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Ἢ 

ρος ἄρ τ τς 

β Κίρασ' οἱ μαλθάαο, οὗ κῶποι ΔΑ δωνιθς: 

το ΤΟ 

Οοζηιϊ οορία. Ηρ τῷ Δάοηϊέ!ς, 

ΤΑΔΕ ἕΝΕΣΤῚ ἐν ΤΗΪΔΕ ΤΗι Βίβλωι. 

Α͂ λίγ Διὶ ονυσίου πατρὶ ἀπμλι Τῶν ν ἐρμάτω 5. 

ἔκ Ευγακϑέσ Ὕ αὐγων᾽ ὄνδῦξων ὑκλολρι ΧΙ] σι ότι, 

Σ αι μου τσμοι ΠΝ εἰ εἰμὶ πάν εἶμαι ̓ἐημοίτω 5: 

: Περὶ ΤΥ τῷ καθίζεαϑῳ σή μαρηηδῷμες 

Τοὶ πρῦπορδυεϑα» σμμαντικοῖ., ὦ 

Ἐκ ῬΗρωσγανῇ “ὅδαξβο λαοὶ μαλλε βέ μηρῷ! 

Ἐκ ῬΑ αὐ σῷ πρὸ ρα. γύπα ἐδεσίο λί τῶν θθμούτων: 
ἴζοι ροβόρκεν προ ηοῦς ἔν πῶσί ἐἠ μασὶ καγόνας φηηοιζ, σύφιδνι ὃ 

᾿λιοι 2 ΤΗ Τοῖῷ. 

Τα οὐΐ Ὑ09 πέρὶ τῶ ἐΦυλκυεκῦ : 
Περὶ αὐομιοίλων φημ τῶν ἘΠῚ σοι σξιο(δ᾽ 

Ἡρωσδϑανΐ πρὶ ἐκλινομίνων (Δέγκλι τρϑῷ κισῳθεγιαλιι- 

τρϑῶι μορίω 5: 

᾿ ἔκ δῇ Χοιροβοσίαν “πθοὶ ἐγὰ λιρομίνω: 

᾿Ανώνυμον “ερὶ ἐγκλι νομίνων 

ΟΕ Τὼ αὖνο Ὑρα μεμμευτικ “περὶ δαλέκτω 5: 
Ευσαϑέσ πέρι Σ ΜῊ πῶρ Ὁμήρῳ δα λα ΤΩΝ 
Καὶ οἴλλως τοτοὶ δεαλίιτων ἢ: ἰϑὰ κορίνθγ δοιβληθάσῶν. 
“Περὴ εἰς ὦ θαλυ»ϑθ} ὀγὸ μιο ΤωΝ: 

᾿ 



ΒΑΕΟΊΙΝΟΝΝΤΙΝΗΟΟΊΒΕΟ. 

Δεῖ Ὀτοηγῆὶ ἀεϊπάςο 48 Π|διις πειδὶς. 

Ἐχ Οδπιηρηταγις ΕἸ ΔΓΠ 11, αἰ ἸΟΤ τ ΠῚ ΟΥΑΙ ΠΊΔΕΙΟΟΤΙ1) εἶθ Δ ρεῖο {- 

ἄτηφηυ [Πττογάγιιηλ. : 

Ἐοτπιατίοπος πογδόσιιην [ἀπ δ δο, αΠΠἸπλς 

Ὠεἰϊο ας (δάδτε Πρη] ἤσαης. 

Αποτῆπε σιαῖτο ΠρηΙβοληῦ, 

Εχίοείρεις Ηεγοίδηὶ Ἔχοογρία ἄδμηασπο πεῖθο, [οτιι ἄρῃ Π]πγὰ : δὲ 

4υ8 Ποη ραΠΠπΠ. ἰμπιεηΐες. 

Ἐχ(ρεϊςεϊἄεια ἀοάπαίομπος ἀΙβησυϊτον ἀφο Παίοσι πεγβδοσιπη. 

ΟΒατοδοίοὶ δά θος,ᾷ ἰπ οἴδιιςτιοδὶς τορος φαογῆτ ὃς Ππν ΠἸτπάϊπος, 

ἘΠηομιίη χαΐδιις οὗ πιαϊείοπαηείαηιν αἰἰταμαζαγ.η.. 

Ὠεδῃοηγαΐῖς δείη παίτθιις ποιδὶς ἰδοπηἀππὶ ογάϊποη αἱρμαβει, ͵  

Ηετοάίδηι ἀς!ηοἰΠπατις, ΘΟ ΠΠοἰς, δι σοεο τοῖς ἀπ (15. 

᾿Ἐχ(οεἰρεις Ποεγοθοίοι ἀετς 4 Ἰπο[ δ Πτιιῦ Ἑῃο οἰ; ᾿ 

Δεΐῃ ἀϊοηγῇι, ἄς ἰς φιε Ἰποϊηαπίαγ δζεπ 615, 

οὐδ νὴ ἀοῆς ἅτις ᾿πο Ἰπαηίιτ 

ΕΧ(οεΙρεῖς [οΔπη1ς ουδπηπητοἱ ἄς ἰΔϊοιηαείβιις, 

Εὐατδι: ἀςτάϊοτηαεθις φιαρια Ηοπηοτιη. 

[τοπὰ αἰττοῦ ἀς ἰ4Ἰοτ ΔΈ 115. ΕΧ 1544 (οτίπεβο ἀεσεγρῶ. 

Ὀοαμλίηϊηἰς ποημηϊδις απ ἀεπη ἄτη ὁ πγερα,.᾿ 



ΑἸάμις Μαμιείμς Βαδηᾶς Β οίπδπας Παάϊοῖις 
οὔληρις. .5. (ῬΡ. Ὁ. 

Ὀιτα φαυϊάέρτοιμποία εἰξ δοπαγᾶ [{πτογαγὰ Πύ ἀἸο εἰηςηάαις ἱπηρτῖπις 
τε ἰατίηος θγος. ἀατιογασοιγαῖο σγαςοσ. ἀτπγιΠΠτη4 ἤθη, ἀορταῖατε πεῖ 
ἢος ας  ΠΠ|ος ἀπιτ5τοπιροτίθυις. Ὁ πταπδηη Πἰπριια σατο τρίς Πηρτί -- 
τηθη (ο5}1Ὀτοβιϑζαο τορος, αἱ οτῖς. Ῥοί Περὶ Πᾶς ἀτιτληι Ρῖο 
{ΠΟ ΔΠγ(Δ Ὁ 115 ΘΠ 1ΠῈ ἀΡΊΓΕΓΊ ΔΤ [ΘρῸΠγ115)ρο ΠΣ ΠῈ Πιγοαταηο ΔΗ Πτ- 
πᾶτε πιεῖοῖ ἀηπο5ης Ποιάτῃ ΠΠ66πν (018: Παδιμς ααϊοτῖς. Ρα- 
σΠμογγίπλι, πΠΠΠ|π 4; εἥς ἰππιεηταπι ποίῆγιμπλ ομληες τη οἵα 
ἀϊςσαηε, ἰαιιάδηε ρα ά!σαῃτ. τ ῖτα σεσῖα. ἰππθη] ταπηεῃ ἰρίς πὸ ἐχογα-- 
οἰεγ πηοάο ἄπ πο ῖς ρτοαεῇεσιρίο : Βοπος; ἶδτος Πιρρεάϊτατε. 
Ο πάτο αὶ πηειππης, Απγῖςῖςίοἶθο ἄϊσεγο πχοάο ογαθσιιηῃ {πώ ρτὸ - 
ποτ ίπα . κι λα χεζὸ αντῇ κακὸν Πος οἰ τιγάς [4 [δ] πηαίτιηι οδοας. ἡ 
Ποποίξιις Ρίαιιιις. [ρί δὲ διιῖς πχογῦοπι σγοαῖ . Δι 110 οΠ1Π} ΠΟη ΠΗ 
ρΡεγαιπιπν αἰ τεάάιτιμην παίςὶ τΠ!σιιπι,Πγα χίπης ρα τη δ1ς διτιιγά ς, 
Ὦπος οὨ πὶ οἱἐ πατυτα(ἰηαῖς Ρ᾽ Τὰς πῃ πατατγαῖν Βη οτία ) πη ΠΠ πγατα 

᾿ ΤαῖπΠ} ἢ ποπίγο δι) δ ρτοπεηίαϊ, πχοάο Π|π|4 κακὰς φέαυ»ν ἕλκων 
ὡς ὁ καικίας γέφας. ΝΠ [τὰ ἥκατε (ὐαοίλῃ, (οτδις ΑὐΠποτοῖος, ας πη, 
Ρτορεῖΐδε παθος, τα ἢ τιξει (ο4, ταά (εἰς ποσεῖ, ἀο τας. 51ς Ὠ}1}}}6- 
τόηττ. τα] ρίξε πταίαπι ρεροτί ἰπλπηςῃ (8 Π}1Π1 ράται! ᾿πσοπλτηοάα, 
1ππεηίοςἰαθογος. δοή πηεἸρίε οί ]οτριεῖ χιιοά σγαυ!Ππηγας οἵ τ]άοο [τ 
οἰδτατίοπος πγοα5,ὰο ρ] ατίπλπλ ρτοάοίς ομηπίθιις, πιαιου; ἴῃ ἀϊος 
δ]  ππγϑητο Πιτασιιηλ πο] Ζιοα πα {τὶ ἐκ δ ριρλιο τάφων τάνὰ [1δ6- 

ταῦτ  σατοοτίθιι ΠΠδτος τιθηδἰ θα; χροππης, φιοά ορο δέοι! Ειτιγά 
1η του παταΠιτ., σαπὶ πα [πὸ ἃ ἡποᾷ σοτηπγοάο τιοἷ Ποταπι ἀςοὶ-- 
Ρεῖς Πδγιπι ροοη.. ἔπ ἐαα!ἀεπ ποτὶ σοΠΊροϑ - ἰΔΠ| ραίππ οἵ- 
ἐξγαηταγ αἰτγο σγαοα ποἠ πη Π4: Πλϊττ! πη τύγα; ποπα τὰ δά δ] οροίας. 

᾿Δά Π16 704 Ρἰαείηγα πηΠΠὰ πη. δρεῖο ἔοτε ὃς ΠΠπάτας Παιμ της 

ἴα ΡΓΔΙΟ ἱΠΡΘΏ1Ο, Π ΟΟΠΊΠΉΛΠΙ ΟΠ. ΠΠΙΠῚ θοπο πηαζεδηζ,λιττι.- 
᾿ΡδηταγίπιηΔιαταις [πσοιπηθεητος πλαγουῖ πηΠογο σοη Ποίδητι, δ. ά6- 
14; Πηρεηάαηϊ [ε. φιδηδοσιίάεηι σα σιιη Φεχύδης Ατιηήοτε τς πο-- 
[ππλῖηα τἰάοδιιαξ δτοι! ποι Γῖς Ἐχοιια [Οσῃ15. [Πρ τὶπλοητις ρτορέ- 
ἄϊεπι ὃς σὔπιοηταγι] 14 πὶ Γογὸ ΟΠ 65 οοερ!. [ποιτηχθῖτο τος αιιείο, ποῖ 
Ὀίτε δοῃ!ς {ἰτιογις: ]σαηἀο σο πορδὶςαάπιπαηῖε ΟΠ το ΕΘΝ [)οο 
ορτἰπτο: πιάχίπηο: ορείπη 4αοηφ γᾶ πιρρεάιταῦο. Ἐρφοοβαθε- 
ΕἰδορΊΞΟΡ ριάδοάαε!ς ὃζ ΠορΟΠασγιιηι: Ζι16 ΠῚ κέρας ἀμαλϑει ας, πο 11. 

κόπους ἃ δώνγι δὸς, ΠΙ6Π1 {τε ΓΠείδπιτιμηι ἀρ ρο ]Διιογῖσα. [ἢ 60 δμτ) ἴδ 
τὲ ομγῃϊα τοροῦτα [πητίαιιος ἀοάογαῦς ας ροίΠπτλά ρογίοέζαμι θίο-- 

ἘΠῚ 
Ν 



[τάμα σορῃίοποηι {Ππτογάγι!Πη ρ αΓΑΓ ΠΥ: δίοοσίηηι ρΓάςιριις αιῖα: 

ἱεριηταγ ἀρι ροοτα5: 1} πεῦθα παττς στιτῖς, ἀο Ἰη σις, τα Ἐρο Πἢ- 

ἀγααητ τ οίπις τς ΝΠ ρας, ἃ αἰ σαῖς το πη ροτὶς ποτα, ἀπ Ρ ΤΊ 

ἰριαπιϊηποηῖτε.. δοάΠος ἰἴδτὸ ἀοΠΠπιὰ ᾿μέξαπιητ οηνηΐα Δ}, 

ἄοοοι ,ὅζιο πιοάο ὅζαθα Ππρτᾶ ἀπαη ἡποάᾳ πηπηπζαάταπι τ: (ὑ4-- 

ἠδηϊήπαῖα ραἤιπι, δε τορι ας γα άθη ρεγ οτάϊπεπι Πτιογασῖ. «ΕἸηρσαα 

σάτῃ ργαζογοα Πηει τη Ατεῖςα;. ΤΟΠίσα:. Αεοϊϊςς. οι. Βοεῦσεα. 

Οτοιεηῆς Ογρης. Μασοάδοηίςς. Τ ΠΑ Πορίηα. δ ἰοα] . Τατεπῦπς 

(ΠΒαϊοϊ ἀϊςα. Αὐρια" ΓΑσοη!οά. 5 γγδοπίλη ΟΡ ρὨΥ}Π κα: ΑἸβοπιοηῇς. Ἢ 

4αϊδιισι Οταςὶ ροοτα ᾿ππεη τη τατ:δό Ηοπιογις ργβοίραο, ΗΙ5Ππ 

σις ΠριτΙς ματι 5. πα δεητ 1 πλίγαπα Πἰσεητίαπι. Αἀἀπητ, ἀοιταῃιητ. 

τὰππηπτδητππετταητ 14 ηό (Δείπητ᾽ ἀσπ!φ ττιπειγἀ! ἐξἴο παῖδας 

πτοία" δὶ ροετασσγαροί πο] πο γηῦ. ὃ ἀνθρώ ἔςαιδνος “ἑπιτοτίβους κί 

ὧν. ἰσηρο πλοἶ πις οἤθη ἀθητ Ποι ΠῈπῚ εἤξαπηιπ, (ΡΠ 6.π ροτι 

αἰἰχυληάο ποη πιάογε ἰεροης ἤδης ἀἰϊξείοπαηι (τ [ἰς ἀἰςαῃι) μέτα- 

μόρφωσιν τε] οαυία, εχ μα δζῖσος τ ἀϊμεσυς, δε πυπτατίοης ἐΐμόσν!. 

(οπηραγαζίιιτῃ οἱ ἡ μι σύτερος. δοσιηάδίο ΓΠ1α «μμείσίων. ΤΕ, 

ἴσων. δζάττίος, ἐττων.Θοσο οΧ δΐμεισυς, ΔΘΣαπιοίς ἐττων: Ὁ] ποῖηηα 481 

ἄσυι [{Ππτεγὰ εἰ ρτί πίει. τπιοά πο ὶς Ποη [τρεῖς Πσσοπ ποτα Μαῖ 

οἰαἰ τς. Οἰσιητ ὃ μα ρενὸς ταπγέ ροεῖα. δοή ρταθοῖ: δι οἵξ Ἀ181] πορατᾶς 

Νοδίς ποη [ἰσεζοῆξε ταπα ἀΠ|δγοίσ: Ὁ τα] πχι5 σο] Ἰηλιι5 (Θπογίοσοβ. Ὠλϊτα 

ΠλτΓταΠΊοη Βα πο Πρπατγιιπι παγιοζατοιη δζσορΊΔΠ, Πηριια αα]σαι].πῦ 

μπῇ θα ἀοπὶ ΟΕ οπηδη ἰς]σπα, αας Ραγῃοηορ 415:61146 (αἰαῦτίδ:. 

{τις ἤςι}15,. ΑἸ τοῦ Εἰ οσθητίη! ἰοαϊπιη τατταἰττον Οεπαοηίες. Ὗὶ ἐπειὶ ἃ 

Μεδιο αποη ἤθει ΠἸπσια,δερτοπιητιδτίοπε πια]τα πὶ ἰητογίπης. Αἰ1- 

τις Βεϊχίαηῖς αἰττις Βοιροιηαείδις ἰογπιο.. ααοα ἰατηης ρα, πα] - 

σοὸ Ἀοτηδηι σαρὸ ἀρροϊαπε. Ν ἐποίίπιοτο δι ϑοης Ρ.Πετοῖας ρεῦοῦ 

οἰποηόπι ἀιοιτης, σα. 4] ραάιιπ οςοϊπτοχ οταίιη [βοϊοητεβ,το. 

[τεπὶ εηβξῖο. εηδο.σοΠ 6. (1 σΈΠ15 ΠΌΤ ΠΟρΤΑΘΟΙ ἀισιιπτσοπλ 

ΠΛ ΠΙΤΟΥ τοῦ κέρα τοῦ. ΤΟ ΠΕσΊοΟ ἄφρρολητόν τ, κέραος. ΑἸ οΓος κατα 

κρᾶσιν κέρως Οτἱά χαρά ππαήηπδοαρτγθς ΡοΟυΙατο ἢ. βαθεῖ [στ " 

ΡΙεγαπα; οτίδπι 1Π ἐοθῃ ΟρΡΙάο παγίς ἰοχφαπηταγ. Ν απαπὶ ταπῖδην 

οορίδῃι [ἀτίης Βαβθεγοπχις, ἰοηρς Δητοοο Πεγοπλπσρταθοος" 56 πτδά ἰι- 

διτιπι τεάοαπη: ποτ σορί ἐσόγηιῖι, Ποττοβ6] Αἀοηιάϊς, δειβείαιιτα ας 

ΠῚ ρτορίογ Πμ  ΠΠ τη: ] 61 60 Εἰς, ΓΟΓΤΠῚ δοπαγιπ)ςορίᾶ: ΡΥ 15 

ἴαδοτ ίπ ἕο πε Οπατίηί (ὐαπχοτοῖς, ὃς άγο ἡ Α πτοποτεὶ ΠουοΉΓΩΙ Ὧο 

ταϊαασα τα {πὶ Πιιά ας τη σεασατγιτη {ΠΠπτοΓα τ 1} ἰεξεοῆς [τεαιιξτεμπαμη. 

ΗΙ ἤπλι! οχ Εὐλτίο, Ετγπχοϊορίοο: δὲ αἰ τς ἀϊρῃ 5 τα πλπηλτιοις ΔΟῸ 

ὶ 



ΟΡεῖο φοσοαπορ! πτατα: ἀρ Ποτ 4; ροῖ ογάίηοπι [ἰτογασιιηλτηθο ἤπ 6’ 
Δαἀϊαπχεηῖο, δοο ἢ] το ΑἸ ΡΟΙ ΡΟ] ΙΔ ἢ] τΠτ Πππιπλο ἐπροηῖο, ας ἰπ1-- 
Ρεῃίς ἀοί!!. δοσαῃάπιποτο ἰαδογπλοιις ἔπι: 4 εὰ ομληϊα ΤΟσΟρΠΟΙ 
ΠΟ Ράγιο ἰάθόγα, σι [5 σοη ογοης, απάς Ἔχοογρτα πο απαϊηίθιις ἴτε 
τὰιτ. Μυΐ οηίπη δά ἀ ἀ1. Ρ τί πχα πυτπυπτατ] δά πιπδητε ἰητογά νὰ 
βαπο «τι Εγαποιίοί ἔαγε ορεϊπχοτὰ φιο δγοαὶ Πα δεθιτς τᾶς {πππΠ|ὰ 
στα, ας Δ ΓΕ ΠΠπης σοπιροίπτ ἴῃ σγαθοδπι ἰπρτιαπν ἱπτγοάιέξίοπες, 
διπξ ετίαπι τὴ μοοίίθτο οορίοίς, ας ρεγιεῖἝες ἰοσπηατίοπες τῶν ξερὰ 
καὶ δ βαι πεγδοσιη. τοῖι σαοςπητιογίδα Ζιια δΠς Πρη]ῆ οαητ. “ιου τέ 
ἱτο:δι αιοτίοογξ. ΑἀάἀΠ41 ορὸ ΠΕ 1 εχ (οτίρεῖς Ηογοάίδηϊ, αιια5 
ἸΏΔΘΩΙ πο ̓  παρεκβολάς ἀϊσιιητπ Ζιιο πταΐτα ρτοίδέϊο ἔμπης ἰοόξα 
ἄρῃ Ππγα: ὅς {ιας 1 Αἰ τς στα. Π]ΔΕΙΟΙς ΠΟΙ. το ΠΊΟΓο ἰϑρτιπτιτ:ὃς Ρτα- 
Οἱριια αιια: ἄς ργαζογίτο ατείσο σοηίογιθιιητις ἀοέξο ἴλης ὅς ρετα - 
σαῖς. ΙΝεσποη ὃς ΟΠατοβοίοι ικβάδη ἢ αιμδιυξοοπάϊτποη ἴῃ ο-- 
τπΙδιιοτερτίας ὃι Πηλττιιάππος ]πασὶ οροστογο. ΕΠ 46Π| οτία πὶ 4πιᾶς 
ν΄ {Πππτεῖδπὶ 1Π σοπῖεχία οτγαΐζοηιῖς οὗ τηαἰείοπαητίδιη αἰγαῆαπι. Εΐς 
(ἐφαπηταγ πα ιαίτα ποτα ρεγογάτη πη [ττογαγτ:αιαςά όμια λα στα- 
εἰ ἀρ εἰ δητιχιιαε τάοίτοο δα ἀϊπηιι5,οπίδηι δειρία σιμΠ σα ἴοις ο- 
Ῥτίπης σοπτιοῃιτο ὑάοραπτατ, Λάδογο οὔἃ ορεγρτετι πη Δ ΧΊΠ.115 πε-- 
ρἐἐγκλινοιένων καλέ γκλι τεκῶν πατῖὰ Οραίου Δ: Ππογαπι στὴ ἀρτά 
ποῖος (ἀε ἐπο [εἰς 5] ποτ) πχεπη πι]ορογοτη ρίαγίδιις ἄτπστ, 4 ἢ. 
αέιελά [πητιπ| ἀϊξ οπιδ ας διηδι ζοάπι ροβροίτα τα υί44 
Ρἰδσετ: ὃς πξτῇις-πἄἐ γκλενόμενα αιια ἸοἰΤηατα ἰατίης ρἰασοτἀἸςογοίας ἰο 
ςο Ρταίξεις, ραττο ρ , ργαιετεγιτᾶ ἀἰεβοίεξητςε Ρταίεπει ᾿ραῇπιο πεῖῦο, 
δοσρίδτι") οα ἀϊσιιητι πε δαπτττιης 1 ἢ ἢο ΤΟ ΠΕ1ΠῚ ΔΟΠΤΠγ., 
σοπηπογτάητηιις [ἢ ΘΓΔΙΙΕΠῚ 1Π σΟΠΙΕΧΙΙ Ογατ οἷς «ἀρὰ Ογδεσος π6-- 

ΤῸ Ἐπ ἰΠπισοτίιπι Ρ πγίπγεις {π|51ἢ απ] Π 4; ογατιοηῖς ρατίδιις. Ν Ομ11-- 
πειΡγοποιηίπε ΚΝ εεθο Αἀιεγδιο. δὲ Οοηϊππάιίοημο. Απέζοτες πη, 
Ηετοάϊδηιις. Ιοάη πες Οταπλχητατίςιις ΟΒαγαχ ΟΠοεγοθοίσιις. Α εἰτ- 
τι Ί΄οηγῆμι5. Εἰ φιόηιαιη ρᾳΠΠπ 1η, ος [ἰδτο ἐδοιιηἀππ πατία ἰά1ο 
πτοία ἰεσαπτιγογογαθ πη πταπίομπος,ηδ τε ἥπτ ]ιοτ ιοταά πηαπτις 
ΠοΙῖγας ροττιεπεγιπτ, ἀς Ἰ 4 ο Ππγδτ 5 ππατίοβτγδέξζατις Πηίογοτθ. Ῥοϊγομηο 
ΠΠ 4 ποίο τος ἱσποόγαγε δοπαγίπη {Πττοίαγιιπν ἀπ πειΠΠμηἱ, π οἵα πὶς 
αἰτογί(οἰς φιιας οὐίσεγα:ςοποίία: δὲ ἀερταιιαῖα τΠ|8 Πἅτο οἰ ΠΟἰς ετο ας 
{(πρευῆπια Ππ4]Ἰσατ.. (ας διιτεπὶ αἰϊια ἤρῃο αἰτογιτγο δηποίαπαα,, 
ΡΙΔοιογπηογιηγ, μαθιι πλτΐτας οαιας: 56 ρίξοίραα Ἀπταησαια τέ - 
οτίς. Ρεῖο ἰριτυγὰ ποδὶς Πηπα ἴῃ ταπῖο ορεῖο ποη ρἰδοιιεγίητ: 

Ὁ Ἰ - . . - 

πο γορτοποηάσηάα: ποὶ ποη ρίαπα ᾿μἀοδητατ κε μι Πισσοη ςατῖς 

δ ΤΠ 



{6 ἰἰς ἢ αὐνάοβιεἰσ απ ἀεασσορτα πιμζ οἷ δ. 115 ροτίας Ἔχίογαγιπι σὅ- 

εἰαπι: αίδιις ὃς Οσάοία δι τ]ὰ ἰοππρεγοῦποχία ἔπε. ππεηάοίοτῇ. ἢ. 
εἰ ἜΧΟΠΊΡ ἰαγΠ ΠῚ σαΐρα,ποη πλο.. 11 ΠΊΔΟῚς ἀοργαιατιπι ΘΙΓΔΠγΠγ8 

εἰοῖς. τὰ σπηοπταῖα οηγη 8. Π1}}1} ἀδ ο τά :π]8}}ΠἸπτορτᾶ. Ο παπᾷ ΠΣ 

δετί(αῖ ΔΙΧχΙ) τὨείλατιις ὅ κέρας τεά μια Ἀθείας καὶ καηρι ἀδ᾽ωνι δος ἥποηϊ 

ἴοοτη οἰογδοπγηα οηροῖα ππητ: σις ἀἰρηα ἰοίτιι 1 αἰ τς ἰϑριτη τι". 
[τας Πτητογῖοσ [αϊιάαη ἃ αἰ αι πλῖπτις ργοβαηάτιπι ἰερεγιτῖς, πλθ- 
ππεηῖοῖς {Ππι5 Ηοτδῦδηῖ ργαοορτι. Ν ἐγιιπα αδὶ ρίτιτα ΠΙτθης [ἢ οαΓΠΑΪ 
ὨΘ ΠΟΙ Θρο ρατιοὶς οβξη ἀαγ τ δου 15:4 145 τς ποιγία πιά τ: αὐτἤτιπχα, 
ΠΑ ΡΑΥΠΠῚ σαι Πατιγα "ΕΠΟῖς ἸΘῚΓΠῚ ΠῚ ΡτοΠποηΪς ῃοῆγα δα! πιά1-- 

σες :Αβ ΘΕ; θεπεβοίο πγτη πε ἱποταῦι ϑζ τη ΠΟγοΠλ1Πὶ ἰαοιπιπὶ Ἠο -- 
τόσ. ὀ ὉὈὕαΐετει. : 

Απρεΐας ΡοΪτίαητις ν ατίηο (ληγοτα ἴιο 
ΟΣ μὴ ΠΘκῸΝ Ἶ 

Οοηίμ]ς της Ν ἄγτίπε ἀε ποι! οροτγίς οἀϊτίοπε: πο κα τ! 4ο[σος ποῖ {- 
Πατίοπες οπΊπος ρατΐο γοπχοτίογος στάθοα ἰΐπσπας, δγοιίτοτ, ας ἀπ ποῖ 
ἀἄε:ρέγα; ογάϊηρηι {Πττεγάγιιηι σο Πρ ΕΧ 5 65. ΘρῸ πεῖὸ τε τοάας ἃ τη8- 
χίτης Δάποττογ: ιΠρρευμτηαρπο Πιγιγ σταθῶ ἀΠσετα σαρίοπτ- 
δυο: Εἰδιά; Ἰπγπηοτίαίεπη οἱ ογίαπι ραγιτασιπν ΜΙΒῚ σεττς (41Π4 εητηι 
ἀπΠιηγυςηγ Ἰογαυ Π] Πλιιτη Δ οἷος. Πα ΠῚ στιπὴ τς [ππροῦ Βαογτη απ 
ἢ οΧί πΠπΠ} [ητοῦ ἀπ οίριος υπτ 6 Πηρτιά; Ποάα; εἰδι τη [Πττουῖς ετᾷ 
ΔΙΌΔΏ Δ ΤΟΟΧΟΓΠΉ:Ζιοά τι Πόσο σγατη]ιηγι5 Πθοπτοῦ δ ρτο ἤτοτς ὃς 
Ρταρά!οας :ΠΙ Πλιτίμπι (ΟΠ σοτ δά πιο αιιοα; ροτεῖο αἰ πα τις ταητα δα 
ἄϊς τοδιυπάαρις ποσί άοπ. ραζο ὃς (ἀγοί τς 1ρί8 ταις Α πτεπογειις ῃο- 
ποίδις Δάἀοἰοἰσεης οΧορταῖ, οἰ [ςπ| τέσιτῃ ἰασοτὶς ραττίςορ5. Ο υἱάδα 
ἴ6Π1 ΑἸΧῚ τιππ|5 Δ ΠΟ ΡΟΓΠΙς ΠΟΙϊε: Ζιδηο ΕΠ ΩΣ ΡαΓΙτΟΓ ΟΡ γα ΠῚ ἄε 

ἀττοῖς ΘΠ Ὶπ| ΖιιΔηγ 5 ἀσεγτπγς ππης ρὨ]Π]ο ΟΡ ἤρτειγ: αποηίδπι ταπλξ 
Ρετὶ Ρατετίσιις εἴς ΠΟ “πο σις] οι πι ρτοίςτο δρογηαεὶ Πηρι ἐππις, 
η ροτεῆ: 1η 4 οἴη ρατιοῖς χςεἶ τ. Ἐάεῖρίταγ δοηϊδαιμθιςορο- 
το πη Ίπγιπι ἰἰργαπι πο ἰατίης πχοάο:[ο οὐἰά πη σταοἰδ(ριτο) ρῆμα. 
ἀπ ζεγο πο[επτίδιις ργοπιτασιηι. Μίκιο διιζοπι δή το σαι Πὶ ΠΩ ΟΡΙ 
Θτδηλπηα ποῆτιη: απο προ αΠπιπς, ατ( ἢ εἰδι τη ἀοδῖτι:)}η ἴτοη-- 
[εἸρίδ οροτίς ἱπηρτίπηαῖας. αἷς. 



Αἰόλου χῷ Πωλι Παρ, 

ἕλον ἰδῦοι: πευλανημδῳρ ἂψ λικαβυρένθοισ' : 

ὧν “μί "ον καλοὶ βίβλον προῦϑεη» δου δδίλεο (ς 

ὀυχίύλλίω, ἰ τουλός δᾳ Βεύβιν( Θ᾽" κὶ [χίγε θούυ μια," 
Ἐἰα νέοι τίου γροῶν αὐ τιπελργέολδῳ. 

Αριςοβόλου χρῶ ἀπτοςολί δου. 

Σπουδοΐωμ ᾧεκομ Γώωριν᾽ ὄλυϑε χῆσον. 

ἐυςαϑάσ. καύων αὔϑεα φρυψόμδρθ» 
Λέριαδᾷμφρόῳ το πομήσοις ἄλεσο τον “τοὺς 

Αἰ προγρϑές γε λέγᾳ πᾶσίν ὀδιμίμ λίβετε: 

Σ κι φηωνοσ κα Ῥτιρομάλον., 

Βίόλον ὁ 0 ρα μιμκαυτηκῆς φγωδια τίω δῷ "σὸν ἡσοίσ'. 
ἔλλησίν Φρονίων ἰ σοί Βαρίνοι ἐίω. 

ὃς τέχνυσ τὰ λύων γρίφουσ' ἄμα μοὐ Δαρβυράγϑους: 

Η γιντησ λαιλεγσῆσ, ἐν ϑὰυποωσίμ οδον, 
Θαῤῥαλίωσ διώτιε δὰ ταῦ τέων γίοι ηδὲ γέρου τίν: 

Ελλά δέὲσ οὐ τίω ἡδὺ, ἰτουλίηϑὲν ἀτῷ 

Μηδένα δι χεῦϑεν μηδέντρ τε λήσώτοι "μῶ 

Τοῖς διοιῦ ταῦ τοι σοζφοἱσ, “πὰ σ' ὧδ ὅμοιος ἐσῃ 

τς ὥσσα μαθὲν δεώροτίς ζ Τὴ σεὶ, τύ οσοί δι ἐδ; 
Καὶ τῶ ἔχειν ἔσοο, πᾶ σὲ μά ον ηὸ θυ 4 

. 

Α ϑδου. 

Λ΄’ ΡΠ υσβοδὸν σίμμὶ χίδαν, νὴ ὁμῆροίϑ, 

Πο ντούφτἄλλων; τοῖν λαβε ρα ξορμδῷ αν, 

Κι ἰΦὙῸ λα τὶ δὰ ρλυκῴρον δ) κ ἐς τε πο ριυσεῇ 
7Πε» 7ὔ͵ ἯΙ 7] 

Μερυζφοίησον τῶν ἀιλσύ σα Ἴ, 6, οἷ (5, 
Ἔ ΠΠ 



Ι 

Σχ χων καρ τερύ μαλον δ σιςωριδῖδ᾽ “βαρίνρ τῷ 

τὰ κῶν 

Τὸ μϑρ τίω ποιὸν ὁ φρο Το) Φωνίων Τδοκι μέίν ὃ ὄνοις λόγος, 

μὴ "τοῖ σ᾽ οἴλλοις σθῚ ἴσον χα ϑόκοιαν", μέλοι τί κοῖς Λαμηρὸν 

σφρθ οι νομί ζοτα χῦϑς, ΚΙΊ ηὐ ΔΝ λόγων αὐδηριον νὰ ἢ. ὑνσῦ 

ἣν ολλήνι κὸν ἀν “τοσηῦστον δγενεγκέν. ἐφῦσον, τι ) δὲ εἰσ τ ἐ- 

οκόνῳ μόνῳ αὐ τυϑίντων, Καὶ οὐσως ὦ ὥςε Ὁ οἷς ἄλλοις πῶ 

σὶ ποιό του προίγμοιηο ἐσηγητίυῦ ἘΠ, πῶ ράσυξονύ μοὶ γοῦ 
ΠΥ Και ὁ μέζον ἢ η ΜΝ καϑὴῆ μάσιηοιοὔυσ δὲ σὺ νυ αὐουπίφυ 
νας, ̓ μῦνορ οὐὐ ηὸς ο1ς «2ληνεκοῖς σεμνυωῦ ὁ μϑρ(Θ’ οαὐμο "ὴ ηο ἐς 

ὟΝ οὐδ (λα μι οἱτικὴ τοὶ κοἴδλι φος δΥ σὰκ σι εϑο9 βελομϑίοις, 
“ίω ὁδὸν ἱἡτοδι ξιωσ' οι ὅν δὰ οὗ ταῦ τίω καὶ τοῖσί ν ἄσοισ ὡς ἔνι 

μοῦ μι ζῶ δηὴς τρρδόμϑροι, ὅκ αὖ οὗμιοι ρτήσειαιν. 77) σήκιο ρα". 

οι δι δὲ μή ἡ δὲ “τῇ ὡλλαά δι οὐ “ΤΉ οὕ οὐ οώ νέων φῴφ. εἰ δῶμ 
ε σῶς ὅκ ΤΕ ΡῊΣ τοὶ ἐρίυ ΤῊ σ' ̓αὐαιλήψεπα, μρῶ ὡασερ ἐκ θα 

διάνζ αὐὰ πνϑύσεμμὴ διωο μιϑμα ἡ δγα στῶ οἱ κῶ γύυς οὐ Ἴρσὼ. 

θϑν ον Φὶ ὑπ ρα] σης Κ}] Ωὃ νὸν γοιοοειήας, τι γον ὀυυΤῆσ' 

ξίνσς δι ὥασερ οἰγρίκυς, αὐγίω οὖς οἱόν χή σώζν βιαφομδους, 

σκ απο ρ οὐβηστοῦν, ἀτέποτε Ὁ δ ἀν Ῥι ἐξ, εἰσ “δὰ οἱ αηρ-- 

βολι μαίων ὡς αἰδουυ τὰ Φήσειω, ἐκεώνων ὠποδὰ δομλῥίω ἴχά 

θιν οὐπροσή στουφοἱλλ ὶ Σ (Δ κῶν απο δὸν τος οὐὐστοὺς οὐπτοξι -' 

ὥσε!: ῬΟΡ ὅδ γρ(ἡσεὺ ἔχϑλλνι κόν- ηδ ὃ σῦν, μέμψεω; οἰ“ΦᾺ Α, 

λαγρδῳ ον εὐ τίμ “72 ἡ μετέρὺ λύγρυματέ φρο τί κρὸ προζον, 

οὐἰτρδλυ ϑμὺμ καὶ “περι ἰδαετοο οκνοιώ των “9 λων, ἄλλως τέ Ὕ 

Ῥ σ᾽ δμοζα, Ἄοισ᾽ οἷς ἀλύγι,ύγον 

μαλιςα στύσο! σεὶν μίλλ ὃν" 

σοσ' ἐόξωσο 
ὃ 



Βαθῖνϑ’ Κάμερσ, πέδῳ Μέδνκι το μεήησιλο 

Ρε ΤΕ  χοά ρφ. 

Γ᾿ σοι γ᾽ πο Ῥὲς τοῖν μιά Αι σρ,ῶσ᾽ Φαν ἵνα γὴς Κ᾽ προῆν φλπτώ 
Άα δον 0.1] ὅϑεν “Τοῖς ὍΩ Ό οδυύτοι δὲ φϑανᾳ προτεθρυλλημῇ αξ 

ἐν ἡσϑον ̓ μδῳ ̓ὶ δὲν κοῦ 'τοοζλλιον Φὶ Φλωρεντίας ἐμοὶ αὐνοισέ- 

ῷυκεν, Τῆς ἐμέ : καθ. πρὶ ς ἐς αϑοθρειξος μένη ́ Ὕ πο δῳ- 

σρίμενν Ἵ κοι λῶν κοῤγαθών, ὧν τσ οἱ ποῦν τ. υὐ 116. δι δῈ δὰ σζς ο« 

“λοῦ γέγονε: ὝῬιρϑὸν ἐγὼ Ῥσουγον ὥασερ ταύνπισ δυδαέ μο 

ὅοΥ “ρὸ λεὼ σ΄ πολίπεσῶ ωΥ μοργεταθεῖς Εἰ ἼτΟΙ ἡ σου ΜΙ λήϑαν οὐ 

ΤΗΣ δι τυϑείν σξαμι πένὺς Θ᾽ μὴν ΛΛΑΘΗ "οἷς Μοργέτοισ' 

δὲτρυκ μάν ,ἕ ἐκαν δυό μον οἰχάριευς ἀμ " ζφούνεϑοα: "ἀκόλλον δὲ 

Φὶ Πω αἐκοδε τὰ 7) Αὐγουφρίψαι κελοτή ας; ἐμοὶ ὃν ἐν ΨΑΝῚν 

προ θη "ἡ ἡ με ριλοψυρᾷ πέρι πειρωμίνῳ (Δζιγοιῶ τῇ αὐηοτι 
τἀν ἡ δῷ πετῶν ὄνομα, ὦσε μὴ ὑὼ μεείςων υδεεσιῶν οἀχά- 

θέτον φανῶ, σὺ “πώντων «ῬΑ ταύτης φλπύλεως “σολι δ, 
“Το )λῶμ Ψεκα ἐξιώτερθ᾽ αὐεςῷ αὐησιπρ ὦτον μδρ Ὁ ὀϊδὺπ 

“ποῦντι πρόσ' ἐμιρυρ ηὸν ὁντενο, γροζπσω μια προς ἀυθρώπσον Ὁ 

ὧΣ Λολότοσ' "δὰ ασου δεῖϊοσ εἰ ΕΠ3 ἑκα τύραν ΦᾺ γλώτῆης μὰ ηὧν 

δ α. οὐχ ἑώρων ἐν ται τι τῇ πολ: δ πρὸς σὲ δυυγαί μον μὰ 

γκθκῦλθν εἰσ' τίω τλὴ ἦδα Φονὸν ποσυύηου προκθηὶ αυτοι ὡ- 

σεθχύμαου μικρὸν μὲ ὅπως ἐμοὶ, ἀλλα νρὺ ὐν «Λλησιν αὐ 

ηοὶς δγομει λοιζοτοσε μοῦ Ἀκρθίωψας ὀλλην! 5 οἰκκούουσί γλῖ τ' 

δ᾽ τοῦτο ὁ 7 ἐληϑές 737 μὴ μόνον ππάν“τες οἰ ΤΝ Φλωρεν 

τῖᾷ πρὸν τοὶ ἐλλὴν εοοὶ ασουδοΐζον τες σοιζ ὡς οὐδ ιν ολνὼ ῳ 

ἢ κα λλίςἢ ἔλλαντκὰ δι βλιοθήκη ανσὺ “Τῶ συφωτιατου καὶ 

ϑων μια σοῦ αϑοῆρος 7.5) Λαῦρῳτόου τῷ σὸν πηροσ ἐς ϑ 

σἣν σὴν πρεροὶ σι ὀυριηγμάν" μοι ρπὺ ρέϊιοἰκ ροτάγου ομυ ὄν 

σοὺ ῳ ΤῊ οἱ; λλοηρί ᾷ Φωνψ, καὶ μοί Λε σοῦ δου σκκολωτούπτη, εἰ 

πσέοὴ πῶν ἀδλωὼν Φὰ ψυχῆς σον ἀρε γῶν πολλοὶ δυαελθήσυ 

δὲν 



μια δ δὲ πολλος μόθον ἀγάμδμοσ ὅγαφ ανοῦμον. "πεν φβιϑαν 

μαρὴς δὐδουε μον ΓᾺ καῦ ἐνὶ πλήϑους τῶν κιλών ὅσοι ἼΝ Ν γυ- 

Ρ σου ἑνίσαϑ αν καὶ ὑλειρίσοινντο οἱ ϑέοι κα τολμῶ. νῃ τὸν δα, 

Μεῖλλ ον δᾷ Φοξούμω λέγάν, μὴ κολακϑυχρκῶσ πρὸς σῷ ἐλεῖν 

φοόνωμα, ὅσοι ᾧὶ γψυχϑσ αγοίϑοὶ “πᾶσι σοῖς αὐθρωνσοισ υ τὰ 

σῶν ιῶν οἷο φοὺν τού, ὁκένγαὶ “σάντο οὐὐρὺς σοὶ μόνῳ δὰ οἷν κί 

γοϑηκαὐ ὡς σωρηδὸν ποίντοῦ ἐσυλλομιθαῥω, περὶ ΤΩ πύτρου ἐ- 

κένο λειέϑω, [χω περὶ ἀλλὰ αὐθρώτου λίπ μα  δϑιωηθό" 

γρλλα εἰσί καῖ ἄλλα ὦ λαρ ἐστε ὥμε πρότροξαν πρό σθ 

γράφφ' οἐλλοὶ ὦ μάγισον ἡ γι οἵ ἣν γρλλυοὲ ΟἼΗ πρὸς σὲ ἐγον 

δυο τί λῶ- "πῶσ }Ἐν ὅπ ον δηγοσ' "κοι ἐόδεμος λόσουάξι ὁ 51. εἰ-- 

ἡ τωσ' δόξαιμι, διύδῳ δέκα (Δ δι οἴσχη ὅλα πάρα τῷ 9ὼ - 
μᾷ τῷ αὐτηνορίῳ, ΔΉΡΙ αὐ το «οἴ στρλί ἢ ὀελτίφοισ, δισοΣ 

δν σείγοις ῶ πιροτίτ ̓βι ὥσεις, εἰμμῆσε μειολὰ ΘᾺ ὑπερ φυώςν 

ογοεπζώνν' ἔχῃ καὶ ἐἀλλ οκατοὶ ρλὺ πρῦ ἰκαλέσοιηό με, Αγμλος 

ὰ ὃ Πωλγτι ανόσ, δέξμς λοιγνι 52 (Δ ἔλληνι ς ΜΟΨΟνΣ χέ ἐκ τ 

ρὐποῦ λῶν ἀνύχον ὑπυρό δάυσύσοι γλέ)ϑγι διδε σζζοιλος, εἰ ὀμ ὦ 

τέτρε σοὶ μὴ αὐοτιθέίω πανέσοισ ἐμοῦ τοὺς οἱ γῶν πνίας μοὶ 

τουσ' “ππύνστ, πτῶς οὐ τῷ τοῦ δέ δοωκπρα οἰπτοδε δοίην : ἰδοὺ οὐ 

πρώ γον "ΥΝ γρλλῶν κοὺ θυ μαςῶν σου ἀφε Ν «ψεκα, δούτε -- 
ὅθι σχῶϑωμα, ιρὰ οὐ τοῦ Νὴ ἡῶν, ηὸ σε λιν το ον ὅτι πρὸς τίω 

οἱ καἰ ὧν σού], πρός τί ηὸν σοφώτοον κρὰ φί Ἁταιγὸν μζ δε 

σή οὐλον Θυνοϊκὡσ δικκώμδμ Θ», ππέσοις τρὸσ' μελίτασ', κε ουὶ 

ποῦ σ' ἄἀγρυ πνΐ ἐν κα πιάντοις "οὖς “πύμουσ σοὶ αὐοα ϑήμι" 

οἰλλοὶ ὑπειδᾷ ὦ πέτρε εἰ χό μον οὐ ἴ σωσ' τῷ γελοὶ 9 ΤΣ Ἐκπε: 

εἷλ αςῦσ' γ υοί μὴν ἐπιδᾷξ ἐ μϑρύςσοι τίω ἐμὴν οὔνοι αν, μὴ 

δ λω σοισ δὲ πίω) τυώ μην κρὰ πίω αὐτῇ ὧν δϑὴσ μοΐλιςο στυο 

ρϑυπος δι βοιϑοιίηος τῷ Καρίλῃ “Ὁ αὐτηνο θέν, νκοῖν σον ἃ 
μερί ωσ ἐψ ἑκατέρα ΤῊ γλωῦῆμ πεσκιδίμδμυ πολαν οφύ- 

νον “πονήσοις ταῦ τος τρὸ Κοῖνον ἰημιατος τοὶ “ΝῊ ξημώγχων ὅτῳ 
ςς 



διυσζοολωτούτων ὥστε διυσοιλωτοὺ μὴ μόν ον γοῖς μοαιϑωτρῶς εἰν ὦ: 

εἰ λα “πολλαί! σ' ποὺ “τοῖς συ σδς σας οζλοι ς οὐὐστοῖς κι αὶ “ποίνυ σὰ 

κεμωτάῬεσ στρ λοχάσοι δΓ οἱ βραχίων ἐσιδάκνύ!ο ϑύίλω, 

ὁπώ σ ἀτρῴνγϑι μάν εἰκότως ηὸ τῷ ϑουκυσέσου λελϑνηος,ο- 

“ἡ ἀμαϑέα μδὲ θρασεῖσ, ὀκνηῤροὺσ δὲ Ω λελο, πκένον αἰπέρ 
2ρζετοοι: . δῇλον ὙἽὐδὼ ωΐ ἔχη, οἱ μαθί αι μόνη ΦᾺ Ῥιαύ την πόλ 

(πς, αλλ καὶ ἡ πρόση ηὃν Δδγὸν ΦλλΆνΚον ἐρώς αὐπιθ᾽ 4γ9- 

νε" "ασουοδεσοις ὁ ὁμν Καὶ δικηρίψεισ ἐ-σὶ πολιὴ χρόνον. ὅν “τς 

σοῖν τίω ἐμὴν ἡλινοῖ αν ὀλίγου διᾷν αψοιλούσοισ' πέρι τοὶ ταατ 

γικοὶ βιβλία, “όὲν δυκ ρίσερον καὶ  ὀλληρότερον Ὁ χοὶ τοὶ 

Φιὶ λρα μμιου τρίς κανομί σμοεῖο: “καὶ τοῦ ἽΝ μα Λεσοὶ γριη-" 

Τηλϑ ῥυμιά των ἐμοὶ ἐφαύνορ: δγανοού μ᾽ ὁ δι πρὸς ἑμους 

ηὸν,τῶσ ἐμὲ πρών, ἀπεήτοι δὲ κα ὁ δλλϑι “περὶ τοῦτος ὀνήεσοῦς 

μι, ἔδοξε Κοζλλι σὸν ἔργον" καὶ χρ σίμον ἰ(αὲ ππώνν αὐα Πιοί- 
οὐ ἀπαξ δγελθέν, καὶ μετο ασουδὴς αὐα "τῶνου "οὺς  ελ- 

λίνων γρα να τεκού σ΄. δε εξελή Αυϑο ὃ) μετοὶ πώ ησ' ασὺν 
δός ὅλον ηὸν υσόϑέομ, γραι μμκοιπηκον δαλαδὰ ὠδοξον, Δ 

70) μάρου ὀξεγωτέω 2ρ"σλμώταγον. αὐ γνώνιο, δὲ καὶ νὲ μέ 

»" ἐπυμολογήκον, καὶ ἄλλδσ τινοὶσ ὀξηγητοῖσ, καῤκγου σῶς 

οἱ ποόντων τουῦ τοὶ τοὶ καλαί, καὶ "πάνυ ἐν σι γικοίόος ασυυ δέω 5 

χάριν “περὶ τοὸ «λλην καὶ ὶ ὀβελεξ  μίδ, Εἰ δὲ ταῦ το κήηρυς Χ1: 

νδγ οὐσιῶν, δὸς νομίσουσι, γνῶ σικίτω σοι, ὅτι τοὺσ παλοα- 

οὐσ' ὙΡα μεμι ατεκοῦσ', οἰ)λόκ ἐμᾷ ὶ κατοιδιωξουσίν, ἐγὼ ὁ ΟΥ̓ 

ποσουῦν ὑπόνησοι προσ .75) λογέου οὐκ ἐπσιθυμι οἱ ὑπο ̓ Ζ:-. 

νῦς καὶ ἡ δξησ χάριν, δἰ λλοὶ μόνον οἐρεσύμϑμόσ σοι, καὶ ο΄πῶς 

μὴ οὗ πρὸς "υὲ “ποι τοὶσ' Κα ρυὲ ἐὸν μηρὸν μα ́λι συασου σῆς ζον 

Ἄν, ὁσήιμιά βου φο τῶν τές “ποίου Ῥῦ χρόνου ηὸ ρήμα μῆηοι 

ἀσριφὺσ πρώ ὴ μέσος παρακ μὸν Ὁ᾽, ἢ καὶ ὑπέρσου- 

στίλι προ ΣΝ τἄλλα ὠσουύτωσ οὐ εἰ ὧν ολλοιώ τίσ Τοῦ δ “Ὁ τ 

οἷα σήκ ὐ ΔΝ ὧτρ “σέφῃκο ππωσὶ ν ταῦτα τοὶ κανον ἴσμια - 



λ 

υς 

Ν ’ὔ ᾿ -ο ο ’ὔ δι 

τοὶ ούτο διανοομιν σίου ηομωὼς ἐν τονϑο, στύυει Αον. δεομοι τῶν, 
᾿ “ὦ ρο 2 μῆς ν΄ »- ψ τὰ 

ου μόνον ἪΝ Φοὶ την οσζλλοὶ δὰ ποὺ Ῥ εἰ στ γι, Ὑ, οπτ σ᾽ "(5 

ὠφελέας οαὐόϑων τοῖν Τῇ "δ᾽ ὃν Τῷ μιετοῦχει ρί ζεαϑυ2 τοὶ γι οὖ-- 
τοὶ, συήνοῦ μίω ἔχω σίν κἡὶ μῖν ἐἰγου Τριρὼ ἡ μος φ΄ΤῊ τοῦ!» λοκ' Τῖνοι 

Ὰ Ν ν. ᾽ ΝΣ 7 ε δ Ὅν, ἌΝ, » δ 

Ὁ καὶ νέοι ἐσμεν 7] ἐεν ζοντεσ, οὐσ' ᾧ εἰ νο ποληϑές ςβη 1 σ' 

πλόροις: εἰσ Ὁ τὸν τῆσ ἐκδὺ σφωσ' κινδιυγον, οὐχ υπὸ χω 

σεμί οσ' ὀξωκάλαμδῳ, αἰ λλῦ χη γροίφον τίσ τοιῦ τοῦ ἀατοξν Ἷ 

συγικουήύοντε, οὐκ ὀλί γύω «οἱ γοῖς τίω πρόκοπστιν σεμυοί δι 

δὼ ὀνηοῖς λόγοις, διὺ καὶ σοὶ ̓δύχαθίσεῖν ὠήμαϑο, καὶ 

ηδὺὴε λοιγρὺς β ὟὝἜρσκ ἐμόσων ὀλπήζομθῳ, οὐχ, 

ἡῆον εἰσύπείτο γοῖς Ἰμεπέροισ γόγοις ὃ 

φφλήσεϑν. ἐῤῥωσο τ» 

ΠΛΕΪΣΤΗ ΟΧΟ ΧΟ ΧΑΡΙΣ - 

ΑΜΗΝ 



ἰὼ» “ῬΦιογηγήμαρ κῥτ- ̓ ρρμάροι (δἰ φδ “μ4“Ζ 

ΑἸΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ, ΤΈΡΙ ΑΚΛΙΤΩΝ 

ῬΗΜΑΤΩΝ:» 

Τὸ εἰν βὼ λήγοντο θή μιαροῦ βευρύγοναν αν μϑ ὄν "τῇ ἢ πρὸτέλουσ' 

συλλαβξἐχρ πὸ ξ μὴ ψηρτετογμδμον οὐὐ τα εὸ Ι, ἦκαίγεταε 

παρα τοῖς “πυζλοίλοι σ΄ δε τὸ παρακάρϑ ου «ὁἰον, ὅΣ1 ηὸ ἐε μβ6 

μιν σάρῳ σίβομιαρ' Θὺ ρέϑη δὲ “σιεροὶ τῷ ῦ σοζῷοκ ἈΘ ἐσ(ό “- 
δῶν. ῬΡροσίϑηκα δὲ μὴ ὑποτιταγμδῥον ηὸ Τ. {ΠῈ} οὐ ὑ- 
ποτοί σῇ τοῦ τῷ «ηδἱ εἶ μόνον οὐ ηθ δ 1 ὑπέρχ, Ἰλιέν «Τοῦ 9 

οἱ 7) ὸ λέβω: ωὰ ἀμείβῳ. “κοῦ ηὦ τρίβω, δύεξ, μόμε 22 1. ἷ στ 

ὅχε0 (ϑῶ ς ἐνεσῶς, οὐκ. ἐλ μάλλον το “127 οὐὐ “Τ2) ϑέμιοι το. . οὐ χε 

25) ὑτερόχρον οὖν λέγετακε,νὸ ὅδο μου" εἰἶ του οἰ πὸ ἀ)λῦ ϑέμα 

ῪῬς: τὸ ἐφαγϑν δούτερθ᾽ ζ΄ . ὄντα ΠΝ βεόρωκα. εποὺ μα 

συσ' δέρρωϑα ἰ σέον χε σκι οἴσω Δ ἐσκκ [ας σοι μρὼ ὅσοι ἐς 

291 οἷ “τοῦ Κα νά μια τοῦ οἱ τὸ 96 μι κ ηός 582 “7 σι τάφῳ. ὁῤιοί ὡσ' νὰ 

Ωὃ “πελοίσω, οζἼὸ “75) πελάζω. Τὰ δὺ οἱ «ϑῷ βαρύτονοι ἕως 

“τῶ "δὴ “κα τού τρκοῦ κλίνοντοονε με ϑω"τελίϑων ῷ α(ϑώ. Τα, 

εἰσ ϑεῦ χα! 72) ὑπ κλίνετροῦι: φθφύϑω, μινύϑω: Τὰ εἰσ' 

σικῶ βαρύνα ἄχρι τον ὄφατα τιῦ κλίγε τοῦ! ΓΗ οὐ σέ’ γ 
νώσκω. τιηρώσιεω, νὴ ἄλλα. “σά μαπολλοιοηὺ δέ διφχα οι ηὸ δύ δ 
σήκω, οὐϑέλῃ σόν οἱτὸ “τῶ δεσεσκω κεκ ΑΓ, οἐλλοξπὸ 7ῶ δ,δεέ 

χὺ ἴνϑεν ἡδὺ δου ὦ ̓ὡς ἰοχυ, ἰο χἥ. Τὸ ὃ δὴ δου σε σοῦ πστορος 

τῷ Ὁ σξόδιῳ οὐσ' οἱ πὸ πσεθιασω μϑῳ δὲ δὶς σὰς ([ ὡς κοὰ οὐτὸ “ΤΩ οἰ 
σή, ἐσσι ἥσω:οὕτω δὲ (Δ ὶ βοσκ ἔσω. οὖσ ἀπὸ το βοσκ ὦ τοι 
μύρα τον οὗ ὃ δαρυνόμϑρον, ἀκλιηον ἐτούτρισίν ἐλ Ορνέ 

ξω ξξ , ἀτὸ πάτῆ θνησζκ αρ'ὁδὲ τέθμηκα τὸς. απὸ ἐγέρυ ϑέμα 
0 ς: Τὸ ὀλέκω Ἵ ̓κλίμο)ολέ ἥζον ὃ λοίοί ῊΣ ὡς οἱ Τὸ “ρλίκω 

“πέπλοκα (Δ'σλέξω,ζ τω (Εἰ ἀπὸτε ὀλίκω ἔσο “σὸς ὧν ὡς χὰ 

δι ΟΕΣ εἰσ ἐπ ἦν Ὁ οὐ ἐν χελ ὀλί σσεωνσ' ἐἐρέ σῷ μεθύ- 

σας «Οὐὴ καὶ τερ διάριν γοῦν! σ΄, ὀλίκω. διὸ διαλίνετοα. Τὸσὲ 

ὀλίσω ὠλεκακρὰ ἐγλωλκοος ἀτὺ σῥίασω μδμ ου σοῦ ολο. 



͵ Ἅ ἐν: οὐ τὰ ε ᾿ - ᾿ Ω "Ὁ 

ἜρΙ, “δισγγέαύ Κα: δ ῥγαροί ἀπ δι ἀὐθΥδι," 

Τα σὺ στοῦ αὔω Θωρύνονα,τωσ Ἐν “ἄνα τουτενοῦ κλίγε τοῦ. 

λιμυπάνως Κα μρ ἄγω: Δανϑανῳ λυ δον δάγω 7 αψω" 
Ϊ σέον δ Τι ἴϑος Ω σ’ δντέροις ἀσρι φοἱσ'᾽,γ ἢ Ῥέπειν εἰσ' ος ὡσ “0 

Λήϑω ἀλαϑῆν, λήξω ἔλαβον. Ταὶ ὃς νὼ λήγοντα βα- 

οὕπονα ζῇ τ ς πρὸ ρα Ἀη) 6 ῥέα, ἦμαμελύτακεν δπὸ ὥς κά ' 

μϑύου κλίνειθα Φοόνω"7ε τοάγω. πένο “μρὰ “πένο μκο!. ηὸ δὲ κε 

νω μεμδῥηκα ΚΤΊ γὸν πὄρακόμδμον, ὁ ων οἰἿὸ ὁ σβιασω ϑῴυ καὶ 

δὲν ἡσΕἼΤΟ τ τοῦ. ὡσ' δνῶ »δοδομνικοίφᾳ, μϑιύ 6] μέσον ὥρακός 

μδρον ηδν μῳμογα' ἐξ δ δ ΠΥ “πρώ γον οἰόρέςον ηὸν ἐμᾷνα. Τὸ 

οὀδύνω, κιλίνετον εἰμὴ (ωσ' 9" ὑ τό α το τεκῖ: Πέμηή]» συ π- 

ξυγέα καὶ ς ὟΝ ἀμιντοιό λων, ἐκ ἐλ τίω ηρωτύωυ συϑλαβίω δ4- 

δισλοσί καγμἀνίω. " τίω καιτου λήν γουσον ε εἰς ἀμοτάφολοι δ 7ΡΙ 

Εἰ Το, ἐδ ΠΝ κλίσιν ἐὐν μοάρω; "πρὶ μφούνω"κ οὐ λυ ηὃ “σῶν, 

δ κλιίνε τον ηὺ φύρω κλίνετοῦν πίφυρκο(ἃ φύρσω.. Το δὺ 

γου μνῷ δι μῷ οἰον κοί μγω" τίμνω: μίμνω. τί μω δ κω. οί 

Λω: ὑπ: δ δῦ οκ τοῦ γὐ χα Ἴρο δ οὐ μα μϑϑφν, ὡδτ ἡ σωιοτοξία 5 

σϑ: χείων ον Τήσοιντο τίῳ εἰς ὥρα κώμδρον πο, ὑσπύσιωτε δι 

Δικον κλίσιν. δ00 δὲ οἱ “πο ΘΗ ΤλκοΣ πδακείμδροι οὐ πύσοω 

τέλικοι σίου ἐφούρ τοι πεγδὰ ὑδὲ οἱ ἔν φρ γι." ζκεοὶ οὐόριςτὶ σὺ τ 

ξήνον ἐδ μοι γϑὺν ᾶ «φάμα ̓ ϑῴσο! νενίμοκου “ν᾿. ἀπὸ ητέ- 
θιασωμϑῴῃ Ἣν μμὼ γέλϑυων ὡς πεμώ γε λσι μοήκο: Τὰ εἰς ῶ 

λήλϑντοι βῬύτογαϊ ὑλοντο διῴο σύ μῴωνα κατ σητρλοκήν: ὡβ 
ηὸ ὃ δύ χερον οἱ μετ ολὸν Χξν οὐ τὸ ὁ τς ατοο τεῦ δ λινετοῦ οὐδ 

βῬύρνα: ὀῷλω. δάκνω:. Τα δϑοΣ ἊΝ νύω ὑπ δύο συλλα.- 

βὰς ότι ἀρικου τυ σγσλοκίω σύμφωνον. ἢ και πρὸ δαί ρεσι, 

οἰτὸ τὸν “σετανύωςπβ αννύων πη τ ύω. "σοιρορυνύω νδιζηαν ζω οὐ.-. 

κλύω! Κι» τὸ α΄Πικῶς ὀαρυπὸμηϑίντοι, ἐῶν τς οἱ τοῦ "γέ χοῦ 

τ βύχμοιιοι τὸ τῆν ακφρδρν ως τσεθι αὐτύμϑῳ οἱ αὐξωνἐλίξω. 

ἔν ω: ῥόφω. Καὶ τοὶ δὲὲν ὃς λ΄ "ρὸ σοῦ ὦ δ ἐκφερομδρ οι ἕως 

"οὗ πῶ ρατοτριά ἐσ Θαρύγονο ἀτὸ δὲ “ἦν ακάμλμυ ὧν ππ)ι- 



Ἴ Γν ἰῇ ἘΣ Ζ » ὯΝ γρηάνοί "κα δι ἀμ εγ Ὁ ΣΝ 

«σῷ μϑρ αὐ μιζλω" κελωνπέλω ϑέλω, Καὶ ποὸὶ σγοὶ “ΡΝ δύο τ 

ΠΥ κιζζωσ' "οῦ ΑΙ ΠΕΛΝ ΩΝ “ποι εἰ πίω κλί δὴν Ὁ δύο οϑξ. 

ὄατω. υπέοσο. "δ πέππτο “δ ο (πὰ ἀξ σύψω: ἐκ σὲ γοῦ ΟΠ ἤξληδδ ὙΝ 

ἌΜΡΟΒΑ Τοσὲ “πἰπτῶ (ωσ᾽ τ] ὑ τὸς ατῶτηκῦ λένε τοῦ!" . ηὃ ὃ 

πὐπτώκαι, οὐϊκ οὐκὸ αὕϑον᾽ πρώτησ' συξυγίας: οἰ λλὼσ' θα δύ-- 
“χισβκίνον λέγουσι. Τὸ τί ήϊω αολεῖσ “σοσο. Ὁ μδῴηοι 

Ἰπρρε δεύτιρθ᾽ ΟΥ ἰ απὸ ϑέμαγοε ἤηπλι ασωρδῥν ἡοῦ "πε 

σῷ. ἀνϑέν κσὸ ηὐ πσεση μα ἐμια σην κόν: ὡς Φυσῷ, Φύση μα ὅδε 
ἣ "ο αὐγούτινοι μομήρὶς ἀκλινόμδρα, ἀκολόϑως εἰσ πορακ 4-τ 

υϑῥας ὡς ἔλει Ὡὦ λισῶ: Τὸ ἐλουύνω ἴω οὐ “πάρει τροτηνκ: 

Τὸ δ πάνυ εἰς γὸν μέσομ Φνακείμδρον πέπαολε ἔν δὲ ποὺ 
ἀ λέ τηνοι στο! οἷ “τουθκοῦὶ γὁ ἐϑήω σὲ Ἢ (3.)». ποὺ γχὸ ἀτίω ἕυ- 

ϑεγρν"πῶς τις, σλούσεον οὐρα Τλξ οὐ ΤΙΕΙ δὲ πσεν πχεόν. Κα ο 
γε τῷ ασλῆ κλινο θα ουντίσῳ δέμοιν ἴ σον ὁ ρέσμ' "ρὺ ηὸ οἰλί τ 

γὼ (Δ ϑέγον". Καὶ ηὸ οἰ πσὶνὐοτω"ηὸ ὃκαδωμελίνετοα: Τὶ εἰς 

ὥ καθαρὸν δφϑύήῳ ( ἢ δγεξ, ΤΩ Ὁ ὐφαληγόμδμαι, μέσ, τὸ ὥς ἜΝ 

δτρι θ.ὐδὲ δϑυτέραν ἀσρίσους θη τικάς: οὐδὲ μέσους ὑσερ 

σέ τῇ ΜΙ κϑσούδὲ μέσου οἰορ ςϑυσ ηούτων. χα ων ψαύω. ἢ 

ὅσοι ἡο! οὐῦ τοῦ 6 ασλϑυοριτρατεύω- “ποέ δύω. Μρὰ ὅσοῖ ηο 1 οὐῶτυῦ» 

Μούω. κρούω: δὺ ὃ ἐποσυοτίον “τῶσ ἐγνύοντο οἱ ἤ τ κοὸσ' υὁ οἰκήκοα," 

οὐδὲ ̓ Υ ἔχομϑῳ μίσορ πἰγακόμδμοβ. Τὰ δϑοὶ τῷ ὕω ὰ 

«πὲ δύο συ λλοιβοῖς, μέσου πτερακῤθῴουσ οὐποι εἰ τί μί- 

σους ὑσέρσωυν τελί κυρουσὲ διδυ τέρυς οἐορίςουσ. οὐδὲ γοὺς τσοὶ 

ϑη τ κοὺς ἐσὲ Ῥὺς μἰσουτιῶ σε “τῷ ὄρτυκ οι μοὺ ἴρωκα "ον ΕΝ 

“ποιουτων, μὴ φητεῖν γοὺσ' σπιρακάμϑμος. Καθόλου καὶ δεέϊσ' 

τὸς ̓συλὰ αβὰ απὸ συμφωώνγου αὐ όμεν θ᾽ “τῶ Ὁ μόνγεοξλῃ 

ϑὲς δέχειν, ὃ τῇ οἱ μέσοι “ἰδακέ μι οἰ πὸ πσέρέασὼ μῆ, μιᾷ ἐν 

δοῦσι συλλκ! χῚ] ἐν γιτρθί. δε σούσσπικα, δέδουπα: δῶλὰ 
ἂν ὁτι "ὃ ἀσαυκαν ΤΥ ΤΥ δέδοερκα: πὶ ηρακο ῬΑ 

τοιύτων οἱ μέσοι ὥϑαικθ (δ οἱ οὐ συφη σον τρί εἰς δσν λοῶ- 



"Ὁ 

. . ᾿ ᾿ γ ᾿ ᾿ 

ἤείωρ ἀδηγεῖι, ὑδεοίριηδιίάως υλοσίί," 

ρ' 7) πρόει δ ϑροι: “ποὺς δῆλον δ ΤΊ εἰολήϑωσ, “όὲ ὁ υασεραίοο.- 

πόλι κοι: Τὰ εἰν Τοῦ] λύηϑν τοι “ΠΥ ΘῊ Το τὴν αρομου 

ἐλοντοῦ πρὸ Τῶ τ σύμφωνον, εἰς μὴ’ ἐλ το πρί τα ὅ᾽ σπτλξτ- 

δυοΣ ηὸ μὴ ἡ δυύγααθο υὸ, Ὁ δέξαϑω. εἰδὲ καϑιραδύοι, ὑπεξσόδιῳ 

χ᾽ τρια ω κρελίλιω τρί: ῬῬενδαντοῦ!' “πορίλίωυ ταν ἔξυσσω ἃ ὃ, 

ὀξυηείνοι εἰ σὴν: Α κολύϑων ρύτωμ ΙΑ τοῦ ἐδ δυ ὑπερσίυτα- 
λί ΕΝ ὀξυημέμοι ἦσαν. Ἐπὶ δέχενα καὶ τ καλΥ Ἡρεὰ «τί 

ρόχρομρε, ως ψόνο μασίν ττερογνοῖ ὦ ὑτερόπτω ὧν δε 

βικζεάδι χοὺς ἄλλα φωνάσ: δον ἐϑὼ βέβρωκα: ἐ γα ᾧ- 

δ) μιαανοβέρῶ: ἀπο τὰ σω. (ς ῥλϑὺρὺὶ ὅτι ἼοΙΤΙΚΟ ὌΝ 

δ οί λεῖ. Τῦσ' Η πρώτη συφυγήα Τὴ περιασωρμϑι ὧμ, ασεὺ “' 

νίωσ' μϑύ: κλίνετο σὲ εἰς μέσουσ πίλακᾳ εϑῴσ δεδουτοῶς. δΐ 

ληκώς: ἐλ δὲ κοὶ δύ τερον ἀδριςονἤ μι ηον.ὠλισθεν ἀχζαιαμ. 

Δ ρον"μοἷς ἀλοι δὲ εἰς τυο Ρ δεινοί μϑιοι συφσήμο" Ηδευτέρα, 

δὲ συφυπία ὋΝ περιασώμδῥων ατριν! τέρα, κρὸ ἐλάἥων Φὶ 
πρώτη, Υ ἐσ μέσουσ' περι κάμθῴσεοὺ δῴυγξοῦσ οἷορί “- 

συυφιμεμυκὼς ὀΐχε ταῦφ 0». Η͂ δὲ Ὁ! τη συϑυίξα σέο! 
αστυ μϑῴ ᾳ ον δκ ἐδεξοιηο: ἐὔπὸ μέσους τὸν ακάμεννεῦτε μάσους 

ὑπερστωτελίκασιοὔτε δυχέρουσ ἀορίςσου: Χρῆ σὲ πνώ -- 

σκάν 07} δϑύσεροι οὐόθέςοι “σαϑη τΤικοὶ, ασεόν οἱ εἰσὶν αἰ πὸ σε 

οἰ απ μδιψων' τὸ» ἐσὰ μίω τοἰμιζλ βόλον ὠςε αὔτεκρυς, μὴ ὁρᾷ 

ὁ εϑαρ “περὶ οὐὐπικρὰ οὐ εἰσ δι λονό τι ὀφάλουσι διώπεροι 

μιξλλ ον τεσ: Ἐτοιζοτοῖ ηὸ γϑοήσομεο “ποίου χεϑνσ ὕξ, “προτεῖ 
υφ τρύφων ἐγ τσ' ἐλέγλο! τοὶ εἰς 7] λήχοντο άσὺ υδ πᾶς οι-- 

κάρμϑύους οὐδέητοτι ὑπελάξατο' οὐδὲ μᾶσο υσ' ὑπερσιωτιλί ̓ 
κῶς χσὲ δυτέρους οὐδρί σοὺς "πο ϑῇ Ἡκούς. δ δὲ μέσουσιῦσι με 

Ῥλίπιν μίλλ δγτοῦδ᾽ των ὦ μὰν ἍΜ ληεόνχων ὧν πρΩΤΗ συζυ-- 

για ἐμίρυτοῦ δ ἐλενπο γλοί. γῦγτὸ Ὁ άϑημί δερ, ἃ νὸ ἴῃ μι» 
ὑπὶ (δὰ τρίτας συζυγίαι ςἀ εν: "τὸ δ δῶ μι" Η σὲ τετο οΤη συ 

ζυγέοῬ᾽Ν εἰ εἰς ΜΙ, ἀπκλίν τρί ὑσπτο μνήσελς μδὼ γριδὔγρρι,ασερ 



αἰεί αν Ῥιοηγη τε": ὑηνφεε γαδιἠδεα ἐῤδ δι" 

ΠΝ )δαυπέρασ Δ πρώτ ον Ἐφ, δέτινα  δουγο μενα, 

ισυβοιόα. εἰς δουτή β΄ χυβ ὡς ὸ "σἰ σλημι: Θ Ὥληρημι: (Ὁ οὐ 

ἡέροις δὲ νἡ οὐ γηφάανηοσ.: δι ηὃ γνράνοι "ὃ οὑπορρέ μοοεηον ἀ- 

: τὸ διυτέραι δ εἰσ’ ἈΑ: ηὃ δὲ γύφησε πο αὐαίρος γήρονηος,, οἱ πὰ 

πρώτη Καὶ οἴ λλα πολλὰ “Τοιούύτοῦ θα, ἐ Τοῦ ἐνδιείκνύ) 

τίῳ απὸ ὟΝ εἰσ μὴ κίνησίν. ὦ «σε νὴ τὸ κε μια μὴ ιὸ μου. «Λ,»-ὸ 

λα ιοὲ ἐπὶ δάυτί ὕω συζυίασ: Τὸ Ὁ θέ βεμσα ΔᾺ ἀιδ 

δι δυύγοε μιο. Ἰζαὶ ἡ νὸ ὄγα οἷο ση πότον, δϑοὶ “χ πρώγου 

ὁμολογεῖ δαυτερα συζυτή κοι τη δὲ "ἡ τὸ ὐφϑην" Ἰ οὐ τῆ δὲ 

δι" ῬΙ τη ἢ εἰς ΜΙ. Καλὴ τὸ ἐινῳωνεβί, ὀβου τῆς ἐσὲ κινήμα 
τοῦ "δἰ λλζνα τοὶ ϑύμοι πε ῥητοῦ: ὄχι κλινό δ ας: Η͂ δὲ Ἰε πῶσ“ 

ἼΝ ὐπὸ μνήσε!ε ἔσαν ὡασέρ ἐχϑὶ ἐφ ἔφυς ἐῷυ" Καὶ οὐ ὸ ἐδ! 

ἐδιυς ἔδῳ. σι οὔνχον ΎΙ ὅν ηὸ χὐτο ἐκ χυνόμϑροι, Ὕ ὁσοί ἄλλα 

γτοι οἷ του ΜἹΡ μνυσίμ τριύμδρα, οὐκ, Ἀἱ σεῖς δϑηνεκεισ᾽. ἔχ 

δὲ προς ταῖς ΤΙ δ ἐγκλῖ σῴορσ' ᾿ ἐνφτν Τίκοὶ μδὼ ὄνακόι υϑροι 

ώ υὑπερσωυπίλι κοι Εὖ ρθη σαν τήνδ" αἱτὸ βωρυτόνων. ωὡσ πὸ 

πσέπε297' κέχίαθε " Καὶ ἄλα πολλά. Ατὸὼ μδῴντοι, “Ζίρι 

ασωμδῴ ων εἠλώρωμθν χε σιν, ὡουυ  ιςουυτοῖς δὲ Φωνεῖσ' ἴων 

ρα τίϑέντορα ηὸ γεν ὁη97. ἤζοό ἡ χεχέλεθα. "ηὃ δὲ παραὶ νεσὲ 

“ κράτη λίγϑιδῳ ὀυρηκν, οἰτὸ ὅε μου τόσ 751 ΠΏ δ ρήϊκω: 

Ἐτὠϑασι ΥΣ οἱ “ππερουκεί μῖνοι ςς πεῖν ηὃ οἱ εἰσ ῶ, ῷ ἼΙ Εἶν ὄψε 

᾿ρῶπρ: φρλὺ δὲ ηὸ τοι ὅ τὸ ζ(ϑὺς ρα συρακϑσίοις"ὁλωλαι, 
ὅ- 

λώλω: δέδοικα, δα δοί κων αϑλα μων, οὶ ηὃ κάκ νυκε 
πορῖ- 

“σιχώριμῳ. ̓  τὸ ϑύμαγο τῷ κεκλύκω: Σ πώνιοι δ, οὲ μὲ 

σἂὶ ποῦραικ βϑμ (εἰσίν ἐν ψικῷ ἀριθμῷ: ̓  μένη! σευυῤθφα,, 

ὃ τως οἱ ποκβιέμεταε: νενομκῶς ἰ,ϑεροὺ “πυσποιηκὼς 1.97: 

ἵζαΣ ἐς: ΤΡ ὃ ἐγκλὶ σίως, ὅσω! φϑῖν ὙΡΩ τόφουκ εἶμενοι ω υ 

περσευτίλι κοι ἐσθ οι ̓ πουΘΉ ΤΈτοι ὁ τ ακθμενοι. πρὸ 75) μια 

σύμφων ἔ Χο σϑν.Ν  ὀφϑοιΐον τ “πίω δυοὶ “τῶ ὕνμα ΧΡ μένη! προ 

ἡαϑμμέϑορ "ἡ σῷ ἢ ἐίωῳω οοπκῷιστω χέτυ μερί τῶτυ μῖν Ὁ’ ἐτ- 



Ν 

᾿ ἢ Ἢ - ν Ἃς ; ἈΚ 

ὰ υμμ “οιογυδιέ: ἀε- τρίρεί ὀγαδιί δας εν! ὅν 

ηνπτεποδιο κσετσϑόδ μέν" ζέων. Εἰ μένηι πρὸ ΞιμαΣ νῷ 

Με ΣΡ σύ μεωνο: " ; δύφϑοιτον δα τεῦ ῦ, σορΐ συζῇ καὶ ᾿ὶ φωνή» 

μέμγνκδ δι μεμνμμύω πρὸ τῷ β ηδὲ ὑπέρχει δάσο δ! δεδοΐ μηβ β 

λέλυ δ λελύ “μίῳ ὄγθοδε ἢ ἐσίϑεγ ηδ δν οἱ ὸ εἰὐστρύ τορι τ - 

κεκλη κευκλψιμώω. "δὴ πολλήδξην ἡ ᾽ Ῥιούω τη, χρησί ς: ἰωκον 

μέντοι ἐπ ἐΝ ἐπὶ ̓  γοἹ ὅ τῶν μετ χν πολιν ΟΣ ᾷ πρό- 

(συ σοὸ γρυνῃηὶς ἐχζύσουτο εἰτοῶν. ΔΝ ων ἡτηλε μά λοτο κε 

κλη μεν 0" ὄνν». Καὶ τὲ ὑτρταλο τα ὁ Φὶ αὐαλοιίαιςὶ ἐλάσαι 

τ ᾿υ κα τοκὶ ἐπὶ ὺ Ὁ!  κτρὶ τοτῦ κε εἰν ἐ σὴ τοτυ με 

ὥ δι τοὸ ὅ μοι κ' καὶ ηὸῦ ὑπο ρλψ' ́ 1 δέ φϑειῖθ᾽ ὀξο γοὗ πῶ πρὸ 

.7.) (κοῦ: αν λελυμέμθ’ ὦ. ἐσ “πεπρ διδυ μάν ὦ- Εἰμέν- 

σοι καϑαρδύοι οἷ μιὰ ἔχῃ ηὸ ν πρὸ τίλος, τι σώ! ςοξἢ “ον 

ὑπὸ τὸν Τρκά μέμνη δι αὐ μεμνῶ (Ι. πρὸ τίλυσ ἔσπι φὶπε- 

θέασω μένησ' τότρω δε, ἐ οὐ " τεβώ δ. ἔς δυχα ρα ΤΗΟΙ ὄνῳ 

5 ΤΙ Κῷ κεχθημιέν αι, ἀτσερ ἤῬι ὅν παϑηΤρΟν διζϑεσίν μὲ- 

πρεβήσ(.» ὅδ" ὑκεινα ὅν μετα βαίνᾳ ὃ ο σοί πρὸς ϑβϑοικν ἐλ (Δ τοῦ 

ἕξιν. ἢ αὐ ποτε κῆν.. ̓δεασύζωσου, δεασθζοδιν ὑπὸ δι: «πύπτωσς, 

πὐ πτὸ δ: ὑπὸ σοῦ. Ει ὅς μὴ ὅπως ἐφ: ἐκίγρώασθο ἐλ 

ὦ , ΛΥ τῷ. ὑππάρχο" εἰμί δ ἡ ἡ μὴν ἢ ἔσθ μία, μέσοι ὕϊξάν᾽ νη 

μόνω: "χκζω: εοὐρῶ "κομῶν ("πῇ » δόυτέροις συζυγ! ἀξ Μὴ τοὶ Ὑριρώτος: 

καληοι τε ἔνφγητμος  ὑτόφλοντα: ̓αρισῶ δ διῴ σινῶ: Ῥέλω: καληδ᾽ 

Ῥέχο: ὃ εἰ λάβοι πρθιϑεσίν τίω και προ βίγῳ, ἐξ4 ποθητόν. «τ 

τεὶ στίυ τέτοικ τοῖα ἽΝ μόνῳ ΤῈ [ κα ρβέχωσον. ὦ κατα δὲ λο 

μον ὑπτρσοῦ. Τὸπαλαίω: ρὼ ηὺ πο γι ροπίάφω, οὐκε χᾷ 
ποι 96. τ ξ: δοῦσα Ὰ » σίρυ Τό του τοῦ! Καὶ ὁ; [σησ᾽ δυο 9 ι-- 

σίω: σοί γέ τοῦ' τὐπ|4 »» (Δ τύππτεται ὁ ποι ρα τ οζζωμ: επὰ 
λιν γοῦν "ὃ παλαίω ὀλοέβοι τίω κοῖτοῦ δι γδύοιπο κατα τσα ν, 

λαίωσε γϑύοι το αὐ νὴ πο 9Ὲ 1 Κόν. Κοὲ προ πτολοί ὀμοα ὑπὸ σοῦ: 

ἔν σις σκ κοιβώς ὅθε τοίφοι πὰ γοῦ δύσι μί σοι (Δ΄τῶ σέμνωσοι, 

πρὸς συ τρκὴν σίου τοῦόσο μένων, δ οἰγρῷ αν τοῦ! πα θη. Τικ οί πε 



ἢ ε ἰμμς 2" 192} γ. Υ ῬἜ" γγεηρεί, γγαδεζας (ΡΥ Ρ. 

θᾳηρίησὲς. γόησι ἐκ, ̓ὠφηικυάσι μὲν ΠΧ ἔσοίᾳ ηὸ σύμνο 

μα, δι δύ σδ μοι, ὁπότε ὅ82 τύμνωσε οἷ ΠΝ αὐΤο- 
ἀγόμενον ̓  " διδό μὰν δὺ ὅμιολο γῇ σε ηὸ πρόϑυτ: δὶ δὲ εἴτ Ἴπθὲ 
θεγεκὸν αὶ πρόσωπον ομο Λογϑῦν τίρ εἰς οὐ δι υίλοΝ δὺ οἵ 

ϑεσέν. Καὶ ηὐ δέ μω 9 δι ηὸ τρέμω κρὰ Φθίαω κα τίμνω μὰ 
φύγω, ῥκύλᾳ “ποθι κοι. πκοαῤηοίεε δοκε αὐ ΤητΙ κβσίου τσ 

σεϑας φιύγωσε: Φοί ὁΣ σῷ" δεμώσε: "ποῦν τοὺ ὁ μοι ἄ. οὐκ. ἔχφ: ὃν 
ΗΝ ου ΧΩΣ ον. τρότοι τα τύπτωσι αὐ τηοτεκ᾿ ̓  αὐτο μον Ξ 

γη ἔχω κὴ ἐντῷ φρίοτωσι. ἔφην ὧν ἔν“Τῇ, γο! οὐὐ ὙΝ στυυτοῦξ 4, "δγοῖ 
πρόϑεσί φρίατω δεοὶ σζεριτοὺ ὅμοι σ. ἸΤοιοίυτρῦ ὃ δι ΚΡ “πῷ -- 

οϑῦσ' ὑπερχνό Γ μϑιυ ον μιὰ ἐσπὸζη γοῦν τοῦ παθητικῖν Φωνθνυποί χᾷ' 

τὸ] 4. ϑνύ σα 4. κο"πεᾷ; ὀῴϑαλμι ἃ, ταν ρίοσοι" φϑ9ήν4 ΘΙ γο1 1 - 

εἴρο!. ἐπε δ “122 ἐγαυτί, ἄξενα εἰσ’ μοῦ χα ρει ΚΡ ΤΗ͂Ι πσίίϑυ τ 
χρῷ κελφυμϑῳ σα ἀπέρ οὐκ ἐλᾷ τίῳ Οὐ ταξιν Φὶ ποθῳγ}-- 

κῆσ' δ) αϑέσεωσιγου τί 52 γοι" κἢν προ σὲμ μια τοὶ ἐφλυ “7 προϑέ 

᾿ σέων: "τῦ πτὸ μοι! ὑπ σοῦ. δέρομα υ σοῦ: Τα Ὁ τοιαῦ- 
“τον ἐξᾳ ὡῷ γρ το τύπεωσᾳ' 'δορωσοποῦ" δ μὴ ὀλοντο πίω ἕω 

ορῦ τίῳ Οὐταξιν, ὁ χεβά ὡς ἐχ τ ηὸ Κλ. Αἰ. λο ἴζ' μό χο βιυπορο 

ομιαδ χαρά ζο μιου"οὐρώλοα φϑέγγομυω"ηρο οἱ ρῷ μο.βὅ λομου 

ἐππτοζζο μουνοδδο ρὕμω δ! «ηἢ ὃς ΡΟ ΜΟ ὃν ἐνόρ τ τεκον τῷ σῇ 

μιαάνορϑῳ-ηὸ 2βι σἰζομιον, διῴ ὁ συροτοξφς αὐίξ βιοίφομοι 

σῷ, ὥ βιοίφοκιο κα υ“ποοῦ “Τ2)' δὺὸ ππριοσῦν ἫΝ ἀνόρτατίκον ζητεῖν 

Τέγου ΠΝ δῷ μιᾶς φωνῆε, ἐνδαφόρῳ συιρτοόξᾳ τοὺς διῴο δ) 

θέσεισ ὑλονηρσ' ΤΩ θη μοιγος- Τοβλμη μα μένηι “σριρας 

γὔ "805 Τὰ πλξ. βιρτέκον χαιτοῖ ᾧωνὸν ΩΣ Ευρῦλο 
χ μαῖλοι δή με διάζετε μιῦψοι ἐδντοῦ. Τοστυύτο εἰπεῖν ὄν στο 

ἤθίκῷ υὑχὲρ 2 μὴ “σον ρῆμα, μὔτι εἰς χβόνους δὲ ου φόρους κι 

γῶν- μήτε εἰσ δυο φόρους δυρθίσεςς -- 

ΤΕΛΟΣ: 



ἕπ ὧν ΕἘΙΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΑΔΕ, ΓΡΑΜΜΑΤΊΚΟΙ. 
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Χοι ρο(ξ οσκκῦσ' Αἰλιθ» Διονύσι". Θρίωβ' 

ἴω αὐνησ' χάροιξ. Χοῖοσ': ᾿ Σ σόμιον Διονύσιοσι, 

ᾧ ἐλόξενοσ᾽- Α σκ αλον! ΤΗσ᾽ Βησοιν" νος» 

Πουσοὶν! ἀφ ἔυλοιοι φρο λοισζικῦς. Αλίκ μοῦ ΤΩ 

Διϑηνοῦος: Δίδυμος: Αρι ξόνικος. 

Τρύ Φωδ" Θεό “νωϑθσο, ῥωμανός: 
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ἐκ ΤῺΝ ἐΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ἘΝΔΟΣΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΙΝΟΥ ΚΑΜΗΡΤΟΣ ἕκλο 

ΓΑῚ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙ͂ΟΝ: 

ΑΤΘ’, Ανν στης, δ δΕγρ αδλκρής: διυιώ εἰ} δ νὴ 

ᾶ 0 ὁ χολεπὸσ (Δ βχαβῷο; αἰκοὐειϑεων"Ἰ σὼς κοὺ αὐηὸ 

τῆν οἱ τίω πίω, ὡυϊτούσει “Τ) μ ὁ σὲ ΜεϑύδυΘ» 

οὕτως - ̓αηλ αἰ εἰ,ωγὸ βλείπτω, ἄσῳ. ἀγοιιμοὐ ἀκ 
ἐπα οσ᾽, αγρφδϑά μοι δμοῦτον αἰ κωτον συγὸν ὑοσο ριν 

Αασείμίω ἐρλάρην, εὐπὸ τῷ ἀωηὸ ὀλοί πττυνῦ μέλλων οἰ σῶ ὁ ὁ οἵ - 

Ἀ δθιςον “ἄσος, σέξμε δου μον(Θ’ αὖ σι κακ δι ἀϑεσγλειγος οἶν(Θ’. 
 εἐσοίμίῳ «(ἃ πλιοαδιῷ το δύυπτέρου εἰ, αἷοε σοί 4’ ἰυυ ». 

τῇ ̓ Ααρεῖο ν, μη ότ] μὲν κἐὲν οἰοίφᾳ ον ὁ ὅκ ἐπιφκτ. δώ]: 2 ἀΐια 

πέλεϊον, αἰκατοις ρῴτη ον" μείπε. εἰτὺ δ᾿ οῷ δι, εὐροίεα, ἀφ 
ἐρασοι ἐσατον, απὸ δι ἀσωτος μὴ ̓λύον οἱ "μῷ ̓ τ οὐ οἔσᾳ ος» 

ἔα πον ὅγε ἀϑῥγι χα δ΄ ἀαὐπιου ἐφείω, πο οὶ αὶ ἁπτω, ἀπ. 

οἰοίππους: ἀλϑιὼ τατοῦ γον ετπτο μένοις ὧν ἐκ δύ τις οἴ αν οἱ 0 

γεὶ ὶ οἰ προσίτί. αἰπροαπελα οἵ. οσὲ Εἰρῶδγανοε τοῖς Μη 'διωαμέ 

νδισ' φϑωρίώαι Ἅε εγ4 σινμοόνᾳν ηὸ δνο μοὶ ἐκοτοῦσκλιοίζων οὐ τι 

ὁπηΐμ, 71: ὁ ζ(ον ἐαϑύον Τοῦ : ἐνλαμοὺ ἰκλίνετον ἱ ἰπαυσιίκιτούτου 

γένετο ἑεμα ἰοζσπτω εἀξοὺ ὄνομαι ξημουτέίεον ἰεζπτους,νκοὰ καὶ 

Ἕ σέρησέν οἱ ̓οζ ἥσει, ώ κασέλλφψιν ὅ δι τ α΄] υε,ηὐ ὃ δ.» καϑαππους 

ἐν πέυκμσι ἡ πῆδεα οὖσ’ ἀρτμ εὐϊραμμ καϑυήω γέ γόνε 

᾿καϑαπτοσ,, οὕτω φίλω 

Αμβαΐίμασοιν δὴ ΤῈ ΤΩ) ἡγυδησοίν, ἤεσδὲ ἡλέξη ἐντοριίε δ, ον δον, Πρ οῦ 

» Ὧν κατέδυ πτόλιν οἱ δοξοἰκησοιν δ τὶ πη ἡγνόησοίν. δημκουόν4: , 

μοὶ ̓  ἐσυνέ“τησοιν. πρρἄλλοιν δὲ ηὸ καὶ ἐσύ χισοιν, 51} βάζω, ηὃ λέ 

γὼ πὸ ἀπὸ τῷ βοκζω κατοῦ συγκοσσὴν γήνοτοῦν' οἷον, δ ἐϑ 
βαΐζουσι, σου [ουδπαθητικὸσ τὸς ακείμδῳ Θ᾽ βέρακ τοῦ! δ ο (5 

οἷος δέ σέρτι βέροαι κτοί καὶ ὥασέᾳ “τί ρα ηὸ ᾧν λαΐοτ,σε- 

φυ μακτοη, φυλοαρκηὸσ,, φυλάκτιω Φυλωκτῶ: πρὸ τέτοαιι"- 

ἃ θζ 



Σ ΈἜωἘΕΑ εδῃ, 6 πἰγερν 
ὁ γ 2») ΑΙ ΦΎ τη ον 

γὴν; 

Τρ τοῦ ηδτ' ὅθ αὶ δὶ ηὐ οἰ τοιιοτοσ' εὐτοίνι πίω οἰτορ τῷ οὕτως “δοὶ- 

ροὶ ὁ γὸρεβακτοῦι, οἰ βακηὸς, ἀβειίτέω ἀβακ τῶ, μαὶ ἀφουρίσει 

7.) Τ' οὐρακῷ ὁ3ιν ηὺ ὁ ἀρ αείέσοιι, σαμιαλνᾳ 4 δὲ ηὸ αὐἤροϊϊσοιρ, ο᾽ Ρ 

αγνοδμ τίσ, οὐκ, ἐλουσίν, 272 Νορεα ὅν ὅν τὸ ΤΌ] τον, 5 ΤῈ οὗ 

ἥμηχον σῇ ἄγνοιαν ἐγένον»τῦ: ᾿ 

Αφέλτερθ᾽ κὐνοηγοε, ὁ οὐ 6 ( ΔΎΖΟΥ μὰ γινώσκων, τήνε τοῦ λόμτ 

δίλτερθ᾽, δ μετα τῷ φερε τείοοῦ εἰ οἰβελτερ". ἐρελτερία, 
κοῦ ἐρελτηθία ὸ θηλυκδν. “Ωὗ ὀέλτερος ρ(Ἴὸ 772) βάλλω σύσπτου. 

συγκοιτικοῦ, ἔχ, δὲ συγκοι τικομιὥασερὴ πρῶροῦ εἰληρὰι Φρῳ 

έρθι οὕτω ρα ὁ ὁκ χω, βέλτεροσ:. 

Αὐλῆτα κου Ὁ ἐς: κακὸ ̓ ὠλην-πὔϑ ηὸὶ δι γῆ" ἀπ κῶν τδυμή τσ 

βεόλν μή" ᾿αἰγοίγεο πουγῇ δάκεραιον Τίον ὧν οὐὐ τῷ ἐοντο,κλέ,. 
νε τοί, ὁ δυο ΤῸ 5σ, οἷον. αἰβλὺς ο,Ολβηοσ', ὭΣ εἰσ σ᾽ λυ γοντο 

ὀξυγονα στρ ϑε το, δι οὐτΡ οη μοίτων νόνδυα μον συλλαι βέω 

Φυ λαίβοντο τὸ ἡδλρῥίώ ον τς δ αικήμδρσ, δυεὶ καθαρ “ σ᾽ 

κλι γομ το, ἐχι εἰς ὡς εἰσὲρ, τε εἰς ἧς ὅτι εἰς ΧΟ. Ὁ ΟΥ κύκραῦ), 

χαλίεοκ ράσ χαλκοκράτον, ὀχαλκῷ κεχραμδρότ' νεκρᾶς νέ 

'οκράγος ὁνεθς 2 Σ κεκραβδν οσιδεβλοτον, ἐβληῆσ' ἰβληγός, τέξω 

7 ιἀΐξωσ εἰπρῶγεὁ ὁ μὴ τρωθείς: ΠΟΥ ν 

Αβροταίζομδῃ κυνοίως ἐππὴ “δὲ Ῥϑοδν ηὦ μεσ το, » ἀποτυχᾶρ, 

ὡς ὧν γρλίμῳ. λέγεθδ Μη ηὃ α΄σλῶς ἃ αηρ τυ ὐμρ ροσεούδετυσ. 

Χ' ηὐϑέμα οἱριροτογω, ὁ Μέλλ ἀξ ροτούξω οι τοῦ λοιπαὶ δῇ λα," 

Αγαῶ). βασκοόμφ' ὁρήζ). γολδῖ, ᾧδθ γι ζάδ οὐὐ γὸν εὐτοοέ .3.τί 

530): 5 ἡ λέξι, κι ἐπὶ ΤΩ φϑοῦ γρ7λωκές, δὰ ἐπὶ ; πόθων μαζάν: τὰ 

Αιτάπῴέιν. φθμαθκτις ἐκ το οἰ τοι τσῶ οὐρα ππέων εοἰλρι τών: ἄτοὶ 

ω ποίου τ νοἰγοπσῶν τ μἐλραποοιμι, οἐγοοιπτῷ μι, οἰπαυλοκκεἰτέρὐῷ: 

"ἡ οἱ Ἰωὐ ἐν τὶ Τί τὶ προσώ πὶ 3 ϑιτιὶν εἰώϑοισί προρηϑέν" “δ. δὰ 
ὀψαλόν ποίλληὸ πρώην γέν() αὶ οἐγεεπτωιν: “Κανὼν γγϑνὸ λίγ 

“πᾶν ΤΗΝ πρόσωτον εἰτ ἢ λῆ τον προιϑέσεν 72) σ᾽ “σο!ῶ ηὐ ἣν β 

Τυρον' ΓΝ 7 67τ “2 σ᾽ εἰσ " Γι πφο!έ! »ὁ πρῶτον. 

» “αὶ φ' 



ἽΕΙ πγνγίγ )υρῦι { μἘ θυ 77,2, 1221 » δοίϊοείλα; 

Απεπάίνδροι ϑαιυ μαΐσοιντε τῦνα. ηὉ ἀρίζω "ὦ ϑϑϑυμαΐω: 

Ατορα σιρϑηϑροισμ τ οἱ ἤσοιν ἐκ 75) ἀϊάρω, ὁμέζλων ἀγερώ, 

ὁ παρα εἰμϑροσάτέρκα, ὁ ποϑΉ ΤΙ κὸσ ἢ γερά. ὭΣ ον, ἐπῤ). 

" υ οὐ κῶς αγηγερῖ: ΥΥΓΔΙ ΣῊ ̓ προσύδῳ Ἰδ ἃ εἰρη γέρα το, ὡς 

ἐασοι ρα) ἰσέον δὲν τι (Δ κὸ δι σοι χεῖον δ Ὁ τ οἐμέτορόλω: 

λέγφλόκανων, 7! εἰ  Φίηον ἢ; Τφ ζ, ἐλ πρὸ σου τὶ λον, 'ῥο 

πὴ Ὃν 7 ψ᾽ δῇ εἰσ δασὺ “ποιουσίν οἱ Ἰωνδδ ηὸ Ῥίν ὅ' τ' σρληθυυ- 

ἘΆΝ δι εἰ φήσειε τις δϑοὶ μι [κανόνα μὰ διωυκῶ' αἰτιγέραι 

γο γυυίϑιε, ἐ Ὑ 73: οὐ πρὸ οὐ Ὁ ῥ Ἶψι λὸν, κανϑανέτω ὡς κα 
γώνὕξην ὁλίζ, μετοῦ Υ̓ δασίων εσδκ σύ δ: (Δμετεβ ψιΑ Μλ' : 
εἰκότως ἂν ἀτδείραο γέγον ὡς ῥασος ρα ἐδείχβη δγὸ αὶ ψιλὸν: 

Αγ. ση μοι νᾳ τίῳ ἔκ πρληξὶν τὸ τ ηὸ θρία μια: γέγονε λόνα ηὸ καίω 

ἱαἰγώ, ὦ θαυ μιζζω. οι “Σ ὑκταλ» δ μοι Εἰς ὺ υ ̓ πέρίχν εὗ- 

γ.}7: 1: δὲ ἄχ τ "ἐπειδὴ χοῦ εἰς 24 ἰαμρικα, ὅ ̓ δέποτι εὐ πὰ 

Φωνμενν: αὐροῦ) οἷον σέγεν ταγέφυ Γ΄» υπρόφκφτοοι ἰαιμβικα, 

δε ηὃ ἄγῃ ῦ δ σημαλνᾳ τίω εἰηριιλασίν ν κύμα ος: “του ὧν 

οἰ φωνήν γος αὐ χα". Τγρῥύθεν ἰαμξικὸν «οὐ ᾿ σον δια "ηὗ 

δεῖ μακβέχφἐ ἐπεὶ ὅν υ ἄγε: θς γῇ ὅ8: ασονδφαιὶ, νὴ ὐπὸ φω 

γήεντ' αρχ} εἰποτὰ ὦ ως μὴ ἔχον Ἢ μιμήσει 8 κὐκλιτδς μάνέν- 

Αγιλάτῳ εἰ μϑῳ δοσίωσ τῷ τι ὀὐσεβεῖς ἐλοού νον 71 δ ΜΛ, 

τῷ ἄγαν δὐλαονουθῴῳ.λίᾳ δὲ τῷ κραονῷ. 

Απίοχα. ὧν ἃ καὶ ἄγω ἄξω,» 5 χρί" ὟΣ ηδοὐἥικον ὁ ἄγρχα: "ἡ ἂν “χλεο- 

, γασμῷ Τοῦ δ, οὐ γβο οι" 

Αλγορακῶ ἐκηου ἀγορώ δύπερι αὐτί τρ.τ το καὶ εἰς ρὼ λήγοντα ἐ(' 

ματού τῳ! ὃ ὃ ἄναληλόμδμα “π) ασώ ἢ οἱ. ὙΠ) δα μ529 ρὼ οὐ τὸ τ’ 

ῥῶ: ἐχρηγόρω, υ,σερυηγϑρώ, κα τη) ῥῶ, μια ΐε ρι29 ρῶ: 

Αγχι ὥοὰ "ὸ ἔγλου ᾽ ἀχοϑέ, οι ΚΟ συγκρησην ἀγλι' 

Αγχν “ποὶ ροὰ ηὃ ἄγω ἀγήν "δ ηὀνλαρυγγά σιυμίγν' μοὺ “πλιο- 

ναημῷ "12 Χ γχάνιουτωσ ὡρίων. 
γέρα οὐτ οὺ υΠρασ' ἡ χει ὠγῷ αν Σ οἐγεί ραν κα τοὶ 

ἃ οὐ ἰΐ 



Εἰ πεῦιν βραίω γ1)7) ΓΟ ἐς 

“πλιονάσμον η Ἢ ᾿ 

Αγφρίϑω, ἐχ] ἐγείρ᾽ ηὃ σευαθροιζω γἠνεεἰτφρίϑω, ἡ αἶα ο ὶ ἀτᾷ- 

ραϑω. ἐπελδαὶ τοῦ εἰς ϑὼ » λή γοντοῦ ἐόματα δαρύγνα, εἰ  μ' μι 

κρᾷ ἢ ἀϑαλήγοῆλα Ἣν ὕ ἄϑω γριῦσί "βπαραλίμυσθ, δον κί ω, 

κιοζϑω ἔκω, εἰκάϑω. ἀμιώω, αὐ μυϊείϑω ἐ θρηῳ εἰ ρωέϑω. ̓  ἰδ ρα 

λόᾳ, δυο γύέθω, οἷον Φλέγω, φΦλεγέϑω" γέμω γεμεϑευῦϑεν ηὃ 

οἰπρέϑω δι ἀξρέϑω γυυ δ μὴ κτὶ πο ρα γωπὴρ εἰ πέρα λε κοὐ ένα 

μὴ δ ρεθν ὅγα ἰὐνὴ , ἀϑω βρόμλμακρας ἃ ἡ ερν τὴ περ αλυούσιε: 

Αγ δὑτὶ του ἦγε μηρθ "Ὁ 7966, δοίμοι ὅμιοοτον» 

Αἰἡξλλομτων ὐτὶ τοῦ ἀγγελέτωσιν 0,  εἰῆικοὶ ᾧ ασιν"οἱ δ δπὴ 

ΤῊ προς τοῦς Τὐλ ὟἋἪὋἜ ̓ἀπδοθι σενϑ πνορϑροον Υ̓Ν μὴ ἐχόντὶ 

ηὁ μῖ ἰελιτι κὸν ηὸ πρίν πρόσωπον Ἢ »τληθιυτύθῶ! ὁμοφω- 

νον “τοι οὐσὲ τῷ »αφήφῇ τ᾽ δύρδων “τύππτεοθον»τυ πρέσϑων .αἦντη ᾿οῦ 

σπυπτέδϑωσοίν λέν: “λέγετων ον τὲ "οὗ λεγίτωσοω ὅϑεολο 

295 χρμθ 1. «οὐὐοὲ τοῦ τος μδρ πο υησενι ἐλλήνων “ποῦ δὲ σοὸῤ 

“ὶ τοῦ σ ταραιζετωσειν: 
Αἰ γήροντων εἰ πὸ γου 7 ἀγφρίτωσοιν Α συπευσὴν γἐρέσον, ωσ' 

εἰ Ἰτῦ οἰ αὐρείζϑωσαιν, οἰφοωρεἴ ὁϑων, ὃ το {πε τοὶ Ῥίτα Ὁ "σλϑ 

θ.}) Τελο μακρᾷ ϑέλυσι πορα Λύγεῶε, ἀτάροντων γένέθηρος 

ϑήκῳ του γιὸ Ῥοπτῇ τοὺ ὃ εἰσ' δικαὶ σὐμωσ': 

Α γ4ρ ντῶν ὃῤ "πῇ ̓ν ἢ ἐἀγάρε τωσοιν ἢ . 70! σερυαθροιφύωσοινε 
κῶσ, ὡσ' τὸ τυπτόντων (Δλεεὸν τῶν δ Τὶ του τυπτέτωσοι νὴ "ἡ λέ 
γέ τω σεοίν' ὅσερ δοικεῖ ὁ μϑῳ βαιρβα ρον «δαὶ ΩΝ ἐσυμάίξαςον Ὄὸ 

"7ληθυ) ΤῈ Κκἢ σ' γοψικὴς  μεποχον προσ το ὁ πσληθιυγικα Ῥέ τοῦ 

ύη ὑυά τς νὰ ̓ϑεραπέν (1 δυο ἐλλείψεως: ὑποπ ρκσιίεῦ ῥη- 

μιοιηοτ τον ἐσώσοιν ὕγοι κέμι ἔφωσοιν ἊΝ ἀγφρόντων ἔφωσοιν ἢ " 

τὺ σπτὸν των ἔσωσεν Ὀχ ἢ Λαγὸν τῶν ἀπὸ σειραλ ἐμται δι 5:- 
γωϑέντος ἐλλφητεκῶσ,, ἐγένοντο εἰγφρὸν των. τὺ πτοντων. ἐμ τὶ 

ἡου ἡ ἀγρί τωστινυτυ πρέτωσοιν"λεγίτωσοιν ση μείωσουι δῦ 91 ἐκ 

δ, λοτέτχῃ καὶ ῥηθθ σοι λέξι ς κοὴ ἔλλῴηις ἐν τα' μελλονγων ὸ. 



Ο 9)», 7} 7γἤϊε᾽ οοὐΪ ἐπε ζεγ 97. »»Ρϑι ἐμρευυηυρρ,: 

λωΐον ὃν φρεσὲν, τ πλιϑυν τικοῦς  Ὕελθέρ. οὐὐοὲ ἐψι ὡς ὸϑ ) γῇ Ἰοὺ 

ἔϑω μελλόντωμ' ἡχο! μἐλλέχω. 

Απέλλεϑϑ" δὰ οἰγλοιΐ ζει, του τον ὅθην" οὐ οὲ ηὐ ἀγλαΐζεθθο ὁ ἐκ 
᾿ οἴω “πο ροζ ζῶ χε πορο γω νον πέρϑεσιρν ὅ οἰ μετορόλέ- 

Ατημα Αἰμὰν μακεδοσί πέγμα οἰηῤ Λεκτὸν ἑ “πρίων ώ ὑππλιῆῇ, 

τοῦ το δεῖ Ἰσῶς οὐδὲ οὐ τοῦ ἀγάν' αἰλλο δυο γὸ αγβηὸν δύνα. 
δῇ λον δὲ ὁ 67! οἰ γάν λέγεται. ΤᾺ ἠὲ ἰελοῖμ. ὁ οϑεν Ὗ για ηὃ στ 

τρι με μρὼ ἱιαυτετρισκσμιένον ἐθέον γὸ πωροὶ Σοφοκλο: 

Αγχινου: δα φέρ ἐρέφρονος, ὡς οἰγχένοιο, φρομήσεωσ: αὶ δ 
ὴ σίμέψι: 72 ποῦ ) δέοντος ὃ ὧν βραχει λθόνῳ ἀτλινοοῦσοι 15 11 

«;ν ({ὺὑς κοὺ ἐν ὀλίγῳ χρονῳιήσὲ φρονησὶὲς καὶ Τοιου χη, οὐλλ᾿ ἐ- 

δ παρροιτοσίν' 
Αδέκαεος, δέκαμος παρα ηὃ δχῃ δέδεγμαι δείκ αςὺς, μοὶ εὐπ- 

δώκο φος"ο μὴ διχομϑρθ’ πρόσωτον Η ̓Αθ ρα, ̓ 

Αδωήμων “( πεῃροσ' οὐπο 72 δαΐορ γὸ μανϑοίνω δοιὦ δαέσω. χη -- 

μῶν δι οἰσδεη μον, ΚΠ] συςυλίῳ σὲ Τοῦ Τ καὶ μετοϑεσίν 1 Ἴονυ, 

)γνε ὺ δέω δοιῳῷ. 

ἀϑῶν αὐῤέστ, οὐτὰὸ τῶ οἱ ηὸ ἀρέσκων στ ἔσω, δον ὁδούτε 

ῥος αὀριροτιοᾷ οἰκο οὐ δεν δύκησρι μῦθος. ὀδύπερθομε λλων 

οὐ δῶ (δι ηὸ ἀπο ρέμιφαπον εἰδιέν- 

Αδῳκόσχες ἰει κμηκοτεν: "δὰ μαιϑέντες' ἐδαμονδντετηοὔτισιν Ἢ 

πὸ κόγρῳ οἰη δον δηιακείμϑροι, οὐη δὰ! οὖν οηδάσω σίυυ ποτε! “Τῦ αὶ 

οὐδίσω ἤδορκου ὶ μέτο χϑ- ὁ ἀδωκώς: 
Αδέωι αἰπύ ρϑάτον “ποιρε ηὸ διῶ κηὰ ηὃ σῃ μικάνου ηλτρρθα, δ} 0 

προ ηὃ δοφωηὸ (δ πτῶ ἼροτΗ, “τῶ οὦ εἰς ἢ μετοὶ ππῤιάσω μέ- 

νης δμώ “ΤΩ τ εὐνεκςβωνηϑένγσ: 

Ασρα φεῖδῖν οἔοραφυς: οὐοἤρει ΞΈ δι. "οὐοῖο αςγανοὰ “) "πλεοναισμεῷ 

7) « τ ἀδρασεὶ δν οὗ οΥ οἱ οὔροι στἰδὰδν Θρίλοςοὕτωτ ὁ 0 Ερωσν ανὸς 

“περὶ “πο 91, ΤΠ 390). 

Αδοι λὺ ΤῈ Το οὐρα σκοικοικαν ἰωνικὸς διύτι ρΘ’ ζφ" ὄνον “τῶ 
ὼὰ Εἴ, 'τικ 



“δ διὸ συςίλλ4 δὺο ,ὠσοίυτερθ᾽ ἀέοισο πίω πὸ ρα Λή)ϑυ 

στιν. Ὑ λοῦτον σὲ Ιωμ!κῶσ. 

Δεθλαύφν ἀγωνίζε ϑα, οὐ ὃ .χγ) ἐτθλον ΥχΩΣ εὐηονγοῦ ἄθ λον. "οα] 

“1 ρα ηὃ τῶ ηὸ εκ τερῷ, τλον ̓  ἄπλον δι Ῥοπτῇ μυ τες 

97 ἀθλογ. ὸ ) ἄεθλον αὐρσενικῶν, μϑῳ λεσύμϑρ ον, σις μονα ηὸν η 

ον. δαλονότα! ὃ, ̓  ηἢ ἀγονιαημαυτοσ ὑδρ δὰ ἀεθλος ἐατοσ,ἧ-. 

δτίρωσ! λοὺ ἐπὶ ὀλφνΘ’ δεδόμϑιυον νηῶν δέφοφραςθλα πες, 

Ρυτοΐς τῇ τρί ποδοέςτε: 
Αησί ὅγα ἡ "0 ζω ηὸ γί ὄν είτώ τον εἰ εἰρ μὲ ̓ἄημι. 7 ηδ Ῥι Ἴον ἃ ὁ. 

σι" ουιὸ διώκὸν α ε7ον οἷς γον Θνηὸ κασὺ πότοισίν ἄηπον. ὄμηρθ,, 

βορίησ' ὟΝ ζέφυροστωτε θρήχηϑεν ἄμ τον" ηὸ } τ ταληθωυ τ τ 

ω, ἀφσίν αἠω Λε κούτερον, ἐχὴν οὐ εἰσίν εἶνον ὡασερ ὶ ὥσιν,οὐο-- 
τεδιοΐην ἐδ σέν' οὕτω Φίλων ὑςορέ αὐτό. ' 

Αφρομδροσ, «ἀποῦ οἐεί ῥῶ: τοῦ. ἐ ηὸ «ἥρω: ὴ παρὰ ηὃ ἀδρ 

οἰφοσ, ἀέρω (ἃ λέονασμῷ οὐ 7. "εἰέρω. 

Α͂ «ληπτέον τσ ἀνελισισθυν το έίς ἐλαπέφον τῇσ, ΓΝ Ὁ ἔλσῶ, 

ἔλπτω. εἰς ̓Αππτῶ: 

Αὐτες, θην εἰ ὦ ἡ περιασώμϑρον ὁπίδέ “ὕξεν περιαπώμϑῳ,, δῷ λον 

ἔχκστον εἰεσίς, βά πάνω: (Ὁ οἱ αἰολέῖς τ “ἐών ̓ μεηολρν, καϑοὶ γῶν 

"αι ῳλῶν ἀεὶς λέγουσιν εὖσ᾽ Ολλεῖε- ὧ γρι εἰσ, Δ πληθαυ τικὴ ν- 

ϑέια, ἀέντεσ' "ἡ γένι ἊΣ αἰέν των. οἷς γε ἁιτων οὗ ονμῇ ἀνέμων μί- 

: νοτυ ρὸν εἐεντωμ, εἰδὲ (ὦ ραρυ τοῦνον ἀεν τίς δ ἐρρέϑη πνοιβ 

» σὲ διασικιδὲ σιν οἰεντίσ: 

Αἰξ4 αὐξ4, ἀν »οῦ ἔχν "οὔ σῆ μαόνον Ἐς ὺ ἐλαύνω, ὁμέλχ ἴξω: 
ἃ ἀέξωὼ ὡδ' τὸ, δῤόλρι δὲ ἐκεκμηοτι, μδροημέλα δῖνος οἰ(ξ4. 

Αφϑενα Κείρω αέρω, υ οὐ ρίνα ὠβιμαν, ὃ ῦ οἰόρίςος ἀξ θήν. λα 

θυ) ΤΙΧ, γὸ πρῶτον, ἀξρϑημϑρ μὰ ἐκβολᾷ ποῦ δια, μεέτογε 

τοῦ εἰς τρί ον ὟΝ ἜΗΙ ΠΡΆΩΣ ὸῤ Τὶ Τοῦ οἰφέϑησοιμ. ὡσ' δέκ 

σμμήϑη δ, δὶ ἰωμιχῶ! ἰμρηκηϑή μϑδ, κὀημυϑύνυλ Τί 12 ἐκοσμ" 

ϑασοίνιως ηὸ οὐ τρῦ ρ ἐπεὶ κθομηϑὲν ἀχαιοι ̓ 
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Αφκίσωσιν αἷς ὑγενὰς ψπενίφω ῴτων ἀφκὰς ἀφωζω ἸΖῈρ εἰτὸ ὅ' 
ὄκω ἡ ἘΠ ο αὐκίζω εἐφκεζω ΚΡΊ "σλεονκαμον “72 Τ- 

Αείκητι ἀεκαζω,ἢ δ ἡ ἐμ ΧΆ  γϑλλαεκαζομθ δ αὐφλὺ ὁ ἐπὶρ 

"ἘΞ οἰε κα: ὧσ' οἴορίζω ΩΣ "ποὺ ΚΕ] ὠποξολην “τῶ σ᾽ αἷς 

καὶ Τδιθι Ῥοπί ἰωνίκῷ, δὰ οὔμοεβι βαίσει τῶ τόνου, εἰεκατ αἱ καὶ 

οἰπαοβολαι “πολλείκις ἀῤαιειβοίψυσι πρὸ χοὺσ' τορμῦ σ. 

ἄωλα εὐγρ “Τοῦ ἀφν χη ηὸ Ἰτμέφν ποῖ “2 εἰλεὴμ ηὸ συερέφήν ᾿ δα οὶ 

πίω ἀνειμοζαἱλίων. 

Αελπεα ̓  ὀρϑὴ ἀεληση στδι ἤμεσυμσδο, ἐπε οι μϑῳ, οὐ πλοῦς 

ἐλπὶς ὑλπίδοσ' ηὸ σὲ, σευρϑέον οἰέληστς κἐολσέθ᾽. ὅξη δὲ αν 

οὐ ηοῦ] εἰ εἰ πεῖν, 673 ἐκ μϑρ “765) ἐλπῆεο δὔελτσιε γύνετοι διόδώς- 

χ ὐφϑ "ἐκ ὃ τὸ ἔλισώ ῥη μια, ο ἀέλτὸς διὸ αἰκ,Ἄγσι' ὡς Ἂ 

τῶν Ὑ Ῥέπῳ καὶ ω να, ὃ ᾿Ομέρῳ ἄτερῆος ὀϊζυν ΥῚ εἰτέρησης χ᾽ ̓ 

Αι ὥασέρ πρῖρα ηὸ Φυλυ γήνετροι ἰφίλᾳ δϑοὶ Φὶ θδφϑυήν, ΤῊΝ 

πὸ δὲ κἰολῶσ ἐωΐλη δ ἃ “Τῦ Ἔ οὕτωσ' κὼ πατέρα κυ ἄω, ὦ 

τοὺ κατοῦ αἰολεῖσ' κε, μῆνα δὲ πιέν το μΛηκηος ἄη γόγς: 

Αμοδαθὺς σὲ Ηρὰ κλείδῳς, ὀἠη:Θοῤλέχρω “να, ὥασερ ἐκπου 

Φιλῶ Φίλυμι αἰολικορσιούτωσ ἐς κοί οἰσπτὸ τον ἀφ͵ εἰ πμμ4 

δι ἀκολουθῶν ὡς Φίλε, τρί Ὡν ἐγείκον μοὺ δὴ κὸν ὁξοὐπον 

φίλη) γ' οὕτω "οἷ ἀνιἄνηον, συλλαλει δὲ “ΤῊ [ εἰρηρμϑρ! ψδερὶ “Τῦῦ 

᾿ ἥ λραφβ. "σὺ ὁ οὐἡ ΤΗς ὁσ' δαλοῖ ἄνεμον, στοῦ οὐ ̓ Αἰγέ ἐ ρα - 

κλείδεσ' γοι αὖ το ταεπποίητοριὸ εἥπτης, ὡς οἐππὸ “σεθίασω με 

νου »ῦ ὠωμ, ἀήσω. "20 ὁ μου ὝΗ τοῦ! κατοῦ γσγον . τοῦ Υ̓Σ ηοἷς εἰς 

ὼ ὃ περιασωμϑῴοισ ῥήμασι πο ροιλομματζομδμα εἰ εἧἰς πῆς ἶρπ 

σενικοῖ, ὡτ Ἡ προ ληχθμανοε, ὀξιώοντοια οἱ ον, ποιῶ, "ποίη τ 

σώ σοιη ΤῊ δ΄. ὁ μοίωσ ἷν ΩΣ μιμιταφ" «οὐκοῦν Δ ἄῳ ἃ ἀμ 

σῷ Τοιον ον γινμᾷ.. οὐδὲ ἀήττησ' οὐγούτως, λα ς βῬιώετα: λε 

γᾷ ἡΤοιῦῖον μια ΟὝΗΜο ὅρμων ὃ ὃν τῷ χλβωσο, ;,78 δὲ ὁ μαῦ 

ον περιασωμῇ ̓χϑρϑνβιωομα ὕχ ἐξυγνάϊ ἃ 71,2 δ7 72). ὡ ἐνῶ 

Θμυσὸν ἐχή πὸ στ! "Δ σμ μείωσιν ηὸ ὙΦ κοΐ “δὴ αδοϑὲν υπὶ ὑπὸ 
ἂ ὁῥὲ 1111 



ἡραμκολήδου,)! ἡ καὶ ἐλιοὺς ελορϑωϑϑσκ ὦ ὡς ζοικα ὕφέρον, ἐχρίφᾷ χη 

βρῶσίν προτσεθιασὼ μή 7 αὐδξιώφ, οἱ ον ϑρωσαι ἢ δεαιο τη σὲν δοῦ 

τίον. περὶ ὃ ὅτι δεερυτόνωσ (ω, ἔτι περιασωμϑῥως οἰῶ 

προσιδαλωῖ ὃ ἐν τῷ, νον ̓δορῶ; ἀπεα 'ποὺν τοῦ,δν ἤτω υϑὲὺ τοῦ τρί. 
Αηδυῦον.ἐσέον τὶ τοὶ τὸ Φωνμενηοσ ρ λόυϑμαι βύματοῦ, γχρον- 

κῶσ’ αὐ ξανοντοοι ἐνταὶ ππερατοτικῷ, οἱ οἡ ἄγω δηδῦ, αὐ ρω.".- 

φον"αὐ τῷ ἡπτου) διῶ δὲ προσϑήνα γχυθὴσ ὟΝ ἔων ϑ 0} νὴ δηρι 

γ7ι δ (. “οἱ Υ̓Ρ “πο! Τοῦ κρὰ οἱ [ωνῶ σου Ὁ λο μένουσ' τρλλακισ 

“ποι οὶ »ουσ' τι ρῳχ μένασ τοῖς ἰδῆοις «μὐἰςςῶσίν, οἱ Υ ἀγῳ ἃ οἷ 

γν ΕἾ ἀγεδές μοι ῥα δαρέα, "οῖ ἀγψαῃ δὰ μιογων Ἢ οδῤτὶ 7 

ψα το: καὶ χυθίφ τ οἰ πὸ προϑέσεω; αὐῤλοιμένων"οἷον, σίνος Γῇ 

νώσκω ἀὐενωσκῶν “δὰ ἡῤ δῷ λθ μια λύηρλό μην: εδδὲὺτούχων ὴ 

᾿ ἄρα ηοῦ ὀνερώγοσ ἐφυλαχϑη μοὺ ὃν τῷ τό ρει τος την ᾧ οι χα 

θὲ του 7 ἀπϑέοτω εὐηϑέόσον: ἐἰνϑέονω δέσξ η οἰὔϑας. ὑπούρχο, Α. 

Ἀρὰ χυθὶς ῥὰς ἔντῇ σευρηθείᾳ, λέτομμένων, ἀνδέζο μα. ̓ αδεζοτ 
ΜΗΨ' λέγεται ὃ ὁ γ2 ̓κὰ ἃ οἰΐω πὸ αἰκυίω, ως παρὰ τῷ “ποι Τῇ, οἷ. 

ον ἐκ ἀϊφσυὼ ηὸ ἄω τὸ πνέω, Ἵ πέπε) γὸ οὐ εἰς ἢ ἐν τῷ προιπ᾿ 
τοῦ τι κᾧ. "ἡ ἐπὶ μϑ ον 7 αἴξ δγοὶ χυύηο ὃ ̓ Ῥύπετοι εἰ εἰς ἢ ῃ, 
ἧγα; μὴ Μη σειρεμησέσῃ τῇ αὶ ἐΐα τῳ! γινορδῥῳ οἰ"ΤῸ »υ ἐω τῦυ δ 

μοέγονηος "ὃ ὑοῦ ρ χυνοὸ δὲ οἰηϑέογω, Μη ἡ αἰδέομαι “να μο π᾿ 

ρεθῃ αἰγὶ πέλλολον κα ἥ. ἰσίον 97 καὶ ὦ δφϑογιθ'ωώς, μὴ ἔλου 

σρί [γήσέον μέτγεϑος: "ηὗ 50 ὦ ἐκ ἔσΠάσίον μέγεϑος τοῦ ἢ «ομάνοῖν, 

ηὃ τηδ δῦ, ὅξδην ἰδϑον ἢοΑ, Ὁ. ὀφεῖλά ϑέπειν ὃς εἰς ἢ ὧς ὧν ἀρ δνΝ 

τοῦ κῷ. θυ ρκυθην ΥὉ λέ)ϑυ σίν κοὦ ὑυλόμίω, ἀλλύπεκ ρα 
τῆσε ΧΠῚ κοιν δγαλέκηον ἡ δ υ δῷ ϑογν μὴ Ῥέ πόδ", ἰΦρενὸ 

μην, δὐχο μέω εὐ χαρίσον!: (Δίσως χάθην φωνῇ ἰςέ 5ερὰ ὃ) ΠΣ 

πὔϑα τατος ἐπὶ ΤΡ οὐτὸ ηροϑέσον ἐρλομϑῥων, ἤζην τι ἰξωϑερ 
γηνζδκλί σίσ,οι οιον δ “Τεδηκῶ, ἐν χεδὲχιχνοἐδυακόν᾽ν διδϑουκὸ γῇ 

ὟΥ ἦντιβο κουν, ἡμοιῳνύμίω, ἐμωλεῖο μίω. ΣΤῚΣ τυ ἔξω 

ϑὲν κα ὧνηὸσ' γένετο ῃ κλίσίσ ἐγολλοῦ ἡμώλλσν, ἡνεύρϑονμ 



ἷ ς ὃ 

ἐπαρίνοιυ δὀνελθμινος Αἶνον ηὃ θέμα οὐκ ὄχρηξον, 

εἰώνω Υ̓» ὡς τ φορωνω "ἡ ν᾿ δραίνω,κοὺς τοῦ γο οῦ τοῦ. 
Αϑηυμσί: θήρᾳ σις χὰ σὶ ΥΧ] προσιελφαμμδρον: ὅ} » ἡδονχέχη Τῷ ᾿ 

πρληθιυτεΐί, οὐϑήνουν ΔΧ θήραις κοὺ κα τὸ πέν τεσίν γ)ν1) οἰθά.- 

νοσι (ὦ Θήβαισί,δι μεσ τοῦ προσίω ἐν κῆρ δ εἰσ ἢ θυνησὶ ὟΝ Ἢ 

δμσρνοὺς μϑι4 ηδὶ Γηροςσ χέαμμδμομ. ; 

Αϑρῶν τνὸ μετὸ πετοσέως θεωρέν. φεωρώ Ὁ κατοῖ συΐϊκοπσήν, δι, 

ἐπέτωσίν,οἐθρώ ἃ αἱἰτὸ τοῦ οβώ τὺ βλέπω ρὸ μότος “τῶ ἐσπέτο 
τὶ κῦ 5 ἀιλρώβ, οι Ῥοτν “1 ἐπασο αθρω. 

Αϑροίζω,ἐκ Ῥυΐ ρου ἡ θρόοσ, ἜΠΗ "ὦν βορῦζον, ἕνῶ θροί - 

ζω ΘΟ σερυ αὐ ρισίν, ΑΔ μεπὸ οὐ ἐπι τουτοκου ἃ εὐθ ροί ζω: 

Αϑῶοσ ὥασερ οὐ“ Σ σου ζῳ ζωὴν χωρὶς "οὐ ἜΔ οἰτὸ οὐ ἴω ἰωῆ. δΥ 

μαόγᾳ δὲ την ἐκτσεμηρμδμην φωΐδ, ηὃν οὐὐ ηὸν Ῥογον. "ἡ ἀπὸ γον! 

ϑῶ τοῦ σή μαόνοντὶ γὸ ἱκαταροίλλο: ιγέγε τορι θῶ". ὁ 7} ζη μῖου 
εϑώ, κα τοῦροίλ4, ἐκ ὀφόλε ἐχάν τ ἴα Λύγφο ΝΥ ὙῪ ἰχϑ αὐ 

τὸ ἐπειδα ψρῆ ϑωνὶ οὐσ' να οἱ ῥλέλόχο,, σουύσον χαρίν Ὸ οὗ, 

ϑῶ οσ’ οἷηρ σῷ θώϊὰ γινόμϑῳ χά ποτ φλιδὲ προῦνο πων 

ἐπευδᾷ πὶ οἰστο 5 εἰσ’ αἱ καὶ εἰς θη αυκα, εἰς ὅσ γενό μὰ ουὐνότ' 
μαιτοσυρήϑετο προτόρ ξύγνον γ οἷς εἰ εἰμι χαρακτὴρ κωλύσει 

οἷον κιφαλὴ οἰκεφαν ἰῦχν, οὐ ψῦ λοσ' δι, ϑοδιμ 'συφία ἀ 
συφ᾿ ὅ τω’ ὃν δὲ ἐκ του θορϊ, γεγόνω; ὃ ἀθω ὠφῴλε προτόςο 
ξώς “πρόσκεϊ! ἃ τ τῷ κανόνι εἰ μὴ ἡ χιρακῖρ κῶ Αὐσεὶ δυοὲ 

"ὁ καίρῃ ἀκα "ὀξύν ὸ ὁ μοι ὡς “τῳ μιά δι ρ6. Ἔροττὴ ρίασος 

᾿ς χρᾷ σὲ ηὸ αθώ᾽, δύοΣ ηὸν γαιρα Τὴ ρατοῦσον. τὰ δα γὗ ῷος ἔ 

λον ποὶ Τυ πσὲρ δώοσυγλαξαι “ροτχέρι ἀσώγ", γὼ ρτ "οὐ κολῳ. 

ὃς ὁ ᾿ σημιένᾳ ηὸν θορυβον"οἷον παρῷοσ, οἰχελῷος, αὐδῴος, ἠῶ "ῷ 

ΩΣ ὕπαν διοέθῴος, πρόσκει! ( λοντοδι' δρα κἡ λαγῶ (ἃ πα. 'δῇ 

μαδνᾳ ἢ γὸν ἐν 70 σεμυνθεῖ ᾳ, λεγόμϑῥ παῖροὶ. τοῦτο δ ὀξυνοί). χω 

)ραφεται στ πρτ ἐυπρὸ σικειτοι ὑπὲ ρδύο συλλαβοίς, διοὶ ) 
ἰμλωὸσ' σϑμοιίνῳ ὀγρσίδε ρα ἰῷ ρουσὴμ οἱ ἰκατρέδγιοοι, ἐστ ρ 



ἔν χ; σίζονθεί αν Λοιοὶ λέγετον τωσ' δ Χοῖο δ᾽. 

Αθέρι ζον, εἰ πὸ μετοῦῷο ὁ ρα σ΄ 5" ἀθέξ ἢ μὴ διιμουμϑρων θερί ζεάϑχρ 
καφ τῶν, οἱ δ᾿ λι κριῶν τίς ἐκρίηϊεσι “ον; αἀθέρας, ηοῦ τίσν τὸ 

οὐ χυ ραινῖκ. ου υθέρ θερίζων μετοὶ "οὐ ΞΕ τησ αι αἄθερι ζω, ὦ 7 

τὐμοιχἀθέρι γι 7.) ἀπέρριπον. κὸ θέρος τῶν εὐ θ6- 

φοηδὶ θερμαόνῳ, δ ΔΕ θέρῶναι θέρσω αὐολιζν  σίον ὃ ὃ ὅστε οἱ 

αὐολεις ἐπ: ; δὶ εἰσ ριυληεουσης πέμη]η: συζυγίας ἢ Θαρὺ} 

νων "ποι τσὶν ἰδύες μέλλον τοῖς ἡροσύδῳ οὐ σ: (Δ ἀναρηβασει 

“75 σύνουιοιον σπεϊρώ. ατερῶ ̓ αὐέῥσω, "ἰκείρω: «ἐρῶ ̓ μέρ- 

σωνδρω κὸ δγέπείρω, ὁρῶ ὑρσώ: ὅθεν νὸ ὥρτσ' ϑέρω θερῶ ϑύρσω! 

Αἔισίας οἱ δὲ 49 Ὲ οἱ Τὸ “Τῇ αὐδίω οἱ οἴ δῶ. αὐ δέο ὡς ἐν αὐ δοο μοι 

“ρώα, κοὐ ὧν μϑρτ' αἰ δέασί).ὁ ΞΕ οὐ δϑέσω"» [ ΑΕ πρῶγοσ' 

οὐ δάσο μον μμοὺ οὐ ϑέσί), (Θ “τλεογασμῷ τῇ ὑπέρ στ αὐολικ 

αὐδεοσέ) οἱ » αἰολεϊσ δεπηλασιοΐφουσι: χρῖ σύμφοοναιοίον ὁ 

καύτι ὑκέσφε ὀ)φὺν ἐμ ἱερυεροῖο Λε μοιο' "ἡ Ῥδον, γδατίδ. 

Αἰϑω »ἡ κοΐω ω ηὸ δομωηὸ καῤω,ὐπσέρριδαημῷ φορονδι "ἢ ΟΝ 

πῇ] Ζεϊςο δ ̓αὐθω. αφΦ δ αἦθος δ (με “τοῖς ὶ αἰλας: (Δι, σὔθων ὟΝ 

νον κοὺ πολεμικός. 

Διολοσω Λουϑτοῦ ,χυπεώλους, ἡ "ποικίλωι εἰππταιζομϑῴουσ, γίνε 
σὲ ἐκ το αὐο)λωὺ σημαῤμᾳ κινῳ, (Δ σχῶ “πῷ δ' κυ δὰ τὸ 

τῇ πύᾳ, ἀλλεῶβ, πον Δπών. ̓ (Θ προτσεοιασοῖ τρρε ἐπε: δι 

Σ δος δῖ φισύλλ ΠΣ προπεθιασών ἐν δῆν σευυϑέσει προώφοξυ 

νοῦ) οἷον ΥΝ νἀοικ' κξρ, ἐπήκῦ ῥοτ' ἥτω τ" πῶλ αὐολόπολ' ̓ 

Α΄ ὡς ἀδληὸν μέ μίκυνἐεραντ Κἀ χοὺς ἤν ἐἰείρω ΟΣ ΑΝ εἰερώ. 

ὁ ὦ ̓Ἰφραυὴ μεγολῃ δ  ἀείροινἀἰκροΐσενν ας εἰ ἐςά μακρ, αὐ 

ΘοξΟ δὰ ΟὟ μὲ ἐκφωνυ ἴμϑιρον δὰ ηὗ μέγεθος ηοὔ (2. 

Αἰρθρμϑρι λαμβαενοντοι ̓ αὐροντοι. σῖοδοσ ὃ ον ὀρταισ δή μέραισ' 

»Ὅερὶ φὰ ἐρπεσίασ προηρέπν, ἐκ δ᾽ οἰγγέωμ ἐλάσειας ἀρά- 

ολρῖσ καόσεζολταν ,γηθησειν. βιόγοιο ἐρδύμϑμον ὡς "δον ἐ ἐοντ. Γνῶςα 

ηἡ αὐ ρῶ δ συμιοίμ4 τὸ λικιμβάνωναὐ ρώ οὖν οἱ ῥοῦ μοι, οἱρούτ- 
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υϑῷ ,οσι δ ριχῇ, αὐρδίμδιδν, “το σοῦ τοῦ ὙΥ Φησίπει ἡσέιδ 

γονέματα, ὡς τῇ μὴ δρεθήνοα ὃν ηο ἴσ' ἀγγέίοις σὺν εἰραιχνὶαι 

ὅλα πληρωσεθασ' τοὶ δ ἀροίλνια ὧν ἡὄτρις γήνο κα φοι 0- 

Ατρήσειμ εἰ “τῶ αἰ λῶ ηὸ πορθώ, λεονασεῷ γῶν, (Δ Ῥοταρ “τῶ 

αἰμεταξόκ, αὐ ρωῶ ὃ μέλλων αὐρήσῶω: δι" οἰ πορέμφβαντον οὐ 
Ρηἰσάλν: σεουτοΐοσ τοῦς οὐδ Τόρο ΤΥ ΚΝ αἷ δή μιοιόνᾳ ηὐ δυαλορΙ ζω, ὅς 
οὗ ηὸ δου φῶ, σειυτοΐοσέ τοῦ μετα ὁ γυσιἰοῆς καὺ αὐ τιαυτηκς, οὐ -- 
ρῶ- "ὦ χα τοελαμμβοίνω! ὅξτ ἃ αἴρω ηὐ κουφίφωμρὰ κἄρω ηὸ προ 
σφέρω. ὁ οὗ κοὺ ἄρτοσ: 

Αἰχμάλωγι, παρα τίω αὐ χμὴν τοῦ τίσ ἐς ξίφος, Δ σῷ ἀλώ 

ηὃ πὸ ρθώ, ὲ ἄλωμι ὁ δὲ αὐνμα, “θεὲ ηὸ δέ ὴς ὦ ως δράσω, ρα 

Δα: "ὃ λεήϊον νὸ ΡΜ: ̓ 

ΑἸσώσοιι οἰ πὸ το αἰσώ σοῦ σι μαῤνοντ! ὺ αφανι 'ζω. ὅ 50) “δὰ 

“ἢ ἰσῶτθι μετ οὗ σερμτεκῦ οζ, οὐϊςῶ "ὁ οἱ Ἰώ σούηεϑν οἱ ςὠσεῖαν. 

ὥσσερ τύψαι ανιτοῦ ἐν μὴ ἱσοέμϑραι, εἰφ «νὴ εἰσίν" 
Αἴϑων ἐ ἐκ τοῦ εἰΐω ὁ ΑΞ ἐϊσω «ἡ πλεναημῷ »ῦ ὃ οὐϊϑω. κα τ 
με χὰ οἰΐϑω ΠΣ ΜᾺ στύνοαέρεσίν αὐ δϑων ἡ μετα γέτοίι εἰσ’ ἐμε 

φώτω,ὸ εἐΐϑω, 

ΑἼςος ἐἰκωτιβουύφαίϑαι (Δέμϑῳ ση μον φηὸν ἐφονβ, ὕδιν ἀτὸ 

ηοὉ εἰ σὴ τὸ βλέπω, ο ξξ ὀσω δ τὸς “εἴκω, ὁ παθητκὸς εἶσ-- 

κοῦ κοὰ ἐι οὺ πρέρυ προσώσπον Ἰςοσιδε αἵςοσ εἰ δὲ ἀγνωςον 

ρἐηὸ ποῦ ἐξ σιοηὸ γινώσκω. 
» ΑΙ ἰσημοόνᾳ ὡ εἶς, οἷον οὐ ὴ δᾷ ὕω: Ευφ ποτα Μενέλαε" δῷ 

ςίον ὅ Τί "δ δὲ ἐκ ηοῦ εἰ γέκοναν Εὐκτρίοου ἐπιῤῥέματ. "ξαπέν 

. Τοσ πους εἶς δ ὅδε ᾿ ὁ σα μαῖνᾳ ἐκ ἐϊθε Οἷον ὅσος ̓  ἢ 

Σ τὸρ Φὰ παιδὸς, ἃ Ρ̓ ὠφάλυ. λυτὶ μνεἶθε: "ἡ “ποίλιν, ἐΐμοι γέ 

" νοι γ5 ᾧϑογγος ἂν ρβρα χίοσί κὴ χερσὶ καὶ κόμιψσί ὴ “ποσὶν ξ«- 

" σέ: δ ΤῈ ,» εἶθ “ποῦ Χ δ μοι γύοι γιὸ ϑεμ ῥκαλέτειῦτε ρένα: 

Αἰ δοϊοτ ἀπὸ 1ν αἰδὼς εἶν αἰδιῴο ἃ ΚΙ τὸ δ Ῥοτῷ βοι ὠτηί φὶ 

ῷ δ ϑοήτεὶσ τ ΛοΓ δὲ φϑογγν, αὐσοῖος νὸ "ἡ ἡοι ον ἐλᾷ 2. τοὶ ὃ οἱτΡ 



ἫΝ ῈἪ εἰ εἰ Ὁ ὅστόλω νι σίιυ τῶι Τ γράφεται, ̓  προησέρι απτῶν τοῖν 

μίνως μινῴοσι ρων, ἡρῷος: πρΐηρωσ, παζῷος εἰσ ἑῴον" “δι οΌ 

δὼς, αὐἰδιῴῷοτνοι ΚΤΊ Ῥσσεν βοιωτίχ τῆσ ᾧ φδφθόπου εἰρτέω ο᾽ 

δίφθογρον, αὐ δοῖον. "ἠοῖος τως δχοιρορδσκόσ. 

ΑἹ δοι ἔσιηον, ἐσέον 57! ηὸ αὐ χέσοιγον, ως ὥναλούλῳ ἔν τῇ "ἢ 

γε λό ΤΉ, οὗ οὐ ἐγὼ γδόος υϑν εἰμὶ μεκρῆς ἀρ χεσον ἃ τὰ οἱὐ τ΄ 

δοιεσοτον, κρὸ εἰ φθονεσοιγον: ιητήκομ δξη κασῖθον γένομε- 

γον ἰώνων' τοὶ δὶ δγοὶ “Τῦ Ὁ συγ ριτικοὶ οὕ δυρὰ “τῶ ἐσ προσρί 

ἰζ σέμ' οἱ ον δυίς οε ΞΈροτ' εἰρλεσεροσ' (Δ οἰφθονέσεφος ὠφάλε 

δ» πὸ ηο!οὐυ τοῦ δικομο τερον, αἰδοιότεροσ, ἀφθονοτέρος Ἰὰν οί ᾧ 

λευότεροσ εἶν" "οὕτως Φὶ Γλόξενσ. 
Α νυΐ: ὃ ἀφαιρϑμαρὶ τὸ λαμῥοίνω ὁμῆρ σ᾽ ὀῤαήνυ το καμ 

“ὐλκ τοξαοηρὰ αὐνύμδμον κνὗ ἐππρονύμανο: πῦνά κὶ αἴρω, σὲ ρ 

νώ-ως ὅλα δ σιρώ, παϑρνω θ᾽ ἥ πέρμίη νήσων ἐπὶ ΤῊ Λεσὴς 

ποίων"εἶρμνυ μ τς ἄγορτον, κοῦ ἀρρν (ΐ ἀποβολῇ 72 5 δι λέο 

νασμῷ 72) ἐ ὄμμα, ̓ οὗτω Μεθόδϑορ' 

ΑἹδν Σέλα κος Φυσί εἰταῦ τῆς αἷς δὐθείαι,οὐλλεὶ τοὶ εἰρ δὸς λέπ- 

“1 ΠΗ ὀνομιάτος εὐτρβ οἱ λλὸν το ϑρίσκομδῳ, “ΦοΤωσίν οὐ Δ. «οἷον 

μεήνεσδος, μον! οενποΐ ρίσδος, πούριον. τὴν δὲ εϊῆς γοικν οὐδιεὶς 

ἰωώμων ἀἴος εἶ πενοΐκ ἄρας Εαὐθέα ἀΐς. ἄλλα λέ)ϑνεν ἀτὸ "75 

ἐσ δὰ σι δι ῖοοι τοὶ σέρισίν, ἀΐδωσεὸ ἀγνωςὺς γιῶμηὴ γϑυείος 

οὐΐ δου δι δοτεκΝ ἀΐδι μοὰ ἀιδιώσρ. απὸ (δὶ ὑσμίνῃ δοχεκῆς 
ἔκ τὸ μυτροητλαόμιον σμίνι (Δ κλπῷ Χ ἀκ νηὸ ὃ αἰ δὲς ἐσπὲ 

ἐ θεθικ ἀλθεων, ΩΝ ἰδέπερ' »αἰδὲς. μέλ μον. ψΨ ἐπμέρισμον 6. 
ὲ ΤΩ 3 

4 ἧς κα 

προτικλισερασάτεν ον αλαῦ, εντῦ ληπῶ. ζοῦν φυᾶλ. ὥς α. 67" 

Αιδειϑεὶς κανόνι σ᾽ ̓αὐδέζω, 0 ΔΕ τίς. κυ» ϑέσω"ὁ ἰρακείρδν ἤδεκαι 

“σιιθητήεος Λδεημο, ὃ αἰορισ ἡ δέσϑωην, κα μαηοχϑ δ αἰδεθείς 

Αιιϑέϑα, κανόμίσον αὐϑϑῶ ὁ μέλον αὐοϑθήσω .ὁ δούπερος αἰόρι 

ςοὶ ἡἠϑλ.ὁ ὁ μίσ 9 ἠσδθόμομ δου ἠιϑεῖο, ᾷ ὐοὐσοίμφατ' αὐιϑεῶι. 
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Αι ρεόθο σοιν ἐκ. τὸ αἱρέω αἱ ρυ,διπὸ πταϑηντικ. αἱρου καὴ ὁ 
παρρατο Τυκὸν ἐρεδμίυνἱρό μα ρί, ὁ ρϑ ον ηὸ προςτακτκ οὐ 

ριέϑω αὐρεέϑω. "αὐ ρέε ὅϑτοσριμεαὶ ρείδϑωω σειν: 
Αἰρω ἐψεςωτ,ἐμε τεώρεζον ποιρατοῦτλ κοι αἱρῇ δ μέϑλων δ τὶ 
τῶ μήν Δ, αῤϑῆσο δι δὲ οἰντι 1 με τεοσρισθήσο (ΐ, ἠραί μων 

εἰόθισος ῴ τὶ 12 ἐκαρον. ἤρϑήν ἢ ἀν ΤῈ 15 ἐμεπεωρίαθημ. ἢ, 

γί τρία "ρὲ ὑπηρίκωσ ἐπὶ Τοῦ ἐνῷ γιντιίι οὗ πα ρκίκἐμομε, ὭΣ 
ἀπηριϑροσ ἐπὶ 700 παϑκτικοῦ. 

ΑΕἰκάτρϑε' “ποῦ καὶ “σῇ κοινῶτ: «ηὃ ὑϑ, ἐπὶ ξοίσεωσ. ηὃ σὲ ἐ ἐπὶ κί 

νήσεῶς, "σῦν μρὼ “πὸ τέ ποιητικῶς: Αἐγεταιδὲ τὸ γρὺ ἐνίοτε 

μδρ ἐσ] τόπον «ἐνίοτε δ τι τον 1492. ὅδ: δῶτε κοὺ πε 
ϑιοτῶτ κει Ίαφὃ τε δὲ ἐπὶ τόπου λίπα: ίοτε μδῳ κα σέρω 

τισὶν προφέρεῖαν οδίοτε δὲ χορὶς ἐρω]ησεωσιἐ ἐσσι μδ οὐ 3 

εὔλλων “ποόν των ἐγκλίνεϊαρ" ὅτε δὲ κα τί ἐρῳΊησίν μέμΊηαι,οὐ 
διωκΊαρ γκλὶ μέ 

Αννίζο δι: ἡμοῖ ων “ποῦ ἐἠκπωιῖδον μέζω: "προκαλί (ζω. νεμιεσίζω. 
ΑἹ ξ' δ εὔπευν, ὧν τελείως: ἀφανῃ σπμμοόν πίοι ὅ μηδὲν ἐσ Τη- 

ΑἹ ω, οἰκούω. "κα ὁ παρερα τούτο, δον ἀϊέν ἰσσηκουιν. 

Ακαχίζοο ἄλρου͵ »υπτοῦ, ἀπὸντο αἴ χοσ᾽,α χίζωνμοὺ οὐκα χίφωνατ- 
καλίζομαιοίκα χίζου οἰκοιχέζεο: 

Αἰκα χείσιηο οὐ ηὸ “7. οἰ (γὼ εἀκευλόσω κἠκοίχικα, ὑκοαχϑ μην ἰω 

γιὸ οἶκοι χίοιηο' (Θ πλιοναισμιῷ 18 τ οἰκο χείαυ᾽ ̓οὐτωΖενύβι, - 

Απκαχυρϑδύ, ἰσέον “τη τὸ οἰκο χῥ μϑῳ οὐκ ὅϊηπωρακείμδροσ, ὑπεὶ 

ὠφέλι ποροξιωφταϑς ὦ ως τὸ πσετοίι μέγοσ, οἰ λλ᾿ ὅξην οἰκαχῦ, οἷ 

καίλϑμ Ὁ ποιθητικὸσ ψϑεσὼσ οἰκο χυίξ. οἱ κὶ αἰοΛεῖσ ὴν τάγα 

Λάγου σοιν δὶ συσέλύ σί,δι ̓  μεγολῃ 0 οἰκο χμδῷἰ σέο 5.7) ἡ 

χοῦ ποραιει μβϑοῦ μέγα λῃ οἱ εἰ ᾿ παροξιώςα, . κ(λλῶν οἱπα 

σῶν προποιροξυνομδμων, οἷον τυήϊομδῥ, τυφθεσύρδν, δέπρο 

ϑῆνο γυοὶς εἰ μὴ πππέθωσίν ἐὰν »» τπαίθωσ᾽ οὐ εἰς ὁδῷ (Θ’ μέ 

γρλοιὲ »οὔ πῳρακάρδῥν, οὐσοι, ὑπὸ πίνν συλλαοίρ «ἐπε: δὰ 



ἐὰν ὡσὶν ὑπὸ πίον συλλαβὴν κα πόθωσι ηὸν οὐὗ ηδν τος 

νομ φυλάκηουσι τος αἴγαησ μια χοασιοὶ ονοῖκουχῇ οἰκαι λύσω, 

ὑκοΐ χοίνα,ὐκα λυ ἡἴεδο μένος: δύκοι Τοῦ τθθ’ ἠκώχ δώ 

ηὸ )) οὐτοέμϑ ἜΣ ἐλμλεάμϑῴ, 0 ̓ Ηρωδιανὸς Ἤ , δοξοιζ4 καὶ τοὶ 

ποῖθος, απὸ ἐπ οὐτασμϑῳ θ᾽, "οἱ ἐληλάσμϑψθ» ἐπε δὰ ὡς 

ὄγτο ἱπὸ τ" τὴν συλλαρὴν ν᾽ ποίθωσὶ νὸν οὐ κἠν Ῥνον φυλαῖ 

τείνει: ἀππὸ τῶν εἰσ μὲ λεῖα ταῦ τοῦ, οἐττὸ ὕτημι (Δ ἐλύλα-- 

μεῖνος ὥσὶν ιερώτεσ παϑετικοι ὡδξ γὸ ἴφη μὴ σοί, ἐσέδιμον. 

Ἀκυλεδα) κυπρυ , πὸ ρα γηυσὶν οἰκηεδεϊ, πο ροὶ ηὸ εἰχ.. εἰχί 

ζωιὡς ον! ὁ, οἰνιοΐξω ἡ ἡχακαι μέσοσ ππαρακείμϑ θαι δι ἡ χοῦ 

ὕμιν ἐνχαισον "ὸ ̓ωνηκῶτ,ἠχκιδε)νὴ μέτα ἀνα δγπολλοισία γα οἽ 

τικοῦ, να ) Ῥοττῇ “Τῷ εὖ εἰς Ὁ, νἀ εσθε σε ὡς πέφ ρα σοὶ, σε ρεῶ 

δοῶ).ὁ ἑκανωὼμ Ε  αδιμιποιεἰηνὸ κοιν "Τι τὸ πρόσωτὸ, τῷ παθωτικὲ 

“ποὶ ροίιεὶ μϑρό δύρὶ “Τῷ σ᾿ Ἐ βαρυηονως,γότε ηὸ ἰωνκὶ ἔχει πρὸ 

ὦ «ἄτα, χα ρευίε ΤΉΘΙσ,ι, σύμφωνον “σῦ μέσου πὸ ρά κε 

μέν οτον, πσέῷ ράσο πεφράσχ) 67 πέφραδοι ϑ μέσοσ πὰ 

ῥάχει μδροσ, ὑχίσοι ἐδώ) ει ἐχαδοι ὃ μέσιξ πιρακεί δι. 

πρῶ οὐκ χεσθ τοῦ: ὅτω Μέεθοσνος . 

Ακκίζεϑο, ἐ ἐπὶ ηοἿ σ᾽ ὑ"σλοισ' οὐκ ζέ) αὶ μάμ τῆς δικρεωνέχ)) {ΠῚ} 

παήρί, γαναυνειζ) ϑρύ μωραίνει: “σῇ μον δὲ μοὶ ηὸν Ἢ 

Λοντα υϑ, προασοιτίμδι δὲ μὴ θέν εἰκικίαμεοὶ Ὁ μνο χώ δὲ 

ὑσείσ᾽ εἰσὶ ννὺ ὑππτοκ ρίσεις" οἱπὸ Ακ κούσΤιμος σοί μίας ἥις 

ἐφορέ Ξ γοζη μωροτατη γενέαϑε: οὐσ (ἃ ηὐ ὀκαγήϊρῳ δαλέγεάβ. 

Αἰμέομτο, αὐτὰ “τῷ ἄκω τ ϑορασένω, ἱδρῶ ἐπεί λον πίονπο 

πζκέονηοτε δύψαν,κὺ ὃ ὄνομά ἀκερπὶ “παρὸ ηὃ οἴ χοσ' εἰ χοῦ δ 

μο ἀκοῦζίμν᾽ ἢ ηὸ γος ἰωβί ἢ ἢ ποιρὰ τὸ οἰεὴν ηὸ δι,όξυνομδῥου 

σίδάφου ϑφρουπενᾳν, ἡ ἣ τοῖς δ)όξντοίτων ἐαφι δῶν ἰωρϑμασ 

πος λαρίδας τῶν ἱμουτίωμ αἰεέςριάς Ψο μοὰ Ὁ εἰκέξῳρ ὁ ἐεὲ 

Ἰρὸς κοὺ ἀἰκεςορίδος "οῶ εἰκεσορικώς:ἢ ὅ χω μεθοδϑγος. 

Αχραιντὴ, ἀτελείωτὴ ΓΙ ἐρώτ᾽ κοφρρώνων ηὃ ἐστελῶ, κραγῶ 



, ὃ 

ὁ κέ κραΐκειο ὥϑαικεῖ μϑῷ κέκρωμ δ! κί ῥὰν τοίη, κἀράντ' ' 
ὥῶ εἰς ρκανντος,γοῦ παρὰ ηὃ κα ραόνω ") ̓ συΐκο πῇ κραίγω, 
“τλεονοόμῳ “Τῦ οἱ “το ιη ΤΗκοῦς- 

Ακρυτ ἐκῖ7ς κερῶ ηὐ ἐπεχιω ὁ ἕξ κέροίδσω ΚΤΊ συπιοτς κρεΐσω 
: ΚρΗ7ὰ ρᾷ κρα7ὴη ρἐκ δὲ Τῶ κέροίσω, γένε τοῦς Κκραηὸς: ἄκρατος 
κρὰ ἀκρητος: 

Αερα »ν ὅτ δδ μοι, ἰπεραζω δώ ἱκερεάσω ὁ μέλλων, ΚεΊ συΐκο- 
πίω κράσω ὁ ὥϑακα μϑρον,κέκ ῥαίι αν πσκθη χε κοσκέκρα-. 
(ον υκ (κ ρὰ σου ἰς ἐκι ρα τοιφνὴ ἀβ οὐὐ “Τῷ ὄνο μα ῥημιοι τρίεον, ἰερα, 
“τον μιτὰ 2 στον τκῦ ἃ ἄκρα οὖς Σ(Δ κρα τῆ ροφ᾽ ὃ ὁ οἱ 
νος κΙρν οὗ το. ἰού τὸν ἴετ' 

ἀκτώφζων, τὶ ̓ ὺ ὁθανεσοίμϑ," ἀπὸ Ἰῦ ἀἥω. ἀπαφω. κα 700 πῇ 
7: εἰς τὰ οὠὐκτοόφων ὡς ΙΓ Ὁ γήν τὴ “σοὶ ροὶ Τὴν οὐκ ήν» 

Αἰ κτοεῖ οὐ μετεωρίζειν ἡ ὑπο ρεῶδλν [κὺ ῥιᾶν “να ηὁ κα τοίε 
{7 προσωπλ τίν ἐκ κα ἐφ᾽ ὑδιοῖμα ἀκτῶ ἰῷ ἑάκτο νω, 

Ὁ Δ» ἥν » “ ιν κ δ φΝ τ τὰν ἀβυιμλδοθντον  εὐκϑό Με δμο δεῖν καλὴ ϑὼ α μδαβδροῦν, Ακαχίμένον ΧΩ Τὸ ἄκη. γι ν() εἰκάζω εἰ κογω,ὁ Δα ἀκάσω,ο 
πο ράχεὶ κδμος βύκοακοι, ὁ πα θηΤεκος ἐπ ασμιοιέ ἀκ κι σλιένον μοῦ 
προ Κῶ στ εἰς Χύκα χμένον Υ κατἼωνας ἀΐεο χρϑμον. 

Ακυμϑυον οἰκῶ ηὐ ϑερχητεν ὡοὐκίομεαι ακοῦ ( κἰἰκ(ρ μϑι οὐκ 
βϑρος Ὕ κράσει! οἵδ ρὲ αν “729 ἴο εἰς τίω υδεφϑαγν, οἰκύυμθμο ν. 
Α κερσείςο μαγῶδα γὐκείρω ὁ μελὰ κε ῥώ͵ ἰδ λικῶσ κέρσω.οἰπὼ 
“πο κίρσω γᾶ. υμ) Κα μη γένει} κέ ρσυκομαι δὺο "Τῦ) δ μὲ κρ σᾶς 
δἐνεσὼσ κα, μέλλων. ἐν πρώῳ Ὥρο σῷ πῷ Δοιιεὸν στύθερν, τρί 
“ΤΕ3 ηὁ ὦ εἰσ, λείπω, λφποτοίκτησιμι ξω, με ξοσσο ΔΙ»: 

Ακέων ἡσύ χὼ σ᾽, βῆ δικεων θα; θὴνα,ρλυῷλοι σβοι ο θαλοζίοσῆξ. 
“σϑεροϊηὺ μλ χοήν' ἥνί)α Ὕ οὐκ οἷον πσοΐν τ οέκήν δ᾽ ἐγϑυύονἠο 
σέωπρ ἃ ὁ οὐ 7. ἰδεων οἱλλ δέον δὰν ἼΣ ,εἰτὸ μεταφοδ' 
Φὰ ὀξύ πτητ 1 σεδε ρε, ἐκ δ ἡ ὀξύ ττιΣ ἢ ὦ β παρὰ οὐ κίω υὐ 
κοι μῶ δ κέων καὶ μέγ χϑ ἡκέων ἐξ δνειπρλεονκαμῷ 1 ἀε κίων. 



Αχδέσ ἃ ἀκρὰς ἰσυχίας. νον ὡς ἐφαϑ᾽ οἱ δ᾽ οὐβπούντ' ον ἐγί- 

γονὴ σί ἽΝ δ «λα αἱ ΚΎΝΝ ὗ δῇ μοδνᾳ 15 ἐκ πληξ ὴ ζἰεπρλη 

ξις,ἐφωνί ἂν οἱ ἦδε γρὶ ιν, γένεται ἀκὴν κα τοῦ ὁ Ῥοσσὴν τῷ γ εἰ σ' 

Ὁ" ᾿ παραὶ δ μὴ " ρμῳν γέγονεν ἀλν ἊΝ εἰκὸὴν κἐχότες παν 

ἃ ΚομΤΙ: ων κόνὶς κου Τὸ "Θ ἄκον: τὶ, ἄν ἀγών. δ μαχὶ οἐ 

κονη ΤῈ ἶνϑυ γόνδ. "δ Ω ἔναν Τίον’ ἐπονεπὲ μετα. γυ. Ὁ] ποτ 

7: πὶ εἰς καὶ τοὐτονη τι ν ἰων! Κα αἰκονητῇ, ὡς ὸ “τῶτ χῦν: γέτε, κότε 

» Ἀκορπήσοιςκ ριθιαῖσρι: ὀμμμ ἡ ,ὧν δίὅτε τὶ Ἴτασον σου ἄχος 

σοίς ἐπήφατνης εὐκορήσοιε: ,ἼΣ τίς; ἐπὶ τῇ σοίσεν δυφβράμας 

ὁϑέν ἐπὶ Φέρει δίημαι δαρρηξασ θε, 4 “στδύοίο, »κροσήγων, ̓  , ἀπὸ 

575) οἰκο ρου οὐἡ Ἐ Γι κ᾽ , να ηδἰάϊο, ἐμποιῶν ηοὶς ὁςέοις; ἵν ἣ αὖ 

ϑιοέσοις "οἷ αἰ πὸ τῆς Ῥοφησ ἀκρατῆσ ὧν ν "δου χινήσοις (οἰ θκ 

τιμαγεϑλεγε)ϑνὼς να ηὃ ἦγ, τς! οἰτοςῆν μον οὐδε ςὴρ 700 

πῇ 72) γεῖσκ, Ὁ ̓ ἰμηρορυνοίλων ἃ τὰ ἜΝ προυγέιϑϑαρ" 

Αἰκριηέμνθε. ζκρι τὸ χοῦν λόρου ἃ ἀταχτε να ων ἱερίνω ΚΘΑ 

γνῶ κέχρίκο 'κέκοι Δ κύκοῦ ἐκριηδρ' ἐροστοῦ μῦθον γένύτοι οἶκθι 

γμιυϑοσιγρὰ οὐν κι ξοίφει ηὃμ γῶνον, τοῦ Σ ἢ εἰ εἰς ὅς φισύλλαβα. « 

τῇ σιυϑέσε! εἰνοιβηβαίζουσί ηὸν ηόγον.» ᾿ 

Αἀκροῶ δὰ ηὃ ἀκούω οὐκ οὗ ,κοὰ οὐκ ροῶ. ̓ὥασέρ συρω,συρῶ. κα 

ρω, (ιν ῥῶ: 

Ακραιφνὴς 0 καϑαρϑν: κυρίως δὲ ο Σ περιφανὴσ δϑοὶ ηὃ ἀκέρα 

οΥ κρὰ "ὁ φαίνω, εἰκβομοφανηρ' ὥσυγκοιπῇ αἰκραιφνῆς Ηρῶ 

δερνό: φεσί μιν γέμεϑοα συλλάρῆς συτκοτ. ὴ ακροφαινηε δι 

αἰκραιφνηνῖθδ εἰναξ Ῥασέντὼ ὧν ἐπὶ νυ μέ σοτρλι εμεσριφηῤλι: 

Αἰἴων γένότουν οἰσσὺ “τοῦ ἡ σερητηίνου μορίουκοὺ τῶ γοήνω, ὁ Ὁ 

λαλῶν χρόνει! ,γὸ δὲ αἰΐκην ἐγγύομτο σίωτα γρόπποσ' ἐτυμιο-" 

λογέ ΘΚ δ΄ 

Ακηδιεν θέμικί χῷ κὶ ηὸ οὐ εἶνο οὐ καὶ 7 ρινὸὠκεδέδιἐπόῤῥημα. μὰ ηὁ 

οἰκηδεςῦσ θεὸ κηδα μοῦγοοὐσ-᾽ αὐηοῦ (Δ οὐ ἀκησϑραν ὡς δι ἐκ 72). 

μάδῷ Δκατηφῶ ὁ μ4δεὰν κρὸ καυτηλάν:. 

' ἀμϑα,.Ἅ 
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Αἰρζμας οἰ κἰκοίμαντ Ὗ ἡ ὐκαυτηον οὐ ὁ οἰκο μασύχυτοῦ. ὅτωνὴ 

λαοσϊεμιασ' λοιοδδέ μανηος ὥ Ἁκοδοιμάλοίον λιαοδοίμα μεώ- 

ν Διο Ῥύ ε7Ρσ' κατοῖ μιοῖ ροὺμ ξφποιο. 

᾿Αλκζων δ εὐ πο τέων, ἢ κομποιστῆσ' ὁ ἐν οἴ λι δι πρλοίνεζῶν ὁ ἐκ 
ποῦ ἀλαν ζῶν χκ Ὥ ἐπετη δύ μοι, ἀκ δέ εἐποσέησ: 

Αλαλυκτη δῖ ηὃ οἰδαμονῶ Ἂ πεσλανη ᾿ οἱ μὲ ς ὠνακείμδΑ, 

οἱ ὃ ἐρεσώταφκ δ᾽ ἐδέμοιδγορ ἐμυ πον, οὐλλ ̓ἀἄλαλυ κῖνι ὅδιν 

ἦν οἐλών ἐφ᾽ ὃ ἄλνω, ὡς ἀγῶ μἄννω ἀφ᾽ Ταλύσω, ὡς ὀρύοσωὸ ὧσ' 

πὸ ὀρύστω, ὀρυκα" Ν ΩΝ ἄλυσυ, ἀλυκτς "Ὁ οἰς οἰπροιον οὐτροῖς 2 

πῶ ἡ τω ἀλυχ αλυκτῶ: τὸ τῶν ακείμϑμος, ἠλυύκπη ἃ αι 

κῷ Ρ ὃὺ οδεπρλαισίοημῷ, ἀλωλυκῆεμα συςυλῇ "οὔ ἥεὶς οἱ . ἐ- 

δος ὃ τῷ τρηντῇ γέ ΤΡ ἐ 10: φημοτος ηού του οἱἣι Πκωτέρον, 

οὐ σ' ηὸ ἐλαληῶν ΔΝ ὅτως αϑῳ Φρακείμδρος: εἰς «βερῶτο, ν᾽ ὕχως 

λα μβοάνἐτον, ὅτ ὦ ωξϊ δέλφκτο, ολυκτω, ὅ ὁ πῶ αἴωγον εἰς ἼΥ δ 

λυϊοτήμι, γ0 πρεθμτεκοσ ἔνεφῶι ἀλύκήημιοι οὐολικώς ἐκεῖνοι 

ὲ ὑχωφκλίνυσί, γρι μμιοα λέξον τεῖος ν᾽ "βρη "ὐ ἐνδυαλοσίασμῷ 

οὐ πικῳ οἰλαλυκ τη μα, ἐπειδὸι ὁ ὃ πριντῆς ἡρλλοῖ σ΄ χε Τρία οἵδ 

δι κοῖς, ΘΔ μόλις ἂψ (με ὴ Ἂ5 ( αἴκαχϑ ἀδιοσ' ἀκάχρδροσ' δυϊα 

τρία σὲ καὶ αὐνὸ οἰτπο 7) ϑορυξέι ϑυ, πέρα "ΤῊΝ ἀλάνλην ἢ σή!τ- 

μαόν4 ον θδρυθογ,ἐλαλῶ: εὐ οὗ οἱ λοκλν ὁστ: αφ' 3 ὀνομμαιβη τ 

μαπήχον, ἀλα λυιοιὸσ ἃ ἐλάλυκτώ" ἡ ἀλαλυίε κί ἡ τεθο 

ρύμνδί. εὅτω Μτθοδγος: 

᾿Αλωπώξαν ἐκ πορθύσοι, κυθέως ὃ ηὃ κενωσοι, οἰ λουππο ζω, λα 

' τέῳ, “ὅϑα τῆν λα πιῦθὸν δοτοόνην " . 73: κενὼ χρίει γοσσρος, Ὁ 

δῳ μον ῖ Το: τουσοόθρυ: ηοὺς πὸ ρεὲ τῶν ἰμυνηγετῶν γινομέ 

ν 7 σ᾽,λο “πέθυς, καλέ δγὰ ηὐ κεκενώφο", θα ἐ ἀρ ἐπαιτοτὶ τ 

(μὸν μόριον, Υ νὴ ποίθοσ' ἔστυμο Λογέῖ τοῖν ὃ πὸ ρα ηὃ λίεῶν ἀρ 

θεν ἡμῶν πὸ (εἶν χοζ “ποῦθη. 

Α,λαῶσοι τυφλεσοιε πα ρα τὸ ἴλην ἤγουν τὴν -αλοίνην. οἱ ἢ τὸ 

φλωήδοντις οἱ Λῶν τοῦ Ἰκικτοῦ σέρησί γτοῦ λάειν ὁ ϑεεβλίπεεν.- 

δ 6 



οὕτως ὡρίωννς 

Αλαλκόν κι φεςὼν Ὗ μέλλωμ δεύτερ'. ΥΩ Ὶ ἀλοζλκωρα ρύηο 

Δ. οὗ ὁ με Ὰ “ἐλάλξω,» 0 δαύτεῤ δἰορισυς ἐλωλιὰ, ἀφ᾽ οὐ ἄλαλ 

κῶν, ὁ ἐπομύνες (Δ βοιθη σοί σ’ μιετῦλ διυτέρου αἰορίςον, Ἷ 

μέλλων δύτεῤ « λαλκω.ηὸ πίη ἀ λαλίεε κοῦ ὐλαλκα (5: 

7: ὃ νὴ ὑλδν Ἢ ὑμδμλ εἰ κωλκίω οἰ λαλκώ. "ηὃ οὐ Ἴτοῦ ῥίμφατον 

οἱ λωιλκένν, ὡσ ππῦι εἶν. (γίνεταισδὲ απὸ τ οἰλίεΝ νας λικῷ "1 οὐνρε 
δυππλασίοιημον, δ. λαλκῷ κοὸ οἱ λοίλκω:. ; 

ον Αλδάσκω, σεύτε στον ἢ σοί χυ τοσέν, ἑέ ρση ιΐν οἰ ἈΥ στον 3 δι 

ἀνα λδάσικοντες αἰπὸ χρονός, ἀνε δ᾽ αὐοιδυδύμϑῳοι οὐ ξόφϑῳοι, 
ἐξρωτοη παρε ηὸ Κλῶ ἀλήσω οἐλδῴσίεω 1}} λέομει σὸν τὰς 

δ δι χ "κου τοῦ μετρεφοραν ηὃ » οἐληλεσμίνον οὐ ξανά, Ὁ Ν πριρο 

ηδ ἄλλιῶν ὁ και ςοίν4μ νὴ κι οἱ οἱρυώ ὧν" Αλδελνᾷν ηὐ οὐ ξούδ' 

“πα ρὰ οὐ αὔεϑα, τοῦ σὴν “σησῖεν 9] τίω αὐξίω. : 
Α λέγω ηὸ φροντίζω, πῶρα ηὃ λέγ Φροντέζω, ΩΣ λόγος Ἵ 

Φ ρον τετιὴ μεπὸ 7) ὑσητοοτικῦ οἱ λέ: κοὐκ ἰλέγω ηὃ κα 

Φροντίζω, ΔΝ ἐπὶ κυρίου ἐνομοεῦς, ὡς τὸ, Αλειώντε "ἡ ἂν ἼΗ 

νωριζλέγω εἰ κεγέζω πρὸ ραιγῶγϑι ἀλεγιώω: 

Α͂ λέω μεϑο ἐϊικλίνωρδῳ φϑγωμδι δδὸς ἀλεώμεϑο ΜΉΨΙΨ' ΕΝ 
κὸ εἰλῶ ηἃ πλαρωβ οὐ ὴ φίύγοντις πλανῶν). ὅ Τῶ Μεϑὺ σ}0:- 

Αλϑύαπο ἡοὸ ἄλδοπο “ποϑλνιὼ ὅμιλον υὸ ὀλίύουτο, δύ τὴ οῦ « 

Φυλαξαγος “εἰ ρητοίη δὲ οἱ πὸ ηοῦ κυῶ εύοοηο. "πρὸ Ῥο ΤΙ ὅν οἵ 
ῥῦσαι μἰλλήηο μέτοεεβορμκος' 
Αλεγΐζω, σῴϑεν δι χρῦ δ Χ ἀλεγίζω. τῶν ει νὸ ἀλίγω, οι ̓λέηίζω, 

Α Δεείνων" ἐκκλίνων. ἐκφιύγων. ὕων ἀλέα ἡ ϑυρμασία: ἐκγύτυ 
ἐγεῖ, εἐλέείνω οἱ οψεὶ οἰηρι ύ λουτ εἰ εἰς τί βῳμασίαν ἐκφίνφῳν. 

τοὶ δέκ ηοῦ ὄνῳ ΩΣ διῳο συλλοιβιὼσ', δὲ οὶ δὶ εἰ δφϑύηε γρά 
Φεται οὐ κεείνω,ἐρεείγω, Φαάνω. “πλίι ηον ὀρίνω (Δ τωσ σον 
ποατω τι κλίγομ5. Αλϑω σῃ μον ἀσρφϑηῳ πἶα ἡϑάλέ 
εἰν τὸ ϑῥμασίων,γ) νέ) λέω κι άλνω τυρὶ ὑβάφῳν ,χϑεἰς δδμα 
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ῳσίαρ αἐτρφύγω: ἐσίοδος ὃ ἐν ̓ῷ,γϑις ὟΝ ἡμέραι», δϑφγίῳ δὲρ ροὐδἥΥ 
οὐ πολλαί Φάμίω, φημ ΥΣ κού "»σέλί) κὸ Φ» δ οἰέξ ρυω, 

» ὁθα μα λρε ίη φρέμόμ: 'χλύσε δεὐπσοϑύῶϑ". 

Αλν οἐς μέγ χὴ οἐκίω οὐλιωνγὸ δὲ οἰλέῳω ποὺ ροὶ ̓  οἰ λω οι ῥφῶ 

,ϑν τὸς πτλαν ἶν τον, ἡ . ἐπρΈριλα, Σ ἐλνας,ΘΔ δέ, ΔΟύο τὸ κῆρος μέ 

λινοῦν οὕτως ἐρωδγανον, “περὶ “παν ΤΩΡ: 

Αλήϑῳ η ἐσ: Σ «δὶ μύλου σίτου ἥ Σ κριϑεὶς ἐλθυροπσοιεῖν, ΠΥ ΓΟς 

᾿ς ηδεέλῳῷ οἱ κήϑω ὡς πρῶ 5 ,πρήϑώ: μων ϑωνκνὦ κνηϑω οὐ, ληϑῶ 

ηὃ οὐ ηὸ σῇ μιοκέμᾳ τ! πρωτοπύπῳ, οὕτω μεϑόδγθν. 

Α͂ ἰσκέαϑο ἐνσυμῷο ροῦν νὴ νηὸ συμφορᾶς ἜΣ δυμῴορᾷ: 

Αλοκίζῳν εἰ ροεῖν, εἴλοξ » οὐ λεὶξ μὴ αστίρι τέκνων ἀλοκα 

λρέϊε βία δοω μόνων: 

Δλῶναν ὑπὸ ἡοὦ Τῶν κοὸ οἱ λῶψοι εἰσ ηοὺς πρλεμίγ σικοὼ ἰοίλω- 

δ ἐἰς ηοὺς δαρρείῥτς 
Α Διρϑὺ νη ἐς τίω θα, λορασον κα τοδιύφν͵ μετοιφορικῶς σὲ δι 

ηὃ ἐρυήῳν μ) ) ἀφ ανίζῳν, τὄρέρε τίυ ἀλα "δ δδφν, οὐδ ολι-- 

[ὥς πτλεονασμιῷ “τῷ 6: ἐς οἶδ, σἰ βδωοἐλιδύν, οἱ λι δδύᾳν. 

Λυϊκυφ ρων. εἰρκ-τῆς λι βδευ σοίσοι λυτρέ ασ᾽ δέμας " 

Αλινδιό ὡ ἰς2 κυλίω μι Ῥοπτν αρλῦ εἰσ , Νὰ οἰγρβολῃ 7) Ἰὲ - 

λέω, εἰ, λίσω ἤλισοί- αἰ λίσοι, ὠασύρ Αρισοφαίνησ' εἰ ποῦ γε ηὸν 

οὗσσορ ὁ οἱ ίσοισ οἱ κει δὲ εὐνῇ “τῶ ἰοίσοισ' κυ Λιαθῆν ον. ἐκ δὲ 

"7.) ἐλίω, ἀλι γοΐδο. ὡσ' κνλίω “κυλιν οί. ἌἍῳν ̓ π  ασοὶ σόν εὐλιν 

δὰ αὐλιγδάσω, ἀλινδαθραι "δὺς κολυμρώ κολυμιδήσω,κολυ μι 
βέθρα: ἐρίσω, οὐρηθρα κλι νδαθραι δὲ κα κυλίερα,: 

Α͂ λέωσεν ἐκ Το ἐἴλιον ηὃ μοίτοζε, μεήνε “πῤιασὼ μὴ ς φη Δ οἰλιῶ, οὦ 

ἀλι ὡσῷ ὁλί ωσ' συςολρ ἤωνικῃ Ζῇ εἰς ὦ ὠλι σοι χὰ Ῥίπσλαλίωσι . 

Αλλιζοσω ποράς "ὁ ἄλλω οἰ λάδτω" 

Αλλουδε σὴς δ οὐπὸ οὐγου δοπέσου ! ἐγοὺν γἤσ ὦν. 

Αλογήσει “γον δ ποιάσει ἀλογῷ ἀλογήσω σον ὅτ τὸ λέγωξν 

σιρυϑέσε! ίπεν οὐ τ εἰς σ,(Δ χεριασο, τορι "εἰ μὴ ἐν προθέσει στ 

Ὁ π 



γεθς δίορ οἰλογῷ Ῥρλυλολφ, καχολογῶ ἐπερολογῦ, μα ῥὸ 

ογώ, πρόϊε το εἰ μὴ ῳ προϑύσει σέο τάθῃ, δὉ αἱ ηὐ ἐκλέγω, ἱ 

δυοελέγω, ἐπιλέγω, οὐντι Λέγω, ἰματα Ἀέτω,προ Λέγω: συυυερΆ τ’ 
ϑβϑίματοι “συ χοίσ, μοὐ ηὃ ἐλέῳ ηὸ πον ἴω: 

Αλτο ἄλλω πὸ στα, ὁ μέλλον ἀλῶ,» ΟΝ ̓ἀλα, δ [1 ̓ἠλοώμίω 

ἥλω, ἥλατο" "αν ὧν συ κοπῇ ἀλ συςῦλῃ τὰ ἢ εἰσ ἃ ἑωγι κῶν: οὐ δ 

οὐ ἐγσιν ἐψ’τοῖς πορῳχριϑύοις οἱ Ἰωνδγρὼ ψμιλύτο: ἐν ΥΥ̓ 

Χ’ σΊ συγίι οπσην νόμο Μελοῦν τοῦς ἡ λοι "τῦ μὰ λη' οἱ ριμόσαν - 

σι: μασιν τίσ ὅτι οἱ [ωνα: ̓ψιλωτο εἰσίν οἱ ΘΕΟΥ͂ ἰφελιωτης, 

οὐ“πηλιώσης ἀνε μ δ αἴηολι κότ. οἰνϑῶσον δὐὺ τὸ δὸυ- 

Αλύσίκῳ οὐκ ὅν ἐ ἐκ 7) οἰλύω ὺ σε μαῖνά ηὸ εἰδῳ μονώ (Δ εἰ-- 

“πυρῶ "πὸ λαύρω, εὐ λλ οὶ  ἀλύσκῳ ηδ ἐκ (με λίνῳν, Δ ἐκφεύγᾳν 

δὰ Λογότι, ςν οὖν ἐκ τῶ Δύω που ἃ κα ζω “σλιονοίομον, 
" Σ κοτέ ποῦ ξεσίν λα μβανορϑμου,ὁ ΑΓ οὐ λυσῶ,δι'σλίονασ-- 

μῷ »ῦ κ, ἀλυύσικω«ὗς μέθυω ἐμέθυ σώ, μεϑύσχω: ἀλλο’ 

ἰλύξω ὑπερϑέσοι ἡου κα ἀλυξα νὰ ν λα ξαν ηὃ ἐκφυγεῖν. 

Δλύοτω ηὃ οἱ δριίκονῶ, “πὸ ρα ηὸ “λώ οἰ λύσω κὐεὀρύοτω. δὲ "οἷς 

ἄλυς ἡπλαν» Φλδγανοίασ, λύρσω οὖν βαρύ γόνον ωὡσ μυοσω δὰ 

ἐν ἐπ τοίσες, ἀλυύοσω. - 

Αλωϊδ: λιήϊος, λάρωηδσ, ἀλῷ ηὸ κρατῶ, Ῥιρὰ ἄλωμι “πὸ -- 
ρθῶ λϑμ: αἰ λωσῳ " λωχα ἤλωμαι, ἤλιωσντι ὔλωτι, οὐ -- 

λωπός, ᾿ 

Αλεναννξλωμι, οἑλώσω ἥλων, ηὸ ηβῶτον ΠΝ “πληθιωγ ϑθλ ἢ 5- 

λω μὰψ. “ποῦ ηὸ ἀπαρίμ αν, ἀλώνον ». 

Αμαρταίνν “Ζῶ ζω δι "ποινηὸς »υ σίρυτοζοσθυσίν ἐπὶ τῶ 
ΚΙῚ “ποὸν ἡμαρτεν! ἤγουν ταεμηὸν εἰπί τύλὰν οἷον ἢ “πριν γὸσ' ἃ- 
μιν τεῖν (Δ παλιν ὃ ἼΙ ἡμάρτηκε 75) πανγὲρ: 

Αλώασὰ ὀρ ὡς Φδδα, οἱ καὶ σϊορμεῖς ὦ γῆμ πάρ αὐδᾶν λέγουσιν 
γὴ δύ ον ὡς νὴ γὸν [υόφβεν διγγόφον. φμοχν ἐν φϑ τι, ὅτων οὖν ἡ ἀ 
λυαδω οὐ λέου δ. "τῶ δὴ ἂν Τὰ 72 γῆ ἢ κ4 μϑψου» 
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Αλῃν, ἔην αἰογλέ᾽ ὃ σὰ μιν υὸ ἡ μου. Ἂ κραίσελ το ἃ διὸ εἰς “ 

μαικρθν,κοὰ οὐ ἸΤΌβολβ “ΤΟ) ὗδσ Χ' οὐ κέδ κοὼ ὦ Δ. ὡσπαρα 

Καλλτμιίχῳ ψΨ ᾿ χυλιαί μοι σ᾽, ἐς ηὸ προς τείχ ϑ᾽όρον ἀ λεδα! 

διξο τε εὐ τὶ τῷ εἰς γὸ προςτείρε ϑας ἰφον μον δι τι: οὕτωσ ὁ 

Χοτροβοσιοσ. 

Αλεντῇ εἰσ ἵππσοσυσ' ἡμιλύτοι, ἄτι ἐπὶ σχῶ ἐκκλίνάν τοζασέτοῦι ὡς 

Φησὶν ϑ “Ασίοα,ωνέτης ἐπε ἐπὶ ΟΝ συϑρειζβην αὐ 5 (οι μάλ 

λον συγίκαἰτοῦ τή ϑέ μια. ἐσ δὲ διυτέρου αἱ αορήςον αλῷ ὀμρνων 

νῷ διδύ ἘΡΎΡΘΣ ζ, ὅλον. "κα ἄλον' ὃ παϑητικ θη, ἡ λην. νὴ οὔ 

λην- ἕξ δεύτερθ᾽ Θρν εὐ λοιμην. “ποὺ οἱ λυ μήν - "ὸ ὑτσυτο-- 

κτκον ἐὰν αὐλώ μα ἀλμ, δ Ἀφτρζ- "πὸ δα σορὸν πρόσωτον δε; 

δϑυτᾷρου εἰορέςον, ἐάν ἀ λ΄: ηὐ τρίτον, ὁ κεικρὰ ἀ,λο ηὸ πρώ 

γ7ο) ῬΑ πληθίωτι ιν ὀλοιϑρ. ΠΥ ἄλομϑρ: δι ζγῖσυ γκοπσινν ὦ 

Ὁ ὡς ηὁ κοαμμηϑέν, οἱ ον οἱ 'δβηοι εἰσ ἄξω ἄλεν. 72) διυτίρῦ εε0- 

οἶτον ̓  μετοχν ἀλεῖσ οἐλένησσ'. 

Αλέΐπτης: οἱ 1ὸ δι ἀλείφω, ἡ λάπτο, οἐλει “ἤ] 5. δυο φιο δῷϑον 

ον" ἀν ἜΣ ὀνόματρ ἐκ οὐ] οἰ λεί ὡρῷ γνον τοίη εἰ μϑὺ δγοὲ οὐ" 

πτ "ὐκ φέρον το, φυλαί σὶν τίω εἶ Τ δι ϑόγγον, οαλείσπτω,ἀ-- 

λάπται αἐλφήζον Φαῤμακον ἀνήλφπτος ὁ ΑΝ ; ὦ κάφϑεῖτ' “σλὴν 

“οὐ ἀλι που" «ολικῶς τὸ ἀλέα: εἰδὲ δὰ ποῦ φΦ' ἐκζῦῷον 

το σιρυϑέτο ὄντος, ὁ ̓ φυλοίϊ οἱ ψίω εἰ Τ δι ϑείζον. εἰ γλοὶ διαὶ 

γοῦν γρυζζε τοι. αἰ “σηλιφηήσ. ὸν νυ“ λιῷεσ᾽ σή μοιέν4 δὲ πίω 

γαζνντίω με οἱ λαᾳφθῶσοιν “π76σ-μ- προσίἠτουι σι ϑύτος. δγεὶ ηὸ 

ἀλέφ Ὁ ηὸ σαμανόμϑρον ηδ ἀλφ,υμα: δγοὲ του φ' ἐκφῥόμε 

γον Ἀοὰ ; χραφόρμδρον, δὰ (δὶ ε διφϑύήτ ἰγλξκῦε συϑεν. 

οὐσλουν δύϑθεν ἀπὸ» λόφῳ, ἐλ φαρ'οὖσ αἰπὸ "οὐ δέ-- 

λω, δέ μρκαρ «διᾷ ὃ γενώσ κἀν" 07) ἐπὶ γέγρασπτου! Διφίλῳ “κω 

μιεκῷ οἤροί μα ἐπήέχρα, μμκίιν οἰ λέ [οι α! δ) λείη πηράῤσε 

νικ ἀππηγϑράΐί), ἀἰαρὸ ἀλείπτης ὃ τατον δο Ρι Θὴσ εἰωθασίν λέγ: δ 

δ ΘεοκοϑΓ ριτορί μἀλθππος αὐρσένι τ χραφ 4 ἐντῷ εἰς τὶ μί-- 
Ὀ με ΠῚ 



γοῦν δασἰλέα ἐπσιταίῳ λόγφιὑπολέφθεναν ὅδ! ς ἄλλοι δ οὐ ““΄ 

λείτπτρια! Φὰ αὐρότῆσ ἐκ δὲ ον 7 οἰλεί σ᾽ Ὡιλαλφ “πῶ, οἷον δ κ 

αὐ σιοῖς (ἃ οἰνοοὶ ιλα λφττου τὴ Ὗ περὶ ποιλαύτρας ἔχοντ, 

μοὶ τολυπρα [μονιί τι ὅπη ἰκαςον μφρακεῖ ων-(ἃ το λέπτε : 

Αλιτήμων͵,ἄλι τῶ βαιρυτονον, δι ἐλιτῶ Ὁ πσεριασώμϑῳν οἱ τὸ τὰν 

»υ εὐλέτῶ περιασώμδμου ἀλυτήσω. ̓ἠλίταμιο ΚΠ ΗΜΙ. 

ως ΘΟ, λῶ Φιλήσω “πεθλληκα περίλυμιαι Φιλήμων: "ρὸν μένου ε 

οὐοη μῶν μηρί οὐ Α͂ ϑεὺς οἰ ΛΕ ΤΗ μὸν οὐ σιμοὺ διον ὲ γρξσίκο 

"πῦσ΄ οὐτ᾽ ἀλιτή μων οὐπὸ εοὐν που ἀλιτώ ὠλιπήσω, ὀλύτης 

Χο, ἐὀλίτη δι, ἠλιχησοῦ. (λι “πῇ. «ἀλιτη ριέλι τῆς ἰλι της εΝ 

ἀλίζος, μ) ) ὠλιβαίνωὴ εἷλι τοὴν «ὡς φῶ φαὴν Γυδερ, ὅρων . 

Αλκώσι ἊΝ Ὅογον οἱ ων ̓ἐκβαυυ σίηδ ἢ ΟἼΗ ΤΙ, ΦᾺ Εἰ ᾿ δφϑο 

Γν,Τὶ οὐὐ ηὸν Ῥοτον δι οὐ οὐολεὶς τὸ οἵ ᾿ δγοφθο ιν ἐκβαύσσι ηὸ Τνοἱ 

ον ΘΗ ΘαΆ(υ, ϑηοάθ αὐ χοάιθλρ χα. οὐ Λκοῦος, ἐκκάᾶος - 

Αλοία τυ του τσ ροὶ πίω ἄλοιῶ δόντέραν συζυγόαν ΡΝ πίοι 
ασὼ μων, 0 ραν, ὀλοίανον οί, Υ̓ἤλοι ̓ αὐν᾿ ἀλοί ατρὶλοί - 

οδξ, ἐλοΐ θ(" "Ὁ συφθλῃ μὐλοία, 

Αλοίΐρ κανον δον ἑλϑῳ αἱλώ, ἡ συζυτία σ Ῥίτης ῬΑ πέοιασω μὲ 

νων,Ὁ ̓ ϑουπεροσ ," λον: “δ οἰῆικών, ἑοαίλων. "ἰμεγολν δελλὸς, 
ὙΑ ἀλόγηον Ὁ μιυτικὸὶ ἄλοιμε: "ἢ {ἸΣ] Φὶ “τ εἰς ἂν ἀπηδς 

ἀξ λοιίων κ«ἔλοί "δ εἰ λοὶ. ἤ» ,ηὗ σὲ ἐ ἰδ “ λῶ μκανονίζετο, ὕ ὕχωσ᾿ οἱλοῶ 

συζνγιαι Τι της “δῇ πλίασω μδ ων: ὁ οὐ "πο ροίγγϑν ΠΥ 
ηὁ ἄλωμι συζυγέ δ Ὁίτης "Ἢ εἰσ Ν᾿ ἄξεσὲ ἀγφισον:ὸ δαύτέρος 

ἜΜ" ὍΛΩΝ ἀ χρηφον' (ὠδικῶς, ἰα ἡδέσιν ὕχιαρον ἡ μεγο χὰ, ἰλύν, : 

“ΤΩ οἱ λόντοτ' κὴ τὸ ὑτρταίς τικον, ἐλμεὐλώ. 
Αλίσπομαι ἐνεσώς Ἰλισκομίω ἐ ταν: εοἰλωσο μοί ΑΞ «ἑάλω 

καὶ ν᾿ νἑάλων, Ἧ ἐδ δαύτεροσ: 
Αλοιὼ τὸ τύσπτ: ο Σ αλοι "σώ ὑτεροκέτωσ οἷς τύστω,, 

τυππ σώ. "δ Δοίδ, δεήσο ( ὸ "Μη αἰαὶ “τλείςοζ. ΠΣ δΊςηο Ἢ ΠΧ.» 

Αλῳη ἡ λῆτρρ ὡς δῆλον ἐκὶ στύψεελοι φῆς: γραφ ὅσ! δὲ οὐ "τῶ 
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λαοὶ μὲ τοὶ προςλε)ραμδρνῖ ! χοῦ αἶνον, ω νὰ ἀἰλλοιε ὶ σίῳο 

τὶ ζω κα τῇ κτοισίν θοῦ ὃ εἰσ’ ῷῷ. Αλωμ: ὃ ) δήμιον ἣν ϑνηο τ, 

ὁ σύμφυτον χωθέον δι στυῦ δὲν οἵρον σοπτὸν “σπροὶ τίω οἶλοίν 

"Τὴν οὐ ξησέν᾿ἀ λο οὖν ἀλωή. χυθὶσ' χοῦ 1- 

Αλωσαδυκ ἀπὸ ποῦ οἰλκποζω ηὐ ἰκῳ οὐ,κένωτι κὸν δ)» ηὐ βοτοῦ 

ον γὅ ὸ ίκοι γῶς Λεγόμδμου λαπσαϑο(5- 

Αλι γος ἄδικος, ὃ ἐνεσὼσ εὐλείτω ΤῊ εἶ ᾿ διῴϑογγῳ πα ραλετό 

μδροσῆ οὗ δῴυ τεροσ' οἱορ Ὁ σ' ἠλρρμόϑων εἰλιρόσ' οἴ σῶς ὃ δι 

«λιπάριο: "οὺ σὺ Πεοπτῖ εὐλιηρόσ' 

Αλυθεεν οἐμφιβόλω ἐχυ ἐπε ὠτὸ προὥφοξυ ον ΩΝ ἀλήθῴαν, 

ὅτε ὠ7»  πέλοξυτονν ηοῦυ γ ἀἰληϑεί ἂν πἰγϑνέν ἰωνικῶν: ΥΝ δ “ιύλο 

οἱ  ἀδικοὶ κα Αἰ λοῖον Διονύσέον ὀβώπεινον πρὸσ' ἢ Ῥεΐτων ἐνο 

μάτων λεγου σσ δυο (Δ ὥφώξυν ον οὐ τοὶ ἡ  οἰϊνοί δεφησί. "ιρὰ 

ἥπρονοι δὲ ὧν παντὶ “ἐκτείνει καὶ τελίυ τοῦ α' (9 εν ) οὐ φλοξυνῶ. 

Α κατάριος Ὕ λιβύσ' δή μικόνᾳ δὲ ηὸν οἱ μεέρολον: 

Αμαϑυφν “θα τίῳ οἔμαιθον κονιν "αὐ. εἶν" ὥμμηροσ ὸν οἵα μδὼ 

(ω τείντ οί ἼΡλι σ΄ κοῦ ““ὺρ αἰ μαθιώᾳ. 

Αμφέχυτο εὑπὸ δ ἐἶμφι προϑέσεων, ἃ γ»ῦ “ω ἐπμαηοσ, ηὃ 
"παραγφ γον λύμε, χῦ μαι, ἐχυμὶ ἀχυσυ, ἔχυγο, ἃ ἀμῴεχυη: 

Αμα ᾿ϑοῶο κυ οι αϑα, “ὃ δυες, 72) πυρὸς ἀφαινίσοα, οἰ ὸ “75}) 

μισ ῥῶ λουμσῶ, ̓  ΟΑ ττρ μι Ῥω. τω μετοῦ “τῶ σερητκῦ ὁ. οἱ μι δώ 

ρώ. Ἂν Φοττη Ῥὰ δ εἰσ αὶ ἀμα λὼ ἃ τὶ ποι ρατώγῆν ἀμαλύ- 
φῶ: ̓  πλεοναημῷ μου] Δ οὐ μωλδυήω κ ηὁ “σλῶς οἰφὶ σοι! 

5 ηὃ δ μοῦ Λίσοια. οἱ ΟΜΝ τεῖχος οἱ μοι λδυ να» ὡς τόρ οἰ "“ίω οἱ μον: 

οἷον ἀλῴίος, οὐ μρκώ: ὡσ δου, λος, δου λώ- δι Φίλοι, Φιλώ. "ὦν 

ριάγω τῶν εἰμύνω οἱ πλεοναισμῷ (δὶ ἀλ συλλοιίην "ἡ ἤδη γ δ κα 

μα λδιώύω οὕτως ὗοί ὧν, ὁσὲ μεϑόσγοσ' πρὶ ρα ηδ δμαλὸο ς,0 μεῖ, 

λῶ, ὁμαλιώ ον εὡς κακὸς κάκω,καιευγορικοὺ ἐπεενϑέσει του; 

δι νυ προππτῇ σοῦ ὃ εἰς οὐμαλδιμω- 

Αμάν’ "ὦ ϑερήζῳν, οὐ πὸ χοῦ ὁμοῦ ἐππιασρίν, δέον οἰ μια απο (5. 

"δ΄ τἰἰὶ 



Αμαλνω Π 4ν.ηὸ μὲ ὁ ὀξυδῳ κεν δαὶ ηὃ ἐμρ λεῖσ ἐχτο ἀμ, 

Αμδλῶσοι τὸ ὐτελὲς ἐρεφος ἀτρβαλέν, (ὦ τοὶ ρὸν νη. οφάρ 
μαΐκα, ἀμβλω ύρι (δύο, κα Ἀοῦσίμ ἰαπροι οὐ τὸ μετοφορᾶς ὯἋὝ 

ἀμπέλων, δγρταῶν )» ον τοῦ ηοὺς Λεγομδῥυσ' ἐφϑλμῆσ εὐ Ρ 

κϑύϑειεν. λία] ουὐ τοὺς ἀμβλυώθᾳνρῥπ μυ " ἐἰτυλεςφορδ σι 

κοῦ ρὸν δὰ ἐπὶ Ὁ πωυκικοὶν τ οὐ τελῖ τοί ὁ Θρίῷη “κρυσώνλέγε 

τρία ἀμρλυωῆφν ΤΑ συϊεοσσὴν ἐμρλώπην τὄγα ηὐ ὁκζλῳ 

βλῶ εὐμβλωθθι νον ἐπ 7 ὠμολῶ διηοῦ ϑορῶ ηὐ “σησὰ- 

Α μβλὺς ΤΙ εὀξὺν οἶδηρος παρὰ ηὸ μῶδλος ὁς ὅξην ἐὶ ὑγχκονιαμὸν 

ΦᾺ μοί χες, γέγϑνν μωλυύς, ὡς ἥπσσος ἰνησυιοὶ Αι ἈΕ τέρνσίν. οἱ μῶ 

λύσ, ἡμὴ ἐπὶ “πύλε ιομ, Δ μώλον ἐπ,τη δι4ος συῇκοτῃ νὴ 'δλε 

ΟΥ̓ οἵ σμῷ σῷ β᾽ οἰμρβλύς' 

Αμθαγὸς ςΚ 77) βαήνω, δανῶ ξίβακα, εὐξιωβηρῥνμορρη
βιων 

κα ἐἐναι βαηδρ' κοὐ ἐν ἐμοί: ἢ οὐ μΕκ'τόφ" 

Αμί κω, πὸ ραν ηὃ ὥμα «λικφμ' 

Αἰ μεροδῶ κνθέωσ' ηδ Ξερὼ μέρ καταχνϑηκῶς ὃ ἐπὶ ἐν σερὴ ('. 

ὠασέρ. οἱ τὸ σῷ σκαίρῳ, σοῦ βὼ" γνῶ σκαθέζω, δι ἔΐρω ἐρωώ ὦ .“ 

οἴζω,ἤ ὃ Τῶρ δὰ μέ ρω, μερῶ, μφριζω" “δὰ σὺ Πκο" τ; ὥϑοπῇ “Σ) ̓  

εἰς δι μέρδῶ δ μέτο 75) φερητικοῦ [ πὸ ξοδῳ. νπποραὶ ὃ ἢ Ὁ με 

ῥὼ μβίζω γινε οὐ ολι κομφῶμα αὐολιὶα μῷσω. ὡς φϑεί ρὼ 

φϑερώ φθοσὼ (ἃ κείρῳ κβῶ, κῷῷσω: Νὴ αστείρω, ασέ ρῶ, ασέρσω. 

Α μένων παρ ρα κυ ηὸ μείων μὰ “πλιοναηκῷ ἡοῦν οὐ μενον οἷον εἰ ' 

ὃ μὴ ἐλοίασων χινὸσὴ ἐ πρὶ ροὶ᾽ "ὁ λβόψω γέγϑνιν ἐμδῥων "δὰ ἘΝ 

ον ἐσμιῷ "τον τοὶ μείνων.ηο τῇ σὴν ὁ μή Ἰμδρων οἰλλύσσο πομ- 

ὀῤοὴν αὐρόμδμος ὃν δ» κρείἥονα “ποῦν τες αἐρουσίν 

ΠΣ ρμιεσκι' “συυυωδιοι 70 ̓ρᾷσωω δὰ δ μ᾽ ὁπσέλα φεῦ. οἐμοραμῦ 

«σκύ" λα ηὸ ἀμοραμῳν ηὐρλβο αἰ μκορμᾶν ὧπρ ἐν δδ. 

Αμαν υ94, εἐνοι πυνω ολῤαιπονυσω ἐἐνεπτνυκαι, οἰνέπευ εἰνέ 

πο ϑΉν μιὰ πρλέον κημῷ ποῦ ἐμ μρὼ συγίκοσσῆι οἱ μαπνν 91 "ὧν 

"ὁ οὐ τυνϑῃ: 
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ΑμπεΣ ραν τεσ' Ἂ εἰναπεῖ ροῦν Τὰς δὰ δὲ αὐΤΕΣ ῥαντες εἰ τροβοὶ οὐγο 
προθέσεωσ' (Δ͵οῦ πεὶ ῥω! πὸ Ἰὰν τῷ "ουτοῦ συ[κοπσιω- 

᾿Δμυαεηὺ ἀπποσοξῆσος, οὐ ον βουλεῖ οὐ Τιουσοισ' αἰ μιίνου, ) ὃ θη 

θᾷσου δῷς ὑπομνίω Ῥώεξσι προ, τίω μιν 1 προφο σίν- 
οὐλλ᾽ ἄγε μή μϑϑμσι “Φδίλκετε μμιύνου οὖν κυρίων πὸ Ἡπν 

σίσως ικοηθῆ σοία: γίνε δὲ παρα, ηὉ οὐ μιδύῳ πορθύο δι οὐ μᾶν 

γῶω: αἰ διύο διύω καὶ ἐυδιείο σοῦ ἐ κὐμυύγω. ηὸ μιε τοί ρέμα βυῃ 

θῶ" ἘΣ ηὃ εἐμέβω,ἐμνω ΑΝ προιϑίσε!7 ν᾽ ἡ (ΘΔ α'΄΄“ποξολᾷ Ἰοὺ 

ὃ οὐ μιώφο. : Αἰμδΐω κὸ πρ ρδύο δ χα οὐ ὥμα δι ηδ 

σεύω ηὃ ὁρμοῦν ; δα Ω νύω "ἢ μετοῦ 75) ἐπιτουτιχοῦ εἀδύω, 

Ἄ Ὑροπτῇ ον οἰμετα βόλου εἰς οὐ μετούβολον, ἀμίνω. πὴ ἰτῶῦα ηὸ εἰ 

μθβω ἐἐμϑύωνῬο πη ρύ Τεῖσ ὐσ τριφάλφα βυφα λα. 
Αμύσω τἶλα ηὃ τ αῤμαίονω, Ῥοητῃ ΝῊ οξ τὺ ἃ ἐποδολῳ 

ΤΩ οἰ μινοσυῶς μαθωμιθος ΤΣ ΧᾺ ὑορ ηὐ ν μνῶ σμμο 

νᾳ δὲ ηὁ αὐ μα τῷ νὴ ζέω. 
Αλιφανδὸν μοὶ οὐ μα δύην Φαήνω φανδὸν ων λοίνω χανδὸν, εὐ 

ἀναφανδὸν, "δ οὐ μφαι δὸν κοῦ οὐμιῷαι δέην δὺτὶ σου φανέρωσ: 

Αμφι γνήφ ὁ ῦ ἡφοςῦς 0 ̓ βραδὼσ Ψ ᾿ πα γρρίύεαϑο. "ὄνα ηὃ γύα, 

0  ὅξιν ἐκρο χέρες καρ τρδος, ἢ ὃ ὠμφοτίροις Ῥιεείνοις ἔγουν. 

ποῖ σ΄ ποσὶ, χυλός, 

Αἰμφίορυφοι. "οἹρύ “ἡ τῦατοι ροὶ ἤω Σ ξαίνω, οἱ ἀμφοτί- 

μώθε(ς ὀβεημένοιοού πω ἠρύψω δέδρυφα, φρύφος, 

Α͂ μφίς: «ὐπὸ Τῆς ἀμφὶ προθέσεωσ, ἀμφὶ: ὑπιῤῥηδῳ σῇ μια - - 

νᾳ ηὸ χυ ρὶσ κὺ σδεσεὸμ οὐ Ὁ διυγο μεθα λέγειν πέση Ὶ 

᾿δλεονασμο νου σ᾽ . 

αὶ μφιοβετεῖν, απτὸ Ὁ εἰμφὶς κοὰρ σὸν ραΐφν, ἡν᾽ ἡποάμ- 

Φιλογό (ς. “πολλαίεις σὲ πλεονασμῷ τοῦ Ρ. ὧσ ἔν τῷ ἀ- 

δὲς - αἰὐδδὰς. δύω αὐδιίω . σΐδα σίβόω, ̓  πρρὰ τὸ οἱ μι --" 

φὶς ἐπίῤῥημα, πὸ ἰμεχυ ριημένωσ' τινε: γριονηοι ὙᾺ οἱ 
δι σοίζον τίσ: 



ἀιμφιευνῦ) λα ἡ ἕω) ἐγδο β' "σλεονοῖ γμῷ τὺ γ΄ ἔνωο ὑϑω 

"ὴ εἰνύτω (Δ ἐπεὶ ἔθος ἐλυσίν οἱ αἠολεῖς ΙΝ προσ᾽ηὺ ὑπιφερόμε 

νον σύμφωνον Ῥέπειν οἷον Φθεΐ ον, φϑερρω: [ίνω γδονώ' κτεΐ 

γνω κΤέννω' ὡς ηδ,! λῆμ᾽ ἥ εὐπτονυτένν ουσοί "οὡς προφήτας: ηὸν οὐὐ 

ὧν , ΤῬοπὶ Ἰρέπει υὸ Τεὶς ἽΝ γένῷ ἐννύω ἃ οὐμφιωνύω, ὃ ̓ξ αὐ 

ον υ τόϑοίτω γον εἰμφείνυμι ηὃ “ποιθη Τὶ οὐμφρ ευνῦ δι: ̓ Εις 

στρ οὐπτὸ τὺ τίω κγὸ ὁ δὐ του ππο δ οἷο μιυτίγω τίννύω ἃ τιννῦμι ; 

μρὸ σβίω σβώω σβενρυωνοὼ σβέννυμι,ὅ τως ἕω ἔνω ἐννύῳ (Δ 

ἐννυμεηρὰ ἀμφιερνυμέ: Αμφιί ὕπσελον πεϊέίριον 
τόϑοὶ τὸ κύφον ((ὐφελον ἊἹ ) κύ πεν ΔΑ (ΔΕ το ; (ὅὶ ἀμφ! ὐμφι - 

ἰευτυλον πλεονοσμῷ ΣΥῸΣ ἐσέρου Χ ηδὐκ περ) φερείαις, κύον» 

ὅθεν Δ πὸ πρὸς ἡμας ἱμτω νδϑογτοι νέα. κυύφελλα λύουσιν, 
ἡ τὐφοὶ ὸ γέ χύτελῦ ὑπτου ὁ “Φη λὺσ' ἐπρὸ 0 οἶνος χει τίν Αρί 

σνέρλος δεφισι σῃβμιαόνᾷν Τῆι λέξιν, γὴν δε ἢ ὦτων ἑκαπέρω 

θεν περιφέρέαν, ἐφ᾽ ὧν Ἀσὰ Ῥατῶς οἰπσοδυ δοὺς λέγ! ἤγο ̓  ὦ» 

λὸν ολάσον εἰναι ρησοϑαρ ἔ ἐμέλλε χεύσεον ἄμφω οὶ ιοἷ ον οὐ μιφί 

κυρτὸν 

Αμφιειρϑμος ΓΛΆΝΕ δύναμιν ἐνδεδωυμδμος να κὶ ηὐ ἴω ὁ δῖ 

μούνᾳ ηὐ ἐνδιυο (ο΄ ΌΑΣΊ σώ" ΓᾺ “ἐκαε Αἱ εἰ ἰμϑρ οι ὁ μέ οχί- 

γοὰ στιυθεσέ! αἰ μφιάμϑρονι. 
Α μφίρλιυθρον,ηὸ δέμτυ "ὅνοῖ ηὸ πα ἔλήσω, βέρλιη!. “ρέόλε- 

οὐζφ κι λητρον, ὡστί "ΟΥΡ, ληκτρον. "σλιονκσμῷ 7 σ᾽ -ὰ 

( σειυϑέσοι ὧδ οἐμφὶ, ἐμόι βληερον: 

Αμφιριφέα, 7ων ΝΥ παλωῶμ ϑήκυν σιμυυτίθα δὲ οὐὴρ γον ἐρί 
Φω: δ σῃμιαόνᾳ4 "ὸσκέπω, κοὐ (δὶ ἀμφί. 

Α μφίπολυς ἐἐβ κι ϑνωλις τῆλ την ἐμφι προθεσίν, ΜΝ ΝΝ "πυλώ 

ηὸ εἰνεισρεφο τ δὲ πο ρα "δ πόλω ῶ λέω μὴ μυτοὶ προθέσεως 

στο τεθάμϑμ κ πρὸ ἐκεῖ σ᾽ ἔχῦσι ηὧν γόνον" ΟΥ ̓οἰωνονπύλος ὀνει- 

ρου λος "οἱ “τ λυσ' »ἰνολθος: ευσο λῤοσ τὸ ὁ μότος προθεσε- 

ως προτῶνο ξιωώον τρῴφ"θιον με μι... 
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Αμφωυὺ ἄμφω “ . δύωϑε μοι τρκάεϊςι, δον οὐΐε ἐ ὑϑόιο οἱ 

γ» «ΔιᾺΧ}: ἐπε:  ηὸ σή μιχάνο μϑ κω λύ4. “πώς αὶ μον ΤῊΝ εἰριθμίως- 

ϑι, οἱ ῳ Ψψικῷ » διά (θεω ροῶΡ α ριθμιῷ ῥα φέρ σὲ ὀαμῷω 

Τ᾿ δίνω ὅτ ηδ μϑῳ δυοηρο στὴν που τιϑύ}1: οὐ ριθμῦ. ηὃ σὲ 

ἄμφω οὐνειφοραν υι φϑεῖ τοῦ! διυος 2 ὥς τι ὑπέρ σξην οἰ δύο, 

ῬΩΡῬ αν ἀ ἄμφω. “δγα ηο ὕ η ηὃ Δυολομθε μά ἀρθρ τλανιοῦ 

οἱ δι, Ὁ .β δίψω "ἡ ὃ οἱ ἐμφῳ ὅ λάμραμ ὑδὲὰὶ δ λέγορδμοὶ ἀμι- 

φυ. ἥἤδα ἂν αναζφο ρων ἐλ "δα ηδ ἄμφω, οἰμφοτεῤ δον ' 

ἐμφότεροι μιαῤμιοεσοιν, «ἀμφοτέροισι δι οὐ ρἡ γε Το: Εἰ τοῦ διὴϊς 

: “ἐμφοτέρω "οὐ χΕΊ συγικοπσήν, ἄμφω. 

Αἰμφοτέρωθεν. τοῦ εἰ σ᾽ δὲν ἐπέρραμιατορἐπὸ ἢ: ὀνομάτων ἡνομε 

νοἱ δα τοῦ δμιίερῦ χράφτἼ,ο οἷον κυϊκλοθεν εἰ λιοθεν.ν ὅραμο-- 

ϑὲν τ σλὴν τοῦ ἐμφοτερωθε' ἑκατέρωϑεν, ἐτύρωθεν: 
Αἰ μω: γέ πὶ ὅπως ϑύποτν καθ᾿ ον χεναῦν Ὅοσν, ) φνμιουτηκὴ 

ὶ λέξις: ἤν ὄνοι οἰ μ ̓ἰσοδειυα μὲν, τῷ τὴς δ οι ὦ ὡς Φ 

ἠδ ὀμτρ,, ἢ ἐμέθεν γεϑεὰ θύπετῇ δ᾽ οἷν Ν οὐπό τον “μέρ. "Α 

ω ἀσίδ απὸ Ίυ κα λ  γένε} καλὴ ἐ ἐπσίφῥνμια, ἜΝ εἰ πὸ 15 ἐν 

Ὧ ἐπέβῥημα, ΝΣ (ὡς ον σμυϑέσει αἱ μωσγέπον: οἰ δ: ἀμ ̓ 

γίνῶ ἀμιθέν. δὲ Δ κὸ ἐδαμοθε ( ἀπίῤῥνμα, ὥασερ απὸ τᾷ κα 
᾿λωςὐπεῤφημιατ πνεῖ κα λα ἐπίῤῥημα, ὑτὼσ οὐ ηὸ 12 οὐδοι-- 

μῶς, οὐσδε θέ: ότι τ οὐδαμώσ: Αμοθεὶϊ. πὸ εἰς ἦι, δυο. 7 

ῃ οἱ ον μκἐρρεάϊε ΤΥ τοὶ εἰσ’ τι 1]. ἀκα ρδουμυντι. “σλίω Ἰοῦ εὐἴτη 

ρυκτεῖ: "κρὼ τοῦ εἰς ςξ' γεως: οἰηδΊ νεοίζορ. με ϑιλυσῖ, αηὸποῦ 

(τλοῖ Δι ζω. καὶ τοῦ εἰσ 2 Λήτοντοῦ ἐπεῤῥημοτου οἴ πατῶν τοῦ, δγα: 

ΣΤ γρω φῆ. οἷον οἐνοι! μω σῇ: ὀθω 5. “δερωρτ' δύκον ἱερίωτιἐλοπ 

τῇ. οἰ. 57. κηρδυ σὐτ"οὐμυ 51: Αι τοῦ ἔχοντος γὸ δ΄. Ὑ "Δικ αΓ' ἐδαν 

τού τοἰβλκόί. λομιβλαζιιησ' οἰπποτοι γέ πονοικῖ. ἐὐδοκί. πποινί» 

γωνγυμί δὗτὶ τον σδθωνύμωσ: σεσή μείων) "ὦ ποῖνθοιν εἶ. τοὺ κας- 

θαι ρα "ἔχοντ 2. 8 .Χ. ξ΄. "τ ΡΟ Χ' γα δγφϑοιῖυ χροῖφ "σον διεῖ- 

ἀσον δλε(-ἀ μιοϑεΐ. "οἶμιο χθεῖ" εσᾳσηιμιείωτο ηὐ οὐ μιοϑγνοσυ λεί. ἀδμω 
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λεὶ. πσανωμι Λιε. ἀγαολεῖ: γι σον (Δ ηὺ κἰμτλῴ «ἀναεμεὶ. πὰν- 

διαιρεῖ ΨΗνΈ με: "οὐδεμέ ἦρε λιεῖ αὐσλεξει' ἀμεῖβο ἀμερμυρε. 

συσή μθ τορηὸ αὐ χορ οὐμμο; χό!: ἐμ οι νι ἘΠΕ ΠΡῸΣ 70 

πρωΐ: οὐκ ἔγεαιν Τί οὐ τοῦε εἰκαρεὶ ἰωρὶ ἢ δλοα “ΤΩ 1 "γ ὌΙ χῇ. τίξα β 

ζ' δ.δι δετσλῇ. τοῖα πρλι πρὶ πρλῆ, δι ἑκα συ χῇ "κοὺν "σθον τοῦ χη "κοῖς 

αὐ» μοὶ «σαν μ δΥ ὦ ΤΩ ὅ: 
Αμρολλῦ, ωδ ηὦ ἄμβα γλόμιϑα- 

Αμπετσπολῳν με χὶ δευτέρυ οἐορί σον" οἱ ΤᾺΣ [ωνεδ' ἐν "τοῖς 

ἑμμασι δι Το μέρ χοῦ εἰωϑασίν οὐναδρπρλο σίοξζν οΐχωσί: 
λέ Λοίχυ σί: ᾿καίθν, Λε λαθηδ' ὀδιρέων. 'παλὼν “σέποῳ Λων. δι μ. 

ποπολώνι μηροσῆραι, " οἐἰμόπεττ κων πρωΐφ δολι λοσκ.- 

οΥ ἔγλοσ' 

Αμων μέλαννοι ἐκ τοῦ μέλος μειλαννοσ. τοὶ εἰσ' οὔ σ' ὀνὸ μὰτοῦ 

περιῆοσυλλαβωσ κλινόμϑνα Τὶ λον δγραὰ τῶν ἦι τ λ νου χδδλ» 

οἷον μέλας Μελαγηδε μελοζμτῥον ἠυτεσέοσα . τοὶ δὲ συυθετα 

ἐπεκ ραησεδγα μόνου οί Γ΄ πρόσκειτο τὸ πέρι ἢοσυγλείῥς 

δ) οὐ ηὐ μέτορι “μέγα, Δ λας, λάρ. τὸ λα δέφϑογγον- πιξ διαὶ του 

ον οι θ᾽ λύκος ὑπέρ δῴο συλλαραὶ προτποροξ ύρνα δυοὶ «δὰ οἷ 

δφϑθογγο λραίφετο, οἱ ον με Ἀχάνοκ' ϑε ρα πρίνα λέαηψα. δράκα, 

γα: μέλοναι σπ μι νά Ῥίαηὺ σειυεηὸν-μδῴ τος )φρίνεν ἀφ μέλαν 

ἐὰν ηὉ βαθὺ ὡς ηὸ ἰε ρήνη μελείνν ἐρος: Ὗ "ὁ σικοτείνον ἴλκω 

γυιτο μέ λον ΟΝ. 

Αμολγῶ τῷ μασονυκτίῳ, ἀδὰ δόκ ἀμέλεον σέ," ἡ πᾶλαν ὑελῦς 

πλεονασμῷ ηοῦ γ μοληφ. (Δ μετὸὶ ποῦ φσερυτίκου δ, οὐ κο λγῶτ 
ὧν ᾧ γδεῖς μολίσκα ὃ ῳ κομρῷ ὃν ᾧ ὑ συμ ζηκεν ἀμέλπαϑο 
οὶ πρόβατα 

Α μον ὁ ἡμέτερος: ὥσπερ εἰππὸ ζω σρέτεροσ, γήνέτου σὸς εἶρι 
ἊΜ ὑ δαλίκῳ "κρὸ οὐ πρὸ ηοὔ ὑμετερος ὑμόν, ὕσωσ κρὺ ἰππτὸ τοῦ 

οἱ μάτι εἰμιότ. Αμύξᾳ, κινήσεις. ιλυσσησει ἰ μύοσο. ἀμύξω. 

ηδ)ἀμνοτω γίνἧ ἀπὸ μῦ ἐπιρρήμαν, μυζωφιομιύζω ἡ λίαν 



᾿ 1 

οἰ μωζω. ηἡ δὲ ἰ γρύ πεται αὐολίκώς εἰσ' διψο ΕΝ ) 1 νετοῦ, «μῦ 

ΝΣ ἥ ἡ “ὅλα ηὸ μυζενιγδέκθλι ἐντὴν ψύ χεν- 

Αἰμφηκις, ἀπὸ τῶ μκω τὸ ἔ ἐρχιδιύκνν,ον οὐμφήκης: καὶ ἐδίτε ρὸν, 
«ἐμῷ οἰεες . 

Α μῶιλαφὲς τό δασὺ ἀμῶιλαξὲς Ἢ ὃν η ἑκατέρωθεν λιήϊο(ς 

ροπὰ τῶ [δ εἰς {7 ἢ » τόνα τίω ἀφημ. 

ἄμφια σοῦ "οὗ ἐσυπεοσσὶ, ιοὐἰγοὶ μέτουλῃ μα τί σμεῦδ, ἀπὸ» αἱ ΑΝ 

Φιοέραος, ζμῶισ τόθ Αι αὐλῳ,ὥασερ ἀπὸῖν οὐ 5 ο(76.λ 0», ἄφρις: 

ν᾽ ἰωνάναοσο ἴηις. ἡ ϑρασυκ λῆς ϑρασυλλος Δ βαθωχ λύε, βα 
θυλλοσιύσπαῦ κορισηίεα. «ταῦ τοὶ Ὁ μετορλθμα τί σμοὶ κα Λτι- 

πε: ἐν συμφωνεῖ ἡ ὁ κατοζνληξις, ὀδόπσοτι τρισύλλαβοι γέν Ὁ} 

συγκονσή, οἱ δὰ οὐδὲ πού ιν ἀποκοσσιἶ πε: ηὃ σ᾽ ἐχϑ! Φὶ {ι΄ 

ἈΜταΐκς συλλαβῆς, ὁποῦ ὴὶ ΤΗ σ' τολθυταίαις συ λα ῆς ἀὐρβα 

ρ» ηὃ Ἡδὰ οὔ λέγοι οἐηρκουσην, μέτοῦ ϑ μα τίσμός Ἂν» 

ἄμβροτον λα ηὃ ὦμο ρτώ μα ρτήσω μα ρῸν ἃς ον υσερ- 

ϑέσε! τῷ ρ΄ "οὐ πλέον ημῷ “ΤΩ Ρ᾽ (καὶ Ῥο τῇ τῷ εἰ εἰσι μ- 

ΟΘροτΟν: 

Α μα ργοόγορ ἐμεσως. ἡμάρτανον κχχα ἁμαρτησο μα ἐξ: 

ἡ μαρῖηκα Τὰ . ἡ μοαιρῸΡ δεύτερος πῇ . ἐφ᾽ οὗ μετο δ 

ὃ ἁμαρτῶν. 

ἃ μια χύαν ἰαρίω ἰαχὸ ἐνεσὼς ἰα χίσω ὁ ὅδ! ὃ ΑΕ ἃ δι λύτες 

φος ζφ" εἶα χε ΛΝ “ἥδακεί μδρος, οἰφ᾽ οὐ οὐ ἰαχᾶν Ἀρὰ μετοῦ 

ΚΙ ἀμῷὰ ἀμφιαχύα, 
Αμυτμων Δὲ ἐν οἰφα ρίσει τοῦ οἐμύδμορν" ἐμντμωῶν δ λέγετον 

Ω μὴ ἔχοντι τῆς μκυμηρμυΓμὴ ὃ λέπτρι ὁ δγὰ Ἢ γ μυκίηρω 

Ἰχοσ ἤγουν Ὁ ὐδριρῶν. 

Αμμα α«ἐολίκον ὅξεν αἷσ' δῆλον ἐ ἐκτῆς ραρύ νήσων, Ἄ Φὰ ι 

λώσεως: Ἃ Φι δῇ οἱ μέτο ὁ λῶν δπλῳσιωσ. 

Αμβρυσία, ̓ ἀπὸ τῷ ἃ σερισὶκῦ πο “72 βροηὸς, ἂν ἐδεὶς ἐχέβρυ 
τὸς πριεονοζσοιμντος “ΤΟ γ΄ πρὸ 2) [Σ΄ "δεοὶ ὃ γίεον φωνῆς ὡδσ 

΄ 



εν ρρλλοῖς γένεται ὶ μι Λιδδ ἐκ το ὑπεραναραίνᾷ κα ΘοΥν . ἡ“ 

γόυν ὑπὲρ ἀνὼ εἶν ουν φθορας,,) τῇ δὲ (Δ εἰμοέπαλιν γέκτοαρμδρ 

παρε τισί αἰγετοιὴ ̓ ξμρὰ ᾧ θεοῖς ,δοφηνοἰμβροσίαϑὴή ἰχρὰ 

οὐὐγεὲχου ἐδ» ραν: 

Αμαν Αὐγουσιν οὐ σέο λέφραρύνοντε; αὐηὸ ΘᾺ συ Ξἔλλον τίς 

“τὴν λίγόυσοιν, Αππδλλώνιον εὖ μι κέεε μῆννόορμ ἔνδον οὐπύζετοι"» 

δ ριεῖε δὲ αἱ μὴν συσέλλοντες ὥὡ ὀξιώοντε" Θεύκρερε ΡᾺ 

λαόδ᾽ αὶ μι » ΤΊ χραηὸσ' δον (ογηο.ἷ ἰώωνεσ ὑνρλλαίεϊσ δὲ "ἡ ἀϑεηνοῦ τ 

ον προπεριασὼ σίν ἐν σὕσξολβμ "ζοῦ ἐ- Ὅρα ω ἦ φίλοι ἐμαῖν ἡ 

μὰν ἐνκιλεὲσ οἀηενίεαθο. Σόφροληι οἱ δ ηποδ ὀτσῶ; λυσίν 7 

να, ἥμιν ἐψαγὉ τόροι; Φρυνχ μύςη ἐρλόμην ρήμεν ὥασερ ̓ 

ῶ προ τὸ εἰπικο δὶ τὸς δείγματα τοῦ τοῦ τοῦ διζοοὶ δι χὐντοὶ 

“πα λοῖοι φασηοὦ ὁγιηὸ κἡὶμῶς ἅμεσ λίλϑυσιν οὐ οωρι εἰσ εἰμ 

Μὲς οὐ αὐολεῖ θ᾽ γ᾽ σίσ δὲ τῶ ἐπθενχοσ' ἡμῖν γὴ ὧν ὀδουσείαν: 

Ανκκοχόνεν ηὁ ἐν πελρῖθι χει μῶνος ὄψη συσείλαντος τρ ἐς 

θόγϊο σοι Λάσειν «σημοάνε (Δ ̓  οἰγαλῳ ρεῖν ν 

Ανακογχυλίσαι ὑστορ νὴ αἱ σὰς 72. οἰον, ὕσδορμο τς δόχω ἃ ΓΝ 

κογλυλίσοιε μοὶ “«“νέλιν ἀναίεολυ κι σον ὑδουτι" 

Αντοναγνῶνα, Ω ἀν χε ξετούσου βιβλίον! ὸν ὀνωραλλῳ, βαρ 

ὄχ ΤῸ 

Ανάροΐ ὁσκληρος: “δ ἀνελεμων αἴρω οὶ ἐπΝέρω ο τς εἐρῳ. ᾿ 

οδο Λ᾿ κῶς ὦ ὑ( βστὼ οὐ ρσίος "ἡ οἀνοί ρσέον, ὁ μι σιυχερόμδμοσ'. μὲ 

3 συ οιν΄ ΤΙ Λαμρβάνομδρο καυτοίε. 

᾿Αὐαχασοίμδιος οὐτὸ Το οἰναχάζω, ἢ ὃ σῃι μουν τὸ ὑπρχυρῶ! 

Ανα δεβρῦκ, ἀνα πε πωχ' εἰ )ἀναβέβρυχέν ὅν ἀν Τὸ ἡὐαβρυᾷ 

Ανορί γέω ἀνοἤόγεως ἥ δου δϑογρότεω ὦ ὡς μδρέλιως μϑῳελέω, 

Αναν χῴν οὐ δ ὟΝ τ δε͵ οἷον ἕλκοι οἰναλψυ χομτοῦ νὴ Ἁ μαχρεμ 

ἐλθων.Το δὲ οἷν αψυ ἔα ϑέλω- 

Ανουφυ γῷ σοι, ηὸ τα θάρα κοι σητοίναμεβ συ φαίνης τὴν θυ- 

ραν ἀνοζυ φίουις: 

Χ 



τό 

ΟΑναθέϑο, ηὁ μεταϑεαθς εἰ-πὸ δὰ συντῶν, δι τοῖο ἰερκινη μέ-- 

τ΄ ψρῦσ' ἤ δ ψίφυ: δϑορθ ἐφ "πλατων δὲ ηὸ μια τρεβοου Ἀλίσοιίϑε, 

κα “μα τοῦεγοοναι ἀναρασ ἐπὶ ἜΝ. ἵπσσον "ὁ εἰγώσση δ σοίσ' ἐππὲ 

ὃν ἤπσσῦν κωτεσέωκε ηὸν ποτέρα» ' 

Α͂ να εγηιϑεὶ σ΄ Ῥυη μὰ "οὐ δον ταῦτ᾽ ἐμνήσθη χορ ποὺς 

ον πατροῖ προσερέσει ἀνοιμνειϑεῖ ν᾽ 

Ανίωγνν ἐθύρα, ἐχύλλονίκον, ρἐλλὰ εἶνε ΤΣ τίω θύρων ὁ δε εἰ 

νεωκβήἠθύ ρα. " ὸ αἰνεωγῖυ, ἐνφγετηίεῳ ἐπ  Αν ΜῈΝ 

Αγέωπ ἰς ἐπ ὰ «ἀνοιτυ ἶνοί (ξω ἢ ἡνῴῃ χα. Ὁ ίᾳ ἡνωλμί, υὐσ' ἠνοῦφθεν 

κοῦ ἡνώλλοιω ἐπουυξίσει δυπλιπροιϑήκῳ τοῦ ς, Δ συςολι πῶ 

Ἢ ἐμέωλα, ἀγίωτεμε ; δᾷ ὅν οὐ ΤΩ). οἱ τῶ. ΔᾺ ὅκ απὸ το οἰνοί ῶ- 

καγόμσον οὕχως οἴῳ οἱ ξω ὥχο, ὥγκ. οὐ Πικῶς ἴω (Δ στω- 

θέσει δὰ ἀνὰ εἐψεώ ρι» 

Ανέχ δα »ύτων ἡ ουρυς ") τώ τοῦ, οἷον μι δὲ "οὺς λόγους 

οὐ ΤΥ οἰνέξεϑω νοὶ κοὺ ὶς δὲ εἰναι χθήσετου τοι το: 
Ανέλιν οἷν γῇ ᾿όμιαιν τούσοιγοισῃ μοίρᾳ δὲ (Δ ἐφ. νδυσίν, εὐνἐ λὲν 

δὲ ηὁ μαντεύε δα, ἡ οὐπὸ ΝΥΝ ἀγωθέν ,λαμβαῖνμ γὸ πυλλμκοῦ, οἷς 

πλυρουϑιώ ου 9 καὶ «τὸ »ὺ οἰνελεῖν "τὴν ἀγνονάν ἐπὶ σὲ “πῶ 

φονόφν." " οἱ πὸ “Τ) ἐἀν ωϑέν λα μθοίνειν κα ἐνβαίθει πνϑεμιος “12 

ἀνοῖρος ἢ τὸ χῷ ἀμε μεῖν τὴν γνῶ σὲν. Λέγετοίε ἢ ἀγελέϊν ηὐ ἀγο,, 

λαόαν κρὼὸ τῶ {{ωϑέτα βρέφη: 

Ανατοδέζειν οὸ ἐξετούζωιν καὶ ὠὡσοωνεὶ συγκρούειν, Ηρωδιανθφ, 
ἄνερε τῶντι κνὲ ἀνοιπτοσύφων ηὸμ κήρυὐι αὐ δ᾽ οὐὐηὸ μρὰ ππὸ- 
δέζειι ᾿ γὐώ ἦν μὰ "ποδύζειν δὲ κυρίωσ' 78 τοῖα πισί μεῖον 

͵ τι χυρΐον , τσὶ χὸ τὰν σικϊαν μετρεῖν πρὸς ἐμ ἐπὶ υὐ δε τ 

“πον ἐράδιφον: 

Αἰ πέχρησοιν "οἶντὶ ηοῦ ὙΠ ΉΝΝΝ: '"σλάτων ἑμουυντὸν οὐ δὲε-' 
λανσοίμαν: 

Ανέχειν ἐξιχν Δ προύχῴν. Θναυσίδεν μσῃ μοινε!  ϑυγὸ εὖν δὲ 

τίλλν καὶ ἀγέ χοντρῷσ᾽ οἷν τὴ ἰεω λύοντα, Αριςσφανιτσυ ἐδ ὐκ 



οἰνθχισ οὐ ὸν ὥαστρ εἰκὸς ἐν. 

Αναθ δϑεο,οὲναε λιουβέιν τρῦ ὁ λελιγβδμα, Δ μηκέτητοιί τοε λέ ἐγῷν 

ἀνηνέχθη εἰντὶ ΣΝ υ αἰνήνεγμδῳ] Εἰρώσγαινον ἐκ πλαγεῖσ δὲ, "οὐ -- 

70! σὺν ἐπ’ γόμον οἱ Φϑοήτς ἡ "Γ μόλις δέυρτεανενελβεὶς εἶσεν, 

μ᾽’ μνησοί μϑινοσ' δ᾽ οὐ δὲν ὥσ' ἀνεμει ἐμῶν φΦόνησίν τε, δρσὴ 
πῶ οἰθρό οὐὐοῦρ ἐλέφνῶσ οἰνεςένοξε (Δ αἀἰνεπνθδυσεν. 

Αντιωσοι, ἤξι δυτύραι συζυγίας περίασω δ ὡν' ΤΥ δὲν 

ὁ μώνυ μοσ' κα λέξι: ὑπο δα λοῖ ηὃ οὐπολαύω, γϑυίκᾳ στουτοίσ: 

σῳτο, οἷον δὐτιοωρ ταύρων “Τί κρὼ αὐγώνιδτοιν δὲ ϑ δυοικῶ πο 

λα, μικάγναρ, οὐ τέο τεκβ οὶ μὸν λέχος δὐτ!οὡσοιν:ῦ τε δὲ ηὐ συ -- 

νειν τῶ, συ τα 81 δὲ παλεονασμιὸς “τοῦ δ ἐσσι φϑι διυπέίρας συφν 

ΡΥ “πορίασω υϑων ΧΆ πριητοῦς βοίίο δοώ βοόω" κομοίω Χο-- 

μώκομοω ἀνχεοίω, ἐν τεῶ, ἂν Το. Ἶ 

Ανιῶ με δυοὶ τού τρις κὺρ ἐππὸ τοιύ τούς διτου των «μέκα- 
Ανιφοίμϑιυος ἑωϑέν κα ηοιζδκσὶ μὴ λεγε ἀνί σοῦ" ἐπὶ τῶ Ἢ ; 

ἀφυσυ, μένων οἰλλοὶ μόγωσ ἐπεί ρεαϑς εἰ μὴ ἄρα Ἔποπαν 

«ἕον νι σοέμϑρος ἐκ φὶ ἰυλίνηρ' β 

Ανώκοι, οΙ ἐ διόσικουροι, πο ρο Ῥισ αι κοι πορὰ γὃ εἰνοϊογωᾶς- 

ῥῶκος οὖς φυλαοτω Φύλακος: μαιλάαγω μα λανξ ἀλη αν δὰ 

(ῶςῦ ὃ ὄξγφι Λανθρώπτως ἐχρύσοιν το ἢ ἐσ' ἀθωναοις, ̓  σγεγοῦς 

"δλίοντοισ σωζυσίν εἰσέρίσ ὄν τὸς εὔψω διικκοὺς ἡμῶν ὄντες. δι ηὸ 

οἴνῳ δὲ συυυϑέτως ἔξωθεν εὐ“Πι ες οὐνακῶς κα κεν. 

Ανακῶς ἐπέμελο κοὺ σύ ρον τιαμιενωσ' νὴ πσεφυλαίμφθμως 
εἶπαὸ Φὶ γδοικῖν εἰ σ' αὐθέϊαν ἐνελθείσής ὖσ' φυλαξ φύλακος 

᾿ Φύλευκοσ οὐππὸ Ὕ αν κίωτων οἷς φροντίδες εἰσὶ ὑπανκο 

ὧν «ὐπὸ δ (δὶ αἔγεείεο σ' δὲ ϑὐθείας, θα τήζετεοιέπε: δὰ τοὶ οἰππὸ 

ΤῊ ἐς δενσλοὺν υγόντων αὐ ρσεγικών, οὐ “πϑ Εἰ ὑσίρρημαι εἰ σ' 

ῶσ, ὅτι Ψ ἀπὸ οῦυ ἡ φύλαξ ἥ ἀρπυξὴ Η ἀγοξ γένεταε ἐ ἐπίο- 

προς ( 
ἄνα χώ, ὁ στὸ οἰγα Δίσκω ππεροί)φρεῦν, δ μιουῖνᾷ δὲ ηὦ γορϑώ, 

κοῦ δου τρέν 
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"οἷς δουποὶγοῦ' δξ ὦ ἐἐνοί κω μαι ξεν οὖν ἄλλον δ ση μαΐν4 ηδ ἀ 

θρὲν δέον ἢ χφμέριον ὑσδορὰ ἄ κεν. ἐξ οὗ οὺ ρῶμά ἀλώ, καὶ μετὸ 

77.) ςερητείοοῦ ἐἃ αζ,, ἀαλώ. “ου ηξς: ηὃ πὸ σέρυνθροι γμένε δύο," 

σκορπέζωμὴ “σλεοναομᾧ σρν ἀναλῶ.ὡς αὐτιοσ, δναῦτιθ. 

ἐκ δὲ τοῦ οἶνα Δ, πὸ ρα γον, δ κι! σπκω ἢ πᾷ ροὶ ηὐ ἄλισ,ἐπ' 
πίφξφεμα. 

Αγαϑη μέσει “πιὰ ρυὲ ηὃ οὐναϑυλω ἢ ποιρεὰ ηὃ ϑυόγλωο εἶ τὸν οῳλῳ- 

ποὺ 9α Λήσω. β 

Α͂ ναπνϑυσουσίν,πντω ὁ ον “πυϑύσω δι εἰναι πνϑ' σῷ “λίέομασ 

μῷῳ τῷ  ἰμα το πὸν μιξλλον τοῦ ἤξ: δ᾽ ὅτε ΚΡΊ οὐν ὀνεσώ τα ὧν γὸ 
λϑω, διϑαύῳ ἠὰ πρέχο 

Ανασκίῶει ἀνε οἰρίξω δ δια περσ δ," εἰνέρον πλιονασι- 
μῷῳτῶ σ᾿ ὁ (δ, δυτερ’ ζΘ,΄ ἐἀμεφο μίω, ἀνέίφρυ, ἀνάσα, 

β ἰναρα αϑῳ' 
Αναδιούμϑιυοσ. δέω, ἜΜ δεό μϑιυν('κατὸ σιρυουΐ ρεσίν,αγαι-- 

δου υϑρθ". Ἅ 

Αναροιχβϑν, οἐναῖ ρρι χω, ναι ρριχὸ ἐμ η ροίχαιον, εἰνηρρίχωον 'δῇ 

β μιν δὲ ηὺ εἰναι δῦ δο ϑϑ οὶ ηὃ ὕ δῶ ο, γιοῖς οἱ ον εἰ πρό γον οἐροί νης Τ᾿ 

χα ρσὶ μὴ γοἷσ' γρσὲ: ἄντ Λαιμδανόμϑμον, οὐν ἐἔνο! πρὸσ οὐ πρό- 

συίν Τίς: αὐ αλνιὦ οὖν ἐραιχνι αν, κα ἀνοιρρίχα δα ἡ 5! ρἵ 

οὐ ηὃ οἰκρωτηθίον, ἐκυτούπτου γένετο ἐδ ἀνερρι ἃ ϑχριοὺ 
ἀνα ρριχά θα. 
Αναόνεηο εἰππρνέποιὡασερσα ρα τ λυ σῶ. λιπσκένω, Δ ὁρμῷ, 

ὁρμοώνω: αὐφω ὑφαίνω οὕτω Ὕ πὸ ρα ηὃ αἰρνώ ὁ ἑποὰ νὸ 

ἀρν μι, ἐν οἰφναίΐνω. ΤΣ ἔνδειᾳ τῶ Ρ ἐναίνω. κἀν κένο μα. 

ὴ “πῶ ρα ηὃ μαμὸν ἰκαταφαντικον ἐπήρρημια, νακόμω. "ἡ μετοῦ 

»γ) σἐρητμκοῦ οἷ, σἐνοιόν ὧ"Ν τοῦ οι ηὰ οὐὐναϑ,οἰναόνω.γ οὐΐε ἐποά 

νῶ «οὐδὲ συΓκοιτο, Τίϑε μον. 

Ανέτο, τελάῇ τοι κ τοῦ ον. νοῦ σὺ μιογενηοσ' γὺ πραἤω κοὐ 

τπιλόω ποϑητρκὸν οὔνο μιοα «ηὃ ῬιῸν εὐζν ἐ τον. 

σα» 



ἀνέβη ἐκ 72 θργω ἄρηον θργνοῳ δυαλύσεὶ φλᾷ διφϑύήτν, 

ἔφα, ἐσργέν δ εἰνε ἐργε "ηὃ ἐκκώλνεν: 

Ανέσκλν παλλω ηὃ “φησὰ πούλλο μα, ἐπολλὸ μίωυ ἐπολλο, Ἴ 

“ποί )»λέστο" πρὸ συγκονπῇ. ΚΑ “κρὰ ἀνέ πολ 

Ανέδεντο' δ, δίσω δέδεκα, ἰδὲ δ μίρυ, ἐσὶ δεν. κρὸ σὺ γίκο Γῇ 

“γ) σὲ εἀνέδεντσ' 

Ανεωμϑῴοσ, οἴῳ οἱ ἤϑῳ. ᾧ ῳ χά, ᾧγμουν» μοὶ πλεονασμῷ ε οὐδε 
κασ ζωϊμοων:ὡς Φροῖο ἐωνημίν Ὁ». “πο ὧν συωϑέσεϊ εἴνγέω 

μο, δῥεωγιϑρον: 

Ανέραϑεν, οὐνε Τεινέ' λεϑῶ τὸ κωλύω θύω ἔσαϑε "δὰ αἰνέοι ϑέν- 

Ανέσοιν, Ἰξη μι δούτεροι θα ἐςην"ηὸ Ῥίον ΤΥ αληθιω τιϑᾷν, 

ἔφῆσειν: (ΞὮ κατὰ συγκοπσην αἰολικῶσ, ἔ σοῖν μιοὼ ἀνέσοι 

Ανεκτῶ μἶναι σεται ἀκ ΤΩ) ἀνέχου, ἀνέξω, ανείχρ »ἀνένγιμοι., αν - 
ξ.ὦ, οὖν θέν τον: "κρὸ οἰ αι ρέσει τὶ ͵ αἰνεκγέσυοὺ εἐνεἰμ τού. 

Αἰνήνητοί, οἰγοόγορ, ἀγανο ὃ ζ" ἡ ἡνμνρὸ ἕξ ἡνανοί μέωυ: "ηὃ 

υἱ ποτοιχ τικόν. ἴον αἰνύνω μον παθητινὶ. ὁκανὼν κπῶν ἩΔΕΙ͂ 

κὸν ἢ  μέσλί ον ἐπὶ πρώτου. προσώτρυ κγὸ μὶ ΠκΚλέχΊκον τρίπον 

πίω ἰσα τίω εἰς μια μοὶ ἂν" Τῇ ποραληγόν δ προςλα μδεώμον 

ηὸ ὥμέγε, πριν παϑατηκὸν “σοι . 

Ανῆϑῳ, ἴῃ μι ἡσῶ, ῷ,“" ἧκα κοῦ αἰνῆκα. σεσήμει τοῦ ηὃ 

ἔϑηκα,, ἀκοῦς ὡν ἊΨ ληθμυτηλδί "ὦ πραῖτον ἀνήκει μϑῳ- 

συγχοῖτν ανηρϑῳ, ἡ ὁ ; δυυτεροδ' εἰσρφυς αἰνὴν,ηὁ παλυθυυτε-- 

κὸν ανημδῳ: 

᾿ Ανήν, μιλί Ορόν ὕτανον ἀνήᾳ, ἀμίεμι ο ̓ δούπεροσ οἰδριςος 

οἰνὴν. ἡ “μέγ κῃ «ἀν εἰς ἀνένηος: ηὃ ὑποταῖκ τκον, ἐάν οἰγώ. ηἢ τρί 

“""ν ΓΝ ΕΥΕ πλιοχαμῷ ἐλ ̓  αἰνή» 

Ανολλίζω,ὶ αὶ οἰν ἔχω “παρὰ τὸ, ὁλλος- τοῦ πο ποὶ ρῶὼ τὸ ἐλὼ πὸ 
συςρίφω. 

Α͂ γαφοῖσ, καὶ οἷν σοί ς: ἀνοισοίν τὰς, μοὶ ἀνροίντες: 

Αγωτε τὸ ϑύ μιοῖ νἱνωργῷ  σνφυγίας πρώτης δ ἝΝ ὅτρι ἀπωμλῥων. 



1ὃ 

γένετο δὲ π᾿ ̓  ηὃ ἄνα ὃ ἐγκελίνηματεκον ἐπίρρημα, ̓  “ποῦ 

ρα ηὸ ἐγ, γε, οἰγώωτᾷ, κοὺ αἰνωτὰ Ἢ ἐγίικουσισ δῦ ἀγ8- 
μϑῳ τι καῖ Φίρολδμ. ἀνωγῶ οὖν ὃ “στὸ ράτοι τη κὸσ ἠναῦ)ϑν! . 

τὸ τρίτον, ἐνώγά «ὁ ἀῤθισυσ, ἐνώγησοι. ὁ δϑιώτερος ἀοριςῦσ' 
ἄνωγον, ἤνω)ε' 'κωτοὺ συςῦ Δύω ἰωνικίω ἄνωγεν 

Ανω γι ν ἐνεσώ γοσ' κοὺ παρα τοῦτηχοῦ πέρα τὸ ἀνωγῶ ἈΑΙ Η 

(μι. "τὸ προςτοῦκ τὴκὸν ἀνωώγηϑέ: τροητῇ οὖν στοῦ εἰσ' χ' 

κα συ γίκοπαοί, ἐνωλθι" 

Ανα πέμι πο ζεῶμέ ποανολαιμβ αν εῶρη ἡ ἢ Σ ἀναλειϑβλι κυ “ όμπη ἢ 

Αἰνδ ρουσὲν αἀνώρμησέν, ἐνεσή, ὅν ὸ ορῶ ηὸ δεγείρομαι: οὗ δ ἐξ 

Ἂ αἰολικῶσ ὀρσω: Οτον ὄρσεο λαό με δὸν ΤΙοι δι: 12. ηὸ ἐρω εἶνε 

τοία Ἰκ οὶ τοῦ πο ραγώ την ὀρύω ,κρὼ πσλεομοισμιῷ πον" δ ὀρούω "δ 
ῥξς. ἐρούσω' ὃ ἀόριφοσ, ὄ ρουσεί, “ποιη γίεώς. “μοὺς ὧν σιιυϑίσει 

ανόρουσοι, οἱ Ὁ ἑωνόγ' σεμρουρλορβδῥῃσ ποιοῦσι ηοἷν ὁνεςῶ οί 

"οὐσ' πα ρῳ χυυϑρουδ' 

Αντικρὺ ηὃ ὀξψαμτίας: πωρὰ δ ἀντὶ προϑεσίν, διὸ κα ρα δ 

πικαρυσ οὶ μα α στιν ον, (κοὐ τοῦ συ γκοσστ 

Αντχέ πῶλος ὁ ἐναντίος ἡ ὁ ΧΙ πο λαίων κα ̓ καὶ τὸ πρόλον "πῇ 

δέ χλήρον ἔναντεῦ μδρ Ὁ». 

Ανγμφολῇσοιε, οὐ ποτῶν ΤῊ σοι μεέτοσρειν' “μολῶ οὐ ἔρλθμα μολέ-- 

δῷς μὸ λυ σοῦε κοῦ- μέτο τῆ σ' αντὶ, ἀμτεέμο Λῆστια: κοὸ τροπτῇ 

χοῦ! μὲ εἰς μ᾽, οὐνχρθο ΛΗ σι . σΉ μουὴν4 δὲ κοὰ ηὐ ἐκε δύω ποὼ δου 

σω πτὸ " "σὰ γέν τοῦ πῶ ριὰ τὸ ροαίλλ κρὼ τί ὧν τῇ πρόϑεσίν ἡ 
μοῦ λον πρὶ ρα ηὸ ὁῤ τί φ' ἐξωϑεν δὲ κλίνετο, ἔπει δὲ ηούσγον 

τὸ αὐπλῆν, οὐκ δ: θηγο δ: 

Αντῶ ὠασέρ ὐπὸ τῷ ὠκέα )γόνετοῦι ὦκα. καὶ κρατοο, κρετο 

κρὰ χοῦν πριιδασμὸν κα ρτοῦ" Ὕ σριφέοι, σοίῷφω οὕτως .] αν- 

χία. οἷον ἀντία ἐἰλεξανοίροιο ϑεεὲ κα τέϑηκε φέρουσαι. Ἢ τὰ 

συγκοσπσὴν εἴν το ἢ παρὰ ηὃ εν τῷ κεν του ὡς ἠρεμῶμ ρέμα" ν᾽ 

σέγῶ «σίπε: 
σον 3ὲ 



Ανωϊοὶ ἀπροςδοκύπωσ πωρὰ πὸ ἴω, ΩΣ κρὼ ὀΐω λέγεται, 

δϊοθινον ϑαμίεώλ (α ἐΐσοιπτο ϑφὸν εἶν αν ε7)γόνετο (152, οὐ π 

κτοέσει π δείςῶ, οἱ οἱ Ὕ ἐνστιυϑέσει ἀνω 57 ἐκ )γοὺ δίῳ τὰ 

οὖς ̓ ἀνα ίσοσ κα σκτοσέν: ̓  ἐκηοῦ ὠΐσμιο ωἷς: ἊΝ οἰνωΐ ον ΐ 

νἵλν με τε "δ ὡς κεκν ισοῦ κυλίς} ἱαταίευλιοή: 

να ἀλλᾶνα εἰ μυχι μον οἱ γεν ὀἐπῇ εἦάι εὐ χααεῖν, ἀπ ἀ (ι.-- 

γα φηϑη δ Αν ἡ ; αίξισ, ἀππεασοί Ἅ9Ή,, οὐίι. ὅξεν ἀπσοκοππὶ ἃ ἐπὶ ὟΝ 

ποιούτω 5. 

Ανέτο; τέλῴου τοῦ! ἐκ τον « νω ηου! σἡ μοίνονς ηὸ πραἥω καρ 

πελφω τὸ πσαθητιίκον ἃ ἄγοι μα. ηὸ πρίν, ἀνετα: 

Ανέλίνυον ἐρδγόῖο μι εἰνασποόῦο μα, πὰ ρα ηὸ εἰ λῶ- ἵνῃ ηὸ ἐν οὐὐ 

τῷ εἰλη δ, εἰ λῶ εἰλίνω. ἐλίγω νὴ ἐλινύω ἐσσὶ ηὃ ῥέμα, ΡΟΝ 

δΉ μοιήνᾳν τίω λέξιν τὸ Ξραῖῖοῦ 4ν, γα τι βομτοῦς, ἢ ἐἰχφονιζοντοις 

ἐλίγυον δέδιρον, ἀνεορέφονηο, πῤιεφῴονη! αήρηοῦ λίνου ἐ -- 

ΠῚ δα ρον δενελίψνον κὐϑι ἀμώνακαΝ ι 

Ανηρβάγω κανγονιδον ἀναρίω, ἀνα ρῶ ὃ ΑΕ αἰγαιρήσω δ κΝ 

δἰνερικα, ὃ πὸ θη Τρκος ἀρήρημοι, 0 ΧΟ οἰνηρή μίω, οἰνη ρη- 

σὺ,ὸν ἡ ργ6' δΧ ω προς τοεχ τρκν ἀῤαρησο,δᾷ ηρηϑων 

Αν δ» οἰ πὸ γύ ἐριε δῶν δυο εσεὶ ἔῳ γε μ᾽ με τοῦ Τῆς εἶνα 700 

ϑέσεωσ ἀνοζφργε,ἀρ ῥεῖ: 

Αναξ,ἄνακιυτοσ, ἄν αἰ τί: ὀμσπλέονκομεῦ κέ τοῦ ὸ Υ̓ ὡς καὶ ἀλλ΄ 

λαλοῦ Φαλνετοι ὡρακλείδεις δωλὼν εἰ σε ὅτι κύ πρίοι δι αι 

κοι πα ρἐντιϑύασί ἐύμασι ἃ ὀνομάσίτὸτ' “τὴν πόλιν πτόλιν 
λέωυσί. Δ ηὧν σχολείιον »ππόλε μον, δ οὐὐ τοι ΥᾺ ἐν τῷ ἀἁ ὌΝ 

Ὗ γυϊκηὐσ κρὺ ἔνα! ἃ ἀν οἰνυ χω οϑὲμ ποὺ ἀννπτοσ κυρίωσ Δ 
αὐτῳ' αῤύω, ὠρύτω" 

Αναδαν ,ὅ Τῷ νὴ ἐνώγεαϑονὸ ἐκγρὺ Ο λυμδμοσ ἀνα πλίφ, ὃ ηὃ 
κἰνοί σελ κα τοσλίᾳν τί ") ) ἰκωτώγεϑαε: ως ἄνω γὴσ κάμες 

γου,ιρὦ ὅ τως εἰναιβαένο μδῳ ον γον πρλεομϑρου ὑδοτυσ δγ οὶ, ηὸ 
ὑψοῦ κέα30: 



' β ᾿ 
Ανακ λίνα δεν οἰνοῖ 3 ἐπεὶ κλῖνον ηὁ χλῶσοιν 7ξΙν. 

: Ανσδν 4ν οἰ Ἴ “75 δὼ γένετοοι κεϑῦ μοι ὅγη τα 72) λοαίβω λα 

᾿. βαίνω δι ΗΝ ὁ ὁμοίων, οὗ δὰ ἀῶ χρη σὶς δι “ν ο Ο μή ̓ρῳ ὠ γῳ' 

εἶσι δἼκ ρα μα 38: οἐπεμω σους 

Ανωνεϑα,. ταυτὸν ὅ: τῷ μὴ αἰνείνιβγουν στιυκανεῖν συγκα“ 

χορ τί ϑειϑασ" ̓ πρώ ὺ ἐδ ΞἘρη Τρ νὴ οὸν αἶνον ὃ δᾳλοῖ σίωυ - 

κα τοϑέσέν 69ἐν συ αὐνεδίς: 

Ανήηναϑοώ δωλοῖ μϑ ηὃ ἀρνήσω ϑα. γένετο δὲ εἰ τὸ “τῷ ἀναΐνω. 

οὐ γὸ δὲ χα μϑρτίνασ, ἀπὸ πον ἃ Ξεριτκ χορὸ ηοὐ γαὶ ἵνα εἰη 
οἰναύνειϑαρ, πὸ μὴ διὰ σου ναῖε ἐπιρρύμανος, (μι το τίϑι 

κατα δὲ ὑτέρουσ ἀητὸ “τῆς εὥφερίσεως κρὼ “τοῦ αν» 0 ΠΕ; 

τίω συγκα τοίϑεέσι 

Αξετι αὶ ον 7} “Τῶῦ εἰτοέτε τί, οἷον ἀξιτε: ὃ ) πριαἱ μοιοδίονδφρῦ βίοι 

πρὸ μιν μιιὺ ηὸσ' ὁ ἄξω ἐξ ὮΣ ,εὐνε ρα μϑῳ ἐς ἐλ δύσθς, ὡς (ὁ ὥσες 

βύσων πα ρωτουτικος͵ ἐκ τὸ βήσω, ἐνεσὼσ ρβήσω "δὲ βισο μα. 

νὰ ως ῥὀνίω, νίσω ἐγεσῶσιοι ον κάνη " ἼΗ  ἐμεφελῇ τῆ νέσᾳ τοῦ! δ 

Ἢ »ῦ ἐκό τὶ οὕπως ἀξετε ἀντι ποῦ ἄγετε: 

Αξον ἃ ἄγω κλκω, ΑΕΓ εἔϑω, ἴξα: «κρὰ γὸ προφττεκ πῖκὸν ἀξον. 

Αι δὸς αἀϑέρϑραι. “προκαταρ χε, βόλια. "ηὸ οἐἰείοϊω, ἐφαρὸν δὲ, ὕ 

7 (ϑοὶ ἐλουσίν οἱ πο ητο πο ρα τηϑέναι το ὀνὸ μετα γοῖσ' οἰς 

φῦ; πετθνάσί Υ γδλις “σεῦ αισουμοΐχον ἐμοί χον " βῦς βου 

κολέεσικέμ ἅ τῶ καὶ ἐν ταῦ 95, οἐοι δὸς ἀφ) ϑμα. εἰεἰ εἶδυ εἰοι-- 

δὸ δ "οἱ πὸ τούτου “οἷ "29 εἶοι δῷ θη αυίοον οἷοι δσιΧ, κεῖνο μϑὼ 

δ ὑσιθετιίεόν - τοῦτο δι ἐπιχρά μιμιοιγοσ, ἐπε δὰ ππιέ πί-- 
νσονϑὲ σευ, οι Φὴν “τὸ αείσο γενόμϑρον ἀόω. "οὕτω κρὸς ηὃ 

ορζοι διὸ σ’, ῳδοσικαὺ εἰν δα: ῳδι. εἰσσυχούσον, “Ἰὸ οἰοι δι] ἶτοι 

υὖσ' ηὐ κνήϑῳ, ἐεγηϑ7ω - εὐ τῶ, οὐ πιῶ. μείω, μφδγῶ. οὕτως εἰεί -- 

εἶτο οὐον δὰ, εὐοι δ): ὀμβῤ, ἡ διζν δον ἀοιδεισσῦ τα κριλῇ ἐξὸν ἐῆρι 

.»., λορϑμα χυσεύν κύρκιδῷ φανεν. (Δκαλὸν οἰδΊδεζει. σέ’ σο! ἡ 
κί ὅν αὐλο πο ροίγωγϑν δγοὶ Φ 1 μμοσ ηὃ κοι δὺ μϑ.ηὸ ὃ αά4δὲ μη, ἡ ἡ 

σον 11 



χρκὴ παρα ηφτὴ ἐσορικ σα λείε οσ. Ὦ » λακωμικόν βημ 

εἰείδιν.-- ̓ ̓ αείδενττ μιὴδ' ἐμά εἰδιάν οἰ σέρυκε, Καυτε ὁ δὲ ηὸν ἐψε 

ξὥτα τὸ εἰς ν΄ Αόγόντοι, οὐπποιὅ σι παραγωγὴν εἶξο ρλεῖς- 

; ἤουσατα ὁασουδεῖθ’ διρηϑὸς δι δύ χαι δασῖς αρήγων. 

Α΄ σὰ μεέΐρετοία απσοκεχύθισοο ἐ (Κ 75) μείρω ηὃ μερίζω Δ μετοὶ 

“ΤΩ ἃ ἐ“πετο ΠΤ} νὐ μείρω: δι στυυϑέσει ν αἰ ποῦ μείρω:. 

Α σύκταγ (τῷ ηδ Φοννω, πδραἴγώλϑν, κτή μι κτο μον. ἐκτα- 

μίω ἔκτοσο, ζετο, ῳ οἰπέκτα" 

Απιμυθεόμίω, ἀππηγόρδυον, ἐκωλύον: μυϑέω, μυϑωῦ. 

Απεμόρξαγ ἐκ τῶ εὐμέ Δ. οἐμέλξω,μελξα ἐμέλξαι να 
πῇ Τρ τ εἰσ θνδν ῬΌᾺ εἰσ α΄ εοὐνητε μὸ ρξα: 

Αἰ περύπαζον, “ὐπτὼ ντυππίζω. ὡσ κυπτώ, κυ πτοφω. εἰ ολᾷ 
Κι τ "ἡ πλεονααμῷ »ν μὲ -συσα ἴω, ώ εἰ“πίσυ ππαζον: 

Απτεβήσαῃ», βῶ, δι μι δησω. ἔτος μετοίϊε τοῦ εἰς ἐνιςῶτα,βήσω, βή 

σϑμῶω τρησῦ ̓ μίω, ἐφησωσπτο σὰ οἰπερήσεηο. 

Απέκτονε, κτείνω τενῶ ὁδϑστερος Εν ἜΣΤΕ Π ΚΑΤΑ ΑΣ 

ἜΣ δὰ οἰπσέκ τονέν: 

Αἰ σέλθητον, ,ἀπέχθω, οὐκ  Δθον' ἐάν ἀπσέλθω μα. ἐδὼ οἰπέλθῃ, Ἵ 

ον οὐ “πὸ ΧθΗΤρίσ". Ι 

Απέφϑηϑον, οπὸ τὸ φϑήϑω, ὁ ἀπὴ4 ἐφϑηϑον, κοὸὺ οἱ - 
“πίφϑιϑνν: 

Απικαίνυτο, ἰκαίνω καῖν ὕορ: καύψυ μι" καύνν μα, εἔρα 
γυ μίω, ὑκαάνυσο εὐκοαύμυνο, οἰ σεικοόν το" υἷσ δρω, ὄρνω, 

ὄρννω ὀφνυ μα 

Α͂ πέση Ῥύτων, κοὸ οἱ σέςη Ῥυύφυν: ὟΝ ἀπέςη οἱ τὸ Ῥύτων. οἷος 

οἱ σύρη μέ δῆνῃ οἱ τὸ ἀϑηνῶν δι ὠσεοη βοικ ἀϑηνῳν. Δμεσημ 

βοίασ τούτου ἀφιρήίκασιβ: 

Α͂ περουκό Ἅνστι ποὶ ρα ἀλγμων λῶ : »ύφ παρὰ η βουχο λθ΄" 

σοῦ τὸ πωρα “τὸ δοὺς κοὼ Τῷ ἰεον ὦ ὃ ̓δῇ μον 4 ηὸ ἐγφτῶ. “σή! 

μιαήνά δὲ ἡ αἰποπλάνῶ-. 

} 
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᾿Απίδον, κανόν!σον Μέσ μι, ὁ δώσω, ὁ δύσερος, ΟΝ, σον». 

ἐζᾳ ποθητιχὸς ἐδό μην. κὰ δόύτερον ἔδοσο (ἃ ἔδου, καὶ μι -- 
το ὁ (δι ἃ ΓΤ Ρ προϑέσεως εἰπσέσευ - 

Απενίζον»», ἤξενί νέ“πτῶ “7οῦ [ ΚΤ ρον δωκεν μΐνεται νίζω. 
οἱ καὶ δωθιξσ τοὶ εἰ εἰς πτῷ λή γὸν τοῦ ῥηματοῦ, πότι μϑ εἰςδυο α΄, 

ηρτι εἰς ζ΄" τρέπρυσιν τὸ 

Αι πσένφκασ « ἐνέγκω ἼΡΟΊΤΗ "Τῦ) γ᾽ εἰς ὀγείίεω ἀψάῴκα, ἐγφίι ασ' κοὶ 

εὐτσένφκασε. 

Α ἰπεχθόρω, ἐχβαΐρω ,ἰκϑαρῶ, ὄλθηρα, ἐὰν ἰκλϑήρω, κοὸ ἐπ 
πίχθήρωῳ" 

Απσημνατο, θήρα εἰνανῷ, ἤνηναι, ἐνηνοί μέν, ἐνήνατο, (Δ 

οἱ“σηνήνα Το. 

Α΄“ πῆρ οὐ τὸ “70) εἴω πὸ πορθνομα, 0 ἃ πϑ δια ξυδεου νυ σε!, 

δι Ῥο τί "τῶ τ εἰσ' ἢ ἠα γὸ τληθιυ τῆκὸν ἠαικς νἡ συ[κοτί;, ἡμϑῳ- 

δι οὐσσὴ δ (Δ προόίμϑῳ, οἷον, προημϑῳ ΤΉ ἢ ὁτλῃ" αὶ δέυπερλησε 

ὡ εὐπσῆτε: ὅν Του τοῦ βεβυλώμδροι απὸ τ ἐκλθρῶν οἱσσὴ Ὧ": 

ύγου “τῶ ἠακ,ὁ ἀπὸ ἦφγ. δξ ὃ οὐ ἀπσηφ, ὄβηφν, πο ρηφν. "τὸ 

ἐν τον Ἢ Ῥλιθιωπηνα φσαν φυσυςολῇ ,ἤεσοιν. (ἃ οὐπσυέσοιρ ὄν 

ὅξηεσοιν, οὕτω μοὰ γὁ εἰωϑέσοιν οὐ ηϑέσοίν ἰωμνεπῶσοη δὲ ἔομϑῳ 

“πωρατωτεκοό ὃ ἐχ ἈΟ ΩΝ 

Α͂ ᾿ πη θεγο ἐμισεληο, ἔχυ ἔχω, ἐλβομιαυ,ἤ βέγο οὶ αἰπύ γθεηο. 

Ατίωύνκν, ὅλη ἐπίῤῥημα κατα φά σέως να "οὐ ὁ αὐτὴν κτ 

μῦς νοόνω,κρὰ μετοὶ “χ) Ξερητικῦ οζ, ανοάνω " οὐ ποῦ ρν ὃ μα, "ἢ 

0 ΚΝ ἐνῳγατικὸς ἢ ἡψαν οὐ ,μιοὦ ὁ μέδοσ' ἐνηναί μίω ,ἀνήναντο, 

" μέτα φἔιὶ ἀπαῦ προϑέσεωσ ἀσση γα. 

Αποφθίμϑῳ Ὁ», φϑέω, φϑόσω. ηὦ ποθ ΤΙΚῸν φϑίομαι 4 ϑήμέ 
νχατὰ συγκοπίω, «οὖ αἰποφϑέμϑῳ Θ᾽. 

Α΄ποδλυζω, οὐ πσεμοϑ.ηὺ ὀλύζω, ἐκ, “τὸ βαλλω, λω,δλὺυ δ. 

Απόφσιν, οἰπένιξε, δγεφθφριν,ἰ ἐφω τὸ Φθείρω ὁ ΟΣ φῶ ας 

ολικός, ἐῤσῶ ΟΝ Γ ἕρσοι, ῥσοις, ἐρσῷ μρὸ θέλε τη ' 

ς } 111} 



Απο μενήσοις μανίω, μιηνίσω, ἦμεν σδί μανίσοις, εἱ Τὸ “7χ) μὴν δι 

Α»λοὔω οὐ ϑέλω πο ροζγω γὸν λαῦ ὦ ὡσ χω, γον ὼ κω. 

νὰ, οὀπολαῦῳ . 

Δ» (ϑεν ἐμὲ σὰ ἕ ΠΩ πρόσοννο ἀν ὼ 0 Φὰ 9τν ἀἶε 

κῶς, ἐ μίϑεν. σεϑεν ἰϑὲν ἐπε: οὐ 9εν ἐξὲ μιρείων» 

Αὐσολυμαήνειϑε, λύμάτο τοῦ καϑοίρσίο οἷ μὴ ουὐ ηὸ Σ ρὕπος 

“ὅϑα τὸ λυμοιῖῃ τὸ ὑτρκεῖ μὴ ἀπὸ θυ 3 λύμα, λυ μοόνω, Δα. 

γρλνμ Φύσει )50) ὑδῶς φὶ θαλάσσης καθαρ τικόν 3, Θ πὸ 

περι Πώμοατα εἰς τίω εἰπεριῆον ϑεζλοι ἀστῶν ρα λλετοῦ: "ὃ ὃ λυ 

μῷ ἐκ 75) ἐυῆῳ,αἰολικοσ ῥύοτω. ἐρυμαρφῦμα, μὰ λύ μα 

ἀποφαϑι φημὶ ηὸ λέγω, φήσω. έφεκα, πέφα μου ς φε- 

μίω͵ ἐφάσο. ἐφ 4’ "ἐκ δὲ τῷ ἔφ ασο προς ταις ΤΙκὸν, Φαου 

φάϑω, φαιϑεμοὼ οἱσοφαιϑι» ᾿ 

Απολυσε!, ἀπο χυθίσει, οὐ-ποσγῳ 4. ἔχ ξ ρον: φλῷ. λέσω. μεταθωλ 
λομδῥου εἰσ ἐγερώτον 72 δόυτέ ρῦ μέλλονσυσ, ἜΣ αἰτρλύσω, (δὶ 

οὐποχυθιαμον δηλούσηε: 

Αππύσελι, εἰπολλάοτον οἰναυχῳ ρᾷ σίχυ ζοελον ἐσέλεῖ ἀσαιιηὺ 

προς τοιιατη κὸν σῖλᾳ, κὰν οἰποςηλᾷ' 

Α ποκαΐνυ μαννικῶ οἐηρ του καΐμω,ηὸ Φονϑω, καίνύω, καί νυ 
ἐκαλ. "κρὗ οἀπτοίι ἔγυ μαι “μέτοςβ ορεκη ἡλέξισι ̓: πρὶ ρα ἢ σὐνυ“ 

με τὸ καμίβαίνω . αὔνιω τοῦ κοὐ ἐμρτλθρ ο ἢ ἀθ μον οἱ 
νεκων τίσ. 

Αν»φϑέϑω, φϑέω, φϑίσω, ἐφϑικά, ἐφθι μια, ἐπ “αἰω, ἐφθισο: 

"δὴ προτοῦ κὸν, φθίσω, φθιϑω. “πρὸ οἰ πρῷϑι ὅϑω. 

ἁπώνωπσ ,(7Ρ μϑὸ ὀνῶ ὀγήσω, οὖνησσι κὖνησος κίων ὠνάμίωνκα 

Το ὁ σὺ γίκ “στὸν ὦ ὠνω ὧν αὐτὸ Ἀρὼ οἰππώναιτο, ἢ ὄνε μι ἰσυζυτίας 
δυ τέρας ΠΝ πτριασωμδμων, ὡς ἐφ μιιπὸ παϑητηχον ὀνευμα: 

[) χοῦς ὠναμίω, ὠνασο ὠναν, κοὰ σιυυϑέσεν, ἀπώνετο: 

ἃ ποανόυϑεν ἀνὶυ,ον υϑέν καὺ οὐ“σαμίυθέ 

Απὸ τερθέν ἀτεθιν μισὰ χυθλτ"οἷηρ “οὐ ἀτερ ἐπιῤρώμαγος, ἄτερ 
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ϑιν, ἀπέ τερϑεν. 

Ανρήϊϑω ἃ ἀτρ “τῷ “πέτω “πετύωϑι Ὁ συγκοπτῇ, ἜΠΟΣ 

Απέχ» σημιοόνᾳ ηὸ εἰρκει πὸ ΜΝ χώρ ἡμιαρς “ΤΟ σηιμαιένονηκο' 
ὃν παρα, γήνετοι χα: χ ἧς: Χησί Ν και τοῦ οἰγρκοσσήν, χδ' οὐ 

γα" παννύχιον Ιὔδιειν "ὐὼ σίκυθεσει αηί ὮΩ 

ἀπύραι αῷεκ» ἰκϑινος ὅν αὐφὼ ὸ ρἰτρλούω οὐὐ οὐ σω ἠύ ρησοι 

ὁ αὐρήσοισενὴ κατοῦ συγκοπὴν σφεῖς “προτοῦ Τὸ ἃ εἰς ὃ μρὼ ῷ 

σειυθέ σε ἀπούρει, οἱ δὲ  οὐπὸ μιετορζο ράς απ εἰπφυασών τω (ς: 

γὺσ ὸ ῥους τῶν εηρουρέσοις (Δὲν συγκοπῇ οἰπποῦ ρας: 

ἀπερικότα, ἐκ τόκῳ οὐ ὁμοι ὦ: 

Αἰ περωήσεθαν, δι Δύσιν “ποιήσεϊας: «οἱ τὸ χρῇ φωΐ σον “τὶ ρὰὰ 

φδέρωώ φωέσω. 

Α͂ σέσ-, ἀπερολον- δυὰ Ἵ:2 ; προδλξν τ), “πᾶν Ρ ἡμια εἰς εἶν λίγ. Ε 

χΜύνῳβραχῇ πἰϑαλήγει, αἰ πλοῦν! ἢ σιυθέρν: ὁ δὲ: Ῥ' ἥμαι δισυλ 

Μμεῶιοον, νφο ξύνεταε: εἰ Υ̓Ὰ » σιοριίεον ὦ ει" “προπτεοι ασε Ἴ δμα- 

κρασ φοσς, ὁϑέν ηὸ μδ ἀ“πέσοιν, βύτὸ τὸ τελὺς ἔχει τὴν ἐξει- 

ανογὸ δὲ οὐ πεῖσον, οὐκ ἐτινν 

Ατρσρελήε μέλοι ἡσρέα: ἀγρσζαλάε τέγοιο, οἷον εἰποσφ αληναι ῶ 

ἐζποτυ ἌΝ Πρ ἡ σῊ! “Τῦ) ἀργϑυ: σφαλίῳ ἐσ λονσὺ ἰσῴαλα, ̓ μα 

"5 Χϑ ὀσρηλαις 12 σρήλανηρτιηὸ ὑκτκ σφρίλομ στβ λυίής. στδυ 

Ἄρα, ρίρ σφυλφεν: ὁ οὕτως, στράλλω σζῥει λῶ ἐσῶνλα, ἰωνϊκωσ, 

σρέλει α"αἰνπὸ » Φὰ ἐνεργατιίεων ὁθιστίςὧν πρώτων ἄσο, 
φῶὼν οἱ Ἰωνεσ' προσύδῳ τῆσ  δεφϑογγουνκοὸ συφστλὴ τῆς οέρχου 
σῆς δον ἰκτκον ποιοῦ σίνἐτυψα, τύ 4α ἀσφρηλα, στ ήλ4α. 

δι σγδή Ἀειειισὺς οὐ ηρστοή λήεν. 

Α΄ ποϑοέξρ- ἰμανόνι σον - γρίχυ ὁ ΓῸΣ ϑριξω.κοὼ ὁ ΩΔ' ΑΕ 

πρώ τοσ θρέξομιαι βρέξῃ ϑρε ξετορε"κρὼ μετα (δὶ «οὐ προθίσς 

ως οἰτρθρίξν.. 

πὸ Ὁ Φ να 'κανον ἴσον μἀπτοφαόνω, οὐ ὃ [πὴ εὐ πποφανῶ ὁ Θ" 

φέφινα' δὰ ηὸ οἱ ποὸρί μῷκ τον ρφήνχϑ ; 



ἁτποκε, ὀψοντοισκα μόνιδον, ἀποίκἐἥω ὁ Ὁ ΑΕ αἰποκοζω, Ὗ 

τὸς ̓ὠποκίκοφαιὸ “σαθητίκος ἀπποκίκο μεμα, ὁ ΧΩ ξ 

οὐ“ποκυκὸ ὅρμων . ; ᾿ 

Α΄ππη λλαγην" πκανόν σον ,οἰπτα λλ α΄“ Πω.ὁ αὔλων ἀποιλλοίξω, Γ᾿ 

Οἰςῦσ ἰτήλλαξα, ̓  δα τερισ οἰσσή γλα)9' ο “σιιθητιίεῦσ', 

οἰσσε)λάγεν: 

Αἰπατὶ ὠρέαθφ. “κανὸν ἵσὸν αἰφορέωα!ω ρῶ, δ μέλλων αὐωρήσω" 

ἢ πα ῥοικεί δι οσ' μωρηκά. ὁ “ποθ 2 ἐὐρσν ψώρμμιοι βωρησοι! 

ῥώρητοι, 6Χ τὸ ἀπουρέμῷ ατον βω ρεῖ αϑε: "ὰ εἰπτμωρει δ. 

Απαοϑέῶν οοὐπορ αλλέν, δ)α τὶ μὴ ἰμ ἀ“πύϑεϑι, “αὐῖνο πα ρίμ. 

φΦβν. ιΦυλοιῆει ηὸν ἰδγον ,πῦγον: 

Ατγναία το. καμόμῖσον, ὀνκὼ γώ ηὃ ὠὐφελῶ συζυγίας λυτίς 

ρασ τσεθιασπωμδιμων. ὁ ἀμάλλωον, ὀνήσω- δ αὐ θςος ὠνησεαι, Ἶ 

μα χῇ δώνησοια τοῦ ΘΟ 'σαινηρε: Ὕ μα τικομ ὀνήσει μ): ῷ κατοῦ 

συ γίκοπαιν ὀνααμῖ "Κοὸ ῥετοῖ δι ἃ απὸ προθέσεως, θνκατα συγ 

(ι“πὴν, οἰπσύνομεμι. ΤῸ τὸ Ῥίηον πρόσωτον ταθη Τὴ κὸν "" “τλὴ 

θυν τίκοον ὀναιντῦ κοὰ ων κῶσ κατα τροσσημ ΤΟΥ͂ εἰσ ἃ ὑπ 

νΏΤΟΝ οὐ εἰ “Τ. 

Αππύρον. κανόνῖ σον ἔχω ὀμίλλων ἐξω. ὁ δευπεροσι οἰορῖςτο, (εν: 
ὁ μέσοι ἐλόμν' ἐφον, μον ηὃ τἰλόγου πλκόναθ κ᾽ Μαγοῦ . Φὰ εἴ .- 

“πὸ ̓προθὲ σφῶϊ αἰηέλου: 

Αποκρυ, ἄγω ΤῊ οὐγϑογριήγ ῥα ἦξαν "το ἀκηὸν ὄγομει δια 

πὸ χούηου α΄ σπκκηο οὐπικτω ἑῆμα" 

Αποήζα μϑωις Ἰήκμαι ἐνεςωῶσ.ϊ “μεν παρατατίκὸν, ἡ] ησο- 

ΠΥ μέλι ων. {“] εν κορήςος δίυτε ροσι μέσος, ἐ 7] "Ἢ . αὐφ᾽ οὗ 

μεηοχρ, “|α μενος: 

Αποῦ ρασ' αἰπονοἰζωένεσως οἰντὶ εἐφορΐζω οὖ οὐὐο Τρ ΤΩ . οἱ -- 
ΥΩ  ῥι κα οὐ ἽΓΟ προϑέσεως, μ᾽ ον δροσ' τὸ δροθέσιον ὃ δὰ συνομε 

κω, εἰ τρολαὶ 'βρι ηὁ ἐμ ουται. ̓ὥὦσν Εὐκηλυσ, οἰσασὸ Κρὰ 

ἐκη λον ὁ ἡσυνχοσ' . . Αἰλλων οἰ“ πουρίσω, ἀρρίςος ἀπου ρισοι, οἰ φῇ 

ΞΕ 
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μυτο β οὐ πουθέσοις ΑΚ συγκοπσηὴν. ἀπούρας: 
Α͂ περείσέο, "δον κοζτος ὁ μεετοέθε έν αἰ πεῖν εὐπεΊρε σία: οι λοὸμ- 

πρά. Ν ὡς ὁ μῆροσ ρα, ἀελαά. πρὸς “(πὴ αἰπτφρείσειεν δύτος λο 

γιοῦ," "ἡ αὐγωσ' καὶ οὐ γον “Τὸ Μόψον, ἀλλὰ ΔΑ 75) εἰπτο λώνος 

φέ φξ μία, 
ἀπιϑών, ἀεὶ πρὸς τονε λρχφυται δε οὶ “Ἀγή ῃ ως οἱπὸ ΤΩ “2 

ϑω  διυ τέρου μέλλοντος γανο κϑνον, πῶὼρ᾽ ἡμῖν δὲ σὺ Λφθόήυ 

ἡ Χ Φεται «κ 12) οἱπε2θὴσ' ὁνο μοι, κα ϑοὶ μοὸ ηὸ εἐφφσῷ ρ'η 

μακέκπτου αἰ φήδές: 

Ανρλε θεν. μήτ᾽ ἔρον κὐ ρέϊθε μήτ ἐμρυνὴ λψηὸ 12 τί σεκοι-- 
μηθη - ̓ὔδε ρῆμα εδρέϑω τὸ κοιμῶ (ζ- ἐβ΄. Ω," ζσίροιθομ (Δὸν 

ὑπερεϊραηκῷ ου 7 αἰ ρθον. κοῦ ὁ ἕξ ΙΕ ̓σιερθωῦ, (Δ ἀικώς 

ἐδεέρϑ'ν, Δο μέλλων δϑουτέροτ, δαφθώ. "ὃ ἐπα ρί μῷ κῃ, δι ῥ' 

ϑεῖν καὶ τοὶ λυτίφρεισί. οἴρῳρ γ,ρὺ ἰνέρχ οὗ πρὶ βοΐ, γι. 

ὁ ,3ω οὐ δὴ κοι μωρμϑροι οὐδὲν ἐνερεουσι: ισίύρυ το ἀσύτοτι γὸ οἱρὼ 

(με το ε δογικῖσ: 

Ατονίζιαθς ὁ 0 Δ ήεθα λέγετα, αἷς δωλοῖ ηὉ μἶψεν εἰπὸ ἐτρηδ 

γος. φασὶ ο᾽ ποι Λαίοὶ ως οὐ τοῦ βαιν Τῆνοι: “Τοῦ εξ λέγον τῶ ξη-' 

ματα βαρύηανο, ὅγε διύο ΓΝ προφίρ ὅσίν, οὐ . σοι ̓ὑπέζω, σαί λ 

“πέσσενλα πίζω, λαχΤέοτω. Φραίζω, Φρατω" ὑπῷ! ̓ Κόθεμψαι, 

Φραίῆω κἐγειθοιωτικώσυπολιν λτοὶ πος ἡ μὲν διε διψναν οὐ 

τοὶ δα τῶ ζ΄ προφέρουσιηἡ “λα οσω “πλάφω κί “ὐντῆς, κρὰ ηὃ 

εἰγεΐοτω, ἄνες ἐφῳ' "τῶ ῥὀνιή[ω ὦ ὅν παρ αἱολισινίοτω λεγὸ μετ 

νον δσ' σεήω, πίοτω" οἱ τοῦ ραν νοι μεταθέσει διύοασ" εἰς 

ΔΕ ἴζω λέγουσί: 

ΑποΊμοτατε δὲ ο δυφυ χβεπέτμοσ δε, ου μόνον δ θά γοιΤος, αλ-. 

λιὲ κρὰ ὑτύχουπαρα “πετεῖν ὃ 587 σίσένν. «οὐἶφ᾽ ὅ ἡ Δὴ πέρυσέ 

τεικτο » απὸ τύ χὺς συ απστ ἥν ̓Αὐχοντοι ἤγουν συμβοι 

γ4ν, ὅθεν δ ποτμιονὸ Οὐ τὺ χρτ' “σαν εἰ “τύτμος δὰ οἰ ποτίμου τοί 

γοῦ ὁ κουκοτὺ χηῖ- 



Α͂ ποθανει τοῦ ἰρμῦ βγῶ θνήσω, ̓ ̓ Νύτερος ζ" ἔθανον μιὰ, ο 

οὐὐ 1) “1 ἔϑανον ἐϑερον θϑανώ κὰν μυζῶι γένετο, ἐπα 

Αὐπορφαίσε οἐτρ 5) ἕω ῥαίω, εεῷ οὐ ἐ ῥωςἣο ἡστδυφει' καϑο Ἄν 

“σίτω γὸ ὁ πῤ ἥξω (Ὁ ἐν συΐκοτμ Ω ναγωτῇ “|ὦ “Ταύω ηὃ προρς- 

(ὁ 3}]|ὦ. ὅτω Δ κώ λαύω: οῇ Κ δι ἡ λιλαῤω δι κεδώ κεδδούορ 

ὀσκυδαεζω. “δι κλῶ κλχέω δι κῶ καύω! ἐκ δὲ “τῶ ἑαίω νὴ ῥαῦσας, 
ὁβε κσὰ κυνοφαλφησ " θυ μοροι) ςήσ. 

Απεῤφίγρισι ̓   δώμοοι ηὃ δια Αιῶσὲ μοὰ Φοίοσουδί πριῆλ δὰ ἀνπὸ 

ὡς(Δὼν τῷ οἰπσεμνήσοιν ηο (δ τῳ! ἐμά οἐπριμμμ σοι. [1 δὲ 

ΠΝ Ὦ Ἢ θέτο συγκοπεὶς ἐκὴν σοι γηκοιδ μοι ωσ' τῷ ρέβελκᾳ 

δι γοῖς γο{7 γοὶς: 
Αποῤῥώγεα αἴοτρι" " σϑ ̓  δγεφ ρωγύήρωι οἷς οὕγω , εὐ μα, Εἶναι τῷ! 

λιμδρι 

Απὸ τῷ ρλοὲα ἐτοῦι Η ἱ Θλάβη γένετο: ὧδ ποὺ καὶ οἱ ποκοὺ βὴ ἰσπὸ 

ἀρρήτουθέμας "γρυ υ ἐξ ρύμω, ἜΝ ΠῚ ἰκαλύβρη.- "ἀξ ὁ μοῖ ου 22 

μαλύβω ἴσωσ ἐϊε τῶ δερλαφανκέκρυφα' ἰεἰκεώλυφα, 

ποῦ ρη θήσει, οὖν (γί γᾺ σιωήθε, μαχκεδόνων (μετα δαλλόν 

τῶν ηδ Ὁ "εἰ σ᾽ β΄. 

Αραβησίν, ἔχοσεν κύρίως ἐζα) ΤῊρμ φαντανον, ἀλουρυκονὰ ὦ 

ρειμος αῤαῦω ἀραθησῶ, ἀράβησε δὲ τοῦχζ ποοῦ τῳ κρπκαητ 

«ἡχκωισὶ, ΓΥ ἐπὶ 75) σίδαρου ὄξα. ηὗ εὐρέα Αὐ Τῶν βοήν: 

Αρζοω ΝῺ ἀφρτέμνω ὥνα ηὸ ἄρης ὦ 78} σἰδαξ κυρίως κα ἐνὶ 

σῷ. "ηὸ δγε σιδιάρου “πέμνω.: 

Αἱ ραφίν ὅξτ ἀρώ ὃ ἱρμοζω 0 ὁ μέλλων ἐρώναϊε χηξα οἴ ρσῶ. ὁ “τοὶ 

ρακείμϑροσ ἢ ὑβεαυ μά δον ἄρα. πρῶ κοίτοὶ οἰναδευσλοσίάημον 

εὐῆηκον μζρηρα: " ' μέηοχυ οἐρυφῶς: ν(φοισὶν ἡσίν εἀρίρῶς; οἴω 

ἊΜ . Ῥυπῇ, ἀραροκοὼ ἀκοὴ τ οἷον ον ὦ ρῦ ορος ἐκ θεῶν μέ- 

τας, καὶ Μαγλρ. οοἰρευρῶς οἱ ο( βεῦβὸ τος "κα αρερύμα ηὃ θελῦκον ἐ- 

πε: δὰ σιν χομδμους ς ἐχύσιηοι “οἷς ἐνεςῶ σέ “σοὺς ᾿ὐσαψοῦι 

οὐ ἴωνιεσ: "ὃ ΓᾺ ΚΝ ον ῥρξ"» ἡ αἠικών, ὠρα ρείδ 
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Αρϑεὶ, ἰςέον ὅτι αὐ ποιοί τοῦ δοστενοὶ ἐὰν μδῳ ὕωσι σύμφων" 

ἐσιφερο ἰμϑρον, δγαε ῥουν τοῦ “γομήδεὶ κρασρῳυ δὲ Φώνηιν, 

7 ̓ δαροι ν Τοῦ!" τ 9ο ῥσεί, ἂν μη κωλύφ μέ ον ὡς ῚὉ χαριζομδῥη 

πύσε ᾧ, τιναὶ δὲ κιρὰ χυρί σ' μέσρου, παρήλακτοι, οἱ οὐδ ἡ 

δῳ; οἰνῳ. 

᾿Αρίσκω, πα ρα τὸ ἀρῶ Ναῤῥμόζω, γίνε το ὐρώ αὐ ἡεσώ, εἷσ᾽ αι 

Λω τελέσω, “οὐ εὐῤέσκω, Χ1] ΚΑ; οὐρέσικον, κοὰ οἱ ρμὺ “δον δὲ 

ὑςς0 ΝΜ: 

Αἰ ρεσύ μεϑο, ὀξιλιωσυ μεϑαά ρω ἀ ἀρῶ, αρίσω. 

Α͂ ̓ηβϑμον κέχρατημδρον αὐ ρω αὐ ρή στο μρυκαϑρημο ἐρημί - 

νον (Δαῤημδμοια: 

Αρὲ 4, αρω πὸ αὐ μοζω, ΑΞξ αῥω, Ν ἀρκα, ο (ἃ, πἰρεὰ 

κοῖς οἰῆικῶσιαβερα ὃ ἀχεύ ἡρίροιν κρὸ οὐρὴ ρήν “πὸ 10, 

τὸ τρίτον αὐ ύρει 

Αρήγω ηὸ βοηθω, γρμυτο πὶ ρα πὸ αὐϑεν τὸν πολέμον" αὐῥη)ῷ ὥς 

περ βομθῶ λέτετοοιηὸ ἐπὶ βοὴν ἸΩ δοὴ γὸν "οὐ ὁπσί λελιὺδ, οἱ τὸ 

σου "προ ρεηομδμον, οὐρή)ῳ οὗν " αὐρηγὸσ αὐῤωγθό, ὡκασερ μος 

Ἂ ἰχιμὸς ῥωχμὸ φ: 
Αρίγνωῃς: δγοιδῳι λος ςΦανῥγϑς οὐ “τῶ εὐρι ὑπετοῦ τηνι μοράν, 

Δ πὺ γνωλὶς, τὺ πέσεν Νωωτνώσω “μωηὸσ καὶ αὐβίγνοπος. 

Αρμοι ηὃ ἀρτίως," ὁ οὲριμοσγων οἷον ΧΩ, μο! ρῦ κἀκείνῳ, ἐσε 

εκ λί ἡἰοεϊσλο ὦ ρἡἢ να. ηὃ ἔρωῳ ηὃ αὐῥμόζω ἡ Ἰρίς, αὐ μοί. 

Αἰ ριϑμον ὄρ τὸ ζω υ γὸ ὐρ μόζω, δι οὐρορὼ . αὐραρυμδρον " κι 

συτκοπσην αὔριϑρον. 

Αρδν ἐρέω ἄρω οἐρωσώγρυ οὖν αῤὼ ὃ Ὁ α ροῦν ἤρυν, ὑπ 

ροίς “ρὲ σ' ἡρούν ἡφῦν, Θ ΠΝ οὐπσουφε κιζφ αι γον ἀρύφν αἶφε ἦν ,σημα 

ν4 δὲ καὶ ἰφοβιάν' πσάφοὶ γα ἀφίοι τὸν σίδαφον σιδάςῳ ΔῈ τί- 
Μρε τοί γε. 

Αξω ἐξ ηὃ  ἰοποίζω, ψΨ χήσει αν οὐκ δ δὰ ἐ πρωγόπυπτν, “τὸ 

ΥὉ σἱ ὁ πτ οὐὐ ηὸ προ γ0) εοὐσαὺ “τῷ ἐπι ααφργμδι (κα 



τὸ σῇ μαΐνονντον τδρνεομ, οὖσ φωνν, ων ,οὐὐ δε οὐ οἷ σὲ - 

γ9 σιγφ' ἄραι κοὐ ἐππῶ- ἼΥ 

ἄρσουτε, οὲρ μόσοιν Τίτ' πρρα ηὸ εὔρω πὸ οἱ ρμόζω αἱ αἰρὼ εἶρσω, ἄρ 

σοιν Τύσδ' ̓  ἀν δε οἱ ρμόζω ἥρμιοσοι οἱ ρμόσοις οἱ ρμιόσοιν τίσ δι ΚΡ 

συγκοσσαν με ῥσον τίσ. 

Α ρτύνω κυ οἱ ρμοζω, " μϑεπίζω “υἱεινὴν ἡ Ἰρτῦνον βουλήν. “Το - 

ρα ηὸ ἄρω κυ ἁρμοζω,, ἡρμα ἢ ρτοῦν αὐρηὸς κοὐ εὐρτῶ, μὰ ἀρ τ 
πω μδιορτύνω, ὥασε θύω κοὺ θυνωδύω διδῳνω- 

Αρνω ηδ ἐποεντλω “ἄνα ηὉ αὐρῶ ἀρύω. ὡς σλήϑω πληθύω ̓ 

ἐρωἐρύω μοὶ ἐρυσῳ" ἄνω δόνῳ κρὼ οὐναἱ στ" οοὐΐς αννω Φθ0-"- 

Ῥέουσει 

Αἰ ρισὺς αρῶ αὐεσωϑρεκα ἤρέσμοι ἡ ρέσο Ἰρύξροι οεὐρερῦς. 

Α ρεί. ὧν ὃ βεΆσΤων, Εἴ ρυτοῦι “δά γὸ οὐρης [ωνικῶς ὁ 0 κοί τοῦ ηὧν “πὸ 

λέλιον καιλλΐωμ. ἢ 

Αργιλίοσ χελεπὸσ οἱ μαι πα ροὶ τὸ αὐρην ἡὸν πῦύλέμον ρα - 

λεοσ' ΓΥ πλεονασμῷ σοὺ γ ἀρμιλέοσιὴ παρα ηὃ ἄλγος οἰλ- 

μιλίθ᾽, ὁ Λύσσας κοὺ καίεο ἐμποιών ροητῆ Τῦ Δ᾽ εἰσ' β΄ 

αρῃιλίοσι, 

ἄρχιδυθ᾽ οὐ χυ οὐβ χομῶν ὠὐρχομδρ (θ᾽, νοὶ ὃν συγίκοσπτῇ 

ἄρχρδρος: 
Αρης σῃ μοιήνει ηὃν πῤλέμον πρρο Σ 7ν εὐρὰν κοὐ Ἰὴν βλαίβεν "ὴν 

ἐκ τρλέμου γενομδῴαν: ἐἰφέον ὅτι τερα χῶς οὐῦ γὸ κέχρωτοριι ο Ὧι 

Μη ὁ ἐπὶ μὲν 7 τρλέμου, δ ῷρουκεν ἀπέρωμϑῳ ὀξὺν αρηα: 

ἐπὶ ; δὲ “γρ σἰδάρου, οὔ μευτοσ' δά σου! αν, ἐπὶ ) δὲ “γρ θεοῦ ἄρές 

εἶρές 6ΡΟῬ Ἅσι τι: ἐπὶ δὲ Φὰ σληγβσ, οὖθα μιοάλιςο γένετ᾽ ἄρης 

ἀλεεινὸς οἰζυροῖσι ἱς ῥὸ γοἾσιν' 

Αἰ ρἴαμον ̓  κατοῖ ποῦθος "ἰνό ᾿μϑινον ̓ Αθύκοσμα τῷ ὀφθαλ " 
μῷ παρα, τ αῤγο ὑ δ. λίνχος, “ϑν πο ̓ κύνας ἀρπ 
γουσ τινές φασίν τοὺς Δαυίωους, ἡ ποὺς το χέϊς' ὭΣ, ἀρ 

γὐν πὸ τρχύ. 
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ἀρρεμρῆσιν εἰς τῷ αἰργϑό ὃ σημιοόνει γὰρ (ιαϑερον, εἰ ργωνὸσ' 

καὶ οἰ ογέννὴ “ὧν “τοίνιω εἰ σ' ὃ σ΄ μια το συμ νου πλὴν Ἰοῦ 

ῥ τείχι ϑυλῦκον, εἰς ἢ οὐ τὸ “ποιεῖ τοῦ ἐ μϑιῤτοιεἰςγδσ ὀξύγονα, 

τ δα, Φὶ Εἰ 7 δυῷθο γρ «φαΐοσ, φοιήνος, ἀν λλος,οἐλγειδ' : 

“ποθοσ' "ποῦς γον: «ἔλεον, ἐλεφνὸς. οὕτωσοἴρτοσ, ἀργεῖνον. Ὕ ἐπε: οὗ 

αὐολεϊσ' πρὸς τοὶ ὑπογόμδμα σύμφωνα πρύπου σὶ δἢ τῷ. Ξ ΜΝ 

φϑό γννυ, οἱ ον φθάρω φϑέρρω"κτείνω, κτώνω τως οἰ ργεινὸς, 

ραννον δι ἀργονή: 

ραρήκε ρέβαδοισ, ἐρμοσεένην: ἡ ϑϑέα εἰραρύα, τὸ ρῦ; δέφθοῦς 

γ ἀρ υ ππελτίμκι κηρία, ὙΗ ηὃ ῥηλιος ἐρῶ, εὸἐρ- 

μόφῳ ὁ ὁ ΔΕ ἀρῶ ὁ ν ρα ̓ ἀπικοσ, ἀρηραοὴ μαγολρ, 
ἐρηρῶς. ὟΝ ΠρΟΠΗΝ: ὁ Ὁ οἴχῃ τῶ ᾿ εἰσ εῶ, ἀραρων ἀφαρόποσοι 
ρδιμικρον: οδϑο, τὴ, .ο εἰς δς μότο λα ὀξυνον τούρεεἰ μὴ καιτοῦ “πῶ 

θος ὥσί- κοὰ διοὶ “τοῦ ὃ Κλίνον τονε μοὼ ηὁ ϑηλύ κὸν ̓  οἱ ρα ρῦα, 

Φὶ ἐραρύασε, 

Αριίσος “τε οὐ “τὸ ἐρέων: Ἀν παρά γὐρισ ὃ σή μαϊνᾳ γὸν τ 

λεμον. γὸ συγιερίτηκον εἀρείωννμρὰ αἰ ρῖσοι ὑπερϑετιίον, ὁ ὁ ὧῳ 

"πολέμοις οὖν οἴροι,τοοϑοῦμ' ηὐ δὲ αἴρες ἡ σημαγῴ ἡὃν πόλεμο, 

“ποεροὶ γὸ ρῶ ηδ λέγ: 

Αἰρέϊοι ὅνο μοι ἀρσω μον, ἐδουσ' ων παρεροιγώ ον πορωνύ μου" 
57 ἄρας ρος ἐωμ ες δγα, λύσει, αἰφίϊοσ οὐρήϊος ὡς ὁ - 

δινοσε ὶς ὀδυάσείος, ὁδιυοσεῖοσ, ὁ διϑοσή! οσ' οἱ κος, δι ο διϑοσή ἴον 

μέλοιδι. 

Αρυνύμεϑα ἀντὶ αὐκατο λαοῦ μεθα, ἐπενδῷ δια “ ἀρνών, 

Δ οἴλλων ζώωντοὺς ἀμοιβάς ὑπο ΣΡ οὐ ρ λαῖοι ΕΣ μό 

γον δ εῖνρι ου ῬυΏ "ποιέίν οἱ δὲν ὁμῆροσ, οἰλλο (Α δ ἑ τέρω 

οἱ ἴον, ἄλλοι μδῳ λελκχῷ. ἄλλοι δεὔθων! σι δή ρῳ, εἰ λλοι δεῖν οίρ οι 

πόδιν, ἀπὸ μέρυσ' ἦν γον ν τε βα πτύδον το ἀρνοῦ, τὴν λὲ ξι δ, 

ἐπὶ τῳ ἐμείαεαϑ οἱ ἔταῆον ἡ πτερὰ οὶ σἦρω, οὐ ρῶ ἰονῶ ὡς Ἷ 

κω ἱκνῷοοἱ χυ οἱ χνῶ ὠρνῦ μὶ ἄρυν μοι (Δοίρννίμδ, Θ᾽ 



Αρθήσυται, ἐκ του αἴρω, ἀρὼ πρκα ραν ἤρθην.ἀρθησετοοι. 

Αρτύνειϑα, πλευναημῷ γοῦν δῶρι κως ἐπ “τῶ ἐρπτύω γίνε 

ἼΡΩ ἷς εἱπὸ το θύω οὐ θιώω τὸ ὁρμώ, δυσί πα ΤΩ χύω, ὁ ἐκχύ 

νῷ: 'δῶλοι ἢ ζῶ οὐπσ ρτήσμενον, “σοτειν"» 

Αρις θᾶ ὁ μύρῳ εἴρρηηος οἱ οἱ ρέδιδ' αὐολι κ ὡς κοὺ ἢ ρωϑγοὶ 

νῳ δόκει. 

Αρίαϑς ΔῊ λύτρον ζ" ἀδην ὁ μοιοσ' Ὑψ] Δρέϑο: 
Α ρτιώφ ἀπὸ 7 ̓ ἐρτύω γένετου, πλεοναημῷ σῶν ὥασέρ δύω 

δύω, ῷ θύω θύνω ηὐ ὁρ μώ. μος χω χύω. 

Ασιϑῷ σή μα "4 τὸ κορεάϑή μα: κυρίωσ δέ τρί δὴ μαόνάν γὰ μὲ 
τοὺ κόρον εἰς ὕπνον ἐΛϑέϊν- 

ἄλυτος οὐ τούτο ἡ Τῇ γα, ̓ σάθω Ὀλέγερῃ ἀν, κὐλὰ οἐτὸ 

το οὗ μιν ἀφ᾽ ἐλρκαὸ ἊΥ «κοὺ ἐσάθην ζ»ἧ. " [ 'λίσω: 

Ο οὐ Τὰ σὶς κως “δα ηὸ πόϑεμὶ γένότοοει ϑεηδς ἕα με, ἑηὸς, διά 

Φιὺς: δ, δὼ μῖ, ἼΩΝ οὕτω ΩΣ ΠΩΣ ἀλαΎς: ' 

ἄσωτος, ποὸρ ἃ "τὸ σώζω, σέσωκι ,σύσοσμια" σῳστ φοίλ. ,σωςῦσος 

χοὺ ἔσω γε: 

Αδάλλων, οὐδ μονῶν: λυηρυ μϑιρος. “ὅδοὶ ὸ ἄχν, οἰ φ᾽ 7 ἄλομαν γὸ 

γέτοοα ἀχεῦλω: δι πλινδσμμῳ ἢ συ σι, ρβλλω. ἐκ}. αἰφφίλλω, 
γένετο ἐδ μα" περίασω μεν" «φϑλώ. τὸ πρίν πρό σώτον ἰφαλᾷ: 

(Δ΄ σλεοονασμῳ “τῶ ἃ ἀλα λαα ἢ ποι ρα ηὸ δῶ φρίλλω Ὰ ἐπέχει 

οὐδιυ!ά μεθα. 

Ἀσκωλιαζψν ἐφ᾽ «δὸς γρδὸρ ἐφαλλίαϑς : ὄρητον λὰ ὸ σκῶ 

λον.Ὁ ὅξη σκόλοπα, οἱ τὸ ὮΝ ποι]ούν των σκόλοιπο κο λω λίνον 

τῶν 'σκωλταίζν οὗ οὖν, [κουτοῖ ̓ σλεονάσμον, ἀσκωλίεέζεν. τ 
μὲν δὲ ποιρα ηὸν οἰσ-κὸν λέγονσι γετονέν ον κύριων: ἀσκωλιοί-- 

ον » ηὸ Ξ“πασκῶν ἀλγλεῶδ. 

Ασίω, ΩΣ φὶ οἰσίαι: ἀἰθεί οι σ᾿ ἡ γϑυϊκὴ σίου ὁ μῆροσ, ἐἰσίωδν λέ 

ρῶν; κοι τρί. ἀμφὶ φεεθρουὸν τῷ Φὶ σίας συμφυῖῳ Ἢ 

"29." ἐν τῳ! ἐλνωφ4 “πῳιά οι δὲ κατρῦ δγρί Δέκ ον ὅβην ἡ ἡ ..- 

λὺς 



᾿ς 
ϑδοιάλλοι δὲ (σ᾽ ἔρηται ) εἰσίω ὄνο μαι τικιδσ οἰ τὸ εἰσίν τῶ λυ 

ὺ ἐς δὲ πτωσεωσ γένι κῆσ', ἡσουν “χοῦ εἰσίω δγοὲ »υρύ ὑκε 

χάὺ ηοΥ προς γεζραυ μον, ἦν δετις Αοΐᾶασ ἀρωφιοῦ ὁ μώνυ κκ' 

Ασῖα; λφμών. εἶτα ἰωνιύκας ἀσίεωἷσ ἀηρέδω ̓ αἰνείτω: (Δ κε 
κρασίν ὶ συγκοπήμν, εἰσίω. ως Μιμελεί τω ὐμελθω. “πριάμιοιο. 

᾿ Διαῤνείεω ἑποέ ροιο' (Δ βορέω ὑπῆωμ᾽ ὑδῶῤ ἐν ΤῊ α ὀφϑοχραῶλαν 
Αασέράρ" διιλοῖ τὸ ασεῦ α90,6. ὡς ὁξαὐγρῦ "ἡ οὸ ποι οίζαν γένετ 
Τρ ἐἐδαλωϑη ἀλλα ουννῖ δὲ οὐποι ρῥγϑν εἰ πεῖν, κρὼ ὅτι Ἀρας 

θη ασοιέ ρω μὰ και τοῦ ππλεονοιημὸν οἰασει! ρω. οὕτω κοί χυ σ᾿ οἵ, 

σοῦ λυ, ἄραφὶς, ἀσοιφιτονὴ "Ὁ στφοϑδελ, ἀσφοδελ. ως διξνηοὶς ἑξῆς 

ηρὺ ἐηϑθήσεταν ἐν μϑμτοὶ τῷ οὐ μά γήν, ἄδολον. ἐστε ηὸ ἀμί ρί' 

ἐκ δ μερὸ Ὑλ πλιονκομερι τε μ᾿ ἀναππο ἐκιῦϑον ηὸ μέ ρίᾳν 

κατοῦ ὁ ἀφῇ αἱ ρέσίν. ἀξῶν μὴ ἐμ τοίφασί πολέως ὀλεθροι- οὲ 
' διξυ οὶ ὧὡ μορτοί: οἱ  ἐμέλίον ταν δωλαδῳ ηὸ κοι νον," ἡ ἐκμιυῶν 

τίσ δ λαδε τὸ , ἀλλοτρία. ὧν ὑϑρηρι τῷ μου ρον ὴ αὐμοιορόν: 

φανέρσ κα μοῦ ρον ἐφαῤρεσίν σέπονϑεν ἐ ἐκρῦ οἰ μουῦ ρομ" 

Α͂ τον; ζω, τείνω, σινω (ἃ εὐτένη  ἰπενίζω,ρῦ οὗ ἐπαιτα έν σή μιί- 

γονντϑδ, ἐνῇ το λίαν ὄν ἐπὶ τετα μένωι ἐλίπω. 

Αἰ τοὔλλων παρα γὸ τλω γὸ δἰκευρτιρῷ κοὐ ὑπσορδῴω, γήνύϊπλας 

"ἡ. ἀτλασ, ὁ μη " δυνά μδοσ τλνοι δ οὐ Ῥυ], ἀτοΐλω δι ἀτλ 

λῶν ὁ μὴ ὁ δαμάμϑῳ Θ’, μὴ δὲ κρκο ποθεῖν 

Ατέμξω Ξερώ, εἴ ρυτοέ παρὰ ηὁ τέμω ὅπερ ὑπ ναίατον 77) 

τέμνω, ἀτίμω. “τλεονοισμιῷ ηου θ᾽ ἀπέμβω,; ̓ ' τὸς ο ηὐ κ(, Τῷ ηὃ 

δλείπτω ()ήνετοῦ ἀπέμρω, δύ 1 βλοίστω φέρων μηρθ: ὧν ὁδω 

ἀσείᾳ οὐ Ὁ. οὐκοα λὸν ἀπέ μίφν. 

Αἰιτολλν σῇ μαόγᾷ ηὸ πϑηνθν,μοὼ ἐκβίφφ. ἐκ ν γηνπίών, {-- 

52 ΕΥ̓ αἰ τοῦλος ονησχέος ὁ Τλιὴν οἱ μοὶ ἔμ ακο του θἢ σου! λως Διαΐμς 

μ᾽ οι δβ αὐ τϑοἐτούγλν, ὅν δ 7} πολλήν ΚΡΊ δυο δὲ λοι σία σαο [- 

ΑΤί μα πωρὰ πὸ πρεμω πρεμώ γήνύτου οὐ εμω,ὺ "ἡ ἀπρέμα, 

᾿ οδὲ σέγῶ σίκε: ἡῤοια, ὦντο νἡ πρλεονασμῷ πον σ᾽ ἰγρέ μας: 

ἀ δ 



Α΄ἴα ὑσιφϑεῖμα τιμητηκον νεωτέρου πον ὐπὸ ἘΝ ' 

ΡΘ». Πα γερο ἐξ ρυτοῦ δα ηὃ ποΐ τππττε, ξτππετενάοσοί ὁ δηλοῖ 

Ἰαρκ τοῦ ὁ μάκεδονεισ ηὃν πρὸ τέρα κα το ὁ Ῥοπὴν β δύοπις εἰς γ 

διίο “ἢ οἰῆα κα Πικον. ὁπ ὁσσοιντιὰς, ἄοσει ὅ πε γέγονε ὃ ἄ- 

ὸ “751 προωθικοῦ 75) δσἩ μοιένον ηοσ' ηὐ σὴν α Σ οσῈρ ΤΥ ον ΤΕΣ 

μῷ 7: ΓΝ μετα “7 ος ἰοσολεκ με ἡ λούτοι. “ρέσο ) πόδωο 

οὐ" εἰσ Ἴ οκρὰ λελετοῦι εὐ “ἤκιση μαλνά δὲ Δ ελιέμϑιρον γὸ Τεν οὐ σα 

σώρορϑμον δὲ ηὐ οἴ τεναι. 

Απυχϑεῖσ, Ἰδύχυ τὸ ἐπιπυγχάνω ὁ ΑΞ τ ἸύΞω.ὁ Ὁ διύτιρθ᾽ ΠΩ 

ἔτυρον, ἐτύχον ," " μωτο χὶ ὁπύχεῖσ, κοὐ αἰ τυ χβεὶσ μετοὶ σλεο- 

νοκσμᾧ “Τῶν 9. καὶ “ΤΟ σερητιίεῦ ἃ, μὴ βουλόμϑμος τυχεῖν, οἷλ. 

λαπποςρεφοκϑρ Θ᾽, Εἰ σ' τὸ δεαμιουρ τεῖμ.. "σή μαύνάσι καὶ ηὁ 

ἐμ αὐτο σλαγεῖς 'φορηθεϊσιδψημ οἰστυθεὶσ, οἰστὺ ΧΙ ἢ σρί. Ῥυὴηο οἵ οἷν 

τὶ αἰπαοτυ χεῖ (5 

Αστυφόρμϑροι, τοῦρο ὁσ μδν οἱ οἰ τύορ ηὸ τρί ρεζοσο, οἐτύστω μιοὼ οὐτ- 
πύζω αδολικῶσ: 

Αταρταροῖς {πότον απὸ τοῦ τη τη ρὸν οὐ κα τοὶ ἀναγ ̓ 

“πλα σίαισμκοι ῪΝἝἜἝ λρα μμκούτων εἰτοντΗ ρον ὧ προιϑήίεῳ ἡοῦ 6 : 

δγεὲ "δ μὲ, ρον οὐ τοῦ ρ΄ ΤΗ ρόγ: ὅς μϑρ οὐν ἀπερτη ρον ηὸ βΆα πε 

κον. ἐνταῦϑαι ἄγϑιω ὥς ̓ὁμήρῳα οἰ το ΤῊ ροῖς Φησὴν ἐπσέεονι 

κατα ὁ ματος βοραῖν οἱ ἀντὶ που ὑβρι σηήο ζ. 

