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Nosne, Doeringi, hunc diem silentio praeterire? Nos 

non confestim ad "Te advolare gratulabundos? Nimirum, 

hodie si deessemus, iu manifesto impietatis scelere depre- 

hensi nobis ipsis videremur. Nam quum alter nostrum 

ante hos viginti quattuor annos, alter triennio post curae 

Tuae atque fidei commissi essemus, quo ad humanitatem 

informaremur, nunquam eum ΤῸ non praestitisti, quem 

optimum praeceptorem et propemodum alterum patrem 

haberemus. Huius igitur temporis fortunatissimi memo- 

riam nunquam in animis nostris delebit oblivio. — Nec 

postea, quum ex umbraculis in solem atque pulverem pro- 

cessissemus, eodem, quem antea experti eramus, erga nos , 

animo esse unquam desiisti, sed ex magistro factus es 

amicus dilectissimus. Itaque gratulamur hunc diem, quo 

ante viginti quinque annos Dresda Fribergam evoca- 

bare, primum Tibi, quem meritis ille atque gratis auxit 

honoribus, deinde nobis, quibus sic demum a Te liberaliter 

erudiri contigit, denique scholae Fribergensi, cuius Tu per 
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2 PRAEFATIO 

vita Aesopi transiit in bibliothecam univ. Vraüslaviensis, quam 

ipsum esse Coberi apographum ex eo apparet, quod bis terve in 

margine leguntur notulae ab eadem qua textus manu scriptae 

addito Coberi nomine; reliquas autem quibus oppleti sunt mar- 

gines emendationes ab ipso Schneidero adiectas esse ait Kamp- 
mannus.  Reiskiae apographum quo nunc lateat nescio. Αἰ 

maxime dubium est, quod nescio quo iure quove auctore dicil 

Reiskius, Coberum hanc Aesopi vitam Monaci repperisse; niliil 

certe quicquam de hac ipsa in bibl. Bavar. catalogo tradit 

J. Hardtius. ltaque haud scio an Coberus descripserit in Italia 

ex codice quem in bibliotheca monachorum Casinensium Flo- 

rentiae vidit B. Montefalconius, cuius verba haec sunt Diar. Ital. 

p. 366: cod. bomb. saec. XIII. -desopi vita et eiusdem fa- 
bulae, ut ante Maximum Planudem exstabant, stylo χυδαίῳ. 
Planudes enim 44esopi cum vitam tum fabulas longe Wiverso 
stylo suoque more conscripsit. initium vitae sic habet: flíog 
τοῦ πανϑαυμάστου αἰσώπου. ov κατὰ πάντα τὸν fov βιω- 
φελέστατος ἦν «Αἴσωπος. Accuratius descripsit librum doctus 

vir nescio qui in Novelle litterarie no. A0. Firenze 1. Oct. 1779, 
iterum F. de Furia fabb. Aes. ed, p. XXXII sqq. Sola quae ab' 
initio statim verba Coberus habet, Αἴσωπος ὁ μυϑοποιὸς Φρὺξ 
TO γένος, τύχῃ. δὲ δοῦλος, dubitationem afferunt; sed possunt 

haec ab homine satis, ut videtur, incurioso aliunde huc illata 

esse, praetereaque eiusdem libri exscribendi Coberum consilium 

certe suscepisse, ut alios mittam, de Furia quoque affirmat 

p. XXXI. D. 
. - Sed non haec sola est Aesopi vita a vulgata, ἢ. e. Planudea, 

discrepans. Aliam vidit P. Ramolinus in coenobio S. Mariae 
Grottae Ferratae haud procul Tusculo: eiusdem ex litteris, au- 

ctore Harlesio in Fabricii bibl. gr. I. p. 635, a. 1789 in Ephemm. 
Norimberg. no. L. rettulit de Murr, continere hunc codicem 

Aesopi vitam sic inscriptam, βίβλος (βίος ἢ ξάνϑου φιλοσόφου 
καὶ αἰσώπου δούλου αὐτοῦ" περὶ ὠναστροφῆς αἰἱσώπου, el 
incipientem his verbis, ὁ πάντα βιοφελέστατος (sic) αἴσωπος 
ὁ λογοποιός: attico sermone esse conscriptam et prolixiorem 
quam vitam a Maximo Planude compositam; constare enim 72 
paginis minusculo charactere refertis cum aliquot correctionibus 
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δὲ notulis in margine. Codex sub finem saeculi proximi ablatus 
| quo nunc sit loco non liquet, sed eundem iussu Villemainii 

iamiam indagari nuntiat F. Boissonadius in nova- Babrii fabb,- 
edit. p. X. Aliam in quadam montis Sacri bibliotheca quattuor 
ahhinc annos invenit M. Mynas (vid. Journal. des Débats d. 13. ^ 
Nov. 1843, Moniteur d. 5. Jan. 1844); quanquam est cur suspi- 

- eemur ab ea, de qua modo dixi, non diversam esse. Quarta 

est in cod. bibl. Laurent. Florent. plut. LVII, 30: teste Bandinio 
cat. codd. gr. bibl. Laur. Il. p. 383 duplex est, 1. valde longa 

ine. ὁ κατὰ πάντα τὸν βίον γενόμενος, expl. καὶ ἐκκλησέαν 
ποιήσαντες ἐξεδίκησαν τὸν τοῦ αἰσώπου μόρρων (sic), 2. bre- 
yissima ine. αἴσωπος ὁ μυϑοποιὸς φρὺξ μὲν ἦν τὸ γένος, expl. 
τὰ ἐν ἑκάστῳ μυϑολογούμενω, ἅπερ εἰσὶ ταῦτα, Eadem est 
cum priore et ex eodem fortasse libro descripta, quae exstat in 
cod. olim Augustano, nunc Monacensi 525. saec. XIV; inscribitur 
βώς αἰσώπου τοῦ φιλοσόφου, inc. ὁ κατὰ πάντα τὸν βίον 
(fol. 1. abscissum alieno loco insertum est, cod. fol. 154, cf. Hardtii 
catal. V. p. 314), expl. τὸν zo? αἰσώπου μόρον (ibid. p. 299). 
Et haec quidem Coberianae tam est consimilis, ut propemodum 
pro eadem habenda, neque dubium sit quin altera ex altera pro- 
fluxerit: idem in utraque ordo rerum, eadem narrationis: conti- 

nuitas, idem dicendi genus: in singulis verbis tantum est quod 

dilferat. Neque diversa opinor est quae exstat in cod. bibl. S. 
Synodi Mosquensis 285. teste €. F. Matthaei in praef. ad Syntipae 
Tabb. p. X. hoc modo i incipiens, κατὰ πάντα τὸν βίον γενόμενος 
βιωφελέστατος αἴσωπος οὗτος τῇ μὲν τύχῃ γέγονε δοῦλος. 
Quam vero brevissimam dicit Bandinius, quamque rectius prae- 
lationem in fabulas Aesopicas dicas, eam quoque non ex solo 
Laurentiano novimus. Exstat eadem in cod. Casinensi teste de 
Furia p. VII. et hinc in Coberiano nostro apographo, item in cod. 
Monacensi 551. saec. XV. sic inscripta, βιβλέον μυϑικὸν τοῦ 
ἐσώπου εἰκονέζων ἀπὸ τῶν ἀλόγων ζώων πρὸς τὰς τῆς ἀν- 
ϑρωπίνης φύσεως πράξεις, προοίμιον (οἴ. Hardtii catal. V. 
p. 400) et in cod. bibl. Vindob. phil. gr. 178. — Verum ista nova 
mon est; Aphthonio tribuitur. et cum huius progymnasmatis et 
fabulis cum notis Hadamarii iam aliquoties prodiit, primum apud 

Hier. Commelinum a. 1597. 
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Hinc apparet, quantumi desudarint sequioris aevi homines in 

Aesopi si diis placet rebus enarrandis, exornandis, plebi certatim 

propinandis. Auctores indagare frustra studeas: istae enim nu- 

gae, id quod accidit etiam historiae. Alexandri M. Callistheneae 
quae dicitur, ex parvis initiis ortae nullo, ut ita dicam, auctore, 

sed sponte quasi, per ora fabulatorum propagatae, alio aliud ad 

delectandos auditores adiiciente in dies magis atque magis ex- 

creverunt, donec existerent qui fabulas longa consuetudine per 
populum late diffusas litteris consignandas sibi sumerent. 

Quae nunc primum prodit vita, ut ad hanc iam redeam, 

decimo saeculo vix est antiquior. Scripta est vulgari sermone 

ac satis simpliciter; semel tantum qui scripsit eruditionis spe- 
ciem aliquam affectavit laudandis versibus Euripidis cap. 5, nisi 

eodem referri vis intextos hic illic antiquos trimetros trimetrorum- 

que fragmenta, quo.spectat maxime cohortatio Aeni filii cap. 19, 
a librariis aliquoties singulatim descripta (exstat ista enim .in 

cod. Lugd. Batavo 53. et Vindob. theol. graec. 128.*), neque 

*) Descripsit cohortationem ex lib. Vind. a me rogatus H. E. Poeschelius 

v. c].: quae quoniam a nostra et ab edita multum discrepat, totam hic ad- 

ponam. ““ἐσώπου πρὸς «Αἶνον (h. e..4ivov) μαϑητὴν αὐτοῦ νουϑεσία. ἐπάκου- 
σον τῶν ἐμῶν λόγων, τέκνον Aiye, δὲ ὧν καὶ πρότερον παιδευϑεὶς οὐ δικαίας 

μοε χάριτας ἀποδέδωκας. καὶ νῦν οὖν φύλαξον τούτους ὡς παρακαταϑῆήκην. 

καὶ πρῶτον μὲν θεὸν σέβου, ὡς δεῖ. βασιλέα τίμα" τὸ γὰρ κράτος ἰσότιμον - 
ἐστι. τὸν καϑηγητὴν cov τίμα ἶσα γονεῦσι" τούτους γὰρ εὖ ποιεῖν χρὴ διὰ 

τὴν φύσιν, τῷ δὲ ἐκ προαερέσεως στέρξαντι διπλασίους δεῖ ἀποδιδόναε χάριτας. 

τὴν καθημερινὴν τροφὴν χρησίμην λάμβανε, καϑόσον (καϑὸν cod.) δύνῃ, ἵνα 
xai εἰς αὔρεον ἐργατικώτερος (ἐρευτεκώτερος cod.) ἧς xai οὕτως ὑγιαίνῃς. ἐν 

βασιλικῇ αὐλῇ ἐὰν τε ἀκούσῃς, τοῦτο ἐναποϑανέτω σοι, μὴ σὺ ἐν τάχεε ἀποϑα- 

νῇς. τῇ γυναικὶ σου χρηστὰ ὁμίλει, ὅπως ἀνδρὸς ἄλλου πεῖραν μὴ ϑέλῃ Aou: 
κοῦφον γὰρ τὸ γένος τοῦτό ἐστιν καὶ κολακευόμενον ἔλαττον οὐ (Sic) φρονεῖ 
ἁμαρτάνειν. ΄ ἐν οἴνῳ μὴ φιλολόγεε ἐπιδεικνύμενος παυδείαν" ἀκαίρως γὰρ κα- 

τασοφιξζόμενος καταγελασϑήσῃ. ὀξύτερα βάδιζε τῆς γλώττης. τοῖς εὖ πράτ- 

τουσε μὴ φϑόνει, ἀλλὰ σύγχαιρε, nai μεϑέξεις αὐτῶν τῆς εὐπραξίας" ὃ γὰρ 

φϑονῶν ἀγνοῶν ἑαντὸν βλάπτει. δούλων Gov ἐπεμελοῖνγ μεταδιδοὺς αὐτοῖς 

ἀφ᾽ ὧν ἔχεις, ἵνα μὴ ὡς κύριον μόνον ἐντρέπωνταί σε, ἀλλὰ xoi ὡς εὐεργέτην τι- 
μῶσειν. ϑυμοῦ κράτει. ἐάν τι παρηκμακὼς μανϑάνῃς, μὴ αἰσχυνϑῆς" βέλτιον 

γὰρ ὀψιμαϑὴ μᾶλλον ἢ ἀμαϑῆ καλεῖσϑαι. τῇ γυναικί σου κρύπτου καὶ ἀπορ- 
ρήτων μηδὲν αὐτῇ δῆλον τίϑει"' τὸ γὰρ γένος ἀντίπαλον ὃν πρὸς τὴν συμ- 
βίωσιν, ὅλην τὴν ἡμέραν καϑημένη ὁπλίζεταει, μηχανωμένη πῶς σου κυρεεύσει. 
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aliunde ducta sunt plurima eorum quae ex cod. Paris. 1166. po- 
tnlit Boissonadius Anecd. gr. I. p. 120 sq.). Sed satis est appo- 

mere verba Reiskii non recte modo et apposite, sed etiam facete 

et ridicule de toto hoc commento iudicantis. Sic igitur ille l. 1. 
p.939 sq. Diese vita esopi ist. an. sich eine Schnurrpfeife, 
eine elende Kurzweile für Hanshagel, und in dessen Mund- 
art, überall platt, überall abgeschmackt, bisweilen aber 

auch vollends so xotlelich, dass ich Sie, werthester Freund, 
bitten muss, es ja keine Christenseele wissen zu lassen, dass 

meine Frau durch ihre Feder solchem — in die Welt ge- 
holfen hat. Denn dch und sie würden dafür errüthen müs- 

seu. Doch es sind griechische Zoten. Die hált man einem 
Frauensimmer zu gute. Die Fremdheit und die Miene der 

Gelahrtheit überschatten das Hüssliche. -Ronnte der ehrli- 
che fromme Pater Montfaucon es wagen, seiner Kutte un- 

beschadet, die Jusgabe dieses saftigen Dingelchens zu 
versprechen, wiewohl es nur beim F'ersprechen geblieben 
ist, so dürfen wir drei doch wohl ohne alles Bedenken in 
seine Stelle einrücken und Theil an seinem Ruhme nehmen. 
Denn dieses von München hergekommene W erkchen ist just 
eben dasselbe, das Montfaucon aus einer Florentinischen 
Handschrift ediren wollte. Siehe Itinerarium Italicum 
p.[966.] Ist es nun gleich so beschaffen, dass die 4usgabe 
desselben su nicht viel mehr dienen kann, als den Leuten 

τὸν καϑημερινόν σου βίον ζήτει πρὸς τὸ λαμβανόμενον καὶ εἰς αὔρεον ἀποϑη- 
σαυρίξειν᾽" βέλτιον yàg ἐχϑροῖς καταλιπεῖν ἢ ζῶντα τῶν φίλων ἐπιδέεσϑαι. ἶσος 
ἐν τέκνοις καὶ κυνὸς (sie) γίνου τοῖς συναντῶσί σοι, εἰδὼς ὅτε καὶ τῷ κυνὶ ἡ οὐρὰ 
ἄρτον πορίξεε, τὸ δὲ στόμα πληγάς.. ἐπὶ σωφροσύνῃ μεγαλοφρόνει, μὴ ἐπὶ χρή- 
pa τὰ μὲν γὰρ καιρὸς ἀφείλετο, ἡ δὲ ἀπόφθητος διαμένει. ἐὰν εὐτυχήσῃς, μὴ 
μνησικακήσῃς τοῖς ἐχϑφοῖς, μᾶλλον δὲ αὐτοὺς εὖ ποίει, ἵνα μεταμέλωνται, yru- 
οἴξοντες οἷον ἄνδρα ἡ δίκουν. δυνάμενος ἐλεεῖν μὴ μέλλε (μέλε cod.), ἀλλὰ xo- 
πία διδούς, ἐπιστάμενος τὴν τύχην (ψυχὴν cod.) μὴ οὖσαν παράμονον. ψέϑυρον 
καὶ διάβολον ἄνδρα, εἰ καὶ ἀδελφός σού ἐστι, γευσάμενον πρὸς καιρὸν ἔκβαλλε" 
οὐ γὰρ ἕνεκα τοῦ εὐνοεῖν τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα ἢ πραττό- 
μενα ἑτέροις ἀναϑήσεται. ἐπὶ μεγάλῃ κτήσει μὴ χαῖρε, μηδὲ ἐπὶ μικρᾷ λυποῦ. 

^ ταῦτα δὲ εἰπὼν ὁ Αἴσωπος πρὸς τὸν νεανίσκον ἀπεχωρίσϑη, ὁ δὲ Αἶνος λυπού- 
μένος ἐπὶ τῷ ἠδιιηκέναι αὐτὸν καὶ διὰ λόγων μἡμασειγῶσθαι ἀποκαφειρήσας 
τὸν βίον ἀπέληξεν, ὁ δὲ Αἴσωπος λαμπρῶς αὐτὸν ἔϑαψε. 
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aus dem Traume zu helfen, und sie su überführen, dass es 
niemals hátte sollen gedruckt werden, so kann es, seiner 
Dürftigkeit und Ungereimtheit ungeachtet, dennoch auf eine 
oder die andere Weise bedeutend werden. | Erstlich kann 
man es gegen die gedruckte vitam Planudeam halten. Zwei- 
tens, wie es im Lateinischen keine Kleinig keit ist, dass wir 
an Hygino eine Probe des gemeinen, platten, póbelhaften ὦ 
Lateins noch übrig haben, und Munkeri Nase sich über 
dieser Olla putrida gar wohl befand; so ist auch kein Zwei- 
fel, dass nicht mit der Zeit mancher griechische Pedant in 
diesem Misthaufen des griechischen Patois stürlen und 
manche schüne Perle darin finden sollte, die er in die 
Krone des Neuen Testaments híneinsetsen kann, sum Be- 

weise, dass dasselbe gut griechisch geschrieben sei. 
Restat ut paucis librorum notas explicem. Est igitur € 

Vratislaviense Coberi apographum, ME Monacensis 525, quem 

inde a verbis c. 2. “ἴσωπος λέγεε ἀγόρασον usque ad verba 
c. 6. ὧν μὲν ἐπιφέρεταε iam ante hos quinque annos in usum 
meum contulit G. Thomas; Ww est vita Planudea, cuius habui 

ed. Aldi a. 1505. — In altera vita accessit W Vindobonensis phil. 
gr. 178, cuius lectiones officiose mecum communicavit H. E. 

^ Poeschelius: Ww indicat scripturam ed. a. 1597. Ceterum Schnei- 
deri emendationum quicquam supprimere religioni habui: reli- 
quae meae sunt omnes. 
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σοῦ, δώσω cot βουλήν, καὶ φαγόντες ov μαστιχϑῶμεν." ἔφη 

δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ “Ἵγαϑόπους πῶς 7 ποίῳ τρόπῳ;““ ὁ δέ 

φησιν φάγωμεν οἱ δύο τὰ σῦκα, καὶ ἐὰν ὁ δεσπότης ἡμῶν 
ἐπιζητήσῃ ταῦτα, εἰπὲ ὅτε Αἴσωπος ἐλθὼν ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ 
καὶ ἄδειαν εὑρών, εἰσελϑὼν κατέφαγε τὰ σῦκα. καὶ ὁ μὲν 
“ἴσωπος βραδύγλωσσος ὧν πρὸς ἀπολογέαν δαρήσεταε καὶ 
ἡμεῖς τὴν ἐπιϑυμίαν πληρώσομεν.“. καὶ παραχαϑεσϑέντες 
τὰ σῦκω ἕνα ἕνα τρώγοντες ἔλεγον ,,οὐαέ cot ταπεινὲ AL 

come. συμφωνήσαντες οὖν οἱ δύο ἔφαγον ὅλα τὼ σῦχα. 
ὁ δὲ κύριος αὐτῶν μετὰ τὸ λούσασϑαε , Aya ónov, φέρε τὰ 

σύκα.“ κἀκεῖνος ἔφη ,,δέσποτα, ὁ Αἴσωπος εὐκαιρήσας καὶ 
εὑρὼν τὸ ταμεῖον ἀνεωγμένον, εἰσελϑὼν ἔφωγε τὰ σῦκχα." 
ταῦτα ἀχούσας ὁ δεσπότης καὶ ϑυμωϑεὶς ἐβόα, ΑΔ ϊσωπόν 
τίς uot καλεσάτω.““ ὁ δὲ Αἴσωπος παρεγένετο. καί φησιν 
ὁ δεσπότης ,,1έγε μοι σύ, ἐπικατάρατε δοῦλε, τοσοῦτόν μου 

κατεφρόνησας καὶ εἰσελθὼν ἐν τῷ ταμείῳ τὰ ἡτοιμασμένα 
σῦκα κατέφαγες; “ ὁ δὲ Αἴσωπος ἀκούσας, λαλεῖν μὲν μὴ 
δυνάμενος διὰ τὸ τῆς γλώττης βραδύ, διὼ δὲ τοῦ νοὸς τὴν 
ὀξύτητα, ϑεωρῶν δὲ xui τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ sig ὄψιν 
αὐτοῦ ἑστῶτας. καὶ μέλλων δαέρεσϑαε ὁ Αἴσωπος, πεσὼν 
παρὰ τοὺς πόδας τοῦ κυρέου αὐτοῦ παρεκάλει μικρὸν ἐνδοῦ- 
vot αὐτῷ, καὶ δραμών, λαβὼν ξέστην καὶ ϑερμὸν συγκερά- 
σας καὶ λεκάνην παραϑείς, ἐκπιὼν τὸ ϑερμὸν ἐχώλασε τοὺς 

δακτύλους αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἔδιον στόμα καὶ σπωράξας αὑτὸν 

ἀνέβαλλε τὸ ὕδωρ χαὶ μόνον ἐκ τοῦ στομέου αὐτοῦ ὃ ἐπεπώ- 
κει" οὐδενὸς γὰρ ἄλλου ἦν γευσάμενος παράπαν ὁ «Αἴσωπος. 
ἐδέετο δέ, ἕνα χαὶ oí κατήγοροε αὐτοῦ τοῦτο ποιήσωσι καὶ 

ἐν τούτῳ γνώσῃ τὸν βεβρωκότα τὰ σῦκα. ὁ δὲ δεσπότης 
αὐτοῦ ϑαυμάσας τὸ νοερὸν τοῦ «Αἰσώπου ἐπέταξε καὶ τοῖς 
ἄλλοις ὁμοίως ποιῆσαι. οἱ δὲ δοῦλοε ἐβουλεύσαντο τοὺς 
δακτύλους πέμψαι παρὰ τὰς γνάϑους καὶ κάτω μὴ χαλάσαι" 
ἅμα δὲ τῷ πιεῖν αὐτοὺς τὸ χλμιαρὸν ὕδωρ καὶ συγκύψαι τὰ 

8. an ἕνα xaO" ἕναῦ || 15. μου] μον supra ov addito C. 19, post ὀξύτητα 

deest aliquid, velut συνεεὶς, quanquam vel sic hiat oratio, nisi qv simul cum v 

addas. || 20. ὁστῶτας Schneiderus, ἑστῶσας C. || 22. ξέστην Coberus, graeca fere 

erasa erant. || 23. ἐχπιὼν Schneiderus, ἐπιὼν C. | 24. αὐτὸν C, [ 25. ἐπε- 
πόκεε C. 
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σῦκα χολοποιὰ ὄντα πρὸς τὸ στόμα ἀνέλϑοσων καὶ ἀνέδρα- 
μὸν ἔξωϑεν. ταῦτα δὲ ὁ δεσπότης αὐτῶν ἰδὼν εἶπε »τί 
πκατεψεύσασϑε τοῦ μὴ δυναμένου λαλεῖν; ““ καὶ ἐκέλευε μὲν 
αὐτοὺς γυμνωϑέντας τύπτεσϑαι καὶ πομπεύεσϑαι λέγων 
ὅστις xu" ἑτέρου δόλια μηχανεύετωι, αὐτὸς wa" ἑαυτοῦ 5 
τοῦτο πανϑάνει“. 
ἘΠ OD Ty δὲ ἐπιούσῃ. ἡμέρᾳ. ὁ. δεσπόξης. αὐτῶν" εἰς τὴν 

πόλιν εἰσήει. τοῦ δὲ Αἰσώπου εἰς τὸν ἀγρὸν σκώπτοντος ὁ 
ἑερεὺς τῆς Ἴσιδος πλανηϑεὶς τὴν λεωφόρον ἦλϑεν εἰς τὸν 
ἀγρὸν καὶ παρεκάλει τὸν «Αἴσωπον, δεῖξαι αὐτῷ τὴν ὁδὸν 10 
τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν πόλιν. ὁ δὲ «Αἴσωπος. ἀγαγὼν αὐτὸν 
ὑπὸ σύσκιον δένδρον παρέϑηκεν αὐτῷ ἄρτον καὶ ἐλαίας καὶ 
ἰσχάδας καὶ φοίνικας καὶ ἠνάγκαζε φαγεῖν, καὶ δραμὼν εἰς 
τὸ φρέωρ ἀνιμήσατο ὕδωρ καὶ ἤνεγκεν αὐτῷ πιεῖν, καὶ sQat- - 
τήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὴν κατ᾽ εὐθεῖαν 15 
ὁδὸν καὶ τετριμμένην. ὁ δὲ ἐπάρας τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρα- 
νὸν ηὔξατο dicum ὡς ὑπ᾽ αὐτοῦ εὐεργετηϑείς. «Αἴσωπος. 
δὲ στραιρεὶς καὶ ὑπὸ τοῦ καύματος χαυνωϑεὶς εἰς ὕπνον. 
ἐτρώπη. ἡ δὲ Φιλοξενία ἐπιστᾶσα καϑ' ὕπνον ἐχαρίσατο 
αὑτῷ σοφίας ἄριστον λόγον καὶ τωχύτητα γλώττης καὶ ἐτυ- 20 
μολογέας εὕρεσιν διὰ ποικίλων μύϑων ὡς ὠγαπητικὸν καὶ 
φιλόξενον. ὁ δὲ «“ἴσωπος ἐκ τοῦ ὕπνου ἐγερϑείς φησιν ,,οὐαέ, 
πῶς ἡδέως κεκοέμημαι" ἀλλὰ καὶ καλὸν ὄναρ ἐϑεασώμην, 
καὶ ἰδού, ἀκωλύτως λαλῶ καὶ τὰ βλεπόμενα ὀνομάζω, δί- 
χελλα, ὄνος, βοῦς, ἅμαξα. νὴ τοὺς ϑεούς, ἐγὼ πόϑεν ἔλαβον 25 
τὴν χώριν; νενόηκω, εὐσεβήσας εἰς τοὺς ξένους, ὥστε προσ- 
δεκτὸν παρὰ τῷ ϑεῷ τὸ ἀγαϑοποιεῖν, ὁ δὲ καλῶς πράσσων 
λήψεται καλὰς ἐλπέδως“. περιχαρὴς οὖν γενόμενος ὁ Ασω- 
πὸς καὶ πάλιν τὴν δίκελλων ἀναλαβὼν ἤρξατο μετὰ πόνου 
σκώπτειν. ὁ δὲ τῶν ἀγρῶν οἰκονόμος εἰς τὸ ἔργον παρᾶ- 30 
γενόμενος ἕνα τῶν οἰκετῶν ῥάβδῳ κατέξαινεν, ὁ δὲ αἱἴσωπος 
προσπαϑήσας ἔφη ,.,ὥὄνϑρωπε, τί τὸν μηδὲν σε ἀδικήσαντα 
οὕτως πονηρῶς αἰκίζεις καὶ πάντας οὕτω εἰκῆ καὶ μάτην 

1. χολοποιὰ Schneiderus , χαλοποιὰ C. | 5. ὅστες --- πανϑινεε trimetros. 
esse apparet, duorum alter foriasse sic seribendus; αὐτὸς xa9" αὑτοῦ τοῦτο, 
δράσας λανθάνει. | 12. σύκεον €: ὑπὸ σκιὰν δένδρου v. | 1T. «Αἰσώπῳ Schnei- 
derus, «“ἴσωπον C. | 33, αἰκέζῃ Schneiderus. 

2 
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κατὰ πᾶσαν ἀποκτενεῖς ἡμέραν, μηδὲν αὐτὸς ἐργαζόμενος; 

ἀλλ᾽ ἐγὼ τῷ δεσπότῃ ἀναγγελῶ ἅπαντα“. ὁ δὲ Ζηνᾶς ἀκού- 
σας τοῦ Αἰσώπου ταῦτα λαλοῦντος ἐϑαμβηϑη x«t φησιν 

,»»«Ἱσωπος λαλεῖν ἀρξάμενος ἐμοὶ ἐκεχρούκεε' προκαταλά- 
& βωμαι αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ δεσπότον, ἵνα μὴ ἐλθόντος αὐτοῦ κα- 

τηγορήσας μὲ μεταστήσῃ τῆς οἰκονομέας““. καὶ ταῦτα εἰπών, 

ὑποζυγέῳ ἐπιβὰς εἰς τὴν πόλιν εἰσήει, παραγενόμενὸς δὲ πρὸς 
τὸν δεσπότην εἶπε, χαίροις“. ὁ δὲ ἔφη, τέ τεταραγμένος 
παρήει. καὶ ὁ Ζηνᾶς (οὕτω γὰρ ἦν ὄνομα αὐτῷν ..δέσποτα, 

10 πρᾶγμά τι τερατῶδες ἐν τῷ ἀγρῷ cov συνέβη“. ὁ δέ φησι 
»τέ; μὴ δένδρον ὄψιμον παρὰ καιρὸν τὸν καρπὸν ἤνεγκεν, 
ἢ κτῆνος τετράπουν παρὼ φύσιν ἐγέννησεν; ὁ δὲ ow 
φησίν, ,,ἀλλ᾽ Αἴσωπος λαλεῖν ἀρξάμενος στωμύλος γέγονεν." 
καὶ ὁ δεσπότης φησὶ πρὸς αὐτόν ,μηδέν coc τῶν ἀγαϑῶν 

15 γένοιτ᾽ ἄν, τοῦτο νομέζεις τερατῶδες εἶναε σημεῖον; καὶ 
pia" φησέν ,,οἱ χολωϑέντες ἄνϑρωποε πρὸς ὀλέγον πάλιν 
διαλλαγέντες ἐχαρέσωαντο.“ ὁ δὲ Ζηνᾶς ,(,δέσποτα, λαλεῖν 
ἀρξώμενος πάντα ὑπὲρ ὥνϑρωπον φϑέγγεταε' εἰς ἐμὲ γὰρ 
ὕβρεις τραχεέας φέρει, εἰς σὲ δὲ καὶ τοὺς ϑεοὺς μεγάλα 

10 βλασφημεῖ.. ὀργισϑεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ λέγεδε τῷ Ζηνᾷ 
ἰδού, ἀπὸ τοῦ νῦν κεχάρισταέ cos, πώλησον, χώρησον, ἀπόύ- 
λυσον, ὃ βούλει πρῶξον δὶς αὐτόν.“ ὁ δὲ Ζηνᾶς λαβὼν αὐτοῦ 
ἐγγρώφην τὴν δωρεὰν τῆς ἐξουσίας «Αἰσώπου, ἐλθὼν εἰς τὸν 

ἀγρὸν ἐκάλεσε τὸν Αἴσωπον, καὶ λέγει αὐτῷ , dioc ms, ἐχα- 

35 ρίσϑης uoc παρὰ τοῦ δεσπότον, iva ὃ δοκήσοιμι εἴς ca δια- 
πράξωμαι' συνιδὼν οὖν, ὅτε σὺ στωμύλος εἶ, βούλομαέ σε 
πιπρώσαι. ὁ δέ φησν ,0 βούλεε πράξαι.ς ἔτυχεν οὖν 
κατὰ. τὸν καιρὸν ἐκεῖνον κατὰ συγχυρίαν σωματέμπορον 
ἐγγυς τοῦ ἀγροῦ παριέναε καὶ ζητεῖν μισϑώσασϑαε ἢ ἐξω- 

30 νήσωσϑαι κτήνη διὰ τὰ σωμάτια. συναντήσας οὖν τῷ Ζηνῷᾷ 

2. ἀναγγείλω C, ἀπαγγελῶ Schnelderus.  ξήνας et sic porro Schneiderus, 

sed vid. v. 9. || &. προσεκεκρούκεν Schneiderus.  προκαταλάβωμαε Schnel- 

derus, προκαταλάβομαε C. | 6. μὲ add. Schneiderus. || 16. post φησίν haud 

scio an nonnulla exciderint. || ἄνϑρωποε Schneiderus, ἀνῶ C. | 21. χάρησοον] 

χαρίζουν Schneiderus. an barbare δαρησονῇ sed fortasse sufficit χάρεσον, cf. 
var. lect. p. 18, 12. | 23. ἐγγράφη»] συγγραφὴν Schneiderus. | 25. παρὰ τοῦ 
Schneiderus, παρ᾽ αὐτοῦ C. [|δοκήσοιμε] δοκήσοε μον Schnelderus. [| 27. πρᾶ- 
ἔον Schneiderus. | 29. ἐγγὺς τοῦ] ἐν αὐτοῦ C, ἐνταῦϑα τοῦ Schneiderus. ἡ 
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(3) Ὁδεύσαντες ovv sic τὴν πόλιν ἦλϑον sig τὸ σωμα- 
τεμπορεῖον. δύο δὲ παιδώρεα ὑπὸ μητρὶ ὄντα ὡς εἶδον τὸν 
“ϊσωπον, φοβηϑέντα ἀνέκραξαν καὶ κατεκρύβησαν. ὁ δὲ 
“ϊσωπος τῷ ἐμπόρῳ ἔφη »ἔχεις μου ἤδη τῆς ἀπολογέας καὶ 

