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A
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε,
πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι· ΔιSς δ᾿ Tτελείετο UουλV,

5

TW οX δY τὰ πρZτα διαστVτην Tρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναW [νδρZν κα\ δῖος Ἀχιλλεύς.
Tίς τ᾿ ἄρ σφωε θεZν ἔριδι Wυνέηκε μάχεσθαι]
^ητοῦς κα\ ΔιSς υ_`ς· a γὰρ Uασιλῆϊ χολωθε\ς
νοῦσον [νὰ στρατSν bρσε κακVν, cλέκοντο δὲ λαοί,

10

οdνεκα τSν eρύσην fτίμασεν [ρητῆρα
Ἀτρεΐδης· a γὰρ gλθε θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν
λυσ`μεν`ς τε θύγατρα φέρων τ᾿ [περείσι᾿ ἄποινα,
στέμματ᾿ ἔχων Tν χερσ\ν ἑκηh`λου Ἀπ`λλωνος
χρυσέi [νὰ σκVπτρi, κα\ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμVτορε λαZν·
www.theogonia.gr
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«Ἀτρεΐδαι τε κα\ ἄλλοι TrκνVμιδες Ἀχαιοί,
sμῖν μὲν θεο\ δοῖεν tλύμπια δώματ᾿ ἔχοντες
Tκπέρσαι Πριάμοιο π`λιν, εu δ᾿ οvκαδ᾿ _κέσθαι·
παῖδα δ᾿ Tμο\ λύσαιτε φίλην, τὰ δ᾿ ἄποινα δέχεσθαι,
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wx`μενοι ΔιSς υ_Sν ἑκηh`λον Ἀπ`λλωνα.»
yνθ᾿ ἄλλοι μὲν πάντες TπευφVμησαν Ἀχαιο\
αἰδεῖσθαί θ᾿ _ερῆα κα\ [γλαὰ δέχθαι ἄποινα·
[λλ᾿ οὐκ Ἀτρεΐδz Ἀγαμέμνονι {νδανε θυμ|,
[λλὰ κακZς [φίει, κρατερSν δ᾿ Tπ\ μῦθον ἔτελλε·
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«ΜV σε, γέρον, κοίλzσιν Tγ} παρὰ νηυσ\ κιχείω
~ νῦν δηθύνοντ᾿ ~ dστερον αuτις ἰ`ντα,
μV νύ τοι οὐ χραίσμz σκῆπτρον κα\ στέμμα θεοῖο·
τYν δ᾿ Tγ} οὐ λύσω· πρίν μιν κα\ γῆρας ἔπεισιν
ἡμετέρi Tν\ οvκi Tν Ἄργεϊ, τηλ`θι πάτρης,
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_στSν Tποιχομένην κα\ TμSν λέχος [ντι`ωσαν·
[λλ᾿ vθι, μV μ᾿ Tρέθιxε, σαώτερος •ς κε νέηαι.»
€ς ἔφατ᾿, ἔδεισεν δ᾿ a γέρων κα\ Tπείθετο μύθi·
Uῆ δ᾿ [κέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσhοιο θαλάσσης·
πολλὰ δ᾿ ἔπειτ᾿ [πάνευθε κι}ν fρᾶθ᾿ a γεραιSς
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Ἀπ`λλωνι ἄνακτι, τSν f•κομος τέκε ^ητώ·
«‚λῦθί μευ [ργυρ`τοW᾿, aς eρύσην [μφιhέhηκας
‚ίλλαν τε xαθέην ƒενέδοι` τε „φι [νάσσεις,
…μινθεῦ, εv ποτέ τοι χαρίεντ᾿ Tπ\ νηSν ἔρεψα,
~ εἰ δV ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί᾿ ἔκηα
ταύρων fδ᾿ αἰγZν, τS δέ μοι κρVηνον Tέλδωρ·
τίσειαν Δαναο\ Tμὰ δάκρυα σοῖσι Uέλεσσιν.»
€ς ἔφατ᾿ εὐχ`μενος, τοῦ δ᾿ ἔκλυε †οῖhος Ἀπ`λλων,
Uῆ δὲ κατ᾿ jὐλύμποιο καρVνων χω`μενος κῆρ,
www.theogonia.gr
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τ`W᾿ ‡μοισιν ἔχων [μφηρεφέα τε φαρέτρην·
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ἔκλαγWαν δ᾿ ἄρ᾿ cϊστο\ Tπ᾿ ‡μων χωομένοιο,
αὐτοῦ κινηθέντος· a δ᾿ ˆϊε νυκτ\ Tοικώς.
‰xετ᾿ ἔπειτ᾿ [πάνευθε νεZν, μετὰ δ᾿ ἰSν ‰ηκε·
δεινY δὲ κλαγγY γένετ᾿ [ργυρέοιο Uιοῖο·
οὐρῆας μὲν πρZτον TπŠχετο κα\ κύνας [ργούς,
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αὐτὰρ ἔπειτ᾿ αὐτοῖσι Uέλος Tχεπευκὲς Tφιε\ς
Uάλλ᾿· αἰε\ δὲ πυρα\ νεκύων καίοντο θαμειαί.
‹ννῆμαρ μὲν [νὰ στρατSν Œχετο κῆλα θεοῖο,
τ• δεκάτz δ᾿ [γορYν δὲ καλέσσατο λαSν Ἀχιλλεύς·
τ| γὰρ Tπ\ φρεσ\ θῆκε θεὰ λευκώλενος Žρη·

55

κVδετο γὰρ ΔαναZν, •τι •α θν‘σκοντας ’ρᾶτο.
ο“ δ᾿ Tπε\ οuν ˆγερθεν ’μηγερέες τε γένοντο,
τοῖσι δ᾿ [νιστάμενος μετέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
«Ἀτρεΐδη νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας cΐω
•ψ [πονοστVσειν, εv κεν θάνατ`ν γε φύγοιμεν,
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εἰ δY ’μοῦ π`λεμ`ς τε δαμ– κα\ λοιμSς Ἀχαιούς·
[λλ᾿ ἄγε δV τινα μάντιν Tρείομεν ~ _ερῆα
~ κα\ cνειροπ`λον, κα\ γάρ τ᾿ bναρ Tκ Δι`ς Tστιν,
•ς κ᾿ εvποι • τι τ`σσον Tχώσατο †οῖhος Ἀπ`λλων,
εvτ᾿ ἄρ᾿ • γ᾿ εὐχωλῆς Tπιμέμφεται fδ᾿ ἑκατ`μhης,
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αv κέν πως [ρνZν κνίσης αἰγZν τε τελείων
Uούλεται [ντιάσας ἡμῖν [πS λοιγSν [μῦναι.»
—τοι • γ᾿ ˜ς εἰπ}ν κατ᾿ ἄρ᾿ ‰xετο· τοῖσι δ᾿ [νέστη
‚άλχας ™εστορίδης οἰωνοπ`λων bχ᾿ ἄριστος,
aς šδη τά τ᾿ T`ντα τά τ᾿ Tσσ`μενα πρ` τ᾿ T`ντα,
κα\ νVεσσ᾿ ἡγVσατ᾿ ἈχαιZν ›λιον εvσω
ἣν διὰ μαντοσύνην, τVν ο_ π`ρε †οῖhος Ἀπ`λλων·
www.theogonia.gr
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• σφιν Trφρονέων [γορVσατο κα\ μετέειπεν·
«œ Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, Δι• φίλε, μυθVσασθαι
μῆνιν Ἀπ`λλωνος ἑκατηhελέταο ἄνακτος·

75

το\ γὰρ Tγ}ν Tρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι bμοσσον
g μέν μοι πρ`φρων ἔπεσιν κα\ χερσ\ν [ρVWειν·
g γὰρ cΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν, aς μέγα πάντων
Ἀργείων κρατέει καί ο_ πείθονται Ἀχαιοί·
κρείσσων γὰρ Uασιλεὺς •τε χώσεται [νδρ\ χέρηϊ·
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εv περ γάρ τε χ`λον γε κα\ αὐτῆμαρ καταπέψz,
[λλά τε κα\ μετ`πισθεν ἔχει κ`τον, bφρα τελέσσz,
Tν στVθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εv με σαώσεις.»
TSν δ᾿ [παμειh`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
«™αρσVσας μάλα εἰπὲ θεοπρ`πιον • τι ο„σθα·
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οὐ μὰ γὰρ Ἀπ`λλωνα Δι• φίλον, ž τε σὺ ‚άλχαν
εὐχ`μενος Δαναοῖσι θεοπροπίας [ναφαίνεις,
οŸ τις Tμεῦ xZντος κα\ Tπ\ χθον\ δερκομένοιο
σο\ κοίλzς παρὰ νηυσί Uαρείας χεῖρας Tποίσει
συμπάντων ΔαναZν, οὐδ᾿ ~ν Ἀγαμέμνονα εvπzς,
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aς νῦν πολλSν ἄριστος ἈχαιZν εŸχεται ε„ναι.»
‚α\ τ`τε δY θάρσησε κα\ ηŸδα μάντις [μύμων·
«jŸ τ᾿ ἄρ • γ᾿ εὐχωλῆς Tπιμέμφεται οὐδ᾿ ἑκατ`μhης,
[λλ᾿ ‰νεκ᾿ [ρητῆρος aν fτίμησ᾿ Ἀγαμέμνων,
οὐδ᾿ [πέλυσε θύγατρα κα\ οὐκ [πεδέWατ᾿ ἄποινα,
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τοŸνεκ᾿ ἄρ᾿ ἄλγε᾿ ἔδωκεν ἑκηh`λος fδ᾿ ἔτι δώσει·
οὐδ᾿ • γε πρ\ν Δαναοῖσιν [εικέα λοιγSν [πώσει
πρίν γ᾿ [πS πατρ\ φίλi δ`μεναι ἑλικώπιδα κούρην
[πριάτην [νάποινον, ἄγειν θ᾿ _ερYν ἑκατ`μhην
Tς eρύσην· τ`τε κέν μιν _λασσάμενοι πεπίθοιμεν.»
www.theogonia.gr
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—τοι • γ᾿ ˜ς εἰπ}ν κατ᾿ ἄρ᾿ ‰xετο· τοῖσι δ᾿ [νέστη
{ρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
[χνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες [μφ\ μέλαιναι
πίμπλαντ᾿, bσσε δέ ο_ πυρ\ λαμπετ`ωντι Tΐκτην·
‚άλχαντα πρώτιστα κάκ᾿ cσσ`μενος προσέειπε·

105

«Μάντι κακZν, οὐ πώ ποτέ μοι τS κρVγυον ε„πας·
αἰεί τοι τὰ κάκ᾿ Tστ\ φίλα φρεσ\ μαντεύεσθαι,
TσθλSν δ᾿ οŸτέ τί πω ε„πας ἔπος οŸτ᾿ Tτέλεσσας·
κα\ νῦν Tν Δαναοῖσι θεοπροπέων [γορεύεις
ς δY τοῦδ᾿ ‰νεκά σφιν ἑκηh`λος ἄλγεα τεύχει,
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οdνεκ᾿ Tγ} κούρης eρυσηΐδος [γλά᾿ ἄποινα
οὐκ ἔθελον δέWασθαι, Tπε\ πολὺ Uούλομαι αὐτYν
οvκοι ἔχειν· κα\ γάρ •α ‚λυταιμνVστρης προhέhουλα
κουριδίης [λ`χου, Tπε\ οŸ ἑθέν Tστι χερείων,
οὐ δέμας οὐδὲ φυVν, οŸτ᾿ •ρ φρένας οŸτέ τι ἔργα.
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[λλὰ κα\ ¡ς Tθέλω δ`μεναι πάλιν εἰ τ` γ᾿ ἄμεινον·
Uούλομ᾿ Tγ} λαSν σZν ἔμμεναι ~ [πολέσθαι·
αὐτὰρ Tμο\ γέρας αὐτίχ᾿ ἑτοιμάσατ᾿ bφρα μY ο„ος
Ἀργείων [γέραστος ἔω, Tπε\ οὐδὲ ἔοικε·
λεύσσετε γὰρ τ` γε πάντες • μοι γέρας ἔρχεται ἄλλz.»
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TSν δ᾿ fμείhετ᾿ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
«Ἀτρεΐδη κύδιστε, φιλοκτεανώτατε πάντων,
πZς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοί]
οὐδέ τί που vδμεν WυνVϊα κείμενα πολλά·
[λλὰ τὰ μὲν πολίων TWεπράθομεν, τὰ δέδασται,
λαοὺς δ᾿ οὐκ Tπέοικε παλίλλογα ταῦτ᾿ Tπαγείρειν.
[λλὰ σὺ μὲν νῦν τVνδε θε| πρ`ες· αὐτὰρ Ἀχαιο\
τριπλ• τετραπλ• τ᾿ [ποτείσομεν, αv κέ ποθι ¢εὺς
www.theogonia.gr
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δ|σι π`λιν ƒροίην εὐτείχεον TWαλαπάWαι.»
ƒSν δ᾿ [παμειh`μενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·

130

«ΜY δ᾿ οdτως [γαθ`ς περ T}ν, θεοείκελ᾿ Ἀχιλλεῦ,
κλέπτε ν`i, Tπε\ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.
g Tθέλεις bφρ᾿ αὐτSς ἔχzς γέρας, αὐτὰρ ἔμ᾿ αŸτως
£σθαι δευ`μενον, κέλεαι δέ με τVνδ᾿ [ποδοῦναι]
[λλ᾿ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιο\

135

ἄρσαντες κατὰ θυμSν •πως [ντάWιον ἔσται·
εἰ δέ κε μY δώωσιν Tγ} δέ κεν αὐτSς ‰λωμαι
~ τεSν ~ ovαντος ἰ}ν γέρας, ~ tδυσῆος
ἄWω ἑλών· a δέ κεν κεχολώσεται •ν κεν ¤κωμαι.
[λλ᾿ ˆτοι μὲν ταῦτα μεταφρασ`μεσθα κα\ αuτις,

140

νῦν δ᾿ ἄγε νῆα μέλαιναν Tρύσσομεν εἰς ¥λα δῖαν,
Tν δ᾿ Tρέτας Tπιτηδὲς [γείρομεν, Tς δ᾿ ἑκατ`μhην
θείομεν, •ν δ᾿ αὐτYν eρυσηΐδα καλλιπάρzον
UVσομεν· ε¦ς δέ τις [ρχSς [νYρ Uουληφ`ρος ἔστω,
~ ovας ~ §δομενεὺς ~ δῖος tδυσσεὺς

145

fὲ σὺ, Πηλεΐδη, πάντων Tκπαγλ`τατ᾿ [νδρZν,
bφρ᾿ {μιν ἑκάεργον _λάσσεαι _ερὰ •έWας.»
TSν δ᾿ ἄρ᾿ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
«¨ μοι, [ναιδείην Tπιειμένε, κερδαλε`φρον,
πZς τίς τοι πρ`φρων ἔπεσιν πείθηται ἈχαιZν

150

~ ’δSν Tλθέμεναι ~ [νδράσιν „φι μάχεσθαι]
οὐ γὰρ Tγ} ƒρώων ‰νεκ᾿ ˆλυθον αἰχμητάων
δεῦρο μαχησ`μενος, Tπε\ οŸ τί μοι αvτιοί εἰσιν·
οὐ γὰρ πώποτ᾿ Tμὰς Uοῦς ˆλασαν οὐδὲ μὲν ¤ππους,
οὐδέ ποτ᾿ Tν †θίz Tριhώλακι Uωτιανείρz
καρπSν TδηλVσαντ᾿, Tπε\ g μάλα πολλὰ μεταWὺ
www.theogonia.gr
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οŸρεά τε σκι`εντα θάλασσά τε fχVεσσα·
[λλὰ σο©, ª μέγ᾿ [ναιδὲς, ¥μ᾿ ἑσπ`μεθ᾿ bφρα σὺ χαίρzς,
τιμYν [ρνύμενοι Μενελάi σοί τε, κυνZπα,
πρSς ƒρώων· τZν οŸ τι μετατρέπz οὐδ᾿ [λεγίxεις·

160

κα\ δV μοι γέρας αὐτSς [φαιρVσεσθαι [πειλεῖς,
ž ἔπι πολλὰ μ`γησα, δ`σαν δέ μοι υ¦ες ἈχαιZν.
οὐ μὲν σοί ποτε „σον ἔχω γέρας ’ππ`τ᾿ Ἀχαιο\
ƒρώων Tκπέρσωσ᾿ εu ναι`μενον πτολίεθρον·
[λλὰ τS μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο

165

χεῖρες Tμα\ διέπουσ᾿· [τὰρ ˆν ποτε δασμSς ¤κηται,
σο\ τS γέρας πολὺ μεῖxον, Tγ} δ᾿ cλίγον τε φίλον τε
ἔρχομ᾿ ἔχων Tπ\ νῆας, Tπεί κε κάμω πολεμίxων.
νῦν δ᾿ ε„μι †θίηνδ᾿, Tπε\ g πολὺ φέρτερ`ν Tστιν
οvκαδ᾿ vμεν σὺν νηυσ\ κορωνίσιν, οὐδέ σ᾿ cΐω
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Tνθάδ᾿ ἄτιμος T}ν ἄφενος κα\ πλοῦτον [φύWειν.»
ƒSν δ᾿ fμείhετ᾿ ἔπειτα ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
«†εῦγε μάλ᾿, εv τοι θυμSς Tπέσσυται, οὐδέ σ᾿ ἔγωγε
λίσσομαι ε¤νεκ᾿ Tμεῖο μένειν· πάρ᾿ ἔμοιγε κα\ ἄλλοι
ο¤ κέ με τιμVσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα ¢εύς.

175

ἔχθιστος δέ μοί Tσσι διοτρεφέων UασιλVων·
αἰε\ γάρ τοι ἔρις τε φίλη π`λεμοί τε μάχαι τε·
εἰ μάλα καρτερ`ς Tσσι, θε`ς που σο\ τ` γ᾿ ἔδωκεν·
οvκαδ᾿ ἰ}ν σὺν νηυσί τε σ•ς κα\ σοῖς ἑτάροισι
Μυρμιδ`νεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ᾿ Tγ} οὐκ [λεγίxω,
οὐδ᾿ bθομαι κοτέοντος· [πειλVσω δέ τοι ¡δε·
ς ἔμ᾿ [φαιρεῖται eρυσηΐδα †οῖhος Ἀπ`λλων,
τYν μὲν Tγ} σὺν νηΐ τ᾿ Tμ• κα\ Tμοῖς ἑτάροισι
πέμψω, Tγ} δέ κ᾿ ἄγω «ρισηΐδα καλλιπάρzον
www.theogonia.gr
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αὐτSς ἰ}ν κλισίηνδὲ, τS σSν γέρας, bφρ᾿ T¬ εἰδ•ς

185

•σσον φέρτερ`ς εἰμι σέθεν, στυγέz δὲ κα\ ἄλλος
„σον Tμο\ φάσθαι κα\ ’μοιωθVμεναι ἄντην.»
€ς φάτο· Πηλεΐωνι δ᾿ ἄχος γένετ᾿, Tν δέ ο_ gτορ
στVθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμVριWεν,
~ • γε φάσγανον cWὺ Tρυσσάμενος παρὰ μηροῦ

190

τοὺς μὲν [ναστVσειεν, a δ᾿ Ἀτρεΐδην Tναρίxοι,
gε χ`λον παύσειεν Tρητύσειέ τε θυμ`ν.
£ος a ταῦθ᾿ •ρμαινε κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμ`ν,
‰λκετο δ᾿ Tκ κολεοῖο μέγα Wίφος, gλθε δ᾿ ἈθVνη
οὐραν`θεν· πρS γὰρ £κε θεὰ λευκώλενος Žρη

195

ἄμφω ’μZς θυμ| φιλέουσά τε κηδομένη τε·
στῆ δ᾿ bπιθεν, Wανθῆς δὲ κ`μης ‰λε Πηλεΐωνα
οvi φαινομένη· τZν δ᾿ ἄλλων οŸ τις ’ρᾶτο·
θάμhησεν δ᾿ Ἀχιλεύς, μετὰ δ᾿ Tτράπετ᾿, αὐτίκα δ᾿ ἔγνω
Παλλάδ᾿ Ἀθηναίην· δειν} δέ ο_ bσσε φάανθεν·

200

καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
«ƒίπτ᾿ αuτ᾿, αἰγι`χοιο ΔιSς τέκος, εἰλVλουθας]
g ¤να dhριν vδz Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο]
[λλ᾿ ἔκ τοι Tρέω, τS δὲ κα\ τελέεσθαι cΐω·
-σ’ sπεροπλίzσι τάχ᾿ ἄν ποτε θυμSν cλέσσz.»

205

ƒSν δ’ αuτε προσ®ειπε θεὰ γλαυκZπις Ἀθ¯νη·
«°λθον Tγ} πα±σουσα τS σSν μ®νος, αv κε π©θεαι,
οὐραν²θεν· πρS δ® μ’ £κε θεὰ λευκ³λενος Žρη
ἄμφω ’μZς θυμ| φιλ®ουσ´ τε κηδομ®νη τε·
[λλ’ ἄγε λῆγ’ ἔριδος, μηδὲ W©φος ‰λκεο χειρ©·
[λλ’ ˆτοι ἔπεσιν μὲν cνε©δισον

ς ἔσετα© περ·

¡δε γὰρ TWερ®ω, τS δὲ κα\ τετελεσμ®νον ἔσται·
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κα© ποτ® τοι τρ\ς τ²σσα παρ®σσεται [γλαὰ δZρα
dhριος ε¤νεκα τῆσδε· σὺ δ’ vσχεο, πε©θεο δ’ ἡμῖν.»
ƒYν δ’ [παμειh²μενος προσ®φη π²δας ”κὺς Ἀχιλλε±ς·

215

«eρY μὲν σφωΐτερον γε, θε´, ἔπος εἰρ±σασθαι
κα\ μ´λα περ θυμ| κεχωλομ®νον· ¡ς γὰρ ἄμεινον·
•ς κε θεοῖσ’ Tπιπε©θεται, μ´λα τ’ ἔκλυον αὐτοῦ.»
° κα\ Tπ’ [ργυρ®z κ³πz σχ®θε χεῖρα Uαρεῖαν,
•ψ δ’ Tς κουλεSν ªσε μ®γα W©φος, οὐδ’ [π©θησε

220

μ±θi Ἀθηνα©ης· ἡ δ’ jŸλυμπ²νδε Uεh¯κει
δ³ματ’ Tς αἰγι²χοιο ΔιSς μετὰ δα©μονας ἄλλους.
Πηλεΐδης δ᾿ TWαῦτις [ταρτηροῖς Tπέεσσιν
Ἀτρεΐδην προσέειπε, κα\ οŸ πω λῆγε χ`λοιο·
«jἰνοhαρές, κυνSς bμματ᾿ ἔχων, κραδίην δ᾿ Tλάφοιο,

225

οŸτέ ποτ᾿ Tς π`λεμον ¥μα λα| θωρηχθῆναι
οŸτε λ`χον δ᾿ ἰέναι σὺν [ριστVεσσιν ἈχαιZν
τέτληκας θυμ|· τS δέ τοι κYρ εvδεται ε„ναι.
g πολὺ λώϊ`ν Tστι κατὰ στρατSν εὐρὺν ἈχαιZν
δZρ᾿ [ποαιρεῖσθαι •ς τις σέθεν [ντίον εvπz·

230

δημοh`ρος Uασιλεὺς, Tπε\ οὐτιδανοῖσιν [νάσσεις·
g γὰρ ἄν, Ἀτρεΐδη, νῦν dστατα λωhVσαιο.
[λλ᾿ ἔκ τοι Tρέω κα\ Tπ\ μέγαν •ρκον cμοῦμαι·
να\ μὰ τ`δε σκῆπτρον, τS μὲν οŸ ποτε φύλλα κα\ bxους
φύσει, Tπε\ δY πρZτα τομYν Tν bρεσσι λέλοιπεν,

235

οὐδ᾿ [ναθηλVσει· περ\ γάρ •ά ἑ χαλκSς ἔλεψε
φύλλά τε κα\ φλοι`ν· νῦν αuτέ μιν υ¦ες ἈχαιZν
Tν παλάμzς φορέουσι δικασπ`λοι, ο¤ τε θέμιστας
πρSς ΔιSς εἰρύαται· ’ δέ τοι μέγας ἔσσεται •ρκος·
g ποτ᾿ Ἀχιλλῆος ποθY ¤Wεται υ¦ας ἈχαιZν
www.theogonia.gr
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σύμπαντας· τ`τε δ᾿ οŸ τι δυνVσεαι [χνύμεν`ς περ
χραισμεῖν, εuτ᾿ •ν πολλο\ sφ᾿ µκτορος [νδροφ`νοιο
θν‘σκοντες πίπτωσι· σὺ δ᾿ ἔνδοθι θυμSν [μύWεις
χω`μενος • τ᾿ ἄριστον ἈχαιZν οὐδὲν ἔτισας.»
¶ς φάτο Πηλεΐδης, ποτ\ δὲ σκῆπτρον Uάλε γαίz

245

χρυσείοις {λοισι πεπαρμένον, ‰xετο δ᾿ αὐτ`ς·
Ἀτρεΐδης δ᾿ ἑτέρωθεν TμVνιε· τοῖσι δὲ ·έστωρ
ἡδυεπYς [ν`ρουσε λιγὺς Πυλίων [γορητVς,
τοῦ κα\ [πS γλώσσης μέλιτος γλυκίων •έεν αὐδV·
τ| δ᾿ ˆδη δύο μὲν γενεα\ μερ`πων [νθρώπων

250

Tφθίαθ᾿, ο¤ ο_ πρ`σθεν ¥μα τράφεν fδ᾿ Tγένοντο
Tν Πύλi fγαθέz, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν·
• σφιν Trφρονέων [γορVσατο κα\ μετέειπεν·
«œ π`ποι, g μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν _κάνει·
g κεν γηθVσαι Πρίαμος Πριάμοι` τε παῖδες

255

ἄλλοι τε ƒρZες μέγα κεν κεχαροίατο θυμ|,
εἰ σφZϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιϊν,
ο“ περ\ μὲν UουλYν ΔαναZν, περ\ δ᾿ Tστὲ μάχεσθαι.
[λλὰ πίθεσθ᾿· ἄμφω δὲ νεωτέρω TστSν Tμεῖο·
ˆδη γάρ ποτ᾿ Tγ} κα\ [ρείοσιν fέ περ sμῖν
[νδράσιν

260

μίλησα, κα\ οŸ ποτέ μ᾿ ο¤ γ᾿ [θέριxον.

οὐ γάρ πω τοίους vδον [νέρας οὐδὲ vδωμαι,
ο¦ον Πειρίθο`ν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαZν
‚αινέα τ᾿ ‹Wάδι`ν τε κα\ [ντίθεον Πολύφημον
™ησέα τ᾿ oἰγεΐδην, Tπιείκελον [θανάτοισιν·
κάρτιστοι δY κεῖνοι Tπιχθονίων τράφεν [νδρZν·
κάρτιστοι μὲν ἔσαν κα\ καρτίστοις Tμάχοντο
φηρσ\ν cρεσκŠοισι κα\ Tκπάγλως [π`λεσσαν.
www.theogonia.gr
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κα\ μὲν τοῖσιν Tγ} μεθομίλεον Tκ Πύλου Tλθ}ν
τηλ`θεν TW [πίης γαίης· καλέσαντο γὰρ αὐτοί·

270

κα\ μαχ`μην κατ᾿ ἔμ᾿ αὐτSν Tγώ· κείνοισι δ᾿ •ν οŸ τις
τZν ο“ νῦν Uροτοί εἰσιν Tπιχθ`νιοι μαχέοιτο·
κα\ μέν μευ Uουλέων Wύνιεν πείθοντ` τε μύθi·
[λλὰ πίθεσθε κα\ Ÿμμες, Tπε\ πείθεσθαι ἄμεινον·
μVτε σὺ τ`νδ᾿ [γαθ`ς περ T}ν [ποαίρεο κούρην,

275

[λλ᾿ ἔα •ς ο_ πρZτα δ`σαν γέρας υ¦ες ἈχαιZν·
μVτε σὺ Πηλείδη ἔθελ᾿ Tριxέμεναι Uασιλῆϊ
[ντιhίην, Tπε\ οŸ ποθ᾿ ’μοίης ἔμμορε τιμῆς
σκηπτοῦχος Uασιλεύς, ž τε ¢εὺς κῦδος ἔδωκεν.
εἰ δὲ σὺ καρτερ`ς Tσσι, θεὰ δέ σε γείνατο μVτηρ,

280

[λλ᾿ • γε φέρτερ`ς Tστιν, Tπε\ πλε`νεσσιν [νάσσει.
Ἀτρεΐδη σὺ δὲ παῦε τεSν μένος· αὐτὰρ ἔγωγε
λίσσομ᾿ Ἀχιλλῆϊ μεθέμεν χ`λον, aς μέγα πᾶσιν
‰ρκος Ἀχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο.»
ƒSν δ᾿ [παμειh`μενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·

285

«·α\ δY ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες·
[λλ᾿ •δ᾿ [νYρ Tθέλει περ\ πάντων ἔμμεναι ἄλλων,
πάντων μὲν κρατέειν Tθέλει, πάντεσσι δ᾿ [νάσσειν,
πᾶσι δὲ σημαίνειν, ¥ τιν᾿ οὐ πείσεσθαι cΐω·
εἰ δέ μιν αἰχμητYν ἔθεσαν θεο\ αἰὲν T`ντες

290

τοŸνεκά ο_ προθέουσιν cνείδεα μυθVσασθαι]»
TSν δ᾿ ἄρ᾿ sποhλVδην fμείhετο δῖος Ἀχιλλεύς·
«° γάρ κεν δειλ`ς τε κα\ οὐτιδανSς καλεοίμην
εἰ δY σο\ πᾶν ἔργον sπείWομαι •ττί κεν εvπzς·
ἄλλοισιν δY ταῦτ᾿ Tπιτέλλεο, μY γὰρ ἔμοιγε
σVμαιν᾿· οὐ γὰρ ἔγωγ᾿ ἔτι σο\ πείσεσθαι cΐω.
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ἄλλο δέ τοι Tρέω, σὺ δ᾿ Tν\ φρεσ\ Uάλλεο σ•σι·
χερσ\ μὲν οŸ τοι ἔγωγε μαχVσομαι ε¤νεκα κούρης
οŸτε σο\ οŸτέ τi ἄλλi, Tπεί μ᾿ [φέλεσθέ γε δ`ντες·
τZν δ᾿ ἄλλων ¥ μοί Tστι θο• παρὰ νη• μελαίνz

300

τZν οὐκ ἄν τι φέροις [νελ}ν [έκοντος Tμεῖο·
εἰ δ᾿ ἄγε μYν πείρησαι ¤να γνώωσι κα\ ο¤δε·
α„ψά τοι α¦μα κελαινSν TρωVσει περ\ δουρί.»
€ς τώ γ᾿ [ντιhίοισι μαχεσσαμένω Tπέεσσιν
[νστVτην, λῦσαν δ᾿ [γορYν παρὰ νηυσ\ν ἈχαιZν·

305

Πηλεΐδης μὲν Tπ\ κλισίας κα\ νῆας Tΐσας
ˆϊε σύν τε Μενοιτιάδz κα\ ο¦ς ἑτάροισιν·
Ἀτρεΐδης δ᾿ ἄρα νῆα θοYν ¥λαδὲ προέρυσσεν,
Tν δ᾿ Tρέτας ἔκρινεν Tείκοσιν, Tς δ᾿ ἑκατ`μhην
Uῆσε θε|, [νὰ δὲ eρυσηΐδα καλλιπάρzον

310

ε¦σεν ἄγων· Tν δ᾿ [ρχSς ἔhη πολύμητις tδυσσεύς.
j“ μὲν ἔπειτ᾿ [ναhάντες Tπέπλεον sγρὰ κέλευθα,
λαοὺς δ᾿ Ἀτρεΐδης [πολυμαίνεσθαι ἄνωγεν·
ο“ δ᾿ [πελυμαίνοντο κα\ εἰς ¥λα λύματα Uάλλον,
‰ρδον δ᾿ Ἀπ`λλωνι τεληέσσας ἑκατ`μhας

315

ταύρων fδ᾿ αἰγZν παρὰ θῖν᾿ wλSς [τρυγέτοιο·
κνίση δ᾿ οὐρανSν ¦κεν ἑλισσομένη περ\ καπν|.
€ς ο“ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατ`ν· οὐδ᾿ Ἀγαμέμνων
λῆγ᾿ ἔριδος τYν πρZτον Tπηπείλησ᾿ Ἀχιλῆϊ,
[λλ᾿ • γε ƒαλθύhι`ν τε κα\ ¸ὐρυhάτην προσέειπε,
τώ ο_ ἔσαν κVρυκε κα\ cτρηρ} θεράποντε·
«yρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος·
χειρSς ἑλ`ντ᾿ [γέμεν «ρισηΐδα καλλιπάρzον·
εἰ δέ κε μY δώzσιν Tγ} δέ κεν αὐτSς ‰λωμαι
www.theogonia.gr
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Tλθ}ν σὺν πλε`νεσσι· τ` ο_ κα\ •ίγιον ἔσται.»

325

€ς εἰπ}ν προΐει, κρατερSν δ᾿ Tπ\ μῦθον ἔτελλε·
τ} δ᾿ [έκοντε Uάτην παρὰ θῖν᾿ wλSς [τρυγέτοιο,
Μυρμιδ`νων δ᾿ Tπί τε κλισίας κα\ νῆας _κέσθην,
τSν δ᾿ εXρον παρά τε κλισίz κα\ νη• μελαίνz
{μενον· οὐδ᾿ ἄρα τώ γε ἰδ}ν γVθησεν Ἀχιλλεύς.

330

τ} μὲν ταρhVσαντε κα\ αἰδομένω Uασιλῆα
στVτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾿ Tρέοντο·
αὐτὰρ a ἔγνω -σιν Tν\ φρεσ\ φώνησέν τε·
«eαίρετε, κVρυκες, ΔιSς ἄγγελοι fδὲ κα\ [νδρZν,
¹σσον vτ᾿· οŸ τί μοι Ÿμμες Tπαίτιοι [λλ᾿ Ἀγαμέμνων,

335

a σφZϊ προΐει «ρισηΐδος ε¤νεκα κούρης.
[λλ᾿ ἄγε, διογενὲς Πατρ`κλεες, ἔWαγε κούρην
καί σφωϊν δSς ἄγειν· τ} δ᾿ αὐτ} μάρτυροι ἔστων
πρ`ς τε θεZν μακάρων πρ`ς τε θνητZν [νθρώπων
κα\ πρSς τοῦ Uασιλῆος [πηνέος εv ποτε δ᾿ αuτε

340

χρει} Tμεῖο γένηται [εικέα λοιγSν [μῦναι
τοῖς ἄλλοις· g γὰρ • γ᾿ cλοι•σι φρεσ\ θύει,
οὐδέ τι ο„δε νοῆσαι ¥μα πρ`σσω κα\ cπίσσω,
•ππως ο_ παρὰ νηυσ\ σ`οι μαχέοιντο Ἀχαιοί.»
¶ς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλi Tπεπείθεθ᾿ ἑταίρi,

345

Tκ δ᾿ ἄγαγε κλισίης «ρισηΐδα καλλιπάρzον,
δZκε δ᾿ ἄγειν· τ} δ᾿ αuτις vτην παρὰ νῆας ἈχαιZν·
ἣ δ᾿ [έκουσ᾿ ¥μα τοῖσι γυνY κίεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ‰xετο ν`σφι λιασθείς,
θῖν᾿ ἔφ᾿ wλSς πολιῆς, ’ρ`ων Tπ᾿ [πείρονα π`ντον·
πολλὰ δὲ μητρ\ φίλz fρVσατο χεῖρας cρεγνύς·
«Μῆτερ, Tπεί μ᾿ ἔτεκές γε μινυνθάδι`ν περ T`ντα,
www.theogonia.gr
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τιμVν πέρ μοι bφελλεν tλύμπιος TγγυαλίWαι
¢εὺς sψιhρεμέτης· νῦν δ᾿ οὐδέ με τυτθSν ἔτισεν·
g γάρ μ᾿ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων

355

fτίμησεν· ἑλ}ν γὰρ ἔχει γέρας αὐτSς [πούρας.»
€ς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ᾿ ἔκλυε π`τνια μVτηρ
ἡμένη Tν Uένθεσσιν wλSς παρὰ πατρ\ γέροντι·
καρπαλίμως δ᾿ [νέδυ πολιῆς wλSς f•τ᾿ cμίχλη,
καί •α πάροιθ᾿ αὐτοῖο καθέxετο δάκρυ χέοντος,

360

χειρί τέ μιν κατέρεWεν ἔπος τ᾿ ἔφατ᾿ ἔκ τ᾿ cν`μαxε·
«ƒέκνον, τί κλαίεις] τί δέ σε φρένας ¤κετο πένθος]
TWαύδα, μY κεῦθε ν`i, ¤να εvδομεν ἄμφω.»
TYν δὲ Uαρὺ στενάχων προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
«j„σθα· τί ˆ τοι ταῦτα ἰδυίz πάντ᾿ [γορεύω]

365

ºχ`μεθ᾿ Tς ™Vhην _ερYν π`λιν Ἠετίωνος,
τYν δὲ διεπράθομέν τε κα\ ˆγομεν Tνθάδε πάντα·
κα\ τὰ μὲν εu δάσσαντο μετὰ σφίσιν υ¦ες ἈχαιZν,
Tκ δ᾿ ‰λον Ἀτρεΐδz eρυσηΐδα καλλιπάρzον.
eρύσης δ᾿ αuθ᾿ _ερεὺς ἑκατηh`λου Ἀπ`λλωνος

370

gλθε θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν χαλκοχιτώνων
λυσ`μεν`ς τε θύγατρα φέρων τ᾿ [περείσι᾿ ἄποινα,
στέμματ᾿ ἔχων Tν χερσ\ν ἑκηh`λου Ἀπ`λλωνος
χρυσέi [νὰ σκVπτρi, κα\ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμVτορε λαZν.

375

ἔνθ᾿ ἄλλοι μὲν πάντες TπευφVμησαν Ἀχαιο\
αἰδεῖσθαί θ᾿ _ερῆα κα\ [γλαὰ δέχθαι ἄποινα·
[λλ᾿ οὐκ Ἀτρεΐδz Ἀγαμέμνονι {νδανε θυμ|,
[λλὰ κακZς [φίει, κρατερSν δ᾿ Tπ\ μῦθον ἔτελλε·
χω`μενος δ᾿ ’ γέρων πάλιν Œχετο· τοῖο δ᾿ Ἀπ`λλων
www.theogonia.gr
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εὐWαμένου ˆκουσεν, Tπε\ μάλα ο_ φίλος gεν,
£κε δ᾿ Tπ᾿ Ἀργείοισι κακSν Uέλος· ο“ δέ νυ λαο\
θν•σκον Tπασσύτεροι, τὰ δ᾿ TπŠχετο κῆλα θεοῖο
πάντz [νὰ στρατSν εὐρὺν ἈχαιZν· ἄμμι δὲ μάντις
εu εἰδ}ς [γ`ρευε θεοπροπίας ἑκάτοιο.

385

αὐτίκ᾿ Tγ} πρZτος κελ`μην θεSν _λάσκεσθαι·
Ἀτρεΐωνα δ᾿ ἔπειτα χ`λος λάhεν, α„ψα δ᾿ [ναστὰς
fπείλησεν μῦθον a δY τετελεσμένος Tστί·
τYν μὲν γὰρ σὺν νη• θο• ἑλίκωπες Ἀχαιο\
Tς eρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δZρα ἄνακτι·

390

τYν δὲ νέον κλισίηθεν ἔhαν κVρυκες ἄγοντες
κούρην «ρισῆος, τVν μοι δ`σαν υ¦ες ἈχαιZν.
[λλὰ σὺ εἰ δύνασαί γε περίσχεο παιδSς ἑῆος·
Tλθοῦσ᾿ jŸλυμπ²νδε Δία λίσαι, εv ποτε δV τι
~ ἔπει ‡νησας κραδίην ΔιSς fὲ κα\ ἔργi.

395

πολλάκι γάρ σεο πατρSς Tν\ μεγάροισιν ἄκουσα
εὐχομένης •τ᾿ ἔφησθα κελαινεφέϊ ‚ρονίωνι
οvη Tν [θανάτοισιν [εικέα λοιγSν [μῦναι,
’ππ`τε μιν Wυνδῆσαι tλύμπιοι ˆθελον ἄλλοι
Žρη τ᾿ fδὲ Ποσειδάων κα\ Παλλὰς ἈθVνη·

400

[λλὰ σὺ τ`ν γ᾿ Tλθοῦσα, θεὰ, sπελύσαο δεσμZν,
ªχ᾿ ἑκατ`γχειρον καλέσασ᾿ Tς μακρSν Ὄλυμπον,
aν «ριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες
oἰγαίων᾿, a γὰρ αuτε Uίην οX πατρSς [μείνων·
•ς •α παρὰ ‚ρονίωνι καθέxετο κύδεϊ γαίων·
τSν κα\ sπέδεισαν μάκαρες θεο\ οὐδ᾿ ἔτ᾿ ἔδησαν.
τZν νῦν μιν μνVσασα παρέxεο κα\ λαhὲ γούνων,
αv κέν πως Tθέλzσιν Tπ\ ƒρώεσσιν [ρῆWαι,
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τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε κα\ [μφ᾿ ¥λα ἔλσαι Ἀχαιοὺς
κτεινομένους, ¤να πάντες Tπαύρωνται Uασιλῆος,

410

γν| δὲ κα\ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
ἣν ἄτην • τ᾿ ἄριστον ἈχαιZν οὐδὲν ἔτισεν.»
TSν δ᾿ fμείhετ᾿ ἔπειτα ™έτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
«¨ μοι, τέκνον Tμ`ν, τί νύ σ᾿ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα]
αvθ᾿ bφελες παρὰ νηυσ\ν [δάκρυτος κα\ [πVμων

415

£σθαι, Tπεί νύ τοι α„σα μίνυνθά περ οŸ τι μάλα δVν·
νῦν δ᾿ ¥μα τ᾿ ”κύμορος κα\ cϊxυρSς περ\ πάντων
ἔπλεο· τώ σε κακ• αvσz τέκον Tν μεγάροισι.
τοῦτο δέ τοι Tρέουσα ἔπος Δι\ τερπικεραύνi
ε„μ᾿ αὐτY πρSς Ὄλυμπον [γάννιφον αv κε πίθηται.

420

[λλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσ\ παρVμενος ”κυπ`ροισι
μVνι᾿ Ἀχαιοῖσιν, πολέμου δ᾿ [ποπαύεο πάμπαν·
¢εὺς γὰρ Tς ὨκεανSν μετ᾿ [μύμονας oἰθιοπῆας
χθιxSς ἔhη κατὰ δαῖτα, θεο\ δ᾿ ¥μα πάντες ‰ποντο·
δωδεκάτz δέ τοι αuτις Tλεύσεται jŸλυμπον δέ,

425

κα\ τ`τ᾿ ἔπειτά τοι ε„μι ΔιSς ποτ\ χαλκοhατὲς δZ,
καί μιν γουνάσομαι καί μιν πείσεσθαι cΐω.»
€ς ἄρα φωνVσασ᾿ [πεhVσετο, τSν δὲ λίπ᾿ αὐτοῦ
χω`μενον κατὰ θυμSν Trxώνοιο γυναικSς
τVν •α Uίz [έκοντος [πηύρων· αὐτὰρ tδυσσεὺς

430

Tς eρύσην ¤κανεν ἄγων _ερYν ἑκατ`μhην.
ο“ δ᾿ •τε δY λιμένος πολυhενθέος TντSς ¤κοντο
_στία μὲν στείλαντο, θέσαν δ᾿ Tν νη• μελαίνz,
_στSν δ᾿ _στοδ`κz πέλασαν προτ`νοισιν sφέντες
καρπαλίμως, τYν δ᾿ εἰς •ρμον προέρεσσαν Tρετμοῖς.
Tκ δ᾿ εὐνὰς ἔhαλον, κατὰ δὲ πρυμνVσι᾿ ἔδησαν·
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Tκ δὲ κα\ αὐτο\ Uαῖνον Tπ\ •ηγμῖνι θαλάσσης,
Tκ δ᾿ ἑκατ`μhην Uῆσαν ἑκηh`λi Ἀπ`λλωνι·
Tκ δὲ eρυση•ς νηSς Uῆ ποντοπ`ροιο.
τYν μὲν ἔπειτ᾿ Tπ\ UωμSν ἄγων πολύμητις tδυσσεὺς

440

πατρ\ φίλi Tν χερσ\ τίθει καί μιν προσέειπεν·
«œ eρύση, πρ` μ᾿ ἔπεμψεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
παῖδά τε σο\ [γέμεν, †οίhi θ᾿ _ερYν ἑκατ`μhην
•έWαι sπὲρ ΔαναZν bφρ᾿ _λασ`μεσθα ἄνακτα,
aς νῦν Ἀργείοισι πολύστονα κVδε᾿ Tφῆκεν.»

445

€ς εἰπ}ν Tν χερσ\ τίθει, a δὲ δέWατο χαίρων
παῖδα φίλην· το\ δ᾿ ªκα θε| _ερYν ἑκατ`μhην
ἑWείης ἔστησαν T•δμητον περ\ Uωμ`ν,
χερνίψαντο δ᾿ ἔπειτα κα\ οὐλοχύτας [νέλοντο.
τοῖσιν δὲ eρύσης μεγάλ᾿ εŸχετο χεῖρας [νασχών·

450

«‚λῦθί μευ [ργυρ`τοW᾿, aς eρύσην [μφιhέhηκας
‚ίλλαν τε xαθέην ƒενέδοι` τε „φι [νάσσεις·
g μὲν δV ποτ᾿ Tμεῦ πάρος ἔκλυες εὐWαμένοιο,
τίμησας μὲν Tμέ, μέγα δ᾿ vψαο λαSν ἈχαιZν·
fδ᾿ ἔτι κα\ νῦν μοι τ`δ᾿ TπικρVηνον Tέλδωρ·

455

ˆδη νῦν Δαναοῖσιν [εικέα λοιγSν ἄμυνον.»
€ς ἔφατ᾿ εὐχ`μενος, τοῦ δ᾿ ἔκλυε †οῖhος Ἀπ`λλων.
αὐτὰρ Tπεί •᾿ εŸWαντο κα\ οὐλοχύτας προhάλοντο,
αὐέρυσαν μὲν πρZτα κα\ ἔσφαWαν κα\ ἔδειραν,
μηρούς τ᾿ TWέταμον κατά τε κνίσz Tκάλυψαν
δίπτυχα ποιVσαντες, Tπ᾿ αὐτZν δ᾿ ”μοθέτησαν·
καῖε δ᾿ Tπ\ σχίxzς ’ γέρων, Tπ\ δ᾿ αvθοπα ο„νον
λεῖhε· νέοι δὲ παρ᾿ αὐτSν ἔχον πεμπώhολα χερσίν.
αὐτὰρ Tπε\ κατὰ μῆρε κάη κα\ σπλάγχνα πάσαντο,
www.theogonia.gr
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μίστυλλ`ν τ᾿ ἄρα τ¹λλα κα\ [μφ᾿ chελοῖσιν ἔπειραν,

465

‡πτησάν τε περιφραδέως, Tρύσαντ` τε πάντα.
αὐτὰρ Tπε\ παύσαντο π`νου τετύκοντ` τε δαῖτα
δαίνυντ᾿, οὐδέ τι θυμSς Tδεύετο δαιτSς Tΐσης.
αὐτὰρ Tπε\ π`σιος κα\ Tδητύος TW ἔρον ‰ντο,
κοῦροι μὲν κρητῆρας Tπεστέψαντο ποτοῖο,

470

νώμησαν δ᾿ ἄρα πᾶσιν TπαρWάμενοι δεπάεσσιν·
ο“ δὲ πανημέριοι μολπ• θεSν _λάσκοντο
καλSν [είδοντες παιVονα κοῦροι ἈχαιZν
μέλποντες ἑκάεργον· a δὲ φρένα τέρπετ᾿ [κούων.
gμος δ᾿ fέλιος κατέδυ κα\ Tπ\ κνέφας gλθε,

475

δY τ`τε κοιμVσαντο παρὰ πρυμνVσια νη`ς·
gμος δ᾿ fριγένεια φάνη •οδοδάκτυλος Ἠώς,
κα\ τ`τ᾿ ἔπειτ᾿ [νάγοντο μετὰ στρατSν εὐρὺν ἈχαιZν·
τοῖσιν δ᾿ vκμενον οuρον ¤ει ἑκάεργος Ἀπ`λλων·
ο“ δ᾿ _στSν στVσαντ᾿ [νά θ᾿ _στία λευκὰ πέτασσαν,

480

Tν δ᾿ ἄνεμος πρῆσεν μέσον _στίον, [μφ\ δὲ κῦμα
στείρz πορφύρεον μεγάλ᾿ vαχε νηSς ἰούσης·
ἣ δ᾿ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρVσσουσα κέλευθον.
αὐτὰρ Tπεί •᾿ ¤κοντο κατὰ στρατSν εὐρὺν ἈχαιZν,
νῆα μὲν ο¤ γε μέλαιναν Tπ᾿ fπείροιο ἔρυσσαν

485

sψοῦ Tπ\ ψαμάθοις, sπS δ᾿ ‰ρματα μακρὰ τάνυσσαν·
αὐτο\ δ᾿ Tσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε.
Aὐτὰρ a μVνιε νηυσ\ παρVμενος ”κυπ`ροισι
διογενYς Πηλῆος υ_Sς π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
οŸτέ ποτ᾿ εἰς [γορYν πωλέσκετο κυδιάνειραν
οŸτέ ποτ᾿ Tς π`λεμον, [λλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ
αuθι μένων, ποθέεσκε δ᾿ [rτVν τε πτ`λεμ`ν τε.
www.theogonia.gr
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Ἀλλ᾿ •τε δV •᾿ Tκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾿ fώς,
κα\ τ`τε δY πρSς Ὄλυμπον vσαν θεο\ αἰὲν T`ντες
πάντες ¥μα, ¢εὺς δ᾿ gρχε· ™έτις δ᾿ οὐ λVθετ᾿ Tφετμέων

495

παιδSς ἑοῦ, [λλ᾿ { γ᾿ [νεδύσετο κῦμα θαλάσσης.
fερίη δ᾿ [νέhη μέγαν οὐρανSν jŸλυμπ`ν τε.
εXρεν δ᾿ εὐρύοπα ‚ρονίδην ἄτερ {μενον ἄλλων
[κροτάτz κορυφ• πολυδειράδος jὐλύμποιο·
καί •α πάροιθ᾿ αὐτοῖο καθέxετο, κα\ λάhε γούνων

500

σκαι•, δεWιτερ• δ᾿ ἄρ᾿ sπ᾿ [νθερεZνος ἑλοῦσα
λισσομένη προσέειπε Δία ‚ρονίωνα ἄνακτα·
«¢εῦ πάτερ, εv ποτε δV σε μετ᾿ [θανάτοισιν bνησα
~ ἔπει ~ ἔργi, τ`δε μοι κρVηνον Tέλδωρ·
τίμησ`ν μοι υ_Sν aς ”κυμορώτατος ἄλλων

505

ἔπλετ᾿· [τάρ μιν νῦν γε ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
fτίμησεν· ἑλ}ν γὰρ ἔχει γέρας αὐτSς [πούρας.
[λλὰ σύ πέρ μιν τῖσον, tλύμπιε μητίετα ¢εῦ·
τ`φρα δ᾿ Tπ\ ƒρώεσσι τίθει κράτος bφρ᾿ •ν Ἀχαιο\
υ_Sν TμSν τίσωσιν cφέλλωσίν τέ ἑ τιμ•.»