Ατλαγσ τῆς κλίσεως ὁ ὁκομωὼμρμ τοι τος καθ ̓ Η ριον αινόν-το εἶθ 

“πϑι μεγοχϑν εἰς ας δσυλγλαβα κλιγέτοοι δέος τοῦ ντ,θῖον ἀ 

τλας ἀτλα νπυτιφαὶς, τσερί ῥοις “ίρίφανς. Ῥοιαῦ τι κλὶ 

σελ ἐκόν ̓ ὑποῖτᾳ οὐ σα δὴν ηὸ ο(ὐ η σύμφωλὶλ γΐγα: εγήγαιντ,. Ἰ 

Α ξυτωνη αἰϑήναι Ἵ ̓ ἀδυτοσο οὔ ἐπεηρης: ὡς εἰτὸ Ῥέω, Τῶ ἐξ 
Ἀρ ηὸ τεῖρωνο πὸ Ῥυω: οἐφοῦ ἜΣ τρυ ταῖν {572 ; ϑμοῦ καὶ " πειρομέ 

γη τῷ ῦβάρφ ὁ γκων.οὐἱποοῦ τον δὲ ἜΣ ̓ Ἐν μη παρα τῷ κω 

μικῷ ὁ πσούν οὔ ργὺσ' δι ἰςατξ κεῖνον της ὅν ται μιός; 

Δυῤκιίοιν οὐδέω ρου σν ἀν δοκον ἐδσων ἐνόκα" ἐυ Χ΄ ἤν όκε ἐν 
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δῳ Δὸ προς τοις της. ἀδάνο: αὔδα: ὅμη ὀῤαο μήκϑθενόῳ: 

ἄυτις ἰωνε κὸν, δὲ οὖ 925 κοιν. Αφάμαρτων, ζ" ΓΒ 

ὙῊῸ εἰμ τῶ ἐμ τιν ἰωνικῶς νὰ μαρτι: οὐδε ἀμάείτες 

Αφίϑασκν, ΩΣ ηὃ συϊχυ ρῶ ἀσωιῆκαι ὃ ἘΝ “Ἔμο, ὁ έν. 

δὰ μετὰ ἐ ηροϑέσε ως νὴ συπεοσπτῇ κἐφέθην. ηὃ δι ον Ἢ “τληθυ) Τὶ 

Πα να ̓ οὕτωσ' εὐφίνμι. εοὐφήσῳ. 0 ν ἀν ευνδι ὁ “παθη 

πικὸν άφε ο ὦ," εὐφε ϑέω. βαοζηρΘολβ Ω ̓ φιε5, ὧν πἶρ (5. 

Αλίφωτι κτρθεν δι χυθῖν, ἑξήκατι ἐν χε κ᾿ συιοητίω, ἀουτε. 

Αφισῶσιν ἑοκασίμ: δι ἐν συγκοπτβ ἐςφυζσίν' ̓  ὑτωσιἑσηίκω, ἐσῃ 

ξωϊ ἐρηχαιεσηα ἐκρολψ ᾿ὺ χ' ΑἸοπῇ στον ἡ εἰ ἰπΣν ἄ ὅσαα, ἑσοῦεα 

αἵ: κραΐσε ἢ διύν εξ οἱ, εἰς οΣ ἑφαῖσί, καὶ οἰφὶ σύζσινε. 

Αφτιωίωα κα οἰφίων τα. εἐφίαμι- ἰφήσω. 0 ΚΝ οἰΦέκα. (ὁ αἹἽ 

“σε οδσ “ἐφέωκα. οἱ καὶ ἰἥϊτκοι ἡνίκα “τλεονοίσωσί ηὸ τ ἈΤῚ ηὸρ 

τὸ, τότε δι ηὸ ἐποὶ γόμϑρον Φωνῆιν Ῥέπουσίν εἰσ’ ὡ πο θη 
τικὸς ἀφέωμαι. ΔῸ Ῥίηον ἢ: 3 πρληθιὼ 1 Χ) «ἐφέωντοι: ϑ ΧΩΝ 

ἀφ ἐΐνει ἡ εἰ “τλεον κσμμῷ οὺ ὥ ,ν ἐχίμολμ “ἢ Ἶ μἰφεωκα ὡς εἴ 

95, ἐ ωϑυ αὔρω, αὐωρι "ὁ "ὃ ποιθητίκον ΩΝ οἰ φᾷ ἅ,. γ τρίον τ 

πληϑαυτκῳν,. οἱ εν τοί. ̓ἀφέντο,ο εὐφεωντον, 
Ἀφέλεϑι, ἕλω ὃ καμρβανωῳ.ὁ ποαθητικὸς, ὑγωγανορζ  μαθα: 

ἐλεϑα. "οὐ ἐφίλεαϑο: 

Αφδκα. ἐκσοίημι ἡσῶ. ̓) τὰν ἧκε. Δαδρῆκθο: 

Λφέρδμον, πυξέω καθήμδῳ 

Αἰ φένοι, δἴρατοοι οὔσ' ΛΦΟΝ κοὐ οἰζφέϊμαι : 

Αφιᾶσιν, ἐκτορῖνμι, (ησησι ἀερϑρ καῖ ἀφίεμδμάετε μρὼ οἶφίε 

σι: τὸ πρὶ τον ΑΝ σπτληθιω τ Ν ,ἱ ἰθ σιν (ΑΔ. ἰωνικῶώς ἡξάσιν "ὡς 

σιθῶσε, τιθέκ σε (Δ ᾧᾧ σωυυϑεσει,ἰολία σξυνοὰ οπικῷ σιυαῖρετ 

σεὶ εἰ ιάσι (5. 

Αφυιῦμϑμοιεῤφνευ, ἀφύξω" ἐοὴν Δ ἄφινο πλήν ἀφύ 

ξ4ν. γέν ἢ ἐκ ἥϑω τὸρ ριχοιὺ ὑσῶ. εἢ ἐνσοωωϑεσει, ἀφύσω. ἈΡᾶγα 

οναημῷ ον ὑτίρν σ᾽ ἀφύρω,γοῦ τι52 τὸ οὐτό τον ἐπσιῤῥιοντ,, οἕ 

ἀμδμπ 



ποντλῶν κοὗ ἀπωρύεϑαρὴ ἡ ἐκ χφυω ηὐ κρατώ, ἐντώραο οὺ 
φῦλα χέρι ἔτι τἰφατὶκ πόνο μιαζε. μετοὺ ,ϑιί “709 (“11 τοῦ 7) -- 
κϑα ἀφύω.κφνσω: "σλεομασμιῷ »υ ἐ ἑτίρϑ ο σ' “με τογϑμϑβου 

μιέλλοντον εἰς ψψϑερώτα ̓  ἀπὸ γὺ οἐρύω ηὁ εὐ πον τλώ- "κοὺ 7ρ0. 

"Η οὐ ες κοἰφύωῳ: 

Δαίγμιϑα, κω ξωΐίμαι ὁ ; παϑητικῦσ οηρώ ον Γ "σλη 
θυντιδίν, ἥγμιθα, "οὐ ἀρίμεϑο. 

Αοί4 φήμα ἰωνικον' ὁπ γέγϑνεν εἰπὸ»ῦ ὠν καὶ ἐκα τὸ αἰνϑὲ 

δ ιπλασίαημ, ἐῶ ὧν ἀπὸ δ δὼ ἱοώ' ὀπδτδ “ἂν ἡφ “4, ἡ οἰωίφ: 

ἀφ ραένω, ἐκγοῦ 7 φρίωυ, φριῳόσ, φραίνω: κρὸ φρονῶ: 

Αφευκῃς: πορα η φάτω, τίφιγμμα: πέφδυκτο: φικὰς (ἃ 

ἀφωκσ' ὡσ' ἔχυ. ἐκηὺς: κοὴὲ και τῆνδφαν “σοῦ τιφυϊεηὸσεκοὺ ὦ- 

ΦυΧΩΦΕΙ ὄμνρο οὐκὲ τι φυκτρώ ταύλου τοῦ . 

Αφηρυτιοίδοιο απὸ γῬῦ φέρησ, Φέρητοσ, γἦνετοωι ὄνομα φρ- 

τιούδα. δι “τλιομοισμκῷ Ῥυ χρὴ Ῥοπτῇ ὁ ὅ ἐ εἰς ἢ ἢ ἀφυρητιαιδησ. 

Αφοσιοῦντοι "σλη ρουν τρί" ὁσθ(θ, δι ῶ οἰφφοσιώ. 

β φο οὐν τοῦ Ῥιλαφώντα απὸ “7 ἀφ", ἐφοίω, οὐ ὦ, Φιδν τοῦδ 

ἀρβενφ ὐγς “Τῷ Ὁ δ ἀφ φοντοῦ, ὡς δε ιρρυλνον 

Αφέϑν κανόνι σον οἰ εμιιὸ ΑΝ αἰφέσως ὩΝ ἐἰφᾶκχκ. 
ὁ 'ποθωτικὸς, ἐφ μον" οὐ Ὁ εἰ σού ἐν ν 1. καὺ τὸ ὠπορεμ- 

Φαπον, ἀφέίαϑο. 

ἄφενος μϑῳ δϑδολίγου σείρει γό εδιν 9. πλοῦος δ, ὁδγὰ πολτ 
λῶμ ἐὐ ὃ οὐ ὀνεὶ πρλνεηοσ τίσ ὧμ' (γένετο δάφωθ’ ὡσ’ “τυ σ' 

'δλείοσι δοκεῖ. οὐπτ “τῶ «ζου οὐδ: χιόνου:ἧς εἰ κοΐ σοι ρὲ μὴν ἡ.“ 
λζται. ἀλλὰ πα ροὶ "οἷς πολαμοῖς σὐΠι κωσ δασευύεϑπλλιγ). 

Αφιεϊμσωρηϑῃ πλεονασμὸν ἐλ “Ζῶ τ, ηὃ ΥΣ κοινὸν οἐ ἡ εντὶ 

τρ πέμινδ Υ κρὰ ἤσῃ- “πρὸ "ουχου ἴφ», ὥκσέρ δὲ ἐν χω! εἰφίω 
ὅτω δ ν τῷ ἀφέων τοῦ πλέονα κὶ 0 μν 

Αχίων Ἀυπουύμϑυοσ, πορραὶ υὸ ἀλος, αἰ χέων. ὶ οὐ ηὸ “γγ) ἀχέίω: 

Αχαος δυ'χα χρῷ 1] τίρ δέφϑυ γγονὶ προφἐρουσὶν οἱ αὐολείτκ οι. 



27 

το πδσσεικὲ, οἱ λέγϑυσίν ὡσ' διαί κευκπτοί τίνα, οἱ πτὸ “" 

βαλλῦσι δὲ Φὶ οἱ δυφθιτ. "δεν; ἀϑαναῖοι μζ, ηὃ χλου4, κλαφ 

λέ σιν. ὅπω ὟΝ "ὸκαύ, κα 4. αδεὶ, ΒΡῚ «οὐ εηὸσ, ἀεηὸς ̓ αἰολὲς ὃ γὃ 

πάλαος, μι, εὐ χοίιοτ, κοὺ ἑτοι ροσ', ποίλοος, (Δ ἄχαος κρὼ ἐπούροι- 
Ἰωνεσ δὲ (δὰ α΄ ἤιτκο; σ' πὸ χύσειθ᾽, ἀρίιρφοσ, χάλκάφοσ, τὺ ο 

ΓΥΣΣ ἢ χεύσεοσῷ «οἱ καὶ ἰργύρως, νἡ χαλίς (Ὁ ὡσ' δὲ οἱ οὐ0“-- 

Αεὶς Ῥλλακιν ἐντορς διφϑοήοις οὐκ αἰπσορ αὐ ουσίν, αὐλῇ εἰ 

κὺν τοί! μὸνμ δὺ αἰσοίσεγὡσ ἐν τῷ δ ἀῬεΐδης, αἱ ρεεῖος: δῇ ὧν ̓  οἱ" 

πρόδα αὐγείϑας ἀργέιοσ. δῳ λέόσὶ μὰ αὐ οὐ οἱ “σαλαιοί. 

ἄωρ», ̓ ΣΗρῤωσγανδι λεγᾳ, 973 δή μουν Ωδ ἡ ργωϊη οὑνὴ “στοὶ 

Ἧι ξίφους. Δ ἥνῦ ΠΣ ηὃ οἰρῶ ηὃ ὥΡμὸ ζω ὁ ἐξ ) τες. κλολικοσ, 

ἄρσω. 0 ̓ ἄϑακεμβῳ Θ’, ἡρίεα ἡ ἩρΔΝ Ἰραίω: ἡ ρσο. ἐρῬ. “ἰωνίκῶς, 

ρτῦ "ὁ πλιοναημῷ τῶ ὡ,ὡς ἐϑα, ὀωϑα κα ἀωρῃ: τινεσ ὃλέ-- 

ἀροῆΝ ἐκρέματο: ἊΝ εἶνε ὁ ΡΝ ἀλβονι ηὸ καφιζω μὰ χὰ ἵβε μώ. 

ο βξ ἐρώ αἰολικῶς, εἰ φστω: ἄρκα. ἡρις Ἰρμίω ἦρσο. χὰ ἡρα- 
"πῇ τῷ μαικρὅ εἷς ὉΥΟΣ, ὠὡρσο,μοὺ “δλιονασμῷ »ῦ ἃ ἀωρ- 

“τὸ πο!ν τυκοῦτ: 

Αωτεῖς, δὑ τὶ “τοῦ οὁ καίλλι σον γοῦν ὑπιν ζσανϑέζῳ Δ συλλέϊ- 

ΑρχΗ ΤΟΥ .Β:- ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: 

Δ ΊΖΩ Τόλέλῳ ἡῤτααν, Υ ὥασσερ παρὰ ηὃ 

6 φω, φαζω, ᾧ᾿ σω ο ΟΣ " “πλέον κσμιῷ γυ κ. 

Φαίσκω. οὕτως ̓ Ἰδορὶ ηὸ ρῶ- βαζω-ἐκ ὃ δριυ ΚῊ 

(ω, γένετοι δραζω. σρλαρκαυρὸῷ “τοῦ ὁ δυΐα τοῦ 

εἰν ομ"κοὰ ποι ρα ηὃ βοίω, δοκιζω-κοὰ τὰ συγκοπσὴγιδαΐω: 

Βαρύθω, οἰ ὸ μἷν ὑ βαρύς, βαρύω,βαιρύϑω “τλέεονεισμᾧ ηοὐ θ᾽ 

δασύ αν λὺ τὸ ἐγου οὐ τά. τοῦι μοὼ μέ [μζφετο, (Δσυκοφον τεῖΐ- 

ἥγχως δωμοιϑένησ ἐ ἐγηοῖς ὁ πέρατησί φῶντοσ ὀάσκανον δὲ (Δ 

πριερὸν (Δ καρκληϑε: οὐδέν δὲ: "πολί τον μια" οἷν Τὶ Φιλολτίον 
ἀ δ τα 



βὰ συκοφάντην. ποροὶ ηὸ δεισίκαινος, βασκαίνω ἢ πιριὶ ηὸ 
Φασκαίνωιδηον φαέσι καήψων οὔ; φθέρ δον δλέμμματὸ μὲ 

Βεὲν ἐπορδίονντο ἐκ τοῦ δ, ρωΐνω, τὠφεὐγώ γον, βῃ με: ὭΣ ̓ 

Θῆν, δ᾽ “δ ἐὼν δ" σευυεερλομϑρὺς ηριξ σὶ μῦν πόρῳ χορδμυς "οἷο 

ἐγέσῶ σὶ, ἢ σεβῆ"ροίπον οἰ τίω βάρμϑιν"βαστι 6 ἄσοιν μιὰ σὺν ἤκο 

ἼΓΗ' “6 α Ὁ: 

Βαΐρδγσοσιρραί νος δὰ ηὁ βοΐ ον, ὄαρυσ' ἥνῷ δραδιὺς ὅλιίο 

ναγμῷ τῷ δ᾽ (Δὲν υἰσεῤϑύσο, βραδώ διεἶ τοῦ βραδέων. νον 

ςοτ ὧν υἰστγ θέσει, βάρδιουσ. 

Βασκέ μᾶν εἴ μα εἰπῶ ρέμῴαπον: δι οἱ οδορμε σ᾽ τοὶ εἰς εἶν απὸ τ' 

ρέμφατα μα ῳ προ φυσι προφθέσο Φὶ ξιοὶ ον τύ], 

ὐπτὲν ντυππτέμι. ορασιξ, ὀάσις βεισκέίμ: ̓ Αὐτερα «ἐἰνε}9 δέκ᾽ 

δσκωοὶ Ὁ ἐπε; δὲ τὰ ῥήματα (δὶ ο΄ ΄ συζυγίαν: ἢ σέσος 

μϑμίων δά τὸ ἐἔσικω εἶν () οἷον. ϑθυ4ώ γεμφασκῳ. ευφ,γ96- 

σκωνίλω, οἰ λάσκω. ξοὼ »βοαίσκον: ουπωό ξω, ώσκω. 

βοσκή τ ἄπιθι τιϑ᾿ Ἄλεει οὐλι βάσχι δ; Οἱ “ἰοαϑέσι' αἶα 

κανών, ἢ λεῖ ὅ Τί τοὶ εἰς {δι λέγαν τοῦ ΛαεΤοΣ ὶ ηροϑέσὼ βεῤίστθης 

μῇ ̓προτδγοξιή εν Φλλέ' οἷον ,σύνᾳ μρμυ ποιμὴν οἴπάμι: 

ὝΗΣ κὴ μετα 35 λοιπῇ πριϑέσε ηδ εἶ μι στρ Ὡϑε μὴ πρώποι ροξὰ 

γ() ηὸν οὐὐ ηὸν Ῥότοι κιοζαθι ἔξιθ7, ποῖοι") τοὶ “γοτοιυ τοῦ! ἱμώτ 

τοῦζλων ὃ σι τιϑέρμδμα, ἐδὼ μῶν δυο οΥ υἐδηύριϑε φαμ ̓(Ἃ 

λὰ δ ρίϑενοι μάχί92 νὴ γα τ97. ὅτων ἐ βαίσιειϑη" αὐ βαίσχΐ 
ϑ. ἐΡΟΡΝ ἐ προϑέσῶι σύτκεϊ 3 19: αἼ τὺ εἶμι γὸ τορμο δι "ἡ , 

πολιν ἐπέρον, ἱκανῶν ὕξην ὁ λέγων. 010 τοὶ εἰς 91 πρὸ ρου λθεν τοῦ 
προρτοῖκ γῖκαὶ, (κατε ραν οὐ στυύϑετα .“πλίωΣ τῶν προϑέσε- 

Ων ὥςτε δῇ λον. ἐν πιο ρειϑίσει δεὲ ᾿ἀῤαγενώσκά( αὐ τὸ ὃ 

βείσκε, εἰπὸ ποῦ ξάσίεω. “τοῦτο ὸ πῶρεὶ ηὁ βῶ, βύσω "πλε΄ 

ονγοιαμῷ τοῦ καὶ βήσκω. ̓προπῇ χοῦ ἢ εἰς ὦ, κσκω. 

ἡ ἐκρῦ “ βῶ, φάσω: ἐξοῦ οὐ Ἡρὼ βασίσ' 'σλεονοισμῷ “οὗ χ θασχ ω- 

αἷ. φώ φάσω κι φάσκω.ἐπε:δὰ οὐδέτρτε βα ρύγνοσ μέλλωμ 
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δεὰ τοῦ ι ἐξεφέρε σὲ »μά τοί έτοι εἰσ ἐνεσώτα: 

ραλῶν-αἀὐ εἰσ ὧν λύλϑυσριι μέγ λα μοῦ δαυτέρυ αἰοθίφου ὀξύ- 

γον τοῦ «οἴκων: λθων “σιών. οὕτως ὃν κοὺ καλῶν ̓ αἷν τί κφτοιν 
"ἃ ̓πέφνων αἱ Ν᾽] ὅσ ὧν λυ γου σῦς μυτο λα, ηρτέ ὧν ὑπρλο 

κρέ λθυσνίρ σύμφωνον. ἐάν ηὸ ὁ διυτερόν ὕὅξν α μέτοέξολον. πὸὰν 

Τῶσ' βαριὼ ον τρῦ6' καίμιγων" τέμνων. ηοιοὗον κἡ πὸ πέφνων: 
αλεώνεϊον.τοῦ Σ οἱ τὸ ΗΝ εἰς ἢ δὶ »υ ὑ 4ον πνόρϑμα, δὲοὶ ηοῦ εἶ δν-- 

φϑοήου γράφετορε"κουρδυς, κουρεῖον ἡ αφας. λραφότν, γε μ 
μιοεοιδ᾽ χρου μα τεῖον' κὐλ ᾷ κνεφε ΟΥ̓ ̓  ̓  τοῦ δΎ οἱ ἜΨ. “ 4ον 

ὑδύτερα μιογογεν ὑπὸ ρέϊε συλλαιυ οἷς πρὸ μιᾶς ηὸν πόνον, 

ἐόντα, δγοὶ δὶ ἐἰ δυφθόγγου γραφετο"μα ρον, πο δι Ῥχῶ, 
ον ἰαπράον, ὀρφανοϊξοφόθονεὶ ἰκιμβέίον, ὀυρσοδεψέον ῬΡΘΣσῦΘ 

πετον ὗ τῶ διβαλωνεῖον. πρόφκφτοοι μονογένη, δὺ ἃ γὸ ἐναντίον: 

πρὸ ΠΧ ἧδὺ ὄνον ἐλοντοῦ, δυο ηὸ οὐὐ τ Ἀιον "νὸ λικφυροτσῶ-- 

Λτον: Δρρπῶλι ον Τοὺν τοῦ Ὁ ὅγα; “Τ} γύσπὸ γγεῖς ἀνῶλεξ 

βασ, δεοὶ ὠ ταρομσΐου οὐΐς ἀναφρίφοντοσ “τῶ κανόν 9." οὐ καὶ 

"πτέν τοῦ τὸ τρισύλλαραι γαῖ “τ Ἰ χρείφετοε δου ϑοὺ πτῶ-- 
ΕῚ ΟΡ « μος ηὸ πρωτεῖον ,κρὰ ηὃ τὸ ον εἴονεκοῦ διωπερεῖου δὺ οἐ "ΤῊ σ᾽ 

εἴ “γφθόγγου Φα. σἷν «ἀπὸ ὸὺ “Ὰ δναν 72 δὐ εἰσίν. 
ρα σίλι τα ζοσ' ὁ (μοι ολῳν μόν 78: γ}} δουτρθηο, “έοὶ οὗ οἰ λα χοῦ 

θυθήσύτοῦρ" 

ρεβαα,σίν “πίρα ηὃ ρεξικασίν οἰσσορολῃ που αὶ καὶ “ροπτῃ 

τοῦ ἢ εἰσ ἃ ρεράεσὶ. 
βεβααεσί, βεβάα, τς ατοτίκὸς ῬΑ εἰς κυ: «οὐ ἴωνφὴν ἐδ, ἐψῬὶς 

ὁ μασὶ ὑφεσιν" ποιήσων τε “7 συμιφώνουντό τί συδυνλῇ “ποῦ 

ἐακολσθοῦσίν εοἷον, ἐσπικα, ἐσοίαν; βεόικα, Θέδαα, βεβαωσιβε 

βειοῦο. “μοῦ πλεονααμῷ βεδαώτε, μον ὧν βιρβαασί. 

βεῤφίεἰκεν τοῖον δ ἀ ἐλοῦ βεβίμκε (μέζω, βιείσω, διδίδνδι ὯΝ" 

ΩΣ τοῦ ἃ εἰσπ δειβίμκα: "οὺ ρεβέμκε: 

ρείο ! ἀγχφη σον λόγῳ πιῷ' γένετο οἰτὸ ηοῦ ρῳ, Θείω,οἷτ χιῶ "Μείω: 
εἰ δε 



θῶ ϑείω “νοὶ ἄλλω: αηὸσον ἡ δίωνπλεονασμῷ σοῦ 1 ὁμοίως 

πῷ! σίω, σεΐω- 
βι Θαία τοῦ ϑ χαππλῶς. εἶν τὶ γοῦ ὀρυτα, οἰλλεὶ ἰμωτοὶ γοὐσ ́σπ- 
λέουφ δῤ τὶ ηου 7 πεφλυοέρητοι' “εἰ ΠΤ δ ηοὐ" βαΐζω, ὁ οὐ καρ ὁ "στε 

ον ρα Λυκόφ ρα Ἴ δαραζ' 

(ίμϑυσ, ηὐ βαώθος, πσπρεὶ βαϑοσ, 6έϑες. Ἴροταν “γον! εἷ εἰσ τ καὶ. 

πλέονα γκῷ οὐ τ »ένϑυσ. ὡς πϑω εούϑον, “σένϑτσ- 

ρέβα μδῳ εἰ μδρ προπαροξνηόνως ἀ ἀπὸ ηου ρβεβήκαῤδῳ, ὥἌκα 

τοὶ συγκοπσὴν »βέραρϑν-εἰσδὲ πα φοξυγόνωι εὐ πο ρέμᾳ ατὸν ( 

«ν, ἀλκὰ μά “λα μφαῦ Ἴῳ β ρέβαμδῳ οι δὸ ϑέντε μάλᾳ α20: 

βεβυλήα “ὝΤΗ β ἐνχρ τεβομδμοι Ἰσαμ' ἐλυηρύν' παρὲκ βάλ 

λὼω γήνετοι βλώ. δι «τοῦ δὲ (Δ ὐσπὸ γοῦν βέλω ον σμμιαιόνον-. 

“τος ηδ οὐ ηδιε λήέσω βεβ Λυίεα. Φίω μὰ μα: ἐκεβαήμιϑ: ἐρέ- 

βληντῦ.' 'προιϑεσεῖ “Τῷ ὃ «βεξφοληγηο. Ἡρὼ ἰωνικῶς,δεδολία τσ' 

Ξοπῃ που τ εἰς (βερο λοι 

ρι βουλά απὸ γοῦ Φούλω βαιρυηον ἐνγισώτσ. ασεριασώμϑῥ ἐξ 

βουλήσω. ὡς ϑελη σώ. βεβούληκα ὁ [ ̓ποῦ »Ρέόχλα- ̓οὐσ' δά- 

δου πο ἐκσυπα: 

βεξ ρώσετο, λϑιβοι το δα τωσ καϊιῶσ' δεξρωσωτο, οὐππὸ μὴν 
βρω δρωσώ. ὀέδρωκα: (δίρρωμαι: δίβρωσνια. ὁμιϑλιγὸν ΩΣ 

βιβρωσομαι. ̓βεβρωσε τοῦ" 

βιβρωϑουισ: φάγ9ι:: "βρώ, βρωσῶ, βέβρωκα: ἐκτονηον δὲ; 

μα, βεβρώκω. ̓προπτῇ στοῦ κ΄ ἐς Σ, βεβρώϑω. ἡ μια τὺ χῦ, 

0 ̓ βεβρώϑων ξ ὅ βεβρωϑοντ' (Δα κτκὶ βεβρωϑούμι βεβρωϑοις' 

βιλτίω, βελπίομα ἐμβολμηῦ κ, βεμτέοα . κα ΚΙ κρώ- 

σίν, βελτίω. 

βέλτερθν, ποορὰ βέλω. ὅϑεν κοὼ βολῇ, κοὐ βΕΟΆΘ᾽ γένετο 

ἐμματεκον ὄνομα, βεληὸσ' Κρ ( συγίεουταίεον βέλτιρθη 

βέλτιρθ’ α΄ποωλέϑας ᾧα, χρόνο θ, ἐς βιώνο"" 0 ̓ δούτερθ' 

αὐππὸς βελγέων, βέλτευς" 
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βητοΐριίων, Ὗ ὀρχισῆσ." πὸ ρος "ὃ βολνάν μετοὶ εἱρμωνίασ βηοΐρ-- 

(μῶν - "δῖ κυ νέο ΤΤ' "βητοί ρμων, μοὰ ἐνόταλίοσ ὀρχισις: 

ὅ;, κηδ᾽ ἀκέων, ποῦ ρα: ηὸ βώ, αήσω. Ὁ πρῶτος δ, ἄρην. " ΝΣ 

ζ", "ρὰ ζὶ εἐφαίρισιν ἰωνεκὴν ἡ η΄ περιασωμϑῴως: "ὸ ἰσέον γέ 

μετα τὴν οἐφαίρεσίν 75) χλιτηίεοῦ μορίου, εἰ μακρά συ λλεῖ. 

μὴ ὑπσολείπσοι"» ἐπέρασε τούειδίον ἀφησιφηςίφε, φῆ. φησ πε 

ἐτερ λαῶγιἔριν,βην. (ὴν δ' εἰς αἰδλου κλυτο σῶ ματα: "εἰ ὃ βρα 

λα, ἐξυώ «τοί δξ ἐγαΐγκισ ἴμαν, (δὲν ἴσοῖν σον, τιν μὲ μησοὸν 

τῆσ προθαῖ τῶν Φωνῃσ- 

ξ, ὀζϑων παρὰ ηὸ βιβοίζω, ιειβευςῦς: ὥατερ εἱρμόζῳ, ἱρμὸς 
ςὸς ὁρμαφὺς κατα με τούϑεσίν ἣν Ὁ φωννέντωμ' ἐΐε δὲ πον ἐρ- 

Μαισὸσ', ὁρμρίθον: κα τοὶ οὐπποβολὴν Τῷ σ᾿ (Δ τροπῇ 7) 1. εἰς 5. 

οὕτω Φιροσθτοκοὼ τροπῇ οἰ δαοϑὸς. “οὐ δ αὐτου ῥῆμα, Θιβα 

ὅϑὼ ἐδι6αμϑαν"ηὸ δὲ τρί ον δυῶν ρβιδικόϑωμ. δ’ τυ ]έτωι . 

διβώντα. βι(οζοντοῦ, Θιβώντοοιοὐηρ τοῦ ριβάω: βιξώ: ΥΩ μοὶ βίβῳ 

μι .οὐφ᾽ οὔ “τ- ΠΌΣΝ ἐἐβίβων: βιβὰς διβιίντα" οὖσ᾽ ἐφοίντο 

ρίψφι, βίμ ἰωγικώς "ἡ : 6ἰαδίον, δίς ἑραικ είν. (δίην ςι Δσλεο-- 

να γμῷ Της φΦ: βίμφι- 

βιωσατοιὼς ροώεα τοι ιεω. βιώ. διάομιαε, βιώμαν. δ «οἱ μην, ριῷ 

μαν. (δ, ἄοιο βιῷο. βιεζοιηο͵ διῳτο' πλεοναηκῷ 7ου διριώαπο: 

βιώτω. ξησοίτω: βίωμι: ἐβίων. ιοῦς, βιόνσ' πιὸ προς τακτικὸν, βίω 

ϑι,ρεω τω ὡς )γιῶτω: (διό βιῶ ἢ , δΐωμι. Ὁ ̓ Ξ. θιώσω. ἐβίωσαι: 

ἐδίώσαις. ἐρίωσᾳ:ηὸ προς ταῖς Τρκον “ίωσον, βι ὡσοί πω κα τοῦ συγ 

κονσὴν Ἰὰς σὰ »βιωτω. 

ριφίω ἐχέ τὸν προς γέρα μμλένον. ρήωμι"» ἐρίων: "βιοὺς. βιόνηῦσ: 

βέοι, η᾿ κα τῆ κτοοσίμ οὐ κὴν τὰν ὃ εἰσ ὥ. (βέφεν: ὡασες ηὸ δουσ, 

δόνχοσ. δοίην ,διῴην. 

βιείνο βι με ἐβι. νη πρώ ον Ὴ “λουθυντιίεών, ἰδίωρϑιριὴ εἰ 

πα ρέμφαγν ἐβιώγαι!. 

βιῷν Βιέω, βιῶ ἡ μερκ, ὁ βιέων,ὁ βιρῖν. Ἰδβιέονγον σῦν βιοῦνγηος: 

ππασ----- 



ηὸ δὐκτιδεὸν ρἰέοιμῖ, β[ο᾽ μὶ πρύεοιδ ,βιοῖς βίοι, Ριοῖ Φλίοσ 

ναῷ ᾽ν Β'δᾺ ἐκτασει το δε: ῳ βιφ» 

βλαςῦ: ὅνα νὸρλώσκήν, ὃ σημαίνει ηὸ αὐ ξφν. 

ρλαήίω, ἤν ρρώ οὐ διλν ηὐ (εϑέωστον το γένετο λῶ ΚΤ Ὅο 
σσην ἣν ὃ εἰς ὐλ' "κρὸ κατὰ τς ἀτώγαιν͵ ρλχάξω ἀπὸ μετα οδο τ 

φὰς Ύ Ἢ ἐϑήομένωμ "τὺ μεῖς τὶ υ ἰγέων, ὅν των: 

βλές οἱ ἐρϑ οε΄ πὸ ἫΝ 7 αι Αυθεὶς κατα συγκοπσην που ἥ μὲ δ᾽, οἱ δὲ 

οἰ 12 βλημι δ δυτεροσ ζ΄ ὁ κην αὶ μεπολρ δ λένε 

βληρϑρος, ὡασες ηὃ οὐτοί μδρον λὐαεῖρο μὴν ὑπαθι Ἐνῶ, οἴ χω ΤᾺ 

ηὸ αὐλή μϑμον, ἐκ ἣν δι Λαμϑ οἵ Κα οἱ τοῦ ἀφαλρεσίν- 

βλήϑα. ΩΣ νὰ ἀφαιρέσει, ιλῆ 9.2: 

βληγος: υοὐηΡ 72 αλῶ, αι λήσω. αὶ “ληκ α: ἐμειε λήμην. ἐκ έμλησο. 

ἐμέμ λυγρὰ καὶ τοῦ συγκοσσην, ἐδληγοιοίον ἰβλιγῦ πρὸς στ 

θεοῦ ἀφαιρέσει το ἐμ ΚΕ: 

βλωσκω σι μουένᾳ γδοιὐ ξανω! οπρεραὶ ηὉ μολώ νεται το κ)ϑρ- 

γϑὺ αὐτὰ σκωνὼσ το μῷ 5,2. μίσκώ. τελῶ, τελίσκω: “πρὸ Ῥοτῖ 

τῷ μ᾽ εἰς α, δ, λίσκω μὰ ὐ σερϑέσει, μλοΐσκω. ῶ Καιτρ συ 
κοσὴν ρυῖ "οὐ ἐκτοίσει τοῦ 5 εἰτ ὦ λωώσκω. ἰσέον δὲ Ὁ 1: τοὶ 

μϑρ εἰ πὸ (δὰ πρῶται συζυγίας Ὰ περιασωμϑρων ὥφαηῳ 

υϑινα εἰς σχῶ ἐπ μουτοῦ, δια ον Ἰσκὼ γένεζ:οἱ οἱ ον, τιλω, τελίσκω 
Ξερω, περ! ἴίσκω τμῶ; πεμιίσκω:ὠστυύ τως δι τοὶ ἀπὸ (δὰ ἐκ της " 
Θαρυηονωνκύω κυΐσκωις βύω ἐυΐ σκω-ἃ τῷ α΄ πὸ Ἰης τρίτος 5 ἫΝ 

περίασω μένων. ἀναλώ ἀνα κίσκω. τοὶ ὃ ἀπὸ (ϑὶ δοντεραι δὰ 

"οὐ ἄσικω ὁιον, ἕω, ἐάσκω. 

βουκιμ ἢ σουεντοῦσ' βουσ' ἐξελαί σοι. 

ρύι τῆνα γὸδω ὁ Ῥέφω Ῥιφ' ἡ μᾶς ἐκτ' τ ἀτθνλἐριωσίαε. 
ὕ δον αἰ μεῦ δ λέγειν ε ἐσπ) φὶ οὐλ ὙΠΟ ΤΕ ΚΗς " “Ρληθ ΤῸ Χ. Ῥυς βό- 

γξζ' (ΧΙ κροᾶσίν ρυσιηὸ οὴΥ δ ος οὐ χα ρνϑόγοόι εἰ σ 7ὴν οὐ ου " αν εἰσ’ 

7ὴν ὦ ω!' (ι ρενΐοναι, ἘΡΗ “ἥω. ε'. ̓)λα; λέωμεν οπηδμοφωγίαιγίγο- 

γε ᾧλ Θὐϑε ἴ 7. κοῦ οὐ στηκ Τρίοης Ἢ πλυθυν Τῆκ," “πὰ σοι κὶ δ. θέ οι εἰς 
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ο΄ λή Πρ σα νὴ Μ 1) ΚΙ Τὸν τελόυτοίεαν συλλαξεν ἐχφ τῆν 
αὐ τιαττεκν δα ἔκλινεν ὁμόφωνον οὐ τῇ- 

Βομορομεῖν "ὃ Δάτος ασου δῶσ ποὶ ρα γόνεῶϑ. καρές δε ἰντὶ (κ.85-- 

θᾶν,γου τῷ σὴν ἐπὶ μαιλον δα μέν. ὅν! δὲ καὶ ἐ ἐορτη “τ αθενμσί 

μοηορομῖα καλύμδμ; “καθ᾿ ον ἡμέ “ ἰροίϑησεν ὁ ὁ ξανθὲς ασῦν 
δ! πολλῇ γρλεμου μένοις οὐθην κέοι σ᾽ πὸ ̓  μόληρυ οῦ “ποσει σὰ 

ν(Ό". ἐρύχς δὲ »΄τε ἀθηναίων ἰβασίλθυσιν. 

βορχζψ Τίφ' ὥασες ἴα ηὸ αεορο,, ὁ αἰοράζω. ἌΣ ἑβοροίζω: 

βόρδορυ»ς. ποι ροὶ "ὦ (κοΐρος βάραιαρος (ὧ Ἰροσπῖν 72) οὗ εἰς δ, ενε 

᾿Τρζ ἀόφβορος. ορίκορος Ὁ λέγ ηὐ πυρίἤωμα. τῆι 2 θροι. 

οὔ ωΨ τῷ οἰνθρωπῷ κείμϑμον ὦ ἴφοσ ἐμποιεῖ. “ἢ ; τόϑα τὸ 

ὡραὰδ σἡ μοάνει τὸ Τοφ᾿, βοβ' δὰ βόριιοβ' " ἐκτὸ Το ΠΣ ὕλη: 

βύστκω, ὥοκ ηὸ ὦ ηδ Τί φῳω. Ὁ ἐξ, ξοσω. "οὐ πλέομεαμῷ Ἦν 

ὦ τι οί οὖσ τπρώσω, πιπρώσίεω: "ειώσω͵βιώσκω «ϑνήσω, 

ὁνήσ δι. ὀβοὺ οἷ ιιοσίς Η ̓ Ῥοφύ. 

ὄοφιν, ιιορζοι μα ροῷ μιηὸ αἰ γείοον. “ἢ. δ Ὁ  “Δληϑυυστείκῶν τί 

ΣΧ αοοζοιαν οῴεμ: 

δ ροηὺὸς' δι λουσὲν οἱ πῶ Ἀχιοὶ φάϑμοι 07! προρτιθέασιν οἱ αἦο 

λῶς ἊΡ τῷ ξμδνίκα ἐφεξης συλλαθι λοι "ὐχ' ΥΤ βαίκοσ, 

αι ρακοσοὴ ηὸ Δ .οἱ ἕον,βο δον, τι ρόδομ Η ̓ ὐ δ΄. οἷον, ξέζα, τ ρίζα τὴ ; 

ηὦ τ΄ οἷον ἐντηρ βρύταρ, ο  χειλινοςιοὗτῶς ὅν δι φογὸς, ἀκ μὴ 

0 ἰρίνρος ἀνθρωπος ἔχοι δ᾽ ἂν ἴσωσ' ὁ μοιοῦ “τλιομασμον “Τοῦ 

Δ καὶ ὁ ̓ αὐμα τηρθσ Θροηδσὺ ὅδ μολϑαμός: 

βραδὺς “δα βαρθ᾽, βαρὺς “ρὸ ὧν εἱπσερθέσε! ΤΡ σι σλιοσ 

νκηκῷ τῷό 2 ,Ορειδεύς: 

βράάοω ηδ ζι ων ὍΣ εἰναι ρίοτω λώγουσί οἱ“ΠΉοί. 

βροζοτων 0 ρραδεὺς κρὺ ὁ 0 ἱερα χῦν: ὐκάτερα σῃμιαήνφι Ὧν ν οἷ 

1: εραδὼσ ἐνε! ὀραδύτερος ἡ βραιδῦ ων (ἃ βῥάσων. (ἃ ἐκ 7) 

βραχὺ, μραχῦ τίροι ὀραλίων. "ἡ αὐ ράοτωνο "θέν ὁ ποι ηησ εἰ τ 

οἷς εἰ μφοτέρων σήμαν Τρκὴν λέξιν ἐπεφέρᾳ διὰ σοφῶν, ἜΣ 



λύων ηὸ ἀμφίβολον βράστων τίνούς: 

Βρέχ 4ν αὐτὸ “15) ἄλου, τ' 3 υδεΊωμ ὦν μιοίη "“σϑοπὸ ἀτάρ :] λέξις 

θεν ὟΝ ὁμῦροσ, εἰμι δά οἱ ἱρράκι τεύχεα πρικίλαχελκῳ ἢ πῶ 

ρκ ηὸ διλλωῤ ὴ βέλωμλωῳ κα μρώ Ἷ βρίχυ 

Βρέμει ἐἰχό κύρίως να ηὃ ερόμιον. ὸν ου 7 “πυρὸσ ἢ Κλ ὴ δρομ 

ΥΥ κυρίως ὁ Ἰοὺ συρος ἦχος ἐγ οὖμ νομέζω τὸν ρρόμον ποῦ 
ρα πὸ ὀρέμω ὦ ἄνα!» 

Β ο(νϑύ τοί. με λοφωνεινς “αυκέρέ τοι νὴ ΠΑΡΑΜΜΕΡΧΟΣΥ ζι499. 

ἡ οἱονεὶ θρυύήγεται. 

Βρενθϑορ δέ μῦ; ρον" ηοὺς οὖν ἀλαφόνας Δ Ῥυφηροὺσ μὺυ ἴρῳ 

γχαἶ 49 ἐκό κῦθομ' ἀτὸ πουον δὼ λα δᾷ ἡδὺ δ' θρυδίορδμους, 

βρι μυρδιυρλα γϑυσι. 

Βρίζω τόκοι μοῦ (δ, ἔνθδκαν ἱερι (φονταὶ δῶς, ὦ οὐ  βρίξωνηὺ με- 

το Φορεν νὴ Ῥοφήν καθίμδνισεα. 

Βριμοάνω τόϑα οὶ ηὃ ρρίωνὶἡ ὑπὸ ὄργθεῖκα ρι νοΐ, νεται ΓΕ 

Δρριμῶ! ὅθὲν ΑΝ «ρἱ μὴ ὥϑ" ῤΧ βρεμξρτοι. δι βρεμεῦ στα ὟΝ ἐμ- 

ρρ' μη σέσ' Μοὰ ἐλιῷ ρἵμιοῦ' ἐμοὶ δοκεῖ παρὰ ηοὕηο ηὸ ὀρ μῶ “ποῦ 

βηλ αθαν γὸ βι ρἠμιουίγω" 

Βρϑί καὶ ἐϑϑύω δφ οὶ τὸ βοραν δορύκω δι βρύκω. 

Βυσοδομίθωον ἐ ἐν με φέοε «ν βαθ4 δα λοηζο μῶμος. ὁ κεχ ρῦμσ 

οιϑρα αλμο μϑινοσ 4 δῳ θυ μού μος, οὐδνεῖ ὧν βυθῷ “νι οὐ -- 

Νοσδοχιζονν, Ἂ βυοσῦδομλύων όξα "ὁ ρυ οδὺν Ν ηὸ δέμῳ μοὺ οἰκο 

δὰ μῶν Φυ οτοϑινι σέ ὧν « οἵϑ4 καποσικεν εἶ ζᾳν ὦ ὡς τ μὴ πρὸ 

Πλὴν ἐπσίγνω Θῆγου πρὸ ὑπερέχῳν ὁ ἀνω. 

Βωώσιαος “ὡς πῇ μΘ’ μωσεϑα; δυσοί μλορο! σημαὶν4 δὲ “τὸ 

βίώσε δ, . 

Βωσυ μεθα κοησύμεθαικράσο7εν σ᾽ πεὶς ὥιση μιν ει ὃ "ὦ {“π,κος 

λέσύμεϑα- 

Βωρςρέν καλῶν: ὅσαι. παρα ηὗ δώ ̓βοάψω πιοσςῆσ. ὦτα ἐῖμα, 

οα ςρῶ: Ἂν κράσει, ωςρώ. οὖσ ἀρ ηοὗ καλῶ καλίζωικαλίσησ, 
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Κρ κα λιφρώσαι, ἀπὸ 72) ἐλώ ἐλάζωἐλαςὴσ. "οὶ ἐλαερώ. 

οἷον δονίσον τέσ' ἐλάξρεον θα κρὰ εἴθε, ὃ μηροσ' ὧν ὀδίυοσε (, 

δωςρὥντει κρατεῖ κρατεισκρατέϊδοσ ἡ ποσὶ σκὺγλῆενν 

ΑΡΧΗΤΟΥ ΓΟΣΤΟΙ - 
Ἰὐ νὴ ; 

Αμιησεδω, οὐτὸ ζῴῳ ἡκμήσω, γεν πὲ μησεήῳ 

δυοὶ δφθόϊγ. τοῦ δ» ἀπὸ ἐνεξώτωμγ, ν με κ- 
Γ Λὸν τῶν ὅγε 12 δώ γενό μδρα πσϑι ρείγώ μι κε ὑ- ᾿ 

“σὲρ διυοσυλλαβαν, γὰ Φὶ ἐ Ὑ δυεβθὸ γγου γρα, 

Φέται ιοὐπὸ μδῳ ἐνέςῶ των, ὁλῶ,ὁ κλείω. κέχοΣ 

κιχείω κρατῶ κρατοίω. “πὸ δὲ με λογίων, ὄψω, ὀψείω. βρῶ 
σῷ ἱρωσεω: πολεμήσω πσολεμιησεΐω, οὑτως οὖν κρὰ γιμῷ, 2, ̓ 

μυσευ: πρόσκειται ὑπερ διῴοσυλλα ες. δὺεὶ πο ώ, μων ὃ 

δα, ΤΩῚ Τραφφετοι, οἰλλ᾿ οὐκ οὐν τήκει τονενοὐ ̓ὀοδξυ ὑσὲρ διύο 
συλλαβοιεσῆμοιένᾳ δὲ ηὐ ἐμιιρωμκτίφω: 

Γαμώ. “λαμπροὶ ποόγόων τίς μι »νω μέν Θ᾽ Δ 5.0 παρὰ “τὸ 

γ1}, γώ: γαὺ οὗ «ἡ  θαζλλέσοι "οἷς ῷν! ζ λοι μι προὲ κρὰ χαροσ ἡμῶν 

αὐτίκ γηνομδβη: 

Τα μιῆσοιε μϑ δε εἰ “ΤΩ ἢ ,γὐ ἐσ τόμον ἐλθέν:. ἤγοι ε γιωαῖϊίια λα- 

βθν. ριμεσσι δὲ δγοὶ “τοῦ τ,1ὃ γιω αὐκα δοῦναι. ὡς δ Λοὶ τὸ, πα 

λεὺς δάμοι ὁ ἔπεντω γιυαζκοι 2ρι μοἰοσάτοε: χρύηο σὲ ἐκλο μέ τ 

ζον οἱ ὑσέροι λίχϑυσιν. υσ υὑτισ εἶ πποι ἐμπροικ ἐξ . 

Γεέασὶ: εγλύηντο. εὐ τὸ ηοῦ γένω τὸ γβυώ, γίμικα. γέγονε. 
γεγόνασί κοὰν ἔκ α τοὶ συτκοσσην,δι “πλιοναήμῳ “Τῶ ο« τελίεισί 

Γώνα το κα ἐγγόγησεν ὁ ἡ οζπτὸ χοῦ γένω ἐζεέναντο "οὶ, Ῥοπτί οἵ) 0 

ΠΩΣ έ σι: ἡϑύνατο κἐφαι ρίσει ωνϊκῇ Ἰνξ: οὐ ῥ αἰολέισ, ηὃ 

φϑεῖρω φϑέρρω. “Το ασεί ρω, ἀσέφίῳ φασὶ. κιοἷ τ γείνατο, 

γλδνα πο καὶ ἀπὸ πον γνῶ "γυονέσω . ἐγλονη σοί μον ἐγ τ’ 



ι νη σώ. ἐγουνυσουτουὸ καῖ. τρὲ σύτκοσσὴν ἐγμύναστο “οὗ ἀφαιρέ 

σεὶ εέρναιγ»: 
Γεσνὼ ηὃ Φονω: ὅλα ηδτνδω. ἣὰ ὧν ὑπερϑέσει Γονῶ. "ἢ οοτὰ ἦν δὲ 

δυπλασίασμιον,)ερονῶ: οἱ ὌΝ δβαικουόμϑμοι, γνως 1. “Τῷ μέ σου 

ὥφακορδρν ἡ ᾿ Μιηθλν " τοῦ. Δίδιῷμος δέφοσι πιγονεῖν εἰ μον 

εἰ σ ωύνων πωνίαν ἀφικνεῖ ϑκ “τὴν Φωνεν. 

Γών σημοιίψει τ ἔλαρεν. ὑλωηὸ λα βάνω, ἐλω. Ὁ .. ὅλι "7. 

[ εἱλόμην" «ἄ λου.ε λεγο. ἰωνικώῶ: λέ. .ΟΚ" συγκοσσὴν,ς λ᾽: 

μοῦ ΤΣ ἡ οἷο ριίεῇ “Τῷ λΔ εἰς ν᾿ κὐγκιὼσ ὑνθὸ ἦλθεν. μ᾽ λεονοκ"- 

πγμῷ τογ ον οἷον ἐπύριεδὲγγνγο πυραϊρα(: 

Γείτων "ρὰ ηὸ πία τἔγονε κεἴπτων, (Δ ἐν σιυσμρίσε!, γότων: 

Γείνα ηὃ ἐγθόνησεν, ἔβη εία δὰ συ “εὐ λό: οονεὶ ζ γενιτίκὴ, 

ἐκ δὲ το τία, πΐω ηὸ σημεχαν ηὐ πετῶ. γοαηο ηὃ γέω γένεται τ΄ 

μω κατο, “πλέον ασμον “τῷ γ (Δ κει ̓ ἱτιὰ "σλίονασβίον τῷ Τ, [εΐ 
ΜβΩΩ- δ μέλλον βοῶ: ὡσ ἱ εἴῥω, κερω οὖ ἀόριςον, ἱγεῖν. ὡς ὅμᾳ 

να ὃ μίσος, ἐγάνα μεν: «ὁ τρίτον, ἐ[είνα σο- οὶ εἰφαιρίσειίῳ- 

μήινττ ἐ Γείνοο' Ομήροσ, 

Η Σ συ ἱαρτεροες ἐσσὶ θεοὶ δέσε γεὶ γα Ῥ μιν ' 
Γέφραδνομα δθέας  πληθω τις γέρατοραὼ ἰωνικῶς γίρακ, 

κα εὐ κῶς, γίρα: 5  ΧΊ συ Πιουσην μέρα: 

Γιλκοῦσ' Ἠλάω τ λῶ πἰγέ λα κα, μὰ ἐν γον γέγελλα σοι λοὶ 

ςὺς. τΕ δ ἐχέα ραν ηὃ οζ ὃ (ἀξ προς λεμβανά ηὸ σ᾽ ὁ “πὸ - 

θητικὸς παρακείμδμ θ᾽. κἀγέλαξτς: 

Γεγωώνν δή μεις "πσερίασω μδῳ ου Φιλυπποιητοῦς, 70 εὐ δ κα δια 

ϑεσίσ' γνθω γνωΐσω τέγνωκα. ὁ μέσος, Πέτνωκ. καὶ κοιθ υπέρϑεσιν, 

γέγώνει. ὅθεν κατ ̓ἀνασβομεν τίω εἰς ἐνεςῶ τα συ 9} Ῥἶτ πὰ 

Δομοῖς τεγρρνίω. βγωγω. 

Γυϑήσοιι. . δῖ ῥώ, ἰκοινὸν. γηϑὼ “ποιηχιίοῦν. 'παιρατατίκος, κοι“ 

γὐσ' μϑῳ ἔλαβον. πριν τρκθ δὲ ἐγίϑεον.ὁ μέλλων νοι μος μϑιρ: 
χρερισω σον τίκὸν δὲ, γηθή σῳ κόρα σοι ἐγήθησοκνὴ ἀ χυρα μῶν. 



32 

οἐμφότεροι δη γριντοκῖς ἂν χρῆσε!. Ὁ ἐτιίχαρόμεν β (ζ΄, 

ἐφ ὶ ΑΣ μὴν χάροινηο: χα βοί αγν, κ᾽ ΚΙ ἀνειδενσλασίοιομο 5 

κελαροί κατ, ἐχοίρην δὲ κοι μὸν εὐπχὺ τῷ ἐγήθησοκ"γ θήσου μι ὁ) 
κτίκορ ηὐ Ῥίον, γθθησοι " 

Γίνωσκον, ἥ ̓ μαρτη ϑα δόκει μὴ ραφφόμδμον γίγνωσι' ἐν δῳ 

δὲ χὰ ὡς ἡρκκχείδες βούλεϊ; λέγεκ ἐχῶν “γι. ὡασερ τιλώ, " 

λίσικω ἰκακωσ δυο ηοῦ κα “ὥς αλητοβδμ ου τῷ σ᾽ κρὰ τῷ ̓" ὁ μοΐ 

ως "ρὲ ϑορώ, θορέσκω. ἃ μολῶ,μολί σκω. ἀχωιὴ νοῶ, γοϊσκω"ἐκ. 

σου "των δαί κρασίν, ϑρώσκω ῥλώσχω, νώσκω δεσοληον νω 

σκω ιαἦο κεῖσ Κῥφησι "νοι πο φα. σὲ. ὅθεν Ὕ Ωὃ οἰ μφιίνοει(5 

ἡ δε λθνοέιν, δι ἔνγοιει, Δ ῷ οἰνοέν Αἰ ὐάγν οι δε, ἰφοὶς “ὥδοι 

διᾷσ ὁ ἐραίς λείδως ὦ ωϊ προτιθία σί ὅσ τρίς λέξεσι. (Δ οἱ ἡπειρῶ 

Τοῦ ηὸν δπον, γδά πον λέγοντες, ὅθὲν εἐρίϊδουπος τρσίσ' Ὡρησ: 

ᾧϑω μνησέον δι τον, ἐπα. δὲ ̓ἐγϑονπσησοιν κθηναίητε ὟΝ ἤρη ἀν 

ϑεὶσ δύ εἰπεῖν υἡ ὅτι εἰν ἫΝ νέφο; γοφος γόφος αὐολείεὸν ὃ ὃ 

“λωσδυόῷ θ᾽". κοὐ ὅ ΤΙ ηδὲν τῇ ἰλιαδε γόνα," Κ2ΘἿΥ ἕλε, 

ἔξωθεν ὑάὸΓ κα δε ἡ ̓ Νώμο “ππλεομαζᾳ κοῖς αὐ "δ 7 γυνο-- 

μϑϑα δὼ καδα ἐκ τοῦ νοοῦ γοῦσῷ: δωρικὼτμϑῷ γώμν, ΩΝ 

; κως δὲ γυώ με δγδδσκᾷ ως ἰωνέσ ὁτένο σε πλῶσί θη μοωτρῦ 

ηὐ οὐϑηὸ ὁ αὐῤίωτεκον “σοιουΐ τοία πρώτης ἜΣ δευτέρας συλλα. -- 

ἀκ σ ,Αρυβε ϑορ λελοιείαϑο, κείμω κεκαμω, τιϑέϑο, π΄ 

πιϑύαϑο, δώσ'κω, δησδίσικοο. τύσίιω τιτύσκω  γορίςε μὲ μίλ 

λοι διϑο δοισᾷαι. καὶ ἀϑοῤ, παράλληλα: Φησὶ “τοίγιω 7.) νοΐσίιω 

στιραραμδρου (ὡς θρητο)εὶς ἢ ηὀνώσκω, ἐν ἄν ἐποιθηου ἐακὶ 

εἰναι δὲ πλωσί: γινώσκω δἝεος 1} διών νν «σοῦ ὁνώσικω οἱ ἡπεήρω-- 

ΤΙκοΙ ᾿ γενώσκω δια ἢ! Ὥ δυο ἢ (ὠὧσ' ἕναν τῷ 5 λογωταῖῳ “μοι ρΊη 
μένον ηὸ γινωσκω δ ἐνὸσ' τοῦκατώρχιν Υ ,εἰ σὲ “τούτο “ποιου. 

γον καϑῆ ραίι λεΐδει α ἡ[αίοι το δος μοίως, ,καὺ ηὸ γήνιαθς 
μον το καταῦτο τααίντως "οἷ δ οἱ μ ποἌσρο! ΤῸ δυσί ̓τὰ 

ἐχρῶντο, γόγνομιαι, λέγοντές μον γέγνόμϑῳ Ὁ’ . οὕτω πρὸ 



τὰ ἀλλί, οι ̓ δὲ ὕσερον ὐσεὶ δι φειδόμϑροι γραφικοῦ μέλανος 

υὸ δεύτερον γ "πορίλειψαιν. ὅξεκ καν τοιῦϑο νος κα ρακ Λεΐδας 

Ο λυτοίμ' που ϑοὺ μϑῴω,με Μνῶ: κατοῖνα δγ"σλαισίἀσμὸν, "ἢ μήτε 

θέσει! τῶ τ εἰς μέμμω"κατοὶ ἴωνας, οὕτω δι γνύω γέγμω "οὗ ἀξ 

οὐὐῬυ, 7 ω. γέδομοαννοι τοῦ οὐ που ῷ ἰούποις δέτατρι οἰνος 

δσλώσιως ἀκριρολογούμδρον Η ρακλείδασ λέγει τ δι ἐ-πσίωΐ 

χιρὶ μϑῳ συλλαβῆς εἰναι δύ ολορσές β, ψΞορα τα ηδ ὁλόκληροι α 

μιᾷ συλλαβῇ γοῦν λεΐπετοι ηὐ πέλᾳον κοὺ ἰκοινὸν μιὰσ συλ 

λαρῆς πρὸσ νὰ δε"σλα σίαζομϑμον: «ηὗ » λκαβω μιᾷ ἢ συλλουμ 

οὐ τωσυἰσερῶ, τοῦ κουτοὶ ἀγρύγηνλασίοαμμον λελώβω: δὰ, δ'ρυῦ 

μὴ κσὺ ἐπὶ Ὁ ὠλλων, ὁτί δγρώ μεμα τι ἐνϑεωρέϊ τρί ἐν: καὶ νὐάξᾷι 

δ πλωσισυτότι ἶσο συλλαβθ τῷ ἀνα δοδγπρλωμδρῷ πὸ ὅλο 

Κλη ρον νον μένω, μέμινω: γένω, γένω. οὑτωνὴ μὲ λλω μμίμιελω. 

"σλέονασμῷ: ἐγόὺν πο ρένθέσευ᾽ν ἢ δῥὰ ηὺ μηδ τί κατοὶ μὲ 

ον συλλαβεν τον χύσέϑα, τῷ μ' ὧσ δὰ Κ΄ ἐκ νίως δ᾽ ρέϑυ) 

Μο μι σκω, ὀλωσχω. (Δ ἐκ τῷ παρα μέμίληκε' "πὰ ράμέμιβλω 

δι τ' "Ὃ πρῶ γον μδῳ ταῦ το ἐσέον ὡς ἀναγέχραδίαυ εὐ το Δ᾽ 972 γὸ 

ὁμῶ ἀγθυν ὀμνύω: ὅϊι μϑῳ μὰ πρώτης συζυγίασ ἐπ τρθίασω-. 

μϑρων. ὧδ᾽ δὰ λον ἐκηοῦο μέν εἰππερεμφείπου, Ἰσῶσ δὲ νοὺ ἐκ- 

"75) ὁ μϑ μοῦ" δ ΜΜ' Οὐκ  Τοῦδ' 'σιυμθεσέραι δε ὅν ἡ ἤ ̓ ς  Ῥίτιν σὺ 

ζυνῥαν " πιριασωμδμων προφοραιῖὲ γοιΐρυ ςνμιαηρ: ὯΙ δομῳῷ 

Ο μοσῶ ηὸ ἐνώσω, 3 ἡ χσίς ᾧ ἰλιοί δ εὐ τωκοὺ ὁμῶ ὀμόσω κα, 

τρῦ μόνην μέξι φεύμε! Ω ὄρικον ἐἶδὺ σῶ- εἰ δὲ μὴ “παρα "το δ 

οιερς ΣΕ γυ τῷ ὥ μεγίλ (λῳ, ΚΤΊ ηὸ χγυσῷ υ χιν σώσω( ὃ ὁμοίας, Ω πὸ 

ὀῤαὺπ᾽, κοώνον οὐδὲν τοῖσδ ἐπεσκεάίομδῳοισ, τὴν καὺ ὧν γοῖς γο! 

οὐγο δ ναι Ἀογον ὁ ιοιότητοῦ: ἀπ ὺ φάναι 677) ὡασερ ῃ ; πρωῖε 

συζυγίᾳ περιασωμδῥων “πιοτὸ μὲ ῳ τῷ μέλλον) τῷ « ς 

πουρκληγέτο, δι οἰστον τίλοὺς Ψερω προσλαβορμδῥν “7. 

σ᾽ προ τῷ λὐγορς ο)" δον κοι λέω καλέσω, ἐμέω ἐμίσω, οὐ τ 

νίω ἐνίσω, νεικέων εἰκέσω, καὶ "Υ̓ ὁ μοίων “ποτὶ δὲ Ῥέσειξ 

νὰ 
τῴ τηκωσ' 
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ποσι κῶν τίω ἐν τ! μέλλοντι βραχϑαν παρα ληξι Υ εἰς μοι“ 

ραν, δ γήνε τοῖα ἡ τῷ καιλήσω ἀφὲ ὁ ο ἔν τη ἢ ἐλιοθφν κοι ἍΜ ΤΗς: 

Δ τῳ ἐπιενήσω "καὶ νά ισῶ. πρὸ ηεῖσ λοιτρές ὧν δου μλὴσ αὶ 
τὐμοδη μέ κο ΡΣ “πῥιασωμϑυων δαυτίρᾳ συΐζυ τέᾳ, πῆ 
“ Ο Εἶτ ηὃ 2) ϑέματος τό αλῆγον δ᾿ τηρεῖ, ὡς φγῳ γελοίω, 

γελεέσω “5 Ὲ 5 9 εἰσ πέλφον μακρον Ῥέπε:, ως ἐνζ βνάω,ρού- 

σῶ εὅ τῷ οιὐπὶ τὸ πῤιασω μέν, ΩΤ: “γένί) ὐς ΩΣ ὀμόω, 

ηὁ ὀμινύω: οἰ ρόω, "Ὁ ἀφο δι "διόνοω,τὸ μεμιφο ὅδ βοω, “ἢ τί 

Φω,προςληη 4 το σ' “φυλκοτδυσιν ἐν τῷ ὁ μοσώ. ἐἐρύσω: ον ὁ σῷ» 
βόσω δ δν ηὃ βόσκω, "δ ἡ βόσίσ, (Δὲ βοχεήρα, τίω “ὥς αλήϊου 

σοὶν τῶ ἐγτελὲς “ψεσῶ ες: ηὃ μϑρ το! χϑυσώσω. Ὁ πὸ λοιποὶ ὁ- 

λά τὸ πρὸσ αὐγὰ ὀβέπτειναν ηὃ ἀνάλογον ὃ εἰσ ὦ μέτρο: μοῦ καχε 

κρι τήσεν καὶ τοίου ΤῊ γα «τῇ σειωυϑείᾳ. ὡασερ 5’ οὐδὲ 
᾿ς αδσ' ΚΑ χϑν ὀξυγονοον «πολλαῆϊο μϑώων τὸ μεπέλον ἔν 

λα γεασιοὶ οΥ φτῷ ὁ ἑρακωώσ, ἑρηκόγο.τιθνεκωσ, τιθνηκόη. 

Δ ἄλλοι εὖ Ἄοιτ: μονα κοινότερον τὸ ἐσώως: βεβεΐχοε: γεγῶτ . 

τεϑνεΔρεἐφύλαξαν ηὃ ὦ " Φὰ δὐθείους ΜᾺ ὐ τὴ γεν εκ}, ὑπροι ἐνθύ 

μιὸν αἰνγάλο ἡ το γέλωσ᾽, “ἐλωνς-- ͵  ἱδρὼς, δώ»: δι Ἢ ομοὶ ων: 

Ἦν χδηὴ Ἃ Τοῦ ὁ δυύτεραι ποθητεκ αὶ πρόσω πο ἢ: τ' εἰσ' μοῦ ληγόντω (ς 

ἐν μοζτων, δΊΡ1 ον ὺ τύ πτο (1, τύ πτην. Αι τοῦ λοι πὸ σα τ πο 
λαῶν ἀτῆι δὸ δυοὶ Φ 8 εἰ δε ῷϑὺ γγά γραφόρμϑρα"ος ν᾽ ὐγοῖς 5 

κωμικῦ πεέφηνέν,οἱ ὑξέρον οὐ κοὶ γραίαν τὰν δΎ οἱ 10) ἢ (δ 
τῷῶτ προργεγράμμδμῷ οἰφήκοιν σώζε ὁ ὄν χραφι ΤΝ δα φὶ 

εὐ Ἰ φϑυιία,χεθιν "πόλον ἐγθυμύσε, » "ὁ ρόλοβεβούλφο “᾽ξ, 

οἱ φ ὄψομαι 4 "κοῦ ἕομο ἐφ ὦ «Ἱ κρᾶσιν, ὁ σὲ ὁρωτώρ. ηἢ 

Ἵ ̓βωτιανφρα (χ" ΣΡ αἰνακκοίμψαίχε, βραχὺ ὁ Ὑ χρὴ Ἴρο ὀλίγων) 

δεοὶ τῶ μιετοέλου λριίφεται. "λογησέον 27) τοῖν Τοῦ ὑπομεμνής 

σ᾽κνσίν ἐγ χὰ βεῖννὴν ὺ ρω,δωσω:ἐκτεϑῆναι εἰς μέλι "ἡ τίἀλ 
λα: ̓  μίω τὸ αὖ ηὸ ρλε τοι (Δο βοή . βίων δωλοι ηδ, ἢ μιρί σι, 

: διέμε ριάζετε μόνον ἐόν τοῦ! πληροφορίας δὲ (ζδιύ πᾶ εϑῷ. “οὐ - 

ἐπ ὁ 



» παέτωτικὸν ἰδ, λλῶτι "Ὁ μοι παΐντες: 

Γελῳ σοι οἰπὸ τοῦ γενοῦ τὸ ένο μια ὃ γλ »γενήσω: ̓  γ ̓πἰτ" πγὰ 

να" οὐἼΡβολβὨ Τῶν “ τἔτηαν μερχϑ γέεων. Ἴροππῇ Ἴ) ἡ εἰς εἶ: "ἡ 

ὄξη σεση μφώμϑμον τὸ γίκτεωσ. Ὦ μαωσ-. βεβαώς: ὑοίωσ. ἐπῶν 

Τος Χαξ το ἐμ ρᾶσιν ἐἤνετου γέγω! “ἐγώ τον: μέμως, μεμο -- βε- 

βώτοσ. ἐσώγς: κρὰ τοὶ θηλυκα, γε φῆσαι: μέμῶσει. βι βώσοι"ἐσὼ τ᾿ 

σε: κοὶς τοῦ οὐδέτερα διοὶ “Τ2) ὦ μετοέ λου"ηὸ αγω ζ" ηὁ έμοῦν 

Γλυότων δ ελυκ ον τ ρ ̓Αθιξοφαῖνᾳ τλυ οσῦνος, σῦν ε:- ποῖ ρα 

ηὁ γλυκύς: “λυκύτερθ" “λυκίωμ-λνύοσων ὡς ἐβραδυν, βραδύτε 

ρος! βρα δῥων. βράσωρ. 

Γλυχίων “ Κληκὴ ω γλύκεον. “πὶ εἰσ ων συΐκρι τικοὶ ὑσὶ δύο 

συλλαβὲς, ἀναβιβαίζ ηὃν νον ὡω Ὑηὸ Φὶ χλητλκῆς: αῤέων Ἢ δ 

ῥέον ΤᾺ βελτίων, ὥ βε Α,ἼΙον. ἡ το ὃ παρα τὸ γλόῦκοσ ὦ ρυτρίι 

σϑξνο ο οἱ ἦμος ὃ ΩΣ ; αὐτο σοζων οὐπὸ (δὶ Αὐνδ. 

Γνοίης ἐκ τῷ Νὼ πνώστκω πων γυν σιγνο νοι (γϑοίην, ΓΨψοι σι 

ηὁ δα ΤΊκὸγ. ἤη σέο δὲ αἷς ἐν κα ν αὶ Πνίκὴ Φὰ ματο χὶς ἼΙο ρα λῚ ἴπ 

τοῦ τῇ ὅ Σ δεφϑυίῳ, ̓  τῷο. "ὸ δκ τι ῥα Φὰ οἱ δῴϑείζου τήνε 

σοζφ οἷον γρίὅγτῦσ' 'τελῆνσιγρόνῃς: εδόνηο τ ]ο  ηγ- τιλοῖ ΩΣ «δοῖ 

ίω. Ἅνο (ἡνίκα δὲ τῷ ὅ πα ρα Αὐγέτορ ηὸ αὐκ τι κὸν ΤΆ εἰ Ἵ δὺ- 

ἷ φϑεήφῳ χῇαα Τρία" τυφθέντον: ϑένγ τ. οὐ Τηϑέν γον. κπυφϑείηγ. ϑείεν. 

αὐπεθειίω. 

Γνώϑι ἐκ τ γνῶ Νωσω- ἔγνων 0 ; δαυ τερ’ ς. "΄, αὶ με χὰ 

γνοὺσ' γνύν οσεη ὁ προςτακ Τίκου, γνω92. 

Γσνϑ μαε μοὶ γϑιωαζω κυρίως ηὐ “δῇ ,ϑνα Τῶν οι πτοίοι Ἀρὰ ποὺ 

ναΐζω οὐ ἱκετεύω: 

Γδνα υϑνατο, γϑνυ, γόνυ Ὁ», γόνα. κοὺ ἐν ὑπερϑύσεν τῶ ὔ αὐ 

γα; ὅξε σὲ ποὺ οἱ Τὸ “το γϑνατα, “ριὠάτοι. ἡγλευζϑάχνῳ τοῦ ὕ Θ 

γι ο( τοῦ ὁ αἰπσοίιοσσὴν “ἃ μαὺ γϑιώ ον εὐτὸ ΝΥ κοι «χων καὶ ἀρ 
ὯΝ γόνϑω"- 
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Αρχη ΤΟΥ Δ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. 
αμνψωμὴ δαῤυνυ μι,τὸ Μωγου Μ- - ὄρ) παρα ηὃ 

δ δῶώῤῳ χη δἴολον μαι" ὄν ̓πλεοναομκῷ τοῦ ν΄ διαύνω: 

Ὁ ὄν τ πῶ ραιγωγν προσλαμβάνων ὁ ἕτερον ως 

χίνω, Τεννυω, ἦν ἐποῦν δενέννύω, δουέννυ μι ὡς ὁρέτω, 

ὀρεγννω, ὁρένυ μι: "ηὃ πρϑή τη κοῦ δουέννυ μου" Ἐπ ὴὸ ἐσδέρν 

νυ μίω. ἐδοώόννν σοὶ ὙΥ τρί ἢ “πρληθύω Ὁ «ἐδορῖνν.}}" «δι 

οἰφαερέσε, διοάννωυντο- β 

Δαΐννν" δωρνυώ ἘΠ Ὰ ,ἐσδιχέννυνον. ἐδοοννυ δ ἐδδοίννυ τ: οὶ 

τὸ προς τοῦχ τὴν υδαίνμυε αἼρκοηγῃ οὐ τ, δοοέγγα «δον δοοέννυ 

δούς τοῦ γέρα σίν, ἡ ὁ ὅσων δωίννυ μιυὴ ὁδδανωτηκὸν, ἐδοωόννυωυ "ὁ 
με χν, ὁδιερνεὺσ,ρῦ δδωννυῖ σιοὸ προς τοῦ ΤῈ κὸν δοάννυθ. 

Δ ρἐἹρκο Γῇ; ηοῦ 97 δαόψμν: “ιὼ τὴ Ῥίηου πρόσωπον ηοῦ “ποῖ - 

βατουτίκῦ, ἡιδκανον ζο ὁ ὕτῶς, διοόννν μι: Οὐὐτῶς τοι τε ἀδιαῦν 
νυ). ἐδιωίνὺνς:" ἐδιαόψνν. "ἢ ἀφοηρέσε χοῦ ζ δάγνυ. 

Δα μῶ ηὸ πρῶτο τυ πον δὲ “πα ρυἰγφγον, δω μείζω . ὅξη δὲ οὐ 

διομκῶ, συζυγέας διυχέρασ: 
Δωμᾷ. ἐνερῶποσ. γέγονεδὲ πωραι ΤῸ δ δέμω, σγ ) δοομαζω .Ὁ 

δρύτε ρΘ’ (0, οἰ δα μοννκὰν πῇ σύ χοὸξ (Δὰ ἀμεταδόλῳ, εἰς 

ἃ αὐ γὸ βεπει ὁ β΄ Θ νἡ ὁ ρ΄ ἐξ υδδε μῶ. δι μεποέγί) λὲν 

σώ τού, δα γίνε, δομω. δκμάτ' δωμᾷαντένες δ,ἔτω, θα μων ὃ ἐξ 

ὅδε μίσω. "ὸ γ΄ δὰ μάσε!. “ἡ οὐπρξολρ (δὶ σε συλλαθῆν: δα μαι.» Ἵ 

ὡς Ηρωδέανος τὸ “τῷ δὰ μείζω γάν(ἢ δου μώ ) Ὁ" συγ κοτσήν' 

πρώ τοτυτον, σὰς μι. “ὥνοί γῶν, δοιμάζω. «δ ον ηὸ δ μνφ: ὅν εἰς 

ΜῚ δούμνη μι τὴ “τῶ δα μυῶν τίου μϑῳ ἐγὼ ασουϑᾷ δού μνη μέ σέ 

τασέν͵ ἐδοι μων. ἐδ μαζὸν ἐδώ μίω δε δά μας ανθι ΚΕ συγ κοτῷ 

δέδιμηκαι οι δεδιμη μίω «( δο μιασοι μιοὺ ὕβης οὐ τοί. 

Δαμινώ "ἡ δοζμινη μένδο μοί. δα μῶ νοὼ στλέομαἡμῷ ποῦν (δα 

᾿ ἀἰνῶτοι εἰσ μῖ͵ δοί μινα μι" ῤ 

ΔΌθεν ηὸ κοι μηϑῆνανμ"ορευθειν μιοὺ καϑν πέρϑεσιν κρασύοι,, 
εεπ 



κουρ δΈοι. εἴρητο παρε ηὸ δέρμα, κυρίως Ὁ Ψ οὐ ὑπὶ δερμεῖ-- 
"ῶν καϑέν δϑεσοια, ὅν δὰ ρθε Ψ.ἢ ἰδ ηὃ “ρων ὀνβγῶ ἐἐνέ)όρέ 

ὦ ἈΠ] δ τίφρασίν ηὃ κοι μῷ ζίνοὶ ὺ κοι μώμϑροι ὔἶχ. ἐν εοῦσι' 

Δώκρυ ἀηρκοσσπν πρεϑὸν ἐίεου δεύκρνον, οὐκέτι κι νει τούς εἰς 
κλί σίννὡς υσὲ οἷδῶ ἐγιδῦμα. ἐσὲ ηὐ κρα ο7:2 κοί μνον. οὐδὲ ηὸ 

ἡλοσέρεην ὅλος ὐ δύ ο σοί «τέρα Ῥιοω το τὴ ὴ ἐκὸν υγρηριω ζω 

ον βα δέ ζ4 53 τρφῶν οὐ τῷ οεἰτρκοπέν των, τω πῶς ἐσὲ λέξιν οἱ 
“ποδα λῦσοι τίω Λβγόυ στιν, ἴλο! δ ἰνῶν εἰσ κλίσιν δῇ λον 5 

ἰοῦ δαίεην γένει γὸ ὁ δοέκ ρνοίσ' ἴ 

Δαώμϑῳ ταντ τῷ Ὁ Νώμϑῳ μοίϑω δ: μετακλιϑέν ἐ ἐκ᾽ν ὑ ἐδαίω, 

πρὸσ' ὁ μοι ὁτη το ἐδ ἡ ἐπύφϑαν «τυφθώ μδρ' κοὐ ὍΑ ὁμοίων: 

Δε διαί οἱ τοῦ! διο ὦ. δια σω. διϑουκοὺ ΩΝ , δέδιου ΑΙ. δύδιουιν τοι. 

καὶ ἰωνι κῶς δὲ δια οἰ. ΣΝ ἐδεδεουϊ μέω,ὴ δεδιουίογο ἰαιενν 

Δεδῳᾳ, εὔξησππο δηεγήεερηο ὐπὸ με ταφοραι ̓ ν πανρῦτ' "διουδω, διαΐ 

σῷ 'δέδιουρο: Ῥοππη ἡοῦυ οκ εἶτα δέδια δ ἀαῦν ἢ ἰδοδι4ν. οι 

εἰφου ρίσε του τ δεδη νοὶ γρί τον, δε δ, 
Δέσγα, μοὶ δὰ δρωσ. Ζ σίῳ ηὸ φοβοῦ μον ἀξ. ϑέσω Φέδείε εἰ. 

“πουβολ ϑίσεα « πρὸ μετοϑίσει χρυ ἢ εἰςτ, δέσεου μοῦ δεόδγὼς,, καὶ. 

μιέ"ΤῸ χϑ- , 

Δεδιμβαηο σπιώ διμῶ ϑὲμή σον ϑέδιμεκκιἐδιδιμή μἰω ἐσὶ διμίω- 

ηο, ποὺς ἰαίκως δοδμεαν οὐσ' πε ποεοεγο,μρὸ ἐκτάσει »υ τ εἰσ 
ἢ, δεδιμιν αηο. οὔτω μοὼ “πεφυβηαηο.- 

Δέσοι ἱκα' ΤΌΘΕΣ Βὴ φοβοῦ μα: οἶον, δείοο μή 2 ἀκα γέ ,ηαυ -- 

πουο ἴδ διείσω. ὌΝ δέδφκαιὁ (δ, δὲ δοικαν (Δ δγοι πίρ ἐπ-ὶ 
πο λληλίαν δ τριῶν Δ᾽ ὁ δείσση γὸ τελθυ τοῦλον δε εἰσ’ γζ,, γοὰ. 
γέγϑνε δέδορκα, ἢ οἴχωσ, ὅδε ρημα διεί εἶο ,γὸ φοβῇ μολιηου νον 

ὁ πόα τοτοκοσ, ἐδι4δονοκοὺ ὁ  πϑακο ἐδ Θ᾽, δέδφκο. πρὸ Κζ 
δγείλυσίν δεδε κοι νη οὶ Ῥοππῇ τ ἢ ξ εἰς δ, Ὕ σιυϑέσᾳ͵ δέδοικα. ι 
ἢ ἡ οὑγωσ- 1 δίω ηὃ Φοροῦ μαι. Ν ἔξ. δέσω ὁ ΟΝ δϑέσιίκα Νὴ ἰεῸ 

ροτῆ, “Τοῦ ὃ εἰν δ,μρὴ ἠμβυνείυον σον δεσοικα,. 
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Δείδηϑεἴσ δάσο μἐταϑέσει τὸ νου δι4ι).ὁ δ δφδάσω. ὅδ᾽ 
οὗ! ι ο» δ4δάμων, ἐχα μοΐλα, γσρώῶ! δάδά μον" ἐκ» διεισὰ, 

δείδω μι. ΖΝ ἐδείδαν ἢ “Τληθίω Τό. ηὰ ὁ πρῶτον, ἐδάδομς : 

δι γὃ προυτροι Τηκον, δείδγϑε: ἢ ὁ κά εἰδεσων ΜΕ χὰ, δαδεῖς 

᾿ δασεννχοσογὸ προοταίς τίκον, διεί 4092. 

Δφδξαϑ ὁ ἐκφορίίσσια , διείδο δάσέρτω, οἱ δε δήξω. ἡ ἐκχῷ δὲ-- 

οδύοσω, δ4 δ συν σλεοναομῷ “τον, δ δή. ἐδάφη ξου δά φυβ οἰ -- 

μίω «ἐδιεί [δνξω. ἐδφλξατοδφ ξκαϑς. 

Δεσλκημεν Γἰκδοκὸ μὴ ἐστ β' «δοκέω: σοχ ὦ: δοκεἰ σώ" (κοιθεξ ὅσ᾽ 

Δάσϑο τος. οἱ τὰ -γγ δυο, διάσγὼτ, δι4ύο τοῦ. 

Δείοῖω. ἀπὸ το δῴοσιϑέω κοὐ δείω. ̓ ὸ πλοναημῷ "οὐ Χ΄, δείδω. 
λέγεται ποὺ διεΐω. 

Δείδεκτοῦ χελῆά, ἐδεξιν' δύδεκηουὰ “ἢ "πσλεονασμῷ δ᾽ τδάϑεκντο" 
Δείκνυ,, οὐ ΥΝ οἱ ̓ ἐξλιθ'δείκνυ νομὸν ἐφ μηθένα δφκνύω: δέ 

Ἀνύμι ἐἐἰδιάρκνιω. ἰδείκνυσ: διῴδιε “ψυ “Ἡρὸ οἐφφοέρέ σε ποῦ τι διε 

κυυ τ σὲ προρτορχ Τηίκον δαίενν ὦ ὠστερ "δἰ σή! εἴς ρϑμ μ-- 

μα διείκμυ ηὐ φξιὶ μειαισ ταέςροσ: 

Δήνύω ἀπτὸ Ζοὺ 7 δευϊεωχὺ βλέπω: ζοητῇ οὔ ὐ,ἀττ δάζεω- 

πλεονασμῷ Ῥυΐ »δεεϊκνω κρτοὺ πορουγωΓΆν, δαίενύω. 

Διί ΓΝ δέω ηὁ ἐγλό πο" ολικῷ ᾿ϑλίονοισμῳ "οὗ , δεύω. 

οὁ πααϑητεκον, δυο (. ιηὃ Ἀπ Τέκον “σοιθωτρκον,δενοῖ μίῳ- δὲν 

Ἡ μ αϑὰ Ῥί ον ΑΝ πρληθυ) ΤΩΣ, διδύοινηο. (Δ Ὅοπῃ "οὐκ 

εἰν εἰ ὐοληκῶν, ἢ μέταϑέσει τοῦ Υ' εἰς α ἰωκῶσ, διυοίᾳ ηο . ὡσ' 

πιθοία, ηο.οἱ δὴν ἴων ὧδ 9 Μκτρϑορ παθιτινϑν ρου τρίηον 

προσώησου δ πρλυθιω τινί, μέ τοι τηϑύοσί ηὐ γ᾽ εἰσ ηὸ οἱ, “πῈ 

θοι ΡΔη9 Ὕ δῴσοι Κη» λέ γον: λὺ Τῇ πέθοινηρ' ,“δύϑοι νηο. 

Δδνλμδᾶρον, ἐκδεόμϑιρον. χρύζοντο, πρὶ ροὶ 0 ὁ δουω ηὃ σή μιοόνος 

ηὃ χρζω πῇ εἰ“πὸ Ἂν δίω γέγονεί ὑματο Ὅλεονα ὅμοῦ ηοῦ 

ὕστο πὸ ΘΉΤΙΚΟΝ ϑδύομω - δύῃ - δον. ἢ “πολλὸν οἴ ἼΓΟΙ ΔΘ 

μϑῥου ὁδὺ οτα (Ὁ διαί. 
ὁ 6π|ὶ 



Δι τον" τ’ παρα οὐ διίω. δύω: "0 ἢ δόυομα, τὸ λεπομο γένεται 

δούπερθ᾽ δι δύ το τοτ- ὡασερ παρὰ ηὸ φῷω. φῷ τι. 'διφέρ 

πορο ιν, ἢ ὁλάτορμϑιμον τίνος τῇ ἢ τοϑ4ιδι μή ' πρῶ τοτιοίον, δόστε 
γὼ οὐ 0 δινοσή οξ, 

Δέχατοοιν εοὐηὸ τῶ δέδια Τοῦ, δειδὲα γοιτοα' (ΑΔ συγίκοστῇ, διέ χατοον" 5 

οἰφριρέσεν, ὐσ' δαδαείμθῴος. δέγρδμος' 

Δέχα, δέχυ. δίξω. δάδαχαι. δάδεγμο. διίδῳκ τοι" δεδιίχβαι 
ηὸ ἀπδρέμφατ' κα Φαυρίσε 1 ἡνοιδυτσλοεσίασμῦ υδιέλθαιν 

Δελνύμδμα ἤθηδα χυ οὐ γὸ ὁ ποϑήτεκον »δ λομιαλ: ἐκ δὲ τῷ δάᾷ- 

» διῴχνω: κοὴ ΚΙ τλεομοιημον σϑὺ γι δ χω ώ: σ΄ πλήϑω, σλὴ 

θύω, “σλυθιω. . ἐ“πήϑθέσε! τῷ ν΄ μδανύω ἰφὅ δένυ μι τι 

πόρτης συζυγόα: ιηὦ πσαϑη Τρκὸν διᾷχνν μικννὴ δᾳχνυ μιϑῳ οσ' . 
ὡς ἀρνὺ μένοσ' "οἷ εἐλνύ ῥδον: 

Δίνερίον, δι δέν εἴρον λράφετοι πρὸ ραι ᾿ αἰολίῳ Διονυσίῳ ὅ8 
ὃ (Δ ὴὺὸ δανδρροίζᾷν ὡψ ὀδιωσεία δρυσὶ σκέπε 

Δήδέχα;. κώφον! δῸν δ χο μια". χκ δέξο ὁ λν' ΟΥΡΌΝΝ 

τὸν παθητίκος διέδε Δ οὐ ἐσὺ: ἐδ διζῃμίυυν ηὸ ΒΓΑ ἢ 'σλη 
θωυ τιον, κα, δι διέχευρ' μὴ πρλιονκαιῷ ΜΙ υδάδεχωτο. 

Δεδασοῦ: δάζω ἐνεσωσ' ἐχρνεῦς' εἰν τί ηούυ δὲ λέγ) δεβω. 

τσὴ ον το δδλλῆς δᾷμον ἐδῶκε δεν. "δι ηὃ δου τέο δ ὃ δγὰ τὰ Ἵ 

φέξετι ἐχ Ῥία βράχοι σα ΤῸ βιλέεί οὐφϑ ηὐ σκ τω μεϑα οιον 

τ ὅχεκεν δοοχεω μεθα ληΐδοξ χαιοὶ «δὰ σο Δ Δἷ ἀξ ἐδου σοί μὴν ζ΄. 

διέθηκαν ταρεθητικὸς Ἡραναδων "ὦ “ρίπον δέσασον. 

Δέσγϑ, και μόνίσον διε οἷδο, ὁ τὸ χ διείσω ὁ ὥπμα δάβάᾳκαι ὁ (ζ. διά 

ὅγα: διᾷφς. Οὐχ μετουπτλουσὰ Ῥοππί τῶ τ εἶτ 97. Μετρησλνέσ᾽- 
μὸς δά ὅξιν «οκ λοατη ὁ λέξὼ εἰ εἰσ ἑτέραν λῆξιν «δὶ αὐτὴν πτώ 
ἤΕΕ: Σ ζῳ οὐ οὐ αχρομου:οἷον τῷ κλοίδιῳ τρίκλοδνπω 0 Δτίυν" 

τῶ δόσε. ἰ 52 δν 4} δὲ κανονιαϑῆναν ὅ τωσ' κοὴ 0 Ἰὼ ἴω. 
ἤ μέσ, ο ἰεἰσ τοῦ ἐεν στο ο προρτοῦις τίκον, Ἰ97. ̓ὥασερ ἴσαι 
ογικοὺ κα τοῦ συγκονσήν, [692' ἤηϑυν γήνωσκι: Ἔτι, τίσαρα θέ 
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μοαιτοῖ εἰσὶ ον ἴω: ἔΐω ηὗ πρῶτον νοὶ Λφϑάϊίε. ἴω “πόλιν δυεοὶ 

γουδτ ἰΐω ἰψεὴ ἐμ μι οἰμφότυρα δγα "οὐ Τεΐω μϑρ οὖν δξηηὺ 
πρωγθτυππον: δῶ δηος δεῴϑογγον λράφβε τον: οἰ ὸ μούφου δ μι ηὸ 

πορθϑ οί οεὶ ἐπ: αὐλοντος λα μιβεένετοι,.(Ὁ ἴω δγοὶ ΓΙ (Ἢ 

ἰίω ἰω ππῤιασώρδρμον:Ὁ "ἡ ελδτονς (ὦ δασευύ ηηὸ μϑρ τὶ ἐν ὑσὴᾳ 

ηὺ ἐπτη λϑέν ἰδιώοζ) οὐ αωβ ἰρεαεμικϑ Αγ, ́ ἿΣ οὐ ηὸ “Τα ὄω κ 12 
δεοὰ δφθύηε γρα φομδρτ, ὅ τως ἔω ΩΣ σω. ὁ ὁ πον, εἶχα ὁ 

Δ ἐἰα Δὲν δε λυσεὶ, κε ἐεϊανμρὺ Τοπῇ 7722 εἰς ἢ, ἡ ἃ ϑβονσοσ 

δι 5) Π προς γέλα μεμμίνδ᾽ ὁ ΤΌΣ ἀφμι ἐφαιἠφ να, ΠΧ 1. ὶ δ ἐπὶ 

προϑέσετοσ, ἐσσηφὸν Τὴ “ΤΩ , ὑσπρχιτο κοώτος δγοίγοι ον" ἢ δὺ τὶ 
72) κατέλαβεν. . εἰσὶ μετοῖ φδὶ οὐτὼ προϑίσεως σῇ μιανά οὖν Τὰ 
72 ἀσσήρχι ἢ εἰ πτεδὰ μησὰ 

Δέω (Δ οὐ δεαμεῳ ὀγεσωὸφιἔδιεον ἐ ἐστ αχτὰ διίσω ΑΞ ἢ ἐ δσοι 

οἰδθισον: δέομαι ς ἐνεξῶς πωϑηΤριὸς: ἰδόμην εἶδον μίωυνπτορα 

ποτηκοτιδιΐσο μου μέλλων « ἐδέϑην εἰόριςῦς. διάδιε μοι “|- 

ρακεμδψθν,ς ! 

Δέδοικα» πρωπότυ πον ὃν ν δέδοιίεο, εἰς τοῦ δείδ τὸ δ4- 

λιω  χᾷ εἐγρροίαν πῶς δύο ποῦς ἐκφέρεται: επρὰ μὴ σϑοὶ ποῦ 

θεμα τήκοῦ δι δγεὶ ηὸν κανόμευ, δροῦ ὥριςον ἰκαϑύ λικῶσι ὅχι ἐ 

“212 Σ βαρρυγόνων, δοὺ συ μφωνου ἐκφφέρετο ὁ 0 ἔνερως͵ δεοιῦ τ' 

ον πο ὁ ίᾷ πα ῥιεκείμϑῳ Θ΄ οἷον λέω, λέλοι βεε λέ, λέλο 

γα “κοί τοὶ τὸν ἡρωδλαγον, καθ᾿ ὃν ἐδι4 οαηόνγοῦ διείεἶω, διε δοιδα 

εἶν ἣν μέσον πουρακείφϑρον. . Δυύσίσ δὲ (δὶ οὐητο 6 οἱ σ' ταν -- 

ἼΗσ᾽ «ηὸ μὴ οχρήψοε χρίκ πὸ ρεξλληλά πρραλάμβαμιαθς. 

γὸ Ὁ πσιϑην, φλλιημῷ Φησί ὑσπσοπη] 4" δὺο οὖν τετ 6 λϑέ 
“υ ηρίρυ δῖ ηὐ κὸἮ »ὺ Ψγιτηκον “πτεροκήρϑμου τοῦ 

᾿ διάδω. "δείσω δάλφκαιδι ἐσίγήθα, δυοὲ ηὸ ηοα μέσον ποεράκφμη. 

"πὸ Αύρβηρον. 67! δὰν πολο; σὰ που ρα λυ ες φΘυ γέτοο, δὰ 

λοῖ ὙΣ ἐτερϑα (Θ᾽. ὃ σ᾽ δέον ὃν δυφ ϑύγγῳ ποραλήπϑχε, πᾷ 
πρὸ γὸν κανόνα "οἵ κήτει" καδ4᾽, ἐπυ τή δ4οσ. κρὸ ὟΝ ὁ μοι 

Ὡ  Ή{{: 



αγόμωι Ἵγοὶ μὴ ἐπούλληλα ἐἴη τὸ γι δ. ἕ, ἐζραφη διαὶ μόνου 

οὐ. Σὸ Φοκλῆς, τε μωΐαν τὶ φυλλαΐδα' "οὕντῷ δι γὸ ἐρμδν δὺμ, 

γοῦλοι ΠΈΣ δερὶ ὧὰ ὑποίλολον ὟΝ δο ον: 

Δάκγυμδμος οἷν χὶ »ῦ 7 δαξιο οὐρϑμοσιφι λοφρονούμϑιον δινοδο- 

γῶν ΚΝ »ὺ  δέκω ἰωνιεκοῦ θηλιοηοσ'. ὁθῇ δϑέκμω- δεκννω.δέ-- 

κνυ μικρὰ “τλεον κα ομιῷ δείκνυμι . εἶῷου ἡ μετεφοοικώς εἰς 

χνύνο; λίπ} δα Τῷ δακπύλῳ ἢ εὔλλως δππτοσοιῶ γνώθ μιόντει 

προίεινεἶκ σὲ γου φνϑένηνσ' δέϊκωμοὺ διείκω-θι γὸ ὁ δφκεινίαθς 5 

νέ), δ ἴον, δφκανοκον τὰ πέεονιν, ῥγϑω ἐδεξιὔνηο. 

Δ ὡσρε: δ: διωϊωσκαΐω,»γ κόππουἐκηούηου εν α] σκΐον Δ δῳΐος 

οἱ φημα δοιδ ορ. "δὲ σείροι ρίσε! δωϊοῦ Ῥι τὴ συζυίίατ “γι ασω 
μϑμωνὰ ο ΟΝ ἐδῳ δον ἐϑαΐουν ὁ Δξξ δηϊώσω. εἰ ἐδηΐω 

σα (Δ δώω σοιτ ἐκ ὃ ηοῦ  δοϊόω δι διηϊψ ὅδ λα τοῦτεκον ἐδυγίου)- 

ἐδίῴοιω ἐκ δὲ “τοῦ δᾳώ (Δ ὁ δοῶ σους απρι ρίμφαυτο Ν: 

Δηθύμω ηὸ βραδώνω ὄνοι ηὃ δηθὰ ἐ ἐπέξῥημα: οὐον δηθοὶ μᾶλλ᾽ 

σενοΐχον δῳθύν.τολλεὶ γγέήματα εἴνοτοι! οἰτὸ ἐπεῤξη μοί- 

οὐ ως λίρν »λεοίζο ϑαμα, ὧν ἴω ΤᾺ ὁψί ζω. 

Δικέγω Ων βρέχυ, δέαενι δὲ μ᾽ μέλ ἐὐσὶορ. εδοο τὶ Τὶ δύο κυρίως ΠῚ 

ηὃ ἐκδυὸς βρέλεϑν δὸς δυῷ »δ)αίγω, ὡς δρῶ διρράνω- 

Δι ἀμστβῶν ΠΣ παρὰ "ἡ πέρασ' διατσέρκτηζ, ( σπτλέονοισμον β 

12 μ᾿ ὦ, μεταϑέσέι ἰων εχ τῷ ἄ εἰς ξ δεκ μπσερόΣ “Ῥυ τ 9} ηὃ 

εὐππτοι ρ χῆς ἐωσ' Τῷ τέλου: πέρας: , 

Διαπραϑεάν' δϑοιπραθειν: ηὁ θέμε »πέρϑω. «Οἱ ον ὑκπσέρσουι "τὺ -- 

λιν" μέλλωμ σέρσω. ΕἼΤ σεῖς 0 ; διύχερος οἰδρεςῦσ, ἐπα ρϑυ: 

ὡσ ἔσραφονκάνπου Ἂ τίν η ξ (δ ἧ ᾿ μέταβόλῳ εἰσ ἃ 

Ῥάτσυτον ἐν! δευτέρῳ κἰορί σωνἰεκθὺ ποέρϑεσίν ὑπροεϑον"ὁ 

ΓῸΣ δαύτερ’, πραϑώ. 'πραθέν" (ῷ πραϑύφ. "ἢ διοιπραϑέφα. 

δηβνρύοΣ δξάκουςον: μέτα. παρα ηὃ πεύϑυμα ἐσυϑύμίω. 

“τύ σίον Νὴ πρύσίον »πλεονασμῷ ρ΄ αἰτὸηρῦ στρα! σεῥοίσιον. 
(ΔκτσυΠκοτῦ ἡ πρασῇ: Δ ῬοΊτΝ' πρύσλ ἰὼν γνῷ, νων τ... 
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ρύω. περυσῶ, περύσίον: Ὕ συγχοσπη, πρύσιορὴ διαηρν σέο" 

Δίου ρτος μήσοιν τέσ: δνακοήαμτες »δαμερίσαρτε οἱ οΥ μιελεδὸν 

δγωρτούμεσον τέρ' «εὐνΡ γε ἀρτοομοσ ὃ “σή μιαῖνᾳ4 ιηὸμ μοίγειρον, Ν 
ΠῚ τοῦ δαρὼ χοῦ τέμω: 

Διαρραόσοι, ὅξε ῥαέω τ φθέρω, Ἂν γόνε ἐκγοῦ φθείρω δῶ ρικα 

φϑέρωσ αὐ ἀφαερισει δῇ δῳο συμῴῳνῶν, κόρῳ: μοὺς ὧν υτρ- 
ΡΟ, Ὁ Ἰοὺ δ βιῥοω. πριν νγφθόίτου, δγ0.74 τοῦ ἀτο εἰστοσο -- 

ρέτα ὑντοῦ ἰμεατοῦ ηὸ Ρ' [ γ πρόσωπον, δια Τῆσ αν δεφϑθοή γρα 

ΦΌΗ οἷον "ἡϊαίω, πϑέω ηὸ τύήω ιἰῥαέω. “σὰ καΐω. 

Δι δοίσικω" δευωΐο αἴξ" δοάσω. σμιμιοόνᾳ δὲ πὸ μανθανωνπρλέον ει - 
σεῷ τοὺ ἡλοίναὼν δ μεθύω, μεθύσω: ἐμμεθυ σικωνκοὺ ΖΑ ἀνα 

δ'πλα σίαιημον δυδιαόσικω ὡς “φώσω. Ῥώσκω Ἢ Ῥῴσίεω τνὼ 
᾿ σῳ,γεγνώσκω, ζ] ἀποροληρ “τοῦ τ, δυδοίσπω. , 

Δι εὐννοοιοιν ουὐ τοὶ ρ ὅν δ! ρα διδῶ σομδρ ΧΆ εἶναι δυηρλασθασμόν: 
Διεξιί μϑρου! "δὲ ἐξιη μι δγεβ εἰσ δεε ξέν γοσ᾽, δγεξ εἔνου!.σ πιϑίν αι" 
προϑύσεε ἦλ μξ δεξιέμϑῳ σα. 

Διίνήγο εν, ἐγέκω ἀφ ἡ ψέϊκω γένε! ὁ ἕξ Δξ ἐνέξω,ὁ τς ̓ἥνε- 

χα "ἡ Ῥοπτῃ »ν τείτο αἰ] δ ἡνοχα ὧς κέκλοζβα. πύππομφα: 

" προιϑέσον γῦε τ ͵ ἀνάνοχα: οἱ 3» εἰ Πικοὶ τοὶ ἀρκτίκα τοὺ 

ἐνεςῶῃος δῴο 256. μμκρυτο προστθέα σί, τῷᾧ κοινᾧ ὥφακειμιέ 

νῷ μετοὶ "τῇς “ροθέσφως (δὶ δγὰ κατο συ Πκιοσσην δγενανολαν" 

Δίετν δ {τῷ ηὸ αὐ Ῥυχέζω. ισίμιιάν 4 νὴ ηὸ δϑετού ρει σε" ̓ Ἰδυῳ 

ἥ  δηικόσμιφ 

Δεέτμαιν, “γεχυ ΔΘΉ ἡ μιετοεζβορι ἀτ᾿ Δ σμανελῆθιν ρα 

μιοίτων, ὅ11 γὐ ϑέμα. τμιβγώ! ηὃ δ μοώνον ὀκόίωὁ ὁ Ξξιτμή- 

ξω.. (ἃ ἐᾷ ̓ἀφακείμϑι ἐ τ ιηδρτοο ̓ δεύτεροσ Θ΄ τιμίαν. 1 ποὺ τ" 
θυχόκος, τιμαί γην"ηὺ Ὲ Ῥίον ἢ ’πλεθιω τικῶν κα τοὶ συγκο 

"σὴν ἐτίμα θο μοὼ δέτμαγθα. 

Διξφϑορας: δείφϑα ρσε, ἀπὸ ηῶ φϑείρω,φθε ρῶἐφθαρκα ὁ ΙΛῊ 
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Ἔν ἐμὼ ΔΆ δυηέφϑορα. Δέφθορκς,ὐεί εασόθθιε 

Δισοιζάμ 0 δ χϑσ οἰλίϑε ηὸ δυο φσοέσε!σ' ἐχάν κοῦτοὶ δγάνοια 5. ἾΣ 

Διώμτοῦ δή μιαίνει ηὸ δώκωντω. ὅτε ῥῆμα, δὲώ" .ηὃ ὥφουλο μδῷ,, 

δύη μι". 66 οὗ κοὺ δϑέν᾽ν. οἷον μὐσ δε εν τοίπτονι εἰερσίσσοδες. "ὁ χἷ- 

ποτκζωτωκνὴς ἐδν δώ μα τὸ τρίτον, ἐδν δεοῶν τοῦ: τι 

Δίξάϑερ: δορΐ ὅσ πρΟΎ, συ δύεολθλοὐσσὺ “το δϑώ “Τὸ σἡ μμουϊνονστος, 

"ὦ δηωκω γένετο ὄφεζρ)ϑν εὖ Θαύ, δύμ μαι πρὸ ὁ θ ποι θη κῦσ ἐγε 

σωσ, δγεμια δῇ ε τοῦ! ,γὸ οἰποριμιοῥατον, δὺ ε(ὃα9: 

Δ, ἐ([ω. καμόνισον ἐκ Τα ριόῳω ἱείῳ υσυζυίας Ὄντησ ἢ ὰ 

ασὼμᾶμων γεν ποὺροίεώ γον ὀυμα εἰμ; βεωμι ἔξ, βιωώσω, 

ΝῚ ον ἰκ  ωσοιοὸ ὁ δεύτερος ἐβι' ων ἐβέωσ: ἐβίω δε ιμετοὶ «δὶ δρὸςο. 

προϑέσεων, κα ῳ συ γκοπῇ δεβίω, ὀῤτὶ "ῦ) :ξ5: β 
Διοώκηρρος δ διάγων τοῦς σἰ Πελίας “μοῦ, ἐγαρηϑθσ' νὴ σοιφώ: Φοό-- 

νων τοὶ ὀφαγγιλλόμϑραι ὡσυτρΥ̓ν φύλαξ, φύλαικοσ: δι δ οὐ 

ϑὺν δυθέα ο Φύλακος αἰνάῦβε χούσιισ εἰ εἰς δϑὐθᾶ αν "γησ γδοικὸς 

μὴν τρῶς, πως, ῥηρῶνς: κοὰ διμὼς διμωὸς, ὁ διωμωῦσ. οὕχω 

μρὼ δερακ τωρ δορί γο ρον, ᾿ ὁ δγαίοτο ρον πέροι δὲ δγοίηο ρόνφασί: 

ἕὡ πλιονασμῷ 7). δγούκορον. ἤγοῖ ηορὸγ ἜΣ σοι ἀγβλοβ: 

Δ' ἜΡΩΣ (Ἐκ τροίσίν ἐλφσευρἠθηφὰ ὥρεεληλϑυσησιὰ αῆλων τ οἰππτὸ 

ηουσιδιὲς δυδόνντοσ σὺ σέλλιαϑς ὠφήλεν 

Διχυδπσηνίκα συσαλί κατοῖ “ΤῊν λήγουσοιν μετουγθη δἰ μοῦ τὸν 

ἘΝ, Δ κα ρυρνως λέί) δέχου οὗ ὅ πρὸ γὸ δεοέν δέ χα' οὕτω. Ἢ “ἰ 

Δ ο Ῥι χα Αἰγετοῦν κρ δ μοὶ ως τύβα χα νοὺ πτέν τοῦχαι "ηὃ ἡ δόχαι ὸῤ 

»γ Ἴου 2! δ’ μοὶ ἐνθυτησ ὑσέρασχιάσεωώσ σ817. μόραν Τῦῖς 

εἰρλαίοις οὐ δύ χα εἶν 13 δ χα ἐλαμιβαάνεγ ιἀᾷ οὐ κρὸ ηὗ προ 

"οἷς ὕὅσερ σὔχε μυτήνείε τον. χοὶ δὲ “τοιού τῶ τὶ μετοσλοιόμον 

νοι ἔσρεψαν γὸ ἢ εἰν οὗ ζ,γόν.) δὲ τὸ δ άνδεχει ἐκτῆς σγκὶ (Δανὰ 

προθέσεων, ὧν καὶ μὴ δύσι δινρσμιόν να σημαόνφ, ὡς δάλοια ὁ ((. 

Ἰοὺ δα ρει ϑχ "οὐ δακδῳνέ. κοὰ δγήίσοιαϑο. μὰ ἐΐε σον. 

δια φυγέου κα "τῆς δεαζφορας" καὶ δὲ ἀνᾷ προϑίσίς δουτί -- 



ῤ. ὃ 

ρωμοῖτί δὴ λοι οὖσ᾽ ἐν τρ ἀναθα Πίφιμ φαίνεται. πρῶ οὐνος -- 

ἰερίνᾷν . ποῦ πανε ρωτῶν' ν᾽ σοῖσ ὁ μοίοις:.Ἱ ἡναῇ δγοζνδνχει, βου-- 

ισοιαϑς ὸ διϑαίφειν βουλήν τῶ μρὼ ἀναβουλϑύσι ϑι εἴξλων 
κοὐ ἄλως: 

Διδοεσοι, ἐπ "ΤΩ δυσοῖς ΧἹ ὅλο γασμομ ὅποιον γξ: (Δὲν τῷ γίφε 

ὃ». (Ὁ οἱ ἐῶ ειοῦξ "701 σ᾽ ὁ μιοί οἱ: 

Δῇ ΠΟ Ὁ ἔξ δνώκου σι. νϑέμα ὐ δίομ, ἐκ “Τῷ διίω. 

Διρείσε τοίη ῳ περι σοὺ τοῦ ηὦ κθσετο. τὸ μδῳ πρῶτον πρόσῳ -- 

σον. οὐλὴν εἰνωτέρω κα τον εἴ σοῦ! ᾿- οὐ σὺ ὃ πρόθεσιν ἔχθ 

κατοῦ ηὸ εἰ τέ ᾿ δέφπε: δέον δέ φ“πέμοι ὄφρα δαείῳ χοῦ τὸ 5} σίκω, 

μαϑω. 

Δορασοτῦ ἐνεσλίαισα κυρίως ηὸ μη ῳ μιᾷ γνώμῳ ἐπάνου: "λαμ 

μιαΐνετοῦι ὃ κοὐ ἐπὶ τῶ ἔδοξεν. “ἰγόμμι σω οἰη ΤΩ δοιὸς, δοιαΐο, 
ὡς Ἰπσαο; εἱ πιτοόζω. λίθοσ' "λιθάζω, 0  . δοιοίσω. ὁ “0 (ἃ ὐνωίς 

ζ" ἐδοιοισοί μην, ἐ δοι οἰ σοι γουερὼ λεονοισμιῷ “Τῦ σ᾽ οὐολικῶς 

ἐδεάοσουγο "οἷς ἰσυτοιι ἀασυτορ κρὸ οἱἰφανφέσει ἰωνικως τῶτ' κρὸ 
ἐκίκολι χῶΣ δεοΐασουτο ἢ ἐκ 7 δοίεω δυκαζωὼ ως σίγώ ,σέλοι τ 

ζω αἰτρρολᾳ 72 κὶ " δορΐζω. ἡ καθεξῖσ, αὐσ᾽ εἶ ροτο: 

Δοῖ ἐν: δσω με"ἐ δῶν. δοὺς δόντος. δοίην δοία μὲν δοίντε δοίμσοιν. 
κου τοῦ συγχοσην «ΕἼ τῶ πρώτου ὟΝ ρλεθυν τὴ λν δοι ἐψ' 

Δομέναν- "πρίν ηϑι τὸ ππεηρὶ φίλῳ δόμεναι, δ) οἶδ μι ἰσδῶν. διὲς δόν 

γοσιγὸ “δοί μφ τ διοῦν αν εἰώϑασί δον οἷωριεῖσ ε ἐπὶ εἰς ὅρω 

α΄ὥδεμῷ των “το (8, προτιϑέ ναῦ τῆν μὲ συλλαβήν, ονεὶ ἰμδῳ 
᾿Ἥϑαλήγετοι ἀσλέμφατον διύοφωνεσίν οἰ βοι λέν ηὸ γ) φω 

νῖιν: δίεμοι, δόμεναι ϑένου! θέ μϑμ ον εθνανξ μένοι "πλιονασμῷ 

ἑτέρου Με δὲ ἐνὶ φωγίεντι τὸς α λό έτοι, Φυλα ἥφν αὐηὸςἡ -- 

νου »5Μ μεγομνβηνο, δή μεναι" "γραφὴν αν, γρικ φή μένον: τυφθῆνο, 

τυφϑέμδμαν. ᾿ 
ΔῈ ῥα δόρ υ ὅξι Δκαϑ᾽ ὑπεριειικασμον δεν ραν 

Δοι οὐξν οὐ δ σού ζ4ν ὅδα ὁ ὦ ̓ διωο σοίσε σίν εἶν ον ἢ πα ροὶ το δε- 



δύ ϑυ, τὴν ἀνλθνιμη δὲ πρὸσ ἑτέραν Ῥέσεϑεργρῷ μεν. “δον 

ὅω τόν α γὐδοιὸς δοι ἰϑωνυὺς σσος ἱπποίζω. 

Δὸ ρπο ἀντὶ 7 δδαρλνμιοτοσλαηα ἐπαϑε 7: γένϊ, γὰ δ ὑπο: 
Δὲ ρὸς μδῳ προῦποίρχᾳ τὸ δόρυ ὡσ ΝῚ γόνυ, γομνον: Αὐ μεὸ τοιθε σε, 

γόνυσιουτω δν δόρυ δύρυοσ, δουρῦσ, το ϑσυύφοιγος δέ 1 σεσίϊη 

μδβενὸσυυρκειώασερ μὰ 1 μουγρ,γὸ [οὔνοις οι οὐὺ τοῦ ἡπαῖν- 

τῶς, οἷ ὺ ὑδωρσ, ἐκ ηδα) “δα: “οἷ ηὸ Φρέωπτος ἐκ Ἰοὺ Φρίαι. 

Ὁ μεχε Ἣν νῦν ὥφαλα Λεϊτροι “οι σ ἀπικοῖ ὅδ: 

Δούρεω: ηὸ κοινὸν δούρασίν ἐπε: "ρὸν ἡ σληθυνΤικὴ ὑπὲδού ρα 
ΓΝ ἡ γενικιν, δουράτων ἐκ δὲ γροπσην, ἐγασίύσεξο μοιωθὰ τὸ 

το μοί Τθ τέ" "1 κσϑά τέο: 

ὧν "σιχὶ “ποι τοῦς μόνοις εἐρέσίευ σοιλέ ξ ουυὶ ἡ ηδ δυσὰ σκο (Δ κ ὕῸ) 

ὑλάσκεν οὐκ οἰνοίλογον. ὁ ηὸ δύσκονεον ἐκ 7 ἐῶ σώ: Ἔκρε 

ΡΥ, Ρ λυτηδ' ὦ ῳ μετοέ μῳπκωτρὰ "πκἰῴσκω: μαίώσνμωι τιγρὼ 

σκω "πο τοὶ ὁ μοιϑε: 

Δεαθέειν σμμοιάνειη ἐιοιμέέαϑο, μρ ἱατοεῖραθᾶν Ἐν γ.} δ. ἊΣ 

Ὕ δοιρθεῖν ΚΙ ὑπέρθεσιν: ὡς κραόϑος, καρδία, ἀρί)νόνα, ηο ὁ δῴρ 

μι: “δραθεν » κυρίως Ν εἰ)οὺ ἐ ἐ χε δέομαι, καθά δαρσοκε ἢ ἘΣ 

μὐυν ς ὠέρλῳ,. τόρ ἀγωγ »δρυθωνῶς “πλω, πλεθωκνώ, κνήων 

ὁ ΞΡ, δράσω ἀσρησοι Ὁ ξ" Ρ “ἐδραθον. ὁ ἐς «Μραθωνὺ ἀπορέμ 

Φαν ν νοἤραεθεῖν" "οἷν Ἰκος χοῦ ὁ δγριλυσιγφις ξ Μραθιά, 

Δρίθω ηὐ οὶ μῶ μαχεῖ ἀντί ρασιν"οἱ ὴ κοι μώρμϑῳ οι οὐκ ἐνδ 
σον σί ρα, ηὐ φῆν εἰς τὸ ἐραθαν», 

Δρρεμμείνορέμιο. “ρεμῶ δβ (ῦ 'κεραμονὁ ρ΄ ἔξ. ρα μῶνἡ 

ηὸ οὐποερε μάν. δραμῶν. 

Δρεήζον δρύπω, δύω δέορεφα: δέσει! "δόσε ἥϊαι ρφῆ]ον. 

Δρανο, 717 δῶ τὸ πρευῆω. οδρημι, (ὃ δρῶ, διόριμῖ: ζΤοραδεσ 
λα σέ αημ “ρῆμι ὅν »δρέσω ε Ὧ" ἐδ ἡ μέῃολῃ »φράς ραν 
Τ ἡ ἀπδλέμφατ' οἴνων "ἀπ (6 ζδρασοίν. "α ἀησέερασοων 

Δρύ σι ἡ ξίξῶρλ κα τῷ μεπρφφοραν  ἐκδερο βϑιων ξύλων 



ἦν 

ὧν ο-πὸ τῶ δόρυ σρύδω " δύω. 

Δραένειν οὐν τὸ Ῥὺ ὃ προιήφν ἐ ἐκ δῶ ἰκαϑ' δ ἡμοιοτητο γχῦι ἐώ 

ῥαόνω δε εἰ τοῦ ἔνταυθα ὑνῳ ἀγν ε ἐπι δραόνφρ' ἠγοιδραςυ ἡ δύμα 
'σῦᾳ ον "οι σή μείω σοι ἐξα. γύγουἀδ)ρανὴσ ὁ μη σαίνειν δου αΐ 
μϑροι. ι εὐ δρανφα, ̓ αἰϑένφο συ  δραν.οἱ δὲ “σαιλαίοὶ ὅρα ἴγάν 

υγουσι ηὸ οἐγουσνέν ἤγουν εἶ ργ᾽ ὑπ ἔνα νρὸ ἀὐλέπευβ: 

᾿ ερῳῷ δὲ δλέπω καθα Δα ῥολλθοαν ᾿ ὁρί φοείπσῶν ὁ δ'ποιντῆτ, 

αλ, ἀπιραή, ἐπάτει, ἐπεὶ δ ϑεσι ὕπ᾽ ἱκάνᾳ ρλλαὶ βυοἴλ 

λον αλ οἴ δγαὶ “Το αἴνω οὐπὴ φνματ', ΩΣ Ἢ μϑῳ μιῳ συλλεβᾷ 

διοικυ βδϑων τ δὲ πλφόνων συλλαι(ουώτων «οἷον γῶ τὸ χυρώ, 

λρήνω: ρῶώ,βαάνω. "μῶν ὑπὲρ ηὸ δῴομ προθυμῇ, μιου, κουήνω "ἰλω ὶ 

οἱ λαίνωηὸ “πλανο. 1) "ρὰ ἀλαινοσ' τρτος μός: ὁ ἐπὶ πολλὴν γημ 

εἰ κω μϑυοσ. ὁρλῳ ὀρλρνω οἷον ὅ ΤΙΣ ἐριπόνειν καλὸν “ὅδο σὺ 

Φοκλᾶ πος ς ῳ πρῶ ηὸ μὴ δ ἣν σέτρου Φύσιν συ ριοένφοιο. λυς 

σῷ, λνασον,οὲον πωτρὶ λυασοάνων.οἱ δε οἱ δεοέγωνκιρούω "ερορέ 

γω οὐ σέλισει ηοῦ ΤΩ 

δῦ δύσι χεϊωνανὸ ὃ δμοικ ρον, πὴ» δευτέρου οἱ οοοίςυν εἰς 

αἱ διῴμι ἔδιν, ἔδιυσ, ἐδυ. 

Δυοῖν ὥασερ ὄν ὰ Ὁ ὠμῴω ππ, Το τὸ δῳο. εδῶοι ὕ. 

δυῤῖ!͵ χα τέρεν. ἴω β΄, ΑΥΤΟΝ ΑΜ Ν᾿ ὁ ῥῆμα διύμι. “τιπερτ' ἰξσυζυ 7 

ες μὲ τ.) τεπιέρτε αἰπὺ τ υτησ ἢ: βαρυγάνωμ οἷ οἷον δύωδιω μι. 

Δυύα σοι, ἰφέον 7, χο ὑλοντο Ὧ ἐνρασεκὸ μερχϑ εἰ Ετ σ᾽ ξυμ" 

“ροπτῇ 1οὺ ,Π] Ῥί τον πρόσωησον Τ' Τ' εἰς σ᾿ “ποι εἰ νὸ δύ τερον. (ΟΠ 

᾿οὐμκ Ηἢ τοτλῥι ἡόνα: ἐδ τῤρε λύθεν κῶν: τιϑί) γί ϑεσρῦ:- ὖ 7) Τιθεϊτεδς- 

να διυνασοε ὁ χω διυγοὶτ. δι ὑπό φοζ ἐπί σοισοιι ὃ 97! ἐπεφοῖς, οἰπὸ ΤῸ 
δύνημὶ Δὲ ὑπέσαμὶ δύνα Ὕ ἐπίσαι: ηὐ ὃ διύνμ ῶς ἐσέφη κοι τοῦ 

παῖθυς ὅξὲν οἱ πὸ χῦῦ δύνα σοι, δὰ ἐπί σρεσοι ἰωνίκοον: διυνέανα ἐ ἐς 

ἐεί σφοιε οἷς (εκ τοῦ κροῦσιν τς ἊΝ δ εἰσ ἢ γίν() διυνη ἃ ἐ { “χἦσῃ» 

Δυνωντοίε οὐσπὸ “τῦ διύνη μι, οὔ ηὸ “ποι θη τεκὸν, διὼνοεμιουξ"ηὸ «ἰτρτοι "τ" 

᾿κτίκον, ποθι χεκὸν ἐοὶν δυύνο μου ηὸ Ῥίπον “Υ πρληθυ ντικὼν 



Ὄ δι ὠντορι' αὠφέλω δνανέαν δυγωμιο, ὡς ἐδὶν ἱςῶ μαι. ὅλ 

λάκανών νυ λέηφν' ἡνίκα Οὺ ρεθν Ὗ ἐνεσωσ ἡ εἰς Μὲ ψ χα ' 

σελ τοτί Ἴρο τσ θλαῦες τοι η ὑποταίετκον, τίθημι ἐὰν τίθω 

μα: ἐκήμι (ἀν ἰσῶ μαρ"ἡνίκαδὲ ὁ 0 ἐνεσῶς οὐχ ρωτοῦν ὧν χεσε! 

“τί προπποι ροξυγετοῦ ηὃ ὑπποταιστικον, διώημιὶ ἐὰν διύϊω  . οὐ 

θν χχησον ὺ δάμεν. 

Δυγοίαϑα.ὁ ἐνεέςὼς δυωοέφω ἄχχησος μδρ πάντων νγρῃγηκώσεροι 
δὲ πνὸ κδροσ' ἐκ σοῦ δυυώ, ἐφ᾽ οὗ δι ηὸ δυλγημιι Ζ ππεθη Τικ. δώ 

νου μεριά. οὗ ὀνομια, διωώ αιμι φηκοκθοὶ (Δ ἐκ [] πέτω ὴ πετῶ ὃ σε 

πέζω ὀθεμὸ “σέτασος: Τὸ πύτη μι δ οὐ οὐ ηὃ «σέταν τοῦφπσνέν τως 

" φὰ ἐ ἐκηου ν δωνάζᾳν συςο! χίασ εἰσέοοι ὃ δυγοίςησομο ηὸ δωνά 

ςεύφν κρὸ αὶ δυν κι ΞἘἶ ο,." 

Δύασονε, 995 ; ὀυ θεῖος ἀσεουίϑησ διζασονη αὐ μοίωτοι ὃ προσ υὸ εἰ 

τέρσης: ως ΥΣ οὐτερποσ, ἀπερησιέφιοῦτω δι ὅδ ασονὺσ: 
Δύσκλίαίκ ηοὗ 5 δυσκλειαν(ἃ ἐσὲ πληθὺν χερσὶ χοήσελο' “ἴα 

δι. "ἄλλως λϑρστοι , συιρμρεῖαθς οὐφῴλεν καὶ μὴ οὐ» δισυλλαρί δ, 

σου πσεριασευημῷ Χ] Ἢ ὑγιία, ὑγιὰὐφυέα, νφνα. 

Δυσοί [ μρβοροσ διλοι υϑῳ ὧν δι σμιο ῥὸν κατοῦ στιυί ἰΛϑυσίν δι 

ἐπηθθι μάτων ὁ ἐσοδυνοίμϑρων 12 δῶῦς νὴ 12 «τοὶ οὐολίκον δε-- 

πλα σίαημοὶ 5 οὐ μέτωβο͵ Δουΐδωλοῖ δὲ Κ μόνον γὸν διυϑονακηον. 

ρὐλλοῖ Ὁ οὖν δυςδωΐ μονεε ἦι δυσὺ χϑὡς δὰ διύσμιοροσ' λέ. ΠΥ Π7 

διν μέάίωσοιι δὲ ὁ 1 ἐπεὶ ταυγὸν οἱ Το: δι μόροσ' δύσμοροσ σὲ οὐκ. 

ὁξ ἀνά )7ιυς ὁ καμκῶσ' θανὼν ,οἰλλοὶ διὸ κακοῦ χῃ σιοῤκολῦ ἴθι 

ο δ παρα Θεοίς ρίτῳ μέλκλοιτοσ ἐκ το ὁ ο ὁ ποὸν ὑδῶσυ χὰ Ἄδ"- 

φθίνμς 729 οἶον εἰ Εἰ0 τύχον ὁμοίων τῷ  μὸ φῳ: 

Δύο φιοὶ ἀΐιο λούϑως δελαδὰ τῇ οἰτϑί κρὺ τῇ κοινδήωνες δὲ 

γον υὑϑὼ δίῳ ,δογγγίεὺν δὲ Δὐρὶ οὐφ᾽ ἧσ' τὴν Μά ἐσὶν αὐολεῖς ἐ 

“πεξβίτειναν ἔτι ὁμίροσ, . ὐπιχ δύω λεόγτ' ἐπ: ; δῆκις "Ἵ 
στως͵ διὸ πλαγίαν δινοῖν ἀτρδυοϑόνῆς ΚΟ, ὃ Τί δὰ διυ εἶν ἘΝ 

οὐὐηὸς μετρβαλλά τοῖν ““] ὡσεῖς ἐπε: ὁ μηδὲ τῷ δύω διηνξόχεετοι 



40 
ἤγουν να τοῦ αἰνο Λογέαν δώ κῦ τιληκοῦ ἀλλὰ “ποιν τι εὡς κε 
ἐπέκτα σιν μέτρου οὐ ΡῈ μόνον αἀτρείδοι φησὶ δλώωκχοημήγορε 

λαῶν "οὐ εἹὶ λνω , μέροτσος περίκωσίε, ὡς τ δὲ δυΐω τρίησε τῷ 
λωῶ δύω χυσο!ο τρόλαντοῦ. αὐ λλοὶ κοὰ ἐπὶ γενίκης χῦτωι δ) 

δίνω, πέτρητε ξιώιτοίετε διῴω ποτοό μον ἐριμύκων, ἡρὺ ἐπὶ 

δοτρίεῆς διϑω. “ΤῊΝ Φορίισκε δίῴω κανόνζοσζραρῦαν . λέγε 

δὲ πὸ αὐτὸ λεξικον: «κοὼ ὃ Τὸ τὸ δυοῖν καὶ 2:  δογηκι περα. οἱτ' 

πικοῖς' οἱ οὗ δινοῖμ }ούξίκοιτ; ἐσ’ αἰνρ οὐσέργετον ῳ ἐπέρῳσὲ 

τὸ πῷ φεσί. "(Αὐτιδιύο,δι ἐν τῷ ὦ, δῴω ἡ πυϊδώο δια σοῦ 

Δι Κρον "οὐ δύω καγεκτασίν ΠΝ Νὰ Αἰγουσὶν ἑκατέρως δυ- 

οἵντε ἐπὶ γδοικας νὴ δοτιϊεῆς. "γὰ δὲ δυεῖν ασείνειον πα ρου το! δ’ 

“ποι χοῦ τσ ΡΤ ποι ροὲ θ8 κυ δέ διμ. 'λέγουσί δὲ ἼΤΩ 25 δυο, καὶ 

“γοῖ σ διυο. γὴ δὲ δυσὶ βαεβαρόνφησι Δικ κ Ἰ χρησίν οὐΠ μὴν "ρὲ 

[ιατοὸ λὰ ν γρᾶ «Τροον. λί εἰ σὲ “τ τεωτί ΟΥ̓ 0 γε 

φιν ΣΝ Ῥδωνεςεν μὴ Φασὶ οἱ ἐλδας, 

με, ἀν δέφησι ἐ ἐπὶ μϑν ὀρθῆς δώο λέγει. ὅ τω, δύο δ᾽ αὐ ΧῸΝ 

πχθύϊα ὄρ ἐπὶ σὲ γοῖκις, Ἴ Δύομοι ρον ἐπὸ δὲ αἰ πιο ΤΙ 

κῆρ, τοῖς διύσχαιλκείοισ' “πὶ δὲ κλητρκης κατ᾽ ἐκτασίν, δεῦσι δύω 

μοι ἐσειϑομ. 

Δ καπὸ ἀπποκουσην τ δὐ μα οἰ πὸ γοῦ δὲ μω δό μειὺ ἐ{ι τοί σέλ 

οὔ ὃ εἰσ ὦ “μα. 

Διαα ηὁ οἱἰενβια, τοὶ εἰσ' ὦ λυ γοντοιβαρύγονο, πολλάκις μέτοῦ 

βα, λλουσί ηὃ ὥνα Ανεύμϑμογε εἰσ ὦ. ςρέφω,Ξρωφώ. νέμω, νωπ 

μῶ: δέμω δὼ μῶ: δὼ μέσῳ, δώ μυμονδχο ΤΊ συγκοπσῆὴρ, δῶ μα. 

Δὺὶ ἐἰπεεῦμ. ἀροξ ἢ ὁκάκη θανοΐηοιο δϑυπέτρα, γενέ νά οὶ ἡ δὼ 
σῷ ἵω ἔλλογῦ "ἡ ὅὲν ἄκλιτ᾽ ἀκ λιν σχν, ἐπειδα τοὶ εἰς ὧν μοὸ 

φοσύγλτρα, Αι πσύριασοι τ νὴ κύρια εἰσϑιοῖ ΟΡ ῥῬως, Η ἰκλὰ ἐν 

εἰ σὶ λὀνόμευταπόλέων. ἐπὶ ἣν ηὸ σῶς θελῖκόν ὕδρ δι μόνον, ὅ τί 

(εὐ ριον ὅξν οὔτε πσεριασώ μενον ρύρυ χέριν γὴν ἀΐε λιστον- 

Δῶσι αὐχκένρϑιφιὺς δῶσι. ἐκ γου δῦ οδομι,ὁ Θ δύτε, [δων.ηὸ 

νν 



͵ 

εἰ ποτοῦ τιον ἰων δβισρυτον ὁ μοί, ωὡἱ ἐκν οἷ, κῦ αλευνκημῷ 

».γῦ ΟἹ ,δ σὲ. ; 
Δῴν οὐκέποϑ! φὼς διῴη. ιοὐσσὸ γε ρομι, δ δεύτερο ἀδοισον, 

ἰσωνιδοὺς δόνρε “δοίην (Δ καπξκτασίν εἰς ὦ υ,διῴν «διῴέηε. δῴη: 

Δώωσι μὰ δῳεσίν, εἰ ᾿ δέχε μΝ ; διῴΐησ!. δῇ δὼ μι, δώσω δῶν: δουσ' 

δονττος' "τὸ ὑππτοτοῦ τιον ἐὰν 4} ἰανδυ μϑν Κὐ τειαν δῖ σί. κοὰ 

“πλεογεσμῷ “Τῷ ὦ οὔδῶ ὦ σί-»διυώ ει τοεἰ το ΤΩ) οϊθ ῳ ὀαρυηέγυε ἐς 

το κανὼν ὁ ἐν τῷ γνώωσι παραλα μβοίψφ' "κα ζυτεῖ αὐτὸν: 

Δω Ὁ ἀνποχεκοήζα ὑ Οὐ δὼ μα, ἰκ αι ϑεὲ κ᾽ εἶ ἐκ τῶ ἥλοὸς ὃ ἡλικατο 

πὸν γεωχρφον" μοῦ ολλαδ μοι αι "οὖς ηὁ πον σις, πρξυἱ Λ΄29 5 

μονοσυγλάβως και τοὶ αὐ Αῖον δϑόνυ σον» 

“ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ἐ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. 

Α΄ἴγν κ)ῳ ὸ κλῶ' κοὸ σειβιρω, ὁ Ἐξ, ἀξων ἢ 

ἐ ἡξαιδ δεύτερος. ἐἴον ὁ παθητικοσ ἦγον, ἐτῖν ἤγϑ" 
ἊΝ διαλύσεν τῶ ἢ εἰς ἔ δι εξ εἐρύγη ἢ Ὑξηρῶ ὄζος, ὃ 

σῇ μοιΐνᾳ κὸ κλὼ ὁ ἄξξ κἐξω ὁ (6) ΘΟ “ξαδ δὲντε 
ουσ᾽ οἰλϑν" “παθητίκος͵ ἤγην" ἐγυσιῦγι, Δίαγη δῦος λύσει Τῶ ἢ 

εἰς ὅ μοῦ οἷ. 

ἔκχδι. ὅδι ξβμα ἐστ, υὸ ο δή μοῦ νον γὸ ἐρε σκω"ο  ΑΕξ, ἀσω.ὁ τ Ἣν 

. ρακεί μον, ἡ δοκοἢ δου τοῇ δῖ. δι δϑα λύσει π΄ Ὁ εἰσ τ κοῦ εὗ ἰαδὶν . 

εὐτὸ “Τῶν σον δευτέρου κα ἄορι (σοὶ δὲ ηὸ πρίπον, κρὰ ἔαϑεν ἢ ὅ τως» 
ἡδὼ ηὸ εἰρέσίκω,ἡσυ ὁ δῦ πορρς αο ρίσῦσ, λόγῳ υϑῳ πὄγαλι- 

γϑύσης, γόνε τοῦ ἀ σον. "ὁ οὐ νὴ τὸ ὧδε ὀδκτοριμύθον 'λόγῳ δῶρ, 

λουσησ, ἡ δον. "ηὃ Ῥίτον. ὅδ: "ποὺ δαλύσεθ, ζαϑεν: ν 

Ἑασυτα αὐϑογ. ἀ στῶ τὸ αἱ ἀρίσκω, εἴσω ὃ ΓΑ πα ρακείμϑρος, ἡ δὰ. 

"δ ὙΠ] βκῦ0λ0 ; ἐκ σ ἰαϑόστος ἐαδοτα 

Ἑκλω. ὅδιν λόῳ ἁλῷ τὺ πο ρθίω. τα ρα γωγὸν, εἰ λω μι: ὐλόέν 

σῶω.ὃ Δύτεροσ εἰδρισοσῴι χων: καῖ δος νυ σεῦ “5 εἰς τ (Δ ἃ, ἑα 
σλωμ' ἑάλωσ: ἑαλω- 

πος 

"πὶ ἄρονΣ. πάσνεῖς ὦ α 
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Ἐάλη, συρυιξοίλι, αὐνείας δύαλυυπο ρὲ η "ὸ ἄλω,ο᾽ μων. ὥραρύ 

τς ηοϑὴ οὐ ἐκκλίνω αὶ “πλανῶ οἱ καὶ ἐκκλίγον χες τίνα οὐσλανεῖν-- 

σοὲκ ἐρῶ ρον "οὐ! α ὁ συφρίφογ.)} ϑεν δι γὸ εἰς ἥσσους ἀλίβ ἰ 

72  οἰλεῖτ, οὔῥην συϑροφθμ: ηὸ νἀ λω,γέτονε δα ηὃ λῶ, θέλω. 

ΠΥ μεπὸὶ Ῥὺ Ξέριτέκου δ λω: “0, “δ πλανώμϑμοι οὗ ὑ ϑέλου- 

σὲν, οὐ τυγχανουσίν ἄλω ἂν ηὐὁ πλανῶ εὀδρυτερος ΩΝ ἢ λυ" 

ο ̓ ααϑετεκοσ, ἀλυν δ οὗ καὶ μιεηοχρ οἱ εὶς εὐ κένοσ: ηἡὐ δύ τε 

“ὍΝ ΤΆ: κοὺ ἐεὔ Αα μα τοὶ δυκλυσί 

ἕατρεΐω υὸ καϑέζο μιανυπο ράγωιον, (μερὶ ποιθωτήκὸν ΣΟΦῸΝ 

Δ κράσει, Ἡ μου τοῦ!. ἄντα: ἡοὰ ἐακῶτ, ἢ α τοῦ κανὼν οἱ μέντοι! 

ΓΝ πσεριασωμϑων φύσε; μαΐίεριᾳ ποῦ ρουληγόμϑροι, ταῦ τας 

συςί ἐλλυσί προ Ῥὺ ἄταε εἰς πίω ὀφφλομϑμεν συλλαβίῳ 2 τω 

κέ ΨΎΡΩ, κέατοζε. ὃν πλεοναπεῷ μὰ τ, κθα τον: 

Ἑασχεν "ἐπ ηο ν᾽ ἐω ἐ ἐᾷε ἐς ἔων ἔασ' εἴα. ἰκρύπου ὀάσκε, 

ἐσ σικεν ἀτρθλιϑέντος σου ,ἀπέβλυϑα σὲ δ ἐπε: τοῦ 

᾿Ῥια τε εἰτρβοΐλλὺ σὶν τίω ὃ ὧν αὐ χοῦν κλετικν ἔκτασίν, 

οἱ οΨ ἔτυπτον ἐτυππτετ' πυπτεισύπτεσχεν ,Ἶ7γιν ἀπεσίκε 

ἔα τοι νὴ ἐξα γο,οἷ ον ὀιατοῦς ἄγχι νεῶν, ὅθεν ὁ ἑώ καϑεί ομια ὁ 
ΝΙ ἰημι ηὸ ποθητὸν, ἔς μα: μ᾽ κρασεΐ, μα)" 8. ἑέμίω, 

ἡμίῳ, ἡδὉ,ἢ γρ.ηὸ τρίτον δ σπληθιω τενϑίν, ἦν Το. ποὺ ἰκκώς, 

ΤΣ "κρῖ πλιοναημῷ, ἐίαηονγου υ δὲ τὴν" κα Ὅ ηον ἢ} τ᾿ πσληθ 2 

τὰ ἣν Τοζή. ̓λτατρρ ὡς σέποίην τοῦ, τέ Το, (οι Το,» 

ἕάλι ῬΡΙη Τκὴ λε ξις οἐσέυυ Τολής Τοὶς γράψασι (μέτοιλο!ρι δῶν, 

γένετο οἐσπτὰ γο1 ἔλον, οὐ πσιζϑη χείοο σ' εἰδθιφοσ ἰωνικως,εἴ- 

ην, ποὺ ὕβΈνσον. "δλεοναημῷ »υ᾽ τ, ἐσίλη. δκοινώς ἡ λην. " 

Ἅησιὴ Αμκοὺ δγαε λύσει, ἐώ [Λκ: 

Ἐὰν διώνετονι "καινόνισον «δι χφιοον. ἡδε αὶ μεηοχθ ̓ ἡλυλων 

χοῦ δεώοντοσ: "οἷς δ ται ρουτοπηκός, ἐδιυο “ποῦ ηὗ υποτοῖ - 

κτίκορ, ἐεὲν δώμω «μοὺ τὸ σα ϑητηκον, ἐδν δύνωμαι ἰαν δὰ 

νμ"ἐαρ ϑυύμητονε: εἰ Ὁ εἰ» ποῦ 7 δυνοίοριδυνῶ, διύνη μείω ἃ ὧν, 

ες 



διυνῶ μα, διυνβ διυ μὴ τοὺς ἱςξῶ μαρΐ φᾷ εἰ σατο, Δ χιϑῶμιαι. 

᾿ Ἐασὶν απὸ γον εἰ μὲ τρίτον Ν πρλεθυν 90), εἰσεὶ μοὺς 

ἰωνιεῶς ἑα σία 

Ἑκα, ηὃ ὩΝΡΑΙΛΗΣΘΥ ἀ ὦ πλιονκημῷ - ες Ὁ ὁ ὁρᾷ, δραα, 

βοᾷ, βοαα οὐτῷ μοὼ ἰᾷ κἀκ; 

Ἐρεβολεχῃ Ἰρῖὸ ἔβεβο λήατο, οἱ  μδρ . τοῦ ρέλω, δολῶ λέ- 

“νσίν -σ' “ένω, “πονῶ. βολήσω. ̓βεβύληκα: “βερονλημοἐ- 

βεβολήμώωυ. ἐδιρόλίων᾽ρ , πιο ἰακωσέἐβεξολεαηο. «ὡς σζτποι 

ἑα' δ ΚΟ Τ' ἱκτοσίν ηοῦ ἴ εἰσ ἐβεβολέα γραφ τ! ὟΝ δὶ δὲς 

Φαρεσὶν Τῷ πρώφυ ξ: οἱ ὃ ἐκ ΤΟ) βαύω ἡ Θέλω βλῶ ρλήσω. 

Ἐγηγέρατο κὐσ' εἰγεγέρευτο, οἰ λλιικνο ἐδ εκ τὸ οἐγείφω. το 

δὲ ἐκ ΤΩ ἐγείρωι ἐπέρω . ἐγερκά . κρὺ ἐγθτερκα, ἀδικώφ,. “- 

γέρμα μρὰ ἐπί γερμο, ἐγέρμηδ, ἡγερσοιἠγέρτο""τὸ ὠάῳ 

Ἢ Ῥ πληθυμτρδῶ ἐροεέραστο ἰακῶς ἐχφ ΥΣ ηὸ γρί ον μι 

"δθλ πρὸ τοῦ (ἦν , Μελὸν "ὁ ῥ΄. "ἡ 3 ῥ με τοῦ τῆν μι λῶν, Με- 

λόνυμετο 3 δεσέων, δασύ 1. σημκονᾳ ἢ ηὸ ἐπισέρμδροι ἡ σοῖν" 

ἐχρηϑρώ, ἐγείρω πρῶ, ὑγέρκα, ἤγορα ποὺ ἐπίγο ρα μοῦ 'σλι- 

ονοισαῷ, “σοῦ ὃ, ἐλράγορα" οὐπὸ Ὁ δὲ χουν μέσον ἀπρακ4- 

ἀϑρου. ερήμα ἐχρεγορῶ. 

ἔγγεί γον ΤΟ σή μον ηὃ ἐγμρνδμτμρϑείῃς ηὃ γείγω ηὃ γενώ, γεί- Ἂ 

γον τοῦν,αῇ ἐγγείνον τοῦ" 

ἔγγναλι ἔα ""ὃ εἰν χεῖρασ πῶ ρα έν, γέγονι ὥδα ηὸ γὺ ΩΝ ὥη 

βάνω: : ) δέχοιο υόϑεν Υ "γον ὺὸς ὁδε χύμϑρ Θ΄ τὰ ὀντα. πω. 

ἀφῇ κοὐ γῆα οὐ χε ρα, ἃς προσ πὸ λαβεν Δ σωυελν ἐδὼ μι 

οὐργίσῳ ὁ φύσισ. ὧι ετέρον παρ ροζλορσον, [υΐζω νἡ ἐν σιουϑέσε! 

ποῦ πλουνκομῷ γῆς οΣ Δ ἐγγναλίζω ̓ 

ἔινοχαέ ἐκρὺ γνωμιὸ Υ γνώσω ὁ 5. " γνωΐια. 

Ἔγῥϑεν. Πρ ϑήσιν γε ρω, ἐϊφώ. ἀγδί αὶ ἀφᾷι ἐϊέρθεν ἐγίρθυ- 

λϑν. ἀϊε ρϑήσοιν,θν ἀγῥϑεν' ωσ’ ὑκοσμηθησιν κόσμηθεν, ῶ συκο-- 
λὺ ἑωνεκν, Πρ ϑέν' ἄδ1ὴ κἡ γοιΐηον πρίϑον ἰωνικὶ οἰτὸ γον πρωτν 



' ͵  1λς 

" "πσληθίω ΤΙ γένο (δ ον οἱ σὲ σωριεῖς οὐπὸ ᾧὰ γενείμας Φὶ με 

“ον "κοσκηϑέψτος ῶ ἐπρϑέννς το “οι τοῦ ποι σὶν ἔτρκο 
ΓΗ β Φὰ Ὕτ,θν οἷν σύ σεὶ 72) ἘΣ οὐγω ὰ ηδ ξοὲν. ̓  ραν. ΔΑ φα 

ἐτκινούμδρ πορ ἤϊων"ο ἐμηρδέων Αοισοφανησοδυθρωηεττίς 

ἡμῖν ἐγκινούμϑῳ θη, 

ἔχοιτο. ἐκ το ἐγέρω: ἐγερῶ. ἡγέρκα.: ἦγῳ Αἴ. ἜΓΆΕΨΝΝ ἡγδιο"ὶ υπ 

σπῤϑέσει ἐγρέτο: ᾿ 
ΕΠ να ϑαν «οὐ ἐδιμοίαθην οὐκ ἤμην χὰ Ῥ εἰς μῖ αὐ ἀπ. “7 γνώω 

ἐκτης συ ζυγέασ βαρυγξένων. ἡφδ ον ἵνα Πωσωσί ὅλοι δὲ ὁ δξς 

γνώσῳ, δι ῦ ἘΣ ἀτνωκα ἀγνωσμα, ἐνωνθην. ἡ οὐπὸ τῷ διωο 

ζω δεδίω αἰ α, δ διυ] ασμια, ἐδωνοζαθην. εψ ἐκτοσὶν οι κηϑ, 
ἡδιυνααϑηνοὡσ ἡρουλήϑην πολιν δὲ οἐπὸ “Τῷ δι ώδιωᾷς δῴυτε 

φας συζυγίας ΔΑ περιασωμϑ ων “νεται ο ΖΕ, δωυήσῳ. δῳ- 

διύνηκα. ̓ διυγηϑήν: 

Ἐγρήγϑρϑα, εὐπαὸ τὸ «[ύφω" ἐπρῶγῳχαι ἰγέγῷκα ο ἃ 

“ἡ ἡὐώαν Υ; ̓ οἰ ἢιίελσ ἐπε γόρα Κη] λέογαοσμὸν ἼΦ «δὰ 

ἐπενϑέσει τῶ θ᾽ εἰχρήγορϑα' 

Ἐλγρη)9 ρθουν φάλων παροξύνεαϑο, ἐΐσε συγχοπτν γίνε εὐτὸ 

᾿ν ἐγρϑρηῶν, ἐ χε οὐ πὸ του ἐγηγερϑο' ἘΣ Του Ἢ εἰτὸ, 

Ἢ ππλιοναημῳ ηοῦ δ ὅτιετο εἰσ ϑιῷ οἰ τόφε ΜΦατο ἐλοντοῖ πρὸ 

Ῥυθ, ἀμυτώβολον, ποὺροξαύνέτοιι. κεκάρθα “σιτλη ς ἰασεῖ 

ΩΣ μίαν μδρηοι ἀφορμην δρῶ χοῦ δῳναῶϑ' Ῥύηο Ἐροάροθο 

ξυνέαϑς, το ὁ εἰ, ϑαῦ λήιον τοῖ στὸ μίαν συλλαβίω, ὦν ἐς 

λη29 μα, τῇ δ ρ συ λα ββῥημο "ῶνὰ ὦ αλλ} 72ν} ὶ διαλέκτῳ ὅϊ ν 

ὁ ροξάδν, ̓ Τῇ αὐολι δ Σ προτοῦ ροβ υγόμδιωα. δ ρθουν: «μέ μοςϑαφ- 

φϑαρλω. τέρα ρϑα οϑέμ αὐολρκῶς προποιροξμθη» 

ἔγωγε: ἑσέον ΤΊ οἱ ̓ ᾿οἰθηναίοι οὸ ἰγὼ ἐγώγί' δι ᾧ μέρθ᾽ λόγου 

δὅ:ν. “-; ᾿ 2 ἡσοίν δύο, μέρ ἐγώτι ἐμιαλλαν Εἰ ν οὐ!" “πῶ σοῖ ὴ λέξι ὁ ο 

ἔν νος ἐπιφέρομϑμου ἐπελισκα μου φυλιίασι! τίω ὀξᾶ- 
οἷν τρά σεν οἷου σοφὸς, σοφα ςγί' "κάλοις “καλός γέ' ψδς, δας 

ἔφα 

φ 



ψαδέργι. οὑτωσ' οὖν Ἡρὸ  ἐγρτε: ἀλλὰ μὴν ἐπυτεπροπτ ροξυ 

μνωσ ὅξήν. Δὕδν ᾧ μέρος Ἢ γὴν Φὶ γ8. ἐπεκτοσεων οὔσησ: 

ΕΓῴδα, ἐντὶ μοῦ ἐγὼ οἶδα: Ἀν." 

ἐγ, δ Ὑ) τον ἐῶ ὠ ἡ μοι, ἐπεκτοσέν κοὺ κρασε, ἐγῷ μαι. 

ἐγρεσίμωροι δὲ οἱ πστοὶ τοὶ ἔγχια μέμορυρϑῴοι. οὐδ᾽ κακοῖσ 

θοῦγτίν, ἐκταϑέντ' οῦ ὃ ϑ σ᾽ ὦ μιεεοενως (Δ ἐπὶ οὐ ἰδμωῤ ἐν). 

ἐγδούσσπσοιν ἐρᾷ ηὃ γ δος ταχύτατα, φωνῆς: “σοῖν τωσ' δὲ ἐν 

ἤδη φυσικον οὔτε δ ὀγδὸῦ “ΤῸ σ᾽ δι εὐ πτλό τε Μη τοον ἢ “Ζὲ γάνι, 

“πῶ ῥῆμα: Οὐϑύτον μϑῴποιξοίγδουτρα ένετοῦν" εὐχϑν Τὰ χυ- 

Φωνον ηὁ [σου πεῖν ὡς γὺ ὁ βρομτῶν ἐᾷ δὲ: ὅὕμων Ῥα χύτιτοσ ἐδ) 

ὅτητο κα ὁ δου γοσικαϑα (Δὸ διοτύπσοσ (Δ ὅσαι δο[οῦ γικ. 

Ἐγῳνησοί μίω. ωανοόν δον. γεννοίω γνῶ συζυπάσ δευτέρα ΝΣ 

σῥιασω μϑῥων. ὁ ἀξ, )κουνήσω:ο Ὁ, ἐγγύγησοιῦ ΓΛ ἀγμονησοῖ 

μίω: Δ τὶ τοῦ ἐγλόνησει. 

ἔγήϑεεν ὡς “πῇ κοὰ ὁ ἐγήϑησοινοῦ τὸ γαθησοία, δι ηὸ γιϑη σεὶνυπτέ- 
οι αστώμδρόν δὴν ὁνεςῶγτ γοῦ γ᾿ ϑώ οὐ ὁ ἄξξ: ΑΞ εὐθέσι οδοριεῖς ὃ 

γέθεῖν οὐ ηὐφοισῥηὸ δὲ γήϑώ, ωὡσ' πρόνυ Ονθύ: 

ἔσδφσε. διεί ω. δασο δάσο ὮΩ,2 κοὺ “πλιονασμῷ ποὺ δ΄, 

ἔδιφάσιι 

Ἐδλείθϑσοω 28: δέω ηὐ φορξμοωλ δέσω κοὼ ϑέθικαιδέδεα οὐ π0βο.-- 

Ολῆυ κὦ Ῥοπτῷ "οὗ ἢ εἰσ ἢ »δέσιαιυ ““λεογοισμιῷ ηοδι δασέα, 

ὃ Σ ὑππὴ σωτέλικοσ, ἐδιεί δά. ἐδιύδφσοιν. 'δεσυγκοητι ἢ ἐδιεέίδεσοιν» 
οι δὲ ἐτρ τὸν Ὁ διά". δεὶ δὼ μι» διεί δὰν χοὺ γρλλοὶ ἐδείδεμϑυικα, 

τῷ σύφο Λὴν ἐδιεσε σειν. 

Ἐδοΐοτο. ἔνδοις ὑέοτοιπὰ ρὲ γε έωλον ἐϑνόμμωι ποθη-- 

Τρκὸς τσρορατοιηγκοσ,ἐ δέεηο: "οὐ "σλεοναμῷ ρῶν, ἐδώωχο" 
ηὃὸ δὲ ἐδάνησων ὦ ὡσ' οὐτὸ ηοὔ δευσῶ μή μν ἐν: ᾿ου ἐδίησέ; "ἡ αλε 

: ομαπμῷ ν ὔ εἐδάδησε 

ἐδαδοίες κυρ ἐδασίκίω ἴσῶ οὸ ἐαϑω ὁ μέζλων, ἔσω" ὁ “ποὺ οι τ- 

ἀμρόλνοος 0 οὐ ἥικῦσ, ἐδέσυκα: 0 ̓ ὑσπὶσιωτίλικοτ, ἐδ 
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σέκ4ν νων. τοὶ δὲ εἰ ρκαντο τὸ Ὁ βραυχίος ἐρλχίμϑρο. ἘΝ 
παρακήμϑμῳ, ρον κοῦσ' με τεθειύον τοῦ υτῷ ὑπερσεωτελί- 

κῳ εὐλαὶ δΊ! μεΐωσοιε κα τοὶ ηὸν κοινόνα ηοαηογ."σλίω “τῶ ἠλέυ 

κα Ἀἠλυκοανληλύκφν. κοὐ ἐδέφκα, ἐδαδόκφρ. 

ἔδο δοέτοῦι εὖ ἐδ σι γο, οὐ τὸ “τῶ ἐσδο ἔσω ὅκα ιβσμιοι ἢ σου. ἡ φυῦζέ» 
ὁθὰ ηἡἠξῆσ, εὐ ὠμιυρῃσυιαμείϑο ἢ ϑενὶ Ἴῖπον ἰακῶς ἴδοιτο 

ἐδάδουτονομοῦ ἐ ἐπὶ σοῦ " ὑπερσώωτε λείου, "δδετο: δὲ ἐδ σὰς οὖ 

"70" λίγῴ Ρ» 0 ἔραν ων οεἰμϑρρι ἀϊ, ηὁ κοινὸν δυὼ χοῦ σ΄ “ βα“ 

ρυνως, "ὁ πὶ ηὸ ἠωνίχον ἔχ πρὸ τὸ ἀταῖ ηὁ ἀρ τηπ 

δι 5γκὸν σύμφωνον “τῷ μέσου πρρακοαμδρου"λιν. σθο, ἡ λόϑο, 

τορφνπσέφ ράσο πεφ ροίσδεταν: οἱ δὲ οἱππὸ “Τῷ ἐδ! ἐδέσω: ὀδυκαι 

ποὺ οὐ Πικῶσ, ἐδάσικα ἐδήδεημοι ἐδυύσεσονι ἐδυή δε σοι" ὅϑέν τῦ 

ἰδεσὸν᾿ἀνποβολῳ τῷ σ' τ ἐδήδοτοε. «μοὺς ἐρκκῶς, ἐδυίδοηο. οἱ ο(ς 

ὁἀσοΐ γο! ἐκτσέηρται δι ἐδάσδετον ἃ ὧψ ἰγαεν ρἀν ὠννν τῷ ὑ-ὺ- 

συ τελίκου, ἐδοισθκ γα. 

ἐδυσον ἔσο ἐσ δίκα ηδοενοὶ ἢ κιῶσ ἐδαιδῖε, οι ἐδ οῖω ς: 

ἐδυλίσοιν γορ λαιξοιν: δαλώ, δα λήσω ἐδ λάσοι, ἐφωλη σοί μέρ «{- 

δ λήσειν το: 

ἔδυδραι ἐιϑέφν,ὡς ἀγάν ΦΉΣ εἰπεῖν οἰπέμλμιούτωσ ἔδῳν, ἐ 
δέμϑρ. Δ πλέομοσμῳ δὰ αἱ ἐδέ μι αι: “Ἡρὼ κκοιτρὶ συγκοσσῆν, 

ἐδῳϑμ αι: 

ἔδοξε. ὅε δύκω βαρύ τονον ὀβοῦ καὶ τοῦ πὸ ρα γώ γὴν μνερὴν, 

ηὃ δκῶώ ὡς ἐσ, ἐδ “«ὁ),)ὺ καϑέζομοἐ κου οι ὃ μῴλλωμ, δ 

ξω:ὃ ἀύριςος ἀδοξα οὐ δὲ σοκ, δοικήσω, δι συ γικοηγῖη, κοὺ κιροί 

δέ, ΤΩ ιὰ καὶ σ!, εἰς ξ΄, σύξω δυζα, 
Ἑδραχων, δρκω, δορξωὸ δ δύτερίΘ οἐσράςὁσ' ἰδνέρικον". κι καθῦ 

πέρϑεσιν ἐόρακον. ἢ ἐχχρῷ δορώ,ὸ βλέπω" συΐκο τῇ ἐρῶ: "ἡ 

Ἰζοῦ, Τοῦ ὲ πὰ ρώτα, οδρύκω. θοῦ δέρκωκαθὺ πέφϑεσιν, οἱ (-- 

ζω. δ δῷ τέρθ, ζῶ", ἐοϊρακο(!: 

ἔδρωμον. ἐσέομ ὁ 7 ηὐ ἐοΐρα μον οἐνωὺ Ῥυ ἡ φέμω ξὴν. ἐπεὶ κυ 
Γ φ ΠῚ 



ἐματικὸὶ νομί δὺ τι τι σοῦ το τὸ δρόμθ᾽. σὴ βρίμω,βρό 

μίθ"οὐχωσ' βέμω, “ἤρόμι..--οὐ ογεὶ οὐδεὶς σσώπτοτε " "ἡ ὑνο- 

μος ῥημουτοκον δράμημα, 
ἕδραν δραω ον "δ ἐκφιγω: “ράσο ζἤρασοιν' συϊκοηρῇ  οἴραν» 
ἢ ἀπὸ τῶ δρῆμι, ἢ ΠΥ ΤΕῚ οἴορισος οί ἔδρεσον,οι συΐκο 

“πῇ δ ἀέρα, οὗς ἔσαν: 

ἐδυτὶο ἐδωστύ». σι μοιένᾳ τίω βρῶσιν ἢ ὲ τρυφὴν: οὐ πρὸ ρα τ ξ. 

δέω [4], ἰδέσω. ὁξοῦ ηὃ ἐδέςον, αἰλλα πο ροὶ ηὁ (4) ἐδώσω. ἄρρεν 

ςονοϑεν ἰ σῶς δκῸ ; ἐδῳδοκὼσ' μεγολρ, ἐπενϑέσει δὰ σὰ συλεω τ" 

βύσιωσ εσεμφένφῷ ηὃ λέων κοί τοῦ ταῦρον ἰδινσῖο οι ἐκέγο 

μέσον οἰ, ἐν “σἸη παρα κείαθμ Θ᾽ »υ ἐσθ ὡς δὲ ἐ ἐΐσῃ δωὶς.καὶ 

κατ ἰσδνχητε, ̓  δυεὶ πον ηὸς ἰοῦσοι ἘΠ] σω μοιηος, πλεογάσμῷ 

γυξ, ὡς (Δνηος εν καὶ κοϊουυ τη λέξιν ἐπίϑεηον, οὐ κα τοῦ! εἰς εἰ 

μιαίρτύρον: ΤΌΣ: ἦν ἐκ ρυ οἷν βαρυνου ἔσυς ὥφφλεν εἰναι 

εἰσοσύλαβον τῷ ἐσ. κϑαστ λράφω χρονήϊυς: 'πραοσω: πρας 
ΩΣ ̓Α πορρα ηὐ ζοϊ ἔ τον ὀφφὰ ὀναιοἦχι δἐδεσλὅπτω φίλων-. 

Ἐρέων ἡ η οὐ γον" ϑέμος, πρωγέτυπαεῖσι γοὐ] ἐρθνον αὶ ἐρίῳ! 

ποραγω τὰ λουὐῆ, κριτοῦ  ηὐ ἱκυκ! διοἱ χνϑὼ οὖν δίκω,ἐκνῶ. οἴ χυ ν 

οἱ χνῶ: οὑτῶσ ἐρίω, ἐρθυωῦ πλεονασμῳ κε ᾿ ἐρευνώ, σὲ 

θμκοῶς κατοξ ηὸ ἐκνιδδι οὐ χνῶ; ,ὡς ΥΣ {πω κνω. “χλσιν: κοιν δ» 

ἄλλως » ἘΟῸΡ' ἡ ρα ίε,λείδω βορριώ ὧδ᾽ ὠφῴλεν, οὐ ιόνον δὺο 

27, αὐολικόνφησί ηὸ ὸ ἐρδύφ' ἀλοὶ μρὸ ὅτι" ποόντο, τοὶ “σλεονοί-- 

τς ηὃ ν᾽ Πἐ μοῦρνει 770 σ' πρωτοτύπρι: οἱ ἴον ἐλαάω ἐλαύω ἐπ 

λαώνγωναὐο λεκῶσ᾽, κοὺ ἐλουον ὦ κωτοὶ σντορι ῶς "νων ϑιῶ ωἰδῴω, 

διυώ ων θυνῶ, διυγῶ. διορμκῶ ς- 

Ἐ4σοίμϑμον ὃ μοι ὠϑεὶς ἐσθ, ἔσω ἶσος εἰσρίμηψ, “τλεον ασμῷ οὐ 

ἕ. ἐφσοίμίω. ἐφσιίμϑμον: β 

ἕῳ σοι. ̓ὥρον θὰ ἐσέξαἐ ἐκ τοῦ εἰ ρα " κώλύω. ὅγοι λύσει (δὶ 
εἴ σδυφϑέου εἰσ δυζοζιε ὡσ ηὐ ἐδ4 δες "σλιονασμῷ “κυ τι δὶ 

ἐκθλί 4 γον Τ. 
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Εΐλμενοι συγκεκ Ἁιαμένοι ἐφ γίδμοι εὐ πῦρο Αἢ "οὐ γ, ποὺ Ὅο 

γε οῦ Ὁ ἀμετοβόλου» 

του, ὀνεδεδυηοιἐορῦ (ω νὰ ἐψδιυίο μοιεὸ ἄξ ἴσω. δ ον Ηἴζ δε. 

ὁ  παθητιίκοτ, βημοδ ἀσεδ᾽ ἡρκίω . κοὺ ἑσμιίιυ. ἴσο ἐςο" νοὶ 
πλεοναημῷ που. ἕερο. , 

Ἐάσαιμθρε ἀ ἀνὰ τοῦ δ μοι στίσοι, ἐκτὸ 7 ἀσω νὰ ὁμοιῶ, ἜΝ 

μῷ πα ξιροὺ δέχ ̓ ν ἔν τέθφτονε ηὐ εἶσαι» ὸῤ "τῇ ρῦ , μοι ϑῈ- 

᾽ ὡμοίωσεν. ἐΐσικο ΥΨ φϑυγγην Φησὶν Ομηροσ: 

; Εύργ γυ τόσοι ἐ ργά συγκλείφ τέρμα χᾷ: 
ἑζωΐω ηὸ καϑέζομο κρὺ πλεον κημῷ »ὺ υζ ἥζω. 

ἑικαίω "ὦ σέ μπῷ. παραγωγον, (ἢ ΜΙ" ἣ μέλλων, ἤσῶ. ὁ (εὐ 

ὝΥ δ ολεονοισμεῷ »ὺ ξ ἕχα (σιν μαῖν ηὃ ἰφέ ζκαιδπελοψα: 

Ἑἶος, πο, δὸσ ἐ ἔπος ἐδέου οἰγοιθ," προσβνῦ σεσιι ρεὲ ηὸ ἐον ηὐ ἐδ τ' 

ον Σ ἀπεθοα. 

ἔθανον: ἦκ ἀπὸ χοῦ θνησικω . οἰλλῶπὸ σοῦ βαιμω, ἔϑαωμον «οἷς 

ασείρω, ἐάσει ρο (δ: 

Ἐθέλω ἀπὸ σὺ λωμὸ ϑέλω "“λέονοίσμκῳ Ὁ φὶ ϑεσυλλαρῆς ϑέλω, 

(Δέἐϑέλω. ς 

ἔθιζω πο ρα οὐ ἔϑῳ οἱονεὶ ᾿ ; ἐπυΐς ραυτη σείσοι οἷ σερεϑέουσοι "ἡ 

ἐσλεοωμθμη στυήϑη! μματορα ηὐ 1906. 

Εἰ δείην εἰσι ἐϊδα μια δων εἰ διεὶσ εἰδευτος εἰδαίω. οἰἰσέον δὲ 5 ἰ- 

᾿ς κένα ἐλουσιρ εἰν ἣν καϑα ρὸν ηὸ Κκτείεον. οσοί ἔχουσὶν εἰς σ΄ μις 

»γῦ ξείαν τσεωσ τίω μεν χν ὅγε οὔ τ τ τ ἰελινομϑρίω οἷον 
Ἃ ! ͵ ͵] τ τὴν ἔ . ᾿Ἶ 

τυφϑθεῖς τυφϑέν»ς -τυῴϑειην: δή με) ὡσοίς ηὃ εἰδείην στον) Ὁ 
Φ 9 ἡ ᾽ν ἅτ ἢ δι΄. ἢ » “ Κψ 

ΓΕ ὠφάλεν ὠχήν εἰς ἣν κοῖϑα ρὸν ηὁ ἀκ χλ νον ἀλλ ον εἰ πεῖμ,9 
ψ Κ “ “Δ Ἕ 

“7 ἀνοκύμα ἀππὸ Ῥυ τηϑηοϑ μονα ὩΝ κρὴ τέλοῖ (μι γένετο “ΠΟ "ὥθε 

γρίην διτελοὶ ἡν γὸν αὐ μὸν τρόπον Νὴ ς οἱ τὸ ὃ ρου ἐσ ὃ ὁπρ εἰπὸ75 

εἰ Ἰδὼ ὃ γινώσκω γὴν τοίη, εἰδύγον όδοιμι ωδσ' τυτυφὼσ τυτὺ 
Φόγ; τοτύφοι μετὸν οἰ ηδηοῦυ ἡ ἀδοιμι γέχωνεν εἰδείην κου τοῦ ἊΣ 

σσὴν οἱ Πρὶν τίρ μὲ εἰς ἣν, κοὺ ῬΩ δ ἐς τ δε ἐπεῖν κρὺ δ- 

ς ἘΦ 



τ οὐϊεοίπὸ χρῷ εἰσδεὸν μετ λϑς, ἰλτὸ σῷ εἰδοὶ δ τίγονεν. ΤΣ 
ὴ κοὺ εἰσὰϊ περίασω κϑινως, ἐφ ὦ δὼ με,δι ἡ μια σῦ χ' ᾿ ἐδει ςιὦ ως 

σέϑημι, τιθεὶς εἰδὲ οἱ γὼ “Τοῦ εἰοδος εἰσδόσσος εἰφμί 72. πένετοα 

καὶ μετορπσλαισμον εἰδε (ω-Ὑ Υ̓Σ μεταηρλχαμον μετοϑεσίσ' 

δι μέ πλῷ μονγησμκο λήξεω: λέξεως εἰς τί συῳ εν τελικόνος 

πε: σὲ "3 τ εἰσ’ ἣν ἐκ Ύ ΘΟ, ἃ μϑ πρὶ ρα Ἁὴ τὸν τι Τῇ οἵ δετ 

φϑύγγῳ, κα οὲ ὃ τῇ ζι» (Δ διᾷ εἰδέν οι ὑπέτισιν ὀφεί,λομϑῳ λεβθαι 

ἱκατερᾷ διῳϑόγγῳ, πῶ ρου τη φατύον ὅτω;, ἡνίκα ἡ γγοναι «(δὶ 
μετο χε τῷ ὁ πο ραιλήτετοί, Ῥσί ηὸ οὐκτρίεον, δυοὰ τὰ «» Ὁ 

φφ μδρον, τ ὧλ γενικῆσ Φλ μη χὺς πτερὰ (λετοὶ προφλὴ 

ψέωσε: «τυφϑένε, τυφθεΐην. ἐν δένττος, ἐκδείίω ἡ νίκα. δε ἡ γέμέ 

κὸ φβὶ ΜῸΡ χβσ τῇ οὔ φφϑόγγῳ, ἢ τῷ 5 παρα λήγετοιε, τε ηὸ 
δὐκτίκον, δευρὶ “δὶ οἱ ᾿ δε ϑόην προίρχυτρῶ. ἐδώλον ηὸ Ὁ μετού- 

“τλασμὸν, τελῶν, σελύνητιχελοι μιχτιλοίίω. δου; »δόμηοι: δοῖ 

με, δΐίωἢ Ἄ δύ χου μετο ρλιοισμμοῦ. "λέρφβ ὁ ὁκανὼν, ποῶσοι γενικὴ 

ἀκα χὴς διαὶ χοῦν νὰ πκλινο ῶν Πρὸ τιλθ’ (δὶ κεν κῆσ Ῥεψα- 

σοί ἐ, σ' ἣν μι ἔντῇ παιεράληγού σῇ δεξαρδμηγδτ, “τό ρα ΤΗσοι 
μϑρη τὶ τοῦ μα ̓διωείμδμα σίου εϑ οὐκουλθήνου! οὐὐ Τῇ ̓ερμθαμα 
πὸ οὐκ χικὸν “ποικὶ ̓  

ἔν Άυμα σκύποισμιαι “σδιροὶ τὸ ἐλῴώ,, ἐίλύω, εἰλύσω, ἐξλν- 

ἐλοώ, θυ μοῖρ: 

Εἰμα πσαρα ηὸ ἕω ηὐ φἰδύομαι "ΔΆ, “τλιον αομὸν ΤΩ εἴκο Ρ» 
ο ̓ παρα κί αδινος,εὴ μοι: "νοὺ θ μα ὁξ αὐτο. "ἐκδὲ Το εἰ ὥμαν: κοὸ 

εἰμένος ὁ ἰδεδω μδρον τοῦ δὲ παρα "ὸ εἶ μα, ποῦντον διά πὸ τ ῃ 

)ραφετον,! ἡμοίγομ, μια Τιο πτὸ Λης, ὁ τ δε ἑμμαῦτον δγοὲ σοῦ 

Ἢ λράφετοι δόλον ἐκφὶ σιιυοφέσως: νὸ ἡ μεύτιου » καὶ θοῖ 

Κῶ: ἴσον, οὐ θ0 νυ μεώτχηον "Ἐὐ ΤΩ ἐλράφε δὺ οἱ Φὶ ὁ Ερ ϑουμείτιον 

ἢν ἦν. "δ Κ τοὺ ἐἰς τίυς οὔ υ δφϑοιίον χαρνοῦτοῦα, οἷον ποῖ - 

μὸν "τὸν μὸν. οὸ δὲ ἑμμοι τ ακέμον ἄρον δὰ διφϑύήου ᾿ 
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Ενεκα, ἰσέου ὃ τὶ ἐκτοόσὺφ μδρ σι} ἐν φωνεανι )έμομδ, Ἢ 
ἐπέ τασις ὃ ἐν σοι χείῳ, ἐπσείω ποσὶν δ ὄφθε λέγ παν καὶ φτοῦ 

ο τέλοσ ποιοςδε. ηοσύς δε γῶ γεισοφόςγοικτασιν δὲ εἰναΐλιος, 
θγοί Ἀέρρ' ὑεκα δέκα ̓ 

-Αὰ εἰ-πὸ Τοῦ εἰ μὲ ηδ ὑπάρχου οτσερ δ λῦτοκι. "" πρῶτ ΠΩ 

λυ τῆῖς ὁ μδι θὰ ἀπαρέμφαν, ἔνα ὩωΝ ΎΣ 

ἔϊνο ἡ εἐπσὸ 75) εἰμὲ, δ που ρουτουχεοὸς ον: ὡς ἔνγος, ἕναν. Οἱ ἐπ 

ὝΣ τὸ δὲ δέ γα ηδ σή! μοιδγονηὸ απο ύσοιᾳ δ κοὺ οἰφβ είναι λέγον 

σιμαἱτρ στῶ ἴηι ηὸ πέ μπῷ ὁ Ὕ ς΄ ἥν ἡ μωχῦχῦ, εἰς «ᾧ ηοσ, «- 

γοῦν μιοῖ εἶ νυό πλεονάημῷ 72 1" 

ἕιρω ἀν» σον "δ ρω τὸ συμυσλείρω οἱ εὐπσὺ . δὲ “τῷ ἐργρἐέρηρ. 

ἕτρω τὸ ἐρωτῶ, ϑ τὶ ἐρὼώ ὁ εἰδρισος, ἦρα. 0 ' δεύπεροσ, ρον: "ὐέα 
ὅσ: δὲὼν χρισενὲ μέσοσ αὐρόμαν εἰρουνεἴρεηο κοὼ ηὃ εἰσσοι οί μ-' 

Φιαν, ἐρέαϑο, κὦ ὠφέλει εἶναν ἐρεαθεφ' ἀγλα συιρέξηκολούϑη- 

σέ τῷ Φεριϑο, δέριαϑ»" Τῷ ρον διυτέρου ρυμευύρὶ ὑπτῦτα 
κα τί, ἐὰν ἔρω, ἐκ ὅξεν ὁ ἐν χύσει, τὸ παθητικ, ἐάν ἐρωβ ἐάν ἐριὲ 

οἷν ἐρατον, ὃν γαήσεν Ὕ αὐθυ πότον ̓ εἰτίεσε ἔρηται, Ῥὺ εἶτ- 

ῥῶ ὸ παθη ταῖν εἴ ρομιο κοὦ ὀμήρος οἰ ρομιοι ποῦ δεῖς τε Κορ“ 

σίγνηγου στε ἐποῦσ Τῇ: οἰφοαιρύμδρῦ τ τῶ, τ ἔρομμου ἐ ρρἔρυτοι "ὍΝ 
ἐπέρετο. νὸ ἐπτερωτον ὡἀἐρονέανα ἠρόμην ως κ ἰός Τύμηϑδι 

πο εἴρω, 0 τ ὅξην ἐρώ κρὰ μετοῦ γέτου εἰς ἐνισωτα ἐρέω ἔρω 

ἐν χεί σε Ὁ ΑΕ ἐρρύσω αέρηκα, εἰρήκῳν, ὀρνμοι ἢ παθησηκοσ' 

πρὶ ρακείμϑμος εἰρό μην ὁ 0 ὑπερσευτίλέκος δ εἴ ρίσος εἰράτ 

θεν ὠφάλε εἰν οἱ" ἀλλα ὅγε ἡ κακόφωνον ἐρύϑὴν λέγετον η 

θεὶς θηθε ἡσχοσ', ὐσπὸ δὲ “τῶ ὄρω, ηὃ πρῶ πον ἐρῴσ, ἐξ ρῴ Ω οἱ “σῷ 

ο ρέμφαπτοι ἐἶρφν. "οἷ σερνεί έν: σευυεί ρᾷν δὲ λέ εουσί “σον ἐν τῷ 

οἰναιγενώσίμᾳν σευ ἀποντοσ δι λόλϑν γριοῦν τούς «, σ᾽ ηὺ ἐμ ριπ 

κον:ο δὲ σίλεῦ κον οἰπαὸ Τὸ συνφργρϑμᾳ κοὺ σιουν ομοσμείνα, 
Ἀύγεϑι το χῶῷ λόγον μέρη: 



᾿Ὶ 

ἢ κε β πρὸ "ὃ ὑωϑα ἐκπσέμπωῳ γέωνιν, ἴαρ " αὐ ΟΣ 

εἰαρ ηόχο δὴν ἐκπσέμιηον τοί οἱ ἱ ἔκιος ρ-πτοῖ. 

ἕίρω ηὸ οὐπσυσοζω ἀποβολι 72) δ "λείξω ὃ» ηὸ πρωγέπυπτον. 

Ε,δώλιμ θ᾽, οἰ4δὸς ύμο ρῷθ᾽, παρὰ ηὸ εἰδοσ μδδνμίθ», "ἡ στλεο 

νώσμῳ υ φὶ "ὰν συγλοιβῆς, εἰ δοέλι μιν εὐ κύσος κύσνμμον: ἡκυδεέ 

μον: πεν κὰν “αευκιμίθσπὸνκολι μιοσ' ηὐ ϑηλυκον εἰσὰς Αἰ μὰ 

Ἐιδῶσ εἰσ γνώσίκω, αθδομι εἰδασω εἴδοκα "ἰδ ὔς σ- ποὺ 

ΖΑ συγίκο τήν, εἰοδως: εἰ δὲ οὐππὸ μίσου ποραιάρδῥυγοῦ ἐσ 

βαρύ νον ἦν, δγεὶ ΦλοΣ δηφϑοή ὠφῴφλι γρώφεαϑο' αν εζφο(νὴ 

γ ηὃ τὸν Ὅοϊ εἴσω μέλλον τῇ: 

ἐμεκζω ηὦ σ κοι ῶ ἀποὺ κω εἰκοίφω, ὦ Ὁ ἀπὸ νυν ῦ κυ ή] ὦ], κυ 

ἡϊάζω' 
ὁ 

ἘΠῊΝ" ἀσδῶ ὺ ὡμοιώ, Εἰ σζροὐ Ἐ: αἰκαιὺ ΣΝ, 

“νη γ Ὁ δε, εἰκεῖτ᾽ υἡ σὺ κοπῇ ἀκ την ΤΊ δναλυο, ἐξ 

οϑι εἰμὶ ηὸ ὑπδϑχυ: Υ α ἐν, Ἴ2, μυΡλν. ἐστ “ὸ ὐκ τὸν, 

ἐϊεν. ἴημϑῳ εἰ μδρ σἱ συτκο"ΘΉΝ, εἶεν: ἤει αὐο Λα[εὴσ’ δαλές : 

κου αὐο λιμοὶ κκ αὐσυγκο σι. ; ἐκ τὺ ζω τὺ υ πέρχω, ἐσ νὸ 

εἰόρεσος δεύτερος βον την ὁ ὁ ποθη τέκος ἀϑδηνεῶν ἐν ες ὡ- 

ἡσ σὰ καθεξῃ Γ 

Ε, λωπενφν, δῃ λύφν τι λωτσ Ὁ, οὐ μὰ γνήσίοι ὁ δι λοι Λοειδεοω 

μονίωμ, ἀλλα πρώγοι χφρωθώ τεσ, ὑλοσ τῆν γδλὶν οἱ κἂν τίσ. 

Εἰλυφ διε λιχαι ἐκ 7. ληδω, Ὁ Ἴγ λήλγω λέλεφ αν λέληλα, δι ἐκ 
βολῇ Ῥὺ πρώτ Ἀ "ἡ πλιομαημῷ οὐ τ οἰ ληφα κοὺ ἀληχα' 

Ἐς λωτίς. ἘΔ τλί ἀλορῦπόλὶ: ἐψ πειλοηογησῷ, «Αωτίσουν.. “οἷ 

᾿ΞΙΣΟΥ  ΚΥΙΟΝΙ Ὁ 72  λὼ ΖΌ' εἰσὶ 9 οἱ οἰχι δ νος τὶ ̓μεσήψίανδ,προς 

ὕβρῃ ὃ Ῥύτων 0 ὁ λουκεδούμο "Θ᾽ τὸ δούλους λωτοῦ ὀλεγο. 

διμαρμδῥη (Δό ὀμιαργμὸς αἰσσὸ γοῦ Λήμιω γοῦ σῇ μαΐμοντος τὸ 

λα με ογώ, γέ μετοι ύΑμφου,μοὸ ὄληφα: ὅπως οἱ τὸ »ὺ με - 

φω οῦ σΗ μονονΊος - μερὶ φω μερῷ αἰὐμαρίεα, μέμαρ -- 

Μοῦ οὐπποιεολῃ ΤΩ με, νοὶ “τλιογκημῷ πον 1, ἅμα ρμοιυο 

, 
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εἰμαριδμον. εἰμιαριδύεἐκ δὲ τῷ ἄμωρμα εἰ μοέρμεν ὅμαρ 

συνά μαρη. ὃ ἸΣ . 
Ἑιμὲ οὐ ὑππέρχυζω κα ὑπαρχυ,ὶ Τοπῇ του ὦ εἰς μὲ μι ἐν μοὶ 
ἐπε δὰ τοῦ εἰς Μὶ Φύσει μακρᾷ ποερα Ἁήτον τοῦ, οἱ " τήϑημι" 

ἐπλιόνεώσε ηὐτ "᾿ ἐγένε εἰ μεούκ ἐξασον ὃ ηὸ ς θ ̓ ἕνα μα συ- 

νεμσέσῃ πὶ ὁ ἀμὶοὺ σῃημιοινᾳ ηὸ Λέγω σερ εὐη χοῦ φημὶ γ,- 

νύ Τρ εησοθολῃ σοῦ Φ᾽ ̓  μᾶλλον ἵγοὶ φυ καλβμ λκένψανον "οὔ 

πρώτο τύπου. ὴδ δεύτερον ἄσ,οἷ θὲ ο αὖ μαιγοσ ϊσ οἰγαιθοῖ 0: δὲν π 

πονοσυκρὰ χε ἀποθολην οὗ σ᾽ ἔ. "πρὸ περι ασεί τι: μέτρλη 
ϑένγοσ ηοῦ γέρου διαὶ τὴν εὐ “το βολὴν: “ὁδηκονκ ρον. ΕἼον. “ρλυθιω 

χίκον ἔρϑρ. Ὡ ) πλεονασεῷ Τοῦ σ᾽ ἐσμεν: Ἴοῦγ οὗ ΤΥ “σλεογοῖ 

σον δὴ εἶμ γένετοεδίομ ἡμεῖς δ᾽ εἰμδῳ:- 

Εἰσαιηο. ἔδοξεν. ἐφοΐνν. ἐκ του υ ἐδὼ ηὺ Φαλνοβδηὸ δὲ ΠΥ, ἐδύῇ 

ὅναιὸ ̓ξ ὁ θσω" Θ΄ (ὅσα Δὸ (δ᾽ εἰ σοί μὴν καὶ γὸ δὺ κα τενκοὸν εἰ 

σρκί μὰν" νιον ἐΐσριιηο, 

Ε;ο, ὅξεν ἐμοῦ. σοὺ 5. αὖ τοι οἱ νου γένοντο ων κῶ σ’ ΧΙ 

δϑο λυσιν ἐ ἐμίο, σέο; «οἰ Δέπε; δὲ αἱ δε αν κυ οὐ δ υχρὼ ὅτ 

δέτε διψο φωνίεντο ἰ ἐλρυσί δραχία, ἐλλοὶ γὸ μϑρ ἐν μιακ Ἴ 

ηὗ λέσερον, βρίλν: οἱοΥ ὠκερνοίο: “πη λυϊάδεωἐπλεόγα σετοιν 

τῆκῶσ τ "ἡ ἐγμσεκἐμιο, σέϊο, ὡο: 

ἔπεσον. ἔπώ. ἔμω. ὅπ, ἡ μέγοχῃ εἶ “αϑὲσ εἰ προς, τὸ ἀὐκχὶνὶ 

εἰ πρὶ μὐ τους, εἰ πειὸ τ τοβισληθωτῆς, αἱολιίς εἰ πιέσοιν- 

Εἰπηῶκχ συῷ ὭΡῚ κατ πύκτασίμ Ἰοῦ 9 μάλλον κατε ρος 

᾿λϑμαντι μὸν, ἐάν ἀσπιισ, εἰ πρϑϑον 

πον ἱΜένανεροσ, ἄνχορσὶ τὶ “ποιεῖν μελλότον, εἰν τὶ τ εν. 

ἵ σέον δὲυ θῇ Αἐγφό ο γα μια τικὸσ ἰωεζυνεσ' 0  χέροιξ τι ̓ 
τὄνα τῇ θείᾳ γρχῷῃ προς ται τὴν ᾿ὀξυγνειτοε, οἷον εἶτ δὐ τὲ εἰ σὲ 

β' ἴθ ΜᾺ ϑπ συρακσίων φωΐν. Ἴ1οι ἡ τὸ ΠΡΟ ΤΟΙ͂ΣΙ κοῦ 7 

κἶ Ὁ" μετορηριτν Τί εἰς ον νὸν 76 Ν φυλαί! δ; ἐπ} γοῦν ὝΕΣ 

τρρκ ΤΉΝ, δῖον χὰ λάδειλάώθον εἰ ὃν ξεν εἰπὲ ὀξ υόνως δάλον ὅγ9 



μρἡ εἰπτον,ὺ δὲ ὄππον δαρύνχονον "αρέροι ἐλυμνέι πεηρῶῃ 
τύπου εἰορίσου οὔτρ ὁ Ἴοῦ εἰ τοὶ. 

Ἑιρνίτοε, προ ὅγὸς εἰ ̓ ρϑαἷ φεφυλωγδείοι ε εἰσείνἐρύίω ἔρν μένε. 
ὁπαιθητικοσ πῶ ρακείμθμοσ, ὁ ἐξρυμια"η8 Ῥίον ἢ: Ἢ πρληθυ) Τα, 

ὀρυντῶν: κοῦ ἰωγικῶς, εἰ ραὐουτοα' ὁμοίωσις .«“2} ἡ τοῦ ἐσ. Ὁ δᾷ 

ἐρύω, πρὶ ρα ὁ βώ σϑμματιν, τὸ ἰσθω, γένετο ἐνω,ν “σλεον ο(.- 

γμῳ τῶς ἐρύω. 0  ἤξηδιυϊάμ ἑλκῶν οδό οἰπὸ τοῦ οἐρτώ οὐρτ 

τύω (Δ εἰπὸῆῷ μυῶ, μνυωηὴ μηνύῳ, δι ΄σλέονοαεφ τῶ, εἰρύω: 
Εἰ ρῶϑ᾽. ἐδμα οἐπω ρέμα. λέγεαϑο ἐκ τϑοὴ ἐρὼ ἐρήσω, οπορά. 

κείμενον, θ ρινκαινὸ παθυτηκὸς,ε Ρλ μου! 0 οὗ" ̓εἰρησρι «ηὸ στον, 

οεἴρητον πρὰ ηὸ οἱ ποῖ οί μιφα τον εἰ φηαϑρ4» 
Ἑ ΠΩΣ “ἡ μουν ηὐ φυλάξου, ἰέον ὃ τί ηὁ ὁ οὐ ὧδ! καὶ εἰρύαϑο, 
δας ρᾷ' εν ὃ ἐρύω,ἐρυσω ἐρυίια ὦ εἰ ρύ μοι, ὀρῦτο, ἐμια 

δώ ὡς λελύϑα: τὸ ὃ προπαροξυσονωσ εἰπσυ 723 ἐρυμι ἐρυ! 

ἐρυτοι ἐρυῶαχρ: ιρὸ πλεονοκημμῷ τοῦ Ἰ,ὦ ρν ϑι," ὐὖδ' ζεύγνυμι 
ζδύγνυϑω 

δι ρυσρίηο ἐρύω ἐρύσω ὁ ς΄ εἰ ρὐσοιδ μέσος, εἰρυσοῖμ' εἰρυσκέ 

Μὴν γὸ δ εὐ τήον ποιθητείεομ εἰ ρυσοιεηο. μὐ δὲ ἔρνη ἀπὸ οὔ ἴ- 

Ῥῦμι ἐρύ μοι ἀρύμον ἐρυγο 

Ἑέρων 0 ̓ ἀπο τίν πὸ ρα ηὸ θρω "ὐλέγφρ ὁ λα λόλῳν ὄφει 

ζόμδρος, δ ἄλλα μϑῳ φρονῶν, ἐλ αδὲ λέγων οὐ κα διηὸ εἰρωνεία: 

Εἰσρίμδροσ' ἐΐε οῦ ἐἰεο τοῦ σμιμαάνονγος τὸ ὁμοι ᾧ, σβμοκένᾳ9 μοὺ 

οὺ , ̓δουσοίμϑῳ, εἰσει δ οι παρα όιγαι θϑητθλίες ἐμέ (λον: 

Εἰ σα. οἰπσὸ Ἣν ἐἰοδο εἴσω δίεαι εἰ σοί μὴν ἐὶ σειντο" 

Εἰσησ σης, πλεονασμιῷ Ἰουὲ μῆει σ' ἐΐσοισ τοὺς ἰσυοἱ λοῦτ: 

ἐίσω, ὡς εὐπτὸ  Φὰ ὁβ προθέσεως γηνο του ἔξω, "οἷ; οἰτὰ Σ δὶ πρὸς ̓ 

πρόσω, ὅτων καὶ απὸ τὴς εἶσιθσω» 

Εἷς ποὺ εϑε, ἐ ἄτεο ὑφερον εἰ ϑϑιν οὖν 7 "1 ἐλϑσῃ. ἡμιυϑδεύπεβ 

εἰσνέπτείετούσ 4 τη θκ εἰάλα Ἐχφ δὲ με λλονσος σήν μαι σέοιν .δκ ηὃ 
ἄσελ,οὐδέποτεή ων οὦ πε} ἐμμάχς, οἐμ τὸ Ἐν οὐππϑλιϑύση" 



᾿ “" 
“Έέρ! ; δὲ 1οῦ ἐ ἄς εἰν "γῇ ; 7οῦ ὑποίρχφσ, δσ' ηὗ μοί δσ' εἴσ᾽ οἰλοι -ι 

8019. φεῖατέον ἐν τί εἰμί. 

Ἑ ἔσίεω "ὁ ὁμοιῶ, εὐ πὸ ὙΡν ἐσω εἴσω  λιονα σμιῷ κι ἃ ΥΤ 

φέσε Τῆς εἴ δφθόγρον, ἐΐσκω. 

ἕιωϑα. ἤμ,: ἰθῳρ,ν Ἢ ἔθους “1] ἡ δια προύδομαι, ἡπῷ ὁ τς Τὔ εὐ πδιν΄ Ἷ 

καιὸ ἐᾷ, ̓ϑα,κο ολεο γοέσμῳ “τῶ, ἀωϑαδιζωθων κατοῖ εἰππτρο 

λὴν7οῦ 

Εἰ ρόϑωσον, καινόψεσον ῥτω ἐῶ ἑήσω, 0 τ" ἐέρηκα, (Δἰκφολεῖο 
πρώ βρέ ρμιοκ κρὰ ΚΕΝ ΧΟ τοῦ Ἔρυκα ταχθιγγικας, 6 

βνμκέ ̓ Σ ἀπό μὲ ρήμον: εἴρησο, (Δορὸ προστακτηίίον εἰ Εἰ ρη δ" εἰρη 

δώ. ὀρηθομ εἰρι δ) ἰρηιϑε εἰρη ϑϑωσοιν. 

ξιμαρτο: μέρω 70 ὁ μερίζω, ἐπε: όνκ πη λιμὰ πα ῥελλυσὶν ἡ μιε 

μερισμίνα “ποσί »τύχῃ λέγετονὁ ΑΞ. μῥω; Ὁ ΤΟΥ, μέμοι ριον 

ἐκρολμ "Ὁ πρώγου μα "ἡ προσθακν δ] ἢ ,ὄμαρκα, ὃ ̓ παθώσρκος 

ἔμκρμα, ως γέ κεμου εἰ μοέφμον: "ἐμὰ ρσο: ἄμα ρῳ . 

Ειμάρτον μεΐρω μερώ μέμαρκα μέμα ρτοιδι ἀποβολῃ 7οῦ μι’, 

διὸ πλων κημῷ ΠῚ οὀμαρτον. 

Ἐιωώσιν. ἐάω ἐῶ ὃ συγχυρῶ ηὰ Ῥίν ὟΝ “πλιθυν τη ἐῶσιν, Υ 

“πλωονκσεῷ, 1 7,εἰωσίν. 

Εἰλήλουθρδρ, ἔγϑυν ἐληλύϑαμδῳ δ ὁ ΚΡῚ γὸν ἐνθώνϑθει ἐρζκλείδεν, σέ 

“πὸ ἡ τοζὴ δα κἐΐωις τύοσοι ρσίν, αἰτϑήσν: ἰκ(δὲ. βιωτέα" αὐο,Δι δὲ: 

ὑλίϑὼ δ)», οὺ οὐ, ΓΔ κοινοσ τὸς ̓ὐλυϑα, Ὁ ὐῆικος, ἐλη λύθα, ΧΙ 

ὃ ἤρεικα: ἐρύρφκοῦ ὁ ὅξην τ λόσοι: ἠλάφα, ἐλάλφφαιἐπεὶ δὲ ζϑυσ 
βοιώτὴ προντηϑένοιι τῷ νὼ ΓΝ ἰωνικὶ τῷ «-,γ0 7. γίνῶ ὁ ζ τῶς εἰ 

Ὶ ληλχϑα Ὁ ̓ δεβοὶ ἡ ὐο ΕΣ μδῤφησι χε “ΤΊ τὸ πὐναλήγου σοι, ΚΙ δ 

πρωον, ἤγουν τ ἃ ἀρχουσΐ, ἠώνι σοι: 12 )1ο!71σεἰλήλῦϑει. λυ 

θυντηκ- ἰληλ ήϑονμιν. ἀνα λόγῳ προιϑίσειτ' μὲν, ΜΆ ηὐ χίσυ Φο,, 

πυτύφα μ' οϑὲν αὐοληζς συγκει 'κυἥα κὰ ηὸ εἰ λέ λουθ μιεψεοιδὺ λέων 

δ θσιν οἱὐ συτικοπτοέ. οτὶ 2 ) συΓκίκοτ) ηὃ εἰλύλυθμϑῳ δαλ Ε τ 

τῶ, πῶν ἐμ πρλεθυντρκ πρώϊχ προσωτρυἑκάευτι ἄρὸ Ὑὴ μδὼ 



Φωνδεν ἐλῴ. " ) οὐδίηρ τε σύμφωνον. “Ῥῦη Αἱ ἔχθ πρὸ τῶ μὲ ; 

ηὸ ισυγκέκοἥξο εἰ εἰ Θοῖ, ὥστε μοῦ ηὐ ἐππέσπεθμθῳ, ἐκ τῷ ὑποπε 

θομαν' "Ὃ ὝΚΩΣ ἐκ χορσεμδῳ. 

Εἰμὶ, τοῦ τ σὴν πα ρχο εζλλωσ παβειγωμδρν κοινότερον, “ω 

κΔεί δῃσ' λίγε περὶ οὐστον, οἷς ζ οι ΠΥ αἰολιί, μετοτιϑέν 

τι πρώτῃ μϑὴ δεντερᾳσυζυγίᾳ “ππερίασω μδ οον ἀῶθα 

ἼΙΥ δ ᾽ σέν ὀήμουτο εἰς μιῇ εἴλόον οἰσμκῳ ᾽ Φὶ μὲ συλλαβην ἐπὶ τί 

λουσιουτω φασί, (Δ απὸ στ φῶ γὸ αὐολικὸν φημί διὸ βαρύνων 

δ Τυραυνίων φημι 2ραφᾳ βαρυπονωσ αἱολικώτερον οἵοις 

Φεμι ἐδ εἶν καὶ τοῦν ἐν σοιφτοῦκ ὃν Ὕ εἰπὸ "75 οὐ, ἥουν ὑτός χυ εἴη 

δύ αἶο τς “μι μοὺ βοι ὠτκῃ μετοθέσευ “τῶ ἢ ἐς “τὴν εἰ ΓΝ 

γϑν,εἶ μι: ἐὴμα ρτὴ ἐδιμονῖ ὃν τῷ ω νῳ "υὐ ἐτέρωϑε λέγά αὐ ηὸσ: 

μά ὁ Δ οἷο λιϊε οὶ: δέιλον 57 βαιρυοντοι; 7) δὲ Ῥιύηου βοιωτλου 

ὅ“,μι,ηὸ δεύτερον, εἰσ. οἷον τίς -πῦϑεν ἐς ἀνδρῶν; Λέγει δὲ δ οὐὐ - 

"Ὁ ποῦ ἊΥ βοιωσοὶ ηδ ἢ ἡ τὐφατέλευτον οΥ Φλπρώυς ὟΝ εἰσ' 

μὲ μετο τεϑὲν τῦς εἰς Τὰν [-} δύ φθοιζον τρλλοῖκι ὅ κρὰ οὐνοι δὴ ἼΔΑΣ 

δέν ομον περίλάμε γινόφμι" “κρὼ ὅτι ἡσοι Ἢ εἰς μῦτῇ οἵ ἡ δυφθοίῷ 

τἴϑα,Ἀήγομ τε, οἷ οἷον ὃ γέλαιμί: δᾺ το λοισσυὶ οἱἦρ λἠεοὶ ὀν τοῦ, Φὰ 

λεσβί ων ἔχου ὅεα Λέύντον εἰ το εἰπῶν ἡμα ρΊη δι γὺ ὅξην, 

ὠφάλε δ φησὶ, ὡρ η δύ δω μι. δῶσι. Διφεμὶ, φνσὶ λέπϑν, ὰ 

εἰ μὶ «εἰ σὲ: "οὐ ἰπρκρίναισ γοῦστο, ἐποίει. τε κοὰ κὶ μές στῇ, εἰσὶ 

ἐἰμάνοι ἀπώμδρ πλυθωιυτικώς,βοι ὠπέ οὐσ' γώ λεεθο. κδηκον θη 

μα χν] “σλήθουσ τούοσον Τὰν, Εἰ τοῦ ἐλέγχων "᾽ τουσ ἰπσόντος δὼ 

θλομ ἕἰνο( ηὐ ἤξην.ὡς καὶ δῥστο σε, δ δω τι τίθησι, τ 95 ΤΙ, τω μοὺς 

εἰσὶ εἰ χὶ (Δ ἀπελισει! πον Χὼ ἐν θέσει τῶ στ, ἀξ λέει ὀϊαμοοτὶ 

τοὶ ἂν οἱ ς(Δὅτπεαίολεις μδρ πὸ Φησί, Φατὶ Αἰγουσίν. τωνεσ' 
δὲ ἐσὶ δίχα τῶ φ,, Ω χοιούυ το μδρ κρὰς τουῶ τοῦ 

Εἐἰιαϑή μεν ξωηὸ (καθέζομαι βαρύστογον, ἀφοῦ. ηὃ ὀζφῳ προ εθε-- 

κ τῷ Φ 0] παρακγώγην" “ονίκὴν ἑῶ “σίθέασω μϑμον.ὡς ἰκτέ 

κυῳ οὐ κυωοὴἡ τλκω ἑλκῶ νὴ ἐἰοίω, εἰ δεδ νὰ ἐ ἥξω, ἐι ὦ ἐξ οὐ 



43 
παραϊγῶ γον: 

ἕτημι"η παθωταο τε μα. ὡς Τί 9η μι, τηϑέ μοι " σύίψα ρί σεν, ἡ- 
“καρ μετα ἐ Φλ κατα προϑέσει ἐν συγίςοππν, δὰ Ὑοτῇ »ὺ τ' 
ὁ σ θ᾽ δα οὐνα δὲ ση Τοῦ ον, καϑή μα: "δ ἐπεὶ οὐδ προϑέσεϊσ' με 

τοῦ Ὁ 6ῃ μείτων ῳ στιυϑεσεί εἰσὲν ἤπενῷ μέρ’ Λόγὸν καί 98 ὙἹ 

ΛΟ 0 ) εἐκαθι μην 

Ἐκ γέπεμϑν. γείνω νὼ ὁ (ὦ ̓ἀνακείμϑῥ, γέγονα. γεγϑνα μδῳ. Δ 

δμιυσίδουσθ, εἔφριμϑῳ: (ἰώ γέγεμϑρ ὦ πίνω γνῶ .ὁ  πἰϑακε 

μὴ μέ λκηικαεἔτρβολῇ τῶ τ δας »κέησια, “τέκ μϑρ. "οὐ συ κοπῇ, 

εγειϑρ: κοὐ ἐκ έλριμϑρ' 
ἘΚΦ4. μιίω κέ Δ βωρύγνονκ κυῦπου  πὐλαγφργὴν Ῥνικην, κε. ΠΣ 

τω, εῷ ηὁ καϑέζο μαι ιδξ οὐ μ»ῦ κί με οὖν ἕα μεμκίε μοι ιἐκεί μην. 

ἔκεωτο. 

ἐἰίκλιῃ ἐφ (δεγλοσ ἐἰείκλι ἀντὶ ον 7 ἐκεκάλυ “7. οι, μϑ 

εὐ ηὸ Ἰν κλίνω κέώ λικα; κύκλιμιαμ: ἐκεκλέμηνἐἰκεκ,λίηοιῖ «78 

βοι δὲ ἀπτὸ γῦ κλείωνοὐ καλώς δέ. 

ἕκεκράγᾳ κραζω, ἱραξωδ Ὁ πρραχείμδῳ, ἱύκρα χα "ὃ ὥ' κί 

ὐχοθίς ἰυὐίκω ὃν ὅρα γυς δὴν ὁ ἐγεςωσ, ὁ (ἃ ἐρῆνν δα» ῦ 2 

ἂν " ἐκφέρζ,. φράζω, “σέ Φρασκ' ἰ ραζω, κέώ ραιηκ σήζω, ὅξη- 

ω κρίζω, χέκριρεύθεν ὁ ποι ἼΙΣ ωὡσ αἱ κεχβιγύσ, ὡσουύως 
ὃ οἱ δύτεροι ἀόρεσοι, " μον "δὰ ἫΝ τὰ ̓ } μἐλλαὶ νὴ δια γὺ - 

ἐκφέρομδρ ὡς ηὸ κρί Ἀε Ὸ ̓ ποινῖησ "κρίκε ἡ ζυγόν: εκ ὃ »ὕ κέκρο 

ἄρ ἐκεκ ραύγᾷν ὁ αὐτοῦ Ν᾽ τὸ κεκραδν ο(" 
ἑκάθθανον ἴκρυήγον οὐπὸ »χαθωκιθάνω, κευΐϑανον. 

Ἐκέκραξεν. ὄϊξιξμμακρῶ ἀφ ηὺ κράζω, Θκραζω, ὡς οὗ, κοί- 
φω,ΥυΊΣ ὁ ΣΡ ἰέραξω, κέί ραχα: κέκραία. ἐϊι δ μέσουτον 

γίνε. ΤΣ καιροί," τσ ἀπὸ μου πέπληλα, τὸ “ππληγώ. .ὰ 

ἀπὸ 7 (ιΐ κληΐία, ηὃ κεκ Λήγω; (Δα πὸ: Ἢ δύ: ηὃ βεόρωθω, Δ, 

Ῥο“σὴν Τῷ κὶ εἰς δ΄ .ὁ ΞΕ κεκραξων ζω" ἐκέκραξα, ηὐ Ῥίσχοις 

Ὁ λοθτρϑῷν, ἰκύκραξαν- 



ἐκκικωφέατανννὰ ἐϊικεκωφέκηο κἱ οἱπὸ 1 κωφώ, κωφήσω! ἫΝ 

ἱεικώφηκα, κἐκωφ»!. ἱιεκαύφητοι, κρὸ ἰακῶς κεκωφέαταῦ. 

γὴ ἐν στωυθέσε!, ἐὐεκεκωφίατον: ,οἱ ονοϊ δέμιε φΦρενεσ ἐκκέκωφέ 

ρετοά ὁ ἀασῦ »ἐκεί ὠφή μεν εἐ ἐκε (ῤονασοην ἐωκως κέκω - 

φίωπο Ὁ ἐκκικωφέα Το- 
Ἐκκορηθῆναμ' ἐκκαι λυϊθῆν ον ηὸ Ὁ κορέν ηὃ σοι ρήν. ὟΝ κα λιώ 4ν: 

ὅθεν Ὕ ἡ ἀἐροθρον ηὃ Φιλόχαιλον: 

Ἐκκορύφησω αναϊιεφ α λώσυμοω, κορφὴν ἐπιθήσω} ὲ ἐσιρόν 

σοί λόον οὐ πούρβομαε, ἐπε: ἡ μορῦφι οὐρ ΧΡ ὅ::ν Ζῶ σώ - 

Μιαιηρρ: 
ἔχλαγέαν δ 7) ὁ ὅλα, πανὶ ὕν δ αἰοθιφος ἔκλαγξα μετεφορι 

αἴταῦ ᾿ φὶ κλαγγῆς τῆς ὅ ἐν καὶ "ἢ γεράνων Φωμὴ οὐσ᾽ μοῦ δ 7ὉὈ4" 

“Ἴῆσ ͵Ῥωιτσ μὸν κλαὴγῃ ἐνοπτῆτ ἰ σοὺ ὀρνϑής ὡς. 

ἕκλωζε μκλοραμον ἔλεγόν: ηὸν γενόμϑῳ᾽ ῳ ;) τῷ ςῦ μα) ψόφν 

Ἐκλέλαθον, ὅτ λήϑω ηὸ λανϑοόνω: ἕξ “αν ἜΟΥΕΝ μετοσίσὸν 

“σ᾽ Ῥυή Εἰ σ' δ. βραίχίος, λέλαθα. ὡς ηὦ μέμωκαι, μέ μέσο: εἰφἕ 

μεμοικὕρκνθι μεμακων: οι δε γέσφκελοι ηὸ τιλικ Φ ἕδρη 

μϑνων, εἰσ ὦ μεπροτίϑει σὶν ςνἐςῶ το “ποι υ τίς: ωςκὶ “σέπποιμ 

κα “τποιήκω: οὕτως λέλκθα, Λενλαθω. ὐφῇ ηὸ Ῥίον Ὁ τ᾿ “λη 

θυ χ,. λέλαθομ. Δί κί λαθον: 

Ἐκ σέ σε ἐκ οὺ πέρθω, πέρσω. "τὸ τσέρϑω, ἐκ σχῶ πσερίθεω. οἱ δὲ, 

ἐκ γοῦ πρη 9 γὸ ἰξο ὠφασὶ χοιτοὶ σύσο λὲν “Τῦ ἢ εἰς ξιδιῦσερ 

βιρασμῷ, πέρϑω. 

ἔκταε ἔκτα σύ οὐ ομδρμεϊλοχῷ, οἷν" γὲ ΝΗ ὑκπανευκπσέω: Κτώ- 

υτῆαι: Ὁ δεύτερος ἀὸ Ρ' σος ἀνα ταν ἐκ ΤΗς! ἐκ τα ἑκατα συςυν- 

λὴν “τρ ἢ εἰσ ε, ἔκιταιὶ οὐ 77) κπέωκιτω-. κλέν δόμον ἰἐκτο 

ἐν ἔκ ταιδιώ κ τοῦ! μιοὺν εὐηρ σῷ ἰωτείνορ εἰνοι ὁ ἐδ τς κίνώ «ὁ εἰ 

θι5ῦό, ἐκτεῖνά, ϑ δεύτερος εἰόθιφος, ἐκ ταῖνον, οὖσ ἔϑανον.ΧΟΊ οζ7Ρ 
κοσσὴν οἐγ τοῦ ἔκτρνς πρὶ ν προσώππτου, ἔκτα: 

Ἐκ τῇ 9: κπόω κτώ"«Τήσω “]υκαιζκαμοαν. ζκΊαδοιε. ἐκῖ4).. 

ἰ ἐκ τῆ 



ς - 

ἐκ τῆ ϑαιοτον δὲ εἰτ συμφώνων διυΐν αὐρλντιει δ φεςὼς,οὐΐα, 

αἰναδγπτλοισίοίζᾳ πο ρακείμδρ θ᾽. 
ἔκ τυφίμουν.τύφοοἐπτυφον τύφενἐπτύφεην. τύφῳ. “τυφήνου!"δ 

μιην4 δὲ ηὐ πτορα ἐ μικρονέκπυ λωϑθῆναν: 

Εἰ οἱ ονὼ: κάλρτ: καλῇ 'καλοϊοιοῦπω ΚΟ ΤῸ ἐκηὸσ΄, ἐκ 2910. δες 

ξέν δ τὶ τῶ ὶκ "ὺ γένεται οἰηρ “τῶ ὑποτακτικοῦ αῤθρου: 
(Δ ἐπεὶ οἱ ων" “τσ!σ' ὁ ποτα κι τεκοῖ 1σ ἀρθροισ ηοἿ σ᾽ ̓ἀτὸ φωνέ- 
ἐνὸς εἰρλομδροισ προς ιϑέασι δ τ, γένετο πον Ὁ προρλη 4 

τ Θ κλίγετοι "Το εἰσ ἰκαλοσικα οῖ νοὶ δ᾿ Ἰωνῶῶ- τοῖσ' εἰσ' 

οὔ λυγούσοις ϑοικας τοῦσ' πὸ ΝΥ εἰσ' δε ἰθϑφῶν γινομϑρ ας διὰ 
χου 7 οἵοπροφῷ σἰ 5: 

ἐκυδθέοτον σή μουν ηὐ ηὗ ὑλοι δ ρησεν ἃ ὦ πὐπον ̓  μεύλα δάμε 

κακοῦν ὀκυδοέασοιγο: ὅτε κῦδοσ ἐἐρσενίκον. σή μιὰν 4 “ποὶ ροὲ σὺ τ- 
ραικουσίοις τίω λοιοδοοί ἀν.ἀπὸ τοὺν ποῦ κυ δυσικυσκζο μαι. 

δι κυδεύξετοι (Εἰ ἐκυ δοσοί ἐκυδοώοσοιρ “πλεοναημῷ »ν σ΄. 

ἔκλον: λίω: Ἀύω ἐλεύσοι. Ἔκβολμ ἢοῦ μοῖρ ι δὲ ἔχιαίχιαν ἔκεε 

"ὁ προρτοὺ Τύκον, χεονυρὸ ἐκλεον ἐκδὲ οὗ ἐχιοιἀορίςον, ᾿ ΡῊ 

ον ἀπρερίμφφαηογμοὺ ὁ ἐκ χε κενγὸ Ῥίρν ἢ; Ἢ τληθιυιυ τη λϑβρα ἐλατ 
ον δὰ ὄξεχεαν οἰδ μὲ ὑκλίω 2έυ συ ἐ χϑυσοικρὼ ἔχεο, οὖσ ὅρε- 

τορι Ὁ," δαύτεροσ ἐ χιόνι γῶν δαύτερος, λα υδοκοὺ ἐνερ ὦ: 
Ἑκαόνυτο. ρ ΤΉ λέξις ἐκποῦ κούγυ μι: ὄληπτοα σὲ εἶν 1] Κὰ 

ποόνυ φικα ᾿ ἰευριο Λεκ ΤΕΣ τοῦ ὃς Φασὶ ὧδ ἐν ππολί-- 

᾿ς μῳμικωντωνΝ: 
δἀΐχομδῳ, πτιδν ἔβεποῦ (κί χυμι: ὀῤῥ κι χῇ μυκα: 

ἑκα ἐργεσωσ οὐηὸ κούῶ χοιγῶσ' κἐλλο ηὰ καῶ πιο ς ἰσέουλ 

ὡς ΕἼ" ων τούτων, σοῦ καίω δεὰ δγυφϑέ γγυ, "ἡ τοῦ καίω, δ ᾿ν 

κω δοιὰ τοὺ δ: ἡπολλαλοῦ Φευμ θέτο: εἐτὸ μϑρ τοῦ καίω, πὸ 

κοῦ σῷ γἔνυτοε, προπτί στυυήβ4 τοῦτ εἰσ  «κοτορηδκοίω, 

ἰμλαύσω. αἰνπτὸ δὲ χοῦ 7 ἰιίω "τὸ } ἐΐενα,. ἐκ δὲ σοῦ ἡ ἐλογρα 

Φουμδρο ου κεω ὁ “πολλὰ πεῖρα Σ κφορμϑρ οἱ μιρ «τέρει ηο οὐ Τος" 

σ 



εἰ ἐγ δοξά κιοζηὸ οὗ κοίω,ηὸ πιο σῷ ἐξ. ἐ δέν κομνοπρουγῶ 
σοί χίω »» κοῦ "δλέονκκῷ ρῦ ̓  καύω. ὡδσ' λοίω, λοδῳ; ὡς ΓΤ] 

οὐπσολαύων, οὐήρ λούσω τω Θ καύω, κκουύ συ" "δ ὡς ἐἰκὸν κλοιύω, 

ἰελουσουρὺ γε ικαίω, ὁμέλλωι ἥν ν ὃ καῤσω 'κατα ηὁ “πρὶ 

λοαΐω, τσοὶ λιαέσω"πσυσέω, συ σω. ὁθοὺ κοὺ ηρυὺσ οἰνείποεςος, (Δ 
ἡβ λίς, πορσοτονὴ σὺ μόποι υ τῷ ριΐ τι δὲ πρὸ ΚΕΊ “πτουάω πτουΐσω». 

ἑκολώαδῳ λοῖ υϑῷ ηὃ ἐϑορυβφ εένετο δὲ ἐκγοῦ κολιωδι δθόρυ 

Ρορουῦ ηὸ σὲ ἐ ἐκτον κολζω: ζῃ κολοιὸς ὄρνεον ϑθβυρ τι ΚΟΝ "δὰ 

κραοτοέσχκονοὶ ἐκ το κλῶ, σϑόν ποὺ ηὐ ἰιλωζάφνιριο κλωΐμος . 

δῇ μείτυσννι δὲ 70 Ολιήρου δυτερασ συζυγίας εἰδοντυσ γὐ κο- 

λοι. καϑῷ δηλοῖ ηὐἐκολωᾶ ὅμοιον ὃν τῷ ἐβία, Φασὶ οἱ πὰ 

λαοὶ μοὺς ουὐ ηὸ ἦν ποὸρᾶνι μεΐχο, εἰπὸν τι οἷς ἑοηὀτώργεί τ 

ὠγέιο ὡς φρενὸς: ΡΣ ηὸ ἐκολώφ, δ’ υὸ ἐσσοίᾳ. 

Ἐκ ρέμω. κρέμημι, ὑ μέλλων, κρίμασω Ν πρὸ ραυκεὶ μένος με- 

κρόμοκκοι, ὃ ποιϑι τιον, Κακρέμιοεμια ᾧ ἐφῷα ρέσοι, κι ρέλιοι 

σι ὃ ὑππῤσωυτέλικος, ἐκρεμα μίω. ἐκρε δύδκα, “(ὦ ἐκβολβ 

ὑ7γρὺ σ᾽ δὶ κροΐσει, ἣν ἃ (Δ δ ἐς ὦ, ὑκρέμαιο, ἐκρέλιον, 

Ἐκπαρλότατ, ἀτ ον ἢ ἀβεπλαγεν χα τοῦ μετοϑεσὶν σῷ αὶ ἐκ- 

πο ρλοτ" ἐκ πλητὶκόσηὶ βοΐ μαηοσ ἄξιος. ἀφὸ κρϑκόκηδς 

σι ὑκποιρλιοτοηρς: 

ἕκῴβιυν. “ὐντσ! 7 ὀβεφόρησε, ἜΣ παρασημαντίον δὐχφήσωσ 

εὐ τοιῦϑον.971 ηὸ Φέρωνὴ μὴ) τού ὁ δξ αὐγδν χύ μα »ρλὺ προΐῳ τοι δεν 

ξέων ὀμηοθε δ, Ὀλλω τυ, τοῖς ὁλοός πρόϑεσίν, ὁξέ ἐκείνων 

ΥΣ ὥνε ἑσέροις πολλοὶ σ πρύφσιν ὁ ὃ ἐμιφφηεὶ βϑυὼ ὁμοιοσυρρὸ 

τοῦ ὁ αὐπου, καὶ Τὸ  ἀσφέρφνὸ ὸ κοινότερον ἀἰσοδεεῖζφρ, λέπ 
γέτοίᾳ νιοιὸ κα οἰσρλορεῖ ᾿ κα ἡδωμοσία, σειυφσφρο ραν κα ηὐ, ὡς 

ἐρρέϑηι, ἐκφέρᾳνο, ἢ χορ ἐπὶ τοῦ ὑϑώπφν κα ἀσην ὅτι “έδετοε: 6“: 

ϑέν Κερα ᾿ ἐϊεφορα καὶ αὶ τρξφη. ἐκφοᾳ σίτισ' μυφή ριον νπῇ ἰχρίω 

Εἰν οί οἱνόκφο ρον. πον ηῦν διέπειν, ἀνέξοιφον ἐκόϑιν καὶ ὲ 

συμφέρον πέρ Υ! στίμοι σὸν (Ὁ χὰ σύ μφφορογ"καΣ μέσῃ λί- 
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ϑις καὶ συμῷορα [εἰρὰ προς φέρ, καὶ χὸ εἐπούτῆσ "πρὸς -- 
Φορ( δ: κοὰ κα προφφοραι. τοιού της δὲ ἀὐειλογέασ, ἰκ κὸ 

»γ προφρήν κμὦ προζορα;" δξἐκθνων, γόνετοε, κοῦ ὀρ -- 
Φῷάν κοὺ ἡ οὐ προῦτῦ υ δ ὀῤαφοραν καὶ ηὐ οἴλλως εἰναφ ἐρέ(: 

ἀπὸ μαρμίασ ἢ καΐρου. ὃ τανηόν 11 τῷ ἐδρηγορέναι:ς ᾧ ἐναν γέ 

ΟΥ̓ ηὸ ἐιατεφέρεῶϑ οὗ ηὸ ἐνβγυντικοὶ ἐλᾷ “ποτὰ Αὐόγϑνδυτῷ 

κουτοεφ φησ, ὑπσέρλξη Λαγνοσ, ρὸν μέρ καιτοιφ(ρετοίτισ τι" 
μδς' Ὁ ὡσ' καΤΗ29 ρ(Θ" οϑὲν δὰ κατρβορα ἡ ἐγκαυτη γορίοι τοῦ 

σε οὦ ζοα, τοῦθ σ' λόχοι, τ δἰ πεῖν ΟΊ: ὁμοίαν εἰ χῆτ, 

δι ἢ ὁ δγαφε ρῷν, Δὺ οδυδεέβι ̓ῥέϑαν ῥγϑυ)ὸναντη οὔόϑαϑει Δν δ᾽ 

ἀφοροσ ἡ μόνον ηὸ κοινὸν, εἰλλά Ἄο ἐλθροτ, χριθ ὁ ̓Φίλιπσαυς 

' δυρέφορος τῷ' ποι ἐ μιώτος λέμε (ΘΒ Δ δαφορα Σ μόνον καὶ 

ἑτοροιοτησ, ἀλλα κρὰ ἢ λιρέ εν ὖνΝ τοιοὐτῶν 2. τ τὸ μι “-- 

τοφέράν, καὶ Ν ἐμγορίκη μετρεῴοροι,, ὄγοι γρουση καὶ ὁ με“ 

σρρφοθικοσ ότοσ. κοὐ ηὃ παραφέράν, [καὶ ὁ πρὸ βουὺ ὑγ πῶ , 

φαάφοροσ, αἦσ' μη ρινήρης οὗ ηὸ πούϑυς παραφοραι, ἐμαὶ “Ὁ 

ἢ δὺ τιφίριαϑς κα εἰντιφερίζῳ ἐ ἐπὶ ἐνοιν τιοὐσεως καὶ " 412" 

φορὰ κα ἡὶ οὐ ΤῊ οὗσοι “τῇ δ εἰρηλδμκαταφορῷ. ὡς ") ὁ ὑσιφο - 

ρμκὸσ' Ἀόγϑε" “ὃ οὐὐ ηὸ σ᾽ πῷ κοι τορβορικῷ. καὶ τὸ περιφφὸὲς δπὴ 

ι φρο Λό τας. Θὲ οὐρανίΘ’ πῤιφορα: "κου δ "εἰμι φο ράδν 

οὗ γθησίς γρλλδικοῦ ἡ οὐποφορα: οσέρϑεην ὀδιμιλκαὺ ηὸ ὑπὸς- 
Φίρᾳνικαὶ ἀὐθὺ ποφέρᾳνοὺ κ' ̓ὶ Ὁ οὐὐ ΝΥ ΣΩ γὐηρφο ρα. "“ 

ἀνθυτρφορα; δὴ ὑνπῤφέράν (ὦ ὑσεῤφῳεῶα' ὧΔὸ δξ οὐδ᾽ υ 

ππῤφῳο: Ῥπῷ Ἰσῶς ἢ ὄν σοξ ΤῊ ΤΗ, δι ηο!οίῶ τον μδμ οὐσἐν ρα 

Ρ Φαΐνον, πὸ ἐκ’το φέρω (Α ἥβ ὁ αὐτοῦ. 

Ἑλασων ὁ ὁ βραχύ τερίθ᾽ οἰπὸ το ἐλα χὺσ ὑλαχύτερθ’ ἐλαχ' 

ων.(ἃ ὁ Ῥίηος τύηρο ̓συγκθι τ, ἐλοίοσων-ὡς ̓ βραδιωσιρρα 

δύτερ: 'ῬῬραδίων: βροζοτων. ηὸ δε έλαχυς, πορο ηὐ ἐλω οὐ οὐ - 
φαιρῶ, ἐν ἀφομρεθεὶς' δικ μύυ, μφωθείσ. 

᾽ ΐ ο ἥ 1 



ἔλαφυβο ΑΙ ὧν μίω ἀϑαναίων, ἀπ᾿ ΤΑ ἐλοίφοον ὑπνομκιϑεὶς: 
α τῷ μηϑὲ ἐθύον;» ΤΡ ἰλκφηρόλῳ οὐοτί μι δὺ- 

ἕχωμαι: ἐπθυμῷ' υποθροὶ ηἢ ϑέλω τροπῇ Τα θ. "πρατοένην εἰς 

δι κατοῦ μαικεδονας,(ἃ ὑεῤϑέσεωσ δβυομδης:οἷον θέλω: δέ- 
Λω: ἰλόω ἀλσομολνθι οὐτρ 2) ἐϑύλω, ἐδέλω. ""ῇ ἐσέθέσενεε δ 

δῶ νὴ ἐζλδομο 

Ἐλείψα σιν, λέπ' "λείψω. ἐλῴψα: ἀλφ}- "ὅλον αημῷ: ἐλεέψασιν, 

Ἑλέλεκ ἐνέσφοεκο. λίαν: ἐλίξων Ἄλιχρ' λιϊμανῆλι Παίω: "σὰ 

ἐληλισμίῳ ἐλόλιξοι ὃ ἐ ἐληλιηκηο" ΘᾺ συςολμ 7.2) ἢ εἰς ἐ ἐλέλι- : 

ἐλίλι αὐ ἐκίνησεν ἔσεισειατρ ον ἐλελίἤω δ-πῷ οἷν᾿ τῷ ἑλίσ: 
σω ΑΞ μλιλίξω,ἐλέλι ξκιμέ 2. δέλέλι ξεν ὀλυμυπον: "δη- 

μοάν4 (Δ ἐπσιορα φἥνο, αἷς τὸ τί δλελιξάμϑῳθ’ ἥ]έρυκος 
Λεέδεν ὠμῴλαχῆαιν, ἀντ ὑπιεραφεσ 

Ἐλεφέραντο: ἐλεφαΐρω. ἐλεφαρῶ. ἐλέφηρα. “ἐλεφηραι μείω ἐλε 

Φήρω: ἐλεφήραηοισημιοαῖνᾳ δὲ κυρίως κὲ το σ' ἐλπίσιν ἀπὸτ 

δα ημοὺ βλοίτϊεῶϑ". “πτερὰ ἠὰ πῶ γήνετου ἐλπαίρω τροπτῖν 

ζῶ ΗΓ εἶν Φ' "οῦ λιον οι (ᾧ χοῦ τ ἰλεφαΐρω: 'δυω οἱ τρίή σὲ Ἴρρῦ 

ΡᾺ ηὸν ἐλέφαιντον ηὃ ζώον Εἰ νοῶ βλαήῖ, κῶν δ» οὐ ζῴο(. 

Ἔλεψεν, ἐκοΐϑηρε' παρα γὸ λέπτεω. "λέω. ἔλε αν 

Ἑλνλουϑῶσ ἐἐλολυϑῶς: Δ πλέον ρ(σμίῷῳ ΤῊ ἰληλσϑῶσ: 

Ἐκ, λατοἐλοεζω. ἐλωώιἐκαίσω ἡ μηῤόρε ϑυνω ἰλύλακα: ὅλα Δ, Ἅ ἡ ἐλη- 

λα μιαν: ὑλά μείων "ἡ ἐλελού μείω. ἡλαιγρ, μοὶ ἐλήλα»- 

Ἐλίξε: οἐηβηρν (λχω. Ἑλκομα εἶ λκό μίω. ἐἴλικζηὸ τ  ραριθο 

κὸν, λίίεου (Δίκο τοὶ δείλυσίν,λικτο. 

Ἐλο χισοι' λοχϑιλοχησῶ. ηὉ ὁλογώ ὁ ἐκγου λέ λοννα ΕΣ δπρολο χίζω. 

ἔλπεο. εἰπὸ χοῦ! μπῶ. ἐλπο μα ἠλητό μων: ἤλπον "ἔλπον ηὸ 

ρος τοκ τίκον: κρὰ κατοὶ δγοέλυσιν ὄλατο: 

ἕλσαι ηὐ στιυυελά σους κατο συγκοππήν. ἐλεῖσριε Ὑ δτρ. ἥν. 

Ἔλυϑη: εἰλυ θα καϑοί σῇ πρύϑη. οἱ μδν πὸ ρος τὸ ἐλϑ ϑωνε πο 

λβϑηΣ ἐλύρθη. οἱ δὲ πὶ ραὶ ὁ εἰλῳ᾿ εἰλνω. εἰλυσθημρὼ ἐλῳ- 
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45. ΟἿ σευεερἀφἶς 

Ἑλσιισ: εἰντὶ ποοῦ ἐλώ σεῖς: ἐκρούσιις. "δλήξαςο, 
Ἑλοωσί- κρόνος 7 ν ἐνεσὼς ον ΤΊ μέλλον τῦσ' τον! ἐλοζσουσί: 

Ἐλαύνφν δγαλίκ!ς Σισὶ 'Ῥβοιοἷ» μδῳ Ὁ ηὃ ἐλάω δε ἃ “τῶ εἶ. αὐ 

ολέων δὲ ηὰ τὸ προς χιϑέναα τῷ ἃ, ηὃ ὅ. ἐλαύο λίγϑυσίν' " ; δὲ 

πρύϑεσιτ μ᾽ οι ρλ ὸλ δ δύω, δώω φασί σωριέν. "δυὸ θύω, θυ. 

Ἑκελιξα ἀϑιωοσ ἐπιθρο φεῖσ. με χϑνξίωτο ἐλέλίοσω. γου χο ἐκ 

“ὦ ἐλ κ συςρέφω"καὲ κρῖ ποι ροε τῶ γᾶν εἰ Δί οσυ μισὰ οἰφαιρί-- 

μοὶ ὦ συτολὺ το Γέλίαω δι δὸς σου ἐτονι (Δ ΚΡ ἂν οι δετσλο σί αι 

μὸν ἐλελίοτω ἐ λέλι ξαᾳ (λελιξμίω δρελιξωμθμθι 

Ελ νώ ΑΕΓ ἑλίξωνοι δὺ αδεπρλοσέασμον ὁ Λελίξω, ὃ ὃ οὐόθα 

οος ἀλέλιξα, 

Ἑλου μῶν οἐῆικον οἱ 7 “7) «λὺ τμδρ ΝΑ ζΊ συγκοπσην ὅ3. Δτὰὼ ἀλ- 

λοι δὲ τούτον κοὰ πο 91. Τὴ καὶ ἜΣ “λί' κατοὶ συγκοππης 

“ρα φεταν 

ἐμῶο ἔν τη τέον εἰσ κὶ ηὸ εἶ ἢ ἐπα ἡόμι ηὸ ἐμθο μοὶ σεῖο ᾿ ἔο δ 
τὸ γενικὴ ἢ προ τύπον ὁ τῶνν μι! ων ὦ ωτ ἄρητρῶι γνόμϑῳ οι: 

τῇ εἰς ζο σγαλυ σεν προ λα μιβοίνουσί ηδε, Ἀδὰ διά δι Εἰ δ." 

φϑθογγηυ γράφεται: εὐἐπὸ ὃ φβὶ γδιοικῆς ῇ ῃ παραγώγων εἶντωνν 
μιν γενόμϑμα, ὧν καὶ δὐθείονείς ὃ ὃς ὅξὴν,ἐ μότισος δγοὶ “2 οΤ0 πρὸ 
φ ροντα. ὡς ηὃ σοφος: σοφοῦ. σοφοῖ. ἕ 

Ἐμένα εἰ εἰναμεἰ σέον τι ὡδὶ εἰς νοΐ αὐτόν ἐμφοΐτων 2.0} 

εἰωώϑα τίν οι  δεοοιεὲσ ἐπεν τιϑέναν γὸ μα πρὸ εἰμ φυρεϑῶ σίν ἐν 

τῇ πάραλιεουσῇ διῴο φωνή το, οὐπορείλλᾳν Ω διαυτερο Ν- 

οἷ ον δδιυ οἱΆ δ δ ο"θεν αν, ϑύ μέγου ὅ τως ἄναν ἀ μιμανοεἰδὲ 

ἐν φωνδέμ Μρεθη φυλοῆφι αὐ ηὸ, φῆναι, σπέρμ αν. 

Ῥω πεφύκί χυρῶ! κραηούσοι, οἷον ὡς ἐρετίμπεφ ἧκα' φύω. φύ' 

σώ .γ προςπελαζω. “πίφ νκα “έφυ κῶσ ἀφρβολμι ου συμῷῳ 

νοῦ πεφνων ηὸ ϑήλυκον ̓πεφνύκιο ὃ ἐν συγκοπή, πεφύα,: 

Ἐμηλίγδων δὲ κα τοῦ τοὺς ππκλαιδειὺ οὐκοί Τῶ σ᾽ παρὰ ηἢ ἐμ- 

͵ σ᾽ ϑΜ.{11| 



πελαζῳν, ἔσουν ἐφλήσε, ἴηι ἐμπλέδφν ὅτωι ἂν τύχι ἡοῖς 

πραγιιασ δι ἄλλως δὲ ἐμυπλέγδων δκίω ἐμπρλήκην 52- 

γὐσ' εἰ μυπρλυηοτοσ' δὲ ὁ ἀφουτοσ μὴ οἱονεὶ ἔσω πὐπτληγμδῳθ.. 
ΑΔὐκατὸ Φυσὶν Φρονεῖν ὦ ὠὐθρ ἐκστληκηοςι ἐξωϑεν ὌΥΛΘΗΝΣ: 

μϑιοσ ἰατοὶ τοῦ; ἐλιβροντηίτδυς: μοῦ ἐκ'πεπουτοῦγιδρουν. κοῖς 

ἔκϑο μβος κουτοῖ ς τίω κοιγῶς λεγορμϑμίω ἐοπληβινοὺ μδρσγοι 

πόρου πληξ. “ουτὸ μδῳ τὸν ἔμιληκιηον δι οῖ πποτῇ σὲ τὸν "ὧν 
᾿ράμουσον μὲ οἐταυαέδίόυτον ὡς εἰ πεν ἀπσοδον ἐκ αϑοὶ ποὺ πῶς 

ρα δ κωμικῷ κειτοίε «το δὲ πεηνή μιν αμοῦτι ἡ  προζβο ρά ἡ ῦη- 

λωτῇῆ, οὔ γι κα ΠῚ] δέ μοσος ὡρεσί: δου ὕμϑῳ ἡ» πεινήμϑῳ αι μὰν 

ὑπο ρ χά γὸ πτεῖν δνουν"ουὐ Το δὲ ϑύμοκηὸ πεύνημι, ἢ πετναίνω 

ἐκρν' τειν εἰ πύϑετος ποὺ οὐὐτὰ Τὴ “πο ἡσε! χαϑο Δ ηὁ πέρ 
Θη Δ ἢ ὶ πυϑαόμω ἐξ οὗ γὐ τσωυϑήίμϑραι ἀίνρυτον. χρὴ  γὐθοομου 

νω οὐ ηὁ οἐζθλιά ϑνυμανέον τίσ' εἰκοι δὲ ἄγλωσ ηἡ χενήμε 

δ τὸς εὐκολουϑῶσ' ἐχάν 7 7 Φιλύμδρ αν,μούμϑμαι: 

ἕμέμορι »δέκιμοί ΤΑῚ ἐτυλεν. αἷς ἐγ ΤΩ μεῤρωνμφρῶ: μέμορα' κοῦ 

τος μέσον τ ακείμδρου "οὐ ὑσεῤϑέσεν, ἐρημοφαῖ, 

Ἐλιπρημθελοίε ανόγισον πρήϑο ὃ κού ὁ μέλλων, πρήσω . "ΦῸ 

ρακεμϑμοσ, πέπρηυκά εὖ παϑητινθσ, πσεπρησμεοι εὐ οἰορίοῦς, 

ἐπρήοϑην. ̓  μεσολῃ ὃ πρηιϑεῖσ: μοὺ Μετ Σ (δὰ Ψ προθέσεωσ, βιὰ 

“ροπτῇ τὸ Υ εἰς Ὡ ἐμυπρμεϑείς δῦ τὴ σον καυθεῖσ: εἶδ 781 πρι-" 
εϑεὶς δῥοὲ ΤῊ ὕγου) κοπεῖς κοὐ Ἀφιϑεὶσι 

ἕμμορς ἐχηοῦ μεέρω ἢ μφίζω"ὁ ὃ μέλλών, μφῳῶ! ποι ραικεῖς- 

μδροσ, μόμαυρίεο. Ο μέσοσ, μέμο ροο' ̓ καθ τ βιβαημον, 

ἐβέβορο ; ἐμηλορασ ὄαμορι. ὅιχδὲ πρὸ εὐσπὸ δ χοῦ Μορῳ ηὃ 

τυγχενω. ὁ μαήλωμ, μος ρίσῷ, ὃ ταρακείμϑῳ». ἰὼ; 

μεθ βικοι ὁ μέσος, μέμορα ὃ διθυτιρθ᾽ ἐδοεοσ, ἔμο-- 

Ρομ" ποὺ “πρλιεογεισμιῷ τοῦ! ἐσέρου μὲ ἔρῳλορον . ἔ μρμο ρίν. 
ἐλήμορε 

Ἑνέρτε κοὸ νηυσὶν ψίωτε θεασιδκ δ᾽ πῦρ. ἡγουυἐμβαλλοτυ, ἐν 
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μι γὸ πε μυπτο γοὺ δδεσειῤετο. "Ὁ  πορατο τεσ ἢ Ἰηνεαὶ μυτο -- 
5 ἑείσ' ἑζνησς: ὴ προρταια τιον, «ε9 ἑετω “ἵεΖί Δὲ ὄν ἐς τοῦ. 

ἔνίοχρϑροὐλλοὶ σόν ἐκοανοητοῖ ἩδῈν ἀρτι εἰρτοέσουτο : μέτα 

ποίησεν εἰσατὸ ὯΡ) νέος μοῦ “72) ἔχ ἄχος οὖς βρέγυ, βρέχμον: 

γύνετοι γεοχιμὸς κατ συγκοπτην δ οκοσσος κοὲ ἀρρυοσ ὯΩ οὐ 

σοῦ γεοχιμῶ,γεοχωυίσ, ἐνεόχρίησο, 0  δυύτεροσ εἐόριςοσ ἐνέ 

οχιμον' οὖσ δου πον. ἐκσυαομ: ὺ Ὅν ἐνέοχρδρ: 

ἐνεϑῆναι. ἐμρληϑῆναν ἥ“μι ηὸ σέ μσῳ κοὺ ἐμβαίλλω" μοὶ σίζω 

ϑέσε! δνέμιμι: ψϑήσω. ὁποαραίκείμθῳ Θ᾽ ἑνόκα, ὁ ποθντηκον, 
ἐγᾶμκαι. ἐνείϑαν δ καὺ ἐνέϑην δυρητορικὡς εἰφέϑην ἜΣ πρὶ ρέ 

θήν" ἰκουτοῖ εἰπσοβολύω τῶ, γέϑης ὀνέϑη.ἀεϑῆναι. 
Ἐνέπε ρον: πεΐρω. ἐπεῖρον: δι ἐνεπεηρον: 

Ενς “σι μερμουν μιοὺ ὁ ἐνεπεσκηψοι ϑϑοε μιοὺ ἐγγύησκατώβολοιᾳ 

ἐμουτοῦδρκ οειϑέν τῶν νον δαμϑνεαθς σου γυσ ἐκέλευον πό- 

σοὺ πῦσον ργυθιον ἐδοίν 4σοὶν . ὅτοῦν ἐλέγετο ἐνεπόσχκω μι 
μρώ, καὶ ἔνε “πὐσκημ κϑο' εἰμδρτοιγε πρὶ ρίφων ἐγγυητοῖς 7) 

Μη 1 λὺ δου ψλύσοιαϑς ρυ δωνφϑένηοσι οἱ δανγεσοιντις Α[η6 ( ἐγ 

γνης κα τοίξολον ἔ ἐλέ)ϑν. ὄξὰν δὲ Ἵἢ γιρουμκ! πρότερον τρῦ ὁ- 

φάλουϑμα προῖχοι ζη ΤΕΊΝ - Ἡρὼ “{ῳ' δονάσν ηὸ ὀφείλημα, οἰ-- 

"ποδήκγ τὶς δὲ μεγϑν ἐσελομρανον τὸ Σ ὀφάλόρϑμα,, ἐ ε- 

ΛΕ γνῷ ρου ηο ἐνεπ σι αι αϑς; 

Ἑνοιί ρ4ν δ φονύφν. πο ρα γὸν ὠρίω ηὸν πόλεμον γένέτρθε ἐν αὐ 
ρώ. ταυερ οἴ γέτρυν γ᾽: οὐὐ θεὶ τὸ ἐννείλίον εἶνα: 

Ἑνέσκν χέν"τῆκου τοῦ ἔνεσρω θάλαμοι. ἡῤ τὶ ὑπαῦ ῥλον «εἰμὶ ηὃν 

πέρ χο: ὃ αραδ, Ἰόκο, ἦν ἘΝ ηὁ παληθιω Τρκὸν ἄμ, ἔχε ῖσοιν «(Δ ἔ- 

ἐσνίν οὐ δὲμεν. ἡ ἡ τον εσοίν σύφο λὶ; ηοῦ Κ εἰν Ὁ ἄσοίν- 

Ἑνετῇσι κατα σἤϑυσ πέρονοηο ,δημοόμά τοῖς, σξόνομφ .Οἴ- 

52» ὦνυτα ἰ φλι ἐνεΤΗς- γένετο δὲ παραγ τὸ τη με γὃ αίμπώ, 

ὃ μέϑλων ἥσω . ὁ ππορακείμϑροσ, Εἶχα," ὁ πκθετηκός, ὦ τ ' 

Διο. ν εἶ σούεν ἄχρι» ἐτρηκαὶ ἐχῇ ὀὐομιά ϑυνλυκὸν, κα. οἰνε Τ2 

ς “1 



ἐκροῦ ἔπ ἰνίον γιου!  ἀφεγός. : 

Ἐνόεν: ω πὸ ὑπο ρχυ" ὃ μέλλων, ἐσῶ" ὁ ̓δαΐχερος οἰόρίεῦς (ἢ 
ον « 46)". ἥς. ηδν Γὐφελκυσγκον ἡδκῖς καὴτ 

Ἑκφνοσὶ οὐδὲ δινοὐ νυωὶ ηὸ ὃ οἱονεὶ οἷσ' “ῥε χροαίφετοι διά δ᾽.- 

φϑέ ΜΗ ) δκ ἀὺ τί καρ, δυειφορα,  μφ εἰσὲν, ὅϊ: ἡ ὑπέθφη- 

μα Ἰὸ ὥῶσ «καὶ η εἰ (λϑεημοσ σιιροήικος. καὶ ηὃ “πὲρ (ὐ- 
δοάμθ» πουροτοληροματέκοσ': τὸ δὲ οἱονεὶ ηὃ οἱ ον ὄνομαν, "νὰ 

Εἰ συρύδεημθ’ σευ, ἥϊικος . ἐσέον δὲ ο“τή Φησὶ ὁσελνικοσ ἔ 

90 σ᾽ Ὁ ἐλθυσίς αἱ λέξᾳς κκὸ εἰς σύμφωνον ῤγουσρρ ̓ ὶ ηὐ φω- 

νει: τρί πεν εἰσ Τὶ, οἷον ἐνθασὶ ἀγθασοὖδε ὐσῦ. ιδοῦρο διῴυ 

οἱ. ἢ τὸ ̓  προρλαμβεΐνουσι κευτρῷ δυο φοισί(ς, οἷον οἷ 

αὐ τηϊγουπου,γουγουΐ: 

ἐγθὅην . ἕω κι ὑπόρχυ, ὁ μέσος παρακεί ϑωθ᾽ ἦς ἦα» μρὸ ὁ δώ 

τες’ ἀῤριροσ' ἤον. (65. ἧτ' κοὺ ἐπειδε το ἦς Φιλε! τὸ γ 4- 

εν" ἐνσοιυοαερέσεν τὸ ἃ καὶ κ' εἰσ πὸ οαὐστο ΒΝ" ̓τοῦπτο 
9ιὡτετρα χῦσ' Ὠλεγόρ ἦν κρὰ ἦεν "δ ιτὴ ἰπσυρϑέσει τὸ τὰ 
"" γένεται. οὐσ' ηὸ Φοξοσ αν κεφβουλύω. μοὺς, την, οἷον ὡς δῷ 

πρὸν οἰΐ ξη ν00’ ἀνθ’ Φρεσίτοθυ ἰκαὐλιί μησί νου σεὶ θ᾽ ἜΝ. 

Ἐνϑσυσ' ἰκουτοὶ σία κοι Φ(μ ἔνϑε0: ἱκαὐ ἔνθους, ὁ ἔγϑυυ- 

σίαξομϑμοσ. 

Ἑνίπτω ἐπεπλήστω "λοι δο ρω: ὑπο ρα ηἡ ἐνίπῳ ηὃ λέγω καγίπεν 

οὐδ ηοῦ Τ᾽ οτοὺ τροπῇ ἢ) ᾧ «ἐσ 1. κω ξ ἡν αι, πσλεονοαζᾳ 

σύμῴωνον τρί πετοῖ εἰσ’ ᾿- 

ἕνιασε σή μιοῖν4 “τὸ ἔλεγεν. »ρἐητὸ ηοὗ ἐνέπω »ῦ σή μοάψονηοσ 
»ὐ λέγω πλωναημῷ Ῥῦ σ᾽ ,δι τροπῇ ρύς θ'οτ, ἐγίασω ὀβοὺ ΘᾺ 

ρέμμα πρροίγυγϑν. «"ασῶ, ὧνι σαπή σου "Ὁ οἰόρισος δνύτεροσ' 
ἦν (ασὸν - "μαι κατο συςολίω ἵνιασον " ̓ὥση Λαονᾳ! "σὺ δέμοι 

Ὕ μῳτὶς ἐνιαυῦθ: ἰκαὐ ὡσ κε Ἰλονιοῦγως ἀσῶ εἰασος ξ κα ὡσ“ 

Βω,: παρα; τὸ ἴον, γὲ ὕγχωσ "ἡ Ἰασόν' ἰασές: Ἰασέ' δένιαυν 

Ἑνέσσω τὸ ἐπεύλδοτω ἐνίξω κοὺ ὀνεοσό ῥϑρ ἰὼ πονέρλω ὁ ἐπὶ" 
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ΤΉΝΕ - 

Ἑννεσίησέν ὁμηρον τῶσδίω τοί δῷ πρίσιν ἐννεσέησιν. ἤδη δὲ καὶ ῳνε- 

σίκιοὺ γένετο ἀτὸ πρὶ “πέμπω. 

ἔνβο πωλιξόμδμοσ ἐπιρρεφ. ὄρμδιρος σώσει χὼσ ὡασέρ Φέρω φο 

ῥῶ Ὁ 2929). φέρω, φδυιώ. ἀφοῦ οὐδὲ Φερονγ' βρέμωῳ βρο- 

μῶω: σαθμῷ ὄψι βρομέουσ! οὕτῶς ἐξέσω, ροπῷ! Υ ἐτίρα "τῦὲ 

ρα τρτῇ οὖσ ἰκο μῶ κομι ἱζω. αὐτῶ αὐ τέζω οὑλως ποὺ Ἴγοπτο 7 Το 
πέζω τ προσελθέσες τῇς ἀλσυλλαβῆς Ὑροπολι ζῳ ῳ ̓Ῥοπα- 

Νζόμδμοσο ὀλίγον γόγῦ κουγὸς ἀμείβων ἡ Ῥοπωλίζω δγὰ (δὶ 
ᾧ προϑέ στ σ' εἰ ρητοῦ πρὶν δ' οὔ Τί μὐτεβοπο λίζον ἜΧΟΙΣ 

ἐρεαψενύαὺς φηματο, εἰ“πὸ Ὁ εἰς ἴσ ὀγομοίτων εἰσ' ζῶ “ἄσα- 

γώ μϑρει. πλεονασῳ τῆς εξ λ συλλαβῆς, πύκτης, “υκτίζω . 

πυχτολίζω, κοῦ, εὐ σὺ τὸ πυχτεύω “πυκταλνώ, 

δυνῆμαρ κἀμ τὄνα ηὸ ἡμέρα σευρμετέθῃ ὄνομα, οὐΐκ ἔξ ὕνομα. 

οἱ λλ᾽ εἰσ’ ἐπιῤῥυμαύ ̓ σευυτοξιν μοτήλθν: καὶ εἰϊολιχόν εηρ. "ὁ 
᾿σμμαῖνᾳ χοῦν χρνοὲ ὃ καμρόνιηογύν Χ καὶ γὸ ὁ ἐξ μερ' «οὐ τῆ τ 

μάρ' "πρυδό μα. “δὲ γνώσκν 77) δεν Νὴ εἰ ἐς ἐδ συ τϑε - 
μένων, δορὶ ΤΩῚ γράφί «ηὐ ἡμαρ ἀεὶ μετοῖ οἰἰκ λΊων τού ὦ 

ἔφεμαρ. ̓ ἐχβῖν σὲ ουὐγὸ προτῶϑο ξύεϑα, αἷς “πὸ ῥ᾽ οὐδὲν συγίκεί -- 

Αϑρλ ἐπεὶ ὁ  τύμοσἰρηλλοίγη ἐ ἐπε! δι ξένη σευ ϑεσὶσ, ἔσεν 3 
Ὕ ἐς ξρ συυϑέτων οὐδὲν ἃ διῶ γηνώσκον δ 7 ὃ ποιά Μεσ 
Φοβὸν λε γή ηὸμ κἐρ!θ μογοοῖ δ΄ ἐννέά “στόν τεσ' εὐν ἐ φοὶνἩρὴ ἐννέα 

δέσρεας με ῥυίκεσ. 

ἕνῃ, οἷον αὐ πρὸς ἐπεὶ "πὸ σι’ κὦ ἐδωτυος ὀξίρον «ἄπο, 'ημι 

ὁ πέμπω. Ἡστυ"ὁ ὑίογ: ἡνρδ δ (ὁ ΙΛῊ ἐμάν. ἔσο. 4γο, ἡ Ῥί Ὡν 

ων πρλυθυν τη λδζδ, (70. 
ἐνώμα, νωμώ ἐνώμαον. ἐνώμωμ ἐνώμαασ ἐνῶ μιοις ἐνγώμαε 

ἐνώμα, 

ἕνώρῃν ἔξιν) δρῶ, δ ἐξ ἐρῶ αἰολικῶς ὄ ρσω, ὁ “5 ὠρκα ὦ Α!, 
ὦ ρμὰν ὦ ρσο ὦ ρτονὶ ἐνωῦρτο". 



Ἐνέμκω; 0 υ δ! ἔνεγκοι κοινὸσ' πρῶῃς Ὁ" δ ὄνεγκα Ἵ η ἘΠῊΝ 

ῦ ἐνώκαι δαύτεροσδὲ ζ΄ χον ἐγᾶκαι οὐκ. εὔδην ἐ ἰνχκήσε!, ὀντῇ" 
κείνου χἐλη» ἐγεϊκκεἶν., 

Ἐγέ 9 κοονόν! σοὺ ἐνίγκω,ὁ ο Δ ἐνέγξω, ῦ ζ΄ ἤνεγξω ἄχη- 

ςῦσ' δὺ τοὺ γοῦ 5 ῥα οιβρίνεγκα "ὖ  διύτέρος ἐπ ός "- 

Ὁ Ἐνμθήνοι ἐνίημιεμβάλλω,ὁ ΑΞ ἐνήσω ὁ ἘΝ ἀνήκοος Φ9Ὴ 

σροὸν ἐγὴ μαι, ὁ δεύχερος οἱόρςῦσ' ἐγήθην νόθα ἰὐθα (ὦ γὸ οὐ τ 

παριμῷ κὸν ψιυϑήνοι» δῆς ἐοθῤοοηον 

Ἐγδον ἴω ἐνεσὼς ἄχισοςἀφῇ ΤΟΥ Ο  ζου ἦον οὐπτὸ τῶ ἠον χδδιν 
ἐπὶ τ υπισῦ μετο Φλ ἐν ἐμῆεν . 

Ἐγέξκε" "ἡ γὴ ἐνείκοιο. νὴ τοὶ ηο οὐ τοῦ’ «δύχαι μδῳ ηροϑέσεων ἐπὶ ἘΠῚ 
φῷάν μοἷὲ ἡ χομέφαν λί) γιτορίκετοῦ δὲ ἢ προϑέσεως . γένοντο! Τίνες 

ἔν Ῥύνις διαῷο ρολεθίομ στρϑενεγκει ἐρμϑ λύγετοη "ὃ κυσι τε -- 

λένισιυδενεπεειν δὲγ)ὸ σίρ δυαβοι, σοί σοῦ! Φορ") βμ Διφρονπές 

δοέ χήγοώόγενε γκεῖν δὲ, ηδ δγοεφο 4ν: σερέίνεγικεῖμ δὲ, ηδ κυκλῳ οὐ 

ΕΓΖ Μὲ τὐγεγχεῖν δὲ ηὐ μετροὶ κοι σουφννίσοὶ βενε γκεῖμ δὲ; δ πὸ 

φαιμ[ῶν. ηὸ δ' οὐυ ηὐ (Δ εὐ παδτοέγειν' τ πενεϊκενν δὲ ηὐ ὑπτο ῤρᾶν κε. 

ὑπερενείκον δὲ ηὐ ὑ ὑπσερσερησουενδι Ὗ ̓περϑὲν φφεῶ. εἰσέγεγ 

κόβμ ὃ ηὐ ἔσω αἰγιγενιοῦ, ἀνα πολιν τὸ ̓σξεμεγκἀνεηὸ μδρηοιαἷ 

νενεγίκ ον ἐλῴ "πλείω σιμὰ δγεαῖδι βεν τ μδρ ΝΡ δὐενεπκῶν λέ 

ππτοϑὉ οὐ ἡ μιοεαν Του ηὃ ὁ οἱναρίώ αι δωλοῖ "ἡ εἰσ ηὸ Κωρύκιον 

ὀὐενείκαινηο: ῥγϑυν ἀνξικησοιν μοὶ ηὸ ἐρασοῦ ὁ Τὴν οἰγένε! κανην 
αὐ  έβησοιν δ τὶ δεν) νὴ του δψίπνώυσι κει τοῦ! κι τρὸ στοζα 

σιν ἀν δὼ οὶ Θεόηομτὶ 9 εἰ πων, ἀφωΐν ἐβιύυρἐποιτα μδρνι 

“πρὶ λιν ἡῤηνέλθη δ Ηρόδυτοσ, ἰῤιπλαγεὶσ ὃ ὃ γρύπτοισίν, ἐπὶ χὸ 
γον ἄφϑογν ἦμ μόγις δέκοτε οὐνενελθεῖν εἰπε πο λιν δὐῤενεβκά 

μδρόντι ") ) οεὐναισενευξαντα ἐκ πολὴς ἡσυχίας, ΧΤΊ ταντ' τῷ μινε 
σείμδῥ ἢ δῥενείκαιηο, φωῶν»σέγπεοἷονε ὸῤ ἐτανίωσε,ριὺῥ ἐφέναξε" 
λέγ) δέγις δι ἰκνόσου δε γέγι "δι ἐκφαφ ροσεωριτὸ Δυυαφῷες 

λέγετορρη 9 ἂν τ ὀψενείκικ τοιονενέτκιροσσο, τρο τῆ “ΩΤ εἰσ Γ΄ 



΄ σ4 
κἡ ἐπὶ ἄλλων ἐφαν γὐνεϑυριος μρὼ ἐπὶ τοῦ αἰέϊ,αὐὲν. Φαν, 
Φαὐννόν: ἰκλίήρον, κδιεευνον, οὐωνοὺ ἐπὶ “7 ετείνῳ κτίν- 

γω: οὗ γχεὐ σίσ χοὺ ῳ τῷ ηὸ πὸ Λοδν υύκουσ' οἱπσέν. τέννον ᾧ 
ΤΗΝ ἢ οὐ Πινί. "ἰὐνόμος (ὦ Δυκοκχονειῖν ᾿ϑἴ τῷ κτείναινπεμϑρ τέ 

νον λύκῳ γρξλαν σοῦ δΥ δοόθω. τῷ σὲ τέλφον, δυο. 

εληβθ οἷ ον ἐξαϑόω διότι "σον 7ον ἐβήσοιγο. νὅδαι ηὐ εἴϑως οἴ -- 
ὡ-"σλεονασκῷ Το) 0 οἱ 

Ε π΄ ποὺ νου ολινδενωνοον δὰ 
ἐξοικ ἐσου{ο. 

Ἐξα μιωλοῦν δγαφθε! Γρφνοοὐ ὀξῥμριἌωσων οὐδγέσωσεν κυ ρίως 1 
δὲ σιυυήυξησε: "κυρίως δὲ ἐξαμβλωθρὶ δον γὺ ὁ δρεζζ θα ρμδιρον» 

Ἐξαργυρώσνω οὐ ἐξαργυ οί δυς "ΓΗ͂Ν ἔουυ 77) ΞΡ μψὴν ἐξαργυ- 
ρώσνιανου τσ θ5 κυσύδοισε,. 

Ἑξαρα σοιδθορ ηὃ ἐκοτε,λλέσου τοῖς οὐ ροΐδ γον τ δ τοῖς δὐχας! δ σ' ἐ 

"στὸ τοῦρσ' ἐδρυσεσι γακῶν εἰώϑαωσι “ποι ἔα. 

Ἐξύλίων ἐκ ἢ καϑυδρών"πο ρα ηὸ ἔβω, ἐδυσ' ἐδό τερον, βιἡ )ὲ"' 
νείεν ἢ Τ "πσληθιω 0 ἐϑῴων σ' τειχίον: βιλίων: 

ἰ Ἐξ ΝᾺ ὑπο 1 γὐ ον. αὐηηουτηκη"κ λέν δὲ οὑτώφ' δ φωσ 72) ἔ 

ρου ηὺ δὲ ὦ ἔνηο σμμοιόνη, τὸ ἐξέβαλον Τὴν Ῥοφες ἐρώτι' "ὃ ἄξινέ ἐ- 

ἀρυναμθμε, ὃ ὑνηρ γέϊονεν. ἐπ ὃ στα με σἠμκοόνε! ηὸ πέμπῷ: 

ὃ ΑΞ ἥσωο β΄ ζῶ," μὴ. ἔμ. ἥμη μερί μεθα κεῖνο: 

Εξωώδακα, οἱ οἷ οἰδώσω, ᾧδωίεο (Δ ἰβῴδυκα: 
[11] ἡῤτὶ τῷ ἰξ491,οἷον {ξ4 ηὸν οὐσικοένντην (καθων. ὅν ἔω τὸ 
ῥθυσμα τό αλγοργον ὃ Εἰμυέ"0 Κλ δἰνισ ὦ. εν ὠὡασέρ, οὐσσὸ 

᾿ηοὺ εἰ οἷο Ἴρτον πρόσωπον 7.) πρὸ ρατοῦτιίεοῦ δεύτερον ὅσ 

προρταῦκ τιϊεονοοῦτωσ' πρὸ οἐτρ ΔΗ εἰς ΜΙ Τχομωτέζουσίν οἱ οὐδὸ 

Λθς "οἷ οὐ αἰϑαναδοι. οἷον, ἰφῃ μετο κυ μα ἐμ τὶ “7, ὑφοι 97: 

ἡ οὐριδοφάνησαὴ τοὺς κοφή νους «ὕποντος ἐμ-πήδλη Νωα 

τωρ οὐν" Τῇ “τῶ ἐμπέτολυϑή: οὕτως οὖν μοὺς εἶ. τῶ εἰ πρίπον 

προσῇπτου Ϊἷ΄ῷ δριρίοου πιίραπρηίοοῦ, ἐν σίρυϑέσες ἔξει 



προστοκ ΤΡΚΟν: 

Ἐξφλῆσου, “τον Τῦ λέλουσίν. οἱ  ἀλεξανερειενἐπὴ 1) ἰκφυίεν (οι 

κασί δὲ μέτοζορι κῶς λέγῴν, οζτρ δῦ ἐν τῷ ππρλαίειν να 

λύοντῶν ἑοιογοὺς: "λέγει δ ὀπτλατων σίρὶ “πο λης οὕτως: «70 ἡ δὲ 

οὐπαῦ ρθες πανί Λης ἐπουῦχάναι κοὺ λάρων νοὼ πλθυρῶν ἐξ μή 
σφως μιί τοφιλονάκι σὸς Τῇ καὶ καιφυεσοίσεωσ' δγοιτρν μδροι. 

Ἐξ γεν τὰ οὐ “ΗΝ καΐβαιχεσἐίι πο τρτσω ἐρψω ἄρα. 

Ἐξελασκεμι, ἐβμια οὐ ὑυτίκον: ἐΐς Ῥυ ἐλῶἐ χάσω. ἐκ 70 ὑχον 

σῷ ἐλλουῦ ν ωὐκοὼ ηὸ  Λη Μὶ- 

ΤΣ ηδἶμδῳ δὰ στυύ (9 ἐκ δ τοτημίσεν “β΄. ἡΨ. "ὸ “σλιη 

θιυχεῖκον ἀμδρ' τὸ ὑπαὶ ρέμιφαντον ἀμδρα: "ἡ οἱ ΤΟ ΚΟ ΤΊΣ ἀρϑρ. 

"ἡ ἐξέμϑρε ἐ εἰς 70) ἡ. ες, ψηφήναι. "σὺ πλιονααμῷ Φὶ μὲ, δῶ 

οικῶς μδρο: μὰ εἰσποίεοπτί ἃ ΚΎΤΠΑ δι ξέμϑῳ “νον (ΑΒ , δὶ ὑσξεμδρ 

ἀφὶ ἐς αἱ γον ὄγουν ἐῤτσέμηα». 

ἕξω παρέντος τοῦ αΉΡ προθέσεως εἐρχὺ μένα ἐπιῤῥῥματε. δεοὶ 7. οὖ 
μελοίλῦ χραϊ φί1 Οἷον, να ἄνω, ἀὐμώ κάτω ες ἔσω: Τῶν Ἀ] ἡ: 

ἔξω ῶ πρὸς πρόσω" ὅμιοῖ ὃ) Σ τοῦ εἰσ ὦ πο ἐπιῤῥν μάτων γ 

νὺ μιϑ α' δγο τῶ ὦ εἰσίρ. δον ἐήυσ ἐγγυτέρω: ἰξω ἐξωτέρω. 

Ἐβιτοέφω. ὡασερ ὥρα, μιοκ τοί! γίνε) μοὶ τον εἰ ζω, ΤΩΣ ὃν νεῖ οὶ ηὸ ἐ 

σίον,γ αἰ ληθὲσ' τ πεαφωνγδ τὴν οὐλύθ4άν ἐ ἐρευνῶ "καὶ ἐμφαόνω. 

γιοῦ οὐ πΌβολμ 7 τ οὑτούζω. 
Ἐξερίρνοῦ ὅτ σίεόηονς φέβεθ κοὺ δῶ ρικώς φεβάσ. 

Εξέ ῥῤῥον ἰβλαίόμ, σξεκοτασ: ῃ ; ἐε είς “δὰ ηὉ Ῥῦ ὁ κόπίω: δες 

τὸ Ῥῶστι “ῦ σι δέρῳ τέμνᾷμ Θικόάϊν, δῳ οὶ ὃ δι ηὃ βλάήω. 

οἶνόσ συπρώσει μελιηδάς: "70 ὁ τ αγωγον αὐτοῦ, Ῥώω»πο- 

ρα ηὐ Ῥω σὲ πδφοιεώλον βὼ μερὶ πσοῦρ φλίϑρθη ἔχρων, μρῶ 
ἐξί τρώντων ἰδῶ. 

Ἑξομοσοαθς οἱ οἱ μευρτύρμσιν χεσὶν ἕψ δκαςηρίῳ ὑπιχνούμε 

νοι, εἶ μη μετοῖ τον τοῦ μη « ΑΛοιν" κατούμιοορτυ ρεῖν ὄμιννομ μὴ 

δὲν ἐπίφααϑν: 



φ ς΄ 

ἔξοι χνῶσιν ἐξίκοιν οἴ χυιοἰ χνῷ "οὐ χνουσί: Ἄ ἐδοι χνδϊσίν. 

ξξώκαλε "ππρέρο ηὃ ἔξω τοῦ κέλλφν ἐ εἰν οἱ: χίλλον δέχ ηὸ εἰς 
οὐ ὑ μπροιϑέψ ἰεμα. ὁξ οὗ κρὰ κέλευθος καὶ δῷ κέλλωδκελώνώ-- 
κάῴλα, ὠκειλε. “οἷ δξώϊἠλιμ: 

Ἐξωώρουσεν, ολυν θοδι "ποῖρα ηὸ γόρω: ὃ σημαίνει ὁρμῶν 

ἑξωκάκμα,. ὀκίζλλω.ὁ ἐξ ὀκελώ, οὐο ριοῦσ᾽͵ ὠκελα. Υ μετοὶ 

(ἕδὶ δ προθέσει, ὀξωκάλα: 

ἔξελφνομδροι, δή κην εἰσοζγου σίν,πρὸσ Ἴους ὀξελοιύνοντοισ. ἡ οὐΐε 
ἐώντουσ' ἐμιβαιτέυειν "ἡ ὕχω ἡ δίκη δ ὅλος καλέ τρί ἐἰρνῇ τὸ 

“τ ὀθίλλαν ὃ ο ὅν κωλύειν ΘᾺ οὐ σελου ἀν. 

Ἐξελένν,κσὼ ̓ σξελέαθ πὄφοι τῷ τοι» ΤΗΝ ν᾽ ὑπιλέξαιϑϑι υὸ μ δοῦνοιε τ 
ὡς ̓ σβξαλρυπομ'αἱ ρᾶν Υ» ΑΧ ἑλέν, ἜΤ ἐφ οὐὐτίες ὄννοι οἕ σ' σ᾽ λοί κα 

Ροΐνγον πρρῦϑεν ΑΔ σωυϑέτων᾽ σβξαερόν ὟΝ ̓σξελεῖν, τοῖν τοὶ γον τοίη. 

Ἐξβιβεέτιν, εἰν τὶ τοῦ σ ὀφωρμησο τις ρι συφανᾳ ἢ ὧν πλούτῳ ; 

᾿φβυξάτεν ὅν ἰὼ δράκιντῦκ ἡοῦυ νοι" 7 κανονίζε)ῦ ὅ χωςνεἰἷσ-η 

σῷ κὸ ὁ ρμῶ: ῦ ΑΞξ »οὐἰϊξω.ὁ (ρ; Ὁ ζν" ἐξα: Δικρασει,ηξαο ἕξ, ἡξω 

ἀκὴν ηὃ δἰ θηχὺ ὟΝ διήκών, ἡξατων «μρῖ ̓ σξηξεύτην" 

ἔοίγιδῳ ἐἐοί κα κϑιν κν ΚΤΊ συγκοπὴν "μὴ γροσσήν ἐοιγμδρ"ἰς δέ. 
δοί κα ιϑ υδέδοιτρδι. 

ἔοικα ἐκω ηὃ ομιοιω εἰ ἈΈΡΙ ΘΝ ἔοικα (Δ ἐοιίων: 

ἔολυστο. ἐκεκίγμηο: ΓΕ ἐτοτάραχη 2ράφετοι καὶ διαὶ Φὶ Ξ 

δφρό ΠΥ ἥ μδῳ αὐ αἷσ ἰο,ληνηονόον μελε δὼ μιουσί κόρῃ . οὕχως 

δ Αν»λλώνιος: 

ἔορ2ο παρε ηὸ ξεφω, ῥέξω ξέ 'Θεβελρι. ΤῊ ὁ περϑέσει φρεχσυὼσ εἴ 

ἡ]ὼ ω,ἐ ω ξέριφα. ᾧ ριφα ῥθιμο. πο μέσος παρερακείμι 

ν νος ἔρρολοι" δ ποβολῇ τὺ “γος 6 μθοπο' δ ὧν τρὸ δι ἐαόω ὧορ 

ΕΣ ἐέρελα δ πορακόμϑμοσιο μέσοσ ὀέρολοι ἀτρβολι' 73 πρώ 

Ἂν φ ποὺ μεταϑέσε, ἀορτοόηο ὑῶν δ ὑπερσιωτέλικος ὠφ4- 

λὲν εἰν ον ἠώργφνοὐλλ᾽ οὐδάσποτι λέξιν ς ἑδλανικὰ δ οἷς σικατρ οὐ τὼ 

»υ ἢ ἀρχβέπορμδμου ηοὗ δ. » χυρὶ σ' εἰ μὴ ῳΨ ᾿ διφθοήῳ' εἶν κι 



ἜΣ 

δγα Λείωτον. ἀνλφυγγρῶσεν, διὰ νὰ ἠδ δὲ δι μοϊλλοὺ ὑπερ 

μενέ ος Κι ῥον ον: "ψἱ δϑοίλοατου εἶπεν. ἐπειδε οἱ αὐο λεῖσ τὰν 

ἠω λέγουσιν ἠδει οὖσ οὖν υὸ ῥωίε 4 ὁ τἈ. 72) ἔοι κορούτως εἰ. Ὧν 

ἕορτο η ἐώργει: 

ἔολυκ κοὐ ἐώλπεεν ἔλπῷ ἔλψω ὁ τὸν ῦ πδ ἤχφα, δ [Δ ἌΡΗ κοἷς 

Ῥοαι ΧΓ ̓  εἰς τοῦ “σλιοναμώ ηοῦ ὃ Ὁ τούτου 0 ΧΩ 

ὠφολῳ ὄνου. ἡ0 ̓απαῖν ἀλλ ὄξηγιζωλπειρ: ἐπε δὰ καθ ὑπσῷ- 

ριβασμον τοῦ γεόνου ἐπίνεν. σ᾽ ηὺ ἐώργήμ: 

ἕορτη πρὶ ρα; “τὸ ὑπιθυμώ Νὴ μου ἐροτῇ ἫΝ ἐορτῇ ἧς σε 

ποίν τές’ 

Ἑδοό εἰγθος! } παρα "ὦ ἰώ τ σῃι μοινό δον ηὸ ἱιορεσθήνου ἀφ ἴ 

ηὉ ϑυλυίιὁ ΟΥ, ἐν δ ὡς πωραύτσσυς ἐπαὺς Σ παρο ἡδὐδο ἐδ δὰ 

εκ τἰξικταοῖν ἑοὺς ἠέο; ωὡςσ ἐδυ: ἡδέθ»". "ἢ καθύπφῳβιβααι ἐδότ: 
εὴ χει θένω κυ ὁ ομοι υ ἔβω εἶχα δ γυ ΚΝ κεἴμα γὺ "ἡ ἴοικα εὐ 

κοῦσ' ἐοικῶσ το κῆα. 

ἔοι Κασοιν ἰωονεκόν ὅ: Νὰ μϑῴνι οὐ ἥίνον ἘΎΤΥΝ ΤῊ Σ τὶ ἰώκεσρι 

Ἐο!- 9 ὁ ὕϊην ὦ ὑπώρ λοι ἔκ τὸν ἔον προρῃίε τροι δευτέρυ ἀορίσυυ ΡῈ 5 
ἐὼν ὁ ὑποέρχον. 

ἔοργεν! ἥ  ὑκῖου )ορ οὐ (ὲ ΩΝ ἴορλρ, οὐ τίαν δ ἴοργνο. 

Ἑοργωσ ἐγόυν πεπραίμως εἰππὸ χοῦ ὡ γώ ἔο ρίξε, ὡς ἔνσωζ- 

ο λον» 

Ἐπα ̓λρδροσ ἐφβορμῖσεισ, ἀνπὸ τον ἄλλω τὸ ΕἾΡΥ αἰλλόμδρος, 

νοὸς συ γικοπῇ ἄλμθρος, "οἷ ψικὅτοι. το δ)» συγκοδίομϑρα αἷο 
λικῶς γ λοῦν τού σὺ ἐν συνθέσει ἐπάλμδρ ' 

ἐπα γ,.» ἐκ ηοὔππήοτυνὸ “σηγννω, ρ΄ Θ᾽ ἔπαην. »ἁ πάθῃ τικὶ 
ἐποτβν. 

Ἐπῶ ρισίαίσουτυ δι, 1 Φυρισιοίζωνρυηο ἔνα κυ πἰν ουσίαιηοῦ», 

ἄνα "7 θησίσ': ποὺ “Φορισία οἱ ον Ε, ᾿ παντορησίατὶσ' οὐ οὐ σνί ς᾽ 

ἐπούσοιντ, ἐγαυσ-αν"τῦ" κὸν "ὐτσάτωδ δι σημμαάνᾳ ηὃ ἐφϑέω, ἀξ. 

οὔτ ἄτιη. φάτνη δὲ ἐν ἢ " ἐρϑέου σὲ τρῦ ὦ λολσι ὁ μέλλων παχάσω-. 



Ἅ 

φισυγίεοπξ, ποίσω, Δ πὸ οι πρὶ περὶ ηὃ μιδάοστ μιοιοσήσω. ὁ 

μιάσσησοι, συγκοῖσν ἐἀμιαισοι-ἐ μιοἔσοινη Ἢ ἐπα ἈΠΡΡΝ 

ἕπααύτερος “συίενός ζξεμ' "όσον ηὁ "σλησίομ κοὼ ἐγγυσ' ὧξ οὐ -- 
“τοῦ αἰοσύτεροσ, (οἷ ὑποοσυτερος. 

Ἐπουύ ρα, ἐποουρῶ τὸ οὐτπτο Λαύω αὐτὸ " αὐφω ἐὲ λαμραάνω 

κοὐ ὑπέρω τένετοι οὐ ρῳ, οὖσ ποῤώ πούύο. "“δΑ θἰρητροι ἂν τῷ ἀ- 

“πη ρων,θι ὀντατέον ὦ ὑπούυ ρίσω. ἢ ὁ ἰδ ρισοι δεύτερος, ὡσοῦψν 

ἐὰν ἐπούύρω. ἐσ ἐπου ρωμαμ ἐάν ΠΤ ἫΝ [ωνικορσ' "Τὰ 

Οολῃ “2 γένετο οἐπὸ τρί ουλὴ ὃ δι τερον. ὧν κὶ Λαο, (κέλεομ: 

Ἐπούχνωσω, ἐλύτσ δῃ ἀφθάρεν ἢ μεταζβορε αν τὴσ ποί νης 
Ἴηρ φθειρύσηε τοὐφυτο “πο χυόω, πρελνῶ! παρε χυώσω. ὑποίχφώσοι 

ἔπεδκασε δι πεσε κασικἶο, “δωιμοιϑίνης ὃ ον τῷ κατ ολύ μι"χίο-- 

οἷδο ρσιηὸ μϑῳ ἐπσεδύκεεσεν,διον ἐντὶ τῶ προΐκρινε"ηὐ δὲ ἐππεδετ 
κοίσα7ο, οἱ ον ἔπε;σε7οὺς δύκοιουὸς ἑουυλοΐ σ' προσγεί μοι (ὧδ 

κΆβροδ. : 

Ε πί ζεσεν οἱ ον διεινὁν Τιπσπ μα πριαμίδα ἐφέζεσων, ἀρϑή Ἄ ῥυξά 
“, ἀπτὸ δ μετορζβ οοράσΤοῦ ζ{ οὐ Τοσ' ὑδαῖος ὃ ἐν τοῖς λέβησιν οἱ ρῦ 

μένον ὃν τῷ ζέ4μ- 

ἐσεκέκλοτο ποκα λέτο. 
Ἐπελήκοον ἐπσέψόφου ἐκρότουϊσως οἱ“πὸ { Ληκῶ: 

Ἐπενήνοϑι “τινὲς ἐσσήνϑη δλῤπὶ 1ϑυ πσήρλν, εἰὶὴ ταν ἐψιλω 
μένην κρὸ μοι δϑί σον πο ὀλιγοβιλορ σημαύνᾳ' “πῶσ λυώρμο 

ΥΩ, ηδὐπαρθᾶνυ σῇ μουν ᾳ Νὲ δα συ μιὰ γένετο ἐκ 17 ζω 1 

σβιμαύνονηος νὸ εἰ ποέ ρχο ίω, ἐΐθω ὡς ἐς [ορ,βεεθώ. Φλίφιφλε 

γέθω. νέμω, νεμέϑω, εἶτο Κ| συιυαἱ ρεσίμ ἢ 55 διύο εἰ εἰς γήϑω, Ω ῳ 
σερυϑέσε!, ἐνήθω. “μύγου ο ἕᾷ ἐκ εὐ ϑα- 0 οἱ ἤ  ἐνητο κρῖ 

ἐπε,δὰ ὁ ἰῆικί' ὀραλέῖαν θελφ ἰχ Ῥίϑ ἀ ἀ᾿ "Το συλλαβήν, 

γν() μετοίϑεσὶσ τοῖ εἰσ ἢ Δ πὸ ἡ εἰσὶ οι ἀνῇ ἰνάνεθα μὴ Ῥο- 

τ “0 τ εἰς ὃ ἐνήνοδ ἢ ς γῆν, ὅξην ἀνθω 7 ἡοῦ ὸ ἐν Τιλὲρ, ἃ αν ϑέω (ῷ 

ὐπφθέσεντετ ς ἰνίθω! (δ πὸ ρο κει ἰυϑροτ, ἤνοθργερν μετιὰ ἴον ἔν 

ἘΡῸ Ρ ἜΘΟΒΕΌΝ 



“00 ϑέσεωρ,ὀνένοϑον»ἢ οὑτώσ' ὕνζϑω, ὁξ ἔδυυϊ ὑπὶμελούμο ̓ 

μετο ὁ Φὰ ᾧ ψίϑω ὁ ὃ μέσος πῶ ρακικίμϑμος ἐν εϑορη Ὁ Μετοῦ χὰ 

ὧν προθέσφωσ, ἐνόν εθορ ποῦ οἱ  οὐδδικοι ηδξ ἢ πα ρῳχουϑβων τέ 

ἌυΙ εἰςῦ. ὡς σέσεμφαι, αὐπομφα' κύχλεφα, κε '“κλεφά- 

"οὖ ὁ γέγε τοῦ ἤνοθοῦ. πρὸ ἐνόνοθον οΠέκοσ δισερ μένον. γχείεῦ 

Ἑτπίοικεν, ἔκορ δ μέσοσ' πορακείμθμ Θ᾽, οἱ ἐκιου μρὼ ἔομκοι κοὺ οἷ- 
πέοι γι ὦ» 

ἔπσενημτον ἐπεσώριμον ἐκ χοῦ νῷ! 

Ἐπέντυψ,ὶ τρίβοι απδρὰῃ “Τῷ τντοςὺ ̓ σμμαίρᾳ ηὸσσλονος 

Ἐπέπλωσ, πεσλοω,δο ἐξ ΟὩ ἐπε σλωσω ὁ Θ, ́ἐπέσπλωσκ,κ: β 

σσέπρλωσοίςορι οὐπτοί οπτῇ,ἱ σὐππλώσ: ᾿ 

Ἐπέπεθμδῳ ἅμ τῷ πεήθω.ο οξέρλσος ἔσπεθον. "πὴ καιτοὶ ἐμεάσιω 

σίσιημον, ἐπί "στθον ηὸ πρώην ΠΥ πλυθυνπηκοῦν ἐποπέϑοιμεν: 

" συγκοπ, ἐπέ ζηθμεν"» 

Εὐτρβοαβσὴν ἐσεῤόθησοιν κινηθῆναι: ἤδηξοω ς θῶ ηὸ κιψώ οὺ 

᾿ σέδω. ὁ ΑΞ ῥώσω: ἔῤῥωσοι, ἐῤῥωσάμοην' ἐῤῥωσανῃ, "δ ἐσσεῤόω 

σον. 

Ἐπεσικύη ουτο, ὀνεκάλεσο “ψλι δορά ρτὺ ῥεῖ ασοκντούκεις, σὲ μοὺ ἐπὶ 

72 ἐβκα μέσο φονίασ-ηὺ δὲ ἐνερ 1 ΚΟΥ γὸ ἐέσκηψε, οὐν Τὴ 

νῷ ἔνυτη "λα: νη σὲ ἐπσισκυήζω οὐν" τὴ 12) μετούένος ἐσπέθάα,-- 

που λέηῳ, οἱ ἴον ἐξορκι ζω, 

Ἐτύασύτα. ὕ Ἐ θάμα σῶ "ὃ σι μιαῦνᾳ πὸ ὁρμῶν ἰκτούηου παρα 
2525). σίω: "ἡ σεύω: ὡς χὺ "λίω: Ὕ χεύω! ϑυθῳῦ, ϑέω "Ὁ ϑϑύουν ὅ- 

θεν ἐπαλευετοῦμῇ μοῦ σώ ἑτέρα προ [γῆ σύω. ὡς 2 χω. 

ὁ ΔΓ σύσω! ὁ πρρακείμϑροσ, "ισέσυκα; σίσυ μο'σζσυσοισίσυ 

ἯΚΕ ρὸ ῳ ὑπσέραιρ κακῷ ου ς οὐδ λαι 

Ἐπέφνεν' ξπεφνω. υ Δ τἰϑ αλοογὸν φυέω. δκ συ γἰκονπῇ ῷνω, Ὅκὰ 

οὐν ουδϑ πρλος σίρισγμον, “σεφνῶ πρώτην συζυγίας τ Ἢ ππεριασὼ μί- 

γνωνντνϊοσὲ τόφοἴγωγον οὐ κε νομί φουσιν οὐγνὺν τίσ’ τὴν καί 

δὲν αὐ7ὰ.ὐ Ὁ πέφνω ὁρισρκοῦσ, ἀλλ᾽ ὑπσοτοιοτικως ἐτε- 
Φνον, ἐὰν 



ἠ Ὡ 
Φνον, ἐὰν πέφνω οἷς ἐμαϑον, ὁ ἐδν μαϑῳ. "ἢ φῷ ὅδε ρέμα: εἰ οἷ 
φοῦ πρὸ ρυζγέτοιι ηὁ φημὶ. ὡλ οὔ οἴνου ρῶς οὐ ὁ πρθητικοσ πο 
ρακείμϑῳ Θ᾽’ »πέφα μαι. σέφαταε. εὡἧς οὖν εἰ πὸ ον, Ἰξήμι, ̓ 

ἐσουτοῦ!: συζηδσ'. οὕτως οἰ τὸ εν φημὶ ᾿ Φαηῦσ- Υ οἰ ρυϊ ζῷα ον: 

ἐκηονηου οὖν ηοῦ φῶ υποῦροζ γώ γὸν ονω, οὗ ὁ ̓ δύτερος εὐ δρα- 

ΤΩΝ δσλασίοημῷ ἐπέφενλ ὡς ἐ ὑρῦνν ἐπείσπεθλ σνγκο 

ω ἢ ἐπεῴνον. ηὸ οὖν πέφνω ΓΩΥ͂ ἐπ μύπου. μρὸ ζυτεῖτουι 
δκὶτὶ οὐκ ὀξυνετιον "οὐ ρυ κα μιυτο χῇ "ὡς ηδέφαγον. φαγῶν: 
ξγριον, “σηων ἀλλὰ  ὁαριωῶ. "δον χε φεϊονοίττῇ κα το, γέφνων" 

μος Λέγεται ὁ 72 δ καρακ ΤΗρ ἐκώλννσεν. οὐ » εἰς ὧν ητον 

στῖς μιέηο χα μις τύτσ σλοκῖ συμφώνων" βαυριώον τε, ̓ ΘῚ ις 

θεαστώ το, οὐδέποτε σὲ ὀβυΐοντο. «οἷον τέμνων. κοί μινων τ 

μνῶγιμορι μνῶν: "μυγυ χάριν ἐβῥυ)ϑᾳ ηὃ τέφνων: λοι λοὺ 

Τῶΐϊ λέλϑυσί' φώ πρώωγόπυπον "πωραγώγϑν, Φίνω, ηὸ Φονόδω. 

ὃ μέλλων, φενε ἐἔχβησοσ. ̓  πορακείμϑῳ Θ᾽ πέφαγκα," δ 

μέσοσ, πέφονα ὡς ἔκηονα: κοὐ ὁξ αὐ τον φήμια, σεφόνω. ̓κοὺ 
κατοῦ συγκοπσην Ῥυο, τω όνι μαὺ ὠκηουτυ τὸ ΡΆΠξαν εν ὅ- 

ῥητοῦ δὲ καὰ οὕτωτ. φΦρὰὰ Φονίω. ἀφῇ ποωροίγω τον, φίνω: σῦ 
οὐ γὸν ὁ ἀοθίσος δύπερος, ἔφορον «ποὺ ἐσέφενον μετοῦ Φδὶ προ 
ϑεσξωσ, ἃ συγκοσπὴ ἐ ἐσεφνον:- 

Ἐπέφραϑον, οἱ ηὸ “77) Φρείζω, φραίσω ἔφρασε. ὁδούχερ’ οἶδρι- 

σοτιἀφ ροόῦρ: ώ ὑπέφραδοα: 
ἔπσηρίϑρος μέγ θ᾽ ̓ ερθεῖς, ἐκηοῦ ἐπέ ρω. ἐπαίρων Ν ἐ- 

“πῇ ρίκα. ἐσσϊρμανκοὺ ἐσσερρϑμον -᾿ 
Ἐπηλυ ρίσοιϑδλιδι ὑπιλν τόφονἼεῤ τεσ α ζοντο: ὑπικρυάϊον 

ΤΟΙ δύ γῆν »ὦ κοι λουσῈν οἱ ; αἰ εκοὶ πίω σκιαὶ ἢ τίω σκοτίαν" 

τίῳω Δ ἐλύμιν λελϑμϑρην ΚΙ] “ππλεονειημόμ σῷ ας αὐω μμύω.- 

βαιόν, ἦβα" “ῃνες", ἀτὸ Ὥλυλθν. νδϑοὶ καὶ γούτων γοἰν ολέκσο᾽ ς 

ἐπένρα τὶ μετέ πεν ρεῖαν χθιν ἐκ πο ἐρ ὦ ΤΩΣ ἐράνγοι. 'τοῦ 

προσῆν τω ἡ κεχϑισμένανἐκτρύσει, ἢ ββοιου, ἃ ἀρὰ ὼς Δ 

θ 



σιυϑέσεϊ, ὀμείν 

Ἐπηθφασοα: ἐπιθαυμιοίσοι' νὸ θέῖον εἰσδεδε δος δέοφο ρού μέ- 

'ψοσ," ΣϑοΣ ὑπθικαι λεσοιμδιοσινοὺ ἐκ αΤοξοί αδινοσ οἰ πὸ 75) ἐπ 

“τοῦ ϑεοίφν. ἀ τὸ τῶ ϑέω ὀήλιουτο σ᾽, γήνετοῖν ϑεα Τῆς: 
Ἐπίϑημα. εκἐὐν θη μια οὐ ηὸ το θζῴ θήσω. εἰ δ) ἦν οἱ ηὸ “7) χίθεμι, 

ϑέμικ ἂρ γὰ 

Ἐσπκ βάνοαν Τῇ β κεφλμ δ᾽ (κα χατρλέν χατοιν δῦ σοι! “κραΐγω" 
κρανϑῖ Εἰς ῥην οὔ κρῶμαι: 
Επολὰ ἰζυσί: διανθύυσιμ ἀπὸ αἰ τί ὀφϑθηλμῦ: δγανθύον 6 ̓ λεῖν: 

ἐπυνπτέϑα,, πετῶ «αὶ κατοὶ συγκοσσν "εὐ “0 οἰοριςοσ' {- 

ἦν “Ὁ μίσοσ, ἐπεούμίω" {]}ἀδυ. ἡ αστῦ. “ἀκ. “μα 700“ 

"πῇ τῶ οΣ εἰς τ »πρῶϑν κδι ἐπεήίϑη. . 72 “15μι ὁ ΜΙ “σέ- 

ἥϊακα, πο “πέππτο μια» 

ἐσ) σκύσοιι ηἢ χε λέση ἣν 7.ἱτὸ 575) ηὸ ἐσχεσκιώιον καϑέλκᾳν "ουτ 

“αιλεισοκένον τού οὗ ηὗ ὑπισκύ ἴζοντα: 

Ἐπιασεῖν, κι ἐπίσ'πείνοπο Θ, μονοσύλλαβος εἰς ὦ λήγων, ζΨ 

τῇ σιωϑέσελ πὶ αὐτὶ νον φυλατῆφἐ ἐμ ἐπιϑῶ ἐδρ προδιλεηοῦ- 

: ἡοδὲ ἐὰρ { ἐλ 3) μέ χὺν εἰς σ᾿ λήγονσοιν ὄβνηο γον θεὶς " 

Αὐ ηδλιον ἐπν Εὐκτρὶ εἰς ἰώ ληλϑν ἐχέ (Δ καϑα ρφδον ὡς ηὸ 
θοι ἔμ, δι. δοίίω «(Ὁ ἀπόφέμφανι εἰσ νοῦ ὡσ ηὸ θεῖναι δι δοιώοω. 

οὐτὸ γοιῶ Τὸ ἀσῶ ηὁ ἐπίασω ἐκ. ἰφύλαξετ τ οὐ Τ᾽ ηόνον.θοΐγουτ᾽ 

διῦθπμον ἐπήσσεν “μαηολρ κα κ εἰς ε΄ λύήξουσοι παῖ ράκφτουν ὀξιωο- 

υϑυ ρὲ αὶ ασὼνγ- "ὦ Μκτικ. ἄσο! μι" ς ) εὐτῆν ἐμιφαιηον, αὐεῖν' Οὐ τί- 

σειν: δῤ δὲ δωσε ὃ τὸν γὄνον Δὼὴ δυρν ἴρῳ ̓ἐπίασωμδῳ. ὧν 

σ ὡδὶ σῷ ἐπισὶ εἰμδῳ ἐκ 7 Εν, τ οὐ ηὸν τόνον Φυλαῆᾳ εἰ) 

ἐκ 72) Ἰαήν δισυλλείρ νπδροξιώετο, ὃ Τώ Ὁ δὴ 72 ἐπιασεῖν: 

ταίρι, «ἐδ ὸ γινωσκω- σὼ μα πω ροίγωτον ἰσοίω ἰ σι θι 
ἐσέρον εἰσ μι σή μι. ηὸ πὸ ϑμχκον ἵ εἰ σρε οι: “πλεονκοηκῷ γχου 

΄ εἸσοεμο ἐφ ύλαξε δὲ τὸ "ας, ἐπε:δὰ οἱ Ἰωνά ἡ ουγ! “ 
κοΐ εἰσὶν . 



«5 

ἐπετέλουν σημαέμᾳ ηὸ πρεοτόξαξω. τὐλλομα: ἐτελλό μἰ, ἐσύλα: 
πὸ προρ του τιν, τέλλτ: (Δ 7] διαιλυσίν τίλιο δι ὐπετύλλο. 

Ἐπετεῖ λον (οἷς ὑπέτοιλον λὺ τὶ προς τούξ αι νὴ “ πρός τα ξον ἰ ἰὥ- 

νων ὰ ἤδϑον ηὃ γᾷ οὐ πρρί  μιφοετορὸῤ τὶ ΤΥ Αὐρς κυοοα λαμβαΐ 

γάν ὧν ηὸ ἀρκϑδιι πωρῖοι σὲ. ΠΩ δε λλοΡι, ὧν οἱ “Τέ ῬΎΝ δῦ τὶ 
ἀρχοῦ μοῦ ἀπέλου. 

Ἐπιτετρα ̓ φ αταε: ἰφέον 571 το ἐ δεσύλλαῦα αὶ βήμιοτος δὶ πρὼωτ' 
συζυγέασ ΔΝ βαρυνδνών το γρύποντο ηὸ τ εἰς ηὐ ὃ (μα τοῦ 
ηὃν ὀνορ γϑ Τένοὸν ω ὑ τῷ αιϑητρκῷ ποι ροκάμθῳ, νυ δύ -- 

δύλαΊ πίω πρὸ ραλήγουσοι 72) ἐνεσώπυσ: οἱ οὗ λέ, Ἀέλοχα, 

, δέ λεξμιαρεκ Λόπτω, κᾷ ἰκλοῷαι, κίκλεμβ!. δῦ ρέϑη (κέκλα μι, 

διε, προυϑήναι » οὐ σ ἐχόντων "ἡ ῥα μυτὶ πέπγλοχης συμῷῳ 
νωμ' ἐκένα Ὁ» τρέπουσι τί πορραλῴγουσειι. ἤγουν) ηὸ ς εἰς ἄ- 

Ῥεέφω, τέο Φαυτέτραμ δ “τί Ῥαυπεοι οὐ ἰακῶς τεράφα- 

παρὸ ἀσύς ἐγέτρα ἐμελλίου εἰ τέ Ῥοκπτουμοὺ ἰαίκοῦν τα φα 
ΟΣ (σῷ ἐπετετραφατο: 

Εσλιο ἐΐωτῶ πσέλωνὺ ἐσεῥβιβωσμῳ “πλέων πλέ οἱ. ἐσσλιο-- 
μημἐπτλουοὺ 0] ὅλας λυσὲν ἰων "ον ὑσλε οἵἦ κοὺ πέ ΠΩΣ “σέλο- 

μια: πελό μέω. ζ“πέλουθι συγίκο"πῇ, {λι' δια λύσει, ἑπλέο. 

Ἐπλίω, ζαλίω τα λλόλοι σὶν. ἐΐω το σρλῶ τῷ σήμερα “γομτοσ “τὸ 
““λεσέκζω. ὁ “Ὁ, “σέπλεκαν σα ϑητι κοσ, σέπσλθμμος 

σπεσλήμίω. ἐπέ ταλιν. ὡ αἰφΡβολῇ Τῷ πε ἀπληνηο: 

Ἐποιλορϑμεν, δ) Τὶ “τῶ ἱσοργοῦ σοιν. ἐφαλνουσοιν οἱ χυ" οἱ ΧΟ μοί: 

οἱ, ̓ χένδῳ Θλοἰχομϑρε: 

Ἐπυρακτεον: πῦρ τον ρείπεν ραζορισυραίογὸς: μα πύρώ-- 
ΚΤΩ. ἐπερακτεὸ 

ἐπῴχετο: οἱ Τὸ δ γῸ' οἱ ξω. ̓ᾧ χα! ᾧγιμαν ᾧτμεν. "οὐ ὑπ ἤμην: .ηὃ 

Ῥίγου, φίωτο. “οὐ ἐακσ' μὠ χα: μοὰ ἐπῴχι. ἀντὶ σῷ ἰεε- 

κι μδραμῆσον. 

Ἐσέρρωον. ἂν Τὸ ΤΩ ψχρω ο ἐγύον»ἐπέσεσον: εὐο
ρυϊανἐκ- 

ἢ θ τἱ 



ηρύγου κα νὸ χρριῦ σοιᾳ πλεναημῷ 72) ν δὰ δε κρὰ 0 ζαχρην : 

ἐκ γύτου' παρῇ ροσύτῳ οὶ φῳύχαι ἐν ηὃ πρόσωτον οὐ σίωη-- 

πίθον κοι ἔπληξε τῷ σκήδρῳ. 
Ἐ“ πη ρεΐ μοι οἱ ἔγο! μοι ἐρέσσον" πο ἐποοῦ τὸν Τὰς φεἾ μοῖσ' 9 

(Δα πιῶσ εἰ πεῖν ἐπεκωσαυι- 

Ἐενένοϑεν"εἰς μϑῳ γραφίω τσέζιν, ποΐν τη δὲν ἐσιωτελῶ: "δῇ 
μαόμ4 δὲ ηὐ ἐπέϑεεν αὐπεέβελιώαυνρ δεφαισι ἀπὸ ἄχ 

ῥέφν ποτοι μοσ' ῳῇ ᾿ δου αἰχκέων: δι κου τρῦ με τοῦϑε δὴν τῷ ε οἰλεσ- 

ρων"οὕτω νὴ ηὃ ϑέω γὸ Ῥώω ὑσιῤδιραιϑεν ῶΔ γδυόμδμον᾽ ϑώ: ἠὰ 

γρίηκε ηὸ ἐπενήνοϑεν ῥαέρ᾽ μέσον πρράκήρδμου ἤξ; δεν 
ΘΩ" " μετοῖ προϑύσεως ψίθω, οὗ μέσοσ' ἀρακείμθῳ Θ᾽ ἤνοθα 

δέ οὗ ηὐ ἐπσενήνοϑωῳ «(βὶ πρώτη ἐκείνην προϑέ σέων (ξὰ ἐ ὐσῷ ἐγε 

σῶτι ρύρ βυθείσηις μοῦ μη προφλοπιϑείσησ εἰς πρόθεσιν" δια κα 
θέξεν συγκέαθς ὁποῖόν ΤΙ κε ἐγίρ καρμμνω γέγϑνεν. ὧν τοῦ 

νν Υ̓ ἑκα τοῦηροϑεσίσ' καϑύξιν σύγκ το δι οὐλογόε!] πα-- 
ρακει ὅϑοᾳ Τῷ μύω ἐήμα Τρ τὴ δεοῦ ποῦησ Λογεζύρμϑρον ὡς οἱ 
νσλὸν οὐκ, αὐ ξαῖγᾳ ἔσωϑεν οὖσ το ἐκ προϑέσεωσ συπιείμϑῳ οι ῥά 

᾿Λιου πος, οἰ λλοὶ ἔξωϑεν οὐ ̓ Υν μόνον χασύμυσέ Φαρδρ, εἰὐλλεὲ Νὴ 
ἐξ οἰ ψμκυσω εἰ σέον. δὲ 5 ἰκειϑὺ μιοιόνχητοῦ “τῷ ἤνοϑο, κανονέζε 
τρί κρὰ ηἢ ἐορ,ρι Δἴολπο ἃ αὐ τεῦ ὄντος μέσου πρὶ ρα κάμδρου: 
“νὲς δὲ ὑπενήνοϑέφαοι, ἐντὶ τῷ ἐπστιειν ὥτονοὐτὸ σῷ οϑὼ γὸ 

Π) κΑέσιν ὁμοὶ αν μέσον πρρακήμλμτ' 

ἐπεσβόλον. οὐ τιον ἐπίσίν ὡς δε Λισί βαζλλοντοῦ ,δ τίννρον 

52 τῷ βλεῖσφφῃ μον, βλάσφημ; δ ὁ  βείλλων τοῦ σ' φήμαις λεγῶ).. 

Ε πρρρνήσω: "οὔ κοινότερον »ὑ ζπορμέσω: χεῆσίς πρὸ "στε ρ Ἠσίὸ δίῳ, 

᾿δῇ ἄλλοι: 

Ἐ συ υλώσοισ' γόνε τοῖν μϑῳ ἐ ἠώ ““λώω δισυλλαίβου δὰ μορηοσο 

τοῦ δὲ οὐγλα λοῦ ἀ ἐπεπλὼς καετοξ το κοσστὶ Ν' 
Ἐπιοίρω ὀξυτομέντοίι ἀϑῳ ὃ ὁμοίων γώ ἰὼ σιν μοῖνᾳ δὲ χὸ καὶ τ 

τρῦ τοόξιν, κρὸ ὡς εἰ σεὴν εἰ χομϑιίως τοὺ ἐφεξῆς, μοὺ στυυο ἡ] ὡς’ 



49 
μοὸ σεως ν »» ἠοτῆς ἐπὶ προϑέσεως μος “Τῶ ἔχῃ πρῶ ἔξω 
γένετο ηὸ σαρεχθ:: "ἢ τὸ ἐφ εξᾶς οἱ οὕτως ὡκτῆσ οὐ τῆ! προϑέσε- 
ὡσ᾿ (Ὁ τῶ ὁκω"δώ. δ, σύ γκφτοοι ηὸ ἐπιράρω: πο Τικοὶ δὲ λέξις, κ4-- 
μϑρη καὰ ἐν ὀδωοσείᾳ ἃ ρέρν Θεοκρίσῳ, ἃς ὑπέροισ: 

ἕπϊα τοι ἐπε ὑπο γο' χέτω δι Και τοὶ τ ρα ερπὶν Ῥυηκῆν, “πὸ 

ΤΩ Ν “σοτώ: ὡσέω νὸ καϑόζο μια, ὁ ἐῶ. σέλω, "πο, λω' "φέβω, ὥς 

ῥῶ τύπτω τυ]. κυωρμενῶ, ὦ ῥ ἥϊω, ῥεηϊῶ. Ω κωτοὶ συΠεοσσῆν, 
“πτῷ πγατωπὶ πτῇ μι «πτί στῶ «ὁ δοαύτεροσ ἀοθίροε, ἐν. Ἐς 

[59 ἡ}. ὲῈ ἐὲ ὑ δεύτερθ’ ζφ ἐπί αἰμίω ἰήϊασυ ἀκ. 

ἐπέφνομϑρ, ὃ πὸ ὁ ὃ ἔνεςῶς Φι παϑής' ἔππαϑι 3 δεπλασιααμον 

γοόμϑμος ἐμ δισυλλάρου τῶ φωνω, πεφαίνω (ΘΔ αὐντίροὶ [χί - 

ον δού σίοσ' οἷν Τὸ “Τῦῦ πεφαίνω' ῶ συγκοπσην ἐγτῷ “πέφνω. 

Ἐπέμυξαμφησι αἰϑηνοήη τέ Δλρη ἡ τοῦ ἐξηρ, ΙΡ δμύφν ηὃ με 

μυκότωμ χφλίων ἡ ἡλον ο οἰηρτέλ' δὺ οἱ «βλῤινὸ σι ὃ ριὸ ΩΣ 

Ἐρούάϑην ὁχκοἰπὸ χρῇ ἐρώ: ἥν κὶ ν ἡροίαϑη. ὡσμαχρἄσο οὔση!σ’ Ππὸ 

πο νὴ ἰλλάτ᾽ “75) φω, γνῷ ἐραζω, ἐφείσω ἡρακαη- 

Τὐκαϊ: ἤρας ἐραῦς. ρα τδρ' ἐρατίζω ἠραῶῦ ,συςολὴ, ας". 

Ερσὼ οὸ προϊΠω-" "ὁ τελῶ νῷ ϑύφῳ. “ἴδὰ ηὁ ῥέζω, δι καθ ρει 

βαώσμον, ἔρζω-οι Ῥοητῃ εἴδο οὐ πὰ “ΤΩ τ εἰσ’ δ᾽ ἀπειδᾷ ὧν αἷσλῃ 

λέξφσυ μφώωνον πρὸ 72) ἢ οὐχ ὁ φρξτοίη, ἄν ἐρῶ. ̓προσκέ 

ἐν οἱ σλὴ λίξᾳ δγαὰ ηὐ ἐνζαξαι (ἀγϑέγον, δ μελανζοφ Θ᾽. ὁ ὁ μὲλ 

Λωβ. ἔρξω: τῷ 5 λοΐῳ οῦ 7 ὀ(ζορίνα φωυλαχ!ῇ ηὃ κεχεως- 

μον. δ οὐ δὰ ηὃ ἔρξω:, 

Βρδύω οὐ 7 ὃ οὐ" ἐ ἐρώ ηὃ λέγω, ῥέω. ἐπεκτοῖσει δι ς Ὕ ἠῶ μὰ 

μῷ χσοῦῦ ἐρίδω. ὡς ϑίω θύων ἑώ κα λέγω ὅζω. ὡς ῷ Δίῳ. ρῖς 

"δλεονοοκῷ Ὁ πους, ἐ ἐρίω. (ΘΔ ἐρίῴω. 

ἔριιϑροι Ησίοσδοσ ἐιαὐσεΐολπο ταθέσ' βιό! |ο ἐρύμα ̓ σον ὁ Ὑ 

ὅν οσ᾿οἷν τὰ τὺ μεταλαμβάνον τοῦ Ῥῦ βιόηου, δι τὸ ζωῆσ᾽: Δ ἐκ 

τοῦ Θυΐδ δὰ Φεῦ ἦα ̓ ἰτρκφμῇ ὑφῥέ μδιοι τοῦ ὁ λοι-ὅνα ἢ; “ βοσκη- 

κατ νου ρω ρυὴ [ ἕὰς ἅ! κὐ ρό μϑῳ οἱ ἃ ς ἐρδυμένοι ᾿ 

ἢ θ πὶ 



ᾧ 

Ἐρίχϑεον, ὕτως λὰ Ῥω τ ἀοίσαερλεσ οι Φνοὶ σεναγμῇ χινὸϊ μὲ 

ἡρ!ῶσ' φωνῆι ἐμιφασίν, δα λὲμ "ἡ ἰσωσ σἶρα ηὃ ἐρέκω γ}. τὶϑῶ 

ὮΝ “πϑὶ φώνμε κἰτολριον. φρλλοι Μ Ἐρόφ» εφγοῖ ἐρύχθεον, 

ἐρίφω ἐπομ, Ξεφανώ. οὐ μ᾽ ὅτι πρωγέτυπὴ ἰδὲ 517) ΚἼΡΤ κε: 

ἔρέω ᾧ ση μοόνά δυυτέρας μϑρῳ βαρυγνών ηὃ ἀπογλλλω: οὐγέκ.- 

1! ἐρέω" ῤιασωμένωσ σὲ, ηὃ ἐρινῶ Η  ἰναζυτῶ. 

Ἐριρέδαῖ, ἐρείσω ὁ ἐρόσω. ἐ ρφημιαυν ἡ ρήσοι “ ) ἐρέρφροονεἰακώς ἐ ἐ- 

᾿ερέδαταρνοῖ ον, λέξε ὃ τον ἐἰ ἀτέρθεν ἐρηρίσδ τοίη" 
ἐρύρειρν, ἡρμοςῦ Ὁ ἐπσέπηκ, φυλαί 4 δὲ υ ρὅ δα δυφϑύήν 

πρὸς ἐν τι δυοιφο Λὴν χοῦ ἐρήριςο, δὼ τὶ »ν πεν Δονείίκιντο" 

ὅτε δὲ τε ποὺ οἱ στο ριέῖσ' φυλώῆυσι τίω Φυσει μακίς ρὰν ὃ ἐν: 
οὐδικοῖς πο ρακί φμιένοισ᾽ κοὰ ὑσπῤσιυτυλίκοις' "οἶον ὁρῶ ῦ ρη 

κα" ὁ ὁ οὐ“ἥικοσ ὁ ὁρώρηχαν κρὰ φυ λάδετκι σαρα δωριδὺ σὶν 
ἡ Φύσει μια ρα ὠρμίεαι, ὁρώρικας 

ἐρεροπχηίεας ἐρωτῶ ἐρωτησῶ ἐρώτημα. “(ὦ εὐπικὸσ πρρακεῖ 
μαψθ᾽ “ἐρεροχηχ αν, δ ὑτή σεωπέλικ θ᾽ ἡ ἼΡΩ ΤΗΝ κέν "ἡ ἐρηρο 

“τη κάν "ποὺ συσολὲ λίγ ῥρὸ ὁκανων, μοὶ τίω γί τίω συλ-᾽ 

λαρίῳ συςέλλ4. 

ἔοι διμαίνοντος ἐρεϑήξομτα. ἐκτου ἐρ' φω ἐρί δὼ Ἴροπτ ἢ ἢ χοῦ ΙΝ 
εἰς δι’ χα τοὶ ππαραγωγὴν ἐριδοάνωνἃ πλεονάημῳ "οὐκὶ, ἐπ 

θιδιμαένω" ἔτεροι δὲ οὐ τὸ μου ἐρίζω ἰοίσι ἔθιημα Αι ϑοπτῇ 

αὐολείεμ τοῦ στ εἰσ δ΄ ὧν ὀσμ, ὁδιμβήσμεν, ἰδιμεννξριδεμει, ἡ 

σ΄ σῆμα, "πημαίγω: ,διεί μος, διᾳμουίνω δνοίια, ὀγομαίΐνω, ζτωσ' 

ἄοιδιμα, φιδιμανω» 

Ἐοιϑαύων, δου όσων. " ) ἐοιθφα κα αὶ δου λί( ἀππὸ σον ριον; Ῥύτο 

α(ηὸ ν ἐριϑορυτοιτο ᾽ σμμεουνᾳ κυ οὸν φπέτίω "ἡ τίῳ για 
"τίω ̓ἐρπεζομένεν. τοῦ ἐ ρίαρ νὴ νὸ μὲν παρὰ τίω ἔραν τίῳ γᾶν, ἔ. 

ραϑύς! Ὰ Ῥο πῇ, ἐριϑοσ' εὐ σὲ οὐτρ ᾿ν ἴρίον γηθήνιδώο δέζειν εἰ εἰ 

οοὺ ὀνόματα ̓βοίρυηοναι. πα ραληλόμϑρά ταν, ἐριϑυσκὶ , λέκι 

950. ἐν ὠοῦ κρόκος πρόσκάτρρῃ, ὀκρυπονα, δ) οὶ ηὸ κοί κιϑον 



6ο 

ὁκακι οἰδμξὶ ἐκηού ον γένετο ἐριθίς. δ σὲ ὅδυσ ὀρνέου. . 
Ἑῤῥαδωται ὑκ το φώ, δ ἔζω ὁ ἕ τόρ ακείμϑμον ἐξο κα. ζῤῥα, 

ὅδ Δ ἐῤῥοίσδτοῦν, ὡς ; τύφ ρα συωρ,κοὺ πεφραίδοωτοο 
ἔροι το. ρώ καὶ ἐρωτώτρομαι ἐροί μέω ἔροιηο, 

Ἐρρίγῃσιν αὐ πὸ τῇ , β,γῶ ἐρρίγοιω: ἐρρίγηκα, ἔρρι2ϑι ὟΝ μας 

πρτσλκμον, ἐροίγφ: ὡς δέδεχα δεδοίκω. νηὸ αἱ ποχοῦχ ΤΙΝ, ἐὸρ 
ἐροέρω. ἐἰαν ἐρθίτυσ' ἐεὶν ἐροί γυοίν ἐντὶ 72) Μλρβεθῖ: Φοβεθι. 

ξέῤέθη, ῥῶ ᾧ βῥἡσῷ ξέρυκα: ὐστλϑέσε!, ἔρρηκα ὡς ἔροιφα, ἐρρη Δ. 

ἐρρήθη: “συςολρυ ἐρύε εἶτ ξ ἀρρέϑην. οὐδ ύ ρο μια βρέθν ηὃ δὲ ἐ 

ρη94 εἰ πὸ »ϑέρον ἐρήσω: ὄρηκα' ἀρημουνεἰφύθην, τσὴ εἰ πΌβο- 

Αβουτ ἐρθῆ α 

ἕρυ ξαν,ἐ ἐκωλύσοίν. πο ραὶ κα ἐρύκω. ἐρυξωέρνξα. 

Ἔρχου Δι ἐφ χατρῦ, οὐ7 ηοῦ 7 αἰ ργω,δβοῦ Ὗ εἰρια τὸ ̓ὐλακεμ. 

ἢ εἰργμα: εἰ ρκ τοῦ εοὐ σὲ τωνέσ' ὐβοήτῃ ἣου ἡ ψιλοῦ εἰσ σχ σὺ 

ἜΣ προςθέσεγρυ Γ ὑπὸὶ οὔσί ηὃ ρίηον ἔρχεται, ὐσωνγως ἡ " 

ἀεί, ἐρβαβι ἜΣ ἔρχῃ ἐκθλιᾳ Ω Τ᾽: 

Ἐρωτῷο, ἐρωτοίῳ ἐρωτῶ: ἐρωταομο, ἐρω τῷ μοι" ἐρωτρζοἱ μὴν: 

ἐρωτῴμίω. ἐρωτόοιο. ἐρωτῷο. 

ἐρεμα ἐμετοῦ στ ̓πλαισρα: ἐς2 Ὁ αὐῤσενεκον, ἐρέϊμός: 

ἐρχαων», (οινὼσ “αν ρὲικ τοῖν προῦποώρ χά υδρ »»} ἀϑϑὲ κὸν ηὃ 

ἔρχοτο' ὀξαὐου: ὃ γἦμετοι ηὁ ἐρχατω' οὐκοί οεϑὲν ϑμα εἰς σὲ 

ζω )φαφηβ: 
ἐρξανντένε το οἰ πὸ οὖ ἐρῶ. οὐύγου ῦ δολιοῦνηος ηὸ πραῆω ὃ Ὗ . Ὁ, 

συλλεέρως ἰέργω λέγετον: ὡς δὰ ον ἐκ. τῶ ἐορήϑι' εἰ λλοὶ ποι 

μοΐνον»ς ηὸ ἐγκλείω, ἐφοῦ ηὃ ἐΐργω, ηὸ πιο ρα ικοῖ: δὰ σώυυο 

δῶρον. ως καὶ θρατῇ, δῳ λοι (Δ καθορξις'λίγᾳ δὲ δικλανίω συ 

ων τί ὀδϑαν βοίω. ἐφϑή δὲ οι ὑωδλ κυὺ οἷν πίω λεξιν ὁ πεῖ. 

ἕρίώων, ὅδε υϑῳ πποργτικὴ ̓ λέξισ, κοὐ ἐποοῦον γίνετον το Ῥ;- 

ρθυμᾶν, ἐπερϑέσει χοῦ ἣ κοὐ “τῶ τ δσσοίῳ Τοταφ' κα γὸ 

ἐλούνάν ἀπὸ τῶ ἰλοΐάν εἴγετοι" 
πῃ 



Ἑρωᾶν, »»ηὶ 48, Ἰ) ἦν ὁρμᾶν ῶ προ τη εν. ἼΡ Τὸ ὁ ὃ οιδναπο δέν. 

ρδν, προῦ πρὸ ρ χάν ηὸ ὀφφάν δ μιετοιϑέσε δἰβοπτ στιυ ἡθ4 1 
ἘΝ εἰς δ ἀρδν γένετο, σιοριεῖ σ δὲ ὀζδῳν ηὸ γοιοὔγεφασίν: : 

Ἐρῴο ον Τὶ ἡδδν ἐρώτησον, ἐκ Το ἔριο “πλιονασμῷ ἐ ͵ Τ δυο ηὦ μέ 

γον" Φησὶ Ὁ αγ9} νι πρόπροκλε νεσϑθέρ40 ὄνγίνα, 'τοῦ- 

7 ν᾽ ἀγφ 

Ἐμείω, δῇ λον ἡδ ὧν ἄλλοις γέγονεν, ὡς εἰ-πὸ τυτρασυλλαίβου 

ἰωνικὼς στυυ εκ τα! “ΤῺ ἐρμείῳ, καϑο μρὼ ηὐ δορίω ἐπ πῶ βὸ. 

ρείω δαὔφωρία δ: 

βρη ρέδωτονν ἰωνικον 81. ἐὐελνορρθὴ σερηϑως οἱτὸ τῶ ἐφήρᾳ- 
γϑο Ῥίγυ προσώτρυ ΤᾺ Τ' ἐνενδίν ἄπρρολῳ δῴο σοι χείων ὟΝ ομα 

εϑέσει θὰ δὸς συ λοι ρῆσιδ γέψετοαι κοὺ ἐδ πῶ ὠμο μοισοκινοῦνο-- 
μού δοιτοί,, νὴ ΤΥ γι ὅτω 

Ἐρρύσο μομοκαγόμι σον, ἐρίῳ, ἐρωο μέλλων ἐρόσω, (Δο ΓΛῊ ΕΞ. 

ἐρησολιο, ἐρήσῃ ἐρώσε τοι: 
Ἐρχϑεῖσ' κανόνι σον ἐραΐζω αὶ δα υ σον" ἐρεῖ ω δὲ ἐρο εὐ χρηρον δ 
μέλλων ἐράσω ἄχφισον οὐνπὸὺ τῶ ἐραζω ψεσωπος' δ πῶ ρακεὶ 
μδρΘλβρακαιὁ ὃ ποθηχίοος ἢ ἡ ροισβκου!» ὁ οὐορίσος, ἦρα ὅϑη Μὴ 

ἀιεττο χ', δ ̓ ἐραϑείσ' 
Ἐῤῥίφφθων 'κανόνισορ ἵππω δ ΤΩῚ δίῳ, ὃ ̓ πὐϑακόμλψ θ᾽ ἕρρι 

Φ 6.0 σαϑη τ ζοῦσε ὀρβεμιδϑ ὑπερσοιτέλικ θ᾽ ἐρρί “μίωῳ, ἢ ἔρ 

ἐν ον "ὃ προρτοῦα τέκον, ἔρρηίον ἐρρίφϑω.. 

