ηνρόςίοτι τι&ήνη,

οί) αοι'Άρης έπάρηξε, χαί ιί δορί μαίνεται"Άρης' (ι^)

ού φλόγις'Ηφαίατοιο, χα* ει φλογος αα&μαλοχινει.

οία τε χνδιάεις άνεμώλιος, Άτρντώνη !

ην γάμυς ονχ εσπειρε χαί ου μαιώσατο μήτηρ, ]8ο

άλλα σιδηρείη σε τομη χαί ρ"ιζα σιδήρου

πατρωων άλόχεντον άνιβλάατηαι χαρήνων. (ι&ο)

οία δέ χαλχειοισι χαλνψαμένη χρδα πέπλοις /

χαί φευγεις φιλότητα χαί 'Αρεος εργα διώχεις,

άρμονίης •άδίδαχτος, δμοφρααννης άδαήμων. ι$5

άγνώοσεις οτι μαλλον άνάλχιδίς είσιν Ά&ηναι

τοίαι, χνδαλίμοιαιν άγαλλδμιναι πολίμοισι, (ι85)

χιχριμίνων μελέων, ουτ αρσενες οντε γνναιχις 1

Τοιάδ' ίφυβρίζοναα προςέννεπε ΚυπριςΆ&ηνην.

ως η μεν πτολίπορ&ον άέ&λιον 'εΊλαχε μορφης, •χαο

Ήρην έξιλάαααα χαι ααχαλόωααν Ά&ήνην.

ίμείρων δ' ί<ϊ ϊραηι , χαί ην ονχ είδεδιώχων ' (ιοο)

Αυςπαρις, ά&ροίσας έπί δάαχιον ηγαγεν νλην

άνέρας εργοπόνοιο δαήμονας'Ατρντώνης.

εν&α τανννρεμνοιο δαίζόμεναι δρνες'ίδης ιί)5

τίριπον άρχεχάχοιο περιφροσνντ)αι Φερίχλον,

ό'ί ποτέ μαργαίνοντι χαριζόμενος βαοιληί (,\$>)

νηας Αλεξάνδρω δρντδμω τεχτήνατο χαλχφ.

αντημαρ προβέβονλε χα\ αντημαρ χάμε νηας,

νηας ας ονχ ίνόηαι χαί ονχ ηΌχηοιν Ά&ηνη. »οο

.,
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"Αρτι μεν Ίδαίων ορέων ηλλάξατο πάντον,

χαί λεχέων έπίχονρον έφεαπομένην Αφροδίτην

πολλάχις άχταίοιαιν ίλαοχόμενος &νέεαοιν,

(200) επλεεν Ελλήςποντυν έπ ενρέα νωτα τι&ήνης.

3θ5 τω <5ι πολντλήτων υημήία φαίνετο μόχ&ων.

χνσνέη μεν ΰπερ&εν άνα&ρώςχοναα •Χάλαοαν

ονρανόν ορφναίων ελίχων εζώαατο δεομω•

η <5' άρα μιχ&αλόεντος άπ' ηνροςομβρον ίϊίαα . . .

(20.1) έχλύα&η δέ τ£ πόντος έρεοοομένων έρετάων.

Ζιοτόφρα δέ Ααρδάνιον χαί Τρώίον ονδας αμείψας

Ίομαρίδος με&έηχε παραπλώων στόμα λίμνης"

αίψα δέ Θρηίχίοιο μετά ρια Παγγαίοιο

Φυλλίδος άντέλλοντα φιλήνορος ϊδραχε τύμβον,

(πιο) χαί δρόμον εννεάχνχλον άλήμονος ε)δε χελεϋ&ον,

3ι5 ίν&α δίαατείχονσα χιννρεο, Φυλλίς, άχοίτην

δεχννμένη παλίνοροον άπήμονα Λημοφόωνια,

όππότι νοοτήσειεν Ά&ηνοίής άπύ δήμων.