510

€ς φάτο· τYν δ᾿ οŸ τι προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς,
[λλ᾿ [κέων δYν £στο· ™έτις δ᾿

ς {ψατο γούνων

˜ς ἔχετ᾿ Tμπεφυυῖα, κα\ εvρετο δεύτερον αuτις·
«·ημερτὲς μὲν δV μοι sπ`σχεο κα\ κατάνευσον
~ [π`ειπ᾿, Tπε\ οŸ τοι ἔπι δέος, bφρ᾿ T¬ εἰδέω

515

•σσον Tγ} μετὰ πᾶσιν [τιμοτάτη θε`ς εἰμι.»
TYν δὲ μέγ᾿ cχθVσας προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
«° δY λοίγια ἔργ᾿ • τέ μ᾿ Tχθοδοπῆσαι TφVσεις
Žρz •τ᾿ ἄν μ᾿ Tρέθzσιν cνειδείοις Tπέεσσιν·
ἣ δὲ κα\ αŸτως μ᾿ αἰε\ Tν [θανάτοισι θεοῖσι
www.theogonia.gr
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νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχz ƒρώεσσιν [ρVγειν.
[λλὰ σὺ μὲν νῦν αuτις [π`στιχε μV τι νοVσz
Žρη· Tμο\ δέ κε ταῦτα μελVσεται bφρα τελέσσω·
εἰ δ᾿ ἄγε τοι κεφαλ• κατανεύσομαι bφρα πεποίθzς·
τοῦτο γὰρ TW Tμέθεν γε μετ᾿ [θανάτοισι μέγιστον

525

τέκμωρ· οὐ γὰρ TμSν παλινάγρετον οὐδ᾿ [πατηλSν
οὐδ᾿ [τελεύτητον • τί κεν κεφαλ• κατανεύσω.»
° κα\ κυανέzσιν Tπ᾿ cφρύσι νεῦσε ‚ρονίων·
[μhρ`σιαι δ᾿ ἄρα χαῖται Tπερρώσαντο ἄνακτος
κρατSς [π᾿ [θανάτοιο· μέγαν δ᾿ TλέλιWεν Ὄλυμπον.

530

Tώ γ᾿ ˜ς Uουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα
εἰς ¥λα ¹λτο Uαθεῖαν [π᾿ αἰγλVεντος ᾿jλύμπου,
¢εὺς δὲ ἑSν πρSς δZμα· θεο\ δ᾿ ¥μα πάντες [νέσταν
TW ἑδέων σφοῦ πατρSς Tναντίον· οὐδέ τις ἔτλη
μεῖναι Tπερχ`μενον, [λλ᾿ [ντίοι ἔσταν ¥παντες.

535

˜ς a μὲν ἔνθα καθέxετ᾿ Tπ\ θρ`νου· οὐδέ μιν ῞kρη
fγνοίησεν ἰδοῦσ᾿ •τι ο_ συμφράσσατο Uουλὰς
[ργυρ`πεxα ™έτις, θυγάτηρ wλίοιο γέροντος.
αὐτίκα κερτομίοισι Δία ‚ρονίωνα προσηύδα·
«ƒίς δ᾿ αu τοι δολομῆτα θεZν συμφράσσατο Uουλάς]

540

αἰεί τοι φίλον Tστ\ν Tμεῦ [πS ν`σφιν T`ντα
κρυπτάδια φρονέοντα δικαxέμεν· οὐδέ τί πώ μοι
πρ`φρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος •ττι νοVσzς.»
TYν δ᾿ fμείhετ᾿ ἔπειτα πατYρ [νδρZν τε θεZν τε·
«῞kρη, μY δY πάντας Tμοὺς Tπιέλπεο μύθους
εἰδVσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ᾿ [λ`χi περ Tούσz·
[λλ᾿ aν μέν κ᾿ Tπιεικὲς [κουέμεν οŸ τις ἔπειτα
οŸτε θεZν πρ`τερος τSν εvσεται οŸτ᾿ [νθρώπων·
www.theogonia.gr
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aν δέ κ᾿ Tγ}ν [πάνευθε θεZν Tθέλωμι νοῆσαι
μV τι σὺ ταῦτα ‰καστα διείρεο μηδὲ μετάλλα.»

550

TSν δ᾿ fμείhετ᾿ ἔπειτα UοZπις π`τνια ῞kρη·
«oἰν`τατε ‚ρονίδη, ποῖον τSν μῦθον ἔειπες]
κα\ λίην σε πάρος γ᾿ οŸτ᾿ εvρομαι οŸτε μεταλλZ,
[λλὰ μάλ᾿ εŸκηλος τὰ φράxεαι ¥σσ᾿ Tθέλzσθα.
νῦν δ᾿ αἰνZς δείδοικα κατὰ φρένα μV σε παρείπz

555

[ργυρ`πεxα ™έτις θυγάτηρ wλίοιο γέροντος·
fερίη γὰρ σοί γε παρέxετο κα\ λάhε γούνων·
τ• σ᾿ cΐω κατανεῦσαι TτVτυμον

ς ᾿oχιλῆα

τιμVσzς, cλέσzς δὲ πολέας Tπ\ νηυσ\ν ᾿oχαιZν.»
ƒYν δ᾿ [παμειh`μενος προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·

560

«Δαιμονίη, αἰε\ μὲν cΐεαι οὐδέ σε λVθω·
πρῆWαι δ᾿ ἔμπης οŸ τι δυνVσεαι, [λλ᾿ [πS θυμοῦ
μᾶλλον Tμο\ ἔσεαι· τS δέ τοι κα\ •ίγιον ἔσται.
εἰ δ᾿ οdτω τοῦτ᾿ Tστ\ν Tμο\ μέλλει φίλον ε„ναι·
[λλ᾿ [κέουσα κάθησο, Tμ| δ᾿ Tπιπείθεο μύθi,

565

μV νύ τοι οὐ χραίσμωσιν •σοι θεοί εἰσ᾿ Tν ᾿jλύμπi
¹σσον ἰ`νθ᾿, •τε κέν τοι [άπτους χεῖρας Tφείω.»
¶ς ἔφατ᾿ ἔδεισεν δὲ UοZπις π`τνια Žρη,
καί •᾿ [κέουσα καθῆστο Tπιγνάμψασα φίλον κῆρ·
bχθησαν δ᾿ [νὰ δZμα ΔιSς θεο\ jὐρανίωνες·

570

τοῖσιν δ᾿ Žφαιστος κλυτοτέχνης gρχ᾿ [γορεύειν
μητρ\ φίλz Tπίηρα φέρων λευκωλένi Žρz·
«° δY λοίγια ἔργα τάδ᾿ ἔσσεται οὐδ᾿ ἔτ᾿ [νεκτά,
εἰ δY σφ} ‰νεκα θνητZν Tριδαίνετον ¡δε,
Tν δὲ θεοῖσι κολiSν Tλαύνετον· οὐδέ τι δαιτSς
Tσθλῆς ἔσσεται gδος, Tπε\ τὰ χερείονα νικ–.
www.theogonia.gr
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μητρ\ δ᾿ Tγ} παράφημι κα\ αὐτ• περ νοεούσz
πατρ\ φίλi Tπίηρα φέρειν Διί, bφρα μY αuτε
νεικείzσι πατVρ, σὺν δ᾿ ἡμῖν δαῖτα ταράWz.
εv περ γάρ κ᾿ Tθέλzσιν tλύμπιος [στεροπητYς

580

TW ἑδέων στυφελίWαι· a γὰρ πολὺ φέρτατ`ς Tστιν.
[λλὰ σὺ τSν Tπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν·
αὐτίκ᾿ ἔπειθ᾿ ¤λαος tλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν.»
€ς ἄρ᾿ ἔφη κα\ [ναΐWας δέπας [μφικύπελλον
μητρ\ φίλz Tν χειρ\ τίθει καί μιν προσέειπε·

585

«ƒέτλαθι μῆτερ TμV, κα\ [νάσχεο κηδομένη περ,
μV σε φίλην περ Tοῦσαν Tν cφθαλμοῖσιν vδωμαι
θεινομένην, τ`τε δ᾿ οŸ τι δυνVσομαι [χνύμεν`ς περ
χραισμεῖν· [ργαλέος γὰρ tλύμπιος [ντιφέρεσθαι·
ˆδη γάρ με κα\ ἄλλοτ᾿ [λεWέμεναι μεμαZτα

590

•ῖψε ποδSς τεταγ}ν [πS Uηλοῦ θεσπεσίοιο,
πᾶν δ᾿ gμαρ φερ`μην, ¥μα δ᾿ fελίi καταδύντι
κάππεσον Tν ^Vμνi, cλίγος δ᾿ ἔτι θυμSς Tνῆεν·
ἔνθά με …ίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσ`ντα.»
¶ς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Žρη,

595

μειδVσασα δὲ παιδSς TδέWατο χειρ\ κύπελλον·
αὐτὰρ a τοῖς ἄλλοισι θεοῖς TνδέWια πᾶσιν
οἰνοχ`ει γλυκὺ νέκταρ [πS κρητῆρος [φύσσων·
ἄσhεστος δ᾿ ἄρ᾿ TνZρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν
ς vδον Žφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα.
€ς τ`τε μὲν πρ`παν gμαρ Tς fέλιον καταδύντα
δαίνυντ᾿, οὐδέ τι θυμSς Tδεύετο δαιτSς Tΐσης,
οὐ μὲν φ`ρμιγγος περικαλλέος ἣν ἔχ᾿ Ἀπ`λλων,
Μουσάων θ᾿ α“ ἄειδον [μειh`μεναι cπ\ καλ•.
www.theogonia.gr
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oὐτὰρ Tπε\ κατέδυ λαμπρSν φάος fελίοιο,

600

ο“ μὲν κακκείοντες ἔhαν ο„κον δὲ ‰καστος,
£χι ἑκάστi δZμα περικλυτSς [μφιγυVεις
Žφαιστος ποίησεν ἰδυίzσι πραπίδεσσι·
¢εὺς δὲ πρSς aν λέχος ˆϊ᾿ tλύμπιος [στεροπητVς,
ἔνθα πάρος κοιμᾶθ᾿ •τε μιν γλυκὺς dπνος _κάνοι·
ἔνθα καθεῦδ᾿ [ναhάς, παρὰ δὲ χρυσ`θρονος Žρη.
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B
Ἄλλοι μέν •α θεοί τε κα\ [νέρες _πποκορυστα\
εXδον παννύχιοι, Δία δ᾽ οὐκ ἔχε νVδυμος dπνος,
[λλ᾽ • γε μερμVριxε κατὰ φρένα

ς Ἀχιλῆα

τιμVσz, cλέσz δὲ πολέας Tπ\ νηυσ\ν ἈχαιZν.
Žδε δέ ο_ κατὰ θυμSν [ρίστη φαίνετο UουλV,

5

πέμψαι Tπ᾽ Ἀτρεΐδz Ἀγαμέμνονι οuλον bνειρον·
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
Uάσκ᾽ vθι οuλε bνειρε θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν·
Tλθ}ν Tς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
πάντα μάλ᾽ [τρεκέως [γορευέμεν

ς Tπιτέλλω·

10

θωρῆWαί ἑ κέλευε κάρη κομ`ωντας Ἀχαιοὺς
πανσυδίz· νῦν γάρ κεν ‰λοι π`λιν εὐρυάγυιαν
ƒρώων· οὐ γὰρ ἔτ᾽ [μφ\ς tλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες
[θάνατοι φράxονται· Tπέγναμψεν γὰρ ¥παντας
Žρη λισσομένη, ƒρώεσσι δὲ κVδε᾽ Tφῆπται.
€ς φάτο, Uῆ δ᾽ ἄρ᾽ bνειρος Tπε\ τSν μῦθον ἄκουσε·
www.theogonia.gr
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καρπαλίμως δ᾽ ¤κανε θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν,
Uῆ δ᾽ ἄρ᾽ Tπ᾽ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τSν δὲ κίχανεν
εdδοντ᾽ Tν κλισίz, περ\ δ᾽ [μUρ`σιος κέχυθ᾽ dπνος.
…τῆ δ᾽ ἄρ᾽ sπὲρ κεφαλῆς ·ηληΐi υ¦ι Tοικώς

20

·έστορι, τ`ν •α μάλιστα γερ`ντων τῖ᾽ Ἀγαμέμνων·
τ| μιν Tεισάμενος προσεφώνεε θεῖος bνειρος·
εdδεις Ἀτρέος υ_ὲ δαΐφρονος _πποδάμοιο·
οὐ χρY παννύχιον εdδειν Uουληφ`ρον ἄνδρα
ž λαοί τ᾽ Tπιτετράφαται κα\ τ`σσα μέμηλε·

25

νῦν δ᾽ Tμέθεν Wύνες ªκα· ΔιSς δέ τοι ἄγγελ`ς εἰμι,
aς σεῦ ἄνευθεν T}ν μέγα κVδεται fδ᾽ Tλεαίρει.
™ωρῆWαί σε κέλευσε κάρη κομ`ωντας Ἀχαιοὺς
πανσυδίz· νῦν γάρ κεν ‰λοις π`λιν εὐρυάγυιαν
ƒρώων· οὐ γὰρ ἔτ᾽ [μφ\ς tλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες

30

[θάνατοι φράxονται· Tπέγναμψεν γὰρ ¥παντας
Žρη λισσομένη, ƒρώεσσι δὲ κVδε᾽ Tφῆπται
Tκ Δι`ς· [λλὰ σὺ σ•σιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λVθη
α_ρείτω εuτ᾽ ἄν σε μελίφρων dπνος [νVz.
€ς ἄρα φωνVσας [πεUVσετο, τSν δὲ λίπ᾽ αὐτοῦ
τὰ φρονέοντ᾽ [νὰ θυμSν ¥ •᾽ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·
φῆ γὰρ • γ᾽ α_ρVσειν Πριάμου π`λιν ˆματι κείνi
νVπιος, οὐδὲ τὰ šδη ¥ •α ¢εὺς μVδετο ἔργα·
θVσειν γὰρ ἔτ᾽ ἔμελλεν Tπ᾽ ἄλγεά τε στοναχάς τε
ƒρωσί τε κα\ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς sσμίνας.
yγρετο δ᾽ TW dπνου, θείη δέ μιν [μφέχυτ᾽ cμφV·
‰xετο δ᾽ cρθωθείς, μαλακSν δ᾽ ἔνδυνε χιτZνα
καλSν νηγάτεον, περ\ δὲ μέγα Uάλλετο φᾶρος·
ποσσ\ δ᾽ sπS λιπαροῖσιν TδVσατο καλὰ πέδιλα,
www.theogonia.gr
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[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ ‡μοισιν Uάλετο Wίφος [ργυρ`ηλον·

45

ε¤λετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰε\
σὺν τ| ἔUη κατὰ νῆας ἈχαιZν χαλκοχιτώνων·
f}ς μέν •α θεὰ προσεUVσετο μακρSν Ὄλυμπον
¢ην\ φ`ως Tρέουσα κα\ ἄλλοις [θανάτοισιν·
αὐτὰρ a κηρύκεσσι λιγυφθ`γγοισι κέλευσε

50

κηρύσσειν [γορYν δὲ κάρη κομ`ωντας Ἀχαιούς·
ο“ μὲν TκVρυσσον, το\ δ᾽ fγείροντο μάλ᾽ ªκα·
UουλYν δὲ πρZτον μεγαθύμων ¦xε γερ`ντων
·εστορέz παρὰ νη• Πυλοιγενέος Uασιλῆος·
τοὺς • γε συγκαλέσας πυκινYν [ρτύνετο UουλVν·

55

κλῦτε φίλοι· θεῖ`ς μοι Tνύπνιον gλθεν bνειρος
[μUροσίην διὰ νύκτα· μάλιστα δὲ ·έστορι δίi
ε„δ`ς τε μέγεθ`ς τε φυVν τ᾽ ἄγχιστα TŠκει·
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ sπὲρ κεφαλῆς καί με πρSς μῦθον ἔειπεν·
εdδεις Ἀτρέος υ_ὲ δαΐφρονος _πποδάμοιο·

60

οὐ χρY παννύχιον εdδειν Uουληφ`ρον ἄνδρα,
ž λαοί τ᾽ Tπιτετράφαται κα\ τ`σσα μέμηλε·
νῦν δ᾽ Tμέθεν Wύνες ªκα· ΔιSς δέ τοι ἄγγελ`ς εἰμι,
aς σεῦ ἄνευθεν T}ν μέγα κVδεται fδ᾽ Tλεαίρει·
θωρῆWαί σε κέλευσε κάρη κομ`ωντας Ἀχαιοὺς

65

πανσυδίz· νῦν γάρ κεν ‰λοις π`λιν εὐρυάγυιαν
ƒρώων· οὐ γὰρ ἔτ᾽ [μφ\ς tλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες
[θάνατοι φράxονται· Tπέγναμψεν γὰρ ¥παντας
Žρη λισσομένη, ƒρώεσσι δὲ κVδε᾽ Tφῆπται
Tκ Δι`ς· [λλὰ σὺ σ•σιν ἔχε φρεσίν· ˜ς a μὲν εἰπ}ν
Œχετ᾽ [ποπτάμενος, Tμὲ δὲ γλυκὺς dπνος [νῆκεν.
Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ αv κέν πως θωρVWομεν υ¦ας ἈχαιZν·
www.theogonia.gr
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πρZτα δ᾽ Tγ}ν ἔπεσιν πειρVσομαι, ἣ θέμις Tστί,
κα\ φεύγειν σὺν νηυσ\ πολυκλVϊσι κελεύσω·
sμεῖς δ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος Tρητύειν Tπέεσσιν.

75

—τοι • γ᾽ ˜ς εἰπ}ν κατ᾽ ἄρ᾽ ‰xετο, τοῖσι δ᾽ [νέστη
·έστωρ, •ς •α Πύλοιο ἄναW gν fμαθ`εντος,
• σφιν Tὺ φρονέων [γορVσατο κα\ μετέειπεν·
ª φίλοι Ἀργείων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
εἰ μέν τις τSν bνειρον ἈχαιZν ἄλλος ἔνισπε

80

ψεῦδ`ς κεν φαῖμεν κα\ νοσφιxοίμεθα μᾶλλον·
νῦν δ᾽ vδεν aς μέγ᾽ ἄριστος ἈχαιZν εŸχεται ε„ναι·
[λλ᾽ ἄγετ᾽ αv κέν πως θωρVWομεν υ¦ας ἈχαιZν.
€ς ἄρα φωνVσας Uουλῆς TWῆρχε νέεσθαι,
ο“ δ᾽ Tπανέστησαν πείθοντ` τε ποιμένι λαZν

85

σκηπτοῦχοι Uασιλῆες· Tπεσσεύοντο δὲ λαοί.
Ἠ•τε ἔθνεα ε„σι μελισσάων wδινάων
πέτρης Tκ γλαφυρῆς αἰε\ νέον Tρχομενάων,
UοτρυδSν δὲ πέτονται Tπ᾽ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν·
α“ μέν τ᾽ ἔνθα ¥λις πεποτVαται, α“ δέ τε ἔνθα·

90

˜ς τZν ἔθνεα πολλὰ νεZν ἄπο κα\ κλισιάων
fϊ`νος προπάροιθε Uαθείης Tστιχ`ωντο
ἰλαδSν εἰς [γορVν· μετὰ δέ σφισιν bσσα δεδVει
cτρύνουσ᾽ ἰέναι ΔιSς ἄγγελος· ο“ δ᾽ [γέροντο.
ƒετρVχει δ᾽ [γορV, sπS δὲ στεναχίxετο γαῖα

95

λαZν _x`ντων, •μαδος δ᾽ gν· Tννέα δέ σφεας
κVρυκες Uο`ωντες TρVτυον, εv ποτ᾽ [rτῆς
σχοίατ᾽, [κούσειαν δὲ διοτρεφέων UασιλVων.
…πουδ• δ᾽ ‰xετο λα`ς, TρVτυθεν δὲ καθ᾽ ‰δρας
παυσάμενοι κλαγγῆς· [νὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
www.theogonia.gr
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ἔστη σκῆπτρον ἔχων τS μὲν Žφαιστος κάμε τεύχων.
Žφαιστος μὲν δZκε Δι\ ‚ρονίωνι ἄνακτι,
αὐτὰρ ἄρα ¢εὺς δZκε διακτ`ρi [ργεϊφ`ντz·
Ἑρμείας δὲ ἄναW δZκεν Πέλοπι πληWίππi,
αὐτὰρ a αuτε Πέλοψ δZκ᾽ Ἀτρέϊ ποιμένι λαZν,

105

Ἀτρεὺς δὲ θν‘σκων ἔλιπεν πολύαρνι ™υέστz,
αὐτὰρ a αuτε ™υέστ᾽ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι,
πολλ•σιν νVσοισι κα\ Ἄργεϊ παντ\ [νάσσειν.
ƒ| • γ᾽ Tρεισάμενος ἔπε᾽ Ἀργείοισι μετηύδα·
ª φίλοι {ρωες Δαναο\ θεράποντες Ἄρηος

110

¢εύς με μέγα ‚ρονίδης ἄτz Tνέδησε Uαρείz,
σχέτλιος, aς πρ\ν μέν μοι sπέσχετο κα\ κατένευσεν
›λιον Tκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον [πονέεσθαι,
νῦν δὲ κακYν [πάτην Uουλεύσατο, καί με κελεύει
δυσκλέα Ἄργος _κέσθαι, Tπε\ πολὺν ‡λεσα λα`ν.

115

jdτω που Δι\ μέλλει sπερμενέϊ φίλον ε„ναι,
aς δY πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
fδ᾽ ἔτι κα\ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος Tστ\ μέγιστον.
oἰσχρSν γὰρ τ`δε γ᾽ Tστ\ κα\ Tσσομένοισι πυθέσθαι
μὰψ οdτω τοι`νδε τοσ`νδε τε λαSν ἈχαιZν

120

ἄπρηκτον π`λεμον πολεμίxειν fδὲ μάχεσθαι
[νδράσι παυροτέροισι, τέλος δ᾽ οŸ πώ τι πέφανται·
εv περ γάρ κ᾽ Tθέλοιμεν Ἀχαιοί τε ƒρZές τε
•ρκια πιστὰ ταμ`ντες [ριθμηθVμεναι ἄμφω,
ƒρZας μὲν λέWασθαι Tφέστιοι •σσοι ἔασιν,
ἡμεῖς δ᾽ Tς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί,
ƒρώων δ᾽ ἄνδρα ‰καστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν,
πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχ`οιο.
www.theogonia.gr
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ƒ`σσον Tγώ φημι πλέας ἔμμεναι υ¦ας ἈχαιZν
ƒρώων, ο“ ναίουσι κατὰ πτ`λιν· [λλ᾽ Tπίκουροι

130

πολλέων Tκ πολίων Tγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν,
ο¤ με μέγα πλάxουσι κα\ οὐκ εἰZσ᾽ Tθέλοντα
§λίου Tκπέρσαι εu ναι`μενον πτολίεθρον.
‹ννέα δY UεUάασι ΔιSς μεγάλου Tνιαυτοί,
κα\ δY δοῦρα σέσηπε νεZν κα\ σπάρτα λέλυνται·

135

α“ δέ που ἡμέτεραί τ᾽ ἄλοχοι κα\ νVπια τέκνα
ε¤ατ᾽ Tν\ μεγάροις ποτιδέγμεναι· ἄμμι δὲ ἔργον
αŸτως [κράαντον οX ε¤νεκα δεῦρ᾽ _κ`μεσθα.
Ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽

ς •ν Tγ} εvπω πειθώμεθα πάντες·

φεύγωμεν σὺν νηυσ\ φίλην Tς πατρίδα γαῖαν·

140

οὐ γὰρ ἔτι ƒροίην α_ρVσομεν εὐρυάγυιαν.
€ς φάτο, τοῖσι δὲ θυμSν Tν\ στVθεσσιν bρινε
πᾶσι μετὰ πληθὺν •σοι οὐ Uουλῆς Tπάκουσαν·
κινVθη δ᾽ [γορY φY κύματα μακρὰ θαλάσσης
π`ντου §καρίοιο, τὰ μέν τ᾽ ¸uρ`ς τε ·`τος τε

145

‡ρορ᾽ TπαΐWας πατρSς ΔιSς Tκ νεφελάων.
Ὡς δ᾽ •τε κινVσz ¢έφυρος Uαθὺ λVϊον Tλθ}ν
λάUρος Tπαιγίxων, Tπί τ᾽ fμύει [σταχύεσσιν,
˜ς τZν πᾶσ᾽ [γορY κινVθη· το\ δ᾽ [λαλητ|
νῆας ἔπ᾽ Tσσεύοντο, ποδZν δ᾽ sπένερθε κονίη

150

¤στατ᾽ [ειρομένη· το\ δ᾽ [λλVλοισι κέλευον
¥πτεσθαι νηZν fδ᾽ ἑλκέμεν εἰς ¥λα δῖαν,
οὐρούς τ᾽ TWεκάθαιρον· [rτY δ᾽ οὐρανSν ¦κεν
οvκαδε _εμένων· sπS δ᾽ ᾕρεον ‰ρματα νηZν.
yνθά κεν Ἀργείοισιν sπέρμορα ν`στος Tτύχθη
εἰ μY Ἀθηναίην Žρη πρSς μῦθον ἔειπεν·
www.theogonia.gr
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ὢ π`ποι αἰγι`χοιο ΔιSς τέκος Ἀτρυτώνη,
οdτω δY ο„κον δὲ φίλην Tς πατρίδα γαῖαν
Ἀργεῖοι φεύWονται Tπ᾽ εὐρέα νZτα θαλάσσης,
κὰδ δέ κεν εὐχωλYν Πριάμi κα\ ƒρωσ\ λίποιεν

160

Ἀργείην Ἑλένην, £ς ε¤νεκα πολλο\ ἈχαιZν
Tν ƒροίz [π`λοντο φίλης [πS πατρίδος αvης·
[λλ᾽ vθι νῦν κατὰ λαSν ἈχαιZν χαλκοχιτώνων·
σοῖς [γανοῖς Tπέεσσιν TρVτυε φZτα ‰καστον,
μηδὲ ἔα νῆας ¥λα δ᾽ ἑλκέμεν [μφιελίσσας.

165

€ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη,
Uῆ δὲ κατ᾽ jὐλύμποιο καρVνων [ΐWασα·
καρπαλίμως δ᾽ ¤κανε θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν.
¸Xρεν ἔπειτ᾽ tδυσῆα Δι\ μῆτιν [τάλαντον
ἑστα`τ᾽· οὐδ᾽ • γε νηSς Trσσέλμοιο μελαίνης

170

¥πτετ᾽, Tπεί μιν ἄχος κραδίην κα\ θυμSν ¤κανεν·
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη προσέφη γλαυκZπις ἈθVνη·
διογενὲς ^αερτιάδη πολυμVχαν᾽ tδυσσεῦ,
οdτω δY ο„κον δὲ φίλην Tς πατρίδα γαῖαν
φεύWεσθ᾽ Tν νVεσσι πολυκλVϊσι πεσ`ντες,

175

κὰδ δέ κεν εὐχωλYν Πριάμi κα\ ƒρωσ\ λίποιτε
Ἀργείην Ἑλένην, £ς ε¤νεκα πολλο\ ἈχαιZν
Tν ƒροίz [π`λοντο φίλης [πS πατρίδος αvης;
[λλ᾽ vθι νῦν κατὰ λαSν ἈχαιZν, μηδ᾽ ἔτ᾽ Tρώει,
σοῖς δ᾽ [γανοῖς Tπέεσσιν TρVτυε φZτα ‰καστον,
μηδὲ ἔα νῆας ¥λα δ᾽ ἑλκέμεν [μφιελίσσας.
€ς φάθ᾽, a δὲ Wυνέηκε θεᾶς bπα φωνησάσης,
Uῆ δὲ θέειν, [πS δὲ χλαῖναν Uάλε· τYν δὲ κ`μισσε
κῆρυW ¸ὐρυUάτης §θακVσιος •ς ο_ cπVδει·
www.theogonia.gr
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αὐτSς δ᾽ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος [ντίος Tλθ}ν

185

δέWατ` ο_ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί·
σὺν τ| ἔUη κατὰ νῆας ἈχαιZν χαλκοχιτώνων.
Ὅν τινα μὲν Uασιλῆα κα\ ἔWοχον ἄνδρα κιχείη
τSν δ᾽ [γανοῖς Tπέεσσιν Tρητύσασκε παραστάς·
δαιμ`νι᾽ οŸ σε ἔοικε κακSν ˜ς δειδίσσεσθαι,

190

[λλ᾽ αὐτ`ς τε κάθησο κα\ ἄλλους ¤δρυε λαούς·
οὐ γάρ πω σάφα ο„σθ᾽ ο¦ος ν`ος Ἀτρεΐωνος·
νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ᾽ vψεται υ¦ας ἈχαιZν.
‹ν Uουλ• δ᾽ οὐ πάντες [κούσαμεν ο¦ον ἔειπε.
μV τι χολωσάμενος •έWz κακSν υ¦ας ἈχαιZν·

195

θυμSς δὲ μέγας Tστ\ διοτρεφέων UασιλVων,
τιμY δ᾽ Tκ Δι`ς Tστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα ¢εύς.
Ὃν δ᾽ αu δVμου τ᾽ ἄνδρα vδοι Uο`ωντά τ᾽ Tφεύροι,
τSν σκVπτρi Tλάσασκεν ’μοκλVσασκέ τε μύθi·
δαιμ`νι᾽ [τρέμας £σο κα\ ἄλλων μῦθον ἄκουε,

200

ο“ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ᾽ [πτ`λεμος κα\ ἄναλκις
οŸτέ ποτ᾽ Tν πολέμi Tναρίθμιος οŸτ᾽ Tν\ Uουλ•·
οὐ μέν πως πάντες Uασιλεύσομεν Tνθάδ᾽ Ἀχαιοί·
οὐκ [γαθSν πολυκοιρανίη· ε¦ς κοίρανος ἔστω,
ε¦ς Uασιλεύς, ž δZκε ‚ρ`νου πάϊς [γκυλομVτεω

205

σκῆπτρ`ν τ᾽ fδὲ θέμιστας, ¤νά σφισι Uουλεύzσι.
€ς • γε κοιρανέων δίεπε στρατ`ν· ο“ δ᾽ [γορYν δὲ
αuτις Tπεσσεύοντο νεZν ἄπο κα\ κλισιάων
fχ•,

ς •τε κῦμα πολυφλοίσUοιο θαλάσσης

αἰγιαλ| μεγάλi Uρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε π`ντος.
Ἄλλοι μέν •᾽ ‰xοντο, TρVτυθεν δὲ καθ᾽ ‰δρας·
™ερσίτης δ᾽ ἔτι μοῦνος [μετροεπYς TκολŠα,
www.theogonia.gr
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aς ἔπεα φρεσ\ν -σιν ἄκοσμά τε πολλά τε šδη
μάψ, [τὰρ οὐ κατὰ κ`σμον, Tριxέμεναι Uασιλεῦσιν,
[λλ᾽ • τι ο_ εvσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν

215

ἔμμεναι· αvσχιστος δὲ [νYρ sπS ›λιον gλθε·
φολκSς ἔην, χωλSς δ᾽ ‰τερον π`δα· τ} δέ ο_ ‡μω
κυρτ} Tπ\ στῆθος συνοχωκ`τε· αὐτὰρ dπερθε
φοWSς ἔην κεφαλVν, ψεδνY δ᾽ TπενVνοθε λάχνη.
yχθιστος δ᾽ Ἀχιλῆϊ μάλιστ᾽ gν fδ᾽ tδυσῆϊ·

220

τ} γὰρ νεικείεσκε· τ`τ᾽ αuτ᾽ Ἀγαμέμνονι δίi
cWέα κεκλVγων λέγ᾽ cνείδεα· τ| δ᾽ ἄρ᾽ Ἀχαιο\
Tκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ᾽ Tν\ θυμ|.
oὐτὰρ a μακρὰ UοZν Ἀγαμέμνονα νείκεε μύθi·
Ἀτρεΐδη τέο δ᾽ αuτ᾽ Tπιμέμφεαι fδὲ χατίxεις;

225

πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλα\ δὲ γυναῖκες
εἰσ\ν Tν\ κλισίzς TWαίρετοι, ¥ς τοι Ἀχαιο\
πρωτίστi δίδομεν εuτ᾽ •ν πτολίεθρον ‰λωμεν.
° ἔτι κα\ χρυσοῦ Tπιδεύεαι, •ν κέ τις οvσει
ƒρώων _πποδάμων TW §λίου υ¦ος ἄποινα,

230

•ν κεν Tγ} δVσας [γάγω ~ ἄλλος ἈχαιZν,
fὲ γυναῖκα νέην, ¤να μίσγεαι Tν φιλ`τητι,
{ν τ᾽ αὐτSς [πον`σφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν
[ρχSν T`ντα κακZν TπιUασκέμεν υ¦ας ἈχαιZν.
œ πέπονες κάκ᾽ Tλέγχε᾽ Ἀχαιΐδες οὐκέτ᾽ Ἀχαιο\

235

οvκαδέ περ σὺν νηυσ\ νεώμεθα, τ`νδε δ᾽ TZμεν
αὐτοῦ Tν\ ƒροίz γέρα πεσσέμεν, bφρα vδηται
ˆ •ά τί ο_ χfμεῖς προσαμύνομεν gε κα\ οὐκί·
aς κα\ νῦν Ἀχιλῆα ‰ο μέγ᾽ [μείνονα φZτα
fτίμησεν· ἑλ}ν γὰρ ἔχει γέρας αὐτSς [πούρας.
www.theogonia.gr
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Ἀλλὰ μάλ᾽ οὐκ Ἀχιλῆϊ χ`λος φρεσίν, [λλὰ μεθVμων·
g γὰρ •ν Ἀτρεΐδη νῦν dστατα λωUVσαιο·
˜ς φάτο νεικείων Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαZν,
™ερσίτης· τ| δ᾽ ªκα παρίστατο δῖος tδυσσεύς,
καί μιν sπ`δρα ἰδ}ν χαλεπ| fνίπαπε μύθi·

245

™ερσῖτ᾽ [κριτ`μυθε, λιγύς περ T}ν [γορητVς,
vσχεο, μηδ᾽ ἔθελ᾽ ο„ος Tριxέμεναι Uασιλεῦσιν·
οὐ γὰρ Tγ} σέο φημ\ χερει`τερον UροτSν ἄλλον
ἔμμεναι, •σσοι ¥μ᾽ Ἀτρεΐδzς sπS ›λιον gλθον.
ƒ} οὐκ •ν Uασιλῆας [νὰ στ`μ᾽ ἔχων [γορεύοις,

250

καί σφιν cνείδεά τε προφέροις, ν`στ`ν τε φυλάσσοις.
jὐδέ τί πω σάφα vδμεν •πως ἔσται τάδε ἔργα,
~ εu gε κακZς νοστVσομεν υ¦ες ἈχαιZν.
ƒ} νῦν Ἀτρεΐδz Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαZν
£σαι cνειδίxων, •τι ο_ μάλα πολλὰ διδοῦσιν

255

{ρωες Δαναοί· σὺ δὲ κερτομέων [γορεύεις.
Ἀλλ᾽ ἔκ τοι Tρέω, τS δὲ κα\ τετελεσμένον ἔσται·
εv κ᾽ ἔτι σ᾽ [φραίνοντα κιχVσομαι •ς νύ περ ¡δε,
μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ tδυσῆϊ κάρη ‡μοισιν Tπείη,
μηδ᾽ ἔτι ƒηλεμάχοιο πατYρ κεκλημένος εvην,
εἰ μY Tγώ σε λαU}ν [πS μὲν φίλα ε¤ματα δύσω,
χλαῖνάν τ᾽ fδὲ χιτZνα, τά τ᾽ αἰδZ [μφικαλύπτει,
αὐτSν δὲ κλαίοντα θοὰς Tπ\ νῆας [φVσω
πεπλVγων [γορῆθεν [εικέσσι πληγ•σιν.
€ς ἄρ᾽ ἔφη, σκVπτρi δὲ μετάφρενον fδὲ κα\ ‡μω
πλῆWεν· a δ᾽ ἰδνώθη, θαλερSν δέ ο_ ἔκπεσε δάκρυ·
σμZδιW δ᾽ α_ματ`εσσα μεταφρένου TWυπανέστη
σκVπτρου dπο χρυσέου· a δ᾽ ἄρ᾽ ‰xετο τάρUησέν τε,
www.theogonia.gr
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[λγVσας δ᾽ [χρεῖον ἰδ}ν [πομ`ρWατο δάκρυ.
j“ δὲ κα\ [χνύμενοί περ Tπ᾽ αὐτ| ἡδὺ γέλασσαν·

270

¡δε δέ τις εvπεσκεν ἰδ}ν Tς πλησίον ἄλλον·
ὢ π`ποι g δY μυρί᾽ tδυσσεὺς Tσθλὰ ἔοργε
Uουλάς τ᾽ TWάρχων [γαθὰς π`λεμ`ν τε κορύσσων·
νῦν δὲ τ`δε μέγ᾽ ἄριστον Tν Ἀργείοισιν ἔρεWεν,
aς τSν λωUητῆρα TπεσU`λον ἔσχ᾽ [γοράων.

275

jŸ θVν μιν πάλιν αuτις [νVσει θυμSς [γVνωρ
νεικείειν Uασιλῆας cνειδείοις Tπέεσσιν.
€ς φάσαν ἣ πληθύς· [νὰ δ᾽ a πτολίπορθος tδυσσεὺς
ἔστη σκῆπτρον ἔχων· παρὰ δὲ γλαυκZπις ἈθVνη
εἰδομένη κVρυκι σιωπᾶν λαSν [νώγει,

280

ς ¥μα θ᾽ ο“ πρZτοί τε κα\ dστατοι υ¦ες ἈχαιZν
μῦθον [κούσειαν κα\ Tπιφρασσαίατο UουλVν·
• σφιν Tὺ φρονέων [γορVσατο κα\ μετέειπεν·
Ἀτρεΐδη νῦν δV σε ἄναW Tθέλουσιν Ἀχαιο\
πᾶσιν Tλέγχιστον θέμεναι μερ`πεσσι Uροτοῖσιν,

285

οὐδέ τοι Tκτελέουσιν sπ`σχεσιν {ν περ sπέσταν
Tνθάδ᾽ ἔτι στείχοντες [π᾽ Ἄργεος _πποU`τοιο
›λιον Tκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον [πονέεσθαι.
¶ς τε γὰρ ~ παῖδες νεαρο\ χῆραί τε γυναῖκες
[λλVλοισιν cδύρονται ο„κον δὲ νέεσθαι.

290

° μYν κα\ π`νος Tστ\ν [νιηθέντα νέεσθαι·
κα\ γάρ τίς θ᾽ ‰να μῆνα μένων [πS £ς [λ`χοιο
[σχαλάᾳ σὺν νη• πολυxύγi, •ν περ ἄελλαι
χειμέριαι εἰλέωσιν cρινομένη τε θάλασσα·
ἡμῖν δ᾽ εvνατ`ς Tστι περιτροπέων TνιαυτSς
Tνθάδε μιμν`ντεσσι· τ} οὐ νεμεσίxομ᾽ Ἀχαιοὺς
www.theogonia.gr
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[σχαλάαν παρὰ νηυσ\ κορωνίσιν· [λλὰ κα\ ἔμπης
αἰσχρ`ν τοι δηρ`ν τε μένειν κενε`ν τε νέεσθαι.
ƒλῆτε φίλοι, κα\ μείνατ᾽ Tπ\ χρ`νον bφρα δαZμεν
~ TτεSν ‚άλχας μαντεύεται gε κα\ οὐκί.

300

¸u γὰρ δY τ`δε vδμεν Tν\ φρεσίν, Tστὲ δὲ πάντες
μάρτυροι, οὓς μY κῆρες ἔUαν θανάτοιο φέρουσαι·
χθιxά τε κα\ πρωΐx᾽ •τ᾽ Tς oὐλίδα νῆες ἈχαιZν
fγερέθοντο κακὰ Πριάμi κα\ ƒρωσ\ φέρουσαι,
ἡμεῖς δ᾽ [μφ\ περ\ κρVνην _εροὺς κατὰ Uωμοὺς

305

‰ρδομεν [θανάτοισι τεληέσσας ἑκατ`μUας
καλ• sπS πλατανίστi •θεν •έεν [γλαSν dδωρ·
ἔνθ᾽ Tφάνη μέγα σῆμα· δράκων Tπ\ νZτα δαφοινSς
σμερδαλέος, τ`ν •᾽ αὐτSς tλύμπιος £κε φ`ως δέ,
Uωμοῦ sπαΐWας πρ`ς •α πλατάνιστον bρουσεν.

310

yνθα δ᾽ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νVπια τέκνα,
bxi Tπ᾽ [κροτάτi πετάλοις sποπεπτηZτες
cκτώ, [τὰρ μVτηρ Tνάτη gν ἣ τέκε τέκνα·
ἔνθ᾽ • γε τοὺς Tλεεινὰ κατVσθιε τετριγZτας·
μVτηρ δ᾽ [μφεποτᾶτο cδυρομένη φίλα τέκνα·

315

τYν δ᾽ TλελιWάμενος πτέρυγος λάUεν [μφιαχυῖαν.
oὐτὰρ Tπε\ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο κα\ αὐτVν,
τSν μὲν [ρίxηλον θῆκεν θεSς •ς περ ἔφηνε·
λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε ‚ρ`νου πάϊς [γκυλομVτεω·
ἡμεῖς δ᾽ ἑστα`τες θαυμάxομεν ο¦ον Tτύχθη.
Ὡς οuν δεινὰ πέλωρα θεZν εἰσῆλθ᾽ ἑκατ`μUας,
‚άλχας δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα θεοπροπέων [γ`ρευε·
τίπτ᾽ ἄνεi Tγένεσθε κάρη κομ`ωντες Ἀχαιοί;
ἡμῖν μὲν τ`δ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα ¢εὺς
www.theogonia.gr
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bψιμον cψιτέλεστον, •ου κλέος οŸ ποτ᾽ cλεῖται.

325

Ὡς οXτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο κα\ αὐτYν
cκτώ, [τὰρ μVτηρ Tνάτη gν ἣ τέκε τέκνα,
˜ς ἡμεῖς τοσσαῦτ᾽ ἔτεα πτολεμίWομεν αuθι,
τ| δεκάτi δὲ π`λιν α_ρVσομεν εὐρυάγυιαν.
‚εῖνος τ}ς [γ`ρευε· τὰ δY νῦν πάντα τελεῖται.

330

Ἀλλ᾽ ἄγε μίμνετε πάντες TrκνVμιδες Ἀχαιο\
αὐτοῦ εἰς • κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ‰λωμεν.
€ς ἔφατ᾽, Ἀργεῖοι δὲ μέγ᾽ vαχον, [μφ\ δὲ νῆες
σμερδαλέον κονάUησαν [rσάντων sπ᾽ ἈχαιZν,
μῦθον TπαινVσαντες tδυσσῆος θείοιο·

335

τοῖσι δὲ κα\ μετέειπε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
ª π`ποι g δY παισ\ν Tοικ`τες [γοράασθε
νηπιάχοις ο¦ς οŸ τι μέλει πολεμVϊα ἔργα.
Π• δY συνθεσίαι τε κα\ •ρκια UVσεται {μιν;
Tν πυρ\ δY Uουλαί τε γενοίατο μVδεά τ᾽ [νδρZν

340

σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι κα\ δεWιαί, -ς Tπέπιθμεν·
αŸτως γὰρ Tπέεσσ᾽ Tριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος
εsρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρ`νον Tνθάδ᾽ T`ντες.
Ἀτρεΐδη σὺ δ᾽ ἔθ᾽

ς πρ\ν ἔχων [στεμφέα UουλYν

ἄρχευ᾽ Ἀργείοισι κατὰ κρατερὰς sσμίνας,

345

τούσδε δ᾽ ἔα φθινύθειν ‰να κα\ δύο, τοί κεν ἈχαιZν
ν`σφιν Uουλεύωσ᾽· ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτZν·
πρ\ν Ἄργος δ᾽ ἰέναι πρ\ν κα\ ΔιSς αἰγι`χοιο
γνώμεναι εv τε ψεῦδος sπ`σχεσις εv τε κα\ οὐκί.
†ημ\ γὰρ οuν κατανεῦσαι sπερμενέα ‚ρονίωνα
ˆματι τ| •τε νηυσ\ν Tν ”κυπ`ροισιν ἔUαινον
Ἀργεῖοι ƒρώεσσι φ`νον κα\ κῆρα φέροντες
www.theogonia.gr
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[στράπτων TπιδέWι᾽ Tναίσιμα σVματα φαίνων.
ƒ} μV τις πρ\ν Tπειγέσθω ο„κον δὲ νέεσθαι
πρίν τινα πὰρ ƒρώων [λ`χi κατακοιμηθῆναι,

355

τίσασθαι δ᾽ Ἑλένης ’ρμVματά τε στοναχάς τε.
¸ἰ δέ τις Tκπάγλως Tθέλει ο„κον δὲ νέεσθαι
wπτέσθω £ς νηSς Trσσέλμοιο μελαίνης,
bφρα πρ`σθ᾽ ἄλλων θάνατον κα\ π`τμον Tπίσπz.
Ἀλλὰ ἄναW αὐτ`ς τ᾽ εu μVδεο πείθε` τ᾽ ἄλλi·

360

οŸ τοι [π`Uλητον ἔπος ἔσσεται •ττί κεν εvπω·
κρῖν᾽ ἄνδρας κατὰ φῦλα κατὰ φρVτρας Ἀγάμεμνον,
ς φρVτρη φρVτρηφιν [ρVγz, φῦλα δὲ φύλοις.
¸ἰ δέ κεν ˜ς ‰ρWzς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
γνώσz ἔπειθ᾽ •ς θ᾽ ἡγεμ`νων κακSς •ς τέ νυ λαZν

365

fδ᾽ •ς κ᾽ TσθλSς ἔzσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
Γνώσεαι δ᾽ εἰ κα\ θεσπεσίz π`λιν οὐκ [λαπάWεις,
g [νδρZν κακ`τητι κα\ [φραδίz πολέμοιο.
ƒSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
g μὰν αuτ᾽ [γορ• νικ–ς γέρον υ¦ας ἈχαιZν.

370

oἲ γὰρ ¢εῦ τε πάτερ κα\ Ἀθηναίη κα\ Ἄπολλον
τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες ε„εν ἈχαιZν·
τώ κε τάχ᾽ fμύσειε π`λις Πριάμοιο ἄνακτος
χερσ\ν sφ᾽ ἡμετέρzσιν wλοῦσά τε περθομένη τε.
Ἀλλά μοι αἰγίοχος ‚ρονίδης ¢εὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν,

375

•ς με μετ᾽ [πρVκτους ἔριδας κα\ νείκεα Uάλλει.
‚α\ γὰρ Tγ}ν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ᾽ ε¤νεκα κούρης
[ντιUίοις Tπέεσσιν, Tγ} δ᾽ gρχον χαλεπαίνων·
εἰ δέ ποτ᾽ ἔς γε μίαν Uουλεύσομεν, οὐκέτ᾽ ἔπειτα
ƒρωσ\ν [νάUλησις κακοῦ ἔσσεται οὐδ᾽ fUαι`ν.
www.theogonia.gr
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·ῦν δ᾽ ἔρχεσθ᾽ Tπ\ δεῖπνον ¤να Wυνάγωμεν Ἄρηα.
¸u μέν τις δ`ρυ θηWάσθω, εu δ᾽ [σπίδα θέσθω,
εu δέ τις ¤πποισιν δεῖπνον δ`τω ”κυπ`δεσσιν,
εu δέ τις ¥ρματος [μφ\ς ἰδ}ν πολέμοιο μεδέσθω,
•ς κε πανημέριοι στυγερ| κρινώμεθ᾽ Ἄρηϊ.

385

jὐ γὰρ παυσωλV γε μετέσσεται οὐδ᾽ fUαιSν
εἰ μY νὺW Tλθοῦσα διακρινέει μένος [νδρZν.
Ἱδρώσει μέν τευ τελαμ}ν [μφ\ στVθεσφιν
[σπίδος [μφιUρ`της, περ\ δ᾽ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται·
_δρώσει δέ τευ ¤ππος T•Wοον ¥ρμα τιταίνων.

390

Ὃν δέ κ᾽ Tγ}ν [πάνευθε μάχης Tθέλοντα νοVσω
μιμνάxειν παρὰ νηυσ\ κορωνίσιν, οŸ ο_ ἔπειτα
ἄρκιον Tσσεῖται φυγέειν κύνας fδ᾽ οἰωνούς.
€ς ἔφατ᾽, Ἀργεῖοι δὲ μέγ᾽ vαχον

ς •τε κῦμα

[κτ• Tφ᾽ sψηλ•, •τε κινVσz ·`τος Tλθών,

395

προUλῆτι σκοπέλi· τSν δ᾽ οŸ ποτε κύματα λείπει
παντοίων [νέμων, •τ᾽ •ν ἔνθ᾽ ~ ἔνθα γένωνται.
Ἀνστάντες δ᾽ cρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας,
κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, κα\ δεῖπνον ‰λοντο.
Ἄλλος δ᾽ ἄλλi ἔρεxε θεZν αἰειγενετάων

400

εὐχ`μενος θάνατ`ν τε φυγεῖν κα\ μZλον Ἄρηος.
oὐτὰρ a Uοῦν _έρευσε ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
πίονα πενταέτηρον sπερμενέϊ ‚ρονίωνι,
κίκλησκεν δὲ γέροντας [ριστῆας ΠαναχαιZν,
·έστορα μὲν πρώτιστα κα\ §δομενῆα ἄνακτα,
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ovαντε δύω κα\ ƒυδέος υ_`ν,
‰κτον δ᾽ αuτ᾽ tδυσῆα Δι\ μῆτιν [τάλαντον.
oὐτ`ματος δέ ο_ gλθε UοYν [γαθSς Μενέλαος·
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šδεε γὰρ κατὰ θυμSν [δελφεSν

ς Tπονεῖτο.

«οῦν δὲ περιστVσαντο κα\ οὐλοχύτας [νέλοντο·

410

τοῖσιν δ᾽ εὐχ`μενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
¢εῦ κύδιστε μέγιστε κελαινεφὲς αἰθέρι ναίων
μY πρ\ν Tπ᾽ fέλιον δῦναι κα\ Tπ\ κνέφας Tλθεῖν
πρίν με κατὰ πρηνὲς Uαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον
αἰθαλ`εν, πρῆσαι δὲ πυρSς δηΐοιο θύρετρα,

415

Ἑκτ`ρεον δὲ χιτZνα περ\ στVθεσσι δαΐWαι
χαλκ| •ωγαλέον· πολέες δ᾽ [μφ᾽ αὐτSν ἑταῖροι
πρηνέες Tν κονίzσιν cδὰW λαxοίατο γαῖαν.
€ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα πώ ο_ Tπεκραίαινε ‚ρονίων,
[λλ᾽ • γε δέκτο μὲν _ρά, π`νον δ᾽ [μέγαρτον bφελλεν.