Ἐῤῥωσο. κανόγισον, ἑώω,ἑ (ὁ Ὃ μέλλων βώσω ὁ ππτι ραχείμῳ ἐς 

βωχ αι ᾿ ̓ πωϑητιίεθσ δλοωνῳ ἴρρωσοιε, ἔρρωτο ὁ ὑσπήσιω- 

τίλι κοσ' ἐρρωμην,  ἐξωδυ. μος ηὃ προς τιχιοτεκὸν ἔῤῥωσο, ἐ γοιω 
ς γ . δ» εν δ. “2 ω 

αὐ ποἷσ α χι ἐκρὺ ὦ ἐβφωάδ' μόν, ΤΑΝ αὐ, ϑεμοίτων κανονίφε- 

τοίη ὁ πρεϑη ΤΙ σ' ἔῤῥω μια, ἔ ρρωσονε ἀ ρρωτρζ "κοῦ  ἀπαριμι- 
ΦΉΣ, ἐξῥώαϑρο: 

Ἑ ρείο μδρεοὐπὸ τῶ πέρι σὺ μϑιρῦ “Τῷ ἐρῶ, ἡ, ἐχ4 ὃ πὸ ρένθεσίν Τῷ 
᾿ οὐ ρίομϑῳ 2) ὁ ὠτελονὸ πρρρενϑέσελ ΤΡ 1 έ ἐρείο μϑῳ: 



νῷ 
᾿ 

ότ 

ἕρρωπε, κανόγισον ῥήοτω, ὁ ΩΣ ΕΚ ὀήξω ὁ ΩΣ τῆς τρριγοῶ Ῥοητῇ 

ποῦ ἢ εἰν ̓  ἐρρώρι 

Ἔρρωκοὐὲ ἔρρε, ἄρρω νὴ φθείρων οἰπο. 772) φϑείρω ἠνῶ φθέρρω, οἱ 

“ποβολῇ χοῦ πρὶ πλεομοεομ Το ἢ "ἐκ 1 φθερω αὐἶο λινὸς 
φθέρρω. οι, »Ἤ αἰολᾶς,ηγ' τὸ ὑπατὸ γὸ νϑροοί μετάβολα ἐῬώτρυσι 

ηὸ τοὺσ ἄπο μὰ πολλαίεισ' ̓ἀφοερεσει ἂν (δὰ κατο ολᾶς διύο 

συμφώνων, ροοὶ ΩΣ. ῴρων. ὧν θα ὅς Ἀπ τυ οι δὴῃ ἀπο τ οὶ, 

σὺ τὸ προοτουκ τίου, ᾧ βὸε 

Ἐρέ ἀ ἀντεηοῦ 5 πρρέβεν, ὀέζω φιλο μεταΐθεσίν Ω" γρα μινιοίτων, 
 ϑω. ,ηὃ δεύτερον ἔρξές' 

Ἐραβηλαενσόν ὅ31 "οἷ ἀήιικοίς, ὡἧς οἱ“πτὸ ἜΤ φαωφὼ "ρὼ δκ ἄν 

τίσ ῥκον διε, ἯΥ 217! κι ηδ σοκμμοι γίνι) δὲ χιού ἐμιγλυκὺσ Ἵ μέ 

Ῥος έρος ἴδ φῦ ρα σγίωον σἐ71οῦ αμοαι, 

Ἐΐροιτ,, Δ ἘΥΥ1.) "υομέω κ ἐιγ  ξιγάσω τ ρίγείια, δάλιν δὲ 
"σολλοιχόθεν, ὡς ἐπὶ μϑρ βοαι ρϑηένων: ἰσυσυλλοίρει Ἐ7γ,ΛῚ ΠΝ 

ταῦ ἐνβγετικῳ δ οιοΡ Αἱ ἐλάφαλέλο,βα, ἐσύπεικα πέτειϑοιοίπὸ 

δὲ πε οἴασωϑύων μιᾷ Φασὶ ῳ᾽ δέ ὁ Ὁ ̓γυ᾽ προτέρου οἱ οἱον δι 

τῷ 5 δεδουσσηκα δέδουτσα, οἱ οἱοῦ διδουπόσυα οἰ διπτύδε ο. καύ- 

“Τῷ. 5 ἐωυτύσπηίει ἔχ τυ ποίοολου ὑκτυτν μευ ἐταΐζως, ποὺ υποϑέ 

τὐνὲς υὸ ἔκπυπε (Δ δεύτεροι θυ Φασὶ: ΠῚ οἱ ληθῶσ' ἀασεοῖ 

διχπον, οὐ ω μοὶ ἐκ τυρὸν, 7] ηὃ ἐχίαισμον ἿΝ ὐκίμνν ον } [60 

λῆ σοι δὲ κρὰ νῦν ηὁ στυθειν’ Γῆ σούς πρὸ γεν τρῦσ' δζ4ς βαυλεῖς 

ΠΣ μϑρηοι τοῖο μαϑ' ὁ μϑὴ ἱκέσίος ἡ λέξισ' μοῖρ σμοιόν ηδάν- 

Τὴν ποῦ προ δ ποιλῶντονος ἐ( ἡ] ον, 

᾿ Ἐρερεδα, ὅ8ε μϑῳ ἰωνιεκ “γἐνεὴ δὲ ε οἱηρ τοῦ Ὄνου «νικοῦ τ ἰρη. 
βρεέισοζ, οἰ ἸτορΟᾺμ Τῇ σ᾿ φϑὶ  λυγούσηε, (ἡ συςολῇ Ὦ ὥφαλιγον, δσής 

φρο "π πλέον κσμιῷ τῆς δα συλλωρήῆς ἐρθρί “σὰ Το: ὅμοι (ωσ' 

᾿ηὃ οὐνό μια φυζΆ. οὐνό μιούτοε. αὠνομείδεϊ. γε!ουῦ το δὲ κοἷρ ηὸ πέφρα 

σρερ τεῷ ραΐδουτο: “οὶ ἐσικν ἀφοζέ . ἐσ᾿κϑυεί σὰς τοίη "ποθ ἡ ροσδΊῳ, 

δέον τῷ προπσύ Μοίῳ ἐσίοιν εἰδοντορεἰ δὲ γράφετρ ἐλη λέδο 



ὅτῳ δὲ ὀχουσὶ ᾿ Ἢ ἀντ ράφων χινοὶ "ἡ λέγετος μοὺς ἐπὶ γι: ου 

σμοώνο υϑοῦ “Δὲ ἰξιρ,ὡς ηὲ ἵν Δὲ ἐρκος ἐλήλατονθν εἰμ: δὲ Ζέ: 

29: ἤλασε “αὸ λᾷ, ἐκ ΤΩ (λη λιοί τοῦς “ΤΗΝ ἐκουυ τοῦ γένετο πρθιτι, 

μου ὑ ποιρακειμδῥα τὸ (Ἀηλεδοη ἐσσεν τεθέντων ἥρὸ 775) ξ ς ᾧλ “νὰ 

ραληηϑυσῆς, τὸν τοι ΤΩ 2 ὁμοίως τῷ ἀκωλίδα το: ἥσουν λε 
λύση Ἱ κρὼ τοὶ ς ποίοὔνγοιτιἰ Ξέον λὸγν ηὸ μδῳ ἐρμρίσκῃ. θεμκα. 

τέκον ἔχ "ἡ 2, ἐκ τῶ ἐρείοο ἑξες δηδ, ὠνομιοδοίυ, πεφροίσκῖ; 

ἐσκαυαΐδε, εὐ-πὸ συγγίνείαις ὡρμη Η σ᾽ “τῶ “Δ “προσ ηὐ 2: ὡς 

οἴστὸ 72) ὀνομαζω,φραζω. σκέυ ἀζω δὶ δὶ νὰ: ἐὴ ΔΣ προσαλ 

κλα μετοῦχῃ ρήσεων, ποι ραιδείγμιατο μῦθία ,ὧν κατρὲ τοὺς 

“σοῦλοι} σ᾽, δι ηὸ ὀζμ, ὀδιμὴ ἴζυδν ἰδίῳ δωρμῶν Φραζω, Σ 

ᾧφραδᾶς: εἰναλόπων, δὲ κοῦ ἀριφρα δα ηὸ ἐπόϑυσοννθι ἀριφρεῖ 

δ σ' βαρυηθνοοσ πρὸν δὺ οὗςο λὴμ ηὸ κύριον: ἔχ δὲ μη λέριζω, ἐρίδω 

οἴχευσον οἰ οῦ ὃ ἂν χρήσε! ηὸ ἐριδιμούνω, μοῦ ηὸ ἐρ δεοένω-" ὦ γντ 
μνοΐζω,γυ μνοιοϊῶ. Ὁ δ πλασιαημῷ αἰολιίκῳ κὴ Ἢ εἶ ρικᾧ [ν- 

Μμνοζοδῶ γυμνοιδο μοιΐτε Ἷ ποτὶ πνλαν ἀλλο: 

ἔρχυτο, ἠἰώνικον (Δουὺ ηὸ ἐκ “χῶ ὅριοτο Ῥώτου προσώτρυ ἰωνικ 

καϑοῦ ἜΣ εἰλίχα ἐκ 7 ἐλικη, οἱ ον εἰλίλα: 

Ειργω,ὁ ποιθυτοίκος ΠΝ εἰργ ΩΣ τ εἰ εκ(. “πὰ ἑοον μΩν ε οἰκῇ. 

νὴ ἐρχατον ἰὠσουύτωσ κοὺ 0 ἀπὸ ἐ ὐρκϑῦ κα ̓ ων!κῶσ ἔρχεο. . 

ἔρρε ἱκαλρμον δ, δὲς ἐλέ θὴ ΚΡ θυμικὴν δι ϑέσίν - ἐρμοηνϑδῃ σε! ὸ 

οὐὐ ηὸ οἱ  ἀρι σοί ρχάοι. 

Ἐσηίωσιέξάκω ἐρύξω,: ἐφήλει' ἐεήμκα' προ ζει τῶν, 
ἑςπωσ οί δὲ {ες “τῶ Ἰσα μι: 

Ἐρύρεον, ἐλοι δ ρἄν' ὑβριζονιπὸ οὐ ἐσοὺ μϑμ ομεηὸ δγὰ ύμνοι 

λίγα συβῶ ὃ)» νὸσομώ μι; ηοὗ μ᾽ εἰσ β΄ 
ἐῶσα. κανόνισδ ἰ σή μι- ΑΝ οῆσω! Ὡς ̓ἀσακαὸ μὰ ἵφορ ἢ ὑρῆ 
κω: ἐφήξωϊ ᾿ρῆλῶ ζῶ [ἡ ἀξηκ ἘΩΑΣ Ἂ συγκοΊΤΩ ᾿πνλ Στ 

ἐσορῶτ: ἀφῇ, ἑσαύαῦ ηὸ ὑδέτες τὸ ἐσοῖ ̓ διοῖ ΕΖῚ μέχ ῥῦ: ΧΆ κρὰ 

σίν ὃ,ἐςω νη θηλυνὶ νἡ ἑςῶ σοοηὸ ὑδϑυτεοὶ, δ)οὶ νυ ὦ μεάλειαϊ! ᾿ὶ ποί ̓ 
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ϑος δ χὸ μεναθμιεηρ λαΐ, γριὰ σὲ ηὸ θηλυ συὰ 1. ὥσοτοῦ ὃ μά μιῶσει 

βεξώσοι γεγῳῷ σοι ἐσῶσες "ὁ λούδότερν, δά »ῦ ω μετοέλυ. δον δὴν 

μῳῦν: ̓βεβωρεελφς ἐσωσιαὶδ ὃ μὰ ποῖθος ἐλου σίκι, "ὃ θελυκὸρ ἦγαν 

σου ἡ οἱ, "σΌ! δσρο ον μιεμιοευκεντετυῷ ἡ ηὸ δὲ οὐδέτερον δας 

18. 5 μι κρξ οἷον ἡμαα μοι, στ Νρὶ τύτυφφός: 
ἔσω, ἴω γὸ ἐσούρχυ ὥρα) γον ἐμί ηὸ πρῶρν γι πρλυθυντιδίλ 

ἐμθρ ὅπερ γόνί) τὐψῥ ὁ τλεονοισμεὸν 70. δ᾽ εἰσμεν. Σ δ ηοσεμδρ 

"ἢ προτοῦ τίκορ, ἰϑτεἰναιλόγορς' ἐπειδὰ εἰτ δ ̓ὀξυπονθ᾽ κα με 

5.5, κοὐ δὲ 13 ν τῖκ Αίνετοῦι, τ, τοσίοιον πο δείτε ᾧ τοῦ αν" 

τί ὀντρῦ: "ϑλίοναημῷ᾽ 15 ̓  ἴ,9 ἔνια Κ᾽ χῷ πλεονοεσμῷ τὸ- Ξ 

νχουσί ηὸ ξεὶς Τ-ο ον ἔχυ, ἴω" " ὕστο ηδϑὴ Καῖ, τοῦ οὐ Ῥίον πρό 

σῷ "τὸν ηὸ ὀφφλό μϑἔρον αἰνελοζικεγο τ ξ "ρὸν γέγονεν ἐσὼ,ῃὸ δήκοις 

ἐσονιἔσων: τῶ, ) δ᾽ τω μοΐίρτυροι ἐρωνά τέροι δι οὑτωσι μι ἐμ, 

ἀςφΐς. ἴο. ἐτω ἔα) Ῥοπτί 7.2) τεσ ἡ »γἐν() 7 ἡ Τώ " προιλαιιον 

“ὲ ὀὐῳ ἔσω ἡ ἤςω.οἱ δὲ Ἀν πρὸ οὗ οὑτωσ' ἴω ἔσω δία ἀχρνουφὰ 

μκαϑ ἢ μιομ. ἦσο. ὺ προστορίοτεκον ἰ ἐσὺ, ,ηὸ ὑπαρλε' γἡ Ῥίστον ἃ τῶ 

ὟΝ “λιον κακῷ ἄσω. οὐκαλῶς δ δὲ, ηὸ ἮΣ κε πρό σώωτον "ποιθυτικ 

προστοῦκ γικῦ, οὐπὸ 7.5) ΝΑ ὅ δὲ σὲ ψιλῇ χῶτ οὐλλοῖ ̓ δασέος 

ὕηγϑυνοῦ θ "2ρφοτοῦ. 

ἕσον αἀμφω δὲνεοτέρω ἐ ἐφὸν,γὸ ὁ διῆκον ἐ ἐόν, κοὺ “πλεον κομὦ πῶ 

σ᾽ ἐσὸ 

Ες ναὶ ὸ “πέμπω σον ὁ μ᾽ ζ΄ ὃς. σῃ μείω συίε ηὸ θές. δύς σ. 

Ἐσείλθυσεν ἐκ τῶ σοί ΜΘ’, γον δὲ καὶ ἐπενεῶν έγετοε, καὶ ἐ “ 

“) ὶ ἀνθρώτσων ὧπὲ οἷ νεῶν, ὡς Δ᾽ ὠν ὧν ῥωμαϊκοῖ τ: ὀλίφιμϑῳ 

ποὺς τῶ ὁ ὑκουφό τρότοι ῃ! λοι ων πρὸς ΤΗΝ ᾧ ὡρμφτο 5 δὰ “σλείω 

ἜΣ μάζω μετέωρα δύ οἱ τοί ἐ πενεεγε ἐφ συο ικινοιγ τὰ δὲ ὧν “" 

ϑεώπωνἐφ' ἐν; " 5 τοιή οἷνον τὸς ἐλπίδεισ ἐσοί α δεν. 

ἔσαν τω οἱ ἔσαν κύρύκεφ" εἰμι "ὃ ἐποέρχυ ὁ χα ὀν,ἔμιε μ᾽ 

ἔχε ϊσον. ι 

ἔσεαι ἐΐε κοῦ 7 ἐσετρριτρί ον προσώπου οἰππτοξολῇ γον Ὁ μετ 



ρδρν εἰς δυύτέρον κα" ναοὶ δὲ ἐκ δ ἐσ. ̓σἷ δύο λύσει 

ἰωνικῇ ον Ἴ εἰς ξ (Δ δὶ σευυοιεφέσέν ον, ἜΑ οὐ “ροςγέχρα μ 

μέν ἐς τὴν οἵ 7 δι ῴθογγον ἐσεα. 

ἔσενα, ἐκ τοῦ σώ γὸ ρββὼ  γέν0} σῷ σέω πρεραγωγδ, "ἡ σλωνασμιῷ 

ἢοῦ ὕ σύνω, Ὁ (Θ΄ ἔσενσοι οἰ ΤΌ βο ΔΙ γύ σ᾽ ἀσφυο. ὡς οἵ λλυνοί δὲ 

Ῥεκὲσ οἱ μέσευοι βαλὼν, ὁ “σαϑιτικοσ' ἐνεςῶς σεύο σωύογΐ. 

ἔϑω,παρὰ ηὁ ἐ εἷδο ἐςδς .ὡσ διξφωμειβαςος ἐ γέρω, ἐγερηδφ'θι 

υς ἐἰσπὸ Ἰοῦ ριβκεὸς κειικοίϑῶ «κοὰ ἐγερπτὸς ἐγέρϑω. οὑχῶσ' 
νον 7 

ἐφῦςν 

ἔϑώ πθεριασύμδψον ἐπὶ δα ἢ ἐνδιζομονηρος ὁ τιδγοσο Λὴν 7 

σῃιμοιόνον"τος τὸ ζαϑέω. γένε τοῦ δὲ ἐκ. “τοῦ ἕω ηὐ ἐνδιυο! ὁ γον, '- 

οϑήσω ἡ (69: σὶσ' ἐΔ9 1! σφ! ἐν ἐκϑήσεσια᾽ φρο Ἵούσον: 

Ἐσίκαυωοξϑα ἐιατιουχαϑς, ἐσχεβερουλόν δ", οἰσαο γχυὺ σκυω 

ἊΣ τοῦ» οὐ“αὸ ἰεἰύϑω ὃ σῃμαΐν 4 ηὐ κρυύΠωνπλεοναημῷ 12 
σ ̓ εἰκρολᾷ χουϑ΄. 

ἐσίο δυονη, σιει δγο ηἁ σγάσ-ίεο ραίζω, σκίδνη μι: σείλναβ 

ἐσηειδὲ ρέ μιν ἐσπεί δὲν αν στο. 

Ἑσκοροδγημίνθ᾽ παρ ρο ξύν κὐϑινος, (οὐ στὸ δ δῇ σίκοροοδῶν ““Μετο 

Φορα, δὲ, εἰπσὺ τῶν οἱ Λειςτρυύνων “Ῥὴ δ(α; "τὴν νόσον χϑίοτ' 

μένων σίκόροδι. δ᾽᾿4 τι 

Ἐασευ θη δώ". πεπευκνοομδῥοσιοἐηβ καποικ ρουστν σοι θεῖν 

“τὴν κρόκην μοὶ ἰασοίϑε τὶ ἑασουτού λα ἰφθειρὲ τοὶ οἰ κέ κ- 

Ἐσετοι. ἐω ἴσῳ ρῦ ἔσσω: “ποιηπηίον. ζοσομιαρ ἐ ἀσέ το "πῶ ἐσ! ΤΟΙ 

οδιορικῶς: Οἱ “ν» δωριεσὀκρολον πορέντες ηοῦ δὲν ,πλεοραζεσι 

ηδ ἢ κνὴ πσεριασώσιν' εἷον "λίυσεῆ τοί!" ἐῥοι σξλτοα, ἐσεγτοῦε 0 οὗ οἱ ἐσεῦ 

τοῦ ὦ ρκιον" 

ἕω, ἕ ἐασυμᾶψος δὐ 7 “2 ἐφοριμεῖτοια ἐἐιθυμέϊ: φία μαλᾶ 

ποιθυ μὲς ἐπέανὕ). ἐκ οὗ σώ ὀόρμω, ἘΚ  Τῖν 2, σύω. σύσω: 
σύσυκα: σέσυβ, σέσῦ. Δὸν ἐπῥθέσει, ἰωυῖ, ἿΣ ὅ ̓  τὸ ἐασσυμδρ 0" 

Ἔσοαν,ἰ ςήσοιν ὁ ζ΄ δεύτερος ΚΕ Ὥξ “σὴν ἄσοιν: 
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ἕσέσου, "τοῦ Αϑδ, δὰ στούετοοι Ὗ ἐκ »γοῦ ἑσείκ 4 σον ὅξεχε συγ 
“4 πὐννὺ δὲ. “Ῥὺς ζσυζσικν ὕεσ' αλθ ὧν ψελοῦ τρρ: ἐπε, δὰ εὐἰπὸ 

Τῷ ἔσησοῖ ὅν. 

Ἐσχχύφονγ», ἔκ 72) 57. ηὃ ἐντοίξᾳ ππορίδο μα, γένε τοῦ» “7 λος: μοὶ 

ἐϊεγούτον ΞΈΧϑ,σγχύσω δέρας συζυγίας. “οὐ σγ λλζω,ηὸ 

)ἦ “τοι ὦ οὶ λοι “πο (κε Ῥὺ σηχώ. ον 7 σμμιαλνονηοσ ὐπυγαηά 

ἐφήχκον: ταρίθητίκς ἐνερῶς, σγχοίο 57 χώ δ. Τξγχοιό μεν, γ:. 

χὸ μεν ηὸ Ἢ ἼΝ Ῥ σληθυντηθζι, ὑβηχῦντοσσλιοναημῳ Τοῦ δι ὄξελό 
ον" ἡ σῆχυ οἰπὸ 13 εἤζῳ ἀφοῦ κοὐ σφε μή Δ, οζβω ἐσ7χά: 

πηχῶν 57 χοσιφοίχεῖον: 

ἔρηισοι {,οῦτο, δγ0 7] σεφυίεεμ ὁ ζ' αὐποβαλλάν ηδ οἷ ον ἰςὴ 

σοι σῆίσοι δι δυὰ ζυχ, Το τὥφαικειμένου δασείρο ϑίίου, ῦ  Θ  ψι- 

λ72. ἀὔγν ὁ μϑρ “Ὁ ἐκ πο ἐρόκω ὧν σὰς συν ε Τοῦτ" ὁ δὲ (, ἐ 

Ῥν ἐσθ ἐμρλότον: Ἢ προέρχεται γ᾽ οἰπτο στ 4 ἡδ Ὁ. 

Ἑσηκώς, ἑξήκω ἑξήϑως ἐςήχα Ἡφήκα ἑςμκῶσ, ἀποβολῇ χοῦ νὰ ἐ- 

σπῶς, οἱ ὃ ἐδ ἐκ σα 

Ἔσωρῖκεν οὐ Πρκῶς κλίνετον ὡσ' ηὁ πρδροιν ὦ “πέητα ρώνηνιοι νὴ ἐνο 

λἀλώ,ἐψώλληκα: 

Ἐσφηκώμιν σι γμθρον γέ 70 "τ στην! οὗ κοι τοὶ ηὃ μυέσον εἰ - 

σὶν ἐσρφέγίϑροι. “μῇ Δ ἑσφὴν (Δομαρος χευσῷ τὸ κοὼ οὐἐργύρῳ 
ἐσφύκων το" 

ἔσφαξαν, ἐκ τοῦ ν φῶ »χϑνν δῊ μουήνονηος ηὸ Φονω εγ νότου φά 
ζω, οὐσ βώ, βάφω: πρὶ “λιον κομῷ 16 σ' “ισραφω,σρείξω. 

ἐετιόωντω, ἐλφόῳ ἐρευτιῶ ἐφρυτιῶντοι: " ἐρρι τιδωνπος: : δ΄ 

μουν 4 ἴόρκηον ὀντοῦ (δ πεσλοίννμδον,θν παρα πὸ ἔλατο μέρη 

διαπρίβομτο "ἢ ἔλατι ὠνχας Δί μνη μεπὶ ἰφθμόν. ἊΠ Ἴτολλοι 

ὧν οἱ ϑροίνεισ συ δ᾽ μόληπῳο, ορουτουσειμέμων ὧν οὐ τῇ λουσοῖ 

μϑιροι,οπσεϑοινον στρ ἐλάτῳ Λουπρῷ υσοίμδῳοι ἐὺ φὶ 
ποσειδιγος θυτοτρὸς ἐλεετιώτιδος ἐμτες ἐκεγκοαγῴκησε, ἡρδει- 

δάδνος οὐ Τῇ χουσρίμδρ 



.- 
΄ 

ἐσσὶ »ποιντικὸν μϑῳ Ἢ ὝΣ εἰσ' λογοχραύίον οὐ γεήσίμκον, ποι ' 

εὐτοῦι δὲ δ1Ἰωσ. ὅδε ξεμαίω δωλουν ὑπαρξιν ἐξ οὐ κατα “πρὶ βου 

πύτϑν Ἰροπτῇ »ὕτέλυσ εἰς Μὲ (γένεται ἐμὶ ηὁ ὑποίρχοὸ Ὁ ρος 

λαβὸν ὸτ, γένεται εἰ μὲ. "δύ ποῤρχυνἐκ τουσζου χοῦ ἐμ Ἶ σον 

ἼΗ τῆσ᾽ μὶ "εἰσ σ᾽ τῷ λώγῳ ὟΝ εἰσ' αἱ ἐνεσώ τῶν γένετ 

ΩΣ διρύτερο (δὶ ἐς «τοὺ ἐπε} οὐδέποτε θη μα μονοσύλλαβο(α 

συφέλλετοιι χυρὶς τῶ ϑὲσ' '"δὸσ. ἐσ. οἰνοί γκῳ ἐξετοιϑήνο ηὸ ὧν 
“ὃ δηλοῖ ὃ ὁ ὑπο ρχήσιμοῦ, γοοί δα μακρὸς φύσό ἢ ϑέσει,ὐλ-- 

λιί φύσε! μμευκρον, οὐκ ὅ51 γοτάϑαν, Υ̓ν ηὸ ᾧ εἰν αὶ Ῥασση συτο, 

σύρυς μεπὶ 4 τῷ ἐς δῦ τὲ ΧΙ ἔφη ηδἢ Τ᾿ προσλίῃ δ, γϑοήσα 

θέλοι τοῦ τοπρολεατολοφν δευτέρον προ ̓συτον διλὴ τοῦ 
δ μι δανλοὶ ηὃ ἰργοβοώς ηὸ Ὑ| σ΄, πτόϑεν εἰσ εἰγόρων' οἰνοίγχῳ ᾿ 

οὖν ἐπεὶ ου ̓ ϑώνε) φΦύσειἐκταϑθῆναν ἌΜΩ κἀν γοῦν ϑέσει μας 

ρὸν, "οὰ ηοἴνιω δγαλσίοαξομδβου χοῦ σ' "γίνε οὐ ἐ ἐδσ 7 Ὲ: ὃν 

δέγρτε λέξιν ἐλέν οι εἰσ' διώεσύμφωνα καυτρρληγᾳ δϑεὶ, ηὸ διυ;- 
ἐκφώνηον, πλίουοίξῳ 1, κρὺ γένει) ὁ ἐοσέεμοὺ οὗτως οἰ γουσλη- 

ροῦ τοίᾳ ηὃ Δεινὸν δγοὶ Φὶ ΟΣ ἐκπέσεως, ὕ: ὃ μονῆρες ἡ ἐδπ 

μουούδεν ὴ τ Ἢ διυτες προσώτσῶν οἹ τ λήγφ “δγὺ ἐσὲ ἐφιλκυοτ 

γσο τὶ τὸ γ᾽ εἶνε οὡς ἡὐ χίθασι ποὺ σ᾽ οἷο δ. πουὐ τοῦ δ μοι 

Ἑςὸν δεύτερον δικον. ιὁξύνετονμϑρ οἰκολυίϑως τῷ εἰμί. ἐσέ! ἼΣ 

»ἴσέξῆσι ὧς Ὃν Ῥίγου ἤξ'σληθυντίδζ, ἐκ ηὃς ῳ τῇ “πὸ ρυέ 

Ληδί σῇ: γορτικών “Ζέ μοὺς οἴλχως αὐ ποι τεκῶς, { ἀφορμῆς 

ἐσὲ (ἃ δὶ πο ἐσμεν, Δ έξις καινὸν υἐσὲν. ἦγ νρὺ ηὸ ταν ἤν 

ὑπσαρχεταν μεέτοὶ χρῷ σ: σξὲν εὐτῷ, ἀδελφὼ την ἤσουν οὐδῳλ 

οὶ ὑπαθ λον: 

Ἐςφῶν καὶ ἐΐε. τῶ ἐφξωσοιν συγκέχκ"ἥϊα ἢ ἐκ σῷ ἔσωθίγον ἑνίκου ὃ γί 
λέ προρληᾳ τῷ Ἂ 

ἔσω. κανόνι σον εἰ μὲ ηὸ υἰποίρχυ κυ ὁ π χὸν [ὦ εὲ μρτοχ᾽ ἂς ἵν 
Το! (Δ ὁ προρτοιοτης ἔβε:ηὸ τ΄ ἔχω. τοὺ προσθάίεμ τῶ δ᾽ σ- ἄξω. Ὗ 

ἐσωσοῖν γὸ Ὅιτον "ἢ πσληϑυ! τελϑθλ οδϑὴν ἐσὼν γριά τοι,» 



ἊΣ 
ἔσέντον ἴω οὐ ἱππύρχων ΑΞ ἔσω. ὁ ΙΛᾺ ΑΓ πρώγος ἔσομαι ἰ- 

δΗ ἔσετον. οἱ δὲ δ ριεῖς ὃ ἔν“τοὶς ππαθη Τίκοις προστιϑι οσί ηδ τ νὴ 
περιασώ σί, λυ σῴτοίη ὑπο σελταν! ἔσετρον ἐἰσελτο: ὶ 

ἔσο τὸ ψεσιδῦσω. "ηὸ ϑέμια εἰμι οὖ Δ ἰσω ὁ τὸς ἥκαιο ̓ παϑη 

ΎΝ ΤΟΝ ἀμαν: ἡ ἔμην ἐωνεκῶς: ὺ δεύτερον ἐσὺ Ἡϑὰ 

δύπτλα σία σμιῷ το σ᾽ ἔο50.: 

ἔσβη. σβίω σβῶ ἐσβεσοινὸ δου τέρος ἴσβο δ ὁ ποϑετίκος, ἰσβεν" 

σβιν ἔσβη. 

ἔον ππτεραγώ γῆ οὕτω σίεξυωρῶτοιι τῷ τελνικῷ, εἰμι ηὐ πος 
᾿ς χω" Σ ἀχολύϑως ῥοπῇ Φιὶ μὲ εἰς οἵ τὸ βίον εἰσὶ. ἱκα τοῦ ηὸ τί- 

ϑήμι,τέϑαησι Δ τροπτί ἢ οἶδ ριεύν “τῶ σὲ εἰς εὐχέδνα τὴν ρον 
τὰ “τληθυντρὶ σεροί μιἡωσίν εὐπσυφύγῃ. ιἀσποβολῇ δὲ “τῶ ,. τ 
ΕΣ προϑήχῃ “Ζῶ σ᾽ ἐπὴν “νοι ο“στωσοῦν καὶ ἱ τό αλήγουσοι μι 

κυυϑὰ τοῦ ἣν εἰς Μὴ ἡὐὐϑοΝ α ϑελφ ὀναλήγεαϑο ον ὡ ὺ ἐνμκοὶ σι, 

διμῶ α τοῦ, δυϑἶθι οὐ ὐπὸ “τῷ (αὶ δευτέρου προσώτον ἀναὰν δ 

ϑοπτῇ “τῶ Ρ᾽ σ' τείῤνη ̓  εἰπελθύσε μῳ ἐκείνε,ῥγενϑύσεν "1 τ᾿: 

ἐσκεδυκϑν κοινότερον σ᾿ πὸ τῷ ἴω ἰσω ἔσχω γίνεϑα: ὁρακλεΐ 

ὅτ ἄλλως σϑεθυωρεί ἐπῶν ἅτως, ὡασέρ Φιλώ ἐφ λδῦν' ἰφίλς 

ἐλ φ' "ἢ ἐπὶ ἄλλων ἐμίωσ: τω ὁνδ εὐν εἰ τοές τα δ ώριτικὰ: Ἰ; 

70 δέφησι “τέτρ'. "κα φανερ ὁ μη δγεὶ “τῷ ἔσίεω σδωρικὴ ὁή-- 

μάτ “υδῶ ριέων Ἂ τὸ εἰς Εἰ “φθογλ περαπουμᾶρα ὃ ον “ἰατροῖς 

πκῷ χθόνῳ, ἐξ: τρίτου προσώπον Ὁ] εἰφαΐρισίν τῷ Τεκῷε 
ρῦν τωψ,μιετοῦ ὁ προϑέσϑη τριῶν σοι χείων, δίον ἐφ λῳ, ἰφλέσκῳ, 

ἔνσει, ἐνόεσικεν. τῶ οι αὐ ηὸν ἀτὸ τοῦ προφρυμδν εἶ, ἔσκε Φησί, κ 

Φελὼμὐτ, ῶ Θία οοίχεῖα προιϑεῖς, ἤγουν ηὸ καὶ μρῶ ηὐ σ᾽, δε τὸ 
δῇ καὶ ὅ τω μϑὰ ὁ ̓  ἡ ραν λείδεισ. 

ἐσκεώς νὰ "δέφερ' φέρεσι “ὸ δὰ κυ ἔλεὰ, λε πισκνῦ “Τὼ “ΠῸ 

ρα ἰῇ ἴω ἀσκογῖσκεντο δὲ ἴον, εὐ πτο τῷ ἴω ὃ ὑπαρχο: ᾿ 

Ἑσαότα μοῦ ρί σικῦ χραιφομϑιρμον κοὺ ἑσεοτα, Σ περὶ οὐὐπτον κρὰ 

ὟΝ κι τον ηὺ ρωκλεῖ ἰδασ γ»άφᾳ εοὐσ' αὐ ̓ ὁμοφωνί γ᾿ ὀῥυμιώτ᾽ 

ΓΤ ΌΒΝΝ τήν» 



δυιωλωνθαν ἐν “πὸ! ουσὶ πρὸ ϑεμιοιγοοῦι κλίσεις. οἷ οΥ "πολλοίκις 

ἑνὸσ τὸν" Ἰννύν, ἐ ἐγεσῶτε σλ᾽ ρἰ σκονῆ, νος σέζῥημμι οΨ Φωνῃ 

μομ νοῦ μϑρδιθν, μὲ ἐν ΣΝ μαλλον εἰ "ἢ πνόᾶ μα διάφο 

Ρον εἰν οὐ τῳ" “οῦ γϑ0ν ΗΝ Ω δωσί -υϑμασι χεώμϑρου, εἰ 

οἷν ἐνεσώ τες, εὐ ῥδῳ ᾿ ψιλοῦτο, ὑθω: οιον ἴϑῶν ον 0 δ’ ἀλωήν. ἑῷ 

«γονοῖον, αὐ δο μένων δενοδρῶμ αὐϑω τὸ κύω, αὐϑω ἀῶ {δῶ ὸ Ἵ 

ἐλϑήω.δωστυυομδρτ δὲς ἐνεσὼς εἶν γόοιο "ο ϑ «ζω δι ζω, Σ σοι ΐ 
σεν ηὗ οὐ Φλνιου»κρ Ἰκῶ. ἀχιδὲριγδτημι, κα οὕτω δϑὸ τ ἐπ 

γος ἤρλλοι ἐνεσώ σὰς δὺ ρυντρῦν ἐνοσ σὲ οὐ 94σ ἢ ἐνεσώντος πε ῳ ἢ 

{νείμδροι πολλοὶ ὡς, 1 πὶ 72 φιλῶ, Δ γυϑώ ἃ ᾧ ἔς μδὲ τος 

φακείρϑψος ὁλόκλη ροσ' πεφίλοίκα, γετηϑηίκ ον 1 φησὶ μοῖρ ὃς 

μυροσ' χει ϑν ἐωϑέν ἐΦ' ὑτέρων θημοίωνυς ὁτεῖκ τῶ τύτύ 

λθκα, τιτύχιαλί δεοὶ πρύσίον τοτυλρῶν: τέταργε δλέφεσιπτο 

ῥακείμϑμος 75) φιλω, πεφιλφα! ρος ὃν δμηρος ἔγραψε ἢ να 

κύων κοωυτο τεθνφώ των ἐκ Ὡν τύθμφα. παρακει μϑιύνι πέ με: 

ππεραικεί κω οσ ἐΐς “τῷ ππρί λα, ἢ πες Ἄκου γέχα ῬὺΣ οὔ 

προσ οἰκολοιϑέαι ηὸ, ἑφεο τὴν ἀἰσκο. , οἰσπτὸ Φὰ ς ἕστως φησὶ Μά: 

"το χϑ, τοῦ σῷ θήμια γον: πρλλαίοισ δέφησι εἰ πο λλείἤουσι κρῖ 
είωταν σῦοι Φοραν πο ροίκει μένων. ὑκ σοῦ ς εἰσ ηὸ θζ: ηδ γοῦν «- 

ΕΥΥ" « φοῦοζ λέλϑυσίν, ἐφοῦ λιξηοῃ ἑσιως σοῦ λέφυ σι με-- 

τοί ἡ ὡσίς ὅξην “χοῦ τ εἰς σα ἰωνεκῶσ, ποῦ ἢ ̓ εἰς “οτος ἐ δὲ οὸ 

ἐφοίο ἑσυὼς εέρε τουρσὰ δοσκώς, ἐκ ποῦ ρακεὶ μενῦ' ἣν " δέδοικα. “ὅ 

σῷ δὲ καὶ ρερεεὼς καὶ μεμαώς Ὕ ἡγιῶσ, Δὼ οὐλλοιιέῳ ἡου τοῖς 

δὲ οοὐ ηὸς ἐρᾷ ἐκ λείδως "ἡ ηὃ πσεποι θα διασειφῶν, ΣΝ ἐν " Ἷ; 

ἑξησ πουκᾶται “ποθ ὁμήρῳ, λίγφι 07) πὸ ὑποτον χιίοὶ ὦ μὴ αἱ 

ΜΕ χα εἰς ὧν ὁ ξυύγονοι οἱ οεον τύχυ τύχων, ὕρω δύ ρων, ὅ μοι ὡρᾷ 

γγο! σ' περιασωμϑβοι δ΄ ὀρισχκοῖ δ΄ ἰκατοὶ "δ πωραίι εἶμδῳ ον κλὶ 

μέ τοίαν οἱ ον τυτύλρκοι, δ ρικα ἐξ ὦ ων μέγ ρυβ τιτυχκὼς ἐδρυ- 

κωσιοὐκοῦν μρὰ ον ποόθω «ποαθοῶν κέ γησίσ ὁμοία" τειαρέθητ 

κα, σὲ πο ϑυχοσιθηλυίκον ποποαθηϊ αι ασὺ ρδὲλε ληκηκῶς, 

9 Ἂ 
δ 



ός 
λέ νἀ κύνιν θωίωᾳ, γεγεϑωεὶ ἐώνικῃ συγικουτῇ "οὕτω μὴ ἴω 
“ποϑηκωὼς, πε πο ϑώςοοῦ ϑήλυχκον πσεπατεθυα: δῇ μείωσσίε δέμτ᾽ 

προφρυρδροι σε φωνῇ μόνψ νὰ μὴ ἔνχραιφϑ. δδωλοι παρα, 
κεύμϑμον φωνούμϑινον μϑῷ οκολουϑέᾳ ἰκλίσεως κοὺ γουσελμὸ 

γϑ, Μὴ ,γραφο μεν} ως ἀ οι χθηςσὸν δαᾳλαδὰ ἡ οἰνέξοι σον αἷσ' ἡ 

»ρακλέδαν Φησί - 

ἐτελέίεγο τὸ τελώ, τελείω. ὡς κιχῷ κιχείω. ψφικώ, γικείω" οἰἽ 

δες τῇ «οτὸ ὃ μέλλοντ᾽ φράσω, ορασεΐω. ήω, ὀψείω: τελείοᾷ, 

ὀχελ4ο μλ ἐχελείσ ἐτελείς ἐκ χοὲ τελέξηο πρλεονα σμῷ 5: 

Ἐτιτύφφν. διῷ πνώσικην.5 1! οἱ Ἰαονδα! τίυὺ τῷ πὸ ξ ε' δφῷ 

᾿ϑυήτον ἔν μδρ πρώτῳ πρισωπῷ, δυο Ἰγτ Δα προσρερυσίν. 

οἵ ΟΥ̓ εἀτοτύφν, ἐχεσύφεω. μ ) ἐπυτρεήκεοι, Γν β αἰτοβληθένηοσ. 

ἐπε;δῳ ηὸ οἱ οἰπσορ λητείεόν 582 “τῷ ν᾽ οἷον ξερξίω, ξ(ρξεαυτὸ 

δ μοῦσοι͵ μοῦεοιν. «δι τυψα,  τυζαν πὸ ἰελίσεων ἔ ἐλουσῥηὸ γ΄. 

ἐν δὲ τῳ! Ῥίτῳ προσ πῷ;, εἰς διύο τε δυο υουσίν'οίον ἐπτυτύ- 
ὯΝ ἰχετύφεε' ,δϑος Τὸ δὲ ὡμὴ “τ πρώφου προσώπου δγαιλύ ουσίν οἱ 

των θν" τίω ἐ Ἰ δ φϑοίτον εἰσ ὃ κοὸ ἐς, ὧδ δὲ πῶ Ῥίπου προσώπου 
πολιν “ποιοῦσέ πίω δεοζλυσίν εἰς διυΐο τε κού στῇ Τὸ δδυτέρου 

προσώπου εἰσ εἰς ΛΑ ὑϑντος ἐπεηδα ηὃ εἴ δ χα ραίο τη σηκὸν ὅν: 

75) πρώγυ προσωτρυ οἱ ἴορ ἀτυψαυὺὸς δὲς 3 . 7) Ῥίρυ προσῶτρν 

“8: “αιρανοτηθ σπου εἰς δὲ. ηὐ Τίτον πρόστωτον ποέλιν “ποι ἡ σέ 
τίῳ Ζιοίλυσὲν εἰς δυο ἕε οἱ των". ἐπεδᾷ γννσία ὅ2}ν καὶ δγα -- 

; λυσίς ΦᾺ ὁ δεφϑοήου εἰς διψο ξέ  μϑΘΎΙ εἰ εἰς Ὲ μοῦ ε- (Δ ΟΥ̓» χοὶ 

διύοζέ αήρυ κο ῥὲ ἴμϑιρμοι τίω εἴ δύ ϑογγον εἰ εὐπσὺ τελεῖ "οἱ ον κση- 

λέω: “πηλέτιῤφει Ἃ4 οὖν εἰσ’ ἐκείν ο;, οἰγαιλυθϑν οι, ὀξὼν δὰ σέ 

οἰρκέν. εἰ σέον δὲ, ὅγ Ἰδῶ ὁ διαλυϑέντος ἰ [ωνικώς σιύυοερῦ  σίν αϑη- 

νοΐξοι. "οὐ ποι δ σίν εἰσ’ ΠἼ ὑπέπτο! ΗἸζ οἷ. λίγουτις ἐνπενποιήν ἰρὸ ὃ - 

ϑέν Τὸ ἰκεχόνεαι, ὀκεχήνη Λέγουσίν εἰθηναῦοι : κιρνοῦν τεσ η 

ς "σὲ ἐξ εἰς ἅ: ὡσ Αρισοφοίνησ. ἐκὲ χί νη προκιῦζ σῦμ 

αὐδὼ ΜΟΥ, ἐφν λεύχϑε δὲ ἡ "αὶ στίύυ οἱ! ρέ σίσ' κοὺὸ «ὐ Ὑω' τρίτῳ προ -' 
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σωππτῷ ΝΣ δύο ζε εἰσ ἡ, ἐπε δὰ ηὃ δι τέρον (οἷ γρί ηον “πρόσω 

τοῦ ΝῊ φρδῶν ἰσοσυλλαιξε αὐτῷ. οἷον εἀτυ δον. ἐτυπτεῖ- 

ὑπυ πεν" εἰ οὖν κὸ πρῶ δεῖνα σ φωνμένηοσ ἐκφέρεταζκα τα 
τίω Ἀϑγουσον ἐδέον εἰκελήνη ἐγ" "δῆ Ἀουδτι τοὺ δὴ 75) δες 

τύρου Ἡρὰ “ίρυ προσώπου δῖνος φωνήενηοσ' ΤΩΣ 

ἐτίθφ. "ὐπὸ σῶν Ἰέϑημι, ἐτήθην «ὃ πὰ ρα τουτί κοσ: κοὐ κατοὶ μα 

πρῶῃν πρόσωπον τοῦ πωώρατα τικου. , δεεὶ ηο ἥ λροζφετο, 

οὖσ᾽ ἀτὸ ηοῦ εἰς μ ἐμεσώυσ' : . τοῦ δ λώτερα, οὼ τρίτῳ δυοῖ; 

δφϑόγρυ, αὖσ' ἀπὸ ΔῊ περιασω μϑϑων. ἐοὐον ἐθ4ς. ἐγῃθ4. 

ἐφίφρ,ιἐφιφ ων ἀπὸ σὺ ψεθῶ Διφώ. 

Ἐπτύγ εἰπὸ δ ηοὗ 7δὐ χω ΚΙΊ ἐλλφμν τοῦ τ μοὺς ηὐκουκὸν νι ὐιομ 

᾿εἰλλοπροσκῦλον. εὸ πω κηκὸσ τε τέτυξο.. 

ἐντοίχεου "ωνικῶν κέκένητοῦ εἰπὸ Στοῦ τεῖλος. τεῖχι0.. ὁ: 

τεΐλι 0. ἄλλως μδρτοι “τὸ κοινὸν Θὐπότχία, ἰω ΖΕ 
ἐϑέν, δὐιϑένεις, βέλοσ, ὀξυρελησ' , οὕτω μοὶ ΤΕ} λοσ' Δτειχισ, 

οὗ καὶ αὐ τι Τικὴ δ τετλία, 

Ἐτετύκονη Τύχυ ὁ διόπερ θ᾽ δ," ἐπυλορ' ἀἕ, ἰπυχέμίω: δ 

Ὄξον ἴβ “σληθιω τὴ κι, ἐπύλονηο: δι κκατοῦ δὺ οὐδὲ του τ Ὕ 

“Ῥοττίῇ τὸ χ εἰς τ ἐχετύκον». 

ἔναϊον: ὕν οἰ σὴ ηὃ δ᾽ μοῦνον ηὸ ἐἐρίσκω. Ῥυηου ὃ μίδο;,ς δέ - 

φοξι εἰ θοὸς σον ὁ διαύπιοος οἰόρισος ἤδονομοὺ κα τοὶ δυαίὦἢ 

λιυσίν τῷ ἡ εἰσ τ καὶ Α' οἴαα δον κἐθν “σλιονοεσεῷ σῶα, δἰ δον. ὁὃ-- 

ἀεσεσ. Μαδεῖ τῇ παρα οὐ ἢ εἶδον δ πρώ ασ' αἰοθέςῦς ἀδονοϊέδες.εἷ- 

δὲν. οἷον μἰδοδίκηοι μῦϑυσ' οὐσσπ μῶν «τῷ ἢ ὧδε προσ λϑν καὶ ᾿ Ὁ 

δ φϑογσῶ γέμετου Καδεβ 

ἕυμελίω. αἰ μελίας εὐ μελίσ' αὐ μελίτω: ὡσ' βάδεω. (Δ συῇιο 
πῇοὐμελί Ο)" σ΄ αἰνείεω. αὐνείω. Ἂ ἀσέέω εἰ σέοο. .γραφέταν "ρὰ 

ἔν δὺ οἴ λυσίν Φὶ Ὗ] φφϑύιτου ἐς ἔ ἃ ὑ. 

Ἐνολβέων δή! μουν ηὸ λόφων Ησίσδοσ, Ὗ ογβέων δίξεον σχῦλι 

ὃν ζμριγϑ  τῇο; σλόϑων δὶ ὁ χβτιὸ χα δὲ καὶ δοφὴ λίγί)σλεο- 
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ναημῷ Τῶϑ' ὄχθον λέγετον δ κό τοσ'. ̓Μοχθίωμ: ὃ δ καλῶς ἐχων 

“χοῦ κόρου. »ὐ τειν, δ Με ἐκονπνοικοῦς ἢ ἡ  εἔλρθος λέγεται ἡλυ -- 

55' "δὐαυλθεων δὲ ἡδωνοιν Τίον Ἢ χαρά. "οὐ πῖον οὕχως ἔχων "ὦ 

λρήφων. κοῦ πρλήϑω ὸ “ΤΟ καρισοῦ Διοιλθέ σε φον . πὰ ραγυύη 
ὡὶ ηὃν καϑορὸν καιρὸν τοῦ ἄκρος: ξΐ 

Ευταλί οτονγμεαλώς ἐροΐσηζον κοὺ δγέριαονον . “πλί σε ϑο; ἐμ 
ηὃ ριεΐδων δυο βοάν . (Δ πλί γμο ,γὸ σης μα ΤῊΝ “ποσίν σὺ 

δ ἢ οϑ “ακοντ δοξδοον ἀμῳμπλιξ ἐληφότεπεοιβάδεν. 

Ευσέλμοιο ὀνομιο(βϑέγον εὐ ρέυσελμον. ἀρ ἐκ τῶ σιλ-τ 

λὶς.δν σή μιουέν 4 τίω (ιαϑέ 6]»αν,νὰ ὁ σόλλα, κ᾿ γϑοικη, συλλίδον. Δ 
ρὐ μα,σελλίζω κατοὶ ταρέραιφ γην"σέλλιαμο νὴ ς σίλμα σήγκο 

“πῇ "οὐ ὀὐμη “Τῷ δ εἰσιν ὡς χὐθα δυο λνμος, γένέ τοῦ δε λ-: 

μρν ἡ ἐών καϑέζο μοί" ἑαμμενξε μου μα ὑπλιομαημῷ τῷ χ, 

ἔλμμας προιϑύσεν" σον σ᾽ “σελ μαι δ οὗ μοὺρ σελλίον κὴ σῴλλιι" κὴ 
μεϑ τοῦ μυΐ (οθήν: σελμθ» ὁ δγος Λιΐσε!, ἐϑσελμι:. 

ἐὐσὸ ἀγεϑῦσ, ὡσ' τῶρα δ γὸ μοίδο, ἐσ δ, κοὐ ρθίϑω,ροιθυν: ὕχω “πὸ 

ρα ἡ ζω κα ὑππέρχο. ἐυονγὸ χα εἐγριϑῦν, βεδαμον: νὰ ἑσηραῦον υ 

παρ χᾷ! ὴ πρὶ ρὲ ἡ ω ἡ υφραόνο δ ἡ, ἡδομοω ἐπεΐμε πρῶ αν 

ἴα σοιστοδὲ Ηρώδιανος λεγά, 0572 πὸ ρα ηὸ ἕω γένε τῦζι ἰδσ ὁ οτος 

θές: ἡὐϑη κυκὸν ἐ ἐή. ἀφοῦ οὐ ϑεὺν δοτα θυ ἐρέων ἐἰεσὲ τον ἰὸς, 

πένεται ἐθφ, κρὰ Ῥοπτῇ τοῦ εἰσ'Ν, ἐύς. 

Ευσοο, πὸ Φ,λοτέσοιε απὸ ὁ τον! ὦ ὕῳ. λα μἝαάνέτονι κικὸ ὡοὶ οὐ 
θυ! συνί- β 

ἐνφρόνη ἡνυξ παρὰ γὸ ν᾽ Φρονεῖν ἡμᾶς ὧν οὐ τῇ: μὴ ὁ χχηαμόν, νὺξ 
Ἂ βελιὸ δρυσεῦτε οὐρα κου τῆς γήνετοῦι “Τῇ πραῆκωτων: 
᾿ πορρεὶ ηὸ δυφραόνᾷν ηὃ σώ μα δεοὶ Ξβὶ ἀνα-πουύσεωσ ἔξ: πὸ- 

ρώγν μον πορα η0 ὁ ὑῴ ρων: ΜΦρονοσ, δὐφ ρόνἷ- 

ἔνφρων πρροὲ "δ Φρῶ ηὃ προΐεμαα: »ζοι στο σὲ πωραὶ "ἢ προΐω 

ἐδ συ[κοπτην. ἂν» ) Ῥοπῇ σοῦ "αὶ εἰς φ, φρώ. ἐκσὶ πὄνηου “ἀκ 
ροὐγυγον, Φρὰ μι, "ϑὲν ηὸ στῇ ρίγ" δὰ 

μι 



ἕυκτυκοον γένετο μϑρ ἐκ τινχο. ἀπέβαλε δ οὐ τ δγοὶ ψῷω 

νίαν" ὠασυ (Δα κυ εῆς ἐκ τὰ καύϑῳ οὔσοι. μρὰ ἐπ τῶ σενϑω, κὁ . 

““ὐ ο7: ξεν ἐμαϑησίσ' οὕτω μρὰν ηὃ νἱυφοζζν ρυφοίζην αι μϑῳ: 

κοῦ ηὸ ὑτούλθν, ἐτυχρενκοὺ κ᾿ τέλνη δὲ ὦ μοίως, διὸ τέκτων οἰχε 
βιζλλονηο ηὃ ὦ εἰς 72) τούχω γϑυο μδρ ας 

ἕνα δον ἐ ἐκ ( ὑοἴδο γ ηὗ Θὐφραίνω γένε τοι" ϑώτερον οἰδριςοσ-- 

ΕΥ͂Σ "κοὴν κοί τοὶ δαί Αὐσεν ποῦ ἢ ἡ εἰς ξ Ὕ εξ. πἶν ἐτρίς ἐρυσογης πσλλιο- 

γκσμῷ, χῶν δαιδον . 

ἐφϑνηρ μερὶ πέμπω σώ. εἶχα ὁ ̓ πορακείμϑροσ, εἰ μιν" ἐ- 

μίω εἶν᾽». “οὐ ἐφεῖν“το» 

Ἐφείω.σιράλλω ἕω ηὃ πέμποι ὃν στ ϑέσεϊ ἐφεΐω 

Ἐφϑεσοιν, ἐκ γυ 9ὼ ηὐ Ῥέχυ “σλιονα σμῷ »ὕ φ' Φθώ κοθυλάαι 

δοπέρας ἢ "Ἢ “πῤιασωμλμωνεηούτον γον! φϑεω, φ9ὼ ὁ δ , 

φϑασω ὁ ̓οἰοθιοῦς ἔφϑασα, ἐ φϑοισοιν» ἡ ἐκ ου φϑάω, φϑώ. 'φθ5 

ΜΙ: "πα ροξγω γὸν, 0  δούτι ζ΄ ἔφϑην. ἐφϑήσείν: δι συςολι Ῥυ 
ἢ εἰς α ἀφϑοσοιν “Ἐκ οὐ φϑῆμι γὸ φθα μὴ φϑαδην δὐκ τι. 

Ἐφϑέωτο φϑέων πῇ αηὸ οι φϑήνω ἐγέ σὶ οἰηρρο λίωηου Υ΄ . 

«,ϑὲν νὺ μ φϑέσισ) φϑέσωο ω ̓ξφϑρεαι. ἐφϑέμω ηὸ Ῥίην"β 

Νονννζυ ἀφϑενηο: εὖ ἐφϑέαο. 

Ἑωμεὶσ.ς ἐχγὺ (μι, Ἴην: ἑεὶς: ἡ ἐνερ: 

Ἑωίφανεν. οἰ τὸ σον ἃ ἐω που δἠμιχόνομηος ηὁ καϑέζυ ῥιοῦ" «ζωὴ ὍὯο 

πῇ ἡ ἐζω. ἱζαάνω-νὺ ἍΙ ἐριζανω: 

ἔφλαδον, δή μοόνά ηὸ ἐέαθην οἰπὸ ρῦ θλῶνφ Χώ. παροίγωγὴν, 

φλαζω ὁ Ὁ δούτερον ζι" ἐφλαϑο' 

ἔφϑη: ἰφθασων ἐκηοῦ φϑῷ φϑθῆμιὁ Λύτερος α οἰοριςῦς, ἔφθων. 

ἀφϑης: ἰἦφϑη, 

Ἐφοιξεν. ἐπυκνωθη: ἐφριξεῦ μα λῃ φϑησίρρογοσί γχείησι, φΦοί 

σον Υ̓Ψ ηὸ ὀρϑοῦ δε πυκνὼς . 

Ἐλϑόρφοι ἐγθαρω: (ὀχθαιρω ἠχθηρά; ̓αὐολεςς ἀθέρφαν ὴ ἤχθηρα" ἐ- 

θη β΄, ἐχθέραν τ". ἐλθέ ρον μενοι κῶς ἐχθήρφα» 
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Ε1, ΡΥ ΤΥ “πῶ ρος ηὗ ἔπῶ ηὸ Νγδ ἔψω: ἐψιάω, ἐψιῶνς, 

ψδμο ὑψικαῶ", Ἐπ 

Ἐψμόωνγουὐ μαίω, ἐψιὦ ω λέγω «τὸ σοῦ ἐπῷ μων ἐψιῶνγο καὶ 

πλεονώημκῷ ρῦ Ἢ ἐψι0 γον; ᾿ 

Ἐψίω,οἰτὸ γὺυ ἔπω ἀμωϊηίω: 

ἐφ βοοῖοι ον χελοῦ σὰς πὸ πῶ μάἀνεῳγγυοἰτω.ὁ πατέρα τουτικ ότι ᾧῷ 

23. ὁ ἰὰ ΚΝ ᾧπεφ ρισ' ᾧ γε: δι πλζοναημῳ Ἐν ̓ ῳγο: 
Ἑῳκά4 ἐκου 7 ἐϊΐεω ηο σῃ μοιέν οΥῊς ηὃ ὁ μοιῶ ,ὃ μίσυσ' “πρὶ ρα -- 

κείμϑψον, ἄκα. κα τοῦ δαί Λυσίν, ἐἴκαν κατο δὲ ἐπίνϑεσίν Ὃν 

δ, ἔοικα, πὐξὴν ἄκων μιέσος ποὸροικείμϑῳ Θ᾽,λό γῳ πὸ ῥα λη 

γούσησ, οι, ἰκαυὺ ΠΝ ίἐ ἐὰν ὕύρεθν ἀνσυσυγλοίβῳ μέλλοντι, ̓  μὸ 

νον ἢ μετο τὸ ἥ ,Ῥυσεταν εἰς ὃ τῷ! μέσῳ παρακήρϑῥῳ, δι 
δ προρχράφετοι. «οἷον »λέο, λεξω, Λέλορι “λέκω "λέξω. 

πέπλοι κ"λείξω. λείψοο Αἔλοιβα: ὅτως οὖν ἐϊκο. όξω; οἱ ἊΣ 
"δὲ πλοονασμῷ “τῷ ἕ, ἔοικ ο ὑπῤσωυτέλικος ὠφάλεν εἰ- 

νυ ἠουκήμ, δλα ποῖ ᾿ "οὁ Φὶ οἱ 1 δυφϑόγγδ, οἰγλϊεένεηο ὑπ ρι τ 

βαημοσ “7Τῶ λθόνου: ἥ μὸν πρῶτε συλλαβὴ σευνεςοίλι: κἡὶ δὲ δίξυ 

τίρα, ὀβετϑη: νοῦ γέγονεν ἐῳκῴ 9) ἢ εἰσ ἡ ξ συσοι Ἄκνηος; Ὁ 

2) 5 εἰς ὦ ἰκτωϑέμτος οὶ τῶ, ́ υὑπολραφέρτοσιοῦτωσ δᾺ χὸ 

ἐωργᾷ “δι ηὃ ἐω πεν σωϑὲν οὖν γένετο ῃ ον ξηισισιἐπεηδε ἡ - 

γΐμα ὁ ̓ παραἰνείμϑρ Θ᾽ οἱ οὐνσὺ Φωρνήενσθό ἀρχάτοι. (ἀπὸ τοῦ 

αὐγοῦ φωνή» ϑύλῴ ἀρ χιϑα μοὸ ὁ ὑσπῤσεοτύλι κΘ’οἱ - 

ον νἔγω: χα’ ἐχν, ἐλύϑω. ἐλιληκα  λ κν ὁ ὀρύστω. ὥρυχε: ω 

ρύχαν' ὕτωσ Δίοικα ἰωκῳν. τὸ ϑἑώρταζον. δυοῦ ηοῦ ηο γρεεὶ τ- 

σώ δὲν τω ο(ὦ ξη σὴν, ἐπε1δὰ εἰσὶ τινα ὁ μιαι τοῦ τί “ τῶ ἐνεςῶ - 
τος ρχὸν φυλοζῆονται, ΓΕ δ) 772) ποῦ ρα τοιοῦ. οἷον Μερ- 

γετώ, δὐνρηυ “ναρέςῶ, δὐμρέσοιι. ΓΟ; ἐν ἑορτοέζω, ἑώρταζον: 

ἐῴμι ἰάω, ἐμ. ἐάων, ἐών. ἐκώονηος, ἐφνσος' ἐάοι μι,,ἡ ἐῴ μι: 
“:." 

Εων μη ) δοῦτωσ οἰτοεϑὸςπῦ ἐὼν. ἐνεςωῶσ ΔΑ “πρερικτουτίκος' ξω γὐ 
« 

ἑπαργυ, ἐωνιηὸ δὲ ἐὼν γοὔ ὧν ἐντελέςσερον ΓξΊν: 
Ϊ ἐ 11 



ἑώρων εὐτὸ τῷ ὁρῶ" ὁ ποὸρατουτκ θ᾽ ρων" Δ “πλεοναημῷ 12 
ξ, ἑώρωνιφι δασεῖα Φυλοῆομθμη. ̓ ὠσουύχως "ἱ οἱ πὸ “τῷ οἱ -- 

νογοῶ, οὖν λόον). "οὖ τλεονααιῳ οῦ ξ ἴωνο χόοιιυ. "ἢ οἱ πὸ ἡοῦ 

φυὼ νων οὔ μοι: ᾧνημιαι ἐῴνημα: δὰ ἐφνημδῥος:. 

ἕωσω ὥϑω βαρύ νον ὠσῶ: ὥσοι.ὥσε: οι ἑωσεν: 

ἔων ἤγϑυω ὑποίρχον, κοι ΐα μ δοκῶ οὐηὸ ηοῦ ἦον δυτί ρα ΩΣ 2 

νίὉ ,δγο μ᾽ ἀναλόγω: ὀξυγρνεῶ ἡ ρακλείδαν )τὄφαλογων ὁ 5553 

ξυγεῶν αὐηαφησὶ Ὗ μα ρ Τὴ δε λογέζομδρον οὐὐ ηὸ οὐ μέηο 

χὴν δώυτέρῦ οἐορί. τή ἀρ ϑέμαιγον »ῦ ἴω θυ νου, ἰλλοι ς ἐξ, 

σπῤοιαστωμδμν Ῥῦ ὦ ὀίω ὑπνέρλο. {7} δὲ λὲγά σρρουϊρῶσ, ὄν 
ὕ 7; ἐγώγε εἴνοι κν ̓κατοῤδγκαί ζω δὴν οἱ ορδιίων ὑπέϊ, τοι σίν (δὶ 

ων εἶναι τί ἐὼν ΣΙ ὅδεμία Ὑ Φησί εἰς ὧν ηγόν σε 

Μεθ μετες Τείνε τον δυο χῶ τοῦτα γραίας τὸ δοκούντα ἂν 
οἵτεμοῖν 5 ΤΙ παθίσοι μὺτο χῇ εἰσ ὧν λήγϑυσοι ἰκαϑαρὸν ὀξύστονον, 
ἢ ἐ ᾿ ἐχφ ποῦ ραιλῆϊοψ,δίον᾿ “πων. ἐκιῶν: ἰὠννἐπσέ γά ὥςτε οἱ ἐ μένον : 

ἡ μων ροιωγὶ “πίω ἐ ἐών. ἰὼν »λεϑυσι" μὲ μφετοι σὲ κρὸ ηὸν σἰσὸ 

γιοῦ Διονύσιον εἰσσὸ ντοῦ δορ λέχτῳ ἀτϑ7σ᾽ πύποβῶδι οσοί ἤγλε 

ογεῖ 4 ̓ " τἰκαπερχς, ὧν 581 νὴ τὸ ἐωνολόφ "τὰ ηὐ ἐών ἀεὶ δᾷ 

Φησί ἐκεῖνος ηὸ ἔργῶν ἐν ργωνη οὗ ηὃ ἔλπρν ἐέλητον νὴ ηὐἔφπε, 

ἂν Τ) “2 ὦσι: 

Ἑώνολοφ κανόνι δον εὐνο λοίονοι νολρφὶ “δ ἡ μηδ χῇ δ οἰνολρές- 

ὧν,  οἰνολοῳν. "τ οἰνολος ον ηος,ο͵ 0 λοόνπτοσια δεῖς, ὠμο- 

θέον, ὠνο χόουν. ὠνολόές, «εὐ σ' ηὸ τί ἣον μὐνολοφ' “ποῦ πρλέον σ᾿ 

μῷ σῶτ βωνοχοφ' 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ .Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. ν 

αν μἐνεμὴ ηὸν σροι]οῦς πρόοντορ;Ο μηροι ὥρσε δέ 
ζ πιφαίω ὁ ἄνεμον ὡασερ ποι ριὶ ̓ αίτω ἐνῶ τίς 

ταν, ὅ τὼς (ἃ πο ρα ηὃ ζω η ανίζω “γένετο εἰίω. "ὸ 

μετὸὶ σῷ ζὰ μορίγ, ζαίμ γ δὲ τέλφον ϑαῖνα «ὠς 
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πε τῆνα ζαίῳ » ζαίώον κλίνετον ἀγλαὰ κατῖκθλι Μ᾽ 

᾿Ζαϑέώυ, εἴταν θέαν ἐμ 26] βαιυ ετιρήν “ποὺ “τυ λλης ϑέασ ἰξία 

“Ζαβθω ζο ἐ ον μι λωνέ ἰμυρέως βασοινίζω, παρὰ "ὃ ζῶ « «22 10ῷ " 

σηκογιθι ηὃ Ῥιωυὴ Φορου δ. 'ζαιπρδύωϑεν Ο ζυῬειον κὶ τῷ δ - 

λων διημωππθίον, 11: ὩΣ ἐδοημδύοντο οἱ δᾷ λοι νὔϑα ηὐ διϑν 
τὸ δουχεθόφν.ν “κοῦ ηὸ τρέν ηὸ φορειῶν ζητρεῖον. ̓προπτί στρ δὲ εἰσ' 

Φ΄ καὶ τῆς εἰς κ ἢ πρὶ ρὲ υὸ ζ καὶ ηὐ πρόν, ζω τρθο ον 
ζιεβερον τροπῇ “οὐ εἰ εἰς "ἤ- 

Ζαπριφίων τον εὐπραφών, πὸ ρεὶ τὸ ζΣ καὶ πὸ “ρίφω 
ζω θς φίσ. 

Ζαφλεεί ὅδ οἴ τοῖν κρὼ μετ νωσ' σεφ λεγμδψοι" . ) καμπρὸς ἐκ 

“7 ζεὲ Δ τῷ φλίγω: 

Ζευζφελοι σηνμοιν ηὃμ ἶριν ὀυξυρϑρον, πα ρὰ ηὸ ζ νὴ τὸ ἐφίᾳ 

ὌΡΗ τὸ αὐ ξω" ἢ ὠφελῶ. "βα ριώ τοι δι τὸξεεφελοσ τῷ συ! οὐχῳ 

λύτῳ τοὶ εἰς ὃς Λάτοντῷ συγκείμϑια πο ρὰ ΧΟ. προηπερυϑν 

γὲ ΤΟ: οἷον ζ΄ σλουηοτ: ζει 9106. ζείκογσ' (κύει ροσ. οὕ τως βϑΑ “7 

ζαφελοσ, ζαφέλουυκ δὲ ῥαφε λώσ' ἐπίξῥημαι, “πίοι ασοὶ τοι" 

πελδὰ τοὶ δγ ἃ, “1 λῶσ ἐπιῤῥήλιοεποῦ, “σὰ ροιληγόρϑραι τῷ τς 

ἑϑληὸ "σλᾶςον (λλειῖ πσέρρασοξ ϑϑοφοοιον, δύ τὸ κῶς" πριν Λῶς. 

ἐπὶ μέλῶς. οἷσ' κοὼ ηὃ φιιφελῶσ' σίμρεξε ρα με: πρός 4τον! ὡδσ' 

ἐπεγοσσλαςον. δγὰ ηὃ δἰπραπελέωσ: 

24 ΑΝ εἰσ ξὺν ὀνομάτων ὑπὲρ μίαν συλλαρίωῳ ὄνχων, μο-' 

νέρησ, δ 4ο  ζαδ΄. ὡσ' μονοσύλλοιβοσ πολλαῖσ δύθε ααδ' “ἀπὲ 

ραν τοῖς ποῦ λοον ο"ποικί λιλετκη- 6 Ὁ οὗ γένιχῇ δ) ὁ σ νοῦς 

ζω. κοὐ ζώψ. μρὼ ζοίς ποὺ ζη σ πο ρα Φερξκυδῳ. "νοὶ ὄοιωτὶ 

κώσ, φνρ. καὶ δοίν . πρὸ “τῷ Τὰ ὅϊ νοὺ αἰπια τροὶ σαρε τὸ 

Αυίεραίτει τῷ 5 συφιφσῇ μονοσύλλα β’ οὧν ζεὺν “σερίασὼ μέ 

νη κα τοὶ ἣν λὶς, Αῆν- μοὰ τοῦ Λοιποὺ “τοιοῦ το μονοσύλλαβα, 

Ζειδωρ Θ᾽, " τοῦ ὁ προσ ωίο σο φου κϑιύη: γοπῇ βοι ὠτιὰῳ 72) πὶ 

εἰς τίρ θιωὡς τίθφκα, καὶ οὐτήσω τε, “ “τί ραὶ ηὗ ζί4 

1 ἐπι: 



ὅςεἰοο οὐ καὶ κ ράσέ! ἡ δύο ξε, ζει 6(0’. 
δῷ λ ΄ ε τ Ζ ἤ Ψ " Ὁ 5,» τ» 

Ζητῶ καὶ ζητέυω, εἰς γὸ ἑηχεὺφ βίρηον. οὐ τῶ δι οἰτο βοῶ. ὀξοὺ ἀπὸ 

σοι "ὴ ) οἰγϑορντσοα οἰγϑρινωνδβοὺ ηὸ μη 72 Φόβον ἀκεύρίνε 

Ζώχᾳ φῶν τοῦ λαάμβανενπο οο ηὸ φω ἃ ηὐ εἰγρίνῳ . ὁ τοὶ » φῶντα 

οἰχρόω 5 
,( φ Π 

Ζωπύρησοία ἐκ μιετοροβ ρᾶὰς Τῷ πυρὸν ὧν ὡδὶ ὁφ ἀξῥω ςγοιὅ εἰ-- 

να φωνυμϑων: ' 

7Ζῆς (κ ανὸ γισον' ζάω ηὃ πνίω: οθῖι» καί εκτοςσὶν πο ἐὰ συᾺἋ 

λάβης γένετο" οἱονεὶ “ποῖγυ πνίω: χα ηροητῇ “47 ὦ εἰς ω 

μέωε, ζώ,ὺ διυτέρον, ζαφς, ΔᾺ λοιπὸν κοὐ τρί κράσίν δωρικίω 

Ἂν ᾷ καὶ ξ εἰς ἢ, ̓ νε Τοῦ, ζῃσ- 

Ζῳηνζαω, ζῶ «ὁζαίων ζῶν. οὐ ζάοντοσι γον! ζώμης: ζκοι μι 

ζῴμι-ὡτ βοῷμι. ων ἐπ ζῳν. "δ γ ΚΦ: κα οἱ ἀωνῶν ΦΙ Ῥιού- 

γι σ΄ ἀκτέκοῖς εἰωϑοσίν ἐ-πὸ τ ϑένου τῷ 5 αρίτῳ προστοππῷ τίω 

ἣν συλλάβην, ἊΝ μιετοέγᾷν οὐ κὰ ἐἰσηρορανη γένετο: κα τοὶ Μέ 

ποισλοαμιον Φὰ Μῇ, εἰσ' ἥν. καὶ κατοὶ ἐνίους, τῷ 5 φῷ “ρίτῳ προ- 

σώπῷ, οι ̓ ἀῆικοὶ προς τοϑέασι η ἢ, κοὺ γέντο ζῴη. "Τύθηο 

προφθήκψηον σ᾽ υδιύχερον γὴν ετούε"ηὸ δαύτερον δὲ Ῥύπον ὡς 

ηὸ σ᾽ ποίει ηὃ πρῴ ων. ἕτσέροι δὲ τω (ἱ εἰσ ἔν Ῥεπὸν τίσ, μοὶ 

Ων Ο εἰσ ᾧ ἐΐε τεΐνον τε γρίου σὶν οὐ Ῥ- 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Η ΣΤΟΙΧΕΙΌΥ. 

Ε δΉ μουνᾳ ηὐ εἶ σεν 2: Φὼ ηὐ λέγ: “παραΐγωγοις, 
Ἢ φημί. "ἀφαιρέσει ἡοῦ Φ΄, ἡμ ὁ οἰύρεςῦς διϑύστε -- 

ΓΡῚ ἦν: "δ, ἤ: ' 

Ηι ἐντὶ ηοὔ σηρυ διέ, γινώσκᾷν, 572 τοὶ εἰς αὶ λυν 

τὸ ἐπιῤῥηματο, ἐλ ιὸ ̓ ρορεύλρα μμμένοσ: 

τα ἐπρρνόμιν. ἀπὸ γῦ ἐω "ὁ Τρ ιϑο μου μέσοσ' πΝΡΚΙΣ 
κείῥδιμοσ, ἑἰρονυκοιν δγο νυ σε}} ὙΜΥΣ γον ΩΝ ῖ εἰς ἥ, μέ 
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νομῃ μοὶ »ὗ ἢ προς) εγρα μικέρδ' οἱ δὲ ἰωγες, γου λέεου σε μοὺ 
ἄλλωσ' 

α κοινότερον μϑὼ ὀπένν προῦγα ζόρισοσ ποῦ ἦον ὅξὴν ὠφίω 

νεἰεῶς, ον Αἰ γετορ"οῦ μύτο χυ ἀωνυστερι ἡ σ' "πολλὰ ἐροκ λείπ 

ἰ διησ' ὅαϑυ Λοτεῖ.; ἀσιὸ συσολῇ δύ ρωτρ Ἢ ἰαιο φοῦ καῦτος κροσίν 

᾿ ἡ δύχει σῶν "ὐπὸ κοιμὸμ καὶ τ τοτριμρδιῥον ὁ ἂΨ μιετοῦ Τὸ " ̓  "πολ 

μὰ λογϑηραπήσοις ἥροκ λιείδισ' ἰασοί ραξεριὺς γγσι αὐτοίτνα, 

ΠΕΡΙ δὰ διφλυ μένων γραφφὶ ἐν ε μύτππα ρῳχυρδρ, οὐ σ' εἰ - 

4 κω οὐ σοέχείων προζφεροντοοτοῖῖς Ἰμιογίλσαρ, οἷον, ̓  τὰ 

“πῶν κἶπσον 'λαξων »λοέβον οοὕχως ̓  μαρία ἰακοὺς ̓ δον εἰχῦ τε 

κοῦρος τα. ἐπεὶ Ἢ ἐὼν μεγο χα, ἀπὸ 72) ξ ἄρχιτον ἡ μοί ρτη Τοῦς 

δέφισιτὸ ἐ ἐο, εἰς ἃ περοιηου μδρορ ον ἀσίανηϊ : ἔα το Φωνῆς: 

μοΐδοι ἐ ὑλλενίζοντες δὲ ς [“}} κιλικίᾳ οὑτὼ προφφ ἔρον τοι τος ὙΡ 

οἷς ὧν λαγόύσοις ὀξυγννό μεγολάῖς δέον ἐπὶ τ φρο μάγων εἰς ὃν 

περαμοῦ ὅαρ ἐερευλυνόμδρον κατοῖ πρώτων πρό σοπσον, δον, ιος 

βῶν ἔλαβον φαλφν' ἐφαγον,νὸ χοὶ ὅμοιο» ̓ κὐτοὶ οἰπσυβοίλλον 

σορὸν Ἂ μετορτιϑέμτύς ηὃ πον ὃ,εἰσ᾽ βραλν οὗ - προφέρον-' 

τοϑὶ ἀπὸ τῷ λαρῶν κι Φαηφνν. ἰλαικου λέγοντες: ῶ ἐφφααι Ὗ 

Ῥίτα δὲ Ῥύτων -πληθιω αίκ ας, εἰσ εἷν λύγοντοῦ λέγουσιν: ὁ οὖν οἷ 

“πὸ τῆς ἐὼν Φιοὶ μέγοχρς οι λέλφν, ἀντ Τοῦ ϊ φοῦ οαἱμιορτοίνφ 

οὖν εἰ ἼΩΣ αἰπὸ ηὗ 5 λαρὼν ἔλαβα Φαΐν' λεγάσὶ ὟΝ εἰνκλογόχε- 

βου Ἂν ἐκ, ἠανρλώσνας μϑρὶ ὃν εἰσίοινῆς' κείμϑμον )ϑϑεὶ ΚαᾺ 

Ἀγ μεύχῳ: υ(Ά ΠΣ οὐππτὸ δ ψιλουμδψυ ὃ ξ δσύλλαβοι μα χοῦ," ̓ ξ 

εἰς ἡ μέτα βοζλλύσιν ὃ ὧν ὀύμιασί: “Λέγάᾷ δὲ καὶ ΧΗσΗ Εἰν οἱ και ζον 

πὸ φοῖ Αλκαΐῳ νἡδηε, οδαστ ρα γόνγσ, ἐφα γον ἤει μόγντοσ, 

ἐορα μον οἰπσελισε! Τὴ ληερυσησ' μεη λῆς, ὅτωι ἊΝ ἰόνηοσ, ἐον 

ἐητέο Δκι ἑάνδν ὡἷσ' ἰακώτεβ μϑρ ῶ ἔον. τ᾽αἡ δὲ ἢ δον κοινόγιῦ-. 

μὰ ηὃ ἧςς κα ἢ ἡτυτο ) δὲ ἦο 5 5)  πρώτον προσώπου ἐξα “ 

ρίσε! ποῦ Ὁ ἰῷ γένετο! “ὦ ὁμόφωνον κατρῇ ὁ χαλίαι δεῖς το 



ἐμ ἐἠιεινοσ' οἰφοῦ δαὶ Ηἰσῥσυσῦ ἐφῃ γδ δ ὁ δῶν Ὅεις ἰκετ 

φαλαδιηὺ )ποιῦτον ἐσιόδον (ὦ ἐσθίει Φησί ηὁ ἡσοῖν προρϑέ- 

σελ Τὴ σ᾽ μιὰν “τῶ οἱ ") δὰ κρὰ οἱ 7ι, ἀσίαν χοῦ μδροι Φωνδ, γιὲ 

σἱ γδζφυηϑν Δ αϑον πππορενϑύσει τσᾳ συλλοιιεῆς, ἐφ ύ)ϑσοω 

Ἀεγογτερ" “κοῶ ἡ Λιθοσοίγεου τω 3 ϑηρὸ {11 ὁ ὅμοιοι παθοφος δέ οδοσὶ δὲ νὴ 

οὐὐ ηὐτ κοῦ "τι οἰρισοέφφοι ὸ ἦν, ἰαγδοίαθς, εἰπὸν ἰπουτος τμητ' 

σὲν δπτοϊο Τὶς γήνυτοῦε τὸ ὧν τῷ! ὃ ἣν τρί, το τρύς "μοὺ "τοῖς ὁτ- 
ἱμοιοισυμοὼ ῳ τῷ εἰςυσ, γ)0ν, οὐσο οζγευι. “δγο μάδαν' διομήδεο “οὶ 

ἐν τῷ ἡδῴν ἀσια: κρὰ τοῖσ' λοι ας! πέρι ὧν ὧν τοις μιετρὸ τοῦ 

στο δα λωθήστο: "οὐ οὕτω μδῳ τοῦ τοῦ οὐ πο ρέφγωσι 

Ηρώμ! μα ἡρῴμ" ὡς κοῶμι κοὺ ζώη. 

Ηρωω ἑῷ : “ώω “πλεονασμιῷ 72) ἘΣ ἐσοὺν ξήσε; 72 χοῦ ὃ» 

ὡσ ἡ Λώο. ἡβῶ δ» υἱοὺ “σλεονκσμιῷ “τῷ δ βω. αὖτ εἰν χίω, οὐμ “- 

Ὑίδῳ «πρὸ ὑπίε τούσει “ῶ εἰς ω ἱβώω, ὡς ὠρυτορι 

Ηίθωμ "γῇ θάου ΠΣ θαυ μαιφον, παῦε ρὲ ηὸ ἀγρία, οἰγοέϑεος" ἃ 

ἠτοέθεος “ρὺ οὐτοέθεον «κρὺ ῥηριϑεον" ἢ “σρέοοὶ ηὸ ἴον, (Δ χὴν θεοῖν, 

0 Σ οὐξιοϑεοτύτορηρ: 

Ηπρίϑου το: εζγείρο, ἀτερώ οἰτερέϑωκίθεν ἐγερέϑοντσν. 

Η γερέεϑαρ εἦθροι ζεαϑ ἀττρίω, εἰγερῶ οἰτερίο μου, οἐγεροῦμοω: ἷ 

ἡγεριόμεμ. εἠϊερούμον" ἀγερὸ ἐμιιϑο ήε ῥίεθα: 

ΗΠ οϑεν-ἐ ἐγόρω, ἐγερῷ Ὁ ἠτερίκα ἡγέρ ιο ̓ ἠγόρϑην » νὰ ᾿ γὸ γρίχο 

ἐμ “πρληϑυν ἰεῶν »ἡγέρθησοι δ: σῦς οὐὐο Με κῶσ' πο δ οἰεῶς 

ὄγερϑενν 

Ηγιλάζω. ὡς εἰκουω εἰκουάζω κύήω, κυ αζω. οὕτως εἶ ὐλῳ 
εὐγοίζω" πρῶ πλίοναηκῳ, “Ζῶ οΣλιοἰλοιλοίζωνθν Ῥοητῇ τῷ ἃ εἰ, 
ἠγυλοζοον " πορὰ ηὸ εἰγίλη οϊιλώζω (Δ ἰγνλάζων 
Η͂ [νοι σῶν »οἰγμοῷ " ἐχκοΣ πλεομάημῷ 7) 1 ἐγνοιώ, ὡς οἰπτὸ 7.) 

οἰλοςῦ τὸ τύ π]ω ἐλοιῶ ὁ μέλλων ἀγνοιήσωνο ο ζ΄ ἡ φοίυσοι 
ηὐ τ ἰγνοίησεν» 

- 



0 

Ηγορο ὠνην ἐδ μιν γόρουν' ἢ ἡροι 'φον ηο οἱ ἀπραω οἰσορῶνἰ γορῶν 
70. μοὶ “τλιονασμῷ τῶ δ, νοῦς οὐνοισυ δύσει “7 τόνου ἡ, π- 

δωνΤῦ" 

Ἡλερθιν σημαίνει υϑὺ ἐν ταῖϑϑο; οὐ ἀθροίαϑεισοιμ, εἰσπὸ Νμϑκευνάν 
»οὗ ἀγείρω.7}} δὲ αἰολικὸν «κανον ζετο, δὲ οἶτσὺ Ἴσον "366: 

ϑέμρς γθοικῆς Τῆς μετο χίσ, ἄτρβολῇ τῆς "ὐρῇ ἰσίον διότ τὸ 

ἤγερϑέν, σημοαόνᾳ “ποτὲ κοὼ ῃὸ οἰνέσηισοιν, οἰσσὺ ((ἡ ἐγεὶ ρῳ: διὸ 

ἐν του ϑο “γασοζδὼν ἑαυγὸνομηρθ᾽ ὑπώγει μιτὸ υὸ, οἱ δὺς ἐπεῖ 
οὖν ἤσέρθεν, ηὸ ὁμηγερέες τὐγϑοντο περιφράξωρ ὃ ἐσέρθεν,δι 

οἱ οψεὶ ̓ Αἴλφντ “τῶν ηὐν χν ἐγέρθεν: εἰ περ ὧν μιᾷ ἐ λέξι "ἡ μη ὲ 

φίισ, "γν ἐμ εἰγηγερρδβοι ἐγθόοντο' 

Η γεῖαϑς ἐπὶ μδμάρχῶς Τῆνος ς λαμβανόμϑρον,μοὺ ἐξ οὐσίας γι 

ων σύμυτοξασέ ὅδ φαίνετο. οἷ οΥ ὃ ἐλριμεμψων ᾿γέτοι ΡΝ ς ὑλλῦ 

γων ἐπ; σὲ προυδιυσεωσ οὐδ δηιγέους, δοτικ μιρίλισοι σιουτοέσ᾽ 

σετοὡς "ὐκαλχασ ἐγή σοι το τρῶς γαιυ σὲ Ψ ὑδλώνων εἰσ προῖ 
εδν. ηουτοσὲ "οὗ οἰ φηεῖ δος πριρο τοῖσὕσερον λέγετον. τοῖν ηὖν 

δ πῶς οὐὐ 0! ς ηὸ ἐγειάλαρ πρὸ προν ΓΕΙ ἴαϑρναι μὴν ὡ πὸ ἐξηγέ 

Ἶ ἰσίον σὲ οἷσ οἱ μεθ᾽ ὁ μὴ ρον, ἤδη τε αν τὴ “τῶ οἱ «ἀϑορηὸ ἡ- 

τιθέασιν ᾿ 

ΠΝ θατρειὸν δοηδοϊόρλη ὅσο υὸ γινώσκω τὴ ὑπίσοι δι, ἄ 
σωτάκο, εἰ δοχι ἀέ ἐδιᾳν. (Ὁ ἐπεὶ οἱ αἤἥϊκοι ηὗ ἐἰ ΑΝ τς 

ρῳχθμϑῴων εἰς ἢ ̓Ῥύπουσιν, γένετο, δφνιλλ᾽ δῦ Τί κ4τοῦ ὁ ϑ λέ 
γὼν κανῶν. Εἰ ἰμϑργοι ὃ σ᾽ δυσυ λλούβῳ μέλλοντι ηὃ ς Σέ ρεθν, ἢ μῦ-- 

ϑον ἢ μετοῦ τουτ, εἰσ’ 5 οὐὐ ηὸ Ῥέπεν ὁ μέσον “πα ραἰκείμδρος' 

ἤν οὖν εἰπεῖν, τι οὐκ οὐ πὸ τῶ εἰ ἐσδιοάσω γε νἀ λ᾽ αἰ πὸ Το 

εἰ δέω εἰδῶ “περιασω μϑρου.. οἰφοῦς ἔσδα μι: εἰδάσω. ἐϊδυμκα.εἰδώτ- 

κεν . κρὸ συγίκο"πῇ 72) Ν μσλῖς ἄδειν . κατέκτούσίν οαῆι -- 

κὴν »ὺ τ εἶσ ἢ ὑδιάν “ὐχουνοῦ εἴδει δια Ἀνουσίᾷς οὐ ἴω -- 

νες ὯΝ δέφθογγο "ὃν μδῷ γα πρώτῳ προσώπῳ «εἰσ' τ’ 



δὰ οΣ ,γλνοπρορ ἤδεαυτοῦ Γ οἰπσουια λλοβδίύου. ὑπειδὰ “σῇ 4 

ἀποιελυτικόμαθη το ν τ δὲ γιμ' πρὶ [φεὶσ δίῴω « «οἷον ὕϑες,} Ἵ 

δωρὃς ἤδ πέπξοντα πογέοτό μδιμοι πρότεόμτο μοὰ ὁμοζδωνει 

τῷ ἐδ. ποὺ Λέλϑυσε γῶν ἐς 97 “72 τλϑῖκῦ ἢ Αὐγονγος,οΐς δες 

σις κατος Ἰὴν οὐ 7ὴν διαί λερν, δι ηὖν οὐ ηὸν οἱ ρίθμοὸν ὁμο. ὃ 

φωνῶν ὶ Ῥίον τῷ πρωΐφ' σον Κρυτοοι ὁ μοφώνιιν. και τοῦ ηὸν 

οὐ ηὸν χρόνον, μος 7ὴν αὐ7ὸν διοι έκ ον: ὕδην ἐν ἀπεῖν ὦσε οὐκ 

γχγκατοὶ 71εν οὐ γὴν δα εχηον τὸ πρώγν, “σὰ τρί ον πρόσω- 

"σὸν ." ΕΥ̓ κρασί δῆτ πρωτῶν προσώτσων δι πωλοιοσ οὐτ' 

τῦί δὸς “ἢ ὕ ἰδήωμα"ηὺ οὖν ἤδῳς ἀν, Σ Φιὶ “ποι λιιεῶσ' ἀτϑέδος ὅξ1: , 

πὸ δέ δὼ ἐκεῖνοσ' φλνίαςὦ ὥςτε τὸ “τὸ Θοῦ ̓ δ ποιητῇ" . ὃσ' ῥ- 

δι πότβογτο πρὸ στὸ υἐδὲ τοῦ ἐδ ἀραζθυσμὴ δῳστοῚ ἔρρει οὐριφο 
ρχειόν σὴν οἱ μα ρΊν μοι" οὐΐε ὠφήλιν Ὁ αὐ κυ ὭΩ πορραὶ 
τῳ ἼΤΟΙΤΗ ἢ φὰ πος, λον σ οὐτθίδοσ' ο(, εὐ ἢ Ὁ τῷ ) πρωίῳ. 

μ“" γνῷ γεῦτροε 

Ηιδῴϑω ῥἡδάν ὑπερσοιωτέλικος: ηὸ λεύτερον ἡδάς μοὺς πρόλθμμει: 
“τιημῷ τῆσ θα ἀδῴῶα, 

Ηδύδε ἀντὶ ἔφη: ὅτ. “00 Θ δεστιύ() χ! ΚΠ τῆν ἐρρίτην. ζω; οἵ ΤΩΝ 

ὑτρτοίς τοὶ ,η δφ' ηὸ δὴ ἼΩ 15 ἔφι» Ω3 ἣν 2 ἐέω δῦ 72 ἐδ ὁ ἐγώ. 

Ηϊιδῳ εἰν τῷ ἡ πέσοι, δγοὶ 39 διίομῆ τέρα Σ χῷ ἐππθιητῃ γράφε ᾿ 

χη δ ΤΠαν ηοἱοιᾧ Ἴην- ἔθος τοῖς ἀδικοῖς, πολλοί “πίω δϑοὲ 

Ὑῶ τσ Ὶ Υ δύ θογγον δγος “22 ἢ μοῦ τ προοίγῳν. δι δ μόνον Ψ τῷ 

ἱερησ' ρῶ βασιλὶδ, Υ ἡππῆϊς,ἐλλεὶ (Δὲ ἐσῃ ῥημοίχων' ὡς στὸ 

ἑκαζον τὴν ἀρχύσοιν νδεοῦ Τοῦ ἢ προυζγουσίν ̓ δ μοί 9.8 δὲο.7ὰ 

ἡφν. “ ̓ δι λοῖ νδήλϑον ὡασε Ὁ ὐπὸ το εἰκοῖζω υὸῤῥεα ζον, ἡ ὅτ 

ἐν ἣν οὐ τὸ Σ 72 εἰ Εἰ! Οἡ ω πορλήο μοι ηὸ ἦν προάγετος ὮΝ μδρ. ψε- 

σώτων ὑλόντων" τὴν δύο 7ς μὴ ; τ χραςφην ) ἀπουϑγων πα 

ρῳχυμένων, δα 12 ἢ ἡ ΑΤΤΗν τὰς οἐρλούσησ' οἐπούρ τιζόνων ̓  

Φθογγον, κατοῖ ηὃν δ μοι οὕ δ Ῥὸ "“πὸρμ. (Δηὸ δῳν ὁ ο δαιλοῖ τὸ ὑσπσο 

μην, οὐππὸ Ἰοῦ ἐξσο πὸ ἐπί σώμιαν γίϑνος ὅμως ἐν τῇ 



Ὥ 

πωραλυλϑύσῃ. κατος Ἰὴν τι λαμεὶν μος οὐὐ ηὐ ἰτθί σκ. "»7ὺ ἢ με- 

τοὶ αν ἐχφ' καὶ οὕτω μὲν καϑύσουτορς ἡ ἢ παρέραλήτουσοιοὴ σὲ λοι 

9} σκδνωρία 12 ἐόμιαγος, γοου Τα [ΠῚ νάθφ ἴων! κου ἐκροιῖη 

σευτοῦσ ἐνεργη τίου ἀρ. δροὶ τῷ τὸ ἃ ; προσίγειψ τὴν λή 

ηόνσοίν “ΤΩ πρώρν προσώπου δ ἐνικῶν."τὸ γῆν ἐσεποι τ 
κήρ,ὀπσοποιήκέα φασὲν ἰωνεσικὼ ηὃ ἐτυτυφφνὶ οΖζύτυ ἴφια. (ῷ 

ηὃ ῥάῖν, ἤεαιοίον ἥτος πτολὰ γουνού αϑινοσ'οὗσοιο χως "ἡ τοὶ λοὰτ 

πο οὕτω [ἥν διὸ ἔδ4ν δια Ἄψοντερ' ἔδει λέγουσίν. αἷς ηὺ ὧφ 

Δ εἰ εἰ πόδε ἐδεαιηούσου ὀκεραιϑύντοσ, )Ύνετοῦ ἤδει ἂν ν πρωόϊῳ 

προσώ“πῷ' κσὸ δαλοῖ ηὁ,ϑ πασοίμενν οἷον ὑδ ἐφ» τῖσαι ἐπ 

νῳωσίςων: “κοὐ εἰσὶ τούγου γεήσεισ. πο ράτι ἐζλλοι τ νὴ σοφφοκλῇ- 
“τῶ Τοίνυν πρώγυπροσώτρυ 1 ἐδὲα Στ " νὰ οζ εἰσ ἢ με ηαιδερῆςε, 

ἐκραόνά κα Ῥίτοι ὁμόφωνον. ΑΥ̓ΤῚ μού μοὺ 7ὰν οὐ 7ὴν ἐλά 

λφαφφήν εἰ δὲ οἰδώνοκηου κατοὸ Τὰν οὐ την δγοζ λύκον ἡ τὸς 

οὐῦ ηὸν ἐἀριθμον ὁ μοφωνέν ηὸ 70: ἦγον τῳ! πρώτῳ. ἀλλ᾽ ηο! οὔ“ 

ἣοσ᾽ καναν ἐπὶ τῶν ἀσέρροιερύτῶν κα ὀμμοίχων ἄρηται πὲ δὲ συ, 

ναι ριϑέντος, ἐπεὶ ποέδον σί: Ν ὅτῳ Φὶ -πρωτοτυπέας καάτρέν οὐ 
γίων ὁ ἐμ"πὲ ἡ]ουσινοὐσδὲ “χὴν “τῷ καψόγοσ' Φυλανἥουσι σιίρο- 

πῇ ἰρησίν: 
Ηι σία διε, λυσές ξεν! ἠων:νὴ “τῷ ἤδιάν ον" τὶ “ΤΩ ἀσπ ξοέμοην.. ὡς Ὕ 

προδεδοᾳ Ἄώτορει οὕτω (Αγ πσφητοιηικάν πονσοιἠἰετα φασὶν; ἴω- 

γες' τοὶ τοὺ: Λυπούεσὲ ἐγεργηίεοῦσ' ὑπσερσιωτελίκοσ ὁπ 
μοίως προφέρυσίν . 

Ην συ μαίνᾳ τ ὑπσβοχινίω, οὐ ὁ ἘΝ ΥΣ δ ζ(ῷ, ἤα ὁ  δέυτι- 

Ρος ζ΄ ἡον οἷς τετυ πῶ κε ̓ πυπον βες.ἢ εἧς: ᾿ 

Ηόδιει,οὐδῴ χες ἀεί δ4, ἐδῶ οὐ γνώσκω,ὴ διύπερον θϑφσ, ηὸ τρί 
ηον εἰ δι, δ ΄πλεονκηκῷ “τῷ ἢ ,δείδ4χενὲς σὲ λεηγϑυσίν, ΤΠ ΜΑΛ 

Δ ὧν τῷ μέλλον τι “πλεονάζει. 

Ηερίθον τοῦ παρα τὸ ἐρίϑω "ὦ πιοροξνῳ. ,οἱον, μή μι ἔρίϑε σέ "" 
τλι ἡΠγετονε ἠερεθωοαἷς μύίω, ἡ μύω ἰκατῆ “πλεονασμὸν “Ζῶ ἢ. 



ἀπὸ ὅν ὃ ρὺ ἀπαορωρϑυτοίρικρίμαντοιοῖ ον, οἀεἰθθ λοπίρως 

ἀγορῶν φρένες θερέθον τοῖα. πριφοὶ ηὸ οἰεἰρω ηὸ  κυφίζω οἰερῶ ὁ 

μέλλωμ, ̓σβ οὐ ἐερίϑωιώς ἐγείρων, γε ρίϑωδιον ἐγερέθονη ἴοι "ἢ 

ίια πρ' μου. "οὐ Φλέφ, Φλιγέϑω. Δ μετοῤγετοι εἰσ ἐμερῶτρυ, 

εἰερέθω ἐερέθομαι. ὡς οἔγε ρέθομιο! ἠερεϑό μην. ἢ ἐκ ηοῦ οἱ ρωοεΐ 

φώ. ἀρίθω. δὰ πλιονακημῷ οὺξ τιἀερέϑῳ: “Ὁ ) ἐερέϑω" 

Ηφ Ἡφρυ' ἐδεσμυσω ἐ ρὼ νὸ δεημιδίωνξιρορμμὰ “πλιομκομῷ "χοῦ ἢ, 

ἤφοο Ὁ. 

Ηεροφόξε. ἀνευσεήϊακδν ου 12 μετοιξυ εἰ εἰς ο(Θ μα μυβενδσέ χὰ 

προδύφομηρρυπουρο γὺ οὴρ ἀέρι» αὶ ἰςοῶϑες σικοχάνόν. ἢ ανχὲ 

᾿δῦ μέρ ἐἰερὸμέτρον' 

Ηερ ἡ Δαν ἐμπὶ ἢ) ὀρθριρι (εἰ (ὡς θρντορ, Λαμ(οένητο, γλεονο- 

“μον ἐλᾷ μυξ' ἦρ ὁ ὃ ὀρθροσ' (Δ κι᾿ νετο ἦρ0᾽ ταν οἱ ον ἦρι 

μοζδιοι ἐλλήασονγον “τλιούσης, ὅθεν κως Ἰοιγγύφειν ἀρίυγοῦν 

᾿ ὀςϑ'οινή. “οὖ ̓ πλίοναιημῳῷ ἠςερή "Ψ τον μος ὴδ- μερί υλέτοιπα ρετ 

ζυτοιὰ “απιεγοαίνωνυτινεε δὲ ἐερίειν, 1δν οἰεθίαν γούσέν' ου ΖΦ} 

ὅξῃν εἰς οὐρανὸν κεΐτωθεμ οἰνελθέν»εἰ μὴ δοεὶ μέσου ἐέφΘ᾽, - 

ἴτω ΓΟ ' 

Ητ Αιοσ, δονκέι τ σγοῦ ἠκονϑωέϑεν καυτοὶ ἐπένθέσι ηον υταψι τ 

λοῦτρῦη δι γα ηὸν κανομαηὸν λέγοντι, Π ᾿ πρὸ φώνύεννχος 

ὃν "κριτοῦ ὁ δγοσυεσέμ, Με Λοῦ τοί: οἱ ον ἀἰϑεορ, ἠΐου ὃ ηοξι κυφιοὕπως 

οὖν (Δύ ἠζλίοο' σή μάδν τοῦ δὲ οἱ “ποιλοιοὶ μορὺ ὁ“ ΤΙ παριητὴν εἰ εὶ ́- 

σχῶ δὲ 4 πιτρασυλλοίβως. ἰἄπτιξ δέποτί κα Ῥισυλλάζωι ἔφη ἡ 
ἍΜ, ἰσέον ὃ δ. "ἐπειδὴ ὅτ ὰ ἀωοὶ λάμπ: Ἀ) ἡ προρϑέσεν7ου 

ὃ οὐ ὦ! ἐδὼ ὧν ἀωσ καὶ ἡ μίροαιδι οὐωσ' αὐολικος, διύνε τοῦ ηὸ ἠέλι 
ος ἐκ ηὺυ  ἀωὐχῳ Τὰν ψιλιν ὀῤ δυο ὑτυ μολοει τοι. ᾿7θνετοῦ, 

δὲ ἀπό τι ρὺ ἀωγῦ ῦ φνθένηοσ, ἡ ηοῦ ὙΝ ἰϑερμασία ἐελιοσ: 

ὧς ηδ αἰκὴς εἰελίξ “ποι οὐς σοφοκ Ἀνοὗ μι ὁτέρον » ἐχᾷ ὁ 0 Ἵ 

Διορ' λομιπεστί Υ» Φωτισγκῶς αὶ Ἢ δὲ οι ϑερμαλνᾳμὴ γροητη 

ὔσ οὐρλουσῆς «γένετο ἠελέοςι 



" 

Ἡήριν ἀντὶ Τοῦ σουύ πλεῖ (ς. ὄρατοῦ. εἰείρᾷν Ἰαὶ νῦν, τὸ ὁμοῦ 

ὀρφνηκὼ συμπλέκειν ἐξ οὐ πρὸ ηὐ τέπρωρον πρὼ ἡξιωωρίσ. κοὶς 
δαρύγυμί. 

Ηόδεις οαντὶ “τῷ ἐπίφσασο, ἃ ἤδη ἴσων οἰππὸ τῶ ἡδῴς͵ 'σλουνασμῷ 

τίσ ὁ φθόγγου: 

Ημοχο ξεν ἐΐεω η᾽ὐ ὁ μοιῶ ἐξω. εἀχαιγμαι ἐἰ ϑυ δία το εἐϊίεσο 

ἠϊίωτο-. β 

Ητιν εἶ ωγὸ "πὸ δ ρΝύο “α ἐσω εἰΐ «ὁ (δ “ἀκ διαλύσει κια ἋΔ 

οπί ἡΐα ἀϊενεςῦ 

Ηἰσοινελὺ τε “τῶ ἠ χε φοῖ μεν ἢ δι διὸ “τ τ ἀΕν δ [περ σον «συςο λῇ 

Το ἢ εἰς ἀσλιονκομῷ “Τῶ ἢ ,ἡ ἴσοιν. 

Η ἴσων οἰμτὶ 75) ἐππορδύον. θμι ηὸ "σορβύομμαυ, ὃ πππρακείμδρ 0 δ' 

εἰν. εἰς Ἐξ" εἰ διηϊι ἔχον." την. πληθυν τηκο ὄμιν. ἴσο συμ, Ωῶ ὥλιο 

γαιημῷ. Δ σοίψ: 

Ηΐσκομὰρ ἀἰσικω ζἸσελοηὸ ὃ {ἴσπκου,οἐ πὸ ΤΩ εἰσδο ἔσω σκω 

κοὸ ἐσίεω ὡ 

Ηΐχϑ, ἐξέσρα μεν ἐγέχμνικέονο ἀΐξω ἀϊχαι ὀϊγμου ῥΐ θ᾽ δ᾽ 
Ηϊα,τα ἐφόδαῦ ξιαρώματο ἐς ἐδὸν ἐπετησυα, “σὰ οοὲ ηὸ ἰς 

να κατξλφψν τ ἐξ ὐρ χθστ' ,δγεὲ τ μφωνότιρον, ἰκέίτο; δὲ 

“ποῦ λέ ξισμοὺ ἐπὶ αἰ πλοῦν βοωμαί ἰνὰ ΠΣ πα “σοι τῇ: Ἵ 

7) πὸ ἐπὶ οἱ χύφων, οὗ, Θ οὐῦ τοῦ ̓λ(ῶ οἱ οὕ των ἢ ὡἰσ οἱ πτλὼσ βρῶ 

ὑμυοῶτοῦ ζώων δωλά δὰ ̓  “πθροὶ "ὁ ἰκναμς κῦφα κρὰ δα κινέ- 

ὅδ “νέσῃ πΡοβ, εἰ ̓ ὃ νοὰ φῆ μια θην ῥῖα δολδν ηὃ ὑπορίυό μην, ὡς 

ηὃ ἫΝ γμυόμδροσ, ἐχίρου μυτῦ Λόγου: Υ δὲ πω λοιοίφεισι κοὐ 

Ῥιοῦ τῶ ὀΐα κυρίτος κοιτοὶ Ἐραηβιθύν' ὁασρίων ἱαλώμουσ, 

κοῦ ϑησυλλοαίρως ον σιυυσμοίσει, δα. ὡς Ὧ ) ΦερεκροἼμε7εν γαςές 

ἤων ,κοὺ αἱ χὐ ρων συσοιγμϑμουσ'. ὁ μηρί’ δὲ τὸ ὡπτλῶσ ἀρῶ-- 

μυῦι τοῦ" 

ἢν ἐσ κα σίεν στοῦ τῇ ον ἐπορεύυτοιἐκ τῷ ἰϊωζγεςῷος, οὗ 

σαν εισί ς(ὸ εἰ ὦ» 
ᾺἋ 



Ἡλοίσπκωνα μαλνά "ὦ ἐσὶ “Τῷ οὧὦ ηοῦ ηἄγου πλανεζαϑ. οἷον, αὐτο 

κατοὶ σοιθμὸν ποι μνήῖον ἡ λοίσικουσίν. ξην οἱ δῶ ηὐ πλανωώ ἐκ 

πσούγου γένετο ὠλοσίξω οὐδ τῇ ρῶ,γηρα. σκω (Δ ήλώσκω πὶ 
γκσῆν- οὐπὸ δὲ χρ ἡ λοσηκ μοὶ ἡλεισκοίζω, μος ἀλασίκοίζοο.. 

ὡς κυήΐω, κυ] εζω,ἐ(ἥω, ι Πα. ἀκούω, ἀκουάζω . 

Ηλνα»» κξώκλινενεξέ Φυγεμ' ὅδ δι ἀλθύαντοι μηρὸς ̓  οἰλλία 
"70 κα ρα μέ “λων αν. ἀ λέω κυ ρέως ο αὐ σὺ  ψύχουν εἰ εἰς ϑύρμμαν ἐκ 

Φιτῶ ἐλέα δ θῷῷ μιμυκοὺ οὐδ΄ χέω,χεύω ϑέω,ϑενωὅτως ἐπὶ 

λέω, ὠλένω. πλουναημῷ Τῶν. "ἐλδύσω. ἤλιυσον: εὐποβολϑῖν δὲς 

ἡ λιμαὺ "Ὁ ̓“, ἐλινάμων, ἐλένω ἀλϑύα συ: “ΘᾺ συςυλῃ ἐωνεκῷ, 

ὀἰλλνουτθ" 

Η ἀϑοσοιν" ἐκ “τοῦ ἡ Αθον τρίηου προσώνσον ΤῊ εδοιᾶν ν72 ἱκων γί 

γέ τοῦς λϑοσοιγ οἱ δ᾽» ἔωνεσ ἐπ} ΤΥ̓Ν μὴ ἐ ἐχοντῶν τὰν με χὴν εἰσ’ 

σ᾽ " ὀξύονον "ποι  σίν ἐσῃ σύλλειβον ηὸ Τὶ ον ΤῊΝ πλλθυπδῷϑ 

"τῷ 9 πρωῖῳ προσῶ πῷ: οἷον ἡ Αϑόμϑῳ, ̓ λϑύσοιν. ἐπὶ σὲ Νὴ ἐλό , 
χων “τὴν μεηοχθν εἰς σ᾽ ὁὀξυστομον, ποι σίν ἐνδφαν οἷ ον ἐκοσμή 

Οϑημάν, ἐΚὺ ̓ γηϑεν: 

Ηλευϑα. 'πορα ηδ ἐλθω ὁ μέλλων, ἐλδω. ὁπαρακείμθμος ἤλιυ 

(μα ϑ διύτερος εἰορισῦς, Ἀ Λυθον: "πρῶ ἂν συ βεοπτῆ, ἤλθον. "οὐ πῶς , 
γλνέτοῦι ἡ Αθοσοίν: οἱ Ὁ βοιωτοὶ ἐπὶ μή ἐχοντῶν τίω με70 

χὴν εἰς ε Σ μυξείας, γριουσίν ἔμδίῴεοων, ἐϊεοσμηθηρϑῳ ἀἰισσμα-- 

9ὲν (οὖ ομηφος, αὐτούς ἐπεξ Κοσμη9ῈΝ: ᾿ 

Ἡλάσκῳν, γένετο μϑῳ ἐ ἐκ 70) ἀλῶ-δῳ λοῖ δὲ ηὸ πλάνᾶ ϑαρνοὼ κι οὶ 

ον ὦ ρυ τού πὸ ὁ νηῶν. πρλανείντοοιγρ ῥττώς αἱ οἰεὶ παστηὸ μενοῦ : 
λιν ἐλνήϊαι μὸν οὐν τὴ τῶ ἐλίϑιε »πεσλανημέν! ηὸν νοῦν. οἷο-- 

νεὶ οὐλεξ παρα τὴν εἰ λινεσρετο, δὲ ἐν ἰλέαδὲ πρὰ “σύλλάβον 

ἐν τῷ! φρώ κςἠλὲ δέφφϑορασ' σῦς οὐκ. 582 δυουκθῖνοι ὅπι 

πρωηότυ πον υδρ ἢ ἠλοὸς: ̓οὗ οὐ ἔκ “τῇ πένϑεσίν, ὁ 0 ἐλεός ὡσ' Ἀε 

γϑσ' κεν εόσ- ὅτε οὐνα. πολιν, προτερδᾳ ὁ ὁ ἡ τὸς: ὁβοιύστοῦ δὲ συτ 

κέκοή αἱ ἡ ἦλοῦ'- 

Η μαϑύ4α 



Φ 73 

Ἡμαϑύφουσα ρο τὸ ὙΠ λβεμαλὰ ῥωνικὸν,ἐμαϑέᾳς, ἢ 
μαϑυένηρς. 

ΗἩμαλαψεν ἀλαψενεἐρόφησε καὶ τύ σ]εν. ὑπ ροὶ ηὃ ἄμα λαΐ ἀϊ4ν, 

,ἐμαλλάπτω (κέ τοσφορικῶσ οὐ τὸ Τ ειωὼγ' ̓λυκοφρων ἐχσον-- 

᾿ σῇ "λέοντ ονηρτι [νάϑο! ( τὰν ̓ῥμαλκιμ καίρχαροι κυων- 

ἤμρροτεν, ἀμιορτῶ, αἱ μου τίσ ἡ μαίρτακαι ἡμιοίρον: κον - 

σεῤϑέσει τῷ ῥ. οἡ πσλέονα σμεᾧ “ΤῊ [᾽,δροῖ ηὐ οὐ μετούβοιλον ἄμε 
χούβο λοῦ μὲ προυγέϊαϑς συλλή 4, μοὶ φοητῇ 75) οἱ εἰσ' ὃ ἦκμ- 

Ρρο.ν' ἀβίριβοστι ἰδ ον υϑαφατῳμιχό μα 

Η μϑρονικαϑεζόμϑρον ζω ζει ὁ τε Δ] “ΑΔ. Ἰῤδρμος' καϑήμθιρ 

Ἡμ γ" εἴ μιν Υ» λέγουσιν οἱ οὐολές ραρυηόνωο. "ἡ συφέλλουσί 

ηὸ "νὴ μὰν ὃλε Ὥνυ σιν οἱ [ων Πρ τεθιασώμϑρωσ, Υ συσέ λλὲ 

σὲν.οἱ ον ὥ ὥΐλοι ἐ μον ἥμιν ἐνκλεὲς οὐφρνέεῶ. ώ οἱ μὲν λέγον 

σὲ οι, ἴορέέις συφέλλοντε ηδ τ σὰ ὑξωυουσι 

μον ὅτε δοαστυθε τοῦς σῃμαῤμᾳ ηὸ ἐκαϑεζομώυ, αἰ γὼ τρίωξεμι: 

ἐεμιουε ῆ μανο μύω υκρὺ ἐκαϑή μέω ὅττι δὲ γὸ ὑσσύρλν σΗ (κού -- 
ν4 εψιλύταν: οὐ 72 εἰ μὴ πο Ή Τί κὸς «ψεσῶς ἡ μιανὸ ἱπο ; δ 

ἠμίω: ἰτέον δὲ Ὁ 7) υὸ μεν ἐπὶ σῷ ὑπτῆρχον, οἰσατ γύφώτο. "λέ- 

γέτοιι δὲ ἣν. γεῶμτού δέτινη ύτῳ ἢ τ γέωτέρων οἷ. ον ἤμην “πῦ- 

! πῆμαν ἊΝ σρριγώντων ἡ μότιε- 

Η μὴ εἰ τὸ τῷ Φεμὶ γέγονερ εὑ Πρκωτιαὶ ἐμὲ ηὸ λέηφ' ΥΩ ὉΥΥ͂ ΝΣ δὰ 

οὐπεπούλων. ἐντὶ .75) ἐφίς 

Ημικυΐελι ον»τοὶ εἰς ὕς λύγθντοι, ὁπρὸχι μη εἰπὸ  γοικῆσ, ἀπδῦν- 

θείας σίω τεϑῶ σὲν,οἐγρβολμ , 7: σ᾽ τὸ σειύϑεσιν γρ| εἰ τοί: βράδιυς, 

βραδιύηκοτν ὀξνηκοντοε χυ τό] μοσ. ̓ὠκύμορος. ϑηλύμιο ρῷοσ: 

πρισβυγνούτοούτως οὖν διξί. ΤΩΣ ἥμισυς, ὠφάλων. ἡμωσυμέδ 

μινογυκρὰ ἐμισυκυκλιον: ὠγλὰ κε συΐκοσσην ταῦ τα “γϑνασί 

ὁμοίων, γῶν ὁ μίϑέον: "ἡ ἡ μέφωνος: 

Η μον ΠΌΣΟ μ᾽ παρίωσι ψελδτον: “Θὰζ ̓ χὐνρτοίοσ πὖ αλώδιὶ δε 

στυ εἶ νὴ ἡ αὐτο τρία δε! μπθδ οι τ δὲ νη τόσα! νὴ Ἧ ἢ ὃ τῇ Ἐ κοὰ ομδβ- 

Κ κ 



μυύω ἡ ἤμυσεν: χω ουπλεοναμῷ χοῦ ἡ "μων δὲ Ηοί- 

οὐος. αἐμνω τε δ)οώ ον ἀ! οὗον μοὐμύοντου χαυβμοίζε, κορῶν ἀρ τε 
κα γβκτοσν Ὑξγηὺ ἡ ἡμύω. δι ὅξην εἰ πεὴν τι ὡασέρ η σριὶς ΓΊ 

ψέ Τοῦ ζΊ πλεονασμὸν Ὠὐλθ δ οἐςικῶλσ. λέχετοιι δῷ έτος σοῦ ο, 

ὃ συκλτοοῦ ̓ λέγουδῳ δὲ δ ΤΙ ἐξ άπ ηὐ ἀ εἰς δ ἀλλἄμφω κοιτοὶὲ 

“πλεονασμὸν γεγϑνασίοηὸ, μϑϑγ 1 ' "ἢ δέηοιδιῦ τὰρθιμα ὑὐν, σου ἃ 

μυφ οὐλέεομδν 72 κω τἠκτασίμ γήνετοη οἰ μιυφ «οὐ λλος Ὕ ηὃ ἢ 

σπλεον αζφ,ὴ ηὃ οἵ" 

Ην, οὐν Τῇ ὑνὰ υ ἀμ ἐὐρι"πύδαν νέωτοδγος δῶν Πρρα μιδαλν " ἣν τι 

»7.2) 2) ἐκάν Ὁ" εἰγονεδε ἦν ἐγὼ Σ ὅτως ρ» μά, εἰ μέ ὁ 

τ εἶν. κρὺ εἰήικοῦς ἐκτείνεται ΩΣ τ εἰ σ' ἢ.δκ πένετονι ἦν γι - 

οἷς Τῶ ί ἴυτουνν, ὃ “75) ἡμοὺ διϑυ τερον ἡ ἤΘ ΘΝ καυτί τοῦσιν ἰϑα: 

ἢ δε ἠν ἐκέγίθ», ἔς ; πρίηον ἥρόσω πον λ . 0 ἐνεσώς, ἐῳ ηὃ 

ὑπο ρχυ ὁ ΝΣ ἠον "ὐδ' ἐκέγχωυ, ἐλεγ λον: ηὸ διύτερον, Ἰωγὸ 

ἡρίτον, 6: προνλαμβοίνᾳ οὐ, Ο κήμετοε ὼ κρὰ σεισου ρέσϑι 

σῶ ἢ νὴ) εἰσ γ οὐ οὐ ἃ εὥσσερ ἐμὴ, ἐμά: ἐψετοιν ἐν εθι μϑρᾳ πὸ 

ν (Βὰ σίωυοερέσεωσ γον μδῥησ. ὃὺ ̓ })» “πεισέον “ίς λέχϑυ σίν, 

6 Τιὃ δτορΘ’ Ὁ. 31, δυο ηὸ τίῳ ἐ ἐὼν με λὲν ὀξύεῶν ὄνε 

δῶσ ῥοῦ ὴ ἐών. ΓΥ σεσή μφωγνύον 1] ηὃν νον: αι ὃ γὸ ἦν 

τιβαχὺσ λέλετοι λελέτουι γὸ Δὖν "αὺ ἐἰωυ,βι ίεν κοὺν ἤπν. κοί 
ΧΕ πού λοι ἰϑοισξδω σε ύσθην. “πιο ὡς ἤτον αἰ ξίς γ0Θ᾽ ἰνῷ θ᾽ 

Φεισὶ πευκα λιμῃσί βουσῃ ἔνϑ᾽ ἔην. ἀμῴϑο ἢ ἦεν: καὶ υεῤ ϑέσει, 

ἕην. ἧσέον ὃ ΤΙ οἱ τὸς ἡ ην πρώ ου προσττου ηὸ δὰ πέρην συ ἄνα ; 

λό τως: Φοπῇ Τῶν αὐοῆν ζνηδυμϑῳ ὃ τέϑεν ηδ ἣν ἐκεῖν᾽ τρίτον 

εί ὰ, λλέγϑϑρ: 5173 οὐ τὸ “Τῦ) Ὡμ πρώτον προσώπσου νηὸς δ 

τέρον, ἧς, ηὸ τ γον," ἐὠφά4 λιν ἐχβολμ “τῶ στ. κοὼ Λέ τορδῳ 9172 

ηὸ ἦν Ῥίον προσωσον “72 δι πέρου Θ ἐκὔθην ἀπὸ ἢ εἰμί ὡσ' 

ηὸ ἐν ἐϊὼ πρώην" ΖΦ. τὸς ατουτικ: ̓αὐρὲ πιὸ στοῦ δον δα πέρν Θ᾿ 

᾿οἱ 1 ΤΩ) ζω ὀνεςῶνε, σέυυοκ ρέ σε! ηοῦ πῶς εἰς ηἢ οὐὐηὸ γίγνο με 

γο(δ' ,Αὐοίσίμετο οὖν "τὸ ἣν ἐκέμ (0. τρίτον ροσωνσὺν χοι 



τ: 

δωτίρῃ 9" λαμβανὸ μ αν ἐγὼ δ ν Ῥίον πρόσω τον. 
Ην δὺ τοῦ ἐ αν, κιροώσε! γι ξα εἰσ ἢ! ἀνία) ομ ἦν ὴ ΠΤ λό 

Ηνεμιδέοσα κἔνεμιθ», ἀνεμόφσ αἰνέμόεωπιὴ "ἠνεμιδεοσα 

Ηνίπασεν Ὠνέπτω νὴ ) ἐνίππω ψω ἄνιφα ἔνιασα ἤνεισε. κοὼ 
τυκενδυδῷ ΦᾺ τᾶ ἐν ἑπατσεν 

Ηνερέϑην λ λόσω ἔχυκα ἔλνμοι, ἰλόϑηνισυσολῇ που ἢ εἰσ τ 
φἔϑην ὑμα το (δὰ οἰνεὰ εκὖνουοξ, θΉ ἐνεράϑην:, 

Ηνδουνευλοιο ηὃ δἰ φραένομμια ΚΊ πα ρα γωγὴμ καὶ δοΐνοο οἱ] κῶς 
προιϑέσενγου ὑνδαένω: 

Ηνιξοίμην πρὸς ηὃ σμμουνόμδμον ἐ ἐἰ χε οἰτὸ οὕ ἐγίοσω ον} δή μοῦ 

ἈΑΣΝΝ ηὦ κακολογῦ ΤΣ ἀντ᾿ νυ 7 )γραφορδῴν δγὰ ᾧλαϊ δφϑὺγ 

ΟΝ Ὕ πα μονονηοσ' χα ἐν πεθιβολί λέγῶ! 

Ηνες ὀνιουυ σίαλας, ὅξην Θ᾽ ̓ ὀνιουνηὸσ' οὐφ ἢ πῶ ρώνυ μον, ἔνές. 

ῶ (ιατῆκτοσεν ἡ ΟΝ “κλί ὁ τὰ ἡνιοσ ὡς δῶμ ηὃ παληθι τ κο α 

ἀνία καὶ κατοὶ σφύυοι Λοοι φήν, ἥνες' τοῦς γος οὔσεισ' ἐψιουυ γον. 

Ηντύτο σῇ μιαόνᾷ χὰ ὑπείι 4,»,} μάλλον ἐσσην τοῦ ὁΐ τῶ ἀνηο δ, 

ἠνγόμεν ἤν πυγοι ρυττο Ἀρὼ οὕηως, κω κα ἐνδιύο μαι, πρὶ ρρέ γώ τον 

ἐμὲ Ὡστ δε ρίΘ’ ἴθ, μννὁ 7 «μίω- ἴσο, ἕγν. "δι προιϑίσε 
ΦᾺ ἐν μι ἰε τούσε! το ἴ [ εἰσ’ Κι, νὴ πλεονασμῷ σχῶ Τ' ἐν ΤΕ. ,δὺὸ 

Υ ψυλότοων ἰσέον δ 5 ΤΙ οἱ "τὸν λίθοι ϑωροικοῖσ ἐφόρουν «ἀγα, 
υϑῳ οὐ πὸ Το ὠμύ μέχει τῶ ὀμιφειλὅ: ἐπέρον δὲ ἄχει δ ὃν 
να χων δὲ ζῶμα ἐξα, λέξο. οὕτῳσ δὲ ῳκονόμιντυ εἰς ηὸ ὁαόύως 

κύειν εἰσ γαν: 
Ηνδανέν, δε σθίρετοι εἰς δωιλοῖ μοὼ ἐν τῆ 1 Ῥατω δία τὸ οἰφανσιί-- 

ϑογδοι. “νετοι) ἐκ7ε Ψ ἡ οἷο ΚΕ ΧΦ τε ρα τώ γῆν, ἡσκνω (ἃ Ῥοητῇ 16 π Η 

εἰς οἱ "ὁ πλεονεηεῷ στῶ τ ,οὐν δοίν νηὸν ὁ μοιον δὲ Ὅοτον γίνῷ 

ἢ ἐκ τῷ λήϑω »λοαμϑαίνωνα μήϑε, μάν ϑοίνω λήλϑ: λοι γχίνω: 

"σὰ δῴκω οδϑγκίνω ἀθὴ ἐρακλείδεισ συϊιέκόφϑοώφισί ηὃ σὸς 

κνὼ καιτού νος, οἱ  δναίφασι αἐοληὶ {7} "0 ὠῆικ,ραρύγνα, 
ὀῴμωτο συτικόσπί «θέον ἀϊέίρω ἄχρωνἐχρο μὴ "ἐγείρω ἐγρωχρε- 

με τι 



ῶο )ζ4δ: ὀφείλω δφλωἥνα ἀν ὅτωἡ σα γκανω, δ κνΟ) ουὐστὸς 

μδρ ἐκ ΤΩ) δάκω “εἼΡ ἰξ ϑαφησί Ῥύ δυσὶ δγαλέκΙς, δὼ β 

ο’ δῪ αἰκόι οἱ Τῇ Ἢ Δωρμεϊς προς τιθεῖσι φησντῦ Ἵ «οἵ 1ε [ων 

ρραλιώνσι δ ἢ δὶ “τῶ ἃ αἷς δι ἑ μεσημβρία διλοῖ (Δὲ "πού ρη, 

ἀγοιω ἡπσρν. μρὼ ηὐ λελακύάοο (δ γίουτον μδρ “ούστο: εἰ δὲ τὸ 

προῤῤεθύντου δξ ὑποτακτιζ, καυτοῦ Τίνος γήνοντορι,]} 71 ἀδὼ λά 

“Ζῶ μειϑώ ̓μάχο. «δοίκω εἶν δ οὐὐ οὶ ς ὅμοιοι, δε τὸ φύγω φυήᾳ 

Ἵ τύχοτυγχάν. ἤτω ϑηαν “πόϑῶ “ποινϑοέν ἐἐρύγω ἐρυΐαγω- 

Ηνιοχύφν. {1 72) ἡν!οίν γάνετοε "δλεονεισεῷ σ  αἱολικῶσ:- 

σ᾽ νὴ ὺ ζυτέω ζ ἤδιω ποὺρ ̓Ησίόδιῳ υκρὸ ὅσοι σους το ἐκσὲ 7 

ὗνιοχθύφν, δι δνιοχείαι κοὴ ἡμι0 χόϊδ' γένετο. 

Εν έ πὸ τε πλεονααμον ἐχφ “Οὐ ἡ, Τήκόμ' ηὃ δ» κοινὸν ἤγεημετ: 

στσ' πιερακείμϑρ (Θ᾽ τῶ ἐν "πῶ" ᾿ 

Ἡνιάντὶ , τον! ὑπσῆφλον ἂν πρώτῳ ἤροσωπῷ προσφυισ ἐλ τὸ 
Γ κουτο συγκοσσην Ῥυΐον ὁπέρ δην ὑνσβρλονενδν Ῥίρον, δ γϑ 

τωσ ἐ λέ ΚΙ οὖν ἐρωκ λείσον κότων ἔλοντο ὅ τωρ; »»7σ ἐς ὥϑα 

"Ὁ πῤαισμδροι σιεἶτο συνοι βεθέίσι ἰού ἰς Ὥρο σώφεις, οὐκ Ἵ 

τι μέηουσία γεν ὅν. ὡς τι ὧν τῷ ον" ἀρῆς, «δισίμυρέσέι ἦν, 

οὐκ  ρϑώσἔ χα προσ λιυσίσῬῦ, Υ ευνὸν δέφισι' δι γὸ ἠσικάρ 

βρίο καρ, γα λυϑίν δ εἰς τὸ ἡσίωειν. “πῶτ προρλήν 7 οὶ γ΄. 

δηρυτέ οὐδεὶς ΞΣ δ εἰς “αερκηού ται ὃν φικῷ Ρ πὰ βέλλησίν. 

ἐτίρωϑ7 δὲ κές4 ὁ ουὐὐηδτ,κοὺ Ὁ Τὶ ̓ὡασερ ηὸ χγίς πυρὸν, ἤγϑιὼ ζ 

χνέεν ἰκοάζεν͵ εἰς ηὸ ἢ  σευυο ρεϑέμ οἶον, Ἀν ἅ τυρὸν, ὧν ἰλιείφν, ὟΣ 

ἔτι Ἔ τῷ γ ὀβηνἐχρς οὐ ουτῶς σ δὲ ηὃ κὶ μετοὶ ηοῦν “)φαφύσυται, 

οὐαὶ δωηλαδὰ χα “1 ἐαλῳ σὴ μιαήνᾳ ηὸ ὑπσῆρλεν, οὐτὸ ̓ ξε δῳ-- 

λοι: "ἡ ὃ τω κ κοι τέ ςησεν ὁ ̓  σοφϑρτὸ Ῥιαύ πίω γραφίω. ὅ: 
) αὐγως (Δ μετο 12 Κ᾽ γοήσοκε οὸ ἦν ονοριζο ἄμα Δ ἐπι ΚΠ] τ 

ον δρακλεὶ ἰδὼν εἰηέντον οὗ τω""ὸ πρὸ ρεμῖν ἐπλᾳ Οἰῤῥφ «δὼ 
μ᾿ τὰ Ἰωσὲν αὶ πλεῖν ἐξῥειν ὡς τὸ Εἰ διφϑύήν τυμμομέν ΝΣ 

οἷν εἰσ ὦ μῴω ταῦ το" ἐδ ἢ δῶ ον σίν,ὧν τῇ δεκλέκτῳ δοὶ 



7ς 

αὐ χοῖοι εὐ ίκοι γμώντσῦη, πὸ ῬΙκῦ τῷ διζ ζι εἰς ἰὼ στο ρε" 

τοί ηὸν (ἰσλεεννἔθόειν. σλίω. "ὁ ἐῤῥω ππρὶροῦ γοῖε [γίνω Τᾶ 
᾿» ἡέδοῖ,τί ΤΧΩΝ κατε γὸ ἐξ σρλεῖν. ἀξῥειν. “δορικων πλέω ἐξ 

δίῳ, ὕγως εἰν Ὕ ἐώωυ ὴὶ ἦν “πέριασω μϑδ μϑμί οὶ δγοὶ ηὸ 5᾽ ἐν μαος 

μονοσύϑλαβΑ, χαρύντ' ΤῊ ἢ οἷο οὐ ῷ Φωνν Δ" ἀπ δ οἱ γὴ “ὸ δου 

ὐρβῤχὶ δορακον ὁ ὃν κ »ὃ σὶ λαόν: ὀτύτι [ θοῷ μιδι πρόκε, ω σ' 

δι δ ηοῦ κομμικ 7 τολύγοσ δηλοῖ εἐτι ἰςέον “1 νὸεἰρυ μη, ἐν ἐπ 

Ὁιρυφἔικῇ προσώτρυ, ὃ Αλκμιαν ἐν λίγ4 μετότλυμμὴ “Τοῦ κὶ εἰς 

σ᾽ δωρφικῶσ σ᾽ ὁ ἡραμκιλείδαν ποι ροιδει δ σίν' ἤξεν  οὐὐ το Χ(" 
σὴς ΑΝ πῦνα τῷ βύκολι ἄφῃ, ως (Δὲ ὁψ τῷ τοταήχ αμδρ. “ΔΑ λέξομεν. 

ὧτ ὁμοίοις δ έτρυσι ηὸ Γ΄ ᾿ εἰτι σ' οἱ οἶδ Θι εἶ! λέων σερο ἐλεεῖ μες- 

λέγϑ μὲς οι Τα) σαν τως δωλύοῖ οἷ χρνσείμδμοι. δὸς Ησί 

ὅδῳ, ΦᾺ δὴν Ῥικεφαλαι δ Τὶ “χοῦ ἡσοῖν. » ΟἿ "λέ λώαξ 

δ . 0! ἐαὐεί οὶ βήμια τοί ταληθιυ εκ σ' ὀνόμασί σίυετο ἤ Ὁ. 

᾿Ησπευκνὸσ σαί μᾳ ἐὸν ἀἰιϑένη, “σαροὶ ηὐ "σίσον ὃ σημαίνῴ τίω 

γῆν. πεόανὸς "ἡ μετοῖ ζ Ξερητικῦ υζ᾿ αἱ πσεσδινοσ' ῶ ἠπσύδονος, 

0 ἐκ πέσοι αν αι φῆνοι, μι" ὶ διωεί βμλρ᾽, δ ἄιϑενφα 

Ηπυφ, φωνᾷ ἄνα ΥῸ ἔπω Ω λίγω. ἀφῇ ὴὃ φάγω ἐπσυω. ὡς 

αλήϑω, “πληϑνω. κοὐ ἡσσω. ἐκρύρυ ἡπαυύτιι ὁμετελόφων᾽ . 

ἤραρα: ἄρω τὸ εἰρμόζω," Δ αγ- ἐρω ἡ βυζ ὁ ΔῊ ΠΝ «ποὺ ο“Π ι" 

κιϊσ κζραρα, ΤΥ καποῦ μετοόϑεσίν ραιρας. 

Εἴ ριον υἱ πὸ δι᾽ ρέον τριμα τοῦ νον. "οἱ ρζαρ αἱ ρῶ. ἀρέον, ἡ ῥουν' οὐ ῬΙ- 

ον Ν “ρληθυ) Τῇ "δρόμοι ὡσ'’ 

ρει». ῥω πὸ φω τώ. φομοι ἡρό μέω: 
Ηρφευδρ ἡ ρήκαι μδι. ΡΥ σἀμωνίν ἐριάδι. 

Ηρήρφὸ ἄρω ρμόζω “Ὁ ΑΞξ "αὐολικῶ; ἄρσῶ. ἐρκαίραἀρυρά. 

ἕὰ ρᾷν. οι ἐδ έίετον ὦ ἀρῳ ηὐ οἰ ρίσκω. κ᾽ ἀρ ι ἴω λέγουσιν ὦ -- 

φίω: εὐρώ. αὐῥέσω. ἐρικά. . οὐ Πικῶσ' εἰφήρεκα ὁ ζὰ τοῦ ἦρα: 

ὝΣ «ἡ, κιΐς,οἶ ἀῶ κίωα ̓ ἀσρῦν, ἡρι ράν: ὁ κρὺ ἰρατος σὺ φῦ λέω ἰο 

νυκὴν γον ἢ ἐσ' αι ὠρήράν Ἰϑρητοε" 
Κ κι 



Ηέρϑη ἀεί ρώ εἰβδια ἀρ ονα δα. έρϑην 

ἥρω δαμοδύίκῳ. ὑπλὶ ̓ οὐπτοχ την ἐπαϑὲν ἐκ 75) ὑρωῖ, ̓ πὸ 

χλίσέωι ἰσοσυλλοίρη 17 "ἢ ἢ ἡρὼς “5) Ἰρω: νηοούηου λογζ πο ηὃ 

φίλω ἔκϑανον. "ἢ μεηδλίτοε σὲ ἀντ. οἱ ἡ} δο μ᾽ οἰλκυνόοι! ῦ 

ἥ βων, δοκέει τισίη βρων, μὴ Κα λη ον ουὐ ας ς γμοικίῳ ἄνα, συῖκο 

ΤΕ σαν! ἐκ Το) ἡρωθΘ’- 

Ηρι πε ϑέμα αὐ οῦ ηὃ ἐρέπω, δᾺ γνῶ υδὼ ἐκέῖϑεν ηὸ ἐροπιος 

ἐκ "οὐν ληὸ πῶ, δ ῥιοι ως τὸ τύ λον »τυ χϑυύπτυτον, τυ“πῷ" Ἢ 

δῆρον, σβω. 771] διὸ ἀφήβινοε: ὀσηκον ΠΣ δὲ δι ηὸ ὕξηχοωνην: 

Ηρα φ: ἐρφὺ Π χάριν ὡασερέ πέηραι Φεισι οι ὕφερν. γνῶ χω 

ἠρα νῷ! γούς πο λον οὐπὸ πὶ ἐρῶ: ἡρανον: ηὸ ἐπιθυ μιὰν. ὠντκο 

πτῶ, κὸ ὝΜΩΝ ληθωυτηκὸν ρανα' δια ποκ οπτῇ Ἄρα 

θα. εἰμὶ ηὃ ὑπόρχο. (ἕο πο ρατοιτῆκοι, ΟΥΤΗΤ κῶς δε βοῇ ̓ Ξ 

{ Ὑ δγφϑοητ εἰς ἢ ἢ "Ὰ καὶ τοῦ ἡρορμιου τεσ τοϑα συλλάβιν, με» 

ΗΩΡ, οὐ τοὺ ἰ μοί τως ἴαϑο: ἑω ἕν εν τε μια β μον ἐέτρίε, ἡ τρί! " 

νὴ ηὸ ὠπωρέμφφοιγοι τεόθα, ,αϑς- 

Εσϑην ἐχκρίωἰ ανθίω. ἐδιωσῖ » οὐπὸ, “τοῦ μοϊ ὀῤμαγοσ. ὁπ θἢ 

χέκὸὶ “νακεί μϑρ Θ᾽ ἡ ἡσμιο: ὁ φῦ" 569 Ή" γαϑησισθη μαθηνοὶ 

σσήρλον, δυίεσ: ι 

Εἰϑείην, φ ρανθείεν ἥ οὐδ ἡ σω ἧι απ αμουννοθαν ἐ θεῖς ἀοϑένησοτ. 

ἐϑοΐηΝ. 

Ησίῳν ἀσκέω ἀσικῳ Ἰσικεον,στκουν ϊσικεῶ ἤσκίς Ὁ τ΄ ἐφολ 

χοβδυν το Γ ἐσκεινὸ ὴν Γἐφελκυσηκον ὕξν φ»ίσ ΤῬίρις 

Γι ποις Τὴ ὁ ἐηιμκοζτων μκοὶ κατο σωμυσώ ρὲ σὲν ἐσκάν. 
σε, γ΄ πρίν προσωτρν-ηὸ ϑέμερ: ἐδ ἀ σω- Θ΄ ἀσοιν κος 
ηδ πρίν: ἦσᾳε ἤτοι ὕψαιε: ' 

Η σεν: ἰἶστον Τῇ τοῦ τοῦ δ, 75) " γράφετοοι τὸ ἐφήν βομεν. ἦστε. ; 

ῥσρν. τε δὲ ἀοω κα γνώσκω ὁ ὑσπῤ σαυτίλικος δ. ηὃ διυ)- 

κὸν ἤδφρν. ἠδεί την. "ἡ συζκοστῇ φιῸ δφϑόνευ, νρὰ Ἴροστ 

ῶ δύ εἰς σ᾽ Ἀφηνιοἷον δῖ φιὰ ρ ἐσὲ! ἡσίν οἴλλο πρίν ϑιοίκνν: 



Ὁ 

οὐ ληϑε τέκον ἦσαν ὧν Ὑ) “Τῦ' ὑδφμδρ. οἷ ΝΥ εἰσὲ μὲ " Φρνγφν 

πύργου; ἀτεσοντρεσ βαρεεν" (Θἔσε οντὶ Τὸ ῥδφτευνὴ Ὁ] ἔσοιψ ον τὶ 
ποῦ ἐδιάσοίν. ΜΟΙ “τό δωσ' ὁ “ῥήσω οὐδεζαυνγμδμον τὸ πο μυπρουνήσοιν": 

Ησσων απὸ δ οὐ" τ μος νὼ ἰσοσιθμει συφορὰ Ῥοπῇ ἢ ἡ! συς,η συς 
κρι τέκον ἡ μισύτερος ἡδάσχερος πυποσ' ἡ ἡ μίσέων δ γος ἅ ΟΣ Ὧν. 

ποὺ εὐ Πικῶσ ἡ“ἥων 
Ηροίκαϑέζεγ, ἡ ἐκηου ἐζῶ ηὸ καϑέζο δια ὁ ἐκν των σημαννᾷ 

τ οὐὐ δ. ἴω: "πἼζαῦ,. ἥσμκου!" Ἑηγκην ἤσο ἤσο. 

Η ζῆν εὐνῇ ἐ γον" ὑνσῆ ρον εἰμί. εἶν ὁ ὁ πὔφατοτικος, οἡ Δῆκονετ 

ΕΣ ἄρειν. Ῥοπτῇ "οὔ τ εἰς ἢ, ἠςηνιοῖ ον, μῴω γνέςσαν τίρ ὁ σὸν 

“ποίου ϑμω. : 

Εὐθδέξυψοβθαι: αὐιϑείνε θυ οὐπὸ τον οὐ ϑϑω ὁ ὃ δῃλοῖ οὐ ἀλθανο 

μον ὁ ΕΓ αὐ θήσω, ὁ πὸ, ηαϑηκανὁ ῥᾷ,, ἡάϑον ὁ ̓ δεύτερθ’ 

(δ)  ηὐϑον ὁ ῥὲ ' πραϑή ΤΙκὸν διύτερθ᾽ ζ Σ΄, ἐδϑύμίωυν διύ-- 

τρον ταροώμοι ἤσϑου «ηὸ 50! '"τορ.διϑυτουοὺ ὁ πω ρίμῷα- 
ον, ̓ ϑήαθο. : 

δα, ἰσέον 7! σἰκελῶμ κοι τοὶ πίω ἐρακλείσου πο ροΐδοσίμ. δ 

ξ ᾧ ἐξ πσττοῦν ηὃ σ' Σ᾿ μετοργιϑέμ των εἰσ Τοοίον, ἑςζα, ΝΜ ΊΝ δόκει ἠϑ 

ἔϑω ἡμρ ταμϑρον ὦ ΕὐΨ οὐθ- γλνόμϑμον μδ οὑπὶ Τοῦ ἰϑὼ προρλήτ 

ἩΤὴσ μὴ Ῥέψαν )υὸϊ εἰς ἢ Κη ἐχυ ἰρϑι τα τε δὸς αὐ ηὸ 9 

ἐϑώ οὔ χεὶσισ οὐ γῳ' ἔϑων οἰνῆθ᾽ ἀλωὶν, οὐ τὸ “τῷ τῶ λείᾳ ὁ δ 

ῥακλε (δως “σοερε λθο διορμέων εθ4 οἱ φασί (Δ ηὸν μαδὸν μα. 

σῶν Λέγουσι, απὸ ψδυασ ψυϑος ἀραντς δ ἢ 

Ητρὲ ψυλι" παρᾶ ἐὺ ἄω οὸ πνίω,ὺ καὶ πόμα ἐν χϑνοῖον δΥ χα 

δεσφισίν ὃ ἐν: Φρεσὲθυ ἄγη. ἥν ὦ βΟμἢΟ β ) ἀφο ρίσει Τὲ ἃ ἅ, 

ἦγ , ̓  ως «πιερεὶ η0 ὀφέρω γίνετο φωρ ὁληρήσ' κατε ἐκτασίν 

ὀρ ὃ εἰς ω (Α μεπὸ 72) σερητίκου οΣ, αὐτορ μρὺ ΩΣ ὡςτί ιν“ 

ο θέως ἀλ δὶ φόβου Νυχῆς ἐδ μὰ ἰσσοδελομϑμου αὐρθσ 

τοτύχθα: 

Η τὼ εἰμὶ ἐμο πῶῦροι τοῦ Τίς, ἂν εὔγ»σ. .92 ἐτῶν καὶ Τροπτι ἦ- 
Κ κουπὶ 

Ἀ 

Ἃ 



χω δ οὕχωσ ἐμὲ ἢνοηοιήοῆὸ προρτο τρκὸν ἡ) τρί ν ἢ χω τ γὸ 

ἐπέςη: ὩΣ 

Η τόκῳ εἰπῶ υὀζντῶ ὁ μέλλων, αὐ πήσω: ὃ πορακείμϑῳ (ν, 
ἅτηκα: 0 ὑπ σιωτέλικθ᾽ ὑτήκφν ἡ τήκφφιν τήκᾳ 

Ητέμοησεν, ὅρα ὅ 7: οὐ καπ χοὺσ ὑσερον λεγᾷ αὐπμῶ οὐχεμώ 

σω ὦ “τησυφυπίᾳ, ἀλλα οἰ Τημκήσω κατὸ δευτέραν συζυγ 

μὰ Ω ἀλλαλον Φανήσυτοα 

Ηυρω. αἰόρισος ἦν ρα μομιὴν φῶ; νὴ ῳ ; στυυϑίσε; ὠπαυρω: ὠφ4- 

Δὰν οὖν ἀφνύρω εἰ Εἶν οἱή" οἰλλίοτν εἰ εἰπεῖν .0 72: ωνεκόν ξην-οἱ δὲ Η 

ΟΣ ̓  κωτως. οἰπρλιώπησ γἐΦασίνάνεμθν, αν" 7  ἀφηλε 

ὦτησ, οἱ ὃ “7χ) ἡ ΙΖ πνέων, δα Ἄονοτι ὃ ἰκα λέ μϑῳ Θ᾽ αἐνοηο 

Δικὸσ. κν οἰντσουν, ὀῤθᾶσυυ. οὗπως 5 ἦν, εἰ τη ὕρωΐ ηὐ ϑέμα, δ“ 

τῶ: “νοῶ. ἧυρα ὖ ἕῳ ἐνροΐ μεν. ἡύρω 

Ηύσω ἐφώνυσεν κω Ὁ φωγώ. κὦ σῶ" δελύσει, κἐύσω. δῦ σοί κοὸ 

ἡ σοιἐν σε (Δ ἤνσεν' ὅμηρον, πμόρδα Δέως κονα ρησῶν οἱῦ σοίν -' 

Ων ν᾽ πο χριῶμ᾽ 

Ἡφαῦροι τε ϑέος, (Δ κὸ πῦρ' "ὔϑά ηὃ δ πτὸ ἄγω ἀψαυούν 1|σ' 

ὧν. “72 ΤΡ πυρὺς οὐκ δὴν ἄψα θαι πτερὰ ηὃ ὥπτῷ "οἷς ηὃ 

αὐϑωὃ οὗ ἂν ἄψετον, κατα οόᾳ αὐηὸ. ̓  εἰ τὸ δ γοἱ} χοῦ εἰ σπτοντοῦ, 

αδεεγείροντα αὐ κὸ καυτρρί αὐ φν' “κρὦ ὄφαν! 40: 
Ηχοε πρὶ ρεὲ τὸ χίω μετοὶ “το ἐπετοῦτικ ὃ ὁξ, ἀ λος: Σ πος, ἡ εἰσ' 

ἀέρα χομδμη φων τ" 

Ηωσ δα λύσρυ ἰώνωνοα δὲς (Οο)σ' ἀπικῶν. δορί ὧν δὲ ηὉ ως: 

αἰολίων δὲ ηὐ κως: 



Ἰ. , 7 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Θ ΣΤΟΙΧΕΙΌΥ.- 
εἰ κα" ἐκτν θου ἦν “)θοιίζω. Δ Ῥοπῇ Τὸ (εἰ διυοοῦ 

θοάΐοσω (ΑΔΤο τ τῷ ὃ εἰς δ ϑρζαί ὁσὼ "ὁ ϑοιαοσω σ:, 

Θαίλαοσα «ὥναὶ γὰ η σοίλον είναι στο: "δ ϑοίλοιασο τὸ 

“πρῶ ηὃ οἱ Λ'σ ἁλὺς,ὦ Λαιοσο" ποὺ θα κάσσα ἢ “στεροὶ ηὃ οἱ ὁσῦ 

εἰνον ϑανοίρυ, ϑεύνοι σοι πρὸ ϑού Διὰ ογοι- 

Θαἥω. ως ἐρζθρα ὁ οὐ βώ οὐ βαω. ὅ χωσ' μοὺ τὔϑα ηὐ 976] εἰμι 

ω ϑε ἄορ’ οἶδγον καὶ οὐτεθεσέν οἱ  λοοή] ἡϑινοι ἐχουσίν» 

Θιασεν ἤηοι ἐκα. 9559. ἐξ θεαί ὁ 0 θρόν ἡ λέγε). ως απὸ Ί: θς} ἐδ 

(ς(0-. θοα ζῴν μϑῳ γε Φασιὺ Ῥέχήν «Διουέν «(ϑα2: Ἰῶσκι τῶν. “δι: 

οἱιόσῷ δὲ πὸ ἐΐι 494 κυ ἡ θοιικει: τ χεϑήν δάκοσ δῇ ὁ. 'χαθι τις; 

Θ αὐρμιανεον τὰς κὰ ῥομα ϑιχῦ μοήνω ἐκ Το βού μα ὃ (μοι ως τῷ 

ὄνομα, ὄνομαν, εἰσὶ σὲ οἱ δεν δυσὶ μέρεσι λίαν γροί φουσί 

θαυ ον έον Τῇσ' ἐγὺν εἰσ ϑουὺ μα γρρϑνσμϑροι" εἐκαν δὲ ἐπακενοῖ 

Τὴ 1 ηο οὐ ἽΝ γροο Ὁ ἡ'. 

Θ᾽ «τοὐ “το Δ᾽ εἰσ ἄλληλα Ῥο-αίω αἰολέων ἄγοι! ῷει σι οἷον ηὸ οὗ 
δὲν, ἐϑέν. ἐξαδενῶ ἀξουθωνώ. “μέσο, μήθωδαισοσ θοίσος" 

Θφαζω μοόψομαι ἡ " θεύλη τος γλνο μαι: 

Θ εομδῳ “Ψϑ ὥμϑῳ ἐμραλωμϑῳοὶ ἰςέον δὶ 0 ̓ Ηρώδαν᾽ ἐμιοιρπαν 

οἱ ρεσοί μδῳ πὸ ϑείω ἐνεςῶ τος εἰἠδῶ φῇ Ω ἐθείομϑῳ ἤ3: δίσαι ῥ' 

ζ" ἐχ διαΐρεοθ, δι πλέον κημ, οίον (αν ϑῷ ἢ κὴ δέαι οἰ σε θεω: Ὕ 

πλιομαημῷ βθω: οἱ ον ϑείωο αναρποίξασ' το ἀκόλεθομ θείω- 

μϑρ ἡ Κ}} συςολὴν ϑείο ἐϑν. ὁ μοὴν νὴ "Ὁ ἡ κανςώ ςτίω στιώψϑι κοὶ 

ΧΡ συςοχὸ σείουϑῳ (Δηὺ καταξόωμϑρ, (Δκαταρείο μῶν. δε ρίς 

Τλφρίλξκας ἱκαταβείο μϑῳ, Δ μη ἐομδῳ δοιναιοῖσι μα χεσοί -- 

λϑωοι να νῶν (ἃ ἀλλάγει δὰ ΦιλοΊντι) Ῥαπείομϑῳ αἰνηϑὲν 

τεσ"ἐν αἴλλοι σ δὲ ἐττῦ τῷ ϑώ ϑείω ὠς ψω. ὀψείω. 
Θ εἰωσὰν ἐχαύθηρεν, πὸ θέβονεθει δωθειὼ θειωσώ. ἐθείῳσοι, δὰ 

ἰωνικὼς βόωσκ». 

Θεραέ στῶν: πορροὶ ηὃ ϑέω ηὸ Ῥίχοκ τω τὸ γνῶ γὸ ̓ἐνφ ἐὐταλε 

γε τρ δὲ ποραὰ ηὸ ϑύρα πεύφν. ον κρέ ον» 



Οιέδὶ ὡασέρ οἱσισὸ “7.2 μ5726 μή ΤΙδοὸς (ΤΙ δὲ γένεται ΑΗ ΤΊ, ἜΣ 

δπτόβολν 72) Τὰ κοὐ κρα σεῦ τδ διῴοῖν ΓΤ οἰσαὺ ΤΩ μάνι δε μα 

ν 4 οὕτως κοῦ οἱτΡ 72 ϑύγψσ ϑύτδοσ, ϑύγδν θέτο! ϑέύτι. (δέον “τοὺν 

το θ6 7) ἱιαλλιπλοχοέμῳ!, 

ΘΚν σή μοιίμᾷ ηὸν θεονθῶν ἀρτόμιν ϑεὸν κοῦ κροΐσε! οἷο οι κ᾿ 12 

ζ0 Εἰς “τὴν οὐ δύ φϑογγον. ϑεύνεωσ' ἔρεβθ᾽, ἐρεβισ: 

Θυβδον οἤρο. μεν . εὐππὸ τοῦ ϑέωϑεύσῳ ϑεύσομοα: ϑευσετοι. 

θδ σῷ (4)... 

Θέρμίυτο πρώγόπυππὸν “1 Τὸν  ϑερμοιήνεάθαα: 

Θεοηροπος δι οὐ πλῶς ὁ μάντις! ϑεοπρονπα δὲ ἡ τέλνν αὐηοῦ: 

| θ4ο Προ σΊον δὲ ὑὸ χθναμὠδημιοὸ Ὕ λό γόον ἐλέηϑν οἱ οἤ μιοῖ Ὁ 

Θεμισεύψν πρωντὸ τυτὸν ηὸ ϑι μίονωἐξὲ Νὴ τὸς αἱ πρου σον. γὸ ϑὲ. 

μι σέτω Ῥύ Το, γομμοϑε τούτω: δῃκαζέτων " Ἵ θέμισ, ἧσ λοι 
δ ριΐμη θέμιςυσ, ἣ ὠπουῦντησ πὸ ϑεμι σευ. Ὁ 7 δθέμιςεσ οὗ 

Μογ9 ν δέίμοι: ἀλλα δι μουν τεῖα, Ὕ βελα. δᾷλλ ἐμ 33 πω λων: 

Θιεφδέι 4 λα 5 ϑη γώ ηδ οἐκονώ" ϑηλοίνω ηὸ ουὐ ηδ,γ δὲ ϑηλῳ ποῦ 

ρδ γὸ ϑυώ ϑοήλοριον ϑήγω. χρύξον ηὸ ϑϑὸν ὁξυ ΤΟΣ ἐγ ϑὲ 

ϑδωσοί πο ρασοίς: 

Θηνύμτο ἐθουώ μιωϑον ἐθεοθϑνητοιϑέω ὁ ΩΝ β' ἰθεον. (ἃ ἐθεόμεν, ; 

ἐθέονπτο ἃ εἰ σερθέσενθοον Δ βοπτηι Ἴς τ εἰς Ναὶ μον κρασί σὲ 

ρεΐων τοῦ ιὸ εἰσ χὴν δ ϑογλ" ϑϑηθνη τ ἐκ ἐϑεοῦν τὸ 

ἐθεών ΤΟ. Ῥο-τ! σδωρικῃ “τῆσ ὃ εἰσ᾿ῶ ὡς ϑεόκερι ηος χιήσδεις ὧν ἐ 

σἰδιέν. ρὲ μ-χῇ “ΤΊ οὖν κα ὅτως ἐθεουν-τῦ ἐφ αερέσεν “Το ἐροῦθο τ 

πΗ 75) δὲν τέρουτ εἰς ἢ, "οὐ “γα λυσερίων εν δ ὅ εἰςῖο, ζ κρα 

σεί  σδο ριΐε, τῷ εδ εἰσ Τὴν δ “φθογγον ϑηδηνηο: ιοἷς σοῦ. σζοισεῦ. 
᾿ οὕτως: ϑεάω εώ. θεοίο μα, θεοῦ μοί. ἐθειιόμαν, ἐθεώ μην. ἐβεών 

βοτν σδωριίςβ 5) ὦ δ εἰς Τὴν ου τέθε. ἐθὴῃ οἰφοιρέσοήτῆς ἐἔρτ' 

Αδσίᾳ ΧΩ, “τῶ Κὶ εἰσ’ Ν' "πρὸ σύρε ρέσει “ΤΩ εὖ εἰσ' 1ὲν 67 δ᾽ - 

φθογγον θην. 

Θσουί κγο θέα σοι! [μὴν ϑεοίσρυεν γχο νκοὺ θισουί κ , ων! κῶς: 
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Θκηήσοιν» τὸ ἐϑέεε σοί μην ἐϑὲ εἴ σοιψηο (ἃ οἰφαερίσει ἠωρνυἶιῷ “τοΐ, νὴ 

Ἴρου τὸ ξ κὰν ἄ, εἰσ ῃ »9ηἄσοινττο: 

Θ᾽ ϑιφ. ϑιοέω θῶ ηὸ θηλαζω. 9 ἃ θῶ μος ϑιεταν, θοροῦ: ϑέεαϑ, 

θυὶ θα "καὶ 9Ή ϑϑα4' ὡς βΡ ἀϑοφ: ὙΕ 
Ὁ 7 αστὸ αἷσ' πεήϑω “πείσω. “πεξοσά ῦ ἡρλ τος ἃ βῶ. ρήσω. βηάσο, ὃ 

“σῷ ὅρους Θάσι μοσ πτύπτοσ οὕτως, ϑω θήσω. ϑῆσακ ἡμιϑωσπος 

κοὐ σενιχεκ οἱ δὲ ἐς Φὰ ϑήοσων Θηοξον δ σ᾽ μετ χϑ" ἡ ϑηλυκὲν 

θηόγου σοι μος θὴ οστί. 

Θνβσικω ἔϑανον ϑανγω. ϑανώ. κοὺ θυβσικω θυβσῶ. “προσ' χρας 'φετα, ἢ 

ηὀτΊσωσ ἐκυ ) λίῃν ηοὗσ' αἰολεῖς θνασκω δὺο. τὸ οἷ ᾿ διφθοήδ. 

Θνηηὺςϑωνον.ϑανῶ.θν ὅσω. θνηῸς «η)ὐ ἴϑαγον δὲ ἐκ γυ θείνω ηὸ 

τύ πω ϑινῶ (θ4μα.ὁ β' (Θ," ἰϑανομο 

Θουσ ὁ τοῦ χὺ σ᾽, πρὶ ρο τὸ θέω καὶ Ῥίχω θοὸς σὲ ϑ9 5. σδΥ6ΤΙ ὥασέρ 

οἱ τὸ γχῦ “πλλος εἦνί) σλῖσιμῃ κα, τὸ τῆς 25: γοῦτι οι ϑό Θ᾽ θὲς: 

δι σεοὶ υϑῳ ποῦ “ὔος σεν εἰ πεῦρμ ὅ χέτος εἰσ δοσ δυσυ λοι βοι τ ιε 

ἐχί φεματαν. τῆσβ συζυγόας δῇ τοεριασω μδιίων οἷ γσοο γ9 

ἀδ' τούτου χέριν, ᾧασερ ὀναλλαξαν εἰ πὸ» ἄλλων πόφνλλα 
δι δτὶ ἣν μὴ κυρνεῖα99' “τοὶ δὲ μου θόος ὅξτην εἶπειν ὀγιέπε: 

δὰ τοὶ δγαὰ “του δ οσ δυσύλλειιιια “ποέν τοῦ βαρυλοῦ),γοὐγοδὲ μο-- 

γον ὀξύ. ὡασθροῤλλάξαν κατοὶ γὸν τνοι διήλλαξε ὟΝ “λα Τὴν 

[ιλί σάν εἰ λχωστε ηὸ ὀφφλόμω ὃ ον τὴ οἱΦλό“ΤΗ 1)" (ὧν τῇ σώ 

ϑίσει ἀνα δε χυτοο 7) 7 ΤΗ ὙΤΉΣ ΥΕΟῚ ἈΠ ΝΑ ΥΣ ΥΤΙΝ Δ δαρύ 

γε τοῦ οἷον ποίνϑοος νδνοῦσξι 

Θρώξω γα τὶ οὐ ̓ σμυώ »χί τῷ ἐγισώτι; “δρ6 ΤΊ ηὺ ϑρίφω θρέψω 

ἡν᾽ "ἡ ὑπεῦ γὰδ μετοῖ  δασίων,δοισύ {ξεν. "Δ ματος τα λῶν, ψιλ: 

δέον ἀφῇ οὐδε ἤδετοτοῦ δἱοίσικέτοι δεσύ λλαρ᾽ λέξις ἀπλδώο 

δοεσζων αὐ ουϑρε' τὴς β΄ ΄ αῤχοιϑῥίισ ἀπὸ δασεΐ' "κύρν χέριν 

Ῥίσε. τοζη ὃ 9 εἰς τ' γος μὴ ρεθῃ οὐρλο μῇ " ἀπὸ δὺ στὰ ἧς δοι σε : 

ἀγρτοίνττος 15 δὰ σίως ὧν ́τῷ μέϑλοντι πον 7 ὄνστοσ' και το 

τῆν δευ τί ραν συλλικιυκὴν μοὶ προσὺ ᾿ϑέν το ς χοῦ δυσλοῦθυ τ 



ϑέως ηὃ κελθεω σή μὴν, δι. προσ Αϑ κῳ τὴν ὀἐρχὺ λέγον! θρέψω, 

πρόσιενηι δσύλλαβα λεγύ μη , δια ηὃ φθα ρθάμουνιηοῦϊηο ὴ ἀρχί 

οἱ τὸ δυσλῆς σδδασὶ (δι (7 συλλαβῆ οἰπο δασί ἐρλθέδμεσ, εἰν 

οὐνε ὅξ: δισύλλαεορ,κοὰ ἀγλωσ: 

Ἔν δϑοἱ τὶ ἡ τέφωϑείψω. "δὰ Ῥέχω βρίξω Ἔχω ιξωϑ σίμμοξρ 

»- Ἵ γ ἰνεσω τ: διηὸ μι ἔχων ̓ σιωοι οι) πεν οὐ μὸν ἔχ ψιλῷ 

ΤΟ. 0 δ9ὐξωσισιώξ εἰ ΠῚ δγαιφοραν “7) ἔξω ς ἐπιῤξόματ' πλιὸ 

εἰ λλ᾽ ὅθεν πεῖν ὅτι ἰων δῷ ἐβατσι τὸ ψιλ' Τ' εἰς δασυ θ᾽ οἷὴ 

Ἰωνεσ ξ95 ἐχύσι το ; “δὴ μὴ Νλάα εἰσ δεσία Ῥίυ ᾿ 

ΟΣ κοῦ; “Το τῦξ΄ τε λθὺ τοῖον τον τὸ κύκ Ἀυϑ κοὺ κύχφουλθι ως 

“σγλθσοι μοὶ ἡ χβσίς ον, 1 ὐφαίεοιμδμοί 6 σί (5' τοῦ ΥΡ 

τὸν υ τὸ προσυοκ γη. ποτί μδῳ ΓΕ λέγ οἷον τύτυφε. "τὰ "Ὁ δὲ 

ἐσ θὲ οἱ ον χίτυ 491. οὑτωσ' οὖν κρὸ κύκλυθι "ἢ κύρα 2θι- 

Θρέήζον ἡὸθροήϊέοιον.! ἰσίον ὁ τετεὶ εἰς δΥ λήγοντα, δε ματικα καὶ ὥ 

ατερα, ον το ηὸ Κὶ ἦν τι λθυτουί συλλαββ' ἰσοσυγλαβᾶ τῷ! 

ὀθματι. (ΘΔ ηἷ εξ ὡχῦσι ἡ τὶ ὡς ἐπ: ̓ πρνΐζω,ν ΓΙ ὲ ἡδπῷ, ὡσ᾽ ἐ- 

“17 νΙηϊω, ὑοῦ ϑρί Ἅ]ω, θρέ ον ἜΣ κὰ ὐσ ἐπὲ7 τπλήοτω 

πλκτρν “ μετοὶ 2 Τ' Ω "ὦ ὡς ἐπὶ “75) ῷνω, φυτὰ "ἡ πανίν τοῦ 

βαιούνονῇ. προ τᾶ κῃ τ ,τοῦ ὃ μὴ ὅτωι ΣΡ ΡΤ: πόροι λη 

γόμδμαίφ᾽ σί.ο᾽ ον τύπτω “τύ μπανν. λεέπῶω “λείαν Ω τοὶ ἔἶρδμα 

γοὶ 72 δ ἢ οἷον θελίω ϑέλγηθον, μέλπτ μέλεσηθει, δι το εἰ λομὲ 

δὺν τοῦ ηὸ δ᾽ εν ἐσ ηὸ καϑεζοί, ὅ6λ' ἤθη} ὥςα ὁ {2 Ἅέω, 

ἐξ νὸ πιμήσο δ',τένεθλν. ἢ ἔ χοντοῦ ηὸ ὡς υαέχυ ἀλετλον. 

Θρέξασκ), εἴ λλοτίδι ̓αὐϑρίξασιδ, αὐτὶ γῦ {βελον' ἐχονονὸ 

θρίξω. ἐθρεξα. (ὁκ ἰωνἐκῶσ, δρίξασίεον' 

Θρῴσκωσημαίνᾳ "ἃ “ΔῊ σώ" ἐχ ηὸ τι ασὲρ εἰ 1 “Το μρὼ γήν «τοῖα 

ϑρέσκω. α σερω Ξερίσκω. ὅτωσ (Δ ἀπὸ ϑυρω. ̓ϑορίσκω κρὺ 
καθ ὑπεριιβασ. ϑροϊσκώ: δι δι ἐκτρεσιν νὴ κρᾶσιν, θρῴσκω: 

Θυζεωνεθυμμμοίμασέιοἱ ον ἔρχιο σι θυέεον!: ὁ θυίος “σῷ ϑύεοσ. "ἡ 

θύγ ς τοῖς θύςοσι: “πλιογκημῷ τοὺς ϑϑυφεοσί» 

Θύσίιη ἡσκοίφηήσεχομϑμη τρὸ θυ μιατο “οὐϑοσίοικθιον ηὸ ουὐὐηὺ- 
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μος θυ ἰ(Ὁ᾽ εἰς δ ἐμβάλλομϑῳ ὥ ϑυμϊα ματα. 

Θυσαμόξασα “κρούσούς ἔχύ σοι-οἰττὸ ΤΩ θύσοινοῖ θυσοῖν 4. (ὁ "ὃ θη 

[ λυίεον θυ σοι" ὁ (οσου"ηὸ δὲ θυ σοίν οσ᾽.Ἴριοεὶ ηὸ θύω ηὃ ὁ ῥῶ μας κοὰ 

νῶ.9:ὑσω 9 ύσοινοτ. 

Θώνοσ ἐμθείο, αι θόων ϑϑώνος [κἀ τοὶ δὺς “πριλοιιοὺς μρὰ ἐν συτίκο 

πΡ ειϑείγθ ," μοῖλλον ϑωνιεθεύνϊος ὡ ζ συϊκοσσὴν θῶνος. (φα-- 

σὲ δὲ οὐ οὐν μι σίλέα ἄνω; ποῦ ΚΠ] (ἀἄγωβομ νφλωυεῦ μια, 

ἐὐρύταν ἰαιτρεκήσ πρρῤοῤγυ οι τα Φ οὗ “πὸ Λιδ. μοὺ πρώτος 

μὰν πρξαλγυίοις ὠμομιααϑη: 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ 4]: ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: 

Ανἱμία"; εἴος ἔουα. οὁ θελυκὸν «μία Υ οἰνσθικολρ, 

τ ιτ μα, 
ἰῶσιν, αντῇ πέμπουσι: ἴηι: Ὥς: Ἵνσὶ ἐεμδρήεσε,; ἐξ 

σἷν' ἰκκζ ἘΚΡΗ, ο, ΥΥ ἴωνες τὴν εἰ δέ φ ϑογγον. εἰς τ καὶ ἃ νὴ γὴ εἰσ' 

ἃ μαίςι ρον ρύπουσί, ἰώσι κοὸ ἐφ θέσιν! 

Τοίκω κνὸ βοῶ. μα οοὲ τὸ ἴαν δ σιμόν 4 τὴν φωνήν, ὀξου α χε ἢ 

ἴχψυ, εἰ μὰ οἱ πρλῶς ηὸ ὑπείψεν σῊ μον4- ὥδα "ὁ ἰωγέγονεν, 

᾿εἐφὲ ὁ ἴμεν δὲ ἡδόσο ̓βΑρυβηδ ὑπέμψο ταὶ ηὸ ἰος ἐάήϊω. 

διαιῷϑοι οτικὸς δ οὐ ουηος “τῆς ὑλησ ἐξῆν γένετο ἰσὶ Τῆς βιλιαὶ 

βησ- "οὖς ὧν μὴ ἰολαβουσοι ΚΤ] κὰ λφεδὸν καὶ Δὸν ἰαάξος, 

δίῳ ἀπαρίμφωπον, ζφ"».ἃ ἢ Δ, ὁ κανων οὐ ἴωνες ἐπὶ “δῇ 

εἰσ εἶν ὠδοεμῷα οξ τῶν πλωμαόμῷ χῶ ἵ δυᾳ τῷ δν προφοου- 

σὲν-ϑανῶν ϑανίν εἰ διῶν,ἰ δῴειν. 

ἜΝ τῷ! ϑέρο οἷον ἴδ ᾧ αἰνοτοόϊῳ. ηὁ ἔδοσ' “τῶ ἴϑεοσ' πρὸ ἴδους», 
ηὸ δ᾽ δὸς “σαρος ηδ ἰδίων ἱδρώ' 

Ϊ σὲ. 'κ ὄξηπλεοναημδ 1» δς. ἀλλο θε δ ἐξὴν ἰδὲ νᾶ δὲ ὀρ τῃ τῷ, 

πὸ μϑῳ ( ἰωνεῖοῦν ποὺς δ} ὥτοι' "δ δύ τερον. κἼπεκον. ῶ δεήπο' 

 ν δ τί Πιώσικομς εν εἴσδο οὐ ἡνώσκω," ΕΣ ὅσω ΕΝ σε.-. 

φιασπώμδρον, ἰσίω, ἰασῷ. δ ὡς οἰπτὸ το ᾧ εἰ δῶ κκοὺ πείθω . Φισώ 

"οὐ πόθώ προ ρα γὸν ἐσθ μ σήν, ὁ “ς ᾿Ἶ ΚΝ ἰσῆσ᾿ σή σὲ! ἰσοίμϑῳ 



ποὺ συγ κο ἰηκευοὺ Το αὐο εχ ᾧ Ἰοὺ σ᾽ εἰσ ἃ ΠΥ Οὐ 

» αἰολᾶσ ἐππι)θμϑου “ΤΩ μη προ οὐὐηοῦ σ᾽ εἰσ Ῥω που 

σέν ὀσμεὶ, ἐδιμὸ ἴσμεν ἰδιυδρ. ᾿ 

ἱδνωρθῆνο δέ 752 ηὁ συπεαμιφῷθηὴν οὐ" γόνετοῦι οἰνσὺ μυ,ὸ ἐνίοις 

δονηϑῆν ον» μετοιθενς ἼΧ ΖΔ ὁπσωλον 1 ἰνίον ηὸ ὀπίσω ἴες 

ἱεφαλης, οὗ ὑ συμπέάηοντος ἐ ἐπεηγϑἰτούχω (ὦ συασώ μδ. ου πρὸς 

γγο σ᾽ οὖ μοι ἰδιυνὅαϑς “λέγετε ὁ “τοῦτο πανέρων τὴν ὲσ δ γὸ ἕλῃ 

θέσι 70 ὸ ἀνοικ Ἀααϑήψο γοοῦσέν"εἰ τὸ Ὧν οὐὐτως ἐτυμολογίας 

ἄλλως 2 δυὸ ἐδυώϑη: ἀν γ ΤΣ οἱ, “71.} συυυἐ φησέντιναι ἔπαϑιν, οὐ 

ἴζω Τα πέν γε ζ ἐσ ὭΣ ἤδη προῤς γθέῖϊ σειν συγγένᾳ αν "ἢ 
ἡ. ΧΩν σϑίχεῖον, ἃ “πλεονοἴσοιν"τος 1τν οἷσ ἐπὶ σοῦ ἑχνοῦ μοῖρ 

ΝΟ ὁμοίων: 

1έν κατοῦ λεμόν. ἑείη. μι τὸ πέμπω, δ παρατατικὸν, ἴῃ. ἤ ΜῊΝ 

29, ἰεὶσἑέντοσιο δὐ τικὸν θην: 

ἴεν ὑπερ πρὸ ϑὲν ἐεκαλλίροον ὑδωρὲ ἑνεκον. ὕω Σγου ὑδουτοσ: 

ἐκ τῶ ζω ηὸ γρ Νοΐε γήνετουι ὁρ ζ΄ ΓΥ ἴκσῖς "ἀπὸ ἀλλωνχ 

οἡκόρν χὰ εἰ ὃ ἐπὶ κὸν “σόγον ὑκλυκφθησετοι ἐξ ηοδιομεῖ ἴην ἴς 

σοῖμ μοῦ; συγίκοπῇὶ εν. 7.7 δὶ τρρέβοι ποῦ 1 00. 

Τεραφν οὐ μδγον ηὸ θύφν οἰ λλοὺ κρὼ γὸ οἱ πριοῦς σφροίζην ἱερεῖον Ὁ Ὁ 
οὐδικώς σραγεαΐ» υϑιρον ζῶον. 

ἵν ὑνμιλουτούρικεί αδρ' ἀν οὐ ὑπορίνεη ὕσδορ,κ ἡοὔ ἴον 50 

μέγ5.9 ηδ ἰων- ἢ , δωσειυόμϑρον εἰν χὴ ἜΣ ἔχεεμσπον οι. ποτομοὶ 

γοεξ τοῦι γένεσίς σὲ οὐὐ γοῦ ,οἰπὸ γῦ ἑεὶς ἑέμχος οἰ“πΌρολμ 15} ΟἿΣ 

οσ (ἃ ηὁ βλαθενηοσ ἔριληθένερν τοὶ ὃ μιο! 0. Ἶ 

ἱερῶν ἱερώ ἱερώσω δΗ! μιουέγᾷ δὲ πὸ ἱερλ σνενο μῖϑα 

Ϊεη0 η δαλίφν. "παρ ηδ ΝμΙηὸ σημρῶνον ὺ προϑὺ μά δι) ΩΝ “ίμ 

ἔτ: "ηὃ παθητικὸν ἕσμα, 0 ΤΉ ΜΕ ἑζμην “σὺ 5: 

ἵξννγο προθυμέντο' ἐμ μι οὶ ηὉ πρέθη τυχὸν ἕεμον ᾿ χα 

μ᾿ Μ' «οὐ ηὐ τ' ΑΝ παληθειυτηθρι ἐ{ν'70᾽ 

ἵζω ̓ ζανῳ εν έω ηὸ κοιϑέφο δ πρὸ “πλεονκαμῷ τῦζ δι 700 

Δ 2.) 
ἐξ 



δο 

πῇ “τῶ τε εἰς ἴ ζω. "νὰ Κ᾽ τ συαγωγῆν, ἱζανω. ἐ 

Τχλλι ὸ ἐπείωοί μβα: ̓ ' καιτορίς λξσο.οἱτσὺ “τῶ εἰ δῶ δι ὑσπῦϑιέ 

σε ἑέλω Ἰλώ ἴωλά δι ἰδ λοα κυρίως δὲ σή μιουνᾳ γὸ δὲ σμιθι σοῦ!» 

Ηηλα: ΠΣ ἱαζλλῶ τὸ ἐμξελω κρὰ προσέμτω, ὁ Δ ἰαλῶ: 

ὁ  ἵμλα. 

[ησέεξω οὐ “σορίνο! ὁ δεύτερος ζρδ΄." ον ηὐ ὑηρτοι Τρκον ἰαν ἴω 

ἦῃς ̓ μηρὸς πσλεογμοισμῳ “τῆς σὲ 1 "στνοῶσ δύσι. 

9ι ηὸ “πὸ ρίϑου ὧν τοῦ 9 δι ἐλϑύ,ρι πο ραιγένδ' ἕ μι ηὃ ποράύομαι 

ηὃ πρώτον ὋΝ “ρληθυνοϑθίρα ἐυϑὺ ὅγα σχῶ: Ν ὁ ὃ ε εἰσ μὰ ἐπὶ 

ὼν πσληθυνπεκῶν συςε Λλετο, ὡὗσουν τωσ (δε ἐπὶ  σκθηΤ . - 
Ῥύστον ηὃ προστορ κα τείμον, ἴοχ, οἷον δι 92, κοδ [3 (ἢ ἡϊωχον 

Ἀκῇ σὺν ΤΗΥ καίκωσίν ἐπισκυψό δ θυ οὸ τι ἰδίῳ ̓ ὅχως: ἡ 

εδ πορλύομ τὸ μἾΝ «εἰν ἡ κύμα λ᾿ ἐσ ἰνποσ. ,η5 ἀϑολοΝ 

ἐ97,.) Ῥοτν, 75) ἷ εἰς 1,91. “τως, ἴμμι τὸ ἔρλοιμα ο “- ΠΥ 

ἡ μετοχι ἐεὶς ἰζυηοσ, ἰε«97 6 συγκοπη ἦο. ἴτω: 

ἴὰ γω. σή μυχάν4 ταυθαηδ κέτενω ἡ μεισ δ᾽ κὐϑές ἱκαΐγο μεν χοῦ 

σοὶ γϑυνάτο περι γέν ΠΣ σῇ μοῤνᾷ μρὰ ηὸ περί γόνο μοι κοῦ ηὸ 

κατα; λαμβάνω. ΠῚ μέλ (χ ἰνϑοσ' "οἱ λροιΐδα ἡσίοιν ἑκαῖνφ 

τὴ γόδνόδι “1Ρ τοῦ ̓  ἀν "οἰ κεγχεύω ποεροι τίνοσ: παρα φτον, 

ἑμικνω: σύγκο πῃ ἵκνω. ἑκροῦμαι. Ὕ αἰικοῦ μα. οὐ σὲ ἑν 

εὐπτὸ χοῦ γκον δώτεροσ οἐόριφος ὧσ' εἰ“πὸ γὐῷ ἐφυ τον, φυτοίνω. 

μοὶ λιονοεσεῷ τοῦ γ ̓ιφυγγανο: κρὸ οἰττὸ τῶ ἐπσυθον παυρϑε 

νω "οἷ αἰτοῦ τῶ ἔτυχον πυγχόνω. (ΑΔ απὸ τῷ ὑποθον, τοινϑε- 
νω" κοὐ ἀπὸ 75) ἐρῦγον, ἐῤυγγάνω: 

β ἵκρμδρμονῚ ι Ἦν ἱκό κδ (ν, κοῦ συγκοτπῇ ἴκμϑῳ Ὁ’. σήμαλν4: ὃ ηὧν 

πορόυ τίκον ὑγρὸν τὔϑα ηὸν ἰμεεοε. 

ἴλασκεϑα κὑπαῦ τῷ ἱ Κῶ ὁ δευτέρασ συζυγίας ἢ περιασω μέ 
νων ,ἱ λάσω ο ΕΑ. "τλιον κημῷ τ - ἱλάσίιω. “πὰ ἀν τό γέ 

00 εἰς ἐνεσῶτο. εἶσ γη ράω. γηρῶ γβριίσω, γπρασκω: ἑλείσκο! 

ἑ λα ἰσίκετρα ἱλασίκεθμρ' 



Ὰ 

ἰλλοιασοίμϑῳος' ἐξιλεώσαιμ “μετ χρυ πσαϑητικὴ δωτέραωσ ἢ" τε 

ρ' ασωρδῥφν' εὀϑέμα, λῶ ἱλάσ ἐλᾷ, ἐξ, ἑλοίσω. οὶ εἴα 

γούγου ἰλάνϑατειϊλαξ, "δκ ἐκ Ῥύηουἱλαοο δὰ πλεονααμῷ 

»τῦῦ στ δὺ οἱ “Ὁ " μέ ρονἐΐοστου ἡλω λαμ εξ οὐ οὗ Ἀαὰ ηὸ ἱλοίοθατί 

γροίφϑέται" 

ἵλλῶσι δεημσίοίον, ἰλλᾶσιν ἐκ ἐθέλοντα Δί μδείσοιν τ ἀπουσίν. 

ἰλλίζῳ ηὃ δανυῳν οὐκ αἷς 673 δώ μοι ἰσπελλί ουσὶν αἱ ν οἱ χαυο! οἷς 

“πὸ νοῦ γυυό ὀφθά μοὺς δι ανθύοντοῦσ' εἰλέϊ μ᾽ ἐξοὺῦ ἃ ἰλλάδὶς 

οἱ σάρυεεραι μένοι ἑμάν τεσ" απὸ του τοῦ! ὀφθαλμοῦ ῥκῳ 

νλΐφν λοι ὙΣΥ οἱ δλλμφι οἰππτὸ τῆς ἀλόσεωσ νὴ τῆς ἐσσὶ 

τοὸ κατωφοράσ: 

ἱρλόμδρΘ’ παρα γδϊλλω Ἰδλιέϑωι ἐγλύμϑροσ ΠΩΣ του λα δ᾽ 

ὀφθαλμόσ. 

ἰλυασῶν ηδ. εἶλυ ασοὶ ϑοή γ3: ηὸ ππεραπλησίον γε σκώληξιν 

γχοῖς ὀφι σίν ἐεγοι! οἱονεὶ ΤῊ να 9.) »οὔ τῆ ον ἂν Τὴ ΓΡ 

κῦλιζϑαρ: 

ἵ λαδὸν ἤγουν φαλαγγιδὸν (Δ κα τοὶ τοῦσ' ἰλασ' ισυτροφὴν Ρ πλι 
θουσ' δι λο!. ν: ηὃ ρου δὸν ηὸ ἰλαδὸν. “ὦ “ποι της ἀμφότεραί 

εἰ σὴν ζεόφη μοιτο: 

ἱ μόρου σημιαόνᾳ τὸ πρληήογω (Β μεισβγτῦ πα ρεὲ "Ὁ ἱμας δ σϑμμοή 
᾿ ηὃν λῶρον γένετο ἑμοζοτω. χουγνὸ μέλλων, ἱμιάσω, [7 ἴοι. 

ἔμασοκαλλι Τι χαισ σσους: 29 ζετο δὲ μέλλων - ̓Ῥυπὸ π 

μένον εἰς ξ. ὡς 'σλύοτω, σλύξω: ἥζποτω, “πξω. αἱμιοζοτω, αὐ - 

μαξω: 

ἱμῶσοι ον Τῇ σοὶ, “τὺ δ γον ἱμοὶς ἱμάγηος.ϑεν μοῖρ ἀρώλδε ἐμοῦ 

0 δ᾽ λέγετα- ; 

Ταϑῳ καὶ ἐκ οῦ ὅ' μι ἐρλθμα γήνετοῦι τοῦ παραλνγομθφονῖΣ 
εἰ ᾿ συ θόγγῳ: “μοῦ συσέλλφ τὴν ἀ ῥχύσοαῳ τῷ λόγῳ Ἢ ἐἰσμὲ ὦ 

“στο ἐπὶ πληθὺν τικῶν μοῦ ποθ τικῶν συσέλλουσί τοῖς “Τοῦ ροδὶ 

Α"γϑύσοισ ἢ στ "πὸ δ κου ἑτέρου μι κοκτρὶ μόνας τῷ ἢ πὰ ρα 

ΠΙΣΙΣ 



δΙ 

“άγετων ὡς οἱ 1ὸ “Τῦ) Ἰωρμὴ ὕχῶ Φυλοζόν! ἀναλόγως "ίω σγὰ 7 

βραλίωντ γραφίω. σῇ μείω σοιφᾳ ὁ κάτοὶ γοῦς τεχνικοὺς δ ῷο 
ΡΈΡΤΟΩ, ηὗ εἰ μέ “ὥϑοὲ ησ! δ’ “πὸ λιζίοι ζ μονοφϑύγγῳ χά ποὶ ρα λη τὸ 

μϑρον ὙΠ κοὺ διφϑόγγῳ ῳ, Τῇ δϑοὶ “το ὁ κοὺ τ. 
ἴμϑῳ οὐ σαστι ϑὲτ, ἰίναρ δ ϑεν ριητηκοῦς, έμϑψαι Ὕ οὐ πρκ οστῇ, ἐξτ 

μϑῳ "ἡ συβκοππή ἐμϑῳ: ἐγρρῦθην εἰ εἰπεῖν ὡς ηδ Ἶ διξ τῶ ίμϑρ. ἐπ 
κράϑη εἰς τ Τμακ τβραχνγυ θην ὡσ' ἐνμίβῳ δα κπυλικῷ τα 

ὀραϑ να ἣ δ ἐμϑν τιϑὲν σϑ οἱ “72 τιὰῤ τὶ ἐγ ἐλθένν. ἐμετοῦ ὃ δύο 

ϑήγουσ τῳ, ἰεεκακοομλῥοιμδρ οἱ οἐντὶ “Τῶ ὑπσαρλούϑῳ, δυο 

“722 ὅ δι γέν() ὅ Τῷ » ψσδοσοήχοσι: λεληθύα. εὐ μὴν ἀναιδὲς κε 
ηδἐδόάσοιν, οὐδέπξδασει(ς - 

ἱνδοάλλω ὥασες ποι ρα ηὸ ἄγω γέμετοι αἰλκλλω, (Δ "“Ζ: ὥρα ηὃ ἐῶ ηὸ 

“σφέρμυσω ἑαγλω ὅτως "ἡ δὰ γὸ εἰ οἷ ηὸ ὁ μοι ἰδκλλω. νὴ λε 

ον μῷ χρν εἰνδούγλω. 

γον, οἱ δῆϑον κοΐ κην λαίωε δου μονα καυτώτοσον, οὐ πὸ 7 ἰκὼ δὺαὶ 
“τῶ ἰωώτος "“Τῶ σημμαένοντ ηὸ ἑκετόυω δι ποῖ ρα τνοξι ἀφοῦ γέ 
νξ) προρλέψᾳ τῶν ζο ἐκνῶ: δι που 0 Θ." δώτερ Θ᾽ ἴκον Ὕ 

ποτ βοιωτεκβ ον τὰ εἰς ξ΄, ἦξον. τως Ατρλλων ὁ δὲ Ηρω 
δεαν Ἵ:», τα Τέτῳ ὁ δλίοῖ ἐκμέλοντ ΦΙΙ μετουχυθεὶ ἀν" εἰς ς ονε 

φῶ τοῦ "} ἰξωΐξες: ξεν ἐκ ἴκω ἡξωμετούε) εἰς ἐνεφώ τοοιηὸ “σλη- 

θυϊτίν ἰβομ ἡ ξυτοῖ ξον γε ὃ ἐκ διε Θ 'αὐα ξατέῤοι 

ὅθλον ἐκπτοῦ προτοῦ Τικῦ, βύσῳ δ δὲ Ἰδειὼ ὡς τύπτε εἰδὴν ζω" 

δούτερος, δῆσον δ ἐν νρὰ ἦξον: Αἴξον,; ἦγον ἱα τίλαβον, φυσι 

κῶς ἐλ τίω ὄν ΤῊ ἢ οὐρλουσμτπ ιν ασωμϑῳ "ν ὡς γον κὼς ἐκτο τ 

δὲν, οὐμωσ' καὶ ὄφφλι Ω δύ χϑονον ὀξύνιαθς ὡς ούσεν μα δυο 

ηδ κῶν, προ συμφωνΐ δὺ ρλὺς πὴ ἡ χρόνου ηὃ Ἵξον ὦ ὡτ οἰ 1 

μέλλον»σ τοῦ ἵξω. οἰναριβυΐ θέν γοσ εἰς ὧν ἐςῶ τοι- 

ἰοφδῴα, δῤ 9 δι τῆρι του! ἰου (δὶ βοτοίνησ, ἀμ ΩΣ με- 

᾿Λανώ δα πέραν κὰ ἰὸς « ᾿ 

ἱουλοίφασὶ οὐ ΚΝ γϑνείων πρῶτοι ρίχις, λεγομϑροι οἴω 

Ι, Δ 



4 πε: πὶ Ὗ “ριούγου! ἔλον τς, ῳ τοι ἤδυμὰ δὴ ῦλον ὅγόϊω τὸ τὸ 

λῴον, ως δῥανοίρουμϑροι" οἱ τὸ δὲ πύτων καϑδ μοιοττο κα ἔοικε 

λέγεαϑο, “κοὰ ̓  τρλυτριω ζωύῶμον ὁ 0 Ἰγλ νους ὃ αἰνθούντας 77 

ηου» ἰόλῆς κοὸ Λαάλνην Μανϑύα κει λέ Φι»λοτέμούμϑιος ἡ 

δφϑύϊῳ ΦᾺ Φρασεωσ, κὐσ τονηὸν, κροταίφοισἰὅλσ! ἀπ 
θεν ̓  γλύτω πύπυκααθς ὁσξην ἔσκε πα ῶνς δ ανϑεῖ λαΐλνν' ὃ 

πρὸσ δεαιφολήν ἐἰ ρη τοί λώχνυς ἑτέροι “σ᾽ ὁηρία, διὺὶ παρά τῷ 

ϑεροίτῃ, ψιδνή. 

ἰσλίυροι ἕντο [ τοξότοοι οἱ μόρον ἐμιγριοῦν τεσ’ ἐν ἰοίσ, ἐκτο ἔσει 

ὃ εἰς Ων "δὶ “σερὶ ἰδσ μέμοραμϑροι δι κακοποθώτι ἔλορμπίε, δ ὁ 

ξεςς ἰοὺς κει τη μϑῳ οἱ μό "ρὸν Ὑ φασι παρα κυ πρίοισ' ηὗ δε 

"σλεονκοιῷ “Τῶ μι’ πῆρα εἰ Εἰεν ὄγιόωροι οἱ βζων ὥραν, ηο] Φῷρον 

τίδα ἐλοντεσ 

ἱπού Το ἡπανκώτοτε' ἡ ϑυθέϊοι, ὁ ἱπσαυστησ' κοι τοῖ Μετ λοίσ᾽ 

μοὶ ἱπαῦτα- 

ἵραώτω τ ΤΣ κα το ὁ νόμον Ἄ ννἐπωὀργνώνη, δὲ οι ̓ θυτοοι: 
ἱφκω φῶ, οὐ ΓῸΣ ἱφασῶ, 0 Ἐπ ν ἰξαον ἑῴων. ἱξρα αὐ έ- 

ρατ' ἱέρας ἱέοακ. τὸ προςταικ τιον ἱερα, ἢ ἐρκ' ἱφαίτω ἱερα 

τῶ "ἡ ἐι ραίσει πο] τ εἰς μαι ρὸν Ἶ ἑραπω" 

ἴσαν ἐπορίοντ' τὐρὸ: Ἰ βδο εἰν ἐρϑῳ! [χε σαρ᾿, ὁ [τ ῥόον: 

σον δ} Ἵν τνώσικῃ σίν. ἐϊ ονο τὸ πνώσκῳ, 0 δ 6 ϑ σῷ: δι ὥασε 

τὸ το φείϑω δῶ “πεϑὼ βάρυγόνων στῇ ιασεύμϑιμ αν, ὡ, δ (Δ 

9ὼ δὲ ἃ “τοῦ Τ᾿οὕτως οὐτὸ “Τῶν ὄσω, ἰσώ- "βῆμα πλιασώμϑρον δὼ 

πέραν συϑυτΐακο. ὀβοῦ πὰ ράτώγϑν [δή μεν στὴ σή μουν γὃ οὐῦ - 

δ. ποῦ ἰσοιμι σωρικὼς: "Ἰὸ πρῶτον ΤῊ “σλυθιω την ἴσοιμϑρτϑι 

συ γίκοτ !.; Ἰημέν' "ὸ δώτερον, σοί “Τῷ μοὶ ἰ σε:ηὸ Ὅιπον.; (σοι ΣῈ} “οὐ 
προ ΤΟΙ ασοῖ τοῦ δὲ ωὡσ ἡ ἐσσέσί ὁ μοφωνε Δ μὴ ἢ, δο Τικῇ οὐϑὶ 

᾿σλυθιω Τϑρλ,ὼ ὧν ἰδίων μοτοχων, ἐσοισ' Ἴσοινητῦσ' ἴσοισίψιως ηὸ ἧς 

σοι οἰ. δ 7ὲ καὶ ἰσοῖς με χὴ Σ βεῶ ριώε τοῦε “ποι ν τῶν Ν εἰ σ ἂν ὁ ξι))9 

μδβων με χὺν φδ διυτύρασ συζυ τέ κσ οἷ ον ἱσοτικιχράς ἤξιν 
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ὅν εἰ πεῖν “τι χιφοατήρ ὑν αὕτιον δὶ βαρόδετασεων. “πῷ 

ον » νος ἡ δ᾽ οἰ. “τῦ ἴ ἐ σοι βιαιριώετρ' ΠΥ σοίδ' ,σριλ΄πέσοισ δε - 

πόσοις. καλλω πέσοισ: 

ἴω ηὗ ὕπαρ ρλι εἰμὶ ηὸ πρών δ “σλεθυυ ΤΙ) ΣΧ ἐἶνε- 

Τοῦ ψ “σλιονκσμὸν “τῶ σ᾿ ἐσμὲν. . εἰ τὸ “σῷ ἐ λϑρ κυ προρτοῖχιτη 

(μὸν 192 ἀναλογωσιπεηδαᾳ εἰσ οἵ ἐξννθ᾽ ἡ μετῦχ' μδἱὲ δυ ας 

Τῷ ντ' κλίνε τοί ἂς φφτοίον παρ δοῦτε ἔντος οὖν πον ὑ πος 

ΔΟΥ Τοῦ δ “δλεονοὶ σῷ ὯΙ σ᾽  α97: ̓ ὸ ἀμαπῷ “σλευναίστᾳ ηὃ σ΄, 

τέσῇ τ εἰῴς 7 ὡς μϑύω μίμνω: "σέτω, “σἰ πτώ: ἔοῳ,ἰδῳ: νῷ 1 

(92 τω δὲ ηὸ (3 κατο ὃ Τρ πρόσωτον ηὃ ὀφάλομδμον ἔ έ, 

εἶνα δύ λυ ται δὰ γέντο ἐρῶ: ἢ ὅτωσ εἰμὶ, 0  τοϑν ἠντ ἡ με 

Δ», εἶν ὡγε: ηὸ προςτοκ σῦκον, ἔθε"ϑν “σλιονάσμῳ υ Δ Ῥοητῇ, 691: 

ἴ 97 “νωοσίκι: ἐδο εἴσω. Ἰ σω σ᾽ φέσ, φιδω!. πεήϑω, “στῶ. 

παράγω τογ ἴση μινηὸ πρῶτον Ὕἅη πλμθυντηδί ἰσριμδῳ. ΔῚ ἰσ- 

ἐδ κα τοῦ συγκοπσιν"τὸ προρτοῦκ ΤΙ κὸν, ἰ σοιϑ κὰ [ων ; οὑτως 

Ἰσή μι (Αἴσειμι εδωρικῶφ ὁ ΩΣ Ἰσήν, καὶ μέλῃ ἴσοισ ἴσον 

τὸ προοταιατρκν Ἰσοιϑέ νὴ συγκοππῇ 1. ηὉ τρίτον, Ἰξῶ. 

ἴσκεν, ἐσίκεν ψ' δια » λα λέγων ἐσύμοι σὴν ξέρα εἰμ δ σα
ν 

νᾷ πὸ ( ἐγύνωσκ ςὐρὰ ὴὃ ὦ νὸ ἀνώσκω: ̓ ΑΞ, ὄσω, σλεοονὰσ τ 

μῷ ΩΣ ὀσικων ) μετα γε εἰς ἐψεσῶ τριῶν μ
ένω, μεθύσω, μῷ 

θύσικω; "ὁ ἐπεὶ ἐδύτρτε τὸ δγα Ὑψ ἕξκῳ ϑέλυσέν ἐλ πρὸ ὅτ 

λοτῖ Εἰ εοὐηρβα με υὐξ, νὴ γέν() ἰσκω- ὁ Ἔν, ἴσκον εἰδὲ δΆ 

μον ηὸ ὁκαζι ὟΝ ὁ μοὶ Ζ' νὴ να η εἰσίδο ηὐ ὁ μοι, ὁμοίως 

εἴστκω: δι ὅροι ρέ σεν ἐΐσκω. ΩΣ ̓ δε ΑἹ δγοῦ ρίσῇ ἀποραίγέ σὸν Ὦ 

ἴσοφνι ὧν ὄξισουλοω πἴϑα. ηὸ ἰ σοί φοαρν “πῥιριρληαῦζο 

ἷσε ἐπέ συκιϑύ γενωσκέτε: οἵ σατο ἐκ Το ̓σοι ΤῈ , δι συΐκοπῷ, ἴσε' 

᾿ Ἰσαο προς τοῦκ τικὸν δξην' ὥσυν ἡ) οἱ τὸ “γ) ἐφαμίω  ἰφασι γνε 

τοῦ Φκο κατίνδφαν το, σ᾽ ὕπως οὐτὸ το ἱσώ μίω ὑ φοίσο, εστζο. 

ἵ σαι ἱσοίω,ἱ οὥ. Ἴσον Ἰσὼν ἰσοιθτ σοι ἐσος Ἰσοΐ" 
οὶ 

ἜΓΩ 

ἴσῃ ἐςήρ μι 0 πὶ ςὴν φησ ηὸ προςτακ τί κὸν ΠΣ ὼ) » 

1. Δ 



53 εἶν ΑἹ ναὶ ἐσ ὦ γρίγν πρὸ σω ΤΟΝ 72 ἘΕΤΟΣ Λα τιρον 

προυτοῦκ τεκον ες 

Ἷ σέον, ἐκ ἰσϑμ ἰσῆν 0 ἘΞ Ὴ 0 Σ ὑ σοισ' ΤΩ Ἰσοιν γον ἤσοι97. ἘΣ 

Χοπῇ [,97.ηὸ τοί ον, 'σῶ: ὍΝ δο)χ τὸ δε τέρον (Δ ρου ἴσον (ἃ 

'πλιοναηκῷ “Τῶ τ ἰφέο 

; [λανόωσὶ ἱατέλουσι κωλυ σίν' ἦχο 2: πα ραγώτον ἰδαινεῖ. 

ἴχιο ἐχ ἴδῳ ̓ λϑ μμνηῖφον: " ἰωνικῇ ἢ δαλύσε! Ἶριν. 

ἴςω ἩΑΤΝ Ἢ γινωσκέτω κανόνισ "οἰπὸ 7. ἰσοίω ἰσῷ ηὸ γινώσκω 

συζυγή Ἃ τ πσέρίάσω μὲν " γίνεϊ πῆρ ἀγωγὸν οἷ Σου εἰς μῇ ἴσαν 

ΜΙ συφυΐῇ μ΄ Τ εἰ Με! ΓΝ Ἰσην μεγολοι ἴσοις ἰσοιντ'. "ἡ 

ηὸ προρταικτῆκον, Ἰσιι97 δι 1497. ἀφαιρέσει» “ὸτ ́ ἴςω ἊΝ 

Μετ » (ἔἕὶ ἐ ὑπ πὰ τ ες ὁ τρίτον τ Υ̓ σλξ' Ἰςξῶσοιν οἷν 7 

"ον πνωσκίτωσακ 

ἵςωσὲ ἡραν Λείδαι ἐληῖϑα ἐπῶν ,2ράφῳ Ῥϑ]αῦ τοῦ. πρὶ δγα 

τῷ σ᾽ ἰχφιρύ ϑνα ε πρόρτακ τι καὶ νὴ εἰσ’ ὦ Αύγομτο εἰρη. 

κὸν ἀχέ τον ὦ κθ΄ δον λεγέδθω πριεἰϑο, Ὅτὸ ὃ ὁ Ὁ μοι αἱεἷ μοί ΤῊ 

Τρ ὅν ηδ ἴςω, καϑο Ἄ ηὦ ἔσω, δὺο. Τρ τ΄ λέγόμ, νου τέον δέφισί 

ἡ μα τη οὐ τοῦ δια γὼ πρόιϑυσίν “τῶ στε τσερ νὴ Ὥ ηο} 

γραφί.. τυῦῦ τοῦ ὅτων εἰπὼν ἐποί[ᾳ μεέη λίται ὅτι ψίοι ἐνῷ! 

ἔξω Δ' χ᾽ φασὶ περρῆμῳν ηὃ σ᾽ ἐκρου ἰσέτω ὃ δὰ ἐσύτω ὦν 

ἴξιν γϑυυ οι ηὐ ἰσῶ ὃ ἔσω; κἀὸ μϑρ οἐορίςω δὼ γον "σή μοαα 

νφ4 ηὦ ἐσωχὺὸ ἃ Εἰνγοῦ ὀῤαλρέμ. ἀὴ δ μέλλονηοε,ὸ ς λεί ΠΕ, ϑηὸ 

ἐξ ἐφῦὶς ἐπικρίνᾳ 6572 ηὸ ὃς λεί ΤΕ; ἵνα ἢ ἐσοίτω ἐσώ, τρ[υσέτω 

δ ἢ ἐνυξέτω ἦδάι λέγφ. ἀδέφησι δι λείπει ηὐ τως ἐγεςῶ το ἐλβεῖ 

τον Ψ] ηὐ ϑυ σζτω. φηύγις δκατασείων Ω τ ὐξτω, ἐφ 

ἡ ἴξω,ἤχω λέξανταν ( ἐκτοέσε! ηοὐ ζ εἰς ἢ λέγ εἷς ἐδὲν εἰς τῶ λὴ 

κὸν προς τοῦ τς ' ἔχ τῆρα τίλθυηον ηὸ τ Ὁ μετοιόϑη σθοιὸ εἰ τὸ ἢ- 

ἰδεῖς 5, ηὑ φβέτω λεγέτω φῥύτω λεγήτω φησι κν ἐσὲ ὑτω 

ἡ ΤΩ: ως δεφησέ δ ηὸ ἔχω ἡμαρ τη δ)εὲ ΩΝ λεγϑμὴ ὥνα - 

δοΐμα δύ σι δα σοι μέγ Χῇ εἰσ ὧν ὀξύν ηὁ Ῥίον προς 
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χαιοτ δγὰ ἢ ἔτω περανοῖ Σι ἐλθὼν, ἐλϑέχω. ὐν,λζτω. σῶν αὐ 
τῶ, διμετορατέ τῶ: ταύτη "ἡ οὐπὸ »ν εἰποῶὺν εἰπότω ἑη τών (σ' 
προρτοῦχ τὴ ̓μϑρ εἰδθι σῦνιμε λῆς εἴ ποῦν ληγούσης εἰς στ δ τῇ 
εἰς τῷ περοοῦ τοῦ ὧν δὴ Ῥίον προσώτον δὰ " "δα λίκξ) ὄνσφαι 

[ἐσ σραγότω: σαρεὶ σδερώτῳ ""ἡ οὐτὸ ηοῦ θεὶς οὖν νὴ ἐν, ϑήΊω 
ἡἼω. μον ϑέτω δ ἔχω ᾧϑι “ ἐμ τῆ δνν εἰ πτῶν ΚΊ ηὐϑύτω ὡς ἕξ 

τῶ γοω ὑπέφλίτω. "εἰ ἔτω οὐφ ἃ ὁ (ϑετὰ ηδ ἀἐφέτω, λεγᾷ δι ἥ 

"72 τινε ἔτι ἴϊωφα σὲ ροντοεκ τ. ὅτι ἀποοῦγου Υ ΧΆ 

λοὶ ἐξίω Φισύλλαβον οἱ τὸ φιὶ ἐ ἐων “μέ χε, 29ἐν ἡβυεῶν ὺ ἐϊ- 

Ἴω ἐνδφϑυιῖῳ' ἡδὺ ἐκέθεν ῥω. δυο ηοῦ γι δυηὸσ' ἐρακλείδων 

"ΣΝ αὐ τῆς ἰὼν ὀξυγὸγν μεποχ τὸ δ τεκὸν κανονίζων λέρφν 6- 
“ὦ καϑῳ Φὶ ἐλϑων Δ ἐπῶν μά χίς κτικα ἔλθοι δι. ἐξτρ!- 

τῶ δὲ κοὐ γῶν. ἐπόφο! καὶ ἐπρασῶν πότμον ἐπέασιι. ὁ τω καὶ 
τὸ Υ ἐὼν, ζοι οὐλ ἐἴηντσερῖ ὃ σοῦ ἐΐη "λέγη οὖσ᾽ “πᾶν ν ρῆμα Τί 
κὸν ἔλον τί 1 δφϑοιζον πρύροε ΤΕ ΛΜ, διὸ τε δγιο σῷ ἢ ἐκ 

μη χὴν ΦΦΊΙ ") 529 ὕσης εἰς εἰ σιού μὴν εἰς Ὧν" Δ Ὡοῦ ἢ φανε- 

νὼ νφεσὶν ἐκ αὐο ιΐο μετογωναἰολέίς δ ηἢ μοῳν, γοο ην,ο ρο 

νῶν ἐδρϑρὶ ἴω "ὸ τοῦ ὃ μοιοῦ τοὶ πρὶ μὴν Φλείμυϑι γρείψων. 11 Ὲ2 

δὰ ̓  πρὸς μι γο χοὶς οὐ εἰς εἶσ προφιρυσί, φιλῴ; χὴ νό4σ λέτοντ' : 

δ τὲ τ φρλωῖν (Δ μοῶν. ἐν δ χὸ δ μοιον φδιεἐτὼ ὁ Φὶ ὧν πρώτ 

πρυμεη χῆς συζυγέας πρώτησ ἢ “σϑι απ μϑμὼν ἐ ἔῃ ἂν δκτ 

κὸν ηὃ οἱ ΓΥ͂Ν αὐολιζῆ, ἀνιἐπεὶ (ἃ αὶ μεηο χὰ ὡς, οἴνχῳ 3 ) προ εἰ εἰ 

“πορ ὑηρκαταρος γοάφᾳ ὃ τωτ,οὐτὸ “δ! θεὶς διβλεὶς γένεϊθδο 

δὐχτικὶ διβλεοι χησὶσῳ ἐλιάσε. "πεῖν δὲ σγο]δ πὰ οὐκὶ ὅτ 

[γ.11}}} εἰο Λγϑν λα σίκέ,λοῖ ἴω εἶτ Ἢ πουρῇ μίν εἰσ' εἰσ ἌΕγυ 

σῶν μερῶν, μετουβολλον δ ὃ ὅο, “πλυθιωτρς “πο εῖ προιϑέσει 

τοῦ τ θθο, θῶτπι' σῷ κτέῖο σβογέττι: βλεθέῖο βλυθᾶτε. εἶ το εἰ -- 

“τῶν Τί οὔ τῷ ποὺ ὄμηρθ᾽ οἐτ δεοικιρινθεῖσ' ᾿ σοῦ ἐκᾶϑιν δὲ 

κόλικῇ δυο, ἱερινθέϊοι Φινοὶ διωκρινϑέ τι τοί χι στ. "(Δ ἀνᾷι 

᾿ιοωτο σικελοὺς ἐσ μετῦ χυσ', [ὼ “τοῦ εἶο εὐχατι κοῦ ηὐ εἰπε οἷ - 

λ Δ πὶ 



ὃν γζοιότι ὁδω νῆτ. ὠμιώεμδρ ὕστερ ἐνγὴς ὄξει κϑ τόρ καῖ τοῦ 

δῷ χα τοῖα κρὸ τοὺς Αέλοντοισ τοῦ ὋΙ] οὐὺ τοῦ ς συγκεκ ὁ φϑονοΐον ὶ 

δυανκράνθειτε ἐκΊ δακθινθείητε,νὺ οὐ εἶτι εἰπὸν εἰ θὀντοείπσων 

ὡς δαφέρομεϑο οὐ: σοοῦ δ ἀππτοππτὸ ν οὐ τοῦ κα τοῦ συϊκοσσὴν 

ὀξῳοηνέχθαι: μρὸ γεἰαῶ το μϑρ " τοῖν τοῦ: 

ἵ σέον δὲ ὅτι τέοσοῖ ρῶν ὑντῶν μύτων, “τῷ σοί (Ὁ ὃ ὑπῖσ, τῷ σώσ' 

ἔμ τοῦ σεισαέρισίν. "τῶ σῦο δυο ΤΩ) ὃ μικρδι ὁ μηρικώςηοὰ “7 
σῷ Ὁ’ δ οὗ πα ραλήλϑν᾽Ῥσ' Τὸ ὥ μερί λα, χε σίς ὧν ταῦϑο, κέ. 

τοῦ ΤΩ σεν ὐ γῴ! σχοότερθ᾽ ὥσικε νενονἤου! ὅπως λύας 

ΚρΩ ΗΘ’ 'αφὺς ὠπονοςήσίν, ὃ ̓μελρίλεν ἀπεηλέω ἐχᾳ κα τοὶ “τῶ 

λέγον γοσ' χρύσον εἰ νοὶ φήμιως ὑλθιι ὦ σοι: ποῖρα Ἄρει Ἵ Ὁ» 
εἰς οἰΐε ρω ται οαϑήστονι εἰ εἰ μὴ το χὺ ᾿μνήσυτοι νὖ ἡδεσυοεδιοιβισι 

ἵ σέο ΤΙ, οὐ μόνον ὅγα; τῷ τ οἱ ἐπεεκτοίσεισ εἰσὲν ὡς ἐντῶῷν τὰ 

σΐ. καὶ ταν χῇ. πρίενν!(. ὑχι δὲ πρὸ δεοὶ (δὶ δὲ συ )λοιρῆν,κοὶ δρὰ 

(δὰ 95 δ μοΐωσ' αἷς δηλοῖ ἡ ἐφίει, ὀνϑα, ἐ96 Αλϑ, ( σοι 
δι: ̓αἰλλοἴγε παρε λαιοὶ πος "δὼ τι ἄλλοι σ νὴ ἐν τῷ᾽ ἴλμον ἐπ 

ζῶ. ἐπτέκ τούσίν δἰναΐφαι σι νοβέτες κυ σω, ἐντὶ αὐ τῆσ ἐκείνην Ἵ 

Ὅλ ἃ Εἰς προϑέσεωσ οὐ σὲ, οὐδὲν κανον τ "οὗ ἀντὶ ἐπιῤῥώτ ; 

μιουστος Ὑἰσ' γοή δ! ̓διφορμϑῴου καιτοὶ τίρ (ΛΔ τοξ εν: ὥσπερ 
Ὗ οἰπὸ φὰ τὲ προϑέσεων δἕ εἰ ἐγλοιίεῖ σμυτοι ξομϑῴης ηὸ ἔξω ἐ- 

"χίῤῥημια γδυόμϑμος, οὐ εἰ μισὰ  οὐὐηὸ "ίῳ γδοιἰείω ἐχφ' οὕχως 

οὐδὲν προ Ἄρλϑν, εἰ μοὶ ηὸ εἴσω ἡβυόρθιρον οὐ πὸ Φὶ ἐς προσ 

ϑέσεως δφορυμδμες ον" ΤῊ ἢ σιωτοίξᾳ, διζφο ρέϊτοῦι ἡρὰ οὐὐ ηὸ καὶ 
οὅ μοι ὡσὶν ἐ ἐκείν εσρκὰ ἐπεύστῇ ἡ εἰ σ΄ προϑεσίσ ποὖν οὐὐ 7) οὐχ "- 

κῇ κοινῶσ᾽ οἱ δὲ σευυτοξεσέαϑς ναὶ μίω ἃ εἰνικῇ νἀ“ Πρκῶσ εἰ σ' ηὰ- 
εἰς ἄδον. δια Ῥυγκὼ ηὸ ἐσ “ποτὲ μϑμ οὕγω σίρυ τοῦ χθ στρ!" 
πρχῇ δὲ “ἴλλωρ, οἷον 72 οἴκου: 

ἴσαν πεΐῳ αϑμ λότῳ: ὐκᾶν , Μηφησήθε!η “πο ιτοίίσ' δὲ χη σέμιδυᾳ. 
ὄξει οὐὐ ΤΩ τὸ 9 μα ἤω" οὐ ηὐ πρληθυυχεκον ἰομδρ "συλλα λον 

Εὖ ρητρί πῶρα ἐ γα “σοι τῇ" "οὐ χο δὲ τω “πλιονασμῷ χῷ τ' 



ϑ8 1 
γένεται ἐζὼ ποὺ σειραερέσέεω, δῥοὺ Αὐομδῳ οὐν οὐ ὁ ὅρυ μα ἂρ ὁ ο 

δινεσείφμκαευ 'περσαρτέλικθ: ἤφν οι ὐτα γϑμυσό μδυ (Θ᾽ εἐἰδῴτις 
προὺ πούρ χήν μϑῳ ἐρφὺὸ ἔϊω δεὰ δυᾳβ ϑύγγου, οἰ πορῦ οι δὲ εινί-- 

δα πὸ δϑοὶ οὐ} 1 γραφο ἐμϑρον᾽ ἑω εἰ σελύσει οῦ σι ὐκὸν λεγο! 

τι } οἰσειοτὴ. δηλοῖ δῴηρτῷ ηὐ Ἰσοίν δε τναϊσίν τιν οκ ὼς ὃν οἱ χρὸ δδυκ, 

ὅσοιν οἷς ἐτέτυκτο . 

ἵ πσοκορυ συ, δι οζ7Ρ ̓θώρακ» ηἃ ϑωράοτω (οἷ εἰ οασίδος οἱ 

εἰασιφερὶ νὰ απὸ οὐ ̓χιϑε,τὸ οἱό ἀχμαζάνινι οἱ οἱ οἱ ̓ χιυταά (Δ ἀρ κνη 

μέσισ, Α᾽ κυή μι δεσ αἷς ἐ ἐκμέρσς ὄν εῖς γζο! οὔγο [σ' δαλουμϑμη 

ΚΙ: συ; ὁπλίσεως οὕτω μρὺρ οὐ κσὸ  ζωύμοις »ὺ σίυα“πτορμιί 

νου ἢ συῤῥα πτομϑρῥου “τὔἶὖ σα τῷ  ϑώ ραίει ἢ ἼΝ ᾿ μία, ζωννυ δα 

Φησὶ ὀμαρθ’ γιὰ "δ οσλι Ὁ σῶν ,ἀηρείδεσ δίρβδασεν ἰδὲ 

ζώνννῶβ ἀ ἄνωγεν αὐῤτόουσ: 

ἵχίω εἶμι ηὸ “πορίμομισ. ὁ πε ραυτουτλίευσ' εἶν ἐς ἄυτο διῆκον, 
ἰηρ πίω. β 

ἴτω εἐτὸ τῷ εἶμι ηὸ πρῶτον ϑ πλίεε ἔυϑρ"ηὸ προττοῦ 

δὰ ΠΣ 192. «ηὃ πρίηον ἔχω" ποὺ ζ τη τίον. ὡσ' οὐ ἴϑ7: 

ἴνγβὸ 0 ἔρωσ' Θεέοκριτοσ ἰυγξὶ ἐλκε τὸ Ἴμνον ἐμὸν “0 7] Σ δ μα 

ηὐν ἀνόρα, 315 ὃ μοὶ ἰσγξὅ δ γντογσένῷ ὁ χιυν τοῖν οαὐφα ρμακίϑες: 
εἰσ’ φίλα: "ηὁ ἐν τν ἢ σειρήᾳ λελϑρϑρον σείσου ρα ὑκουτοὶ ὃ γραιε 
μαχικοὺς ἰσοπσυγή 

ἴχενοων σῃμαΐν Ω ἐπέϑυ μῳ. "παραὶ χ) δ ἐλεόθαρ Δία, γέγο Ἶ 
νεβίχαλώ. μον τροητῇ ἐχωώ. ἢ ὁτὲ πὸ τ ὄν γοῖς ἐδ μασι] 

φέρ ὁ διψο σύμφωνα, "πολλοίκισ' “γύπουσί νεὶς 1 μϑβω,μι 

μνώ: οὑτῷσ' - ἰοζο κοὺ αἷς φω,φαήνω. ὅτως ἴρῳ ἰδαίνω. ὁμίλ 

Λωρ ἰφανῶ, “οὶ οἰποβολι Τῷ ἢ ἰχενῶ νοὺ μύτη λϑέν ̓ 9(- 

σελ Ὁ νιμιοτὶς τίρυ ᾧ ὑσενωδν γέγνετοιε γένετο "μὰ μετοέγε- 
ται ΕΣ εἰς ἔνεσώτρι. 

ῴος ̓ψυχ. γίνε τοῦ ἐκ Τὸ ἴω Ω ἰχυρῶσ, “σλιονασμῷ 12 

τινα, δι ὡασορ ὑνόμλδώ ἡ καὶ οὐωσ αἷς ὠνϑῦς ἀνέ μι’. 
[λ απὶ 

) 



ὕχω ϑωι ἴω μ" νὴ πσλέονοισι ᾧῷ,φ ϑήμιοσ' ἰσπῥβιραιϑένηος 

το χόνδ δι μϑδῳ αἰρχὺς Ἄσομδμαι ϑέσε! μικράν φλλώςα 
ληγθυ σῆς. Φύσει ἐκτοεβείσης ὃ ὃ εἰ πεὴν πνεῶα οὐὐηδ {στ Ἰῶμ 

") τῶ θυμὸς ἡ ἐγ, ἤλιαν ἀρίσκᾳ “τοῖς πσλομοῖ ςὐκρὰ πίω 

οὐ τίαν ὑκόνοι  λέλϑυ σίν' «οἱῆι κομ σὲ (ὴ ἐφϑήμουσ ψυλάτ, κοὺ ὁ 

δια.» μϑῳ Ὕ ἰφϑέμας εἰπεῖν κοινῶξ. τ᾿ δῳλοῖ ηὸ ἐφδήμίω 

᾿ἄλολον. ὄξεφυτι σκὶ γὐ ἐν πγισί τὐζῤκοις ἄκαιρον οήβωαν 

ἵψετων ἀ σιν "7. ᾿ πο ρλαν ἑαπτω, ἢ ΜΗ αῦν- ἐίψω ὁ Ὃ ώ ἃ ΑΞΕ ἰανο 

μος ἰκάγεταν ΠΥ ἐκβολρ “ῶ ες, ἐαται: 

ἵψ σκώληξ. τὸ εἰσ 1} ληλϑντοῦ “πὸ σον δφϑειίον ἀπορρέφον τοι 
οἱον Αὐψ; αἰτέλιν: κύδι λω πέλωψ' γέγονε δὲ πα ρα γοΐπτω, 

ηὁ βλοίπτω- ὦ ἰςίον: ὃ ϑοὶ θριτός: ὦ σῆτ δή γοτ' Αἰεὶ » 

᾿ Ἂ σκω μπξ. διαφερῷ ἡ θρέσε: μϑρ, οἱ τοῦ ξύλα ἐδϑέοντισ. 

σκώληκα" ὟΝ δ ἃ Εἰ σὴ σ' σκούληκοι ἐὔίνομϑῥου ᾧδον ζῇ ῃ ἐν λων- 

προύξ, ὁ οι τοὶ γασρια ψην,ὸ ὁτα σύκα. “σην! δ τοὶ χρίατο. εἶ τι; δ οῦ 

τὶ ἐμεί γα. σέ δὲ οἱ χοὶ κέρο τοῖον μὴ κέρατα ἔστι ἔδομεν: 

ἰκῶ δὲ οἱ τοὺς ἐμηεαῦφσκωληίε αν δὲ ὡς πῊΝ γε ἐκάν τοὶϑ, ΓΙ 

ἐπὸσ,γόμεϊ ρῆμα ἰσέω"ἰππῶ ἐσσι: ἐσσι μαῖῆος, ον χῶυτὸ 
τὸσ' βερρωρϑρος. 

Ιῷ ἤματι ἐνμιᾷ ὑἡμᾳίον Αἰ ϑέϊα, οὐντὰ σῷ ηδ μον, κα γενικὴ Ἰχ, 

"ὶ δυ Τίχ ἰῷ σεῤιασώμϑρον, ηὃ οἐρσένικον, Ἰονιηὺ ϑνλυκον ἴα, . 

Τῶν πὲ ραιτενόμϑιρον, ἐκπσ τω, ἰώ 6 » (Θ΄ ἴον, κἡ μεηοχ᾿, ἴων. 

Ιώχαι κάτι δουκ ρυδεασοιν, νι 2ρίφυοῦ ὦ ἰαίκια τεδοικ ρυδέσ' 

σοί» γεν() ἴκϑεομὰ ὁ Νὴ ὄμηρος ἑῶκᾳ δὶ ἐωϊ. 11 τ νήμῳ Ἔ δω 

ξινιηδ! ὃἰωκὴ 1 α ηὃ δηώκω δεωκα' (.υοζγ οἰηρβολΣ ῦ δι΄ εἰωκῆ, λέ- 

αἰ δὶ ἠωξέτιως ἐκ 79 λέξω, λέξι ἔξω, «ξι. δῥώξω, δίωξισ' "οὐ, κά 
τοῦ αὐ ποβολίω τῷ δι εἴωξιν ὅν δὲ ἰώνων γὸ πτοίϑοτ. τοῖα, έει: 

ἰωχαῤγδίωξισ: ̓τούραιλϑ: “πέρα ηὃ δώξω. δεδέῳγᾷι, δὼγ- 
μος: (ῷ Ῥο-πῆ; τού γ' εἰς χ, Ἂ εὔρβο δῇ "οὐ δ ἰωχμυτὼς οἰῶ 

Ἵ: πλίξω,σλοχμον. ( οἰτὸ ὃ ἡου] βρέξω, δροχμός: 



ὃς 

ὕΐωνει ηοἸσ' ὄφακειμδροι; δὺ τὶ ἐγἐςωώγων γμῶν τούριδίον διανενο νι. 

ἐν Τί Ε τοῦ δγαψοῦ ἧν πέρὶ: ὃ τοῦ ῦ ἐ 4) ὁ ῦ ἐραικιλείδες φησί, αἷσ' ἡ-- 

το, ἤ χη τούφ"οἱ κα του τη.) δ τὼς αἱ Ποῦ ὥ ἡ πρῶπησ συΐυ τ 

εἰσ ἢ πσεριασώω μϑμων πααϑετοίοῦ ἐ ἐνεσώγοσ Τίτον, Ὁ τοῖς. εἰν ὃν 

ΓΝ ἢ ΤΟΙᾺ μετα σέσουσης καὶν τοῦ δῦ τῆς δυεφφθοήν εἰς δ. “τλῆ 

θυντηκὸν δὲ αὐτὸν προιϑέσει τῶ Υ οἰναλόγφρς, ἦμτον. ΧΙ ηὸ σὲ 

“πΌ ἡ τοῦα, πεποίαντο: κἡ τοί Ὅμοια εἰτο ἐωνικβ τιμήσει 75) ἡ εἰς τ, 

Δὲ. οὖν γεν δὴν τοίη νένο ἱἹ ὃ “Φ Τῷ δύντος, ἕαταῖν ὄμαρθ᾽ ΚΤ; ἰα- ἶ 

ἕκ προιϑεὶσ δ, ἐφ": ἤατοει μελοίροιφ' εἶ τα λίμτι διὸ δὺν, 

ι στυυόρϑριν, κοὰν δ οὐ 1" οὐ “δὰ σοι χείων ἐκφερορϑρὶ, οὗ οὐτως ἐλ 

ἢ ̓  ἣν τοῦ! 89 υν κούθηντοία, ΤΊ τρῆσέν “τῆς ἣν συλλαξεσ εἰς τ κρὰ 

ἴα ται »λέγέ).ο! ον, τ ᾿ δὰ νέα} σἰγῇ, πού σ δὲ ὁ 0 οὐν γὸσ' ἐπα -- 

γάῴ “ ὅτε ένιοι ΠῚ ἠαόνωμ,μμογον ὴ ον οις “οἰδηοις ὅφακήμί τ 

νοι σ᾽ εἰ: τὸ τὴ ἡ τέμνον τεσ τὸ ὑπ μόνον φυλοίἥτσι, πεππτοιίαν 

τοί Λέγόντεσ' κρὰ πγενέαν. και ϑοὶ ὅν γὸ ὸ ἐγδύον Αγννγο: δὲπ ζῃ 

νοδοηος πολλείκις Φισί. “ὅϑα τῷ ἼΡΙΝΤΗ ὅτω χρκφᾳ δΧ τοὶ ἐμέ 

νῷ ἰι« χα δι “Το ν᾽ ,γὸ ὙΠ ΠΡ. γένη τοῖα τύποις κἹ χροΐ 

Φων, "ὸ γενος οΚ τοῦ! "ἡ ; μδμ οι εἰ ρισοίρ χοιοσ ἐκ δυσις,ὐκ οἱ δὲν ν 

ρον τη δὲ τῇ δια ίν τῳ χέώμϑιρον. «εἰ [ ἰκαπισιμ ἐ δόξει ὁ ομοίως 

ῳ πυποίῇ, “πεητοι (ο. τοῦς (Ὁ ηὸ ἡ τοῦ «ἧκον ἤσουν ἰκἀθε, δὲ 

ϑιρὶ ἐσ. ΤΟ πρὸ λιςβ θῆναι ἔοι ωτκῶς ἀν Τὶ 12 σσλυθυ) “ικ ὃ “Τοῦ 

ἦν τοι, ΟΣ ον τῷ. ἰδάνανι ΣΝ σίγυ Ὃ δὰ οἰπορραπτέζ ὁ 0 ἐπ 

ραν λεΐδησ εἰ πῶν "ἢ δέπσοτε ον ὅμινρομ νικοῖς αηαθν ἐν: ἃ, 

σίν αντὸ 'σλυθυ! τριῶν καθοίσερ ἐνίοις εριωτῶν ἰδυξενν» 



ΑΡΧΗ ΤΟΥ͂ -Κ΄. 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.- 

Αβδαλων"εολλω: ἐξα, λονικλώμμκα τοῦ δ ει" 

λῶν. ΤῊ συγίκοπι οὐο ΑἸ υμοὰ Τροτσμ τχτῶτ εἰς 

ω ἐπτογόμϑρον σύ μφφώμορμ κὶ ηδ ἢ΄΄, καϊεκα Λῶν: 

οὔ τῶσ' ηὐ ἱιατέσεσε, κιοέ ἡητέσξ. (κακό με ρΘ’ 

μα Μέμορος : 

Κζ κἄθειμϑιίος 'κανόν!σον ἄω. δ μέλλων, ὅσων  παραικείμδμος, εἰ-- 

γπρι "Ὁ ̓ πιϑήτικος εἶ μαυοὶ μεηοχῴ, δ εἰ μό, ΓΕ μετα τῆσ' καῖος 

προϑέσεωσ', καθει μή, ἰηὸν πώηῳ γα, ἤηο! Ροεθιιυ ἔχων κοῦ ὁ μέγ! 

Ἰὰς ὀστύος καταπκέλακαμόνον: 

Καΐθημανεποῦρο δΐω οὐ ἐξ, οὐὐ 1οῦ ποιριάλορ γὸν ἑδμα εἰς υἱτ τὴς 
“ ἃ 

Μι “ποὺ ηὃ πα ϑΉ ΤίΚΟν, ςς ῥιοί)" "ἡ κράσε!"Ὁ δίιζο εἴτις ἢ ἡ ιορηῇ “ 

τοὶ Σ 1ῆε καῖ προϑέσιως “Ἡδὴ ἐναξιξαημῷ τῷ μου, κοΐθη μοί. 

ΚΚαΐθμ. ἰσέου ὁ Τῇ ηὸ κοίθῳ οἷ τῦ μέμυμ ποῦφοὶ Λολϑί εἰσίν. αὐρ ενώ 

ὦ ΥΥ̓Σ ἐνεσῶγσ ΝΥ ἐσ μὲ, ὁ : δὲ οὐ ππαῦ ΟΝ ὁ εἰς μὰ ἰνεςωσ' “πόιθη- 

τικὸς τροταν σχῶ τ τῷ ρίπτουν προσώπου εἰς σ᾽ ηὺ δεύτερον 

σπὸ εἰ »τόϑετο, ϑήσεοι. οὕτως οὖν οἰσῃὸ ἢον κοὔϑε τοῦ!" κοζθεσοῦ!. 

μρὸ μιὰ μνητοεν μι μνεσοια ποιθιτρκοῦ “πῶ ρακειμδῴου. "πᾶς ΚΣ 

ποιθητικὸς πὸ φακείμϑῳθν περιασώμϑρυς θοῇ »ὑ τ εἰσ' δ᾽. 

"ποι ᾿ δύ τερον. “πεποίητο, "σύποι ἯΠΗΣ “μά μνητοζα" μέμμη- 

σοι" ιρὸ ἀπϑβολῇ “5) σ᾽ ἐωμικοῦσιμέμψηρυυκσὰ κατα συςυ “-- 

Λὐγιμέμνεο, “αὐ ἰμρευσέι, μέμυψ: "κοῦ πάλι (5 εἐπα τῶ “7 σῃ τ 

μαιήνονντοσ' ηὸ καϑέζομιοι, γένετο ππράγω γὴν. ἐμμμει ἵς μον - 

μιουφήκοιΣ ῳΨ σιυϑέσεικαθεμαμοκάθησοιε. “ποὺ οὐσπόρολι "χοῦ σ᾽, 

καϑησ ἃ συςῦλι, καϑεαρΔκρασειμκαθμὅ τὸ ϑυϊα δ: δι σύύν 

δυυγεοι»" ώ Ὁ Ὁ δ’ δ ΗΣ . ἡ δυννὴ ἐκ γοῦ ἕω βαρυηόνῃ, ηὸ 

“σαθυτεκὸν τι. "ἢ δεύτερον ἐμε δὶ ᾧ σίυϑέσε! Τὴσ προθέσεως, ᾿ 

Δ συγκοσῃ ἡ οὐὐ7ὺσ, Κο ἐκρασε78 1 ζ Ὕ ἢ εἰσ 5 ΤΆ οὐγα δόσει χοῦ 

ξὰις 



ΟὟ 
ηόνου κοῖθμ- 

Καθέϑω κανόμισλ τω ηὃ καϑεζομαι βαρύσονον επρὸ ἐξ οαὐὐσχοῦυ 

πορατώ τον ᾧη μαι εἰσ' μὴ τομὴ ποθητικον, ἑεμα μρὼ κιροζσει 

(λὴ διψο εἴ ὭΣ 5 μα: καὶ μετοῦ "τῆς 'κουτοῦ προθέσεωσ, κοῖς ἐκβο 

Ἂμ 77.) εξ: "οὐ Ῥοαν ΤΩ υλοῦ τ' Τ' εἰς γὰ σχσυ ἢ δὺ οἱ ηὸ ὑπιφερό 

μϑρον δασὺ πυϑ μα: κκάθημο ἢ ΑΘ ἐκαθέ μέω. ἐκαίϑησοι σις 

ηδ Ἐτν ν τεκο κα ὀγσθ ζαηηθω 

Καθήου ἀἰε το ίζω τνὸκαϑημαι, ο Δ, «σω ὃ τὴν κοῦ πα ϑη 7} 

κὸς ἡσμα ὁ ἀχρύ  λημεν ἦσο, καὶ σοι μοπὸ τῆσ κὶ μοὶ συγ 
ποῖαι, ἰμαϑιςο' 

Καΐθου ἐΐι, σῷ τω καρυ τόνου Τὸ δή μοένομπος, ἐιαϑέζομαι 

πύρα γὴν Τόν κι ἕω περιασώμϑμοις, κ᾿ οὔ ἀκροφ τ' 

95. ὑεμειεσὸ ) τλϑηι τεκὸν δε μια: "ἢ κραίσεν δυο ες «ς εἰσ Ῥημιδαν 

κοὼ μετοῦ "τῆς προϑέσεθν, (ιϑαμοω, κατα συγκοπση “οἷς οἵ 

γεΐδοσὶν “τοῦ “τόμου. ὁ πρὶ ράτοῦτένό σ᾽ ἐκαθήμην. ἐξ αϑησο" 
ἐἰπτόβο Δὲ τ τ' ἰωνικῶς, κρὶν συςολᾷῇ σοῦ αὶ εἰς τὶ ἐκαϑεο- 

μοὺ ἑκα τοῦ σειραἠρισίν, ἐκαίθου: ἡρίς ηὃ Ἴρο οτοῖκ τη} κὸν, (ιαϑου: 

» οὕτως ὥασερ οὐπὸ τοῦ ἴω, ον δ ποι ρουτουηκ ὃς, οἷν; “70) 

ἐκαϑήμων : "οὕτως ἑομοα εἰ μην ὃ ὁ ποιϑητίκοσ ἐν πώ ̓ 

κὸς “τῷ δεύτερον, ὥου. τὸ προσταίς κον, ἔου "σὺ κρασε!, οὗὔ- 

μος κοίθου: 

Καϑήσορ ἐΐ. τοῦ ἰκαιϑήέζω. ποῦτο εἰμ που ἔζω.. τὸ δὲ { - 
ζω τι σον (ορ. καὶ ἐπεὶ ἐνίας γένυ ντοῦι “σλεονκομὸσ συμφώ 

γου τρέπέ τοίη σον εἰς Ἰ σλεον ζει τὸ 9" μοὶ γένετο ίζω, κρὼ 
καϑήζω. 

Κα 9 δεν οὐκ οὐνέσο κε τὸν Ἔ μον ἐπειδὲ οἰσσὸ φυ σε! μοι -- 

κρᾶς ἤρξαηο. ηὐ ὙΨ καύϑευδο προηωροξύγονον προς το Τὸ τ' 
κὸν ὅξην: 

Καῤσφεας ἐσέον ὅ:τί ηὃ κοι στ σὴν οὐκ ὅτ οἰστὸ “τ σφ σί βα-" 

ριηδνου τρὶ λλ᾽ αἰ τρ χρὴ σφδι αὶ ἐγζυτγο σφ σὲν "δ μυιτρὸ τὴν ἴπωλι 
Ὄ- 



δὶμ παρηχο. λγϑησι ποίθοσ ̓  ἡ »ἐπνεκαίσρισι. ἃ ποὸλιν ηὸ κοΐ 

σφεασ ἼΩΝ ὕειν οσσὺ “τρ σφέας βαρυ όνουεὐ2λ οὐπτο 72 σρᾶς 

ἐγένερσφίας: καὶ μεῖο ΤΗν: ἐγκλισίν πα ρικολούθησωπο ϑῦσ: 

Δ εέωνε (σφεα . 

Κακκοοντεσικώ ὀβμος ηὸ δηλοῦν ηἡ κοι μοῦ μου! ἡσὰ κεωνὴ Ὁ “πλειὸ 

νασμιῷ “21 κείωκείοον κείοντες καϊϊακεοντες Δκακκέομ -- 

“ἰς κατα ἀνα δυεσλασίασμον"αὶ μάλλομ κα ἃ συτκοσσὴν αὐο-- 

λι κῆν τῆσ κα τοῦ προθέσεως! μοἷ Ῥοττ, 70) Ἴ εἰς γὸ ἐπογόμϑμον 

σύμφ νον ἤγουν ηὐ κί ὡς ηὐ κοίζοεα, «λῶν μκοι βαλὼν. κοάμο 

6;, καὶ μοί" ἤειδεὲ ὀγεσῶς, "οἷς πο ροιῖο ΤΙκοσ: ἔχφι δὲ ἐμι 

Φἀσὺν μέλλουστοσ. 

Κα κιϑὺ σ' δϑ μοόνᾳ ηὸν κομειζομϑμομ πρὶ ρεὰ πὸ κακι ζω ἱεἰκιφ' 

μρὸ Κι ϑῦ σ΄ 

Κακιλβ στ κριΊα, λένσεαι ἡ ον συγκοητ κκαοκ ἈΟΤΟΥ ὁ χειπῷ σύτγκο 

ἤϊουδρμη αἐολικῶς(ωσ' δἰ ρυτοε)πρἐτουτοο πρὸσ ο ὑπο γύμϑιον 

σύμφωνον. ὠφάλεν ὅν κα χλδισσιι εἰν! οὐ λλεὰ γην.) γφοπτΗ 

δγοῦ ταν ἔπα λληλίαν χη δαισίων ὥασέρ δι ὧν τῷ δ κοζΊθανέν. 

Κάλω; ̓ κάλωος ὡς ἡρὼσ ἀρῶ, ν Ὁ οὐ πο οὐ“ σῊν κάλωιὠσῴς 

μῶς " Ἣν, μοῦ ἕως : ορυηρὰ, χεῶς κίω. 

ζαλλι “ἀτέρηοσ’ πῶρα ηὃ κοΐ λλος: ἊΝ ηὃ “τόν Εἰ οἷ νῷ καιλλικανέ 

ὙΠῸ Ῥοητῷ οωρίκᾷ τὴς Εἰ Ἰ δι ϑόγγου εἰν ἤνηοῦ γο δὲ ππρὰ ηὃ 4- 

“πόρῳ γὸ οἰνουτετοομδρον μέρ᾽ τῶ σῷ μεωτυς" 

Κανα χιζεν. ἀχέ αππτὸ “τῷ μένον οὐ χεῖν: 3: ώ περι ασώμϑμον χαν 
ναιλο κα οι χῇ στο κι ξ οὔ κοΐ κανα χυδὸν ἐ ἐπσίῤθη μος πρὼ κανοι λα 

ῃ βού: 

Καὶ πέσεν, κατιστσεν ποὺ συγκοαν καϊππέσεν: 

Κατ οϑδνσει "πορνδύυσουεραι "ὃ καογώρισ λυκο Φρων"" ̓ ὃ κα οσα 

οὶ σεμνῶς ἰκιοιοσὼ ρϑύι ουσεί κοι Δαν σὺ μουσ' 

Καταεῖννον ϑρυξι Ὁ ποίντου νείκιω, κατξείννον τι τῷ κατοτ᾿ 

καίλυήοιο, ὐπὸ 1] ἕω χοῦ συ μμονον" ΓΟ’ “τὸ “πληρῶ κα 



ἘΠ Υ 

πὰ δὲ ὦψι ἴους, οὐ ἐν δι. ἕῳ ἑνίω δ κοὺ εἰνυω δ παρατατηίεὺς 

ἀννον καὶ ἰκα,τολείνυον- 

[κατοίγδεν δ ἐμητρκῶσ οὐ πὸ τοὺ ἴστω ΐγδιν ἡ εἰς ηὐ ἔμηροτ' 

θέν ὁ ρμῶσοι μοὺν οὐ ἵοσουσοι: 

Κατεδηδοκῶς ἀβξηενμα στ ηὐ ζϑ7ω «καὶ ἐδίω ζοῷ συζυτίας 

β΄ σερίασὼ μένων. δ δ ἐδέσω ὁ πρερακεί μϑι ἤδεκαιρι αὐτῆι 

κῶς ἐδάδοκα.ὁ σύ" οὐ δόίρενν υυὰ εἰκὼν ἰδαδύκφν.εὶ ἢ Δ 

αϑο ἡδοκωσ κοὺ ἐδαδοκῶς νὴ κα τιδα δοκῶς κρὰ κα τιδαδένεειν 
παρα. Τοὶς δι πτορσίν. 

Καποπεν 4 κατος σὰ“ πον ἡ σέ!, ὃ ται υόμο ομόνν Εἰ" βυσεήίω. “πίνω. Ἢ 

πε{α' ἐκν σύψω," ἡ μεταφορὰ οἰπων ὟΝ ἐν 4615}! ; σεριπιῆ]ο 

μλμων σι τέων. 

Κατακ λῶϑες αὐ ἐπχικ Λσει 53 μοιρῶν “παρὸ οὸ ἰς,λωϑω. μοῦ 

"γ 7 πορὰ ὃ κεέτω καθελκάρ τοὺς γημά των δ λκούσιο πὸ 

χοῦ κλώσω δὲ μέλλονττοσ, κως. αἰπσομολῇ χυυ ὦ μεριλῦ, 

οἰπὸ δὲ ποῦ ἰς κὺσ' καὶ καταοκλωσ, ἐκ δὲ ηοὐ κίκλοοσον,, τοὺ 

κἌωςής: - 

Κατακτανες ϑιρκτείνω κτίν ὦ ἐκ ταῦ οοὁ δεύτερος ἀύρισο εἰὔκτα 
γον «ὁ μέλλων "κτανῶ. Χρόνοῦ μια: ἔς τον κ ταν εἰ τοῖν γὺ οὐτποὶ Ἰὰς 

ΦΙΟΌΟ.: τοῖν Εἰ θυ μιαὺ δὴ ου λυ σεῖ “ἫΝ Δ ΥτΝ δῳο «ξ, 

κταντς ϑαρ “ατοιίς τονε 

Καιτοῦκ ρηϑεν' κατούκρασ “πο ροδ ηὸ ἱκεΐρι ἐπα ρηϑν' πρὸ συγίκο -- 

“πῇ κάτα ρῆθεν: ] 

Κα ῥιύξαορ. ἐκαϑημοίτωσε, (κα τέξυσων ἐξ »οὐ οἰμύοτω. 

Καπρηροΐξα ϑα, οἰ πὸ (δὰ προικός. ὃν δε ρουντεσ' οἱ ἴωγιο, 

προΐίκα, λεγϑυσὶν (ὦ τοὶ ἴκῳ τοῦ σῇ μου γον ττῦσ' “τὸ 9.9 

μα, ιβωρ. ὁ μίσος όρι ςοσ', ἀρ ε μας κοῖς 
᾿προΐξα ϑοω' 

Κατοίγῳ εν (ἃ οὐ καταύρῷ μϑρ: ὑπειδὰ πᾶτ  ὐὑνσοταίε τυκὸς 6" 
μονοσύλλαβ᾽ εἰσ ᾧ λύγων ἔχον χὴν μύτο χὴν εἰσ σξόξυ ἰὸν. 



οὐσῶν ἼΟνΟΥ Δὲν Τῇ σίυϑεσέὶ φυλοῆα, βῶ, εἰναβῶ: θῷ καταβώ. 

σὰ, ἐνα δε ἦτ εἰς σ᾽ “όξντονον ἐχάέ ταν μεηοχῆν, μετα πσέμ, 

“τε: πὸν Ῥνον ὧν πῇ σύυυθε σεν" δον φῶ ὑκοτοζοῳ (ἃ κάτοοω μϑῳ "Ν᾽ 

πρό μϑρ γονὴ »δ)νὺ μετοχή: 

Κατοεβα, καμόνισ' ̓αἰβνμι ": σίοιπσα τώ. ̓ ΑΞ. δίσω.ὁ Σ (6 ἴ 

σοί ΤῚ ἰμηνο μωτοχῃ, δ ικοὐσ᾽, 5) βανηκσ' Ὕ ηὃ προιτοῦν τις μέ 

79. ἐδκ κί Τοῦ ὁ Φδὶ ΚΙ] προϑύσιος: «Χο τοζβειϑέ: (ἃ κε δΊ οπποκοπσὶν, καὶ 

'οίρα- ὡς ἡ κατοαβα, παν 674: 

Καασιλάφοντες: ἰιατακ ρυίοντις: οἷσπτὸ μεταφοράς τυ φα λων 

“τρῶν ασιλοίσων ὀνομαιφομδῥων οἱ ὑ7Ρ “75) ὕδοσ κα αν 76 

᾿ς λιν ον η (σ΄ προςελάξυ σὴν ω ρδιυλον ἐσιφέ βεσὲμ" 

ἵζα. τρῦνψν χὸν ο ἡρίμαι κολακάνωμ ποὺ Χροετων: κατα ὦ: Καὶ Το - 

Μη σῶ. “κρὰ οὐνεδό 9 ἢ εἰς ἐνερῶτα κατοψηχοω 2 "252 γχικῶὼ ηδ, 

γψώχω ηὃ κρατῶ τροπτῇ “Τῦ) καὶ εἰς ὦ ὡς ὁ οσω: ξύξω. ἐνξ διφώξ. 

Κα τίκταθεν" ἀντ ηου ΝΞ τὴν, κτενῶ: πὶ θη τ κοδ φ" ἐκτον-- 

ϑηγν,ωσ Φφαύνω, ἐφάνϑην. «ηὸ πρῶγν  πληθυσιθς, ἐὐι τεένϑη, 

μδριἐκτοίν στε; ἐκτανθήσοιν. "οὸ ἐκ ταῖνθε δ. «οὐσ᾽ ἐξε ὁσμοίθησοι δ: 

χσσμμηθεν ἡ 81 ἐμμα κτώ εὐασαῦ πτεικεν γοῦπον καύομεν - καὶ 

κ τῇ μι πορεγῳ γὸν ὁ διύχερος ΚΟ ἐίωτην' ὅσ γνῷ ἢ ἐκπον: 

ὡσ' ὅγε δον «ρίυϑο λίωνει ἰκαπτίκταν ἀώτας ἰλῦθον "Ἢ μυτοχβ, 

κτοὶσ ἂν οἴραι ἰκιο«τορκτοίσ ὁ (δι ἐξ δ. ἐκτού μην ἐκτασοιίκτα 0" 

ἐκτοίθημ ἐἰεθοίθη μεν: ὑκτοΐθησοιν. υὴ ἔκταθεν: 

Κα τέσυ ξαν' ἐφορ ἐθησοιν"οστσῦ σου σύγφ' 

Κατέτρωξαν Ῥω φρο ὃ μέλλων, Ῥώξω ὁ εἰδρίσος, ἐῬωξα Ῥω. 

ξανυκοὼ κατε [ωξαν: 

Κατέρεξε" κατέήησε ἰιατυψελαφεσᾳ" αι τυπροῦν εξεζω, : 

ῥέξω. 
Κατήρίς "κα χίικαλὲν ᾿«αὔρω Ὁ σή μοαλνᾳ χὰ κατο βοίλλο: ἤτον 

ἤρουν: ἐρέε: 

Κατ σὸ ὑπὸ αὐχύνες κάγχω γένω ποὺς ὀφϑαλιμοὺσ “δα 



δὸ 

ηὸ Φῶ ,ηὸ σπιμοάνον ηὃ φαύήρω, γέγονε "σοφοί γωγὸν φαω: φαυν: 

ὧῳ σωρϑέσει, ἰκα τας οὐσία ὁ ἐν συγκοπεῇβ κα] υζφ εσ. ὁποῦ φαία 
κοΐ τῶ ἔχων κοὐ καϊέφα: 

Καυκξαις ἐσέοσον (ὐ ἔργοισ (Δ ἡ δ μέροωσ: οὔτεκενδα ἱαυάξαισ, 
δὺ Τῇ “Τοῦ κατοίξας' Ω σευ πρί ψαις: «με τοῖ δ ηὐ ε, φωνήενηος ἐ 
ποῦ ἐδιύ, προστίϑετοι αὐολικῶς ηὸ ὑιώδ'ηὴ ἰὴρ, αὐήρ' ἄωι, 

αὐνωςοὲ ἡμέραι ἀατον᾽ 7ιν βλοίρεν»Β τ ἀκό ρέρον, αὐ «τοινυμισοί 

ζντ' ὁσυμφώνν, ὐκετετῶ " μετοὶ Φωνμν πϑέμδιια σύμφω- 

νοἱ. δγπλαυ σίου οὐ" αἰοληξδ τ Ἴ τοῦ οὐὗ τοὶ. ἵ  ἐσεραοίππρξς σύμφω 

γοκτοῦ οὐὗ τοῦ μϑρ, δέον ὑκεμε ἀκα. πέρροιμιος ὁ πρὶ 'κμοῖτε 

βὰ ) ὡσλῶσ' συμφωώγαιοίον ὀκχος, οἰπιοβάλλῦσι, δὲ καὶ ηὃ ̓  

Ἢ εἰς Τξ λυγόντων ὁ ὀνο (οί ΤΩΝ δον ͵ ̓ ξ: 'Φορμιξ. φάρυξιυ μ μνρί 

ἀπο! οὺὺ το ἐπέρα. ᾿ 

Καύ σῶ εἰ ἰυϑὲ ἀπὸ "τῶ καύωρ, ἔτρεήε ΟἹ εἰσῦὸ ξ ὡς κλαδω: 

κλαύ τῳ εἰ δὲ «τὸ 13 κάω οὐ ἥικῦ ἐνερῶ τσ, ἐπλεογοσᾳ τὸ ὕ 

ἐπὶ τῶ μέλλον τοσ'ὡσ' (πὶ τῶ ποῤω δοωΐω. "Ὁ ΓἜ οι πῶν: ᾧϊοι 
δ φασίν αἦολικον θγαν ηὃμ τῶν " πλεορμασμμὸν ὠςὺ χω, κύω 

χιυσῶ ϑέω βϑω 9 σω τῶς κω κουῦ αοἰϊιοῶσῳω κκλάωμκιλούω 

κλικύ σῶ- 

Κα{α, ὥνα κω ηὐ ζοϑω καὶ ὁ χὸ ρη ΤΙ Κη ὅ σοι ἐντιθό μένω α 

οοὐ τῇ ὡασές εἰπὸ 17 δόξω δύ ξα δι (}).Ὁ να κα ηὐ ἰκοζήϊω. κάνω 

καῖε εἶναν: ἡπειδᾷ ἐκκεκαυ μϑώων ξύλων αὐτὶ σέυρεςτ)σοιν' 
Καρρήατ' ἰμάρις καΐρητ ̓καρηαύτος, πλεονασμῷ ἢ Ζ εἶνθεν ηὸ 

καφὲ καρ ὅλασ ἧκε κομασιἤ μδζλλον οἰπὸν κέρναρ ἐρ- 

μϑρὰ ἐς ἂρ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς ϑέλεξνφαρ. κα ρηαἹ ἡ πνεκ 
ὡς δελέατ' ὀνεῖ ατ' Ζ γΥ ὅν ἁπλῖῦν λῆτὴ ὑπέρ ρ'συλλαδαε: 

ἄλλωςτε εἰ ἡ Εἰ ἐν κοί ρμασ', εἶν! 12 τ ἰγένευο ἄν ἐπὶ νίκης! καρχν 

ἦν ἡ ἐυθειοε οὐ τὸ 1 ὅ κείρω σβιμοόνοντ' "δ Κ ἐν γένετο κέρω 
ὕ ̓Ακαραν: Ἂν αἸοκοτσ μοίραν ἀπὸ 72 καΐραιλ »γένσται κοι ρι: 

δα ΕἼΡ ΚΟΊΤΗ βκῴρεν ξ ὅ οὐ κα ρηγα ηὸ “πρυϑωνερὰ ἐκ ἸΣ κα ρην οὕ. 



Καικέομτες ἀνπὶ 7) ἔφεσιν ἐχντεν πρίματαῖι διβα εἰσ  - 

πνορ' εοὑτὼ ἡρὸ ὀψείον τες οὐ ἐόντες ἐσιθυμίαν “τῶ ὀψιαϑς: 
"οἷ βρωσεύον τες "οὐ πῦλε μησελον τες, οι ἐπϑθυ μιοῦντες κρώ-- 

σεφοκοὶ “σολέμιουνμοὺ οἴϑλα δέ εἰσί γγοἐουν τοι μυρία "ὁ δὲ πρῶ 

γον χὰ οὐ τ' σὲ τῆς κα τοῦ προθέσεως. ὀωθήαι ὧν Ἶῷ “7 οἱ οἱ"πὸ 

κοτσν,σέρυεξ οί οὗ 2 χῳ ὁ ἐποϑϑ μένῳ συμφφώνῳ, ὡς κοὐ ᾧ 

Ὑψ ἰμουππέσου ψλύμμῳ δ Λοῦ τοῦ! "ἡ ὧν τῳ καλλισσον, δ πῇ 

σῷ καχέ λέπορ' εἰ σέον δὲ 7! ΤΡΙ υ ἰκϑιϑαι τοὺ ἼΗ ς εὐ ποοῦηού κι 

νήσεωσ' " προῦ αέρχ ἰμέω οὐ οὐ μετολρυκέοον ἐν ὁδιυοσείᾳ ὅφσο, 

ἰμέων ὠξονοντοῦσο ἐ ἐν θέσει χϑῚ Τιγόνετον [κεἴοον ὗθεν ηὸ κοι 
β κείοντες ἔραν: ἔγθυν χατούκο σύ μϑμοι εἰς ὑπνονυτῆς δὲ ἐμὰ 

χίας »ὺ ἡ ἐκαίεκόογτες ὅῃηικὼ ηὸ καρ ρέζᾳν ἥρρι κατρψανοὸ 
οὁκά βέαλς "κοὐ ηὐ καδιδέσπεσᾳ «καὶ ηὐ ἔς εὐπῷεἴλαρα δὲ (Δ 

η καζἼθανεμ: ἶ 

Κωλήμδμαι “ποι! 7 οοῦ ἑήμασος ηὃ βέμα," καλέω τὴν, κ κά 

Αὐ μα: ἕρμα, οὖσ ἐνο τῷ τὸ ϑὦ “πίϑη Μὶ ηὐ τιϑη μεναοῦχως ἐνῷ ἐβ 

7 κα λῶ κάλεμι μιὸ καλή μδρ οἱ. 

Κατα ᾽ τὴν συγίετίκοήϊαι, ἐΐε σοῦ 7 κατε] ξαην: 

Καΐρυγτ"οὶ μῳ συγκοπσήνοαφασι οἰππτὸ οὐ} καρμ ἀρκαριαντῦς 

κούρήος 9. οἱ δὲ οἰοσενίκῶς πίνουσιν ἐ ἐκ οὐ κάρι; καρητος 

ον’ δδέρης δεέφωτος.. 

Κάρρων ὠασέρ “σπρὰ ηὃ βαθεὶς γένετο βαθύτεροσ διιεαϑήων: 

ὁ τίτος τύπος ΜΑΣ συγίερεμῖζ, μαλαγων,ιρὺ αὐταο Στοῦ πολὺς 

το χὺ τί Θ᾽ τοι λέων Τοΐοσων » θαζοσων-ἢ τῶ 3 καιροὶ ηὸ κραπὺς 
κράτυτορθυκρατίων κρρίοσῶν: “Ῥϑηοῦ ὃ ἐήνετοι ὑνγθέσεμκουρ 

σῶν Ἡρὼ ἱκείρρῶν, ως τυ ρσήνὸς τυφρημός: πορσυσιτωρρόσε, 

Κίαρε " ἐν χὰ παρα ηὸ καρ ρούαϑορ ἐΐ ψυχρὸν "ὼς θεο κΞ ἐπὶ, Ἢ 

σής ἔλοντοσ. κὺρ σὲ πορὰ ηἡ δύκην κηρῦ λοι μάϊοιαι τοὶ ΝΣ 

ϑήμάτα, κλίμετοο ηὖ κίαρ σοῦ 7 κεαρθ, κα] κρῶσίν πρΘ, 

ὡς ἰσρ,βριία ἐροσιὴ κῆρ ἡφὶν κηϑ ἐπὶ Ἰῆς γον ἀσί μν μοί. 

Κεατρ 
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Κέαται δὴ μεΐωσοιι δ 7, Ἂ μόνον δὼ δὴ ω:} ΔᾺ ὑπίσεωσελί- 

κου ποθ, το κοῦ "ποιοῦ σίν οἱ Ἰωον δὰ: 7] Το πρησῶ πῶ ὟΝ "δλὴη 

θυ τεδί, εἐγλὼ "ἡ ὧὼ ἐπ ἐνεσῶποσ παϑητικῦ δέον κείμιαι κε 

στ! κκεϊν τοῦ δι ἰπέρα τοι. ἢ ὁ ἐστον κο το πρέρυ προσώπου “ ἝΝ 

φ ικῶν δια Ἁύσειτῆσ δεφϑόζου! ἰωνικώσ εἰς τ δι ἄϑκέι τοι 

δι κίος τοῦς ̓ ὡς τύτυ τον τιτύφα ταν 

᾿ἰμεδυὸς ἀρ δ ἰκηδὲ μον εώτιρος : ὅπ μα κοῶ ηὐ δ μοαῖῆγον ηὃ 

νοῶ. ὁ ΑΞΕ κοήσω. " ῥημοτικον ὄνομα κεδος! οἱ σύβωσεμνον. 
τέρπω. τέρτανον ἢ ἀρ να ς ὁ κι δδο ποισθενὸς Τὶς ὧν οὐ ἀν τισ' Κα 
δον». ἢ ἰπτὸ»ν 7 καΐζω ηδ καηωπσιζωμὴ ηοῦ νῦτ'0 Σὰ γδὅν κεκοσ' 

μδβουξας ἐλυὸδε ἐκγὺ ζ΄ ἠδ" ἐΐεγου δῦ Δ οΣ συγκάτοε: ὅδε. 

βλύϑη γὸ σ᾽ εὐὴ γοῦ υ ζ΄ (Δἔμᾳνε ηὐ δ᾽. νοται οὖν καδιὸς οἐτὸ 

καίων τροπτῇ γοὺ ἐξ εἰστ ἀεεδυότο, 

(υεχεδάσει: "ἤεχίζω ηὸ ὑπτωχυ ρῶ, οὗ ὁ ίῷ τ χε χασῖκ. κὐσ' 
φράζωπέφρασα, ὁ ὁ 8," δε ἐχασρυδ, ΓΛὴ ἐλασοίμίω ἀφῇ οὐ ἐ 

λέ σοι ἰωνικώσ' τρίτον πρόσωπον: δον χέσουρ ὃ πελεμελβεῖρ: 

ἡρύηου Τ χίζωῦ δτερος ζ,." ἔ χασδον "Ὁ (ᾷ, ἰχιδό μίω 

ἐκαισὺ μιϑαῳ ἐχέδον. νὴ εἰναι δεν πρλοεσι κακῷ κεχδονην: "ἡ ἴων 

“πῇ ἢ κεκοζδονη». εἰσι “χῶ ἔχασεν χαδῶ “πορίασώ μϑμος ὦ ἐνερώς: 

0 ὁ μέλλων γκιδαίσων. τ γρίηο ν,χιδάσε!. (ΘΔ δυσλασιασμῷ - ) δ 

ΤΗ ἢ κεκα δὰ σειν οὐ τὸ δὲ ΤΩ ἔχαδον λρισον δ) σλασίκαμῷ καὶ 
᾿ς ἽΡο"πῊ ἢ κεκοισνον δὴ μιοιόν 4 γὸ σερίσοις: 

ἰκεκαδησύμεϑο Λυπαησύ μοι. Φροντ μϑῳ. ιοὐηὸ “ΤΩ ἀγοσιἐ-- 
χῷ" Κὐζοα εἰχασι. "δέος Αι σεὶ “Τῦ Φ εἰς σ᾽ " δι, Δ ὠππορολμ 

7) σ᾽. "ἡ ΟἹ ἰφαΐφεσὶν χαῦῦ χαδήσω 'χάδιίσο μουικε δάσο 

ΠΥ 7.) ἐ δυπλασιακημῷ, κεκαδῇσομμολ» 

μικαάίμω οὅδον ἐπεῖν ̓ χεκαμω ἐδ χραλ.ν ἐπεῖν ,ὁ κξ (Αὐδιο- 

μιασ' πιρε ρα σλυρὼ μια Τίκός εἰδὲ ἰσστὶν κεκοαίμω ὁνασγλώσέ- 

κοάξ καὶ κε συ λλὰρι Αξιν ἐνεςώσ: 

ἰκεκ κοκένοτκφω κάσω κίκακαικίκαομομηκεκοσμένος: 

᾿ τη Μ 



[μοι νέα τοῦ κινῶν κι ἘΡΕΉΝ κεκινητο καὶ 

ἑαπτῶσ κοκῖν ἕα τοῦ» 

[εεκαφκο τες ἐκ πετενιυκό τοῦ κοφος Ὁ τὸ πενθὺ μιοηκα φῶ; κα 
φήσω. κεκαφηκανκεκαςβικδννον εἰτρβολᾷ τον κεκάφνως: 

[εεἐκλάμϑιρωνοἱ μϑν κεκλημένων οἱ δικε κλάμϑμων οὐππὸ δ σον 

κε κάμαν λέως Δεΐσωνκε φρο κεκ Αἀμαννὴ ̓ ὠφάλευν εἶ ε 

νοῦ κἀκ λφημιαηδνίκα δ ὁ εἰν θην παϑητικὸς ἴων. 4πρὸ τ: 

8 γὑ σ᾽ ποόν τως βκ0 ̓ ποιϑητικόσ τῦςο ἐχφ πρὸ ἽΗ ηὃ σ᾽ "οἱ οὐ ,( σ' 

βέαϑαν “οβεσμαενολῶς ἐν ἐσῃ μφοσθη. 

Κι ἐχληχοῦ ἐκτου κα λῶνκεικο Ἄρκονδι συγίκοπτῇ κί ἐἰμληκα οξ 
5 τὸ κεικληγῶς Ῥοσπὴ 2οὐ} τῷ εἰς ῇ “σῇ μιολνᾳ δὲ κεκραγθν βοων: 

Κικλητῶν τῆς ὡς οι γον τές. ἐλ ὁ κικλητιν. ὑπέρ “12 "᾿ “ποῦ 

ρακάρδρμυ μεγοχ. ὑπλεόνάσε νδν' Γιαλλεῖ τὸ “σῶ κέκλαλι γνι- 

ἼΩ κεκλήγω ἐψίξως' ὡασερ παρα "Ὁ “έσληρο “πεπλήλφ' ᾧ 

θεν γὸ ὑπέτολιγον: κεκλήγω οὖν νὴ ἥ ̓ μεσολν κει ήγωνν χεκλᾷ 

20 κεκλήγοντες: ὃ δὲ κί κ,λιγα γι “ον, οἱ τὸ 72) χέκρα- 

γοῖ μέσου τῦϑῦ Ὧἱ Φ σσὴν ἰωνικίω Τῷ οἷ τἰσ ξι γου ῥεῖν οὐ αὶ 
κέ ἰκληγῶ ἡ τὸ χδκεκληγώσι 

[ωεἸολίίος τοῦ. κλέωκλέομαι κεκ φμμαμκέκλήτοι, κικ Λεία τοῦ 

"ΜᾺ συςολίῳ (δὶ εἰ δυηφϑυπουνοἷ ον αὐϑάλι ἰ᾿εκ,ία τοῦ" 

ἴμεκλι μδῴος, δ του κι ἱεέκλφκα ὁ Ὁ πὸ ΘΗ τρκὸσ, κέκλᾳφμιανεθι ἐκλή 

μ "οὗ ξ,κίκλι ῥεαμυὲ ΔΝ τὸ κλί γωναιΐ)ος ηὸ παρακεκλιμδῴν. 

Οἱον σϑλψκακλι μ᾽ δῦ τ ὃ υ τὸ σήλης πτέριε λό μὴ ἀνϑν ηδέκέ- 
κλιγολι βάν": ὥσσερι οἱ γρυ κλείω. “ελείσω “(λείφ» μοῦ ἡ δικλίς' 

ἤκεκλία το, ὐ στ] κέκλέαηο βαλέμ' κλω. (αλησωνκέκληκα: κέκλητπ 

μοῦ ὑκεκλη μύω. "ἐκέκληνγο. κοὐ ἐκ ῶσ, κέκλήανο: 

ἵζεκ ὸ ̓ἀϑοι ἐγκελμόμδψοι. , σ᾽ 1 τοῦ κέλω κέλεμλιαν κελομέ 

μοι ῶ κοελόμϑροι οἴον, ἐἰλλυλοι στε κει λό μϑρ οἱ ᾿ 

[εκ κυϑφικλύωκκλῦ μικλὺς κλιώσοςκλυ 92." ΚΠ ἀναδεσλα 

σέο σκὸν κικλυ92:.ηὸ δύ τερον ὟΝ αληθυ τὰ; κλύχῳρκίκλυ- 
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σι ἀρ σώξ τὶς ζει ὁ τέ ταῦ τοῦ συ ξέλλον τοῖν οὐ δὲ χλύυϑέ μα 

κρὸν «χί πὸνῦ ῦ ὥασές ω οδδ92:οἷον σεῦ δέμοι κλέθ᾽ ἐκελὸν, οἱ 

πὸ “τῶ δύ δοϑ2.οὐδὲν ὅν "το ΊΡμ εἰ καὶ γὸ κλύϑι καίει ἐχφ ηδ, ὕ- 

[εέκραλθι κράζω ἰερκξω. (μέκραχα κε κραλε' οἷς ηὃ προς τοῦ 
κακὸν κέκραλθι κέκραιε Ὕ Κακ ρα γγύσι», 

(εἰς ράξομα ἐὐπαμητηνλς κρῶ. αἰφ πρὶ ρεζγώλγϑν, κράζω. 
εὖσ' συγῶ γιέ λκζωι ῥξξ, ΑΞ "κρυίώξωὁ ΩΝ ἀἐκραλαὸ ὁ (δ, κέκρα 
ΜῸΣ "οὐ ὡς εἰ 10 “77) κέ λυ ΤΈΡΕΝ ἰγούο οἡ μά, ὅχως αἰτῷ 

»Τῦ) κύκραιξ, κεκρα γὼ ὁ ἴδ κεκραξω: “κρὼ ὁ μέσος μελ- 

λῶν πρῶποσ κεκραξο κι 9εν κἡ ηὸ ἐκέκραξαν οἱ δύγαραλοι 

ἴεικο ρυθμϑῳ Θ’ καθω-πλιοημέν(θ᾽.ἀτὸ (δι κορυϑοσ,κο ρυϑῶνκε- 

κορυϑήμδῳ Θ᾽ ὅμοιος δὲ μὴ κεκορυθμδμκ"ἐσομωμϑμα' ἠκο- 

νηρϑῳ α. αὐ ῴ κόρνο,κορύονω ηὁ καθὸ πλίζω.οἱ ΟΙΟΥ τῳ σιδαι- 

᾿ῥῷῳ ἡμιθλεσκί ζγα. ἢ ἠκονιηκένα τῷ ἢ σέδάρῳ εἰτὲ 72) τὴν κορυ“ 

φίω ϑέγᾳν ἡ ἠακκογεῦν: 

[ί -»νω εἰ “πϑροὶ ηὃ κέλω “πλεονασμῷ σῷ κ πεἰσὲ πρῖροὶ ηὃ «λῳ 

οὐ σρλέονοκ μι ᾧ οἰλλὰ δηγσλασίασμῷ. ὅ:2 »» κλῶ πρὸ ἀνοιδε“' 

“τλαεσίακομῷ κίκ κω Ὁ μόνον δυαὶ ΤΩ γένετο Ο φέμοι δ - 

“πλασιίαομοσ, ἀλλὰ ποὺ δγοὶ “ΤΩ ζ΄ 

; (ιέκιμεκα, οἰ τὸ “ΤΩ κοι μιῷ- καὶ μυσω" κεικο μαι οηὰ ἐψσυγκο- 

πῇ κίκμακαν. 

 ΑἸΒΕΕΟΤ ΣΤΡ κοτώ. κοτησωκεκοτηχόσικεκονχηκότον: μο 

οὐ“σορολῇ “Τῷ κ' κεκογηο τρῦ- ἣΝ 

[ιίκονα, κτοήκω. κτενώ τι τονα,πλίον αομῷ “τῷ κ κα ἐκβολὰμ 

72 Τι κέκογα: ι κέ κρρκά, ἰ σέον 51! λέγ 

ἣ κανὼν δχὸ δ μεταβόλε ὁ ΚΕ, ἢ τὸς ̓σἄνν! Δ »υ κι οἷον, 
ασε! ρω ασέφῶ. ἔασι ρίκαευκ εἰ ρω"κεραδεκέκαι ρκκο “σλίῳ ΨΥ ἡ 

μαρτημδβων οὐ τε νένέμινκα μον ὁμοίων. εἰσὶ δὲ ταῦ ταινέ 

μω,νεμῶ «τέμοωο, τιμῶ βρέμω, βρεμῶ. 'δέμω: δὸμῶ καὶ ἄφάλε 

ΚΡ] γὺν ϑακείμϑμον Φυλροσο!ν ηὃ οὐδ ηὸ ἀμυιτρῦ βο δὰ, διὸ κε 

{πεν 1 μὶἪ 'ι 



γέῶν τύτέλικα: νέμέ μια. βέρρεμκα,ϑέδεμκα' Σ κ ἐγλύωτο ὃ 

ὅ τῶν, αὐά τετέμηκα βεβρέμνκα! διδέμηκαυριθν Υϑλέονάσ' 

μῷ, δὲ τὸ μηδέποτε δὐρίσκεσθς οὸ μ΄ προ ΧΟ "δ, μείωστοι 

ὴ τοῖν Το κρίνω, κρανῶ. κέκρι κοι πλιώω, "δλιυῶ. πύολυκα κλι 

νω κα λενϑυκκ Αὐκα: χείνω, Τενῶ: τέτοικ αὐκτείμω, κτίνἐκτο 

κα [νω, γυνῶ, γέ γοκικοι ταῦ το καὶ ἀπέραλε τελείως Χϊοὸν ὄφει 

κείμθρον ηὸ ἀμετέβολον' μον ηὁ κῥδουίνω δ φη τοίη χυρὶσ' ηοῦ οἱ - 

μεταρολῃ κικερσκηκοζ. 

ἰμεκτη δ κατοῖ “πλεονασμ ᾿ν ΟΣ αἰοληζν δὴ κοι, 9 :ν ἔκτα 

(κά ὧν ὅν ηὃ ἰλὴ ἐνατῇ ὅδ το ὴ οὐ ἥ ̓  ἀκα μρρξολν, 

ὃν ττὸ ὁδὲ τοξοὶτρ ἡ πτῶ. ὁμοῦ γώ τὸ σέο δα οἱηρ Ξ {προ ( ἕως, 

οναισμιᾧ χξέν.ἰ φέον ὃ ὧν ἐδὼ ἐπ διῴο συμφώνων ἀρχ ων ϑέμα 

0 ἘΝ ̓ ἐκανα συ αλασίεἰζε οἱ Ο,ΟΥ φέφω, ἐφρέφαι ασείρ' ἴσσου ρ 

Ἰ(06: Γὰ Ἣν 7 μνῶ, μέμνηκα, “(Τὼ κέκγχηκα. “πτῶ μι, σίππτοκα- 

[ιελοίσων “ΦΔΗΡ ῥ0(Θ’ κελοζοῖον ρειρυγνδκελοδομρς δ αὶ ΑΝ 

νυκύ εἰ αὐτί ουτικη, κελοίσδον τοῦ. "οὶ οὐ κέλαδον! τοῦ» 

μι “ἢ ἧσαν; μονώνυξ Δόρομι κόρ, ἐφ καϑατορ τὴ ἀν νγρ 

μ ̓ισϑὲν κέληρ. οσὲ Ἡρώδιανοι μ᾽ ὥρζων λέϊᾳυ ἡρὺν να ηὗ κέλτ 

λήν τὸ Ῥεχν εἰρ κέλυρ' οϑέψ ΘᾺ κολύυϑος ἥ ὅσὺς ἐκηοῦ κε Λὴς 

κί ληοσ κε, λαγῶ ράμα συΐυγι κσ' Ῥίτα: ΑΝ περιασυμϑρων: 

δικάτος παρα γφγῆψμκα Ἀυτίζω οὐν τὴ "οὗ ἱπεύω. 

[εἔλω σμμοόμ δύω Ἵ βασήζω κα ὺ προσοζοσο" ὀξοὺ νὴ τὸ κέ- 

Ἅλιισ' μοὶ ἐπακηροκε “λης ὄνομα λοι ου ληφρικοῦν, 

ἰκελτιδων αἷς οὐτῬ "1 κυνηγῶ κυ)εγέσην κιμηλέτῶ, ὅτωσ' πὸ 
72 κελϑ ω κελίγης κελίνγω υποιρώπονν, κελιγίόω, οἷ φυσίόω 

Κύνσοιν ,(ἱ δον κι ἐν σοῦ; δ ιοκ Λήσεν, κένχῶώ κίνσω ἔκενσεί κώωσοι, ὸ οἱ 

᾿» 13 χεντώ κεν χήσω ὐκὲν Τῆ σοι κεν Τῇ σοί λισυ κοπῇ κίν σοί, 
οἷον κ ἐνσοῦ δμιοκ Ἁϑσοισ'-, 

(μεραννύς αἰπὸ σῦ κβϑῶ κεραννύω, κέραννν μέν ᾿ μύτοχϑ κε- 

ραννύὺσ, ὅγα δώον ὁκαρμὼν τὸ τὸ εἰς ὦ  σεδιασωρμϑμων δυο 



οΙ 

τῶννω γένονϑμα δυὰ δώ ν΄ γροζφετο χὰ χννύω ἐῶ ῥωννύω. 
φω ζωνννω. κρώ, κεραννύω: 

ἰμ,σουεκό μαι κείρω κερῷο ΞΕ κἰοληξοκέρσω ἐκορσοι κύῤσ 

Κεχανδοτο χάζω, χάσω νκύχριδοε, ὁ (ἃ ̓πὐϑακεί κδρ Θ’ κεχαοοσ' 

χοχαδότο Ὕ Κεχανδῦτοῦ, ὃ  δύτερθ᾽ ζ" ἔχον ἔχα δὲ" 

(μμεμμαρῃ λρήρω, λέρώώ ων Φαίνω. Φανω: δια είν (1 ὁ ὅδ ἃ ἐνεσὼς 

76 Αξ' λοι ρύσω. “ὧσ' πέρω, ρα εἰ εἶ τοῦ μιετούγε εἰς «ϑὐερῶτο γρρῶ, 
γρρίσω. ̓ ω κελούρηκα κα ΖῚ δ κεχαρμκῶρ, “Τῷ καλχρη 

κόηος, "ἡ ὍἹ εὐφαὶ φέσι ἑωγικίῳ κε χοδρηθησσ'ὁ ὧξ ΜΝ κέχαι 

ρα κέχα ρῶς ὡς δέδουπο,ϑοσου πῶς. Ὁ 
ἰυεχα ροίοεηο λρίρω Δαριθίχαρον, ὀχαι ρό μίω χοροί μέρ: ηὸ )-- 
κι τρίοον Ῥίον λείροι» ηἡ Ῥίον ἢ" ληθωτρϑθρ Χρέροι 10 ὄν 

ἐωυκώσ κε λάροί 0.579: 

ἰκελολωσί), ο(ὸ γ7χ) λ6λθ᾽ »λῶ λολώσω κελόλωκα κὸ χόλῳ 

ἑμοώ κί λόλωσοιι δ μεηολίτον μόλλων κελρλούσυ μα. 

ἔκε ρας κεραρέφασι ὀλίγα μδμ γε] φυἐσὲ πὸ εἰκθιρεσερα να κΊ 
νυ Μ κέρας οἰ 7έ χφοκεραίω: ἧς οἰῶ αἰγρήω ηὸ ϑαένμος 

ζω κ᾿ “ με ἐμῷο Δκοίϑ- ὼ δκέραιρε, εὐ 72) κρώ κόραέρω: ὡὧσ' ασῶ 

σοι ρω δὶ εἰασοιῤρώ" 

(μέκ μυῶτι. δῆλον ὅ τῇ ἰωνικον ὕ8: Τα δὰ ὃν “ὔ' κακ μηκ τ οἷ.-- 

γρβολὲν “τῶ κα πτέτονϑὸς ἰωνγικῶν, δι ὁ Κτοὺσίν “72 δὶ ἰσώσ ὃ δι οὐῦ- 

"δ ἐφύλαξεν αἱ "ὰ αὐ αν 5 ἐξῥέθηγὐ ὦ Ο) τὸ Μϑεϊαεῷ λοίῷῳ δι 0 ζὼ 

ἕΔδ ἔφ ὦ τὰ ὑμοιοι ὀνόμια τοῦ, δή μείωσου, λότι ἰ υ “ἀκοινο χέ 

"δ ὁ τὥνα τέρεσίν μόνε, ηὐ βεβῶτ' πγώγι ἑρῶτ' Ὕ τιθνεώηος ἐκ τ 

τεῤνγσὶ τὸς ὄν α λήϊσεις αὐ. μυρή, ἐπε ἐδιμαϑεὴπαιᾶφοςα, 
ἔγαο "οἷς Ω ὁπολλαχῇ Φαίν() Ὁ 1 "ἡ “72 τύπτο δ: 2ραφο- 

ἡ ὰ 3 ὁ μοίων πρίν των ἐχὸντ τοῦ δωτερα ἐν οὐὐτ' δ πρόσω παεῖς . 

Εἰ ᾿ δ ϑυιζον λήγοντος ἐς πιτν,ο δὼ ὑξέρομ αναλορῦ τιρδυοῖτο 

βιῷ προργελφαιμμῆ ; τγαφὸ ὦ απασθὰν τοῦ γρὸ γαουυ τοῦ, οίμῶι οἶνος 
“σέμάναν ηὃ ὄψοΐι βέλοἝ! διτοῖ λοι ΤΟΣ ; δυο πρὸϊ ἀνοί μνησϊφι 

τ μι Μὰ 



πολιᾶς γραφῆς ἕλοντο ἔντ᾽ δ Διυτέροις οὐ ἢ" προσώτρς Τέω ὃ - 

σφϑοίτον ὄψ4. βὅλφ: οἰ φ' "οὐ ΜῈ 

Κερεοσ, ωὠσὰὶ εν λὸς κυλεὸς, τω Δ κένος κεν εὐσ' τὰ τᾷ εἰρειλααν 

ὃ σλεον ἀσμὸν ἐλφ “Τῦ δὲ «ὡς δι ηὸ ὃ Θοε οἱ" δάλον : ὃ ὅτι ἐντὶ γι ού- 

ῬΙσ, ἃ ηὗ Ὁ ὅδην δ πλεονάζᾳ: ἀρ η} δ δ δ ρον ὁρλέπῶν, " αϑᾷ 

Μόων ὁ λιηρύ μὴ. δὰ λον δύσι τῷ ἀλρλοίαν προυπαρέργᾳ μα 
βῬυύτονον η ὁ ἀδριλλᾷν ον ἃ ἄρον! ἀλὶνῷ χάν' καϑε δι ηὸ μηνί 

ἂν τὰ μυνέφν, ἂρ πἸέζην κ ηὃ πιέζφν. Ὅν ὅτι Ὁ Ζ, ὅ κινεθτεήνεῇ ὁκε 

γεῶμ: ἡ ὅτι ἈΙΊ τὸ κδε, κενεύτ' ὕτω ρον, τ "ὐὗτερα, ηρλλα: 
Κικασιον δὰ, σερήσοις, ἀγάθῖον υϑρ λόγῳ πεῖῷ' “όνον δε ξεν Θν" 
δώτερθ’ ἰώ το χαζως ἐχασὸν, κασών. κοὺ ἑωνικῶσ κεκαδῶν» 

ὡς ηὃ λελαχὸν ΠΥ ΤΣ βὼν "οἷ το Ὅμοια 

μιεκά δον. χάζων ὁ Εν λούσω. 0 ΚΝ κε χάκαιδ (ἃ ̓κέχαδω ὁ 0 

δύτι Θ᾽ Θ, ἀχαδονηο μϑῶ “ροητῇ σολ Δ εἰσ κι: ". καὶ τοῦ εν αὐ 

᾿σλασνοιημ “κέ χασὸν. ὁζᾷ ο΄ εκ αὐ νηὸ τ΄ ̓  κι κεχαάσινηο 

Ἱζεκ μπόχες δ ρα δὲ γὸ ἀκ μθγεσ μισὰ ηὃ 1818 μϑὸ τίς: ὥνοἱ ἢ καϑαὰ ΗΑ 

ἔντοῖς σμβοίοις οι νοτερὸν Φυλείοσέτουε" ηὃ τα ἐν σοῦ καὶ με 

το γίω συγκοσσην: ἀδικοσ δὲ ἀ ἀνὴρ ἐγμῆτεσ δ σε, "ρὸ κεν 

μὴ τίς, γα σοῦ γ᾽ κατοῦ ἐοι (καρϑῳ, ἐοίγμϑῳ πιρρα συφοκλεέ, 

ἼΣ κα πρὶ ηὃ δοκῶ δογμα, 

[υεοΐ.9η. ϑύμια πὸ κτῶ μεῤάσω ἐκεκζωνσϑεν κρὺ κέσρ᾽ ἡ ἱ κεαζο 
ορϑύῳ ρον, “δλέον σίνος χοῦ δι. 

Κεχρυρθιμοσυὴ μεῖσ χρῶ φαρδὺ η ὁ μετοεχέρήζε αν. μρὼ δο τέκν 

“πτώσεν σευυτοίοτομς ὁμηρ! ὃ ηὸ γύζοντο κεχρημὴ λέ, γόνοι τ- 
κῇ στιυτοζοσε! τδλέξιν, ἀπὸ ὃν ἡ χαενίζω ἡ " χήζω ψηζλλφψιν 75 . 

(ιδαωον ἘΣ ηὸ κε Ὕ οὗ 4ν. ὀφθείς ἡδωλακδὰ ἃ ὁνπῷ 5 καῤάν- 

{μεκαδσει, “Ἄ σερίσει, γένε) ἐκτο χρ. Εὐθουβε ῖο, δ δυύτιρ᾽ 

Θ," ἰωνικος, χοίδον. ,οϑέν δεύτυρθ’ (ἕξ: 7 ανοιγωγίμι γγυος- 

ῥϑιϑης εἰς ἐνεσῶ τοῦ Νὴ Ῥρ“πῆς ἰωνικὸς ον} δοισί(θ᾽ εἰς ἐν ον γῇ 

νζη κασι κα δισ' (Δκατρναδεηρλνα σίκαμ, κεκαδάσωίναι κα 
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καλά σεν γὑ ἀνειγν α σία χενοὶ ξἐ χείσοιϑαμ ον  γἴ στ ὑπόχυ ρησ΄" 

μι λήον πύρδῆλον ὡσ' καὶ [εν λέὸν λέγε τοίη ὅμοι ως τῷ δοισνλά 

οΨ δορρ τὰκ λεον. "οὐ “σοῖς τοι οὐποῖς: 

[επελήστκω, οἱ 1 γὺ κλῶώ “75) σή μαγονηος ηὃ ΠΠΕΥ Πϑνε") λύσω 

0  Α. Ε τλξααιῷ σῶκ ἐμ αἰδετολασικηκῷ κικλήσκω» 

ως : ωσῶ τιπρώσκω. 

(κινῷ "ἴα ηὃ ὺρ ἐνός: ἱνῶ: δὴ -σλεονασμῷ 72 τ Κι. γ πὶ Ὕ ὴν ’- 

νὸσ' λίγ. ὭΣ. δηρατοίληκρνυὴ δωλοι πίω δια μιν, οὐ Πρ γριῶ 

(δὶ ἰνος γϑοιχν ἰνὼ νὴ κένώ: τοὶ ὃ εἰτνῶ 5 “πῤιασω μὺἡ ἡνίκα μδρδν 

φϑύζῳ τ αλιγί), δῪ οἱ ἯΤ Ἷ γένονϊ ΚΤ τόρ ἀγωγήν: ΟΙΟΨ, αὐγῶ, 

αὐνίω. ἡνίκα ὃ φωνήεντι τανε), δεοὶ τῷ ἐ γήνετουριοἱ ΟΥ̓ 

δονῶ, δοντ οὔ τωσ' οὖν ηὃ κιν κινέω. «δὺο 5) {τ ,δὰ ἐδυοὶ 201} 1. 

ἰήναυ,» ὐπὸ μ᾿ κω κίνυμι εν βῆ. κὶ ῥήμιει: σ' ὄβου ν ηὸ 3' δέσε 

λϑῶ κινυ μ᾽ γου υ δὲ κινύω οἰ 97: φάγωλον ὸ κινύοτω: ὀξέπα 

φαδηύλῳ, αὐϑέθιον κέννμαι οὸ ἀέθέον ὀσωλον. ὑππὶ οὐχ. εἰπέ 

οἰκεγου αὐθύγιμοιγς ὁ δ ηδησυ. ὐϑαίοτω γένεται: 

ἰ χέτε, εὐπΠεκὸν ηὐ “σιϑους,(Δ γόμέϊη Ὑ]ουύ “ΤῊ συγκοσσιη,δὸ δὴ ὦ 

[2 “Δ ῥ᾽ ἰ ἡ Ῥίγον προσώπου οἷ ΟΥ σὰ: μϑῳ δοῖ μ᾿ .δοι 71 δὲ! ὌΝ «δδῖ 

ἐάσω δον" καϑέήρυ)} 2 οὕτως: ΠΣ κίχρμι ἐκεχύω. κιλεῖς κεν 

λένφικι λείων. "κι χθία ες κι χεικῖ κιλείητι, κι χε τί: κηχείνσνι(ϑ, 

κιχϑενιὀπειδα συγικοππτόμϑρον ηὸ α πρόσωτεν δυφϑεήῳ ρα 

λέγ). τοὶ δὲ δυ φϑοήῳ δα λεεόμϑμα Αἰκι τι κοὶ ἀρβολᾷ 17 μα 

γῦ πρώου Ὁ πλε ΜΠ το γένοὐἶ οὗ οὕτως νὸ δυϊέν. [νοῖ εν' ̓ θαε(ϑ: 

φαϑεν. τοῦ φαύεν. τεθναὶ ὝΣ "πλαδεν ἡ Το λα στλησί ἀόρ μὸν 

οἰτὸ 1 κι χὸ κι λβσῶ. δυκίχησοιδ ρ΄ 'ἔκιχν ὁπαϑη την ἐἐκι 

λῆνὴ Μεγ χν, ο ἀάφαβ ρα “75 κιλέρηο: δι τὸ ποτε μειχείίω. ὩοῬ 

Τρισυσίν οὐ καλῶν ὃ οἱ “-δεὰ γὸ μα ̓δθίσκε θα παϑήτης διύπε 

ΓΘ; εἰσ ἣν οηὸ πσερέασωμῇ. ὀμμοτ Γνα αὐ δὲ ἣ' 5 εἰς μὶ 6 Ψψῷ 

5 τὰκ ἐζΩ" εἰς ἣν δ ρή" ὡ ὡς δυιλον τὸ ἔϑην δι  ςήῆν, “πλίω ὡν ἊΝ 

᾿ς πρῶτ -δωτίρας Ὁ εἰς μτιφδικ τ' γ εἰς ὧν δῦ ρή)- ὡς ἡ (ζ ἀδων:» 

τὰ μ᾿ παὶ 



ἐἐχέτην,ὰ «ηὸν δ κι χυσοιτίῳ συγκεκοπτοβ Τινὲς δὲ διὰ φϑύγα 

"ίῳ ΦᾺ λέ ξεωσ ταύ τησ' ἔγραψαν πσραλόγου σον "κατ δ 
σπο εἰ τίωυ κοὺς τοῦ ὁμοι μῶᾳι 

[εινύμϑρ᾽’, ὙΠ ΚΤ] νοῦν κινουμϑιοσιι γα Λογάζόμδιρον, παρα 

γωγον θην οἐπὸ χγ κινῶ κιγύω κίνυ μοῦ αὶ χε σισ' δι ἐντῷ κί’ 

γι φαλαήη ἐχδέ 76 “715) κινύω τῆς (π) ηὃ κιμὺ ὁσ! ἀφῇ κι 

γμα, ηὃ αἰζθιον ἔσω λον. Κι ηὸ αὐϑύοτω οὐθυγμα: ἀϊνασυ 1 

γ μα: ψύ στ ψυ για δε ἡ ἡνυγικδεῶν ἡ]ύγμα, “ἥ]υγμόνκρὰ οἱ -ο 

“πΌβολῃ τῶ Υ͂ συγϑ: κα ξύσμα, Ξ νομέ- 

(κι χίζκι. "ω χατολαβέιμ. ὡς οἰ ηὸ βρλα κι αίνω, ὶ κύχημὶν 

ἔι λὲν οἰ τὸ ὃ οὐ κλεῖς κλάδοι κλθοὰ ") οὔ ΤΡ ΚΟΊΤΗ ἡ τὴ δὲς συλκαξ 

κλέ. αὐᾷπεηδὰ ποῦσκαῤ το Κη φ μονοσύλλοιβος οὐ ρσίν! 

κὶ αὶ θη λυκὴ αὐτί καϑύαοτέω ὁ ὅσοι εἰς ἡ Γϑέλᾷ ληγῖ, οὐοΥ (. 

“ιὼ διριώ. τούτου χοίθιν προσέλαβε ηὸ γ «Ηρ γἔγϑνε κλεῖν. 

(ι λείωομδρ ὦνο μεέσω μϑιῳ οἷον, τίω δ ρίω κλέωρδρ: 

(ι λοίϑεσ ἡ κατα κι λιίϑεε: μάτοι προιὸν ὑσαᾶϑιν ἐκῖσ αὐ τ λωϑοί: 

5 θέ ει, ἥκλωϑώ- δαλοῖ ὅται μοί “΄ ὅλωνομσι ϑε: σοίῃ οἱ τὸ μι 

Ἰενες  Φὰ κλωθ 5 σιν ἡτωμδῤτινες' ἴσω: ὃ μάλλον, ΩΣ 

μοι β΄ αἱ κατοκλώϑεσ. εἰλλοὶ κ(ὖσοι μϑῳ καὶ ἀασρλῶν μοῖ Τρα: χα 
ποι. Ἄυδϑις δὲ αὐ μὴ δῦ τυ χεῖς' δυὸ κοὺ ρα ρξθαυ λεγον τοῦνύτυμο 

Λοήΐα δ τῶ κατακ λῶϑεσ γὸνίσοινσξο λίνῳ, γῶν ἐπέκλῳ ̓  

σοίν- ̓2ράφετοι δὲ γὐ ἐκ αταίς λῶϑές τί βαρεῖαι. ἜΣ (μευτο. τ 

κλώϑησι βα ρέϊα, αἦ σοι δῳκαϑδ κάτοξ Τὴν οι (μὰ ἐῤ τιχροίφωμ 
ου ̓ αϑμτοι κα λων. ἐχ4 δε χὶ μιοὺ εἰφειοίς κα τοὶ “γοτσης η 

᾿αεραρέίρι. οὐδ᾿ ὅπ (ιΛφραϑήναι ως ἐπ᾿ “σολὺ ίνοιδ, μΝ 
Ρρίϑον κυζτω. "νὰ μα Ἅισο “τῷ ἐν οὐπροίκηοισ. λίνον δὲ μοι 

βῶν συμβολικῶς, κὸν ὖὟ Ἕ Ἢ πραγμοΐτων φροφαὶ, πος τοὶ ὧν 

βίῳ ὐφαινόμϑρας εἶσίον δὲ ὧὖσ ὀπερ μὴ ἐχραφε ἰκατοε τ 

κλωϑές τε βάρεαι, ἀλλὰ κατοκλώϑῃσι βαρέϊα,, ἣν ἄν ηὐ εὖ 
μοὶ φη νων εὐνλτινο ; 
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Καύϑε μὰ πέπλαροι ἐποῦ 72 κλις ὡσ' μι ἡ ἐ3ησ εἰ ρήσί. καϑο 

" ηὃ ἀνωλθινὶι το ἄγωγε: ϑέμα 7 εἰ εἰν ΤΩ) κλύϑ ηο καύμι 

ὅκ ἐρίσικᾳ τοῖσ' “πρό Λαο, ς: " ων [95 δὲ ἀπὸ κῶς "εκαχεσλω τ 

οΘη ορίς δευτέρου οὔ ἐνερῶσ' ἔξω γὸ πορευ ο μιυ- 

Κλαζοντεσ, ϑέμια πὲ τῶ κεκ λύγϑν τίς: 
Κνη οὐ καίνω κο΄-πτῶ κοὺ συγίιιονπ, [ἐνῶ τὸ οὐ ηὐ . ἄτα κυῆ μι ἴ 

κην ἔκνης ἔκνηνκοί κυ 6 Ὲ οὐ μοὼ δι οἱ ᾿ μέ λαιεὰ . 

Κνυζωσωκνυζῶ οὸ δικφϑείρω κοὰ μακῶώ: ἐξ, οκνυζώσω: οἷο(ς 

κνυξώσω δέτε δοσε. “πρὸ ηὸ κνω υἱεμίφω: ὡς ςώ, ςἤζω. πρῶ, πρὶ 

ζω. ἐξ 5 5 κρὰ κνύζω: Χ εἰπὸ δὲ τούτου κνυζώ! “χοῦ το ΡῈ ὡς λί- 

[φ ἡρωδγοζνος,ἰ μδρ ἐ ἐπὶ τῷ Φυποῦ και τοῦ συγκοπσην, ὁ δ Ν᾿ 
᾿ οἱ ὃ χαμαζι Ἄριο κόμυζι. εἰ δὲ ἐ ἐπὶ πουφεζφϑαρμϑρου (σὲ ἐρρυ 

σῴμϑμου, ουμ ἔξεσυγκοπσί. ἀλλ᾽ “αὐ “Τῶ κνύω ἰξοὺ οὅ πρὸ ἰενύος 

ἐφϑορα κε ἐκ δὲ 72) κνυζω γίνετοῦι κνυζῶ περιασώμϑρον - «ἀφ " 

"ὁ κνυφωσῶ οὐ δὲ κνύζω “πολλώ σμμαίνᾳ 

᾿ κι υειν τὸ κοι μρεόϑαρ: τὄνα ηδ “εν αοΐρηρὶ ἔνα τω δασέ εἰσ ηὃ 

κοι μιά θα κενώδσοιν" Ἰοὺ συγκοπῇ, [ινωΐσειν ἢ παρα ηὸκεπις 

νὸν κα 5 δότω ηὸ βλέπω κενοὔοσω: κρὰ συίκοσσα!, κνώατω: 

Κολουσῦσ' σα μαῤν δὲ εἰ στ λον. 'κνρίωσ δὲ Κο Λοῦδ! ; λέτεβ). οἱυ 

περ μεγέθᾳς ἀνερίαντενιπέϑ αι τὸ κολύάν 0 . ζἣν ἐλαηήδν τοὶ ὅδθν 

δια η μέγεθοσ' ὡς μὴ εἰφικυν μϑμ, μὰ “ ἡφθαλμὼν δ εἄν! 

Κομιόωντίς 11 κομώ ἡ συζυγόήαις πρώτα κρὼ δευτέροις “κρὼ ὅτε 
μδῳ “: πρώτης, σινμμοῦνᾳ "θύρα πεν μιρὰ ὑπεμελοῦ ζι, οἱοια 

᾿ ηὃ μϑῷ ϑυραποντε κο με, ΤΗΝ. κα τοῦ ππεραγν γῆν, κοι ζω, μὰ 

κόμσευιντέ με “ὅτε ̓  “11 λῴώπέρας σημοόνᾳ σ΄ο ΜΙ ραήνο μια 

μας ηὃ τοῦ τρίχας πίφω. ἐκδὲ ὑὸ κομιώ κρὸ σοῦ ἡ ποῦσ γίνῇ 

παν κομός βαρύτον᾽ ἐπε: πὰ εὐ “πὸ ὁ ῥεμαίτων σωρτιϑέμϑῳ οἷν 

ὀνόματα, πρὸ μέοες ἔχεσίηὸν χῦνον. οἱ ον, ἡ παυχόμος, στο } 

ἀπὸ κόμη ὀνόματοσ' σύυυ τίη κοὺ οὐκ ὐπὸ σον κομὼ ἐφ - 

μου Σὺσ᾽: 



Κομιεί τὴν αν ἐπὶ μελείεισ ἠξίουν εἰσπὸ “752 ΣΝ συζι γα δ 

πρώτην, δ δῇ μια ηὁ θεροισεένω δι ἐπιμελῇ κε ὅν ἐκό- 
Μέον ἐκόμεουν. “Τὸ τι σον διηκῶν ἐχομεύτην ἐκὸ μεΐχην- ώ 

κακῶς ἐκομείην" 

Κονιορηὺς: ὁρῶ ηὸ σπμιοῦνον τὸ δεγείρω,ὁ δι ΑΕΓ, , ὄρσῶω αδολι κώς. 

ὀκμιουτηκον ὄνομα ὁ ὁ ργὸς Ἀρὰ κογιορηὸς ὁ Ἴν κῦγιν ὀρζωνί (ὦ δὺ).- 

γείρων κοὺ ὁρμῶν: 
Κονὶς πουρὰὶ οὐ καάνω ηδ κοσπτὼ ᾿ εἰς μεκ ραῖν κοκομμκέν γῆν, ὅδᾳ 

Μοὶ ἐν Ἰὴν εἰς λεή]ομερὴ οὐσέουμ χριρἡ σοίσοίν γὴν εἰ. σὺ Μετ" 

Φορῶᾶς ὟΝ ξυηιάτων 
Κορευνυΐ ἃ απὸ 15) χορωνύώσυ ζυ ἦα ὦ ἸΧῊ βαρυφῖ, γἐ 

νὲ Τρ! τόδ αἴ γεργον ἐν φη μκα, εἰσ μι κορώγνωμι συζυγίασ τυτούρῖισ 

" ἐς μα πο ηὐ χοι Θ Τκον κορέννυμου, τὸ τ 5, τ' ““πλεθυντικῶν 

Κορέννυν τοι: 

Κοτσθεν κοος κοὐ σὺ 4ς ΚΜ; εν ὐσεῦγθ᾽ ςξομόεις ξῦνο, «}9 

Κι ρήσοιτε καϑόρατε ἐκ το κορο. 

Κορθύετο κο ρυφοὕτοε οὐ ἕετο, οὐ Τῷ κορυ τω" ἡ εἰ πὸ σῷ κ΄- 

ρυσ' κο ξυϑος κορύϑῳ καὶ κοφθνω: 

Κοροθηνοω (π (κουφοῖβοζφον οὐδὲν ἐκά λυν δοιριον ότι δὲν γν. 

ὅϑεν δι ηὸ "σληφωθῆνου Ῥοφος κοφρεαϑήνοι λεέγφ( γὲν ἐ{(726 γῆσ 

και ταὺρ κόρηρ λέκου σίν- οἱ, δὲ κόρνν καλέσι δ)οΣ Τεν ποῦ Ν μ δ 

πούκατ ἐνιου ν γένεσιν: ̓ ΧΩ τὸ καρ. "Ἣν “ἄνα τὸ κω 

λές’ κοὺ κόφοςι ᾿ δγα ΟΝ χεομέγψων. γβυδ κδι οσ᾽ 

Κορυθασόλος: αἰδλλω ηὃ δηλοῦν ὁ χινῶ ΔΑ σοιρε χες φέφω, δι οὐἦο 

λαῤ αὐ ἀελλαλόπες ἀπὸ τον αελλησ γέντο, ἢ οἱ πὸ “τῶ οἰειν Θ 

“τῷ εἰλειν-α ̓ Φ᾽ ῥηματικὸν αἰόλοσιρι ἐν σιυυθέσει μιετοὶ ]ος κὸ 

ξυθοσ, χυρυϑοφὸ Δοσιοδσ' πσυξλλω νπρ λος: κοὺ σοι ίασεςλος: κοοῳ 

θυ λοσ' οὖν ὁ Ἰὰὴν κόφυϑο; δυκίνητον ἔχον Σ πτοικι Ἄν νὲκ, 7ου 

κόφυς οὖν κὐφυϑυσμισὼ τοῦ αἰόλλω. εἰ Ὁ κ ἦν οἰππὸ τον! αἰό - 

δὸς ὠφάμεν εἶναι προηοφοξυτυ νοι "κανων νύ. ξένο δέτ- 
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ριβα ὅ Τί το ἀπὸ ἫΝ ἐσ ὁσένῇ ΠΑ, ΤῊ εἐναιειιιαζουσι ηὃν 

πονο(δ Χίοις εἰ δῆ , σευῤϑέτο ὅν, ἐνείεα ἐ ἐνεργεῖ ος Κ' παροξυ- 
ο Μ οἱ, «Οἱ οὗ “τλησίοσ' πορρα σλησίοσ', αὐδίλος παωναΐολος τὸ ὅν 

ἐκορυϑαμόλος οὐκ. ἐχφ ἐγκείμδμον πὸ αἰόλορ' αὐγὰ τὸ αὐδλλω 

ῥη μια. τὸ δαλδριηὸ ἰοινῶ γένέτοεδὲ ἐΐι τῶ ἄελλα ἀολλὼ «κρὴ 
᾿δλεονκημῷ χουν αἰολλω. 

Κοινὴ λϑῳ δγεώ,λείκοσ' βαριώφ τοὺς φδεργῃ τρί πρωτί μέλλον 

10: ΡΤ ησσς. Σ δὲ μονῇ »ὺς Φὰ πέμἠζης ἡ ἢ βαρυπόνων ασείρω 

ὴ ασέρω Φησί: χείρω, ἰμερῶ,φθειρω, Φϑερώ' (ΑΔ τῷ ἄλλα σον 

χῶσ'. δὴ οἐεἰσ' δὲ, ἍΤ! «Τερα δύ χα «δὶ σέμηϊες" περιασῶσι μὲν 

λοντοςσ.εσῶ φροφασι (ἃ (ελαυσώ μὰ ἐ ἐσῶ ἐξ ὧν νὴ τὸ ἐπεσελτοῦρ 
δι λα σέλ τοι ἐσεξτοίε αὐ τερα γιαῦτα: «αὐολξῃ δ. Ἴ πὲ 

μι] περιασω μδρῦς μέλλον τοῖν βα ρύνυσί, ᾶ Δα σ' “ἐκφς 
ρΥσί, ασέρσω γύφασι: κῷσω. κιφϑέςσωστω δ αὀρωδεσῶ. δ: 
δεετερώ. ἐξ (Δ ηὁ νῦσον ἀνὰ σραγὸν ὥρσει κακήν ὅ τωδὲ κι ἐ ἐρ 

, ρων φϑει ρων δ ἐξ ἔρσω αἰολικώσιἐξν τῷ νὸ οὐπέερσεν ὧν Ἴοῖς 

 ἐξὰσ ον τί ον " ἀπέφθάρενοι οὐσὶ δὲ Ῥῦ:ῦ οἱ οαολέϊσ'. "πρὸς οἷν οἱ 

λυγίαν δ λοιπῶμ μελλονῖων: ᾿ ; δωρ εὐ μᾷν ἐ ἐνεργείᾳ “τ σ᾽ 

πο ρα Ληγόρϑροι τα αερύνοντο,. 

Κορθ’ (κοινὸν νὰ ὁ κῦ ἦ ροσ , ̓ωμιἰεοῦσ Δκώρθ’ αὐολίίε ὡς: 

[κυ μιῶ (ἴζ- δ τερόςἴῆι οὐ “ΤΠ ν 1: κομίζᾳν ὁ ὁμοίως ῳ ἐπ τῶ δι 

ρῳ γε! Δ εἷς Ῥιύγι σιδωλοι ὃ ̓ ' λέξις ηὃ ἐσ με λείαν ἀξιώσω. 

ἰμρα δος ων κοῖς κρουσίκων, κινῶν, σεΐων. ὅξηι δὲ ἐσυζυγίασι ἐκγης 

βαιρυσόνων"ἐκ μυτου!ὴ ηὸ κραδοόνω: δι ΑἹ δὲ ἀμφ ότεραγεγε 

νη ϑδα κἐ Ἴτὸ “ΤΩ καΐρα καρκίνῳ κρα δωίνω Δ ̓κρασκω: 

Κραναησ' τρα χείοισ ὀρείας καύρηνα ἐχύσησ ἢ , “Φδὰ ηδ κοαν δον 

φυποΐνα ηὃ κραῖνιον, ὀπέρ Ῥαχ ̓ ἡ ὑσώδεσ: 

; ΚΚρα τευτοέων 5 3 ρασφων, ὃ περ Αἱ 'ϑων ἐφ᾽ ὧν οἱ ὀρελί σικοι τί 

ϑέμτοῦι ὀπωμλμων 5: Τ κριῶν οἰπὸ "οὐ κοαῖῳῷ κρατίνω: κροῖν 

“τίς: κφοτεν γῦφυοὺ κράτίυ τρί" 



[ερανίι ὃν, τὶ λεωϑθήσεδν βτουν ἡ σιλέίως ληψεθαραεραίτ 

νω κρανῶ κρανοῦ μοι τεραν εἶ το κρανέαϑς κοῦ δεοι λύσει ρος 

νέεαϑ. 

Κ ρανωνος πὸ χυσ. ἊΝ συγκριτικὸν κρουπσνο τές Θ᾽. παρα χὸ 

κοΐ πῶ ηδ πνέω.ὅ9εν κοὺ χοΐπτον ηὸ πτν δ) μιοι" δι κούπγος ηὃ ἐΚῊ 

κου » ϑέν των ξύλων εἰναυπελυπόμδρον παν υ μοι: “του γο'σλέονα 
“μῷ ηοῦ 6, γένετο κα ρβπυϑρ' κοὐ καθ᾽ ὑπεριρβαηλομρεβαπένάς: 

"οὐ πλεοναημῷ ὙΠ] μκρουπσνόν: 

Κρα τυρὸς, φος: ᾿ἀπειλητικοσ' «τοῦ εἰσ' τῦροσσρισύλλάξα, ρὲ - 
ρύονοι. οἷον σφέτέρος' προ τεροσοὰ δὲ κρατερ ̓ϑκὴν εἰς ΤΕ ρβοῖ» 

"δ ὴτ', διούμδη ΩΝ ἐδάνεο λλ᾽ υὖσ' ἀπ τῷ αλώήω, ὅλα-- 

βερ οὕτω δὰ πὸ τῶ κροΐτον: κρατερόσ. .οἷσ ϑείλος, θαλε- 
ρύς. ηὁ τι; ψιλόν. "τοὶ δὰ "οὗ εθοσ' ὑσύρ δῴοσυλλαιι ἐς ὀξύστος- 

να Ῥι γενῇ, δα τῶ ξιμλοῦ γροίφετοροι 010}" εὐ, 'εβε β΄ κρυε 
οὖς! μυσερός, ἱερός: κρατερός 

Κρεῖ; απο ἐδημαένᾳ ηὸ αι ἀσίλλϊῦσοι εἰσπὸ κι κρατῶ, κρατείω: " - 

᾿ μεγοχῃ "εραλείων τὸ θηλυκὸν ἐκρατείουσοι κοὰ συϊκοππτί ρον 

στί - ἐμοὺς κρείων Ὁ ̓άσίλευως κα τοὶ συγκοῦση(ν ο΄πὸ ποῦ 

κραεων: 

Κρείογων: ἦν τὸ χὺς,τοι χε Τεροδ' τὸ χέων: πξοσων. δ βοτν. θοΐσσο Ν᾿ 
ὁπωσκρατὺσ, κραπύτε ρα τϑωνικβαασων: : ὅοτι 1ῦ εἰς τ᾿ 
Ὕ "λεονοι σμῳ τ τ ρα ΟΣ" "ἢ η δέτε ρον Ω κρί ΟΣ. 

Κρθωμ. κρεῶν σ:η"μρὰ στλεον κσμῷ γοῦ ̓  κρθῶν»" ̓ 

Κρεμοων, οὐ τὺ τ ἠολκ μι βαζὼ εὐσ' οὐ γϑρὸ ων, εἰ"πῦ 75) ἘΜΘΕΤΑ, 

γένετο ὃ Δ, κρεμασω: "οὐ εὐγορείσω μνὺ οἰποβολῇ τῶ σ, 
κρέμεῖω: μοὺ ἀϑφεΐω; κρὰ κοτοὶ Νὰ ἀρδηόν κρέμω μὰ αἰϑρώ, 

“πλεοναημῷ τον δ κρεμό "σὴ εἰκο ρόω. Φασερ “λῶ, τ Λόω: 
μὲ ἐρω. ὁροω μρὰ με τοί γετοίε εἰς ἐνε ςὦ το. τοῦ τοὶ σὲ μιΐκεθι, ον 

“συέροιτοῦτροῦ κδίνον τονε . ὁνεςῶστος οὖν εἰσὶ, ποὺ οὐ με." 

γλογος «ἐὰν Ὁ ΠῚ κριμῶ μοὶ ρζ(γὸρῶ οἷ μδ μέλλοντρος 



Ὁ 

θνανοςπὸ χκριμαζω (Δ ἀγοραζω, ἀἱοίσικον ἐλάτπονασ' συ Ὰ 
“Δαβᾶς ἔγοντίς “7 ἐμεσῶτ' ἴα, αἰδωνα γον" ἰιρεμασωῦ (δ ὧξ. 

οὐκἤξην εἰ τὸ “Τὸ κρεμώ. ἐπεξ ἕν κρέμάσω ὠφήλιν εἰ μοεὡς ἔρι 
μῶ, βοιμᾷς: δριμησῶ. αὐΐϑην ἐκ Τὸ) κριμαζω. ᾿ 

Κρήγόον. πα οα "τὸ ΧΡ μοὺς το δι τένετοιι καρησοον ποῦτ' ΕΝ 

τὸ πῃ κίαρι ἡδιὺ κοὰ προσηνεσιηρὸ συγκχοπτῇ (σὲ τροπῇ τὸ ῬλᾺ 

εἰς γ᾿ κα ρήγηον. ᾿ 

Κρήμανν προστοιν Τί, “ω απὸ ὟΝ ἐς (ΛΑ: τ ἰεράμνημι ἐκρήμυυν 

ἐκρίμινησ, ὑκρύμινν ηὃ προς τοῦ τοίρον, κρημινηνοδν ἐς" 
Κρὶ κα αἰποκοτση “τῷ κοιθὴ οἷ οὗν “δ χρί Μνον "7ῦ) σημιονον ᾿ 

Ὡς ηὁ ἤφᾳκλα Σ φὶ οἰ λδύ ρσιὁ μοίως κα κοι τρὸ ὁ ἀπσυκουσεμ τοῦτο, ̓  

τε ὐπὸ πο κριϑὴ γέγονε, εἶτ εὐππὸ γοῦ χρί ΜνοΥ δόκει Ὡζρα 
όγως εἶμαι. Εἰ ἰμϑῳ ΧΩ “Τὸ κρίϑηῃ δἰ, ὠφειλεν εἶ εἶμοι; "ὸ κρὶ δ 

ϑέτερονἐπειδα ηὸ κριθη 9. κυκογδξην αἱ δὲ εἰ πτοικο πτρυὶ ηὸ οὐὐ 

τὸ γυύοσ' φυ λον σίννον ΘεΟΥ, ὃ δῶμα, (ὦ η ΑΔ οὐδετερον. εγὸρ πὸ- 

σέλοονα κοτὸν “ποσει δ (ἃ ἐὸν αἰ πογλωνανὴ ηὸρ οὐ πθῦλλω. αῷ 

σενικόν. “οὐ ξεν εἰ πεὴν 0) ὡασερ ἀπὸ “Τῶ οὐ χώ,κοιυχῶ. γἐγ0 
νε δευτέρας συζυγέασιηὶ δὲ οὐὐ χῷ πρώτησ' οὑτωσ' δι ηὐ κοὶ δ 
ἐφύλαξε γ γυύοσ.ηοῦ δὲ ἐἰκ τείνει; ηὗ ΤΣ γι ΠῈΣ παν οὐσί τερο(ς 

μον οσψλλάβον μονοτνὲς μερί ΡΟ Χ δ τορ ΗΝ ΤΕΊ. δον ὠσφῶςς 

"πειῥορ. οὗτως νὴ ηὃ γε" ἐνπρόσκε" μονοτενὲς δϑοὶ ηὸ ἐν οὼ οὐ. ἃ 

“πον οὐδέτερον μονοσύ λλαιοον μαίε οοίεα τα λη ιν “πέρι! ασοῖ 

τορκλέν) ὃ. ἐπε,ϑὰ τοὸ εἰσὶ λάποντο ἐδέτερα κλινί) σι τὶ 

τοῖον “με Γλεμίλιηοσ' σίνησπη σίμή“π|0". “πέσέρι,συπέριος: "ὁ σὲ 

κερὶ ὃν μακροῦ, ξμάνεν οἰ νελι οὶ, 

Κριϑὴ το εἰς θῃ ον ,ϑέλουσιτῇ ε, 1 τόρ Λέει ϑε οἱ οννποϑὴ καὶ ἡ ἐπίτ 

ζ7ησίσηκριϑή' μἔϑα: ἐἔγονε δὲ “ὧδ αἱ ηὗ προκ ριθηνοα (χν ἄκρος 

δρυῶν. "πρῶτον δ βαλαίνσφ ἴοθτον, οἐ ἀρ ρίοι: ̓  (σὰ βάν τῦ δα 

κθίνεαϑο Φὰὶ ἀ χνες Ἢ ; διαιχωριζεαϑ. "τοῦ τος δὲ τοῦ εἰς θὴ ,βω.- 

φυνοντρί" πλὴβ σοῦ κριθῇ ποϑι " "ΟἿΟΝ σφ. πὸ λιίθῃ. 