ἐπαγγελέας ἀπόδειξιν, ὅτε κατὰ παιδίων νηπίων κλαιόντων 

ἕτοιμον ὠνήσω μορμολύκιον.“ ὁ δὲ γελάσας ἔφῃ ,,.4ἴσωκε, 
εἴσελϑε εἰς τὸν ἐνδότερον τρέχλινον καὶ ἄσπασαι τοὺς συν- 
δούλους σου." εἰσελϑὼν οὖν εὑρίσκει παῖδας καλλέστους 

καὶ ἀμώμους καὶ ἀσπάζεται αὐτούς, λέγων ,,χαέρετε, καλοὶ 
σύνδουλοι. οἱ δὲ ὁμοφώνως εἶπον ,vr τὸν ἥλεον, σαπρὸν 
ϑέαμα βλέπομεν. τέ γέγονα τῷ δεσπότῃ ἡμῶν; οὐδέποτε 
κακώτερον ἠγόρασε σωμάτιον, πλὴν προσβασκάνιον τοῦ σω- 
ματεμπορεέου αὑτὸν ὠνήσατο.“ ὁ δὲ ἔμπορος πρὸς τοὺς παῖ- 
δας εἰσελϑὼν ἔφη ,,στενάξατε τὴν ἑαυτῶν τύχην' κτήνη γὰρ 

3 D / v D! 

5 οὔτε ἀγοράσαι ovre μοϑωσασϑαε evoov. διέλεσϑε ovv τὰ 
ἐφόδια σκεύη" αὔριον γὰρ ἀπαέρομεν elc τὴν doíov.* οἱ οὖν 
παῖδες σύνδυο γενόμενοι διεμερέζοντο τὰ σχεύῃ, ὁ δὲ “1σω- 
πος ὑποπεσὼν αὐτοὺς ἐξελιπάρεε καὶ ἔλεγε ,,καλοέ μου σύν- 
δουλοι, ἐπειδὴ νεώνητος καὶ ἀδρωνής siue, παραχωρήσατέ 
μοι τὸ ἐλαφρότερον φορτίον ἄραι.“ οἱ δέ φασιν ,,μἑὰν οὐ 

δύνῃ, μηδὲν ἄρῃς.“ ἔσωπος Aéyst »AnónApróy ἐστε, πάν- 
τῶν ὑμῶν κοπιώντων ἐμὲ μόνον τῷ δεσπότῃ ἄχρηστον καὶ 
ἀνωφελῆ τυγχάνειν." oí δέ φασιν ,,ὃ ϑέλεις &pov.*^ ὁ δὲ 

περιβλεψώμενος ὧδε κὠκεῖσε ϑεωρεῖ σκεύη διάφορα καὶ ἀγ- 
γεῖω τὰ πρὸς ἐχδημέαν τε καὶ χρείαν, σώκκους, στρώματα 
καὶ γυργώϑους. ἐδὼν δὲ ἕνα γύργαϑον μεστὸν ὥρτων, ὃν 
ἐβούλοντο δύο ἄραι, εἶπεν ,ἐμοὶ τοῦτον φορτώσατε."ς οἱ δὲ 

1. οὖν] δὲ M. || εἰσῆλθον M. || 2. δύο μέντοι παιδία M. | μητέρα C. | 
3. φοβηϑέντα om. M. [ 4. ἀπολογίας xai om. M. ἢ 5. »ηπίων κλαεόντω»)) 
ἀἄνήβων Μ. | 6. μόρμηκα M. || Aéyes M. [7. εἴσηλθε M. | vo C. | τρίκλεενον 
M. 18. οὖν τοὺς παῖδας πρῶτον εὑρίσκει M. [ 9. ἀσπαζεε M. || καλοὶ om, M. ] 
10. ὁμοφώνως Schneiderus, ὡμόφωνος C, ὁμοφάνως M. | νὴ — βλέπομεν» σα- 

πρὸν νὴ τὸν ἥλιον Μ. ἢ 11. δεσπότῃ ὅτε τὸ οὐδέπω... .πινὲς ἠγόρασε M. i 
12. πρὸς βασκανὶ αν C, πρὸ βασκανίου M. || 13. πρὸ M. τὰ] xai ra M. I 18. a$- 
tov; — ἔλεγε] εἶπε M. || nov om. M. | 19. ἐπεὶ M. || ἀσϑενής M. ἢ 20. das om. 
M. | 21. ἐστε om. M. || 22. ὑμῶν om. M. | κωπιώντων M. | novo» ἀχάρεστον τῷ 
δισπότῃ φαίνεσθαι M. | 24. xai ἀγγεῖα διάφορα M. | 25. ἐκδημίας, om. re καὶ 
χρείαν, M. | 26. γοργάϑους hic et infra M. | 27. οἱ δὲ λοεποὲ ἔλεγον M 



Bero. τὴν ἐπεϑυμίαν͵ 
τιϑέασιν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν γύργαϑον, ii DURO: ἐκίνησεν ὧδε 5 
κἀκεῖσε διακλονούμενος. ἰδὼν οὖν αὐτὸν ὁ ἔμπορος ἐϑαύ- 
quoe καί quom (ὁ Αἴσωπος πρόϑυμος dv εἰς τὸ κοπιᾶν καὶ 

τοὺς λοιποὺς προτρεπόμενος γενναίως φέρει. ἤδη οὖν αὐτοῦ 
τὴν τιμὴν ἔσωσε" κτήνους γὰρ φορτέον ἦρεν." οἱ δὲ λοιποὶ 
σύνδουλοι σύνδυο βαστάζοντες κατεγέλων αὐτοῦ. ἐκεῖνος δὲ τὸ 

εἰς τὴν ὁδὸν προϊών, ϑεὶς τὸν γύργαϑον περιπατεῖν ἐδίδα- 
Gxev* εἰ ydo καὶ πολλώκις εἰς ἀνάβασιν ἐληλύϑει, ταῖς χερσὲ 

καὶ τοῖς ὀδοῦσιν ἕλκων ἀνεκύλιε τὸν γύργαϑον, ἐὼν δὲ εἰς 
κατάβασιν, συντομώτερον κατήει κυλίων αὐτόν. καὶ οὕτως 
ἐκοπέα, ἕως οὗ εἰς πανδοχεῖον ἦλδον. ὁ δὲ ἔμπορος ϑέλων 15 
ἐπαναπαύσασϑαε τὰ σωμάτια ἐκέλευσεν αὐτὰ ᾿ἀναπεσεῖν. 
εἴτα τῷ «ΑἸἰσώπῳ φησίν .ἀρτοδότησον." ὁ δὲ ἑκάστῳ. ξεύγει 
ἄρτον παρέϑηκε. πολλῶν δὲ ὠρτοδοτηϑέντων ἡμίμενος " ὁ 
γύργαϑος γέγονε. μετὰ δὲ τὸ ἀναλαβέσϑαι τὰ σωμώτια 
πάλιν ὁδοιπορούντων ὁ Αἴσωπος προϑυμότερος εἰς τὴν μονὴν 20 
παρεγένετο. ἀρτοδοτήσας δὲ καὶ τῇ ἑσπέρᾳ ὅλον τὸν ὄγκον 
τοῦ γυῤργάϑου ἐκένωσε. τῇ δὲ ἐπαύριον κενὸν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ 
ὦμον ἐναλωβὼν ἔμπροσϑε πάντων ἔτρεχεν. οἱ δὲ σύνδουλοι 
αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον τίς ἐστιν ὁ ἔμπροσϑεν τρέχων; 
ξένος τίς ἐστιν ἢ ἐξ ἡμῶν τυγχώνει;" καὶ oi μὲν ἔλεγον ὅτε 25 
ξένος τίς ἐστιν, ἕτεροι δὲ ἔλεγον ὅτι ὁ σαπρὸς ἐκεῖνός ἐστιν, 

1. μορώτερον CM. || rov --- τυγχάνει] τοῦ ἀνδρὸς τούτον M. | χυδαίου v, 
λυδαίου €. | ὃν ἄρτε γὰρ om. M. | ἐλαφρότερον M. | 3. vo» om. 2I || βαρύτατον 
Schneiderus. | πάντων M. | 4, ποιήσωμεν M. ἢ xai — αὐτὸν] ἐπετιϑέασιν οὖν 
αὐτῷ M. | 5. καὶ ἐκίνησε διακλώμενος, ὃ δὲ ἔμπορος ἰδὼν αὐτὸν M. || T. ὁ οἱ dv 
om. M. 8. φέρειν M. || οὖν om. παν | 10. 4. σὺν τούτῳ f. M. | 11. ὁδὸν ἐλθὼν. 
τὸν γόργαϑον ϑεὶς M. | 12. xai πολλάκις om. M. | 13, ἀνεκύλεε M. | éày — 
αὐτόν om. M. | 13. οὗ om. M. | ἔμπορος rà σωμάτια ἀναλαβέσϑαι ἐκεῖ. M. | 
17. καὶ φησι τῷ αἰοώπῳ M. | Ceyee ἄρτον] τῶν ἄρτων M. | 20. ὁδουποροῦσιν, 
μ᾿ 31. παρεγένησεν M. || ἑσπέρᾳ τὸν γόργαθϑον κατεκένωσε M. ἢ 22. τῶν, 
ὥμων περιβαλλόμενος ἔμπροσϑεν προέτρεχεν M, | 24. αὐτοῦ πρὸς] εἰς M. || 
15. ξένος — τυγχώνεε] ξένος ἡμῶν ἐστιν M. [| καὶ — 6] αἴσωπος ἔφη ὁ M. 
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| ἄλλος ἔφη ,oUx οἴδατε τὸ ἀνθρωπάρεον τοῦτο τὸ uspeAoyo- 
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μένον; πῶς φρονέμως ἔδρασεν ὑπὲρ πώντας ἡμᾶς" ἡμεῖς γὰρ 

στρώματα καὶ τὰ λοιπὰ σκεύη τὰ μὴ δυνάμενα δαπανηϑῆναι 
ἄραντες κοπιῶμεν, ἐκεῖνος δὲ τοὺς προχεέρως δωπανωμένους 
ἄρτους ὡς πανοῦργος ἦρεν." 

(ὦ Merz ταῦτα ὁδοιπορήσαντες ἦλθον εἰς Ἔφεσον, 
καὶ πιπρώσας ἐκεῖ τὰ ἀνδράποδα ἐκέρδησε. κατελδέφϑη δὲ 
αὐτῷ τρία, γραμματεκός, ψάλτης καὶ ὁ Αἴσωπος. καί τις 
τῶν συνήϑων αὐτοῦ φίλων λέγεε τῷ ἐμπόρῳ ..ἐὼν ϑέλῃς, 
ἀδελφέ, πραϑῆναε τὰ σωμάτια, ἄπελϑε εἰς τὴν Σάμον. 

Ξάνϑος γὰρ ὁ φιλόσοφος ἐκεῖ οἰκεῖ" πολλοὶ γὰρ τῶν νήσων 
καὶ τῆς Ελλάδος φοιτῶσι πρὸς αὐτὸν ἐν εὐπορέῳ ὄντες, καὶ 
τύχης τοῦ ζητήμωτος.: πεισϑεὶς οὖν ὁ ἔμπορος τῇ τοῦ 

φέλου γνώμῃ παρεγένετο eic τὴν Σάμον. καὶ τὸν μὲν ψάλτην 
εὔχνημον ὄντα λευχοὺς ὑπενέδυσε χιτῶνας καὶ ὑποδήματα 
καὶ τὴν τρέχα κτενίσας ἔστησεν ἐπὲ τοῦ πρατείου, τὸν δὲ 
γραμματικὸν λεπτὸν ὄντα βαϑεῖς ἐνέδυσε χιτῶνας καὶ vno- 
δήματα, κτενέσας δὲ τὴν τρέχω καὶ σουδώριον δοὺς ἔστησεν 
ἐπὶ τοῦ πρατείου. τοῦ δὲ Αἰσώπου μὴ ἔχων τε ἀποκχρύψαι 
ἢ T« κοσμῆσαι, ἐπείπερ ὅλος ἦν ἁμάρτημα, ἐνέδυσεν αὐτὸν 

χιτώνεσνον ἐκ σάχχου καὶ τῶν χαλῶν ἔστησεν sig μέσον. 
πολλοὲ δὲ κατανοοῦντες τὰ σωμάτια, ὁρῶντες τὸν Αἴσωπον 
πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον (πόϑεν τὸ κακὸν χάϑαρμω τοῦτο; 
οὗτος γὼρ καὶ τοὺς ἄλλους ἀφανίζει“ ὁ δὲ Αἴσωπος ϑεω- 

ρῶν, ὅτε ὑπὸ πολλῶν σχώπτεται, ἕστατο τολμηρῶς ϑεωρῶν 
πάντας. ὁ δὲ Ἐάνϑος εἰς τὴν σχολὴν προελϑὼν καὶ τὴν 

1. ἔφη] λέγεε M. || τὸ μεμελανωμένον om. M. | 2. πῶς] τὸ πῶς C. | za»- 
των ἡμῶν, sed ac et ἃ supra additis, C. || &. zoorcigovc M. || 6. ὁδοιπορή- 
σαντες οὖν 740. M. || ic M. | T. ἀνδράποδα] σωμάτια M. || κατελείφθη Schnel- 
derus, κατελήφϑη C, κατελείφϑησαν M. | 8. xai — φίλων] τὶς δὲ giloc 
M. | 9. ϑέλης τὰ σωμάτια πιπράσαει, πέρασον εἰς M. ἢ 11. ἐκεῖσε C. [[πολλοὶ 
γὰρ] καὶ πολλοὶ M, | 12. «7c ἑλλάδος καὶ τῶν νήσων πρὸς αὐτὸν φοιτῶσιν M. ἢ 
xai — ζητήματος om. M. | 15. ἄκνημον C. || λευκοὺς] an λεπτοὺς || ὑπέδησε 
M. | 17. yo. δεύτερον ὄντα πρόβλεπτον B. M. | 18. σουϑαρίω C. || 19. τὸν δὲ 
αἴσωπον M. || 20. ὅλως M. | ἁμάρτημα] yo. xa&aono mg. C. | αὐτὸν σακεο- 

χίτωμα xai M. || 21. καλλῶν M. || 22. σώματα C. || 23. τὸ κακὸν κάϑαρμα om. 
M. | 24. γὰρ om. M. || αἴσωπος ὑπὸ πολλῶν σκωπτόμενος τολκηρέᾳ εἱστήκει. ὁ 
M. | 26. τὴν μελέτην, uti voluit Schneiderus, M, τῶν μελετὼν C. 
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ΕΟ πρὸς τοὺς φίλους οβωβαὶ τῆς πανουρ- 
M re ἐπιστὰς ἑνὶ ἐξ αὐτῶν ἐπυνθάνετο, πόϑεν ἄρα 5 

τυγχάνει. ὁ δέ quo. ,Kennáob eb τῷ γένει.“ καὶ ὁ 
Ἡώϑος rd οὖν οἶδας ποιεῖν“ ὁ δὲ λέγει ,πώνταν" ὁ δὲ 
Ἱΐσωπος ὠκούσας ἐμειδίασεν" οἱ δὲ σχολαστικοὶ ὡς εἶδον 
αὐτὸν γελάσαντα καὶ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ ἐξαίφνης quvév- 
τὰς, ἐδόκουν τέρας ϑεωρεῖν. εἴτα λέγουσι πρὸς ἀλλήλους 10 

- φοὐχὲ κήλῃ ἐστὶν ὀδύντας ἔχουσω;" καί sic ἐξ αὐτῶν ἔφη 

τ τί ἄρα ἰδὼν ἐγέλασεν" ἕτερος λέγει κοὐ γελῶ, ἀλλὼ ῥιγᾶ, 
γνώσωμεν δὲ τί λωλεῖ."" καὶ προσελϑὼν εἷς ἐξ αὐτῶν λέγεε ^ 
τῷ .dicom «,κομψότατε, εἰς τέ ἐγέλασας;“ ὁ δέ φησιν 
ὑποχώρει, ϑαλάσσιον πρόβατον. διαπορήσας οὖν ὁ σχο- M5 
λαστικὸς ἐπὶ τοῦτο ἀνεχώρησεν. ὁ δὲ Ξένϑος λέγει τῷ 
ἐμπόρῳ πόσου τιμήματος ὁ ψάλτης;:“ ὁ δέ φησι οχιλίων 
δηναρίων." ὁ δὲ ἀκούσας ὅλως ἐν ὑπερβολῇ.“ ἦλϑε πρὸς 
τὸν ἕτερον καί φησε «σὺ δὲ πόϑεν εἶς" δ' δὲ Myec ,Αυδός." 
cur Ξάνϑος ,.τί οὖν οἶδας ποιεῖν; καὶ ὁ παῖς nuvro." 20 
ὁ δὲ «Αἴσωπος πώλιν ἐγέλασεν. ἰδόντες δὲ οἱ σχολαστικοὶ 

pow 

1. σεερεώσας CM. Ies dyogis, addito ϑεάσασϑαι, M. ἢ καὶ — εἶδε] ὡς 
δὲ εἶδε MI, ἢ 2. παῖδας εὐπρεπεῖς, τὸν δὲ μέσον σαπρόν, ἐϑ. τοῦ ἐμπ. τ. ἐπ. M. || 
4. βαβαὶ τῆς πανουργίας] à ἔμπορος ol. rocas, τοὺς μὲν εὐειδεῖς παῖδας 
ἔξωϑεν ἔστησε καὶ μέσον τὸν σαπρόν" ἀλλ᾽ ἵνα τὸ ἀειδὶς τῷ κάλλει παρατεδὲν 
τὴν τούτων ἀρετὴν ἐμφανεστέραν δείξῃ μι. | 5. εἶτα — ἐμειδίασεν] ἐπιοτὰς οὖν 
τῷ πρώτῳ παιδὶ εἶπε" πόϑεν εἶ καὶ τὶ σου τὸ ὄνομα. ἐκεῖνος ἔφη" καππάδοξ 
digi. τύρος καλοῦμαι, — ἐκεῖνος ἔφη" πάντα. ὁ δὲ αἴοωπος ἐγέλασεν M. ἢ 
9. αὐτὸν ἐξαίφνης γελάσαντα, μόνον δὲ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ φαύλους (Ὁ) 
ὄντας, τέρας ἐδόκουν θεωρεῖν, ἔλεγον δὲ mg. ἀλλ, οὐ κήλη ᾽στιν ὀδ. ἔχ. ἄλλος 
ἔφη, τὲ ἐδ. M. || 10. εἶτα Sehneiderus, εἶ δὲ C. | 11. κήλη supra o« adtito €. ἢ 
A43. ἐλϑὼν οὖν διόπισθεν eixygey αὐτὸν καὶ φησι" n. ci ἐγ. ὁ δὲ ἐπιστραφείς ὦ 
ἔφη ὕ. 0. 7t. ὁ δὲ Gy. διαπορρηϑεὶς ἐπὲ τὸ ῥηθὲν ὑπεχώρησεν M. | 16. τούτῳ, 
Schneiderus. [ ὃ E. τῷ ἐμπόρῳ ἔφη" πόσου ὁ ψ. οὗτος. ὁ δὲ λέγει" y.M. | 18, ὅλως 
om. M, sed post ὑπερβολῇ add. τὸ τίμημα, ἢ πρὸς τ. ἕτερον ἦλθε x. φησι" σὺ 
πόϑεν el, — Ados. ὄνομα δὲ σοῦ vi; ὁ δὲ φιλόκαλλος. ξάνϑος λέγει" τὶ οἶδας 
π᾿ ὃ παῖς λέγει πάντα M. |21. ἀνεγέλασεν. οἱ δὲ ay. ἰδόντες ἔλεγον" τὲ ἄρα 

λάσσιον τράγος C, ϑαλάσσιον τράγον Schneiderus) dx. ἐπερωτήσω αὐτόν. 
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εἶπον ,Té ἄρα οὗτος πρὸς πάντα γελᾷ; ἕτερος 'δὲ λέγει 

πρὸς αὐτόν , ἐὰν ϑέλῃς θαλάσσιος τράγος ἀκοῦσαι, ἐπερώ- 
τῆσον αὐτόν.“ ὁ δὲ Ξάνϑος λέγεε τῷ ἐμπόρῳ ,,πόσου τιμῖ- 
ματος τὸν γραμματικὸν πωλεῖς; ^ ὁ δὲ ,,τρισχελέων. ἀκού- 
σας δὲ ὁ Ἐάνϑος ἡκηδίωσε καὶ στραφεὶς ἐπορεύετο. oi δὲ 
σχολαστικοὲ εἶπον πρὸς αὐτόν ,καϑηγητώ, οὐκ ἥρεσάν σοι 

τὰ σωμάτια; ““ ὁ δὲ ,voí^ φησέ, ,,ἀλλὰ δόγμα ἐστὶ πολύ- 
τιμον ἀνδράποδον μὴ ὠνεῖσθαι. εἷς δὲ τῶν σχολαστικῶν 
λέγεε ,.δὲ παράγγελμά ἐστε πολύτιμον σωμάτιον μὴ ὠνεἴσϑαι, 
ἀγόρασον τοῦτον τὸν ἀεδιδῆ' καὶ γὰρ τὴν αὐτὴν διακονίαν 
παρέξεε καὶ αὐτός, ἡμεῖς δὲ κατὰ κοινοῦ δώσομεν τὸ τίμημα." 
ὁ δέ φησε.,γελοῖον ὑμῶν ἐστε καταγελώντων τὸ δοῦναε ὑμῶς 
τὴν τιμὴν καὶ δοῦλον ἐξωνησασϑαέ μοι. ἀλλώ γε καὶ τὸ 
γυναιόν μου κενόδοξον ὃν οὐκ ἀνέξεταε δουλεύεσϑαε ὑπὸ 
τοιούτου αἰσχροῦ σωματίου.“ εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ σχο- 
λαστικοέ ,καϑηγητώ, αὐ πλείους σου διδαχαέ slot, τὸ ugóo- 
λως πεέϑεσϑαε γυναικέ  RavOog ἔφη ,,ἐπιγνῶμεν πρῶτον, 

εἰ οἶδέ τε, ἕνα μὴ καὶ vrO τέμημα κενῇ χώριτε συναπολῆται." 
προσελϑὼν οὖν τῷ «Αἰσώπῳ ἔφη ,x«ips.* ὁ δέ quoc ,,μὴ 
γὰρ ἐλυπούμην;“ Ἐάνϑος λέγεε ,ἀσπάζομαέ σε. ὁ δὲ 
υκαγὼ σέ ὁ δὲ Ξάνϑος ἅμα τοῖς λοιποῖς καταπλαγεὶς ἐπὶ 
τὸ τῆς ἀπολογέας ἕτοιμον πάλεν πρὸς αὐτὸν ἔφη ,,ποταπὸς 
60; ὁ δὲ ,ocoxwog.^ Ἐσνϑος λέγει οὐ τοῦτο λέγω, ἀλλὰ 
ποῦ ἐγεννήϑης;“ ὁ δὲ , τῇ xod τῆς μητρός μου.“ ὁ 

Ἐώνϑος λέγεε οὐ τοῦτο εἶπον, ἀλλὰ ποέῳ τόπῳ ἐγεννήϑης; “ 

ὁ E. c. à. ἔφη M. ἢ 3. τιμήματος om. M. | 4. τρ. δηναρίων, ἐκεῖνος ἔφη M. || 
ὁ E. ἀκούσας M. || 5. ἠκιδίασε C. [| 6. πρὸς αὐτόν om. M. || T. vai, φησίν — πο- 
λύτιμα μὴ ἀγοράζξεεν παιδάρια" δε᾽ εὐτελῶν δὲ σωματίων δουλεύεσϑας M. ἢ 
9. λέγεε] φησι M. {|πολυτελὴ μὴ M. [| 10. τὴν γὰρ αὐτὴν παρέχεταε d., tu. δὲ 

κατὰ κοιγοῦ (κἀκείνου C) ἐκδώσομεν M. | 12. ὑμῶν et καταγελώντων τὸ et mox 

ἐξωνήσασϑαε Schneiderus, ἡμῶν — καταγελόντων toU — ἐξωνῆσαε.Ο: γελοῖόν 
ἐστεν ὑμῶν τὴν τιμὴν διδόντων ἐμὲ δοῦλον ἀγοράσαι ἀχρεῖον M. | 13. ἀλλά γε 
(ἀλλ᾽ ἄγε Schneiderus) --- αἰσχροῦ] καὶ καϑαρὸν ὃν τὸ γύναιον οὐκ ἀνέξεται 
ὑπὸ αἰσχροῦ δουλεύεσϑαε M. ἢ 15. o£ dà ay. εἶπον M. | 16. πλείαε C, πλεῖσται 
Schneiderus. | co« M. | εἰσε yvrouxi μὴ πείϑεσϑαι. ὁ E. M. | 17. ἔστε γνώμη 
μὲν, ei οἷδε «i ποτε M. || 18. τὸ] αὐτὸ C, αὐτὸ τὸ Schneiderus. || προσαποπο- 
λῆται M. | 19. τέ γὰρ λυποῦμαι M. | 20. ἔφη M. || 21. ὁ E. M. | 22. ποδαπὸς 
Schneiderus, | 23. ἔφη ὃ E. M. || 24. ὁ δὲ om. M. ἢ μου] ἔφη M. | ὁ — εἶπον] 
oU τοῦτο ἐρωτῶ M. ΄ 



conne cag RAE leer Wis Siri ut: j 

m sare Meyer e elu a e o i um 



40 VITA 

κατὰ πᾶσαν ἀποκτενεῖς ἡμέραν, μηδὲν αὐτὸς ἐργαζόμενος; 

ἀλλ᾽ ἐγὼ τῷ δεσπότῃ ἀναγγελῶ ἅπαντα“. ὁ δὲ Ζηνᾶς ἀκού- 
σῶς τοῦ Αἰσώπου ταῦτα λαλοῦντος ἐθαμβήϑη καί φησιν 
,»»«ἀσωπος λαλεῖν ἀρξάμενος ἐμοὶ ἐκεχρούκεε' προκαταλά- 

$ βωμαε αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ δεσπότου, ἕνα μὴ ἐλθόντος αὐτοῦ κα- 
τηγορήσας μὲ μεταστήσῃ τῆς οἰκονομέας“. καὶ ταῦτα εἰπών, 
ὑποξζυγέῳ ἐπιβὰς εἰς τὴν πόλιν εἰσήδε, παραγενόμενος δὲ πρὸς 
τὸν δεσπότην εἶπε ,,χαέροις“. ὁ δὲ ἔφη, τέ τεταραγμένος 

παρήει. καὶ ὁ Ζηνᾶς (οὕτω γὼρ ἦν ὄνομα αὐτῷ) ,,δέσποτα, 
10 πρῶγμώ τε τερατῶδες ἐν τῷ ἀγρῷ σου συνέβη“. ὁ δέ φησι 

»τές μὴ δένδρον ὄψιμον παρὼ καιρὸν τὸν καρπὸν ἤνεγκεν, 
j κτῆνος τετρώπουν παρῶ φύσιν ἐγέννησεν; ““ ὁ δὲ ,,οὔ" 
φησίν, ,,ἀλλ᾽ Αἴσωπος λαλεῖν ἀρξάμενος στωμύλος γέγονεν." 
καὶ ὁ δεσπότης qnoi πρὸς αὐτόν ,μηδέν cot τῶν ἀγαϑῶν 

15 γένοιτ᾽ ὧν, τοῦτο νομίζεις τερατῶδες εἶναε σημεῖον; καὶ 
μάλα“ φησίν .,οἱ χολωϑέντες ἄνϑρωπος πρὸς ὀλέγον πάλιν 

διαλλαγέντες ἐχωαρίσωντο.“ ὁ δὲ Ζηνᾶς ,,δέσποτα, λαλεῖν 
ἀρξώμενος πάντα ὑπὲρ ἄνϑρωπον φϑέγγεταε' slg ἐμὲ γὰρ 
ὕβοεις τραχεέας φέρει, sig cà δὲ καὶ τοὺς ϑεοὺς μεγάλα 

30 βλασφημεῖ..“ ὀργισϑεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ λέγεε τῷ Ζηνᾷ 
ἰδού, ἀπὸ τοῦ νῦν κεχάρισταί cot, πώλησον, χάρησον, ἀπό- 
λυσον, ὃ βούλει πρᾶξον δὶς αὐτόν." ὁ δὲ Ζηνᾶς λαβὼν αὐτοῦ 
ἐγγρώφην τὴν δωρεὰν τῆς ἐξουσίας “ἰσώπου, ἐλϑὼν cic τὸν 
ἀγρὸν ἐκάλεσε τὸν Αἴσωπον, καὶ λέγει αὐτῷ ,,.Αἴσωπε, ἐχα- 

35 ρίσϑης nor παρὰ τοῦ δεσπότου, ἵνα ὃ δοκήσοιμε εἴς cs δια- 
πράξωμαι' συνιδὼν οὖν, ὅτε σὺ στωμύλος εἴ, βούλομαέ σε 
'πιπράσαι." ὁ δέ φησιν ,,32 βούλεε modia." ἔτυχεν οὖν 
κατὰ. τὸν χαιρὸν ἐκεῖνον κατὰ συγχυρίαν σωματέμπορον 
ἐγγυς τοῦ ἀγροῦ παριέναε καὶ ζητεῖν μισϑώσασϑαι ἢ ἐξω- 

80 νήσασϑαι κτήνη διὰ τὰ σωμάτια. συναντήσας οὖν τῷ Ζηνᾷ 

2. ἀναγγείλω C, ἀπαγγελῶ Schneiderus.  ξήνας et sic porro Schneiderus, 

sed vid. v. 9. || 4. προσεκεκρούκεν Schneiderus.  προκαταλάβωμαε Schnel- 

derus, προκαταλάβομαε C. | 6. μὲ add. Schneiderus. | 16. post φησίν haud 
scio an nonnulla exciderint. | ἄνϑρωποε Schneiderus, ἀνῶ C. | 21. χάρησο»] 
χαρίζου Schneiderus. an barbare δάρησονῇ sed fortasse sufficit χάρεσον; cf. 

var. lect. p. 18, 12. [ 23. ἐγγράφην] συγγραφὴν Schneiderus. | 25. παρὰ τοῦ 
Sehneiderus, παρ᾽ αὐτοῦ C. || δοκήσοεριε] δοκήσοε μοι Schneiderus. || 27. πρᾶ- 
tov Schneiderus. ἢ 29. ἐγγὺς τοῦ] ἐν αὐτοῦ €, ἐνταῦϑα τοῦ Schneiderus. ἡ 
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(3) Ὁδεύσαντες οὖν εἰς τὴν πόλιν ἦλϑον εἰς τὸ σωμα- 

τεμπορεῖον. δύο δὲ παιδώριω ὑπὸ μητρὶ ὄντα ὡς εἶδον τὸν 
Αϊσωπον, φοβηϑέντα ἀνέκραξαν καὶ κατεκρύβησαν. ὁ δὲ 
Αἴσωπος τῷ ἐμπόρῳ ἔφη .,ἔχεις μου ἤδη τῆς ἀπολογέας καὶ 

5 ἐπαγγελίας ἀπόδειξιν, ὅτε κατὰ παιδίων νηπίων κλὰεόντων 
ἕτοιμον ὠνήσω μορμολύκιον.“ ὁ δὲ γελάσας ἔφη .,“4ἴσωπε, 

εἴσελϑε εἰς τὸν ἐνδότερον roíx)tvov καὶ ἄσπασαι τοὺς συν- 

δούλους cov. εἰσελθὼν οὖν εὑρίσκει παῖδας καλλέστους 

καὶ ἀμώμους καὶ ἀσπάζεται αὐτούς, λέγων ,,χαέρετε, καλοὶ 
10 σύνδουλοι.“ οἱ δὲ ὁμοφώνως εἶπον ,v5 τὸν ἥλιον, σαπρὸν 

ϑέαμα βλέπομεν. τί γέγονε τῷ δεσπότῃ ἡμῶν; οὐδέποτε 
' κακώτερον ἠγόρασε σωμάτιον, πλὴν προσβασκάνιον τοῦ σω- 

ματεμπορεέου αὐτὸν ὠνήσατο.“ ὁ δὲ ἔμπορος πρὸς τοὺς παῖ- 
δας εἰσελϑὼν ἔφη ,στενάξωτε τὴν ἑαυτῶν τύχην χτήνη γὰρ 

15 οὔτε ἀγορώσαε ovre μισϑώσασϑαι εὗρον. διέλεσϑε οὖν τὰ 

ἐφόδια σκεύη" αὔριον γὰρ ἀπαέρομεν εἰς τὴν doías." oí οὖν 

παῖδες σύνδυο γενόμενοε διεμερέζοντο τὰ σκεύη, ὁ δὲ dico- 
πος ὑποπεσὼν αὐτοὺς ἐξελιπάρεε xol ἔλεγε ,καλοέ μου σύν- 
δουλοι, ἐπειδὴ νεώνητος καὶ ἀδρανής εἰμε, παραχωρήσατέ 

0 μοε τὸ ἐλαφρότερον φορτίον ἄραι. οἱ δέ φασιν ,,ἐὰν οὐ 
δύνῃ, μηδὲν ἄρῃς.“ «ἴσωπος λέγεε ,,ἀπόπληκτόν ἐστε, πάν- 
των ὑμῶν κοπιώντων ἐμὲ μόνον τῷ δεσπότῃ ἄχρηστον καὶ 
ἀνωφελῆ τυγχάνειν.“ οἱ δέ φασιν »0 ϑέλεις voor." ὁ δὲ 

περιβλεψάμενος ὧδε κὠκεῖσε ϑεωρεῖ σκεύη διάφορα καὶ dy- 
25 γεῖω τὰ πρὸς ἐκδημέων r& καὶ χρείαν, σώκκους, στρώματα 

καὶ γυργάϑους. ἐδὼν δὲ ἕνα γύργαϑον μεστὸν Gorow, ὃν 
ἐβούλοντο δύο ὥραε, εἶπεν ,ἐμοὲ τοῦτον φορτώσατε." οἱ δὲ 

1. οὖν] δὲ M. || εἰσῆλθον M. || 2. δύο μέντοι παιδία M. || μητέρα C. | 
3. φοβηϑέντα om. M. ἢ 4. ἀπολογίας καὶ om. M. ἢ 5. νηπίων κλαιόντων) 
ἀνήβων M. ἢ 6. μόρμηκα M. || Aéyes M. [} 7. εἴσηλϑε M. | τὸ C. [| toixAnvos 
M. | 8. οὖν τοὺς παῖδας πρῶτον εὑρίσκει M. | 9. ἀσπάζεε M. || καλοὲ om. M. ἢ 
10. ὁμοφώνως Schneiderus, ὡμόφωνος C, ὁμοφάνως M. | νὴ — βλέπομεν] σα- 

πρὸν νὴ τὸν ἥλιον M. [ 11. δεσπότῃ ὅτε τὸ οὐδέπω..... πινὲς ἠγόρασε M. | 
12. πρὸς βασκανίαν C, πρὸ βασκανίου M. | 13. πρὸ M. [ τὰ] xai τὰ M. | 18. αὐὖὐ- 
τοὺς --- lAeye] εἶπε M. || nov om. M. | 19. ἐπεὶ M. ἢ ἀσθενής M. ἢ 20. dos om. 
M. | 21. ἐστε om. M. | 22. ὑμῶν om. M. ἢ κωπιώντων M. μόνον ἀχάρεστον τῷ 
δισπότῃ φαένεσθαε M. | 24. xai ἀγγεῖα διάφορα M..| 25. ἐκδημέας, om. τε καὶ 
χρείαν, M. | 26. γοργάϑους hic et infra M. | 27. oi δὲ λοεποὶ ἔλεγον M. 