420

oὐτὰρ Tπεί •᾽ εŸWαντο κα\ οὐλοχύτας προUάλοντο,
αὐέρυσαν μὲν πρZτα κα\ ἔσφαWαν κα\ ἔδειραν,
μηρούς τ᾽ TWέταμον κατά τε κνίσz Tκάλυψαν
δίπτυχα ποιVσαντες, Tπ᾽ αὐτZν δ᾽ ”μοθέτησαν.
‚α\ τὰ μὲν •ρ σχίxzσιν [φύλλοισιν κατέκαιον,

425

σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ [μπείραντες sπείρεχον Ἡφαίστοιο.
oὐτὰρ Tπε\ κατὰ μῆρε κάη κα\ σπλάγχνα πάσαντο,
μίστυλλ`ν τ᾽ ἄρα τ¹λλα κα\ [μφ᾽ cUελοῖσιν ἔπειραν,
‡πτησάν τε περιφραδέως, Tρύσαντ` τε πάντα.
oὐτὰρ Tπε\ παύσαντο π`νου τετύκοντ` τε δαῖτα

430

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμSς Tδεύετο δαιτSς Tΐσης.
oὐτὰρ Tπε\ π`σιος κα\ Tδητύος TW ἔρον ‰ντο,
τοῖς ἄρα μύθων gρχε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναW [νδρZν Ἀγάμεμνον,
μηκέτι νῦν δVθ᾽ αuθι λεγώμεθα, μηδ᾽ ἔτι δηρSν
[μUαλλώμεθα ἔργον a δY θεSς Tγγυαλίxει.
www.theogonia.gr
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Ἀλλ᾽ ἄγε κVρυκες μὲν ἈχαιZν χαλκοχιτώνων
λαSν κηρύσσοντες [γειρ`ντων κατὰ νῆας,
ἡμεῖς δ᾽ [θρ`οι ¡δε κατὰ στρατSν εὐρὺν ἈχαιZν
vομεν bφρα κε θᾶσσον Tγείρομεν cWὺν Ἄρηα.

440

€ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων.
oὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθ`γγοισι κέλευσε
κηρύσσειν π`λεμον δὲ κάρη κομ`ωντας Ἀχαιούς·
ο“ μὲν TκVρυσσον, το\ δ᾽ fγείροντο μάλ᾽ ªκα.
j“ δ᾽ [μφ᾽ Ἀτρεΐωνα διοτρεφέες Uασιλῆες

445

θῦνον κρίνοντες, μετὰ δὲ γλαυκZπις ἈθVνη
αἰγίδ᾽ ἔχουσ᾽ Tρίτιμον [γVρων [θανάτην τε,
τῆς ἑκατSν θύσανοι παγχρύσεοι fερέθονται,
πάντες Trπλεκέες, ἑκατ`μUοιος δὲ ‰καστος·
σὺν τ• παιφάσσουσα διέσσυτο λαSν ἈχαιZν

450

cτρύνουσ᾽ ἰέναι· Tν δὲ σθένος ªρσεν ἑκάστi
καρδίz ἄλληκτον πολεμίxειν fδὲ μάχεσθαι.
ƒοῖσι δ᾽ ἄφαρ π`λεμος γλυκίων γένετ᾽ fὲ νέεσθαι
Tν νηυσ\ γλαφυρ•σι φίλην Tς πατρίδα γαῖαν.
Ἠ•τε πῦρ [ΐδηλον Tπιφλέγει ἄσπετον dλην

455

οŸρεος Tν κορυφ•ς, ‰καθεν δέ τε φαίνεται αὐγV,
˜ς τZν Tρχομένων [πS χαλκοῦ θεσπεσίοιο
αvγλη παμφαν`ωσα δι᾽ αἰθέρος οὐρανSν ¦κε.
ƒZν δ᾽ •ς τ᾽ cρνίθων πετεηνZν ἔθνεα πολλὰ
χηνZν ~ γεράνων ~ κύκνων δουλιχοδείρων
Ἀσίω Tν λειμZνι ‚αrστρίου [μφ\ •έεθρα
ἔνθα κα\ ἔνθα ποτZνται [γαλλ`μενα πτερύγεσσι
κλαγγηδSν προκαθιx`ντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών,
˜ς τZν ἔθνεα πολλὰ νεZν ἄπο κα\ κλισιάων
www.theogonia.gr
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Tς πεδίον προχέοντο …καμάνδριον· αὐτὰρ sπS χθ}ν

465

σμερδαλέον κονάUιxε ποδZν αὐτZν τε κα\ ¤ππων.
yσταν δ᾽ Tν λειμZνι …καμανδρίi [νθεμ`εντι
μυρίοι, •σσά τε φύλλα κα\ ἄνθεα γίγνεται •ρz.
Ἠ•τε μυιάων wδινάων ἔθνεα πολλὰ
α¤ τε κατὰ σταθμSν ποιμνVϊον fλάσκουσιν

470

•ρz Tν εἰαριν• •τε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
τ`σσοι Tπ\ ƒρώεσσι κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\
Tν πεδίi ¤σταντο διαρραῖσαι μεμαZτες.
ƒοὺς δ᾽ •ς τ᾽ αἰπ`λια πλατέ᾽ αἰγZν αἰπ`λοι ἄνδρες
•εῖα διακρίνωσιν Tπεί κε νομ| μιγέωσιν,

475

˜ς τοὺς ἡγεμ`νες διεκ`σμεον ἔνθα κα\ ἔνθα
sσμίνην δ᾽ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
bμματα κα\ κεφαλYν vκελος Δι\ τερπικεραύνi,
Ἄρεϊ δὲ xώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.
Ἠ•τε Uοῦς [γέληφι μέγ᾽ ἔWοχος ἔπλετο πάντων

480

ταῦρος· a γάρ τε U`εσσι μεταπρέπει [γρομένzσι·
τοῖον ἄρ᾽ Ἀτρεΐδην θῆκε ¢εὺς ˆματι κείνi
Tκπρεπέ᾽ Tν πολλοῖσι κα\ ἔWοχον ἡρώεσσιν.
yσπετε νῦν μοι Μοῦσαι tλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι·
sμεῖς γὰρ θεαί Tστε πάρεστέ τε vστέ τε πάντα,

485

ἡμεῖς δὲ κλέος ο„ον [κούομεν οὐδέ τι vδμεν·
ο¤ τινες ἡγεμ`νες ΔαναZν κα\ κοίρανοι gσαν·
πληθὺν δ᾽ οὐκ •ν Tγ} μυθVσομαι οὐδ᾽ cνομVνω,
οὐδ᾽ εv μοι δέκα μὲν γλZσσαι, δέκα δὲ στ`ματ᾽ ε„εν,
φωνY δ᾽ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι gτορ Tνείη,
εἰ μY tλυμπιάδες Μοῦσαι ΔιSς αἰγι`χοιο
θυγατέρες μνησαίαθ᾽ •σοι sπS ›λιον gλθον·
www.theogonia.gr
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[ρχοὺς αu νηZν Tρέω νῆάς τε προπάσας.
«οιωτZν μὲν Πηνέλεως κα\ ^Vϊτος gρχον
Ἀρκεσίλα`ς τε ΠροθοVνωρ τε ‚λονίος τε,

495

ο¤ θ᾽ Ὑρίην Tνέμοντο κα\ oὐλίδα πετρVεσσαν
…χοῖν`ν τε …κZλ`ν τε πολύκνημ`ν τ᾽ ‹τεων`ν,
™έσπειαν Γραῖάν τε κα\ εὐρύχορον Μυκαλησσ`ν,
ο¤ τ᾽ [μφ᾽ Ἅρμ᾽ Tνέμοντο κα\ ¸ἰλέσιον κα\ ‹ρυθράς,
ο¤ τ᾽ ‹λεZν᾽ ε„χον fδ᾽ Ὕλην κα\ ΠετεZνα,

500

Ὠκαλέην ΜεδεZνά τ᾽ Trκτίμενον πτολίεθρον,
‚ώπας ¸Ÿτρησίν τε πολυτρVρωνά τε ™ίσUην,
ο¤ τε ‚ορώνειαν κα\ ποιVενθ᾽ Ἁλίαρτον,
ο¤ τε Πλάταιαν ἔχον fδ᾽ ο“ Γλισᾶντ᾽ Tνέμοντο,
ο¤ θ᾽ ὙποθVUας ε„χον Trκτίμενον πτολίεθρον,

505

tγχηστ`ν θ᾽ _ερSν ΠοσιδVϊον [γλαSν ἄλσος,
ο¤ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, ο¤ τε Μίδειαν
·ῖσάν τε xαθέην Ἀνθηδ`να τ᾽ Tσχατ`ωσαν·
τZν μὲν πεντVκοντα νέες κίον, Tν δὲ ἑκάστz
κοῦροι «οιωτZν ἑκατSν κα\ εvκοσι Uαῖνον.

510

j“ δ᾽ Ἀσπληδ`να ναῖον ἰδ᾽ tρχομενSν Μινύειον,
τZν gρχ᾽ Ἀσκάλαφος κα\ §άλμενος υ¦ες Ἄρηος
οὓς τέκεν Ἀστυ`χη δ`μi Ἄκτορος Ἀxεΐδαο,
παρθένος αἰδοίη sπερώϊον εἰσαναUᾶσα
Ἄρηϊ κρατερ|· a δέ ο_ παρελέWατο λάθρz·

515

τοῖς δὲ τριVκοντα γλαφυρα\ νέες Tστιχ`ωντο.
oὐτὰρ †ωκVων …χεδίος κα\ ‹πίστροφος gρχον
υ¦ες §φίτου μεγαθύμου ·αυUολίδαο,
ο“ ‚υπάρισσον ἔχον ΠυθZνά τε πετρVεσσαν
‚ρῖσάν τε xαθέην κα\ Δαυλίδα κα\ Πανοπῆα,
www.theogonia.gr
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ο¤ τ᾽ Ἀνεμώρειαν κα\ Ὑάμπολιν [μφενέμοντο,
ο¤ τ᾽ ἄρα πὰρ ποταμSν ‚ηφισSν δῖον ἔναιον,
ο¤ τε ^ίλαιαν ἔχον πηγ•ς ἔπι ‚ηφισοῖο·
τοῖς δ᾽ ¥μα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
j“ μὲν †ωκVων στίχας ¤στασαν [μφιέποντες,

525

«οιωτZν δ᾽ ἔμπλην Tπ᾽ [ριστερὰ θωρVσσοντο.
^οκρZν δ᾽ ἡγεμ`νευεν tϊλῆος ταχὺς ovας
μείων, οŸ τι τ`σος γε •σος ƒελαμώνιος ovας
[λλὰ πολὺ μείων· cλίγος μὲν ἔην λινοθώρηW,
Tγχείz δ᾽ Tκέκαστο Πανέλληνας κα\ Ἀχαιούς·

530

ο“ ‚ῦν`ν τ᾽ Tνέμοντ᾽ tπ`εντά τε ‚αλλίαρ`ν τε
«ῆσσάν τε …κάρφην τε κα\ oὐγειὰς Tρατεινὰς
ƒάρφην τε ™ρ`νιον τε «οαγρίου [μφ\ •έεθρα·
τ| δ᾽ ¥μα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο
^οκρZν, ο“ ναίουσι πέρην _ερῆς ¸ὐUοίης.

535

j“ δ᾽ ¸ŸUοιαν ἔχον μένεα πνείοντες ἌUαντες
eαλκίδα τ᾽ ¸ἰρέτριάν τε πολυστάφυλ`ν θ᾽ Ἱστίαιαν
‚Vρινθ`ν τ᾽ ἔφαλον Δίου τ᾽ αἰπὺ πτολίεθρον,
ο¤ τε ‚άρυστον ἔχον fδ᾽ ο“ …τύρα ναιετάασκον,
τZν αuθ᾽ ἡγεμ`νευ᾽ ‹λεφVνωρ bxος Ἄρηος

540

eαλκωδοντιάδης μεγαθύμων [ρχSς ἈUάντων.
ƒ| δ᾽ ¥μ᾽ ἌUαντες ‰ποντο θοο\ bπιθεν κομ`ωντες
αἰχμητα\ μεμαZτες cρεκτ•σιν μελίzσι
θώρηκας •VWειν δηΐων [μφ\ στVθεσσι·
τ| δ᾽ ¥μα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
j“ δ᾽ ἄρ᾽ ἈθVνας ε„χον Trκτίμενον πτολίεθρον
δῆμον ‹ρεχθῆος μεγαλVτορος, •ν ποτ᾽ ἈθVνη
θρέψε ΔιSς θυγάτηρ, τέκε δὲ xείδωρος ἄρουρα,
www.theogonia.gr
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κὰδ δ᾽ Tν ἈθVνzς ε¦σεν ἑ| Tν πίονι νη|·
ἔνθα δέ μιν ταύροισι κα\ [ρνειοῖς _λάονται

550

κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων TνιαυτZν·
τZν αuθ᾽ ἡγεμ`νευ᾽ υ_Sς ΠετεZο Μενεσθεύς.
ƒ| δ᾽ οŸ πώ τις ’μοῖος Tπιχθ`νιος γένετ᾽ [νYρ
κοσμῆσαι ¤ππους τε κα\ [νέρας [σπιδιώτας·
·έστωρ ο„ος ἔριxεν· a γὰρ προγενέστερος gεν·

555

τ| δ᾽ ¥μα πεντVκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
ovας δ᾽ Tκ …αλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
στῆσε δ᾽ ἄγων ¤ν᾽ Ἀθηναίων ¤σταντο φάλαγγες.
j“ δ᾽ Ἄργ`ς τ᾽ ε„χον ƒίρυνθά τε τειχι`εσσαν
Ἑρμι`νην Ἀσίνην τε, Uαθὺν κατὰ κ`λπον Tχούσας,

560

ƒροιxῆν᾽ Ἠϊ`νας τε κα\ [μπελ`εντ᾽ ‹πίδαυρον,
ο¤ τ᾽ ἔχον ovγιναν Μάσητά τε κοῦροι ἈχαιZν,
τZν αuθ᾽ ἡγεμ`νευε UοYν [γαθSς ΔιομVδης
κα\ …θένελος, ‚απανῆος [γακλειτοῦ φίλος υ_`ς·
τοῖσι δ᾽ ¥μ᾽ ¸ὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσ`θεος φ}ς

565

Μηκιστέος υ_Sς ƒαλαϊονίδαο ἄνακτος·
συμπάντων δ᾽ ἡγεῖτο UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
τοῖσι δ᾽ ¥μ᾽ cγδώκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
j“ δὲ ΜυκVνας ε„χον Trκτίμενον πτολίεθρον
[φνει`ν τε ‚`ρινθον Trκτιμένας τε ‚λεωνάς,

570

tρνειάς τ᾽ Tνέμοντο Ἀραιθυρέην τ᾽ TρατεινYν
κα\ …ικυZν᾽, •θ᾽ ἄρ᾽ Ἄδρηστος πρZτ᾽ TμUασίλευεν,
ο¤ θ᾽ Ὑπερησίην τε κα\ αἰπεινYν Γον`εσσαν
ΠελλVνην τ᾽ ε„χον fδ᾽ ovγιον [μφενέμοντο
oἰγιαλ`ν τ᾽ [νὰ πάντα κα\ [μφ᾽ Ἑλίκην εὐρεῖαν,
τZν ἑκατSν νηZν gρχε κρείων Ἀγαμέμνων
www.theogonia.gr
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Ἀτρεΐδης· ¥μα τ| γε πολὺ πλεῖστοι κα\ ἄριστοι
λαο\ ‰ποντ᾽· Tν δ᾽ αὐτSς Tδύσετο νώροπα χαλκSν
κυδι`ων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν
οdνεκ᾽ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.

580

j“ δ᾽ ε„χον κοίλην ^ακεδαίμονα κητώεσσαν,
†ᾶρίν τε …πάρτην τε πολυτρVρωνά τε Μέσσην,
«ρυσειάς τ᾽ Tνέμοντο κα\ oὐγειὰς Tρατεινάς,
ο¤ τ᾽ ἄρ᾽ Ἀμύκλας ε„χον µλος τ᾽ ἔφαλον πτολίεθρον,
ο¤ τε ^άαν ε„χον fδ᾽ jvτυλον [μφενέμοντο,

585

τZν ο_ [δελφεSς gρχε UοYν [γαθSς Μενέλαος
ἑWVκοντα νεZν· [πάτερθε δὲ θωρVσσοντο·
Tν δ᾽ αὐτSς κίεν -σι προθυμίzσι πεποιθ}ς
cτρύνων π`λεμον δέ· μάλιστα δὲ ¤ετο θυμ|
τίσασθαι Ἑλένης ’ρμVματά τε στοναχάς τε.

590

j“ δὲ Πύλον τ᾽ Tνέμοντο κα\ ἈρVνην TρατεινYν
κα\ ™ρύον Ἀλφειοῖο π`ρον κα\ T•κτιτον oἰπὺ
κα\ ‚υπαρισσVεντα κα\ Ἀμφιγένειαν ἔναιον
κα\ ΠτελεSν κα\ µλος κα\ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
[ντ`μεναι ™άμυριν τSν ™ρVϊκα παῦσαν [οιδῆς

595

jἰχαλίηθεν ἰ`ντα παρ᾽ ¸ὐρύτου jἰχαλιῆος·
στεῦτο γὰρ εὐχ`μενος νικησέμεν εv περ •ν αὐτα\
Μοῦσαι [είδοιεν κοῦραι ΔιSς αἰγι`χοιο·
α“ δὲ χολωσάμεναι πηρSν θέσαν, αὐτὰρ [οιδYν
θεσπεσίην [φέλοντο κα\ Tκλέλαθον κιθαριστύν·
τZν αuθ᾽ ἡγεμ`νευε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
τ| δ᾽ TνενVκοντα γλαφυρα\ νέες Tστιχ`ωντο.
j“ δ᾽ ἔχον Ἀρκαδίην sπS ‚υλλVνης bρος αἰπὺ
oἰπύτιον παρὰ τύμUον ¤ν᾽ [νέρες [γχιμαχηταί,
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ο“ †ενε`ν τ᾽ Tνέμοντο κα\ tρχομενSν πολύμηλον

605

῾lίπην τε …τρατίην τε κα\ fνεμ`εσσαν ‹νίσπην
κα\ ƒεγέην ε„χον κα\ Μαντινέην TρατεινYν
…τύμφηλ`ν τ᾽ ε„χον κα\ Παρρασίην Tνέμοντο,
τZν gρχ᾽ Ἀγκαίοιο πάϊς κρείων ἈγαπVνωρ
ἑWVκοντα νεZν· πολέες δ᾽ Tν νη• ἑκάστz

610

Ἀρκάδες ἄνδρες ἔUαινον Tπιστάμενοι πολεμίxειν.
oὐτSς γάρ σφιν δZκεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
νῆας Trσσέλμους περάαν Tπ\ οvνοπα π`ντον
Ἀτρεΐδης, Tπε\ οŸ σφι θαλάσσια ἔργα μεμVλει.
j“ δ᾽ ἄρα «ουπράσι`ν τε κα\ —λιδα δῖαν ἔναιον

615

•σσον Tφ᾽ Ὑρμίνη κα\ Μύρσινος Tσχατ`ωσα
πέτρη τ᾽ Ὠλενίη κα\ ἈλVσιον TντSς Tέργει,
τZν αu τέσσαρες [ρχο\ ἔσαν, δέκα δ᾽ [νδρ\ ἑκάστi
νῆες ‰ποντο θοαί, πολέες δ᾽ ἔμUαινον ‹πειοί.
ƒZν μὲν ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος κα\ ™άλπιος ἡγησάσθην

620

υ¦ες a μὲν ‚τεάτου, a δ᾽ ἄρ᾽ ¸ὐρύτου, Ἀκτορίωνε·
τZν δ᾽ Ἀμαρυγκεΐδης gρχε κρατερSς Διώρης·
τZν δὲ τετάρτων gρχε ΠολύWεινος θεοειδYς
υ_Sς Ἀγασθένεος oὐγηϊάδαο ἄνακτος.
j“ δ᾽ Tκ Δουλιχίοιο ‹χινάων θ᾽ _εράων

625

νVσων, α“ ναίουσι πέρην wλSς —λιδος ἄντα,
τZν αuθ᾽ ἡγεμ`νευε Μέγης [τάλαντος Ἄρηϊ
†υλεΐδης, aν τίκτε Δι• φίλος _ππ`τα †υλεύς,
•ς ποτε Δουλίχιον δ᾽ [πενάσσατο πατρ\ χολωθείς·
τ| δ᾽ ¥μα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
oὐτὰρ tδυσσεὺς gγε ‚εφαλλῆνας μεγαθύμους,
ο¤ •᾽ §θάκην ε„χον κα\ ·Vριτον εἰνοσίφυλλον
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κα\ ‚ροκύλει᾽ Tνέμοντο κα\ oἰγίλιπα τρηχεῖαν,
ο¤ τε ¢άκυνθον ἔχον fδ᾽ ο“ …άμον [μφενέμοντο,
ο¤ τ᾽ ˆπειρον ἔχον fδ᾽ [ντιπέραι᾽ Tνέμοντο·

635

τZν μὲν tδυσσεὺς gρχε Δι\ μῆτιν [τάλαντος·
τ| δ᾽ ¥μα νῆες ‰ποντο δυώδεκα μιλτοπάρzοι.
oἰτωλZν δ᾽ ἡγεῖτο ™`ας Ἀνδραίμονος υ_`ς,
ο“ ΠλευρZν᾽ Tνέμοντο κα\ ¨λενον fδὲ ΠυλVνην
eαλκίδα τ᾽ [γχίαλον ‚αλυδZνά τε πετρVεσσαν·

640

οὐ γὰρ ἔτ᾽ jἰνῆος μεγαλVτορος υ_έες gσαν,
οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ αὐτSς ἔην, θάνε δὲ WανθSς Μελέαγρος·
τ| δ᾽ Tπ\ πάντ᾽ Tτέταλτο [νασσέμεν oἰτωλοῖσι·
τ| δ᾽ ¥μα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
‚ρητZν δ᾽ §δομενεὺς δουρ\ κλυτSς ἡγεμ`νευεν,

645

ο“ ‚νωσ`ν τ᾽ ε„χον Γ`ρτυνά τε τειχι`εσσαν,
^ύκτον Μίλητ`ν τε κα\ [ργιν`εντα ^ύκαστον
†αιστ`ν τε ῾lύτι`ν τε, π`λεις εu ναιετοώσας,
ἄλλοι θ᾽ ο“ ‚ρVτην ἑκατ`μπολιν [μφενέμοντο.
ƒZν μὲν ἄρ᾽ §δομενεὺς δουρ\ κλυτSς ἡγεμ`νευε

650

Μηρι`νης τ᾽ [τάλαντος ‹νυαλίi [νδρειφ`ντz·
τοῖσι δ᾽ ¥μ᾽ cγδώκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
ƒληπ`λεμος δ᾽ Ἡρακλεΐδης f•ς τε μέγας τε
Tκ ῾l`δου Tννέα νῆας ἄγεν ῾lοδίων [γερώχων,
ο“ ῾l`δον [μφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες

655

^ίνδον §ηλυσ`ν τε κα\ [ργιν`εντα ‚άμειρον.
ƒZν μὲν ƒληπ`λεμος δουρ\ κλυτSς ἡγεμ`νευεν,
aν τέκεν Ἀστυ`χεια Uίz Ἡρακληείz,
τYν ἄγετ᾽ TW ‹φύρης ποταμοῦ ἄπο …ελλVεντος
πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰxηZν.
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ƒληπ`λεμος δ᾽ Tπε\ οuν τράφ᾽ Tν\ μεγάρi εὐπVκτi,
αὐτίκα πατρSς ἑοῖο φίλον μVτρωα κατέκτα
ˆδη γηράσκοντα ^ικύμνιον bxον Ἄρηος·
α„ψα δὲ νῆας ἔπηWε, πολὺν δ᾽ • γε λαSν [γείρας
Uῆ φεύγων Tπ\ π`ντον· [πείλησαν γάρ ο_ ἄλλοι

665

υ_έες υ_ωνοί τε Uίης Ἡρακληείης.
oὐτὰρ • γ᾽ Tς ῾l`δον ¦Wεν [λώμενος ἄλγεα πάσχων·
τριχθὰ δὲ Œκηθεν καταφυλαδ`ν, fδὲ φίληθεν
Tκ Δι`ς, •ς τε θεοῖσι κα\ [νθρώποισιν [νάσσει,
καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε ‚ρονίων.

670

·ιρεὺς αu …ύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας Tΐσας
·ιρεὺς Ἀγλαΐης υ_Sς eαρ`ποι` τ᾽ ἄνακτος
·ιρεύς, aς κάλλιστος [νYρ sπS ›λιον gλθε
τZν ἄλλων ΔαναZν μετ᾽ [μύμονα Πηλεΐωνα·
[λλ᾽ [λαπαδνSς ἔην, παῦρος δέ ο_ ε¤πετο λα`ς.

675

j“ δ᾽ ἄρα ·ίσυρ`ν τ᾽ ε„χον ‚ράπαθ`ν τε ‚άσον τε
κα\ ‚Zν ¸ὐρυπύλοιο π`λιν νVσους τε ‚αλύδνας,
τZν αu †είδιππ`ς τε κα\ Ἄντιφος ἡγησάσθην
™εσσαλοῦ υ¦ε δύω Ἡρακλεΐδαο ἄνακτος·
τοῖς δὲ τριVκοντα γλαφυρα\ νέες Tστιχ`ωντο.

680

·ῦν αu τοὺς •σσοι τS ΠελασγικSν Ἄργος ἔναιον,
ο¤ τ᾽ Ἄλον ο¤ τ᾽ Ἀλ`πην ο¤ τε ƒρηχῖνα νέμοντο,
ο¤ τ᾽ ε„χον †θίην fδ᾽ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,
Μυρμιδ`νες δὲ καλεῦντο κα\ µλληνες κα\ Ἀχαιοί,
τZν αu πεντVκοντα νεZν gν [ρχSς Ἀχιλλεύς.
Ἀλλ᾽ ο¤ γ᾽ οὐ πολέμοιο δυσηχέος Tμνώοντο·
οὐ γὰρ ἔην •ς τίς σφιν Tπ\ στίχας ἡγVσαιτο·
κεῖτο γὰρ Tν νVεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
www.theogonia.gr
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κούρης χω`μενος «ρισηΐδος frκ`μοιο,
τYν Tκ ^υρνησσοῦ TWείλετο πολλὰ μογVσας

690

^υρνησσSν διαπορθVσας κα\ τείχεα ™VUης,
κὰδ δὲ Μύνητ᾽ ἔUαλεν κα\ ‹πίστροφον Tγχεσιμώρους,
υ_έας ¸ὐηνοῖο …εληπιάδαο ἄνακτος·
τῆς • γε κεῖτ᾽ [χέων, τάχα δ᾽ [νστVσεσθαι ἔμελλεν.
j“ δ᾽ ε„χον †υλάκην κα\ Πύρασον [νθεμ`εντα

695

ΔVμητρος τέμενος, ›τωνά τε μητέρα μVλων,
[γχίαλ`ν τ᾽ ἈντρZνα ἰδὲ ΠτελεSν λεχεποίην,
τZν αu Πρωτεσίλαος [ρVϊος ἡγεμ`νευε
xωSς Tών· τ`τε δ᾽ ˆδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
ƒοῦ δὲ κα\ [μφιδρυφYς ἄλοχος †υλάκz Tλέλειπτο

700

κα\ δ`μος ἡμιτελVς· τSν δ᾽ ἔκτανε Δάρδανος [νYρ
νηSς [ποθρŠσκοντα πολὺ πρώτιστον ἈχαιZν.
jὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ο“ ἄναρχοι ἔσαν, π`θε`ν γε μὲν [ρχ`ν·
[λλά σφεας κ`σμησε Ποδάρκης bxος Ἄρηος
§φίκλου υ_Sς πολυμVλου †υλακίδαο

705

αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου
’πλ`τερος γενε•· ’ δ᾽ ¥μα πρ`τερος κα\ [ρείων
{ρως Πρωτεσίλαος [ρVϊος· οὐδέ τι λαο\
δεύονθ᾽ ἡγεμ`νος, π`θε`ν γε μὲν TσθλSν T`ντα·
τ| δ᾽ ¥μα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.

710

j“ δὲ †ερὰς Tνέμοντο παρα\ «οιUηΐδα λίμνην
«οίUην κα\ Γλαφύρας κα\ Trκτιμένην §αωλκ`ν,
τZν gρχ᾽ ἈδμVτοιο φίλος πάϊς ‰νδεκα νηZν
¸Ÿμηλος, τSν sπ᾽ ἈδμVτi τέκε δῖα γυναικZν
Ἄλκηστις Πελίαο θυγατρZν ε„δος [ρίστη.
j“ δ᾽ ἄρα Μηθώνην κα\ ™αυμακίην Tνέμοντο
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κα\ ΜελίUοιαν ἔχον κα\ tλιxZνα τρηχεῖαν,
τZν δὲ †ιλοκτVτης gρχεν τ`Wων T¬ εἰδ}ς
ἑπτὰ νεZν· Tρέται δ᾽ Tν ἑκάστz πεντVκοντα
TμUέUασαν τ`Wων εu εἰδ`τες „φι μάχεσθαι.

720

Ἀλλ᾽ a μὲν Tν νVσi κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων
^Vμνi Tν fγαθέz, •θι μιν λίπον υ¦ες ἈχαιZν
‰λκεϊ μοχθίxοντα κακ| cλο`φρονος dδρου·
ἔνθ᾽ • γε κεῖτ᾽ [χέων· τάχα δὲ μνVσεσθαι ἔμελλον
Ἀργεῖοι παρὰ νηυσ\ †ιλοκτVταο ἄνακτος.

725

jὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ο“ ἄναρχοι ἔσαν, π`θε`ν γε μὲν [ρχ`ν·
[λλὰ Μέδων κ`σμησεν tϊλῆος ν`θος υ_`ς,
τ`ν •᾽ ἔτεκεν ῾lVνη sπ᾽ tϊλῆϊ πτολιπ`ρθi.
j“ δ᾽ ε„χον ƒρίκκην κα\ §θώμην κλωμακ`εσσαν,
ο¤ τ᾽ ἔχον jἰχαλίην π`λιν ¸ὐρύτου jἰχαλιῆος,

730

τZν αuθ᾽ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε
ἰητῆρ᾽ [γαθ} Ποδαλείριος fδὲ Μαχάων·
τοῖς δὲ τριVκοντα γλαφυρα\ νέες Tστιχ`ωντο.
j“ δ᾽ ἔχον tρμένιον, ο¤ τε κρVνην Ὑπέρειαν,
ο¤ τ᾽ ἔχον Ἀστέριον ƒιτάνοι` τε λευκὰ κάρηνα,

735

τZν gρχ᾽ ¸ὐρύπυλος ¸ὐαίμονος [γλαSς υ_`ς·
τ| δ᾽ ¥μα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
j“ δ᾽ Ἄργισσαν ἔχον κα\ Γυρτώνην Tνέμοντο,
Ὄρθην Ἠλώνην τε π`λιν τ᾽ tλοοσσ`να λευκVν,
τZν αuθ᾽ ἡγεμ`νευε μενεπτ`λεμος Πολυποίτης
υ_Sς Πειριθ`οιο τSν [θάνατος τέκετο ¢εύς·
τ`ν •᾽ sπS Πειριθ`i τέκετο κλυτSς Ἱπποδάμεια
ˆματι τ| •τε †ῆρας Tτίσατο λαχνVεντας,
τοὺς δ᾽ Tκ Πηλίου ªσε κα\ oἰθίκεσσι πέλασσεν·
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οὐκ ο„ος, ¥μα τ| γε ^εοντεὺς bxος Ἄρηος

745

υ_Sς sπερθύμοιο ‚ορώνου ‚αινεΐδαο·
τοῖς δ᾽ ¥μα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
Γουνεὺς δ᾽ Tκ ‚ύφου gγε δύω κα\ εvκοσι νῆας·
τ| δ᾽ ‹νιῆνες ‰ποντο μενεπτ`λεμοί τε ΠεραιUο\
ο“ περ\ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί᾽ ἔθεντο,

750

ο¤ τ᾽ [μφ᾽ _μερτSν ƒιταρησσSν ἔργα νέμοντο
•ς •᾽ Tς ΠηνειSν προΐει καλλίρροον dδωρ,
οὐδ᾽ • γε Πηνει| συμμίσγεται [ργυροδίνz,
[λλά τέ μιν καθύπερθεν Tπιρρέει f•τ᾽ ἔλαιον·
•ρκου γὰρ δεινοῦ …τυγSς dδατ`ς Tστιν [πορρώW.

755

ΜαγνVτων δ᾽ gρχε Πρ`θοος ƒενθρηδ`νος υ_`ς,
ο“ περ\ ΠηνειSν κα\ ΠVλιον εἰνοσίφυλλον
ναίεσκον· τZν μὲν Πρ`θοος θοSς ἡγεμ`νευε,
τ| δ᾽ ¥μα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ‰ποντο.
jXτοι ἄρ᾽ ἡγεμ`νες ΔαναZν κα\ κοίρανοι gσαν·

760

τίς τὰρ τZν bχ᾽ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα
αὐτZν fδ᾽ ¤ππων, ο“ ¥μ᾽ Ἀτρεΐδzσιν ‰ποντο.
Ἵπποι μὲν μέγ᾽ ἄρισται ἔσαν †ηρητιάδαο,
τὰς ¸Ÿμηλος ἔλαυνε ποδώκεας bρνιθας ˜ς
bτριχας οἰέτεας σταφύλη•| Tπ\ νZτον Tΐσας·

765

τὰς Tν Πηρείz θρέψ᾽ [ργυρ`τοWος Ἀπ`λλων
ἄμφω θηλείας, φ`Uον Ἄρηος φορεούσας.
ἈνδρZν αu μέγ᾽ ἄριστος ἔην ƒελαμώνιος ovας
bφρ᾽ Ἀχιλεὺς μVνιεν· a γὰρ πολὺ φέρτατος gεν,
¤πποι θ᾽ ο“ φορέεσκον [μύμονα Πηλεΐωνα.
Ἀλλ᾽ a μὲν Tν νVεσσι κορωνίσι ποντοπ`ροισι
κεῖτ᾽ [πομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαZν
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Ἀτρεΐδz· λαο\ δὲ παρὰ •ηγμῖνι θαλάσσης
δίσκοισιν τέρποντο κα\ αἰγανέzσιν _έντες
τ`Wοισίν θ᾽· ¤πποι δὲ παρ᾽ ¥ρμασιν ο¦σιν ‰καστος

775

λωτSν Tρεπτ`μενοι Tλε`θρεπτ`ν τε σέλινον
‰στασαν· ¥ρματα δ᾽ εu πεπυκασμένα κεῖτο [νάκτων
Tν κλισίzς· ο“ δ᾽ [ρχSν [ρηΐφιλον ποθέοντες
φοίτων ἔνθα κα\ ἔνθα κατὰ στρατSν οὐδὲ μάχοντο.
j“ δ᾽ ἄρ᾽ vσαν

ς εv τε πυρ\ χθ}ν πᾶσα νέμοιτο·

780

γαῖα δ᾽ sπεστενάχιxε Δι\ ˜ς τερπικεραύνi
χωομένi •τε τ᾽ [μφ\ ƒυφωέϊ γαῖαν _μάσσz
εἰν Ἀρίμοις, •θι φασ\ ƒυφωέος ἔμμεναι εὐνάς·
˜ς ἄρα τZν sπS ποσσ\ μέγα στεναχίxετο γαῖα
Tρχομένων· μάλα δ᾽ ªκα διέπρησσον πεδίοιο.

785

ƒρωσ\ν δ᾽ ἄγγελος gλθε ποδVνεμος ”κέα Ἶρις
πὰρ ΔιSς αἰγι`χοιο σὺν [γγελίz [λεγειν•·
ο“ δ᾽ [γορὰς [γ`ρευον Tπ\ Πριάμοιο θύρzσι
πάντες ’μηγερέες fμὲν νέοι fδὲ γέροντες·
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη προσέφη π`δας ”κέα Ἶρις·

790

εvσατο δὲ φθογγYν υ¦ϊ Πριάμοιο Πολίτz,
aς ƒρώων σκοπSς ¦xε ποδωκείzσι πεποιθ}ς
τύμUi Tπ᾽ [κροτάτi oἰσυVταο γέροντος,
δέγμενος ’ππ`τε ναῦφιν [φορμηθεῖεν Ἀχαιοί·
τ| μιν Tεισαμένη προσέφη π`δας ”κέα Ἶρις·

795

ª γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
•ς ποτ᾽ Tπ᾽ εἰρVνης· π`λεμος δ᾽ [λίαστος bρωρεν.
—δη μὲν μάλα πολλὰ μάχας εἰσVλυθον [νδρZν,
[λλ᾽ οŸ πω τοι`νδε τοσ`νδέ τε λαSν bπωπα·
λίην γὰρ φύλλοισιν Tοικ`τες ~ ψαμάθοισιν
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ἔρχονται πεδίοιο μαχησ`μενοι προτ\ ἄστυ.
µκτορ σο\ δὲ μάλιστ᾽ Tπιτέλλομαι, ¡δε δὲ •έWαι·
πολλο\ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου Tπίκουροι,
ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλZσσα πολυσπερέων [νθρώπων·
τοῖσιν ‰καστος [νYρ σημαινέτω ο¦σί περ ἄρχει,

805

τZν δ᾽ TWηγείσθω κοσμησάμενος πολιVτας.
€ς ἔφαθ᾽, µκτωρ δ᾽ οŸ τι θεᾶς ἔπος fγνοίησεν,
α„ψα δ᾽ ἔλυσ᾽ [γορVν· Tπ\ τεύχεα δ᾽ Tσσεύοντο·
πᾶσαι δ᾽ ”ΐγνυντο πύλαι, Tκ δ᾽ ἔσσυτο λαSς
πεxοί θ᾽ _ππῆές τε· πολὺς δ᾽ cρυμαγδSς cρώρει.

810

yστι δέ τις προπάροιθε π`λιος αἰπεῖα κολώνη
Tν πεδίi [πάνευθε περίδρομος ἔνθα κα\ ἔνθα,
τYν ˆτοι ἄνδρες «ατίειαν κικλVσκουσιν,
[θάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης·
ἔνθα τ`τε ƒρZές τε διέκριθεν fδ᾽ Tπίκουροι.

815

ƒρωσ\ μὲν ἡγεμ`νευε μέγας κορυθαίολος µκτωρ
Πριαμίδης· ¥μα τ| γε πολὺ πλεῖστοι κα\ ἄριστοι
λαο\ θωρVσσοντο μεμα`τες Tγχείzσι.
Δαρδανίων αuτ᾽ gρχεν T¬ς πάϊς Ἀγχίσαο
oἰνείας, τSν sπ᾽ Ἀγχίσz τέκε δῖ᾽ Ἀφροδίτη

820

›δης Tν κνημοῖσι θεὰ Uροτ| εὐνηθεῖσα,
οὐκ ο„ος, ¥μα τ| γε δύω ἈντVνορος υ¦ε
Ἀρχέλοχ`ς τ᾽ Ἀκάμας τε μάχης εu εἰδ`τε πάσης.
j“ δὲ ¢έλειαν ἔναιον sπα\ π`δα νείατον ›δης
[φνειο\ πίνοντες dδωρ μέλαν oἰσVποιο
ƒρZες, τZν αuτ᾽ gρχε ^υκάονος [γλαSς υ_Sς
Πάνδαρος, ž κα\ τ`Wον Ἀπ`λλων αὐτSς ἔδωκεν.
j“ δ᾽ ἈδρVστειάν τ᾽ ε„χον κα\ δῆμον Ἀπαισοῦ
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κα\ Πιτύειαν ἔχον κα\ ƒηρείης bρος αἰπύ,
τZν gρχ᾽ Ἄδρηστ`ς τε κα\ Ἄμφιος λινοθώρηW

830

υ¦ε δύω Μέροπος Περκωσίου, aς περ\ πάντων
šδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
στείχειν Tς π`λεμον φθισVνορα· τ} δέ ο_ οŸ τι
πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
j“ δ᾽ ἄρα Περκώτην κα\ Πράκτιον [μφενέμοντο

835

κα\ …ηστSν κα\ ἌUυδον ἔχον κα\ δῖαν ἈρίσUην,
τZν αuθ᾽ Ὑρτακίδης gρχ᾽ Ἄσιος bρχαμος [νδρZν,
Ἄσιος Ὑρτακίδης aν ἈρίσUηθεν φέρον ¤πποι
αvθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο …ελλVεντος.
Ἱππ`θοος δ᾽ ἄγε φῦλα ΠελασγZν Tγχεσιμώρων

840

τZν ο“ ^άρισαν TριUώλακα ναιετάασκον·
τZν gρχ᾽ Ἱππ`θο`ς τε Πύλαι`ς τ᾽ bxος Ἄρηος,
υ¦ε δύω ^Vθοιο Πελασγοῦ ƒευταμίδαο.
oὐτὰρ ™ρVϊκας gγ᾽ Ἀκάμας κα\ Πείροος {ρως
•σσους ἙλλVσποντος [γάρροος TντSς Tέργει

845

¸Ÿφημος δ᾽ [ρχSς ‚ικ`νων gν αἰχμητάων
υ_Sς ƒροιxVνοιο διοτρεφέος ‚εάδαο.
oὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας [γκυλοτ`Wους
τηλ`θεν TW ἈμυδZνος [π᾽ ἈWιοῦ εὐρὺ •έοντος,
ἈWιοῦ οX κάλλιστον dδωρ Tπικίδναται α„αν.

850

Παφλαγ`νων δ᾽ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ
TW ‹νετZν, •θεν ἡμι`νων γένος [γροτεράων,
ο¤ •α ‚ύτωρον ἔχον κα\ …Vσαμον [μφενέμοντο
[μφί τε Παρθένιον ποταμSν κλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον
‚ρZμνάν τ᾽ oἰγιαλ`ν τε κα\ sψηλοὺς ‹ρυθίνους.
oὐτὰρ Ἁλιxώνων tδίος κα\ ‹πίστροφος gρχον
www.theogonia.gr

54

855

lopqΔno «

jΜkljm n^noΔo

τηλ`θεν TW ἈλύUης, •θεν [ργύρου Tστ\ γενέθλη.
ΜυσZν δὲ eρ`μις gρχε κα\ yννομος οἰωνιστVς·
[λλ᾽ οὐκ οἰωνοῖσιν Tρύσατο κῆρα μέλαιναν,
[λλ᾽ Tδάμη sπS χερσ\ ποδώκεος oἰακίδαο

860

Tν ποταμ|, •θι περ ƒρZας κεράϊxε κα\ ἄλλους.
†`ρκυς αu †ρύγας gγε κα\ Ἀσκάνιος θεοειδYς
τῆλ᾽ TW Ἀσκανίης· μέμασαν δ᾽ sσμῖνι μάχεσθαι.
Μ‘οσιν αu Μέσθλης τε κα\ Ἄντιφος ἡγησάσθην
υ¦ε ƒαλαιμένεος τ} Γυγαίη τέκε λίμνη,

865

ο“ κα\ Μ‘ονας gγον sπS ƒμώλi γεγαZτας.
·άστης αu ‚αρZν ἡγVσατο UαρUαροφώνων,
ο“ Μίλητον ἔχον †θιρZν τ᾽ bρος [κριτ`φυλλον
Μαιάνδρου τε •οὰς Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα·
τZν μὲν ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος κα\ ·άστης ἡγησάσθην,

870

·άστης Ἀμφίμαχ`ς τε ·ομίονος [γλαὰ τέκνα,
aς κα\ χρυσSν ἔχων π`λεμον δ᾽ vεν f•τε κούρη
νVπιος, οὐδέ τί ο_ τ` γ᾽ TπVρκεσε λυγρSν bλεθρον,
[λλ᾽ Tδάμη sπS χερσ\ ποδώκεος oἰακίδαο
Tν ποταμ|, χρυσSν δ᾽ Ἀχιλεὺς Tκ`μισσε δαΐφρων.
…αρπηδ}ν δ᾽ gρχεν ^υκίων κα\ Γλαῦκος [μύμων
τηλ`θεν Tκ ^υκίης, Ξάνθου ἄπο δινVεντος.
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Γ
oὐτὰρ Tπε\ κ`σμηθεν ¥μ᾽ ἡγεμ`νεσσιν ‰καστοι,
ƒρZες μὲν κλαγγ• τ᾽ Tνοπ• τ᾽ vσαν bρνιθες ˜ς
f•τε περ κλαγγY γεράνων πέλει οὐραν`θι πρ`·
α¤ τ᾽ Tπε\ οuν χειμZνα φύγον κα\ [θέσφατον bμUρον
κλαγγ• ταί γε πέτονται Tπ᾽ ”κεανοῖο •οάων

5

[νδράσι Πυγμαίοισι φ`νον κα\ κῆρα φέρουσαι·
fέριαι δ᾽ ἄρα ταί γε κακYν ἔριδα προφέρονται.
j“ δ᾽ ἄρ᾽ vσαν σιγ• μένεα πνείοντες Ἀχαιο\
Tν θυμ| μεμαZτες [λεWέμεν [λλVλοισιν.
¸uτ᾽ bρεος κορυφ•σι ·`τος κατέχευεν cμίχλην

10

ποιμέσιν οŸ τι φίλην, κλέπτz δέ τε νυκτSς [μείνω,
τ`σσ`ν τίς τ᾽ Tπιλεύσσει •σον τ᾽ Tπ\ λᾶαν ¤ησιν·
˜ς ἄρα τZν sπS ποσσ\ κονίσαλος bρνυτ᾽ [ελλYς
Tρχομένων· μάλα δ᾽ ªκα διέπρησσον πεδίοιο.
j“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες,
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ƒρωσ\ν μὲν προμάχιxεν ἈλέWανδρος θεοειδYς
παρδαλέην ‡μοισιν ἔχων κα\ καμπύλα τ`Wα
κα\ Wίφος· αὐτὰρ δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκ|
πάλλων Ἀργείων προκαλίxετο πάντας [ρίστους
[ντίUιον μαχέσασθαι Tν αἰν• δηϊοτῆτι.
ƒSν δ᾽

20

ς οuν Tν`ησεν [ρηΐφιλος Μενέλαος

Tρχ`μενον προπάροιθεν ’μίλου μακρὰ UιUάντα,
•ς τε λέων Tχάρη μεγάλi Tπ\ σώματι κύρσας
εsρ}ν ~ ἔλαφον κεραSν ~ ἄγριον α„γα
πεινάων· μάλα γάρ τε κατεσθίει, εv περ •ν αὐτSν

25

σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ᾽ αἰxηοί·
˜ς Tχάρη Μενέλαος ἈλέWανδρον θεοειδέα
cφθαλμοῖσιν ἰδών· φάτο γὰρ τίσεσθαι [λείτην·
αὐτίκα δ᾽ TW cχέων σὺν τεύχεσιν ¹λτο χαμᾶxε.
ƒSν δ᾽

ς οuν Tν`ησεν ἈλέWανδρος θεοειδYς

30

Tν προμάχοισι φανέντα, κατεπλVγη φίλον gτορ,
•ψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος Tχάxετο κῆρ᾽ [λεείνων.
Ὡς δ᾽ •τε τίς τε δράκοντα ἰδ}ν παλίνορσος [πέστη
οŸρεος Tν UVσσzς, sπ` τε τρ`μος ἔλλαUε γυῖα,
•ψ δ᾽ [νεχώρησεν, ªχρ`ς τέ μιν ε¦λε παρειάς,

35

˜ς αuτις καθ᾽ •μιλον ἔδυ ƒρώων [γερώχων
δείσας Ἀτρέος υ_Sν ἈλέWανδρος θεοειδVς.
ƒSν δ᾽ µκτωρ νείκεσσεν ἰδ}ν αἰσχροῖς Tπέεσσιν·
Δύσπαρι ε„δος ἄριστε γυναιμανὲς fπεροπευτὰ
αvθ᾽ bφελες ἄγον`ς τ᾽ ἔμεναι ἄγαμ`ς τ᾽ [πολέσθαι·
καί κε τS Uουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον gεν
~ οdτω λώUην τ᾽ ἔμεναι κα\ sπ`ψιον ἄλλων.
° που καγχαλ`ωσι κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\
www.theogonia.gr

57

40

lopqΔno Γ

jΜkljm n^noΔo

φάντες [ριστῆα πρ`μον ἔμμεναι, οdνεκα καλSν
ε„δος ἔπ᾽, [λλ᾽ οὐκ ἔστι Uίη φρεσ\ν οὐδέ τις [λκV.

45

° τοι`σδε T}ν Tν ποντοπ`ροισι νέεσσι
π`ντον Tπιπλώσας, ἑτάρους Tρίηρας [γείρας,
μιχθε\ς [λλοδαποῖσι γυναῖκ᾽ εὐειδέ᾽ [νῆγες
TW [πίης γαίης νυSν [νδρZν αἰχμητάων
πατρί τε σ| μέγα πῆμα π`ληΐ τε παντί τε δVμi,

50

δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σο\ αὐτ|]
οὐκ •ν δY μείνειας [ρηΐφιλον Μενέλαον]
γνοίης χ᾽ ο¤ου φωτSς ἔχεις θαλερYν παράκοιτιν·
οὐκ ἄν τοι χραίσμz κίθαρις τά τε δZρ᾽ Ἀφροδίτης
{ τε κ`μη τ` τε ε„δος •τ᾽ Tν κονίzσι μιγείης.

55

Ἀλλὰ μάλα ƒρZες δειδVμονες· g τέ κεν ˆδη
λάϊνον ‰σσο χιτZνα κακZν ‰νεχ᾽ •σσα ἔοργας.
ƒSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἈλέWανδρος θεοειδVς·
µκτορ Tπεί με κατ᾽ α„σαν Tνείκεσας οὐδ᾽ sπὲρ α„σαν·
αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς •ς Tστιν [τειρYς

60

•ς τ᾽ ε„σιν διὰ δουρSς sπ᾽ [νέρος •ς •ά τε τέχνz
νVϊον Tκτάμνzσιν, cφέλλει δ᾽ [νδρSς TρωVν·
˜ς σο\ Tν\ στVθεσσιν [τάρUητος ν`ος Tστί·
μV μοι δZρ᾽ Tρατὰ πρ`φερε χρυσέης Ἀφροδίτης·
οŸ τοι [π`Uλητ᾽ Tστ\ θεZν Tρικυδέα δZρα

65

•σσά κεν αὐτο\ δZσιν, ἑκ}ν δ᾽ οὐκ ἄν τις ‰λοιτο·
νῦν αuτ᾽ εv μ᾽ Tθέλεις πολεμίxειν fδὲ μάχεσθαι,
ἄλλους μὲν κάθισον ƒρZας κα\ πάντας Ἀχαιούς,
αὐτὰρ ἔμ᾽ Tν μέσσi κα\ [ρηΐφιλον Μενέλαον
συμUάλετ᾽ [μφ᾽ Ἑλένz κα\ κτVμασι πᾶσι μάχεσθαι·
’ππ`τερος δέ κε νικVσz κρείσσων τε γένηται,
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κτVμαθ᾽ ἑλ}ν εu πάντα γυναῖκά τε οvκαδ᾽ [γέσθω·
ο“ δ᾽ ἄλλοι φιλ`τητα κα\ •ρκια πιστὰ ταμ`ντες
ναίοιτε ƒροίην TριUώλακα, το\ δὲ νεέσθων
Ἄργος Tς _ππ`Uοτον κα\ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.