τύ, ὸ αὐ δοῖον: τήτϑην) γροζδφυτάτϑε ὁ " μαΐμεμιαν. 

Κρίκεν ἰσίον ὅ Τῇ ΩΝ κρίνα δὲ ζυγϑν, Μι μηνὶ χοῦς εἶφητονανεὶ ᾽ 

εἰἸτῦ “7 κρίζω ἦ ὧν πώς δεύσχερος Θ " οὔτε σγοὶ χῶῦ γ Ζιι [: 

ὡς σήζω ὅβηι εοὔνχᾳ δγαῖ “τῶ) Ἅ" οὖσ᾽ Φράζω, ἐφ ραφνεπλλὰ δος 
"72 νὰ ̓ τηδέ (7:1 ἱερίζω θέμα, δῆ! ον δὶ ἐκ ἣβ ἢ (ων μαΐτων ὁ ὃ 
᾿ ποιητής Φησ,ὡς αὐ (μεἰεριγύαν, κρὺ καὶ ὀυματί κὸν ὄνο. τ' 

μια, κριγή. ̓λομουήζει δὲ τὸ κρίζω ὁ ἐρωόγαιν(θ᾽ οὐπως, ἤ3η : 
ΤΊ μογοσύλλαιμον ῥῆμα, ἐκ ρώ ἀφ᾽ οὐ στὸ ἐκ ραίζωνοὺ ἵ ἐτέρο δ, 
δὴ μιοῖ,, κρώζω «οὐσπτὸ δὲ "τ κρκζω, χρίζω: οἷς σοίζω, «ἔξω σεβοῖ 

ζω, σφβι ζῶ: τοῦτο δὲ ηὸ κρίζων μὕσων ὁ ῦ ᾧ; ̓ὀραλαμβανόμε 

γοτ' δή μιουόνᾳ ὃ ηὸ ἡχυσενἐόφησε ποιὸν ἦχον ἀπετέλεσεν: 

Κρρα σμήνήν: ̓ἐρισοφανης νὸ οἱ σ᾽ “ποσὶ  σχερταῦν κοὰ κι ροτεῖν ἧς λὶ 
πῷ διπσνένω. βώ βαίνω, οἷ κ11ε10) » γτοένω. οὕτως κρογώ,κρο 

τολνο Ἡρὼ εἰποῦροᾺ, τῶτ Γἰμροαήψω πὸ ρὲ ηὸ Κρούῳ κρουο 
νὼ ποῖ κροούνω» ν 

Κουδεοτο Φ ρι καβιφοκορα" ἢ ̓υχοο πσοι δι εἰ τὸ νοῦ κρύθ., 

κρυόάσ: γ- 

Κρύσοελλος νὸ διὰ ";ῦ κρυουρ ἠλλοιώ μενον ὑσῖορ. 

Κοκπεοὺσ πο ρὰ ὼ κραύτος, καϑοὶ μοὶ ὁ καρτερὸς ἐκ 72) κοῖο- 

γγῦς οὐ σὲ κρατοοιθσ, ἢ “ποι οοὲ ηὸ ἐμ ραταὶ ὃ δαλοι τὴν ἰκεῷα λὴν, 

κρώτοτοο: "ο λεονἀημῷ τοῦ Π ἐκρακσρριόρ, ῦ ἐν οἷ Τῷ κεφοι 

λαιῶν γὸ πον πὸ οὶ ὀκραπὺσ οἐργειφόν τῆ: δὴ ἐγυοικα πρα 
“τέος ) πὐφατωτῇ κρατοῖ "ἡ ὧν ἀϑε,οὖϑε' σωκρατεῖ ὑκρουτοίῇ 

Κράτι ςοί δὲ ἢ πρρα "ὦ ὁ κάρτα δα λοῖ ὴ Δίαν καὶ μοί λιξαὰ ἐκ7ὸ 

κρούτοσ Ἐπὶ μετοίϑεσινιοῦσ' ἱερρίσυσοι ἥσσσοι ιβαίρόγεοι: κροῖτι 

σοι σὲ οἱ εἰνόρέιοι κρὸ νικηα: “σοι οὔνχον δὲ μοὺς ὁ 0 καρτεροσ. σ΄. 

δα λοι παρὰ αριανῷ η0 ̓ϑϑικανωῶν ἐ ἐγένωτῦ καρτερυσιῆγουν 

ὙΠ Ἀύετοῆ: 5" ϑχαι κίων «ἡ αὐ τύ χθημαι, εἰ πεῖν ἱκράτησεν. 

Κτονηκτέω (7 “τῇ μι κΊυ σω.ὁ ἐόριεῦς δεύ τέρος, ἰκῖον. "ηὃ τ 

Ἣν σληθυ τη κοχθκτρρσσιν σὺ Πκοτη ἀκτοῦν οφου ρἐσεγκτρὶν 



- 
οἷο ρι κώσ, κιποῦσ' κτοίνος, ἐμ πὸν οἷς συὲν. βάν ̓ 

Κτονέειϑων "κτείνων τὰν ὦ ἐκτείνει. οἷ δεύτιῤ ἄκτανον ΚΥ͂ΟΣ 

δεν τερος,κτωμῶ ὁ ΙΛῊ β΄ ἕξ τρλλλαρα κτρῦν μ- κα τρε εῖ τοῦ “τὸ 

οἐπωρίμῷαγον. ἐετρόγεὶ ὅϑασ' «κρὼ δγα ιύσε! δ φθὸ γου εἰσ' δυο τῇ 

κτανέεϑα' ὠσεἰργω, ἰέργφ' 

Κτὶς ἡ ππεξὸ μόρῳ μὰν κτὸς ππερα δὲ τοῖς κοι νοὶς κουτῆρ' οἱ δὲ 

μὴ εἰδοτῆς ὁτικατίς 51} «καὶ συγκοπτί! γήνεταικ τὶς, φασίν ε 

γα ζῶον τοῦ τὸ ὀρνιϑοφαγορ. (ΕΑ πονῇ ογονικαί ὥς ὁ λίτ(} οὐ 
Αὐφοφυὴ Ανκῶς μαὐλουρίς: 

Κτέρια κτέατο τοῦ ΚΝ μωτο γίκοικα. ; κυρίως τοὶ κτένομι- 

νοις, πρόσηκοντο, 

Καίω μεν: ὁ μοι ον 78} ηὸ ἐφίωρϑῳ Ἄ φϑέωμϑῳ" Δ εἰδέωμεν ἐν 

τῶ «φώμδν "δὴ Φθώμϑρμον ἀἰδῶ μδρ. Ἐξ οὗ δῶ λον ὡς πρῶν 

τυτρυ βῆ ἀκτὼν «γηὸ ἐντελέσκσέω: ϑυπλωνκημῷ ΤΥ καὶ 

᾽ νων ἐπενϑέσει 1δτ γηετείνω-ὁ μοίωσ τῷ ἔγω νω γὸ καλυω: 

Κυσγεκ μὰ βικνου πο ροὶ ηὃ κῦ μα,κυμεινοσ' ΝΣ κυείμος, υκί- 

νειν (Ὁ «καὸ κυεένεέοσικος ἡκνανίκ τῆσ ἰενανία ς κνώνειο 

κοὐ κυάνεον: 

Κυκεῶν ἡ πτῦ σίς «οὐππὺ “Τῷ κε χα, κυκεώνγις ὠμ' πομαι 

52: ἰκα,τουστκ Ευοκιϑὲν ποοὺ Ξζκὸρ δε ψεσ κα ὁ αὐ πίω τέκη ἰονκεῷ 

να. Δκυκέώ: 

Κυκλήσωμδῳ [ευκλῶ κυκλήσω ἐπί ἐμαξῶμ ἀξ ὠρϑυ"κύκλω ὃ» 

οἱ προχοι “δι ςκυκλέω, κρὸ ἐπεκυίΐελεω μρὺ σι γακυκλίω. 

Κυλιμδά4 Αρίσερχοσ ραρυπόνως κυλίνδεγ φησί, οὐχί ἐκυλιν- 

δειτο: υ"ἀπτὸ “τῷ ἰευλίω,κυλίνοϊ . ὅξεκσὺ περι ασώμδμο(δ' ἐξ 

οὐ καὶ κυ λινδήϑιρα ἡκύλιερα, ἀπσὺ ποῦ κυλίνο κοὼ κὰν τ 
λιμοδὲ (6 

Κιώτερον παρα, πὸ κυμοσ γδοικησ κυγώτερος "οὖ κυντίρ» 

σή μον δὲ χα λεσῶ Τέ ρομ " κοὸ μέ λιοΐν τερον" παρά τὸ κὰν 
ϑώ ηὃ κρύήω. 



Κύροοις ἐμύρω, μυρῶ. αἰολικώς ἐεύρσω, ἴζεν ρσοι. κα ρσοις “μὰ 
ἐγκύρσοις; 

Κύων εἰπ τῷ κύω ηὁ φιλῷ ποῦ ρα γέτοι: ὀφέλων δὲ τρισυλλε- 

«ως κίνεϑο κύογος ἀλέ Τὴν γϑοικὴν δσύλλειιιον κοι τὸ "πῶ 

θοσ δραὶ διύο καμόνων ἐνεν τιοΊΗτου. σ᾽ μϑρ ὁ κανὼν συφέλε 

ὅϑι θέλει ηὸ ὦ (δὰ δὐθείοισ ἐν 7: οι, δυοὶ Τῶν “Τῦ γουσ κοινὸ 

σρτοςο κύων Ὁ. "οὐ ἠκύὼμ Φαμὲν ἅτερος δίῃ κανὼν φυ- 

λα αϑς ϑέλφο αὐνγὸ, ΡΝ βραχὺ εἶν οι τὸ δίχκονον τῆσ ὠώνα 

ληγούσης: δσσοιον (Δ τ ἀμφιῬνων ἀμφιβύωνος, (ἃ πὸ ὃσπ 

ἈρΝώ ἡγοὺν Ἢ λύοκοινόνων μια χν πέρι Ἰὴν “χοῦ κυονοσ' πῶρα 

λήγουσοιν δγεφθφρεν. οἷ ὃν Θ ἐξώϑησε ηὸ ὑτοκεί ϑινομ Τὴν Τι 

συλλαρίοιν, εἰς δσυλλαβι ἂμ περιίςησω. 

Κυμβί ομιτα Σ δὲ οὐ ἽΣ Τὸν Ῥισύλλαβα προσήτϑ ρίκα ἔλοντο πρὸ ιν 

Ἢ διύο σύμφωνα, ταυεροξιωοντοῦ οἷον κυμβίον, ἱ ἡ σέον. ἰχίον, ἐρτ 

(εἰ ον εἰμὴ ἀρκηρὸ ΖΩ ἢ (Ὁ, τοῖα οἱ μετρέβο,ον, δοσοιον ηὐ ἰχυν, 

«οὐ ἔκριον: 

Κύει δύτεροσ ἀορισοσ “Τῷ χ ϑω. 

Κω“ση ἐντο μελοΐνδετοι σἰδηιροωτοεῖ μελαΐνοίσ' λαρεὺς ἀχοντοίς! 

ὅ:ε}» "λαβὲ σισμόστσ τοῦ “ξι Φους ἰκοήϊικα τόμυφν δωρο- 

υϑρα, κω πσκοτσηφς, οὖσ Τεμὰ ΤΆ μου 4σ τὰ μεν» 

Κωμειίχ οἷ κορμιαήψω. αὖτ καὶ ἐκ ποῦ δάμαίνω, δέϊμο. ἰσῶσϑ 

ἕω ὦ ασὸ χϑ ΩΣ βρω: Θρῶμα: Ῥω, Ῥώμα:ζώ. ζώμα οὐ τὼ νὸ 

με μαϑ κκώμμανίκ σὲ σοῦ κῶ χε ἑτέραν ὥς αγωγεν ἜΣ κώμη 

γἠνεῖ. «ἧς γνῶ, γνώμι: τρῶ, Ὅωμ5. ̓ ̓ πρῶσισιρφώ, βρῶ μ"" ἡρρώ. 

σίρ' μο, λϑωίεον δὲ ὦ Δαι λωκοστοίόν. 

Κυδεσσιν οὐκ εἰς σου κῶδς : γέμέ)) Ἣν ΝΥ δ κώασίν ὡς κρίασίν' ΓΛ 

λά εἰς ποῦ κῶος (μα τοῦ ἡ κέ λ» βέλεσιν Ἱναδγφορῆτοα' κε. 

9 κοὰ ηὃ ὑσιεσὑδυσιχοὺ γί! ροκσ' Γῇ ρ(θ. τ οὐ κρὺο τῶν οἱ δ αὐ 

(ς λέ γηροβοσκὺσ' ἃ ο η9 γηξοβοῷ εἶν' καὶ ΠῚ ΜᾺ ᾿ 

ΑΡΧΗῚ 



; 

97 

ΑΙΡΧΗ ΤΟΥ ΔΛ ΣΤΟΙΧΕΙΌΥ. 
Ἅ εἰριμσέ ἐὰν λοΐίκκο, ἐν λοίβι Ὕ με τοῦ "ΤῊ οἵ, λοί-- 

- (μὲ »γαλέκτον δέσε; ἰωνικῆς. 

Λαΐ νεον ᾿αρήραίο ἔχ 72) ξ τ φὶ πρὶρο Λθηϑυ σή στη γε ον Τὸ 

͵ λὲς ἐλοιῖνο 

Λαζοί αὐ7ὸ Ἐανο νισὶ. μάφω ἀ ὁ χρηςὸν νὴ ηὃ ποθεν «λα Ὁ ΑΙ. μὰ 

. ηὃ ὑκτρὶ λαζοι μδιλαζοιοιλαάζοιην ιλεεφοι μέθν: λάφοιϑον. λα 

᾿ φοἰ,Θαν-λαζοί μεϑο.λαζοι υϑε.λεΐφοι νηο νὴ ἰων κῶς λαιζοία "ὁ 

μοῦ δι ηῦὁ ὀλοί κ"τοιδλλω ὁ ΑΞ λῶν ῥ΄ (5 ὠλον.ὁ ζὥῷ ὐλό 

ἀν θιη ΜΊΟΤΙ κ᾿ παθη ΤΕκ' ὁλοί μλοῦ λοιοιῦ λοι ἡοΟλοι μεθ οὐλοί 

ϑ . δ Λοί θην «λοι μέϑονῦ λοι υθε:0 λοινγ οι ἰων κῶς, ὁλοί οι,» 

Ῥοππῇ τῶν εἰσ οζ: 
Λάζξωτο ἐκροίτε: Μίδω οὐ λαμβάνω. ὁ μ᾽ εἰδριςοσ ἔλαβον. 
Ω ὅθουὺ Τοῦ λαβαζω ὟΝ συϊκοστῇ »λάζσω: ̓καζυ δι. ἑλαςό πδλκ 

ζετο (Αἰωνεκῶσ. λοίζε». ΤΥΡΌΣ δ (Δ οὐ τὸ χρῷ λώ ηὐ ϑέλω:λείζω 

ολυξϑρλιως φῶ ,σοίφωνκ ρῶ, κραΐζω" οἰ ὸ γῇ λβω,λα βάζωως 

κυήω, κυ ἥ[αζω. (Δσυγκοπή! λεῖ ζω: 

Λαμπεηθοντι ὅλα οὲ λοζμπω γίνλαιυπετω λα μπεῆ λοι 

“τό τῶντ' 'λακμισετῶν 70" ἃ πλέον ασμῳ 7) ὃ λα μι π  ωνΤΙ. ᾿ 

ἐΐωϑεὶ ὁ  πιμῖη: λεονοιζφν. ηὁ ὃ δ ἀδφλιβη συζυ περίασω μ᾽ 

ῖ Λαλοίην' λοίχρ! ει λάλος λοζλο! 15)» γένετο “ἢ πλεονασμ ΜΖ 

ὠδικωσ λα λοίῳ εἶτα προρθαῖιν “ΤΩ σ᾽ "λα λρέης' ὟΝ {7} ποῦ 
ΧΩ ἐς ν᾽, ἤν ηὐ οἵ! εἶτα ἈΦ Ί μετρυπτλουσα οί λοίμει Λα γοέίω. 

Λιύσετε ἐκ τῶ λήω, κΘύσω. «ηὁ λιϑώσω. δεξνος λροίφέτοι σ᾽ νόμῳ 

μεἐγλονγρτολίδογω δὲ ηὃ βλέπῷ φδυσι 'προφέρίϊων, καὶ πρὸς Γ 

ὡςολὴν ἐκείνϑιδι ὡς ἐνέσως, εἰ Α οαὐγωσ' ῥδέτρτι πρὸ τ Ω διοο, 

δ οὴ (σ-ικα} σύμφωνον “σλίω "ου Ὅν ΧΑ “πλὲν Ί; Ἀρείασων, Ὕ κ 

ὁβο γον ὀάμαος “οὐ κρῴοω: “απ σέσ' δὲ οὐὐγουθ κι αν τοῦῦ 90. ὃν τῷ 

λύσετε δὲ Ὁ γὲ ποντρν εἰδὲ κα μέλλων πον δε τοῦ λεύσσω 

ὑπ οὐ λίξω,τίσ οἶδε 6 
: Ὧ 



Λέλημκα οὐκοίτὸ σῷ λέγω, λλατὸ Τῷ λαλῶ λαλήσω Με λαλη“- 

Ἰεδι. συγκοπτή «χὰ λᾶὰ συλλαβῆς- 

Λελιποιρμρδρον. ὅδ οὐ ϑέμια λέπο ρῶ "ὁ πωρακαλώ,ὁ ΕΣ 

παρ ρίσω λελιπούρηκα: Λελιπορημιου 'λελιποόρημδιβον πρὶ ρας ᾧ 

ηὃ λεῖον ππαρόμα: ηὃ δὲ λιποῦρῷ “ποιροὶ ὃ δὶ ποῦρος: 

Λέβφν μοῖ ασένδῳν, δηλοῖ ὁτρία τῆς ἐντῷ μέϑν λέα, (ἃ Δ ὕσατι 

απέμδομτεσ. “3 πρων τυτρῃ καϑήῆρακ Λε δῶν, ηὐ αστφέοϊνο "ἀργῶ 

ορΡ φησι ΘᾺ κρὴ τὸς ὀξανρέν τε δ 1 ποξοσουσί ὃν. “τίω εἰς πρὸ 

ϑεσὶν ὧν σ᾽ λέγον τὐτ,σ ηὃ τιθεὶς τιϑύνς: ἰὴ, ς μοι ω ηὸ αστ: δῶ, 

ασὲν ὁ. ἡσδὲ διαλείε γος τ ὦ αὐτη 6 ΤΊ Ὕ νὼ στ ζετοῦι πρᾶν 

Ῥ οὐ τη χραῷοιν. ηδ »» αἐεὶ ναδεν ὑὐλόοας (Δηὸ αὶ ΠΥΣῚ οὐμϑῳ ον 

δον ἱ ϑιν γον καί μεστόν μοῦ λϑν εἰν οι ἐ κυδγεένφραιν"ἐμιπσολιν 

δεφυσιγφωνῇ σίκέλοι τῷ! ὸυ 7, ΧΩ ηὸ ψῶν «δον λέγοντές! 

Ομῆρ εἰναῖνυ χεσ' οἷν τ) "οὐ ὁ ὀννεανυ λέ" σὰ ηοιόνδᾳ μὲ νυν. 

Λέξεο πρός τα τηύον, “πίνυ κωνῶς ἐλφ' γήνε τοῦ δὲ οἷ πὸ γον λέ 

λέξω οὐ οἶνος] α μόνηοσ' εἰς ἐνεςῶτο, ὅξεμ αὐηοῦ “ποθὴ τῇ τ 

κὸν ηὸ λέξο μοι, Υ ἸΠΡΑΩ ἐλοξόμίωῳ. «Ωὦ Ἴ λέξον. "κοὺ δ οὐὐ - 

ηο ὦ προς τοῦς τικόν ὺ λίξω. 

Λελαῖμηριωται γ πρό σωλρν Τ' τεὸν ὅν. ὁμοφωνέ: ὃ Σ ὐῬίτῳ 

σπλξ "νὴ δ διοὶ μφοπχερα δ Ἑ ποιρεελητου σῆς ηὸν ἐχῦσίν ὡς 

ἡὸ ὀξερου) Δ κα την. “δὰ ὃ σοί ἡο[ οὖ τοζ το ττ “πᾶσί συ μβερηκέν 

ὁ μοφωνεῖν ηὁ Ὄι τον πρόσοτρν ΠΣ ΟΝ ἐκ, τῳ Ῥιτῳ ἢ ἢ πλε' διὰ 
ηὐ φυσίέκεϊς ἔλάν ἐκεί μϑιμον ον κἰματοΐβολομ' 

Λελόγλασί δηλοῖ μϑ ηὸ ἔλα λον μαύηον ὀξαιρίτωτι {λον οὐτὸ τῷ 

λέ ὅῤὴς στ λει οο. ἊΝ ἐν ἐσελέγδων ἐπίῤῥημα. (ὦ οὐ λοτοίσες ὃ 

Μόνον δῦ ρων" ἰλλα κὶ δι λι ́ὁγ|. ὅδε δὲ γεόν ἢ ΚΩ͂ καθῦ μοι τη -- 

Το “Τῦ) κύκλο, "ἡ κέκοφα: ἵνα ̓  λέλοχαι κ᾽ πλέονααμκῷ τῶν 

δυθφωνίαν, έλογχα ̓  Γ Ἤν λέλολοι προφλάβων. (ὦ γὐ χ' 

ἢ ἐμῷ ἐλρνμὰν μα οὔτι λόλοκδ (ἃ π λέλοχα: ὅτω ὃ μικηὸν 

72 βιηὸ ἐψήνοχοι Ὗ το ᾿ ὀθουὺ τῷ (ὐϑυτοζοηὺ μὰ δ μίκ ρον διμέσον 



ο ὃ 

ὩΣ δον, δυο γϑν ΤΙΚῦ ὃ δ σύμφωνον «δὶ ὀφωλεγουζσην. Δ δ᾽ 

τω μ κοινόχεϑ, Ἡρωδζνοε: ὃ ἐκ λήχυ ἢ ὁ λα [χίνω τὖφ αὐτῶν 

ηὸ λί λοχοι" “Ξοπῇ “τῶ Καὶ εἰς δ᾽,ὁ μιοΐ τῷ “ση ϑῶ "αέτϑα. λέ δνῶλε 

ἐνοίφᾳν ὁ ὦ οὐὐ δῖε ηὐ ν᾽ ὐν ὟΝ Ψτῷ, κεχανόδε. οἷ ον δϊκον κεχανσῖ 
σοῦ τολοὶ (Δ ἐ.λά. σῇ μείωσοι λῦτι ἡὸ λελόϊλασί, σύϑῃ “λλφτίῳ 

τϑαλήγουσοιν ὥρα τ το, νὴν ἐς πρὶ ρευτῆὶ φησίν" ἀκα να 

ραλνιτοῦ οἱ δᾳ γοὶ τ' πότων ΟΝ Ῥίτω πρόσωπα ““λίῳω αὔγως 

ἀναλύγω: τῆπρο οὐ "Τ2) σ Ἂῳ κλισε,. ον λί Γλοῖλαι, εἰδῇ σῶς βρε 

θείς" ἥρυ ὅκα τέκθλινμν «δὰ ληγούσης γραφο μὴ “τιμὴν δι λελός 

χαεδίσοι θεοισέ, τὸ τί δᾳ (Δ αὐτὸ ἐκ τετουμδιον, ἐσσί. κατοὶ ηὸ “4. 

τύφ ασι,κὼ “σε σοιδτιου σε: "κα τοὶ ὕ μοι αν β 

Λείμναν. λφωνω, φανώ «ἐλείμνοῦ: ἐλείμγαν: ΕΗ λείμνα δ 

Λᾳριδε σα λυκᾶαι εθυ μη την τὸ 3 λάθὶν λφριδφτολφριόεοσα. 

Λαο ἤπιρλέπω αἰολικῶσ' βλέογω, ὡς ὀπτῶ ἤωιωα ΧΙ] οἰ 7 - 

βυλίω "οὔ Ρ' “οὸ πρλεθνειηιῷ πούυῦ, λᾶψασω- 

Λεγϑιμέϑεν οὐ οὐδο λεῖσ' ηὃ Λε)ϑμεϑο δι ηὃ φερόμεϑα εἰ εἰς ξ ποι σὲ 

λελϑ μιν ϑέν: ὁ Φρρο μεϑενμετοὶ γῦ τ ηδὴν Γἐφελκυ σηκόν θεν: 

αὐ ὦ τοῦ εἰς ϑὲν λήλϑυτο ἐποῤῥνματα, εἰς ὦ τρισίν ἐπιϑιν, 

ῥιπηόϑα. ἀτορϑεν, δι τε ρϑα "χυθὶς τὺ γι τε ὐ εἰσιν εἰς Ἰ τὸ ἐ- 

πεῤφη μοιται,γοτε Ὗ “ὖν προφλα μιβαίνουστοῦ τὸ δ ἐσ ἃ «ἐωιφαῖ 

τὸν Γὡασε ρ κοὺ “ὦ Λελϑιμεϑα: 
Λελϑα εἰμϑῳ οὐπὸ τῷ Αὔϑω ηὃ λανϑαίνω γῶν οὐκὶ ηδ «ἰδὲ οἱ 

᾿ς ὃ 7Ω) λοΐφω: λυΐσω: λολήγκα λελή σα νλε ήτσο λεληΐϑξιδιλε 

λβῶβ' κατα σευϑαφεσίν". 

Λέλιμμδρον: ὖ βμιο λῶ ηὸ ϑέ Δω: ̓δπροθυ μι δβέ) λιλῶω: ΣΝ 

λελί λιιίοο ΧΩ παϑητίκὸς λεέλέλιμοι, ̓  μέρ λελι λυμέ 

γί, (Δ ὠππσοβολ᾿ “Τῶ Ἀ λελήνμδρ ἰὰ ὡασερ δεύδω δε δεμκκοῖ; 

οὑτωσ' λελιώ λελίηκια, Κελίνμαν "λελριμθῴΘ’ 

Λελογχυν: λή χω. δέ λογμλο λελογχύσιϊ “σοὶ ρεὶ γὸ λέγω: λίξω. λέ 

λοχα ἀπ ρκὡς ὡς κέκλοφ αν πέπυμῷα' λελο χύσ' δι "δλιο- 

νι 



νοσμκῷ ΚΣ λέλογχως: 

Λελυμκομένος. λυμοόνω. λιλύμαγκα "λελύϊμα αν. . Λελυ- 

μαι σμείν Ὁ’ Ῥοπῇ “ΤΟ μὰ εἰς σ'. : 

Λιμπανω τοὶ δγα “τῷ ἄνω εἰμδῳ πλεομασκῷ ιὸ Ὗ ισὺ σέλλά τίω 

ἀρλουσοίν: "ληϑῶ »λανϑανώ μήθω, μανθαν ὦ" λείππῶ,λι μούνῳ. εἰ 
δὲ μὴ φυλείἢᾳ4 τίω αρλουσεν, αὐ ξω, αὐ ξανω. 

Λίπτω ηὸ ἐπιθυμῶ. Λῦκοφρων λίπποντο κα σίσ' ἐμβαλὼν “τὲ 

λφάσεντδα »ὁ λίαν κἡ ἡ] εἰν εϑϑορ σ προσωτιζάν' Ζ 7 δ ἐ ἐφίετο 

" δ᾽ ΤΑΝ ζψ. 

Λιχμώμϑρον πριλείχων ἀη 12 λεχω “τλοναημφῖῦ μα “ λιχμῶ- 

λραφετοι δ δεοὶ του ζὺ πάντοτε ἀκολυϑοῦσιν γοἐς ἥρω 

»γῦ τύ πος τοῦ πατέρείγώ “μι: 

Λιτανω. δύο ϑέματο προῦ πὸ ἰ φντρον. "πρωτότυπον υϑι τὸ λέ 

τω. πορώγωτον δὲ ὀξαύ ον κυ λι τρόν ὦ" πρὸσ' ομοιόχητο που 

Δ ϑὼ μρνθείγω: "κὰ ὯΝ ὁμοίως 

Λίσομαν οἰνπτὸ τον λίαν Ἰζω. οὐ θέμα, λίρω, ΑΕ λίσω ὡσ 
πλάσω, πλάσω: 

Λίτοα ητότοοσοισ'. Διηὸν λιηον λιτῷ. ῶ μετασλασμῷ, ἈΡΤΙ: εὐ γ “Τὰ 

λραῦ σετρκῖν εἰς τελικὸν (θὲ οὐ τῇς. δι αὐπλατεκν αἰκολιϑό 
αμ δέϑεν κλίσξωσ Αὐ το ἂν ὃ μοι ὁ“Τη Τί οοῦ 7 ροὶ ρόαι, τοδὶ, η6 τ 

δου, δγὸ μισὸ βαρυλεταν “πὸ σοί Υ̓Ὁ αὐτεαι ΤικΝ ψ κὴ δυσί λλα-- 

6 Θ᾽ εἰσ ἃ Λη25 υσοι βαιριώντοε. ἄλλως γεμίῳω δα ηὸν βάτοι 

λαίημον ὀξιώεῶς ὠφ4λεν: "δὲ Υ μετροπολασμοι μεταβιβαι 

ζ4ν Ῥὺϊ νους οὐ βούλον το: «χωθάσ' ηοῦ μη τη δ. μη Τί οτοι να 

οληίεϑ "κοὺ τένων ἄλλων ὀλίγω 

Λίποα οὐσοιζφεἶσ φράσει δυο. πίω κατου ηὐ ἀποκοπσην"ὰ δολον 

Ὁ εἰ Τὸ ' πα ρον ἔλοαυον ἤλφψε κατοῖ “ποὶν τοῦ ηὃν αθοσ, θ τὸ 

λισορῷ ἰλαόῳ "ποῦν το ἐλφε: 
λιχεῶν. ὠφάλε πέρῦν ξάςϑα, ως τὸ ἐρεϑαν: Οὐ 0 ΤΙ ἐγεσώεθν 

ἀρ ὃν ν λίῆο ἡ ρῬυχμδ' "σης πΕ2δὲ, τὸ εἰς ἵν 7} εἰπδοίμῴατο ᾧ ω 



29 

ἔπτεραλύ ετομη ὁ ὀντοκ τᾷ “ εἰ εἰς μὰ αὐχάφπῇ ΣΙ τῇ συλλα 
Ρ, ων Γ σευυυσοίλρϑμον μήτε ἐπιφρρομδμε μήπε διώο σύμφω 

γος, μήτε δ'σλοῦντοι ὀξιω «τοι, οἱ οἱ ΟΥ̓ “πιϑεῶμιλισί 

Λίγξεν ὦ ἀχοσι. ριμὶ ὑπετριν μή "τ ρμοζον ᾧ Φπηντῇ, οἷον τῶ Εις. 

ΚᾺ αίμεσὴ ὅ δ ἐῤφι “Τῦ) συμβαώνοντ ἐκ 75) ἰκέϑ “πετρίμη κι 

ηὧν ὦ" “μόνον. ιαὐν αι 9 αὐῖν ἐν ἡ μιδετοῦ ἐκ θην εἰδέτιν βέα σεῆ πτῶ 
ρα φϑέρῃ πίω μαι ̓ μησί- “Ἴδίο δ ὁ μοιόστης προς ἐρφον τϑλίζω; 

Λοεοσό, υϑ δ: λουσρίμϑ α: Ἀσὰ δυκλυσει (δὶ δῷ ϑοίζου Μοίσοιμε 

; νοι ὁ ; δὲ τλωναημος δὴ σ᾽ ὐἰορμιέων καὶ αἠολίων ἐςν» 

Λοι μῦΐο ᾿ δένόροιο κἡ ἴσασι 0 [ο ϑεήϊα κὼν γλώσσης δεν. 

Λοιάθηὶ ἀπὸ υϑείας ΦᾺ ὀλοιιϑεὺς ὠδφοι προυμνημον θη: ὁθ οὐ μέ 

ἡδλίλοι λοιυϑήϊου οἰἐθλὶον.οὐονεὶ λοι ϑφεν ὦ ὡς οεὐτὸ γυυ λοιοῦ δι δ΄͵ 

δι ἂν δγαι λυ σεὶ κρὰ ὠκτοί σε λοιαϑήϊο 

Λωϊῶντα αὐνθοῦντο, ; τοῦ λωηὸν ἰ χοντοῦ, πε δέζειν ὅδε; δοτοῦ 

νης ὐπὸ τοῦ λωγούντοι υπῤβιραημῷ λωτέον τα εν κράσεις οἷ 
[ἢ γου ὃ καὶ ὃ εἰς τίῳ ὃ) λωτεῦν τοί εί ,» οἱ πὸ οῦ λωηοέντοτμ, 

λωτοῦν το τ διᾷ εἶγα » 

Λωρο᾽ βέλτητο ,ὄνομμα ὐστξϑε τέκον οἰπὸ χοῦ λφῖθ’ λείσοσιγον 

ηο ΩΣ πὸ ρεὶ ηὸ λῶ “ὁ ϑέλω" 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Μ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. 

γ7Ὶ αὐ δαφος ἐκρὺ ΛΑ ργω  δάυτέροις συζυγίας ΤῊ 

πέρι ασώ μδμων γ1ν ἐτοίέ μοΐρνημμι, 0 ̓ παϑητικος ἐ 

γε ςῶὼσ' μάρν ὭΣΝΑ μόέρνα (μὰν Ὁ’. ηἡὁ σὲ μαρνὼ ΠΡΌ. Διο παραὶ 

ὃ μαρῤγῶ Ν μαάνο μεουθνμοι ῥῶ 9 ἃ μα ἐνῶ: ἐοίκασι δ» μαανο-- 

μϑιμ ες, οἱ μια χϑ μένοι. Ν ποίρα "ὃ μα ραίνω κὸ φθείρω μαρανῳᾷ 

Ὁ μαυρνῶ, "ἡ μάρνημές 

Μ αρ έν ὺ καταλαβών, Ὁ ἡ μάρψαι μάρπτω: 

Μ. ἔχω μα βσω. μοΐχυ ραρύ τι καὶ ᾿ῶΣ ἐ εἰρη. "ηὗ ἡ παϑήτικὸν, μα λᾳ 

μμιαϑιὸ ἐρωιω πρϑηίεός 8}: ἡὐ ὃσημαινο μδμ ον ἐνέρ 
Ὧ.Ψ0 πὶ 

- 



γέαν δαλο κανὼν Τελδεν ὃ ὗ λέγων 6: τοῦ εἰς » ὁμμα το ᾿- 

σύλλοιεει βαρύπομα τῷ ἃ καθαρῷ πο ρα λιγοντοι, ασοΐ -- 

νι οζ εἰσέν: ̓ ρλθέιου, μοὶ Ἀρ μουν μὴ τοι τοῦ ἐς χοί “Ζῶ ““αϑετικῇ 

(υλίνε τοῦ ως βαρύ, ἀν 

Μείζων- εἀάγαε. μέγὲςον: μίοσωμ: Ὕ σέο Δι καρ, μἔφων. “κοῦ λιο- 

ναὅμῷ τῶ τ, μείζων: ὧδ μάοσοι, μαΐζα,, 

Μείων ὁ ἐλα-ἥων οὖσ “ἀλείων “τλᾶςος οὔπω σ᾽ μιείων μέςος. 

Μόρί) εἰμϑῳ σῃ μον “ὃ μεϑ! ἫΝ "οζ Ἴὸ “70) μέρ’ γενέ μέρομου. 

Ἡδῶ πλεοναιηῷ ἂν Ἷ με ρο δὲ Ὕ ἡ μείρ( ὦ εἰ δὲ σμιμουένᾳ τὸ ἐπηθω 

μίτον εὐ Τὸ 77) ἱμεῤ ἱμέρω. ἱμεΐρω. ἮΨ ὑσυκυνανν “ποκα 

σοὺ οἰφονρεσίν, με ρέτοῦ. ὡσ' ἐρίι, βῆ" ἐσ, σῆ: 

Μελεσοναδ αὐ το μέλη ἴ δου σοι Φρορτίδιε. εὅϑεν Ησέσσυσ γ510 

κόρου οὐ τοῖς λέγ4 τὸς ἔως (εδ ρου τὶ γα κα χεοϑΖούσοισ' - τὴ 

οἱ αἰολέ σ' σσελουγ μὸν γί ὀδεώψυφασίν . 

Μελάρμδρθ᾽ τακομδρ Θ᾽ ἱυρίως δὲ με λόᾳν ἜΣ 0 γρὶ μέλη ἔ 

διάν οἱον με λέδν καὶ μελδα 

Μιμαὼς προθυ μούμϑῳ Ὁ". “δα ηὃ μϑῴω ὴ δ προθυμῖ δι θεν ΤΩ 

Δκον οἱ, "Ὁ ἐαΣ δι ὐκόδὲ γουσου ὁ Ἐπ Υν μέματίςο ὡς τείνω, --- 

σοε για: συγκοπῇ, δ, μιἐμαίε κου Ἃ μεμακῶτ: ̓ρἐποβολῳ ᾿ὺ κ με- 

μαώτ. ηὦ Θηλυκ 'μεμιατκ : οἰ τὸ ΊΣ μῳ μασω: αφὲ μ᾽ μί ΠΟΡΌΝΕΕΙ 

Δ ιμεμακῶν, ν᾽ αἶτρβολν ἡοἢ χα ;μεμκως ἢ ἀπὸ δ οὐ] μι. “μήσω: μέ 

᾿θκαὶ μέμμκως: Ὗ ἐπεὶ οἱ ἴων: ἐνηοῖς ῬΙέ τ ς οἰ ποβάλλὺ σί ηὃ 

Κ΄ κέχαριως λέγοντι ὟΝ πιθνηωὼν ὥ ρέρηως ἀπεβολ 1:5 νῷ 

μεμμωσιως «( τω! ἐκλέ 'λαϑὸμ εἴ ργ) Δ μεμα ἢ “ μέμῳ 

ηὃ προθυμῇ μκουϑ"μοὰ ὄνομα ἐν μευτηίρον μοιπτόσ. κρὸ αὐ γόμοτ- 

ΚΣ μέμακα. "οἷ μιζμαα," "οἷς μεμιαςῦσ' μεμοιδηοσ' . κοὺν (ε- 

μώτυσ' πρῶ “σλεονάσμῷ σοῦ Δ, μαμακώφς, 

Μεϑύμ᾽ μκιιθείσοιε: “συγ βίέσουν ας μφατν ἐἐνεςὼς ἴηι οηὁ σοὺ 

ρἐμφαρνὶνανε ἀμδρ. πρὸ μεθέρμϑρ. 

Μεβείωσνγχυρὼ εἱσῶο ἡου μαθω, μιθειω:ὡς τιλώ, τε λείω ̓ 



ρο 

'ῬΜέμρλωκ “δα η ηδ μολῶ μολήσω- μεμόλιμεα. "ἡ συγιζο πῆμ μ' 

λοι κει: ̓ Α δαισωυταξ αν, καί μφληκ ανπλέονασμῷ Ἰβ᾽ δι Τρτ 
“π| 15 η,εἰς ὡ,ως -“πδῳχικαιπωρῴχυκα ὅν πτέπτηκα, πέπτω 
καιμεμόληκα (ἃ συπιουπῇ Τῦτ ξ Δπλιονα γιὸ ξρ, δυοὶ οὐ μιὰ ὅν 

ρίστκε θὲ ἀμέτοόβολν αἰμετοβόλῃ προητού μὴ ΚΙ] σύλλολψιν' “ἝΧᾺ 

Ῥοππτῇ Ἰχῆ εἰς ὥ. μέμρλωκοίον ἐνσευυϑέσε!, τ ρα μέμρλωκα- 

Μεμεπηρέατο, οὐ Ἴὸ 772) μεηρῶ, μετρήσω: μεμέχρηκω" “μεμί Ῥη- 

μου: μὲ με ρητοῦρ: (ῷῳ ἰακῶσ' εἰεό με τρ ἕο τοῦ: 

Μεμιακῆα,ινκώμϑρομ: μυκῳ. “μηκήσω: μεμήκηκα ὁ (δ τὸς» ὧν 

ϑέδωτπτοι, κισυρολμ μέμακα. μεμακώρ: μεμακύᾳ: μὴ δ ἡ 5 

οὐ γῶν Φωνή. βληλβ δὲ ἡ ὟΝ προράτω δ: 

Μέμνηκα δ τὸ “Το) μϑω: "ἡ συτγικ 0! δ μῶν ἔσω, μέ μγακαν 

Μερινή μίυυ"οἱηὸ “γ μι ἐμνημμου, πὸ ὌΑΘΙΟΣ μρμνῥ μέ. ω ρεπ 

βομ μίων: ἰκεκλήμυ δ ρυταῖν γρὸ 0 “ποθι Τεκοσ' πα ρακε ΧΑ ΩΣ 

ν᾽: Ἐῶ καϑαραν" “τίῷ ἐλέταν, μια μινϑο μαμμμτῦ προζλρασ 

᾿φο δμου τῶ 7. πῶν Ὁ} εὐκτὸν δεφϑύγγῳ παρα λήγε -- 
ΙΖ: κα ηὸξ δὲ μετοὶ “12 η δφϑοιος 0. 

Μεμνίῳ δρόμον μεμνέοι ΟΝ αὐξήσει τῶ ὃ ὃ εἰς ὦ ὁπσως φησὶν 
ἐσπτσικοηρ ἡ" "οἷ ἐπε μελόὶ το ΤΩ οἱρό με μόισ' πιο γὸν κοί μι 
πῇ ῥα, παγουγόν Τί δα τοέξητοι: 

Μέρμυίωες δὲ "ώα κοῦ ὕλην μϑῳ δΙ μιοιήνᾳ ηὸ ἤ λον εἰποτιλῶ. .οὐ- 

ηὸ τῶ μυχῷ ἢ πέριασω βϑων ὕξήν.εἰδὲ ηὐ σίύνε στδίτλθου πὴ “Τό 

ΖΛΗ ῥαϑς ὐπὸ το κρυουσ, εἰ τὸ “17) μῶ. 

Μενεοώμων 0 ̓ προθυ μέ μϑ Θ᾽ αἰ τὸ ΤΩ μὄνθύυϑϑω, μδρούνω Ω 

λεον κημῷ, μδρεαίνω, 

Μέμφεαν, απὸ Τ ποθ τνδα τρίτων προσώτσῶν οι ἴωνες οἷ 7Ρ 

ὅολῃ σῷ Τ᾿ “το! σὶ τοῦ ὁ δευτέρα πρόσωπον, κέλετο κέλε τ 

σαν μὰ μφετο, μά μφφέουοοδσουύπων Δι Ὁ ὑποται τις παϑῃ 

2901 "ποῦ σιν ἐκητοῦ, ἐκη σα ὁ Δι το, Ὁ λμσ, ΤΩ σὲ ΒΡΙΗ͂ΣΕΙ 
"ὸ ἔνῳ το Τὐκὸν οὐκ ἤξ 79. 

Ὧν {{π| 

πν 



μενοοικὲσ ἀρεσὸν ἽΝ ἱ ψυχῇ πο ρα η μϑιοι ΔᾺ ὀκων τὸ πρέπῳ 

εἰπκίφυ μοὶ ν μδροφκήσ ε ἢ τὸ οὐδέτερον υϑῳοἀκέε: 

ἐι ἐρμδα τοὶ μερίμνης ἀξία "παρα ηὸ μεί ρω ηδ μῥίζω Δ Μέρη 

θέφω: “συεροὶ ηὸ μείρω γίνί) μέρος ων ) μῳίζω ον ΠΝ οἶνος δὺ πρλασί-- 

ὑέσλκῷ ὁ με μέρίζω. Δ "πδλεοναημῷ “65) ῥ' "ἢ ροπτῃ εὐω. ἐ εἰς ΩΣ 

μυρέζω. ὃ , δ μοι ὡς ηὸ δὰ ρδζππτο: μαρμέφω" καυρκούφῳ, ὃ Υ̓Ρ 

Φρον τίζων μαρίφετος τίω γνωμίω: εἐκυῦὲ τῷ μερθέζω μῳι- 

δνᾳ καὶ μόρι μΈΡ,: 

μέϑεϑι καμόνεσον. τη μι ἃ Αξ ἧσω "ὃ ̓ δύ χερος Θ" ἣν. ὙΛῊ -- 

μίωῳ {σο. "ὁ ηὸ προς τοῦς. “πικὸν ἰσονκοῦ βολῇ σου σ᾽ πο κραῖ 

σελ τοι τ μὰ ὃ εἰσ' οὔ δέ φϑοίίον, οὐ "κοῦ ἡ μετρὶ Φδὰ μετας 

προϑύσεως μα ϑον “ηὗ δθυτέρον' ΠΝ] ἀὐδνωκδναν μέϑειϑε; 

μμετοῦ μώλιαι οὐνέ μων. οἰνεμόγιος, ἀνεμών,ος τοῦ εἷπὸ δὰ εἰγέ 

“ων ὀλλύμϑῳ α" ̓ κοῖν γροητῃ τοῦ τ᾽ εἰσ ΧΑ ἰταμώ Δία, μρῖς 

ανεμώ λίαν 

Μ ἐτέμσιν' "Εἰ μυ!ηὸ "πο ρδϑομια "ὁ παρατοικος εἶν, μέγα, εσ' 

τος: ηὃ ὐπσο τοι τικον, ἐρ δ ηὸ ὃ πρίπτον ἐδ! δ" πιο προρλέν 

Φδὰ σὲ τἐλῳ ἢν. ως ἐδὼ λοίρμσίν ἀήρ: ἐκτοέσει ΤΩ ζ, ἐμσί" Ἀσῖς 

μια τέμσία: 

ἀκ ετσίιι ̓ αϑέν: μέ του γοῦν ἡ λϑέν-κίω κι ἴϑω. ὡσ' δγωκω. )ωκα 

ϑῶ. Δέκω, εἰκούϑω. 721 σὲ καὶ παραρώγϑ οὦ ΤΗΝ ἀἥικν: . 

" ετενΐσσε δῇ μμονά ὶ ὠἀντῆ λϑεννίοσω » ηὸ ΤΡ ρθύο μια: 
μ“μ ἐτερρα ηὸ ποῦῖϑο: αἰδλωνιὁ κ μί δι Θ', μεέτοῤέ᾽ παρα γῖς 

δι τοῦ μέ τρια μὐτεῤέα, 

μι «τε σοίμϑῳ οσ' πρὸσ' οὐηοὺς ΠΤ ὉΤΟῚ 

Μμ ἔμαισοιν ϑέμκ ἐγ μαι μῷ, ὃ δ. γυ ἀξ. μια μησῶ: εἰ λλοὶ ηὐ μῷ ηὐ 

πρωτόύτυπσον τῶ μιοαμώ. τοδὶ γοΙδηου μῶ- ποι ραζγωταε (δὴ ᾿ 
᾿Μαα ὧν μιϑ της δ δὲ κα ̓' μμιοῦσοί. οὐ δ εἰξνμβωτο ηὗ μῶ. 

Ἰγϑιωζετῶ: "καὶ τὸ μώ  ὅ82 προθν μοῦμιομ. 
Μέμελε:μέλω- μελήσω μεμέληκο, μὲ μὴ λῴῦμη ροτιῷᾧῷ λαοί τι 



ΙΟἹ 

περ ράφαθοι. ῶ Ἴθοστ μέμηλε οἷς ὦλε κα, λα τεϑαλρκο τέ 

σε: μερλαίκα “ἕμου κα: “»ἰοὔχόντι (Δ οὐ ὁ λέχίεα: δίνας 

νίη τί δλέλικκασομοὰ νὸ δεδουπστκας δέδου πο κα τοῦ ἥρω υ δγανὶ, 

σεδουπότου οὐ δεπτῦ δ οννρὴ ἐτέρο ἐκ ὀλίγο. ἐν οἷς ς οὁ {ίωτύ 

“σηκα' ἐκτυ πο εἰσὶ Υ περι ασώμϑροι σοι ὅποι μέσοι ἡ ψύς 
κείμϑροι οἱ κρὸ αὐ τοὶ ΚΕΊ τοὸ προρρηθέν το μιᾷ συλλαβᾷ ἐνδέν 

σή τῷ ἐμέργετιϊεοῦν τῇ ἃ ἕν Τοισ μια ρυνομϑίύοισ οὐ. ὅς ἐμ -τ 

μιασί "ἐν (ἰν εἰνοι σ᾿ ὙΚ ἐἰσοσυγιαν καθόλου ὁ μέσος τ 

ἐνεργθσικῷ.. 

᾿Μεποπλαημοσ ὁ ἢ αὐθφῶν »" εἰς, ἢ εἐρσενικών. ὀνομιαίτων, 

ὅτι εἰς ὦ μέτρα, “λαγῶ σὲ (ματα τὴν Ἁήμουσοιν. "Οἷον γε μξο- 

Ἰηφυτοξοτα λέγετο. 3.) ὃ ἱππότην, ἱππσύτο "δι 0 αὐχμοτὴς οἱ -- 

Ρ κροίΝ Δο ὁκυανο αίτης καυανο χοῦ τ ΤΡΟΡ σεήδοίοον δυαι, ἀκ Ν 

μϑρου Τῦ οἱ "τὦ ὁ ψπσύτες μπσύτα "᾿ἄρυσ' ἤγὸνν φωνντίκος: 

ποῦρα οὐ ἡπσύω Φωνώ' οἱ μδρ κα μετα πολουσγοὶ οἰ: οἰστὸ ἀώῤρας 

ἈΦ γένοντο εἰς ὃ μοιδ ππστον τ εν ᾿ ὐλκῷ εἰσπὸ “75 

ἢ εἰς] Γι μετορ πλιά α9η. ὃν τῷ οἰ κκὴ πεποιθώς. » ὐτσέρεἰσει κοὰ 

εἰμφο τέρα “τλικοὶ δοχείῆσ᾽ αὐσουυ τως μοὶ ηὰ διρκὼ δηκὸν ὁ ὃ δὰ 

λοι Ῥυς ὀφϑα, »μοὺσ' μετου πλοιιϑίν ῳν ᾿ δε ὁ ὁ ἀσε Εἰ Μοὶ συγγνεσ 

μεχεσέσε τοληίεον, μοὖν γρῷ κρὰ ηὸ μετοιπσλαιϑὲμ ὥ, κοῦ το τ. 

εἰσ 5 μιτοπέσπλουσοι, τε λιίοο εἰσίτων δ ϊεώ ὁ ὁμοίως ἔ-- 

“ποῦθε κοὰ ηὸ ἐφυσοίρ ματι ἰπσαοι ἐν τῷ ἐ ἐρυσοίρ μοί Τίς" καὶ ἡ 

οἱ Ὁ δ φθογγος καὶ καὶ σ᾽ συλλαβϑ ϑὐϑόασ πρλυθυντηκισ εἰ τ 

οἱ ἐπελεσκα ,"ὐ ῥϑυ χοιἱ -ασοτηρὶ ἱτπτούτα: μοῦ τοὶ ὁμοία εὐπτὸ 

τῶν εἰς Π. Θυϑαιώ εἰς δὲ μετουπεσύντο, με τρπτλοι σον “σὰ ρεῖ 

δοξοι ὑπαθο(ς: "(Ἕ ἴσωσ οὐδὲ (με τουτσλοσμιον η "τοι οὐ ΤῸν ΚλΗ 

τίν ᾿ 2 εξ "τοῦτο οὐκ δὐθείεε: αδικησ οὐ ρσάνικῖσ ὅι; τελιτ- 

κὸν “δὰ ἡ μέν, οὐ λλει κλητικῆσ δὶ ὦ ἱπούτο, κρὸ οὐ γοξότου. ὅι 

ΟῚ χὰ τῷ που λα, »βοιωῖ' Ὕ αἰολίων ο ὴοΙ τ τὐτρ θ᾽ λθμο τιον: 

δὺὺ κοῦ τὴν, ἐκ χιξτ Γ΄ προφοοξυνο ) ὡς ἐν τουῦϑης γὸ μηχλετρς 



ἤ 

ες ἐκ τ μη Τὶ ὑτησ' γδυόμϑρον, δ δα λοὶ Ἂν κου λιν Τέκόνεμι-- 

Τὶς ΥΣ ἡ βουλή, ον ἐπ ΤΩ) οὐκ τσ, ὁ εὐκκίκήτο ὁ εἰ ραν! -- 

κὸς μοὺ μὴ κοι κο"σοι ὧν. προσπε ροξαντίκοι δέεσι οἱ οὐὖο -- 

λεῖς οὐ ππολλοῖς! "ὧδ δηλοῖ πο τὸ δύνατος “στε ρ᾽ οὐ το! σ᾽ ΕᾺ 

ταρέροξυγύμδμον. κοὐ ἀλλα μν ρία: σηιμείεοσοιᾳ δὲ ὅτι ὃ μι» Τ16 

Ἧς δὺς νὰ μητϑόφ δ λέγετον ὃν ἐρμυμ4ϑεοκριτος ὧν τῷ ὅ- 

ὃσ' μελίλον βυ λιυσοινηος: 

Μέενοι “Το. “πλεοναίμον ἐχ τῶ} ὡς ἐκ “75 δύ’ καϑὰ οἷ 

ὧν ἐδιυοσείᾳ τὸ Φιλοί τις ἐκ χου υ Φί Λοσιούτω δὲ νοὺ τὸ θυ- 

μοιΊης, κοὼ πὸ ρα ϑεοκρίϊῳ σὲ γὰ σὰς μκοι 'Ἴης ἀπὸ χῶ θυμὸς 

μρὴ δὲν μοσ' 

Μεϑή μον λον ηὃν πρᾶον, ἀλλο οὖν πσέτονα. αὐ, ἀμελυτὲν μοὼ 

ἔκλυγν. οἰ πὸ τῷ μεϑιε ν οὐ," οὐφῇ κοὺ " ̓ με9. γένετο. 

Μετώσιον, ἡ χὸ μέτωπον καϑ' δ μοι δΊ» τοῦ "Τοῦ «ἐὠπστονοὶ ᾿ 

μεσύζρυον οὖσ Ἀπὸ μιε τοῦ μι; μον τὸ μεταξ ηὸν μαζωμ. “οἷς 

μετορχμιον ηὸ μέταωξυ δὼ εβάτων Φησὶ Ὁ μετώπηον ὀξεῖ 

δουρί υῦξε, καϑα σὲ ηὸ ἰ χνοσὶ χνίον οὐκ ἰπ πὸ ὁ μήρῳ υ- 

πόκορι στον νοὕως οὐ δὲ ηὐ με τῶ πον. δ ΜεΡξν τοῦς Υ οἱ ππὶ 

λαοὶ μὰ νου πο ρ᾽ ὁμήφῳ ὑγρκορισμον, δγὰ η μι θιλο προπὺς 

Ἴνσ κοι Τ᾽ οὐῦ γὸν "ποιήσεως: 

Μετεισοίμϑρος. ἡφόυν μεέτελϑεὸν οὐ ου η»υθέμια ἐΐω ποιντικὼς μς- 

ἷτοιλαιι ων τοὶ ποιυτίκα, ο)σ ἐπσέοησον ΔΝ γὸ ἀΐοσειν «εἰ σ΄ ηὐ “πο 

Φαίσειν, μματο ληφθείη ηὸ χαρπωλίμως εἰς ηὸ κραμπνώς: 

Μετείω ον τ “Τῷ σευ 4μι. “πρῶ τύτυνπον δὲ αὐγου μετίω «ἐξ οὐ 

μετίησί ὺ σίωυυ ποί χ᾽ 
Μεμνέων" ἐκ "Ὁ μὲ μνέοι νῷ κατ ἐκτασίμ ΩΣ Ὁ ὁ ἼΤΟΊ οἱ 

Ὕ οἴ λλῶ ὐχτρκοε ἢ " εἰπὸ 7ὴ μεμνώηο ἐσπέν σιϑέν σ᾽ »ῦτ: 

Μέμιλε μέσον “ “πρροι 4 μϑιύου ὟΝ γὴν ἐτοῖν ΚΙ συτκοσσὴν ἐκ 

"οὗ μεμίλιμκαιδσ ἐκ γοῦ λελαίληκα ηὐ λέλυκα μοῦ πεικού 

λυχεϊηὃ βέβουλα ὡς προεί βητρ(," ᾿ 



ν ΙΟΣ 

Μέγρισ' και τοὰ συγκοτπην ἐκ τῷ μελρίλος: οὗ κληθῖκη μϑῳ ἑνικὴ 

ἀν αἐχύλῳ ἃ ον. πρώ ἀεΐαλι ζιυ. «οὐ ὃ λοιποῦ λάηοιπατίγχτο κοι 

Μελεδιέμιοι τοῦ αὐφ ρον τέδες. οἡ νύν πριροὶ ηὃ τοὶ μέλη ἐσ- 

διάν. λαλ μα Ἀρόδνές: 

Μεγ λλίσεθι πρω τυ ηὃ ολλάν. 5 “παρα γῶτὸν ηὸ ὁλὰι (δεν ὃ- 

μοίως τῳ! “πολέμῳ τρλαμὶ φω δοίκεὶ δὲ γένει τε ὁλλέϊν, 
Κορ ἜΑΝΕΩΝ ἀ-πὸ πο φὰ ὀχίσὺ Ὁ ΓΣ σειρολὸς κιαζφν, " δύ 

εἰν ηδὴ ὁ χλιφόμϑων ὦ οι, ΛΑΑΊΡΟΟΙ νέμϑῳ, ἐκκλινᾳ ΓΗ ἐν )Ὲ {ΚΦ 

σειν χε ἘΚ 57: ολλι ζειν ἐν δκνολλί ζαν ηὃ εἰνουκίνειν' δοκειὲ 

ἐκ 7) ηοιούηου ὀλλόν, (ὧδ δ μολλὸσ' γίνεαϑο. δ) μον ιᾺ μολλιυφν. 

Ὕ οἶναι μο χλλύφν,τοῖσ ὙΠ “τῶ ὁ λλίζ4ν σἥπμασίαος ἰοικεισι ὅεησὲ 

μολλὸς δ μόνον μη χενῆς ξύλον τιοίλλα τρῖ ϑύρασ ὀχθὺ ς: 

μήδεα ἐπὶ Ῥ αὐ δοίων θά γὸ μιέδιαν δ ἀρχήν τὴ γοονήσιως: 
μι ϑο ὃ μεμακωῦς, ὑπο ριζᾷν “μὲς ἐρμημδύίκασι: ΔἸ μέ 

ἌΝ Φφωνης οὐ μόνον οϑ ΦΥ͂ ὡς "πολλαχῇ φαινετρον: οἱ )λοὶ οὲ 
ἐλάφου, συλλνἥγικῶσ μοὶ λυί,οῦ' ὃν ἐφΐ "σέρ,οἱ ἐμ κλαυθμὴ 

τηνεὶ εὐτοῳ “γωκόμδμ (Θ’ κατοι Λυππτοσ γέμετον κοῦ ἰσῶσ ἐκ τον 

ιδ του ζήματοσ καὶ ἑκέμιοσ ὐνομιασο' ἤοχ ονεὶ κυμεὲς κατοῦ 

Μετοῦϑεσεν "οὐ κα τοὶ συςῦ λὴν μκαμμας: ἣν ἡτοῤμεϑόμηρον γρώ- 

ας ὁ ἐν διυσὶ γράφεται μ᾿ ,) πρλοέσοσ' ηὸ εἰἐμετύβολογε 

ἀκ Ὑόςτοῦ, ὠφάλε τὐφοξιώνϑα ε ἐΐγε τῷ εἰς τῆσ λέγοντοβαρύ σὸ- 

να ἰπρόσλνηα τῶ σ᾽ ἐπὶ γδουκησ κοὰ κλυτ)κῦς ποι ροξιε-- 
αϑς ϑέλθοίον οἰ κέταί. Φυλίτω. ἐνγέτοι. παρά Λολφρσ ἄρα τὸ 

δέασοτοῦ μὴ Τῤε τοῦ" μη Τλετοῦ αὶ δύθε; εἴ ἤδη μηγεύτησ ἐ ἐκ χοῦ ματι 

μη ΤΕ Ίησ᾽ ποὺ μη τον Ταῦ ο(ὐ Το ΤΙκΝ “τὸν μία τὴν ΠΥ (αὶ ποῦ 

μετοπλαομον, μη Τέετοι. δυ 7) προποὶ ροξυιται, 7177) αἱωνά - 

Μῳψδι αν τοῦ ὁ μετουπολοισμμον εἰ εἰς οζ οὐ ΤΙρ ταὶ. "μὰ απο Ἐλϑ τ 

μϑρης γλυικής; ἥ ; δουκῆς εἰ εἰς οἷ ς μετα πρλ αι ϑει σα εἰσ ἱπσύτησ: 

ἐπσαύρυ ἱσσοτα ὑπὲρ ἫΝ συ)λαβὰς «δϑαὶ ηὃ λιχῦῦ δι ταδῖ 

ον καιτοῦ Αἰ τος πέτρέσοισ' προ Ἰσο ρα ξυγοντρρ οἷον (ὕοχον. ἰ0.- 



Ῥοχα ἀλίξο ον ̓ ἐλίζοχα. υχὸν μη Τί την ὙΦ νοὺ μη τθετοι Ἷ 
δ κΑη ΤΙκη ώ μη ΤΊετος ὠφειλεδαρυύμεαϑο καμῶν δ ὅξιν ὁ ο 

λέγων ὃ 7, τοὶ εἰς ἢσ' ἰσοσύλλαβα εἰ τὸ τ ἀχουσιν. εἰσ' "ποίου 

σέ “ΤΗΝ κλῳταίκην. ΝΥ ὠφάλεν εἰνοαι με τϑζτοι αἰπὺ τὴσ Τίς 

τας ιϑεάς: ἀλλ᾿ ἐπειδὰ «τέρον κανών χξην ὁ λέξιν 95: “πᾶ σοι 

“ἰώσις σίρε μή [σοι τέρα “ἥ]ωσεν κα τοὶ ὡ μοῦ τὸν αοι9. 

μὸν οὐ τὸν οὐὐ ηὸν πόνον ὑπεδέχετο. "ηουηου χεῦριν μος κί Δα 

τέκν πὸν ο(ὐ τὸν τῦγον ἰφύλαξυτῆσαὐτιατεκῆσ κρὸ ἡ ἀ᾽θέΐος 
πο Λίν τῇ οδ 72 ατικῇ ὠ μοζφώνεσιν: ΩΣ ΠΝ ποὺ «πὶ δὐθείας 

ὃ μηπιετοῦ κα τοὶ ἘΡΥ͂Ν λϑμοιτηόμ, ποι μοῖρ αἰολἐωμτίοβα, 

αὐτο ὁ αὖ τῇ θυ ἐφοι ἀν Τῇ “τῶ ὁ ϑυέσης: "ἡ ἡπαρλατα τὶ 12 

παι λείτης: Δ νεφεληγερέτα. δὐ ΤΊ "Τῶ γεφε λυγεραπισο κυ 
αὐνο λοώ το: οὖν Τὶ “ΤΩ κυ αινο λρώί τηισ᾿ 3: δὲ καὸ οὐ εἰκῆ σ᾽ ηου τό 

δύαλέ ἐκ] ἰδγω ζ. αν πὶ μϑεὶ κε οἱ οἱἼ! κοι τΗ κλιτοκμχεῶμτοναν 

ἢ ἡμῖν ὃ οὐδὲν αἰρσινικὸν ὄνομα. ἐπὶ Φλιυϑείασιὰ ἄιλυγει 

Μιεέωσι αὶ ῥήμοι υὐππτοτοούς τείκον πκϑη τοΐμον δεύ τέρος οὐόρι ςΘ’ 

ἐπεὶ εἰ ἦν ἐνεσωσ μαίι ρὸν ὠφέλω ἐχάν ηὸ τώδεδι βραχὺ" "ἡ 

τούτον χέριν 7}: διύτερος ἴθν ν ἐνεσῶς μ᾿ 80 οὁ (μι; μία κϑ. 

Εἰ τοῦ {μι στ κὰ θέσει ΠΥ 7. μιετοβ Λήθη εἰσ  Φ (ὁ δύχερον οἰο 

οἰσος,ἱ μιγον: ἐμή γην' ηὸ ὑπ σΟτ ΚΟΥ μαι, μι οῦμϑῳ τι Δι γὼ 

σέ μο πλεονκκομκῷ Ὥς ιγέο δὲν" 

Μιμαλλόον τές πορὰ ηὃ μιμεῶ δυοῆραο, μι μοι λλόονεσ κα κυρί 

ως ἀῤι Ἀηϑησειν οὐ γυναίκα 

Μῆν αἀντωνῦμι ζ ἊΣ Ῥί του προσώτου πρωγογύτρυ ἐγὼ σὺ λ.}- 

71, Ὦ δὼ γρίστον ρα χυλομδμον πρόσωπον, ἐφ φλκύσοιτο 

ΟΡ, “ποῦ "“σλεομοι σμκῷ 575) μ᾿ ἐείνυτονου ως τιδὲ τὸν! ν ἃ σή μα - 

γ4 ηὸ οὐ γδ:σημιυίνει δὲ [αν χυουῦ χὸν "οὐ Τήν «οὐ 5. 

Μίνυγϑα ἐπ᾿ ὁλίων χονον μινυϑωνμίμνϑο μοὺ ΠΑΚΩΝΤΑ 7) 

Ρ " μένιυϑα μοὶ μεινμυϑορσγον: 

Μεςυλλον «εἰσ μικ ρα ς δε έκοτἦῆγον πορὰ τὸ μϑεβ, ὝΥ “τὸ σέλλω 
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δ σημαήνά κὶ εἶσ' μῆκρος ς κό ἥω - ἡ ϑέμα μισάλλω τς δὲ μ|-- 
ΑΝ Ῥίπου προσώπου “751 ἘΠ 0 ΡΝ ε ἢ ἐνεργετικῶν: 

Μιμινοψτεοτν ἀντι χου ἡ μένουσιν ἰ ͵ ὠνικώσ ἐἰϊ ΘΗΤΡΟΙ 

Μίδα μίδου κοὺ εὐτοσ τέτου κοινώσ: μίδα δὲ ΑΝ. ετοι σορίκως. 

οὕτω σὲ υ Ὁ αὐνεϊατοανείαι. ιαὐνείκο ὃ βοι Ων κα οὔλλων δωριέ 

ων οἱ ἥμκῶν ὃ δι Ἰώνων ἀϑρέλεω δι οὐὐνείεω ϑεἤ α λῶν ὃ καιλοι ο. 

Μνάα, δεύτεροι πρόσωπομ "τεϑη τιίτου ἐνε σώ τοσ ἰκατοὶ 
ἐωνκί ς- 

ΜνηςΖσ', πλεοναημὸν ἔχει σοῦ σ᾽ "οὐ ΥΣ ὧσ ἐς σοῦ μέλη - 

φδζ ̓ ῆος, οὕ γω κοὺὸ εἰς. “τοῦ μιέμνησοι βανσης εἶ )»ν ἐκ ον 

μιὰ μυυτοίέ. 

ΓΜ ἦν, ὁ μοιόν 751 ζε] “πὸ λε μέζφνυὺ τ' γέμιεσέζε δ᾽, ον ηδ 1 δ’ 

Ὁ ῥιοι 'οισ' νοὶ ς ὧ ῶ ὁχθι 4 ὌΜΘΑ ; χῳ ὁ ὁπ ατοινῷ. 

Μοεσίμιοσ εἰ μὶ λέγει δὲ μόρσίμον ἀπολύτως «ἡ τοῦ 90 ὁ Ἴριῃ 

τῆς, τὸν μοίρᾳ ὑπποκ (δ ορ "πρραγϑρ γῇ δὲ αὐ ποῦ μερω 

μερώ. ἐμέμορκαι μέμορά μέσος: ἐξ οὐ μέμορ μοι μέ μορ σοι “- 

ϑὲν μό ρσίμιοσ χαιτοὶ ὄνοι λογέαν ῬΑ ἐμ" πα ρου γώ ν᾽ ὧν 

σεναὶ κ δγα: τοῦ χεμῦς “σέ ραῦλϑν τοί, οὐἹωσ αἰουὴ πύπλες 

μέλοαγλί μῶσ Φυσέ' 

Μυνᾶν.ὅ:: δευτέρας συϑφυτίασ ὟΝ σεριασωμϑιύων. δή μαΐμει ηὃ 

οἱ δενέψειν (ὦ 1 ηὸ φυτὰ ϑιμεικσα ὀγκΐαος. 

Μυδόορσοι δε χρανο δε οὐππτὸ “Τῦ ὑσωορύσω ὑσὶ σω ἡ πλεο- 
γαημῷ το ὦ ἐραυαῖ. 

Μῦύκον ἄχησοιν οὐνόμαφοί δ τ δος ἀπ Τὸ πόα κολυθειπτος: μυ- 

κῳ. μυκήσω μακησι: "ὃ τι Ἣν πρόσωπσον ὉΝ σρληθυ γι Ἀν, “Το 

δευτέρου οἰορίςου μα ον ων κῶς: 

Μυ οί τους, μὺ ο ποτὸν κσϑὴ μεθ᾽ Ὁ μΗΡΟΝ εἰ19ὲς" ἤγϑων ῳ 

δύταρσ' γίμετορ ἐκ τοῦ μυχὸς προρληνᾳ σον ἣ; ἧς σ᾽ δ οί -- 

Φουρον ὃν ὄτι ἀν χοί τοῖος εἰ ποι τὶ σ- ὦ τὸ κυχὼ τατ. “ἃ ὅτν ὁ οὐδ 

μυθιοῦ τῷ πώρθ᾽ “σρροί τατος οὐσυϊκριπτρκὸν ᾧ ἰλι αἵδν δ}. 



δΉ μαΐνει δὲ 6] καϑοὶ πὰ μὺ χοὶ 'ταρρσβοπτῇ τρῸ εἰς ὦ ἀιὺ λαῖ 

γε ἢ “γνῷ οἰ Ἦι κῶς ,Ζ τωσ' ἐκ 72) πρωὶ πρωῖος, οἷ ΟΥ̓ ΠῊν ἐνέδα 

σοι πρώϊον᾽ πο ρα γέτοκα δὲ πρωϊαύτερος, ὅ τω δὲ κοὼ ἐπ χοῦ ἴρ- 

"ὺν ὃ πρου ργιαδτεροσ' “πλέονι, σοιντοσ αὐ}. τῷ Γος ὧν τῷ’ ᾧ 

καίμι ἔγοῖ και ν᾽ κα μιμοῦ Θ᾽ (Δ μνά μνα θ᾿ λίϑες κῶ- 

πὸ λεον αόμιον,μιναφοῦ 0» ποῦρ ̓ Αρισῦτελφ: ἀπε "ὁ Φιλούτος 

ΡΟ καθ᾽ ὁμοίαν εἰγαλοηίαν πρὸς ἣν ἐφ αν μοὶ ὧν ἄλλοις “τοὶ 

φήλβο "δὰ ὃ μιεσυιεππύλιος δι ὁ πευλαμμέμε, "Αὐὸ τιθαιβωσσέιν: 

(Δ ὁσοι “τοιοὐὐ τοι υὖσ δὲ χ (τοῦ το ἄνω κεί μδυ α λέγετον δι ὁ μετ 
σρια τέρος' ῶ ὁτί Ηρ αὐ ηὸ, ον τοὸ κατα ηὸ πρὸσ ὁ μοιδ ητοῦ ὅ:1:75 

πέρα περαϊ τεροσ᾽ γῆ ριὰς τ ρου πτερος"εοὺ ΝΥ ὁ μοίω αὶ οὐΐε, 
ἀδηλόν δὲ;ν - 

Μωνυχασ μονωνυχκιδ οὐ 1 “ΤΩ μόνος Δ χῷ ὄνυ χασ' εἰ ποικολῇ 612 
β΄ μοωνυχος μοὶ ἰμροΐσεί, μωῦνυ χα" 

ἄρχῃ ΤΟΥ. Ν᾽ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.: 
ΔΙ ΝΑΙ μα ἧδε σκί ἄρον, πλεομκσμῷ. τῷ μεῖ 

ἐστοι οὐπομωτιΐεον μόρίον καὶ τοὶ οἰνδικον ζϑυσ. 

ἡρίεᾳ ὴὶ εἰ πεῶν μὴ τού σκη ἄρον. Λέγετοι σὲ κρὰ 

εἰν τῇ τῶ μι στθῖον ναὶ μϑ οὐἐκ αἰ δεσον ἡϑήν τὸν - 

ἷὲ Δ; πύρτεσ: 

Ναμετοίωσέν ὠσσὺ “τῦ ναίω να έεσ γοε Τῷ «ὡς ἐυνγῶ ἰιιωηγέ- 

Ἴησ' ἰουυγετῶσκαι ἔδει μδρ νουετοίζσιννοὶς πιουέν σίμ' οἱ λὰ ζω. 

ὁ μοιοίς τῷ ὦ δρόσοι, ἱδ]ρῶσοιρ (Δ ροῦ «ὧν. οἷῶ ρικῷ δια Λὐκῖῳ ι 

ὡασίρ Ἂν μοῦσει, μώσοιοὕντως δινουετρίουσί γομκτοίωσί . λέγετον 

δὲ γανξης ὁμετοικοσ. 

Ναῷ φιν ὡασερ ἀπὸ “Τῷ τον αοτρδας γήνετοι τρενοιύ “ποτ κρα 

σελ ηοῦ οὔο εἰς Τὴν ουῦ Ὁ δέ Φθογγον» “σῃμιοίνᾳ " σοὺς σύροντοις Τὐσ 

ποδος, οὕτως μρὰ εὐπὸ Τούνους γα δ’ γένετο ναόφιν. (καὶ 

κράσει, νκῶφι β' ἐοἷον να φΙΝ οἴμιωο μιν οι» ἀνὶ ππὸ δ 



- ; 104 

νμῶν οὐ“πϑδο βοίῦ τιν» 

Νούϑῃ,ναάω ηἡ θέμα, ἐ ξ οὐ κοὰς ναι ἐ τῆς νοὺ γεΐσοιϑο,. ηὸ ΟΥ̓Κ συ. 

εἷς μοῦ κλαήω κα νούτω γαίων. 

Νανετοόφν προῦ ποκάμϑρον ὑχίθέμα, οὐ «αρύπον ηὃ ναίω κὐλ, 
λα ῃὸνεώ γα σω. ἐξ 5 7 καϑοεῖ οὐ γῷ Ὁ αἰνεσω:αὐνεη: ̓αἰνεηδει ὅ τω ̓ 

ναδῶ νομἐσωνομί1ασ. ἄλλως μαύτες. ἀφ ἡ ἐμμαιηδναιε τῶ: δ 

δὲ εἰρυμϑιβοσ νειίτις ὑ΄ποιιά λλεί νοι, ὅτι. ὡασερ κλαέω κλαώ 

κα: καίω" οὕ τω δύνα τοι κοὺ ναίω νοέω. ἀφῇ ὃ ἰναφίσεὶ ἰσῶς ὃ 

ἐγ σήαν ἐκύρωσε τοῦ νεΐω ηὸ οἱ κῶ εἡκοινωσί τῷ νάω ἡ ἐίω: 

ὅποι δίαντις γοῦ σον κατ ρχαν μονοσψλλαείκον θἥμια ηὸ γῶ 

νήσῳ τὸ σοφίνω. ἐξ ΜΙ ολά τοὶ γατοὺὺ τοευμοὺ » οὐ νεΐον τές. “πὸν 

σεσώρθυ μένοι εἰσὶ. κρὰ “πσηγησ σὲ ὑδῶ ἄθρυν, σωριυθίν γάμαν 
οὔ Τῶ γαᾳ απόῤῥυγον: ἢ ἄγλω: συζηὸν μδρεέένναον δὲ ἐκ γρύτων 

δὲ κὰν γλεὰ τσ βμηκτοῦρ κοὰ δυοῤφορα, ὄναον ἐν ᾧ “πολλοὶ πότων 

ρον τοῦρ ὁ γον ὅτε, νηῦς ἣν σωρὸς ἐγκεί μϑινοσ' ἱερο ριῦ 4 αὖνε ἷ- 

δες "ἡ «τέρα: 
Νασα οὐν Τῇ “Τῦ κα τώχισοι οὔ Ἴ, νοΐω μονον αἰλλοὲ μρὸ νάῳ ὅ-- 

θην μού ναέες ὁ ἐγκοατοικοσ: 

Νώ “εν ζω ηὸ “ποοῦθο μιουε ιν (ὁ μιοιμ.γὸ ὑπποτον τικὸν πα μη Ύ) κὸν, 

φα ννέωμιαν ἂν γέντο: “ἡ ἠἰωνικώς: ἰαὺ νέμοιν: 
Νώνλυς οἰπσὸ “Τῦ) μέον ηὸ νεω 57: ἜΣ σῷ ἸΑυσίν ἡ ἐπέλισις: νέω 

: ε} ἐλθὼν νεή Δυδυσιὸ "ὃ καινῶν: »τοῦ εἰς υσ᾽ σιιύϑετα εἰ μα  εἰπὸ εἰ-- 

᾿σπλὼῶν εἰσ ὕσ' ληγῦντ εἰσί ; στιυτεθειμϑι αι 7ὲν 5 "" εἰππλῶν φνλα,- 

ἢ σὶ κλίσμ οἷον βραχὺς βραχιοσι Ῥιβραχυς τοιβρεαχιος-εἰ 

δὲ οἱ τὸ ῥή μκγοσ' εἰ σὶ σευ τεθάμϑμα, διὰ 1} δὺς κλιν( ἀπσελυὺ σ' 

ἐσσέλυδος νέμλυς γε λυδος.τοῦν το Ὁ οὐκ, οἰσσὸ εἰ πρλοῶν εἰς 

ὕσ' ληγόντων Ἄ σέ τίϑειμδρα, ἀλοὲ οὐτρ ὀήμουπτος “7 ) ἐλάύϑω. 

Νεκεΐμσι καικολογήσε ἐνεξοῶς καὶ ὐνν Ῥίγου προσώπου 

νφκω νφκείω ἐὰν νεικείαριγφκείῃς: γφκεΐμ. προλιματίαμῷ τῆς 

σὲ γἀκεψσι"οὐσ λοίνεμσί» 



Νεμιέσι μέμιη μεμφϑ ἀν νἐμὼ νέμεείσ νεμμέσεῖ. "ἡ 10 

πὴ ν ξ εἰς στ μεμα: Υ ἐσυγίεοτεῃ "οἷ πλιονκαμιῷ νυ σ᾽ οἱ - 

ον οὐ Το! ἐγὼ ; Ῥώων ὕοσον χύλῳ οὐδὲ νε μέδεε- 

Νερέαϊ ὅ:: νεῖ σηιμούνον ὑνύε μάν: δὲ γὸ οἰκα ἀδαλον,δ δ τῆν 

νένηίεα ὁ ποθητκοσ μένη δε, γὸγ' τ “πρληθυυ νι, μένημτοοε δι ἰε 

κῶφινενέοζ) ωνικῷ ἀφο, ρέσεν “υ υ ἀναδεπσλασίαιημοῦ, νξευτοι- 

Νενοτο ̓  εὐ σσο ουγεν ΟΜ, συγκοτν. ἢ οἐσπὸ Ὃν σνένωΐ, κοὺ δγ τ 

Αρἐπενδα ὕβηζαμα νὠ τίπας συζυγίασικοὶ Σσφοκλεσ νέ - 
ν Τοῦη νὴ Ανακρίων, ὁ δί ὑφλὰ μενωμδ ον οὔλλο ἄλλα λέ 

5 θα νένων τοὐφ"μοὼ ὡς χθυσύοντονι χείσου ὑγ}ινὅον τοι νοῦν Τῦζ’ " 

Νεοχαῦμτις μιετοζικοσμῆν Τέδ δι νεοχιὸς οἱ Ἰτυνος οὐ κοπτοσ' 775) 

52 ὠρλοιαμίν Ὁ. β ' 
Νέίκτρο, ἐτυμοοτει ὕταιμδρ ποὺ σοῦ κσώ: Τῷ κτῶ μισὴ ἕο 

γέ ΦΈΡ ΤΙΧΚ οι “ορμεὶ ηὦ οἰκατμηον ὃ φσενοσθνμηοῦ γένετο κτίκο 

ΟΠ ἄγος (ΤῊ μασιν! 

ΝΟ μου" ἀγουν νέο μοῦ; ὑπονοςῶ. “απ λιννορὼ- 

Νημερσέσιἐ πόξῥημα αἰ ππὸ “τοῦ Ρμημερηπῆς δψομα.' χοῦ Το" "πο ρὰ 

Ὁ οἱ μαιρτῶ, ηὸ ἐπητυγχάνω μετο συν σἘρητίκοῦ νυ μα ρ]ησ' ὁ 0 

Μῇ , αὐπσοτυγχίνοον.. 

Νυλίτεον δὲ ἡ μ γέω 5} γνοο ϑον, οὐ ομεὶ νοή2οιγον. ; πα ρα ἢ γῇ 

᾿ σε ρμτηκον. μοῦ τὸ λοιγὸν ηὦ γεγδονμϑῥονᾶνει δα λοὶ ηὸ  οὐγένηντο 5, 

ποὐ ᾧὡσ' εἰπεῖν οἰχήφα ὑπτευκν, ὡασερ ϑ φασι οζπτὸ “τῶ Τείνω, 
τρρηὸς! ὗ Τῶ Ἀρὰ ἀποὺ Τῷ γθνω, γδέγδροθν νηλρίτεος; 

Νέλια γλνετοιι πὸ ρα ηὃ νὐϑω "Ὁ μιροῦλον πρὶ ρα, ηὃ νῶ ἐξ οὐ καὶ ηὁ 

νϑῶ πρὸ ρηκ τού οὖσ ἐκ τουκνῶ πὸ κρήθω. Ἂ ἐκ γῦ μῶ, δα ϑευή 

ν; ζυτῶ δϑεν Σ προμιηθαὺς: χσίσ δὲ τουνώ ἜΣ ἡσίόδιῳ. 

Νοσῴιζοι μεϑα πορα ηδνοστθι ζω» ὁ «Ὁ 75) νόστϑεηὸ δὲ ἐ «ΜΚ 72) 

νοφοσνορύσφι. (ἃ ὃ ον συϊκοπῇ νόσφι: 

Νουνέλοντοῦς ὑφὼν ἀναενωςέομ' κοἐπτὸ “Τῶ γοῦν ἔχω σέρ ϑέγο κα ῥῃ- 

μιαγουνε ιν) χω’ σὰ νοῦν « ν ἐλογτας"πολλοίκισ Ὁ εὐηρ β΄ δες Ἴων 

μερῶν Τῷ 



Ἵ ΤΟ ς: 

κῳ Ὕ ἢ ᾿ ς ἢ “" 3 7 9 7 
μερῶν δ Αὐγὸν γένετο! ἐν οΤΉΤιΟὲ οὐ εἰ ρ4ο ποὺ τὸν οἱ ρ4οππα γή τ 

΄“ 

ἼΗΤ' ψέοαζσσολις, νεορλι ΤῊ: 

Νῦσ παρα τὸ νέέ αϑς οὸ τορδϑεόθα ἡσππιένηοτε κινοῦ μή ἐν ἡ μῶν. 

'Νυοῦσος ἰωμεκὴν ἐσένϑεσίν ἐχέ Τῷ Ὁ: Ὡς κ ὁδὸν εὐ δϑεμὸ βοτοας, β 

τοῦς. πο ρϑρι πέδῳ, (κόρον, κῷ βος, ὁγέος: (Δόλομϑρα, λορϑρη: Δ 

ὄρος, οὐροσ', πεθισθίσμον" " λϑνος, γϑιύος δηϑν! ἑιος γπυς . 

ὅ τῶ φινοσος. ψῦσον κωτοῦ γοὺς ἔων »μμημκιυύον τοὺς ηδ ὃ Τῆ προσ 

διυψ4 “Τῶ Ὁ οὐ ὑ πῇ οὐν οὔτοι λὲν οἱ ̓ βοιωηγοὶ πο ΐσι κατοὶ Τίω καὶ 

ρακλείδου παραδοσέν προεγϑέντε; οὐὐ τῷν δχκόνῳ,οὸ μι 

κρόν. Ἷ βραχιωομθρου αϑῴ φησὶ, δραλιώον τίσ, μικινομδῳ ου 

δὲ μιρενλον τι τὰ ὕ Α», ου υλίι λέγντεσιϑ "ὃ δύδασ, οὐδεν» 

Νόσος γέγετονε λεομοίσοινγς τοῦ σ᾽. πρὸ δυουσολίο χοῦ μύηος, 
δ ἐνεμιοσ: , 

Νώ ὡπουξ ἐχρήσοιο ταύ τῇ ΤΗ  λέξά ὀγηωτήσ. νδ,ΟΥ πρίνεπὶ νώ 

τῷ δοὲν οὔ! ονοῦς, πρὶν ἐμὰσαὶ Ἴύτῳ τῷ Ὁ ὸρ οὔ .Ὁ τ τῷ νώ ἃ 

σφὼ ((ὁ τῷ τ τινε γράφυσι, Λέγον τεσ οὐτὸ “τοῦ ἡ: κὴ στρ τε 
λ 

γϑνέναι Ἰιοὐ Τοῦ σεωυκ ρεσίν Ῥὕ ὦ οἵ εἰσ γὰ ᾧ δφϑοίτν. ̓αλὰ 

πῶ ρα συσίς ἐκ οἱ δὲ τὸ τὰ ὀπέροι δὲ λέγουσι γωΐ νὴ σφῶϊ κατοξ 

οἰγρικο σῊν ν πγονέναι νω Σ σζω δ γοοίσ' του το αλλεῖ τὸ ποῦ 

στε! δινώ ἐγεγὸν ασίν' ὠφάλεν ἐχάν τίῳ “περιασωμδῥὴν τοίσέν- 

ἐπειδὴ ηὁ γῶ  φισφῶ προύσεω ασοί τοῦ; ὥσσερ τὸ κυκεῶνα μέν 

χρὸ ηὸ οἰηρκοσσίενου ἐφύλαξεν τίω πσύρίασω μϑῳίιω πρό σν δ» 

ΤᾺ δὲ λεγουσίν ὅτι δνω )εγϑνέναν οὐηΡ ηοῦ γῶ ὃ τι ὸ σφῶ οἵ 

πο οῦ σρῶϊιαἰλλοὶ δὰ μύτων ἐσέρον ϑέμια ἤ5 καὠκείμων τι- 

ρα ϑέμα τα λέγ δὲ ὁ ὁπελνέκον: τ! οἰτὸ 5! νωῖ Ἴ φωὶ δι ἴ, Χ, οὐν-- 
τῶνυ μιῶν μεγϑνασί νὼ δι στδὼ τὰ ἀτρκουσὴν ηοῦ ἐμ Ὶ ὀξυνετοῦι 

εἰναλοτώτ. νη ὄνηριεπτῶ τινὶ ῶ οὐ πέτρα πρρ Ὥ περιασώ μις 

ν οἱ οἷον τὼ σοφὼ τῷ  καλωνατνεῖν" ώ νῷ ἡ σῴω »ὀξυγόνν δγατ: ὃ 

νῶΐ όΧ σφῶϊ δήκαδ, ἂν τῶν μι Ἷ ἀηρκοσπτονῖ νὴ ᾿ νω ἃ σῥῳω » νῷ. 

ὲ 572 ἐδεηρτεῦ ὑψηοῖς “τω τὶ ηὁ ὦ νοίσκί 700 δον ἢ  προστ " 

ο 



ριασώ μδιμομ"οἰλλ᾽ ̓ ὁ προπὰ ροξυτονον, ὡς τὸ μίνως. “ρὺ δ ρωΐ, ὑὸς 

ξ ὐηογον' ὩΣ ὧδ πῶ Τωὶ. Δ διμωϊ ἐπεὶ ὃν οἷτο οὐνῶϊ σφώ; 

οἰντῶνυ μέσα ἐν ρέθησοιν προτσεριασω δα, συ εἰ "Τῦ 0 “ποῖ - 

βΟΜΟΝΝ εἰγρκοπσιὶν ΜΝ δυὰ “τῆς 02 17:0 πο ΦῊΣ ; αξοιμοίο ρωθῃ ἡ " “πὸ 

ράλοτοι το σέ. πρόσκειτοι ὄν» τεπτωπκοῖ ̓  ἀπε δὰ ηὸ πρωὶ Ὧ 

πρώ! λέ σουσίν οἱ ̓γρ! ει τοί ηὸ ἐδρώτι ἐκάνπέκει τοῦ ἡ μὴν ἐπε: 
οὐκ ἐλᾷ οὐ ὦ προ “τῶ ̓ μογλαν πρὸ τῷ τ᾽ 

Νώμησοιν οἱ“πὸ οὐ ὦμος ἐμετεφορά: λιμῷ: γομῶ νώ μη οί’ ἐν 

“ἕο δοειμέρισσιν, δεέσοκαν. Ψψώμω, νωμήσω. )ρφί)δὲ δ νῷ “ἕ 

2... τοῦ ὧν εἰς ὦ λέγον τα δὴ μακτοῦ δισνλλαβα ΚΙ Ῥοσὴν ποῦ ξ 

εἰς ὦ ἐκραρυτσόνων εἰς πὐριασώμϑμα μετηγιδμα δγοὶ γοῦ ὦ 

μεηθὶ Αν χρφί.. ( ἐ μδῳ ὅγε καϑαρῦ κὐὰ ὡ ὑκφέρέτουν βαρν 

γχον ὧ" ζίω, φωωλχίω: ̓θΩ: ῥέω ῥώω. "“σλίω, “σλώω. Ῥέω, Ῥώω. εἰδὲ 

μετοῦ συμιφώνου τσεριασώντο, οἱ ἴον, ρέφω, φῥωφῶ: νέμω, νωπ" 

μων εν) ὺ ἐντού ες ΕἸΣ] ρῦ ξ εἰσ δ΄ (δε ύκτο σεὶ ἡοῦ Ἢ εἰδῶ 

οὐ πιόντα δὲ τοῦ σεῦ από μεμα μέτοολογθα φφεϊτοι. ἼΠΣ νὰ 
δομώ (Δ-πολῶ κσοξώμδ «Τέρει: "ἰλλὰ τὸ τ Φδὶ πρώτης σὺ 

ζυγίαι τσεθιασὼ μένων μικ ρο χραιφειτοῦρ τοῦ ὁ δὶ δευχέρασ δὲ 

δγα, τῶ ὦ ω τρί Αῦ γρα φετοι . 

Νώνυ μι", ἀν ὕμνοῦν,θν Μφαμίας, “πέρ ΩΝ νῶ φεριμτένοον, βυι. 

η ὑμνθ." ὴ ηὃ ὄνομα γώμομν". “κοῦ συγκοπτί, μὴ ροητῇ Ἴ2 ο 

εἰς ὗ, νωνυ μ», ὡς κοηρώνυ μιν, μεροιλώνυ μιοσ: 

Νώροπα λαμηρον, πουραὺ ηὸ γνῶ σερυτέκον "ἡ τ ὑγϑέγονε γώ- 

γι ὃ μὴ ἐῶν " εἰς αὐ ηὸν οἰφορᾶν τίῳ ὑψεν δυοὶ ηὸ εἴτεεν λα μ᾽ - 

πρὸν ναμουυ βο Ἔν: τίω ὄψιν. ηὸ “ποίνυ λαιμειπρό(δε, 

ΝωσοῬ, ἐσέμω νοήσει ὡ κράσει τὸ δ᾽ Ὕ ἢ εἰ ὦ μέρ, νώσοιγγῦ- 

Νώσω, ἐσίον 7) ὡασερ ὠτῷ νοῶ νοήσῶ. Τὰ κ ρεῖσει νώσω, Δ Ὅλι 

ον ρισμιῷ “τῶ καὶ νωώσκω. (καταρχάς προτιϑεῖ οὐ γ᾽ γὼ ἡ γν() νώτ 

σκω" Δικ ἀνα δυπσλοισιασμόν, γιγνώσκω: τὰ δὲ ὅμοιον "σλεο 

νασμιύν, δι γὸ γέν ετρρᾳ, Γέ {γα τοι ἼτΟΙΕΕ Τρρε " ποὺ ἡ ; (ὅλοι κι, ἔν γυοι σα, , 



ἐ. 6 

ὑ ὁ δολοῖ τὰ συ γνὼ μιν δου Ὥδι, [δοδηρσιῦϑεν νὴ " ὥμα γδον 

σέο, γρυσσησω. Ψτοῖσ ἐξσῦσι δὲ γὺ "α΄ ἐρίίσου πος -ὡαστ κρὼ 

γνόφος πῶ ρὲ ηὃ γείφφ οὕτω (Διὸ μὲ γοξν εἰ γνοεῖν. οὐ ηὸ ὃ πλι 

ον σῷ » που ΘᾺ ἀτγνοιῶν μέγ πρὸς Δχρμοζοῶν μίηρου: δος 

ἐδέμίω ὅθι ἐϊοίησεν. 

Νῴν σφῷν(ν χῷτ τὸ ᾿ νῶϊν Ἂ σφιν εἶνε! χε στιυαί ρέσίν "οὐ 
ὦ τ εἰς΄ τίω ῷ "δ φϑυίτν. »ἰἠγωφτῦ, ῶ ποῖσοι δοτικι ἐπὶ “ποὶνὺς 

αὐῤιϑμου ̓  1 ϑέλει ἐχέν. διέ δὲ γενώσκᾳ 07) ἀοίφοιρλον νὰ δὴ 

σφῶν ἰσσολώλε γοκήων γωθὲς γοΥ 1 αἰξὶοῖ χρφεαϑς, λέγων: 
ἤν) “προσώτρυ Υ1) πληϑιω τι ἡμῶν ὑ ὑμιῶν σῶμ, ἀντὶ δίυ-- 

τόρυ δηκὲ ἀὐτὲλ τύ σφῶϊν “ΕΙ Τούα: αὐξαην εἰτεῖν ὑτιχροὶν 

Ῥυὶ γρείς ἐ ὑπελδε ὑδύτο τέ Τῇ γενεκῇ νὴ δίκῃ Υ δ μέ 
χῇ δποιντῆ, εἰ μὰ Ὅλα διάλυσιν. οἱ ον γον ὦμοιν, ὦμοι ν: 
εἰλλύλοιν εἰλόλοιϊν: εἰ ουγηδ ἢ τὰ χα εἰ έλλε ΔΝ δγεἐλεσίν ἄνα. 

Νω ̓  σφώ, εἰπὸ δ νῷ ἡσφῶϊ γεγόνασἢ ἀγρρολμ ὅ τρὴ δ 1: υ πέρι 
ασώντονε δυο τέῳ οἱ ρΊο ΠΗ μὰ τοὶ Πρῶτα ἱρω. δ μοι, οἷ: οἱ Ἃ 
λόξυγονῖ ἄναιλο γῶν ὡς διυμκ οὔ! (Δὺ 07} εἰναγκοαυΐωσ' ἀπτέκόσσε ηὃ 

νὼ ΤΣ ῃ σζόω ἡ ἐκῖε νω; (ἃ »υ στφῶϊ, ὀδέτρτι έφασί ηδ ᾧ κεί με 

νον Ἴρο Ὁ καϑορρδνον ον ῬαΓΤ ; , πεθίασε τρι- «οὐ ὀξυγέτοι, ὡς ὧν 

Φο πρωὶ διμοὶ ἡ προτόλοξιώ ὁ ὡς Ψτῷ ρα μἱνωϊ “δ) Δένῷ 

νοΐ: ̓Ασρρῶϊν "ἐπήδα δληὸ ῶὥ προκεμίῇ ΤΩΣ  τπρ αὐο το, ἐσίνο 

"95 σύιυ κέ ρι σὶς ηοῦ γῶν δισφῶν πρὸ; οἰἸτΌφ υγδν παραλόγου: 

οἷ οὐ δ} σῶν γυσος ἀηέλωλέ ποκήων ,ηὸ ̓  ̓ὁδωσείᾳ κοί μῇ). 

ΝΩ ὕλη οὗ σὰ λιμοὶ ἐῤρρῆν “ὃν μαι σγγόαν Φασί. 

Νώροπαιδ. λέ γὁν χκλκον ἡθιω ηὸν λαιμπρον καὶ φερίσικοντο 
Ῥω δρανοῖα δυσώτρυ μδῳ "Ὁ Φὶ ὀνκως πρὸσ' "τίω λαμηηρὸ ἔ 

τητῶ ἌἈΥΥΣ σερηταίεδν μὲ ηὐγῶ- ὁ ροῶν δὲ ηὐ ΘΟ Ἀίπεην, δξ 
οὗ ὃ  νω ρον ἢ ἐΐι σρνῳ μρὼ ὃ ὡς Προ ρυτορα" 

ο ξ 



Αὔῤρχῃ ΤΟΥ Ξ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. 

ΑΝδῦς δ γι ἐκ Τῷ εἰνϑός γΐνετωι “σλεονασμῷ τῶ 

ξ; δηλῇ σὶν οἰ πῳῴλιοι ἐναῇ ξανϑη κόμα ῤθηρά- 
δοώο τοῦ δὲ (ἃ οἱ πὸ χορ ὀθανθέιν ἄνα, εἰπε κού σεὶ 

τρκαπξρχὶν ξ- 

5 εἶν᾽, ὡασῈρ κἰτὸ σῷ κεν γένετο! κφὴ, ὕτωσ καὶ ποῖ ρα 

οὁ ξνΘ΄, ἑν 

περὶ σερυποελτοι ἐκ Φιερϑ"γοοῦον δὲ δι γὐνο σή ρὸν νοσᾷᾳρδγ. 

ἐδ ρηται Ὁ ϑχῶν 
Ξιμυζμκέν οἰόρίςος πρώτυν, ἴημιι Ἰσῶ, δ οἰορίςος “Κα συν πα Αι 

ξιρέκα (Δ ξυνῆκε τρί πτλεον κομῷ τῷ ε α΄“ἥτκως ξιυίεκιν, οἱ 

δὲ οἰἤικοι ὺ στοῦ δῶ λέϑυσιν. 

Ζιυωυήὶκ πωρά ηὗ ξυνοι ηὶ ηὸ ΧΗ ΤΙ Κὸν ξύνφον ὦ ὡς κυνὸς ἔεύνφον, δι 

σδο φἔσει ἰωνεκῇ ξωνέϊον "δι ΡΟΊΤΙ' χῶ τ εἰσ ἢ, ξυνδἴον, καὶ ᾿θέα, 

(δὰ ΜΥΩΒΕΝΩ βυνήϊα, 

Ξύψιον ξυνίω ὀξύμιον Δ; ἰωνικῶς ξύγιον οἱ 7 Σ ξυνίς σδίν δὰ συτικυ ΤΊ 

ξύγιον. δή μιοιέν4 δὲ ηὐ ἐπεξϑύνηο, μοὰ ὑπήκοομ.κακῶσ δὲ σωιυί 

ε σευυΐφιω, ϑ θ΄ δατερθ᾽ Θόδα ἑνί ον. ὅ ὅ ἸΤῶς ἐδ Μοῦ , ξωωυθσ' 

ποιραὶ "ὸ σευ τἔνου! τε μὶ ἢ πρερα τί ξυ) προϑεσίν πὰ φἈκτρῦ" 
᾿Ξ Ξυρὺς ὁ Ἢ ὀξνημεν Θ᾽ νοὺ ὁμα λὸσ ἡ Ὥδρ. “σή μαύν δὲ κοὺ δύρυ, 

γυοσοντίς ξυςοι σὲ δυοὶ “τὸ ὡς λύω λυγὸσ μὰ ὅν ἔνω ξυηὸσ, ἀλλο 

οὐκ οἱ τὸ “15) ὧν εςῶσχο σ' οἱ )λοϊ τὸ “Τῶ τρί “ον προσώπου “75) "οὶ - 

Οηἡ τροοὺ ΠΝ γέμετον"οἱπὸ μδρ στῶ Λέλντον, ιν ηὸς "οὐτὸ δὲ 

χῶ ἰ ξυςοίε, βυςός: 

υνεδεδεκιηρ, σευ δεδεμϑμοι ἢ ἦσοίν δ ὦ ὁ πρίϑη τικοσ' ὑσσύσιω 

σίλιίκον ἐδεδε μίω ἐδόδενηο μοὸ ἐδ δεαιηο κρῖ μετα ; (δὶ ξὺν προ 

ϑέσεωσ ξυνεδοδεα», οὐχοῦφ τινε δὲ οἰ τὸ 12) οἷ δ σῳ ἰδέδαν 
“το ἰακωσ ἐδεϑέε, ὡς ἐπεποι ιν» ἐπεηοίαο, εἰλλὰ εἰτὸ 

“χοῦ ἰ δε δεν (Δ ἰωνεκῶς ΥΩ τον εἰσ ἃ ἐδὰ δέα ον 
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Ξυνοίρα αϑς ξυγαυρ μι σοιαῦδ, κι τοοϑέ θη ΛΥΥΕ: ἐρὼ ηὁ ὸ ἱρμόφω 

Ζυνεῤῥωγη, ξυνεῤῥαίγε ὅγε Αύϑὴ ῥήοτω ἐηξω ἔῤῥηχα, ὃ μέδοσ' 

τὸν ἐφῤμσ, ὃ δ Ἀφύν ἐὐρυγήν ΣΟ ΠΗ ἤ εἰσ' 

ὦ ξυνέῤῥωγει ' 

Ἐυνήϊα, δῳλοι μδῷ πὸ κοινά, μοὶ δυεὲ τοι εἔλλως μδὴ πεῖ, 

ἀδοισα διμίως σὲ κατοῤγεναυ. “πὸ λοιμὸν ἀ Ληκτο ἦγουν μύπω 

εἰν λαχοσ ἐλϑύν τοῦ. ὡςε ε λαχεῖν τέεϊθτεὶς χλήρον: γένε τοῦ δὲβ 
εἰ τὸ δ γον  ξυνο ὁ δι οινότ. δέον ξυγὸσ ὀνυνίιος οὗ ὑ ἔτη “κὸν ξν- 

νφοσιως ἐμετού ρφος αὶ, δγαλυ σελ κοῖς ἐκτούσει,2 ̓ δέτερον οὐὐγοῦ 

"ὸ ξυνβϊον δ νὰ “ ἐἔλωσ ὡς ξεῖνος ξείνιον, (Δ'σλέοναημῷ ξυνήϊον. 
οὕτω ξυγόν: ξύνεον κοὐ ξυνήϊοα. 

Ζυμρλήμδμαε ηὸ “πτλησξοζσοίε πρῶ συ μρκίξαι- 

ΑΙΡΧΗ ΤΟΥ .Ο. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. 

ΑΡον αὐτυναίκε δον λαρέων ᾧεκα σγρεπέροίων, 

οἷον εἰ ὁ μότυροί τανεδ" ἔσο, πορα ηὃ ὁ μι τἀριρώ, 

"οἷ σιίρη ὁ μι) αϑ9 λέμῳ, ὁξ αὐ γοῦ (ὦ χὐ ῥαριζφν: 

ἷ οὐ μυν δὲ δπροο ροπριαθεὶς Ἰόπασον νὴ ὃ ἀνοι γεν ὦ ἑλκυσμῷ οὐ φρο ἀν 

ἦς οἱτὸ Ῥῷ οἱ γῶ οἱ ἐγμος δ ὸ ὄγιμος κΊ γοὺν παλαμῖς ̓  ὑκηοῦ ἔκ 

κω ὀλγμοσοὴ αἰηρβολῇ οὔ ὄγμιος: ὴ ποὺ οὐ Ῥὰ ἄγ. ἀγμιοσ 

"ἡ ὄγμμον αὶ ὑπέσλος οἰγωγή- “δή μαόνᾳ γ Φασὶ ὑπίσελον δι ουὐ 

λαΐο δῷ φυτείαν: βαρυνεῖ}. κανον, γιούτῳ “τοὶ εἰς ὃ σ΄ λήκου“ 

τα δυσύλλαβω μιονο δον, ἀρλόμδμα καὶ τον ὟΝ ἐ λόντοῦ δυο 

σύμφοονα βαρύνεται ὄκνον, ὄμβρον. ΤΌΝ ὄρθρος ἐΧ Ὁ λΤ 

δοτ.οὕτῶω γοῦν Ἢ ὀγμμος: 

ὀλμξ "οἷς ὁδοί λαρεῶθ" τ χηνὸς ὦ μηρὸς δαὶ λωζοί. ΓῚ ραν: 

εἶν} ηοἷς ὀδιῶσί τίω γῆν σκίμοιεν. φούηο δὲ συμβαὶνά οὐ Ὁ τσ’ 

ἐδιυνωρϑβοις . δοίκω σὰκξω κοὺ πρλεονασμῷ κοίτοῦ ρας "οὐ δ 

αὖσ' σαφις σοίφις ποὺ ἀποβολῇ γοῦ ὦ μεπέλγ ὀδεΐξ' 
ο ἃ πὶ 

Θ-ς 



δὺς 'σκοὺὶ ζω ηὁ πίμαπῷ σὸν " ) ὁδόσιως σβέω ΓΝ ( αυὸ 
δόύξεηὐ δὲ οὐσὶὺ σ' πρλέον ες σμιᾧ “Τῶῦ ὦ . 

δέω αἰσοιε ὀδιωάω ἐδιυγῳ! ὀδιυν αἴο μ΄ ὁδωνῶ μον ἀο δον 
“ρίτον τροπὴ χῶτ' εἰς δ: ἰωνῃκῶνρ,Ο διυν οἴ σοῦ!» 

ὀσωοδα  ζεῖν ὄϑω οἰ γλοὶ καὶ ὀἰδιπνοιθν ἀπο Ἔ προσῶζε 

στιν ὥασερ πιέζω περζώ. ἐκ τῶ ὄφω ὃν ὃ ὀσῶ ὁ ἔξ ὁ Π ὧΞ 

καὶ ὁ μέσος, αὐσκ κρὰ εὐ Πεκῶς, ὃ δὴ σδοὶ ἐκ όχο ὁ δυο δ στο ὦ- 

ΚΝ ξένε ὥ δε: 

δδξ λαζεῶν τίὼ γῆν ὄγυν λάμβανειϑα» (δὶ τῷ κβε, εἰ τὸ τῶ δι 

ὑκν διώξη ; (Δὼς Αὐεῶ, λήξω, κὐξιὺ λοίξ. οὕτῶ "ἢ δέκω δὰ 

ξω,δὰξ, "ρὲ , σἰκξ. "ρὲ κοτρῦ πλευνοαμον ὁδοίξιδῳ Λοῖ δὲ χὰ δα -- 
κυάν τίω γεν ποὺς 'σεῷο γυμδῴυς κὠτῷ σρβαισκ ζ4ν' 

ὁσωδῳ μέσο υυν ̓πτρσίυ τιλὶ “ων ηὐ κάμο Ἴ Το]οῦ γον, ΧΟ δά 

σι πέρ τῷ κωμικῶν σρηξὶν ̓  ") ἄλλως ὀξέσω: ̓χεῖσι αὐ 

νὴ προὶ ὃ μοι ὁ ΤΗ το 72 σόν αἐνήσω μον αἰνέσω,θι ΤῊ ὁμοίων": 

ὀφώ οὖν ὀδήσω, τι ὠΐεκα ψῳσιτικοσμὸ μέσος ὠΐζα δ᾽ 
συ λλείδως ἐν τοῖς “σέθιασωρμδβοις ϑημιοισι μιᾷ συλλειβῇ 

ἔνι ον «ὐφερτικου ὐφακάμθμου, δ ΐξ γογον ὁλῶ ὀλέσω- 

ὥλεκα,ὅϑεν οὐ μκον ὑλωλαιὦζηκα »οἰνυνιὸ (ξ΄ ὠφα νὴ "ὸ ἀπῆι ἐδ 
ὑζωζω. "ὍᾺὰ τροπῇ εἴδοράκ ὦ δῴο- ζῦτ, εἰς δινο " διδί ὡς ὦ ἐ ὑτί- 

φω92 δ λοῦ τοῦφ.0 οἷο σλκ.ο ἡ αὶ ὠξζωζᾳ νὴ "μὴ σι 4 μιετοὶ διύο 

οἰ εἰν οὐ ξήσεων. Ἂ ἰωνικῶσ' ὁϑ δά συςολῇ (Θὰ θην 
Ῥιοῦπον δὲ 6 μεθλίς δ ηὸ ὁρωράφὁ ρω ΟΥ̓́ ηὸ δεγέρω, δ ἕξ 

ὀρήσω ὁ6 ὠρυκαδ ΑΣ ὦρα, δι ἰδικῶς δ ρωρα δι ὑ σαῤϑέσει 
χρονιίεν ἢ γἦνετουι ἄσυθαν ἍΘΥ, κοινοδ ὠρώρᾳν, Ω, ἰωνικῶσ' 

ὑρώρᾳν,οὐ οὔὐηρὶ ον ὁρωρά δ ρανόϑεν νύξ. δαλὸν δι οὐ μόμο(ς 

τοι πη μοῦ μυθιαιλου! γχϑομε κα αὐ ξησεὶς ἰωνικῶσ,οἰλλεῖ δ 

ἐκρ ρα, ων μιιεύνον τοῦς οἱ μκῶρ ὡὑς ἐν τω ἡβουλύμίω, ἴδω 

γοώμίω δ μελλον' ἤδοι δὲ δι εὐ! δεοκόνοιω εἰ (Δ αων οὐντῦ «κ 

“Τῷ δγαακόνουν κεκρααϑο δὰ) Εἰ. 



᾿ ᾿ ΑΝ το ϑ 

μα ὅρμημα οἰπὸ τ) οἱ μῶ χηὐ ὁ ριμῶ. οἱ μυίστω. οἵ με μια Δ συν- 
κοηγῇ, οἱ Λιοῖν" 

Ομ οἴω πὸ ὁ πολαμιβα νω οἴομο, Ἄ συγκοπτῦ, οἶμαι. 

ΘΟ, »τῷ ἰδέαν διἠωνικῶσ,οἷο ἜΣ; μον θὲ ̓ ϑεαλοι χοῖῖ (δὰ 

εἰς ὃ: αὐϑείοιν γϑοικαῖ, δε, “Τοῦ οἵ ο προζι οὔ σίν' 

ὅμως ὁ μόμθ" οἱ “αἰ ἑ μονῆς “πὸ ρα ηδἾἴος, ὺ σή μον ηὃ οὐὐ δ ΘᾺ ὥλε 

ον κισμμῷ “Τὸ ὃ, οἱ τος οὶ οἵα ϑελυκόν «ὧν ηὐ “παρ δὺ σέκὴ οἱ αϑο“ον 

πρὸ σελϑουΐσοι ϑροήσείσε: 

Οἰοϑεν, δ, οφ ὸῤ τέβιον μαιασοιϑχ ἐ ἐκιμόνου μόν(Θ’ «νιωὶ δὲ μό-- 

ὙΘι πρὸ, μὸνῇ- 

ὅιισετε ρέμα προρτοεκ τινὲ ἐγέσῶπον ἃ ται ρικτοῦΤικοῦ. 51} »» 

οἱ σῷ μέλλων: ἜΣ μετυς τουῦ τοῦ εἰσ’ ὄνεςώτο ζζω μια τυ ϑ (με 

μον, μέλλοντο ἐκ ἐλ τὸ Υ̓Ρ πριν Τεκῶς οὐσαὸ μελλόν τῶν εἰς 

ἔνέςώτο μιετρρ γό μδῳ ας, ἄχρι “Τῦ πὸ ρροτορτηκον κλένε πρρηοῦ 
Ῥ ηὸ πρός τορκ Τρ οἱ σειοὸ Ῥίρν, οὐ σῴτω. οἱ σε τε’ ἀντί εἶ τε Τί» 

ὦμϑα ἥνὼ σκ οτιεΐοδο εἰνό σικὼ ὁ ζ τὸν οἶδα ἢ δα 1 ὃ νὴ τ’ 
εἰμϑῳ ῬΙ ἐνδεσυλλοόβῳ ηὸ ἃ ἐλέρεθν ἢ μόνον ,Ν ᾿ μετοῦ Τε 1 ,, Τί ἐπεὶ 

ἐς σι, τῷ μέσῳ τσ ρα ςφμδρῳ. ἢ δερὶ Φὰ ὅ δυφϑύ 7. εἰ καὶ εἰ δ 

φϑυήος ἐπσεόκν δὔρ λυ τοῦ οὐπὸ γοῦν" ἐ ἐνεσώ γε οὐ ϑεππος “, ἐγηοῖς 

πῳχυρϑμοισ' Τι βεῖ τοῦ. «Εἰ σὸς ὅν ὅγο Λύσεν Εἴδυο" .ὡς ἕμκα ἐσ“ 

ΠΝ γοαῦ οσἡο λαῷ ηοὺ τ εἰσ δ, οἱ ἐδοα: "ἡ δωτερον, οἷ δοισ- ρος 

φϑ μου Τμῷ Τὰ δεῖ συ λλουβῆς οὐ ἦι [εὧσ' οἱ οδι ὅϑούσυτικο τ  οὐο 
Διίεῦ, οἶϑα, καὶ οὐτωσ' ὅδην ὀδὼ ὁ ἀνόσκω βορύφνον. «πο εἰ 

δῶ περιασώ μδιμον καὶ πο ρα γώ ϑν ὄδαμι "ὃ διδῦ τερον, ἠδ 
καὶ ματα » (ξὶ “, ὀδηόα κι οἱ ϑα η δὲ δι δὸι ὡασερ ἀπ: "οὐ εἰ 

κω γένετο ἐοί κα, οὕτω ποῦς οὐπσὺ “το ἐδ ηοῦ σή μμιουΐνον Ὁ σ' 

ὸ γνώ σκων μέσοσ' “σοακε μδμος Εἰ σῶς “δι δα Ἄυσει ἰδοῦ, 

δι οἱ δὼ . ὴ προαν αὐο Λεκῷ »υ ξ εἰσο, ἍΤ ἐεεκτοίσει ᾧλε 4. 

εἰς ρώ, ἱορα τ ὠνώ᾽ " πλέονα σμῷ ΤΩ "ὁ μδύτοι (θλοι δι σήο 

λρκον ὅδ καϑὺ ὸν πόνον οὐνωβιξαζᾳ (δά κ ὡς ἐκοσωρᾶκα, 
ο Η 1Π| 



ὶ 

; οὕτω; κι οἱ δα σεωροῖι ἐν, εἶναι. 

Οΐων “δ᾽ προδώτων Αἰ σοερλος πτς: οἱ ων Π μέρα. - 

γῶν" 0 δὲ ἀσικα Λωνίτηι Πτυλε μα θ᾽ λέ,» Υ δυθεία μοόνΐἐ ά 

«ἐν εἰν οἷ σ'. αἱ δὲ λοι σὲ “πλαγέαι “πτωσεῖς κατοῖ δεασσεσίς". 

δεαμιαιρτοίνουσί δὲ ἐμῷο τίοοι, οὐδέποτε 9: ὁσποιη ΤΗς (0 “ἢ 

νοσυλλοΐβως σε τίω Αὐθέων, οἐλλεὶ δισυλλοίρως,θιον "γχοι σὲ 

δῷτς κασι. κοὶν τοὺς πλαγίας κατα διαίσοισιν λεγῴ, διον μῷ 

"ον ἐϑηκῦτος, καὺ ἡ δαὶ ποόν ευϑέν ὁϊν' Ὕ μῆλδγες τε δι αὐ γέφ' εἰδὲ 

κωλύᾳ μέτρον οὐ κατοῦ δὲοίςος σεν λέγφ "Ὁ - ὁμον ὀιὸσ ἀώτω,ἀ λτ' 

κωςτ ὃ σι ηὐ δῖσ' δισυλλαβον, αὐνα Λογώ τε ρὸν 5.1.1 μονο “-" 

συλλείρου, »»)λώ ΥΥ ὅξην εἰσ το Ατοντο ἐ πἐνθείας εὑρεῖν, 
οὐσιὲμ σὲ εἰ σ' οἹσ', εἰ μιὴ 1 μόνον γὸ δὲς νοὺ φϑοῖς οἰ Πικῶς. 

Οιζυρὸς, τοι αὐτὴν ἐλᾷ πρρκργῖν. ὠασερ παρα; τὸ αἱ 

ἐπίῤῥημα, εἔνετοῦι οὐ αίζω, κρὺ πρὶ ῥα τ ῷ, ὠζω. ἐν αὐοῳ - 

λῳ, δξ οὗ πο ὀιμώζω. οὕτω πὸ ραν τῦδι, ὀιζω: ἀξ οὐ πε 

φαγωτο ὀιζύω, κοὺ κατα διαί λυσὶν ὀφνω. ὡς ηὸ οἰ )λᾶ γε ι 

δὰ ποιοὶ ἐκένον ὀῖζνε δῤ ὲ ὀϊζύς, "ἡ ἀξία, θρήνων καικοηρεθάα» 

Θοζυροσδ δ θρήνων ἐσ ξι6". 
Ομ’. πὸ εἰσ'. ὃρ δυσύλλαι ρας, μονο δροη οὐππὸ δὶ σι ὰρ πὸ 

λόρϑμοι, Φιλέ; βαρυνεθθῦ οί πρὸ τῆς ὅς σύμφωνομ Ὁ συμ. 

Φωνα, ὑπσιρχφὸ διον δέκ(Θ'. οἱ οσ εἰ μοσ᾿ ἢ ΠΟ, ,ηὸ σὲ ὁ διὸς δῷπ- 

μος δα 7 ν εἰήικης, ὀξυνπόνορσ. οὐκ ἐλά σύμφωνον προ, πον 

δ" δὲ ῥεθες ὁ δ δσ' ἔοικε καὶ διμ αέγεϑω ϑηλυίεῶς. δγδ καὶ 

ἐκχρυ ποισου δῶμου ὀεμθὲν ἐλέτεγ ὠνος κεαιϑῦ μοιότη- 

τοῦ Τὸ) οἰϑήνηϑεν. εν ϑήβηϑεν - εἰσὶ ἴσως ἀλλοσ δὴ μόσ χεινὸ 
δον ν δέ λλος καὶ ἡϑεθη ὑντα τίον ἐτέρωϑε(ς 

Οἰδα οὐολμκῶς “Ρι "ϑρι “Ὁ ἢ ἱραικλείδω Φησί. ὡς ἡ "Ὁ Λίδηκα; 

λέλοιπο, ταέτρίϑε τοὶ δ 'κὸ να τῇ δϑοὺ τῶ Ὁ νὴ) 1 ; δεφϑύγγῳ πὰ 
Ῥαλήγεῶν βὅλου τοῦ. 

Ομοβκρέων ἐκ χρῷ ὀνοβαρεν γή}ν Τρ πορρου θὲς αἷς "τὸ ϑέίῳ, 

πξίξας ἰδ Ἂς: τ τὸ 
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κιχείω κοὐ τὸ γι οἷ τα: Ὰ ὅξη σεσιμᾳ ὦ βϑδιύου ὠὡσρϑιώς μϑῳ, 

υὸ οἰνοραρείω. “ΤΈρι ἀστοὶ Τοῦ ἡ παρά. οἷς ὕφέρον ηὸ κορηβαράε 

Ομ) ποδων “ρμωτίζων ἐρὼ δγανὸσ' ἔνϑαῳ λί γΆ4 “πέρι ΤΩ Φαινό 

λοι ᾧαμ 'λου γυν4φολης 2.040 Λου πριρα δέσϊω σὶνοὺς καὶ ̓γλοικὴ 

“τῶ οἰδύτποδοσ μιιταϑύσει τῆσ ὁ ὃς Εἰ σ᾿ ἢ σ΄, ΠΟΙ ηὐ οἱ δὺ τὺ δεσ' οἱ 

Μυππόδου ὦ περ ομοιον τῷ Ῥιποδὸς Τ "συ δος ποὺ ἐκτο τ δὴ σ' 

“πὰς ἐἐσίόδῳ. 

ὁ, ὀμγένοι καθ ἡ ραξκλείδων τῷ Ῥέτα “δ μδὼ ὁρισηκῶν πσέριτ 
᾿σπωμϑρὼν τῆσπρώτις συζυγίατμιὸ ΝῊ βαρντύνων δὲ ῥημια 

των, κατοὶ "ὦ ὗἐκὸν εἰς τὴν σὶ σνλλαίνν τεραμΐ σι 77) πὶ ἼΤΟυ 

ῥαλέλθντος: ηὃ » φιλεῖ "ρὰ νοεῖ κρὰ λέ. ῶ φι ἰὸν Φι λησὶ τὰ 

σϑ"ποὸ νδυσε,μρὼ λέχη σί,κοὺ φίρησι: "γιοῦτον δὲ μοὶ ἴὀλα μηρὸν 

πα μφαόνησί πῶ ὁ μόρῳ ἃ ποξ φισί χόησοι (δρᾷ ΦΤΗ δυκ λέ- 

κῖως ἐπε πύτον, (μα λέν τοίη δὲ νιοὶ θα ἰβυκῴον ὑπ χα 

μάτικώς δεοὲ γὸν μελο γοιὸν δολοιδ ἔβυκον φιλυδασοιτο μὰ 

᾿ ρμῦ τῃ γδλι στῆ "εἰ ̓ δύφεσἑ οι ηὸ οὖ Ῥν τέσν ὑπῶ ρχωπρώτισ ζι 

' συφυγίκεκατα τὸ φιλώ. Οὔβεηρι ων οὐ γῦ εἰς ββηνύνθβαιν 

ἱιατα κα βηγίνουν δοοιτ᾿ ἃ ἂν ὁ μοίωι λόλε ἐκ κούγυ ἐσιμ οεμε- 

ἷ σῶς: εἰ σέονδὲ οχε οὐ συρι ; τι τῶν αὐθυποτούι τῶν ὅξὴν ὁ λόγος "δ 

Ογρῖον ηὁ λοίβυ λάχηἐξὼ ὧν λζιησι λαίλβσιν: ουὐ τρῦ ΎΥ κοὺ ὑσοι 

᾿ηοιοιῦ τοῦ, οὐ βυγόνων εἰσίν, οἰλλα ἰωὠμνωμ: 

᾿ὀκλασγῶν πέρα. ηὃ ἐγκλαν (κοί μάν πρὸ γϑνοτοι ὧν τῷ΄Ὺὸν κο, 

βέζεαϑς ἐκ δὲ ποῦ κλώ κλάσω γένω κα ἐνματίκον ὀγομευ,κλάσ: 

παρ δυορικώσ, «λὰξ. κὰν πλεονασμῷ “Ζῶ δ,οἷονο 'κλαξ. ὡς τ 

ΓΟ "πρὸ ὀκλαζάν χωλθ 4 ἐπὶ γόνυ κάμἥξετοοι 

Οννέω οὐκ ἤμην πλέονοισμιον. λέγετον, γεὺ γι, ὅν ὀκνῶ με Ἰ(ε:. 

τᾷ ἰωναι ὀκνίο,μοὼ "πλιονκημῳ “τοῦτ οὐκ ξεν δὲ οἵτω σ᾽ οἱ Δ 

μα κατοὺ πορα γί γῆν ὧσ' δρωσω, βρωσείω.ϑάλτω, ϑοιλπείω. 

ξι)ῳ νδ γε: οὕ τωσ' ὀκνῶ ὀκνείω σῇ μοίρᾳ ηὸ ῥαϑυμὼ μὰ οἰ- 

με, λώ. πρὶν υὸ φφλείω ϑεν μρὸ ὁ ϑεολόηφσιόκνώ » δὲ εἰπεῖν ὧν ἡ 

͵ 



“Τῷ δέδοικε. ! 

Ολέκονηο ἀπώλλονηο παραὶ τοῖς Ἰωσὶν ἄρχων: οἰσπὸ ΤῸ δ΄ 

γκοἱὴ ; ἐχᾷ πανέϑοσ κοὐ» ᾿ δοαζλοκηοα, γένετο, δὲ πωρα γὸν μέλλον- 

σοῦ προσύδῳ ηοὗ κα. υποὶ ροί(γω 1ριφη ματοιὔθην οὖν ἡλω ὁλέσω ὁ 

λί σίζω:ῶτὶ ζωξ «σῷ, Ἵ σή" 8Ν ἐνλέᾳ οὔ σ' ὀλεέίιω. οὗ ῦ ΜΕΝ 

κθ ἔμϑιρον; ὠλεκαιδ κααϑη Τικῦσ, κοι τοῦτ σιὠλεκό μόνως 

Λέκον»»" κα ἐ ἰκκῶς,} ᾿ λύκονηούσερα δὲ αὐγοῦ κιψϑμοιτρῶ οὐκ. 
εἰσὶν,οὐ Ὁ ποιεῖ τοὶ ηοούῦ τοῦ (εξ λλοντοῦ: 

ὥλναι πυραννίων προτπερίασοι, και ηὸ ἢ ἡ προς ρα θᾳ ἈΚ ΡΑΜὸ 

παρίλκομ 1εν τοῦ οὕτως (Δ ἐπὶ γοῦ πρώρυ. ἐπεοούρηαε- εδεγ σὲ 

μὲ ψὸ εἰόριρος πρῶ Ῥδτϑι οὐ πε ριασοὶ τοῦ!’ οὐ σὲ προσλε οί ζφυτοῦς 

τδτ' Ὡς ὁ μδιῤγοι δ ρναι: οἷον οὐὐγὸς ὧν ὀφθαλμοϊ σίνὃ δ ρηδωι" “ἐ( του 

Ὁ ρερσ εἔνεται ἐν ἐξῶ γοσ᾽ αἷς οὐσητὸ  Φὶ πρώτης συζυτίατ καὶ ἐκτοὸ 
σὲ μ' οὖσ δέζεο δὺ φηοι: "λέγουσι ρφ οἱ ἰωνὲς ὁρίω, (Δ κι τής πρω 

τας συζυγίας, ὥρεον ΠΑΝῸΣ 

Ολινθοϊρανέων ὀλίεεν ἰφϑων δραἰνᾷν ΥΣ ηὸἰχύφνο, 

Οὐ άϑοσ πω ρεὶ πὸ ὁ λοιϑένφς, ) ποραν τὸ 6λΘ’ πο Τὸ Υ ω 

στῦ καϑέφο μοι,0 0 λθ᾽ (κα τοῦ πὐ ἡ ς πρὸ ἐή μα, ὁλιδγῶ ᾿Ξ 

Λιιϑήσω. ἐκ δὲ σοῦ ἐκιϑῷ, ππεραίγωγο(δ ὁ λι ϑοεύνῳ, αὐσ' 
Φώ,  αὐνώ. 
ὀλλύω, οὐ μὴν “απέρεῦ γὸ ἑλώ ὀλλνὼ “πλεονασμῷ “ΤΟ Χ' . οἱ δὲ 

“πρὶ ροὶ ηὸ δλλω. ὀλλύω. τοῦ σὲ δγοὶ “ΤΟ ὃ ὕώ "ποιδντο εἰσ’ Σ κς ποιροὶ 
ἡϑρττ, εἰ μὸν δὲν ἱπὲρ δῴοσυ λλαικασ, ὔχφετο Ὁ ταχ ἰιλί 

νετοῦιεἰ δὲ δὴσυ λλοιβοι καὶ με τοὶ ηὸν πο ρατος Τηκόν. 
ὁλεώτερθ" ἐς χῷ ὁλοῦς, ἤϊε δὲ "ὸσυγκριπεκὸν ἀντὶ ο,“σλοῦ- 
ηδ ΥΣ δικαιότερον Ὕ ὁλο ὠτέρομ συπεριτικα ὃ ον τοῦ παύσουν, ἀν- 
τὶ οἱσλῶν ἀκούοι ὐὰ τῷ "οη ΤΗ. 

Ολοφυρόϑρος: κλαίων εἰποδω ρόαϑιουσ ἰευρίως μετοὶ τ|λ- 
μι 5 ΝΣ Ῥι χῶν κλοήφν, παρα ν σλωσ φυρᾳν ὲ ἑοῦ ηὸν» 

ΟλοφῳΊα, ὀλέθρια “πεοὶ ηὃ “ποὺς φῴῷτρσ' ὀϑλύφν- 
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Ολυμποσιοικε μδρ ἐΐε τ ἐλόλαυσοσ, συγκοητῆναι ἡ κᾷ 
συλλοια δ: τρα σήνοι » Ἀφύτερον ὃ εἰς γαϊολικῶς σ γδόνοτ' 

μαόνυμα, οβ οὐ κρὼὸ τὸ ὀννυμαῤνω μας νὀνώνυμος ,μρὸ τοὶ "τοί- 

οἱὗ τοῦ - δγο καὶ ἡμιλουτορι πὸ ὁ κυ μφυσ.  λωπκοι ᾿ οἱ 

αἰολεῖς 

Ολέεσικον “ππλιονασμὶ ἐχ4 “Τα ς ἰὴ ὧν τῇ ἴ παραληγούσῃ, 

ὀλίγο ὁ λιζομ κα ᾿ἐρακλήδαρ᾽ Ἰωνὲς Φασι οἰνεώτεροι ηὸ ζ΄ 

εἐν τὶ 79γ " χώ μδ οἱνοὰ ηδ μϑρ φύγῳ. φυζω λέ ΡΟ ηἡ δὲ 

πέφυπε ὟΝ πεφυγφς, σέφυζα κυ Ὗ πεφυΐζωςἐ Ἔρει ᾿ δὲ χη ςφησὲ 

οὔ τω μοὺ ἐκ ΤΩ φυγω ἡ φυγέσω πέφυ γηίκ τες ϑιοίῶν κρὰ σε 
φυζότεσ ἐξαερεθο' σή Ἰὰς μέσησ' συλλαβῆς! μισὰ ηοὉ ̓  Ῥασίν 
“χοσ' εἰς ζπ »ῦ γένετο ὧφ τῷ Φυγή: ιφύφα. οϑεν φυζινος ῷνσι, ὁ ὃ 

δφλὸσ εἶτα φυζακινος ἐσ λεπτὸς λεπηνὸς. λιήϊακινος. 

ὁ μηροσ ποῦ ρα ὃ ἡρώ ὑϑτς μὴ οὐπσοὶ γὸ ρίυσί (ν, μΜοροσ' "νὰ .- 

έρθεσε!, ὁμιρὸς οἢ "ἢ “συχρεὶ 7 Σ“πηρὸσ ὁ τυφλὸς ὸ ὑσππρός. κοὐ 

δμηρος καὶ ομ δὶ 'δὴσ γυύοσ Τί, Πλοῦτοαρ λο σ δὲ οζλως λέγφὲν 

τῇ διῳ οὐ “Τ). 

ὁ μήγυρις πρλῆϑος οὔθ ροι χκανσάφες ηὐ ὁ μουοκοὺ τὸ ἀγυρὶς ἀ- 
ς “4 “ » Εν ἐς ἄπ ἐπε ε ! 

ϑροισβς" μορίγυρις κοῦ συγίκοππῇ ὟΝ Ῥοπη “χουν κα αἄφη μη ΤΠ 

ἐρβὴ τῷ 

Ομεγερίες ἐσ ῥξημακθροίσεως. παρα, ηδ᾽ ὁμοῦ καὶ ηὸ οὐ γε 'ρω 

ηδ δυυαθροὶ δι: δμιοα ρα ὃ διμιὸ ατάρίοσ. ἢ πρληθυν τῆκον ὃμὸ 

αὐτφρέεσ συσολῇ 71 καὶ ἐσυῇκοπτῇ δὲ Ῥοιπῇ ὁ μηγέρι ες λαμ μι 

ἿΡ βαάνετοιι εἰσ ἐπήφφνμια, ὠασερ πὸ, ἀολλέεσι 

Ομιλαδὸν κατοὶ ᾿ λοσ (ἃ συερυοφὰς: ἢ αἴθ ρο σμιουτοῦ. 

Ομοκλη, " α΄ πε ΔΗ ὁ μοκ ΛηΤάροσ οἱκούων. σμμονᾳ δὲ σὰ ὁμοῦ 

ἐγκολώσοιϑαω, κοῦ  πρλξα: εἷσ' τῦ πσεσλίύγοντ' ἰ μα σὲν ἐμιο-- 

κλήσοιντ᾽ ὑπσίιων, ὅταν δὲ ἰ λέγᾷ, τοὶ σιν] ῥαξλασικεις, ὃμο 

κλήσοι σεν τί μύθῳ ἀν ἡπείλησε “γίνεται πο ρα πὸ χελσ 

λω ηὸ προς τρφοσω βρῶ ηὃ ὁμοῦ ὁμοκε,λὴ κδὸ συγκοητ ὁ μοκλὴ ἧ 



ὕ: ἐῆμα κλῶ ηὺ ὁ φωνῶ, ᾶ λέῳ οἐσατὸ τῶ καλῶ συγκοπν γ 
γόμϑρ ογ;εκ γῦν μὰ ὁμ ̓  "»ουκλὼ ὁ μοκλῶ νὸ μεθ᾽ ὑμρεῶς οἱ ' 

“γετλοῦ διὸ μοκλὴ οἷονει ἡ ὁ μὲ ἢ ποῦῖσι λεγο μδῥηφωνν, οἷον μιατοῦ 

δὲ τρώτεασι οὐ τὸς ὁ μόκλα ὸῤ τὸ “οὖ “πὶ σὲν ἐπσιφων4, Ω {λε 

γίν- ὅϑεν Δ ηὃ ὑικ άρ" τοῦτο λ αἰ ρισοζανις ἀντι αὐτές, 

νχην ΣῈ ῳ πηρόϑεσιμ οἷν Τὸ Ἴ5σ' ον 7 οἷον ηὸν σὺμ ἐνςοίην λίγᾳι: 

οἷν Τὴ “τῶ ὠν Τὶ στην: 

Ομοκλήσοι σήκω ἐκ τρὸ μοίς Δ ῥῆμα ὁμοκλῶ .Ο αορισοσ' ἔμος 

ίι Δ σοὶ ηὃ ΤῸ! 'ον, ἡ μόξε λησε,ασὺ ὁ ὁμοκ λήσει νιν ξ λθώρδῳ δὲ 

νὰ διοαλείβοομδῳ σέοι ; δῆ Τοι οὐτων ἐέον χὰ ταῦ τῶ [ωνηοΣ 

γένετο δια “τῷ σ᾽ καὶ ὐπὸ καρυπόνων ὄντ ἔχουσι πρὸ τοῦ 

ἥν δε. οἱ ν τύτππεσικτ"λεῖβε ΚΑ, "λέγε σεν. ἔσκε ̓ ὐπεραλμε 

μΥ τον ἀορισῦ πρώ: ττρὶ ὥ ὅ μεέλλορδεῳ εἰπεῖν, ὁ δμμοίοος ὃ καὶ 

τ ὁ φξὶ πρώτισι σύζυεήασ δῇ τστρι ασωμδρώων, κὺ ὯΝ εἰς ΜῈ ηὸ 

εἰ γῦσί πρὸ τοῦ σ᾿ ς οἷον “ποιε σά ε,, 1191 σϑκ αὐτοῦ Σὰ δωτίρας 

συφυγέας ἘΝῚ περιασωμδῥων ὃ ὧν τῷ ποιράτο; τικῷ μόνῳ ἔχφ ηδ᾽ 

απὸ τοῦ σκ οον κόκ σίκε" "λέλου σεν ἐν ὃ τῳ δευτίρῳ αἱ ῪΥ 

οἴσῳ ἐαν ΟΛΩΝΣ γέγονε: "ηὃ ξ ἐλ οἰ-πὸ τοῦ σ- κ΄ δΙΟΝ ἐὶν κμῶζψμν- 

(εν σω ἐμν ἰκησοιῖ μιν πον. μύκε σα ε: (το δὲ Τῆς δευτέρασ συζυτί 

εἰ σ᾽ ἡ εἰς μτοιρα Ψ τῷ ποῦ ραυτοι πιίεῳ νὰ ὧν τῷ οἰορισῳπηρώτῷ 

δέω τοῦ δι ἐπιφέρον τοῦι, δἰονῚ σπιμμεῖ σην: ἐφ συ στ. το δὲ ἴμδ 

Ῥίτες συζυγίαι ς ἢ ῃ περίασωμδμων, κρὰ ΩΡ εἰς μἹ᾿ δεεὶ ηοῦ σέκφε 

ῥΟμΤΡώδ ΟἿΟΝ ἐχευσουνέχευ συ σηκἐν ἐδ στον, ἀἰσΥδο σικν. το δὲ “Ὁ 

τετοίρ7ησ συζυγίας ὟΝ εἰσ ἐλ τσυςελλά ηὃ αὕχκονον μονο (δ᾽ οἱ" 

πο ἡοῦ σήζ᾿ οἱ ον ἐζώγνυ ὑμγνυσκεν. ἐδίω. ἰδιυσιζδε σης εἰσ: δὲ 

οἐδριςυσ δύ τε ρος ἐπὸ “ὟΝ καρυπόνὡϑ νοὴ πέριασω μϑίω 

ποὺ εἰς μῇ "αἰ χά οἱ πρὸ “τοῦ σ΄ κὶ οἷο τλοΐσιοε, γρίψα- 

διὰ; ικοή σοι σζει » Φίσασιεε. πτήίσοι σις. ΤΥ Του το εἰἰκόχωσ', 

τὸ Ὑ ἰωιχριωςημϑμοι δ ἃ τῷ “πρίτῳ προσ πῷ εἰνέαθε, 
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ἂν ταῦ οι προιρλομδῥν νὴ ὺ πξῷ ἰῷ τίτῳ προσώπῳ ΤΩ 
οἰορίσα, οὐ ; ὅν ἐμοφωμον μετοὶ 6ζ. τοῦ τοῦ δὲ οἱ ἴωνε ς,οἱ ̓  σχο ς 

Το ; ΧΠΊ αἰ μησίν ἢ ζωνῶν ν πσολλοίκις τῶ πρωΐῳ ἥρόσω πῷ ὧὡ 

ψ! δευτέρῳ ποιοῦσιν"οἱ οΥ σὐήϊε σκον χηρεσικον. , αὐ ήήηεσκέ. 

λθφξισκειλί γει δὲ Αμα ρῶν ὅτι ὅτι προρλοίλωσι Ταῦτα κα-- 
σοὶ ηὺ τέλθ’ οἰ ποβοίλλουσι ΦΊ ταὶ σ᾽ ρλδν' κοἷ Υν τὲ ἔτυπτε 

᾽ὔ 

"σο!οὔσὴν οὗ Ἰωνεσ' τύπτε σικε ποι ἔλλομτεσ ΓΕ τῆσ᾽ οὐρχὲς: 

κρὰ προστηϑύντων κατοῦ οὐ τέλος σγοὶ σου» υὸἔτυήϊω ὁ ὧν τα! 

πύπτοσικεν κἐποβαλλ4 ηὐ δ ὃς αἰρχὶς ἐπε; δὰ τοῦ ρι εἡτικὰ ἰω- 

νηκῶς τρῶς ἰδύαες μετ χρώς θέλ.σί σιρυεἰρχιῶϑ"- οἷον ἔστυπτε, 

τύππί. δὲ ἀπιφρος ἔδαν,πρὸσ τύπτων μετ λϑμ. ἀψα ἄχ 

διμουπρὸς Ἰὴν ἀ {κσ' μιαγο λό ἄκουσοι προνῖαν οἱ οἰκου σοίσοι με 

τον. Ν" "οὔ γχο δὲ εἰπτὴ τος ἰδίαις (μα). χοῦ ομμρὸ οὐ γι ἰ- 

δέοι ψεσῶσι" ὅγα ηὸ ὀπέσκιμ' χω Ὁ ἼΗ ἐπῶν μύτοχν 

σίρι ἐρέται οὐμμὴν ᾧ ἐ ἐνεςτῶ Ὑ0' ὑπῷ εδε γὸ ἐνεργῶς: 

Ο μουν, ὠμυνώ ἐἐνεσωσινσὶ ὀμνν μιμοῦ μιννον "πῶ ρα το Τικὸ 8: 

διμιοῦ μα (ΐλλων: ὁμώμοκα πρερακείμϑῳ Θ’ ὦ μοσοι οἰέρι 

φΌ' νῷ οὔ προςτοιτρκον, ὄμοσον. ΓΕ πλέονκ μῷ “2) σ᾽ αἱο 

λικοῶσ' ὁ μοοσὸν. 

ὁμόργνυ, μἀσσειπέοιζεν, εἰπέ μασιν οἰ“πὸ “Τῷ ἀμέληρ προπδ τὲ 

ἐξ καὶ ξ εἰς δικοὺς 72 ἃ εἰσ' ξυὺ πλεονασμκῷ χὴν ἡ μοργνω: κοΐ 

ὁμορενύω, κὰ ὁμόργνυναναυ ξέτως ἐων κως ἡμορινυμ ὁ ομορ 

γνυσμεγολρ, ἡ αὐ τως αἰμίλγρ Ἴναν τὸ ἃ νὰ ἘΘ ὃ μοὰ “χῶ Ἀ 

εἰς 6, δ μόρηφ παρα γώ γωσ, ὁμοργνω. ὦ σ' ὅρῳ, ὀρώω: ΘΑ λεο 

μαγμῷ τον ὁ μοργύνω: ὡς ὀρύνω. κοὰ δύω, δύνω “κοὺ ὑπορπ 

ϑέσεν ὁ μοργνυωὡσ ὀρνύω, πὐδούτι καὶ ὄργυ μι ἔμου οἰ τ' 
ΑΗ λον 

Ομώλακές Σμοροι γέτυ!εΐζοντες οἱονεὶ, ὁ ὁ μιοουῦ λακεσ'" ̓ὥλαξὰ 

κρυτοῦ ὸ οἷο ριεἴφεὶ αὐλαξ νὴ ὁ ὀμόοροι οἱ οὐὐσχοὶ, ἀπὸ Τῷ ὁ μῷ νὴ “τῷ 

ὕρος δ ὁρισμός: 



Ομωϑῆναι, ὁμοιωθῆναι οἰκφωϑήνα εἰς ὁ μόμοιαν ἐλθέν- 

μέ ατοῦ νς “Πῦ ὀνέω γὸ ωῷῷ ελῷ “σλεονκομῷγῦ Τωδσ (στ ἐσκρ 

εἰσὰ ρ. “κρὦ τσιρ εἶα: 

Ονη μϑιροσ' χουνο Τέρον μϑρὲ ἐκ σῷ ὀνῶ ὄνυμι “πὸ ρη!ΟΤΡΙΙ" δμοίως 

τῳ! λζὼ δύζαμι )9εν ηὸ ἐππσουσ δυξήμδρος ὁ Ἷ νΝ Φιλὼ Φίλη- 

ΜΙ ὅθεν ηὸ Φίλατο πὰς ὁ μήρῳ νὴ τῷ αἰνῶ αἰνυμι"εἷς “τὸ οὐ- 
μὲν ἔχον αὔνημμι, κρὼ ὠλλοις μυρίοις .0 δὲ εἰλεξανερεὺσ 

ἡ ρακ λείδας κονήν Τίνοι πέρι «ρηΐαν ἐτεροιαν ὑπποβείγλφς ἐν 

οἱ ͵σ γράφω ἵτω δ ἐγεργητικὸς “πὸ ρει τοῦ ΤΡκῦσ' ὅγε ηὉ πανΑ 

χρκον ὦ ὅσ Τὴν ἢ  δφϑογγου Μετοῖθ» "δλίομεζει ηὸν" ἐπὶ τί- 

υσιοΐον ἤχω!: ἐχδι" οἰ ΚΟ’ ὠἰευγὸ ὀκνῶ. ὠκμουν.οὐξε δι ὝΝ οτρ 

“τῶ ὦ ἐνέργητοκῦ ὑποὶ ρα σικῦ ϑή μουτοσ ἐν δυὸ ἐνεργοτεκοσ 

"οὶ ρα τοῦ Τηνὰς Ξνδυ τὶ »υ ὑπσήρλον "καὶ ποϑηπκῶσ, οὔ μην: 

ἐξὼ ὡμ,κδολικὼσ ὁ οὔ “γέγονεν ἦν κοὺ οὖ μεν μεν αὐολέσ Σὲ 

φυσι ΤῊΝ οὗ "δ ϑογγον πτερά τέλόυτον οὖσοιν ὧν Τοῖς μιΣ- 

ῬΙσ εἶσ ἡ μετο;τιϑέασἐνοὶ πρὸ γὁ ἐκαλ μην, μοὼ οὐ ἐγοῦ μην, κοῦ 

ὀσριδμιοιαι τὴ: ηρώτησσυζυγίασ ὌΝ πυριασωμϑῷ μι ἰκαλύ 

Δεν κοῦ ἐνσμμην λέουσι: κι ἐπὶ μέηο γῶν κα λήμϑμος μοὶ νοήτ- 

Θ᾽ μετα πιά σὴς ὝΝοοῦυ " δυφθόγγῦ εἰσ’ ηὉ ἢ! ,δῦ οἴνο σί ὅν ὁ εἶτ 

φημδῳ Θ᾽ ἡρξκλείδας μι ὀνύμϑρ Θ᾽ αὐολέων δια λίκτῳ. εὡρ - 

χν εἶναι 9 ὀνϑίμϑῳ Θ᾽ δῆλον δὲ “τί ἐκ “Ζῶ ὡς ἐξῥέθη ὥνεμι. κοὴ 

ηὸ ὦνηντο δϑ οὶ 2) αὶ ταδερβικτοῦ. ΤᾺ ηὃ ὧν οι. Κρ ηὃ ὠνααϑ9. μοὰ 

ὧν οἔ μην: (Δώνωιμϑρ Θοὺ ω εἶχ οἱ λό ηοιοὔ γον . 

νοντοοι ᾧ ανερῶσ βαρύγνομ ον οὖς εὐπποῦ ἐνερ τώ τος σου 

ὄγω ὄνομα ϑέν ἜΣ ̓  ὀνῶ ονόσωῳ να γωτον φη θΆ μά, κονδρο 

γρνομοὶ ὁ Φύσειον τρίτης συζυγίαις ἀρασνομο 
ὀξυλαρῆσοιι ὀξίως λαβέϑα προύγιμουτος' 

ὀγάρθρον ὑπτο τον Τικον: ηὁ δὲν ἐκ ὅξεσλεονκαμος, εἰ)λὰ Δαΐ 

ρισίσιτο ἊΝ ἀφθραε ἰὐϑασί εκ ρειαθξς οΨ ̓ πλεονάζάν οἱ ΟΝ 

ἔς, ἕησ' οὗ ,ὔθω « δδοιίρεσίο οὖν μοὼ οὐ πλεον ἀσμὸς; δ δοῴσπκει. 
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ας 0 “Τομος οὐὐ ηδ σ.0 δ "σλεον αι σμὸσ ηὃν οἱ ̓ μώον τόμον Φυλεῖσ' 

᾿ σεῦ ἡνδῆς αν ἐὐνδεογεν ὥρακα ἑωραίςα, ἐ ἀρα οὖμ πὸ δ κατο 

λιονα σον ὀβοετοφάλυ ὦ εἰγον οὗ σεριασω μϑρον' οὐκ ὅϊε 
γγο, γευπγλεονασμόσοξλλα σγαλρισίσ' δ παφέ οα σὲ "πλέονασμος 

διαιρέσεως ἰκαϑ96 τι, ὁ ̓ μϑρ ογὸν οὐ γ" χῦνον Φυλειῇ, οἱ χὰ ὦκο 

σέν,ἐεἰίςο σίν ἡ δ δγαἱ ρισὶσ «ὐοακλλοίόσει γὸν Ῥνον ἤσ,ζησ. ἃ ,θου- 
δεεσοισετοι δὲ. το ΡΥ; τὐλεονάζοντο φωνμεντα ὃ ἐν λέξεσι, τοίας 
τἰσσὸ δεεσοιρομϑρτ Φωνμενττο: αἰρχομϑρασ, μετα λιήϊι καὶ γ΄ 
ἀμής “Τοῦ πισέ τανϑῦ μοι τρτιδίον " ἑωρα. ὑνδδεμεν ἑανόεε- 

γεν, ἔς ἐπ ι σὲ ἐὸς: ἢ ἐὰ  κενιζακον. κοὰ εἰφ ίηχκε μοῦ οἰ ηχε πρὶ σὲ 

πλιομοζοντα ὃ ωΨ “λέξεσι δι λουμδμουσ, συκυδελῦ ν τοῖν πιο οὐ 

γοῖ. ῶνΝ εἴκοσίν ἐθίκοσίνιοἱ κανΐζοι κα αόσοιᾳ ἐδρ σνυιεἐ λητοί μὴν ἐλ 

ποίαν κρὼ ἐπὶ ἐδ λοι πῶμ αὐ σου πῶ: 

ΟΥ ον τὸ τῶ δ τον Θ᾽ πλεονασμὸμ ἐχφ τοῦ δ ναβ ὥασέρ τῶ ὃ -- 
γχρου. κα τῷ. ὅτῳ: οὕτω κα ἐν δου οἐνγοεοοαι μιούσης ἼΗ σ᾽ δα σείσες 

εἰσ' τὴν πιεραλέεουσοιν: “τὸ “πὸν δὲ σοι σου (Δ καὶ ὁ χίοι σ! πο 

ἿΝ στίω εἶν τῇ 72) ᾧτινι" 

ὦπα τὴν Φωνυ παρα ηὃ ἐππῶ ηὃ λίγο, ΑΚ ἔψω' αὐπιίο 

λῇ το ὦ μεπέλᾷ, μοὺς Ῥοπῇ “χῶ τ εἰτὸ ἈΡΝΑς Σβὶ οἷον ϑέασιν 
κατεα ρον τάσεν δ βλέπῶν ἤπω. 

Οπ,πένω “να τὸ δ΄] ὁ ρ Λέπω »πρέροίγώ γὸν ἐπεεύο. "μοὶ σὺ 

λασίκακῷ. ὁπεήνω. “κοὸ οἰγσῦβολν 12 τ ὁπ πεύω. “ δέσσο 

91} ΥΣ να ϑὲπρλασεοισμος γα μακρδ: 

Οτιζεῶι αὐ ἐν βέπεϑαν οὐ πὸ ὁπσῶν ἐἰρητοῦι δῦ ὀφθα Ἀμώμ. 

οἷον θέων Δ ὀπο σίζεο κόνιν μκἐμτὶ ῬΩ 700 ὅρα" κοὺ ἐπήερι ες 

“πο εἰν: νὴ ὀπόφετο, οἷν τὶ ἐπασρεφεη»: 

ὀσοο διόν μεμνηςευ μϑμᾳ γε μη μη: ηὃ ὁπ ύζω νὴ ολήω 
καὶ τοῦ γύποισ πὐϑαππλήσιρηὸ ἡ ἡ δεφϑόγγῳ “ὄδαι Αηγ9ν Τοῦ" Ἵ 

λελοι “ποὺσὲν οἱ χφθγ0ι" 

ὁ πωρᾶον ηὺ μαϊωρθον"χρφυτοηδὲ δ) οἱ διφϑγγου. ἅμα ῥϑὺ. 



ο: λέγουσιν: ἐππτοινή ον δεύχερον δ τϑ λόγῳ 7) αἰ λινθον: 

ῦ δὲ ἐρόδοτοα λίγ νοὰ ὧν τουῦ 9... "ρὺ ᾿ χῖ' κουθό λου"} 9 72 “ποῦ 

ρα ,7οι σ΄ οὐὐτοὶς δ) “Τα)᾿ Τ᾿ γράφεται: ποὸ τὸ αὐεγοξυμομδμδν 

οἱονὀήξανιον: 

πώ πα- ιδηϊω δ ω δ 1 “σύξροί ει μϑρος͵ ὥφεὸ μέσος ὥϑαίκεί- 

Μενοσ᾽, ὦ “σοοενιοῦ ὑπόνσα αἰ ἰκὡς. “τούτων δὲ οἱ ἰκοι νοι μέσοι 

ππαρακεμδμοι ὅγϑυν, ἢ παι ὥσα. "ἡ οἱ ὑο λῳ εἰν: βρίσκουν 

τρία ὧν χησε ὐσ' λεγά δ χοι ρὺ οοσκος. ᾿ 

σπειϑεν μετα Τῷ σ᾽ γροζιον συ γκέκο"πτο ἐπα 7) ὀπίσω- 

θεν ηὺ δὲ σή, Δ᾽ ὁσπιϑεν, ἀποβολὴν "ΤΩ σ᾽ τ γσέτρυθεν. 

Οπ7ὁν πρῶ τόπυππον ὕξη το ὁ7ου ἀ οἰ ηὸ 17) ο΄] εῦ συτικίκο τοῦ. 

᾿ ὡς πρὸ ηὃ ἐφθον οἰ -σὺ “Τῦ ὑψιτοῦιλλωσ γὰ οὐπαϑέσ ὁπἦον, 

"ἡ ἀκβο δα οῖ. σ᾽ ποῖα οιθηνοέος ἀςεΐφετοιε Ὁ 97, υ λέγ ὁἤ]ο (6, 

ὦμον ἰχθώ. 

ρνύμϑδρ! ὀρνυμιἴρνν!: ὀρνυσ ὀρνύντος: μα γε ϑς ὀρνύμϑῳ. 

Ορά τοῦ κινηϑη σετοίε ὄρ. ὁρω ἃ ἐξ ὀφοῦμομόρψ ὁ ρμτοιῤο, 

Οργῶντοις ἐπετετορϑρω; ἐσπήθυ μοῦν τοις οὐπτὸ 72) ὀργῶ ἢ σή μοι 

"4 πὸ εἰκμαίζω Ὅπερ οὐππὸ ποῦ ὀρΐηῳ γένί! κα τοὶ συτκυσσήμο 

ὀρϑσὸ ἡ μα!ον οσ' τέρας ηὃ εἰ ᾿ ὁρεσίν Ἀρξφ ὧς Ἢ ἄλλων ζώων δῳ 

ναῶν ἐρλιζεῶδ ὄρος, ρῶς ως ἡνίοχος "ἰνιοχεῦσ, κοὐ πρλεονος 

“μῷ σουῦ ρθὺς καὶ τοὶ ἴωναις ὟΝ ἔ ρα σ: ̓  “ποι οοΣ οἱ ́ ρώδωτο 

μὴν ἔχον: δϑεν ὡ τοῖς σύν σΐαισ' δὲ οὐ συλλαμεβοἰνουσίνοῦ δὲ 

υκνογονοῦσίν» 

Ορισὰ ὥος ὁ ὁ ὧῳ ὀρεσὶ δυο τρίβων δ λαιοίμδρος εἰπὸ πον ἰεῷ 

κείω κοιμὼ δ, ὃρε σίκοι(». (σὺ [κοπῇ κοῦ Ἡγοῖπῷ τοῦ, δ εἰσ ὦ- 

ὁρισκῶος! προσγραφομδν οὐ γοῦ Τιβιορε σκαύφ᾽ ηἡ ἐν δ οεσί δὺο 

Θί ὄφ͵ δι δα τόρ ῷχα' 
Ορϑοῖ γϑ,καιγόνισον ὀρθθω ὀρθῶ. (κα ποιϑηχέκὸν ὀρθοομο ἐεθ 

ἜδΕ: ὀρθοοι ὀρθοῖττο. 

ὥρια ὠσίηκησν ὟΝ ὁ Διο: ηὗ ϑέμα ὄρω ηὃ δεγέρω. 

ὀρϑαρόρῳ 



7 ἐπ 

 ρϑαρόρω ηὸ δεῖθρω ὁ ὁρῶ  ρσώ αἰολικῶε ὗρκα: ὥρμεο: ὥρσ" ἢ 

(ὦ ὁ Τοῦ. ὩΡΩ͂Ν αἀταπορε ῥα γον συφσολμ ἰωνεκῇ δ ρϑοά' 
, Ορϑοκραφράων ἣῇ 5 προ’ κεφαλας ὁ ρϑοὶσ' ἐχουσῶν. Κρα βο Ὑγνὲ 5 

κέ α κα: "᾿ἔγετοαι δὲ διὰ τὸ τεὺσ᾿ πριΐμναισ κα πρῶ ρας ματα 

πεϑ ἐκ μετ ορᾶς τροων. δὴ μοιόνᾳ ὃ κρὰ ̓  ἐλόντων ὀρθὰ 
κέρατα εοὐτὸ ὃ Ἅ κα ραῦ ροκ οὶ ηὁ (δὶ κεφαλῇ σὕμισυ ἡ μιὶ “κράσ' 

ο ΜΟΥ λέγετον: 

 Ορίνω κυ δεγέρω υυὰ τεεροζενω, οἰπὸ τῶ ὑρω ὀρύω Ὕ ὀρύω. ὡσ' 

πλεϑῶ πληθύω “πληθύνω. ποῦ προπτῇ 12 ν εἰσ ἐδρίνῳ. ,τος δὲ 

δια 2 τμὼ ὑπτῇ δωψο συ λαβιαὶν δΥ ἃ ηὐ κρίνω, τοὶ δὲ δγοὶ ςβὶ εἰ 

διφϑύτου ρα, ϑρα μἶρρι 7) πῆ ατουτικοῦ ἰιλί ὑεσρία 

ρων. κανόνισορ ὁραω δ ροὸ "ἢ αὶ μετο χῇ ὁ ὁ ράωμ τῷ ὁ βαλον 
ΘᾺ ηδδτια τρκὸν ὁραίοι ἐκι ὁ ρῶμνδν Φοστῇ (ώ ἐπέ Ἴ εἰ (ῦ ὁ ἐρώεν. ὃ 

ρζνς ὁ ὁ ρών ὁμοίως Ὕ νὸ αἰγρυπτι, βοῶμ: 

ὄρμϑμα πωρα πὸ ὄρω 722 ηὐ ἐμλύγλοον θρω ὁ ρσῷ αὐολικῶξ: ὡρ 
κω ὥρμα ὥρρϑροσ: ̓Ἀισύςολῇ κοὺ εἶν αὐρο μῇ “τῶ γόνου, ὀρμδῷ - 

Γ οἱ; γὃ “χγ) ὀρώμδῳ Θ᾽ Ἰοὐ Τοῦ  συτίκ οί 

ἡ Οριμασνο ρμόζω ὃ Τί ον πρόσωπον 775) πα ϑη τίκου ΓΝ 

Διο φῦ ὑπῤϑέσεν, ὄρμαρ, δι συςολῇ “Τῶ ἡ εἰς εἶ, Ὁ ρμοισῦζῃ: 

ΟΟρνις πορὰ ηὸ ὄρω ὀθισυτι , δ» δρμωπικώτερον ζώοις ἥϊημα 

ὀρν)ϑϑο,ὁ κανὼν τοῦ εἰς ἧς λέλον τος ἔχοντα "πρὸ “ΤΩῚ διῴο εἰμ -- 

: “πέβολα διὰ “τῷ ϑῦι κλέν, δῴλλισ δέ λλίϑος ζωον δμοιον μι" 

᾿ λίασ" μέρμις μέρμιϑος γὐ 6] Νΐον. ὀλμινσ ἐλμινϑὺν “σλίω “τῷ 

τάλις, “ραλεως' κε δὲ δνομα τέλιθ᾽. του ὴ δγα καϑοροῦ 

7.) ὦ σ΄ κλίν(Π οὐ ΣΝ εὐἥικοὶ ἐ ἐκ τείνεσίν ὥςτε βρα λυ ἶβτ: γχοὲ 

δ εἰς ἴ ραρύρνα ὄ τί ἀρσενικαὶ ἐστί ϑηλυκαὰ συφέλλᾳ ἡ ὁ: δῶν 

Ὶ δ ϑὶ γβοίκα, ἤξε μακρόν ἤξε δ κανὼν ὁ ὁλεγῶν ὅτι: ἰδέτοτι “πὰ 

᾿ φὰς Ἅμγου σοι σρεῆοσυλλάρου γύπα μείζων τὴν Ληνγούσης 

φλίδίας Μϑείαισ Αἱ οί σε τ σλὸ ὅ0 δε νΙ8 ὀρνιϑοεὶ ἰσε᾿ 90τὶ ηὸ ὧ 

ϑι0 δι ηὺ πετεῖνὸν γϑυικά εἰσίνεηὸ ὃ χύγ' εἔρινος, κυκῦ εἰδυκα. 
' Ρο 



ὄρνω ὄρω »ὐ δγέγεῖ ρω νὴ ὀξαὺ τῷ ὁ ὀρωω υἷε 'σλήϑω, πληϑύω: ὃ 
"σλιονκοεῷ χρὺὶ “δωρικῶς, ὁ ριώω ὡ ὡστῤβιβασμῷ, ὀρνύω. 

ἂν Ν ἐρνυμι Ὕ ὀρνύμϑρ Θ᾽ ῶ ὀρνυϑὲ μι ἷ το ὁ ὀξοι “δῇ. 

Ορόγυα, ὁρέγῳρ ηἡ ἐκ τείνω ὠρέκε ὠρεγωσ' ὠρεγηκ, συσολῇ 

κκὁ προπτῇ ἐφόγευα,, 
Οροθιώω ω δεχέρω Υ παρορμῶ 5 αὐριϑήφο τὲ οὶ Ἧ ἐροϑώ ὁ 0 

βοθωύω,᾿ ̓ ποόρα ὯΝ ὀρω, ὁρῶ, (Ὁ ηὃ ϑιώῳ ἐένε τοι ἐροθυΐω. 

ὄρυσω ἐκτῶ ὁρόω ηὃ ὑφμω: θ.ηολ}ηο σὲ αἰ τὸ “τῶ ὄρω, ὀρνω οἷς Ὅλη 

«)ῷ “σλιθύωῳ. “αησῶ, πυδύω. Ἄ “σλιονοισμῷ χϑυ ν᾽ ἐων κοῖς "οἷν 

βοιωτεκεῖσ, ἐρούω. ποτε δπλεονοίξᾳ υὸ ὔ σθι χεῖον ηὁ δ, ὅ τοῖν ὴ ; 

νυ γν᾽ χὐοταίετο φωνήεν γ]"διον κύνα, κὄνον. κυ μιρὸ μια: "ό- 

δσοϊ, νδσυσον “ππλιοναζῳ δὲ ηὐ Ὁ ὅτι ὑπὸ τοζοσετοι. «δον δὐνϑ: 

αὐ Ἀδ αὐ δέ. 

ὁρόωτε, δρῶ. δρῶ ὁραοι μι ὃ ρῶ με ὁ ροίοι τε, ὁ ὦ τεκο σλίο- 
Ῥοίσμῳ σπου δ ,δ φωτί: 

Οἐῤωλι φορῖβιπαρα "δ ηὸν δθέον ἐώρδν ἜΤ δέσει οὐ ἱβ 

ὁξουυ. συμβαῖνά δετσῶς ἡοὴζ Φοβεμϑροι ς ἑάρωτα γῆν κί ὺ 

ἑσρόν σου. ἡ ὅνὰ "ὸ ρῶ ηὁ ἱπεαόγω, θοῦ πρὸ ηὸ ἐῤῥοραϑς πα ρεοΐ 
᾿γώγον: βώζω ὦ μετωϑέσει »υ' ζ΄ εἰσ δ ῥωσα ὡς μνζω, μὺ δώ. 

μοῦ ἔφω, ἐδ οϑέν ηὃ καϑύσδον (δ, "ἢ ἡ ἐοίζω, ἐρησῳ!. ᾧϑεν ηὸ ἐοιδάς 

σοι, οἱ χουες: ιῥωσὰ ἐν νὴ ") μετὰ ἘΜ σερητικοῦ ΠῚ ἀφῥωδνων. "ἡ 

δ μιλιὰ ἢ ηοῦ! ἄ εἰ Εἰς διὀφφωσ. ω μ" ΣΕΥ τέ ψυ χὸν ΩΣ φοβευ. 

ὥρσιο ρῆμα κα προυτακπικον. δον ὀρσέο σιᾳ λασττοί δὰ; ὁ ρω γὸ ὅγε 

Τόρω. ὁ ἢ ΑΞ, δ ρων “μοὼ αἰολμκῶτ,ῦ ο στ ποὺ μετοξγετοῦι εἰσ' ἐγεςῶ- 

70 τυ κ:ί γε Το, ἄχ! "οὐ μήτι ον παθητικὸν ὃ ὡς ἀϑῃ γον, ὡρ 

σύ μίω. ὦ ῥσον. ̓  προς τοῦκ ΤΈΚΟΝ, ὀρσου, ΩΣ ὁ ῥοῦ ἐων! κῶς συφῦ 

Δ᾽ πον δ᾽ ,καὶ δ αλύσει πῶ ου εἰς ζ ἜΣ δ. ὡδ' ἐμοῦ, 

ἐμώ. ὐάϊσ, τύπίο. 

ὀρφεν σκοτία: δινύκτοε δόρφναλίω τίω σκοτεινίι, αἰ 73 

ἐρέφῳ κνὸ σζκ πῶ γἔνετροι ὀροφφἡ» νὴ “πλεονασμῷ, ;ν Γ,ο ρον 
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οΦνν, "ἃ συγίκοπῇ: ὀρφνὶ: 

Ορωρέχαν ἐκρέμανπο παρὰ τὸ δρέγω:ἐρι “ξω ὦ ὠρεχα' ὦρι γμιοῦβς 

ὠρίγμίω. ὠρεκηγοὼ ιὠρέχαγο" 4) ἡ αὐἢιίκωσ ὠρωρεχαο' ὥσυςυλᾷε 

ἐρωρέχκηο. 

Ορῶτοι κινηθήσε) Ὁ βὼ ὁρώ δ ἕ ἕξ ὀρξιμσα: ὁεῖ ὀρεῦ τοῦ. 

ὥρωρε γέρε ὑϑῳ ἐκ] ὥρα τὸν, ἀἥικὼς ὀρωρέ: "ὦ δαλοι ὃ δεή 

γέρινιἔποϑε δὲ ὑπέρθεσιν χρόνϑ μεταϑέν ε οὺ ὦ με ριλῦ εἰς 

τίω ἀφ θύσειν: νὴ ηοὐ (Δένγῇσ ἐξησ αὐα λοῦ μὲ ρεϑηίσετο, ὅ- 

τῷ "ποτὸ ΔᾺ ̓ ' »ν Κρονίων συςέλιι. παρά Λητονσοι Χο γου» 

μέτα ϑέσει ὁ » Κρονίων εἶ κδν βραχιύᾳ ηὸ πρῦραι Αι γον δΈχρο 

νον φυλαί 4ηὴ ὦ ὥ ἐντῇ γδυικ,εἰδὲ ὑκτοῖνᾳ αὐγὰ οὐὐοζασο! "ὁ μοὶ 

(ρον ὦ ω ἐν τῇ κένε ιν: ὅ τω "ἡ "ἡ ἡναάλω» ἀκ γοὺ εἰνη λων Με]ηλ 

λάγε τῷ χόνῳ, ὡ τὸ ἐδ αν τιοῦ γο, ἀπὸ τοῦ ἔνην τη ϑ Ὁ: 

Ορυγμανδ. ὃ σὲ ὁ ἐ ἐρυγμασὶν δηλοῖ κυθέως μδν ηὖν τῷ , δ ρ4 καυον, 

κιαταγβησηκως ) δι γὸν ὁἼου δαηρτί: 

ὄρνισ [κοινόν γζῆν ὄνομα: σδορεσιδ' δὲ ὠμὰ. δρνιξὸ ὁ ῥνλοῷ καίνφ 
ὡς νὴ Πίνδαρ᾽’ δηλοῖ ὝΔΊΕΣ Ρ δώρικῃ Ἂν δὴ εἰς δ΄ (δ ηρἐαᾷ γνε 

ΤΟΊ ὅν «ὐ τῳ! εἰ αἱ ρπούσω. οὐ παρέξω. φυτοῖς ὁμοί 01. 

ὁ ομαίνᾳν κέ τοι ὡαὶ γοῦ ἡ δια Λογΐζεϑαρ. . δὰ μήπσῷ καταςήνομ, ̓  

φῆσουι ηὃ βάλινμα. οἱ οὐ λλίν ἰεἰνάσει Ὁ ΤΙ δι ὁρμῇ ἄναι- 

ὁρῶ καγογικὼς περιασοι Τοῦ ἑρακ λείδῳς δηΛοὶ 5.5 (γασὅτω: 

τὸ ϑέματα ἐ χον το μετος τὸ προηγϑύ μϑρον ὃ 5 σύμφωνοι οἱ 

πλῆν ὑπόρδμον, ππῦ' «σῶν το. νομῶ!' συφῶ: Φορῶ. γᾺ ὁ ἰκόπτω ὅα 

ριετοῦς, ἐπε: ΠΣ σύμφωνα ἐ πσέτοη οὐὐ σα. «οὁ δὲὺ ω. Δ δεασο 

ἕω, ἐπε: δϑ"σλοιζ ὗ ϑεν ηὸ ὁ ρῷ “εθμφις σὰν ευπιόμ συμφώνϑ 
ὧνοσ ἐπα γομδρα οὐπλῦ: 

ὃς ἄρθρον ὑποτακτικὸν ΠΩΣ δὲ ἀντώνυ μίαν ἀπτοτικ 

Ῥίρου προσώτρυ ἔμιος σὺσ' ὃς σι μον4σὲ δύ τώνν μι αν ἰσιδὼ 

νοῦλκον ΤῊ οὗτον, οἷον ἧς ὲ δαύτα γοσ' οἱ χααῶν δυώ αιτρ σή μα -- 

νῴγ κ᾽ τίῳ ουὐ σ΄. αὐλοὶ Ὕ ὃς ϑόδοικι δ)οσ μελριλὲ κῥοωυν “ὅδαὶ 
Ροῖ 



δὲ Ια ΤΆ Ὗ οἷν 7) ΟΕ, γ ἐλείφϑθΐ Οἱ ἵομ ὐϑῦ σὶ δφλὸς εἰ τ 

γῆ. ὑράακιμθ᾽ δβεφκοῖνϑα ὡασερ ηὃ ὃ προτοικτέκον "ν 

ὀῤ τὴ ὑ-ποτθκτικοῦ τῷ οὐὐ τῷ "σο] 9 ὝΝ πράραλα μβόζνε τοῦ, Ἢ 

οΥ ὑτο! γ ὡσ εἰπὼν κατ ̓ἀρίζετο, ἀντὶ “τοῦ ὃς «ἤσγο! οἴσχος 

πο]ου" το το πτσ ἐπῶν. ζ::σὲ κρὰ οἱ μόριον ἐσοδιυνευμοῦν, ἢ 

ὁς Ὑ]σ' ὐπσο τοῦ Τῷ ἀρθῥῷ ὁμφώνοίς «οἷον ὃς ν ἔλθῳ 

μάναίτω με ἄνθρωπος ἧς αὶ Αϑέν' καὶ ἀϑιον 51} ἀμ σία, δες τὶ 
οὐκεἰσὲν εἰσ' δι ὀνδ μοι το μονοσύλλαβαι.. "70 Ὑδὸ ὃς ἀρϑρος 

ὅν εὖσ' ἐπε νὴ Ἰοήγς, δέον ὡς γῤο χφμαινομϑμοιο οἱ πὸ πεῦτεί 

γονέ ΚΙ αἰφρβολίω τὰ υ' 9 ἤδεν εἰπεῖν ὃ κανών γξν ὁλίγων- 

71, πᾶν ὄνομ μονοσύλλαβ, μοωροκοιταληκτ ἰϑέλφφυοἷ "96 

δε), “πλὸ τῷ Τίτ, ἄλλωςε δο καμὸν δ" εἶλον μαρεμϑιοι καθὸ 

μὴ Ὑγεἰσιν εἰσ’ ὃς εἰς οὗ ὠφφλεν ἔχφν τίω γενείε ωύνκαθο δὲ. 

“σϑέλιν 5 “πὸ σε δθέα, μογοσύλλειβοσ ἰσυσυλλάβω; κλίμο- 

μδρὴκ ἰπσυδολν σῷ σ᾽ “ποιεῖ τίω γενικίῳ, καϑὸ ὁχνοσ ΤΩ) 
νά μὴ δ οἱρῆς , Τῷ δργ:ὠφάλον οὑπθθολῃ τὸ δ: κλίνεσο,- 

ΜῊ οὖν διύο κανόνων μια λομδῥων ἐπέλινῶνν τοὶ ἐς, ὕς μονὸ “" 

σύλλαβα, ὀνό μαισοῦ: “σέρὶ δὲ “χ ὀρῷφωῶσ' ὅν εἰ πεῖν, ὡς λέγφὸ ο 

λεῖος, τ χοὶ εἰς ὡς οἀπείιο Φφδὶ ἱμοινῆς δὐϑείάς ἐλ ηὖν πὸ - 

γον καν φϑοΐσῃ προ ποῦ ροξωυνθηναι ἢ ἡ δὐθέϊα "ποῖ σοι ππτὼ οἷς εἰϑὰ 

παροξυϊῶ, συση μείω τοῦ ηἢ ὀρφῶς μοῖρ λευγοῦς' χυιῦ το »» οὐκ ἐ 

φύλαξαν ηὧν τῦνον ἊΨ κοιρῶν' .75) Ρϑνῷ ὀρφώσ ὁ γένοσ ὔρ 

Φος [7 βα ρυγονος' ἽΣ ὁ λκεων λαὸ ὀξνγν εν Ηρωδεἄνός ΦΗ 

σἱ υὡς υὑσπῇ 'μίαν συλλαβδέδεν περι ασοῖΐ τὴν τ ἥ ὀρφ' ψὸ λάγως: 
ὦσε πο ρα νὰ δοθο ἢ σ σῷ δυο λνορμδρα )) εἰς σ᾽ (Δ δῖ΄..οἱ ̓ μϑῳ 

κοινοῖ ̓ χει, οἷδὲ αὐολεῖσ χῳ' δ ΚΝ ὦ καὶ ὠμοῦ, ἐπεί: 

δα θθα φέμυ .] κλυοῖνον ὦ Ὁ ἀστὴρ οὐδέ μβρογον ὁ ὀγεὶ τοί οἱ αἱ “σϑο 

ρα. ηὃ δπτῶ σῃμαῖνᾳ ΔᾺ νὸ δ 6’ ηὃ ϑέοσα Δέκα ν.δΉ μείωσιν δὲ ΚΝ 

“πᾶ σοίμ φωνίω : ῥωαν λύπαϑου, 

ὦσε οἱ ὀφθαλμοὶ “π ρὰ ηὁ οἥτω ηδ ὄλύπω αἰολι κῶς, τω οὐδ 



ΤΙ ς' 
᾿κούπτω κόοτω, δι πσέπτώ “τέοτυ. τὸ δότον γασε θ᾽ δὲ ὑοθυς ηὃ 

πέλοσ Τῷ βέλεθ’ κα βέλυε,τῷ 0654]: ε καὶ δύρυτοο ἐν χρησε!- 

τὼ ὀόσει μὴ ΚΑΊ συγκονσῆν ἢ οἰΡκοΙσΤΩν δασέ ὗ 57 δὲ οι ὃ δοσῦς 

οἐρσενικου, “ουδοου. καὶ ὐθᾶκ δα δι, ΤΩ δὼ "κοῦ ΚΙ μετοῦ 

“τλικήμον 654: γένετο δὲ ηὁ “σοέϑυς γου γ καὶ κα ὀνόμωσι μο-- 

γον, )λὰ Ἣ ἐν ἐή μασέν. οἷον πστέρι πορηοΐ μι “πλιπρνίνν. δ, Ἂ 
ἡ". δοίην φωμι, ζωὴν: κλύς μαλύϑήε ἄγωσι ἄνω λθι" εἶς, ἴ9). “ἔς, 

»χ92: ὕρυποι δΔῳ ἐπιῤῥημασι ηὐ “ποῦϑος ΤΤ' οἷ ον δΎχη. δῇ 

χροὶ χο, Ῥέχα'σοιοβῇ, σοί οα."ποῖν τῶν δὲ “ ἐν ἐνό μα σίν μά τοι 

“ππλκημιν, κικανοτερον πατέρα λιν ᾧ ηὸ,τῷ κλείδει σ' ον Τὶ “τῶ 
“«λοίσιο. , 

Ο ύμϑμον. αδολι κώ: Ῥοπτῇ “Ζῶ “πῇ εἰς δίψο οσξ οίον θσπτὸ μοι ὃ σ' 

τὐβνν καρ ἀὐλμρω  ὀαγύμδροσ ἀν τὶ “7) σϑθιβλελψεύμϑρον, μοὶ 

δ 5: θυμὸν προιώρα "ον τίς: 4 γί ψυ χὴν προσεδῳ χιηο ον 

ον και τῇ πένοι ον ἔγνω οἱ τὸ ὟΝ ὄσσων Ὁ ὀφθωλμών: 

σε ὑεϑαρ δυο λησόψι εχ ροὲ τίρ) δόσαν καὶ 722 θ4ακλιδῶων- 

ἄξενὴ ὅρος ϑέασοῦ λέει σ᾽ ὼ 

ὦςτλι ἹΝῚ μεὗλα μπση δον Τὶ πυρότοοῖ ον ὁσυτλιῖες μα λβοῖο 

πυρὸν παρά ηὁ δοσέ δ. ἐληῖκ,ὁ ὀσέλι ἤπ σηνει ἐσοι τ συγ 
οκοσσῆμ, ὑσ-τλιῶν »σῇ μουν: ὃ “γίχαν αἷς Ιζαιλλι μοζλὸς ὧψ πρώ 

τῷ αὐ τιῶν ιἀπσδστληγγο οἱδ ἂν ἀλέφα ὁ(4 πορα ὸ “ἵ οἰ ηὗ 

ὀφέον εἰλε ὁ ὀφοϊλιγγῆν χένᾷς οὐ σοί οἱ πὸ ρὲ ηδ ὀςέον θλέμιε 

να ἢ ρο ηὸ τοῦ ς ὀξὼ δ μέρ Ὧν φκεῷφα Λῆς εἰ λέ ὅν καὶ συ 

νηθροι 

ὥς Δηκὸν δῳλοι ὃ »ὐσ ὀφϑαλισε ἐἄνετουι ὃ ἐὐτὸ ὄρτω γὸ ρλέ- 

“πῶ. ὀξοῦ Δ ηὃ κακδοτῦ μενος, εὐν- Τῇ 775) κακὼδ περιβλεπομε 

νοῦ: ̓κλινέτορ δὲ και τοὶ μδώτινασ, οὐ πὸ το δοξῦς ἦδετίρου ὀνόμιο 

χος ἀἷς βελθ’ οὔ δοστεκῖς ὗν κα Εἴ ρητοίι ἐνχρύσει τῷ ὅ οὐδτ! 

ὡς τῳ βέλφ τοὐ αἶκο λούϑως υϑέία, διύγϑῷν, ΤΩΣ μοάκα τ 

τά ποκον σὴν, ἢ συγιοπσΉν, δοδῳ" ἐτέροι ΠΕΣ ὕγῶως, τὰ γχρ 
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᾿δϑοσυσ' οἰρσαγικοῦ, ων ὅπλοος δϑῶα δυνϑρμιδοτω, εἰς “πλόω, "ρς 

κατὰ μετρππλοαμον, δασειὴ σου κα τοὶ μετοῦητοι μσὶν ΤΩ ἢ 

λικῦ 4 δὐθείοις "ΝΥ δινδί, εἰς οὐ { δ-πῇ "ἡ οὐὐ ο ΤΌλικον 

5.» (δὶ ΝΥ δινϑολ δὐἰθείασ: 7: Ἔδι μετοσλαομὸς εμετοΐϑεσίς 

"οἷ μεετουφφιμαυτηομος λέξεωσ εἰσ’ ἐσέρον συγγεν δα τιλι κό(δ: 

" Μθὺς δφχρήσετον (γένετο δὸ ηοιδησος μετα πλοιημο " ἐν 

ὀνομασέν οὗον ὙΜ υὐἱσμκήνμ μος ΤΗΝ ἢ σὴ σνῶν μικοινῶς μδὲ δυο “Τῶ 

ἢ ηὃ τελικον: γριντρκῶσ δὲ δερὰ τ Τ ; ὙΨΊ μετοίταλασίν' κὐδὲ 
ὁ μίοιον μοῖρ ἐπὶ “70) οὐ λκῇ: "ηὃ δὲ λέων εἰ λκι ; τεπο]ϑωσ, δυο 72 1 

λραφεμ μετουτύπηλοσρορνκοανότερον δὲ τούτων ηὃ τῇ κλοιδὲ 

“ποῦ ̓Αἰλίανῷ ἐντῷ “στοῦ ̓ ζώων ἰσυ οτος: γένεται ἢ ηὸ τοιὅ - 

Το ποῦϑυς δι ἐν φη μασέν,οἷ ον ηὸ πσεθ πον ἐην ἐκ. Το σεθί ποὺ 

70. ΜΙ μετοπλαάθῃ, οι τελικου ὑ δολαδὰ εἰς τελικον. ὡς Δ ἃ 

τὸ Τὸ γνοῖ Τ με τὸ τνοί ἔων: (Δ οὐ πὸ “τ ἐσειμι οὐ εἰδιεί(ωυ. "ὦ τὸ κυ 

γόσέρον ἐκ ον ἐκ τί φαύ γοίμι "γὰ ἐκπσεφινγϑέην: ς 7.) συῷο 

κλέ: πολιν ζ' ΠΥ ΥΝ σ' νοὶ "ὁ μέ οίον τύπτοι μέ: δι ὃ ἥν. 

οἷ ον πυφτεΐην ὅμοιον δέ ἴ παρίϑε (Δι κλύε. “πυτεσῖν κου: 

δι οὐ ηὃ Ἢ μετουσλαυϑὲν εἰσ ὑτέρον πρός τοῦ τιον τολικοίβ, 

ο λίκϑ γέχϑνιν, οι ἀξ (σε ᾳ, Το! σ’ ππνέλομοῖ ς: ὁμοίῳ δώτιν! “ρὸ 

πῷ ὦ ἡ ἄνωξι εἶν τὸ Ῥω κέλινεμένωλ, γέγονεν. (φῶ μειζώεν. 

μοῖρ δοΐμμ, δοίην. ἷς ἀφ, “γε “π92: Δ ρή1) ἡ ταχϑοσ ὃ μοιον Ὁ ἐν ἐ- 

"πφς ἡμιασϑ' ως οτί ηὸ δ χα δέχ φα μδῳ τρίχὴ πρίχο δι τοὶ 
ἐξητ: ̓  γὸ σοι κα, σοί. δι ὧν »ύγς Ὁ τολικῶσ εἔγονεν ἐγεξ δ 
λα: πελικὸν γ᾽ ὁ ἐπιῤῥημοίτων, ὥασες (Δ γὺ ἡ: οἵἴντω δι ηὃ ον» 

δέον ζει κυκοίρτο ἀντὶ λί ὧν μεΐλα εἶ το σφο ραν τξόρα εἐντε , 
πρα ἱηοριλεπερκῶτ. δ τοῦ αν Τὸ 72 αν }1α4σ. 

λει, τοὶ εἰς ππίφησὶ ἐρακλίδαηρα ρύγον' αὐἰολες εἰς δύο οἵ 

μεταυ τ ϑύσσλ δ "ἢ “πίπτω, “σέοστοιυ “πρὸ θόσω! ἐκ τῷ ὑπ ἐν 

γγῦ δήω, αὐξχὶ ἐκ 72) καηθἄϊλνω καβιίνω Φασὶ οἱ οὐ ολέϊσ' 

ὅμονὸ ἃ οἷς ξυθεῖσί' δι) ἐν! ἴτω ϑνίρσω" μοὶ ηὸ βλέπω: ἀδῇ φησὶ 



; χτι6} 

βλέίπτω, βλίοω: ὅϑεν λλίαγω ἡσῶσ' ὃ οὺ λίοσσω κ᾽ λέστω, ἠΐοιω 

ἐποθυμὼ γε[οΐ ἐπιθυμεῖ γέπως ἕο ὁλιοσῦ μὴ πεθάτιν Ὁ". 
Ὁ τέοι σίν ὄμηρθ᾽ εἰμ ὁγ|σί κῦ σὸς υἱσέρταιν ἐυαλιξ4' ἐδὸ 
χναῖν μι νύθ4 ὧν τὶ ἡ ( οἱ ἑςτσί τισύλλαρὶ δπὴ 75) ὁ 5 ἔχ ηὃν Ῥ 

ΤῊΝ υὸ δὲ ὁ τέοισίν, οὐκξ 2" 

ι ὀπύΐω, οἱ τὸ “γῇ ὃ ρω ηὃ δεγείρω ὑρυω:δριώω. Ν πλεοναημῷ 17 

Υ ̓ ιὐῬιώω τὸ ἐσιασέν σὴ καὶ τἶδο ρμῶ. Ἄ δυεγέρω αἷσ᾿ πὸ ὠπρυνε 
δ γέροντα παρισοί μϑῳ Ὁ ὑπέεσι, (δῇ μιουόγᾳ νὴ ηὃ κάτα σι ὀυκζω: 

ὡρκὸ αὐτοῦ ἐμοὶ πομπσαν οδύνντε., 

ὧτ, »»δλάκις ἄλλαι μέρν λόγων οὖν Τὸ οἱ )Χ ὕλάμβαίνοντον ᾧυσί 

ἦρακαι δὰς δ μὲ προτ αὔγνλασυπένφαν. οἷον ἰπένίμφαι το 

εἰν ὀνομάτων ὡς ψτῷ περίἐσε μϑῳ τ ἢ βυλψ: “περὶ δᾷςε μα 

“κῷν θυ σερίεε ὃ δ ὑπορέχιτε κρὰ ΟΝ μα λα μβέ 

γον σὲ κἡ μέτο αὶ ἀντὶ ὀνο μοί των "ὧν ὅτε τίω τῶ δεν’ φα 

,"δ φωμλμίω ἀντι 7Τὸ γυγοόκα “δνοσον ὀλομδῴνν, τίω ὀλεθρί 

Ρ ωἍ "ἡ ονδ ματος ἀντ ἐπεῤῥμμο των ὡσ ηὗ πλατὺ χρήνάν, οὖν τ 

7.) πλατεωρ, νὴ ὠκυ ̓ρασήζῳν ἀντι τῷ Τρηλέ ἡ Δ αντωνυμίο ὃ ἢ 

ἐντὶ ἐλ ῥθημεύτων ὡς αὐ, ἀντὶ “τῷ οἰλλα χϑτα τοῦτ δ07) 
422) ἔτωσ: ᾶ (ϑδοημθ’ λοῤτ! προϑέσεωσ λοι μραΐνζ. οἵ οιον  δξ 

οἷν Τί  Φὶ ἢ ἐντῷ 5 παυϑωδεὶ ἤσθυὶ εἰσ παυϑώ. δι εἐγορύρμοι. (Δφυ 

γρέδι." "νὴ οἱ ἰκα δὲ ἐν 72 “τῶ εἰσ' οὐ το ρέῖν,θ εἰς φυγήν. (ὦ εἰσ οἱ ἑκοίϑ: 

ξς ) 6 ἀντιεροφε ὅν προϑέσιν δὴ ρεῖν τοτὲ λαμιβανορμθῴην ον 
πὶ σερυ δέοι! ὡς 674 “ἧς ὄτσα, δε ἐκ δ᾽ δὲ ποίᾳ γϑυύσυται' Τὸ 

τίον ἐμεκα μύτων' κεπῶν ὃ ὁ ὁμῦϑος κοινός σε Ῥῴνγ- 

ων ἐκ ποεροωνέσεως, ἀντὶ  σιυδέημα ἴων ΚΟ, “τίῳ ἐκπρόϑι- 

σὲν Ἰλαρεν. ὁ ταῦ το μϑῳ ὅτωσ. ἰςέον λδτι ὡς ἐν τῷ Ῥιόφδε: 

"οσύςδε͵ Τηλικόςδο ὅϑς, “δᾳ (Δ οἷσ ὁ μοΐοιτοῦ χω ἡ ἐν τῷ' λέ 

μόνδε, συθο δε. Φυτεέδονο καδε εἰἸδόςδε, κοὰ "οἱ! σ᾽ γοδηοις δω 

ναι ηὸν ἐπσέκτοσέν μϑῳ εἰν οι τίῳ δὲ συλλαβῶν, λαμιβάνιϑ" δᾶ 

ξοϑεν πρόϑεσίν, χοίθαν συν πόξεωσ «(ὁ τί Λοὺς ὁποῖον τι γίρεσ 
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7 ἢ ἐντῷ,κεδὲ καίνφν,ἤγον! εἰ εἰς γὐδε ηὗ χυθίον. "δέν γα! τῇδε 

ὑὕβην « ἐν ταῦτ ΤΗ " ὁδιῷ τυλόν, ) τῇ κώμῳ. δ σὲ ἐπέκτασιᾳς 

ποιεῖ δ μονον ηὐ ὗ ἐνχῷ “ποσὶ, χων κρὸ ἐν του {1 πὸρ 7ι- 

Χνικὸν Γτωρμον. "δόψι Δεν ῶ ὀγμμαθή, κρὰ γι μϑῳ ἐφεσί,δι 

ναι ρ ἐντὶ τῷ νιν. ἀλλα ἜΣ τ ἢ ἐντῷ ὁπ, τίν εντὶ 72 
" βαιρυτονών," και πρέτιναιν 7Τε [ὀξυηόνορι, (Δέσερι ἀντε τῶ ἐ 

πευδα ἔτι δὲ ον ἡ ϑᾶ συλαβὲ, ἐντῷ Ὁ δ᾽ ὅλες “ )ἐφεῶα καὶ τοις δα 
μοΐοι δ’ ὁμοίων δὲ κοὺ τὸ δὴ μέτοῦ τῶν Ἴ, οἰον ὁδὲινὴ νιωυσ. οαἰνγὲ 

"7γ) "Ὁ: ὠ ἐνθοιδύ: τοὶ “ἀλείω: ὃ μέλλον "δὲ συλλοβε. δᾶλον δ - 

5,ν, ο τῇ τοι τη ἐς ἢ ἐπεκτούσε λα ρ μαίλισοι ἡ γριησέτὺς δὰ- Ὁ 

λοι δ ηὃ ἄρυδε, ἐν ρλινδῳ: γϑι Ἴδε; οὕτω 3 ὴ νὐκλισίηνσι: 

ὄπ ὥασες ̓  ἡ ὑσὶ πρόϑεσίς ἤν τὰ μόνε οὖτα καϑ' κὐ τὴν τίϑέ 

χοῦ! οἷν Τὸ ῥήμας μϑὺπερῖν. οἷ ον ὅτι ἐπιδέθ᾽, αντὶ ηοὐ ὑκ. 

ἐπαεοἠσοιφόβος: υὁσονύτως δι ἡ μεπὸὶ 700 ̓ϑεσίς ΩΣ ἡγοῦ ἀνάβει 

βσείσοι, λέγετον αν) με τεσν, ὡς κρὸ δὐ ομ"πεδὰ διλοῖ . οὕχω 

μοἷ ηὸ πέρα, ἊΝ ἣο δὲ πὸ οὖν ἐμέκοῦ λάμιβανύτοοι ἐν μευτυσ' 

Ὅν" ποίρι 57, κοῦ ἀντί “σλυθιω τροδιοίον παρ μοιγε “, ἀλλοιὸ 

μοίωι “οἷς έν, οπέρτξεν κα 5 ἐν πρόϑεσι μαετο ἐπσεκτοίσεως "ὦ 

αὐτὶ δ». ποτὶ μδῳ εἰν τὸ ου ἵὶ ἔνε σν ὀγϑυὼ ὑπούρ χά νοεῖτο: 

γρτὶ δὲ ἀντὶ »υ ἐνφσὶν: ὦ εἰς ηὸ ἐπε; οὐ χοί ἐνέ ἐΦρίναν ῬμανΝ 

ὃ χθιμα, δ᾽ “σαι λαίοὶ ἀντ σίν κα Ἀοῦ είν: "λίγον τες σα 

1! ἐκστιυϑέχου «΄“σλοῦν ν γέγονεν, ἐγοίω μετοτυτσώϑα οἰ σίιυ 

ϑύγου λέξεων ἐσ ὑπτλενικρὺ καινὸν ἐσὲγι(ἂν αὐ Προ ϑε σεῖς ο(ὗ- 

7009 ὑπ ρα τ θύμα ἢ σ΄ λεί“πὸν ηος. λα μιβανέτο οὖν τον γηοαῇ 

ὄν “σθλλοι ἐσ.) " π' Τὶ ὑπο οι ΤΙδ ΩΝ ὀνμούπων ἐλλί λφπτου ῶ- 

πῶσα ἐκένο ὃ καόνο πολ, (εἐν μ αἰνα προϑεσίς ἀναβιξα ϑίνγε 

ζγόνν, λαιμβαίνηϊ οντι κ ῥηματ 7 ἀνα Ή97' ὠρηδαίμρεγα δέ σρτ' . 

ἔτσι 3 κααν "(Δέαν ἡ ἡ ἀν γὲ πρόϑεσ' οὐὐ 7ὰ καϑύουυτϑ »»ἱ» (Δ ὦ βημα 

ηὁ οἱ ντισαν ἡ γόιω αἰντικρυ γήνεϑα: ̓ὠασερ νὴ να ον πων. ἐγ 
δὲ Δύνομα κὸ εὐντί( θ᾽. 0ϑιν νὴ ὁ ἐνανΙ )ὸ ψαμγτιῳ βίμα, 
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ὅτω δ νὴ ἐκ π΄ σερὶ ᾿προϑέσεω ὁ σπῤίμδα ἵευ ρίωσ φαμέτοι 

γβοόμϑρον. "ἡ ἐκ τῆσ οὐ μι, δ ἐὔμφι Θ᾽, "δὰ της υ τὸ. ὕπιοσ σις 

προικὸς πσθεῷ καλϑνηκῦσ οὐ μὴν ἀναυτιὀφήτως. κοὺ ἐκ τὴσ οἰνὼ 

ὁ ἄνιος. ἐκάνον 3} ἐκ Φὰ οἰνίας πῆρ λκι καιτού τίνος. σπμεινν τῶι 

δὲ οἱ πολαροι 6:77 ὡασές προϑέσεις τινὲσ ἀντὶ ἐνμεύτων λ4- 
ἤρ γ τῶν λαμ αγοῦν ὅ Τῷ κοί τοῦ Τὴν α, αἐν του πόδοσιι (ες ῥήματοῦ 

δεομδρα προϑέσεων. ἐκφωντν) μϑῳ χα ἰκένων. ἐρμην δ οὐ Τοζε 

ὃ σιὼ ἐκείνοις: οὖσ ηὸ ἐμ φθίηνδε. “δῦ Τῇ “2 ἐπειμι εἰς τὴν 4Φ9έ 

ΓΑ ΑΝ Ἰϑημέμ ἐρέθι ζε: ιοὐν τὶ 705) ἀ΄σι91. ὁ σὲ αἰναπολιν,λέξασ με 

πιὸ προϑέσεων ὅ σοί: “περι οσοὺν ἐχύ σὲν αὐ τοὺς οὖ κὐ ἐπαδυνόθεν 

τοδί τερα φανησόμϑῳ οἱ ταῦ λλαχοῦ: 

ὄτιχας συγκέκο περ υϑὺ ἐ «Ὁ 72) δμοι δι χα. γιλῖ τοί, σὲ, δυοὶ 

, ηὃ σα γο κδμν τ' ὡσ κὸ τὸ ὀτρύγω, " ὀγρδὺς (ἃ ὑἥοι νοὶ 

πὸ ὁμοία: 5 τε σιυἐκ 4 ηὸ μι ὡ τῷ ὁ μοι δ δι ᾳσ' 5 Τί δυοι υΝ 

γόνοι, ἐσέρον ἐδασείύετο. ιηὁ δὲ οἰ ἐτεας δαλοι μϑῳ υὸ δ μοίτιασι 

ΠΕ ὁμοχρόνας' 'συυθεκόσση δὲ ὁ μοίως (Δ αὐ ηὃ ΜσῸ ὀφειλον εἰν 7 

δε τέο τ μρκύγθη πλεον κομμῷ “τῷ Ἷ δυο μὐ ΡΣ ὕχηβῆαι: “μιρὰ ὁ 

ϑὺς ἐψιλώϑη κανονινδὴ δν οιὐ γὸ' αὐ τοιῦϑο ὃ ) σή μείωσνι εἰ ὧμν- 

οι) ὥδὰ οἷς ὕσέρον οαἤ κοι σ' θυλνιὰ σευ ϑε ἐκ ον {91 εἰ εἰς ἐς 

Ατον'θι δυε,, “Το δ οἰμλινόμϑρον. οἷς δωλὲ σὲ δκ οὐ Ῥιαίκὀγτι- 

δες ασορ δαὶ. οὐ λλ᾽ ὃ Ῥριατῆσ ἥσσους οἰε τσὶ δ λιυνοΐμδι εἰπεῖν 

οἴετοεσ' Ἀέγα, δος “τῶ ἢ πέμτως γκάφων τὸ οἰ της ἐπ "ὃ ἿΝ 

υνον. Δδα “Το τος κλή " ἠωνινζν οἱ οἰἐ τῇ δ' ἡ αἰοληὶ πο λον οἱζ 

χερα» τι καπένο σή μεὶ ὠσοίε, ἃ 1 εἰ δι οὐ μεθ᾿ ἡ μηῤ᾿ χοὶ εἰς ἧς δ 

νό ματοῦ τοὶ ἀπὸ 7 το υσ ὀξυνυ σέ, δι τὴν οὐὐ τῆν (ει λέσιν ω ηὸν 

οὐ νὸν ἊΝ τηρῖσιν {τι οἱ ρσανικῷ » γυᾳ τεθηλυκῷ, οἷον ὁ ἐνδὰ 
71 δεϊέοτ,ἄτω κατανεν ἡῤαλόρ ῥητή ον 0, ὑτίος ὠφῴλ εἰν 7 

Ἀσὰ ηὸ πλὸ οἰετέασ, οἰ λλ᾽ ὁπομντῆς ὀαριϊᾳ “οὶ εἰορ πως 

δον καὶ ἐκ τοῦ ἐξισέώδιμντον. δὺο μοὼ γὸ οἰἑτεα.σ' ἔνα έηρο 

πα ροξυ πύνωσ ἐμ φερφ. ἐξηκολούθησε Ὁ κατοὶ σοὺς πρὸ 

λας ηὃ οἱ ὉΤΗ͂σ, τῷ οὐνέτες: "γθι μέτης" νὴ τυῖς πτοιούοις: ἐν δὲς 



- 

μονον γὸ δἰετὴς σεσπμείωτοι"οἱ δ αὐτὶ Φιὲδι: κι ὅτι ι ὁμηρικὸν 

κὰ ποδῶ! κησ βαρυ τόνως. οὐ μϑιύηοι πρὸ ὀλίγου ἐοθύν τοι ρα μ 

μια 7: κοι ἀσσπλείέως κατοικ ρίνουσί "ὦ οἰετιάς ὡσ' παραλὸς 

γῶς προ πο ροξυνόμϑρομ λέγοντες {τι τοὶ εἰς ὃς δ ̓δέτερα δισυλ 

ἀνθ ΠΕΣ ἐπιϑύτικα σειύϑεετοῦ εἰς ἧς Ἀκγοντο, ἐν ὀξείᾳ 

τοΐσε! ἐχουσιν ουὐ τοὶ λον, δὐγινμενκλίοσ: δἰκλεῆτιϑολος Ν᾽ ϑαλητ᾽ 

ἐχοίωῦ ὃν Φασὶ κοὐ πτίρα ηὃ ἴος τοῦ ηὸ γέγειϑοα ἀναγερώ σεν 
σι δὲ (Δ ηὸ ἐξέ χιω, διμήτην πο ροξυπόνωσ ἐξιτίαι. εἷσ δἰσιμέα- 

αὐλτοσ ηὸ δδνυσίος, ἐν ᾧ στυεϑέστο κεξικῷ, φυσί. “δ ύτας “σίν 

τίτες: Δ “πποὸν τοῦ τοῦ ὅμοια βωρυλουσίν α οΠιίεοΣ ᾿ προφέρομτες 

τῷΊὟ τύνῳ ὡς δ γέλης: ἐρωδιηονὸς ὃ σοι τσ οἰσσηλεγέως ὡς ξρε 

ϑα)καταικρίνουσι σιρυδιουγνωμονῶμ: λίγφ 072 οἱ ἰμϑῳ ηὸ δγε7ης 

ὀξνηόγως προηνέγκαινττοιοἱ δὲ ἀααρυηονωσ' 0 ̓ Αϑ σοι λοὸ 259 οἱ 

“πυί ΤΕΊ 1 ὀξνγνοσ λέγφν.ς ἐπε; “πᾶν εἰσ ὃς οὐδετερον. δι σύλλει 

ον τ τὴν τὸ ατύλθυ ον μέμε λέτῃ δρα τῶ ξ εἶνοῦ ἐν τ 

καὰὸν σύυντεθμ. "εἰσ ὡς μήτ Ἢ ὀξύγε τοῦ: οἱ ἂν δεν; μἰεϑενὴσ: ΝΣ 

“πολυκελὴῆσιὕτως ἦν Δ ἐτ οἰετης μοὺ γχὶς ὅ μιοι δκ.5 1} δυο ρα, 

πο εὐ λα οἱ εὐ ἥκοι τῦνα τὴν οἰνεῖ Λοκὸν σίουύθάων τρνοῦ σὶ. δῷ -- 

λον "οἷ ἐκ 5) “ρ΄ ποίδον ὃ ἃ κοινῶς Ῥοτσούρον λέ! Ν ἐκ 72 ἐχοι 

μον μισὸ ἐρα κὰν ὡς :Κ 725) ὁμοιο6: ηὃ δ κοινὸν δ μοῦ ον προπεθιασῶ 

σί οἱ δου γοι » βδέλυροσ λέγουσί κὺ πόγῃρ» "οὶ μόχβθηρ’ 

ἔξω ἄνειλο γίαι σ᾽ πανὶ ὴ εἰς ρῦσ λὴγ πῆρ νυ μον ὔφελε μια σ- 

μδρον "οἷς ἡἈεσίν. ὀξύγονόν [δ καϑῆ ρώδγαιμον. 'δγο φησί εἰ κρὰ 

μολθις ὃ Ἴτῦνηθ βαρυπύγωσ ἐπὶ ἐπσιπόνων δι ὑπσομενε τ ζν 

"αοννξ λιλιμολθηϑ “ἐπ πἘ Χ ον Φαύ λωρ. «σ᾽ λλοὶ Ῥύτο οὐΐι 

ὦ εἰ δ πύν(ν ῶ μόλβθθν τοί πρωγότυ πο, ὐλόδη πομυρὺς μοὺ μὸ 
θυ χρῷ »υφισ Ὁ καὶν διαφόρων ἐχϑὴ σμμιακσίῶμ: ἤγάν οἱ 

γε Ἄν 75 τῷ βκαιμαῖοσ, καματηρόε: ἰδ λιαϑοσ' ὁλι (α9η ρὸς, βλαιεν 

βλαβερθε: χροίτοσ' ἱιρατερὸς κρὼ "ὸ ὃ (δὲ κρὰ λαβὲ ἀντὶ σοῖσι 
λαβι,κατοὸὶ ὁ σιρυεκ ορομὴν ζω εἰσὶ ἀλθειαὺ ρί, 
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" ὅτῳ ἐοσον ὅτῳ εέγομεν ἐών κῃ ἐπενθέσέ; σὺ τ ὁμοίωσ τῷ 

ἊΝ 

ὁ τίοι ἀν 

ὅτων, λυ ἐχί ππλεονασμοῦν τὸ 7} κοι μὸν βοάν" Τὴ "ΤΩ ὠνχ-- 

νων Ῥίον Σ ηὗ ὁ χίοι δὶ Υ Ω ὁτίω. 

να πωρα πὸ αὔω πὸ φωνοῦ αὖ σοὶ Ῥοπῇ τῷ εξ εἰσ ο ἣ 
οὐρι ς") πὶ φωνίσ' εν τελιπειίκησ' αὐαθήσεορσεὶ ἡ πρὶ ρα ηὃ οὐ ῶ 

ο(ὖ οἱ αἷς τεύχων, τεύχοσ, Δ ὑπερϑέσει ΤῊ χρα μεμα τῶ (, οὗασ: 
κλίνετοορ οὔκος ὡσ δέρα ποσὶ δὲ ού γον μα τοὶ οἰππορολη 

γον Ὁ δαφυοὺ κρασει, υὖφ' ἃ κεύτο ὁ δωριξί, ςτὸ δὲ ἀμέφξες, 
μεό]ιν χες πωραΘεῦ κρίτῳ' οὕτως ως πωρὰ ηὗ οὐδνεσ' γένεται 

φσοσομοὶ πθε ραν, ηὸ γῆρας, γῆ ρος’ μῶν πῶ; οοὲ ηὃ κῶας, κῶος: οὐ - 

τῶν ἡ) δὰ αῆδ ὁ οσ' δος Εὐ ΤΟξ “ποῖ λιν οὖσι τὄνοὶ ηὸ εἶ δὸς Δφδες' ̓νοῦ 

τέλος, τε Ἄησ' Δ θα γὸ γος, ὑυγροάσιετως δτός οὐ ηδ ὡσ δος 

γήντ ἀμφώις ὐπὸ Ὁ Ὁ εἰσ ο“ς οὐ ̓ γί ν() στιυ ϑετούτοέ λοι οἱ 
τὸ ἢ εἰσ' ὃς πέπονϑε νυνὶ δὲ οὖσ ἀκλι τόν ζξν ως λέγφ ὁ δεῖν, 

οὐδὲν "Ἢ ἐδοτερον εἰσ' δι λύγᾳ ἐμὰ μιόγον γὰ οὐστοϑεν εἷς μοτ' 
νη ρυςἀμινεν ἀκ λιτον: ῴασερ κοὼ ηὸ δυμάσ ἀκλιτόν ξεν, οὐ- 

δὲν ὙῈΡ οὐδέτερον εἰς αδ' λήγῳν δὺ ρί σίκετρῦ, ἔχον ἥρο 75) οὗ 

ζω μ᾽. νὴ ως μη ἔχορ ἢ μι μήσοιαϑς. τ μάνεν ἄκλιγον: 

Ουσινόσωρα τοῦ ὁ οὐδεμίας φ ον τόδοσ ἀξιαιὡς κιὼ ὁσῶ ρά, τοὶ 
κιωος Φροντίδος ἄξιαι φὲν μοὺ καάτοῦ στυϑεσιν εἰ κοὺ ασεινία, 
ἤ "το οὐ ΤῊ σερυύϑεσίσ ἐκ ᾧἔι οὔ οἰπσοφἀσεωσ δὴ Φ ἐνὸν ““ 

ΠΥΤΣΝ τῷ ὥρα ὑφροντής, αἱ ξένου δὲ οὐὺ το στιυϑέσεις πθιη- 

ΡΝ Ἰολμι μιυτοομρὴ ΥΣ οὐκ ἃ χει ΤῈ ἐτόρον μέμήσοιαϑο. χῦ ν 

ἐκκεδοικοί οδο ον κοὺ ὁ υϑ ἐραδγεινον ὅχως σερὶ τῷ οὐδεμόσω 

ρα ἑτέροι δὲ ἐΐς Τὴ σ' οὔ οὐποφσυως, τῶ δὲ συ ϑέσμι ᾧὶ φὗος 

ϑϑοιϊεῖςος τῷ ρα ποῦτο Φασὶ συγκόιῶϑ- 
Ουϑωρ οἐρδρισ ηὸ λέποὶ ριώτερονυκὼ κα ριπήλιομ κὸν κοῤλλισο(α 

τίς γῆς οἱ μα εἶπ χϑϑθὼ ὀφίρων θυ γλὼ νέ) "πσλοοναημῷ 
τῆς οὐ "ἡ πῶραιη ὺ ϑυ Μιζζω γένετο! δῷ δι πλεονκαμῷ ἯΙ φοῦ, . 



οὔϑαρ σημιοιόνᾳ θα γὸν ν μαζῶν. 

ὦυκ οὐρέ τοῦ, τοῦ κακοὶ ἐρίϑένοι ον οὔτε εἰρερύ τοῦ χοὶ κακὸδὶ οὐκ α΄" 

φιτῆς μετ κα μβοῖνᾳ, ιηδὲ Ἄθυσί ἱρὰ σσυζυγίασ ἐρετῷ εἰρί 

14 “οἱ ρετῶσί δὲ καοὶ ἐκ δὲ ἡούηου εἰρετῷ ϑν ὠρετοίνω . αἷσ' 

τώ. δραίνω. κιπτώ νλιπαποόμω: 
ὀυκέα συφέλλυτοίε ηὸ ἃ μοὶ τκο φιωἐτοε' οἷ ον Ῥεν μοῦκ ἔᾳ πὸ Ἃ 

λοὶσ' αἰθήνη "ηὃ μἂν Υ̓Υ ἐντελὲς 7) ἐγεσὼ χύσ εν ἐῷ ἐᾷσ' ἐξ 

μυετοὶ “Τῶν (ἃ μεταβολὴ γη᾽νε τοῦ οῦ “τόν ζω ὁ ἐκσιξουίμεϑα. 

ὡς ιν! ἔθος τῷ ἥγοι "τῇ χοῦ ἐπ μοετοῦ Φὶ δ »πόρας συξυγίωσ ἢ 

περιασωμϑμωμ “κι αὐτοὶ γὸ δώτερον κοὐ “ΡῸΝ πρὸ στον ΠΟΛ 

λαΐκις δυκλύάν εἰσ' διύν κα «ὧν κυ μὰ πρῶτον, σιῤθεσοι λιν 

μονὴ δὲ δεύτερον ἐκτετομδῥον. μρὼ σι ἍΠτ ; γραφό- 
μένον, ΟΓΟΝ εἦ χόροιας οἵ ος καζλϑρ" κοὐ ἐπὶ πὐηρίτου, ἰφανοΐο 

σκίεέφν, “Τ᾿ ἰκπεραᾷ, καὶ πολιν οὐκ ἐρέκ' δύνατο [κα το ἀπὸ 

κρητῆν, ̓ συτκοσσὴν ἐαγεγογέναν οἰον τρϑν μοῦκια ποι λλαὺς αι, 

Θήνη,σ9ῈΝ καὶ συφέλλιταιη οὗ "σὰ μα ρυμετο, οὐκε ηϑές 

δὲ κοὺ ̓ϑεφώταῳ οἰππτοκ ἥϊεαϑο. ποὺ εἴ γλοισ λθόνοισ ὡς ἐλει ἢ 

7 το κατὰ ὁ και πατε ρὸν εἰδέτισ ἐπεξωτωῶν ὁ ὁ μοι τητος εἰππὸ Ὁ εἰσ' 
ω πτθιασω μένων ̓  ̓βαρν νων, οὐππυκο σὴν 71 ἐῬῤΡυηγο- 

σώσσου ἐχιϑ ρήσει, δὲ τ᾽ σὲ Ἢ 9 “σπιραδέξογος ἑουυ γὸν λήσενσε 

π᾿ ἮΣ 'ποίθοισ' κρὴ λοι μιθεάνο μον». 

ὦυκ ἔχαϑον οὐκ ἐχώρασοῳ οἱ ρναὺ ̓ γὺ χα γωρῶ, 69ΊΝ μρὸ χώρα, 

καὶ χυρίομ: “πἄνετοη χάζω πρροίγω γον, ωὡσ σφε, σφάξω... χί- 

ζω κλῶ, κλαζω, κρω, κραφω: ῥῶ βάζω ὅθ οὐ καὶ τ ὀδυοείᾳ 

ηδ' βαέσοι τιδ' ὑσῶ ρι "κα γὸ ὁ ἐρφοί δοι προρῃῖ χοι. “βρῳ, βραάζωούτωι 

ΤΥ οὐ ὀνκ ἐχιδερὴ ν ; κέχαϑενεἰ μὲν ΥΣ κέλαδι μέσος 7; τας 

ρακείμέμος οἰπὸ δ Ἴον χίζω λάσωνκέ ἐχακαυκέ [χευδοι ἢ εἰππὸ 1 
γασὰ περιασώ μενον χα δ σω- κεχδηκα. κέχαδο ὡς " ἔφως ς 

εἶ. πϑίζω, “σἸτο (Δ πεσὰ. μύφω, μυδώ. ὅτωσ χιζωχασῶ, ῶ 
ἔχασι δυτερος ἐἐδρισον: 



Ἢ 

ὀνλαμὸς Ω ληϑυσ δε εὐνοῶν ἡτοίξις ταρὸραη ηὗ ὅμου εἰλέ 

ϑαρφ ὅθεν μοὼ τοῖσ Ῥίχις ἐλος Φασί(: ἰσέον δὲ ὁπ οὐλιαιμός 

ὕξεπόξις σωρεςηκύήα ἐκ κα ὰὺ δρώμ: Φαλατξ δὲ οἰπὸ ο᾽κὶ 

εἐν ροῦν: πύργο οὐ πο ΜΉ τούξις οὐὐ τὴ τυβαγωνοφσῶὼ ἡ: 

κνου μϑμη: "ἢ δὲ οἦξ ἐκ φ' “γένυν δὲ οἱ ̓ φάκαγμα παρα χιί 

Φα καγγι ας φασὶν οἱ ππὰ λαμοι οο τωσ δὲ πτὸ ἐἐκείγοι σ ἐκα 

Λοῦνηο πὸ ξύλα, ὁϑέν αἱ Ἑῥατιώτικαὶ φάλα πε ὐπε; ξύ͵ Λοισ' 
οἱ “ποζλω ποὺ ἐοσπολοις (Δ κοριὺ σα ἐμοοΡῈ: δε (Δ αὶ ἡμεσ τοὶ 

ἐκξύλωμ οἱ ̓ κοσδο μι μιαιτοῦ Φαλοιγγειό καλῇ μδρ μ"ὺ μηπτοτ 
σι δεοὶ τοῦτο (ὦ το ἂν γοῖς δυκοιτ οἴκων τιλν εγόνντα εἐρά 
Δία Φακείτ κκαλῦμϑῳ. αὐῤιποτέλισ ὃ οι ἐπὶ δοικατύλοι ᾿ Ἰὴὲμ 

αν χέϑησίν,ἃ οὐ μϑρ καμή]ικονφεσίκονδνλθ᾽ ηὰ σὲ εἶκα 

μετὸν. κόγδω Λοσ: 

Ονλομδῥον μῆνιν σμμαίνᾳ τὴν ὀλεθρίαν. ὄϊτῦ μυρ χα ατϑ᾿ ἰξ ἐλ 

μϑῥοι εἰπὸ 1 ἦλθ" ὀλίθρῖ ’ ἐνῶ οὐλω ὄλήσω. "ΜΕΟ ΧΗ δὲ εἶπιν 

ὸῤ τὶ ὀνὸ μαπὶ 'συαε δι ὐσίοδο; ἐλαρωὴν χρῆσίν ἤλιμδέ, "᾿ Γ, 

γίαν εἰπῶν.ἃ ὠτὸ τῷ ὁ λίω ὁ λῶ ηὸ λέσω κὶ πτοιϑινΤικ μεπολὴ 

το θηλυκὴ ὀλομϑμε, Ἂ ὑποριειςπαμῷ τον εἐλερϑρε) Ἶ αἰπὺ 

Τὴ ὕλλω κα ἐἰπσολύω. δι “Θλιοναημῷ χρῇ ῦ. ς ὅ.; μιεηολθὶ δύ τί 

ἐπηϑέτικξ ὀνο μιροτ, υτῶ ὁ λοηνοὖς δι βυγαντέον ὅὲὴν δ  ρέὲν ὄγο 

τα δῤ τὶ με χίσιοῖ οὕ »ψα μμιωκν νῶν ῤ τὶ ηου 7 κυαινιζεσ» 

Ουμὸσ δΉ μείω σοι ὅτ αἰπτδλώνιος Φισὶ ὃ ΟΨ κ τε πυϑύμαισι τῳ 

᾿δεσείαμ ἐπικρατεῖν, ὁ ἐμοριοὐ μὸς ἃ ἔποιϑεν, ἀπαϑον: μοὶ γῇ 
φΦησὲ "ὁ ὡ-πόλοσ' σὰ στωυό κϑμν κὸ ψι λέμϑρον σευσα λη,λισπτοιό. 

οὀωυαείκα στ δεσμὸς αὐ Το λογεκὸς λέ μαηος οἱ λει δὲ νν! - 

αν στύϑοντον ἀντὶ οὔ 5 τινί’ ἐνεκά πρύγου χριν,κὸ δὲ ἡϑιως 

κα Ἃ συυύδεαμος.ς οὐν τού το δὺ ΤΙ ΚΟ φ' 

Ουρανοϑέ ἤν ὁ πιξόνμα γοπεκον. ηὃ νδημικ ρόνυτοὶ εἰσ θ᾽ ἐσιῤῥῃ 

μμουτο τὴν ν ποῦ ρα λήγουσοιν 90 λυσὶ ἐν λασειν ἢ δα Τὸ δϑι6(5: 

οἷ ον ἐλεῦθέν ἰλιόϑη, ὅ9εν οϑή,υὐτρϑεν, οὐὐχῦϑέ, νοὶ συγκοῦσμι 



οὐὐθι»ὗ τωσιοὺ οὐρανόθεψον ρανῦϑ1. δ ὅτ τοὶ εἶς θεν ἐσυῤῥιμια- 

συ πστι ραυγώγν τὴν ἢ πρωγπύπῶμ φυλαῆουσι)ραφην Ὁ,ον 
ἠώς: ἡοὰ ΤΌ Οἱ πα ραιγερτν, ἠωθεν""ὴ Κωϑθινέωσ ἔωθεα- 

ὥρμων Ἢ φυλακῶν ἐκ Του  οὖρθ᾽ ἡφυλαβ. οὐ ράσ οὐρηος" 

Ουσε ζοιεν. “αὴ ἐγκλινόμδῳ οὦ ἀἰνπτώνυ μειο δαφερουσί Ῥορ- 

τονεμϑῥωβ,, 7 αἱ ἡ μϑῳ ὀρθοτονῦ μδῳ αι δγαφθλης ἀχῦσιν ἐπ 

“ΤΟΥ πρισώπον. οἱ ον ἐμμοι ; ἔσδούςε κοὰ οὐκ λῳἐ ἐμ ἦκουσεις, 

μαι ἐκ οἴ λλδ-αὐ δὲ ἐγκλινό κδὰν ον ἀπὸ λυτὸ προσώ πὰ δ λον 

σίν' "ὠς σεομῦν φαμαμ" 

υσία. ὡσ ποῦ ρα. Ὁ γέρω γερούσιον κρὰ περουσία: μαὺ ἑκὼν, ἐ- 

ἰιοὐσιΘ' ἑκουσία. οὕτως κρὼ παρὰ τὴμ ὧν μοτολοΝ ὑπασρξε 

Ὡς ἜΝ σή μαντίκην οὐσιοσοῦ σία κυ ϑελνκον. ἡ σοι ὑπαοῖς 

χούσος οἰεῖ»Ὁ σοι ὅβὴν ν ἡ ὑπο ρ χῦσοι, κρὰ πλεονοαημιῷ τῶ ἐσία- 

" ὑρλνωΣ 98 ἰσοσ' ἰσία"κοὺ προτοῦ τουϊ εἰς, κοὺ “πλιογα σῷ : 

"τοῦ Ο οὐσία: 

Οὐυπέμετυδίοσ ἐς: εἶντι ̓ἐξωσκέμεὰ ἀπὸ γχῶν ἡ ὑτοίζωνοὐτοίσω ὁ 

ς ὕτουσοι ηὸ τρήπον ὅτοι σφ μοῦ κατοῦ αποκοπσν, ἐπα. 
Ουτοέ κδιρος, πο ρά ηὸ ὑτώ ἡ που ρα ορ γον εἰς ΜῈ ὙἸἼΤΗΜΙ τη πὸ ΘᾺ 

χρεὸν ἥταμαι. ἡ μεποῦ εὐτοίμθροσ! ἢ εἰναὸ “Ζ5) ὑταζω "ὁ “ποὶ θ5 

“ἴεος “πο οακεὶ ἰυϑιροσ, ὅτούσμμου"ἡ μαγοχ, τα αμένοσ, μοὶ ας “πὸ- 

δολὺ "ποῦ σ' εἐτούμϑμος προ ποι ρου ξύνετοοι δὲ υἱπὸ Δριφοίρ χα, 
σε οὐ ηὸν χα ῥα κτή ρα ἐπειδὰ αὐτοι ὦ τον μύτο λα προταρο τ 

ξυνον τοῦ; ἱσοίμδρο σ' κιφαρδρορ' ὁ δ 'ποιητας τῷ λαβοι τῆς 

ρι" μος λο [5 του προρνε μι " , τη κοὺ να ρεσίς τοῦ σὲ οἶνοις 
ἐβομὴν ἐπτερλθίζετοοι τοῦ Ῥνουοὗ τωσ εἰππὸ κοῦ ἐλώ ἤλακα, 
μοὶ ἐλήλακα 0 ̓ αἼμκος “σθέροκει μδιμοσ' ὁ πα ϑητρίν ἡλασμκοι- 

κρὼ ἐ κή Αιασμοι. καὶ μέστο γ᾿ ἡ κασμένος κκοὰ τ, λη,λοισμέγος- μοῶ 

εὐ“ποι ολρ τὺ σ᾽ εἐλυλούμδῳ οφ" με τοῦ Ὁ τὴν οἰσσυολὴν πὸ ὰ 

ροξ ὕγετοί, μὰ σιυέπέσε χαρακ τ ρ δυο, Ὁ ν ἄμϑψος: ἱφοζ τ 
ῥϑιροσ "ριά μένοσ- 
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Ουτώσαι ΓΔΕ 7 πόνον ἀπο ρέμῳ αγονυιοὴ η5 "δ " οί σοί! εἰ σοῦ 

οὐτούζω. "ηὃ ἢ γέ τρέναι, εὐ“σὸ 72) ὅχραι. 

Ουτα ἐδεντέρας σι συζυγέασ, οὐ λλ ἐκ Τῷ ὀτώζω γήνετοιε. οὐ ὁ 
ζφ" ὅ τοῦτοι, τὸ δίηου ὅτασε: ῶ Ἅ1} οὐπτοκονσημ, ἔτοι. δοδ Κρ συ 

ΞΕ 4 ὧῷ ἃ ηδπθιητν ηὦ “ἴχρονομ. Ω προ΄πέρι ασοὶ τορ' 

ὀνλομδμην Πέρφυριθ’ δι ενομιεῦ λέγει σίωϑύτον ἐκ Ζῶ Τὴ 
λοῦν ποὺ τῶ ϑμΐος οἱονεὶ τὴν ἐχουσοιν Τλοιδέροι ὀλεθριον μέ- 

ν(Ὁ". ζτέροι δὲ μυτο λον μέσου κἰοθίσε δου τέρσο ναι λέγῃ 

πο ϑη. τίκοῦσ' ὀλομδῴην ἰωνίκὰ ἐπσινθέσει σῷ Ὁ τὴν ὀλομε 

νη Ν, "οἷ κἰξίαν ὀλέϑα. δασὲρ κοὰ ἐλομδρε μρὸ οὐπολμδων λέ-: 
τέτοια ἰμιο τοὶ γόνον ἀίσου λωτέρυ εἐορίσΖ: ἰκατα δέ νους ἐκ, 

ὅτε 5 λέξις ἀυρί ως πο θη τηκὴ ὧν τουῦ 9. κατοὶ τὸ ὀλόμϑῳ Θ᾽, 

καὶ ὀλύμϑρθ». «οὐ λλ᾿ ἐν μόμν ᾧ αἴνεται Φωνν οἱ κρὰ κοιλώς λέ 

κουσινδτι ἐνέργήαν σή μον δὰ ΛΟὶ ὁ “ποιντὰσ' ἐπα,ι - 
Ὁ Ν ηδ ἡ μυρί εἴ χρώοι 1 δ’ ἀλγέϊϑακεν" μονονουχὶ λέγον κα τοὶ 

λόγον ἐπεξιγεσοοοσιὸ τ ἐλομδμὴν τὴν μῆνιν ᾧημι, οὐ ὁ ο 72 

αὐ τὰ ἐπαϑέτι. ἀλλ᾽ 071 μαίλι σοϊ ἐμὴ ργ σεν ἔϑηκι ΥὉ οἰ ΑΙ 

μυρία γοῖσ ἀ χαιοισ: 

Οὐυνεκα, στ δ ημιοσ ΤΣ, αὐτιολοἰκόσ' γέγονεδὲ οὐτὸ “Τῷ ϑῴε- 

καρ δγὸ κρὸ δ στυύτυ ποιθὸν ἴκθλι απο 7) μετοὶ τὴν κατορλθν 

διά τέο φωγέενγοφ οἷς ") ΜΗ , 511. ἐμῃ 57 ὡ εἰ λα σπολλεί. 

Ουσιλανδο σλεονα ημοσϑξη το δι , ὡασεριαὺ ὧν τῷ. πολυτ 

, δῈ {ον οὔ ργός: ἐχθοδοπὸς δῷ δε ἐκ 75) ἔχθω, νὰ τοῦ ἡπτω" 12 

δὴ ὀποσίναν ἰχέροπος, ὃν μισοὺ μδῳ δι μλέπον σ᾽ ἢ ἜΣ 

νδντεσιὅτω δὲ κοὺν ηὐ ἰενωδϑελον ἐ ὁπι ὑπὸ κυνῶν ἀλι σἸζΊηο 

το: κγώσσε: ἐν τῇ εὐ λὶ: "πλέοναημον ἔχει σοῦ δὲ "ὡς ὧν ἄλις 
δος," ἧς δ κ ἥδε χϑρὶ ον} 49 δυαξ γὸ οἰκιοιν ϑώ δες: "αὐ ηὸ οὐ πὸ χορ 

ὕω γεγνόμϑρον ὑσῶρ κοὰ τὸ ἐνέρ(Θ᾽ οὐ ρὸν, νῷ {τέρα ὧν οἱ ἱσνὴ 
ηὃ οἱ μια λδυύΐ ον ὡς ᾧ τοῖς ἐδ Φ᾿ ανήσετοίι. ἜΣ ἐπίδαξ εἰ τὸ 7. 

“σοι ὧν γεγο μδρη! σωσ δὲ πρὸ Ὁ λη ἡσλα συ λαβὴ πλέον φ4 ἐν 



 οὐγηόανος' 

ὄυκψτα ἐν οὐρὰ ᾿πυπσὸν δ: 72) ὥτον ἐκεϑεν ἢ» χ ἣο τοῦ κοζ τοὶ ὥρῃ τ 

ϑλέψιν κυ ω κραζσίνιουτω δι διηὸ ὥς, ἐκ 75) οὐας"ἰφ᾿ οὗ ὑ“ὥδοὶ οι ΩΣ 

"πὸ Λουοῖς ἑτερξασιὸ μόνω τοσ' δύλογος: ὃ ποόντωσ ἠδ γεηονο 

μοῖρ εὐπελινσίς 172) ὦ σοιλείον, οὗς μὰ, ἐν τῷ σουὺσ' μδρελάυς 

γχοὺς μϑρίλέως: “σλὴν ἐπέ! μϑῳ, δγ εἰ μόνην καλλιζφωνίανιἐπὶ 

υὲ σοῦ οὔρυτο οὗ τοῦ δν οὲ δ᾽οσωσιν κρασοοοριεἴκο δὲ ἂν δεοὶ τοὲ φ - 

θέ το οὐ ουτουὐτώ ὧν ηὸ που υ νέροφοσ δέποισ' ὡσησου τοὺ λίαν 

τὸς ὠτώεν τίς, ὑτι δειρὰ, ϑατώεν καϑο μος σίμωνί δαισιοὐα τώ - 

εν Τοῦ σκύφον, οὑπωῦ πέψτω: δΧ δὴ ρ ἐασωφσ: 

Οὐχ ἃ ἀπο μοι πὸ τέρον εἰ πὸ "τῆσ' οὔ οἰ ρνήσως γέγθμεν, " α᾽- 

σἸτὺ τ οὐ χί" Λέγϑυϑῳ ὁ 7 οὐκ οὐνπὸ τὸ οὐχὶ οὐ δὲ Ὁ ἔλα εἶ.-- 

᾿πύϑροφον. ἡ ηοὗ το δέλον καὶ ἐξ ἐ ὑπέρυ ῥμαγοσ,έκ ᾧ χοβι. - 

γι ἀγω" χ- » οὐππὸ “ῷ ἐχὶ οὐ σωυϑέσεισ ἐγένον, ἀπρεήζον ὃν 

ἢ. ἃ ἐφυλείοσετο, ψιλὶ ΥΥ ἢ δ διυΐν ευτοῦ! ματα λέῃμ ηὃ σος- 

συ εἰσ’ ψιλὸν. ὡς “μὴ ὠλιάν “ δὲ δεεσέϊα μιός δᾺοΙὺ ν τὸ ψιλὸν μα γο 

μαΐλλφ πρὸς ὁ δοισύ οι ον τορι οὕχως ἐλ δόλιον ὃν ὅτ ἐκ τής ἃ 

οἐρυήσεως μαλλου πὸ ἑἐόματα σώυ 72 (ϑς χοῦ!" “σὰ “λέ ογαῖξᾳ κυ 5 γΧ0 

δγος ηἢ ἐποόλληλον τ' ἢ Φωνυίντων μιρτυβαλλόμϑῳον ὀγσην! αν , 

οι σύκα ς τοῦ ηὃ δ μα, οὐδ᾽ η οὐχ δρῶ. ἄποτον ἂν εἰ ηἢ ὑϑὼ οὐϊς ΜῊ 

γὼ ἐκ τῷ οὐ σείυ Τήϑε τοῦ" τὸ δὲ εἰ χ ἀσπτὸ μια ὑκ τῶ υἱλ ̓ὡφᾷ 
λε ὟΣ: λέγεαϑουλ χὶ οζοιμμαρςέον δὲ ὉΤῈ Κορ πού ηὸ σύμφω 

γον προ σελθὸν διὰ νὴ ἐπάλληλον ἢ τ Φωνηίντων.τῇ Χκτ, ὥς 
λαβῃ οἱ κολῃ Θη,ὅ}, σομϑρον Τῆς  οὐρνήσέεως: ὁ χωσ ΚροΝ ἐν 

εἰσ’ τρδο οὐπτο ρίας κνὸ λύσεῖς Ευλσωου σφ λαισκῆς 

Ου,"»». 2 ἐπλφφυμιάδθην οὐρνήσέορς: ηὃ δὲ «ὦ πλιονάζ ῬᾺ τὸς 

χαισχιφδγεεν δι τ ἤιλα φῦλον ἐγώ τουνεδοσίαι δωσέων ΩΝ "τὰ 
ὅτι καὶ ἐκ ἃ ονησίς συ τιϑέμδρη κε ἑτέρα λέξει!ῷ ἀν Φωνϑέμπτος 
ἐφλομδρμε: ψελυμδρησ μδρς αὐτῆς “σλεονοΐξειη Ἢ καὐσ' κὐ δε. ὁ ὃ- 
ν0 σοί κρὸ εἶχ, ἐπεφιυτον ἀν, τὶ τῶ ἐ χὶ ἑποχορᾶν τινὶ καὶ νἱκώμε 

νον σὰκ στο 

με σφ' 
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γον. »δοεσερνομϑρης δὲ σλιοναζ4 οὐ χ' ὡς κυ ἐ χό τῷ ς' ὅλη σὲ ἐπτίς 
ὄμμα μεσοτηασ: 

Οὐχὶ νὸν ὅχι ' καὶ πέκτοασίν θη δὶ Α΄ { συλλαξηι ἐκ δὰ Ζ αρν 

γήϑεώσιν Ὁ Τὰ πλεονασμὸν ηὁ ὃ ἐκί ὰ “ϑλύονασμον “οἷ μόνον β 

κἡ οὐ κατε πέκτασίν τὰ ΥΣ ἐπεκτοωύσεισ δεὰ δαισίων γήνον- 
χρη" Ν τ δὰ ψιλὸν οὐ “δῦ ΠΣ δι δ κεὶ σή μιοόνᾳ ηὸ οὐδὲ μῶς: Ὕ 

ἥν ἐς ἐσίῤόεμα. ἀρνήσέως: νὴ οἱ Ἰωνῶ" ἀντὶ “δὲ δασέων ̓χρωντ 

' τού γοῖ σ' ψιλοῖς; τὸ δὲ δ χ' πα φἀλοχϑνῦξη κα τοὶ τὸν σῦνον ὦ - 

ἼΩΝ ΕΣ βαρύνεῶ" ὡς γα τᾷ! ἡχοόπε ὃ πωραλόγωσ ὁξιώε- 

τρίς πρὸ  Φλ ἐπεκτοίσων: “εύρυχίοιν ποῦ ραλό γῶν ὀξυνετο, ά 
μετο τίῳ ἐπέκτοσίν: τοὶ ὃ εἰς οΣ κρὰ ΡῚ Αύγοντο ἐπιῤῥέματο 

σεύρέσα ι δον ἐλοντοῦ δ, βα ριωώ «τοῦ, οὐον γὴσφθι: ἴω. γαῖ χε' δ 

χυιδϑέν δι ηὸ προ, ανκλογώτερόρ [1] θέ ρὰ τῷ ῬΡΙΗΤΗ ἢ πρῶ! 

διὺ “πῆοι Γηὸ δὲ »ϑοῖ: εἰ“πορόζλον ὧν "δια ηὃν κανόνα βαριώ τῇ 

ἣν εἰνί) χυ ὍΘ" πρόςκ φτοῦ σέμυεφοιλμδιῥον ἔλοντοῦ η5} Τ δ) οὶ ηὸ δίυ“ 

θέ: γυνένδι («οἱ ὅτε σὲ μέμεμα φωνὴν λοι ρων"ἐχφησοιηο Αρισοφά 

νης τῇ ἢ λέξᾳ. ιηὸ ΟΣ ̓  Ἢ ἐπετοα τεὸν ἐπίῤῥημα σιυεσαλμά- 

γον ὄλοντο ηὃ Τοὸν μὴ βαριωόμϑῳ αι ἐκὰῤ τ κφιῆ ἐμ νῇ καὶ δ ρι-- 

σία ετοίηρτῃ ουὐτοῦ, καθίουυτοὶ ἐἰλλὲν. σιμυϑέσει "ηὸ δοὐχὶ ἀφήλε 

ρεεριώ 85. αὐ ἔπεδὰ ἐκῷὶζ αὐφνήσεωσ γέτομεκαι τἰ αύκτα 

ΝΑ (δὶ Ω ποραλογω; ὀξυνε τοῦ μα (μετ  Φλ ἐ ἐπαυκτοέσεων. 

ὀφελῶ ῥόμαϑεη καιποὺ ποντῦς εὐρίϑμξ Φβομϑμον, υἷε δὰ μὴ ὺ 

Φιλες νέκοῶν οὐ σ' μι γε Λἴκτω ρ κτεῖνο, με ὀφελισ λίασειϑο 

οἱ μυΐμονο,σση Λεί Φ πο γροίφέται νοὺ μέτοε καὶ μικρόν" “κοολλί 

᾿μάλος δὲ ὑἐπέυκτικοῦ ὀφελον μὴ δάλύοννχο ϑλαὶ νπές, γον δὲ 

οἰλά εἰπῶ ρίμφαν, μέχρι, ὥφελον ποι ἤσουν, 

ὄφελον «κανὼν ἴδεν ὃ λέγων σι πὸ ὑφελον εἰδεαίπτωντόν ΣΝ 

αὐπουρεμφαῳ, ΠΟ ΡΕΟΣῸ ϑϑιμον (οὐκ ἀλλῃ τινὶ ἐγκλι δε} 6} -- 

μοόνᾳᾷ δὲ δώ. ἤξην οὐ χισ σὴ μαψτηον δι βάμια" 

ὄφελθ᾽ ἀκλιχονϑειτο » δος “Ζῶ «λοι ἐπσὲρ διύο συλλαιράς: 

4 



ἐκ οϊσὶν οὐδύπεραιοἷον ὄκελοσ ἄμπιλθ’ τὸ ὃ διὰ στῶ «λῦι ἐδέ 

“266 δισύλλαροζεϊσιν, οἷ. οΥ με Θ᾽», τίλοσ' τλοσ βέλοσ᾽, ἐπε: ν 

ὁ πὲέρλυοσυλλαβαῖς ὅ: δῷ δύτερον. ὡς μὴ χορ τι ᾿ μι μή σοι ϑϑᾺ 

ἐμῴνει ἀπ ΛΙΤΩΝ « 

Οὀφίλλω σῇ, μαιήνά κυ οὐ ξωχοὺ δαβαύω ὁθοὺ υὐδορυ μονδινν: τῶ ῃ 

εένετοι ὀφείλω, »ϑέν νὴ ηὐ ὀφεί Δη μα" γὸ οὐ ξαωνὄμϑρον ἐν εἶ τ Ῥ 

κῳ δον 4ον- 

ὥφλω αὶ χεωςῶ νὴ γίνε τοι ΧΡΊ συγκοσσὴν οἱτὸ “τῷ ὀφείλω οϑέν. 
ὧ Θαρύνε τος» 

ὦχα δῇ μιοδνᾳ [υὸδβέχος; γἦνετοι οὐτὸ χῷ ὄῤεχ. ἴξο χοτιηὺ ἐδέτε- 

Θον ἀξολο "ἢ δυθέα ὮΝ “σληθυν τρῶς, ἔξοχα. ῶ ἀφαιρέσει (δὶ 

“ προϑέσεως, ὀ χα" ἐπέφῥε μα ὄνομα σηκόν: 

ὄχιων ὁ χϑϊδ' σξὴν ὁ στυυέχων δι σφίγγων γίῳ “περικεῷα Λίαν ἐπ’ 
μερὲς οἰπὸ χοῦ σεινέ χειν “σρέροὶ "ὐ χήν ἐὀχάδοὰ τοὶ υὸ ὀχεύω.ὁ 

λέυσω: ὁ χόϊδ' ἀποβολῇ Τῷ ὥνως ὑππύῳ ἐππδ' δΉ μιαόνᾳ νὴ ") νὸν 

Φὶ θύρωσ' μολλῦν οἱ" πον οὐ φρὶ ἐ μοι “κσ: λύγετοι ) Ἰῶ φως - 

βησο ̓χῇασιτέω τῶ θώρακος ζώρνρ: 
Ολισρι: ἴμι ὅτι ἢ υϑῳ δύδιῳ μιοτογὸ ὃ χε στῦ! νὴ ὃ ριστδιλίγᾳ )πγ0 
νι] τὸ τ᾿ ὀχισὶ ἘΝῚ ὁρεσί δογρκὸς Ἢ "ληθιω Τιΐζ, κα τι πένϑέ 

σιν ς Φ' .οδὲ τρύφων ψαν τ! οὔτοι ὦ τῷ λέγων. ἊΣ ἐδιώ ) 

οὐπὸ νὴ κῆς γοίαϑ. ἐπε: δὰ γβοικῆς σημασίαν ὑπέλου σιν» 

δ κα γόρεσφιν εἂν τῇ 75) ἐκ το ΤΟΝ (Δηὸ λυ δύνα δύ τὴ 2: «Κ 

ἕο αρμανς: 2ϑματίζ45 δ αὐ το ὅτως ὡασερ οἱ Ἴ “Τ) ϑενφα ον 

εἶν() ϑέσφαι τη) ἐκθεῦ λελθέν,τ' οὐ τ' “τὸ πον τὴ ἀπὸ χοῦ ὄρος Ἷ 

ὄχιον γλυυκῆσ' πήγε τοι ὁ χίοστϑι μ᾽ ὀρέοσφι πα χάνι, ᾽ φὶ ω 

μὲ “δ συγκοπσηῳ 72) ο ὀχεσρι(δὺ ἀν ϑσι; ὕτωσ Ηρωδυανόφ 

Οχῶον ὁ χϑμμαῖς ἡ πόσους εἰς ὀχῆων συ τηδ 4. ὀχεία, δὲ οι ας 
μὰ ηδ ὀχδω: 

ὦ ̓χθα τ λϑλίοτο ρτοῖ μι ΠΝ δέχιντα “τὸ φοὲ ηὐ ἔχ δος: Ν 

Θηλυ κὸν ὃ Ὁ χίν "οἷν πρλιον χομιῷ “τῇ 5Γ ὀρῖς σή μοαύδνᾳ καὶ ̓ ὐ ἀ- 



ΤΣΙΣ 

γεΐσπι μαι Φι γῆν αὖσ' ηὁ αὐ ηὸ οσγο γεν θν" δόρυμδῳ Λἴσεν οὐ 1 ἐ 

ποχκέ εἰρητούρο πὸ τῷ ὀδέχ 
Οὐλϑ σοι; διν οι, του ΘῊ σοι; ενάξαι πὸ ε ρεὶ ηὗ οἀχβωβαρύγον ἀφῇ 
περιασώμϑρον ὠχθώ οὐ χθισῶ οἰχθήσοισυκρὰ Ῥοπτῇ “Τῷ ἃ εἰν ο- 

θύσεις, σῇ μήν ᾳ δι ὃν Ζεε ΣφωρΆ υϑέν τοῦ τίῳ ἡνχν εἰ πὸ ἢ χθὼν 

Ι ἤν! Ῥ ἄνους μοτῶν ἝΝ “πυταμὼ 
ὅλας πρρα ηὃ κλώ ῥα τικὸν ὄνομα ἀλρὰν Δ τλέον κι ὐθῳ 5172 

,δλος φιολλώ, «,ϑὲν Ὕ ηὸ παρὰ πίνδοιφῳ ψΨ ὀλυμπγονι Ἀν, 

“ριπλόθ᾽ ὁκελλαδὺς ἀν ΤΣ “τῷ ὁ πριηθύωγιοδὲ Ηρῶλανθὶ 

παρα ηὃ ἐλω τὸ συερίφω “πλεογοσμῷ τῷ »ἢ ἔλλω ἀφῇ ὄχ . 

δσιίυεορο μ᾽ λακόσ. 

λον μα μϑρ ἐγὼ ὀχ δὲ ἃ ἄλλον εἶν τὶ τῷ ἀναρι βαζω εἰσ' πὸ 

ζυπον ΚἹ "ὃν κωμικὸν, ὅτωνὴ ἐπεβαΐνωμϑῳ ἐγὼ, ἐπιβώσκω 

δὲ ἀ γλῦτ ἤγϑω ἐσιβαόνφν γιῷ. 

ὁλλιυνῇ κα εἰ πὸ ὀνεςῶ Ὡς γήν 1 το ὁ ὀλλέω, ὁδῇ πὸ ρα γὼ τὸν ηὃ ὁλλί- 

ζω ὡς ἐ (Ὁ 75) ὁπλίω ηἢ ὑσλίζω “κοὐ 7 ὀφρίω ηὃ ἐφοίζωκαϑο 

“προ “ὀγομιοῬ΄πετρί δὲ ηὸ ὁ χλθννον μι με του! ἑλίξις κα 

λλαομὶ ἐρομονό τειν Τ᾽ κελαρυύζφν. νὴ Τὴ Αδ σοφρόνω; ἥσέ 

ᾧ ράσο τῷ το! τῇ ὑσὶ ἐφ Ωἰδῶν. Θξοκριος λθρασέω; ἔφυ ην 
“σοῖ σοι λίϑοσ οεἰ (μ δῆλον δέ τε ἐκ ὀλλεῖν τῷ ὀλὰν πλεο- 

νααμῳ Τῇ μα “Ἔν)δμολλοσιὼς ἐ λα δχ0ῦ "ἡ ὀλλικον ηδ χοι μὸν 

νὴ “ρλυτελὲς, οἷον ὑποδοχαν ὑπρίουνηο καθ: μιίραν ὁχλικαίς: 

Οἡείοντε; ηὸ ὁπτικῶς ἐόντες ὡασέρ Δ κακκείοντες ηὃ κοι μιυ-- 

“κῶς ἔλοντι: ̓δύσολε μησεύον τὰς ηὃ τρλεμικὼς ἐλονπές οἷον 

"α' ἐοιτβηψείοντες, τωσ' ὁμῆρθ' ἀντὶ "Τῷ ὀπτι κὼς ἔλον τεσ 

ἰδεὶν ϑέλοντεσ βλέποντες ἤβεϑένεσων ἃ ΧΩ ἔχων ΐμ 
Φκσὶν μιέλλονντον: “κλίνε τοῦ! )μέχει 7 τόν ατοο τικοῦ: 

Οήειϑε δος ΕΟ ΓΕ ἐνεσώτοίφα σίν θναν Ἢ ρὥδγαν Θ᾽ οὐπαῦ 

“Τῷ νομον γένόμϑρον μέλλονγο . οὐ μιαιν τού τορι αὐτὸς 

φυσι ἀλλάντῇ τῷ ἴδετε πολιν αἰ θήισϑήνα οὐκὅξι δὲ οὐ - 
4 ὭΣ 11 
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τωφιἀλλά μᾶλλον μάλλονηθς ἣν ἡ σῇ ἀάσηον Ζω πὸ ρῦσοι καὺ 

δ ρῶστς τ ἱκῦ ρα λέ ὑκασαίνεραι ὄεϑε δ προσέοντο, ὥςτε εἰς 
ϑεωών κὐγούςηρο σήζιοι ΛΕΙ τοίη »οἰλλῦψειθῖνα τῶ) καϑέυ “δεν, 

«φωιλότητι: προ σις λέ του, ὴ ϑυῦσ εἰς ϑέαν.ὡτς εἴ τες λέγοι δῷ) 

τα δ οἰκυ στιιϑει δῦ τε οιὐψειϑνλ 57: ὅδε οὐ Ψ δὴ χερακτηθι 

«κὸν “τῶ φεςῶστον ἐκ ἐρα “δνὲ ὀνεσωὸς μέ λλα προς τοῦτα. 

Φ Θ ζω" ὄψα ὑψάϑω ὀψειϑε ὀψέϑωσαιν οὕπτωσ Ζυμόβι Θ᾽ 

Ουδινόσωρα τοὶ ὅδ μιοῖσ' Φρον τίδο; ἀξιῶ κιωδσωρα τοὶ τὰ 

νδσ' φροντίδος ἀξικοϊφὲν δὲ οι κατοὶ συμ ϑεσίν. καὶ κρὼ ασεινί κα, 

ἡ γίαῦ τα Οὐϑεσίσ' ἐπ πο σεως μοὶ σευ δίημον: - ἡ φῷιλε- 

γὸς γένικῆοναν ὁ ξναν δὲ οὐ τοι σεμυυϑύσείς γρΙητῶν Δι μή ματα 

"κα 7» οὐκ ἐχά τὸ «τερον μι μήσοι ὅδ. ιηὁ δ ὑκκαδὲ κι οζοῆο ρει 

πρι τον ὅ ξεν ἐκκαύδεκο κοῦ ὅτω Το ἄρα προςελϑὸν ὑδόρτο 

ἐκκανδυκασρα: λέτῷ δὲ Ηρῶδανος ἐκ Φοι οὐ εἰ ηοφ οἴ σεωσ' δι 

ἼΗς δ γος γυνεκῆσ' μαὸ 72) ὥρα ῃ ; Φ ρον τίς: 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ -Π-: ΣΤΟΙΧΕΓΟΥ. 

Ὄ Αγιωθεὶν, ἱψραμωθὲὶ ἐπὸ το ποιγοι! ποϑην παρὰ 

ηἡ “σή οσὼ ηὸ “πηγρύω “σῇ ξω' ὀδατερθ’ Θ" ἐσακ ἰ 

γον δρᾷ ποῖ 19. ὁ πεσιγμϑρος: Δ ἑσραδοςἐκσὶ “7 ἐπασολϑν ὃ 

πϑη τίκὸς δύ τεροσ 0) ἐππέγεν' Ὕ ΜΕ χῇ, ὁ σάτείδ: 

Πα γι ρο Τεσ φῆ, ποιγκραῖτιον ηὸ «σόν τοιθλον, “υγμῖς. βὸμ᾽ ς 

δύα Μμα. “δῦ σήκο σ᾿μρὦ ποίλῃ. "πχγκρατιαστιᾳ δὲ αθλῳυγῆς “ι΄ 

ἘΊΗσ'. "πάτκρατον δὲ γῶν ἀθλησι “πυγμῖκ. 

Πα πο Ἀθένγος σῷ πραχίος, κατοὶ -πλεονοισμκν ὑμν πτ “ποι. 

ρα τίω ἀλλίω διὰ τὸ σίκολι ὁτούγον ν ἐχφννδ 8: κατοὶ τοὶ ζτυ- 

μὰ ὑπ μοτο τοῦ μεπέλα οἰ λήμαπο, ̓  ὍΡΟΣ "35 ὦ ΓΎ4.1.}.ὅ 

ἢ ση μαίνᾳ ηὸ μέρ! κα πράχυ, αὖηχο Λόεν. νὴ ἰκα τοὶ οἰγα δ ητλος 
σίασμὸν παρ πο λοε(δ: 
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Παιφ αι σὸν σε ἐπρυδι; δ ρμιαίσοι ὧν ἑὶ πῆσ' ἀϑηνᾶς ὧδ σὲ 

γούτῳ ὅγε λέγ Ῥλέμι φ4ν οὐκ εἰ α σίον οὐ ͵ δ κ-πορζφοίασεν ὸν 

72 τον οὐΐε εἴ ἕξοον αὐηόνφησίν ἐκφανῆ ἕο οὖν  χεριφανε τεῖ 

εἶν γοῖς ϑηβαύοιε"οὐ εν τῷ 7 ἷν ὁ εἰ ίλου λέ ματι ὑϑώομτο συνόυνω 

χει ἀϑον"οὐὐ γὸσ δὲ τῇ ἐμῴυτῳ οὐὐ "του αμορεία ἐκφορόμδρος 

προσεχαλεῖν ἡοὺς ϑηραόες: ὅξη ρέμα φω ηὃ φαΐνω τὸς ἀγῳ 

25) φαοτὼ ΚΤΊ ὧν δελοκσέο σον ““παφάοτω ᾿ προςϑέσε 1 

᾿ πο φαζοτω ἐγ οἱ ρμόζ κ τὸ ἐνθουσιῶν. δλοὶ 55 λέξις μὲ ηὸ 
δ Δλὴ "ὦ αἷμ ποεριεὐγήν τρὲς δ, ,4-. 

Παλιμπετες Ω ἀπιιϑέρ μιν πἶδα καὶ ΩΟ ἐμποιῇ εἰ τηὸ ἐναντίον 

“ποσεὴν κοῦ “ποέλιν (Δα “πέτω Ῥν ση μαΐνονηος ηὸ σπέπτῶ- 

Παλαιο ἐμολύϊεην ἐβρέλεῃ οἷ: μ᾽ τρέλοΐασε  δοδι μιαυτη ϑῳ - 

ρΗϑ οὐ πὸ οὐ! ποίλλω τὸρ ρίχι γένετο, ποὶ λεΐοσ ηὺ μιολιώω. ῳ 

δὲ παάλλω να γὸ ἄλλω ηὐ “ση δι ἐν ἢ» ΤῊ ἢ βροχῇ ἃ λλοντρίι τοῦ 
ὕσὸε τοι ἐκ (Δ γῆ 7»: 

Γαλίνορσος πρφοὶ η ὁρῶ ηὃ  δγεγείρω ὁθεν 0 ὁ ὀδ ρῬ θείοσ' εἶο!-- 

σὺσ- γύνεἢ ὄνομα αὶ ἐμμια τιον ρὸν γιπαλίνορηος, Ῥοπτῇ “πολι -- 

νορδο!. ἔδφδιὰ τ ἀσυεὶ ΤῈ σ' τ γρφιϑα, ἐνῇ ὁ “ποΐλιν ἄνωρ 

μημϑβοτ ση μαίνᾳ ὃ ηὸ ὀπεοϑύρ μηγοσ' ἐμεῦ πολιν 78 σή μοῦ 

νογηος ηὐ εἰς "θυ σίσω δ ον ὀρσου αδολέ!οοῦ μέλλονρσο 

Γαλιμισλαλθεντο εἰσέον ὡς αν Ψ σιυυθέσει ᾧ μῷροι λον ἊΝ 

δα: ἢοὦ Μ τ. χραίφ" εἰδὶ ὃ ἐν ποι ραθέσεν δε. 17: " "λένουσέτινα! 

ὅτ ῳ πρρα τίσει 53: τοὶ δ! μαντικὰ ἐσρέφήμια τοῦ μι τοῦ » 

ξημοῦτων ΔΩ μια χὺν ἔν τν αθέσεὶ ππόραιλα μβανέ)ο: ΟΥ̓́, 12 

ἜΩ νὴ τὸ οὐ χυμοὶ, μετ τῷ Ξερητεκῦ δ 0 Σὼ λυγου μϑῳ Θ᾽ 

ΖΚ ὅξη χορυτικον: τὴν λυσσητοεὶ ἄρα ὅν ηὸ πρὶ λίν σή μαν τε κόν 

ὕ3:1 δαλονὸ μέτρο τῆς πλαλθένηι γυοικας ἢ οψ πρὶ ρεεϑέσει ς- 

σ{.τιὐ λέγϑυσίν, ὅτι ἐυσιιυϑέσε! δξὲν λέγοντξ ὅτι ηὸ “πτζλιν 
τῶν αϑέσει μὺ Ὑ δημοανά κα ἣο ἐκδιυτύρου- δον “ποῦ ΑΙν ἐρανψα 

πρέλὶ ἐλδ᾽ ἐν Τὶ ὃ ὅ ἐκϑουτέρειννσυροθέσει»: ὃν σμιμαόνᾳ τὸ εἰς 
Ω͂ ὭΣ 1111 



»χέσω.οἱ ον “πὸ Λίασυγοσ ὺ πλοϑῦφ μέηρ. ἰδὼν οὖρ αδ᾽ “πολι υσλά 
Κις λα μβάνετοῦι ἐντᾶς αϑέσει δρί σκκυτοησή μόνον “ὸν ἐκδῷ 

τίρν πτλανηϑέμτο, ὑσὶ ἴεν ἀσποπονιον τρίστῆς δποίδερ ἐδὲ 

ἀπαξην! ελληνας ταλανηϑέν τοευτὴν ὲ “ππλείνίῳω τῆς μυσίαις 

αἰγροῖ, 57 δὲ εἰπεῖν ὃ τι κακώ; λέγη. οὐδίποτι κα λέξις αὐνοσί 

μεμόμδμονί χα ἐντῶν αϑέσει ὅσοι (Δ εἴζλο ἐνσυνϑύσεί, ἀλλὰ "ποίν 

πὼς ηὃ οὐὐ γὸ: αὐ εὐνθέση φυλα ἢ ὅσ λεί,βανόντι, τὸς σή μκοῦ- 

σίας “Τῦ ἅπλον, δον καλῶν γράφω καρ!2ραφω:. πῶσ ὅν διώκα 

χοζ γὰ “πο λιν αὐ! ὡ αὐ 0 σῇ μαίνάν: ιαΐωι Σ ὸ πολιν φιῶν τος 

ἀραϑέσεσι ἊΝ ἔντοοις συνϑέσεσι δυο σημασία σ ὑχήνι σωμαί 

ν4}} ἐν τοῦς ποι ρα θέσεσι ῶ ἡ ἐκδιυ πέρ: δι κὸ εἰς γ ὀπίσω: "οὖ 

ἐνταῆσ συνθίσεσὶν οὐσου χωσισημαΐν 4 νὴ "ἡ ηὸ ἐκδυσχε ρ μὴ πὸ εἰς 

γος ὁπ σίσω" λέτου οἰν εν 57! τὸ πάλι μιπλαλθέντοι ἐνσυνθύσενιᾳ. 
ώ ΥὉ δγριν Τῆς ἔϑος ἐχφ τοῖς συνθέγους λίξᾳς δέκ μύφν οἱ οιον κῇ 

Ριοσεβοφίτου: ὅς Κα ῥ᾽ φορεῦσι ριον πυκέμόδεθ᾽. εἶτα δ 

«λύων τίῳ (Αὐϑεσὶν ἐπιφῷᾳ “υκιν οὶ φοίσὶ μηδὲ γούσις εἰ 

οἴ ρα οὖν γὸ πουλιμιππηλοιλθέντοι δείλυσεν εἰτσῶν ἄν, οἰτρνοςέ ο' 

διιλονό Τῇ ἐνσυγθέσεν, ἔξ " 

Τα μφαόνμσιν ζχυσιρὰ γτὸ “εκ τοῦ ἔουσι Τὶ η ρμν δνωνὰν 

βϑον κατο τίν πτερὰ Λάγου σον. ἔτ ΥΣ ἐὰν τα μφαένω,τὸ 

Ἴγέτον ἐσὼν πα μιζαίμψ' κρὺ Λοιπὸν κα τεκτοσὶν “τῆν σῇ συλ 

λαβηφ' πούμφοινψσὶ νοὰ ἐχψσί, " ἤβηφαίνω φαόνάσ' Φαὶνφ δγρα 
λύκῳ δὲ ἐνεήνων γράφετοε "ὦ τρίτον ηρόσωτον δὲ στ “ΤΩ 1] μιᾷ 

χιὶ ΤΡ Τ "πὴ πλιοναημῷ τῆσ' σὲ συλλαβῆς! ηὸ » νοῦ! μρὰ 
Φιλε νος σὲ Ἡρῖρ φι λήσι ἐκέϊμοι λέγϑυσιν. οὕτως κοὐ; γὸ “ποῦ μα 

Φαϊνμσίν ἐν ἰλια δοσ τ’ 

Πα μφαλᾶν σῇ μοαῤνά η ὴὉ ἐκξιφο εὍ " ὑσϊρλέπεϑν “παν ΤῊ ΜΝ 

γδλλύτσιποα μφαλοωντ' ἐμὲ ἐἰοη! νὰ ὁ τὰ φα μι δεκάκεισε 

αἰγεῶν φαὼ πα μφαῶ. κα πλεομαημῷ χῷ Χ πρμο μουν, 

Γάμτ, ὙΠ ; πον τιλὴ ὐπὸ Κὶ πῶν ΚρΊδυ αὐδοὸ’Ρολασίααμ σοί μος. 
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Πὰν φάντις οὖν σγυὶ ὸ ἐπηφαὐνεῶν οἰκικ ῥωσ' γοῖσ ἔνϑου σίς! - 

σέ, “καθ᾿ ὃν λότον Ἂν ηὸν Φανον “πανον λέγουσί “γα ὸ ἀ ἐσφοόν'. 

Πανέζϑι καιτέρου φεσὶν Ησέσ δος ἐν εἰσί σὺ «ἶντι 75) ἐψ»7: 

"σὲ δϑα μκυ μῶν. οὐ" (αὐ ὕχρουτέω φυσίν. Τρρηθ ες ἐγόἐψω ὁ ἰγψίσω ἐ ς 

Ψψυυσὼ ὡς οὐπεττῷ εἰπέισησω ἀκοπσηπόσοὴ τροπῇ τῶ τ εἰσ' 
Φ᾽ “κοὐ τῶ τ΄, εἰς θ΄ ὑϑυγκο τῆ ἐφϑύτ: "ἡ ἐν σιιυϑέσει, ποῖνε - 

φϑος: (δι πτδτον ΠΣ τρεπετο εἶς φ: εἰτσιδα τὸ ὮΣ ἐκηοῦ τ 

μας σ΄ σύγκήτο, δυκλύετο πάλιν εἰς οὐ τοὶ κ)» γε τοεί πη 

γὐσ' Κορ πρεπετορεηὸ ΠῈΣ ἐς φ᾿, μοῦ ηὃ “ἴ εἰσ' θ᾽ "ἡ σὺ ΠιοΊΤΗ, “ὁδὲ 

Ἡρώλανθ᾽ ἀπέφθο φησὶν ἀπὸ του ἐφϑύσ: Ἶ 

Πανήγυρις, ἑορτή. σεν άθροι σίς' ἐκηγυ ὠγείρω, οἰγοροὶ αὔγϑρις 

αὐολεκῶς,ἔτυθις' οὐ ἐν σειυϑύσει δι Ῥοπτῇ τοῦ ἐς εἰς κα πὰ 
νηγύυθισ' εἰς ἣν ποῦντον ἀγόφονται: 

Πανο δῖον ἔγλος, ἰλιασὴν Φ΄.- ἀθίσοι ρλοσ' κα οἷονε πανό ρει ον, 

᾿ "ἡ ἀλφανα ") λαμπρόν: δεώα τοῦ δὲ γὺ " ηὸ ποίντων σελδυτοῦον 

ἀκούεσθο, “να, ὁψς πι4το νὴ μ μὴ ἐπὶ θοῦ ἐγλουσ τοϊούτως ὅδ 

χυ μεθα οὐ Ττοϊουτως γρεμϑῳ. οὐ δὲ πάν χων ἴ ἐφρτον οὐὐ Τῇ ηὸ 

ἔγλοι λαβσειἐπὐμε ὥσοι!- 

Μανο μφαΐῳ ζηνὶ ἰλιεοίδοσ' θ᾽ “πάσης φήμην (Δκληδον Θ᾽ ἀκα 

65: ὅκ ὄξηδὶ καϑύλύ ἐππέϑέν δ'ποῦμο μζφαλοσ' ἑκλησύνίοι ὡ 

ποῖσῆς κλησόγος “ὥδαύ τιοσιλλ τε ἐντνϑα αὐτὸ τοῦ ὁμ- 

φ) ὀμῷαος. 

Ῥαννν χιον ἐπίξῥημα μεσύτη τς οἷνττὸ ον; παννυ χίσ όνο, μαὰὶ 
ὃν μύΤΗ ΘΝ εἰς ἐπέῤῥημια τεκὴν σευ τοξιεν, οὖσ᾽ ηὐ ἡδυσυζ . οἀκισοί 

ἐκ ουνυξ ϑυλόφινυ χίος"δι “πον χιος: 

πσανσοιτίοι ἤ “πον οτσλι α μοὶ ἰσωσ᾽ οἰπσὺ τοῦ σοίκους ἐρητοη οὖς 

φησὶ σελίυκος: 

“ααοσυδη ἐπήφῥυ μαι ν ἀϑροίσεως ποι μ"σληθεὶν- 581 κοὺὰ μῆνα, 

δυδὴᾳ μέτοῦ σου καὶ παντὶ ὶ τῳ Ὅλη πανερα Τα πορα; 
οὁ ὁμιοῦ σεν ενώ. Κα’ ; Ερεϑϑο ἢ ἤγόιω ὁρμᾶν καὶ ἐσίαϑο ΟΝ 

4 πσ' πὶ 



Τὰ γ. τα ; δὲ εἰτ ἢ ᾿ καϑαρα ἐπιῤῥη ματα, ὁμοίων τοῖσ' δο τινος 
προρτγραμμδρον ἐλουσί δ ποὶν Τῇ. ἄλλῃ ταύτῃ: «πανσυσν 

ψ' πλίω σῷ νη δ. -μϑηκρὰ δι λάδα: δ αἰντὶ “Τῷ ὃν Τωτ. κομεδῳ, 

εἶν Τὶ λίαμ' ἦσυλῃ ἐντὶ ἡσύχως. δι Τοὶ ὁ μοι αὐκρα " πτλύς χες εἰς 

Ἢ κατούλήλθντος ἐπιῤφἠμοτου προςγέχραι μαινον ἔχ ηδ ἢ Γαλ 

σχρ νῇ μὰ " δὰ ὡς θἰρυτοκε αἰ λλοὶ ηὸ μϑ μὰ ἀρνήσφως. μόριον οὐ ὃ 

νἢ κατα μιόσεωσι οὐ δὲ δὲ δεαμθ", τὸ δὲ δα λακδῳ εἐπηέφνμια 

ἀϑι. ἄλλω; ἐκ 75) δῷ λαοὶ, δι “ΤὉ) δὰ πγονὸσ καν τῇ στιυϑί σεὶ πὸ 

εἰ πλῆν γόνον Φυλαῆς ΑΔ ὡς σῷ σι δέομιν υναέϊον γνώρισ' 

Μια ἐσὲ 20 ςγεοίφε τρί. 

“σοί πτρνω σαμαίνᾳ ηὃ περιβλέτω Ὕ χαν σή “πῶ. ἼΗ ἢ σὲ καί -' 

κέσε πὸ ροὶ ηὃ τοὶ  Φοῖν πεταωννύφν γέν( φαπχόνω: ε ἡ Ῥοπτῇ 

πατκ πτράνω. "512 οἣμά πέτω, πετῶ. Ά συγκοῦτγε "“πτῶ" Ὧ ἡ διά- 

ΠΡῸΣ πρρένο. ας Φώ, φαάνω: ρῳ, δαύνω: δ ἀναΣ ἂν 

αἀσμὸν, ποι πτρόνω: «ηὃ τοὺς ὀψής πρίν τη περιαγω νὴ περι πέτα. 

ὧν τρια ὺ Ἂ οἷ ον πὸ που μδραμε ἐο, Κα γου 

παρὰ πρόϑεσις σῃ μεαόνᾳ Ῥία τ ᾿ ἐγγὺς λίσιν"ς ὡς ἀγορμΐ ̓ὄναμομ . 

λαλω, τὸ ἀλαλῶ. ἐῶ γε τῶ. τ᾽ πλη σίό τῆτο ὡς Ὄ εξ χυ, πο 

ραβέχυ: ἄζερο. ὄνίζερί τ σλείονα ο«( “(σ΄ ων ηὃ ἡρμῶ, ον πῦςο ρμῶ: 

“σύκρος ϑένοσ' ἁλὸς ἡταρε ῥοῦ ἔξω δῳλονο τι ὡσ' "οὐ πο ρα ππλεῖν 

βἐξξω πλόν αὐπαλοσ μϑώπο! ΒΟΥ ) ἐρηὴ ὁ ὀνομιατη: δι ὅξι “σα 

ρὰ ο αἰων ἐχάν ὁ ἐγγὺς αἱ λοσιῖχφ: 5 ὁ δγαφο ρον Τά: αἰκτῇ: βαρ 

να κἡ ϑῆνα. (Δαῖοτη μδρ τειν πε βωδεις αὐ γίαλος ἐνγμν δόπρῦ 

ἀνέμος αὐγααλόσ: οἦν! δο ὁ ἄσυλρς ῷ δυο αἰγέκλος πκραὰ ηὗ, 

μετ λυ λήνης μρὼ γηνεμῷ ἐκέσε τος κα μιουτος οἰπρτι οι βὴῳ 

παραβλώ Ζει μφϑαλμῷ ἰλια δοςὶ ἀντὶ φῥαβαί: παρα ὧν βλε 

ὼ μέλλοντο οὐποβολῇ “Τοῦ ω "ὁ Ῥοπῇ “Τῶ τ εἰς δ: "ὦ, ἐκτζα σεὶ » 
βλωφκοὺ “πιραβλών- ἐπε; οἱ ἐκετεύοντες ὑπὸ “Τῷ ἐλεφνοι 

Φαινεϑβα προσίᾶσι οἰκ Ῥοὰὼ χοδ δἰ μα αὐὐῆ:. δι πος ϑεατὶ ἐλοντ' Α 

“ππρὰβυ ςῦν παρακάκρυ μηδ λαθρα γενό μὴ παρ γὸρύωδσῃ 



ΤΙΣ δ᾽ 

ηὃ αύω ἀμ μὰ κἀκ λείω. δῇ μανε δὲ οὖ ηδ "σλυρῶ ὀδιυλσε!-- 
ἐς νήμοαηος ἐ σέο" ΤΟΊ0 δεδισμδρον, ἀ ἄν Τῇ “Τ2  πεσλυρωμδμο(ν: 

ἡνδὲ καὺ ὥφάιοισον δυκαφοτερον ὃ ὃ λαθρα ἐκρίνενει 

Γαρκπρληγεσ' οἱ πσέσληγ μϑι οι τύποι: "πρὸ μὴ προσοῖν τες: 

ΡῬασλιξ ἑνανο αδῷ τάφρων χοὲσ' ̓Φρένασ βιβαα μένος: 

Ραρασίαι ἐναντία ἀπτρεπῇ, χαλεποὶ ἐκηὺς Ἴ οἱ σὺ ου.ἡ Τὰ, “τοῦ 

φρκ ̓ὐἴξω σή μεαόμῳ 
Ραρασημα γοῦ ὁ ἰκίβδωλα. 55 Ῥ γομιημοίτωμ κίγῶ τὰ ἐ φαῦλα νοὦ 
οἰδοκιμα πὸ ρα ηὸ κοι κῶς σεση μάνϑοι.) 27} ἐστ ρα γέαϑο: μοὶ 

ποιρασήμος ῥήτωρ μοι τροφυρίκῶς ὁ Φαὺ λοσ. 
Παροῷ αἴμδροσ' τστι ρομνού μᾶννος “λεονασμῷ Το τ πρρντηδν 

ποροιὶ ποσὶ καὶ πηέσε ϑυμοσ δ Δ κατρῇ προϑεσίς αὖσ' παρα 
κα τοῦ "σλεογα σμὸν “τῶ τ : 

Ῥωραιτεί ὃς ἐχὼρι ὁ ον χθύσει ἐπὶ τ αἰρνεαϑο: ΔΑ εἰ »βοΐλλε 

ὃ κρὸ μὲ ἐδέχιαϑο, αλλ ἐπὲ σχῶ αὐτεῖν. ὡς ὥρα, μενοίνεἴρῳ, [51»» 

ρπον μαϊσεσυγγιώμαν. ὡς περιῆν Εἰγο τὴν πρόϑεσίν αὐο' 

ἐπὶ τῶ καθ οδ γ Ὁ, εξ δυυλεῤλοῖ: 'αστι ψ' ἴωσ᾽ δὲ δι ρυτοι μοὺς 

»πϑ δή μον ὸ βϑινον “Τὸ λεγομθῥν" ἔν τῇ συρυθέσεί ποὸρχιτείαθς 

ποραίεα κῶρ συγγνοῦ μην σὁ ὙΤΕΊν. 

Παραβωπώσὶ πὶ ρατρέ ρουσί τὸς ὦ πείθουσι Ῥέπω γρωπῶ: 

αἷσ' νίμω,νω μώ' φέφω,»ρωφώ. 

πάρεξ: «ηὃ ποῦρὲϑ δα. “τὴν “σπίθα πρόϑεσίν, (ρὲ ἼῊν ἐξ "71 δαᾳ-" 

λοι νὸ ἐκηὸσ' βαρυνε! δὲ ΜΙ προσ δεοίζφορον σημοάνόμδῳ, 

ηὁ μδρ ὁ ὅν βαρννόμδῳ σημαόνᾳ ἢ χωρὶσ κοὺ σιιυ τοζοσίι γϑοιίεῳ 

οἷον “πέριξ πο, λλωνιου.γ δὲ ὁξυνόμϑρον ἰσοδωνα μέϊ Τῇ πὰ 

κα, ἢ ΤΜ ἐξ προϑέσε ἡ τίς, σπ μοίρᾳ τὴν ἐξασαέσιν αὐσ’ πτὰ ο᾽ ὁ“- 

μή ῥῷ, παρὶξ ὁ δ «νεκύτασεν, ἀντὶ ἐπ ηὸς φρὶ ὁδιοῦ.δι πὰ ρὲξ 

Τὴν νῆσον ἐ, λουῦν ἐτοι, ἀντὶ ἐκτός. 

“παρακρούς" ἀπο] ἃ ἀπὸ μετ ορᾶς ηὸν πρὸ Λο ςῶν, οὐ ἜΝ 
πεβαλλοντωνεέλλ᾽ ῳ ̓ ὥρᾳ τῶς ἀκ ρσόντωγι: »δ[ ΠΣ (Δ ει 

᾿πτῶντ ἡ οἱ πὸ Ἢ ᾧ γοῖσ ζυτῖς ἱσών τῶν οἱ γί σ σοθιμοῖς πύρα 



κε ρούου σιν ἥγα ὃ Υ δοντο μέρ’ ΡΠ ΘΡΆΟΝ 

τῇ κρέσει: 

Πα ραρησοίμδῳ ἑλῶν πο ραλαβὸν καταφρεψα μϑρορ.πτο ρερηίσαιν 

σῦμέ ἐνίκησοιν, ἐπε: οι ἡ ἤωρϑροι “ποὶ οἱ σρὺν τοῦ! “το! σ νενικοσὶν 

ὖν δοῦλοί δὲ ασῦ Τοῦ: 

ΠραΦ υλαυκ τω ρμόμϑροι. οἱ κορὅ ἐν τίς «ὅλα τὸὶ τοῦ Φυλακαὶ ἄφρυ 

κηγοὺς αἰνγουποίνον τσ, ἐπὶ ηὸ συμφέροντιῆ τ, ρρλεμίων: (Ψ 

Παρίκνοον ἠλϑιαν ἱκτωρ ἰλιοσδος καὶ τ υΤῇ “τοὶ ρη πα τησε ηὸν γοῦυ 

ἐξνποίτησε: 
Παρεβαϑὴν Ρ' ἴβνμι βήσω βίβυκα, 0  παϑητικὸν τι" εὐ μων 

0 ̓ παϑήτίκος οἷο “οἰςος ἐβάϊθων κοὺ ποι φιβοίθη 5. 

Παρέθρισου σῃ μοιήνᾳ ηὃ ἔκοψαν. οἷον ἐ μσης " ἀφ λάζξοιο. σοι: 

ρέθρι σρίν ἀκρακόρυ μια: ἐκ τῶ εἰκροςολίσ ,ϑιρείςου ὄνηος 

παρέκοζαι οὐ ονεὶ σαρεχτ ρέυσοιν ϑιν ηὸ αἰθρίξαύϑεμ 
Παρίσο μαι οὐκ. εἰ“ σὸ τῷ μι γένετο. "ἀλλ᾽ οἱ πρὸ “τῶ ἔω εἰ ὴ ̓  δ 

“χὸ του εἰ μμι πὸ το ρδύο μα, ἐσ μιαν εδν ἦρμ πσὰ πα ρεΐσομοι, Ἰὰ 

νοὶ τὴν οὐ "τὴν ἔλν. τῷ ἐνεςτωτι το ἁλέγου σειν. 

Τα ρέαπτο δχκρὺ χέῦσοι ἀν τῇ ἴον υ ταφήν ὑκόρησακρυσσου ἀῶ πὸ - 

καϑύζομαι ηὸ τπαράγῳ τον. εἰ μεν ΓὩ αόρίσος ἐμὴν ἴσο. (“τὸ 

δἰ γ᾽ πλεονασκῷ Ἂν τ} ὅσο" εὐ πιὰ ῥείαη ηὸ σὲ ὑμομμ 

κὸν αἶντῇ "οὗ οὗ κῦ. “Τοῦ ζω εἰσ ηὸ λῤγόντος ταληθυν 72 κα εἰ σΈΝ" Εἰ 

ἔχει πρὸ Σ ᾧι Ὁ Ῥ., οζ. "παυθοΐαιηο δσοί ἀὉ. 

Παρεθάν παρ ἡμμεπσοιρήσω. ἢ πωραϊκείμϑμοσ “παρε! αι πα 

θητικον ἐπαρειμοα: ὁ τ" πα ρείϑην, καὶ ὑπο ή]υ σά »““Σ 

παρίϑην ὑὑπρξάφυλμμο τὰ παραπλησία: δ ἕω ἕω δ εἰ 

λύω ἄσω, Εἰ κυ δ δ ἔξϑην δι ἐθηννὶκ 15 εἰ σὲ, ὃ ΖΗ ὅ μό» 

ἔσο. «ηὗ προςταικ τικὸν, ἀδοιειϑω. "νὴ σαρείόϑω. 

Ραρήορος εὖθεν οἶγϑεν Ἰλιοέδοσ Γ ὸν τὶ τὺ Χο πλαύτοσ' "ἢ Ἴὰ 

Μλνοῦ πωρηώμϑροι τῷ σω μα “ἢ οι τά ςεν ἐκλελυμϑμονὲν ἀλ 

λῳνγύν ὃ δῤ τὶ γου μᾶλοις Ἂν πρὶ ρομῳρέμϑιος: δι εἰς μην ἐκτύτο 
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μϑύος: ἤηϑἀμφότερα εἰ ὠπὸ “Ζῶ εἐείρω, ἐν μα τικοῦ ὀνόματος 

γκατοὶ κἐτρὅο Δὴν τ 'ἄορίν μοῦ ἐλ Τοῦ Σ (δὶ παρα Υ ἐκτώ - 

ἀπνηνὸ:; οΣ εἰς ἢ πού δ. ᾿Αὐμηΐ ἡ ὐνεορίας ΡΥ τασ' “75) πἶὸ 

ρου τσαου ἡνιαρ μ᾽ ̓ἀσφόθίτ ἐπῦσον τ ΤΜ ξυνωρίᾳ δέλεθσα 

οὔοθ λέγεται κοῖς ὁ μὲ δ ̓ κώραν «χῶὼμν αἰραφύαι ποῖϊ φρένα 

οἰλλα ὠμφρῦ μένας, οἱονεὶ ὁ ϑ " ἀφ ρων τφει γὲ εἰ οι ῥῶ ηὃ ἀεμέζω μος 

ὁ πελοωρκωσ τῷ σῶ μια τί, δῖον τῳ" σα μετ! πα ραιωρούμδῳ ἐκ 
σοῦ ἐἰἰωτοί χϑς ον οἱ ὑοιὸό σοῦ ζυγϑ πραρεζάνγμϑύοι ἰοῦ 1". 

Γαριἐρϑυτόφηνέλθν, παρικρεμεΐσθη, ἐείρω, ἐερῷ ἡερ κοι ὁ Ἴτα 

ϑυτηκοστσα ρα κερὶ ἡεριμο ἀξρθηνιως οὐγεἰ ρῳρ καὶ οἰγέρω 

ἡγέρκα ὀγέρμαι ἠγέρϑην: 

Γαῤρρημδρην ἐκβεβλημδρην αἰφρκεχορρίημί γὴν ὅν οἱ τῷ ,ἰκ«95- 

ρημϑμὴν ο7Ρ “Τῦ αἱρῷ οὐ καταικοζλλω, ὁ ΑΣ ἐρηκαῦ ρη μου καὶ 
ρηυϑῳ Θ᾽ ῥρημϑρν νὴ τσ βρη βϑμήη. 

τα ρέμϑρ Θ’ “πλατων ἐν τοῦῖσ' ὁἰπτολο γεαισ ἀν τὴ ῆδυ σ τόνου σησε 

ἐϑρος ᾧ δὲ τούς »» Διτείαες ηὃ ἱκταρ οἷν Τὶ τὴν ἰγγυς: ηδ ἐπι 

ψκχτο. ον Τὶ τὸν ) ἐξελέξω. καὶ ( εκ ρουσι τὴν λεῖβα αν.) τοῦ 

ἔκυψε 

πα ίέϑα τού δοκεῖ τὴν Ῥῦ ῦ τῶν οὐτεῦϑα, δυγεμν ἔ ὑδῇ νυ 
σχο ὑμὴν δῳο μοῦ οι“Φοί «ΑΙ. 

Παρ μραρ "ΤῸ ὕντες ὑπαρκκολὺ θῦν τις. ἢ σίζυτυ χὸν τές ἀσαο ) Ἰοὺ 
ὁρμα τώ οἴου δ μᾶ ἐρμοσείμϑροι. 

Πάσειαϑς γλίσοιϑου παρα "» πατῶ ὺ σι μαίνᾳ γὸ ἐλϑέω: “11 ὅπα 

τνη,ρὼ φαίτι ἐν μ ὁ ἐαϑήουσι τοῦ λυ, . ὁ μὲ ̓ λλῶν πατεσω, δὰ 

συγικοππῇ᾽ -““ὥσω, καὶ τοὶ λοιποὶ δῇ λοι ὴ παρὰ "ὦ μαδσὼ ῥμοισ' 

σή σὼ ἐμαί οσήσοι Κοὼ συγκοπση {ἀκεῖσοι μοὶ τ πτάσοι ΦΊ Ῥοσσην ὟΝ 

καθεξᾶσι πο ρα τὸ μασοίαϑο Ῥοπτῇ τῷ μα εἰσ π᾿ καὶ ἐπ 
ναλαγὺ τὸ Τῦνου οί σοιαθα' 

Πα στον ὀμομά συγκριτηκον γένετο οἰ τὸ τ πὸ χὺς οὖς μι ρα- 

δυτρράδίων βραῴοσων "τῶ χὺς ἴστε Χίων ἀσρζοσων Ἰσρίοσον Ὁ’. 

! 



Ποίσονα "τὴν δὐττα τεσέραν ἰππὸ γῦ “σήσο- 

Γαότω σή μιοόνᾳ δι ἡὸ ἐπιβάλλω, Ω οὐ ἐπιτούήω . (Δ ηὸ ποικίλα 

λω: “πόθεν δῆλον ἰπε1δι) τοὶ «πο! είλα. πα ρατσετοίομείνα κι “" 

λοὺν τοῦ: 

Παΐυσεν ἐπὶ οὗ ̓ ὶ μιν υϑὺ νοουμϑρου, ποΐοσε δύ οἱ λοσ' θὲ οἷο ἐπὶ δὶ 

"οὐ ἐγ ι κιλλε πο λίας ἐνέπάσεμ αἰέθλουσ: 

Παςὸς ̓  ἐκ παραισετοσιμϑμων ποικίλων κα τρῦ ,σκευαφομϑη 
υϑθής “Ὡς : τ πεποικιλμδρε καὶ οὐ γυμφικοσ δινεριν παραὶ 

γὸ παίοσείν ηὸ παοι κί )λήν' ἰξὲ 5 ἐν ἰλιούδος 5 ὅτεσπο λίασ ἔνε - 

τ ίῳ ἀξθλυτ εἰντὶ ἐπτοί ἘΡΆΧΑΝ ΟῚ 

Πασοι ὁ μη ρΘ πα (ὰ ἀγθρωπῶν εἰλεείνων δνμοι γᾷ χὴν τ ε- 

πσοώτη μδβην γῆν τὴν , λεωφόρον. τοὶ δὲ εἰς Ἐς λήγοντος δισύλλω- 

βα μόνο γγυν βραλείευπταροι Λα γόμϑιρο αι ρύνε τούρνι ρόῃς: κο-- 

ΠῚ ἢ}. τὸ γος. μος. μοίγοστοῦ τῶν κα πάηος δοκε εἶν τικά- 

ΤΟΙ ηὃ σοὶ σ' ηὸ » βροηὸς "κοι τοὶ  διύο Ῥοσσο υς ρποφ γ4.Ὁ Τὶ ἊΝ 

κοινόν δι ἔλε ἀντύμφασι ' 
Π αῇο κλᾷεὺ πεῖ Ῥο κλύῃ 1» παρ κλέοι μ) ἡ παΐοικλῆος,ἡ κλῳγχκὴ 

ὡ ) ποζβοκλις Δ πα βοκλήσ ὡς ρακλες ὧ ἡραίκ σι 

Πωφλαζαν γὐὲκ βρασμιοῦ να σὺ σεῖσ γίν εἰϑοσεπτοιητοο δὲ ἡ λές 
ξ, σ᾽ παρ ὁμήρῳ ως ἤχου μιμητικὴ ὑγσερ ΤΩΝ κυμάτων ἔἴω 

θεν ὸῤ απτέμυπεῖν δρασμόσ δηφλεωὸ ῶ Φ᾿λνωλέπτοιν δον οἱ 

νεξ λ᾽ ἐῷλυε καλαὶ ῥέεθρα, δῇ μοι μον ηὸ οἷν οκ΄πί μ-πωκο ἀναδέ 
οἷ μι 15] συΠεοσσῆν φλώ, οἰφὅ ἜΝ φλαΐζω, ὡἧς ἐι πιΐφω- 

δι ἐνθσ σοι ζω Ἷ {ἀνα τλα σιαημὸν ποφλαάζω- 
Γ᾿ αἰσαγον τὰ χύτερον κατοὶ συγκοησην πῶν ὧ 7 ξ τρὼ ἡμῆτω 

ϑέσε! ἐνποίφμ γον" 

Πα χυῦ τ, ὁ μηρ" ῳ ἰλιαίδος 5 φ ἀνπὶ γοῦ 7 Φθεΐφετοιι; λυ πεξτοῦ!. 

ῥ' ματοζβο ρει, οἰ“σὺ τῆς τρέχη Φὶ «Φϑερούσης καὶ φρίκη 

ἐμ'ποιούσης "ἡ λυούσῃσ τοῦ φυτρίυὐσέοσος ἐ ἐποί χνωσε φίλουσ' 

ἄγοι ἐλυσξησεν ζφθάρι ἊΣ 



ΤῊ 

Πάρχυ δὲν δὲ γὸ ποεροιμιυθέϊ θεώ ὡς γδὲ ἐς 72 υϑεῖαϑο, μρὰ 

Φ άσιαψν»κὲ ἐὀγϑρϑύφν υἱκσὺ; αὐ μεῖν γόνετοι γὸ ππραμυθε δ. 

κὰν ηὸ ταῦ ρα εὖ σις εἰν καὶ ηὸ πο ρητορειϑο: “μρὼ ηὃ ποῦ ροανεῖν. 
οὗ τῶ δὲ κοὰ ἐκ “τοῦ οὐὐ δοῶν ἰσοδιυυναίμου ἐ ἐκείνοι σ’ ὁνμαστοσ “τὸ 

πα ρκο δεῖ μεού μιν οὔ τωσ’ καὶ ἐκ “τῶ κέγν ποῦς “75) ἐκ ϑεν λό- 

90 ποροιμυϑίαιν. δαλοι, οὗ τὸ πο ράλογόφεάθο, οἱ ουὐ ηὸ ἐπὶ 

κα τοσοφβ σοῦ εἰπσάτης τιρὸς 72 96 τοῦ)» 

Παρμέμβλωκε τρία σμιμιοίνᾳ; ᾧ μδῳ νὸ μεμέληκε μαὺ Φροντί 

δε λει καρ γένετο! ἐκ Το) μόλω μελύσω μεμέληκα, μὴ συτκο 
"πη μέμλιαίοα δι πλιομασμῷ “τ Ρ᾽ διὰ καλλιφωνίκν καὶ 

Ῥοπῇ 72 ἡ εἰς ῶ μέμβλωκα ἡ τερον δὲ τὸ πτουρά μέμόλη 

κανιόγουν πσαρι θεν ἧς ἔτισ ὄξσποι. 5572 πρερμέμιβλωκεν ᾿' ἡ 

μερα ἀ)ϑὺν πωρῴχετο' Ἵ ' δὲ χρίσις ὃ ον ὀδιψοσεί ᾷ Ὡ γένιτωι ἫΣ 

χοῦ μοῦ μολήσω κα τοὶ ηδ οὐὐ ηὸ κανόνι σαι. πρίν δὲ γὐ “σὰ 

ρα μεμόληκε. γουτέσην ἐγγν οὐδε ποί ρε ον: 

ΠΡαραιιλήδαν ΤῸ ὥασέ οὐπὸ τοῦ παραὶ βούλλφν ιν σύγκρι 
γᾷν γένε τοῦ ππεραβλυδων τὸ συκριτικ ὥστουτω καὶ “πὸ ποῦν 

πορβαλλειν, ηὃ ἐ“πσοιιλήδῳν ον “ποι λοτικώσ: Ἄ ὡφῶν αστοι 

(κοπῇ ὅδε ξοδγκοῦ λογου ὐποβοίλλάν. δεῖβ: ηὸ οὔ λλου λέγον- 

Ὃς μὴ ΟΣ ρέπτὸ ρ΄ ΤΙ ΘΉν ον χουσ' λίγους ἀλλ᾽ ὑ-σοιι«Ὰ 

λον ον; ἑρυυγον 3 

Παιάν. ὕμνος τίσφασιέῖν οὐ“πὸ Ἴνα, οὐ μὸ γον {-Ἱ ποούσε! λον 

μοῦ ὡσ ἐφτὶ οὐ δὸ μδρος οἰ λλοὶ καὶ ἐππ) πουύσενπολέ προ “κοῦ ὃ 

ἐδὼ “πο κτὴς “σοζηδονοι “του κα λεῖϊ. τ δὲ μετ᾽ οὐ ηὸν νὴ πορῶ- 

ναι ἐξ καὶ (Δ ξη ξημμο ποίρον! ἀντι δὲ κι αὶ ποράμαι ἐξ οὐ Ὁ οἱ ποιεῖ 
γεςο (ἃ ηὸτούηου νι μια παεεεν, "φ4ν.γένοντοι δὲ αδ ηοἱ οἷ τοῦ κέξᾳς 

ἐκ Τῷ -σαῤω γὐ θερα“πενω οὐ καὶ δὲ ἐκ 72 ποζύω Ῥοπτῇ ηοὗ δυχρῦ 

νου εἰς δἔχρονο ιν. ἐπέ: ἐπὶ καιτοποοῦ σεῖ καχὅ τιν Θ᾽ οστοί- 

οντος, ὕμν’ ἐξαύ ρητοῦ! ὅξη Λ καὶ τπρορήων ὄνομα ἰαπροῦ 

πκρα ϑύο᾽ Του πτον δὲ “τὸν ἰατρὸν “πομογά νας ον οὐ σὸς 



εἰναι νομίζουσι τῷ οὐσπτὸ 
λλῶνι» 

᾿Παυσυδὲν καὺ σοὶ “9 δίνο ον γραῷ ουδὶν οὐ πὰ Λ
αιοὶ. .ὐσ' ηὸ σύσ: 

σίτῦσ' ισύοτωμος. "κοὸ τοὶ ὁ μοι αὐ δολοῖ, δὲ καὶ τοί πνα
σ ηὐ “σα μι 

πλυϑει ττεροι δέφασί. πα δι ἐν Τὸ “Τ) παπενορ αὐταὶ μηδέ τ 

μοσ αἰπομα χρυ μϑιονγο ς: 'ἄλλοι δὲ παιασυδύε οὐ τὶ 
“22 ἀρίμοοὶ 

4μεὶ- «αἰ λιοσ δὲ δϑονυ σίοσ, ἀν-τὶ τοῦ παμτί κῶς" ὅϑεν “πα οὶ θ6“' 

κυ δὺ δ ηὸ ποῦν συδιεὶ δ εζ θα βου" 

Παυφαοσειν δὲ ηὸ ἐνϑουσίωσα σ. κὐπιφανώσὸ ὁρμᾶν: εὖϑεν μαὺ ἐκ. 

“ατανᾧ οἷοσ ἀρ "ὁ ἐμῷ νὴ δρμν ἔχεν ἔν δὲ ἐκ ,οῦ φω. φαἡ 

γνῶ" φάσσυ: κοὺ οὲν οἰ δεπαλαισί ο μκᾧ Φαφάοτυ: “κρὰ Τότ “οὐ σὰ
ς 

σῴως κοὺ ἐπενϑέσει τον Ν παπεφείοτω. 'ὅτω στε ἰυερρε τοῦ! θὰ 

υὀνσοιφν σιν οἷν τὶ “τον ἡ Φρίασιν: μοὶ ηὸ παρα πα λον, ( γὰ μας 

μιαὶν ὁ 7 προθυ με αϑς' γισὸς γὸ διέ σοι λιὸς δειεῖμν ἴσως "ἀλεονα.- 

σμκὸρ ἐλέ τοῦ δυτίρου 2 ἡἡμοίως πα ρα
 γετοῦι: "0, δὲ πα λαοὶ 

πιο οζόσιν λέγϑυσι “οὐ ηδ᾿ ἄλλα κοὺ ἀλλ» περ
ιοΐγν τὴν ὃ - 

εν" ὃ εἰς τον τὸν οἴγετοι, τῷ “ανίνλυτοῖ φαη κα ἴοσει δ" 09
. κοὦ 

σειυ τέθτο: 

Γαρϑενο αὐ σησ' ἢ χιὰσ' πα ρθένοισ ὁπλητέν ων, ὁ ὅξεν ἐ
πηερῶβ 

οἵα γυνομμαινὴς ὡς προὰ σίοοτπταν. αὐ σ᾽ κρὰ
 γυναι κοσπόσσηδ, ὃ 

γοὲσ' γυνούκαι προς ὺ παίζων ὁ ὁκωμεκὸς νπυρροπέπσην ως 

"4 τινα ὡς ὀπιάϊμοντοι τουσ' πυρρούς: «τίνες δέφα
σι Ὁ 071 

παρ ρϑενοιπίγσην “σὸν πού ριν εἰπτῶν Υο ΡΟΣ καηγο
ρυσεν ἐπ 

μὴ μόνον γυμαι μιανη πε, οἱ λλεα ναὶ μεχοίτών 
καταίς Λεΐ κὺ 

ταὶ ρθένων ΤΗΝ οὐ που ΤῊ φθανφ: ἀτερο δὲ περθενοτπν γράφου 

σίν,9 ὁ ὕβην πρὶ ρϑένοις ΓΎΓΙ ὄψιν: ἐπι ᾧ ρό δ)ηοι γὸ 0 πα - β 

ρις' “μοὶ ὡσ' ὁ “ποινῆς, θεο4διὴς: 

Γαρὶξ οἐγορδυ, δῳλοῖ ηὸ πο ρά ηὸ δον. Στὰ ΒΗ οὁ κελουό -- 

μϑρον νος μοὶ κα παροὶ δι ᾿ Ἐξ» μϑρ τὸ τσαραῖῖε τραίζφθαι (δ ὁρ 

θησ' ἡὶ δὲ ηὸ τξω αὐ: εἶναι δα λοί “διυνα τοί σὲ γιοῦ; ηὸ ἐρολιαπσ: 

μίνως καὶ Λέξισ σῇ μοαδνειν να, σιιυύϑωσ ἡ ἐδμ παρα, ἐγγυ - 
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τατος ἐρμανλύμ, "] : δὲ εξ, δυο ξοασίν.δ “περ Ἰφυον ΩΣ ἐπ ὑχθμια τίσ 

ων. ὡν οἱ ς δὰ ἐν {46 Αο “γοεφφαὐνομϑῥωσ τῇ οὐ ληϑείᾳ, κοὺ οὧὦ 

πολιν ἰξω που οὐὐ τῆς ἐξηκε, ΤῊ Ἄγ πλὸν ἥβ νονμιοίτων. «κρὼὺ δε 76 

ζ τω δξια ὑλέβισ ὀπετηδι μδῴες. κεν τοὺῦ 9Χ τῳ ῥηπορίτῆσ' 

οἐυιῷιβο λιοοσοίς ἢ τα δὲ δ ἃ “τοῦ το "οὐ ἤχει τίνος σειυτο ἕτων. 

Παίωα πος “τῶ ποίοσει νοῦ μϑῳ διῳ72 τοῦ ὃ γευσοιαϑς. ὅ9:εν μρὸ ά 

“ποὸ ςὉ σ᾽ ὁ ̓ἄγμυσοσυπω σειν δὲ ποτε τρικίλλ ὀϑενκοὺ ὑ πα σοὶ 

Ω υὸ τιϑέν" οὐλῶρ πρό στεορι λείαν: ἀφ φο το πο συεν ἐπέπο σοι 

Ραρίνενον λίξισ ποιη ΤΙ χΝ: δῳ λοῖ δὲ “τὸ σωριφν. μοὰ ἐμῷ αἰν4: 

φὸρ λεθυ σμὸν {Τῷ σίτου οηδηοῦ νων σω οἴὕω' νά κροπρζν αι 

πλασίαομ᾽ ὑαιγῶῶιρνἐκτοῦσε!, νενε ομ Α ἡ "ὁ 7ητω ἢ ἄγε ςερί σζζω" 

πριουτον κοῖς ηδ ἐνουκηκίφν. ὅμοιον δὲ μ ἡ ηὸ κηκάνιῦ οϑὲν δὲ ἐπὶ 

κήκω ον ηὸ ἐπονεδυρον, ὦ ἱματατέλαςον: 

Τα Αοίοσε τὸ ἤγθυν ἐπα λοζοσον γο. τον πίον ἐμολύνον.: » γὸ δῇ μιαῖ, 

"τοιουν οδοοικοῦς παῖ ρεμῳφ αὐνετο: 

Παωων ὡἧς (ἰ ἀλλα χοὺ ἐχράφε,ζξιν ὁ πῶ χύ τεροσ' ἜΣ εέφεται οἱ 
“πὸ 75) πῶ χὺ συποι κίων. εσοίστων ὁ Ὁ “ποίῳ τρόπῳ (οὲ ὁμικζεσωις 

γόνατα ἐκ τῶ μακρός, πρὸς ὁ ̓ ὁράοτων ἐ ἐκ Το) ρα λυ σι κοὸ δ ἐπ 

ΟΛαοτων ἐκ το ἐλαλθσ: ὃ ̓ὥθα καλλι μοί χῳ ΚΕΙ͂ τοῦ, ον ὴ μάσ' 

σῶν γὸ δ δὲ τέρον κότα μεβλίαι ἐν τῷ πντν. εἢ ἐπε μοίσ-- 

σων ἐκ τῷ ἈΡΡΩ ὁ τερον οὺ “σϑξοσονοι ἰδὲ δ. 

Πέδλω τὸ ὑτδήμα τα "ἄνα υὸ περιφλείαϑς. οὧὐ τοὶ γι σὴν ἢ 
να οὸ τῷ πέδῳ εἰ λέ; ὅϑο. γράφει Τετ ὅ πρίν τῶσ ὴ τοῦ 

ἐνματικοὶ ὁνομιαυτοῦ φυλαί υσίν τὴν γραφὴν 70) φήμαηο: ὧσ' 

περ ἄρω, ἴς. γόφων, νιφοσ. Ὁ δ τὰ “τέδυγλα λέγου σὶν οἱ αὐολές, 

ὡασερ ὃ μελος, δ μελλοσ εἰ δὲ ἐγραίφεη δε δὶ εἰ δφθόγγου 

πίϑελλα ἃ ἂν ἰλίστο. ̓ ὥασερ κείρῳ κόρρω: φϑείρω. Φθέρρω: 

ΓΘ ϑὼ σῇ μαῤνᾷ Ῥια: «ηὃ ἐλπέζω. ἐξ Ὁ πέςπιηὸ Φιλονήκο ἐξὰ 

δι πεβημα δῇ μοένει μοὺς σὺ οκ “ΤΩ Β' ηὸ παοῳ «ξ κα Ξ δι νὴὸ ἔπαϑον ἐκ 

91: 7ε2 9ω: ηὸ ἐνπήζωὁ ἃ ΠΝ “αἰ ποιθῳ- 



Πείρησοί; "δο ξυν. ππροττοκιτῖν, δ σ11. υὁ ὐκ ἀπλέμφα τ ὁ δῊ 

μοόν4 ηὸ ἀηωφῥ' γρίησ᾽". “σα ὸ πήφ ὑπφράζω,ἱπείραε. (Δοα 

προστακ τις “πε [ρώσοιή- τὸ Ῥοτῦ, περι ̓" : “ὥνὰ ηὐ πειξαζω. 

Πείσῳ τοι πτοίθμοὶτρ 75) πείϑω, Ν εὐ» ὁ το συϑω τὸ “παινϑοίνω πεῖ 

σώ" Κ Ῥοσπσην τὸ Ἶ εἰσ ΤῊΝ ἐἶ δφϑογγον: 
Πφω ὡλης σή μιοόμᾳ ηὸν πύφνομ' κοῦ ηδν δγα ηὸ “πίος οὐσσὸ λλυῦμε 

νὸν “σοὺ ροὶ ηἢ “σίος ὧ ηὃ δλω γένει “πεωώλης μοὺ “πλεονα σμῷ Ἵν 

" “πειώλιης"ο δγοὲ τὸ πέοσ αἰπολλύμϑρον: 

Πέλω ρορύ ον μϑῳ μδυ ἐφόχω περιασώμϑμον δὲ, προσεγγίζω: 

Πέλωρα ὄνομα δ δέτε) τὸ οἰρσεγης ὁ πέλωρ σημαία πὸ ἐξαῦ᾽ 
σὲον κρὰ φοκερῦν; παρα δ. πέλωνοὺ η ὥρα ἡφροντὶς δίς ὑός 

χει ἀεὶ ἡφρον τῆς διοὶ ηὸ μιίγεϑ',ὅ τως ὑτυμολογει τοῦ: ππϑιασώ 
μϑρον σξ. 'πώρο ηἢ προασε λα κοὰ 700 σεγγίζν᾽ ( ὡρί ωνι ὡς 

λέγή ὁ δηριμτῆς ψΨ πῷχ δϑαὶ ἡ μέκπϑυς οαὐηον τως τ σἐρῖ, “πῆς: 

σύμϑι “πέσον, ὥς φατῦτοώ ς εἰ ἡ σί. “οὺ ἐξησισύλωρ πίλω Θυν ὕν 

μισὸ ηὸ οὐδέτερον τ λώρομ: μι πελώριος "δ Οὅ: 1 οἦὐο ἐλώρ.: ἀλω 

ῥοτ' ἑλώριον "τοῦ ΚΣ οὐ τὸ ΡΝ ὀσώρ, εἰ μδῳ Ῥέσστυ σι ὠ, δ) 

φῬὶ Εἰ φθόγγου γόνετοοι τοῦ [τω χεκα: γεσύρφοτ: σεν τύφειοσ ἐῤτω 

δὲφυλείῆσοι, δγα ποῦ Τ' “πελωριοσ' ἡ τσεώριον ηὁ μέγεςον» 
Πιεμσοίσυτοι δγέλθη ἐριυν ἡσελιηὸ ϑέμα' πε μυποιζῳ οἰπσῦ τ; ὧδ 

“πω μος [ὑάῳ, κυήοέζω αὐολικοῦσιμοῦ ηὸ “ τέμτερἐριθμό- 
σε πέμπελθ’ ϑς δρῶ πὸ ρὰ ηὸ εἶνο "πλησίον “τῷ πέμπειαϑο, 

εἰσ ἀδὰ 

Πεν ΤΉ κὸν ῥος νος ̓ ̓ χτεντη τονε ν ἔλουσοι ἐρέταο: 

Μ: Ρώοσ κα α:δοῖον οἱ μα τί χα πλάνην τον Ἀ πλέοσ πωραὶῃὰ 

᾿πλησϑαίζφν ἡ “5 πρὸ ρα ηὃ "πῶ ηὸ ποία δὲ κτώ μιϑαὰ σέκναᾳ, ) φέ 

ος οἱονεὶ Φυος δὲ. οὗ Φυομδῳ τύκναν, . 

Πεπώλων ὄλαρος ἡ ρὲ δι οὐμυποσαλωμ προΐφδολιχόσικιον γ΄ 
λρο εἐν Τί τοῦ ἀνα τείν αν.σείσοιρνποίζλω ποιλῶ: ζσσηλαοιὸ Ρ δ’ 

ἔπω λον μὲ με Το χα ππρλωῶν Ἢ εἶναι, δεταλορσει ἰωνικϑ" πεπα -- 

λὼν υὑς ἰκαμιὼν. 
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λων ὡς καμὼν κικαμῶν "οὐ οἱ μι τε πτῶ λώ Κ'. 

Πεπούλαιϑι ἀλερώσοιϑε "λοίσᾳ τε πάλθ᾽ γ᾽ ὀκλίέρος: : ττέ ρα "ὃ 

“συέλλω. τὰ κενῶ δι σείω πὰ λῶ. ἐπευδὲ αὶ ἐνόει, ἂν κληθώσίν οἱ 

κλῆροι “σὐέλλον τοίη, οἷον παῤεδὲ γέρνει: ἱπσαῦ τος γνέσωρ “ἐκ 

δίζκ90 ἋΣ Ἂν 76’ κωρείησι 

Παιϑὸ πέτα σῇ μοάνά τ ̓σεθιβ Λεηέμϑμον τι ποίά δι. πο οὲ Ων 

᾿ δππω ὀήϊλιω, ὀπστήϊνω γέμει! ἐπσίτ-. οἰνστιρϑέσει πριδοσπέ τς 
διὰ ἔ: πολ πα ρὰὶ τὸ ἐπηήϊδίω δα δῖ ἣ γραίφῷς. οἱ "Οὐομ “ποῦ ρϑέμο 

ἢ, “1 “1:0: γυνεκοσ "σης: 

πε τστέλαγ δι ̓μεμολυρμδῳ οΥ λκατεσυμμϑρ ον οἰ 75 πλάο- 

σω δ'πὶ οὐ “Τοῦ πέλει τὸ ἀλέυρον ὄρη τοῦ!" 
τσὶ ποέλὶ, ηὐ λεέήζεν ᾿ ἀλθύρε ὁπ δ «ἴ ἐπνποίοσε δ σδὺὰ 

᾿ χίῳ λεήϊότατα. "περὰ ηὸ “πσιίσω μέλον τον "ποΐλίκ,ὺς δὰ μιεὶ-- 
σῷ εδομοζλε"αἰνθήσω, οὐνϑή Δ": “ΘΑ δ εἰς ὦ’ γος “πίω σὼ συλλρετ 

᾿βίὼ γρέπον εἰσ’ τί Ἀλῆ: εἰσὲ ἐ χί δπλονι προσέρχί Οὺ Γ΄ οὗ 

ον φδξω, φιλί, πρώξω εἰὐλνς ὅτως ὅν ποίσω εππίλίκ: "ὁ και- 
 σρῦ ὁ αὐαγηνλαι σίασμον, “παι ποί λυ (8 Ῥοιπῇ, πέποίλι, οἷδὲ αἶι- 

κοι πὸ αστί Λ»"λί)ϑυσί ΦᾺ πλεονασμὸν Τῇ σ᾽. 

πε τστρμϑρη πε σαρονημϑρ πεΐρω ηὐκαν Τῶ περῶ. πέπαρ- 
(κα. ποσκορϑῥον. πεσδρμδρε: “δι πεσσαρίθμων ὅλοι σἰν'οἰν- 

᾿ τὶ “τῶ “γα ποπόρονεμδμων: 

τύπεῖ θ᾽ βόπρυσ ὁ οἰλκμομθλθίον τ ὕαλος ἐρόπρυφι σέπε; 

ρΘ’ εὐ ηὸ “7) “σέῆω ὁ ὀη μάγος: 

πεπεῖ)) “σεϑωυ, πείσω. πέπενκοι ἘΠΕ ΤΡΤἪ “πίπε:-ςυκι" Ἡρὼ 
᾿ἤωνι σ᾽ τε ΤΕ Ί ϑούτοῦε" 

πεσιϑᾶν πείϑω “πείσω ἐἶθ." διτιερ᾽, ἔσπεθι δι εἶνα δεπρλωσει 

εἰπικὰ ἐπε εϑον. δὶ δι ηὲ αὐσουδῷ “σπρισεπιϑόν τίσ. δέω 

τιρθ’ πεσιϑώυοὸ οὸ εἰπακρέμ κῃ, τοὐπιθένν. (ὃ οὸ πύπε- 
᾿ ϑοιμϑ οὖν" Τὶ “Τῦῦ πεήσοι μδῳ "τὺ παεπιϑού σοι, μέτολβ. ζω" 

διαυτερθ’ ὦ ΣΕ. ἄῳϑι γοὺς δφυτέρουσ' οἰορέςον σ' οἷν αδ 

ΤΡῚΣ 

πον. Ν 



“πτλασίαζν ἡποιντῆς: 

κα όπ,ϑησω “τε7 ϑῶ "ἡ ὁ οὐ ΤΩ πτριαπώμϑρον, “ἰϑώ,οοι φείδο, 
Ωλαὰ. “πεϑήσω δὰ ΚΠ] οἰμαιδν λα σίασμιον, πεπίϑήσω. ἐκγουου 

κοὺ πείθοι μδριύκ τιον "δὰ τατο ρα σε πέϑομη 
Γεπνυρμὴν Θ’ σώφρων παρὰ ηὃ πιόω υύωως φλόω,φλυω: "ηὃ 

ἀνα δύο μι, ανύσω πσέπνυκα πσέτνυ Αἱ “σέτνυμϑμος , ἐπυῦ 

μι πνύσω δ δὲ οἱ γὸ γου “πονύω 

“εήϊνως “Πέσυ, ἅξέξω πέ[ηχα πε] ἡ χὺς εἰσ σοβολρ ΤΩ Χ 

Ί] νας “σιπτηώς οὖσ τυτληως., 

“π᾿ το νθῳ οἱ τὸ 72 τουώ γρνήσω πσετρνηκαῖ. "πσέπονει ὁ ζὥ ̓πῦϑν Δ 

᾿σλεονασμῷ τῶ θ΄ “σίπονϑα οὐ τὸ Τῶ “σίνω, ενώ. "σέσιγκα. 

ὁ ὯΝ πέπονα, κρὰ “σλιεονουσμιῷ “τῶ θ΄ παέτενϑοι»! ̓ ἀπὸ 

7 ἡ ΩΣ ηὃ “πθέοῳ “σή σω ὁσϑακεμδρος σέσποικα ὁ τέ 

"τ, 90: ποὺ Τρο τῇ! ον ἵ εἶσ' Γ΄ πσέτονϑι. ὁ 
Περ»τήά. ὭΣ πέτω ἀπετω σπλ' ἀσω μϑρον νὴ τοτῶ »ρΤΗ σῶ τοί 

γέτηκα “ε16 ΤῊ Δ σότσο “τῆ κοι ηὸ Ῥί γον “ΑΝ πρλυθον τις ππτε- 
“αὐ την. νὴ ἰακώς σεπσο το ὦ}. ὧν πεποίην το πσετρέ ο(). (Δ ὦ-- 
κε τοῦ σε! “Τῷ ἴ εἰς ἢ “περ Ὑϑ τοῦ! τοῦ καὶ εἰσ' τοῦ καϑαῦ ρον Ῥίτο ἵν! 
μα ἀὰ τέω κοινὴν προσῷ, δέαιν Ῥέτα λήθει τικεῦ γέν 1 πο 

ἴωσιν οἰλλὰ προσῶ «Ὦ, 2 οὦ δυσύθυνι, ὯΝ πος ΠῚ 

ον πτέπο! ἢ “περ ιζα τοῦ, ἢ βίῳ εἶντὴ “2) καϑητοα (αὖ. ΤΑ “παρέ 

ϑῦς τὔϑεν τεϑέν: 12], δ οὗτοι: οὑτωσ' “τέ πῸ ΤῊ τοίη πειρτία-' 

τ Δ ατεηρ τη ουτσοι Ὁ] ἔκ τοῦσὶν κρέρῆον δὲ ἄνεῶϑ ν᾽ ῷ ΤΊ συσο 

λὴν τοῦ ἃ προσώδῳ οὐ ἃ. ἀλλα ΚῊ δεΐλυοίν Ῥὺ πιρο-' 

λέγον οε ἢ εἰσ τ "ἡ Σ-ὡτ ἥλων ἑαίλων ἾγᾺ ἐάγι. 