'μίαν αὐτοῦ πληρώσωμεν." καὶ ἐπιλαβόμενοι 
τεϑέασεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν γύργαϑον, καὶ εὐθέως ἐκίνησεν ὧδε 5 
κἀκεῖσε διωκλονούμενος. ἰδὼν οὖν αὐτὸν ὁ ἔμπορος ἐϑαύ- 
quae καί φησιν ,ὁ Αἴσωπος πρόϑυμος ὧν εἰς τὸ κοπιᾶν καὶ 

τοὺς λοιποὺς προτρεπόμενος γενναίως φέρει. ἤδη οὖν αὐτοῦ 
τὴν τιμὴν ἔσωσε" κτήνους γὰρ φορτίον ἦρεν." οἱ δὲ λοιποὲ 
σύνδουλοι σύνδυο βαστάζοντες κατεγέλων αὐτοῦ. ἐκεῖνος δὲ 10 
tlg τὴν ὁδὸν προϊών, ϑεὶς τὸν γύργαϑον περιπατεῖν ἐδέδα- 
σκεν" εἰ γὰρ καὶ πολλώκις εἰς ἀνάβωσιν ἐληλύϑει, ταῖς χερσὲ 
καὶ τοῖς ὀδοῦσιν ἕλκων ἀνεκύλιε τὸν γύργαϑον, ἐὼν δὲ εἰς, 
κατώβασιν, συντομώτερον κατήεε κυλέων αὐτόν. καὶ οὕτως 
ἐκοπέω, ἕως οὗ εἰς πανδοχεῖον ἦλϑον. ὁ δὲ ἔμπορος ϑέλων 15 
ἐπωνωπαύσασϑαι τὰ σωμάτια ἐκέλευσεν αὐτὰ ᾿ἀναπεσεῖν. 
εἴτα τῷ ioni φησέν ««ἀρτοδότησον."" ὁ δὲ ἑκώστῳ. ξεύγει 
ἄρτον παρέϑηκε. πολλῶν δὲ ᾿ἀρτοδοτηϑέντων ἡμώεενος" ὁ 
γύργαθϑος γέγονε. μετὰ δὲ τὸ ἀναλαβέσϑαε τὰ σωμάτια 
πέλεν ὁδοιπορούντων ὁ «ἴσωπος προϑυμότερος εἰς τὴν μονὴν 530 
παρεγένετο. ἀρτοδοτήσας δὲ καὶ τῇ ἑσπέρῳ ὅλον τὸν ὄγκον 
τοῦ yvpydOov ἐκένωσε. τῇ δὲ ἐπαύριον κενὸν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ 
ὦμον ἀναλαβὼν ἔμπροσϑε πάντων ἔτρεχεν. οἱ δὲ σύνδουλοι 
αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, ἔλεγον stis ἐστιν ὁ ἔμπροσϑεν τρέχων; 
ξένος τίς ἐστιν ἢ ἐξ ἡμῶν τυγχάνεις ** wal oi μὲν ἔλεγον ὅτε 25 
ξένος τίς ἐστιν, ἕτεροε δὲ ἔλεγον ὅτι ὁ σαπρὸς ἐκεῖνός ἐστιν, 

A. μορώτερον CM. || τοῦ --- τυγχάνει] τοῦ ἀνδρὸς τούτον M. | χυδαίου v, 
λυδαίου C. | ὃν ἄρτε γὰρ om. M. | ἐλαφρότερον M. | 3. νῦν om. M. 
Schneiderus. ἢ zdvro» M. | 4. ποιήσωμεν M. ἢ xai — αὐτὸ»Ἱ ἐπιτιθέασιν οὖν 
αὐτῷ M. | 3. καὶ ἐκένησε διακλώμενος, ὃ δὲ ἔμπορος ἰδὼν αὐτὸν M. | T. à el ὧν 
om. M. ἢ 8. φέρειν M. || οὖν om. M. | 10. 2. σὺν τούτῳ f. M. || Hl. ὁδὸν ἐλϑὼν 
τὸν γόργαϑον «is M. ἢ 12. xai πολλάκις om. M. | 13. dvosàn M. | àv — 
αὐτόν om. M. | 13. οὗ om. M. [ ἔκπορος rà σωμάτια ἀναλαβέσθαι ἐκελ. M. || 
47. καὶ φησι τῷ αἰοώπῳ M. | ζεύγει ἄρτον] τῶν ἄρτων M. | 20. ὁδοιποροῦσιν. 
M. || 31. παρεγένησεν M. ἢ ἑσπέρᾳ τὸν γόργαϑον κατεκένωσε M. | 22. τῶν, 

περιβαλλόμενος ἔμπροοϑεν προέτρεχεν M. ἢ 24. αὐτοῦ πρὸς] εἰς M. [| 
ξένος — τυγχάνει] ξένος ἡμῶν ἐστιν M. | καὶ — ὁ] αὔσωπος ἔφη ὁ M. 



12 VITA 

(3) Ὁδεύσαντες οὖν sig τὴν πόλιν ἦλϑον sig τὸ σωμα- 

τεμπορεῖον. δύο δὲ παιδώρια ὑπὸ μητρὶ ὄντα ὡς εἶδον τὸν 
icono», φοβηϑέντω ἀνέκραξων καὶ κατεκρύβησαν. ὁ δὲ 

Alawnog τῷ ἐμπόρῳ ἔφη ,,ἔχεις μου ἤδη τῆς ἀπολογέας καὶ 
5 ἐπαγγελίας ἀπόδειξιν, ὅτε κατὰ παιδίων νηπέων κλαιόντων 

ἕτοιμον ὠνήσω μορμολύκιον.: ὁ δὲ γελάσας ἔφη ...“ἴσωπε, 

εἴσελϑε sig τὸν ἐνδότερον τρίκλενον καὶ ἄσπασαε τοὺς συν- 
δούλους σου. εἰσελθὼν οὖν εὑρίσκει παῖδας καλλίστους 

καὶ ἀμώμους καὶ ἀσπάζεται αὐτούς, λέγων ,χαέρετε, καλοὶ 
10 σύνδουλοι.“ oí δὲ ὁμοφώνως εἶπον νὴ τὸν ἥλεον, σαπρὸν 

ϑέαμα βλέπομεν. τέ γέγονε τῷ δεσπότῃ ἡμῶν; οὐδέποτε 
κακώτερον ἠγόρασε σωμάτιον, πλὴν προσβασκώνεον τοῦ σω- 
ματεμπορείου αὐτὸν ὠνήσατο." ὁ δὲ ἔμπορος πρὸς τοὺς παῖ- 
δας εἰσελϑὼν ἔφη ,στενάξατε τὴν ἑαυτῶν τύχην" κτήνη γὰρ 

15 οὔτε ἀγοράσαι οὔτε μισϑώσασϑαε εὗρον. διέλεσϑε οὖν τὰ 
ἐφόδια σκεύη" αὔριον γὰρ ἀπαέρομεν εἰς τὴν doías." oí οὖν 
παῖδες σύνδυο γενόμενοι διεμερέζοντο τὰ σκεύη, ὁ δὲ ico- 
πος ὑποπεσὼν αὐτοὺς ἐξελειπάρεε καὶ ἔλεγε ,καλοέ μου σύν- 
δουλοι » ἐπειδὴ νεώνητος xci ἀδρωνής εἰμε, παραχωρήσατέ 

20 uoc τὸ ἐλαφρότερον φορτέον ἄραι.’ oi δέ φασιν ,,ἐὰν οὐ 

δύνῃ, μηδὲν ἄρῃς.“ — d ἔσωπος λέγξε ηἀπόπληκτόν ἐστι, παν- 

των ὑμῶν κοπιώντων ἐμὲ μόνον τῷ δεσπότῃ ἄχρηστον καὶ 
ἀνωφελῆ τυγχάνειν.“ oí δέ φασιν ,,Ὁὃ ϑέλεις ρον.“ ὁ δὲ 
περιβλεψάμενος ὧδε κὠκεῖσε ϑεωρεῖ σκεύη διάφορα καὶ ἀγ- 
γϑῖω τὰ πρὸς ἐχδημίαν r& καὶ χρείαν, σάκκους, “στρώματα 
καὶ γυργάϑους. ἐδὼν δὲ ἕνα γύργαϑον μεστὸν ἄρτων, ὃν 

ἐβούλοντο δύο ἄραε, εἶπεν «μοὶ τοῦτον φορτώσατε."“ οἱ δὲ 

€ eot 

1. οὗν] δὲ M, | εἰσῆλθον M. || 2. δύο μέντοε παιδία M. || μητέρα C. | 
3. φοβηϑέντα om. M. | 4. ἀπολογίας καὶ om. M. | 5. νηπίων κλαιόντων) 
ἀνήβων M. | 6. μόρμηκα M. || λέγεε M. |7. εἴσηλϑε M. | τὸ C. ἢ τρίκλεενον 

M. ] 8. οὖν τοὺς παῖδας πρῶτον εὑρίσκει M. | 9. ἀσπαζεε M. || καλοὲ om. M. ] 
10. ὁμοφώνως Schneiderus, euógeroc C, ὁμοφάνως M. | νὴ --- βλέπομε»] σα- 

πρὸν "ἡ τὸν ἥλιον Μ. 11. δεσπότῃ Ott τὸ οὐδέπω... πινὲς ἠγόρασε M. Ι 

12. πρὸς βασκανὶ ia» C, πρὸ βασκανίου M. | 13. πρὸ M. | τὰ] καὶ τὰ M. J 18. αὐὖ- 

Mp ἔλεγ2] εἶπε M. | μον om. M. [ 19. ἐπεὶ M. |] ἀσϑενής M. | 20. ὧραι om. 
M. | 21. ἐστε om. M. | 22. ὑμῶν om. M. | κωπιώντων M. | μόνον ἀχάρεστον τῷ 
δισπότῃ φαένεσϑαι M. | 24. xai ἀγγεῖα διάφορα M..| 23. ἐκδημίας, om. τὸ καὶ 

χρείαν, M. | 26. yogyaOovc hic et infra M. | 27. oí dà λοεποὲὶ ἔλεγον M. 



AESOÓPI ἢ 43 

γελάσαντος εἶπον «τέ μωρότερον τοῦ χυδαίου τούτου καϑρ- 

ματος τυγχάνει; ore ydo παρεκάλει τὸ πάντων ἐλαιρρότα- 
τὸν φορτίον doct, καὶ νῦν τὸ βαρύτερον ἁπάντων ἐξελέ- 
ξατο. τὴν ἐπεϑυμέαν αὐτοῦ πληρώσωμεν.". καὶ ἐπιλαβόμενοι 
τιϑέασιν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν γύργαϑον, καὶ εὐθέως ἐκίνησεν. ὧδε 
κἀκεῖσε διωκλονούμενος. ἰδὼν οὖν αὐτὸν ὁ ἔμπορος ἐϑαύ- 
μασε καί φησιν ,ὁ Αἴσωπος πρόϑυμος ὧν εἰς τὸ κοπιῶν καὶ 
τοὺς λοιποὺς προτρεπόμενος γενναίως φέρει. ἤδη οὖν αὐτοῦ 
τὴν τιμὴν ἔσωσε" κτήνους γὰρ φορτίον ἦρεν." οἱ δὲ λοιποὶ 
σύνδουλοι σύνδυο βαστάζοντες κατεγέλων αὐτοῦ. ἐκεῖνος δὲ 10 
tig τὴν ὁδὸν προϊών, ϑεὶς τὸν γύργαϑον περιπατεῖν ἐδίδα- 
σχεν" el ydo καὶ πολλέκις εἰς ἀνάβωσιν ἐληλύϑει, ταῖς χερσὲ 
καὶ τοῖς ὀδοῦσιν ἕλκων ἀνεκύλιε τὸν γύργαϑον, ἐὼν δὲ εἰς 
κατώβασιν,. συντομώτερον κατήει κυλέων αὐτόν. καὶ οὕτως 
ἐκοπέω, ἕως οὗ εἰς πανδοχεῖον ἦλϑον. ὁ δὲ ἔμπορος ϑέλων 15 
ἐπανωπαύσασϑαιε τὰ σωμάτια ἐκέλευσεν αὐτὰ ᾿ἀναπεσεῖν. 
εἴτα τῷ ioco φησέν «ἀρτοδότησον." ὁ δὲ ἑκάστῳ. ξεύγεε 
ὥρτον παρέϑηκε. πολλῶν δὲ ἀρτοδοτηϑέντων ἡμέκενος " ὁ 
γύργαϑος γέγονε. μετὰ δὲ τὸ ἀναλαβέσϑαε τὰ σωμάτια 
πώλεν ὁδοιπορούντων ὁ Αἴσωπος προϑυμύτερος εἰ τὴν μονὴν 20 
παρεγένετο. ἀρτοδοτήσας δὲ καὶ τῇ ἑσπέρᾳ ὅλον τὸν ὄγκον 
τοῦ γυργάϑου ἐκένωσε. τῇ δὲ ἐπαύριον κενὸν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ 
ὦμου ἐναλωβὼν ἔμπροσϑε πάντων ἔτρεχεν. οἱ δὲ σύνδουλοι 
αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον τίς ἐστιν ὁ ἔμπροσϑεν τρέχων; 

ξένος τίς ἐστιν ἢ ἐξ ἡμῶν τυγχώνει;" καὶ οἱ μὲν ἔλεγον ὅτε 50 
ξένος τίς ἐστιν, ἕτεροι δὲ ἔλεγον ὅτι ὁ σαπρὸς ἐκεῖνός ἐστιν, 

δι 

4. μορώτερον CM. | τοῦ --- τυγχάνει] τοῦ ἀνδρὸς τούτον M. | χυϑαίου v, 
λεδαίου €. | 2: ἄρτι γὰρ om. M. ἢ ἐλαφρότερον M. | 3. νῦν om. M. ἢ βαρύτατον 
Schneiderus. | πάντων M. | 4. ποιήσωμεν M. ἢ καὶ — αὐτὸν] ἐπιτιϑέασιν οὖν 
αὐτῷ M. [ 5. καὶ ἐκίνησε διακλώμενος, ὃ δὲ ἔμπορος ἰδὸν αὐτὸν M. | T. ὁ οἱ ὧν 
om. M. | 8. φέρειν M. || οὖν om. M. | 10. 2. σὺν τούτῳ f. M. || 11. ὁδὸν ἐλϑὼν 
τὸν γόργαϑον ϑείς M. ἢ 12. xai πολλάκις om. M. | 13. ἀνεκύλει M. | lày — 
αὐτόν om. M. | 13. οὗ om. M. | ἔμπορος τὰ σωμάτια ἀναλαβέσϑαι ἐκελ. M. || 
47, xai φησι τῷ αἰοώπῳ M. | ζεύγει ἄρτον] τῶν ἄρτων M. ἢ 20. ὅδουποροῦσιν 
Μ᾿ [| 31. παρεγένησεν M. ἢ ἑσπέρᾳ τὸν γόργαθον κατεκένωσε M. | 22. τῶν, 
ὅμων περιβαλλόμενος ἔμπροσϑεν προέτρεχεν M, ἢ 24. αὐτοῦ πρὸς] εἰς M. | 
315. ξένος — τυγχάνει] ξένος ἡμῶν ἐστεν M, | καὶ — ὁ] αἴσωπος ἔφη ὁ M. 



14 VITA 

ἄλλος ἔφη (οὐκ οἴδωτε τὸ ἀνθρωπάριον τοῦτο τὸ μεμελωνω- 

ωι 

10 

1ὅ 

20 

25 

μένον; πῶς qoov(uog ἔδρασεν ὑπὲρ πάντας ἡμᾶς" ἡμεῖς γὰρ 
στρώματα καὶ τὰ λοιπὰ σχεύη τὰ μὴ δυνάμενα δαπανηϑῆναι 
ἄραντες κοπιῶμεν, ἐκεῖνος δὲ τοὺς προχεέρως δαπανωμένους 
ἄρτους ὡς πανοῦργος ἦρεν." 

(&) Μετὰ ταῦτα ὁδοιπορήσαντες ἦλϑον εἰς Ἔφεσον, 
καὶ πιπράώσας ἐκεῖ τὰ ἀνδρώποδα ἐκέρδησε. κατελεέφϑη δὲ 
αὐτῷ τρία, γραμματεκός, ψάλτης καὶ ὁ Αἴσωπος. καί τις 

τῶν συνήϑων αὐτοῦ φίλων λέγδε τῷ ἐμπόρῳ ,xw ϑέλῃς, 
ἀδελφέ, πραϑῆναι τὰ σωμάτια, ἄπελϑε εἰς τὴν “Σάμον. 
Ξάνϑος γὰρ ὁ φιλόσοφος ἐχεῖ oixet* πολλοὶ γὰρ τῶν νήσων 
καὶ τῆς Ἑλλάδος φοιτῶσι πρὸς αὐτὸν ἐν δὐπορίᾳ ὄντες, καὶ 
τύχης τοῦ ξητήμωατος.“ πεισϑεὶς οὖν ὁ ἔμπορος τῇ τοῦ 
φίλου γνώμῃ παρεγένετο εἰς τὴν Σάμον. καὶ τὸν μὲν ψάλτην 
εὔχνημον ὄντα λευχοὺς ὑπενέδυσε χιτῶνας καὶ ὑποδήματα 
καὶ τὴν τρίχα κχτενίσας ἔστησεν àmi τοῦ πρατείου, τὸν δὲ 
γραμματικὸν λεπτὸν ὄντα βαϑεῖς ἐνέδυσε χιτῶνας καὶ ὑπο- 
δήματα, κτενέσας δὲ τὴν τρέχω καὶ σουδώριον δοὺς ἔστησεν 

ἐπὶ τοῦ πρατείου. τοῦ δὲ Αἰσώπου μὴ ἔχων τε ἀποχρύψαι 
jj τε κοσμῆσαι, ἐπείπερ ὅλος ἦν ἁμώρτημα, ἐνέδυσεν αὐτὸν 
χιτώνεισκον ἐκ σάκκου xci τῶν καλῶν ἔστησεν δὶς μέσον. 

πολλοὲ δὲ κατανοοῦντες τὰ σωμάτια, ὁρῶντες τὸν «ἴσωπον 
πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον «πόϑεν τὸ κακὸν χαϑαρμῶω τοῦτο; 

οὗτος γὼρ καὶ τοὺς ἄλλους ἀφανίζει.“ ὁ δὲ Αἴσωπος ϑεω- 

ρῶν, ὅτε ὑπὸ πολλῶν σκώπτεται, ἵστατο τολμηρῶς ϑεωρῶν 
πάντας. ὁ δὲ Ἐάνϑος εἰς τὴν σχολὴν προελθὼν καὶ τὴν 

1, ἔφη] λέγει M. [|πτὸ μεμελανωμένον om. M. | 2. πῶς] τὸ πῶς C. || πάν- 

τω» ἡμῶν, sed ας et ἃ supra additis, C. [4. προχεέρους M. || 6. ὁδοιπορή- 
σαντες οὖν 746. M. || ἐς M. || T. ἀνδράποδα] σωμάτια M. | κατελείφϑη Schuel- 
derus, κατελήφϑη C, κατολείφϑησαν M. | B. xai — oiAov] tic δὲ φέλος 
M. ἢ 9. ϑέλῃς τὰ σωμάτια πιπράσαε, πέρασον εἰς M. ἢ 11. ἐκεῖσε C. || 022i 
γὰρ] xai πολλοὲ M, | 12. τῆς ἑλλάδος καὶ τῶν νήσων πρὸς αὐτὸν φοιτῶσιν M. | 
xai — ζητήματος om. M. | 15. ἄκνημον C. [[|λευκοὺς] an λεπτοὺς ἢ ὑπέδησε 

M. [[ 17. yo. δεύτερον ὄντα πρόβλεπτον 8. M. [ 18. σουδαρίω C. || 19. τὸν δὲ 
αἴσωπον M. | 20. ὅλως M. | ἁμάρτημα] yo. κάϑαρμα mg. C. | αὐτὸν aaxxo- 
χίτωμα xai M. || 21. καλλῶν M. || 22. σώματα C. | 23. τὸ κακὸν κάϑαρμα om. 
M. | 24. γὰρ om. M. | αἴσωπος ὑπὸ πολλῶν σκωπτόμενος toAknolo εἱστήκει. ὃ 
M. |36. τὴν μελέτην, uti voluit Schneiderus, M, τῶν μελετῶν C. 



AESOPI 15 δι 

διελϑὼν ὡς εἶδε Pt reset rcm παρισταμέ- 
| δὲ τὸν Jicomov, ἐϑαύμασε τὴν τοῦ ἐμπόρου 

καί φησι πρὸς τοὺς φίλους ,βαβαὶ τῆς πανουρ- 
᾿7ίας.“ εἴτα ἐπιστὰς ἑνὶ ἐξ αὐτῶν ἐπυνθάνετο, πόϑεν ἄρα 5 
τυγχάνει. ὁ δέ φησι, Καππάδοξ εἰμὲ τῷ γένει." καὶ ὁ 
Ξάνϑος ré οὖν οἶδας ποιεῖν; " ὁ δὲ λέγει ,πάντα." ὁ δὲ 
ϊσωπος ἀκούσως ἐμειδίασεν" οἱ δὲ σχολαστικοὶ ὡς εἶδον 

| αὐτὸν γελάσαντα καὶ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ ἐξαίφνης φανέν- 
| τάς, ἐδόκουν τέρως ϑεωρεῖν. εἴτα λέγουσε πρὸς ἀλλήλους 10 
τ φοὐχὲ κήλη. ἐστὸν ὀδόντας ἔχουσω;" καί τις ἐξ αὐτῶν ἔφη 
τ τέ dou ἰδὼν ἐγέλασεν ;" ἕτερος λέγεε oU yeh, ἀλλὼ ῥιγᾶ, 
γνώσωμεν δὲ zí λαλεῖ.“ καὶ προσελϑὼν εἷς ἐξ αὐτῶν λέγει L 
τῷ «Αϊσώπῳ .κομψότατε, εἰς τέ ἐγέλασας;“ ὁ δέ φησιν 
ὑποχώρει, ϑαλάσσιον πρόβατον." διαπορήσας. οὖν ὁ σχο- 15 
λαστικὸς ἐπὶ τοῦτο ἀνεχώρησεν. ὁ δὲ Ξώνϑος λέγει τῷ 

ἐμπόρῳ «πόσου τιμήματος ὁ Vlrp;* ὁ δέ φησι ihi 
δηναρίων." ὁ δὲ ἀκούσας ,ὕλως ἐν ὑπερβολῇ. ἦλθε πρὸς 
τὸν ἕτερον καὶ φησε (σὺ δὲ πόϑεν ei; 008 Méyet , υδός." 
καὶ ὁ Ξάνϑος «τί οὖν οἶδας ποιεῖν; καὶ ὁ παῖς ,,ὥπαντα," 20 
ὁ δὲ «Αἴσωπος πάλιν ἐγέλασεν. ἰδόντες δὲ οἱ σχολαστικοὲ 

1. στερεώσας CM. ἢ τῆς ἀγορᾶς, addilo ϑεάσασϑαι, M. ἢ καὶ --- εἶδε] ὡς 
ϑὲ εἶδε M, | 3. παῖδας εὐπρεπεῖς, τὸν δὲ μέσον σαπρόν, ἐθ. τοῦ ἐμπ. v. ἐπ. M. | 
4: βαβαὶ τῆς πανουργίας] ὁ ἔμπορος olg. ... πράσει, τοὺς μὲν εὐειδεῖς παῖδας 
ἔξωϑεν ἔστησε καὶ μέσον τὸν σαπρόν" ἀλλ᾽ ἵνα τὸ ἀειδὶς τῷ κάλλει παρατεϑὲν 
τὴν τούτων ἀρετὴν ἐμφανεστέραν δείξῃ M. ἢ 5. εἶτα --- ἐμειδίασεν] ἐπιστὰς οὖν 
τῷ πρώτῳ παιδὶ εἶπε" πόθεν εἶ καὶ τὶ σου τὸ ὄνομα. ἐκεῖνος ἔφη" καππάδοξ 
diui, τύρος καλοῦμαι. --- ἐκεῖνος ἔφη" πάντα. ὁ δὲ αἴοωπος ἐγέλασεν M. ἢ 
9. αὐτὸν ἐξαίφνης γελάσαντα, μόνον δὲ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ φαύλους (€) 
ὄντας, τέρας ἐδόκουν ϑεωρεῖνν ἔλεγον δὲ stp. ἀλλ, οὐ κήλη ᾽στιν d. ly. ἄλλος. 
ἔφη, τί ἐδ. M. || 10. ero Schneiderus, e δὲ C. | 11. κήλη supra oc audito C. || 
A3. ἐλϑὼν οὖν διόπισθεν εἵλκυσεν αὐτὸν xal φησε" x. ci ly. ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς Ὁ 
E. gr. ὁ δὲ Gy. διαπορρηϑεὶς ἐπὶ τὸ ῥηθὲν ὑπεχώρησεν M. | 16. τούτῳ. 
Schneiderus, [ ὃ ξ. τῷ ἐμπόρῳ ἔφη" πόσου ὁ ψ. οὗτος. à δὲ λέγει" y. M. | 18, ὅλως 
9m. M, sed post ὑπερβολῇ add. τὸ τίμημα, | πρὸς τ. ἕτερον ἦλϑε x. φησε' σὺ 
'πόϑεν εἶ, — λῦδος. ὄνομα δὲ σοῦ vi; ὁ δὲ φιλόκαλλος. ξάνϑος λέγεν" τὶ οἶδας 
π᾿ ὁ παῖς λέγει πάντα M. | 21. ἀνεγέλασεν. οἱ δὲ ay. ἰδόντες ἔλεγον" τὲ ἄρα 

πάνυ προσγελᾶ, ἕτερος εἶπεν᾽ ἐὰν ϑέλω πάλιν ϑαλάσσιος τράγος (ϑα- 
λάσσιον τρίγος C, ϑαλάσσιον τράγον Schneiderus) ἀκ. ἐπερωτήσω αὐτόν. 
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εἶπον .,τέ ἄρα οὗτος πρὸς πάντα ysÀQ;" ἕτερος 'δὲ λέγει 

πρὸς αὐτόν , ἐὰν ϑέλῃς ϑαλάσσιος τράγος ἀκοῦσαι, ἐπερώ- 
τῆσον αὐτόν.“ ὁ δὲ Ξάνϑος λέγεε τῷ ἐμπόρῳ ,,πόσου riur- 
μᾶτος τὸν γραμματικὸν πωλεῖς; 0 δὲ »τρισχιλέων."ς ἀκού- 

σας δὲ ὁ Ξάνϑος ἠκηδίωσεα καὶ στραφεὶς ἐπορεύετο. οἱ δὲ 

σχολαστικοὲ εἶπον πρὸς αὑτόν , καϑηγητώ, οὐκ ἤρεσάν σοι 
τὰ σωμάτιω;"" ὁ δὲ ,vo(* φησέ, ἀλλὰ δόγμα dori πολύ- 

τιμον ἀνδράποδον μὴ ὠνεῖσθαι. εἷς δὲ τῶν σχολαστικῶν 
λέγεε ,,εὲ παράγγελμά ἐστε πολύτιμον σωμάτιον μὴ ὠνεῖσθαι, 
ἀγόρασον τοῦτον τὸν ἀειδῆ" καὶ γὰρ τὴν αὐτὴν διακονίαν 
παρέξεε καὶ αὐτός, ἡμεῖς δὲ κατὰ κοινοῦ δώσομεν τὸ τίμημα." 
ὁ δέ φησε .,.γελοῖον ὑμῶν ἐστε καταγελώντων τὸ δοῦναε ὑμῶς 
τὴν τιμὴν καὶ δοῦλον ἐξωνησασϑαέί μοι. ἀλλώ ys καὶ τὸ 

γύναιόν μου κενόδοξον Ov οὐκ ἀνέξεται δουλδύεσϑαε ὑπὸ 
15 

20 

25 

τοιούτου αἰσχροῦ coLuríov.* εἶπον ovv πρὸς αὐτὸν oi σχο- 
λαστικοέ ,καϑηγητά, αἱ πλείους cov διδαχαέ εἰσε, τὸ μηδὸ- 

λως πείϑεσϑαι yvvouxé.^ Ἐανϑος ἔφη ,.ἐπιγνῶμεν πρῶτον, 

6i οἶδέ τε, ἕνα μὴ καὶ ᾿τὸ τέμημα κενῇ χάριτε συναπολῆται." 
προσελθὼν οὖν τῷ .dioómo ἔφη ,,χαῖρε.“ ὁ δέ quot ,,μὴ 
γὰρ ἐλυπούμην;“ Ἐώνϑος λέγεε ,ἀσπάζομαέ σε. ὁ δὲ 
»κἀγὼ cé'* ὁ δὲ Ξάώνϑος ἅμα τοῖς λοιποῖς καταπλαγεὶς ἐπὶ 
τὸ τῆς ἀπολογίας ἕτοιμον πάλιν πρὸς αὐτὸν ἔφη ,,ποταπὸς 
δῖ; ὁ δὲ ,σάρκινος.“ Ἐσνϑος Aéyer ,,0U τοῦτο λέγω, ἀλλὰ 
ποῦ ἐγεννήϑης;““ ὁ δὲ , τῇ κοιλίῳ τῆς μητρός μου. ὁ 
Ἐάνϑος λέγεε ,,00 τοῦτο εἴπον, ἀλλὰ ποέῳ τόπῳ ἐγεννήϑης;" 