τω δέ βα&νχλήροιυ δια χ&ονός Λ'ιμονα,ων

(ιιδ) έξαπίνης άνέτελλεν Άχαείδος αοτεα γαίης,

2αο Φ&1>ι βωτιάνειρα χαί εύρνάγυια Μνχήνη.

ίν&εν άνερχομένοιο παρ' είαμενάς Ερνμάν•&ον

Σπάρτην χαλλιγνναιχα , φίλην πόλιν Άτρείωνοί,

χεχλιμένην ένόηαεν έπ Ενρώταο ριέ&ροις•

(2ίο) αγχι δέ ναιομίνην υπό δάαχιον ονρεος νλην

χ»5 γείτονα παπταίνων έρατήν &'ηε'ίτο Θεράπνην.

οι>πω χΛ&εν ίην δοίιχός πλόος, ουδέ γαλήνης •

δηρόν έρεαοομένων ίρονετο δοΰπος ερετμων.

χαί χ&ονός εύχόλποισιν έπ ήίόνεααι βαλόντες

(225) πείσματα νηός εδηααν, ααοις άλός εργα μέμηλιν.
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Αντάρ δ χιονέοιο λοισαάμενος ποταμοίο 23ο '

ωχετο φειδομένοιαιν έπ ϊχνισιν ίχνος έρείδων,

μη πόδις ίμερόεντες υποχραίνοιντο χονίης,

μη πλοχάμων χννέχαιν έπφρίαανϋς έ&είρας

δεύτερον απεύδοντος άναοτέλλοιεν άηται. (ϊϊο)

αρτι μεν αίπύδμητα φιλοξείνων ναιτήρων 235

δώματα παπταίνων χα* γείτονας έγγύ&ι νηοός,

ασκος άγλαίην διεμέτρεεν, ίν&α μεν αυτης

χρϋαεον ενδαπίης &ψύμενος είδος Ά&ηνης,

ίν&α δέ Καρνείοιο παραγνάψας'Ταχίν&ον, (235)

ον ποτι χονρίζοντα οόν /ίπόλλωνι ναηαας 24ο

δημοςΆμνχλαίων ηγάααατο, μη Αιί Λητω

αχνζομένη , χαί τοΰτον ανήγαγεν. αύτάρ Άπόλλων

ουχ έδάη Ζεφύρω ζηλήμονι παΊδα φνίάααων.

γαία δε δαχρνααντι χαριζομένη βαοιληί (ϊ4ο)

αν&ος άνηέξησε παραίψααιν Απόλλωνι, 245

αν&ος άριζήλοιο φερώννμον ηβητηρος.

"Ηδη δ' άγχιδόμοισιν έπ Άτρείδαο μελά&ροις

Ίστατο, &εαπιαίΐ)αιν άγαλλόμενος χαρίτεαοιν.

ού ΑΛ τοίον ετιχτεν έπήρατον νια Θυώνη• (245)

ίλήχοις, Αιόννσε, χαί ει Αιός έσσι γενέ&λης• 35ο

χαλός ίην χαί χείνος έπ' άγλα'ίχαι προςώπον.

η δέ φιλο&ίνων &ηλάμχιν χληίδας άνείαα

έξαπίνηςΈλένη μετεχια&ε δώματος αυλήν

χαί^&αλιρων προπάροι&ιν' όπιπεύονσα &νράων, (ι5ο)

ώς ϊδεν, ως έχάλεασε χηι Ις μνχύν ηγαγεν οίχον, 25ί

χαί μιν, έφεδρηαααν νεοπηγέος νιμά&εν εδρης

άργνρέης επέτιλλε' χόρον <3' ονχ ε)χεν όπωπης,

ίλλοτε δή χρύσειον δίααμένη Κν&ερείης

/*
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(255) χοίιρον όπιπεύειν &αλαμηπόλον • δψε δ άνεγνω,

ίδοώϊοΰχ εατιν Ερως• βελέων δ ουχ ε)δε φαρέτρψ,

πολλάχι δ άγ).α'ί$αιν ίνγλήνοιο προςώπον

παπταίνειν ίδόχενε τον ημερίδων βαοιληα '

άλλ' ονχ ημερίδων &αλερην έδόχινεν υπώρην

πεπταμένην χαρίεντος ένί ξυνοχΐ)οι χαρήνον.