Πέ ΕΙΣ οἱ “τῷ “πῥῶ “πῤασω πεσέρακα κρὺ “Κα τοὶ συ γκο 

“σὴν πε πρακα 

Πέπρωτοι ἀμ τοι “περαγθω περατω περατώσω τὐπῥατω 

κα τιπιράτωμα πεπεεατωταη, κα σὐμῶητν πίπρωϑθ κἐ ἐκ 

δὲ τῷ πεπί ράτωμια, συγκοῖ πί πρώ μη πρὸ τυηρωμϑμὴη 
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ἡ τυ χῆ, δηὸ πῷ (ες “75) βέουδοίζεσοι δι πβατοῦσει. 

Γέπτεω ΜΙ πίτω δι “πετῶ τεριασώ μὴ "Ὁ συγκοστῃ “τῷ (Δ ἱπτῶ 

ΤΙΣ ΣΑ; ὠτσῶ; ἡση μι, 0 ἜΝ ἐππτουκα, ῦ μονα ἀρνονε, τ 

πλονκαμῳ “σχῶ πτ' πε ππρ μια ̓ αὐτῆι πρὼ ηὸ πα ΘΝ ἼΠΚΟΝ 

πέτούμια, κοὰ πο ρέμππτσε! Τῦ ὙΠ πέπτου μοι» 

“πίπτωκα πέτων “πέπτῶ κοὰ σὺ κοπῇ πτώ π|σὼ ὁ τὸς ἐπ 
τορολῳ μοὺς πέπτωκ αὐ: πετῶ πῥιασώμϑμον πιτήσω 

πε σέτηκα μοὺ συ γκοτπ! μον προ γῇ του ἢ εἰ εἰς ὦ πίύπτωκα, 

σ᾽ οὐ ἐχι οὐ χϑσῶ ἤχνκα ὦχυκαι, ἐκδὲ ἡοῦ “πε τῷ “σίρε γὸν 

πιτίω. ̓ὡσ καλῷ καλεώ" 

“πίπτο ἔτ πτοσω πτήξω ἐπτηχα' ἐπτηχοτ: (Δ ἑωνικώς πιποχὸς 
Δ α΄ πσορολᾷ ΤΧ πεήϊηως Δ σῇ μιοιένᾳ ηὃ κατα πιπτηχὸς, ἡ οὐ 

Τια ΤΙ ποσί ΤῊ ὥΤρΟ : 

πίπυσαι οὐ πὸ ηοῦ ἡ πλίϑωπώσω πύπθυκα αὐ πέυ οἷ, ἀἼΡβο 

λῦ 75) ς πεσυοζι ἐἰδετι ἐ ἐξγρι Ὁ 7 εἰπὲ ἢοῦ πυνθαΐνω διως 

εἰνοε μια ψθοινέτω ὅχῃ τοῦ δια “Τῶῦ ἄνω ἐ κλιτακεῖσν, ὡσε ἐνδάῴα. 

γέτονο Το τ ὺς (ἃ χὰ τὸ τυ ῶ ΤΟΥΣ απ 7ῇ τιύχο γίνε, 

β Γόϑα πέρϑω πέρσω πέπγκα πύπερίι πίπερτοῦ πύπέεθοας 
᾿κρὼ ἐφῴρεσει ἑωνικῇ ὁ φλαὐξυσώωι πέρϑο, ὡς κυκαβαί οϑορεηκα 
θα ρϑε: “πέρθᾳν δὲ κυθίωσ γὐ δια τύ ροὶ πέρι γένειϑαρ ΔΝ ἐκ- 

ΓπνῚ αἱ τὸ » 70) πρώ ηὃ κούω πρηϑῶ, ἧς οἱ τὸ 72) “ρώκο; μῷ ΜΙ. 

ερήϑω αὐ περϑύσεν ασηρϑω  συςολῃ πέρϑω, Ὕ οὐ "τὸ “περὶ 

ϑίω κύκλῳ Ῥεχυ πέρϑω. οἱἷὰ πέρϑυντ' περι έλουσι τας ηοϊχί. 
Ρῥισῶ σο δ ὀμόϑεν ἀντὶ κα τῇ μιουυγὸν σευϑήκύυ πριἡ δῸ μια ὥῶ 

δῦ ρο νυῷ ἡ Χ ἡρ δὸς τ οἷο μεθα, οἷν Ὑ) σευϑηκέω τ έσω μιν. 

ῷ ̓Αοἴσυφανεσ ᾧ γεφελοισ, περιδου νι ἐμοὶ οἶμτι (ϑύν- 

γένεται ο( τ ἀμόνι σημαίνοντος ηὸ δες μύῳ ̓ 

Κρ τίται οὐ κι Τὸ φοίη ἔγλφ4ιε στ οἷον τ' δὸς μιν πέρικ ΤΈ τοῦ!" ἢ 

γερέϑον;»: 

ΓΡ, παΡίον, ἰσέον οὖν σοι ἢ ἀκ τρ ἐχτίω ΜΕΤ χὴν εἰς σ- πὐξύ.- 

“ τρι 



μον μ(οἷ διὰ Υ κλιμοιϑρίω εἰς ἰῷ γένετο 

σε σλο δι εἰ δ}. “πέλεϑι, ὅγὰ γήνεαϑς, οἱ ἴον πιριπλομί: 

νου ἔνιοι] “0. πελομλῥου δια πνομϑῷ ου μοὺ συγκοπτῇ “Τί 

οι πλορδῳ ου - ἤξε σὲ καὶ ἰδών νον κατοὶ πωρίμπτω 

σὴν ηοῦ Ὡ" 

Περι"δλέωυσαλίον η ὸ ἀρσεὶ Φφὰ; ον "σλέφ: κού. “πίοι πρλεδ. 

Πρ ειϑεν ἐο"“πεζμοτωσ τῷ ιϑίνᾳ4 χεώμϑρον κσὰ χὰ δῳυ αἱ όνω ἐρύρ 

ηὖν καὶ χὰ χήντοῦτον ηὸν τρόπον λέγεται καὶ ηὸ “πιριύδιυ! Ὁ’ 

δὰ περιαλτσ: ὃ 

ΓΈρι σή πῶ οὐδ χύρῳ Τῷῳ γύψιλῷοῦ οϑέν ΖΩ τῷ ὕψος πίοι" 

: σε ψα δ (ΑΔκατὶδιῶν.» ̓  99» ΠῚ τοῦ ἐπριξίδῆρ: 

Περι σε)λομέμι περιελομέμους ποσληρω μένεα ἢ τί λάχ μίνυε: 

Περιφφραδέως, πα ΓΤ τὸ φραάζω φραεν: Φραδὰς δ σαθ ΦΡ Κα 

σίως ὑπσίῤῥαμιο ηὃ μετ λόγου μδὸ ἐσεςή μος τὶ “πο έν οἱονεὶ 

“που ὑπισπιιόνωσ' οι ἐντέχνως: 

Περιώταη ἢ κοζηοτπτος γονπὸσ σ“πρὰ γὰ πσεριόπτω “πίθιορπσι ὡς 

πλέπτω κλοῖσῃ ὑπροὺξεσοι “Ζῶ Ὁ εἰς ὦ. 

“αἰ σκ θ᾽ ἡ δέρμα τῷ προβαγου." “ἴα ηὉ “πεϊκωσσεγὸ »δὰ πέσ, 

“λεονασμῷ 5 Υ σ᾽," τϑνοὶ ηὸ σία ἐπ ̓ὐγτεῇ διμμετοιθεο κπέ σ᾽ : 

Πεσεὴν εἐπὸ τῶ “πέδον ὃ σή! μουόν4 τίω γῆν δι πέσέ μι κουτοὶ δ 
ριέ δ αν τὶ 75 πεσε 

πσΈθισΟ! χί 9 ( τος, οὐ ρει λαμβεύνᾳ αὐτὰ μετοίζδο ρα σ' ἝΝ κιυνκεῖβι 

οἰ την θν σοίλρυς περιραιλλουδίν “το] σ' ὀρεσβιφοίλο! δέεὶσιν, οὐ λὲ 

γόρϑραι σοί Δικ ἀφῶν τοῦ δύκτυα καϑήετοοι, ταῦ τασ' οὖν “πὸ 

θέ βαῖλλον τές, αἱροῦσι το ϑηθία" 
Περή (δῴπνον καὶ "ἰὼ σῇ "οἿσ' εἰποθαν τσ “νομάγην σἠασίᾳ' ; 

Περιζροψψα "ηὃ εὐγρκτεῖν ᾿ς ἐπεὶ βὶ ̓εἰπρθανόντες περιγράφοϊδ. 

Πέτοῦσοιν οἰτὼ ὯΝ πετέζῳ, “σιτώσω εἰπέτοοσοι. κοὺ τοὶ λοι ποὶ δ, 
λα, ἱ σία λίυκα πετοσοις σου ἢ οἱ τὸ ηου πετω ράρυντόντ' -ε 

΄Τω Ὁ οὔκ. ἔἴ ρει τορι" 
ΓῚ 
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πέπιϑν ἐπὶ (δι “πτώσεως παρᾶ Ω πὐάϊωνπσοωτὶ » τῷ “τῶ δὼ: 

ἌΟΡΙ μερᾷ ακῦσί πίάφ. γα πεμϑνα ΤῚ ὧν ἀξ ρ(Θ'ὀπτὼ 

θη τονκὸς ἐγεςῶς πέρ μαρῦϑῳ μοὺς πσέστον)»ς ἐκηουον γίνῶε- 

"ὡς νὰ ) σημαιλη κὲ ηὸ ὕψος, ὁθοὺ εἰρῶ πετῶ- πεῖ σ.οι Ῥοσπι, “πο-- 
τῶ: οὐκιϑῳ “Το “πετῶ “γένετο προσετῆν πρὸ χαιμιτε Τῆς’ "οἱ πὸ 
ἢ τῶ παύτω ὁδιύπερον, Θ" ὦ ὑπέγον. δίον ἔπσερν κυπροσνή τ, 

Πετεώο αὶ δ᾽ θέα πετίωσ σετίω. “πρὸ “σλεονκομιῷ σῷ ὃ αἶτ- 

κοῦς “πετεωο. 

Ππουκαλίμαι Φρ: νοὸς οἱ ομεῖ φριμε ΤΥ αὐφροναις οὐ τὸ ὃφβὶ 

σεύκησ' πο δενόρυὰ μιετορζβορα 

Γωκέδαμος καυσήκος ϑερμοσ' "λέγ δὲ γο ἴον ον τέ λέ μον “σά 
ρά τὐμ σεύχων τίω πρὸς κακῷ σὲν ἐππητηδιείαν: Οὐηϑὲς δὲ φ 

ὁμέρῳιηὸν δ λεμον ἴδε ἐπα ραβαλλᾷν δγοὶ ὃ ὯΝ μαλοντ 

τῶν πυρόϑαι ηὐ τσεθι καί ρόνεεν αὐ μοι ἐσπικρὸν δὲ ὰ γὸ νὴ πίω 
᾿αεουκίῳ ὅναυ “πηκρον ὡς ὃ ὁηὸς δα λοι: 

Πεφηνε φαύνω, φαγω. “πέφαγκοιο ΔΝ Ὡϑο, πέφενα. "ἰδέ 

δέδτι ἐὰν ὁ ὀνεςὼς Τῇ; αὐ Σ δγφϑύῳ παρα λήγ(, Ῥέσ ἐ ἐν τῷ 

μέσῳ Φϑακάμδμῳ,ὺ Ὁ ἐντῳ ἐνργατικῷ εἰορίσων δἱον Φαίνω 

πέφυνα ἔφινα. "λίνων Νὰ χον ἀχονοο μισήνω μέμηνα. ἐμιηνοῖ," 

δούέω ηὸ καύω δέδῳᾳα (Δ δοα κέκησ δι ἔκμαν 

Πέφκα ! σῇ μιαάνᾷ δυο ηὸ λελετ Ὁ ηὃ πεφόνν δα ἐκ Τὸ φώ ὅσῃ 

' μον ηὃ έλῳ: υ "δ Φονμω πα ροίγωλϑνς Φιμὶ φήσω: ὁ ππιϑῃ 

χικὸσ' ΩΝ “σίφα μι» ύφαισιιε: ποία τοῦ: ηὁὐ Ῥίηον ἢ πρὰλι 
θιυ ΤιΧγ: πρέφαιντοῦ' ΤΆ πεφονόομϑῴοι εἰσῆν! δἐνήρην τοῦ: ἴω  ἐ- 

τὸ “Τοῦ ἡνωθιλ πέφαμαν ὅπ πέφη κι τσέφισι: θέν ἡ 
μελέων. ΩΣ πεφύσο μρ' “σεφήσῃ. πσεφήσευτοι. ΘᾺ πέφη 

σέο ἰωνικ ὥς κα δαύτερο 

Πεφορίῶ ηὸν ὀφϑώλιμον φεπα χιώϑαι. 

Πέφνεν ἐκ τῷ Φω. ηὃ φονίνω παρα γϑρ τον φένω. (Δ ἐξῆσ. δάτενε εἰς 

"ὁ ὑπεφν ἤπιδετερ αν αγωτον χορῷ τὸ Φονϑίω: ζω. Ωίσω" 

ἵ ρ., 



“πέφλκο σέφλομαι" πνφιημέν. ὡς καὶ οἰπὸ Τῷ ςὦ, «ἤφω- 
πσεῴορηα το φοβώ Φοβήσω" ποέφοβεκα πεφόρυμαι: ἐσεφον 

βημιύω. ἐπεφύβίωτο. πρὸ ἰακῶσ πεφοβέα' ὡς πετρέα ὟΝ 

ἐκτοίσει! “πιφοξηαω το. 

π τῶι δυίσυτο, Φείσεϊ φείδῶ. οιΑλὼ ως πεϑοα "ἢ φιδήσωε- 

φίδωκα: “σεφ δωμα' πεφὶ δασοιυσεφιδάσετοι: : 

Πεφαργιδῳ Θ᾽ ἀντι Τὸ πεφραγυδθῳθ᾽ ὑτῤϑέσει τ ἃ ἄς διέ- 
φαρξαντο, ἀντὶ “τῷ ἰφρείξαν᾽. "οὶ ηὸ φ ρακηὸν, φῬκηδν ὦ ὡς 

ὑπέρϑεσιν πέταογϑε: ὃ θέμα φράῆω. 

Πέφροικα φοίοτυ. πίφριχα' δ δυο πίω ἐππολλυλίαν “πέφοικα: 

Πεφυΐζοτισ ὥς πῇ ὁ οἱ πὸ τ κίοσα γίνε ρὴμα Κοκ οσῶ ὅτωσ ἀπ 

1 70) φύζα,φυζώ. φυζησω' πεφυφηκα Ἢ μέγο χϑ, πεφυζεκὼν, 

πεφυζηκογοσ: "σὰ συγκο ΤΡ, ἢ" πεφυζὼσ, πεφυζοῃς: ἡδεῖ 

εἰνου μέσοσ' νοῦ πιφυζα ὡς σίδου ποι. οὐδύτρτν Υ μέσοσ' 
ρακί μϑῳ Ὁ» δὲ οἱ δι»: συμφώνων τὰ σύλλινμν ἐκφέρετοε: 

οἷ δὲ δ σλῷ γχαρακπηοίζῇ χΖεροι σὲ οἐπτὸ τῶ φίυγὼ Φυΐῳ ὟΝ 

Φυτγῦ πῤ'ασώμδμον. 

Πεφωσκεν Θ᾽ κεκκυ μὴ. "οὐ ηρ 12) φῳζω,ὦ ων χῴφω: ὡσπῇ ἐμὰ ηδ 1: 

Πενϑὺς ὁ : ἐχγοῦ “σπϑύσ μα τηλλοίγιν καϑα ὟΝ καὶ βαῖϑες ἐκηου βίν 

9.01 οὗ ῥμϑδώ γι ἐνβέν τεσὲν οἱ όσ' 

Γφρί9υ Θ᾽ καὶ ἡ μιοί τῆ τοι ἡ τῶι ηροϑεσίσ προρλα βὅ σοι ηὸ Τ γρ!έσος 
σοί ηὸ “τετθίϑτοι ἐκ’ σλεονάσμου οἐσυνήθονς. μὴ ὡσ' οἱ ̓ δῶ φεῖς Ῥί 

γον τῦς τίω Εἰ ̓δῴϑογγον εἰς ηὐ ἢ, (Δ ὡασρ "λείων πριήων, κὰν 

μείων μων. ὅτῳ Ὕ δυοὶ φφϑόγγου πειοίϑο θ᾽ δυο πού ἢ γράπ 
Φοντι “περι γοί' δηλοῦσιν οὐ πὸ λοίο!. 'λέγϑνπες ως ἐδέηρτι “ὃ 

ΕΙ 1 δφϑυιίον τίω « ἐ χούσοιν ὑκσγλέον εομμοῦ ηδ ἢ εἰς ἢ γ τρώρυσι δ: 

᾿ ηὃ Ὑ ποιξώθ᾽ ἐᾶνθ’ δα τοῦ κ᾽ ξην 0’. 

Πεφήσερο ὁ ὃ χρόνῃ μοβλίτον μέλλον γοσιδῳλοῖ δὲ τὸ Φονυϑή ἦν 

δ᾿ "δ7Ρ »" φώ φήσω γἴνυτοιι ἐφ μοὺς ηὸ φαζῳ, οϑέν ν᾿ ηὃ τε 

Φαηκίν Θ᾽ κοὺ "τὸ σραζν. φῳ δὲ λεγέτορ κοὺ γνὸ φαΐνω «ὁθοῦ 
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(Δ ὁ φώς. “δὰ μείωσται δὲ κἡ νὰ καύω “Ὦ Φαύζν κὶ ηὃ Φρυγάν ἀή] 

“ὡς ΜΑ »»υς "θέλοι οὐς.(Ὡ Φφ 6 διε; αὐ οὐ Φ λογὸ Φλυκτι- 

να" ἡ φλοῇ ναι ἡ ηὸ Φρυτᾷν, ὅ9:ν ἰλέίσις πέφωγμδμα κἡ υϑύ - 
"οἱ ἐνϑθέν φαύζῳ ἐ οἰ τὸ φρυγῷ τιν ποιροζχϑυσί: 

Γεφιδάσωτοι, Ἵ μέσοσ' μίλων ΓΙ) κατῶ αγαδεστλασίεσο. 
μὸν ἰωνικόν: ̓  μεπθλιίγϑν μέλλων, ὅρα ηὁ πτοϑέσοιν δβοὺ ἀπό ἐν 

βέγοσ, ΟΣ μὲ ποϑου βϑρθ᾽. πολλὰ λου δὲ φαίνετο ον ἐμα 
νον "ποϑώ. ποοϑήσω: οἰγλά "ἡ πουϑίσῳ . 

Γύσλιι ἐνεσὼς ὁπεπλέγω, ὦ σὲ δι οἰτπστο ρέμφαιον «ὑταῦϑο 

οὐὐ “ΤΩ ἸΚΕΙ ΤΙ. ὡ τε σλυγέμϑῳ ων οἐρηγέμδμ" ου ὑ προῦ πο ρχφ ηὃ 

ποπληγ ὝΣ οἰρηγᾷ' 
Γι δον» ἰοονικὸν ἕξ Θ," δαύτερΘ’ “72 Φεί ὁ ς ἐβίιοι γος! 

Πεήεῶτα,  αἰσλοὺ πε ἠωχοι πω λό γοσ κοὺ ᾧ σὺ γκοπγ 
σελ] σις διρρωχὸσρεβρωχόγς ῥὲβιξώρραι "δι ρλεονοισ- 

μῷ τῷ τ πεή]εωτα. 
Πῴα θα ἠοιπτωλέ αϑς εἰς κῷ δος: 

Πιριφϑεσ, ἐἴχρισον δέρμα, ὀφϑή μι ων ἐφῆ μι. ὅδ᾽ Σ φϑοίμϑῳ Ὁ’ 

οὐτ ἰ σοί; ϑρος κοὸ φϑαόν αἷς συκέ ἡ. 

"Ρ, πλορϑμὼν ὄψιουυ ὟΝ ἐκ τῷ πριπλομϑμὼν γ γΕΤΟΩ' οὕ. 

γηνομδρων," σεμιπρλέντων ΚΙ συγκοπσήν" "ὅτι δὲ δ αύλιϑο 

νὴ δὴ γ!  γου λέγετον: δαιλοῖ ηὸ ἡ ματοῦ μια βε ρα «σέλον τοῦ: 

πξεφυγμῆμος ἀέθλων. πεφθυτ μένος δ᾽ ὀφέλων εἰ πεῖν δξωϑθα 

σέ "ὸ ς φὶ δφϑύτου' δὲο τὸ φωνοτερον ζω Δέκ τῷ πεύϑω 

πϑυσῶ “συ σοῖς ἡδυ κοῖς μαϑησιτοκοὺ ἐκ τῶ κόϑω καὶ " κυ οΖς: Ὕ 

ἐκ 7 φμϑὼ "δ φυθρόν. ( ο᾽ὐ ἐρύθημα μὴ ἐχθὺσ ὁ φυϑήνος. ἊΝ 

ἐρυθρόδανον, ὅτω (Δ ηὐ ἀφένκον ἄφυκτον. "λέγέ). “σὰ ηὸ πί Ὦ 

πιο "ἢ ηὃ δὰ ψν 6" (ὦ ὁ τ νςον οὶ πυσὴ οἀλινοίήλν 

σε ὦ γονὴν Δ τυκοὺ " ηὃ τοῖν χραύτι τύχλ" “Ὁ "Ὁ νϑιφυζζ4ν 

γυσοίζῳν τοι " ἐκ ΤΟ] τεύχυ τέ χυὶο Ἄ γὲ ὥλυκν ; ἐκ7ου γχλδκοσ: 

Γέπλι)ϑν ἰων τὸ συῤ ὀῤᾳ κυ σέων λέξιτιοὗ ῥεσῶν σεσλήγω ἐκῆε 
τ 6 πὶ 



“σέτληλι τὶ ἢ Οψι ̓ λεαζδ ηὃ ἀπράλωδον κιϑοριςῆνἐκηον λίλα ᾿ 

ΩΣ λελίϑω"σέκελοι ῥκαϑλρακλείδαν ὥ ὰ ὃ ρακφμδῳ 

εἰς ὦ ) μετα χιϑέαισίν, οἷον πατῆρίηκα περρίβκω, ὅχω δὲ δι “πίφν 

“Δῇ πεφυτώ: δι και τώλικοσον πεφυίω. Αθιςνηος δὲ δ σικελι 

κεῖ τοῦ τοῦ λεγ4 αὐάναδεπλωσὶ ͵ ακᾶς βέλί εἰ εὖν ὙΠῸᾺ ηὐκεκα 

μωμὴ λελαω: κτΊμϑιμηοι τ οἰνω τέρω λόγον γίν() δι ψεσων, ἑπτὰ 

φυκω ἐκ σέφυκα, σεῖς τ Ἡστουδω ἐνθεοίον ̓ ῥέπέφυν 

Πεποιϑότες, αἠολικ κα Ἡρακλείδν ὁ ὃς λέγᾳ δ'ιγεηδοί δα πί 

ποθ, Λέλοι πο, δέδοικα ναϑολικοι εἰσεί ὥρακεί Λϑίμοι, χρῖρῦσι 

ὴ αὐολεῖσ' “το! οὐ τοῦῖς “σοι ΤΕ λϑν γος» το σὲ κοινοὶ οὐὐῇβ Εἰσὸς πέ 

πε:ϑα' Λελφα. δεδάκα, 

Ρεῶιδοι μύυ ἠωνεκὸν σἐ ΛῚ διύτερος Ὠ," 

Γεφυρμδμομ ἀντὶ 75 μεμιασμένον, ἐκ 2 Φφύΐρω μοὺ φυρῳ' 

ὁξοὺ κοὺ νὸ φύραμα 

Γεπτοίϑυ μϑμ οἰστιυν θης δέον «εςὼς ὡς δ» ἐν “πίπλη [δέ 

γήνέτοαι ηὸ 2} 272. κ΄ πὶ συρακασίσο  ἐ εὐ ίοι πέφυκα, ηὁ “τέ 

φύκω καϑο (ἃ προιδαλωϑη:ἦ τῷ (Δ ἐκ χῶ “πέτριϑο «βεφῶσ ποὺ 
γρίϑῳ, ὁβοὺ τὸ πέποιϑομδῳ. 

Πύσοιϑε οι νϑ ΟΚ ΤΩ “αὐϑω »ὑπανϑάνω " πρὶ ρου γουσίν ἀκολδ- 
ὁγτυ τίς Ἡρώ γα μῷ, λέγον: ὅτι καθεὶ λήχω λαξχάνω, οἵ, Ὗ 

ΟΝ Ὑροπτῖ “Ζῶ κα εἰς δ δ΄ λέλο χα ν᾽) ) προσλη 47 , λέ λοῖχα: ὑ τῶ 

δι πεήϑω “πέγρθα, οὗ πλεθιυτικον πρεΐς προς Κηφ ϑῆνοι νι Υ. 

“τ Χο! [ατε Δ συγχοσπῇ " “ππλιονοσμιῷ " σ᾽ πέπειϑε. ΔΙ, ὦ 

τῷ μϑὼ οἱ 0}. Ἐ!. ᾿αὐῤίσοιρλοσ δὲ καὶ "ὃ πτολλα κακὰ “πίγριϑε"πέ- 
παιϑε χροίφᾳ ὑπέρδει κε τηιϑε εἰς μέν" ΤῸ] ηὸ δυοὶ γοῦῦ Ὁ 2φα- 

φὸ μϑινον “πέποιϑεκρει ἥον '"ποιοῦσίν οἱ συ Πιό “ἤ7ον τίς αὐὐηὸ ἐκ 
“οὐ “πε'πονπιϑε: 

Πεπα λαμ τὶ ἦ με μολη μη ἐκ ᾧ πωλοίοτω εἰφὲ ῶ ὁσσηλόςος 

“ασπληία δέω λίξισ σὴ [ων ηὸ μϑρ ὃν κοινὸν ἐλ οὕτως: πη- 

Αδιδ' “πηλίορῦϑεν “πσηλείδως παρ δωνν μεκων ὁ γυσσλίὴ τος: 
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Ω κλινῶν πηλείδο νγδ: ὃ ! ΟῚ “ραν ζχῶτ πηλᾶνς πηλϑος 

ὥστε αἀἰχιλλάλσ' αἰλιλλδοσιῤδυσσεύσ ὀδιμσῆοσιδασιλδὺς βασὶ 

λήοσ' νὰ ὁ αἴλαι μινρίαι. Ὁ 77 ὃ “ ἡ δγεὶ Φϑδὶ εἶ διφθογγ' γα “70) ; ᾿ δὲ 

μονυ τοῦ τα ἐγραφφοντόποτε, δι Ὑῆς "τῶ περιηγατν σαιφε5ε 

βον εἰ ρἡἢ. ὍΝ ὅτω μϑῳ ηὃ ἰωνεκ' “συλιυσ παληρρ! "»οὐυδη ὯΝ 

τρωνυ μι κὸν »πηληΐδασ (ΑΔ πλεονασμῷ “τῶ οζ πτηληϊα δὺς. οὐ 

ϑσθ καὶ ἴωνάας “σπληϊκδιω. 1 δ πὐλαταρησι: “σα λαιοὶ 

Ῥεοώ τι;τοῦ εἰς ἄς (ἃ εἰς ἣσ' ὀνό μιοε ποῦ ἰσυσυ )λοΐμιωσ κλινομϑῳ αν 
κοινῶς μϑῳ κα οὐ“ ἰκῶς, εἰς οὔ λή: τὴν γενικὴ Ν, οἷον αὐν εἰ 'κσ' 

αὐνείον. πιλείδης πηλείδου. ἀπρείδοησ οἰπρείδου. οἷῶ οι κῶσ 

δὲ εἰσ' ἃ μακρὸν ναόν ἢ ἕω γεγικινιοὶ ΟΥ̓ “7) οὐὐν εἰ οι 7ου πη λεί σε 

τῷ αὍεἰ δα ων κώσ' δὲ δα Ίγ «ὥαένεὶ ἐὦ πηλεδεω ἀείδεω: 
ροι Τρκώς δα 1Κ σεῦ οἷον αὐνείοιο τρλεῖσθο  ἀξάδαο. ἐμοὶ - 

κρᾶςεξ ἃ παντ ὅσηστ “ὥϑαλιέ σῇ: ἰφέον δὲ ὅτι αὐ ὅ τω λέ: 

μω δρ᾽ αὖσ' ἐν διαλύσει γγο κοὺν ἐδέτρτι τὴρ ὥφαληΐζσοω ἰσύ-- 

κ ΜΝ ἔχῦσι “1 ν ληῇέσμ' νου οὶ ὀῤομέαν κει ̓Δέαν κ᾿ Ὁ Ἢ λήγέσοι μα. 

κρά εἴμ βρα λα. κ ἡ ἰπὐλκλήτεσοι, ὡς δ 1- αἰνείςωνπηλείδεω, 
ἑ ρμείτω ἐαν ἀπὸ λῆς “βραχυ)ῶ), μακξ ἔςοχι Ἂ ὄφαληλ ὦ ωζῷῳ [1Φ 

αἰγέαο ἑρμέαο πυλαίσδο: ὅτω δν ηὃ πρ᾿ ἄμοιο δέν οὔροι ο, δι τοῦ 

“οΙοῦ τ΄ “9 Πάλι κα ὄντα κουτοῦ ΤΙν ατ,δ ἐνοι δχονλ  χυσυτῇ" ὥς α 

ληίέσῃ τ ἢ λήϊα. δηὸ ΔΝ ηὸ ἐμίο, ΔᾺ σῴο: κὸν ἴδ: ὀύο Δογώτιρ ἯΙ 

προσλαιδόντοὺ κ ΠΣ] ὧν τῇ ἱ να ληγσί, ὟΝ γεν μϑιυ αὶ μέϊο ὴ σεϊο(β 

Εἴ 9: ο ἡῤομοί 4) γρ ἡ σοιμ Τοῦ Ί, ληγύσῃ, ΓᾺ “Φϑαληγῦ σ' οἰ ἰςίον ὃ ̓  ; 

7} δκ οὐ εὶ 0 ὁ Σισλεονοιζαν 1οῖ ῇ δὲοὶ 11 ἃ “πο ξωνυ μεικοίφ' "σελ εὲ 

μον όβ οὐ ἰὔ ιῦα πρὸ 81 μακ ρα! συλλαβη:οῖ ον τόλα μῶ 
ἤ) 25 τύλα μων] λ΄. “Μ" λιΐᾶ νηλιῖοί  τῶτ οὖν Ω τ ληΐδες -" 

λυῖ αἴδες. εἰ γὴν μὲ “πλιοναζᾳ ἐν τον τοις ηὗ ος "δ τως οὐ ποι ρτῇ 

495 δακπυλος σίω τῇ λδσὶμ εἰσ μέ Τρον ἡρωϊκον. «δ οἱ, ηὸ κεὶ 

““Πέθο ὅν εἰς “πὸ δὰ ἐμφίμακρον αἰμίλ ἣν ἰπῳ ἀπρό δνρ ν 

πιλάδηφ, οὐ ) παλεονοίζει τὸ εἰ «οὐ θεία, ὙΡ Ρ "κοὐ οὕτω μϑῳ ὧ 
ηου Ῥίς φανφωσ πλιονα φάη ὀξιΦῶλος δ ὅξ Π] ΜὌ “πρλοδς 



ὑ 'σλεουναομὸς απὸ Τῷ μέβυῦβ συλλ αμδ᾿ τὸ ὴ εἰς ϑὰσ εὐ πο σῇ! 
πτρωνυμικᾶ. μπῇ συτκοητημ “σιθον τοι, ὶ στουοι ρεσί(: Αἠ τῇ 

᾿ϑλέοναισμον. μιᾷ συλλαβῇ πλεοναίζει φὶ γδονήπος Θ᾽ πρῶηο 
τύπον ϑοικῆς,ἐφῆι ΠΡ ΉΩΣ Ἰ Σ γέν οἱ; Οἱ ΟΝ ἡὶ πριαύμα γ4 

νικὴ ἐν δι δὲ συλλειμοώσ᾽ Ἂ: πριάμις 'δὼς δὲ ἐν τε δα σιν'ὁ μοίορσ' 
(Δ νέςορ(Θ᾽ μετορί δῳτ.λιο(Θ', λυσοῖ δος χφορΘ' ἑκτορι (βησά 

Ῥίος ἀπρεΐδωσ να δα ρῳ οὶ δὲ αὐ ὸ νὴ ἐπὶ παν τ: οἱ “ποὺ 
δ πρῶνυ μικῶμ' ὅ τωσ ἐν δι πσηλᾶὺς πηλῆορ' “πολ ἴδωσ. μαίει-- 

ςτὺς μερίς! φήοῷ μηκι σέ δας, ὀπομδν μὰ, συγκοτσὴν παθόντα κα 

σιυρα φεσίν. δαί οὐ ἀνθεμίωνος ανϑε μίδωσιδυκα λίων δώυ- 

και λίδασ. τοῦ τοῖὶ ἐπειδὴ σωρεκοτασοἶκ 1 οὐ ϑεμιωνίδοης δα 

καλιωνί". ὃ πλέονα (4, οἱ δλοί  ὑρλείπ μιᾷ συλλκιιντῇ 1ζ πρῶ 
“οτύτου γνι.. δὲοὶ ηὸ οἐπρείδα: “π λεΐ δος, (Ὁ πρὸ γο. οὐ τοιἸοαῦ 

75 σενοχωρηθέντα τῇ συυυοι ρέσε! ἐκ 7. κἰσρείδως πυλεΐδησοὶ ἦσο 
συλλαρμ τῇ πρώ τυττὺ πρῶ πρισυλλασιῳ ὭΩΣ ἀπορδρ μήτῳ 

σθεθον τοῦ “σλιονασμ δευρὶ ηὐ τελα μονιοίδις. "ἡ τὸ κοί τ οὐ ηδι ἐν 

ὡς (Δο χαλκωδοτιοίδες, "ἡ ὁ λαῦ μεδομτηοιδνμ. ὧν Φερηπηοί!. 

Ἰκῶ το ὁ ἐξ ἐμι-πτώσεωι πλεονείσοιν 78 ἃ δυσὶ συλλαὶ ὁ. ἰπῥέ 

χει ΤΊΣ τέλα μῶν βοις ἐκ ὃν ὅ τω Ὁ ηὗ πηλοϊο δος Δ μετ 
χκν “λας.  κ δύ σἐγκούων ἐλά τ ηδ ρζ" αὐ τικπσλέονο σμμῦ οὐὐ ηὃ προσ 

φυη εἰς δοικ πυλυὸῤ απσλήρωσιν: εἰσὶ ϑέτένω εἰς δι ; πρρωνυμι 

καὶ Φυσφηδεὶ τ μὴν Ψ ΤΡ “ἄν αληἤέσίροι ὍΤΟΥ τὸ ἐκ τῶν δεὰ 2 

49. κυθέων ὀρομεΐτ παλθύβὶ τοῦ Δ θυβιοΐδι. δ Σ τόωνυ μοὶ οἱ πὸ 

ἐροσίπῳ τῳλθυβια δι “οἱ τύ αν! ̓οεσπὺ μνι οἰ δε ὁ ψτρ ὃ ῥαω 

δῇ ᾳ"4λ) ἐλι δως κλυτύος: κλυτιαῖς. ϑροι βμϑθῳ δυτιοζδως "λά 

τ τι λαβτίν λαβ για: δυφορῶτ, Ν) ἌΗὶ ἃν» μήν λαφ τ΄ λέ) 

ο(ὐες, νὴ λα τί, ὡσ δωλοι σοζφοκλδ' ϑές29ες2ν ϑεσχεώδας. ἐλέ 

ξ (οσ' εἐλεξ, ου ἐλεξιάδισ' Φήμιος Φεμιοζδοσ. ὀΐλιοσ [τοὶ σὸν 

πελνικον πεωργᾶρον ὀϊλιαδασιου ὈΣΩΣ φησὶ ἀπὸ “τῶ ΟἿ, λεὺς. 

ἡν ΥΥ ἄν δὶ, λείφωης δια δε ϑογγου, οἱ σίκ Λμνπεὸ σ᾽, οἱ σις, λη"πὶοῦ 
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ἶσα ανπροῖδας ἂν τούτοις καὶ ἰκαϑαρα Λήγου σοι Ὡὰ γσι τ 
κῶς οὐ τρεπί) εἰσὶ ὧτῷ τῷ ὀμκρῦ δ μηροὶ δες: «πριακίμῦ πρέα- 

μίδιφιάλλα εἰς ἃ καθαρὸν. ὁ μοίωσ δεοὶ τοῦ ἄδος πρράντ 

μοῦν" ( τοὶ εἰσ’ ἢσ' κυρία εἰσ’ οὗ οἴαοντα τ οὶ οἱον ἐπτ 

πότησ ἡτσαύτον ἱ σαυτοίδας. κοὐτησ βούτον βουτούδοις ὧς οὖ 

γ,60’ οὐκ αἴνώνυ μον οἱ ἐπιοβουτοδαι. ὧν κἡὶ σεύϑεσίσ χα! »οὺς 

. ἐτεόιρωτας (ὦ δώφησι ὝΕΣ ἦδος ποσεισ ὡς ἐσέ Φ κατολό 
Ὁ: «οὐσαιυ Εγδὶ τοῦ εἰσ ὅσ ἰσυσυλλεΐβως κλινόμθῳαι δέεν ὕὑρασ 

κυρίως αὐολις 4,0 (Δ ψιλέταν: ἀφῇ παῖβωνν μιὰ υἰροίδεσ' ἐντὶ 

οἱ αἰολεῖς ὀρκον λεβ σβεσελιασ πελιοίδα μέλίψαις οἰλδυρι δες 

ὑφῇ Μγενὲς φῦλ, οὗ οὐ Αϑυσι δδοι κίας κεαΐδισὶ ἐν τῇ δμηριπ 

ΧΡ οὐὐλα,αὐνεί ας σόνει αϑδος, ὁ δι οἐνέοις οὐἱνεοίδιις: βορέασ 

βοριάδα: γροαῶς γράδως. ̓λρώ ρίας χαριάδες, δαμέ τὸ δυμεοῖ 

δῆς: "ὁκ ὧν συινορίσᾳ δυμμοίδισ.ϑ  τίον ἯΣ ἐν ηοῖς “το!ούσγοις Ἢ 

᾿ σοῦ το εἰ μοὶ μιᾷ πρῶνυ μεκομϑθέμ. ἀγλά ὡς παρ Ῥωνυμιίε ἡΚος 

9 "οἷ ηὃ κα νεοίδισ. σωτοίδεις. πρὸ ἐπέρα. ἰσίον δὲ διε οὐ 

μον "΄σλιονούζᾳ ηδ ἂν γεῖς εἰς δης ὁ σ' ἀνωτέρω κετονε : . αἱ λλοὶ 

Διάφβαλλῶ. ἡγάνέρι γβονιοίδασ οὖς οἱ πὸ “72 ἰριλβόνι Θ᾽, εὖ οηἢ 

νὰ δῦγαι τὸ κα ἐριχθον δεισ, ὗσαι σὶν οἱ πίχρικο . 

Παμνή ἴον πλεονασμὸν ὑλει τῶ 5 κοι ϑοὶ κρὸ η πτολέμοῖον οὺ ηὐ 

οἰδῖομ,ὸ ̓ δι, οὶ πρλιοι οἴνοιο κι ἂν νἐλῃ εὐ μῳιβολίαν αὐσ΄ 

(1:  ξυνηϊο(ο-, ᾿ 

Πανέ Λόση λέγεται ὴ πο ραν τὸ πέγε αϑς περὶ “τῷ “όπτος: λα 

"ποσσὶ θην ὑφ αι, έππὸν ΧοετΤοῦ ὁ ερομύου Λοπτῦν: ἐξ οὐ κα, 

τ ἰκτασί(ς Λώσιον. σὰ ὁ ἐσηκουλαὼν οὐὐ τῷ 7 λωποδύτησι 

κα παρα, τσ, πΉΡΙΟΝ ἐλόρ: ἰπσήνίον σι ΚΣ ἐν ὁμίτος.ἰξι οὗ κιρὸ χυ 

σφοππηήνι τοί. ἀμφ ον τοὺ ἐκ παηνίζώ ξῆ μα, “πραὶ οὐδ ίς 

μικῷ. "καρ ἐπ πσηνιε τοῦ: ὁ ὅ: μὺ ρθσετρ!' κρὸ καὶ τοῦ πουυσειψίαν 

; ἐξφλήσει εἰσ “ΦῊν [ον γρῦ ἥτε κατὸ τὴν ὑσσι μολιογήσιν ταύτας 

τῇ “σηνελοτσῃ. 



Πρ ἐπιῤῥαμα φώτη μα Ὥκ αὐτὶ Τα τρῦ. υ ἤει (Θ," οὐσεὴ  ἐρωέε 
ματίκον 'περιασεῖ τοῖν: γα έρθ δὲ ηὸ “ποῦ. ὅτι ηὐ μϑ “σι "τὴν 

εἰσ τόπον λέσιν δση μονειοὡς μυρθν. “1 ὁ δι αἰνρομα χη ὴ 

ποῦ, τὴν ὧν τύπώ. τῷ δῦροκιων. ὁθεμ καὶ διῶ λέν “σῇ εἰ σέρ- 

πὸ ἀλλοίπτοῦ : Ὗ 

Πηεδσ ὁ Μαεπσηγρδροσ κὐ δηραφὶς ὡς ῷ “σητοὺσ ἀθχοφό- 

πὰ πο γ4 δὲ κοὺ ἐὸν μέλαν ανκατοὶ δῥοίλεντον ὡς κἡ κύμα: 

ωὡἧς ηὐ κύματι “πηγῶν, τῷ ἠυβι δρᾷ ῳ. 

Πηγεσέμανν 0 Δ α Φης οι πρὶ γῆσ' κοὺ δὰ σεῖς λων "οὺς ΜΑΆ 

λοὶσ παραὶ "ὁ “σηοσω μολλομ πσηεθφρὼ κατὰ μαλλὸσ γένετ 

τοῦ τσ υγεσίμαλλ θ᾽ πλεομαημῷ ΦᾺ οἷ συϑλαις. Ὁ δή! μιά -’ 

Ἂ ἣν ἐν ἔλαγας μαλλὲὲσ ἀλοντοι: (ἃ δώ λον ἐ «Ἐ 775) εἰ πεῖν ὦν ἼΡΙΉ 

τὴν ὅφοῶν μέγ “ΤΩ δὲ δρ χι Τοζή' δ ὴ “7οι γοσ' φοικερὺς Φον."} 

ἐν "σλυθ4 προβιέτων. 

Πησὶ κων ηὸ "σδεηὶ ραν δι οἱὴ πεν τες φραίνομτοίε. 

Παλβῦ; λα, γὸ πολ "ὁ κινῶ, πτὼ λὺς: ποὺ προπτῇ ΚΑ ἃ εἰσ ἥ“πΗ 

λλὺς. εἰς (ον δ ΤΆ τοὶ εἰσ αὐ εἰ μδῳ ἀκαϑεερον ξ ΧΕΙ ἰὼ ξ ἐπὶ Τῆσ γυυέ 

κησ' συρυομρέ τοῦ “παρὰ “τοί σ' ἀἰϑεηνοίέοις. «σειριδὺς σεὶ ριεώς “τι 

ριωτ: ἐρεθινν φεβιίως ϑεῬεΣ πετραυβὺς πεηραμέως πετραμῶς: 

Ἵξεω εἰς ὦ κιρνο βδιρου ἐὰν δὲ μὲς ἔχει (ιαϑα ρὸν ηὸ ὁ ὃ κιρ 

ν δὲ τοίη  ἐἰχιλλέως πηλέως . ἐπὶ σὲ δὲ γένοβϑμων εὑπικοῦο' 

κατοὶ σιραι λοι φημ τῷ τῷ εἰσ ὦ «τὰς αὐτο τικεισ εἰσ ἃ 

μόνον “ποι οὐσίν' οἱον τὸν ἐρίβια ηὸν ἐρίδια εἰ γὸν πελφοαίσο τὸν 

πεηραεῖ. "0 δ ὺν εξ. κρὰ πρὸ  Φὶ σώωμαιλοι ζης μικρὸν ἐν. "πὸ σαὶ 

γδοικα εἰτοῖ λήγουσι ϑέλφέχεν τῆν αὐ τηου τον Ῥφικῶν εἰς 

ἃ ὁμοτονον τοῦ δι ΤΗΝ οἷον αὐαντος αὐαντοίνὁ μοίως Ἢ 

λέωσ πηλέ (οἱ ̓μϑῤτοι οἴθην αὐοι ἐπε: δῷ -παρλέως νοὰ εἰ χιλλε 

ὡσ' δὲ οἱ τῶ ω μεηρίλου, λέσουσί: μυύχου γ ουτὴν οὐ Το, 72“ 

(εὰν 'ποιουσίν εἰσ' ας μοικρὸν ὡς, ἐσύ χξον γύοται τῇ γδοι - 

κῇὶ ἰδίᾳ .59:ν οὐ ριπῖδασ κοὴ μην ϑέδορκα, τόνδε πσολία, 
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πέλας ἐσὺ τούτων ἦν ὡς ἄρνται εἰς οἱ μόνον ἱκιρν ἅτ καὶ ἡ αἰ. 
ὟΑρ ΤΆΩΝ μοὺς οὐκ ἐς ἀνὰ δ κἈντικὴσ εἰς φωνῆέ ληγούσησ 
ζ ἰϑέλφ ἡ ἢ αὐ χιο ται εἰς ἢ ἡ κατα Ἀήγῴν ὅ τὶ παῤν μίμ' οὐταπτοι τ’ 
ρὲ τυὶς εἰϑαναίοις "νκ 9 ὃ τοῖς δῶ ριὕσιν δὐρι σή (τοῦς ἡ χὐ ΤΙ 

“Ττρὴ εἰς ̓ ὡδ νὰ τῷ ποιητῇ ἀγγλίην ἐπὶ τῦ δᾷ σθλαν ἂν 

οὶ, εν τὶ τον ἐπὶ "ὃν περ "τὴν “τοί οὐ ΤῊ Ρ τοίνυν αὐ»γέ-- 

αν ἐν ἐὺ ἐχοντὼμ σύμ γν6 κράσίς ἐν τὴν αΥ ΤΙα 

σεν τὸ μὴν ἐπὶ Τη ἑλόντων δισύμφων Κῶ κρασί Καύποὸ : 

δ κοι νοι, ἢ ὅστε σῇ Τ᾽ καϑα ῥ᾽ οἱ λ᾽ ἐπὶ  ὐτ μον , ΚΠ] τ αἱ 

σἰατικ ουϑουδὼ ως δυδφκἸπφρανίωι πά ραλῳἐρεδιίων, φετ 

ὡς: ὅτε σὐν οδ ὅσ ἐδυσυξτει πὶ ἢ 55 ἐσῆς ἔῷις ὀφεως ἐπενόει, 

ἔ μελλίν ᾿ τοῦτ αὐτιατικὰ ἐς ῃ ἡ κατοὶ ή αν φὶ λητικὺς εἰς 

Φωνήῆο ληγουσῆν: δέ γνώ ὑσζκ4ν 9.11 πο σῆς ἡ ΚΛΡΖ) 5 

Ἶ κυρίγόνοματ εἰς ΤᾺ προσ δὐ τιδγαφολὴν το ἐθνικῇ. τὸν εἰσ 
ἤσ ἰσοσύγλαιμ α ὩΣ κοινῶς ποιουσί 1ον κλατηίεην.: Καῖ Εἰ σ' ὃς 

οὐ, Ἧι ἰκοῦ οἷ οὕ 0 χύσιν ΜῊ ὁ χύσομοῦ οὐ χύσησ. Σεσημείω 

πόι ὁλαγνησ' το λαΐγυν ὥλάϊπα τοὺ ὀπευραύχμης τῷ σὺ - 

ἰἀδνον [5 τουνροέ χμιοιυκοὺ βιένοι γμὴς ἱιενο χει ω ὅμϑραΐπ- 

λμα: ἢ μεΐκας ὠτρέ ψιωῆς ποῦρ ̓ἐρισοφαυν4, “πούέ πεῖ τοῦ! δὰ 

τἐρακλήδεσιτο δὲ ἐς τῆι ύλϑυτοι ἰσυσύλλαδα εἰ εἰς δε βρα χὰ 
“ποι οὔὐσί τὴν ΔΗ ΤΗΚΝν Οἱ ον ὃ “ποιητής »᾽ “ποισου ὦ "Ποι" 

τέ ὁ τοξόται πούηοξόηου. ὠτοξότα. δλιςῆς τῷ Λυσοῦ ὥλι “ 

φὺξ' Σ δ μιείωτρος δ αὐήτης τῷ αἰέγουὦ ἡ αἰΐ. κκαλλιπέτ᾽' 

καγλιπίρυώ καυλλι τύ τη: "ὦ αἰναρέτ' ̓αἰναρίηονώ αὐναρέτι 

δὰ Φιλοθφρσέτης ὦ φλοθερσίτι ὡς θὰ Τῷ ἮΡΙ ΉΤμ' ιλοθερσίτη 

ι Λοκέρτομε. .3 γὰ ἀ'σλοὺμ ἰμ ̓αὐ τῷ ἄ Φυλάισει οἷον 

ϑερσί το ριτύμαθε ᾿ μοι τ μοὰ χὸς εἰς ὃς ἐθνιίεαὶ εἰς Ζ 

πδι ὅσε τ ἡ κλησεκὶ οἱ «Οἷον ὁ σε υθησ »ὺ σικθυ ὦ σε ὑτοῦ"ὃ πΠΑφα 

δόνκης “τῶ χα πππεδοκυὦώ καπποοδύκα πῷσησ τῇ περσου ὦ 

ταίρσοκ νὴ ὦ ππέρσῃ ασοινίωτιο τε ὁ κύριόνγεην ὡς ἄ 9} ἐσ αὶ νοι 



τὸ κληγρίκῆν: οἷς ὧν ὁ ἐσίοδῳ ἃ τὐὶ ἡϊωχῳ φϑυνίψ  « οι-- 
δὸς οἱ οἱ διῷ ῶ πέρι: ὁμοίως 6 τοῦ σερύϑετοο οἡΡΊ2 μεπρῶ ν᾿ 

“πὡωλῶ κι Ῥίβω εἰς οἱ “ποι συ τὴν κλητηκὴν οἷον με δῶ πωμέ 

Ὅη; ὥ γεωμέθω; πὸ λω οἷον βιβλιοπσῶ λης ὥ βεξλίο πῶ λα; 

ἀρηοπτόλι: ω ἰρεπώλα ὍΙβω, οἷον παρε δοβι μησ ὡ Ὁ ταχδο 

Ῥίβα. ὧ μοί, ὡς νὴ πρὸ εἰς “51: γρι "Τρ τ ὦ ὁ κυνώπ' ὦ ω κυνω ποῦ 

ως νά, τῷ ΔΗ" ἡ μὸ εἐρνύμϑροι μεμελαώσοιί τεκυνωσσα' ἐ 

χιοδύτ! ω ὃ ἐχροδύ ποι ώς ὥφευ σοφοἱε κέ; ̓ ὅρα αι βού μόρα 

αἰφραὺ Λυπαρα τσὴ, “ἱ ΟΥ̓ « 

Πίθι-πωκ τωλοῦ ῥοοὶς οἷν Τὶ “ΤΩ “ΦΊ εὐοίσσο ἡκὰ “ἴω πίοι ἐ ἐκτοῖς 

σελ 6 συλλαιιῆσ πόθι. Δ κρισεν ΤΥ ὡς εἰσὶ μακρὸν “ἰ 

θ,ἢ ἐκ ηοὐ] τή: τίθι κατοὶ μετα πτλοισμ. λύσ ἐκ γυ ᾽εἾ92. 

Ζηθοι “Ὁ ἐπι Σ δα ̓ηρίτων προσωτσῶν ὯΝ σπλὴ θυν τή κῶν ἀκ Ύ,- 

κῶν εἰύϑασίν οἱ αὐολιεῖσ' τῷ ἐἐμετάβο λα εν σχεῖν εἰ σ' ἃ πὶ ιν 
ἢ "στ ιθοι οι διθμοινη δυο! οἱ, γγῦ. 

“δἰ μαπλαμα οἱ πὸ Ὁ “πέλω συγικοππτῖ πλῶ,κοὺ πσλώ ἐρὴμ 

70ρζ  εὐνα δϑπσλοισἐοισμὸν "ἡ “λε ονοεσίκον οὐκὶ πέρας, Γ πὶμ 

ὄλυμι ὰ πληρώ, απὸ δὲ του πιμπτλὼ πιμυπλοίψορσ ἡ ἀν 

δδγο) ὦ “σιμησλοάν τοῦ ηὸ “ΤᾺ ηφοῦτορι ὧν ἰλιῖοί δε τ. 

Ῥ μιηρ ἄσοιεφυ στ σοι: "σι μπρδ καῤωπρε βνὸγν κὐγπσλασίασμῷῳ 

"ἡ πιλεονοσμῷ γν μα πρμηρτῦ κρὸ πσήμιπρημι ἈῚ 

νυ σκω-δδὰ τὸ πρίωπι ὕω 9 Δ ἀπ πνυσωτλεοναι ἅμ! "»υ} εἶ 

“πυϑ σκω ὡς μεθύσω μεθ σζω ἐπευθέσ4 που σὰν σε: ᾿ 

“δα "ὦ πϑύω πνύσω πνυσκω ὁ οἱδε τ λοισίοι μι ῷ “σίπὺν σζω 

"οἷ οἰτρ βολῇ Ί. Ὁ Δέκτσ47ν ει πηνύσεκω οἷς εἰ νώσκω Πνὼ 

σζω ἀμήνον δὲ πλεονοαόμον ἤσερ ὑρδύα σίοισμεον “π᾿ Ἰρνϑίναι 

Τλεῖδοι ) σώφρ "ἡ ΠΕΡΕ Ὲ ὅλα ηὃ πνέω εἰφῖ πνύω πρνυηδο! ὟΝ ὠὰ 

νυτῦ Ἢ ἐτῦϑοὶ γὁ πον “πόνύω ἡρννηδσ' δι Φοπῆῖ δ εἰσὶ συν 

ἢ “πονυ γὸς αὶ πυυηὸσ ἰεικ τοὶ συγκοπσιρ, δπλεονοιαμῷ σῷ τ᾿ 

“σινυγδι ὁ  δεέγηγόρ μδιος δ πην ]7ὴ ἡ ἡστῷ Φροσιμόν Ἄ ἐδηέργεσίσ: 
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πίπτω απὸ τοῦ πέτω τὴ πτὺ τ ς πλεονάζον σύμφωνος 

τρίσετσε εἰς Γι σέτωνπτῶ “δσλασικαμῷ, πέπτω. . τοῦ Ὕ 

ὥσετο μϑρα τοῖς πσίππουσέν τοικευτοῦ δὲ εἰς πτῷ λύλϑυτο θλ μοὶ 

πο δε χρόνῳ παρα ληγόμϑμα σὺ Ξξ λλά οὐὐ ηδ κι οἴπτώ. σά οἔπτω 

τύ πτῶ ἱνππτωνλι πτω συ ση μείω τῶι τὸ τι πῶ μρὰ ἐΐπτω Φυσει 
μακρᾷ παρα λητόμϑμ α, ἔνιοι δέφαισὶν ὅτι γὸ μδμ ὀίπτω καὺ 

πίπτω μακ ἔχυσι φύσέ ηὃ 1 ηὸ δίπτω ὡ λί ΄σπτω τ ἐπιθυμῶ, 

θίσ4. ὥασερ» πὸ γοῦ ὄπτω αὐολικν ὁ 0 οὐτὺ εὅτως πίπτω. ποίσω. 

γχῆον ηὃ Δι πὸ ρὸν πὸ ρυὰ ηὸ Ἴτιεῖν ὃ ὅξην ὐχεκόνεαϑο ἐξεάνκσε- 
ως μὴ σιτίων: 

“πὶ ἰσούνομμα ἡ λεωσ οἱ μδὼ οἷ1Ρ πτίσου τίνοσ. οἱ δι 5} καθυχ ὰ 

ὅξ:νὁ “τόπος καὶ πολὺ ὕὅσωρ ἔχον: πίση ἐν λέτεται παραὶ 

σοι σοὶ λαοῖς οἱ κοΐθνγροι “το ποι. ̓αὖσ ὅ μιαροσ', πι σῴο “ποιή 

εν τοῦ σὺ “σοῖς ἑτέρῳ ,πίσεο τε προλισσῶν καὺ ἐλεαυίδοισ. γρα. 

Φέτοι δὲ δγοὶ οὗ Τα σαι ράγο καὶ πῶ ρο ηὸ πίσω μεέλοντοῦ, δι μα 

“τρὸν ἡνία ἐδέτεβ' πισονιἃ κλινῷῦ -αἴσιο σ,πί σου δ. Ἴτί σεει. 

ὡς δ 7 πίσω μέλο γεχῦς. (ῷ πι σαι χώραι αὐσ λύσω, λυ σοι: ηὃν δὲ 

πὶ σῶ μέλλοντα λέ ὁ τελνρς “μι 16 ρηῶν ἡ τοῦ τοῦ εἰ ἰρομδυσαὺ 

τοῦ "ἡ πῶροὶ πιρδοί ρῳ:οὶ Ὗ πήσω γεδάρις υδῶ ρυὴ ω παρα δ) γ 

λιδν,δίον πολίω “πισφενιολλο μηηρτί χὲν εἰ πεὴμ μι εἰ ρη-- 

αϑο ὧν πί τεῖ: 
᾿σίασυρις οἱ τξοσαοις Ἰοτοὶ κοινωνίαν ’ῷ ᾿ εἰς γὺ π' ἡ Τοῦ 

Ω͂ πρὸς ΤΙ ὝΩ ΓῚ εἰ σ' ηὸ ὔ: δον τέοσοι ρεσ τι οσὰ ρίς. 

Πιτνυο σι μικένά ηὐ διαρρησῶ οἰ 1 πέτω τ ιτυῶ ὀρέγω ὀριγνεῖ 

ὠδὰ κέγ4 βρῶ δ δγανος πέρι πατεθῶν ὁ δίων α τοι εἶναι οἰγΡ Ἴου πὶ 

ἥϊω κα τὸ τλεονασμεὸν ον ᾿ ἐπειδὰ ἐκ τῶ ̓ ϑιοείν Τὶ σϑι ΧΕ Ων 

μόνον ηὃ 8 Ὑἰϑε τοι ΟΣ 'Θ.οΨ ἐχθρυσ. 

Κιφαῦ σικωἐμῷ ανίζω φανβο»» οἱ ἐκ τοῦ Φῷ λέγω πο ροΐτω 

Γ φαάζω φιίσω Φοΐσκω ἡραδϑηρλεισι ἀαμῷ, ῷ πλέονα σ“μῷ 

7εὉ πι φαῦ σζοο)"  δλλύξεν λέῃ ὧν ἀπὸ γε χα χιούω, ΠΣ Σ 

Ἂ 



φὼ φαύῳ Φ οὖ σω. κρὸ πλωνκημῷ, τὸ  φαύσκωίια 

τοὶ εἰναι δε πρλασέασμομν πιφαὐσκω" ὙΠ “Τλεέομα σμ “7 Ὁ 

ὅ21 κοὺ πιφραύσεω. ὅξη δὲ κρὰ πες εἰ σκω. 
Πίων δλυπρρος οἐπτὸ τοῦ 7 πέωέξ οὐ κοὺ πιῶ δολβὴ ὧν", ἔσλ- 

ἐκ Τὸ οὖν “πίω “πίων ὀνο μα γένετο" δ» λι “σὰ ρὑσ' “πέο τ τοῦ 

ἔλθι μοῦ ἐξαὐπου “πιο τησ' ὅγα Ἰοὺ ὑχρανεῦν, ἐξ αναδοσεως Ν 

στὶ Ἶν 0. ̓ δὲ ππρραὶ να τὰν “πὸ ηὸ “2 ἡμοεκ ρόνηκανῶν γυῦδης 

ὁ λέγων, τοῦ εἰς ὧν φσύλλαρου τα Ἷ ; παρολυγόμθραιμι ὃν 

“ρὲ κὺ ρίαρσ' ἐἰι τείνει οὐὐ ηὸ «οἷον κι “ν᾽ πρίονθ᾽, οὕνωσ' οὖν (Δ 

πόονο ς- ' 

ΓΙ Ἀναμτοορὶ ἤσχσοι πλησίαυφουσί, γένετο εἰσπὸ πελῶ ηὃ σιλίζω 

μαὸ ἵν ζω ωσ Υ» ἐχῶ, ἴοι δρεγοριλριγνῶ. 7 δύῳ, μι “μνῶν γέ 

νω )έγω, πέτω “πίτνω ἃ αἰήοω ἐέ πω ἐῥάϊω οὐ οὐ τωνὴ πσελωῖ 
"“ λνώ πρὸ πέλψημεν ἐξοαύπου πρύϑη τέκον πί Ἀνεεντοῦα: 

Παῖῳν λέγετοιι μοῦ πε ὧν. ὡσ᾽ δῳλοῖ ηὸ σερσὶ σηικἀρθσί πιέζων. 

οι ψτϑ, "72 ὑπνέζονο πρώτην συζυγίαι; ἦν τεριασ μων κα ῥῆμα. ἜΗΙ 

ὅ3ηνὺ οὐιοιον ηὰ ὑσίθυν, οὐ σοῖς τοιύτοι ς: δ φορέίτοοι οὖν προσ 

ἜΣ γ1} πο ΤΗ ηὗ 97} ζω οὐ μμόγορ βου ρυονούμθρον. οὲ λλοῖ Δ. 

χέρι! απώμϑμον,κοὺ ὄξεν καὶ αὶ Τῦῦ πσεριασίυμϑιμου γαῖ σίς μρὼ ἡχῶ ρυὰ 
᾿ϑλουτούρχῳ καὶ ἑτέροις: 

Πλαγγῶν οὐϊε οἐππὸ “2 πλάστω. ἐγένεηο δ ἂν πλαδὼν ωσ' δον μὴ 

σῷ ασοὶ σον εἰ λλοὶ πρῦρα, ηὃ πλαίζω πλα γῶν. "κερὰ πρλευμαημῷ ᾿ 
ποῦ γ, πλαγγῶν' φούνγο ΥΡ ἐσ’ πρλάνην ἡρὰ οὐ ποί τον αν 

ὠώ κοραχωβ: 
τολάγλθ λ᾽ ἀσσὸ ἀυλικὸ Φιχαι Ακὸς: "οὐποκρούσθε δὲ ἀππὸ ποῦ 

σίδάρου ὁ σίδηρος .ο, μὰ οὐσσὺ “70) ταλοέψομον λαλθν, ποῖ. 

ΦλιίονΑΠΤΩ "7,) γ᾽ "σλοΐγ θη: “Οἱ δὲ οἰπτὸ σχοὸν σ΄ σλαζω, “λά-- 

ξ5ω: "πρὸ παλαγλθε “πλεονρισμιῷ τοῦ γ' ηὐ δὲ πλαΐζως «κ τοὺ 

στλανῶ "σλαναίζω, κρὼ συγκοητῇ ἢ πλαζωνκο πλαζουσὶ πὸ 
"λανώ σι: ; 

σλακοῦσ πλίκας 



τ 

᾿πσλαμῖς πλακας ἐκα λον! πτοέν τοῦ τοῦ εἰς πλασ ἐκχέταμδνα, 

ὅϑέν “πἌκκοφς,Δ σίρυ οἱ! ρίσει οι κῃ “πλακοῦς ὡς σέ μος, σί - 

μᾶς: μκλίνε! σλκκοιωγς:τα δὲ εἰ εἰς ὅς σεψρημδρία, τω κλίσίν 

ἔχ ῳ πτελώνικαλῶς δὲ ἀρήϊ τα σευψραρδῥα (Δν δ χἱ τοὶ » 

γρνϑύτο τ' Ω3 οἱ ποθεν. ἦδὸν ΝῚ ̓ὶ εἰκὼν εἰ ΡΡολβ δῶν "γινί) ἐ εἰκὼ ἐ 

"χί Χαὶ αιὐγονῦ σή᾿ μουνομδῴδ. ύφυλο ἢφ τίω αὐτίω κλίσιν 

μϑῳ 3 κλίνετοι εἰχόνος: Ἵδὲ εἰἧς ὅτ ως σοι πῷὅ ς: 

Βαλα τούνιςο: ὀνομαυπσαρίωνν μον; ηὃ Ρὸ “ππλατοίνίςος αὶ ἥρω τ 

“ςοσ ΤΗΝ μϑῳ φωνγεὶσιν ὑστῤϑετικά: "πῇ δ σή μοανομϑῴῳ ᾷ 
τῷ χεραιοτῆοι ἀρ τὴ Ω- οὐ πλιῶνεἰ σί' κ εἰσὶ ππρωνυ μα, γέν(. 

ἢ ἐκ ον ἡ πλαγουτυιλεγουσὶ ΝΣ ἃ μωρα αὐ τῆν “τλώτύφυ λλον- 

Ρλφόσεροσι ἰών 5 7! ὅ “πούν τος τοὶ εἰς ὧν ὄὀνο μώτο γρι σὶ συγκοι 

τικα νὐλλνὸ ἑωνὰ χοῖ ἐ πποραιλμμοτιζό δα οημ υκὼς Ὕ ὅ δε- 

τέρως: Κὴὴ μϑϑ! ὀξυγόνωνεἐδὲν εἰ εἰς σύγκρισιν κλίνῶ ὅσὲ Ἢ ὙΙ (δ᾽ 

. γένεσί παρα λριμουτη ἢ οἱ οὐοῦ σωῷ ρονίσουτος. τλιμογέσυεηος 

οὐ τὸ "Ὁ σώφρων ἡ 1 τλήμιονν δέον οἰ λλ᾽ εἰ μέ δ ἤδω τλημογύσί- 

ἼΗΣ ἐδόνιη καὶ ὅν λα καιμμμίος χῷ ὀφρασωσλφοτίύρη, ὕ πὸ ρὲ "ὃ 

πλέον περι “,) "αλφονέίσεν δ ἀνέλίπε. αὐγὰ ἐπ ὰ ηὃ πλϑοσ: 

τὰ .» ὁ μῆς, λοι μέλανος θανα' ηοι0. Ὕ “πλέοσι ηοι οἵντ αλι 

κευηλιεοτέν δι πλφότεῤ εἡ μια ο τη λ ὁ μολοτου μϑῴως "Ὁ 70 

ΟΝ ἣν Ησήόδιῳ. Ἂ ὴ συκρίτης ὃν ἢ χϑ βυσυΐκοι 

10}. ἰηρίησῳν. ὁ πέρ εἰδιύαηον. "ἡ εἰ ὅλως ὠφήλεμ εἰπεῖν, ̓ Χάρονε 

ΞσἜ ρον ὠφάλεν ἔσω: ὅν ἀσίοσος κ Ἰουοῤνῶοι 70 ὃ λάό “τ ρύς: 

Πλθῖον ἐκηὺ “πλεοσ, οἱ ηὐ πλές μέλανος θακηριο. ἐκ σὲ μὺ ηΡ 

λύὺσ' πὸ λέοι συγκοπῇ “τλώσιῷ πλεοναημῷ χοῦ, “λεῖος: “ἡ 

ηὃ συγκθι τ κὸν ̓ πλφώνο Ωὁ ἐδέτερον, πλέρον: σῇ μον Ὃ)ὲ ηὸ 

“λέ ζ Ὅν" ̓  ποι ρὰ "ὃ γολὺσ' πολέίον ὟΝ σύυτκοπτί, πλέον: 

᾿ Πλϑαϊγιχαλκῦ κλισίοων ἐντὶ " πλήρ γέμυσουι οἱπὸ ᾧ πλᾶ μὲ 

τ σλασμὺς ἐνῇ λές: νὴ “πλεία. "ἢ γὸ πληθυ τῆν, “πλιέ!ου!- 

Πλφαρᾷν ηὐνὴ πλέρα: π Τῶσ ἐφηλφα ράν' οὐ δον ολέϊ ηὃ ἢ εἰς εἰ 

|  σ 



μεταβοίλλσι' ηὸ ὙΣ σένεσ. “ένάς Αἔγονσί: 

Πλέεῦσ, διέ γῳ ὑσκκ4ν ὃ Τ' τοὶ εἰσ σῦν ὑπερϑετικα δισύλλαρει 
ὃ ὑ τα Φυλοί ἥχοι τίω δή φϑεῆ οὐ, λῷον λῴσουσ, βίων, οςος' “μά- 

ὧν μεϊςον: πλέων, “λέ σῦς, εἰσὲ ὑπέρ διψο συλλαβοὶς ἐϊη"οὐπτο- 

βάλλυσι, "ὃς ἀρείων, οἴρέςτς. χε ρείων, χίθισος. 

Γ λήρηθιοίσειντές ηὸ πλείον᾽ “τῷ Λῆσοιη ἐν μῆς δ 'χισ' αὐνήσοιο. 

Γι λημιμαυθῖς, πλιμ λύρα ὁ ξιώετος τοῦ αὶ εἐτὸ ραρυηδνοον ἐμ π 

μαύτωμ ὁξυγονείτοῦ ρασίλόύω βασίλίς: πλι μύρῳ “λη μι- 

μυθίσ' γράφω, φαζίσ' βέλω,βολί' ηὸ ὅπλι μύρῳ ἀητὸ σοῦ 

πλιϑῶ σλήμα, νὰ πρλι μικύρω, εὗοι ἐπίῤῥημα ὡς ηὐ λικρ-- 

ωἰς ὟΝ οὐ μοι βηδ, εἶμϑν οὶ ὄγο μιϑζ, ὅδν δύ λοιον βῬιωεἀθβλουῤηὺ, 

δγ ἃ τίω πρὶ ραιβουκ λυλίδῳ οὐδ χιοτροὶμ,οἱ ον πὴ μενον γον 

ον Φυ ον: πὸ υϑὺ ὰ ὁξιωόμϑῳ ε εἰ εἶφτρ Θηλυὰ, μόνωι πίοιτ 

Ῥσυλλάβως κλίν) Ὁ τὸς 'σλαίτε πεωσεὶς ἀασὶς, ἀἰαυίδο δ 

κουθὲς, ΙΚεοε ἡ δὲς “τοῦ ἡβαρυ!ο υϑυνα, ἰσοσύλλαβον ἐλ τῇ ὐϑείᾳ 

Τϑαῤτια τιν ϑέτις ϑέτιν. χάρις ς χίθέηος χέριν . ρα Ὧι “ποι 
.} ἑκατέρως, κύπριδα μὰῳ προ ν,δοδὲ κυπρὴν ἐπῴχι το: 

πλῆμῆαν μαὐ λοίρίκι ̓δεσ' δυῶν ὁ οἴξων εροφεῖ μας οὶ ηὸ παληρουάδ" 

ὑπὸ 72 ἄξονος" ναι Ἢ ὁ πρληϑῷ σλήμνας Ῥυϊ ρολενο τὰς 

συριγγασ' ἐσ λοινέσιες ἔνἶοι κα οὺσίν! 

Πλὴν προσετσέλασαιν, εἐπὸ τῷ “σέλω ὡς πο, καὶ ῥινόν' οὗδεῖ 

λιν: σή μουν μοὶ ηὸ ἐπρληροῦνο ὡἧςς ηὃ "πληνο δὥρα οὐϑὸν 

συκέ τὰ κοὸ Ἔρκιος ἀνερών: 
Πιλιηθιώω ἐκ'τρ "σληθυύσ. ὩΟ πὸ ρα ηὁ “τληθύω. οὔ 0 παραὶ ΝΣ 

"σληϑώ- πα σλίθυς: γο  ἀπὸ τῷ "λων σληϑω ὠτνε νηθω.ο]ρώ, 
ἐρέθο. ἀρῶ, πρήθω: 

Πλησίον ὄνομα μὰ ματη θὶς εἰ Εἰ δ’ ἐπέῤο οὐῳ "ποὺ ὑπε μονόω - 

γχον πάρα ηὃ πέλω πέλαζω κα βυματικον ὅν μοί πλαιηὐσ καὶ 

“σλιηγὸσυκοὺ Ῥοτε, σῷ τ΄ εἰς σ᾽ καὶ Κῇ ΠΟ ΣΧΟΣΙΣ "πλισῦθ’ 

οὐφάμρρογσ ἀμβρόσι 
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Πλοος λῦσ τὸ κοὺ πλίω γήμετουι "λύοι ν᾽ πλοῦς. νκοὦ ΤΊ δοίη 

Ν τὸ τῦοσ κρὰ λλοὺς μὲ ἐσχο!εσοῖν δὺς "ἡ λλᾶσ εἀπερ πὸ λόος 

γένετο “σλοῦς- μ᾽ ηὸ μοοσ' νοῦτ' ὡς ἡ απσαθι οὐκεσίν δγανεικ, ὃ- 

ϑύν οὐδεὶς ἐγκαλέι "ο1σ' οὐτγουϑέ σεν οἱ λλοὶ γδιω νέον ἑσὲρ σι 
φρνϑότων, οὐπτο ογέτα- 

Πλυτ' δρρο 7) εἰπὸ 7) “σλύνω ἐφασὶν ΝΡΒΗΝ Ὕ κρίνω κρέν- 

Τῆς, σ ὑφάντα: απὸ τὸ ὑφαόνορ-δι ξσονω, ξάμτησ, δι μέρό- 
ΕΝ μέ ότ", λύσὶ , τι τοῦς ὡυτῷ ὩΣ ἐφύλαξε τὸν Γὐφαϊκα. ἐξ 

ἐγκα' μεμίαεικο" ὃ δὲ 'σλιώω κοὺ κοί γω εἐπέραλου οὐὐ τ: 

πύτλυκα ΥΥ κα κἰκοίκα φαρμϑ " ϑήμ πρὸ τοὶ ὀνό μαι το χῶ 

οἷς “τοῦ γ᾽ εἰίονε 
Γ λίγο; ὥὄνα ηὃ γρλύῦν,δ "ὦ τωνὸ λαμρβοϑίνω Ὕ δύ χο δ τολύψηοό, ἃ 

Οὐ ΚΌΡΗ τλῦ ον" Ὕ “σλύχων λέρί) ὁ ῦ ἄδας, οὐ τὸ “Το οὺς οὐ θα, 

νὅ ν 70 μεδενὸν Δάϑδ' ων θὲ “σλόσίοι. 5 957, ὐκτή)ρ ὁ ὁππλϑπ θά 

σφε) τ ὐθρωτὸ, ὁϑήν ") Ηἰσίοδοσ. δομώτερ Δ αλύτ ̓ ἐθγαν: 

Πλιωοὶ ὄψοὶς τόποις “τλιωουσί τι, λιώοὶ ἐγο μεαζοντοῦε, “πλύ- 

νοῦ δὲ δα πρλιιυοσ' δα Φ' τλυν Θ᾽ ηὦ λιινομϑιρον. “πλυ 

νὸν; δὲο ὀγπτος ὡ ηὁ οἰήεἰον, ἐν ᾧ γὸ πλιώ οσ' πλιώετοίφ μοῦ αλὺ 

μέασ σοὺς “λύτοι!» 

Ρλῴφω, ἐχέ ηὁ ὁ: »σημκοάνᾳ ὃ ὃ ω πλωΐζω, ὦ ΠΟΘΕΝ οὐ 1ὰ ὕ λέσσώ λεσχ 

ζὼ ἡν() 2 πὼς απὸ ῥῳ πλώω πλωίφω πρῶ σίυυ οἱ ρέ σελ, λῳ- ̓ 

ζω Ἢ ὡασέρ οἰπὰ ᾿γέγω, μέν!) λο τον: "ἡ δξ οὐὐ το, λοιΖζω.ἕτωσ οἰ 

ηὸ “τῇ πλίω αλύοι δὲ -λοίφωὼ“ ΟΣ ὙΡΑΥΙΝ ὦ ἐκτύσεν 1 

δ,ππλωΐζω. "δν στιροὐρέ σελνπλῴζω, χεωϊζω χέφζω: 

Πλέσι: «ἰτὸ 7) πρλέονους κα αὐ ὕξη 0 ὁμοίας τῷ χέρι διηοις ἕω 5: 

συτικίκονπτο ὃ ὁμοίως πρὼ ηὸ κοσμηθεὶ μϑρν δ ηὸ δου τερον εἰν ἵν 

εὐκολούθωσ μκοσμυθέῖ πρηὸσὲ Ὅίξηον »κοσμμιηθεῖ(ν" 

"πα λβηο σύςο! χὐν 52} τῷ “πέλοι σοῖν ΤΥ. 7) πέλω ἐνῶ πλώ. μοὰ 

οὔ τοοῦ ΤΟ) πλὴῬ,οὐ Τίνι πλυθυκομ, ὅδε πτ λὴν 70" 

Ῥίω᾽ ἐωνικο συδεοση 120 (ΔΊΣ ἐκ πλέον ηὸ υϑρ κοιν 

: { σ᾽ τὶ 



οὐ σλεῖσο' ἡ", μόνον ὀβέθλινμν, εἶπ σωρέλι υὸ λέφϑέν. ὡς μοὼ 

"0 ὁ μείζας ΘᾺ κρεϊ ἦσο δι τὸ λοι "σι. οὸ ὃ τοι λέω: λείποτί αἷν- 

Ἰωνακοείδθς ἰωνάν ΩΝ σερί οὐὐηὸν “πλέον ἰωνοί. . 

Γλοΐγλθη, οὐγουῦ ξνΤ᾽ ὃν [αι 57 7 προήγεκἭ ως ῳἰλλ κεήρῳ, απὸπον 

σπλάζωγνο μὴγπλέονασι ἐσκϑί Ζ ν κω ἐ καιμφωνίαιν. δὰ ὄγκ. 

ἌΧΣ ὡς διὰδ ὅ ἐἰμφασία ὑλύορ ὡν 7 ἀμβρυτ ἀβροηοριδνο 
σι το ἄχ ) τύ μι ποι πήμυσλε μινὴ Χέμπτω: ἄφαυς 
μβροτ' “δκ λι γξι βεέὸς. "ὁ ἐπὶ ΣΤ, λαγλάνω: διλέλογλε Ἢ ἡφυήώ 

με δυο ἀν, φυήάνω. “πυγχρίνω: ἡ ὦ ὡδ ᾿ῷ 3 οζλλων πολλῳν. 

Ρνὺξ πὖϑ ἀθηναλοιε ἡ αὶ ἐκκλησία, τὥδα ηὐ πυτυκνωά, ἐν . πσληϑᾷ 

Ἢ ἐκκλινόντ ἐκθσε  ὀῤθ ρω τρῶν. “κλινεῖ “υκν πνυξῦ ἀν ΝΑ δ 

κνο δ}: “ἄδα αὐτώ οἱ κά μιρυτοῦ ἡ ̓ γενιὰ “υκνός,δγοὶ δὲ ἡὐ '- 

ζΦϑωνον “πνυκοσ: 

ΠΗ τ δ τὸ χὺσ' πίε! ̓ εἤρό μον ον ποσὶν ἑαυγῷ ἐπ κόν ἡ- 

“5! βοηθεῖν διωοί μὰ πρὸσ η0 δ πεκφϑ ταὶ Η ἐδιωκάν τι Ῥλεμί οὐ. 

οὐσ' ὁ μυρθτρδοίρεν σ᾽ ὅδος βοωω, κε ὃ Ἰουέ φῦ κυρ 0 7) 

πρωτυσίλάν ἰδελῷος "Ὁ )ὠφῴλω εἶν ηρόκιοκὲς ὀξυτόνως ωσ 

ἐπίϑέν' αἶγα σϑ μείω σοι: "Α ὁ “ὅδοὶ ηὸ ρὲν τῶ  Δερκῳ δουῤθοίδαι. 

᾿ Κλ ΤρΚΝ γῤδοιρχδδ᾽ ὡς αὐτοριιῦσι Δ ηὃ ἐσέ τέρον γρσδα ρκές, ὃ- 

ξύγενονῖβ 38 ἄγχων ὁ μοφφων εν τῶν τᾷ Ἰλητι κὶ Το οἐρσενεκοῦ: 
Ποδοιὶν “Το στο, ΚΠ ΚΟΡ πεῖ ηὉ γουσ' “ποσὲσ' “σὺ σιν" “ἸΟὰ τ λε 

ονρκσμμῷ 2) 1 ν“πῦ σὺ εἰ 

Ποϑέεσκε “ποϑίω,᾽» ϑώ ἐπόθολἐπόϑονν. ἀπέ, ῶ ζρλλχίν ἐρϑδῳ 

ἕῳ Ὁ φὶ “εν συλλαβὸς "ὦ ΘΟ ΟΡΔς (δὶ οὐρ λουδῆσ', γοχίε σῴς (" 

Πο; [ πππερα ἀρίέοις λυ τῇ “ΤΩ “πο Τὸ οὐτρξο Λῇ σῷ τ΄, μοὸ στον τ 

ρέσει ἰώ" δ᾽ κα ἢ - 

"ποιή: «γοέω,»» Ιο}.γρ[ (ων. γρ[ῶν.τρ! (ον τὸ, γρ[ντ' «ρΙίοι Δι »ῬεΙοῖ μι: 

γίέοι ρίοῖ. ᾿Δισλεονασμῷ “ΤΩΝ πο]  π" διπλεο νἀημῷ του σ᾽ με 

νεῇ ποιοί ησ᾽ δάσ τερον ηρόσωπτον: Ῥοπῇ δὰ σ᾽ εἰς Υ̓γρ! πίω πρῶ 
Ἐν προσώ πο γηκρεϊ ον ὃ Καὶ μετ δασμὸν ἔοι μὲ εἰσ ἣν γιοί 
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᾿ς ϑα  ρίοι Μι πο]οῖ, ίω “πελοι μι τιλοιίω., 

Ποιπρύφν ὐδγέν δγακονεῖν οἱονεὶ τὸ μετοῦ ασουδῶς Δηπυδμα,, 
ἣος ποιεῖν τι: “πο ὰὴ μετοὶ ασουδὰς ἐνφγϑυντι, ἐπε) ηὸ πιδϑυς2αν- ἶ 

πνεᾷν ὅν (Δ΄ νυ φν "ἃ «ὐ σιρυϑέσει μετ “72 ποι τριτνύν.»τός Ν 

ηὁ “σονῳ “πονύᾳν, ̓  “πλεονοισμιῷ “12 ΤΡ δ. Ὶ “πο ανύω. ἐφέον ἣ 

τιπυνί μια σῇ μανᾳ δῦ ανιῦ μια ϑεός! δι τῇ το σήκυωνν τοῖν οὐ 
“δ᾽ ὧν “πὶ ἀλωέ δῷ ἼΓΡ σκυλέϊν. πνῶμα 0 ἀπελος ὡς ηδ ὁπ 

“γ0] ων τι ἀγκλυσ τρεύ μιοτοῦ: πυϑμα Ὕ ὃ εἰνε μα ως ηὁ πνόυ 

μαρίσρον ποὶρο τὸ περι χῴν κα ἐμὴν “πνεν. 

Τοιῳ παρυρεὶ ποιόν." πρρα γἡ πον ὦ οἰ“ποβολμ τὸ Γι Δπλεο- 
νάημῷῳ. τ πτοι ὦ ἰ σον δότι οι ̓ ἐϑηναῖοι σώ λέγουσιν ασσὸ 

δαμοντε ἡ Ἰδ Το αἰ πορῦ "σέτιν αν λέγοντες ὃ τ εἰ ἄρα ο, οἱ" 

ϑημαῦοὶ 2 ἐντῷ κι λαΐῳ. 'φϑκοόῳ οὐποβαύοντ᾽ δ ἐκτεήψουσι ηὃ 

δἴχρονν )ατὶ Ω ταῦ εὐποραύον τες δ. Τκἐκτείντ οἱ ηὺ 

ῦ οἰῶ "ἡ τὰν εἰ πεῖν 2 Τὶ 0, ̓ αϑηναῖοι αἀπτοβαθοντ δ τ αὐτ' 

ηὖγον Φυλεζῆουσιν ἐνῷ! κλρέω, κείω. “05 φιῶ (Δ (λέ Το Σὰ 0.7 - 

βολίω σρ Τἀνακ ἀξί) σεοιασεῖ ὅδ εἰ δὲ ὀβετάϑα τὸ γεῖς ᾧ,κ 

ἡδαλγοιηο “σέοι ασοὶ ὥδδιτοὶ ὺ δε οὶ “τὸ ὥω μιῇ ἐλοντορόνὸ μάτος πρρὰ 

ϑηρκὸ μὴ ἡρϑάζιμῖ ΧΩ ὀνόμάτα ἐμπε δυο “ὦ φωώ: λέγου 

σί σί τιν δῦ ὅ τί ὁ“ποῖν τέσ’ οἱ οὐθη μοί ἀροβαοντιν δ 4 ᾿αὐτ' 

γθνον φυλλοίῆνσιν ἐδοὺ δ) ηὸ Ἀθήχς ὦ ὶ νῳ πχραῦτ' μετο ήρβο 

λίωὼ 75) ἐ χά ρϑιωξ,. ὅτε} εἰπεεν ὁ ἐκέγνίε» απὸ Τὸ Χχρία 

ὀξυγόνν καἰ: κ( πὸ ΠΥ ῦ χοία βουρυγἝνουοκοὰ δ τὸ χιοι λέγετον 

γχοία ρῬύγνον, ἢ οἱ χγ) Ἀῆς Χορὸς ἀὐετιν α΄ Πικὼς καὶ ἡχοθα, 

ν, ἐκεϑεν ὁχροιο ἐν ὀξείᾳ τοῖσε!" 
Πόλεμ’ πορροὰ ηὃ τοῦδ Ἰῤλής μφξν, ὶ παρα ηὸ τρλλεν μάν. ἡ ς 

57 ϑερίζν ΩΣ Ἢ πρὸ ῥοὲ γὸ τῤλής ὀλλύφν." " σπρα ηὐλῶν, 

λεέμος: "ἡ "ππυλέμι᾽" Δ οὐδε τερον γδ"πολέμίον (Δ "σλέονοι σ 

μῳ ὑ χοῦ ἢ 'πολεμηΐοιϑ, 

Γολίας γρλλὲς οὐττὸ “τῇ πολὺς ὌΦ ΤΩΣ ἐδοὺν ἡ δϑε (Θ᾽ δἰθεια 

{ σ΄ πι 



“ρληθιωτοϑῶλ “αὐ λέσ' πολᾶν ὡς ἡδιερ, ἰδᾶφ. Ἀοὰ ἡὶ οἱ ΤΊδ. 

σεκὶς πολέασ, σσολθσ᾽. 

Πο ις ἔκ Τῶ “σέλω τ ἀναςρίφο ᾿ “παρὰ ηὃ Ῥλόν ἐψουῦ Τῇ ον 

"  οἰνειφρεφφοἴ) οἱ οἱ ἀνϑρωτρι Χ ηὃ οὐὐ γὸ. ὑποροὶ ηὸ Ρλι ἴω ηὸ ο᾽ μι 

κῶν μὰ νὰ ς οὐ (ολλον σιρυΐςοαϑα, “σή μιαίνᾳ δὲ δωο τοὶ Κα Τιδ' 

ματος ὡς πὶ εἰλλάγε δὰ ηὸν δύφηνον ἀγὶσ γρλιν πρὸ ηὸ λήϑυς 
ὡἧς οὐ πρόων )πέλις ἐπι ατόσοι Θέβυκι ϑρύ ρστιυ Ὁ" 

Το χῖντης, ἐκ το δ λι: πολίτης ὟΝ “σλέον κομῷ “7 ἢ ρα ϊεχηςο 

Γολὶ σα μδῳ γέλιν ἐτειχισομθῳ πιεριεράλλομδρ'κοδὸμήσοι “- 

μϑῳ οἐπὸ στο »»λίζω. 
Γολῖοι λύκοι λρι(ΦΓ ἡ “πελίοι πύροι ̓  μέλανες πὸ ρα γί 

τρια τῇ ἔκριϑε ξινὸν πο λὶοὶ ο λύκοι ἢ υἱ πὸ (γίφοι, ἢ σέ μοι» 

Τί μκιον δ᾽ δ ζωον ὧ παρὰ αἰϑηναίοις ὁ 0 οἰ ποκ τεύν ας λύκἐγεί ἘΝ 

ῥ4 αὐτῷ τοὶ πρὸς τοφην δ ισως ἐπεδὰ ἡλητω ἰγκνθ᾽ δὰ ΤΡ. 

ἡ μφρῶν εἰσῆ λϑέ μι το βαλύσοι εἰς λύχον" δ στ σεν οἱ δι Ὁ ὠθισ' 

Αϑρον. παρά ας τήκ τειλύκολνα: ̓  γρλιῦξ: πὸ λίνκῦ αὐ Ὶ ν Ῥίχιεὺ 

Ἢ τὸ "Ὁ ἔλουσι “σύυῤέῥον. ηὃ δ λλης "ν ̓ μ( λ ῳ οὐ τοΐες' διον ῃ ἣν 

καάγῳ προὶ ηὃ δέρμα λδυκόν.γ ὃ μέσ. μέλαν .γ λάνω, πυρ' ᾶ 

δὲ ὠνοζ πολιν οί σι τ δὲ ἐθρίξ ταὶ λοῦδα χϑριασ, πολιοῦσ' 

οὖν οἰτὸ χοῦ λίυκϑ μέρς (δ Τιχῶν τοῦτ λόυκσσ ὥπεβ: 
Πολιόντε σέδαι ρον. λοι μυηρὸν ἔνϊοί (φασίνὺ 072 ὁσί δα ρθ᾽ σύρω 

ϑεῖς λα Μιῆρὸ τερ’ γένετο. Φύσει, μί λαςιῶν κρὶ ἀλλα δ ΤᾺ 

λοὶ ταν ηὺ παρέ: ̓Ἰϑλίὸν οὖν οἷν 7) ᾧ χέμον δγὰ τρῦσ' [χέθας: δ 679 

ὀξιωθεὶς ἢ ἤχου] οὐκονηϑεῖσ', μοὶ λα μιπρυϊθείσ λευκὸσ Φ αὐνότουν" 

Πόλυβθ᾽, συ Πα τ ἢ “πέτονϑε,κοὺ οὐ χὐ φαϊφεσίν, Εἰ τὴν κα σἴλ- 

λφιψ εν γέγονε, σχῶ ᾧ' ὠφήλιν εἶν τλύβος αι, 1ὸ ηο τλύ - 

βουσιὖσ' ὠκυύτρυς ὠκύπος εὐἰρτίτου: αὐτί πος, ἀελλοίσους 

ὀξλλόποοσ ᾿ἀλλοῦταθεροξιώ ετροι οἰ)λὰ προπσιέροξι ετο"ὦ ως 

οἱ πὸ σου πολύβι ΘΟ’ ἘΠ ΚΌΤΑ ἡ πέλυΈθ᾽. 

Γο λνδίνικης τῷ εἰς ἧς ὀγὸ μιοῦτοῦ κυρίᾳ Οὐϑετρ οὐτὸ ῥημάτων 
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ἘΎΡΙΣ δὴ οὔτ ἔχ ὃ γδοικύρ ὡς οἐρπεφαν' ἐρπεφαίιζ. 

Πολυκερῦσ ἡμεσ “σολυκέν τές Ἰρλύφῴοφος είκι λορ"κίνστο 

ηὃ κενῶ κενοῦ σἰπὸ 72 κοέφω καλλωχήζω, κέκαομο κί 

οὶ σιορικουρὸς ἊΝ κεςῦσ' Δ "σολυ οὐδ 

Τολυ ΑΘ αλύσίο: πολλιὺ λυῖα ἔχων." ᾿πολλεῦθρί μμμάτο, λά 

ἐ0ι Ἢ πὶ ἐκπολε ΜΥ τ ματο λαάφυρο ὴ “πολλὰ σίηοφορα, 

χοθίαι ὄχον: 

Πολύλλισοι πολυλίτούγιυσο αι μι ἅι τολυτοισ, εἰ Υ ὕ λιτοίφω “θα, 

κάλω ἃ συΐκο τῇ Ῥλύλλιζ' εγὸσὲ “πολύ )λνίγος ἐλ εἰ 4 7) σ᾽ 

Πολὺ ποῦ ριον Θ᾽ ἀρ οῖρὸ ομπολυθρέ μον Θ᾽ πλυσίυ ποωπῶ χὰ 

κτῶ (ΐ «(8 πο σοι γδια τη σσκῶνη, κυθλωσ' θρύ μβκοε τοῦ υκ οι τρόχφη δ 

κὠςφὺ πᾶν δηοιόν "ἡ πολυ-ανέμλων ὀφρλυθρέ Δημῶν (Δ πα-- 

σοίμδρον οἱν Τί 7, κτασούμϑῳνον, ὡς ἈΘεὐκοῖι »ποισοΐμϑμος 71: 

Τίοσασε συραχυσίοιε, ἐπϑ τοίοσα!ν" “πῷ “αϑέσῳ ὀρ μου τος ὀγομοι. ̓ 

“οί ορρκῶν Ἄ πολυ πα μριω δ. 
Πολυνίλφα τίλθ᾽ ἐσθ πανέν κε, ἐκ Το πολυτέλφα κρὴ Ἴχολυ-- 

τολὶσ κοὐ εὐτυλῆς δὲ Λέγουσι. ποὺς μὴ ἐπίποο λὺ χω ροῦν -- 

ΤἸρῦσ᾽ τρίς δοιπανένομς' 

Ρολυΐθοπσον ὀδιυισείας ἄ »" ) δες μ Ὑβ: ἰλιαῖδος “πὸ λὶ (μβολόντι 

να ἐρώων ὠνόμοεσῳ, τέ χα ὅν πολυ φοσσον Φισι ηὸν λόγον: 

ἑκανῷ διπσηδολίῳ τῇ ἢ ονώτι γώ μθωον, ἐπὶ πολλὰ ; Ῥύσπον 

Το τίω δγαῖγοι εν »σούυε ηὖν ̓  Σ “πολιν τὶ εἰρέν ρῦν: ἡ “ΩΝ' 

Ρολυφόρβεν τί πολλῆς Ῥεφουσοίν εἰν: εοϑέν κα ἱπαποφορόϊα, 

κοινῶν τὸ τοῦ! ἐππαουσ' οὐ ΑΝδΝ χυθία, 

Πολυω τὸ ηὃ δέ κτυον οἱ 1 ὃ ηοιΐ προλλοσ ὁποὸσ ἔχ. ἐκτίσει 

Ὁ εἰσ' οὔ τ ΘΗΝ Υ ηὃ περίωπε- 

Ῥολυοορεσελσ, Ωξ. 51} δὲ πριροὲ Ωδ ὠρῶ ηὺ Φυλαοτυ κοῦ μὲς 

πὲ Ῥῦ “πολὺ ὑπιῤῥή μα γοσ'πολυτ φῶ. 

ΠόνθΘ᾽ δῇ μουέν4 Ὅίος, ηὐ γυμνοῖ σῖον ὧἔσ πῶρα: τῷ ἱπσαν κράτι, 

ἄ σικυσες, γείης οἰκορίς, Ῥοφησορζονινΐη,π ἐξόδου ίω ὦνπσα 
{ σ' 1ΠΙ 



ρα ̓πθαὐπῷ διύο γένων κὺ κῴμθμων μὲ χΙ ἐν αὐηὸν “πον 

Ὗ τίω βλαρίω ὡς «ὐηὸς πολιν Φησὶν ο͵σ' ῷ νοσή μα Τί ὑ- 

π᾿’ ὑτνον ποι 49αν οί σέμιον πειροὶ ηὸ τρένῳ ηὸ ἔνερηφ, ο(Δ κα 

μνω "πόνο: 

Ρόρθυμδμον ἐπεηενᾶντα μα χέμϑρον, ἐκηοὺ “πυΐω πρνίομιαν 

πνέορμϑμον ἜΣ Κροῖσε σορικῃ τρυθύμδρον ̓ 

Γι ἡϊνηματα κολιακέϊου ἐσσοὶς ἀδοιμιοίδοιε: 

τόταρειον πλακὶ ὙΠΟ απὸ ον ἄρῃ, ὺ παρα ηὃ πύπτω ηδ Λὼ 

νϑω ἢ πα ρεὺ ηὃ κοπτῶ κο σανον ἡδὴβ Φο πί "ὁ “σᾶνον: 

πορσύίω σῇ μουν οἱ ηὺ 4) Ῥυχέφω νὴ Ἁ ἐμ μαίζω, "οὺ κοημῶ,ο οἰ ηὸ »ὕ 

γρος τρριώω ̓  πλεονακημῷ ἡοῦ σ᾽ ἡρρστυω: οϑὲν νὴ τὸ κείνου 

Τρ σοινέουστι Ἁΐλος ἀὺ τὴ γοῦ «Ὑ0] μμαζουσοι δῆ φαμδμὶο ἢ ἢ ἩΧῊ 

ρα ηὐ γρρυσ' διηὸ σοιόνω ηὸ καλλωτηζω, δ πνῶ Τρ σριγωνὺ βξᾷ- 
γΡ ῥσρὼ , ̓ μιαγο χὰ γφσογῶν: "ἡ τὸ ϑηλυκὸν τ ῥσοιν ὅσοι Δ "ΛΝ ἰὴ 

σαψεῦσοι διαλυσέ ἰωνικῇ ̓  πλεονάημῳ τοῦ ξ κα εἐκρυ ὃρω ηὸ 

δηεγείρω αἰολικὼς ὀρσῷ ὀφσσάνω πουροἐγολϑν οἷ πχρλέον ες σ’ 

μῷ “τῶ ΤΡ" ἐκσῶ πόρῳ ηὸ τε ρίλο γορᾳᾷ τόοσω αἰωλιεκῶν δᾷ 
οὐὐ Το ἡρρσοίέγω, θυπετύῤἐ φθίμμίω οἰ διματοι ἼΡ ῥσρυέγε σήκον' 

Ρορφύρα ἀπὸ Τῶ πορῴνρῳ ὁμμιαηος γι δή! μιοώνομντυσ' ηὐ βου 

λνοᾷ! εἶν πορφύρα: "ἤου} ὴο δὲ παρά ηδ; πο ραφέ ραν ΩΟΥ βοὺν 

ὠδοκοίκεσε εὀδῳ ἐσϊαε δ ὑπολλαϑ οἱ κραδϑῖ πέρῷυ γι κιύν- 

Τί κρὰ ἐν ἰλιαδοσ ἔτ ὡς δῦταν τρφύρᾳ πίλα τὶ σῷ με-- 

λανίξι μέλωνον γρι ἡ. εν ὙΣ πορφύρεον λέ ηὸν ϑαΐνκηον: 

κοὰ κυ μα τορφύ ρεγεὺ μέλαν μον ὥρμα πορφυρεονὸ «μοι ὃ 

ὁ τρρῷυ ρᾳ οὐν"χὴ “Το Ἂ βεΐϑος κιγᾶ τοί ἰδέξαν νὲ "ἡ τορφυύράν 
ὃ ἐν βαθ4 δγανοῦ δ ὧὼσ ἀπὸ πρὸ ρείϑευς οἷλός. 

Πόριν, (ὦ δϑαῖ μαν»σιυίω τίω οἱ πέρι φορΘ' ἀηρλλών, αὐνγὺ 

γῶ τρίρί ραν. ᾿ὄδηπόρω ηὸ παρέχῃ νοὶ πρῶ πιριασώ με -: 
νον πρόσω ἐπσύρησο. ̓ ; δ χεροσ ἰόρίεος ἢ ἔπτο ρον ΤῊ πόρον 

ἑων! Κῶ σεηὸ φί χὺν πόρε. 
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Πυσει λῶν ποὺρεύ τισι πάφῷ δυο δεφϑόγγε "ὅϑα Ων “πίον κοῦ ηδ ἢ 

σείω πεϑδυσείων: δι ἐψ Ἀβιβαπεωδι Ἢ ρα μιμκαιτῖ, “πυσειῖδᾳ-- 
ων ὦ ἡ κρασᾳ ποσφδιν. ὁ καὶ οὐὐ τ'  ἐνοσί ) λέ ἀπὸ τῇ τὸ Γῆ 

κινεϊντῶ α τισι δια 1:1: “ὅδα "ὸ τ νπῦ σὶν δεηκεῖν Η ἐ “ὅδὰ ηὶ ῃῦ 75 

"πὐσί πὸ “σιιμτῶ ΧΟ αὶ ὸ τὸ ϑω Λαΐσσις ἢ ἐχάν ΚΡ ἐν τιφρασῖ. ἐδες 

Ρ αὐθαι ρύτο ἐκτ' αὐτὶ τοῖν ὑδέξ ἢ να ηὸ τϑ ποὐσὶ τῷ δυέει 

ἤγῶν ζρΐ αὶ ἑλίῳ λῤ τ μπῇ ἐκ ὴτ ἐξ γα, λοίῆιυς ὁ "λῇ αἶνι μᾶπο, 

τὴν υἰ γρότη τα, Η ἐόλ ηὃ Τῇ πσύσέϊ φλόν, γίν() σε, δέ 5, μος 

ἰξ αὐΊοῦ »ποσήδέων, ὅθεν Ὕ ἡ ρσᾳ4δοίων Ῥο“πῇ δωρικῇ 7 εἰς ἃ, 

ὡς κἐπὸ αὐγων γρλλῶν σδιορικιδεηὸῖ ξ δτα Ῥέα ὐ Ἅ κεροίσεύ τρσέι 
15 κλίνῶ »ρσ4σκωΐ - “δ ὡς πτέρώνυ Δ΄ "φνλοηᾳ ἢ ὦ ἐπὶ 

τ' ε νγοικῆς ἐκλίνῶδυικ τῦρτ τ ἐπεσδε τοὶ εἰς ὧν περιασώμϑρα 

πωρειλήγέϊφύσᾳ μακρὰ, δὲ ον ατησίφών, δ ξιλρονν"' ὯΝ δὲ ηρσᾷ . 

Δὔιφ ύσά αὐαχς ̓ὔϑαλη749. εἰκοχων ἦν σεσφμήω! ὦ ποσ(4 -- 

δον: ὁ κανοῦν τοὶ εἰς ἀ μετὰ [δολαιλ᾽ γόν τοῦ μαι ρον αιτοῦληκ τοὶ βά- 

ρυ να, ̓ ὠτύκ ἤδη δ υγονλαλρι πέντ νὉ τὸ “πίοιασω μδρἀδυα μᾷ 

βϑυ "ομυζ εἰσί οἷον πποσάδίωρ γρσ 4σιϊν ξινοφοζων ξωνοφῶν. 

Ποσίσ' δη μονᾳ δῴογό τοπο μαυμιοὺ, ηὸν ἀνόρα μετοφορικώς. ἐξὰς: 
"πὸ τῶ ὑστοσ Φυσεωσ, οὖσ Ὁ .)  ὑσδο ο μιγννμϑρον Τῇ γ8 

δδονητονον γἔνε τοῦ ΤΝ φυτῶν κὺ τῶν ασέριμοίτων οὗ τὐὐὺς δ᾽ 

οἰνὴρ μεν γδμοντῇ, γυ γαικὶ εὐ γίος γίμεται Ὧν τύκνοπιὶ δττ. 

ποι ρὰ η ποτέζω οὖν γ τίσω μέλλοντος κ “σὺ σέτιὺ τὴ (5 

9η Ἅύαν "ποτίζων τῇ 2905: 

Πύσος ὧτμυ λϑσ' μύχαιγοσ, Τιτο’ ἡγίτουτος ρόδο μοσ ἑβδόμο, 

οὕτως πὸ 'συσὐ σρ(ηϑτ: ΠῚ συγκοπίῆ τοῦ 'ςος: 

Το Τανίασυ τοῦ πτορλθε τοι τ σέ ἔρχετ ὅδην ἀνγάϊζεει το. οὐ πὸ το ΜῚ 

μιηὃ τορβίομω, ὴ εἰποὸ σου υνέωνί νι σῶ. γί σωτοζι "οὺ ποτινίσε- 

χοᾷ, θὰ “πλεονεσμῷ, τῷ σ᾽. τὸ δὲ ταυτὶ τῆν πρὸ σ' πρόϑε- 

σίν (5 σή μων “δὼ ριἰκοῦς,» Ὸ πρὸσ [κατ᾽ ἐπέκτοισέρ,προσὶ . 

ὡς ᾧ, ἐρμὶ ἀνα λόηρο, πα ῥέτρν ὙΥ τρῖσ' προϑίσεσι, 



τὸ μεχι τῆς ἡισυλλα βίας. μοῦ ὀποβολι τῶ "αυσὶ νὰ Ῥυσαν 

σχῶ σ᾽ ἐν 4, “συτὴ ὡασερ σὺ, τὸ συσγδσ: 

Πότμος μόρος ϑυύμαιηος ποὺρα: ηὸ “πέτω γὸ “οὐπτώ 6 ΤΌσ.θι Ὥλιο 

να ημεῷ το “Ὁ , πότμ ὃ ὁ πῦλ αὶ κα αὐ πτωχεΊσυπεοσσην, πτῶ. τ 

ν() ἐνματεκ ὄνομα πρὸς ἃ “δλέονααμῳ τῶ μι ἘΩΣ διδια Ὁ 

εἰσιιυτοξίειν ὑπλεόνασι ὸ δι(ἃ γέγονε γραμ αὶ ἐράτε σύμππτω 

δὲν “ΤΩ βίσ' εἰηὸ “οῦ “πεσεῖν ἡ ὁποιων πεσεῖν εἰς τὴν γῆν. ἐσὲ δὲ 

τὸ τύχ ἀπὸ, μετα ΤῊ ἀνα ῃ ὑπὸ Τ' πρώτ ἐγένεσ' ὙΠ βριφὶ ἐ εὧἱ 

μεριζο δι» τύχη παρὰ τὸν μιετοίσπτω σίν μοὶ ματρεικο ΛῊν ἊΝ 

πραγμάτων: ὅθεν μένειν δος εσί: τὸ Φὶ τύχισ Ὁ ἐὺ μα μα 

προσ η 4 πολν: 

Ροτνία αϑς, Ὶὃ μὲ χοῦ λύσσηι ηὸν ϑεὸν ἐπηβοα 

Πύτριο σεικαμία, ψτιμθ’ “ὥδο ἡὸ πέτωπσυ τῶ τῷ σσοτνώ οἱ καὶ 

σέβον τίς προατι ἥουσί οθεν “πότνι ἀοϑο, ο προασι ἥϊφγεοὺ, “ἴϑα 

κα λον ἃ ηἰ τὸ "εἷς “ποσὶ ἐ πὐλ[φν' κυριοσερον δ᾽ ἀν-τς Φήσει-- 

ἐν ἐπὶ ὁ γυνακθεετοον κακὸν ΤΊ ποσϑιν μὲ θη, Ἄῴαν ἱκετδιη θὲ 

ὦ “πότνι οἱ Δέγετονέ" “σοτμιαϑςς δὲ ὅταν ἄτι Τις οὔν σοι ἴα 

Φανῶς εἰμεν τόν οὕτω: ἀησὰν νος ἂν τί περιχρησομαϑήατο, 

Πό τνά ἀπὸ 15 πότνια ἱιατο συγκοσσήν' 

προῦσ' εἰππὺ του πούύω ποίσω πούὺσ Σ “ποὺς εἰς δ οένεξ “- 

σπρονετον “τὸ ὅλον μέςθ᾽ τοῦ σώ μουτος: Ἡρὼ νῶν ῳ τοῖν πὸ- 

σίρ ἐμαιποονετορ μοὶ ἱκατωλύγά χὸ σῶ μεν ̓  ἰσέον Ὁ Τὶ εἰσὶ 72 

νοῦ ὀνό μουτοῦ πρὸσ δγοίφο τον σή μοι μὸ μῶμον διάφορον ἐ ἔχον 8 

τοῦ ποὺ γὸν τόνον. ΤΥ Φόρος ὀφέρωμ' Φορθσ σὲ ὀφερομδρος: 

πρόχοσ δὲ ὁ τόποι ὃν ς ῳ πρέχουσι' γροχὸς δ πέλών: Ζ0ὐ ΥΣ εἰσ' 

δ᾽ ὁνο μιρι τρῦ δεσυλεβα ικεερύσχομα ὁ ἑνματικὰ ἐνίκα, μδὺ “πὰ 

θη τιίεεί εἰσί τῷ! σα μαννομδύῳ ιαρύνετοι ἡνίκα δὲ ἐνέργην- 

πκα εὐξύνετοοι. ἐκ χοῦ πίρῶ οὖν γόνετοοι πύροσ καρύτοτ 

ΟΝ ὁ ; διαπερώμϑμοσ' “τόπος. πορὺσ' δὲ ὀξύντονον ὁ δ δγασσεσ 

φὧρβ' τα οὐ ππόυο ῇ σοῦ 6. γένετο προς μρὸ κατοὺ συ 
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αἱ ρεσὶν ποὺς ᾧ ἐ ὀξείᾳ τοῦσξλ' αὶ ὙΦ παρέα μρὼ ἡ ὀξεῖα εἰς ̓ 
ὀξειαν σιοίρχιΊ,ο 77.1.1] ζω ζω Ἢ ἐκ ἰδ ν πόροσ νέοι ΚΙ συΐ- 

κοισην προς: Δ ἀπορολι χοῦ β,ποσιῦθεν ὄν ηὸ ἐρτίτα διμώ 

νεηκῷ ποῦ σ΄ πϑτ: κλίν τοῦ ποδοσ δα σου υ δὺς: “πὸ ὴ απὸ ἑμιλ᾽ 

λόντων δσυλλοΐβων κα τοὶ οὐποιιο λήμ. 

“ποϑὰ δι ὅν δ “πύϑυς, ον εὐποοῦ χοῦ τππαρηλθη, εἷς χόλος χολὴ: ἐξ 

γετοί δὲ ηὐ ποϑὴ κανογι “οιουτῷ. τοὶ εἰς ὃς δὐσύγλκέα τῷδ ζω 

ραεληλϑμδρα, βαρυτογα,. απδρ κα λθ μοί τησος οὐδ τέροι ς εἶα 

ΠΝ οἰάο ὀξύν αὐνὶ ἠἀἠτοκῳ Ξρόζϑος ΤΩΣ ἐδ μιδὲ νὸ 

μὴ" ῥγος ξοη "πλόκον Ὅλοκη: "οὕτω ΓΕ “πόθος 098. μόνω 9} 

Ἧ κὸ β", ἐκ ΠῚ κόρος δ νέος, ἀντοζοσυτοι ἢ τῳ “τοιούτωι κανόμι» 

μαδ ἡ βιοτη ἐκ ΤΩ βί οΤῦσ' εἰ καὲ Ῥισυλλωβεέι- 

Πολλεΐκι ἀπο, λὴν ἐπαθι 75 στ σ᾽ δι ηὃ “πρλάσοζι ρὼ ́ σύσῶν 

χρξτει ποὺ δαϑοκιοκρὺ τὸ ὁ μοὶ ἱερὰ ΤΣ μετοτσλαιμοι 7|σ, Ὰ οὐ 

70 ἐπ ἐῤημάτηκος. τελικον Ὁ ἐπιῤῥυμούτων ὡασέρ ’ “τὺ Το' 

ἱεωρύτονον, οἱν πολλαίεις δωθακις' οὕτω "οὸ τὸ . οἱ ο, αὐ 

»γχοϑι .κ6θ,. 297: πρὸς δ μετοσέτολα κρῖ 'χὸ “πολλοίκι μοὶ τοὶ 

κεῦτ' αὐκὰ ̓ καϑο περ ιοὺ γὰ χώρι, χωρὶς δ ὧν ὀξύλεται ὡς ηὃ 

μκριφεν: ἐκπέσον δὲ σῦ σ’, ἐς τὴν εἰνααλογέαν ἢ" ῥηθέντων 
εἰς ̓  ἐπα! ὀῥημούτων ὐσσηυ τομόλησε. 

Πυ λεμήτα ἔραι πλεονασμὸν κἐναιν τ ἐῥετον ἔχει γ5 5 δι δκ ὅτ. 

εἰ πεν ὡσδγωλυσίς ταῦθα δ θόγγῦ ἀρμθ καϑα ἐν τῷ κ 

β ρηἴα οὶ “τοῖς μεΐτοις. 

Πυδιοοῖεν τλέονγασμεον συμ ήθε ἔχει 7.) διυτέρα 2. ἷτ μοὰ ηὃ ἡ .π- - : 

ποι ῖν κοὰ ὁ μοὶ ἔν. 

Πολύ ποδιε πὸ κν πον μϑ εἰ ῆι ἰκοί φασὶν ὡς ᾧ' ἑντσξικῷ εὖ 

Ρ τοῦ λεξικῷ μρὼ “πολύτρυν. ερκηναῤ ιφενέαννῳ κρὼ αὐο τ' 

λέεσ' ἠδ λυσσορ : 

Πομπεὺς ἐκ 7) πομπένω αὖσ' ἑγεμογεὺσ ἐκ τῷ ἡγεμομεύω: ἣ 

ἡνιοχλσ ἐκ τὸ ἐγ ιοχένω: 



"ποθηρμϑυ ει δῷ λον ὡς αἰ “χοῦ τρθαΐνω  εἰχρήσυ πὰ ροζεετοιι ζῆ - 
ματορῶς ( ηὐ φυρίνῦ κι οἱ πὸ 12 Φοραίνω"" σῶς ὃ νὴ αἰγωσ οὐ γι: 
ηἡ μϑρ ἐκ Ἰυηρϑώ, πο θημε!υοὰ ὃ ἐκ Τῇ Φορω Φόρυμι γήρετα. 

“ποι πυύφρ ὃ πολλαλῦ κε Τοῦ μρέρχρ γὐπσονῶ “πονυω τοῦ τέσυ(ς: 
ἔνεργῶ, 7 (Δύσαϑι συγκοσσῆν,νὸ ἡὺ αν ταλυι σίαισμιον, δ τσένϑε τ 

σὶν τον Ἷ καθα φασιν οἱ ποίλοο! .ἰ σον δὲ ὁ Τὶ γοῦ ν εἰμειυδυπαλο 

ἐν}. τα αὐριθέντοσ' ἤν Φδὶ "ισυλλαβῆς: "ἢὸ πυνσαιν Τὶ συ 

σοι χον ὅξν τῷ ̓πεπνομᾶρος ωδσ' οἰπὸ θέμα ποσ' 75) πνύω. 

πρατοίδεοτ Φρισί δ) ανοι 'αὐ, δε ὀη μα ἐὼ οὐ σέμπω γόνετοι 

ἐν στρήθει προΐω, (ἃ συ ιο ἼτΗ πρώνν Ῥοπτῇ Ἵν τ᾽ εἰς Φ' 'Φρώ-ἐκ 

»ύγου γέ φρο; ῶ πράτσ' οὖσ λέπα «λε-πσ' “ἰῷ. προΐς- 

εν Τοῦη τοὶ ρύ λύύματρὴ διθέϊοι Τ' σληθυντιϑῶ πραπησι; «διέτ' 

πόσει ΦᾺ σὲ συλλαβῆς" πρατσιδεσσιν: 

πρ: ἰσβαϑιεο πρισβυλατα ἐν γ] μιοτούτ εὐ η “71 πρέσβῴα κατο 

συγκοπσν: ως ΥᾺΣ ἡ μισυφυὴ μι σεύα ϑϑή κνς, θηληκ ὅχως πρίσ' 

βυς πρίσβεια, ἡ ᾿ γεγηροικ γκιρὰ συγκοτσῃ ἢ πρίσβα: «αἷς πσότνισα, 

γδτνοι ἢ οὐ τὺ “ΤΩ πρίσβάρα, ἡ μυροσ πρίσβάρα, ϑέμες οἱ δὲσγὸ 
πρέσβειρα, οἰπὸ το πρίσβήα,. 

Πρεσβηισ' εἰς αἰ τὸ σοῦ ἐππτεύω ἱππτέύσω.ὅ πω σ' εἰπὸ πῇ 1 πρεσβίύω 

πρεσβού σω πρισβεὺσ πρέσβέις, ῶ πρίσβηες, ὡς μασίφδλιες» 

"ὅδα ἣ πρισβμω δὲ πρισβιθ σοι, πε ρισβυτην: 

πρισβήϊον ἰλιαάδος δ΄, υὸ ὑτοὶρ τκίη διδόμϑρον ἐύδον. ὐπὸ 

᾿ς Ἴοῦ τρισβθύω πρισβέρον δὺο λύσει [ων ΚΣ Κον [αὐ 

πρισβηὶ ἐθὲ 

πείσβισ ὁ ο ἐκ πέμ'πόμϑῳ Θ᾽ πρὸς αασί λία, ὴ ππόλιως ὧν - 

σιμοτοτί» ὧν οὑτν ; φξὶ του ὕ πρισβύπου ἡ λικίωσ, καὶ Υ 

πρεσβύτης ὁ ὁ γνραμοσοὶ θέα, “ὟΝ πληϑυνκὼ πρίσβιεσ' 
τ δῶλεσ' πρίσβεισυσρέσβεισ. 

πρισβύς ὁ ᾿ γΆ ρομὸς ποῖ ρα ηὸ πρισβηκεναντὸν ἡβηνῚ ὺ παρ “ὃ 

πιριοῶς ριβιωϊκένανοοἷ εν πρέσβυς ἀκ γεραιέ κλίνετο 
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ἤρι ἔσβυος πρίσβεως ἀδικῶς ση μείορσοιι σὲ Δ τούτο αὖσ' “5 " 

δὺς ππχνον ΓΤ μοὶ πίλεκυιν πέλέκυου πελέκεων 

πιευυϑρὴσ ὁ ἀγιν δ᾽ μδῳ ἐσ εἰ τὸ “τὸ πρ αὖ μϑμοσ! ἐλεν. ἡ ἰτρτν 

πράθ᾽ κῦ εὐμϑρήσ: 

τρήϑω απὸ 7: πρίω γίνε) ΧΙ κ, τὔφαι τῆ πρίϑων ως βθίω βείϑω. 

ἡ καϑ ̓ ὑπριλλαγαν,πρέϑω. 117) ηὃ ἰπρισω" οἵ Ομ πὸ σοῖς ὑπ 

σεϑέασι διοί σὺ ρὲ κεφαλάς: ἐξ οὗ κα τὸ ἰκτωσίν τῷ δὴ ᾧ 711 

ν(} -αρήϑω,ἃ σή μαόνᾳ οὐ ἐμυπτετ ρι ζω ὡσ' ηὃ ἡτρῆσι πσυρ δγ οἱ ὁ 

ὃν ῥετρα. σή μαῤνφ(ἃΔ ὩὉ Φυσώ. ὡς ηἢ πρῆσεδί ἀνε μῖ μέσ" ἰσήεν. ἽΝ 

σὸα «ρυλπιρήσοι: δ» Τὸ 15 ὸω αἱ ᾧν δῇ τοῖτ.Ὁ οϑ ἐΔήμες ἐν τῇ σωυθεΐᾳ 

γί σε φυσι μέν) πεπιρηομολέγϑμδῳ «γὴν 3} πὰ “σἰμπρώ 
ηῶ πεπρώσκω ὑγου Σ μϑὰ ᾿ “πιριασωμένων “δα 

γὃν ἐμ μελῳβὰ ὁ ΔΓ πρύσω, ὁ ζ΄ ἀπρησοι σα μαίνᾳ 0. ηὸ πνόυ 

ματ 'φύο" ἤβηθπρω τὸ πληρα σκω ἀπὸ 1δ πλώ οἷς Ῥώ οἱ πὸ 

Ί᾿ »ρῶ, ὁθέν ὑ τῶν σεπί ἐ ροοκα συ κοπῇ πύπρακα: κρὴὸ ὙΨ 
πῶ κούμϑμον ἀαρῳ οὐπσὺ “Τῦ πῶ Λούν'τος ἐσσὶ κὲν ἀτοράζοντα. β 

πρῶ οὖν ο  πρσω, ἐξοῦ ἐ ἰνεσὼς: πρήοσω, Κ᾽ 5 Μεγ χα, ὃ πρήσ' 

σων-ηὃ ΩΝ ̓' πρβοσθυσοι: "οἷς σή μογᾳ ηὸ “γαπσερώσει ως η 

δεοιπρϑοσθυστι. κέλευθα ἢ ἐκ χοῦ πρῷ "ὁ πρῶ γέν «τοῦ! πρϑϑῷ, 

ςκνῷ, νύϑω, κοὐ ἐμπρήϑω.. ̓  Σ που ϑετικὸς ποράχε! μδῳ Ὁ’ 

ἐμπέ Ὥρ᾽ σλμοί" ἐξ οὗ ἐμηρησαϑσ' 

πρύοσουσοι δεουπσερώσοι. ἐπ “Τῶ ρϑοστὸ ἐνεςτώηος, οὐκ, ζλορτοσ 

δὲ μὲ λλοντοῦ οἷς αὐτὸ μέλλοντος “κρα λθένηος “σερώ 7) σε 
ρσω, οὐ συγίκοπῇ ποῦ τ' "ἡ Φοπῆ' ἃ “σλίογαι σῷ ἑχίρονοῖ, 

πρρύονω, ἌΝ ἐπρναγονυκρὼ Λε προ πέδοι. 

πρηνῆ ἐπὶ ηρόσωτῃ Δ τς οἱ υὸ πρόσωνενυκίν" προ δι πρινὴν Κι 

ἔκτοσίν ὁ εἰς πού μπροιϑεν: (ΔΘέἐσιςύματ ἐκείμϑι. όπρηὶ ἢ συγ, 

ψιφαινηϊζαι ὃ Ὧν τῷ πραμέν. Ὑ τοδδίτερν ἐπραντ "ἡ ο,Ἴ ον ὁ 'ματ' 

μελέχϑν εἰ εἰς ὑσιῤῥι μάτι ἐ σευύταξιν, δι δξην( ἐπηξῥηδιὼ πρᾶν: 

“σοινίξ 1 νῦξ κυρίων ὸ ἐς “ὡ γῶνυ ύσελμ' ΠΝ ὃ οὐ ηὸ Φασὶ ΣἼκυ 



ηὃν ΤΩΝ ἥρην ἐξ α καιτν. “γαφέρει ν᾽ οὐ δύνα! ἐγ τσ ἅμα ἥρηνι 

γα; (Δόκλακίγωι ἐπὶ τῇ γόναος: δι Φέρει ἃ ηὸ ὀκλεικένοι 

ηὐ οὐὐ γὸ νού ὕϑὼλ τι νὺξ ὑπῖτε γόρα ἡ .ηἡ δὲ Ἴτρον! χθῆ μοι ἐ ἐπὶ 

ἡ περύφώαψον δ ἐδ σοῦ ηὸ γοι δον ἐξίφι» ̓ματαςφορα ἢ γάησοι 

μδῷ εἶτ τὴν “πόλιν εἰσ γϑιν “πέσεὶν, οὔ ηο δαλώμ ὡς εἰσ διέλον 

οὐ τῆν ν ἀπον2θιγεν.᾽ δ ὐφορέων 1] ἰκόρϑ λέ πλιὸ: διονύσον, 

"τι Τρία: Γυναυνκείοιε πέξεσ' ἐγκελινσοίμθῳ ἐπρήνιξε ταν 1Ζ ̓ρν 

μέδονῃς 6 λιν ἐου τίσ ηὃ ἀοΐ Δρυμίῖι: λὸ τ ρσευν ἐξελών 

Τρ Τ᾽ ἐνουο λε Δυ Τ ἐλαβενιοἷον λίῖα λέθ᾿ δ᾽ ἐπριον Ὰ ̓ 

Πρίςετο: ἰσόοι ὁ Τί οἱ οἰθηνοίοι ὥ ἢ λέῃα σὲ τα ρίξετοοι κἔλλὰ χορρίσ' 

ποῖ τορίε τοι κρὰ περίω ἀρ τὶ το πρίζω: ὕ 

ἼΠΠ ζω οὐ κατα πλέομκομον Ὅν ζῚ γύνε τοῦ οἰπὸ 7οῦ τορίω οἶδ 

ὥασερ εἰποῦ Τῷ τῷ κι τέζω τήνε τοι κοῖς οἱττὸ “τῶ σῷ ὁ οἤξωοο οὐ 
τῶσ' ἀππτὺ 72 σίρω δ σέρίζω συγίκοπ ὭΡΙΝ ἴφω, πο πρίῳ ὡς Δ 

“πτίρὸὼ μὰρ εἴν οἴῳ. ᾧοϑὴ δὲ πρίεποορ τσέρῶ πρώ πορί ζω. 

πποὶν ἐ ὑπίέφρυ μισι, χέόγου δα λω τιον ἐ «Κ 725) ΤΟΝ ποίριν μα 

συγκο’ πῇ πρὶ "- 

προβλῆτι προπτο, πκερλημῶνᾳ ῳ(Δ προνενυκότι εἰσ' “τὴν θοίλασ- 

σον πρβλησ, προβαίτῦς' 

Πρόρολοι οὐὲ εἰς θοΐ Λιοα στιν κακόν πίοι ἐέθια "κοὐ πτρο- 

βο Αίον εἰδοσ' δορασῦς' 

προβαλλεῶν ιν ἣν εἰθαναΐοισ τ ἃ ἀρχοντωτείσε: σδοιοι. μ οἰ δγκειν 

Ἃ τὸ συκοφβεῖν το ὥφαγῳν εἰ εἰς ΤῊ ἐκκλυσίαν "ὃν βυλόμϑῳ, ὟΥ 

οἐτρφαή ων ἡδέκησε διηοῦηο καλθ προβολὰ νὴ προβοῖλλε ὧν"- 

προγορεων τύπος δεὴνὸ εμίῳ ὃ οἰγείρετοεν βοφα. β 
πρόδο μοιὴ πρὸ Σ Φὶ οἰκίας σουδ ἣν ὅμηροσ αὐθουσοιν λέγ: 

πρϑεσ' Ἵ "μι ηισαίηκου ἦν ἣ β Φ" ὡς ᾧνος κοῖς πρίεσ: 

πρύου ὐσ' ηὸ προῦ το πούντοῦ δ θεὸν ΑΛΚΩΝ μόνον ἱω ἑώηὸ πέμ, 

“σῷ "οὐ οἰπφυλύω. «φῦ “μι ὃ ῥξ' ἡσω ὦ. οἰσρυὸ β'ὖν. 

ὁ (ἃ: ἐριηννοὖσ' ἐθηνοἐθέ μηννηὺ δύ τε ρον ἐσοιζονριοῦ οὖς ἐϑέσο ἫΝ 



144 
ϑ90 ἐϑουνηὸ τὸ προσταιτικὸν οὗ οὖσ ϑου. κοὼ πρόου 0 ὌΝ πρόσέμτ ἰ 

ον «οἷς εἰπτό κυ σον. ὡς σιυύϑου κοὰ πε ριασεζτοοὴν (ΚΡ σύ 
σχεθν μετοῦ μονοσυλλόίικου προθεσεωσ Ἰῷ ἐρ ὰ ΟἿΟΥ προοῦ. 

ἡγιίκα. δὲ μετ Σ δησυ ζλίίικου κα ρώνετοί στυύθου πὸ ροίθουκαοι-" 

 πρέθου ἀπόθου. 

πέδῳ τα μι βσωΐκεε: ἦν. ἐμυψ: νὴ ι γρτακ ΤΙΚΟΥ ἐάν ὦ Μινὴ προ μα 

ψΨ σευυθέσεὶ ὁ δαύτερον πρόη. 

Προ ροσέαι ἐνομαϑθυσίαν. ὑπὲρῇ κα ρτσῶν γένο κδ σ᾽: 

Προϑέυ νοι πόρριζα σή μοῖρ κϑὴ το ἐ πὸ λλιλουυμοὰ πυκνά: 

ποὸρα “τὸ τέλθ᾽ τέλυμνον: ΝΆ, ϑέλυ (μνοῖ: ϑέλυμνα δ» λέγετον 

πιὸ ἐπολλϑλουσ ἰςλάδϑουσ ἴ ΧΩ, δενόρα δοοὶ ηὐ ϑηλυμανέϊν. 

᾿μάτοῦζο ρμκωσἠλιοαςι ἊἋ 

προθέσει αιὸ ῦ υὐριομίν, Κορ ὁ ἀπὸ προιϑεῖν τὴν ἡμέραν ἐνὺ τὸ 

ΩΣ γαϑεὲκ ἐπ 12 προθεαυίζν. Η ' ἀπ προθεέ, ογὸ ᾿μ0». 

Προΐφ προύπειυπέν ἕω ἑῴ“εον. ἐνήνεν , 4 ες 14 μὲν προΐφ 

Προΐκτῆς προσοκί τῆς Ἢ προ οὐν 72  ΦᾺ ἘΡΡΕΙ: παρα, τὸ ἱκμέ “ 

τ ̓ πῦὶ ροὶ “ζῦ ̓Ἰζέαϑς, ὁ 7} ψοβεν σένα λαμβάμᾳρ σ᾽ τὰ 

λέλδλος' ἔμν ἐξκένοι οὐ κα τοῦ προϊξυτοῦει οἱον εἰ ὁ προικὶ καὶ κα 

χοῦ ὁ δὼ ρεεῖν αὐ προΐοτησυτῆν δ προι κα πρό ἱκα διηρημά- 
νως οἱ ἴωνες λίγα σέν ὁ δὲ ἡρώδιανον πο ρὰ οὐ ἴοσω ὡς οἱρί σοῖο 

λθ' προτείνω λέρα κοὰ προΐαρομμα. 

“τ οοἴπλεν ἐαΐγλω χὰ ἐμδκλλω ἰκλῶ λον ἀσαὸ σῷ εἴ λω εἶ λε 

διῦν ὑπερθέσελιελί καὶ ζν λέ: σῃμιαῖγᾳ δὲ διωο κα προξέτεινι Δ 

προσέφερε. "πρὸ προσέθηκε, οὺς ηὸ πρῶ ον μϑὼ ἐπὶ πρόνλεΐρα-- 

πτζαν, ἰλιαιδος λ΄. "ὁ τὸ ἐξέπεμψεν. ὡς γὸ φιυς δ᾿ ερισὰκ προ. . 
"σοό μος πρὸ μα χοσ. γῆν ἐσ' οὐτρ “τῶ πρόμαχοσ λεξουσίν ἄνουν ΚΤΊ 

συγίκοπσην. πρόμια χοά δὲ ὁ δ προμαιχό μδιωος δι προϊσοέμϑρος Ἴ: 

νὸς» «βέλτιον δὲ πουραὶ οὐ βῶ η βαὶ νω “Προ βος μοὺ πρόμος ὁπρο 

βαίνων ἐν τοῦδ μια λοι 7] μαετοέθε σίν τῷ β΄ εἰσ μὶ οἱ ὃ πα ρα) 

ηὃ νῶ γέω ηδ “πορύνο μοῦ περόμοσ' ἡδὰ “πρό μοσ: 



ἴ δ , » ΝΥΝ Ἂς 
Προ μοί χιζε πρου μοὶ χοτῦ προυπὸ λέμφ' εἰ πτὸ Ἴ: ἥρομοὶ χὼ Ἴρο- 

μια χίζω: 
Τρόπαρίκτὴσ πρὸ προϑίσεως κοὐ “ΤΩ ποίροσ το σημαῖρος "1 

ἐμηροιϑέν. "ποίροιθεν' Προ ποῦ ροιθεν: “κατοὶ οἰγρκοσσιν, προτηε ρ' 

Προπστέροι θεν ἐπσίῤῥη ἐλθὲ τοτσικον ἐς (δ πρὸς  προϑέσεωσ, κοί “702 

ππέροιϑεν (οἱ τοὶ οἱ ποκοτσσὴν πρόππρ ρ. ηοῦ “ΤῸ ἐκ τορπέροσ Ῥῶτ' 

ρῦβεν γιοῦ πλεονκηκῷ ΣΕ πηέροι ϑεγιηὺ δὲ ππέρος ἐκ “σῷ πρὸς : 

νγῦ σἩ μαλνομτῦσ' ὺ ἐμπροϑεν ὁ ἐπ} τέχξονου, κὰν “τύπου ἐσπαῦ σῦ | 

“του υϑρ. ὡς τὸ αρέροιθε, οὐὐ Ὑ ἴο κείθησσο ἐπὶ ἐγφόγου δὲ ὡἧ ηὸ γὸν 

δ᾽ ὀδυσευσ προτῖα ́ροιθεν ἰσιον ἰλιείδον να ὼ 
Προηγηλιαία θέντα οἰ δὴ κηθέ γ Τοῦ εὐ βριιϑέντου. δάσυρίν ν Τοῦ" “προητ 

Λακιημοι Ὁ λέγεται ὕβρις κοι τρὸ προσοιφῆν ζῶ σώμα ηοτεξτὸ 

Ἂν ποΐλλω ηἢ κινῶν εἰπο τ παλλακὶεὶ οἰ πὸ »Ὁν πιρλϑν δι, 

βύλτιον: Οἱ ΖΦ ἀΠικοὶ ἡὃν ἐσήτμ! οἱ Διόντοί ἑμαρτη μα πηλῷ. 

χέοντες ἐδὼ μοσίθυον» 

πρόσεϊλος οἰκία. ἡ προς τὴν νὰν πέρωμρμϑμη. τλν δ ἡ ἢ 70) ἱλίζ Ἶ 

οὐ τῆ: ὁ ἡσ' πρόσε Ἀοσ' κρὸ “δλεομαημῷ τῶ τ πρόσονλος: 

προσύληνοι προσελόν λέγε τοῦ γὸ ὑαριζν: κατοὶ ερκοώδουρ,θν ΕΝ 

σύλωνοι Ἰσῶι οἱ  ἀρκα δες, ἐπειδὰ λοιδορηίίτοι εἰσὴν οὕτω: ἐν 
ὑποθέσει προ μηϑέως διημώπου. - 

“πρὸς ἼΣ ὅγος ὑπέρ, 75) δγὸς καὶ δ πρὸς πολλαίκισ λαμβανῷ δ πὲ 

“Τῷ ὑπὲρ υκὺ δὺ τι ; Φὶ ρα πρὸ “τῦ προσ ἀλλης ὑέων ὑ - 
εἰν τ πὸ  λυς ὑπὸ δεατοίνι δ 

προσήλυτοι οἰ-πὸ σχῶ ἐλξύϑω ἤλευ σβμο ἐλευλμινρια θη ΗΒ.. 

σήλυτοσ ὁ μέγοικοσ κρὼ φυλοίς: 

προσήκατο προσελοίβετο προσεδέβαγο, ἐπ τι 77.) Ὥμενδ ἀρ. Σ πὸ 

πρὸς προσίημι γένε τοῦ κοὰ σῃμιοόνᾳ τ προρλα μβάνω: “με τοῦ δὲ 

(δ πρὸ Ν ὁ προδγεῶ ως ὰ υἱ προΐ μὴ τὴν ψυχν (ἃ ζ" προ 
σπίνα πρὸ οὐ προσῇ σοὶ δγας 72) συμφφώνου τοῦ μέλλοντος: σηπ 

με ὠσοιε ΥὉ ἐν μδρ τυ!σ ἐς ὦ ῥημω σιν, δ πα "σὺ ἐνεγκα, 

ζ΄ δὲ γοῖσ 
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ΟΝ ἔν δὲ “τοὺς εἰς κα δἔϑηκα ἐοΐοκοα ὕκοιο Ζ' ΘΓ, προσῇ 

κα μην" ηὸ Ῥίρν νπροσήκαιηο . 

Ἐρεδιμεὸν ηὃ πρύπον ἔκ τοῦ ἥκω ηὐ δ χομαν μετοῦ ὁ (δι πρόσ δ ν» 

πρὸς ηὃ πλησιαφον νεῖ ) προσεγγίζον ση μαῖνά4. 

Πρ σκιωὼ ἐκφὶ πρὸς νὴ ον ν κυυῶ Ῥυ “πὸ οὺς οὐ κύῳ γὸ Οιλύ 

Ρ ροσέτηκι προ σικκόλληκα Προσφνω; εἰκκείως δἰκολζ ϑῶς- 
προλων τοῦ ΤΡ Σ μϑῳ δεῖνος σ᾽ “σοτῇ δα διυο γραφεῖ, ἜΣ 

δϑρι δυο μδῷ διῦτε σή μικόν4 ηὸ προσορμέσεισ' ὅε δὲ σϑ᾿ μουνᾳ 

οὐ ἰδὼν δῖνος Ῥίουγον Διὸ προφηνοι δ 76 εἰπεῖν προρήνοι 
μιν βοφῇ. δον ῦ συ μα, χα δγοὶ. δα νος ὃ 72 προΐσοι ϑρλδηζν ν: 

Πρσβαῃν κυρ ἐπὶ γῦ, νεῶ σῇ πεφονιυμδρεννιῶ μοι ἀρσᾳ ; “ 

πρόσφατ "ἡ πρόσφατ᾽ κρῖ ηὃ γεοστδες γὲτ: κατα χεμσἠκῶς ὃ ποῖ 

ποτὸν Ων ΤΈΩΣ. ὀληλυϑοι πράγμα: ἐκῖξ φὺ Φονίνω. δ᾽ “σιζ-- 

οάγω' φημὶ φήσω πέφυκα “ίφε(! νὴ “πίφα Αἱ! πσέφευτοί(. 

Τ' ρόχοροι ποι οὐ τίω ἐΩ προϑεσί δ. 

Προτέρω ποῤῥωτέρω,εἰς γυμηροιϑερ ἢ ̓  ἐνδπέρω Σ ̓ἐσωτέρω: 

γἦνε τοῦ "δου τοὶ συγκοπσην προτέρω, ποξῥωτίρω . Σ προτέρῳ 

οἱ τὸ ὃ τον προσωτερορμοὺ γα Αὐμδμὸν ἢ γένετο ἐ (κ σου προτέρω 

προτέρωσε: ως ἑκατέρωσε: δ’ ἐρδοτέρωσι: 

Τ' ρου ον προφανσ Φανερὸν οἱονεὶ πρὸ Ἢ ὀφθαλμῶν κείμϑμον 

πρόο ον μοὗ προῦ ]ο (5 

Ῥοῖρ)ον ΠῚ ἀναγκαίων ηρὼ “ΡΝ ρο. ὁ σοῦ φ' γον οἷον ὺ Ἂ» ῷ 

43), αὐ ον ἐβέμιοσιτοὸ δὲ παρὸ σον ᾧ γου τὸ εἰσ ηὸν γέμον οἷν αἅ, 

γκαδαιοὕτωσ' ὁ ζὺς . 

Κρ φασισ οἰ ον φυμὶ Φίσωντσέφο μοα' "ἀγέφα σοι. φασίπ: δὶ 

πρόφασιν ̓' οἰ πολότον φαῖσίσ' 

Πρόφρασοιως ἐπὶ ὃν βίσω μέλλοντα βήοσο" ὅτωσ ἡ θὰ τ 

φρΐονω Φρῇοσο" ιν σευυϑε δ᾽ προφραισοι ἠλιοί δὸς κα Οὐ σοὶ δα 

θα ὅ Τί οἱ ̓ προφρασοι παρε ςς σμμα γᾷ ὃ προδυανοηθεῖσοι ὑποὶν 

ἐκένον ἼΓρυ σζκος Μέσοιϑϑλουὺῦ τεπίπελρς διπρόθυμος ἰλβθᾷ σοί» 
Τ 



Πρόγνυ καϑεζομῇ, ἐπὶ γόνυ ς πανπελοῤκλάσοι οἷονε πρὸ 

νυ(ἃ συτγι 0 ΡῈ , προῦνυ: διπρό χύυ ἡ πρὸ εἰμ! τῆς ἐπὶ κότον» 

ΤΠ οὐλίς πεζὸς ὁπλίτης ὡς δωμῶ δοι μιοάφω σκ μάσω Κι 6. οὕσως 

“ὐω περύσω πέρνω πέρυλις: ΔΝ συ κιοστί! “πρύλις: Σ ἐπὲὶ 

πλυθιυτικῦ »πρυλέεσ: 

π ῥολζονηο προβρ λον μετρεφοθκοὶ ὁ Ῥοποτικυθίων Ὑὸν οὺ “Κῶ 

ἐπὶ νυν 7 ὑδα τ λέγετοε- : 

Προ χοροὶ οὐ πυτα μων διεξοδάυ τεκεῖν οἰ φέσεισ εἰς πίω θα -- 
λοκασοῦν δι καὶ ππρινηὸς ὕσκ Ῥς ἐμ Θοή: προ χρυ ἢ Πᾶς οἰφῶν προ 

χίονῆ τὸ ἐναύνις ὐχρά 

Πρυμνον παρὰ ηὃ πέρας νὴ γὸ ὁ μϑῥω σέρν μνὸν ἊΝ ασυτκοτπῇ,πρν 

μανόν. ὁ ἔλφυτος (Δ εἰ εἰ πέρας μδϑων. μιεπορζβορικων λαὸ ὁ Φλπρῦ 

βίνης μὰ σλοί αὶ ἡ πρυμινν “στν ηὸ τε Λθυτοῦῖον ΔᾺ ὕσουτον πρῶ 

πρυμν ἐπίϑυτον Ἵ ἐρείττη δύωσ ὧδ πῶ πλοῖ πρύμνη ὅκα 

ρυώ (5. ὦ ὭΟΝ λίύκη αι λυκυ "τὰ πρύ μι δπρ μι: τοὶ )εἰς γος λή 

Λ9" 7οῦ Ῥίον ὀξυονῇ σὰ μνδσισε μιγήνσε μνον. πρὸ μυορ, πρυμνὴ 

πρὺ μόν. αἰναλολϑ τέρον ἢ ηὸ πρύ μναῖ ὡς μέριμναι ὅ9εν (ΑΔ ὅϑιο 

λόγϑσ ΓρΙ256|Θ’ πρύ μνοιντῆκ ρεσοιμδι μέρ ϑέωσ Δέτιρα 

κέα τίω νέειν πσέπτοι ἡϊκυθν 

Γρυμνήσία Τὸν ; ἀητάα φονέα οἰτἐκ τοπρυ μνην ΓΕ ἐμέν ἐγοίωτ- 

Ἰπυστ, ΤΠ δυο κῦσοιι προ συ] δ στα φυλοίξαν Ρασίλίζσοιι χοῖ μιι- 

ὅς. κυρίωτὴ δὼ) Ἵ: νόον κω τα οσ} κα ᾿ λέξις: “πρύτανιν Ν ὁ σὲ 

τοφύλαξ, οὗονεὶ πουρότοι μις (Δ συγκοσπῇ δι βοῆς πρύτανις 
Πρυτοίνφς ηὐ δύκα ον μάροι Φὶ βυλησιῆν φν γὰρ εἴρν ΓΝ ὙΚὰ 

φυλῆς οἱ δγοι κ΄ ΤΊΣ ἐὐποέντο το ὑπὸ ὃ (δὰ ὄτλῆς ς πραπόρμδρμα, ἡ 

πρυτούνς ἐκαλοιω Νὴ πρυτοίνόνον ὃ ἐκόγα δὸ χοσ' αὐηλουσ' αἱ 

δέκω, Φυλαν ἘΛΉΒΕ Λαλον σοί χορ. τενἐουνηόν (ἃ πρυτοῦμέϊ ο( δὲ 

γῇ ὃ χιργὸ ἐδὸν “τυρὼ δὴ "οὐ τὼν ἐγκάτοι: 

Τρῷζον κα "0 προλθεσίνον ἔχ υ γὸν ὡς (πὸ θὲς λβιζον ὅ τῶν καὶ εὐτὼ 

Κ πρωὶ πρωῖϊζον οἷον χϑιζοίτι πρωϊζα Κρ σερυα ρεσὶν πρῴζομ: 



τάδ 

Πρωΐζοι ἐκ Τὸ πρωΐ ἢ ἡ πρω)φοσ νὴ Ὁ πρωΐζα ῶ ὑπρωΐζον ηὃ ὑπέτυον. 

πρωὶ ἐπέφῥημουκαι ρῦσυυτέκον “προ τίω πρὸ πρόϑεσιν κοι 7 -΄ 
χτοῦσίν Το 5 εἰς Δὲ ὑπειοτοόσε! το ; πρωὶ δρῷ {ΤΊ παραγὼ - 

εβν πρωὶ Θ᾽. οηὃ ϑηλυκο ννπρώϊα «ὡς ἐφε ὄψι’ ὀψίαν 

πρωΐα “πτοροὶ πίω ἐν δ προϑέσίν χονον δωλὴ σοινε )οἰπὸ “Τῷ προὶ 

ἐγα ἡμᾶς καϑὸ ταύνχης ἐσηθονεὶ σής προΐασιν οἱ ἀνθρωλρι- 
"  οὐτὸ “7 τροϊκνει αδι (δὶ καὶ ἡμῷ κῷ ηὸν καηρὸν γου[ον-ἢ εἰπϑοῦ 

πρώϊος ὅδ 7 0 ὁ στε πρωϊον οὖς ποι ῥα τῷ ΠριηΤῇ ψ ἰλιοὶ δὸς 

ὃ, οἱον γϑορίω δέξέξῥηξι νεσβοζβον (ὺ ἐρέδσοιπερωὶνοἰντὶ Τῷ 
τωϑὲν ὀρθρῇ ἢ πρόςφειγν γεω5} ἐσρα κεμενίω ΤῸ 

Πρῴεν ἐχέὸτ ; ὡς πνόμθρομ εἰ πὸ “γγ) πρωΐ: ὁ Χ περ γφργιν 

πρώϊθ’, ῷΔ πιρώϊον ηὃ οὐδέερονεηὸ θενλυκορ πρῶ ἰκυραχηοι 

χήκὺὴ τί πρωΐαν. ὦ, καάτρὶ ἴωνοκσ' Τροττί τῷ ὦ τὸ μπτρωϊώω. 
σι σέ απρίσε! 7 ω Ἂ ἢ εἰς τίω ζ υ δύ φθοίίον, πρφίω. «ποὺ γρέ 

εἰ: ὑπεῤῥηματεκίω (ὐταξιν αἷσπιιὶὶ αἰ σιαιτεκά ὡς δι ἀκ ἢ τ᾽ 

οἐκῖσ' τράχῃ ἢ πίω ἀκίῶ Δὲ ἐπήρρημα οἴ ἐγένενγ σίωπτ!!" δίξ. 

Μμείωσοις Ν) "ὃ οὐ ηὸ διαφόρων “πτωσφωρ ἐπερρί ματος Ω ὧδ ὁ οἱ. , 

Πρῷ; δ “υϑιρ ρέει τοῦ Θαριώ ου σὴν οὐὐηδιοῖον,, πρῷὶ δι 51:01. Τοἷσδὲ 

κοινοῦ (Δ εἰδικοι μρὸ οἴϑην οἷοι ἐξ ὑγουσι: ὀξύγουσι δὲ εἰ ἐς ποῦσ᾿ 
ς "2 μοριημένους το εἰσ ἢ ήγοντο δὸσύλλωβα ἐπὶρ ρή μουτρί" 

αἴξις ζώτε κανοῦνα εἰσ κὸ οὐχί" 
Πρῳ απὸ Το ἐν λῃ ἡ χε σύμ ",σϑ ρεσέν λὀξυλετοι: 

Πρωϊαλ τερον, ὡς αἰπὸ σοῦ ὀψεαά τερον ὅ ὅτωσ αἰτὸ τῷ πρωϊαύτε 
βον ὧδ ὑπὲ ὩΡ θα ον πρὸ. “5) ἡὐ τεξλα ὦν ἡλισίδ: 

Τρωϑήβον οἱ πρώτην ἡλικίαν ἐλοντις “πὸ οὐ γὸ ὁ πρθδ 08 ρὴ 

Π ρωχηὸς προρκηὸς τίς σι πκρο "ὃ δ᾽ αὐτῶ προάτεά, τοὶ τσ 

οι ἤωματανον κατὸὶ κρᾶσιν “Ἔρωκ τ: 

Τ' ρώντδ᾽ δι ταρώον δ᾽ οἱ ὑψιλοὶ τύτει “παρὰ υὐρίωρ ν πρωϑισὶβς 

Δ ίω ἘΠΕ μεγοχὴν ΠΥ ἴων νὴ Μ) τρρῶν σιυυαφίσει πρωὶ κλίν 

πρωνγότ' ππτρινεσ᾽ υὸ “ πλευγασμῷ ηοὐ δ πρώορδγ" ἄκροι: 

αἰ 



Πρῶγ: παρε τίω Ζρ0 δ προϑέσιν γίν καϑὺ περϑέσίν: πρὸ εὐ τὰ 

οἰἸτο βολβ “τῶ Τ' δὰ κραΐσει, πρϑηελαμθανε) “πέντοι χὺν “2 
χό 

" ὧν ηδ πρώ οἱ οι προζῆτοοι ἈΞ ἀπρεύλων' χφύσιν ὡασέρ πρῶ 

ηον ζ1 ζῶον “τῶ ὀῤθρώπου: Δ τίξινὼ ὡασές τὶ σο!χεϊοι πρῶτοί ι 

εἰσὶ Τ' Ὥ συλλαβών. ἐμ σἸάξιαν ϑασερ θὲ ἀ ρλοντί; πρωξι εἰσίν ἢ 

ἐρλουϑῥων ἡκούτος αὐ τῖον ὥασε  ὑππτηρ πρώ οὔθ: “5) εὴν- 

ΤΟΔῚ οὐὐ7ὸ ὁ ὁπωτῆρ, πρῶπο: ἐδιζς σῇ μοίρᾳ δύο ηὸν 

τῶν λεχόμδρον πρώ οὑς ηὸ πρῶτος δεν ἐσεΡΘ’ “7 

“ποέυλυ: ἡ ἀκρ' τὸ ξυμδ' σ᾽ νὸ ξαντις ὁ ἐμπσρωτῷῳ ὀυμῷ . 

ΠΩ παιγεὶ νεοιν χις πρώτων " πεπηγὸτ νεοχατοι σά Μοεθθι: 

Πρωγλέα τοῦ πρὸ τ λοΐων ἡ Ἢ ἢ ολίμντε λαφύρων ὅθαωέρε- 

πο: νὴ ταρω τίσει ἀππὶ εἰωθασὶν οἱ ΕΥΣ λαμιβα υφνἡ χυση ὶ σ' 

ἐδόϑητῷ ἀπεμίμνον! ἡ Θρισηὶν τῷ οὐ χιλλ᾽. “σῇ μον ὃ απὸ χοίτο 

Γρώτο ἐντὶ ΓΕ πρώπερον ὴ πρώτως: ΝΣ δὲ ἐ ἐπίῤξημα Διετρῦ 

θέν. ἰστέον ὁ Τῇ τοὶ ἐπίθεμα τοῦ μέτοι γὸ μιν εἰ, ἐπβἐδυτέρων, 

ηδν οὐ γὸν νον Φυλαῆνοι κὸ σείφαι οὐ 7} “Τ) σφέα συγκοπτῷ 

γγγ) τ' “δῇ μείορσοιι κατ γὸν γονον, γὸ ὀσρόδρα “ΤῺ ὀνο μάος ἀξ θα 

ὑδμύ, ἃ τοῦ ἐπιθρ ἡ μιρίος βαρυιομδῥουν. 

Πρωπτόγκο᾽ το εἰσος λϑυτε εἰσ ὀνῷτφαιν (Δ εἰν "ποίϑυς χε 

ὄμϑυα δύο ηὐνῦς ἐπιδέχα)ον "Ὁ εἰνϑῳ εἰς ἐνέρίφαν δγαλυονθιπσο 

φοξύζ οἱ οἷον λιϑορόλ(", ξιφοκγνθ'ε εἰσ εἰσ ποῖϑυς τε πο το 

ξυ) ἐὶ οἱ οιον λιϑόβολθ» ξιφκηρνοσ. ηὸ ὃν πτδωνγοσσθν ἡνίκα, 

μδρ πριροξωυή εἰσ ἐνῷ γειαν δγαιλυΐ δι δή μουΐν4 “τίω ωΣ 

τεκῖ σαν, (Δ ὙΣ 1 μονν εένυε ϑαλυκσο νίκα προτῦςο ξμυὴ εἰς πα 

ο, ἀναλυί) Θισαμαίνατ “πρωτεργτελθεντο, πρβαῖξ: ΠΥ 1 

κοι ὑπρωγογοιξ δι ποωηθηογῶ. “ντίκτεϊν διὸρ" ρ' αὐκαθθ)μμ 

Πρώτέρυς πρῶγς Διὰ ὁ συϊκοιτικον δ κ ἐχφ ηὐ δὲ ὑστῤϑυτικὸν 

παρώτιουσ' λει ράκ ΤΉῸΝ μόνῳ ἐπηδὰ το ὑ΄πεοϑύτκα 10! γΑνὴ 

εἰσί ταῦ τος δὲ ἐδετερα ὑκέχφ τιν οὶ μὲ Ὁ» αὐτρεὶσι βαρ ΣῈ 

ΚΟΎΠΘΙ Λα μρμνομδφ. εὗσστρ ἡ συφῳ τα δε οᾳ δύ τρὸ 
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μϑὼ ὑπήϑετικα ἀπαρτίημένίω διοἰκροτοώγην ἵλοντον το σίν 
οὐκ ἐπα! δέ λα το ἐπιτατίκα ὑπιῤῥόμιατανοῦ Ὁ λέγομϑῳ λέ 
αν ἢ ἄγε τιμμώταιηοςν τοὶ δὲ συγκρι κα εἶ χί Τελφοτούην ὄχ, 

ἔλοντω ςσετασίν, ὅξην ὁτί διωτέραν ὑπιτορτικύω πτροςδέλᾳ 

τοῦ "οἱ ον ὡσ' “περ ὁμήρῳ πολλὸν “πρὺν οὔτεροι ἡ οὐΐτεροι 

μᾶλλον ἴσειϑε- 

Πρᾶσεν," ηὸ πρρήϑω, ̓ γὸ πρῶ συγκοπὲν ὁβου η πρλοσθυσοι. 
β Τίρου σον Κ] Ραυσουνέαιν, 0 ηούς ὀδόντα ὁφωτέρωϊχων ὅ ὅ δίοντ' ; 

πρυλέσ δὲ, οἱ ψμάλῳ σεζοὶ κουτοὶ ολώσσοιν η99 τυνέων, ὥστρα 
σὴν οἱ ποριλανοί. 

Τ' ροέφειντοι ἀπσάντο μ2ϑν! προφανηεἰσί" 

Προτιόοο Δ δαλοὶ γὸ προρλόττω, ἢ ηδ οἱ σὸς κὺ μαντεύομια. 

Γι ροσγλογοσ κἀντὶ “75) ρμιωσῦ Ὕ ἐήὺς Φαηδν, 5727 πεζονδυμδμος: 

ἀφὲ δ εἐρνίφοιηος: τκρα δὲ γοῖσ μέϑῦμτροι προσρρηον ηὐνί 

αρον νὴ (ὁ σ' εἰπεῖν ἐγγὺς φαιὸν δ! φανέν φιδάχεν: ἢ ΓΕ ἄλλων 

ἐπυς ποὺ προσώχῦι φαηδμὶ λέν όν ὀβοὺ Ἄ Φατότόν: ̓ καθὸ 

μι! ὁ ΤΉ τοῦ γὴ Ὑρτορένιον οἱ ὕσερον ηὸ νεωρῇ συμβαν εἰτρυ,ταῦ τὶ 

θέν χὸς ἔν οι ηὃ ὩΣ ὼ ΥᾺ ηὗ πρό, ὁμιοῖ μὴ ηὸ αἶνον δηὺ ζαῆϑε, καὶν 

τοῦϑεν εἰσ αὐ ἀν “κυ ηὖ πὸ τον ]ομ: . δῆλον σὲ 07, ὡασερ Φω 

δὲ σ᾽ οὕτω μὐ 0 ; αν: ἐπ λλγϑυ δι οὐ τρία 7) ϑεϑας ἀναλώσῃ, 

Προσύπλοιζεν, ( Τῶ προφσελεζᾷν συϊβιεκο ον ὁ ὁμιώνυ μἱ' οἷν 

φϑεὺ 79: ηὐ πλάζφνοὺὶ ἀὐ τὶ ὕ ὅ πυλαζφν. ὁ δ ὸῤ πὸ ὅ “τλοωρμᾶν» 

πρόχνυ μου τέσ παντιλώσι προγϑεν. οὐξν πρόῤῥιζον: 

"σ᾽ τώσσάν “] σειν Φασὲ οἱ «εθ᾽ ὥμμερον "ρὲ γἦνετοι οὐ τὰ μδιώττῦ 

που ν δ πτώ λὸς (ἃ ὁπτωξ: οὐ δὶ “γ) πποσειν, κου συπτη λα 

γο κρὰ δια τε περὶ ςυτοιουύτησ δὲ σι δυνωρίαι 6 Ὕ "ὦ ἔρρωγε (ὦ 

δερρηχυσ κρὸ ρήγμαι δι ῥῶγμα. μος ξωριλέος 
πατρί ἀπὸ τῷ σέτω συγκοπτῆ ἢ πετῶ, 5ϑέν κατο ἀναδεπτλάσί - 

ἀσμον «ππέππτώ "ὁ κὐὲ Τῷ Ἵ[πωροΐγοτον πριήω: ὡς λώ Τὰ 
λῶν Με λα ωνοτὸ σῷ πόδ] ν πὸ γλοώκις Ῥνσ Ἴτρο ασοιέον τοὺς: 

ὈΥΤΉΓΒΙ 



ἐκ Ὡ Τῷ πτῶ γίνετου πτὴν ὦ πιύρεδ. 
"τέρον “πὰ οὐὲ ηὸ “πέτω πετερὸν. ὖς χήκω Τηκερὸν. "θαζλλω, ̓κμὰ 

λερόν" έν χ ὐ δ ἀϊερὶ " τσ ρα ηὃ “πτῷ ηὃ πὸ πομου πτερόν: ̓  

“ασέρ οὶ ηὸ πτέρόω, πτέρονιὁθοὺ ηὸ οἰνεππερωβγιοῖον ἔπεα, πτέρὸ 

ἐν Τοῦ προσμύδουν ̓ πεΣ δ γεκ ἤσοισοι οὐ μεὅ σοι! τοῖς σερῆναι Ῥίε 

“16 αὐδῇ ἐξέφϑησ. Πχήσω τὸ φορτ μια, παραὶ ἡ πέ 

τω. “πτῶ. πτσεᾳ: πήξω δ φοβού κδιν Θ’ το πον ἴ ὙΠ 
“πτίλα το ἄρμενα θα ὸσίλλω Τί λοι ποὺ πτί λια: 

πολίπο ρϑο! ἐκ χῶ πόλις κα τέλισ νὰ τῶ ροθὼ τρλίτρρϑος ὁ ὁτοτ. 

"ἐλήσρρϑών. “διδυα τὶ μὴ πρὸ μιᾶς εἰ, γὸν γόνον ὥσπερ: καλὰ 
Λιχρα φ’ ἀπὸ βὲν υ γραφω, ἐπε,δὰ τοῦ εἰς ὃς ὀνὸ ματα απὸ ρὰτ 

μώτων σὺ συλνοίβων ΠΝ ἀπὸ μακ ρασ ἀρλομϑμων στα τ,ϑέμια 

Με προπωροξυν ποῖον συλῶ ἑερόσυλρν, μυκῷ ἐρ ἰμνκος: ὑπὸ 

Δ» ρϑώ πτρλίηρρϑοσ: 
πρϑοσ ὑχῶρν. τί ἐτυμολογίαν ἐνλλοιν: ὐτοί μαι ὁ πωρὰ 
ηἢ “πέτω “πτῷ γνετοι ἡϊέρω, ὁδοῦ μοῦ ἐδφ,τυρθ᾽ ΟΝ ἔπτου 

ῥον οὺσ φθαρω, ἀφϑαρον: ἐκσὲ χου “Π]ερω ρὲ ματίκον ὄνομ, 
πτόρθ᾽ ὡς φϑερωφϑόρ᾽ μοὰ πλεονααμῷ ηὖν 6 γπτορῦθ᾽". 

πσηδω ἐκτο πέτω γρτῶ: συ σεῥϑέσει πα »πποησῶ ὔϑεν δέ {ππτὸ 
ἜΣ εἶν 7) “ΤῊ γε οε τοὺ αὐπτωκευὸ δὲ πω Αύτετο "οὐ ππθι 0 ὁ 
οὗ κρὰ ηδ διοπτοίησε Κορ “πτοὶ ο;, ἢ “πὸ  σίς: 

ταηοι δ, τί ροίλογϑ! Φύροι ἐκσληξᾳ κίνδεροιντοεροι λρὺὶ δὲ κῶν 

ρα ηὸ “πρότο γένετο ἐνματικον ὄνο μια “πόροι νὴ πτοῖ αν, 

στῶ σα εμϑῳ ὖϑα ηὃ “πτῷ ὃ ᾿ σί! μουν 4 ηὸ φορ»δ μου μοὶ γὸ σά οἵ 

ζὼ πὸ ἐκκλίνω, πτώσω, ἡ] οὐ σκώ. δ] αοὶμεζμθα “ϊωσκ αζν 
ηὸ φοροῶν. "νὰ σδοθικὼ δ πτὸ σας αζέρδῳ 

“τ σύοστω πα τὸ ποτῷ “πυτύρτω. δκ γόνυ δ δὲν δὴν οἴδο ̓  ηὃ 

ἤκουα ων περὶ ἑ ἑτέρφ. "ἡ ὧν ἰλιοίδοσ  ζ ἘΠ θ: σ᾽ ἡϊύοσον» ἀν 

τὶ εἶτ αὐτὶ σιυυὴ κ᾽ ) ὑκούμάϊεη κραδονομϑῳ ας 
Πσύχι: ουἡ ἢ ὁρῶν κατρικλύσεῖς ῳτηὸ τρλνπσύ λοίο ὀλύμτον οὗ 
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πολλὰ εἰηρκλί μιατοῦ ἔλονηοσ. λέγεται δὲ χὰ Ὕ ὡὴ ̓ ν σή! μιοζένον 

»γ7γῦτ" οἰδν τοὶ δείῷορα ἐπαλλήλοις ἐλοζομοιτοι εἰασίσος, ν) “7υ- 

“κ: αὐ πσύλιω οὐτὸ σοῦ ἥν ἥϊνξω, ἀν ξάξυχο. 

Πτω χόαν οὐ πὸ Τεπτώσεν κοὺ προς πόαν ου: δεομδῥους; ) οἱ ὰ 

7: ἐ ἐκσεσπτῶ κίνο γοὔϊ χάνι σού των μ᾿ ) ἡωχεε: οσὲ ὥρος ὥϑὰ 

τὸ πτίοσεν ποῦ ρε οὐ ὁ χιν ὕσοι τόρ Ῥοφίω " ̓ 7] χός τσ οὖν ὁ 

5)» ]ωλρο οὐ χὐαΐκοιτοι ἐπετλίω- 
πῃ λεμθ’ κυπρὶ ὧν ὅν εὐ“ πκῶν λέ ξις καϑή ρωκλεδην ὅὲλ κα 
οὶ τοὺ ἡ πτόλιν ὧν ἴδνον πο ρέν τιϑένοιν ῥήμασι ; ὀνὸ μασί δδῆξε ὶ 

ΤΕΣ φησὶ Ὕ αὶ εἔν οἰ τ' ᾿θυυκηλε νοι ἐλέ κυ ηὃ τ “πο Ἢ λοληδοίον 

ω ἀνυ τῳ. (Δρνω, αῤύτω. φθὲ "ἡ β ῶνα τῷ κωμμκῷ οἰρυ τορι ἧ 

Ρύϑεῶν Ω σή σεϑοα,πύϑω κκὶ δ᾿ μολνά ηὁ σή πρῶ γὺ σῥωτώ ηὐ εἰ- 

κύῳ "οἷ ηὦ μιανϑοίνω ἐξ διηὸ σιυνϑάνω ὡὖσ γον οἐνδοίγω.ο; (Ἱ ἥι 

οἰηὸ οὐ πεύϑω πύυϑώ- ὺὶ δὲ τεύϑω απὸ σοῦ κυϑω φω- 

ὟΝ τὄγοίτινοσ ἀ ἀτρκεκρυ μέν πρεέγμαε ἐρωϊᾷ μιάθει 5. 

Πυϑεϑ γὸ οὐκ σοι κρὰ μαθεῖν ἐκηοῦ πσεύϑω πού σῶ ὁδα, τέρος 

(, ἐπυϑονὸ (δ ἐπυϑόμίω ἰπύϑον ἐπεύϑεντονκοὺ ἡ α- 

ππαρέμφατον, πυϑέϑαι 
Πυϑοΐκη» 'σευϑὼ τὸ ἐρωτῶ  δαύπέροσ 8." ἔχυϑεν.ὁ ἕξ ἐ 

πυϑόμίω. "δ πὸ Εὐκτέκον πυϑοί μέ “πύϑύυί φισλεονάσ--- 

μῷῳ »»ὰ ; “συϑοιν ηὐ πρίν ΤᾺΝ πληθιω τῇ κῶν. “δῶ Ῥοπτῇ 

αὐολι κῇ ηοὔ μ᾽ εἰς ᾶ ππυϑοΐα»" φαΤέῖ εἰ εἰς ηὸ δύνοι 0.570. 

Πυϑμὲὴν φυηοϑέμην τ σξεγοοῖον Ῥὰ φυγν φυθμέν(Δσυθυΐ,. 

δῇ μουένᾳ δὲ ηὸν κοῖλον γα ́“πον'ὁδὲ Θεοίνωσυσ' παρὰ γὁ κΑ ϑῶ ω 

κρϑίω, κυϑήν. νὴ ὑπο ἡ ύσε»υτ, Δηροπῇ ηοῦ νὰ εἰςπ.: .νῇ 

"σλεον ασμῷ ηοὐ μὶ, κθυϑθμμιων οἰ τοβολῇ ἡο Ἐ, ΤΩΣ οὐ} χὶ 

εἰσ’ πὶ (ΘΟ γοὐυ ὦ εἰς ἢ. πευθμν: "ἡ βαθυπσυθμέν' 

Γιωϑοίνω γόνε) οἱ ἀπὸ ἔπυϑυν διυτέρε (ἷ΄ “πίϑϑω Ὁ “πίύ 

σῷ ἐχευσοι 0  δώτερος ζ,: ̓ἐπαυϑον ὀῤκὀγουαυνθανω. δισλε 

ογοςσμμῷ 7 ν Γσιυνϑόνω' ζτνι πακϑον, ποϑοένω: πϑνϑάνω. ἔφυτον, 

τ τ Πα 



φυΓάνω. ἵλα γον “λαιγανω ρυγον ἐ ἐρὺ γγένω ἔλαβον, λάμβα-᾽ 

γω: ἔλαθον, λανϑοίνω" δὲ ὥασερ εἰ πὸ ἕῤρ κϑῶ κυ ϑάνω. (υοζηρθ 

Δ "τῶ ἕ,θι "σλέογοισκῷ ουν "πινθάνω: ὅ τω: δὰ Φϑτω φιυπέ 

γῶ! "ποὺ φυγγάνω. ὅτως Δ φύγω, ἐρϑυτεένω. “κι ἐφυηανω: το δ»: 

οὕωτοῖ βαρύγνα ἐῤματο δυγεὶ ηοὔ «νῷ πε ραγφρτοε εἰμὶ ς ὦ κὶ " 

λαλεῖ Θέ πουσι οὐὐ γὸ εἰσ' ἐξ δὰ προρλα μβαΐνουσί ον, δ 

τιοίον “σή ϑω, σανϑανωλήκω "λαζχανω. γρστϑη μὶ λήξω λαμ 

βάνῳ. ἡ σου οἰνσλίγω «εἰδὲ τῇ (5 δηφϑοήῳ πὔϑαληγέ. ερφρβιουῦ ου 

σί δὴ ΟΝ πλέοναζσσί κ ηΥ ὰ ὁ ιυπευθω,πιυνθάνω. Φμηφιφυν 

γένω. ἐρίῳ, ἐρυίανω: 

Γι ύϑασυύνο μα ἑορτῆς τελό μϑρὴς τῷ εἰτάλλωνι ἐκ »ῦ πεύθω 

τἰνῶ πσύϑῳ »γὸ μανϑοίνω,( ἀκύω. ὅβος “ύϑαρος κι “θάνω 

Δ΄ συνϑαΐνε 8 κχὐ μανθοΐν4ν"οι δὙ δά σέ ἐν δι ἱσορόν νὴ ὁρω τὸ 

Πύκασεν ἐσ ποώσεν “σῥικοίλυψε οἰτὸ »Ὁ ἥϊναω “]υ “ἰὼ 

"σὸ πυκαζῳ. 

Πυκινὴν ογλδτ πυκνήν Δ. συν ἃ σώφρονα: ἠκὶ φρόνιμϑ δια-- 
γ0: οὲ πεπυκνωμδρεὐὴν ὡασερ τόιιυειν τίον καὶ ἔξοχ ἡ ἡφαμωμὴ 5 

Πνκνὰ το σαρέχϑ κρὰ στρυε τοῦ" Νὴ γὸ κἐρσεμι κὸν ὁπυκν Τερὲ ἐκ 

"γχοῦ πυκνόν:  ἐκῖν “]ύσω “Πυκνὸς νὴ “; “πυκνόν. ηὃ ὃ πυκίνος « 

γέϑω πού Ζ, οὐ ἐπθόνιματοι “Του σΉ μουνον ηος' ηὁ ἐστ μελῶν ἊΡ 

“οὔτο δικῖξ ἥϊύισα Ιν νὸ οἰσφδεελὶ {4 ἥϊνκα. μὴ οἰπρρολμ 7 ὙΣ 

πύκα. νηὗ σὲ “]ύωω ὁ Εὴ ρμτοῦ αἰνωτέρω: 

Πυλουϑύτα ωνΐ δυο μια δέοι ΘᾺ ἐπ! κληγχρκῆς ΕΟ ΛΆΡΗΣ 

Εὐθᾶαςα τυ λαιμϑιυήσ. 

Πύλι κῖζ ἥϊϑαω ὃ αἰσραλίζω. “]ὑλη "αὶ αὐλίκ. πὰ πυλοΐρ 

7:00 ἀδὸν "ου; τοῦτ πύλασ ἰφῳ ρῶσ' ρος ὕξτ κατοῦσικίυ- 

αἴζονηοσ, ̓ σωρρερμόζαντος' 
Γύματ ̓  ἰφαηοσ ὑλθη 4 ηοῦ θ᾽ λα ὺ ηδ -υθμδὼ ὠνθ μα συ! οὶ ἣν 

τὸ μέταφο; σας Ἢ ἀγγείων. 0 ἐδ πυθμδ ἐδλᾶηος εἰσ' ὐρ χὴν ἐχά πί 

ϑμιαντοσ, μοὺ αππτοβολὲ γον θ᾽ ,πούμαηος: ι 

Γυξ ὁ μῆροι ὄν πυξ ἀλριθὸρ γρλυδύκεα, ὅξην ἐπέῤῥημα, ποιὸ τ 

““" 
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τητος οἱ γέμτ πὰ ροὶ ηὸ ““υ ξω κγὸ οἐστρ αλίφζω ΚπῚ οἰσσομολὴν. 
“γχῶ ὡ πρὰς τοῦτ πυξ' σθερὰ νδἡύωειν μισὴ σωρ τάν ηοὺς δὸι-- 

κτύ λους ἐν ζυ] πλήν. κατοκλείομτες ἢ οὐ γοὺσ πλιήϊομϑρ. 

Ρυρ πρὸ ἤν ὑὴ Ἐν θεΐ τ μοι ρὸν εἰ πρὶ δὲ τῆς Ἄβοικης τα 

χὺ πρὸ οἷν Τί δγοιςο ὴν τον πυρδιὁσίτος: "ὦ » πυξ ὐπὸ 

μακρου θη: “πῦρ τίν ὀτηφυσώμϑῳ, ἐξαίπτεταν ἡ ᾿ “προ "τὸ 
φύω ὺ εἶναι κα μβάνω, φύρ. μὰ πύρτι 1} πυρὺς δὐφυεςε 

ρον "ν ΐκα. ἐπιλαβην υλες φυφ, Δ Ὁ ταύτη λαμομϑμομ' " 

“σρρεὲ ηὐ ὑπεραήνω. ΤΥ λοι πῶν σοὶ χε ὠνεῖναἱ- 
τ νράκτεον εὐπτὸ χοῦ “τ΄Ὁ» πυροσπανροίζω ὁ μέζλων “Φι) 

ρίξω ὁ ὄνομα ῥηματίοον ἐσυρα κιὸς μρὰ ἐῆ μας, πυραίς τῶ, ἐξ 

οὔ κοὐ υρακτίον. 

Πυραὶ πυρκανα κοὐ κα ατοῦ μετρσλασμὸν πυροὶ αὐσ' λδυρο 

μακ'σλινρον 

Τυρωφσέκ ου υ πυρύφ κα το ἐκτασιν. ὡς κητῷς. (ον πυροάς 

εὐπολά μήν ταν εἰς ρ' 

Γυτίζω ναὶ ηὸ ἡϊύω ̓ἀυῤνύγον “]ντίζω, ἕ ἀππορολὴ σοῦ τ', 
πυτίζω ἢ πωρὰ φυσῶ Ὁ Φυσίζω"νὶ ὃ ἐνοι )λογ ΤΩ φ'᾽, πυτίζω. 

Ευκιμιήδεος συτκοτσὴν ἐ ποίθεν ἰἸκ γοῦ " πουκίνομηδες' οὐ εν 

εἰ πεῖν προς οἱκρίβαν, ὡς ἐίς. ἣν σπύκω συϊκάται: 

Πυρπολέν δὲ,» ἢ ὁ ὁ πτυρσυύφν οἴ γυκηὸ σ' πῦρ κλαίφν δοὶ σοὺς 

πελαίζοντοσ, ῃ κοῦ Ωὃ μεθ᾽ ἡμέραν τὰκ μι ριοῦ δι, τύπος τὶ 

ἱ τοῦ συὸς σὴ μάῳ καπιῴ' ὃν αἰποϑρω σίκομτο, ἐκειϑεν ἰδιεῖ (ν᾽ 

ὑπήνξωτο πρὸ Ῥύτων ὁδινοσεῦτ. 

Πὼ ἐπσέῥέημα ἐκ »ν “ “πο9 ἀπο κοπν μοὺ ὑκτοίσ, πώ. 71} κοὐ ξῇ 
μοὶ προς τος τικὸν ΟΠ ̓αὐολϑῦσι οὐεν ράφι ν᾽ “πῷ ὀτσέρ ψεσῶ; 

σύμπωϑ λέχται εὐν τὰ ποῦ σύ μποϑ: "ἐκ τοῦ πώ ηὸ πῶϑ 

“ρίης συζυγίας, δ᾽ μυρὼ δὲ δῶ, οὕτως “πῶ, ὁταῖν γνυ 5) “πὧϑέ 

᾿Ξ ἀπρου ξησέε ξεν ὑπ γένεται πϑε ἐπικτρέσει, ὡσ ζ59 5 οι 
ζύγνουτων “πῴώθι» ΦΉΡΝΝ 

ἃ, 



Γώλοι ὁρδσ “πος ἡππσοσ ἐππτιδος οὕτω; πύακηέαλος ἡ σέ 

ρὲ πὸαν αἰ λομϑρ ον ιορὺ κι ροζσει πῶ Λοσ: ᾿ : 

πω λώ "ὃ παιπρά σζω τόνοι τὸ 3 ηὸ ππθλο η σίου χναιφρίφο μαι δ ̓ - 

"χε Φοιτώ. Ὃ » “τωλῶν μον ὁ ̓ πωλύ μϑῇ να ὃν οὐ ηὸν τὸ - 

σον ἀνα ερί ζεται ἥγαι θεώ ρέϊτοίᾳ ὮΝ πρέντωμ' ἰσέον δὲν ἀμ ηὦ 

“πωλώ δαιζο ρξϊτο κατοί τῇ χραζφην "σὺ σημασίας, ἐπὶ ὟΣ 
“Τῶ πεπρασοὼ μέγα χροίζφυτο, ὅθεν τὸ ἐπῆν αὐποῦ, οἱ ομσέ 
"γυπώ λης: “0, ̓ γοπσώλησ. "ἀρμτώλοτ καὶ τοὶ ὁμμκοι δζ. ἐπὶ σὰ σχρ κει -- 

νοῦ μοι κοὲ περι πατῶ, μικρὸν, «οὐ σου τῶ σ' Ἀοὸ τος τονε οὐὐσον 

οἱ ον οἰοονοππὸ Ἄος: ο"προασύλ.. ΩΣ θαι τι μηππῦλ, δι εἰ“ λΩσ 

εἰ μῷοτεροῳ τος στιυϑέσεσίν τὴν ἰσύαν γραφὴν Φυλείῆου. 

σίν ,Ή μείωσσιι δα σεμπσωλὼ οἷ᾽ 57. λω 7ὲ σημοόνον τ "σα 

προΐσηκω καὶ δ) αὶ τὰ ὁ μικρδγραςφομδν ̓ λιδτωλέσκω, οὐ τὸ 
1; πολῷ τῷ σή μαήνονπτος ηὐ εἰναφρίζο μα μιρὼ δ ρὲ τῷ ὼ με 

2 λουγραφφόμδρον "ὁ δὲ πσολὼ ηὃ αἰναερίφομαι γένετο ΓΝ 

“ὸ “γῦ) “πί λὼ ηὃ ὑσθχω: οι ΓΡΡ σειράν αερεβόμδροι “ὅλα ηὖν, οὐὐ 

υὸν γόπτὸν τόρ χύσιν. ̓σέον ὃ τοῦ πρεραὶ υὐ πω λῶ ηὃ δγὰ “22 ο 

μέτα κου σειυτιϑέμϑρμα: κδὸ ηὸ πίλοσ' ἐν ματος εἰς ἣς ληίουσί τοῦ 

δὲ ποῦ ῥοῦ τὸ "“συλω,» δγαὶ τῶ ὃ ὃ μιμεροῦ. εἰς 56. 

Πωλέσκιεσο {ἰι σῷ πο λὼ σέρροι ναι Ξρέφφομιοι "πο λέσῶ “αὶ 

μανι ης ὐπός ὭὮἙπ “πολέ σκωνὼς εἰ ἀρεσω οἱ ρέ σζς νος 

μετῦλι τον ὙΛῸΝ εἰς ἐνερτώτοι πολέσκομαι ἐπολεσκόμην 

ἐπὸλε (σης υποία πωλέσκιγ' ἐλ πτοίϑη διύο συρολὴν ΡΥ οἰέφοιν 

Ῥέσῃν κοκτοῦ ἴαρν (σ᾽ ΤΩ ἕ "αὺ ἔκτωσίν ἀπικὴν κουτοῦ γριιτοὺς τὸ 
ο εἰς ω οὖσ ὸ ὑπετσωλέτσ' 

Πω μα λοις τοὶ τῷ ὁ τὖγα ληγορθμα ἐσσιέῤη μαι το θξ ΓΌΝΑ ἼΓΗ ῃ «βὶ 

θὲν ΓΈΝΕΙ ΣΕ 5 εἰσ ́ ω γίνε) τός α δπωρι σίν"οὗ οἱ ον αὐτύϑεις 

οὐ τῶ το υτῦϑιν γουτώ ιὐ τοὺ “σοῦ πῶ, ὡς να σώφρονι πώ- 

χς εἶν: μασι δὺ τῇ Τὸ πόθεν: ῥὺπώμαλα ποὺ ρὰ ἀππικοῖσ' 

οἱ"πὸ τῶ “ποϑὸν κοὐ τῷ μάλκ γίγετρφιοίοα ἢ" μοΐλιο δὰ τίθνη 



πο 

κε μϑροι τίου ἀλκὶ μοῖ εἶδε, ̓ μάλα ἐλαφρὸς ἀ ἀνὰρ ηὸ δὲ "πὸ -- 

θεν ἐ"π: ἘΣ ἥ κἐρνήσεορσ' λέγεται, οἱον ἰφαναι “ποθέν ον τὶ “52 τ: 

κρὸ γοἱουύ τὴν σημασίαν ηὃ πώμαλα ὅρα οὐ“Πικοῖς δῊ μοΐ ἐ" 

γ4 ηὸ ἐδοεμὼςφ"κ ὅξῃν οἐμαιγενωσίκομϑρον οὖσ᾽ μϑιυ τιμεσ' Φασὲ 

σκελῶν κομμι σον τῶν δα ἐκέιθων ᾧν γρισων ἰσοδινγοι μέ! οἱ κα 

τ όδενα, Ῥοπαον ναὶ ηὸ οὐδι ὁ ως! 

Πώποτι εἰ"σὺ τῶ “πῶ ἐπι οἷ ἡ μαηο μράτου “ποτε! «εἴρετο δὲ οἱ εἰ 
νωτέρω “φυϑεν ηδ σώ γένεται: 

Πώ Μοδοιμνεῖν πουροὶ ηὸ πῶλος δηὸ δαμνω δα μγώ ηὐ δωμάω- 

κι ττωλοδοέμμη ἀνηρὸ »ὐσωώόλυς σὰς μνων-"ηὸ δὶ δὸς μνῶ συ- 

ζυηάς δευτίρας εἰς μὲ γιϑὲν πρὸ δὰ μγε μέ πῶ ρος γο κρὦ 

᾿δορμναίμϑῳ οἱ» 

Πωρὸν οθῳ δκ πρελαθ τωρ, ποὸρα τὸν “σήσω μέλλοντοῦ “σηροσ' " 

πώ ρΘ᾽ Φοπτ τὸν εἰς, ὡς εἰρήγῶ ρωγϑς νὴ ο' βαστῶ ρ' ὠμὸς: Ἂ 

Πωὺυ πίεοσ “σσοίινίον "τόρα Ὡ πύαν ἣν ρύμετο "πῆλα γὸ πῷ 

ηδ «τῶ μοι ἢ τα τὸ “ὦ ηὸ σνω: γρΤΩω . ὦ» «ϑηδιώνετοε:: ἢ χε τὸ 

ΚῪΡ ΠΣ 7) ἐσ ϑρεμᾳκοεέτωμ ἐλεέγε;, ὡς ὃ "πολυ ταστί ἐλ 

Πωύγγς οἱ σὐθυ σα, οὐ Ἰε υθεξ σους βοῦγγις, πρα τῆν βοὴ κ᾿ κο 

Ἰὴν καὶ ἦχῦν: 

πῶσ δε ἰσέον ὅχ ἦν κουπροηγείτοοι ὁ μδῷ σύ δεσμὸς (Δ πα γι} 

οδᾷ, δα 15 ἐκιλὺ ἐ γραφίῦ. ὅδε γὲ συ μ'πλειτικος: ἡνέκα δὲ οὐ 

προηγει τοι μλϑ ρα φετοι δια δυῷϑεγγε: νοὺ ὅξην ἐπσίρ᾽ ρν μα, 
ἐρωτήσεως: οδὺὺ οὐ πεηθό μεϑο εἶν ον ηὸν δὲ σίωυ δεσμον,ὴ ηὐ οὐ, 

ἐἔρθρον. ἀπε, 0 ὅμηρος ὑλλφπτικόι ὅδ ὟΝ ἀρθρώμ' 

πωτώμτο, δ κιοἐρίσι 4 τισί νοεῖν εἰν “Τὸ ηοῦ ἐπσέπτουστο, σκελιρὸν 

ΥΣ δοκέ, (Δουύυϑασισ' ἐπὶ ἡ πτερῶν εἰπεῖν προπετῶς ηὁ ποέτεῶ.» 

οἰλλα μιόξλλον χω Τὸ Ὁ ὑπεήὔον, ἐφὲε γᾶν ῥῥωτέρω, ὅτι νιφάδες 

“αι ήϊτσιὸ ὄντ υϑ τινε: οἱ ϑεδυιὰ Τῇ ω μελιλῇ τῆν αῤχέσοω 

γραφυσέτρὸς δοφολὴν 7} “ποτῶ, ῦ ᾿ δωλοῖ ηδ Ψ μννονὸ ως τὸ 

θα ΘΒ ἔγϑῳ ἼΡΤΟΟΥ Τρζήι 6572 δούγκτρρῃ γομθῆνοα καὶ λέξι σ μι οὐντδς 



,»ανῶς 

"7 ἐπέτονντο' δηλοῖ ἃ ον "ΤΉ ἡ ἐξης β ̓κψωίαι υϑα λίθον ὑψιὰ ο. 

μοκθρω σέκον τοῦ πέτιαϑς λίπ κάλον ὅν εἰ πεῖν 57! κατοόεμα, 

ἐποίλλαξιν οἷς ἐπὶ νι εἰδῶν εἰπέ δ πρήϊφνιὃ τῶς ἐπὶ πτερῶν 
ηὸ πέτεϑαρ δυοὼ τὴν “δὰ βακολι κὴν ὁ μοι τη τοῤμιο 27) ἐἰδετ 

πρόθῳ τῶ τῶ ἐκ 75) “σέτω κατρῦ εἰναι Λογέοιν σίνὰ προσ σ᾽ 

μοι ̓ωδὲν “7) φέφω φόφος “ρωφώ. μέμω. νύ μοσ νωμφρυπίλω 

“πῦλος πώλώ: “ρίπῳ γρό ποσ' Τωτπώ. “έλω πρόλοσ “γωχώ, 

οὕτω πρὶ πέτω πότος ππώτω: "θ"σισ δὲ το πώ τὼ ὧν ὀδουόσέισιν 
εὐθαᾳ ποτην αὐθεγον φησίν ὁ “ποιτῆςιησ “πον τωσ' οἰρσένεκον ὃ 

"ποηδε, ἤσουν ὁ παρὸ κδιος εἶ δὲ δυκᾷ εἰν το πε παν ὸ θα. “πω- 
πτῶν τονε "0 “τον φυφφορέναϑς κατ γραφὴν γὐ ποτῷ, καϑοῖτ 
ὭΤΗ κω πο προχώ. κρὴ οὐ ν οὐ μόνο 5 μεγεθυνει τὴς 

οἰ χῆν, οἰ λλοὶ κοὐ φειεγυνα, ,. ὡς δ ον "σὺ γγῶ ηολέζω. ἐξ 

οὐὐχου ἩΡΑΟΌΝΟΙ 

. Πώλέαι ἐκ τῶ "πολεῖ τοῦς Ῥίου προσ που γίνετος κατ᾿ ἔνϑιι- 

ραν ΤῸ) τ "δι εἰτσέλθυσέν "τ Ἷ “δ κρὼ πρῶ ροξ ὑ νεται» καϑοὶ ἊΝ 
ἐν τῇ ᾿ δυγέρα, ρῶψω δῆκ: ηὸ μιυϑί οι» 

ΑΡΧΗΤΟΥ δ ΣΤΟΙΧΕΪΟΥ. 

Α΄ ΣΗΜΑΙΝΕΙῚ ἡδύ χε ρἐσυτινν εὐ “πτὸ τον ΓΟ ι 

μια 7) ζουσίν ουὐ ηδ οἷς εὐνγίκφτονενρὴ ὁ χύνοι κρὸ κα 

“σρεραίδοσίσ κρῖ Ἡ ΣΡ αἰόλων δὺ διε κυχῦσ' ὁ ηδνοσ' 

β μδρὸ τί εἰ οἰνττὺ τὸ ἐέα ἦν,πε ριασεῖ ϑορ ὠφλενυὶ ἡ 
πορραιδοσίς δὲ ΕΝ ὅκ ὠφήλιν ἔχειν δὴ καὶ Ῥ οὐσλέων δγοώλεκ τ 

6.7} εἰ οὐτὸ τῇ ῥίαήν ἦκ ὠφήλ' οι ̓ αἰολξῖσ προσ τηϑένον οὁρ (ΘΔ 
; λέγῴν βρατηότε προ; τιθέασιν Ρ' τῷ βλνίκα ἐσιφέρί τῷ  ηὃ 

τ ̓  ηὁ νι ἢ ὸτ' ἐ ηὸ ζ" ὡς ἐντῇ αἱολικὰ δγαιλοοτῷ ἐπ ρίσεισισοι- 
Φίσεριβ: ) κα δότε αὶ «κε ούνς ὕ: ποίμυν οἰἶπσο τοῦ δα: 

ἀλλοὶ οὐπχὺ τον Ρ̓ κί δυο ὃς κἰολικῶσ τοράφγον λέγετρε 

νὸς, 



ΦῚ 

ἐπσιφιρολδίου 7 Ρ.. του το γένεται κοιτοῦ εἰςποκοςσὴ 

δα. αἰ"σὸ ) δὲ τοῦ ῥά δον κ ἑολωυνοὶ δύ Αδγφσ ἐχετ τὐ έν»: ὃ 

ξίνον εἰ διύν συλλαιῶν πγόγασι εὀπσυκοτσοι. “γένεται δὲ ὡσ' 

μακαριθ᾽ μαίεαρ. πρό πιῤροιδε( πρόπδρ' οὑχωσ' οὖν ἰκὐ 

ῥάνήγον δαί, 

Ῥαῦγον ἔ χει δ τ προσλεχρα μμμέγον ἐπε; δὰ δρί σύκα τοῦ ηδ ὁ ΚΤ 

δια κοῦ την ἐν τῷ! φηΐδον οὗ ΤᾺ σήμικάνᾳ τὸ Αἴκολον δι χερέτικοὺ 

ὃ ΤΊ αν τὸ ῥέα πἰνί) ῥεῖ γον οι Ῥοπῇ τες εἰς ἢ ἐ φηϊ γον. ἢ εὐππτὸ 
τῷ ῥο: ἐάν ἀσὶ »ὔθάγῳ κι οοὺ διὰ ποῦ δον. ικρὼ δϑοὶ “τοῦ 1 σὴ -- 

ον ὡς ἀλλαχῇ ὄρη). οὐδ εἰ εἶτ᾿ θφοις ἄου γέγονεν ἜΣ ὠφάλω 

Ῥεκ 0 δ εἰς ἡ τῷ 5 ἐεϊσνοσογοὴ θη), ΄ ζγον τοὶ ὧν δυοὶ “12 σῆον 

εἐτρ πρώγτὺ που φασίν ἔλόντο ηὃ εξ Ῥεπεέτου ὡς κεφρελοον 

κεφ άϑγογὴ Ἄρμον ἐλαϑον. ̓ασήλαος ασῇ Λαλδγον. "οὰ ὁ λύγομδν 

ἐλήδηον κα αση Δ δ0ο γνῷ “πο λιμ εἰ ἦν εἰπαῦ Γ ξ(οσ' οὐκ ὡφ 4 

λὲν ἔχειν ῷ τ» Σ 

Ῥχδεουργάν ηὸ μετοῦ παν ῥγθαοτι διαπαρ ῆιαϑο' τοσὲ “Φλοηὸ 

ῥάσον ἔχ δι προ ταγραμμδῥοι οἷον ῥάθυμος ῥᾷξω γῇ - 

Ῥαΐϑυ μος πέρα ηὸ θυ ῷ ηὃ ϑυμος: δύκολωσ μετοίθρεζφο μδινοσ' 

᾿ ὁ “Του ρὰ τοὶ το σοί Φὰ ψυχῆσ ἡ σὰ ἐχοονιηὸ ΥὉ Ῥ “ε(. σἢ!-- 

μαῤφφ θη ἑδέως: 

Ῥαδιηντερ Θ᾽ οὐ Ὁ’ ἐλαφρότερθ᾽ τῦϑα αὶ Ωὃ δομοζιαϑς εἰ εἷῷ 

ον ἢ ἐκ τοῦ ο' ἔα οταδων ἐξ Ρ 'αδεμος ἜΣ Ἷ αἰ ψ ΜΉΝ 

βαιρῆρ ᾽ σόν ρα “ὥϑα ιὸ ῥ'αίῳ κὸ φθείφω ὁ ΑΓ ῥαὐσω ρ' κἰςπΡ 

" φθεΐφουσαι κοὸ σι δι τ σοι τοὶ ὑποκείρϑραι: "ἢ δὲ ῥαω, “λα 

ηὃ φϑεΐρω ὁ Ὁ ΤΩ Ἰ σι τοὶ  αολέσ φθέρρω: κα τοῦ ὃσγοὺς οἷο ριεἰς ἱ 

φ9.! ῥω. οἱ ᾿ὶ σδ ρῶν τὴν εἶ δέφθοῖον εἴθε δ ϑογρν Ὀπον 

σὺν γὐκύπειρον » ἰεὐ τοῦόρ ρου λίγυσι κοὐ ηὶ ὅκεν αὐπεν: φϑας 

ρω ὅν σδολικῶς: "οὐ οὐ ποθ λβ 53 διψο φοιχεων αἄρω νὴ ὑπέρπ 

θεσεὴ αἦω ὸ φθέΐρω. ἐφ τὸ δε ρ ῥα σοι. οἐπτὸ οὖν χοῦ ρ᾽ αἴσω 

ἌΣ ὃ φαΐ; δ φϑογγο 5 7} ἐκ ᾧὶ πα ραγωγῆς οὐὐτο 



κεν ὶ ὅτι ἱιανὼν δὴν ὁ λέγων: τοὶ δα χάσω ἐηματοοὶσυ 

ΡΝ ὄγτο Ά υὴ δι τερον “ ἡ Ῥίον πρόσωπον δρεὶςξὶ οἱ σδΎ -- 

 φθόγγουχραφφότο, οἱ ο᾽ ποι Ἀαδοοιεαἰω φαΐ: 
ῥα σοι τρισύλλαβον οἱ ον τοῦ! γὸ ἐκνόστῦ οὖν κα στῆ λιν "μρὼ εἰναι 6" 

οωσϑῆγαν: 

ῥέων να: ηὃ ρ' ἔω τὸ δ Οὐ χἐρώς γνόμϑρον ἐνσφὶ «οὐκί ἄχει ̓  ΠΣ 

τοῦ Ἂ εἰςῶν συτκρι προς δεσύλλαβα βφθόϊῳ τ αλύτίῇ, οἱ ΘΓ Ν 

"λθων λῴων φὶ “ἄων ὅρμοι ΟἿ οἱ ὁ 72 δι σηκεἶος κερὶ δι σοισί[5' 

ἀοροό να ἐκ τον ρ'ώνω, ' αμῶ ,ραν! ζωκ "ας "“πλιοναημῷ ποῦ 
"Ὁ 'αντίζω. 

ΠΤ κρινπήσεσ' ὦρσε! ΤΩ "ες μρὰ ρει ὑζ ἥ θς. ᾶ, ᾿ 

οὐ πὸ 77) ἀρ: ἐξυνε τοῦ οἐρπόδοσ μοκρὸν ἃ ἐχονῃς χὺνυ τ 

ὐϑίσει, χοῦ ἂ Αἰσυςολύ που δγχίομν, κ'Ζίς. β 

ῥαπήσοι ηὸ πρτοίξοι γνοῖϑον οἰπολυίσωλειρί: 
ῥασῴμν ὖγα ηὃ τ (ων ὺ δὴ μιαίνᾳ εν ὕχολορ,γί νω Ὁ ἱπσσο, κοὸ 

ἐκηύγου οἱ σῷνη" ἡὶ ἡδουποθ4α κα Σ ὐκο λίαν κοι τλξ ΤΊ ,δ' “πὸτ 

οἰ αισὶς ἦσυ χία προίνντοθεν. 

Ῥάουσ ἐκ ποῦ ρᾷων συγκθιτνκῦ. φάους ὑσερϑυτικον τοῦ δὲ εἰς 
ὧν συδεριτικοὶ ματα Θάντο εἰς ὑπσέρθετικα, δισύλλαυ οὐ ντοῦ 
τερὸ τὴν πὸ οος ΛΓ σε. λείων “πλές». ῬΡ' ἄωρ Ὁ 'ᾷσοι χη τὸ 

ἐ . Τοῦ "Ὁ εἰ εἰς ὧν συϊεριτίκα ξύτο εἰ εἰς ηὸρ' ἄον' 

βείσφιν ηὃ ἐν τυλὲσ' ὦ ραστδιν ὧδ ἔλλφᾷν »ὗ [ τ ᾧ ρ( ἡ ὼ στῇ ἄντω 

νυ μία. τὄνα τ ποιητῇ σέ τῶν γισυρακούσίοι δὲ τὴν ψι " ,Ὶ 

[2 σιν. Λεύκων: τῷ τὴν σφΝ: ἐν. 

ῥέξας πρρρά νὰ ᾧ δὼ "ὁ θύοῦ. "ῳ ὑπερριααημῷ,ρ 60. ̓" “ροητῃ 

δδορμκ, ἐξω,σημιαίνᾳ δὶ νὸ προίηϊώ. 

Ρέθρον πρὶ ρὲ "ὁ ρῥεω ρ 'εεθρον Ἄ κραΐσει 6. ἐϑροσην μαῦρά σὲ δυο 
"ὀρϑυμα "ἡ πὸ λιμδρ αν: ὁ διγασ- ει» -" 

βαγΜΉ ΘΝ «Ὁ σὰ) Ρ' ἠδΣὼ το» τῦνε ὸ ρ᾽ ὦ ηὃ φθε “ρωνοί τὸ» 1} ρ᾽ βρ" 

ἤύῳ,» ἕξ β αγνυσωνν μεθύω μεθύσω "ἢ ον σω ολεονασμῷ 



΄ς:2 

τϑιὶ κοὼ μετοέτε εἰς ἐψεσῶτα ὡς μεϑυ σκ οἱτὸ δὲ “χῶ ἐνῆύω 

ἐηγηῦ μι: ἜΣ ἐνίων μδρὰ κύμμο λυ Τὶ ω] πρροριμοσῦμϑρον μοὸ φθ4 
' ρόνδρμον, ως φῥηγνυσιαε ὧν ἰωνασ δῤ τὶ 20) ζῷ ρηῖύυεν. 

Ῥείςε εἰδήα, ἀνοίποουσίσ δέμιαν οὐἰππῦ του ξοῖςος ἐείσι ὡς ξηΐσα: 

Ρέμα. εὐπσὺ “τῶ ΧΩ ηὸ  λύγῳ, ὅξη δὲ συζυγίαν πρώτης: ξησω ἐέρῃ 
καόέ μος ῥημμα ῥέρυσοις θησὲς ὁε ρητούμ ἐὐτωρηρὸ ἑυταρ ͵ ̓λιεΐ- 

σὸς ἢ οἷον μύθων τε ἐμτῆρ ἐ ψράναι δ. Τὸ 7ῶ διδοίσκ ἀλος 

τ' Ῥ ἐσοκϑμων "λόγω: 

ῥιτρη ἡ ἐπὶ φη σοῖς σι ϑη {ιν ὁμολογέα παρα; πέραν τ τ 
γοισ' δέγόμιος καὶ οιοΝ Μη Φφισμα: 'παρώ δὲ ἐτέροισ σύγχρα μι" 
μα σὴ ἐη ξοφυλακεσιοὶ συ γγρα μμκηοφύλαλκσ' «το οὰ 70 

Ἔ ὦ ηὗ λέλῳ ῥήσω- 

Ρεξήνοραι ηὃν Ὁ Ἡγγνντα Τὴν βνορίη ἐσοιτὴμ διύγει μιν ἐῤρ8-- 

οΥ (δὲ ηὃν ̓  ἱξξο μοὶ προίξαν τ Μεγ ἦνο ρέη δωνοΐμϑμον . 

ῥιγεδανον οὐ πὸνχοῦ ρ᾽ [γόσ' ρ' ιγέδανος ὡς μῆκος μηκεσδανὸσ ( ε' 6 ͵ 
γελκνὴς ἐ λένες ἰλιοίδος "τ 

Ῥέσπο σιεονιούίε ἤξην ἰωνικον. οὐ ΡΣ σὺ τ παρα λήγει ἔμ 

τίνες μδρ φασιν. ΠΣ ἐμεστοωῦτυσ' οὐ ηὗ Εἰ νοῦ πρὶ ρηκτο}ν 

οὐπσο δ τῶ δἰ, προίζω γ᾽ πη σκῶ. ως πκβῷ : οὐ φαζω Φοι σκω" 

μὴ συγικοπτῷ [ων κβ- ῥ ἐπτοίζεσκομοὴ ἫΝ ὧν πολί Μμῷ ,ἑίας 

ποῦ οσλάν 

ῥ᾽, γος οἰ τοῦ Φρίοτω φρίγοσοὰ ἐζγος, ὅϑεν η ηδ Τ μακροί ὃ 

ΝΣ οἰ το βοὰν ΚΩ] ῷ ἔκ χοῦ σέν “σενίμκεῖξδι ἜΤ: 97 ο' ρ τὸς 6 ἢ 

οη τὸ τω τηκον. σῇ μαύνοι δε νὸ Φρικῶδεσ κοὸ χιλεπὸν ὑϑείδ καὶ 
Εἰ γσος ἐν ἰκμάδος ἕ τᾷ Φ ρικταὶ δα λαιλεποὶ. "οἶτον ,1οῦ ρ' (289 

ΡΥ ᾿ἐγέων ρ ̓ έονον, δ ἐτγισ' «δαηὸ ἐδῴχις ρ ἽΠον εἱ Ρ ἐγίςον. ὁΠΝϑε Ξ 

Μμ ΣηςΣ φοικώδιι ριγειλιπό. ΠΥ ξυνί ἐπὶ ὶ νόσου προτόνο ἐψ 

νεται ἐκ δὲ γυρ ετὸς οἷ "γίω ο᾽ "γῶ οἷ ,γβσω συφυγί οἰς πρώτες 

ἐπὶ» ὕφομοῦμα οὐδ τὸ ρ' ἐγησαμ διδείρων. ρ “γῷ δὲ ρ᾽ [5 σῷ 

συϑυτία; γρίτησ ἐπὶ τοῦ ὑ ψύχους ὡς κα καἐκ ἐφδαν ξεγωσιμαν 



οἰ ἼΣ 57.) οὐχὺ “τί λάιμον Φιγῶ σοί: εἐμφότιρα δ ς «-Κ 720 ἐ- 

γοσγόνε τοῦ" “ 

Ρ, μῷα, πολίων ὙΠΓΕ ὸ ῥιαφν ὁ εοὐῦ ηὸν δύο τοῖ χουσ' ἐς τ" 

ραὶ πὸ ἰορύπτω κρύφα, οὕτωσ ῥίπτῶω, ἐφ αὐποὶ ἰδ 

τῷ μὶ εβέμφα. τον 
ῥ γῇ μϑ ἐιγύσω, ἐπὶ ὙΣ Ὁ σὼ μια“ποίθουσ' ἐκ κρύους. ε129 ρ δὲ 

ῥιγήσω, ἐπὶ τῷ καάτοξ ἐυχον δέου: (Δ ἐν φδὶ ψ τυῦϑέν Φρίκησ' 

δεφφορδνταιδ τ ἘΠΕῚ ὁμοίως ἐμμισποῦ, δῃλὼ γύυν δαλίσω τὸ 

βλαψω «κυκλῶ κυκλώσω κοι νῶς κυκλώῶ σὲ κυκλήσω μαΧν δ 

μήρω ηὸ ἐῷ ἁμαξην ἀξω. δὺνώ δο μη συ γὸ συερίφω. δενωώσω δὲ 

οἷν τὸ τῷ μορστω,»ϑὲν δι δεν ηὸν ηὸ Ῥρ μιὰν ζυλῶ ζυλωσὼ τὸ 

μιμῆσο κο» ζηλῷ δὲ ζυλέσωρὴ φθονήσω: δ οὗ οἱ “τοὺ ρῶ : Ὧν 

ἼΤΟΙΤΜ ὁ ζνλήμεονες θεοὶ "οὲ ἐπέρα εν σοῦ δ ομηρικοῦ ἐνγήτ 

σὼ μοὶ ὀιγεδαμη ἐ λένη" κοὸ  ἐιγηλοα 70 ἐξέ νύνω μο ὦ ἴσον 
δ φέγιον: 

Ῥ7ηϑ;, πρωηόπυ πον 3: 79 ξίγισοι οἦτ μὲ καζλλὸς μαὶ ν κρεΐγοσ' 

“5 καἌλι σοῦ μρὰ τοὶ Ἀραίητθον. 

Ροθῶ κῦμα θογθωφόχβεον “ὅδα ηὃ ὀόϑήον ὀοϑώ (Δ πλεον κημῷ 

70 Ἂ βογθώ. ἂν ἄλλοι τ δ μοῦμᾳ τὸ φολβεῖν τὸ πρὸς κἰβε ἰρῳ 

φᾶν κρούφμι Ἴ 1 ταφαὶ τὸ ἐδ' Δὸν ἡ " βουχὸ φογὼ βῤοχθω. ὃ οἱ 

᾿ητὸ Το) ῥέω φο γώ. ὡς λέγω, λογφ' μισὰ πλεονοκσκῷ τοῦ κα Γ,βοθοῦ. 

μαν ἐοϑέον ἱπσὲρ κύλια τοι α ᾧν» ὅ31 ΤΩΣ ὑ δῶρ εἰ εἰσ' τοῦ κοι 
λώματα τ᾽ πύτρων εἰσίον δοκεῖ τινοὶ “ποιεῖν ἦχον ῥό χΘ’ 
κρὸ ὀόχρον: 

ῥύων» ἐκ ὃ ὀίω ζήτει ὃν κανόνες εἰς Ἐν ρώωειν. 
Ρυύσεται ὀίω ἠ ΝΥ κῶς ἐνω ἑν σω ἐρδυσον Ἢ φρνονι “τὸ 
ϑητίκος φρύηνεοὶ τίην δ ούν" ἡ ὁ ἐξ δουτεροσ ῥυήσομιοι 
᾿θυήσετα καὶ οἰπσοῤῥυύσυτα: 

ῥώεο ἐύσια ἐκ γὺ ὀύω. κρὸ "ὃ “σαϑητρκὸν ὀύο μοι "ὃ ὑπ τ «- 

φυὸ μιν νη διδὺ Τρο γιέρωου ἡφὼ ηὐ προς τ τηκο ν,όνου,μρὰ ἐν 

κῶσ ρ'ύτο 



» 

τς:3 

᾿ἀρῤυεοώρασι ὺ οἱ ἴων πρὶ ; δ προρτοκ γηκὶ εἰστο δυο δ, 

- οἵ ηριοὗ γρί ἐο ἀρχοῦ, κ ρχιοιουτως οὖν πρὼ ὀύου ὀύεο: 

ῥυώτω ἐκ χῷ ῥυη91 ς ἐυίτω: 

ῥῶ, εἰτὸ οὐ] ἐν εῶνι “οὔ ὑθέμα κυ ῥύω ῶ Φλεονα σμίῳ 7  ἐ- 

φύω γένετο, ἐπενϑύσεν δὲ τὸ Ὶ εἰρύω. 
ῥύσικιαθς γνε τοί οἱτὸ “72 ἑύω ῥύσω. λεον οἱ σμιῷ σχῶ πρὸνὸ 

μοι ὅχή τοῦ “Τῷ θνῶ ϑνήσω θμέ σεῶ: δορφω ηὸ μιαν ϑυένωδϑος σζκω, 
ἢ εμοιδν πτλιασίκομιῷ, " οὑπελόνσει τοὶ ᾧὶ δφϑύνζου δι δι - π᾿ 
σήκω οἷς ἐντῇ εἰς ηὸν μέλλοντος καλί σε προ λοιήξετοε ο ηὲ ἡμεὸν 
στ οὐ λυ πρὸς γὸ (δὶ πρρρα Ληγθύ σῆς Ἰζ εἰλίνεέτο οὖσ εἰ 

τς βνήσζω δι δγσθξ σε ̓ "ὧν δυλαδὰ μέλλον τέσ θνάξω ὧ ἡρὴὰ 

οξωστι δὲ ἐκ ἐπὶ πον των γοιαὐτη κλι σε γήνετοι ὑκῦθη εἰ εὐ μι- 
Φιβοριλλένν. τ ἢν ἐΐσγεω (ὶ ἐὺ σικω νὴ ὁ ἐυΐσίκω δι κιπιλάσζεω δι 
μεμήσικω, Δ ἄλλων: οὐδ λων εἰσὶ μέλλον τις: 

ῥύτα μετοεηρλοκαμιον ἐπαϑὲν τς Ἂ ῦ Σ ϑυεὸς ηὃ φυηϑι. "λασρὸ ὁ μοι δέ. 

τω ἕο ῥύπος ηδ. ἐντρν ὧν ̓  θέε ππερα. Θεοκρήγχῳ εἐσππὸν Τὶ 

ἄπον ῥύτρν"λεῖη δὲ ς ῥύ τσοι τοὶ ὀύπτου με τί λοντοῦ: 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ .-Σ: ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. 

8 ον Ακέασο θ᾽ γλείικον οὐπὸ χῦ πσοξλάν η σοίκος 

οὐ; κινεῖν τίῳ εἰασίδαι- σοίζκον » αὶ οἱασίσ' ἀπὸ σε 

ἰών " πρώτων, δίρον τωρ, οἱ σς σον ἔθν 0» εἰσὶ ϑρακικκον ἣ κῶδο 

δε ηὁ σριγᾶν σαϊε ὁ(Ασοινό εἰ δ πἥδας ὶ σοίοσ σείκιν, ὡς θαζοτῶ θα : 

Σακώτέρος, 91 ρῪ βήμει σῶ ηὺ ὑποόμω, πακρεύλερλονσοίω. δ Σὲ δοιὺσ' 

ὀνομιοιυμο σώ τε ρ Θ᾽ ΤΣ ) εὐτὸ τῷ σῷ (Λἔτερον πῶ ράγωτον 
σῴω δὲ "ὃ σοὺς δυο τῷ δ μικρδ. 

Σ οΐω μκουτοὶ αἰτρκουσν ἐμοῦ σρίωζεεέγονες. 
Σέση σόν ἀνοχῶ σήϊππτο ὴ ἐσρυπτον εἰνξ. τς ὰ κυ Ὡ οἷ! σηηδνοῦ ὕξτν εἰ 

δρσιοώλινς σή πῶ" ««λινῇ σἥδσ' σϑηδτιο καγῶν πος εἰσ τε ὀνό μον 

τοῦ μογοσύλλαβα εἰ μδρ ἐξιώ ὦ, δροὶ το ϑι κλίν ζνκρηε ρηγός 
ὶ ιν 



κρητέσδ' κρη ἰ μοὶ δέμιν κρη Ν ἀεοι ϑής: ϑηησ ὁμιδϑογὸο, 
οἡ, τίς διωωέφτι" βλὴς βλκηὸς βλῆτον δια β λὴ τοῦ πτέφοεντοῦ. ἰδὲ 

“περι ασῶν τοῦ, ἀπὸ βολῇ “ΤΩ σ' “κλίνο)οἱονεεῖσ, οἴρῃ κἰσαῦ 290) 

“τῶ σῆς σις, σήσω, Δ σύππω σύσηκα 
Σ συφί’ δῷ λον 7] οἶζορα κῶσ' ὥ μαιὴ οολι κῶσ δγομα ὁ σίσυ 

φΦΘ᾽, σἰὲς μϑῳ ὴὲ οἱ δῶριεις Φασὶ τοὺς ϑεύσ' ὑ τῷ, νὴ τῷ σέῳ δῤ 

72 “τῶ νὴ ποὺς δὲν φισύφος δὲ δι σοφὸς ποιραλολίσιν. ὅϑεν σίσυ 

φοσ' ὁϑεοσοφθον, Θό εκος κορινϑέων δεαιλέιηου εἰν ον πϑλέξεν: “πὸ 

ΓΝ οἰορέζῳ σμ ἐρχιν ὁσίσυφοσ' ὡς δ 0,. ' δωοριςὶ «λοβὸν (Δ αὐο 

λίφοντει δ λοι Πίνοξροσ ὀνάμίξ: ὅ τω φριαν ὑχω δι δωριςς 

ρα φ Δαλολιτν ὡς δριτ ̓θαΐνοιηον ὁσίσυφ᾽ ἴδωσιν. ζ δ θρυμά. συῦ 

“ἰδίῳ .) (δ δία. καθὰ δῃλοι ὁδφπνοσδιοῆς, λέγων 0572 ἔ 

μαναϊεσρα τη πωλευθναὶ ἀπὸ δῆ συ μιδαυηομϑων εἰσοιγω πεῖ 

οζ γὸ 7) σευ ϑαῤῷ ὐπτὰ ὟΝ συμφτξ ἐκασον: ἐκαλόνῃ 5, διϑέ 

ε,σῸ "ἡ. οι σειρτον τίσ ἐπ τοί Ῥεούστοῦ ἐροανι σοῦ νὴ στυυϑἐ αι σῷ τοίέ, 

ἐκ λεῖνσῷ δεφεσί ϑέασος' ἼΣ τῳ δονύσῳ ̓ ὥρυπο δρος ὃ τ 

'“χλοσ' οἱ Ἴὸ “) ϑέοῦ ὃ ἣν σίον ἐκοΐλομυοὶ λάκων: ἐκῦν σίωισος Ἂν 

Ῥοπτῇ ϑέομσοτικαθα ὥδρυ χναμί ̓  μαλεομ ᾿ Ῥοππὴ ὅ μοι ́ ' 
βρυλμθμὶ ἡμμοε χειθ με τω ὃ ὟΝ ὠρύω αὐρι ον οἷς ἑώῳ ἄξνω,ῥυσ' 

σέ ἔνημος, ὧ μιατοβολῇ ὁ μοίᾳ σ᾿ εἰς θ΄ ὠρυθμόςδφοὶ Κοΐν 

ὅν δροῖ σὲ ἐ ἐν ῥηθεί σὶ ηδ σερυερα ϑϑ κοινὸν ὃν ΔΙ ἐΡΌΣ εὑ πρό 

72 γίνῃ κοι τᾶννοι αν ἐναντίαν τὸ ὀξνραι οὗ “σλεί ωμ χ σεις 

τι ὃ νὴ ηὃ συμφῷφν ρλυφίως ῥηϑὲν ἡ δωλὲν τὸ σευ οἰ, οτπῇ 

ἢ, βαςυί[μοκηος στρυδεε φέ ρᾳν λέγ). ἀφῦ Σουσικῶς εἰ βρη Ἴ54 γὸ 

στυ δὲ κι Φίρᾳν ὁδιᾶνα τῳ δεῖνι τίω ἐἐρλθν' ἐπι δ ρρζ (Δ αὐ οἱ 

τὸ Ἢ ἢ συμβαρομϑμῶι εἰσοιγίυ ποῖ δππῇ Ὧν πιρίφρασίς ὅδ) οὐδ 

συμρολαὲ αἱ συ μιποσέρικα διλια δι. 

Σκύἥϊρονὰ ὅ πἴὦἀκΔδ ἑ βαιστηθίαι χέλϑε λαμβανέ. ως ὀνό δι σ: 

σειᾳ φοίνῷ. γἰνῆ ὑπλεονκομῷ τον τ ὐπὸ ΤᾺ σή ἡσπτὼ "δ πε 

οεἴδο ὡς προ ῴρλονγος οὗ σκάπτωα ̓ Φὅ δ σκαπτὸν χος ὃ 
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δὲν ὁ πινδαρθν, σής οἱ“πτὸν αὖ ὸ οϊωρικις καλῶ: μοῦ δὲ σλίο- 

γεισμιὸσ' ΤΩ β' γέγϑντος ὧν τῷ ἐνοδ ῥομὴ ̓ λέκῥον, δε ρξον. ὥρα 

κθον, βοάν, κά ροζον, οντέρεον ὅτι λθδαφῳᾳ σι ἡ] ον 
σηείπῶνον, δηλοῖ ὃ ὁ σωγράφος εἰπῶν βασίλες τινασ, σκίσῳ 

ο΄ Μω, ἔχήν εἰν 7 ̓ σκΓς οὐ: 

ΣκολΓιὰ σκέδαζω εἰφῇ ἐσκέδεσις' ἑχέρωδ ) κει ο δῖ 

᾿ς ὅϑεν αἰράτωγον ηὃ κεδοώύω ὅτω δὲ οι σκὶ δα κοὺ κίδιαιτοι: 

Σ καρον οἰνθρωτρν, εἰῆι κοὶ ηὸν οὐπποιί δόυγέ νῷασι "οὰ ἀνόησον ὡἰς 

, δαλοὶ σοιφ εἰσ νὰ ὁ ὁκωμεικος οὐκολᾶ ἴϑως ὃ καὶ σκαιὸν πρὰ (μοι 

μὴ ΚΙ νοῦν εἐτρδερηκὸς. “ἠνετωιδέφεισι ππκρα ηὁ σκαζᾳν ἵνα 

" σκαιὸσ ὃ ̓ σκαΐζων εἰ εἰς μεύϑη σιν οὖσ᾽ ἀνόηηοφ' 

ἜΕΙ Ν ἡγε δ καϑήςοί ὃ "1 ἱλέξισῪ γὼ" «μερίφω ΔΑ ΑΙ συγ 

ποτ μι ζω, ΔΡΥ͂Ν μι ροδὲο ηὃ πσϑάντοῦ λον 7 μόρίζω. ώἕ δά 

χρνύω τίῳ ὄψιν: ̓δ ματοῦ 72 ζα χη τ: πΊ συδιοπτ δ μῷ ἐῶ δι κὺ; 

“σοιλαδὲν ρα μεριοοτκας, ἰφῶν τ ηὸ ζμύρυ οι ηὸ ἐμικέ νοὶ 

ηοὐ ὦ κα τΉ λυ χατορργϑέντ δὼ Ὁ Ῥ ὕσερον, ὡσ » “ρογέ 
ρα πτρήτι εὐν τιϑέσει “Τῶ σ᾽ «κέ ρσῶ "γοίνυ! (Δ ὀδοῦτύ ηὸ (κῃ 
διψὸν ἜΣ μερδω τος, 

Σ μυπρώς ἡ ἐπιπόνως ὀδιων ρῶς ( ὡς πεῖν κου κῶσ', οἰγὰ 

7) πεύχυ: τὸ καύω: σϑεν πὸ ιν ξαν σέθι γη δεν δὲ σμιυχυ ὁ διεῦ 

τορθ’ ζ," ἐσ λον ὁ9Ψ ηὸ γαυτερόν: 

Ξμινθάδ' ἐπί ϑέηον ἀτρλωνος ὑτωσ καλύσί  κρὺτες "οὐ! μύαεν- 

Σόλοικος, οι ἱβιέρβαροι μϑὰ σύλοικοι οἱ 1 τ συλ (πέλοι κίλι 

κύσαρ,οι “δὲ ρα λόγον προς ππρέοντ᾽ πα ρα ̓ τῶ σώ Λόγον αὐ 
Κισμον, σολοι κέ φᾷν ἐλέλθυσοιν πω ροὲ ἢ αἰθυνοϑωνἰ σέον ὃ ὅΤι δε 

«φε ῥᾳπ ὸ ρῬβῬίφᾳν γοῦ σολοικι ζάν καϑὴ ὺ μϑρ βῬΡῬΙ ἕω ηὸ 
πκρὰ μίαν λέξιν οἱ μα  τοῖνᾷν 1. "Ὁ ἐδ ά ὡς ὅταν ΠΩΣ δ 

ξυγόνως ἐ ἐπ ὀῤθρωτρ, ζῶ γραφίω ωδσ ἡ τοῖν Χῷ νἐλ νὰ 7χτ ῥ 

γράψω: ΚΕ] κλισὲν ὡς Σὰ αὐας αἷν κ:ι γω}]} γόν ὡς ὅταν 1 

οἵους τὸ ξ συ τίλω εζ αν μοι ὡσ' ὅταν τίρν ὑτὸ “ροϑεσίν ψι 

πνπ 



λιίσο λοι κίφᾷν φί Χ1 ηὸ “παρα. τίω ύταξιν δι τίω τοῖξιν οἷ -- 
μιαιρτούμφν,γου τέεεν ἐ ἑκαάςης λέξεωι καϑζουτίω καμϑης κε- 

λῶς ἐλουσίοβδὲ ΤΆ ἡ σειυτοίξ4 ΩΣ Φραὶ σε οἐτοῦκ τωσ' ἐν εὐνος 
κολῇ ϑῶ: παραλαμιβανομϑῴ μδ΄, ὅϑεν ̓  κε κίσος λέτί) οἿἷς 

σῳτλόγον αὐκισμον δ ὕβριν ὁλοκλήρ λόγου: “δᾷ ὃ γινώσι 

ὅ χὰ δ λοι κίφᾳν μοι ἐβῇραρι ἐφ διε λέγάν "ἡ σολοικιφομδμον δι 

βῬρϑιζό μδιρον"σο Λοικι σμιδν νὴ βαρβαριεσ ἐδ λέγφν.ουττ 
"τὸς 0 ̓ Χοι ρῦβο σικύσ: 

Σ πεῖσοια να ηὸ -αίττι 712 Τρ τί σοιε τίρ πὴ ζδοϊνῳὦ Θ ρῦδζς- 

Στέα ασέος “τῶ ασέεος (Δ ασέες «ηὸ πλὸ τὸ ασίεοι (Δσυγκο 

πῇ «σία ὠςκλέεα, κλέα" ζήτει εἰ εἰς ηὐ ασέοσ' 

Σπείσ: ὡς οἰ γὸ “ δέος ϑιοηί δώχε, ὅχωτ δα τὸ ασέστ, αστί. ΖΦ ἴε 

ο(ἷν τοῖν διεἰσί μεόνοιι ὄλα ηδ ΤΡΗΤΗ εἰς ὅσ ύγϑυσοια, νων εἰσ’ 

δ οὐδετέρων. δεν Φτελδελίτᾳ »τεῖχα Θ’, σοίνετος: ὸ )αΐτη- 

ΟΥ̓, βιθέιαι καϑῦ δέοι δι ασέο: Ὕ ὀπροσέλαβεν ἡ ἢ γένικι ἐπέρορ 

ξ ̓ασϑεοτόι δύς κακοφωνία ἐγ νϑερ: ὅν ἐποίησε δένς ον 

ασέυ: συσλεονασμιῷ Ἴ διε ῶ «πσείνε: ασὲ “δύλ "ὃ ασήλοιν ηὃ 

οἰφὼ τισ᾽ οἱ φ ἡ μια ὄνα τ᾿ σβίσὶ ̓  φΦωῇ!ὸς. ὡς ὑπιροηρλὺ ὴ τ 

ηὸς ἐσέρϑ).59εν φησὶ «πέος ἠφοφδιείι σζκοτεῖν νἡ ἰφλγγὰ εν 

“ἰδ εὲ ηὐ σβίω σβίσω, σρέ λασέ. “δ ,γ)0Δοβω σβίσω. ὁ Δσβέ 
σί: κλίν)ασέεοσ αὐὲνς διασείες “θα τῷ ὉΡΙΗ ΤΉ! ἡδοτικε ἢ ἽΝ 

σ“πλὲ' ασέεσί εὖσ πείχι σι: "ἢ ἐπήκτοσει του τ εἰσ ασήεσί. "3 5 

συγκοπὴν δὲ ασέσἰν-οἷον ἐν αστ σέ ὄρ μεν οἱ σί- 

Σ πε κἰκολουθήσου αἰτὸ ηοῦ (ατθϑοα ἃ ποι ρὶ μῷατον ἴὅλεο “" 

νασμιῷ ποῦ σ᾽ ασεϑϑ κὰν αστ δ. ἢ εἰπὸνρον ἱτόμην {πὲ “πί 

ἐϑοι9 νοὰ ἐπρασί 
Σ σὲς ατὸ γου ασῶ απήσω δὴ μαϊνᾷ ηὐ ὁ λέγῳ Φ σειυϑέσει ἐγιασι 

 σῶ,0  δτερθ’ ζω" ἔασον: ἥ μεγλν ασων " ψιιασῶν. ὴδ νι: 

χρίς ΤΊ κοῦ ασίς "σὰ  ασὲσ εὐν τί »"ὶ ἐπέ ἰσίον σὲ οὖς ηὐ ασξσ' 

(Δοὰσ κὴ φρο" ὁ ὁ σῃ μαῖνά οὐ εἰσένεῖκε ἐἰνῷ ἐκγυ δρω, ὦ τ 



2 
μι “τῷ μι νὴ Φρώμι ὧν ὧν οἱ  δούτεροι αἰόρίςοι ἐδον ἔασον ἰῴρον. (Δ 

συ Ἴροφ τοῦ Τοῦ οὐ Ἢ σε σι μείωτοοι δὲ “νος ὅδὲ Δὲ ἐπατρᾷν: 

ῶ Φρίς δι ασὲς καί ὀφεί Λοντρὸ γὺν ἔϑα, οὐ Φρίιοὺ ασὲ 
οὐ ἐλθὲ εὑ ρὲ εἰ-πί: 

Σ τένετοη καὶ τὥλα σἐνέτο, θυμᾶτορ τσεοι Πώς κρὺ πσέρων τῷ δέ 
μι. ὀργήζε τοι. 

Σ τον τον διαβεβονὕ τοῦ πικρό τοῦ πούρες ηἡ ςῇ δὸς δὶ θεὸν ἔνποις 

κήθέσι δγκνε τοῦς, ἐκεῖ δ Ἰὸλοιίδηκον καϑῦμῆρον, οἷ ον σήϑος δὲ 

πλήξας κραδύίων ἐνέσσιπε μύθῳ" ὡσ' τσοὶ ροὶ αϑλοῦ εἰθλίνω" 
ἑοφὼ βυγρθύω, οἱ νολρῶ οἰνολρϑύω. “λωβοώ λωβονωοὕσωσ ςῶ, 

σεύω σεν Δ σεύετοις σευ τοὶ πὶ τὸ ὥρισε γου τὸ “τῇ φυλϑ 
Ἢ σοΐσέιμον λορβιεῖν,δ υὐποθέμϑμοστ. “περὶ οὔ σὴ] χυοἰ ἢ εἰ τὸ . 

Στηωσίν εἰ μδρ΄ χυρὶς τῶ ἀπὸ »οὔ ςὼ ,τὸ Ῥίον ἢ: τ πληθυν Ὑ δ 

φῶσι ̓  πλοναηκῷ “τοῦ ἢ ςξήωσιν. (ὦ τῷ ; ρὐ τὸ μὐρ σῶ 

ἐαν φᾷς! ἐδ σϑ: "ὦ ἀμήρυ ρβειι »1ε 5 ; σῆμ φῆν" ῇ  σῆιωμδ ρήϊωσίν: 

ἄ μένον ὃ νὲ πρῶτον, ὶ οἰηβ7οῦ Ξείω φείωσιν Ὕ ἐκτάσει οἱδι κῇ 

Ἴξτ εἰσ ὑμὰ μετοὶ προιϑέχρα μριέψουτ σήωσι 

ΣΤβαρον ἐκρου Ξείρώ “περι ππτῶ τῷ οἷονε ηὸ πεπὶ ληρδιος 

"οἷ ἐσγραλισμένον, ' με ἐγον ἔξοδον ἴω : δὲ ἐσσήν" ἢ οὐτὸ δου Ὶ σα 
μι 522 αρὸν ηὸ ἰφ ( κύνες οἱ τὸ ὄχον" σείρβω: ὁδατεροσ εἐόριςοσ ἔ- 

βῦβον δ ̓ ακϑΗ τί κοδ' ἐσέβεν σηβάνια ηὃ οὗπὰ ρίμφα ον. μοὶ; ς.- 

“πε κριμὼμ ὅ:ν ὁ λέγων ὅτι κω εἰς νοῦ ἀπαρε μια τοῖς εἐω- 

ϑασὶν " ἡ τὴ στὸ ροιικεἰ ἀδνοᾳ ὁ ὀνόματα εἰς ; ῥῦς, Οἱ οΥ μαρζνοιι Μερ 

Θϑς' ὅτως σγβῦμαν τοῦ οἶζοονκν Ὑροητα σζβανον» μρῖ ὁ οὐὐ ηον] 

ς“7ραρΘ᾽- 
Σ τιδίζυ σι, οἱ ἴον βυθμῷ δὲ ηὸ γψύδο «βιβώζυσι ρα πυτινὺ σί 

τοὺ οεβᾶν ὧδ οὐ παθᾶν,ιοὰ σἦβν υ ἰχυθυφ 
Σ᾿ ρέσοι; κα τορορῶσοις ο( ηὸ ̓ ν ἡ φρούω ὑσῥθεσενη μρὰ οὐποβολῃ 

"οὔ Φ᾽ φορῶ ἐρόρεσε δὲ ϑεὺς μεέ αι γένηον συρῶ σφ ρέσῳ Αικα 

τρέσῦ ρῷ κατρουρεσω ηὺ τοῦ νϑν ὧν 

ι΄ 



Σ τέλλω ηὃ Μ᾽ επίζω ὴ κοσμώ. οἰγρςέλλω δ ἑπρόθεσι: -πϑιῆον 

π δα λοι ἤτον) ἐμπέμπτω .γ) προυγο μείσοιι δΧ "κω μο, δὶ δὲ 

αϑετησο! “σοίν τοῦ" ἐκ ϑῦν “τῷ Ξςίλω η᾽ὸ κοσμὼ 5 ςολὴ σα μιοομ 

ηὸ σέλλωκρὰ ηὸ κρύπτω; δ οὗ καὶ συςολλὴ κὸ ἐπιφέλλω: ΧΩ οὗ "ἡ 

ἐσιςολὴ. ηὐ “σλίω ὁ οὐ κρὰ σὺ’. 

ΣῬωγεῶρὶ ἐλι «δος ὃ δι οἰ ΟΥΕι "φραπίζεῶ ου τές κα β λίγον κ᾿ 

νά δι ἢ ἐπελείπτεν τρρλουπσῶ ρέϊνοἱ μμοῦη οὐ τὸ “ΤΣ φαγγύκαθς 

συ κοπῇ ἰώτν κρὸ πποθολμ οι γ πᾶς ὑπ ῥθέσει το γεαός. 

Σπρέφω δ ῥξς φεζω, 0 ἘΝ ἐπριφαὁ 0 ποθι τηκοὶ ἴφρα μιβτ, 

"ἡ ὠφέάλεν εἰναι ἴτρε Μ)Δ1: αὐ τοῦ εἰς ὦ λήλϑντα ὀίμοτα ἐᾶν 
τοῦ γὐξ (ΘΔ δ᾽ μεγτεσισλοκης συμφώννυ πὶ πρώτης συζυ ζῇ τ ᾿ 

βαρυηόνωμ Ῥέτρυσι ηὸ ἔ εἰς εἰ ὄν πουϑη τη κοῖς Ὁ." ἐερεφθίω 

Ὕ ὠφήλεν εἶν " Ἰἐςροζφϑίέω 575 ὁ ̓ ααϑητικὸς ζ. ̓ φυλάῆᾳ4 Ὧ 

πο ῥαληγουσεν" 729 πη τικῦ πον “πλὸὺ οἰμωΐ π' ὕκ ηὸ οϑ- 

Ῥω Ὁ περιασωμϑμων δέον τ ον καθμρεθίω σευβρυ στρ 

ρέϑην. δῤ ον φῃρέϑην, οἰνῃ ρη δ νρίϑην οἐφῥφημαι εἰφρρε 

οην ὦ ΦΥ͂ ὁ μοίων. πλίω τῷ ἐππήίνεμια ὑπηνέθην, ( σῷ Ω ἐς 

φημι δὲ ρέϑην (ἃ ῥώ ἐῤῥημιαν ἐῤῥέφμω, "ἡ Τῷ μέ μνη μι ἐμνάτ 
σϑην. "προς κα μβα γον γοσ' τοῦ σ: (Δ σέσωσμοι ἐσώϑων οἰτρβαμον 

Ἀδκυήδονν δὲ ἐἐξῥωθην οὐκ. εἰ “χοῦ ἐω αὐ πὸ 72 ῥωζφω Ὁ] 

ὝΩ ἐόντων ηὃ ἐΐ, δας τιμετέ πρππλοκί συμφώνυ πρώτην σὺ 

ζυ ἡ ω Ἔβδυ χε τοῦ το ὴ ἔν μι «πρὶ πσχιθωτικῷ ΠΝ Ῥώηυσι ἣὉ 

Ἢ εἰς ἐξιόυδε ᾧ “πουθη Τρ ῳ υ ζ" “ἄλιν ἐπαναλος μβοίνυσι αὐτὸ, 

οἷον 5 φῬέφω ἴπραι μὰ εκ »έφϑϑ. Ῥίφωτίβα μεμα" ἐπρέφθίω.. 

ΣΡ ΨΕΡΥ ῥλιαίσιεῖ 1 ἀντὶ “τῷ τρέφε θ᾽ δϑοίγήν, οὐ-πὸ χερί τ 
ῴω φρωφῶ: 

Σ τυφελιΐῳν, εἦνεϊ μἐ τὸ Υ 7 συφῳν αἰλίο οὐ "ἢ ἔλελι ζφν,ο. δωιλοῖ 

νὸ Ξρυφνῶς ἃς συ μεμένω; συφρέφ' .ηἢ ὃ (σὸς οἰὸς ἐζω δὴ ὅ δι Ν 

εόρα δ ρα (νιὼ ὦ ως ἔδος ἐμόνον πὸ ἔῤοφοτ, οὐ οὶ (Δ καϑέορα: 
Σ τείομδρ πρωγότυτον "ὃ φέομϑῳ. 



Ις 6 

Σ᾿» ρίσοω πρώ ο τυηὸν ὅξη ΤῊ τρώσοιε μοὺ κα τοιξρὥσριε͵ εὐ ἢ κοὼ 
τοῦ σρω μαιτρο- 

Σ τύξαε μι οὐμιόνον αὐησαϑώσ αἰντὶ τῇ φ ρίξαιμι δι μι δῇ σοί. 

με, αὐβ δου γυὼ Δ αὐοπαθὼσ δῤ τὴ 75) εἰς ΜΙ σὸς δα ἔσληξιν “2 

τρέγοψμει σή, μήωτίον δεν ταῦϑε κ η0 ευξεμι συσλην ἐχφν κι ἐγησ ( 

καφονικ(υ κα ὟΥ̓ εὐ πὸ ἀσυνήϑους βαρυγένου κανον! ἐἶε τοοϑέτ 

Μωτα “ΤΩ συτώ σύξω. ἰ σῷ σ' πὸ “τ συτέω συγώ, συγήσω 

γένετο! Κι οἱ πίλιυσίν 775) ἵ «δὶ ἀν αλν)θύσης, σύγσω γιοἱρ 

Ξοστῇ τῷ τ εἰς " " δγεξ ηὸ Μῴωνότεροι σύκσω Εἶτα Φοστῇι το) 
κὶ κοῦ σὲ εἰσ ξ΄, δ γένετοε κοὼ ὡὰ ὧδ τῶ δοκήσῳ δόμσω δόξω, οἱ 
Τελα τοῦε γὸ φύξω ὁ ἃ τὸ ἐευξα οὶ ηὁ συξαι μι. ὡς δὲ λλίως 
ἐλ γ᾽ "οὺ τὸς δ, ΔοΙ. κρὸ καὶ τῶ κζ εἰσ ηὃ γ με το χὺ ρησὶς ὧν 

γα! ἔοι δ ἀντί “ΤΩ το! καλδμι κε τοί ἄνα Σδφοκλέ.: 4- 

Ἢ λα ηὃ συτέω συγῷ περιασώ μὴ  πέξεπτοι, οἷον συτᾳ δ) Δ 
λ., ὁϑέν πὸ συγερὸν (Δὲ φσυταηάσ- ὅμως ἐλᾷ χύραν εἰνοα “ δα 

᾿ ρύ νον, στῶ, εὐξω. δᾶλον (ἃ ἐκ τῶ συξ ὁ ποίμτωι ἐκ γι εύ- 

ξϑω ποῦ ρἶκΊ. “ποιόρα ὃ ἴσως ϑύμιαιηος ΔΝ Ὁ Κρ δ ἜΡΟΝ αὐτίω, 

δκ κὶ ἐἰνον τὸ γου σύγω, σύξω ἐσύλα, ἐ συεον εἶ μήφρυ δ ῥα, 
ὦσε οἐπὸ χοῦ ἡ ἐδούπσησοι δι ἐκ τύσσησοι γνέ), ηὸ ἀδθυτον οὸ 
ἐκτυρν: Ὥρα διτκοῦ ἐσύ ησοι γὰ ἰ συλον ") ὅ τω μὲ τοῦ τοῦ 

Σ τοῖν ν ἠγοιωΐ σύσσιν ἀκ οῦ ςοὶσ' συύνττος γίνε κουϑο (Δηὰ φϑον ὁ «Ψ 

σοι: ἑξῆς ἃ οἷν τὸ »ῦ ἡ ἔφϑοισοιν,͵ ἐκρῳ φϑεῖς πμουββη (Δὸ φαν οἷν 

αὶ τοῦ 7ύφησοι ὦ ἔκσον φασ, φαννς: 

Σιω αν τέϑην ἂν δ δυοὐ κί ξω αἰναλο εὖσιὲ ηὸ κἰλλήλοισί σαν 

Τεϑην, ὡς οἱ 75 ὸῤ τῶ οἰντήσω βᾺ χεῆσί: πὶ ροὶ τῷ ΡΗΤΗ: 

Σιωῆκο κτον (δύνμι, δα σιυήσω, Θ΄ σιρυηκα διὠφάλεν 

ἄνα ὥνκα, αὐγαὶ πῶς τὔφῳχϑμϑρ' ὁ ὁριο;κὸς οἱπὸ φωμπέν - 

ἣος ἀρλόμϑροι, " ἀπὸ φύσει Μάᾶκράςσ, γὸν οὐὐ γὸν νον φυλοῆᾳ 

Ἄ Ψ τῇ σερυϑέσε. οὐ ον ἥκοι, συυνηκαι “πλίω "οὗ οἱ ΤᾺ στυδοισὰ- 

ῬΟΡ γΡ ἀπὸ φωνϑεν γος Αρ ΧῚ φύσεϊ μακρᾶς ἀρξοίμϑῳ.. 

ΤῊ 1: 



ἔν τΝ  σευυϑεσέ!, εἰναι σύμ πε: ηὧν γόνον: 

συ κι ἢ παρα γὸ σεν ( "ρμῶ ὁραατικη ΣΟ τὸ δυεὶ 7: αἴας. 

παρωξύτονα ϑυλυταὰ ας ἔπσιϑε λό μδῳ  στιυ σέ ρι σὶν δγα Φὶ 

0ι » δι φϑοήε γραφεῖ ἐ ἐλαύα ἀλϑαόα συκομιοροίσι: μὴ ἐπσιδεχο. 

αὴρ; συ αὐ ρέσιν δυο ηὃ συκέα, συκπιοίμυτδολέα αἰ μυγδιοι-- 

ὸ τοὶ ὑπ δεγόρων δγὰ οὐ λό γραφῷ οἷον ἱστία μηλία, 

μϑλίὸ πλέα, 

πρμν γὴ, ὅτ οὗ μα ίω ἡ (Δ σή μαιδν πὸ πέμπω: πο ριίγωγον ἐμ 

ὃ ΑΞ ἤσῷ, τ' “3 Δ» εἰ Ἴ ΑἹ οἱ ̓ με)λοντας, τρβάλλῦσι τίω σλίονα 

ζου σον συλλαιβάν φ τῳ! ϑέμευτι. πάϑημι θήσω. ἰσαμι ςἡ σώ» 

βίβημι βήσω «μι ὕσω ὑκια καὶ Ἑηχας οἱ μι; ἐκτούσει “Τῶι ἔ- 

οἴ σ' εὐν τί 4τοιι καὶ γραφη ὁ » ἕρκος δῦ, διφϑοιογρα φεϊταν 

ωδσ' δαλοὶ ἢ ̓ ἀφήκως μιοτο χβνδν ηὃ εἰφάκιναν. οσαοιρέ (μῷαςον. 

πὸ δὲ συνίηκαι δγοὶ 722 ἡ ἡ γραφῆι ιοὐγἐ σὴν εἰ πεῖν “τω μεν σώ, 

ἧκα ιὸ ὡς ΤΙ9Ά μὲ θέσω τέθφκα Ῥετρμδρν “τῶ ἢ εἰς τίω εἴ δοιω 

“ κῶς ἐν τῷ τἰφακάνδρῳ, οὕτως ἡπκα, ἔἶκα Οσ! δγοίλυ σὴν τἴ- 

κα πρὸ ἐκτούσε) τὸ ἐεέγμκα Δ Ῥοπτῇ τῶ δόστιρυ τ ὀςν προς 
λραφομϑου ἐὰν Ἷ ἐμκα ρῶς σειέρκευζήτοι ηὸ δϑι λεῖον ἔνκα- ΐ 

Σωνεΐ ρου: ἤδη ἐ ἔρω οὸ συμσλίκω ὃ γήνε Τοῦ! οἱ Ἴὸ “Ὑχ) οἱ ρῶ ηὸ οἱρ- 

ΠΑΝ ἔτ "οὐ ἃ εἰσ ξ δι "σλιεονασμιῷ σουτο ΑΕΓ ἐρῶ ὁ εἶ. 

ςὺς εἰ ροὲ Υ σειυξ ρα καὶ "σὰ ρενέί ῥα διἐγξρα, οὸ ἐμππέρο- 

γήσο συνουρ μόσῷ συμππτλέξω συνοίψω" - ἰσέον δὲ ΟἿ ηὸ γε τ 

πεήρον! τισί ΠΝ οὐ τιλφαφων ἐπσένθεσιν ηοῦ ἐ ἐχφὼ ὡς δεν 

“πΌ 04). νοις πλόςοις δὲ οὐκ χᾳ τίω Ἂν Π ἐπέκτασιν "μι, 

πεΐρου) Ὁ πεῆουργϑς κνὶ νὴ συ-ππειο ποιὸς δι ἐγέρων γῷ φαἍ- 
φἕθι τὸ σελεο (ας 

Σιών’ ἐκηοῦ συνίνμι ηὃ συνιὦ ̓  γινώσκω συνμκα ὁ  διρυ τέρον 

ορΑςῦσ' συνῶν Ἢ " συνεὶσ' συνέν᾽ο σ' ΔΑ Ρ̓ προς το ΤΙΚΟΝ 

(δ Ω’ κυ δὲ συνῖῳ γένετο κατρῷ “παρα γὴν ἐκ τοῦ συνῶ," 
«κὴὴὺν συγ!» 



τς:7 
Σιώϑεο σύνϑέ ἀμφότερα ΚΊ πλεομαηὶ 5. Ὁ ,ἐτὸ 5 (Δΐτο 
καὶ (λυτο"} ̓ ἅἥτως τίθημι" ὁ δατερθ᾽ ,οἰορίσοσ ἐϑέμυς 

ἐϑεσο κοὰ ἔθου Κϑεγ. συςολι 1ὸ τ΄ κοὸ οἰφφου ρέσεϊ τῆς ρερ χοῦ "σῆς, 

κοὺ σειοϑέσευ, συυΐϑεο. 

σίου χωκότε συ μησεπτωκότε, ὕχεσὶ μιεηὰ χῃ ὶ συζυγίασ πρώτησ' 

»- 

ΝΒ περιασωμδύων ἐ ἐκ σωυέχο συγοχῶ, ως δΝιμωδομώ. “στωυο-' 

λίσω ὁτῦς σειρω χρκα με χ᾿ στρω χεκῶὼς, ἡ Δ᾽ θέίοκ δήκων 

συ χοίκότι "οῖ συφολῃ ων οι σευολθκοτι ἡ αὐρνὰν τοῦ 

ἐυαιεβυ εἰς μια ρον, σειροχοκότε, ως οἰρυγὸς οἱ ρωδ 7.ψ αὡϊι, 

σβέα ς,νὸ σία σ Ὅλεον αὐμεὸν ὅξ τοῦτ τ σφασ χα σιρυαΐ 

φεσένοκοσα λέγφῦ Ὁ 7) ηὸ σφέα ΧΕΊ πρλέομεισμον εέμετοι τοῦ τ 

δὲαΣ ηὸν κοῖν ὁγοκ ηὸν Διέγοντο ἰκοθο λυ ἐν ζρἷ οὐ ριθμῷ καὶ τοῦ Θέ 

ΟΕ ποτ δου οί πε δλομλμηεὸ τοῦ σῷ ἐν δεῖσυλ 
τρῶν Κι νὸ διαὺ τυρον αὶ πρίρι προόσορὐτῇ α αὶ Κ᾽ ἐπ ἕ 

στον" δέον καὶ μεῖς ὑ μές, σγβέτ, "μῶν ὑμῶν στδ ον," μὲν ὑμῖν κρ ιν: 

ὕ ΤΟ ὅλ ἡ μοσ ὑμάσ' φράσεως τί ὺ σία φζ λεονααμμον ὦ ὑλει 

ηὸ ξ ἀπὸ γοῦ στϑτ' ' αὐγωσ σεις σφ ἐς Ὕ στδὲς δωρικὼς: σφε 

ων σφῶν σφ είων στϑεσί "ἡ στο ῖν. ρίας σράσ κρώσ᾽ ὕτως Ἵ 

μίες ἡμᾶς κοινοῦσ' ϑδωρικώς σὲ μοὺς αὐο λικώσ ἀ μῳμεσιοῦ κοιτ᾽ 

ἀνουλογάων γἐὴν ὀνγομοισζκη ' δὴ ὥ μμεν: ἡμίων ἡ μιῶν κοιτ' 

γνῶς καὶ ἐσειθεέσει τοῦ ̓  ἡ μέίξων προια πέκῶς μρὼ , οἱ μιμεωα 

αὐοληκώσι μὲν μονῶωσ' κρὸ πὸ ριασεῖ τοῦ οἐεὲ ππερας σοι ρ τ' 

πο ριον χ2) δε ό ξύνετοι “πῶ ρας τοῖς τράγικοὶ ςπσοι ἡ τρίς 
ὑτὸ τὸ ΑἹἿΝ ἱε ρα χύ 781 ναὸ δωρικοῦσ' ἀ μά καὺ κα αἰολε -' 

μώσα ΠΝ ἡμέαισ' βιός "οὐ αἰολικῶσἀ μέ: κοῖς 70 ̓ δύτιροις 

ὑἱμέεσ' μεσ ὑμέων ὑμῶν ὑμέας μας! 

στε τεριζόμϑμοσ ἰδ)0 “ποιουμϑυ θ᾽ ἀν Τὶ τῶ στε τέρος: 

σζφωξ, ἀντωνυμία : τῷ δυτέρου προσώτου οὐδ“ τιο τι κῆς πτῶ 

στολὴ δὰ μονησ. οὐκ ὕξεσὲ σοῦσπο ἐρθῆ καὶ αὐήχιαυΤικὶν: δὺο “τι ̓  

ὟΣ “πτώσὶς οὐδῴποτι ἀγοιδεφιωσί ψὸν ἑχυτύ Τύνο[δ᾽ δο( νῶϊ 



΄ 

σρῳτ: πού δ ἐξύγιλα ἐγκλιτηκ Ὁ αὐ δωσε, ἣν νὸν" το 

»72' τὸρ ἴδ θεῶν φθι δ ξυνί γκ μαῖα δ᾿ Τὺ ὃντ' ̓ Ῥόολώπέ 

λφψεν" Εὐϑένει. και, μοῦ “αὐ τιατοχ “Πώσεων. δὴ δ πρῶτ᾽ πρὸ 

σωπὴ ων Μθείας μὴ οὐ το σς “πτωσετῶσ σὰν. το ̓  νο τὸ β΄ 

πρόσωτ ὁφὐ, δέον σφω:ηὸλ αἰτιατικ ἥωώσέγθμον, »οἱονστρεῖε. 

ΣΦῶϊν βαρύνει) μϑ δρυ τ ρον “ἢ πρόσωπον, ξύν δὲ Στὰ 

«ξ οὐ ὑώσω ϑῳ στ ωἷν. ὅϑεν κρὼ ἐγκλέτρκον ὅξην αἷς πα ρ᾽ ὁμήρῷῳ 

καῤσφρορι δυν ἄγᾳμ: β 

Σρέϑε ἐκ Τὸ ἴλω γένετο οἕϑῶ, ως Φ λέλῳ Φλεγέθω ὁ ἘΠΊ Ὁ" 

ἔλαθον φἔϑι ηδ σμσσιρχόμϑρον μισὰ ̓Ἰδσιροςτοικ κου οὐ ϑύ καὐκλί 

γε τοῦ! ἄχρι τῷ ΚΑΝΣΣ μὰ πο σοι ζπωλισίν. 

Σχιοί Δ πρόδσᾷς ἐμά προς τα τῇ κὸν κῊΝ ἀδιτ ὐνυν “εἰς Μὲ ηὁ θέ 

μοι ἴθι ὟΝ Πνετοοι ἐΐ. τὸ λθ: ἣ ἕξ λό σῶ, ὃ ̓ δρύχερος ἀδρισυε 

ἐχν ἡ μα τθλ! σεῖς φντυς:. πρὸ ηὃ προςτωκ τη κὸν φᾷς. ὁμοῖος δ 

στυϑεσ, ὠασέρ καὶ ασὺσ' οἱ πὸ “τῷ ασῶ. "πρὸ τὸ φρες τῷ ̓ ν φρώ 

οὑτωσ' κρὰ τούτο ἀπὸ ἰῶὰ λυ δ Δ λίσω: Ὁ δυύτερος εἰσ ριφσὺς 

ἐλον (οὦ κου τέδον "ἱ μιερλῃ γῶν, ὥασις οἱ "Ἴτὸ δὰ Φειγῶν δ 

λῦν ὃ προστοικ Τικὸν Φαπ. “κοῦ οἰ“ῦ ) ᾧι “στῶν πἰς “σίοτ: οὕτωρ 

εὐτὸ τ; χὺν κα ἡ και τούρᾳ δπλεονάημῳ τοῦ σ᾽ Χι ὅν κατοία φ 

ηὃ ̓  ασὲς εἰ πὸ τὸ σϑώ ἢ σημαΐνᾳ ηὸ λέ)ῳ, ω μέγλωμ,ασήσω, ὃ 

οἰοριςὸς δϑύτερθη ζασονἡ μετοχη, ασὼν  ἐνιασων. “(ὅν ηὦ πρὸς 

σοί τεκον ασὲ. "καὶ ̓ϑλεονοιημῷ υ σ᾽ ,ατίφ' οὕτως Ζεμόβιος 

“πλεονκαημῷ τον σ᾽ δια τὰν μονοσυλλαβι ἐξ ν- 

Σ χύσις ἰνθέζεαϑο οὐ μ΄! τῆνον, πιὰ φοὶ ηὸ φῷ γὸ κρατώ, οι, 

ΓΙ 2θ μα 
Σ χοίην αἰἡικώς, οἴμοι ως να! περί παῖ μι “σέρι ποιοίη, μοἦ 

τοῖς ὁ μοίοι σ΄. 

Σῳθ’ Αἴγε ἢ δῷ μθ᾽ σι τώ ἣ γραφέαθῳ, αὖσ' μίνως 

μίνῳ Θ᾽ ἥρως ἀῤῷον: οὕτω μρὼ σὼς σῷ Θ᾽, ὁδιὲ ἐρωδεᾶνγος αὐ 

λιγ4 οὐὺ τῷ λίζ ΚΙ ἡ σῶς ἐκιτον σῶος γέγονεν ὑπινϑέσοι 



τς 

χῦ δι μικροῦ σῶος πρὸς ὅν ὅδην εἰπεῖν ὁ, νἡ οὐσπὸ πύπονϑὺ ἃ 

Ἴων τό αλορπε γένον!) ἐκ ̓ ν φὶ πο τρὸς Ω μητροσ γυυτἰοησ' 
πύποιθύες τῶ αγον τοῦ ποβως προ δι Κορ ὅν Αἱ "ως ΩΝ 

κκ}σ' ἱξῶν "πρρβωοσ' "ὦ μιηπρώος: λείε δὲ πο λιν ὁ τέχνες ὁ- 
7: ἐδενὰ θεῶν μονοσψλλοιβ “ἀξ ἐρσενικνεὶ μι) οὔτ, πρὸς ὃν 3 

εἰπῇ ὁτισυ ᾿ἐδτοῆς σε ίσ' ἡ μά: ὧν τῇ πστοὶ τὸ 7 ζωὶ μονοσυλλοίμ ῳ 
βίβλῳ . ὁσι εἰσὶ Σῶ ὸζῶς: ῶ ἱκὡσ᾽ διὸ ὩΣ εἰσὶ ὀνόματα Η 

Ρώων. εὔ: ἡ σθωρισόωτα͵ δαὶ τό διμικρέ σῇ ̓ Θυμες ρλομίγω, 

Μαὸν σον μρκενα, ἢ ἀπο ίϑα. ἐκ δὲ τῶ συθσ' ΤΩ δ) “τῶ ὃ 

ΜΙ ἔκ οοῦ γήνετοοι σῷ σ' καὶ ἐσεινθέσει 72 ὃ μικρου σῶοσ': 

Σ ῷ μονοσύλλάβομ. οἱ σῶοι- ὧν δα ϑουκυσέδῳ υἐ δὲ σωυηθεια γα 

Φή σώοι γᾷ δὲ ὥξος δ μικρὸ ὑχήν ηδ ἢ προσιίχραίαμϑμον, 

ὐπὸ 7 τον σώοι, οἱ σῷ. ο͵σ οι 'ζωοι μ ᾿ ζῷ. 

Σὥεσίζον ἔσωζον ὅ ὅρμον, οἰκὸς "οὔ σώω σῶον, ̓ ἐκ τούσωζω: 'σῶω 
δὲ ὁρμώ ) δὲ σῷ εὐϑυγ, “ρου φων παξύμηρῳ εἶν τὶ σοῦ ὀρμαμ 

κοὺ «τόοντοζ. 

Σώχω φϑὰ ηὃ σώ σω χω ὡς μι ἡμάχω πὸ ρὰ "οὐ "πὸ δὲ κρὶ τὸ 

ψώχω σαΐχω δὲ γ τρία. 

ΑΡΧΗΤΟΥ Τ΄ ΣΤΟΙΧΕΪΟΥ. 

Αἴγε ἄρθρα δὐϑείας “σλυηθυ) τὸ κῶν δὼ ρικῶς λέ: 

. γλυσί διότι χες σύμφωνα τές ἐχᾷ αὶ θέ, α 

διώκων ἐ ἐ χειμρὰ Η ; δ θένα δ πληθὺν σέκ ὧν λάχυτε 

Λαΐχοτίσ. ὁμοιῷς σὺ ἐπ) ἀρθρ. τω ) ξύλω το ὲ ξώ 

λα ὅτω Ὁ τα μῆ σοι τοῦ μι σις χρὴ τοὶ τοῦ! οὐ ὃ γῇ συ δεοημ' “πὸ 

ρα Ὅληρο ματι κὸν: ηὃ δὲ “τοίκαν ἀφρθῤ ξεν ἱἡρταῖ τίκον, εἶν“ 

τὶ σοῦ ὑσσο τοι Ὑλικοῦ. Δ ὅν καὶ αὶ δύθεια, ὃ κοὰ ηὸ πληθυντικὸν Ἢ 

ὠφήλιν εἰναν «ἀλλ᾽ ἐπειδῶὶ οἱ ̓ δὼ ρι ἐσ τὴν να Κογίαιν φὼ 

λοί ἥουσὰν “τῆς εὐϑέουσ Ὰ διχϊεῶν “πλιονκσμῷ πὸν τ ἰιαὲ 



"πὸ σι οὐὐ ηἃ δι ὁμοίως "οὖ ηὃ μοι τώμοι- 

οἴ λιαες ο οἡ8 Αἰοσ' να ηδ τοίχῳ ὺ τολοπτορῶ δὰ κακοπεαθω, 

69ἐν ἐσῥοδύσφησί ἐπρίφυτος οὐ τόῤλλων μέγριν νμπγοτια τ, σοῦ 

μὴ κακοπσαθών “τέλλω οὐ "ὴ συγκοπτῃ τλῶ ὦ ταλῶ, ἔνθεν ηὃ 

χορ λοίσίες ἀμτΙ 15 ὑπσορδύίς, Δ τολασέφρων ὅ- καρτερικοσ (ἃ 

γδϑυνα οσ΄ πρὸ ἑπομενωτέκος “παρε ηὃ τλᾷν," “ὧτχ ροί κα τοῦ διαὶ 

χουλοί σω πολασές ρω ὯΝ 

ἸἨαλαιῶο με τοὶ 75) τ χάνει ἦν ἣν» φασὶ το λοίοι οὐδὲ καγεσεῖ- 

γάσειεκ » Φὰ ὁ εἰς οὗ ἀθεΐας οἶκος κεκιλέτος: 

Τακλαώρτα λκὼ (Δ πλεονασμιῷ “Τῷ ὃ το καῶο,οὺς μίνοοσ μί- 

μω μεγῶο αναρόγεω οἰνοβρογεώο. 

Τ αλόω, πὸ ,λως πέλω οἷ “λιομισμῷ τοῦ ὃ χορ Λόορ, αἷς 

πέλωσ γοἰλωγκλόῳ. 

Τάμϑρ φ' β Ὗ τέμνε αἱ ἼΡΤοὶ καϊκὸν: δι ἢ μύτοχῃ τομῶν "ἡ πρὸ 

τῷ μῶν οὐ τὶ τὸ ἤὄγοι αηρκοαεὶ ἢ ηὦ σικλης δὶ προφηςπροκας 

τι ρ"ρισοίμϑμος,ὺ κα ἐὴ μια τὐμνωμὸ δὲ τοέμινω δῶ ρικομ. 

Τάρσημδο ἐτύρφϑημϑρ ἐκορίθαμδρ ὧς τ΄ τρέ πώ ἐπραπτον, 

ἐππυρππον χοῦ ο΄ πῶ. οἱ μμοὺ δὲ ἐσὺ 75) γέφω τφέψω ὁ αἱ οἰδριφῦς 

δύστερθ’ ἐτραζβον,ὁ δ τακθητηίεὺς ἐπραφηᾷ ἐτράφεμϑῳ, κρὸ 
ἑωνιχῶσ' πόση μδ μισὴ ἔχ οὐ αὐ ρεσὴν κοὶε ἰσερια βκομὸν 

"οὖ Ῥοτσην Τῷ δασίωσ εἰσ ἡ! λον» 
Ταρχύσωσι ϑυζ, {ωστ. τοῦ γενομεισμιένα ηοἷς νεκροῖς πρὸς κηδείαν 

ἔχητε λισωσιν ΦΧ, Ἴο περαιλὸς τίσ ἐν οὶ σ νεκροῖς γνούδρες 

ῳ ̓ χα ϑεζἥειϑων οὐ τουσ' ὄρητοῦ ηὐθέμα τορχύώ. 

Ταφῶὼν δζμόρυσε δδος οὐχί λλινν' ἰλιάδοστ' αὐ τί Ἰϑέκ'σλατές, ἢ 
θα μβεθεϊτ," θά μοίσεις ἤξε! ὃ μέγολ! μ" (δ, ἐκ θη σῷ ηὐ ἐπ 

δλή ἢ μα ὁ Ὗ Θ,' ἔϑονποον αὐταςθον ων! ἰς ὥσιμοὺ ἐξ αὐν' 

χοῦ πέφϑοσ ἰκαἱ μοτο χα τροφῶν ἡ δὲ μετοιςβοραῖ, ἐκ. ζχ τα 
Φων. ΤΥ ὁ ὁρῶντεσ τούς ταφφους ἐκισλιῆο μιϑον δεὶ πὸ 

Αέλον δάῴνο δ. οι δὲ εἰπο “τῷ ϑείπτω ϑρίω εἴϑυπορς πο 
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ψαλλοιτὶ ΡΝ σοι χείωμ ὑτρέῴον οὗ ταφαύῦν., 
"Τὰ εἰσ' ϑὲν ἐπερ ο ἡ μοίτοῖ ποι ραν τοῖς παρ Ἀιμοὶ ς φορνήτν- 

τὸ σ μϑὰ ἐπιζερομδμου »ἐφεί Ἄκουτο χά ριν Θὐφωνίασ ηὸν - 

οἷον εὐ ποίνυϑὲν ὁ ἐρδάτοι. . εἰ σὲ συ μφώνον ἐπεφέρυτο, δχα 

σῦν ἐξεφώνουν το, ρον εὐπανέν υϑυκίων ,τερι ἤν δὲ ἡ πρὸ 
ϑεσίς ἐν τῳῦ' ἐποένινϑε: "μυρία δὲ ἡο οί τοῦ φανεϊται. "οὐ ἐν νχσῖσ' 

ἑξῆς, ἐκ τῶ κιὼν ἐξεόραμϑῳ ὃ ἐνομα κιῶν αἰναγκαΐως οὐ ηὸς 

καρυτονηϑ ἐς: 

Ταλαίπτώ ρυσ κ τλιμων. εὐ“σὸ “2 τα λῶ. ἐξ οὗ ηὸ τλῷ χατοῦ 

συγκοπσὶὰν, ὁϑέν Κοῖς γὸ ΤΡ  ου "κο ὁ τλημωνικὸ τλησίσονοά 

ἜΣ ὁ σοί “τοίου 70. 

ΤῬάπηῖι ς λέγον) δούπεδει λα ηἡ ἐν δα πίδω φρορννυαϑς: 

Ταυϑο! δοκεῖ σε ριον εἰνουεἰ (Δ ἐ ποῦ ρ ̓εὐῆικοῦ σἸἔτριπια, οὕτω 
δὲ νἡ νὰ ὠταῦϑε. ὔ,σδὲ σῷ μδρ ντουῦθος ὁ δῶ ρισμὸς οἱ"πρλιοῦς» 

δ πλῆς δὲ “τῶ (ὁ των θοῖ. εριδίλον ἔντῶθε ἔθοσ σδο οἰΕὺ σίν ὡς 

ὡς ὧν “ΤΟΊ σ' “Τοῦ “πεν δείρου φαίνετο στουτοίοσειν ἤξὴν 57ε "την ει 

πρ᾿ϑεσίν μετοὶ αὐ χεειτρκῆς ἔπε (ὃ ηὐ δον λεϊψνένδοι, εἷσ καὶ 

πρὶ ῥὰὶ θεδκρίτῳ κοὐ τουεν διὸ πέδον πεδο; ἐπίρ : Ἡλίου τε κῶν ὴν 

τὶ γ εἰς γην οὗ γεῖσις “πο ρ ̓αὐοώ λῳ. "οὐτων ἐν οὕτως ἐλόντων 

ἐΐη ἂν δῶ ρικὰ συυύ τουξισ νηὸ «ὐτουυστῦν ἤγουμ εἰς Τοῦτον, σῦν 
"απσον,ἃ οὐ ϑισ' ὩΡΟΊΓΗ , δὼ ρικῇ Τ' ληγουΐσλε δ ἐνγουυγο; νὰ ὁ 100 

ἰῷ ἢ συυνηθ4 75) “μιλου εἰσ δασὺ ὀνΊοθοϊ ὁ ὁ μοί 4. ἐσιωταάξᾳ νι 

ἐν προϑέσεωσ,ρν οὐν“ Τί μετα χωράσει γγύοιτ' ἐὰν δι ηὸ «( Ἰκῶ 9. 

ἐξ! ἐ σώ; Ὁ ηὐ ὀνγύϑεν Ὁ] νὴ ἔγϑοοίνϑεν. σϑμήστονι δὲ ττατοῖς 

“πῶλεοι σ' ὡς ὧ μϑρ δ ὧν 1ρυϑοὶ τὴν ἐν "ὅπῷ σημασίαν δαλοῖ "ηὃ 

δὲ ἐνλοαυϑα, κοῦ τὴνέν» πῷ Ἀρῖὰ τὴν εἰς ὙΠ σοφὸν κῆσ ἐν ἠλε-' 

κᾳ ὧν Τοῦϑοι πέμψαν, ἔνϑα μήπποθ ̓ ἡλί φέγγος χα. “Τὰ 
᾿δάμφω ἔχειυτοιοῦον δ( αὶ νὴ ηὐ ἐνϑύδε" ηὁ μδῷ κα λέ 
Αεύϑιθῥωμ, Ν 

Τα Φὼν ἰωνιχκὴν ἔχειῖε ρϑρεί αν Ῥιουὺ ΤΗΝ ϑώπτο θύω οὗ ὁ δῶ 



ἐρϑ ἀδοιςοι ἐδ ντον οὗ εὐ λλαγῃ ἜΧΩ διΐο ἀφωνων εἰς τοὶ », 

οὐν Τί σοι χοι, ἐτωζβον ὑπό τεκοινῆς προς ἢσιδιὶ ὑσὶ ἐκπλήβεωσ 

σὲ μετοξο ρικὼδ, ο9εν "οὸ πόζος οὐ μμᾶμοι μένον, ἀλλὰ δι ἐκ 

πρληξις, μοὸ κα ᾿ μεπολῃ πεφων- ὥασερϑ' ὃ ηὃ ἔϑαππομ,ἐφοῦ ηὃ ὑὸν 

ϑησέναι ἀζων ον ἐναλλοεγὴν ἐμὰν εἰν τοῦ οὖν τίσοι χοῦν τοῦ, ὅ 

΄Τω καϑο ὃ ὑτίρωϑη δὴ, έτο, δᾺ οὐκ ωρι 'σκουπ δὰ »»ἷς [ωδί- 

ηὐ τὰν ὃν τά ϑεν ἐνθὶν τὸν φασὶ (Δηὸ χιτῶνα" κιϑῶνα, (Δ ηὸρ βοί- 

Ῥαλον βάθρακον, οὕτω Ὁ χυϑακύθρα ᾿ύλετοι , 

ΤΊ θν οἷν οὐ τέθνη μι πὸ παϑη τόκον τεθγα μϑρ. "πρὸ ηὺ ἐπα ρίμφα- ! 

τλνν τυϑν ἀμοι ὺ τέθνημιὸ τα ροετούτηκος ἐτέθνην «ἡ με χη χε. 

θνας τεθνεἶνηοσ'- ̓ ὰ ηὃ ἀπαρίμφατομ τεθν αν οί-ς 

Τέτνωσι, "ρα σὴν ἔποαϑεν ὁ ποὶτν κοὺ κυ κεξα τσὶ βεβεῖσί, Ω ὁ ἑσοία᾽ 

σὲν ἐσρξσί δ᾽ σοζοκ λησ'" σιν ὥοὶν ἐν δρές αἷς ξυγεκ ἐ ἰγς ηὸ συβο, 

τέθνη ἘῚ ηὃ πλυθυν τ κὸν τύθμουμδῳ τέθνοτε, τιθρασίν' "οὖσ ἱφοξ 

σίν." ὅτων: πεθνήνεοι σέ, (Ὁ αἰγρρολῃγν κα νὴ συςολῃ 10 πες ζδισυτ-' 

ἐΈΝΗ Φῃ “ διψο δι ὦ σιθνῶ σί. χὰ ὃ τεθνοέην Ἔνὲς ἐκ ΤΩ τεθνοιίη 

Μι λέυσὶ ηὁ ὃ τέθγηνκα δι σέσπτωνοι Τῇ  μδρ Φωνῇ ἐνεργατικά 

εἰσὶ. τῷ δὲ δυμβαινομδ στα ληπλνκρώς 

Τετραδρ ἐ ἐκ Ἰεθνῶ ἐνερ, δῤαιδγτολοι σίαιαμι τεθνῶ ἐξ 1 θγημι 

συζυγί βὉ εἰ Εἶτ ΠΣ μαἐ“7Ὁ ΧΆ Σ πεθνοὶσ 7εὃν οἱνστοτον νοὶ ηδ᾿ ἀκ τικὸν 

τεθναίην τεθνουήμσιηὸ προσταν Τι ας 712 ἐνες τώ οι τίθναϑήτεθνοι 

τῶ: ὅτιδὲ ἐνέετως 5321 γὐ τεϑυαϑή διείτεν ὑτο ἐκ. τῷ ἔνα αρατ 

Ἂ τὸ ἃ: εἰ ΡΥ: ἰώ δώτε ροσ οἰύφισοι ὠφῴλεν εἶν ον μάκρον: 

ρζΕι ῬΩΣ ο εἰσ’ 92 Λήγφν προς τοῦκ την ἀόριφοτ,μοεκ ρᾷ ΩΝ 

λιγετο. "1ὸ Τέθνημι ὁ πράτα τὶ κοςετέθνην, ἐθέτγαρϑῳ ἐἸέθν κ 
τιἰτίθν ασοι 

Τιϑολωμδύος υὸ ἐπὶ χερασ οὶ, ἐπὶ λύσσης ως Φιριυκρατησ 

μυρμηκἀνθρώταοι σ᾽ γε λῶν τοῦ νὰ δ χα ροντοῦ, Ὕ τεθυλωμϑῥωνἐ . 8 

“ῃσὲ ἀνίας, μἰνέθο λοῦυ δὰ κα ρδέκε: 

Ἴι ΚΗ οἰ οἱ μου ἐκ Ἰέκτων τεκτράνω οὗ ὁ ἶἑ τεκταγω, ὃ 



Ιόο 

ζ΄ ἐτέκτηνα, μεσοσ' ἔτικτηνοίμαν"ἐτεκτηνοι ουμρὼ ἰών! -- 
κῶσ' τεκτήναι το: 

Τελείετο δμηρο δγος: δ χελείςηο βελὴ ἐκ 1) ἩΓΡΗΣ γηνεῦ τὰ - 

᾿4Θ’ ἤν πλϑόω ἑμμα βαρυγον ἐξν δ σέλεῖ ομο ἐτελειὸ ΜΗ «- 

τελθε τ νῶν τ α)ῳ γϑε δ οἱ τὸ “ἕω (Δ οἰ πὸ ἰνεσώτων νὴ οἐππὸ 

μελλὸν τῶν’ δέον γι Ἱεῶ ν δ κείοο- “πολῶ τπελείω,ϑώ ϑείω. σώ σείω, 

αὐά χοὶ ἐκ “Τῷ ἱνειτώτ ̓γενορδ "δε ὲ ἰχϑ οὺ χὰ μόν" τοὶ ὃ δ οἐσπὸ 

μελονὴς ἐνεσῶτα μόνον,59::Ψ δῇς μείω σοιεηὶ ὀγψον εκ τῦ Τὀψείω. 

χοῦ δὲ εἰσ' ὦ Λήγϑντα καϑαφὺν τῇ Εἰ δφθόγγῳ πὸ ρ ἀλητό 

μδιμα βαρύνεται: εἰ δέῃ: τέθιασεῖ “τοῦ 9) οὐτὼ ὀνό μια τ γίνε 

ταῦ ηὸ Ὁ “4 "νὼ τολφώ μι οὐχρφώ μοὶ οἱ ρφῶ "πὶ οοὲ ηἡ μα! Ὁ’ 

οὖ τέλφθ᾽ νὴ αἰχφένον δὰ αριτ' 
Τέμωμ, τίμνω ΤΣ σιμοῦ, Ἂ Ἵ τεμώ. λιγᾳ ὰ ο κανὼν ἡ σὲ πί- 

ο ἈΑΊΓ συζυηία ἢ ὅτ βῬυγῖ τοὶ ὁ οὐ μια τοίβολα τηρᾷ ΘΑ ΟΡΑΝ νφὶ “πο 

ρα Λμῖσ σησυτέμνὦ ὃν τιμῷ αἰτρβολῃ τῇ μ΄ μασι ρω ασέρω, 

ψπ γλω ψαλῶ, υ Θ΄ ἐαλίον καὶ μετῦχῃ τίμων ᾿ 

Ττον οἷν" Τὴ ΤΩ σὸν σὩ ρι: κῶν 1ροπτῇ τῷ σὲ εἰς Τ, Δ πλεομα σ' 
μῷ ἜΡ ε, ἽΝ νὴ τεὸν. 

Το ἀντι ; Ἰοὺ τίγος: ἄ τὸς τινὸς, διἰκαολῇ ηοῦ ἡ αὐολικῶς, 

“τὸς: ἐ᾽ μετούγετα, ἡ ̓ λοικὰ εἰσ’ Εὐϑέεεν ἢ ὦ ἡ ἀνῶ τίοσ Τέου"οι Ὃ»Ἥ 

οἐολεὶς βαρυγταί ἐσι ἢ ὅτ οἱϑ ᾿ γοοεκορὺ μετα γϑ μϑιρουεὶς οὐθέν 

αν. πολλώκις οἰ μειξουσίν τσ ηνσε, ἐκ ΦᾺ »οἰουγλοικης κραι- 

σελ τον "ἡ δαλυσάφὶ ἠωμίκῇ τίο ὡς ἐμὲ ἐμέο, Ὕ κράσᾳ δωρι- 

ἈΝ Ἐγηα] τεῦ τὰ: τῷ ἀπέ ργϑηι σύυνηϑέι οὐ Π κοῖς. οἱ ο ὯΣ ὅν οὐ“ 

ν..}. ἧς ἐἐμτὶ Ἂν τι δ τοῦ ὑ δυλυσέν εἰνε τίο τυτολμή) κρὼ 

τοῦτον τίς ἐρα. δον μιων νοὼ τεοῦ χολὴ μϑῴο! 

Τετγῶν χείν ες ἐΐμας τώζω, 0 σῃ μιν 4 νὸ τείνορ ὅν ἵλκω το ξω- 

ὁ ἐδ τ τέτα ρι" ζ΄" β' ἐταγόν. ἤ μιῳὉ χῇ δι κατοὶ αν ει 

πτλασικόμον τε τοῦθ" ΥΩ δὲ Δπέοσω ῥοπὴ αὐ λιίεν τοῦ Χ 

ἐφϑύο ΟΣ". 



Τετο χατοῦὶ κοὺ Τύ τον χατοῦι μον τὸ μδρ ἀἐπτὸ “τῷ τοίσσω τόξων το, 
δὲ οἰτωῦ τοῦ τίνχω σπεύξω τύταίοτοις μοὺ τέ τιν κτοι (Δ ἰακῶς 

τοτούχοι τοῦ Ὕ τοτίου χα το» 

Τετλ δε ηὃ τυτολαντσωρη ῥδιθς, οεὐνισὺ “Τὸ ΤΟ ὸ “πιμωρῶ. γὲ- 

ἼΤΩΣ πέρι ασμϑμον τω (Δ συ μοαῤν4 ηὸ λυπῶν ΕΣ πείσω, 
τοτί νίκα ὁ ΩΝ ,τοτθη μοι τυθη ρῶν 0" 

Τύτλαϑι μα τίρ ἐμὴ, καρτέρησον, ὑπό μένοι, τλω,τλῆμι, τὸ 

νσληθυνίοον τλάμϑῳ. "κρ; ηὃ πρὸ στοῦ Τυκὸν τλαϑεικοκουτοῦ 

εἰμᾶσ᾽ λιισένομον τύτλαϑε: ὡς εἶκε τῶ βεμθκωμδῳβέραρϑρ. 

οὕτωσ ἐκ πῶ τύτλήκο μδῳ τίτλα μϑῳ, ἕως σηϑιν ποῦ το δύ 

νου τρόᾳ "ρῦ συγίκοππ δικενάσε! εἰναι δὲ Φιλόξενοσ ἄξιοι εἰ-- 
γουδ Τὸ μοὶ ϑόμα τύτλημι ἐξοὺ γδοίαθς πο τύτλοιϑι: ἐιοι δὲ 

Τλημι. τλήσω: ἔτλην ὁ Ρ “Ὁ ἢ Μεγ χη τλασ τλοζνστοσιμρὼ μηδ 

προς τοῦ ΤΙκον τλάϑι μος χρλϑ,ωσ απ λέν κοὺ τλῆϑύ ὐσ' ςῇ τ 

τοι η Τί 

Τίτηκα ἡ (δ ππέρακοὶ (δ Θ᾽ Διλαϑΐ σρῶς μέσησι μέσ (Δ 
537) αϑεσίς καὶ αὶ “ποτέ ἐδ ἐνερίδιοιν. 2 τῇ δὲ “ποθ Θ᾽ τόρ σῶσοι δέ, 

Ἴ πρὶ ρίςῇϊ, ἐπειδὰ ὁ 0 τ μέσων πύπος ὑπό μιφοπέροσ Φϑὲ Ὗ 

ν4 τρῶς δγαϑεσεῖσ' εἰς ὃμ καὶ φῇ μηνείαι ὧν μέσων τύπων φθά - 

μ4: "οἷ ἐπ χω ἐνῳ θη κῶν χαρακτήρων μρὼ ἐπὶ Σ ΡΥ παθωτι 
κῶνικαὶ ἐπὶ ἢ ποιθητέκων μϑ, διεὲ ο ἐκ ροσισοί μον δ ΤΉ ρ΄ 

ξεΐμωυρ, πριθατικον ΥΣ τυ τον τοῦτο τοὺ ἐπι δὰ ἐ ἐνφ τί 
ἱκῶν οὖσ᾽ ηὸ κύκοποι νοὼ πέπληλαι ἐλλωρ κν Λέλο,ρε δ πσέφ ρα 

δος ἐἰνεργετρον ἔχουσί οἡἐ μιά σίανυῈ δὲ σύθερκες μοὺς μέφεο λό 
“πὰ ΘηΓὨ οδιν" 

Τεηράφαται τότρα μιμιένοι ἠοῖ τ ποτύταγμδροι εἰσὶ μοὶ σἕον ὅ 

72 χοῦ δ σύγλαβα Φὶ πρώταις μοῦ δευτέρα: συζυγίας ἢ «-: τοὶ, ῖ 

ρυπονων τοῦ Ῥέσχον τοτηὸ ξ εἰς ηὐ ὃ κατοῖ ηὃν ἐνεργα της, τῷ 

ραυκείμϑιον ὧν {1} πρϑητηκῷ ποῦ ροκφ βδιύῳ, ἀναϑέχί) τιν 

πέρα Λ γουσοίμ ΤΩ) ἐνερώγο, οἷον γ70) λέλοψι λίλεγμωι ᾿ 

είφω ἰσυῷα 



τόϊ 

σέφω ζεοφα, ἔσεμικλέπτω κέκλυφα κέκ λεμ. Κ᾽ ρέθη κικέ 

β κλα μοίκα' δᾷ προιϑεῖγαι χυθῖν ἦΡ ἐλόν των υ 6 μετίσύπλον 

, συμφώνου, ἐκένοεν Ῥέτον σι τίω ταῦρος Λήγϑυσοιν ὶ ὃς ὰ εξ; 

κα τοῦ ηὸν ποθηχρκον ΩΝ δέον ν βρὲ φω ζεροφα ἰρρα αρι ΜΔ 

ςῷο τέξοφα τα μριο,ζ ὕχως ὅν δι τρίπω τέξοφα τέρα μι 
ΠΣ τό α πτδο, ὭΣ μμκεϑῳ τέβαφϑε, Ὁ ἰωμικῶσ τεράφα) 
Ῥοηῇ “7 ἡ: λ εἰς δασυ,θνπροφϑέσει εξ "διει προίϑεὶ "7,8 χῶ- 

᾿ς θὲς Κ Τ βρέχυ, βέρρυχα, βέρρεΓάϊ. μοῦ" δ κ ἔσρεψε ὃ Ἵ εἰς αὶ 

 ΤεΡέγή δώγορ ἐ ἐτεταέραικηο. "πορροίῆο τύ ραξϑω τυπέραχα, δ 
β φῦ ὑτοτο ρα χήμ' ὃ Υ̓ΛῊ ὑτοτοροίγᾷν. ηὸ ̓ ν ἐτιταράγᾳ 

ς ἀφο ρίσει χοῦ ε τεταραί, (ὦ συϊιοπτῇ “ τροπτῇ οὐ ἄέσ ἢ {ε 
᾿ Ῥῤφδλατέτρεπε κατε ηγοῤσιξλλοι! λα πὸ ἅ ἢ Ῥυφω, [ κε λο ὃ 9» 

β Τετρηχίϊα εἰτορη!: ἥ ̓ Ῥαχέία Ω ϑορυβώδων ἡ τα χυ μάν ὑπὸ 
ηοῦ ἡ ϑαρύρα ἐκ πραχμύω: δε απὸ ὃ οὐ] τοροζω το ράξῳ τετο 
ρυανου μὴ σύγκο τῇ πρῶ φρο τη τέτρηχα τετρηχὺσ, ΤΈ7ρ0 2.0 Ω 

ηὸ θηλυκον πεβηχίῆα; 
Τοβυχορδμο; ὅ ρῆμα πρωγοτυτον Ἰρῶ ηὲ ἡ ἸΟὙΡΟΤΡΥ ὦ ὁ-πϑ ον; 

σεέοω γἦνε τοῦ ΧΗ] συτιιοσ σῊν. ιδθ κα ππρεΐγωνν Τρύω: νὰ ΦὭΛεΟ 

νώσμῳ ρον χ 7ρύγυ βασύονον. Οὐ 7 7ρυχῷ “πιριασώμϑμομ συ 

ζυγέαρΤρίτανΤρυχ' σωτεϊρύχυ ὅν ΤΕΤρυ χυ μδρος: 

Τι τύκον 67: δου τοί νσαρεσίελίαζον Τῶν, ὁ δύ7:.0. 8. τ-- 

συλ " ( συ Δ ̓μίμ ἐσπτυ λθ ὁ μαϑου"ἐτύλοντο δ ΚΡ] λυαδνολο: 

σίρε ̓Πετύχον. "ἡ Τροπεί ρα χ ἐεν -]Ἰυτύκονηοι σέ τὺ 
κεκάσνη ὑκηοῦ 7 χφω: 

Τετύφωβ! λυ τὲ ϑρτῇ ἐμιβερ ρόν τα δ ξω πῇ π΄ Φρενεῖν γέγονα, ἤρέ 

οἰ τὸ Φλρρονζδ! ἢ συ Τὸ Τρ ἐπὶ τ ̓ πυφώνο κατοιοβρομϑ ὧν σίςῃ 

ἡ]ων ̓ οἱ ἢ ἢ τυζων δῶ, καλεέλθμων πξὺ μοΐχων . εἰ δὰ (δ αὐ 

ἮΝ τοὶ ὀξίσεσιν ἀθρόα ἡ οὐ Τρ ὀῥαυγλύτον,ον 7ετυφϑο, δυμεμηνί. 

τ γοί' δὴ κ᾿ τοῦ τυφωνῖα. πυθύ μιατοῦ ἐμηριξ μανὴοεν ἐμπσεσοντοῖ. 

ν ΤΝ τ δγομ ἀ ρσεγης δ} Ὁ χήνδονὼν ηδ “οἤρώσε! μδυΤϑυϊ σαι. 

30; 



Τολθύσο μαι ἐκηου Ἴέκω 7ίξω Ἴίσιλα, τότεγμοα: 

Τύτυζ ΤΜ ο πὸ κώτα σικϑυεέζω .ὁ ἀπ Ἰάξω τέτου χα τέτεν “- 
ἄιπτυϊώξαι τέτευκ,. “ΘᾺ οὐ Ρβολᾷ οῦ ξ΄ πτίτυκ το" συμοανάσὲ 

διῴο, οὐ κατο σι νοίζω: δκ ηὗ ἐσηπυΐχανω . 

Τέπύκον᾽. ὕω εἶν). ἤπερ μα7αίχο δωλὺν ηὸ καῦσοι σις δυοζω. ΠῚ 

κινηϑέμτ Ο φρ, Θ, γῆνετοῖι ηὃ ἐτυχομ. ̓Αἰωνικῶς ἐπυκον δῤξ 

" συκι ζωνὴ ὁ ὦ 'φω. “τυκίονῷ ελέοι οἱ ̓ κοδοίκικον. μ ) ἐκηούτε 

[1 "," ἰωνεκον »τυτυκό μείω: 5 ὑμσῶν κε τοτύκον», οἱγ-- 

“ 7οὺ ἐ ἐσπλησοίν καὶ τῇ σή θύτισοι 

Τέτλαϑ! ἐκίν τΆϑθι γέον" ΚΟ ΛΈΛΑΝ ασμῷ κρὰ σύσολῃ (δὶ 

πα ραλυγουσῇσ. 

ΤέΡυχά ἐδ κοι τῦνο μα, ηοππτο (ον γὸ το τούφωντο "τεβαίχιω- 

ἢ οὐτὸ “ΤΩ το πιοροΐ χα συγ ΟΊ ΓΗ ὙΧΊ “τῶ εἴ εἰς ἥν 

Τῷ συϑαρ: ὃ τὸ ξυραίνεθι. Δτέρσω ηδ βνρκόνω. δ τὸ χὰ ῥσιγ᾽ “ΘᾺ 

ὁ ΒαρρσΡι ὕντῶν προρσοῦ, καλαϑήσκος δα λαδὰ ὃ ὧν ᾧ ὁ τυρὸς 

τί ρσξῇ) μή) δ πὸ ποδὸς, ζ δετινασ αὶ Ὁ κιλίκων πρὸς ΜΠ 9 

τ τυροριϊασ πορσῦς κἡ τουῤῥος λε γε, ηὃ πυρδος πυῤζῥοτ: 

ΘᾺ χοὸ ὃ μοὶ, δωλοι δ ὁκώμις ὀγῳαπὴ πτερὸν ὅ τῷ θεδέευῖ στ φρο ̓ 

τίῆ, ραρι σδορικοῦσ λελθέν:οὐ ἐνϑέξοι κι τοῦ πα ρβσϊοδῳ. 
Τέτημμδῴθ᾽ ἐπε ρ ἤγϑυ) τὰτι μωρηλδ Θ λέξιν σὲ: ηριν σεῖς ὦ 

“πὸ ἀῤῥηγον ἐψεφωῬό στο τιῶ τισί. "τοιοῦγον δὲ (Δ ηὃ βεβιιμέ-' 

ν(Θ’ κοῖς γὸ Ἀελίνμϑμος ἐμ πὶ "ο 7) ἐσπεϑυ μῶν. τυτίνμϑμος δὲ ἡ- 

“ρο ΧΙ] ἰνχιν τρέφων πρὸς διαφυλὴν γοῦ ΚΙ σῶ μια," 

Τηλεθοίοντ, ἴα ἡ θαύω. ιδιυιώ οἷ ὃ νὰ “ “δὰ ηὸ ϑαλεϑωνὺ "ω μετοεϑί- 

σεὶ ῦ Ἂ εἰς υτορλεϑοίοντες - «πο Ὑροππβ Τοῦ ἃ εἰο ἢ Ἴηλιϑα “- 

ὑγπτές ὃν ΥΡ τῆα ηὁ ΤΗλε: ὡφτονα τῴ ό μίσον: τη λεϑύωσει, 

[Ἴ ὶ δὐϑαλισ τὄνα ηὃ ϑφλέθω, τροπή, ον θ εἰσ τοῦ ἢ δῶ εἰς ἡ τϑν Μά 

χοκϑίσεν 72 Ῥνδ τη εθαάω, ΤῊ λεϑῶ. νη Θη λυὰ, τηλεθάνσοι τας 

λεϑῶ σον. Ἂν οὔσ' “δα ηὸ βοιζσιι, γένε) βούωσει “ΤᾺ Ἰωᾶς προϑή δ΄ 

κοῦ δ. ,οὕγωσ' Ταλιϑόωσε, οἷς αὶ μέρος θαυνῃουσοι,ιρὺ ὕθο Δης: 

Τὴ μι ΧΑ 1) κπ χύρυ λόγου σοι ζει δὲ τίρ) οὐ χου σειν, ἢ. 75: Ὑ ῷ 

! 
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τῇ ἐμ, ΘᾺ ἐκθλίβε οὐ έ  “) τῇ ἄρθρου δι κηρμοῖτονν τὰν ῃ "δὰ ζ. 

εἰς ὅ- ὸ ὅθε χροὶα τοὶ Τιοῖον ἀμῷὰ δέηοι τῇ μὰ κλησίμ: ὅτω: νὴ 
τῶ μῷ ,ὧσ ηὐ δε μϑροι πεαδὰ τῶμῷ κεχαρισμένεθυ μῷ.. ἔτ 

51 τῷ! ἐμῳ, ἐκθλίλψᾳ το τῶ τῷ εἰ ρθρυ: (ἄκρασε, τῷ ὦ (Δ 
ἔξ ἐσ' ὥ-τῷ κῷ χυθλσ' ΤΩΤ' ὅτι τίῳ εἰ ρλουσοιν: 

ΤΙ σὴ μοόνά ηὸ ζντεῖς, οἷον "ρὺ μϑῳ ὁ δὲέ ρν Εἰ Τοῦδ' οὐ δὲ χηῖᾳ, “1 

πα νὺ φῳτῶώ, συζυ τα σ δευτέροις: εἦνς! ΧΆ ἀνα δνπρλοι σί κσμον 

“τουτοΐω τοῦ τῷ «(ὦ καὶ ἔκτοα δέν “Τ2 οἱ εἰς ἥ τη τω. ὁσαιζϑη Τικὸς τ 

νεςῶς “τη τοῖο μια! “ΤῊ Τῷ μοαστη τοῖν "ΤΗΤᾷ" “τητοίε το Η τῶ- 
τοί οὖς πελρώμιοι πειρᾷ πεηροίτρρ 

ΤΉλοχούτω εἰ χὰ μδῳ ὀρϑῶν νοι ΤῊ Λετούτω οὐ τὰ 7.5) τῆλι εδμὰ 

“γα μΝ αἰ τον τή τοῦ προ τὅφ αλησϑρτῇ οϑ » δφθοίῳ Ὁ] λόγω; 

ἤΞ γα σῷ αὐτοῦ ,2έγο ἐκ 72) πηλὺ οὐπελλίϊσει ἐὺ υ δυο οὐ πῶς τι 

σά ̓δοειςτύλυ ἐπροεόμοι ὅτητο 2 [χοῦ ο[λοτύρω ")άγλοτοατω: 

Τ᾿ ἀΡΎΣ 2) λαός ΕΝ ϑέμας πνεϊ 7.) τῷ α οἰὐῤῥμηου ὄνγ: ὧζ 

δι εὐτὸ Υὲ δρῶ χηὐ ο)ρεῖ, ἀντὶ γοῦ “ προίῆς (Δ ατὸ ποῦ ζω γὐἶζη. προ 
“οι Τρεῖς ΔΝ. αὐγὸ ὄνοι σοφοκλεῖ  τῷ πλουτόττε δ καντοὶ 

κον εἰ βέλ4 μέτα, Δ δ, οξν ἢ δι, λιιδὰ ηὃ ζη97 γήνετον: ἐκόὲ "0 

Ῥυ πρὸς τοῦ τι κὅ πο ἡ ΤΉ ΘΗ γέντο! "οὐς “πολουῖς ὡς λέ 

29 σε ΊΤΩω δ ρρέφᾳ,τῇ, 85. νου τῇ 5} λάρεϑέλασοιο. 

Τιθκοσοι ἐκ οι τιθὼ τιθά των μοκενᾷ δὲ νὰ χάρονϑη η|( ΚΕ Κρὶποξ 

ραγοργῆν τιθαόσένω πὸ κατοοηραύνω Ά τῇ χροὶ «πῶ. 
Τίϑετι “τοῦ προρτακτεκα Ἢ εἰσ' ΜΊ δγχῶς κανον ἐδ ετούφοι “δΧ απὸτὲ 

ΤΣῊ ὥασερ κοὼ ὡδ ἢ Ῥ ἀσῶ μοὶ απὸ Φ με χός, οἷον ἐφ, 

ἵσῆε, ἴσῃ ΤΑ "ὸ προς του! Τικὸν, {ςηνοἷσ δὲ οἱ τὸ ηου ἱσοῖς ἱσοίνηρσ' 

ὑ φοιϑ7. οὕτως σιθεῖσ “σεθένσχον “πε 9ῈΤι" 

Τί ϑη μδῇ ὁ μοίως τῷ κιχήρϑῷ.  ἀέμδ ΓΝ κυ ἐκτοέσεί: 

Τίσοι δα πη μωρησοι δι δαοῷᾳ }ηὐ τὶ σεὶν ἡ] τιμωρήσειν: 

ἜΡΟΝ μὲν ΨΥ ηὸ ἐμισοι μευ 4φν δι βοηθέιν. Τέμιο ῥήσει δ᾽ δ 
᾿ ἜΑ ΜΕΙΚΝ χρικυλρζηε ὡς α μιώ 4ν καὶ οὐμιώ αὥϑόντι μῶώρει 

χῷπ 



μὲ “πν ποκ λέ; αλιλλάδ' τιμωρε τοι ὃ ἔκ Θρῖ" ὸ ϑύμια γί, ῶ 

ση μουὸνᾳ ηὃ τιμωρίαν ἐκτιννυύω δι εἰ 7Ρ 6) σὲ Με: 29:ν κρὰ τίσις 

τιμωρία εὐντέκο τὴ σίρ; ἼΣω σημοάνᾳ ὟΝ ὸ τιμῶ ὡς ηὁ χίσειαν 

σχναιοὶ ἐμὰ δε α ρυρ. “Δία δὸς Μκτικον αὐο λιν δίηουηρο 

σώτρυῆ: πσληθι τη « ἐκέίνοι καὶ ηὐ τύλαιμα τύ 4α λέλϑυ σι ω 

σα χως δ τύψωαισ, τύψηασ, ηὉ ὁ τύψαι, ντὐψφονοὼ Ἐἢ ΠῚ πρώ 

7ῷ προσ τῶ, χορῶν" οἱ οι αὐο λές: »ἱ δ’ ὃ λοι 761 σ΄ προσώφρις," ἡ ..4.)}} 

μὴ Ῥ αϑηνῶν σέρνάθφεε ον δγοίλεκηος, ὡσου χως τ ηὃ ΧΊΩΝ 

Ἶ “σληθιω Τα τί σέλα. ὁ κανὼν, το εἰς Μὲ δυκτεκεὶ ὄντος ἔνῥγη 

“τικὰ οἱ αδολᾶσ' δγοὶ ὅ εἴα προφορυσί: "γί σοί μι τί σεῖο: αἱγρορί- 

ἦα μιετρορέ ῥέα οἐἰκύσοεμι οἰ κΐσεια' τοὶ πῆυτ δὐκατίκας 

δ χὴν δηλ σιν πραϊματ ὀφείλοντος πληρωθὴν΄ δ λίΓ χροῖτ- 

δας, ὕχή να εἰ εἰς τὴ ν ἐλθμ 2 γράψον, Δὲ ὀλέγων “πέσε δὅ χοῦ 

ἕνα εἰς τίν θρ 729 ἭΙ ὅσοι, ὅϑεν ὅδε λέγ' πρός Τήνα φησεῖ΄. 

ἐπειδ Δἱρίσκ λό μδῷ ἴνγα εἰς “πίοασ ἔλϑμ (δὶ ζῳῆς, Ἴχης 

Ξ,ν' ἵνα εἰ γρϑανμλοι )ὸν 4οι σχκ) καστυλο βδιυ Ὁ’ αὐτῷ: 

Τιτοάνε, χέτνο ἐλκέΐ. δα δὲ ηὃ πρωτώ τὸ ἐκτείνω, τρίνω εὐ ύψ 

ραρω δ ἃ ἡναιδγυπλεισίασμῷ γι ταίνω ἢ οἰπὸϑ ταννω Ῥοπῇ ὃ ὅ 
δεν Τοιρὸ ν᾽ σε ϑέσει κρὸ σευ οἱ ρίσεν τὸ ἃ καὶ Τ Ϊ εἰς πίω αἱ δή- 

φϑηγγον,τοένω πρὼ ΤΙ τον. 
Τίξωσκω Ῥώω Ῥώσω Ῥώσκω"ουὐ᾽ αν αδεσλωσίααμι τι Ῥω σι - 

Τιτὺ σι ὀ μδροικοιτοισυκαζόμϑροι λέγοντ᾽, ἐκ σή μιαλνᾳ γὸ βλέ 

“Ὦ γέν(} οὐπὸ τῶ ϑέω ἀν ἢ εὐ ΧΕ] ΤΊ συδκο τ ϑώ δι πρυππτὴ τῶ" 

Δ ΚΡ] ὄναγυΐ, τύω. ὁ ΣΕ τύσωςπρλεονασμῷ τῷ χ »τύσικ νι 

μετοίγ} εἰ Εἰ ἐνεςῶτα (ΘΔ ἐνῷ Ὰ ἀνοδὺ πρλασίοισμ' “σεστὸ σζζ ὦ- 

εἰσὲ σι μοὴνᾳ ηὐ κάτ σκυάζω γένιθ τὸ 1: 7άχυ. δ ΓΟ ΤΣ ἐ 

Δὸν ὅβουυ “ΤΩ τυτύσκω Ῥοπῇ 72 ὑπ εἰς κα ὑπλεονκημῷ τοῦ 

σ᾽ μοὶ οὐνοδὺ πρλιισὶ ασμῷ μοὦ τιτύσκω κοῦ τιπύσιουτο: 

τῇ σελοιν δυκτροον μϑρ θην αλολικον ἀπεσε ὃ Ὕ εἰσ χεῖσιν κοιν, 

ΚΌΜΕ ζῶ δὲ ,᾽ ἡ οὐνγὸ (ἃ πα μοι φ ματοἀκηρώτ ΟΝ . ἕψβε- 



Ι ΓΕ 

ΡΩΝ Λαεῦν τῶν εἰς δὲ ἐππὲν Τεθείσην ὧϑδ δεφϑόπ 5 εἰ 3 πρὸ τῇὰχἃ 

ΤῊΣ ΡΆ, σης ἀποβλυθεύο" οἷ ὃν ἐλόξελέξφα ἔπυψα τύψαι ἔγρος 

ἐὺς γράψφα:οὗ τω γῦυυ Δε ς 7: σοι “Π σέναν αὐ χΤ δὲ πὸ ῬΙοὐῷ τοῦ 

ῥήμια τοῦ ΓΑΙ ποιλαρύς, (λά γο μον 75) προΐγμοιγε ἀγυσίν' ΡΡᾺ 

Ἴ:» μόνον δαφῶνσι 5 κοινῶν ὑπ ΤΉ, δίον ηὃ μ . πύου, ὑλί᾿ 

ξαιτ," γράμ, Θ, ἐλᾷ τὸν ἐ πρθιημανυὶ καωρον 72 κτούίου 

τρέγμιώοος δὲ ὁδιαπων τύ ξείσι, Η λέ ἔξφας, λρύζφας, ἀ ΡῊ τοί 

λον ἀν αϑῆν 1) χί.. δοφασι, ὁδῶι λέγ ἡμᾶς ροφτμα τὸ 

σελάς δ Τροῶς νθτι "οἰ σηγον νος μὴ δυκοῦμδῳ σιῶν τοί χὰ αὐ 

ηὃν ἐθῶν εἰς τέλος 7 κολῶ ζῆν ἔχ δὲ ηὸ τί σαίαν Ῥναλῆν ἰν 
γοιοέν,ὼς πρὸς: το ὁ δια Τῷ Τί σῇ μοανορϑρας ὑγουπ πὸ Ἴτω 

ηὸ πεμώ, δι πρὸς τί ὁυτορηρδϑοδῶ μι: "ἡ πρὸς ηὸ χίω τὸ τῇ 

μωρίαν δΎ οἱδο μι ἥνά λέῃιο γέρων, το μεήσειοιν ἊΣ “δανεεοι τοὶ ἐ ἐμὰ 

δοώκρυα κακωϑέντες υἱγὴ σον ἢ οἱντρυγρδοῖεν τοὶ ἐμιεὶ δούκρυαῖς 

(Δ ἀντι κλοαώσειαν ἢ 1 Χ νν γὺν πχϑή τὰκ τι μιορθέεων δοῖεν ἐηϑι 
Τμωραθέιεν ἢ ἐς συΐς βέλεσιν δϑος τοὶ ἐμαὶ δα ἤερυοι, Θάντις 

ἼΤΩΤΙ κῶσ'δὲ εἰ τεῖν ἀντὶ Υ" ἐμῶν σεκρύων: 

Τιτοῦν, ἄχχισον ϑέμο τῷ » καιϑού στῇ δὲ γαησῦν, ὅσὲ ηὐ τῶ λοί μὰ 
βώνο: θῇ Ων κύκλων ἼΗ “γῆς οἶνον ἐκδ πῶ προτέρη τῶ σὰ 

ρρίγώυτοε ῳ ἀκ τίνω: (βου ηὐ τείνω, οὖσ κτένω κτείνω ἃ ὕξικὼ 

ὁ πίνων ἐκ τένω. ὑπερ) τοίνω δγα δυφϑέπν,ὡς ἐὦ ῥκένω. Ἂ 

καυτοῦν αν ηρλουσίασμον “τονω, σεν Φυλλ δο μον ττάν . 

Τιτυ σε μδῳοι πρωγόπτυτρν, ὁβοῦ ηὸ τοτύκονηο τῇ δεοώτοι ὦ ὡαυρ 

᾿ ἀλύσκω {τῷ ἰλύω ηὸ ἀλυσι ἰζω:ῦ δῖα πύκω τύσκ ἐδλε 

ονοκσμιῷ “ 7) σ΄ Ἂ καιτοναδε ρλωσίν, γί τύ σίκω" ἰφ δ΄ γ»τύσιιο 

3": Ἰὴ τίτυσιεόμϑροι, ὝΣ συύ λον τίς. τεχνόμδροι: 

Τιϑήρμϑμον εὐ σ᾽ “Ζῶ μέηρου ὑπτοόξαντοσ, ἐφύλαξε ηὃ ἢ; ΤΩ) 71 - 

95 μι ἔψερῶγος, δ ἐκέβωψεν οὐῦ ηὸ τῷ Λὄγφ, ΡΝ εἰς ΑἹ. 

Τί πε αν τὸ τὸ σίηρτε πὸ δυο ΜΙ λο μια; κῶσ εἰς δύο εὐντί -- 

50] χο! σκ σύας ἔπρέαεν ὃν γῳῖ τέφθὃ τίσπτι: 
Χ Φ ΠῚ 
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Τισύμιεϑα, 0, ἱμδρ ποίλοαίοί, Φασὶ εἰσηραξο μέϑο; ἥσὶ "ὦ σύυή 

θως εἰπεῖν κοὐ προ τί σομδρ: ; 

Τλαΐ Δ᾽ ρεϑη σε σὐμοι λοὺ νὴ χυτλοόη ἐψ εὐναιδετσλα σίοισμεῳ' 9έ 

λα. ἡ οὐ 7 οὐ τλόμι ἥττω ̓  Δ ἐκῖζ γνώ θνήηιμι ζρ. θγεὶς ϑνάν 

"οἵ, Ὕ Κη ἡῤει δυτολασί σε τεθναδίιυ ζλλως! ὃ κλίσιν ὁμοίαν 

ἀνουδγ ολασίρισον ἐλουσί ηὸ κλύθι κατοῦ Τρ) δι Ωὃ δύϑε. ἐπ ὃ ̓  

δ ληϑ:, ἐκῖτ ἢ μόϑοι εἰξῥνηουθέ μου «ηὗ δέκ δύ τυ92 δέ μοι κλε 

0σ' ἐϑελον εὐχχήσουἐγεσώτ' “προικ 7; δύ οο μι δυδουὺσ δὺδόνοσος 

δῇ δο97: ἐχφ ὃ ἡῥαγκαίαν εἰνεκτασὶν Ἕ ̓ ἄραληουσ καϑο διηὸ 

πιμτσλαν πρμππλάντ' τλμπτλ αι! "Ὁ ) Ῥοιπύ πίμιαληϑι. ὅτω 

κε ἴλαϑ1,ἰλυϑ7ιγὸ ) τέθναϑε κ᾿ τίν "πεθνάτω πγϑνωνκῖν τεὸν 

αν Τεθνοίντοσ ἐξ μῴνε ἼΜ , βράχβίᾳ παραληξ4. ἐπε" δὰ οὐκ ἴ 

φὰἀνοὐνεἐγκίω χένοἱ μεσρικέω. 

Τα ρὅς, θη λυκώσ' Ἰων δ φασι: ἤδα “ δι ὐδικοί "ὡασέρ ΠΟΥ 

δτεμὸ τοῦτ ὑπσονς' (ΑΔ πὶ ἡ μεν ς, δι πὸς κι (ο- 

Τοι πδεσιρὶ ἰωνης πῇ μϑῳ προφορᾷ (οι κῶν μα τουπσλασμῷ: τῷ 
Κκοὐτοῦ 9 λα ἢν περιασωμδμ ῳ »νῳσλέον οι σμοὸν δοιλὺρ Φλ “ελδυ 

τοίεες συλλαρδρ" 
Τὸ κύρμιαι ἢ ταν γον 581 τῷ διύπυρε: δὔρη μοι ἢ οἱ πρλῶς ἕπτ χία κα 
οὐ μοιόσητος “τῶ "ΠῚ συγκυρία' 

Τοῆ ἢ εἰσ μετανστ ἥϊᾳ4 ὦ λοϊῳκκαϑεὶ διἐντρῖ ς ῥῷ ῥήσω ἐῤῥνμῶω 

ἐθῤμηκ δια » ὃ ηἷ ῥῳῷ βύσω, καλοιχᾷ, ηὸ ἐξῥη (ἷ. “(ἃ ηὃ ὀβοιδγὲ ὦ [-} 

φυμὺ ἭΝ ο ; ηὃ ῥίω σέμω, Μ ἐχφυὴ ἢ) ηὃ ἐῤῥεθίω τὸ διουυηὸ γον τίον, Θ᾽. 

δὴ »ν δῷ λὅσῳ ἐρδκά ἔλθμο ἐρκθίω. : 

“1 ἀἰδιμκόγος Τρ" χρη σές; ἰσέον ὁ γῇ »λὴ γϑυσὶς ὧδε τινβδ 

εἰδακὼσ' εἐδῳκοσ, (Δὲ 077) χΡ] ̓  ηο!έηον ΩΝ ἐμεσώγος ἤλϑυ! : 

ἀσιὺ ἐδάσωνοι 17 κεῖθεν παθοτικ τ" οἰφῥην εένί ὀνομά 
ἀδῴ μων οἰ δά μον ὅθεν ηὃ ἐδαμοῦ. "δ, 57) αἰδιεῖν λέπ αὐ οὔμως κ ἐἱ 

ρέ σιν ὡς ἀτὸ7ε δυ τέ ον διφ λλομτ' Σ ἐνεςὼν θεμαχρίν ηὐ ἡ -- 
οο μ2ο] ϑφροόνω δοσίθο μη οὐ 7 δ εἰμὴ κὰ 0 αὐδόν Μι λῇ' Τρία οαὐο ΜΙ 



1ό4 

ἔα Υ χησὶς τῳ ἰ λεοίσ. 672 9 ἰδ ἀδάσω. δ αὐγόχιν μαι οὁ ἡδεϑδθι 

δωλοι γρτέδαλον εἰτὸ ὀχήσώγὶ παύνακηο ἰὼ Ερἀκλείδον ἘΠ 

φέρᾳε εἰτονὴε ,ἄδωκε βυλ᾽ ἦγον! βρέσίκε κὸ β λίιυμαοι ἐὐι ὧν 

ἼΣ »ιέν  Ω μιεηο χα οἰ διρκὼς ὁ ἐδυμ θεὶς, οἰ παξνεινη ῳ ὁ ΠΤ 

ορκῳ εἰδὲ ἐκ 76 7οι ὅδε ἀδωκα (ΤῈ ἀδυκὼς ἐνῶ ἀπηρίς αὶ αἷο 

ληξο θα, ἀντὶ δ ἡδὺν ζαξωκοινότερ δυὸ ἐωσδύτ' αὐ ἐφπε 

Τύ φεείνω ὄξου, ὑδιώα) εἰ εἶγον (Δ ηὑ φαάν ὭΡΩΡ τυτὸν 521, τὸ φάω, 

ὅ. ἐφ ρ(ἢ ὩΣ ὀχρήσει. ἐκέθεν δὲ "πδλωνασμῷ "αὖ Φαιύω αὐ 

λικώς. ὅθε ̓ ᾿Φαὼ σίς' σοῦ ληιόον φάω, τῶ ἀ φργὸν ρὴ ἡμνώ ΜΝ 

φαΐθω. ὁδοῦ νὴ μ φαίϑων κύριον ὄνομα  γὸ φοίθ" διτοῦ τοῦ 

φαῦ η. ὧν ἿΝ ἐπσασίφαϊρ “οἷς "ἡ τὸ φαΐλϊον, ὁ πέρ ̓ ν λαιμιπρόν: 

μ, ) ὅσοι τῆς αὖ κα ὁ ἐκ δ 7Ζίωσ ἐξφεθ). φαϊωῤήμιουτον σεωψρεῖ τ ηὃ 

φῶ ηὸ σύςο!λον πῃφωτί, δ) !κὅν οὐηὸ πτρέτης εἶνο συζυήΐ 

σῤισσωμδῥων ὡς οἱ τὸ γὼ Φω σζω φούνῷ. “κοῦ »αἰούγονμϑρεὸ δὲ 

δαηλωμϑρον φάω "ρῶς φω ἿΣ διῶ ἐπελφύ, κατούρχον Τὲ φον . 