75

€ς ἔφαθ᾽, µκτωρ δ᾽ αuτ᾽ Tχάρη μέγα μῦθον [κούσας,
καί •᾽ Tς μέσσον ἰ}ν ƒρώων [νέεργε φάλαγγας
μέσσου δουρSς ἑλών· το\ δ᾽ _δρύνθησαν ¥παντες.
ƒ| δ᾽ TπετοWάxοντο κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\
ἰοῖσίν τε τιτυσκ`μενοι λάεσσί τ᾽ ἔUαλλον·

80

αὐτὰρ a μακρSν ἄrσεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
vσχεσθ᾽ Ἀργεῖοι, μY Uάλλετε κοῦροι ἈχαιZν·
στεῦται γάρ τι ἔπος Tρέειν κορυθαίολος µκτωρ.
€ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἔσχοντο μάχης ἄνεŠ τ᾽ Tγένοντο
Tσσυμένως· µκτωρ δὲ μετ᾽ [μφοτέροισιν ἔειπε·

85

κέκλυτέ μευ ƒρZες κα\ TrκνVμιδες Ἀχαιο\
μῦθον ἈλεWάνδροιο, τοῦ ε¤νεκα νεῖκος bρωρεν.
Ἄλλους μὲν κέλεται ƒρZας κα\ πάντας Ἀχαιοὺς
τεύχεα κάλ᾽ [ποθέσθαι Tπ\ χθον\ πουλυUοτείρz,
αὐτSν δ᾽ Tν μέσσi κα\ [ρηΐφιλον Μενέλαον

90

οvους [μφ᾽ Ἑλένz κα\ κτVμασι πᾶσι μάχεσθαι.
Ὁππ`τερος δέ κε νικVσz κρείσσων τε γένηται
κτVμαθ᾽ ἑλ}ν εu πάντα γυναῖκά τε οvκαδ᾽ [γέσθω·
ο“ δ᾽ ἄλλοι φιλ`τητα κα\ •ρκια πιστὰ τάμωμεν.
€ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•·
τοῖσι δὲ κα\ μετέειπε UοYν [γαθSς Μενέλαος·
κέκλυτε νῦν κα\ Tμεῖο· μάλιστα γὰρ ἄλγος _κάνει
θυμSν Tμ`ν, φρονέω δὲ διακρινθVμεναι ˆδη
Ἀργείους κα\ ƒρZας, Tπε\ κακὰ πολλὰ πέπασθε
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ε¤νεκ᾽ Tμῆς ἔριδος κα\ ἈλεWάνδρου ‰νεκ᾽ [ρχῆς·

100

ἡμέων δ᾽ ’πποτέρi θάνατος κα\ μοῖρα τέτυκται
τεθναίη· ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα.
jvσετε ἄρν᾽, ‰τερον λευκ`ν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν,
Γ• τε κα\ Ἠελίi· Δι\ δ᾽ ἡμεῖς οvσομεν ἄλλον·
ἄWετε δὲ Πριάμοιο Uίην, bφρ᾽ •ρκια τάμνz

105

αὐτ`ς, Tπεί ο_ παῖδες sπερφίαλοι κα\ ἄπιστοι,
μV τις sπερUασίz ΔιSς •ρκια δηλVσηται.
oἰε\ δ᾽ ’πλοτέρων [νδρZν φρένες fερέθονται·
ο¦ς δ᾽ ’ γέρων μετέzσιν ¥μα πρ`σσω κα\ cπίσσω
λεύσσει, •πως bχ᾽ ἄριστα μετ᾽ [μφοτέροισι γένηται.

110

€ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ Tχάρησαν Ἀχαιοί τε ƒρZές τε
Tλπ`μενοι παύσασθαι cϊxυροῦ πολέμοιο.
‚αί •᾽ ¤ππους μὲν ἔρυWαν Tπ\ στίχας, Tκ δ᾽ ἔUαν αὐτοί,
τεύχεά τ᾽ TWεδύοντο· τὰ μὲν κατέθεντ᾽ Tπ\ γαίz
πλησίον [λλVλων, cλίγη δ᾽ gν [μφ\ς ἄρουρα·

115

µκτωρ δὲ προτ\ ἄστυ δύω κVρυκας ἔπεμπε
καρπαλίμως ἄρνάς τε φέρειν Πρίαμ`ν τε καλέσσαι·
αὐτὰρ a ƒαλθύUιον προΐει κρείων Ἀγαμέμνων
νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, fδ᾽ ἄρν᾽ Tκέλευεν
οἰσέμεναι· a δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ [πίθησ᾽ Ἀγαμέμνονι δίi.

120

Ἶρις δ᾽ αuθ᾽ Ἑλένz λευκωλένi ἄγγελος gλθεν
εἰδομένη γαλ`i Ἀντηνορίδαο δάμαρτι,
τYν Ἀντηνορίδης ε„χε κρείων Ἑλικάων
^αοδίκην Πριάμοιο θυγατρZν ε„δος [ρίστην.
ƒYν δ᾽ εXρ᾽ Tν μεγάρi· ἣ δὲ μέγαν _στSν dφαινε
δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ᾽ Tνέπασσεν [έθλους
ƒρώων θ᾽ _πποδάμων κα\ ἈχαιZν χαλκοχιτώνων,
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οdς ἑθεν ε¤νεκ᾽ ἔπασχον sπ᾽ Ἄρηος παλαμάων·
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη προσέφη π`δας ”κέα Ἶρις·
δεῦρ᾽ vθι νύμφα φίλη, ¤να θέσκελα ἔργα vδηαι

130

ƒρώων θ᾽ _πποδάμων κα\ ἈχαιZν χαλκοχιτώνων,
ο“ πρ\ν Tπ᾽ [λλVλοισι φέρον πολύδακρυν Ἄρηα
Tν πεδίi cλοοῖο λιλαι`μενοι πολέμοιο·
ο“ δY νῦν ‰αται σιγ•, π`λεμος δὲ πέπαυται,
[σπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ᾽ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν.

135

oὐτὰρ ἈλέWανδρος κα\ [ρηΐφιλος Μενέλαος
μακρ•ς Tγχείzσι μαχVσονται περ\ σεῖο·
τ| δέ κε νικVσαντι φίλη κεκλVσz ἄκοιτις.
€ς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ¤μερον ἔμUαλε θυμ|
[νδρ`ς τε προτέρου κα\ ἄστεος fδὲ τοκVων·

140

αὐτίκα δ᾽ [ργενν•σι καλυψαμένη cθ`νzσιν
’ρμᾶτ᾽ Tκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα
οὐκ οvη, ¥μα τ• γε κα\ [μφίπολοι δύ᾽ ‰ποντο,
ovθρη Πιτθῆος θυγάτηρ, ‚λυμένη τε UοZπις·
α„ψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ¤κανον •θι …καια\ πύλαι gσαν.

145

j“ δ᾽ [μφ\ Πρίαμον κα\ Πάνθοον fδὲ ™υμοίτην
^άμπ`ν τε ‚λυτίον θ᾽ Ἱκετάονά τ᾽ bxον Ἄρηος
jὐκαλέγων τε κα\ ἈντVνωρ πεπνυμένω ἄμφω
{ατο δημογέροντες Tπ\ …και•σι πύλzσι,
γVραϊ δY πολέμοιο πεπαυμένοι, [λλ᾽ [γορητα\

150

Tσθλοί, τεττίγεσσιν Tοικ`τες ο¤ τε καθ᾽ dλην
δενδρέi Tφεx`μενοι bπα λειρι`εσσαν _εῖσι·
τοῖοι ἄρα ƒρώων ἡγVτορες £ντ᾽ Tπ\ πύργi.
j“ δ᾽

ς οuν εvδονθ᾽ Ἑλένην Tπ\ πύργον ἰοῦσαν,

gκα πρSς [λλVλους ἔπεα πτερ`εντ᾽ [γ`ρευον·
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οὐ νέμεσις ƒρZας κα\ TrκνVμιδας Ἀχαιοὺς
τοι•δ᾽ [μφ\ γυναικ\ πολὺν χρ`νον ἄλγεα πάσχειν·
αἰνZς [θανάτzσι θε•ς εἰς ªπα ἔοικεν·
[λλὰ κα\ ¡ς τοίη περ Tοῦσ᾽ Tν νηυσ\ νεέσθω,
μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ cπίσσω πῆμα λίποιτο.

160

€ς ἄρ᾽ ἔφαν, Πρίαμος δ᾽ Ἑλένην Tκαλέσσατο φων•·
δεῦρο πάροιθ᾽ Tλθοῦσα φίλον τέκος ¤xευ Tμεῖο,
bφρα vδz πρ`τερ`ν τε π`σιν πηούς τε φίλους τε·
οŸ τί μοι αἰτίη Tσσί, θεοί νύ μοι αvτιοί εἰσιν
ο¤ μοι Tφώρμησαν π`λεμον πολύδακρυν ἈχαιZν·

165

•ς μοι κα\ τ`νδ᾽ ἄνδρα πελώριον TWονομVνzς
•ς τις •δ᾽ Tστ\ν ἈχαιSς [νYρ f•ς τε μέγας τε.
—τοι μὲν κεφαλ• κα\ μείxονες ἄλλοι ἔασι,
καλSν δ᾽ οdτω Tγ}ν οŸ πω vδον cφθαλμοῖσιν,
οὐδ᾽ οdτω γεραρ`ν· Uασιλῆϊ γὰρ [νδρ\ ἔοικε.

170

ƒSν δ᾽ Ἑλένη μύθοισιν [μείUετο δῖα γυναικZν·
αἰδοῖ`ς τέ μοί Tσσι φίλε ἑκυρὲ δειν`ς τε·
ς bφελεν θάνατ`ς μοι wδεῖν κακSς ’ππ`τε δεῦρο
υ_έϊ σ| ἑπ`μην θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα
παῖδά τε τηλυγέτην κα\ ’μηλικίην TρατεινVν.

175

Ἀλλὰ τά γ᾽ οὐκ Tγένοντο· τS κα\ κλαίουσα τέτηκα.
ƒοῦτο δέ τοι Tρέω • μ᾽ [νείρεαι fδὲ μεταλλ–ς·
οXτ`ς γ᾽ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
[μφ`τερον Uασιλεύς τ᾽ [γαθSς κρατερ`ς τ᾽ αἰχμητVς·
δαYρ αuτ᾽ TμSς ἔσκε κυνώπιδος, εv ποτ᾽ ἔην γε.
€ς φάτο, τSν δ᾽ ’ γέρων fγάσσατο φώνησέν τε·
ª μάκαρ Ἀτρεΐδη μοιρηγενὲς cλUι`δαιμον,
g •ά νύ τοι πολλο\ δεδμVατο κοῦροι ἈχαιZν.
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—δη κα\ †ρυγίην εἰσVλυθον [μπελ`εσσαν,
ἔνθα vδον πλείστους †ρύγας [νέρας αἰολοπώλους

185

λαοὺς tτρῆος κα\ Μυγδ`νος [ντιθέοιο,
ο¤ •α τ`τ᾽ Tστρατ`ωντο παρ᾽ bχθας …αγγαρίοιο·
κα\ γὰρ Tγ}ν Tπίκουρος T}ν μετὰ τοῖσιν Tλέχθην
ˆματι τ| •τε τ᾽ gλθον Ἀμαx`νες [ντιάνειραι·
[λλ᾽ οὐδ᾽ ο“ τ`σοι gσαν •σοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί.

190

Δεύτερον αuτ᾽ tδυσῆα ἰδ}ν Tρέειν᾽ ’ γεραι`ς·
εvπ᾽ ἄγε μοι κα\ τ`νδε φίλον τέκος •ς τις •δ᾽ Tστί·
μείων μὲν κεφαλ• Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
εὐρύτερος δ᾽ ‡μοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι.
ƒεύχεα μέν ο_ κεῖται Tπ\ χθον\ πουλυUοτείρz,

195

αὐτSς δὲ κτίλος ˜ς Tπιπωλεῖται στίχας [νδρZν·
[ρνει| μιν ἔγωγε Tΐσκω πηγεσιμάλλi,
•ς τ᾽ οἰZν μέγα πZr διέρχεται [ργεννάων.
ƒSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειθ᾽ Ἑλένη ΔιSς Tκγεγαυῖα·
οXτος δ᾽ αu ^αερτιάδης πολύμητις tδυσσεύς,

200

aς τράφη Tν δVμi §θάκης κραναῆς περ Tούσης
εἰδ}ς παντοίους τε δ`λους κα\ μVδεα πυκνά.
ƒYν δ᾽ αuτ᾽ ἈντVνωρ πεπνυμένος [ντίον ηŸδα·
ª γύναι g μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
ˆδη γὰρ κα\ δεῦρ` ποτ᾽ ˆλυθε δῖος tδυσσεὺς

205

σεῦ ‰νεκ᾽ [γγελίης σὺν [ρηϊφίλi Μενελάi·
τοὺς δ᾽ Tγ} TWείνισσα κα\ Tν μεγάροισι φίλησα,
[μφοτέρων δὲ φυYν Tδάην κα\ μVδεα πυκνά.
Ἀλλ᾽ •τε δY ƒρώεσσιν Tν [γρομένοισιν ἔμιχθεν
στάντων μὲν Μενέλαος sπείρεχεν εὐρέας ‡μους,
ἄμφω δ᾽ ἑxομένω γεραρώτερος gεν tδυσσεύς·
www.theogonia.gr
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[λλ᾽ •τε δY μύθους κα\ μVδεα πᾶσιν dφαινον
ˆτοι μὲν Μενέλαος Tπιτροχάδην [γ`ρευε,
παῦρα μὲν [λλὰ μάλα λιγέως, Tπε\ οὐ πολύμυθος
οὐδ᾽ [φαμαρτοεπVς· g κα\ γένει dστερος gεν.

215

Ἀλλ᾽ •τε δY πολύμητις [ναΐWειεν tδυσσεὺς
στάσκεν, sπα\ δὲ vδεσκε κατὰ χθονSς bμματα πVWας,
σκῆπτρον δ᾽ οŸτ᾽ cπίσω οŸτε προπρηνὲς Tνώμα,
[λλ᾽ [στεμφὲς ἔχεσκεν [ΐδρεϊ φωτ\ Tοικώς·
φαίης κε xάκοτ`ν τέ τιν᾽ ἔμμεναι ἄφρονά τ᾽ αŸτως.

220

Ἀλλ᾽ •τε δY bπα τε μεγάλην Tκ στVθεος ε¤η
κα\ ἔπεα νιφάδεσσιν Tοικ`τα χειμερίzσιν,
οὐκ •ν ἔπειτ᾽ tδυσῆΐ γ᾽ Tρίσσειε UροτSς ἄλλος·
οὐ τ`τε γ᾽ ¡δ᾽ tδυσῆος [γασσάμεθ᾽ ε„δος ἰδ`ντες.
ƒS τρίτον αuτ᾽ ovαντα ἰδ}ν Tρέειν᾽ a γεραι`ς·

225

τίς τὰρ •δ᾽ ἄλλος ἈχαιSς [νYρ f•ς τε μέγας τε
ἔWοχος Ἀργείων κεφαλVν τε κα\ εὐρέας ‡μους]
τSν δ᾽ Ἑλένη τανύπεπλος [μείUετο δῖα γυναικZν·
οXτος δ᾽ ovας Tστ\ πελώριος ‰ρκος ἈχαιZν·
§δομενεὺς δ᾽ ἑτέρωθεν Tν\ ‚ρVτεσσι θεSς ˜ς

230

‰στηκ᾽, [μφ\ δέ μιν ‚ρητZν [γο\ fγερέθονται.
Πολλάκι μιν Wείνισσεν [ρηΐφιλος Μενέλαος
οvκi Tν ἡμετέρi ’π`τε ‚ρVτηθεν ¤κοιτο.
·ῦν δ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ’ρZ ἑλίκωπας Ἀχαιούς,
οdς κεν T¬ γνοίην καί τ᾽ οŸνομα μυθησαίμην·
δοι} δ᾽ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμVτορε λαZν
‚άστορά θ᾽ _ππ`δαμον κα\ πὺW [γαθSν Πολυδεύκεα
αὐτοκασιγνVτω, τώ μοι μία γείνατο μVτηρ.
Ἢ οὐχ ἑσπέσθην ^ακεδαίμονος TW Tρατεινῆς,
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~ δεύρω μὲν ‰ποντο νέεσσ᾽ ἔνι ποντοπ`ροισι,

240

νῦν αuτ᾽ οὐκ Tθέλουσι μάχην καταδύμεναι [νδρZν
αvσχεα δειδι`τες κα\ cνείδεα π`λλ᾽ ¥ μοί Tστιν.
€ς φάτο, τοὺς δ᾽ ˆδη κάτεχεν φυσίxοος α„α
Tν ^ακεδαίμονι αuθι φίλz Tν πατρίδι γαίz.
‚Vρυκες δ᾽ [νὰ ἄστυ θεZν φέρον •ρκια πιστὰ

245

ἄρνε δύω κα\ ο„νον T•φρονα καρπSν [ρούρης
[σκ| Tν αἰγείi· φέρε δὲ κρητῆρα φαεινSν
κῆρυW §δαῖος fδὲ χρύσεια κύπελλα·
bτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος Tπέεσσιν·
bρσεο ^αομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι

250

ƒρώων θ᾽ _πποδάμων κα\ ἈχαιZν χαλκοχιτώνων
Tς πεδίον καταUῆναι ¤ν᾽ •ρκια πιστὰ τάμητε·
αὐτὰρ ἈλέWανδρος κα\ [ρηΐφιλος Μενέλαος
μακρ•ς Tγχείzσι μαχVσοντ᾽ [μφ\ γυναικί·
τ| δέ κε νικVσαντι γυνY κα\ κτVμαθ᾽ ‰ποιτο·

255

ο“ δ᾽ ἄλλοι φιλ`τητα κα\ •ρκια πιστὰ ταμ`ντες
ναίοιμεν ƒροίην TριUώλακα, το\ δὲ νέονται
Ἄργος Tς _ππ`Uοτον κα\ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
€ς φάτο •ίγησεν δ᾽ a γέρων, Tκέλευσε δ᾽ ἑταίρους
¤ππους xευγνύμεναι· το\ δ᾽ cτραλέως Tπίθοντο.

260

Ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔUη Πρίαμος, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν cπίσσω·
πὰρ δέ ο_ ἈντVνωρ περικαλλέα UVσετο δίφρον·
τ} δὲ διὰ …καιZν πεδίον δ᾽ ἔχον ”κέας ¤ππους.
Ἀλλ᾽ •τε δV •᾽ ¤κοντο μετὰ ƒρZας κα\ Ἀχαιούς,
TW ¤ππων [ποUάντες Tπ\ χθ`να πουλυU`τειραν
Tς μέσσον ƒρώων κα\ ἈχαιZν Tστιχ`ωντο.
Ὄρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων,
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•ν δ᾽ tδυσεὺς πολύμητις· [τὰρ κVρυκες [γαυο\
•ρκια πιστὰ θεZν σύναγον, κρητῆρι δὲ ο„νον
μίσγον, [τὰρ Uασιλεῦσιν dδωρ Tπ\ χεῖρας ἔχευαν.

270

Ἀτρεΐδης δὲ Tρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
{ ο_ πὰρ Wίφεος μέγα κουλε`ν αἰὲν ἄωρτο,
[ρνZν Tκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα
κVρυκες ƒρώων κα\ ἈχαιZν νεῖμαν [ρίστοις.
ƒοῖσιν δ᾽ Ἀτρεΐδης μεγάλ᾽ εŸχετο χεῖρας [νασχών·

275

¢εῦ πάτερ ›δηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε,
Ἠέλι`ς θ᾽, aς πάντ᾽ Tφορ–ς κα\ πάντ᾽ Tπακούεις,
κα\ ποταμο\ κα\ γαῖα, κα\ ο“ sπένερθε καμ`ντας
[νθρώπους τίνυσθον •τις κ᾽ Tπίορκον cμ`σσz,
sμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ᾽ •ρκια πιστά·

280

εἰ μέν κεν Μενέλαον ἈλέWανδρος καταπέφνz
αὐτSς ἔπειθ᾽ Ἑλένην Tχέτω κα\ κτVματα πάντα,
ἡμεῖς δ᾽ Tν νVεσσι νεώμεθα ποντοπ`ροισιν·
εἰ δέ κ᾽ ἈλέWανδρον κτείνz WανθSς Μενέλαος,
ƒρZας ἔπειθ᾽ Ἑλένην κα\ κτVματα πάντ᾽ [ποδοῦναι,

285

τιμYν δ᾽ Ἀργείοις [ποτινέμεν {ν τιν᾽ ἔοικεν,
{ τε κα\ Tσσομένοισι μετ᾽ [νθρώποισι πέληται.
¸ἰ δ᾽ •ν Tμο\ τιμYν Πρίαμος Πριάμοι` τε παῖδες
τίνειν οὐκ Tθέλωσιν ἈλεWάνδροιο πεσ`ντος,
αὐτὰρ Tγ} κα\ ἔπειτα μαχVσομαι ε¤νεκα ποινῆς

290

αuθι μένων, £`ς κε τέλος πολέμοιο κιχείω.
°, κα\ [πS στομάχους [ρνZν τάμε νηλέϊ χαλκ|·
κα\ τοὺς μὲν κατέθηκεν Tπ\ χθονSς [σπαίροντας
θυμοῦ δευομένους· [πS γὰρ μένος ε¤λετο χαλκ`ς.
j„νον δ᾽ Tκ κρητῆρος [φυσσ`μενοι δεπάεσσιν
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ἔκχεον, fδ᾽ εŸχοντο θεοῖς αἰειγενέτzσιν.
Ὧδε δέ τις εvπεσκεν ἈχαιZν τε ƒρώων τε·
¢εῦ κύδιστε μέγιστε κα\ [θάνατοι θεο\ ἄλλοι
’ππ`τεροι πρ`τεροι sπὲρ •ρκια πημVνειαν
¡δέ σφ᾽ Tγκέφαλος χαμάδις •έοι

ς •δε ο„νος

300

αὐτZν κα\ τεκέων, ἄλοχοι δ᾽ ἄλλοισι δαμεῖεν.
€ς ἔφαν, οὐδ᾽ ἄρα πώ σφιν Tπεκραίαινε ‚ρονίων.
ƒοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπε·
κέκλυτέ μευ ƒρZες κα\ TrκνVμιδες Ἀχαιοί·
ˆτοι Tγ}ν ε„μι προτ\ ›λιον fνεμ`εσσαν

305

ἄψ, Tπε\ οŸ πω τλVσομ᾽ Tν cφθαλμοῖσιν ’ρᾶσθαι
μαρνάμενον φίλον υ_Sν [ρηϊφίλi Μενελάi·
¢εὺς μέν που τ` γε ο„δε κα\ [θάνατοι θεο\ ἄλλοι
’πποτέρi θανάτοιο τέλος πεπρωμένον Tστίν.
° •α κα\ Tς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσ`θεος φώς,

310

•ν δ᾽ ἄρ᾽ ἔUαιν᾽ αὐτ`ς, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν cπίσσω·
πὰρ δέ ο_ ἈντVνωρ περικαλλέα UVσετο δίφρον.
ƒ} μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτ\ ›λιον [πονέοντο·
µκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς κα\ δῖος tδυσσεὺς
χZρον μὲν πρZτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα

315

κλVρους Tν κυνέz χαλκVρεϊ πάλλον ἑλ`ντες,
’ππ`τερος δY πρ`σθεν [φείη χάλκεον ἔγχος.
^αο\ δ᾽ fρVσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας [νέσχον,
¡δε δέ τις εvπεσκεν ἈχαιZν τε ƒρώων τε·
¢εῦ πάτερ ›δηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
’ππ`τερος τάδε ἔργα μετ᾽ [μφοτέροισιν ἔθηκε,
τSν δSς [ποφθίμενον δῦναι δ`μον Ἄϊδος εvσω,
ἡμῖν δ᾽ αu φιλ`τητα κα\ •ρκια πιστὰ γενέσθαι.
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€ς ἄρ᾽ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος µκτωρ
•ψ ’ρ`ων· Πάριος δὲ θοZς Tκ κλῆρος bρουσεν.

325

j“ μὲν ἔπειθ᾽ ¤xοντο κατὰ στίχας, £χι ἑκάστi
¤πποι [ερσίποδες κα\ ποικίλα τεύχε᾽ ἔκειτο·
αὐτὰρ • γ᾽ [μφ᾽ ‡μοισιν Tδύσετο τεύχεα καλὰ
δῖος ἈλέWανδρος Ἑλένης π`σις frκ`μοιο.
‚νημῖδας μὲν πρZτα περ\ κνVμzσιν ἔθηκε

330

καλάς, [ργυρέοισιν Tπισφυρίοις [ραρυίας·
δεύτερον αu θώρηκα περ\ στVθεσσιν ἔδυνεν
ο¦ο κασιγνVτοιο ^υκάονος· {ρμοσε δ᾽ αὐτ|.
Ἀμφ\ δ᾽ ἄρ᾽ ‡μοισιν Uάλετο Wίφος [ργυρ`ηλον
χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιUαρ`ν τε·

335

κρατ\ δ᾽ Tπ᾽ ἰφθίμi κυνέην εŸτυκτον ἔθηκεν
¤ππουριν· δεινSν δὲ λ`φος καθύπερθεν ἔνευεν·
ε¤λετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, • ο_ παλάμηφιν [ρVρει.
€ς δ᾽ αŸτως Μενέλαος [ρVϊος ἔντε᾽ ἔδυνεν.
j“ δ᾽ Tπε\ οuν ἑκάτερθεν ’μίλου θωρVχθησαν,

340

Tς μέσσον ƒρώων κα\ ἈχαιZν Tστιχ`ωντο
δεινSν δερκ`μενοι· θάμUος δ᾽ ἔχεν εἰσορ`ωντας
ƒρZάς θ᾽ _πποδάμους κα\ TrκνVμιδας Ἀχαιούς.
‚αί •᾽ Tγγὺς στVτην διαμετρητ| Tν\ χώρi
σείοντ᾽ Tγχείας [λλVλοισιν κοτέοντε.

345

Πρ`σθε δ᾽ ἈλέWανδρος προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος,
κα\ Uάλεν Ἀτρεΐδαο κατ᾽ [σπίδα πάντοσε vσην,
οὐδ᾽ ἔρρηWεν χαλκ`ς, [νεγνάμφθη δέ ο_ αἰχμY
[σπίδ᾽ Tν\ κρατερ•· a δὲ δεύτερον bρνυτο χαλκ|
Ἀτρεΐδης Μενέλαος TπευWάμενος Δι\ πατρί·
¢εῦ ἄνα δSς τίσασθαι • με πρ`τερος κάκ᾽ ἔοργε
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δῖον ἈλέWανδρον, κα\ Tμ•ς sπS χερσ\ δάμασσον,
bφρα τις Tρρίγzσι κα\ cψιγ`νων [νθρώπων
Wεινοδ`κον κακὰ •έWαι, • κεν φιλ`τητα παράσχz.
° •α κα\ [μπεπαλ}ν προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος,

355

κα\ Uάλε Πριαμίδαο κατ᾽ [σπίδα πάντοσε vσην·
διὰ μὲν [σπίδος gλθε φαεινῆς bUριμον ἔγχος,
κα\ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου fρVρειστο·
[ντικρὺ δὲ παρα\ λαπάρην διάμησε χιτZνα
ἔγχος· a δ᾽ Tκλίνθη κα\ [λεύατο κῆρα μέλαιναν.

360

Ἀτρεΐδης δὲ Tρυσσάμενος Wίφος [ργυρ`ηλον
πλῆWεν [νασχ`μενος κ`ρυθος φάλον· [μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτ|
τριχθά τε κα\ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρ`ς.
Ἀτρεΐδης δ᾽ ŒμωWεν ἰδ}ν εἰς οὐρανSν εὐρύν·
¢εῦ πάτερ οŸ τις σεῖο θεZν cλοώτερος ἄλλος·

365

g τ᾽ Tφάμην τίσασθαι ἈλέWανδρον κακ`τητος·
νῦν δέ μοι Tν χείρεσσιν ἄγη Wίφος, Tκ δέ μοι ἔγχος
fΐχθη παλάμηφιν Tτώσιον, οὐδ᾽ ἔUαλ`ν μιν.
° κα\ TπαΐWας κ`ρυθος λάUεν _πποδασείης,
‰λκε δ᾽ Tπιστρέψας μετ᾽ TrκνVμιδας Ἀχαιούς·

370

ἄγχε δέ μιν πολύκεστος _μὰς wπαλYν sπS δειρVν,
•ς ο_ sπ᾽ [νθερεZνος cχεὺς τέτατο τρυφαλείης.
‚αί νύ κεν εvρυσσέν τε κα\ ἄσπετον ˆρατο κῦδος,
εἰ μY ἄρ᾽ cWὺ ν`ησε ΔιSς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
{ ο_ •ῆWεν _μάντα UοSς „φι κταμένοιο·
κεινY δὲ τρυφάλεια ¥μ᾽ ‰σπετο χειρ\ παχείz.
ƒYν μὲν ἔπειθ᾽ {ρως μετ᾽ TrκνVμιδας Ἀχαιοὺς
•ῖψ᾽ TπιδινVσας, κ`μισαν δ᾽ Tρίηρες ἑταῖροι·
αὐτὰρ a •ψ Tπ`ρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων
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ἔγχεϊ χαλκείi· τSν δ᾽ TWVρπαW᾽ Ἀφροδίτη

380

•εῖα μάλ᾽ •ς τε θε`ς, Tκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ fέρι πολλ•,
κὰδ δ᾽ ε¦σ᾽ Tν θαλάμi εὐώδεϊ κηώεντι.
oὐτY δ᾽ αu Ἑλένην καλέουσ᾽ vε· τYν δὲ κίχανε
πύργi Tφ᾽ sψηλ|, περ\ δὲ ƒρiα\ ¥λις gσαν·
χειρ\ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ TτίναWε λαUοῦσα,

385

γρη• δέ μιν Tϊκυῖα παλαιγενέϊ προσέειπεν
εἰροκ`μi, { ο_ ^ακεδαίμονι ναιετοώσz
ˆσκειν εvρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε·
τ• μιν Tεισαμένη προσεφώνεε δῖ᾽ Ἀφροδίτη·
δεῦρ᾽ vθ᾽· ἈλέWανδρ`ς σε καλεῖ ο„κον δὲ νέεσθαι.

390

‚εῖνος • γ᾽ Tν θαλάμi κα\ δινωτοῖσι λέχεσσι
κάλλεΐ τε στίλUων κα\ ε¤μασιν· οὐδέ κε φαίης
[νδρ\ μαχεσσάμενον τ`ν γ᾽ Tλθεῖν, [λλὰ χορSν δὲ
ἔρχεσθ᾽, fὲ χοροῖο νέον λVγοντα καθίxειν.
€ς φάτο, τ• δ᾽ ἄρα θυμSν Tν\ στVθεσσιν bρινε·
καί •᾽

395

ς οuν Tν`ησε θεᾶς περικαλλέα δειρYν

στVθεά θ᾽ _μερ`εντα κα\ bμματα μαρμαίροντα,
θάμUησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·
δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι fπεροπεύειν]
g π‘ με προτέρω πολίων εu ναιομενάων

400

ἄWεις, ~ †ρυγίης ~ Μzονίης Tρατεινῆς,
εv τίς τοι κα\ κεῖθι φίλος μερ`πων [νθρώπων·
οdνεκα δY νῦν δῖον ἈλέWανδρον Μενέλαος
νικVσας Tθέλει στυγερYν Tμὲ οvκαδ᾽ ἄγεσθαι,
τοŸνεκα δY νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης]
£σο παρ᾽ αὐτSν ἰοῦσα, θεZν δ᾽ [π`εικε κελεύθου,
μηδ᾽ ἔτι σοῖσι π`δεσσιν sποστρέψειας Ὄλυμπον,
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[λλ᾽ αἰε\ περ\ κεῖνον cΐxυε καί ἑ φύλασσε,
εἰς • κέ σ᾽ ~ ἄλοχον ποιVσεται ~ • γε δούλην.
‚εῖσε δ᾽ Tγ}ν οὐκ ε„μι· νεμεσσητSν δέ κεν εvη·

410

κείνου πορσανέουσα λέχος· ƒρiα\ δέ μ᾽ cπίσσω
πᾶσαι μωμVσονται· ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα θυμ|.
ƒYν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ᾽ Ἀφροδίτη·
μV μ᾽ ἔρεθε σχετλίη, μY χωσαμένη σε μεθείω,
τ}ς δέ σ᾽ [πεχθVρω

ς νῦν ἔκπαγλ᾽ Tφίλησα,

415

μέσσi δ᾽ [μφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ
ƒρώων κα\ ΔαναZν, σὺ δέ κεν κακSν ο„τον bληαι.
€ς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ Ἑλένη ΔιSς Tκγεγαυῖα,
Uῆ δὲ κατασχομένη ἑαν| [ργῆτι φαειν|
σιγ•, πάσας δὲ ƒρiὰς λάθεν· gρχε δὲ δαίμων.

420

o“ δ᾽ •τ᾽ ἈλεWάνδροιο δ`μον περικαλλέ᾽ ¤κοντο,
[μφίπολοι μὲν ἔπειτα θοZς Tπ\ ἔργα τράποντο,
ἣ δ᾽ εἰς sψ`ροφον θάλαμον κίε δῖα γυναικZν.
ƒ• δ᾽ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομειδYς Ἀφροδίτη
[ντί᾽ ἈλεWάνδροιο θεὰ κατέθηκε φέρουσα·

425

ἔνθα κάθιx᾽ Ἑλένη κούρη ΔιSς αἰγι`χοιο
bσσε πάλιν κλίνασα, π`σιν δ᾽ fνίπαπε μύθi·
ˆλυθες Tκ πολέμου·

ς ‡φελες αὐτ`θ᾽ cλέσθαι

[νδρ\ δαμε\ς κρατερ|, aς TμSς πρ`τερος π`σις gεν.
° μὲν δY πρίν γ᾽ εŸχε᾽ [ρηϊφίλου Μενελάου

430

σ• τε Uίz κα\ χερσ\ κα\ ἔγχεϊ φέρτερος ε„ναι·
[λλ᾽ vθι νῦν προκάλεσσαι [ρηΐφιλον Μενέλαον
TWαῦτις μαχέσασθαι Tναντίον· [λλά σ᾽ ἔγωγε
παύεσθαι κέλομαι, μηδὲ Wανθ| Μενελάi
[ντίUιον π`λεμον πολεμίxειν fδὲ μάχεσθαι
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[φραδέως, μV πως τάχ᾽ sπ᾽ αὐτοῦ δουρ\ δαμVzς.
ƒYν δὲ Πάρις μύθοισιν [μειU`μενος προσέειπε·
μV με γύναι χαλεποῖσιν cνείδεσι θυμSν ἔνιπτε·
νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος Tνίκησεν σὺν ἈθVνz,
κεῖνον δ᾽ αuτις Tγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι κα\ ἡμῖν.

440

Ἀλλ᾽ ἄγε δY φιλ`τητι τραπείομεν εὐνηθέντε·
οὐ γάρ πώ ποτέ μ᾽ ¡δέ γ᾽ ἔρως φρένας [μφεκάλυψεν,
οὐδ᾽ •τε σε πρZτον ^ακεδαίμονος TW Tρατεινῆς
ἔπλεον wρπάWας Tν ποντοπ`ροισι νέεσσι,
νVσi δ᾽ Tν ‚ρανα• Tμίγην φιλ`τητι κα\ εὐν•,

445

•ς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ¤μερος α_ρεῖ.
° •α, κα\ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ¥μα δ᾽ ε¤πετ᾽ ἄκοιτις.
ƒ} μὲν ἄρ᾽ Tν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν,
Ἀτρεΐδης δ᾽ [ν᾽ •μιλον Tφοίτα θηρ\ Tοικ}ς
εv που TσαθρVσειεν ἈλέWανδρον θεοειδέα.

450

Ἀλλ᾽ οŸ τις δύνατο ƒρώων κλειτZν τ᾽ Tπικούρων
δεῖWαι ἈλέWανδρον τ`τ᾽ [ρηϊφίλi Μενελάi·
οὐ μὲν γὰρ φιλ`τητί γ᾽ Tκεύθανον εv τις vδοιτο·
„σον γάρ σφιν πᾶσιν [πVχθετο κηρ\ μελαίνz.
ƒοῖσι δὲ κα\ μετέειπεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·

455

κέκλυτέ μευ ƒρZες κα\ Δάρδανοι fδ᾽ Tπίκουροι·
νίκη μὲν δY φαίνετ᾽ [ρηϊφίλου Μενελάου,
sμεῖς δ᾽ Ἀργείην Ἑλένην κα\ κτVμαθ᾽ ¥μ᾽ αὐτ•
ἔκδοτε, κα\ τιμYν [ποτινέμεν {ν τιν᾽ ἔοικεν,
{ τε κα\ Tσσομένοισι μετ᾽ [νθρώποισι πέληται.
€ς ἔφατ᾽ Ἀτρεΐδης, Tπ\ δ᾽ šνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.
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Δ
j“ δὲ θεο\ πὰρ ¢ην\ καθVμενοι fγορ`ωντο
χρυσέi Tν δαπέδi, μετὰ δέ σφισι π`τνια ŽUη
νέκταρ Tοινοχ`ει· το\ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι
δειδέχατ᾽ [λλVλους, ƒρώων π`λιν εἰσορ`ωντες·
αὐτίκ᾽ Tπειρᾶτο ‚ρονίδης Tρεθιxέμεν Žρην

5

κερτομίοις Tπέεσσι παραUλVδην [γορεύων·
δοια\ μὲν Μενελάi [ρηγ`νες εἰσ\ θεάων
Žρη τ᾽ Ἀργείη κα\ Ἀλαλκομενη•ς ἈθVνη.
Ἀλλ᾽ ˆτοι τα\ ν`σφι καθVμεναι εἰσορ`ωσαι
τέρπεσθον· τ| δ᾽ αuτε φιλομειδYς Ἀφροδίτη

10

αἰε\ παρμέμUλωκε κα\ αὐτοῦ κῆρας [μύνει·
κα\ νῦν TWεσάωσεν cϊ`μενον θανέεσθαι.
Ἀλλ᾽ ˆτοι νίκη μὲν [ρηϊφίλου Μενελάου·
ἡμεῖς δὲ φραxώμεθ᾽ •πως ἔσται τάδε ἔργα,
ˆ •᾽ αuτις π`λεμ`ν τε κακSν κα\ φύλοπιν αἰνYν
www.theogonia.gr

73

15

lopqΔno Δ

jΜkljm n^noΔo

bρσομεν, g φιλ`τητα μετ᾽ [μφοτέροισι Uάλωμεν.
¸ἰ δ᾽ αu πως τ`δε πᾶσι φίλον κα\ ἡδὺ γένοιτο,
ˆτοι μὲν οἰκέοιτο π`λις Πριάμοιο ἄνακτος,
αuτις δ᾽ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.
€ς ἔφαθ᾽, α“ δ᾽ TπέμυWαν Ἀθηναίη τε κα\ Žρη·

20

πλησίαι α¤ γ᾽ {σθην, κακὰ δὲ ƒρώεσσι μεδέσθην.
—τοι Ἀθηναίη [κέων gν οὐδέ τι ε„πε
σκυxομένη Δι\ πατρί, χ`λος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
Žρz δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆθος χ`λον, [λλὰ προσηύδα·
αἰν`τατε ‚ρονίδη ποῖον τSν μῦθον ἔειπες·

25

πZς Tθέλεις ¥λιον θεῖναι π`νον fδ᾽ [τέλεστον,
_δρZ θ᾽ aν ¤δρωσα μ`γi, καμέτην δέ μοι ¤πποι
λαSν [γειρούσz, Πριάμi κακὰ τοῖ` τε παισίν.
µρδ᾽· [τὰρ οŸ τοι πάντες Tπαινέομεν θεο\ ἄλλοι.
ƒYν δὲ μέγ᾽ cχθVσας προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·

30

δαιμονίη τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοι` τε παῖδες
τ`σσα κακὰ •έxουσιν, • τ᾽ [σπερχὲς μενεαίνεις
§λίου TWαλαπάWαι Trκτίμενον πτολίεθρον]
εἰ δὲ σύ γ᾽ εἰσελθοῦσα πύλας κα\ τείχεα μακρὰ
”μSν UεUρώθοις Πρίαμον Πριάμοι` τε παῖδας

35

ἄλλους τε ƒρZας, τ`τε κεν χ`λον TWακέσαιο.
µρWον •πως Tθέλεις· μY τοῦτ` γε νεῖκος cπίσσω
σο\ κα\ Tμο\ μέγ᾽ ἔρισμα μετ᾽ [μφοτέροισι γένηται.
Ἄλλο δέ τοι Tρέω, σὺ δ᾽ Tν\ φρεσ\ Uάλλεο σ•σιν·
’ππ`τε κεν κα\ Tγ} μεμα}ς π`λιν TWαλαπάWαι
τYν Tθέλω •θι τοι φίλοι [νέρες Tγγεγάασι,
μV τι διατρίUειν τSν TμSν χ`λον, [λλά μ᾽ Tᾶσαι·
κα\ γὰρ Tγ} σο\ δZκα ἑκ}ν [έκοντί γε θυμ|·
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α“ γὰρ sπ᾽ fελίi τε κα\ οὐραν| [στερ`εντι
ναιετάουσι π`ληες Tπιχθονίων [νθρώπων,

45

τάων μοι περ\ κῆρι τιέσκετο ›λιος _ρY
κα\ Πρίαμος κα\ λαSς Trμμελίω Πριάμοιο.
jὐ γάρ μοί ποτε UωμSς Tδεύετο δαιτSς Tΐσης
λοιUῆς τε κνίσης τε· τS γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
ƒSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα UοZπις π`τνια Žρη·

50

ˆτοι Tμο\ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι π`ληες
Ἄργ`ς τε …πάρτη τε κα\ εὐρυάγυια ΜυκVνη·
τὰς διαπέρσαι •τ᾽ ἄν τοι [πέχθωνται περ\ κῆρι·
τάων οŸ τοι Tγ} πρ`σθ᾽ ¤σταμαι οὐδὲ μεγαίρω.
¸v περ γὰρ φθονέω τε κα\ οὐκ εἰZ διαπέρσαι,

55

οὐκ [νύω φθονέουσ᾽ Tπε\ g πολὺ φέρτερ`ς Tσσι.
Ἀλλὰ χρY κα\ TμSν θέμεναι π`νον οὐκ [τέλεστον·
κα\ γὰρ Tγ} θε`ς εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν •θεν σοί,
καί με πρεσUυτάτην τέκετο ‚ρ`νος [γκυλομVτης,
[μφ`τερον γενε• τε κα\ οdνεκα σY παράκοιτις

60

κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ [θανάτοισιν [νάσσεις.
Ἀλλ᾽ ˆτοι μὲν ταῦθ᾽ sποείWομεν [λλVλοισι,
σο\ μὲν Tγώ, σὺ δ᾽ Tμοί· Tπ\ δ᾽ ‰ψονται θεο\ ἄλλοι
[θάνατοι· σὺ δὲ θᾶσσον Ἀθηναίz Tπιτεῖλαι
Tλθεῖν Tς ƒρώων κα\ ἈχαιZν φύλοπιν αἰνVν,

65

πειρᾶν δ᾽ •ς κε ƒρZες sπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
ἄρWωσι πρ`τεροι sπὲρ •ρκια δηλVσασθαι.
€ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε πατYρ [νδρZν τε θεZν τε·
αὐτίκ᾽ Ἀθηναίην ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
α„ψα μάλ᾽ Tς στρατSν Tλθὲ μετὰ ƒρZας κα\ Ἀχαιούς,
πειρᾶν δ᾽ •ς κε ƒρZες sπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
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ἄρWωσι πρ`τεροι sπὲρ •ρκια δηλVσασθαι.
€ς εἰπ}ν bτρυνε πάρος μεμαυῖαν ἈθVνην,
Uῆ δὲ κατ᾽ jὐλύμποιο καρVνων [ΐWασα.
j¦ον δ᾽ [στέρα £κε ‚ρ`νου πάϊς [γκυλομVτεω

75

~ ναύτzσι τέρας fὲ στρατ| εὐρέϊ λαZν
λαμπρ`ν· τοῦ δέ τε πολλο\ [πS σπινθῆρες ¤ενται·
τ| Tϊκυῖ᾽ ˆϊWεν Tπ\ χθ`να Παλλὰς ἈθVνη,
κὰδ δ᾽ ἔθορ᾽ Tς μέσσον· θάμUος δ᾽ ἔχεν εἰσορ`ωντας
ƒρZάς θ᾽ _πποδάμους κα\ TrκνVμιδας Ἀχαιούς·

80

¡δε δέ τις εvπεσκεν ἰδ}ν Tς πλησίον ἄλλον·
g •᾽ αuτις π`λεμ`ς τε κακSς κα\ φύλοπις αἰνY
ἔσσεται, ~ φιλ`τητα μετ᾽ [μφοτέροισι τίθησι
¢εύς, •ς τ᾽ [νθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
€ς ἄρα τις εvπεσκεν ἈχαιZν τε ƒρώων τε.

85

Ἣ δ᾽ [νδρ\ ἰκέλη ƒρώων κατεδύσεθ᾽ •μιλον
^αοδ`κi Ἀντηνορίδz κρατερ| αἰχμητ•,
Πάνδαρον [ντίθεον διxημένη εv που Tφεύροι.
¸Xρε ^υκάονος υ_Sν [μύμονά τε κρατερ`ν τε
ἑστα`τ᾽· [μφ\ δέ μιν κρατερα\ στίχες [σπιστάων

90

λαZν, ο¤ ο_ ‰ποντο [π᾽ oἰσVποιο •οάων·
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
g •ά νύ μοί τι πίθοιο ^υκάονος υ_ὲ δαΐφρον.
ƒλαίης κεν Μενελάi Tπιπροέμεν ταχὺν ἰ`ν,
πᾶσι δέ κε ƒρώεσσι χάριν κα\ κῦδος ἄροιο,
Tκ πάντων δὲ μάλιστα ἈλεWάνδρi Uασιλῆϊ.
ƒοῦ κεν δY πάμπρωτα παρ᾽ [γλαὰ δZρα φέροιο,
αv κεν vδz Μενέλαον [ρVϊον Ἀτρέος υ_Sν
σ| Uέλεϊ δμηθέντα πυρῆς TπιUάντ᾽ [λεγεινῆς.
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Ἀλλ᾽ ἄγ᾽ cΐστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο,

100

εŸχεο δ᾽ Ἀπ`λλωνι ^υκηγενέϊ κλυτοτ`Wi
[ρνZν πρωτογ`νων •έWειν κλειτYν ἑκατ`μUην
οvκαδε νοστVσας _ερῆς εἰς ἄστυ ¢ελείης.
€ς φάτ᾽ Ἀθηναίη, τ| δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν·
αὐτίκ᾽ Tσύλα τ`Wον T•Wοον ἰWάλου αἰγSς

105

[γρίου, •ν •ά ποτ᾽ αὐτSς sπS στέρνοιο τυχVσας
πέτρης TκUαίνοντα δεδεγμένος Tν προδοκ•σι
UεUλVκει πρSς στῆθος· a δ᾽ dπτιος ἔμπεσε πέτρz.
ƒοῦ κέρα Tκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει·
κα\ τὰ μὲν [σκVσας κεραοW`ος ˆραρε τέκτων,

110

πᾶν δ᾽ εu λειVνας χρυσέην Tπέθηκε κορώνην.
‚α\ τS μὲν εu κατέθηκε τανυσσάμενος ποτ\ γαίz
[γκλίνας· πρ`σθεν δὲ σάκεα σχέθον Tσθλο\ ἑταῖροι
μY πρ\ν [ναΐWειαν [ρVϊοι υ¦ες ἈχαιZν
πρ\ν Uλῆσθαι Μενέλαον [ρVϊον Ἀτρέος υ_`ν.

115

oὐτὰρ ’ σύλα πZμα φαρέτρης, Tκ δ᾽ ‰λετ᾽ ἰSν
[Uλῆτα πτερ`εντα μελαινέων ‰ρμ᾽ cδυνάων·
α„ψα δ᾽ Tπ\ νευρ• κατεκ`σμει πικρSν cϊστ`ν,
εŸχετο δ᾽ Ἀπ`λλωνι ^υκηγενέϊ κλυτοτ`Wi
[ρνZν πρωτογ`νων •έWειν κλειτYν ἑκατ`μUην

120

οvκαδε νοστVσας _ερῆς εἰς ἄστυ ¢ελείης.
µλκε δ᾽ ’μοῦ γλυφίδας τε λαU}ν κα\ νεῦρα U`εια·
νευρYν μὲν μαx| πέλασεν, τ`Wi δὲ σίδηρον.
oὐτὰρ Tπε\ δY κυκλοτερὲς μέγα τ`Wον ἔτεινε,
λίγWε Uι`ς, νευρY δὲ μέγ᾽ vαχεν, ¹λτο δ᾽ cϊστSς
cWυUελYς καθ᾽ •μιλον Tπιπτέσθαι μενεαίνων.
jὐδὲ σέθεν Μενέλαε θεο\ μάκαρες λελάθοντο
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[θάνατοι, πρώτη δὲ ΔιSς θυγάτηρ [γελείη,
{ τοι πρ`σθε στᾶσα Uέλος Tχεπευκὲς ἄμυνεν.
Ἣ δὲ τ`σον μὲν ἔεργεν [πS χροSς

ς •τε μVτηρ

130

παιδSς Tέργz μυῖαν •θ᾽ ἡδέϊ λέWεται dπνi,
αὐτY δ᾽ αuτ᾽ vθυνεν •θι xωστῆρος cχῆες
χρύσειοι σύνεχον κα\ διπλ`ος ˆντετο θώρηW.
‹ν δ᾽ ἔπεσε xωστῆρι [ρηρ`τι πικρSς cϊστ`ς·
διὰ μὲν •ρ xωστῆρος TλVλατο δαιδαλέοιο,

135

κα\ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου fρVρειστο
μίτρης θ᾽, ἣν Tφ`ρει ἔρυμα χροSς ‰ρκος [κ`ντων,
{ ο_ πλεῖστον ἔρυτο· διὰ πρS δὲ εvσατο κα\ τῆς.
Ἀκρ`τατον δ᾽ ἄρ᾽ cϊστSς Tπέγραψε χρ`α φωτ`ς·
αὐτίκα δ᾽ ἔρρεεν α¦μα κελαινεφὲς TW ”τειλῆς.

140

Ὡς δ᾽ •τε τίς τ᾽ Tλέφαντα γυνY φοίνικι μιVνz
Μzον\ς fὲ ‚άειρα παρVϊον ἔμμεναι ¤ππων·
κεῖται δ᾽ Tν θαλάμi, πολέες τέ μιν fρVσαντο
_ππῆες φορέειν· Uασιλῆϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα,
[μφ`τερον κ`σμ`ς θ᾽ ¤ππi Tλατῆρί τε κῦδος·

145

τοῖοί τοι Μενέλαε μιάνθην α¤ματι μηρο\
εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ᾽ sπένερθε.
Ῥίγησεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
ς ε„δεν μέλαν α¦μα καταρρέον TW ”τειλῆς·
•ίγησεν δὲ κα\ αὐτSς [ρηΐφιλος Μενέλαος.