265 υψε δέ&αμβήσαοα τάαην άνενείχατο φοινήν

(ιδο) Σείνε, πά&εντελέ&εις1 έρατόν γένος είπί χαί ημίν,

αγλαίην μεν ϊοιχας άριζήλω βααιληί,

άλλα τεην ούχ οϊδα παρ Άργείοιαι γενέ&λην.

' πίίααν Λενχαλίωνος άμύμονος οΊδα γενέ&λην.

Ληο οϋ Πύλον ημα&όεαααν ΐχεις, Νηλήίον ουδας•

Αντίλοχον διδάηχα,. τει\ν δ' ονχ είδον όπωπήν'.

(265) ου Φ&ίην χαρίεασαν, άριστήων τροφόν ανδρων

οιδα περιχλψατον ολον γένος, Αιαχιδάων,

άγλα'ίην Πηληος, έϋχλείην Τελαμωνος,

2^5 η&εα Πατρίχλοιο χαί ήνορέην Ϊ4χιληος.

Τοία Πάριν πο&έονσα λιγύΰροος εννεπε νύμφη.

(370) αντάρ ο μειλιχίην ήμείβιτο γηρνν άνοέξας '

Εί ηνά πον Φρνγίης ένί πείρααι γαΊαν άχούεις,

"Ιλιον, ην πόργωαε Πααειδάων χαί Άπόλλων •

, 2ϋο ε> τινά που πολύολβον ένί Τροίχ βαοιληα

ίχλνες εύώδινος από Κρονίδαο γενέ&λης•

(ΐ75) εν&εν αριστείων εμφύλια πάντα διώχω.

είμί, γοναι, Πριάμοιο πολνχρύσον φίλος νίός•

είμί δέ Λαρδανίδης • δ δέ /Ιάρδανος εχ Αιός ηιν.

285 ω χαί απ Ούλύμποιο #ιοί ξννήσνες ανδρων

πολλάχι &ητεύονσι, χαι ά&άνατυί πε;; ίόντες.

(28ο) ων δ μέκημετέρης δωμψατο τείχεα πάτιμις,
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τείχεα μή πίπτοντα, Πααειδάων χαί Απόλλων ....

αύτάρ εγώ, βαοίλεια, διχαςπόλος ειμί&εάων.

χαί γαρ άχηχεμένχοιν επονρανί$οι διχάζωτ 290

Κύπριδος άγλαίην χαί έπτμιατον %νεαα μορφών,

-<) δέ περιχλψστον , ίμων άντ άξιον ΐργων, (ϊ85)

ννμφην ίμεράεοααν έμοί χατένεναεν όπάαααι,

ι)ν Έλένην ίνέπονσι, χααιγνήτην Άφροδίτης.

ης ενεχεν τέτληχα χαί οίδματα τόοαα περηααι'. 2$5

δεϋςο γάμον χεράαωμεν, επεί Κν&έρεια χελενει•

μή με χαταισχόνειας , εμην χαί Κυπριν ιλέγξχς. (290)

ουχ έρέω• τί δέ τόααον έπιοταμένην αε διδάξω 1

οία&α γαρ ως Μενέλαος άνάλχιδός εατι 'γενέ&λης.

ου τοίαι γιγάαοιν έν Αργείοιαι γνναίχες• • . δοο

χαι γαρ άχιδνοτέροιαιν άεξόμεναι μελίιοοιν

ανδρων είδος εχοναι, νό&οι δ' έγένοντο γνναίχες. (295)

'Έννεπεν η δ' έρόεαααν επί χ&ονί πηξεν όπωπην

δηράν άμηχανέοναα, χαί ονχ ημείβετο νύμφη.