"ἡ Ἢ σοι ἐκηού τι μευρΐα ἢ ΚΕΝ οὗ,» "ηὃ ὃ ἡφώ τω προιλέν 510, 

γδυόμδμου φϑώ, γονά ὡὸ φϑείρω, Δ ηὃ φθέΐνω. Ἷ τοὶ Ὡολ ας “δε 

ῥεάγρ)ρ τολγρὰ δι οὐ τοῦ ὃν τοῦ. "ΤῸ διοιῦ τῶ φώ, τἀ) ῦ ὐφα 

ζω' ἀξ οἐριίφαιηοσ ὁ ὧν μοέχϑι Φονϑυϑεῖ τϑι ἐπίσρραιτος "δλέο 
νοισκῳ Ὁ σειρηθᾳ “5) σ΄  ὀλέθρ!ν τα, ὴὉ πεφοίῶλν ὕ πησέν ὧν 

στ! Ῥόσ δοσ ἀντι σεφείαϑο, Ὕ νεκρός: πρόρφα γε, δ  ἀξυρχκό 

νῷ ἰγοιωὸ ἐκμέν πέφονὶν μὸν Ὁ. αὐ ὑ δὲ κοὶ δύο πσιιθωτικοὶ 

τὐδιακείμθμοι ὁ 0 μὰ ὧὡσ' ὡἑῇ Σ 12 σ᾽ Υ με χῇ πιφαημέν "ταῦ 

ροτο πρρᾶ Λυκόφρονι: δι ἐτερθ᾽, δα 1ό σ᾽ οοὗ ὑ Ῥίποι πσλε- 
θυ τρκὸν ηὸ ποφαη). οἱ οὐὸν “σλίονδο σοι ,ὴς “πέφανται: ἀηουυέ-- 

Φονϑυϑησοι - ὅτι δὲ ἡ δῷ λωϑὲν Φαΐζω, προρϑέσεν 7 σ᾽ “σφαζω 

γίν(}. "δι ὠσ ὀξοθγον (βλαλοις μυρίοις δι καὶ δγαστδα ξ δῆλον ἐκ 

πρλανῶν τι φάω φώ λε )ζ) ὧ ηὸ λοιλωῦ ηὐ πρῶτο τυσπο 

χοῦ φημὶ “«καϑὲν σὲ Φασις ὑ λόγος Δ  πρύφασίσε(δ τοῦ ὁ δ οὐ 

νὴ ( αγὸς δι φΦειτετὸς ὁλενοηὺς, νὴ 700 ̓ςφαε δ προ Σ ὀλίν Φα 

Χ φ {Π1 



Ἴ αἶνοι τοι ναῦς ἐδεδαλωμῇ, προστζδοίηον γεκ Ὕυ φῦ ῥφὶ 

λέγω, προφσε νὴ τὸ φαίνὼ ηὃ ρὑπτλῖν 76 ἀηρῴαόνω, Δῇ ὩΣ ἡδναω. 

σεως ἑπελὸν οὐρ γὸ πἴρα υὸ Φαίνω ν λκ μήτω ὃ Ῥωηον «νὰ 

θη κῦ αν ηὃ τέλος δοῦητῶ πεφαί} ἡ 290) ἐφ αἶνδι Μϑ: 

λάμυψαεν. ὁδιαφέρᾳ “πον τως ηὃ κλάμομ ς70ς πτέφαιΐ τὄνα ἜΜ 

κ λέ οὐν τὰ «τοῦ " ἐποφαῖνϑη, ἐγνω μα το ϑη: ἐπι 79 Φῶ οὐ λέγω 

προ γον Φαίοτω οὐσ' βραζοσω. χρΗσς λαὺγρῳ γ(Δύθέστος, τα 

αὐῃοζῷ σε! ν ΠΩΣ ἐκ ἡ [λι ακῷ ἐπιταφίῳ να σεσή! μείωτοοιν 

ἔτι ἐκηοῦ φώ φαίνω, ο Ῥυ υφώ γὸ λέγω πος ραγῶ δῖ φέσι, 

(Δ ἰσενϑέσει σὰν 7 Φαισκωμὴ ἀνα δι αλοισίοσμῷ Φιφασίκω. 

δυμετοβολῃ Τοῦ δδεσίως εἰς τὸ ὃν τι φθι λον οὐ γοῦ {1 Δ νντηφουῦ 

σήζω" ιἤλοιυ φαΐνω ἐπιδάκνύμδῳ Θ᾽ καὶ λέγω, χρησὶσ' (νι θυυμο 

“ΑΛ γον αὖσ' δὲ ἐκηοῦ φῶ νὴ οὐ Φρείφψν Ω προδεδὰ κώτο. 

Τα πένσι δῳλοι ηὸ ΠΘνΩ Δεύϑ κα ηὐρέφω κυ "δ σσπίωσ «Ζ 2 θρέ". 

Τρίφοιν δὐρι τοῦδ ἄφρων Ἵν εἴην ̓  ἰ Ῥεφοιν τοῦ 5" σέλας, εἶνε" 

οὕτω’ Ῥέφων Ῥέφονγος"ηὸ δἰ τρκον Τίφοι μι Ῥέφοιν Ῥέφοι- 

“πλιονκημῷ τι α εὐ Πικῶ; »τοεφοι μὐ δεφοίης ηὐ δ έροι “ρι- 

φοίίω ηὸ πρώ ον πρόσωτον. δὰ συ κοπγῆ τῶ ἢ Ῥίφοιρ: 

Τρυφὴ ἄνα ηὃ θρύπτω ηὸ δγη αι λω γρυφὴ "ἡ Ῥυφεὶ Η δακλώσοι 

ὧ οἰφάν! ζΥσει τοῦ σώ μιοιτοῦ τὴ Ὅυ Φὲν νυ δὲν’ κλα ϑϑέν, ὦν ὁ με ᾽ 
ἐνἰ λιοζδος Ῥ "Τριχβώτι δι τέρα λβα δΤρυφ' ἐκ πέσε χῴροτ, 
πῆρα ΠῚ θρυπτῶ ηὃ δυο λώ, (ὦ εἰσ μι κρα κυσπτοοὺ ΕΝ θρύψω: 

ο΄ ̓ἔθρυψα. ὁ ̓ δφύπερ’ ὁ; ́ξ7ρυφον.ὁ Ὁ “παϑητέκος, (εν 

φίω 7ρυφέςρυφίνετρυφὲν αἹρυφϑίν. ΘΊρυΦΘ' ὁ ὁμοῦ 

"Ὁ κλαημα απὸ τῷ θρύπτω ΚΑῚ με ταϑεσίν φοϊλείων, εἷς θά- 

“πτὸν δι τοί φοσ ἢ οἰτὼ “Τό ἰ7ρυφον δ τέρε (0, ὡς ἔχαφον 
τῷ θρύ ον Υν ηὸ καλοί σοίι. 

Τρυ ( χ)κακ σταθεῖ: «“Ττουλοπῷ ρθτονφ οὶ τουπτνείσνόν ἐκνενάρα 

σοί" ὅθι ριματρώ: ιδῳλῆν ηὸ βλαάσπτω. εκρὼ καὶ οὐ ὕ δλαγοργον 

Ἴρωω, Δ7ρίω 7ρυωικαὶ ὥλεον κ σμιᾧῷ "τ χ΄ Τρνχε: 



πῦρ: 

τωρ ἡγὺν Ξωϊκορξν ὕ ΔΡωκ ἐ“δόι, οὐ ; Ῥωϊκρὶ διμὼς δμώ" ἣ 

ὁδιμωνεὸ δᾷ καὶ ἀφῇ διδιμω οἱ αὐ διιλέδᾳς. ὀφυλοιξ 7 Φυλοικ . 

ὁ φυλαι δέκαβγλειρ ὑκαγογχής δέκα γίγας ὅτωςδν ὥμάρ 

τυ γϑοικὴ ἀνάερα μέσειε!σ' Εὐϑέιων εὐποίησε ηὃ ὁ μοὶ ρτύρον Ο 

πτλεονοσμεῦ οι ̓ μεύρ τυ ροιυτίνεσ δὲ Ἰδμοίρτυροτ,φοισὶν θείαν 

εἶν “πρωμπυπλ οὶ "Ὁ ἐδ οὐῦ τὸ ἐζίσυ πιοπῇ γυο(ϑαρυὸ μοίρπυσ, δ)6 

Φουσίν 5 6ιὲ κλίνεΐ ὦ αἷς οὐδ αὐμνθύθεῖα ποίθσ ἢ [5.9 ἔλύσοι δι οὕτω 

δ περ ̓ὰ ρωδγεῖνὸσ ὃ ἐἰττῶν 577) μ᾽ μαιρτύροι δε ιλοίρτυρεσ ἑκῷ 

τέρωσ, ὑππέϊει ὅτ τύτρι πτορηὶ μαρτυρες' οἰπὸ δὰ μάρτυς δὺ 
θεία σιὴν καὶ ἡ λείων δγοΐλεκηος δορὶ “7 ξ ηροφέρ4 ἐκ ἶνοι γδῷ 

ἀκ, ὃ 4: εἰσ' φ μετορις αἴ λλῦ σέ τὸ ζ οι δ πο ρ λέγον χυσ καὶ 

ὦ ἵσαῦ ϑ Ἷ “δ Ο' εἰς δζηντα τέο Δ γε σιν ὁ ὧν »ἴσἰωμρλίχου εἰσ' 

τοὶ τὰ “συλετθραν. ὅτων οὖν φησὲ δι μιοΐ ρτυσ' μοζφπυρ' αῷ: "δ 
ἐκσϊ4 λων και ο, ̓ μιάραυξνόγασετοῖ ὁκώμι ΚΟΙΡ δι ἑσασῶ 

γοῦν ΤΙ: οἱ δὲ μαρτύροι ρἐππτὸ Τῆι μουρπυροσ' δ θείοις! οἷον φευτδὶ 

εἰ μα ὑπεμάρτυροσἵσω. 

Τοιχθὰ σὰ τυηραλβανέκ. τοῦ τρίχα κοὺ τοῦ τύτραχι γλνέτοοι 

πλοναημῷ ποῦ 9, διὰ γραχυφώνίομ “σλείονα ὁ ἡ δὶ γένε- 

χοζᾳ Ἀσὰ ἐπσὶ “τῶ ἜΜΟΑΝῚ Ὁ "οὐ ἐν αὐντοῖσ᾿ 7} οἱ "πὸ 2) δξ(-- 

ΔΕ γνομδμοι σ᾽'΄σλιονασμὸς στῶ θ᾽ ὑξλνιώς φιὶν τῷ θοχρᾶν 

κουτοόγλνεισ' γ μ ̓ἦσξο οἱδο ἡκ ἰ τοίη: “ρὼ ὧν τῷ! γῶν χβονοσ' ὀξω- 

νότοῦα λδσὶ διιϑοί- β 

ὝΤρφι ἐρτὶ 72) Ῥόφιμον ὅποι σρίσέμμον πσέσση γὸσ', αὐφαν 72) Ῥί 

φῳ καϑοὸ κὴ προεδαι λώϑη ὑ ἐπὶ "αιοιῦ τσ τιϑεμδῴν σΉ μοι σί-- 

οἰ σ΄: ἐπειδὴ σερέχει "ὃ σῷ μοῦ φισυμσσηγρῦσίν ἡ Ῥοφη. αἀηρκοτῦϑ 
δὲ ἔ χει τ προρίκτ; Ῥόοιμ' «ὐν οἼὰ “7γ) πρίανου οὶ ρι- .λ- 
μκωσ ΥΣ οὐδὲν ὀγομα οὐδέτερον αὶ ἑλληνικὸν εἰσ ἢ λήγέ, δχα 

“7) μέλι, ᾷ 1; Τὶ ἘΝῚ Σ σΖς {τοί γὰ ἑγλονεκὸμ, δν οὶ ηὐ σέ πτέθι. "ὦ ηδ οἵ 

νη} “ ηὃ σύσελι: οὗ πὸ κό μρμκυ(δηὸ κοίφι «του τοὶ ἦχ ὑλλονικαν 

᾿ξενεκαὶ δὲ ὡς φασιν οἱ “πο, λιαμοὶ εἰσέο ιν δὲ μοῦ 47} οἱ μεθ᾽ 



Ὁ μὴ ρον ἑέπτορίς ἄλλως τρζδιμον ηρὸ Ῥόφι(. ηὃν ὑσσὸ Τίνοσ' 

ἐκ ϑαφ ὑντο Φασίμ. ὃν Ἂ θρυπτό ρίαν ὁνομοίφυσιῖοι τὰ ηδν ὕ 

Λόγου εἰπεῖν τινας" μουσώ Κ΄ τρύφι μος κοὺ ἑερον πρόφιν ΧΩ 

νοσέηλρίόου. νοὶ τοὶ στο (οῦν τοῦ. εἰ σὲ σὲ οὐὐ τοὶ ἐλιυϑέρων. δου Λοι υϑῳ 

ποι προ ἔντεσ ἐν οἰκίοισ διαποτῶ (5, οὐ ρόφι μοι ὅκου οὺν -- 

σας, ἀλλὰ δεασύσίοι ἡ δεασοσίοι εἰς ὑπὸ “σὰ λαῶν πὸ -- 

ραδὲδοτοι" 

Τρωπὸᾶ ϑερφεὶς »ὐπίσω ἀναορέφεαϑς. ἰνπο τῶ έαιαος. Ὕ 

“στε ρα Ῥυπὼ σὲν εν Τῇ “ΤΩ πτὼ ραβέποουσιν πίθουσιῃς ἡ λιάδος 
γε: Ῥέπω ξωπῶ" αὖσ' Ξρέφω Ξτρωφώ,κρὼ ηροισεῦ σὶν ἐσ! 
“ροτσσίο υσὶν ἐπσητρέπσουσὶν. 

Τρως δὲ εἰντὴ “ΤΩ βλοίφ γνῇ δὲ ἐκ "γγ) Ἰώ “το συγκοπένηος 

ἐκ τῦ τείρῳ: ἐκ τούτον δ πδϑοὶ γοῖ σ' ὕσερον "ἃ ηὸ τιβωσκωδ- 
μοίωσ ηὸ νυ γνὼ σζζω ΕΣ Ὡ ηὃ Ῥώμα δι ἢ ̓ Ῥώμη ὑπὴ βλο 

Ῥπξι ̓ ωγικώσιηγω μασδὲ φαρϑν, δ “την αἰ πλῶσ, οὐλλ ψ πολέ- 

μῳρλοίβημν»ἐφ᾽ ἧς Ως ἐπίένπρο ἃ σιιυϑύτων ψ' »ἱδ ἸΣ εἰθῆνοῦ ζ- 

ὃ δοκᾶ ἜΧΩ ἵπινά δαλὸν Ῥυφητρ ἐγηρὼ μὴ κωτούε για 

λέζω:θι τοῦ ὁ ἐπενβώ ματορνὴ Ὕ νυ 2ιλιαμῖ νὴ τοῦ νύγιμαι τοῦ. 
δῷλον δὲν τι  ὥασερ γνῶ! γνυύορ"δὰ) διδων το καὶ φὼ δ Ῥωω. 

Τύηφαν. οἱ αὔολες ηὐτ' πρόσωπτον: Ἢ “πληθιυχρκῶν 126 ΡΡΘΎΌΙΣ 

κῷ πρωτὺ Φ" ὅ ἐ δγα 7 σῇ ὡν,ουΐνος διὰ 12 αν προφῷ σίν' η ὅ» 

τύνιαεν τύψφαν λεγὺ δὲ, Ὁ οὺ "πο ησοίίεν ποιήσειαν Ἔ 
Τυφωία Ἴσηον, οι ΠῚ ἡ ΜΗΡΌΝ, τυφωμοι καλῇ σί' "5 οἷ σ φιδεκατοὺ 

λήκενΚχ ὃ ἐγοιδ τύ. τυφ μεχρῖ "ὦ δ:  Ω τυφ μετα 7. ν᾽ Ἃ «ἐνηά 

γῷῳ πιριασώμϑώῳ. εἰ δ πτυφαων ὁ οὐ τ ὁ πομαζε, κουϑοὶ (Δ ὃν 

7011  πενδοίρυ δαλδτο τυβαχγάρακρμουτιζί)ὺ δὲζς μόνεον. 

συῷω δ᾽ σ' } μρὼ πυφάων τυφαωνοσ. δϑιν τὸπυ φαορίων ὡς 

Λαυλυπώ δή μρὰ ἰκα τοῦ κράσι( τυφων-"οὁ ὧσ' ῳ ̓ οἰκεῖ πο λνξίᾳ 
πυφῶσ. γοιοῦτο δύγρ πρὸ ὁ πρροῦς᾿ ἐν τι ὧν Δ υϑῴφασι ὁ ᾿ 

οἡτωρσησυλλοίυ.ὡσ ἰο λίνᾳ, Αὐ "55 γκαϊας πσηχρα λοι, ἴ- 
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ον Τοῦ πτιρὶ πρῶ οἱ ἤἥτκοὶ δὲ εἰ τόν τες τρῶν! ἐμφαῤνουδσίν, 

αἷς ὁ πρῶ ὅξέν " θᾶσ, πεσλεύνάκε δὲ ὁ τοσῶς ὥςφησι ο οἴθη 

νοδος ὃς ΩΝ τι ριασου δοέσος ἦν ἡ ᾽ γῦ ζωουϑεὰ «ἡ ρωδεεξ 
γὸς δὲ χοις εἰς ὧν τοέρίασίυ δι οἱς, οἱ ἴον τῷ δωμοςῷ ὡμτι σὺ ξε 

νος ὧν τον σι. οὗ μοι οἱῦ σειρ τέτοῦχο φ οὶ ηδν τυφΦῶν «. μιὰ "ὸν 

τῶν οἱ λεγᾷ ως μόνον ηὃ πυφῶν οἷ τρῶν ἐκ ἐκλίϑη δγὰ τοῦ 

νὉ' ἐπα 4δὰ καὶ ὑτυρας ἔδᾷ κατοῤληξ ἐδ, τύφωὼσ δὲ καὶ τὼς 
δυο τοῦ σ᾽, β 

Τύνᾳ σἷο ρικον καὶ ὁ μήρῳ ἔγνωσαι, κρὰ ὕρϑ ̓ήσιο οί, ἢ ὅ17. 7,νε- 

τοίῇ δὲ αἷσ ἀλλαχοῦ, εἰ “πὸ τὸ κοὸ σὺ κατο τρλιθμοιρῶν ὅμοιον 

οὸ ἐγω ἰγώμμ: 

Τῶσ ὄγουν οὕ ωσ, χρῖσις μὰ πέρα συφοκλει ον ὡ τῶσ αὐτὸ 

σρροιγεῖς ὁ οί εντονέκ. δὲ τούτου αἰτρθολῇ τῶτ τ γένετο ηὃ ὗς, 

ὀξυνόμϑρον σὰς οὐὐ ηὐ ὁ μοίωσ' π καϑωσ. 

ΑΡΧΗΤΟΥ Υ᾽ ΣΤΟΙΧΕΐοΟΥ. 

δὺς ἡιοσιδᾷ γινώσικφνῦ 57! ἡδς ἧτο οὐ γένεται 

υ πῶ ροὶ σοὶσ' ἀθενοίοις δϑα χϑενλω, λλαὶ φυλεῖ 

ἤ 4 ὁ ξ ὅγα τοῦ δ. διῶ 6 σ᾽ πρίσίμοιο γίνυτοῦιν 
δὲ ἡ ἴοσ' εὐτὸ του νΦνυὸς. Ῥύτο εὐτὸ 1Σ φυω "δγϑονῷ 

Φυδα μρὼ εὁ:. ἢ οὐνσὸ κῇ ψω κε ρέχω: ο Τοῦ ποιηγὸς μοῦ Φὶ (μή 

το: ὧν ἀφρασίαἴϑι ἜΣ ἥ σι ἢ σῇ μαένᾳ οὖν ον: κλινῷ ἡ υ 0’ 

Ὕ σείραα ρέσε! γ᾽ ἡ δυτικ ἐμ αὐ τισι τ" ὅκα: η  ὐθέϊαι, ὟΝ 

δληϑυντικῶν ΚΣ ; αὐ χλοτείοὶ ἴα: ἀχιώ μοὶ ἀλη δυθέα, 

"οὐ σεῦ κι ρεϊτουν' οὐδέπσο τε μετα τὴρμ ἥ δ φϑογρον ἐπι- 

γετοσύμις νον "ὶ γν ἐκῇ μετούγο το εἰς ἀθέων(α γίνε το υἱὸς 
υἡον ὡς οἱπὸ ἰκῖρυξ κήρυκος, ὁ κήρύκοσ: 

: Ὑμνηπολετω, ἐντὶ τοῦ ὑ μγέίτω μὴ ὐ μνούντων γιλώς εἰν ὶ 

σον Με)ϑντωνρύτω πλιίτων ἐννόμοις ὧν δὲ ποῦ πρώτου " 



πολιτέτων ἐμαὶ δὺ Τὶ 7 ὀδύρεαϑο μέμφεαϑε λοι οἵδ ρέϊν κα 

τοὶ αἰφυμισμὸν:» 

Ὑπεμνέμυίϊενν ἢ 1 ι δΘ᾽ χ' «ποῦν το δύ υ σεμνή μυκε ἄτην ὁ ἐμύω 

ηὗ ἐπίκλίω μὴ κοιτοσ,πτω ὃ τὸν, ἐμευκαι ὃ εὐδικος ὦφᾳ 
λὲν ὄναν ἠμά μυκοι: αὐξπενδὰ ὁ οὐῆικὸς τς “εἰ ἀτὸ ια ρυχ χεί 

[70 ἀρ ΧΑΊ σευυεσοΐλη "ὁ πεν ξ τῷ ἰβουρὶ ἐμ μυκ Ὕ ἜΛΌΡΗ - 

“μῷ ΤΩ δυοὶ χύαρ ριἡ Τρκὴν ἐμιμήμυκι νὴ ὑπσεμνήμυκε: 

Ὑ τὸδ' οἱ ἐ το νίκο ῷο σι ὡς οἱ οὐῆικοι σα τοὺ ἰώτα ὧῳ μόνῳ 

πῷῶν λροιζφουσία οὐχ ιοὼ ἴσως πρὸσ διαβολὴν πο ὁ ὡς ὑδς ὁ 

ΧριρΘ’. “ἢ ΚΟΥ Ν διαλεκιτοφ Ἢ συγεξεζφώνυσι. "φύσει δ 

διὰ μόψγῃ “2 σώφφλω εἰ εἰν Δ Εἰ τό οὐππῦ "Τ2 ῷνω, ὅτι εἰππτὸ τοῦ 

 ωνὺ ὁ βρέχω γήνομϑρον. 

ΝΡ ἄπποινο ἦγουν ἡοῦ, ὡς ΠΝ Αἰθείεις ἧΐς ἐμΣ»» δι κοι τοῦ Ἐροῦ 

σὺν ὥοσ' ἡ 1 δο ΤΙκὴ ἀ1 δὴ οἵ. 

Ὑπιζωημένθ᾽ ϑέλυ μϑύΘ᾽ ἐπήσυρῦμϑρ 

Ὑ πεύίπερδῳ δ 17 προῦῖ πο μϑῳοι δ τοφποῖν, προα γρίαϑςν . 

Ὑπεήρελον ὑφ αύφοιο, τῇ τοῦ ὑπερεῖχον. ἰλὼ θλον. δι ηὺ ὑπτε 
[4 

βόλον, ὁμοίως οὐσπὸ τὸ ὑποερύχον! οἷν" τοῦ ὑπερί λοντορηρον 

λοντοῦ, 0 αν, ἰωνηζῦ, Δ μὰ σειρϑέσει ὑπετρέλον πλεονάημῷ 

Φ7ῦυ ! ̓ ὠφάλεσδι Κη ζ γὁ χίλος γυίϑι ὁ ὃ σπρλέονασμὸς, τ  ΡὋ 

προθεσαλ» ΚῊ ηὁ ΤᾺ ὁ πλεονοΐζεσιν. οἷον ᾧς αμὶ πρδιοπροσὶ ΧΡ Ίκος 
σοῦ φυπον οοὲ Σ “δα Ἱ “᾿ " ὑπερίεχ.' οὐδ ̓ἐπε; δὰ τὸς ὑπο τοτοῦῖ 

προϑέσυσί γὸ μέχειτι δυσυ λλοιβέας αὐξ ἄγεθ, τύτου χάριν οὐ 

'“πλεονοίζ 4 7γὸ πέλοσιϊνοι μον Ἀὑρεθῃ πρισύλλαβος ᾿ πρόϑεσίσ: 

δι᾽} ἀνα βιβα 41 ηδνὶ πότ πὐρφχήμϑῥχιόν ἐὸν προοί εἰμ 

ομυ ἴω χόγον ἀποβαλών, εν τῇ ἢ στιυϑέσει προπτα ροξυνέτουοἷ 

ον εἶχον κούτελον, ὑσερεί λον ἱτσέρε χονμοὴ “πλεονοσμῷ ;οῦ 

ἐ, ὑπεήρελον ποιητήκῶς' 

Ὑυλύσοιο, λύω,λυσω" ἐλυσο, ἐλνσοί μεν" ἐ λύσω" “κοῦ δγα λυ 'σφίω ἣ 

νέκι ἐλύσοιο, καὶ υἰπτελύσριον. , 
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Υ̓ πεξαρῆσοι ἐν τὸ τὸ ὑσιξε δὸν αἰνελλήνι οὖν 217. Ἰδὰ ὁ ζορίρον 

ὝΡΝ ὄνος λίγῳ δὰ οὔ ̓ἀρησοι ὁσὲ ἡ μυτοχν αὐ ρυσοίς. πὸ ἐδέτις 

ηδ οὐ ρήσοιν, καϑόλυ ὙΦ ἢ" διοὶ 12 αἰρῶ περιασωμδρων ῥημά- 
ἰφρρ ν οἷον ἰἀαϑαρι. εἰνοα ρώ! δια ρε ΔΕ ΩΞ ὁ μοι ων ἐκαίύλοιενὸ 

ζ΄ πρῶτος: κοὼ τοῦ τούτου (κινή μουτο: 

Υπεξνρέϑω οὐ ρώ αὐ ρήσω πρακο βρη μα ἐρημαν Ἐρηδ γὸ προσ' 

τοῦ! ὙΡΚΟΥ ἥρησὸ ἐρηϑορὴ ὑπεξνρύϑω. β 

Υ πύποσαι, στα τίσι οἱ ἀποὺ τον τω “ἴσώ {σισαδ αὶ ὑσύσισοι 
Ὑπερατι ̓ σοσἀύγῳ τὴ ἐζηριν πνεούσῃ συβροῴμ οὔ ἐμέμου πὸ 

ρα ηὁ ῳ ηὸ πνίω ἀὦ ὑ περι ασώμϑμον. τῇ οἷ οὗ Ἡρῖ πρὸ ρεἐγργοίδι, 
εἴημ: ᾧϑν "οἷ ηὸ σροῦφομ αἰν τῶν. ἀντὶ “σοῦ πνεόντων ,ὁ ἐς 

ἀάσω "οὗ (ἔη μια, ̓ πνοη ἰήτησ ὁ ὠγέμος: αὐππτοβο ἢ σοὺ ῶ, 

οἰἡσ οὗ ὧᾧ σι ϑεσεὶ ὑπεραοῆς τὰ ὑπσερκίος μρὺ ὑπεραοῖς, “" 

ὑπεραεῖ, καὲ καὶ αὐ Τρο Τρκὴ ὑπεραία κοὺ ἱσεραὴν ἰλιάσος Χὶ ὦ ὧν 

ταῦϑα δὲ γυύσε ὅπ ϑυλνκν. 

Ὑ πε ρίυυ δούντα ἄγιν ὑπερινδόξους: γοῖσ' ἐσ δᾶς ὑτσέρδύοσυ 

καβα: ΟἹ ἐἀποβολ) τὸ δ. τ κλινῶ. ακα δοετοἠ δῶν. Ἀν δ ἰδὰχτ. ἀνα, 

νί ας: 'χωθί εἰμ5 ἀτὸ δ βῬυγ ὁ ἑνμάτ “ἀν. ΟἹΟΥ͂ οἶδα: οἹ δακσ' οἱ οἱ -- 

ον" ΤΌ ᾿μείδιουτ μείδοιμ'τος' φΦείδομ οὐ εἰσχ; ἀφείδαμτ! ὅτως 

δι ηὸ ὑπερκνόχε ὑπορκύσαμτ ὐπὸ του κυ δοόνοσ ν᾽ περκυδᾳ 

σεν ὧν υ “Πρ κύλαντος' αἰασι δέτινες ὅ77, (Ψ ηο!ς ΠΣ 

σμοὶς ἐρωδανὸς λέτᾳ, ὅ τι μετοχὴ ὕξρκυ δωΐνω ἐκυδανακα 

δωνας κυδοώναντ' δι συϊκοπιί(α σειρϑεσε ὑπερκύδαρ περκύ- 

δῶν τ ἐν τῷ ὀνο μα τεκῷ' ΦΎΠΙ ὑτ ὀνομαΐ), ") ἡ μα λόμο δ δέ 

λέγφ) ““ΤῈΡ ΜΕ χι: ΠΕ ὄνομα στ αὐ τῷ ὡμολόγητο εἰναι, 

οἱ δὲ ἐπέρνυὶ ρίαμοὶ οὐκ, εἰσὲν οὐ ποῦ πον τίφ᾿ἰλλ εἰσὶ οι ευδε- 
πίγρκφοι: 

Ὑπερώησοιν δὲ οἱ ἔπασοι ὑποιχώρησοι οἱ τερώρμοησειν ἐπὸ ποῦ 

ἐρὼϑ ̓ δ ρμη ; ἐρωφ ἐρωυσῶ" 
Ὑπό κούν Τὶ τῇ συϊκᾳ τοῖα (δ οἰορισος διύτερΘ' παϑῳτρὸ 



εἰ“πὸ' ΠΣ πιοόμϑμοι ὃ ὑπαγγφλαμϑροσ' μοὰ ὑσιοῷ μι 

νος δὴ οὐλετβοΣ μϑρος ἐπουγγελλομϑιοσ' οὐτρ 72) Ἰγωἠλιάδοσῖ ὃ 

υἰσιλουϑροι μέλει οἷῶ ρον ὧν ὑπέχιη ἔχώ, δ μέλλων, ἱξωδ “ποῖ 

φάτο Τρ, δ᾽ χον' Ἀρὸ ὁ  δϑαύτεροσ εἰορίδος, Ἵνα μὴ ἠὔ.: 

τίσῃ τῷ ὥφατατι κῷ προσύλαβε γὸ σ᾽ οδιἐγυύυτοῚ ἐφον ἐπ 

᾿Ὶ μηνιέχετο κα ,ὑσέχι θὲ 

Ὑ πεξανδὺσ μδρ προϑεσίσ ἢ ηὃ ἱ ρύφα δὲ Λαο" ἡ ηὃ εἰ ποκα 

ΤΩ" ; δὲ τᾷ νυ ἐκηὸς τοῦ ὑσθα γος. κἡὶ δὲ οἰνοὼ γὸ ἄνω »ϑυέῶϑα»" "ἡ πστίν : 

τελῶν ἀπσηλλαλθαι 72 ὑχεσ. 

Ὑπύχετον πρωγότυπογὔξη τῶ εἰ πστανειτοῦν ἷσ' δὲ ἕκὼ ἱκνῶ.ο" 
λω οἰ χνώ: οὕτω ὑτπῖχο ὑπσιλνώ. 

Υ ποτυπτηοοτις ἀπριολὴ τῷ καὶ πρὸ γροπτ πο ω εἰς ὙΝ 

ἐΐς το πτῷ πτήσω. ἐφυλαξωὶ ηὸ ῶ ΦᾺ δὐθείαφ' ἵσέξ 
ον ὙΨ ὃ αἱ εἰς ὥσμετο χαὶ τοὶ "σολλοὶ μδῳ πρύπουσι πο 
τὰν δυϑθείρει ἐν τῇ δ γοικν “πολλεΐκισ δὲ Φυλαίωνυσι "Ὁ Ὡ 5 νὰ ὧν 

σρέες λαγεαισ, ,ζοιθ᾽ ὁ μοὶ δγατοιῆῇ εἰ εἰς ὡς ὀξυχόνο ὀμομοίτ, ὅσο 

διαὶ 17: παλίνονῦ Ν “ΤΩ ὅν κατωπύρωμ τεδιγῶτος ἐκτείνφ τὴν 

πσϑοῦ λήγυσοιν ὦ “ἢ τῷ ̓  δ σ Χ᾿" (ϑγετεβιγοῦτοις ὁ θ(κοι ωσ ῶ ηὃ ἀλιξε- 

μΑ δ μεμικῶπεν Δ οὐηοι γρλα' οφαύν} διΚΊΣ τεπτμωσπελἠνῶ "ὦ 

Ν συγκοτ ηὸ πέπτως “πεύπτώ Ὡς: “Οἱ Του τεππτῦτ' ̓ἀδελζθον “ἄδα 

σοφῷ οἰκ,Ἀό. εἰμὴ ἀφα ἐκ τῶ Ἰσετπττκοτοι συγκέκοτπτο ΚΕΡῚ βε 

βρώτεσ ἐγουν βεβρωσκότες αὐ μαυτοσ' λιπτοσ. 

Ὑπτθ αἰδὼ, ἀμτὶ Υδ οδρο φηκὶ "δι όρι μυὺ οὖς ἀπὸ 5 οι ὁ οὔραζ 
“τω μοα λιςοὶ δὲ ὧν ορθὼς σδοχεῖ "γο!σ' πρὶ λομοῖ δ ϑῤ τὶ 1ν ὑπτο- 

ὅλεπτηκῶτ: “δὼ τὸ ὐπὸ προϑεσιν δι τὸ δώ ηὁ Θλίπωῶ οἱονεὶ 

δ) ρῶ. οἵ καὶ Σ φασι κρὸ ηὃ δέρκω ϑλαγων ὅϑεν δι γὸ ὸ δραϑαζνᾳν ὃ δὰς 

ηὃ κοι μα ϑαροὶ ον καὶ τῶ βλέπειμ αἰπύϑεσις δ οροιπσέτης ὁ οἵ δὲν 

ον ἐκ σεται εὶς τῷ ἦραν. ὦ μὴ ̓ δλέπόμϑῥ δγὰ ηὃ φυίένος ἐκφὶ 

νυ): τοιύ του δρῶ κα ὀμοτος, ηὐ ὑπόδρα εὖσ' (δι δψεωσ μὴ 
ΚΊ ᾧ σιν ἐχουσῃσ' ηοῖς ὁ ργεζο μδιμοιτ, αἰ οὐτΐς δα )ϑεμθβησὺ 



τόξ 

Δρα λλομϑεῤε: ὕϑεν νὴ βλοσυ ρὸν λέ ὁ ῥὀβλέμρια ὑποσύρων 

ὁ ποῖοντὰ (Δ οἱ ̓ Φύσει τρῦσ' ὀψάσ' δεσραμμδῥοι πού ρου οἱ: »σλὴν 
οὗ τοι μι ὑπποβλέπεεν λέγοῦ! ἡ ὑποόροω ρ λίπεν εν ἄνοισὲ, 

ὠϑαβλέπερ")ϑέν δὰ τόδ αβλώ τεσ ὀνομαζφον"ῇ.} σέον ὃ 2971 δκα 

οὐτὸ ΤΩ ῥηθέν σ' ᾿δρώ γἴνεαϑς " , ὁ ἀϑρῳ ναὶ ῥ οἱνδοῦ καὶ ἄγρο ὁ "τῇ 

οώ,κοὐ; κτ ΤΊ συγγίνφαιν τῶ Δ προσ γὐδ ,ἐθρω: "κοϑο (ἢ ἐκ Ἰζ μὴ 
δὼ τίμετου ὁ πσρομηβῆσ, Ὗ ἐκ γοῦ ἐδενὸς γὸ ἐξ ουϑὲν οδνκοὴ ἀ)λα 

δέπναο ὃ μοί» 

Υσμῶνι ὠφέλε δῷ δος 17 πὶ χάν τὴν λβλϑυτοῖν᾽ ϑθέϊα δὴ ἐσμίνη: 
μετε σλοίαθηλ,ως (Δηὸ σιοσεν τ. Λάλκι πϑηριθω; τὸ ηο οὐ ΤΡ 

Ὑφύφεισον,. ἀπὸ ὑφαζωύφισωὺῦ ἜΣ ΈΝΕ ὑφασίι ὕφοίσθι ϑᾺ 

ο ρἰ πικο ἐφηφα σε. ̓  οἰτότοῦ ὑφαίνω, ὑφανώ, ὕὑφαπια, ὑφαμ 

μα ῖϑο: δὲ ἔχὺ σίν οἱ εἰ ἤ μκοὶ πολλοίκεσ' ἂν ηοῖς γον 7 Ὀπῳν 

ηὃ τσοὺ του εἰ σύμφων εἰς σ᾽ δὶ γίνῶ ὑφαόμισ ὡς λελοί μηρυ 

σεαμοῆι κῶφιυλφύφαημαμοὶ Φυφάσο {71 δὲ εἰπικοσ τῦς᾽ 

ἔχει τοὶ οὐ τοῦ φωνδεντοῦ ̓ ν κω» ἢ πρωτρ δαυτέρᾳ συγλαρῇ ἐξά 

"δ ηὃ ὕες Ν γεΐωνεν ὑφήφαξαι δι δέος Τὶ Ὗ ἴχ ἀντήςοι χ᾽ 

ἐξώσν εἷς ,ἐ πεηδιὰ νὴ ηὐ ἢ εἰς ν Ῥυπετοειοἧς ἐν τῳ ἁλμοηεσ. 
ἀλμυρος' τοὺ τιρόφ, τυρόσ'. 

γφοωσινυὐφοωύφω υὑφοϊσερυσλεονκηκῷ 15 δ ὑφόωσι ὧν βυωσίν 

γι μπαύλοιυμπ κήα περσεςφόμν. “περσεφύνφα'ου τῶ δι “στημε 

λότσι: “σηϑε ΛΟ ΤΕ2α: ἕώ βερονίκκν: βερονίκφα ὥνα ἐροδότῳ. νὐνδὸ ὰ 

οι τῶν τοῦ δὲ ὁ μοὶ ὡσ νὴ ἄλλα ἡῤών τὴ 

Ὑιώσεις αἱ ἠοθεσέαι, Δ εώσοι» εἰν τὶ χοῦ εἦον ϑεηὸν ἐποίησεν. 

ὡσεώ τῶς νοὶ ἠώσοαι ηὁν πολ σκιὰν τὶ “Τῷ εἦον πσοίησοίε ϑυγὸν . Ἵ 

χρησίδ' πιρὰ οὐα ΔΈϊδ. 



ΑΡΧΗΤΟΥ «0. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: 

Α'ανϑεν, ΘΟ" πρῶγοσ σαϑυτικὸν Φαϊνωἐφανθη 

φ ἐφάνϑημϑῳ ἐφεὐνϑθήσοινιοι συγκοπτῇ τῷ οἱ νὰ 
οἰ αἰοίσελ τοῦ ε φαίανϑεν ὡς τὸ ἡγέρϑε κοῦ 

ἶ ἰκἐημυϑέν" 

Φαίγο μαι ηὃ ϑύμαφήγω ηὃ ἐμϑήω φηξων ὁ διύχερος ἀδριδος ἐς 'φα 

νὰ ἢ ΓῸΣ δαύτερος. φαγορῦϑεν μηρὼ ηὸ ἀποοφαγεῖνιο, ΙΛᾺ 

[τὴ δ" ᾿ιφάγδμῳ ὠφήλεν εἰλλά ̓ ἔσω τοί ηὸ Φ (γ9 δ ὀδομα 

νχέο μυρι!: τοῦ ῤδιουτέ ρα πρόσωπο φάγμἐδῳσήνὶ «Ἀ. ὃ τῷ Φύγῳ 

τὸ ἐοϑήωμιοὺ Φηηϑσήδρυς. Ὶ 
Φαύϑτμ οὐ Λάμ ΤΠ Φῶ, οὗ ηὸ ἐντολέσ, φάω: παραγοργοι: 

᾿ φαίϑω, ως φλέ, Φλεγέθω!αὶ μωτοχν, Φαῖϑω μον ἘΡυρονι δὲ 
οἱ τὸ Του φαοσ' Φαῖθων ἰ λεοίδοσ: 2Υ ἠέλιος φαέθων λοίμε 

ἼΩΝ ἡλιοδ': 

ᾧιϑέ. φημὶ. φήσω. ἔφεν: Φὰᾶς φε: ἴγγγῦο: φαϑν οὑπωσ ἐσε- 

προΐχησίν ὁξυσχονον ὁ σὲ ἐρωδηεῖνος λίγφὺ Ὁ 7} τἰοραῤλῥηνς 

ὁξυνετοίε 
Φούμϑῳ «Φημὶ φήσω. ἀφ Φὸὲς φεἰνπτος,ὰ οἰκτικὸν μφαὐην: 
Φαϊημδρυκὸ συγκοππτῇ φα μὸρ ̓Φαλησοῳ κὸν φούῦω αἰδλικῶς: 

ἐπεηδὰ δὶ κα πὶ αἠολέϊσ εἦνετοι συγκοσσὴ σχῶ ἢ ᾧ' τῷ πρώτῳ 
ΤᾺ σπλιθυν ΤΈεςον,θι γήνετοῦ, πατέρα Ἀηγουσοι κα δφθογγοσ ἐδ ε οῶ 

γάξκησ νένασο βοᾺρ “Ζῶ μ᾽ . ψένε τοῦ Φαοδέν ηὸ “ρίπτον' ὯΝ ἜΣ εἰσ' 

μὰν λή γοντοῦ πρώτα πρόσωπο, Ῥα κ κῶν πληθυντίκῶν, 

εἰ δὰ διφθόγγῳ ταῦ ρα λητέτορι, εἰς ὃν “ποιουσί γὸ πρίηρν φαινη 

μδρ Φ᾿ αὐνσοιμ" εἰ δὲ οὐ δ θογγῳ, εἰσ’ τιν" οὐπσοιοο ἢ σου μ, 

φαμϑρ, φαῖεν. οὕ τωσ' βαδενντλαξεν. “συζήεν δι Τοῦ ὁ ὄφαπλήσια: 

Φάνου εἰ κιδρ σημιαΐνᾳ ἡ Λέγῳυ, τααροξ ὑνετοῦ ιραλξος ὄντος 

"δ ᾷ 1ῶ ὁ. ὐῶν ἐγεσῶσ κοὺ ΣΤΟΝ οὐσεσὸ “τ Φη μι εἰ δὲ σὴ μουῖνᾳ 

χὰ φαόνήν, το ροτσεθ! ασοῖ τοῦ! μακροῦ γον "ΤΩ οἱ “ὦ ὅξην αἱο 

-: φιοῦσ' 

Ἁ 



τόρ 

θέςὸς πρώ τον οὐδ 72 Φαίνω - ; 

Φανηι Αιοἰσάρ λον κοὼ οἱ οὐ Ά βεὶ σ' γα μιμλο Τικοὶ υ “τὸ χουῖ 7. 

κὸν χούηο ἐλουσίν. 8 Ὁ ̓, μέγ χὰ φανεῖσ' ἐὰν φανῇ μὰ “λέ 
ογθεηαᾧ Τῦ ἥ Φανήϊς 

Φαϑ φημὶ ηὃ λέγω σημνᾳ ἿΣ ηὃ φονλίω, 0 ἕξ φήσω δὼ 

τιρ0᾽ φ" ἰφίω ὁ ῥὲ ΛΗ ἐφαμίω ἔφασο ὀπτόβο Ἂΐ γχῦ) σ' τ 

οι όϑεν "οὖ προτοῦ τηκον Φάο ἐων "κώκ ηὃ τὸ πρίν ἔφαντο ἕῶ 

ηὸ πο ρίμφαον, φαῶ" Ὁ ἐκτῶ Φὼ ηὦ φαίνομαι “στραγω 

ἰὼ ,φημἱ φήσι: ἐφ αϑίω. ἐφοώμην ἐφα;. πρὐῶς φαντυ. 

Φατισ ἡφύ μη ἀπὸ Τῷ “σέ ατρῦι οὖν Τὸ “χγ) πέφασοι ἐφασίς' 

ἀσ εἰῖκ πέφαμοαι: ἡφεοίμα οἰορικὼς ἡδὸ ἡ Φήμη κοιν ὦσι 

Φαίσέμδρογος σφαέϑων βροτοῖς, οὗ καὶ ππραγω γῇ εἷς τὸ τίε- 

ἀψίμρροηοσ: 
Φῴϑχρ φοἴϑη,φ καὶ ὁ ὁ κοινὴ λεύσισ οὗ ηὐ εἰμαίσσον Δὲν οἰσπὸ φαϑ 

ΧΡ γὰρ θ πῦν τος φα9ν. ' εἰπέφαϑ, αὐῤεσκσὲ »ἰς πλεο - 

σίν.οἱ ηὸ “Τῇ ἰφαμίω οἰορίςονυ διθυ πύρου γυέϑαν δ)0 μὰ ποτ 

φοξ υγρνειδλαρ ὡσ' φύσει βραχεθ ὀνγὴς χω παρα τελθύντου 

επικ οἰϑοὶ δέ λον κοὺ ὑκηοῦ ἐφαγηκὼ φάῃ. νι Φάζοιοίον, ξππτὸσ' 

φάόμδρον. δέ ταικθε: ὧν ̓ αὐ χὸ “0 ̓ ἰφίω δότε ρ’ ψῷγρτι 

κος ζ,"" Σ ΜΕ Χῇ «φά, Φάνπσιοι Φαν τίσ ἂν ἰλίοδν ᾿ταυγδ(ς 

ὃν τῷ! φαυϑροιυρὺ ὁ οὕτω μδρ ἀἱπολειρι φιθάν ραϑυσ' Ηρακλε 

εὐσοννας ΠΜΕΕ Φυσεῖτι μιαικραὶν ἐν" “τῆν τὖναλιηϑ υσοιν 1 

φῶ. (Δ Πρ απλδι σε (ὧν αὐτίω" ἐπῶν ὴ χείυαι ἔ ον τῷ φημί, 

ηὁ ποτοθα της εἶνου φαμια δια, 72 ἀοὰ ὁμῶς ἐκλελοι “πέν διαὶ 

᾿ηὃ δεισυλλαρέμε πες δ δὲν ες μα Δύ)ϑν. ππκϑη τέκον. κ τῷ οἷ 

᾿. πο ραιληλϑ βίδιωον “πσυλλαβει. “πρίν το ΥΥ ὑπὸ δι συλλει τ 

δοφεἰσὲν ποκα τοβαϊ, λεγήν 977) καϑοὶὲ (ἐκ Ὑ2 1 ϑώ, πζΊρί η τοῦ 

ηὸ τίϑη μινονὶ ἰσῶ ρῆμα: ὅτω ὥσο Φῳ, Φώβ, δώυ τέ "συδυἥ, 
Φημί. ὃ ππυθητρκὺν φα μαὶ οἴ ῥῥηηον δ λα διἀνουυ “ΤΩ δὲ ηὸ οὐ -- 

πκρίμφατον, φιξαϑοιμυτῦ λέτε δὲ λέγ Δ΄ περὶ πῶ οἷς ἐ- 

γ ἃ 



ΠΟ δ μυρ καὶ φάο,γοιουὗτορτοὶ ἐπὶ ὧδ δόυτίον προσώτρυ ΚΊ πσὰ 

βρατρΟ κὸν χέονον Θσο ΠΑχτΑ τ ὀμματα πο ρίσει ὧν τὄφατα 

τικῦῆσ' αὐ ξέσεως προρτρτν ΤῊ γρεεῦ. οἷον ἐδιείκνν σὺ δάκνυσο! 
ὟΝ το ὑμοιοεηδκούν δική ηοῦ " ἐφαμίω εἰ 5:1 η᾽ὐ δύπερον ἔφα 

σὺ, προς τος ΤΙκον γονήσυτοοι φοίσυ ἐνδέᾳ χορόν ἷὸς το 

κατοξρλῆν' εἶτο ᾧ οἵ κατίνδάαν Ῥὺ σ᾽ “ιὀφηονηροισ δὲ χραιψαις 

ΠΥ ὅτι οἱ πὸ ἡ εἰμὲ μια ; γίνῷ τὸ θμων ὕ ἡ προρλήψή πον: “700 

κριχέον γ φησι τίω δεοὶ πού κα γραφὴν: ρὼ ἐ που τούγῶν ὁπ τὰ 

ἐκσθεστορομῇ ροῦν ξ ϑέματοεηροφλα μρ άνή κα Π ἔν ΤΗΝ κινήσε,- 

δον μῥ το, ὅρῆον: ἕλκῳ, ὄλιον ὑν μα εἰ πόρων. ἐπιφέρᾳ καὶ 

ηὃ ἔχοιμ" οἰ χόμων: οὐ ὀρ φησι ἐντῷ ἐχὺ δασὺ κα Νἷ ηὁ ξεν! λώϑῃ 

δὲ σγοὶ τίῳ ὑσιφοράν τς "δ00 ἐδ στ 91. ὁ ἴξω (ξξ. δεδοι-- 

σζων ἀππὺ ὋΝ οὐ δ  ποῖσ' ἐνεςώσί πανῖν μοώτων ἀρχῶν Τὲς 
μελλοντοσ': 

Φῳ Ὁ Τύρον κρενηῖον ) ποῦ τίρον ἀσσὸ “Ἢ οὐλθο φόρων, κοὺ ἐφω 
ροτέρθ’ Ὦ; φέῤφ. οἵον τι ῆων {δεωα μιν. “γνετοι, δ τασυς 

κουτικαι ἀτὼὸ ὀνο μορίοις ὡς ̓  ὀξὺς ὀξύ ἅρ οὐ ῥά μοιηος ὡς 

φΦῷω Φῴ τεροροἐτὸ ὑπηῤξημοτος, ὡς “ποώλοι! “ποῦ Διοιο “βοσ'" 

Φρερον κρεγησον ὀξολο τερον ἀλιϑόν. 

Φῆνας αὶ ΟΣ δου τερὺσ δεν ὡσ γὸ σήνου" "5 , πρώγοσ᾽ ἴθ), ἐφάνα,, 

φάνω. (ἃ Φπνοι" ων! κῶς ὡς μἴῆανον, μην: 
Φρίς φῶ. 'Φεμί Φῆσω. ζφην' Φαῖ, φάνη ἐοὶν Φφὼ ἰδὺ φῇς: Φϑ" 

ἐὸν Φϑν" Οἱ ον φύ»,ὡασερ νὴ α Λώ’ 'ἄλωμι. οἱ λώστω ἃ λων"οἰλὲτ, 

δἑ λονηρ: (Θ οὐ ὑποτοικ Τικὸν, ἐάν οἱ λώ κἑλῷς αἱ λῷ »α ἶλῴμ. ἐχ 

51 προνγεῦφα μμῇ. "ὯὮΣ ὴ Φιη ἐὰν οἴ λων ὡασές ἰδν ζῆι ἐοὲν σϑϑ» 

δ, σήν ὑπώκυτέρῳ τοι μῷ: ̓διώ αἴ}: γδοέλῷν ΜΗ ὁ ΚτΊ τ ̓ πϑαλή 

γϑυστ ἐλ τ Τιζλλὰ τῶ λέχϑυσοω Ἷ ἐνῇ κἀπὸ Ῥισυλλάβων ἐ ς- 

αν ἀλώω ὡλώμσ αλώψ. οἰ λλῖπε τργλαεἰσίν ἔν Τῇ τ ΡΟΝ 

ἡ ὕσῃ ἐλοντορ δῖ, δον σπη Φμευτουτου χέριν κοὺ ηὸ οἱ λῷη ἐ- 

χά ἐντῇ παρα λητουσῆ ἡὐτιούχως Ὁ λοὶ ἐσ. 



τ: ΤΡ 

Φύς σρύ οἵ τοῦν λαῶν. ̓Αοίπεξρλος ὅπερ αὐτᾷ τοῦ 672 παρῳχίμε- 

νϑ φλ, ἐκ τῷ φες πνόρϑρ' Φυ (Δ χρεὶ: τῶι τ ραφτῖ (ὡς δι ἡ βῆ, 

δον βἷ ἢ δ κίων. 712 γὉ βώ: βημεὴ (Δ βίβημι.ὁ  διύχερος " 

ἐρην: ἀρατήβη, β᾽ ΚΙ ἀφαίρισιντεν ( Ππίθι αὐτὶ τοι ἰ σέο ὴ 077 

μετα τίῳ εἰζφ κε ρεσίν “7 κλιγεκοῦ μορίου θιδῳ μακρεὸ συλ 

λαβῳ ὡΡλαι 7ρι Ῥ σελ ἀσοῖ τοί, δῖον ἔβων, ρᾶνεἔβε, βηφ', Φϑε εἰ 

δῈρ ῥα χέῖο, ὀξάναδοις ὀξύνετε, οὐον ἐδαν εβαΐν ἴσον, συίν. ἔφαν 

Φιΐρμ. διέ δὲ γνῶ , σζι ἐν ὅπ ηὸ φής διύτερον πρὸ στ γρὺ τῷ ἐνερώ 

Ὑς,οἱ ἱον φημὶ φῆ ἐκ ὠς έλεν ἐχάν. ὟΝ ̓ ὅσον] ἀνα λογάαιν: ἀξ 

Ύ ὅς μῖ Ὁ ὙΓΐ, Φὰ μὰ εἰς στ΄ πτοι σὲ ηὸ δαύτερον, ὑκῶρμ ἯΙ ΦΝ 

μὲ οὐκ ἐλᾷ ηὃ Τοτος Ρ» εἰς Μ ᾿ οὐϑέλ᾽ σὶ δῷϑύ γγῷ πο ρα λύγε 

ϑαρι χυ οἷ δ τῶ εἰ χὰ ηὸ πορν ο μοί: ὁ εἰ ηδ ὑποΐῥχυ: ὅλον ὁπ 

ὁδὲ ηὸ Φὺς ὠφέλει ἔχφν ηδ τ. “ἀλλο Ὑ ἱσορίων, Ἰγι “Δ πωροί 

σδυσὲν ἐλ οὐηὸ προςγεχραμεμδρ Ἴτι ὴ ΤΡ ἱσορίᾳ χω ϑα," ῃ 

νίκα τ ἡ καπιῤτ αδοσὶν λροίφομδρ ὡασυρ ηὃ κείρον: ἰςεὸν δὲ 

572 καὶ ἱσορίαι. δ΄ Πη 481 ἡ τε χα σισ ὅτις τοὺ ὡσ ὕλη ὑππόκάτοι 
Ἴη ̓ ὀρϑογραοίᾳ ὦ ἡμαυρπυρία ὟΝ κα ἀρχαίων ὥ ἐνδόξων εἰ εἰν τ 

δέν "7ς (ἃ ὁ ρνον γι φλορϑυγραφίατ: δαιηοῦτο νὸ ἐρρῦ τη 

σέτοα })κ ἱ ἱτορία ἐπεηδιύσεεὶ κεχφῆμαεθο, οὐ ΤΜ μαἰὐοτι ὅ διωκδ 

γδνλῆε τίω λέξιν δ ἄγχων ΚΑῚ ρϑώσοιι αναλοιίας. δεα κί - 

κου Η ἐπυμολογέοισιηουν χέριν τυλίυτοῦο ἐτοῖ 3: τινα δὲ 

ϑέλουσί λέγν “ποιοὶ τὸ Φίσ' ὁ τρηὸν μδρ νον ὡὠὧσ αὐπὸ Σ Ῥὰ εἰσ 

Μὲ ἐφάν" “τί δὲ γραφνν, ὡς απαῦ το φῶ εἰς ὥς, οὐ τὸ “Τῦ) Φώ. 

πὸὶ ΥΥ εἰς ὦ ϑέλουσιν ἐχόν ρ᾽ καὺ γ πρόσωπον ῴϑογμις 

ἀκύτον, ΤΩ 1. οἱ λοι δι ϑέλουσίν ουὐηὸ εἰν ον οἰοΘΑΚΟΝ ὥασερ ηὸ 

ᾧ δ᾽ δ, δ πισερκοὶ ὁ στόνος οἱν "τέ κι 4τοε: ὠφῴλι ΥΣ πίοι ασοὶ αϑς 

ποὺς ηὸ Ἰρί ον π᾿ προσῶ πον δ φ δῶ, ὠφάλε Ὁ ἀἰπορολὺ “Τῶ) 

σ᾽ ποιεῖν τοῖτονν Ἵ 

Φυ ρσὶ θη ρσί ὙΠ] μετούϑέσιν, Η Ἐ μετέλνψιν α«ἰολέων τῶ δ᾽ εἰς ηὃ 

Φ᾽ ὡς θλίβω φλίβω: 731 δὲ κοὼ οὐ ἥικον εὖσ θλῷ φλώ: 

κι 



Φρσί ΚΤ ς ἐπέκτασίν ὯΣ Φὶ σἵ συλλαβμς απὸ τ ἐλ Φω φμ Φι: 

ὡασε ρ σὰ ὴδ πα μφαάνμσίν οἱ πὸ γε ἐάν πο μῷαίνν δῦ6 πρὸ 

ἔχ ηὃ ἢ  προππεριασώμδμον ὃν. ἀπὸ δ» τὺ ἐν Φψ, ὅξενί (ὡς ὄρη 

τα) Ῥίον: “πρόσωτρι ὀξυνόμδῳ ον ὃ οἱ ονφμοὲν ὁρε ΞΖ κον δ:1ν ̓ ς έ 

ον δὲ Ὶ ηὸ φυμι γηνόμϑμον ἀπὸ οῦ φώ ὅκ αἀναδεπρλοισίείζε 

ὅν ἃ αγδιγχκοον ἜΣ γήνεαθς φἰφημεικωσ τιϑῶ, τήϑημι ἐπει- 

δ γε ἐγκλινόμδμαι 9 λυσὴν τπερβαίνήν τίῳ δυσυγλαρίαμ' 

Φϑοέμδιμος: “4 Φι. κα τρολα μβανω: ὅϑεν ἐλιοίδοσ' ν “ φϑήσε 

τέλοσθαμαίν: ,οὲ πρὸ ροί γώ τὸν φϑήμι ὁ ἣ παϑητικοὸς ὃ ἐγεσὼς 

φϑώμιαι" Ν μεσ ιν ̓φϑαάμϑμοσ'. ἰλικδοσξ ζιδσμεε βαλίν φ9{ 

μϑιροσ,οι δὲ φασὶν ΩῚ οὐ φϑαζόμϑρον κα τοῦ συγκοπσην - εἶ“ 

μα δὲ οὐ κωλώτἐτεροι δὲ ὅτως Φθημε φϑήσωιὁδιύτερες εἰ 
δριεῦς, ζφϑην"δ μέσος ἀφϑε μίω ἡ ἡ μυρχ', φϑείμϑρος: γὸ δὲ φϑῶ 

οζ 7 ̓ φυϑώ ηὃ γι). "σλεονάημῷ "οὗ Φ- ἢ εὐ ̓ γυ φρίω 

φϑέίρω. “0 θυ. κατο Λα μβαίνοντές ἐλα, Που σὲ "ὦ Φθείρουσι ' 

οὖν ορό μον ὙΠ} ΧοιΤοῦ οὶ μβανορμϑβου τὴ Φθεμι: δπσαθη τι κὺσ' 

νοι κείμδμοσ ἐφϑα μον: 

Φϑα ηφθέμι Φθησω. "ὃ οὐὐρίςῦς Λύτεροσ, ἐφϑην ἡ ΜΕ χὰ φ θεὲς 

φϑανς' ηὃ δὐκτικ κφϑαόην. «η Τὶ Ῥν,φϑαῤη (Ὁ πὰ ραφϑοόη ὃ ὄν 

λιάδος κὶ εἰν Ὑ γὺ φθασοι πρὶ ρὲ (λθοὶ παρα δροίμοι προλάβοι: 

σή μονα "σὴ ηὸ φθεῖ 4. 

Φράς ατὸτὲ φϑάζω φθασῶ " ἣ ἀηρΊ ἡ φθημι ἐφϑὴν. δώ τεροσ' 

φθα: Ὗ . υρῷ θὲς, ἀντ 72 το φθάσαν προλαβώᾳ: 

Φθισήνωρρ, δωλοῖ μϑρ γὸν Φ96 ξαῖγτα "οὐς ἀγέρας, δὲ σι; μιοΐνᾳ 

αιὐφθισίμθροης. κρὼ ὁ ἀθέμ ρος, νρὰ ὃ  ἀνδράφοντης, καὶ 
ἢ ̓ βρο Ῥλοιγὸς: . πένετο δὲ ἀπὸ “τῷ φϑέω φθείσω . ἐπε: δὲ τὸ 

φθείω δΎΦο ῥεῖ τοῦ!" οὐσκοὰ ο Χοι ρυβοσκοὸς ὄν τη ᾿ὀρϑογραφίᾳ 

δα λοι “δ ᾧορείτοοι καὶ καὶ ἀρλθὺσοι τοὶ Φϑιφήνωρ. πολλαν γὴν, 

. πππλονῶν ἀντιχρφων δὰ δφϑότου αὐ τώρ ἔχου σὲ" μρὰ 
ἐχῖ λόηφυ κἡὶ γοίκύ Τῇ γραφικὴ δεφορησές ἐκ μϑῥὴ τῶ φϑέω 
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φϑέσω. ὡσ πίω τίσω νὴ φϑΐσι οὖν τίσι: αι φϑησίίνωρ. ἐκσὶ 72 

φϑώ φθείω ὡς κῶ κεΐω ΠῚ τὸ κεὐσετοῦε: "ἢ χὺ χθώ ηὰ Χο ῥὼ τ 

φᾷ ἢ υὐδδυ; δὠμφοτέρος ὁδὲ χείσωτοία ἐιγον χὺ ρήσε!.χραῷο; -- 
"» ὁὼ λόγι δΥ οὲ Μφθοήα ἡ ᾿ ἀρ λουσοι το φϑεσήνωρ: 

᾿φϑω γοῦ γ φϑένω, ὡς (Δ ηὸ Τέω ὌΝ τίνω. ἰκηρύγου δὶ δὰ Φθεὶ ϑι 

τ ηὃ Φθα ρήναν αὶ κρασίν' ἩΓῸ ἰείλεον "πλεονασμὸν ἔχφ γὺ κα- 

τῶρ χὺν Ἵ πρὸν δίμοι ὁΤΉ Τοῦ οῦ ἐείσοιγο . 

Φϑή σον τοῦ Πέρμετοιι Ων ̓ῷθω φθήσω. ἢ μώϑλον ἐκ μοῦ φθέμι. 

0ϑέν κϑ “-παιραφϑοίμδμ (Θ’ ὃν τὸ φθείσ' Ὁ ηὸ ἐφθῖς ηὐ δέγε ἔφθα 

σῳ οι τοῦ κα τον ηὸ, δον; ἐκγοῦ πρραλεῤλϑυ σου ᾿ Φϑάζω γἶνε- 

ὧδδλιηὃ δέφθως ἐκρὰν ἡ Φω  Φαίνω. “λεον κακῷ ΙΝ "ἦγον ἐκ 

τοῦ ὁμοίου φώμὴ γοὗ ϑώῶ τίθημι ὄγοιω γρίῶ "ὁ ὙΨ Φθαίσοιν τε 
γέῶϑδ' πσέφαιν τοῦ  χεράται. 

ᾧ 97 σοῦ! δι γὸ ὦ προ θ αὐ συν, τοὺν Τοῦ ὁ γοῦ σἰ᾿κειθο (Δηὺ ϑαναηέν τί μό 

βον τέ δι τ μενοφκία γρλλίω ζωὴν δὲ δενιῶ ηὐν βίον λίγφυ- 

τίσι πάντα εἰσι ἐὰν ὑπρτήδιας" β 
Φιλέεσικεν Ὡλλίω Φλλέήσω: "ὦ οι ̓ σποθίεις πέτρυσι ηὐ ἢ εἰο διψο τς 

Θλλιΐσω “σλεοναμῷ ποῦ "ἡ φι λεέσκω. ο χω ἐφ! Αέε ἪἜ 

σήτον ἐφιλέεσιςε νὴ ἀφαεφίσει φιλίεσκε. 

Φι λήμϑιν οὐ οὐσπὸ συσίγηλδνῦ ἑήμαος γόνετοι τοῦ φίλυμ, 

ὀξοῦ ἃ τὸ Φί απ εὐντὶ ον ἐγρέπσησε,ν) ὸ ΠΥ ΡῊΝ φίλε οἱ -' 

θήν ὅ τω γέτινα χραφυσι ΤῊ ἀκρεβεφσέρων, ὡς προεδηλώ 

' ἫΝ (δι οὐ φίλει: ἐκῶου γοιούγου γοιι ὁξ μα σ᾽ δι ηὸ Φεληνο ὡς 

φῆναι ὁδὲ φιλήμϑιῳ οἱ αἷς φπ μϑιρομ!- 

Φίλε τύκνον αἭι κοίσ φηθε(5: 

ᾧλοι ὃσ' εένεται υδῳ ἐκ τῷ Φλέω. ὀξυνεῖοι υδα ἃ κολοιθσιοι 

ποβαλων δὲ ηδῇ, βα ρλετο, ὡσ' ηὸ γϑον Θ΄ ἐδος οἰ κασι δὲ κ “ᾳ συ 

ναι ρεϑὲν, εἦμετον Φλῆς ὡασε σὲ ὸ φλοιὸς ἐκ στσῶν, ΚΕ] ῥα 

ριώ 7. Ὑ ΤΩ ἡ) ὡλαύων ὀνομάτων συμβαῖγ4. ἐκ] γϑοια κα δ ἰχρόσε 

εἰνετοα μὴ ἐκ ἐ ῥοιὰ ἑδα. ΤΥΤΈΡ δάφρὰ δα χυ Δ᾽ δέρειν" 
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Φλε ποῖα εἰ“ Πικῶς κατοῦ ποῖϑος ἐλλδαρ θυλο δ ανον τοῦ 
ΦΑλ9ΙΕ|5᾽ 

ΦδρταῸΥ κάμλο Νικῳφορτοίγον εἴ ἰλυζθυρ ΟΣ; ) παρόντων 

κα ϑορ τοῦ τὸ ὃν εἰν ἄριρον ἡ ἐκ “σολλῶν “δῇ προγεγονόπως 

καθ οῦ ὦ μάγον εἰνο! Ῥ"χράφετοι δὲ κοὺ φορ τοιγον στῇ 
μοῖρ κρέρῆο(' 

Φοριώς ἐμιολιώεηοἐφυ ραην, τῷ οὔ ματι ὁθ οὐ κρὸ “χὸ αἱ μο- 

Φλρυ κ το: 

Φορεῖμον Κι φέρῳ ϑέμα ηὗ φοραΐνω, ν Φύρημι" 
Φοι τή τὴν ἀναλόγως μὰ κοι γο τέ ρον δῪ οἱ “7 π᾿ ἔχάτω “πο ρος 

Ἄν γουσοιν, οὐσ' ἐκ“ Τῷ Φοιτοίω Φοι τώ. εἰσὲ κα τοΐτινα νεῶν τις 

γράφων δα δφϑόίου λράφετοον οι τεί την εἷς ὁ κολιείτιν, 

ζν τα τίον ἐ ἔγρυ Κρητοῦ φοι τίω οὖν κομέω νὴ ποιίω “ἵνα ἐκ 
θεν δ φϑο Ὁ μ᾽ 

Φοβίομηο, ὅτωΔὰ Φοβόδν", ἀν} δ φαύτάν οὐδὲ κ ὦτα πὔλος 

υὔ' ἜθΙἡΤΗ δηρῖον πρὸ ἐν ταῦθα, ηὸ στον οἱ εὔλλοι οὐτυζομϑιμοι 
Φοβέονη . 

Φ ρα σέο “σι ψοι. λίπ ηοιὸ καγὼν ὡδ ἢ Ῥίτων προσωτσῶν 

ΓΟ ΤΕΣ οὗ αὐο λέϊσ' εἰώθοι σι ̓  μέ τοβολον Τέπεν ε εἰς υπ οἱ 

ον “τεϊϑϑινηο. πευϑοίαἰγο. Φ ρρκ σοίέ γ᾽ Φρασοιίαιηο 

ᾧ ρε: εῶν εἰ ὌΝ προγέλριοαπταν, ὅμορσ' οὐ ου “πέρέρπον κρὰ ἐκ ἡ βοῦ,- 

κλάδου πα ρασή μφωσοι δ" τοῦτος, ἀν(καϑν φησί ἡσοιωδῥαρ 
καν ϑε μια τ κάτ: ὅ φοῶ λέ,  μεγλῃ Θ" Φφάσας, ὡς κλεῖ 

κλοώσοις, κοῖς συγκοππτῷ Φαῖς ἔμϑῳ οἰγόλεμονὡασερ (ὃ κλαῖς  Φη 
σὲ τῆν εἰναι ρέον Τί: ηὃ φο πέφαχθ εἰ εἰς ὠὀφαζω. ὀβὲ ἡφασίν, 

προρλμᾳ κυρ γροῖφετοῦ Φραίζω, σϑεν καὶ φράσιν αὐων ὃ μα 

σεληζ ϑὲν μακεδόνων φησὶ δύο λέκτῳ (Δόθενεχθὲν δγα ηοὔ Σ᾽, 

πορές οὐ πε, Θ ἄφω σέκελι κων 1 ηὐ συγῶ συτέφω. εἰντῷ ἀνϊαί 
ζω, ἀπτιμοίζω πελάζω -ἐκσὶ γυ βάφω - ποὺ καὶ βαΐξισ οἴω θΆ -- 

κόχερον . πρὸ οὕγχῶ μδν ἀκ κοῦ φῳ μακέδομικωσ γέγονε ηὸ 



ΤΥ 2 

ὠ οὐδέποτι δόφισι κικ τοῦ ῥχεὶς λέξεων ἐκόνοι τῷ φ᾽ χρῶν -- 

σοί, οὐ λλοῦν τοῦ τοῦ δὰ Δοκ διὰ ταῦ ρ' οὖσ κοὺ ὀβίλιτσαυι δα λοι: Δ 

αὐ α θἰρηυδα, ἐ τέρωϑν. ὀνδί σέρῳ "στσῶι λέ[ᾳ ὁ οὐὐγὸς Ηρᾶκλέ 

δος, ὺς Παμφυλίουσ οἔλλαυσ' χαΐ ραν τῷ προτιϑέντας αὖ 

ηὃ “σοζν ηὃ σ' ᾿Φωνήε ναροιηὸ γον! φαοσ, Φαρθ' Φαοὶ. “κοὰ γὸ ἐἐ- 

λιΘ’ βωβέλι0». οὔτω ϑέφησι Κοὰ ηὸ ὀρΐῳ ὁρου 'βω. "Ἄιγϑυσι ὡ 

πέρι απ μϑϑωσ' δὲ ὀρερῳ, αν δοῦὲ αμολεῖσ,ούνωσ' τα Ρ λορῦ 

σὶ προ τιϑέν τεσ τοῦ ῥ' «τῷ ῥα. βραιζ. "φοηὸς βροηὺς, ὀυ ΤΡ, 

ὀρυτῆριῳ αὐλοῖς, δηλδτοαμιλέγᾳ Η ράκλείς δας ΕΥ ὁτι πριν, 

“τένων “τοὶ ἐς ζῶ ληγοντοῦ βϑυφνω ὀήμο τον ὁ 5» νὴ ἀσὺ" 

δια τῷ τα ἐκφύφοντοῦν: Φραζοντων ἔνδιυ σὲ αΣ πὐ ταῖν σοι λν 
“σίλσο: “λακτίζω, λαις Τίοτω ὅ τω δὲ καὶ φεαζω,φραῆω. ὁ λε- 

γῶ: ἐκό3εν κόριννα η με λοητοιὸς, φραἤω ἐφ κέ ον δι δὲ Π Βϑὶ 

ὦ Τδικώτ' ὅτι ὃ λίγο αὐὐηδε, (Δ ὡς ἡ ὀρνμδρς ῶ τοῦ ράν τῆνοἱ “τοῦ 

πὸ μὴ μὴν δεοὶ δι οἱ. ἀλαπλιν δερὶ 7 τιν προζξῷ σί. ηὐ δ σλοῖσ' 

σῷ “πλάζω φασί: “διὸ εἰνάοτω ἀμαζωϊ 72 λίγ (Δὸ πε αἰολές 

τῷ ΠῚ προτιϑέντεσ γὸῦ ὥς φησι Αοίσειρχοσ ππκρα το θεὶσ ηὸ οζ 

τοὰ ρ οὐτοῦρ, δα δυο ἰαραν ἴαυχᾳ λέπυσίν "ὅτω δι φοίσκῳ 

φού σήκω! "οὐ με τοὶ Τοῦ Φραύ σιεω: “δόλον δῶτι (κ7ον εἰ ὀρ 

φαύσκωνι ὃ πιφασκῳ γένεται ΧΙ ἡναδγ πλο σίοι σαὶ σίω καὶ 

θη γἱιοϊασίν, δι τοὶ τὸ συ μφώνν ἀρλόμδῳ ο ῥνμαυτοι δυσλαι-- 

ϑον πεν τὸ πρῶτον σύμφων᾽ ἰκφῷσσι ῥκι οὶ Ε πρλιοναζον αν ἐλεῶ: 

β Υ διξ) δεσίξζ). λάβιεσι λελείβεσέ: καύμιώσι κέκαμωσ! . 

σα σῶ δε ήΐω. ῶ πλεονασμεῷ πῶ Ρ̓ ν᾽ δὸς ρδοι ἥω, μύρωι μορμύ- 

φω: ὅτω δι ἀπὸ τὸ δε σκω δυδεέσκω δυτι Ῥώσκω οἱ τὸ ὅ ὅ Ῥώσκι. 
(Δ εἰπὸν ὑπρίσω, Ὕ “σλησω. "ν τρλλιπρησί ὟΝ τή μπτλησί ἐκ ὅφύ 

᾿ ηὃ ὦ πέγ εμιατορησυσῦν τ 97: Φ᾽ εἰς πΙ -οο θεῖς γέφασι ̓ ς 

ἐπρυφδίφους φονιλί γϑυσίν, οἷς οἱονεὶ ἀξία Φονν δεσϊ αὐτοῖν, οἷ 

ἡ χώ ὁ προϑέσψο, μι ταφονϊζ ωΐϊ ΩΣ εἰς τι ἰλῖα σὰς πἰχρα ἥϊα: 

Φύ ἐνπξρα οἷφῦ χφοὶ ἀντὶ 78 προσετσίλασιν αὐ τῷ νὴ προση 
Υ ᾿φ 111 



7}σὲ ἐλάμο οὐ “7.2 Φύω φυ μι δύτιρθ᾽ ζ," ἐφυ) τ με 

μοὶ ων ΧῊ ξ ἀφο ρέσει (δὶ εἐρλούσης, φύ- 

Φυγοδῳ καϑό μοι ὁ τη τοῦσθη το οι ἰκαϑς. «ποὺ μεταισέλαι σοί 

ἐκφὶ φυγῆεῖνα β, ἡ φνπὴν φυτο, ὡς ἰωκίω ἰωκα,» 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ .Χ' ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. 

χ Αθίς ππρραὶ τὸ αὶ ρωχερι χέρι: τῶ εἰφῖς δσύλ 
μαρα ἕλοντο πρὸ 72 ἐς ἀμιετέξολα ὁ ἐν κλίνε- 

ΤΌ δαὶ 7 δ᾿ ἐδξωώετα. οἷον τριλὶς “ριρλι δυσιξενὶς ῥανίσι 

μμιαεμὶτ, μον (σὰς: ἐεν συοὶ ποῦ τὶ " βαρριώ τοι 'χίθισ, χάρτοσ: 

δή μοιένά δὲ Τία πίω ϑέαν, ὡς χαρί τῶν μίαν ὁπρλοτεροί- 

ων- "τίω οἷο οεοὺν ὡς ηὁ ἐγὼ δεκίοι ἐδέω χοίθιν. κοὐ» τίω εὐ - 

πρὸ “πείαν, ὡς αὐτῷ πο ρα χυε χέριν κεφ λι 

χαιριέ σέρος “στῶν ὄνομια εἰς ἐς λιλϑν τὸ ὥς ακέ δον συΐκρι 7, 

κὸν νἐχί δι οσυλλαρᾶς “πλέοναζον ΦᾺ ὀὐθεία σ΄. οἷον χαρθίᾷς χα 

θ4. ςεροσ'- "τιμίᾳς Τιμιἐσερίθλιμο ρφηφ; μορῷνίσερ". “τολμὰ 

4σ' γολμμεσερθ᾽, ΔΑ Ῥλιμηΐσοίγοσ'. δὴ παραὶ ΩΝ ἡσλ μη ἐ ἐχρμο- 

Ἴ5:}: οἰκοιγωνητοῦ Υ συγκρίσε “ποῖν τοὶ τοῦ θηλυκά. «ἡ τ' 

μιοί ΟἼΗ τοῖς ὃ ὑΣ ̓ϑμέρῳ “σλαι πιόνίςος: εἰ σεϑυτικον δ είον 

ως κακέρῦς' αρ45, ἔνιοι ᾿ϑν [κε “ὅλο ξύὐγονλλέίγουσιενοι οὶ 7 

κορι σι ἤδλυμά καϑο καλά μίσιοος δπευογί σζους!' αἰγνοουῶ 

σας ὅ ΤΊ εἰ ἦν ὑπρκορισχι ἰδ δυοὶ “χῶ κὶ  ἐκφέρεώβ "δ ρίσεν 

ΚΘ λμοπι “ον δ ΠΕ αὐγὰ ἀπὸ γού “ ὀρύᾳ ὁ ὁρυέφσες, ̓Θσυγκοπτῇ, 

ὑρί ϑε 6 απὸ Ἢ εἰς ὃς οὐδε τύρων οὐδέγοτε εἦνον)συπιριτι καί- 

χαϑεφν ἃ ἐγεσὼσ χάζω, ὃ ὁ ̓ δύσι (Θ᾽ αόρίςοι ἔχαδον' «θέν ἐξ δι 

ΤΡ’ χαϑδε «Ὁ οὐ χαδιᾷν γὸ γὼ ρῆσο(. 

χρη χάρι δον, ποὺ οἷδω ρ(καὺς χοίρληοτ. ΧΟ] τίν πὸ ρὰ Ηρώσγακν ᾧ 



τ 

εὐ Λε μον κὰν χιυσέν, ν ἀρτί μίδος ὦ ρτέμιχοσ,οον οἰρτε- 
ΔιιΣ95 ϑεράπχουτρῦ, οὐ Τῶ δι θέμισ σέ μιηος.: φπλεομααμῷ ἼζυΣ, 

ϑέμι σφ! ἤΝ ϑέμις52 δκαλλιπορήῳ, Θ᾽ οΣ οὐ αἀϑέμισος: ἽΝ 

Ξέον ὃ τε ἄλλὼν μδρ δύξοι ἀρὸ εἰθέ Μεσοῖ ἐκ 1εθεμίςω γινεῶϑα, 

δῶ οὐ γὸ ἔν Φανβᾷ χρήσει κέξτοζ!- ἐφϑ ᾿ ϑέμιε: κοινώτεβ δ είς 

1: ϑέμις θε μι, (Αἰ δωριζλως ἐῤῥίθη 9 μετ ἡ χαρτὶ ὧὐτ ἐκ 1Κ 

ϑύμι' κ᾽ χίριδοςίτε ἰσέον μοῖρ 579 χὰ Δ᾽ οὐ μόνον εἰς ηὐ “ γὴν 

“τε μετα χορέμ, αἰεὶ δνεὶς ἢ οὐὐ Ὁ ἀυτίφοι χαθ. ὡς δῆλὶ ἐκ σοῦ 

μύσω προμηθθὺς' Δ ̓ αὐγων ἀπε; ἐτέρωϑεκέν)ιὺ μέσυσὶ “τοῦ 

β᾽ μετορβολὴή κλως οὲ Κρη. το "το τὰ εἰς δου σᾷοι μρὼ εἰ σ' ψιλα. 

Δεῖ ρι σοί καΐκι σρο,οἐ πὸ τῶ χείρων χείριουσ ὑσερθετικὸν χόρωμ 

δὲ κυρίως ὁ ΚΙΊ χέρα ἡἤἥων Χαύς ὁ ἀνθρωπος Ω5 οἴζλων ζωων 

δα ἐρετε χνᾶαϑς δυνάμδμοσ κοὰ χάρο Τίροῖ- 

ρερθότερο; εἐπὸ τοῦ γιρείων ΚΕ μετοίσλασίν χὰ ἐρε οσ᾿ὡς “πλείων 

“ξδθοτ, ὁϑέν τὸϑυλυκον. “πλεία, ωὡτὲν ἐλια 23 Παλέϊαύτοι χε Ἂ- 

κ κλισέογίνῷ ὃ δες εἰ χάρ χεῤ νοις. ΤΩ, » χυθὴς Ἴττκν 

θές 7ὲ χιρείων ὁ ὃ τοῖσ' χερσὶν "ἤων οι ἰλαίἥων. 
λίαντος κα μονέσον χω μέλλων λέσω. πϑὰ δϑοὶ ηὗ φυρτειεὸμ 

λύσω πλιονασμκῷ τὸ δ΄ 7ιϑν χύσω εἰ “σθικολᾷ ΤΩΣ "ὁ κόρι οὺς 

ἔχινσοι Δ αἰ ποβολῃ Τ) σέ χε σοι ἂν μϑρὴ ὁ τῷ μέλλοντι εἰσεβ Ν 

Θηἡ τ: Δέμφιι μιογον η σ΄. ὧν δὲ τῷ ἀορίσῶ εὐ στιο λυ - 

81 τὸ σ' μὰ ἐμῴε Μόψον τὸ ξ. ἀλλοὶ ποίλιν δε τὸ Φορτι 
κοί μοὶ καικόφμμον εἰ πτορ οἰ λλετοι ὃ σ᾽ ναὸ γένετο ἔλια: 

᾿ ὁ μοπο χα χίας τοῦ χέανε: ιοὕ τω δὲ καὶ ηὸ ἔληα ἀδρισῦν ὅξ1γ. 
6“ ΠῈρ οἰ“αὸ Τῶ κίω τὸ ἀν ἢ ζω τ ἀπΥ ΡΟΝ οὐ κα." 

νογίζετοι ἐ χίρζ' Ἴδα ράχν, νοὺ οὐ λιγᾷ ὁ κανῶν 97) καθο- 

᾿λυυὸ ἀόρισος κἀντιφυσᾳ κἀντιϑέσα μαίιρά “πὰ ρει Δ" 

γεταφιγαι!. «(λλ᾽ ψὸς ἀπῦίπου δοθέντυς τὸ οπποβληθήνοι ηὸ ῦ 

πϑὸ ηὃ σ΄, κα «τέρον ἐγλυν ἤθη αἰ χοππτον. Το ἀνα τὴν πὸ ραλή 

Γδ σιχὺ τῶ ἀορίςου βραιχϑάν- 
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χερὶ χερείων Χι ρείονος ἡ ἐὐνογὰὰ χε ρείον! συ γκοπαῦ χέ ρε. κα 
δγ οὶ, ηὸ ἐπτο λλΝ Δ, τ “ δύοιϊ γνί) Ὅοταν Φὰ διφθόγγό! εἰσ Σ ὡς ἐν 

ἐλιάδοι ἔτι χώσῷ δύ εἴ! χερητὸ ΤῈ 15 Χείρον!: ιιὺ συΐκ ῥε 

Τικ ̓ χέρφα ἱ ἑουυ γοῦ χείρονα ἐκ 78 χερείονα (ὦ συγκοητμ 5 χερᾷα . 

λερν αν εἰπε γοῦ χε ρνίπτω: 
χε ράφτερον. ου ̓ ζηλώτον τοῖς πέφά ἐνπο λύσιν, ὖσ' οὐδὲ κυ ἐυΐ- 
σ“ερον. σὲ "ὀξαστερον. δ σὲ ηὸ “αλήοτέον σι χάρὶ, ὥρα σοι 

χοζισ κα ἽἼ μόνον δὲ σλὲ Κη πὄφαι Ὁ γῆν 8: σύγκρισισ' ᾧ τι “ν ισ' 

βηθῶσῃ ὟΝ ἐντῷ λῶον λωΐτεβ᾽ "αἡά (Δόξ, ὑπερϑίσιως χατο μὲ 

κασμὸς εἰς σύγκ ρισίν' νοὔσ' δά λον ἐκ μὺ λαλ᾽ σε ροσ- “9  ἰάλκύ 

ὅθ 2 καλέει 1 λάλι κοσίτι δὲ τὴ ἐπού τρισίν ἱπεεθεσιωσ εὖ 

τῷ κλεπεῖσος κλέ πτίσουτι. "λάλι οι: λαλίςατ, κύδερσεηκυδύσουν 

“δὰ Ζ κείν ἴρῳ, οἷς στυυτοιν Τίον δικορυζζαμος κορυφαρύτοτ᾽ 

δυσλυε δὲ συγικρι συνών (δας δι κωμικὶ ὑϑῴφρι, δι ηδηροτεραῦ 

τίρον οὐβηπρότε ροσ' ὡαυερ δὲ δυπσλῦ τοῦ ὁ λθιμαι τισμοῖ «ν 7οῖς 
θρημδροις, οὐἠπὼ ποτύπο σε ὧν τη ΤΙΚΟΙ σ᾽ δμβίος γου(ς 

Φαμδν ο δὼ μοβιαιοὸς ν Ὁ σοί μεος (ἃ σοί με! κ δ σ ἡ φόδροσ ρ' υ- 

δγακοσ, Δ ἐσυραῦ μιοι οι; 

20 Λεύτοοι εἴς “το 29 λη γέρε γολάω, χῦλω ῦ συζυ τα: διυπερατὼς 

ικοὐ βοῶ ὅϑιν ηὃ πλέονασμον ἐμιοι λοά πρῶ, σ“πὲκ 512 χολθ᾿ 

γένεται χολωώσω συζυπίασ' τ' .ὅϑεν χολωθεὶσ ὁ ὀργίϑεὶς, (Δ λο “ 

λωποῖς ἐ“πίτοσιμ ὀργεϑκοις κοὺ χῦ Λωσύμϑῳ καὶ χολωσέμϑμ 

«κ τοῦ λολώσενν: οἱ καὶ οἵω οἱ εις οὐ σσο βολμ “ΤΩ ἵ Τ εἰς Εἰν αὐὔνεμ-- 

Φαίτωμ δὰ προσυσῶ. τῆς μερποι σὲν εἰσ τρϑῳ τος εὐσδε μῷ ο,. 

τοιοῦ οὐ λεις λἔαμενα: τυ} 4ν τυπτὶ δὼ δῶ ρικώς. τυπείμϑ 

οὐδο λικώς: 'χολω πεν λολωσυμδρ λολωσύμδρμαμ 

Δ. ῥτούστια πο ρεὶ λέφποσ, ̓ παρα ηὸ χέφην Ωὸν ποι ραβαλλόμε ᾿ 

γον “τοῖς ὑποζυγίοις: "κοὺ 61| πρὸ (βὶ δ' ρίσιων 59 ἡ μιιτέρων 70 
ων, ,τουύτῳἰχίχονπο. 

λολωσέμϑρεἶδίον ὧἷν τρὶ εἰσ' εἶν οὖτοι ρίμφατα εἰσ ᾧ τρίοῦσιν οὐ 
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οἷο ριεῖς ἀπτοβολῃ τῷ ἵ αν) Ὁ “Τῷ λέίγῳ δι κα Φῴρ λίαν 

Φασὶ κρὰ γράφειν: υτοιῦ τοῦ προφλη φικμὶ σύ βῆσ λεγέμϑῳ 

γόνυτοιθ χραφφέμϑριουτω γῆν καὶ γὸ χολωσε μιν "ὅλο γετοι χὰ 
ώσείν χολώσεν χολωσε μεδων. 

Χοφζαὶ δι πρω:ζα κοὺ ἐμικοῦσ πεῖν 2 ον οι πρωϊζὸν. δι Ὁ 7) νὴ 
πρωζον “συ λλοί δ οἹ δὰ σίν οἱ “σνέλαιοι ὧν προρλραςο 0) {ΚΠ 

σευαέρεσιν (Δοπ ἐἰς το πρω; ἐ πδρμκῇ: Υ αν ὰ συλδυχῳίφορου 
υϑῤν προτέρημα συκη," ἐΦερά πρώτον χάρπον: "(Θοτὶ χριϑὸγκτῖ 

τὸσ σὰ λαὸς “ὸ λθεσίνον κοῦ δνσύγνο γε 

Χρουῦ σε οἱ “τὸ “Τῦ) Χχῶ “Τῦ σῇ μαῤνογγος ηὸ ξίω, νπατε ρα φργϑι χιοιύ 

σῷ ἡλια δοστ ς γαῦση, οἕ 15 ἐμυ ξηνἐπολί νὸν ηὸν χρῶ το ΟῚ 

ξύση κἡ ν  προσεγγίζεν ΤΩΝ “Φ). λεὼ τὸν: ΟἿοΥ προσ'χρουὺ σῇ ̓  προςξ ᾿ 

χε ηκώ ἡβαρύνι ὡ γενέ οἱ Ἴὸ “70 χήσιμθ᾽ χυσι μοῦ συςῦλῃ 

ον πεῖς , νὴ μιταϑέσει τὸ αὐονονχιώιι ὁ ἴα ἐχξάσμον, ἑαςς 

χέαλημω. ἤξεδεσυζυγιας πρώτηι ο ὭΣ ἐν ἐχρα σιν: ἢ ὐπὸ 

τὸ χαρίζω χαρισηκῶ νὴ ἡ σερϑέσᾳ δι σύ αὐ ρὲ σφχοισημῶ "ἃ στε 
μικόν4 γὸ τιοη ϑῷ "ἡ φυλαήῆω ρ΄ ΟΡ κων ὧσ ἀπὰ χοῦ ὦ 

μαρτῶ, ὁ ἀόθιτος βὑμαρηον. 
χεῖνοα ἐκ ποῦ χϑμιχχῖς χῆσέ νὴ ΚΡ ἀηρ κοπὴν φῦ οιον ἐχϑϑ τὴν 

νύχιον δήν βουληφόρον ἀνορα. (ο ὃν σίυυϑέσά αἰπύχϑη σῷ 

σὲ χοὰ ὀξὺν ἐτοε σημοόμον ὑπῖρ ἢ ἡμίος γχὸ διό. αἷσ' σχῦ Χἡ μδῳ 
σιδωΐτερὶ. ““εριασοῦ Τοῦ σημαῖνον θη Ὁ, ἵ αι ἫΝ εἰπὸν ὯΝ χρᾶν 

χῷ 1 ἰωνηξ νι) ἰῇ νξλχρη,οξ ὑοῦ Δἱ Αἱ "ἡ νὸ κρὴν. ὁ ξυν(}9 ὀχκ, δχεπῶ 

σοιλίξις δοσύλλαρ᾽ ἐν ῥήμια σήν εἰ μϑῳ κτΊ Τὸ ἀρχὸ δοζξοιερ εν τ 

κατόλι μι ποόνομϑρην συλλαλβ" τύρι ασοὶ,"εἰ 2 χὰ γὸ τέλρ ὀξυ 

μετοί!"ηὸ χ" "᾽ δ, λέγε τοι εἶγοων Ὕ ἐπαύῤῥεμαι. “πίον δ λεγέτοῦς 

εἰνοων ῥη μια εἰσ' δ ἄλλο: Χρεῦγοκανόνισον χω χώ, Αι 

ὸ πώϑατικ γέαοὶ μηνηξώμων' χβάοιο Χωο 'χοι ἢ. Χώγ: 

χθλνο ἐκνν χρμι χύσω ηὃ δούτερον, καῖ "ς ηὃ τρίτον .ὰ ὀξυνς-- 

τοῖς δὲ απὸ ποῦ χάῳ, χώπχαοβ, χω. ἐχώε, ἐχζοῦ: χεάμ: 



ποὺ Ῥοτσν σοῦ οἱ ἐς ἢ χρῆν "ρὲ (ματα ΤΕΥ οὐδ ΧΡ Ὴν στ: “ερὸ στ τούς 

Χ172, βεεούστονον ἐπήῤῥε μιαοῖον ἀπέχρη: 

Χρωϑήνον κολυνϑὴν σα οἱτρ τοῦ χῴζω κὸ δ σλεσιάζω χῶς χωπ- 
ηδῷ χωτίζω. ὡσ' Φῶς φωτίζω ὁ Δ’ αὺ ικολᾷ δῦ. Ὁ χϑοϊ Σ συ 

μου ρέσε, χφζω. ὦ ὡς πατέρεὶ δ πρω Ὁ πσιιραγώ μϑιρον κροίφωιοῦ 002 

τῶς ποιοὶ ηὸ γεῶ ηὸ δλάσπτεω λωζω. 

Χρομαμέιν 67:1 Θομθεῖν. ϑσι μϑυ4ν δϑέν γι ἘΠΕ ηὸ "τοιοῦτον 65" 
μα: ΉΜΩ 5 Ὁ». ἀμανντ σοὺ ἢ εἰς οζ, Θ με ταθίσεν ἰὔδυχκόνγ, ΩΝ 

ἡμώ: οὗ ὺ διού τέρος ζω" ἔχχζαμσχκον: ὖϑεν ὑνσοτοχ τιίεον χροΐ σμω- 

ου ὑ δυύτερον χαίηαν 9 προῤῥηθύν 

Χωννύω ἔψεσως, ἐχώννυον τὰκ "χω σώ ΑΞ ἔχώσοι ἐορίεῦσ: 

τχώννύο μομένεςὼς καὶ χώγνυ δ ἐχώννυ ὁ μὴν καὶ ἐχοννύμν 5 

ποι ρα τοῦτο σ᾽ χω Θέ σο μια μέλλων ἐχωώϑην οἰδρισος: κέχωτ 
σλλοί; πο ραυκείμδρ οσ: 

Χρέιος πρωντῦ τυτσὸν χιέος, ὅτε τείρετο ἃ συφσέλετοη,χείσ' 

εὐ“Πείεοὶ πο ἴωνες δε οὶ ΤΩ ὦ 

Χρεώμδμοσ πλεονασμὸν ἐλ6, σῶς κατοὶ τὴν ἀφ λουσαῖν δ ποῖος 

μρὼ γὸ μέμνεώντο"οὐ ηὸ ἀπαθὲς δὺ χα “ΤΩ τοὺς δὼ, λοῖ ηὸ "ποι ρα σὺ 
Φοκλέι οὐσὰς μιῶσ' μεμνῶ μεθα. 

Χυτλω σον ὑχοὶ πλῳό κα εὐ νέοι, οἰ λλοὶ γὸ τσὶ Λουπρῷ ἀλέτ᾽ 

ΜΑτΩς, "λυ τλώσοιϑω' 

Χώοντο, α"τὺ ΤΩ χύο: 

Χώ μομοσύλλοιβον ϑημα δ δὼ οὶ ηὸ χυ ῥῶ. γἐβ οὗ υὸ " ἊΝ λεύνωνοὰ 

ποὺ οἱ τοῦ γοῦ ὧν 751 νὴ "ἡ ηὸ χκιν δὸν πος προχοινη ̓ ' πρόφασις: ηὸ ηο, 

μυν τοι ζτ χὺ “πλεονο σι 17 σ᾽ οῷ Ὁ γέντ). ἀφ (Δ σαι μαηὺ (μα, 

θη μα ΤΊ ΚΟΥ. οὔσ' χορητείεονν δ Ίυ ἐμβαδὰ ( χύσις, οὐ τὴ σὲ κα 

ὁ μη ρικὴ ὑπερ σϑα ὁ ὙΣ ἐπὴν γὐσ' κοὺ ἀλλωσ δὲ εἰπεῖν. πσερ 

ἰχο ὥ κου τέλει: "Χορέι τοῦ δέον ουὺ ηὸ “ὧδε ἐκείνῳ ἐπεὶ κ ἐφίζ). 

χω δὲ ἐκ ποῦ γὼ ΜΑΤῚ γαειοῦνπροφλήν δεσυλλαυμης μι ἢ ὁ χύρας " 

εἶτ πανί ροίγω 9 γὸ χυ ρίον με ὥτρρε κοὺς οὐ τοὶ ὧν ἄλλοι σιῦῃ δὲ 1 

᾿ 
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» 7 δοκεῖ πἶϑ)ςργ9᾽ εἰ εἰ ϑο ἀφῥησγον μοὺ τὸ χίζω. δαλὸν ἴ ἐκτι- 

τῆς χάύσχαις, ΘᾺ 775) χιημάαϑο. ὅπερ οὐἰε ς ἐπ σομεῖ ἮΝ μόγον λέ 

εἴ). “οὐ ἢ δαπροπικώς ὸ ἐπήϑυ ρας ἠνεωγμϑης: οὖσ δαιλοῖ ὁ γρα 

ψαι: οὐ φϑιθύξ χιημωμϑρεσ ἣν ἐπελαξύ),πρώτρ᾽ εἰσῇ Λθι-ς 

ΑΡΧΗΤΟΥ Υ᾽ ΣΤΟΙΧΕΪΟΥ. 

ἴο σοι χόϊομοτι συριτμὸν ἐχέ ῤγύ ἡ ἰκφωννσις 

Ν νὸ οτιό συριμοσ ἐκ ὅθεν μόνον εἶ αὐοιῦτι ῳἷος 

ψού 4 χρόνου δυολουν δὲ. 

γύξα: αἰ μικλύμας "Φ ησύσοις. 

γώ ση μον Ἀ΄ ΚῚ ἄππτομα' ἐξ οὐ ου νοὺ ἰώ ρα, “δ οὶ κὶ ὩὉ ἄπτιαῆς ΔᾺ 

κρηθᾷν τοὶ “σειπονϑύ τοι μέρη Τοῦ σῷ μασ' ηὸ λυάίννω Ἂ δ 

κρύνω. δξ οὐ αὰ ψιλὸς “ρα τιώτησ ο ἀοσλθ’ γν μνοσ' ηὗ κα 

“πτῶ «3 οὐ Υ ψω μδιιο (Ὁ εἰσ μεκιρας κακὸ κρίνος: ἡὐκσίῳ ἐξ οὗ 

μα ψωλθοὸ κί κασμϑμοσ δαυλὸς: 



ΑΡΧΗ ΤΟΥ «ὦ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: 

Α σῃμαῖνᾳ τὸν ανο Ἀα σιν “Τῶ ἱι ρα απέδου ποῦ 
ἱματέου: γραφετιοι σιω τῷ 1. ὅτων ὃ , ἴς ὦ ρύβα, 

ΠΆΗ] σὺ στιν αμρύσει οἷς κ᾿ ίνετομοίός: πὸ θεν τ΄ 

χον δία κοὸ ἐκτοῖσ4 “τῷ ὃ εἰσ ὥ, ῳαοοὶ μϑι οὐ 

λαοὶ προικεΐτων δέρματα ψέβα λον "ἧς ΑΝ ἱ μουτίων κρα 

αὐϑδιοι ς ἢ οὐπτὸ “τοῦ οἱ ἰσιυὸ κτητχηκὸν οἰκεία νδσυγκοππί, δν οὐὺ- 

ξύσει ποῦ ὃ ο εἰς ὦ ῴα γὸ δὲ οἷς πο ρες ηὸ ὀέσω μελλοντιο ηὸν 

δέν μιαίένον τοῦ κο μι φῷ: 

ὥσμαυον ἱματοὶ πέξιν ἐθέρι ζον πὰ ρα ον ὀεμονγα θ᾽ Ὁ αὶ ἡὶ μί-᾿ 

γι χΘ’ φυτεία ΑΝ δενορων νὴ καὶ κουτοῦ τοῖξ ιν οὐγώτα "ξηρῶν 
εἶν Τὶ Ῥ δύ πο ρον: 

ἡδιεχόα.: οἷν τὶ σοῦ " ἐξωγκωποΐ ἐκ ου σ οἰ δέω οἰσι. ̓ὐρατρῦ σὲ ἐν 

“σι λαιοῖς βιβλίοισ κοὺ οὖν" χοῦ ἡ ὠφίεν ος εἰ πὸ ηοῦ υ ὀζῷ δὴν 

ἼΡΗ  στυρηθᾷ τοῦ δ εἰς Δ νηοῦ . )ὀζὠκοινῶν υϑὺ ὁ δ! ΣΌΝ δὲεὰ σουτὸ 

ζί σώλ'ο ὃ κωμικὸς ὀφησῶ Φ»ο᾽ δγοὶ ηοῦ ἢ: 

ὥδημθρ Θ᾽ ἐξωγκωρμδμ". οἱ δΐω οἱ οῷ οἱ δάσω ῴδωκα. ᾧδυμαι 

ὠδωμϑροσ: 

δύσει ὠργίϑη οὐδεζεῶν ὕῖ: “νγὸ ὁ ὀργίξεαϑς πὰ ρεὲ τὴν ὀδύγην 

Ἷ ὁ ὅδε παρὰ ἐ οἵδο γὸξαϑήω. οἱ λο Λούμϑιυοι πρότερονίατν; 

ὀδωνομδροιίς σι τωϑήουσι 

ᾧ δὸς “Φϑα γὸ ὠϑῷ ὠθὲς “τὶς οὖσοι δϑῆς ὠθέ! ηὸ βρίφΘ᾽" ρα μ ῦ 

διΐνη ΧΕ ἐποοὺ ξησίν 12 σεἰς ὥ,δι τροπι ᾿ 1 Ὁ εἰς Τιὦ δὸς οὖν καὶ ἐκ 
γῆ οὐκκῆθι 7 ὠδιγη. Δώδνω αὶ αρτὶ Σηοὐἐπεϑυ μά. 

ύϑη ΑΙ [ωηὸ ὑπολα μικεῖ γωκρὰ ποτεριασώ μδιρον ἀνυν: (Δ οἱ οι ἢ 

ΡῈΕ ̓ ἐπα ρσίσ ὠποῦ “τῶ οἱ ἡσῶ μέλλοννχυσ, ᾧνκα ὠηγβιὸ  ζ" 

φήθην' ᾧηθη ηδ τρί “Τον"- 

ἧἰξαν οἱ γιοοϊξωοῦ δύο νυσεὶ ὀΐξω ὠτξα,ὡσ οἰ) οἰγῶ οἰγνύω 
πρὸ ὠϊγννω: 

ον ἣ 
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ΩἹ ἴον στῶ τῷ Ζ πρῶσον μδν υ γῇ ἀπ “τοῦ οἴτω κἰγονε,ξ ρος 
Ί1οὔο ἐς σιώασε οἱ χο μον χό μι, ο κω ) ὠίκουμ, δὶ ἬΝ πτίν 

τὸ τί μελεθύνε τοι κε τὴν ὩΣ 5 χιόν φῇ συλλάβῃ "δου περ 

δὲ δ Τί ; ὄρωχόμδμα κ ΚΤΊ Τὴν ἀρχῆν, Ὗ ἡ σαι ὠμίεντο θέλά ἔχειν 

ὡς οὐὐ λὼ ἡνλὲν αὐ χυγομμον ρων ἩΨ,, ' παλείογα' ως ἐλω εἶχον: 

ἐδύποτε δὲ ἐλρῆονα. "ἐάρα οὖν ὡ οἴῳ διψο φώννμεντο ἐλει 
κα τοῦ τὴν ̓ἀρχὰν, τούπουχάριν ον ηὸ ῳγὸν ηδ ἢ ἔχ ἐμοξ, Γ 

κατ᾽ ἀργαισιτοὶ ἴσοι φοονύεμτοι Τῷ ἐνεσώ τιν  ξιο ας δὲ τῆ σους 
δγα. Τὴ πέντ τὰ μιαθύγί) ς ἘΠ᾽ 6 ἥν εἰ πεῖν ἐπε: ἣ ΝΣ ΕΚ 

ποτὶκὸς σλίων “ἢ κι] τὴν σημάσέαμ ἐν: ἐγεσώγος. Ὁ δ οψε 

ςῶδ μἀκο ριαδὸς “}; κοὐ μὰ τῳ λέγεϑαωρί ἔχε (ὦ εδείνοω, ο σὲ 

ἜΡΡα ΤΟ Ἢ κος πατέρα τετριμμένην "ὴ ἐκτετου μδμὴν ἔλει τὴν δῇ 

μα, σέ αν τον του χαίθέν ὡς "σλεονεκτῶν ἼΑΩΥΤ σή μασίοιν γὸν {-- 

νεςώτο "πλεονεκτεῖ, κοὺ ΧΕῚ τὴν ΔΡΧΟΝ . 

Ωἴγνυτο πύλαεἰ λιάδος ὃ ἐντὶ χοῦ ἀνε νυνντο ἀτὼ οὔ οἱ 

οἱ ὦ οἱ γύω κτήσίθυρας ὼὡ ,ἴξς οοανω ὦ ἐλερὰ 'δοσ τ ἀσαὺ»ὺ οἱ 

, οἴθω οἶξα, μοὰ ΚΙὶ δύ ρέλυ σέν ὠτξα, - 

᾿Ωκο. ἐπίβφομα μεσώτωτοσ “νι οἰ πὸ σοῦ ὠκὺσ ηδ οὐδέτερον 

ὠκὺ εἰκέα κα Δ προπτῇ 2 10 ἃ εἰς ὦ ὠκαιΔδαλοῖ ηὐ τοιχεῶν' ηὃ 

δὲ ὠίεύσ ὅδα τ ἃ ἀχν ̓ ' δελοῖ . κδν τατο γί) οἱ οἰκοὺς ΔΎ οπτῇ 

ὠδούς ὡς ἠὐοβ δὰ τέκμωρ: ; "τόρ "ὁ ὠκα. ᾿ ἘΣ ηὸ ἐκωρὸ ἐπ 

“το χορώ το ; δέ πληθυτήϊο δέ σερα πἰρατόμϑρα εἰς ἐπσις η" 

μωτεκὴμ συυύπῦξιν ἀισαντο ὄαρύνε ταῖς τοῦχια τοόχα σοφία 
σφ δέ δι συ πιο’ ὠκαχ ρὶς νυ ὕ ϑαμμα. 

ῷλκα ἐκ Το ἡ γυχὰ γένετο υἱὲ τοῦ ᾿ μετάϑεσίν εἶτω "σὰ κράσι 

7 οΣ "οὗ ὃ εἰς ὦ υϑέϊοι δὲ οὐυηοῦ εποιθὴς κΚὶ ἀλοξ ἀτὸ τῶ 

ἀ λε [4ν Ὁ οὕξε Φρομτέζην γινορϑρίη, φροντὶς Ὁ γῆο μρὼ μαΐ Αἱ ςος 

"οἷς τεωπεῖναις δέλον δὲ ὡἧς ἡ  ἀλοξ μέ τοιϑέπ κως κρευτείσοι 

εἰς ὁ ὧδέ περιασοῖ τρί οἔγρεγκοῖ ωσ δὰ τὴν (δὶ ὀξείας Δ βα- 

ρέκο εἰς περίκλκομᾷ συ οδο (6: 



ὦ μηρῆς οἱππὸ 7.22 ἔσω ηὐ ἐλθ΄ῳ; ἔσω ἡϊκαβσμιαν ἡ ἡ σοί, ἐκματιίεοᾳ 

ὅμομα ἐ σῆὶσ' κρὸ Ῥοπμ το, ξ εἰσ ἢ καὶ σιωθεσεὶ μέτοῦ "τοῦ 

μὲ μεσπσιυὺσ κοὼ “τοὶ ρος ηὸ ψωσὼ φθύσω ἔψθυσσο ψϑφης: Ε 
διλλοιχοῦ ὠμοφεἐ γοιθώς" ὐ)θοὺ αὐ ἴρ ὠμαεςὴς πρὸ ὦμο 

φείγός: ηὸ δ ὠμηςῆς Τοῦ ὁσ ΤρΩΣ τοὺ ἐπὶ λόγων δὰ ογεκοῦν. ΟῚ 

Μμρος ὠμησῆσ' καὺ ἀσπίσος οἰνὴ ο.(Ὁ ἐπὶ ἀλόγων οὐλλ᾿οἰωνοι δὲ 
ὠμμερνο ἐρύουσιν. 

τὸ μίσοις ὠμίξω, ὠμείσσιο εἰντί 72) ἐκιλεί σοίτ: 

Ὠυδνον θουκυδδας ἀν Τὲ ἐκέγουν "οὶ πέρι μλϑν: 

ἡ “πόλος ὐππσὸ τῷ ὁ αὐπτῦλοσ γίνυτονε χα τοὶ κρασίν τοῦ δ μ- β 

Γ εἰσ' γὸ ῶ κοὸ σώσοι ρεσέὶ ποί λιν ΤΩ ῶ μα τ ὃς “τὴν ᾧ 

δ φθογγὸν ὠπσὸ Λοσ' οἰνττὶ χῶ ὁ αὐσποδιος, γὰ σὲ ὠστὸ Λοι αὐτὸ Σ 

“702 οἱ αὐπσο Λοι κριτοῦ εἐγρβολήν 7ῶ "72 οἵ αὐἰϑφουπρὺ κράσᾳ 

πῶδ Θ εἰ ἐς ὦ "σὺ στιν ρέσᾳ που ὥ ἬΝ "εἶν τὴν φαί Φθογμο(α: 

ὥσομμ ω μέλε ἐν σιμυουσέο απὸ  φλὸ πὐφ' 5 πρὶ ρᾶν “γχὴ - Ὶ 

“πεύτ ἀναρὶ. “πὸ ρεῖ οὁ ὁ μῷ ἐζναι ὦμυς, ποὺ γροη τ γον κι 

ἐς Τ᾿ πον 

ρλριαμείνος εἐν γῇ τοῦ με ΠΛΉΝ ΝΥ ὁ6' εἰνοι δε διυμένος, ἌΔΩΣ 

κυρὶ [οοσ' ηὸ τὸρ “σηλον τοίρσ' χιρσὶ φύφᾳν. 

Ωρεωγυναξίν  ἰλιοΐδοσ Ϊ, ο“ο γὺ ὁ μοῦ ἀνηρένο Δ συ - 

γηρμοαθς εὐν ρὲ εὖϑεν ) ξυνωορίν πορά γὰ ξυρμαρμμοίϑεω υἱ ν 5 

9 εἶκὸ χ ρος: ὰ “πληθυν τεκὸν ὃ οάρο!, Δ κοιτοὶ μετου λοιμὸν δε. 

ΓΙ "αὐ περθεσει ἄστρα ρεσᾳ, ὥριν δι ἢ  δυτίκι ὠφεδσί. ὡς αἦων 

τεσ αὐντιίοσέν!ο δὲ ὠς λἐγή, ὁ τεποι ροὶ ηδ μοῦ αἰνηρέναω ί- . 

ΜΗ δαρ οἷ ὑπερϑέσει ἄορ: "δὲ ἀλνν μνὴ οὖρ ὠρὺς ὡς 

τες ὠριωι(ς: 

ὥρισος ἐντὶ τοῦ ἐριρὸς βοιορτικώς πραυπέντος “) εξ εἰς ὦ ὁ 

ὥρμοωνεν ὁ μιηροσ' ἕως ὃ Ἰαῦ θ᾽ ὁ ὀρμρανε κι τοῦ Φρίνα (Δ κε θυμ' 

εἰς 7οῦ ὁρμμῶ Ὁ δδούφγομο ὑρμοόγω,ὡς ἐς "»»υ λιπώλιποένω, 

ὁ δὴν ὠρμαγομ. 
ὥρχρμϑρος 
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ὦρχιδροσ . ἄρλθμοα "οὐ κατοὶ σὺ Πιοκ σὴν κὴ ἡγοπτῷ τὸς 

εἰς ὼ σώρχύϑρον, ασ' ἀρισο ὠρισϑρ.. 

ὥρωρίχανὀρέτω δ ἐρέξω ᾧρεχακ ὥρεγμοα,ῃὸ Ὁ, “ον ὠρεκτον: ̓ 

ἁσὸο ὡρέχαν Ὗ ἀδικῶσ ὠρωρίχοτομοὼ δ δεν, συφολέω 

μριωρέχαιγα λραφεται μήμα ὲ χα “ΠΟΙ ΤΗ "ὃ σρμεαρό». 

ὡρῳρᾳ, ὁρῶ τὸ δγεϊείρω, ὁ ἢ ἀξ: δρῶ: ἃ σεμυμθείᾳ αὐο Λυκῇ ὁ ρσῶ. 

ἐπελδα ΥΥ ῳλῆντες τίῳ βυβάαν φεύγουσι τίω ὀξξαννκοὺ 
β προιηθέασί. ηὁ σ΄ (Δ ρ'Ῥιώνσὶ κ μέλλοντος τῇ περιασωμδμῳ ὁ 
ὅδ: Χιριά7Ε} ὁ ΔΕ δ 76 σ᾽ εέγανεν.δ τς “νὰ μου κα ὠρκα- 

ἣ ΓΛ ὥρα Δ αι κῶΐ ὑρωραειὸ ὑπ σωυπέλικον ὠρώρφν. ἀφ) 

δὲ 1 οὐ Τοῦ μυρίκικυφω' κυρώ κύρσω μέρω ε αρώ ἀξσω: ἔνθεν 

ὔρσοιν ΤΈΣ: πύρυ οὐ ἃ ἀρῶ Ὁ οὐ Π κώσ ἐᾷ ἕὰ ΩΝ ἄραρκιοθεν ηὸ σας 

βαρῶν οὐρα ρὸ σιαῤει ρότωμεμοὸ αὐραρό τῶν ἐπαήξῴνιια: 

ὡρωρέχάν' κι πώ σ᾽, τί 0 ; αὐἥικὸς ΩΝ αὐ χυ τοῦ ἀπὸ φων" «νηοσ’ 

αὐ ξοένᾳ τί ἀρ υσσίν ὁ τα . δὴον ἀλη ιζαι βληλί4(5' 

ἐἐγόγο λοῦσα εὐχάνεὗ τωσ ὦρελοι ἐρώρεχα, ὠρωρίχφν! ὁρωπ 

᾿ρίχΔῬ ὃ ) ΚτΊ σύσολϑν εἰ τὲν ὁ! ἡ τὴτ ἰλι σι “Χ Κυδν (οι 5  οἵροἕ 

μον τῆ ὁρωρίχαν ΓΟ 2 ἡ δφρίν.. ἰσέον 6-τι ταῦ τοῦ δυαλεκ -- 

πε σὶν ἰδγώμια του ν ὅς εἐματικαἡοιεἰσίν εἰς οἰναβο ίτ κοι ϑ Ὁ 

Θρ»» Ἴδην ἔρω ὑρώ"ὁ (δ ΟΡ αὐολικῶς ὀρσω"δ τὸς." Πρεθειξ ᾿ αχϑη 
χλκος ̓ὠριμοιενῶ ρι μέν ὦ ρσονὦφ ὙΡΉΡΣ σρω ὁ ρο δ ὁ ποθεν 

ἔρεσωσιώρο μίων ἢ ΙΑ ὠρεσ' 'ϑδισυκοΊΓΗ ὡργειδὀνώρ 

ὥσκεν ὅττῶς ἀν γὸ ων, οὖν "Τί δ γον ὅπαωσι"ὸ κεν ὐμτί τοῦ ὸν. 

ὥτπαν οὐν- τὴ τοῦ προφρλλε στε! ὥ ἑτρόρι: ξεν ᾿ὶ ὅτης, ̓ σηικα -- 

"4 ὃν σέρυ θη. ΩΣ Γλον δ εἦνετοι “αὐερώνυ μὸν ἐτοῖν. ὡν ἑρμές, 

ί ἑρμάνημίγεσοσ, μιεγέσονεμεετο χοῦ ω ̓ΕΝ κῷ ἐπιῤῥνμες, 

ὡ ἐτοῖν, (Δκατοὶ ΓΕ φῆὺ ὐταν: ̓  προ ηὃ ἔχης δ σήιμιοίς- 

ν4 ἐὰν αι ληθῃ φ᾽ Μὸν γήνετος, ἐχίω, ἐ τον" ον ἐϑ0ς ἐθὴν ἢ ὡασθρ 

περὰ τὸ δὰ γένετο δώτοα ἡ δ τανε δῦ ὠτορ ρὰ πλεο-- 

νάασμῷ οὔ γ΄ οὐτοῖν. μετρβολῇὺ τούγουτ' ᾿ 

Ζ 



ὄφϑασαν, κανόνιον ὀ]ω,ὁ ο μί, τ ὀψω τῦϑ ὠφα:ὁ ΚΟ ΣΟ. ΚΙ) 

κοσι μα, οζ΄ ὠφϑημ. ὠφϑαεώφϑῃ. ὠφϑη ον. ὠφϑή χην- 

ὠφϑηρδρ ὠφϑήτε ὠφϑήσει: 

ὥχυκεν, οἰ χω οὐ χύ σῶ κὦ χυκα υκσὰ Ῥο πῇ 75) ἡ εἰς ὦ ὠχοκα; εἰ 

δὲ τῷ οἱ χίσω οἱ χοκοε,οἐνουὺ ξηγον ἰωνεκώς μι εἐφέ ρίσει πον! 
᾿ ὄχυκας: 

Ωιχα' οἴγω. ἢ ΓῸ οι ἜΣ οἱ χοκ ιὦ ἐκσοέσόι τῶ ὃ μικρό εἰς ὦ 

Δικηθι μϑονηος ΔΑ 75) ἢ προρτελραμμδῥα, ,γένετοοι ᾧχα,. 

ΩΦ ὠἼὸσ' ὀξυγόνωσ, ὁ 9 ὀφϑωλμόσ' ὠψδὲῶ ὐηρσ' κυθρίον βαρυγ- 

μὼς δγ ηὃ πρὸν ηδϑ ὀφϑαλμὸμ ἀ ὠσί μαπεώηον ἡσονὶ προς ἀν- 

Ἴιδὺ Κ σολὴν “72 ὀφϑαλμου . 

ΤΕΛΟΣ ΤΩ͂Ν ἐκ ΤΟΥ ἐΥΣΤΑΘΙΌΥ καὶ ΑΛΛΩΝ. 
ἔΝΔΟΖΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩ͂Ν ΚΑΤᾺ ΣΤΟΙΧΕΙ 

ΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝΙΚΑῚ ἵσ ΜῈΝ 
ΤΩι ΘΕΩ͂Ι ΧΑΡΙΝ. 
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ΡΌΣΑ ῬΗΜΑΤΑΈΣΤΙΝ ΔΗΛΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡ 
ΞΕΩΣ: ΚΑΙ ΡΌΣΑ ΤΟΥ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ 
ΤΕΚΑΪ ΤΟΥ ΚΑΘΈΖΕΣΘΑΙ ΣΗ 

ΜΑΝΤΙΚΑ: ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ 
ΤΙΣΜΟΙ ΑΥ- "" 
ΤΩΝ 

, σξον 07! τὴ ΔΡΟΜΟΠΕΝ δαλώτικα Φδ ὑ περ. 

ἱ ξιωσ'εἕῳ κὶ εἰμι. “οὺ ἀμφότερα Ὁ ηὸ ὑππώρ- 
χὼ δα Λοῦσίν : ἐπ μϑιὺ οὖν τὸ ἴω κανον ἔζέ τοι 
ηὁ ὧν ἤτοι υὸύπάρχων, ΠΣ οὐ ΤΩ) ηὸ ἐῶν. κὸ οὸ β 

ἐῳ εἰς μέσον ΟΝ κρὰ δύχερον ζ,"" μον, δὲ ηὸ ἐὼν 

τὴ τὸ ὧν οὑτωσ: 
ἕω ηὸ ὑπαρχυ, ̓ Γο ἔσω, 0 ὁ δύώπτερος εἰόρισοσ ἢ ΟΨ, ̓  μα χβ ὃ ὃ 4- 

ὠννν ἀφέρίσε!ηοῦτ, ὃν, δ ουτὸ ὑδέτερον, ἡ ὃν. Ατὸ δὲ ποῦ 
εἰμὶ γὸὴν ηὁ ὑπσῆ ρλον ἐγω. Τὺ δὲ ἦν (Δὐπεῆρλιν ἐκεῖνοσ οἐπὸ 
γχῶ ἴω ἡ καινονί ζετο: 
ηἢ δὲ ἡ ἧς κρὸ ὑπσήρλεσ σὺ εἰτὸ τὸ ἐμ. κα ἐδλώῳ πὸ 

γ) εἰμί. ὧν ἐκάφον ὅδ τι χνολογή συμϑῳ «καὶ πρώην "δ ἦν 

"σὲ ὑππῆρλν ἐγώ. 

Ετα!. "ἡ ὁ τρέρα τοῦ τικος, εἶν δΥ οἱ ἡ φϑυίου. ΤΥ Ῥοπῇ (δὶ ἃ Εἰ σὺ 

φϑύγγου εἰσ' ἢ, ἐν" τέ πέται καὶ γὶ ἢ εἰς χίως εἰ Ἰ δ φϑυγγον.ὦ ὡς 
οὐ τέϑη να, τύθφκοι πρέπεται μρὰ " ' δ ϑυγγο εἰς τίω 5 Ἵ ὡδ' 

«ὐ γῳ ἐδ πορ Ὁμήρῷ, ἦγον! μπσήσουτο. εὐ δ4 ὙῪ κοιγοῦσυτο 
δεῖ, »δγας δφϑόγγου ἐδ δχ παρ Ὁμήρῳ, ἤ. 

Τὸ δὲ ἰα κανονί ζετο οὑπτωσ' . ἐμὶ κοὼ ὁ πριροτοηηκος, μ᾽. 
γὸ εἶν, δὺ φϑλήον . μοῦ δα λύσει ἰωνικεκα ἡ χως νὴ ηὸ μόν, -- 

δε κυτϑεισι τηϑέασι: χρησίς δὲ ππρι Ὁμήρῳ. ὧδ’ ἰὰ οὐ ΤΥ οἵ 

μδρενὸς ἐαιοίτὼ πύου δὲ το ἐκ κρασί ἄρ ἴα εἰς α πένετεοι 

ἡδὺ ὑπσάρλον ἐγώ. ὡς “ποῦρεῖ Αρἰσοφανᾳ. δεῖ Υ̓Υ εὖσ ἴοι κύμε 

λίγῳ ὁ ἣ ἤερυ ἘΠῚ ̓ τστε ρε σι υρκσμενος: 

Ζ Ν᾿ τ 



Το Ζιὲὴν "ρῶς ὑπῆρχον. ἐκεῖνο, ὅπωεὶ ἕῳ Ων ὑόνχυ, ὁ μέλλων, 

ἔσω, ὁ  δλδύτερθ᾽ εἐσράςοσ' ὅον γ65- ἦε" μοὺ κα τοὺ κρασίν ἡγοῦ 

ηο δὲ (Δ «(ω λέεετοζα πσο τ" 1 κῶς προαϑήκμτος ς- 

Το δὲ (ἃ ὑπῆρχον ἐκεῖνοι εἐτὸ Το) ἦμϑῳ πρῶτε προσώπου κας 
το σὺ γκοπαηλν οἰπτὸ υϑὴ Υ “τῶ ἣν πρώγου προσώπου ὟὝἧἭ γς ̓  

γ 90} ηὐ πρῶ ἢ πλυθι ΤΉΟ ΟΣ ἦμϑρ. ὡασερ ε κἰσσὸ Ζῶ ἐπ 

φϑην, ἐτύφθημδῳ : εἐτυφϑεμ' οἷς ἠγέρθη δ ἠγερϑεν: ὡσ' πὸ 

φῦ μὴ ρῷ: οἱ δῷ πεξ οὖν ἀγερϑῖν δ μη ρέῶυ σἰ γένοντο" "τὰ ΣΡ 

εἰς »ϑὺ πλιϑυτικά εἰπτὸ εἰς γ΄ φύσει (μοι ροχ α τοῦ λιη τ΄ 
ἤυτῶν κοινως υϑρ εἰσ’ σοῖν "ἸσΌ Ε! ηὃ πίον ἐτύφθεμϑῳ ἐπσύφ θη 

σοίν εἄρϑυ, ἤσοιν: αὐο Λικ ὧσ δὲ κα τοὺ συγκοσσεν. ὡς εἴ ρωτοε . 

λρ᾽σίς δὲ Ἰξῶν παρ Η͂ σοῖο, ἔυϑέο)9 » φΦὶ δὴν Ῥὼσ κεφα, 

κώ. οὐδὲ, ὟΝ δέν χοίλκεο μϑρ τείχεα, χί κικίοι δέι οἱ -- 

οι »δάνοε το δι "κὸν εἰν συ! “τοῦ Σ “πολλοὺ οὐδετέρα δι εν" 

κῷ ὁὀμμανχε σύ πιζοσοντρῦι. τούτο μδρ ἐνγούγ!ς: 

Τὸ σὲ εἰ μὲ μϑ ἀπὸ “τῷ τω- ὅϊηδὲ τέτοί ρτης συζυγίας ὅῇ εἰς μῖν. 
ὡς Ὁ ζώγυνω, ζύγννμι, οὕτωσ ἴω εἰμί (ἀπεδὲ καὶ τετρέρ ΤῊ 
συζυγίαι Τὴ εἰ εἰς μἵ χρόνῳ ἐκτοτμδρῳ, πα ροι Ληέτοι- 
"σλιονοίζ 4 ηὸ ῃ χιον νον «καὶ χήνετονε εἰ κί. υτεσὲ σεδέβπνη 

συζυτΐας σὲ: η ἐμ, δῳι λον δ ἀνα ) Φὶ τησ "ἢ βουρυ"το 

γῶων- οὐταῦ δ δ» σῷ ἴω ἐμὶ (Δ εἰ μι- ὅτω 3) ὧ πὸ ζθέγνυμι κν 

συχύς οἱ πρὸ “ΓΤ ζνγννω. ποῤῥοτέρω Υ κὸ ἀπὸ τῷ ζμῳ 
πσριφα τε τού, οἰ πὸ δ γυ ζώγγω. δῆλον δὲ κὴ εἰ “τὸ οὐ] χήν πρὸ 

Ῥύ μὴ δέχεονον δ Ὁ ἐκχυτοῦμϑμον ἼΝ  δυφϑύγιφ' ἡ ὃ» τέτούρ 

σἼη Ἢ εἰς μὴ δε χρόνῳ ἐκτετομϑῴῳ πέρα Λήσετούρμά Λισοῦ 

δὲ δὰ λόν ὕνιῦτε φὶ τεράρτης συφυτίασ' δ ΤᾺΝ εἰς μῇ ηὸ 

εἰμιὶτοτι οὐτοῖν Εἰ τοῦ ἐπέκφνα "οὐ" ἐνεςώς κὶ πὸ ρα του χε κοῦ: 

ὑπῇ ὯΝ ἴδον Φὶ τυτάρτης συζυγίαν: Ὴ ὡς μὶ: κα Ὁ 
ζύγνυμι, μόγον ἔμεναι ῶ πῶ ῥα τοῦ ΤΕκον ἔ χφ' ἀαέλλοντοι δὲ ! 

οὐκ ἔχ Σὲ “περακεΐμϑρον." εΖδὲ γουσ' ἐϑής Χεύνυς' ὥςτι τὰ 
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τοὶ ρ τη σ' ὩΣ συϑυπίας ἱκοῦ οὐὐγὸ, Καὶ ηὃ ἔϊμι . ἢ δή μονα ηὐ “πὸ 

ρδύομαι "κλλοὺ σερὶ υὑϑρ τον ἕξ μι καὶ ὟΝ σθουύστου καινο -- 

νἐσμεώτωνΝ μετοῦ τού τρὸ ῥηθάστον . νὰ δὲ τοὸ ἐκηον ἕω καὶ 
ἡοα} εἰ μὲ ῥητίο “- 

μὴ ὑπούρχής κοῦνον!σΌμ' ἕω ηὃ ὑπορχο, (Δ κὰ “ποι θυ Τίκον ἔρμα. 

γἡ δαύτι ρον ἐμ Κ ) σειυαμρέσειοῦϊ : ̓  ̓ προρ)έχραι ρκίν, γένε 

χορ Εἰ ηὐ δὲ π εὐ προ βα 2λέτοῦι «δὺο; ηὃ μα δ διώκϑα, μήτε σμυέκ, 

φωνεῖ ϑο, μά τχε προς γροίφε (5. ὅ χω “αὴ γὸ Θοοίμ βοῷ γήνε 

σχοίη Ἱκα Το κράσιν οὐ πθβαῦλο μδρν τελείως ηού ἢ «δγὰ τὸ μότε 

στυρεκφωνένόϑοᾳ, μύτε προρχραὶ Φεϑαν δύνει αϑς, Ῥυ»» "ὁ εἰμί 

σοὶ φϑὶ πιοδ ρα, προϑύσεωσ “τί ρᾷ λέγεται" ὡς ηὃ ἑταῖρι ἰφῷ ποῖ 

ῥψε εἰσὲ ηὃ εἶδ ἰσόμαινε ηὸ ὑποίρχής ηὸ σὲ πέρᾳ σή μοαΐνᾳ 

ηὸ πλϑέφ'ῦτι ῥ ἐτερύτης τὰ σή μάσξα: ππαροὶ πίω σιώϑε - 
σὸν «(ἕὶ προϑέσεωσ γἔγονεν. οὕ τῷ κί Σ οὐσΐα ἐδ ηὁ οὐὐθυππτὸ-- 

τοὶ υτον πράγμα, ὅδῳλοι ,παρῦσία δὲ τίῳ ἐλινσίν: καὶ ἐτί- 

ῥοιοὐ τρῶν ἐσαμιασία δια τίω προϑεσίν . ἀετοὶ οἱ )λης δὲ προ τ 

ϑέσεφωσ' ηὐ εἰ Καὶ ; ὑπαέρχῴσ σευ δοιοζετοι εἰμιίς μὲτοὸὶ Φὶ 
πᾶ ρα καὶ (δὶ σι μονισ'- οἷον, (Δ᾽ 4- αἷς ππρα συφοκλᾶ, 

μἱσ τοῦ πάρος Φονὺ τοις σερυφ. . η Ὁ ἐξᾳ καὶ μιέτοι ὡς 

“πθέρα ἡ Αριφσυφαῖνφ ἐξφι ηὧν εἰσι ἰντταν λοιβῶν, δ τέρο, 1 ΟἿ ἐλουσὶ 

τίω σῇ μοισίων. δ κ μέτελθε ") ζξελθεσημοωνεσί κὶ 1) εἰσὶ πρὸς 

φρο ὙἹ Κοηὸ ὃ ) πιόρᾳ δοι σηκὸν ὅ3:: "τὸ πο ρήλθόδ τη μον, ΓΝ 
ἷ λα ηὃ ἢ Αϑδα κε νοσθη σον τοῖς δὲ Ἡρὼ μίτει καὶ ἡ ζξ4 ἐν οἱ κείοις 

ἡ πΌΙς: 
ΕἔΣΤΑΙ: 

Τὸ ὃ ἔσυοι, ἀπὸ ἡ ὗ ἔσοτον κατοὸ συτκοησι 

Τὸ ὁ ἐσεῆτοοι ὅτων. ἴω ΑΞ τς ἔσω «καὶ δωρικοῦσ ἐσώ, μετοὶ στρι 
ασωμϑῴν "όμα! "λα » τ ἐ δωσῶ Φασὲν οἱ ὶ διορμεῖς. ως ἀρ, 

αὐτοῖς τί Ὗ Θξοκργῳῦ μίσοσ μέλλων πρώγοσ' λιν "λέ- 

Ζ 6} 
"» Ὶ 



γᾷ δ ὁ ὃ κανὼν. εἰδὲ περ ἀσωνντὸ εἰς τὰ οὗ ἡ δ ϑοίτον' ηὃ Ἐι- 

ον ἐσελτοί"ηὸ σε; δφϑοίτον. κλίσιν } ἐχ ὅμοιο: 

Τὸ σὲ ἡ μίω εἰς ὑπερσυντέλικον. «ἕω, ὃ μέλλων ἔσω. γλαίλον ν 

κεΐμϑω Θ’ εἶκα; ὁπσαθη τριοσἤ μια. Ν᾽  ὑπερσυντέ κι θ: - 

μίω. οὐ -ποῖντοτί Ὑγ6 0 “αχθητήκος ποι ρρικεί μέν Ὁ», ἔν Τῇ κ 

ἪΝ ἱ συζυτΐᾳ λαμθαινᾳ ηὺ σ᾽ . οἷ ον λελουμα κοὐὰ Λέλυμοια 

"πὸ “Τὶ λούω "οὐ λυ! οὐ“πὸ ηούηου καὶ ἐσο "οὐ ὑπδθλι" .ηὃ »Ἤ 

διώγχεοον ηούρυ, ὥσθ: "οὐ καιχοὺ συςυλίω ἴσο γένετο «δος ηὸ μὲ 

ποῦ σεσεῖν τίω τῶ ὑ στ ῤ σιιοτελίκου σβμιασία μοῖρ "πανί ρα. 

τατικῦ, ἴσο "οὸ ὑπὸ ρλι λέλϑμεν: Ω δὲ ὑπορλε ἕως λολίι ἊἊ 

χικοῦ «υδς Ὑ 1 σπορὰ ον τικοῖς, κοὸ συ λὺ δ δὴν ἀρλούσας 

ὕντοῖς προρ τοῦ Τινκοῖ σ' γένετο, ἀλϑον. ἐλάύθγ. ὀκγ νοεῖν : 

ταῦ το Μεν 01 ὐδῶ γῇ - 

ΑΡΧΗ ΤΩ͂Ν ΑΠΟΤΟΥ ΕΠ ΜΥ. 

ἅπο ΔῈ Τὸ ἐμὲ ἐσερα: πρώ. μὲν κυαὶ ἐπὶ, ἤγθῖω ηὃ ὑπαρ- 

χφοσὺ, ὡσ παρ ὁμήρῳ, εἰδὲ σὺ καρτερὸς ἐσσὶ ϑέαν δέσε πε 

γα" τῦ μιά ρ. ὑπ κανονίφετοίε Σ χων «εἰ μί, ηὸ δούτερον μὲν 

ὠὀφέλων ἐ ἐς ὀξυτόνως. τοὸ 7) εἰς Με προπῇ δὰ μὶ εἰσ’ σ' 

πὸ διαὺ τέ ρον πσο! δέον τίθημι τίθης, αλλ να, μὶς σέιοε μισέ 

δῊ ὡ εἰσ Δ ἔ ἐλ" οἱ ον τίς πποϑέν εἶσ' ἀνέρων: προσθήκῃ κου 

ἐτέρου σ᾽: καὶ μετουϑέσει “ΤΩ 1, ἐσσὶ γένετο. ̓ἐδπλασίας 

95, δε "ὁ σ᾽, ὅ Τῇ τὸ ἕν σ᾽ μετοὶ “τῶ ἐκφωντ μεΐνγα ; τῷ πρίηου 

προσώπου μοξλλόν δξηχιροι. ΤῊ, σζκόννοιον, ΤΙ θυσί"δὲ οἶδ σέ» 
ἄλλοι ἢ ὕχως αὐηὸν κανονίζασι 

Ατὸ εὐ εἰμ, ὑστῇ οἱ τὸ νυ ἔω γένει» ο» δύιρον ἐς. Ὕ ἐπε: 

ἐσέποτε ὁρι σηκὸν πρόσωπον ἢοῦ ὁ ἐνέσως ρα χυκατοληκ 

σε δ έκον κοι μὸν δμ" «εἰ μὲν σλειονασεληδ Σ σίουε μ΄ 1.5} 4 δ 

σρὲ ον εἰς αέρχμ εἰδὲ Ῥαπῇ ηὃ τ εἰσ ἢ ἢ σειυς μια ἥ[4 μίτος 

ον ἐὰν ἐσ’ ἀν τὶ » ἐπαρέρχϑσ' . ὥςτι ὀθανοέγκης ὥλωον ἀ σ᾽ 
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μὸς γόνεϊαι καὶ ἅπερον δ᾽ εἶνα, καν ϑέσει μακραῖς γλυ»7α, ̓  

συλλαρ ἐπεὶ δὲ ἐσίποτίι λέξις ἐλλην κς εἰς διώο σύμφω 
γα τοῦ οὐὐ τοῦ καετοοληγᾷ, “πλεονάφᾳ καὶ ηδ Ἃ βκοι Σ γἦνεΤαι ἐσέ. 

Τὸ πρίν ἐσ ὃ μιοίως ΓΝ 75) σ᾽ - . οὶ ὃν εἰσ ΓΎ] προπτῇ φνὶ "ἢ 

εἰς σΐ υὸ τρίτον “πυιέ; «κϑηήμι, αϑησέ μὲ ἐσέ . εἐλλέ πες τοὶ 

ἯΙ λί γόν γον ῥημουτου ᾧ ὕσεὶ μακρᾷ ποῖ ρα ή ον τρία, δγὸ 

μοὺ ηὐ ἐμὲ εἰμὶ ἐἔλϑνεν εεἰρϑρ πρλιονάσει ηδ ἱ εἰσὶ εένετοι" μοὼ 

σίσι 5.4} 4 με τώ, τῷ εἰσὶ Ῥίυ προσώπου, Ἢ πλεθαυ τὶ Ε: 

κῶν: δὲ Ῥαπῇ γὸ ζ' εἰσ’ αὶ σώυε μή 4 μιιτοὺ σῷ ἡσὶ "νὴ Φη 
σΐν. ὡςτε δ ἀγάγκισ δετσλασιἀζε τοῦς “πάλιν "πὸ δ᾽. οἰ γ ἴν 

Εἰ κἀν ϑέσες μακρα ̓  παρα λήσουσο:  σὐγίναι μὰ ΣΩ 

πέσῃ τῷ δουτίρῳ οὐ Ῥίον, γρέπετονι οὐ σ᾽ εἰς Το υιρὺ γ᾽ " 

νετοῦν ἔξλνεῦ κοὺ ὅτι ρα φετοι» τοῦ διηκοῦ, ἐηὸν ἐγὸν, "ὦ “πλιὸ 
γκσμῷ τῷ σ᾽ (σθμἐσόν. Τα “πληθιὼ χικεὶ ἐμδὺ ἐπε σλε 
ογασμιᾧ “τ) σ᾽ ἀσμίγιἐσί -ηὐ Ῥίν “ΗΝ “πσλυθυ) τεκῶν εἰσίν «ὃ 
κρὺ ἐ σε σί γένετονι σσθι 7) ὦ σ'. 

διὸ ὕπαρ κανδν δον «εἰμὶ ποὺ ὁ πὸὶ ῥοιτοί την ον ἐν," με- 

"τ χ' ὅσ τοσ. μοὰ ηὸ προς τοι κι τηκὸν, (92. ὡς τιθεὶσ' “αϑέν -- 

τος" τέϑετι δηούρυ ηὦ Ῥίρν, ἔτω. καὶ λεονασμῷ 70) σ΄ ζῶ 

σῷ ἄμοτον - Ἴρο τῇ, δὲ “τ ξ ος ΠΝ ἤχω. οὸ δὲ [97 δυύτερο α 

πρόσωπον “σλεοναημῷ “τῶ σ᾽ ἰοϑ ἢ γύνετοοι. ἐὰν Υ ηοἷς πσῦδ ὦ 
ραληγθρϑῴοι ἴω τ ἡ) γοίσοίψ γος συ μφφώνου τρύπύτοῦ ηδι ξ 

ἐσ, 7. οἱον ἔχ, ἐγ: ἐίπτω, ἐίηίω. μένω, μέ μγω "οὐ μϑῳ ὅν 
ὃ 1.97 ὡς χὰ ὁ πώϑους πνο βδινον οἰκίνη ΤῸΝ με μίνιιεΝ ὁ αὶ 

κλίσίσ δὲ ἀπὸ τῶ (92 προβούόνᾳ " ἢ κκατοὶ “πλέοναισμιον τὸ σ᾽ 

ὡσἀ ρα. ὁ, κα το Ῥοτσὴν το ἔ εἰσ’ ἥ- ἔξω καὶ ὑτῶ ἴοῦν 

καὶ ἤ γον « ἴξῶν πρὸ ὅτων ἐστ καὶ ἠτχείςε μϑῳ δ» ὁ δρισηκόν: 

ἕςεσὶ προς τοῦς Τόν! "κοῦ ν εἰ σκκεῖαι Δηούρυ χοησίς,ὠ σού 

Τὼς δα τὸ ἡτύπρος τουκ Τικόν " τὸ τρί τον Υ πλιθυντικορ 

ἐσώσυι καὶ ἡ τωσοι " 

ΣΧ ΝΜ ΤΙΣ 



ΕἸΝΑῚ ΑΝΤῚ ΤΟΥ ὑΠΑΡΧΕΙΝ 

Τὸ δὲ εἰνο 4.7] ἡ ὑ παρ χῴν κι οἷ ηὸ οἰ“πὸ Ὁ Θὲ ἡ κανονίφεῖαι, 

δ τααίραιτοτηκοσ' ὟΣ οὐ γοῦν ἂν, κα μετο χὰ ἐς "σ᾽, καὶ χὸ 

οἰπσκρέ μι ατον ἄγοι" Ο σλεονκαμῷ ον, νατοῦ 

Τὸ σὲ εἷνονν δ σέ μεξοαι πρὸς Ῥυ δγαφορον "οὐδ᾽ ποὸρα αὶ Αρῇοϑ 

φενφ: ηὐϑέϊ να (Δσὺ συν (5: 

Τὸ σὲ εἴην νὴ οὐ ηὸ ὡς τὸ τέθε (5. 

Τὸ δέν αν τὶ ἡ Ἣν ὀνσοιν. σα ἴσῦ οὐ" ὄημδῳ κα τοῦ συγκοσσή ": 

ὥς πέρ προ μύυ ἐν αν» 

Τὸ δεῖ ἐδν ὠ, κα οὐ ηὃ ὡς τὸ ἐὰν τϑϑώ οἰ“σλῶώς 5ὲ ἐγηούτω, διίὸ 

δ Δὐρά σφε ον7 Ὁ ὁ 0 ἐνεσως, δι ὃ σὰ ρατοι ΤΙ κὺσ . καθιεϊσ νὺ “ ὧν 

ψ' ζύνυρι: μέλλων δὲ πτούγου οὐκ ὅδν ὡσ θρηῆαν: «οὐ πὸ δὲ 
"οὗ ἕω λαε. μβάνομδῳ ηὃν μιζλλονται οὐδε ἔσω ὰ ἐνῷ γυντικόν: 

ἕνα μὴ σίρε μηπτέσῃ τῶ! (σῷ καὶ ἐσωϑεν. οἰ λαὸ ηὐ ἔσωμοι καὶ 

ἐσού μον» 

ΤΑ ΤΟΥ ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ: 

Τὸ δς πορίίο Ῥια εἰσὴ σμμαιντίκοῖ ῥήματα ἐΐω φγὰ φφϑόγ- 

γον. Ὕ Εἰ δ μοὺς [κα με ἐπε} σὲ ηὐ Ἰμι πα ράγώ γϑυὕξβην: ωσὴα- 

τὸ τοῦ τιϑῶ τ! ϑμ μι» οὗτω κοὺ ἀπὸ το ἰέω ἰα ἴημι, δοκό τε - 

χοῦ ργον Τ0 στυάνοι φαὐνεῶϑ' ηὐ ἰίω, Δἴ: πρὸ "οὔσου χὰ ἴω 

δυο “Τοῦ Τὰ "διπέρδεν οὐ ηρτο μου δάυπίρου εἰοράφον' ὦςτι δᾷᾳ 

λον στε πίν τὸ εἰσέξ ἕω δφϑογγό μϑρονίω δυοὶ ΤΩ Δἰέω ᾳ 
γα ηὃ οἰκολουϑῦν Φὶ τέ χνολο ίεεσ κοὶ τίῳ ππραι γῆν τοῦ 

: ἐημι λέγονται. εὐ πτὸ μδὼ οὖν “τῷ ἕω »κανονΐζετοῦι ηὸ ἐπα γ Ὧν, 

τω ὁ μίλλων ἄσω, ὃ πωρακέμδρθ’ εἰκα; ὁ μέσοσ εἶα. μὰ Ῥο 

“πῆ “τῶ ξ εἰς ἡ, ἦκ, 0 ὐπήσεωτίλικ’ ἐφ. μὰ μετοὶ τσ 

423 προϑίσιμῳσ' ἐπάν ' χὸ γρίπον ξ ὑπὴφ , ζοαἱ μετήει 
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καὶ ἑξῆς. καὶ πὸ ἐξ ὧν εἰς δυύτερον εἐόρι ςοὺ «καὶ ηὸ ἐϑε!. 

ὡἧς ηὁ ξ4 ηὸν οἱ σεενταν Λαιεώμ. εἴ Ὑ δ, μέλλων ἔσω, 
ὃ διευ τερθ’ οἐδριςος ἴον. «σοϊε πο μετοὶ Φὶ ἐξ ἔξει κοὺ ίωαι -- 

πρὸ με τούϑεστιν καὶ σειυαήρεσιν ξφ αὗσαιν τῶσ' οι με τὸ τῶν 
Δοι πῶν προθέσεων. μέτει σὰ σδὺᾳ. "μόνον ΠΝ ηὸ πέρ κοῦ 

στυύ4 οὐ γένονται, οἱ πρὸ “τουτου" αλλ οὐσσὺ “τῷ ἐξ καὶ ὑἡπίρ- 
Χίς κοῦ ὴ οὐ πέη μρὼ ηὸ ἐξίῃ μετὰ ΠΝ λοι πῶ προϑέστωμ εἰ, “- 

“τὸ 72) ἕω: 

Τὸ ΠΑ͂ΜΕΝ νο εὐ μέτράν οὐταῦ τούτημι: γούγου γ)ϑὸ “οὶ -- 

ΤΥ Ὺ κὁσ' ἤν: ̓  ΜΕ χὰ ὃ εἰς 72) ἰἐγηοσυκρὼ ηὃ οὐδέ μα Ὰ 

ἰένω σ᾽ πιϑέναι- 

Καὶ ὃ μεϑεεναμηοὸ λέν οἱ, οὐ "πὸ πὴ ζη αἱ 72) οἷδκ στο μδρου 

ἢ ἡ σαμιχέν υὶ πέμπω εὐ εἰπόλνω περ (Δ κτὶ ζΊ μετοΐϑε σιν κοὰ 

σίω «ρεσίν μεθέψανός αφόναν 25 ἀφοντα" δέον " τὸ ἐ ἀν 

ὧς ὁ κριφοφανφ νηοθ᾽ εἰ νου! κρὸ σὺ σουνηὸ 

Τὸ δὲ [94 καὶ ἐλθε ταῦ νυ εἰ μιηούγυ τὸς 0 πὸ ραιτατικοσ' 

ἦν. κα μετ χῦ ἐσ ἐντοσ οὶ γὸ προς τοῦ ΤΙΚον 1192. ὧν ΠΣ εἰσ' 

σ᾽ οξυΐογον καὶ ἢ μῳ Τὸ χὰ δγοΣ Ἴ2 ἦτ κλινομθρη τού τῶν εἰσ θΓ 

γἔγετοοι τὸ προτακτικὸν χὰ ρὲς “727: ϑύς' δὺς: ἐσ ἡ δὲ προς 
ρος λη γόυ σοι ἡ οὐὐ Τῇ 581 “τῇ πιραλυγούσῃ τῷ πρώτου προσ 
“που δὰ πληθὺν τικοῦν χοῦ ἰσδῦου δρισγκοῦ.οἱ οΥ τυ θεὶσ' τυ-- 

φϑενηος, τύφϑατι ἐτύφϑομϑῳ “γνοὺσ γνομηοσι γνῶϑε ἐγνώμϑρ: 

θεῖν: τιϑένηο σ᾽ τίθει ἐτιθεμθ, ὑοῦ οὔν ἐς ᾧς, 97 εἴρϑῳ. 

κι Αίνετοῦι ΩΣ ὁ εἰν πὸ ρα τοῦ τί. κὸς, οὕτως: ἐἶν. ὅσ: εἰ. πὸ 

δυῦκα,, ἤτον ἔσταν ὡς πῶ ρ᾽ ᾿ὰσι δῶ, 'αὐσδὺς δὲ ὝΣ νεμεσὶς μ"- 

"πὸ χθονὸς Κρυ διείησ', εἰ σ' οὐρανὸν ("ταν ἡ γοῦν ὑπορβύϑησοιν τοῦ 
τλιθυν τοί αν ἰρδῳ Τί: ̓ἰσουνυάςοτοχρα οὔντοοι δὲ τοὺ τοῦ ὁ-τί 

πὸ εἰσ μὶ ἐπὶ “Ν ληήθυν τέ κοῶρ συ Ξἐλλουσί πτὴν ποία, -- 
Αὐγουσοινν, 

Αντὸ σὲ αὶ εἰμι ἰυλίνετορι οὕτω. εἶμι δ}. υ δούτερον εἰς . τὸ 



“ἰδ  ἘΝΑΣ σ νν 
γίτοι εἰσίν. ἷτέον δὲστι ὑπερ μά λλοντοῦ ηὸ εἰ με οὐκ ἐλέου 

Ρ̓ καὶ εἶν 72 ἐνεςῶπος Υ αντὶ ἀιέλονττος Λοαιμιιοζμετοῦν. ὧν ΑῊ 

“ μϑῳ ἐ ἐνεσώτποσ, ὡδ' ηδ. τίσ. σύθεν εἰσ αἰνόρών; ἀντὶ σοὺ ἀρ τ 

μιὰ αν τὶ } δὲ μἴλοντοσιοῖον πορ ἐσιόδῳ. "ΤῊ. δὲ ἕε ἡσᾶν᾽ ἐ -- 

λό περ ἀγερ"ἐνπὶ σοῦ "“πϑρϑύσῇ! καὶ ποὶ Λίν ἀντὶ υϑρ ἐνεςώ - 

σοσ, τό ηὸ ο( ἈΛ' ἐπὶ 2αν εἰσὶ θύω, οἰν΄ Τῇ στοῦ ἐρλάτο: οἱντὴ δὲ 

χοῦ μέλλοντος ΟΥΟΥ πο ρ ὁ μήρῳ, νῶν δ᾽ ἄμιϑι μ δα οὐν ΤῈ 

"πὸ ρἐυ σὺ μιοιμυοὼ οὐ μέτειμι δὲ ὡς ἐπσιποπλεέςον, ἀμ τὲ χῷ με 

το χϑύσο μαι αιμικεῖνε τοῦ: ἘΠΡΕΡ 

Τα δήκα ἤρου ἵστην «τοὶ σληθυνχεΐοος ἰιδρῖσι Ἰσί μοῦ ἠωνικῶς 

ἐ εὡσέ, οἷς ζωγνύασι. ἜΣ μα τοῦ ὸ ΝΥ προϑέσεων ἐξίασιἃ μέτίασι 
" ὁσαχῶς ἄλλως ἐν χη σεὶ Οὐ ῥητοῦ: 

Τοῦτο μδὺ οὖν ηὸ ψιλούμϑμον μοὰ δΉ μιρύμον τὸ πο δύοντα, ἴκ- 

σέ προππεροξυγνως; λέγετον: ου " δὲ Μίαν εὐνοίγικην ἔ χορ προσ 

ταεριασοῖαθς ἔνθα, Ὁ εἰ ι τὸν "τῦμον ηὺ κοινὸν, εἰκόσε καὶ ηὃ 
ἑωνικὸν ἐλε σον “τόνον: η σὲ; ἰάσὶ ηὸ δεσυνόμϑιον δ Πὲρ δι 

μοάνά νδ πέμσσον σι (μα, εἰππὸ Αύουσι προ μιᾶς ἔχει “ὃν τό" ᾿ 

νὸν καὶ τοὶ ξλων ηὃν Ἀογϑν. ὩΣ ὃ πέμυπῶ: ἥης ἦησὶψ, ἵ-- 

μοὶ ̓ερδρήετε, ἐεἰσὲν ὡς τηρϑεισέιμο ων! κῶς ἑξασὲν αἷς ,ϑία 

σί. ἶσέον Σ ὡσ εἰ μ“ ς Δ ΦθΟΎ) ἐχφτὸ Ῥέτὸ ἣ; τ΄ πλυθυν τι ὧν τῇ 

“πῶ ρα Ληγούσῃ: γλνοτο οὐσἷς ἰωνινξζ, τιθεῖσι χιθέκ σι» δυδοῦσι. 
δυδόοι σι Ν' "έσιρ ἑτασιβθ Εἰ ͵ δὲ μονόφϑογγον ἐχᾷ ἡ ᾿ ππεροι Λή- 

"γῦυ σοί τοῦ πῖπτον προσώπου τῶμ πληθυντικν "πὸ ων! - 

(εὸν προύϑηκμ μόνον. ΤΟ) ἃ κι Αὴν ἐτονε , ἱ ξοΐστιν ἡροίασι δ. ἐζθα. 

γνυσιν ζωγνύα σε σιν ἴωσιν «οἰλλ εἰ μϑιὺ διύο μόνος φωνή Ἔ 
«μ τοῦ κοι τοὺ δρροισιν ἂν 1" ἐ ἑων εἶς ς δγ». λύσει εἰσι εμάνου " 

σιν εἰναι λλοίωτρι" τιθέασι κοι δινο Ρ εἰσί πκατος δεεῖ-- 

κοί σιῦ φωνμεντο Ἔσεε κοὺ οὐ ἃ (Δ ποίλιν ηὸδ καὶ ὦ. ἂν Υν 

σῳ! τιθία σι συλλαιεικῶς Δί σριτοῦρ Ἰὸ δ πῶ εἰ. εἰ δὲ τρία, 

Φωνίωτο ἐν τῇ ἐωνεκ δυο λύσει, Οὐ οἐ σζκετο ὁ οἷον ᾧ χῳ 
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ἰίασιν ἐὀποκο Λουθέ καὶ κρασίσ' τοῦ ἔ καὶ , ἐσ μὰ 
ρον: καὶ γήνετοοι ἑάσιν. ῳ ΥὉ τῷ ἱέα σεν ἰδομῶς συλλαρίζετοῦι 

ἢ Ὁ. Κοα ἡ ἐδγυκώς ηὐ τ: κρὰ ἰδ ὧσ' ἄ- κρὰ καὶ τοὶ τοῦ λί 

29ν τοῦ πὸ Ῥίασυ λαβικῶσ οἰπξλλή λων δύ συκϑθαφιοῦ τωνοὼ 
ηὸ ἐχίλλέωσ, υϑῳ σιουαέρισιν, οὐΐε ς ὑπεδέχετο. καὶ οὐ αασίλέ 

δ: ὑπεῦ οὐκ ἔχύσι πία Φωνύεντο κατοὶ δοοξςοισίν.ηὁ δὲ πε: - 

φυωέ ως κ ἠῤελνν λέγετον κατοοκ ρᾷσίν: δι ηὸ ἐρεῖβιε ὡς ἐπ 

ῥεπριώς, "ἡ γὸ εἰ «τέως εἰ «φῶς (Ὁ ἐν αἴ λλοις ηὸ ὅμοιον πἠνοτοιριοὺ- 

ἣ Δ δἰκασιρ ὶ ̓ἀσίν' , 

Μετοῖ δὲ τῶν προθέσεων τινὰ μδὲ ταῖν Τέζον το!' τινα, δὲ ὁ ὑτέροι 
οὖν τοῦ4.οἱ ΟΥ, μετα τῆσ ᾧ προϑέσεως Ψιώσί ἐδὸ Ἀέγθμϑρ - 

ψίασι δὲ οὗ “μέτοὶ σὲ "τῆς εἰς ἀνπτω λινἐσία σι Αϑδρ, λέγορμϑρ"- 

εἰ σἰ κοί δ δι μετοῦ τῆς τξ ἐξ᾿ ασὲν. ὅν. ἐξιώσιμ. ν Μετοὶ 9 χὰ σῷ 

μρὰ σιυ! ὥστ κου σίυσι ἐἔ στ: "ἄλλας ηὃ μϑῳ σιυΐωσι σβμουνεὶ τὸ 

σίρε ρΧοντοῦ "ηὐ δὲ συυ τσὶ "ὸ γιγνῶ σζονσί καὶ νοούσί: ὑρι 

τίζονται ΥΣ εἶπον, οὐ κοιτοῖ ηὸ ση μουνόμϑρορ " ἀλλο κατοῦ 
τὴν ἐκ φωμεησέν “Τοῦ ὀνομοτοσ ὁ τέροι οὖν Τρ δ νὴ ἡ τῷ ἡόγῷῳ κοι 

ταῦ σημονοϑῴῳ: 

Μετὰ Ἂ ἕὰ πρῦσ', προσίασιν ου προσίασιν" Θ ̓ Δ Ὁ κοῦ πρόσέμε 

γοσ' καὶ προσοῦ σ λέγομθῳ καὶ ἔτι μοῦλλον ηροσίεμϑμος καὶ 

προσήκαν κα προσ ει" οοὐλλα μετο “δ ς ψερητι κῶν ἡ τῆσ' 

πσοῦρ σωωυθεσές, ἀἰχρυουσ ξεν. οὔτε ΝᾺ) προσίωμι Αέγουδῳ ἢ “τί 

εν ου Τί ἘΠῚ ΤΟ ἫΝ μα ἐμὴ ψψεργητκον. ὡς τί οὐ 

δὲ ηὸ προσιάσί κοινὸν ὃν Οἵ χθοῦσθ δὲ ρί σικετα: πρὸ 'σ4μι δὲ νὸ 

"πυρϑο μοαϑ ) προσάσιν οἰντὶ τοῦ προσέρ χε τοῦ χκήσά ἐστ: 

δὺοὶ πού ηὃ προσίασιν. 

Μεταὶ ὃ τῆς τῷ "προ]ὰ σὶν ον προΐ ασὶν. "Ὁ 7) προΐεντο ὸ ποι 95 

χικὸν ᾧ χεύσ4 ἀντὶ ἐνεργητίκῇ λαμβᾷνο μενογϑσσερ καὶ ηὸ 
προύμενος (ἢ πρόξ- 



Μετὸ δὲ Ἴῆς ἀνὰ αἰνίοισι καὶ αἰνγιεἶσί, ἐπεὶ καὶ εὐνηκας, καὶ 

ἄνεσ'. 

Μεταῖ δᾷ τισ σατο τίει δὲ μοὰ καϑεοσίν Ἶ 

Μετοὶ δὲ τὴν δγὰ δ ἴασιν οἱ δ άσι δ: ἡ καὶ ἡ δυσί. ἐπεὶ καὶ 

δύεσὶσ- 

Μετ δ τῆς μετοὶ Νὸ μετήασι Δ μεθιά σι 71} καὶ μεϑί «μεν, ὡσ' 

δὲ Σ ἀριςοφαγά ἐνὶ μεθίεμιν. 

Μετοὶ δὲ τῆν τόρ δ τό ίασι κὶ μ ὥνιασι 

Μετοὶ δὲ Τὴσ' εἐμτὶ οὐδέτερον" ρῶ δέίτι ὡς Δυνγοιηδν κα ἦν μοῦ οἷτρ 

475) ἴημιγὸ πορδϑο μοι ηὁ Ἡρῖτον ΠΝ πλοθυν ΤΟΟΣ,, ἐοἰσίν εἶναι 

μος μετ σί κοὺ Χο τιάσι (ετοὺ τῶν προθέσεων: ο( δλ ̓οὐχθρι- 

ποζρυ ὧν χρη σε!. “του τίσῦν ἡ ὧν “ποσί Ω ἐριθμοῖς κλίοσίσ ὁ 

φόνου: οὔσῃ οἱ πρλῶς, οὐτεμιετοὺ Ὥ προϑέσεωμ οὐ Λέγϑρϑρ 

ἔμ μι πὸ πὸ ρϑύο μοι ἀλλα τε μα: "καὶ ἰέμεν δ ρί σικέτοιι ἐν 

σθήσοι: τὸ δὲ ἐφεργητικον εἰχρυρόρ ὅτ "τὸ δὲ εἶμι ἐν χρήσει 
οὐσ' τὸ οὐ λλ εἶμι φϑίηνδει «πρὶ ηὸ τὶς πόθεν εἰσ αἰγεϊρῶν: μὰ α΄ Ἅ 
Δ' ἐπὶ γα ἱκέϑα, ὐκὸ καὶ τῇ δι ἰφήσάν᾽ ἐγφσίρ ἀγω" 

Δ μάτηρ, κμέτετί ᾧ γεῖσει τολλϑ νὶ τριμῇβ μογογισἰ λλὰ ̓  συ 
γραφέων. ὥςτε καὶ “ὸ πρίτον “τῶν πληθυντι ἰὼ με τί ισι 

καὶ κατίασίν' (ὁ σ' ἀπὸ 725) εἰ μινοὸλλ᾽ οὗ (με ἀσί καῖ κοτιά, 

ΟΡ οὐππὸ “σοῦ ἴα μι. μεθιεξσὶ δὲ καὶ καθι σιν εἰσσὺ “τῶ Ἱμμι τὸς 

πέμπώ "ηὃ δύναμι τὸ πορίνο μαι ἀχηρόυ 517 καὶ ἡὶ " "ξ οὐ γον! 

“ Λίσες: τα δὺς ΡΥ ηὸ οὐπσιέναι ἀπὸ ῥέμφουτοίο καὶ μετιὲτ 

4: καὶ κρυγμένα μὰ τοῦ Ἵθίοτῦ τος οἐππο ρίμιφατα. ὃ χήσεὶ ΜΗ 

οί σήξοντοί(: καὶ πὸ ἐξμαι με κὸ “σοί μϑυ (Ὁ. καὶ τοὶ "το ουὐ Τοῦ: 

δηλώσει δὲ (αὐ ἐξ ησ' ἡ κου τοῦ "ὃ μέρ’ κοαινομισμοίτων οἱ “- 

“πο δυσίσ: : 
Αφις καμονίσον ἥωμε ΑΞ σω, δ Ἅντρ ζ΄ ἕν. ὁ μα π 
τοχ εἶν ἐνηον "μοῦ ηὰ προς τοῦ Τηκον ἑτι κανων, πὰ σοι μα χὰ 

εἰσ' σὲ ὀξυγνος διὰ χῃ Υ1 κλινομδμη τὸ τὸλοσ' πῆσ )4“" 
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ον κσ' φέζα σϑι Εἰ σ' δΩ ηὗ προστορι Τηκον. “ποιέρ κδόφάλιν εἰπτ- 

νει ζ92.ἀ λλ᾽ ἐπεῖ τοὶ αν 97 προς ταν ΤΙ οο "ον τοὶ ἐς ναῦ ἀπ σαι -- 

: ρίμφατα ,ἀορίςου ὀμτο ᾧ ὕσεὶ μακρᾷ τι ραλήγετοοε, ἢοηο 

δὲ ἀορίσου δ ὶ ΑἸ 57} δλύνδυσῳ τὴν πρυφοιλῇ γουσος ρραχθαν ς΄ 

λεῖν σπποκ στῇ ῃ Φὰ 97, ἐς εἔγονεν: οὕ τω 98 θὲς "ἡ δοσγόμετον “ὦ 
οσὸ μύτου δὲ μετ Ἢ προϑεσεων. στυύες «κοὼ ἀφεσ. Δώ ὦνες "ὦ 

κοίθες, καὶ πούρισ καὶ το ἡ ουὺ τοῦ, ὅ ̓ λήγᾳ δῷ εἰς τ εἰς δῳλω- 

σίνΊΣ τος ΧΡ κο"σὴσ' ποθῖ. τοὶ ἢ εἰς Ἐλύοντοῦ εὐπσκθη εἰσίν" οδον 

τύπτειλαβέ- 

τ ροσήκαντο κανόνισον η μι, ὃ μζλλῶν ἡστω ὸ ἀδριρος κα, δ 

μ(ἴσοσ' ἑκάμηβ! ἡὸ τρίτον Ἱκάηο . ἰξέον. δὲ δχε ἐ-πηὶ δ ρι- 

σοὶ εἰσὶ πκρασέσῃ μφοσμϑροι μη καυτοῦ "ΗΝ οἰκο κουϑήαν Κῶ 

ἀρρίσων ΕΝ ιιοΐν Τετοο, ον εἰσι ἤνεγκα ἀθυκα, ζσδωοκαιῦκα, ΚΡ, 

καὶ ζκησεοἐλλο ῥδῳὼ ἀπ ἤνεγκα οὐ τῇ δὰ ἐξ μισείαςφυ- 
λκξαμ τεσ χὰ οἰκο Ἄουϑον, χινδν τοίε τὸ σῶσ' - ̓ ὠφήλον ἐδ ἐκὶ 

δια, τοῦ ΜΙ καὶ χῦῦ ξ΄ προιεν αι εἶα, Κα ἡ ἤνεγξα, ἐπεὶ ὃς 

οὐ ἢ κεκώυτοῦ, δρκῦ τέοιν “νος οὐκ ἐνθυλογον σῷ ἑμᾳσείασ 

ἐφυ ἰναξαν καὶ τὴν ΕΥ͂Τ) λουϑέαιν οἷσ' εἴ ουτοζ!- ηὗ Υν π ὕ - 

μισὺυ Τῷ εἢ 7 καὶ ηὃ καὶ, ἡμισυ 75) ὅτ, δεὴν. ὡστικαὶ 

νχο σώ σ’ δϑο ὕῬ κι γοῦν το! εἰ πτὸν ΥΣ προστρυ ΤΚΟ α .σ τὸ εἶ 

ἜΤΟ ἐ ψυχ, μουσωταρία σον εἰμὶ ἐ)9 “κοι ὀπὼσ με λϑ ὡς 

ηὁ εἰ ποσἡλιε λρώ ρα κλεόμβρογς κάμει ροεκ!ὥτησιούσοιν Τῶωσ’ 

( κα ἤνεγκα ἔγεγκοι ΡΥ εἐπρέ μφαηονὸ ὸ δ ἔθηκα: ἰδῶ κα: 
ὑκα τῆς οἰκο Λουϑέας τελέ ὡσ ἐκ τσεππτυκότο μἐκι βζω μεμεινή 

Ἀαδα, ηὃ δὲ ἔχα, κοῦ ἔκκηα, ἔψουν τοῖα "“συσώς καὶ οὐτρὸν. εἰς 

ΕΣ ΥΣ καὶ ἔκχεον προφτοῦν. Τικον" καὶ κυάμδροι πα ῥο μήρῳ 

ΜΕ Χϑ' σημείωσοις δὲ 57) ὄπα πρρακάμδμου μδρ! ὃν δφθοήι 

ζετο, ὡς ηὸ τύϑφίεα,. ̓ἀορίσου δεῖ ὃν ὅυαὲ 7) ἢ ρα φφέτο, 

ὥασερ "τὸ ἰθηΐίκα, «ἴνϑεν τοικαὶ ηο μὲν ἀφεικῶσ καὶ πωρά 
κῶς καὶ ἀφεικέναι καὶ πρὶ ρεῃκέν ““ππρακ4 μεν μὲν ὃ μτο 



δ φϑογγίζεπειν. ηὁ ὃ οἰφήνκου ποέρηδτί δγοΣ 5) καὶ λραίφουται: 

ἡούον »Ἁ οὦ Ῥίπον ΑΝ “σλεθυν Τοτῶν οὐκ. ἀφήκασιν ὡς οἱ “τὸ 

δα; ἡ πορακάρθρον ἀλλα ἀφηκαν οὖσ᾽ οἰττὸ “ΤΩ ἀορίφου. δῦὸ (ὦ 

" αῷφηκαν ως ἀο ρίρου δ δ οἱ "ΤΩ ἢ. γροίᾧ «το “ἢ δὲ "ἰιασια 
ὡς τὸ ἰδοὺ ἥ κασέσοι θεοφεγγέις ὡς Φωςήρες,οὐκ οπὸφυ - 

γχῦν “τῶ ἕκα καρονἐζεέτο εὐ λλ᾽ εὐπίὸ 7 "κων ἐρΧρλο, εἰς μέ 

σὺν ““ϑακεί μϑιρον.Ὁ ΤΙ δᾷ τ κοὶ ἕκοι δ οἱ δοφθόγγου παρακεὶ 

μν ΟΘ΄ δὼ Δοὶ ηὸ ἀφέισοι ποὺρ ̓Διριπαίδῳ ναὖσ' ὃν ὁρέίςἩ - οὐκά ρα 

. μκτίνένμε αἰ φέῖ σοι τούτου ΥΣ τοῦ εἶκα ο παθητικὴ σοα-- 
ροικεί μϑιμοσ' εἰ μαρνηὸ β' εἰ σου πιὸ Μετοῖ ̓ δι εἰ εἰ πρὸ προθέσεως εἰ- 

Φ ἔσοιε “τινὲς δὲ χοῦηρά ποὺ “πτολοᾧ ( «σοῦ! ποθη τικονονεςῶτί’ 

κανονι φ  σεΠΊ μεταθεσὶν (Δ σι οἱ ρεοὶν «οὐλλ᾽ ὃν οὐκπὸ "τῆ σ σή! 

μασίασκρθ ῆδν ὕξεκανονιοϑῆν μοι ηὸν εἰς πάθη τηκὸμ “ποδὶ ρα. 

κείμϑψον. ̓ὡασερ καὶ γὸ εἰ φμίναι ὕῈ} ποθ χτέκοῦ “ππέραχή - 

μένου: ως πορ ̓Μριπέδῳ ἐν ἑκα Ῥν δάφ φμεναιπόγων. εἰ 

σί γ:ν αφεί μεναμκβεςώ ες σὲ κοὰού ̓πορωκήμένου ἰφλεμενο. 

δι τω μια πούθεσίν ἰφεμέναι κοῦ ὙΠΟ ΘΗΝ ι 

᾿Ρρδουκα όνιδον. τη μεὸ πίέμπῶ, ὃ ἐξ. ἡσῶ ὁ  διύτερθ᾽ ἐδριφον 

ἣν, δ ίς ἡ μεν γὸ λούχυρον ἢ σὺ καὶ βοῶ οὐ ηὸ προστοῦκ τέκον 

Ἰσονμαὺ ξοικοὺ οὐεἰφῶν τί! “του ἐν τῇ σευ θεία ηὸ καὶ μετα ῖρ 

προϑέσυων: ἥροου, καὶ πρόσον καὶ δ ἐμοέθου Νϑὰ σοί χοῦσ' ἐλὶ 

ἐν χρήσεημν ρητοῦε ν ᾿ 

Ἰσέοις δὲ 5.χ} “τοῦτο πιχῶς ψ Ῥύγις ἐκφέρεται "70  Δλ ἀν: - 

ΡΟΝ πρόσωσον. ἐτίθε συ » καὶ ἰτίθεο Ὕ ἐτίθου" Κοὸ ἐθεσο οὶ! “ 

θε»υρὼ ἔθγ. “ἐλλὰ ηὸ υϑὺ εἰσ σδ κοινὸν Χ11 υγ σὲ εἰς εὖ ἔων, κὸν: 

ηὐ ὃ εἰσ οὔ ἀπικὸν. ὅθεν καὶ δ ἠσέοσος μὴ ἰωνιζων: σὺ δὲ ταῦ - 

τοῦ τεῷ εν ὶ καά θεοϑυ μῷ . Αρισδῷανης δὲ εὐπιί, ἰζων ΟΝ 

δὶ" κατοόθου θοι μι 7 δγον' δυ ρητνο δὲν καὶ νὴ ηρόςς ὡς πδῖς 

ρὐμήρῳ. ἄλλας συ μαν νυν τήρδὲ ϑέῳ πρόες. "κα τὸ πρό-- 

οὐ σουυ τωδ "πρόου τοὶ πρέντρς καουὶ θεὸν ΚΎΝ σοι ΜΟμΟΝ": 



1δ4 

Μετα λφι ρος, ηρῦσου μόνον, ου πρόου, ὡς πρὸν} δ κρὸ ροσὲς 

ὡς πρόςς: 

Μεπὲ: 2 ) Φν χα δὰ κοίθεσ' ᾿ κοίβου χη σὲ τὸ πρόνθι "Ἢ Αοισση οὐὺ 

οὐ κλί σεσ' “προέϑω. προίάϑον,προιόϑων. "πρόςιϑειπρο(άϑωσοιν: ηὃ 

δὲ μεθῶν ιὸ αἰ φέν" 21: μὲ ἃ ἀπὸ τῷ μεϑεέναι (ἢ ολέναι κάψο 
νίζῳ εἰς ἐγεσώτο (Δδ Ὁ μιατοίθεσέν, δι Οιρανεναι δ 
δι εἰσ’ δῦ τέρον ἐόρισυν κανονίζᾳν οὐ τοὶ ὅ τωσ᾿ἴημι ὁ ἕξ ἡσῶ- 

δ  δαύτερος ζ΄ ἡνυἡ μεν χὸ ἐσ ἐυτοσονὴ πὸ ἀπαρίμῳ «τον, 
νου», οὐ σ' θέμν οἱ" 

Τὸ δὲ προίαθς Υ πρόσυαϑς “σα Διν οὐπὺ ΤΩ μέσνοοοιςου δαυ 

τόρ σ᾽ ηὃ ϑέϑαν "οὖ οἐπρλίὼς ἼΒ ὁ τοίξᾳ Τῷ τίθημι ακολζθωμ, 

οἶσφδα κῶν κανομ! δεὶς δι πούντοῦ τοῦ οἱ τὰ 72) ἱκιμενη μϑρ Υν ζκ«. 

θεὶς αὖς ηὁ τιϑεϊσιὸ σὲ προέμϑῳθ’ κρὰ ἄγ σύμϑμ Θ᾽ αὐσ' γὸ ϑέμετ 

ν(Θ'υἡ δὲ ἐὰν πρό μιου πρὸς ἐδν πρόμμιρὼ ἡ Λοι “σῇ οὐὐποῦ κλέ 

σίς οἷν ἡὐ ἐὰν ὑπσύϑω μαμμοὺ ἐὰν ν΄ ποθμοηὸ δὲ ἕεσοῖν ὡς 149ι- 

στιν γὸ δὲ ἐσείν οἷς (ϑ6σοιν μεῖς λοιποὶ οἱ σου τως» 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΖΕΣΘΑΙ ΣΗΜΑΝΤΊΚΩΝ. 

Ειδὶ δὲ Υ του ἡ καϑέζεϑαν σῇ μιν ΤΡκοΣ ϑέματο πίατω: ἔμμι: 

ἐζω οὐ Ἴζω: "οὐ ἀπὸ [νὴ σοῦ 7 ἕω κανονίζετος ηὸ ἐἶνντο κοὼ εἴτ 
"χο ὡς παρ ὁ μήρῳ: " ἄαντο δα μογέροντεσιοι μζοτεραι εἰς πὸ 

θετὸν ὑσερσοωτι Αἰἰεονοὶὰ »ϑρ κοινωσιη δὲ ωγιίι ὡς: "εξ. 

τὺ Του που δεκανομίζετον κσὸ τ ηὃ ἐπιφρδώθ᾽, 0  ἔνδεδῳ μος 

εἰσ ποθὴ Τῇ κὺρ ἔκδκ τὰ μϑιψον οἵ οὐ ηδιοῦς ηὸ ὦ μοιάνοαοδιείηρ 

ἐπϑφρϑῳε. πὸ  ίω (ὧ οἡ καϑύζομαι σῇ μιαιήν 4 θη ἐνδοο μοι 

οἰππὸ δὲ χοῦ ἔμ μι ἦν καθημομ' δ ηὸ καθηιϑα οὐ γωσιξεμι Εν 

"σὺ γὐ ποθηχέκον ἑεμια Ὡμιρυναὖς ηὸ χέθη μι σιθεμιαμιηὸ δὲ νι μου 

ἰε ρσει ὙΠ δυο εξ ἐς κα ἡ μορυμοὶς με τοὶ "Τῆσ' κευτοῖ, καὶ -- 

θην οὗ σευυείκ εροί Θησοιμ δὲ τοὶ διύο εἴ’ εἰς τὴν εἰ δῇ - 



Φϑογγο δ ἦναι, μὴ σί(υεμισεσῃ σού Το "γὺ ὅ μια ἐγερώποι " 

μετοῦ σοῦ ἡ μοὰ παϑη Τιϊκοὺ ππρακήρδῥου. ὑπὲρ ο"πὸ σοῦ 

ἴημα ἐξειανονίσοιμϑῳ. ἔχει μϑῳ Ὁ κοὸ καὶ δδέδιυο ἐξ κράσις οἱ 
κείως μοὶ προ γὺ ὰ ἐπεξιοὰ ἐσὶ δὶ θείας δ δημὼ, τοῦ 

διύο εξ εἰδ' ἢ μρκ ρὸν κιρνῶν τούειοον πῶ Σ δι μουϑένε ἐδ μιοιϑένη. 

εὐ λλ ἐν οἰκειοέραι σξὴν ἡ εἰς σὴν δύφθογγον χράσις δ δῴο ἐξ- 

οἐ λεὰ γε υ μὴ σίυς μέσεῖν ηὸ “Τοῦ ποθ τίκοῦς ἐνεσῶγς εἶ μο 

μετοὸ τοῦ δμια πο ϑετοου πρερακαλων, εἰς ἡ Ν δύο εἴ ἡ 

κρασί γέγονεν" Αποῦ σὲ “χοῦ " καθημιομηού ον, (Δ ηὸ καθά. 

οὑπὶ ρίμφα ΤΌΝ: γύρου Χο σίς Σ ἘΕῈ ̓ὁμέρῳ σιεὸνφδέζωμ. 

οὸ σὲ εἰ σον ν ὥγων πο δμρῷῳ μον ἑξραξοσοίμδροι χες ̓Αἡσίθλῳ. 

εὐπτὸ οῦ ἕω .-"  προάρυμδῳ οὺ κανονέζεται πὸ μὸν εἰς ΤΣ ΧΩ Ν 

κὸν πρώ ον οὐο οιςον. ηὸ σὲ εἰς μέσον ηὸν »υσρου . 

Τὸ σὲ ἡ ες κοὼ καϑή δα εὐπὸ ρὺ ̓ἰζωεὶς “σι ΘΉ ΤΙκον , πωρακέ 

μϑον' ὡσ' πὸρ ὁμήρῳ' οὐὐ τρὸρ ἐπὶ ̓ἠϑωφδιευσ μένον. τίνοσ δὲ ἔνε 

κεηὸ μὲν εἰ"σὺ τῷ τη μεκαμονεζόμενον κεΐϑη ϑχἈζτμος .γ 
δὲ οὐππὸ ο τοῦ ἐζω καϑήσϑο. δυο: γὺ μὲν κου θιστθς στιύϑυτόν 521: 

᾿ ὁ σὲ καζθησϑς πὸ ρὰ σεούϑυτογνὺ μὴν » καϑήαϑοθεμαπί κα (: 

ἔχ τ στιυϑέσιν ̓ καϑέζωρ ὦ ΘῊΡ ε ἡ καϑέζω "ηὃ )κοθραϑκρῦ 90 

μρτεκὰν ἔχει πίω σευύϑεσιν " οὐ Υ̓Ρ λέγϑιμον καϑέημ ΤῊΝ 
εἰς ηὸμ πρρθνΤηκοὺ ἐνεσώτον με το τὴν κρασίν ἡ σειῤϑεσίς τὰν 

κα τῶ γέγονεν οὶ, ἢ μον ν ̓ κοΐθη μια ἔῃ νὴ τό το ἐἰφέου ὕ Τί τοὸ 
μδρς ἐνεργωτικα του τῶν ἂν Τὴ στυυυθεί Ἰχραφφόμϑρα, αἷς εὐ τ΄ 

σπτὸ ΤῸ ζω κανονηφο κιϑο ανδῖον ἐἰιαϑεσουοὺ καθεκωσ' μοὺ καὶ 

ϑΖσω. ΤΗΝ ᾧ στυυυϑείᾳ δὲ εἰττον δεοὶ γδεἶσοιρ διφθογγούμϑῳ ονυτον! 

70 Ἐκ. δ μηρία ρὸν (Δ εἰσυνηθες "πὲ δὲ παθιτικο παοτεὶ μδρ 
δεος ΤΩ ἥ. ὡδ' ῥὸκαϑήρϑμος μισὸ ὁ καϑύαϑε, νοὺ μέν ἐν υεὲντ' 
ϑεσὴν κοῦ καθηνϑαρ , εὔπεέρ ἀπὸ τρΐημι ἜΣ πρίζω κανος 

ν ζεχρνπο τὶ σὲ δυο δῷϑύ γγυ, οὖς γὸ εἰν τοῦ! ἐπὶ πύξγῳ' κα 
γγῦ δα μογέρον τας εἰ εἰσὶ ὁ δὲ (Δ τουύτρς οἱστυυήθη ") ποιητικοι  γῦν 

- τὸ δ ὁ 
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τοῦ δὶ Μιφϑύγγηικατοὶ δὲ γί κοινίμὶ συνήθφαμ, τοὶ μϑῳ “παθη 

τικὰ πάντα δὺοὶ “Τῶ : ἔτι γὺν σῇ μφωτέον, ὃ 5 γ; τοὶ ψϑθτθῪΙ 

ἔα. πῶντα ἀσπτῇ κοὼ ὄτρμεν δοιὰ ηοὗ τ ̓2φάφεαϑο, τα. αὐτο δ 

πρϑη τρκζεὶ σὲ Τῇ ἰ δυνά μῳ καϑζω ὁ ἐγών καϑήζω ἐτε- 
τοὶ "οὗ ἐκκάϑέσων ΠΣ ΕΥΆ “ὅν ἐκάϑήσεν ἄλλθ’ ἄλλον. Ἄ κἰκαδ 

κεοὺσ' ἐφ" ὝΣ κεκαϑήκωσ ἐσεγήνν δὲ εἰ τὸν 517: τοὶ ἔνττη σὺν 

ϑέσει, οὐκοί 2λοι ουὐ τοῦή ὃν τόνον, ΤΣ δὲ ῳ ππκρασυνϑέσει, εἰ “- 

μέρουσ σοιδν ξεν " δι Ρ» ηὐ οἰζκων τίω ηοῦ Ξερυτικοῦ εἴ, 

ύθισιν, ζκ εἰ χέϑειμα χυκίυοὐδὲ Σὐλί)ϑ μεν ἀ ἀεὶ κω ηδ εὐπαρ 

νῦ ὁ; .εἐλλε ἔκ ηὃ ϑέλω γυθί: ἼΝσ' στιυϑέσεως. τε γοῦ εἰσ’ ηὸ 

ἐκὼν αἰτὸ ὃ διαυτέρου α οὐοράςου γένέτοι ἡ (Δ ϑέσίς"Μοὸ κο λΕῖ τοί 

᾿ ΤΟ ούυ ΤῊ (λϑεσίο,ταεροίϑεσίς' δϑο(ἃ ἀναβιβαζετο ὁ Ἐν». 

οὐ ΥΥ Αὐγϑμδν ἀέκων οἰ λλεὲ ἀΐκων- τρηχὺς »»ὲ ῃ ηρύθεσίσ μέ 

τοῦ Ἢ μερῶν τῶ λοτϑυ λοι μι οἴνυτο! ἔνσυνθε σέλινα πίράσυν 
θέσε!. (Ως ον σειυ τοίξ 4 ὀνσέρυθεσεί διοὴ κατούλρεέφω. καταβολη. 

ῳ "αρερωυθέσε, οἱ ον, καϑη μοι: ἐνσιουτου ξ δὲ, οἵ ο,0᾽ ΝΣ ὁ ξδι Ρ 

Δέως, ἡκα τοὶ γοοῦγον οὖν λέων μοὶ γὸ ἀέκων ῳ τε ραθέσε! ἐκ 

μϑν. "αι δες Ὑ νον ον ἀναβιραζ4ὁ μοίως "ἡ ηὸ ἡσο (ἃ κατ 

στο: ὡς "ὃ ἀλλαίκα σοὶ κοῦ η, σοτηὸ σδὲ ἡ ςὉ Δ καθ ςῸ ὡς ὃ ὩςῸ 

ἐππέγνα ἐμ ψασοί φῦλον ΤΣ θε μοι Τρ Υ̓Σ ἔντονος κα " (ὐς τὰν 

σὶς κοϑῶσ' κοὰ προύώρφη τοί νὸ δὲ Αἰγέν: 972 τοὶ Φολάκα φυ- 

λυ Πουσβηὸν ἀπαΐρ χο φόνον ὁνπέρ ἐν τοῦτ εἰ σ' γὸν μηρὸν ΠΝ 
λαός ὁθεόστελονΐκοης λίγ δ στί97Ὁ᾽ .κ ἄληθες ἔοικεν ἄνο ἢ 

δοὺ δ η γσὺ Το χοὐκονθεν “δε λλῷ ὙΝ στιυϑέσει κάϑασο λέ- 

ΠΩΣ οὖσ᾽ ηὃ οὐ λλοξ κε  σοῖ κυκϑησοναι οἱ δος (Δ οὐκ Ῥοχαϊκάεὶ 

δέν. ̓αὐϊένντῇ σύμυθέσε! (λοι δοινϑι ποίη δα (ἃ (οι ὅλ ὥκάις 

ὧς λέγοιϑῳ. αὐὐρὲ νὴ ροῦν τοῦ ψαβιβάζυσι ηὁ Ἦν. "διότι ἐκ ἔχου 

σί τίῳ (δὐϑεσιν θε μου Τὶ νον ὐδὲ ὴ  λέγομϑῳ στιυὦ δὼ νὴ συ νώ 

σή" τοὐν  (δὐϑεσίσ εἰ εἰς γὸ οἱ σὸς Θοὶ ὅκα γἤν ετοῦ!- 
Τὸ πρύδρῃς μὴ πρόφῳ μδρ βς ματροὴν νδρ ἐχᾷ τίῷ (ὐϑεσίν"προσίς 

τῶ το 

. Ξ, πὰ ἢ 
᾿ ᾿ 

;" " 

τ ᾽ Ἔ δὲ φ 



" ξ'αὐφέλε ΚΙ Πού ην ᾽' λόγον προλῆς εἰν κι ληρογβιϑῳ,ἀλ 
λέπεΣ οὐ οηζ γοῦν “ΤΙ οὲ ἔν“ Τῇ “σλάσε! οὐὐγὲ ἐδ 3 γο 27] γούο νὴ 

ἣ" γῶνον οὐυηον σις οἰηρσπίοι δὲ Φὶ λάσῴο Ῥ]αύ τη ὁ τε 

δύνῃ ὺ 40 διόπερ» ἴδ." ὄχον αὐδναι μὰ σεε μέσ με 

στ 7.) τῆν ατοτικῦ,ὶ ὍΔ. γέλϑνε: ἔχον υϑὺ ̓  ΠΣ ὠφήλεν εἰ ἐν "ω- 

οἷν αὐξήσεως: αὀβανατκηι ὅγε 176: τίω αὐ ξησδιδέ δα, ἀλ 
λίνα μὲ μεν ἡνουυξητον Ὁ, Δ τίω εἴρλουσοῳ: Εἰ δὶ δὰ δδυτίρυ α 

ορέσου ἐς} πιραι Λἠ τουσοιοξλλα ΔᾺ ἄρλουσοι ὴ αὐτή ὑπ ων τῷ 

ἔσω δομμονά ὃ ἀκολγϑῶϊ "τῆν, ἢ  διύτερθ᾽ ζῷ,." ἴλον ὅν μρὸ 

ηὸ ποτοῦ τε τέκον ἐοὶν δῷ καῤ τοί γε ὄχότωσ ὠφ λιν ἐνὴ ηοἷς 

ὑτρτο ΠΏ Κοῖς αὶ οὐξησίς μδῳ ἀποβαλλετιεγ ϑεμοευτεκὸν ὃ σοι 

χέῖομ Φυλοίῆτ). ὠφῴλεν. οὖν ηὃ σ᾽ ῥϑὰ ἐκε βλυθέΐν οὐ «ηὸ τόὶ φυ 

λαιλθήν ἀνοί πον δὲ γἔγονέν" (Δ γὐτ μϑρ ὀῤεόλεθη. ὡς δοίέ- 

σίκόρϑιρον εἰς “τὴν  ρχουσοίν .ηὃ σὲ σ᾽ Ξ τη ρήθα υὐσ' ὁν γὸσ' ὅρα 

σικόμϑμομ' "ἢ δεεὰ τίω ὠποτσῖαν οὐ τέω ἄγος ̓  ἡ σονεκῖ τ. 

᾿λίσισ γέγονε" δνὸὺ Ὕ φωρμδρ κάτοῃς "ρὼ κου τοζοῳ μδρ" δὰ Ἵν -- 

ραίσῃς "ἡ πωράλρμϑρ. "οὖν πρόλο Ἂ Σου φ ωΣ 
Εἰξασι κανόνισον εἰ κω τὶ δ μιοι( ὁ ο ἴκε: τς εἴϑω ὁ ΟΝ θἰχα, ὁ ΙΛῊ 

ἀκα. διηὸ γΨ πλυθαν τῆλ, εἶχ οε σ!: "ἡ λέον χόλῳ Ὁ 70 σ΄ ὦ κσοισὲ ! 

(Δέά ξα σίτων τὸς ἀοϊεοφάνφ ὀξασεμοιῶ ρίοι σὲ πεήϊα με νοι σύ. 

Κα πέβα κανον!σον. ρέρεμι, δ μελῶν βησῶ, ὁ δάσσι .(0Ὁ ἀδρίςος, 

ἐρίω, ἤ μερχβ ῦ ; βὰς 72) ραΐνγρᾳ: Δ Ωὃ ρορτοι κα τηνκον, βΉ91 «ὡς 

ςἢ.97. Ὁ Ῥονπῇ τοῦ ὃ εἰσ' ἃ οΣ μοὼ οἰποκοητῇ τὸ ΟΣ πρὸ μιετοὶ «δὶ 
γι οἵ τοὶ προϑέσεωρ,κατοίβα {7:1 ΣΡ " ἡ γο!οὐὐ ἼΗ οἰπσῦκο πα οἷω 

Σ ἐἴβην οἰκέως Ὕ αὶ Ῥοσσὴ “τῶ ἢ εἰς εἶ « δωρικώς πγϑρεν "ὦ 

Ὶ ποι οὐ τη Ὁ Ῥοτον δ θικη θεν. "λθ"σὶς ὶ Αθτευφ ἐς 
νῴ͵ καταῖβα “απίνδ ργ6' εἰσὶ δὲ νὴ ἀμφότερα Θύλρασο. (Θο κά 
χίβυ97 καὶ Ωο ̓ κατρέρει οὐ τωσ ἐ «Ψ' χεύσε! καὶ ηὉ ἀνοίς "97: καὶ 

ηὃ οὖν οἱ φτζ- 

Μεμνέηοκανόμισονμνεΐω, μνώ ὁ ΞΡ, μνήσω, ὁ πριρακεί μϑρῦ 
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μέμνηκα. ὁ ““Φαϑε της μέμνημαι. “Θὰ ηὸ ἐκ Τὸν μελιΐμεν: 

ηὸ Λρύτέρον, μειμνβοιηὸ Ὅι. ἡονυμα μνῆγο. χρίσις πέρα Αοῖου - 
φανά, ως ἂν φορῶν ϑοιμά τιον μεμνβηο μ᾿ ὅ τως κἡ πεσοιί - 
μίω. μο" μη. ̓βεβομίμεν: βεβοβο, βέβομηρ. ̓δικέχεν σῷ μίωυ, κέ- 

γχγυσῷο" κέχευ σῷ γο' ̓αὐηδσ δὲ αὐ μόσει Ὕ "οὐ οὖς Ὁ" {571Ὲ2 "δ 

“ΦΟ03}. 1}. βαρυγόνων: Πών Υ “πο θη τεκὸν ᾿ μέσον ἔ λον 

ηὁ κα κλέτέκον Ῥέ"σον τίω ἰκέτίω εἰσ' μιν (Δ πρὸ τῶ μὶ δε- 
ξαέμδμον ο ηὸ τ τίω κα τοί ρχις Τῇ οὐ ξησίν οἰποβεΐλλον ηὦ ΘΟ 

κ' 7046 Το τύσπτο δἰ τυπτοί δ, ἀπτυν οἵ μδιτυψαί “πέρι! περὶ 

ἡ μίῳ. κεχύσω Δ κεχφυσῷ μίω. ὅτων ὃν ὟΝ μεμνῖί, Μί μινᾷ μέμω" 

Ατρῤῥυησί) κανονισὰ ἐΐω δᾺ Ὄλεκϑητῷ »υ σβθύω. τω 

κλαϊω,ελωυωδλκαω, καύω. διλέω ,λύσω"δι πε Ῥ οί τοῦ . ὃ δὴ 
ἐίσω, ὁ," ἐδο σάρ ̓ Ρ' Ἴεῤῥυον. ὁ πρὶ ϑη. 1) κὸς ἐῤῥυίω. ἐφφύης 

ἐῤῥύϊορι ὁ (ὲ Δ γον ἐδυνσο μου ῥυήσῃ, ἐυήσετοιι. ἐχᾷ δὲ ἀ ἀ΄πορίαν. 

“τῶν ὅκ ἀσύβαλε ηὺ ὑτοτοῦκ τέκον εἰς ΤΡ “8, ἀλλὰ τ προς 

τοῖς Τι 1 ὁ φαμὰῳ εἰσ τ' ἐνεσώτο ΧΟ υποτοῖκ τις ἐ ἡ 

δε) οὐχευρι) ἐς “Θέω γῳ ἊΨ εἶλψρι Αὐγο δ οατὸ δὲ σχ; ιζλλονηος 

Ὕ εἰσ γουσ ἐξισ χόνους ὅσ! οἰ Ἴὸ “70) μέλλοντος γήνον τοῦι ἐλ 

τίῳ γχῖσίν ἐπεὶ λϑύο πρίραι τοι Τίς ἔ! χι "δ ξ εὐθοντίκες ὁ 0 

διύτερθ᾽ εἰ θιφοσ' προύχρὶς δια ποῦ προς τουκσίκῦ-, 

Τεθνείνο κανόνισον 55: ρὴ ρηλια πρωτότυπτον, ϑείνω ηὸ τύπτω (ὁ 

ΞΡ ϑενῶ. . καὶ ΚΊ με τοίϑεσιν “τῶ ν΄ θγέω ναι μετοιηρι εἰ τοῦ! καὶ 
εἰς ἐτανοἰαὐεόμαηω σῇ μια σαν ο [τὴ ὡς πιο αὐ οι λον! ἡρλλάχῦ: 

οὐ ὁ ἐξ βυήσω. ἀφ καῖ θυνὴ σίτ' ὥασερ 7» οἱ τὸ γγρ) ϑέω,ϑώ: τὶ τ 

θη μι. τω κο τὸ ἐμ θνέξω͵ μνώντήθνεμι, 0 ̓ Ξ θνήσω. ὡς σησω, 

0 ΚΙ τιθνώκα ὡσ' ἐξοςκ ἀ-ηὸ αησθρέμῷ ατον τεθναὐκενολ- δι 

β ΧΊ μετοξϑεσίν “τεθνοίγαν" σοὺ σερι ασοῖ τοετοὺ δ δ ἐσ ἃ μαι 
χρὸν Κηρνεάτορα “ποῖσοι ᾧᾧ ὑσὶ μακροὶ 0 ὁ βραλέν. ληκτι κὸν ἐπ 

νι ὶ μῷ4 λύγου οὐσοῖ δᾺ ἐφξουυτ  χουσοι τὸ τον γόνομ, πὶ ασοῦ τρῦρ . 

ἐπέ οὁ ὧν τοῖς ἀσοιμῴατ' δέφϑοίον,βρα χυλ, ὅ χω ὃ γίνε τον 

δ τ 



δι ηὸ ἐσοῦνου σ 1] συγικονσην κε συλλαρῆς εἰπίντο ἐφοίκτς 

νοσηου ἌΣ αφίισὶ Τὸ τεθνέων (Δὲςώς: ὀφιώον" ὃ μὸ μόμ ηὃ ἑςωτῷ 

τεθνεώς, ὐκ ὀβόξέας ὧ βαρέας σοι ασῶ ἢ αὐγξ«ραρέασ ώ 

ὁξέας κἡ ; χράσίς ἐγύετο. τοὸὸ βϑι καὶ ὀξόξέασ Δ βαρέα! “πίθι- 

ασῶ).οἱ οὐ ον σσηλίὶ “σηλεὶ τοῦ ὁ δἐκβαρείαν οιὀξά. ἐξιώ ον) "ἔ σοξ 

ὡς ὑσῶς, δεβαὼς βεδωρ.τεθνεωσ' τεβγώς: τοῦ δὲ ̓ κδιύο βραχον 

“πόλιν βρα χύνοντοροἱ οἱ ον Δημοιϑίένεϊ Δηιμοιϑένφ ποί κι "ποῖ φ' 

ηὃ δὲ ἐ ἑφοῖν σαν ὧ τεθναν 7 οὐκ ἀν τῆ 4ν7 καὶ μέν. ἐξππτοι δ εἶν τί ὁτὲ 

(ΑΔ ἐκένο ἐκβραλεῖ ἼΑ ὀξέα σεμρεκ ροζϑηισοι. μον ὠφάλον πά - 

λιν ὀξύνεθν. αὐεπεηδὰ καὶ ρερα λήγουσοι φύσεν μακρα Σ ἰγϑόε 

γο," "δὲ λήγουσι βραχεῖα ϑξένικᾷ μάλλον “σπὐιαροῦϑοι ΚΤΊ ηὸν 

κανόμοι ἽΝ λέεοντοῖ νπτὸσοι φύσει μαλεροὶ, 0 δ βραχξ. ΔΗΚΎΣΖ 

κησ᾽, ὡσ ἐμαϑεσιλλούτω μβῳ ηὸ τεθνάναι! κανονίφετοι! δίυτί 

ρασ ὃν συδυήασ Α εἰς μὲ ὡς ἔσσο δ. 

τὸ δὲ χίθν4α ἐκ τι ἀτὸ (δὶ διυπίροας κανονιϑήσέτονι, ἀλλτα 

᾿ Φλ πρώτης ΤΟ 72 8ν5. ΜΙ "οὐ } ἀκριβίσερον “πιοὶ Ῥύου δύασ 

Φάλλορμϑρ' απὸ μὲ 7 πρώρυ μεϑλομντοσ' 7ῶ ϑενώ Κα μα Τοῦ 

ϑέσίν' θμεω,μθνώ πρώτης συζυδν π΄ ποριασώρμδρων ἥνῷ). ιἀφϑ ον 
7 

ηὃ χέϑνημι πρώτη συζυγίν οὗ δι ουυηὸ “ἢ εἰσ μι Φ Σ(Δὸ 0 ΩΝ ἠδ 

θνῴφκοι δια δηφϑίη χοωσ ηὐ χιθφκα. δι οἰπποβολὶ σῷ κι ϑεφ κι 

Ἂ παθορα σοι ντοῦασ' Πώοι μον: ὀνηούου σὲ ἀήΡβολβμ σῶν γίνῷ 

τέθγεα, διὸ τεθνεώς. ποί λιν “ροπῇ 15 :τῆὲεἰς ἢ » γέν() τεθνηῶς δὺο 

. 75) ἡ" μ᾿ ἡ 2 ηὐ υϑ σιθνεωσ' κοινόν ποία τεκον δὲ σιθυμῶτ- Ποσε 

δὰ (δι δφϑύήνσ λραφόμ) δι δγοῦ τοῦ ἢ " α͵Ν “Τ2) δωπέρα μέλ- 

λονηϑς “70) λεινε, ζ με τοέϑεσίν ηδ ϑνίω θγῶ νῷ Ρ “ συΐυίασ 

ῃ ἢ πβιασω μή φἐκονου τίθνη μι ῥ "7 συζυνέας 5: εἰς ΑΤ΄' ἘΝ 

ηδ τεθμαιν" ὡς θ ρ() ἀλλὰ δὰ διηὸ τεθνου ιν σίθμηιμι ὙΥ ὁ Υ 2. 

θν σῶν. δ ῥ᾽ Θ," ζονίω ὡς ὑφήν. ̓ ΜΕ ῃ ὦ δνοσ' 77 ὃν εἴνηος ως 

ςοὺς σοένηρ σα οὸ δυο τοὶ, θναυδην οὖσ' σρῤέω. Δ] ἀναδίτλωσῇ 

χαθνου!ην "Νὴ ὀμπηφ «τιθναίες ὦ προῖτῦ κακτρνε βελλῥοφοντῖ . 

[χ. 
[47 

ξα4- 



ΓῚ 
Τὸ δὲ τεϑυνών ἐκ πὴ βγῶ βνήσῶ, 0 τὸν χίβνηκα, Εἰ ον προ ἐπ ὁ 9572 εἰ 

“πὸ το ϑείνωὸ τύπτω.γὸ ἐϑεύμον ποσὰ; ηὸ ϑων ὦ κρῖ ηὐ ϑανον μοι. γᾺ 

πο ΜθᾺ “π΄δῳ κατϑιαν οὶ ΚΓ θονὴ (ΔῈ ϑιούναιοτ' " το ε προήρης 
μδρα ῥι ματα, "ἡ ὑδιξξ θουυ μιοίζάν εἰ οἱ7Ρ ἑτῥοσί μιαΐντου ϑέμαν' 

χρὶ Ῥέριῷ τοῦ προιῃ χού"ὥσσερ δ "ὃ 93 ἐξ αὐ τῦ κανονέζο μὲ 

ὅξὲν ἄχ. Σ᾿ γωδῖς ϑαναυπροοὶ “μὴν σπύγιν ὑσ Ὰ οἰηὸ 7 τῦῦ 

χω γὸ ἔσπυ χονίδι τύ χυρκοάτοι)ε ηὃ το χῶ ὁ σμμμοαῖν4 ηὐ «α) τυ 

λάνω: ΤῊΝ ἀμεῥλφ, κοεθ᾿ ἐ λλὴν οἷ απὸ τ Τοιαώ τα τὴ σίθυησῇς 

ἄφρων 120 ὁ δὰ τύλυς ὠποτε Λέσμα το γήνετον:  σουν χωσ' ς κ 

χὰ “2 βρέχω"" ηὸ ἔμ ρα χεν κοὺ ἡ βροχδ' "κοῦ τοι γέ ηὸ βρίχω ἕν οἷς 

τίζω σμαάν4:"» "ἡγὸν ἤχησεν αλλ ὁμῶς μον τοῦ τοῦ συγγένειάν 

γα ἐχῦσὶν ὐπὸ 7 δ Φφὶ βροχήσ' καὶ ἦχθ᾽ οὐ σοτελ ὁ το: 

ἔραχα κανονίσομ ἐσήκο οὖσ᾽ να χω ἀπορύλῳηροσοιι τικὸς 
ἐρπίκε το, ̓ μέλλων φῇ ςἥξω.ὁ ὃ ποιρακεί δος ἐρῆιχα ῦ ἃ ἐςφη οι. 

οῦς τὄνα τῷ ῦ οὐριπέδῳ ὁ ἐν ΤΗΝ ἱεἰκων “πας ὥ κακιφετῇ γεοῖ 

υἱδυ οὐτὸ ταύτου δὲ “τῶ ἐρῦκαι μος γέμα ὑράκω οὔ μοὶ χε σίσ 

“ΤῸ λλ᾽ Σ ὥὔϑα τοι σ' οἱ ἡπτορσίν"οὕτορα καὶ οἱ πὸ “Τ0) πέφονα μέ - 

σου ὥνακορθρα, πεφόνω: (Δ χεὶ συγκοσσῆν, πέφνω γένεται 

Απὸ 75) κέρατο μέσου ὠραίκαμδρου (κεχραζλο, κένετον: οὔ δι 

ὃ πρώτυσ Θ ̓ὐκκραξα: "οὐ φημα τικον ὀνο μος ὁ κεκραίιο της 

ωσ' πεποίημαι ποίυ(; Ά λοι πὸ εἰσὶ τρία ϑύματαΐ ἰσα μεὺ 

θὲν γὸ ἐςῶς κοΐ ὺ ἐρυέναυ "ἡ οὐρα σοί πρὸ τοὶ Τῦ! οὐ τοῦ. 'φήκω; ὁϑιν 

"ὅϑοὶ τῷ ἀπούλῳ οὐκέτι Ἐρρετρ σι κυν, πο γὸ ςηκαά: ὴ τι 

γον Ἰὸ ἱσπκω θεν κοὺ ἐσήξομιου ἐξ  Υ πρῶτος: 
Λέλον χα καινόν ισογ» Ἀῤγὼ γὸ ὁ αἰποίς κηρὸν, λάμιυιεἔγω "Ὁ ΓΟ 
λέξω ὁ Ὁ “ αἴλεχα"ὁ ΙΛῊ δέλογϑ.' “λα μι κνομδρ ὅν ἀτ σῷ τ- 

νδγ5τικν ἀρ κκάρδμν τὶ χ' ΕΝ δ )1ς μέση ἡ. ἡ ἐνῶ λέλϑ 

Σ ως “δὰ ταινδοέρῳ. αἰκέρδα λέλοΓχι θα μενεῖ κακηγόρον: ̓" 

τῶ γι) ΧΩ σένμφα δι κέκ,Λοφουησὼ δε διοιίκοι. ̓μάτμα τοῦ 

Ὁ εἰσὶ τοῦτι ὄνῳ το τικῦ σπορακεμθμ οὐ πο χρῶ μεσοὺ- 



ἕν ήςω οὐχ. εἰσππτὸ “Τῶ Ἴσημι χοῦνον! ζε τοῦ! ὠφάλε Ὁ εἰ ναὶ ἐφι -- 

σῷ" "δυό τῇ δδι σειύετοι κα ἰφξημὶ- ἤξεδὲ καὺ τίρο ἀν 

πρὸτ ηὸ Ἰσημῖ: σοι δ ὴ οὲ ὀρθριόζω σῇ μοάνφς ἰπσισουβ ἢ ηὸ γεινώ 
ἀν εἱλλ ὅδε Ῥύρυ ϑέμα ἰσιμ γὁ γένώ σζκὦ «Νὴ ἐὰν ολί 470 

Σ ἴση μι μετοὶ ψιλῇ “πνεῦ μα γοτιγὸ ποθι τον ἴσος μο" διὸ 

ἄΓΡΟΝ ἰσοῤμυν  ςοίσο. “ΘᾺ ἴςιζο. ἴω. ὀρ ,}}} κοὺὸ ὧν οἴ λλοι ; 07,2 

μρὰ ὧν τοῖς τοιότοις ι χωῦσἐκφίρί ηἡ λεύτερον πρόσωπο 

γὴ μεποὸ πῆς ἐπὶ προθέσεωσ ἐαίςω: Ὁ ὺ προοτροατ κὸν ἐσ δῶ" 
ὡσῦςα σοφοκλεί ΤῊΝ ὧν ἐσςω γι ἐμᾶσι μά ατάγφ., 

Ἰωδὲ κα καὶ 7 νωσζεί τω κανονι ἔξεται οὕτως: ἐσπμὶ γδ γεν οὖ σίκ ϑ, δα 

ὁ τ σχ- ᾿αχῳ Υ σην"ἢ μεν ὁ ἰσοῖς ΤΙΚ Ισοῖν γοτομοῦ ηὸ προς τοῦ Τικο (ς 

ἰσκϑέ, κρὲ Κ Ίσυγκοπστεν ..97.ἃ ηὐ τρέτον,; ξω- 

Ἐλή καὶ ἔχε καινόνεσον χω συζυγίαν ἡ ἰὰς ἣ ικαὲ ρυχῦνωδ, 

καὶ ἢ ποι φατουτηκοσ, ὑρειν: ἔλεε ἐλουυοὺ κράσει δῖ διύο «εἰ εἰσ' 

τὴν εἰ δύ ᾧῷϑυ γγον εἶχα. «οὐσ’ πῶρ κρισοφ νά ἐν γεφελοτ, αλλ, ἵπ 

περόνμοι κατέ λέ ὟἋἜ χημάτων.. 

Ϊ σέον δὲ Τ χοὶ Τοι οὐὐτϑὶ ὧν το σ΄ πρώτοις προσώποι σσειροόρεσῖ 

οὐκ .ἐπσιδέ χοντα: τὲ δ» λέγο μϑῳ χκὼ χῶ, δσὲὶϊ υὐλθὸν ἰχῦν: οὐδὲ 

δὸλ περ ασώμϑῳ αὐ λλεξ  ἐκῖησ συΐνγήάν ων ὀρ εἰλλα ἘΔ) 

στοά ρεσίν Ψ τῳ ϑευτέρῳ Δ τότῳ προσῴ τσ μῦγον δίλον 

τοῦ οιον λέω, λῶ. συλ 4 λέν «4, χε. αὐλεις ἀχες ἔρεέ, ἐλᾷ Ὅρίω, 

βεφοις ἊΣ εἰ4,6θ δῖ ἐρίερ, ἐρφείρεε, ἐρ4. ομιοι ας ὃ εἰσένα ηὐ '"σλίω- 

Ὁ; ὁ ῥίω. ὅσο δ λονό τ πρερλαιμιιάμουσί ηὸ ὕμμλον εἰς ὸ 

μί ἌΛΛΙΤΕ “να μὴ απὸ μαρυτόνων ϑεμιεέ των, ̓  “δα Λήγουσοι 

ζω εἰορίσω, βρα χθα γδύητοι, ο΄“πὲρ ξεν ἀ ΤοπΟΝ 

ἱ σέον δὲ τὶ ὸ δῶ, πλϑ καὶ ό, μοῖρ ζει ιαὺ τοὶ γοιοιῦ τος ιαὺ υἱπτο 

τρέκ σέ κον μορίουτί θένηοσ' ἐχ ποτα τον. ας(ἃ τς οἱ ρισυφά 

ν4. κἂν διῶ μὲ “πυϑανέϊν οὐνηὸς δαπράξεις τον τονιῶν δ τη σίυ"ε -- 

θέᾳ ζω; Γ οὖσι σι ομδῥᾳ χιή σεν ὄφοὶ χεἶσφήγορσιχωοὶσ μῷ ὑπὸ 

προ ΚΚ μορήζ σιυψρηρμϑῴ ατήθεν} "Ὁ δϑος διφϑυήσγάφομ- 



ἢ 
χοῦ!.0] ον διέ. ζῶ πλέ, "χε ϑε σου των (Δ υὸ καί τομετοῦ δύ τῷ 

ἰωσεκοῦ μορή δυο κε κυ ρμϑύ οα. πρϑέτονε δι δγεοὶ “Τῦ αὶ γράφετοε - 
οἷον ἐὰν δέψιἐοὲν "σλιψ' τον Φέᾳ ἐὰν ἐὰν, σού Τὴ ηὸ ἐὸν κίη τού" 

Ονναν καινόν !σονεύνέω ον ηὐ ̓ φιελω ἃ ἐκ ηούρυ ξή μα εἰς Μμῖ. 

ὄνημι πρώ ΤῊ μοὶ κοι τοῦ οὐν αν “τλασιοισμὸν, ὀννημιασερ θέω 

ϑῶ τέθημει: δμιξειὸ δ ἄνει δε πολιοκ σι ἀηκὸς ἂν τοὺς εἰσ μὲ“ 

ὄπομδῳ ὀίω δ Τρ ποὺ οὐνσὺ “Τῷ ὀνέω ονώ γόνετοοι μος ὄνημμι διυ-- 

τέρα ϑεν δ ὺ οἰ πόναϑα κα ὄναιο "ἡ τοῦ οι οὐ το: ὥσσε ρκοὰ 

οὐ πὸ “σῷ λλέω Θλλώ Ὠδλημι ϑαυτίρα: δι οἐπὸ 1Σ Κ'ὶ ρίω δ᾽ ρῷ δ 
[μι δουτέραι εὐ ὑδὲν θα μοι εἰ ἀτὸτ' ἀπ πβιασωμίγ Δπρώτε 

Ἢ εἰσ (Αἴ νὴ ΠΣ " ἠντ. Αὐδωλλν ὰ ἡμοιλογύ τὲς ἡ "ρώτη, ὠασερονὸ 

λὺαδγπλασίκαμί. με ικερον εἰ δὰ δαυτίραι δεῖα θἰζοταί τιν οὐ δ 
μνίν1 μὰ εἰ "1,8 δεαιζῷ οἶδ ΤΡ ἐν οὐνίνυμ. ἡ μέγ ὁ ὀνινεῖς 

7: ὀνινίν τ «ὠσ᾽ πεθεὶσ' ϑίντ᾽ ἡ κα ὀνἐνὰσ' ὀνιμείνηος αἷς ἱ σοὺς ἱσοῖν-- 

δα, εὐτόφί μι γον ὁ ὀμνϊνένοα" ἡ 7] συγκοπὴν ὀψέ νου" “ 

Φιλοῖ κδἔιν κανόνίσον Φφιλίω φλλῶ κοὶ ἡ μεγοχῇ δ, ῶν 12 Ολ 

Μόν τοθι ΜΟΥ Ν ὧν οὶ μι "ηὃ “σληθυντρὶ πρωὴον Ὡλλοιμϑρ- 

ηὐ δὲ Ὡλλοί ἐμϑῳ οὐῆι κόν 737. "ηὸ δ ῥηθὲν Φιλοῖμι ἐν πὶ φὶ 

ΜῈ ὡς ἣν ,Φι κοΐων τἤν τούς. εἶτο γὸ σλεθυν τικὸν "ὃ πρώτον, 

φιλοίε μϑριουτωσ ὡς ηὁ εἰναι βτώεην πωραὰ οἰρίςοφ ἀν4.υ δὲ σώ “ 

ἦν οὐλὰ οὕτω γένετο, διου σ' Ὁ δόνσχοσ, διοίεν «ἐπε: δὰ οξύοιν 

εἰς σ᾽ ἡ αὐτολῃ διὰ Ῥ. ἵτ κλινομϑῥη,κοὺ ἼΡΟΊΓΙ Το με 

κροῦ εἰς ᾧ μέτα, δώεν- 

ἰσέον 5 εἷς ἐοὸν καὶ μαγολῃ ὅςι σ' “ὀξύν ἢ δεοὺ “Τοῦ ν΄ τ κλιρο-- 
μϑῴν καθεε ρὸν 51 υὶ γἡ δυκτ ον κοῦ εἰς ἣν λύγφοοϊον τυφφθεῖσ, τὺ 
φθίνοτ,τυφθέ ἡμ'διοὺσ᾽ Δόνγοσ᾽, δοίην. ςοὶσ' συίμιτῦσ' φυζφην «ζοὲν δὲ 

εἰσ’ σ᾽ μϑρ ὀξύγνος δ. μὴ κλίνητούε δὲ δὲ οἱ “τῷ γ΄ τ οὐκ ἴ χε! "τὸ 
ὐκσεκὸν κοιϑα ρον οὐδὲ εἰς ἣν Αὐγον,ἀλλὰ ἐς μτίοίον τετυῷ ὡς 

τίτυ φησ, τυτύ φοι μι. καὶ ἀνοίπω λιν ἂν κι λίνντο μδὴ 

δ) οὶ τὸ ῥ' τ ὐκ χει εἰς σ᾽ ὀξύ γονλ “τὴν λυτύσοι γὴ με χὸ εκ ἔχει 



ἐς 
ηἡ εὐκ τέκον καϑαρόν, οἷ ον τύζας τύ αν τύψαιμμι: “σιοὶ

 ὃ 

«δὶ πὔδ αλυγούση: ον 7 δα τεκ3 “πὸτι μϑῳ δηιλοδᾷ γράζφετοι 

διε ΦᾺ οἵ (Δ πῦτι διὰ Φὶ ὦ. εἰϑέμου χκὴ ὅτι εἰ ῥδιὸ μά ἡ ὦ 
Ἧ 

κλιγκον ὃ χρόν Θ᾽ ἐκόν(ν, οὐκ εἰν αἶα χομδρεὶς τὴν ἡδονὴ ᾿ ͵ 

ἐγ ἐπκέϑεν ηὸ ὑκτικὸν “σλοίσω μϑῳ, οὐ λλ αὐ Τίκ κ᾽ τῇ βόφα
λης - " 

ΓΖ δ ἐρεφάκοῦ προσηθεμτε ηδἵ Μίωτικον, “σοι ζμαν "οἱ ον τύ 

“πτὸ μοῦ τυ] οἱ μην ΤΊ ϑέ μια! τιθεί μὴν "ἢ πρὸς τίω “ϑευλή
γου 

στῖν "Τῷ ὀρισῃκοῦ ἀπτοςφ αὐνόμαϑον, δι τὴν πωράλίγφνσοιν, τῶ 

οτρι ἐτε δεοὶ τὴσ οἱ δυφθογγῦ, ὄ τῇ δυοὶ τὴσ Εἰ" 

( ΤΕΛΟΣ- 

ἮΝ ΕΗ ον ῦος “ὦ Δ Δι ουυσι κα το Κὶ 
Γν ΓΟ Α͂ ἣ » 

μι χὰ 4 πῶ ἐν τς αἰχηκαλσιοι τῶν δὰ ϑον Ἶ 

͵ ; θη Ῥρηαξα τ, γ 

ἀν) βολῶ. ι43 ς  ΕΥ9ς εἰπὼν. ἰδ“ ιὖφῷυν. 22: 

μεμκῴλωχα. ἱ 4... ΠΟ. ολθει θ46 : ἡ μίροόν. τ "ἢ 

ι ἜΝ ᾿ 2 ἣ ἡ ἢ Ἃ λριβθομκ οι ὄτλαόν.. ἐπλιβν. “πογῆστος
 ζ0 Ἴ. 

᾿ δον 8 ΣΥΡΉΝΝ ἀν νὰ ἀῤμάδι ἐἑᾳαδᾳ͵ ξείλω. 2σο. 261 

λελοήκ. .22. ιἰζ2. 

δεμω. ι.21. 

κακεςδαιοα.: ΤῸ 
᾽ 

Ἀληλίφαν, ἘΠ Χν. ἐὐλὰς ΖὨ7νκονῖο. ΩΣ ἘΠ .422} 

“πάν, ξω Ἵν, ἐώ χ». 4727. φίλω. ζονλω. μλω.. δβήλων ᾿ 

ἘΠῚ "εν ο; ἔπωποιτίκες, 2 οσ τῶν: ἣ 

ἀτθαι χο χά. βἰ κυ ἐέρξιας ΣΝ διε τ οἷς μ γυΓαζκο:. τ ρος ἧς πρϑ " 

γ τ ἐγὼ . 1.86" ; ἐκεῖ, γὴν ἔγνρία. ι43 ὅ- ἔχλῳλεζον. .2οῦ. ἣ 

οΦυ ραϑκι (24.6.12 } Ολ οὐδα-ποῖς ὁ ὃ δά ιςς γεν. πεφυζηγε. “ο 7. 

μ εὐκώχοα ιώ δ ἀμϑω διοὶ, ὠγηένγήος ἐ ἐκφί (Ὁ ἐξῥε. ος 
" Αια 1. δ αὶ ἦπα χαιι 198: γ᾽; ] 

ἔμμος ἐ ἘΣ Σὰ ἀγάγκα, Ἰ» .ῷ μεδογτί ολμε οἰ είβοος αὐ νολε 

δθα- 6. καὶ 7ας, λογπὼ Ἐγάλισ δώ: ἔπέξι- πιο. 
ὙΝ “Αι : χλίνον Ὁ ; δα ἑῶωχα, ἔζωκα. μας ΝΠ 7.4 σπῳς τ 3 

ἔοικα ππέπονλς ιγη6: κά ου- -- ιῳ ς: 

“7 σγκαυνήῳ» πα ἢ “πέφνων, 7, μων, χκαμμωΐ,, 

μέσος αἰκάμ,.). ΠΤ ΣΦ ΌΒ ΘΗ ΎΎΡ χύγν τύφου, σοῖσι 6": ΡΩΝ 
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ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΐ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ῬΉΜΑΤΟΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ͂. 

᾿" στρά μέ ρ(Θυλο του ἄπονον ὃ ἐν ἰδύοισ' ΔεΤο - 

1 λυματησμοῖε δια φόρουσ βόνους δοωλοιώ, μετ - 
ψεργείοις ̓  ) ποϑουσ" ἥ , οὐδε τύρων προσῶ σῶν δη 

μαν τέκον. δ ποὺ χοὺσ' δὶ ἡ νχῆσ δυο ϑέσείσ' δὰ οὶ. 

ΔΙοτὸ πρῶτον στῇ! ῥήμιανγοσ δυδεοώ σις φορὰ ὁ τωσ τὼ ὁ αὐϑεποῦ- 
τ μϑνα αὐτῷ" ἰπε"δᾷ “ποῖ σοί τέχνες δγδοι σία Λίο: "σαράλαμι 

βοίμεσθε, ϑέλ δξορυνεὺ ποι ρεπσομϑμων: "κὐὸ δι πρώηον μα 

θεῖν γὸν ὁ ρυνηυὰ ὅτως τοῦ ὁ τυόρεππό μϑῳ αο τῳ. 

Τόσο ἐπι λίσεις. έν τε’ "ἀπο ρεμζαηοσ' δὲ οὐ κυρίων ἐπιλισίς: 

οἰδγοὲ κα Τούρ" 52) κῶν. νὴ δγα,γ). ὑπέ δὶ ἐπιλισίς λέκιτο ρὲ - 

λη μια ψυχύς ἡσὲ πσαιρίμιφαηον μὰ ζλουσοι Θϑ λημα ψν χἕτ' 

ὀκοχως πὲ ἐβκλι σίς λέκγετοι. 

Διουτὶ Μη ηρΟ τύταιῆκ ἐτέρέμφαν: τ ὅθι Ξγκῆς, ἐπεὶ δοιεὶ μῶι 

Βαμῇ τὰ ἀτός ματα, Εἰ ῥήμιατοί εἰσίν, 5 ἐ ἐδά: ἢ τοὺς ρἐρχος, 

οἱ Ἴὸ Τ' Ἢ μα λο δ ων Ἠεέιαϑς. 

Διο Τὶ προτερϑ κα ἢ σθι ο2κὴ ἢ αἴων ἐγκλήσεων: ἀπειδὰ τελείαν 
υχόπὲς φωνοὶς (χά ὼ εὐεξῶτοι ἰδύως:δι Ῥυσ οὖς χοντ ὡσουν 

ὼς δὲ αἴγαι ἐγκλίσεις' στυεφυυδρει τ ἐλουσί Ῥυὶ χρον ὅτιδν 

᾿ὅ7ι αὐ οἰτὸ βημιοίτων γνόμδῳ γ δ αατώ τοὶ κὶ νἡ σιυυϑέσεϊσ ἐν ΡΥ 
64.532}. ΧΣ γήνον 7.1 κατ οὐλων ἐγιελέσφωνγιοι ον γέχρωαμᾷ! ρα μ 

Λοῖ,' ̓βέβλυτοοοἰβληῖσ: 

Δία προτέτουκ τοι ἢ παρ νωρβμρι Τὰ υκηηκῆς; ἐπεῖδε μάλ 

λον Φὶ Θυκτηχηε Κοινονεῖ “ἢ ὁ0 4 “218 ἡ ἀωμδαμᾷ “δι δέν 

κοινῶν ὃν ἐγγὺς εἰν. 

ὀχόνοσῳ κινησεῦ. θ᾽ δὲ ψερωὼσ ἰϑὰ Ων ἑξοίν 1 “πῶ: φαΐ εἶν] ἐγε 

σώτο γδν ὦ ἰῷ απὸ ς (αν Εἰς κρουνὸν ἑεόντο βρίξω ἡ δυώκπυλὺ( 

ΠῈΣ ἐάν εἰς πότον βρέξω τ τ δὰ τυ λόν μα δῶλον ὅτι ἐνεσώηος 

ἔβρεξα, ἌΤΑ ἼΗ ἀεὶ θυ μη ἐδιώαν 7] γπυξῶ", ἐπὶ ε᾽ ὦνε- 

Α 



ληλυϑύ 7) γχϑόνῳ, ἔτι ἐν μέλλον τη: οὐρὰ δᾷλον ὃ 7; ἔνεσῶ Τὸ Καὸ 
μέλλον 7} γόνον τοῦ, πρά γ 

Τὶ δυαφερά ὁ 0 προτοῦ τικοσ “75 τῦ3" ὁ ) Γ΄ τῶ ἡὸ 7). ὁ 

ἈΦ τῷ ζ" γα χ, ὁ μδρ Στ ζ. τῷ ρῦλθεμ ψϑισοις 
βμδῴεν. ἔχων πίω πράξιν "(ΘΔ οὕπτῶτε πλυρωμλύέω δὲ τῆν "γε 

ως ἡ ἰλυρώϑη: ΤΆ τἧς ἀκήτονι οὐ “ΤΩ ἡ 7) ἐρῶν “πλήρωσις ὅ- 

δεν δὰ ἔνεσὼς σευ τελικοὸς ὀνομώφ (1 ὁ δὲ ἀσρὺν" πρὸ γρλλζ Ξ 

“τλη ρω91} νὰ Ἴτοὶ ροζ κει τοῦι οὐὐ ΤΩ καὶ πρλῆ ρω σὶς ὦ τί εἰρ τι" τί 

“ποὶ λον ἐπλερώϑεὁ δὲ ἀδρεςυσιἀριςον ἐχᾷ τίωῳ δῇ μεισίει [5- 

Δία ὁ ἐψεςξὼς ἐχά συγγένφαν" προσ τῆς ὙΠ ΤῊΝ προσ "ὃν 

ἀατὸ "Δὲ Ὁ," προσ’ ηὸν μέλλον χοῦ κὶ πεῖ δῷ ὁ ὀνεςῶσ'. καὶ δ 

ΞΟ πρεβοὺ τύτου μϑῴ (ωυ ἔλουσί τίω πράξιμ Δ ̓ἀσλυφων. 

ὁδὲ “5 κρὸ Σ ἈΝ ἐπε16ο πεπλαρωμδῴοι: εἰσίν δὲ Φ, 

ΓῸΣ ἐπε)δὰ  αἰμιλως ἔλρυσι Ῥαὺς Χόνυς εἰ μφό “Ἐροι"- 

Διατὲ καὶ πρώτη "ρὰ καὶ ἱ δόυτέρα συζφυήα ρῬυνπόνων,προσ' 

δα μράνουσί ηὸ Ὁ ,ἐπεῖδα οτὸ Ῥιων οὐκ ὅδε συζυγίας κυρίο 
λεξίαι κυρίων » συζυτέα σὲ), οὰ ηὁ δύο ἄγει ΥΩ δ]ὲ ῥιοῖν 

γεικὸν οἱρ Τῇ ου αὐρηθ μοῦ Δ καὶ στ τ  οκοὺ δεο “του! ὴο πρόρλεε 

βείνυ δὲν ἀπὸ ὃ φΘὶ τρίτης συζυαε κὶ "0 Ὑ' οὮ ᾿ γένε} καὶ πρώτη δεα; 

1: 77 "  διυτύρα, δϑοΣ “12) κΊ. 

Καὶ δεα Τὸ κἡὶ ὍΙ τη συζυγίαι δγος “ριον συμφώνων ἐκφέοδιο ε 

πε:δὰ ἐυ τοῖν ϑιὴ δ κθίβφει Φλσυζυήαι δκέφυ λάθη. ἐπε:δς 

οἱ ἀϑηναδοι ἀνύ τω εηϑυσὶ δῖνος: 

Δίότι οὐ ἃ ἔ προτερόᾳ “τῶ τ' τὴ τὶ μὴ ἡπρώτη συζυ αι Ῥῦπε 

τῷ ΤΑΙ ἐκφέρζ)νγι τ' τ οὦ 7 δυφϑύ Ἴγνσύο δγ σ᾽ ὶ τα, ὑπειδὰ 

ἃ δ φϑυήτοι «νηοῖς θη μάσὶ τ μἰωτερα σἐὴν οἱ μαλά οι ψσ:ι- 

ἫΝ οὐῆβιτ χα ἃ δέφϑειζον.οἱ ον ἡρίζω 70 ("70 ε{4: τρεῖς "γρεζᾳ, 
ἡριεβοοσωΡο δ βοάφε δράτιβοάφιβος γχυτόω χευσύφ, χευσύᾳ : 

Διατὶ καὶ σιτά ρτη συζυγέα Ὁ εἰς μι πὸ Φδὶ ἐ της  βαρυπ 

γόνων τέ γονε"κὰ οὐκ ὁθ αὐηησ' τενοσ,δϑοὶ ηὸ μιὰ ὄνοι τετοερτίω 



) 

ἴοο͵ 

συζυγίαι τ -πῤιασωμδῴων,ἐγα κοαϑη ἐκ δὶ ἔκχης πανί, 

διὴ οὐ  Ῥόσ 5" πεδιασωμϑῴων, ὁξαὺ δὰ ἐρβθύονηο., 

Κατο γσο υς Ῥότρυς ἐπσιλι μ'πιίνουσιν οὐ φωναὶ ὀνμιοί τῶν, 

᾿ ἐλ τίοσιρας' χὶ εἀσμμιφσίοιν ΚΙ ἀσειυτοξίαν. Χὶ ηὸ Φορτιν. . 

Σ ἐδ τίω τύχίω" ΠΊ ἐσή μάσέων μϑρὺ οἷν ὅλα τοὶ πρώτου πρῦ 
σωυσκ ἢ προς τοι τί. οὐ ΑΙ μεπατνο' σι (λ θνάσνε ὦ: “σγπτω ἐῷ 

ϑαλμιω: "πυρίοτω. ἐγών φθλοτω: Ῥίμω. Ὅν Τὰ Τοῦ ὁ παθη, τέτκος 

(Δ σοῦ δ χοί, δὐ Χο μα. ἔρχομαι: “σύτο ἅι. δοψούδο δι ὁ "ϑρλοῦ ζἱ ΤΣ 

ον αν δ. τοὶ μϑῳ, οὐὐ ρ΄ πρεθὴ καλῆν.)- τοὶ δὲ σῷ τὸν όρ γι τ 

ὅ.. ΚΤ ἀστυταξίαν ὃ γοὲν ἐπεὶ 15 τέτυ ἤαν" κίκα ἢ: νέγυκ!) 
γτὸ πθμα πρόοσώωπσα τ πρλυθυ) τύ εἰνπολι μισύζνουσί, ΘΔ διάμα 

Ἢ χῆς ἀρ αὐπτλιβονῦ τον. καὶ ηὦ Φορτκι δὲ οἷς ἐπσὶ τῶ χω χόῦ 

σω- ,] τύῃν δὲ ἰς ὧν 7 ἢ ᾿ἐλοῦβον. .5 4) ἔφοιγϑν. »ηοὐέμαϑον 7: 

ἔδυρκοντηοῦ ἐπέσον. “κα σὴν οἱ ἐνέςω τεσ ἂν χρήσεὶ οὐ “σήλίμ 

πάνυ σιν κα χοῦ τύ χεν: 

Πόσοι ῥἐῥματο, χει “οὐ ἘΞ Ὸ κλίνον), τὼ δὰ γου ανὼ βῬύῳ 

γοδιοιον λαμιδώμῳ: τυγχάνω: μανϑόνω! μρὰ "οὐ ἀὐϑύ θέον βι- 

οϑώ ηὸ 76 Κιο μια. ἀμηνάϑω τὸ βοιϑώ: δὲ τοὶ σδυεὶ γου᾽ ἐδῶ οἷος 

φλεγέϑω. μεμι(ϑ εκ ρὺ σήκω 8κ τοὶ δγο ἕω νϑῶ. δέον μενύ ϑω. 

Ὗ πὸ εἰς βῶ βαρύγνα ἔχομτα προ δου σύμφωνον, ὴ ὁ ξ μῦ 

γῶν εἶον σίβω. φῴβω. ξέλιβω. διτοὶ εἰδ' στε ὦ δαρύονα, οἷ ον οἱ - 

φίσκ“πσιφά σκω- χθὲς πον θν σάω θνη ξωνδι εὐλύ σίκω! λύ 

ὅω: τὸ δ δισὰ ξω οὐκ οὐπὸ σου δυσδί σέ αὐ ἀρ γι" δγδειχο, οξ 

οὗ δι διδαχήν τοῦ δῥεὶ οὐ εν ̓ χοὶ δυο συλλειβοῖς Θάρυ- 

ον’ μὲ ΟΥ̓ φβέεί γωρ: φαένω" ἀλεείνων νη ἐκκλίνω "ἡ δγα μὺ Δ] 

σδοὲ εν [-] Ἰ δφϑύήν τῆς αγὸ μὴ οἱ πὸ Φερώτ' ἢ μιά )λονηρσ' οἷον, κι 

γῷ "κι χά οὁλώ λέω: βρώσω. βρωσεήωνθι διὰ Κ᾿ νῷ ν'-σὲρ δύ 
οσυλλαιβιὶφπδνά γοργρι ε εἰς μὲ Οἱ ΟΥ̓ “συ νύω. σασήτυν με: ὀμνύω 

ὃ μγυ με φαγνύφο ὀίγγυμι: 

Διο τὸ -πρόν τοῦ “τοὶ ἐσ ὦ ήλϑν τὸ ἐν μα το, οἐπσοϑρί ᾧ ον τοίέ, 
ΔΑ τι 



“ἰὼ οϑά αν γτῴσὶν "ρὸς οἷν Ὁ, δ) εξ λὸν ἊΝ εἰσ ὦ θη κυνδῷ ὁ- 

νοι τῶν: γιὰ » εἰσ ὦ λέτοντο ϑελυκαὶ ὀνό μοὶ τοῦ ὁ ξ) οὐἶ οἱ -- 

ον κλαώ: καλυκώ, πειϑώ. ᾿ 

Καπὸ γρίαν δάλεκπομ ηὸ Ὁ 3 Ἢ εἰσ εξ μιαῦν ῥὸν ζει ρνοέ τοῦῃ "ἡ ὧ 

“ποίων εἰς πὸ οΣ νὴ τ εἰς εξ μακρὸν Ἰαυρν ὦ τοῦ! ππουρὴ μὲν, ληοῖς ὦ 
ϑηνοίέοι σ΄. Ἴπο ρα δὲ ηοῖς σἱορε σεν, εἰς Κιοίον δροίής, ὁ ρῃς"πεινά- ς 

ἐς πελρϑεσκεκ ρίω τοῦ δὲ (Δ ηὐ πεενᾷς (Δ δε γσ' οἱ οἰϑαναῆοι., 

Πυϑὲν ηὸ ὑης; πὰ ρεξ ηὸ ἀω,ὶὸ πιίω κατ σίκτοσίν Φὰ ἴα συλ- 
λαῦὴς τἄν ε τοῖα φάω.οἱ οἷον πονῦ πιίω: τὸ δύ τερον, ζκᾳς: Ἂν κάτοξ 

κράσιν ομορεκὴν “2 οἱ δι μα ρορ ζῃς» 
Δικ ηὗ χυσύφσύ νῷ ΚΠ] σεμυο ρέσίν χευσούσ, αὐ Μυσοίτ: 

οὐ Ὁ» ὃ κοὼ τ ἐς οὔ κιρνάτορι,ἐπεῖδα ποσόν πρώγον “ρόσωτον εἰς 

ὼ ἐμόσαν δροὶ δφϑύγγου χὰ δϑύτερον τὸ δγα 7 τ δι ΔΊζου 

χάοιν, οὐπστβ λή! 95 οὐ Ὁ Νὴ ἐγνύεηο χρυσοῖς " πρὸ δγα Τὸ μὴ εἰσί 
βληϑή δ Ὁ αὐγεὲ ΩΝ σι πε, δῆ ὅθι (σας Ὁ} μετ Σ (δὰ ἢ ὔ συ φῳϑύ ν" 

σύμῴωνον. δσερ οἰ κρον" ἰδῴηοτεν μετρὶ δ (δὰ ἢ δυφφϑύητ. σύμ, 

Φώνον Εὑ οἱ σζκ ἼΡὉ4 » 

κατα “ποῖον Ῥόπον ἐφ,» λΔιμππάνᾳ ηὐ πρώην πρόσωπον ἢ Ἢ Ὑ' δχῳ 

ἐγηοίς ἐνφρ τι τίκοι σ; :δεεσυμτωβίον. δώοκ κανόμ: εἰσὶν οἱ μα 

λόμϑροι αὐήθλοιτιὸ "ὦ εἰς λίγ, πόνδιῆκ, ρἥ μα ϑίλά χαθαιτη- 

εἴζεϑα, ὁ διὼ τοῦ τ "ἢ δυο “τοῦ 35. .δύοὶ “Τῶ τ κα εν οῖς εβόρ τα 

ΣΈΟ δυοΣ “ΓΟ θ΄ λ νηΐ ς "ΦΘῊ ὙΟΙτ' δὐφέλᾷ εἶν οὐ “τό πποογ. 

ο σὲ ἐτίε λίγ4 972 “τῶν ΜΙΩ Θ᾽ λότυ ἐπηδερομϑρον οὐρεθκί 

ϑέλ4 λαιφα τηρεῖ. δυξκείνου σοῦ Ἂ εν ὄγηοῖς δικοί θ, δὲ 

οὗ μα ηδ πὲ! “χει ρακ πηρίζετο: "χϑοίς ὟΝ πρωποτύπσων αν- 

τωνυμιῶν κι ὠφῴλεν εἰγοιτύσπτο ΟἿ οὖν διίο κανόνων τς 

λοβϑμῶν. μοὶ “χοῦ γ μδρ οἷος κυ τοι τυιίψτος ηὃ Τοῦ σὲ ς ἑτέρου 

μ΄ ἀπύλιτσε ηὸ προῦν πρόγωππον. ποῖ λοι “τὸν ἰλμώων 

διύο Με. σζζ ον ΤΟΙΣ δύσι ρὸν τῇ πρὸ τίν. 

Διο 7) το δήκω ἐκ Ἂ “κανονζογ υσέ ρει ἀπ 
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δυκεὶ, ὑσερογ νου ἐγβόονηρ' "ἡ ὅσο “πούσουισ' τρῶν δια λέκ γος ΠΡ 

σζκ ον, “ἄδε Ὺ ἢ, ̓το ολίυσέν . "δ Χο! σ ἰ σά οὐ] δὲ ἡ ἢ κοι γὴ δγείλεινς 

71.7. κέχρ) οὐυ ΤΌ ς' ὼ δυοὲ Ῥύηο ἀτὸ Ἢ ἀκ ἃ κεεμομίζον τοῦτ 

Δικ ὁμοφωμὅσι 7 ὁ δαύσερα Αι {1,2 πρόσω“σα ΝῊ διώνϑ, 

ὑπέηδὰ σεφυ᾽ κκσὺ Ῥρλλάκι: τοὶ ἐ δικά ἀνα δέχ ϑαρ ἐμκφω- 

νίανιῶασερ τ ̓ ς ὀνομεύτων λέγϑμϑῳ ὀρϑῆής "σὴν οὐ Τιο ΤΠ Κα 

οι κλπ Ω  μεγοχώμ,θὶ ἢν τωρυμιῶν ἡ ἊΝ ἐ ρθρων: Ὕ 

δγὰ γυ» πρλλαῖκις 6 ὁμοφωμουσι, τοῦ ὁ δύπερα, κι Ῥέτα ἢ διό, 

Καὶ σγα Τὶ ηὸ γὴν τ Τ᾿ δυό Ζικοἐτὸ σῷ σεν Τβ "σλιθιω τι κά 

νονίζεὴ αὐγοῶ πὰ “τοῦ ἰδ δυ πέρ, ἐπε2δὲ ηἱ η0 Ῥίον ἢ: τ' πλὲϊ «οὗ 

οΥ πύπἤουσι,; σΚκ ἊΜ σύμφωνον ηὃ ἐρμόζον "οἷς ϑακοΐςύγου 

ηὃ Ἴ δι δεοδ Ῥύηο ἡ κανον! ΤΩΝ ηἃ Τί ν Ἢ Υ δὶ, ς ἐκ τῶ Ῥίηου Ἢ 

᾿αληθιω Τελδί. 
Καὶ δγοι τὸ ὁ τε ἐχφὰ Τι Ὧν Ἢ πλὲδ ηὐ τὺ ἐχανογίζε ὁθ οὐ 7Ὲ Ὃ 

Ῥίον ἢ" δυο ἕνα μὰ ἡ μδῳ πρώγον Δ δύτερον δ ριϑώσιν Ὁ : 
οντοῦ ηὸ θ᾽ "ηὸ Ξ Ῥί ον, ἡ.“ κοινόν(0: οὐ τα γουιυ γος τοὶ ΟΝ 

Ἴ Ἢ ἀλλο δεὶ σὺ Τοῦ συμῴφώνν ἐκφῴ τῶν, δ ἢ ὟΥ νὸ δούτεβ. 

Δι οἱ" χὲ ηὗ τρῖρν πρόσωπον λόγομδῳ ὃ ἐνηοῖς διηκοῖσι οΛ δ για ο 

οϑϑ μι σ', ἀρ χ Σ λήϑουν 52). κοὺ ὁ κύ μ Ἰσὺ(Θ’ ὑπερ οἱραθμόσ. 

εἰ κοὐ τρί «πρόσω πτολέγομδῳ ἐνγοισδικοίν: οὐγδῳ ἑκαςον ο(ὦ - 

ἊΝ »δύο πρὸ σώ παρ δὴν μουΐνφε ἐπεὶ ΧΕ] λόγον ἡμιν,δς ὄυνγοῖσ' ἑ- 

γηκοῖς ἂν πρόσω τρν ὀφεί 4; εἰνρχ κυρίως, «οἷ οὐ “ζία! οἱ λλεί μοῦ 

Ῥίαι εἰσὶ κοακεί πρόσω ποι αἰνὸν ἱκαφον, ὃν πρόσωτρν δΉ μουν 4. 
Δικς τ Φασὶ μνοὴο ὁ βαρ (τοῦ, ηὃ κα οἡμαφασὲν ὀξιὼ ἢ (ἢ 

ΜΕῸλῃ ὁ ραυριώξ), ἐπε δὰ πεῖσοι δοΤίκ - δ᾽ ἐστ λέγουσοι δὲ 

σύλλαρθ’ οἰνεπέκτοο οιδ μϑῳ ὀνομεΐ τῶν ὑξ) εϑ' 96λφ' οἷς 
ον βοισί. “πωσί: "ϑλίω 7 ποὶ σὶν δὶ σὲ μεν χηνβ Ῥύ ἐῶν “Οἱ ον 

δισιασ!. “συύσλν. ὅτως οὖν ΓΥ ηὸ φασ νη δὲ οὕμια ἡξιωςῶ 

λφέπειδα 1γκλι τικον 31. τοὶ δὲ ἐϊκελιχῴκοὶ κοιϑέου τοῦ ὀντοῦ, 

ὀξιμοντοε"οον, ᾧ ὡσέν" εἰσίν: 
Δ Α εἰ 



Πότε ϑαρνμερ ἐφελκυσκον σχῶ τιάνίκα ἤν Τ. “προυγούμ “νη 

ἃ δω  μ4} ) ἐνφρτείᾳ: δυο μά μδὴ ωὡσ' Φοίνιξιν. ἐνῥγείᾳ ὡς 

σατο σίν. ἐν ὅ» τῷ φοίνιξ, δυωεί μῴ 71} κα σ: τοὺ Ὁ ηὐ 5 ἐκ 

“τῷ 'ζ (Δ. σῖ, συύγικάτοι" 

Ποῖ κἀσὲ οἡματο οἰ ρλὸ μϑρ οι εἰτὸ συ μῴῷωνου, (Διμιὴ πνό μδιμεε ἂν 
στρα τωτικῷ ΚΙ ἐν μδν τῶ τ ποῦν τοῦ τοῦ εἰτῥ συμφὼ 
γου οὐρ λόνϑμο ὀη μια ΜᾺ προιϑήκίωυ τοῦ ταὐξάνουσιν ἐκδῷ 
τόφα τοῦτκ ᾧ γχϑθῖσ' ΤΙ ἰων!ζο οἱ ον “τύππρέ σιν ομ τῷ ἐτυ τ 
απ" νὰ ΟΝ τριητής. «οἷον τύπτε σὲ πρῤιεροφοίδυ, ἀν) “Τῷ τ- 

τύπτε νὰ χυθισ 3: ΚΉ προϑέσιως ὐρ λο ϑμ' ὧν «οἷον κα το χροὶ 

Φφωυ, κατάρα ον: (Δ χυρὰὴν "Τῶ δυσοιρέσῶ: Ἄ δυσί οὗ: νέον δ 
σηρίσον!οι δυσησπέφον: Καὶ δγειτὲ οὐ “το ιν τοῦ δι οὐ Ἰώνδ", 

ἐκ αὐξάνουσι τίω ὁ ἄρχον σοῖν 7 ΤΑῚ, τ ἐπεῖδὰὶ σερυοι λοις 

γῦς γριδυσι σοὺσ ὠοῳχομϑμουν Ῥῖς ἰδύοις ἐνεφώσίν' ὄσε ἀσσὸ 
συμφῶων;, τε οἱ πὸ φωνήξνηος αὐ χί) ὁ ῦ ἐνέφσως: οἷον ἀγεδὲ ὁ "" 

μοὶ 1 ξαβῬέα δι ὃν Τὶ “ΤΩ 4 )ὲ γωθὲς “τῶ ποῦ σις ἐσ“το ύηο δὲ “τῆς μέ 
Τολης τίω ἀρχῦ σον ἐφύλωξεν ὑμίω σχῶ ἀμωναθσθρς 

ΔιδγΣ λεγουσί σεν " ζφων"εν μ᾿ σύμφφ νον ἐν »δγαὶ οὐ δῷ 

να ῷϑδᾶ οὐ ηὸ δὲ δα σύδεάδι ον ἀμλδῶν (Δὺ χε τοὶ ἐσ ἃ Ἀήτον το 

καϑει ρὰ ϑηλυκο ἕλοντο ω ὑς, ) μειτοῦ τό ῥ τη ρέ ουϑηδ» μοὶ 

““ θυικβσιθδὲ σύμφωνον ἐχύσι πρὸ “τῶ δὲ τρίνυσι οὐῦ τ εἰς 

Πιοὶ οΥ̓ ϑξα: δόξαφιρι δυο Ὁ ὕσ 10 λέγϑμϑῳ οὐνηὸ μὴ Εἰ νοῦ! σύμφω 

νου αἀμὲ Φωνίμε (δ: ! 

Καὶ πτόϑεν δῆλον 657) σύ μφωνόν ὅν οὐηὸ φιοῦ Φωνῆεν ἐΤΕ: πὸ 

δὴ πᾶν ᾧωνηεν καϑέουυγὸ Φων ἰω εἰππσυτιελέηὐ δὲ αὶ Ρ οὐ ᾿ διμ οι -- 

χοί κιοιϑουνηὸ φων (οὐ ἀσσοτελέϊν, δῴιλον 917) οὐκ 551 φωνῆεν- 
ἀλλοὲ σύμφωνον. οἷ δ λωσ' Ἶ 57 οὐδεητο τὶ μιᾷ συλλαρβ 

“ρία δὐοί σκον τοῦ Φονήιν του ον οὖν ἐππομϑῳ ηὐ Καὶ φων»εν εἰ- 

νοΐ εὐ ρεϑήσετοῦ ἔν" γα! ἐλ μοξ ἐδ ο' Ῥέα Φωνίεντοι ψιμίᾷσυλ, 

λαββ' πὶ “ἂν οἰδωθοιηον ἐπα ρα ἡ Ρ ων ἐν οὐ οέ ἡ σύ μφωνλ. 
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Διο τὶ ἑνέκα «ῥεφξωῶσ' ἀπὸ ̓ ν ρ ἀρλέται Σ ἐσερον Ρ' προρλαιι 

βανφὸ πύρα τοῦ τη το σ, {νοῦ φυλάξῃ ἣο “σαν μα σε ἐνερώγτι ἀεὶ 

Ῥ τοὶ πυϑμοιτοῦ "τῆς ἀρ λούση “τοῦ ἐνεσώηος φυλαί εῶ 96 
λυσί νὴ ἰνηοίς τόρ φχεμϑροις οἷ οἱον φιλῶ ἑρλλοιμμ δου ἐφύλαξε 

ηὃ δασὺ φ᾽ ἐάν ὅν δνος ῥ 0 Ἐ δΝ ἐγίνε ἡνα Πιούζυ ἦι ΝΕ 

οδχρ καὶ δ. ": μετοξι διζο Φωνμέντῶν, ἐν αππλῳ λέξ4 ψυλύῶν 9έ- 

Ἀφιοίον μῳρῦς οί ρω: ῷοω. "ἢ ούνχον χάριν προρλαμράνᾳτ ἐ- 

τί ρον ῥ' 0 Ὡς γος (ἃ μδῳ πρών ψελώθβ' πὸ δόσε λιόδες 

σίρυθπκογὼν γεῦθν ὁ ὁ λέγων. ὃ γ) ἐὰν δὺ ρεθῶσι δύο ἢ β' ηὸ ̓ ς 

πρώτ, Ὑμλζτο. "ηὃ ὁδιύπιε, δὰ σειυζοτον τῇ τῤξφω οἰ ξῥωρῦν: ἽΝ 

ρὴξ Ω αλο Λε. οι ΡΡ αμολές ψ Δωτος ὁντίν, "ἢ 2Ρι Σ διζο β βή- 

᾿ λῦσέμιοἱ ον κέῤῥω, ιφϑέςζω. ασύφῥω. 

Καὶ τσῶσ' κοῦ γὸ ὀἔρεζε ϑεον αὐφγθοετοίων, δγενος Υ̓ ̓ὐκφέρῶ, πὰς 

“τρκώτ πολλάκις δ» δυοὶ ηὸ μὲ "δον δυενδσ δ ἐκφερῦσι ΤΣ 

φῴχορδρῦς ἐπὶ Ὴ ἀπὸ »υ' ῥ' ̓αρλο δῶν κα ῥν μοῦ Τῶγθν δερκ- 

. ἤ ἡνίκα δφεθμ Τρ Σ διύο β 5 ρ πὸ μι ἐπρώφν,ψι λῦσον, Ἶν ὁ δα στ ἐἷ, 

ἐπεϑδὰ ἐδέσσοτε λίξις οὐδὲ συ )λαρὴ,ἐς δισὺ κα τολήγή: 

Πύϑεν ϑ οὐτϑϊς δι σριγφώ. ΤᾺ βαΐκλο: τοὶ πρώτα δυο ἦι λῶν 2 

φοβῇ "δ δγοὶ δνεσξων κοὺ δϑεε" Τὴ δ σα σιιόνετοῦι ηὸ πρὸ ρυρ: : 

ἡναμιὰ Μρεθ, ἐσυλλαβὶζ εἰς δασὺ κριτοῦ Λή εὺν δοὶ- 

Διατὶ ἡ ἢ νὰ ηὃ οὔ οὐ ̓ μια τουβοΐλλων τοῦρ ἐγηο ἐς αὐλφχεμδῴοι;, 

οὔασές ἐροὶ Τϑὸν μέγεϑυν ὑποβαίλλοντα ἀνεπρύν ξητο καϑέρτέ 

και σέ, ηὸν οὐ γὸν Ἤόσπον μοὺ “τοὺ τέλφα μεγέθη "ΝΥ μιαιιρῶν οὐ 

διυώ ον τοῦς Τί "πὸ τ “πλέον μεεϑήνεκϑο' 

Καὶ ππῶς οὐ ἃ ηὐ μεσακερὸν Ῥέτοί) ΚΣ ΩΣ ἐπειδα ηὐ ὦ, 

ζ« ἐλέ ἴδιον μα γεϑ0σ' ἐκτείνεῶϑ' μόνον οἰ διηὸ συφέλλεδδ. 

Πομζεὶσι ἐν ματος μπ ὁ Ῥύτοντα ηὸ ἃ εἰς ἥεντ Σ᾿ πός φχημέν το ίω 

νβκοὔνοι τοὶ 2 ΤΙ Κοὶ "ὦ τοὶ οἱ τὸ ἢ προϑή σὰν ἀρχομῇ Ὕ ηὸ δηϑίω : 

δὐμθέον . Ά ηὃ ὁ οὐνδέζο μανναεσεζο κίων ἡγα μη ἐπσέλλη λον γλύε- 

ΤΟ ηὃ ἤ "ὅν ηὉ οἰΐω" οἱ ἴεν, ηὸ ἀκούω τὰ χοῦ ζω: (ἀέν ηὃ πιίω. Ἵνα, 

9 ΔΑ κα 



μὴ σειυεμαπέσῃ τῷ δὲν νχὸ ὑπσύολ ἢ 

Διο τριῶν ὃν Τῶν Ῥδχοῦ ΤΕ ηὸ τ εζ εἰς ἢ Ἰ Τέτιυὴ ͵ ἂσ ὔ 

ὥ ᾿ σρέπ. ἐπειδα ηὸ ἃ ἐδὰν ἐντέσοίλον 0 τῷ ηούχου χίθιν .- 

τρίτοι εἰσ’ οὐὐ τό: ηὸ δὲγ δῦ ν αν τή Θθιλον μὴ ὕλοντοῦ, ἐῬεΡυΊ. 

Τὰ ἀπὸ “Το ὃ ἐρχόρδρα ἐ ἐημίοε τοῦ ἄπορτα- Ῥίσουσι ηὸξ εἰς ἢ ὧν 

τῷ ) ἀϑατωτικῷ. "ϑθὶν ἢ Ἰδιοΐον ἰϑόζω, εἰϑϑον.ἰ «σχῶ, εἰ σέων" ̓ Ξ 

ὕω, δ ρυον' ἑλκύω νἀ λιυ ον" “σύφω ἄρανζον ἐρπέζο δι, ὀρ 
ζὐμίω. ῬΟῪ 9 δυφῷ ρεῖτουι δὰ Ὧι ὃ Διφϑύήν δα δῈ οἱ “ΤΩ ἢ 

ἐε Εἴων" ἐφώ: ὅρων: “λκώ ἀλκυνάρτω, ἕρηενιηὸ ραδιέφωϊπο, 

ἐἰτον. ηὃ λέγω "᾽ ηδ εἐκολουθες -«-ςλὼ εἶλον γὸ φωνω. “διηδλαμπ 

᾿ράνω ἴϑῳ εἶϑον.ν ὀξίϑους τί δεοπροί ἤο μοι ἕω, εἶον ""ὸ ἐνδῷ 
ομιουρίζω, εἶζον. κυ καϑύζο μαι Γῦσοι εἰσὶ 
ὁή μοοτοῦ μὴ ἡ Ῥύποντο γδοῖ δφϑοῖῖον εἰ ἐν κνδοκαν ὃ μαι οἰώ 

θη ηὸ ἐμονώϑη" οἰ μα οἵ οἱ μμὴ σνι(ηὸ ὡριμησέν: οἰψῶ, οἱ Γρουγιοἰνίψω Ν οἱ 

νέφον «οἱ τρῶ,οἱ τρυνιοϊωνίφο “δ οἰ ων ζό μδιοίωνο σκοπῶ ,οἰω- 
γο σφε ὑηρυγ'ο! ὠνοτο οἰ ωνο ΤΡ λυύνιο! οί Φω,ο. οἵα ϑονοοἱ απο, 
γνομίϑθνοἱ απκονό μύν. οἱ οικοςροφῶ, οἱ ἀκοφρύφυνυτόνὲς γπροςτι-- 

θέ σέ (ἃ ηὐ οἱ δοένω͵ οἱ δοοέν ον. "οἰκουρῶ, ἐικῦ ρῦν' διθιμόζω,Σ θεμμὸ 

ζον"") δέος "Τῇ τοὺῦ τοῦ οὐβιηρυσιηὸ δ δι εἰσ ὦ (ὦ δεξφωνίαν δέω 

νει ἐϑυσ οι ΝΖ] ἔων ἐσ΄ γρ2λείκις σαραρχο μάν "το [2σἱ ΠΣ 

τόρῳχρμάνσε »γο σ᾽ ἰόϑοις ἐνέφῶσ!' 

Διατὶ τ Ἢ διφϑόήων ἰοῦ ὅ δι Εν ᾿ πρίηρί) ἐ ἐπεῖδε Νιήσίο μειίϑῃ 

ἔλυσι: ηδὴ δῖ μεσθυϊό μὰ Μὰ τ προςθήνες Ζ , Τ μα εεϑιώ (}." Ῥίπε 

τοί εἰς γὐ ΒΔ δῦ δ μιέγεθιινο μὴν, δυο Το προιϑή ὔ Ὁ μεγεθύνίϊ. 

Η ! πρίπὐθεισ σοὺ "ὡς ἀχογτῶ γρή σί ος με θη, δε ἃ ηούηο ὁ Τινν): 

Καὶ δυο Τὸ αὐ λοιπσοὶ δ᾽ φϑοήτοι καὶ κα δι οι τοῦ (τον): ὑπει δὰ ὅκῖ- 

χὐσὶ ̓ ήσία μια) Έ 95. "ὸν δεν δῶν μεεεθύνοἹ,; δκεισὶν οὐ δὴν 

Γνάσευι, α λλοὶ “ΤΩ τ κρὸ δ᾽ "σὲ τούσον χάριν τρέπσον τοῦ: 

Καλητν Κ᾽ δὲ φϑηγγ, μὴ ἐχεδ' Ἔ [δ μάειϑ, ὑδιπί. ἐπεῖδε χά εἷδὺ 

Φων! “ ἐπεκρατεσὶ κα ἡ μόν, ύκ ἐξπσι. "θά ἢ ἀθυνόσοις, Ῥύσέϊ 

οὐ τ εἰς ἡ, (ὦ προιλαμιβαΐ ΓΔ η δ θυ λὸ μι δοθι ἐνφράνϑ" λέ} σί- 
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ὩΣ ὅν ηὃ ανβολῷ, οἰ ηὸ ὅ Ὁ μολῶτι σημιοάνονηοσ' ηὃ "ἀνλοιτένο Μ, 2 

ν"Ὁ} ἀν μολώ. ῶ ΚΙ μετοίθεσίν 2 Μ τες ΙΝ μέν Τιβολώ: 

Πῶς κ βνοτοθ ηἢ Ἵ ῶ ὅώνα γ5!: οὩ ριδσι (Δ ἵν Ἰωσίν εἰς "ίρ οὔ 

δῇ φϑογγον"δἴον ἐποίεον ἐπε. δυο τὸ Τ2 ἐππτοί τές τοὶ ὁ δζο ζε εἰς 

"“τίῳ ὅ' δφϑογγον κιρνών. διῦκ εἰς ἥ,εἐ Πε1 δε “Ὁ } ἊΝ ὄρ φλι᾿ ὡν 

υϑβωγ. ηοῦρ ΠΝ ὦ ὁρισῆῶ, τοῦ ὁ δώτεραιὴ Ῥίτο πρόσω πὸ Π φῶ, 

πὸ ἰσοι φωνάεντο θέλ σίμ ἔχειν κατοὶ τίω λύγεσοιν, τῷ ἰδίῳ 
πρώτῳ. “να ἰσοσυλλειβοῦσιν οὐὐ τῷ . οἱ ἑον ἔτυπτον ἐπυπτές ἔπυ 

“πτέν- ἑμόωνἐβοαςἐβοαιἐγφύσον χύσουσ' ἐχύσυν ̓ ν δὲ {τοί 

ὅν δα  οφωννέν των ἐκφέρεται ΚΕ χίωῳ Λιγόυσοιν. μρϑηο 
σου χέριν τοὶ ὸ δύονιξ εἰς τέω Ε΄ 9 φθοίου ΚΙΡῚ αυτό. μρὰ οὐκ εἰσ ἥ: 

Διατὶ ἡδέβηων ὁ Ἴς ἔχε γὴ "ὁ Ὑπροσγερα μραίν εὐπειδᾷ οὐδέποτε 

χοῦ εἰτΥ Γλήγϑντα βμμοτο ἐλύσιηρὸ τῦ ̓  7} ἐ εἰμεκᾧ ὥνιντον,οἵ οιον 
ἐτυφϑηγ.' ἐδοάρημ"ικοοῦν"γωνοῖν "ὦ τούτου χάριρ ὁ ἐιεσων ἐπκ 

ἐ χαιτὸ 1: 

Διατ Ω ὡτυπτέ Φίμηρύσωπλ τῶ ΠΟ ἐφελκυσηκον ὃν 7.) 

ῦ οὐ γόνετοῦι δι ΝΥ προς τρρκ Τγκοὶς ἐφολκαίσηίθονμ "του Υ. ἐς 

ἀρλαὺ τύπτε ᾧ οι: προσοικτηκοίς' δύτβ' Ἂ, πρό σωπσοννκρὶ οὐ 

δίων ες. τος ̓ἐφελικυ σζκον εἰνο σοῦ Υ «Τρ ΣῪ εἰς ξ δηϑυτο δ 

νς πρόσῷ τς ἦ γένοντοοι ἐφελκιβκεὶ σον : 

Πόθεν γὸ με ἱιβλωκανθρὰ ὺ μελῶ μελήσω. “μεμέ ληκανὰ Ῥοητῆ 

{ ἥεἰς ὦ. οὦ αἀφρβολῥἼγεμεμλωκ οι τλιοναημῴ τ᾽ με “μβλωκ . 

Γοθε, ηὁ εξ κσεν.οὐ1Ρ δ Υβω βήσω. βέβεκο" "ἢ Γ πρληθυν τισί 

᾿βιβήκασι, ῶ Ὅοππι 12 πές ἀ αὶ αποβολῃ οὗ κ΄ βεβοίασί- 

Γύϑεν ὶ πίδωκα, ἄνα "ὁ σσετῶ “σετήσω σεσέτηκα. ΚΤ συγ 
κοπσην τύπτε μὴ προπϑτόν " εἰς ὦ "ρεσαβδξρα 

πῦϑιν ὸ λέλοχα, νδὸ ἃ λέγω τὲ κλιρώ, ΑΞ χεῖ. λέξω ο ὩΣ λέ 

ΛέχνΝ κοὐ Ὑροτῇ ου ἴ εἰς ΑΚ Δοχρῖ: 

Διοῖ Τὶ ὡαπερ ὶ πρώ υσυζν γέῆ βῬυγν εκ φέρ δὲ δοισίος 
ΊΣ ῷ ΚΠ] ἡὖν ὥς ὍΔ 5 ἔλλρα εξ Αἰδαηηβιι όλῃ ; τὴ δυοὶ σὸς -- 

σώοσ᾽ ΤΠ ὃ ἐκφέρί() ἐττφδὴ) ὁ (δ ᾧ τῇ πρώτῃ σὺυζυεΐᾳ δγα δ΄ 



"σὰν ἐκφερί “Ῥύγου χα ρίν ἌΣ δεοὶ δοσξοσ, 1 Φ᾽ κε 

οἔῦ Ὃ" ἱ δάυπέροι ὃ μοι ὡς ἔχα σοι ηὃ ξξις ἀκο ὙΝ δ παρα πκεί μϑελ δγαὶ 

τὸ Χ' ἡ ὃ Ῥί πε, μὴ ἔλουσει δε"σλοῦμ ὑπὶ μέλλοντος ηὸ 5 «δεῖ, 

χούηο οὐκ ἔλα πρρρεείεεί μὔμον δα “τῶ ἰδύου δισέθ᾽ του. 

Καὶ δγο τὲ  Ῥίπαν ἫΣ Ἐχοί τι } 1» μέλλον κηδιζυ ̓εσφδι ̓ πᾶσ βξ: 
βαυρυ των προ δ 1 ὠὡϑέλφε 6 ΧΕΙ ηὃ σ᾽ «ἢ Σ διυυνα μα κα ἐνῥγείᾳνοἴοννοῦ 

σώ. γράψω, ̓λέξωρδν ἐκ 75 πὶ στ ἐκ 1 τὺ στηγδδζι 
ἐπυφδεῦκ ὅδιν οἰ γιὸ 2 Ν σ' "αλλ᾽ οἰ τὼ ΊΣ, σ᾽ δι ΧΑ διοὶ ηοὐηοῦ κήδυ 

νοαγὸ ΤΌΣ: ἐχειν ὃ τῳ ἑνοι μὴ ὕρεθμ πρὸ "οὗ ὦ υ δυνάμᾳ ηὃ Δ᾽ “μοὺς 

οὐλωσ ὀπε: δὰ τοῦ χο ραν ΤΉ ΘΙ σῃκο ὁ δϑυπόνε ἐγεςώτος: οὐ δύ 

νοἱἢ ἐ; ὄνου χρεραχ ΤΉ σΊθιοὶ βωρυύνου μέλλονντοσ' 

Ῥόσοι ἡμαρτημθροι προ κείρϑροι. 'τέασο ρες: νέμω, νεμῳῷ:νε 

νέμηκαιτέμω, τεμώ. τι τέμικα δόμον δεμώ. Ἀιδέμηκαν σῇ 

μονα οἰκοδομοῦ' Ῥρίμω,βρεμώ. βέ ἱερίμιικαι ὃ σῇ μούνῳ τὸ 
κτυπῷἐξέκο λούθησᾳ δὲ οὐ γε :σ᾽, Ηρ ὁ μένω, μεμώ. με μένηκει 

δοοὶ χίρ (ιαλλιφωνία ι 

Καὶ δϑειγὶ ηοῦ τίμω: νἱμωνδέμω. βρέμιων; »Σ οἱ πιρακε 

μϑιροι δγοξμιετωβόλνφι Τοῦ -δνοὶ ὶ μὴ δέσατο “τῇ Εὑ οί ρος 5 

μι πρὸ τὸ νὰ χυχυ σύρνν γεμεή τε ἈΠ] δα φοισὶν Ψ ζΊσύγονμν 

ἐπφδο το ὸ ὑποτεταίιδια τὶ νὴ ἐν συλλόν ἐεὰν ἀντὶ προηγ 
οὐὐηᾶν δϑοι φοίσεῖ ἀν} ἡ πρριενν1 ον ΟΥ ἢ ὁ Εὐ-ποτέτοκ) τῷ τ Ἂ5) 

τῷ πρώ τῦσιλρτιηρο "γυρμϑρ νὴ οὐ τὺ τ τῷ «ρπσῷ στ δγεῦφοισέν. 
προηγέϊτα' ηὸ ὃ τῷ κ ύτρτο ομϑυ ΚΕΊ σύ λληήιν ᾧ τῷ ἀκ δ. 
ἐοὶν δὺ τα τιροηγήση τοῦ ὀδύνα ὧν δγευσυίσᾳ ἐμ προνγειαζϑο: 

ἐπ4δι) “στέσοι συλλαρῃ δ κατερληίουσσιεὶς εἰ θέᾳ: ἔχον τίω ἑξῆς 
ἰρχομδῥεν" ἢ οὐπὸ τῇ β΄ ατὸ τὸ Φ, ̓ οἱπὸ τ β ν αὐτὸ τῇ εὐ μοὺ 

διαὶ ηοῦηο ὅ δωγάντοοι οἱ ποὺρακείμνϑροι τῇ νέμω χέμω «δέ μῳ 

βρέμω: νδρεῖ μετοεβό λυ μρὼ τοῦ κὲ εἰνοιι. 

Πόσοι εἰ σὴ ῥή μετα ἐπὶ  φδὶ πέμηϊιο συζυγίαι ἝΝ βαρυτόνων 

σεσῃ μφωμϑα. , πρὶ αι μετοιυκούλλοντρν ηὐ οἱ μετρ βο λομ, Κ᾽ «ἐπὶ 
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ὧν ̓ὔϑακάμδῳν, πέντε ὑὸ κοίνωκοινώ κέκθμκακλ᾽ γὼ) κανῶ: 

κίκλιηκωμ ρλύνω πλυνῶ “έπλυκα. “πτείνερ τιν πέτακο, "στὸ 

κερδδονώ ὁρίσει (2) χυρὴς 19 ὠἀμετοοβόλν.οον κεκερδαχκα. 

Δικ τῇ ἡνίκ ὁ  Α- Διὰ μεταιιόλου ἐκφ ἐρϊ “ἀδουκείμϑῳ δγοιῦ 

τοῦ " 72) Κο: (Δ ὥ δ μεταβόλου μόνου “58 ἐκφερί ιδδοξ μια 

γούβό Αου μόνου,οὐκ ἡδιυν ον, ἐδενελθήμαι: ἐπάδᾳ ὁ ἐγέργητηκος 

ὐφακείμδρ οὐδέποτε δγοῦ καὶ μίφώνου ἐκφέρί). οἱ λλ᾽ οὔτι η α- 

μιετοίβο λον “πολιν μετοβαλλήν Ἰδῳνου. ἐπα 46δὴ τοὶ οὐ μετοί- 

βο νοῶ οὔτι ὧν τοῖς Ἢ ὀνομοΐτ' “κι ΤΑΡΟΝ οὔ τί ὧν γοἶεἐνμιασιϑί 

δύνδις Μετὰ βάλλεαϑοῦθιν ὅν εἰ με τ βολᾶ λέγοντος 7 δὺοὶ γοὺ το 

ἥν! κα, Τὰ δἀμετοξολουίκφί ὁ ῦ ὩΣ ́ διοιυτοῦ πρὸ ποῦ 

ἴῶς ὝΝ οὐδοοξ μιετοριε δῦ μόντ, Ἢ ἡ 2) Κ΄ μόμον» 

Διο Τὸ ἐπὶ “Τῷ κ, ναόῳ κλοιύσω Ὕ καόω μού σω ἐσλεύνει σε “τὸ 

σ ἐπὶ το μάλλομτοσ' ἐπὶ δὲ τῷ πλοήω πο Λοόσω, ο πιρόω 
᾿ππτοι στῶ μρΐς πσοζή οὐ “αὐζ στρ, οὐϊι ὑππλεύν σε ὡς ωΣ υ,ἐπεγδυὶ ἐφῶν 

οἱ ἀϑην αἶοι γηὸ Τοηρβοί λλυσί ΚΤ τ' ἐγεσώτος ὧν ὡδηύτο ΑΖ Ὅλιο 

νάψ τ η. υμὴ ὑπεηδο «Ὁ 1 κλαδωδι ς καῤω οἱ ̓ρβάλλυσι ῷ 

λέγγσκλάω,δικάω͵ οὐ ἤηρυ χά ῥ πλεονά {τὸ «τΊτ᾿ μίλλοντες 

Διωτῇ νὸ πυΐχρυπινίξω ἐρύκω. ἐρύξω, νὴ γύχωψύξω εἐπεμϑρ. 
7} ἐνιςῶτ' φυσᾷ μακρὸν ἐλύσί Ὁ ὁ δέχοι εὶ ἐπὶ) σὲ “χοῦ μέλον 

ἢ σ᾽ θέσ4, ἐπήδὰ κανών ὅξην ὁ ῦ λέγων αν δν ηὁ ξ΄ οὐκ εἰσὶ ἐφυ 

σ4 [ μια ρὰ ουίγος » θέσᾳ εἰ εἰμ λόγῳ εἐρλέσης ὥλῳχνμίν ὡς ἐπὶ 

ον υἰξβνων ζόυον κηὸ υϑῳ δ μωϑέσᾳ μακὸ Ἢ δ δίξθυον, φύσφ οὐ ̓  

ὄγῳλομδμοι οἰ πὸ Φωννεμος χομηξνκὺ ξαῖ νυ σι »οὐου χοΐ 

νὰ ηδ ψύχω: ἰρύβω πνίξω ϑέσᾳ μακρῷ ἐλουσί, ηὗ δῇχᾳ ΤῸ" 

Ῥῦπε "ποι ὅ σήν οἱ οἰ ττι κοὶ ὑσὶ ) τὸ πρώτ ̓ν δωτες ξ συζυήῷ Ν βῥυ 

ὰ ᾿ ἰδύα σπὔγακφ με νἱγικα γὸ φη δυσὺυ λλοιβέϊ" Ὕ πο ραλῃεί) 

ὁ κοὺν Πῶς τρτοτι Ῥυπουσὶ ηὸ ξ εἰς δι,κοὰ πποιουσίμ ἴδον 

“πεφακεί (ϑινον: ΤΥ κλύπτω. κλεψοοκί κλεφκὸ κοι γΟσ- ὅν 

“Ὁ ὁ ἀτήιχος κάκλοφα, Λέγω: "λέξω: λέλεχει ὃ κοι γδσ,κρὰ ΠΧ 

κῦσ᾽ νέ Λοχινπεπλοκαυρὴ ἐπ) ὁ ὁμοίων αὐσουγῳς" 



Διδ τ γράφω 0 ΧΩ ̓ἀναδυνσλασιάξεται: ἐπε,δᾷ ἱιανὼν 

ἃν Ἷ “ί, ὁ Τί τς ἄλοντος ἂν τῷ δα {Ὑκ2Κ]] ἰιᾧ ἀφωμον πρὸ 

ΊΣ ἀμετωρό Ἀγ τῷ λογῷτ κοινῆς ἡνεε διπλασία ζετο 0 ν΄. 

χορρὶ σ᾿ ἐχοντῶν "Ὁ ΠΥ τοῦτα} δ ὅ κ εἰναι δε πρλαισιάξε τοῦ 

τὸν παρα κάμϑρον'οἷον, ἔγνων. ἔγνωκα μοὺ ἀνεγνωίεοι ἐγνωσί 
Μᾶ ἠλοὺν “ ἐγνωσί. 777. χροὶ "οἷ οὐ )εγνωσι μοί χηκει. 

Διά χὰ ἐπὶ θρῶ, ῃ ἰρχουσοι 12 τόρα κειρϑῴν, ἐκ 75 “χ- 

κοωνον!7 3... 5) Ὁ ἐσ μὲ καὶ κανονίζ ἐξ οὐὐηοῦ, ἐ πεδιυὶ, ἐῶν οἱ 

» "75) ἐχήϑην (Δ ἐσὺ οἷον θελήσω μϑ κοιμομέσοιε ἡϑάοχ σρῖν 7) 

τὐϑο οὗ ρεθήσωτορι"ἐτίϑοκα μὴ ἐδύ δ κιαιῦησέρ οὐκ 21 τίθει, 
ὴ ἡ δέονοικοι χὴν ὁ ΩΝ ἐκ 75 θέσω δι οϊύστ μέλλονχοσυτοῦ 

ἢ τκοι ὠτίκῶσ' γρατίντοσ εἰσ' πίω εἰ δῇ Φϑογγον : 

Διο: Τῇ ηὲ μάμνηκοι, μοῦ “έϊωκα δι κέκτηκα, μὴ ἐχουταάφο 

γον, πρὸ “Ζῶ οὐμεταβό ,ό ανεδεσλα σίεξαθησαν., ἐπειδιὶ ταῦ -- 

πρὸ ΤᾺ] λόγῳ ντρῖς κοιγῆσ' ανεδιναλα σροζοθοισοιν "πολλιίκιν » 
Σ ὧν τῷ μέτρῳ, εὐ οί ἜΡΟΝ “ὗν ἀπο τελούντο κοινὴν συλ 

λοριεήν ὡς Κρ Καλλιμά χῳ,πτὸς ἿΣ ὁ μυησθ ρει Θ᾽’ στρα ξμεδ 

μοίως (ΔΘ Ἂ “π᾿ τ ὡς ὥρα τῷ! Ὁμέρῳ'αὐγυπ! Γ τῇ πτλέισοι δ 

μοι οἷ πρὶ μα τοῦ να ει τοίη ἢ δὸ Ἢ τ ρα πυρινϑέῳ ἱ ᾿ πασώνα κι" 
"ὃ μὲ ἐγρον, οὐδεν μοι μιιίλα' Ν Ῥύγυχάᾳ (δμαδεαλα σι ϑηοῖ : 

Πόθεν τὸ πεήϊωκα τὸ 1. πετώπτε τή σωυπε τού τηκει. ἃ ΔΑ οἱ ἼτΌ 

ιεολὴν “7 ἢ τ, γάνο “έπτηκοωίἃ Ῥο πη ΊΣ ἡ ἢ εἰς ὥ- "πίπτωκα. 

Διατὶ ὑὐφερυτώμδῥαι “δὰ τ ποιῇ Δ 0 ρ ̓ἐριῴϑο ἃ Ἴὸρ 

πα θὲ “δώρῳ, (Δ ηὉ ὀἐροι"πϑομίνων ὥχων “Ζϑοὲ εἰ εἰνρεκιρέοντ εἰ 

πσῦ “τῷ ξ ἀρχόμϑρος οὐνεδοπσλοισία ςτσοιν 71 ππο τι κὴν ἐξ σί 
ἡ εἰ δ ἐγθύεγτὸς αἴ ποιυτῇ το μοι ρερυπῶώμϑῥα “κεἰ Ὑ0 74: "λῷ 

ἍΝ: ἠυε, σήάζε δ εἦχ ἰμέλλεὴ εἰδ πο Λεμιβαίκ γε! ἐκ άθει ρ ὶ " 

νΥ δαυτίρα μακρα Τεεῖσ᾽ μοὶ (φλόϊιαπός τή 4 ,ὗ αὐρὴν τὴν ἔξης ἐλᾷ 

οἰ τὸ Φωνὴ ὙΖχΟΝ ἀρχομίν ὦ ΟΣ τὐταλάρλθε ἐπὶ ηΐαν. 
εὖν»" 

Πή  ἡδωγὼ, δα κῶν ἀτρΊΣ ἐσ (Δ ὁ ὁπὸς εἰδαρκ αν ἘΚ βολμὶν ἢ 

7 
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(Δα εἶδς ὁ ἐσεδζ' ἐδ ἄφῴς. δ Ἅ. ὧν δρολύσε! τ “προτέρεις 

δε θόγγε, (Δἐκτάσᾳ τῷ ᾿ ἐς ἢ ἀάνεηο ἤδι4. «τοῦ τοῦ δὲ ἑωνμκῶς 

ο δεκλύον. ἐπι ἊΝ κέρνο}).6ι ἤδὰ ηὸ ( Γ ὠρβ δὰ ἐεξω, ρα διέκεν, . 

Δια 7) "τοῦ " τύτυ  α ταπεραἰκειμδῴ ου,ὴὶ ηὐ τ ἢ ἐν δι κ ἐγούεη 
δ) οἱ 72 ἥ,, αἰλγοα δος “τῶ ἐπε δὰ πᾶν πρί τον πρόσωπσον εἰσ' 

5 Ὁ κατα ΛΆ)ϑν,προιϑέσε! τὸ δὲ “ποι! ηὃ δύτερομ. ἜΣ Ἴγοπτῇ 

τὸ σ' "ἐς Ἵ "αν ε ηὸ πρώτον.οἷον ἐπυῷ θη ἐπύφφθεσιἰτύφφθεν. 

μὴ τούτου λά ρίν' ὅκ ἐγένεηο ηὁ Ῥέγοῦ δυοὶ “ΤΩ ἢ. 

Δικ τὰ ηδ τυτύ φασὶ μακς οἐχᾳ ηὸ οἱ, ἐπεηδα καθὸ δ τοὶ εἰς Τὶ δῇ 

Ἴ90 Τοῦ βυματε μοίρα ϑέλυσιν τὸς αλήγεϑαριοῖον γρφυσί. λέ 

[σοὶ ἐάχασι. "ζῶ γυῦσίν. οὗ τως οὖν πρὸ γὸ  τετύ φέσι: 
ΚαΣ “τῶ: ὥρας χα πρητῇ δ, σέζον ΤΡΩΖ τοὶ εἰσ ᾿ σιρυέσοι Αιμίνον 
ἔχοντ ἡ τυρὶ οὗ “Τεμὴν δέ μοι λελό χεσίν; ΚπῈ} ἧΟΨῬ ἡ »ρλλάκισ' 

οἷ ον “Ἴθι ἡ τοῦα σῦ οἱ ηὃ μέξον συσέ )σρὑὶ δε καφρνοίγκίνσυ 

σελλόμϑιμα ἐξετώσειν" 

Πόθεν ηὸ ἐφύφα ϑιω δὰ ηὸ ὑφάζωιὑφάσω ὑφακαύφασ ΑΙ 

ὑφευσοίε δι ὃ κ δεμφοιτ ὠφῳϑα,μὸ ηὐ ἀήικον ὑφυφα ϑο- 

Ὕ Ῥοπή εσμ δὲ εἰς ΕΟ ἀῤῥεεβιβασιῷ Τῷ όνῃ, ἡφύφαφϑα:. 

Καὶ διαῖ, μὴ ον ον τέ σοιχον ἐπράτον εἰσ ἡ -ἐ ΤεΊ διὰ οι ηὸ ἢ κὐτ 

τρί σετον ὡς ὧψ τῷ ὥλμνάλμνροσ ἄλμιν ρύσ' ̓ 

πή κα ἀπ᾽ γϑ χα; ἀπὸ ἄγω ἄξω ἡ εὐ χοῦ: "ἡ ἀῆικ ἀρχαί ἐπσφδὴ 

οἱ ̓ ὠῆικοϊτς, «1. δϑυ χέρα κοὰ τρί τῃσυλλα βῇ ον οὐὺ ηὸ ΩΝ 

λάῆυσι σύμφωνον, ὑ-σλέόνοισεν καὶ γὸ συλλαιοὴ "(Δ ξέγονεν ἀτύ 

. χα Ἀρὺ α γϑοχα' 
Πόύϑεν γὸ ὀγήνοχα; οὐ ηὸ “ΤΩ ἐνέγκω ψέγξω,! ἀρ υέ Ὗ οὐ κῶς ἐνή 

νεζχο (Δ Ῥου τὸ τείς ὅ. "᾿ οπρ βολῇ τῷ “ἰνήνολα. 

Πύθιν κα ἐδδοκα, τσ ρα: τὸ ἔσω πὸ ἐϑύω ὁ ἕὰ τὸς δήρϑε; κατ 
τρζος (δυησε. «ξδ,ν ηὸ, Δίων Ὁ ταῦ ῥ "ἰδηοοὺσ, 56 ἐνεργιντικὸσ 
τὸ ὁ ἤ"κος (Δύδηκα, (Ο ἐπειδὴ γκ ἔχεῳ ΤΆ ̓δουτίρᾳσυλλαβᾷ ηὸ 

οὔ γὃ σύμφων᾽ ἀπρλιόνασερ ῥδασυλλαβὴ, κι γέεονεν (δώσδοκα: 

Γύθεν τὸ ἐρίρικα, δορὶ χοῦ Το ὐπὸ ποῦ ἐρίζῳ ἡ φι κογεικώ: 



ἐν Ἰρικο Ἢ ἡ α“Πικώς ε ἐρύρικκαν 

Πόϑεν ηὐὗ ἐρέρφκα δυο Μφθογγν: οὐ πὸ τὸ ὁ ἐράσῶω ηὃ ΓΑΘΒΕΥ ἘΝ Ἢ 

ΓῸΣ ὑρόσωιδ ὄϑακε ῥδῥοσ ἐράκα, κοΐ ο“Πεΐίεοος ἐρύρφκου. καὶ 

δυά. Τί ὁ ν᾿ τί τρί τίν συλλαϊκίωῳω ἐλ Φύσε: μαικραΐν: 

ἐμοαθο δ 5.1! τίω Τί τίω συλλαρίω συςέλλουσί. "πρός οἐμπὸ 

δγαςύ λίω “τῶ ἐρήρικα 72 σή μοάνονος ηὸ φμλονφκω: ἐπε: δ 

ἔκειγο διε ἼΗΝ: Ἰ χρφιτον, κοὸτν αι μὴ σίρε μιπίδῃ οὐ τῷ- 

Διεὲ τὶ ἐπὶ 765) ἀρισεύωἠρίσενκαι ποιόσιμ οἱ οἰ Πικοι δον 

πρό ρακεῖ μδμ ον, ἀπεῖδη κουτο τύλον ἐπιλέλοι τσ Ῥῦ Το ηὐ ξη τ 

μου ΤῸ) μὴ ἡ ἔχάν αἀπέίνοι παράκέμϑμον. β 

Πωσσυεί λλετοί ἡὶ ἼΡΉΤΗ συλλαβὴ τὸ ἀπ εκοῦ πρὸ ράκειμίνου; 

ἰσέον ὁ τι ηὸ μϑ ἢ εἰττ συςέλλετουμοῖον ὦ, ήθω ἐλήσω ἐληκα 

ὃ κοινοδ' μιρὺ οἐληλέκα ὁ οὐπικῦσ. ηὐ δὲ ὦ εἰσ ὃ ενον ἐρωτῶ, ἐ 

ρωπήσω ὁρώτηκα "ἡ ἐρῆρο ΤΗοώ ο ᾿εὐπικὸς» καὶ ὃ α δῇ Φϑοήον 

ηρὰ κἡὶ ἡ, ἀσσο άλλουσί ηὸ πρακτικοῦ οὐ “ὟΝ φωμίεν' ,χουτί 52 

τι ἡ φυλάῆσσι κ ηδὕ δι γὅ ἐλ ζω θλάφα, οἰλήλιφοα'ἐλϑῳ 

βλυκαυμκοὰ ἐλόλυκα "ἢ ; δὲ 5 δὺ Φϑογγοσ οὗ ὕ ΠΩΣ (φυ 

λῆᾳ ηὸ δ᾽0, ον ἀκούω ζκακαυκοὺ ἀκήκοκοιοὼ ὁ (ἃ ἀκ 

εὐκεέίκοα Ἢ ὃ οἱ γ δήφϑογγος, εἰποβεί λλφ ηὸ ἢ ἡ φνυ κά Πειηὴὸ ὃ. 

οἰον τοι μάζω,ἡγοΐμικικα δ ὁ ἐ χη Μμοιιιο: 

Ποσυσύλαβος ϑέλει εἰ νοῦ, ὁ  εὑΠικὸς “σιερακέμϑι νηὺ ἐλοῖ χί σον 

τί Ῥασυγλαῦέιν σύ λφιοί ον ὁ μιζομιοικ αι οὐβηεῦλαι οἰλῥλιφαν δάσο 

Ὕ ἐγήτερ ἰρόληλι μεριοινὲ ρήθεσοοι: ϑελφὴ ἐχάν τίω ἀρχούσοιν 

"7 Ψισώποσ νὴ τίῳ δευτέραν "ἡ Ῥίχην συλλαρλν, δυο “ΤΩ οὐ ᾿ 

12 συμιφώνγ' δε τυτώ οὐ πίαι “ΑΡαΙ ἽΝ βΙ57 ΚΑῚ δακαμδρ. 

Καὶ ποσυσύλλαρ Ὁ. θέλ εἶν ῦ ὁ μάσος ἰγῆενιδσ πα ρακό μδρ ος, τ 

ἐλώλερον Ῥισυλλλαρϑν ελφ'διον ἢ ὀ΄πσῶ πὰ ὀόδωσα ὄλωλα 96 

λά4 ὟΣ ἐχάν τίρϑ αὐοχουσοιν "χοῦ ἱνεσώτος " καὶ ἐν τῷ λουσέρᾳ 

καὶ τρίτο συλλαιῳ γγὺ οὐὐ τὸ σύμφωμον φυλάσει δὲ 

κοὶ ἐν "τῇ ΩΣ; συλλαυι μὴ χύρ οι Κ ΤΗΡΙΒΖΚΟΝ σοῦ μῖσον 



᾿ [9 ό 

"ποὶ ρακαμδῴον. 

Ῥότε ποιξσίν οἱ ἀἥικοὶ απὸ συμῷ οὔνου οὐρᾷν μϑρουγο «εςὦῷ 
σος ἴσον πωρακερδμον δνέκος οὐπτὸ ὠ μετοιῖκο Λου εὔρ χε ταιὸ 
φϑεςῶς, πὸ λλεῖκι ς “ποιουσὶν ἀπΠρκοὶ ἴσγον παρ ρακκεί μεννοῖφ 
φΥμϑροι ὸ οὐ μετοέβολον ἐ εἰ Τῶ κοι 8 ἢ ἀγακάμθρυ Ἷ Ὥροστϑίν 
“χῇσ' (δ οἷον Μήρω λεέλιφαμρὴ ἐλεφα 0 κ΄ Πικὸς: “2δέχω λέλε 

χα (ἃ ἐ ᾿ὄλιλα, ηὸ ἐκληροσοί μην: 
Διατί ὑπσενόπσοιν οἱ οσἰθηνοὐροι ηὸν οἤηκὸν πωρακεῖμϑρον.ἰ Ἐῤρὰν 
δὰ ὁ ἘΝ πέφυκε δαὶ συμῷφιώνν ναόν πρλαι σίαζεαϑς οἷον τί 
τυφα: "πεποίηκα: χούγου Χίριν ἐπσενόησοιμ οἱ εἰ Πικοὶ ἰ δυο. 
πρὸ ρου κέρδιον, ἰναδὺ ριθῇ, "ἡ δεοΣ Φωνύεμησ, εἰ μουδ)πσλιασί οι 20 
ἐϑροσ τὐφακείμϑρος οἷον "ἱἐ Λήλιφα. ἐλήλυθα. 

ΠΟ ηὸ ἐμιημυνξι ἐνόν ηδβ μύωγὸ ὑπστκλίωρμκουτρο πε πω δ ὁ τ ἥμιν 
ἐδ ίρ ᾿ εὐ ήιό κ ᾿ὠφήλω ἐν ἡμέμνκα. ο()λ ἐπεδᾷ ὁ εὐ“ ἀπο 

αἰεὶ οὐπὸ βρα λείοις ἐρχί στο εφοίληηὸπεὶς.τ τ ἐεἰγεγοέμύμυκα 
ΓΙ θεν  φϑοικα, τσοὶ ροῖ ἡ διε το ηὸ Φοβῦ (!. ᾿ ΑΞ θείσω ὁ ο΄ πὸ 
ρακί μενοσ' δέφιφκα, ὁ μέσος σέ Δοιοι μον “πλεονχσμκῷ πονῶ, 
δέδοικα, 

Πόϑεν ηὐ ὀωια δὰ ηὃ ὁζθω,δ ἐξ ζεῖ τὶ δυο προ ῆο Μἱ ὌΝ εἶκα, 
᾿ ἃ εἶα "ἡ πλεογαημῷ τῶ ὥ, θωϑῳ. 

Πσϑεν γὸ ἔργμορε, πο ραὶ τὸ μόρῳ τὸ μερίζω ὁ μέλλων μερῶ ἡ 
νοὶ ῥωκεί μεψος μέμιαρκα: ο μίδοσ με μορα,μοὰ καθ᾽ νπέρβι βο. 

σμκὸν Νὴ σοιχείωνϊ ΓΤ 

Πόϑεν οὐ οἱ ϑο; ὭΣΩ ηὸ οἱ σδκοι δα μευ δέν τες οἹ Ἃ ἰς (Αἱ εκτοέσ 4 
ϑοσυλλα δ οἸ δοοϑονὺ "ἡ ΧΕΊ συϊκοσσην οὐἰῶα. 

Πόθεν ηὸ ἰφέφα σον, ΕΣ 0 δφαάφωκν ὑφάσω ὕφακα ὕφαηκαιῦ 

φασί Ἄ κι κῶσ' ὑφνφα σοῦ δ νω εἰς ἥ. ὑφέήφαφο. ̓ 
στὸ ζυφαίμω ὑφανώ,υφαβικύφα δι 6022 ὑχύσν οἱ α΄“Πικοὶ 
»»γλάκις ἂν οἷς ηϑιζ γοις ̓Ῥύπενν ηὸ προ Τὲμ σύ ̓ αφωλέν ΟΓ δι 
εἰνί)ν υῷικ σμρ ως γρλής χαρνο ΤΆ α΄ἤΠικῷᾧσ' ἰφύφασμαι 



ὑφύφα στρ "οἱ λλ ἐπειδὰ ἢ  ἀῆϊκος πα ραικείμϑμοσ ἔχεν τὸ εν" 
τοὶ Φωνν εν Τοῦ ἐν τῇ πρώτῃ Σ διωτέρᾳ συλλαρ ,ἐγροίπαν “τὸ 

ῦ εἰς ἢ, τυ γέγονεν ὑφηφασοι «δα μὴ ἔχον εἰν τίσο! λος 

ἡβάσσν Εἰ’ ῃ; ἐπειδὴ κοὺ υὶ ἥ εἰσ ὕ Ῥέ πετοῦν ὡ ἐν τῷαλ 

μηροδ' ἁλμυροσ' δι Τα ροφυτυρθσ: : 

Πόθεν ηὐς οι ,ζιε; ὑποροὶ οὐ εἰ δὰ ηὸ ὃ μοι ὦ: ὃ ΑΕΓ ἔσω (δ σαοακ εἰ 

μβδρ Θ᾽», εἶκα: "οὖ ὧν δγοιλύσε᾽ Ὑ Σ “δλεονασμεῷ “ τῷ ὁ, ἔοι 

κα ἢν “σῶ ρὲ ηὸ ἔξκω εἰγκικυκοὺ λο υνπου ραλυγῇ δῆς, καεε δύλιο 

ναῷ τῷ τ, ἰοιίεα, ὅθεν ηὸ πέππονθει πο ρὰ ηὃ πονῶ "σο -- 

. γήσω Ἀπ εράριεις ἀρὰ ὃ (ἃ πύπομαναι "σλεοναοσμῷ “τῷ ϑ-, 

“σύππονθα, : ᾿ 

Τίϑεη μίση δεοθεσίς. αὶ ἕκαστά οων με τυλον σα: ὡασερ ηὃ Φαμον ὃν 

μέσον λϑνκοῦ, οὗ μέλαν, ξ κατέρων ἀετέχειούτως μισὰ καὶ μὲ 

δή! δηοίθεδὲσ. 'Μέδῇ οὖσοκ Τῆς «Δ ΡΤ κῆς μοὸ ππιθη Τρ κῆν, οὐ μα τ- 

Φοτέρων μετέλει- 

Πρ σοι οὐδέτερα κα ἑήματο Τρία. ζῷ “πλουτῶ ἡ παπέρχο", 

Ποϑὲν νὰ ἡγε". οἷον δά τενυκπὸ ἐοικως: χω δ ἕω ὁ σμααϑοις 

τὸ πρὸ ρίδομιουὸ ἔξ. ὀσω.ὁ ΩΝ εἰαρνοὦ ᾧ δια λύσεϊ, (ϊα, 

ποὺ εἰ τούσε! Τῷ τ ἕ εἰσ ἡ ἀτα τὸ Ῥίον ἢ ἤϊε» 

Πότε ἐπ λι μεπσθένουσὴν οι ἡ μέσοι ταθερακείμϑροι; ὐνίκο, οἰπτὸ σε 
ριασὼ μϑῥῶν θελιῤξγων θὐρεθῃ ὃ φφγοτίκος πο ρακείμϑῳ Θ᾽ 

πρισύλλαβος εἶν συμ ῷ οὔνου αὐῤλό δος," οὐσπὸ ἑμονου χοῦ; 

τ. οἷον, θλώ θλοίσω"τίθλοικανκ λῶςκ λάσωυκίς λαΐίς αν. σμιοῦ. 
σμήσω τομοαίςα' δρώ Πρ εὐσο. ἔδρακα: πρὸ ζῴῳ ζήσω. ἀζυκα,: 

Ἱζαὶ δου τὴ οὐκ ἐγένονηο ὧν τὰ γούτων μέσοι πορακέρδροι; ἐπε: 

δὰ εἰ ἐγένον» ἐπ γου τῶν μμιέδο! ππραικεί μϑῳ οἱ" ἅμελον οἱ “ά 

σοι μι ᾧ συϑλαῖαν ἔν δόν ΤᾺΝ Ψερηντικῶν πο ρακειμδι ΩΣ 
εἶν εἰρ δσυλλκιείαν τιριπέσεϊν. ὁ πέρ ξεν οὔ οὐνχῦτον ασεινίως 
ἭΝ οὐ ρί σζκ το σδὺσύ Κλαιυιοσ' μὲ ἀν ποὸρακει μδρὸς:. 

Ἐπ“) "“σοίασ' συζυγίας ἀΐρι σήζον ΤΡ μέ σὉ: ποιραϊκείμϑμοι  ἐχὲ 

ὧδ πρωτασ' 



“Ὁ Ἵ 

τὴῆσ πρώτ' "ἢ Δυπέραι συζνγ Υ περιασώ μων δ  σάς ὁ 
μέσοι αἶδο »δλ δυύτεροιϊθ." δι ον κσυππτὸ τυ τεῖσ' ἐμούς 

δουττῷ, διουπεῖσ, ἐδ τανε! κιυκῶ. μυκῶσ, ἐμνκαι τ Ὁ εν 

συζυήασ ὟΝ τοερίασω δύων ὦ ὕὅχε μίσοι ν, κκά βδνοι δ ρί - 

σις οὐ) ἡ πεδίπεροι ἀόραςυ !. Καὶ γβ πε σοσύλλαρέί ὁ 

ἐδ τ" τῷ κρέα 5 ὥνακά ἐϑῴφ, κρῖ γεν διε, ἐν ἰτοο δ 
ἐνεσῶς ΥῚ ΑΞ ἰσοσυλλοβούῦσίν ὡσ' ἐπὶ ρα ρυπόνως, 

λέρω λείψω “ελοιβα λέλέδα ἑαν δὲ χέρι ἤσσυλλαβήσῃ ὁ ᾿ 

ΑΞ πὸ ΤΩ ἐνεσώ τον," τί κὁ ἐᾧ τἰϑ ἐνδεᾶ “τὸ ἐνδιοτικοῦ.ο- 
ον "τυ τώ" επυ“ σὴ (σῶ ,ἐἸοτύσσπκα, ἐκαυσσο, δι τῷ δουσσίσω, 

δ διούσσε και δέ δου φελώ ὠφελήσω ὠφέλυκοι ὠφελα, 

Γύϑ' αὶ πέφριν νος ὲ κὶ ὴ Φεΐζω, φείξω,πέφοιχα.ὁ ῥὰ αἰφοιζ. 
Πόθεν λέγφο ο Αγλλών! ηὁ δῴδιοι κα, οὐ πὸ “ξ διεί δὴ ἔγεςὼ τ ποὺ 

δε οὐ "τίν ὑπο λληλι αν δύο δι ἐ Ῥάσσε ηὸ τελευτούον δὲ εἰς 
να ποὺ ὑγδύων, δέλοικα" 

Πόθεν ηὃ ἕορρρε, οἱ τὸ "1) ἐέζω φιϑὼ δ 0 ζῶ, ΚΝ ἐῥομευὼ κα 

πβιβαόμον ἢ: τ ςοι! λέων, τω “70 «νὸς Θ  ἀπσοβλεθέν τῦσ! 

Πόθεν ὁ ζόλασῶ, ρα ηὃ ὑλτσώ ὁ ἀξ, ἔλφω, 0 Σ δον ἡ: μος 

᾿λεονοιηᾧ Τῶ ὃ δ ολπσθο οἱ τὸ .7) ὑπ λό[ῳ πέρα ληγοῦ 

ΟἽ σ’ γύκανει ὃ ἕᾳ ΚΝ ὁλποι "ἢ πλιονοημῷ 7) «, ζ Α ΤΟ" 

Πόθεν τὸ μκορε: οἱ τὸ “Τῷ ) μὸ ρῶ, μορίσω ὃ σῇ μούνῳ τυΐχά - 

ν0)"» , ΤΣ μά μορικοί, ῦ  διδύ περί’ ζ" ἐμὸδονλθ, Δις ον, σ᾽. 

μῇ 2) μὶ ΠΩ ν᾿ 

Πύθων ὺ σίστυν; οἱ ον κακοὶ πολὴ κα ̓ σύποιϑε; οἰ τὸ χῷ “σήθοο 

"ἡ “σόοων ΑΞ πεῖσω ὁ  τῦϑ» “πέπεκα. “ππόπεῖσ δι, ὸ πρώ 
Ἢ πλϑ πὸ πεζοημαϑε τὸ διαυτερον σέπενϑε, "ἡ προπτῇ τῶ ξ 
ἐἰς δ, (Δ ἐκξολι γοῦ Τ,πσίσπποϑυικὶ ἀπὸ ν κπσονῶυπορήσω, τε σὸν 

κα πο πόνη δι πσοπτονήμαθοι “πεπόνειϑε, ἃ ἐν συγιρασεῖ νὴ ὑ- 
“πιοβιδασμῷ “τῷ "τόνου, αὐποιϑε. 

Πόθεν ἢ ἐγρήγορϑο, οἱ Σ οι κε ἐγέρω. ἐγερὼ 0 ἘΝ ἤγερικκα ὁ δ, 

ΒΒ 



ΚΔ 
γ Δ ἀγ ῥεϊ." “ποὺ αὐΠ κ σ᾽ ἐ ἀγόγερα, δὰ οὐ ΤΎΠΟΣ δ ἐγ 

ρα: πρῶ “σλεον σμῷ Ῥυ 8 κ᾿ δι γόνετο ἐ γρΉ29 5" 

Πόθεν "ὃ εἰ «έκάν, ἀρὰ ηὸ ἐσζκω. ἑρήξωνξ δ᾽ ηὗ ἐς7ξ4ν ηϑ τεῖλοσ' 

ἐππὸρ χαεοῖ σιϑεμέλοι σ ὥοὰ Καλλιμεῖχφ. μον ὃ ἐσέκωο ἐξ ἀξ 

τἰν ς κῶν ΤΣ ἧς “έν, (ϑν δ οἱ ηὃ μὴ  σεύε μεσ 4 "ὃ 

Δέ πρόσωπον τ! ἐνεσώ τι, προσύλαιβε δὴ Ὁ ἐγώορεολν. δ 

μὰ δϑ οὐ" Τὸ μι μῦμον ΚΠ] ηὃ λεύ τερον καρ Ἂν πρόσωπον προσ 

λαξδωυῤτ Ω "Δ ΤΙ τὸ πρώ; ἐπά4δῳῃ ὅπ ἠδ αιηο Ὁ} τ τὸ 

δὼ τερον " Ῥίηον πρόσωπσον προρλρ μβάμᾳν μὰ Ἴ δι μὴ "1 τὸ 
πρώ. πὴ κ σρί αι πρόσωπο σίυ οἱ ρ-χιάϑος ϑέλυσιν οἰλλήλοις: 

δῖον πύτπεο: τύ π4 αὐπ]4-τυδήον. ἐτυπή τ ἔπτυπε' ἕ δὶ ΡΝ 

ὁμιοί Ομ: πούγου χέριν “ροσίλοαβε δ. 21}] ηὸ πρώγν πρόσω σ᾽ 

“πὸν ποὺ ἐγλύυτο ἰσκάν. 

Δι οι Τὴ ὁ οἰγ φωρίωγο, ἀρχί)ὸ 0 ἐγεσώς, δ ΚΕΝ ΥὉ 0 

χὴν Κρχύσοιν γον ὃ ὀρὸς ̓ὡασερὸ ἐγεσῶν τοῦ ὭΣΤ τν οι ὁ ες 
1δι' Φ, δ π4δῳ καμρώμδθημ δ λελθν οτικαιϑόλου εἰ δ ἐξ ( 

οπὸ μιδῖς ροῖσ' δ ρδάτροι ζύσειὴ 9 θέσει, οἰσπτὸ τὴς οὐ τῆσ ἄρχον 

χοῦ; (Δ οἱ Δλοιησοι ἱ λον Αϑύοι οἷ οἷον ἔσοιλον ἀφολικο: ἐστιλα- 

ὑφθῴρον, ἰφθαρκαφθάρα ἐδθ σα ΠΡΌ. ἀῤῥαφα ὀῥονψο ἐλέχν 

ἡ Αι βίκοῦ," ἡ λιξηστί. “πρὶ σι σὲ κυ τοῦτι οἱπὸ ΦΚΘΝΗΝΙ ὄρ ι τοί 

ὁ τὖς, ἀπὸ σοῦ οὐὐτον οἷ ἀρλέτοοι ὁ ΤΩΡ 

Καὶ πῶσ στε ὃ οἰ κοσ' “ἰΣ “ἄρχῃ ἃ απὸ φωνήενγ: εὐξαίᾳ τὴν 

ἀρχύσου ο δ  ἈΦΥ ὟΝ εἐλή λιῷα' ἐληλίφῳν, ἀγήγθλαι ἡ 

γόχει. ἰσέον ὕ χῇ ταῦ τοῦ δγοι κεοτικ ζεἰσίν ἰδηώ μι τοῦ, ΤΩ οὐ 

να γικαιδο, εἰσ' αὐ τρ ὁπσην Ω5 κοινῶν σοση με) δὲ ἐν ΟἹ σ᾽ οὐγὸ 
Φωνβενηος κρλολδῴοις οἰ “ἢ ἑκοῖς ὥφῳ χυ ῥδύοι. δ᾽,0 ἐληλύθάν 

ὑσερσευτί εκ, εκ οὐ ξαῦᾳ τὺ τὴν ἀρχάσοιν. γ) 0 ἰώλτσο 
κα ὁ  ἰώργάν' οἡ ἑώκφνιἡσεύ δ ον τῆς,᾽ μεγεθυώουσι τὸν ἄρλου- 

νεἰ φΞἔον δχ τὶ ταῦ τε ὑσέρβι βασμὸν αὐεδέξανστο ποῦ 25. - 

νύ: ννδῃν δ ὁ ἐὲὰ “2. ἰολσιἑορπειῤοικ αὶ ὠφήλεν εἰν ηολ-᾿ 

ὁ, 
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“χῦζ᾿ "ἤο ρίδδ' ἤοι "κοξ' οάγος καϑύσπῦβι βασμὸν “72 χῦϑν ὑγένονη ἐ- 

οὖ »"πεῖν" ὦ ργάν'ἐώκᾳν' Φὶ πρώτησ' συλλωβὴσ' συςοα Λέσης 

εἰς γὸ ξι (δὰ ὃ δυχίροις ἐκτοα θέση σ εἰσ ηὐ ὦ. 

Ποῦ δγειλύουσιν οἱ ἴων» τίω εἰ δύφϑοιζον; τίω οὖσοιν ἐν τῷ ὑστο 

σεῦ τελίκῳ εἰς τεξ. εἶον ἐτετύφν τετύφεα. ἐπεποιήκῳν, ἐ 
“ποΊρίἠιιθς. ΤΩ μ εἐτρρληθέμνε ἐπε: δὰ ηὃ ἃ ἐἐπορλωχρκόν 22 

"γχῶ ῥ οἷον ξῳξίω. ξέρξεα (ὦ τω. νὸ δὲ μιέσοιν ἔσυναν εἰτὸ κλί- 

σεωσ ἔχσσὺ τὸν “δι Ξῶ ποϑοσ' ὦ ὥστε ταύτοε. 

Διατί οἱ ἴων ὑπ τολπρωγου προσώπου, τίῳ εἰ Ἰδεφϑύγγον, εἰσ' 

ξ μοῦ ἃ δια λύουσίν ,ἐ-πὴ δὲ “Τοῦ τ΄ εἰς δύο τς. ἐπειδᾷ ηὐ ες χα ρα 

ΤΉ ΞΖ κὸν βεπρώυ προσώτου, οὐμιύω ηὐὁ ζοιον ἔγρα ψα. ὁ 4 

τυ δι δυο γου}ηο ἐπσὶ »ὐ πρώμυ, προσώτου εἰς τ διοῖ δυωλύ 

ουσί.ηὸ δὲ τ Ῥίν προσῶτον ὕξμ. οὐον ἐπυάΐς ἔλεῇ : ω ̓ ἰβοᾷ. 

ἀτὸηοῦ ὕ ἐβόρτε γέγονε μύυ χείρ ἐ ς"χ2 ἡ τί προσῶ πὶ τίω εἰ Ἱ δῇ 

Φϑηγν εἰς διύο τε δαλύουσι: ἐν σευ οἱ ρΥσινι οὐ οαἰθῃ 

γαθοι ηὁ δγοολυϑὲν τ " τ φϑόζου. παρὰτ' Ἰωσίν: εἰς ἢ: δέον ἐπί 

γριηῖζει, ὑπέτριήκαν: ὅθεν ηὗ ἐπκεχήνην ἐξ (δγοὶ “τοῦ ἢ, πορὰ ΑοΣ 

εοφάνᾳ, ̓οἦον ὅγε σὸς κε χόνίων προφδοκῶν ηὃν αὐηῷ Ἅο(δ: 

Διουτὴ ὧδ τῇ περιασω μϑιῥ ων, δὶ γρ[ουσιν ἐμὴ “το νὰ γὸ τ πρὸ 
σῷ ΠΑ: πλὲδ «εἰς ὃν" οἷον ἐγρίον; ἐπεφδᾷ οὐκ ξεν καὶ ὃν οὐπῷμα 

κριοὶ 1ν πρώρυ προσώτρυ ἥν ἐν ἐξ φύσε!: ̓αἰγῷκσεω σι ρίσξι, αἰ τὼ 

» “77.5) ὑποίτον τέγονε ω ἐγ σν. ΑᾺ οὐ πὸ ηου ἐδδαον ἐβόων. ὡ 

οιτὸ τοῦ ἐ ἐχούσοον, ηὸ ἐχύ σοιω. (ὡ δα ἘΠῪ ΖΦ [2 σὲ, ηὐ Ῥίτοις 

ΡΝ πληθυνγένϑίυ εἰς ὃν: 

Πόϑων ὸ ὀγμμμα; οἱ πὸ ὅ ὅ γμιμῳ "λιμησῶ ἐπε μησρινεν ΧΙ οἰτρθολὴν 
΄τὸόῤ " σ΄ ἐτθέμυθ "μρὼ Ῥοπῇ ἔνι κῷ 7 ἃ, εἰσ ἢ, γένετο ἔγη τ' 

ἐλοῖ" ἷὦὁ ἐκεέθεν μυτοχὸ, ᾿ γϑμῶν: 

Πότερ ο ὁ ὁ Ὁ φύσει ἠρ γούα ζῥο ἱ παραλη πῆ" " θέσε!; ἰσέον ὅτι ὁηρὼ 

ἊΣ δοηοὶ μϑρφύ σεν ἀὐκιορᾷ ἢ πα ρα λίγιϊ ὦ ως ἐπὶ Ζ ἰηίνσαι: 

ἐνόησοι"ἐ Ξεφοίνορσοι"1ρ τὰ δθισέρως ὧ ἐὴ ΤῈ ἐχραα ἔνυξανοῖς 

ΒΜβΒιαπκ 



᾿δέφυύ σελ (ΔΑ ϑέσεμως ἐπ 70 ἰλῴψα: τοὺ τοῦ » Ὕ Φύσει μακρᾷ 

ποι ραλή οὐ ὐκαϑότι τὴ Θ δεφϑέϊῳ πὖϑ ἀλίνί.. ϑέσει,καϑὸ 

ἐχισ ἐπηφοὸ μὴ , “ναλοιωσύμφων “ρχὲ )βραιλέια ὥφαλη 

γόν ὦ ὡς ἐπ) 75 ἐτέλεσοι ἐσύθά σοι ἰγέλασοι ὅθεν κρὰ ἀμαλογώτος 
ροί εἰ στ οἱ |[πτοῦς, δυσλοισίάφοντ' Ωὃ σ᾽. νοὶ μακρᾷ τόν λέ, 

τοῦ " ἀἸξλέοσο νΣ Θι ἐσϑριοσοι μοῦ ἐγίλασα Λὐγουσι ̓ 
Διο Σ σεση μείω). 0 Ἐξ τοι 8.0 Σ ἡνεῇιο ἿΝ ἔδωκας ἔθηκα ἕώ εἴζο, 

φ,." ἐπειδὰν ὄκ ἰφύλαξαν7 μέλλοντ' τὰ σύμφωνν Δό δοιὰ 

φωννίντων ὀβηγέχθησαιν. ἀδῴηρτεδὸ πρῶτ 99," "δ φωνήενηον 

ἰκφῳί,. αὐγαὶ δεένος 59 ἐ πιο ἡμιφώνων ξ" Ψ' Ν μ' "ὦ 6 δὲ ες 

Διατὶ πέντε ὄντ Πισυσὰ μάω μϑῴων ζφ, λέγω δ Τοῦ ἕἰπτοι ἦνε τ΄ 

πιο ϑηκοα ζοδο κα κοι ἰμϑρὶ ἄποκ (Δὸ ἤνέγκα κλίνο γέ; ταὶ Τοὺς 

με χασ', Δ χοῦσ' λοι "ποῖσ' ἐγκλί ̓ὐ κυνί δὲ ἰθηκασδοκα. οὗ ἧκα 

δκλίνον ἐπεδὰ ὁ εἰπῶ Δ ἀμ ν Τὴν ὑπ ἐλουσί μέλλον ἐν χι 

σελ: γος ὀφήλοντοὺς ἐλέγϑ αὐ Χίῳ “πο ροιλοίέαν οὐ ΑΝ οἱ καὶ ἔξω 

"ὴ ἐνζ γξω μέλλοντες, κε σὴν ἐνχρίισες τού χίοιν ἘΝ 

Τοῦ κλίνοα Δὲ ὭΣ χοὸς μια χάτοθν εἰς τες λοι τοὺ σ' ἰγκλισειρδδὲ 

ἐοῖο κα έϑηκαιι ἠκοιἐπειδὸὶ ὁ ὀλουσι μέλλοντρις «ὐχεήσει το 

φέΐλον ( “ ἔλεξαν τίω ὥνειλο αν οὐυ ἼΡιγὸ δώσω θήσω" Ἶσω Ἴ: 

Ω χάριν κωλυοίῇ κλίνε ϑβ"εἰρτϑ με γος, ΘᾺ τοῖς λοι πρὸς ἐγκλίοι . 