à E. τ. d. ἔφη M. ἢ 3. τιμήματος om. M. | 4. vo. δηναρίων, ἐκεῖνος ἔφη M. || 
ὃ E. ἀκούσας M. || 5. ἠκιδίασε C. [| 6. πρὸς αὐτόν om. M. || T. vai, φησίν — πο- 
λύτεμα μὴ ἀγοράζειν παιδάρια" δι᾽ εὐτελῶν δὲ σωματίων δουλεύεσϑαε M. ἢ 
9. λέγεε] φησε M. | πολυτελῆ μὴ M. | 10. τὴν γὰρ αὐτὴν παρέχεται ὃ., ἡμ. δὲ 
κατὰ κοινοῦ (κἀκείνου C) ἐκδώσομεν M. | 12. ὑμῶν et καταγελώντων τὸ et mox 
ἐξωνήσασϑοε Schneiderus, ἡμῶν — καταγελόντων toU — ἐξωνῆσαι.Ο: γελοῖόν 
ἐστιν ὑμῶν τὴν τιμὴν διδόντων ἐμὲ δοῦλον ἀγοράσαι ἀχρεῖον M. | 18. ἀλλά γε 
(ἀλλ᾽ ἄγε Schneiderus) — αἰσχροῦ] xai καϑαρὸν Óv τὸ γύναιον οὐκ ἀνέξεται 
ὑπὸ αἰσχροῦ δουλεύεσθαε M. ἢ 15. οἱ δὲ ay. εἶπον M. | 16. πλείαε C, πλεῖσται 
Schneiderus. [| oo« M. ] εἰσε γυναικὶ μὴ πείϑεσϑαι. ὃ E. M. | 17. ἔστε γνώμη 

μὲν) ei οἷδε «i ποτε M. || 18. τὸ] αὐτὸ C, αὐτὸ τὸ Schneiderus. || προσαποπο- 
λῆταν M. | 19. τί γὰρ λυποῦμαι M. | 20. ἔφη M. || 21. ὁ E. M. | 22. ποδαπὸς 
Schneiderus, | 23. ἔφη ὃ ἕξ. M. | 24. ὁ δὲ om. M. ἢ μου] ἔφη M. | ὁ — εἶπον] 

οὐ τοῦτο ἐρωτῶ M. ΄ 
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Τϊἴσωπος ἔφη «οὐκ εἶπέ μοι ἡ μήτηρ μου, ἐν ποίῳ κοιτῶνί 
csset s τι e ἐν κατωγέῳ, ἢ ἐν τρι- 

Ξάνϑος λέγει «τέ οἷδας ποιεῖν; “ ὁ δὲ παντελῶς 
οὐδέν." ὁ δὲ Ξάνϑος Oi τέ; " φησίν. Αἴσωπος λέγε. ὅτε 

σοι εἰδέναε ἐπηγγείλαντο" ἐγὼ δὲ ré. φήσω μὴ 5 

εἰδώς: οἱ δὲ σχολαστικοὶ ϑαυμώσαντες εἶπον »»μὰ τὴν 
ϑείαν πρόνοιαν, καλῶς ἀπελογήϑη" οὐκ ἔστε γὰρ ἄνϑρωπος 
ὁ πάντα εἰδώς" διὼ τοῦτο ἐγέλασεν." ὁ δὲ Ξάνϑος Àéye 
πρὸς αὐτόν ,ϑέλεις ἀγοράσω σε;" ὁ δέ φησιν ἐμοῦ εἰς 
τοῦτο συμβουλίας δεῖ σοί; ϑέλεις ὠγόρασον, ϑέλεις πορεύου, 10 
οὐδείς σου βίαν ποιεῖ" τοῦτο γὰρ τῆς σῆς ἐξουσίας τυγχάνει. 
καὶ εἰ μὲν βούλει, λύσας ϑύρας βαλαντίου ἀργύριον ἀρέϑμει, 
εἰ δὲ οὐ βούλει, μή us σκῶπτε." Ξάνϑος eixs ré οὕτω πο- 
λύλαλος e Αἴσωπος εἶπεν mé τινων λαλεῖν πολύτιμον 
εὑρίσκεται. τέ͵ μὲ ἐξουϑενεῖς; * χαὶ οἱ σχολαστικοέ ,μὰ τοὺς 15 
ϑεούς, νενίκηκε τὸν καϑηγητήν.. Ξάώνϑος εἶπεν , ἐὰν δέ σε 

ἀγορώσω, μὴ δραπετεύσεις:" ὁ δὲ Αἴσωπος γελάσας. dm 
τοῦτο, εὲ ϑελήσω πρᾶξαι, οὐ λήψομαι σὲ σύμβουλον, ὡς σὺ 

ἐμέ. τὸ δραπετεύειν ὁ ἐν σοέ dor, οὐκ ἐν ἐμοί, ἐὼν γὼρ ἧς 
καλόδουλος, οὐδεὶς ὃς καλὸν φεύγει, ἐὰν δὲ ἧς κακόδουλος 20 
καὶ φϑορὼν doydiy τῶν ἀναγκαίων μὴ φροντίζων, ὥραν 
μέωαν οὐ μενῶ πρὸς σέ" ὁ Ξάώνϑος ἔφη «καλῶς λέγεις, ἀλλὰ 
πάνυ σαπρὸς εἴ diawmog ἔφη ssig τὸν νοῦν δεῖ ἀποβλέ- 

mem καὶ οὐχὲ εἰς τὴν ϑέαν." προσελϑὼν οὖν Ξώνϑος τῷ 
σωματεμπόρῳ Aéyst «πόσου τοῦτον moe; ὁ δὲ ἔφη 35 

4. εἶπε! ἀνήγγειλε M. ἢ ἐν — τρικλίνῳ] πότερον ἐν κοιτῶνι ἢ ἐν τρικλίνῳ 
M. [3.5 5 ἔφη M. | ὁ δὲ] ἔφη M. | 4. ὁ δὲ Ξάνϑος om. M. | «4ἴσωπος] ὁ δὲ M. ἢ 
5. εἰδέναι σοε M. ἢ ἐγὼ — εἰδιός om. M, sed In mg. .... λώμενοι ἔλεεψαν οὐδέν. ἢ 
φήσω μὴ Sehneiderus, φήσομαε C. | 7. οὐ γάρ tcv suprascr. habet M. | 8. à 
om. M. ἢ διὰ τοῦτο γοῦν (γοῦν τοῦτο suprascr.) xol. κατεγέλασε (κατεγέλω 
supraser.) M. | ὁ — αὐτόν] E. E εἶπε M. 110. δεῖσαι C, δεῖοϑαε Μ: possit et. 
δεήσῃ. ] M. τοῦτο --- τυγχάνει] τῆς ajs ἔστον ἐξουσίας M. ἢ 12. λύσαι M, ἢ 
13. σκώπτῃ M. | ὃ E. M. | 14. ἐπὶ] εἰπε C, ἀπό M, ἐπεὶ ἐπί Schneiderus. || 
adv M: τὸ λαλεῖν Schneiderus, | 15. καὶ om. M. | καλῶς νὴ t« 9. ἔστησε τι κα. 
diua. 65. M. | 16. δέ om. M. | 17. δραπετεύσης M. | ὁ δὲ om. M. [| εἶπε M. | 
48. εἴ] οὐ μι. | σὺ] οὐδὲ σὺ Schneiderus, ἢ 20, καλόδουλος — ἧς om. M. || ὃς 
Schneiderus, ὁ C: possil et σεν aut à — φεύγων, ἢ κακὸς δοῦλος M. | 22. λαλεῖς 
M. | 23. zdrv. om. M. || eic — ϑέαν leguntur in. Aesopi dictis apud Stob. et 
Arsen. p. 93. | δεῖ] dà M. || 24. οὐκ M. | à E. M. 
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σχῶψαΐξ μον moss τὴν ἐμπορείων." καὶ ὁ Ξώνϑος ,,διὰ 
tí;^ φησίν. οὗτε ἀφεὶς τοὺς ἀξίους σου παῖδας τὸν σαπρὸν 
τοῦτον ἡρετέσω. ἕνα ἐκείνων ὥνησαε καὶ τοῦτον λάβε πρόσ- 
δομα.. Ἐάνϑος λέγεε ,,οὐχέ, ἀλλ᾽ εἰπὲ μόνον τὴν τούτου 

τιμήν.“ ὁ δὲ πρὸς αὐτόν «δὸς ἑξήκοντα δηνάριω καὶ λάβε 
αὐτόν.“ καὶ oí μὲν σχολαστιχοὶὲ δεδώχασι, ὁ δὲ ἘΞάνϑος 
ἠγόρωσεν. μαϑόντες δὲ οἱ τελῶναι τὴν πρᾶσιν παρεγένοντο 

ἐρωτῶντες, τίς ἄρα πέπρακεν καὶ τίς ἡἠγόρασεν. ἐνετρέποντο 
οὖν ἀμφότεροι εἰπεῖν διὰ τὸ ἐλώχεστον τέμημα. ὁ δὲ «4Ἰσω- 
πος ἀνέχραγεν ,,0 πραϑεὶς ἐγώ, ὁ πωλήσας οὗτος καὶ οὗτος 

ὁ ἀγοράσας. δἰ δὲ οὗτοι σιωπῶσιν, ἐγὼ ἐλεύϑερός εἰμι." 
oí δὲ τελῶναε γελώσαντες ἐχαρέσαντο τῷ Ἐάνϑῳ τὸ τέλος, 
ἀλλήλοις δὲ συνταξάμενοι ἐχωρέσϑησαν. 

(9) Ὁ δὲ «ἴσωπος 9xoAovOst τῷ Ξάνϑῳ. καύματος δὲ 
μεσημβρινοῦ παρόντος καὶ τῆς ὁδοῦ ἐχκαεέσης ὁ Ἐάνϑος διὰ 
πλατεέων περιπατῶν τὰ ἱμάτια ἀνασυράμενος οὔρδε. ὁ δὲ 
lconog ϑεασάμενος καὶ ἐκ τῶν ὕπισϑεν τῶν (uxríov δρα- 

ξώμενος εἵλχυσεν αὐτὸν καί qot πώλησόν μὲ ταχύ, ἐπεὶ 
ÓpamereUo. καὶ ὁ Ξάνϑος ,,διὰ τέ; ““ φησί. ὁ δέ, ὅτε οὐ 
δύναμαε τοιούτῳ δεσπότῃ δουλεύξιν.“ ὁ HüsÜog Out τέ; “ 

ὁ δὲ λέγεε ,,ὅτε σὺ δεσπότης μὲν καὶ μηδένα φοβούμενος, si 
καὶ τύχοι βραδῦναέ ce, ἐξουσιαστὴς ὧν οὐκ ἔδωκας τῇ φύσει 
ἄνεσιν, ἀλλ᾽ ἐμπεριπατῶν οὐρεῖς, δὲ τύχοι ἐμὲ τὸν δοῦλον 
ἐπὶ διακονέῳ ταχῦναε σταλέντα, ἀνάγκῃ πετόμενον xéGeuy." 

ὁ δὲ Ξάνϑος τούτου ἕνεχεν ἐτωράχϑης; ἄκουσον. τρέα 

1. παρῇ M. || καὶ om. M. [ 2. ἀφεεὶς M.  σοε C. | 3. τοῦτον om. M. || πρόσ- 
δωμα C. | 4. ὃ E. εἰπὲ τούτου τὴν τιμήν M. | 6. oi δὲ ox. 0. μὲν (τὸ τίμημα 

suprascr.) ó E. δ᾽ ἠγόρασεν (δὲ ὠνήσατο suprascr.) M. | 7. dà om., sed οὖν 
suprascr., M. ἢ τολῶναε] ἤτοι οἱ κουμερκιάριοε add. C. || B. ἄρα] μὲν M. || xoi 
τίς] ἢ τίς C, εἰς δὲ M. ἢ διετρέποντο M. || 10. ἀνεκράγεε C, ἀνακέκραγεν M. || 
11. σκοπῶσε καὶ σιωπῶσιν M. | 12. ἐχάρισαν C. | 15. ὄντος M. | 16. πλάγνων 

€, πλαγίων Schneiderus: διὰ πλ. om. M. ] 17. τὸ ἱμάτιον M. | 18. ἕλκυσεν 
αὐτὸν C, εἵλκυσε M. | 19. ὁ E. ἔφη, τί ἔχεις; M. || ὅτι] φησίν M. (| 20. ϑεσπότῃ] 

ἀνδρὶ M. || té φησιν. αἴσωπος ἔφη, σὺ M. | 21. σὺ] immo εἰ σὺ. ἢ μὲν] ὧν €. | 
22. τύχῃ C. || ἐξουσιαστὴς} δὲε.....στὴς M. || ἄνεσεν τῇ φύσεε M. | 23. ἀλλὰ 
περιπατῶν M, Ϊ εἰ — ταχῦναε] ἐμὲ γοῦν τὸν ϑοῦλον ini διακονίαν τυχεῖν M. ἢ 
τύχῃ C. | 24. διακονία C. | 25. δὲ om. M. | τούτον om. €: hoc omisso ὧν 
add. Schneiderus. || Xxovco» om. M. 
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βουλόμενος ἐκφυγεῖν κακὰ περιπατῶν οὔρησα." ὁ δὲ «ποῖα 
ταῦτα; καὶ ὁ Ξάνϑος οἑστῶτός μου τὴν κεφαλὴν ὁ ἥλιος 
κατέφλεξεν ἄν, τοὺς δὲ πόδας μου ἐν τῷ οὐρεῖν ἑστῶτος ἡ 

γῆ κατέκαυσεν, ἡ δὲ τοῦ οὔρου δριμύτης τὴν ὄσφρησέν μου 
ἔβλαψεν ἄν. ταῦτα οὖν ἐγὼ τὰ TQíu φεύγων φαῦλα περι- 5 
πατῶν οὔρησα.“ Αἴσωπος ἔφη «περιπάτει, πέπεικώς με." 
Ἐάνϑος λέγει ,. ἴσωπε, ἐπεὶ καϑάριόν μού ἐστι τὸ γύναιον, 
μὴ ϑέλον ὑπὸ αἰσχροῦ σωματίου δουλεύεσϑαι, μεῖνον πρὸ 
τοῦ πυλῶνος, ἕως οὗ εἰσελϑὼν πρὸς τὴν κυρίαν σου ἐγκώ- 
μιόν τε γελοίου ἀπαγγελῶ, ἕνα μή σου ἐξαέρνης τὴν σαπρέαν 10 
δοῦσα, ἀπαιτήσασα τὴν προῖκα φύγῃ“ Αϊσωπος εἶπεν 
»ἄπεϑε καὶ ταχὺ ποίει." εἰσελϑὼν οὖν ὁ Ξάνϑος πρὸς τὴν 
γυναῖκα ο"κυρέα'" φησίν «,οὐκέτε ps ὀνειδίσεις ἀπὸ τοῦ πα- 

ρόντος, ὅτε ὑπὸ σῶν δουλεύομαι παιδαρισκίων. ἐδὲ κἀγὼ σοὶ 
ἕνα παῖδα ἐξωνησάμην, καὶ ὄψεε κάλλος οἷον οὐδέποτε 15 
τεϑέασαι." αἱ δὲ ϑεραπαινέδες ἀκούσασαι καὶ νομέσασαι 
ἀληϑῆ εἶναι τὰ λεγόμενα ἤρξαντο πρὸς ὠλλήλας μάχεσϑαι 
καὶ λέγειν ἐμοὶ ὁ δεσπότης ἄνδρα ὠνήσατο." ἄλλη δὲ φησε 
τὰ κεν σοι εἰς τὴν ὄψεν" ἐμοὶ γὰρ εἰς ὕπνους τοῦτον cvv- 

ἐϑετο."" ἄλλη δὲ ἔφη ἐγὼ ἐν ὀνείροις ἐνυμφευόμην." τού- 30 
τῶν δὴ διαμαχομένων ἡ γυνὴ τῷ Ξώνϑῳ ἔφη περὶ οὗ τοσ- 
αὕτα κατεβάώλλου ἐγκώμια, ποῦ ἐστιν; " ὁ δὲ ἔφη οι μέχρε 
τοῦ πυλῶνος. ἠκολούϑησε, μὴ κληϑεὶς δὲ εἰσελϑεῖν ἔξω ἔμει- 
ψεν." ἡ δέ uat »τὸν νεώνητόν μοί τις καλεσώτω." uie 
γαυριῶσα τῶν ἄλλων μαχομένων ἡπροδραμοῦμωι" φησί «καὶ 25 
ἀρραβωνήσομαι αὐτόν." ἐξελϑοῦσω δὲ πρὸ τοῦ πυλῶνος 
ἐβόα ,ποῦ εἴ, ὁ νεώνητος, ὁ ἐμοὶ ἀγορασϑείς;" «Αἴσωπος 
ἔφη ov ἐγώ" ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν ἡ κόρη ἔκϑαμβος γενο- 

1, βούλομαε C. | 3. καὶ om. M. [ 3. ἄν om. M. { δὲ om. M. | ἑστῶτας €. [| 

4. τὰς ὀσφρήσεις M. ἢ 5. οὖν τὰ τὲ φεύγων M. ] 6. ὁ δὲ περεπάτεε λέγει π. M. || 
7. ἔφη. M. | καϑάρειον C. ἢ μοι τὸ γύναιόν ἐστε M. ἢ 8. μὴ μὴ C. | ϑέλων €. ἢ 
9. σου om. M. | 10. ἀπαγγείλω M. | 12. οὖν] δὲ M. || 13. φησί κυρία M. ἢ 
ἀπὸ τοῦ παρόντος om. M. ἢ 14. ὑπὸ] ἀπὸ C. | παιδαρισκαρίων M. | σοι παῖδα 
ἠγόρασα M. | 15. οὐδέπω M. | IT. ἀλλήλας} ἑαντὰς M. | 18, ἄνδρα ἠγόρασέ 
os M. | 19. σου εἰς τ. ὁ. σοὶ M. | τοῦτο C. | 21. δὲ M. | 22. κατεβάλου M. ἢ 
ὁ δὲ ἔφη om. m. | 23. ἔμεινεν ἔξω M. | 24. 10i om. M. || γοῦν καπριῶσα M. || 
REMO betae M ἐδοὺ ἐγώ] dide εἰμὲ M. [| ἡ δὲ κόρη ϑαμβηϑεῖσα 

μ᾿ 

με. i 
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μένη εἶπε ,,0U δἰ; ὁ δέ (ναὶ dyo." ἡ δέ φησιν ,ἀβάσκαν- 

τον, ποῦ GOV ἡ κέρχος: ““ ὁ δὲ ἀνασυράμενος τὰ ἔμπροσϑεν 
αὐτοῦ ἱμάτια ἐπεδείκνυεν αὐτῇ λέγων ,,αὕτη nor ὄντως κέρ- 
κος ὑπάρχει.“ ἡ δέ φησε ,,μὴ εἰσέλϑῃς αἰφνιδίως καὶ φύ- 
γωσε πάντες.“ προλαβοῦσα δὲ ἐκείνη ταῖς λοιπαῖς ἔφη ,,ἐξελ- 

ϑοῦσαι ὄψεσϑε πηλέκον κακόν, περὲ οὗ πᾶσαι διεμαχόμεϑα." 
ἐξελϑοῦσα δὲ ἄλλη καὶ ἰδοῦσα αὐτὸν εἶπε ψῶ, παταχϑῇ 
σου τὸ πρόσωπον. δεῦρο εἴσελθε, καὶ μή uot κολλῶ." καὶ 
εἰσελϑὼν ἄντικρυς ἔστη τῆς κυρέας αὐτοῦ. ϑεασαμένη δὲ 
αὐτὸν ἐκείνη ἀπεστρώφη καί φησί πρὸς τὸν ἄνδρα ,,πόϑεν 
μοε τοῦτο τὸ τέρας ἤνεγκες; oUrOg ἐστιν ὃν ἐγχωμμεάζεις; 
ἐχβώλλετε αὐτὸν ἐκ τῆς ὀψεώς μου.“ ὁ δὲ Ξάνϑος ἔφη 
ἀρκεῖ σοι, κυρέω μου, μὴ οὕτως σκῶπτέ μου τὸν νεώνητον." 
ἡ δὲ γυνὴ ἔφη ο(μεμίσηκάς us, Ξάνϑε' ἑτέραν γὰρ γῆμαι 
ϑέλων καὶ αἰδούμενός μοε εἰπεῖν, ἕνα τῆς οἰκέωας ὑποχωρήσω, 

fvsyxdg μοε τὸν κυνοχέφαλον τοῦτον ἐπέτηδες, ivo μὴ ϑέ- 
λουσὰα vm αὐτοῦ δουλευϑῆναε ἐκφύγω. δός nor οὖν τὴν 
προῖχώ μου καὶ πορεύσομαι.“ ὁ δὲ Ἐώνϑος τῷ icono ἔφη 
»a μὴ εἰς τὴν ὁδὸν περιπατῶν οὐρήσω τοσαῦτά μοε ἔφης 
ῥήματα, καὶ νῦν οὐδὲν λέγεις πρὸς αὐτήν; “ Αἴσωπος εἶπε 
υὑέψον αὐτὴν sig τὸ σκότος.“ ὁ δὲ ,σιώπα, κάϑαρμα" οὐκ 
οἶδας ὅτε ἀγαπῶ αὐτὴν ὡς ἐμαυτόν; Αἴσωπος λέγεε ,,mo- 
ϑεῖς τὸ γύναιον; ἘΞώνϑος ,vai δραπέτα." ὁ οὖν Αἴσωπος 
ὀέψας τὸν πόδα εἰς τὸ μέσον ἀνεκραύγασε λέγων voc 
ὁ φιλόσοφος γυναικοχρατεῖται."". eire; λέγεε πρὸς αὐτήν ,.σὺ 
δὲ, χυρέω μον, ἐβούλον iva ὁ ἀνήρ σον ὠνήσηταέ coc παῖδα 
νέον, εὔσωμον, εὐόμματον, εὔκοσμον, οὐλόκομον, λευκόν, 

I. ἀββάσκαντα supra ov addito C. || 2. ὁ δὲ -- διεμαχόμεϑα in M tantum 
non omnia ἃ muribus comesa. 7. vo] ψώρᾳ Schneiderus, | παταχ ϑείη corr. 

M. || 8. μή μοε κολλῶ] μὴ προσεγγίσῃς nos v. || 9. εἰσελϑὼν (om. καὶ) δὲ 
d. τῆς δεσποίνης ἔστηκε M. | ϑεασάμενος C. || 11. τὸ τέρας τοῦτο, om. 
ἤνεγκες, M: κέρας C. [[ἐγκωμίαξες C. | 12. ἔκβαλε a. ἀπὸ τῆς M. | ὃ E. εἶπεν 
M. [ 13. σοι om. M. ἢ οὕτως om. M. | nos M. | 14. δὲ om, M. [ γὰρ om. M. [ 
15. xai om. M. [ 17. φίγω M. | nos om. M. [ 19. μὴ] τε C, om. M. | οὐρήσας 
C. [τοιαῦτα ΟΜ. | 22. ἀγαπῶ] ϑέλω M, volebat φελῶ. || λέγεε om. M. | 23. ὁ €. 
M. | οὖν “ἴσωπος] δὲ M. || 24. ῥήξας supra « addito C. || &vaxéxgaye, om. 
λέγων, M. | 25. εἶτα ---- αὐτήν om. M. || 26. nov om. M. || ὠνήσεταί C. | 27. εἴοω- 
μον et εὔκοσμον om. M. 
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ὀφείλοντα εἰς τὸ βαλανεῖον ὑπηρετεῖν καὶ γυμνὴν βλέπειν σε 
καὶ εἰς τὸν κοιτῶνα κιρνῶν καὶ τοὺς πόδας cov διατρέβειν 
καὶ προσπαίζοντώ σοι ᾿αἰσχῦναι τὸν φιλόσοφον: ὦ Εὐρε. 
min, χρυσοῦν σου τὸ ἀψευδὲς στόμα, ἅτε ἔλεγες 

»- πολλαὶ μὲν ὀργαὶ κυμώτων ϑαλασσίων, 5 
- δειναὶ δὲ ποτωμῶν καὶ πυρὸς ϑερμοῦ πνοαέ, 

τον δεινὸν δὲ πενία, δεινὰ δ᾽ ἄλλα μυρία, 

πλὴν οὐδὲν οὕτω δεινὸν, ὡς guy), κακόν. 

σὺ δὲ, κυρία μου, φιλοσόφου γυνὴ οὖσω ὑπὸ νεανίσκων δου- 

λευϑῆναε ϑέλεις καλῶν, ἕνα βινητιῶσα ὕβριν τῷ ἀνδρέ cov 10 
ἐπενέγχῃς:“ ἡ δὲ ταῦτα ἀκούσασώ φησι. ,πόϑεν uot, κύριε, 
τοῦτο τὸ κακὸν ἤγρευσας; ἀλλὰ καὶ στωμύλος μοι φαίνεται 
ὁ σαπρὸς οὗτος καὶ εὐτράπελος. διαλλαγήσομαι αὐτῷ." ὁ 
Ξάνϑος ἔφη , disons, διήλλακταί aor ἡ κυρία σου." ὁ δὲ 
Alamos ,μέγα πρᾶγμα τυγχώνει καταπραῦναι γυναῖκα“. 45 

(6) Ξάνϑος ἔφη ,,σιώπα τοῦ λοιποῦ" ὠνησώμην σε εἰς 
δουλείαν, οὐχὶ εἰς ἀντιλογίαν. ἄρας οὖν τὸ μαρσέπιον ἀκο- 
λούϑει μοι, ὅπως ἀπὸ τῶν κήπων πριασώμεϑα λάχανα." ὁ δὲ 
ϑεὶς ἐπὶ τῶν ὥμων τὸ ὠμόλινον ἠκολούϑει τῷ Ξάνϑῳ. ἐλ- 
ϑόντων δὲ αὐτῶν ἐν ἑνὶ τῶν κήπων λέγει τῷ κηπωρῷ xoc 30 
ἡμῖν λάχανα." ὁ δὲ λωβὼν τὸ δρέπανον ἀπεϑέριζεν αὐτῷ 
ἀσπαράγους, σεῦτλω, μαλάχας καὶ ἀρτύματα. εὐτελὲς δὲ 
δεσμήσας φορτίον ἐπέδωκε τῷ «Αἰσώπῳ. ὁ δὲ Ξάνϑος ὠνοί- 
ξας τὸ μαρσέπιον ὠπεδίδου τὸ κέρμα τῶν λαχάνων. ὁ δὲ 

κηπωρὸς λέγει τῷ Ξάνϑῳ iu, κύριε" ἑνὸς ydo cov λόγου 25 
χρείαν ποιοῦμωι."" ὁ δέ φησιν ,»εἰπέ."" καὶ ὁ κηπωρός ,xa- 

1, ὑπηρετεῖν om.M. ἢ 3. προσπαίξαντώ M. | ὦ] ἀλλ᾽ ὦ M. ἢ 4. χρυσὸν C. ἢ 
ἅτε] ὅτε M. [ ὅ. cf. Eurip. frzm. 880 Wagn.: auctius δὲ 
πολλαὶ] der) Stob. | Goyai] ἀλκὴ Stobaeus. | 6. ποταμοῦ Stobaeus. | &«guó- 
πνοια €, ϑερμὴ πνοιώ M. ἢ 7. δὲ] μὲν C. | δὲ ἄλλα M. | 8. πλὴν] ἀλλ᾽ Sto- 
Yaeus. ἢ οὕτως ὡς γυνὴ ἐν ὑπερβολῇ κακῶν CM. | 9. κυρία μου om. M. ἢ ὑπὸ 

M. 11. ἀκούσασα ταῦτα ἔφη M, | μοι κύρεε om. M. pua. ἤ; 
dq. οὗτος φ. xai εὐτρ. διὰ ταῦτα διαλλ, M. || 14. “Δἴσωπε om. 
pe πρ. εὲ γύναιον πτῆξαν κατεπρανύϑη. ὃ E. M. | 17. οὐχὶ] οὐ μὴν δὲ M. ἢ 
πὸ μαροίπιον] ὠμόλενον M. | 18. τοῦ κήπου M. | 19. τὸν ὦμον M. | 20. δὲ εἰς ἕνα 
κῆπον M. ἢ κηπουρῷ δὸς M. | 22. ἀσπαράγγους M. ἢ 24: ἐπεδίδου C. | 25. λέγει 
τῷ EávOw] ἔφη M. | 26. ποιοῦμαι] zr. ζητήματος ἕνεκεν M. || εἰπέ] ὃ βούλει Mye M. 



ῦ 

22 VITA 

ϑηγητά, διὰ τέ τὰ παρ᾽ ἐμοῦ λάχωνα σκαλιζόμενά τὸ xc: 
ἀρδευόμενα καλῶς βραδεῖαν ἔχει τὴν αὔξησιν, τὰ δὲ ἀπὸ 
τῆς γῆς φυόμενώ τε καὶ μηδαμῶς ἐπιμελούμενα ταχεῖαν ἔχει 
τὴν αὔξησιν; ὁ δὲ ἀκούσας ἐμφιλόσοφον ζήτημα καὶ μηὸδ- 
ὅλως εὑρίσκων τοῦτο λῦσαι ,7 θεῖα πρόνοια" ἔφη ,,ταῦτα 
ποιεῖ." ὁ δὲ Αἴσωπος ἀκούσας ἐγέλασεν. ὁ δὲ: Ξάνϑος Aye 
πρὸς αὐτόν ,,γελᾶς ἢ καταγελᾶς;"“ ὁ δὲ ,καταγελῶ“. φησίν 
,0U σοῦ, ἀλλὰ. τοῦ διδάξαντός σε. τὼ γὰρ ὑπὸ ϑείας προ- 
ψοίας γιψόμενα ὑπὸ σοφῶν διαλύονται. ὑπόσχου οὖν, κἀγὼ 

10 διαλύσω αὐτό.“ ὁ δὲ Ξάνϑος ἔφη τῷ κηπωρῷ ,,κομψότατε, 

15 

20 

25 

ἀπρεπές ἐστιν ἐμὲ τὸν ἐν τοσούτοις ἀκροατηρέοις διαλεχϑέντα 
ψῦν ἐν κήποις αἱνέγματα διαλύειν. παῖς δέ uot ἀκολουϑεῖ 
πολύπειρος. αὑτῷ προσανάϑου καὶ διαλύσει σοε τὸ ζήτημα." 
καὶ ὁ κηπωρός qat (οὗτος ὁ σαπρὸς γράμματα οἶδεν; οὐαὶ 
τῇ ἀτυχίῳ μου. καὶ πρὸς τὸν Αἴσωπον λέγδε , ,δἰπέ, εἰ ἐπί- 
στασαι." καὶ ὁ «Αἴσωπος «τοῦτο ζητεῖς ἀκοῦσαε, διὼ ποίαν 
αἰτίαν τὰ φυτὰ sig τὴν γῆν βάλλεις καὶ ταῦτα ἐπιμελῶς 
ἐργάζῃ, τὰ δὲ ἄγρεω ταχέως ἀναβαένδε καὶ μᾶλλον τῶν παρὰ 
σοῦ βαλλομένων; ἄκουσον. ὃν τρόπον γυνὴ πρὸς δεύτερον 
ἐρχομένη ydpov, τέκνα ἔχουσα ἐκ προτέρου ἀνδρός, suos δὲ 
τὸν ὥνδρα ἐκ τῆς προτέρας τεχνοῦντα" γένεται οὖν ὧν μὲν 
ἐπιφέρεται μήτηρ, ὧν δὲ εὑρέσκεται μητρυιά. καὶ τούτων ἡ 
διαφορὼ γένεταε πολλή. τῶ γὰρ ἐξ αὐτῆς γεννηθέντα φελο- 
στόργως ἀνατρέφει, τὰ δὲ ἐξ ἀλλοτρέων ὠδίνων τεχϑέντα 
μισεῖ, καὶ ξήλῳ χρωμένη, περικόπτουσα μᾶλλον τὴν ἐκείνων 
τροφὴν τοῖς ἰδίοις δίδωσε τέκνοις. τὰ γὰρ ἔδια ὡς φύσει 

φιλεῖ, τὰ δὲ τοῦ ἀνδρὸς ὡς ϑέσεε μισεῖ. τὸν αὐτὸν δὴ τρό- 
Xov χαὶ ἡ γῆ τῶν μὲν αὐτομάτως φυομένων ἐστὶ μήτηρ, τῶν 

1. ἐμοῦ βαλλόμενα λάχανα εἰς τὴν γῆν ox. M. | 2. καλῶς om. M. | ἀπὸ] 
αὐτοματὶ ἀπὸ M. || 3. ve om. M. || x. αὐτῶν μελούμενα τάχιον αὔξεταε M. ἢ 
4. ἐμφιλόσοφον supra φε addito C. xoi μὴ εὑρὼν λ. M. || 5. τοῦτο] τοῦ C. ἢ 

τῇ ϑείᾳ προνοίᾳ ἔφη πάντα διοικεῖταε M. | 0. αἰσωπὸς δὲ M. | Ξάνϑος λέγοι 
om. M. | 9. γινόμενα] διοικούμενα M. ἢ 10. ὁ E. οὖν τῷ κηπουρῷ λέγει M. ἢ 
11. ἐστ᾽ ἐμὲ M. || 12. κήποε C. | διαλαλεῖν M. [{|Ἀπολ. ἀκ. nos M. 13. oos om. 