150

Ὡς δὲ vδεν νεῦρ`ν τε κα\ bγκους TκτSς T`ντας
ἄψορρ`ν ο_ θυμSς Tν\ στVθεσσιν [γέρθη.
ƒοῖς δὲ Uαρὺ στενάχων μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων
χειρSς ἔχων Μενέλαον, Tπεστενάχοντο δ᾽ ἑταῖροι·
φίλε κασίγνητε θάνατ`ν νύ τοι •ρκι᾽ ἔταμνον
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ο„ον προστVσας πρS ἈχαιZν ƒρωσ\ μάχεσθαι,
•ς σ᾽ ἔUαλον ƒρZες, κατὰ δ᾽ •ρκια πιστὰ πάτησαν.
jὐ μέν πως ¥λιον πέλει •ρκιον α¦μά τε [ρνZν
σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι κα\ δεWια\ -ς Tπέπιθμεν.
¸v περ γάρ τε κα\ αὐτίκ᾽ tλύμπιος οὐκ Tτέλεσσεν,

160

ἔκ τε κα\ cψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλi [πέτισαν
σὺν σφ•σιν κεφαλ•σι γυναιWί τε κα\ τεκέεσσιν.
¸u γὰρ Tγ} τ`δε ο„δα κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμ`ν·
ἔσσεται gμαρ •τ᾽ ἄν ποτ᾽ cλώλz ›λιος _ρY
κα\ Πρίαμος κα\ λαSς Trμμελίω Πριάμοιο,

165

¢εὺς δέ σφι ‚ρονίδης sψίxυγος αἰθέρι ναίων
αὐτSς Tπισσείzσιν TρεμνYν αἰγίδα πᾶσι
τῆσδ᾽ [πάτης κοτέων· τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ [τέλεστα·
[λλά μοι αἰνSν ἄχος σέθεν ἔσσεται ª Μενέλαε
αv κε θάνzς κα\ π`τμον [ναπλVσzς Uι`τοιο.

170

‚αί κεν Tλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος _κοίμην·
αὐτίκα γὰρ μνVσονται Ἀχαιο\ πατρίδος αvης·
κὰδ δέ κεν εὐχωλYν Πριάμi κα\ ƒρωσ\ λίποιμεν
Ἀργείην Ἑλένην· σέο δ᾽ cστέα πύσει ἄρουρα
κειμένου Tν ƒροίz [τελευτVτi Tπ\ ἔργi.

175

‚αί κέ τις ¡δ᾽ Tρέει ƒρώων sπερηνορε`ντων
τύμUi TπιθρŠσκων Μενελάου κυδαλίμοιο·
αvθ᾽ οdτως Tπ\ πᾶσι χ`λον τελέσει᾽ Ἀγαμέμνων,
ς κα\ νῦν ¥λιον στρατSν ˆγαγεν Tνθάδ᾽ ἈχαιZν,
κα\ δY ἔUη ο„κον δὲ φίλην Tς πατρίδα γαῖαν
σὺν κειν•σιν νηυσ\ λιπ}ν [γαθSν Μενέλαον.
¶ς ποτέ τις Tρέει· τ`τε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
ƒSν δ᾽ Tπιθαρσύνων προσέφη WανθSς Μενέλαος·
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θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαSν ἈχαιZν·
οὐκ Tν καιρίi cWὺ πάγη Uέλος, [λλὰ πάροιθεν

185

εἰρύσατο xωστVρ τε παναίολος fδ᾽ sπένερθε
xZμά τε κα\ μίτρη, τYν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
ƒSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
αἲ γὰρ δY οdτως εvη φίλος ª Μενέλαε·
‰λκος δ᾽ ἰητYρ Tπιμάσσεται fδ᾽ TπιθVσει

190

φάρμαχ᾽ ¥ κεν παύσzσι μελαινάων cδυνάων.
° κα\ ƒαλθύUιον θεῖον κVρυκα προσηύδα·
ƒαλθύUι᾽ •ττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον
φZτ᾽ Ἀσκληπιοῦ υ_Sν [μύμονος ἰητῆρος,
bφρα vδz Μενέλαον [ρVϊον Ἀτρέος υ_`ν,

195

•ν τις cϊστεύσας ἔUαλεν τ`Wων T¬ εἰδ}ς
ƒρώων ~ ^υκίων, τ| μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
€ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα ο_ κῆρυW [πίθησεν [κούσας,
Uῆ δ᾽ ἰέναι κατὰ λαSν ἈχαιZν χαλκοχιτώνων
παπταίνων {ρωα Μαχάονα· τSν δὲ ν`ησεν

200

ἑστα`τ᾽· [μφ\ δέ μιν κρατερα\ στίχες [σπιστάων
λαZν, ο¤ ο_ ‰ποντο ƒρίκης TW _πποU`τοιο.
Ἀγχοῦ δ᾽ _στάμενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
bρσ᾽ Ἀσκληπιάδη, καλέει κρείων Ἀγαμέμνων,
bφρα vδzς Μενέλαον [ρVϊον [ρχSν ἈχαιZν,

205

•ν τις cϊστεύσας ἔUαλεν τ`Wων T¬ εἰδ}ς
ƒρώων ~ ^υκίων, τ| μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
€ς φάτο, τ| δ᾽ ἄρα θυμSν Tν\ στVθεσσιν bρινε·
Uὰν δ᾽ ἰέναι καθ᾽ •μιλον [νὰ στρατSν εὐρὺν ἈχαιZν.
Ἀλλ᾽ •τε δV •᾽ ¤κανον •θι WανθSς Μενέλαος
UλVμενος gν, περ\ δ᾽ αὐτSν [γηγέραθ᾽ •σσοι ἄριστοι
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κυκλ`σ᾽, a δ᾽ Tν μέσσοισι παρίστατο ἰσ`θεος φώς,
αὐτίκα δ᾽ Tκ xωστῆρος [ρηρ`τος ‰λκεν cϊστ`ν·
τοῦ δ᾽ TWελκομένοιο πάλιν ἄγεν cWέες bγκοι.
^ῦσε δέ ο_ xωστῆρα παναίολον fδ᾽ sπένερθε

215

xZμά τε κα\ μίτρην, τYν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
oὐτὰρ Tπε\ vδεν ‰λκος •θ᾽ ἔμπεσε πικρSς cϊστ`ς,
α¦μ᾽ TκμυxVσας Tπ᾽ ἄρ᾽ ˆπια φάρμακα εἰδ}ς
πάσσε, τά ο¤ ποτε πατρ\ φίλα φρονέων π`ρε eείρων.
Ὄφρα το\ [μφεπένοντο UοYν [γαθSν Μενέλαον,

220

τ`φρα δ᾽ Tπ\ ƒρώων στίχες ˆλυθον [σπιστάων·
ο“ δ᾽ αuτις κατὰ τεύχε᾽ ἔδυν, μνVσαντο δὲ χάρμης.
yνθ᾽ οὐκ •ν Uρίxοντα vδοις Ἀγαμέμνονα δῖον
οὐδὲ καταπτώσσοντ᾽ οὐδ᾽ οὐκ Tθέλοντα μάχεσθαι,
[λλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην Tς κυδιάνειραν.

225

Ἵππους μὲν γὰρ ἔασε κα\ ¥ρματα ποικίλα χαλκ|·
κα\ τοὺς μὲν θεράπων [πάνευθ᾽ ἔχε φυσι`ωντας
¸ὐρυμέδων υ_Sς Πτολεμαίου Πειραΐδαο·
τ| μάλα π`λλ᾽ Tπέτελλε παρισχέμεν ’ππ`τε κέν μιν
γυῖα λάUz κάματος πολέας διὰ κοιρανέοντα·

230

αὐτὰρ a πεxSς T}ν Tπεπωλεῖτο στίχας [νδρZν·
καί •᾽ οὓς μὲν σπεύδοντας vδοι ΔαναZν ταχυπώλων,
τοὺς μάλα θαρσύνεσκε παριστάμενος Tπέεσσιν·
Ἀργεῖοι μV πώ τι μεθίετε θούριδος [λκῆς·
οὐ γὰρ Tπ\ ψευδέσσι πατYρ ¢εὺς ἔσσετ᾽ [ρωγ`ς,
[λλ᾽ ο¤ περ πρ`τεροι sπὲρ •ρκια δηλVσαντο
τZν ˆτοι αὐτZν τέρενα χρ`α γῦπες ἔδονται,
ἡμεῖς αuτ᾽ [λ`χους τε φίλας κα\ νVπια τέκνα
ἄWομεν Tν νVεσσιν, TπYν πτολίεθρον ‰λωμεν.
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jdς τινας αu μεθιέντας vδοι στυγεροῦ πολέμοιο,

240

τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν Tπέεσσιν·
Ἀργεῖοι ἰ`μωροι Tλεγχέες οŸ νυ σέUεσθε]
τίφθ᾽ οdτως ἔστητε τεθηπ`τες f•τε νεUροί,
α¤ τ᾽ Tπε\ οuν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι
ἑστᾶσ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσ\ γίγνεται [λκV·

245

˜ς sμεῖς ἔστητε τεθηπ`τες οὐδὲ μάχεσθε.
° μένετε ƒρZας σχεδSν Tλθέμεν ἔνθά τε νῆες
εἰρύατ᾽ εŸπρυμνοι πολιῆς Tπ\ θιν\ θαλάσσης,
bφρα vδητ᾽ αv κ᾽ Ÿμμιν sπέρσχz χεῖρα ‚ρονίων]
˜ς • γε κοιρανέων Tπεπωλεῖτο στίχας [νδρZν·

250

gλθε δ᾽ Tπ\ ‚ρVτεσσι κι}ν [νὰ οὐλαμSν [νδρZν.
j“ δ᾽ [μφ᾽ §δομενῆα δαΐφρονα θωρVσσοντο·
§δομενεὺς μὲν Tν\ προμάχοις συ• εvκελος [λκVν,
Μηρι`νης δ᾽ ἄρα ο_ πυμάτας bτρυνε φάλαγγας.
ƒοὺς δὲ ἰδ}ν γVθησεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων,

255

αὐτίκα δ᾽ §δομενῆα προσηύδα μειλιχίοισιν·
§δομενεῦ περ\ μέν σε τίω ΔαναZν ταχυπώλων
fμὲν Tν\ πτολέμi fδ᾽ [λλοίi Tπ\ ἔργi
fδ᾽ Tν δαίθ᾽, •τε πέρ τε γερούσιον αvθοπα ο„νον
Ἀργείων ο“ ἄριστοι Tν\ κρητῆρι κέρωνται.

260

¸v περ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\
δαιτρSν πίνωσιν, σSν δὲ πλεῖον δέπας αἰε\
‰στηχ᾽, •ς περ Tμοί, πιέειν •τε θυμSς [νώγοι.
Ἀλλ᾽ bρσευ π`λεμον δ᾽ ο¦ος πάρος εŸχεαι ε„ναι.
ƒSν δ᾽ αuτ᾽ §δομενεὺς ‚ρητZν [γSς [ντίον ηŸδα·
Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι Tγ}ν Tρίηρος ἑταῖρος
ἔσσομαι,

ς τS πρZτον sπέστην κα\ κατένευσα·
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[λλ᾽ ἄλλους bτρυνε κάρη κομ`ωντας Ἀχαιοὺς
bφρα τάχιστα μαχώμεθ᾽, Tπε\ σύν γ᾽ •ρκι᾽ ἔχευαν
ƒρZες· τοῖσιν δ᾽ αu θάνατος κα\ κVδε᾽ cπίσσω

270

ἔσσετ᾽ Tπε\ πρ`τεροι sπὲρ •ρκια δηλVσαντο.
€ς ἔφατ᾽, Ἀτρεΐδης δὲ παρŠχετο γηθ`συνος κῆρ·
gλθε δ᾽ Tπ᾽ oἰάντεσσι κι}ν [νὰ οὐλαμSν [νδρZν·
τ} δὲ κορυσσέσθην, ¥μα δὲ νέφος ε¤πετο πεxZν.
Ὡς δ᾽ •τ᾽ [πS σκοπιῆς ε„δεν νέφος αἰπ`λος [νYρ

275

Tρχ`μενον κατὰ π`ντον sπS ¢εφύροιο ἰωῆς·
τ| δέ τ᾽ ἄνευθεν T`ντι μελάντερον f•τε πίσσα
φαίνετ᾽ ἰSν κατὰ π`ντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλVν,
•ίγησέν τε ἰδών, sπ` τε σπέος ˆλασε μῆλα·
τοῖαι ¥μ᾽ oἰάντεσσι διοτρεφέων αἰxηZν

280

δVϊον Tς π`λεμον πυκινα\ κίνυντο φάλαγγες
κυάνεαι, σάκεσίν τε κα\ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
‚α\ τοὺς μὲν γVθησεν ἰδ}ν κρείων Ἀγαμέμνων,
καί σφεας φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
ovαντ᾽ Ἀργείων ἡγVτορε χαλκοχιτώνων,

285

σφZϊ μέν· οὐ γὰρ ἔοικ᾽ cτρυνέμεν· οŸ τι κελεύω·
αὐτ} γὰρ μάλα λαSν [νώγετον „φι μάχεσθαι.
oἲ γὰρ ¢εῦ τε πάτερ κα\ Ἀθηναίη κα\ Ἄπολλον
τοῖος πᾶσιν θυμSς Tν\ στVθεσσι γένοιτο·
τώ κε τάχ᾽ fμύσειε π`λις Πριάμοιο ἄνακτος

290

χερσ\ν sφ᾽ ἡμετέρzσιν wλοῦσά τε περθομένη τε.
€ς εἰπ}ν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, Uῆ δὲ μετ᾽ ἄλλους·
ἔνθ᾽ • γε ·έστορ᾽ ἔτετμε λιγὺν Πυλίων [γορητYν
οὓς ἑτάρους στέλλοντα κα\ cτρύνοντα μάχεσθαι
[μφ\ μέγαν Πελάγοντα Ἀλάστορά τε eρομίον τε
www.theogonia.gr
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o¤μονά τε κρείοντα «ίαντά τε ποιμένα λαZν·
_ππῆας μὲν πρZτα σὺν ¤πποισιν κα\ bχεσφι,
πεxοὺς δ᾽ TW`πιθε στῆσεν πολέας τε κα\ Tσθλοὺς
‰ρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ᾽ Tς μέσσον ἔλασσεν,
bφρα κα\ οὐκ Tθέλων τις [ναγκαίz πολεμίxοι.

300

Ἱππεῦσιν μὲν πρZτ᾽ Tπετέλλετο· τοὺς γὰρ [νώγει
σφοὺς ¤ππους Tχέμεν μηδὲ κλονέεσθαι ’μίλi·
μηδέ τις _πποσύνz τε κα\ fνορέηφι πεποιθ}ς
ο„ος πρ`σθ᾽ ἄλλων μεμάτω ƒρώεσσι μάχεσθαι,
μηδ᾽ [ναχωρείτω· [λαπαδν`τεροι γὰρ ἔσεσθε.

305

Ὃς δέ κ᾽ [νYρ [πS ¡ν cχέων ‰τερ᾽ ¥ρμαθ᾽ ¤κηται
ἔγχει cρεWάσθω, Tπε\ g πολὺ φέρτερον οdτω.
Ὧδε κα\ ο_ πρ`τεροι π`λεας κα\ τείχε᾽ Tπ`ρθεον
τ`νδε ν`ον κα\ θυμSν Tν\ στVθεσσιν ἔχοντες.
€ς a γέρων bτρυνε πάλαι πολέμων T¬ εἰδώς·

310

κα\ τSν μὲν γVθησεν ἰδ}ν κρείων Ἀγαμέμνων,
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
ª γέρον εvθ᾽

ς θυμSς Tν\ στVθεσσι φίλοισιν

•ς τοι γούναθ᾽ ‰ποιτο, Uίη δέ τοι ἔμπεδος εvη·
[λλά σε γῆρας τείρει ’μοίϊον·

ς bφελέν τις

315

[νδρZν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι.
ƒSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι Tγ}ν Tθέλοιμι κα\ αὐτSς
˜ς ἔμεν

ς •τε δῖον ‹ρευθαλίωνα κατέκταν.

Ἀλλ᾽ οŸ πως ¥μα πάντα θεο\ δ`σαν [νθρώποισιν·
εἰ τ`τε κοῦρος ἔα νῦν αuτέ με γῆρας cπάxει.
Ἀλλὰ κα\ ¡ς _ππεῦσι μετέσσομαι fδὲ κελεύσω
Uουλ• κα\ μύθοισι· τS γὰρ γέρας Tστ\ γερ`ντων.
www.theogonia.gr
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oἰχμὰς δ᾽ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, ο¤ περ Tμεῖο
’πλ`τεροι γεγάασι πεποίθασίν τε Uίηφιν.

325

€ς ἔφατ᾽, Ἀτρεΐδης δὲ παρŠχετο γηθ`συνος κῆρ.
¸Xρ᾽ υ_Sν ΠετεZο Μενεσθῆα πλVWιππον
ἑστα`τ᾽· [μφ\ δ᾽ Ἀθηναῖοι μVστωρες [rτῆς·
αὐτὰρ a πλησίον ἑστVκει πολύμητις tδυσσεύς,
πὰρ δὲ ‚εφαλλVνων [μφ\ στίχες οὐκ [λαπαδνα\

330

‰στασαν· οὐ γάρ πώ σφιν [κούετο λαSς [rτῆς,
[λλὰ νέον συνοριν`μεναι κίνυντο φάλαγγες
ƒρώων _πποδάμων κα\ ἈχαιZν· ο“ δὲ μένοντες
‰στασαν ’ππ`τε πύργος ἈχαιZν ἄλλος Tπελθ}ν
ƒρώων ’ρμVσειε κα\ ἄρWειαν πολέμοιο.

335

ƒοὺς δὲ ἰδ}ν νείκεσσεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων,
καί σφεας φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
ª υ_ὲ ΠετεZο διοτρεφέος Uασιλῆος,
κα\ σὺ κακοῖσι δ`λοισι κεκασμένε κερδαλε`φρον
τίπτε καταπτώσσοντες [φέστατε, μίμνετε δ᾽ ἄλλους]

340

σφZϊν μέν τ᾽ Tπέοικε μετὰ πρώτοισιν T`ντας
ἑστάμεν fδὲ μάχης καυστείρης [ντιUολῆσαι·
πρώτω γὰρ κα\ δαιτSς [κουάxεσθον Tμεῖο,
’ππ`τε δαῖτα γέρουσιν Tφοπλίxωμεν Ἀχαιοί.
yνθα φίλ᾽ cπταλέα κρέα ἔδμεναι fδὲ κύπελλα

345

οvνου πινέμεναι μελιηδέος bφρ᾽ Tθέλητον·
νῦν δὲ φίλως χ᾽ ’ρ`iτε κα\ εἰ δέκα πύργοι ἈχαιZν
sμείων προπάροιθε μαχοίατο νηλέϊ χαλκ|.
ƒSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη πολύμητις tδυσσεύς·
Ἀτρεΐδη ποῖ`ν σε ἔπος φύγεν ‰ρκος cδ`ντων]
πZς δY φῂς πολέμοιο μεθιέμεν ’ππ`τ᾽ Ἀχαιο\
www.theogonia.gr
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ƒρωσ\ν Tφ᾽ _πποδάμοισιν Tγείρομεν cWὺν Ἄρηα]
bψεαι αv κ᾽ Tθέλzσθα κα\ αv κέν τοι τὰ μεμVλz
ƒηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα
ƒρώων _πποδάμων· σὺ δὲ ταῦτ᾽ [νεμώλια Uάxεις.

355

ƒSν δ᾽ TπιμειδVσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων
ς γνZ χωομένοιο· πάλιν δ᾽ • γε λάxετο μῦθον·
διογενὲς ^αερτιάδη πολυμVχαν᾽ tδυσσεῦ
οŸτέ σε νεικείω περιώσιον οŸτε κελεύω·
ο„δα γὰρ •ς τοι θυμSς Tν\ στVθεσσι φίλοισιν

360

ˆπια δVνεα ο„δε· τὰ γὰρ φρονέεις ¥ τ᾽ Tγώ περ.
Ἀλλ᾽ vθι ταῦτα δ᾽ bπισθεν [ρεσσ`μεθ᾽ εv τι κακSν νῦν
εvρηται, τὰ δὲ πάντα θεο\ μεταμώνια θεῖεν.
€ς εἰπ}ν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, Uῆ δὲ μετ᾽ ἄλλους.
¸Xρε δὲ ƒυδέος υ_Sν sπέρθυμον ΔιομVδεα

365

ἑστα`τ᾽ ἔν θ᾽ ¤πποισι κα\ ¥ρμασι κολλητοῖσι·
πὰρ δέ ο_ ἑστVκει …θένελος ‚απανVϊος υ_`ς.
‚α\ τSν μὲν νείκεσσεν ἰδ}ν κρείων Ἀγαμέμνων,
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
‡ μοι ƒυδέος υ_ὲ δαΐφρονος _πποδάμοιο

370

τί πτώσσεις, τί δ᾽ cπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας]
οὐ μὲν ƒυδέϊ γ᾽ ¡δε φίλον πτωσκαxέμεν gεν,
[λλὰ πολὺ πρS φίλων ἑτάρων δηΐοισι μάχεσθαι,
ς φάσαν ο¤ μιν vδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἔγωγε
ˆντησ᾽ οὐδὲ vδον· περ\ δ᾽ ἄλλων φασ\ γενέσθαι.
—τοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε ΜυκVνας
Wεῖνος ¥μ᾽ [ντιθέi Πολυνείκεϊ λαSν [γείρων·
ο“ δὲ τ`τ᾽ Tστρατ`ωνθ᾽ _ερὰ πρSς τείχεα ™VUης,
καί •α μάλα λίσσοντο δ`μεν κλειτοὺς Tπικούρους·
www.theogonia.gr
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ο“ δ᾽ ἔθελον δ`μεναι κα\ Tπ‘νεον

ς Tκέλευον·

380

[λλὰ ¢εὺς ἔτρεψε παραίσια σVματα φαίνων.
j“ δ᾽ Tπε\ οuν Œχοντο ἰδὲ πρS ’δοῦ Tγένοντο,
ἈσωπSν δ᾽ ¤κοντο Uαθύσχοινον λεχεποίην,
ἔνθ᾽ αuτ᾽ [γγελίην Tπ\ ƒυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί.
oὐτὰρ a Uῆ, πολέας δὲ κιχVσατο ‚αδμεΐωνας

385

δαινυμένους κατὰ δZμα Uίης ‹τεοκληείης.
yνθ᾽ οὐδὲ Wεῖν`ς περ T}ν _ππηλάτα ƒυδεὺς
τάρUει, μοῦνος T}ν πολέσιν μετὰ ‚αδμείοισιν,
[λλ᾽ • γ᾽ [εθλεύειν προκαλίxετο, πάντα δ᾽ Tνίκα
•ηϊδίως· τοίη ο_ Tπίρροθος gεν ἈθVνη.

390

j“ δὲ χολωσάμενοι ‚αδμεῖοι κέντορες ¤ππων
•ψ ἄρ᾽ [νερχομένi πυκινSν λ`χον ε¦σαν ἄγοντες
κούρους πεντVκοντα· δύω δ᾽ ἡγVτορες gσαν,
Μαίων o_μονίδης Tπιείκελος [θανάτοισιν,
υ_`ς τ᾽ oὐτοφ`νοιο μενεπτ`λεμος Πολυφ`ντης.

395

ƒυδεὺς μὲν κα\ τοῖσιν [εικέα π`τμον Tφῆκε·
πάντας ἔπεφν᾽, ‰να δ᾽ ο„ον ¤ει ο„κον δὲ νέεσθαι·
Μαίον᾽ ἄρα προέηκε θεZν τεράεσσι πιθVσας.
ƒοῖος ἔην ƒυδεὺς oἰτώλιος· [λλὰ τSν υ_Sν
γείνατο ε¦ο χέρεια μάχz, [γορ• δέ τ᾽ [μείνω.

400

€ς φάτο, τSν δ᾽ οŸ τι προσέφη κρατερSς ΔιομVδης
αἰδεσθε\ς Uασιλῆος TνιπYν αἰδοίοιο·
τSν δ᾽ υ_Sς ‚απανῆος [μείψατο κυδαλίμοιο·
Ἀτρεΐδη μY ψεύδε᾽ Tπιστάμενος σάφα εἰπεῖν·
ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ [μείνονες εὐχ`μεθ᾽ ε„ναι·
ἡμεῖς κα\ ™VUης ‰δος ε¤λομεν ἑπταπύλοιο
παυρ`τερον λαSν [γαγ`νθ᾽ sπS τεῖχος ἄρειον,
www.theogonia.gr
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πειθ`μενοι τεράεσσι θεZν κα\ ¢ηνSς [ρωγ•·
κεῖνοι δὲ σφετέρzσιν [τασθαλίzσιν bλοντο·
τ} μV μοι πατέρας ποθ᾽ ’μοίz ἔνθεο τιμ•.

410

ƒSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη κρατερSς ΔιομVδης·
τέττα, σιωπ• £σο, Tμ| δ᾽ Tπιπείθεο μύθi·
οὐ γὰρ Tγ} νεμεσZ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαZν
cτρύνοντι μάχεσθαι TrκνVμιδας Ἀχαιούς·
τούτi μὲν γὰρ κῦδος ¥μ᾽ ‰ψεται εv κεν Ἀχαιο\

415

ƒρZας δzώσωσιν ‰λωσί τε ›λιον _ρVν,
τούτi δ᾽ αu μέγα πένθος ἈχαιZν δzωθέντων.
Ἀλλ᾽ ἄγε δY κα\ νZϊ μεδώμεθα θούριδος [λκῆς.
° •α κα\ TW cχέων σὺν τεύχεσιν ¹λτο χαμᾶxε·
δεινSν δ᾽ ἔUραχε χαλκSς Tπ\ στVθεσσιν ἄνακτος

420

cρνυμένου· sπ` κεν ταλασίφρονά περ δέος ε¦λεν.
Ὡς δ᾽ •τ᾽ Tν αἰγιαλ| πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης
bρνυτ᾽ Tπασσύτερον ¢εφύρου dπο κινVσαντος·
π`ντi μέν τε πρZτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
χέρσi •ηγνύμενον μεγάλα Uρέμει, [μφ\ δέ τ᾽ ἄκρας

425

κυρτSν TSν κορυφοῦται, [ποπτύει δ᾽ wλSς ἄχνην·
˜ς τ`τ᾽ Tπασσύτεραι ΔαναZν κίνυντο φάλαγγες
νωλεμέως π`λεμον δέ· κέλευε δὲ ο¦σιν ‰καστος
ἡγεμ`νων· ο“ δ᾽ ἄλλοι [κYν vσαν, οὐδέ κε φαίης
τ`σσον λαSν ‰πεσθαι ἔχοντ᾽ Tν στVθεσιν αὐδVν,

430

σιγ• δειδι`τες σημάντορας· [μφ\ δὲ πᾶσι
τεύχεα ποικίλ᾽ ἔλαμπε, τὰ ε_μένοι Tστιχ`ωντο.
ƒρZες δ᾽, •ς τ᾽ bϊες πολυπάμονος [νδρSς Tν αὐλ•
μυρίαι ἑστVκασιν [μελγ`μεναι γάλα λευκSν
[xηχὲς μεμακυῖαι [κούουσαι bπα [ρνZν,
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˜ς ƒρώων [λαλητSς [νὰ στρατSν εὐρὺν cρώρει·
οὐ γὰρ πάντων gεν ’μSς θρ`ος οὐδ᾽ vα γῆρυς,
[λλὰ γλZσσα μέμικτο, πολύκλητοι δ᾽ ἔσαν ἄνδρες.
Ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκZπις ἈθVνη
Δεῖμ`ς τ᾽ fδὲ †`Uος κα\ yρις ἄμοτον μεμαυῖα,

440

Ἄρεος [νδροφ`νοιο κασιγνVτη ἑτάρη τε,
{ τ᾽ cλίγη μὲν πρZτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
οὐραν| TστVριWε κάρη κα\ Tπ\ χθον\ Uαίνει·
{ σφιν κα\ τ`τε νεῖκος ’μοίϊον ἔμUαλε μέσσi
Tρχομένη καθ᾽ •μιλον cφέλλουσα στ`νον [νδρZν.

445

j“ δ᾽ •τε δV •᾽ Tς χZρον ‰να Wυνι`ντες ¤κοντο,
σύν •᾽ ἔUαλον •ινούς, σὺν δ᾽ ἔγχεα κα\ μένε᾽ [νδρZν
χαλκεοθωρVκων· [τὰρ [σπίδες cμφαλ`εσσαι
ἔπληντ᾽ [λλVλzσι, πολὺς δ᾽ cρυμαγδSς cρώρει.
yνθα δ᾽ ¥μ᾽ οἰμωγV τε κα\ εὐχωλY πέλεν [νδρZν

450

cλλύντων τε κα\ cλλυμένων, •έε δ᾽ α¤ματι γαῖα.
Ὡς δ᾽ •τε χείμαρροι ποταμο\ κατ᾽ bρεσφι •έοντες
Tς μισγάγκειαν συμUάλλετον bUριμον dδωρ
κρουνZν Tκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης,
τZν δέ τε τηλ`σε δοῦπον Tν οŸρεσιν ἔκλυε ποιμVν·

455

˜ς τZν μισγομένων γένετο ἰαχV τε π`νος τε.
ΠρZτος δ᾽ Ἀντίλοχος ƒρώων ‰λεν ἄνδρα κορυστYν
TσθλSν Tν\ προμάχοισι ™αλυσιάδην ‹χέπωλον·
τ`ν •᾽ ἔUαλε πρZτος κ`ρυθος φάλον _πποδασείης,
Tν δὲ μετώπi πῆWε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ cστέον εvσω
αἰχμY χαλκείη· τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψεν,
ˆριπε δ᾽

ς •τε πύργος Tν\ κρατερ• sσμίνz.

ƒSν δὲ πεσ`ντα ποδZν ἔλαUε κρείων ‹λεφVνωρ
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eαλκωδοντιάδης μεγαθύμων [ρχSς ἈUάντων,
‰λκε δ᾽ sπ᾽ Tκ Uελέων, λελιημένος bφρα τάχιστα

465

τεύχεα συλVσειε· μίνυνθα δέ ο_ γένεθ᾽ ’ρμV.
·εκρSν γὰρ Tρύοντα ἰδ}ν μεγάθυμος ἈγVνωρ
πλευρά, τά ο_ κύψαντι παρ᾽ [σπίδος TWεφαάνθη,
οŸτησε Wυστ| χαλκVρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα.
€ς τSν μὲν λίπε θυμ`ς, Tπ᾽ αὐτ| δ᾽ ἔργον Tτύχθη

470

[ργαλέον ƒρώων κα\ ἈχαιZν· ο“ δὲ λύκοι ˜ς
[λλVλοις Tπ`ρουσαν, [νYρ δ᾽ ἄνδρ᾽ Tδνοπάλιxεν.
yνθ᾽ ἔUαλ᾽ Ἀνθεμίωνος υ_Sν ƒελαμώνιος ovας
fΐθεον θαλερSν …ιμοείσιον, •ν ποτε μVτηρ
›δηθεν κατιοῦσα παρ᾽ bχθzσιν …ιμ`εντος

475

γείνατ᾽, Tπεί •α τοκεῦσιν ¥μ᾽ ‰σπετο μῆλα ἰδέσθαι·
τοŸνεκά μιν κάλεον …ιμοείσιον· οὐδὲ τοκεῦσι
θρέπτρα φίλοις [πέδωκε, μινυνθάδιος δέ ο_ αἰ}ν
ἔπλεθ᾽ sπ᾽ ovαντος μεγαθύμου δουρ\ δαμέντι.
ΠρZτον γάρ μιν ἰ`ντα Uάλε στῆθος παρὰ μαxSν

480

δεWι`ν· [ντικρὺ δὲ δι᾽ ‡μου χάλκεον ἔγχος
gλθεν· a δ᾽ Tν κονίzσι χαμα\ πέσεν αvγειρος ˜ς
{ •ά τ᾽ Tν ε_αμεν• ‰λεος μεγάλοιο πεφύκει
λείη, [τάρ τέ ο_ bxοι Tπ᾽ [κροτάτz πεφύασι·
τYν μέν θ᾽ wρματοπηγSς [νYρ αvθωνι σιδVρi

485

TWέταμ᾽, bφρα vτυν κάμψz περικαλλέϊ δίφρi·
ἣ μέν τ᾽ [xομένη κεῖται ποταμοῖο παρ᾽ bχθας.
ƒοῖον ἄρ᾽ Ἀνθεμίδην …ιμοείσιον TWενάριWεν
ovας διογενVς· τοῦ δ᾽ Ἄντιφος αἰολοθώρηW
Πριαμίδης καθ᾽ •μιλον [κ`ντισεν cWέϊ δουρί.
ƒοῦ μὲν ¥μαρθ᾽, a δὲ ^εῦκον tδυσσέος TσθλSν ἑταῖρον
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UεUλVκει UουUZνα, νέκυν ἑτέρωσ᾽ Tρύοντα·
ˆριπε δ᾽ [μφ᾽ αὐτ|, νεκρSς δέ ο_ ἔκπεσε χειρ`ς.
ƒοῦ δ᾽ tδυσεὺς μάλα θυμSν [ποκταμένοιο χολώθη,
Uῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αvθοπι χαλκ|,

495

στῆ δὲ μάλ᾽ Tγγὺς ἰ}ν κα\ [κ`ντισε δουρ\ φαειν|
[μφ\ ἓ παπτVνας· sπS δὲ ƒρZες κεκάδοντο
[νδρSς [κοντίσσαντος· a δ᾽ οὐχ ¥λιον Uέλος £κεν,
[λλ᾽ υ_Sν Πριάμοιο ν`θον Uάλε Δημοκ`ωντα
•ς ο_ ἈUυδ`θεν gλθε παρ᾽ ¤ππων ”κειάων.

500

ƒ`ν •᾽ tδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος Uάλε δουρ\
κ`ρσην· ἣ δ᾽ ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν
αἰχμY χαλκείη· τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψε,
δούπησεν δὲ πεσών, [ράUησε δὲ τεύχε᾽ Tπ᾽ αὐτ|.
eώρησαν δ᾽ sπ` τε πρ`μαχοι κα\ φαίδιμος µκτωρ·

505

Ἀργεῖοι δὲ μέγα vαχον, Tρύσαντο δὲ νεκρούς,
vθυσαν δὲ πολὺ προτέρω· νεμέσησε δ᾽ Ἀπ`λλων
Περγάμου Tκκατιδών, ƒρώεσσι δὲ κέκλετ᾽ [•σας·
bρνυσθ᾽ _ππ`δαμοι ƒρZες μηδ᾽ εvκετε χάρμης
Ἀργείοις, Tπε\ οŸ σφι λίθος χρ}ς οὐδὲ σίδηρος

510

χαλκSν [νασχέσθαι ταμεσίχροα Uαλλομένοισιν·
οὐ μὰν οὐδ᾽ Ἀχιλεὺς ™έτιδος πάϊς frκ`μοιο
μάρναται, [λλ᾽ Tπ\ νηυσ\ χ`λον θυμαλγέα πέσσει.
€ς φάτ᾽ [πS πτ`λιος δεινSς θε`ς· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ªρσε ΔιSς θυγάτηρ κυδίστη ƒριτογένεια
Tρχομένη καθ᾽ •μιλον, •θι μεθιέντας vδοιτο.
yνθ᾽ Ἀμαρυγκείδην Διώρεα μοῖρα πέδησε·
χερμαδίi γὰρ Uλῆτο παρὰ σφυρSν cκρι`εντι
κνVμην δεWιτερVν· Uάλε δὲ ™ρzκZν [γSς [νδρZν
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Πείρως §μUρασίδης aς ἄρ᾽ oἰν`θεν εἰληλούθει.

520

Ἀμφοτέρω δὲ τένοντε κα\ cστέα λᾶας [ναιδYς
ἄχρις [πηλοίησεν· a δ᾽ dπτιος Tν κονίzσι
κάππεσεν ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας
θυμSν [ποπνείων· a δ᾽ Tπέδραμεν •ς •᾽ ἔUαλέν περ
Πείροος, οuτα δὲ δουρ\ παρ᾽ cμφαλ`ν· Tκ δ᾽ ἄρα πᾶσαι

525

χύντο χαμα\ χολάδες, τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψε.
ƒSν δὲ ™`ας oἰτωλSς [πεσσύμενον Uάλε δουρ\
στέρνον sπὲρ μαxοῖο, πάγη δ᾽ Tν πνεύμονι χαλκ`ς·
[γχίμολον δέ ο_ gλθε ™`ας, Tκ δ᾽ bUριμον ἔγχος
Tσπάσατο στέρνοιο, Tρύσσατο δὲ Wίφος cWύ,

530

τ| • γε γαστέρα τύψε μέσην, Tκ δ᾽ αvνυτο θυμ`ν.
ƒεύχεα δ᾽ οὐκ [πέδυσε· περίστησαν γὰρ ἑταῖροι
™ρVϊκες [κρ`κομοι δολίχ᾽ ἔγχεα χερσ\ν ἔχοντες,
ο¤ ἑ μέγαν περ T`ντα κα\ vφθιμον κα\ [γαυSν
ªσαν [πS σφείων· a δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.

535

€ς τώ γ᾽ Tν κονίzσι παρ᾽ [λλVλοισι τετάσθην,
ˆτοι a μὲν ™ρzκZν, a δ᾽ ‹πειZν χαλκοχιτώνων
ἡγεμ`νες· πολλο\ δὲ περ\ κτείνοντο κα\ ἄλλοι.
yνθά κεν οὐκέτι ἔργον [νYρ cν`σαιτο μετελθών,
•ς τις ἔτ᾽ ἄUλητος κα\ [νούτατος cWέϊ χαλκ|
δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς ἈθVνη
χειρSς ἑλοῦσ᾽, αὐτὰρ Uελέων [περύκοι TρωVν·
πολλο\ γὰρ ƒρώων κα\ ἈχαιZν ˆματι κείνi
πρηνέες Tν κονίzσι παρ᾽ [λλVλοισι τέταντο.
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Ε

yνθ᾽ αu ƒυδεΐδz ΔιομVδεϊ Παλλὰς ἈθVνη
δZκε μένος κα\ θάρσος, ¤ν᾽ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν
Ἀργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος TσθλSν ἄροιτο·
δαῖέ ο_ Tκ κ`ρυθ`ς τε κα\ [σπίδος [κάματον πῦρ
[στέρ᾽ cπωριν| Tναλίγκιον, •ς τε μάλιστα

5

λαμπρSν παμφαίνzσι λελουμένος ”κεανοῖο·
τοῖ`ν ο_ πῦρ δαῖεν [πS κρατ`ς τε κα\ ‡μων,
ªρσε δέ μιν κατὰ μέσσον •θι πλεῖστοι κλονέοντο.
°ν δέ τις Tν ƒρώεσσι Δάρης [φνειSς [μύμων
_ρεὺς Ἡφαίστοιο· δύω δέ ο_ υ_έες ˆστην
†ηγεὺς §δαῖ`ς τε μάχης εu εἰδ`τε πάσης.
ƒώ ο_ [ποκρινθέντε Tναντίω ’ρμηθVτην·
τ} μὲν [φ᾽ ¤πποιιν, a δ᾽ [πS χθονSς bρνυτο πεx`ς.
j“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες
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†ηγεύς •α πρ`τερος προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος·

15

ƒυδεΐδεω δ᾽ sπὲρ ªμον [ριστερSν ˆλυθ᾽ [κωκY
ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔUαλ᾽ αὐτ`ν· a δ᾽ dστερος bρνυτο χαλκ|
ƒυδεΐδης· τοῦ δ᾽ οὐχ ¥λιον Uέλος ἔκφυγε χειρ`ς,
[λλ᾽ ἔUαλε στῆθος μεταμάxιον, ªσε δ᾽ [φ᾽ ¤ππων.
§δαῖος δ᾽ [π`ρουσε λιπ}ν περικαλλέα δίφρον,

20

οὐδ᾽ ἔτλη περιUῆναι [δελφειοῦ κταμένοιο·
οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτSς sπέκφυγε κῆρα μέλαιναν,
[λλ᾽ Žφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτ\ καλύψας,
ς δV ο_ μY πάγχυ γέρων [καχVμενος εvη.
Ἵππους δ᾽ TWελάσας μεγαθύμου ƒυδέος υ_Sς

25

δZκεν ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας Tπ\ νῆας.
ƒρZες δὲ μεγάθυμοι Tπε\ vδον υ¦ε Δάρητος
τSν μὲν [λευάμενον, τSν δὲ κτάμενον παρ᾽ bχεσφι,
πᾶσιν cρίνθη θυμ`ς· [τὰρ γλαυκZπις ἈθVνη
χειρSς ἑλοῦσ᾽ Tπέεσσι προσηύδα θοῦρον Ἄρηα·

30

Ἆρες Ἄρες Uροτολοιγὲ μιαιφ`νε τειχεσιπλῆτα
οὐκ •ν δY ƒρZας μὲν Tάσαιμεν κα\ Ἀχαιοὺς
μάρνασθ᾽, ’πποτέροισι πατYρ ¢εὺς κῦδος cρέWz,
νZϊ δὲ χαxώμεσθα, ΔιSς δ᾽ [λεώμεθα μῆνιν]
˜ς εἰποῦσα μάχης TWVγαγε θοῦρον Ἄρηα·

35

τSν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν Tπ᾽ fϊ`εντι …καμάνδρi,
ƒρZας δ᾽ ἔκλιναν Δαναοί· ‰λε δ᾽ ἄνδρα ‰καστος
ἡγεμ`νων· πρZτος δὲ ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
[ρχSν Ἁλιxώνων tδίον μέγαν ἔκUαλε δίφρου·
πρώτi γὰρ στρεφθέντι μεταφρένi Tν δ`ρυ πῆWεν
‡μων μεσσηγύς, διὰ δὲ στVθεσφιν ἔλασσε,
δούπησεν δὲ πεσών, [ράUησε δὲ τεύχε᾽ Tπ᾽ αὐτ|.
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§δομενεὺς δ᾽ ἄρα †αῖστον TνVρατο Μ‘ονος υ_Sν
«ώρου, aς Tκ ƒάρνης TριUώλακος εἰληλούθει.
ƒSν μὲν ἄρ᾽ §δομενεὺς δουρικλυτSς ἔγχεϊ μακρ|

45

νύW᾽ ¤ππων TπιUησ`μενον κατὰ δεWιSν ªμον·
ˆριπε δ᾽ TW cχέων, στυγερSς δ᾽ ἄρα μιν σκ`τος ε¦λε.
ƒSν μὲν ἄρ᾽ §δομενῆος Tσύλευον θεράποντες·
υ_Sν δὲ …τροφίοιο …καμάνδριον α¤μονα θVρης
Ἀτρεΐδης Μενέλαος ‰λ᾽ ἔγχεϊ cWυ`εντι

50

TσθλSν θηρητῆρα· δίδαWε γὰρ Ἄρτεμις αὐτY
Uάλλειν ἄγρια πάντα, τά τε τρέφει οŸρεσιν dλη·
[λλ᾽ οŸ ο_ τ`τε γε χραῖσμ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
οὐδὲ ἑκηUολίαι -σιν τS πρίν γε κέκαστο·
[λλά μιν Ἀτρεΐδης δουρικλειτSς Μενέλαος

55

πρ`σθεν ‰θεν φεύγοντα μετάφρενον οŸτασε δουρ\
‡μων μεσσηγύς, διὰ δὲ στVθεσφιν ἔλασσεν,
ˆριπε δὲ πρηνVς, [ράUησε δὲ τεύχε᾽ Tπ᾽ αὐτ|.
Μηρι`νης δὲ †έρεκλον TνVρατο, τέκτονος υ_Sν
Ἁρμονίδεω, aς χερσ\ν Tπίστατο δαίδαλα πάντα

60

τεύχειν· ἔWοχα γάρ μιν Tφίλατο Παλλὰς ἈθVνη·
aς κα\ ἈλεWάνδρi τεκτVνατο νῆας Tΐσας
[ρχεκάκους, α“ πᾶσι κακSν ƒρώεσσι γένοντο
ο¦ τ᾽ αὐτ|, Tπε\ οŸ τι θεZν Tκ θέσφατα šδη.
ƒSν μὲν Μηρι`νης •τε δY κατέμαρπτε διώκων

65

UεUλVκει γλουτSν κατὰ δεWι`ν· ἣ δὲ διαπρS
[ντικρὺ κατὰ κύστιν sπ᾽ cστέον ˆλυθ᾽ [κωκV·
γνὺW δ᾽ ἔριπ᾽ οἰμώWας, θάνατος δέ μιν [μφεκάλυψε.
ΠVδαιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε Μέγης ἈντVνορος υ_Sν
•ς •α ν`θος μὲν ἔην, πύκα δ᾽ ἔτρεφε δῖα ™εαν}
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„σα φίλοισι τέκεσσι χαριxομένη π`σεϊ ž.
ƒSν μὲν †υλεΐδης δουρ\ κλυτSς Tγγύθεν Tλθ}ν
UεUλVκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον cWέϊ δουρί·
[ντικρὺ δ᾽ [ν᾽ cδ`ντας sπS γλZσσαν τάμε χαλκ`ς·
ˆριπε δ᾽ Tν κονίz, ψυχρSν δ᾽ ‰λε χαλκSν cδοῦσιν.

75

¸ὐρύπυλος δ᾽ ¸ὐαιμονίδης ὙψVνορα δῖον
υ_Sν sπερθύμου Δολοπίονος, •ς •α …καμάνδρου
[ρητYρ Tτέτυκτο, θεSς δ᾽ ˜ς τίετο δVμi,
τSν μὲν ἄρ᾽ ¸ὐρύπυλος, ¸ὐαίμονος [γλαSς υ_`ς,
πρ`σθεν ‰θεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ᾽ ªμον

80

φασγάνi [ΐWας, [πS δ᾽ ἔWεσε χεῖρα Uαρεῖαν·
α_ματ`εσσα δὲ χε\ρ πεδίi πέσε· τSν δὲ κατ᾽ bσσε
ἔλλαUε πορφύρεος θάνατος κα\ μοῖρα κραταιV.
€ς ο“ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερYν sσμίνην·
ƒυδεΐδην δ᾽ οὐκ •ν γνοίης ποτέροισι μετείη

85

fὲ μετὰ ƒρώεσσιν ’μιλέοι g μετ᾽ Ἀχαιοῖς.
™ῦνε γὰρ •μ πεδίον ποταμ| πλVθοντι Tοικ}ς
χειμάρρi, •ς τ᾽ ªκα •έων Tκέδασσε γεφύρας·
τSν δ᾽ οŸτ᾽ ἄρ τε γέφυραι Tεργμέναι ἰσχαν`ωσιν,
οŸτ᾽ ἄρα ‰ρκεα vσχει [λωάων Tριθηλέων

90

Tλθ`ντ᾽ TWαπίνης •τ᾽ TπιUρίσz ΔιSς bμUρος·
πολλὰ δ᾽ sπ᾽ αὐτοῦ ἔργα κατVριπε κάλ᾽ αἰxηZν·
˜ς sπS ƒυδεΐδz πυκινα\ κλονέοντο φάλαγγες
ƒρώων, οὐδ᾽ ἄρα μιν μίμνον πολέες περ T`ντες.
ƒSν δ᾽

ς οuν Tν`ησε ^υκάονος [γλαSς υ_Sς

θύνοντ᾽ •μ πεδίον πρS ‰θεν κλονέοντα φάλαγγας,
α„ψ᾽ Tπ\ ƒυδεΐδz Tτιταίνετο καμπύλα τ`Wα,
κα\ Uάλ᾽ Tπαΐσσοντα τυχ}ν κατὰ δεWιSν ªμον
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θώρηκος γύαλον· διὰ δ᾽ ἔπτατο πικρSς cϊστ`ς,
[ντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ᾽ α¤ματι θώρηW.

100

ƒ| δ᾽ Tπ\ μακρSν ἄrσε ^υκάονος [γλαSς υ_`ς·
bρνυσθε ƒρZες μεγάθυμοι κέντορες ¤ππων·
UέUληται γὰρ ἄριστος ἈχαιZν, οὐδέ ‰ φημι
δVθ᾽ [νσχVσεσθαι κρατερSν Uέλος, εἰ Tτε`ν με
ªρσεν ἄναW ΔιSς υ_Sς [πορνύμενον ^υκίηθεν.

105

€ς ἔφατ᾽ εὐχ`μενος· τSν δ᾽ οὐ Uέλος ”κὺ δάμασσεν,
[λλ᾽ [ναχωρVσας πρ`σθ᾽ ¤πποιιν κα\ bχεσφιν
ἔστη, κα\ …θένελον προσέφη ‚απανVϊον υ_`ν·
bρσο πέπον ‚απανηϊάδη, καταUVσεο δίφρου,
bφρά μοι TW ‡μοιο Tρύσσzς πικρSν cϊστ`ν.

110

€ς ἄρ᾽ ἔφη, …θένελος δὲ καθ᾽ ¤ππων ¹λτο χαμᾶxε,
πὰρ δὲ στὰς Uέλος ”κὺ διαμπερὲς TWέρυσ᾽ ‡μου·
α¦μα δ᾽ [νηκ`ντιxε διὰ στρεπτοῖο χιτZνος.
ΔY τ`τ᾽ ἔπειτ᾽ fρᾶτο UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
κλῦθί μευ αἰγι`χοιο ΔιSς τέκος Ἀτρυτώνη,

115

εv ποτέ μοι κα\ πατρ\ φίλα φρονέουσα παρέστης
δηΐi Tν πολέμi, νῦν αuτ᾽ Tμὲ φῖλαι ἈθVνη·
δSς δέ τέ μ᾽ ἄνδρα ἑλεῖν κα\ Tς ’ρμYν ἔγχεος Tλθεῖν
•ς μ᾽ ἔUαλε φθάμενος κα\ Tπεύχεται, οὐδέ μέ φησι
δηρSν ἔτ᾽ bψεσθαι λαμπρSν φάος fελίοιο.

120

˜ς ἔφατ᾽ εὐχ`μενος· τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ἈθVνη,
γυῖα δ᾽ ἔθηκεν Tλαφρά, π`δας κα\ χεῖρας dπερθεν·
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
θαρσZν νῦν Δι`μηδες Tπ\ ƒρώεσσι μάχεσθαι·
Tν γάρ τοι στVθεσσι μένος πατρώϊον £κα
ἄτρομον, ο¦ον ἔχεσκε σακέσπαλος _ππ`τα ƒυδεύς·
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[χλὺν δ᾽ αu τοι [π᾽ cφθαλμZν ‰λον ἣ πρ\ν Tπῆεν,
bφρ᾽ εu γιγνώσκzς fμὲν θεSν fδὲ κα\ ἄνδρα.
τ} νῦν αv κε θεSς πειρώμενος Tνθάδ᾽ ¤κηται
μV τι σύ γ᾽ [θανάτοισι θεοῖς [ντικρὺ μάχεσθαι

130

τοῖς ἄλλοις· [τὰρ εv κε ΔιSς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
ἔλθzσ᾽ Tς π`λεμον, τVν γ᾽ οὐτάμεν cWέϊ χαλκ|.
ἣ μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰποῦσ᾽ [πέUη γλαυκZπις ἈθVνη,
ƒυδεΐδης δ᾽ TWαῦτις ἰ}ν προμάχοισιν Tμίχθη
κα\ πρίν περ θυμ| μεμα}ς ƒρώεσσι μάχεσθαι·

135

δY τ`τε μιν τρ\ς τ`σσον ‰λεν μένος •ς τε λέοντα
Ὅν •ά τε ποιμYν [γρ| Tπ᾽ εἰροπ`κοις cΐεσσι
χραύσz μέν τ᾽ αὐλῆς sπεράλμενον οὐδὲ δαμάσσz·
τοῦ μέν τε σθένος ªρσεν, ἔπειτα δέ τ᾽ οὐ προσαμύνει,
[λλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ᾽ Tρῆμα φοUεῖται·

140

α“ μέν τ᾽ [γχιστῖναι Tπ᾽ [λλVλzσι κέχυνται,
αὐτὰρ a Tμμεμα}ς Uαθέης TWάλλεται αὐλῆς·
˜ς μεμα}ς ƒρώεσσι μίγη κρατερSς ΔιομVδης.
yνθ᾽ ‰λεν Ἀστύνοον κα\ Ὑπείρονα ποιμένα λαZν,
τSν μὲν sπὲρ μαxοῖο Uαλ}ν χαλκVρεϊ δουρί,

145

τSν δ᾽ ‰τερον Wίφεϊ μεγάλi κληῖδα παρ᾽ ªμον
πλῆW᾽, [πS δ᾽ αὐχένος ªμον Tέργαθεν fδ᾽ [πS νώτου.
ƒοὺς μὲν ἔασ᾽, a δ᾽ ἌUαντα μετŠχετο κα\ Πολύειδον
υ_έας ¸ὐρυδάμαντος cνειροπ`λοιο γέροντος·
τοῖς οὐκ Tρχομένοις a γέρων Tκρίνατ᾽ cνείρους,
[λλά σφεας κρατερSς ΔιομVδης TWενάριWε·
Uῆ δὲ μετὰ Ξάνθ`ν τε ™`ωνά τε †αίνοπος υ¦ε
ἄμφω τηλυγέτω· a δὲ τείρετο γVραϊ λυγρ|,
υ_Sν δ᾽ οὐ τέκετ᾽ ἄλλον Tπ\ κτεάτεσσι λιπέσθαι.
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yνθ᾽ • γε τοὺς Tνάριxε, φίλον δ᾽ TWαίνυτο θυμSν

155

[μφοτέρω, πατέρι δὲ γ`ον κα\ κVδεα λυγρὰ
λεῖπ᾽, Tπε\ οὐ xώοντε μάχης TκνοστVσαντε
δέWατο· χηρωστα\ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο.
yνθ᾽ υ¦ας Πριάμοιο δύω λάUε Δαρδανίδαο
εἰν ἑν\ δίφρi T`ντας ‹χέμμονά τε eρομίον τε.