Ποϑεν ηὸ δό σοιν οἷον σέ σοιν δέμοι ἡ ἀ χριῶν; “σροὶ ηὉ σρεθα: 

οἴ σω ὃ ὁ δαύτερθθ’ ζ " {δωννηὺ πρῶγον ἴχὴ πλξ' εἴσμδρἐδο 
το δοσογιοι ἣν “ΠΌΙ ΗΕ τοῖΣ σευραυολομϑρους “ποιουσί ηουσ' ὥϑῳ 

λλμϑῴουν “οι σ' ἰδέοι σ ἰνεσῶσίν. “Οοἷοῦ ἐσυήγευτύάίε: 

Διά οι ̓ ξξμονοι χοότοι ἐφ, ὅν οἷον ἐνεσώσ'- "1- ΧΗ 

μα ὑόψμρερο ὅπῶν ὩΣΝ ζῶ," δ ΕΓ Ὁ ὁ δι τερ᾽ ("καὶ 
0 ̓ δύτερθ’ ἄξξ' οὐ κα αθιθιμᾶν τοι; δὲ ἢ ηὐ Ὃν πρῶτον δι δύ τί 

βον Θ,." ὑπβιναχρόνον ὁ ἄγε ϑοφοριδυὰ ηδ ηὸν πρῶ τν αδούτερον 

μάλλον χοῦ ὁ μιοΐ ωῇ ἐτὸτρα χρόνον ἀγέαϑο' δυο Υ̓Ρ σϑμμονό-- 

ἐϑρὰ πτοῖσ τίοσι ρσί» 
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᾿ΔιαῚΣ ἀπὸ μϑὲ βϑυγονων ἰσοσυλλωρβέ ὁ ̓ Δύπερθ᾽ δ, σῷ πρω 

σῷ τὸ ὁ δὲ πῥι ασω μϑῴων μιᾷ ἐνδεῖ Τὸ προγν; ἐπειδᾷ ἡνί κοι 

βῥωζ ὴδ ϑέμια, (Δο πρῶτος Αξ Δὸ δτερ θ᾽ ἐποσυλλαβῦ 4 

σιν" ἐμὴν (πτω, τύ.1ω-τυπῷώ γράφω. γράψω, χρα φῷ Ἰ{]εχάθιν 

ηὁ τῇ δὰ δ πρώτος. Θ,," μ᾽ δ δτερθ᾽ ἰσοσυλλειβὅσιν. ἡνίκα, 

σὲ πατρί ασοί τοῦ η γέμα ἐρδιᾷ μέᾷ συλλαβι δ ὑ δαύτερθ᾽ ὅξξ 7: 

πρώτου ὑμέλλονσῦσ . οἷον κτυπῶ καυπήσω. εἸτυσχῶσν “- 

πῶ δυπτῆσω δου πώ. τούρυ χάριν τότε δ διύτερος δ 
ἔνδώ “Τῦ πρώρυ ̓ συλλαβμ: οἷον κ-τυ-πῷ κτυ“σησῶ:" ἐν τύσαση- 

σοι͵ ἔκτυσπον ἐ δούσσησοι, ἐσδου τὺ 

Πῦϑεν ν δεαικ ρίνον τοι οι ; δυύστερο μέλλοντι ΟὟ πίοι ασωμϑΐων 

ἐκ ἰδύᾳον ἐνεσώτων; ἐκ ς ἐντέλείασ» "σὴν δαύτερο! μέ ἌΡ 

χες οὐκ λρυσίν νσελφανοἱ ον κυ τῷ σον “τῶ-οἱ δὲ Ψερώτεν Ἵ 

λουσίν'θιον καυσέω,κτυ σώ. δου “πίω, δου σῷ .0] (ω,70] ω ΘᾺ ἐκ 

Ἴξρυ δεοικοένοντς. 

Πόϑεν δγακράνον!οἱ δώτεροι ἀοθεφοὶ ἐκ τῶν ““- Ἐν, στε μ"π -- Ὃ 

Ἴοντες οὐὐηοῖς, εἷς ἐπε “Τῷ ἔγραφον ἔλεγον; ἐκ ΑαΡ ῶν. οἱ 

ὴ με χαὲ “75) ἘΠῚ ὀαρυνομῆ . δέον ὑπυήον-τὐ ων κο- 

“πρὸν 'κοήζων. ἐρα άζον, ξο(ἄξοον. οἱδὲ Ἢ διαυτίρων αορί ςὼν 9-" 

ξιωονἶ οἱ οὐἱοῦ τυ-σῶν. "λαβών: “φαρών: πιὼν" οα μών. χωρλε 7: “πὶ - 

φν τέμνων “κοί μὲ «λέγων. κα φ “ταὐτο ὶ ὴ μ᾽ ̓ζζ ὄντα ρῬιώον). 

Πύτι συσέλλί) ἡ ῃ πῦρ εὐλήγου σατο διυτέρσ ζω" 2 Ὁ Α χι 

ασὼ μ΄ (Διότι φνλαπῶ μακροὶ ὡς φησὶ Φιλόπον Θ᾽ 011 τοῦς 

ἔχοντα διῴο σύμφωμα, Φυλοίτϊσσι μακραὶ πίω πἰναλέγου β 

σον το διύτορῦ ζ᾽ «δὶ Ἢ περίασω μῇ' . δίον χηημῶ, ἔχσ 

Δμον: ὀλιϑώ. ὀλέσθον: βλαςώ, ἰβλαάρον αλοαιλκώ, λα λον. οἵ“ .- 

μουρτῶ ἡμουρ τον" “τοῦ δὲ μὴ ν ἔλον το διύο σύμφωνα συςέλλου 

οἱ τίω ὥναλήχουσοιν 72 δϑαυτέρου οἰοράςονοίον ληκώ, ἐλαὼ- 

χοθ!σ' τῷ δὲν πτῷ ἔδουσυν-τριὦ, “πο]ον. "κδὰ δὐ ρώ, Μ᾽ ΡΟΝ: 

Διᾳ Τὶ ηὐ εἰπὸν δι ἤλϑον οὐ τὼ βωρυγνου ὄντρῦ ϑέμικιηος, Φύσει 

δ Βα ΗΣ 



Μακρος πὰ ῥαλήφετοοι; ἀπε) δὰ τοῦ το λογῷ ἐρλουσισ ἰφύλα: 

ξαν τίω μακράμ: "ὴ ΥΡ φεσύλλαβα ὄντος τίρ αὐ τίμὴ ἔλουσιν 
αὐ χουσοιν τοὺ πσαραι Λήγουσας. 

Καὶ σγα τε γὸ εἰπὸν ϑλο ῳ ἀρ Αδυσθᾷ προσελαβέ δῖ »ὐκοὺ τ ' 

βαλλ αὐτὸ τούς ΜΩΡ λρά σ᾽ σὰ ἐν τοῖς λοι ποῦς ἐγκλί σεσί: 

“τοὶ Ὁ λογῳεμρ χούσης αὐξανό μϑμα, ἀποβοίλλορμτοοι τ τοί 

λοιποί σ΄ ἐγκλισεσί' δος ῬΎΟο ὁ εἀἰππσῶν μεηοχβ οὐκ οπποβάλλά , 

ηδ ̓  καὸ γένετονι ἐπῶν, ἵνα μἷς σευυεμηπέσῃ τῷ ἐπῶν μασ χῇ 

ἼΗ σή μυοιενοὐσῇ ν ὑπανέρ χων. ἤπ)ώ ὠν8ὶ ἐπενϑέσει εήνετοοι ε-- 

“πῶν" ὡς περ κρὺ σιῶν κρὰ ππορών. Υ οἱ Κχωσ’, ἐπε, δὰ καινῶν 

ὄξηνο ο Λέπων: ὃ Τὸ “ποὺς δαύτερν ρἐδρῃςτσ' σίρε ρχόμδρ Θ᾽ τῷ ἱ 

πρώτῳ εἰορίσῳ ἔν’ τῇ ὁρισγκι ἐβελίσει σευ οἵ ὀχετοῦ οὐὐΤῷ (ΘΔ 
ὄνον μη ρώφ, "οὰ ὧν τοίες οι πρῖισ' ἐγάλίσεσίν οἷον ἰτυήα 

ἔσπυ"πὸν. τύψωντυτοώ: τύνομ - τύπε: σύψοι͵ μι υτύ τοι μι: (ΟΝ 

τύψως ἐν τύπω: τύ ξοιςυτὸ τῶν, ὅ τως (Δ εἶππον εἰπτώμ - ΟΤὶ 
χουν χέριν, ὁ α“πὸν δατιρθ᾽ ἀὐριουά, οὐκὶ ὠτοβαγλφηὸ Τ ΠΕ 

“τῇ ὃν τοῦῖσ' μεττῦ λρῶν οὔτε ἐν τρίς λοι πατοῤσ' ἐγκλίσεσιν: οἷον ξ 

κερῶ ἐκάρα; κόραι κέραε: κα ρον κεέραεμι «ἐὰν κό ἴα; 
Τύτε δ σὸν δι πέρου οἰορέσου λράφετοοι δυοὶ “ΤΩ) Ἴ . δι ΤΡΤί δγ οἱ 

Φὰ δυφφϑύήῃ; λόγῳ μϑῳ ἀρλούσησ, δὲς ΦᾺ, Εἰ Ἱ δ φϑόγγον 

γράφεται. οἷον εἰσὸν ἀν σα ορ σΊΩΝ ἐς ποῦν τσῦο λύέοστι Ψ ἐλθών: 

λόγῳ δὲ ποι ροληγούσῃσ δυο “ΤΣ λραφέτα: ΝΣ ἐκ έδὺν οὐ 

ππιϑύ μείω. 

Πόϑεν ηὐ ἤμβροστον ὁ ἢ σα μιαόνᾳ οὸ ἥμορπον: οἰ Ἴὸ “τ οἱ μοὶ ῥτῶ 

μα ρτήσω. καὶ ὁ ̓ διύτερ θ᾽ « ἀύραςος ἥμαρτον “οὶ καθύ περ 

βιβααμὸν “2 β΄, Ἀσὶς προ τῇ “τῷ οἕ εἰς ὃ, Ἡρὼ πλεονκομῷ Ἵν 

Ρ, ἔμβρονν: 
Καὶ δϑο ὑπλεόνασε β΄. ἐπεηδὲὰ ὃὲ "ὃ μα πρὸ 7) ῥ᾽ ἔπι ἐνσυλ 

ληη}4 διυύουτοε εἰν οὐ, τε ἐν δοοι σούσε!» ἐν σύλλη ψά μϑ, ἐπεῖ- 

δὰ αἰετρβολον ἀμεταρύλου Προ ΜΕ Τρτά ῬῊ "Ὁ μ' ΠΡ 



ὅὴ9 

οἱ ον μνᾶ μνέα ἀμνδε ἐνδγαισοίσέ: ὃ κήδεα ἐν] "ὃ μὦ' πρὸ 

Ί: 9 ὐπεδῃ ιὸ ̓ ἀϑέλῴ ἐχψνὶ Πρ σύ μῷωνον πρὸ ἔουυ ηοῦ εἰ 

μὴ ηὸ διοῖον ρδιηον ὑπύῤξηνμαι εἶ ἴῥωςοσιθι δεοῖ Ὁ πλοῦ 
νασε ηὃ ̓ ». "ἡ ἐβύε ἐμβρορϑ.. 

Πότε διε λίγφν ἀλν2ϑνδν ῤ χε ἐπσλοι τον: εἶυϑιὺ σωμα τε κῶσ 

β, δῷ λέγ᾽ ἔπληγόν, δροὶ “ΤΩ γιοῦ, δι ηὸ ἐπλήγηνεθσὲ ψυχοζο 
μ, ἢ διᾷ; μεν: σλαν. ὀξὲ δα ηὃ ὑπλάγην" ΝᾺ δξειπαλγεν: (ῷ καε 

πλαγην' ὁδὲ τε υ τῆς, δὴ ψυχς Μιαϑέσεως, κα τυσλοίτον ἐπ 

“πε δυεὲ τίμ οἐναἰτικίω τῷ 5 μέν. νηὃ οὐ Ῥ ὃ διε σὴ τὸ γονῶ γονή σω (Δ 

γρνίσω διεῖ Ἀίγάν' ἐν χικὼ; υϑιρὸ δϑοὶ τὰ Τισω μεετικῶν ἡ δγὰ ὃ ξ' 

Γύϑεν ὑπεῷνον' πρόρα ηὁ φῶ ηὐ φωνϑύω ἠν( Φένω δυοα ΤΩ) τ. 
κιὸ ξ}" ζφενον. δ ὑπέφενομ. («τὶ συτγκοσατν ν ἀπεφνοίς: 

Πό δον ηὗ ἐαϑεηὸ ὌΡΟΝΝ ηὸ ἄρεσικε οἰ 70) ἠοἱδο ,7) σϑ μαῖνον 

Ὁ ηὸ ἀρίσκῳ͵ ΑΕ ἴσων ' δαύτιρ Θ᾽ γ΄. λύγῳ μδῳ τ τ νὴ 

ηγούσιεσ ἐἤν( ἀδονδβ τὸ δε ἔκησοι μυΐϑος ὠσσή μῶν ἡ- 

235) ἐρεσενἈύγῳ ὃ  εὐρ λούσης, γόνέζιοον. Ω κι Ῥίηον ἦδῳ. ΚΠ δὲ 

εὗλν σὲν ΤΩΝ εἰν τ δ] ὃς ἄνετον ζαδϑειὡς ηὃ ἐλω ἐάλω " 

Πι7ϑέν ηὐ τοτύκον»,Ὁ δε μαόνα, "ὁ πε η σις Δ᾽ασοινυρ τῷ τὺ τεύχι 

ηὸ κα τοοσικνεΐζω ὁ ὃ δυύτερ θ᾽ ὁ, ἀτυχονο δ τ λό μέω. "τὸ 
τ ον πλξι ὑπύ γον": μοῖρ χΡ δεπτλοισίοι σον “ΤΩ Τ᾽ διὸ 

“πῆ τῶ εἰσ Κα »τυτύκονηο οἷον τιτύκονηότι δέν τοῦ . 

πιὸξ συσέλλ() ἡ ἥ πουφοιλήλφυσοι ο διυτίρε εἰοράςου." Ξἕον 91: 

ύ ὁ δαύτερον οὐόρεςος δχρνῳ Ὡλῷ τὸς αλίγερλυσϑεν ἐ ἐπὶ οὐ 

γ9 ροτν: .ηὃ ῶ Εἰς ̓  ἐφώσαπ: ἃς ἐπ 772) λύβω, ἰλαρον,ὰ δ εἰς 

ἐξ δι τσὶ “τ μήϑω,ἱ μαϑονυκοὺ πρήϑω ἀπραϑὸν αἷσουύ τως. 

Υ δὺ ρεϑώσί δύο δήχονα ὄν ε ἐνεσώτορίον οὐπτοβά λλῸ ἐν 

τῷ 7 δευτέρῳ ἀοράςῳ,» διώτερον οὐτρβαίηεῖ, ἌΘν λά“Πε)ηὸ πρῶ 

᾿φρνιοτοὐ "κού ἴκαον ὀβοῦ κὰν ηὸ ἐκείίω. χορῶν ἐχερον: ΠΤ, "οἷς 

υδἐχώρίω "χάνω ἄχενον ὀθοὺ ὅν ηὸ ἐχάνίρυ. “προύω ἀπιον. ὅθου 

μοδγὺ ἐσάην' ν κρῖ ἀνετσίην: 

ΒΒ τ 



ἕντῇ σιιυνϑήᾳ οὐσν φἜλλετο καὶ εἰ 1 δή φ,ϑοίον ἐν τα! λουπέρῳ οὦ 

ορόσῳ,γ» ἢ οὐ“ποροζλλά, κοὐ φυλακῆς ηὁ Τ' δίον λέπσώ ἔλεήρν: 

πε2ϑω, ἐγ. ὅθ ηὸ ἀπσίρέμφαηον “θῶν «Λέβω, ἐλήρον: 

χυοίς ΤῊΝ “συλλάξων ἔἕδ ἐ συζυγίας. ἐπὶ κείνων ηδἾ αἱ 

βάλλετο, κοῦ ηρέ πεέτοοι ω ξ εἰσ ἃ κα΄ χοὺ ηὃν δαύτερον εἰ εἰό - 

Οὐ ςΌΝ ον κεί ρω: κέρώ' ἔκα ρον. ὅθου κσὸ οὐ ἐκεί ρίω. φϑέ - 

βῶν φϑιρώφϑαβν, ὁῤὺ Δ κὶ ἐφϑάρην. ἀσείρω' ασί ρῶ: ἰἴασεου δὰ" 
δ κ ω ἐασοΐ αὶ "κι τεΐνω" ατεν οἱ. ἐκτανΝ: ὀξδυ ηὃ ὠκπάψη 

Γ29εν ηὸ ἔπεσον: ες Φιεσὶ Η ρωδιανός ἀπὸ δι] πέσῶ στριάσω- 

μϑῴυ όνεται πεσήσω. ὁδᾷ Ά βημουτεκον ὄνομά. “πίση μι' κοὐιὸ 

δούτερον εἰόριους, ἐ-πέδομ. "ὥστε στὸ μ᾿ χραιημῶ κνὸ δοιϑώ, ξ 

χϑούσμιον. Ἡρὼ απὸ χσυτποῶ ἀτοτυ τον ποὺ δϑοκ Τὸ μιὰ οὐτὸ δου" τύ 

ἣν σῷ βουρνηόνου εἴλονε υὸ ὑπεέσον : ἐπεῖδο οὐδυῦ) οι τοῦ! ν ὧν σι-᾿ 

μοι, χα ρου ΘΑ ΣΩΚΟν εἰναι βαρυηόνου «ἡ ἐσώηορικ ΥΣ λίσυ 

ζυγία ῬἜ βαιρυηόνων δέος ηου 91 ἐν δύ α ἐκφέρετοι. . 

οὐμῆν δυένος σ΄ οἱοΥ φράζω.. ἐρύοτω. 

Διο. 72 οἱ ἐ ϑρζμωυκ θρέξω "ποὺ ἐἴθῳ μιῴλλον τάδ, οὐ σώνει χεν 

τού! ῬΊσ' ἰδύοισ' ἐνεσώσιν “0 ̓ μδὲῳ τύϊω μοῦ λέξω ᾿σφυουῷ τ 

5» 2όντρι: ὑπειδὰ κανών δὲν ὃ Αίγων ὅτι ηὐ βαὶ μετὸὼ σα τ 

σίων, σα σύ ὅδε κρὸ με τοῦ Μιλών, ψιλόν. "ὦ εἰ ἐγόνε -- 
το θρίφω, θρίχο. ὠφάλεν ἐν δο στρ εις γὰ δ΄. πρὸ {πειδὰ 

2) ἐσέρος κανών δὲν ὁ ὃ λί)ων 7: οὐδέ"πῦ]ε δισύλλευβοσ λί- 

διφ ϑύλά εἰ ὄνοι -" ᾿ χρήσει «ἕὰ ἡροέρας συϑλαβης αφχουδῥης 

οὐτὸ δουσζοσ', ποὺ "τῆς. διωτέρας, οὐππτὸ δοισ(οσ. δερὶ ὌΡΡ ἐχροῦ 
σσιν ηὁ δασὺ εἰς Μελον: "οὗ ἐγἐ πρεφω "καὶ χρέχυ . ὁδὲ 

ἔξω, σιυευρ;χ9ἐπενδὰ δωσυώε3,γοὐένεσώηος ψιλχρϑώτ- 

»» Ποϊαὀμιματο ΘΟ Ῥύηονοον το πριὅ σίν ἀπὸ πσεθίασὼ μὴ. μέλλον τ΄, 

ποὸ ἔχον τοῦ ἕν Χ ἐσσὶ κύττα νᾷσυλλαβὲ στο ῆφ ὁ ΞΕΊΣ ἐνε 

ςὥ γεοοἱ ον, ϑέλω,ϑελήσω:ρὅ λω,Ρ λήσω,μελω, μελέσω' οἱ μελή 

συισί δῴμιοι ἐπσσο ηὺ ὀφείλω ὀφφλέσῳ νὴ τῷ ὁ Μι ΓΑΥ 
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Διευτὸ ἐνίκα ὃ ἐνεςῶὼν δγα ὅ δὲ» Φ᾽ καὶ τ αὶ πὶ ἐγ: τξ. ἐκφῴ δὲ ὗ ΩΝ 
{: εἰπε δὰ αϑουλοτέϊ ὁ ΑΕ τῇ θέᾳ ὁδὲ ἐμεσὼσ τῇ κέν}: οὐδ ς 
νίκα Τύθέιοι δγοα ΤῸ «ὦ ἰκφίρί), Ἢ ἡ ἡ γδοικν δ} ΕΣ ̓  Φ.- 

ἢ τῷ ἢ πη "ἐκφέ (7 οἱ οὗον ἀφαν: ἐἐραμεοσ: κύκλων, κύκλω - 

ποσικίμυ κίνυφοτ" πούνγχου χάρινιόταιν ὃ ἔψεςωσ δύοΣ Ἴοὐ 

ἫΝ ἡφΦ᾽ ἢ τ τ. τότε ὁ ΑΞ, δος Τῶν ἐκφέρεταε" 

Γότει ἕξ Φὶ Ἰεπώρτης συζυγόας. δεοὶ “τοῦ ξ΄ ἐκφερῶ. “Δ ΓΝ π- 

δΥ ἃ "τῶ δ᾽ μδνήίκα μὸρ ὁ 0 «ψέσως, δγοὶ δίν δα ἰκφέρζ). 'τότι ὁ βξζ 

δα Τὸ ξ ἐκφίρεταν, ΘΟ ΊΣ ἱμιοζοτυ, ἱμάσω ἱναοτω ἰνώσω 
πίοσυ, σπάσω, λοίοτω λέσορμοὼ ἐρέοσω" ἐρίσω νίκα δὲ δα: 

πτῦφι ὃ ψεσῶσ εἰ πὲρ διῴο συλλαβεὶσ ὑπῆτ χων »τθλεὸ γος δος 

2}. σ᾿ ἐκφέερί) “χυρὶσ' “722 οἰμώζω, 0έ ἰμώξω, αὐάζω, αὐεέξω,, 

. ὀλολύζω ὀλολύξω' σενέζω, φενά ξω' ἀλουπα ἔζω, κἐ λάπηοι 3ω: 

γοὶ δὲ συοὴ τ ζς ἐκφερύμδμα, φισύγχαβαόντε, δῷο ράται, μοὶ 

"πο7ὲ μϑι δῦ ΤΩ ξ΄ ἐκφίρονἢ ΚΙ ηὸν μέλλοντα δον κράζω, 

κρά ξω. “ήζω, οόβω ποάζω. ται ξω. “ποτὲ σὲ δγὰ “τ σ΄, οἱ 
ον Φράζω φεοάσωβύφω"πρυσω ««τίφων ἴσων ὦ 
Διο Τὸ “περι ασώ σὴν οἱ αἰθηνοοῖοι ηὸν μέλον τῷ ἐπὶ “ΝῊ διοὶ σῷ τ ζῶ 

ῥημιοί τῶν ὑσερ δίψοσυ λλαυιοὺσ', ὑπευδι κανωῶν ἤξὴν ἢ λέω: 
57) ἡ πο ρα Ἀήγουσοι “ποικαρυπον μάλλοντον ἡ Τσή ϑέλά εἶπ 

ὃ οΆ πρὸς τω ὥρα λήγσσοιμ. σῷ βαρυγμου ψεφώγοσ, ἐμόζων: 

οὐδ᾽ ποτεδὲ ὑλόώ ων χωρὶς 7) “υϊγωνπνίξω, ἐρύκω, ἐρύ τ 
ξω. κοὐ ψύχώ: γνέω: ἐπεὶ οὖν ἐπὶ ΤῊΝ δυο “ΤΩ ἡ ῳ Ῥ ματω 5 

ὑπὲρ δώοσυλλκιιας, ἐλάῆων οὐ ρί σῆς τοῦρ ̓ πῶ ρα Ἀβγουσοι 
τὸ μἰλλονγοῦ τῶ ἰδόου ἐνερώποφυρύτον χάριν πσεριασώσιι οὐῦ 

τίω καμὼν φύειν ὁ ὁ λέγων ἡνίκα ὁ βξ ἰλίβονα χε τίω ἐς 

δῦ γ᾽ ὥφλήγῦ σον πὩν τὐφαληγούσης βαρυντῦνου νέςωσος, 

περίασει ΤΟΙ: κείρορικερῶ; ᾧϑέιρω, Κῥ9ε ρώ μαίνω,μιαινώ. 

Πύτο μέλλων τῆς πρώτησ συζυτήαν τ περιασὼ μδων. αν καὶ 
θὲ ὃ «δή γέτοα μὰ πότε τῷ. ς, ἡνίκα, ὁ ἐγεσωσ μεωκρᾷ “Πού βοὺ 



βγέτον: "τότε ὃ μέλλων δὺ οἱ “Τῦ ᾿ 1 ἐκφέρεται δον σοι 

"ριΜστονώϑοῦ, ὠθάσω" ὕρω, Δ᾽ ρήσω 'λώρὶσ το ἐρχώ, νην υ 

λφκώ, λφίεἐσω εἰ δὲρ ραλέία, πῆρ α λήγεταενηὅ «0 Τῇ ὃ ΑΞ “σή μὰῳ 

στ τστὲ ρας Λἡ ετούη,οἷον νουδιγοήσω. Φ:λώ, Φιλήσω. “σίτῳ, 

“ποι τήσω' σι ὃ σῷ τιοῖον ὁλῷ ὀλίσωντελώ τυλέσω: ́ῃ 1 ἡ, δγοο 

ρϑτοιροἷον Φορο,φορβσοο,ὴ Φορίσω-“πορώ “πον στ "μοὺ ππονΐ 

σω"ἡὃ “πὸ τὸ δῷ λέγᾳντρνήστο,θι ηόγε “πονισω. ἡνίκα, υϑρ ψυ- 

χικῶσ' πσονήστο δι λέγάν δϑ οὶ, "722 π ἐνέκοι δὲ σοο μα κως,’ 

νίστω, δ) οἱ “Τῷ τι σεδῇ μιέξω τοῖν πὸ ἀρισοφοίν4 »δκλφγέρι “ἰ" 

σασύνκα κομι δό ηχ' σζε(λευδοα ηὃ “ον. β 

Γότι τὐϑαλε ί) ο Ὑπὸ Φὶ δουπίρες συζυγίας ΤᾺ σπίιασω μίψ' 

ΩΝ "ἃ πότι τῶ ἃ «ἁνίκα μδῳ ὁ δ ἡρῥν ἂν "Τὴ Ϊ ὐξαλιγύσμηὺ τὶ τῇ 

"1 : Μόνον ἐῳ δφθύγγῳ' πότιο [ἢ ὦ ἀτόϑα λήγ. οοἱον ἐῷ 

ἰασο  οἰνι οὖ ἐἐνιἄσω" "κουσθοῦ κοσχιάστου. ῳ Σ δὲ τ ἈΈΡΙ ηὐ ὃν τῇ 

ὥλαλιύσῃῦ ψερώτγοσ, τέοσο ρεξείσενο. τοῦ μδρ δώοντῷ ὑιῶφαι Ἧ 

λήκετοῦι ΔΑΝ ἅν μιά λλοντοῦ,οἱ ον ικοῶ, βοήστοο. ὦ ε2ϑύσορ τα δὲ 

δύο τῷ ἀ χη ὋΥ ἀκ ροῶ: ἀκρούι σώ": μιρικοῶ, ιάκοα σω: πὸ δὲ ἰ-- 

Χοντα "ὁ 6, "ὁ Χῖν σὲρ μι ὧν συλλαβήν προῦπποκάμθῴνσυμι 

φώννυ, ζο ἃ ς σοαλήκ κῶ ηὃ : (κέ λλον Τοῦ: οἱ ον σερὼ, περεέσω. 

Φυγρῶ, φυράσω: γελῶ, πλάσω. “χελώ,χιλάσω: τοὶ δὲ ἔχοντα 

πρὸ 72) ς, ἘΣ Χ σύμφωνον ὑπὶ ρμί Οἵ συϑλαξεν, τῷ ἢ "αν ἀλή 

γέτα᾽οἱ ον "αυδὰ ρηφ' ποδοργήσω"ὁ μοχ Λώ: ὁ μὸ κλήσω. ΧΟλ 

λὼ κογλήσω: πὲ ἔλοντοῦπρϑ 1:5 5.5 112 Χ σύμφων" μομοσύλλει 

βα ὄντα: εἰ μϑρ γριῦ σέ πο ρα γὴν εἶσ μὲ τῷ ἢ ἡ τῆς ἀλήετοι ̓ 

χυὶ ἣν μέλλον τοῦ οἱ ονγρώ, Χήσωνκίχψι με: τλώ,τλήσω. τλυμι" 

εἰ ὃ μὲ πτοιζσί τύφου ορ γε εἰσ μι, πίε “ἰδαι λήγοντι "οἱ ὍΙΟΥ 

θλῶώ. ὑλάσωλῷ, ὰμ ̓ 

 Πότι πατέρα Αὐτοῦ ὃ ΓῸΣ τῆς ἕἥ συζυγίας  περίασω μέ 
νων τῷ ο εὐ ποτε τῷ «υπούντος τοὶ "τῆς πρί“την συζυγίας “δῆ 
“σεριασωμδῳ ων ὁ ὁ μοι τοῦ, τῷ ω ἜΣ λή γε κτ] ηὸμ μάλλομτου χυ 

οἱς 1: ἀμφ, ὁ μόφῳνὀνῳ! ὀνόσω οὐ ρῳ ἀρόσω νβοω. "Ῥβουσωδθγ ὦ βύτ.. 
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ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ- 
Πώς σύρυ οα βει το, ̓ πρῶτα “οὖ διευγέρα, μοὶ τίτα συζυγία 

πιριασωμδμὼν ἐ"72 “Τοῦ ττεϑηι ταί οὐ ἐνεσώγϑσ, ἡ ῃ μ᾿ πρώ τῆ συ 

ζυγία ὟΝ περίασ μϑῳ ὡν ηδξ δ, εἰς τίω οὔ αὐ φθογγεν σύζϑοατ" 

φθοὶ ον “πιο μι “ποιοῦ μου ; δὲ δευτέρα ηὐ αὖ εἰς ὦ, οἱ οί: 

βοζομαι "βοώμαρη δὲ [ἢ ὝΗ, τοῦ δου δ0 εἰς τίρ)᾽ οὗ σέ φϑοίον «Οἱ οὐ 

χυσῦο μαι λυσοῦ μιοῦ!» 

τίν’ παρα Λγουσοιν ϑέλφε ἔχειν ὁ ἐνέςξως ποϑὴ Τίκοσ, καϑό -- 

διουο ἐνέςως πο θη, Τίκθσ τίω ἡ τῶν αλί γουσοω 96λ4 ἔχειν; 75 "σλὴη 

θυντικοῦ ἐνορ γῇ τεκοῦ ἐνεςώτ' νϑρον αὐτὸ μϑν «τύ “7 ΑΕ! Ψο οὐμδῳ 

μΜὸ οὐ ἅ'-βοω δ (Θοώ ἅί χχυ σοῦ μϑρ χνσοὺ ΔΙ. τιϑέμθιυ, τέϑεμου. ες 

ἀσος κδ Ἴρο δῖ. δύ δὸ κϑν »δΥ δομαι: ζύγνυρϑῳ, ζάύτνυμιο: 

Γόϑον δῖ Ἡ μι σοῦ σή μοιήνᾷ Ὥ καθε οπαὺ το ἕω. "ἡ περιασωμένω: 

"ἑώ. ἐπ ἡ ὄϑατως ἐ ἐμ μι": Ὕ ηὁ “απέϑιτεκον δε άν ΚΡ σίραλοι φὴν 

Ω δυο ἐτηἥμώ (Δ Με τοῦ ῥ Φὶ ΚἹ προϑέσφωσ, κοίθη μαι 

Τόθεν ηὃ κθί μοῦ, πορα ὲ χῷ! χέων τιριασωμϑιμωδ, χεώ: «Κοὶρ Ἴχθὸ 

ραίτω ηϑΨ, κέψμυκαὺ ηὃ παϑετκομ, κεέμα. ἃ κοκτρά σύ αλοι 

φὲν Ἰ διώο «ἃ κάμουν. 

Προ, ἐνίμαυτος γοέὅσί" τοὶ δι Ἴδα πρόσω παν “πὸ ΘΉ ΤΙ κὸ ἐνέςξωτος 

δὺο ὅὲ (Δ ρῖα. ὁ τοι ὅσ: τοῦ απὸ Ἧ εἰς ὦ βδυ γόνων, οι τοὶ οὐ πὸ βὶ 

πρῶ τς συζυπίας Ὗ ἝΝ πῇ ριασουϑῴων᾽ τοῦ ὁ διύτε ρα εἰρὶ ἢ Ἰοιτοῦ 

λήγοντοῦρ μμιαετοὶ “71 τ τοὶ δὲ απὸτ ̓δυτίξ μὴ περ, συζυγί Ἧ Ζτρί 

ασὼ μάν " γένονϊ τὰ Ῥίτα πρόσω πο Ψ ἐνερ) τη κὼν δόπερα 
“πο 9 τρϑθριοῖον βοὼ βυάσ᾽, μού .. βοώμιον, κοί, χχυσώ, λέυ- 

σοίσ', χευσοί, χευσοὺ μοι. χυσοι" φάει “πτληροισ', λρο, 

"σληρουμο, “πληροι . 

Πῶς πρὶ " ' πρωΊσυ ζυ γέαῇ “περίασὼω μέ κοι ' διουέρα.ν ") ἡ ; Ῥι 

ἼΝ ἢ ̓  ̓πρόσωτν ὅ ποθι ΤῈ “ἘΤὶῦ ἐδ ρϑρ πρώ τῆ συζυγιαἷβ 

“περιασωϑῴ ων “πέρι ασοὶ, ηὸ διύτερ πρόσωτΝ {2 ποϑη κοῦ 

ΠΠ ἄγ)οὶ ῸΣ] [ δεφθόή τ ἀνόρμϑρον δ᾽ ον εἰνοξιιηοις ὦ λω-᾿ 



τίρα ὃ μοι ωδ' περιασᾷ ἐχουσοι τω τολθυτοῦῖαιν εἰς οὖ Κατα -- 

Λήγουσοιμ' οἷον ἐφοώ. Ἐελῶν δ ΤΡΙ ΤῊ ὅμιοὶ ως “σέριασοίι Κῶ 

τελόυτιχήοιν εἰς ὅ λή [τσ ὑλύσοι. δέον ἐλευσδ' ἑσληρδ᾽ἐξεφανᾶ: 
Διατὶ ἐσοσυλλοιξ ε ὁ πκϑητηκος πὴ τῷ ἐνερ τεκῷ, καϑὸ“- 
λέ" “σᾶν “παι θη Το καὶ μέτον ἔχον ηὐ μα κλι κὸν περιἥοσυλ 

λεεβ' ὅς (κε: ἰδύν «βγη τὶ κῦ, ἐπε2δι τοὶ ἔλοντου οὸ αἱ κλισμο 

Ὗ Ὁεο Ποσυλλαβεντι { ἐνῥγητίκῦ ἐχυσίνὴ πἰςαλέευ οἷο τοῦ 
σλξ' Γ᾿ ἐνῥτατικῦ διφὶ κμεκ. ᾿Φλένῥαντεκ μα ο χα οἷον, τύ “πτὸ 

μϑυ τύσπτοντ' τύσππο ΑἹ ἐπτυσππομϑι“τυσπτοντὶ ἀτυσπτό (μην: ἐσύ α. 

μδρ-τύψαντ' ἐὑπυν μὴν ἐπτύσππτο μ' «τύ εν τ ἀτυῆί ὄμυνοτύψο 

μϑν τύνμοντ' τύ το τυτοῦ μϑῳ «τυτοῖντρ' συπὸ [ὁ ὃ “ποι θη 1) 

ἜΝ Ν ὶ δυμοίμϑῳ φυλαὶ ἑα πίω τὸς αλήϊοσοιν' τὴ πὰ θη τικ 

ἔνε ργητικῦ ἢ πὲ "Ὁ τ πνεκ' τ' ΜΕΡᾺΧ τοῦ τυτυφόπ' ἐένεοσυΓ 

ΚΟΊΓΙ: "οὐξ ὀνάῃ( ἐσυσυλλαβέι ὁπσριθητρς Πτὸς ᾧῳῥινπικῷ: 

Δικ Τὸ ηὸ Ῥίον πρόσωπον εν. 72 ρθη τικῦ ἐκ 7}: τύπυμ 

κα οἰλλὰ τύτυ ἥϊαω, ἐπειδὺ ηὐ μα πρὸ 70) Του ἡ δεύγοὶ τορεξένου!, 

ὅ τι ἐν συλλή 4 »οὐτιῖν δ᾽ ασάσεν(Δ δεεὶ »ῦ» μετα βαλετ 
τρίς ἐν τῷ ῦ ὅρακάμδμῳ εἰ εἰς γδδυ τύ σοι ΤῸ δαισίον συν ὡς 

Ἰυτέςτις φ᾽ ἀχειὴ δ δύ τύφοι χὶ τὸ Φ ηὑ τὸ ὐλέραμβι. μοὰ τοὶ ̓  

ἀκοι εῷ ὑπέδι δ ἐ χυσὰν ἡνγήσοι χο ἐν τῷ ἐψεν γι τηκῷ ἜΝ σοῦ 

ον χοίφιν ποὺ μ τῷ δευτέρῳ, πρὸ Τίτῳ προσώπῳ ἀνοιδῳ χα 
ἡδὺ ἢ γήόνετο, ἐραυνσοι' μοὼ ἔρον Τοῦή» 

Διατὶ ἡ πρίν Ωβ ἐγι ΟΩΤΣ “πουθηχέκου ἜΣΣΩ οὐ προσλαιμβάνᾳ, 

πρὸ ΤΩ 1 οὐ ν᾽ κοὺ ποι εἰ ει γὸ πρέπον Τῇ ρηθννχρθρ, ἐπειδυὴ 

πάσοι συλλαβὴ ἀρ μϑμη απὸ τριῶν συμφώνων. 1) δ μδρ 

δούτερον οἰ φωνον ἔχεν Ῥ δὲ πρίπορ, ἀμετάιοολομ- εοον σζιἢ 

ἌΓ ρον ἰανόσοοὺ δυοἱ “τοῦ στο ηὸ τετυσπτοῦ, οὐ διων οι τοί Εν "1 “α 

δόξαν ηὸ ναὶ “γε, μὰ γέν ἡ) χὰ μϑρ δυύτερον νοἐμιέτοῦ βολον. .ηὃ ὃ  Ῥί 

γγον κἐφωνον. Ὕ Ῥύο δια μέγ χησ' ἜΧΩΝ 

Πύϑεν κα καϑήςο οὐ πὸ 12 ζω. ἰσῶ: σαϑη τέκος ἢ ἡ ῥίρ. 0 ; ἀσύ 
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ὑαμαν ἦσο ἦφο: κρὸ καϑήςυ' 
Ποθεν ηὃ δὴρίθην; οὐ“ σὺ οὐ δρὼ Μφῖσω, ρηκα νὴ συςολιμ 70) κα 

εἰσ' ηὸ τ Α ρέθ᾽ ὅθεν ηὐ ἑη ματι κὶ ὑνο μαὺ δὴ ρετὴν ἰφευρετησ 

Ποία ἐπ ματοδύρίσις οἴ) ὃ ον “αἱ ποθ τηκῳ «ἐορίφῳ, μὴ Φυλες 

ξαντοτὸ ̓ ϑλαλήηεσ' 1. πρϑη ΚΣ ; Σο :τοὶ εἰσ' ξάπσαντα: δον, 

σευ σα ρῶ:σειυ φη αἱ (Δχαρίθ5. “δγομρῶ, δγηρη(ῖ, δ ρίϑην. “ἡ τὰ ἔς 

ςοὐγάρλνῃ ηὸ βιμετέπεπλοχὸ συμφὼνδ ϑαληλθμθρα τῷ ἄ: Ῥύπτο 

δόμα βῚ ΚΠ τ τ ύψαν υὐἶθι ΓΝ ΚΙ] τ αδρισὶ “πολιν τί- 

ψπν τὸ ἀεὶσ' ἔνιοι ον δλἸτερέφω. ὑξρεφα ἐφρεμι δε, ἐσρέφϑην' μος 

Ῥίφω, τίθριφκ' τέτρε μμκα"πρῖ ἐπὶ ΗΝ ὁ μοίων. 
ΠΕΡῚ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΩΝ. 

Π σοι Τέλικο Ν ἐριμῷ εἔτων, δώοηὸν, γ ἐκ συμφώνων. "ρῖς 

ἡ ο(ὗ ἡ δέζϑϑογγει εκ Ῥ φωννίντων' ΤᾺ δα; Τῇ γδν 26 τέω οἷ ἡ δύφθο- 
γον ἐχόσι σελυκοὶ τοῦ ἐπα ρί μι ατορὸμδρν ᾿ ἐχσσιτελικὸμ 

᾿ς ἐπε2884 τολιικκόν Υ̓ ριῶμ προσωπτῶμ' (ὥντως ἀσύϊχυτον 
φνλαηῶ.: τίω κῇ 4 ῴθογγον ἐχυσίν, ὑπεηδὰ δι αὐ χῆ σελικη 
Φιῶν προσῶ πῶν οι (σφ. ().οἱ οἱ οὐ Ἵσος μοι Ἱ συ σοῦέ οἵ σοι το . ᾿ 

Δια γὲ εἰ-πὸ “δὲ σερίασω μδιων ὁ ἢ ὀνεσωσ ἀπορεμιζϑάτων, 

εἰτὸ 1Κ παχω κανον [φ{) κὴ “ δι οὐ 7 7) «Ψεςῴ ει; ἐπετδιὴ εἶ ἐν 

πὸ 7 ὄνεςω ησσ' ; δῴυτέοα, συζυτία ηὃ βοεῖν πλᾶν, ἡὀτόφόλά 

ἐλ δὰ ἢ ἱῬίτα συφυτέα. δεοὶ τ ἐξ γδεφϑύηο ὑκοβέ ρθε, οἱ ον χοῦ 

σο ιν" ἐληροιν ὑσπβοἰδύνατὰ δ ῬΙσυοὶ τ ἐόνφθό πγἐκφέρεϊτΑ 

ῳὶ τῷ 257 γο Δέδω τίς συζυτίαὁμοῖ (κὺ τὸ κανόνι. 

ΠΕΡῚ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙῚ ΚΩ͂Ν: 

Δι «Τὶ προτρόϊ 40 0 οὑπολλῶν; χοῦ δὐκγκο Ἢ προ σού ΤΙ Χο; ἣ )θεο 

δὺοἧ τοὺ προσροῖς τολκοὶ 5" αὐ, 16 μϑρ οεπολλῶμίοσ προτοῖτ 

“έτ τοῦ ὑκηξκα τ προσοίῖ ΤιυδῶΝ ἐπει δὰ τοὶ οὐκτικά ἰδγασ 

ἐγ φωναφ λέ ὴ πρῶτες δυύτερα δι Τίτῳ προσώ σα. «ποῦ ὃ πρὸ 

σους κα πρώ ον πρόσω ρν᾽ ̓ὐκέ χασί γιὸ δὲ ϑεοδυσίος ἀκολῇ πὶ 



θησσις κυ ἄλλοις τισὶ πρὶ Ἀαμοτέροιε προτοῦ 4 το πρόοτο - 
πγίκοὶ Ὁ ὑκ τι χ, ὑπεδᾷ καταληξιν ἔχ ἐρισηκῦ ἐγκλίσεως: 

Διατὶ ηὃ ἐπε ἐλθὲ Ὕ δ ρὲ ζῦ ὃν τοί δευτίρα ὀξύγον!. Ὁ ἡ ἀνὰ 

βαρυνο μέ, ἀπε, δ τοὶ οὐ βραλείᾳτός αλί εἰ} ταῦτα ὃ λεέδτε 

κρᾷ ὧν ἐν δυήλλαξ ΟΊ Φλαλήγεσι ἡ κε ὐόλνύονς τάσιν. 

Πόϑιν ηὸ ὑσεξα ρόαϑωσοι τεῦς αἱ Ὁ Ῥ αὐ ρῶ αὐρῦ ζί διὸ ἡωδον ἐρά 

μην. δῷ τέρον! ἐρδ' Δ) προσοῖς ΤῊ να ρδ᾽ ηὗ Ῥίτ' αὐρόϑϑω. 

5 πρηθυν τι τι ̓αἱφέιϑωσοιν. (Δὲν σμυθίσοι ὑ σίξοιράϑωο . 

ΠΕΡῚ ἐυκτικῶν. 

Πύσοιι κα το Ἁήξῴς ΡΝ Εὐκ λὶν, τρεισιεἰς με. εἰσ μῆν "ἡ εἰσ ἣμ 

καϑορῶσ νὴ τοὶ μδρ εἰς ὦ Γἔψε ρ.η τὶκεῦ εἰσίν, ̓ μέσοι δέ ποτὶ 

πρεθη ΤΙ οἱ τοῦ δὲ ἐσ (Λν' ἢ ποι 96 Τικ εἰσίν. μέσοι, δέ πουπεὺ 

ἔνεργατρκα τοῦ δὲ εἰς ἣν κωθοιροὶ ἢ ἔνεργη Τρ εἰσίν " παϑή- 

πικοαιουδά ηοτηδὲ μέσοι 

ΠΕΡῚ ΥΡοΟΤ ΑΚΤΙΚΩ͂Ν. 

ῥόθο. πὸ δίύτεροι οι Τὶ τὰ πρόσω πο Ἢ ὑρτακ τιλο ἐδωπί- 
ἡὸ Ῥίτ' συζυ αν πλίασω μίΐ ο( πὸ πω τιλεσέρων, κάγον! 

ΟΝ οὔ ἐὰν ΣΡ οπὸ Ἢ Φτελεσέρων ( ἀνονί φωντοοι ΤΊ 

σειραί ρεσίν, οὐχοὺ ρἱ ΟἸΟΣ ΠΕΡ ἕλοντο διαφοράν. οἷον οἱ ἼΓῸ ΤΟ 

“ποι γόνετουι ἐὰν γριώ ἰἕαν ἐφ (ησ' ἐὰν ἩΠΗΡ' ἐὰν βοῶ: ἰα 

βουσί: ἐτῶν βο νἐοὲν χθυσύω. ιἐεὲν »ξυσώ. (δὲν χυσῦνν ἐὼν χουσῆτ: 

Ν οὐδεμί ανδν αφο ρα Θὺ οἱ σέκ ον Τοῦ οἱὲ Τός ἐχύσου ΟΊ "δ 

οἱ ηὸν τομον ̓  Τ᾿ αὐ τ᾽ ̓γραφϑὶ ἐν "τοῖσ' πρώτοις οιδάντέροις (ἃ 

πρίγοις προσώτριτ: Ν δυα φύτο ἡ δφυπίρα Δ έτη συφυΐο β 
περίασω μένων, ὁ μόφων ̓ ἔχσ σι αὶ δεῦτε λι ῬΙπὰ τοῖσ δέοι: ᾿ 

δριϑζκοϊτιοῖ. ον βοωβοκφτιβοκικοῖν Θοώ ἐὰν Θοᾷς ἐὰν βοᾷ. χαυ σῷ 
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γφῦσοὶ σ᾽ χουδοῖ ἱ αν χρυσῷ ἐαὺ χουδοῖ σ᾽ ἐον γφυδοῖ ἡ ἢ πρώτη 

συζυιῆα, ἐπειδὴ ὁ μοιοκοιτοδληῃκηόσ ξην ὧν γχοὶ σ᾽ ὁρι σοι σ' 

πρὸς “τῷ βαβνγνα ὀρ μιατοῦ δν οἱ «δὶ εἴ δεφθοου. ἐκφῴφρο εδώ, 

δύο τοῦ γοιἐν γοΐς, ἐγροτοῦν Τρ τοῖς πίω οὐν» τίωῦ κατ λαξιν 91 δ΄ 

ἱκουρ υβνοις αὐ αι δέ χε τουιδγεὶ 2) ἢ - Γανο κοι ἐαν νοβϑδ.} δ. 

Δι Τῇ οἱ οὐθὴν οἷοι τοῦ δούτεροοὶ Ῥίτα πρόσω ποι ἢ ὑποτοῖς ΤῈ 

τ τρθο τρί τ' Τίτες συζυγίοισ 3, πέριασω μϑίων, δὰ οἱ Ὁ 

ῶὥ προφερῦ σιν οἱ ὃν ἐ οὐδ χρυ σῷ τοῦ" ται φεφανώτο, ἐπειδὰ νοῦ 

εἰσ μισῇ ἐάμιατορθέλὺ σὶ (Δ ἐν τῷ πρώτῳ ἡ Τίτῳ προσώταφ, γιὸ 

σοι Φωνύςῳτω φυλκῆφ ὶ τὴν τὸς ἀλέζουσεων. δύο τουτα 

Φυ λζ"ἤουσί γὸ μὴ ὧν τὶ Ῥίτῳ τ όσωπτῷ ἱνε ἀρεθεφυλάτ 
ἀν τὴν ὧς α Λήγῦ σοιν 72 πρώγου προσώπου: 

ΠΕΡῚ ΜΕΤΟΧΗ͂Σ. 
Ν 

τήδεμ ΜΕ λδὶ θῆκαι, λον πιο σέ: ἀριμὸν ὟΝ δεοίφορα γϑύϊς 

Δι ἀτῇ ὡλ ἢ Ῥμεγ χων διύὁ Τλι καὶ οί σικογΐ πὸ ν΄ ὅλη σ΄, ἀπυφδὰ 

αὐ ῥ μα χου θέλυσεν ἐλήρ τοῖς φωναῖς, οἷο λύβν ἡ πρὸς τοῦ ὁρισίνος 

ἐϑμοῦτο: τ δσυϊίνεν ἢ Υ .Ω Ἶρος χυ ὁ πέρ εμφαταν ῶ σ᾽ 

τελικ ζεῖ σι ἢ φμμιάτ' "ἡ δγ οἱ Ῥύηο: μολῃ τοῦτ ἐλᾷ τολι τοὶ 

ηὖν { ἡ ἐρμόζον τὸ αφσινικῷ γὲν4' “ἡ ϑηλυκῷ (Αὐδωτίρῳ. 

Δι “73 οἷ μϑηθλο δ,οΣ ΤΩ ἢ ἐν “κλίνον", ἐπε δὰ οὐ περίῆοσυλ, 

Ἀμὰν κλινόμϑ μα, χοώ ϑελσιμ ἧς ν κλίσίέν δγοὶ ον τ΄ 

ἐρμύξυσοω Ῥι γφαν τλίὺ τῶ τόδ΄ Ἢ μ φν “λυδὰ ρα 
ἢ δ ὁ μυτο χα, »δυοὶ τοῦν τ Ὀλίνον τορι τύπτων υτύ πτογῖτος: τῷ 

ϑεν ὁ κανὼν: «πσύέσοι γον γ με λϑς περι] οσυλλαθ σοι τῆς ἰπ 

δὲ ους ὁ θεῖ δὲς Φυοὶ Ἰουν Σ ἰυλένοτοι: πλύρ γ»υ νακή λϑώσ, υ- 

πορσίω τί Λίκου. "ποῦς σου μέσον αὐ εἰς ῶσ' Μεγ χρυ ἐοξυνμοι, 

δύο ον “σὸς Ἰυλ ν οντορε ' 

Διδτὶ αῤημε το λοι οὐ πὸ ΝΜ πρώτων προσωττῶν ὗς ϑημιοῦ, Ἢ 
τῶν καν ον ζοντο! . ἡρὰ οὐκ, οὐ πῷλλων ἐπεδὲ Τὶ μεώτερον 

- 



51) ηἡ πρώντομ πρόσωπον, Δὺ οΥηο ρμοδῇ αν ἔλει κα πάληξι(ς, 
προσέρχοίϑῳν τῶ σὺ μφώνν πρὸς ἀρσάνικον εἶνος» 

Διο. ἡ “Τῷ πα ρακει μδῴου μυτο χὰ εἰ εἰς σ᾽ λέγο;, (οἷς ὀξιύ φῇ). 

ἐπε2δὲ κο ὁ ὑπιρστωτίλι κοσ᾽ εἰς αὶ Αὐτά με χοὶ φυσικῆς 

μακρᾷ ἂσ μὴ ἐχὼν τὸ μ' κλίχεκον μος δεοὶ του εἰ εἰς σ΄ ὀξύπο 
γον ἔλει χίῳ μογοχή (5. 

Ροσπιλχῶσ' αἰ πο το λῇ στ τοῦ εἰς σ᾽ ρἐρσύνιπε δ τοῦ ἐδ δέτιραι τερα, 
χῶφ" δ ΑΡβολμ 7 σ᾽ γήνετον" οἰς ἐπὶ ΤΩ το χὺσ, ταὶ χύ: ἐλ - 

ἀκενενα θι ΣΤ τπ δ ΤΥ οί! το σ᾽ εἰσ αὶ. 

οὐ κα λόνιεσ λον: 'συφός, συφόν ΚΙ ̓ρόσστν 77) τ εἰσ’ τ, 

καρ σὺ φΌλμ 77 ἃ ὡς μέλας μέλαν ΚΙ συσῦλην μμόγαν οὐὖσ' ηὸ 

Θυσυβόν, Θὐσεβίσ: αὐτένὴν τινές. : 

Δι "Τὸ ἡ “1 οἰορί σου τοῦ θη, Τρκοῦ μιοηο χὴ οὐκ ἰφύλαξε κα 

οἰλλέορυγεν οὐνηὸ εἰς τίω ἐἶ Ὑ δέ φθογγον, ἐπειδῳ το Εἰς ης ποιόν 

τοῦτοι ἐν φαν δὴ καθαρ “γο ηος λίψεϑα σύ Δουσ!ν: αὐ ὃ τι 

σ ἠρουλλάδως κλιγό μδιν μετοχοθὰ δύοΣ “στ γ΄ τὶ κλὶ ἐν ον), 

ἢ δυοὶ (καθαροῦ “τῶ "τς: ὡς ἐν τῷ! παρακή βδωφ. διαὶ “σοῦ 

{χ᾽ μι πο ϑηίε οὐ ἢ ἢ εἰ σ' πίω εἶ Ἰ δΥ φϑογγονεῖν α γέμυτοεμί μησίδ' 

ὁμὸ ἐμοιηος λιωα μδώῃ γρι γενφαν αὐαδέξοεϑω. [κα κλίσις 

δυο, “7) ν 1. 

ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ ΔΥΣΚΛίτωΝ ΡΗΜΑΤΩΝ. 

Πόθεν ηδ αὐΐνοδὲω,ἐ « ΟΣ ασεί δῶ οὗ ὁ μίλλων ασείσωι, Ν ἀόρισ' 

ἔασι σοῖ' εῷ δι παρα ὁμέῥῳ, απόσοιντί; ἐραν, κλισίίῳυ δμκα 

οὔ: ἐκ σῷ οὖν ασεί δῶ γέγονε κουτο ργευσ τοῦ τι ρητρῦς οὐ φουπτ 

φίσει τῶ, , Φὰ ἃ διφθότου κοὺ προσύδιῳ πο νὰ «ατέν οἷο. 

οὐτοι Υ̓Σ σσολλάκις εβομροῦντυσιηδ Ὑ ΜΡ πῴῆασιὺ ὩΣ κρὺ 

τί αϑὸ εἰσ πρύθεσινκῷ λέγύσι “δ γὸ χιθεις τεθῇ χως οὖν κἡ 

ηὁ αστ νοδδο ασέν σο- 
7: Πύβεν ὁ 



04 
μόϑέν ηδ ὅσω μον ΓΝ ὑπο, ρα ηὃ δ΄πρῷ ̓  πύήϊω. "ΔᾺ οὐολικῶς Ἢ 

Ῥάπαν ἼΩΝ εἰσ' διύφ οὐ εὐ γόνεν, δοτὼ ἡρὸ στοσω" ιὐβοὺ ηὸ και-' 

ἐν κοογόμϑρος προσίᾳ σε: ε' 

Πόϑεν ηὁ εἰνύτω δι οἐρύ τω δέμοσ τ΄, ἐπ στῶ ὀφύω Ὗ αὐρύαριδι τ 

αἀΠ κὺσ ουκυπρίσι πλέον σέ γὸ τ᾽ κοὰ ἦν τοι αὐ “Πωνκοὺ εἰ ΠΝ 

ρὐῆωῦ "ὅ Τῷ »Ἤ δὰ δὴ αν ὀγο λιβι ων “σλεονείζουσι "Ὁ νὴ τίω 

μδμ “πὸ ιν ἥ]δλιν λέγουσι "δ πὸν γρλέμον “Π6λε μον. 
Πι9εν γὸ ἔφῥε; ἐκ τῷ ἐφόω «γὐ δὲ α ἔφξω ,ἐκ τῶ φϑέρωείγθνε δ: 

ὀρ νὴ οἰποβολῇ στῶ ἢ αὐολικοῦσ, μοὺ Κ}] δπλασίαημον 

70 ῥ᾽ γένετο ζφῥω. ὡς κείρωκέ ἐξο: οἱ ὃ σμολεὶς γος εἰς βω λή- 

γῶν τοῦ ἐύμαπαε βῬύηνα ἔχοντα τίῳ εἰ ε πῶρα τέλιντν: μετα 
δέν χορ ηὐῖ ἐν Ρ προφέροντουριεῖον σπεΐρω απέρξω. δείρω: δέξξω. 

Πόϑεν ηὸ ἐλοαύνω; ἐστον θοὲ ηὃ ἐλῳ, διυτί ραισ' τυζυ τίας τ “ΠΟ σω 

μϑμων: Ἄ πὥϑοὶ βοι ὠγΐςἰλάω. ὯΔ ΧΆ αδολέϊς πρὸ οϑύσει χοῦ β 

ἱ λοιύω!θι Κ᾽ 7] σιοθιες προυϑέσε 72 ἐλουύνω. 0, ἐΣ εἷοθιεῖσ το 

εἰς ῶ λήγοντος ἑήματα καϑορο, τῷ Ἃ Ὥροῷ ᾧ οὐσίν'δίον δίίωδῳ 

ὕω" ϑύω, θυ ω δ’ νὰ (δ Ομῆρφ' τὰν Ὁ ἀμπί δον “τοτοξ τ" 

μῷῳ » πλήϑον τί ἐοικώς ἢ “ 

Πόϑεν ηὃ δδζιαν ὦ “πο ρου ὁ ηὐ δῴκω ΚΙ Ἑωμεῦσ!θι συςυλι"} Ὁ “τὴ; 

οὐκ ὡς μεσ μίόρέ α΄ μασοιμιβοία γὴ πεύοις,"ασίρις Νὴ ΚΡΊ διο 
Θμεἰσ' προιϑύσει τῷ Κ᾽ δώκνω." πρρις "Ὁ δαικ αἤω οἴ γϑιν ΚΙ 
συτικοσσην αὐολικ ὧν: (ΔώΠμκῶν, δοίκνω ἔϑτεὶ ὁ ἐχουσέν Τοῦ :βα ρύ 
“νει ΠΝ ὁ ἰῤημάτ Γσυδιρ ἡ] φννἂν τὶ Σοῦ 7 ἀϊείρω, ἄχρω λέγον 5 

σὴν" ἀφοῦ “ ) τνὸ τῷ μή φιἀχρύρϑροι. “πύ λιοι Τί νὴ αρκάδες 

ἐγχισίμοροι "Ὁ ὦ ἰγέρω ἔχρωιοίον ὁ 2δετὸ δάξώπνου- 

Ποϑεν ηὃ ὁρούω: ἄχηοὺ ὁρῶ Δι ἰωνικὼς ὑπλούνασε ηὐν ὦ ϑύνῃ 

ὀρύω"οι “ΔΙ ἴων 0" τοῦ εἰσ ὦ λήλϑνται ἐν ματαοεῖτε βιΡιώον τοῦ εἴ εὖ 

73 -εριασῶν. δέοὶ ηοῦ γβραχ' δῇ ἐκφέρυσίν' ιδῖον ἴσο ἰδινω- 

κἰγω κι ϑύῳ, δῦ νὸ ουκναὶ κινύον» φοίλα Τερὸ βοιωπικῶ; έ 

"λύονοῖσῳ ηὸ δ. νὴ ἐγνυόη ὀρύω οἱ καὶ ἡ βοιωρὲ προς τιθέασί τῷ 

ΟΝ 



᾿ “ὸῦ Δὲ ῥαχεῦ μη Γβραχιωνσεμυαλό μ᾿ " λιυμαἠεσθδν ἘΝ 
ἔλν. ὑσδῶορ 2 δῶρ. 05᾽ Γι λ μια ἐ)ηὺ ὀρίω. ἔν μοι ̓δέχρονλθοιώπα. 

Πόθεν Ρ̓ καϑέζω, ΠΟΤν ἔζω κη ηδ καϑέζο (Δσίκελικῶν ἐβάπον δ Ὲ 

εἰς ἢ - γέτνεν ἰζων γοιὸ οἶκτος Ἢ ὧν ᾧ ἢ ἐξ" ποι) στ εἰν τ μεστοῦ 

σιθία σίν"οἱ ον ἴφῳ ἴσο ἴασω  ἀσω- τως ὃν (Δηὸ {ζωμὺ καϑέζων 
ὦ Ὁ ζ΄ ἐκρυ σ᾽ κοὰ δι. 

Πύθεν ηὁ πσγφεί κω, ἐκ Φῷ ὦ λέγω"δι ΖΑ “δ κγωγὴν δ θὲ -- 

κὴν, ἄν φο ως βώ άζω ἃ δικεληΐἧ δγα λύσει 1ὲ 7 «εἰσ σ΄ 
δι Ὁ ΚΡ ἀνουδυνσλοισίεεσμὶ ἰωνες γέγονε “πἰφοίσεκω"οὐ » .: 

ων θ᾽ τοὶ ἀπὸ συμιφώνου οὐ ρ λό μδρα, ξἡ μα τοῦ δῴ εἰ δε πρλασίος τ΄ 

ζουσέν"οἿο ν Δελαῖ χασίνκεκά μευσὲ δεδέ 8 «Τοῦ 

Πόθεν ηὐ ἀνώσκλω, κε νοι Ὁ σπρλεοναομῷ 70 Σ᾽ αἰολριών Ποώ- 

ὉΘΣ ηὐ 571 σέρησὲν εἐνοῶ Ὁ ΧΕΊ συϊκοσσὴν γὼ «ὁ ΑΒΕ Νω σω καῖ 
ἐσένθεσε, 7οὺ καὶ πρὸ ποῦ δουπέρου ῷ, πώσκω "μαι κου τοῦ οἴ - 

"Αἰ σΆ ἢ Μ Δ γνώ σή" 

Πύθεν οὗ εἴν. ἐς ἑλω ηὃ λαμβαϑω ὅ ὁ ποθ τικῦ “νέσων ηὸ, 1 λο 

(Δ 0. ἑλόμην (ηὐ ( ἔλεγο πρὸ "ΔΑ συγκοσστην αἰολικίρ 

ἐλῃ ρ {Π μετούθεσίν "οὐ Κ᾽ »εἶρ' Γ διορικώς: ἐΡ "ὴ πλέο- 

νοεσμιῷ ηοῦ γ᾽ οὐδλικοῦσ', γένηο. 

Πύθων νὸσεφυζυ τ᾽ ἐκ ς φύϊω. αἰωνεζο βοίτ ον τὰ ὡς ὁλί 

γϑνόλίζον. Δ νεφύζω! Δὸ μὲ μὰ ΤῚΝ πέφυχε' 6Χ κα τοῦ γέ 

οὐὐ τίωυ δνο λέκύσον Ὅοπη Ῥὺτγ Πα νπεφυΐα ἡ με). χὰ οὖσ“ 

φυζως ρου “πεῷῴν ζ Ῥσ᾽- 

Πόθεν ηὐ δέ χϑυ μα; ἐκ οῦ σέ χυ δὲ χύω ὧν ἄρω ἀνύίω δέχυμι: μοὶ 
"δλιονοισμιῷ ηοὐ Υ δορικῶσ, δά χνυ μινηὸ σϑηέκον δέχνυ- 
μιουν"ὀθοὺ ηὁ δέ χνυσυ. 

Ρόθεν τὸ εἰλόλεθμϑρ ἰκηοῦ ἐλϑίϑω᾽ ὁ Κ᾽ πϑϑ' ἐλυϑαονὴ ἐπι 
κῶν, ἐλήλυθα δὰ ἰωνικῶς ἐλύλυϑα:ρι ξοιωγλκῶσ εἐἰλελυϑα οἷὰ 

βοιωπτυὶ προρτιθεασί ( ὕ ηὃ 0.ηὃ πρώ τ Τ πλο, εὐλυλγϑῳ: 

ἐϑω ἃ κατρὶ συγκοπ αἰολικύρ εἰλήλυθμδρ" 



Δζὁ . 

᾿Πρθεν α ϑυλύλιαθον κιϑαριςὴν: ἡμὴ λήϑώ ηὸ λανθοΐνω . ὃ δο 
ΠΝ λέ ἰ ληϑα ον ") ΧΆ συςολὸ ἰωνεκίρυ 12 ἢ " Θε εξ »λέλαθανἡ ΚΠ] σι 

φΦ χελᾷσ βοπὸ 7 ἃ δ εἰς ὦ "λελωύϑῳ ὃ ἐνεσώρΣ Σ 0] δ τὸ ἀϑακάμιειν 

μια τος ρ] 5 σὲν εἰς ἐνερῴτουσ: οἱ ον, ἼγΕ Τρ η!κοι“πέρριμκω-ο τὸ δὲ ΚΣ 
λελοίϑω γἔγορερ ὁ ας ̓λέλαϑεμ' Ο ἐκ λέλαθον: 
“ῬΑΡΕΚΒΟΛΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣ ΜῚ ῬΗΜΑ ΤΩΝ» 

Ποσυσύλλαρα ϑέλή εἰν τοὶ εἰς μὴ φή ματου Ῥισύγλαβαοἱ ἐν τῇ 

9 Μι: Ἰημι; δ)σῶ μι. ζιτνυιμ, γωθὴσ' ̓  τιαστί ρων δυισυλλάβ- 

οἷον εἰ με ηὃ ὑπάρχο φημ κα ὁ λέγω: Δ ΚΡ Ί ἀτρβοῦΣ τῷ φ᾽ ΕΝ 

εἰ με ηὸ πὸ ράδο μα Καὶ τῤσοι φημιατο εἰς μ ̓  εἰσὶ τοὸ ὑπτὺ- 

βαήγοντο, τίω Τισυλλαρίαν, ἐξ, κεράννυμι πττοίννυ μι, ὁμύρ 

ἤν μρρεγυ μεοονάνη μεοὶς δοκί μα μι" οὔ γν οὐο,λικὸν ηὐ δῇ 

᾿ λιαῖνον γὸ σοι μάζωῳ. 
Ποῖα ξάμιουτο “τόρι ασώ μϑ ο. τριῦσί “σκρα ωτοέ ἐς ἀὰὶ ὡς ἐπὶ τὸ 

νσλέςον, τοῦ οἰνοιδεσλασίαζο δ α:"οἱ ον,ϑῶ,τιϑῶ,Τὶ 9. Μεςῷ ἑ 

ςῷ “φαμεν δε! δ δ μι ἄγ ὃ ὡς ὡτὶ οὐ “σλείςο γ,δυοὶ γὸ φῶ, 

οὐ ὴ δκοἐνοιδοταλοισιοζζ}. δι γρΙΕἰ πἰδάγοτῦν » φημί (Δο- 

λίγα τεοὶ "7! οὔυ “τοῦ . 

Καὶ δύ Τὶ) Ζκανασδηπλωσίαϊ ἤὺ φώ, Δ ήνε)σιφῶ, ὧ ἐξοῦ7ὲ 

πίφεμι; ἐπειδὴ ἐπελίν ον ρον Φημ: Ὕ γιὲ ἐγκλινοβϑι ον 

᾿κ, ̓ πρέχέ ἐναδγπλιαισέσμί. "αὐ ἡδὺν αν" Τίον" δι ατρβολίω, ὐσηὸ 

ἐμισιῶς ἐμοί, οἷον, ἤκεσέ μν,δι ἔσϊοκέ μοι ἰδᾷ ὴ ο“πίβα λον ηὃ ξ- 

Διατὶ ἡ πρω τη ᾿δυυπέρα συζυγόα ἢ: ἢ εἰς μὰ τῷ " τ ὐναληη ἐ ᾿ 

δὲ Ῥέη τῷ ὦ, ἐσὲ τετο ρτη δχρύνῳ ἐκ τοτομϑῥῳ. ἡ  μδν πρώ, 

Ζ1 πορα λέ} τῷ ἡ ἐπειδὰ ηὃ ἐντελα 75) πρωγτύτον φὲ 

ἐϑόορ ηὸ , παραλήγφοιον πιϑέω, τιϑῶ-ηὁ ὃτ,ἐς ἡ ἐκτεϊνῶ. 

βᾺ πύγρυ χίριῳ ̓, πρώτη. συζυγία "ας μὰ τῳ τάχα ληῇ, ἐσὲ 

δ τέρα διμοίων,δν οὐ ΤᾺ τῶ ϑ ν᾽ τ αλήγῆ ἐπειδὴ (δου τη ηἡ ὧψ 

ΛΟ ἽΣ ΠΡΩῪ τύτρυ ἐφ ἐϑύεν εἰς ὁ ἐχφ' οἱ ον ἱσοίω, ἰςῶ. "ὃ 

ὃς, εἰς ἥ εἰκτοήν  οοὐλόδγκο τὴ ᾧ κα φοκλη)γέ) δὲ τη, πῷῳῶ, 

ὍΝ 1} 



ἐπεν δὲ κὴ οὐ δὶ ὁ ἐν τελῶ τὸ πρωηγοτύσρυ γῳ δ δοαλη γῆι 
οἷον σγδόω, δὰ «ηὸ δὲ δ εἰν ὦ μέχρι ἐκ τολνί (Δ δυοὶ φαΥ δι οὐ 

ΤΗΝ τῷ τ αλυγέ) " ὃ τέτα ΤΗΝ ηδῷ ὀγαλήεί) ἐκτετούρδῴφῳ. 

ἐπε: δὰ ηὸ πρωγ τυτορ σειυεσολρϑῴον, συν ηὸ εἰ χαν « οὐ ον ́“-"" 

Γύω. ζυγνύωνει χούφον χαράν τόρ α Λἠὐϑαὺτῷ τετάοτη ἐκ ΐ 

τιταρϑῥῳ. ὅϑεν ἐνηοιό διχοῖς δι ἼΡλλοῖς σὺ σξλλουσὰμ οὐ"ηὶ εἰ 

“πίω ᾿ πρωγοπύηρυ συπολίώ. 

Ε; ηδ ς Ὁ ἐκτοήνῳ εἰ εἰς " "δ τὰ πρώτης συζυνῖ ἃ διωτέρας ῬΥ εἰς ζ 

νὴ δα Τὴ ΜΗ ὶ δι δ 72) εἰμὶ ηὃ ὑπδνχυ απὸ “τῷ ἴω “ἀνόμϑρον "Ἢ 

{χεῖνε ὸ Ἢ "οὐλλεῖς τω αἰ δφϑοίτονὰ γο8 μὴ ἀτρλίσῃ ππώντως το 

δὲα; 7 ἔω πρωγοπύ του ϑί λουσι » τοὶ εἰς ΜΙ πρ ῥοίγω ϑι σώ τ᾿ 

ζεῖν Τί 7) πρωγπύτου' ΤΕΥ ηὸ πέϑημι 772) τιϑώ ἐχφὴ ὲ τω 

ουσοιψ. (Δ δἸσημι τῷ ἱσάῳ. ΓΔ καὶ δέ δῶ μι τοῦ δυ λας ηὸ ζιύενυ 

ἐπὶ Ί: ζν γνύω εἰ ἦν ἐγγύς» δι όϑας 72) β, σδὲμ ἰσωΐ «ἦς ὅ ἡρωηοπῦ : 

που “2 ζω ον Ῥύγου χάρίν προσέλαβε δι, Ὕ ὀξετεινε ηὸ ς ΠΝ 

« προσθήκην οὐὐ το. ἐπεδῆηὸ ξ διὰ (δὰ προσθήκησ' τοῦ με- 

γέθυώ « τοῦ: ΥΥ ἴχῳ ἀλαῦ νὰ 

Πόϑεν διώκνυωϊ τοὶ εἰ Εἰς με μ εἰν οὐ! αὐο ΔΊ δος δάλζσῃν, ἐκύνν. δὰ 

πνδ μαηϑε. ΘᾺ λρ φησ. ΤᾺ κλίσεως' δι ἐκῴὰ γρσύ ΤῊ τ Ἢ συλλοι 

βών" Καὶ ἐκῃὸν σύνυ κα ἀπε δᾳ, οἱ σέο λεῖσ' φιύ γουσι τίω ὁ ϑ 

ξϑαν τοόσίν. “πόσον καὶ Δέξεν ὑσὶ μίαν συλλαρίω παρὴ μιν 

ὀξύγνον αϑηοι ἱ βῬύνεσί: "χυοῖς “: Ἢ προθέσεων "ὦ τ Ἢ σιωδί ὑνμῷ 

ηὐ δὲ ἐμὶ Ὕ Φεμι ἡ ὀξύ “σονος, ὅπ οὐρεεεἰσὶν αὐολεκιζ. «οὐγα κοιναὶ 

(Δ ἐκῦε πι μιαστοτιὶ πε2δὰ οἱ οὐολές φιύξουσι τίω δεισεβανηὸ 

δίςημι "ὴ ἵν μι δοιστιύοῦ). ἐκάρα ἐσὲν σὐολικο. ἐκτὶ γραφ', 

ὑπεηδὶ τοὶ εἰς μι. ζϑέλυσι φφϑόϊῳ ταχραληγέ δ. χυθὲς “Τῦ εἰ 

μὲ ηοὗ σή μιοόνονηος ιὸ ὑπέρ χο: (Δ χῶ μερὶ τρρίδο κί. ᾿παροῦ 
ηοἷς δὲ γέλολμκι, δγοὶ τ αἱ δεφϑύν.ἐ ἕκαβα εἰ σὶν αἠολικεῦ: ῶ 

ἐκφικλίσεων ἐπεηδ οἱ αὐολεῖς ἢ: τ δόυτέ ῥ πρὸ σωππσῶν ηὐ σ᾽ εἰ 

φβαύνοῖ, γο στρ Ὁ, τρϑιόιον λα λυ Ὁ ὁ μοὶ «πα ρῃ 
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ΜΊν ηδὲ Ἱπρορλαιμβάνουσι Δήνῆ νι ὁ ὦ, ἜΥ ον δέδος σοῖσι Ἷ, 

945 “ἀϑησι δ ἐκτὶ γρσύτηοσ ἢ: συλλοι δ. ̓ππέρα τ οἱὐο λίσἹ 
ὅσο, ἐ σικοὐ) ὑπ β Θαόνον του τοῖς Ῥέ: συ λλου ρα οοῖον δυκιμιώ μι» 

ὑλινθόθώ μι "πὸ ρή μὲν ὃ ὑϑέλ᾽ σὶν ἐσσῤβοόν' τρῤ βεῖς συλλαβαῖ. 

δὰ δϑοεηοῦ τοσῆ μή γ Τοῦ γὸκοροίννυ μι τέ τάννυ μαι "ὁ μόρίγυ μέ» ; 

ὁρίου μι (ὁ ρίνη μέ: 

Ρότερον, το εἰς μὶ -ππέροί γι ὃν τοῦ ἰσοσυλλιιβέ σοισ' πρώ -- 

»»ς. ἢ περι Ποσυλλαξᾶ Τοὶσ' πρώψις τοὶ ἐἐσσὸ “πεθίασω -- 
μδῥων δύ μεώτων περαγόμϑμα, μιᾷ συλλαβμ βϑεμάτ 53λἘ0 β 

γαζ 4.0, 00} φώ Φεμί "χα; σικίχημείω ἐμέ ΤΟΥ » σὲ οἱ Ἵὸ βαυρυ 

νῶν εἰσοσυλλαβέ. .δὸν δῶ με πουβάλλοντο εἰς μὶ «ΟΕ ον,0 

μνύω ὄμνυμι. »πιγνύω: “χηνυ μι Ὁ 

Διατὶ ἀτὸ Ὁ αὐων συζυγυῶν δ' τ' βϑυηδν, ν 2 ̓κἐγύφηουπο βδλορν 

γὮ 5 εἰς μὲ εἰπὸ ὃ (δὰ ὑεῖ; ιδγάτέιο ἀστιυτοεξι αν 1 μὶ πρὸς κα χοῦ 
λφηόμϑμα σύμφωνα. εἰ τοὶ ο΄σ' μὲ λέ ϑντοῦ 4 δίπτοτο διφϑύπῳ: 

“πθέρα λιν. δϑος 77 0 εἰμι ηὃ ὑπὸ Ὁ 2 δεῷϑύ γῷ πατὸ ρει λέ 

μϑηρτῷ ἥν, τ δοιω Ὁ εἰ εἶσῃ σϑοιλέκηον καὶ τοῦ τὺ δ οἴλάμι (Δνοφ 

με καὶ Ὁ ὐγα πίριτρεπύμϑῳ οὐ θσίν απὸ δγαιφό ἢ γος λέ. των: 
᾿ εἰσὶ γὸ δώ Δζῃ συμφώνως ὁ μολογέΐχοι ὅγι διωρικόν δῶν κα δὲν 
γῦ κώωλύον μὰ Ῥύη [50] ὠτικὸν ἕναν ̓ 

Διουτξ τὸ δυσύλλαβα ἢ ἐς μὴ,λιεόν ῥη μεζτ ὀξύν ον), ὃ ἄ μι. 

δ σΆ μοόνᾳ4 ηὸ τρρῖσο δι, ρῬιώζ), ἐπεηδηκ 3: φύσει δυσύλαρΝ: 

αὐάτὰ τῷ τῶ τέ γονι πύθι σώ μῇ εἰφῆ δὰ τδτημράνϑει δᾺ οὐ πο 

ρέμφα "οὐ ἐν" "ἡ κτακο ΧΠ] λα μὲ ἴῃ. κα  συϊκοσσὴ γδ μι, 

ἐκπιέστβοομδῴ ἧς, ναγκαλδ 771 δϑα ὑηὐ παιραλήτε δ μεικ ρᾷ; 

ἀμείν Σ ὠῷ ἰαμὶ οὐ σ᾽ ἐσλεύνα, σ᾽ ιἐμαϑο μ᾿ δ. ὅ σσὲν ἢ τ εἰς “με 

ᾧῷ έ "ἀδευλήγζ. ἐπειδὰ “πὸν εἰς ΜΙ λὴγ ρέμα, ϑέλᾷ ̓Αὐη ῃ δ ἐτῶρα 

λήεάδ᾽ δϑ 7 ἐ ζ-σλεόνωσε χε ἐσ, ηὸ σ᾽. ὥασερ μρὸ ἐν τί εἰσ 

μὶ ὑπλεόγασῳ ηὸ 1 Ἢ 

Διὰ Τὶ ηὃ εἰμὶ ηὸ ὑπάρχον φημὶ νὰ λίηῳ ὀξύνον μετοὶ  ἐγῷ 

ΟΝ ἡ τλε 



61: ἰβιλύπικα εἰσή" τοὶ σὲ ἐπελιΤη οὶ ὄντα καϑέουυ τοὶ ὀξύνον 

χρζΆ μετοῦ ὃ ἑτέρας λέξω σμυπεϑέμδμα, ἀνε βιβάζουσι ηὃν φ- 

γ0 Μ᾽ οἷον ἀνθρωπσῦσ θἰμινάνθρωπτόν Φημέ- 

Πύϑεν ηὃ Εἰ δυτίρν προσώτρυ, δ σή μόν ηὐὐ το χΕΙ͂, οἷον ἡός μα 

εἰσυὶ ἐκ τῷ εἰμὶ τ ὑν χυνηὰ δώτερ' ἂν ὀξυηόδνδιάηρβολί τῷ 

σ᾽ εἰ ἱ πέρι ασω μένω: ἢ ὡς φησίν ΑτλλώνιὉ». ἐκ ὁ ζω ὀὐπάρ 

ΡΣ ὌΝ Ψεσὼς πϑηπκὸς ἴομαε" "τὸ δύ τερον ἡ ὝΙ "κοὐ χες τοῦ 

ἐπι κοὺσ Τροττ “τῶ ἢ, εἰς πίω εἰ τ δέ φϑοίτον, γόνετοι Ε. 

Ρόϑεν ηὸ ἐσσὶ εἰν Τῇ “Τῦῦ ὑπο χάσ, δίον ἔλβισος δέμιοι ὦ φοὐέ ἡ διοῖβε- 

φΦίων βκασίληήων; ἐκ ΤΆ ἐσμῖ' Ῥοητῇ τ αὔεἰσ' σὲ, ἥἄνετον; ἐοσσγὰ 

διύο αὐ. δι ἐπεδᾷ οὐἐδιώ α γον, διύ ο τοὶ οὐὐ τοὶ σύμφωνα, ἐν μιᾷ 

συλλαβι τέρα Λα μβοξνεάθο,, προσίλαβε ηδ τ, (Δ ἐάν ἐηο ἐασΐ- 

οὐ ηὸ πρίν γούυϑρον ἐπὶ πρὸ δύοὲ του σύ μ’πϑἥϊον τω' δὼ -- ᾿ 

τίρῳ, ἔσρυψαν ηὐ ὦ σὲ, εἰς «τὲ . πρὸ ἐγδύς τοῦξί. 
Πύϑεν δϑλονῦτι ἡδ 2, σι οικόν 3ην ὦ ὡς εἰς 77 λήγον; ὅγι εἰὀκίοα 

δὲ εδὸ ρει αν 29 ὡς. μΊ. τοῦ τρίτο πρόσωπο ὀνελϑθλεῖς τῇ 

ΤΟΙ εἰν ογον δῪ οδδο σὲ "δῇ οἴου τε νὴ Φασῇφ κα Τῇ: 
Ἰζωῦ “πῦϑεν δάξομδῳ βιμές; ὃ ὀκϑξτ σγορεχ' ἐκ τῶ μὰ καύϑοίρα 

ὑφν ἡ Τσάμτα δ» το εἰς Τῇ οορέκα καϑαρόν ὑλουσι γὸ π᾿ οἷον 

δ᾽ οἴνου χέ- Φατή οὐ δὲ μιὴ ἐ λον κοι θορὸν ηὸ τ υδείλον 517! οὐκ 

“7 ονορλιοον αὐνὸ ῥιοι ον δοοικῷ . 

Πῶς φιξσὶὲν ο! οὐ ἥικοιν ἐπ εομῖ ταὶ δι το φῦ σῶ πίε ἥδ τ πλὲ: 

ὡτ σδυξώζε; ὁ Ατβλλώνιος ΚΙ] δοκδος διοάρεσὶν. 67 συφέλλῦ- 

σὴ ΤᾺ ϑαληησξοὶ Ὧ προρλαμιβεένυσί ηὸ ἃ δ πρὸ ὅ οσ ὡς ἐκτεῖνυ τ 

σὴν οὐὐ ηὸ τὶ τ κανόνος ᾽ λέοντε, 272 τοὶ εἰς ληγόντοῦ ὀω μα τοί 

μακρά ϑύλυσί “ἰδαλήπ οἱ οΥ “Ὥθασίν “τιϑίασι δοσου σὲ, δῇς 

δὺ κοί’ ζἀγνύσε'φυτυύ α σὲ ὁ ὁ ρῶσγαν γομί φ4 πνί λδγαέρε 

σὲν τὶ μαιιράς,1 τίς} 17} χιθέοι, τὸ εἰ δή φϑοήον δεα λύει εἰς 

"δὲ (Δ αὶ δον πεϑέα σενὴ πῦ δ) διίξσί, τ ἢ δ φϑοίτον εἰσ ὃ νὴ α΄ ὦ, 
τῷ ζω [σι ηὸ δ εἰσ σὴ ἀν σερ οὐκ ἤξην αἰ, ληϑές "αὐ αὶ δ) α.-- 
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ύσεισ εἰσ τοι το ἡὐιωχνίν γ τοζή, ὁδῶν Υ σίμυὶ σρέν τοι: 

Κα δϑυὰ πέιαν οὐ Τέω, ἐπὶ “εἰς μὦ τ γίν ἐν τὸ λϑικο ζ Τ ἐ 

ΟΣ, πρόσω τρν  λῖες ἀγὸς μιθηο νἡἩ ηοισ' ἰσίοις πρώτοις. ηδκ 

χέϑερϑυ. γέ 967) οι δήσομ, δήσυσν ζιυενυ μα ζώχν, προτόϑοξυ 

νοι. ἐὰν ἰ πε:διὶ ηὐ χιθεισὶ (Δόὺδὰὺ σὲ προσσεριαυτυν1," ὅ λϑ μοηορτσι 

7.:ς! ἰδύοι σ πρώ ες μ᾽ δόυτέροι σ' ἐ ἐγίνεν ἐδοιι σοι διαάρεσίς 

ἔν7οῖσ Σίηοιοίνα ὁ ο(μο Ῥανήσω σί Τοῖς ἐσύ θὁες πρώτοιε κ Ἁ δωτέβ δ 

ΤΊ φυσίν ὁ ὁ Ἡρωσγανὸσ' περὶ ρύτου: φ"εὴν ὁ το Ὅ το πρόσω 

“πὸ Ἢ σπλἕι “Το ἐνεςώοσ', θ(.λουσίν “περι Ποσὺυ λλαβέν το 

υ προσώπου δὴ, πλὲ πῶ ἰδίου Στ "ἡ ἰσοσιλλα(εμ. "ἢ 

πολι Πσυλλαβοῦσι μϑῳ, τι οἱ Τὸ φουϑενπο: εἰ ρχ(] ω θί μα. ἰοξ 

ον ἔλον σίν ἄ χον' ἀγϑυισιν ἦγον. Ἰλκουσίν τ λυ "χυθῖ " απὸ 

προϑέσεω;: αὐ λομδμων"ἰσοσυλλαιτσι ῥϑῳ, ὁτεοιτὸ συμφώ τι 

νοι χί) ὁ Ὁ ἐψεςῶς,οἷον πύπ]εσιν, ἐτυήήον. 'λέγοι υσῆγ" εἰλέγον. γὼ 

θὲς “πάλιν," ἀπὸ προθέσεως αρλουϑμων ἐπεὶ: ὃ “ὟΝ εἰς μὶ ποῖ 

ρκθίβααϑε ὁ ἐκαν ὧν ἰσὸν Ὁ χφθεσιῃ ὁ . ψεσως,Δ ΣΥ εἰν 

Ἰϑεσοιν δυσου σὰν, ἐδύ συ σειν. ζυνυ σὲ ἐζουίν υσοῖν."72) ἐνισώγεα 
τὸ συ μφῶν! οὐρ λομϑῥνι δ τ Ὁ ἐσυσυλλαβέν ὀφέλων, “Τ᾽ 

Ῥσύλλαβό. "ἡ οἱ, πὸ χρεἰσὲν 0 ὐϑετό δι ἡσοίν ὠφειλὲν ἐνδιάαν καὶ ἐχ 

μκιος συλλαβηεἐπετθὰ ὁ ; ἐψερὼς εὐ τὸ Φωνήεντῦς ἢ ̓ ξ συ "διοτ, 
ταῦ Τέω ὅν τίω αὐ τόειμ: ἄνετον ἡδοϊκουσοι διοάρεσί᾽ ἵνα φύλα 

1) “τοὶ "τῆσ' ἀὐουλογήοασιοῖ ον χεθίασέν.ἐ Τήθε σον δ δύ ει σὲν ἐσὺ 

δ σοι" ζιυγνύωσιν, ἐζαν υ σοι: 

Διατὶ ὑπ 1ε πρώου! ὥδῳω τί ρῦ προσώτου τ Ῥ πλὶ δ [2 σίν 
οἱ  ἀῆι κοὶ δε λυ σίν ἐππὲ “τῆς ποωραιληγϑύσης, ὡς ἐπὶ Τῷ Ῥίηου 

προσώτρυ Ὧ “Λλῦ πειθοῖ τοῦ τοῦ προπαι ροξυλον τοῦς ὅθεν χὰ -- 

νὲς α“ἼΠεκίζ4ν νομζον τέτ,α μὉ ποινουσὶν ᾿ τῷ 2 λέν, τιϑέα μϑμ.- 

τρίωτε δυδόκ μὸν . δυσύστε ζΘυτνύ αι μϑῳ ζϑογνύ τε . 

Πόθεν οὐ ἱἀα δὲν (ὁ σημιοῖνᾳ ηὃ τέ μπρυσιν, ἐκ σοῦ τη μι δσμμμοιλνᾳ πὸ 

πεμπώ, ἤν ρων Ὗ πλξ!. ἔεμϑρ' ηὸ ῬίονῚ σι ὦ Κρ 

ἙΟΤιμ 



εἰ ἤιε σι συξολῇ τῆς πὸ ρολητούσης, μας κα προσύσδῶ, 7.) οἵ μα, 

Ἄρου υ γίνε ἱκασί προποροξ υγονως Ηρ πεῖ δα ηὃ « τ καϑαρόν ἐ ς 

52,σύ ἡ οέξ τοῖα δι κεβνοῖτοοι ηὃ εν ἐξ μακ ρῦν': Ἂ γένετο ἑἰάσε 

προτσέριασωμϑῴως: 
Καὶ δγο. Τὶ ὁν τῷ “πθια σί κι Τοῖς ὁ ὁμοί οις οὐγένῷ σεινοάρισίς ὥς 

Ῥ ἐν ἱ ἐκσὶν; ἐπεῖδᾷ ηὸ τιθίασι Ω τοὶὸ μοιά, ὅκ ἔχουσι Καὶ 

θαῤ ηὸ τις τῇ Ψτῷ ἑάσιοι 7έ1. χαθιν ὅν σι τὐσιιναλ ρεσὶν: 
Καὶ δεκτὴ οὐ ἰασῖν σύυρομ βάτον, μὴ ἐλον πρθουὺ στο σύμφων : 

ἐπέ:δὸ ἐχεω) οἱ ἀ“Πτκοὶ ηὐ ἔασιν ἸΔΆ6) Ἰωνθ» οἷ δὲ οἰ ἥκοι εὶ εἰ- 
σῖν οἱ πεῖν τεσ τί σευθοι ρισίν οἱ κα [ωνε",μαΐμον δύο, λυνσι" νὴ 

υσον άθιν οὐκ ἐγένεγο,ψ τῷ ἴασί σιιυσόρισί ς- 

Ποβθεν κγὸ ἴωσι προππὰ ροξύγνον ὁ 0 σή μιοάνᾳ 0 ὁ εραύονπ εκ 72 ἐς 

μῆ ηὃ πορβοίι τῆς τετώρτης συζυ ἡ 53ε τῇ ΑἹ' ϑηὺ δαύτερ᾽ ἐσ 

τὸ παρ ̓Ησιύδῳ, τῇδε ἂς ὑσὶ ἂν ἐγώπερ, ἄγω (Δ «ἀοισὸὲν ἐξ σειν 
᾿ ἣἢ πρώ Ἢ πλὲν ἴα νὰ »οὶ Γρραλίοι. ηὸ Ῥίον ἐἰσίδυοὶ μας 

κροῦ ΠΝ ᾿φυϑίαηϊικοῦς, συφολῇ ηοὺ ἦ κοὐ προσό δῶ στον αν: 

ἕνζ Ἰασί προτῖθο ξυηοῖ νῶν ὥστ τιϑέασιν ὡς κοὶ ὁ] γῆς 
Φησί: κατε λγέ δαλομ ἴωσι 5 

Δ ο.. 1) ὁ Ἰασίν ἐσευναι ῥείτοι. ὧασίο ηὸ ἰάσιν; πανον 0 4 τς εὖ ὅ 

δι (ηρτεσοιο ῥεῖ ὦ ᾿ώέλι ηὁ Ἐ διοδ  Ἰ Ὅν χα ὃ ἴκ οἷς σερορξ. 

Ποϑεν ὐ ἐμ ἐγ, εὐπὸ 7οῦ εἰ κὶ “2 σμμκαΐνον γον τὸ πσάρχυ 

ὦ ΠΡ το εἰ νοκοὺ ΚΕῚ ἔκτοσίν αἰ κίων τοὶ εἰσ ἢ, γένετ ἢ(φ. 

ἼὝΝ μϑῥε κρὰ ηὃ ἢ ανεκφφώνητον: πρὸ ἐπε: δὰ καμών ὅν ὃ ὁλᾷ 

νν. 6! τοὶ εἰς ̓ ήλϑν τοὺ ἐήμιρυτοῦ, οὐδέποτε ῖ ἐλοῦσί πρὸ 

σῶν οἐμεφώνητοντι, ἀασερληϑη ιηὰ τ, κρὸ ἐγϑύετο, ἰώ ἐγ" 

Ρόθεν πὸ ἠθϑα, ὃ ση μα νά ηὐ ὑγϑύου. οἱ ἴον σὺ ϑα ροηϑῦσ' ἀπὸ 75 

εἰμὶ ηὃ ὑποέρχο. ὁ ποῦ ρα τουτί ἐν κοὺ κασῖκ τοσν χοῦ τ 

Εἰ σ' 5, (ὦ. μϑϑ ον οσ' κὺ Τὴ ͵ Τ οἰγεκφωνήηου. κσὰ ἐπεῖδῳ ὡς 

ἀνωτέρω εἴ ργ1).τοὶ εἰ ας ν Γλη κὸν τοῦ ὀβματῷ ἐδέηρτι ἴ «λουσὲ Ἴρο ΊΣ 
--φ -9 Ι 2 τς ϑ ᾿ 'ϑ ᾿ ρῳ 

᾿ ἀνέκφωνη νι, οἰ χεβλύθῃ οὐ (Ὁ ἐκνο κα ἐν ηὸ δά τε, ἠϊ5 
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"ὦ κα τέ σύκτοισίν ΠῸ θᾶ συλλεβῆς, νοῦ ἦϑω, 

Ποϑεν γὺ ἦν ἐκεῖνοσ' ΩΣ πρόσωτι' ιαἐτσὸ Σ 15 ἴω ηὐ ὑπαρχώ, οὐ ὁ 
β΄. ἦον εγ δόστε ἡ μω πὸ Σίτ' "60 ἐπά4δὰ ηὐξ Οι Λε ηὸ κ΄, 

ἐπε ὴ Ν᾿ ΟΠ δι ἐγένοντο μεγιὼς ὥς αν τῷ ποι τῇ. ἡιήεγις ἐσσης 
ταί "ἡ σευ ρίσφ: τεπῶτ ἰαεδουἠὸ ηδ ἢ ὡασέρ δηδὴ ἠέ μικ ἡ μιδο 

ἥγ) δ ́ πρύσωπλ ἐνεὰ κ μοῖνᾷ κὰ ηὐ "τῆς σι αερίσεως ἥν 

μδῥην ὥασερ, κρὸ ἡὸ εἰσήκῳ τΐπον πρὸ σώπον ὑπέρσύωυ τελί 
κοῦ,γί)ϑνε γδϑι ἐκ τοῦ ἐσήκω ὁ δ ΟΝ εἰςσήκειν, κοὰ ηὸ Ὅ! 

γ7ν εἰ σή κ 4: “ΒΝ ΚΠ δυεξ λυσέν ἰων ἵκὰν εἰςή Κέε δ ρὸ σ(λαβεηὸ ἫΝ 

δὰ ὑλύετο ὁρήκαν: ὦ κτὶ σέ οὐ ρεσίν απ ἤτίρην 33 λύοεξς εἰς τ΄ 

εἰ δῇ φϑοίον, γέγονεν, εἰ σεϊκηνηοὰ μὲν τὸ γ΄ Φὶ σιωκορέσεως ", 
γομϑῴη: 

Δίκτὶ »οὐ ἱφπμῖ, ὁ “ἶὸο οὐκ ἐγγύς ζσηκο να φυλάξμ πίω "πο 

ραλά γουσοιν 1οῦ μέλλοντ᾽ "αλλ ἐγύύωτο ἐφοίνιος «δ ἃ γὸ μὴ ἐμιπέ 

σέ", τῷ «οὐ τοῦ ὑρήκω αίσῳ σφακήμδῥῳ, οὗ ὁ ΔΝ ἀν ἑσίξω. ὁ 

οὔ ηὃ Φϑὰ Καλλτ με χφ' ἰσήξῳ κα “ληϑυσ, οὐ ποῦ ριζ ρ χοίοις θς 

δ μὰς ὁ “συέράκε ἰμϑρος, ἔφπκα . 

Πόϑεν ηδ σέθεικος τοι τέκον ; απσὸ γον ϑάω . ἀφοῦ θέίο υϑν 

ἂν Ὁ. αὐτὴν χυσηΐδο και λλὶ ποῦ ρῆον μὴ ὁ μέγλων θάσοριὁ “τὸ 

ΩΝ ἐμ», τίθεικα: 

Πόθεν δόλον 5 Τ οὐ θέθαικα, ροιωτμιοόν δι; ὑπειδὲ οι! ᾿ δῶ ριείς, 

τὸ καὶ ὄσερ ου , Ῥύσρυσιν εἰ εἰς οὗ οἱ Θοιωτοὶ τρεαυ ον ἐς τίω ἃ 

δέφθογγον. «ηὁ δὲ τρυπόρϑμον εἰς εξ παρεὲ εἰζυρευσέν, οἱ βοι Ὁ 

“»: εἰς τίω εἶ δγφθογγον οὐ τρέπουσι ἴον ἔν ταῦ ὕφωεν. ἐτφ 

δὰ οὐ ἐξ φιεεἰσ' οὐ πρέπρυσιγδὰ εἰτ οἱ δὲ φασίν ἄρωισ' οἰ ὅοι ὦ 

“ρὲ Ῥύποντει ηὐ ἢ εἰσ' τίω εἴ δφθογλ, Φασὶὲν ὄρωεσ' ἐν δὲ τῷ' 
ἐδυὺ ἀπάδᾳ Ἐ{πεσίν οἱ εἴδορα ἔϊσ' ηὐ ἥεἰς σα ως θτοκριηῦς φησίν οἱ 

διώτγι η ψιθύρισ ζ.2 Ῥέτσσέρ οἱ βοι ΟἹ εἰς τίω εἴ δ φθογλ- 

δὲ γῇ Φασίν εἰδιὺ διὰ δεφϑέήν, 21 ἦν νὴ ἐν Ἰαϑα ἐπε; δὰ οἱ δὼ 

ριῶσ ὧδ ἢ σέθηκο κὶ σρύπόσι ἡὸ ἥεὶς ἀντουγυχάριν οἱ βοιω -- 



τοῖτρε επσου σὴν οὐ τ εἰσ' πίω δῇ [φθοῖο (6. 

Διατὶ ἐπὸ Ὁ εἰσ μὲ ὑπελιμυπορμτοίν οἱ μέσοι πὰ ρακέ, ἐμῶμοι: ς 

ἐπειδὰ ποῖσ τὸν ὐπὸ συμῴώμου ἐρχόμϑῳ ὁ οἶα “7 ἐ: 

ὅὄδεπτοτί δσυλλαβέν “ τοῦτο ὑλόδνϑίλά δ τίω προύτίως- 

λϑὶ εὐτπὸ κλίσεωσ' ΔᾺ τίω τιλύυτού!άν χαρακτηρίζη 6 τὸ ὕω 

ΔΗ ΓΖ σοῖν ϑέλῴ ἐ χάν τέ ποτε στοῦ ϑέματ (ὦ οά ἰσκ (3 υπὺρ διώο 

συλλαβεισ' τοὶ 7οι οὐ τοι ἱπεηδὰ ἐν ἂν τοῖ σ᾽ Ἰοιό τοις ἐη μα σὲ Τι 
συλλαβῦντ' 15 φῥγητικὺ ονοεγκαζεηο ὁ 0 ἐᾷ “τὸς, εἰσ δῦσυ λοι 

βίαν “πέρα! ἰσρεϑο αἰρχό μδ οἰ “ππὸ  συμφώνυ, δ᾽ κιόν τὰ τ υπϑ 

εἰδιύν αὐτὸν “μοὺ γούσσον χάοιν ἐπὶ τῶν εἰς μὶ ὁ ̓μάσος 51. 

ρακέμδῳ Θ᾽ ἐπελὶ μπσάνφ. 

Δία ἐσσι ῖν εἰσ μὲ σεση κεῖ Τοῦ. ἰἔϑηκα ἐδῶοκα. ζω εύριςοις 

ἐπε:δὰ οὐκ. ἰφύλαξαν "ὦ σύμῷωνομ ἫΨ μέλλοντ᾽. κοῖς ὃ Τί 

“γἀφφώνων ἐξηνίχρεσν δά τρ το ῪὉ ὁ ὃ πρῶτοσ (Θ," διάφ νου 
ἐκφε ρί). αλ οὶ δεῖνος δ ὑπὸ ἡμιφωμῶν ον ἐς ΩΝ ΧΑ ΑΣν (6 δ᾽. 

Διαπὶ Ἴϑυ ̓ζώμυμὶ κοὸ ἐήγνυ μί ΔᾺ “πήγνυμὶ, ὅκ αἰπστραί λλυτοί 

᾿ ἄρχουσες ἐππὶ τοῦ μια λλονγος; μκαϑὸ ου δέκά δυό κου ὁ λόγος: 

οἰ λλίκείνων ἀποβεέλλί)) ος Ο νὰ σοί, ὧν "ἡ ηἢ ἄρχον δὲδοπρλαισίος 

τοί! δὺ οἱ Τοῦ ἔτος πρὸ αἱ πἰσὸτοῦν. Τικοὶ πο οεζ ἔς 4.1. ογον ηὐ 295" 

μι, τιθῶ-ηὐ δήσω μι, δυο ὧν ὁ ΚΣ θήσω νὴ οδὲὺ συ. ἄλλως ὅτι 

ὸρ τῇ ϑυσίν πιποίημῦ αὐυπτύφοιτ᾽ δῶν κα δῆ: σ μα λεγόμτ' καί 

σὲν ἀραδε , χί) τ ὡς τοὺσ Λοιητοὺς χόνστῶτι οὐ πὸ ρα γε τών 

εἰσὶ “νσω.ἐτε οὐσὲ οὐὺ τοὶ τοὺ πρωηὸ τὺ Ἴτοὶ τω οὐὐ πίω κιλιδὲν εἰ 

μαϑέ χε. "λίηῳ δὲ ηὸ ὀηῆνω, ζευγνύω. “πηγνύω. εὐ οὗ οὐδῷ -- 

ψν ΔΑ δὰ “σήνυμι. Ἄ τοὶ ηούηοισ ποὺρα πλησέρ» 

ΠΕΡῚ ΓΑΘΗ ΤΙΚΩ͂Ν. 

: Ά ΠΝ Δ ς " ῳ᾿ ῃ ο ε ῇ. «4, " 
Διοὶ “τοι αἱ αὐπ ὧν ἐν τοῖς εἰς ΑἹ, συςέλλ καὶ ὥϑαληζο 1χ πϑέθη 

Ἂ » Ὁ , 3 3 “- ς ἥ ͵ ΝῺ -- 

“ὨκῈ ἐνεσῶτ δ} 1ηὀψουὐ Ἴοῖς ουὐ γεγο ἐκρὸ ΠΡ πὸ ατρρ τ κα μεγοχῶν 



ιν 

ΣΙΟ 

οἰσύχρονο; 9ε λυσίν Εἰμου ἐν " ποι  ὙΗΤ Ὁ ἢ φωννίντων Χϊτίω 

φραλήγδσοι ν, 1 ἢ ἢ “δὺ ἀλιηγύσῃ 12 ποθητὴ ὀμμιθιηοσ'. οἱ "1 τ" 

ΣΝ λέγοι. ἅινιί ὦνπος, νικῶ, δι Φόνηος. δ) δὺ ὅιιἱσείνηοσ ἐσρώ- 

μοντιθένηος, ΤΆ91 δι κοὺ πούστου χάριν σὺ σέ λύτο καὶ ὥδα, λέ 
᾿ς σοί Τ' Ῥ πο. τῆ εἰς ΠΩ͂ 

Ῥύθω ηὃ ἡ ΑἹ Ἂ κα Δ] ηὸ "Δ ΓΥ κώμαιττε πονϑόύ τοῦ εἰσὶ, οἰτὸ ποῦ 

ἕξω βαρυηόνσοτο σῇ μαάνοντος τὸ κοθη (ἃ ἰδὲ (νε) “περίασω Π΄ 

μϑύως ἐῶ "ὦ ἐκ τῷ κίω γόνί) τσεριασώ μδῴος κε (Α͂ ὁ αὐ7ό 

δδγ}}; ἂν ὦ μὰ ἔωμι "δικίη μιν ηοὐ τῶν ηὸ πὸ θη, Τίκοὸν 

τ, «οὐ κι «ΑἹ. (οἱ τρὸ εἶ, σευαλοί φον)πσῆμϑῳ εἰσ ἢ ΓΟ 7 δ εἰστἢ 

εἰ δῇ φϑοιζον" κἡ γενθ μα Δ κα δ ὡς ἑππέες οἱ ππτεῖς κρὼ ἱσπιτῆτ- 

Πόθεν γὸ διώγη κρὸ ἐπαίρηι οἱτὴ Τὸ) διυν οι σου μος ἐπα σοίστ ἡκου τοὶ τυζ 
θονὰ (δο διαλέκτου" "γέγονεν ἐνδείᾳ “τῷ σ- (Δ πγοπῇ Τῷ ὦ εἰς 

τ δυύν εὐ μισὸ ἐπί σεασιό κράσεις ἐ ἃ «ἐς Ὶ ιφυλαῆορμδρα, 
δι ηδ τ, δεύνη «ρὸν (πέσῃ, οὐ τη δὲ ἡ ἡχρησῆς τοί ρος ῥϑωστοῖς πτοιη-" 

τοῦ σ᾿, μόλλὸν ὅϊ37: πὸ ρα δὲ γε οἱ“ἢ μκίφουσι ασειν! ὡσ’ 

Καὶ “πῦϑεν ὰ ἐπσαβῖ, ἐκ, 72) ἐρα μι τἀν σζεωμὰ ηὁ ποϑωχέκον 

ἔσσομαι, "οὸ “πλεοναηῷ 72 τ ἰσοίμιι: 

Διο τὶ ηὐ εἰμὴ ηὃ ὑπέρ χω, (Δ εἶ μεγὸ “πορόυ Δ ποι σὶ πϑη ας 

ὀνεσῶτοο χὰ μδ ἐκ α δὲ δα, τὸ μϑρ εἰμὶ ηὗ ὑόν χω, ὅ “τοί ἐς πος 

θη τέ πέλεν θοοτεμονν, τοὶ ὃ υ “τος οὐκ Τλιοοὶ ὁ τρε σὲ πτοιθη" 79 

κου δὲ εἰ μι γὰ πορδυοιδ ἢ τοι ἕξ πποίθιχρκον ἐπεδᾳ, ἐσὲν λέ 

ον ϑελά σημιοάνᾷν. κα εἰμ ΑἹ 'αὐ)ος τίου οὐ τί ἐχᾷ σημοισέον-. 

νγγούγου ΧΆΡΗ οὐ γσοιὃ στ΄ ποιϑὴ "κεῖ. 

[πόθεν ηὸ ἰκρέμω; ως πρὸ ῥὰ ἼτοΙ ΤΗΝ: ὲ ὅ αὐμινη ὅτε τὐκρί ΞΞ 

μνω ,οὐτῷ “χοῦ κρέμαι μι εκ ρί μοι μα διυπέραις συζυγ εἰς μα ἃ 
ὃ χὰ ἐκρέμά μηγμοἰκ ρέμασο. (Δἑωντκὰ αἱ εἰσει σοῦ σ- ΐ 

κοῦ στῦλοι ΦῬ α΄ κι “ΤΩ ο ὃ εἰσ' ὡμίεε ἐκρίμω. 

Καὶ δυο. τὴ οὐ ἐνῇ κα ἐκρέμω,ατὸ τὶ δ τέρας συφυγέασ 3 σεσ 
θιασώ μδμων, ἧς ἀπὸ “2 κρεμοίω ταρεμῶ. ὶ δῥυτέρα συζυγία, 



δ περιασυ βδῴ ωμ ἐπὶ τῦ ἐγεσώτοσ' οι ὡς ατατικέ, δ “πλι. 
ϑυμτις, ΤΩ" ὦ πιὸ ροιλήτε τοῦ") δὲ κρέμαμι "κοὐ ἐκρε μα μὴν 
πχῷ α ἐπλαλίγῶ ὧ ἐκ ὦ ρον δὰ “τῶ ὦ οὐλλ᾽ ὦσις ἐκ τῷ ἴφησ 

μι ἱσυί μεν, οὐ τῶσ' δι ἐκ πρρ κρέμιε μι ἐπερε μια μν. Δά ἄγχωσ: ὅτε 

σοὶ οἱ τὸ τι ριασωμδῴων διύτερα πρόσω ποῦ “τ “πιριασών 

οἷ ον «βοώμην ἐιεοὼ ηὁ σὲ ε ἐκρίμω λοξυνῷ ἿΝ ον σον χάφιν οὐ 

δώναι τοῦ εἶγαν, στὸ Τοῦ κρεμκώ περίασιω μδῴ ωδσ- 

Διοὲ ποί καρ οὐ γον, οὐ προπέριατον ΤΟΊ ,Ἰὸ ὀἰκήσο ἐκφτυιοασερίκ 

77) ἐκές 7Ὸ σευ ρἡ)ὼ ὙΑΟΉΡΟΣ ΘᾺ ἐπὶ 7 ἐπνίεῃ ἐπγέϊγο [λές 6 

λέιτο' "ὐκατι λέντο' ὅτὶ ὕ ̓δύμαγὅ ν., ἡρισυλλαβείσοῳτοι μοι 

τοῖν εἰ λυ γὸν τῶν, ὅτι μὴ αἱ τὸ γε τιν ϑόματ “ Μθύν!). Ν : 

ὅ χί Σ Τί τίω ἀπὸ χέλυτ- χειν πίω ὁξειαιν"ε ἐγ δι οι τοῦ τοὸ ϑύ μια Τοῦ 

πὔν αλλίντα ΚΑΊ εὶς συλλαβείσ: Ζκοΐκω ὌΝΩΙ νω, ἢ τῷ τι- 

τὼ οἱ πὸ τί λὺς (Ο χούχον χάριν ἡὸ ἔκ4σο ἔκφτο προτΐθο ξύνε ̓ 

τοί ηὸ σὲ « ἐπνέϊηο ρὰ ΕΘ οἱ ἼτῸ δ τσερίασω μϑι ὧν εἰσὴ "τοῦ “αν: 

κοὺ χώ εοὗ τούτου χάριν προτπέρι ασῶντορν, ἣ ᾿ 

Πύϑεν ̓  συ. “δέον “τ Πασμωσπτῶν τ «ὁΣ1." ἐκ ΨΥ ἄμα, (Δ καὶ ἢ δύ τι ρο(ς ᾿ 

ἤσο. "ὦ συςθλρ “ΤΟ ἢ εἰς Ὁ δὰ “σλιονασμῷ ΤΩ σ᾽ ἰο50: 

Διατὶ εἰς τῶ τίθᾳ Φο οὐ τέτονεν ὁ ; Οὐ" ὀτεξτίω ἀλλ ἐθ(ϑίω. 

ἐπ4δᾳ ππσ προὶ ϑη τόκος ΓΝ ἢ εἰς μὴ βραχόᾳ θέ τὔρ αλή 

γεϑεαν "ἡ γούηου χέριν απο βα λλ Κ7Ί “πρλιονοσμον Ἱ, ὡδσ' 
δίκαι ὅϑον9 “νεὸς περαλὺ καὶ τοῦ Ἀγ ΤῊ δ} 

Καὶ πῶσ ὁ ἐπώϑάν,δι ἡ διμνοαϑην οἰδθισοι ΜΡ ἴδια λήγ90}. 

ἐπφδα ἐκ εἰσὶν ἀτὸ 59 εἰς μ] ὅτε δου Ὑμῶμεγίγονεν ἐνωϑάν, 

ὕσε ἐκῖὺ δύνε μι ἡ διυυνείάθην. οἰλλ᾿ο ρϑῳ, ἐϊνώσθην, ἐκτὶ γνόω ἐΐε 

(δὶ συζυγίας 5: Τ' τ ναίρούνθλῳ ὅ ο Υ γνώσω:ὃ πο ἐνωχκα “Τοῦ 

Θηγκὸς ἔγνωσ- ὃ “ἴὸ “ἰγνύώσθην ὁ δὲ ἡ ̓  διυγοίάθηιν, ἐπ τῷ δωνοῖ 

ζω, τετέρτησ συζυγέασ τῶν τι οὐρυντόντορ" μέλλων δωνίτ' 
σς ἢ τό ακείμϑῳ Θ᾽ διδιυύνακα ὁ Ὃ “σα 9 τ|ικὸὺσ δεδιύν οἱ σμμ οὐ ΐ 

ἀοριςῦς. ἐδιυνοίσθημ,, μοὶ ΡΘΗ τῷ ὃ εἰς ἢν αΠικώσ, ἡ 



211 

δυνάνθαν. ὐτὲν "ἱ. ἀλλο ὲ δ» κατοσίψαι μέγαν ὄλβον οὐκ " 

διυνάϑην- 

Κατος ναὸν διοίλεκτ' γήνεδ ἡ ἴον δόύπτερ πρόσωτον; 7] ὁὐἢ:- 

κκὴν - οἱ Ὁ ἴωνεσ ἀτρβάλλον τεσ' οὐ σ᾽ ἐκΊε ἐθεσο, ποι ὅσια 

ἐϑεοι(Δ οὐ ἀπικοὶ συ οἷν τεσ ὃ "οὰ δ᾽, εἰσ’ πίω οὔ σὺ 

φϑογγον. γριοῦσίν ἔθου: ὥασερ μὰ »ὁ ἔδοο, ζδιουοὐίε. ἐπὶ πῶσι δὲ 
ῶοἷς “τοι ὅ τοῖς διυτ ροὶσ προσώποις "χούτο Ὑποιξαν, οἱ ἔωνες δι 

οἱ οὐ “Πικοὶ δὰ ἔτασίν οὐν» "ὦ διυνεεηὸν μδὺ Ἰδρϊωύ' ΠΕ ἼΡβο λὴν 

για ϑα9 σ᾽ “τ' Ἢ αθηναήων δος ὸ σιιυαερό 3. ἸΖς: ὸ ἀθηνοάυσ, σζυυος 

Ῥεσν τριέιαϑς Ἢ ἰώνων μὲὴ ἀππσολλόντων ηὃ σ΄ ἀδιύνα ον" “78Ὲ71- 

δὴ ττέσοι σύρυ αὐ ρε σὶς, ἐπ καθ Ἢ φωνη(νῇ θ(λ4 ἥνεαϑο", 
Ι 

ΟΒΕΡΙΑ͂ ἀἠοροΣΣ 

Τίνοσ ϑαλήρεοῦ ϑέλεσί φυλείσσειν Τοῦ ὁ ἐποξμφάτα, τοῦ εἰσ’ να» 

αἰ δοιιμιῷοιτο ΑᾺ τοὶ ος θ᾿ προς αι τκα θέλυσί φυλάσειν τίω 

τς κλυΐζσο “75) πρὼρν προσῶ πε τ σληθυν Τί, Ί: ἰδῦν δρι55 

ὦ οἱ οι τέϑημιντι ϑέναι: ὅτε τίθεμδρ. δ᾽ δὼ μὲ γδόψομ 0.7: δύ δ 

μϑυ ιςη μι οἰ συζν οὐϑ:Ὁ ὁ χηῖσοεμϑιρ. ζώνυ μι ζινΝύναι τι οραῆνο 

συνε σαλμϑῴωσ. "χωρὶς “τῶ τὸν" "ἡ ὩΣ Ζα 
Καὶ δια τὸ ὁ “ὅδ ακείμϑροσ' νὴ ὁ ὑπύσιωυ τί Λἰκοσ' ὁ μοί ων δν οἱ 
μέσοι Κὶ φυλαί σι τίω ὦ αλυΐ στῖν 7) πρώπου προσώπου 

ὟΝ πσληθυνγ θυ ΟΡ ἰσύων δ ριο:ϑξ, ἐπεῖδε ΑΝ διύο χεύνων 

᾿μαχομϑῥων λέηῳ δὰ Τῶν “στε ρου φμϑύου καὶ σέρσιωτι Αἱ 
μου ΓᾺ μελλοντῶν ἀμφοτέρων Φυλαίξαι ἐν τῷ οἱ Ἵπὸ ρὲ μ - 

Φφκτῳ τίω ποῦ ρα ΐ,γουστιν ἫΝ ἰδήων ὁ ρι σϑθ, ΡΜ πλιϑυν- 
ψρϑί! προσώπῷρ' Τοῦτον χά ριν εἰπέ λισεμ κα πορα Λήγου" 

στι “ὟΝ πρώτων προσώπων δ πληθυμτι δῶν ΟῚ ἰφήω(5 

δ ρισηηθρν ἐπὶ ὟΝ εἰσ ναῖ ἀππερεμφά τῶν σχῶ πορακ άμι 

νου πρὸ τοῦ ὑπσερσίί τε, λίκου κοιὶ Το μιέσαν . κοὸ ἐφύλαξε 
-ς 



σίω πὔϑαληγυσοιν, ἢ τ “ρίτων ἐνεκοῦν:. ' 

Καὶ τού δ Τὴ ΤΩ ὑπῶς χεν ὁ ες τ εἰ μὲ γινορϑρον, οὐκ 

ιΦ ὑλα ξῸ τίῳ «φραλήγεσοιν, 72 πρωουῆν πληθυμτι οὐν . μος 

ἐγέγυτο ἔνον ἡ ἐξναν,εἐλλ ἐνον ἐπειδᾷ καὶ μύνν ἐμθι ἐσμδῳ. τ 

οί σής α Τοῦ ηδ πρῶτον ῃ πληθυν ΤΡ, τῷ ἰδίῳ ἐρισηκῷ: ἀλλο μὴ 

εἰ μϑ «τὸ »ουσὸν χέριν, ἐγλόν ὁ ἄνα" νὸ εἶναι δῦ Τὶ 7 πυρείε- 

ὧ- ὠναλόχος ἐγυύε» δά τ ἀδεφθῆγγε, ὥφειλε ἡ δγα 3 Τ γῶν. 

καϑὸ λυὴ ηὁ πρώπον. πρόσω πὸν τ  σλιθν) 1) ̓ϑο. [δὴ ζ ὁρι53 

κΡ ἢ δυοὺ ποῦ Τά Κφερετοα" 

ΠΕΡῚ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΩ͂Ν: 

Διατὶ ηὸ δδωϑεμακρᾷ τόν αλέί:. οἱ «οἷον δήδιωθι Νίμοι: κλίος ἐπ 

'λύ,ἐγεςῶτ γχχόντῦ ντ' “τοὶ ̓ προς Τακτικο Τό ὃ ἐνιςὼπ᾽ (δραλείο 

οέλ4 ὥφαληήγεαϑς, 0 ιΙ ΤΩΝ ἐξετοίθη ηὃ δεὶς ῳδηδὴὶ πρῶτον ΟΣ 

πσληθυν τι κώγ,»ν ἰδῇ ου ὁ ρισαὰ ἱβραχέαισεραλήεί) τϑὰ ὀφεΐ 

λήϑδὺὶ ὁ προσα ατεν ὀραχάᾳ “παρα λήγεϑοφ'αλλ ὡσ ’ ἀπερλρ 

“ποτ τ κῶς δ ετώϑη γὸ δεῖς ω- 

Ῥῶν τέκον ἐπὸ Ἰ,97,.ἐ πὸ 12 εἰ μὲ ηὸ ὑτόφ χυ "ἡ δορὶ ὑπ τ δ καύριηὸ 

πρῶτ ̓πρόσωτν ἣ ὁ ἢ πλυθυντιζο ἰμδῳ "ἡ ὑκῪμϑῳ " «κ Ὃν υ ἐμδρ 

γέγονεν ΠΥ. ἽΛοῦΘν, ἐθιὥανερ κρὰ Ψ πῃ «χῷ λεον οἰσοινχῦς 

Ἂν σ᾽ ἄσρέψε "ὁ ξ εἰς 1- μον γέγονεν [20 “πολλάκις ΥΣ ἐφέρρι 

ναΐσεινντο: συμφώνγ πρεσέται" ηὃ Φωνπεν εἰσ' Π ὡἷσ' ὃν τῷ μς 

γω,μί μνωνὃν μϑύ τοι πρέρω τρίτῳ προσ τσώ, οὐκ ἐγροσσηηὸ 

ἔ εἰς 1. οἱλλ Ἔμφνεν καίπερ “ΤΆ τον οὐ σαν ος τὸ στ 

Πῶσ γέγϑνε γ 497. σῇ μαλνφιὸ γίψω σκε; ιἀπὸ 18 ἴσαι ϑευπύ ς᾽ 

συζυγί ἀν εἰσ μτιν) ἡ δωρικὼς ἐξασσα ηὸ κα ὡς οὗ δὰ ᾿ γέγονεν σας 

ΜΙ ὡς θεόικριγο: δωλοι Λέγων κοι λ-, μοίλῶ, »δηογήσοιμι. ηὃ κ 

“πρόσωπον "ΝΑ  πσληθυν Τρκῶν ἰσοιυϑ"κὼ συγκοπῆ! τοῦ εἴ.24 

ἡδνεν, ἰπμεν( ηὉ προς οὐ τρκὸν “ 69} γὐ Ῥίον," σῷ. 
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Γώς γέγον! ηὸ γξοσφειὺ  σἡ μαάν ηὸ θἰσύνεγίοείβ κα ηὲ ασὲς: ὃ μοι 
νᾷ ηὸ εἰπέ, εἴς νυ 0: ὦ σρνλασώιῶν ὃ, ἐ διύτεροι οὐ ρισϑέ ἴδον. 

ἐσφλονιζατον: κοὐ το ΠΡΉΡΚΕΣ κα ΤΩ 2" σεσημεωμη. νὴ ἄνονϑ οἱ ξξ6' 

ἐξὺ ἐσίρες: "ὃ σβις, ἡ "ἡ ασὲς' καύτηρ ὀφεί οντρῷ γενίϑα "οᾷ- 
στϑε. σέ" ρηὸ εἰ σέ’ ἐλθέ δ ρέ: »" 

ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΚΤΙΚΩ͂Ν. 

Διῆν᾽ αὐτίαν ̓  τουτί οι δσυϑυα ον μὴν επθαλίηδλφυύέῳ 

᾿ σὐὐγοὰ τῷ ὕμόνῳ οἷον ζυδυωνσηύω; "ἐπεγδὺ) εἰ ώϑοισί τοὺ μα τρ 

καὶ ψ βγατρκοὶ ὡδ 9 Τ εἰσ μα ζ ς ἐρεσώ γος δὰ ὌΝ "δέ χεάϑηρ πρὸ 

δὴ ἤν ηὐ μ θν γριξἰν τρῦ δ σον ΘΨ ὝρκοΣ. δι οΥ θέν πὶ ἐνῥαρτρο, ὡ 

“ποόθη χόκον, τιθέ (μίω οἱ φοζέεν ἱσυί μίω δυϑοίίωυ δδοί μίω. "ἐδ 

δὲ "τῆς τυπέρτη: συζυγίας προσέλαβε ηὁ τοὺ τέσογε ἰδ γνύμν 
δύ ει τῦσ' ἡ Τδφϑύγγ. ὅκ ἡλύναῃ» Προ δ τα διφφθοιῖου δίξααϑς 

ὃ μὰ καὶ Ἴρεσοιρ "ὁ ποϑε τείοον ἐπε} δὰ ἡ Ὥδέφθογ». οὐκ ἰϑοά 

σίκέτοάσυ μφώμου ἐπεζφερομδῥου ἃ ηούηου χάριν ἡ χεπρτε 
συζυγία, Ὁ Εἰ σ' μου , τὸν ἀλη γέτορ δι ϑθγγῷ . 

ΠΕΡῚΥ ΠΟΤΑΚΤΙΚΩ͂Ν. 

Διρτὶ ηὃ ἐδν ασι}.ἐ ἐὼν δῷ: ἐρῶν ω ὦ στρ ασιίντο μὰ οὐσησ ΤῊ μεσ 

ἡ λοσ' εἰσ’ σ᾽ μοετῦ δ ξάαις, αὐ λλ εἰ εἰν δ΄ γον ασώνιρϑν. ὧν, δϑ πίω 
μονοσὺ Λλαιβίαν οὐ ΦΥ Μομοσύλλαοι λέξ4σ οὐδέσσοτε 

βαερύνον τοευκρὸ σοιφβές, ότι μὰ ἐν τα στουθεσέ εἰναι βεζου- 

σἐοὺς “όνουσ' - οἷον κάτ, ἜΣ ἐπίρῳ " μρὼ “πῶς ηὸ ὧὼ 

τῷ σιὼ οὐκ ἀρεβί κασῳ ηὸν Τόνον ἐπέ:ᾶν οἰππὸ Ψτελεφέρου 

γέγονε τοῦ ἔω. τοὶ δὲ εἰππὸὶ ἰντελεσέρων γι νόμϑραι οὐκ. ὀμει.“ 

μηιάφᾳ γὸν γόνον ἐν τν ᾿ σιιυϑίσεν οἱ ̓Ν Φιλίω φιλῶ ᾿ κοτροςδ, 

Μῶ. νοίω νοι μερὶ πού του χάρίΝ 7 ὦ ἐν τῷ συ οὐκ ὀρεπ 



βίβασῃε ηὸν νον: 

Πώ; δέ δομδῳ ηὃ ἐκ λθυσοῖσ δούτερον πρόσωπον ὑπ ΠΌΤΩΙ) 

κὸν ποφαίλογϑν: κατοὶ τίο γραφὴν, ὅ τωσιῦτι δ'δίητοτι ὑππῦτο 

ΎΡΚον, τ τες φωνά. οὐδὲ βραχυνοῤδμῳ Φωνήεντι πρροβα 

τοί Χοσδὲ βραλέῖ' ν᾽ ἄλλως “72 τὸ πχϑηπκὰ ὁ δριςκα δρφώ 

γῆ σοι τοῦ ὑ ποτοῦ τοχοὶ ᾧ πρώηοισ' προσώποιτ, διαςφωγέιε ἐπὶ 

δοτίρυ μοῦ φίτου προσώτρυ δἧἢ ὁυββτηϑῷρ, οἷον Αἰ,ϑιμιον 

ἐκ ν λέ μοῦ "λεγφσιλίγφι ἐὰν λέ γ}δ' ἰῶμ λίγ Ξ ὁ μοζδ ων ἐσεῳ 

τος δὲ δ μοίων ἀκα; ἐχὴ διυχίοῦ κρὸ γήτου προσώπου οἱ 

ον νηκῶ μου οἷν γικω Δ. μέκᾷσ' νικζξαν νικᾷς ἐν ἐγικψει. οὖν 

ηὁ χρυσοῦ μου δ᾽ κφφοομέϊ τῳ ἐεὲν χουσώ Δ', δῆλον δ Τὶ τοὶ δόύτε 
ῥοὰ δκ Ἵρίτο πρόσωπο ΡΝ ἐνέργυ τικῶν δαφωνέι "δι ηούηου χά 
ριν πὰ ρούλογον "ἡ ἐὰν χϑοῦ, Ἰσ', δα ΤΈρον Ἴρο ̓σώτεν: 

Διατ ηὗ ξοὲν διυγορ μι «μοὺς ἐὸν ὑπήσω δὲ, τὸ ἐοὲν δϑυγω-ὴ « ἐσὺ 

ἐχήσω ἔνφργιντι κῶν ὑποταν Τηϑν νόμδνα ον , πιροιτῇ αυσῶν 

σοί! ΤΕ δὴ μὴ ὑρ σίκομδῳ ων "δῇ ἐν ῥγητίνδαν οὐ Δ νσπο-- 

το ΤρΌφ" ὧν γεήσε, λέγω δὴ “τ ἐ ον " ϑυνώ κα ἐὰν "Ἰσῶ υουΐα, 
ἐφύλοιϑαν καὶ ηὸν οὐὐ ηὸν γχθνον οὐ λλ᾿ (ὖδ' ἐτυκὶν οὐν ηὸν ἴδ 5: 

Διρτῇ οὐ γένεται 0 ὁ ποι ϑήιτὶκοὸς παρακό δῳ δι υὐποπακσνῆς 

652) Ἢ εἰς Ἢ ἐκ ἰδὸχ ΓΗ ΤΙ κα ΚΠ] προιϑήκεην Τὴν μιῖ' οἱ 

οΥ ἐδὼ τθείκω. τιθώκώμου ὠς φησίν ἡρώδηανος δα μὴ ἃ -- 

οἰ σιοιϑα ποῦν τελῶς ἔνχαύσει τυ τον ὑἩρτοῦῖς Τεκον ὦ ἀλ 
λωσ 72 εἰ οἱ τὸ ω ἐρεργτικ ἰτρτ ΤΗΣ τοῦ παρακειμέ 

γυδουϊτσερσαυτελί κΖ ἤγθρι ηὸ “πῶ ΘΉ Τὰ προιϑύσεσει Ἢ μαι 

ὠφῴλε ῳ τοῖς εἰς γϑυ ὑποτροιατικον ππεϑητικον Ἢ Ῥ ρομί- 

νων γβῦνον ὄνοι ἐοὲν τυτύφωβί οὐππο, ηοῦ ἐοἐνατύφῳ ΟΣ 

Ϊ΄᾿ῤττίὄἕοῦ μη ἐπιλό πε}: μὴ σὲ δϑος μυσολαν ὑπορχάνσερ ἄντο 
Ἰφονυτούτον ἐν χάριν εἰ δούγου το; νου ὁ “πὸ ϑη πρὸς προσ 
κεί μϑινοσ ἐπὶ ἢ εἰς μὲ κατ προθήκην τῆς μιοὰ ἐκιχού ἰδόου 

ὄν δρ γρ “κοῦ το τὸς 

ΤΙΣ ς ρὶ μυτοχῶν" 



᾿ς ΠΕΡῚ ΜΕΤΟΧΩ͂Ν. 

Δίεε Τὶ ̓ ' πρώτασυζυγθα Ἢ εἰσ' μὲ δ ποιέ ᾿ τί μϑρ χίω δγοὶ 1 

ΚΒ, οὐοὶ δϑοὶ τήρει δεφϑύήου; ἐπεηδὰ τοὶ εἰς ἧς δ οὲ τὸ ἢ γραφύ 
μϑῳ οι. Ἰρτοῦν τοῦ Τρ! γόδαν, δϑοὶ καλοι ροὺ 75) ὃς ϑέλουσι κλι - 

γεαϑφοοΐ ον ὁ Μκ έδς “ΤΩ δὐκ κει Θ’ αἱδὲ Μη χα ̓πῤυῆοσυλτ 

Λάβων κλινόμδρομ, δγὰὼ “Τῶ Ὡς κλ' μὸν τρόμοῦν δυοΣ οι  ηο ηὐ 2 τ 

θεὶς, γγὰ Φὰ εἰ Ἰ δ φϑόήου γραφε τοί: "(Δ οζλλωφ .ἐπε:δὰ ηὸ πρῶ 

“ὁ τυ σον “ΤΩ ΤΙΘΉ μι οἷον πφϑώ, ἀτὸ ἐνχελέας ἐμ ηὸ ζ΄. ηὸδὲ 

ξ τ κιεγεθινόμϑμον, δυοὶ ΦᾺ προϑήκισ 75) 1 μα γεθιών τούενδν χοῦ 

Ῥυ χίθιν ἡ πρώτη συζυγίᾳ ΑΝ εἰσ μι, οὐ γρεέ! πίω μὲ ηο χίρ 

δεοὶ 7 ἢ οἐλλοὲ δγοὶ ΤΩ εἰ Ἰδεφϑύπου., τι 

'κῷ διατὶ ἡ δυτίρα, συϑυτέα Ν εἰς μῚ, δγὰ τὸ εἴ, "ποιεῖ πίω 
μεηογίώ: διοὺ δϑοὶ “ΤΩ ἢ ἢ ἐχεΣβδὰ ὅν ηὸ πρωνπύτυ πον οὐθηοῦ, ηὃ 

ἐφὼ “ἋΧ κίχρώ: οἐτὼὰ τὶ ἐντελάας ύ κιχρέω "ἡ ἑστίω ἐγέμον» 

ᾧ χον τοί ηὃ “ἰῷ δὰ οὕ ηὸ ὡδ τ τ' μέγ γῶν οὐ ἐφυλοί θα ηὗ 

ΕῚ ἀποτέτοι ῥδιύον: 

Διατὶ κα  Ῥίτα συζυγδει ΗΪ εἰς μτ. δέα (θὲ ᾿ ὀφϑόγν, “πϑιεἰ- 
το "τί μιῤηοχίν"μϑὺ, οὐ ἐγοὶ σοῦ εῶ.: ἐπειδὰ (Δ κα πρωγόπυπρς 

οὐ γοῦ γὸ δὲ δόω οὐτῥ ἐντέλθας ηοῦ σὲ δό ὡτίγονεν ἐπν ηὸ διηὸ σὲ 

Ἵ μεγεθυγόμϑιρον δεοὶ (δὶ προυϑηκισ Ῥῦ . μεγεθιώ τοι. ὧν 

λύγων Κὶ μέηο χὰ δύο (ὶ οὔ δῷ ϑυ γγα ἐγύξν,(Αὐ δϑοὶ ὦ οἷ" 

ὁμοίως ποὺ ̓  τοτού τι συζυγέα δεοὶ ηοὗ Ὁ ἐκτέτεμδῥου ἡριεἶ 

σίῳ Με χόνυο τὸ ἐνύσ. 

Διωτὲ οὐ μα} ρα οἱὐ εἰς δυύο Φωνδεντο λύξρυσοί, ἐν τ ̓θεί ΓΝ 

ὄν Τῇ ΝΎ" οἰφρραώγλουσι ηὃ ἕγνισὶον τιθεῖς τιϑέντς. ἐπειδὰ πὰ 

σοι θυϑέϊ α ἡ]ωτικὴ, ἀνὰ διψο φωνηέντων ἰκφφομδρ νι στ Ἀπ 

“ίω τενεκίω, δεοὶ ηοῦ καὶ Τ' Κλί μετοζενθι ὁλόκληρον ἐδ τίωυ ανιτ 

κίω, ηὸ δυ Τῆοον Φωνμεν οἐπτοβοζ λλφοἱ ον γαῖ ὦ ,χαρίερρα. 

Φωνήφο,φωνύενροιζτωσῖ ὅν (Δ ως μὲ λοὸ,ὠπυβαλλουσί {ηὸ ἐν 

Δ 
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φώνιμν: δον γυγέσ' γυεένγος δεδούτ: δυσὲν γος ὃ μοί ων [ληὺ ὁδεὲς, 
ὡς μια λρ Σ κλιϑέν ὠφρροίλλά ηὐ ἐν Φωνδεν εκ αὐτίκ ήτο κὶ ἡ μὲν 

ηὸ σέμιοσι 9772 οὐκ ὅξην ν ὁλόκιλη ρον'σὶ μύφσ » σέ μοένπτος 5}: ηὸ 

ἐντελόν. Ὁ ηούηου χάθη οἱ μύτο ρα εἰς διύο φωνήεν τοί λόγου. 

σοί οὐππορ λῦ σί ηὸ ἔλατο κα τοὶ τίιὺῦ γενικίω: 

Τὶ διαφῴῴνυσίν αὐ μην λριῖ Ἢ ὀνομιοίτων: υδγοιβερουσίν. 677! ἰδῦαν, 

τονύγτοί οὐ μη λα οἱον εἰσὶν ε εἰς ἄς ἡνό μικτοῦ, οἰ )λεὶ βαρύ» 

νου με γϑ ) σὲ -αρῦσοι ὀξύ τοι. οἷον ηὸ ὸ χαρίφσ εὐ γὰ βωριώςἦ. 

ἡσὲ τίθει ΜΗΡλΘ. νι ξαετα: δαρῶν δ ηὁ ἔἶσ' “ὄνομα: περι ασεί, 

Τρ ἣν οἱ ἐκφύγῃ, τίῷ οξεραν χρσίν" ἕὰ ἄλλως Τῇ τοὶ εἰς οὔς ὀγύ-- 

ματοῦ οὐδέῴποσι ὀξιώοντο ὟΝ μα χὺν εὑπσάντων ὀξνγομέ “ 
νῶν" μοὼ δα του πρὸ ρά Ἄο.ρι "δ ποὺς ἡρὰ οσού δ᾽: 

Καὶ ἄλλως ὅτι αἱ ἡσύλλαβοι κεν ἐμοῖς πρλίω «Υ̓Ν ἐσ ξσ δὐθειὼρ 

“πέρι «σῶν τοῖα" οὐ δῷ ΜΡ χρ “πϑέσουι βουρυλοντο"οἷον σείν των. 

δάντων. καὶ Το οιυ τη κ᾿ δγαφορα ἢ ΤῊ μα το χων ὅν ον μιά τω: 
Δι ου»Τὲ οἱὐ μα ηλοος ἡ οὐδέγοτί σευ ϑε"τοι εἰσίν. οὐ λλεῖ ὁ ὄφάσωύ“ 

ϑεσοι: ἐπεηδᾷ τοὶ ἐλ μια τοεϊσὶ Οὐϑέτο, φθὼν οἡ μία χρό. τοὶ σὲ 

απότινων σι τιθέντων ἕν μϑιυοι "πὰ ρασερύθετοίεἰσί 5 

Διο ὀνόματα σμυτηθίμϑῳα ἀναβιβείζουσι ηὸν “Τύνον “πὸτὲ, 

οὖσ ηὸ ἐληϑήσ Φλλαλήϑης. ρα. ιν Ἀουῷ λα. οἱ σὲ μι 

70 “οι, οὐ ανοεβι βάζουσί ηὸν Ῥνόν “ποτε “πῶς ηὃ Φαῖσ “πίρΆ -- 

Ἢ μὰ τλοίς: πολύτλας: δι ΤΆ δε. ἀνειῦι βάζσσι ηὸν ηόνον εἰς 

τννοιίν καὶ ὀνομοτηκίω ἐλϑύντο ὁγόμαιτοι λθμα εἐν εσίξωνηο, (Δ 

ἄνα β' δα σοίν γὸν γόνον Το; δ εἰέκων κα Ὁ πὸ ροῖ τὸν ἀγα ριβασμὶ 

σπου δεν τίον ουὐηὸ, εεὐσὸ ὄνομα γὰ οἰζκων»", εἐἰσπὲ μέγ χϑ ὅξη 

σή μφωτέοννοι ἐνεκ ἐπενοήθη κα ἐμόηο κῃ δὴ ανεθίκοόαν ̓ χόαν: 

καϑένοσ προσωτρυϑέλομδρ “πολλεῖ ΜῈ πποράλαβέιμ' δον ΑἸ 

μέ μνων ἐππολέ μασενἐρασίλιυσεικοὺ Εν εἐσυυύθε γος καὶ Φροί- 

στ γήζῦ σοί (Δὸ δέσμιον οἵ γοι εἴ 7ο μϑῳ "τοῦ ὅτωσιΑγδμέ μνων. 
ἐδασέλωσε (Δ πολέμησοιοι ἐπεδὲ οἱ σίου λόκτρκοὶ (Δ τ 
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δεημοι ἃ ἐπεὶ δὲ τάξεωι πα ρασυιτίκοὶ, ἀπέμϑρε ἔν “Τῇ φρασεϊ 
το ΤῊ 2. οΥ πρώῃν ἐγένε», εἰ οὐρα : πρῶτον ἐπρλέμωσεν, »μὼ 

ΑΙ ΚΉΘΕΝ ὶ πρώην ἰβασῤλώσεμ, εχ Ῥρλέμησί; νηούηον χάθιν 

ἐπεένουϑη κα "με χ᾽ ἠἥγω (Δ "οὐ ) πορο ςήσῃ Θσεωγνωτέρα τί γξ 

νη) κἡ " φρεσίς οἷον Α γεμί ΜΡ ων βασίλισοις ἐπρλέμεσιων. ἰεν δ 

ἐϊππο μς τολμήσαι ἐδασόλιυσων ΕΣ ἐσάς (ἢ καὶ ἐσῃμισι σία ἀλουσοι ὦ 

2 πρῶτον Ὁ ὑπολίύμησε, Ἂ οὕ τωσ' ἐβάσίλμισεν, δ-πῇ ἀν τοσο[ς 

ΔιαγΣ ἡ “ἢ μέγα χὰ, οὐλήγ εἰ εἰ ἰὰψν; οἠεῖσ δ᾽; ἑπειδα ἣ 

πῦρ ακφρϑύων κα ὀμμάτων, εἐφε (ἈΚΟΡῚ τοί φωνήεντο αὐμετο λοά: 

ἢ οὐ γ69:ν,κἢ ᾿ σύυυουὐ ξοντοῦ α(ὐ τῷ, δα: "ὁ Αὐτῶν 72) ἐὐβσενικου. 

οὐ οϑὲν μϑρὺ, αἷσ' “ξε λέγω, λίχρν. ὑδρυκυξολπννὶ ὡς δ}: 

ηὸ ἐλεξα,λίξ «τοῦς δὲ ὶ ππρεροι κκή μϑγήν κα ᾽ μέ7ο χὴ, “κε ὰς ᾿ν 

ναΐο βυίῶβἐπέδα ὄντε αὐρσένικον μόν ἡδιώ «Ἴο λήγφν, 

Σ χε ἐς βῥαχν εξτοδοο ἐμέ μέο ἀρατιλέξας. κο 7212 χάριν ἼΣ 

ἐγιύε7 ε εἰς ἄς ἡ μεο χὰ ἹΣ ὀρακάρδῥυ οὐλλές ὥς: 

Ρόθεν γὸ ἐτιτρυ χήρμ ὑπ ρας ηὸ τοῦ ρεῖ οΣ. ποραΐξω Το τοί ραιλει βρα 

λέ; ἄ' "λῶν συ Πκο τῆ, τ βάχα. ΩΣ οἱ εἰς τού Ῥυχαο ἈΘΥ 
ἐτεβηχάν. ἀφοῦ δῦ ἃ “ἶν τὸ Ῥητευὴ ἀμί γο χί' "ὖ τοτρηλϑσ᾽ ̓ 

Πύϑεν Ἶ γηκσέ το. ὥασερ πούρο Ὡδ χείνομι, τρηὺς ὑτὼς κα 

ππερα ηὃ ἄνομα ΩΣ δκ γήποτος' ἃ ὑππῤθέσει ὧν ξ νηί: 

Βηλὸρ κατοῦ μϑῴ τινα» ἀνωτοί τω πανί γὺσ' εν τοτριέ χων "ὃν πᾶν 

τὰ οὐϑέρακα τοὶ δέν(ουσ', ἡ  περίοδοσ τὸ οὐϑε Θ᾽ κνὴ ἢ “" εἴ Ξρων: 

εἰτὸ τῷ βοόνήν ἐκέσε γὸν ἡλιονηκοιν ὡς ὃ βμλδι,ὃ τθύραι ὅσος» 

Γύϑεν ηὗ “σηλυϊάδεωνπηλέδου νὴ δγοι λύσει τ δυφϑύη ἃ πρὸς 

ούσει 70 ἃ," πη ληϊά δου" Εἰ σποομξα σι λυ! εδεω καγων“αὐζσος 

γϑοικῖς περιῆοσυλλαβύσοι (δὶ ἰδὺ κε ϑθέ ὅν εἰς Φωμϑὲν λήζον 

σοί, εἰ μϑὺὺ βραλειαν ἐχᾷ τίω ππτόρα λίν)ϑυσοιν, ἐφεὶ [χ4 ἔχφν πίω 

λίγϑυσοιν μακρεῖν' "ἐσὲ μερί βεὰν ἐχέ τίῳ πουραλύγϑυσοι, βρα 

χέμαν ἐᾷ τίω ̓ληγόυσοιν, ως ηὦ εὐ 7ρΕ! ἐδείω. πριαμοιο: 

Πηλυϊάδεω ποίου εἰ δον ἢ ὁ ρσε ἡ κύτων τῷ ὀνῦ μαΤὶ; ποὺ 
Ὠδαι 



ωμυ μικ "ἡ “πῦ σοίς πππραλὴξ ἐς ἐχ σιιδωννυ μικὸν, δῦ τίμ 

εἴ σύ φϑυητον εἰγὸ πρω γότυλαον εἰς δῆς λη{4, δγοὶ "τῶ «ὥς κλί- 
ν()κοἱον σσπλδϑὺς, σπλίως "ὁ πρωγότυ τ γ- (ϑὺ γὸ ππηρωνυ μικ,, 

σσηλείσδῳςιηὸ 7, ΕἸ 4 ηὸ πρωηθτυ πον εἰσ’ ὃς μιὐ κοαιϑαριδῦον. 

οἷον Πρίαμθ᾽’ Πργά μϑΠρια μί δος"θν ὦ ἄ εἰ λέ 4 πρωγτυ 

γον εἰς 0 κω θέ Ὰ σο γιοίον, ᾿ Δι(Θ’ λίγη ηάδῳρ. υϑιμοί χίος μέ 

νοι τ79 λϑροιπάδας ὦ τίω οἱ δῇ φϑυήον εἰ ἐχφ ηὃ πρωπῦπυ 

γον τίω ηγϑυσοῖν μὴ τίω “σϑίροι Λή ϑυ σοιν͵ δεοὶ δύο δοικαϑαοι, 

ἐνόν χων οἷον “πώνϑϑος “σοινθ δ. πσοίνθοΐ δοιςνθι ΤΊ στρυ δ φεσὶν 

“σρνϑο! δατοληγτῷ ληῦ Θ᾽ ληγρίδα ριληγοίδατι Καὶ πιὸ μοὶ ΓΝ 

ΤΈΛΟΣ» 



δθοονυδηγέως καί ψυμενθυς ζω. μαγδ1: γυρα, ΓΙ κιρρηηζεγτιφβτυρ».. 

τσ 

ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΥ ΠΡΟΣΤΟῪΣ ΕΝ ΠΑ͂ΖΙ ΤΟΙ͂Σ ΡΗΜΑ 

ΣΙΚΑΝΟΝΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤᾺΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ: 

Ἢ ΧΡῊ ζυ Τεῖν ἐκεί ηοἿσ' φἡ μοισὶν ὁ μοι ὁὕΤΗ “-- 

τοῦσ' εὐεσιοίσου: δι κανόνοισ ασφδο Λ εἰσ, δτύτρυ: 

ἄκρι βές: "πρότερον υϑρὶ ὙὋ 'ϑρηντο τὶ ανοῖς ο(ό 
λίξφρ, γὰ Ὧ ἡνοΐγκην Φλπρο; αὐῤλίιομιχ εὕ σε - 

δον δἰ σηγλοο μέν" τύχη, τοὶ μϑῳ, ἐδωυηϑῆ ξυθ κεῖ σις κοῖὸ εἰσ' εἰ 
κονο τιμά ἀγογένν οτος λιμὴ αὶ διμυηθεῖ σοι, ἔασιν ἐφῆν εἰ δλὸν συ" 

ϑέαςΔὺ τρια ἐκ καϑὲ κασο χινοῖ, - 

ὄμϑὺ κανῶν ἀποκγο ρϑΐφ (Λα ̓ἐχάν ηὸν δούτερον αόρισον ηὗ σύμ- 

ᾧωνον Φλ Αηγϑύσης “χῦ πρώρυ ὠρθίφου. μόνου δὲ ν᾿ μίσου 

τί ακφμή' οἷον τέ τυποῖ τυ. 'αὐγ, ηὁ ἐπεσ᾽ ̓ πὐϑί (ρ8 1 κανόν.- 

Πάλιν ὁ ὁ καγώνφησίνδτι ᾿ξ δσυλλάβων μελλὸν των τῷ τε 

τεραλυσο μϑδῴ ων ,μκὸ ἐγ Θ᾽ ὁ μέδος πὰ ρακέμϑῳ ᾿ ἐπ διε, 

ἄη τέ περ ηὸς εἰσ Ὁ, δὴ Φλ ὄϑαληγύσης οὐὐ “7 )"ο.ον πλίβω 

“πίέπλοκειοὐλλοὲ ηὐ πσέπο ἌΦΑ ὟΝ κύκλορβαι ἜΣ ανατῴηροβα, 

ἐκ τ ῥα Ῥίπῶ ὅνακέμεν ὦ ὧν διοῦ μιάσον, πρερίβι Τ κανῦνά: 

π Φησὲν ὁ ανών. ὧδ εἰ πσέοι αὐτὸ τοη ὁ μἰλλων"τίω πὸ ῥα λόγου 

σοιν ἐκπτείν4 ὁ (Θ," “μον. οἷον Νάλλω,Μαλῶ ἐψυλαιὸ ὁμοίως 

δν ζφηνα οι ἠρανὴ ἐτέρα μὺ βίου αλλὲ ον ὁτί (ΔΑ ἐπὶ οῦ πσα-- 

ρακειμάνουδυρά σήος τοῦ! γου ονὡσ᾽ γὺ σσέφενακ. μοὺς μιέ μήν οι" ποὺ 

μίμη κα" ὼ τέϑηλαν 

Πάλιν τοὶ α΄ Πεκεξφησε τοὺ τὸ βρακί᾽ ἀρχόμενα ἔν τῶ᾽ πἶϑα 
κἀμίνῳ Χονικῶσ' με ιθύνον τοῖν «τῷ ὑσπσιωτελίκῳ' Ο,ΟΥ ὁ 

ρώ ρυχαιωρωρυ "χά. οὐκ μκοο ἡερκο4ν "κλλοὶ ηὁ ἐλι κυϑα ἐλη τ 

λύθᾳν κοὲ ἕοιέκοι ἐώκἠν ποι ρεβῖς γὸν κανομά, 

τι μὴν οἱ εἐύρίςϑ! ὀφέλουσιν αἀπποβά λλῳν Ὑπὸ ΦλμαΤο χη ,τίω 

αὐ λου σον ὁ οὐ ξησίν οὐ βιοῖον ἤἄλϑον ἐλϑων εἶδον ἰδεύν" ἀλλὰ ηὸ 

εἰ πτὸν εἰπώροκοὰ ἥκομ ἄκων ζκοῤππτοβάλλᾳ οὐ τη [5 
ὶ ἢ Δ πι 

υ 



- ἰ δεγνόσεειης α4 ΥΡΕΣΒΡΗ͂Σ 7) σ»»»»ϑεδεν 

ἐτσι καὶ κοινὴ δνεέλεκηος ἐπὶ ἡ φλπέμπος συζυγίας τ ̓δαρυ 
νων μόνης, ὀφέλά περι αυεῖν "οὐς μάλλοντο σιθιον γάλι, “Ψψα 

λω: «πείρω, σύρω οἰλλίοην ὁ 7 ὑσπῤβάσοι ΟΊ μί μησὶν τ δ, 

οὐίων φτρῥασεῖ, μοὺ ἑτέρων συν γεῶν μέλλον “χοῦς "πὸ δῶ ΟΥ̓» 

"οὶ πεσοῦ μαυκρὰ ἐσω ἃ ἐσου μοι: μρὰ βασγώ διθ αι δγοῦ μοι!" "ἢ 

οἰ γερνεῦ μα κρὰ ἕτερα, οὐ μόνον δὶ μελλόν τῶν “ποίει τίω 

παννο Ὁ μίαν, ἀλλῆδε νὴ Ὕ ἐπ) ἐψερώ των. δ, ον "Διδιλρύμοίν . ὁ μοῦ 

ΠῚ καϑεδιοῦ αν. καὶ ἔτεροι «οἱ φεςῶ τὶς ντίς, μέλλον" 

"οἵ ἔχουσι σημεσίαμ. 
Ἐπὶ φησὴν ὁ κανων σ ἐφῶν βμμοίτων ὁ ὄν γιντέκοσ ἐνερῶν : 
νῖφ αν σή μοόνᾳ μετουβατικαν . ἐπὶ »ούτων ἀκολούθωσ νὰ Ν 

ἔνβεθτηκοσ ΤΑ ΤΣ) πρώτος ̓  διδύ τορθ’ ἀύριςοι νῷ φαν 
σῃμαέν τσὶ με τοβαπβκῆν. οἷον τύπτω τύτυφα. αὐτυψαῖ ἐσὺ 

πον ἐφῶν δὺ ὀνβερτικος ἐνεςὼς με χούβο ον ἔχᾳ τίω σπμδα 

σὲ αν ἐπ) »ουτῶν μι ὁ  φῤγτηκον τὸς ακείμϑῳ Θ’ δι0 ̓ἀδθισοσ' 

ὁ μοι ὡσ' μιε χοίβουηον οὐ" τί ἐχά οἷον δύφὸ ὁ ἥλιον ἐπὶ ἐψερὼ - 

τοσιδεδωυκεν ε“π ἡ πρακφμϑύν: (Δέδυ ἐπὶ  δυτερν ἀσθί σ᾽ ἀλ 

λεὲ ὴὃ ἡρισεν αντὶ “77 ἔπεσε δι ἐρμ“πῶν αὐτὶ 72 “πισῶν αανὸ τ 

ἐδ μιαρῳτρλλοικις λέφϑρϑρ, πὸὰὶ οἰ μ ὮΡ κοανόνοκιοὐ ματα ὀανν 

ἐμοὶ ἔνειτὸ σι μοισίοιν τέ γονος ἐκ χῷ ἐρεπτῶ ηὉ καιτοβοίλλω Ἢ 

νεςώ γοσ,, ὡρ τ Τηκὴν ἐλοντσι σημιασίαν νὴ, ΕΚ ΤῈ κυ: 

" δέ τις ἐυί συ! ἐντολὴν ἐλ λέγων ὌΝ τίμ) σῃμαισξαιν, μα τοῦ 

ρου τρον ᾧΦυμι (ΑΔ εἐμετάρα ον 4“) σοῦ ἐγψεςώηος, ηὸ ἐρεξπτῷ 

δ» Τὴ τῷ "δγπτ ϑυλαδὶς (Δ ἀνχὴ χῶ καταβάλλω ὧ ὃν ἔχοι . 

Δ ὑκὰρ εἴη οὐ Ὁ κομνό (5 

Ἐπεὶ νὴ ἐπέρα γρ2λεὲ πίοι τος οί σέκο μδ εἰ σονὶ καὶ ηὸ ἐπτῶ ἄν χρα- 

δῦ υϑρὰ, σα μοήνᾳ δ μως ηδ λίγω (Δ οὐ ἀκολ)ϑῶ. εν ἀπὸ μὸῳ ζ 

νὸς γόν(). ηὸ ἄγου οὐ ν 7 ἢ ἔλεξα. ἐκσὲ σῷ ἑτίοῦ πὸ τ ΑΙ ἀλν, δέ 

ϑεστ' ὥς ἔφεπε κλονέων τῆν αἱ ηὃ !» τῇ: 

ὁμοί ὡς Ἀὴ ) δ 7 ἃ ΣΧΩ, ὃν, δῇ μαδνά4 ἀὐμωὶ ηδγτί κατρῖ σής δ - 
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φω κε ὸ ἐσυτυΓάνω. Δ τὸ μὰρ τῷ ὐδν λέγ) Ἴωχια κὴ τὸ 

“γον ἃ Αἰ τυκηον "“δοῦὲ τῷ γΡ]» ΤΠ. ἐκ ὃ Ω ἐτέρσ ἄνετον ηὃ συ 

λονε ( πόϑου τεῖν χύςφησιν ὁ μελωσδὺ σ΄, κρὰ θυατ πορουσίας 

δυτὴ 72) τοτυ χηκώς: Καὶ πῶσ δυτις ὀξαριθμέσοιιηο Φὶ 

τύχϑησ ηὁ ὑπερ! Ῥεπτῦντε νὴ ἀσούγον: ἔοικε ἦν σύ δγμα ὃν Ὕ ο(ὦ 

Ἴῃ εἐγῖνον φϑορᾷ ὑτρκεῖθν Ἂ οἷ ὝΗ κρὰ μέτοῦβο λῃ κοὐ βοττ: 

δέ α, δυὴ δι πέλλα ἡυὼν πρώγματα. Κροι Υν ὃρ τις σπκουσών 

λίξ4ς πλώσας, αἷς ἀλλω; μϑὺ οὐ πολι ἐχεώντο δροῖ, ἄλλως 

δοϊ νι μισὰ αἱ γος πῶλοι σοι ὀνχχήσεν, ππρόρεω ροζΘήσοιν νὴ ὦ α- 
“σεοοίφθησοιν ὕσερον: εἰσοὺ ὙΦ οὐ τύρανν( Θ᾽ ρασέλικὸν ὃν ὅ -- 

νομα πρότερον, βλασφρη μίτον γιΐ" "ἡ ηδ, ν δϑοι οἰ τεσληϑυσ: 

μδῴοι οὐ πὸ γοῦ  χύδον λεγόμϑμορ, νὴ ἐπ! 1 ὀνφδγοκιῦ λαμιβάνε 

Δ πορνῦρηϑσ ἐσ) φρονΐ ν" μῶν λα μιβανόμϑρον πρότερ ̓βλαρ- 
Φεμέϊτοοι γνῷ. "ἡ ηὃ ἐξ αύσίον κρὼ ἐκσυκον ηὸ ἔξω “τῶ σὐσίου κσὺ 

“τῶ δεικοέτ ἐλίγετο. νι δὲ ἐπὲ καιλοῦ λα μβον ἐτού4. αἷς ηὸ ἐψό 

σέ (Θ’ “σά λα; μδρουὸν οἔτοσῷον ἐδώ Ασον Οἱ δὲ ηὸν ἀσεβη καὶ “τὸ 

καϑῷ σέο μϑιῥος, παάλον μδρ ηὖν ὁσίον ἐδάλου, νυῶ ὃ ηὸν ἀφμέρω 

μϑρονκοὲ ηὸ κάϑα ρμα οἱ τὸ τοῦ καϑαξ ρω (ἃ ηὁ ἃ τος (ἢ γα ἔγει τ 
᾿ γῆ οἰτὸ “το ἄζω καὶ σφύομιοι γένόμϑμα, ““άώ και δῷ ἐπὶ ὑπστῦ 

νου ἐλαμβάνον γιῶ δὲ “σὲ ἐψότν. νη ὃ πρῖνα γῆ, ἐπὶ ἐπαρόόνου 

μιόνον οὐ τὸ “70 οὐὐ ΤΩ) παραγόμϑρον Δ μυρέα «τέρα ἐὕροι κι 
αὖ οι οὐὺ τοῦ ὀξετοέζων. εἰ ἐχρ κοι τοὶ γὸν προσήνκον τοῦ λότον ἑκοί 

ςῶ, εἐναῦγᾷν ὡς εἰς λιμϑα “νοὶ, εἰσ' ηοὺσ' προσήκοντοις ἐκ 

“τεοσοῦ ϑων φὶ ὀρϑοχραθίας κανόμων"οἐν δι Ἀοιήαν φημὶ δυρεί- 

λεκηνἐπυμολογέαν μρὰ ἐσοθίεεν: 

ὙΠΕΛΙΦΣ ἂν 

Δ ἱἱἰὶ 



ς ροεγσόοτειι 4: δι, ν᾽ 7οιΐθιει ϑι κς. 

ΧΟΙ͂ ΡΟΒΟΣΚΟΥ 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ἘΦΕΛΚΥΣΤΙΚΟΥ. Ν. 

ΠΈΡΙ ΤΩ ἐφελκυςχκῆν Γι γϑ ΤΩ πϑερδῥν τ νύξ τος 

δὶ γὸ ἀχιημώδα(ς ' 

Ἑνγῖς ὀνύ μεισί ἐφίλκοῦ") ΝΥ «οὐ δὸ ΤΑ πο πληθυν τὴκῶν, Ἧο. 

νομός τῶν "ἡ ὟΝ μαχῶν, Φωνήεντος ἐπσρα)ϑ δου οἱ ΟΙΟΥ, ἢ .ς. 

αὐ ασέν ἐσιοκκαντοῦς Φι Αὐ τη σεν δυφροόνο μια,» [σ᾽ ̓βμειδις 

ἐμιεοι ποι χῶ 1σ' τύψασιν ἐμιωλῳ πάθην; τοὶ “ΣΟῚ οὐ τοῦ" 

συμφώνου δὲ ἰ-πκεορμϑῥϑ.ὁ γρά φετο ηὐ γ.γοῖσ αὐοι σι, δέσω ; 

κα.» ἐς τύπτουσι μωλω"σήζο μια: 

Καὶ ἐν ὃν τωρ υμέοος ἐφελκν σήκον "ὁ ν" στρίσίμ. μω; μοὰ στ ῷ- 

ἔν" σα τως ἡ νῶϊν: ηὃ "μεν “πάνηοτε μετοὸ τῶ κ᾽ 

ἕν »ῆς ξἠ μεσ δὲ τρ᾿ τῶ πρόσω τὸ ἐν, Δ) δὰ “αλνύιω τιϊς ἐνγγ»ὶς 

ὀφήλομδμοις Χόνοι ς,ἰφέλκον) δ" εἔσυψον ἐ ἐκείνοι: ἄσυππτε (κα 

οὗτος" τύ“πτουσίν οἱ λλοι "τύψουισινι ἐ΄ΤΈροΙ"θΝ τοῦ “Τυ]ουὼ τοῦ: ᾿ 

ἵζαὶ ἐν χοὶς οὐ Π κοῖς δ' Ῥίροις Υ ἐνω γράμοιεν οὐ Τυς' δ βυι-- 

ἵν ὡσομεν ἐκοίμος ἢ 

Τινεν ὃ ἐν ῖς ὡλξοημασί κΥὐΝνηλελον (0 ϑεν'γήϑέν» 
ἊΝ Ῥὶσ ὁμοίοις ἐφελκυσγκον λαμβάνουσι ηὃ ν. υ9εν Αισυμ 

Φώνου ἐσ29 ῥιδ ου. οὐχράφυ σίν αὐ γο. "δ ρανόϑε ηὁ φῶς .γ98 

σον δ ὁ. 935) δὲ σιν ηθ4α πανηοτι μέτο Υ Υ̓ πὸ “οίοίῳ τῶ γρο φ4: 

ΠΕ ΟΣ 



ὑπ μων. Ἀρλωρωνων “)εκόις 

17. 

ΠΕΡΙΑ͂ ΝΟΜΑΛΩΝ ῥΗΜΑ͂ ΤΩΝΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙ͂ΟΝ: 

Α ῬΧΗ ΤΟΥ͂ .Α- 

ἀζωΐνν Δ πὐαρῶχς ἜΣ ἜΣ ἀάσϑημι, 

Αἰπεί, "μέλλων ἀ:βίσο διό. πρωγσ' ἠγοξαϑην. 8" αὐ ἀταέσοί μημ- 

Αγ. μέλλων ἐξω, "κο ρ(σῦσ' β' ἦγον μρὼ ἀπικῶσ ἤλρι29 9" ̓ παρώ 
κάμϑροσιἦχα, μρρ αἰἥικὼσ εἰγήο χα 

Απυμι- “μέλλων ἄξω,μέσοσ' ποῦ ρακεῖ μῶχος οἱ ο“Πμκώς ἔκ γο. ὁξ οὐ 

"ἃ καὶ τό τι. ἀοριπρώποσ ἐκ ξοι, ὅθεν ηὸ καϑέαξα. 

Α γορίθω ΤΟ ἀγόῤσω "ἰδ ριςος ἡγόρθυσοο τοὶ ρα μϑῳ οξ ἐἴρη- 

καὶ εὑππὸ : τῇ ὄρω: 
Αἴϑω. ΑΒΕ ἀσωώ. ζ "σα. 

Αἰρέμοω Εν αὐ ρέσο ἅν ρβμα ΘΥ" ἐρέθην. μίσοσ ἴΘϑ" 
Β εἰ δῦ μην, οἱππτὸ τι ἑλόμμα. 

Ατρίω, ὥ μελλ οἱ οὐ στ" οὐό ρἱ "β΄ ἕ μον ον 1 ἕλωῦ τῇ ἀχίρυ 9: 

Αἰϑενο (δ, με λλ. κὐσθήσο μα. ΠΝ ῥαϑηβε. (ἃ β΄ ἀδριςος: ἠ490 

τς μὰν ἀπὸ αδιϑέο μοι οὐ αϑοῦ μι αχριφον, 

Αλέξωνμι λῶν οἰ λεξήσῳ εὐ τὸ “Τὸ ἀλεξεωκχήςον. 

Α͂ μῷᾷ ρτώνω ὅτι δμμουζτοινν «(ὰ τα Μή ἜΧΩΝ ὑμοίρτα 

κα ἀδρισοι β΄" ἡμιαρ ον. οὐ "Τῦ) οἱ Ὁ τέο, ε αἰμμεξρσώ οὐχκήσου. ὦ 

Ανοΐγφ' μίλλ “ ἡνοί ἕω «όριφοσ ἀνίῳ ξει οὐ ἥικῶν. ἕξ ἰῷ ρ΄, αἰνέω 

25. ἣ τσρόθ τι κδσ' παρακέ δ ος δἰνίω δ ὁ ἀθ.6,. Μηδώλε ι 

Α πεχβεύνο δι, κίλλων ὠπεχρέσο ἐξ, ΟΝ εὐ τσ θη ΓΛὴ Ρ ο(θΆ 

ςδ᾽ εἰ πελθὸ μὴν κὐρ οὗ οὐτσελθέο μα: οὕμμοαι οὐχήσου" ᾿ 

Αὐξαάγῳ (Δαὺ ξω. μέλλων αὐ ξέσω οὖς οὐ πρὸ “τῷ μονας θέμα 
δὲ αὐξίω, ὦ ῶ ἐρ-πρῶτοσ ὀνβέσα,δι αὐ ξάνω τιν ΝΣ ̓μυξανοίδ: 

Α λό ῳ ὦ: αὐρι- (Β΄ θὰ ἀπὸ τῶ λώ" “μοτῦα ὁ οὐ λὲσ οἱ λόν"τος- 

Διωφίεμμι οι οἱ μιολέννυμι: γ εἐμφιέσω ποϑηγέκῇ ὑπ ἡμι-- 

Ωλέσμισ:- Αναγήνω ̓ σοωΣ ς, μεγένωσκὶ (δ τς- ἐναγνὼ 

σομορ“ὥδακόρμϑῳ Θ᾽ ἀν έτν ωκοι οό ρέ σοι ρ΄ ἀνείνων ἀππὸ τοῦ 

οἰγοιτόω ὦ "ἀνάγνω μι ἀγρήσονο 



2. “γιοὸ»γ»αΐ μεγόδιε. 

Αναζευπύω δ τ ἀναζϑυξω: 
Ανακράζω, ἐξς ες. ον κ'εροΐξω. μίσος “ἶν "κναϊείκραπε ἴθ 

ανέκραγο(δ' 

Ανοπνξῶ: μ' ὁνοι ανβίσω: ἴον ὀρίταμδδ᾽ αἰ τὸ τλμαπνάΐω πππλον: 

Αναρ “ηγγύω δι δ πμρ νιον ΑΣ αναῤφύξω «τὸ ᾧ γαρ ρἡγῶ" 
Αναιασοί ὡ- ὦ Σ ἀνα ασοὶ σῷ» 

Αλί κῆρ υὐμυβὰ εἰληζφϑίσο ἡὴς εἰηΡ τῶ λήβο μοι λένο μον ἐ 

ληφθην: ὟΝ ἀλωσυ ἐ! οἰδ- β' ἥλων. Ἃ ἐάλων ἀπηζς ἀτὸ σῷ ὦ 
λόω. ὦ ἄλωμι Ἢ ματι «λῆς ο λόνος . 

Α παναάνοιμαι: ἿΟΥ οἰπσηρνοί μηδ: 

Αππύχμ. μεοώποχρήσεη: οἷο. οἰπύχρησι, απὸ επποχίω πο λα. 

Α΄ ποδὺρά σήτ" μ." ὐπὸ οἱρα σω: ζφ" «. ἀπείρωι εἰπὸ χουασσο- 

οράω οἰγεήςον:ὁ μοί ὡσ σὲ (οἷ! ηὃ ὑππὸ δὲ εν εἰ σκω: 

Αφίμμιν αῷ ἡσω ον" ἀφ κα" 

Ανπισρέφω- (ΕΓ εἰν Τ! “ρίψω:μέσοσ Σ᾽ ὸρ τισροζο 

Αναπεταμννωδιὸμοο'ποτοννν μι. (ΔΕ ἐγ οὐ Ἴτετούσῳ εἰτΡ ποῦ εἰ -- 

γαπιτέο ὦ: Αἀνσέχω:μ ἀφεξωσγότι γὸ ἐξω δα σι ὦ Ῥε 
πὶ. ἡδντσ εἶτ Φ' "ὡς. οὐπέληκα ἴδ, β' ἐσέρον ανσο ηῦὺ α“πὸ-- 

φιωάτογὼ “πῶ λοι . Αποδρκωώ: όθεν εἰο.ἅ. ἀπίορα: 

Ανδάκνύω ῶ αἰτρδεὶ Κκυυλε: μιάποδῳξω οἰ ηδ σοῦ οὐποδιείκορ. 

Α πολέω ὦ μίλλ ἀπσολίστο. ΟΝ αἰπτώλεκα νὴ αὶ ἀ ἀσππολῶ 

Μεος ν᾽ οσσύλλω μέλὰ απολώ 9 (Δ ἀπολέσω ὁ ζϑ, “τὸς αὐτώ “σῷ 

λα. Δκῆ, κώρατῤλωλα: (ὁ ἕν β΄ (Θ΄ ἀτρλοόμοην οἱ 1: οὐηι ἘΠῚ 

οἰχρησου οἰπρλλύῳ ποὺ ἀπῦλλυ μι; 

Α τσβωνύω μρὸ ἀτροβώνυμι . αλλ ἀφοσβέσω. Ὁ" οἰπσίσβε. 

Αποτέμμω, μέ λων “ἐπποτεμῶ! ον εὐπποτ μὴ σῶ εἰ. Ρ α΄ σέτιμν- 

Α΄ποτανύω. “μοοξπποτούσώ. Αποὺν φοίω ὦ: ἀδ' εἰπαδυραι" 

Ατοῦ συφελίζω. μάλλωρ, οἱ ΤΌ τὸ συφελίξω: Απουκλαίω. 

μίλλ “ αηρίε λικώ στ οἰππτὸ τοῦ κλούύυ “πῶ λαιοῦ» Ἶ 

Αναμημνή σι μαναμνήσ και μυλϑδατ ὃ ὁφαμνοίω "πο λοις 
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Αναήγομουῦϑεν νὰ εἰ ατεναδμομιοιειὴ ᾺΣ ὦ, γῶν ἡνηνοί μυ[ δ: 

Αρί σή" "μειαὶ ρέ στο οὐ τὸ 75  ἀρίω πὸ; Λαοῦ. 

Αἰ ρί ὁποῦ ἐξα: μέλλων ἀρίσο μον κοῖς ηὃ αἰ πρὸ σώ πχον οὐρᾷ σζζεί- 

θ τ ἄρεσε: 

Αὐέζω. μέλλων οἰ γῇ ξώ. μὰ 

Δ ΞΕ αὐβο 3.3 ἀφΊγβι δ Οὐ", ἀφικόμην 
“ΠῚ Τῷὸ ἐλκομοαν αἰ χρῆσου. 

Αφί ἦα ἱ  ξ- οὐ πο ἡΠίσο μοι ἴθ," ,ἀπϑήζεν ἐς “Θ" ἀὐσσεήηϊά 
ἐλ ν' εἰ "τὺ “ΤΟ εἐφιἡϊάω εἰ ἰχεφον. 

Αχομαι ἐς ογβίσο δι ἴθ." ὦ ἡχθέϑην οὐτρ ᾿7Ρ 3 «χε 7: αγρήδθυ: 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Β. 

Βάλλω. (ΞΕ βαλῶ αὐρι ἀβαλον-πώρακεί μδῳ ΡΣ ΠΥΡΣ 

“σῷ οιΘ,λαίρσ ουτοὶ μετοίθεσίν ἀτὸ “τ βλώ βλήσω- 
7 -ὰ ἱ ἢ 9) ΙΝ δῦ “ ἥ “ 

Β »οσνῳ Δἶ" Ο,Λα φῇ στ κε0 ρὲ ςὉ σ᾽ εἰς ΛΟ ΦῸΥ οΕ7Ρ 10 βλρισεωῶ- 

Βέω ὡςμίλλων οὐσῶ. 
7 7 “Δ ἤ 7 ᾽ 

Βοὺ Μο μον μίλων, μεν κἤῆσο μαι σαν αἰι εἰ μϑρ(Θ’ πε οὐλημιουεπ 

βεβουλή μαμεέβουλήθην οὐνσὸ 72) Φουλέο ψυχή οἰχοήςου" 

Βαόνω. ΞΕ βήσομον ζΣ "' Κ ἕρην εὐ“πὸ τῷ βρω δή μι ρἐχρςον- 
7 ς Ψ πε 5 3“, δ ρον τ ἐ ἱ ἈΝ 

Βιοῳω με λλοον ρίοσωρ Ρ̓ αὐ ριρυς ἐβεωνεἰἰοοσεικίη μι χὰ 

ϑ  βιῦφ' ὥρα ηὃ αἰόῳ βίώμι ἀρφήσου. 

Βιβρώσφιω ὅθεν διαβερ ρώσικωνμιβρώσω οὐτΡ7 βρώωοι χρήςου" 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ͂ ἣν 

Γαμέωοδι μέλλων, 2εμίισω!κῦ, Κιἐγε δι οἰ σῷ γἤμω ἀγούξου. 

Γνο (ὰς μέλλων, γενοῦ μου. ΙΛῊ ΕΥ̓ ἐγφνάμεν . 

Γηϑώ: ἐμάλλων, γήσω' (ἃ ̓σδακέρμϑρορ' Γίγηθου, καρ γηθεώ ὦ γῇ 

ϑήσω 
Γρα δάξμι Ἀοὰ γεράω. ὠάχιμρον. μέλλων τῇ ράσω: 

ΓΡΙλϑ ΙΕ ΦΟΝα μυχρογορίσω' ῥὰ ̓ ς ἐγρήγοῦ ἄμ ᾿ἐχρηγό ρᾳν. 

ΤΊ νο δι γόΠομω μ: γενύσο ( εὐγΡ7 5 γλενάομαι ὥμιοι ΠΝ ΕΥ 

ϑη κα. μεσίθ᾽ εἰ (οἰ ενησοίμ δι μίσοσ κι. ἐγένόμον μέσοσ᾽ “πὰ, 

ραχκε μϑροσ'γέηϑνου,οὐππὸ πῶ γένω πινῶ. 

“ἃ 



φ 

σε. ΜΠ ζῇς. 

Γινῶ σε ἐγόψωσίκον, δὰ λῶν Ζ «μἱλ' “γώσο πιαβακώμβι ἔγνω 

' πε ἀο- β΄ ἔων οὐ “ΠῸ “12 γυδωιῶ κοὶ Γμώ μιι νὴ μιηο χὰ ῦ γνοὺς ̓  

γνὸ τοῖν Ὁ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 

Δαΐζω: αελισκίξω Δδαϊωσκίσω ο ̓ ποϑήτικοσ ὥνακομϑρ Θ᾽ 
δε δια μὰ δοεδδημο,ο ὃ β΄ ἀ6. ἰδίην οἰπτὸ “1 δαξζοω οχεήφου- 

Δάκνω ἔδωκνον μέγλων δόξω. εἰό. β' ἔδοεκον ἀπχὺ τῶ δίκω 

οἰ βήσου:. 

Δαμεΐφω. μέλλων. δοιμμάσο- 

Δαῤω, μίλλωνγιδοπστοριὐριςοσιξδυέῃν. 

Δέζ οὐν Τὸ "ΤΩ πρέπει " χόαλ μέλ'σιήσεμοιδ ἐδέησι 
Δὲ; πχλὼ ἐδ. ἀπαρίμφατν. διάᾶν- 

Δέον " ἐὐαλ ρομε νον θάλιο μέλ. “διε 'ἰσωτῦϑ" “δε διοι 1147, 

ἉΦ, ἐδιιδιοί κήν' μεσϑ Φ ρου κα μδῳ δεσγαμί' ἀσύν ἐδ. 

Δέω:ηὁ διαημώ: μάλ, »δέσω. “ἡ δήσω: ὁ “ποθι Τρκὸς παρακο μδρ" 

δίδῳ μιοιν.0 οἱ ἀν 

Δέο δε: μεδεηῆσο Α. κῶν δεδέ δ ἣ ἀνά. ἰδεηθην οἰ 12 δεέο! 5 Αἱ 

Δέλ (ἷ: ΜΙ' σίξοΐ, ῦ ἘΝ δε δε γ Δι. (Λέσος εἰδιοί. ( ἐδὲβ κ μον. 

Δέδψα οἰππτὸ “ΤΩ Αδας μέσος παραίι ῥϑμοσ: 

Διαζωννύω νὴ ) δαζώννυμι' μ- δειζώσω οὐ77ὅ δγοιίοω σδγρζαῦνς 
Διο ουεχάνωνοδεβ' δέλα χον ἀπὸ “75) δαλήχω. 

Δι δε σε οουἐ δῦ δὸα σέκον «πρὸ "σλέον διῤκέλλων δεδεί ξω οἰσαχὸ 722 

δυο χω θοῦ πρώνον "ἐσὺ 7 δὰ ξα;. 

Διοϊρεί σήκὗἶθεν διαιδεοῖά σίκω: “δΧ ἀπο δνοῆρο σζςω. δι" δὲ ἱρά σω 

(Θ΄ ὦ φόρα πρὼ οὐ πσύο]ρά," μετοχὴ 0  διαδράς: 
Δικφϑέρω, μέλλων δαιζῷθε ροδ' μέσος ΩΝ δέφθορα: 

Δοκέω οδιμέλλων σόξῳ οὐππῦ “Τῷ δόκω οὐχρήσουνοὐό ρις Ὁ’ « ἴδο 

ξα, »ὁ δὲ σι δόκοίεια εὐππὸ τοὺ δοκίο δοκῶ. 

Δράίω οι μέλλων, δράσω ΚΝ σίσρακονθ), “ἰδρασε 
Δύνω «κοὐ δύω ΘΔ δύ  μεμιλιφύσω. δ ριΒ. ἴδιον ὅθὲν ηὐ κα χέτ' 

δυν ποὺς οἰνέφινν"» 



σθε: 4ρονναδζξ “)εγ-διτς ἮΝ ᾿ 
ὰ; 

ἄρχῃ Τοῦ ἔν 
Ἑάωῶ, μζλλων ἐάσω .ὁ αό ρἰσδς: οὐ ἐσσι. 

Ἑσραμον οἱ Τὸ 772) χρί Δι, δροα μύφ μου νοκο ρίςος β΄ ζόραμομ οἰπὸ 

τῷ ρέμω! 
Ἑγκαλεωοδ: μέλλων ἐκαλίσω"“δὺ αἰκέμϑῳ ος.ἐγκίκ κηκαὶ» 
Ἐγάρω. δ μελῶν, ἐ)ερῶ' ἢ αἰόρι ςοσ' ((- ὀγέρα: 

ἔγλέω. ὃ μέλων, ἐγχύσω οἱ τὸ “ΤΩ ἰζχδύω,ο ὁ εὐόριςῦσ' δ. ,ζνέχα, 

πον ἐνέχίνα αὐολεκὼς" 

ἰοὺ ἐἴχρυιςον «μέλλων, ὀσομρα μρὸ εἰδάσων πὸ δ εἰδέω ἀχρύσου 
κί σοσ' πο ρακειμϑρμος οἱ ἐδχαλπσερσευτάλι κοι δε Ψ. ὠφφλεσὲ 

εἰναι ἀδῳ. πρὰ εππετοοδιὲ γδιοεῖς "8" ποῖ μὰ ; εὐτπτοχρα φετά: 

ἑνωκὰ μοἐδνοζ. εἰφοῦ ̓  ἐν Ὅλ! ̓ εἰ ποτιδι ἐπ᾿ "αὐ" β΄ οἰ 70 5 Ἴδε: ἔπ ἀ- 

ΩΣ ἔσω ηὃ ἐαϑήω ὁ ῦ ὥφακόμϑροσ ἐδ σδοκά,» 

Ε ασλίω: μέλλων εἰασ λίυσῶ. «οὐ πὸ στῶ σλάω. 

ἕρν αν ΓῸΣ ἀλισο ζ. ( ν᾿ Πρ λύυθρτοθν οὐτῆι ἐἐληλυϑα' ζ.". β΄ 

ἀμμμὸ κὴ ῶ μλθον ὁ Αϑέ: ἦλθε ἐν συτκοτα τ ὀλίσθω ἀχεήσδ. 

Ἑρο ΑΓ Αρίσο ὁ β αἰοιήροκζ ἔζω μέλι σῷ ἀό. πρῶ σ εἰ σοί». 

ἕκκαδωῳ " ἐξικάω α«“Πικώς, μέλλων ἐκκούσω- 

ἔλωῳ ὅθεν αόριοῦσ δου τέρος ΩΣ 

κυρά μέσοι ὥφακέμϑῳ οσ' οἱ απὸ 72 μορίω, ὦ μέμορα ὦ ἐκμ- 

βοδ νήῳ ἤ ἀν 7 μείρω Μμερῶ μέμοραι ,μρὼ ἐφβο ρα: 

ἕμτλτω, μελιέμπέσύ δ, πρὶ ρα! ἐμφεήίωκα οἐό.β' ψύσεσον, 

Ἐμυπό πρηκαν μέλλων ἐμπρήσω, 

Ἑωπαζω μέλλων ἐμσά ϑω. 

Εολποῳ οὐ τῷ ἐλίπω ἀχήσχ'  ὰ πὸ ρχκε μδιμοσ ἡλπὸ καὶ 
ἔολπα παρὰ “στ τοί σ᾽. 

ἕμπαρίω: Ὥ" ο. δ" ἐμιπσαγίσω, τὸς ἐμπήρεκα: ἰζρ," ἐμ'πήνεσε 

ἔιρω ἐἄχφησον μάλλον τὰν ΩΝ ὄρηκα οὐ τὸ “Τῦ ἐρίω εἰχεύσῦ: 

ξυοί σι, υἱλ' Δ ρήσω, ΠΝ ὥρικα Ο  παθητικοό ΠΝ Μρηά! ο 

ΤΟΥ ρέθην' κό.}΄ ἄρον οἐτὸ ́ῷῶ αὐρίωὦ αγοήσῷ" 



Κθ6 - σινογρυιίι9. “Οἱενδρς.- 

ἘΝῚ μι: ἀφὲ ̓ ὡ Καὶ 1 0 ̓  ὑπλήφε ο χσεὶ δ Νήδιας 

ἕξῥω ̓ Δ ἐρ Π ἡσω εἐστὸ ἐἰῷ ἐῤόέω αἀγφησν 

ἔχω. ελ' ὕξω κι λέσωντς ΝἜ ἔφρκα: (, ΠῚ ἔρον" ιἀτὴ τὸ “(ωὦ
 οἰ χε 

συν μὰ αρν 94: ΘΝ ἐπτρα σοὺ δὐκ ΤΙ κὸν. κίον ἀφ "ὁ ποῖ 

τέλμα ϑ " κατέδαθην δι ηὃ ἐϑὸ ἐχονμλῦτοι ἡὉ ὃ δ εξωδὰ-- 

στο «τοῦ εἰς δῦοι ᾧοροὲν 75) ἰξωὶ ἐσιῤῥὴ μυῦλτ' “ἡ λόρμδῥου . 

ΑΡΧΗΤΟΥ͂Ζ. ᾿ 

Ζεύτν μιοι υενύω, μέλλων ζύξω, τὸ “τῶ ἱκγω! 

Ζωννύω (Αξώννυ μενμίλιζώσω:, ΑΡΧΗ ΤΟΥ̓Η͂: 

Ηω δ μέσος τ μάν ΧΗ ἡφσ'ὴφ. ἀπτὸ “7. ἑωὴ πορβίομμομ ᾿ν 

"ποιηπτίοδ. Ἧκαλι ἀπτῦ τῶ ἄχω ἢ 

Ημύω μέλλων ἠμύσω- Ηδῳν ον τὶ 72 ἐγίνῳ σίκον οὐ τῷ 

εἰσέω ἀγύφου. ΑΡΧΗ ΤΟΥ.Θ. 

Θάπτω μέλλων λέγω ἀορίσοσ ἐθορκβοειδ τ δ' ἐπέφβην: 

Θίλω μέλ. ϑελήσω, εὐ ἐδ Λιῆσοι ὃν ἐθέλω ἰθελύσω, αὐ. ἐθελησσῶ 

Θνήσζκω ἔθη σις ον λ' ϑανν δι ὖ ηὐ θε θάνω ἄχυρον: τὸς τς 

ὑγοδνν οἶδ. μ΄ ζϑανον. οἱ} θανέω ἐλ οκράνε “σ΄ πιθνααηὸ 

δ τρκ τιθνοδυμοὺ οἰπφελιφατον, τεθνοῖν 7 μιεγοχὴ τεθνέως- 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ͂Ϊ. 

ἱκυῦ ἃ οϑέν ἐφακμου μίλλ τ ξο ΑἹ οἰό δε ἱ ἑκό μεν ὩΣ ἰγὰ 

εἰππὸ “ΤΩ Ἵκο τῆς αἰ εξδν: 

ἴλά σήου ΜΙ, ΑΕΓ. ὁλώσο οὐηὼ “ῶ ἑλοέω οἰχρήςοῦυ. μἰσοσ' αὐ βιὸς 

μον ες ἑλασοί μεν" 

[776 ἅ! οθων ηὸ οἰ φεπτοι (ἃ καθὶ πτοι ζζι μέγζατιίσο δι β 4 

πτηνεοέπαῦ 75 ἱπτούωίπτημι οἰχρήσον μέσος ἰδφιςοσ “πρῶτχυς, 

ἱπτοΐ μιν ἵππου “πτουπτῦ [ 

ἱ δὸν ζ "ρ΄ ποιωτῆν᾽ ἀπὸ 2 ἐἰσω μὴ οὐσσὺ 7 εἰσνοοῦδον καϑαρὺσ- 

ΑΡΧΗ Τοῦ Κ΄. 
Ἰζαΐω κρὸ κάω ὁ μέγλων κού σῶω.ὁ δεύπερος οὐδ ρισῦσ ἐκάην: 

Κλαύω δικλάωὸ ἕξ αἰκῶς, κλοῦ σῷ μοὼ κλανῦσῷ οἱτὴ “Τῦ 

κλραῖ ὡάχρέςου» 

07 Κ 



δε. ἀρῤγησίς ὠενδῇς 

, 220 

Καθέζω ὦ με μιβ"Ὁ ἀρ κθεδζιὰΣ ᾿ 

Κάθημαν Δ καθήσομαι" 

Καϑαφρίω κρεϑοφρῶο ΑΔ Δ καϑας ρύσω Θ᾽ διαί τερος,καθέ λ΄" 

ο(70 12 καϑέλω:οἰχρήσου" Καθαύρω θυ" δ ἐκάθερα: 

Καθάνμι 90. πρῦζοι καϑήκα,: 

Κλάγγω.ο ο (δ ἀξ" κλάγξω οἱ πὸ κλαγγω ἐχήσον. ἴθ" πρώψς 
ἐκλωγξ ο: πῆς Κέκ Ἄηλθ 

Κάμνω,κος κάμω. ζῶχ ἐρδυόνν ὧν. β΄ ἔκαμον, “ϑακέ με 

νΘ’ κίκιμυΐκα οἱτὸ τον κμῷ Δ κμέσω. 

Κέρω ΩΞ" κερώ θ΄ πρῶτοι κάρα σαρακέ δῦ κέκωρκα: 

Κορίῳω χορὼ θὰ κορέννυ μι ἜΣ κορῳνύω: Δξξ κορέσῳ- 

Κράώφω- μέλλων κράξω (ἃ τνο κίκραπείθ ΄ἔκραγϑν. 

Κρεμάφω δὰ κριμοίρῶ "οὦ κρίμοωμοανμέλίκρε μάσω. 

ΙΚρυ βεὶς ἃ ἐκρύβην οἰὐριςος αὶ «ἀπὸ τοῦ κρύπτομιο Σ᾿ κρύκοδ! 

“ποιλχροῦ ὁ μέλλων κρύψομον. 

Κατυϊαοθάνω ὁ μι Δ ἡκατο οκ φθησομιομὸ β΄ ζφ" ̓καγχίσδθυοθον 

απὸ 15 ἰματαδοωρθέω ἀχρίςον" 

Καλίω δι μικαλέσω. ὃ «πικτκληκα οὐτὸ Ῥυκεκαλεκα κίκα δ. 

κα Ὁ] συΠκοπσμ' "ὃν μιατορθεσέ Οϑοπτῷ Ί2 ἃ εἰς κικεέκληκά. 

Κεραννύοα δ κεράννυμι «Ὁ " κερώ στ ιὁ “σϑοβυ τι κὸς Ὡν κεχέραά 

Διρι4" κὺ Κζ;] συγκοπσηρ κέκραμαι. 
ἴζο ρῳνύω σὴ κο ρίννυ Μι,0 μὲ “λικορί στῶ οὐ 7 “ κορέω ἀχρήσΖ- 

Κρέμαμον ὃ μέλλων κρεμάσω:- 

Α͂ΡΧΗ ΤΟΥ͂:Λ' 
Λατχάνωδμίλ κληρώσο (δ ἀπὸ τ ' κληρύω" (Ἱ. ΟΝ β΄ ἔλκ ΠΥ ΣᾺ 

λίλογχ' «(7 ἵλιχ' ΛΑ' "λήξω, ζ» , “ἔλα χν “σ' ἄλεχὸ β Θ “ἴλαχνν 

Λα μβα γω,ἐλομθανν. ΧΕ, Ἀϑαψο δ, ἀπὸ Ίγ λη Ιβωρέχρησε: “θεν, 

βηἔλαβον, πδν" λέλάφα ν εἰ “ἦι κο ὦ οὐαια, 0 ἀμ ΡΝ Φ4μ 

Λανϑάρωἐ λάνϑαν ὑμι: λέσο (δα πὸ ΣΤ ληϑω. (ὦ ἀν 'λέληϑα. 

οἰθ 64" Βἴλαϑ'. ὈΝ λέλησ Αι. [Ὁ ΝΥ δεύτερος ἐλαϑόμοηβ: 



Ἐάν. τ; Δηονηαίςς πὐενότς; 

Λλέόπω ΑΕ λάψω. ζ΄" εὐτήδι ἐλφψαι οὐ ρισοσ' δαύτι- 
ρθ’, ἐλήησο δ: ν᾿ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Μηες 

Μαϊνομαι δ μέλλων μανούμονὁ ἃ πώρακάμθμ᾽ μέμῳ 

γεε ἡ ΘΝ ἀἰδν Σ 

Μανϑάμγω ἐμιάνθονον. ὁ δξ; μαϑήσομομοπτὸ τῷ μαθέω ἵππ᾿ 

Θζ.δ πποροχείμϑῥ μὲ μα ϑῃικαι ἀδριφῦσ' δόύχιροσ, ἐμαϑον, ά 

7Ρ τῷ μι ϑῷ οἱ οὐκ θανὸ 

Μάχο μα: ̓ ΚΣ ον βρη υοὺ μα χίσομαν" , εὐ» “ΤΩ μαρζοβι 

οἰχρῆφου. Ὁ ΩΣ Θ᾽ πρῶτον, ἐμιδλᾷ σαί μη" 

Μόρω ἐχϑησον: ἕ πο ρακάμϑρος μέ μμο ρους ὌΜΘΝΗ "σθμι- 

σικονο ὑπ. ον ἅμμα ρτον, 

Μέλλω,» ΑΞ μελήσω ἀπὸ τῷ μελίω ἐδλεύθοονδ ( πὸ ρα 

κύμδμοσ μέμῳ λα ποιμτικό 

ἐῴαυ εἰ Τῷ μναοΐ! ὁ κα ἐμεμνήμανο οδ΄, αὐ μινή 
ΘΉν Ὁ ων “δέ: ᾿μιμμαϑῆ σὺ μια 

Μένω:ὁ ΜΕΡ νὰ οὐδ ριφῦσιο ουνἐμάνοι" ὁπορουκείμδμοσ' μεμένῳ, 
κιθζν οἱ Ἴγὸ “ΤᾺ μενίω ἀχρήρου: : 

Μέμηλανδ ίᾷ ̓ὐφακάμδρον εἰ σῷ μέλλω. 

Μέμαα ὠπὸ πῶ μάωῶ, ὰ “ρα κόμϑμος. 

Μιγνύω οι μίγψυ μι μέδλωμ αἰξων 0 Ἢ ΜΕ ἐμέγην εἰπὸ 

“7 μέ γω ἀχήςον. 

Μορινύωὁ ῥξξ. μά ρξοο. 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ν: 

Νίω. δε ααδὺ νδύσω. ἐδῶ 

Νέμω. ὁ ΑΓ »Ῥεμιὼ ὁ  πσαραπκείμϑμοσ,νενί μηΐκουνπο ρενθέσά 78 
Ν ΝΣ 2 ἐᾷ ἱ « 7) “ ἢ δϑοκ γὸ οὐ σὺ το ἴσον “ΤΟ. μὶ «ποὺς χα «(Ὁ0 “(οι ἐν μια," 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ͂.2: 
πε ΄ « ἡκὸ δ ᾽ ε ν᾽ - ; ͵ [ι β 
Ξυνίν μι ΑΕ ξυνησ ὁ οἰορίσος ξυνίος μοὰ ξυνεηΐς ον 

Αρχϑ σχῶ 



“6. αρ»ρφρηαζς ἐὑεγδης - 
ΖΩῚ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ .Ο: 
ὁζω. Μέλλων ὅσω: Μίσον παρακεί μὴ ὠδο Δ ῆ ες λδο 

Οιλθ μου ᾿ Μέλλων οἱ χό σο μια δ: “7) οἰ λέξομαι εἰχρήσου. ΟἹ 

ἀορίοῦν δαύτερθ’ λό μην: 

Οιομού ἊΝ Κη συγκοτίϑ, οἷ οἱ μοῦ!" οἱ 4 οἴ ετοῦ Μέλλων, οἰΐσο δ 

απὸ “τῶ οἱ ίο μοι ἀχείφα! Αὐρι ςυσ' ἃ'ὠήϑι 5" ὁπό ατωτεν 
Γ μμαγᾶν 1] συζκοσσην ᾧμημ: 

Οισκ οὐ πὸ 7.) ἐδὼ Μέσες πτρακόμδροσ. “ἢ 

ὀιμῴφω Μέλλων, οἱ ̓ μώξω: Αὔρις Θ᾽" "σζ ὥμωξα, ᾿ 

Ομνύω ΘᾺ ὄμων μι ὀμόω ζὥ: Ο Μέλλων ὁμόσῳ " ομμοῦ ΜΙ. 

ὀ΄πὸ ρρακέ μϑμος ὦ μοκκιαὐδι οὐ Πεκῶς ὁμώ μοκε ὁλολύφω. 
Μέλλων, ὁλολύξω μόρῃυμι: Μέλλων, ὁ μόρϑω: 

Ονόω «(,. Μέλλων νόσῳ" 

ὀφέλω: Μέλλων ὀφάμέσῳ ἀπὸ Τῷ ὀφάλίω ἀγρηφου, αὐ δ᾽“ 

φλώ ῤφλήσω, καετρῦσυ ἤκοπστῖν Παρωκέμϑμοσ, ὠῷ ληκα," 

Αὐριςσοινφ Λασοι. ᾽ Ἢ οἰὐρι ςῦς ὠφέλον: ΘΚ συγκοτϑῶφλ. 

ὁ πομαν-. Μέλλων, ὀψφμμοι ἢ Αδρεςυσ. οοζ' ὠφϑημ: 

ὁράω. Πα ῥά του τίϊκὸς, ἰῴροιον ὧν οὐῆ! κῶς: Παρακε 
μϑρος,ἑὠ ροκκοι,"0 ὑσσουτί Λικοῦ, τωρεΐ ἐ κάν. 

ΑΡΧΗ ΤΟΥΕ. 

Παρίημι: δ Πα τουτηκο σιν ρὴν ̓  

Ῥείρῴμι “πο ρᾷ "πτόρε 5: 

Πάω! ὕπαδον ὁ Μέλλων πεδο μον ἀτὸ τῶ “πεΐϑω ἧ ΓΛ ὙΠῸ 

κείμϑμψος, πέπονα ο( ὃ “777 πένϑω εἐχρήσου. ἀόριοῦς δια τε 
ροσ. ἐ ἰπσύϑον αγὸ γγου πῆϑῶ ἄρφηρον" 

Πίμπώ. ὁ μίλλων-πέμψω. ὁ Γαρακέμϑυ πύπομφα;, 

ἀύριουσ' πρώτοσ ἐπεμψα, 
Πετνύω. ὁ μέλλων πετώσω: ὁ Παρακεὶ μὴ τεσίτακα (Δ κί 
συ τικοσσῆν, ταί“ πτουνκοε ὅθεν ὁ πο ϑΆ ταν “ἰν σύπτο μι  οὐτὸ 

»ῦ σιτώω ἀχήσθυ. Πίῆω ριπίοτωνὴ πίμτω τεια τικῶν» 
ΕῈ 



ἱ “, σον τὰ 

Ὧε-: 47,707) “9 (μἘ 7212" ' 

μἰλλων πέμψω - ; ᾿ βιαϑνι 
Πάομον μα: μέλλων" "σιζσομο "πσπερακείμϑνοσ "σέ- 
“πο μου! ο΄ β ᾿ 
᾽ 7 37 Ὁ “ 9 χω.“ 

Πέρωμέλλων, αλυ' αὐθίσυς αὐτὰ πέηροι. Πεῴρι κοὶ οἱ ΠΣ» 
φοί Ἰώ. μέλλων, φρέξω. ὭΣ βμαρταμδῴος πίφοικα;" 

Πυνύω δυσητυ μι: ὁ ΩΣ ἀξ υσήξω" οζὰ ΤΟΝ εἰπόν οἰπὸ εσήτω: 

Πίνω ζινον" πί μοί ἐὰ δὶ οὐ μάλλον: κὸὴ μὲ μέ Λονντος ἐχϑ 

λϑμα τιαμόμ' ὁ μέλλων πῶσω: ὁ Ὡς »πέτσο κα," 
ὁ ποθ Τρ κῦσ' ύππο μα ο(ὸ ηοῦ πώῳ “τῷ μι ἀχρήσου" ) διφ “' 

Κόν ἐκ ἀόριροσ τσίον: 

Πέπτω: ὁ μίλλων. “πέσου μα δ πὰ πύπτωκαι οἰπὰ γον 

“]λωά χρέσον! "0 διάτερο ζς ὑπέσον: ἰηδρύ σίτῳ εἰχρήςου" 
Τέπρημι» μέλλων: πρύσω. 
μλαΐω σῷ Αιξιπλώσω: εἰσι σῦς’ ̓  ὑσκατα 
Πλίω μέλλων, λύσω . εἰτὸ ηοῦ πλίω οὕτω μρὴ “νέω ΑΞ, 

πυύσω" 

Πραήω "ὁ ττωλώ» μέλλων προώσῷῳ: ῦ πα ρακέρθιυος 

πέπρακα,, 
Πρίεμα»: "προυκάμων μέσοσ οἰορι ςῦσ' σἕ; 

Πετάω ὦ. μελλῶν: σέτοίσω. 

Τ' ρος Ῥίχο. μέλλων: προρορα με μοι. αὐρίσος δύ ερ(θ', πρὸ 
σίοδραι μον απὸ 7) προφρέμω ἢ 

Πάρςϑω: αύριευσ διώπερθ, ἐπραϑοβ 
Πτέω ὦ - μάσος οὐορίςος 'σζ, "ὑπο μην" 

Τ χήστω " μέλλων «πτή ξω- 

Τυνϑείμοιμα Μέλλων πσεύσο μοι πὸ τοῦ “εύϑῦὺ μοι εἰ-- 
χρήσου ῳν ᾽ πέζῳ λόγῳ 

Αἄφχη ΤΟΥ Ρ 

ῥίζω. μίλωμ. ἐίβω. 
ν᾿ Ι γ.ς. ἡ ς »»8Ὁ ε 
ῥέω"μέλων οὐὔσῳ μισὸ φνησῶ"ο πρρα κείμδρος ἐξῥύηκαιο δύ χε 



δ: “22φγια(ς αὐεν δός, 
[ΠῚ Ἢ 

222 
δῶσαν. 4256 2 2. κ' φω δ Ἢ 9 7 

βὺ σιαορ ςς ἐφου νοῦ 01; Σου φνέω ά λένοθυ" 
ὙΤ, . «7 δ ον ἐλ διννα ἡ ,ὔ 9)» 
Ρυίμυω κοῦ αὐ μι βάλλων" ἱρξω: ϑμεσοσ' πανί ροῦκειμθιμοσ' «ς - 

,ϑώλρι Ο  δυύτε ρον ἀὐρέςοτ ἰῤφάγε (δ. 

βωννύω ἊΝ ϑωννυ μι ὃ μάλλων βώσῶ: 

βαρννύομμα: μάλλων, ῥώσο μαι" πκρακείμϑῳ Θ’ ἔῤξξω-- 

μια. ἐῤῥωσοι . ἔῤῥω τρζ!- προςτοι κὸν ἔξξωσο- ἐῤῥωθϑῳ 

ἔῤρω 9 ἐξφώσϑώσοιν ε΄ 
Ἁ Δ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ - ' 
Σρωνύω. πος ρέννυμι ὁ μέλλων, σβέσω ρισβησομ. ἀόρῃ 

συσ' δύ τερίθ’, ἴσβην ὐπὸ τῶ σβίω σβῆμιε . ἐἐχίςον. 
γ »") δ Ἢ ΕΝ, »7 ,ὔ “ 

Σ ὅσο μιν. τ ΘΙΡῸΙ ΡΟΝ πσύθην ἐδαθῦδοι ϑὐ που ἐσευ- 

Σή πόμα. ομέζλωμ σή ξο μα ο΄. «ἰσθιςοσ'ἐσάπεν 
ι 

Σ φένδω: μέλλων, ασείσω"οἐτὸ τῶ αστίσω ἀχήσου οἰδθ4-" 
ςος πρώτοσ κα αὐτ] σοι. πὸ 

Σ τώζω πρὸ σκαλάζω. μέδλωμ ξάξω. 
7] { 7 7ὔ , 

Σ τένω κρῷ σενάζω: μελλων,ςτναξω: 
, 7 2 

ΣΎ ω- μελλων, σήξω: 
7 , 7 ς 7 7 9. 9. ’ 

Σ, ἡ βενγνὼω ἊΝ σθρέννν μι" ὁ μελλὼν"πύρι σώ" αἼ 705) Ξθβίω 

εὐχρήσου οἰόρεςοι πρὼηος ἐσύ ρέσοζ: 
" “ 7 ’ὔ 3, Ἢ ’ὔ δ Ζ 

ΣῬώννυω Δ τλοι δὰ μΑλλὼμ, Ρὼ στ 9 475) ΞΡο αλζηςσου 

04 Ξ0σ' πρώγον: ἐφρῶσοι 

Συγκερανύω! μέλλων υσυϊιῥάσω. Ῥαρακόμἠσυγκοιρακα: 
Συ μιβοάνω: μέλλων συ μβησυ (!. “ποι ρωκέμϑρμοτ, συ μβέβυκα: 

ἀὐρέεῦς δώσιρθ᾽ (λεβυ(: . 

ΣΧω οὖ: ἀάλλων, δέσῷ: οαἰὐθήςοσ' δια, τερ» ἴον ὅν προς- 

το τκοὸμ οὰσ φάτω: 

ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ 

Τεθνηχα ὰ τίθναα, δ αρακε μδροσιπὴ πὕθνέσκω . 

Τίμμω “μάλὰ ᾿ 7 μσω. ἀύ- 6. ἀταμ Τώχυ' ἀό. Ἢ ἐσὺ λον. 

Ταφω:μίλι Τώξω. αἰὔρέσος ᾿' ἐπουαι ὦϑεν ὀτργών: 

ΒΕ" 



“κο- ἡγογηαί ; δγδις,; 

Τήκω: 7 τ πῆϑω. πάρι τι πἰτηκα: 

Τικτῶ! ᾿ ΩΝ Αἷ- τέξω ἐξ ἮΝ τ τίγκα ὁ (0 μ΄ ἔτικ" ἰτὸτε 

“ξκω οἰ χρή σου: ἀυεν ἐπί Ῥωσικον. ΑΞ Ἑωσω 

ζώ .« ἐβωσοι -“ν πε Ῥωκα οἰπὸ ΩΝ Ῥω ὦ. ἐἰγχθήσου : 

Τίνω καὶ “Ἔξω: ΑΞ πίσω. Τλάω, ὦ. μέλ, Τήσω- 
ζν" δυύπεροσ τλὴν οὐτὸ τοῦ Τληῤι" 

Τιξάω ὅϑεν γὐ δγαυ τε ει ο ΑΕΓ Ῥέσω, απὸ ὃ οὐ] προΐω: 

Τρίγω Ν μέλ τ θ ρίξω, ῶ γα μδβις 0 ὥο ̓ δεόράμηκα ἀπὸ τον 

“Ραμίω αχρήσου' ὁ β΄. ἴθ. ἔφραμον οὐηὸ οὐ] δρέμω οἰχθύεου, 
Τρώγω κὺρ ἐπὶ τῶ μάλλοντος φάγομαι μὲ ἴδον ηὃν “Τῦ) μίλ, 

Δονηοσ' λυκπ μόν. δ μέλλων Φουλϑύ μοι ὁ  δύτερος ν΄ ἐ- 

ΦΑΟ οὐΠὸ “χοῦ φήλῳ ἀνχρόσου . 

Τοί Φω: ΑΣ θρέψω: "ρος αὐ τ δναςῦ λὴν 76 (1 ψωΐθ »,κἀθρεψα- 

οἷς τς τὸ βοφα" “ὥς παθηΤικοσ' τί αμίο β΄. Ὁ 

ἐβάφεν- Τροίῳ Δ “ρίσω. β ι 
Τυϊλάνω ἐτύγχανον: Δ Τυξοίι ΟἽ ἠε Τὺ ὀχήρον ὦ Ζέ 

ζῴ λόγῳ τὸν, τιτύχεκαιατὸ τυρίω:ὦ. οἰ χβήφου"ὁ εὐδθάςος 
δα τερθ. ον τὶ ΑΡΧΗ ΤΟΥ͂ Ὑ’ 
Ὑ τίν (δ: ὑφίξωο Πωρ κακά μϑῳ Θ᾽ ὑπέλικα"ὁ ἀὐρίεος: 
διύτερθ᾽ ὁ ἐπ κΝὶ : ; 

Ὑτατανοῦμμα: ᾿ τ ὑπορήσο μαι 5 ἡ ὑπορήσομαιὸ τς οὐ πέλν 

μα ὃ  (ν" πρῶφς ὑπερ 9Ήν' δ ΓΑ ΓΘ," διώχερ Θ᾽ ὑ'σέδρ μην 

οἰππτὸ “τῷ ὑπερᾷομαι ἀχκόςσον . 

Υ»» δῴῳ. μοι υπρδιύσω. ὁ β' Ὁ," "πόδι οἱ οἐππὸ 7) ἐποδφίώμιν 

Ὑποσερί σκω. μέλλων, πὸ Ξερέσω- 

γπνώήω ω" μελλών ὑπνώσω. 
γ4 μέλλων ὕσεν ἀδθίους πρώτοσ' ὑσέ" 

Α͂ΡΧΗ ΤΟΥ. Φ. 

ᾧ α σον ρεο του ΤΉ κὸν ἔφασκον, πο ἡ “τλίον οὗ. 

Φ( γω ὁ μελῶν φώ ξομο μρὰ φιυξούμι!» ὁ μέσας ““δακέμι 



. "ὉὋ ὃ-: ον ὠέψέιες, ᾿ 
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γοΓ- πέφινπε: αύθισος δαύτεροσ'[φ υγον: 
Φέρω! ἐξξ οἷ οἰ σὼ ἀτὸ “τῶ οἴω ἐἰχεήδον: ὐνακείμϑρος, ἐνήνοχα 

«ἐορίσος πρῶ ἦνεβεα! εοὐόριςος δυύτερος ἡ ἡνέγκον, εἰτΡ ηὐ υἱ 

ἐνέγκω οἰγφήςου- 

φημί φής φησί φαηγνιφαβνιφαρδῥοφο τί Φωσί ἢ 

μέλλων φήσω ἀύριςῦς πρῶρς,φισα "ἀόρεςος δύ τεροσ, 
ἔφην . Ὁ ἀπαρίμφαν “φάναι 5 

φϑάνω ἐφϑιανομ'μέλλων φϑείσω εἰππὸ κού φϑάω ὦ. πρώκεῖ 
ὑϑμος, ἐφϑωκα. οἰσρι ςὍσ' πριδηος ἀφ ϑοισοινκόρι οὐδ᾽ διώτεροσ, 

ἐφϑὴν ἀπὸ του  φϑάω φϑέμεηὶ μετ χϑ'οφθάς . 

Φρόνω.ο μέλλων, φανῶ Ὁ «μέσοι ϑφακέμδρος πίφινα: 

Φρί ἥωο βάλλων φρίξω:ο (Ὁ μέσος “ἀνακεμδρος σίφρικοι εἰ 

ον φρίκω ἀχρήσϑ, ἱἰ 

φθέρω. ̓μιλλανφϑερώνφακά μδιοσ ἐφθὰ μὸν “μίσος “ὄδα 

κέμδμος ἐφϑύρα,: 

φϑένω. μέλλων φϑέσω «εὐπὸ σῷ φϑέω αγούσου"» 

Φοιψίκω κοὺ Φοινίζω: μέλλων. φοινίξω. 

φύω. μέλλων φύσω.: “παροκεῖμδρ Ὁ’, πίφυκα: ἀόρίςῦς δ 

τορθ᾽ ἔφυν πὸ το φυ μι. ἀνχηνεθυκχ. 

Χώσκω Ὁ μελλῶν χανού μεσ» μίσυσ' τὸς ακείμϑι ορκίλοναι ὁ 0 

δώτερος οἰορεσῦς ἐχαμον ΕΥ; τῷ λαύνω ἐἰχφήδον: 

Χαάρω. μέ λλων λρη ρύσομαι μοῦ χει ρήσο μοιευκ τὸ ποῦ χα Ῥίω ἃ κ-- 

χεύςου. 0 Σ δῴυτεροσον θήςοσ ἐχάρην 

Χαλεσαόνω. μέλλων χαλεισον ὦ: ἀύριςος ἐχα Λύσσημα, 

Ϊ Χίων μέλλων χύσω, οἱ πὸ “Τοῦ χϑύ ὠ. οἰὐθέ σῦς πρώγος ὁ χει" γὸ οἱ -' 

ππρί μῴα γον, χίοω: 

Χρωνύω κοὺ χκῶνυ μι: μωλωνχώσω 0 πο θωχκοὸν “ἄϑακόμε 

νος κί ̓ ὐχώαΣ οἱ τὸ “ΤΩ ώω οεἰγφή σθυ"» ᾿ 

Χύω δι χύνω. μίλων χύσω . 

Χωννύω (ὦ χύνμυμι" μέλλων χύσω» ἀτὴ Το χύω χρηφου" 
Ε ΕΠ 

᾿“ 



᾿ 1 

ον ΝΣ 

Δρχὰ ΤΟΥ Ὺ. 

Ὑαλλω: μέλλων Ναλώνπός ακόμϑρος: ἐψαλκαν ἀδρίσος πρῶ 

τος ἔψηλα,: ΠΑΑ͂ΡΧΗ ΤΟΥ. Ω. 
ϑῳ ᾷ ὥϑίω κὸ- μέλλων, ὦσὼ μοὺ ὠϑήσω. ᾿ οἰδ ρι συσ πρῶ 

πος ἔωσοι. οϑὲν γὸ α΄ σέωσοι. ὁ ̓ τοϑητυκὸσ ὐφακάμῇ ἔωσι" ἢ 
νέομαι, οὔ μον . θ ᾿ ὀγατατικὸς ὁ ἐωνὅ μαν. δ μέλλων ὠνήσυ Μ - 

δῶν ακείμϑρονιὦ ὭΜΙΜΡΙ "ἡ ἑώνημιου αι κώρισϑεν ἑαρνη μϑδ ος. 

ὥ ρσοι, 47» 75) ἐρούω. 4, “λῶν ὁρ σῶ- δ ρι ςς πρώς:. ὦ ρου: 

σοί. Ἡρὼ ΧΤΊ σὺ Πιοσσὴν ὦ ρσοιὴ ὅρω ὠρσώ ὦ (σοι οὐολικώσ- 

ὍΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΜΑΔΩΝ ἠΗΜΑΎΤΩΝ:» 

ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ ΠΕΡῚ ἘΓΚΛΙΝΟΜΕΝΩ ΌΝ ΚΑῚ 

ΕἘΓΚΛΙΤῚ ΚΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΛΙΤΙ 

ΚΩ͂Ν ΜΟΡΙΩΝ:» 

ἐγ κλινόμθμόνι, μόρμον, λέξις ΧΙ ΚΙ γὸ τέλεσ ὀξυομδῥε Ῥίτυσοι 

οὶ εἰς βῬείοιν Χ τὸ σῷ λύησυ(ύταξιν, κοιϑο πῇ {ΧΦ ἡ μ᾿ μη" 

Τυ» “περικαλλὴς ΘΙ 'βοι στ; 

ἘΓελιστκὸν Α μόρι ὐ “ἢ ἰδύαν ὀξέαν ΚοΙΜι ἴον, Ὁ Ὅγ8 κάμϑῴν(ς 

βαρέϊοιν, εἰς ὁξέρμαν μεϑέσησιν: ᾧ ν ς διωά μά! Σὺ φύσει “τέρα ρα- 

ρέια ὑπέρκήτα. δίῳ αἴ μᾷ μϑρ ὡς ηὸ οἵδ ματοί μυοι ιφυσεὶδὲκά- 

θὲς αὐρκεσέλαύςτε: 

Σ υγέγκλι εκ δελ (ὐπξεν ϑωοὶν η  πρλφύν' μιορλῶν ἐπκλισιζὶ ἐ ε 

“σα λληλ οξυ!ομὴ ως ἐλφ χοὶ ηκἰουύ πος, νύ σί γρυδίῴοςἸσ ΧΩ ἡ 

γὀξιώ ὦ. δυοΣ γὸνῦ ἐκλι τικόν. ιηὸ ὃ γῦ δὺο πίω δ των μίαν, Ὁ 

σᾷ." ὃσς ἡψτῶνυ μία, δ) ὰ τ' τὸν τς α΄σληρωματῖκ. (ὐ δεσμον.. 

εἰρη στυεἴκλι αὶ, δῪ σὲ " «τοῦ ἐγκλιτκῷ Φιαλαμβαμό - 

μ᾽ δέτε ἐδυσύήκφρδμεν ὁ ψῳω  τέλφτ λέξε ξεανο Διο, 

φῷᾳ δὲ ἐγκαλινό ϑρλι ἐγκλιτικοῦοὴ σὸ μὲν ἐγαλινύρδα ον 



Ἡεγνσάιημε: ἄε- γγνείνηες, ὀγ»είγμοτς, δ΄. οοεργείυλοΙΣ,. 
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κοινὸν ὄνομα, πάσης λιξεώς 58} κατοὸ ηὐ πε ΛΟ’ ὀξυγομδιμησ, 

πρεπούσης τί εἰς  βαρθαψεηὸ δὲ ὃν ἰ92οισ' ϑέμιασί κωτουλφπτό 

ἀκενον οι θμῳ ἰδϑῳ. “οὖ ὁη τὸ μεδν:οὐ πίω μόνην τί ἐπὶ) πί-- 

λουσ' δέον οὐ μέ “4 εἰς αἀρέϊαν"η» δὲ καὶ μέτα“ ησέν εἰσ’ 

τίῳ ὑπύρκάμίνην συλλαβὴν" "καὶ τοὶ του " λόγου ἐπρεδχουτο . 

Παν γοΐμυν «Πυλιτῖκον μόριον μονοσύλλαβόν ὅξεν,κὶ δισύλ 

χβον. καὶ πτῶν ἐγκλιυχεκὸν υ σὲρ μέν συλλαβὴν, τρέχρο -- 

νόν ὅξηνιαναυπέ μπτᾷ τερντίω ὀξέιαν ἐπὶ τίω υπερκάμίρμεν βοι 

ρέξαν ἐν τῷ σίρυτο ξᾳ κω θόλου ἐπὶ μύνων δα προ πα ροξυ » 

μῶν πρὰ προπέριασὼω μϑῴων: οἷον ἀρίκεσί λικόντε - "φοἱνόντε 

σή ὦ λυντι οὐσίσοτι διότι δα περιασωμδμων, δ ἃ γὸ “τῆ κ᾽ 

περιασωμϑῴην μησὲν πρίχειν ὧν τῇ  συιοτο ξᾳ ἐσμδὲ πα - 
ρυβυπύνωμ μὸν 30 χρώων. λώμαστω φύλλάτϊε. ̓Λφλοίον: 
οὐδέπτοτι δὲ χοῦ ἂν ασον διῴῳ ποοοο Λουθε ὡς δὰ ἐσσλ τοῦ 

εἰ Τά δῳς τί ἀναβ εἰνοῖρὡν,Φο, βῳθ᾽ ἐε ρὴν ἑκα μβην-εἐλλ᾽ 9 σὲ 

ὧ ἰάμβῳ. υποί ροσ' γέμειν οὔ τί θαι ζάν' εἰ λλ᾿ οὐδὲ ὃν χω πυροὶ 

λίῳ. ὅ Τί οἱ συμφ ράσοιτο, βουλάς! ἐεὲν δέτσοτι 706 ρα’ γδύη 

Το διππλασιαιϑέντος ἢοῦ τ ἐσοντοτι ἐποί λληλοι ὀξέα οΣ 

ομιδ ἢ! μιν ὡς ὑπέδοκγουσλὸν ἐμὰ ηὸ ἐπσιφερύμϑμομ μῦρι- 

ον δισυύλλαβον ἐἴη οὐ“πὸ τοῦ σῷ ὀρχόρϑιρμον ἀκολουθήσει 

ΥΣ καὶ τοῖς ποῖ ροξυνομϑῴοι οὐκ ὧν μόμῳ τρο αίῳ ἀλη 

λὰ ἰμαὴ ᾧ ἄλλοις ποσίν. οἷον, ἐνοίστδιν οί ἐνοσίχθων. ἐν 

ϑοσγδεασ ὁ ἐκίχανεν ἡ δο' δὺ λίοιο με λανθδὺ; "νξείσρεώντις 

ἐρισος κυσῶν! ω: τάξᾳ δὲ γβλ τοῦ ΤΆ ν το τοῦ τε Κ᾿ τοῦ ποιοῦ“ 

γχγου "εὐλόγως “πῶνυ γήνουϑῴον: εἰ ΥΡ δγοὶ ηὃ ἀνα, σέ μπε(ς 

τίω οξέναν εἰς τὸ ν ερκείμδμα, ἐπελιτεκ ας κα λειτοία, σοιῷες 

917| ἀπποδε 8 «τοι "τὸ  υποτοίοσε ϑ, ἐγώ καὶ ηὸ ἰδίωμα ἐνδείξε 

ταν Επ μὰν ὁμο μι τῶν ἐἰγόρᾳ τίω ὀξόαν. ηὸ “11 σ΄. δι οὐ ηοῦ 

σου πτῷ σείφ"σῖ τοὶ ἐφοδιυυ οε μούνας τυνήῳ Ὁ οΤέ αοριφῶ οἷῶς 

ἐκφέρετανοἷ ον λθύχξ' ἐκιίλησέτῆς ει σης κι πον τοτι 

ὅτ ὗς, 

“ν- 
Ἔν; 



ὌΠ "ΑΝ » Ἢ: 

Ἐξ ευυφιημις. ἀδ. νοΐ) ΜΡ, 

εἰ ποταιοτροῦν θήν νη μὲν οὖν τσ γέ ρφὲν τῷ εἰ μάντισ κως 
ὄνφρον. τινὸσι ματρὸς. "τινὶ οὐχνικοι ἱμηθέσοι "τινεὺ, καΆ 1 -" 

νεῖ, “φωϊάσων.τινεσ οἱ Ὥμε αἰναόρεσινυτινοὶς, ὃς φόνας μέθέ 

ὠτοσὶ δοι ἰσοδυμαμθ δὲ τῷ μιὲμτινὸς, τῦ σεῦ: εὐλλ᾽ οὗτιυ 

0, Ἰδαιτῷ: ὃ τινὶ 9 Σ Ὁ, ,.ο;, ον ὁ τισοὶ,ὅ τέτῳ ἀλλῳ Ἐκ δὲ ξεμά 

των, εἰμὶ κοὺ φυμὶ μόνα, ἐγκλιτι κά εἰσίν! οέον τῆ σζο 

φίτεῤ' εἰ μμι: ϑῳ ατρ μύῖν ἐπιλιχεκά εἰσέψεἴφ: ἐς: οἱ δον, οὔνμαι “ σ' 

εἰς αλριθοιορίασια οἰαὶ, ἐπεὶ καὶ “πολὺ Φίρτερῦς ἐσέ ῖςον, οἵ μοι σκυτπ 

ζομίνωπερ ἀχοαιών φίετεροίέρον: θακῖν, οὐ οι ἐδρίσμει ε͵ 

σὴν, οἵ με Φέρτεροι σι γοῆ σου τε ΚοΊνΗ ΤΕ’ δ ηὸ ᾧε μι ἐσίζος δὲν 

δϑοκάφημιπροὶ ἦν " ἐρίκω Λον: “ἰκσὲ μετοχῶν σκ οἱομτί ὅδ 

ἐγκλιτικοὸν, μόριον: ΕΝ ὍΣ; τιχῦ τοῦ ἐκθέμαιποσ οἷν οἱ γε τοῦς 

μέτο Αόνς ῥ η"ἰλάτων ἐἰσίν. εὐ )ν οὐσὲ ἐξ ἐἔρθρου: χν ΤΕΣ σι 

τα 4 καὶ σαραθεσισ δ ἄρθρων μοί χα τοῦ" εὔ Ἴτον τοι δὲ ταῦ -' 
Το προτοῦκ εκ εζ ὕξην, οἰρκσηκώτπερα, ὄντα, νὴ κα λυύμίνω(ς 
προτος Τ ΘΩη ἥ κατα, ρλε ὅλου λύγου αυρὶ οἄ χρὴ οἐς ἐλ) 

ἴϑήηκεν. "ρὼ ὃς μά λα; “πολλεὶ 'λεγλβν" «δύοὶ πσοῦ"το καὸ ἰδ ῳ. 

ρήμωτι κα τοις σέποῦ.. "700 5 αὐτοῦτε π ἥἠουσίν αἱ σαγμοί: 
πρὸ εξ αἱ πάώμτωμ ΠΣ ὀντωμ “πολλοί "3: μόρια ρῶν «δ εἰά πίω 

προκάμδῥην σμύτα ξιν υπαὰ τέτοια. {{Ἐκσὶ ἄντωνυ μεν. οὐ αἷς 
γόφουσοιι τί ὁξειαν τίω ἜΣ ) οὐ ς ἐγκιαι μια ήκαν ὙΝ μὸ γῇ. 

αὐ δὲ μη ἐγ ρουσοιι ὀρθοπονῦ μϑῳ αι »οὐὐ δ οὖγ οἐεὶ ἐγθρυ σοι 

"“ίῳ πρὸ δ οὐ ὁ ξξοιν εἰσὴν αὔσι. μ. μϑ: μοῖ. σσοτι με: 

Μεν- λοι στ" σφφῶτ" τού των πο ραδιγιματο, «(δὶ μδῳ 

μῶν "λύθη μον ὠρίυροτοξι. “ΜΟΙ, Ζ Ὑρμοι βωμόσ. γ, καὶ 

οι εἐ)Ὁ σευεριθοσ. μέ καῤκιε Φί λησεν, ὡς ἔτι ποὺ τή ρ' μῖν, 

καλ μιν Φωνἡσοισ ἔπέα, πτέ ρόεντοῦ προσινσα: σφ᾽ν" κων -π 
σιν ὠμά, ὅξ᾽ με σον: στῇξ- γίνωσκε σφε πα ρύσ' ρῶς 

τίσ πὠρσφρωεθεοῦν. γω δὲ ποτ μὲν ἐπεί ρουσοι, ΤῊΝ προ ουῦ - 

ΠΝ σποτὶ δὲ μὴ. σεῦ" σίο. σοῦ. σοτ. σῷ. Εὐ. οτζθεν. σφρῖ» 

ΓΙ 



ἀωρθηοις » »» διυῤλῥῥκδις," 

.ν 

σγῥοῦ' σφίσι: σφέασ' δ μὲν οὖν αἰ πολελυμένως κίγον- 

τοί "οῖς οὐχὶ πρὸ ἐτέρον πρόσωπον ον Τῇ ὅγο ΞΕ λον τοῦ εἐἰδθ ρα 

σὲ τίω πρὸ κὐ ὟΝ ἜΣΗΙ ὅπεσὲ ΚΠ ἶτίὸ πρόςτε, ἐπέρον ὅγαφο 

δὴν ἐκφφέρον τοι, ὁρθ ογονῦ 7.0. ΙΝ οἱ φρλελυρᾶφος, σε ἀλλά 

σὶυ ἀκοίμουτοσιὀ ρϑογοναμϑρώς, δὲ σεὺ δ ὅπ Σ ἐξέλετο ἦν“ 

χῆνισζο,άπτολε λυ μέ νως,ὡςσφονῶν ἐραδιικαῦσε πρῶτον ἔθη ἢ» 

καὶ ρθοντονεμενὼς δὲ, μή τι σίζοῳ οἱ μλά λῳ ἰθάκμστρω τε 

μϑρ ἐπὶ 16 προσώτρου λίχετοαε ἐπε ρ τὴν πρὸ αὐ ὐξξ αν. αὐ ὃ 

775) τι 1χ προσωτρυ ἐν ἐρῶ τικ αὐ πρληθυν τικρὺ ὃ τῇ μδ τὸ δξ 

οὐ τῶ" μετοεῷ ραζομδῳ ον κλννὸ κσὺ ὑπότοεγμα αίγετοε,.- 

γέρουσι τὸν πρὸ οὐυ "δὴ οξθανο ἡ ὑϑ τ ἐπεήεο κὐδεγολίαν. 512 

Ὁ ἐποοῦ τον “τῶ ὀδ οσίος: ἐκήδοστο λίων ὁ υ μη λΘ’ ὅσε δὲ 

μεέτορῷ ρα μένη Αετο 72 ἐ λίγέτο "χώρα, 5) : Γαἰεφέρο 

κάνουν δὰ σιρρυ μέν, δκ ἐγώ ρουσένεοἱ οΥ »δαΐφοβοσ δι ἀαυί τα ταῦ 

ρων Ὁ ἐποὸ (0. 7.2 Υν εἰφ᾽ ς ἑαυ του! εἰσὲ δὲ «0. εὐ ἴϑεννο,» 

δ σγδέων στδί σέ στρ ίασ οἰῶ τοῦς σὲ, κ᾽ σι τοὶσ' ὑσιτα γμιαδί λέ 

πρῶ: ὁ τῇ δ δι ὁ ρθο"τονοῦν τρῶ παιάν τὼσ᾽οὐον πῶρ ὃ οἱ οὐ τῷ: 

ἐὰν δὲς εἰς πέριοσου "ὦ ἐπι τογμώ Ἀαμρυίνητο ἀρκλίνονι ΛΔ 

λώ οἱ αὐ δὶ φὺς ὀλέσειε βίην. δ: » ἀλλ ουυ τῷ Νι λώτιυ στο “ 

δλαπματί ΝῊ ἐγκλινο μένων, ἔῤ. ἐπεί ἰο κησε λίαν. ἀπεύμφι 

μὲ δίν πο λυφίρτεροσ' ἐθεγιἐπεὶ ον υ ἐθων 71} λερέών" ιοι ἰκοά οὲ 

δἰ λέ μενοι νὰ, καὶ ἑ κοικὴ βούαι ρωκγσ' σβέων: οἷ καύστδε ων 

λίεσ κακὸν οἱ ἵ τον ἐπεασον' σρνίσίν, ἀπτὸ τίστρεσὴν ὕσανοσ ῥλώ 

Δ. ἐστδίας, κοῦ στδίέοες φωνήσει: Υλῆ δὲ  ὀρϑοπονουμένωρ, το 

δᾳ; Φοβος δὰ ατίδοι ταῦ ρέμν κ3᾽ οἱ τὸ το δ, Φ ρίξασ ὁ δ'μλο -- 

φίην θεν, αἰνέίασ δὲ καὶ ὑπὸ {θεν οἰανίδ᾽ ανέσν' δέ, ἐπεὶ 

οὐ τίνα; φησὶν ὅμοιον οἱ ἴ μενον δεάνοκῶν: ὃ καὶ λίον τοῦ μιν 

ἐςὲ ἐκασοσ' στῶν, σφῶντε οὐ ΝΥ καὶ κλισιάων «σφισι, τοὺ 
“πρὸ μὲν 4 δούσοίν » μετ ὸ στρ! σφ'στοέους,ἐ ρχὼ μίγων δὲ κατρὶ ὑὰ 



Ή Ργῦ 4 “γηηγά δε γγνὲ ΔΕ, ΚΟ (μένος ̓ δ. ζώ φρο ΙΪ ̓ δ 

ἐὺ δ)εὰ σίας: ἐξ ὑσιρενμάτ ὃ ἐπερτικά τῆ, τοὶ ἐκ “πεσε 

οὐσ΄ αορισέμδμ αν «χορ τοῦ σίω οὐ τί οἰκολουϑξαν 35 ηόνων-τίώ 

τι ποσυτητοσὲ συλλειβών"»ἡ μἰ ἀ πὺ ὑκλι τικον ος ὃ ὃν χῷ' 

εἴπσον ἐσοι λρεσεήων Ν που 57. ὑκαίφοτε ὀρθογονό μδῴωνἐκπα 

σον δὲ ἀορισύρϑραι, γρ1ξ: ΘᾺ γρτέγε Τισ' ηὅ ἀπο. τῦθι ̓ αὐ κεσοϑῇ 

ζι)σισσή. "αὐ όσα. αἶλ: νγόθεν ὥηρθεν ἐλθὼν “πτῶν αὐώπως ἅμα 

ππόύντο" "ὁ χωρὶν 5 σ' τμεδα πῷ ὑπ χεσριν. Εκ ) σιυδέσμων 

ἐγεί οὐ σὶ τὸ πρὸ οὐ Ἵ 59 οἱ δᾳ" ἀκ ρδῳ συ μ'σλεκ στο: “τξ καί χίθεοι 

ξένοι σί: (κεν καῦκεν ἐλαφρότερος: κεικαῤκεηὸ βάσιν, 'μεϑα: 

ἐκ δες αἰπληρώμμιευτιζζν “21: 624 μὲν ῥδσιτῶρ. δἰταρ ὁ γδ χο 

λησωνσημήνύ τοι δ χρίσμα σή Πρ κ᾽ Ὁ σί μᾳκαθεοῖ ο μι .δυτ' 
φύμυν . ; Ῥί πο δος. τ. ἔποῦ παι γκαλόωσί: τὸς μὲ ἡ δ δ Ἐν α δ τ 

θύςσες ἐών θήν: ὅθεν ἐκῦσθι ποῖν το: ξαναλγοι λϑρ ξαϑιοῖ Τί, ο 3 

: ρα ̓ τὄνα λα μιδάνετά,ὶ ἐπεὶ πὸ Φωνέένσσι αῤχϑ ὦ "ὡασί ῥ. 

Υ» οἵδ ἀντωνυμία ηὃ ἐι κατά χαῖρ ξοὐπσυαίλλῦ σε, ἐγκλησι 

κσὼ ἐγόγον. ἐμοῦ» μοῦ, ἐμοὶ . μοὶ. ἐμὲ. μὲ. ὅτως ὁ ἄρα 

ἀπέβαλε τὸ δ. πρὸ ἐγ ἐντῦ ὩΣ σὰ ἐνεκλίϑῃ, δὰ ταῦ τοῦδ 

Αϑρὸ ὕ τωσ: 
-ςς. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΕΣΤΙΝ. 

Ἰο, ὅξεν ὁ ἐν μῈ ἀρὰν λόγον.» υὐγρτοῦΠε τοι Τῇ Ἢ ἐπυφάσειε 

τῷ κα. ἢ εἶ. ) σοῦ, ὁ σι δέημῳ"" τῷ ὡς ὑπίρρ ἡμο το ; τῷ 15 - 

ηο, Ἴηνι κοι τα τίῳ ὀξέαν ἃ ὔα ἐσὶύτ' "Οἷον. ζῶ τόλι ἐφύρμμυ- 

Ὁ » ἀργεοσ ὑ-παοδῤηοιον ἀὲ ἰσοῦδ (οι κεχιὸν τὰ  ἀρνήσοδδ" ὡς 

ἤμκακ εἰ μαθί αε ἤξην ὁ τ «οὐδ σαν εἰπεῖννηοῦ τὰ σναὶ μια ρ΄ 
μα. ἐαὶν δὲ ὑποτο 4) ὀξυπόνῳ λέξ4. ἥ πσεριασυμδῳψ, ἐγκλί 

γετοι4"0) ον καλός δξν' τρμῆσὶ ὕειν " 7ρο λαίῳ μὰ παροξυπτύνῳ 
ἄλλας προπέριασωμϑῴῳ. οἷον οἱ ΟΣ διέρ προιϑείνο: εἰσ 

μὴ ἔ χοὶ τί τι λῶτα ὧν συλλαάμὺν 9 700 χοΐος θέσει ἐλθν»" 



32 ύ 

πραὰρ ὡς ἔχει ηὗ φοῖνιξ ὕξ κηρυξ πὴ, δροὶ αὶ πῆμ 15 5 ἐπεῷο. 

ροὰν, ἥ γί) ς εἰκλισίς' ὕω ὁ ὔφοξυ γόνῳ ἔτ οδϑος Ἵ φύλλα . 

τόρο ἐύπορὰ ν οὗτος ὁ Ἴζ0 λαλοφυΣ χὶ προπεριασώ μή. «ϑιδυοὶ ἩὺῬ 

ηὐ ὅξην οὐνηψη νη οὐλλ ἐσὺ ποῖ Τὰχφ τὴν ὁξέϊαν: γίγί)ε ἐν ἡ ἐγ 

κλισὲς ὀξυγώόνῳ μϑῳ μεξ4 κακό σ δ). αϑοξυτόνῳ ἀκαικός᾽ ἄ- 

“περίασὼ μὴ ̓ἰϑῳωμάσ᾽ ἐν προτατοιασωμδῥη )φοϊ λόνλ; δ ὸ ἐπὸ 

να τυ! βου: 3 “σείτοι μεθα δγασικφεσέῤ' ἡωσίν ἐὰν ὃ μιὰ ὶ οὐτὶ 

ἐλνήγαν ὡς προτέτοκ), τίῳ ὀξέξαν ἐ ἐπ ἡ Πα ͵ Τ᾿ δ χετο, κα ἐεὸν 

προκήτορ οὐ γον , Φολαῖο; “ὄϑοξύ ον ,οἱ δέον μεῖν τῇς πῤρ ἢ προ 

“περιασώμϑιμος υϑὼ ἔχων ὃ πίῳ Το λίυτοσῖοεν θέσει μιρεχι ρον, αἷςἴ 

χειπὸ, φοῖνι ξικάρν ξεἢ ἡ ασονδιξϊοσ ὡασερ ηὃ Ἴρωξ: ὅλως ἃ γα μι- 

βοσωσ' δ ἔρως: γέλως! πυρρίχιος οι ϑεί σερ ηὸ Λόγος. πτό 

γος, ΤῊΝ κοί τοῦ ηὐν ηδν ἐπὶ ΤΩῚ δέ χυτοε,θιον μέν 3 σ᾽ 711. ον 

νιξ ἤξ  ἥρως χὲτ. εΐλως σε λόγος ὕ}7- 

ΩΛΝΝΟΥΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ ΧΑΡΑΚΟΣ 
εἶ ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΕΓΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ. 

ἵ ςέον ὅπ τῷ ἐπιλιπίκὰὼ μόριρούι ἐσὲν ἂν τοῦῖσ' ὀκχὼ μέρεσισγ 

λύρν, αὐ “πέν τειόνο μα σι μασ᾿ εκ ντῶνυ μίαοτο ἐπ ςξή μασί- 
Ὕ σου δέογκοι Καὶ ἡ πᾶ σοι λίξις ᾧ τούτοις ἐγκλίνῷ ἀγχὲν 
αρίθμειηρι εἰσὶ δέγνες .ν τρίς ἐπελινο νῷ οὐδτ δγιάφο ρ,σΆ μοωνό 

ορϑρον οἰναιφέρτ σρα σ᾽ τῷ! γρθν ηον εἰ αν τὴ ἐπκλίνεαϑῳ ὀρθυσο 

ν εν οι δὲ φαμδῳ, ὁτέ ηὸν ἡναῖ Λόγου Φυσίκον ηον "φυλέτᾳ 4 

κλινό κϑινον δὲ, ὁ τί ηἂν σγύνον δψαριβαζ τῇ πρὸ αὐηοῦ λέ 

ξ4 ἐὐδὸ δ μετα οφᾶς 5 Ὑ ἐγκ Λανὸν τῶν ἐπὶ τὸ ὁππέσω τοὶ σώ μὰ 

τος αὐ ἢ χειὸ τοῦ 70! ο(ἷν τοῦ ὀξέων" ̓ περίασωμϑῴιν. βαρύ πονοσ 

Υν λίξις οὐΐε. ἐγικ,Ἁίνετοα, ὠμιὴ κατοὶ «ποίθος εἴπ καὶ ιεκρείοσς 

ὡσ πὸ σφίαᾳς, κα τῆνα, λα, ἡ 9 σύ μϑρα, προπηεῖ τῷ δὲ 



ΠΣ Θ᾽ γοενρηαλυοιά μὲ “ρείῤμης 

γφ πὶ ὡ φρηε “ούτων ἐπκλινομϑων λέξιν προπιοροξ ον», ὡς ἄνθρω 

{ ατῦς ΤΙσ Εὐξύμανοτ,ω ὧν μαϑυτής μΥ. σοφός Ὡς γροχαῖκι, οσ 

μόνο 4 ὼς λδλόφμου. ἀλλύειιοι ἀνθοέ μοι ἄλλων δὲ προυγαμθῴωρ οὐκ . 

ἢ εἶ, κλι ὙῚ ἐνθρώτου χηνῦσ', ἀλλουτινότ' ἐλλῳτινί Καὶ δᾷ εἰ 

“τεῖν "τὴν οὐ τί αν. μι αὶ λέξᾷ κοτο ὸ σειυίχει αν διώο ὀξέας ο οἱ ΚΩ 

ΣΥΝ, λομοὶ αἷς ἐζέτουν δοιωαν"κοακοφων! αν Υ̓Υ ππτι οι» ηὁ οὖν εἶν 

ὰ θρωτπῦν τὴν οὐκ 2:1 ΟἹ σευέχέαν εὐ λλοὶ μεσοσυλλειβεῖ βα- 

ρα ἡ ὧψ τα θοῦ συφύστισ' μοι δὲὴν καὶ ἐς ηὃ ὅσῦθεν μέμφον! 

οι ἀκριβό πὸν θέσει τροχαῖκον ἐλόντο διύο ὀξέα: ἐφιξίσ οὐ Ἃ 

λόσις: μοῦ δὐλόγωσ' εἰ σ΄ Τὴν ἀρχν «δὰ ὀδιυοσείοις Αρίσας-- 

Χος οὐκ ἐβ ,Διήθη δῷ μι εἰσ' ηὸν ἐνορδε μοι δύο ὀξόας, εἴλλαὶ 

μἴ αν εἰς ηὸ ἄν εἰσίιων ἢ ἐν ἀρχῇ Φὶ "σοι ἡσεως' πο ρα (λοδ 

οὐ μὴ τὸ! ἤστ οἱ σλώς ΦΥ͂ προ που ροξυγόψν προλοὐκοῦ ἥροηγου 

ε ἐἐπϑδος μδῴου αἱ ἐπο  σεὶσ τῆνον τού"! προσ σειφήνηαν δὲ διέ, ἀπεῖν. 
Πύλόκο, ἀὐμιρν δ ΟἽ τὸ ἰγκλινόρδρα ἢ οτος γὔσιν,ὑβρισέμιενν διγφονοῦσίν. 

“Ἴρηξονα, ὙΘΉΠΗνη, ἔθννῆνι ἠκ σοι Τίνος" ἐἢ Ῥιχρονσίν, ἡξενσάηνος "οὗ ὅτι ο ἡρῶτῃ λί 

ἔνυογι ἐρίῳ. μα" μὲνφ ξῴᾷ ἀναβιβάζησι ηὸν ἡσγον. ως ἐλαφρος ὀντο δτέ ὲ ὶ τιηραχο 

ἡθθον ὁ λῴονε πρεοντὶ γάθ πρώτ συλαβῃ ῃ οὐ ἡ “ἡμῶν μων, μᾶς, μας! ᾿ 

ρων ον ἠρονὴν δια ἴρα μὲν πριν» ἰρέον δὲ ὡς τοῦ τοῦ τοῦ τοτραχέονει, δι Εν συφίλλουσί ἔ 

ηὁ τέ ον, δ γέμον τοι σρίχογα,ὐκ ἀναβιβαζασι ὙΝ πρωτῃ λέ 

Ἂ ξεν εὐ λλὺς ἢ φυλαί ῆνσι ηὧν Ῥνομ, ὡς ὀνγοράππὶ ρχῆς ἐκλινόμδμαι. 

͵ ! ὅϊον. σίστοκεν "μν συφέιλου ὺ Ἴ πὶ ρο ἡοῖς ἴω σὶν ὅπως ἐμῴ 

νεν ἐγιολινόμϑμομ' ὑπερισων ἡμιοῖς καὶ συ Ξτῖλοι πὸ ὦ πᾷ δά λέ 

ηον. ἐφύλαισων ὃ ον οὐὐ “Πὶ ΩΝ ἡ συλλαβι ηὸμ οὐὺ κὸν γγύνον" Δέ. 

δὲ νοήσοιι ἦγ! αἱ δισύλλαβοι ἀνα μφιβολεῦσ Ἀρὰ ἀναβιδάζου- 

σίν ἐκλινόμϑρον ΔΑ Φυλάῆν σὶν ὀρθοντονύ μδμ αδνοῖ ον ἤκουσοι 

νος  ἀφούτημος: οἱὗ δζ μιογοσύ λλικικο! ἐναβιικείζυσι μδρέγ 

κλινόμϑμαι προυγυμϑΐων μὴ δεχουδῥων ΠΝ ἐβελισένυτην ἐπ 

Φερομδῥην ἀφάον σύγχυσιν ἐπρίησοιψ οἷον ἡυθρώτρυ μιῇ ἐδ 

ὄνων ἀνϑρώπου ἐμξιμένλάμοι 184 ὀρθοτονείϑοαε ἐμοὶνδμως 
, μεσοσυλλαβύντρ 



᾿ 54" 6 γηϑριγηαζεοιις το - -ἰγγοί γα: 
7.2.7 

με συσυλλαιβὺν Το οὐδὲ ἀναβίβασιν, υδὲ ἐφ ὕλαξενα 2λὼς μι- 

ἐσ’ λέξι 3 ζ σης ὁγόν, ἐπέϑυ νθρώτρου μου-"ὴ οὑχωσ κὶ μέσ συϑοζ 

ᾧοιϑρ. 
Αλλλοι δέχινῶ" συγλεεσὶν κὐσ' καρ ο΄ ̓Ρωμανδσ Ἀίγφνε σέτ 
θμασωμϑῴᾳ προηγεῖτο ὁ ου ἡ πὔλίλά τὸ τον ν γόνον. εγρϑὲν 7Ι1" ὁϑέν ΠΩ 

βυδάσγ ῦδην, εἰσ κ ὀγόνος τίϑέ). ἃ ὧς ὄὥ καὶ πἀϑέχοεσι ηδὶ ηὸν "ὧν ̓τοῖῖσ' 

προηγουμδρος κεῖ μὰ οὐσίν ὧν ἤπομδρ προτλοξώσο 2...) γόξυ 

νος Το λαῖκί: 

Τσέον δὲ 5572 δας ῴᾳ ἐγκλιτίκον ἐγκλινομϑῴου. οὐ χυσ' 

αἰγᾷ ἢ ᾧι Λύπτονος ἐν Τῇ οἰνχωνν μίᾳ ὃν ἐλέγλουδῳ ἐκέ, 

κἐλλεὰ 0 ὁ κειϑέ λυ ἡδῖρ τῷ μι: πρῴυσᾶν »ι ἐγκλάτικομ Κοὰ ἐς 

κλινόμδμόν ὕξηνην δέμις ἐγκλέχέκον διἐγκ λιν μϑρονηὶ παρόν γε 

ἐπελινό βδρον ὦ ἐγκλιχεκόν ὕβηνιαὲ λίξᾳς οὐ ὁδύγογοι ὃν ΤΝ 
στιυελέίᾳ κοι μέφουσοιε τοὺσηονουσ' ἐγκλινομϑμου κιιλοῦντοί, 
δέον ἐμεῖς περ κοΐ οἰ δοῦ οὐ τοῖς κοι μάζυ στα ὃ ἔν“ Τῇ σύυυέ 

λείᾳ ηὸν ἡόνον ἐγκλίινόμδμ ομκουλοῦμ τού, κοὴ » δὴ Ἵ ἰγκλιῃ κοῦ: 

οἰλλοὶ τὰν ἐγκαιπίκο, ἐγκλινόμδρομ Ἂ 

Τερὶ ἑκοέςου σὲ μέ ρουσ δεξομϑῳ ὁΛίτα ἔνον τίουμϑρα τοὺς 

προφρεμδροι «περὶ ὧν γν δκούρῳ δυδοί ξο μδιννυὼ δὲ δγο. λά 

βωμϑρ σέρὶ στοῦ ὁ γνόμαηοσ' . 

ἘΓΚΚΙΤΊΚΑ ἐν ΤΟΙΣΟΝΟΜΑΣΙΝ. 
Καϑύλου οψηοίς ὀνό Ὁ ἸᾺ οὐδὲμ ἐγκλίνετοι ἐμὶς ηὃ τίσ, ἕν 2-- 

Λοδ' τος ππώσισι "οὖ σεριθ μοις πο γϑύεσι: «πον ἡ τοῦ! δυθέ,-- 

. οὐή δ' εἰνχωνυ μίας μὴ ἐγκλινομδῷ ἧς ηδ ἤπις “πον τοῦ γᾶ ἐγκλί 

νεται μοῖρ ηὃ “ΤΩ σὴν “τῷδ τον ἰσοδιμυουμοῦν του τῷ τινός. “ινί- 

7) μόνῃ ΣῪΝ δοτρκβτουῦποο ὃ φιηὸ Σ;ὴσ' προς διοφορον δ 

μιαεψό μενον «νρὸ “τοὶ κινήμιοι τον ταῦ του» πνακατίκος ΥΣ 

ὀντο δαριώον τοῦ ὀρϑηον ούμενοιν τίνος «Ζῆν! - τίνα; (Δ χίνε- 

τήνοιν .τένορ᾽ « πίνων" τῇσι! τίνας. εἸρὰ οὐ τὴς τῷ λόγῳ Φι 
ΕΖ 



7. 9. Ογννρηγεγ νεώς ον. |»»γε πη τ, 

οὐ λρύσησ ἐκ τίὼ ἐξϑαν ὅϑεν ΖΊΚΟΙ ἐμ: ἐφετο ΨΤΗ σϑιυ λείᾳ» 

τὸς εΑϑέ: "ὦ ηὁ 77) “περι αὐτοὶ Το "σὰ ηὸ τῷ" Οτι ῇ» ὥνόνα 

μοι οὶ ὃν τοῦ ορϑϑ τονοῦν τοῦ » ἀὐ θά σοι δὲ οὐπτοζφοκν Τὸ οὶ ἐγ- 

κλίνον τοῖ!, αὖθρωπῦσ' τίσ. ἐκουσοπνος « δά νοχκ ὦ Ὧν: " ὑ- 

βρισοί τας ἠπκουσάσου λύλον τος . δέ οἱδοκ τῷ" 

Καὶ ταῦ του μϑὺ “περὶ τῷ ἐνόμανσ λϑὼ μδρ διὲ εἰσ’ ηὸ ρόμα, 

Ἐνγοῖς φήμει δὲν οὐδὲν ἐγκλάψετοι εἰμι διῴο μόνα, « ηὐ ἐμὲ (ΔΦ Φϑ" 

κί. δωλονό τε ρου γου μδῴων ΡΝ προῤῥυθήσῶν λέξεων ἐπεὶ ηὐ 

ἀνθρώτου εἰμὶ, οὐκ ἰγκλίνε)υὴ " ΩΝ Φμ εἰμι. Τῆσὲ ἐμι ὑπιλ 

γετο Ἀοῖ ηὸ δΔώτερον πρόσωπον. εἶσ αὐμιαηός εἰς αγοίθοιο «ποῖα 

ταῦ τοῦ ὃ πρὸς ς δγοίβορομ δή σημιομνό μϑρον ἐγκλίνετο, οἰλλὰ π᾿ 

πρεσσὺ φασίν. οὐτωσ εἐρίσοι, τοῖσ “σι κώμοις. ὸ δὲ εἰ οὐς 

ἐγηλήνετον!,, ἐστε ἀπ πσὸ Τῶ ἐμὲ ὃν δυεὲ ηὰ ποῖϑος, ἄτι ἑτέρω 

δεν κἐλλῦ ρϑοτον τορι κού ὧν δῖ ἄνθρωπσος ὄν τὸδέγερ 
πρίν πρόσω πτον κοὺς οὐὐγὸ χιοὶ τοῦ ηὸν λύγὸν ἐγκλινόμϑμον τὺ 

χίμ, ἀγθρωππύς 512: "εἰς "πολλαὶ δὲ οὐ ηὸ “σιιρίβη τίῳ ακολῦτ' 

οὐαν «ἐν ἀρχϑφϑρ δ ἄλλιν λέξεως μι ἐγκλιμομϑῴης ἰγκλίπ- 

νετ Τβ 44 αὐρλΡ ηδμ ἡόγον οἰνποπέμπον., ΝΣ πῦλις ἐφύ 

Ὃ κοῖς μιατοῦ “τῶ οὐκ 521 ταῦτοι. "ἐγκλίνετου δὲ μὰ ηὁ ἐςσὸν δή 

κον, εὖ κὁ ἀλλὼς τῆλε’. ὙΡα μέρει τηκιδσ' φρονεῖ: 

ἔτι μισὰ τοὶ πληθυγπικα, ἀνθρωπποί ἐ νδωδω ἄνθροτρι Εἰ ΟΊΜ" 

Ἐτ; "οὐ η Φεμὶ ἐγκ Αἰνέτοοι ὠμθρωπὸς φονλμν γὸ σὲ φησ δύ -- 

πχόν ἀν οὐκ ἐγκλίνετοα. ηὸ δὲ Φισὶ, ἐπκλὶ ἐνῷ ἄνθρωπον Φησί» 

ἔτι Ἡροῦς τοῦ  δύκα κοὐ πληθεαυτικαὶ κάτος τίω χρησίν ὟΝ ακτ 

λουμῶν ε κοάνεσ' Ῥιωον Τῇον Φρονἕ έν" 

ΕΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ͂Σ: 

ἄντὴ σὲ αὶ ἀντωνυμία πρὸς διάφορον συ μουνόμδμον, τῇ Μι ἐγ ρ 

θυ ον εἰ ΤΡ, ἼΗ ᾿ δὲ ἐγνολίνετρρ" οὐ πρωγῦτυ ποι δὲ ἐγκλίμον- 
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τοῦ οὑττσ', οὐδ μῖ οι, δυϑέια ἀντωνυμίας ὀγκλίνετα. τοὶ Ὁ 
ἐήματο λρουτσληρόυσί τίω χεθίαν οὐ  ω ὦ δ᾽ δώκνυ τοῦ ὃ οὐ τῷ 

χερὶ αἰντῶνν μή δ, ἄντωνυ μία. ἐν αὐ χῦ ἐγκλινετοι ὁδῷ μί κ" 

βαιρύγονος Φύσει οὐκ ἐγκλίνετονι! Εὐσπο μὲν δὲ Φύσειβαι- 

ρύτονοσ' ὡσ 579 ἐἰστινες κατοὸ “σάϑυς βαρυνῦ μεμα μοὼ ἐγ 

κλινό μένοα ως’ ηὸ ἡμίων καὶ τοὶ δυο, ρεσίν ,ποὰ ΝᾺ ἐρευρύν θη 

ὑᾧ φύσει, οἷ ηὐ σᾷο δὲ πρίρα “Το σου] φϑεκλέθα, ὥρσεο νι ἐρα 

λυ, Ψ ί δὼ κοίσ' τῶ » πρώπον υἱ δαυ τί πρ ὁσώτρυ, εἰ εἰ 

ὀρϑυηουοιίωτοῦ, 5172 αι ἡ βαιρύμοντονι, καὶ περιαυῶσί, νώϊᾳ, 

στδεΐιν ὦ ὡασέρ γδιω αν Τίον ὀπσομεν ἐπσὴ σχῶ ἡμίων ὅτι ἰγκλί- 

Ρύτρο, δ Ὃ φύσει βαριρέτα ΕΓκλύνον τοι δὲ 
«εὶ Ὁ τῷ γρίηου διάκο ν 

Αλλαπὲ εἰσγρωϊν κωτοςλύσυ μεν ὠκεακσ σπσουσ. καὶ “ἡστῶρ 

σρρωεϑεών ἐ ΩΝ ὦ ἐν Ῥὶς πρληθιω τι κόις 72 Σίρου προσώπου. 

στρ σέ, σρίασ', ἀναιβιβάζετοῦι ὁ ᾿ νῶν Ἴ τρίτι λέξ4, ἐπεὶ ὅ 

ΟΝ, καῤσφέαις. Φωνήσοις «ΠΕ: Φύσει ἐραριώονῃ, ἀλλο 

καὶ τοῦ πάϑος. ̓σρῖν σφίσιν εστῦας σφίασοἶ ἔφαμενδὲΣ ϑϑω ἐν τῷ 

ά- "ρὰ 5 . προσώπῳ κῶν συςοαιλῶσί κρὺ γένοντο τ εἰ σρῖν 

ἡμἷν ἥμιν: ὑμῶν, ὕμιν: ὅκ εἐμειβιβὰ ἐζουσιν ὃ ὧν Τῇ πρώτη λέ- 

ξ4,αἀλλὲν πῇ ἰδῇ εὐρχῦ ἐλουσικλιτικία δι Λέχιται ὑσσο-- 

«:γμίώ. ἐμ τώ φιλοφρονμτηκὴ ἐϊπ ἡ ; φράσις πίηρο κλέ ἐξ 

μοι: Φασὶ δὲ τοὶσ' ἐλούσοισ χιρακτηρα καιτοληξέως, μὴ ΑΝ 

κλίγεϑα «ὡς ἡ ἐκέϊνος πρὸ οὔ ηος͵ ἀλλὰ μόνον κἡ αὐτὸς κοῦ τοῦ 

αὐτικπκίω πατρί βη. "κόψαι δ εαύτον, ὅ καλὸς δίπτοι ο λὸ 

299. ὡς ὙΣ βαρύφνοι σου; ἐκ ἐγκλίνοντο, ἐκένοσ ἐκένψ, 

οὗτος. Ῥώησιυ - γὸ οὐϑηὸμ ὀζυλοτοῦρ. αλλα πρὸς ἡούους Φ ἀσὶν 

δ΄ τυ ; αὐηου αὐ τῳ ζκ ἐπελίνον τούνοιλ ὡς ; τυ βαφονοι, εἰς σίω 

ἰδέαν οὐρ χὸν ηὸν νον ἀνατοί μοπτουστ. πρὸς ὅφφα μὲν ὁτὶ δὰ 

ηἢ μὰ συεμηπεσειν Ῥῖς οολιυσέ ραρυύνως λέσουσι ορηου ἡ 

ο(ὦ τῳ ὁ δὲ αὐ τεκ τικὴ οὐ σίνί μισισεν « ἐγκλινομέν ἡ ὙΨ εἰσ' 
» Ζῃ 
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“ίὼ ΩΣ αὐτῆς Αἴξιν. πὸν γόνον ἐν α΄πτέμι πεῖ: κόαμηῥ οι - 

Ἂν ἔκντων. ηὸ οὐἦο Αὐὸν εἰσ’ χίωυ οὐρ χὴν εὐὐντο(ς" Χχ Πάλιν 

." ἐλούσοῦι ἐπιφορὰν τίω ὑπσήτο [μα τίκίω ἐρϑοτονξν του σε 

οὐυ “τὸν «σὲ δὲ οὐὐ ν᾿ «ὐλλιὰ σερυρηὸν ὀμέπου γῬιητικοὺς ἐπ 

κληϑώσίν «ἀλλα οἱ  οὐὐνχα οὐ οὐκ ὠφέήλυ καὶ Οἱ ἰγκλιθναννἐχᾷ 

ΥΣ τίρ ἐπσϊταϊμοτεκίώ-. τινὲς δίφασιν ἜΣ ἵνα, μὴ νοι αϑῆϊι 

αὐρϑρον . ὑπὺ ψαδές. οοὐνχωνυ μία ̓ » “Τί! σοὶ τοῦ! οἱ δὲ ἀρ, 

θρονὸ ξιώ ἐ τοῦ: ὥςτε ποιηΤικὼσ ἐγεγλι θωσίν οϑ λοι πατῶ ὡς- 

“ἡ προό'πομδῳ πρὸς δγάςζφορον σή μουνό μένον “ἡ μὲν Ὑ} 

κλίνοντοί, πσῇ σὲ ὁ ρϑο"τονοῦν τοῖα. "ἰγκλινόμινοι οὖν οἱ πόλυ- 

Ἣν σῃ μαισίαιν σμμοάνουσίν, ἐντὶ δέου φολὴν δι ὀρϑοτονά με - 

ΤῸ) ἐᾶν ὥασερ προύπο μεν προηγώνται οἱό ποῖ ρα φυλακαί: Ὁ 

λίγ δὲ πρὶ ρέβεσοω ηὸν λόγον οἷ οΥ ἔσοίν - ἐνθῖσαν οἱ “πίσλοι- 

Ω “πολιν ἐν ταῦ, “γα μὴ ἡ νομιϑὲ ο᾽ ἄρθρον, ὑπέρ ἀκαεβὼ μι 

εἰ πομεμ γοο 0 ἜΘ᾽ δέσελι ̓ ΓΤ πώιν ἐγ ΠΡΙΟΙΝ οὐγο ρα 

“-ι ϑέμεις τ. “πο πάλιν ὁτί αϑνθεῦ ἐἰσοιφίμαι τοῦ . ἐρλι δοζφαί 

σῴεν, οὐὖ τοῦέ επσαραιλύγορς ἐνεκλίϑη σιρ μὰ τῦν μου μϑρῶν ὸ ̓ 

ξνπόμων ᾿ σρν ροῦν: μοῦ “θέρει Καλλιμάχῳ γὐβούσφεωμ 

Τὸδ οὐ σοὶ κυοδωνίτ. πσον διᾷος βαρύν προηγεῖτο " 

πο ραλό γος οὖν ἐπ) ἡου ΤΩ͂Ν ὑπίν ρογησεν ἢ ἔγκλισίφ' ποῦ- 

“οὸ ἡγοδὰ εν τῶνν μι ὧν ὧν στιυγθμῳ ᾿ 

Πολλοὶ δὲ τρύ ποι εἰσὶν ορθυπονέντες, κοὺ προν)ϑυ μϑῥας φὶ 

ὀφυλούσιισ δόξα ϑι τίω ἔγκλισιν: δέον αὐ προϑέσεις ὀξύ 

ν οὐ . ἰκαὶ ὅ "μωσ' αὐ μιατοῦ οὐ τὼν εἰντῶνν μία ορϑο. π᾿ 

ἡον οὐ 7: . “περὶ μοῦ - κατοὸ συν. μεχον μοῦ, σταὴ μοὶ, 

σὲρ μοῦ ᾿ 59} “σροὶ μίαν ον ρῳ σἡ! μφοϑΊον ηὃ πρός με ἸΗ͂; 

κλιϑέν.οι δὲ ὁδι,γ9 7 ὧν τὸ τὸ τ Χ προφέρονΤαι ἀντὶ πρὸσ' 

ἐμζοοαῦ μετοὶ συν μετ ϑῳ, καὶ δύο ζυ τιϑῷλο ρϑυνγονν. 

7... γὸ ΥὉ ἐμᾷ οἰνοά φρέ ηὸ τ. σιυυεκράϑη, μίτο ἡ ἐμὲ ἐμὲ" ἈΚ 

δι τίω οξ ζχων εἰς ηὐ μὲ ΦυλκΠομϑμ'ηὸ δευ πίε ςύ τῷ λίοιν σῇ, 

-- 
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ρα τόν. εὖ ὑσποξάτω μοι ὡς διάκνυ δ ἔν ὙΝ ἀντώνυ -- 
“; πρὸ εὐλόγως. ὑρϑύηογουν7ο πε: δ αν ΤΙ δγειφολίωυ ταν 

τ εἰστξ ρουσέν αὐ 7αν οἱ ᾿ συυτοίξ 45 καὶ μετ δυνς Χοῖ,, καὶ 

ἔνεκα, ὀρϑοπονουμϑῥίω . ̓ψεκασοῦ. δυνεκασοῦ. εκεμσυῦ, 
κακῶσ' ἐγκλίνουσίν " οἰλλοὲ ταῦτος μδῳ “περὶ Ῥυτω 

ἕν ἘΠΙΡῤΡΉΜΑΣΙΝ. : 

ὄλιᾳ δκαὶ φῳ! ἐ ὑπ ῤῥημα τ ἐγωλίνοναι, Ἰὰ σώ ἐλρϑογος 

γονναι, ὡασερ ἐπὶ τῷ “ς ἔσωορϑῳ,. καὶ “Τῦ) “Ὦνοσ' - καὶ 

δῇ ἃ σα λῶν, 67: ὀρϑογονούμϑῳ α, πυσμαιτικα εἰσίν . ἐγκλι- 

"ὺ ὁ μᾶμα, δὲ απρῷ αν τρκώς,άὐρι συ ὁμοὺ “πόϑεν 5λϑε: γσύσια! 

ἠλϑύνθω, ἀόριφον. ̓πέσιζχραας, ἐγρα άσ γἘτ:ι ὁμιοῖ ως 

"ἡ »ἡ “πό92 ἐπὶ 5,97. ν ἡ του οἰ“ πη λϑέ; κεἰ σήλθύτρυ. αὐπαῦ ποθ 

ζ΄. (Δσι ηὐ πῶσ; πῶς ἤλϑές' ἀϑές “τών. κοὸ τὸ “πῶ ὅτ μέ 
γνω σικἐφικαὶ ὃ “δ᾿ ὁ μοίωσ' ταῦ τος δέτωνες το μογοσύλο - 

βικ., καὶ 70 “πῦϑ μεῖον Σ αυ α ἰ ἔλεηϑν κακῶς. 

ἕν ΣΎΝΔΕΣΜΟΙΣ. 

ΟΙ Σύ δοήμοι ὁ ὁμοιωτόπξ, κατ, 02: Ἰοόγέμοι χάρισαι. ὑπέρ, 

ΜΊ ἡ δοῦτως οἰλρεϑός σὴ ἐωόν - δηδιυμήνύη "ὸρεξ' ἧς ῥά, ὄνῦ ἀνύ 

μοι: ϑῆνικοάθημ. ὁκῖν ἡ καύ κέν ἐλύγχισῦρ' ὁ οὔ! μεέτο μόνησ' 

τ ΖΞ πτρρα σληρώματηκοσ ἐπελίνε) ζκοιυ. ΟΡ ΣΟ ὡς ὲ 

ὧν "ὁ ῥβογον εἰ το! δ κοιῶ αὐ φρο ὁ δευμρὼ γὸ νῦν ἐππεθη μος ἐνὶ ἐν 

σε Το" σιώϑες μοσ ὁδν, ἡ συσέλλῖ) ὺ ἐβελίνεζαι »πρώτοζνυ! 

ἐρφῖθ’ «μινησ μεϑοι" δι οὗ οι μδῳ, ἊΣ ἐχυυσί γοὶς προηρημέ 

μάς λέβης τοῦσ' δεγουϑβας ἡουσ' Ῥνουφ' φύγη. «ἀν ο]ροί τι: εἰ σὲ 

μὴ ὡς ἐξπομϑν “σέθὶ μονοσυλλάβών, ὄντε ἀναβιραξουσί, 

ὄυτε αν φυλά ς ἥ[ουσιν.οῖ δον ηούγου γέ: ὁυδὲ εἰ τ "δ 12 ἡ ̓ ὀξέια, 

οὐδὲ εἰς κα τε "κλείς τίρ πρώτίρω συϑλαβήνηούρυχελνν πὶτ 
ΕΓΖ ΣΝ 



δ: [γνε  τραῤνῇ ἔχ. οὐ οόνοθο 6, 

ςίον γκἴσ λέγϑίσι: εὑ κασι λίξᾳ ἀναπόμπουσι "ὺν Ἔνο(ϑ, 

οἰλλὰ τοιῦ τοῦ υϑῳ σερὶ γμύτωμ: 

ΒΈΡΙ ἘΓΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ. ἑκτοόν 
( ΤΟΥ͂ ΧΕΙΡΟΒΟΣΚΟΥ:- 

ἘΓΚΛΙΝοναν ἐγϑὺν ἐναριβάζε σὶ ηὸν μενον ὑπικαλέ απὸ 

ἼΑ λόγου μόρεἶῳ “πίντί ὀνῦ μαιτοι φῆ μρετοῦ. εν των μιίομ, ὑπις 

θήματοι Δ, σύ δεημοι . ὥνομα ἤν! ὡς ὄνομα "ὸ τίς: ( 

“ύρυ “πτώσεὶς καὶ οἱ ̓ ἐριθμοῖ . Ἰο ̓ ὀυδέ τερον, 1. οἰδνς οἱ “ 

κύςτις' ἐμαϑύνν Θ᾽’, ἠλϑόντιρες, ἐκουσάτενων, ἐμαϑέντι, 

κα τοὶ ὁ ἰσοδεμα μόντο Ῥύ εις ηὸ “722 δι ηὸ τῷ. ἡ συίηου" δέσω 

χατῷ δι τὸ μοιοιυτο. 

Ῥήμιατοῦ γὸ ἡ μιέ-Φη μί- “ἐμάρτωλόςεἰ μι ῴφημι.. ηὃ Λύτεροι: 

φᾶς, αἰνέβελινν" γὐ Ῥίον Φησὶν.ἐΠελίνεαι. ̓αὐηῤεφησί: δυτοὶ "Ὅλη 

θωτικά αὐ γο ἰφκμδν πίφωτι: τίφασι. δι τοὶ “σληθυν Τό «αὶ 

“στῶ εἰμί: ὀυθρωπποίἐσεεν ὀυθρωτρί ἐστ δυθρωτρί εἰσί 

Κατ ́, ἀν γον μιῶν ἐκείνου ἔδωκάς “οι ἰπυφάς μεν ἐκυσείς σου, 

καόοι {σευ δῦ μᾶνοι "κοάρμωιν Φωνήσοιδ' . μετοὺ δὲ “τῦῦ ἐν(κε γὸμ 

οἰκᾶον φυλκ'ἥνσι “νον, ταῦτ. ἕνεκα σον ἀνεκα εἰμοῦ « μοῖ 

,ματούηροϑεσέν πρὶ σάν ἐδερΣ σὲ ̓  τοὶ Ῥιουῦ τοῦ 5 

Επύῤῥημα Ωϑ γρτξ, οἷον σύτοτι: ἐγώ ποτίοῖ δι γοθὲν δέον ζλϑίην 

9». "Ὁ ηὸ πώς τ γοῦ "τὸὸὶ ὡσ ἐππηςοήματο,, λϑύππως, ἀσσῆλθέ 

(υ ἀνέ χω ρησέσση 

Σύνδιημοι λεβελίνομαι, μὲν ὃς ́- τ. δον ἰγώρϑρ, σύδε ΤΩ 

ῥι Γ΄τί ἄλλοι τ᾽ (Δ τοὶ γοιοίυτο ἐκέννο δὲ παραφυλα κτίον 57 

ἐδ ασουδάακι πρόκεϊζαι λίξιε κα μϑΔυῇ δισύλλαβον: τὸν ἰδρον φυ 

λαῆφ ον ον δίον ἥδ φαρϑῷ ὅτως σμ, ὅτω τριάδι τοῦ ΔιοΙ στ," 

᾿ ΚΑῚ ΑΛΔΛΔΩΣ ΠΕΡῚ ἐἘΓΚΛΔΙΝΟΜΈΝΩΝ.: ᾿ 

ἵ σον ὅτι τὼ ἐγκανο μῶμνα ϑυρή σκ«7 ἡ ἂν ὀνό μασι νὴ ον Τωνυ" 
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μίας Ὕ ἐν μασι! ὴ ἐπὶ: ξήμι καὶ νὰ σευ δέσμιος: 

ΕΝ ΟΝΟΜΑΣΙΜὲν ηὐ χὲς ἂν “ποέσοιες τοξίς “πτώσ σἰν ονῆς τς 
ἐνθρωτρί τιν δ. ἐνδὲ ἣν τωνυμί ἀετ, τοὶ σιν μοόνομτοι οἰ Αὺ το 
πρόσω ποι κα σά μα ἀσωκάσμοι, 

ἐνσὴὲ ἐὐ ιαισί, ηὐ εἰμὶ ἡ Φεμὲὺ κοὐ 5. ,νοὺ τοὶ ὅμοια Ῥύτων. δον: 

αὐκεσίλαόνφεμι δ μηρῦς βην"ὐδὲ Ῥὶσ ἐπιῤῥι μιασίν, τοὶ οἷν 

πρρῆρσὺ Τὴ κα 3" πους, οἷον πποτενπότερθὲν, αύϑεν. “ποϑ, 

ηρ97.ἰοἵν πασο τί. ἐοίν ποϑενιοὐκέτρϑφιμιντρ τ μεύηρϑι 

Ἐν ηο1σ' σειοδέσμοι: ἐγ κλίνον τον οξιον ὕ ογρῦ 0 θῆν' ἐαιόφην 

Ὕ ὁπεροὶ ον καότέ τόλιν ἐσύίοσα καὶ οἱ ϑένυ λειοί (Δ ούτωποου 
δ} μέλ 4. “Ἀρὸ οὔθην ἔκ ορι. ΜΗ » ὅ»ε ς« Λίοι Γί σή μια! (: κοῦ Ζ ηο] εἰ 

Ῥβλητῇςξ' "κὐ οὐπεϑῦς τῇ ἰώ Ἷ Ϊσέον ὦ μή τ ὄλι 17. { ἜΑ 
ξισ τεβάχρον᾽ ἐκ ἀνα σειπε τῇ προηεουμϑῴψ, ἣον Τύνο[ 5. βσνεδυνιίο 

σἴληοὲ ΤΗΝ προυγου μϑῴν συλλάβμ: οἱ τ ἀνθρωτο “μων ἐσυήας ἥ ἥ 
“ει σὰ μασ'. ἐπε;δ οὐδίτοτι πρὸ τροσοί ρβὼν χρόνων τύν Θ᾽ πηγή 4 αι 

αν, δὲ δ ρεθρ λέξες Ῥίχον Θ᾽! ἢ δε φονΘ’ ἢ μονόχρων θ᾽, γτι ἀραὶ ἡαδουν 

πέμπε τήπρον του μδῳῃ λίᾳ τὸν τόνον “ διοά ρεσὶν' ἅν κά 
ὑρέθῃ προνγουμϑρῃ λίξισ ἡ Ἷ λίξισ ἢ ἡ Ῥο χούκη κὴ ατὼ τόνου εἷς ὑωλ “τῷ τυ- 

φϑέν τον οὐ ηὸ Ὁ ηόνου οὧν οι ἼΤῸ δΥ γῶν τίω Αὐγονσοιν 170 λαὸν 

ΝΣ ἐσεεφὶ ᾿ πρὸ περιασωμδῥη αἷρ ἔχου σοι πίω) τελιυτούιον θέσεν 
μια ραν: , ; περίασω μϑύν,᾿ προπκροξύγνθ;" " πτιροξύπον. 

"τί αἰνοιησέ μπεί ΤᾺ ἢ προυγουμδων λέξ4ιοἷ ον »τυφϑέντεύτε: ἦν 

ναῤκέςεἰσι; “στῶ: τί ̓ αῤκεσί λαός χε" ἡ μηρός 21. "προς κ4τρζε δὲ 

μπ ἔλουσοι τίω τιλευταίαν ϑέσεν (ιρακ βοὰν δ οἱ ν φοῖν!δ κρὺ 
καρυξ. οὔ τῶν προηγϑυ μδῳ οὐ , οὐ γόνετοι ἰγκλισὶς οἵ -- 

οὐ φοῖνιξ ἤξεκάρυξ 924. ἐδὰν δὲ  ρεθρ κέξ σ' ὀξύπονθ᾽! 7.7. 
απ μδῤη προηγόυ μϑῴη Τῶ ἐγκλιτιχοῦ Φυλοιῆεταν ἡ ὁξεἶσι, 

κοῖς μ ̓“πέριασω μϑ ίο οἿοΥ ζαδ, φύςτε' "καλώσικω λώσμοι" . σρὺ- 

φώς, σοιφὡφ' γ 

Κανών ξεν. λέγον 97) “σᾶσοι λέξισ ὀξύ ον’ τρλλάίκις ἔν τῇ 
Ὲ 2 τἰκ 



Πργεὶ γρολροηιφ᾽ τορι Ρρεἰ γαξδ, 

σώσιπεῖᾳ, κοι μι ζ4 τίω ὁξέίωιν εἰσ βαιρθαν χυθὶς τῶ σ᾽, Ἴτ' 

“πεὶ του φυλασειτίω ὀξείαιν' ν οἷον τίς “πόϑεν εἰς εἐνγοίρων, 

διε δὲ προφιϑείναι τῷ κανόνι! ; χυθῖσ εἰμὶ ἐπαιζφῴ τοῦ 52" 
γμάνῃ ἐθλνι.; εχὸ Τί ν οὐ "κοι μέψετροι ̓ ,ὀξεία. εἰς βαρρέ! 

“ΙΝ, εἰδὲ πρὸ τῶ ἐγκλιτικοῦ δυ ρεθβ λίξισ πύέφι χοῖκι αἱ 

“πὸ τόνου δα λογῦτι ἐπὶ τί Αϑγϑυσοω ὡσ ἐπί τοῦ παῦλ- 

Ἀρζκις «ἢ ,ἰαμβικὴ εἰ πὸ "χόνου, ὡς «σὴ τὸ μεχωμῖλ καὶ ασὺν 

διειαικν οἰπὸ "τῦνου, ὡσ ἐππὸ 72) εἐπρε δας" οὰ ἐπεφί τ ρον τρί! δὉ 

σύγλαρα ἐγκελιτικα , Φιλακτηκα, γένοντο! ἽΝ ἐδύων γ5- 
νων «ὡς εἐτρείδας δ}. μετομιλφημῶν « “πολλάκις εἰσ᾽- 

δϑ σὲ προρθέϊναν »υοῖς ΑΝ ἀπσὸ τῶ σῷῚ ἀρ ουϑῴων αν τῶ 
νυ μιῶν - οὐ τοῖα ̓ ν οὐνο(“πέμ'πουσί τὸν γόνον ΤΕ προυγϑυμέ-- 

Ἴ λέξφ' οἷον ἐτρεί δής σφ ισί: πολλαίκίσ σρεας" ἐδὲ μὴ ὧσ; 

δισύλλοιβα, ἀλλαὶ μογοσύ λοι βα τῷ νῷ μόνῳ γέψε τοί! ̓  

ἐγκλισίς: με πα μέλάμοι . πτὸλλάιισΤισ'. εἰηρεδος τί. ταί 

“α Ὁ οὔ χε ηὖν ἰδϑον γόνον δυο) εν τρρα φυλκῆν «οὔτι ἀνοσε 

μῆρνσι ΤΗΝ προηλϑυμδῇν λέξῳ. ' 

Γίμωσις δὲ ὅτι οὐσὲν προ του σηκὸν ἐγκαίνια δι ἀ τοῦ: τῇ 

νι! Ὁ πρρασέμψωσι τὸν [γον τόνον. αλλ οὐδὲ τοὶ ἔχον - 

το προηγου μδῴ "μ φυγήν: . σπῶσ' ΥΣ δαζουξι οὐσ’ πρόνεου ον 
ἐϑῴης ἐγκλισίς γϑύητοε : τὸ ηού Ὅν χέριν, το ἀρθρα οὐκ ἐγ 

κλίνον τοί! « οὐδὲ τοῦ βαυριιύ μδα, οὐὐ τοὶ γερο ζου τοὶ ὧν τῇ στ 

τρίξᾳ δυύαν τοι ἐγκ αίνεϑεμνίτι τὸ ἐγκλινομδμας κοιτις τίω 
Θυϑέμαν. καὺ κατοὶ χυξσ' ἀλλεῖσ' πτώσεισ ἐγκλί γεάθεο διυύ αν -- 

χρζέ " σ00 οὔτι οὐ προθέσει, οὔτε αὐ Μεγο χα ἰγκλινεαθς θέ. 

λουσίν . τι τὰ ε ὀξιωῦ μδμ ας 8 βῆμα τοῦ ἐγϑαλίνοντοε " πρὰ τος ἐγ 

κλινόμδμα, κοὐ τοὶ ηὸν ἐγερῶ τοῦ οὐ “σάν τωσ' κευτο τοὶ λοι τσοὶ 

ἐγκλίνοντο. Εν Υν 20 ὅσ θη μασι πὸ δὲ ἀδνς ἐγκλι 

νον Τοῦ" ἐμὶν: ἰδὲ αὐεπελρρν. ὅς (οὖν: ἰσιμδῴ ἐφένθσει Φη τ 

Δ φὲς δὲ, αὐέγιελιχονφησθφαμϑρφατφ δι δὶ ο 

- Ἶ 
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Πὸν ἐγκλύνομϑρον μῦ ριον δ ὐξύνετεοὶ πέρ! αὐί, ΤοίΆ- οὐδοσποτι 

ὅδε. ὑοκ ρύν ετρί: “πότε γγθσιν 7» τ σὰ λύγὰ μερὼν πὶ {Πιλι-π- 

γό ΠΝ ἀονοβμυῦζ' Ἢ μι» ἡντωνυ μία: ὑπ βμλίσι. σύ δῳαμίθ"- 

Παλν ἕως τὴν Κλένο μώ νων “τῶ μδρ ἔνεκεν κόσμον ἐγίκλίνες 

ΤΊ οὐ τ τοῦ ὁ ἡ μικ τοῦ Ἰκο οἱ ̓ στυύ δε σμιοὶ τοὶ δὲ σπμα σίου, σ.ὡσ τοῦ 

λοι πτί δ Εν μϑρ ὀνό μιὰ σ! ,κηὐ πὴς μόνον ἐπι Αἐν εἶ: δι οὐ οὐὺ γοῦ 

πῶ τεσ. καὶ οἱ ἀριθμοὶ, κισῖὸ ηὃ ἡδέτερον: δον νϑρωπύςτι δ. 

ἤκουσα ζένος' ἰδῶ κ α τορι: ἐδ) δα ξ τινα "κοῦ ἐπὶ ΟΝ μα 

σοῦ ἧς ̓ἡρροῦ ἐσοδίν βιοῦν τοῦ “σου τοισιηὸ Τοῦ οὶ ηὸ ἰδ ύκου 

σά τῶν λέγϑν τος: αν γελιξ τῷ Φάσσιν τ: ταύτοκδὲ ες ἐγκλινό- 

μϑο ρισυξ ὅξη' ηὁν δὲ τιουτος Φύσιν τόνον ἔλοντον ““υομα -- 

τῆκας γλνέτοα' εἡτῦθεν. "Τισ' τόν" Τίνι "τἔδν ονμρὼ τοῦ ταλύθνντι- 
χοῦ τούτω δ νεσ. τένων. τίσ άνοις - 

ΤῈ ὁ β" ομμουσὴν ἐρκλίνε το οὐ ὃ εἰμὶ πρῶ φημὶ γώ με» ἐγώφεμι 

ἀνγθρω σὺ οφαοίνοἰϑῦ το, ἜΣ πληθυγτηκο. ἐκθνοφαμδῃ 1.1. 

τε Φ Ὁ τὰν ἘΖη μοὺς ὁ εἰ μὲ ἀνϑρωπύς εἰμι  "σ γὸ ὅ3; γ- κυθῤωτ' 

ςν Τοῦγο δὲ κα ὅἐῆν ἐν τοῖσ ἀῤχρῖσ πῆ λόλφν ααρύ 

με τοῦ, ἤε: πόλις: ἐφύρινκαὶ μετο Ζῶ ὧὧσ ἐλ ρ. ἠμοιηος: ωδσ' 

ΤΥ εἰπεῖν. Κῶ (ιξιρό Το) οἰ λαὶ "Κλ 61.) καὶ μέ τοῦ πὴ) τοῦτο 

οὐ το. κοὐ μετίγετον εἰς ἐπρρ ἡ μιος, που τεσ. κοὰ μιταὰ “75) 

ὍΝ μοὶ γ}2 οὐ ἐλὲ Τρῦ " τὸ οὐϊε "οὐκ 512 “ὦ ἐσὸν διῆκον ἰγκλίνε 

Το: καιλολἐ τομὴ τρὲ “πλούθων Τ Καὶ. ἄνθρω ποιέσε, ἄνθρω πὶ 

ΜΙ ὝΕΣ 

[Ξπτυτωνυλέαι 7) πρώγου προσώπου ἐκλένον τοίη μι ΝᾺ κα“ 

σρῦρ χην ὦ εἰ ποβαλλουσιν: ἰρκουσοίσ μου. ἰσδοκοσγιοι ὕβρισαῖσ' 

μέ Ὁ δὲ “τῶ διυ χάρου δι πρίν προσώτρυ ὑδὲ μίαν φοίχειν 'ω 

6) κἰγρβολην. ἡκσσιίσειζδιοχοί σοι" ἐδέδο ξάσι ὑβρισάσε, καὶ 

οἱ ὑπεῦυ χό δψοι θωρηβαα ἰκέλίνε: καλμιν Φωνήσοις. “αὐ δεγιοὰ 1Ζ 

πρώτου ἡ δαυτάρά ηροσώτρυ δι ἐγιαλέμον τοῦ δε οὶ τίω βαρεῖ 



{νε γγαγηγνεέςϑϑ. γρεϊ γα 
Ϊ 

1] τού σίν. γώΐξ, γῶν: σφῶϊ, σφῶϊν προτπξ ιασῶν) διαῦ Ἢ του 

ὀξννόμθμου, ἐκλίνον"}.γἡ τίσ τοῦ ρσρρορεθεῶν, καῤστδωϊν δὸσ' ἀγάν . 

Δπὸὶ πλυθυν Τικοὰ ἐπεὶ ἐγκλίνοντου "χὴν πρώϑ συγλαιι να 

ὀξυνουσίνηἶκ σις ἥμωμ Δαλύντωμζσθοικεισ' ὙΙΣ "κὴ αὐ τοῦ 

γρίτον πτλυθυντὶ μρ ξ νον" στ ὦν'στϑῖν "στὸ ἀστκαάσζδων ἐκ 

σφιν κου στ αρ Ἡὴ ̓ κογὸν οἱ Αἱ ίγφνισ τι μετῷ τὴν ἐπκλισὲν ὦ 

τς “παᾶθος ὑπσηκολοίθησερ. 

“Ἐν δὲ τοῖς ἐπηρ ρ Ἄμασιν ἐγ ὐνετο, τοῦ “πὸ κε μϑμα "πῶσ: 

"τοτιπσοθεν. ρθ δ κρὰ Το ὁ ὑποδώγματοι ὁ δῷ λρι' πῶς ἤλθεν; ἐλ- 
θέφπσωσ: πϑέλϑες, ἡ θέση - "σύθεν ἦλθες. ̓ λθές ποθεβς 

"πόθι ἐλθὲς ἡ λθές πο97. ταν τα πύημα τῖκας ὃν τοί ρκού - 

μἐτοζη"εὐο οἰσοῳ σὲ. ̓ὀξγομτο" “κοὼ ὃν ζω ᾿ σίιυ το ξ4 ὑποτοιοσόμϑῳ α 

ἐϊκδιί γον. Ἐν δὶ σωωδέμοις ὁ ἐπκλινόμϑροἱ εἰσίν. ΟἹ δ. 

“1 Περ’ Το: Τ.γξιδην κοῦ “έρικαῤγοι καῤηυτοῦσπό)ε ἡ μὴν οοὔθαν 

υὐκεισκ ὥ λόνχοισυο ση μφοιίυτοῦς στὸ Φθ᾽ ἐσαῖν οἱ πύσλοι πὸ μι. 

ζω [(ωιλοι να λύγῳς Ὁ ἔνεκ λί9 καὶ Ἵ ΟἹ ἐν τωνυμία πυς 

ο λίου προκήμϑμου. 'σημιειο τοῦς πρῶ τοῖς δϑοὶ “ΤΩ τ ὸν τώνυ 

μιΐαφικοὰ οὐ τον λα β "Ὁ "- ἐγκ Αίνονταε γοσφ᾽ ἀνά 

οὔτι θί μις τεῦ τήστδερες εἰσοκφίκητε Εἰ ῥδιῥηοι προσσα ροξύγοι 

70 κ προκάμϑρη λίξισ' δι ἐγκλοτι μορίων {Πόρος ὃ ἐν τῷ 

τὸλᾷ οὐ 7ὴς βα ρέιαν λυ, 977} κἂν πὔϑοξιώοι ἣο ἐὰν ἵκὴ δόσδω 

ἄλλῤστις' 525 τιν. ζϑαάποτοῖτι ὁξυ)ό μβμ ον λίξ4σ βαριωό με 

ναϑ δὲ δγοἐ πίω) σευ πέταν ἐγκλιτκξ ἐπλφερομϑῥουντίω ἱκα. 

᾿ φεῖαν ἐγείρυ σίν' αὐ ηὀσιουὐ πόσοι εὶ ϑσερι ασοῖντοῦι ἡ λέξις, φυ 

᾿ “λάπδιται “πῶ λιν ἡ  περιασὼ μϑῴμ: “πώς ποτε, σὴ με Φέράσικα 

λως μευκεβί αἰεένιἐαν ουὐὠ πλέονα, συμ, ἐφεξης ἐγκλί- 

χκεὶ εἶα, “πολλοῦ ἡ ἐστον (Δ γι ὀξέα ἡ ἡνύσεπουσζοι ἰκμἀκή 

Αίον. τρές εἰσὲν ἐφεξῆς οἱἡ λῤξοιθή Δυναπὸν δὲ κοὸὰ "αλέίον εἰσ' 
ἐπσσινοῖσικ πές τίσ σί μο! φιυσίππτο τι" πὸ μϑῴποι εἰ, ἐξ 
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ἥ Α : ᾿ν 9 ΓΙ ἰω ἥ . ΡῈ 

γέτΤο δε τίω ἐπδι2οραν Τῷ ἐγ λι ΤΙΣ ΦῈΡ "9 σὲ ὉῈΡ συγ 

ηὐ ςτὸ δὲ τῆς, δγοὲ ηὐ σξ, γὸ δὲ σζ δ ἡ γὸ μοτ᾿ηὸ δὲ μοὶ,δ᾽ ἃ ηὐ 
ἈΤΥ ἣν ΝΑ ἢ νυ, » “,».9"»ν ὰ » 5 Ἱ 

Φ"σί' τ ὃ φησί, δὲ γὸ ποτοῦ τί Φεξαν ὀξξίκα ἐξ ει ιὸ ἀσοίνιον 

γα “τὴν “1 πνϑύ μα σωρεχοαν: κα κείγο δὲ ἐὥφαφυλωκτ- ΩΝ ἘΣ 
Ζ ῥηετύ ἀιτ. 

ον.ὅ 72 Τ᾿ πε κενομϑων ἐασουδφκκὴ πρν")γείτοί λέξισιν “" ὥρα ΕΡΡ μάν ξγν. 

θιχαεῖκη εἰ Ἷ μὴ μογοσύλλάβον εἴπ,» ἐπιφερὺ ὀμϑαν μι δ ριον. ηὅ «ἢ “Ζη»- οοείς Ὥρ σι 

σῇ ηὐν Ἰσϑον λέχϑβ κα ἡσνΟΥ, ὅτι διυγέ μα, ὅτι ἐνῥγέᾳἐγκ ινόμδῳ ἡμνγίνην εν ἐδ 
᾿3εγαῷ 23}  ὅνγι 

δ φαρδρ ξύνομεν δ» ὁ Φαμὲν: Φίλοι ἰσίρεὁ μιοίως δὲ κρὶνς ἜΣ ̓ " Ξ 

ηὸ εἰ σὴν ἐξινομ ἐὺ Γ 

ΚΑῚ ΑΛΛΩΣ ΑἸΛΙίοΥ ΠΕΡῚ ΕΓΚΛΙΞ 

ΝΟΜ ΕνωΝν ΛΕξΖεων. 

“Πὰν γκλιν ̓αδινον εἶ πὸ τοξοσὰ τοῦ πάντως ὀέι ὄνῳ ᾧ ᾧ "ἢ 7) «οῦ 

στοῦ σόν ἐπι λίν4 βλθέτεσιδοδοκ ἄσμοι ἡ εἠκουσοίσου. 

κω δὲ ὀνῖων 55 τ' “75) λύγυ μέρων, το ὧν οἱ δ δὲν ἐγκλινόμενα, 

εἰσὲ τοέντε ὀνόματα θῖ ματα. ̓ λυἸωνυμία ἐπηρρ' ἡ λιοι Το: σεῦ 

δέημοι ὟΝ δὲ λοντών τριὡμ ἦδὲν ἐπκλένέτοε, οὔτε Μέτο χρ οὔ 

τε θραιοῦτε προϑέσεισ' Πάλιν ῬΗ ἀγκλινομϑῴτο, 
γοὺ ἮΞ κόσεῦ «γεκέν ἐκαίνο ,) μόνον, ὡσ' πὶ ῥη ῥλατρῦ" ὡ οι στοῦ 

δοαμοι τοὶ )σαμασίαις,ως τοὶ Λοιπαὲ. ὸ. 7 ἐν μδρ οὖν ὀνόμιάσι, 

ὃ Ὥσ μόνον ἐγιαλίνψε τον. Δα αὐ Τούτου “πτώσεις Ὕ οὐριθμοι ΤΥ 

ἣ0 ὁ σδᾷ (τοὶ οὐῦ ηὃ οὐ ἼΖ 601 ον δ κοςτΤις: ἐμαθόντηψε, ἰσδίοκαγτινι- 

ἐσὺ 7 σὰς ξκίν τίμα. ελοβόν ΤΙ: ταῦτο δὲ “σάντα ἐἰκλινό μενοι, Κόρα 

ςοῦ 782.γὸν κα τοὺ φύσιν ὃ “τόνον ἐλ ὑντο, πευςίκὰ γένονϊαν Τίς 

“πόλεν εἰσ αν οἹρῶν; Τίνος καὶ “σό λιν τῆνος 781 γὰ δ καὶ τῶ τού 

τς Ἴων "σλυθυν τέκε, ὁ μοι ορσ' « 
ΓΈνδ ῥή μασὲ ἐγικλίνε)οαν ηὐ φημί: πέζος δ᾽ ἐνεκάφε μι" ηδοσῦν 

ἐγώ φημι σλίαι ἐμιμμενο τοῦτο ηὸ δύ χερον λυίγκλέτομ, 

λίγω ὃ "ὁ φησγὸ ἢ τρίτον φυσὶν ἐγκ Λἰνίϊ κε "τού τοφησι 



᾿ Ε- Ἷ ὑμ(3 ἐγ Ὧ" μ; δὰ ΩΣ 

Τὰ τὴ μ) Ἵ τοῦ πλιθυντικοὶ ς ἐγκλέρο δ). ἐκ ἄγος μέν. ἐφατεὴ 

Φωυσίν' ἐσ: διτὸ εἰ μὴ" καὶ ̓ ὦμι απ μιαηθτεῖς ἀεπεθοϊοιλυθρωτέτΑ,, 

7:» ὃ ηὸ δὴν ἐ ῳ τοῦτ εἰρ χρό: Τ λύγων ὀαρννῶ. ὅ.4 τέλις ἐφύ 

φ"- δι μετ τ᾿ δκαποφάσεως. ὅκ ἔθη δ δὲν δάνον. ὡδὶ ὁπεῖν 

ἔπ δι μετο 12 καὶ ̓ συ διεηαν!ϑ διιμέτος 1 ὡς ἐπιρρ' ἡμοτ' “ποί 

διν φκοξύνί.. καί “ἣν εἰ πελν-ὡς Ἀ Οὐ πεῖν "δι ἢ ὁ δήκον: γὲσ ἐγ 

[ς λίνί).οἱ Οἱ Μεθ. σκυζομδῥῳ πιρ' αἰ γαῖ , Φ᾿ 'λαυκηοι ἐφ) η Ὁ χρὸ “Φλη 

θυντηκα. αὐθρωστοι ἐσμεν ἀγϑρωποῖ ἐστ᾽: ὑγί ἐσὶ ὌΧΩΣ δα 

περ ἐκκλίγε! οἰτλιος ἐοσηγέ ρα: ὃ δ εἰ εἰ αν ϑρωήρσ' ει ὍΣ 

90: εἰ τὑκ. ἐϊκλινο καθὸ 7) 57 εἰς μὲ ̓ δὲ} Κ3) Τῶν ὁ των μιῶν' οὐδ 
Ν δ ἀν ͵ Ὁ 2 ες »,, “ δὰ 

μϑῳ εὐ ον σ΄ δᾳ Τί ἐπάλεθ Ἰκδλ ὅδε ἡρᾶναι Ευϑείο τ 

πρωηοτύτ' “οὐ ὃ τ πρωγο τύπων “πτώσεις εχορῖς “τῆς κλητικὴς 

ἐγκλίνο. κέν εἰ οδ σο ΤΕ οὐδ συ, ΤΊ (7) χαλνοὐλλ ΤΣ προ τύ 

πρυπρογώτον ἐπελινόμϑμαν, κὸ κατοῦ ρὸν τοίτρβα (λλεσλ τὼ 

καίρμοι: εὐ βρασαεμιο ἠκουσᾷε μα! Αἱ ον δ τὶ ρῦ κοὸ 

οἷ Ἂν μογοσύλλαβοω ἡσουέδὲ μί εν δϑι χείουτρ, ὅν τοι φρὴ 

λὲν: ἀκυσοίσου' ̓ἰσιοχ εέσοι. ἰγδαξάσε "Κοόοι ὑπέν χόμδρ' κκ 

μειν φωνήσοις ΑἹ διυκρὸ τῶ πρώην "ἡ δου τί ρῦ προσώτου . 

ἐδάτρτι {κλίνο!ἢ δγὰ Ὄ βαρόαν τοῦ σέν" νώλεστο ὡτιν ὧἱν στρ ὡϊν» 

“προσιριασῶν. Ὃ «οὐ ὃ τὸ Ῥίγου ὀξυνο δὼ οἱ ,κἐεὶ «Πελίν οὐ ., 

τίς ε τοί ρσύρωι ϑεὼν κκαίσφρωϊν, δι εἰ [4ν "ΑᾺ α “τλεθυνη; τῶ ὃ 

“οὐ τὰ πρώγυ κ᾽ δουτέρεὴ ἡμῶν. ὑμῶν. ἡμίν ὑμῖν. υμάᾶσου μῦς: 

τεράχονοι 5 δ στα ἐπεὶ δ᾽ δ ἐπιλίνωνῇ τ᾽ Τ πρώτ ᾿ σνλλαβ, ὀξύ 

νδσέν" ἤκσ σ᾽ “μἱ [ιἐδῶκῳ; ἁμῖν. ΟΝ λοι “σῶν ομοῖ. Υ εἰδύγα “ 

δ πσερόηνοι τί τίς ᾧ χόρι τὶ ὀξεῖαν. δια 7 Ῥίρυ πρλεθυντ 

τινὰ ἐγκλίνομ). σζδων. στϑίν" στδσ' 'κούσῷ δικαισφ. ̓κοΐσιρας 

κἂν δα ρεϑώσι (αὐ σιρεασ φωνίσοισ' - ̓ τώσφεων πολίε-τ 

σζεῆς ὌΡΗ ὑπηί,τοθεισοι, δέχασίσφιν ἥν διανεβουλμυκοα “᾿ 

λογόντε οἱ ἴα Ἀέγεινῦ τη μετοὶ πήν ἐβελισν ηὸ "πάθοσ' ἐππηίο 

λούϑῃσεμ ἵνα, μὴ ̓ βαρύτονοι ζσοιε ἐὶ ἐγ Αίγων Τρ: 



“ἀείωως Ὁ το7) γέμα τ γρηοἰιγῴι,, 

β 33 
Τῶν" κα λυμῖν μιονοτπροστὸ Ὁπῶν, μι νη ἡ οὐ τ στα αὐτὶ ἐγικλίψε 
Ίω' κόι βαρ αὺ γι] ἔλοντο ἰκλίνο δὴ δὴ ΔῚν σε: καόμεν φονή- 

σοί!» τὰ ̓εϑὲν “ἄν αλογῶτ. δυῦ Τὶ ὄφαεωγος διβαρυρν, ἔπε: ἧς ἐ 

θεν ἃ χερείων: Ἐῶ το ἐβκλινό μενα ἥ ἀντωνυμιών, θσίν οἷ 

Ἰαμιαὰ τινε; ὀρϑογνύ μεναι μὲν ἀὺ τίδ' α φυλὴν ἐχύσίν ἐτύρνηρο 

σώτον" ἐμοὶ  οδοκαςσ ἡ 1 εἴλλῳ. ὙΠ Ὁ ἠκυσῖ ὄκ ἄλλδ' ἐμὲ ὕρβρι- 

σρισ᾽, ἶνο οἱ Κλον αἱ μὲν μϑρ ϑεοὶ δοῖεν ὀλύ μυπτα οἷ ματ' ἔ λον τὰς 

ἐκ τσύρσοις πρίάμοιο γβλιν ἀν διοισέγλ1}}}. περ οἷς δέμοι λύ. 

σοιτε ΦΊλεν.: Ἐγκλινομϑμαιδὲ εἰηέλυτου δαιλόσί πρόσω. 

ἔσω κώσοικουσόσου αὶ μα μ ̓λοικωπότη οιδ γι τ ρϑῆς πώσᾳ 
ως ἡ ; ἀρ τή δγοιςὉ λὰ Ὦ σευ ραρν “ἰοῦ δ) οὐ! οέρ τοί! εἰς πλέονα ὦ 

ὅδ. Αιὰ συμησεπρλεγ μέν" ὁ δεεζθυζυμδρα. δὺο σίπίρὶ σὺν» 

κουτος μὲ ὀρϑδηον ὅν. Αἱ μετο προϑίσῃ “Ἐνοκασοῦ ἕνεκα ἐμξ, 

ἀεὶ ὀοϑοπτονόν! . Αἱ μετὰ (δὶ ἐπεταῖμες το ὁ τωνυ μα 

αὐ πὸ σ ἀεὶ ὀρϑο τονε). αὐ πὸν ἐμέ: κὐ τῷ ἐμοί εἰ σεξαι ρέϑυσ 
γύμ οἷ ἘΠ) Ὡο Ὁ “ποι τοί σ' ὄνα Λόγφς μεῖρο ὁ δὰ ἐπιταγματι 

κί ἐγκλενῦ βδαμνκαῖον οὐυ ηὸν ζϑὸς ὀλέσενεβι ον εἰ κου τινές ἢ 

ὀνγιδ μετοῖ προϑέσεωσ ἢ σώ δέ ΦΌΡΩ ἐνεκλίϑησοῖν ὥφαλό -- 

δὶ οὐ οἱ καυτοο βχθν τιϑέ μϑρανκν μὴ ἔχωσιν ὸρ τῇ δγαισολην δῪ οἱ 

ηὸν οἐρχ σηκὸν ἡσἼον ὁ ρϑϑησμόννεμὶ δέω Δ προσεφοτ “τοῦ τρὸ 

“στθὰ αν τωμυμίώγ: 

ὔ ἕν δὲ ἐπιζῥήμασι ἐγκλίνοτου τοῦ ὁ ὑποκείμδμουνπσῶς: “Ὁ "πού- 
πύϑεν πόδ περ ἃ μϑρ ὀρθο Τονοιτῦ, καρυμόμένα πσυσπ- 

ματεκο ἤβην εἰ δι ἐγίι κίνοιο, οὐδ ρισοί' μι τοῦ υ πο διε γμιουτος 

δῆ κα: πώσ ἀλϑθές σῇ ἔβη Ανόρομαῖχ ποῦθε ἀΛθεσ; τὐϑ στοῖ 
"ΠΡΟ ὑλις; “πότι γράφει τοὺν το τανηκα Τίκ αὶ ὃν τοὶ "κα ρύνετοι: 

οἰ ρίσο δὲ ὀξύνετο: Ἢ ἐγαλίνῇ ἦ ἡ λϑύπουϑιν. σὐ κι πυϑέ Φϑὺς- 

καὶ ποτίτης ἐσππτησεν . 

Υ̓͂ ἕν ὀσωυδίημοιε, οι ̓ ἀκλινόμενοί εἰσὶν οἱ δε. πῆ, καλτεκαλιζῷρο 

γίον τῶ ποῖ ρΆῬέ. ““ῇ, τοῦ Ὁ γε" νυ εὐόνύτοι οὐ χβαδομη: ΥΡᾺ 



ἀεί, οὐ λον 

ὁσ' θα νήϑυσιϑὴν οὐ μϑῴϑην κάνησελι ρέων ἐὺ χοί εἰναι κἴ ν, 

καῤκινδ - 

Τὸ ἐν περισλη ῥορματίκον ἐμετοί ὁ Φὶ Ἢ κοἐρνησίωσ ὅτε πα- 

αν τιϊεὡς περελαιμα ἄγοντα, ἐπολίνουσίν, οὐκ ουνγέ ἄσω 

χήν δα γὴν οἰκέι " ἔπ περιασώ μεν Ὁ» Υν κατφασί ν σημια 

γ4 συλλο φῦ ὧν ὑσιφορικύς: εὐ κ εν δυήδῃ ἢ ϑεωδ: τὶς λέγοι» 

πρὰ τὸ “πωσὲ κνἡ ηὐνύν ἐπολινύ μδ αι, σιυδέ σίκοῦ σ' θναίφασι: 

δῴρονυν ἥ  Ῥίπρδὸς. ̓ὗνυν χχονικὸν ἐπόρξνμα οὁ ῥϑογονέντοῦς κοῖς 

μαῦρον ἐχέὺ ὃ ὕ μέσο: Τα μϑὺ οὖν ἐγκλινόμϑμα μόρια οι 

οὐυ  τούδθην ὄχως ἔπυλι δὲ ἰγκλίν αὐλοὶ καατο χῆνα ϑατ 

φησὶν τ πρὸ οὐ Ἢ λέξεωνα ἡ. σῶν ἡ μων. φέρετελ μιν: Α,δὲ τὴ 

“ποιὰ τὸ πρὸ οὐ Ὁ ἐπέ ρεσι βειρέιαν. ἐκ πὶ πρό σης συλλαβῆς ταῦ 
σὴν ἐγείρᾷν δύνα) δεν ν εἰ ασον δῪ εἰ κα πυϊχάνοιν προκειλᾶα 
[λέξις ὟΝ βαρύνοιτο. ΠῚ ̓ βα ρα ταυ “τησ' ἡ ὑσὶ σίλυς ἐπί ρε7:.ο5 

οἷ ἢ τωτρυδυὶ μέλε ὑσερρϑδρί ἼΦΙΝ θνανἰδατίς εἰ εἰπείνιουκ, 

ὀξύνομεν δ, τε Ἰὴν δῷ συλλαβὴν τὶ ὕτω. ὃ τι τανδ: «τυ δοροοὶ 

ἰλυῦτι ΕἸ [συ μβίκη τύχοι δϑύ νοι ἑίον λέ βη τεσ. ̓ὀπτ: οὔχε 

“ἡ ἶν ππυρριλιακὴ βαρύνεται ὍΡΟΥ Φί λοςγλρ' ἔγοςτοι ἐπὶ Υ» "ν 

ἰ ὑπωνδν τῷ γὺν ππέριλοι μι οαζγέ τοῦ ̓ ςγακλισίς. 'σιμενοὺν τρόι ηὸ εθςεν»- 

πράτ σάν οἱ πέπλοι παντοίκοι λοι" "ποι ραιλῦ γῶν Ὁ ἐνεκλέ- 

95. ὁΓ εντῶνν μία, πούρρι χίδ προκφμιίνου 
Σνμφδιῖ ΔᾺ τοῦς Ίν στῶν ἄντωνυ μία: ὅν ο(ὦ τοκὶ πυρθι χίῦ ἄρον 

γῦ μένου ἐγκ Αἰνοντοε: ἥνα' σφρανθνει τεϑέμι τε: δησρέας εἰ 

σειφφδί κατοῦα. “πρὸ ἐπὶ τῶν ὁμοίων εὐ σουῦ τω σ’- εἰ μὲν ἐροὴ περι κῃ 

ξύγνοι τ ἡ προκφμένν λέξις τῶν ἐγκλιπτικὼν μορίων {[ρ4 

Ἰὼ ᾧ δρὶ χίλᾳ αὐτῆς βαρέαν"ἀνθρωπέςτις' ψΨ Σ τὰ ἐν 

χα τῇ πὸς ὀξάσν, χόϑεμιεν: ἀκουσί μα: ἀνθρωποΐ ἐἰσθικαῖκιτ 
ΡΝ εἰ σέν. πον δ ως ᾧ ἐαρ ν “μασι: Ὕ ῳ ησὶς Δηοτεκοῖς ρ' ἤ 

μια σέ," αἱ καὶ αὶ οἱ μακ ροώ εἰσέν-ο( δὲ “το σ᾽ λοι πτοῖσ' ἡκέχεν 

Ομοΐίως κῶν προ πτρβασών ἡ" προκάμίνη λέξισ ἐγκλιχεκῦ τὰ 

Ι 

ἱ 
Ϊ 

Ι 
Ϊ 
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Φεροιδῥη, ἐγέιρᾷ ΤΩ Μὲ το Ἧ, πιριασω μδῥεν βάρφεϊοιν. οἰ κόνχῆς 

σκώλομ τε: κρβμόμτε "κεν προ ποι ροξύνοι "το, Ἡροχοῖκ οὖσεί, 

οζλλοσΤισ' ἔ ο» Τίς! ἐμϑάτρτε. ἔτι) Θ αἱ  ὀξύτονοι λέξει σ' 
βυερυγόμϑιρο! δγοὶ “τὴν σύυυστίοον ἐγκλέτριξ πφσιφερορμδῥν. 