M. [ 14. καὶ om. M. | 15. μου — εἰπέ] εἰπὲ φησὶ M. || 16. xai ὁ «ϊσωπος] 
αἴσωπος εἶπε M. | 18. τάχιον M. | ἀναβαίνεε μᾶλλον ἢ τῶν €. | 19. dixove καὶ 
πρόσεχε M. | 20. δὲ] δὲ καὶ M. | 21. ἄνδρα τέκνα ἔχοντα ἐκ rrQotéQog γυναι- 

xóc M. | οὖν om. M. | 27. ξένω super ϑέσει add. C. 
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᾿ dé παρὰ σοῦ βαλλομένων μητρυιώ, καὶ μᾶλλον τὰ Ire τρέφει 
καὶ ϑάλπει ἢ τὰ παρὰ σοῦ φυτευϑέντα: ὡς νόϑα ydo siam." 
ὁ δὲ κηπωρὸς ἀκούσας ταῦτα λέγεε,,πέστευσόν μοι, πολύ μὲ 
τῆς λύπης ἐκούφισας. ἔχε τὰ λάχανα δωρεών. ἐὼν δέ τινος 

χρείαν ἔχῃς, ὡς εἰς ἴδιον παραγένου κῆπον." 5 
(7) Ἐγένετο δὲ μεϑ᾽ ἡμέρας τινὰς Aovouérov τοῦ Edv- 

Xov φίλους εὑρεῖν ἐν τῷ λοετρῷ. καὶ λέγει τῷ locno 
προλαβὼν εἰς τὸν οἶκον βάλε quxóv εἰς κώκωβον καὶ ἔψησον 
αὐτὸν ἡμῖν." δραμὼν οὖν ὁ Αἴσωπος εἰς τὸ ταμεῖον, λαβὼν 
ἕνα κόκκον φακοῦ καὶ βαλὼν εἰς κάκωβον ἔψει. ὁ δὲ Ξώνϑος 10 
λουσώμενος σὺν τοῖς φίλοις αὐτοῦ ἔφη αὐτοῖς «καταξιώσατε 
σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ εὐτελῶς ἀριστῆσαι. πρὸς φακὸν ἡμῖν τὸ 
δεῖπνόν ἐστιν. οὐ δεῖ γὼρ τῇ ποικιλίᾳ τῶν βρωμάτων τοὺς 
φίλους κρίνειν, ὠλλὰ τῇ προαιρέσει καὶ τῇ προϑύμέᾳ δοκε- 
μέζειν."" καὶ ἀγαγὼν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκέων φησέν.,, Αἴσωπε, 15 
δὸς πιεῖν ἀπὸ τοῦ βαλανείου." ὁ δὲ ξέστην λαβὼν καὶ δρα- 
μῶν ἐν τῷ πριβάτῳ πλήσας τε ἐκ τῆς ἀπορροίας καὶ κερώσως 
ἐπέδωκε τῷ Ξάνϑῳ. ὁ δὲ τῆς δυσωδίας πλησϑεὶς λέγεε τέ 
τοῦτο, ἴσωπε;" ὁ δέ φησιν «ἀπὸ βαλανείου ἔξησας." ὁ δὲ 
ΞΞάνϑος ἔννοος γενόμενός φησε «παράϑες μοι λεκώνην." ὁ δὲ 20 
ϑεὶς τὴν λεχώνην εἱστήκει. καὶ ὁ Ξάνϑος «οὐ νέπτεις;" i- 
camog εἶπεν ,ἐντέταλκώς μοι ἵνα, ὅσα ἂν ἀκούω, ἐκεῖνα 
πράττω. οὐκ εἴπας, βάλλε εἰς τὴν λεκάνην ὕδωρ καὶ vhpat 
μου τοὺς πόδας καὶ ϑές μου τὰ σανδάλια καὶ ὅσω κατεξῆς." 

ὁ δὲ Ξώνϑος λέγει τοῖς φίλοις ,u) ydg δοῦλον ὠνησώμην, 55 
ἀλλὰ καϑηγητήν." ὠνακλεϑέντων οὖν αὐτῶν εἰς τόπον 

ὁ Ξάνϑος ἔφη ..Αἴσωπε, ἔψητωι ὁ quxóc; δός, φάγωμεν." 
6 δὲ λαβὼν κοχλιώριον ἐπέδωκεν αὐτῷ τὸν κόκκον τοῦ φα- 
κοῦ" λαβὼν οὖν ὁ Ξώνϑος καὶ δοκῶν, ὅτι πρὸς τὸ πειρᾶσαι 
τὴν ἔψησιν ἐπεδόϑη αὐτῷ, ἐκϑλέψας ἔρη «καλῶς ἕἔψηται, 30 
κόμισον καὶ φάγωμεν." τοῦ δὲ κενώσαντος λέγεε,,,ποῦ ἐστεν 
ὁ φακός;" ὁ δὲ (ἔλαβες αὐτόν." καὶ ὁ Ξάνϑος λέγεε ve 

κόχχον ἔψησως;"“ ὁ δὲ vei φησέ᾽ ,quxov yep εἴπας, καὶ 
οὐ φακούς. τὸ μὲν γὰρ ἐνικόν ἐστι, τὸ δὲ πληϑυντικόν." 
ὁ δὲ Ξώνϑος διαπορήσας λέγεε ,ἄνδρες ἀδελφοί, οὗτός μὲ 35 

5. εἰς addidi ex v, πρὸς Schneiderus. | 12, τὸ δεῖπνον addidi. ἐπὶ φανῇ 
γὰρ ἔσται τὸ δεῖπνον v. | 20. ἐννεὸς €. | 20. πότον supra τόπον addito C. 



24 VITA 

ταχὺ elg μανέαν περετρέψι. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δόξω τοὺς φίλους 

ἐνυβρέξειν, ἀπελϑὼν ὠνησαέ μοε χοέρου ἑνὸς πόδας τέσσαρας 

καὶ ἐκζέσας παρώϑες."" ὁ δὲ dicomog λαβὼν ἥψει. ὁ οὖν 

ἘΞαάνϑος ϑέλων εὐλόγως τύψαι αὐτόν, αὐτοῦ διά τινὰ χρεέαν 

5 ἀσχολουμένου, λαβὼν ὁ Ξώμϑος ἀπὸ τῆς χύτρας ἕνα ποῦν 

ἀπέχρυψεν. ὁ οὖν Αἱ ἔσωπος ἐλϑὼν καὶ εἰς τὴν χύτραν τη- 

ρήσας, ὡς ξεἐδε τρεῖς μόνους πόδας ὄντας, ἐπέγνω ὅτε ἐνέδρα 
αὐτοῦ ἐγεγόνεε, καὶ κατελϑὼν εἰς τὸ περέαυλον καὶ περιδλὼν 

τὴν μάχαιραν τοῦ σετευομένου χοίρου τὸν ἕνα ποῦν ἐκκόψας 
10 xci καδίσας ἔρριψεν εἰς τὴν χύτραν καὶ συνῆψεν. ὁ δὲ 

Ξώνϑος ὑποπτεύσας, μῆπως ὁ “Ἵἴσωπος τὸν λείποντα ποῦν 
μὴ εὑρηκὼς δραπετεύσῃ, πάώλεν αὐτὸν εἰς τὴν χύτραν ἐνέβαλε. 

γίψονταε οὖν πόδες πέντε. ὁ οὖν «Αἴσωπος κατακενοῖ τοὺς 
πόδας εἰς τὸν πίνακα, καὶ ἰδοὺ πόδες πέντε. ὁ δὲ ἘΞώνϑος 

15 Tí τοῦτο φησίν ,.,ϊἴσωπε;“ ὁ δὲ λέγξε ,,δέσποτα, οἱ δύο 
χοῖροε πόσους πόδας ἔχουσε; “ καὶ ὁ Ξώνϑος ,Oxro.* ΑΑϊσω- 

πος λέγδε ,,δἰσὶν ὡδὶ πέντε, καὶ ὁ χοῖρος νέμεταε xcro 0s? 

rgínove." τότε ὁ Ξάνϑος Aéyec πρὸς τοὺς φέλους ,,0Ux εἶπον 
ὑμῖν, ὅτε οὗτος ταχέως εἰς μανέαν μὲ περιτρέψει;“ — d ioo mog 

20 ἔφη .,δέσποτα, οὐκ οἶδας, ὅτι τὼ iX περισσεέας γιψόμενα T6 

καὶ πραττόμενα καὶ λεγόμενα κατὰ προσϑήκην καὶ ὑφεεσμὸν 
οὐ μέτριά εἰσιν ἁμαρτήματα; "“ ὁ οὖν Ξάνϑος μηδεμέων 
ἀφορμὴν εὑρηκὼς μαστιγῶσαι τὸν Αἴσωπον ἡσύχασε. - 

(8) Τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ τὸ ἀκροατήριον τῶν παέδων ἐγέ- 
25 vero πρὸς τὸν Ξάνϑον. εἷς δὲ τῶν σχολαστικῶν δεῖπνον 

μέγα κατασκευάσας ἐκάλεσε τὸν Ξώνϑον σὺν τοῖς λοιποῖς 

σχολαστεκοῖς. ὁ οὖν Ἐάνϑος λαβὼν ἐν τῷ δείπνῳ μέρη πολλὰ 

ἐπέδωχε τῷ «Αἀἰσώπῳ καί φησε ,,ἀπελϑὼν ἐπέδος αὐτὰ τῇ 

εὐνοούσῃ. * ὁ δὲ κατερχόμενος ἔλεγε καϑ' ἑωυτόν νῦν και- 
30 poc ὠμύνασϑαί μου τὴν κυρίων ἀνθ᾽ ὧν νεώνητον ὄντα με 

ἔσκωπτε. ὄψεται τοίνυν, τίς τῷ κυρίῳ μου sbvosr.^ ἐλϑὼν 
οὖν εἰς τὴν οἰκίαν ἐκώϑεσε καὶ προσκαλεσώμενος αὐτὴν ἔϑηκε 

τὴν σπυρίδα ἔμπροσϑεν αὐτῆς καέ Quot (κυρέω μου, μὴ τέ- 
τρωχταᾶι ἐξ αὐτῶν τε; ἡ δέ φησε πάντα ὑγεῆ καὶ ἀσινῆ 

1. περιτρέψϑεε supra zre« addito C. ἢ 2. ὦνεσαε C. | 7. ἐνέδρον supra a ad- 
lecto C. [| 10. xadicac] sic C. an καϑαρίσαςῦ v xoi τῶν τριχῶν ψελώσας. | 

συνήψεε C. || 24. ἀκρωτήριον C. | 32. αὐτὴν] αὐτοῦ C. 
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| τυγχάνει." ὁ δέ γρησιν 400 σοὶ πέπομφε ταῦτα, ἀλλὰ τῇ 

| εὐνοούσῃ" ἡ δὲ γυνὴ τοῦ Ἐάνϑον φησί web τίς αὐτῷ 
πλεῖόν μου εὐνοεῖ;“ ὁ δὲ ἔρη ,ueivov καὶ ὄψει.“ φωνήσας 

| δὲ τὴν κύνα «δέχου" φησί inven καὶ φάγε“ ἡ δὲ ποπ- 
᾿ προσέδραμεν ἐπ᾿ αὐτῷ τὴν κέρχον ὧδε κὠκεῖσε περι- 5 

στρέφουσα, καὶ οὕτως ἔρρεψε τῇ κυνὲ ἕν xuO ἕν ὅλα τὰ 
μέρη, λέγων «σοὶ εἶπεν ὁ δεσπότης δοϑῆναι." πάλιν οὖν 
ἐπορεύϑη ὁ Αἴσωπος πρὸς τὸν δεσπότην. ὁ δὲ Ξάνϑος λέγει 
αὐτῷ ,,Θϑέδωκας τῇ εὐνοούσῃ τὼ μέρη“ ὁ δὲ ἔρῃ »πώντα 
λαβοῦσα ἐνώπιόν μου κατέφαγε" καὶ ὁ Ξώνϑος ,τέ δὲ ἄρα 10 
ἔλεγεν ἐσθέουσα;“ ασωπος εἶπε (ἐμοὶ μὲν οὐδέν, τῷ δὲ vol 
αὐτῆς ηὔχοτό cor^ ἡ δὲ γυνὴ τοῦ Ξώνϑου περίλυπος γενο- 
μένη ἔλεγε «τὴν κύνω προκέχρικέ μου, πῶς αὐτῷ εὐνοήσω; 
οὐ μείνω μετ᾽ αὐτοῦ." καὶ εἰσελϑοῦσα εἰς τὸν κοιτῶνα 
ἐπένϑει. τοῦ δὲ πότου προκόπτοντος ζητήματα πρὸς ἀλλή- 15 
λους ἐτέϑεντο. ἑνὸς δὲ ἐξ αὐτῶν εἰπόντος, πῶς ἔσται μεγάλη 
ταραχὴ ἐν ἀνθρώποις: «Ἵἴσωπος ὄπισϑεν ἑστὼς εἶπε i 
οἱ νεκροὶ ἀναστώντες τὰ iue ὠπαιτήσωσι." γελάσαντες δὲ 
οἱ σχολαστεχοὶ εἶπον «νοήμων ὁ νεώνητός ἐστε καὶ οὐκ ἄχα- 
er" ἀλλὰ πάντας ἐξάπινα ὁ Ξώνϑος διδάσκει αὐτόν, πλὴν 20 
πώντα καλῶς λέγει." ἄλλος ἔφη, διὰ τί τὸ μὲν πρόβατον 
πρὸς σφαγὴν ἑλκόμενον οὐ βοᾶ, ὁ ὁ δὲ χοῖρος μεγώλα κρώζει;" 
«Γϊσωπος δὲ πάλιν ἑστὼς. dp τὸ μὲν πρύβατον συνήϑως 
ἀμελγόμενον καὶ κειρόμενον, ἑλκόμενον ἀκολουϑεῖ, σκελιζό- 
μενον δὲ καὶ τὸν σίδηρον βλέπον οὐδὲν ὑποπτεύει" δοκεῖ y&Q 25 
τὸ τοῦ πόκου βάρος ἐναποτέϑεσϑαι καὶ τὴν τοῦ diens 
ἄμελξιν. ὁ δὲ χοῖρος μήτε γάλα εὔχρηστον ἔχων μήτε τρέχας 
καλές, εἰδὼς ὅτε πρὸς, χρῆσιν τῶν κρεῶν τὸ αἷμώ τις κενῶ- 
qui ϑέλει, κέκραγε, μὴ ἔχων τε ἕτερον προσδοῦναι." οἱ δὲ 
σχολαστεκοὶ ϑαυμάσαντες ἐπήνεσαν αὐτόν. καὶ οὕτως ἀνέλυ- ap 
σαν τοῦ δείπνου. ὁ δὲ Ξώνϑος εἰσελϑὼν πρὸς τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ ἐν τῷ κοιτῶνε ἐχολώκευεν αὐτήν, ἡ δὲ αὐτὸν ἀπεστρέ- 
φέτο καί φησι «μὴ ϑίγῃς μου" δός μοι τὴν προῖχώ μου, οὐ 

2. τῶ Ξάνϑω C.| αὐτὸν supra ὦ addito C. ἢ 5. κέρκαν C. | ὁ. κυνὲ 
Schneiderus, xvj C. | 8. δεσπότην Schneiderus, deozróra €. ] 20. αὐτόν 
suspectum, nisi πάντα πιανίν. | 25. βλέπον Schneiderus, βλέπων C, | 30. 0av- 
μάσαντες supra γέλα adiecto C: | 31. τοῦ] malim ἐκ τοῦ | 32. τῷ Schneiderus, 
τῇ €. [ 933. 9. μου Schneiderus, 9. por €. 
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μείνω μετὰ σοῦ. ἀπελϑὼν τὴν κύνα κολάκευε, 7 TG μέρη. 

nénouguc.* ὁ δὲ Ξάνϑος ἐν ἑαυτῷ γενόμενός qot ,rí ποτέ ᾿ 
pos πάλιν ἤρτυσεν Αἴσωπος; καί qat ,,κυρέα, ἐγὼ nénoxa 
καὶ σὺ μεϑύεις. τίνε ἔστειλα τὰ μέρη; οὐχὲ σοέ;““ ἡ δὲ oix 
duoí^ φησέ ,,ἀλλὰ τῇ κυνί Ἐάώνϑος. εἶπεν ,.Αϊἴσωπόν μοὶ 

τις κὠλεσάτω."" ἐλϑόντος δὲ αὐτοῦ λέγεε αὐτῷ ,.τένε ἔδωχας 
τὰ μέρη" ὁ δὲ ἔφη ,17 εὐνοούσῃ.“ ὁ Ἐάνϑος quoís ,,οὐδὲν 

ἔλαβε.“ καὶ ἡ γυνὴ ἐφώνησεν ,,οὐδὲν εἴληφα ἐγώ.“ — dioo- 
πος ἔφη rv. εἶπες δοϑῆναε τὰ μέρη; 0 Ἐάνϑος εἶπε, τῇ 
εὐνοούσῃ."" καὶ ὁ «ΑΑϊσωπος ,u) οὖν αὕτη σοε εὐνοεῖ;" ὁ 
Ἐάώνϑος »,€ÀÀC τές, δρώπετα:““ ὁ δὲ Αἴσωπος φωνήσας τὴν 
κύνα φησίν (αὕτη co. μῶλλον eUvost" ἡ γυνὴ γὰρ κἀν λέγῃ 

εὐνοεῖν, οὐκ δύνοεῖ. εἰ γάρ mors àm ἐλαχέστῳ λυπηϑῇ, 
ὑβρέζει, ἀντιλέγει, ἀναχωρεῖ. τὴν δὲ κύνα δεῖρον, δέωξον, 
καὶ οὐχ ὑποχωρήσει, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπιλανϑανομένη πώντα 
πάλιν τὴν κέρκον τῷ δεσπότῃ ἐπισδέδε χαρεέντως. ἔδει σε δὲ 

ἐἐπεῖν, τῇ γυναικέ μου ταῦτα ἐπέδος καὶ μὴ τῇ εὐνοούσῃ." 

ὁ δὲ Ξώνϑος τῇ ἑαυτοῦ γυναικὶ eine ,, βλέπεις, κυρέω μου, 

ὅτε οὐκ ἐμὸν τὸ αἴτιον, ἀλλὰ τοῦ προσενεγκόντος. μαᾶχρο- 

ϑύμησον οὖν, καὶ εὑρήσω πρόφασιν, Ór ἧς αὐτὸν μαστι- 

γωώσω."" ἡ δέ ἀπὸ τοῦ νῦν oU συνοικήσω μετὰ σοῦ οὐκέτι." 
ἐξελθοῦσα δὲ λαϑραίως ἐπορεύϑη πρὸς τοὺς ἑαυτῆς γονξῖς. 
ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ,0oUx εἶπόν cor, ὅτε ἡ 
κύων GOL δὐνοεῖ, καὶ οὐχ ἡ κυρέα μου; ἡμερῶν δὲ δεελ- 
ϑουσῶν καὶ αὐτῆς ἀδιαλλάκτου μενούσης ἔπεμψέ τινᾶς ὁ 
Ξανϑὸς, παρωκαλῶν ὅπως ὑποστρέψῃ. αὐτή" ἡ δὲ oix ἐπεέ- 
ϑετο. ἐν πολλῇ οὖν ἀϑυμίᾳ ὑπάρχων ὁ Ξάνϑος διὰ τὴν 
τῆς γυναικὸς στέρησιν, προσελϑὼν ὁ ““ἴσωπος λέγει αὐτῷ 
»μῇ λυποῦ, ὦ κύριέ μου" ἐγὼ γὰρ τὴν. αὔρεον αὐτὴν δράσω 
ὅπως μόνη ἀνωχάμψῃ πρὸς σέ.“ καὶ λαβὼν φομέσματα ἐξήει 
slg τὴν ἀγοράν, καὶ ὠνησάμενος ὄρνιζας, χῆνάς v6 καὶ ἕτερα 
ἀπήδε βαστάζων αὐτώ, διερχόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἣν 
ἡ κυρέω αὐτοῦ, προσποιούμενος δῆϑεν μὴ γενώσκειν ὅτε 

1. ἢ Schneiderus, ἐν // C. [| 4. oot add. Schneiderus. || 10. co« Schneiderus, 
gov C. | 12. λέγει C. || 16. δὲ] déozora v. | 27. τοῦ Ξάνϑου — εἰς ἀϑυμίαν 

πεσόντος v. | 29. δράσω addidi ex v. || 33. γινώσκειν Schnelderus, ywe- 
oxo» C. 
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ἐκεῖσε ὑπώρχει ἡ τοῦ Ξάώνϑου γυνή. εὑρὼν δὲ τινα τῶν 
οἰκετῶν τῶν ἑαυτῆς γονέων ἔρη αὐτῷ «dod γε, ἀδελφέ, μὴ 
ἔχουσε χῆνας ἢ ἄλλο τι ot Sidon γώμους;" ὁ δὲ 
καὶ τέ τούτων χρείαν dye; καὶ ὁ Αἴσωπος, ἰξώνϑος δ᾽ 
φιλόσοφος τῇ αὔριον μέλλει γυναικὲ συξευχϑῆναι“ ὁ PS 
δρομαίως ἀνωβὰς ἀπήγγειλε ταῦτα τῇ τοῦ Ξώνϑου γυναικέ, 
ἡ δὲ ἀκούσασα emper μετὰ πολλῆς σπουδῆς πρὸς τὸν Ξάώνϑον 
aud ἀατεβύα αὐτοῦ λέγουσα «ὦ Ξάνϑε, ἐμοῦ ἐν τῇ ζωῇ 
peor yero ὡρμοσϑῆναι οὐ δύνασαι." 

— (9) Mer! ὀλέγας δὲ ἡμέρας προσκαλεσάμενος σχολαστε- 10 
, creep ἔφη πρὸς τὸν Alocomov. ,ἀπελϑὼν ὀψώνη- 
σον, εἴ τε καλὸν καὶ χρηστόν." ὁ δὲ Αἴσωπος ἀπιὼν ἔλεγε 
πρὸς ἑαυτόν .,ἐγὼ αὐτῷ ἀποδείξω μὴ μωρὼ διατώσσειν." 
φϑάσας δὲ εἰς τὸ μώκελλον πάντων τῶν τεϑυμένων χοίρων 
ἠγόρασε τὼς γλώσσας, καὶ ἐλϑὼν κατεσχεύωασε καὶ mup- 15 
έϑηκε τράπεξων. ᾿ἀνακλεϑέντων δὲ τῶν φίλων σὺν τῷ Ξάνϑῳ 
ueri τὸ πιεῖν ἔφη «δὸς ἡμῖν, Aioome, τὲ φαγεῖν." ὁ δὲ 
παρέϑηκεν ἑκάστῳ γλῶσσαν ἑφρϑὴν καὶ ὀξύγαρον. oi δὲ 
σχολαστικοὶ τὸν Ξώνϑον ἐπήνεσαν λέγοντες ,ὦ καϑηγητά, 
καὶ τὸ ἄριστόν σου φιλοσοφίας πλῆρες. εὐθέως ydo γλώσ- 20 
σας ἐπέδωκας, δὲ ἧς πᾶσα ψιλολογέα εἰρπέμπεται, καὶ τὸ 
κρεῖττον ἐξ ὕδατος" πᾶσα ydp γλῶσσα ἐν ὑγρῷ καϑέστη- 
κεν." ἔφαγον οὖν ἡδέως. ἐν δὲ τῷ πιεῖν λέγεε ὁ Ξάνϑος 
.-disume, δὸς ἡμῖν φαγεῖν τι" ὁ δὲ παρέϑηκεν ἑκώστῳ 
γλῶσσαν ὀπτὴν δὲ ἁλὸς καὶ πεπέρεως. οἱ δὲ σχολωστικοὶ 25 
εἶπον οοὐώ, καϑηγητώ, οἰκείως καὶ προσφόρως γλῶσσα ἐτέϑη" 
πᾶσα γὰρ γλῶσσω πυρὶ ἠκόνητωι, καὶ τὸ κρεῖττον δι᾿ ἁλοπεπέ- 
ping τὸ γὼρ ἑλεκτὸν τὸ δριμὺ συγκρατεῖ καὶ τὸ δώκνον àni- 
δήξεται." πώλεν οὖν ἔφαγον ἡδέως. καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἔφη ὁ 
Ἐάνϑος ,Aicune, δὸς ἡμῖν φαγεῖν τι." ὁ δὲ πάλιν παρέϑηκε wy 
ἑκάστῳ γλῶσσαν ἀρτυτήν. οἱ δὲ σχολαστικοὶ πρὸς ἀλλήλους 
ἔλεγον «ἡμεῖς τὼς γλώσσας ἠλγήσαμεν γλώσσας τρώγοντες. 
οὐκ ἔχομέν zt ἕτερον φαγεῖν." πάλιν “Αἴσωπος ἑκάστῳ γλῶσ- 
σαν ζωμευτὴν παρέϑηκεν. οἱ δὲ σχολαστικοὶ ἀγανωκτοῦντές 

3. αὐτῆς Schneiderus. 8. ἔχωσε. | T: dian, [ 18, γλῶσσαν] In C infra modu. 
er G9-modo per rr scriptam. ἢ ὀξύγαρον Schneiderus, ὀξόγαρον C. | 19. τὸν 

Ξάνθον Schneiderus, rà Ξάνϑῳ C. | 28. Zuxrór] an áAvxóv? || ἐπιδέξηται C. 
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φῶσιν (ἕως πότε γλώσσας; ψῶ τῷ ἀρίστῳ τούτῳ.“ Ovpo- 

ϑεὶς οὖν ὁ Ξάνϑος ἔφη ..4ἴσωπε, οὐκ ἔχεις τε ἕτερον ; ““ ὁ δὲ 

εἶπεν ,,οὔ καὶ ὁ Ξώνϑος οὐκ εἶπόν σοι, κατάρατε, ὅτι εἴ 
τε καλὸν καὶ χρηστόν, ὥνησαι;"" ὁ δέ φησε xem ἔχω, 

5 ὅτε ἀνδρῶν φιλολόγων παρόντων μέμφῃ pe. εἶπας, εἴ τι 
καλόν, εἴ τε χρηστόν. καὶ τί μεῖζον ἐν βίῳ γλώσσης; πᾶσα 
γὰρ φιλοσοφέα καὶ παιδεία ἐξ αὐτῆς συνέστηκε, καὶ δὲ 
αὐτῆς δόσεις, λήψεις, ἀσπασμοέ, ἀγορασέαι, δόξαε, μοῦσαι, 
γάμοι, πόλεις ἀνορϑοῦνταε καὶ πάλιν καταβάλλονται, γλῶσσα 

10 ἄνδρα ταπεινοῖ καὶ πάλιν ὑψοῖ. διὰ γὰρ γλώσσης πᾶς ὁ 
βίος ἡμῶν συνέστηκεν. οὐδὲν οὖν αὐτῆς ἐστε κρεῖσσον." 
oí δὲ σχολαστικοὲ εἶπον ,οὐδὲν κρεῖττον γλώσσης, σὺ ἡμαρ- 
τες, καϑηγητώ." ὕβριν δὲ τοῦτο λογεσώμενοε ἀνέστησαν 
τοῦ ἀρέστου, ὁλονυκτὲ δυσφορήσαντες. τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ 

15 μεμῳφϑεὶς ὑπὸ τῶν φιλοσόφων ὁ ἘΞάνϑος ἔζη ,.οὐ γέγονε 
κατὼ τὴν ἐμὴν θέλησιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ὠχρεέου δούλου. 
σήμερον ἀνταλλάξομαε εἰς δεῖπνον, ἐνώπιον δὲ ὑμῶν δια- 
λεχϑήσομαε αὐτῷ.“ καέ φησιν ,.,σωπε, ἐπεὶ δοκεῖ σοι τὰ 

εὔχρηστα λαλεῖν, κἀγώ σοι τὰ ἐναντέα διατάξομαι.. ἀπελϑὼν 
20 ἀγόρασον, sl τε σαπρόν, εἴ rt χεῖρον, ἐπεὶ πρὸς δεῖπνον 

καλῶ τοὺς σχολαστικούς.“ Ασωπος δὲ μηδὲν ταραχϑεὶς 
ἀπῆλϑεν εἰς τὸ μάκελλον καὶ πάλιν γλώσσας ἀγοράσας ἐποί- 
ησὲν ὡσαύτως. ἐλθόντες οὖν οἱ σχολαστικοὶ κατεκλέϑησαν. 
nerd δὲ τὸ πιεῖν ἑκάστῳ γλῶσσαν ἐξ ὕδατος ἔϑηκε καὶ ὄξους. 