160

Ὡς δὲ λέων Tν Uουσ\ θορ}ν TW αὐχένα ἄWz
π`ρτιος fὲ UοSς Wύλοχον κάτα Uοσκομενάων,
˜ς τοὺς [μφοτέρους TW ¤ππων ƒυδέος υ_Sς
Uῆσε κακZς [έκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε᾽ Tσύλα·
¤ππους δ᾽ ο¦ς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας Tλαύνειν.

165

ƒSν δ᾽ vδεν oἰνείας [λαπάxοντα στίχας [νδρZν,
Uῆ δ᾽ vμεν ἄν τε μάχην κα\ [νὰ κλ`νον Tγχειάων
Πάνδαρον [ντίθεον διxVμενος εv που Tφεύροι·
εXρε ^υκάονος υ_Sν [μύμονά τε κρατερ`ν τε,
στῆ δὲ πρ`σθ᾽ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν [ντίον ηŸδα·

170

Πάνδαρε ποῦ τοι τ`Wον ἰδὲ πτερ`εντες cϊστο\
κα\ κλέος] ž οŸ τίς τοι Tρίxεται Tνθάδε γ᾽ [νVρ,
οὐδέ τις Tν ^υκίz σέο γ᾽ εŸχεται ε„ναι [μείνων.
Ἀλλ᾽ ἄγε τ|δ᾽ ἔφες [νδρ\ Uέλος Δι\ χεῖρας [νασχ}ν
•ς τις •δε κρατέει κα\ δY κακὰ πολλὰ ἔοργε

175

ƒρZας, Tπε\ πολλZν τε κα\ TσθλZν γούνατ᾽ ἔλυσεν·
εἰ μV τις θε`ς Tστι κοτεσσάμενος ƒρώεσσιν
_ρZν μηνίσας· χαλεπY δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις.
ƒSν δ᾽ αuτε προσέειπε ^υκάονος [γλαSς υ_`ς·
oἰνεία ƒρώων Uουληφ`ρε χαλκοχιτώνων
ƒυδεΐδz μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα Tΐσκω,
[σπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείz,
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¤ππους τ᾽ εἰσορ`ων· σάφα δ᾽ οὐκ ο„δ᾽ εἰ θε`ς Tστιν.
¸ἰ δ᾽ • γ᾽ [νYρ •ν φημι δαΐφρων ƒυδέος υ_Sς
οὐχ • γ᾽ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, [λλά τις ἄγχι

185

‰στηκ᾽ [θανάτων νεφέλz εἰλυμένος ‡μους,
aς τούτου Uέλος ”κὺ κιχVμενον ἔτραπεν ἄλλz.
—δη γάρ ο_ Tφῆκα Uέλος, καί μιν Uάλον ªμον
δεWιSν [ντικρὺ διὰ θώρηκος γυάλοιο·
καί μιν ἔγωγ᾽ Tφάμην Ἀϊδωνῆϊ προϊάψειν,

190

ἔμπης δ᾽ οὐκ Tδάμασσα· θε`ς νύ τίς Tστι κοτVεις.
Ἵπποι δ᾽ οὐ παρέασι κα\ ¥ρματα τZν κ᾽ TπιUαίην·
[λλά που Tν μεγάροισι ^υκάονος ‰νδεκα δίφροι
καλο\ πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες· [μφ\ δὲ πέπλοι
πέπτανται· παρὰ δέ σφιν ἑκάστi δίxυγες ¤πποι

195

ἑστᾶσι κρῖ λευκSν Tρεπτ`μενοι κα\ cλύρας.
° μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ ^υκάων
Tρχομένi Tπέτελλε δ`μοις ἔνι ποιητοῖσιν·
¤πποισίν μ᾽ Tκέλευε κα\ ¥ρμασιν TμUεUαZτα
[ρχεύειν ƒρώεσσι κατὰ κρατερὰς sσμίνας·

200

[λλ᾽ Tγ} οὐ πιθ`μην· g τ᾽ •ν πολὺ κέρδιον gεν·
¤ππων φειδ`μενος, μV μοι δευοίατο φορUῆς
[νδρZν εἰλομένων εἰωθ`τες ἔδμεναι ἄδην.
€ς λίπον, αὐτὰρ πεxSς Tς ›λιον εἰλVλουθα
τ`Wοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον cνVσειν.

205

—δη γὰρ δοιοῖσιν [ριστVεσσιν Tφῆκα
ƒυδεΐδz τε κα\ Ἀτρεΐδz, Tκ δ᾽ [μφοτέροιιν
[τρεκὲς α¦μ᾽ ἔσσευα Uαλών, ˆγειρα δὲ μᾶλλον.
ƒώ •α κακ• αvσz [πS πασσάλου [γκύλα τ`Wα
ˆματι τ| ἑλ`μην •τε ›λιον εἰς TρατεινYν
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ἡγε`μην ƒρώεσσι φέρων χάριν µκτορι δίi.
¸ἰ δέ κε νοστVσω κα\ Tσ`ψομαι cφθαλμοῖσι
πατρίδ᾽ TμYν ἄλοχ`ν τε κα\ sψερεφὲς μέγα δZμα,
αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ [π᾽ Tμεῖο κάρη τάμοι [λλ`τριος φ}ς
εἰ μY Tγ} τάδε τ`Wα φαειν| Tν πυρ\ θείην

215

χερσ\ διακλάσσας· [νεμώλια γάρ μοι cπηδεῖ.
ƒSν δ᾽ αuτ᾽ oἰνείας ƒρώων [γSς [ντίον ηŸδα·
μY δ᾽ οdτως [γ`ρευε· πάρος δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἄλλως,
πρίν γ᾽ Tπ\ ν} τ|δ᾽ [νδρ\ σὺν ¤πποισιν κα\ bχεσφιν
[ντιUίην Tλθ`ντε σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.

220

Ἀλλ᾽ ἄγ᾽ TμZν cχέων TπιUVσεο, bφρα vδηαι
ο¦οι ƒρώϊοι ¤πποι Tπιστάμενοι πεδίοιο
κραιπνὰ μάλ᾽ ἔνθα κα\ ἔνθα διωκέμεν fδὲ φέUεσθαι·
τ} κα\ νZϊ π`λιν δὲ σαώσετον, εv περ •ν αuτε
¢εὺς Tπ\ ƒυδεΐδz ΔιομVδεϊ κῦδος cρέWz.

225

Ἀλλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα κα\ ἡνία σιγαλ`εντα
δέWαι, Tγ} δ᾽ ¤ππων [ποUVσομαι bφρα μάχωμαι·
fὲ σὺ τ`νδε δέδεWο, μελVσουσιν δ᾽ Tμο\ ¤πποι.
ƒSν δ᾽ αuτε προσέειπε ^υκάονος [γλαSς υ_`ς·
oἰνεία σὺ μὲν αὐτSς ἔχ᾽ ἡνία κα\ τε} ¤ππω·

230

μᾶλλον sφ᾽ ἡνι`χi εἰωθ`τι καμπύλον ¥ρμα
οvσετον, εv περ •ν αuτε φεUώμεθα ƒυδέος υ_`ν·
μY τ} μὲν δείσαντε ματVσετον, οὐδ᾽ Tθέλητον
Tκφερέμεν πολέμοιο τεSν φθ`γγον ποθέοντε,
νZϊ δ᾽ TπαΐWας μεγαθύμου ƒυδέος υ_Sς
αὐτώ τε κτείνz κα\ Tλάσσz μώνυχας ¤ππους.
Ἀλλὰ σύ γ᾽ αὐτSς ἔλαυνε τέ᾽ ¥ρματα κα\ τε} ¤ππω,
τSν δὲ δ᾽ Tγ}ν Tπι`ντα δεδέWομαι cWέϊ δουρί.
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€ς ἄρα φωνVσαντες Tς ¥ρματα ποικίλα Uάντες
TμμεμαZτ᾽ Tπ\ ƒυδεΐδz ἔχον ”κέας ¤ππους.

240

ƒοὺς δὲ vδε …θένελος ‚απανVϊος [γλαSς υ_`ς,
α„ψα δὲ ƒυδεΐδην ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
ƒυδεΐδη Δι`μηδες Tμ| κεχαρισμένε θυμ|,
ἄνδρ᾽ ’ρ`ω κρατερ} Tπ\ σο\ μεμαZτε μάχεσθαι
„ν᾽ [πέλεθρον ἔχοντας· a μὲν τ`Wων T¬ εἰδ}ς

245

Πάνδαρος, υ_Sς δ᾽ αuτε ^υκάονος εŸχεται ε„ναι·
oἰνείας δ᾽ υ_Sς μὲν [μύμονος Ἀγχίσαο
εŸχεται Tκγεγάμεν, μVτηρ δέ ο¤ Tστ᾽ Ἀφροδίτη.
Ἀλλ᾽ ἄγε δY χαxώμεθ᾽ Tφ᾽ ¤ππων, μηδέ μοι οdτω
θῦνε διὰ προμάχων, μV πως φίλον gτορ cλέσσzς.

250

ƒSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη κρατερSς ΔιομVδης·
μV τι φ`Uον δ᾽ [γ`ρευ᾽, Tπε\ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οvω.
jὐ γάρ μοι γενναῖον [λυσκάxοντι μάχεσθαι
οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδ`ν Tστιν·
cκνείω δ᾽ ¤ππων TπιUαινέμεν, [λλὰ κα\ αŸτως

255

[ντίον ε„μ᾽ αὐτZν· τρεῖν μ᾽ οὐκ T– Παλλὰς ἈθVνη.
ƒούτω δ᾽ οὐ πάλιν αuτις [ποίσετον ”κέες ¤πποι
ἄμφω [φ᾽ ἡμείων, εv γ᾽ οuν ‰τερ`ς γε φύγzσιν.
Ἄλλο δέ τοι Tρέω, σὺ δ᾽ Tν\ φρεσ\ Uάλλεο σ•σιν·
αv κέν μοι πολύUουλος ἈθVνη κῦδος cρέWz

260

[μφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ”κέας ¤ππους
αὐτοῦ Tρυκακέειν TW ἄντυγος ἡνία τείνας,
oἰνείαο δ᾽ TπαΐWαι μεμνημένος ¤ππων,
Tκ δ᾽ Tλάσαι ƒρώων μετ᾽ TrκνVμιδας Ἀχαιούς.
ƒῆς γάρ τοι γενεῆς £ς ƒρωΐ περ εὐρύοπα ¢εὺς
δZχ᾽ υ¦ος ποινYν ΓανυμVδεος, οdνεκ᾽ ἄριστοι
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¤ππων •σσοι ἔασιν sπ᾽ fZ τ᾽ fέλι`ν τε,
τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναW [νδρZν Ἀγχίσης
λάθρz ^αομέδοντος sποσχ}ν θVλεας ¤ππους·
τZν ο_ ἓW Tγένοντο Tν\ μεγάροισι γενέθλη.

270

ƒοὺς μὲν τέσσαρας αὐτSς ἔχων [τίταλλ᾽ Tπ\ φάτνz,
τ} δὲ δύ᾽ oἰνείᾳ δZκεν μVστωρε φ`Uοιο.
¸ἰ τούτω κε λάUοιμεν, [ροίμεθά κε κλέος Tσθλ`ν.
€ς ο“ μὲν τοιαῦτα πρSς [λλVλους [γ`ρευον,
τ} δὲ τάχ᾽ Tγγύθεν gλθον Tλαύνοντ᾽ ”κέας ¤ππους.

275

ƒSν πρ`τερος προσέειπε ^υκάονος [γλαSς υ_`ς·
καρτερ`θυμε δαΐφρον [γαυοῦ ƒυδέος υ_ὲ
g μάλα σ᾽ οὐ Uέλος ”κὺ δαμάσσατο πικρSς cϊστ`ς·
νῦν αuτ᾽ Tγχείz πειρVσομαι αv κε τύχωμι.
° •α κα\ [μπεπαλ}ν προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος

280

κα\ Uάλε ƒυδεΐδαο κατ᾽ [σπίδα· τῆς δὲ διὰ πρS
αἰχμY χαλκείη πταμένη θώρηκι πελάσθη·
τ| δ᾽ Tπ\ μακρSν ἄrσε ^υκάονος [γλαSς υ_`ς·
UέUληαι κενεZνα διαμπερές, οὐδέ σ᾽ cΐω
δηρSν ἔτ᾽ [νσχVσεσθαι· Tμο\ δὲ μέγ᾽ εuχος ἔδωκας.

285

ƒSν δ᾽ οὐ ταρUVσας προσέφη κρατερSς ΔιομVδης·
ˆμUροτες οὐδ᾽ ἔτυχες· [τὰρ οὐ μὲν σφZΐ γ᾽ cΐω
πρίν γ᾽ [ποπαύσεσθαι πρίν γ᾽ ~ ‰τερ`ν γε πεσ`ντα
α¤ματος ¹σαι Ἄρηα, ταλαύρινον πολεμιστVν.
€ς φάμενος προέηκε· Uέλος δ᾽ vθυνεν ἈθVνη
•ῖνα παρ᾽ cφθαλμ`ν, λευκοὺς δ᾽ Tπέρησεν cδ`ντας.
ƒοῦ δ᾽ [πS μὲν γλZσσαν πρυμνYν τάμε χαλκSς [τειρVς,
αἰχμY δ᾽ TWελύθη παρὰ νείατον [νθερεZνα·
ˆριπε δ᾽ TW cχέων, [ράUησε δὲ τεύχε᾽ Tπ᾽ αὐτ|
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αἰ`λα παμφαν`ωντα, παρέτρεσσαν δέ ο_ ¤πποι

295

”κύποδες· τοῦ δ᾽ αuθι λύθη ψυχV τε μένος τε.
oἰνείας δ᾽ [π`ρουσε σὺν [σπίδι δουρί τε μακρ|
δείσας μV πώς ο_ Tρυσαίατο νεκρSν Ἀχαιοί.
Ἀμφ\ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτ| Uαῖνε λέων ˜ς [λκ\ πεποιθώς,
πρ`σθε δέ ο_ δ`ρυ τ᾽ ἔσχε κα\ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην,

300

τSν κτάμεναι μεμα}ς •ς τις τοῦ γ᾽ [ντίος ἔλθοι
σμερδαλέα ἰάχων· a δὲ χερμάδιον λάUε χειρ\
ƒυδεΐδης μέγα ἔργον a οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροιεν,
ο¦οι νῦν Uροτοί εἰσ᾽· a δέ μιν •έα πάλλε κα\ ο„ος.
ƒ| Uάλεν oἰνείαο κατ᾽ ἰσχίον ἔνθά τε μηρSς

305

ἰσχίi Tνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι·
θλάσσε δέ ο_ κοτύλην, πρSς δ᾽ ἄμφω •ῆWε τένοντε·
ªσε δ᾽ [πS •ινSν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ • γ᾽ {ρως
ἔστη γνὺW Tριπ}ν κα\ Tρείσατο χειρ\ παχείz
γαίης· [μφ\ δὲ bσσε κελαινY νὺW Tκάλυψε.

310

‚αί νύ κεν ἔνθ᾽ [π`λοιτο ἄναW [νδρZν oἰνείας,
εἰ μY ἄρ᾽ cWὺ ν`ησε ΔιSς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
μVτηρ, { μιν sπ᾽ Ἀγχίσz τέκε Uουκολέοντι·
[μφ\ δ᾽ ἑSν φίλον υ_Sν Tχεύατο πVχεε λευκώ,
πρ`σθε δέ ο_ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμα κάλυψεν

315

‰ρκος ἔμεν Uελέων, μV τις ΔαναZν ταχυπώλων
χαλκSν Tν\ στVθεσσι Uαλ}ν Tκ θυμSν ‰λοιτο.
Ἣ μὲν ἑSν φίλον υ_Sν sπεWέφερεν πολέμοιο·
οὐδ᾽ υ_Sς ‚απανῆος TλVθετο συνθεσιάων
τάων ἃς Tπέτελλε UοYν [γαθSς ΔιομVδης,
[λλ᾽ • γε τοὺς μὲν ἑοὺς fρύκακε μώνυχας ¤ππους
ν`σφιν [πS φλοίσUου TW ἄντυγος ἡνία τείνας,
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oἰνείαο δ᾽ TπαΐWας καλλίτριχας ¤ππους
TWέλασε ƒρώων μετ᾽ TrκνVμιδας Ἀχαιούς.
ΔZκε δὲ Δηϊπύλi ἑτάρi φίλi, aν περ\ πάσης

325

τῖεν ’μηλικίης •τι ο_ φρεσ\ν ἄρτια šδη,
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σιν Tλαυνέμεν· αὐτὰρ • γ᾽ {ρως
¡ν ¤ππων TπιUὰς ἔλαU᾽ ἡνία σιγαλ`εντα,
α„ψα δὲ ƒυδεΐδην μέθεπε κρατερώνυχας ¤ππους
Tμμεμαώς· a δὲ ‚ύπριν TπŠχετο νηλέϊ χαλκ|

330

γιγνώσκων • τ᾽ ἄναλκις ἔην θε`ς, οὐδὲ θεάων
τάων α¤ τ᾽ [νδρZν π`λεμον κάτα κοιρανέουσιν,
οŸτ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίη οŸτε πτολίπορθος ‹νυώ.
Ἀλλ᾽ •τε δV •᾽ Tκίχανε πολὺν καθ᾽ •μιλον cπάxων,
ἔνθ᾽ TπορεWάμενος μεγαθύμου ƒυδέος υ_Sς

335

ἄκρην οŸτασε χεῖρα μετάλμενος cWέϊ δουρ\
[UληχρVν· ε„θαρ δὲ δ`ρυ χροSς [ντετ`ρησεν
[μUροσίου διὰ πέπλου, •ν ο_ eάριτες κάμον αὐταί,
πρυμνSν dπερ θέναρος· •έε δ᾽ ἄμUροτον α¦μα θεοῖο
ἰχώρ, ο¦`ς πέρ τε •έει μακάρεσσι θεοῖσιν·

340

οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αvθοπα ο„νον,
τοŸνεκ᾽ [ναίμονές εἰσι κα\ [θάνατοι καλέονται.
Ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα [πS ‰ο κάUUαλεν υ_`ν·
κα\ τSν μὲν μετὰ χερσ\ν Tρύσατο †οῖUος Ἀπ`λλων
κυανέz νεφέλz, μV τις ΔαναZν ταχυπώλων

345

χαλκSν Tν\ στVθεσσι Uαλ}ν Tκ θυμSν ‰λοιτο·
τ• δ᾽ Tπ\ μακρSν ἄrσε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
ε„κε ΔιSς θύγατερ πολέμου κα\ δηϊοτῆτος·
g οὐχ ¥λις •ττι γυναῖκας [νάλκιδας fπεροπεύεις]
εἰ δὲ σύ γ᾽ Tς π`λεμον πωλVσεαι, g τέ σ᾽ cΐω
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•ιγVσειν π`λεμ`ν γε κα\ εv χ᾽ ἑτέρωθι πύθηαι.
€ς ἔφαθ᾽, ἣ δ᾽ [λύουσ᾽ [πεUVσετο, τείρετο δ᾽ αἰνZς·
τYν μὲν ἄρ᾽ Ἶρις ἑλοῦσα ποδVνεμος ἔWαγ᾽ ’μίλου
[χθομένην cδύνzσι, μελαίνετο δὲ χρ`α καλ`ν.
¸Xρεν ἔπειτα μάχης Tπ᾽ [ριστερὰ θοῦρον Ἄρηα

355

{μενον· fέρι δ᾽ ἔγχος Tκέκλιτο κα\ ταχέ᾽ ¤ππω·
ἣ δὲ γνὺW Tριποῦσα κασιγνVτοιο φίλοιο
πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας šτεεν ¤ππους·
φίλε κασίγνητε κ`μισαί τέ με δ`ς τέ μοι ¤ππους,
bφρ᾽ Tς Ὄλυμπον ¤κωμαι ¤ν᾽ [θανάτων ‰δος Tστί.

360

^ίην ἄχθομαι ‰λκος • με UροτSς οŸτασεν [νYρ
ƒυδεΐδης, aς νῦν γε κα\ •ν Δι\ πατρ\ μάχοιτο.
€ς φάτο, τ• δ᾽ ἄρ᾽ Ἄρης δZκε χρυσάμπυκας ¤ππους·
ἣ δ᾽ Tς δίφρον ἔUαινεν [κηχεμένη φίλον gτορ,
πὰρ δέ ο_ Ἶρις ἔUαινε κα\ ἡνία λάxετο χερσί,

365

μάστιWεν δ᾽ Tλάαν, τ} δ᾽ οὐκ [έκοντε πετέσθην.
o„ψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ¤κοντο θεZν ‰δος αἰπὺν Ὄλυμπον·
ἔνθ᾽ ¤ππους ἔστησε ποδVνεμος ”κέα Ἶρις
λύσασ᾽ TW cχέων, παρὰ δ᾽ [μUρ`σιον Uάλεν ε„δαρ·
ἣ δ᾽ Tν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ᾽ Ἀφροδίτη

370

μητρSς ἑῆς· ἣ δ᾽ [γκὰς Tλάxετο θυγατέρα {ν,
χειρί τέ μιν κατέρεWεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ Tκ τ᾽ cν`μαxε·
τίς νύ σε τοιάδ᾽ ἔρεWε φίλον τέκος jὐρανιώνων
μαψιδίως,

ς εv τι κακSν •έxουσαν Tνωπ•]

τYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα φιλομμειδYς Ἀφροδίτη·
οuτά με ƒυδέος υ_Sς sπέρθυμος ΔιομVδης,
οdνεκ᾽ Tγ} φίλον υ_Sν sπεWέφερον πολέμοιο
oἰνείαν, aς Tμο\ πάντων πολὺ φίλτατ`ς Tστιν.
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jὐ γὰρ ἔτι ƒρώων κα\ ἈχαιZν φύλοπις αἰνV,
[λλ᾽ ˆδη Δαναοί γε κα\ [θανάτοισι μάχονται.

380

ƒYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων·
τέτλαθι τέκνον Tμ`ν, κα\ [νάσχεο κηδομένη περ·
πολλο\ γὰρ δY τλῆμεν tλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες
TW [νδρZν χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ Tπ᾽ [λλVλοισι τιθέντες.
ƒλῆ μὲν Ἄρης •τε μιν œτος κρατερ`ς τ᾽ ‹φιάλτης

385

παῖδες Ἀλωῆος, δῆσαν κρατερ| Tν\ δεσμ|·
χαλκέi δ᾽ Tν κεράμi δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας·
καί νύ κεν ἔνθ᾽ [π`λοιτο Ἄρης ¹τος πολέμοιο,
εἰ μY μητρυιY περικαλλYς ἨερίUοια
Ἑρμέᾳ TWVγγειλεν· a δ᾽ TWέκλεψεν Ἄρηα

390

ˆδη τειρ`μενον, χαλεπSς δέ ἑ δεσμSς Tδάμνα.
ƒλῆ δ᾽ Žρη, •τε μιν κρατερSς πάϊς Ἀμφιτρύωνος
δεWιτερSν κατὰ μαxSν cϊστ| τριγλώχινι
UεUλVκει· τ`τε καί μιν [νVκεστον λάUεν ἄλγος.
ƒλῆ δ᾽ Ἀΐδης Tν τοῖσι πελώριος ”κὺν cϊστ`ν,

395

εuτέ μιν ωὐτSς [νYρ υ_Sς ΔιSς αἰγι`χοιο
Tν Πύλi Tν νεκύεσσι Uαλ}ν cδύνzσιν ἔδωκεν·
αὐτὰρ a Uῆ πρSς δZμα ΔιSς κα\ μακρSν Ὄλυμπον
κῆρ [χέων cδύνzσι πεπαρμένος· αὐτὰρ cϊστSς
‡μi ἔνι στιUαρ| fλVλατο, κῆδε δὲ θυμ`ν.

400

ƒ| δ᾽ Tπ\ ΠαιVων cδυνVφατα φάρμακα πάσσων
fκέσατ᾽· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητ`ς γε τέτυκτο.
…χέτλιος cUριμοεργSς aς οὐκ bθετ᾽ αvσυλα •έxων,
aς τ`Wοισιν ἔκηδε θεοὺς ο“ Ὄλυμπον ἔχουσι.
…ο\ δ᾽ Tπ\ τοῦτον [νῆκε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·
νVπιος, οὐδὲ τS ο„δε κατὰ φρένα ƒυδέος υ_Sς
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•ττι μάλ᾽ οὐ δηναιSς aς [θανάτοισι μάχηται,
οὐδέ τί μιν παῖδες ποτ\ γούνασι παππάxουσιν
Tλθ`ντ᾽ Tκ πολέμοιο κα\ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
ƒ} νῦν ƒυδεΐδης, εἰ κα\ μάλα καρτερ`ς Tστι,

410

φραxέσθω μV τίς ο_ [μείνων σεῖο μάχηται,
μY δYν oἰγιάλεια περίφρων Ἀδρηστίνη
TW dπνου γο`ωσα φίλους οἰκῆας Tγείρz
κουρίδιον ποθέουσα π`σιν τSν ἄριστον ἈχαιZν
ἰφθίμη ἄλοχος ΔιομVδεος _πποδάμοιο.

415

° •α κα\ [μφοτέρzσιν [π᾽ ἰχZ χειρSς cμ`ργνυ·
ἄλθετο χείρ, cδύναι δὲ κατηπι`ωντο Uαρεῖαι.
o“ δ᾽ αuτ᾽ εἰσορ`ωσαι Ἀθηναίη τε κα\ Žρη
κερτομίοις Tπέεσσι Δία ‚ρονίδην Tρέθιxον.
ƒοῖσι δὲ μύθων gρχε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·

420

¢εῦ πάτερ g •ά τί μοι κεχολώσεαι •ττι κεν εvπω]
g μάλα δV τινα ‚ύπρις Ἀχαιϊάδων [νιεῖσα
ƒρωσ\ν ¥μα σπέσθαι, τοὺς νῦν ἔκπαγλα φίλησε,
τZν τινα καρρέxουσα Ἀχαιϊάδων Trπέπλων
πρSς χρυσ• περ`νz καταμύWατο χεῖρα [ραιVν.

425

€ς φάτο, μείδησεν δὲ πατYρ [νδρZν τε θεZν τε,
καί •α καλεσσάμενος προσέφη χρυσῆν Ἀφροδίτην·
οŸ τοι τέκνον TμSν δέδοται πολεμVϊα ἔργα,
[λλὰ σύ γ᾽ _μερ`εντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο,
ταῦτα δ᾽ Ἄρηϊ θο| κα\ ἈθVνz πάντα μελVσει.
€ς ο“ μὲν τοιαῦτα πρSς [λλVλους [γ`ρευον,
oἰνείᾳ δ᾽ Tπ`ρουσε UοYν [γαθSς ΔιομVδης,
γιγνώσκων • ο_ αὐτSς sπείρεχε χεῖρας Ἀπ`λλων·
[λλ᾽ • γ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲ θεSν μέγαν ¥xετο, ¤ετο δ᾽ αἰε\
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oἰνείαν κτεῖναι κα\ [πS κλυτὰ τεύχεα δῦσαι.

435

ƒρ\ς μὲν ἔπειτ᾽ Tπ`ρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
τρ\ς δέ ο_ TστυφέλιWε φαεινYν [σπίδ᾽ Ἀπ`λλων·
[λλ᾽ •τε δY τS τέταρτον Tπέσσυτο δαίμονι „σος,
δεινὰ δ᾽ ’μοκλVσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπ`λλων·
φράxεο ƒυδεΐδη κα\ χάxεο, μηδὲ θεοῖσιν

440

„σ᾽ ἔθελε φρονέειν, Tπε\ οŸ ποτε φῦλον ’μοῖον
[θανάτων τε θεZν χαμα\ Tρχομένων τ᾽ [νθρώπων.
€ς φάτο, ƒυδεΐδης δ᾽ [νεχάxετο τυτθSν cπίσσω
μῆνιν [λευάμενος ἑκατηU`λου Ἀπ`λλωνος.
oἰνείαν δ᾽ [πάτερθεν ’μίλου θῆκεν Ἀπ`λλων

445

Περγάμi εἰν _ερ•, •θι ο_ νη`ς γε τέτυκτο.
—τοι τSν ^ητώ τε κα\ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
Tν μεγάλi [δύτi [κέοντ` τε κύδαιν`ν τε·
αὐτὰρ a εvδωλον τεῦW᾽ [ργυρ`τοWος Ἀπ`λλων
αὐτ| τ᾽ oἰνείᾳ vκελον κα\ τεύχεσι τοῖον,

450

[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ εἰδώλi ƒρZες κα\ δῖοι Ἀχαιο\
δ‘ουν [λλVλων [μφ\ στVθεσσι Uοείας
[σπίδας εὐκύκλους λαισVϊά τε πτερ`εντα.
ΔY τ`τε θοῦρον Ἄρηα προσηύδα †οῖUος Ἀπ`λλων·
Ἆρες Ἄρες Uροτολοιγὲ μιαιφ`νε τειχεσιπλῆτα,

455

οὐκ •ν δY τ`νδ᾽ ἄνδρα μάχης Tρύσαιο μετελθ}ν
ƒυδεΐδην, aς νῦν γε κα\ •ν Δι\ πατρ\ μάχοιτο]
‚ύπριδα μὲν πρZτα σχεδSν οŸτασε χεῖρ᾽ Tπ\ καρπ|,
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτ| μοι Tπέσσυτο δαίμονι „σος.
€ς εἰπ}ν αὐτSς μὲν Tφέxετο Περγάμi ἄκρz,
ƒρiὰς δὲ στίχας οuλος Ἄρης bτρυνε μετελθ}ν
εἰδ`μενος Ἀκάμαντι θο| ἡγVτορι ™ρzκZν·
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υ_άσι δὲ Πριάμοιο διοτρεφέεσσι κέλευεν·
ª υ_εῖς Πριάμοιο διοτρεφέος Uασιλῆος
Tς τί ἔτι κτείνεσθαι Tάσετε λαSν Ἀχαιοῖς]

465

g εἰς • κεν [μφ\ πύλzς εu ποιητ•σι μάχωνται]
κεῖται [νYρ aν „σον Tτίομεν µκτορι δίi
oἰνείας υ_Sς μεγαλVτορος Ἀγχίσαο·
[λλ᾽ ἄγετ᾽ Tκ φλοίσUοιο σαώσομεν TσθλSν ἑταῖρον.
€ς εἰπ}ν bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου.

470

yνθ᾽ αu …αρπηδ}ν μάλα νείκεσεν µκτορα δῖον·
µκτορ π• δV τοι μένος οvχεται a πρ\ν ἔχεσκες]
φῆς που ἄτερ λαZν π`λιν ἑWέμεν fδ᾽ Tπικούρων
ο„ος σὺν γαμUροῖσι κασιγνVτοισί τε σοῖσι.
ƒZν νῦν οŸ τιν᾽ Tγ} ἰδέειν δύναμ᾽ οὐδὲ νοῆσαι,

475

[λλὰ καταπτώσσουσι κύνες ˜ς [μφ\ λέοντα·
ἡμεῖς δὲ μαχ`μεσθ᾽ ο¤ πέρ τ᾽ Tπίκουροι ἔνειμεν.
‚α\ γὰρ Tγ}ν Tπίκουρος T}ν μάλα τηλ`θεν {κω·
τηλοῦ γὰρ ^υκίη Ξάνθi ἔπι δινVεντι,
ἔνθ᾽ ἄλοχ`ν τε φίλην ἔλιπον κα\ νVπιον υ_`ν,

480

κὰδ δὲ κτVματα πολλά, τὰ ἔλδεται •ς κ᾽ TπιδευVς.
Ἀλλὰ κα\ ¡ς ^υκίους cτρύνω κα\ μέμον᾽ αὐτSς
[νδρ\ μαχVσασθαι· [τὰρ οŸ τί μοι Tνθάδε τοῖον
ο¦`ν κ᾽ fὲ φέροιεν Ἀχαιο\ ˆ κεν ἄγοιεν·
τύνη δ᾽ ‰στηκας, [τὰρ οὐδ᾽ ἄλλοισι κελεύεις

485

λαοῖσιν μενέμεν κα\ [μυνέμεναι ‡ρεσσι.
ΜV πως

ς [ψῖσι λίνου wλ`ντε πανάγρου

[νδράσι δυσμενέεσσιν ‰λωρ κα\ κύρμα γένησθε·
ο“ δὲ τάχ᾽ Tκπέρσουσ᾽ εu ναιομένην π`λιν sμVν.
…ο\ δὲ χρY τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε κα\ gμαρ
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[ρχοὺς λισσομένi τηλεκλειτZν Tπικούρων
νωλεμέως Tχέμεν, κρατερYν δ᾽ [ποθέσθαι TνιπVν.
€ς φάτο …αρπηδών, δάκε δὲ φρένας µκτορι μῦθος·
αὐτίκα δ᾽ TW cχέων σὺν τεύχεσιν ¹λτο χαμᾶxε,
πάλλων δ᾽ cWέα δοῦρα κατὰ στρατSν Œχετο πάντz

495

cτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνVν.
j“ δ᾽ Tλελίχθησαν κα\ Tναντίοι ἔσταν ἈχαιZν·
Ἀργεῖοι δ᾽ sπέμειναν [ολλέες οὐδὲ φ`Uηθεν.
Ὡς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει _ερὰς κατ᾽ [λωὰς
[νδρZν λικμώντων, •τε τε WανθY ΔημVτηρ

500

κρίνz Tπειγομένων [νέμων καρπ`ν τε κα\ ἄχνας,
α“ δ᾽ sπολευκαίνονται [χυρμιαί· ˜ς τ`τ᾽ Ἀχαιο\
λευκο\ dπερθε γένοντο κονισάλi, •ν •α δι᾽ αὐτZν
οὐρανSν Tς πολύχαλκον Tπέπληγον π`δες ¤ππων
•ψ Tπιμισγομένων· sπS δ᾽ ἔστρεφον ἡνιοχῆες.

505

j“ δὲ μένος χειρZν ἰθὺς φέρον· [μφ\ δὲ νύκτα
θοῦρος Ἄρης Tκάλυψε μάχz ƒρώεσσιν [ρVγων
πάντοσ᾽ Tποιχ`μενος· τοῦ δ᾽ Tκραίαινεν Tφετμὰς
†οίUου Ἀπ`λλωνος χρυσα`ρου, •ς μιν [νώγει
ƒρωσ\ν θυμSν Tγεῖραι, Tπε\ vδε Παλλάδ᾽ ἈθVνην

510

οἰχομένην· ἣ γάρ •α πέλεν Δαναοῖσιν [ρηγών.
oὐτSς δ᾽ oἰνείαν μάλα πίονος TW [δύτοιο
£κε, κα\ Tν στVθεσσι μένος Uάλε ποιμένι λαZν.
oἰνείας δ᾽ ἑτάροισι μεθίστατο· το\ δὲ χάρησαν,
ς ε„δον xω`ν τε κα\ [ρτεμέα προσι`ντα
κα\ μένος TσθλSν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οŸ τι.
jὐ γὰρ ἔα π`νος ἄλλος, aν [ργυρ`τοWος ἔγειρεν
Ἄρης τε UροτολοιγSς yρις τ᾽ ἄμοτον μεμαυῖα.
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ƒοὺς δ᾽ ovαντε δύω κα\ tδυσσεὺς κα\ ΔιομVδης
bτρυνον Δαναοὺς πολεμιxέμεν· ο“ δὲ κα\ αὐτο\

520

οŸτε Uίας ƒρώων sπεδείδισαν οŸτε ἰωκάς,
[λλ᾽ ἔμενον νεφέλzσιν Tοικ`τες ¥ς τε ‚ρονίων
νηνεμίης ἔστησεν Tπ᾽ [κροπ`λοισιν bρεσσιν
[τρέμας, bφρ᾽ εdδzσι μένος «ορέαο κα\ ἄλλων
xαχρειZν [νέμων, ο¤ τε νέφεα σκι`εντα

525

πνοι•σιν λιγυρ•σι διασκιδνᾶσιν [έντες·
˜ς Δαναο\ ƒρZας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέUοντο.
Ἀτρεΐδης δ᾽ [ν᾽ •μιλον Tφοίτα πολλὰ κελεύων·
ª φίλοι [νέρες ἔστε κα\ ἄλκιμον gτορ ‰λεσθε,
[λλVλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς sσμίνας·

530

αἰδομένων [νδρZν πλέονες σ`οι fὲ πέφανται·
φευγ`ντων δ᾽ οŸτ᾽ •ρ κλέος bρνυται οŸτε τις [λκV.
° κα\ [κ`ντισε δουρ\ θοZς, Uάλε δὲ πρ`μον ἄνδρα
oἰνείω ‰ταρον μεγαθύμου Δηϊκ`ωντα
Περγασίδην, aν ƒρZες ’μZς Πριάμοιο τέκεσσι

535

τῖον, Tπε\ θοSς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι.
ƒ`ν •α κατ᾽ [σπίδα δουρ\ Uάλε κρείων Ἀγαμέμνων·
ἣ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρS δὲ εvσατο χαλκ`ς,
νειαίρz δ᾽ Tν γαστρ\ διὰ xωστῆρος ἔλασσε·
δούπησεν δὲ πεσών, [ράUησε δὲ τεύχε᾽ Tπ᾽ αὐτ|.

540

yνθ᾽ αuτ᾽ oἰνείας ΔαναZν ‰λεν ἄνδρας [ρίστους
υ¦ε Διοκλῆος ‚ρVθωνά τε tρσίλοχ`ν τε,
τZν •α πατYρ μὲν ἔναιεν Trκτιμένz Tν\ †ηρ•
[φνειSς Uι`τοιο, γένος δ᾽ gν Tκ ποταμοῖο
Ἀλφειοῦ, •ς τ᾽ εὐρὺ •έει Πυλίων διὰ γαίης,
aς τέκετ᾽ tρτίλοχον πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα·
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tρτίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον,
Tκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην,
‚ρVθων tρσίλοχ`ς τε μάχης εu εἰδ`τε πάσης.
ƒ} μὲν ἄρ᾽ ἡUVσαντε μελαινάων Tπ\ νηZν

550

›λιον εἰς εŸπωλον ¥μ᾽ Ἀργείοισιν ἑπέσθην,
τιμYν Ἀτρεΐδzς Ἀγαμέμνονι κα\ Μενελάi
[ρνυμένω· τ} δ᾽ αuθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν.
j¤ω τώ γε λέοντε δύω bρεος κορυφ•σιν
Tτραφέτην sπS μητρ\ Uαθείης τάρφεσιν dλης·

555

τ} μὲν ἄρ᾽ wρπάxοντε U`ας κα\ vφια μῆλα
σταθμοὺς [νθρώπων κεραΐxετον, bφρα κα\ αὐτ}
[νδρZν Tν παλάμzσι κατέκταθεν cWέϊ χαλκ|·
τοίω τ} χείρεσσιν sπ᾽ oἰνείαο δαμέντε
καππεσέτην, Tλάτzσιν Tοικ`τες sψηλ•σι.

560

ƒ} δὲ πεσ`ντ᾽ Tλέησεν [ρηΐφιλος Μενέλαος,
Uῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αvθοπι χαλκ|
σείων Tγχείην· τοῦ δ᾽ bτρυνεν μένος Ἄρης,
τὰ φρονέων ¤να χερσ\ν sπ᾽ oἰνείαο δαμείη.
ƒSν δ᾽ vδεν Ἀντίλοχος μεγαθύμου ·έστορος υ_`ς,

565

Uῆ δὲ διὰ προμάχων· περ\ γὰρ δίε ποιμένι λαZν
μV τι πάθοι, μέγα δέ σφας [ποσφVλειε π`νοιο.
ƒ} μὲν δY χεῖράς τε κα\ ἔγχεα cWυ`εντα
[ντίον [λλVλων Tχέτην μεμαZτε μάχεσθαι·
Ἀντίλοχος δὲ μάλ᾽ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαZν.
oἰνείας δ᾽ οὐ μεῖνε θο`ς περ T}ν πολεμιστYς
ς ε„δεν δύο φZτε παρ᾽ [λλVλοισι μένοντε.
j“ δ᾽ Tπε\ οuν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαSν ἈχαιZν,
τ} μὲν ἄρα δειλ} Uαλέτην Tν χερσ\ν ἑταίρων,
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αὐτ} δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσθην.

575

yνθα Πυλαιμένεα ἑλέτην [τάλαντον Ἄρηϊ
[ρχSν Παφλαγ`νων μεγαθύμων [σπιστάων.
ƒSν μὲν ἄρ᾽ Ἀτρεΐδης δουρικλειτSς Μενέλαος
ἑστα`τ᾽ ἔγχεϊ νύWε κατὰ κληῖδα τυχVσας·
Ἀντίλοχος δὲ Μύδωνα Uάλ᾽ ἡνίοχον θεράποντα

580

TσθλSν Ἀτυμνιάδην· a δ᾽ sπέστρεφε μώνυχας ¤ππους·
χερμαδίi [γκZνα τυχ}ν μέσον· Tκ δ᾽ ἄρα χειρZν
ἡνία λεύκ᾽ Tλέφαντι χαμα\ πέσον Tν κονίzσιν.
Ἀντίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ TπαΐWας Wίφει ˆλασε κ`ρσην·
αὐτὰρ • γ᾽ [σθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου

585

κύμUαχος Tν κονίzσιν Tπ\ Uρεχμ`ν τε κα\ ‡μους.
Δηθὰ μάλ᾽ ἑστVκει· τύχε γάρ •᾽ [μάθοιο Uαθείης·
bφρ᾽ ¤ππω πλVWαντε χαμα\ Uάλον Tν κονίzσι·
τοὺς ¤μασ᾽ Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατSν ˆλασ᾽ ἈχαιZν.
ƒοὺς δ᾽ µκτωρ Tν`ησε κατὰ στίχας, ªρτο δ᾽ Tπ᾽ αὐτοὺς

590

κεκλVγων· ¥μα δὲ ƒρώων ε¤ποντο φάλαγγες
καρτεραί· gρχε δ᾽ ἄρα σφιν Ἄρης κα\ π`τνι᾽ ‹νυώ,
ἣ μὲν ἔχουσα ‚υδοιμSν [ναιδέα δηϊοτῆτος,
Ἄρης δ᾽ Tν παλάμzσι πελώριον ἔγχος Tνώμα,
φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν πρ`σθ᾽ µκτορος, ἄλλοτ᾽ bπισθε.

595

ƒSν δὲ ἰδ}ν •ίγησε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
ς δ᾽ •τ᾽ [νYρ [πάλαμνος ἰ}ν πολέος πεδίοιο
στVz Tπ᾽ ”κυρ`i ποταμ| ¥λα δὲ προρέοντι
[φρ| μορμύροντα ἰδών, [νά τ᾽ ἔδραμ᾽ cπίσσω,
˜ς τ`τε ƒυδεΐδης [νεχάxετο, ε„πέ τε λα|·
ª φίλοι ο¦ον δY θαυμάxομεν µκτορα δῖον
αἰχμητVν τ᾽ ἔμεναι κα\ θαρσαλέον πολεμιστVν·
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τ| δ᾽ αἰε\ πάρα ε¦ς γε θεZν, aς λοιγSν [μύνει·
κα\ νῦν ο_ πάρα κεῖνος Ἄρης Uροτ| [νδρ\ Tοικώς.
Ἀλλὰ πρSς ƒρZας τετραμμένοι αἰὲν cπίσσω

605

εvκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν „φι μάχεσθαι.
€ς ἄρ᾽ ἔφη, ƒρZες δὲ μάλα σχεδSν ˆλυθον αὐτZν.
yνθ᾽ µκτωρ δύο φZτε κατέκτανεν εἰδ`τε χάρμης
εἰν ἑν\ δίφρi T`ντε, Μενέσθην Ἀγχίαλ`ν τε.
ƒ} δὲ πεσ`ντ᾽ Tλέησε μέγας ƒελαμώνιος ovας·

610

στῆ δὲ μάλ᾽ Tγγὺς ἰών, κα\ [κ`ντισε δουρ\ φαειν|,
κα\ Uάλεν Ἄμφιον …ελάγου υ_`ν, •ς •᾽ Tν\ Παισ|
ναῖε πολυκτVμων πολυλVϊος· [λλά ἑ μοῖρα
gγ᾽ TπικουρVσοντα μετὰ Πρίαμ`ν τε κα\ υ¦ας.
ƒ`ν •α κατὰ xωστῆρα Uάλεν ƒελαμώνιος ovας,

615

νειαίρz δ᾽ Tν γαστρ\ πάγη δολιχ`σκιον ἔγχος,
δούπησεν δὲ πεσών· a δ᾽ Tπέδραμε φαίδιμος ovας
τεύχεα συλVσων· ƒρZες δ᾽ Tπ\ δούρατ᾽ ἔχευαν
cWέα παμφαν`ωντα· σάκος δ᾽ [νεδέWατο πολλά.
oὐτὰρ a λὰW προσUὰς Tκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος

620

Tσπάσατ᾽· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνVσατο τεύχεα καλὰ
‡μοιιν [φελέσθαι· Tπείγετο γὰρ Uελέεσσι.
Δεῖσε δ᾽ • γ᾽ [μφίUασιν κρατερYν ƒρώων [γερώχων,
ο“ πολλοί τε κα\ Tσθλο\ Tφέστασαν ἔγχε᾽ ἔχοντες,
ο¤ ἑ μέγαν περ T`ντα κα\ vφθιμον κα\ [γαυSν

625

ªσαν [πS σφείων· a δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
€ς ο“ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερYν sσμίνην·
ƒληπ`λεμον δ᾽ Ἡρακλεΐδην f•ν τε μέγαν τε
ªρσεν Tπ᾽ [ντιθέi …αρπηδ`νι μοῖρα κραταιV.
j“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες
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υ_`ς θ᾽ υ_ων`ς τε ΔιSς νεφεληγερέταο,
τSν κα\ ƒληπ`λεμος πρ`τερος πρSς μῦθον ἔειπε·
…αρπῆδον ^υκίων Uουληφ`ρε, τίς τοι [νάγκη
πτώσσειν Tνθάδ᾽ T`ντι μάχης [δαVμονι φωτί]
ψευδ`μενοι δέ σέ φασι ΔιSς γ`νον αἰγι`χοιο

635

ε„ναι, Tπε\ πολλSν κείνων Tπιδεύεαι [νδρZν
ο“ ΔιSς TWεγένοντο Tπ\ προτέρων [νθρώπων·
[λλ᾽ ο¦`ν τινά φασι Uίην Ἡρακληείην
ε„ναι, TμSν πατέρα θρασυμέμνονα θυμολέοντα·
•ς ποτε δεῦρ᾽ Tλθ}ν ‰νεχ᾽ ¤ππων ^αομέδοντος

640

ἓW οvzς σὺν νηυσ\ κα\ [νδράσι παυροτέροισιν
§λίου TWαλάπαWε π`λιν, χVρωσε δ᾽ [γυιάς·
σο\ δὲ κακSς μὲν θυμ`ς, [ποφθινύθουσι δὲ λαοί.
jὐδέ τί σε ƒρώεσσιν cΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι
Tλθ`ντ᾽ Tκ ^υκίης, οὐδ᾽ εἰ μάλα καρτερ`ς Tσσι,

645

[λλ᾽ sπ᾽ Tμο\ δμηθέντα πύλας Ἀΐδαο περVσειν.
ƒSν δ᾽ αu …αρπηδ}ν ^υκίων [γSς [ντίον ηŸδα·
ƒληπ`λεμ᾽ ˆτοι κεῖνος [πώλεσεν ›λιον _ρYν
[νέρος [φραδίzσιν [γαυοῦ ^αομέδοντος,
•ς •ά μιν εu ‰ρWαντα κακ| fνίπαπε μύθi,

650

οὐδ᾽ [πέδωχ᾽ ¤ππους, ¡ν ε¤νεκα τηλ`θεν gλθε.
…ο\ δ᾽ Tγ} Tνθάδε φημ\ φ`νον κα\ κῆρα μέλαιναν
TW Tμέθεν τεύWεσθαι, Tμ| δ᾽ sπS δουρ\ δαμέντα
εuχος Tμο\ δώσειν, ψυχYν δ᾽ Ἄϊδι κλυτοπώλi.
€ς φάτο …αρπηδών, a δ᾽ [νέσχετο μείλινον ἔγχος
ƒληπ`λεμος· κα\ τZν μὲν wμαρτ• δούρατα μακρὰ
Tκ χειρZν ˆϊWαν· a μὲν Uάλεν αὐχένα μέσσον
…αρπηδών, αἰχμY δὲ διαμπερὲς gλθ᾽ [λεγεινV·
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τSν δὲ κατ᾽ cφθαλμZν TρεUεννY νὺW Tκάλυψε.
ƒληπ`λεμος δ᾽ ἄρα μηρSν [ριστερSν ἔγχεϊ μακρ|

660

UεUλVκειν, αἰχμY δὲ διέσσυτο μαιμώωσα
cστέω Tγχριμφθεῖσα, πατYρ δ᾽ ἔτι λοιγSν ἄμυνεν.
j“ μὲν ἄρ᾽ [ντίθεον …αρπηδ`να δῖοι ἑταῖροι
TWέφερον πολέμοιο· Uάρυνε δέ μιν δ`ρυ μακρSν
ἑλκ`μενον· τS μὲν οŸ τις Tπεφράσατ᾽ οὐδὲ ν`ησε

665

μηροῦ TWερύσαι δ`ρυ μείλινον bφρ᾽ TπιUαίη
σπευδ`ντων· τοῖον γὰρ ἔχον π`νον [μφιέποντες.
ƒληπ`λεμον δ᾽ ἑτέρωθεν TrκνVμιδες Ἀχαιο\
TWέφερον πολέμοιο· ν`ησε δὲ δῖος tδυσσεὺς
τλVμονα θυμSν ἔχων, μαίμησε δέ ο_ φίλον gτορ·

670

μερμVριWε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμSν
~ προτέρω ΔιSς υ_Sν Tριγδούποιο διώκοι,
g • γε τZν πλε`νων ^υκίων [πS θυμSν ‰λοιτο.
jὐδ᾽ ἄρ᾽ tδυσσῆϊ μεγαλVτορι μ`ρσιμον gεν
vφθιμον ΔιSς υ_Sν [ποκτάμεν cWέϊ χαλκ|·

675

τώ •α κατὰ πληθὺν ^υκίων τράπε θυμSν ἈθVνη.
yνθ᾽ • γε ‚οίρανον ε¦λεν Ἀλάστορά τε eρομίον τε
Ἄλκανδρ`ν θ᾽ Ἅλι`ν τε ·οVμονά τε Πρύτανίν τε.
‚αί νύ κ᾽ ἔτι πλέονας ^υκίων κτάνε δῖος tδυσσεὺς
εἰ μY ἄρ᾽ cWὺ ν`ησε μέγας κορυθαίολος µκτωρ·

680

Uῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αvθοπι χαλκ|
δεῖμα φέρων Δαναοῖσι· χάρη δ᾽ ἄρα ο_ προσι`ντι
…αρπηδ}ν ΔιSς υ_`ς, ἔπος δ᾽ cλοφυδνSν ἔειπε·
Πριαμίδη, μY δV με ‰λωρ Δαναοῖσιν Tάσzς
κεῖσθαι, [λλ᾽ Tπάμυνον· ἔπειτά με κα\ λίποι αἰ}ν
Tν π`λει sμετέρz, Tπε\ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἔγωγε
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νοστVσας ο„κον δὲ φίλην Tς πατρίδα γαῖαν
εὐφρανέειν ἄλοχ`ν τε φίλην κα\ νVπιον υ_`ν.
€ς φάτο, τSν δ᾽ οŸ τι προσέφη κορυθαίολος µκτωρ,
[λλὰ παρVϊWεν λελιημένος bφρα τάχιστα

690

‡σαιτ᾽ Ἀργείους, πολέων δ᾽ [πS θυμSν ‰λοιτο.
j“ μὲν ἄρ᾽ [ντίθεον …αρπηδ`να δῖοι ἑταῖροι
ε¦σαν sπ᾽ αἰγι`χοιο ΔιSς περικαλλέϊ φηγ|·
Tκ δ᾽ ἄρα ο_ μηροῦ δ`ρυ μείλινον ªσε θύραxε
vφθιμος Πελάγων, •ς ο_ φίλος gεν ἑταῖρος.