δψέ δί &αμβήσααα τάαην άνενείχατο φωνήν • 3ο5

Ατρεχέως, ω ξείνε, τιης ποτέ πν&μένα πάτρης

το πρίν έδωμήσαντο Πααειδάων χαί Απόλλων ΐ (δοο)

ή&ελον ά&ανάτων δαιδάλματα χιίνα ναηααι

χαι νομόν οιονόμοιο λιγυπνοον Απόλλωνος}

%ν&α &εοδμήτοισι παρά προμολ^σι πνλάων 3.10

πολλάχις είλιπόδεααιν εφέσπετο βονσίν Άπόλλων,

ϊρχεο νϋν Σπάρτη&εν έπί Τροίην με χομέζων. {5οο\

εψομα^, ώς Κν&έρεια γάμων βαοίλεια χελεύει.

ον τρομέω Μενέλαον, οτ αν Τροίη με νοήσι).

' Τοίην σνν&εοίην χαλλίσφνρος ίννεπε νι'ιμφήί 5] 5

νίξ δέ πόνων άμπανμα μετ ηελίοιο χελεύ&ονς
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(3 )ο) υπνον ελαφρίζονσα μετήσρον , ωπαοεν ηω

άρχομένην • δυιάς δέ πύλας ωίξεν ονείρων,

τήν μεν άλη&είης, χεραων άπελάμπετο χόαμω,

320 ίν&ψ άνα&ρώαχονσι &εων νημερτέερ όμφαί•

την δέ δολοφρααννης , χενεων βρέπιειραν ονείρων.

(3ι5^αΰτά(> δ ποντοπόρων Έλένην επί αέλματα νψιν

έχ &αλάμων έχόμιααε φιλοξείνων Μενελάαυ,

χνδιόων δ' υπέροπλον υποσχεαίτ) Κν&ερείης,

3α5 φόρτον αγων εαπευδεν ες "ίλιον ίωχμοίο.

Έρμιόνη δ' άνέμοισιν άπορρίψααα χαλύπτρην

(32ο) Ισταμένης πολύβαχρυς άνέστενεν ηριγενείης,

πολλάχι δ' άμφιπόλους &αλάμων εχτοο&ε λαβοίσα,

όξύτατον βοόωαα, τόαην άνενείχατο φωνήν

33ο Παίδες, πχ μελιποϋαα πολύατονον ωχετο μητηιι,

η χ&ιζόν αίιν έμοι &αλάμων χληίδας ελοναα

(3ι5) εδρα&εν υπνώοναα χαί ες μέαν ηλν&ιν εννήν;

"Εννεπε δαχρνχέοναα, σννωδύροντο δί παίδες,

αγρόμεναι δ' εχάτερ&εν έπι προ&ύροιαιν ερίχειτ

Ζ35Έρμιόνην στενάχουσαν έπειρήσαντο γνναίχες•

Τέχνον όδνρομένη, γόον ευναοον. ωχετο μήτ•ηρ

(33ο) νοστήσει παλίνοραος • ετι χλαίοναα νοήσεις,

ονχ όράας1 γαεροί μεν ίπημύονσι παρειαι,

πνχνά δέ μνρομένης &αλεραί μννύ&οναιν οπωπαί

34ο 5) τάχα ννμφάων ες δμήγνριν άγρομενάων

ηλν&εν, Ί&είης δέ παραπλάζοναα χελεύ&ου

(335) •ίαταται άσχαλόωαα, χαί ες λειμωνα μολονσα

ώράων δροοόιντος υπερ πεδίοιο &ααοσει•

η χρόα πατρώοιο λοεασαμένη ποταμοίο

345 φχετο, χαί δή&υνεν να Ενρώταο ρεέ&ροι/. -
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Τοία δε δαχρύαααα πολύατονος εννεπε χούρη•

οίδεν ορος, ποταμων έδάη ρόον, οιδε χελεύ&ους (34ο)

ές ρόδον, ές λειμωνα• τί μοι φ&έγγεα&ε, γνναίχες1

αοτέρες υπνώονσι, χαί έν αχοπέλοιαιν ιανει•

άστέρες άντέλλονσι, χαί ού παλίνοροος ιχάνει. 55ο

μητερ έμή, τίνα χωρον εχεις; τίνα δ' ονρεα ναίεις1

πλαζααένην &ηρές αε χατέχτανον 1 άλλά χαί αντοί (345)

&ηρες άριζήλοιο Αιος τρομέονσι γενέ&λην.