25 oí δὲ πρὸς ἑαυτοὺς ἔλεγον ,,χοέίρειαε πώλεν γλῶσσαι. πάντως 
ϑέλει ἀπὸ τῆς χϑὲς διαρροίας τὸν στόμαχον τῷ obe ἀνα- 
κτήσασϑαι." καὶ μετ᾽ ὀλέγον παρέϑηκε γλώσσας. οἱ δὲ 
σχολαστικοὶ ἐταράχϑησαν. ὁ δὲ EdvOog φησίν ,,. Αἴσωπε, 
τέ τοῦτο; μὴ εἶπόν GOL, εἴ τε καλόν, εἴ τε χρηστόν, οὐκ εἶπόν 

30 σοε, εἴ τε σαπρόν, εἴ τε χεῖρον; ““ ὁ δὲ ἔφη ,,καὶ τέ ἐστε χεῖ- 
gov γλώσσης; διὰ γλώσσης ἔχϑρα, διαβολαί, μέμψεις, φϑό- 
vor, ζηλοτυπίαε xai πολέμων ἀφανισμοί. καὶ τέ λέγω τὰ 

$. us supra os addito C. || 6. μεῖζων C. | 12. οὐδὲν] εἰ οὐδὲν Schnel- 
derus. | 15. μεφϑεὶς C. | 17. ἀνταλλάξομαε Schneiderus, ἀνταλλάξαμαε 
€. ] ivozi»» C. | 19. διατάξομαι Schneiderus, διατάξομοε C. | 26. ϑέλων 
€. | 32. ἀφανισμοί] dgoguoé aut ἐπαφορισμοέ Schneiderus. possit et 
πόλεων. 
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πολλώ, οὐδέν ἔστε χεῖρον γλώσσης. Ow? γὼρ γλώσσης πολλοὶ 
ὠπώλοντο καὶ εἰς πενέαν ἐσχάτην κατήντησαν." τὶς δὲ τῶν 

ἀνακειμένων τῷ Ξώνϑῳ ἔφη «τούτῳ ἐὰν οὐ προσέχῃς, εἰς 
μανέαν σε περιτρέπει" οἵα γὰρ ἡ μορφὴ αὐτοῦ, τοιώδε καὶ 

᾿ καὶ ψυχὴ αὐτοῦ" Αἴσωπος ἔφη soU μοι. δοκεῖς κακεντρεχέ- 5 
στερος εἶναι. παροξύνων δεσπότην κατ᾽ SUMQU ὡς μος 

dep τὰ ἀλλότρια μεριμνῶν.ε 
(10) Ὁ δὲ Ξώνϑος ζητῶν ἀφορμὴν τοῦ μαστιγῶσαι τὸν 

[7e ᾿λέγεε οδρώπετα, ἐπεὶ περίεργον εἶπας τὸν φίλον, 
δεῖξόν μοι ἀπερίεργον ἄνϑρωπον." ὁ δὲ ἔφη «δέσποτα, εἰσὲ 10 
πολλοὲ τὰ οἰκεῖα τρώγοντες καὶ πένοντεξ καὶ τὰ ἴδιαι, μέρες 
μνῶντες, ἔνιοι δὲ τῶν ἀνθρώπων τὼ ἴδια οὐ μνημονεύοντες 
τὰ ἀλλότρια περιεργάξονται." Ξάώνϑος εἶπεν , ἕτερον δεῖπνον 
ἀτοιμάσω" σὺ δὲ πορευϑεὶς κάλει uot ἄνϑρωπον ἀπερέεργον, 
ἕνα, ὃ dv. doy ἢ ἢ ἀκούσῃ, μὴ περιεργώσηται. ̂. ὁ δὲ «Αἴσωπος 15 
ἐλϑὼν εἰς τὴν ἀγορὼν εὗρε γενομένην μάχην καὶ ὄχλον πολὺν 
συνεστῶτω, ἕνω δὲ παρ᾽ ἑνὸς μέρους αὐτῶν καϑεζόμενον xci 
ἀναγινώσκοντα. icomog καϑ' ἑαυτόν φησε «τοῦτον καλέ- 
σω, ὠπερίεργος φαίνεται, καὶ μενῶ ἄπληγος." ὠπελϑὼν οὖν 
πρὸς αὐτόν quot .χομψόύτατε, Ξώνϑος ὁ φιλόσοφος μαϑών 20 
σου τὴν πρᾳότητα ἐπὶ δεῖπνον καλεῖ." ὁ δέ φησιν οἐλεύσο- 
uui, εὑρήσεις δέ με πρὸ τοῦ πυλῶνος." ἐλϑὼν οὖν ὁ Ασω- 
πὸς ηὐτρέπεσε τὸ δεῖπνον. ὁ Ξώνϑος quoév icone, ποῦ 
ὁ ὠπερέεργος ἄνϑρωπος;" ὁ δέ πρὸ τυῦ πυλῶνος ἕστηκε." 
τῇ δὲ τακτῇ Dog εἰσήγαγεν αὐτόν, καὶ κατεκλέϑη μετὰ τῶν 25 
φίλων." ὁ δὲ Ξάνϑος eine δοϑῆναι τῷ ξένῳ πρῶτον οἰνόμελι. 
0 δέ φησιν «οὐχέ, κύριε, σὺ πρῶτον πίε, εἴτα ἡ γυνή σου, 
ἔπειτα ἡμεῖς οἱ φίλοι σου." ὁ δὲ Ξάώνϑος νεύει τῷ dicono 
ἔχω ἅπαξ" καί πὼς ἐφαίνετο ἀπερέεργος. εἴτα ἰχϑύων 
λοπάδας πωρετέϑει. ὁ Ξώνϑος ἐπωφορμιζόμενος ἔφη ,r00- 30 

| αὐτώ μου ἀρτύματα δεδωκότος κατεφρονήϑη ἡ μαγειρέα" 
οὔτε γὰρ ἀρώματα οὔτ᾽ ἔλαιον οὔϑ᾽ ὁ ζωμὸς σύγχυλος. 
τυφϑήτω ὁ μάγειρος." ὁ δὲ ξένος φησί «παῦσαι, δέσποτα, 
οὐδὲν αἴτιον, πάντα καλά." ὁ δὲ Ξώνϑος πάλιν νεύει τῷ 

2. ἀπώλοντο aut ἀπώλλυντο Schneiderus, ἀπώλλοντο C. | d. περιγρέψεν 
Schneiderus. ἢ 15. ἐὰν €. | 30. λοπάδας (aut λοπὰς παρετέϑετο) Schuekderus, 
λωπὰς €. | 33. τυφϑείεω C. 
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φασιν (ἕως πότε γλώσσας; ψῶ τῷ coícrp τούτῳ." ϑύυμω- 

ϑεὶς οὖν ὁ Ξάνϑος ἔφη , icone, οὐκ ἔχδις τε ἕτερον; “ ὁ δὲ 

εἶπεν 00." καὶ ὁ Ἐάνϑος ,,οὐκ εἶπόν cot, κατάρατε, ὅτι d 

τε καλὸν καὶ χρηστόν, ὥνησαι;“ ὁ δέ φησε (χάριν ἔχω, 
5 ὅτε ἀνδρῶν φιλολόγων παρόντων μέμφῃ us. εἴπας, εἴ τι 
καλόν, εἴ τε χρηστόν. καὶ τέ μεῖζον ἐν βίῳ γλώσσης; πᾶσα 
γὰρ φιλοσοφέα καὶ παιδεία ἐξ αὐτῆς συνέστηκε, καὶ δὲ 

αὐτῆς δόσεις, λήψεις, ἀσπασμοέ, ἀγορασέαε, δόξαι, μοῦσαι, 

γώμοι, πόλεις ἀνορϑοῦνται καὶ πάλιν καταβάλλονταε, γλῶσσα 
10 ἄνδρα ταπεινοῖ καὶ πάλιν ὑψοῖ. διὰ γὰρ γλώσσης πᾶς 0 

βίος ἡμῶν συνέστηκεν. οὐδὲν οὖν αὐτῆς ἐστε κρεῖσσον." 
oí δὲ σχολαστικοὲ εἶπον ,,οὐδὲν κρεῖττον γλώσσης, σὺ ἥμαρ- 
veg, καϑηγηταά.. ὕβριν δὲ τοῦτο λογεσώμενοε ἀνέστησαν 
τοῦ ἀρίστου, ὁλονυκτὶ δυσφορήσαντες. τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ 

15 μεμῳφϑεὶς ὑπὸ τῶν φιλοσόφων ὁ Ἐάνϑος ἔφη ..οὐ γέγονε 
κατὰ τὴν ἐμὴν θέλησιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἀχρείου δούλου. 
σήμερον ἀνταλλάξομαε εἰς δεῖπνον, ἐνώπιον δὲ ὑμῶν δια- 
λεχϑήσομαε αὐτῷ.“ καί φησιν , ,. Αϊσωπε, ἐπεὶ δοχεῖ σοι τὰ 
εὔχρηστα λαλεῖν, κἀγώ cor τὰ ἐναντίω διατάξομαι.. ἀπελϑὼν 

20 ἀγόρασον, εἴ τε σαπρόν, εἴ τι χεῖρον, ἐπεὶ πρὸς δεῖπνον 
καλῶ τοὺς σχολαστικούς.“ Αϊσωπος δὲ μηδὲν ταραχϑεὶς 

ἀπῆλϑεν εἰς τὸ μάχελλον καὶ πάλιν γλώσσας ἀγοράσας ἐποί- 
ησὲν ὡσαύτως. ἐλϑόντες οὖν οἱ σχολαστικοὶ κατεκλέϑησαν. 

μετὰ δὲ τὸ πιεῖν ἑκάστῳ γλῶσσαν ἐξ ὕδατος ἔϑηκε καὶ ὄξους. 
25 oí δὲ πρὸς ἑαυτοὺς ἔλεγον ,,χοέρδεαε πάλιν γλῶσσαι. πάντως 

ϑέλει ἀπὸ τῆς χϑὲς διαρροίας τὸν στόμαχον τῷ ὄξει ἀνα- 
κτήσασϑαι.. καὶ μετ᾽ ὀλέγον παρέϑηκε γλώσσας. οἱ δὲ 
σχολαστικοὶ ἐταράχϑησαν. ὁ δὲ Ξάνϑος φησίν icones, 
Tí τοῦτο; μὴ εἶπόν σοε, εἴ τε καλόν, εἴ τε χρηστόν, οὐκ εἶπόν 

30 σοε, &l τε σαπρόν, εἴ τε χεῖρον; ““ ὁ δὲ ἔφη ,,καὶ τέ ἐστε χεῖ- 
gov γλώσσης; διὰ γλώσσης ἔχϑρα, διαβολαέ, μέμψεις, φϑό- 
vor, ζηλοτυπέαε καὶ πολέμων ἀφανισμοί. xci τέ λέγω τὼ 

$. us supra os addito.C. | 6. μεῖζων C. | 12. οὐδὲν] εἰ οὐδὲν Schnei- 

derus. [| 15. μεφϑεὶς €. || 17. ἀνταλλάξομαε Schneiderus, ἀνταλλάξαμαε 
€. | ivozio» C. ἢ 19. διατάξομαε Schneiderus, διατάξομοε C. | 26. ϑέλων 
C. | 32. ἀφανισμοί] ἀφορμαέ aut ἐπαφορισμοί Schneiderus. possit et 
πόλεων. 
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| πολλέ, οὐδὲν ἔστε χεῖρον γλώσσης. διὰ γὰρ γλώσσης πολλοὲ 
ἀπώλοντο καὶ εἰς πενίαν ἐσχάτην κατήντησαν.“ τὶς δὲ τῶν 

τῷ Ξάνϑῳ ἔφη sob. ἐὼν οὐ προσέχῃς, εἰς 
σὲ περιτρέπει' οἵα γὰρ ἡ μορφὴ αὐτοῦ, τοιώδε xci 

᾿ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ" Αἴσωπος ἔφη ,,σύ nor δοκεῖς κακεέντρεχέ- 5 
| στέρος εἶναι. παροξύνων δεσπότην κατ᾽ οἰκέτου, ὡς ger 
| ἐργος καὶ và ἀλλότρια μεριμνῶν.“ 
ἥν «0)! Ὁ δὲ Ξάνϑος ζητῶν ἀφορμὴν τοῦ μαστιγῶσαι τὸν 

E. λέγεε οδράπετα, ἐπεὲ περέεργον εἴπας. τὸν φίλον, 
δεῖξόν μοε ἀπερέεργον ἄνϑρωπον." ὁ δὲ ἔφη «δέσποτα, εἰσὲ 10 
πολλοὶ τὼ οἰκεῖα τρώγοντες καὶ πένοντεξ καὶ τὰ ἴδια μερι- 
μνῶντες, ἔνιοι δὲ τῶν ἀνθρώπων τὼ ἴδια οὐ μνημονεύοντες 
τὰ ἀλλότρια περιεργώξονται. ̂ Ξάνϑος εἶπεν «ἕτερον δεῖπνον 
ἑτοιμάσω" σὺ δὲ πορευϑεὶς κώλεε Hor. ἄνϑρωπον ἀπερέεργον, 
ἕνα, ὃ ἂν ἴδῃ ἢ ἀκούσῃ, μὴ περιεργώσηται. “ ὁ δὲ Αἴσωπος 15 

τὴν ἀγορὼν εὗρε γενομένην μάχην καὶ ὄχλον πολὺν 

συνεστῶτω, ἕνα δὲ παρ᾽ ἑνὸς μέρους αὐτῶν καϑεζόμενον xai 
ἀναγινώσκοντα. «Αἴσωπος καϑ' ἑαυτόν φησε τοῦτον καλέ- 
σω, ἀπερέεργος φαίνεται, καὶ μενῶ ἄπληγος.“ ἀπελϑὼν οὖν 

πρὸς αὐτόν quoc «,κομψύτατε, Ξώνϑος ὁ φιλόσοφος μαϑών 20 
σου τὴν πρᾳότητα ἐπὶ δεῖπνον καλεῖ." ὁ δέ φησιν »ἐλεύσο- 
net. εὑρήσεις δέ; μὲ πρὸ τοῦ πυλῶνος. ̂ ἐλϑὼν οὖν ὁ Αἴσω- 
πος ηὐτρέπισε τὸ δεῖπνον. ὁ Ξάνϑος φησίν » icone, ποῦ 
ὁ ὠπερέεργος ἄνϑρωπυς; ;* Óó δὲ πρὸ τυῦ πυλῶνος arque. 

τῇ δὲ ταχτῇ Dog εἰσήγαγεν αὐτόν, καὶ κατεκλέϑη μετὰ τῶν 25 
φίλων. ὁ δὲ Ξάνϑος εἶπε oO vet τῷ ξένῳ πρῶτον οἱνόμελι. 
ὁ δέ φησιν «οὐχέ, κύριε, σὺ πρῶτον πίε, εἴτω ἡ γυνή σου, 
dure ἡμεῖς oí φίλοι σου." ὁ δὲ Ξάνϑος νεύει τῷ Mioono 
ν»ἔχω ἅπαξ" καί πὼς ἐφαίνετο ἀπερέεργος. εἴτα ἰχϑύων 

᾿λοπάδας παρετέϑει. ὁ Ξάνϑος ἐπωφορμιζόμενος ἔφη ,roo- 30 
"würd μου ἀρτύματα δεδωκότος 5 aed ἡ μαγειρέω" 
οὔτε γὼρ ἀρώματα oír ἔλαιον οὔϑ᾽ ὁ ζωμὸς σύγχυλος. 
τυφϑήτω ὁ μάγειρος.“ ὁ δὲ ξένος φησέ «παῦσαι, δέσποτα, 

E αἴτιον, πάντα καλά." ὁ δὲ Ξάνϑος mm νεύει τῷ 

ο΄ 3. ἀπώλοντο aut ἀπώλλυντο Schneiderus, ἀσιώλλοντο C. ἢ 4. ztegergéves 
Sehueiderus. | 15. ἐὰν €. | 30. λοπάδας (aut λοπὰς πωρετέθετο) Schuekerus, 
λωπὰς €. ] 33. τυφϑείτω C. 
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icono ,,ἰδὲ δύο." εἴτα εἰσφέρεταε πλακοῦς πολυσήσαμος. 

ὁ δὲ Ξώνϑος γευσώμενος λέγεε ,κώλεε τὸν ἀρτοχόπον. διὰ 

τί ὁ πλαχοῦς οὔτε μέλε οὔτε σταφέδας ἔχει; ὁ ξένος mal 
»δέσποτα, xai ὁ πλακοῦς καλὸς x«i οὐδὲν τῷ δεέίπφψῳ Asíner 

5 μὴ εἰκῆ. τύψῃς τοὺς δούλους. " ὁ δὲ Ἐάνϑος ψεύει τῷ lios 

«Q ,lÓoU τρέτα.“ ὁ δὲ ,ἀνέχω“" at. ἀναστάντων οὖν 

αὐτῶν ἀπὸ τοῦ δείπνου κρεμᾶταε ὁ Αἴσωπος καὶ τύπτεται. 
καὶ ὁ Ξάνϑος αὐτῷ que: xu ταῦτα μὲν ἔχεις. el δὲ μὴ 

καλέσεις uot ἄνϑρωπον ἀπερέεργον, παιδεύσας διαρρήξω σε." 
10 τῇ δὲ ἐπαύριον ἔξω τῆς πόλεως dne) ϑὼν ἐζήτεε. εὑρεῖν ἄν- 

ϑρωπον ἀπερίεργον. πολλοὺς οὖν βλέπων. πωροδέτας. δὲδέ 
τενὰ τῇ μὲν ϑέᾳ ἀγροῖκον, τοῖς δὲ ἤϑεσε πολετικὸν ὄντα, 

ὀνάώρεον éAuvvovto, μεστὸν ξύλων καὶ τῇ λεωφόρῳ ὁδῷ ἐννε- 
ψυχευχότω, κατὰ τὴν τῶν πολλῶν ἀπάντησικμ ἑστώμεδνον καὶ 

15 πρὸς τὸ ὀνώρεον λαλοῦντα. ὁ δὲ ἐπηκολούϑεε αὐτῷ, τοῦτον 
ἀπερέεργον στοχασώμενος. ὁ δὲ χωρικὸς τῷ ὀναρέῳ φησί 
»περιπώτει, ὅπως ταχέως φϑάσωμεν elg τὴν πόλιν καὶ πρα- 
ϑῶσε τὰ ξυλώρια ἀσσαρίων δώδεχα, καὶ ἕξης σοὲ δύο εἰς 

χόρτον καὶ χρειϑήν, καγὼ δυο sig ἐμαυτόν, τὼ δὲ ὀχτὼ τη- 
20 ρήσωμεν εἰς ἑτέρας τὔχας, μή τις ἀσϑένεια ἐπιδράμῃ ἢ 

αἰφνέδιος γένηταε χειμών.“ ὁ δὲ Αἴσωπος ἐν ἑαυτῷ τί 

ταῦτα; ὀναρίῳ διαλέγεταε. τίς μᾶλλον ἀπερέεργός ἐστι; 

ἀσπάσομαε αὐτόν. χαῖρε." ἀντησπώσατο ,, χαῖρε" εἰπών. 

«Αϊσωπός φησε «πόσου τὰ ξυλώρεα; ^. ὁ χωρικὸς ἔφη δώδεκα 
25 ὠσσαρίων. “Αἴσωπος ἔφη ,,Ξώνϑον οἷδας τὸν φιλόσοφον; ; e 

ὁ δέ φησιν ,0v, réxvov.* Αζσωπος ,,διὰ ví; ὁ ξένος ἔφη 
»ἐγὼ ἀγροῖκός εἰμε, οὐδένα ἐπίσταμαι. Αἴσωπος ..ἐκείνου“ 
φησέ ,δοῦλός δἰμι.““ ὁ ξένος ἔφη ,καὶ ví ἠρώτησα, πότερον 
δοῦλος εἰ ἢ ἐλεύϑερος; duoi τέ διαφέρει; “ «Αἴσωπος ἔφη 

30 ν"ἀγαϑά got γένοιτο, ἀκολούϑεε μοι, κἀγώ aor δώσω τὸ ἀρ- 
γύριον μετὰ καὶ ἀρέστου.: ἀγαγὼν δ᾽ αὐτὸν sic τὴν οἰκέαν 
καΐϊεῖλε τὰ ξυλάρια δεδωκὼς τὸ τίμημα, καί φησιν ,,ὁ δὲ- 
σπότης μου ἐρωτὰ ἐπ᾿ αὐτῷ ἀριστῆσαι." ὁ δὲ ἀγροῖκος οὐ 
περιεργασώμενος ἐπὶ ποίαν αἰτέαν καλεῖται, εἰσελθὼν σὺν 

ὑ. τρέτε C, τρίτη aut τρίτην Schneiderus. 19. παιδεύσας] an πεδίσας vel 
πεδησαςῦ || 13. ἐννενευκότα xai τὴν C. | 18. ἀσαρίων C. f ἑξῆς €. | 22. τίς] 

ὡς C. || 4. τρ ἀσάρια C: 
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τῷ πηλῷ καὶ τοῖς ὑποδήμασιν οὕτως ἀνέπεσεν. ὁ δὲ Ξάνϑος 
dry οτίς οὗτος;" «Αἴσωπος ἔφη ,«ἄνϑρωπος ὠπερέεργος." 
ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἐκεῖνος ἀγροῖκον ὄντα λέγει τῇ γυναικί ov 
ρέα, ὑποκρέϑητέ μοι, ἕνα δωμάσω τὸν ἀἴσωπον. σὺ δὲ ἀνα- 
στᾶσα καὶ ὕδωρ εἰς λεκάνην βαλοῦσα πρόσφερε τῷ ξένῳ ὡς 5 
νέψουσα αὐτοῦ τοὺς πόδας" ἔσως εὐλωαβηϑεὶς φανῇ περίεργος. 
καὶ ὁ Αἴσωπος δαρήσεται." ἡ δὲ ϑέλουσα μαστιγωϑῆναι 

| τὸν “ἴσωπον ὑπεκρέϑη καὶ λαβοῦσα λέντιον προσέφερε τῷ 
ξένῳ τὴν λεχάνην. ὁ δὲ ϑεασώμενος καὶ γνοὺς ὅτε ἐστὶν ἡ 
οἰκοδέσποινα, φησὶ καϑ' ἑαυτόν «πώντως τιμῆσαί μὲ ϑέλεε 10 
καὶ διὰ τοῦτο αὐτοχείρως μου νέπτεε τοὺς πόδας." φησέ 
wvéyov, κυρέα," καὶ νιψάμενος ὠνέπεσεν. ὁ δὲ Ξώνϑος φησέ 

Doro τῷ ξένῳ πρῶτον οἰνόμελι.: ὁ δὲ ξένος πρὸς ἑαυτόν 
αὐτοὺς μὲν ἔδεε πρῶτον πιεῖν" ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς οὕτως δοκεῖ, 
οὗ περιεργώσομαι," καὶ λαβὼν ἔπιεν. ἀριστώντων δὲ αὐτῶν A5 
παρετέϑει ἰχϑῦς. ὁ δὲ EdvÓog τῷ ξένῳ λέγει ,qdye* ὁ δὲ 
ὡς ἀδελφὸς ἤσϑιε τοὺς ἰχϑύας. ὁ οὖν Ξώνϑος ἐπαφορμιζό- 
μενος ἔφη τῷ μαγείρῳ διὰ τέ κακῶς “ἤρτυσας; ἐκδυϑήτω 
οὖν καὶ τυρϑήτω." ὁ δὲ ἀγροῖκος καϑ' ἑαυτὸν ἐλάλει ,»κα- 
λῶς ἕψηται καὶ οὐδὲν αὐτῷ λείπει" εἰ δὲ δίχα προφάσεως 20 
τὸν δοῦλον ϑέλεε τύψαι, τέ πρὸς ἐμέ; δαρέντος δὲ τοῦ 
δούλου καὶ τοῦ ξένου σιωπῶντος ὁ Ξάνϑος ἡδολέσχει. μετὰ 
δὲ μικρὸν προσηνέχϑη πλακοῦς. ὁ οὖν ξένος μηδέπω εἰδὼς 
ἤρξατο ψωμοὺς ποιεῖν. ὡς πλίνϑους καὶ ἐσθίειν. ἰδὼν. δὲ 
αὐτὸν ὁ Ξώνϑος οὕτως ἡδέως τρώγοντα ὠνέκραγε «τὸν ἀρ- 25 
τοχόπον μοέ τις καλεσώτω," καὶ λέγεε ,,διὰ τέ, κατώρατε, ὁ 
πλαχοῦς οὔτε μέλε οὔτε πέπερι ἔχει, ἀλλὼ καὶ ὥξζησεν:“ ὁ δὲ 
ἔφη si ὠμός ἐστιν ὁ πλακοῦς, ἐμὲ δαῖρε᾽ εἰ δὲ οὐ καλῶς 
ἤρτυται, τοῦτο οὐκ ἐμὸν τὸ αἴτιον, ἀλλὰ τῆς κυρίως βραδυ- 
wügng δοῦναι τὴν ὥρτυσιν." ὁ δὲ Ξώνϑος ἔφη ,H παρὰ τῆς 30 
γυναικός μου ἀμέλεια γέγονε, ζῶσαν αὐτὴν κατακαύσω." 
τῇ δὲ γυναικὶ ἔφη οσυνυποχρέϑητέ μοι, ὅπως τυφϑείη ὁ 

4. σὺ] ἡ €. | ὅ. προσέφερε C. ἢ ὡς νέψουσα Schneiderus, ἐνέψουσα C. ἢ 
13, δὸϑήτω Schneiderus, δοϑήσω C. | 13. ἀρεοτώντων Schneiderus, ἀρεστόντων, 
Ὁ. | 22. ἠδολέσχεε] an ἠοχάλκεεν, certe Ξάνϑου ἀοχάλλοντος καὶ οὐχ ἠϑέως 
διακειμένου v, ἢ 34. ποιεῖν Schneiderus, ze» C. ἢ 27, ὥζησεν Schneiderus, 

ἐνξησεν €. » 7 
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“Αἴσωπος. καί φησιν ,.Ασωπε, ἄγε μοι κληματίδας xui 

ὄναψον εἰς τὸ μέσον.“ ὁ δὲ ἐνέγκας ἀνῆψε πυράν. φωνήσας 
δὲ τὴν γυναῖχα ἤνεγκεν εἰς τὸ μέσον, ὥστε δοκεῖν καυϑῆναι, 
διεβλέπετο δὲ τὸν ἀγροῖκον, εἰ ἄρα ἐκπηδήσας κωλύσει αὐτὸν 

5 τοῦτο πρᾶξαι. ὁ δὲ ἀγροῖκος ἔλεγε καϑ' ἑαυτόν ,,αἰτέου μὴ 
παρόντος tí οὗτος ϑυμοῦται;““ καί φησι πρὸς αὐτόν ,,οἶχο- 

δέσποτα, εἰ τοῦτο κέκρικας γενέσϑαι,. παρακαλῶ σε μιχρὸν 

ἀνασχεῖν, ἕως κἀγὼ ἀπελθὼν ἐνέγκω μου τὴν γυναῖκα ἀπὸ 

τοῦ ἀγροῦ, ὅπως &v ὁμοῦ κατωκαύσῃς τὰς Óvo.* ὁ δὲ Auw- 
10 ϑὸς ἀκούσας καὶ ϑαυμάσας τὸ τοῦ ἀνδρὸς μεγαλόψυχον ἔφη 

πρὸς τὸν Αἴσωπον ,,ἴδε ἀληϑῶς ἀἄνϑρωπος ἀπερέεργος. 
“«ϊἴσωπε, νενέκηκάς μὲ, ἀρκεῖ τὸ λοιπὸν ἕως τούτου. ἀπὸ δὲ 

τοῦ νῦν πιστῶς καὶ εὐνοϊκῶς δούλευσόν μοι, ἕνα τύχῃς παρ᾽ ᾿ 
ἐμοῦ éAsvOspíug." ὁ δέ φησε πάντως, οὐκέτε μὲ μέμψῃ, 

15 δέσποτα." 

(11) Τῇ δὲ ἐπαύριον λέγει ὁ Ἐάνϑος τῷ icono τῇ 
ταχτῇ ὥρᾳ ἄπελϑε εἰς τὸ βαλανεῖον καὶ βλέπε, ἐὰν οὐ πολυ- 
οχλῇ, ἵνα λούσωμαι." πορευομένου δὲ τοῦ «ἰσώπου ὑπήν- 

τησὲν αὐτῷ στρατηγός, καὶ γνωρίσας, Ort τοῦ Ξάνϑου ἐστίν, 
20 λέγδξε αὑτῷ (ποῦ πορεύῃ; ““ ὁ δὲ Αϊσωπός φησιν ,,οὐκ oia." 

δόξας δὲ ὁ στρατηγός, ὅτε καταγελῶ αὐτοῦ, ἐχέλευσε βλη- 
ϑῆναι αὐτὸν εἰς τὴν φυλακήν. Αἴσωπος δὲ ἀπαγόμενος ἔφη 
οὐρᾶς, κύριε, ὅτε καλῶς σοε ἀπελογήϑην' μὴ προσδοχῶν 
ὑπήντηχα σοι, καὶ εἰς φυλακὴν ἄπειμι." ἐκπλαγεὶς οὖν ὁ 

25 στρατηγὸς elg τὸ εὐαπολόγητον αὐτοῦ παρῆκεν αὐτόν. ὁ δὲ 
«ἴσωπος παραγενόμενος εἰς τὸ βαλανεῖον εἶδε πλῆϑος πολὺ 
τοῦ λαοῦ, πρὸς δὲ τὸ μέσον τῆς εἰσόδου κείμενον εἰκῇ λέϑον, 
ἐν ᾧ ἕκαστος τῶν ἐἐσερχομένων καὶ ἐξερχομένων προσκόπτων 
κατηρῶτο τὸν ϑήσαντα. εἷς δέ τις μεταϑεὶς αὐτὸν εἰσῆλϑε 

30 λούσασϑαε" ὁ δὲ Αἴσωπος εἰς τὸν οἶκον ἐλθὼν λέγεε τῷ 
κυρίῳ αὐτοῦ ,,.εἰ κελεύεις, δέσποτα, λούϑητι, ἕνα ἄν ϑρωπον 

εἶδον ἐν τῷ βαλανεέῳ." καὶ ὁ Ξώνϑος φησέ , καλόν ἐστε τὸ 
εὐρύχωρον λούσασϑαι' ρον τὰ πρὸς τὴν χρεῖαν."" εἰσελϑὼν 
οὖν ὁ Ἐώνϑος καὶ ἰδὼν τὸ πλῆϑος τῶν Aovouévov λέγει 

12. rovrov] τουσου €, τοῦ νῦν vel τοῦδε Schneiderus. | 13. τύχῃς Schnei- 
derus, τύχῃ C. | 17. πολυοχλεῖ Schneidorus, sed tum certe et e. | 18. λούσωμαε 
Schneiderus, Aov.... C. [ 24. ἄπειμε Schneiderus, ἄφειμε C. 
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— “Νεκτανεβώ, καὶ συγκωλέσας τοὺς ἑαυτοῦ 
ἔφη εἰ δύνασϑε διαλῦσαι τὸ ποῦ πύργον 

» διασαφήσατέ μοι." πάντων δὲ ἀπορησάντων καϑέ- 
end εἰς τὸ ἔδαιρος, ἐϑρήνει τὸν ἀἴσωπον καὶ στενάζων 
ἔλεγε «τὸν κίονώ μου, τὸν κίονα τῆς βασιλείας ἀπώλεσα διὰ 
τὴν MES Mas μου. mot μὲ εἱμαρμένῃ ἐξώγρησεν ἀπολέσϑαι 

S ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἕρμιππος, 6 ὅτε περίλυπος ij ἦν 
| à βασιλεὺς διὰ τὸν Αἴσωπον, ϑέλων τὸ ἑαυτοῦ ἁμάρτημα 
εὔκαιρον δεῖξαι, προσελϑὼν τῷ βασιλεῖ εἶπε, ,δέσποτα βασε- 
λεῦ, μὴ οὕτως κατάλυπος γίνου" τὴν γὰρ ἀπόφασιν, ἣν ἔδω- 10 
κας τῷ iac, ἐγὼ οὐκ ἐποίησα, εἰδὼς ὅτε μετώμελον ἔχεις. 
γνωστὸν ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὅτε ὁ Αἴσωπος ζῇ. ἀλλὰ διὰ 
τὸν βασιλικὸν νόμον ζῶντα αὐτὸν εἰς τάφον ἔβαλλον, τρέφων 
αὐτὸν ἄρτῳ καὶ ὕδατι. ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ ἐξ 
ἀνελπίστων χαρᾶς πλησϑείς, ἀναστὰς ἀπὸ τοῦ ἐδάφους 15 
ἠσπάσατο τῷ στόματι τὸν Ἕρμιππον καέ φησι ,,εἴϑε ἠδυνώ- 
μην τὴν σήμερον ἡμέραν αἰωνίων ποιῆσαι, ἐὰν ἀληϑεύῃς, ὅτε 

«Τἴσωπος ξῇ" ἐκεῖνον γὼρ τηρήσας τὴν ἐμὴν ἐτήρησας βασι- 
λείαν." καὶ παραχρῆμα κελεύει αὐτὸν κληϑῆναι. παραγενο- 
μένου δὲ τοῦ Jicomov à» ῥύπῳ καὶ κόνει διὼ τὴν χρόνιον 20 
κάϑειρξιν ἀποστραφεὶς ὁ βασιλεὺς ἐδάκρυσε, καὶ αὐτίκα 
ἐκέλευσεν αὐτὸν λουσάμενον ἀλλάξαι. ὁ δὲ «Αἴσωπος εἰς 
αὐτὸν γενόμενος κατασταϑεὶς ἡσπώσωτο τὸν βασιλέα, καὶ 
ἀπελογίσαωτο ὑπὲρ ὧν κατηγόρησεν αὐτοῦ "divos ὁ παρ᾽ αὖ- 
τοῦ υἱοποιηϑείς. τοῦ δὲ βασελέως μέλλοντος τὸν .Aivov ἀνε- 25 
λεῖν ὡς εἰς πατέρα ἀσεβήσαντω ἠτήσατο ὁ «Αἴσωπος αὐτὸν 
συγχωρῆσαι, εἰπὼν μὴ τεϑνεῶτα αὐτὸν ἕξειν" εἰς ἑαυτὸν ydo 
τῆς αἰσχύνης ἔχειν ἔφη τὸν Üdvarov. ἐκείνῳ οὖν τὸ ζῆν 
συψχωρήσας ὁ βασιλεὺς τῷ «Τἰσώπῳ pu ,λαβὼν τὴν ἐπε- 
στολὴν τοῦ βασιλέως Aiyónrov ἀνάγνωθι." ἐπιγνοὺς δὲ ὁ 30 
«Αἴσωπος τὸ ζήτημα μειδιώσας ἔφη «ἀντέγραψον αὐτῷ: ἐὰν 
ὁ χειμὼν παρέλϑῃ, πέμψω cor τοὺς τὸν πύργον οἰκοδομή- 
σοντώς καὶ τὸν ἀποχριϑησόμενόν cor^ γρώψας οὖν ταῦτα 
ὁ βασιλεὺς ἀπέλυσε τοὺς πρέσβεις τῶν Αἰγυπτίων, τῷ δὲ 
ϊσώπῳ ἅπαντα τὰ αὐτοῦ ἀποδοὺς καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς διοέ- 3s 

6, ἀπωλέσϑαι €. | 11. ἔχεις} immo ἕξεις, | 34. αὐτῷ €. | 27. εἰπὼν} 
malim ὅπως et mox ἕξει, || 28. τῆς} an v« aut τὸ τῆς | 31. αὐτὸν €. 
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Aicomog.' καί φησιν »dicone ; ἄγε μοι κληματίδας καὶ 

ἄναψον εἰς τὸ μέσον." ὁ δὲ ἐνέγκας ἀνῆψε πυρών. φωνήσας 

δὲ τὴν γυναῖκα ἤνεγκεν εἰς τὸ μέσον, ὥστε δοκεῖν καυϑῆναι, 

διεβλέπετο δὲ τὸν ἀγροῖκον, εἰ ὥρα ἐκπηδήσας κωλύσει αὐτὸν 
5 τοῦτο πρᾶξαι. ὁ δὲ ἀγροῖκος ἔλεγε xaO ἑαυτόν ,,αἑτέου μὴ 
παρόντος τέ οὗτος ϑυμοῦται;““ καί φησι πρὸς αὐτόν ,,οἰχο- 

δέσποτα, εἰ τοῦτο κέκρικας γενέσϑαι, παρακαλῶ σε μιχρὸν 

ἀνασχεῖν, ἕως κἀγὼ ἀπελϑὼν ἐνέγκω μου τὴν γυναῖκα ἀπὸ 

τοῦ ἀγροῦ, ὅπως ἂν ὁμοῦ κατακαύσῃς τῶς δυο. ὁ δὲ Eusv- 

10 ϑὸς ἀκούσας καὶ ϑαυμάσας τὸ τοῦ ἀνδρὸς μεγαλόψυχον ἔφη 

πρὸς τὸν “σωπον » Ide ἀληϑῶς ἄνϑρωπος ἀπερέεργος. 