695

ƒSν δ᾽ ἔλιπε ψυχV, κατὰ δ᾽ cφθαλμZν κέχυτ᾽ [χλύς·
αuτις δ᾽ Tμπνύνθη, περ\ δὲ πνοιY «ορέαο
xώγρει Tπιπνείουσα κακZς κεκαφη`τα θυμ`ν.
Ἀργεῖοι δ᾽ sπ᾽ Ἄρηϊ κα\ µκτορι χαλκοκορυστ•
οŸτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων Tπ\ νηZν

700

οŸτε ποτ᾽ [ντεφέροντο μάχz, [λλ᾽ αἰὲν cπίσσω
χάxονθ᾽,

ς Tπύθοντο μετὰ ƒρώεσσιν Ἄρηα.

yνθα τίνα πρZτον τίνα δ᾽ dστατον TWενάριWαν
µκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς κα\ χάλκεος Ἄρης]
[ντίθεον ƒεύθραντ᾽, Tπ\ δὲ πλVWιππον tρέστην,

705

ƒρῆχ`ν τ᾽ αἰχμητYν oἰτώλιον jἰν`μα`ν τε,
jἰνοπίδην θ᾽ µλενον κα\ tρέσUιον αἰολομίτρην,
•ς •᾽ Tν Ὕλz ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς,
λίμνz κεκλιμένος ‚ηφισίδι· πὰρ δέ ο_ ἄλλοι
ναῖον «οιωτο\ μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες.
ƒοὺς δ᾽

ς οuν Tν`ησε θεὰ λευκώλενος Žρη

Ἀργείους cλέκοντας Tν\ κρατερ• sσμίνz,
αὐτίκ᾽ Ἀθηναίην ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
ὢ π`ποι αἰγι`χοιο ΔιSς τέκος Ἀτρυτώνη,
www.theogonia.gr
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g •᾽ ¥λιον τSν μῦθον sπέστημεν Μενελάi

715

›λιον Tκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον [πονέεσθαι,
εἰ οdτω μαίνεσθαι Tάσομεν οuλον Ἄρηα.
Ἀλλ᾽ ἄγε δY κα\ νZϊ μεδώμεθα θούριδος [λκῆς.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη.
Ἣ μὲν Tποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ¤ππους

720

Žρη πρέσUα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο ‚ρ`νοιο·
ŽUη δ᾽ [μφ᾽ cχέεσσι θοZς Uάλε καμπύλα κύκλα
χάλκεα cκτάκνημα σιδηρέi ἄWονι [μφίς.
ƒZν ˆτοι χρυσέη vτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ dπερθε
χάλκε᾽ Tπίσσωτρα προσαρηρ`τα, θαῦμα ἰδέσθαι·

725

πλῆμναι δ᾽ [ργύρου εἰσ\ περίδρομοι [μφοτέρωθεν·
δίφρος δὲ χρυσέοισι κα\ [ργυρέοισιν _μᾶσιν
Tντέταται, δοια\ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι.
ƒοῦ δ᾽ TW [ργύρεος •υμSς πέλεν· αὐτὰρ Tπ᾽ ἄκρi
δῆσε χρύσειον καλSν xυγ`ν, Tν δὲ λέπαδνα

730

κάλ᾽ ἔUαλε χρύσει᾽· sπS δὲ xυγSν ˆγαγεν Žρη
¤ππους ”κύποδας, μεμαυῖ᾽ ἔριδος κα\ [rτῆς.
oὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη ΔιSς αἰγι`χοιο
πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανSν πατρSς Tπ᾽ οŸδει
ποικίλον, •ν •᾽ αὐτY ποιVσατο κα\ κάμε χερσίν·

735

ἣ δὲ χιτZν᾽ Tνδῦσα ΔιSς νεφεληγερέταο
τεύχεσιν Tς π`λεμον θωρVσσετο δακρυ`εντα.
Ἀμφ\ δ᾽ ἄρ᾽ ‡μοισιν Uάλετ᾽ αἰγίδα θυσσαν`εσσαν
δεινVν, ἣν περ\ μὲν πάντz †`Uος Tστεφάνωται,
Tν δ᾽ yρις, Tν δ᾽ ἈλκV, Tν δὲ κρυ`εσσα §ωκV,
Tν δέ τε Γοργείη κεφαλY δεινοῖο πελώρου
δεινV τε σμερδνV τε, ΔιSς τέρας αἰγι`χοιο.
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‚ρατ\ δ᾽ Tπ᾽ [μφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
χρυσείην, ἑκατSν πολίων πρυλέεσσ᾽ [ραρυῖαν·
Tς δ᾽ bχεα φλ`γεα ποσ\ UVσετο, λάxετο δ᾽ ἔγχος

745

Uριθὺ μέγα στιUαρ`ν, τ| δάμνησι στίχας [νδρZν
ἡρώων, ο¦σίν τε κοτέσσεται cUριμοπάτρη.
Žρη δὲ μάστιγι θοZς Tπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ¤ππους·
αὐτ`μαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
τ•ς Tπιτέτραπται μέγας οὐρανSς jŸλυμπ`ς τε

750

fμὲν [νακλῖναι πυκινSν νέφος fδ᾽ Tπιθεῖναι.
ƒ• •α δι᾽ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ¤ππους·
εXρον δὲ ‚ρονίωνα θεZν ἄτερ {μενον ἄλλων
[κροτάτz κορυφ• πολυδειράδος jὐλύμποιο.
yνθ᾽ ¤ππους στVσασα θεὰ λευκώλενος Žρη

755

¢ῆν᾽ dπατον ‚ρονίδην TWείρετο κα\ προσέειπε·
¢εῦ πάτερ οὐ νεμεσίxz Ἄρz τάδε καρτερὰ ἔργα
’σσάτι`ν τε κα\ ο¦ον [πώλεσε λαSν ἈχαιZν
μὰψ [τὰρ οὐ κατὰ κ`σμον Tμο\ δ᾽ ἄχος, ο“ δὲ ‰κηλοι
τέρπονται ‚ύπρίς τε κα\ [ργυρ`τοWος Ἀπ`λλων

760

ἄφρονα τοῦτον [νέντες, aς οŸ τινα ο„δε θέμιστα]
¢εῦ πάτερ g •ά τί μοι κεχολώσεαι, αv κεν Ἄρηα
λυγρZς πεπληγυῖα μάχης TWαποδίωμαι]
τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
ἄγρει μάν ο_ ἔπορσον Ἀθηναίην [γελείην,

765

{ ἑ μάλιστ᾽ εvωθε κακ•ς cδύνzσι πελάxειν.
€ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε θεὰ λευκώλενος Žρη,
μάστιWεν δ᾽ ¤ππους· τ} δ᾽ οὐκ [έκοντε πετέσθην
μεσσηγὺς γαίης τε κα\ οὐρανοῦ [στερ`εντος.
Ὅσσον δ᾽ fεροειδὲς [νYρ vδεν cφθαλμοῖσιν
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{μενος Tν σκοπι•, λεύσσων Tπ\ οvνοπα π`ντον,
τ`σσον TπιθρŠσκουσι θεZν sψηχέες ¤πποι.
Ἀλλ᾽ •τε δY ƒροίην ¦Wον ποταμώ τε •έοντε,
£χι •οὰς …ιμ`εις συμUάλλετον fδὲ …κάμανδρος,
ἔνθ᾽ ¤ππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Žρη

775

λύσασ᾽ TW cχέων, περ\ δ᾽ fέρα πουλὺν ἔχευε·
τοῖσιν δ᾽ [μUροσίην …ιμ`εις [νέτειλε νέμεσθαι.
o“ δὲ Uάτην τρVρωσι πελειάσιν vθμαθ᾽ ’μοῖαι
[νδράσιν Ἀργείοισιν [λεWέμεναι μεμαυῖαι·
[λλ᾽ •τε δV •᾽ ¤κανον •θι πλεῖστοι κα\ ἄριστοι

780

‰στασαν [μφ\ Uίην ΔιομVδεος _πποδάμοιο
εἰλ`μενοι λείουσιν Tοικ`τες ”μοφάγοισιν
~ συσ\ κάπροισιν, τZν τε σθένος οὐκ [λαπαδν`ν,
ἔνθα στᾶσ᾽ ˆrσε θεὰ λευκώλενος Žρη
…τέντορι εἰσαμένη μεγαλVτορι χαλκεοφώνi,

785

aς τ`σον αὐδVσασχ᾽ •σον ἄλλοι πεντVκοντα·
αἰδ}ς Ἀργεῖοι κάκ᾽ Tλέγχεα ε„δος [γητοί·
bφρα μὲν Tς π`λεμον πωλέσκετο δῖος Ἀχιλλεύς,
οὐδέ ποτε ƒρZες πρS πυλάων Δαρδανιάων
οvχνεσκον· κείνου γὰρ Tδείδισαν bUριμον ἔγχος·

790

νῦν δὲ ἑκὰς π`λιος κοίλzς Tπ\ νηυσ\ μάχονται.
€ς εἰποῦσ᾽ bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου.
ƒυδεΐδz δ᾽ Tπ`ρουσε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·
εXρε δὲ τ`ν γε ἄνακτα παρ᾽ ¤πποισιν κα\ bχεσφιν
‰λκος [ναψύχοντα τ` μιν Uάλε Πάνδαρος ἰ|.
Ἱδρ}ς γάρ μιν ἔτειρεν sπS πλατέος τελαμZνος
[σπίδος εὐκύκλου· τ| τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα,
•ν δ᾽ vσχων τελαμZνα κελαινεφὲς α¦μ᾽ [πομ`ργνυ.
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Ἱππείου δὲ θεὰ xυγοῦ {ψατο φώνησέν τε·
g cλίγον ο¦ παῖδα Tοικ`τα γείνατο ƒυδεύς.

800

ƒυδεύς τοι μικρSς μὲν ἔην δέμας, [λλὰ μαχητVς·
καί •᾽ •τε πέρ μιν Tγ} πολεμίxειν οὐκ εvασκον
οὐδ᾽ Tκπαιφάσσειν, •τε τ᾽ ˆλυθε ν`σφιν ἈχαιZν
ἄγγελος Tς ™VUας πολέας μετὰ ‚αδμείωνας·
δαίνυσθαί μιν ἄνωγον Tν\ μεγάροισιν ‰κηλον·
αὐτὰρ a θυμSν ἔχων aν καρτερSν

805

ς τS πάρος περ

κούρους ‚αδμείων προκαλίxετο, πάντα δ᾽ Tνίκα
•ηϊδίως· τοίη ο_ Tγ}ν Tπιτάρροθος gα.
…ο\ δ᾽ ˆτοι μὲν Tγ} παρά θ᾽ ¤σταμαι fδὲ φυλάσσω,
καί σε προφρονέως κέλομαι ƒρώεσσι μάχεσθαι·

810

[λλά σευ ~ κάματος πολυᾶϊW γυῖα δέδυκεν
ˆ νύ σέ που δέος vσχει [κVριον· οὐ σύ γ᾽ ἔπειτα
ƒυδέος ἔκγον`ς Tσσι δαΐφρονος jἰνεΐδαο.
ƒYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη κρατερSς ΔιομVδης·
γιγνώσκω σε θεὰ θύγατερ ΔιSς αἰγι`χοιο·

815

τώ τοι προφρονέως Tρέω ἔπος οὐδ᾽ Tπικεύσω.
jŸτέ τί με δέος vσχει [κVριον οŸτέ τις bκνος,
[λλ᾽ ἔτι σέων μέμνημαι Tφετμέων ἃς Tπέτειλας·
οŸ μ᾽ εvας μακάρεσσι θεοῖς [ντικρὺ μάχεσθαι
τοῖς ἄλλοις· [τὰρ εv κε ΔιSς θυγάτηρ Ἀφροδίτη

820

ἔλθzσ᾽ Tς π`λεμον, τVν γ᾽ οὐτάμεν cWέϊ χαλκ|.
ƒοŸνεκα νῦν αὐτ`ς τ᾽ [ναχάxομαι fδὲ κα\ ἄλλους
Ἀργείους Tκέλευσα [λVμεναι Tνθάδε πάντας·
γιγνώσκω γὰρ Ἄρηα μάχην [νὰ κοιρανέοντα.
ƒSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·
ƒυδεΐδη Δι`μηδες Tμ| κεχαρισμένε θυμ|
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μVτε σύ γ᾽ Ἄρηα τ` γε δείδιθι μVτε τιν᾽ ἄλλον
[θανάτων, τοίη τοι Tγ}ν Tπιτάρροθ`ς εἰμι·
[λλ᾽ ἄγ᾽ Tπ᾽ Ἄρηϊ πρώτi ἔχε μώνυχας ¤ππους,
τύψον δὲ σχεδίην μηδ᾽ ¥xεο θοῦρον Ἄρηα

830

τοῦτον μαιν`μενον, τυκτSν κακ`ν, [λλοπρ`σαλλον,
aς πρŠην μὲν Tμοί τε κα\ Žρz στεῦτ᾽ [γορεύων
ƒρωσ\ μαχVσεσθαι, [τὰρ Ἀργείοισιν [ρVWειν,
νῦν δὲ μετὰ ƒρώεσσιν ’μιλεῖ, τZν δὲ λέλασται.
€ς φαμένη …θένελον μὲν [φ᾽ ¤ππων ªσε χαμᾶxε,

835

χειρ\ πάλιν Tρύσασ᾽, a δ᾽ ἄρ᾽ Tμμαπέως [π`ρουσεν·
ἣ δ᾽ Tς δίφρον ἔUαινε παρα\ ΔιομVδεα δῖον
Tμμεμαυῖα θεά· μέγα δ᾽ ἔUραχε φVγινος ἄWων
Uριθοσύνz· δεινYν γὰρ ἄγεν θεSν ἄνδρά τ᾽ ἄριστον.
^άxετο δὲ μάστιγα κα\ ἡνία Παλλὰς ἈθVνη·

840

αὐτίκ᾽ Tπ᾽ Ἄρηϊ πρώτi ἔχε μώνυχας ¤ππους.
—τοι a μὲν Περίφαντα πελώριον TWενάριxεν
oἰτωλZν bχ᾽ ἄριστον tχησίου [γλαSν υ_`ν·
τSν μὲν Ἄρης Tνάριxε μιαιφ`νος· αὐτὰρ ἈθVνη
δῦν᾽ Ἄϊδος κυνέην, μV μιν vδοι bUριμος Ἄρης.

845

Ὡς δὲ vδε UροτολοιγSς Ἄρης ΔιομVδεα δῖον,
ˆτοι a μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτ`θ᾽ ἔασε
κεῖσθαι •θι πρZτον κτείνων TWαίνυτο θυμ`ν,
αὐτὰρ a Uῆ •᾽ ἰθὺς ΔιομVδεος _πποδάμοιο.
j“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες,
πρ`σθεν Ἄρης ”ρέWαθ᾽ sπὲρ xυγSν ἡνία θ᾽ ¤ππων
ἔγχεϊ χαλκείi μεμα}ς [πS θυμSν ἑλέσθαι·
κα\ τ` γε χειρ\ λαUοῦσα θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη
ªσεν sπὲκ δίφροιο Tτώσιον [ϊχθῆναι.
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Δεύτερος αuθ᾽

ρμᾶτο UοYν [γαθSς ΔιομVδης

855

ἔγχεϊ χαλκείi· Tπέρεισε δὲ Παλλὰς ἈθVνη
νείατον Tς κενεZνα •θι xωννύσκετο μίτρz·
τ• •ά μιν οuτα τυχών, διὰ δὲ χρ`α καλSν ἔδαψεν,
Tκ δὲ δ`ρυ σπάσεν αuτις· a δ᾽ ἔUραχε χάλκεος Ἄρης
•σσ`ν τ᾽ Tννεάχιλοι Tπίαχον ~ δεκάχιλοι

860

[νέρες Tν πολέμi ἔριδα Wυνάγοντες Ἄρηος.
ƒοὺς δ᾽ ἄρ᾽ sπS τρ`μος ε¦λεν Ἀχαιούς τε ƒρZάς τε
δείσαντας· τ`σον ἔUραχ᾽ Ἄρης ¹τος πολέμοιο.
j¤η δ᾽ Tκ νεφέων TρεUεννY φαίνεται [Yρ
καύματος TW [νέμοιο δυσαέος cρνυμένοιο,

865

τοῖος ƒυδεΐδz ΔιομVδεϊ χάλκεος Ἄρης
φαίνεθ᾽ ’μοῦ νεφέεσσιν ἰ}ν εἰς οὐρανSν εὐρύν.
‚αρπαλίμως δ᾽ ¤κανε θεZν ‰δος αἰπὺν Ὄλυμπον,
πὰρ δὲ Δι\ ‚ρονίωνι καθέxετο θυμSν [χεύων,
δεῖWεν δ᾽ ἄμUροτον α¦μα καταρρέον TW ”τειλῆς,

870

καί •᾽ cλοφυρ`μενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
¢εῦ πάτερ οὐ νεμεσίxz ’ρZν τάδε καρτερὰ ἔργα]
αἰεί τοι •ίγιστα θεο\ τετλη`τες εἰμὲν
[λλVλων ἰ`τητι, χάριν ἄνδρεσσι φέροντες.
…ο\ πάντες μαχ`μεσθα· σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην

875

οὐλομένην, - τ᾽ αἰὲν [Vσυλα ἔργα μέμηλεν.
Ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες •σοι θεοί εἰσ᾽ Tν tλύμπi
σοί τ᾽ Tπιπείθονται κα\ δεδμVμεσθα ‰καστος·
ταύτην δ᾽ οŸτ᾽ ἔπεϊ προτιUάλλεαι οŸτέ τι ἔργi,
[λλ᾽ [νιεῖς, Tπε\ αὐτSς Tγείναο παῖδ᾽ [ΐδηλον·
ἣ νῦν ƒυδέος υ_Sν sπερφίαλον ΔιομVδεα
μαργαίνειν [νέηκεν Tπ᾽ [θανάτοισι θεοῖσι.
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‚ύπριδα μὲν πρZτον σχεδSν οŸτασε χεῖρ᾽ Tπ\ καρπ|,
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτ| μοι Tπέσσυτο δαίμονι „σος·
[λλά μ᾽ sπVνεικαν ταχέες π`δες· g τέ κε δηρSν

885

αὐτοῦ πVματ᾽ ἔπασχον Tν αἰν•σιν νεκάδεσσιν,
ˆ κε x}ς [μενηνSς ἔα χαλκοῖο τυπ•σι.
ƒSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς.
ΜV τί μοι [λλοπρ`σαλλε παρεx`μενος μινύριxε.
yχθιστος δέ μοί Tσσι θεZν ο“ Ὄλυμπον ἔχουσιν·

890

αἰε\ γάρ τοι ἔρις τε φίλη π`λεμοί τε μάχαι τε.
Μητρ`ς τοι μένος Tστ\ν [άσχετον οὐκ TπιεικτSν
Žρης· τYν μὲν Tγ} σπουδ• δάμνημ᾽ Tπέεσσι·
τώ σ᾽ cΐω κείνης τάδε πάσχειν Tννεσίzσιν.
Ἀλλ᾽ οὐ μάν σ᾽ ἔτι δηρSν [νέWομαι ἄλγε᾽ ἔχοντα·

895

Tκ γὰρ Tμεῦ γένος Tσσί, Tμο\ δέ σε γείνατο μVτηρ·
εἰ δέ τευ TW ἄλλου γε θεZν γένευ ¡δ᾽ [ΐδηλος
καί κεν δY πάλαι gσθα Tνέρτερος jὐρανιώνων.
€ς φάτο, κα\ ΠαιVον᾽ [νώγειν ἰVσασθαι.
ƒ| δ᾽ Tπ\ ΠαιVων cδυνVφατα φάρμακα πάσσων

900

fκέσατ᾽· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητ`ς γ᾽ Tτέτυκτο.
Ὡς δ᾽ •τ᾽ cπSς γάλα λευκSν Tπειγ`μενος συνέπηWεν
sγρSν T`ν, μάλα δ᾽ ªκα περιτρέφεται κυκ`ωντι,
˜ς ἄρα καρπαλίμως ἰVσατο θοῦρον Ἄρηα.
ƒSν δ᾽ ŽUη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ ε¤ματα ‰σσε·
πὰρ δὲ Δι\ ‚ρονίωνι καθέxετο κύδεϊ γαίων.
o“ δ᾽ αuτις πρSς δZμα ΔιSς μεγάλοιο νέοντο
Žρη τ᾽ Ἀργείη κα\ Ἀλαλκομενη•ς ἈθVνη
παύσασαι UροτολοιγSν Ἄρη᾽ [νδροκτασιάων.
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Ζ
ƒρώων δ᾽ οἰώθη κα\ ἈχαιZν φύλοπις αἰνV·
πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα κα\ ἔνθ᾽ vθυσε μάχη πεδίοιο
[λλVλων ἰθυνομένων χαλκVρεα δοῦρα
μεσσηγὺς …ιμ`εντος ἰδὲ Ξάνθοιο •οάων.
ovας δὲ πρZτος ƒελαμώνιος ‰ρκος ἈχαιZν

5

ƒρώων •ῆWε φάλαγγα, φ`ως δ᾽ ἑτάροισιν ἔθηκεν,
ἄνδρα Uαλ}ν aς ἄριστος Tν\ ™ρ‘κεσσι τέτυκτο
υ_Sν ‹rσσώρου Ἀκάμαντ᾽ f•ν τε μέγαν τε.
ƒ`ν •᾽ ἔUαλε πρZτος κ`ρυθος φάλον _πποδασείης,
Tν δὲ μετώπi πῆWε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ cστέον εvσω

10

αἰχμY χαλκείη· τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψεν.
ἌWυλον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε UοYν [γαθSς ΔιομVδης
ƒευθρανίδην, aς ἔναιεν Trκτιμένz Tν ἈρίσUz
[φνειSς Uι`τοιο, φίλος δ᾽ gν [νθρώποισι.
Πάντας γὰρ φιλέεσκεν ’δ| ἔπι οἰκία ναίων.
Ἀλλά ο_ οŸ τις τZν γε τ`τ᾽ ˆρκεσε λυγρSν bλεθρον
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πρ`σθεν sπαντιάσας, [λλ᾽ ἄμφω θυμSν [πηύρα
αὐτSν κα\ θεράποντα ‚αλVσιον, •ς •α τ`θ᾽ ¤ππων
ἔσκεν sφηνίοχος· τ} δ᾽ ἄμφω γαῖαν Tδύτην.
Δρῆσον δ᾽ ¸ὐρύαλος κα\ tφέλτιον TWενάριWε·

20

Uῆ δὲ μετ᾽ ovσηπον κα\ ΠVδασον, οdς ποτε νύμφη
νη•ς ἈUαρUαρέη τέκ᾽ [μύμονι «ουκολίωνι.
«ουκολίων δ᾽ gν υ_Sς [γαυοῦ ^αομέδοντος
πρεσUύτατος γενε•, σκ`τιον δέ ἑ γείνατο μVτηρ·
ποιμαίνων δ᾽ Tπ᾽ bεσσι μίγη φιλ`τητι κα\ εὐν•,

25

ἣ δ᾽ sποκυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε.
‚α\ μὲν τZν sπέλυσε μένος κα\ φαίδιμα γυῖα
Μηκιστηϊάδης κα\ [π᾽ ‡μων τεύχε᾽ Tσύλα.
Ἀστύαλον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε μενεπτ`λεμος Πολυποίτης·
Πιδύτην δ᾽ tδυσεὺς Περκώσιον TWενάριWεν

30

ἔγχεϊ χαλκείi, ƒεῦκρος δ᾽ Ἀρετάονα δῖον.
Ἀντίλοχος δ᾽ ἌUληρον TνVρατο δουρ\ φαειν|
·εστορίδης, yλατον δὲ ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
ναῖε δὲ …ατνι`εντος Trρρείταο παρ᾽ bχθας
ΠVδασον αἰπεινVν. †ύλακον δ᾽ ‰λε ^Vϊτος {ρως

35

φεύγοντ᾽· ¸ὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον TWενάριWεν.
Ἄδρηστον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα UοYν [γαθSς Μενέλαος
xωSν ‰λ᾽· ¤ππω γάρ ο_ [τυxομένω πεδίοιο
bxi ἔνι Uλαφθέντε μυρικίνi [γκύλον ¥ρμα
ἄWαντ᾽ Tν πρώτi •υμ| αὐτ} μὲν TUVτην
πρSς π`λιν, - περ ο_ ἄλλοι [τυx`μενοι φοUέοντο,
αὐτSς δ᾽ Tκ δίφροιο παρὰ τροχSν TWεκυλίσθη
πρηνYς Tν κονίzσιν Tπ\ στ`μα· πὰρ δέ ο_ ἔστη
Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἔχων δολιχ`σκιον ἔγχος.
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Ἄδρηστος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα λαU}ν Tλίσσετο γούνων·

45

xώγρει Ἀτρέος υ_έ, σὺ δ᾽ ἄWια δέWαι ἄποινα·
πολλὰ δ᾽ Tν [φνειοῦ πατρSς κειμVλια κεῖται
χαλκ`ς τε χρυσ`ς τε πολύκμητ`ς τε σίδηρος,
τZν κέν τοι χαρίσαιτο πατYρ [περείσι᾽ ἄποινα
εv κεν Tμὲ xωSν πεπύθοιτ᾽ Tπ\ νηυσ\ν ἈχαιZν.

50

€ς φάτο, τ| δ᾽ ἄρα θυμSν Tν\ στVθεσσιν ἔπειθε·
κα\ δV μιν τάχ᾽ ἔμελλε θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν
δώσειν ž θεράποντι καταWέμεν· [λλ᾽ Ἀγαμέμνων
[ντίος gλθε θέων, κα\ ’μοκλVσας ἔπος ηŸδα·
ª πέπον ª Μενέλαε, τί ~ δὲ σὺ κVδεαι οdτως

55

[νδρZν] g σο\ ἄριστα πεποίηται κατὰ ο„κον
πρSς ƒρώων] τZν μV τις sπεκφύγοι αἰπὺν bλεθρον
χεῖράς θ᾽ ἡμετέρας, μηδ᾽ •ν τινα γαστέρι μVτηρ
κοῦρον T`ντα φέροι, μηδ᾽ aς φύγοι, [λλ᾽ ¥μα πάντες
§λίου TWαπολοίατ᾽ [κVδεστοι κα\ ἄφαντοι.

60

€ς εἰπ}ν ἔτρεψεν [δελφειοῦ φρένας {ρως
αvσιμα παρειπών· a δ᾽ [πS ‰θεν ‡σατο χειρ\
{ρω᾽ Ἄδρηστον· τSν δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
οuτα κατὰ λαπάρην· a δ᾽ [νετράπετ᾽, Ἀτρεΐδης δὲ
λὰW Tν στVθεσι Uὰς TWέσπασε μείλινον ἔγχος.

65

·έστωρ δ᾽ Ἀργείοισιν Tκέκλετο μακρSν [•σας·
ª φίλοι {ρωες Δαναο\ θεράποντες Ἄρηος
μV τις νῦν Tνάρων TπιUαλλ`μενος μετ`πισθε
μιμνέτω •ς κε πλεῖστα φέρων Tπ\ νῆας ¤κηται,
[λλ᾽ ἄνδρας κτείνωμεν· ἔπειτα δὲ κα\ τὰ ‰κηλοι
νεκροὺς •μ πεδίον συλVσετε τεθνηZτας.
€ς εἰπ}ν bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου.
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yνθά κεν αuτε ƒρZες [ρηϊφίλων sπ᾽ ἈχαιZν
›λιον εἰσανέUησαν [ναλκείzσι δαμέντες,
εἰ μY ἄρ᾽ oἰνείᾳ τε κα\ µκτορι ε„πε παραστὰς

75

Πριαμίδης µλενος οἰωνοπ`λων bχ᾽ ἄριστος·
oἰνεία τε κα\ µκτορ, Tπε\ π`νος Ÿμμι μάλιστα
ƒρώων κα\ ^υκίων Tγκέκλιται, οdνεκ᾽ ἄριστοι
πᾶσαν Tπ᾽ ἰθύν Tστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε,
στῆτ᾽ αὐτοῦ, κα\ λαSν Tρυκάκετε πρS πυλάων

80

πάντz Tποιχ`μενοι πρ\ν αuτ᾽ Tν χερσ\ γυναικZν
φεύγοντας πεσέειν, δηΐοισι δὲ χάρμα γενέσθαι.
oὐτὰρ Tπεί κε φάλαγγας Tποτρύνητον wπάσας,
ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχησ`μεθ᾽ αuθι μένοντες,
κα\ μάλα τειρ`μενοί περ· [ναγκαίη γὰρ Tπείγει·

85

µκτορ [τὰρ σὺ π`λιν δὲ μετέρχεο, εἰπὲ δ᾽ ἔπειτα
μητέρι σ• κα\ Tμ•· ἣ δὲ Wυνάγουσα γεραιὰς
νηSν Ἀθηναίης γλαυκώπιδος Tν π`λει ἄκρz
οvWασα κληῖδι θύρας _εροῖο δ`μοιο
πέπλον, •ς ο_ δοκέει χαριέστατος fδὲ μέγιστος

90

ε„ναι Tν\ μεγάρi καί ο_ πολὺ φίλτατος αὐτ•,
θεῖναι Ἀθηναίης Tπ\ γούνασιν frκ`μοιο,
καί ο_ sποσχέσθαι δυοκαίδεκα Uοῦς Tν\ νη|
ˆνις fκέστας _ερευσέμεν, αv κ᾽ TλεVσz
ἄστύ τε κα\ ƒρώων [λ`χους κα\ νVπια τέκνα,

95

•ς κεν ƒυδέος υ_Sν [π`σχz §λίου _ρῆς
ἄγριον αἰχμητYν κρατερSν μVστωρα φ`Uοιο,
aν δY Tγ} κάρτιστον ἈχαιZν φημι γενέσθαι.
jὐδ᾽ Ἀχιλῆά ποθ᾽ ¡δέ γ᾽ Tδείδιμεν bρχαμον [νδρZν,
•ν πέρ φασι θεᾶς TWέμμεναι· [λλ᾽ •δε λίην
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μαίνεται, οὐδέ τίς ο_ δύναται μένος ἰσοφαρίxειν.
€ς ἔφαθ᾽, µκτωρ δ᾽ οŸ τι κασιγνVτi [πίθησεν.
oὐτίκα δ᾽ TW cχέων σὺν τεύχεσιν ¹λτο χαμᾶxε,
πάλλων δ᾽ cWέα δοῦρα κατὰ στρατSν Œχετο πάντz
cτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνVν.

105

j“ δ᾽ Tλελίχθησαν κα\ Tναντίοι ἔσταν ἈχαιZν·
Ἀργεῖοι δ᾽ sπεχώρησαν, λῆWαν δὲ φ`νοιο,
φὰν δέ τιν᾽ [θανάτων TW οὐρανοῦ [στερ`εντος
ƒρωσ\ν [λεWVσοντα κατελθέμεν,

ς Tλέλιχθεν.

µκτωρ δὲ ƒρώεσσιν Tκέκλετο μακρSν [•σας·

110

ƒρZες sπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ᾽ Tπίκουροι
[νέρες ἔστε φίλοι, μνVσασθε δὲ θούριδος [λκῆς,
bφρ᾽ •ν Tγ} Uείω προτ\ ›λιον, fδὲ γέρουσιν
εvπω Uουλευτ•σι κα\ ἡμετέρzς [λ`χοισι
δαίμοσιν [ρVσασθαι, sποσχέσθαι δ᾽ ἑκατ`μUας.

115

€ς ἄρα φωνVσας [πέUη κορυθαίολος µκτωρ·
[μφ\ δέ μιν σφυρὰ τύπτε κα\ αὐχένα δέρμα κελαινSν
ἄντυW ἣ πυμάτη θέεν [σπίδος cμφαλοέσσης.
Γλαῦκος δ᾽ Ἱππολ`χοιο πάϊς κα\ ƒυδέος υ_Sς
Tς μέσον [μφοτέρων συνίτην μεμαZτε μάχεσθαι.

120

j“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντε,
τSν πρ`τερος προσέειπε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
τίς δὲ σύ Tσσι φέριστε καταθνητZν [νθρώπων]
οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ bπωπα μάχz ἔνι κυδιανείρz
τS πρίν· [τὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προUέUηκας wπάντων
σ| θάρσει, • τ᾽ TμSν δολιχ`σκιον ἔγχος ἔμεινας·
δυστVνων δέ τε παῖδες Tμ| μένει [ντι`ωσιν.
¸ἰ δέ τις [θανάτων γε κατ᾽ οὐρανοῦ εἰλVλουθας,
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οὐκ •ν ἔγωγε θεοῖσιν Tπουρανίοισι μαχοίμην.
jὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υ_Sς κρατερSς ^υκ`οργος

130

δYν gν, •ς •α θεοῖσιν Tπουρανίοισιν ἔριxεν·
•ς ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθVνας
σεῦε κατ᾽ fγάθεον ·υσVϊον· α“ δ᾽ ¥μα πᾶσαι
θύσθλα χαμα\ κατέχευαν sπ᾽ [νδροφ`νοιο ^υκούργου
θειν`μεναι Uουπλῆγι· Διώνυσος δὲ φοUηθε\ς

135

δύσεθ᾽ wλSς κατὰ κῦμα, ™έτις δ᾽ sπεδέWατο κ`λπi
δειδι`τα· κρατερSς γὰρ ἔχε τρ`μος [νδρSς ’μοκλ•.
ƒ| μὲν ἔπειτ᾽ cδύσαντο θεο\ •εῖα xώοντες,
καί μιν τυφλSν ἔθηκε ‚ρ`νου πάϊς· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δYν
gν, Tπε\ [θανάτοισιν [πVχθετο πᾶσι θεοῖσιν·

140

οὐδ᾽ •ν Tγ} μακάρεσσι θεοῖς Tθέλοιμι μάχεσθαι.
¸ἰ δέ τίς Tσσι UροτZν ο“ [ρούρης καρπSν ἔδουσιν,
¹σσον vθ᾽ •ς κεν θᾶσσον cλέθρου πείραθ᾽ ¤κηαι.
ƒSν δ᾽ αuθ᾽ Ἱππολ`χοιο προσηύδα φαίδιμος υ_`ς·
ƒυδεΐδη μεγάθυμε τί ~ γενεYν Tρεείνεις]

145

ο¤η περ φύλλων γενεY τοίη δὲ κα\ [νδρZν.
†ύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ᾽ dλη
τηλεθ`ωσα φύει, ἔαρος δ᾽ Tπιγίγνεται •ρη·
˜ς [νδρZν γενεY ἣ μὲν φύει ἣ δ᾽ [πολVγει.
¸ἰ δ᾽ Tθέλεις κα\ ταῦτα δαVμεναι bφρ᾽ T¬ εἰδ•ς

150

ἡμετέρην γενεVν, πολλο\ δέ μιν ἄνδρες vσασιν·
ἔστι π`λις ‹φύρη μυχ| Ἄργεος _πποU`τοιο,
ἔνθα δὲ …ίσυφος ἔσκεν, a κέρδιστος γένετ᾽ [νδρZν,
…ίσυφος oἰολίδης· a δ᾽ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ᾽ υ_`ν,
αὐτὰρ Γλαῦκος τίκτεν [μύμονα «ελλεροφ`ντην·
τ| δὲ θεο\ κάλλ`ς τε κα\ fνορέην TρατεινYν
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‡πασαν· αὐτάρ ο_ Προῖτος κακὰ μVσατο θυμ|,
•ς •᾽ Tκ δVμου ἔλασσεν, Tπε\ πολὺ φέρτερος gεν,
Ἀργείων· ¢εὺς γάρ ο_ sπS σκVπτρi Tδάμασσε.
ƒ| δὲ γυνY Προίτου TπεμVνατο δῖ᾽ Ἄντεια

160

κρυπταδίz φιλ`τητι μιγVμεναι· [λλὰ τSν οŸ τι
πεῖθ᾽ [γαθὰ φρονέοντα δαΐφρονα «ελλεροφ`ντην.
Ἣ δὲ ψευσαμένη Προῖτον Uασιλῆα προσηύδα·
τεθναίης ª Προῖτ᾽, ~ κάκτανε «ελλεροφ`ντην,
•ς μ᾽ ἔθελεν φιλ`τητι μιγVμεναι οὐκ Tθελούσz.

165

€ς φάτο, τSν δὲ ἄνακτα χ`λος λάUεν ο¦ον ἄκουσε·
κτεῖναι μέν •᾽ [λέεινε, σεUάσσατο γὰρ τ` γε θυμ|,
πέμπε δέ μιν ^υκίην δέ, π`ρεν δ᾽ • γε σVματα λυγρὰ
γράψας Tν πίνακι πτυκτ| θυμοφθ`ρα πολλά,
δεῖWαι δ᾽ fνώγειν ž πενθερ| bφρ᾽ [π`λοιτο.

170

oὐτὰρ ’ Uῆ ^υκίην δὲ θεZν sπ᾽ [μύμονι πομπ•.
Ἀλλ᾽ •τε δY ^υκίην ¦Wε Ξάνθ`ν τε •έοντα,
προφρονέως μιν τῖεν ἄναW ^υκίης εὐρείης·
Tννῆμαρ Wείνισσε κα\ Tννέα Uοῦς _έρευσεν.
Ἀλλ᾽ •τε δY δεκάτη Tφάνη •οδοδάκτυλος Ἠ}ς

175

κα\ τ`τε μιν Tρέεινε κα\ šτεε σῆμα ἰδέσθαι
•ττί •ά ο_ γαμUροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο.
oὐτὰρ Tπε\ δY σῆμα κακSν παρεδέWατο γαμUροῦ,
πρZτον μέν •α eίμαιραν [μαιμακέτην Tκέλευσε
πεφνέμεν· ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην θεῖον γένος οὐδ᾽ [νθρώπων,
πρ`σθε λέων, bπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
δεινSν [ποπνείουσα πυρSς μένος αἰθομένοιο,
κα\ τYν μὲν κατέπεφνε θεZν τεράεσσι πιθVσας.
Δεύτερον αu …ολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι·
www.theogonia.gr
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καρτίστην δY τVν γε μάχην φάτο δύμεναι [νδρZν.

185

ƒS τρίτον αu κατέπεφνεν Ἀμαx`νας [ντιανείρας.
ƒ| δ᾽ ἄρ᾽ [νερχομένi πυκινSν δ`λον ἄλλον dφαινε·
κρίνας Tκ ^υκίης εὐρείης φZτας [ρίστους
ε¦σε λ`χον· το\ δ᾽ οŸ τι πάλιν ο„κον δὲ νέοντο·
πάντας γὰρ κατέπεφνεν [μύμων «ελλεροφ`ντης.

190

Ἀλλ᾽ •τε δY γίγνωσκε θεοῦ γ`νον f¬ν T`ντα
αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ᾽ • γε θυγατέρα {ν,
δZκε δέ ο_ τιμῆς Uασιληΐδος {μισυ πάσης·
κα\ μέν ο_ ^ύκιοι τέμενος τάμον ἔWοχον ἄλλων
καλSν φυταλιῆς κα\ [ρούρης, bφρα νέμοιτο.

195

Ἣ δ᾽ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι «ελλεροφ`ντz
›σανδρ`ν τε κα\ Ἱππ`λοχον κα\ ^αοδάμειαν.
^αοδαμείz μὲν παρελέWατο μητίετα ¢εύς,
ἣ δ᾽ ἔτεκ᾽ [ντίθεον …αρπηδ`να χαλκοκορυστVν.
Ἀλλ᾽ •τε δY κα\ κεῖνος [πVχθετο πᾶσι θεοῖσιν,

200

ˆτοι a κὰπ πεδίον τS ἈλVϊον ο„ος [λᾶτο
aν θυμSν κατέδων, πάτον [νθρώπων [λεείνων·
›σανδρον δέ ο_ υ_Sν Ἄρης ¹τος πολέμοιο
μαρνάμενον …ολύμοισι κατέκτανε κυδαλίμοισι·
τYν δὲ χολωσαμένη χρυσVνιος Ἄρτεμις ἔκτα.

205

Ἱππ`λοχος δέ μ᾽ ἔτικτε, κα\ Tκ τοῦ φημι γενέσθαι·
πέμπε δέ μ᾽ Tς ƒροίην, καί μοι μάλα π`λλ᾽ Tπέτελλεν
αἰὲν [ριστεύειν κα\ sπείροχον ἔμμεναι ἄλλων,
μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, ο“ μέγ᾽ ἄριστοι
ἔν τ᾽ ‹φύρz Tγένοντο κα\ Tν ^υκίz εὐρείz.
ƒαύτης τοι γενεῆς τε κα\ α¤ματος εŸχομαι ε„ναι.
€ς φάτο, γVθησεν δὲ UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
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ἔγχος μὲν κατέπηWεν Tπ\ χθον\ πουλυUοτείρz,
αὐτὰρ a μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαZν·
g •ά νύ μοι Wεῖνος πατρώϊ`ς Tσσι παλαι`ς·

215

jἰνεὺς γάρ ποτε δῖος [μύμονα «ελλεροφ`ντην
Wείνισ᾽ Tν\ μεγάροισιν Tείκοσιν ˆματ᾽ TρύWας·
ο“ δὲ κα\ [λλVλοισι π`ρον WεινVϊα καλά·
jἰνεὺς μὲν xωστῆρα δίδου φοίνικι φαειν`ν,
«ελλεροφ`ντης δὲ χρύσεον δέπας [μφικύπελλον

220

καί μιν Tγ} κατέλειπον ἰ}ν Tν δώμασ᾽ Tμοῖσι.
ƒυδέα δ᾽ οὐ μέμνημαι, Tπεί μ᾽ ἔτι τυτθSν T`ντα
κάλλιφ᾽, •τ᾽ Tν ™VUzσιν [πώλετο λαSς ἈχαιZν.
ƒ} νῦν σο\ μὲν Tγ} Wεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσi
εἰμί, σὺ δ᾽ Tν ^υκίz •τε κεν τZν δῆμον ¤κωμαι.

225

yγχεα δ᾽ [λλVλων [λεώμεθα κα\ δι᾽ ’μίλου·
πολλο\ μὲν γὰρ Tμο\ ƒρZες κλειτοί τ᾽ Tπίκουροι
κτείνειν •ν κε θε`ς γε π`ρz κα\ ποσσ\ κιχείω,
πολλο\ δ᾽ αu σο\ Ἀχαιο\ Tναιρέμεν •ν κε δύνηαι.
ƒεύχεα δ᾽ [λλVλοις Tπαμείψομεν, bφρα κα\ ο¤δε

230

γνZσιν •τι Wεῖνοι πατρώϊοι εὐχ`μεθ᾽ ε„ναι.
€ς ἄρα φωνVσαντε καθ᾽ ¤ππων [ΐWαντε
χεῖράς τ᾽ [λλVλων λαUέτην κα\ πιστώσαντο·
ἔνθ᾽ αuτε Γλαύκi ‚ρονίδης φρένας TWέλετο ¢εύς,
aς πρSς ƒυδεΐδην ΔιομVδεα τεύχε᾽ ἄμειUε

235

χρύσεα χαλκείων, ἑκατ`μUοι᾽ TννεαUοίων.
µκτωρ δ᾽

ς …καιάς τε πύλας κα\ φηγSν ¤κανεν,

[μφ᾽ ἄρα μιν ƒρώων ἄλοχοι θέον fδὲ θύγατρες
εἰρ`μεναι παῖδάς τε κασιγνVτους τε ἔτας τε
κα\ π`σιας· a δ᾽ ἔπειτα θεοῖς εŸχεσθαι [νώγει
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πάσας ἑWείης· πολλ•σι δὲ κVδε᾽ Tφῆπτο.
Ἀλλ᾽ •τε δY Πριάμοιο δ`μον περικαλλέ᾽ ¤κανε
Wεστ•ς αἰθούσzσι τετυγμένον· αὐτὰρ Tν αὐτ|
πεντVκοντ᾽ ἔνεσαν θάλαμοι Wεστοῖο λίθοιο
πλησίον [λλVλων δεδμημένοι, ἔνθα δὲ παῖδες

245

κοιμZντο Πριάμοιο παρὰ μνηστ•ς [λ`χοισι,
κουράων δ᾽ ἑτέρωθεν Tναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς
δώδεκ᾽ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι Wεστοῖο λίθοιο
πλησίον [λλVλων δεδμημένοι, ἔνθα δὲ γαμUρο\
κοιμZντο Πριάμοιο παρ᾽ αἰδοίzς [λ`χοισιν·

250

ἔνθά ο_ fπι`δωρος Tναντίη ˆλυθε μVτηρ
^αοδίκην Tσάγουσα θυγατρZν ε„δος [ρίστην·
ἔν τ᾽ ἄρα ο_ φῦ χειρ\ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·
τέκνον τίπτε λιπ}ν π`λεμον θρασὺν εἰλVλουθας]
g μάλα δY τείρουσι δυσώνυμοι υ¦ες ἈχαιZν

255

μαρνάμενοι περ\ ἄστυ· σὲ δ᾽ Tνθάδε θυμSς [νῆκεν
Tλθ`ντ᾽ TW ἄκρης π`λιος Δι\ χεῖρας [νασχεῖν.
Ἀλλὰ μέν᾽ bφρά κέ τοι μελιηδέα ο„νον Tνείκω,
ς σπείσzς Δι\ πατρ\ κα\ ἄλλοις [θανάτοισι
πρZτον, ἔπειτα δὲ καὐτSς cνVσεαι αv κε πίzσθα.

260

Ἀνδρ\ δὲ κεκμηZτι μένος μέγα ο„νος [έWει,
ς τύνη κέκμηκας [μύνων σοῖσιν ἔτzσι.
ƒYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος µκτωρ·
μV μοι ο„νον ἄειρε μελίφρονα π`τνια μῆτερ,
μV μ᾽ [πογυιώσzς μένεος, [λκῆς τε λάθωμαι·
χερσ\ δ᾽ [νίπτοισιν Δι\ λείUειν αvθοπα ο„νον
¥xομαι· οὐδέ πz ἔστι κελαινεφέϊ ‚ρονίωνι
α¤ματι κα\ λύθρi πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι.
www.theogonia.gr
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Ἀλλὰ σὺ μὲν πρSς νηSν Ἀθηναίης [γελείης
ἔρχεο σὺν θυέεσσιν [ολλίσσασα γεραιάς·

270

πέπλον δ᾽, •ς τίς τοι χαριέστατος fδὲ μέγιστος
ἔστιν Tν\ μεγάρi καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτ•,
τSν θὲς Ἀθηναίης Tπ\ γούνασιν frκ`μοιο,
καί ο_ sποσχέσθαι δυοκαίδεκα Uοῦς Tν\ νη|
ˆνις fκέστας _ερευσέμεν, αv κ᾽ TλεVσz

275

ἄστύ τε κα\ ƒρώων [λ`χους κα\ νVπια τέκνα,
αv κεν ƒυδέος υ_Sν [π`σχz §λίου _ρῆς
ἄγριον αἰχμητYν κρατερSν μVστωρα φ`Uοιο.
Ἀλλὰ σὺ μὲν πρSς νηSν Ἀθηναίης [γελείης
ἔρχευ, Tγ} δὲ Πάριν μετελεύσομαι bφρα καλέσσω

280

αv κ᾽ Tθέλzσ᾽ εἰπ`ντος [κουέμεν· •ς κέ ο_ αuθι
γαῖα χάνοι· μέγα γάρ μιν tλύμπιος ἔτρεφε πῆμα
ƒρωσί τε κα\ Πριάμi μεγαλVτορι τοῖ` τε παισίν.
¸ἰ κεῖν`ν γε vδοιμι κατελθ`ντ᾽ Ἄϊδος εvσω
φαίην κε φρέν᾽ [τέρπου cϊxύος Tκλελαθέσθαι.

285

€ς ἔφαθ᾽, ἣ δὲ μολοῦσα ποτ\ μέγαρ᾽ [μφιπ`λοισι
κέκλετο· τα\ δ᾽ ἄρ᾽ [`λλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς.
oὐτY δ᾽ Tς θάλαμον κατεUVσετο κηώεντα,
ἔνθ᾽ ἔσάν ο_ πέπλοι παμποίκιλα ἔργα γυναικZν
…ιδονίων, τὰς αὐτSς ἈλέWανδρος θεοειδYς

290

ˆγαγε …ιδονίηθεν Tπιπλ}ς εὐρέα π`ντον,
τYν ’δSν ἣν Ἑλένην περ [νVγαγεν εὐπατέρειαν·
τZν ‰ν᾽ [ειραμένη ἙκάUη φέρε δZρον ἈθVνz,
aς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν fδὲ μέγιστος,
[στYρ δ᾽ ˜ς [πέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
«ῆ δ᾽ ἰέναι, πολλα\ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί.
www.theogonia.gr
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o“ δ᾽ •τε νηSν ¤κανον ἈθVνης Tν π`λει ἄκρz,
τ•σι θύρας ‡ϊWε ™εαν} καλλιπάρzος
‚ισση•ς ἄλοχος ἈντVνορος _πποδάμοιο·
τYν γὰρ ƒρZες ἔθηκαν Ἀθηναίης _έρειαν.