ηριπες έξ δχέων χ&αμαλης έπί νωτα χονίης,

σον δέμας οιοπόλοισιν ένί δρνμυίίσι λιποϋααΐ 355

άλλά πυλνπρέμνων ξνλόχων υπό δάαχιον ΰλην #

δένδρεα παπτηνααα χαί αυτων αχρι πετήλων (35ο)

αϋν δέμας ούχ ένόηαα• χαί ού νεμεαίζομαι νλην.

μήδ" ιερων γονόεντος έπ Εύρώταο ρεέ&ρων

νηχομένην έχάλνψεν υποβρνχίην σε γαλήνη1 36ο

άλλη χαί έν ποταμοΊοι χαί έν πε&γεααι &αλάααης

Νηίάδες ζώοναι, χαί ού χτείνοναι γννάίχας. (355)

"Λς η μέν ατενάχεαχεν • άναχλίνααα δέ δειρήν

υπνωα, έπεί &ανάτοιο αννέμπορος. εί γαρ έτύχ&η

αμφω, άναγχαίη ξυνηία πάντα λαχόντα, 365

'έργα παλαιοτέροιο χααιγνήτοιο διώχειν.

ϊν&εν άχηχεμένοιαι βαρννόμεναι βλεφάροισι (36ο)

πολλάχις υπνώονσιν, οτε χλαίονσι, γνναίχις•

η μεν άλητεύοναα δολοφρααύντ)σιν ονείρων

μητέρα παπταίνειν ώ'ίσατο • τοία δέ χούρη 370

ΐαχι &αμβήσααα, χαί άχννμένη περ έοίαα•

Χ&ιζον δδνρομένην με δόμων ϊχταα&ε ψνγοϋσα (356)

χαλλιπες υπνώονσαν ίπερ λεχέων γενετηρος,

ποιον ορος προλέλοιπα; τίιας με&έηχα χολώναςΐ

ΚΟΑ. β
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Ζη$ οντω χαίλιχόμοιο με& ϋρμονίην Άφροδίτης.

Τοία δέ φωνήσαοα προςέννεπε Τυνδαρεώνη'

(370) τέχνον άχηχεμένη, μή μίμφεο τόααα πα&ονσ>)•

ό χ&ιζός με μολών άπατηλιος ηρι&σεν α>->) ο.

"Εννεπεν. η δ' άνόροναε; χαί ονχδρόωαατι&ήνηι

38ο όξυτίρτ) πολύ μΆλον άνεβρνχ>]αατο φωνί} •

Ήερίης ορνι&ες έυπτερα τέχνα γενί&λης,

(375) ϊαπετι ναατησαντες έπί Κρήτην Μενελάω'

χ&ιζδν επί Σπάρτην τις άνηρ ά&εμέστιος ί'λ&ών

άγλαιην ανμπανσν έμων άίάπαξε μελά&ρων.

335 "Λί η μεν πολύδαχρυς ες ηίρα φοννηααοα,

μητέρα μαατείονσα , μάτην έπλάζετο χονρη

(38ο) χμ Κιχόνων ητολίε&ρα χαί Λίολίδος πόρον'ΕΙΙ »

Λαρδανίης λιμένισσιν δ ννμφίος ηγαγε νύμφην

ηνχνά δ' ίτιλλεχόμην, χρναέην δ' ερρηξε χαίύπτρψ

390 Καααάνδρη , νεόφοιτον έπ άχροπόληος ίδοναα.

Τροίη δ' νψιδόμωνπνλέων χληΐδας άνείαα

'385) <5ι'ίαιο νοσιι;'σα^τα τον νρχίχαχον πολιήτην.

£ϊ\':\ 
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