Alaone, νενέκηκέάς με, ὠρκχεῖ τὸ λοιπὸν ἕως τούτου. ἀπὸ δὲ 

τοῦ νῦν πιστῶς καὶ εὐνοϊκῶς δούλευσόν uot, ἵνα τύχῃς παρ᾽ 

ἐμοῦ ἐλευϑερίωας.“ ὁ δέ quot πάντως, οὐκέτε μὲ μέμψῃ, 
15 δέσποτα." 

(11) Τῇ δὲ ἐπαύριον λέγει ὁ Ἐάνϑος τῷ icono tj 
ταχτῇ ὥρᾳ ἄπελϑε εἰς τὸ βαλανεῖον καὶ βλέπε, ἐὰν οὐ πολυ- 
oyAg, ἵνα λούσωμαι. πορευομένου δὲ τοῦ “Αἰσώπου ὑπήν- 
τησὸν αὐτῷ στρατηγός, καὶ γνωρίσας, ὅτι τοῦ Ξάνϑου ἐστίν, 

20 λέγεε αὐτῷ ,,ποῦ πορεύῃ;"“ ὁ δὲ 4ϊσωπός φησιν ,,οὐκ oiu." 
δόξας δὲ ὁ στρατηγός, Ort καταγελῶ αὐτοῦ, ἐκέλευσε βλη- 

ϑῆναε αὐτὸν εἰς τὴν φυλακήν. “ἴσωπος δὲ ἀπαγόμενος ἔφη 
οὐρᾶς, κύριε, ὅτε καλῶς cor ἀπελογήϑην' μὴ προσδοχῶν 
ὑπήντηκαά σοι, καὶ εἰς φυλακὴν ἄπειμι. ἐχπλαγεὶς οὖν ὁ 

25 στρατηγὸς εἰς τὸ εὐαπολόγητον αὐτοῦ παρῆκεν αὐτόν. ὁ δὲ 
dico noc παραγενόμενος δὶς τὸ βαλανεῖον εἶδε πλῆϑος πολὺ 
τοῦ λαοῦ, πρὸς δὲ τὸ μέσον τῆς εἰσόδου κείμενον εἰκῆ λέϑον, 
ἐν ᾧ ἕκαστος τῶν εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων. προσκόπτων 

κατηρῶτο τὸν ϑήσαντα. εἷς δέ τις μεταϑεὶς αὐτὸν εἰσῆλϑε 

30 λούσασϑαε' ὁ δὲ “ἴσωπος εἰς τὸν οἶκον ἐλϑὼν λέγεε τῷ 
κυρίῳ αὐτοῦ ,,εὶ κελεύεις, δέσποτα, λούϑητι, ἕνα ἄν ϑρωπον 
εἶδον ἐν τῷ βαλανείῳ." καὶ ὁ Ξάνϑος quot μκωλόν ἐστε τὸ 

εὐρύχωρον λούσασϑαε' ἄρον τὼ πρὸς τὴν ̓ χρεῖαν." δἰσελϑὼν 
οὖν ὁ Ξάνϑος καὶ ἡδὼν τὸ πλῆϑος τῶν Aovouévov λέγει 

12, τούτου] τουσου C, τοῦ νῦν vel τοῦδε Schneiderus. | 13. τύχῃς Schnei- 
derus, τύχῃ C. | 17. πολνοχλεῖ Schneiderus, sed tum certe et εἰ, | 18. λούσωμαε 
Scbneiderus, Aov.... C. | 24. ἄπειμε Schneiderus , agua C. 
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( βαττολόγει σοφίαν  ἐπιδεικνύμενορ, ἐν " ἀκαίρως γὰρ, ̓ κατασοφι- 
ζόμενος διαγελασϑήσῃ. τοῖς εὖ πρώττουσε μὴ φϑόνει, ἀλλὰ 
σύγχαιρε᾽ φϑονῶν γὰρ μᾶλλον σαυτὸν βλώψεις. τῶν olxe- 
τῶν σου ἐπιμελοῦ ἐπιδιδόναι ἀφϑόνως, ἵνα μὴ μόνον ὡς aó 
θιον, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐεργέτην. ἐντρέπωνται. ϑυμοῦ κράτει, 5 
μὴ φρενῶν ἔξω πέσῃς" ἀεὶ δὲ τὸ φρονεῖν αἴτιόν ἐστε τοῦ 
πλουτεῖν. παρηκμακὼς μανϑάνειν μὴ αἰσχύνου τὰ κρεέτ- 
τονά" βέλτιον γὰρ ὀψιμαϑῆ καλεῖσθαι ἢ παντελῶς ἀμαϑῆ. 
τῇ γυναικί σου μηδέποτε ἀπόρρητω φϑέγγου" ἀεὶ ydg ὁπλέ- 
Deren τὸ πῶς cov κυριεύσῃ. τὸν καϑημερινὸν ζήτει προσ- 10 
λαμβανόμενος καὶ εἰς τὴν αὔριον ἀποϑησαύριζε" βέλτιον ydo. 
ἐστε τελευτῶντα ἐχϑροῖς καταλιπεῖν ἢ ζῶντα τῶν φίλων ἐπι- 
δέεσϑαι. εὐπροσήγορος ἔσο τοῖς συναντῶσέ σοι, εἰδὼς ὅτε 
καὶ τῷ κυνὶ ἡ οὐρὰ ὥρτον προσπορίζεται. αἰσχρὸν ὠτυχοῦντε 
ἐπιγελᾶν. ἀεὶ ϑέλε χρήσιμα προσμανϑώνειν καὶ φρόνιμα 15 
ἐπιτάσσειν. λαβών τι ταχὺ προϑύμως ἀπόδος, ἕνα πάλιν 
λώβῃς, ἀγαϑοποιεῖν δὲ δυνώμενος μὴ μετανόει. ψέϑυρον, 
ἄνδρα καὶ διαβεβλημένον ἔκβαλε ἐκ ϑυρῶν σου" τὼ γὰρ ὑπὸ 
σοῦ λεγόμενα καὶ πραττόμενω ἑτέροις ἀναϑήσεται. πρώττε 
τὰ μὴ λυποῦντώ σε, ἐπὶ δὲ τοῖς συμβαένουσε μὴ λυποῦ, ἀλλὰ 20 

φέρε γενναίως. πονηρὰ δὲ μὴ βουλεύου μηδὲ τρόπους κακῶν 
μεμήσῃ. ᾿ ἐπὶ τοῖς ϑλεβεροῖς ὑπόμενε" πώντα ydg καιρῷ 
dép ἔχει χώριν. πάντα ydo ϑάλλεε καὶ πώλεν μαραίνεται. 
καιρὸς ydo παρέχει καὶ πώλιν ἀφαιρεῖται. ξένους ξένιζε καὶ 

κρατεῖν Menand. 80. sed potest et alius subesse. ἢ 2. τοῖς ---φϑόνει] αὐτὸς πενό- 
μενος tois ἔχουσι μὴ φϑόνεε Menand. 43. cf. Boisson, Anecd. 1. p. 153. || 4. ἐπε-. 

διδόναι] μεταδιδοὺς cod. Vindob, ἢ 5. ϑυμοῦ κράτει] γρ. ϑυμὸν χαλίνου mg. C, 
et versus iste, ϑυμὸν zaAivov, μὴ φρενῶν ἔξω πέσῃς, legitur in sentent. monost. 
Gregorii Nazianz. 8 (Opp. ed. Colon. t. 2. p. 180). | 7. παρηκμακὼς --- κρείττονα ἢ 
καλὸν di καὶ γέροντι μανθάνειν σοφά Menan, 297. | 10. κυριάσῃ C. | 11. ἀπο- 
'ϑησαυρίξεεν cod, Vindob. | 14. ἀτυχοῦντε μὴ ἐπιγέλα tribuitur aut Pittaco (pp. 

sent. ed, Orell. 1. p. 148) aut Chiloni (Boisson. Anecd, 1. p. 137). cf. Stoh. tit. 
112, | 10. λαβὼν --λάβῃς] λαβὼν ἀπόδος, ἄνθρωπε, καὶ λήψῃ πάλεν Menand. 
817. 17. ψίϑυρον — σου] ψέϑυρον ἄνδρα ἔκβαλε σῆς οἰκίας Thaleti tribuitur 
ap. Orell. 1.1. p. 130. [ 20. ἐπὲ — γενναίως cf. p. 46, 10, | 21. μηδὲ — μεμήσῃ! 
κεμοῦ τὰ σεμνά, μὴ κακοὺς μιμοῦ τρόπους Menand. 380. | 23. ϑάλλει δὲ πάντα 
si scribas, versus fit. | 24. καιρὸς --- ἀφαιρεῖται] οἷς μὲν δίδωσιν, οἷς δ᾽ dgda- 
ira» τύχη Menand. 428. || ξένους — γένῃ} ξένους ξένεξε, καὶ σὺ γὰρ ξένος 
γ᾽ loy Menand. 400. οἵ. Boisson, 1. p. 197. 
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στικὸς ἔφη δύναται ἄνϑῥωπος τὴν ϑάλασσαν ἐκπιεῖν;" 
BévÜog λέγδε ,ναέ quu: καγὼ γὰρ αὐτὸς τὴν ϑάλασσαν 
δύναμαε ἐκπιεῖν. καὶ ὁ σχολαστικός ,,ἐὼν δὲ μὴ ἐχπίῃς, vis" 
ὁ δὲ Ξώνϑος ὅλος νενικημένος ὧν ὑπὸ τοῦ οἴνου ἔφη ,.τέϑημι 

5 τὰς συνθήκας ὑπὲρ παντὸς τοῦ βίου μου.“ ἐπὲ τούτοις δὲ 
προβώλλοντες τοὺς δαχτυλίους ἐχύρωσαν τὰς συνϑήκας. 

πρωέας δὲ γενομένης ἀναστὰς ὁ Ξώνϑος καὶ τὴν ὄψεν νεπτό- 
μενος, μὴ ἰδὼν δὲ τὸν δωχτύλιον ἐξήτει. καί φῆσιν » dicam; 

tí uot γέγονεν ὁ δαχτύλεος;“ ὁ δὲ “4ἴσωπος «οὐκ οἶδα“ 

10 φησίν «ἀλλὰ τοῦτο γινώσκω, ὅτε ξένος ἐγένου τοῦ ffov σου." 

Ξάνϑος ἔφη ,.τέ λέγεις; “ Αἴσωπος ἔφη .,.ἐπὶ τῷ χϑὲς πότῳ 

συνθήκας ἔϑου, τὴν ϑάλασσαν ἐκπιεῖν ὑπὲρ ὅλου τοῦ βίου 
σον, καὶ τὸν δακτύλιον προεβάλλου.“ καὶ ὁ Ξαάνϑος «πῶς 
ἄρα ἐγὼ δύναμαι τὴν ϑάλασσαν ἐχπιεῖν; ἀλλὼ δεόμαί σου, 

15 εἰ δυνατὸς &, διὼ τῆς ἐνούσης σοι ἐμπειρίας βοήϑησόν μοι, 

ἕνα διὰ προφάσεώς rog νικήσω ἢ λύσω τὰς συνϑύήκας." 
ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη ονικῆσαε μὲν οὐ δυνατόν, λυϑῆναε δὲ 

ποιήσω." ὁ Ἐώνϑος λέγεε (δός μοε γνώμην, ποίῳ λόγῳ ἢ 

τρόπῳ. Αἴσωπος ἔφη ὅταν ἔλθῃ Ó συνϑηκοφύλαξ ἅμα 
20 τῷ ἀντιδέκῳ cov, λέγοντες, τὴν ϑάλασσαν εἶπας ἐχπεεῖν, μὴ 

. dgvob, ἀλλὰ ἅπερ συνέϑου ἐν οἴνῳ, ταῦτα καὶ νήφων λέγε, 
καὶ κέλευσον στρώματω παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τεϑῆναε καὶ 
πραββάτους καὶ τράπεζαν καὶ παῖδας πιγκέρνας παραστῆναι. 
ὅταν δὲ ἔδῃς, ὅτε πώντα πεπλήρωταε, τοῦ ὄχλου dmi τὴν 

25 ϑέαν συνδρωμόντος, ἀναπεσὼν κέλευσον πλησϑῆναει σκύφους 

ἐκ τῆς ϑαλάσσης, καὶ λωβὼν ἕνα ἐν ταῖς χερσί σου εἰπέ δη- 

μοσέᾳ πρὸς τὸν συνϑθηκοφύλαχα" πῶς ὥρα τεϑείκαμεν τὰς 

συνθήκας; καὶ τότε ἐρεῖ σοι" ἕνα τὴν ϑώλασσαν ἐκπέῃς." 
ὁ δὲ Ξάνϑος τῷ .dicono ἔφη ,,μή τε πλέον ἐρεῖ τούτου;" 

30 ὁ δὲ ,,οὔ“ φησέ .,«ἀλλὰ τοῦτο μαρτύρομαι. λέγε, ἐπειδὴ παρ᾽ 
αὐτῶν ἀντέφρασιν ἔχεις, δέξασϑαι, καὶ δημηγόρησον.  παρ- 
ρησέᾳ᾽ ἄνδρες πολῖταε τιμεώτατοε καὶ φελούμενοε περὲ τοῦ 
Διός τε καὶ ᾿“πόλλωνος, ἔστε κἀμοὶ πρὸς ὑμῶς εἰπεῖν εὔνοιάν 

τινα, ἥτις χαἀμοὶ ὠφελία γενησεταε μεγέστη καὶ ἄνεσις. 

0. δαχτυλίους Schneiderus, δακτύλους C. | B. τὸν] τὸ C. |] 15. ἐνούσης 
Schneiderus, εὐνοούσης C. | 30. τοῦτο C. | παρ᾽] γὰρ παρ᾽ C. || 34. ὠφέλεια 
Schlineiderus., 
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πάντως οἴδατε, ὅτε πολλοέ εἰσι ποταμοὶ καὶ χείμαρροι ἀέν- 
wot, οἵτινες ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἐπιχέονταε καὶ διαρρέουσιν. 
ἐγὼ δὲ συνεϑέμην. τοῦ μόνην τὴν. ϑάλασσαν ἐκπιεῖν, οὐ μὴν 
δὲ καὶ τοὺς ; ποταμούς, οἵτενες ἐπιρρέουσιν εἰς τὴν ϑάλασσαν. 
οὕτως οὖν ὁ σχολαστικὸς ὠπελϑέτω καὶ τὰ ἐν αὐτῇ εἰσερχό- 
μένω ὕδατα ἐπιστρεψώτω, κὠγὼ τότε τὴν ϑάλασσαν ἐχπίω. - 
καὶ οὕτως τὸ ἀδύνατον ἀναλυϑήσεται." ὁ δὲ Ξάνϑος ἐπι- 

γνοὺς τὸ συμφέρον καὶ περιχαρὴς γενόμενος χαρᾷ διεχύϑη. 
ὁ δὲ τὴν συνθήκην ϑεὶς ἅμα τοῖς ἐντιμοτέροις τῆς πόλεως 
ἐξεδέχετο τὸν Ξάνϑον. προελϑόντι δὲ τῷ Ξώνϑῳ ἐζήτει ἐκ- 10 
δβιβασϑῆναι τὴν συνθήκην. ὁ δὲ «Αἴσωπος εἶπε ,,σὺ μὲν δίδου 

τὸν σὸν βίον τῷ δεσπότῃ μου" αὐτῷ γὰρ ἤδη ἡμέκενος γέγονε 
ἡ θάλασσα." ὁ σχολαστικὸς ἔφη ἐμὸς εἶ, «Αἴσωπε; οὐκ ἔτε 
γὰρ Ξάνϑου." ὁ δὲ Ξάνϑος ἐχέλευσε κλίνην πρὸς τὸν αἰγια- 
λὸν στρωϑῆναε καὶ τρώπεζαν τεϑῆναι. τὸ δὲ πλῆϑος ὥπαν 15 
τῆς πόλεως συνέδραμεν ἰδεῖν. τοῦ δὲ Ξάνϑου ὠνακλεϑέντος 
ἐπὶ κραββάτῳ δραμὼν «σωπος καὶ σκύφον ὠναλωβὼν; καὶ 
πλήσας ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἐπέδωκε τῷ Ξάνϑῳ. ὁ δὲ λαβὼν 
λέγεε τῷ συνϑηκοφύλακε, εἰπὲ δημοσίῳ, πῶς τεϑείκαμεν τὰς 
συνθήκας; ὁ δὲ Aye iva τὴν ϑάλασσαν xni ὁ δὲ 20 
Ξάνϑος «μὴ ἕτερόν τε;" ὁ δὲ soU" φησί. Ξάνϑος qu 
»ἄνδρες πολῖται, πολλοὲ ποταμοὶ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ὕδωρ εἰσ- 

ἄγουσιν. ἀποκλεισώτω οὖν ὁ ἀντέδικός μου τὼ τούτων στό- 
μια, κἀγὼ νικήσω μόνην ἐκπέων τὴν ϑάλωσσαν." ἀνέκραξαν 
δὲ ἅπαντες εὐφημοῦντες τὸν Ξώνϑον, ὁ δὲ σχολαστικὸς 35 
πεσὼν πρὸς τοὺς πόδας τοῦ Ξάνϑου λέγεε «μέγας εἴ, καϑη- 
γητώ, νενίκηκάς μὲ, παρακαλῶ λυϑῆναι τὰς συνθήκας." 
τοῦ οὖν ὄχλου συμπαρωκαλοῦντος ἐπείσϑη ὁ Ξάνϑος λυϑῆναι 
τὰς συνθήκας. ἐλϑόντος δὲ αὐτοῦ εἰς τὴν οἰκίων, προσελϑὼν 

αὐτῷ ὁ «Αἴσωπος λέγει «ὁ πάντα gov τὸν βίον περισώσας 30 
ἀνάξιός tie τυχεῖν ἐλευϑερίας; ;* ὁ δὲ Ξώνϑος ὑβρίσας ἐξε- 

] δίωξεν αὐτὸν λέγων. wt; μὴ γὰρ τοῦτο καὶ ἐγὼ οὐκ ἐνεϑυ- 

μούμην; ἔξελϑε οὖν πρὸ τοῦ πυλῶνος, καὶ ἐὼν ἴδῃς δικόρω- 
vov, ἀνώγγειλόν μοι, ὅτε καλὸν τὸ σημεῖον" εἰ δὲ μονοκόρω- 
"vov, κακὴ ἡ οἰωνοσχοπέα." ἐξελϑιὼν δὲ ὁ Αἴσωπος καὶ ἰδὼν 35 

V3. ἐμὸς Schneiderus, ἐμὸν €. 
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κατὼ τύχην πρὸ τοῦ πυλῶνος, εἰσελϑὼν ἀπήγγειλε τῷ Ξάνϑῳ 
καὶ προσελϑεῖν παρήνει. ἐν δὲ τῷ ἐξέρχεσθαι αὐτὸν ἡ μία 
ἀπέπτη. ὁ δὲ Ξάνϑος ἰδὼν τὴν μίαν ἔφη ,ovx εἑπώς μοι, 
κατάρατε, ὅτε δικόρωνον εἱστήκδε πρὸ τοῦ πυλῶνος; Αἴσω- 

5 πος ἔφη οναΐ, ἀλλὰ μέα ἀπέπτη.“ ὁ δὲ Ξώνϑος φησέ,,,ἔϑος 

ἐστί σοι, δράπετα, τοῦ χλευώξειν με.“ καὶ εὐϑέως ἐκέλευσεν 

αὐτὸν ἐχδυϑέντα τὐύπτεσϑαι. τυπτομένου δὲ αὐτοῦ ἐλϑῶών 
τίς ἐπὶ δεῖπνον μέγα ἐκάλει τὸν Ξανϑον, ὁ δὲ «Αἴσωπος ἔφη 
οἴμοι ὁ τάλας, ἐγὼ ἰδὼν τὸ δικόρωνον ἐμαστιγώϑην, σὺ δὲ 

10 μονοχόρωνον ἐδὼν ἐπὶ τρυφὴν πορεύῃ. οὐκοῦν μάτην αἱ 
οἐωνοσκοπέαε καὶ ὀρνεοσχοπίζε." 

(13) Ὁ δὲ Ἐώνϑος λέγεε αὐτῷ ,mnmoíncov ἡμῖν ἄριστον 
καλόν" σχολαστικοὺς γὰρ κέκληκα.““ ὁ δὲ Αἴσωπος τὰ πρὸς 
τὴν ἑστίασιν αὐτῶν εὐτρεπίσας καὶ τῆς κυρέας αἰτοῦ ἐπὶ 

15 τῆς κλίνης ἀνωκειμένης ἔφη πρὸς αὐτήν ,πρόσεχε τῇ τραπέζῃ, 

κυρέω μου, μή πως ἐλθοῦσω ἡ κύων καταφάγῃ τε τῶν ἐδε- 
σμώτων.: ἡ δὲ πρὸς αὐτόν ,,(ἄπελϑε μηδὲν περὶ τούτων 

φροντίζων ἐμοῦ γὰρ καὶ ὁ κῶλος ὀφϑαλμοὺς ἕξει. τοῦ δὲ 
-icwnov ἕτερον χρύνον cGoyoAovuévov καὶ πάλιν ἐπὶ τῆς 

20 τραπέζης ἐλϑόντος, εὗρε τὴν κυρίαν αὐτοῦ κοιμωμένην καὶ 
τὰ ὑπισϑεν αὐτῆς ἐπὶ τῆς τραπέζης ὑπάρχοντα, καὶ φοβη- 
ϑεὶς μή πως ἡ κύων ἀνελθϑοῦσα ἀχρδιώσῃ τὴν τράπεζαν, 
ἀνωαμνησϑεὶς καὶ τῆς κυρέας αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀναχομβώσως 
αὐτῆς τοὺς χιτῶνας καὶ τὰ OnicÜev αὐτῆς γυμνώσας elaoty 

25 αὐτὴν χεῖσϑαει οὕτως. τοῦ δὲ Ξάνϑου σὺν τοῖς σχολαστι- 
κοῖς ἐλθόντος ἀνῆλθον ἐπὶ τὸ ὥριστον. ἰδόντες δὲ αὐτὴν 

γεγυμνωμένην καὶ ὑπνωττουσαν, αἰσχυνθέντες ἀπέστρεψαν 
τὰς ὄψεις αὐτῶν. ὁ δὲ Ἐάνϑος ἔφη πρὸς τὸν Αἴσωπον xi 
τοῦτο, ὦ κατάρατε;““ ὁ δέ qoi ,δέσποτω, ἐμοῦ πρὸς τὴν 

30 ϑεραπεέων ὑμῶν ἡσχολημένου εἶπον τῇ κυρίῳ μου, προσέχειν 

τῇ τραπέζῃ, μή πως ἀνελθϑοῦσα ἡ κύων καταφάγῃ τι. αὐτὴ 
δὲ ἔφη πρός με ἄπελϑε μηδὲν περὶ τούτων φροντέζων" ἐμοῦ 
γὰρ καὶ ὁ κῶλος ὀφϑαλμοὺς ἕξει. Gore οὖν, ὡς ὁρῶς, κύριέ 
μου, vnvoL ἐγὼ δὲ ἐγύμνωσα αὐτήν, ὕπως οἑ τοῦ κώλου 

2. προσελθὼν C. ἢ ἐν δὲ Schueiderus, ἐνὲ C. [. malim εἰσέρχεσϑ αι. Ἢ 
17. τούτων Schneiderus, τοῦτο C. | 19. ἕτερον χρόνον] ἐπὶ χρόνον aut 
ἑτέρᾳ χρείᾳ Schneiderus. [| 26. ἀνῆλθον vix sanum. 
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αὐτῆς ὀφθαλμὸς ὁρῶσι τὴν τράπεζαν." "à ὁ Ξάνϑος 
»πλειστώκις με, ὦ δρώπετω, ἠχρείωσας, τούτου δὲ ὠχρειότε- 

ρον οὔπω εἰργώσω, αἰσχύνας κἀμὲ καὶ τὴν κυρίαν σου. ἀλλὰ 
διὰ τοὺς κεκλημένους oi» ὀργισϑήσομαι" εὑρήσω γὰρ div 
ὅτε μαστιγώσω καὶ σφοδρῶς ὠπολέψω σε." “ 5 

(14) Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ ῥήτορας καὶ φιλοσόφους τοῦ 
Ξάνϑου καλέσαντος Épy τῷ «Αἱσώπῳ ,.πρὸ τοῦ πυλῶνος 
σταϑεὶς μὴ ἐώσῃς τινὶ τῶν ἰδιωτῶν ἀνδρῶν εἰσελϑεῖν ἐν τῷ 
οἴκῳ μου, ἀλλὼ μόνους τοὺς φιλοσόφους.“ τῇ δὲ ὥρᾳ τοῦ 
ἀρίστου κλείσας ὁ «Ιἴσωπος τὸν τοῦ οἴκου πυλῶνω ἐχωϑέζετο 10 
εἴσω, ἐλθόντος δέ τινος τῶν κεκλημένων καὶ κρούσαντος 
τῷ πυλῶνι ὁ Αἴσωπος Éqx ..τέ σείει ὁ κύων;" ὁ δὲ ἡγησά- 

μενος, ὅτε κύνα αὐτὸν ἀπεκάλεσεν, ὀργισϑεὶς ἀνεχώρησεν. 
οὕτως οὖν τοῦ ΑΑἱσώπου πολλοῖς διαλεγομένου ἀνεχώρουν 
ἅπαντες, ὕβριν τὸν λόγον νομίζοντες εἴναε. εἷς δὲ ἐλϑὼν καὶ τῷ 15 
πυλῶνι κρούσας, ἔφη αὐτῷ ὁ «Αἴσωπος ,rí σείεε ὁ κύων" 
ὁ δέ φησε «τὴν κέρκον.“ ὁ δὲ Αἴσωπος τοῦτον ἀκούσας 
χαλῶς ἀπολογησώμενον, ἀνοίξας εἰσήγαγεν αὐτόν. ἀπελϑὼν 
δὲ πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Ápr .,δέσποτω, ἕτερος φιλόσοφος 
οὐκ ἦλϑε τοῦ συνεστιαϑῆναέ σοι δὶ μὴ οὗτος μόνος." ὁ δὲ 20 
vos ἐλυπήϑη πώνυ, δοκῶν ὅτε παρελογίσαντο αὐτόν. 
τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλϑόντων αὐτῶν ἐν τῇ διατριβῇ, λέγουσε 
τῷ Ξάνϑῳ καϑηγητά, ὡς ἔοικεν ἐπιϑυμῶν τοῦ | ἐξουδενῆσαι 
ἡμᾶς καὶ αἰδούμενος ἔστησας πρὸ τοῦ πυλῶνος τὸν σαπρὸν 
-Misomov, ὅπως ὑβρίσῃ καὶ κύνας ἡμᾶς ἀποκαλέσῃ. καὶ ὁ 25 
Ξάνϑος οὕραμα τοῦτο ἢ ἀληϑές;" οἱ δὲ σχολαστικοί 6i 
οὐ κοιμώμεϑα, ἀλήϑειά ἐστι," καὶ ὁ Ξάνϑος ,. Ασωπόν τίς 
qoc καλεσάτω." τούτου δὲ ἐλϑόντος λέγεε ὁ Ξώνϑος Aye 
μοι, xd agna, διὰ τέ τοὺς ἐμοὺς φίλους καὶ φοιτητὰς ἀντὲ 
τοῦ μετὰ πάσης τιμῆς εἰσαγαγεῖν σε αὐτοὺς ἐν τῷ οἴκῳ μου 30 
τοῦ συνευφρανϑῆναέ μοι ἐξουϑένησας καὶ ὕβρισας καὶ ἀτέ- 
pog αὐτοὺς ὑπέστρεψας:“ καὶ ὁ Aigomog ,δέσποτα, οὐχὲ 
σύ μοι εἴρηκας" μὴ ἑώσῃς τινὲ τῶν ἀνοήτων ἀνδρῶν εἰσελϑεῖν 

5. ἀπολέψω, δι ἀπολέσω Schneiderus, ἀπολέλω C. | 12. τὸν πυλῶνα 
Schneiderus. ἢ ti σείει v, τες εἶ hic et infra. t 114. πολλοῖς aut πρὸς πολλοὺς 
Schneiderus, πολλοὺς C. || 23. ἐξουδενίσαι οἱ ἐξουϑένισας infra Schneiderus. 
certe per 9 seribere solet auctor, ἢ 31. συνεφρανϑῆναι €. | ἀτίμους €. || 33. σύ 
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ἐν τῷ οἴκῳ μου, εἰ μὴ ῥήτορως καὶ guAocó(ovc;" καὶ ὁ 
Ξάνϑος (ναί φησέ ,xai tí, μορμολύκιον, οὗτοι οὐκ εἰσὶ 

τῶν σοφῶν; “ ὁ δὲ «Αἴσωπος .,οὐχέ, ἀλλὰ καὶ πάνυ ἐδιῶται 

ὑπάρχουσι. τῷ γὰρ πυλῶνε τῷ σῷ προσκεχρουκότες ἐμοῦ 
ἔσωϑεν ὄντος, ἠρώτων αὐτούς" τί σεέδε ὁ κύων; καὶ οὐδεὶς 

ἐξ αὐτῶν ἐπέγνω τῷ ῥήματε τούτῳ τῷ συνεστιαϑέντε τῷ 
κυρίῳ αὐτοῦ.“ καὶ οὕτως τοῦ «Αἰσώπου ἀπολογουμένου ἔφη- 
σαν αὐτῷ ὀρϑῶς λέγειν. 

(19) Ms0" ἡμέρας δέ τινας ὁ Ξάνϑος ἅμω τῷ iaono 
10 ἐπὶ τὰ μνήματα παρεγένετο καὶ τὼ ἐν τοῖς λώρναξιν ἐπιτάφια 

γράμματα ἀναγινώσκων ἑτέρπετο. ὁ δὲ Αἴσωπος ἰδὼν ἐφ᾽ 
évi λάρνακε ἀσύμφωνα στοιχεῖα κεχαραγμένα, 4. B. 4. 0. 
E. O. X., ἐπιδείξας τῷ Ξάνϑῳ φησὶ πρὸς αὐτόν, τί ἔστιν 
ὥρα ταῦτα, ὦ δέσποτα; ““ ὁ δὲ ἐπιμελῶς καταμαϑὼν xe 

15 πολλὰ στρεβλωϑεὶς καὶ βιασϑεὶς οὐκ ἠἡδυνήϑη τὴν τούτων 
λύσιν ἐξευρεῖν, καί φησιν ,,.,ϊσωπο, ἠπόρησα, σὺ δὲ τὸ ζ- 
τημα, δὲ δύνασαι, διασάφησον.“. ὁ δὲ πρὸς αὐτόν ,,δέσποτα, 
ἐὼν διὰ ταύτης τῆς στήλης ϑησαυρὸν χρυσέου σοε δώσω, τί 
μοι χαρίξῃ;" ὁ δὲ Ξάνϑος ἀκούσας λέγδε ,ϑάρσει, “4ἴσωπε, 

20 λήψῃ τὴν ἐλευϑερέαν cov καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ χρυσέου." ὁ δὲ 
“ϊσωπος ἀκούσας, ὄστρακον λαβὼν ἀνεπήδησεν ἀπὸ τῆς 
στήλης βήματα τέσσαρα x«i ὀρύξας τὸν ϑησαυρὸν ἔλαβε καὶ 
τῷ δεσπότῃ προσήνεγχε καί qot ,δέσποτα, δός nor τὴν 
ἐπαγγελέαν.ἱ ὁ δὲ Ξάνϑος ,ov δώσω“ dq ,.ἐὼν μή uo. 