"Τὴν βοερέῖοιν ἐξερουσέν «οὐὐηον με πρώτ φΘὺσ' οἱ δὲ σε 
Οὐ σε ΤρζΆ ἡ ; λέξις φυλάς)" ὁ ππῤιασωμϑρη, "ππώτοτεσ σή μεφέ 

βείν" κα λῴσ' με "ἢ βωλοκόσσπκέν: ἐκ οὔν συμβαὶνῳ "σλείον οἷ 

ἐφιεξμε ἐγιολι χρκεὶ ἔνα, Πολλοὶ ἔσο ντοῦ, μὰ ἐπάλλμλοι 

οὐ ὀξέϊ φ.ὡς "πὸ ρ δμέρῳ ἀμυσώπον δέος Ἰυιἀκη ριον τραῖσ, ὴὲ 

ἐφεξιν ἡξέαν διυναιηὸν δὲ καὶ “σλόονας ἐςπενοησους . οἷον ἐξ “πέθ 

τὶς σε μίφεσέπτοτε' πὸ μϑῳ εἰ οϑύνωτο! δα τίω ἐπλφο ραν Τὸ 
πέρ ηὸ δὲ “σὲρ διε τ τές νὰ δὲ ηἧς, δορὰ ηὐ σοὺ δὲ σῷ, διὰ "ὃ μιᾷ» 

ηὃ δὲ μὲ δὲ α ὐὸ φησί, οὃ σὲ φισὶ, δγὰ ηὃ σπῦ τί. ̓αὐοτε ἐξ εἰνοῦ 

ἐφεξῆσ' ὁξέικσ' - εἰ κοῖς ασοίνιον ηὸ “τοιοὐ τῦ δὺ ἃ “ΤΗν “ΤΩ πεὶὶ σ' 

συνε λείαν δοοίβενον ἀγα τυ σξωρ. 

Ε;: ̓  ποὶ ἀλλύ ων ὄντῶν ἐπιλιεκῶν ηὁ μαξυ πτριασώμϑρο(ς 

ἔη,ως ὁ ῦν' “ση πώς οὗ μεὰ τοῦτο ἐπιφέροιντο ἐπέρον 

ἐγκλετεκομ: τού ηὀσυριασωμϑμον, οὔτε “περι ασοὶ τοῦ, δὰ Ὁ 

ἐγκλίμοι τὸ ἴδον ᾿Ὦ πρὸ οὐὐ τον. οὗ τε ὁξὑνεῖα ἐ ἐπε: μη 

“πεφνκιν ἡ ὁ περιασὼ μδῴ [μα τοῦ η κοιμὸν ἴϑες, συσολας μὰ 

ἼΠῈ|: κο Λουθέ σῆς, εἰς ὀξάανμεα τήϑεαθς οἷον οὐ ππρνϑᾷ ἐςοί.- 

γεσίλαε ὧψ Ὁ Τῇ οὔ βιφθύγγῳ μονον " ξέα. ν εἴπου τίς Φησὶ 

ὧν! ο τὸν ἕν ἽΝ δὲ μοὦ Ψ " τῷ πῆς ὀξοῖα  ἀνθρωνυόν τινεΐπσου φ» 

σὶ με λοι δορᾷνναπόλιν ἐσ μδρ τίω πὸν συλλειβὴν. καὶ εἰς τὸ 

μεξ ἡ ἐὀξόα. μος εἰς γὸ ὁ Φεσὶ οὐνι 172 ῥκάνηοι εἰς γα πτοῦ ,ὅτε πέρι" 

ασίὸ μάν, οὔτε οδῶα τίϑετα. 
Κακένο δὲ φυλακτίον ὁπ) 516 τῶν ἐγκλινομένων στὸν σΎ δὲ 

κὸ προ ϑγεὶ Ἴαα λέξισ. "ἢ πυρριχιακή. μὲν μονοσύλλαβον 

ἐΐη “τὸ ἐπηφιφόμεμον. ̓ἰγίκληνεταα, οὖσ ἰφὸν ποι φεϑύλινς 

πρὸ τερον οοὐ γὼ Ἴτον: οὐ δαί τι "ἡ ἐγίαλι κὸν δέχεται τὸν 

ἐς πεν 
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4 ̓ς ΜΔ “δ 107) ΦΡΨΗΝΣ “Ὁ. »»λ)ραρῆ,, 

γον Ἔρον "ὁ τί ̓ βαρέα Υ ̓ δωτέρκι συγλαβῆτ' “προ ἰϑέκι 

ἐδρεται λέξεων ἀλλὰ νῷ μόνῳ γοΐταν τοὶ τῆς ἐγκλί σέως; 

ΕΝ ΤΙΝ ἐἰνί. . [ὡς ἐφθημϑν εἰπὸν τίς: ἶΕ, υϑύγοι Δσύλλαβ' ἐΐκ ηὐ ἐγχλι 

[“94 φνηδῃ ρυρηῖ κὸν μῦύριον" ἡ γᾷ ηὃν ἴδον σίετον ηόνον, οὔχε δωναμει: οὔτε 

ΩΝ ὑμή ῥγείᾳιγ' κλὶ νόμϑῳον. δον ἐδοφφα μὲν. Φίλοι εἰσὲν - ὀμιοὶ [ωσ' 

ἀλώνε μα μενα, ηὃ εἰσὶν ὀξύμο μεγιούχω “ποτὶ πτίλιν.η γρ7ιε ὁ ὀξύνομδῳ! "ἢ τ᾿ 

" ᾿ “ εἰ ἐκόγχως ὁ τεῷὶ προηγῦ μένης λέξεω; τὴν ἐπὶ τόλο ἂν 

βαρέιαν ἐὥρρας δινγαγὸν, ὅ τι Τὴν ἔξελι σὲν νοειαθς κοί τοὶ τὴν 

πρώτην συλλαβὴν ἢ ἢ Ὁ ασονδιάων ᾿ ἢ " σύρρι χίων σϑὲ “ἼΤΟΤιί ὃ» 

τίτο ρτροπο τίλουσ ἡ  ὀξέϊα. “ξπτε!» 

ΤΕΛΟΣ 



τς 

περὶ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ἰΩωΆΝΝΟΥ ΓΡΑΜ- 
ΜΑΤΊΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -:» 

δΔιΑλΈκ εσθ υλώπαης ἰδ μια. εἰσὶ ἢ διάλειορι πέρτοιἀτϑήε. 

᾿ δωρίς αἰολίς. ἐκεακοιν γί. "Ὁ ατϑὲς μδρ ἐκλήῆθα οὐ πὸ οὐτϑήσος τ 

κρανοζυσ' θυλαῖρο σ"αὐολὶς δὲ, ἀτὸ αὐδλῦ στῶ τλλην θ. σδορίνσὲ, 
ΓΝ ὃ δώρου 7) ἄλλαν’. ἰοὲς λιοἐπὸ ἴων( Θ᾽ 1 ἐὐϑουνοὶ χρεού - - 

σὴς "Τῆς « ἐβ γέ ὡσ' θυτοε ϑύφ'κοι νὴ δὲ εκ Ἷ σροσί ρὼμ σιουεςῷ- 
σρί' ὄχ δὲς ς ἐκάρε διά λεζηοο οἐκέρον ἰδὲ ω μαῖ," 

ΠΕΡῚ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ἙΤΕΡΟΝ.: 

Διξλοκςγσέγτοίσιεῤτϑέσιοἶοοί σ’ιοὐὐο λέτοἐκοινή» 

ΠΕΡΙΪΑΔΟΣ :- 

[ὰσ δέ αν κέ Χχρϑν τοῦ ἴων δοκεῖ δὲ,ουρ χρά οον νοι! οὐὐηοττοῖ 

δον ὃ οὐ τῆσ' σεν, αν Τὸ “τῷ ἄ, οὶ αὶ κέχρμαθς δι τοὺς “πίρλασω - 

υϑῤας συλλαβασ. εἰσ’ διῦο δεκεφεϊν"καὶ ἐῤ Τὸ 722) πτ «πὸ νὸ λα μ- 

βοένην. ἌΝ ἀντὶ ΤΥ δαστουὶ σῶν σύ κλοι Φῶν ψυλότατοσ ς τάς; 

φιρφνκὸ ἐ ὑπό τένων λίξεων δῖ Π υττξαρεῖν . Χρώντροι ἿΝ 

οἷν τῷ ἢ αὐτῇ “Ζῶ ἀνοιον ϑύρην ἀρτὶ “Ζῶ ϑύραμ' μὰ ἐμιόδην ὸυ τ 

Τὶ τῶ "μᾷῷαν. μρὦ ὠφελόίω εὐν"7ὴ "Τῦ ὠφελφαν.τοῖς, δὲ “πέρ; -- 
αρωμϑῥας συλλοιβά, εἰς δυο δεα οὕσίν" αὐτὶ 72) Ἴοι εἶν 5νπρι- 

{4ν λίσουσιν αὐ τὶ “1 πὶ ηὐ α λοι μιβὸν ὃ σϑ"ηὸ ἣν “πῶσ' κῶς λέ - 

γϑισῳ.οἰντὶ τῷ δωσιωυουσῶν συιυαλοιοβοῶν ψελόσπητοις ἐ ἐκφί 
΄ φυσι ὑτὰρ λέγω δὲν οἰν Τὸ 78 ε ἐράσσῶν, ἐσ σσων: "Οἐφοραν, {7 

ἔβν ὧν δ νων λέξεων ηὃ ἢ ὑπεξοι ροῦσιν. ὀυτη το πογθῶν,, 

πονίταϑς λέγοντες ἰαἷσ δὲ ἀ΄πὸ των (Θ᾽ “Φ οεἰτρλλωνος καὶ 'καρε- 

ς ὶ ὅσης θυπετρός: ὧν ! 

ΠΈΡΙ ΘΒΆΘδΝ - 

Ατϑὶς δὰ, δγυζ Δέκηος ταί χρὴν τοῦ! οἰϑηνοίιοι: Ἰόϑον ὃ οὐὐχῆς 21, 
κουτουκύρως κεχήδρ" τοΐς σωμροιλοιζ ας: Ὕ γοὶ σ' λίξᾷς οἰ σδ) οι "- 

ρίτωσ ἐκφῷ 4ν. ἔτ ) διὸ τ΄ κοὺ δ τὴ σ᾽ λωμράνάν «(Δ Ὁ, 
ΠσΗ 



[040 δ βάτο, ζγῦα «γ΄. Ϊ Δ ΡΗ 

ἀν Τὸ “Τῷ τ᾿ νὴ ἐἰγτὴ 7; σ᾽ ογὐ 5. τοῖς μ᾿ ἐν συνάλοιφοοῶν, κατοκα 
ῥωσ' χβῶν το!’ ὁτὸν λέγωσι ϑουϊ μεῦτι, ανγὸ δ ἐ μάτπλ. φρο 

ἐΕΡΥ δυσὲ ̓ Ἴρ00ι μὴ οἰδρου! ρίτως δέτιναν τ' λίξεων ἰκφέρ 

σίν’ ὅτλμλίγωσι πσλι ῷον, ὸν Τὸ 1 παϊβώϊον. νηρῥδο, ὰν Τὸ ἢ 
νυ ρηἸ δχΝὴ ηὸ β' ΔΑ ΤΊ λυ Σ ἼΣ σ΄ λᾷ μιβοῤνουσι.τίω 9ε λοριοσοῦν καὶ, 

λό λαπαν' .8Ν. ηὃ πρᾶσσε νπροζῆ φν. πόλιν λυ τὴ Τὶ ϑηρσοιλεως.. 

αῷσωνα: ϑεῥολίωσ' ὁ ἄξξεγα λέγουσιν"ον τ “τῷ τ ηδῦ λοι 

βάνουσίν, ὅταν Δίγω σί- πούμδωμα "ὁ ὀφδυμαυτούϊελιμα, 

τὸ ἰϊκλιμιαυτού λαμον ἔλαμον "του Ἴσή μον. ηὸ ἐπρησημον 

τον) ργϑνο"δϊ ἐρτν αν τ ὺ δὲ 7ἐσΞ ηὐ ξ΄ τὸν λέγρρσί ξύκυσας, 
οἱν Τὶ Τοῦ σύ μ'χοισ' κορὰ ξυμφοράν ὁνν Τὸ “τῶ συμφοράν. πρὸ 
Ξιίηκεν, εἐν τὶ γοῦ σμυτηκεμἃ ξύ μΡολον οὐν 123 σύμβολον" 

γιοῦ ξυνϑήνη, ἀν γον σιυθμκη ἐκ λήθ4 δὲ ἀτϑὶ)ς, "ὟΝ οὐ Πρ 

ἀτὸ κτϑέδος δὶ κρανεεοῦ ϑυλοι δ 6. 

ΠΕΡΙ ΔΩΡΙΔΟΣ: Ὁ 

Δωρὶς δὲ κέκλετο δγοίλεκς, ἡ κέ χθην Τοῦ! εἰδορμεῖσ ἴδῦον δὲ οὐ 

δὰ Πρ, ἀντὶ γύ ἃ, τῷ ἢ χινϑρληκρὰ ἐν τὰ γου τῷ ἂ- οὐν"τὶ σὲ 

Θηλυλθολο ὀνομάτων ψ, ϑζ, "σληϑυ) χήκεὺς πτώσει» ἐκφέρφν: 

"οὖ αν τὸ (δὶ οὗ δφϑύγρου" “τὼ χρηῶχρ πρὸ εν 7) Ἴὴσ Εἰ, ηὃ 

᾽ Σ ὔνα Λαμιβείνην "ρὸν τὸ Τὸ εἰν" 7ὲ γύϑ, ηὁ σ᾽. πρὸ ἐπγτίνων 

λίξιων, ηδν ὑπιξοιρεϑαινν ἀν τὶ μδῳ οὖν “ῦ ἢ τ! ο χκοῖν 

ΡΩ, ὁτὰν λέγώσίηδ, εὐ λον ἐντὶ Ῥυ ὅλι ΟΥ̓ « μὰ ὠμέραμ, εὐν "Τὰ 

πῶ ἡμεῷ αν κοὰ κα πρὶς αὐ Τὶ “ΤΩ ἐκύπρισιβ εἰδιὺ αὐτὶ 77 ὁ-- 
δύ αὐ τὶ δὲ τοῦ ὦ τῷ ἃ χβών τοῦ, ὅταν λίγωσί μουσῶν μου -- 
σϑίψ' νρῶν θυράν: αὐτῇ, δὲ ΨΩ ϑηλυθβλο ὀγο μοί τῶν ὅγλητ 
θιυγηκας πτώσεις, ὡσ ὁταῦ λίγωσί κουλοῖς συφας. αὐτί ὶ δὲ 
δὶ οὔ δ ϑύή τῷ ὦ γεν τοῦ," ὑτοὺ λίρωσὶ μιούστισ, μώσοιτ- 

αὐτὸ δὲ (δὶ ἃ δε φϑύήου τῷ ἡ, τοῦ λέγωσίν οἵδ 1ὲ τοῦ ὑ ἰδεῖν. 
ἘΜΜΡΡΗ "λειβόμ: ἐδῶν οῇροκ μὰν λοιβῆν. οἰ δλιεὶ κοὺ λεέβεν,, αὐαὰὲ 

Ῥὺ λαβένν . πρὸ οἱράμδμ αὐ τὴ γοῦ οἶρο μθν" ποὺ ἔλϑιν, αὐπ} 18 
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ἐλθεῖν. οἱορὲς σὲ ἐκ ληθᾷ, ἀπὸ ὃ δώ ου χοῦ ἐλλῆν Ὁ’ "ἀρ δός. 

ΠΕΡῚ ΑιολίδοσΣ:ν 

Ατολὴς δὲ λέγετον δεάλεικγος, ἡ κύχρηντον αἰολᾶσϊδγον δὲ αὐ- 
πᾶς πῶς ὀξυγνὴσ λίξάς αὐαορέφνικαῤ71 σὶν ὁμύμάσι θηλυ 

κοῖς αὐ τε τίκὴς “πτώσεως, δ ἢ προςγϑένα: πρὸ “τὸ τὲ οὐὐ-τὴὶ 5 

ὕι τῷ ὦ χρηϑ νὰ ) αὐτὴ Τεδιτῷ ωἰ κοὺ τοὶ αὐ λό μδρουοἰτὸ φωνά- 
, ἄνησς, ἀαβο ἰκφέρφἃ οἱ τὴ τὶ ὃ ᾽ διφϑοήγρὸν χρό φν. δι προσ 
σιϑίν Ἰὼ Ἢ λέξεων τὸ ῥ ηὸ β΄. αν" τὴ ὃ τῶν δῴο μερῖ, Αὐα τς 

λαμράνφν Καὶ τοὺς λίξᾳς μϑρ αὐπιφρίφυ σέ τοῦσ' ὀξυηόννν, 

ὃ ἡρτρο μος γότωμ: λέτον Τέσεθι Ὁ καλοσκοίλος. Τισὶ: 6 - 

γό μασὶ ϑηλυκοὶς αὐ τιρτρκῆς πτώσεως 21 προντίϑέν 7. τοῖν 
λέγω σίν αὐτῇ ΕἿΣ καλαῖς καλαῦσισοῷας συφοἷς: οἵν" 7 »δ7ῆς ὑ ,ηὃ 

ταῦ λέγωσι. λφττώσοιε αὐτὴ 78 λφ γον σούενδι α δι σου:, αν Ὁ 
ἰδούσσα. ε λαλῶσι, αὐτὴ Τ2 λαλῇ σου αν τὸ "75 ὃ τῷ ὦ χῶῤ). 
ὅταν λέγωσίν ὥμιοιον, αὐ Τῇ Σ 7δὺ ἘΠῚ ΟΝ" "πρὸ αὐ λό μδιμαο οἱτὸ κοῖς 

νηέντων Ψ λῶν ἐκφέρυσιν, ὅταν ηὃ ἐμ ̓ρά ελῶσί' Ὕ ηὃ ἀλλ Ὕ 

ὑ μιέϊσιαύτι Ω Εἰ Ἰδιφϑόήν τῷ ἡ ἢ χιών"). αν Τὸ 1ὅ κυθέρφαν, κυ- 

ϑέρι' τς ϑ διο Τὴ 575, μαθένν δι ἐλθέϊν, μάθη (ὃ ἐλθίω. ἰὐκὴ 

»π,ϑέασι ) ἐοητίμων λέξεων ἰὴ ηδ ρὲ, Τρ ὲ ἐὐδα δ» βροοῖκ λέ - 

29 στ: ἂν τοὶ βάκι. δρακι" αν 7} 25} διῴο ΜΙ τ δυύο ππὶ τλαμβάν', 

σοὶ μι νικ τοῦ, ὁππότ λίγϑυσι ἀπ ϑύχνα ἰδ δ “οὶ κῶν 

ζόμδρυαιαΨΊ: ὴ τ ματι προῦς σῴωϊ εἵϑκτοόφελα μβάνᾳν 

“δι βυλίω βωλίω λέεουσι ὦ τίω Πωῶ, [αν ΔΤ ἀγῶνα, ε3: 
γώνον' .ηὧν ἡπρίωμ “πέροα μον ἐκλήθη: δ οὐολὶς, οὠὐτὸ οὐδ λυ 

ἔλλημοσ' ποῆσ: Ἷ 

ΠΕΡῚ ΚΟΙΝΗΣ:" 
ὀϊμὸὺ βέλόμϑροι ὦ κοι μῆνᾷ ατοιριθμΐ δἀλεκτὴ Ἐ προφρημέ- 

νυ(όσ' τύοσοι ρσίν, αι) τούτω τῷ Ῥοπῳ σὲ γε Φησιν ἐλήν 
Ἰδϑονιαἠῶασερ τι βαφαρμακ διύϊει μετ ὑκττωτέρων στυεσὦ 

σοί, τιτραφο μοῦκον λέγετοι οὐδὲν ἰδῦον ζχουσιχνουχω ἡρὸ κα 

ΘΟΗα 



Ν 

)ο 4γν.. Θγηρηηγαξιι5, Εν ἱ ρυγμαγτν 
᾿ 

κοινῇ δγάλοκηρι ὑκτεασώρων σέρνα φμοιϑεῖ ει, ἐκ ὀφά λάσοσο 
θιθμειῶ" το τοῖς. τ' σὺ τίω κοινίο) δγ λέκι ον ἐἰσάγησοιμϑώι ων, 

οἱ αὶ τ λέϊουσιν, Τῇ “πού σοίεν συ μοτβλή) τρζῖ δγαλέκηρις Τ᾽ με 

φών οἱονά λ νυβ (Δπὸ γιαἷτος οἷ δὲ τι νά ἐσαν ἔλουσοι τύπον. 
ὀλλέκ δε φόρων λέξεων σερρηθροιαμέ νη μια τοὶ πεώσείς δὲ οὐ 

ΤΗΣ, ἢ χρυ ἐσικονῖ ἰἀ δ ἐγρά ἕρὼ ὁ μηῤ ιἀτϑήσυ, Α οι συφάνην. 

σ᾽ηορήσν, Θεόκριγφ' «ὐο ι σδΎ οὐ λιϊκοίδος . κοινῇ πένδου ρος: ἥ 

τς ἙΤΈΡΩΣ ΡΈΕΡὶ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 
Δικλειηός ὅδ, λέξισ' ἔδγον χαρακτῆρα πύπτου ἐπηφοένου " 
σοι «ἢ λέξι σ' ἰδγομα κοινὸν ἐππεφοάνα σοι χα ρον ΄Τῇ ρα δγρίλετ 
γυ 70] δὲ εἰσίν, ἐπκοὺ πίω κοινίω χισ' κατοροιθμοίη, “πέντε ασ ς 

οὐτϑός. σδοθίσ'. αὐολίσ'. κοιν ἡ ὃν πέμπτη ἴδτον οὐκ ἔλου τ 
σοί χα ροιαΤ ῥας. ΜΟΙ Η δ ὀγομοίαϑη: ἀγιῦτι ηοὐτ κοινὴ ἢ πασῶν 

χαρακτὴ ρσ γβαιτοῦ μὰ ἐκ δ χιοσά ῥῶν καϑέφηκαν,; δ ΤΙ κοι 

νῶσ' αὐ Τῇ “σάν τῆς ΘΩ͂ τρί!" ἐ δγ6 Τὶ ἐκ ταύστησ' ἄρχονται, ὡς 

ταύ της ὅσώς “αὐζσοιφνοια πτέμμπτοιζορ δὲ: ταύ τί μϑῳ, ὡσ προσ 

κανόνι: τοῦ δὲ λοι “σοὲσ' "πρὸσ ἰδυό Τητον ιτοῦσ' ῥδρ ἐν βευρδος 

ἐναλιθᾳ οὔσο(σ' μὦ εἰπεριλήππουσ, Σκ ἐσφάδοον πὖναϑούναι: 

Αλλωσειδὲ Λεκσίον ουὐ “τοὺς δαλέκνι υδ᾽, οὐλλοὲ “λιιωοσουσ'. "τας 

δὲ ἐγλενεκὰς στυέδη καὶ έδα . ὡς ἔλλην(Θ’ “τῶ δ)ὸς μδῳὼ ἡ 

οὔηκαι τύπον Λη σὴν δὲ, δῴυκα λίωνὡς."72) “κε τοὶ πίρ ἐλλαί σὸς ηὁ 

“πὸυς κατιρηκότος: "πτστισ' μδῳ λίπους ἐλληνικοὶσ Φων ἄς" 

κα τέῖσδος δὲ τας προσῶνυ μίαις, εἰσπὸ “ἢ « ὑκον “ποίξοῦνον λοῦ. 

βὸν. “δγαασον ρὲντῶν ΥΥ πού των, ἐσ σλείον αι "ὁ πουςορὴ τίω. 

οἰ τί Φωνίω, οὐκ ἔχε Φφυ λαξάμχων"ἰλλὰ ἽΝ ΟΝ  ύχτων με 

΄οολῃ «μια μοῦ τίῳ Φωνίω ποαρῳ)χόυτου στυ(ἶι εὐ εν 

Δύκιτσς λέγε οὐτὸ μϑῳ οἷν ρου “. διυκαλίων(Θ᾽ πρὸ πύθ- 

ἑασ' ποτίλ δὸσ', μεγοικίσοιν τίς εἰσ τοὺς περὶ ηὸν ταπερναιοσῦν τῦ 
γσους νὴ σἐσωηρυ- οδο (εἴς οἱ στοοῦ ΤΩ προ σοι γὸ ρόυθηναν “σάντας. 

σιυΐβε: "Κρὼ τίρ δγά Λνεῖοσον στο οὐ σι. " γσρίνυ χοώμῚ θύσυοι 7ὲ 



Ογγοτούγενγι “νυ: ἢ Ὑοέ σι ιν" 

Δα "οὗ φελονποννίσίοι ηἰρζὰ κρά σζζοι δὰ σἰκελοί. «πο λι [ἔυ- 

ερ τ δὲ οἱ πίω ἀπτέερον Δεεορϑμίω οἰκο τίς: Αἰ τὸ δὲ αἱό κου 

“τῶ ἐλλην(θ σοί σὸσ' μοὺς ““ύρφρας αἰολὶδσ ἐκληθρ οὕηος γ᾽» σέ 

Γιοζ πύλήσ κΉΎ  σοις.τίῳ τοχὺ ραν ο(ἦο λί αν «μος χέρ δηα λέχους 

προσ γόρόυσε Ησὲ ἰοὶσ' εοὐπδωνίθ’ τῶ ξύϑου τῶ ἕλλονος 

οἷ κρεούσεισ' Φδὰ ε ἐρελβέωσ'' “συχρσής οὕχως δοκ ὅσοι ΤΝΜ ἀτ 
οζσυ χίω αὐ τίω εἶναι δεοίλεκτον, μια τοῖν ο( ξυὲς, δι τῇ, σρίτ ΓΟ -’ 

λῴς Ττ' ἀφέαο το ἰαἴδιι προσ τό ρίυσεν.αὐδὲ τῤλάσ. οὐὗ τοι Λὰ 
ζορϑῥαν. λίδιεσό. ̓ φώκαια: ποιόν: μί μὴν μυΐι . ἐρυθραῖ. 

γ7,Θ’ "σοί μι Θηκολοφων ἔφεσυσ: Χίος, ημύ ργαρ" Ατϑὲὶσ' δὲ ἡ 

ηο, εὐ τὸ οὐτϑΖσδος Γὰ κραναῦ ἢ θυπεῖβοσ' ἐϑύερ! ὃ ὃ στος δλώτ 
τκῆν βασελόύς. γῆς ἐκλήϑῃ οὔ χωσ' οἰτὸ ὔλακτίθ᾽ ἃ τ ἰβδοι 

ἀπτηςόχες ὅσαι: γο εἰ τοῦς δὲ ἐδνάλεκηοσ' γριχῦφκα Ἰρδολου να 

μάν κἰλλο γῆν οὑτωσ. ὡς οἱ οὐο Λές ηὐ [υνοφκέον ᾧδυμα, κά, 

τοίη γὴν κα Α σὲν. οἰδὲ ἀῆικοὶ τίω ἐΦη μῶν Ταλίαν, ἀλδερο 

τσ κολοῦσίν . μοῦ τοῦ ὁ μοι α' κατο δὲ μος Τῇ σοι κατοὶ 

Ἴρ0 ϑεσὸν οἷς οἱ οὐολέϊε τοῦ ῥύ δὸς βρόδε λέγουσί: (κα, τοὶ σὲ εἰφοά 

ρεδὶν" ὡσ' οἱ τορι ὅσ ηὃ Φέρφι μο λέγάν φύριν "ἡ λέγω λίγου 

σέ: καιτοὶ δᾷ μετούϑεσίν, ως δίφρον δρίφομ λέϑυσι κατοῖ δὲ ὸ 

συμβεθυκόσι ἦγ κατ προσωδϑαν Ἡ ) πνῶιμαλεγέμδρ ἴω οἵ 

Μίν. αλλοιοῦσί. καποὲ μδῳ προσῳωσὺ ὧν ϑέλν σΊΝ' αἱ κοὶ μϑὼ, 

ἱκάνω Ἡκάνονὶ λουύν ὦ Ἑλούονομ: οσἱο ρμὥς δὲ ηὸ “ποΐν τως, σαν -- 

πῶσ λέγϑυσί : κοὺ ὅτως καὶ τῶσ' « κοὺ τοὶ ὅμοια δε ρῦ μδῳ οἷσὶ 
δώμασι 3 καὶτοῦ μῷθ᾽ δεαλεκτών"καυ τοῦ δὲ πγῶμα, ὡς οἱτ' 

σῆκοῦ ηὃ πρὸ μὶν ἄκειςο ψιλώεὶ ὃν μοῦ ῬΊΣ δασίων προφεροῦ). 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΚΑ ΠΑ ΜΕΡΟΣ ΑὙΘΙΔΩΝ 

ΔΙΑΛΕΈΚΤΩΝ:» 

Η ΑΥ̓ϑὴ: τρέπε: κυ σ᾽ πῇ κδρ ΡΟΝ. -“πῇ δὲ εἰς ηὐ ς΄ πίον 

οῴλαοσον, ϑώλα αν λέγ: καὶ ηὐ συ τλον Ἰῶτλον. "κοὺ τί 

συ μφοραν, ξυμφοραύ. (Δ καὶ σύμβολον, ξύμβολον " χρίπεξ 
σ Η πὶ 



ι ὩΣ: 

1:4»: (Ὕ τι»»» »»ιοτοως φ» ε΄. 

ὃς ηὗ σ᾽ εἰν ηὸ 5- δὶ Φὰ σῦ προϑέσεωσ' νὴ μμονωξ. Ατεὶ τοῖς 

εἰς εἴς “πτρληθυ τεκοὶς θείοις τὸ ΡΝ εἰσ’ δὺς εὐρσενικῶν 2..ο 

μϑρασ, δυο ΤΣ ἢ προζφοῤετοοροίον γϑνεῖς γόνμσ', βασιλίϊσιον δα 

σιλές: Τα εἰς εἰς λέ γοντο αἰ ρσένι νος ὁ προπα φοξυύγομει ἢ ἥ ὁξύ 

Ὑνα, δυοΣ ηου ἐ εὥσ' προζθέ ρετοῦν «δον μδϑῳέλα Θ᾽, ἡϑὲ ἐλεωσ- 

λαοσ, λεώσ' "γά ὀςμνεώι - ΤΟΊ ἢ ὧν τοῖος λίξεσι προφήϑησι' 
δέον,» 1.1. "γὶ οὐσχοσϑ" πριν: ̓ἡμεῖσ δὲ νὉ οὔγος ηου Ὡν πρίψ' 

ΠῚ εἰσιθῦς ὀνὸ μια του, δεῖ τῷ ὦ ὡδὶ γδυινοῖς ἐκφέρᾳ. 'αριϑευσ,, 

ἀρισίως. ὁμοίωσ' “σὴ Αἰυσ, πη λέωσ: Αι σίροιλοι φοι, αἴ 

τικῶν εἰ εἰσιν Ἰδγο: τῷ μῷ αὐτὸ τῷ τῷ ἐμῷ" ἔρχομἄχονιδῥτ' 
τὴ τοῦ χομαι ἔχυβ' ΑΙ ὅξαι ρέσεις το :, “ΤΠ κῶν εἰσίν 
ὑδεο. δασδορμέων καὐολίων: ἐτορ, αὐτὶ 1 ἐτοζέρον" ἐς λεύσοιν, 

οἵ" 1) γέ εἰς χιύσοιν. Αι “ρα κηή 4  κληγεκὼν αὐτὸ ΠΣ 

ὑγομοα κῶν, εὐ Πικῶν εἰσὶν ἐδϑοδινεφεληγερί του φτιοἐμ- ΠΠ1 

νεφεληλερύτησ' ἱπασύ τα γίσωρ, αὐ" Τὴ γσον! ἱπσαόστησ «οὶ ᾿Ὁ. 

ρυτσα φϊδ΄, αὐτὶ ἡ τοῦ ϑρυῦπσητ: σί μή τέον. οἱ Θ θείου δὲν 
οὐ Τὸ κλη τεκῶν,μσὰ οὐ κι ΛΗ ΤΠ κου, αὐηὶ ϑοϑάῶν. τὐτο δὲ μόν'. 

οἰϑήνοῦον τὸ αϑέμαι," ΑἹ ἐλλείψης τ αὐῶν ον ληϑυ"εἰτ- 

7ι Κ͵ν εἰστ (ἃ δωριίων νὴ νἡ ἰώγων: οἵ ον κόπτων ἀμιζφοτέ ρμσὶ (λ 
λέ πε: ηὸ χερσί. Αι ὥφα λέ ψής ΦΗ αὐττουτικῶμ πτώσε 

ων αὐτῇ γδυι κῶν, οὐ“ εκῶν εἰ οἰ σιν οἱ ὃὺ , μι συ " γϑυδαίγαϑὸς πέρ 
ἐὼν οἱ Ἰγδ οι ρεο κούρίωῳ «οὐ ἢ Ῥυηούηου- Αὰ “αι ϑΉ 7 κοὶσ' 

θά μασίν αὐΊ: ἐνφρ γη 7 κῶν “χρή τοῦ: οἱ ον ὙΡφο μου, εἰν} ποῦ 
γράφω: νὴ ποιοῦμαι οἰν7) τοῦ ποιῶ: “σοι ϑὼν καὶ νοέϑων 

λέγν, αὐ7ὲ Ῥυ ποι ίτωσοιν "οὸ νομ Τωσεοῖν. Τὰ εἰς ὡς ἐππξρη 

μευ του μεσότητος, εἰσ Ἵ) ποραησῆιἐνο μασι Υ̓, εἰν7ὲ ἐπ 

“σιξξημάτων χεδτούλθιον δέον πρίπσοννοἰν]7ὶ ποῦ δεόντως καὶ 
πρεπόντως . ἸΤασ εἰς τς θυ σοίσ' ὐϑείεις ἝΝ συγκρίιὰ 

ὀνομάτων τσ’ οὔς “σῥάγι ᾿ οἷον μείζουσ' χέρους- καλλίους 

οὐρ7; 75 μάζον!ν χε ρονερήκοι λλί ον δ." .« Ταῖς σιύαλοι Φούς, 



δρλόνοι ἤν ΟΣ παῖς ᾿ 
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οἱεὶ κατρκόῥως γαϊτων ν ἱμάτιον, 90, μοέγηον λέγοι: 
πο ηὐζλομον, γού λαοί: Τὸ σ᾽ αὐ-τὲ “τῶ β βυτα- 

ηὸ ΥΞ ϑαφφος θάρσος λέγ! οὶ τὸ ϑονφφαιλίον ϑαιρσσιλίον τοῖν 
ι νὴ ἄζεεν ἀρσέν: Τὸ οὔ ὸν Τὴ 72) το εὐ τοι ὡς ὅτ ἣν λέγν 

ἢ μωδῳ με .72 τς ΛΗ α  γεύπτοσιὰν τὶ 2) η ᾧδωμα. ̓ηὃ ὑγελι 

Μανὰ πο δ΄. Ευθάσις, ἀν χὴὶ κλῳκῶν χεβετρύα! οὖ ὁ φίλον, 

δ Τὶ τρῶ Φίλε: β Ὑσϑυτικοῖφ, λυ Τὶ συ γίκ οι τικοὶς 
"πολλακισ' χύτο! . οὐ Τὴ “ΤΩ εἰ πτεῖν ϑηριωδέϑε φὸς τάντων, θη 
θιωδίσοογοσ' λέ γᾷ. Τὸ καὶ ἣν τὶ τῷ τ κύλφητορι' γρίπε: 
Υ» οὁ τ εἰσ' ἡ, ὡς: ὅτ᾽ αὐ λέγῳ ἠδυυά μίῳ ἡβουλόμιίωυ. 

Η ὠτϑὲ)ς σγάλεικγῃς μευπεβολαὶς ὀλυφύο κοί Τοῦ κοι ροῦσ', ὁμιοι 

ὡσ' ηὸν αὐ χοίον τύσπον ὑπὸ γρείφ 4. Ῥις ΩΝ δκόις ἐρῶ 

χωρϑῥτα, Ῥύςτι κωμικοῦσ ποιμτώς, μοῦ οὐὑδικοῦσ σνήφω- 

φέξς, λέξοντοις τῶ τὸ δὲ, κοὐ τῶ χεῖρε" κρὰ νὴ τῶ ϑεὼ, πρὰ δ)ὸς 
κούφρω ᾿ λἐγῴ δὲ καὶ "σλείτων δι όσοῷος ἐντῷ γε γέᾳ . ΤΠ 

ΡΨ ξίνω τῶϑε γοῤγίαςτι κα “πΠῶλ(», σοφῶ μδρ ὠμφοτίς 

ῥωε ἐξὸν δι ὥλῳ ἐμώ: κοϑ ὁ διυοῖν ὀβολοΐν! »οιὸ δυοῖν χαλκοῦν: 
γιοΣ τοῖν ϑεοῆν ̓ 

ΟΝ εἰς ὃς λελόντων ἐχέ τ ος; ὐϑαλήτον χιῦ τοῦ σγος ὭὭω 

μετρέλου ὅκ 722 το 'λα»ἴλεωι σι κατρὲ χρῖῖ πλιαεΐσς,ὅ Ἰωδ' “ΤΑΝ 

ὁοθμ ἀκολούϑωε Μῴιλιω, οἐν" Τὸ “Τῷ Μενέλάου ] ΓᾺ δι- 

αν ὁ μοι ὡσ' στοῦ Τὸ Αἱ “χίω δὲ οὐ τίου τέ αν Μενξλεων.γίω 9 

“πληθυ Πεκὰν ὁ ὀρϑὲν ὁμοίως ΤΉ φ κ᾿ ψ δὰ ἐκ}, Μενέ λεῷ: τίρ σὲ 

γβοθαν, δ Μωϊίλεώβ: ΕἼ, δὶ οἰτϑήσος “αἐμ]: “Ζῶ ο- 

ῴνᾷ, υγ ἀφνά λέγ κι ὑγιεῖ. κοι οὐ Τὲ “ΤΩ Εὐβοξώ χοιὰ 

πεέραζα, ἡ βοιοξ Καο πετροδε. ηοὕηο δὲ ἰώϑασι "ποιόν ἐφῶν 

᾿ τελίυτοῦοι συ λλαρὴ δέος μόνϑ 72) ἢ λέγετε ἢ , ἴοῖ ξ ς ἐχῷ 

ἂ “πωραληγά" "ὡς ὑο) δΥ ὥρακάμδῥων. οὐμιὴρ ἐφ ὧνγε λον 

τοὺ συ μφώνου λουδί" ἐν μένθηύσυ χοῦ ὝΣ ἐρύσιν ἐυμϑροξ καὶ 

ΘυΤυ χα . ὁυδὲ πίλιν εφῶὼν σύ μιῷωνον «ῷ χει γὺ τ αν - 

ς΄ Η πε 



[ 9412) " 6 γτγρηγρηέσα φ. 

Δηκογηχὸς βασίλεαιοἴρομία ἐπὶ δ πσοιούχων βημοίτων ἐδιυ 

νυ μίω ἐβουλόμην ἔμέλλον.: ηὐ τ εἰσ’ ἢ οἰγλιζτἥουσι λέγοντες 

ἤδιν οἴμκαν ἐβουλόμην ̓ ἀμδλλο ϑιν Καὶ Φὶ αν πρό 

θεσίως οὐἰδλείουσέ πὸ δὲ εἰσ' ἤ: ἠν 4 χ ΜῊΝ λένορμτις, αὐ τὰ 

“ΤΩ  αὐφλό μον» ἔπ γέμὴν ῬΗ͂ εἰς 5 λυκὸντων 9η- 
μοίτων ὧδ δυχέρου προσώπου πχϑτικοῦ, δὺο Φὶ ἐξ δ. 

φϑύγγου. "βού ΥΡ. οἰ τὶ “Τῷ βόλψ' ὑταν δέ δη" ὑσσοτα- 

κΎμοῦν ὁμοίως ἡμῶν λίκουσί ἐαὺ Ράλιν- Τα δὲ 6 -- 

7) καὶ ,λαιμιδ αν σὶν αν "1 ὑποτακ Τρ. ἐσ ἔλθοις , ον Τὸ 

“72 ἐσ! ἔλθῃσ',, καὶ ἐαν δέλϑοι, αὐ τὴ “72 ἐστν ἐλθμνο 

Περιαυρόυσι δὲ πολλάκις "οῦ ἢ 7. ηὃ ΤΣ κλοόφν λέγοντες 

κλοί4ν . ποὺ ηὐ μή αν Διί αν μὰ μπηρη αν οκθηρυ αἵ. Ἡρὼ σσο! 

ἐν «τρεῖν κοὺ “τοίη μα ἐπόνει" Καὶ εἰνπὴ Φὰ πρδό πρὸ - 
θεστορσ', τΊι ὡσ χεώντοι' ἡ τὶ {2.1 πρὸσ' ηὃν ρει σίλ(α μρὼ πρὸς 

 ηὃν Φίδον, ὡς ηὖν βασίλέαι: ̓ῷσ οὸν Φιλοίδεν ἴδ -- 

ομ δὲ οὐ τῶν 6:2 οι τοὶσ' εἰς οἵ, Λαληϑὺ σοισ' ἐνεἸκοἱ σ’ οὐ ΤΊ οΚΤῈΧ εἰ σ' 

αὐῤσενεκοες, δγοῖ ΤΩ ἢ προφέριϑιρ. ἀρυιϑία, ϑυρυ 693. “Ὁ 

λία. “σηλῇ τυδέο τυδὴ “δ. ψαν δ ψβε- Χρώντοῦι δὲ 

ΓΝ (δὶ ποθι τηκοῖο, αὐ Τὶ ἐνεργῆ: «λοι δοοῦ μδυ (Θ᾽, εἰ εἰν 75) . 

λοι δὺ ρῶν ᾧεμὲνομϑῳ (Θ᾽ δὺ τὸ “τῶ Φοάνων "ον απ ζό μϑροσ δ 

"72 Ὑ Φοαινακίζων «Φεοικονῦ μϑμοσ', ον Τὸ Ὑ ὕ δγοικον ὧν δγκ 

βαλλόρμϑιρον, δι Τῇ “τοὶ δυο ἀλλων' μισόυμδμον ον Τὸ ηοῦ μισῶν 

ἔστι δὲ πρὸ τοὶ ἐνφ τω τικοὶ, τιϑέσσιν ἐντὶ πσριϑη τέκῶγ: 
γὐτρλιτούφν εἰν Τὴ γοῦ τολιτεύεῶ δα χράφᾳν ἀν τὸ οὔ γράφε 
ΧΑ, τοῦ ὀίω 0.» Τὺς δ ἀορέςους "ἢ μέλλον τοῖ σ᾽ ὁλοκληήφῶ σ' 

“σϑέθῃ Τ  κ τ οὐ ηοὲ μίσους »»Ἕλάκις ὧν ο( λλοζοσον τες δὰ μι- 

σ ϑήσί) μισήσί) λέγουστισιηὺ ᾿υτη θήσω, ζη τάσο! 7 μυϑή- 
σίϊ. 7 μήσετοε δι τοὶ μοίο: Τὺς δα ὰ ηὸ ἐφ μελλ Οὐ Τοῦτ, οἱ -- 

γρβαμνσίηὸ ΟἿΑ πέρ! απ οίν' “ὁν φδιὼ λέ)ϑυσιν ἀντ ἣν , ὀγφδέ, 

συλ εαρτιῶ, ἀντὴ ποῦ φανπ σωνιρὰ μυστηριώ, εἰν τὴ τοῦ 



“»ε΄. 1 ἡριγήεσέ μαι." 
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μυϊπιθσῶ - Φιλουΐσ δὲ, καὶ τοῦ πόλλος, συγκοη. 

τοὸς μδρ γερεΐδεους,νερΆδοως ᾧ ασὶν. νὴ ηὸν οἐτῤλλωνα οτρϑλωμοὺ 
υδ; εὐ ἐμόμωῳ: ῶ κρεῆονα κρέήω: Αλλά βουσι) 

Ο τῖ' πσόνε: ῶ τοῦ "Αὐο διττοὺς χόνας' γϑγν! υϑῷ δὼ τῇ 72 πολί- 

ων τρρξξων: ηρλῖ λέγουσέ νὴ τύξεων" ἠχεσ δ, σφίσι νὴ σού χυν 

οἐξοῖ Ὁ δὰ λίίσσι Ὁ ἀστοχυσ »φόντν ),Ὁ τ βασιλίᾳ ηὃ ἃ ἐκπεύψῦσὶ 

Δ ἀξία. Δ μαντα νὴ ἡ δρεσαντοο, ΛΕΙζοιδὲ νὺ ̓ οἱν ὴ “τῶ εἰς οἱ 
ϑήναι οἰθήνοιε πορεώ ί, Δ τὸν οἰθήμομες, ἀθήνησι συφιρίζω, 

μὲ τὸ ὃ ὧς οἰϑηνῶν ὁξάγρυ, αἀθήνηθεν. ἀχροϑενῚ ἱρχριμαμηρὴ "ὁ 

εἰς οἴπον, οἴπκο διό δξ οἱ κου,οἱ κοθέμιδν οἴκῳ, οἱ 'ὰοι « μισὶ γὸ ΟΥ̓ οὗ 

χόνου. ἐξύσου χρόνου. Καὶ ηὸ β΄ ον Τὸ “2 

ΡΝ γέδντοῦι! "ὃ ἊΡ κλίβανονηκρίτε ανον λέγουσι: 

Τα: 3 δ γυονθμῇ κα ψκλλαπῆν, ὀνὸμοιτο, ὦσι τοιὺ τοῦ, Φὶ κυ Δσ' 

τς σέμφεα, ἱἐρύατα » δὲ τῆσ ἐλαίας πχηίσμοιτοῖ, εἐμφυλα. ηὦ 

πορύν τίον: «βαιδὺ δέον «Ἰὸν ἀξδρυνόμϑρλ ἕω βού αρίεδδε - τὴν 

χλέν ἀν.» βατραχί δδενρὸν ααλεέκ προλυ ταν: ον ἐλυνϑόν, κηπεὸ 

ρακατοηὸν ε ἐκλυύαν μοὶ Φεύηοντω, ὀνοιλυύ ξιν «ηὸ ὑπερῶνν, 

σὲ μοι ΤϑοΝ ηὸ δκνῴν »δεώνφημο σε δοίκοωνς δασὺ ὦ σ΄. ἐἰσιτάνοι" εἰ 

στϑεράν' ιἀνοωμέν ὅξοπτου. ἔκχεθ» δυϑυ. ὀρθόν μρὸ ηὃ δυθύν ὃ 

Α πὸ ῥαχφή μος ἰθύφιεκκο βἰισοίν κκοαλύναμείλυ λέναν κλη ρώσοι 

ὧν, Τὰ ὦ ΛΩΝ "διυν τῆ ῥα μ ὀρφανὴ ὑπένιχκοὶ μδγν ρον ορ᾽ νομϑῴν, 

ϑδϑοσῶ" "τοῖς ἰκθα λεῖον λυ χυίδδες, θρυαλλίσδας σμυ4δάσεωσ 

σευ ισορίσεως: ὼ “χοῦ ἱεροθύγου προβάυ νώκος, κώδιον . 

χοῦς πυφραγιδῥας κριθοῖσ', καγχευν “γία ἀκον. ἡ μὰ Τίον ο 

τιμώ ρηον" νη σονον, ον μϑύτι διδιάυμδμουν πνροῦσ', μι - 

πῶ μετεώροισ' γόνασι κοαθί σούς ὀχ λρέσει- (κοι τώγα,οἱ [κημία: 
τὸν πολαλτσώ ρου οἰφυρὸν. τσέριφ λεῖν πύρετυ νι ἤθν . τὴν βο - 

χοῦνην πῦαν. τοῦῖ πρεσβυτέραν γαροιικοιτ,τήθοις καὶ μεέμι - 

ΓΝ, ΑἹ χύσιν ὸν ὀφλίτων. τοῖς ὀρλουμδῥασκόρας, αυσοιῦλ! 

δῶ; ξύσρλο.τὴρ σλέγγύδα' ὑπὸσυδυ ὑππύσεωνμοὺ τὸς ὑφὴν 



[9.4 : δυαβώ «υ ηνηυ οι; 

κωλύμϑῴ εἰς προσι)ϑ βία ληϑυντκὰσ δυεὲ ΤΩ ἕ ποὺ ἃ βασὶ 

λίας, οὐ σοὶ δύοῦ 9 Εἰ ; δγφθοήσ προζβέροντοα, βασίλές «'-α- 

“πέαχς ἐπητεῖσ' Ὕ ηὐ “ποτοῦ μος “το δαγρσν Ὃ Ρ ωξ, ρ “ίξ. “σοι ΤΊ ΤῊΣ. 

συλ’, ΠυΤήσ' (Φερσεφόνη, ερσί αοσο θυ ξετο, φϑυϑ εἰ τοί: 
κλεέδεε,κ λέβν οὐ 8 ον οὐ ξ ὧν ων ἀκ ρόοι μου ὀχ σου τειω σύ “ 
μδιρον υκ κῶν τουκάχρατοῦ δὲ “Τῇ οἱ192) δυο; λέκτῳ θὺ κυσύέδῳτο μέ 
νρεψοῆροσ-πρλεώτων "κοὐ οἱ φὶ οἐρ χορό εἰς κωμῳδίας “π οἱ ἡ τοῖἤ- 

ΠΕΡῚ ἰα'ΔΟΣ: 

Η͂ ἰοὺς τα εἰς μι λές οντοῦ ὁ μμιοιτοῦ, ω ἥ Φέπενὶ αὐ μὴ ς ὧσ! οἶδ 64. 

ἑρμίας, ἑρμίησισωσίας, σωσίης' τῦτι Ὑ»Ὶ ἰωνες τρύπουσιϑ, 
ὑτὰν μὴ ἣ ὁ τετραμμϑῴαι. ἐΐε δῶ ριίων ὡσ' θἰρητου,  ρμίας. ῳῷ-' 

μήνρ' οἱ ἢ κ᾿ δωθιεις:Σ Ζ πρέτου σὶν οὐὐ Τοῦ» Πᾶν εἰσ πσ 

λίγον " ΝΥ ̓γϑοικΝ εἰσ οὔ “σέροιηοῦ τοῦ!, "πὸ Θοὺφι εἰ εἰρ ἰῶλήγφ 

πέρση; περσίω: ξέρξης ξῴξεω, “πη λάδῃ σ“πηλιϊάδεω. 

Τὰ εἰς ἧς οὐ οσινεκα ὧν ἡ ; γζυικὴ εἰ εἰς οὔ, δὺ ἃ “τῶ ἔς προφέ ρί) οἵ οἱ, 

ὃν δῳι μουθένης, δὼ μουθόνεοτοο καθ, οὐ καθ Θ᾽ «στὴν οὐ Ἵ} 6. 72- 

κὴν͵ εἰς ἐοἢ γριεεξτονδνδι ῥιουθέψε οὐ οἰ μκοθέ α. ᾿ς Τὰν εἰν 

οὔς λήϊοντοια ἡϑυικαὶι τοῖν ἀππτὸ ἢ εἰεῖς ὅδε πτέρωμ Αθεμῶν ψένο. 

υϑι ας, δυο οε ἰυσεβεριΕὐσεβέου: δωσγνοί.. δαί. 

Πάσχα ουϑθά εἰς δῦ σ᾽, δὺοα ΤΩ ἠδ δ' ἐκφέρετονι ἐπὶ γδοικας πέρας 

[ωσέν σον βικσιλόῖδ', βοι σι ληὉ. Τὰ εἰσ ὀιϊδ οὐδάπτίρα. 

ΧῚ] Ὥ γῶν “κὴν εἰσ ἐδς ποιούσιμ! γε σι ληθ σληθὲ- Τῶς 

εἰς ἐς εὐθέξας “φληθυμχεκὰν ἀπτὸ Ὁ εἰς ὧς ἐν τ) νο ϑίῥας,εἰς 

ἡ(ἴ δγοερῦ σιν [ωνετοοἱ ον βασι λῆετοον “τὸ σῷ βασι λέτε: 

Τὰ εἰς α πρληθννΤικοὶ δεορέ! ἐπὶ γδυιχὴσ δυοῦ 7 τ. οἷον “σέοσος 

περσέων νύμφαι. νυμφίων: ̓  ὸ νυμφαον. «οὐὐολι ΠΝ Γ ἄσοι 

δοτικὴ “σληθυν χρκὰ εἰτοῖ ἡ Γέσοι προτλαμβάνφηὰν ; “᾽ οὐ ΤΉ, 

ΥΥΣ "καλούς καλοί σι σοεβοὶς συῷο Ἰσί, δι τοὶ ὁ μοί. Πῶσαι δ 

σίκὴ πσληθυμτρκὴ εἰς ο(ῇσ' λήζσοι μετρρβά λλή κ ηὸ σζ εἰσ ἢ πὸ τ' 



] 1 Ὲ ὥρμα ενα ἐς. . " δος ἥρρ»ιεσ; 

» ν᾿ ,ὕ νη ἈΝ ' 27 οβ ᾿ 
ἐουδὸς προτχρκζουϑῴν μὲν Ἰχ μα σύμ εκ φωνυμϑῥν διθιον Καὶ 

λαύρ,καλσι νύμφαις νύ μφψσι: Τοσ εἰ εἰς οἱ υὑϑείας, εἰσ ἢ γοί 

γρυσέν Ἰωνέσιοὶ ον ἢ ρα ἀριλώρα, χούρη: Τὸν δὲ σύ δεσμκο(ς, 

ων λέ σιν᾽ ἤωνες: Τῶν ῥημοτων τοὺς συνϑέσεις δαψιλὼβ 

συμφώνων 7», ὅ οἷν ; γε: καχορῷ κατορᾷσ κα ηορα" Τοῖς 

ἜΝ πο τοὶ ἐἔρθροις, ἴωνες οἵ 7 τῶν ὑτρτοῦκ τη Χ, ζ χών τ Τ 96- 

λω ὃν ϑέλω,τὴν ϑέλω ἡ ἣν ϑέλω Τὸ Ἢ αὐπὶ τὰ πε ἐν οἷς ἐρώταμος 

Τίκοῖς δι αϑαφ. ρικοῖν οἷον πύσει κῦσοι ὁποῦ σε: ὁκόσαι ὅπσῶτ, Ὁ 

κωΐ- Τῷ ὦ αντὲὴ “τῷ  ἀὐϑτε χεὥντο ἴ ἴωμες. ὠνθρωπὸ 

λέγοντές ὠριρον" Το αντΤὲ “τῶ αὖ σφ, ϑύπνρφῶν), στῶ μας, 

γδ θοκῦ μιθς λίγϑντερ' Αἱ τμήσᾳσ, ἰωνων ἴδϑαν: σε Λοπσοσ 

μέσῃ ̓  πι λοπσόνησο το ̓ΌΩΩ ἐοίρον- «αν χ “ΤΩ οἱ ὙριελοοΝ 

κσὺ ὦ γϑέον οἴξγοῦ, οἱ Τὸ “ΤΩ αὐ γρκγρννκοὺ συοσ οὐχρία, ον ́7) “Τῦ 

συάχρῦ. Αἱ δ αλήη 4 οἰ γεμιζαῖ τῶν αὐ Τὶ πρό σου πη κῶν: 
ἰωνωνεἰσΐ, τατέν τοῦ μέλοι Ῥικίων αἰτορέμδῳ! αν γὲ 7Ὁ οἱ εὖ ρίνε: 

“πετρᾶν ὃ ὠτκεν Ῥώισ, αὐτὶ 5 πετρῶ: ὅν μυρία Τοιοῦτο: 
ΑἹ ὥρα ἌΑψ1: τ ρσενιζο ἡντι θυλνζί, ἰούνων ἐσέ: τοῖσι ὅτῳ - 

“πορϑῥοισί μὲ ἐλοῖς ἐπὶ ἑασε ἦλθεν. ἀντι “7 ἑασί αν. 

Αὐδο αληγανῆ πτ' ὀνρμιδ τς πτώσεων ἀντ ἢ γυνικὼν ἰών, εἰσίν: 

οἱ ̓)διώο σζ 9 χελλε"0 ἢ ἦραν ρτι Ί2 7 των ὃ διύο σε οπσίλ ων- 

᾿  υϑιρ,γ δε δὲ, σι. Τὰ εἰσ ὦ λόγον τοῦ θήλὺυΚοὶ ἐπὶ Τῆσ' αὐτιοῖ 

Ίικασ' εἰς οὖν πῤατοι: δέον ἰὼ ἐΞν"λητῶ λυτοῦν. σοτσφὼ σε: 

φοῦν. Τοῦ ὦν! ων λέξεων ἐξανρέτουν μ ἰάᾳ' ηὸ Ὁ νεῖ αϑς 
γρονζειϑαφ λίγει,ο θεν γρνέοντον. ᾿ Τὸ ἐστε λήίοντο ϑηλήκο Ζ 

δέ ποτοί δθα “τῶ ὦ κλινουσεν ᾿ωνετ' οἰ λλεὲ δυοὶ σοῦ Ο “πόλις 

᾿τὸ λιοτιδν ὄφι ος. Αἱ δεαιρέσάς Ω" εἰς εἰ λυλϑντῶν «ψ οΣϑ0} 

δοτιλϑορ,ἰώνων εἰσὴν ν βίῤχεϊς δῦτὶ ποῦ βιλῴ: ἰγκῖ ἂν" 

τὶ πον ἔγχει ΑἹ ἐπώνο δ'σλώσ4ς, ἰδγαδεῖσιν ἰώνω Μ᾽: 

λιλαά Ἄθουν ἀρτὶ τὸ κά ΑΟΦῊ 'κέκλυϑλλωτι τοῦ ὑκλύϑή" 

Μετοϑέσ σοι χείοον ἰρὰς χα Τρ" οἷον κραφῥννλμῖ τον κουρδλαρ 



κὰ δὶ Εἰ δεφθύγγν ἴωνεσ' πρησιρῳ ηο 1. ἐκπό κοχχύσεος αὐ 

Ὕ ὁ το ἐκ τόρ» γυσεν" Αι εἰσσὺ “ΝΣ οὐ σοι χέτον ἐπὶ 

τῇ ὑνεςῶγοι κπὐϑεληλυϑόν προζφορο, ἰώνωμ εἰσίν χῳ ἐχν 

Τας εἰσ’ σ᾽ ἀν ἴσοι σ' ὀῥνμ τα “ἀν Ἴωνες ποΐννχο τί δεου οὐ σὶν 

“πὸ μδρ “Ὁ ἐς ὅς ὅσοις δὶ δ ἢ Ἰ προφφῴονῇ. βωσίλδὴς βασι λές 

βασὲ Ληες' "ΧΡ 5 σὲ ἢ "ἢ εἰς ἤσ' εἰ εἰς ὕτ' “διοῦ “σοῦ ζ οἷον οἱ λυθὴς α,λη- 

θείς, οἰ ληθίεσ' ὀξὺς ϑξεισ, ῥξέισ: Αι προυθέσεις οὐ ἢ ΩΝ ἐὐπλφε 

φομϑῴα Φονμενστοσ', ̓  νος τ αἱ μετοοα λων ἰώγωμ ἐ σίν «οἷο 

ὀως"κφνὴ αὐτὶ “τον κανὰ αἴως- Η ἰ ἐραλλ οι ἐφλοῖ δφθοήν 

εἰς "τὴν ἔς συγλαβην. ἰώνων δ ν. ἐρ ἡρε αἱ τὶ τῇ φίηροιολζες, 

ὸν τὶ ποῦ ἦοὶ δυσοίρμαι τὸς δ ΤῈ τῷ φυσοίρ μάποι' Τὰ ϑν 

ἢ ἡ πρληθυντικες ἡδύτρα, εἰς τος δαιρύσιν Ἰωνετοοΐον τεῖχ, τεῖ 

λιριῦρν ὑρεοινο μοίωι Ὁ χοὶς γιοικάτ δὺο π᾿ ἐῶν. Αε Ω ν προς 

Τιθεαισι τοῦς λέξεσιν [ωνες:οἱ σμ δ ὁ “ἦρθ, νὅσυσ νὅ ο΄ "ὔνολια, 

ἄνομα: Τὸ δυ ον ασὲ ἐς ξ΄ τρί πουσιν ἴωνες: τοὺ ὁ Δ) Ὁ 

δυοσὰ δεξὰ ΛΑ γουσὶ Τὸν ΠΝ λίβεων, Ἰωνεσ ἐξαν- 

ῥοῦντοῦ! “ππολλα ἐδ ὰ δόξω, ξω Αἰ γουσί, «οἷ τὴν οὐππγο διε! 
ἕιν, οὐτρδεξιν: Των μεηογῶν χοὸς ποι ΘᾺ ΤΙ κοῖς εἰς προτόςαλε- 

γέσοι, ἴωμες δια ρδσίνιοἱον Ἄυπρούμδῇ λυ πεόμϑι. Τασ 

εἰς ὧν Ἅιγέσοις μίγο χοὶς αἽΡ ὁ τ νώσυζυγόαε περιασωμδψων 
δου μδύαν: ὧν προσοῦασης ἐπὶ β΄ Δέ προσώπι εἰς δδεῷθον 

γον λήζει υδγοι οὗ σὶν ἰωνεσιο οΥ Φρονῶν φρφονίων. ὅ2ε δ᾿ ᾧ ρύνει 
ηὗ προσυος τέκον “Βῦ ὧν γοίων ΠΥ δ' μοῦ τοὶ οἱ που τῶν ἰϑ, “ἡ ῥιδι Τοῦ 

δϑοαρέι. δοῶ ὡν σὲ δϑολά  ὅγο ρεῖ Ἅϑε,τοῦ καὶ 3 δευ χέροι ΦΙΙ͂Σ 

σέ πεν δα  ρε σιν, “σλὴν ὁμοι ἃ δυο ρῶ ασείνιεὐ θη: 

Δι ἐνοι λα τοὶ σοῦ ἢ εἰσ ἃ ἔβφαλν ἰώνων εἰσ-ὶ" μεμακήα. ἡυπὶ 

"οὐ ν μεμυκύοο λελασμένος: αν τὸ σον Δελπομίμοςι μος οἱ λα 

σοσ' ὁρ τὶ χοῦ ἀλλισο" ΑἹ ὄὀναλλατοὶ 7 ἃ μακρᾷ εἰσ' ἃ 
ἰώνων εἰσίν ἡ οὐκ ον ρα» 5εῖ ρα ςεΐρη. Αἰδναλλοωιεὶ τοῦ 

ἄ βρωχίος ἐξ ἢ, τῶν μετχγενεσέρων εἰσὶ τοὶ δὲ δὰ ξεν ἀ 



εμῆβ ἌΝ Ἰρρόθονι 

ἀμ 

υνϑεῴνμ ΓΝ ἀφομερεσό βκώταρ χὴν συμφώνων τόνων ὦ 
σένιἐβάν, αὐ τὸ “Τῷ λεέβνον κ κὀγὸσ' οὐ" Τὸ “ΤΩ δμός:, Αι τὴν 

ΟΥ̓ συλλαβην “σύοιοσὴν τιϑέασι μετοξυ ἢ ΤῊ προθέσεων: ἐξοργεῖ τ 

λυμ' ̓  ὠπτωνίδντο" αν τὶ ΤᾺ ὀβδεί λον ἡρῶὼ πέδονπο. Τα 

πρώτα ὧν λεῖοι 53 λί ξέων ἰωνές εὐ οὦὉ οὐ εκ κῶν. ἕο τὴ, 

δρΤΝ ὁ μοὶ ωΐ Ὕ ηδ ξ Τ' " Φοελελυϑότωνοἐνη4,ν 4 γτέυλα Τοῦ Χι" 

ἐπί κηοκτι. Τῷτ' αὐτίύφ᾽ χῶν)ιχφικό εἰ διοόπστικό μα 

λεγουδίν, Τὰ σειύϑετο φη μάτος δγαλύξ σὲ δι μέτωξὺ τιϑέα σὶν» 
οἷον λέων ΚΊ ταῦ ἐδασῖοι αὐ τὸ Τῷ κουτεδιοῖος κατα δέύα το 
νὲν ἐετέωνα, αν "τὸ “δ κατεικτονῳ. ΑΙ αὐοιφροςβ αὴ "ὃ τυ 

“πέρρα τοῦ, ἰώνων εἰ σίν οἷον ἊΣ ἀτρ αὐρέαϑς, αὐ} 1 ̓Γἀφαιρέ 

αϑς ὑπερβαιτοὶ δᾷ εἰ σὲ Το οἰῶ τί: γή σοι οἱ Ὁ ΟΊ βτσ' ὑπτεθίονος 

Με λέοιϑ. Καὶ βαϑτον. οὐ τὴ “Τῦ καῇ ϑήος. Αἱ διορᾷ 

613 ΡΝ εἰ ΕΟ’ σ΄ ες Αὐγόντων ὑποφξημιο τῶν: Ὃ απὸ εἰσ’ ἥσ' Δ,» τ 

γόντων. δ ρσενεἸδί' ἐκοὺς 53 εἰς ξς οὐδοτέρων,, ἰώμων εἰσίν οὐ δικί 

ων; αὐ Τὸ “τοῦ αὶ Ῥέκως: Η ἐξα ροὶς γοῦτ πῇν ἃ δι φϑύήε 
ἰώγων δξλμιυκτόρεος χύσεος αὐ 16 «κι γὸ ῥέοσ χύσειοσ. 
Η ἰας δγαιλεκτοσ, ἤξε πῇ πλανᾷ ἀτϑσγ. "ταύ τῇ δως ἐπὶ πὸ 

“ὺ ὁμηρός και ἘΕΥΨΙΟΙ οἰ ρχὶ λολρσ ΚΟΧΘῊν Τρ: καὶ αϑοὶ. -- 

κρίων χοὺ ὁ ρύδοπονε ΝΣ ) αὐ τῆσ' ἰδρῶ ματοιγὺ ἐξ εἰς ἢ "2 
θένα, ϑύραων ϑύ ρην: ὥραν, Ἄρην, ἔσῥαν τ σὐον αὐτὶ δ 13 καλοῦς, 

καὶ Αὐσί: 'σοζαὐς, σοφφμσί. ̓πὺ λοι “πύ Δεσί: δὰ 1 εὠσί κά“- 

πὸ χῶραν μίνφνούγως ηὁ ἃ ὖσ' ἔἔρητοι ἐρ τὸ "τοῦ εξ τιϑίν 

τίς οἱ ἐωγεσ: Χρώντρω δὲ καὶ συξέλλο- 

υδύῳ τῷ ἃ αὐ τὶ τον ἤ ἰωῦνεσ: οἷο ριεἶσ δὲ ἐκ τείνο μδιύ ῳ. 

Γίένετοῦι δὲ ἐν πῇ ἰα δὴ δικ βθυτῳ , πρδιϑεσισ' ἀφολρέσίς: συγ’ 
κοπσὴ »ποιρίεϑεσίσιπηλιονοιαμόν. δγαά φεσέφ. 

Πρόιϑεσνσ' ῥδ οὖν γένεταν πὸ ρ αὐ ποῖς, ὁταῦ ἐν ἀρχῇ "τοῦ λύ 
γὸν ἐτέρον παρκληςβθι σοι χέιομ, ,οἷον ἄνεκα ρ ρθε ης "δ 

τὸ τοὺ ἐγεκα," ἤἔλιον ὄσῳ, αὐ τὴ ποῦ ἔσω σοὺ μδϑ ἐὼν, αὐιὰ 



ἿΣ : ( γί» »γγσεγι 

τῷ μόῥκρὰ ξῶγοσ ὃ δ᾽ ἐΐε ἐσίλε, αὐτῇ το ξίνον οὐ ἴρσον οὐ 
δον ἑλών. αὐπὶ σχῶ ὁλον μιὰ ἴλλα μνθία: ᾿Αφοό ρέσίς δὲ 
ῬυνανΤῇον πηίχει τῇ προιϑέσεν' " ̓ μδὰ ΥΥ πρόϑεσί, ῳ ρὰϑ 

λαμβάνει ἔξωϑεν ὃ τέρον σο λεῖον: γ9 ἀφαῖρισίσ δι ηδ κείμϑῳ 

οἰπρβοίλλφὺ ὅ τὸν ἤωνεσ Τὴν ἣν ἑορτῆνορῦ, λέγω σϑ"φιηὺ ερὸν, 

ἰρόμ: ΣΟ Παυπσ 9, λοταῦ μέσον 50: χείοι ὀνόμασι ἐγκοητῇ «οἷον 

μώνυχα ἵππους, αὐτὸ " αἰονύγυ χαξ'ϑν κούτππέσοψ, αὐ "12 κατ 

τέπισον ὃ φέρτε, αὐγὴ οὗ " φιρέ)ὺ πὸ κακκείον σε αὐτὶ “οὗκα 

σρζῖζοι μη91: σῦ μϑρο!" Πα ρίνϑεσιε δὲ ὅδ: ηοὖν αψηλον τσεγρυθύα 
7" ἡ σὺ κοτέ: ἐκείμη μϑι δ οὐ πολύφ. οἷν τη δὲ προςφλα μβάνει ὦ 

᾿Ξ ἔξωτερ οἦον ἐρί γδουπος αὐτὴ ηοὐ οἐ λγηρσυσερίοσον ἄ 
ρα ηδ τ. Δὺ ὑμζων, ὑμέων. σοζφέων, συφάωμ: Ἑναλλαπὴ 

λνίδη “ταῦ ἐσερον βῦὶ χέιον ὥς αληφθῆ, αΨ-τὶ κυρί οὐ "“ποτ:. 

δυτὲ 7: πρότ. κα ξεῤ, αὐγῇ τὸ ἢ ξερονοὴ “ἢ  δαύρω μϑρ᾽ ἔτον τοῦ, ον 
τὶ Ῥύ δι ρο'  Κ ΤΡ, 9ή κϑιμον Ψτιακαλεῖ, αν 1 τι τιϑέμδρ, δι 

τ [Ἢ »σιϑνγῇ »ὗ τῦτοἷνεούτεροι χιῶντουκών αν τ1ὲ ρῦ ὕππῶς: 

ον Μεπύϑεσγεϊ δ,γόνετε, ὅταν τοὶ ὃν τοῦ μετ τιθῇ ἂν τῳ οὐ τρϑδνό 
ἐλοίτι «κεῖ πρότερ ̓φολχεῖον δὰ ἰδίας γοις συλλαβ' (μὴ ) ὁῷ4 

λΛόμϑμον,} ἢ δι δουτε ρον βασύην, αὐτὶ ηοῦ καυρόγαν: κοὺ τοβα 

ον ἄμα, αὐτὶ οὐ τίτρν “καὶ κρατερὸς δϑομκυδεσ'. αὐτὶ 

ποῦ κα τερῦν. καὶ τοὶ ὅμοια, ΓΤ λεομασμον ὀέγξιν, 
ὅταν ἐπὶ τοεν πλυϑυντίκαῖς σδοτηκούς ἀρσεν τ πτῶσεσίν; 
εἰσ' οἷς λυ γούσοοις ἢ θηλυκούσ εἰσ ἧς, προρλε μβαίνουσί η Ἢ 

“πὸ τοί μι! πτότος μοὶ σέ κοελοῖς καλοὶ σέισοφ σο Φ β6!: 

Διαάρεσίς δὲ ἥνέται οοὐ μόνον “ποῦ ρ᾽ οὐ ηο! σ᾽ ἐπὶ τῶν δὲσυλλεί 

βων ὀνομεώτων, οὐ λλ᾿ ἡδῳ ἰεοὶ ἐπ) ΝῊ μονοσυλλάβων καὶ προ ΐ 

ἀν εν ὴ θοῦ; ῥοῦς: χυδ: χνοῦς. Ἐπὶ σὲ δῆτυσὲρ 

μὶ αν συγλαρὴν λυγομϑῴων ὁνο μα ἫΝ οὐπροσιοριηδίι αρσε 

ν ψιᾷ, εἰς ἔς ληγόν των'ὧν καὶ γγοικὴ εἰσ ὅτ λήϊα, αὐ ῥὴ "τὴν 

προφοροϑὺ δε ηοὗ τῷ των χήν. "οξότου τοξότεωλέγου 
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τιρὴ ἀτράδιυ ἐτρό δεοριλαίρτέω χἡ κιουτοὸ πὰ ρ ἀϑεσίν: “ΠῊ 
λιδεωλαδηφάδοω,δι το ὅμοια. Τεὸς ὃ εἰς ὅτ λυῖζ σοῖς γγυ: 

κοὺς εἰσ᾿ηὐξ (δ δεν ρἐσέισωκ ροΐρυσ, σον ρώ τίος. δ᾽ ομήσενδῳ 

μοιϑένεοι- Καὶ τοὺς δοχμίκεςς δὲ μόνος δυο ροῦσί' σωροῦ 

τοὶ Ἀέγοντές “κοὐ δ)ο μή δεῖ χρὺ πστιλί!: εἰν τοῦ σωκρατοῦ 
μα δγο μη δι4 κρὸ τσ Λα δ αὐ γχὸ κοι ἐπὶ οὐδετέρων. χε; 

τεΐχεῖ- ξιφεϊ: ἹΚν τοῦ εἰς οὐ "σληϑων τέκοι ὀνό μιάπος (ὧν ἡ 

γδοικῦ ὁ ὄφημῖν κούτο λήγει εἰ σ᾽ ὧν περιασωμδῴ ον ἐκείνοι δυρς 

; ἀῶν προφίρον!) τόφοξυγόνωνοκρένοι κρηνῶν κρημοὶ ωνν 

λῶν πυλάων. μὰ σῶν μουσάων. Καὶ ἐπὶ  φημοώτωμ δὲ 

λοι γον «ψερῶτο Ἡ ) τϑ ελυλυϑύτο χόν᾽ πρὸ δε “οὐ ΤΥ σοι - 

λάωνέκέρουσι ΤῊΝ κλίσιν: ἀτὼ ἄγθν φίρω Φίρον. ἐλούνῳ 

ἘλαΟοΝ: Ὀρχϑμαν ὀρχοῦ μην' τρί χορ σρέλον λέηῳ λί29ν. 

Χρώνταν δ κου “ζοῖς ἀπο ρε μφ τοῖς ὸὺ τ προρυῦκ ὙΠΟζδ. “Τοῦ 

γύσοι ταύ σον, χείσοι κάδον, Καὶ ους θιματιοκοὺς 

ὃ φιὶ ἐ ἱφμηνείαι γεηΐγουντι ρα μαιίοι ἐσὲ »τοτροί ζοκ τρῖε" τί- 

τοῦμιβοι δὴ, τετοί χρυ το: κέχκ λιρμτιζ" ἰεπκλίοιτοῦ 

ἹΚ αὸ τοὶ ρἥμουτο ὃ τοῦ ἐν λητούσῃ "περι ασώμϑῳ αἰ, δγοερύσί φρονῶ 
φρονέω, λαλῶ »λοολέω,γοὦώ γοζω"χουσίω νοὶ στε ἐπ φῳ,υργυσ 

ρώ αῤγνρίω. ᾿ Καὶ ποῦν μέγα χρῖς οὐὐ ΥΝ δ μοιως δια ρουσὶ 

Φρονζων)λουλεωνυποιζως: Η: ὃ ΑΝ δώνᾳμι οκρι [64κ πὰρ 

οὐὐ δ σ΄, φυλαί) ἡ "δὲ οὖν ἐἐρ χοίοι [εσ' μετίτεσε ὥϑέρα ὲ ὃ β 

"ἢ καηδικῇ ντῶν προ βονσήν' δέ μανέθὶ ἰωσἐκάνων ΡΝ χό- 

γων ΤΊ ἐπριάσου ἴω μες τοὺς εὐποικίας μρὸ δὺς ασεί βηστοίν εἰς 

πλόονασηόπουσ' Λέεἢ: ΡῈ ̓ουῦ ηο!σ᾽,0 υϑὼ κλέπτης, κι7- 

χούλη σι δὲ διύνο μκ σ᾽ κι οοξος.0 ὃ λὸ ῥηος, μύϑος τὸ υπαόνάμ, οὐ- 

λεῖν. ὅϑεν ἰα τοὶ 1 ΕΣ πραὺ μάτων ὀυλὰσ Λέγομδῳ τ! 
μος νυν τὸ δὲ αὐ τῶν. Ἰεουδ οὐὐ “οῚ τ, στ ὧν και στόέων ηὃ )σῶ 9. 

ἐών. γὸ δὲ οὐ γὐσ' ὠνηόσ. «τοὺς δᾷ αὐτωνυμὶ ας 6 δ) αι ρὅσίν. ὅτωσ. 

σν στο των "κα κατρῇ πεεινϑεσς ποὺ Τ᾿ σφράωνο ὑμέων, 



Ϊ δ΄ 7." ( γηρη ΚΣ ἡ ἃ 

ἌΡ ΑΎ τν ὙΠ 
"μϑ ωνν μεῶνν μα ων, τ ἰὠώνυ 

ΠΕΡῚ ΔΩΡΙΔΟΣ: 

Η δωρισ τα εξ οἱν" Τῇ τῶ ἢ λύτο: ηὸΝ ΟΡ ῥλλιον, εἴ λιϑν, λές 

γφ'κρὸ πτὴν ὑμέραν εὐ μιέραν. (Δ τὴν μητέρα, μοτέρα"ηρὼ το ὅ 
μϑιβα; Τῷ ἃ δὺ Τὸ "γ) ὦ χδτανί τσ ἢ Ἢ Τ᾽ γυνμδίρ᾽ “ληθιυθῦθβ 

“πτωσίων. “μούσοω 5) λίγ οϑύροιν Ὕ θεαν-οἶν) “7.1 μιουστ [ 

ϑυξοῦν ϑεῶν- Τασεὶσ οὔς Ληγό σοι σ' ϑοικαὶ χρὲς τὸ τῷ εἰς ἧς 

δυθει ὧν γνομῖνας εἰς Εν Ῥίπενο ον δυο δύ διογλνυδ "δυΤι νὰ: 

δυο γνοῦσ. Τῷ ὼ σοι χέϊς ἔιῳ ἀντί ἡ τὴ ῦ δε φϑόγγν Ὑβλ τού το 

δὃὋ μύσοις, μιῳσσισ' λέ[ε!- Τῴπ εὐν Τὸ “Τῆς εἰ Τδεοβθὺ γον γα 

τορὧσ ὁ τρὸν λέγν ἰδᾶν ἀν Τὴ ἰδῶ: Τῷ σα“, ἀντὶ τὸ δ 

9 ἡ ΤοῦΔ' Ῥυσὴ θεξς,σεοὺς λε4 "μοῦ σεῦν ηὃν ϑ16γ: . Τῶν λέξεων 

αὐεὶ ηδ1 υσεξ αι ρέϊτον' λαικὲν γὉν διἐλθὲμ λέϊαι,οὐντὴ τῶ Αα- 
βέϊν ποῖ ἐλθών! ἐπὶ δυπρλοισίααμμοῖτ ἣἢ οὐ ὦ συμφώνων 

χετοῦν' διον οἽδι δπσαύθι μοὶ γοσογιοἐν Τὴ τὸ “π(Δὸ τόθ Δ ῦ ὉσΌΝ 

(Δ κὶ αἰολίε ὃ χρυ τοίη πους. Αἱ ἐκτοίσει; Ῥδχονων σοι 

ων’ ἰδοαι «ἿᾺ δῶ οί δος οἷον ἰσοσ ὠνείλιον: Τῷ ἃ αν" Τὴ “ἼὩ 

τ φρλλάκις ρῶν ται ττερ ἄτερ’ λέγον τύςὐὰ ρτεμις ἄρ 

γρὸμίσ. ΑΙ οὐκποκο αὶ οἱ ρίίων εἰσὲν 1 δυο" Γέ νομὴ δὲ κα- 

χορὸ ηὐ τε λΟ' ἡμέτερον σῷ οἰμηὴ “τῷ οῶ μιαῖ,» Αι “ροιϑίσεις 

ΦᾺ μὲ συλλοιιεῦς ἐπὶ ἢ πορ ἡ μὰ εἰς ναῦ λιγόν των οὐπονρειι-- 
᾿ φά τῶν, εἴδο ριξων εἰ σέν.οἱ οΥ δήμϑροι ,οὐν 72) 72) βήνρ( " 

Αἰ ἐξα ρέσεις “Ζῇ δ᾽ Ν᾽ τ ὃ πλωίων ἐνικῶν ππύσεων. οἷο - - 

θέων αἰ σὴ᾿ποριοσ' ἀν πὸ “τοῦ “ποί οι δος ὁμοίως κέρας αν"γὴ “τῶ 

κέρακηρς: Το; δωρίδος πολλοῦ εἰσίν ὑππτοδεου ρίσείς γγυσ τ" 

μοἷ" εἰ λως Ὁ κρήτις δα λέγορτουνἀλλως β “σοι! "οὖ νν 

οὐ οθοι (Δ λοικεδεοο μόνοι πκαϑολμκα σὲ Εν οὐ ΝΗ ἰδὺὠ μιοτα 

εἰν 7) μδι “τῶ ἢ ,γὸ οζ "Τιθέαι, στ.“πύ λὴν “πυλαν οοὲν τὸ σὲ “Υδ ἐς ὧν 
ληγὰ σῶν "πο ρα μὲν γύοι »υϑθλ πτώσεων “πέρ! ασω μδ ων δυεῦ Τοῦ 
ὧν ἐκφέρουσί “τη οἷν Τὰς τὸν τῶ «πυλῶν πυλᾶν, κα ών καὶ 

λον οσο 
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λανεσε μύ" σε μον ὧν φασὶ "3 μέρ χῶν  μοιω)λ, γελάν λῶν, 
᾿ ἐλάψιοι τί γον, νον κοι λῇ. σέο λήσδοεν ἸΟλοίδθες οι γε «Ψ γέ . 

[Κιὲ τοῦ μογοσύλλαβαονό μα του, α ρυονουσίμ οἱ οἷορμέϊσ' ἐὰν 

ὃ Ω χοὶ γι ΤΗῸς δωλω γα ἐσπιξόν ματο "κι οίλως σύφωτικῦμ 

ψων, σαλωσιτυὶ ὃ ὑφῆ μῶν Θυρυ γονα “περιασώσιν ἡ τῶς παν 
τῶσ' οὐ μαυτῶτ' Καὶ τοὶ εἰσ' οἱ Λέοντα σλήθυ! ποκα ὀγό μα 
γυφ κ ας τοῦ τ' ἢ λαλήσω γριδσὲτ' γόνον “ιλοσοφοι ηὸ δι αὐ ηὸ 

ῶ Ω με γῶν. ππώλὺ μδροι καλζμδῥοι. ὁμοίων (ὦ τοὶ ἐν 

ἐς Λήγύντοῦ, ϑηλυκαῖ, ὁ ὀνόμματου "σληθιυχρκοὶ ὁρϑῆσ' πτώσεωσ', 

προξυ νζσί' Πυνοαόκε δι χειρεσιναδ"ὀρνίϑέρ. Ἐτι σὲ δι τοὶ 
Εἰς οΣ λύων τά οἰπσοίρί μι το δῷ ξυρονὅσίν ἐσοίσοιν ἐφ ἄσοιν- 

ἐλύσοιν ἐδέώραν: ἐκράξαν: Καὶ πὸ εἰς δ᾽ λύσον τοῦ “πέροξυηο 
νδυστ λάρον ἐφ οἱ γον. ἐλέλθννἐ Ῥιλονυπεριασῶσι: ; το 20 1οὐυτοῦ 

παρ διίν. Ῥω ῶν.ποὶν τῶν». Καὶ το; εἰς ὦ λήλϑυτο ῥη μμασχσο δοι- 

ρύηομαι ἱπὴ “τῶ μέλλονπ" οχρόμϑ, ττοιασώσι' "οἷδο σώ ϑέρα σευ - 

σώιφοησῷ Δοαλισῶ μϑιμησώ,» Καὶ ἐπὶ Ῥίηου προσώφρυβ υ- 
ἐχ. 1.2 θη ῥιοζτοῦ εἰς εἰ λήσοντο μίγλοντ' χῦνα . πστοιασῶσί οἷο 

σεξ.“πεσέν.9ὲ ρατυσέλαλυσε. Λέγουσὶ θιηὸ σὲ σου σι, δ 
σοῦν τεδιηὸ λέξχσί,λεξ νι (Ὁ ηὁ τριήσουσί, τ[ἐσουμ τὸς Σν 

ςἐλλῦ σι ὃ δι τος εἰσ' ὧν “σληθυ) ΤῊ κκοσ' αὐ Ὑὲ ο«ΤΕΝ οἴ ςογὴ τοὺς προ 

σβγϑθίας δὲ νὴ μέγοχαὶ ὁμοίως: γνδμῷαν αρλναζοι “γοήσοίς «ρος 
ξκσ. Καὶ τοὶ δγεὲ ἴδ ἐκφφῦ μδραὐοὐπτο ρί μιφαιτο, καθιυ 

πεξοόρεσιν τῶν λέγουσί: φ ρονέν. φΦρονέν δεῖν, ἰδὲν, 'Φα γὸβ 

φαγω. Λέῃ σι δ πο εἰς γλοικάς: ιδὺοὶ 1Ζ ὥ:  ΚΥ οἴ κω. 
σοφῦ. σοφωκαλῦ, Κι δ᾿ λῶ: Καὶ τοὲς οαὐὐτιο τη οὺς πσλυθυυΤι 

κιοὲς εὐρ σὰν ἐκ οὲς, Εἰ σ' ὅς ἰκφῥομῆϊ δοὶ 72) φαΐ καλῷ .Τῶσ' οἱ 

λώσιτῇ σοφςυτὸ συφώς: πῶς αὐθρώτσώσ. τῶσ ᾿“σπσώς" Καὶ 

ττὸ προς τοκτκα ε ξἰματακφρόμϑμα διαὶ σῷ τι δυο 1δ ον τὰκ 

Φῷυσι "λέώβε, λαΐβον 97), 9729). φράμε, δρώμογ: Σικελοὶ) 

γί χύῬαν,κύθαν λέγϑυ σρνὴ τὸν χ' τῶν αι τώμοντὴν μρᾷ, 
ΗΘ 



545. ( σγγγγν»οηφνομα. ἀν. { ῬΑ ζῴξο γιά." 

ΔᾺ λφναν κρδτδηυνοῖκα,; 2 ινν, εἰβρβσὶ δὲ οἱ ὴὉ λαπὸ νηὸς, ας 

ἐν" ηὸ οὐὐ"Το) οὐ ΤΕΊ' βέλτιον, ἑβέλτον: ἦλϑέν ἀνθεν ρος ὃ ἐν χορόν" 

εἰς τ οἰγόραν, ἐςτοῖν ἀλϑράνιηὸ ἔα, ἰβαοὺ ἔασομ, βασον:ηὸ ἦν, 

ἠτ»ηὁ ἐωῦϑα, θη ὕω χέιδϑου δύ. θυκυδή δὰς θυ ρ οἴ τσ θθύ- 
ΩΝ ἐπί  ς Υ̓͂ ΧΝ 7} 

Φ ρει ςος" ΤῈ “Το θσίκυ δὺ δας, δέοι ρει τ Θέ ροιςοτ: τοῦ δΊΟρΕΝ, 
: δι ς ἢ) γ) ͵ - ᾿ 

᾿Ἀρηνηὸ ἀκραηον, ΠΥ ΝΟΣ κρόκον κύρκον ηδ κελιύφ, κελύ)ο κκοΣ 

τβολαν, καδᾷα λέν: σῷ οἶς, οὐχ ῥὼν. μύχον «σιοϊκαδε,οἴκοι-. 

ὑδγσ΄. ὀρνιϑετ, Ὁ ρμέλά σελέίρε, χϑρῆσ' ἐσυζσνον, ατοί δγογυκέϊν κα- 

γος σν, τύ. Καὶ αὐ τὶ “τ λέγου σὲ δι φόῤυσί, λέγοντι δῷ 

φονγ.ηὸ Καὶ ,μίτ' δι που ποκς, ηοὔ τοῖο’ νὸ υὸ προσ, 701}, Δνγχότε, ντό 

κα. ΤΗ μοσ᾽, υὔχοωρξ: δῶ μδ', σὰς μος θεὸν, σέδν. δ), νὸν ελίω,βὼ 

λάν- “Διαφέρᾳ ὃ ἥ Τυβήδι Ω δυκλέγχτοσ' ἡ β γιὰ κέχρί). Κυγέ 

λοῖτ: εὐ , ἢ λχκώνων ῥκεχρ)ὰ λιεμιάζων: "Σωφ ραν" , ἐμ “Π πδὶν. 

οἷ ρΥ ῶ [ρυ᾽ κα ̓ Αισίμωτόνν ὥβακαν λίδιῳ νσρῖν τελλ αὐείῆ. δύοὶ 

ηὐ μὴ οδτο οι εἶσ ἘΝ ΤΗ φύσει! τοὺς Τριυτοῖσ' χινάϑε δὲ μόνον ἼΗ 

δγαλίξφ' Ἰ ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΑἸΟΛΙ͂ΔΟΣ: 
Το ρ', τῷ ἐ΄ προρν ἐμ ἐἴγοιω προσφρᾳ, ὁ ταῦ γὸ τὰ ἐπηφέρη) Ἢ 

ἅτ ἢ δι΄, ἐβρυτῆρ αΨ"γὴ τῷ θυ τήρ. ὁράκ αὐτὸ “τῶ ξάκθ ( ροί-- 

δὸν αὐτὶ 1δ φόδον. Ἡ αἰολὶς τοὺσ ̓ ἀπὸῆν εἰσ’ αἱ Μθειῶν. Ἄνα 

φε οἱσ' δτααρθνδν δε Σ 2 ὁ προφίρ(7.οἱ σιον γύμφαι νυμφάων: δύ 

δὰ θυ ραζων: μελιοσοόων: “α λορϑροΐων. ̓πσυλούων "μος τις ὅμοι " 

Αι συ ιοπο μαὐολέων εἰ δὲν {δὲ γέμού: δὲ ΚΤΊ μέσον. ἰοδὸν ὡὥροῖ, 

αὐτὶ οῦ ὡρμησεμ: Αι προιϑύσεισ φλιϑὰ συλλαβῆς ἐπὶ Σ 

ὑτρ τοῖς τεῖ ῥημάτων διυπέρων πρόσω πτῶν εἰς σὲ ληίον τῶν αὐ 

ολέων εἰδόν.ἐἰπτη δ οἱ τὶ 75 ἐ ὀσπτησιϑι ὕθυϑα, αὐτὸ πον ἐὐθῃσο. 
Αι ,προιϑέσεις Ὁ ὕ τῷ ἐπιφβομϑῥν φορνύενης, αἰολέων " ἐσίᾳς: 

δον ἡ λεύαντις, αὐτῇ 75 λέαντε: Γ Τα ἐσ αἷς μονοσύλλαξα 
ὀνύμοτ »δγαι ῥεῖ: ποῖς: δεώϊο αὐγὴ Υ πρός. δος. Ὑᾧ ὦ ςυ]χείῳ 

τ ἢ δε ϑόητου χβύτορι. μώσουι, αν 78 μιοῇσοι. "λεΐ τσῶ σοῖς ον 
"ἢ 1 λώτρυσοα.͵ Τῷ ὕ αὐγὴ γον ὃ σοι χέίῳ χεβ τρία δὴ διμοιον,. 
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ὅμοιον λίτ4- Τῴπ αὐτὶ (δὶ εἰ διφϑύῦιζου χρῦτορι. ἰλθήν 
λί, αὐτὶ “στῇ ἐλθῶν. Τὰ ἀμεπῴβολα δσλασιοξζᾳ διηὸ σ᾽ 

μμόνονιοἷον ἐόρω, ἐπρωἐγέναν. ἐγούνα. πένθησ, “πένθισ: 

δῆς: ἠόσον "Σῦ συμ. “Ἐσου γον Ῥοσου ον δῦ Ὁ “ΠΊΓΗ, δῖ ὑσαπτως,κοι 

νόν Χξν." Δ» κοινὴ, τοὶ αὐϑοκφορεκοὶ δυπλα σίαζ4. οἷον ὁηρΙοσ' 

ὦ πποῖθ’.ὕδοσ', δοσυσ. Αιεὶ τὶ "ρα φφϑύπου οὐ ἰκΘάλλστῶν 

οὐ ΤῊ ἱ ἐπεφερ) σύ μφωνομ' δον οἰλικοΐῖοτ λκο Ὁ». Τῷ ΠΕ 

αὐ τῇ “τῶ μ' γβύτρ: το δ» Ὁ μρκατω, ὀππτοότος λέ 4. Τὰς δῶν 

πέρας συζυγίας ἢ Τ πέρι ασωμϑῴων οὐ ἐπὶ ) δϑυπίρου μοὶ “οἱ πὸ 
7:  προσώτρυ αψέκφώνα ῦν πὰ τρίς οἴλλαμσ' δυο λίκτ' ὑκῴω 

νεϊ τορφοοἷον, βοοξὶς "βοαῖ. Τοσ' κλιτχρκον εἰς ὧν λυγύντων ψι 

δ, συσέλλῴ: "ελισῶν, γαλιδον. μιρεκεεἶδον, μιοοκε σόν"οἰηρλλων, 
᾿ἀππολλον: ὦ, αἰολῶσ ἔϑεσ᾽ ἐλουσίν. αὐτὶ μϑὼ ἀ, δ “πϑίν΄. 

θρασων, θρόσεωσιοροκηὸς, κῃ τύφιἄνω, ὄνω: ιαὐέλι! εὀνέλή) οἵᾳε 

δ ρησεν, ὀνεχύρησεν. σκλεὶς,πολεῖς . Ποπῦ: ̓ τὸ Ὗ᾽ μ κρόνοσ, 

ρέει: πρίαμοι πέρα μίιον: λιλόνη, )έλήνε. ἀν ριὐμρ' Πυτε: ὃ 

προντιϑέ οὔσί τῷ ἃ οὐ δ υκὸν,νυῦν - «οὐδ ρου ρ' οἴωτ, ον. ἂν 

τὶ ) δὲ “χοῦ δι΄, ὦ ζ΄ "δεχοαλλᾷν ζαβα φν δ ανυκηδσ, ἐ ανυκηῦς. 

Αυπὶ δὲ “χοῦ, ηὐ οἱ Ἀν ηὐν. κρίασ, Κρησ' Δέ ὃ ὠνώσκ 4ν ὑπ ἐ52}} 

τίρων του 'ποιοὺσί' μος δ τς -π2 “σσῖν των οἰδιύνοιτον Υ̓Υ' 

Αντὸ σὲ τὸ 7 «τεϑέασι σ᾽ κρὸ δὲ ζ δ), σδιὺς: ζυγὸν, σδυγόν: εμέ 
λίζφν,μελί σδιάμ: ἄρτι δὲ γχρ , ηὁ δ ̓  τὸ ἀικοινῶς Τοῖσ' οἷδο 

θεμσι Ἀρὰ υὸ μὰ αρυς,αῇ ἐστουρήϊον. αῤίϊον. ηὐ δὲ ἢ εἰς ὁ ἐβεν, 

ἑκα καν“ πύλην, πύλαν- Ἄρην ἡραψηγόημιοα, να μα ἠα)σ᾽, ἀφς! 

οπανέτίω οἱπά ταν. οδυκίσουι, οὐδ κίσοη. Αν Τὸ σὲ “τῷ 9, ηὐ 

Φ᾽ θλάτο, ᾧ κι ζτο: Αντὸὶ δὲ “τῶ μῖ «γχὐ πὶ. μυτεμου πύτι-- 
αὔ' ὁ μαμκοκχου ὁ πππτος το! Αντὶ δὲ χῷ ξ΄, τιϑέασί Κ΄ κϑὰ σ᾽: 

ξψθ᾽, σεν ἱέραξ έρακφι Αντὴ δὲ χρδ. γὰ δ τον ῷα, 

Δέρμα Φαλύσ. μό τς, μύπς, ὅ μοὶ δΥ,ὑ μοι 9 }» Τοτ δὲ καὶ 

οὐ ζ. πρὸσ σὲ, πρὲς σί ἢ κα ὁσσο ἄστο. Αντὲ δὲ σον τὶ ηὐ μ΄: 
Η Ὁ κι 



[940,». δγηρη»ηασας ᾿ς, οφ. 

νον τεῖς, ῥο, ΤΕΊς: “αι τουΐσοι, μια τον σοι: ΑνἩ δὲ οὐ {΄. 

δώο ον ἐμσνήίν, οἐλυσίοσει (' Αντὸὶ δὲ κυ! σ᾽ » τ σὺ τύ. 

ἐς σὲ, εἰσ σέ: Ανπὶ που τ΄, Ἄνει . ςολίωῳ ασολίω “οἰ λεὶσ', αὐτοὶ 

Λεϊσυπίπροιἥαι; πέπρασπιι: Ανπὶ δέ τον σνὸτ' ὕψελον, 
ἐψμελόν. ὐπόϑερ, ἰψόϑενεῦ ποὸρ, ὑπάρ' Ανηὲ δου χιφ' 

αὐλένα,οὐὐ ένα. Αντὶ δὲ οὐ ΨΓ ὌΠ δι σ᾽ - υπέλονψ, “ὦ ὑτε 

Τλοπτίς, ἄραι, αὐραπσος Αντὲ δὲ ηο ὦ  ηὸ δ. ὡρα, ὅρα: ὠτεΐ 

λη ), ὀπετλίζ. ὦσαι δὲ δΥ οὲ (δὶ δ δῴϑόίζου τὸς ὕῶν λίεετοία 

οὐ! ἡ δΥοΣ μόνου, ποὺ τ ρλυπλασιαζομθροι προζφφρον τον ἰ 

οὐσὲ δὲ ἐκ “Τῷ μόνα διῴο σύμφωνα χέρα, λέρεασίνι ἐμέ Ἴων; ἀν 

μέῤφωον ὠτετλαὶ, ὀτελλάρ' εἰ μοώτο, ἐλεμο του δ ῖν,  μύμκιν . 

ἐμέν, ὁ μωρά" “ΚΟ Τεῖν οὐν ἐἘσούνναμ: ἡπεῖρον, οἴπεόθον: Καὶ - 

Ὁ2 πίω εἰ δέ φϑογγον πορλοίλικεις εἰς ΤῊ ΟἹ “ποιουσεννόένάρον, 5 -- 

γο! ρογ"ηὸν δὲ δίνον. ζοινοίδ' Χ ἔϑος δέγθην αὐνρῖσῆ Φωννίν 

Ἴχὼ προτιθενομὸ δύ το μι νιοι: λέλϑυσι ὃ τοῦ πεήοναι ἙΡΡΑΣΒΟΗ 

ἄζοντες. οἵ χένες, δ“ Π!νετισελίωη, σελλοῖνα. "πρόσω τσ, προσώ“σο 

τρευκο τέ πόσον "καί ππέσομιὀπτσϑέν, οσαύϑέν. κωτασὲ, οὐαὶ 

δὲ. ὅτι, δ... Τὰ σὲ αῷλθιϑρα παρὸ ρῇ μίν οἱ ηὸ ηοῦ δ. οὐ »ὲ 

προτιϑέασί τ β΄, ἐνος ψελὸν γιόητου: ῥύδα, βρῦδι- βαδοι μὰν 

θυς,β ροιδοί μιοινθασ' ϑυπήίρεν, βρυπήριεσ- ἰφύωσ δὲ οἶσχσι ὅ σοι 

πὸ ρη μέν δουσυυύετοτε “ " ὀξιυηονῶτο,, ι λῶς λίγουσὶ ΠΥ θεῶν 

πόνως: σ᾽’ . οὐησσ δρω. ἤρμ" Τηροῦσι δὲ μοὶ τίω νυ» 

ΔΟ ὙΠ “τοὶ ὧν τοίά σ᾽ συνοιλοι (βού: καϑήκ4α χήκφαφηκιν, σαν 

Κιι- αἀφεἌκνσω, ἀπεῤλκυσεν: ᾿"Βευρυτονουσιδὲ οὐμονο(ς 

τοὶ ὀνόματα, οἰλοὶ μοὼ τοῦ ἀρθραὺ ὅτ᾽ αὖ ὀνομάτων τάξινε σί- 
λϑυ συ, ὅσος. “ποσὸν "πόσον ἐσ ἤδη" “7.1 σή Τήσσης: ὀτ αὖ 

δὲ αὐτώνυ μῶν ἐκφέρωσί, πέρι ἀσὼ σιν ἐλῷν, ἐμῶ - Πς- 

οίασώ 72 δὲ ως ἐσήσαν τοὶ μονοσύλλαβα." ἢ εἰν ὡξ λή τὸν τος" ῥῶξ. 

πτῶξ. ἡρώνἢ ἐ εἰς χϑῦ Γφιβοῦσιθ ροῦς. βοῦς: μοῦσ. χέν'ζς: Τὰ δὲ δὺ 

σύλλαρα ὀξυγνωσ' πρερὰ μῶν λεγό μϑῳ οἱ, οὐὐ οὶ βουρ υ"τονοῦσί" 



ὰ »ηήτ. ὑμῖν ἰῤῥοὰ : 
ν᾽ 

24ς 
σοφῷ Θ᾽. κάλ’. λῶκῷ’. ὄϑυς κό χήσ. θύφιτ' μἶκεις. εἰ ασισιοῶμ ̓ 

πράχυφθύμθ». σα ληρ(Ὁ». γΟΛ Εθοι δὲ ἔλουσι νὴ τοὶ προ 

σησοθι κα ὁ βεερύνν. εἰρίωε. ὦ ραυἡ μέ ρα νιρὰ χρὶ κῦύρι ἐαιιουῷ ρος 

δή τα. ἄρα: ἐλέμα» ὁσοισὲ ἡ (κέῖς εἰς ὃς ϑηλυκ αὶ δϑοὶ ηὸ δι᾿ κλί 

νορϑρ ἀρτεμι δὸς 96 τδὺς μήν εδος, οὐ οὶ χυρὲς 72) δι Λέτου 
σίν' ἀρτέμι θ᾽, 347,0". μήνίοφ, Τῶν δὲ ὁ: ἤσ' ὄγο μοίτων ὧν 

ἡ Κληζεκὴ εἰσ' Ἐσ', δ΄ χὶ ΤΩ σ᾽ λέξουσι. 'Σώκρατε" Αριςσόφανε" 

Δημόϑενε: Καὶ Ῥ γυυνενϑορσὲ “πτώσεων,ηὸ σ᾽ ὠφῥτσεξω 

κράγον Διο μήδον"Σοφοκ λέϑ. Αντὶ ὃ αὐ τεοιτμκῆς δο τη 

“θα κα μοανουσιν ἐψηοῖσ' παρ, Τρ κοῖς γοἿς θεοῖς, αὐ“ Τὸ τοῦ 

»ουσ δεὅσ': ἢο!ς δυοῖς, αὐ τὲ 72 Ῥὺ; ἀνοῦς ῬΟ δὲ “ποιοῦσέ, δ 

οἱ ηὸ "χρηϑο αὐ ὺσ δο αὐτὴ τῷ ὕ. Τί δ αὐπεατεκιὴν 
δε ποῦ ὥσ' τῶσ ἵπσσυς, ἐν) Τοὺς ἵππους. Τί δὲ δοτι-- 
κὴν Γ᾽ "σληθιωτγένϑθν, στοῦ τῷ 1 το ὗ σὶ.γοἸσ.ϑεοῖ σέισοφοἱ σίν" 

ὁμοίως Ῥίσ δωοριέυσ: Τα σὶ οὐπτ ρί μφατο ἐῤμουτα γρι 
ὅ σίν οὐτὸ “ΑΝ εἰ Θς ων ληγώντων μεηρχῶν πὶ κα τοιλήλϑυ τοῦ εἰς 

ἐν αὐτοὶ εἰς εἰς μετορδιλλουσί" νοῶν νοεῖν, γόον. Φρονῶν, φφοἶ" ἴ 

φΦ ρόνος: "κοιλῶν “οὐλέν, κούλεισ: Οτ' αὖ δὲ αἀπαθερεμιῷ τς 

πορϑ μιν λήγή εἰ εἰς οἷ, οὐ οὶ εἰς αἴ σ' μετοοβαλλυσιγελάᾶν, εἰ - 

λυίσ'. “ΤΕΊνΟΨ, πείνουσ: Τὰ δὲ εἰσ ἂν κατρι λήγοντο οὐππὸὶ “- 
ρἰμῴατα, οὐ γο! ᾿ δια Τῆσ οῖς ὑκφέροι. ὀρϑυΐ, λεθοι )υγ ὅν 

γυρις: χενσοῦν. χεύσοις» τοῦ τοῦ ἣ πρίντος, βαρυηόνωι προφξ 

(ον Τρ" Τάσουσί: ἢ καδηὸ Ἵ, οἵ 7} ; ΦᾺ εἰ ἐς ἸΧῚῚ ἀπορεφα 

Τῶν" φιλέϊνελλμν: καλῶν, (καίλμν" Φρογδν, Φρόνῃν. . Το δε 

εἰς ὦ κουτρόλή γον τοῦ πὸ ρῆ μεν ὀόμα το ζια Χ αὐὴῶ ὁ. 5. " 

κτγικῶν “τοίουσὶν" οἱ ον γοώ, ΠΡΡΕΙΙ Φλώω, Φέλμαμε. ὦδε; με 

70 λα "ὀξύ νοι εἰσ’ ὦ κατορλάγϑυσι, διαὶ οὐ Τ' ν᾽ “παρικείνοι φλέ 

79» τοῦ" δἰ ρικῶς, εἰρήκων. ψεγομκῶσ,, νενοήκων: Φυλοί σοι" 

ὄν πὲς οηβδηούτων κλίσειρ' ἡνουλο δ ἽΝ προϑίσεν: λίγ} ἢ “ὐνί 

τέρω γὸχουσίον, χύσ' "ἡὐ ταῦ ρῳ ταύ ρᾳ ἐσὲ “σοὺς, σύζα" 
Η Θ ικἱ 



Ι σ΄ ᾿ . ἐφ 

04}. ωγηρ»γ,δβμομφ. τγϑ'. ἰ μηφηεή.. δὲ ὠφεξά: 

ὁ “σις, “σαῖς . ηὃν ἔρω Το" ἐρῶν: ηὃν γί Λωτῶ, γέλων ὅπτυρ 

μὸν, πτό βμιοσι πὸ ὑππτορσε, ὑσέρσε. τὸ ἐπσρώνεῖ, αὔνημε: ηὸ χεῖ 

ΤΗΣ; χέῤθονα: .γὐ δὼ σεσον, ἐσθ πέδον - "πὸ ἐξρωτορ, ἰφύρο τοῦ» 

πὸ αὐηρ. δρίκων, ὁδὲ θὴρ, δ» ἄκων. Τα ἱμιάτει, ὄχεα τ 

χορ. ἡμίο, Ἰαυνηῆφος, ἐάφαξ. 5 “νὴ τοὰ ἀοϑενὴσ', ἀκιραν 

ῥέγω, ἐγών "ηὐ σὺ, τὸ “ηδ μῶν, οἔμακιν νὸ ἡμῶς, 

οἱ μιμαόδ" ηὸ ῴϑοιδε, γίδᾳ. πὸ ἀἰλλοσω, τὰ 

τύρυσο. "κέλρητονι δὲ αὐτῇ Δ ΑᾺ 

κιοροσ' μοί Σατσφώ: 

ΤΕΛΟΣ 



ἘΠ ΉΟΣ Ῥε-. “ταφεῖλ; ΩΝ αρῤιά  ορ»νδγ ρη: 
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ΠΕΥΣΤΑᾺ Θ΄ ΟΥ̓ΠΕΡΙΤΩ͂Ν ΠΑΡΑ 

ΟΜΗ ῬΩ,ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 

ΔΩΡΙΣ: 

ἊΝ “τα τ Δα ἰκεχκ5 υϑιύοσ᾽, νχοὺς οἰγ ποῦσής δέχου ἢ ες ελ 

Δν! σῶν χαραιο τῇ ρους ἐγκατέμιξεγιξ ὦ ων δωλός ξεν σελ, 
ϑωῶν πρῖσειν μδῳ ἐλλοῖδον κρὼ "πον ἔθνοσ΄. κικὸ οἷδο ρίξων μϑὺ τῇ 
σώυάϑ4 “Ὡ βραχυ Λο γύην ὑλόψάκί κέχρητοῦ" νὸ δῶμα, λέγων 

οἷ. αἰλψοί τέ οἱ εἶδῶ οὐφνφον πσέλε τοίη: "ἡ ηὐστι, ΔΉΑ͂ΒΝ: αἰεηὸς ἔκ 

τόνε χίνας' "ἡ ηὸ ὀπσω τ "μα τοοβολλωνηὸ μϑρο ο εἰο" ω ὸ δὲ 

ΠΣ Ἰ σὲ Εἰ σ' ηὸ συήενὶς αὐ ποῖς Φε μὲδηὸ Ν' ἃ ἄλλοτ λο- 

ἀδαγρψιμυρὰ ἀλοτεν ψ ὑπήνυοσεν ἐφετιᾷ "κρὺ τοὶ "τυ Ιοζύ τοῦ. 

ὁ μοί ωδσ' )ιοὺ τὸ μέσοι σίυ τέμνων αἰγέ τοῦσ ὁ μοηρίχας νοὶ 
ὁμιετεῖς, ὃ ηΐχασ οὐσίαι συκαὺ ηὃν δμιοποί βίου ὁπποβον᾽: .μρῖς 

ηὃ ὁ χρέμ4ν' ἼΡΕΙΝ: μρὼς ηὐ τεμιῷ,Τίω «οὐ ἢ σί σε κοὺς χὰ ὑπέρβι 

βάφῳ ρὲ σοι χθκιῶς ὧψ ῷ' κά ρΤεσοι͵, αὐ Τὴ 72 κροώ γόος!" 

ΑΙΟΛΙ͂Σ. 

Αἰολέων δὲ χτοῦς ὃ ὧν ηοἷς σι(υϑέγοις ἘΝ  συϊκυπῇηκαδυραιϑέῥ 

λέγωγον τὶ “ τ κατέσραϑ᾽. εὐ δρβάλλν ὸν Τὰ Ὑ ὑπαυβοέλλάν' ῶ 

ἐπὶ 99 δ β, οὐ το Τήκοῦ χθῦνου το γίτα προσωπος Λάγοντα 

“ποιοὶ Ῥῇσ ἄλλοις ἐ: δὲ, δεοὶ ποῦ ἢ ἥ "πῶ ρα ἡο!ς αἐολέσιν ἱκφς 

βύτοα τὰ ἐῷί λη. κῥθη,ἅτω ε ὁ μαρθ’ ὑποίησε. δ᾽ δ μῦφχοι, λΩΙ͂Σ 

σὲν αὐτὸ τῷ ἰδ4 ὁ ὕν ἐδεομᾳ ἃ τὸς μϑὼ ἀρ οὔτ᾽ αὐίμωνσδύκι 

μδρος. ὑγρὸρ οἰέν τῶν. Καὶ οὐ ἔνα λάοσην ἔνίοτι η σ΄ 

εἰς ηὸ δι ὡσ' ὧν τα λέγ ὀδιμῶν, δ: ἰδαϑρ. Καὶ ὸ πλεονοῖ 

ζῴν εὐ χέσέν ὡσ' ηὐ Εὐκηλος, οὐ τὴ “Το ἌΆΨΕ οὐὐ πρὸ ριοὲν “Τὶ 7 

ἀτοΣ ο΄ ὐ κεκ ληγϑρτίσ, αὐγὴ “τ κακλιγό Τεῖ» Καὶ ηὐ 

προστιθέναι τῷ διυτίρῳ "προσώπῳ βϑιμιαίτοον γδθοξ, ὡς κγὸ 

Φ"ϑν κοῦς ὀπσυϑε: 
Τὸν δ οδ καίκημ Ἣν συμφώνων «οἱ μϑιὺ δοο ομδυσένοοἱ ὃ αὐο τ΄ 



. δ ἐν... ἄναν ἐδ ; 

Ἐνἠάπδα τῦύ' γέρε: ὼ 

λίσι προρνέμιυσίν, οἷον ἔλαθε ἡρρφύρεθ᾽ ϑώνατθ' κοὺ ὁπού 
τίοος τοῦ δεηὸ ᾧ [Χ» 

ΙΑ͂Σ- 
ἑώνων δὲ ἰδϑονῚ ἐχθρὸ οἰφαιρέσει ρθῶ ψΨ γος ποὺρῷ χυκόσῃ Χύ 

νοἱσ' “Ῥ ς ἐμ μαῖ μάγηι τὐτηὸ ὕὸ ἡ (ὦ 0 ὃ σῦκον. ἴθο: ) ἐχύσν ἐπ) Ω 

Φρῳ χημϑῴων χρόνων, ο(ἽΡ ἢ αὐ ὰ σῸ! λέοον ἄρχιαϑς, «ῷ ὧν 

ὅ310 ὁ ὃ ἐνεσῶν ες Καὶ τὸ ὑφ αν ρόν ο ξ ὧν τῷ ἃ ἑεραὺε, ἐρίύς' 

Καὶ ηὐ προσιγιθένοαι ποῖς τί τοισ προσ ποισ' ἡπῖα απὸ το Ὁ) 

ὠὰ τὸ σὲ "διον ηὸ ἔλθμσι, τοῦ ηὁ λαϊεμσί: νὲ λίγυσι ᾿ Καὶ 

τούς δο Τρ κοῦ. ϑηρμσί “σὺ ὕλμσὶ» καὶ ηὐ λίαν δνος 

μα (Δνοῦδον" γοῦμπρο οΘ Ὁ Καὶ κάνὸν ΓΥ μέλαν, οὐ" Τὰ οὐ 

κένον μοὺ μάλα ' Καὶ ὺ μιτωβαλλῶν καὶ ἃ, ἐπᾷ4φ- 
δοὺνε ἐκ Τεήνη Τοίη' ἐς ηὸ Ἂ οὖσ’ ἠδ ρητ' οἐργέν καὶ εἰθη κῃ αλα- 

γέϊν.. ἔστ δίῦτο καὶ ἐκ, ποῦ ψανγθου,Ρ Ῥ δὶ εἰν ηὸ 
εξ, ὡθ κα λελιασμϑμ θ᾽ οὐ" γῇ “Τρ λελησβϑϑμίον: ὲ ": 

Κα "γχὸ διααρέιν το ἐ περιασώ μϑρα, Ρ Ἥμιατο, Φρονίων' μοί π 

ων. μοῦ πασ γεγμικας τοὺς εἰσ' οὔσ' “η γούσοις ὡσ ηὑ δὺο μἤτ- 

δο(Θ. Καὶ δ θηλυνῦθϑθι τοὺς γυοι κὰν τούς εἰς ὧν Λεγά σοιφιως 

ηὑ συ διῶν νυμφῶν πυλίωνννμῴεων: Καὶ ἢ ϑϑετίρων 
Ἰρὸς σληθυμή κας εὐθέα: τοὺς εἰς ηὐ ἢ ληΓΖ σοι οὖς τοὶ ςἥ Τὸ τ 

ϑιά βελῇ, βύλεα, πρὸ τοὺς γεν! κοὺσ' οὐ τ ὁμοίως. ἰδύως δὲ 

λέγ σὴν "ἡ ηὸ τυσρα ᾧ ἀτρρ μοῖρ τοῦ ΤΌ! οὐ τοῦ" 
ΑΤΘΟΙΣ. 

Μάλεισοι δὲ ἽΝ [ ἀτϑήδι δου λίκτῷῳ καίτορκ ρΉ τοῦ: κοὐ δῷ ἐπόμι 

κι χῦσ' ἤν. ΤΕΣ ἐπιλέκτονσερ οὐνηοῖς οὐ Πε κοῖς λεωτολάδοχκα 

χοὶ ταύτην τίω σιυυθ4άν 787 πὰ ὁ οὐ τῷ" ὁ “σηνέλεως κοὰ γ΄ 

χέωσιῦθι δὲ αὐτοῖς σι ϑισ ἢ. ηὸ σμυάλοί φφννίοτε: μοὺς αὐτὶ 
δῴο »έῶν μίαν ,συλλαιεῆρ' ηὸ ἔσπτσ, Ὁ ὑποιθο "ὸ ἡ μάγιονθοι 

ματον, οἱς ζδν ἡ μόρον: πρῶτε δὲ πρύκυψαν αἰολλέεσ', " τ 

σόα Λωτοῦντορ αὐ Τὴ Τοῦ λωτϑύον τρρ"κοὴ τὸ ὑφ ρεῖν τὸ αὶ τς 



τῶν ρα σον ον 
ΣΔ4 7 

τοι ὅ τῶν ὑκτρϑί Λκοίνενδυκᾶι, Ἰῳης τιμῷς, ὅ:ρ ἀπ! 

κὸν. ᾧ αἰ κολύθωσ ὁ φυτοῦ: ἄλλοι; δὲ δυαικρήθετοοι το χίσοι: 

Ομοίοδὲ "οἷν Ὁ οὐ ἥμκον, οι “πλέον εσ' κακίους: “ποῦροι δέτι 

ρον ἐράνου λύγομδρ και κίονες πρὸ οὐρείονε: β 

Καὶ ηὁ, τοὺς οὐ 71 εὐ δοὺς ΦᾺΣ τοὶ ὅχωμ μὴ δια ρεῖν. ἧς οὐ τ ὺς 

ἰχύτιαι σε ἜεῸ: τρύμινο μδν χζσοὴ ἐλθυσ ὁ ρνιθάφτε: 

Κα ἥκέννο δὲ ἀρυτοι οι κῶσοα δέ γήμιν υϑἐνεῖ ρ “ἡγνυσί οἷέον τίσ' 

ὡς ζυνυσϑὴ "Ὁ ἡ μνυσί" 

Καὶ γὸ ὁ ἐξαιρεῖν 1 τοὶ βραλίο ῆῇ τ τοιήτων, ἐπι Κλ 0) λύτουφοοὶ ὁ ΜΙ, 

οἱ ἦ μομΐ τως τὶ ἂν ὟΝ τ λύηο αὐτὸ τῷ ἐλύςα. Τῶν οῦ Ἢ σι ὦ 

ἸῈ ἑώρων ΘᾺ ἑωνμσοί μιν εκ ψερμοσοῦ δα θών τωνηὸ δ 

ὦϑιν᾽ ἣν ν ηὗ ἐωνοχρφιν μ᾽: Ω σευ αναρέιν τὸν ἐπὶ μεέτ ἀονες: νη“ 

ρήδοσ, τω νὴ τῷ σφ μά “λισ ἐϑέλετ. Καὶ ἐπὶ τῆς θς ἢ 
καϑ'αρ ᾿ λυγξος δυτεῷ ὡς ασελιπώντ' 770) οἱ. Κίρα! κέρᾳ 

γή ραδ, γῆ ρᾳισί κοῦ, σέλα: ἔτ; Ν τῦντο οὐ εν ηὐ λέν. ζ-- 

᾿ σῶν αὐ Τί "τῶ ἔφξωσοω (Δ ὑπέϑων οἱ χὴ πῷ ἐππτϑωσοι - 

Ἑςθρῦ Ἢ διύνϑθβ γβησίν τ στσηθείοιτ. "Ἄϑμηρος γαύτροι σύιυ χῶν: 

δὰ τ. χοῦς θυλυκοὶ σ' οὐ ρθροιοῤρσενεις οἱ ᾿ με χας " ν ἐππήϑέτα σίῳ 

τόσοι: (ὧσ' ηὃ, τῷ λεῖρε' τῶ Ρυϑουδκα: νὴ πῆ πσλά τον! ὃ ) ἀγ5) 

τ πρ ὁ φίροϊῇ υὰ ὸ ἡ σοῷο: γυνὴ δι " ; δύκαμοσ'. οὕτως οὖν "δὰ ἡμερὺς 

ἐπλπρας ὧ εἐθηνοῖσ' ἐφ: ὁκαὶ ὑφ᾽ ὁ μετόρωμ ὀχθων “πληΐζυ το, 

κῴρουυνῷ: ὦ ἦχοι ἀϑηνοαῤμοίκζων ἐν κυηὸσ ἑτσαυοῖ μῴρ. 

Καὶ πρὶ τίῳω σευῤτοξτ πολλά ἰδωματε ἐχύσων ἢ: δια λίκ τ 

ὅταν ἔπη ὁ πρριητῆφηλλ, ἀεδίσενσον υδρελοίου κυδοιλίμμοιο. 

αὐρο τεκὴν λόκνυ σὲ σιυσηθ4αν. ὑτοῖν δὲ εἶ πῃ ἀξασῦοὶ εκ 
θέλειν δέ καιλλι ππέρηον δά κηο δέτε, ὃν τότοις Νωθήζ4 ὅπως 

ποὸς οὐππίν των Φωναν ἀθροίζων τρί κί Λον ἀπτερτεέξετονι τὸ 

λόγον. μιρὰ γεῖτοῦι γρχὴ μϑρ. τρῦασ' ξύναις. ̓ὡασέ ρεϊσίν σἱϑ προ τ΄ 
ρορϑῥαν “σοτε δὲ. τοῦδ᾽ ἐφ λαίοωσ, ὡδ ὅταν έῃμἰόρ ὅν σέζ!κοσ'. 

ποτὶ δὲ τρος κοι ἡ τὴ σι ἤθεσιν. ὡς οτρῖν λίγ ξίφ᾽ μὴ ἀαυί δοι- 



ιβλεθια τού φιαελ) γα" ἀῤρεαί ἠξργρεννν,, 

οΙ ΝΗ. 

Καὶ θαυ μοίσέην τις ὅ.Τῇ ποὺ κοινοὶ ἡλέξηο παροὺ τῷ σύφοισι "ὃ 
σώμνον "οὗ λόΐου «οέοῦτον Ὁ γδἡππτοὺς σοι ὑκαηὸν καὶ 

πεν τήκοντοῦ . 

ἔπε: ἊΣ ἐπκοτού σα ν᾽ λόνθ᾽ αιλῇ Ὄ Ῥῦ σιιυήϑουν ὅροι }λ δι γὴν 

ὑφῆε ἐναργέξες.} σε μνοτεθὰ ποῦν τῶς τερπνο τίς’ ἥν(). 

Καὶ αὶ μϑῳ δ ἤλέξεων ἐκοσσι, καλέτομ Ῥονοσ. 

Η͂  φὰ σιυϑέσεως, ἡἔμια: οι ὅ τὸ εἴ δὰ νγχγού 

τῶν ἐν τῇ τολϑο Λογόᾳ. ἀλλα “νὰ 

μίνα ϑεφισῶ μεθα, Τὶ τούτων ομὴ 

βῳ πρῦρα, ΛῈ Λερπτοβ ἐπ ἷ 

ΡΟ ὑπὸ δέ μετ αὐ νὸν ἰκ 

ἔυρυτοία, δ ἐκέϊγος οὐκ 

ἐἶ σιν πρώπτουσ: - 

ἰ ΧΧΧΧΧ ἢ 

᾿ς 

ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΤΩ͂Ν. 
ΠΑΡΑ͂ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑ. 

ΡΕΚΒΛΗΘΕΙΣΩ͂Ν.: 

Δύσοι δι τοῦς δ᾽ εελίς τὶ, ἐγχειθέφων ἔων μιοιποΐντων ῶ, 

λολοιῶ τοῦτ “περὶ ὧν ὅγε φλλότρῦ ἰωάννηε ἐπόνησι "ἃ 
Τύφο 2 μμμου τητος "α ἀλλοιπρλλοὶ οἷς ἑκωνὴ περὶ 

σις βιβλία δα Ῥιβὴ  ἀ σκησὲσ εἰ ον ὁ πῶ δέτις μέχρι τό 

με ρ' ηὃ “τον ἑκείσε Ῥδαλέκῖ ἐπώρισε: "ἢ Δ μὰ μομί σης ἡ μοῖς 

ἐκ Ἵτλέγάν ταὗτοροϊ εϑαότι μέρα περὶ οὐὐ ἢ ἢ ̓ δ γλώσστι ΚΛ 

σίων τὸν ρ΄ ὄχροα νῦν οὔτι πολιν οὗτι Μι Κρον. ἐ χει .ὁ δὲ γοῦς 
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ᾧ ἢ μϑρ πολὺ πολὺς. ᾧ Ζὲ με ρον, μικροσιὰ κῶν “πε οἱ οὐ δ λὸ 

τῆντες ἢ 55 ἡ δρῶν ττοὶ Ἰῦτο κα μέρος κου γῆ τὸ ρήσο ὅδ αἱ γλεὺ 
φί Λων ὀντῶν πρό μιῶν τς οὐ ὁ τὰν οἰλύϑεν αν, ὥς του (Δσλιο 

᾿Τῶνο ̓ ὡι λοσυφώταν ἐφησεοιὺ σοὶ τυΐνων οὐΠρκῖς μϑὺ Φεά- 

σφῶν καμόνα πὸν κω με «ριροζάμην προϑέμδροι, ὧ Θυκυδῇ 

δῶν Τὶ συΐχραφία ρέῃ ρα: ἰοώσος ὃ τὸν ἱ πουκράτ' ἐὸν [ων δι. 

ὃν οἰλεκαρνοισίος Ἡ ρόδον: οδορίσυσ' ὃ τὸν ΤΡ αν Τίνον Αρχὺ ταν. 
δι Θε ὀκοιτον τὸν το ὁ βυκοληκκ οὶ συϊχρανψά μλψονημοὶ ἡ (δὰ αἰο- 
λίδος ΑΛκαΐον: ἴσων αὖ το! ὶ ὟΝ σία κύκτων ἱκανῶς δγα Λαί- 
ροιμδῳ εἰ δέ τῇ Κρὼ καὶ μὴν κατοῦ ᾿άϑην "πο ρου 4 9η σύτινε αὶ (βὶ 
ἴσες ποῦτο κατὰ γορί αἱ ἐἔξιορ πδν οὐ τοῖς δὐγνώ μοσι»"Ῥἴτμϑρ 

ἡ πὸὶ πλείω πο οἐ,ϑῊ σοιν ἡ μὲν δὲ ὀλίέτυ χὸν ἐπ εἰ ρή σοτρία" 

ΠΕΡῚ ΔΙΑ ΛΕΚΤΩΝ: 

Διάλεικ οὔβην ἰδιορμιὰ ΥΒῪ ΜΝ. διοξλεκηγώσ 71} λέξις" ἢ Λοῦ χα 

ϑακτῆῤα τύπον ἐμεφυάνδσσος "" 

[ὲς ἐκλήϑθῃ οὐ ππτὸ ἑωΐοσ' ἠδ ΤΩ οὐ" δό λλοῦνοσ' μος ΚριΖσΝ ῷ τῆσ ἐ 

φελβέω; θυλρτροτ! ̓ δ ἐχραψενυ ομμρος 

Ατϑϑε: ὃ οἱ Σ ἀτϑσὸι Ψ ̓ Κραναΐ θη [κ Ὅροι! " ὁ ἔγραψεν Αριςοφένη 

Δωρὸὲς οὐ πὸ οδύ ρῦ “τῶ τλληΐ ἢ ἔραν ὁ Θεύκρυτος: 

Ατονὶσ αὐτὰ αἀόλου “τῷ τλληνος καὶ τ γθούεν Αλκαῦῖον- 

ΚΚουνῆ ὃν “ποῦν τὶς γβῶ μεϑον οὐὐγοὶ δι Πίνδο Θ᾽ ταῦ ΤΉ ἐχρήσυυχῦ" 

ΠΕΡῚ ΑἸ ΘΙΔΟΣ.:. 

ὑμν λερθσιρἤικὴ κῷ ράσι κα χω λύμαιων μανίαν μοώτ 

ἜΣ ὰ Φὶ οὐκ ἰδίωμα φράσεως κἡ ἐππτῦν τοῦ πραγμοί εν ε- 

Δα εὶ ἐβ μιοώ ηὐ ἀ7Ρ “72 πρέγμοος “απ ραγύμϑρον ὡς ηὃ ὑ 

βριν ὑβρίζες κοὐ Φυγον φάῃ νι ρὰο. το ̓ Χρώνϑ ἡρεῖ πρὸς 

τροὶυ Τλνοις οἱ  εὐῆικον αν" τὶ υρταλοτιλο ἀπαγοριυτής, πιὸ οὖ 

"οἷς προπρκτε ὟΣ ἐρισεκοκάκένεμο γὸ ἀριευφανΐ ἐν θεσ'- 



ἷ εὐ 
ὑσσεδνρ νυ, τ ύνβχοι 

μιοῷῷ οριαζούσοιες παράδφγμα Μη ὁ γψῦσου ω ῤζ Φϑὶ ἐροῦσι 

ἐλτήσευτον ̓ διρυπέρυσὲ μάνοινοῖροσ' νοἿ δ᾽ 5:1 2ρ ἠδον- αὐτὶ 1. 

πο ἠσεῖσ' οἐλλὰ κρὰ ΜρισΊδες ὐ γα τολυδώρου ὁ» οἵ μια τι" 

οἱ ἀϑᾶυν ὑ 4» ἄσον' "αὐτὸ “ΤΩ 4. ἀσεὶς ἐξήνεγκε: 
Τροτσίόον “δϑ ρά ἡ ϑουκυ δύ δῳ προπερι απ μδῥως "σα οεἰ Δη πτου- 

κοῦ ταλι ξεἰρισοφαν ἐν θεσμιοφβο ρι οι ζύσραισιὰ ὼ γυναίκας οὐκ οἱ 

οὐ ξετ᾽ οὐ "αὸ λλὴν βοὴν ξήσυτι μοῦ προτανοίον" “οὶ οὐ μι κα τὶ οὐτ' 

γε 9 γ αἷν τοῦτ μάλλον πρὸραὶ σφ σὶν οὕτω προφίρεαϑς, 

οἷς εἰπσὺ 772) Ῥί “Τῇ ηὸ 1ρι τοῦδον "κοιὶ οὐτὴ τῶ ἬΠ Ωὦ οὐραζομεοῦ 

τῶ νοὴ ἀπὸ τὴ Ῥοπσι Φο ποῖον" ' 

Καὶ οὶ ὅμοι (Θ᾽ προϊσεθιασώ μδιήως ἐκφέρουσιν οὖς Ἡσῖ παρὸ- 

μήφῳως οἰ εὶ ηὸν ομμοῖον ἶγά9 θεὸς ἐσ' ηὸν ὁμοϊονηκρ ἤδν αν οἵ 

“οκγον τοὶ ἽΣ δϑοἱ 2) οἷος ὑπὲρ θ διίοσυλλα βοὶς μὴ ἔντα Ἴρο σ΄ 

συγόφίπρε, ἄπαιντο προτοε ριασόιτο: γέΔοι(Θ" οἰ λλοϊοσευ τοῦ 

ΡοἸοσυπονπτσίος' οὑτῶ μρὼ ηὸ ὁ μιοτοσιηὸ μϑιύστοι ὑσὲρ δύοσυ ν΄ Υ 

λα βοὶσ' ἐ ρυτοῖ δὲ) οἱ τὸ τλοι ὃς! Φλοιοσ: προς τέ θέτο δὲ μἣ προ- 

σηηϑριίεα, δύ εξ. πὸ κολοιὸς ὀνοίμοι ὑφνέου- ω δὲ ϑίλοιος πρότιο ; 

ροβύνετο καιτρὸ κοινν σεμρηθάαι [5 ( 

Τρίπει: ἡ οἰτθὲς δ σ᾽ “ἢ δ μὰ εἰσ σε δὲ εἰσ ξ΄. υγὴν ) ϑάλασ 

σοὶν 9, λο-ῆ αν λιγᾷ κο ηὸ σαυτὸν πεύτλομ: μὲ χὴν συμ. 

φορῶν ξυμφοράν: πίπε δὲ γὸσ: “εἰς ξ ἐσὲ β ἐν ̓Φὶ σιῦπρο 

θέσεως αὐῤλοεδῴων ὦ σειρτεθάμϑροον Λίξεων μῦνον «μὰ οὐ 

τὴ δὲ καὶ συωῦ καϑ ἐουυ ΤΗΝ εἰσ' υς τρί πετον: οὐδ τῷ. ἀρτέμιδε 

ξυν. ταντώραι αἰδικον ον Τὰ “ΤΩ δ οἱ τουῦ πει' "λέπουσι ῥα 
προθεσελσ πρὶ ρα τοῖς «Ἥ κότῳ ὡς Ἀοὦ πῶρ ὁμῆρῳ. ὡς οΙ ἰμϑῳ. 

μάρναντο σίμαις πὺ ρος κἰθομδῥοις αὐτῇ το κοτε πῦρ ς΄ 

μοίχομητῦ ἡγουν ὡσ πῦρ ἀπονλν θα ἀπανταμοὺ πὸ ρ' αν 

εὐφάνᾳ γνώμην ἐμῆν οὐ “ΤΩ Ἐτ ΧΊ γνωμὴν ἐμὰν: "ἡ θγκυσυδῳς 

ὧν τῷ ττῳ τῆι συ οαφῆς' κρὰ ηὖν πλεῖστον ὅμι λον - Ὑ ψιλῶν 

ἔρη9}} πὸ μιὰ ρου ξιόντρεσ' Τὴ λων τὸ ἐγγὺσ πῆς “πολιωδ 

κακυργώνο. 
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γι ροο ργέίν αὐ Τὰ ΤΩ δοῦν Μὴ κακῦ ῥθν κα σλῶς δὲ χὰ ὠλόπ 

46 ἊΝ εὐΠεϑ0, σάν. διον καιϑξκοίσην. λέτε: ἡ“ίῳ "μόδα: 

ῶ ἐν ὅροι χεϊελέ πεν ἥν» Κρ ρῷ ὴ λόγῳ: κρὰ ηδτν κακοῦ ̓  ν}}) 

δηον 9}. οι εἰ , δδδ γε μἰω πεζοισοῦ ἕνος "ώωσι δι οἱ δ. λό ποτὶ 

δ δΥ λέ ΘΟ “λά4 γέφεσι, ΤΕΊΡΙ9Ή ΤῊ ἃ κύπτων κα μφοτέρμσί:- 

Λέπει τρίασ' λεροΐ: "σὰ “ἀρ ̓ Αριςῦφάν4. τέϑερ ὀρορύμε προ 

σέβαλεν ω δ αϑ Ηράκλφηλόπει » "ὦ φωνὴ ̓ ὀσμμα. 

ΑΕΔ δὲ διηὸ ὐθᾶ αν αὐ  γλοικῖς λαμιβοίνεῶ" οἷς πρρ ̓Αδὲ - 

φσυφάνᾳ ἐν λυσίςράτῳ: ἐἰρυμλῴον δύ ρυὐ τορς αὐπκρτῶι ἐνθεύ δ 
βυ Ἀδισομδῳ οεσίν, δ᾽ σσερὶ προζγμυοιηος Φούλῦ βϑδευσιηχὺ 7λ 
ἡκὉ δΊν' εὐ γὴ “ΤΩ φιϑένγρς: κά ϑου κυσδως ἐν γα τυπέρχῳ Ἂν 

φοϑὲν ὃ ἡ οὐδὲν ἐκ «θὰ διαφορᾶς σσσηνί κα χοῖς ὁρμᾶ βδλγυκηςς 

τἰσιγοομδῥεσ, ἐχύ ρα ἐπδικχ.. 

Βλήχωμαι δὺ αἱ τ β' ὃν δα 72) 7 νπροφῴσσίν. οἱ οὐ εκοῖ.- ἢ ὴ 

δύναμιν οὐ Ἐ Ῥίε την ἰ ὦ το ηοὺς οἰπὸ ὀτσώρεις τητος βα 

θυγο μεν εἰ καὶ εἰς ὑσῶρ, βρίξαντες ὀλύχονα, “χένοι εν ηοὺς γ ΠῚ 
ὟΝ καρόϑοον 9. ρετσυψουσὶν “νοῦν ἠοδρε μύστης (δὶ ὁσὼ ̓ ρασ' 

οἰ"πὺσν Φϑή 0 Ἴν ἐλάμβανον βλάχωνος 

Τὸ λοίδο διναιδό κοὼ {112 ὁ ὁξ αὐ δῇ Μενέλκοσιπρ γυσίλοοσιι οἱ 

“πῶς πῶν τοῦ τοὶ δϑοὲ 72 λαό κα ναὸς δυοὶ ; ἐῶς προφέ ρου 

σὸν" Μένίλέως: "πρωτισίλεως νεώς: λεώσικλίμουσίν δὲ “ποῖν “το 
νιουτοὶ απο βο Ἀίω »χοῦ σ᾽ "ΤΩ ῬΜφέλεω. 72 Νὴ κόλεω: 

Βλύπος λέγουσι ηὃ βλέ ψλαως πορ ̓Αριςοφεΐνᾳ ὡς ὅν 

5 οὐ πικον βλύποσ: ͵ 

Κ αὐ ηοῦν» εἰ κὸν ηὐ προρλαμβάνάν "σογλάκισ ὧν γῳ κἀπὶ! 

κώνῳ τὸν δ Ούδεημον ὡς ὕξενθ ρῶν ππερο πλοίτωνεκαὶ 

ὑφᾳ ̓ Δοϊροφάνᾳ σ᾽ ἂν ὄςενισέμ. ,ἀδὲ υλλᾶι σὴ ἐβαιμμῴθασ, ἣν 

"μῦς ἔλοίθεν: 

Αἰ Πικῶὼν ὃς "οἷ ὸ πίω τν πρόθεσίν κοῦ Εἰς ἘΜΕΣ ΤΣ Μετοὶ “- 

νι Κ σΊσιοΝ ὧν διδὸν εἰσ’ ἀφον. κο οἷ μι  τρϑο, «ΛΑ 4 πεῖσ' 

Ὶ 



] 

΄ : ; ἥ 

(. δ Ὺ ΤΕ ς μῶν 

ἔνα τοῦδ’ προϑεσείσ' ἜΡΙΝ ονο μοί τῶν - ὁσποτὸν 512 ἜΣ ηὃ ἂψ ἄδου. 

εὙΠι σξ: ποὺ ηὸ αὐ αντοιηβόοηον ὡσ᾽ ϑοὺυ κυδεδος ΨΎΝ ἐῬίτητ τ 

συγγραφησ κατοξ ρχάσ᾽κοὰ εἰμ συμβῃ "πεῖρα: εἰδὲ μᾷ ἀλστα 

Δηνοάοισ' εἰπτεῖν γούυς “1 “πὸ ροισὴ ὕγου νὴ τεί χενιοι βελέιν - μὴ 

πευϑομδῴοις τρλεμθν. κι Ομῶρος ἐλλέμθῳ δώσουσι γέφασ' 

μιετπέϑυ μοὶ οὐ Λοῦ ο," 'λώπετοὴ “προύσο μος ἢ ἰσυχάσω. “τίῳω ΡΩΝ 

βείαν πρεσβέυσίν' κοὐ πίω κοκτουβοίω κοιτοξγη σὲν"κο πίω οἱ ““ 

γοἱ “σὴν οἰτοέσσησὶν . μος. μιᾶλον ὁ ϑουκυσδέδες' καὶ τοῦτο 

κενοηρύπέ καϑύ Λου καὴ οἤἥικοὸν ὡς ὑπο ̓ Δγμοιϑέν 4... 

μέσ’ δ δόμος κοίϑῃυθε ἐκ νενινρισμέμοι ποὺ ὁ μῆροσοωσ Φ « 

σοιν ἡ “πρληθύτ " 

Καὶ ν ὁ δυο ον ηγὁ δϑὲν οὐ ρκῶν Ὑξὴν ὡς ὀϑυκυδ δες ἔν ΤῊ ἢ δῴο τί 

ῥά" ἄθνησικον δε, οι δῷ ἐμε Λείάυοι "δ, μο τανέναν ϑεραπένομες 

γορεῷ χε τ δὲ ἐγκατέσα ἴαμα ὡς ἀπεῖν, ὃ 12 χῆπροσφέροντ 

ὠφε λέν αὐτῇ τῷ δ 

Κιωνοηρεπὶς δὰ μρὰ ἡΟΟ λὲ είϑο δῸ! ηὃ λεγᾷν μκτικὰ αν Τὸ ὁ 

θι στ νϑλ πῇ Χν οἶικὸν «ὡς ὀθουκυσίδες “τοὶ σι ἀφι βϑῳ 

ὀχξλκον αὐαδούμϑρμοι 3 νεῶν ἀφικουτοδώσεϊ αὐτὴ ἐκατίδ.. 

ΚΚαὸ οὐ γβλάϑε εὸὗ δὼ μοῖλλον αὐγὴ οὔ,ξϑὶ ἀπικῆς δαλύοσου 
χιραν τή οὐ τέκα Ὁ Ὁ ὁ ̓ συ! ραιφόιδ᾽ Ψτῇ δύυτάρᾳ οὐλλ οἷ 

“πὲς δολαὶ εἰς τίω α“Πικίω πελοτρυνεσίων οὐδὲν μάλλον τὸ 

ὐθηνοόους οὐ παϑέν! σοῖσοίν, αὐτῇ σῷ δ 'κ οὐποὶν σρεσοιγεἶ τη ηὐ δέν 

ἢ ὴ λέγετον πὸ βουῦ ηοῖς ὡς ὀϑυκυσῆδες κα πρῶτο; μδὼ Ἔσέομ 

συεύ ρωσοιῳ αὐτου! ηοἷς δέν ορἐ σὴν "δ ἴκοψαν τομυδε νοι τ δξ 

έγοιε' "μὴ ὄμιῤ δῴνοϊρεω ἐφεῦζορμϑοροι “χούου ἢ κα υθᾶκσ ηὐ δὲν- 

οἵ» (Θ᾽ (Δκλήνετοαι "τοῦ δέν» ε(Θ᾽ ἡ δοτεκὺ τῷ δὲν οὔρεϊοκοὶς κι οἱ τοῦ 
μια τος ηρλοισίκον, δννόρεω: 

Καὶ ἐπὶ Θολυΐ), αὐρ σον εἶ ὀὁμομο των κἰχρεβλίεον. κὖ- 

μὴ Θ᾽ κλνηῦσ' ἐπα σὰς μυφοζ.θι “νοὶ ὁ δδρι δ ν ἐκάβμ: "ηὃ δου 

λίαν Φϑελῆν ἐλαλον ἀήλδς τὴ εαὐΤι “7 γένυν οὐ," 
( 
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Τὸ ὁ συ, ἡμέρα ὁσημέραι λέγουσί! "ρὰ μὔλισ' μέπς: ἐνων. 

Αντὶ ταν με σήκασί τίω οἱὐ 73 οπεκίω ὡσ' δϑυκυδοδαε: εἰ 

οὖν “ὥσς ηούτων ̓ αρε ἐ σε 4 πόματι αὔρα “πὸςὸν ὡδ ϑάλα τω. 

γιο σοφφοκλσ' Ζ τῷ ) κἄ ρέσικᾳ υλαστέ σου τεθήτμδμη, οἱὐ "Τῇ "ΤΩ 
ἐ μοι “δ ἄλλα δύροισ αὖ μυρία ΝΪ λεγο μϑθων ποὸραδιεν. τ 
γιμοτουνλ᾽ ἡ ρ ̓μῆρῳ (Δ “σὰ σιτοΐσ' οὐ ἤικισοάς Τῆς γυόφ, ἧς 
υϑέξοι ᾿ νου σ χὰ ΠΟΙΣῚ ρύποντεν,αι ηὸ ὃ μιηκρὸμ εἰς ὦ μέηοι ἐκ 

τείνον τίτινεοὺς γρά Φουσί Τὰ νοῦ φϑειίον τε 

Τῶν οἱτὸ Ὁ εἰσ 'ὕ)σ'᾽ ϑυθάῶν γνορϑύων δλοὶ “Τῷ τὸς γυν,, ηὸ ὃς ὡκ 

χείνουσιν οἰκο “πσηλέως Ὗ οἰνέως λέγον τίν . ηὸ σὲ, ὦ ἀχίλι 

γσῊ Δεῦσ' ἠε μέπε Φῷ προτοῦ χα ὡμ “ποὲ ρος ηοἷς ἡριη τοί ἐβόα 

οὐ λϑρμον (δὰ κοινῆσ' 1 δικλέκτον . 

Το α᾽ὺ 4ν αὐ ύ 4» φασὲμ ὡσ' Αρεουφάνεσ ἂν ϑρνισὶ. μάτίω ἄ 

ρα τίω ὁδὸν ανύἤορϑῳ . διϑόιου δύ δασ' » ποὰ εἰ 7, οἴ )λο αὐύήφ 

μέ) ὡδβαλλύ μῶμον ὃν Τῇ ᾿ Ῥίτι Φὶ συγγραφφ ὅσ. Το γ 
ᾧ τισί: ΠῚ λέβεωνηρονσυθέα οἶον ὁεον 7. .Ἴγηον 1. ξησσί" "νυν: 

Καὶ κηὐ εἰναα περί λικῴν πὸρ οὐ γος ἐ εγωρέσοιμϑῳιῶς μὰ ποι ροὶ 

ὑχκυσῦ δι ξ ἐν ΤΗ ἢ ὁ σο κεμοῖς ηὐ μϑρε ἐπέκείνοις εἰναν,κοὺ οἰκουχρί 

τοὺ βιαιότεροι οἱ Ἰγοθνη σζε 6 ν » 

Αι ὀβαιρίσεισ το ̓  ὟΝ α οὐ κών εἰ σέν Ἰδὲ ουλν τοῦ ρων γ φασι 
αὐτὶ ἑτοῦῇ ρωρ' ἄρον δέω “Τί Ἴ ) δοριίων (Δαῤολίων ἐσέν. "δισῖν 
Τὸ τῶ κλοάφν κλάφν λέγουσί. μρὼ γὰ πποιέῖν ἡτούν νιοὺ γὸ πσοιη- 

μι ᾿πόημα, ̓  
Καὶ γὸ σ΄ πικροῦ τοῖς πσωρίλικφν νενό μιφοία ὠὧσ' ὃν Τῇ ὁ[δομπε- 
“ποιηκὼς ϑσκυ δύδας Δ ΡΊ σηουτοῦενῆν ἢ αὖσ' οὐὐηοὶσ' οὐδὲν ἔμελλε 

χόσεϑα: οἱ" Τὸ “Τῷ οὐὐ τοῖς! 
Τίω ἂς πρόϑεσιν τ ςς λέλϑυσιν. ἐσ’ γχαύσοιν ἐς πρὶ δα προφῷ οΨ- 

ἤτῃ "οἷ οἵ" 72 Σ ὧι πρός, τῷ. ὡς γῶν τονε δ ηὖν θέον λέγοντις. “οἷ 

ὡσ' ̓ ν δεδοῤ σέ (λομ" ον" Τῇ “72) “ρὸς η0)}" ϑέον αὐ προσ γῶν ἠὲ τ 

οἵδς σύ κλομ . 

] εἶ 1 



Τὸ δὲ αὐτὸ Τῷ δὲ “ππολλάκις κέχρον τοι ὡς ἔύ΄ Τῇ τῇ ὀγδόρ κεφα- 

λομὅν τίρ' ἐμεέλισονι δὲ ὡς ἰξέν οὐ γοῖς ηὸν οἰλκιδιάίδαν δήλων ἐν 

Γῦσε" κοὐχ τὸν οὐὐηὸμ πρότον δαμοκρατου βίοι σ᾽ βασέλέκ 

τιξύ μμκαλον ἔχφν πρὸ “πέλοτονεσίων δὲ “περὶ γέν εῶϑλ ἂν τοῦ - 

"2 ΥΣ ηὃ μᾶ Διφο δὲ, "οὐ πελο'πονησίωνσε. αὐτὶ “τ δὰ “στε 

ρυλήφϑησου ἐντῷ θυ κυσδύδιῳ. 

ὗν γι νὴ τῇ οὐ τιοτεκῃ Τῇ οὐϑέᾳ γωῶντον αὐ τὴ πλαιζαν σι 
τάξεως: οὐσ' ἐν τῇ  ὀγδύμι ἡυκυδίδα, ὀλλήλοισ' δ ὦ οὐ ποὸν 7 ο. 

τὸ δώμου ὑηῤππτος προσήεσοιν ὡς μυτέλον τοίην αι ἥπατι 
νημϑύων αὐγὴ τῷ ὡσ' μῳτέλονηός χῆνος Π Ὺ γεγενεμδῴωμ. ὧν ὃ 

( ̓Ῥίτη Υ᾽ ὑϑείᾳ αὐτὴ τενικῆς οὔτω:  ἀχφήσοιγοιοι "δὲ κέ ϑαναδοι 

οὐ ἡρλὺ ὕξερον καὶ τοι ΤΑ σειν τς ὡς ἑώρων ἀκσύγγέλαν οἱ 

τροτη τοι αν τὸ “τοῦ ἢ ἀϑηνολὼν κα του πλϑυσοίντων ὅμως 
ΡΘ᾽. «οὐδὲ διύω σή ὁ πτῦλοι ὁ ; ϑρ οὐρανον αμιφδὲς ὑκιανφ' οἷ; δ 

ΦιλήϑραῃῬ σ' χω βίοισ᾽ στ, σῶν ἢ  προϊάδ' ὁ 0 φαίιθ’ ηὃ 

ϑχύμα η ηὃ «λλη7νεκόψ' ῬῬλλαιὶ μδρ ΔΝ «(οὐ τὸ λυ4διές αὐ ΠΥ 

φο.  δοω μιονεδ δὲ μετέωρο; μόρας δαὶ τῷ “οξθ4 τῷ ᾽ξ “τίν 

ϑου σίν, ον Τὶ “τῶ “δ δὲ μετεώρων. δοεμὸ φής ὲ 

Καὶ αὐτὶ Ἢ μετοχῶν οὐ Πικοὶ γγοῖς θήμει σὶ κύχρην τοῦ ἐπ αὐ" 

7) ξη μοί τῶν ἐψευλλοὶξ μα τὸ οίσ'' ὡς ϑουκυσύήδωσ. ὁσὶ ΘΗΜος 

Τίσριιηο οἰφέϊς . οὐχὶ “7 ἐσὲ ἀφῆκε γα» ιουγισείμδινοσ' «αὶ νχὺ 

" ,παρίλκη «Ψ γι αἰ Πεκοῖς ὡς ΠΡ) ὀγήμ ϑουκυσῇ δως Με τὰ Ὦ 

σέ «ἸΏ: ὡς πο δον πολύμου με ἰζονοσν ἃ ουσΤὺ ) ὟΝ πολεμί - 

ΩΝ οὐχ ὑκοῖσ᾽, αλλοὶ πρὸς τῷ λιμϑῴἰ ὀνντῦσ' «ηὸ οἰ)λεὶ αὐτὴ πὰ 

ρακελίνημ συ πεκοῦ πολλάκισ' χιϑέασίν οὖν μρὼ πϑρ ̓ ὁμήρῳ: 
οὐλλοίεε μὴ κέ γι ταῦ τὰ λεγώ μεϑα 

Τὸ  πσραλα μάν τοὺς αὐ τήουσηνοις “ππύσεις αὐτὴ οι Ἐπ 

κῶν, απικων ὄξηνἸδγομ. οἷον μώτε σὺ ηὃν δα τεϑῦς πέρ ως 

οὐπσθουΐρεο κού ρίω. αὐ τὸ ΤΩ ο“πὸ ηούγου. 

Καὶ ἐκφῷ φν τὸν κληκας αὐτὶ υϑφῶν νεφελυγ ρέτο ξάδ' αὐ 



Ϊ Ἴ 4.2 ΓΕ 
2ΣῚ 

Τὸ “2 νεφελῃ γέρύχῃσ. ἢ 

Τὸ λαιμιβώνᾳμ τοὺσ' δύο ἐ-ποῷ «σεῖς αὐτὸ μι οἷς κα το ἀσεωσ' 

εἤρϑο} Τξπ:ϑουκυσὺ δα ἐ ἐν τῇ τρέχη πον συϊραζησ: ξύμμια 

20, δύο ἐγοῦ μεϑὸ δῖς ἐσ] καχορδου λώσει δῇ ε ἑλλήνων οἱ 
τὸ “τῷ ἐλιυϑυρίο εἰ ΥΣ μρὰ μἱ αὔδὲὴ ν ἡ ᾿ ἀπόφασιν ̓ὶ οὔ: αλλά; 
αὶ κοι τοῖ δου λορσίς πρόπτον χίνοὶ οἰπόφαοίς γὲ: φέρησίς "τῆσ' 
ἐλευϑύρέας τυγχάνουσοι: πρὸ ἐν αντηό μδρον τῷ Φὶ ἐλιυϑερέ.- 

οἰς ἐξ, ὦ μια τι: εὡς ὄμηρος ἐπεὶ οὗμιν φαο ρύταντοσ ὁ(- 
λα χριῶν. «οὔ "Τὴ “χω αἰὐοίρε! Θ᾽. 

Καὶ 9η. κυκῶστι λέίν εἐἰόθοσιν εἶ τα ἐππόγν οὐδετερον οὐπρος 
τίω φωνίῳ οἐηποδὺδὸν τὸσ. οἰλλοὶ πρὸς γὸ δῃ μρανόμϑρον. ὡς 
Μη’ νεφίλὶς δέοι ὠμριδέβεκε κυαεῖς "ηὸ ἐδ “ποτὰ λή 

γ: ὡς πρὸς φΘῪΡ ὦ οἰ“ σΉ ν ΤΗσῷ" μοὶ ἐϑουκυσέδες καὶ ἡνόσοσ' 
“πρῶτον ἤρξατο γμυκϑχ, γοῖς ἀϑμνοήοι δ’. ᾿λεσύμϑρον μὲ πρὸ ᾿ 

τΤέροῦ πολλολώσε ἐγκατο σις ρα μσὸ τσέθὶ Λλμνον "οὸ φάλ 

λοισ' χοθέοι σ' ᾿ Δεγόμδρμον ΡΣ» ὅπίν σα μη κῶσ πρὸς σῷ 

νοσί μια, ἷ 
Τεὺς τὸ “ΝῊ εἰς Ἰῦσ' δόθει ὧν εἰσ θσ ΡΨ ΕΊΒΊΣΝ δ οΣ "72) μχρ ΐ 
ΟΥ̓ ννὰ ̓βασιλῆσι ἩπΊσ' . ̓ Ἰρὰ χρόπουσί (δὶ Ε᾿ ιφϑό ": ηδς Εἰ 

ἢ ἐνίοτε καὶ ηὐ 1 προς γραφουσί κλέϊδε καλυΐ δῶρ. “συσείδιαο(ς 
“ποσμΐδαοις. 

Καὶ τί καὶ Γοζηρῷα σὴν ἡπερὰ τίρ »ολλάκις λα μιβαύουσιν: ὡς ϑου 

κυδῇ δος ὃ ἔν τῇ ϑίστη Φλ συγγραίῆρ' ὦμον ηὸ βούλιν μια δι μέ 

Γοῖ πόλιν δλίων δαφθᾶραι" ) ὀηοὺσ αὐγήπσ. αν ΤΣ “τῶ “σοὸ 

"δ αὐτή σοὺ ὄμερθ»" οὐ μοὶ Ὁ οἰπσθλλων αὶ δγ: φίλον. 

κρὸ μὴ νύστοι οὐ ὐ γβολημ σικγήφον' καὶ ἽΝ ἢ σιωυνθόᾳ δὲ λτ- 

λάκισ ἀπποφοΐσεσι θῶ ̓ μεϑεὡς ηὐ ὠπατοφδύωσοι μιῇ “πθιειν. 

οὐ Τὸ ΤΩ οὐπστέγϑ οὕωσοι “πο εὴν ἐδ ὺ ϑύσλύγος. δι δὲ καὶ προσθῶ 

σομϑδῳ οὐδὲ καϑυβοίσομϑῳ. οοὐμιοὶ ηοὺσ ὑστῇ ὠρυτής ποῦ αὐ 
οἵρΘΣ σὐγώμγος (ἃ τῇ “πλλοϑομοκρ: 

΄ 

[͵{πὄἀἔ᾿Ἰ 



( ογονγεθυς ες Ὁ δ-- 
! 

Καὲ κῃ ΤΕΣ ρυλκάν ηοὔστοις γενό μι φυί. αὖσ ὁ ϑυυκυσέδας Δ΄ 

πρ ὃς οὐ Ὁ Υ̓Ν ἀθήμαδων ἐδϑσεηο- “δῦ τι ἡ το οὐ Δ ΤῈ οἰΘῊ: 

νον " δ. 0 ̓ αφϑόνι ηοίουῦ τοῦς ἼΡὉ σἐρυτορὶ πρὸσ' Οἱ αν ἀχουσί 
πτώρμϑροαν αν ὲ “ΤΩ βι ὧν: 

Πιριῆθ᾽ δὲ (Δὲ 147) ἡ (όδέημθ᾽ πορὰ ΡΟΝ κοῦ πυρυμυ Ὡ 

θέα ππροιδαγ μοτοῦλθ ̓ δ ρεῖν οὐτίκοι ῳ, χῷ τρί τῳηὸν συγ 
γραφία ἄδην ἰδέν τούτῳ χεώμϑμον. ̓ Φησὶ ΥΣ οἱ δὲ Φόρῳ 
“πολῳ καὶ πεφοβωμϑῴοι, συ τί ἐν76 "6 λ4. κου ηὸμ ογἐπλὺν 

πωρεσκ ναφομηότι ἃ οδ. ῥκο ὅθηκον τοῦ νγδ 5 

ΑΠήο τὼ ΚἼΝ ΤΡ λα μι άνήν αὐτὰ πρωγπύτρ. ὡδ ηὸ πὔϑε 
γ "ΚΝ ἡ  πὐ ϑένον ουὐ τοὶ τοὶ πρώγέτυ πὸ αὐτὶ κγη τζ ὡς ηὸ ἴὰ 

γοΐδτκος τοϑήσοαρ μαζὸν οὔ" Τὸ 75, Γυγουρκέϊον ἰθύλαζεμαφό. 
Καὶ ηὐ τος αὐ χέα Τηκοῖς τπτόρολα μιβοίνην αὐ'χὲ λαμ, ξι Η σέ 

οὐοσ' ὃν τῇ δϑοὲ ἀν ΤῈ “Τῷ δέον. (Δ ὁ ϑεολοκοσ. ὅϑυ μὸσ' ἔξωσοι Κι δὲ 

τοῦ μόν τῷ ὀῷεωρ: δον ὀξέτσεσεν. Σ “χρῷ δὺ 3 τίνος ὀξίτισ. 

Εἰωϑασι κοιὲ ἐν τδζίο αὐ ξίισεσί: ὡς πέρας αὐ ξησεὶς ὑπετσει γα: 

οἷον ἐξουλή μι! ὀβουλό μίω- ἐδυϑ μι ἀδιωυε μίω . ὥρων ἡ- 

κα “πεποωρώ ΚΚΩΘ’ 1 

τὰ συγκριτικα δῦ" Τὸ οἱ΄σλῶν 1 τὸς ρ,Ἃ αι μβοίνουσίν. ὡς οϑυύκυ 

δίδωσίν τῷ τρίτῳ Τῆσ' συγγραφίσ. τοὺς Υν αἰφισοιμδῥουδ 

ἐν γϑΐᾳ πολεμίοις καὶ ἢ ξυ μρκοχίαν τίω πρὶν οἀπτολιπτὸν οι, 

οἱ δὲ ξα μδροι καϑῦσον μδρ αὐφελοῦν τοῦ ) ἡδονῇ ἐλουσίενομί- 

φον τίσ δὲ ϑνονπροδῦ “Τοισ' τ πρὸ ΤΟ) φύλων λέρσσ ὁγουϊνποι: 
ἐν ταῦ »Ἤ ηὃ λέιρουσ ἡντὶ τῶκακὅσ' "δι μηρος ζῷ πάτερ 

ἤοι σέξο στῶν ὁλοώτερος ἄλλος, καὶ 0 ϑεολόγος. ἐν τῷ ῦ ἐν Τὴ 

Τῷ χείσοῦ: γέννησιν λόϊῳ. νὴ ὠασες ἐκδη χυσοτύρων ἴλϑε πρὸ 
λυπση ρα, ζχω κου ἐκ λυπση ρῶν ἐπονελθέν τοὶ χριφότερα: 

οἰ τὸ ΡΥ 53 χρηςῶν ηλϑύ τοὶ Λυπση ῥά. ρῶν τοῦ! δὲ καὶ ἐὐσῦϑεσ 
Τικῷ ὀῤτὶ συγκθι τ κοῦ γρλλοίκες αν 1} ἽΝ ΤΩ ὁπεῖν φθὶ- 
δά σερον πάντων ϑπριωδέ σαν λέγουσί: 



Ϊ Υ ζικ. ων ̓ 
25:2 

Ἰῷ οὔ αν τὶ τῷ δὲ οὐ ὡς ὁΤᾺ! λίρωσι Ῥυ ἡ δυμά χοῦν - 

κλημα τοῦ μιπὰ Αἱ 

ἸΤαᾶσ ὀθέια σ' κοὖ πὰς κλυπεκιὶσ ἐσπσής ἐκφφ ῴυ σίν οἷ οίον οὖ οὐ - 

Ἔρις ἕλθΘ’ αὔας δύ τερόνσε προσφρωνοῦ: 

Αἴρϑαν κρὰ πὸ Λέγάν ὧν ἐπανίϑεν ὁ ὀργὴν ὑλφ' οἰνηγὲ “τῶ ὑσπὸ᾽ ὧν 
ζποϑὲν ἐξωϑέν λα μιβανορϑῴης ων ὑπὸ προϑέσεωσ. 

ΑἼΠμκῶν ἐκφῴεται δια δὰ ἃ ἐς διφϑόγγα ἔχ τρίϑη, τ τϑν τοῦ 
δρύ τέρα πρόσω πο. ὡς ηὃ ϑῃ λωηὸς ἐσέ." οὐ Τὴ χῶ ἔσῃ; . κρῖ πὸ. 

λας αὐ Τὶ “τ λάβε: 

Α΄ Πικῶν ὅ2: κοὶ ὁ ἤδαν αὐπῇ “τῶ ἡ δι4κοὺ ἐτιτύφῳ αὐτὶ 72 ἐ 
τυτύφφ. ̓ώντοαι Ὁ ὑὴ ὑσύσιωτελί κὼν ηοίς πρώγοι ς Προ 

σῶποι: οἵ γῇ ) Ῥίτων: 

ΑΥτὶ οὐδ Ὑ4οἐ τρ κῆσ᾽ γένΠοὴν πῶραλαμθ ἄγουσιν" ὡς Αατεοφά 
Ἴ ἕως σους Ῥὶ ὅη Φὶ κεφ Δ ῇ σ' οὐ Τῷ το την κεφαλήν" 

Καὶ χὸ ἐπλκεφαλὴν «σέσεῖν κατηρκουῷ αι λίφουσίν οἰνήικοι. ΜΓ 

δηρυμδῥωσ αλλνς ᾧ ὡς πήνδα ρΘ. “0. ̓ ϑὺ 7. οἱ δε σ' 

Μμο! δὲ δέ δεντοί αὐτὸ “τῷ {δὶ ἡκεφαλήμ: 

Αι νδω δὲ μῦς τοῦ πλεθυὶ τικα ἐνεκῷῶς ἐκ ῴφν οἷον οὐ “τὴ "Τῷ 

απεΐῳ »ὺς Λακεδοο μονΐ οὐυσ' λέγ ὸρ Λα κεδαμονει. ὡδσ' 

ὃ φη τωρ ἕνηοῖς Ὡιλε σατο ς . ἀλλοὶ μέρ σῦν γε πσοκέον α. ον τ' 

Σ 72) »ὺς “σιίένοισ: 

Α΄ Πμκῶν καὶ πὸ λίγῳ βαδυςέα. . αὐὺ ςία.» αὐ ὲ “Ὡῷ βασι τέ “" 

ΟΥ̓ κοὐ ὑμυφέο δ: 

Καὶ τοὶ προς τοῦι Τρκκαὶ πρὶ θοῦ "οἷς λέ πε. ὡς πα ρἀο᾽συφάνᾳ 

ὠ ὁ δυό πτον Ἀρὶδ κα οὐϊκῦ προὶ ταντούχοσ σζε ἐν ἀ συιάλο9 μόΐον οἱπ 
θιώτορ ον " λέπε2 » ηὸ “τοι σον. 

Βόλινων οἱ Πικοὶ λέγθυσί ϑθὲς σῷ δ πῇ ἡ μέσ βολβιῃν Δίη9 

μὰ ἤτοιω ηὸ σέκ ΠΟ 

ΑἼΠικοΡν υὐνμοῤλι μὴ “Τῷ δου τον . ὧσ ὁ Πλάτων πὶ χυρία, ' 

δὲν μίϑελῳ δ) δοί σίκ 4ν. 
ΤΙ 1 πὸ 



[ εγοψμδ, μὰ 

Καὶ κα ἀντὸ δυϑέασ' οὐ χροτικίω “σωραλο μιβιογάν ὡς Αρζςὐ 

Φαἵνεσ' ὧψ δ ρνισῆν «ὡς ηὐ διάμομγε ηὃν κάρυκα ηὦν “ποῦ ροὲ βϑο-- 

“οὐσ οἱ χόμϑμον, εἰμὴ δέπποτε νοςήσει πσάλιϑ. οἱν τὸ ποῦ δ4-- 
γόνεε ἐμὶν νοςπέσε «αν Δεν ὁ Ἀδλύ αν 6 ρρονχυυσ' οἱ χῷ Ἂ 

Θ᾽ 
Τὴν κραμβεν χοροί μβωμ λέγθυσίν. Ῥυν δὲ εἰπκὸ τως εἰ σὲ νὺ 

ἐκταύ της πὲς κόρασ' οἰμρλύνειϑος . 

Α ἥμκωῶν "δ 0 ὁ λέγφι ον θρεΐσους μοῦ ῆς εἰνομδιέας. "αν Τὶ δῆς 

ὠ ὁ γοῦθράσους' φι Φὶ ἀγομδόας: “πρὸς τε ὁ Αἰρε ςοφάνει ὦ 9 φεῦ 

(δὶ λε πτῦ τη, σ᾽ ὟΝ φρενῶν Ὑ 
Καὶ η᾽ἡ χρυ τοῖσ' μιφηο ρῶς ἀντὶ ὀνομάτων. ὡς ἐν ὀαηρεῖ - 

29:5 Αοιοδφάνης . ὀτσωτι ἊΝ εἰωϑύ των ὠδέασυτον οἷν τὶ ἕω 
“σῶν ὁϑήμων . μοῖρ ὁ μῆρ». .ηὃν δέυριλίμοιλοσ πέπνυμί " μι 

1.1} εἰν χῥον ἤυσικ. ἐν τὴ] νυ Ὁ σ᾽ 

Αι κῶν διὸ ΕἸ ΤΕΞΡ περὶ γῦδε ἴτσε ὶ λυ μιουτόζν ὕσων. ἐπε γὲν- 

δε ἀν’7) χοῦ δοκοὶ ἄθιςδῳ οίνης ἔν οἰχαιρν υσίν' “ἐλλοὶ γι λύε 

εἶσοι! δοκέ οὁν λοις εδτοοί μον ον. οὐὐ γὸν ὅτῳ ( “πώ(σοῦ φίλον “ἡ - 

συ ζλῖντν ὟΝ λαίκ δον μονίων οὐ Ὁ ! 

Α΄ Πικὼν "νὴ τὰς πλὸν οἱν Τὸ χοῦ πρλίον . μοῖρ ηὐ κετρον χεσ᾽ κοὺ “τῷ 

ἀλοιλοὲ μοὸ ηδ ἡδιὸ ος . 

Καὶ ὸ αλθένου η᾽ὺ ἡ σεριόσῦν «ὡσ' Αοτεοφάννς ὃ ὄν βαηροίρισ. 

᾽ θη τοῦ τοίτσ' "ΤΩ ἐν τιπσλωμ νου σὴν πκρέχάν Τίνος 

“τελθειῚ ᾿κδυτορ Τὶ Αι τῶν εἰσι τον κυκλίοισι 0 ῥοισὶν υ- 

“ατέσον ἡοὺς μιιϑεὺς τῶμ "ποι τῶν ὀήχωρ ὧν εὐτοόνχο “- 

πρώγφ' 
ἹΚοὐ γὸ ληρέϊσ' ἔχον Δ πούζσε ἐγὼν οὑδικῶν: 
Τὸν πηβίμονοι “λιν μονα λέγουσιν" "ἡ οὐ γί γοῦν λίζον "δὲ “ἰὼ ὶ 

᾿ασυγγίαιν απο! ἄν: 

Αἥι ὧν καὶ ηδ ἐκθλίβᾳ ἃ οὐ μος καὶ κεβνῶν ὑσ' ηὸ αὶ ΕΥ̓, μοῦ“ 

“νιν Τὸ Τῷ καὶ γί μοί ὕξενίκθ ὶβά Ὁ ηδ Γὴ κιρνᾷ πὸ δ 



ἱ ρηζας τόσα, 
"7: 

μοἷ ξὶ εἰσ’ τὴν οῦ ᾽ δέ φϑογγον' ὡσ' ἐχύσυισ' ἐχούσους: ὡσαύτως 

τὸ ποὺ σῖη ηοῦ ̓Ξ λίγῦσι - 

Καὶ ηὁ ἔνεγκα δ χῶσ λέγουσί “οὐ ὑνεῖχον . ὁ ηὃ ἐλλφππώς ὁ- 

αινύψν “οὗον μοὶ ὃν, μι προττιθίντες ηὃν θεύγ: 

Καὶ οὐ προό μα μβάνῳ δὲ ἔξωθεν ὁ “11: .(ΔῸ ὁ μη ρ(Θ᾽ εἰ οὐ ΄ 

ϑν οι σϑ"νὴ εἰμ οἰἴδικο δύ μοισί, κάπει δ» οὐ ἐσέ. 

τοῖῖ μυῤῥιμεισ' μυρσίνκσ Δίτγουσι(Δ ηὐ συ ρί ζ4ν συρ( ἢ 4ρ. μὲ 

τίω ἐνδελέχει σιν ὧν το λέλειαν' κρὸ κολύκυντονκολόιει θογ: 

Τὸ φαφόον γναφέμν ΕἼ )5 κο πίοι κεφαλοαεξαν κεῷε 

Μαλγέ αν: 

Αἥικον κρὺς ηὐ αὐ 7 πλαγίαν χεάλε τῇ ουϑόᾳ ὡς ἀρίσο- 
φἄμης ὧν βαπρείχοις. ὄτις πτὲ ρωσίσ' λεώκρυτον κιγησία: 

αν Τὶ "Τοῦ ΡΙΩ Ἀὰ οὐκ ναμίοα 

Τὰ εἰς ὥς ἐπηῤφή ματος Τὴ: μεσότη Τος εἰς ὃν “πέροστουῦ σὺ σέο! 

έγοντες δι πρέτρνιαὐ τὴ ) 12 δεὸντωε νὴ πρεπτόν των: Ε 
Τὰς ἐς, ςς Ληγούσοις αὐϑέας ( πρληθυντιϑῷν συϊερι τοδί 

ὀνομοίτων εἰςφου; “πέρα “οὐ σίν' οἷον μείφους" χει χει ρους" καλλίους" 

αν ὶ πομάζονες κοιλλίονεῖο 

ΠΕΡῚ ΔΩΡΙΔΟΣ. 

ὧι  σδῶ ριξζς κυ ηδξ μὴ ὃ εἰς τίρ δῦ δφθογγον ἐρνώσψνν ως πὰ ρα: β 

ϑεοκρίτῳ' μπση λίος “αηλέσρἰδομδῳ ον ἰδδμμαν δῦ: “Κοὼ ὅμηρθ’ ἰῸ 

ὑϑρὰς κύσε χῶθεπὲ κοι ρπῷ" Ῥυ νὴ ἰωνεκο δ: 

Το πρῶτα “ σληήθυν τιχειοἱ ον πτύπτο μδῳ «οὐ πποίέμδῳ τύπτο- 
με (Δ ποϊοῦμες λέουσι" 

Τῶν τόν ατοοτρϑῷν ποι Τεδ ὁριδηηδα ΔΝ ὦ ἐγεσώτων ταὶ 

πρῶτο πρόσω ταικιοῖον ηὐ «τοί Γ μεθα ιοὺ ποιοῦ μεθ, ἐγριοῦύμε“ 

ᾳ καὶ -ποιύμεόθα ΛΑ όυσι: ῶ θεόκρι Ῥτοἰθνοηοὶ πελύμαϑο- 

οὐ Δ αὖ ριον οὔ! ἰσορῶμες: ποῦ πο ὕξκαὶ" ἰὼν κου: β 

Τὸ ἢ δ ἃ μοι ρον γρετουσὶ δ τίῳ σῳλήνην σε, λάν αν λέγον 



{ ΟΥ̓ νὴ ; ἔ ις Ἀδε--: 

σἱ ᾿ὰ ΩΝ Ἴλιον ἄ λιογ: 

Τὸ “ποτὲ πῦκα Ἀέγουσί: ,αὖσ' θεύκρρχος 2» “πῦκ' " ΕΛ 

δάφεισ ὑπώκωυτο, Ἂ 

Αι ὑπαναδυρλώσεσ ῃ τ δῷ τίροον δορίσων ἊΝ ΧΟΝΑ τνς εἰσὶν 
ωτθεύκρυτῦς τοῖν Υ οἐοι δὸεν οὐ τή πῶ εἰς αἴσδεντε ηὸν ἐκλελα 
θόντο Φυλαξός α οἐν"Τὴ “Τῦῦ Δὕϑην “συ οὐντο: 

Αντ γυ! κσ Ἢ ἐνεὰ) Φὰ εἰ Εἰ σ΄ οὔ Λυγόσις. ΕΣ ὁ (δὶ εἰ “ϑ πξξ θείρις 

“" Π δοτικῇ οὐ χιών, διωριείς ὡς θεύιερυχος ᾿ ΔΆ “συνά! 

καλοὶ τέμπέα, " υ ζε σήνοῖο. 
τὸ κερναν ἠὰ ̓] ἀρθρ' μεθ᾿ ὑπέρου Φωννεντοι ἀγουν τε ἢ ὍΚ 

τέ ὦ μέλρι,δν ΠΡ νων νὴ Ἢ δῶ ριῖ (ων δεήνιωσ θεύκριηος ϑύρ- 
σἱε δ᾽ ὡξ αὐτροισ' κὴ ϑύρσίδος χα οἰφωνεέ. 

Τὸ πρόσοιε' μὰ πρῦσε χυυπὸ ρύξε" ῶ Ἴρτεχε λέγουσί. νεόκριποα 

πραξινό αι πσότογ ὧδε. ᾿ 
Τὸ πρώτυς, πράποσ: ΤᾺ τὸ πρώτ! εν ἐπράτερον' ὃ οὐ ἡ θοὸν ἣν - 

ΘΝ. Αϑεόκρεῖ ἦνθον δ! β8 τοῦ τοὶ “ποι μϑι ε’ ὠηόλοι ἦνθον - 

ὙδοΙ ἀφθρον Ἢ πλϑ ἕλον τέρ ἑξησ' λέξιν ον φωμάεντῥ Κρ λθ 

ὑϑῥεν δϑοὶ ὅ ὕ ὡ 5 μετοέλχ προφερυσιν, ἐκθλίβοντες πρώτη» τὺ { ὅ οἱ 

ἄ ρθρν: οἱ ἕομ ᾧ γρλοι- αὐτὶ 1 οἱ αὐήόλοι ἐκθλία ουσί δηδὲ πϑρξ ' 

νῶσί ἐγ δ δι εἰς ὦ μέρ προτγράφῦ οὶ! δ ὡ τ ᾿ αὐδυφθον - 

Ηἶν δὲ ὁ " δε πλουσίκομὸς οὐ μόνον ΑΝ ἰωνων οὖσ ὀ ρυτοεοξλλοῖνὴ ᾿ 
" Ω9 διορίζων" ὅτη δὲ ἡπλασι καημὸς “χῶ οὐὐηοῦ συμφῴόνου πρὸς 

θήκη ΚΙ οι μέσον οὐκ οἰνχοτί λοῦνηγοσ' συλλαβίέωώ. οἷον μέσον 
μιζασον τῦσον, Ἴθοσυ 

Τὸ Δείπα αφα γέγοισεᾷνι Ἰυαὴ τανφθότου ηδν ἐκθλὶ βοντίσ', ̓  

κι ρνῶν τσ δὲ μρὰ τὶ εἰς ἢ' τὰ δὲ ψιλὸν εἰς δασὺ ρέπον τες, μοὶ 

ϑεόκρηρ κἀφαι δάφνι πόλαν τὶ πὺ Σ τοικεοιν οὐδέ οι κώρος "πὸ 

σοίν αὐ ἔκ ροΐν αν πάντ᾽ οἱ Ἄσιον ἜΘΩΝ ἢ φορεῖτοι" 
Τὸ ἐγούυτο ὑγοτο Λέγουσι, συγκοπεορτίσ' τῆς ΜΥΡΌΩΝΟΣ 

«τὴς “τὸ τως βεοκριχος οὐ πφῦλθ’ ὑκκ ἐστ ρὴ πὲς μηκάδιας 



ἰρζκα “λόγεοα;. , 
25:4 

οἱα, βου τοὺν τοῦ, τρξικετρίε ὀφϑαλιμιῶσὶ 579 οὐ σροΐηδς, αὐνος 

εν. ον τὸ “τῷ ἐγ στο: 

Ἐπὶ ᾧλ δωσίρας συζυγῆαις τῶν σερι ασωμϑῴτον τὸ τρίτα, 
πρόσωπο ΠΝ πλυθον τιλθθ ὄψες γι ϑ(ο τὸ ικοῶ σὲ μοὶ 2:- " 

“νώσι βοῶν! μοὶ τε λῶνΤι λέγουσι ὁ μοι Ὡς τὴ  δοτεκ ἐπ 

γεϑο ΦῊ ἰδέων μοτῦ χοῦρ ΦΊνδδ ρ(Θ’ ὑπὲρ πὸν ολιθη λό- 
29} δου δοε μϑῴοι γαύδεσιν ὀξα ποτῶν τρμύϑοι" 

Τὸ ὄνον ἐλφθιανο λέγῦσι 700  Φὶ μι χτεθεν χες "ὃ μτοκοὺ οἴ) Ζ 

; ἐν "χεϑεν τεσ ηὃ Μ- ᾿ 

Τὸὴρμ αὐος ον γ ) φὶ συ Λαμβιζγουσι' "αν ὁ μη ρ(Θ" χρυσίῳ οἰνοΣ, 

σι ὑπρῳ' “αὶ “σἰνδα (Θ᾽ χρυσέας, οὐν ἔπσποισ' 
ἹΚαὶ τίμῳ σοὺ ν γυυ ἐκν σζθεν λίγεσιι"“Φλν δι ῥὸσ' Ῥατίϊζαισιτ οὐίκ 
Φὶ δεύ τοῦτοῦ κρεῶν σέθεν δὲ εδού σοῖν 0 κρὰ φά γον- 

Τὰν ὅλας πρύϑε σιν συτκύπτου σι συμφώνι ἐπσηζφεφομλῴχ" χοὺ 

σμηρος οἱ δὲ θεοὶ ππὲρ ζηνὶ καϑή μϑιμοι ἡπορήωνπτο' 

Τὴν πληκὴν 7 "σοσελοϊῶν οσ'οὲ μὸν οὁολέν πύσειδον λίγε 

σίοοἱ δὲ οἷοριειν "ποσελδδον ΥΝ 

Τὸ δ,6ιε δῇ διοι κὴ τοὶ οἴ )λα ὁ μοί ως 722: Ῥέρι ρ0 στρ: Οὐ Τρ 

χ᾽; ἐκφέρσσι: Ὁ πλνοδε ρος, τὺ σὲ πράξιν φίλαν δἴδοι. 
Τὸ ἐϑελον ἐσ- Λὸν λίΐσστ: “φὴνδοεροσ ἐσλων δ ὑ ὑ7Ρ χα ριμείχωα 

“οὖμα ϑυώσφεφ πολίίκορν δα μαιϑέν' 

Το πρὸ τ τεριασὼσι ποῖντοῦ λε)θϑντες. Σ “σίμδο ρος ἧ“ρῦφαν 

ΡΥ σοφία καθ ἐλλανοωσ' ἐόν τα “πον ΤΉ. 

Αι μακδρόαις, ἐἰώλωσι εν τρὸ ἢ γεκροῦν ἐνκεέηματα' ἐκφί- 

ΟΣ σιδὲνὴ τοὶ Τρ, το ρύσωῳ πὸ Ἢ πρληθυνΤιὰ, ὅμοι ων τρῦξσ δον, 
κοόσ' ἢ ἰδίων μάτο; οὖν οῖνδα ροςδρμοισι τοῖς χεῖρ οῖς οὐν οἱτ- 

ρλίιοον Τί Μ ἡ Ξεῷ οἴνοις ἀν" Τὸ “τῶ αὐ πρλιοκ σιν 

Τὸν ὀρυιϑερ ὀρνίχαι Λέγυσθι πόνδεεροσ πρὸς δεὸν ὄρνεα θεῖον. 

Τὰ παληθυντίκ αὶ ρλλ εις ὁ μοφώνωσ γῆ: δύκοι: ὑκεβέρεσι: 

“σἰνδκ μαθὸν τίν δὲ λαῷ ροι πρήλωσίᾳς κῦροικες ὧν ἀπκραν τρς 



(ϑγ)Ρθ ᾿ς τὸ 

όρυοχον διὸς πρὸς δ ρνιλοιθεῖ 07" 

Τούς μυτο λαῖς ΤῊΝ οἱ ἰορὶ σῶν προόγιθε ον, σὲ ηὃ ͵ τυχίνδω (Θ᾽. {ΤῈΣ 

τρεῖσ τομρὴ δίκα ανόραι ὀλέσοιν ἀρ ρῆροισ: 

Τὸ Τὸ πὶ Λάγουσί: πόνδαι ρος τακε Τὶσ αὐωνυμον γέραισ: 

Αὐτὸς εἰ ὧϑ'οι σὲ λίγ ηδ γέμϑμοσ "ον δοιροῖ δὸς οὐ τεῖϊηρὸν δύ - 

κῷ ἦρι τῷ ἢ, ἐν δυο ΤΉ μια ἯΣ ̓ 

Τὸ ὑσεν Τιθεναι τ πο δα δ ριέων, ὅτέρ.. χὴν Ἔπνοῦν ἣΣ 
γί “πνοιὴμ Φασί: μοὶ ίρς Χοσὶρ χοὶ ον (Δ πίω “πόαν, ποίαν. 
τοήγοδρος -πνοιῆς δαλόν κορίοιο: 

Ηρν ἀραὶ Ἢ δωριίων κα 5 αὗσισὰ ἐνλυτόο τῇ οὐϑοεσ τλώσει»"πὴν 

δοέρος ὀλύμεπροι μϑῳ » οὐϑηὸς ἧρας ἔδοιοτο αὐτὶ ὕ τἐδέδεικ. 

Αι ἀπσεί, τώσε!α ῳ ἡ δα στο ρίζων ἐ ἐσέ “κεν δρηκενεῦσ: 

Τὸ δεσλϑεν δζθεν λὲ γύσὶν ἐκθλίβον γεσ δ σ᾽ . 

Τοὺς γλδοικάσ δὴ στληθυν τοδί, πὲς εἰσ' ὧν Ληγούσοισ' καὶ τὲ 

ρΙασώμδύ ες, δὺο χοῦ ρον προφέρουσι" ἐμοῦ αἱ 7ὴ ἀρμμοιοΥ 

ΜῸ σῶν αὐ σαν λέγε σ- 

Το (ΜΗ [ ξιμσελέ[ο οί κι ρυῶν τίσ’ ηὐ ἢ πιο τόστώ ωσύρ Υ οἱ ρέ 

᾿φοζφ νης μήν δ γος χοῖρΘ" 
ὧι δωρεῶσ δ. 22 “12 εἰ Τεῖν οὐὐ ηὸν,νὲν λέγύσι 

Τὸ ὄνον "μδμα. Τὸ χὰ χεηάλοι- ΧἹ 
Τὸ σι δι σι γῆνὡσ αρι οὐφάνην 5 χα σιγήν" ἥχω μοὰ ηὃ δῈ, Ἣ 

᾿ψαῦ, δε ην (Δ γ πενὰν "πεν : 
Τὸ οὐκαδο, ο, ἰχαϑέ; ἐεβλμε υ Γ "ὁ σῷ, ἣν ὡς "ἃ αὐδ᾽ ἀππτοισῶ αὐ - 

Τὶ Τῷ σὲ ἀπποκομίσω: β 

Τὴν "πρὸς ΠΟΏ αὐγεσιν.εἶτα κρῶ ηὐῖ οἰ “ποκοηησι “ποτῶν μιοι- 

τέρα Φησὶν ἀριροφάμησ' 
Τὸ ἸεουΣ «κ »ῦ οὐ ηοῦ χε ή!κ 72) αὐτοῦ γάρ: εἐκθλί βομτις ηδἾ. 

εὐτοῦ τ " "δ ἔθ; ἔχ, ὀνῶν τσ ὡς ἐζα εἰ εεὗ μ ἐκίρναν ἐκέρνη" 

μοῦ; τοὶ “ὅδασλήσια: "οὔηο ὃ ἐπ πικὸν νὺ μ) ἰωνιεκύν 1. 

Τὸ αὐτοῦ των ον λέγϑσιη κρέας κρῆν ὀνομάζεσι», 



ἷ γ ΤΩΣ] ὉΟΥΜΑ͂.. 

ΤΣ 
Περι σῶσε ἡοὺς διέ λοντρος οὐππτοι σῷ οσπὸι σῷ λεγονσεσ: 

Τὸ τιμὴν πιμα λέγουσι: Τὸ σποημάι “τερ ̓ οἰ μιοῖσ. 

Αντὴ ποῦν με; ὕμες ἱκῷ ἐρουστι 

Τῷ οἱ ̓ἄρϑρῳ πο Μϑάασ ἣῇ ἢ “σληθυν Ὑ2590) η᾽ηὐ Τὶ “ ποντιθέ ἀσί “τυ 
θεοὶ κέγντισ, πρῶ τοτὲ μουσοῖα. 

Πάσοκα "ὃν ποῦ ἐστί λον λέγουσί . 

Τὸ ὅκκα δα χῇ “Τοῦ ὀπσηνέκιο, “κρ ὁπότε ᾿ ὅπὸν χρῶ Το " 

Ατλίθας λέγυσι τς κεφαλασ Ἢ σέκοφὐλων. 

Τῶι τῶι λεῖγσέιριτός ἐριφοφ αὐ ον οὐχαυρυὐύσέν ὐμ ὧν ὑκκ ἐκ 

βάλετετωι οἐρυραῖοι μύες ποῤοσωκιτοὶν οἰγκλίϑ' “ ἐξορύμσετε: 
Τὸν δ ϑογγον εἰ εἰς ὦ Σ τρέπουσι, τοὺς μεὅ σοις μοώσοις λέγον Τίτ: 

δι ηὃν ἐρανον ὠρανον μοὼ ηὸν χύρον κώρον: 

Τὸ φασὶ Φατὶ λέγῦ σι. Ἰοῦς τὸ ἐγ ἐγὼν «Καὶ ηὃ αν. ωσ σὰ" 

φ ̓ἀθισοφοίνᾳ πρὸ εἄνε τοῦ! γδξοῦ 

Τὸ λής αὐτὶ Τῷ θέλ δε; κὰ ἢ. ὡὧδ'᾽ κα οὐ λὴς οὐὐτοόσ᾽ δὲ ΝΣ 

ἀριφοφάνισ ἄν τέίνον αὐλῆς ὡσ “ππέλεία κοι καλαὶ "πίω με, 

γε συγκύ πτουσί; "δ ἐπὶ τῶν στιυθέ χων. σ᾽ ηὸ αὐ ἄχοῖνον αἷ 

Τέτνον κθῖν ἐπὸ Οὗ ἢ κατὸ τι ράθεσὶν λεγϑκϑιμωμ. εὐ τί Γ 

ρα οἰ γὲ ΤΩ αὐοὶ πίω ἀγὸρ αὐ. ' 
Τὸ στδοὺς ̓  λέγουσι" θεόκ ρισσ' σας κρύα δαντ τοῦ ποῖ - 

απέρα πρόσοιδ ἀμέλ)ες: πουτίσον ἡπὸν αὐ τσ πῦσ βόας ἐφ᾽ 

ἑασέ οἰδϑάδῃ “πρόσοις οἱ μὲ λλέιρ" 

Τὸ σίϑεσι (Δ ὑφίησι. υτίϑατι . ὑφίητι λέγζσεθεῦ περι χστοοὶλ 
λοίέρων ὑφίετι τοὶ μολέα κόμε φυλιί ὅπιι 

Τὸ ὑπερσύιι τελίκῦ το Τί τρῦ πρόσωπα δν οἱ τοῦτ γράφυ σέ" 

ὡσ' θεδκριητοὴ “σύκα. Τήνος ἔλορον ἐρὀφθαλμοῖ ὃν ὁπ“ στ" 

Η δώ μαι λισ ἐ λές σινοἀλλοὶ δὸς μα λη βϑεδερίτος το δκ μά λιν 

δύο ηὸν μυκά μδιμοι ὧσε “ποθῶν τοῦ 

Τὸ ἄλλοτ ἀλλοκα λέξουσι". 

Τὸ με ἔξωθεν Δαιμιυιαγουσινν μῶν Φεσιθεύκριπος αὐτὴ ες 



(ὐνΜθαΣ , αι. 

οὐμεῖ τίω γ55' 

Το ἦν ἧς φασί θεύκριτθ’ οὐόδὶ Ν᾽ δυμαΐρά τῇ δεαυύτᾳ καὶ ἢ δ΄ 

οι ἐν δεν δης ὃν Φισὶν οὐδὲ τῷ δὲ αὐσὐ τη σου ἐγοι μιοζσιϑ: 

ἧς ὀμκάζῃ οὐ Τὸ “Τῶ ἦν ,δὐ μοίρα: 

Τὸ κέσο δῇ, “ κ 4στὃ μκο λέγεσίν εἶτα τρυπουσὲν τὴν οὔ δ᾽ φθογγον 

ἐς τίω εὖ κκφσθυ ῥα δὲ ατσων. Δ οἱ λύκοι ὧδε μι ἴσον τονεισσοῦος 

μέλλοντος ΠΝ εἰς φῶς ὁπ μοώχων δ οἱ “Τῦῦ δ προφίρουσι»" “κοϑι ἐξαχσ 

οἵδ "Τῇ “ΤΏ κουϑέ σοίτοθι λυγοξάν. αν Τὸ τυ λυγί σειν νὴ (1.2 ὁ ὅμοια Ὁ δ 

Τὸ ϑζοισυιι 3’ ἄσοα ΛΥΓΖσΙ: θεύκριγοσ θοζ σοῦ! “ΦιΘ’ αἷς καλὸν ὁσ-' 
δ4 “οὐ “πο Αὶν ϑυέσοιᾳ μαν θυμαι Λεῖ; ἐμον αἴληϑ' 

Ορι μαι Λέδες ; Αέϑϑντοι πὲρ οὐὐ γος ΠΝ δρῴφα μασι" 

Τὸ ὁμοῦ εἰ μά λί γῦ56! Ν᾽" 

Αντὴ σῷ ἔμπροιϑιν ἔμηρϑεν Δεγζ σίνιθεοκρεος διμῖμ δὲ πὸ κω 

κολιάσδῳ ἐμσποιθῳν ἄνιοι ὃ αὐχὲ ηοῦ τρϑὲν ἐλαία ονχο “ίρμ) Δί 

ξιν τύ νγηρ ὦ ἐν πρὸτὲν ὠδώρεον ἡουπτί ς:μ οἱμμοι βασὴνος 

ὁπόν ὥσι διύο εἷς οἰλλεπόλλυλα, μὲ τοῦτο εἰς δ πρύπου 
σίν " ̓ ὠσϑθεκρυτοῦ νει μα οὐδε ὄἴλος: "αϑεξοστιηοι ᾿" ἐζέγον" 
το ἀμτὶ ἢοῦ αὐνονι!γρί: ΥΝΝ 

ἹζοΣ ὰ ἐβοοί μοῦ ἐγελὰ Ὁ μηρὼ ἐκ λύζηο εἰσ κ᾿ εἴρεπευύσιθδι σοὶ 

πὰ ἐμέο “Τὴν πρῶ ἐμὶν λέγυσιν: 

Κὰ; αὐτὶ ον ὀπεῖν ὃν πλησίον δ πλαιτίον Ἀὐφαῦνν: 

Τὸ πρώνν πραϑ: ϑιόκρυγε ἔγνων προ: 

ΥΥῚ ἀφθρον μετα Φωνήενηον ἐτέρῦ ὑπογομδῷ σκρνώμϑρον ὃς 

ῶ μιέτοό πωροὶ ἢ διωρισίν, ἴσωεἰκφέρἕ) ὦ ως ὅπερ [ωσίν-. ὡς μοὶ , 

θεόκθιγο. ἐχύσωσ ὠδώνις ἐσγσλίον ἀριλύ οΣτὺῷ 

Ἐὸ δέτερο: ὡτέρυς Λίγυσι: 

Τὸ τέρας τὶσ' τεηράτνεσ Δίγουσίθεύκριηος τιτράενει δὲ 

ϑῳ αππτο Ἀύε κ οοτηὸς ἀλάφαρ' 

Τὸ σὺ τὺ οὐ “πλὴν «πλαν λ(ίουσέ - 

Τὸ ἀμί ραν, οὐ μέ ρανοτύο “πη τῆν, ρθησιν. 



ἰ γηγέα τοσγεόαν 
τὴν 

Τὸ εἴκοσι ἐΐκα τι θεύκριτστι βεὺ ἤιδί αἰ τοὶ πο ρων δᾺ 
σδὸν ἐξα, τί "σληρο; τυρῷ! ͵ 

Ομοί ως σοῖς ἰῇ οἱ σ' μὴ ουὐ σὲ τοῦ οηρ αἰρυγονων. “σερίασω μὴ 

ἐκ τεήνουσίν οὐ ον τρέξω ΞῬωφφ' νέμω, νωμῶ τσ Ίω "πωτώ: θεῦ 

ἘρΙΤΌ σ' “ποὖν τοξουϑαῖ τς δ τ “ἤσχκαι αἰμῷι μζλιοστοι. 

Χρώνταε ποἷς τω ὧν αὐτὸ “τῷ ὅν' ὡασεροὶ ἰωνές χεήσδάς ὧν ἐσὶ 

διέ. ελφύτδιοις κοιτοιθένοι ἄεθλον. 

Τῆς πρώτα συζυίῤας ἘΝ πσεριασωμϑμοον ἡους ποθὴ τυκοὺς 
οἰορίσουν συςέλλουσέν ἐπὶ τὴν πὸ ρει Ληγυσή. ῥώκρισος ΜῊΝ 

σχῶ μα νύμῷα. 2εμεθθ; ἀκάχοι νγ7. 

Τὴν συ γόνα. τῆν δύσου πρῶχα λίγυσίν οι δ ρι ἐσ: 
Τὸ βρενθύε τορι ῥ ιμήσετοιν φοισΐ: 

Τὸ ἐκάθηρεν αἵ Τῇ “Τῷ ἐμά σῃξε λαμβάνουδί- 

Τὸ κιγκλίζᾳν, ἐπὶ τῶ κιμῶν “τὴν ὀσφύνιοϑασ πὸὶ ῥοῦ τῷ γνῶ 
γέδω οἱ οὕτω πρῶ πὸ ροὺ ηὃ κλῶ κι ίολω κοὼ κικλίζω: 

Τοῦσ' μίσους μέϑλοντος πρώτους περιασῶσι. κοὐ ἐπὸὶ ἢ ὑσαὸ 

χορ ΤΙ 960} δὶ δυφϑόγγε γράφουσι. νϑεῦ κριηος μϑμϑυλώβαι τ" 

σελιϑε ποὸσ' οἰμιπέλουσ. 
Το μεκῶμι κου λίϊασι θεῦ κριτ' ἰδ ώξωι μηροὶ ἀκὺ δ' χβϑιξγθῶν. 

Τὸ βωερήσυ μὲς ἐπὶ σοῦ καλε σύ μεθα, λα μβαίνουσι ηἂν ἥκυ ἶν 

πον» ον καὶ Λουσί- 

Τὸ ἰλοὺ ἠνέδὲ φασὶ Ἢ Σιῶ (σι ὄνιδὲ ἐπὶ “τῶ οὐτοῦ τοί 4. θεό 
οἰ φούφοι ἡνιδῴστοι ηὸ σέπως' 

Τὸ ἐντὶ) νὴ ἐ-σὶ τῷ εἰσὶ λα μιβοένουσί" ϑεύκρις ἐν τὴ ὙΦ οὐαι. 
τὸῤ δφϑέραν βοάν Αἰουσί: 

ὄλυισ Αἰ γέτοι προ ουὐ ΤΟΊ σ΄,ὁ οἱ Δεβδοὸ τοὺς Δυπιδωτοὺς ̓  “ 

γϑὺς οἐ γρεύ ων-οὐπτὸ Τῶ διε πῶ Ἅεισὶσ μὴ ὑπερθεσει ποῖ ἐλ 

αἰσυὶ Ῥοππτὴ σγχ) ρραχέυ ὡς βραχὺ ὑλππε: 

Πέλαν Ῥ Ῥρρῷυραν ὅτε φασὶρμ “τὴν μίλιον αν δὴν πὸ σὼ μοτοσ' 

ὧν ἐὺ Φ «νά νι οἵ" ) δ ἐκολρομδὺ υοδῖτ ̓μιλούνη) πελὶ αν κοιλῇ σέ» 



( ογίγνδως, ἕω 

ΠύξέιχΘ᾽ λίγετοι “ποριξοιχοῖς δ'πυῤῥοσ. ΥΥΝ κακορφάσ, 
μῶν: :  δύεροπσυς: ᾿ μὐε ΡΣ 

Τὸ ὀσήχον, οἷνπὸ τοῦ ὅσον. ιϑεόκριπος οασέ χουν ὅδ ἡ αὖμ-Ὦὖ 

μοἃ οἱ κέκον αὐ α δωμάσδᾳ 

"Τὸ ὑγυόκσέ Λέγουσι ὄγνοι Ἤσο"το δ δωροῦ μαι εἴ ρύσομαι. 
ἐ δέναι λέ 67) 4 δὼ ρίδος “πυλοῦ εἰσὲν ὑπο δτοι ῥσείσ' τὸ 
“πη οαὶ «ἄλλως ΝᾺ) κρίχές δε Λίγον τοῦ καὶ ἄλλως οὐδύοιε. 

«οὖ ἀ λλωσ αργθοι ποὺ οὐλως Λαύκεδδωιμονίοι ἐπί ροος δὲσυ 

ρακούσίοι κοιὴ σέπκελοῖ καθ, μα δὲ ὕμων οὐδ! ̓λότασες 

οὔ) προφρυ δα εἰ (ἃ μοὶ “Τὰ στοῦ. 

ὧν; οὖ το "τὸ τρέπειν πὸσ' εἰσ οὔς Ληγούσοισ ἡβοικος τοῦσοἰτὸς 

ΤῪὟΝ εἰς ἧς δϑφῶν γένο μδι εις εἰσ' δ τον ἔχουσίν"οὶ ον δγοηλιο σε. 
δϑογέν Εὺς οὖν Ὑὴ “ΤΩ δγοτεν οὔο" 

Τοῦ δυ Τὶ Σ φδὶ ἐ - δὲ φθ0 γγῦ γῶμη δ ελθαν ἐλθην λέγοντι ὑπεξαι 

οὖσι δι 5 ὐσδόεμφάτων ηὸ 7 λαδὲν καὶ αὐτῇ Ἰὰ λαβένηδ ἐλθὲν 

οἴϑ Τὴ "ΤΩ ἐλθέϊν οι ὄν δὲν ον Τὸ “τὸ «ῥ δ δνιχρῶν" ὃ νὴ δένσλαι-- 
σῥαισμῷ 551 Ὅιῶν συμ ούνγων ὡς ὁ. οῥολέϊς δ΄ ἢ: οπααύθεν Σοξον- 

Τοτθοῦν, σφὺν λέϊεσιν. ὡδ᾽ οἱ ̓ Αρὐκεδοομόνίοιγυὶὺς διοσκόρεν ὃ“ 

αύον τεσ, νῦ" τῷ σιὼ ) Φασίνιηου τίξ7 μοὶ "οὖς ϑεούε: Ἵ 

Αι ἐμτοῤσθι ὼ χρόνων ἐδϑου Φὰὶ σωρί δοσ' οἱ ἴον ἴσος φυαλίω: 

Τῷ ἃ αὐτὶ πτῶξϊ τρλλοίνεισ Χκῶν τοῦ οὸ ἔτίροσ' ἀ τίρος λέλον Τίς’ 

τοὗ ηὸ εἴρτί μιδ, ἀἀρτορμένο 

ΑΙ εὐ"ποκο τοὶ ἴδον αὐ πῶν εἰσί , οἷον “πυσειδῶνα εὐοσοιοῶ. 

δὰ! μος, διε ρίμνον, κρί . 

ΑἹ ηροϑέσείς ᾧὰ μεουλλαβης ἐὶ ἐπὶ Ἢ Ὁ αλλμῆν εἰς ναῦ Ληγόντω 

οἰπἰλεμφάτωμ ΝῊ διοοιέων εἰσίν οἷ ον βέμϑμαι δ. 72 ὃ βάνοιν- 
ΑἹ πέξαι ρίσοις τρ ἽΣ ἐκ δα γδοινϑῷ δα: ἀνὰ υ δι΄ κλιομδῥωμ 

πώριδθ᾽ περι» μρὺ γὐ κεροοος αὐτὴ “τῶ κίραιντος  ἑώνων. 
εἰσὴμ ἰδϑαύμιοι τοῦ οὶ Ἢ δορίίων: ᾿ : 
Βα ρύπρονου σὰν οἱ οἰδο ρί ἐς μοὼ τοὶ πποιοεηζος δοιλωτικ ἐπὲθ 

φ “δ μα γρρ 



Ϊ μά ΟῬΟΥΙ 

25. 7 

ἐλμα Το καλως συφορσ' κόμψωσ ἄσλως λέγον τισυτεὶ δὲ υ- 

φῆμων δαρυνῦμδρ αι πεθιαὐῶσίν οὐτῶσ'. “σαν τῶσ᾽ ποὺ τοὶ εἰσ' 

οἱ ὁγό μοιτοῦ "ὁμοίως δὲ πρὸ παρ μιετολας ὑτρὴν προπαεροξυ, Ὕ 
Ἴσ οὐὐ ηοἱ ὶ ταπεροξιώύ σιν. οἷον Φιλοσύ Φοι Μενελύώοι πτῦϑοὺυ - 

Αδόοι δαλορδῴοι . 

Καὶ χοῖς μωτοχας εἰσ' ὧν λυηγϑύσοισ' ΑΝ τοί ασωμϑίύων εἰς ον 

“τοι σὲ ληγάν πε λών ἐλώμ γέλαν ἐλάᾶμ' 

Τίυῦ νοῶν νην καλοῦσί τοῦ τοῖσ κλείδδες κλάζοϊχς: 

ῬῬοξυ πονοῦσι δὲ κρὺς τοῦ πρό τα πρόσω πα γος εἰσ' αὖ λήλϑν τοῦ τ 
ἀοράςων «συζσοιν ἐφ αίπεν" δατοὶ εἰς ὃν δὲ λέγομτο ποροξιων - 

σὲν ἐλάβον ἐχρέλον ἐλέ)ϑν ἐφάτν ὲ 

Περιασῶσι κρὴν τοῦ ηο οι τοῦ “σοζΆ οἷον «Ῥω ὡμυπτοὺν τῶν. 

Καὶ ηοὐσ' μελλοντοῖς ηὸ οἷ σουσὶ οἱδ σοιΐυ ΤΙ: "οὺ 9 ὃ λέξουσι: λο- 

Ξοῦν Τῇ ροπεριασωμϑῴως' 
Πρ, πίοι ασώ σὲ Ὕ οὐ οὶ ηὸ ὁμοῖ ὅτ τοι αι κοὶ τον οἱ 7] αι καὶ 

ληθυντὶ κοὶς αὐρσνεκκος χοὸς εἰς ὃ σ᾽ λυκούσοϊς δοὶ οὐδ ἱκφί 

" τῶι καλοσ- τῶς συφδσ'. . χῶσ' αὐθρώπτος: τῶς; πω οὗτος 

σοὶ ΤῸ ᾿ς ἐκφορύ μϑρ προντροῖς Τρκοὶ βήμυοι χρῷ δῪ οὐ 9 ὃν ἐκ. 

Φφρφῦσι. λάδε,λάζξον. 97, ϑήγο(δ», 
Τὸν ποτέρα ἀπγφὺν ὀγο μά ζῦσί τοῖς χϑρας, κύγοίδοις «ηὸ Ἰδὲσ' 
ἰωνικῶσ κοῦ αὐτοὶ συς()ιε σί» Θεδ Ἐν ὧν σοίδον ἐκ ὕ σοῦ! δ΄. 

ὧν ἔδες 29ι εἰ πατορὺ ἰδδέσοι πὺ "τῳ μΆ ἐ δόμ“Τι- 

ὀγϑνκατξ τοένϑεσίν τ ρλϑν λίγϑυσί- 

τὴ ηὸ σθκελψελὲσ' οἱδέσς οἰ σέ" τί τοῦδ; ποῦ δίφασι: 
β Τοῖσ' ὑπο τρια τηικοῖ σ᾽ χεῖν τοι ο(ὐ"γὴ ὁ06.57.0' Θεόκριτον ἵπσαυ(α 

κὰν ηὸν γυχον ὀφιν τοὶ μιοξ Λεσοῦ δεν ἥξω οἱ Τὴ 72) δύδοικιας: 

Τὸ 1 σοισίν Ἰσοιν Τῇ λέγου σὲ ποὺ ηὐ τσήσεν ἐς πκαν" τὰν Θεόκρι-, 

»εὡἧς ἔτυμξσηκαν ΤΙ δι ὡσ' τὺ μεν δον δῦγχρ ἔμψυ λόυκ ἐνυ 
φαντοὶ σοφῦντι χε μῶν ρω τον: 

Τῶν μεγυσιασμκῶν (δου γοὲ ηὸ γ ου, βώλλουσν εὐρ γύφεοσ' 
Κκ 



ί ΟὟΎ (χες . “7 »(ἱ-: 

ἫΥ χούσεοσ' λίμῶν τῆι τῷ ὃς ὑσσὸ “τολο γιοῦ αξϑρου “αὶ Ξ 17. 

βάλλουσι Θτόκρυτος "Ὁ εὐ εεὐρ ἄσωνις ὃ δκὴν οἰχέροντί 

Φρ Λώτο : 

Τὸ κλείσω κλαξώ λέγουσι. «Θεόκρζησσ' τοὲρ δὴν οὐ μ ἀπῤκλαξον: 

Τα ἐλλφπτηκος μϑὺ πὸ ρου τοῖς εἰσί" .“πρού σοιϑϑὼ διύ σοίνοι αὐήνα 

τοῦ Ω Τλλοι στύι Ῥυγόνες ἐκιμοέσᾳε υν 72 πλα τοτάσδοι σοι ὥ- 

σοῦδν “Τοῦ"» Τὸ σελο"πονησῃ 5) “πέλοηργου σοί 5} λέεουσί" 

Ταῖς δογικοὶσ δ αὐοννῥῥἑέν το οἰ πὸ ΔΝ εἰς ἰῦσ' ϑύθῴων γέγο 

υϑύας οὐχδτωι ἐκφῴφουσιν ὥασερ ᾿ ῥκεῖς ππλθὺσι μρὰ βα-- 

σι Αἰσιν "ἀλλ σης τῷ Δημιδιϑένφ (ἃ τοῖς ὁ μοίοισιὼς ἐκ κα 

αὶ Δημουθέμεσί στρα ΑΝ σρλέθυὼ τιλ) νούσῳ κα ταῦϑο, Θτό.- 
κρλτος οἱορής δεν δᾷξε ς; δοκῷ νσοὶσ' διοομζ τ)" 

τω φύσιν φυὴν λέεου σέ: 
Τὸ δ βράδυσος αι δυσοάς οι, Θέτοκεριήρε βαιῷ δεσοοι μακάρων 
ὥραν Φλλαῤ' οἐλλεξ πρβ4ν οἱ ἔρ χον τοίη “πῶν τέσσ βῥο Τ᾽ σὶν φτι 

οροὶ σρίᾳ . 

Πλιϑον. λίγϑυσίνε εἰ δυσ' οἰγγεῖν χίνοσ' ὧν ᾧσιεμάζουσι γβσδν οι: 

Σ υσφέλλουσι μοῖς τος, Εἰσ΄ οἱ δ' αὐ οι Ὑχνκοίτοοῦ οΥ νύμφας ἐἰρινδϑ! 

μοὶ τοῖσ μεηο χασ' Ροίήσισ' πράξας» . 

Καὶ τοῦ πρὸς του Τικ ας δή μοίτοῦ ἐκφῥόμδμα δυος “Το τ Μλζ δυο 

ΤΩ) ὃν ἐκφῴτ σι" .3276' 33 γο(5: 

ἴσως δὲ Λίτουσί οἱ σίκελοι πίω λύπραν κύσραν. μρὼ ηὖν λιτῶ 

ν οἱ ται τῶν σι. ποὺ πίω μητύρος, δϑελῶ αν. πίω γυϊαηκο γύνίω 

κρή τὰς ὃ ηὐ δ ο« πγοινηὸσ᾽ οὐ ὲ στ ηὸ οὐ 70) οὐϑηο  ηὸ ρίληεον βέν 

λέγϑυσί: ἣν ξ αι ο"ηὸ ἑαθηὸν δ᾽ αἱ σὸν “γύπουσιν οἱ οὐυντοὶ κρὰν 

τῆν τεπροϑέσεως ηδ σ᾽ εἰν γ΄ το,ον ἐξ λορύγ: ἀξόεον ἐς τίῳ οἰτορὰν 

ἐν ὰ οὐγο ροῦν Λέγϑυσι 

Καὶ οὐ εἴωθα ἀϑῶ καὶ ἡ ὕω χει Νώ. 

Τὸ θγκυσύδησ' θιυκυδύδησοηὸ ϑέοκ ρεΐτης ϑδυκ ρώΤη 'ηὸ θεσῷ ρει. 

ςτς θυφραεῦς: Καὶ οὐ κρύα κι ρνεγὸ ἰερου ἀκ ρῃ25 Ὁ» 



ἰ τηήκα τέρας 
2ς ὃ 

Τὸκ κοάκ᾽ κί ἰρκ' «ηὃ κελβίετονᾳ κίλῶ Τὸ κατα ξαλέν καςζοκῇ, 

Τοὺς σωρδσ' ἫΝ αἰ οἱ χύ ρῶν μύχονας λέωνσι.- 

Καὶ αὐ τὲ “τῦ "τό τι γϑκαυοὺ αὐ τὴ “τῶ “τῇ μίΘ’ ἥμιοσ λίεουσι: 

Τὸ οἱ"ιοισὲ οἰκοαδεσι. ηὃ φυζδϑον αὐτοί ΟὟΟΝ.' 

Τὸ μϑρὸ μῆκος αὐ Τὶ “τῶ εἰ πεῖῆν τού το σ' ηοῦτοις λίεου σίομοὼ γὐ 

«ὦ δὸν ἐν δο! ηὸ κρανίον κρανο(δ: 

Αδέμαστον ἐνχν τίῳ γεκ ραν ἤ)ϑυν τί ἴξω Τῷ σώματος (Δ 

τοῦ τοὺ “περὶ τῆσ' σωρίδυς: δαφερᾷ δὲ κῃ " τ κρατῶν δεράλεκτ - 

ὑπὸ Κυψελλασ ἐ ἐχεθσοιτο. μρῶ ἡλακωνων. ἡσστῇ οἰ λύς μοι "ἡ 

σώφρων. ὀμδιύγοι πὸνδοέρε ̓  σιιμωνί δον δᾺ βακλυ Αἱ (δου. τᾶν 

τιλῶϊ αἐ γνοέν το! δϑοὶ ηὸ μὴ οὐοριεϊσ' ξϊνοιν Φύσει χοῦς τριητοῖς. 

ἐχῴν δὲ μύνίω αὐ δῆ πίω δγαλεξι 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΙΩΝΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ: 

τ ος ες ἃς λη γούσοισ' ϑθώασ' τοὺς ὑπσὲρ διώο συλλα βὰς εἰς 

ἧς ἐκφόῤουσιν οἱ Ἰοονϑϑ" ἡ ρύδοηος «οὐδὲ αὐρ χίησ' κα Αυκό 

“σησ' μοῦνοι συμ-πισύντες: 

Τοῦσ δοτμοοῶσ Ἢ “ὐληθυυ γοκ τοῦς λρηϑὕσου!ῃ εἰς οἷς προς)ϑέα 

σί ἢ 1. ἐρόδοντος Ῥισι σοι μοί οι σι: 

Τὸ κλφϑεν τῆν κληϊοθόν τοῖς λέγουσι (Δηὸ “πηλφάδεωπσηληϊαδεώ: 

διαιλύου σὺν τίῷ δῴϑογγον εἰσ' δ μρὰ Τ ν εἶτα ἀκτοίνουσί ηὃ 

ξ εἰς τίω αὶ συλλαβίω. ὠασέρ ηὐ 'δέεον ἐβάτον λίξουσί. 

Τας εἰς ὧν ηγούσοις γδϑιοικοῖς δ πλυθυν την θωλυΐζ, οἱ ἱο(᾽ 

ω ῥὼν θηβῶν ““.-υλών ὡρέων δι ϑηρέων κα “σύλεων λέφθισιν 

ὄμερθηῶς ὀπτῶν πυλίωρ ὄξίοσυπο' Ἀδὰ ̓ παυκράώπησ οὐ με 

ποξολαὶ ἽΝ  ὼ Γ ὡρῶν Τόκηρεσί γοσί! μεουτοῦ " 

Αλλὰ μοὰ γοῦν τὸ αὐρσενζο διμοῖ ὡς γϑοικοὶσ “τοὺσ' εἰς ΤῊΝ εἰ εἰς 20 Ὗ 

θφῶν γηνομδύ αι δθο “72 τῶν προφῴοισι σῤσίων λέγοντι 

μοῦ νἡσέωτέων ἠρύδοπυσ ὃ ὧν ἢ ΤΡΊΤΗΝ κατορχασ' νησίωπίως 

μόλιςοῖ ἐπλούτιο , 

Ταῖς δυῃκαῖσ ΤΥ παρυθυγ}}, ΟἿ θα λυὰο ὄνομά τῶν οὐ μόγον 
4. ἀν: 



( ̓ ογνήρῥηκ ὅπ. " 

τὸ προς τἰϑέναι ἀώλασίν εἰσ' ἐν τοῖς συ τρκοῖσ ΑΝ σρλαθιωχες 
κκῶν οἰοσάν. Ἀν ὀγο μοίτων'! »ὐλλοὲ δὰ ΠΗ σ᾽ αἢ δ ϑύην Ῥέπεν ὺ 

ἃ εἰς ἵὶ ἀωϑασίν . ὧσ' ̓-παπῦπκοοΐτης ἐντῇσεχρονίψσί λφουχιοί 

μσόν ὀξυρεγμίη ὑπηγλοομδῴν πρϑςϑὲν μὴ ὁ γβοορμδῥη σι μέο 

οἰἐτοεϑύν. ' 

Τοὺς εἰς ὃ λιγόύσοις γὰν ἡκοὺς τοὺς οἱ τὸ ΠΑΝ εἰς οἵ σ' ἢ εἰς ἤσ' ἐυ8Ά εἴν 

πνορδῥαι δ) οὶ “ΤΩ ἴω προφέρουσιν' οπὸ μὰ εἰς ἐς Ἰρόδο- 

ηοσ. πρίτῳ δὰ πῶ ρχίκω “ἐτονῦ Τρ" αὐ Τὸ “Τοῦ ἀπαζρχίσ: οἰ δὲ 
ἢ ἣξ ἀϑόδεῳ δκίφρυμθ" Τοῖου τοῦ 1}. αὐρθροισ ποῖς 

οἱ πὸ Φωνήψησ κἰρλοιμένοι Ὡ προογϑέασι ηὐ Τ᾽ ΥΝ ἰωνδι: ως τ 

ρῆροσῦ τῴ "οὐῦ γὸς εἴ ἐπὶ Ῥνους σερυεγῦνοο, μίῳω δόμου 1 ἐν» αὐτὴ 

νῷ ἐν ἐν (ἋἃΔ λλεῦλον τοῖσ ἐν τέ λλεηο ὀλθυσιν αν" Τὴ “Τῦ οἷς. 

Ἰὼ ξ προσυϑέοισι δ 1’ ὡς τὸ κεῖ ὁ νον ποφεύμτο φιλέν, ἐ9ὲ 

οντο δὲ “τέ μιπεῖν νὴ ἐΐμοι ξείνια δοῖγι ὀνλιθ’ 9. αὐ τι] 
ἐγάλιθ᾽ Τῷ 5 ἐπιξάλλουσι κα δ κόρῃ, κέ ρν νόσος, νζ 

στδ' ὁρθ᾽. σ ρΘ μόν(θ», μοῦν(Θ᾽ (ὁ ποῖτις οὖν πῶς ηὰ νθ'φῦ 

υδῦ αὶ ροφλαιβάν Οὐ Υ̓Σ λύγϑυσι “πουνοτΦ ὅνοσ: λίω 

μὰρ ἦμ τι τὸ ὀμμάτων τῷ “πένω νὴ φΦίνω τακρήλβεσοιν. ηὸ σδ᾽ 
μόνοσ' κού! ἀπὸ θήλιυτοσ παρόραλβεν ὁ πεῖ Ὅ νυ" 582 πρὸς {' 

λα μιβαν κὶ 2 «Ὁ Τοὶ δ εἰς ΠῚ τρύπουσιν ἄρον ἵ 3ρ5: σφαέρα 

σφρο ρ5" δημιοσία, δὼ μοσίῃ πράγριει πρθγημοῖ 

Τοὺσ' εἰσ’ οὔσ' ληγούσοις γλδοικας δγεξ “ΤῺ «Ὁσ' προ ῷ σιν. ὦ 
σου τώ σ' μὴ τοὶσ' ὀξλλοισ' “πρῶ σελσ' οὐ σωμομρυμδῳ δὲν οἰ λλετυνλέίρ 

ποιζοί'πολυκ όπου νοὼ δομοιϑίνεα Λίτντις: 

Τὸ "πολλὸν λέγουσίν" οὐκί "ὃ πολύ ; κρὗο γρλλὺσ' οὐ λὰ πολύσ. 

“τί Εἰς πρρθιῶν Ὁ «ζ έγϑυσιν. ὁ μοι 'ωσ' γχῦις οὐ“Πικοῖσ: 

Τοῖς ὁνεςωσίν ὁμοῦ “τ Σ τῶν αταωτικ᾽ Ἢ τρίς ΜΡ χρώς "Ἢ 30 

ασὼ μϑύ ἘΝ ὟΝ οαλὸ εἰ πεῖν τανέσριισ' ἐγκλί σεσίν ἐν τ κῶς κί- 

χφίυυ Το ὡς ὁυ γοὶς σἴδοεῖ ριον Τεΐοι οτοίον δοκίφ κ Λύφν καὶ ἡδειλα 

λίφν γὴσ εὐθύ Λήσε!: "ἡ ῳ τῷ χη Νὴ ὕ λαλίοντος οἰκὅω: 

λ 



ἱ "ηζά "Ἰοφρρο; 
9. 

Τὸ δροίω δρίω λέ αὐϑὸμέ "γ οἱ εἰς τ Ῥζρντ. "ἡ, ηὃ ἐχάονὉ ἐχζζον᾽ο. 

Το ὧν αὐτὶ 75) ὀνηλέλθυσι. ἐρόδοτος, "οὐ ὧν φυσι πολέες ̓ 

Το ῷ ὁ ̓σημοάνά πὸ υὑπσάρχυ ἑω λέγφυσινμοὺ ὁμξρθοὃς ἠδωτος 
τῆν τον πιότῇ σόμϑμαιπροτξόντα 

Τὰ ΕΝ λοὶ οἵ τὲ σδεσίων οὐἰασεί ζον τοῖα ἀπσίγμϑύοι λέλϑν τές μοὰ 

εἐ“σήκον καὶ μίω δὲ ὃν τοῖς σευϑέσεσι μόμον; οἰ)λοὶ (Δ ἐν τροῖσ' 

σίρυ οι αὐτιἡ ρόσυγον, οὐκ, οἷοι τέ ἦσοι (5: 

ἸΤαςνδαι νίας λέγουσι: 

Ταὶς εἰς δτ γϑοικαῖς τοὺς απὸ ἢ εἰς δε δυθφών ανομδίος δεαὰ ΤΩ 

᾿ Μ0σ' προφῴουσι βοισιτλῆος λίγον τίν μοἷρ στ! λῃ(Θ᾽. 

Τὰς ἐς ληρϑύσοις γοικασ πρὸς οἱ τὸ ΝῊ εἰς ὃς αὐθφῶν 74ν0-- 
υϑδῥας δεὰν ψ ο[0 ̓ προφίφουσι' ̓Μινελάν Μξνελάοι οιϑεΐν θείοιο. 

Τὰς εἰσ' ὅς ληγούσοι; γέμικαὶ χοὸς οἱἽΡ β εἰς Τὶ θφών γινορμϑί 

δυοὶ 15 εὃς ροφίρουσιν δι ὀφων λέγϑντισ δεοὶ 729) ὃ Μικροῦ: 

πρίσβις, πρίσβεος: “ιαίγτες, μάντεος' ϑν “πύλις, “πόλιος: ως ψ ̓  

ρἰσυδριαηδας: δ αὖ δον ητοία τὴ λαθ᾽ ἐν τεύρ χούσίμ! ἐὐλ δὰ ἡ ὅξτν 

δ πρίτος πουσ δεώκτυλίθη. μοἷν: “πίλιν ὧν ἄλλῳ ορά με τρί ς- 

ασειρῦφεος ἐνμιδᾳ θέρος: : 

Ειῴϑισι σίιυοαυρλομδος ποιέιν Ῥὺ; παρῳχομϑῴοιν. τσ δέοι 
«ἡ εςξῶσέν' ἐξ ὧν δι ἐγέμονηοιοιον “τύπτε δύ ταιεροοά δεν ὁ ἄορ θέζ- 

νεός δ γέρωμ' θῆκε δέ Φρισὶ ϑερὲ λληκώλενοσ ἀρῖν ξανθοῖσ' 

δέκ κεφαλῆς ἰλε τρίχας: κρὰ τὸ Ἰλὸν δἄχω ς ἐγὼν ἦ ων ἰδ: 

ὀφϑολμιοίσί' ὀδότω γέρα ρον " "ἃ ηοίου ο! ὠπέρμλιοι ἐείκοσιν 

αὐτηρῦ λησεν “σαν σὸς κοι υὐϑύλον το: “πρόσ δὲ μοῦ γήμεδε ξάμε 

νοσ' σα δὺς Ῥέφεν ἔνδιυκ(ορτομοὺ σὸν ϑεροσπτον ον μημεν μοῦ 

ηὸ ἐν ϑύδιυ οτος ε ἐγών] ἰδομεἰιο »κὺ ξἀμυϊαδικαὐσὴ κεαϑύλῇ εἰ- 

“ΤΕ, οὐ συφολαὰ ῃ ἰώνων εἰσίν. ὡς ϑόνέας εἐμῶνελίοσις οἰ τὴ 

τ νήσς διῦφεος πρὸ πσύλεος: ὡσ πὶ αὐ ἐπεκτρίσεις ἢ ἀῆ!τ - 

γδρλιωσ' ηὸ πῶ Λεἶτοι " διῴρο λέρων ἄλιοσ' νημδτα σοὶ “ δ δέ τ᾿ 

“τὸ τὸς οἰκο (μὴ πωλίσεκυχο κυδὺον φρο αν: οἱ μαι ἔπ (Δηὴ ὑπ 

ΚΑΙ πι 
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ἶ ᾿ογιηεθμς οι ϑβδν 

τ τὰ 3 “.9 ΄ .] ;᾽ Α ΣΕ Ἔ 

ὠχι σι οι κῶς εἰς Τεῖν « ΤοΆ γι γραφυτοῦ δὺ οἱ “Τῶῦ ὦ μιντοελὰ 

ο΄ Χχϑ ΣΡ Ὁ Λάγετοα ἡ ; χροζβ ἡ"ρὰ ὅνω χίο Τὴ ἐρυσοιηὸ σώμα νοὺ 

συγκραηουῖσοι ἴ 

Καὶ Τοῦ ἐ διύτιρα πρόσωπο ἢ Ω οὗ", ἐδονον δ τριϑυσίν ὑκρν! 

Τίγου προσώτρυ ΝΑ ὦ ὧν- “ καθῦ ποεολίω 75:1" ὀμξροσ πώσε 

οὦ» εὐ βῬώδαν αἰλαιμίμνοναα ηὃν περὶ “σάντων ζ61δ᾽ «ϑόῦκε πόνοι 

σί δναμτσερί Ὕ οὐϑής πίω μέρρισ ὁδὼρόμϑιρος μοῦ ἀχεύων 

πίω σὴμ ἐδεσακ ρα δέω. 

ὡσαύτως καὶ τοὺς οἰ τὸ «δῇ εἰς σσ' υϑήῶν ἐδεπέρων ὀνομαέτως 

δυες “Τῷ σ΄ κλινο μὴ ̓καϑυ ροολὴν “τῶ Τ' κρέας γέρα λίγοντ' ὭΣ, 

Τὸν πλεον κζᾳ δὶ ραῦ γε σ᾽ αὶ “προελκ. ὧσ ἡροσὸρς πεῖ: 

ἐνε τοῦῦ τοῦ: . 7) 7.) ὑποῦ: ! 

Ταὶν εἰς οὔσ' “λυγούσοισ “νικὰσ ΡΝ ̓ἠδετίρων δὺ οὲ τ εὐσ'ρο. 

Φέρουσι "ἡ ππὰσοίιν δὲ ππτῶ δὲν ϑρεΐ τῶν ἐντελῶσπροα γουσίμ " 

Οἷον τοῖα’. βέλεος "πρὸ τοτορα; δύκβε λίων ὑπιγέφοσ: 
Τῷ κα αν» 7ὲ “12 δίχως φώ ΤῊ μουτηκοῖσ' "οἷ αὐακφορικοῖ σκε- 

χλϑα εἰοῦϑο δῈν - δον “πῦσαι, κῦσρι, σῷ σίόκων "ὐπτύσοι,ὁκό σοί: 

οὐμίω κοὺ ἐν “πτοῖσ' λοις" τρίπουσε δὲ ποὺ τοὶ δοισίᾳ, εἰς ἡ: -- 

λοζυμρ τοὶ λα εἰς δουσξοι- δον δίτων, ἰαθών: εκ ογϑέον οἰστὶ 

χαν τέο. "πρὸ θάπρωλος δκθραικοσ'. μοῦ τοὶ δ μοι . 

Τὸ ὦ αὐτὶ τῷ οἵ ἰοϑῦτε χεῆδλε οὐὐστοῦ σ' λέγουσιν ὠμρω- 

γρὴ ηδὺ αὐθρωπτν. ( καὶ ἄρι ςονὥθιςον ἐγ ) δὲ δέ μιο! ὑκσέω δὲ 

Λοιφϑῆς ἐπὶ μόνων ὧν αὐϑθειών “του το "ποιεῖν οὐὐστοὺσ' καὺ 

ἐπ ὟΝ κλητικῶν: ὡασερ νοὸς οἱ οὐ“ἥμκοὶ "ποιοῦσερ ' αὐτι- 

(οἱ ἐρύσογος ἐπὶ τῆς κληγχοιῦϊσ ὅτω Φησίνιὠνθρωτε μη κτεῖ 

γε Κροι σογ- "Ὁ αὐ ἐλλαιλοῦ' σιν αξ Ἰράκλφο, αν 72 τῷ ὦ ὁ ἀναξ 

συζφοκ λῦσ' οὐμηοὰ δ} ὁναβ ἐσὶς αὖ βλαςὴ νοῦς: ὅσες ὅσ υδῤᾳ "οἷς 

κακώς πόηραγϑσι; μὰ Ομῆροσ' λοι θα αὐ ρ ὠρισῦσ ἐλο -- 

Ἴ μώνυχας ἐπαυυσιλυτὶ οὐ] ὃ ἄρεςος «ηὸ ΩΣ ὡ (Δ ἐξ ὥμε 
Γδέ ἸΕι ρὺ ὁΣ ΤΟ, ἡ " σιυυκλοί φῶ. "δι ηδὸ διὰ εἰς ὥμζε Πρ γνώσίν ὐδ' 



ἐς Ἰρηξαρας, ἐ φρντραν ᾿᾿ 
, ᾿ χόο 

ηὐ βύαξ βώξ' (ἃ ηὅ αὖ εἰς ὦ μέλοι Κερνδέ τοι. δὲ. ομ ἡρὲ ὑσλα 9, ὡ 

“τΆκοποὺ ἐπεδα ηγὐ ο“σλον δοεστυΐᾳ τοί. "γρέπέτοοι πὸ εἰς 6΄. 

χοῦ Το ὃ ) ἀῆικον θηννεὶ δ ἦν [ωνιεκὸν οὐκ αὖ κα Ὁ οἱ σσηέπεὶ ἡοῖς 

ψμλοῖν χῷ ᾿ ρουσὶν Ἰωνεῖ" 

Τοῶ ὃν τὶ “ΤΩ οἱ ὧν τῇ ᾿ δφθόγγῳ χρῶρ τοιὠν πὸ λέγον τι; α΄ ὲ 
Ὁ οὐ οὐ ϑωυ μάσοις αὐτὶ “τοῦ θουυ μαΐσοις ἔντόθεν δι μιοὼ! "ἢ 

ηὸ Φωριαμόσ, ἰωνικώ; οὕτω α(γεῶν" φαιρια μὸς οὖν οἰπὸ φϑδὶ 
ὑπυμιολοήοις ἡ τοὶ φαρια πέριζχυσοι κιβω 

Τὸ τέμνν «οὐ δυο ρέιν τρὸς λέξφς ἐώνων ἔἴδϑον' αὐτῇ ΥΥ ποῦ 
ὀπεῖ) πελοτὸ ΜΙ δὲν “σέλογρσ νησ. λέγουσι ΔΑ αν 7 "νυν εἰ ΤΕῚΡ. 

οὐτοογρον αἦτο εἴ γρί 65. 

Αἰ πύρα ἈΡΎΗ: ὑὸν ἀπὸ ρε μάτων αὐτὶ προσυσν ταϑῶ ἰώ- 
ων εἰσίμ. ὅμηρον; πρὶ ντοῦ μαλ αἀηρεκέ ως αἀτορθυίαδ οὔ 7) ,1ό 

οἰγόφαυε! μος ἰὼ ὧν ν δι ὡσικω πῶασ ὑπερικύ δοιντοος νος, ὑε 

αὐ τὲ σον πειρῶ κοὐ μυρίᾳ ἃ 2. ς ἢ ἑοῦ τρί 0172 δι ρῳ μοῦ ̓ς 

-σίύδιῳ δ᾽ ράσομϑῳ. 

Αἱ πρραλλμής Ἢ οὐ ρσενίζ, δὶ βηλί ἰώνων εἰσὲν ὡς τ στο ισί 

Ν᾿ δ τιρποιϑῥοι σὲ μᾷλας ἐπὶ ἑασε ῥ ἤλθεμ. οὖν ̓πΠδς ἐασέ ρα: 

Αι δα ρέση: ΔΝ εἰς ἔ ληνὸν τῶν ἐγοϑῴλ δοτρϑῷβ ἰώνων εἰσί (5 
Ἰδεοα βύλεῖ βέλῴ δὶ ἐγλι ἐέγλει 

Τα εἰς ὦ Αύγοντοι ϑηλυιοὶ ἐπὶ οὐ Τιρυτρκης εἰς οὔν “Τίρά τύσι(Σ 

οἷον λητῷ Ἁντοῦν: σα σεῦ (δ: 

Τοΐ ἐβαερουσὲν δέ ἔωνες ἔνέστε τῶν λέξεωμ ηὸ ΝΣ) “πομέιαϑ τ 

νεϑος φασίμ: 

Ἐφθαΐσοιμϑῳ εἰ Ἴϑ τι; ὅτι “δ Ἰώνων Τὶ ὰ γράφῳ μοὦ τὸ χε 2 

γεῖν ὕφεοσ κοὺ “πόλεος. "νῦν δὲ φορδῳ ὁποὺ τρζες Ἰκοιν οἱησ’ οὐ 

τῶν γον υκοός χερῶν τοῦ δ, ἰωνες καὶ μά Λισο ὁμι ρος ἐξ ἀγροῦ 

νόσφι! “σὸ λιοτιθι  σασοιιροίΤΗσ' “7Ρ φϑέσι: ἐχορδ ῳ δὴ) ά 

ροι οἱ ἐπσιτένορθῴῥη θ αν οἷ σέμοος. 

ΑἹ «“ϑόν οἱ δονσ)γώσετ: τῶν δοντί ρων ἐορι σῶν ἰώνων εἰσίν ὡς 



( ονιρεόμ. 

ηὐ, τυτύκον τότε δεῦτα 
Τιῇ μιεταθέσενῆ  σοιλείων ἀὰρχρητοοριοὶ ΟΥ κραδύίν αὐτὶ “Ζῶ κοὺυβ 

δ᾽ αν οὐ τῷ αιπσηηὸσ' οὔ “χὰ “Τοῦ οὐτουρπσνηθς' 

Τὸ σὲ δεῆου αΥ ὡς 8 Φίπουσιν ἴωνες «τοὶ δὲ οστὶ ΝΑῚ ἡϑὰ "αὲ το 

ΩΝ ἐἌσοὶ ΤΙ ξοὶ λέγουσί. , 

ΤοΊ ὑσεξα ροῦσι γρλλάκιν τῇ λέξεων οὐτπίκα εἔροδοντον οὦλι 
Ἰιοιρν οιδῆος ἐςϑοι "Ὁ οἰ σητο δοξισιοντῆ 72) απαύδάξις' "ἀλλα " ὃ 

ὑπέξου ρεῖν 5 κτοτρϑολ ηδ τ Ν Ἰώνων ὅπ ν"οἱ ον ἀργύριον 
σίος Ὅμηρον ἐίτόρεόντε λατώνο ττοὶ ξήθεσι δου ἔοι. 

Τὰς εἰσ τς ληγόσοισ' Εὐθέως 5" πρλεθυν τι ϑ εἰ μδρ οὐἰπὸ ὟΝ εἰς 
ἧς δυθφὼν γήνοί) δγ οὶ “ΤΩ ἥτε: ἐκφῴουσι: ̓βασιλίες ἱππῆτεν δύρ στη 

"ἡ τίῳω ̓γϑουον ὅ ὅ Τῷ » προρίρο ὑσίμ εἰ δὲ οὑπὸ 53 ἐσ ἣσ ἢ εἰς ὅσ δγοὶ 

77) τ" οἱ οΥ ἀληθής ἡ θέρος ΣΡ ἐν εϑθ} καὶ καὶ δυθεῖο πτληθυν τοδί 

παρ ἡμῖν μὴ οἰ ληϑεῖς δὺ οἱ (δὶ ᾿ δυφθότν Ἰωνηκὼς ὃ οἰληθίες:- 

᾿ πάλιν πρ δὺς πσολίενσ ηὐ τρλέες σέ μιν ἡρήσ᾿ανχῦ Φίραν. 
Ἀ) ἡ όθέερ ἡ μων 

Διρεησο ρήσείε 2' αὖτις “πῶς τος ἀὐδωλος τοὸς οὐπὸ “τῶν εἰσ' 

Ὁ υθῴῶν οὐ προφίρουσι ὅρα, 7 80 Ὁ. οἷον "2ή0᾽ ὁξ6᾽ 

ὥσσερ βασι Θ᾽ μρὸ οἰκῆοσ: ἤξεν οὖν εἰ πεῖν. ὅτ! οὐδῴ “ποτὶ 

ῥ “ὥϑρ ̓ Λήγουσοι Φὶ δυϊκὸς μόζων δ, 4 ἐἰναν Φὰ λυγού- 

σης Τίισ' δυθέίας ἐπ ΥὖΝ περιηϊοσυλλεβως Αι Λινο μδϑω 

᾿ οἱον αὐλαῖς, ̓ οἰθεῖα. πὸ ἀνε ἔχει φύσει μακρὸν " δὲ αὐ αὐσῦς τὶ 

γε θέσει μαι ραν ἔχει τίω πορα λήγασοιν. οἰλλοὲ ποῦ ἡ λεί χη 

γχοσ Φύσει μιοικ ραιὺ τί πὶ ρα Λήγουσοιν εὐ οὖν ἢ έσῃ ὀφέλᾳ 

εἰν οἱ! ἡ ποεφαληγουσοι Τῆς γλοικισ' τῇ ληγούσῃ τὴς θέας ἢ 

ἐλάδοων ὡσ ἐπὸὶ τῷ αὐ αντος κρὸ χοιρίενηο μρὸ λίων ίον- 

ἐχ.} ἢ οὐδέποτε δὲ ἐμόζωε ἐπε: οὺν τὸ “ανλδὺσ μρὰ τος ῦ - 

μοι σεχϑ χον τίῳ Λύγουσοιν μακραν ὑποίησο κρὴοι ᾿ ἤωνες τίω 
οπδ ρο Λήγουσοαν μοικραὴ τῆς γυοιῦσ᾽ ἐν 4 ̓ση τῇ ληϊούσῃ 

(Ἃ εὐθόασ' μὴ οὔσης ἐντέσϑεν 729) κανόνος πὶ ραβάσῳ -- 
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ωδ'. ἐπὶ ω τοῦ ἀἰδον οὐκ ἠδιυύνοενντῦ ἀρέψαι τίῳω γϑοιίείω ( 
ὁδῷ οἵ εἰς Κι χω ) αὺ δυρί σαν μείζων κα 4 ππεραλήγουσοι Τὴς 

γυσικ "Τῆς λεγ σήν τῆς δ θέξαρἐ πῈΣ ὁ ἡδιὺς βραχεῖαν ἐλε τίω 
λήγα σον (Δ ξὺσ' δὰ τοῦ δ μιοι οευτοὶ δ δὲ εἰγοξ λήγον τὸν μιετοῦ δχκό- 

μ᾽ οἰ ππθρολμ τὸ σ᾽ ηὸ δδέτερον “ποιὅόντοῦ, συυυεσύίλμϑιμον λει 

ηὃ ἡὕχκονον ὃ μέγα: ,γ μέλοι ϑ ἰἡδων τ ὑδιύ- 

Τῦς θηλείκσ' ηδ Τ εξαιρῦσι πρὸ (πὸ πόσης πτώσεων οὐλνη. ποιοὺ 
σΊ Ψ' "ἱ ρόδογοσ' ἢ Ω θμλίων ἵπασων μί αν τίω δ δὸς ρεῖο; ἐν τοὶ ῥμεί διί 

ςτί ἰσερηνα πάλιν ἐγχείτασων τῇ θηλέμ ̓ 

Τὸ μὰ ἐκφωνόμδρι ΐ υκφῥωνειν θώθασι γι μηβ σε ρώΐ, εἰδτοϑ ἀς 
βάσαι Μ᾽ ἡ ποῬωΐος γρόμοι Ὑξὴν ἐτοῖφ (δησίολ ἰχρήζῳν αἱ αἰ σεόντ' . 

ΑἹ προυϑύσεύς Το) γι τ ς ὑπιφερομδμου Φωννενς ᾿ ὅγος τῶ ς 

ὄμματος βόλων Ἰώνων εἰσίν "οἷον ξωσ', ἐξως: κἀν καὶ, αὐνχὲ "72 καγῆθο 

μος ξένος, αὐ Τῇ “Τῦ βίνος' 

Τὸ με πελλοξήν “Τίω οἱ ̓  δέ φθογγν εἰ τέων ξι συλλαβὴν ἰωύνων 

Ἰβλνιδιμαρονέρίηρο ἑταῖροι αἱ Τὶ Ζῶ ἐρίηροι. ἐρισοίρ μα τε ῖτσ 

ὙΠ οὐ 72 ἐμ αἡφ ιν ἤαι 

οὴ ὄψοις }λ οἱ γοζὰ “75) ἢ εἰς δὲ ραν ἰωνώμ εἰσὲν »Ακομρκιηεε αν 

7 “τῷ μεμαμκυ δ! ΘᾺ Ἄτλας αδαν. αὐ" 7ὴ “72 Ἀελησμδῥοσ. "Ὁ ἀπ 

λας, αὐτί τῶ ἀ Ἄηρ' Εἰ  δέτισ' Ἀΐγε! "πῶσ Τῇ μδῳ ὡ αὐ ἥ 

Ὅετον σὶν-ὡτ ἡροί ἄρν ντεταν τέτίο “σὴ ὃ " ἡεθς ἃ; ἰἶσω ὡς ηὐ μ' ἃ 
Εἰς ἢ πρύπουσίν' 2514 “2ὲ ὲ δ μάκρου “ηὃ ) ἢ εἰς αενούχ οὐπλῶς, 

οἱ λλ᾽ ότε Τξὲ ηὐ οἱ βραλύ να! ὸ ἐν σι. λλευγοθὴ “Τῦ ρα χέων ὁ δ εἰσ αὶ 

μιετοῦγϑνιςέροον ἰωώνων ἐἰσίνιὡς τάσε δ αὶ Ἀ, Ὁ ἀληθέδην ὑεῦσίν: 

ΑἹ ἀφ αερέσεις Ὁ Ὑ "κισυ τοῦ χὴν συμφώνων ἰώνων εἰσίν.οἱ ον λώβάν 

εἰ βῴν. κοὐ κα αἱ αι διούδ,ἐνὸδν. Αἃ τίω ὧμ συλλαβην ταεριοσῆν "3 

θέα μεταξὺ τ προϑέσυων δξ ὧν εἶλον νὴ οὐπ' ὧν ἐδοννγο. 

Τα πρῶτο Φωρνήεντο φο  χέϊοε ἤμ: λέξεων ἐφαιροῦσιν οἱ ἴω- 

νεσ' ἐκεῖνο σ΄ ἐκόνος «ἐδ ρΎΤΗ, ὀρτή" ᾿ 

Τὰ σιώϑιτα φἐἠ μουτρ δε λύ ου σέ, θν μειρξν χρίασι, τοὶ ὁνό μα 



σι 

; ( γιηεθιμ. Ῥε-: 

χρῶ " οἷον λέων κατὰ ταῦρον. ἐδαδώσι αὐτὶ Ωο κατεδιμεῖων 

κατ δὺς ἐκτρνεν, ἐνγωνα αὐτὶ τῷ καιφίκ τοῖμε" 

Το αὐοιορίφᾳν τοὺς λέξφᾳο ἰώγων ὅξὴν ἔδϑον οἷον ὄρνιθες ὡς δι ᾧ 

ὑπέπολλ ἐμιότησοι: 

Καὶ πὸ ὑπερρατο ἰώνων εἰσίνιοιον οὐὐ τοὸρ {“ΤΕὶ δὲ οἵτε σκό λο- 

“σᾶς "ἡ τῶ βου ἔβισοιν ἦγον δϑάιεησοιν: 

ΑἹ δε ρίσείς ΠΝ εἰς ὡς ληλὸν τῶν ἐπίρ οημάτων, Ἷ απὸ πῆς 

γυσεκησ' ΑΝ πρληϑὸντεῦϑθ γενομϑῴων' "σ᾽" υϑείος δα ψρϑορ 

εἰσ σ᾽ τῦὲ ρει γοῦ τοῦ "σὰ εἰσ οὔε ἔχει τόρ γγοικιίω 3 ἐγ ϑῷδ. οἷ ὃν 

δὐσεβεὶ ἐὐσεβοῦσι" μὴ τῶν πλεθυν δ ὐσεξὼν νὰ Ῥοσσα 
ΤῺ γ᾽ εἰς σΞ Εὐ σεβῶτ. ἀληθής ἀληθδτικαὶ γυνικὴ ζω πλεθυντρδῷ 

οἰληθῶν' "μὰ ροπῇ “ΖΦ Υ εἰς σ' " οὐληθώσικρὰ τό λλα δ μοίωσ: ταῦ 

χοῦ ὅν οὶ τοῦ ἡ οἵ Ὁ τοῦ δύο βουσίν οὐ ἴονες ὁμοίως Ῥὶς ὀνόμουσίοὶ 

λυθέωσ' λίλϑντίς μὰ ἀτρίκεως Ὁ αὐσεβέωσ. ἐπὶ μϑιϑύηοι τῶ: 
ὁσίων ὁσίω: δ] δεκούων δυονῶν" “ἡ θαο μεισῶν θαυμα οὐσῶν οὐκ. 

50. τούτων ὙΡο οἵ  γοικο δ εἰς ὃ σ' λάγυ σινῆψα οὖσ δὺμ 05" 

δῥαι μοὸ ΧΟ] πὸ ὀνό μουτο πρῶ τοῦ ἐπ θύματα 

ὁ, μδρ οοριές ὡς ὀρητοῦε ἐκτοίνομδύῳ χϑώγτοι πῷ ἃ τέ 

προ δον ἣ εἰς οὐ ηδ' δῖον ἡλι 00 οἵ Αιοσινῆσοσ,, γασς' σελ: 

σὲ Λάν κοοι δὲ ίωνες συφξελλουϑύῳ “ρῶν τοίη οὐὐ “τὸ σὰ οἱ τ- 

"σλωσ εἰ πεὴν οὺ προιϑέσε! μὴ αἰζφοι εἰσονοὺ ς ἐσικτρίσει κί 

οὐρά κοὐ συγκοπτίν ἐ57 δὲ ἡμδῳ πρό ϑεσὶς, ἼΝ οἰφαιρίσοι 

ἐν αντῆαι, . "ἢ 1 δὲ παέκτασισ Τῇ συ γκο στῇ ; καὶ “ρύιϑισίσ' 

“δ γεν ὅταν ἂν τῇ πρώτῃ συλλοιν το ὀνόμαιηος τωρ 

ληυφθν ΤΙφΌΙΧΕΙΟΝ: οὗ ον ἅνεκα,. ὄνεκα, κοῦ ἰλίον. ὄσω -οἱὐαηὴ 

“2 ἐσωιμόν θ᾽ μοῦνοσ' ἜΤΟΣ οὔ ἍΘ᾽ τοῦτο δὲ (γὼ προιϑέσείς 

οὐ λέγ. οἰ λλαὶ "ΔΝ ρενϑάσελς"ὡς κοιὶ ὑκέννα, ἔγαντος ὄνατ 

"γχῦσ' γαγίοντες τνέομτίς. οὖς ὕμηρος οἱ δι᾿ Ἰσοίν σέΐῃ μένεα, 

πρό οντίς ΩΣ "καὶ ἡμῖν δι ὄνουτο σι στρ Ῥοπέων ὃ ὄνε- 
οὐ τὸς - "ρύιϑεσίσ' δὲ λέγεται ὉΤΟΝ ῳ Στ χον λύγον 
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ἑτέρου παραλεφιῇ σΦέΧΕΙΟΝ. οὲ ᾧ δ᾽ , σαφὴς ἀφορφβες. “πρίσ' Ἧ 

ποις! ὄξπεδὲ τοῦτο μος οὐ εκον καὐτείοῦν πρῦιϑισίρ' ἡκαν Τὸ Τρ 
ρίνϑεσι Ἢ ἰώνων ὑξἠνεοἐλλὰ κρὸ τοῦ ᾧ αὐτῇ γχούοις . 21 δὲ 
ἔνανγέα μϑρ ὡς εἰ ρετοίεα πρόιϑεσὶε {7} ἄφβομ ρίσεν. ὁ δὲ ππρίν 

ϑεσὶς τῆελλεὶ Ψη: 7 ϑ ἀφαίρισίσ' Ἢ κοτ' οἱ ρχοὶδ ἀ οσίο κῶν Ν 

κᾶνθ᾽. ἐκθσε υκθσε ον ργὴορΤή' ἔγλφμο ὃ σἰγρθολὴ Φωνή- 
εντ' ἈΕΊ οὐ ὁ μέσον ὅ 70! ὅν συλλαιιείω δον αὐ μι ξουε,οἐμιν ξοι!» 

ἤιχδὲ τοῦ χο Ω ο“Πικόμεταύτος μα ̓ἰδτα ἰοόνοωον ἐἰσίνίτε ηρύιϑε 

δὲς λέγφ μαὸ ἡ ἐ ἐλλῴψισ' "οἷ α ποῦ βίνθεσίσ'. τὰ οἐφφ οὐ ρεσίς"ηἢ 

ἔτι συγκοπση. ἡγῖς δξὴν ἐν ἀντία Τὴ ὑπεκτοῦσέ! ἕο δὲ ἐσὺ 
κεοτακ ἐδὼ ἔργα, μιώσ' συλλαιείς κοῦτος στὸ μέσον τὶ λίξε 

ωτοσὲ οὐ οἱ μαμοοὶ μαοκοικό μοβ ὑκοί μρμορ ἐξαάρεῖ εἐζαιί. . 

Πα ρείοπεσισ δὲ “πλέον οσμιδσ' μαι ἐσ συ λοιοιῆσ' καιτρα τὸ αὐ 

σΌΝ' διοΥ ἀδελῷοό- ἀδελφεὸς ἢ ἔτυμοσ' ἐπτύηχημος ον 2:72 

γένετο συγκοσσε μοῖρ διυύο συλλαβῶν: «οἷον λευκολιωνίδες 

δυκοωιλίδας τιν τη δὲ ΤΗ συγκοπτῆ γεῶντο ὝΥ οἱ αὐο,λέσ- 

χώμ τοῦ δὲ νοΐ τούς διανρβέσεσινεήδει γὸῷ κατα θυμὸν οὐδε λῴε 
ὃν ωσ' ἐ“πονεϊτοικ δε υί ρεσές σὲ τῖρ ὁ σύ κοι, ἐν αντῇ ὑξ . 

ςχσὲ στμοοι χὰ διώο Φωννῷ! τῶΤν δρρερϑῷ ων εἰς μίαν συϑλα 

βιὼ «ψωσίς: "ΐον πὀόνομια Ῥύνομοι πρὸ ὁ ξον ἐδτον τοῦτο 

«ρϑθλ. Η σὲ αμοιδ)παλλωσὲς αὐσ' ἀφαμϑῳ ἰδὲ αἴ ἰώνων ᾿ 

οἷ οὐ " λάχωσι λελώχωσιν . Αλλοὲ μρὸ καὶ ἄρσίς αὐ δ βεβλα 

μϑῴος υβλυμϑῴος. . Ἐρνδὲ αν δ᾽ σρλωσίσ' ἐν αὐτῆο τὰ ἀρσεί: 

“πάλιν ̓  συςῦλη Ὁ ἰώγων ὕδλ οῖον ὁχϑή δὲ μέτα κύμα ποτὲ ξῃ 
οϑν ὀπεῆροιο. Η δὲ ἔκτοσίς οἵον τιϑέμδραι τιθήμϑρ μονῇ Χ 

μώλι ὁ Λεγομϑμοσ προλῃμμουτησμιδσι, "πσλεονοίσμὸς συλλο σ 

θῆς (κοι τοὶ 0 τίλοσ: οἱ Υ θςο; σ' θεο!σ!' σοφοῖς στο: δ" μοὺς 

' σρι!σ', μουσοιεσν ' οὗτος δὲ ς αυέος δὲὲ Τῇ ΣΝ ἐς 

δὲ αὐτῆ τῶν δῶ ριίων οἷον ἰἤροῦτα ἐορώ: ὄμνρυαἱδώ οἰ σέ 

᾿Νύ χρυτο. κυκεῶρμα,κυκεῶν Πα ΔΝ ἡ ̓πρρέμισπωσὶς ὑχιὶ ἦν Ψ 



“σ: 

ἰ γῦ γιγεθια δ ε-. 

ψαντία Τὴ Σ ἐκαλ ὯΝ  Ιῴώνων ΧΕ μ' οἱ οὐ λεϑάιεθο λεϑόμε 

ὅᾳ .ἡ δὲ ὑκθλιψις μόνων 3 Ὑ δωριζωμ σε νεοἱ "ς σήκ ἡ ρον σκά 

πον: πτέ εν ηὸ ἡιπλασιάζν ἢ Ἢ Ἰώνων σὲὴν "ηοι δ ἤξθενθος 

σμόφοι ἐφ}ν αν. τῇ ποφελλό ἀ4: 58: δὲ ὁ δυ πολ σα ομῇ 
ταντνπενι συμφώνων Ων αὐ γὸ συ μζφωνου προσεθμιοίον 4 

τιϑττιοἥικῳ ε ἐϊσω ὁσονε ἐδον. “ὅμηροσ ΤΟΥ ἐχώσοιηο Φοῖρ; 

εἰππτό λλων "ποῦ ρει 2λ4,σ' { ἤν ὁτοῖν ἐντν ᾳ  δισλασικζο μέ 

νων συμφώμων πο ρου ΛΑ πη τοῖν οἷον Ἰκοΐλλιον κούλιεον: 1:) 

"3 δωρι ζῶν! χ δὲ 53 ἰώνων ᾿'δῦον κοὶ γὸ ὁ εἰποβοίλλᾷν ἼΗΙ Εἰ Ἱ δῷ 

βόγγο δ ὁ» Ἢ Ομ μείζων μάζων. (ι ρείοσον κρεόσον" ΝΥ δὲ χοῦ - 

δ ὥλφηις. ἐλλφψε δέγθν ὡς προύρυτοοι ο“πύϊεολὴὺ Φῳ 

νέντθ’ χαταν, τὸ μέσονισίον δξὴ καὶ ηὐ αὐ μύ ξοι οἰ μύξαι . 
ὅσοι κοὺ "ὦ ἐπὸν ἀσταν λέγ σὴν - "ἠρήσυτος ὑπταν ἐκ εἰς 

“ίῳ γῆν ἐκ ηοῦ ὑδοωσοσὲ κροκόδφλ(λν “ὁ μοι ὡς Ἡρ γὸ ἐγταῦ 

θα, ὀρθουῦ τοῦ ασὶν ἐψηλλουγμθῥωσυϊρο δοηον ὄνθοί τος ὃ .7ρ0- 

χίλουι εἰσ διύνων, ὡς οὐσπὸ “ΤΩ ἔνϑα.- 

Ζωνν λί 76 Δ τί φῶσιν ἀνμλνεῦφι: οἰ-ππτὺ 7...) ζωδρ: ηὃ »ἵ οἷν 

κοΐοτο Λέγουσι: 

Τὸ μέγ, μάχαι ̓λεγεσίν ρόδο Τῇ ἰ διυπίρᾳ ἢ ἰσσθιῶνπρὸ 

σῶῸν δὲ ἐσ τοὶ μιοί λιςξῶ ὑπο γρυτον μέμιϑος! ὅσον κρίξ' 

τὸς ὙΝ δ εἰς τί Καὶ Ι δφθοι" κα ρν ἄορι πορ οὐ ηοῖς Ἰρόδογοσ ἐσ 1, 

μνΟρο ων “φήνετε τέρσευ ἄσεαν ὴ ἀτρθαινν ,7γοι δι 'πλιν» 

νας οὺσ πλείονας μουτοῦ χίωυ Φλάνης οἱ αοίγὴν ἐλήνων βραῦτῇ 

αν “πολλὴν βοηθδύσοω μενελάω.- 

Το σρίσι στῶν λίγουσι' 

" Τὸν μὴ ἀπα γορυτίκον στυύ διαμιον αὐτὴ (ἢ μὴν τῷ ΘΡΘΡΩΣ 

τικῦ Λάμβενεσίν, ὡς ἥπερ ̓ἡροδόχῳ μὴ ἔχειν ἐ Δένην" 

Τὸ ἑωσ οὔ ἐν ὃ λέίουσιν. νυηρῦδογοσ' ὁ «(Ὁ ̓ἐξόλον ηὃ “σϑέλιν οὐὐ Τίς οὐ- 

εἰ Μεγουσί μοὺν οὐκ οὐ θι:- 

ΤΊ ὑπυτέδος γὸτ υ'πεξομρῇ σὶν νὴ ἐπσγχήδοον λίζουσίνε" ρόδο τ΄ 
γχοσ εν οὶ 

ΧΑ κι 
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οὐὰ Ἵμα “ἰνθάνοι 70 ἔνηριν ΤΉ θῖ δὲ ὑπγτηδεότησ: 

Ηκράσίσ' τοῦ Δεος τ μεσιαρὸμ ΑΝ ἰώνων ξέν. ἱφαὶ ἱρά), '- 
ἐραξ Ἰραξ. “μο τροπῇ “χ εἰ, εἰς ἢ, ἐρηξ καὶ οὶ τίου οὐὐ τί σϑά 

λεΌΖΟΥ . Ησέοδος ὡ δ ἴρηξ πρ προσέφπεν οἱ οἰμσὸνα. γρίκι λόδαρον. 

πος ὁῶμδν, δῷις ἰωνικό(ϑ. Ὑ 

Τὸ τίύμνῳν τόμ λίγϑυσι ; τρόδοτοι ῳ δθυπίρᾳ »ὐσὶερία: 

ποὺς ἐν αὐγύπτω, 'συλλίξ αν τουσ' πάν το μέσους δν σε τρί μνάν 
ὟΝ ἱποδκραας φλέβα πὠμνφᾳ' 

Ἰοὺ ἐνέγκω αἰ φοροὖν τοῦ ηὃ 7 δ αὐταύρν' ἐπέν Τιϑέ μενοι ηδ Ἷ, 

ψέκω λέτουσίν. "ἡρόδο σ' μύριοι χοῦ τού ΤΩ χρύτρι" 

Τὸ ἐκ λεξὺ σοῖς ἐκ υλώσοισ' Μίπισιν. ἐρόδογος κατρ Μάϊον ἐκ 

πλώσοω τές; Τὸ σφεῖς σφᾶς ἜΣ σφῶν. δϑου -- 
ῥοῦσι, καὶ οὕτω προφερουσί σρίαν Ὕ σζδί οἱ σ᾽ Ἀρῖ στρίῶν. ὐμῆροι 

εἰλλοῖ σεις κρατερός Διὸ μήδας ὀξεναριξν, Ἷ 

Τὸν νοῦν (ἃ ηὖν βοῦν καὶ ηὸν χεοὺν δα ύουσι γόον μιρὰ ὅύον ῶ χόὰ 

λέ ϑντίσ'. εὐ μῆρος το μεσίχοα χαλκὸν ἅν. ἐρύσοῆος οἱ οὐκ 

ἐϑννα Ῥέτρυσι τῶ! τῇ ὀπῶν ἐ χώϊ) μερχῇ αὐγὰ ἢ ἐπ΄. 

Εἰ ρώ χου δέοὶ διῴθογγου γράφοισι Ἀσὰ οἱ μοΐε δυ οἱ »ύνι ἐπεὴσυ 

ναρλοιϑρῦς “ποίουσί φυι πορῳχυρϑῴους γσ ἰδῆοι ς ἐνεσῶ - 

σὶν" ὭΣ πθάροιο Ῥί ἢ περατοιτηκὸς ἐρώπα ὅτων ἐπινϑύ- 
σεὶ 75) γένεται εἰ ὀ ρώτα. οὕτω καὶ Ω0 ὑπονείρα που ηοῖσ δῪ οἱ 

φΦὶ ἃ δφϑύγγα γραφόμϑμον." ἡ εἰσισὺ “τῶ ϑέμογοσ' προρλαμ 

βονᾳ τίω εἶ ' δ φϑογγον: Ἵν τ: ἐρωτῶ "ἡ ἔρω Υ γένετο 

᾿παρενϑέσει τῶν ἔρω ἐἴρομαε εἰρόμίων ἔρυ ὁ Εἰ φεὴ0» 

ἘΣ οι ἐ ἴωνες τοὶ Φίτοῦ πρόσω πὸ Ῥ Κρ ὅτω γριζσιν ἐνηοῖς Τί 

Ῥι6 προσῴτοισ τ ἐν Ῥις ἐλθυσί προτι “ἢ γψιλόν “ ύπυσι Ρ̓ 

ΝΜ, λὸν εἰς ηὸ αὐ τίφοι λουν δασὺ (ἃ γριουσί προιϑῆ ναὶ χῷ οἱ γέ 

νε"πτοά,νεν! φ λέλεκται λελέχατο. εἰμδῴστο! ἄν ηὃ κοινο(α 

δυο ΤΩ) “; “βαρύνομ' ὕτι (Δ οὐ ἰωνεκὸν ἐλ πρὸ “Ζῶ τοί ηὐ 

χαρβοα  ὙΗ ρισΈκον, “Τῷ μίσου πρρκκάρθμον “πέφρ ἀσιίι 7 

Ὁ ἶνες 



((σγιρπεύμς. ὧν 

Φροἴ δ: ἩΚΙΟ Τ) πεφραδοι ἀιαύνι οὐ γὸ στοί ασ μϑῴων Φύσει 

μευ ρᾷ πῖϑ α κλυγό μδἂιν οι ταῦ τίω συσέλλουσι πρὸ 70) οἱ τρζά εἰσ' 

τίω ὀφάλομδῥεν συσυλϑν.πσέτρίητοι, πσύτρεί ατοζη" 

ἐπι σθιλ ὕσὶν ἴωνες ἐπὶ ἢ εἰς δοῦλε εόντων ποῦ Ῥωμυμεζ, τοῦζς ἐ 
“ποιτώσεσί “πὴ Λάοζδου λέτον τῆ δι λαβτιοιδν.ὠφήλε ὴ ὄνου 

αὶ γενοῦ λαερηβδου ἐπε τοὶ εἰς δὲς τσοὶ βωνυ μικεὶ μεᾷ συλλοι 
βυ περιήμσσι (δὶ κιρικὴς. 77.) πρω τύπου: διον πηλίων τῆλε 

ἔδου. "νπριοί μὺ, πριαμίδουδ “Ζ Τῷ διλαφῃ ω "λαῤπίδου ὠφῴλεν τ Εἰ. 

0 ὁ πο ϑωνν μι αὐδι ἴωμε: γε[ἐσν' ὑπέκτοι σ᾽ κὅτσω προφίρου 

σι λακερτιοίδα λέγομ τε; “σηλφά δα ὄτο κατ σέκτοσ᾽ οἱ 
κὺν “σπληϊάδων Χρῶν 5 δ (Δ τοῦς μιτωϑίσεσίν. 711 δὲ μετάϑε 

ΟΊ: ὅτοιμ ἢ ηδ πρῶν οὐ! λεῖον δὰ ἰσύασ' γένη) συλαβης: διώτε- 

ΦΟΥ: οἷον αῬαςσηηὴὺς αἰτοῦ γσπνηδν, ἐκ Ὁ» 75) γρύπεϑα γϑρε 

Δ τὸ ὦ φέρητε μορήτ'οι ξεν καὶ δ θείο" αὐτῷ αισσπνηὸσ ἤγϑιω 
᾽ ὁ ὁδὸν. εἶτο εέγονν μετοῤϑεσίσ' το δσϑι γέ ΘΔ λέτετουι οὐτοῦς "27:-: 
“σ: ἢ ηὃ δῴτερον πρότερον: οἱ ον κῬύα, κραδίκ. ̓αὙῬ τεροςμερα 

τορδσυσύτοεργον τῷ ῥῬαν': ὦ μῆρον ἌΤΟΣΝ καρ ἔην "ἡ τῷ τε 

τέλεσυ “πώντο . 

Ϊσίον: ) ως διαιφῷᾳ μιετοζϑέσισ' υπῥϑθύσεωσ ἦρϑ ὴ μετοζϑέσί; 

ὃν ΤῊ ΤΣ " συλλαβι γένετο “ἢ δὲ ἐπίρϑεσίς ᾧ ὑσέρα ὠκὺ 

ὀθνεῖος ἦν Ν᾽ νόϑῦσ' νοβά Ὁ’ καὶ καθὺ τύρϑεσίν ὀθν εἶ 6σ' 'ιοι 
“πάλιν πὐνυ ῦνυ ὁσ' κοι σύρυ δόρυοσ. καὶ καθὸ περϑέσίν γθυ- 

ν δύ΄ δι δυρῦς: Δθν τοῦ δὲ καὶ »ύτῳ τῷ “ποῖθ4 οἱ ἑωνιεσ- 

Εἰδέναι δὲ χρὴ ὡς ἡμϑὴ αὐ χα αἰ οὲς μοτί πεσε “πέρι ἐ τί δὴ κα 

ΝΣ κόντων πεθιηρ οτσην" κοὐ δεμφνων ἕως (κείν ζ 72) καιρῷ ἐξ 

φῷ ποι ἡσοίν ο, Ἰωνδν: τοὺς εἰ ΠΌΠΟΙ οὲς μοὶ δυεασρί ἐεσαν εἰς τὸ 

"σους πλθ ὁνοιδ' - ̓ Αὐτοντοῦ δὲ πκροθηοῖς ηὸ Αδὸ ὑποίνν οὐ 

λένεοθεν “εχ τοῦ υγῖ ἊΝ ρα μοίτων, οὐλοὶσ' λέγϑμδῳ- 

ὁδὲ Ἀόηγος μυῖΐϑυσ (ΘΔ ηὸ μαντεύ εϑϑο; αὐε λιν") ποὺς πτόπτους. 
ἂν οἱσ' αὐεσρίφον"τῦ 91,» μοὶ ηὸ ὑσημολών αὐαικῶς «αὐτὶ Τρ 
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ξωίω ἐδιωρήσοισν ξενίων σέρρεϑήκ οἱ γα. "μὰ υ δ ̓ πΟΟΤΗΤΙ ΤΟΝ 

᾿ ὑπλμελῳσ ὑπικρεφίωσ πο τ ἐλούσες, ἐλούσησορὸ ηὐ θυ “ 

μωθέϊς' μϑὴν τουρα θές: ασύρλβάσ' ἊΣ  ἐπαοικ θυ. ἐπές2θ᾽. μὴ 
“ὃ  διυσεδορῶν ἡ μακτέων κοιὶ ἐν Τὶ “Τ2) ,ὑπτεροι σὲ μιμετεξετεροι 

λέγουσιν . δ αὐτῇ 72 ἡσυχάζων, ὀλινύων. ᾿Λέγουσι δὲ κὴ ποὸὶ 
κατοὺ δώ μους καὶ αὐριθμον ἊΝ τριάκον τοὺ ἠυόρῶν διέ “πγοῖ, . 

Καὶ τὸν δν ανοηθέν του ἀνγόσσωτα», Καὶ ηὐ αὐέπεισαν ἢ ἐδήδαξεν 

αὐ τνῶσῳν Καλτοὶς ὀαφαὶ, Φούρμμαιζ. Καὶ τοῦὸγν ο« λώ μον Τό 

δι: Καὶ λαύρα λίϊνσι τρὶς βξύμας ταὶ καφ δου. Σαιζοἰρᾷ: 

5 ὺς πελίκφ ἢ τὸ ἐκ λειρὸς δ'΄σλα: Αρδᾳς τρὲσ’ Φαρίξασ. 

Φαλαρας τοὶ “στοὶ τιὸὲν τνρζϑους σι επσπζομοτο. γήνασ: ) τοῦ ὧν 

ἡοἱ ςὐλιώθοι ῇ γνόμϑμα φωύφια: Σ  ίμο χενὲς ηὉ μακρὸν διῦ 

ϑῦγν. Συμγήσοις ὃ 9 λοιμόάν δυσί αν Τί 579 ὁ σέο τρί αν: Αἰμασί 

οἱὴ δὲ ηὸ ἱκχελίκων ὥκοδο μη μϑδ οὕ καὶ δρδν “σηλῦ γχεῖοὶ ΜΝ. 

Φευρσο: Ῥ» “φύφον. Κλασεα ηὸ ἀμερωτήριον. Καὶ τέρσους 

δὲ κε λοίμιων τίω πρασὶ αν ἡ ον! ὄξηρονον τίω πλίνϑον ᾿ 
ἕμόολον δὲ γὐ χα λκώ μια ηὃ προτηθε κδον καὶ πρὶ πρώραν τὸς 
γουυσέν- Ἑναγόζην δὲ ηὸ λροὶσ' ὑσιφ 4ν»» ϑύφν ἡ σ᾽ υὐρῤἠαν, μέ 

νοι’. Προχεσὶν: ὃ ηὸ οἰ Ἴραισθ ! σον. ἕσεπλα τίῳ μὴ Θαθέαν 

"πτῆσιν ἀλλιϑεσιτρλῆσ. Λίύκην δὲ καλδυσί πσρῦϑοσ' τὸ τστοὶ 
ὅλον πὸ σῶ μοιηινυγή μα τοὺ δὲ τὸ γδερυ οἀγρ( ϑέγιμμοτοι Γεω 

πεΐνοις δὲ, τοῦ γἧσ πετνῶντοασ (Δ οἱ πορουμϑῴους: Τοσὲ ἐσ 

κανϑούσοις οἱ σώσοίσ' ὡς (Δυρόσδοντος ἂν “τῇ [ διοπίρᾳ Τὸσδὲ μέ 
Οὐ "κρυὶ κα λῶσ ὉΔῸΝ ἐπσιφκάφοῦτον.. "το σὲ απο δ χύ μδ οἱ 

κα μι πτὸν φασί . Κορυλίω δὲ λέτουσίν ἐππσρκοιμυτίς τιξύ- 

3 Δυν' υμαρίαν δὲ “τὴν ἀπτὸ πσίέτον: Τα δὲ ὁπεύμϑινα, πεού- 

υϑῳ αν ΞΒάρος δὲ τοῖσ νοῦσ' ὀσέριν δὲ και λδεσι κὸν; δὲ ὁγυσυν- 

Τοὺσ δὲ ἀ λύσεισ ἀφιδίας: Οιδὲ τὸ “έλλια,"τὸ δὲ καϑυΖ ράν 

“πόμα, ἐκζφειῶν κοι ὕὑσκτοσσυομα 4 ν. Λῖνον δὲ ὁδᾷς ὃ - 

γομιας ἢ λύρας λορδαγ: Θναπίνους δὲ σσὺσ κροοσούςοἰππὸ 

}λ κ 



χε 

( ΟΥ̓ : “Ῥε-.: 

Φορω δὲ τίῳ τελουμδῴέω ππερας δὴ δούλων ποῖς δέαυῦδ- 

χοῦσ. Λύυσιν δὲ τίω ποράαν ῶ ἔφοδον. Συρνέυδὲ ππέροὼ 
γ57σ ὀνομεοἰφυτοο λάχανον τὶ σφλίϑῳ ἐοικὸσ ἢ βρῶμω. ὅγε εἴ“ 
αἰ γοσ᾽ῇ μιζλιηοσε Ἑνηβωπίοια, δὲ, τοὶ δύων τήρίαρ! 

Τοιφάσιοι δὲ, τατρ βαρ δίῳ λέγ μου οἱ οι πρυπλάσίοι Ῥί φώνοι δ 

Απεμιαώ ἴσε δι ηὃ ἑμώρανεσημδῥᾳ πραῦ τσ: Αρτημο 
τέρουσ' δὲ τοὺς οὐτιμοτέρους λέφϑυσιν ΠΌΝΤΙ Φυλι κέσε ρον: ̓ 
ηὃ πρεσβύτερ - Τὸν σὲ Φανιρ πζίρον: Φρεμηρη) ηὃν σῦ 

ῷ ρώνοε τἍσι μβάνουσί δὲ “σού γο καὶ ἐπὶ Ἵ2) ὃν ανηῖου- 

᾿Κατωπροίζε ϑωσὶ λέγουσι ηὃ προνκεε “πο σοι: (Δ ηὐν κουτοῖ ᾧα. 

μῃ ἐσ Λα ΟἼΤΟμ . Λήξιν δὲ ὃν μερίαν ἢ ηὃν κλῦρορ' ΓΙ 

καῦτος σεππονυμϑιῥον τυτρυγημϑῴον λέτουσί. Τὸ Ἔ: λεμιέν 

αὐγεοίζι λέλϑυσι»τοὶ οὐδ δ: ὅς μάζα, Ησέσδος οὐρες δι -- 

ηΡ ὁ μάζἄϑεν»: Τὸ κροτοῦ τος θεὶς ἕἅ γελοκιϑεὶς δαρβεβλυμξ 

μος λίγουσιν . Ηρύσλοσ' οὐ βασίλῦ δαβεβλυμδύθ᾽ απὸ ἀπ 

μεοξσί οὐμιαινϑοῖνφσ' Τὸ κκουλλωτοῖσοισ' οἰ σηήσοις λέχϑυσέν, δδ' 

ἐμέσοι κόσμῳ οἰ στή σοισ' ἀππέτσε μεν ὡἰς ἐουστον θυτε τέρα" 
Ἐν οέρι στ οἱ ὀπρλὶ τομὸμο μαίζον τος “ππορογἷὶς". Δι ασιράγέν 

δὲ, οὐ δγεςῶσουι πέτραι. "ωσέ μια, χεῖν δὲ ηὁ τνῶν με "τίν φουυ τ’ 

Ὁ" αιϑίνφανυτίω τι ἢ" ἐν αντίων ἰαὖν. Σισύρο δὲ βέυρθ α 

οὐκϑὶ χιτών. Ὑόριζῳ ηὸ σού ρτῶν" Σινύπσηϑ πὸ τῶν θυ τσ 
πόδα ἔχων ἔριον: Νὴ τὸ δγαχύφημι, νυ ὑ προβόπου: Νιλμᾶ 

σούς δ τὸ νειοῦ γεν Ὡ σοι! 74». Φερίγγ!ο βεβοσω ήσ: ἐφε 

40’. ὺ ἐπμεληβ' ἔπκα πεύφν,ὺὸ δώκᾳν: Τεβαπιλυρ 
δες λέλϑνυτο ππρα Ἰωσὲμ οἱ ἀκρίδες πατέρας ηὸ τύοστι ρα ζ- 

χῷν περᾶν ἰδώο βδρ ὑξω, μεέφων λόογω δὲ ἔνηοιϑεν ἐτύρὰ διύο- 

Ἰοδοῦκι ἰκψεομδῥως αν Τῇ “Τῶ προσηκόντως ἐκοιϑηκόντως σχοῖ-- 

ρουθηοὶς λαμ(ξαγῳτο . ηὸ οὐ πολι ἕο αὐτὸ “2 οὐπέφυ-- 

γέ" πλὶξ ΔΨ ὁ βήμα, ὅδ ου πλίγιμειτο τοὶ “στ δῷ μιοιτοζιζν τ" 

90, μοὺς γὸ ὁ περιβάδεν εἰμκριπρλίξ, παρα, σοφοχλέ! ἔνπρι 
“πολέμῳ. ἡρὰ ὁ μερθ᾽ α δῷ μὴ γρί ον: οὐδ πρλγίοσον “πόσ' 



! τ μα ἢ ὌΝ. ᾧ 
6 ς: 

ΌΣ ἃ αὶ ψῶσιιν αὐτὶ τῷ ϑυλησουτον . ὅ ὃς ππρβδῦ- 
Ῥὶσ καὶ ὁ ψώ οἱ γροικικὸν προσφρώνηιμα, - κόλλιβ δεὅξιν 
εἰθς ἄρτον περι ςφορουό. ὅθ οὗ κρὼ τοὶ ππρὰ μα κολλίκι αν 
φῶίν ων δὲ συ μἝο,λεῖσ οἱ ψι αϑοππλόκοι ΠΥ ̓ ἰϑαγενέϊσ οἱ πΐ- 

σίοι “σιζῦϑει. Πρόξενοι δὲ οἱ “ρ ὁ σοί τρῶη . πύλεώμ κοΐ οἱ ρον 

72οὐ ̓ ξεν ασ ὑπτοϑὲ χόμϑμοι ̓ 'Σνερίᾳ δὲ ηδ ὁ ὁ ρέγετοιι (ὦ ἐπὶ 

θυ μέ! Κορδένη δ δὲ ηὸ κα ρηβαι ρεἶν ποιροιῦ χοίσ: γροῖφε -- 

πὶ δὲ Νὴ σκκορδύομα. Ἶξισ δὲ ἡ δυθυωθία; ῥοικὸν ὃ οὐ 
σῷ νϑυον μοὶ τραβόν. κα 60, βον λύλετα: Σαπρὸν ὃς ηὐ σὲ 

σητσ. Τὸ υσ͵σδοτων πρὰύν ὧν φασί. Το πρύβα 
τος “ποτρώνια" Βλαικὸν δὲ γὸ τρυφερῦν που σ δὲ Φ ρυτανώ 
δάς αὐϑ ροικασ' μοίρι ληνοῦς- “μοίληδᾷ η9. βμ"» Η ασοδεοὶ ὃ μα 

δέ λη λέγε το . μελεδανϑέων δὲ αὐ’ Τὶ “ΤΩ μόριμνοῦν ϑθρκσχεα 
᾿ Μελαιδουῤνᾷν ὃ λέγε ηὐ μβιμνάν. Μεςύλλίω ηὐν καὶ 

λον οἴ ρηον λέγουσι μὺ 0 ὁ μιυ δὰ σοι ς «Κιερε ῥιώσοι: Καὶ “ὧν δῳ μόδί 

ομ ἐπιδάμν. Καὶ τὸ ἐκθλίβᾳν ὀλιμοαζαν. Καὶ Ν ὁ ἐσέναξενὰ 

ἰοτ- ΚΚ αὲ τοῦ "τὸ κάτω κοι λιρν καιϑα ροντοῦ φάρμακα ἐλᾷ 

στήθια Τὸ ὀνέδασεν ἐνεκοάκωσε Τὸ εἰς δυύο δὺο ρεϑῆν οὐν ἐδϑικοια 

ὐϑα φασί: Κα ἡ ϑὐϑυω τησ δὀϑνωρί α" γχὐ ἐτυλώϑ: ἐμυλώ - 

Ο ἡ ηὸ ἐγχεί ] φἐμησηδιᾷ Τὸ εκ γϑ πῶς δι “ποὶ ροισύξως ἐκ οϑῇ 

ὡς " ηὸ μφορώτερον ἐπεσοχύ τερον: τὸ μύλων αι φωπεύον. ηὃ ὃ- 

ΝΥ ὠμδιβον δελφνωμδῴον Φ οί: ὡς "ἡ τὸν “συρογὸν ϑερβίωι 

λίῳ. "κοῦ ϑαλομασ τοὺς κοιτο διύσε,σ' διθοίσσειν ηὦ ζκ οἱ τοῦ νυ- 

δὲν ὀβίσοιϑαρ " ηὸ μαΐγεαϑς. ΠΕΡ ΑΙΟΛΙΔΟΣ- 

ον αὐολέισ' δ β᾽ ζρῖ ῥ΄' ἴ- προρνέ μιν σὶν ὑτοῦν τῷ ΥΡ" ἐσιφερυτο "Ἢ 

ἡ τ δὺ ὀρυτῆς αἵ Τῇ “Τ2) ῥυπάρ' βράκος αὐτὴ "Τῦ φεΐκος: βρὸ 

δὸν εἴν Τὴ “Τῶ φόδον τοὺς ο(γηὸ ἢ} εἰς οἱ ᾿ οϑφων πνεκοὺς γον ρυσὰν ο 

ο(ἡ σλέίς ἡ δὲ οἱ “127 κῶν προφῷ φσίνυνυμφο νυ μφοΐωντόγϑεν, 

μοῦ κὐρϑινικαων αἱ ΚΙ "ὃ μέσον συῇι ονπροὶ ἢ: Εν αὐδλίων εἰσίν. “ὃ « 

ον ὠρσίν αὐ'Τὲ “ΤΩ ὥρμισεψν ὥλσι ὁ αὐ ὃς Ῥυλλο ηὸ αἶλο: 

Ι..Λ ἀπε 
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Τδνρΐον κοῖον λέγουσι Τεθνηῶε δι τεϑνηῆα αὐ-τὲ ὁ τεθνηκωσ - 
Αἰπροϑίσ᾽ τ 5: συλλαβῆι ἥδ αλολὲ Ι ἀἰσέν.ο, ὍἹΟΥὕ ἔσχηθϑα. Ἰαδείς ᾿ 

αὔτ μονοσύλλαιβ ὀνό μααϊ δνανρῖσι. ““σοώς, ποτε, δοῦν σχ ΠΤ 

ου!λεῖφ αν τὶ Ω ὥ ᾿ χων) μιῴσριε, μοι: "λει Ζτῶ σοῖ: λεήηρυσοι, Τὧῦ ν 

' αὐήλι 50 δ χιῶν. .Ὶ"Ὁ ὀνομά, ὄνυμαι διηὸ ὁ μοὶ, ὑ μοὶ λίσον τ᾽ ὁγίοτε 

σὲ Ἢ χω 7.τ ἥρὸι σὲ πρὸς σφερι οι ιχὶ ΣἼτῷ μιετοξλυιδοσο, ὥαχθῥι 

ἼΤΩ αΡτῇ Σ (δὶ εἰ 1 δεφϑό γγῦ Χὠν ολθᾶν ἃ λέϊεσι δι λα βὴν δγο 75 

ἢ δ. 7ὲ ΓΑ ελθέῖν (Δ λαβών. σοι δυοὶ Φϑὶ [Ἴ ἢ δγηφ90 γγ τϑρλιῶν 

λέγε} δ οἱ μόν τῷ « ἐ προφίρυ σνοτρλυπτλαισιαί ζοτὶ τοὶ οἰμυτε 

ὅλ. ̓ μέξρων ἐμέφρων. τειλαὶι ὠτελλαίτ: μα μιμρτ' ΣΙ Ὁ 

ἐμυμίτιδυ πρλοσὶ εἰσι 2 Ἄ ηὃ σ᾽ -(Δὴὺὸ "τ ἌΧΗ (ἢ νη ὁΣ ὕ ον “0 ΠΤ. 

ὑππαοωσιδῆι“τίοΣ ὀσμὴν, ὀδιμὴν λέηϑυ σόν. Τὸ ἑερὸν, ἡ ρονετοὶς γεν, 

κεὺς εἰς ὐϑείος μετούηον τὰς ὃ μουρτυ ρΘ’ κλίν σὲ τῷ μαρτύ- 

ρου δφύλακος Τῷ Φυλαΐκυ: Τῷ πὶ αὐτὶ “τῶ μἴ χῶμη πὸ 

“πράτοῦ οὐ Τὸ "“Τῦ) ὁ μέκοτοο. λέων Τίς! νὴ" πυτι τοῦ αὐτὲ τομετῖς 
“3. Τασ κλητρκοὶσ Ὁ εἰ σ' ὧν λαγόντων “εκ συ σἐλλῦ σίν' 

λελισδον, λα λισῦν: "ἀμσοὸν,ἰηδόν σοι υσηδῶν, σσρησησῇ (5. 

Ἰών αἵ δφϑύ γγῶν ηὃ τ ἐκροιλλουσὶὲν νὸν οὐὐ τούς μὴ ἐσύμφω 

γον ν ὑπιφέῤητοῖε' Οἷομ οἰ λικοδος οἐλκεῖ Ὁ». ζ αὐ λούος αρχά". 

Τὸ ὥμα γραφόρμϑρον δεοὶ Φδὶ εἰ δυφϑύπου τω Λέγουσι: δι 

ὑδιωίω ἰδώίως«ἃ Ῥὺν ὀσήν τ ἐσήντρε. Τὸ μόληηος δια 7 ἢ γρο 

φόυδρον δῪ οἱ “τῷ ἃ ἐκφῴουσι μίλαντος λέγϑυ τις -ϑλανυϑίν -- 

σις : κατα ΤΙΝ προζος αὐ λέγϑυσι ζυγὸν, σϑιυγδν"κοὺ ηὐ ξι φ᾽. 
σκίφ9" (σὴς ηὃ άλλων, απϑλλιονηὴ τίω γψαλίδα, ἀστοὶ λί δι. 

Τὸ ϑύ τὺ ϑόαισ λέγουσί θι ηὃ μέλας, μέλοι. Ὕ ηὸ τοί λοι σ᾽, τοῦδ « 

ἡ ἡ αὐας, οὐ αἰς λέγϑυσι δϑοΣ πίω ἐπσιζλληλι αν "3 β φωννίντων 

ὧ Φὶ οὗ ᾽ δι ϑύγγου διότι ἐμιολλεκακόφθωνθν εἰν οὐδ πρὼ ὁ δοας 

τοῦτο ἐψηοῖσ' εἰς ἂς "ποῖς ἔχουσί ηὸ οἱ ΣΟ προρηϑέα σὲ 

ηὗ Τιως ἐντῷ ἡ ϑόασ νὴ ῬΊς λοι ριρ' ῷ ὅὲν ὦ εὐ πεῖν 572 τάσεὶ χαῖ 

ρουσίν" ἄμα δὲ κοῖς τρίῖς “ΝΥ βραχυτέρων συ λλα βαϊενγὰ τη“ 



ἷ Ζ ᾿ ὡν ἣκ μἱ ι΄. ἐώ ζροι τ᾽ ἊΡ 

λάδι σα λήδ' λέουσι « πο ηὐ φθεΐρω, Φϑεῤῥω. Η ΤᾺΣ ϑύσεξ με: 

Ἐρα ἐ ἐλάῆων ΠῚ ῸΝ Φυσε! ἀεοειρ ζσ' ἐπεὶ εν οὐ ὁξ ηὃ φύσει ͵ 

μακρὸν κατ (δὰ μὰ " δγφϑύγγου Φὰ ἐ ἐλούσῃσ οὸ Π ̓ὐκῴω 

νούμδιμον "δὴ δ ποι ὧν τον διώο «ρα πμω  ἰ ἰαὺ φὐπερύς ὅϊη 5 
ἐκείνω ὧι αὐηοὶ πολλάκις εἰσ ἀξ ποι οὐσί “τοὺς οὐθέα:- 

αρ χϑ' “τοῦ Ρ» λέγουσιν αὐτὶ τῷ εἰς χύτης "Ὁ ὁ ὑβραλόροις αὐ τὲ 
ίω ῦ ̓ ὑβρα γόρατ' γέρων ἡππηλώτα: “σὴ λόῖδ' αὐ 7ὸ Ω2 ὁ ἐσπιτη 

λαίγης παπερὸ μόρῳ υὑϑῳ ἡπσπύτοι νέξωρ: 

Τὰ ϑππκοὶ “ἢ πρώ ου οἱ οἰορθέςου ἔνῳ γιντικοῦ δΎ ΟΣ νά Εἴς ΠΣ 

Φῴρουσίν ἰ οἵου τύψαι μι, τύψφα: νσοιήσοε μι, "ποι ἠἐσελοι. μος 

τῷ 2 μὸν πρώτῳ προσώπῳ οὗγοι μόνοι κί χθΗν Τοῦ: εὐ δὲ δὼ - 

τέρῳ κοὐ πρὶ τῷ οἱ ; ἀϑΉ μοῦοι οἱ οὕ τύ φοισ, τύ 4. τύψφαν πὸ 

τρί τον" ΡΝ πληθαυτήνϑῷν ᾿ Τούχων εἰσὶ δι οὐ  δηοωιφί σεὺς οἵ 

2 Χη 72 ἀργέιοι ἀργέϊοι λέγουσιν κρὸ δὴ σέυ αἱ ράσείσ Ποὺ 

ΔΝ, βασὲ λέ! βασίλό. νι ρίηουσί τίω ἃ δ΄ δ φϑοιίος 

εἰς οἵ δέφϑνητον᾿ὡὼς ὀνφῥ' εὖνοι φ': ἸΠονρδιηκοῖς αριθιμοῖς ὅν κέ 
λρη οὐδαμῶς, κειϑοὶ δὰ διοί φω μοίϊοι ηον τῶν ὀμτίσ ἄτρικοι . 

Ουτοι τοῦς εἰσ’ ὦ ληγϑύσρια δυτικαῖς προς γράφουσι ηδτ' ὡς 

τῷ Ομήρῳρι τῷ σοφῷ. ἀρ ὸ δὲ σγον 1. ὃ μικροῦ κλίνουσίν- 

Αι ὅβαιρέσεὶς ΤΩ τ οὐμόνον αἰολίωμ ὄδὴν οἰλλοὶ μοὶ οὐ] δ ώ 

εωρικών. «οἱ 7) ΣΡ» ἐτοῦά ρων ὑπυόρων λέεουσίν" Ουρι ποῖντοῦ 

σις σύμφωνα δσλεισίάζουσιν ὡδὶ δὰ βραρίων ως τὸ τννοσε 

μοὶ; ὸ ἐννη μοῦ τοὶ ὅμοιος Τὸ Ῥωδὲ "νὼ γαιξὶ κοινὸν, ὕφι 

πρώεαν σὰν γλύκα γροίφουσι. Δτὸ παραπλήσιαι "οὐτ' 
Τασ εἰς οὔ ἡ ληγούσοις γὺν εἰκοὶσ' δγο τοῦ Ν᾽ ἐκφῷ ὑγζ' σίν - αὐ οι ἰδ 7. 

Σ [ωψι κῶς κοὺ αὐοκῖει (δέω οὐ κῶς - οαὐοοκ  δϑυ δὲ οἱ οὐ οΛέϊσ' 

γράφουσιν. ηὃ αὐεκφώννν Γ ἐκφφων ἐν εἰώθωσεν ὑδὶ δώπίς 

βου καὶ τί ἢοῦ προσώπου. νον δοζσ' βοά!ς: πλᾷ, τ λΛεῖϊ- αὐτὶ 

ὃ σῷ ξ΄ καὶ προφφουσι ξέγος κισᾷγος. “ἡ αὐ Τὸ “729 Ψ ποτ χί- 

λον, σέλουσ: .αΨ 7] σὲ 72) ἤ,γὺ Ἢ ̓  ἢ δ᾽ κοιψῷς 510 οἷζο ρεδ 6!» 

; ΛΟ ΊΗΙΣ 



“- 

᾿(νογνη δια χρ, 

Καὶ  μδὴ ἢ ἢ εἰς ξ Ῥύποισιν ὧδ ηὐ ἀρι, ἀρῶ»: Τονὶ ἤ εἰσ 

εὲ ωσ' ηὁ ἑκαβίω τκαβανισυλίω,πόλανινδμμμοκ,νό οι μιοιοηως,, 

οὐώσ᾽ οἱ ποῦ τίου, οἱ τοῦ τοῦ" Αἰ δεικῆσουι οἱ δϑνα ( σου,» Αν- δε 

“τῶ 9: ηὐ Φ᾿ θλάτο,Φλοτο" Αἰντὶ δὲ “ΟΝ δύο -πιῖ διύο οξ- 

ἐμπήσππειν ἐμσήσσειν . ΑἰνΤὶ δὲ “Τῶ σϑ ηὐ τ. σὺ τύ. εἰσ σὲ, 

εἰσ τί. Αντὶ δὲ σῷ Τ' πὸ τῷ «“ολίω, ασολίω.σοκ λεὶς, ἀεὶ λεί σ: 
Αντὲ δὲ “τῷ ὦ μιελθίλου τ 2 μιν ρῦν' ὥρα, ὁραιὠπετλὴ, ὀχετλᾷ- 

συγκόήϊτσι δὲ μρὸ τοῦ (Δ ϑέτω το ὀνομοίτων δυγρλοισίεῖζον 

σχὸς τοὶ ἄφωνα ὡς ηὸ κά ππέσεν αὐ τὸ "τῶ κουτί πέσεν. δὰ καδι Ὕ 

δὲ αὐ “Τὸ “Τῶ "κριτοῦ ὁ δέ. “καὶ καάθδαλεν αἱ" Ὑ} “12 κατέβαλε, 

ΒῬυτονῦ σ᾽ δὰ οὐ μόν ὁν «τοὶ ὀνό μιοι του: ̓ἀλλοὶ μὰ τοῦ ερθρα. 4- 

τον ὀνομοώτων πόξινε ἐπσέχυ σιν. ὁσὸς, ὅσος δὴ, "6 Ή "6 σ᾽ «σον» 

σαν τωσ δὲ πρὸ το δεσύλαξ α ὁ ξυνγόνωσ' ππυρῆ μεν λεγόμϑροι, 

οὐὐηο! βῬυ ονξσὶ συφοτκαλοςὺ ξυς βροΐδωσιβάρυς εΑίβκος- 

βώμισς, θὺ μοξφ: Ῥαχυε σῴς λῆρος: χῦΛοσ Ἥρς τοῦ ὁμοιοῖ, ΝΣ 

Τρωὼὺ δὲ εἰο τς κληχοὺν «ΑΝ εἰς ἥν ὀνομάτων δἔχι ἡοῦ σ᾽ προφά ρου 

σὲ" "Σώκρατες, Σώκρατε: Λοισυφανόν, ΑριςοφανοΔημύιϑε- 

μϑ", Δημδυϑέμε" μοὼ «ΗΝ γλνενϑζ πτώσεων ηὸ σ- εἰφαφοῦσε - 

Σωκρα τον. Διομήδου: σοφοκλέϑ λίγοντις: Αντὶ αὐτσε - 

οἰ Τρ κῦσ' πίω δοΤΙκὴν “ο αλοι μβανϑσίν ϑησῖς "σληθιῳ χέκοῖς 

ἡοἿς ὀρθρώπισ αὐτὴ “75 »υσ αὐθρώππους “σοῦσο δῷ προ! οῦ -- 

σὲ δεοὶ ηὃ ρθε, οὐὐτοὺς ηδ Ὑ  αννγ7ὲ “τῶ ὕ- Τὴν δὲ αὐ τπίουτε 

μὴν ᾿Υ̓ΝΨ πληθυντινδῷ προφέρχσι ηἡ ὡσ' αὐ 7 ηοῦ ὅτ λει μβοι- 

νον Τίς’ 'τωσ ὀῤθρώτσωσιτως᾽ ἐπσαυσ'. τὰ ὠπορέμφατον ἐπ -- 

ματος τοὶ εἰς εἰν κοί τουλῇ γόν τοῦ οὐὺ ηο; συ οὐ ηοῦ ἣν ἐκφ ερϑσὶ βο. 

ρυ μον ϑντες, Οιλθμ,ον λην ἡ οι λεῖν "κοί λην- Φρονέιν.φΦ ρὐνάν. 

τὸ δὲ πο ρδ μιν λήσον τος εἰς οαἶ οὐ ηοὶ εἰς κ(ἢ σ' μετα λλουσί"» 

γελᾶν, τ λοῦσυτεν ἂν, πεινοῶς: Τὶ εἰς ὃμ κοῦ τος λήκον τοῦ οὲ 

“σαρί μφοίτα οὐδ. δῪ οἱ οὗ οἷς ἐκφέρἕ σέν"υ ψυόν,υ Μοὶς: ρ΄" 

θῶν,ορθοις χουσουν χόνσο ἐφ’ Τα λ εἰς ὦ κοιτο λήτον τοὶ ἐἠπ 



ῖ 
Ἶ ̓ ἡ δώ 4 σι ΑΙ με 

μοι τοῦ ποὺρῇ μῖν, εἰς ΑΥ̓ ποι οὐσέμ' οἷον γοῶ, νόημι φιλῶ, φ1-- 

λημι- σον μον χρῶ ὁ ὀϑυύνοι εἰς ὡς κατρολήλϑυσί, δα ΊΣ 

Ἵ πορυκένοις ὑκφέρον τοῦ: ῷ δαρυγνύμτο ἰρηκωσ, οὐ ρήκων: 
μενοηθώ,ψενο Ἰκωνιφυλάῆσ σι" 9 διτοῦς οὐτὸ Ῥύτων κλίσείς σός 

λό γωσ' τῇ ἡ κατορλί ξφ λίσετο 3 πορροαοὶ σ' ὁ ἐρωφιἔρο, (Δ 6 γε 

ΔΩ Θ, γέλοσοὼ κΔινουσὲν αὐ τοὶ ὁ μοΐ οὐδ’ τοὶς εἰς δσ' Λόγουσί 

κυρί οἱρ ὀνόμιοσί: Το ἐλϑ “πεοιασῶσέν ἐγῶν λεγοντερὴ 

ἐμ μών: Τὸ σὺ τὸ διμοίως “101 σ' οἷο οι δ σέ λίγῦ σὲ ΓΕ 

ὧν “μῖν, εἴ μέμαιν' ἡ μές, ἀραμες: Τὸ ἐνθάδε τΆδῳ. «ηὰ ἄλλοσε, 

ἐτέροσε: Τα χώρονα, χέῤθον αἱ Τὸ ἐποανώ, αὔνη μι. 

τὰ ἑμιοί χερ,κ μοι τοῦ- Ημία, [α. ΗὙΡΦΘ᾽, ψάφα 3. 

Τὸ ἐφρώστιν, ἐφόριτο τοι μέσον , διῴοφωμνίντων᾽ τιθέα 

σύ πὸ ὕ ἀὴρ » οὐ δ λέγη σι. Καὶ (ωσ' ως: ὧδε σὲ 
σύμφωργὸν 5.2 μετορξυ οὐκ ὑπ: Καὶ 7αὺ τοῦ δὼ 

σερὶ δ δὺο λέκτων Αἰ λοι τομοι ατοῦ ηὸ 

δυναηὸν ἴσως δὲ καὶ ἕτερά Τοσκο 

“ων αἀἰκριβώσ' δ ρίισει δεαφι- 
ροντῶ τοιύ το! 

ΤΈΛΟΣ 



α ᾿ 5 ΄ ᾽ ἘΣΕ μ᾿ “ ΄ ἢ Ἶ 

-Ὁ ο᾽ δύ) μι “βρρνη7η 291. 7.) τὸ ὈνΡΩ͂ΖΙ ριον , 
{: 

Ξ 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΕΙΣ ὦ ΘΗΛῪ 
ΚΩ͂Ν ΟΝΟΜΑ- 

ΤΩΝ: 

ΠΩΣλίφ ὃ Θεοόδοσι κλιμεϑα, τοὶ εἰς ( θηλυϊοοὶ ον ὁμαιτα ᾿ 

“πῶσ ὁῬωμανὸς ὃ τον Φ' λοπύνου δυδος σύς αι λοδ'; 

ὁ μϑρ ϑεοδύ σι», αἀπτὸ σευομρίσεως λεγφ' “τίω γενικὴν ΟΝ εἰ τὴν : 

σαί ὀνομμ αἰτῶν: »Οἷ οὐ σρυαν 0 (Θ’ σουπτῷ οὖς ὁ δὲ ἴ᾿ ̓ωμια" 

Ὁ "70) φ, λδεηχύν ου σδΎ οἷὰκ σζς, “« Λιοσ' λίγᾳι ὁγῃ ἰσοστλλ οβος ἐγέμε 

ἐς καί σ σ᾽ ἐπὶ ΣΡ εἰσ ῷ θηλυνϑῴμιηου τίσ προςϑέσει, σοῦ σὶ 

ΟἹ ον καὶ ἐ σροτσ Φὰ σπισφώς. τὸν εἰσ' φΦωνυῳτο λήγοντρεθη 

λυκὰ Λιρι ρα τοῦ Ἀηχπσο, προιϑήσει Ζῶ σ᾽ ποιέ; πίω γενικὴ: 

οἱ ον οέθημ οἱ ἡ »αἰθηνόσ'. . μοῦ οι πον τροπῇ ὺ ὡσ ἐς τίωυ οὔ 

δὺ φϑοίον, γήνι τοῦ σριἸτφοὺς: ἡ ἐκ χοῦ φ αν Τὴ κ συφολὴν ἡοῦ 

ὦ, εἶτ αὐ ὅ,. γάνετοίν, σοιπ ᾧ 66 "ἡ ἐπετδιὶ πᾶ σοι γεν! πο ἰσοτ' 

σύ λλ οἴτεως κλινομϑώ μι μοι ροικατος δ ΤΕΊΡ θέλ 4 δι ον μσοι μἕ 

συς, Ὡρσρί λαβέηοῦ "ἡ ἐξένε σνιἸτῷοῦς6ι ἐπειδὴ “ποῦσοϊ τέν ι-- 

"κὴ εἰς οὖς Λήγουσοι ἔχει λλὴμ γενικὸν ἐν πο λύμοιον δὼ μουν 

δαμοιϑίνυσ, ΩΟ ὕτου " χάριν διά, λυςίσ ἐξέμεγν συ τῷ 0(Θ’ δι ΖᾺ 

σιμραρεσῖν σοι πῆς: 

Ποία διώ Λακηος κέχεη Τρ (} εἰς ὃς ἐνχλέ; γένεος μοὰ προί οἱ 

τῇ εἰ σ' οὺς  σασγρυμϑῤγγτῇ μδῳ εἰσ οδσ' ὧν τ λῶ γΠΠ Εν ἐ κελρν 

οὗ ἰώγεφι δέον (δὰ Δυος: 7" Ἢ σὲ εἰσ' οἱδ " σωρψρυμδί, ΤΥ Ὕ ἡ 

α΄ἶι κκ οἱ, οΥ σοιτοοβὅ σ᾽ ΘᾺ λιηῦτ' 

ΠΤ ὅϑεν γέγονεν ἡ , δοτηκ ἐν. κϑορι στ εἰς δὲ «νιν ὀνομώτων 

οι ̓ Αδῷ λέγουσιν 675 οὐ πὸ δ (βιὰ σα ἤγϑνε ΜᾺ συφυλίω 75) 

ὦ εἰς ὅδ, δ᾿ ἰξιφώμησεὐ ἢ Σ ποὺ ἐεένεηο ἼΒ σριπσζβοι. δ Θεὸ 

δύ σίος,θν πρὸς ἄλλοι 53 γρα μβλοτμϑν οἰπτὸ "τὴσ᾽ σοίπφό δ 

; λίγουσί γεγονέναι σίπῷοι ,ἼΡΟΠ ΤΙ ,) Ὁσ' εἰσ ἥ, κοὸ κάτος 



ἢ τ΄ - 6727) »1 Δ 5. 7: 2»»}}1) )Υ 222 ΡΖ“ 457117, δζνζηἤτις - 

ῤ ὲ ὃ χόβ 

σαρκάρεσίν “σὺ δὶ θετίω οἱ  δύφφθογγον, δαπέοῖ, . 

σὲ ἐρωδϑονοσ' δοξαῖᾳ μὴ δύ ρὶ ἰσικταῆς ὃ (ψ Χήσε ἐπ ες ὦ 

ϑη, λυ τρίσυλλάβωμ δοτίζο δ ασοισιμὶ ἀχούυσοιν “γ᾽ δὶ ἦν 

φΦεῤκὶ δὴ νυ γοτκ αὶ σριαφόϊ.α λλάλωο! ΓΥ σοίτοφοι σῳσῃν μείω 

ΤΟ τόρ σοῖς τλνικοὶς ηὸ “πυϑοὶ. 

Δια Τὶ ἡ αὐτιουτμκη εἰς μ. θηλυκ, ὀνομάτων ὀξύν καυτίρ 

οἐτρ σίρϑο ρέσεω: οὔσεοι οἱ ον τίω σοιποζβραυτίρυ υ σοι Φώ. “τίω λη 

χόκ τίωο Λη τω, ἐπειδὺ κανὼν ὕξέν ὁ λέγων 57! ηὸ ἡ[ωτικὸν 

ῳ ἀπίορ κε τυ περι ασωμδῴην. μὴ ὅτι “σᾶσοι “πτῶσίσ' ὁμος 
Φωνήσοισοι ΤῊ ἑτέρᾳ πτω σε) (Δὸν τόν) αὐ δὶ ἐχῴ, ὁ μοίωσ' "Ὁ 

᾽ν Χο Γ᾿ τίω οὐὐ τὸ δάλεκηλοὶ οΥ μιὥσοι, ὡ ιΑὅσοι. (Δέσειδοὺ ὦ ΤῸ 

φΦώναεσῳν καὶ αὐτροι τοκ, Τῇ θείᾳ (“52 ὋΝ εἰς ὦ ϑε Αυὰ ὀνομιο 

σῶν «ΠῚ τίω αὐ τίῳ δοίλεικσον ἢ οὸν αὐ ηὸν οὐριθμόν οἷον ἡ σοί 
-σῷὺ τίω σοϊησφω, "ον χάριν Τὶ οὐὐτ' ηόγον ἐλίξ χη. επρόςκει 

ΤΩ ΚΙ τίῳ οὐ τίῳω δὲ οὐ Λιεῖκτον ἐπε6δὴ τοὶ εἰσ’ ὁ σ' ὀνό μοι τοῦ λῆ 

νύ μὴ οδονάρι ανη, ἡμρθλνο ὀξύνοντικε ΧΕ τίω γοοϑαλοὺπε 
εἰπσῶν καὶ πέρ ὁμοφωνήσοιν τοῦ Τῷ βὀξυμομϑῴν δὐϑείᾳ,οι ο, ὁδυ 

σε υσ' τὴ τ δθ ας τα τριντῇ ὀδιῦσευσ' δὲ λαβὼν κύσε ΧΕ ἐπὶ ἘΠΕ 

πῷ" τὴν οὐβ ἰδῶ ) πσέθι ασοῖ, τοῦ, "ὃ “Τῇ ἐχομοφωνε τῇ δὐθείᾳ, αὐ". 

Διατῇ ἡ ἘΠ Ὸν ̓ ΠΝ εἰ εἰς ὦ θελυ δῷ ὁ ὀνομοίτων “πλέονα. φω- Ως 

γήεντου λει Φὰ ἰδύασ αὐθϑέασ:οιον ἡ ̓σοιπφῶ, σοι πφοῖ “κανὼν 

Ὁ ὅδ νὸ ὀλέγων, ὅτι “δύ ποτί θέλᾳ ἐχῷ "σλείονα φωνήεντα 

(δ ἰδέας φὐϑείας ἡ Κλ Κη; φησίν, 072 ἡ ̓γϑουκ εἰσ’ οὖς λή: - 

γῦσοι μεϊζονα χρόνον θέλ τ χάν τής κἈυτοκῆς οἱ ον, δι μοιϑέν γῇ, 
δωμόιϑεμες"Θὺσεβούς, υσεβέν- ὦ σούσου χάριν συμυρεσούλᾷ ω 

ἐσ . μοὰ ̓ πε:.λὴ ἔμελλε βραχύκα τον Άθκ τοῖν " ἀευυος Υ; 

κἈ καὶ ὀξύνε κοἱὲ αἀντυαηήϊειν τῷ καρόνι τ αἱ - 

γον Τί, «οὐδὲμι ἴα, λίξισ εἰς Ἢ Ἄνγου σοι βραχὺ ὑπέρ μίας 

συλλα βηψ ὀξύνοταν. οἷον ἐπκέζνο « οἰ λλόϊο. χορρὶσ' τοῦ οὐ ἃ 

οὗ οἱ ἼΣΟ » ὑπτὸ" προζίλαβε 70 1 7 καὶ ἐγέύττο ἡ κι 7. κὴ σοί- 



» ’ χ " » ᾿ ῖ ὄφηδσει τὰ ἦ δὰ 

δ ε᾽ ἈΥΦΥΡΥΉΛ μά" ΤΟ ΡΥ" 7] 5. γγν {δ᾽ γνγιγαί ἀετ1}}»» 7) δια ; 

πφοῖ "οὖ λιυχοι περιασωμδῴων: δηὰ ηὐ στιυιμόπεσ ὧν αὐτοῖς 

ἼΠ  δοτηκῖν 

κων ἄλλον δοί λεῖα τ! κλήνουσι τοῦς πλατέα ΔΝ ἐς ὦ ἡ Ἂυ 

δῷ ὀνομουτων μδρ Ἴσισ᾽ ἴωνας: "ἡ τινὲς 5 σὲ ρίίων ὃ σοι 
πῴδοσ' ἐντελὴς γεγο) ; δὲ σοιπφδ: σιιυψρηβδρε ἐ κοινοισὶ (ἃ 

οἰϑανοδουσιοί δὲ αὐολέξς δι λοζκκωνετιοῖ τὐνέτ εἰσῃ μέξ , δὼ οιέων 
προιϑέσφ, “70) σ- “ποι σὲ πίω γδοικόμιοἴον ̓  σουπῷ ( σοί οὖ 

πούς: Ὕ αὶ λέτω τῆς λητώσεθι δι λῇ σὲν οἱ χ σφ ζ χωι ἀχόσοι 

ηὁ σὲ εἰ σοί αἰμελγύ μίδιυος μδιῴσοι φέρω. ὝΣ πο ο ουῦ ΤΗ 

Τῇ σοι τ ῷο; μαΐλοι δὰ κεκορη βδον οὐ ργὸς, “πολιν ἀμορφὅ 

τερον μνοΐδοσ, κρὸ γῆς οἱ λῶώσ' του ρινὼς' εν καὶ ἡμγαῖσ αὖ-- 

ΤῊ "δι ᾿ὶ “πύυ οινι ὀνόματα (ιύρι δ. «(Τῇ δὲ δοτιχῃ πσυξσου, οὐή συ οἱ 

λίκ τοι εἰς οἵ κά χρη) ἐπέρα ὑπ ὅτι ἐν χησελ"τίρ δὲ αὐτχεα. 

τ κὴν οἱ αὐο λές ῶ μόνοι προυϑύσεί τῶν ἀποιυν τί λυηγγώνοωσ' 

τὴ ἢ χρησίσ' δαλοιουρῶν ἐξεσδαξε Γυάρων ω τίῳ αϑυοοἤρό μιον 
αὐτιουτίκῶς φρύϑδν ὠπὸ εὐυθέας τῆς ἡρώ"οἱ ὃ ἴωνεν ουὐ τὴν 
εἰς οὖν ἐποίουν. σοι οὺν (Δ Ληηοῦν ωἱ δὼ Ατσίν οὐ χήσεισ: Φ" 

δὲ δ ὃ Ἰρωδγανὸς ὧν τῷ πρώτῃ ἐφορίᾳ ουτῶς' ,χίω ἢ να χῦν' "1 - 
“5 ἼΗς θείας τῆς να χὼ πον ένικη. “ποὺ πο Δεν οἰ πῦ δ Φὶ ΠΥ 

ϑέίαις δι βουτώ. ̓ὁμοίως "δὰ δι πσαῦν 7" “πῶς ρα κυ- 

ψοῦν καὶ ἦλϑςε Καὶ οἷ Τὴ μϑ ἡ λάφοροι κλίσίσ' ἢ διαλέκτων. 

ΤΕΛΟΣ. 
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