25 φρώσῃς, ποίᾳ ἐπινοίᾳ τὸν ϑησαυρὸν εὕρες" τὸ γὰρ μαϑεῖν 
πολὺ τοῦ εὑρήματος τιμιώτερον.“ Αἴσωπος ἔφη ..,δέσποτα, 
ὁ τὸν ϑησαυρὸν καταϑέμενος ὡς φιλόσοφος τὰ ἑπτὰ ἐχαρά- 
ξατο στοιχεῖα, & λέγεε 4d ἀποβὰς, B βήματα, 4 τέσσαρα, 
O ὀρύξας, E εὑρήσεις, O ϑησαυρὸν, X χρυσίου.“ Ἐάνϑος 

30 λέγεε ,,ἀπεέπερ τοιοῦτος εἶ πανοῦργος καὶ avveróg, οὐ τεύξῃ 

τῆς ἐλευϑερέως.“ ὁ δὲ Aéyer πρὸς αὐτόν ,,δέσποτα, ἀναγγε- 
λῶ τὰ χρυσέον ἀποδοϑῆναε βασιλεῖ τῶν Βυξαντέων Ziovv- 
σίῳ.“ καὶ ὁ Ξώνϑος νπόϑεν αὐτὸ γινώσκεις; “ “ἴσωπος 
ἔφη ..ἐκ τῶν γραμμάτων ἐπέγνων, ὡς λέγει 44 ἀποδὸς, B 

35 βασιλεῖ, 4 Διονυσίῳ, Ο ὃν, E εὗρες, O ϑησαυρὸν, X χρυ- 

Schneiderus, goi C. || 0. exspectes τὸ ῥῆμα, πλὴν τοῦ συνεστιαϑέντος τῷ κυρίῳ 
μου vel μόνον. | 8. αὐτῷ] immo αὐτὸν. 
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Giov. ὁ δὲ Ξάνϑος ἀκούσας τοῦ βασιλέως εἶναι τὸ χρυσίον 
λέγει «λαβὼν τὸ ἥμισυ τοῦ εὑρέματος ἡσύχασον." Alano 

οὐχὶ σύ uo: χαρίζῃ, ἀλλ᾿ ὁ τὸ χρυσίον καταϑέμενος. 
ἄκουε" 1 ἀνελόμενοι, B. βαδίσαντες, 4' διέλεσϑε, O 

ὃν, E εὕρατε, O ϑησαυρὸν, X χρυσέου." ὁ δὲ Ἐάνϑος ὃ 
δεῦρο" φησέν οεἰς τὴν οἰκέων, ἵνα καὶ τὸ χρυσίον διελώμεϑα 
καὶ τὴν ἐλευϑερίαν λάβῃς." ἐλϑόντων δὲ αὐτῶν καὶ φοβού- 
μένος ὃ Ξάνϑος τὴν τοῦ Jicomov γλῶσσαν ἐκέλευσε θλη- 
ϑῆναι αὐτὸν εἰς τὴν φυλακήν, ὁ δὲ Aloonóc quat «τοιαῦταί 
εἰσιν αἱ τῶν φιλοσόφων ὑποσχέσεις" οὐ μόνον γὰρ τὴν ἐλευ- 10 
ϑερέων μου οὐ λαμβάνω, ἀλλὰ καὶ εἰς φυλακὴν προστώσσεις μὲ 
ἐμβληϑῆναι. ἔχε τὸ χρυσίον, μόνον δός μοι τὴν ἐλευϑερέίαν." 
ὁ Ξάνϑος ἔφη γενναίως καὶ καλῶς λέγεις, ἵνα τῆς ἐλευϑε- 

ρέας τυχὼν ἡσχυρότερός uos κατήγορος γένῃ." Αἴσωπος ái 
xo» ἔχεις τοῦτο εἰς, ἐμὲ πρᾶξαι. a 15 

(16) Κατὼ δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον συνέβη τι σημεῖον ἐν 

τῇ Σάμῳ γενέσϑαι. πανδήμου γὼρ ἑορτῆς ἀγομένης καὶ 
τῶν ϑυμελικῶν παιζομένων ἄφνω ἀετὸς καταπτὰς, τὸν δὴη- 
μόσιον ἁρπάσας δακτύλιον ἔρριψεν αὐτὸν εἰς δούλου κόλπον. 
οἱ δὲ Σάμιοι ϑροηϑέντες ἐν πολλῷ γεγόνασιν ἀγῶνι περὶ 20 
τοῦ τοιούτου σημείου. ἐκκλησίαν οὖν συναθροίσαντες ἤρ- 
ξαντο δέεσϑαι τοῦ Ξώνϑου ὡς πρωτοπολέτου καὶ φιλοσόφου, 
ὅπως ὧν διαλύσῃ αὐτοῖς τὸ ζήτημα τοῦ σημείου. ὁ δὲ Ξάν- 
frog διωπορῶν, αἰτήσας διωρίαν εἰσῆλϑεν εἰς τὸν ἴδιον οἶκον. 

ἐν πολλῇ δὲ γενόμενος, ἀϑυμέᾳ ἔμελλεν ἑαυτὸν  διαχειρίσα- 25 
σϑαι, μὴ δυνάμενος τὸ ζήτημα διαλῦσαι. ὁ οὖν Αἴσωπος 
γνοὺς ὡς φιλόσοφος, μᾶλλον δὲ καὶ φιλοδέσποτος, προσ- 
ελϑὼν ἔφη τῷ Ξώνϑῳ ,δέσποτω, τέ σύννους εἰ καὶ οὕτω 
δυσφημεῖς, ὥστε κινδυνεύεις; ἐμοὶ τοῦτο προσανώϑου καὶ 
μὴ δυσχέραινε. ἕωϑεν δὲ προσελϑὼν εἰπὲ τοῖς Σαμίοις" 30 
οὐκέτι eiui ya) σημειολύτης οὐδὲ ὀρνεοσκόπος, οἰκέτην δὲ ἔχω 
πολύπειρον, καὶ αὐτὸς ὑμῖν τὸ σημεῖον διαλύσει. καὶ ἐὰν 

μὲν ἐπιτύχω, σὺ ἕξεις τὴν δόξων, εἰ δ᾽ ὠποτύχω, ὑπὲρ δόξης 
δεσπότου ἐγὼ καϑυβρισϑήσομαι." πεισϑεὶς οὖν ὁ Ξώνϑος 
τῷ Αϊσώπῳ ἕωϑεν προϑύμως ὑπήντησεν εἰς τὸ ϑέατρον, 35 

“δ. εὔρατε] eigare ἐνθάδε €. ἢ 6. διελώμεθα Schneiderus, δον ἑλώμεθα 
€. || H. μου οὐ] μου C, o? Schneiderus. ἢ 24. διωρέαν Sehneiderus, διορίαν €. 



54 VITA 

εἰς; ὁ δέ quor (,ἄρτε àv ἀκριβεέῳ τῷ ὄντε nevOG. καὶ 
ἐκεῖνος μὲν οὕτως. σὺ δὲ βλέπων τὴν ἐνσχοῦσών us ἐξ à 
ἕδρας τύχην διὰ τέ ὀδύρομαι ἐρωτᾶς; ““ ὁ δὲ ἐπ᾽ αὐτῷ λυ 
πούμεψος ἔφη ví γάρ cor ἔδοξεν ὑβρέζειν τοὺς Ζελφούς; ἡ 

5 τοιαύτη σου σοφία sig τὸ ὑβρέζειν πολέτας κατέληξε, καὶ 
μάλιστα ἐν τῇ ἰδίῳ πατρέδι. ὁ οὖν φέλος πώλεν πρὸς αὐτὸν 
ἔφη ,,σὲ oí Δελφοὶ ἀνέκαμψαν ψηφισάμενοι ὡς βλάσφημον 
καὶ ἀλαζόνα καὶ ἑερόσυλον ἀπὸ κρημνοῦ βληϑῆναε, ἕνα μηδὲ 
ταφῆς τύχῃς.“ ταῦτα οὖν αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ τῷ «Αἱσώπῳ 

40 λαλοῦντος συνῆλθον οἱ Δελφοὶ καὶ ἐκβαλόντες. τὸν “ἴσωπον 

ἀπὸ τῆς φυλακῆς εἷλκον μετὰ βίας ἐπὶ τὸ κατακχρημνίσαι 
αὐτόν. ὁ δὲ “Αἴσωπος παρεχάλεε αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἀκοῦσαι 
αὐτοῦ. ἐπιστρεψώντων δὲ αὐτῶν ἔφη ,,ὅτε ἦν ὁμόφωνα τὰ 
ζῶα, μῦς βάτραχον φιλήσας ἐχάλεσεν αὐτὸν εἰς δεῖπνον xui 

15 ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς ταμεεῖον πλουσέου, ὅπου ἦν ἄρτος, τυ- 
᾿ρός, μέλε, ἰσχάδες καὶ ὅσα ἀγαϑά, καί φησιν" ἔσϑεε, βά- 
τραχε, ἐξ ὧν βούλει. μετὰ δὲ τὸ εὐφρρανϑῆναε αὐτοὺς ἔφη 
ὁ βάτραχος πρὸς τὸν μῦν' ἐλϑὲ καὶ σὺ πρός us νῦν, πλή- 
σϑητε τῶν ἀγαθῶν μου" ἀλλ᾽ ἕνα μὴ Óxvog cot γένηται, 

20 προσαρτέσω τὸν πόδα aov τῷ ποδέ μου. δήσας οὖν τὸν ποῦν 
τοῦ μυὸς τῷ αὑτοῦ ποδὲ ἥλατο εἰς τὴν λέμνην, ἕλχων καὶ τὸν 
μῦν δέσμιον. ὁ δὲ πνιγόμενος ἔλεγεν" ἐγὼ μὲν ὑπὸ σοῦ vé 
πρωϑήσομαε, ἐχδικηϑήσομαε δὲ ὑπὸ ζώντων.  ixciv δὲ ϑεα- 
σάμενος τὸν μῦν πλέοντα καταπτὰς ἥρπασεν. ἐφέλπεταε οὖν 

35 σὺν αὐτῷ καὶ ὁ βάτραχος. καὶ οὕτως ἀμφοτέρους διεσπά- 
ραξεν. οὕτως οὖν καὶ αὐτὸς παρ᾽ ὑμῶν ὠβούλως ἀποϑανὼν 
νόμῳ ἐχδικηϑήσομαι. Βαβυλὼν γὰρ καὶ ἡ Ἑλλὰς ὅλη τὸν 
ἐμὸν ἐχζητήσουσε ϑάνατον." τοῦτο δὲ ἀκούσαντες οἱ 4ελ- 
qoi ovx ἐφείσαντο αὐτοῦ, ἀλλ᾽ εἷλκον αὐτὸν ἐπὶ τὸν κρημνόν. 

80 τοῦ δὲ «Αἰσώπου δρωμόντος καὶ énà τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος 
καταφυγόντος οὐκ ἠλέησαν, ἀλλ᾽ ἐχβαλόντες αὐτὸν εἷλκον 
μετ᾽ ὀργῆς εἰς τὸ κρημνέσαι. ἀπαγόμενος δὲ ὁ «Αἴσωπος ἔφη 
»Gxovcuré μον, ἀδελφοὶ Ζελῳφοί. λαγωός mors ὑπὸ ἀετοῦ 

4. δελφίους hic et infra aliquoties C. [| 13 —26. fabula est 245. ed. Cor. I 
13. ὁμόφωνα supra go addito C. | 23. ζώντων] μείζονος v. ἢ ἔκτης €, qui et 
post θεασάμενος addit, ὅ ἐστε λούπης. | 33 — 1 (p.56). fabula est 2. ed. Cer. 
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διωκόμενος κατέφυγεν eig κοίτην κανϑάρου, δεόμενος αὐτοῦ 
διασωϑῆνωι. ὁ δὲ κάνϑαρος ἱκέτευε τὸν ἀετὸν μὴ ἀνελεῖν 
τὸν ἐκέτην, καὶ ἐξώρκιζεν αὐτὸν κατὰ τοῦ μεγάλου Διός, μὴ 
καταωιρρονῆσαι αὐτοῦ τῆς σμικρότητος. ὀργῆς δὲ πλησϑεὶς ὁ 
"ἀετὸς καὶ (vuoi ταῖς πτέρυξι ῥαπέσας τὸν κάνϑαρον, ἁρπά- 5 
σας τὸν λαγωὸν κατέφαγεν. ὁ δὲ κάνϑαρος ἐμπλακεὶς συν- 
ἐπετάσϑη τῷ deri καὶ παρατηρησώμενος αὐτοῦ τὴν νοσσίαν 
διέρϑειρεν αὐτοῦ τὰ d. ὁ δὲ ἀετὸς ἐδεινοπώϑει ἐπὲ τῇ δια- 
φϑορᾷ τῶν ἰδίων ὠῶν καὶ ἐζήτει τὸν τοῦτο τολμήσαντα 
πιέσαι. τοῦ δὲ καιροῦ πάλιν ἐλϑόντος εἰς ὑψηλότερον ἐνεοτ- 10 
τοποίησε τόπον. ὁ δὲ κάνϑαρος τὰ αὐτὰ διαπραξάμενος 
πάλιν τὰ ὠὼ διέφϑειρεν. ἐλϑὼν δὲ ὁ ἀετὸς καὶ τὸ συμβὰν 
εὑρηκὼς ἐθρήνει, λέγων ἐκ ϑεῶν εἶναι τὸν χόλον, ἵνα τὸ γέ- 
vog τῶν ἀετῶν σπανισϑῇ. τοῦ δὲ καιροῦ πάλιν ἀνώξαντος 
δυσφορῶν ὁ ἀετὸς οὐκέτι εἰς τὰς νοσσίας ἔϑηκε rà dd, ἀλλ᾽ 15 
ἀναβὼς ἐπὶ τὰ τοῦ Διὸς γόνατα ἱκέτευε λέγων" δεύτερον 
ἤδη ἠρήμωμαι, τὸ δὲ τρίτον σοὶ τὼ ὠὰ παρατέϑημι, ἕνα 
αὐτὰ διατηρήσῃς. καὶ ἔϑηκεν αὐτὰ ἐπὶ τοῖς τοῦ Διὸς γό- 
weciv. ὁ δὲ κάνϑαρος ἐπιγνοὺς τὸ γενόμενον κατέπασσεν 
ἑαυτὸν πλῆϑος κόπρου, καὶ ἀναβὰς πρὸς τὸν Δία καὶ περι- 30 
νοστήσας διετινάξατο τὸν κόπρον ἐπὶ τὸ τοῦ Διὸς πρόσωπον. 
ὁ δὲ ὠναπηδήσας, ἐπιλαϑόμενος ὅτι ἐν τῷ κόλπῳ βαστάζεε 
τὰ τοῦ ἀετοῦ Od, ῥέψας αὐτὰ κατέωξε. γνοὺς δὲ ὁ Ζεὺς 
τὴν ὠδικέαν. καὶ παραπόνησιν τοῦ κανϑάρου ἤσϑετο τὴν ἐξ 
αὐτοῦ πρὸς τὸν ἀετὸν βλάβην. καὶ δὴ παραγενομένου αὐτοῦ 25 
ἔφη" δικαίως ἀπώλεσας τὼ τέκνα σου" κάνϑαρός ἐστιν ὁ σὲ 

ἀδικήσας. ὁ δὲ κάνϑαρος ἔφη πρὸς αὐτόν" οὐκ ἐμὲ μόνον 
ἠδίκησεν, ἀλλὼ καὶ εἰς σὲ ἠσέβησεν' ὁρκισϑεὶς γὼρ οὐκ 
ἐπείσϑη, ἀλλὰ τὸν ἑκέτην ἀπέκτεινεν" οὐ παύσομαι δέ, εἰ μὴ 
ιλείωρ αὐτὸν. ἐκριζώσω. «ὁ. δὲ Ζεὺς μὴ ϑέλων τὸ τῶν ἀδεῶν qp 
γένος σπανισϑῆναι συνεβούλευσε τῷ κανϑώρῳ διαλλαγῆναι. 
τοῦ δὲ μὴ βουλομένου ὑπακοῦσαι μετέβαλεν ὁ Ζεὺς τὸν τοχ- 
τὸν τῶν ἀετῶν, ὁπότε μὴ φαίνεται κάνθαρος μήτε βλώπτειν 

Ὁ. ἐμπλακεὶς Βοιιποίδοτγαα, ....«ἡτεὺς €. | 10. T— 
Sohiiderus, doromoiyos C. | 14. dreitortoc C, | 32: vinrtóv. cuit v Sehnel- 
derus, τοκέτων C. 
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δύναται, καὶ τότε τὸν ἀετὸν VEOTTOTOLSIP. καὶ ὑμεῖς, ὦ Gv- 
δρες Δελφοί, μὴ ἀτιμάσητε τὸν ϑεὸν τοῦτον, διότε τὸ ἱερὸν 
μιχρὸν ὑπώρχει. ἐνθυμήϑητε οὖν τὸ τοῦ κανϑάρου xc 
αἰδέσϑητε τὸν ᾿Απόλλωνα διὰ τὸ ἐμὲ εἰς αὐτὸν καταφυχγεῖν." 

5 οἱ δὲ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένοις μὴ πεισθέντες ἀπήγαγον 
αὐτὸν ἐπὶ τὸν κρημνὸν καὶ ἔστησαν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ἄχρου. 
ὁ δὲ Αἴσωπος βλέπων τὸν ἑαυτοῦ μόρον εἶπεν ,,ἀτέϑασσοι, 
ἐπεὶ παντοίως ὑμᾶς οὐ πεέϑω, ἀκούσατέ μου τούτων τῶν 

λόγων. γεωργός τις γηράσας ἐπ᾿ ἀγρῷ, μηδέπω εἰς πόλεν 
10 εἰσελϑὼν παρεκάλεε τοὺς ἰδέους τὴν nóAw ϑεάσασϑαι. οἱ δὲ 

οἰχεῖοε αὐτοῦ ἔζευξαν ἅμαξαν καὶ ὀνώρια εἰπόντες" ἔλαυνε 
μόνον καὶ αὐτά σὲ ἐν ἔϑεε ὄντα καταστήσξεε εἰς τὴν πόλιν. 
χειμῶνος δὲ ἤδη γενομένου σκοτοειδοῦς κατὰ τὴν ὁδὸν τὰ 
ὀνώρια πλανηϑέντα εἰσῆλθον εἴς τινὰ τόπον ἀπόκχρημφον. 

15 ὁ δὲ τὸν ἴδιον ϑεασώμενος κίνδυνον ἔφη" ὦ Ζεῦ, τέ σε ἀδί- 
κησα, ὅτε οὕτως ἀπόλλυμαε, καὶ ταῦτα οὐχ ὑπὸ- ἕππων ἐν- 
τίμων οὔτε ἡμιόνων γενναίων, ἀλλὰ ὑπὸ ὀναρέων ἐλαχέστων; 
κἀγὼ δὲ πάλιν τὰ αὐτὼ δυσφορῶ, ὃς οὐχ ὑπὸ ἐντίμων ἢ 
ἐλλογίμων ἀνδρῶν, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἀχρείων xci κακέστων δούλων 

90 ἀπόλλυμαι. γυνή τις εἶχε ϑυγατέρα παρϑένον μωράν. πάν- 

τοτε οὖν ηὔχετο τῇ ϑεῷᾷ νοῦν αὐτῇ χαρέσασϑαι, εὐχομένης 
δὲ αὐτῆς παριοῦσα ἡ παρϑένος ἡ μωρὼ ἤκονε τῶν λόγων καὶ 
κατεῖχε. μεϑ᾽ ἡμέρας δὲ σὺν τῇ μητρὶ εἰς ἀγρὸν ἐξελϑοῦσα 
καὶ τῆς προαυλέου προκύψασα ϑύρας εἶδεν ὄνον ϑήλειων 

25 ὑπὸ ἀνθρώπου βιαζομένην. προσελϑοῦσα δὲ τῷ ἀνϑρώπῳ 
eins* τί ποιεῖς, ἄνϑρωπε; νοῦν αὐτῇ ἐντέϑημι. ἀναμνη- 
σθϑεῖσα δὲ ἡ μωρά, ὅτε καϑεχάστην ἡ μήτηρ αὐτῆς νοῦν 
αὐτῇ ηὔχετο, παρεκάλει λέγουσα: ἄνθρωπε, ἔνϑες χκἀμοὲ 
νοῦν" ἡ γὰρ μήτηρ μου πρὸς τοῦτο πολύ σε εὐχαριεστήσει. 

80 ὁ δὲ ἐπακούσας καὶ καταλιπὼν τὴν ὄνον διεπαρϑένευσε τὴν 
κόρην φϑείρας αὐτήν, ἡ δὲ διερϑαρμένη μετὰ περιχαρίέας 
ἔρχεται πρὸς τὴν μητέρα αὐτῆς λέγουσα ἰδού, μῆτέρ μου, 
κατὰ εὐχήν σου νοῦν ἔλαβον. ἡ δὲ μήτηρ λέγει" ἐπήκουσών 

7T. “ἴσωπος] ἀσκόπως C. | 9—17. fabula est 346. ed. Cor. | 15. κίνδυνος 
€. | Zeis C. || 18. ὃς] ὡς €. | 20 — 6 (p.57). haec fabula si qua re sola novitate 
praestat. | 22. παριοῦσα aut παροῦσα Schneiderus, παρρησία C. | 29. εὐχα- 
ρεστήσεε Schneiderus, εὐχαριστήση C. || 30. τῇ κόρη C. | 33. εὐχήν Schuei- 
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| d μου οἱ ϑεοί, τέκνον. ἡ δὲ ἔφη" ναί, μῆτερ. ἡ δέ" καὶ ποίῳ 

S ovra ἐντρέχων ἐνέβαλέ ue, κἀγὼ δὲ ἡδέως 
εἶχον. ἡ δὲ μήτηρ ἀκούσασα καὶ ἰδοῦσα ἔφη" ὦ τέκνον, 5 
ἀπώλεσας καὶ ὃν πρῶτον εἶχες νοῦν." yore) δ κύνα 
ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ ἀπόλλυσθαι ἕτερον ἔφη λόγον. ,,ὠνήρ τις 

χρατήσας ἐβιάσατο. ἡ δὲ ἔλεγε" πώτερ, ἀνόσια πρώσσειςφ" 10 
ἤϑελον μᾶλλον ὑπὸ ἑκατὸν ἀνδρῶν μοιχευϑῆναι ἢ σοῦ. 
τοῦτο δὴ καὶ ἐφ᾽ ὑμῖν λέγω, παράνομοι “Ιελροί. προῃρούμην 
Σικελέαν κακοπαϑοῦντα κυκλεῦσαι ἢ ἐνθάδε παρανόμως ὑφ᾽ 
ὑμῶν ἀποθανεῖν. καταρῶμαι δὲ ὑμῶν τὴν πατρίδα καὶ 
ϑεοὺς μαρτύρομαι, οἱ ὑπωκούσονταέ μου ἀδίκως ἀπολλυμέ- 15 
vov καὶ ἐχδικήσουσέ με. οἱ δὲ ὠϑήσωντες ἔρρεψαν αὐτὸν 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ, καὶ οὕτως ἀπέϑανε. λοέμῃ δὲ καὶ συνοχῇ 
ἐσχυρᾷ κατασχεϑέντες οἱ “ελφοὶ χρησμὸν ἔλαβον, ἐξιλεώ- 
σασϑαι τὸν τοῦ icomov μόρον" ἐτύπτοντο γὰρ ὑπὸ τῆς 

ἐδίας συνειδήσεως δολοφονήσαντες τὸν «ἴσωπον. ναωοποιή- 20 
σαντες οὖν ἔστησαν αὐτοῦ στήλην. μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσαν- 
τες οἱ τῆς Ελλάδος ἔξαρχοι καὶ οἱ λοιποὶ διδάσκαλοι τὰ εἰς 
τὸν Zicomo» πραχϑέντα, παραγενόμενοι ἐν 4Ιελεοῖς συζή- 
τησιν ποιησώμενοι ἐξεδίχησαν αὐτοῦ τὸν ϑάνατον. 

erus, εὐχῶν Ὁ. | 3. πυρὸν] τυρσὸν Schneiderus. ἢ 5. εἶχον Schneiderus, ἦχον 
€. 10. ὃν] τὸν €: ὃν post πρῶτον add. Schneiderus. ἢ 7 —11. fabula est 343. 

ed. Cor, ἢ 11. σοῦ Schneiderus, co: C. || 12. προῃρούμην Schneiderus, zrgo- 

rav cum v Schneiderus, μαρτυρῶμαν C. | 23. συζήτησιν ποιησάμενοι] xai dx- 
| κλησίαν ποιήσαντες Laurentianus, ἢ 24. ἐξεδίκησαν Laurentianus , ἐκ dixraav 
[[ €. ἢ αὐτοῦ τὸν θάνατον] τὸν τοῦ αἰσώπον μόρον M et Laurentianus, nisi 

«quod μόρρων. 
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“ἴσωπος ὁ λογοποιὸς “υδὸς μὲν ἦν τὸ γένος, τύχῃ δὲ 

ἐδούλευσεν ᾿4ϑηναίῳ Τιμάρχῳ τῷ καλουμένῳ Kovpooíe. 
σφόδρα δὲ εὐγενὴς γενόμενος τοῖς τρόποις καὶ φιλοδεσπότης 
ϑεράπων, τῆς μουσικῆς ἐπιπνεούσης αὐτοῦ τῇ γλώττῃ, ποι- 
κέλοις τοὺς Ἥλληνας εἱστιῶτο μύϑοις, μάλιστα οὐκ ἀνδπετη- 
δεέους πρὸς βιωτικὴν παιδείαν καὶ νέων ἀγωγήν, ψουϑετι- 
κοὺς δὲ x«i ὠφελιμωτάτους λόγους συνταξάμενος προσενή- 
voyev sic τὸν βίον, προσπλέξας ἀλόγων ζώων κχκοινωνέων, ἐν 
οἷς ἀνθρώπων σκολιὰ ἔργα καὶ ἤϑη ἀϑέμιτα καὶ τρόπους 
παωμποικέλους προσεικάσας ἐν τοῖς ἐπειμυϑέοες ἐδήλωσε. κατὰ 
δὲ τὸν τῆς παιδείας νόμον τυχὼν φύσεως ἀρέστης ἠξιώϑη 
βιβλεοϑήκης" ὅϑεν τοῖς πολιτευομένοις καὶ τοῖς λέγειν προ- 

αιρουμένοις εἰς τὰς περὲ τοὺς ἀγῶνας φιλοτιμέας εὐπορία 

λόγων αὔξεται. οἱ μὲν οὖν ἐκ τῶν τραγῳδιῶν τὰ κεφάλαια 
συναγαγόντες elc τὸ μέσον αὐτοῖς τεϑείκασιν, ἡγούμενοι δεῖν 
ταῖς τῶν ἐδίων ἐπιστήμαις τὰς τῶν ποιητῶν γνωμολογέας 
μάρτυρας παρέξειν καὶ τοὺς τρόπους αὐτῶν ϑέσϑαε πιστο- 
τέρους διῶ τοῦτο. ἄλλοι τινὲς τῶν εἰς τὸν βίον καλῶς εἰρη- 
μένων συνενηνόχασι πολὺ πλῆϑος ἀπορϑεγμάτων, νομίζοντες 

20 ἡμῶς τοὺς τούτων ἐπιμιμνησχομένους μεγάλω πλεονεκτήσειν 
ἐν τοῖς λόγοις. ἐπικεχειρήκασε δέ τίνες τὰς ἐκ τῶν λόγων 
ἐναντιώσεις καὶ γνώμας Óuoíog παραβολαῖς συνάπτοντες 
καϑ' ἕκαστον εἶδος παραδοῦναε τοῖς πολιτευομένοις, ὅπως 

ἐξ ἐκείνου πολλὰς ἔχωσιν ἐπὶ τῶν ἀγώνων ἄγειν καὶ κατ- 

1, τοῦ Αἰσώπου μῦϑοι κατὰ στοιχεῖον ἀπὸ τοῦ ἃ μέχρε τοῦ ὦ ante /fige- 
πος add. C, αἰσώπου τοῦ λογοποιοῦ μῦϑοε κατὰ στοιχεῖον V. ἢ τῷ γένει, 
ἐδούλευε δὲ ἐν ἀϑήναις ζημάρχῳ τῷ ἐπικαλουμένῳ καρασίᾳ Vv, τεμάρχῳ 
atque χουρσίᾳ et Casinensis teste Furia p. VII, 5. Demarcho vertit Hada- 
marius. || 3. τοῖς τρόποις om. C. | 5. εἱστεᾶτο] ἠτιᾶτο C. [| dv ἐπετηδείους 
Cv. [ 7. ὠφελειμωτάτους λόγους] ὠφελέμους C. | 8. ἐν om. V. | 9. ἀϑέμετα) 

αὐϑαίρετα Vv. | 11. δὲ om C. | τῆς om. Vv. | 14. oi] ὅσοε CVv. || 15. δεῖν] 
δεινὸν C. | 16. ἐπιστήμαις] ἐπιστήμαις eic C, ἀπιστεῖν eic V, ἀσπιστεῖν εἰς v. || 
τὰς] τὸ C. || 17. μαρτυρίας Vv. || 18. τὸν βίον καλῶς] τὸν .... ἁλῶν C. [ 
20. μεγάλας πλεονεχτήσεις C. 22. παραβολαῖς] προβολὰς Vv. || 24. ἔχωσιν») 
06. V. | aut in &ye latet nomen, quocum πολλὰς iungendum, aut πολλὰ 
et λέγεεν scribendum cum Hadamario. 
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(GXVétV διὰ τούτων δύνωνται τοὺς ἀντιλέγοντας. τοῦτον οὖν 
τὸν τρόπον «Αἴσωπος εὗρεν, ὁρῶν χρήσιμον οὖσαν δούλοις 
καὶ ἐλευϑέροις ἐν ταῖς δημηγορίαις τὴν τῶν μύϑων δήλωσιν 
τοῖς πρόσϑεν εἰρημένοις" τῶν γὰρ λεόντων καὶ τῶν ἐλάφων 
καὶ τῶν ἄλλων ϑηρίων τὸ ἐπιβάλλον καὶ ϑαυμασιότητος 
μετέχον ἐξ αὐτῶν πρὸ ὀφϑαλμῶν τιϑέμενος ψυχαγωγεῖν 
εἴωϑε τοὺς ἀκούοντας. εὑρίσκομεν γὰρ παραπλησίας αὐτοῦ 
τὰς διηγήσεις ἐν ταῖς ὑπὸ τῶν ποιημάτων γνωμολογέαις, περι- 
πεφρασμέψας μὲν καὶ προσομοιούσας ταύταις καὶ προσκεχει- 

ρισμένας vm αὐτῶν, ἔτε xal τῶν κεφαλαίων παράλληλα 
ϑέντες ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας τὰ ἐν ἑχάστῳ μύϑῳ λεγόμενα. 

1. δύνανται C. [ 2. εὗρεν αἴσωπος Vv: «Ἵἴοωπον C. | ὅρον C. | χρησίμην 
Vv. | &. τῶν γὰρ] τὴν γὰρ τῶν Vv, καὶ γὰρ τῶν Hadamarius. [| λύκων καὶ 
ante ἐλάφων add. Vv. | 6. μετέχων C. [| ϑέμενος C. ἢ 7. εἐώϑεε Vv. || αὐτοῦ 
τὰς om. Vv. [ 8. an ταῖς τῶν zovgrov? || 9. πεφρασμένας Vv. | xai προσ- 
ομοιούσας (an προσομοίους οὔσας aut προσομοιαζουσας ) ravrasc om. Vv. ἢ 

προσκεχρημένας Vv. an προκεχεερισμένας᾽ ἢ 10. ἔτι] ἐπεὶ Vv. [Totum hoc 

epimetrum in libro Monac. 551. fol. 262 (cf. supr. p. 8), ex quo descriptum nu- 

perrime ad me transmisit 1. G. Krabingerus, vir amicissimus, admodum vitiose 

legitur sic: Ἔσωπος ὃ μιϑοποιὸς φρὶξ μὲν ἦν τὸ γένος, τῇ τύχῃ δὲ δοῦλος͵ 

μέλας ὑπάρχων xai κακοειδὴς eis ὑπερβολὴν σφόδρα. τὰ δὲ περὶ αὐτοῦ σαφῶς 
εἰς τὸ τέλος εὑρήσεις τοῦ βιβλίου. οὗτος ὑπὸ ἀγαϑοποιίας εὐπορήσας, ἐχα- 
Qoato αὐτῷ ἡ τύχη λόγον σοφίας, καὶ γέγονε τῶν οἵ (h.e. τῷ vot) ἐπετήδιος. 
ποικέλους γὰρ μύϑους πρὸς συνοπτικὴν παιδείαν καὶ νουϑεσίαν ὠφελήμους 
xai νουϑετικοὺς συνταξάμενος, εἰσενήνοχεν εἰς τὸν βίον) προπλέξας ἀλόγων 

ξώων κοινωνίαν ἡϑ εσί tt καὶ ἔργα, καὶ τρόπους ποικίλους προσεικάσας, ἐν τοῖς 

μύϑοις ἐδήλωσε, ὅϑεν τοῖς πολιτευομένοις εἰς τὰς περὲ τοὺς ἀγῶνας φελο- 

τιμίας εὐπορία λόγων αὔξεται" τῶν γὰρ λεόντων καὶ τῶν ἐλάφων καὶ τῶν 
ἄλλων ϑηρίων τῆς ϑαυμασιώτητος πρὸ ὀφϑαλμῶν τιϑέμενος, ψυχαγωγεῖν οἷα 

τοὺς ἀκούοντας. εὑρίσκομεν δὲ παραπλησίως αὐτοῦ τὰς διηγήσεις ἐν ταῖς τῶν 

ποεημάτων γλωττομολογίας περιπεφραγμένας καὶ προσομοιοῦν ταύτας" ἔτει 

xai ϑέας τὰ ἐν ἑκάστῳ μύϑῳ λεγόμενα, ἀπερ εἰσὲ ταῖτα. 

5* 
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