300

o“ δ᾽ cλολυγ• πᾶσαι ἈθVνz χεῖρας [νέσχον·
ἣ δ᾽ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα ™εαν} καλλιπάρzος
θῆκεν Ἀθηναίης Tπ\ γούνασιν frκ`μοιο,
εὐχομένη δ᾽ fρᾶτο ΔιSς κούρz μεγάλοιο·
π`τνι᾽ Ἀθηναίη Tρυσίπτολι δῖα θεάων

305

¹Wον δY ἔγχος ΔιομVδεος, fδὲ κα\ αὐτSν
πρηνέα δSς πεσέειν …καιZν προπάροιθε πυλάων,
bφρά τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα Uοῦς Tν\ νη|
ˆνις fκέστας _ερεύσομεν, αv κ᾽ TλεVσzς
ἄστύ τε κα\ ƒρώων [λ`χους κα\ νVπια τέκνα.

310

€ς ἔφατ᾽ εὐχομένη, [νένευε δὲ Παλλὰς ἈθVνη.
€ς α“ μέν •᾽ εŸχοντο ΔιSς κούρz μεγάλοιο,
µκτωρ δὲ πρSς δώματ᾽ ἈλεWάνδροιο UεUVκει
καλά, τά •᾽ αὐτSς ἔτευWε σὺν [νδράσιν ο“ τ`τ᾽ ἄριστοι
gσαν Tν\ ƒροίz TριUώλακι τέκτονες ἄνδρες,

315

ο¤ ο_ Tποίησαν θάλαμον κα\ δZμα κα\ αὐλYν
Tγγύθι τε Πριάμοιο κα\ µκτορος Tν π`λει ἄκρz.
yνθ᾽ µκτωρ εἰσῆλθε Δι• φίλος, Tν δ᾽ ἄρα χειρ\
ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρSς
αἰχμY χαλκείη, περ\ δὲ χρύσεος θέε π`ρκης.
ƒSν δ᾽ εXρ᾽ Tν θαλάμi περικαλλέα τεύχε᾽ ‰ποντα
[σπίδα κα\ θώρηκα, κα\ [γκύλα τ`W᾽ wφ`ωντα·
Ἀργείη δ᾽ Ἑλένη μετ᾽ ἄρα δμi•σι γυναιW\ν
£στο κα\ [μφιπ`λοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευε.
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ƒSν δ᾽ µκτωρ νείκεσσεν ἰδ}ν αἰσχροῖς Tπέεσσι·

325

δαιμ`νι᾽ οὐ μὲν καλὰ χ`λον τ`νδ᾽ ἔνθεο θυμ|,
λαο\ μὲν φθινύθουσι περ\ πτ`λιν αἰπύ τε τεῖχος
μαρνάμενοι· σέο δ᾽ ε¤νεκ᾽ [rτV τε πτ`λεμ`ς τε
ἄστυ τ`δ᾽ [μφιδέδηε· σὺ δ᾽ •ν μαχέσαιο κα\ ἄλλi,
•ν τινά που μεθιέντα vδοις στυγεροῦ πολέμοιο.

330

Ἀλλ᾽ ἄνα μY τάχα ἄστυ πυρSς δηΐοιο θέρηται.
ƒSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἈλέWανδρος θεοειδVς·
µκτορ Tπεί με κατ᾽ α„σαν Tνείκεσας οὐδ᾽ sπὲρ α„σαν,
τοŸνεκά τοι Tρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
οŸ τοι Tγ} ƒρώων τ`σσον χ`λi οὐδὲ νεμέσσι

335

{μην Tν θαλάμi, ἔθελον δ᾽ ἄχεϊ προτραπέσθαι.
·ῦν δέ με παρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλακοῖς Tπέεσσιν
•ρμησ᾽ Tς π`λεμον· δοκέει δέ μοι ¡δε κα\ αὐτ|
λώϊον ἔσσεσθαι· νίκη δ᾽ TπαμείUεται ἄνδρας.
Ἀλλ᾽ ἄγε νῦν Tπίμεινον, ἈρVϊα τεύχεα δύω·

340

~ vθ᾽, Tγ} δὲ μέτειμι· κιχVσεσθαι δέ σ᾽ cΐω.
€ς φάτο, τSν δ᾽ οŸ τι προσέφη κορυθαίολος µκτωρ·
τSν δ᾽ Ἑλένη μύθοισι προσηύδα μειλιχίοισι·
δᾶερ Tμεῖο κυνSς κακομηχάνου cκρυοέσσης,
•ς μ᾽ bφελ᾽ ˆματι τ| •τε με πρZτον τέκε μVτηρ

345

οvχεσθαι προφέρουσα κακY [νέμοιο θύελλα
εἰς bρος ~ εἰς κῦμα πολυφλοίσUοιο θαλάσσης,
ἔνθά με κῦμ᾽ [π`ερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι.
oὐτὰρ Tπε\ τάδε γ᾽ ¡δε θεο\ κακὰ τεκμVραντο,
[νδρSς ἔπειτ᾽ ‡φελλον [μείνονος ε„ναι ἄκοιτις,
aς šδη νέμεσίν τε κα\ αvσχεα π`λλ᾽ [νθρώπων.
ƒούτi δ᾽ οŸτ᾽ •ρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οŸτ᾽ ἄρ᾽ cπίσσω
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ἔσσονται· τ} καί μιν TπαυρVσεσθαι cΐω.
Ἀλλ᾽ ἄγε νῦν εvσελθε κα\ ‰xεο τ|δ᾽ Tπ\ δίφρi
δᾶερ, Tπεί σε μάλιστα π`νος φρένας [μφιUέUηκεν

355

ε¤νεκ᾽ Tμεῖο κυνSς κα\ ἈλεWάνδρου ‰νεκ᾽ ἄτης,
ο¦σιν Tπ\ ¢εὺς θῆκε κακSν μ`ρον,

ς κα\ cπίσσω

[νθρώποισι πελώμεθ᾽ [οίδιμοι Tσσομένοισι.
ƒYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος µκτωρ
μV με κάθιx᾽ Ἑλένη φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις·

360

ˆδη γάρ μοι θυμSς Tπέσσυται bφρ᾽ Tπαμύνω
ƒρώεσσ᾽, ο“ μέγ᾽ Tμεῖο ποθYν [πε`ντος ἔχουσιν.
Ἀλλὰ σύ γ᾽ bρνυθι τοῦτον, Tπειγέσθω δὲ κα\ αὐτ`ς,
•ς κεν ἔμ᾽ ἔντοσθεν π`λιος καταμάρψz T`ντα.
‚α\ γὰρ Tγ}ν ο„κον δὲ Tλεύσομαι bφρα vδωμαι

365

οἰκῆας ἄλοχ`ν τε φίλην κα\ νVπιον υ_`ν.
jὐ γὰρ ο„δ᾽ εἰ ἔτι σφιν sπ`τροπος ¤Wομαι αuτις,
g ˆδη μ᾽ sπS χερσ\ θεο\ δαμ`ωσιν ἈχαιZν.
€ς ἄρα φωνVσας [πέUη κορυθαίολος µκτωρ·
α„ψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ¤κανε δ`μους εu ναιετάοντας,

370

οὐδ᾽ εXρ᾽ Ἀνδρομάχην λευκώλενον Tν μεγάροισιν,
[λλ᾽ { γε Wὺν παιδ\ κα\ [μφιπ`λi Trπέπλi
πύργi TφεστVκει γο`ωσά τε μυρομένη τε.
µκτωρ δ᾽

ς οὐκ ἔνδον [μύμονα τέτμεν ἄκοιτιν

ἔστη Tπ᾽ οὐδSν ἰών, μετὰ δὲ δμi•σιν ἔειπεν·

375

εἰ δ᾽ ἄγε μοι δμiα\ νημερτέα μυθVσασθε·
π• ἔUη Ἀνδρομάχη λευκώλενος Tκ μεγάροιο]
fέ πz Tς γαλ`ων ~ εἰνατέρων Trπέπλων
~ Tς Ἀθηναίης TWοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
ƒρiα\ Trπλ`καμοι δεινYν θεSν _λάσκονται]
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τSν δ᾽ αuτ᾽ cτρηρY ταμίη πρSς μῦθον ἔειπεν·
µκτορ Tπε\ μάλ᾽ ἄνωγας [ληθέα μυθVσασθαι,
οŸτέ πz Tς γαλ`ων οŸτ᾽ εἰνατέρων Trπέπλων
οŸτ᾽ Tς Ἀθηναίης TWοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
ƒρiα\ Trπλ`καμοι δεινYν θεSν _λάσκονται,

385

[λλ᾽ Tπ\ πύργον ἔUη μέγαν §λίου, οdνεκ᾽ ἄκουσε
τείρεσθαι ƒρZας, μέγα δὲ κράτος ε„ναι ἈχαιZν.
Ἣ μὲν δY πρSς τεῖχος Tπειγομένη [φικάνει
μαινομένz Tϊκυῖα· φέρει δ᾽ ¥μα παῖδα τιθVνη.
° •α γυνY ταμίη, a δ᾽ [πέσσυτο δώματος µκτωρ

390

τYν αὐτYν ’δSν αuτις Trκτιμένας κατ᾽ [γυιάς.
¸uτε πύλας ¤κανε διερχ`μενος μέγα ἄστυ
…καιάς, τ• ἄρ᾽ ἔμελλε διεWίμεναι πεδίον δέ,
ἔνθ᾽ ἄλοχος πολύδωρος Tναντίη gλθε θέουσα
Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλVτορος Ἠετίωνος

395

Ἠετίων aς ἔναιεν sπS Πλάκi sληέσσz
™VUz Ὑποπλακίz ‚ιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν [νάσσων·
τοῦ περ δY θυγάτηρ ἔχεθ᾽ µκτορι χαλκοκορυστ•.
Ž ο_ ἔπειτ᾽ ˆντησ᾽, ¥μα δ᾽ [μφίπολος κίεν αὐτ•
παῖδ᾽ Tπ\ κ`λπi ἔχουσ᾽ [ταλάφρονα νVπιον αŸτως

400

Ἑκτορίδην [γαπητSν [λίγκιον [στέρι καλ|,
τ`ν •᾽ µκτωρ καλέεσκε …καμάνδριον, αὐτὰρ ο_ ἄλλοι
Ἀστυάνακτ᾽· ο„ος γὰρ Tρύετο ›λιον µκτωρ.
—τοι a μὲν μείδησεν ἰδ}ν Tς παῖδα σιωπ•·
Ἀνδρομάχη δέ ο_ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα,
ἔν τ᾽ ἄρα ο_ φῦ χειρ\ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·
δαιμ`νιε φθίσει σε τS σSν μένος, οὐδ᾽ Tλεαίρεις
παῖδά τε νηπίαχον κα\ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἣ τάχα χVρη
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σεῦ ἔσομαι· τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιο\
πάντες Tφορμηθέντες· Tμο\ δέ κε κέρδιον εvη

410

σεῦ [φαμαρτούσz χθ`να δύμεναι· οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλη
ἔσται θαλπωρY Tπε\ •ν σύ γε π`τμον Tπίσπzς
[λλ᾽ ἄχε᾽· οὐδέ μοι ἔστι πατYρ κα\ π`τνια μVτηρ.
—τοι γὰρ πατέρ᾽ wμSν [πέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς,
Tκ δὲ π`λιν πέρσεν ‚ιλίκων εu ναιετάουσαν

415

™VUην sψίπυλον· κατὰ δ᾽ ἔκτανεν Ἠετίωνα,
οὐδέ μιν TWενάριWε, σεUάσσατο γὰρ τ` γε θυμ|,
[λλ᾽ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
fδ᾽ Tπ\ σῆμ᾽ ἔχεεν· περ\ δὲ πτελέας Tφύτευσαν
νύμφαι cρεστιάδες κοῦραι ΔιSς αἰγι`χοιο.

420

j“ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν Tν μεγάροισιν
ο“ μὲν πάντες ἰ| κίον ˆματι Ἄϊδος εvσω·
πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
Uουσ\ν Tπ᾽ εἰλιπ`δεσσι κα\ [ργενν•ς cΐεσσι.
Μητέρα δ᾽, ἣ Uασίλευεν sπS Πλάκi sληέσσz,

425

τYν Tπε\ •ρ δεῦρ᾽ ˆγαγ᾽ ¥μ᾽ ἄλλοισι κτεάτεσσιν,
•ψ • γε τYν [πέλυσε λαU}ν [περείσι᾽ ἄποινα,
πατρSς δ᾽ Tν μεγάροισι Uάλ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα.
µκτορ [τὰρ σύ μοί Tσσι πατYρ κα\ π`τνια μVτηρ
fδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερSς παρακοίτης·

430

[λλ᾽ ἄγε νῦν Tλέαιρε κα\ αὐτοῦ μίμν᾽ Tπ\ πύργi,
μY παῖδ᾽ cρφανικSν θVzς χVρην τε γυναῖκα·
λαSν δὲ στῆσον παρ᾽ Tρινε`ν, ἔνθα μάλιστα
[μUατ`ς Tστι π`λις κα\ Tπίδρομον ἔπλετο τεῖχος.
ƒρ\ς γὰρ τ• γ᾽ Tλθ`ντες TπειρVσανθ᾽ ο_ ἄριστοι
[μφ᾽ ovαντε δύω κα\ [γακλυτSν §δομενῆα
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fδ᾽ [μφ᾽ Ἀτρεΐδας κα\ ƒυδέος ἄλκιμον υ_`ν·
ˆ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων T¬ εἰδώς,
ˆ νυ κα\ αὐτZν θυμSς Tποτρύνει κα\ [νώγει.
ƒYν δ᾽ αuτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος µκτωρ·

440

g κα\ Tμο\ τάδε πάντα μέλει γύναι· [λλὰ μάλ᾽ αἰνZς
αἰδέομαι ƒρZας κα\ ƒρiάδας ἑλκεσιπέπλους,
αv κε κακSς ˜ς ν`σφιν [λυσκάxω πολέμοιο·
οὐδέ με θυμSς ἄνωγεν, Tπε\ μάθον ἔμμεναι TσθλSς
αἰε\ κα\ πρώτοισι μετὰ ƒρώεσσι μάχεσθαι

445

[ρνύμενος πατρ`ς τε μέγα κλέος fδ᾽ TμSν αὐτοῦ.
¸u γὰρ Tγ} τ`δε ο„δα κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμ`ν·
ἔσσεται gμαρ •τ᾽ ἄν ποτ᾽ cλώλz ›λιος _ρY
κα\ Πρίαμος κα\ λαSς Trμμελίω Πριάμοιο.
Ἀλλ᾽ οŸ μοι ƒρώων τ`σσον μέλει ἄλγος cπίσσω,

450

οŸτ᾽ αὐτῆς ἙκάUης οŸτε Πριάμοιο ἄνακτος
οŸτε κασιγνVτων, ο¤ κεν πολέες τε κα\ Tσθλο\
Tν κονίzσι πέσοιεν sπ᾽ [νδράσι δυσμενέεσσιν,
•σσον σεῦ, •τε κέν τις ἈχαιZν χαλκοχιτώνων
δακρυ`εσσαν ἄγηται Tλεύθερον gμαρ [πούρας·

455

καί κεν Tν Ἄργει Tοῦσα πρSς ἄλλης _στSν sφαίνοις,
καί κεν dδωρ φορέοις Μεσσηΐδος ~ Ὑπερείης
π`λλ᾽ [εκαxομένη, κρατερY δ᾽ Tπικείσετ᾽ [νάγκη·
καί ποτέ τις εvπzσιν ἰδ}ν κατὰ δάκρυ χέουσαν·
µκτορος {δε γυνY aς [ριστεύεσκε μάχεσθαι
ƒρώων _πποδάμων •τε ›λιον [μφεμάχοντο.
¶ς ποτέ τις Tρέει· σο\ δ᾽ αu νέον ἔσσεται ἄλγος
χVτεϊ τοιοῦδ᾽ [νδρSς [μύνειν δούλιον gμαρ.
Ἀλλά με τεθνηZτα χυτY κατὰ γαῖα καλύπτοι
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πρίν γέ τι σῆς τε Uοῆς σοῦ θ᾽ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι.

465

€ς εἰπ}ν οX παιδSς cρέWατο φαίδιμος µκτωρ·
•ψ δ᾽ a πάϊς πρSς κ`λπον Trxώνοιο τιθVνης
Tκλίνθη ἰάχων πατρSς φίλου bψιν [τυχθε\ς
ταρUVσας χαλκ`ν τε ἰδὲ λ`φον _ππιοχαίτην,
δεινSν [π᾽ [κροτάτης κ`ρυθος νεύοντα νοVσας.

470

‹κ δ᾽ Tγέλασσε πατVρ τε φίλος κα\ π`τνια μVτηρ·
αὐτίκ᾽ [πS κρατSς κ`ρυθ᾽ ε¤λετο φαίδιμος µκτωρ,
κα\ τYν μὲν κατέθηκεν Tπ\ χθον\ παμφαν`ωσαν·
αὐτὰρ • γ᾽ aν φίλον υ_Sν Tπε\ κύσε πῆλέ τε χερσ\ν
ε„πε δ᾽ TπευWάμενος Διί τ᾽ ἄλλοισίν τε θεοῖσι·

475

¢εῦ ἄλλοι τε θεο\ δ`τε δY κα\ τ`νδε γενέσθαι
παῖδ᾽ TμSν

ς κα\ Tγώ περ [ριπρεπέα ƒρώεσσιν,

¡δε Uίην τ᾽ [γαθ`ν, κα\ §λίου „φι [νάσσειν·
καί ποτέ τις εvποι πατρ`ς γ᾽ •δε πολλSν [μείνων
Tκ πολέμου [νι`ντα· φέροι δ᾽ ἔναρα Uροτ`εντα

480

κτείνας δVϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μVτηρ.
€ς εἰπ}ν [λ`χοιο φίλης Tν χερσ\ν ἔθηκε
παῖδ᾽ ἑ`ν· ἣ δ᾽ ἄρα μιν κηώδεϊ δέWατο κ`λπi
δακρυ`εν γελάσασα· π`σις δ᾽ Tλέησε νοVσας,
χειρί τέ μιν κατέρεWεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·

485

δαιμονίη μV μοί τι λίην [καχίxεο θυμ|·
οὐ γάρ τίς μ᾽ sπὲρ α„σαν [νYρ Ἄϊδι προϊάψει·
μοῖραν δ᾽ οŸ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι [νδρZν,
οὐ κακSν οὐδὲ μὲν Tσθλ`ν, TπYν τὰ πρZτα γένηται.
Ἀλλ᾽ εἰς ο„κον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κ`μιxε
_στ`ν τ᾽ fλακάτην τε, κα\ [μφιπ`λοισι κέλευε
ἔργον Tποίχεσθαι· π`λεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελVσει
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πᾶσι, μάλιστα δ᾽ Tμοί, το\ §λίi Tγγεγάασιν.
€ς ἄρα φωνVσας κ`ρυθ᾽ ε¤λετο φαίδιμος µκτωρ
¤ππουριν· ἄλοχος δὲ φίλη ο„κον δὲ UεUVκει

495

Tντροπαλιxομένη, θαλερSν κατὰ δάκρυ χέουσα.
o„ψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ¤κανε δ`μους εu ναιετάοντας
µκτορος [νδροφ`νοιο, κιχVσατο δ᾽ ἔνδοθι πολλὰς
[μφιπ`λους, τ•σιν δὲ γ`ον πάσzσιν TνZρσεν.
o“ μὲν ἔτι xωSν γ`ον µκτορα ž Tν\ οvκi·

500

οὐ γάρ μιν ἔτ᾽ ἔφαντο sπ`τροπον Tκ πολέμοιο
¤Wεσθαι προφυγ`ντα μένος κα\ χεῖρας ἈχαιZν.
jὐδὲ Πάρις δVθυνεν Tν sψηλοῖσι δ`μοισιν,
[λλ᾽ • γ᾽, Tπε\ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα ποικίλα χαλκ|,
σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ [νὰ ἄστυ ποσ\ κραιπνοῖσι πεποιθώς.

505

Ὡς δ᾽ •τε τις στατSς ¤ππος [κοστVσας Tπ\ φάτνz
δεσμSν [πορρVWας θείz πεδίοιο κροαίνων
εἰωθ}ς λούεσθαι Trρρεῖος ποταμοῖο
κυδι`ων· sψοῦ δὲ κάρη ἔχει, [μφ\ δὲ χαῖται
‡μοις [ΐσσονται· a δ᾽ [γλαΐηφι πεποιθ}ς

510

•ίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ˆθεα κα\ νομSν ¤ππων·
˜ς υ_Sς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄκρης
τεύχεσι παμφαίνων •ς τ᾽ fλέκτωρ TUεUVκει
καγχαλ`ων, ταχέες δὲ π`δες φέρον· α„ψα δ᾽ ἔπειτα
µκτορα δῖον ἔτετμεν [δελφεSν εuτ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε

515

στρέψεσθ᾽ Tκ χώρης •θι - cάριxε γυναικί.
ƒSν πρ`τερος προσέειπεν ἈλέWανδρος θεοειδVς·
fθεῖ᾽ g μάλα δV σε κα\ Tσσύμενον κατερύκω
δηθύνων, οὐδ᾽ gλθον Tναίσιμον

ς Tκέλευες]

τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη κορυθαίολος µκτωρ·
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δαιμ`νι᾽ οὐκ ἄν τίς τοι [νYρ aς Tναίσιμος εvη
ἔργον [τιμVσειε μάχης, Tπε\ ἄλκιμ`ς Tσσι·
[λλὰ ἑκ}ν μεθιεῖς τε κα\ οὐκ Tθέλεις· τS δ᾽ TμSν κῆρ
ἄχνυται Tν θυμ|, •θ᾽ sπὲρ σέθεν αvσχε᾽ [κούω
πρSς ƒρώων, ο“ ἔχουσι πολὺν π`νον ε¤νεκα σεῖο.
Ἀλλ᾽ vομεν· τὰ δ᾽ bπισθεν [ρεσσ`μεθ᾽, αv κέ ποθι ¢εὺς
δώz Tπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτzσι
κρητῆρα στVσασθαι Tλεύθερον Tν μεγάροισιν
Tκ ƒροίης Tλάσαντας TrκνVμιδας Ἀχαιούς.
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Η
˜ς εἰπ}ν πυλέων TWέσσυτο φαίδιμος µκτωρ,
τ| δ᾽ ¥μ᾽ ἈλέWανδρος κί᾽ [δελφε`ς· Tν δ᾽ ἄρα θυμ|
[μφ`τεροι μέμασαν πολεμίxειν fδὲ μάχεσθαι.
ς δὲ θεSς ναύτzσιν Tελδομένοισιν ἔδωκεν
οuρον, Tπεί κε κάμωσιν TrWέστzς Tλάτzσι

5

π`ντον Tλαύνοντες, καμάτi δ᾽ sπS γυῖα λέλυνται,
˜ς ἄρα τ} ƒρώεσσιν Tελδομένοισι φανVτην.
ἔνθ᾽ ἑλέτην a μὲν υ_Sν Ἀρηϊθ`οιο ἄνακτος
Ἄρνz ναιετάοντα Μενέσθιον, aν κορυνVτης
γείνατ᾽ Ἀρηΐθοος κα\ †υλομέδουσα UοZπις·

10

µκτωρ δ᾽ Ἠϊονῆα Uάλ᾽ ἔγχεϊ cWυ`εντι
αὐχέν᾽ sπS στεφάνης εὐχάλκου, λύντο δὲ γυῖα.
Γλαῦκος δ᾽ Ἱππολ`χοιο πάϊς ^υκίων [γSς [νδρZν
§φίνοον Uάλε δουρ\ κατὰ κρατερYν sσμίνην
ΔεWιάδην ¤ππων Tπιάλμενον ”κειάων
ªμον· a δ᾽ TW ¤ππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
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τοὺς δ᾽

ς οuν Tν`ησε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη

Ἀργείους cλέκοντας Tν\ κρατερ• sσμίνz,
Uῆ •α κατ᾽ jὐλύμποιο καρVνων [ΐWασα
›λιον εἰς _ερVν· τ• δ᾽ [ντίος bρνυτ᾽ Ἀπ`λλων

20

Περγάμου Tκκατιδών, ƒρώεσσι δὲ Uούλετο νίκην·
[λλVλοισι δὲ τώ γε συναντέσθην παρὰ φηγ|.
τYν πρ`τερος προσέειπεν ἄναW ΔιSς υ_Sς Ἀπ`λλων·
τίπτε σὺ δ᾽ αu μεμαυῖα ΔιSς θύγατερ μεγάλοιο
gλθες [π᾽ jὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμSς [νῆκεν]

25

g ¤να δY Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην
δ|ς] Tπε\ οŸ τι ƒρZας [πολλυμένους Tλεαίρεις.
[λλ᾽ εv μοί τι πίθοιο τ` κεν πολὺ κέρδιον εvη·
νῦν μὲν παύσωμεν π`λεμον κα\ δηϊοτῆτα
σVμερον· dστερον αuτε μαχVσοντ᾽ εἰς • κε τέκμωρ

30

§λίου εdρωσιν, Tπε\ ˜ς φίλον ἔπλετο θυμ|
sμῖν [θανάτzσι, διαπραθέειν τ`δε ἄστυ.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·
¡δ᾽ ἔστω ἑκάεργε· τὰ γὰρ φρονέουσα κα\ αὐτY
gλθον [π᾽ jὐλύμποιο μετὰ ƒρZας κα\ Ἀχαιούς.

35

[λλ᾽ ἄγε πZς μέμονας π`λεμον καταπαυσέμεν [νδρZν]
τYν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἄναW ΔιSς υ_Sς Ἀπ`λλων·
µκτορος bρσωμεν κρατερSν μένος _πποδάμοιο,
ˆν τινά που ΔαναZν προκαλέσσεται οἰ`θεν ο„ος
[ντίUιον μαχέσασθαι Tν αἰν• δηϊοτῆτι,
ο“ δέ κ᾽ [γασσάμενοι χαλκοκνVμιδες Ἀχαιο\
ο„ον Tπ`ρσειαν πολεμίxειν µκτορι δίi.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη.
τZν δ᾽ µλενος Πριάμοιο φίλος παῖς σύνθετο θυμ|
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UουλVν, { •α θεοῖσιν TφVνδανε μητι`ωσι·

45

στῆ δὲ παρ᾽ µκτορ᾽ ἰ}ν καί μιν πρSς μῦθον ἔειπεν·
µκτορ υ_ὲ Πριάμοιο Δι\ μῆτιν [τάλαντε
g •ά νύ μοί τι πίθοιο, κασίγνητος δέ τοί εἰμι·
ἄλλους μὲν κάθισον ƒρZας κα\ πάντας Ἀχαιούς,
αὐτSς δὲ προκάλεσσαι ἈχαιZν •ς τις ἄριστος

50

[ντίUιον μαχέσασθαι Tν αἰν• δηϊοτῆτι·
οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν κα\ π`τμον Tπισπεῖν·
˜ς γὰρ Tγ} bπ᾽ ἄκουσα θεZν αἰειγενετάων.
˜ς ἔφαθ᾽, µκτωρ δ᾽ αuτε χάρη μέγα μῦθον [κούσας,
καί •᾽ Tς μέσσον ἰ}ν ƒρώων [νέεργε φάλαγγας,

55

μέσσου δουρSς ἑλών· ο“ δ᾽ _δρύνθησαν ¥παντες.
κὰδ δ᾽ Ἀγαμέμνων ε¦σεν TrκνVμιδας Ἀχαιούς·
κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίη τε κα\ [ργυρ`τοWος Ἀπ`λλων
ἑxέσθην bρνισιν Tοικ`τες αἰγυπιοῖσι
φηγ| Tφ᾽ sψηλ• πατρSς ΔιSς αἰγι`χοιο

60

[νδράσι τερπ`μενοι· τZν δὲ στίχες ε¤ατο πυκνα\
[σπίσι κα\ κορύθεσσι κα\ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
ο¤η δὲ ¢εφύροιο Tχεύατο π`ντον ἔπι φρ\W
cρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε π`ντος sπ᾽ αὐτῆς,
τοῖαι ἄρα στίχες ε¤ατ᾽ ἈχαιZν τε ƒρώων τε

65

Tν πεδίi· µκτωρ δὲ μετ᾽ [μφοτέροισιν ἔειπε·
κέκλυτέ μευ ƒρZες κα\ TrκνVμιδες Ἀχαιο\
bφρ᾽ εvπω τά με θυμSς Tν\ στVθεσσι κελεύει.
•ρκια μὲν ‚ρονίδης sψίxυγος οὐκ Tτέλεσσεν,
[λλὰ κακὰ φρονέων τεκμαίρεται [μφοτέροισιν
εἰς • κεν ~ sμεῖς ƒροίην εŸπυργον ‰λητε
~ αὐτο\ παρὰ νηυσ\ δαμείετε ποντοπ`ροισιν.
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sμῖν δ᾽ Tν γὰρ ἔασιν [ριστῆες ΠαναχαιZν·
τZν νῦν •ν τινα θυμSς Tμο\ μαχέσασθαι [νώγει
δεῦρ᾽ vτω Tκ πάντων πρ`μος ἔμμεναι µκτορι δίi.

75

¡δε δὲ μυθέομαι, ¢εὺς δ᾽ ἄμμ᾽ Tπιμάρτυρος ἔστω·
εἰ μέν κεν Tμὲ κεῖνος ‰λz ταναVκεϊ χαλκ|,
τεύχεα συλVσας φερέτω κοίλας Tπ\ νῆας,
σZμα δὲ οvκαδ᾽ TμSν δ`μεναι πάλιν, bφρα πυρ`ς με
ƒρZες κα\ ƒρώων ἄλοχοι λελάχωσι θαν`ντα.

80

εἰ δέ κ᾽ Tγ} τSν ‰λω, δώz δέ μοι εuχος Ἀπ`λλων,
τεύχεα σύλησας οvσω προτ\ ›λιον _ρVν,
κα\ κρεμ`ω προτ\ νηSν Ἀπ`λλωνος ἑκάτοιο,
τSν δὲ νέκυν Tπ\ νῆας Trσσέλμους [ποδώσω,
bφρά ἑ ταρχύσωσι κάρη κομ`ωντες Ἀχαιοί,

85

σῆμά τέ ο_ χεύωσιν Tπ\ πλατεῖ Ἑλλησπ`ντi.
καί ποτέ τις εvπzσι κα\ cψιγ`νων [νθρώπων
νη• πολυκλVϊδι πλέων Tπ\ οvνοπα π`ντον·
[νδρSς μὲν τ`δε σῆμα πάλαι κατατεθνηZτος,
•ν ποτ᾽ [ριστεύοντα κατέκτανε φαίδιμος µκτωρ.

90

•ς ποτέ τις Tρέει· τS δ᾽ TμSν κλέος οŸ ποτ᾽ cλεῖται.
˜ς ἔφαθ᾽, ο_ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•·
αvδεσθεν μὲν [νVνασθαι, δεῖσαν δ᾽ sποδέχθαι·
cψὲ δὲ δY Μενέλαος [νίστατο κα\ μετέειπε
νείκει cνειδίxων, μέγα δὲ στεναχίxετο θυμ|·

95

‡ μοι [πειλητῆρες Ἀχαιΐδες οὐκέτ᾽ Ἀχαιοί·
g μὲν δY λώUη τάδε γ᾽ ἔσσεται αἰν`θεν αἰνZς
εἰ μV τις ΔαναZν νῦν µκτορος [ντίος ε„σιν.
[λλ᾽ sμεῖς μὲν πάντες dδωρ κα\ γαῖα γένοισθε
{μενοι αuθι ‰καστοι [κVριοι [κλεὲς αŸτως·
www.theogonia.gr
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τ|δε δ᾽ Tγ}ν αὐτSς θωρVWομαι· αὐτὰρ dπερθε
νίκης πείρατ᾽ ἔχονται Tν [θανάτοισι θεοῖσιν.
˜ς ἄρα φωνVσας κατεδύσετο τεύχεα καλά.
ἔνθά κέ τοι Μενέλαε φάνη Uι`τοιο τελευτY
µκτορος Tν παλάμzσιν, Tπε\ πολὺ φέρτερος gεν,

105

εἰ μY [ναΐWαντες ‰λον Uασιλῆες ἈχαιZν,
αὐτ`ς τ᾽ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
δεWιτερῆς ‰λε χειρSς ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxεν·
[φραίνεις Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρY
ταύτης [φροσύνης· [νὰ δὲ σχέο κηδ`μεν`ς περ,

110

μηδ᾽ ἔθελ᾽ TW ἔριδος σεῦ [μείνονι φωτ\ μάχεσθαι
µκτορι Πριαμίδz, τ`ν τε στυγέουσι κα\ ἄλλοι.
κα\ δ᾽ Ἀχιλεὺς τούτi γε μάχz ἔνι κυδιανείρz
ἔρριγ᾽ [ντιUολῆσαι, • περ σέο πολλSν [μείνων.
[λλὰ σὺ μὲν νῦν ¤xευ ἰ}ν μετὰ ἔθνος ἑταίρων,

115

τούτi δὲ πρ`μον ἄλλον [ναστVσουσιν Ἀχαιοί.
εv περ [δειVς τ᾽ Tστ\ κα\ εἰ μ`θου ἔστ᾽ [κ`ρητος,
φημί μιν [σπασίως γ`νυ κάμψειν, αv κε φύγzσι
δηΐου Tκ πολέμοιο κα\ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
120
˜ς εἰπ}ν παρέπεισεν [δελφειοῦ φρένας {ρως
αvσιμα παρειπών, a δ᾽ Tπείθετο· τοῦ μὲν ἔπειτα
γηθ`συνοι θεράποντες [π᾽ ‡μων τεύχε᾽ ‰λοντο·
·έστωρ δ᾽ Ἀργείοισιν [νίστατο κα\ μετέειπεν·
ὢ π`ποι g μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν _κάνει.
g κε μέγ᾽ οἰμώWειε γέρων _ππηλάτα Πηλεὺς
TσθλSς Μυρμιδ`νων Uουληφ`ρος fδ᾽ [γορητVς,
•ς ποτέ μ᾽ εἰρ`μενος μέγ᾽ TγVθεεν ž Tν\ οvκi
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πάντων Ἀργείων Tρέων γενεVν τε τ`κον τε.
τοὺς νῦν εἰ πτώσσοντας sφ᾽ µκτορι πάντας [κούσαι,
πολλά κεν [θανάτοισι φίλας [νὰ χεῖρας [είραι

130

θυμSν [πS μελέων δῦναι δ`μον Ἄϊδος εvσω.
αἲ γὰρ ¢εῦ τε πάτερ κα\ Ἀθηναίη κα\ Ἄπολλον
ἡU|μ᾽

ς •τ᾽ Tπ᾽ ”κυρ`i ‚ελάδοντι μάχοντο

[γρ`μενοι Πύλιοί τε κα\ Ἀρκάδες Tγχεσίμωροι
†ειᾶς πὰρ τείχεσσιν §αρδάνου [μφ\ •έεθρα.

135

τοῖσι δ᾽ ‹ρευθαλίων πρ`μος ¤στατο ἰσ`θεος φ}ς
τεύχε᾽ ἔχων ‡μοισιν Ἀρηϊθ`οιο ἄνακτος
δίου Ἀρηϊθ`ου, τSν Tπίκλησιν κορυνVτην
ἄνδρες κίκλησκον καλλίxωνοί τε γυναῖκες
οdνεκ᾽ ἄρ᾽ οὐ τ`Wοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρ|,

140

[λλὰ σιδηρείz κορύνz •Vγνυσκε φάλαγγας.
τSν ^υκ`οργος ἔπεφνε δ`λi, οŸ τι κράτεΐ γε,
στεινωπ| Tν ’δ| •θ᾽ ἄρ᾽ οὐ κορύνη ο_ bλεθρον
χραῖσμε σιδηρείη· πρ\ν γὰρ ^υκ`οργος sποφθὰς
δουρ\ μέσον περ`νησεν, a δ᾽ dπτιος οŸδει Tρείσθη·

145

τεύχεα δ᾽ TWενάριWε, τά ο_ π`ρε χάλκεος Ἄρης.
κα\ τὰ μὲν αὐτSς ἔπειτα φ`ρει μετὰ μZλον Ἄρηος·
αὐτὰρ Tπε\ ^υκ`οργος Tν\ μεγάροισιν TγVρα,
δZκε δ᾽ ‹ρευθαλίωνι φίλi θεράποντι φορῆναι·
τοῦ • γε τεύχε᾽ ἔχων προκαλίxετο πάντας [ρίστους.

150

ο“ δὲ μάλ᾽ Tτρ`μεον κα\ Tδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη·
[λλ᾽ Tμὲ θυμSς [νῆκε πολυτλVμων πολεμίxειν
θάρσεϊ ž· γενε• δὲ νεώτατος ἔσκον wπάντων·
κα\ μαχ`μην ο_ Tγώ, δZκεν δέ μοι εuχος ἈθVνη.
τSν δY μVκιστον κα\ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα·
www.theogonia.gr
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πολλSς γάρ τις ἔκειτο παρVορος ἔνθα κα\ ἔνθα.
εvθ᾽ ˜ς ἡUώοιμι, Uίη δέ μοι ἔμπεδος εvη·
τώ κε τάχ᾽ [ντVσειε μάχης κορυθαίολος µκτωρ.
sμέων δ᾽ ο¤ περ ἔασιν [ριστῆες ΠαναχαιZν
οὐδ᾽ ο“ προφρονέως μέμαθ᾽ µκτορος [ντίον Tλθεῖν.

160

˜ς νείκεσσ᾽ a γέρων, ο“ δ᾽ Tννέα πάντες [νέσταν.
ªρτο πολὺ πρZτος μὲν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων,
τ| δ᾽ Tπ\ ƒυδεΐδης ªρτο κρατερSς ΔιομVδης,
τοῖσι δ᾽ Tπ᾽ ovαντες θοῦριν Tπιειμένοι [λκVν,
τοῖσι δ᾽ Tπ᾽ §δομενεὺς κα\ cπάων §δομενῆος

165

Μηρι`νης [τάλαντος ‹νυαλίi [νδρειφ`ντz,
τοῖσι δ᾽ Tπ᾽ ¸ὐρύπυλος ¸ὐαίμονος [γλαSς υ_`ς,
•ν δὲ ™`ας Ἀνδραιμονίδης κα\ δῖος tδυσσεύς·
πάντες ἄρ᾽ ο¤ γ᾽ ἔθελον πολεμίxειν µκτορι δίi.
τοῖς δ᾽ αuτις μετέειπε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·

170

κλVρi νῦν πεπάλασθε διαμπερὲς •ς κε λάχzσιν·
οXτος γὰρ δY cνVσει TrκνVμιδας Ἀχαιούς,
κα\ δ᾽ αὐτSς aν θυμSν cνVσεται αv κε φύγzσι
δηΐου Tκ πολέμοιο κα\ αἰνῆς δηϊοτῆτος.

175

˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δὲ κλῆρον TσημVναντο ‰καστος,
Tν δ᾽ ἔUαλον κυνέz Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
λαο\ δ᾽ fρVσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας [νέσχον·
¡δε δέ τις εvπεσκεν ἰδ}ν εἰς οὐρανSν εὐρύν·
¢εῦ πάτερ ~ ovαντα λαχεῖν, ~ ƒυδέος υ_`ν,
~ αὐτSν Uασιλῆα πολυχρύσοιο ΜυκVνης.
˜ς ἄρ᾽ ἔφαν, πάλλεν δὲ ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ,
Tκ δ᾽ ἔθορε κλῆρος κυνέης aν ἄρ᾽ ˆθελον αὐτο\
ovαντος· κῆρυW δὲ φέρων [ν᾽ •μιλον wπάντz
www.theogonia.gr
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δεῖW᾽ TνδέWια πᾶσιν [ριστVεσσιν ἈχαιZν.
ο“ δ᾽ οὐ γιγνώσκοντες [πηνVναντο ‰καστος.

185

[λλ᾽ •τε δY τSν ¤κανε φέρων [ν᾽ •μιλον wπάντz
•ς μιν Tπιγράψας κυνέz Uάλε φαίδιμος ovας,
ˆτοι sπέσχεθε χεῖρ᾽, a δ᾽ ἄρ᾽ ἔμUαλεν ἄγχι παραστάς,
γνZ δὲ κλVρου σῆμα ἰδών, γVθησε δὲ θυμ|.
τSν μὲν πὰρ π`δ᾽ ἑSν χαμάδις Uάλε φώνησέν τε·

190

ª φίλοι ˆτοι κλῆρος Tμ`ς, χαίρω δὲ κα\ αὐτSς
θυμ|, Tπε\ δοκέω νικησέμεν µκτορα δῖον.
[λλ᾽ ἄγετ᾽ bφρ᾽ •ν Tγ} πολεμVϊα τεύχεα δύω,
τ`φρ᾽ sμεῖς εŸχεσθε Δι\ ‚ρονίωνι ἄνακτι
σιγ• Tφ᾽ sμείων ¤να μY ƒρZές γε πύθωνται,

195

fὲ κα\ [μφαδίην, Tπε\ οŸ τινα δείδιμεν ἔμπης·
οὐ γάρ τίς με Uίz γε ἑκ}ν [έκοντα δίηται
οὐδέ τι ἰδρείz, Tπε\ οὐδ᾽ Tμὲ νVϊδά γ᾽ οdτως
ἔλπομαι Tν …αλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.

200

˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ εŸχοντο Δι\ ‚ρονίωνι ἄνακτι·
¡δε δέ τις εvπεσκεν ἰδ}ν εἰς οὐρανSν εὐρύν·
¢εῦ πάτερ ›δηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
δSς νίκην ovαντι κα\ [γλαSν εuχος [ρέσθαι·
εἰ δὲ κα\ µκτορά περ φιλέεις κα\ κVδεαι αὐτοῦ,
vσην [μφοτέροισι Uίην κα\ κῦδος bπασσον.

205

˜ς ἄρ᾽ ἔφαν, ovας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκ|.
αὐτὰρ Tπε\ δY πάντα περ\ χρο• ‰σσατο τεύχεα,
σεύατ᾽ ἔπειθ᾽ ο¦`ς τε πελώριος ἔρχεται Ἄρης,
•ς τ᾽ ε„σιν π`λεμον δὲ μετ᾽ [νέρας οdς τε ‚ρονίων
θυμοU`ρου ἔριδος μένεϊ Wυνέηκε μάχεσθαι.
τοῖος ἄρ᾽ ovας ªρτο πελώριος ‰ρκος ἈχαιZν
www.theogonia.gr
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μειδι`ων Uλοσυροῖσι προσώπασι· νέρθε δὲ ποσσ\ν
ˆϊε μακρὰ UιUάς, κραδάων δολιχ`σκιον ἔγχος.
τSν δὲ κα\ Ἀργεῖοι μὲν TγVθεον εἰσορ`ωντες,
ƒρZας δὲ τρ`μος αἰνSς sπVλυθε γυῖα ‰καστον,

215

µκτορί τ᾽ αὐτ| θυμSς Tν\ στVθεσσι πάτασσεν·
[λλ᾽ οŸ πως ἔτι ε„χεν sποτρέσαι οὐδ᾽ [ναδῦναι
•ψ λαZν Tς •μιλον, Tπε\ προκαλέσσατο χάρμz.
ovας δ᾽ Tγγύθεν gλθε φέρων σάκος f•τε πύργον
χάλκεον ἑπταU`ειον, • ο_ ƒυχίος κάμε τεύχων

220

σκυτοτ`μων bχ᾽ ἄριστος Ὕλz ἔνι οἰκία ναίων,
•ς ο_ Tποίησεν σάκος αἰ`λον ἑπταU`ειον
ταύρων xατρεφέων, Tπ\ δ᾽ bγδοον ˆλασε χαλκ`ν.
τS πρ`σθε στέρνοιο φέρων ƒελαμώνιος ovας
στῆ •α μάλ᾽ µκτορος Tγγύς, [πειλVσας δὲ προσηύδα·

225

µκτορ νῦν μὲν δY σάφα εvσεαι οἰ`θεν ο„ος
ο¦οι κα\ Δαναοῖσιν [ριστῆες μετέασι
κα\ μετ᾽ Ἀχιλλῆα •ηWVνορα θυμολέοντα.
[λλ᾽ a μὲν Tν νVεσσι κορωνίσι ποντοπ`ροισι
κεῖτ᾽ [πομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαZν·

230

ἡμεῖς δ᾽ εἰμὲν τοῖοι ο“ •ν σέθεν [ντιάσαιμεν
κα\ πολέες· [λλ᾽ ἄρχε μάχης fδὲ πτολέμοιο.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος µκτωρ·
o„αν διογενὲς ƒελαμώνιε κοίρανε λαZν
μV τί μευ f•τε παιδSς [φαυροῦ πειρVτιxε
fὲ γυναικ`ς, ἣ οὐκ ο„δεν πολεμVϊα ἔργα.
αὐτὰρ Tγ}ν εu ο„δα μάχας τ᾽ [νδροκτασίας τε·
ο„δ᾽ Tπ\ δεWιά, ο„δ᾽ Tπ᾽ [ριστερὰ νωμῆσαι UZν
[xαλέην, τ` μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίxειν·
www.theogonia.gr
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ο„δα δ᾽ TπαΐWαι μ`θον ¤ππων ”κειάων·

240

ο„δα δ᾽ Tν\ σταδίz δηΐi μέλπεσθαι Ἄρηϊ.
[λλ᾽ οὐ γάρ σ᾽ Tθέλω Uαλέειν τοιοῦτον T`ντα
λάθρz cπιπεύσας, [λλ᾽ [μφαδ`ν, αv κε τύχωμι.
g •α, κα\ [μπεπαλ}ν προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος,
κα\ Uάλεν ovαντος δεινSν σάκος ἑπταU`ειον

245

[κρ`τατον κατὰ χαλκ`ν, aς bγδοος gεν Tπ᾽ αὐτ|.
ἓW δὲ διὰ πτύχας gλθε δαΐxων χαλκSς [τειρVς,
Tν τ• δ᾽ ἑUδομάτz •ιν| σχέτο· δεύτερος αuτε
ovας διογενYς προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος,
κα\ Uάλε Πριαμίδαο κατ᾽ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην.

250

διὰ μὲν [σπίδος gλθε φαεινῆς bUριμον ἔγχος,
κα\ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου fρVρειστο·
[ντικρὺ δὲ παρα\ λαπάρην διάμησε χιτZνα
ἔγχος· a δ᾽ Tκλίνθη κα\ [λεύατο κῆρα μέλαιναν.
τ} δ᾽ Tκσπασσαμένω δολίχ᾽ ἔγχεα χερσ\ν ¥μ᾽ ἄμφω

255

σύν •᾽ ἔπεσον λείουσιν Tοικ`τες ”μοφάγοισιν
~ συσ\ κάπροισιν, τZν τε σθένος οὐκ [λαπαδν`ν.
Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οŸτασε δουρί,
οὐδ᾽ ἔρρηWεν χαλκ`ς, [νεγνάμφθη δέ ο_ αἰχμV.
ovας δ᾽ [σπίδα νύWεν Tπάλμενος· ἣ δὲ διαπρS

260

ˆλυθεν Tγχείη, στυφέλιWε δέ μιν μεμαZτα,
τμVδην δ᾽ αὐχέν᾽ Tπῆλθε, μέλαν δ᾽ [νεκVκιεν α¦μα,
[λλ᾽ οὐδ᾽ ¡ς [πέληγε μάχης κορυθαίολος µκτωρ,
[λλ᾽ [ναχασσάμενος λίθον ε¤λετο χειρ\ παχείz
κείμενον Tν πεδίi μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε·
τ| Uάλεν ovαντος δεινSν σάκος ἑπταU`ειον
μέσσον Tπομφάλιον· περιVχησεν δ᾽ ἄρα χαλκ`ς.
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155

265

lopqΔno k

jΜkljm n^noΔo

δεύτερος αuτ᾽ ovας πολὺ μείxονα λᾶαν [είρας
£κ᾽ TπιδινVσας, Tπέρεισε δὲ „ν᾽ [πέλεθρον,
εvσω δ᾽ [σπίδ᾽ ἔαWε Uαλ}ν μυλοειδέϊ πέτρi,

270

Uλάψε δέ ο_ φίλα γούναθ᾽· a δ᾽ dπτιος TWετανύσθη
[σπίδι Tγχριμφθείς· τSν δ᾽ α„ψ᾽ ‡ρθωσεν Ἀπ`λλων.
καί νύ κε δY Wιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδSν οὐτάxοντο,
εἰ μY κVρυκες ΔιSς ἄγγελοι fδὲ κα\ [νδρZν
gλθον, a μὲν ƒρώων, a δ᾽ ἈχαιZν χαλκοχιτώνων,

275

ƒαλθύUι`ς τε κα\ §δαῖος πεπνυμένω ἄμφω·
μέσσi δ᾽ [μφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, ε„πέ τε μῦθον
κῆρυW §δαῖος πεπνυμένα μVδεα εἰδώς·
μηκέτι παῖδε φίλω πολεμίxετε μηδὲ μάχεσθον·
[μφοτέρω γὰρ σφZϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα ¢εύς,

280

ἄμφω δ᾽ αἰχμητά· τ` γε δY κα\ vδμεν ¥παντες.
νὺW δ᾽ ˆδη τελέθει· [γαθSν κα\ νυκτ\ πιθέσθαι.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη ƒελαμώνιος ovας·
§δαῖ᾽ µκτορα ταῦτα κελεύετε μυθVσασθαι·
αὐτSς γὰρ χάρμz προκαλέσσατο πάντας [ρίστους.

285

[ρχέτω· αὐτὰρ Tγ} μάλα πείσομαι - περ •ν οXτος.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος µκτωρ·
o„αν Tπεί τοι δZκε θεSς μέγεθ`ς τε Uίην τε
κα\ πινυτVν, περ\ δ᾽ ἔγχει ἈχαιZν φέρτατ`ς Tσσι,
νῦν μὲν παυσώμεσθα μάχης κα\ δηϊοτῆτος

290

σVμερον· dστερον αuτε μαχησ`μεθ᾽ εἰς • κε δαίμων
ἄμμε διακρίνz, δώz δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην.
νὺW δ᾽ ˆδη τελέθει· [γαθSν κα\ νυκτ\ πιθέσθαι,
ς σύ τ᾽ TrφρVνzς πάντας παρὰ νηυσ\ν Ἀχαιούς,
σούς τε μάλιστα ἔτας κα\ ἑταίρους, ο¤ τοι ἔασιν·
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αὐτὰρ Tγ} κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ƒρZας Trφρανέω κα\ ƒρiάδας ἑλκεσιπέπλους,
α¤ τέ μοι εὐχ`μεναι θεῖον δύσονται [γZνα.
δZρα δ᾽ ἄγ᾽ [λλVλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω,
bφρά τις ¡δ᾽ εvπzσιν ἈχαιZν τε ƒρώων τε·

300

fμὲν Tμαρνάσθην ἔριδος πέρι θυμοU`ροιο,
fδ᾽ αuτ᾽ Tν φιλ`τητι διέτμαγεν [ρθμVσαντε.
˜ς ἄρα φωνVσας δZκε Wίφος [ργυρ`ηλον
σὺν κολε| τε φέρων κα\ TrτμVτi τελαμZνι·
ovας δὲ xωστῆρα δίδου φοίνικι φαειν`ν.

305

τ} δὲ διακρινθέντε a μὲν μετὰ λαSν ἈχαιZν
ˆϊ᾽, a δ᾽ Tς ƒρώων •μαδον κίε· το\ δὲ χάρησαν,
ς ε„δον xω`ν τε κα\ [ρτεμέα προσι`ντα,
ovαντος προφυγ`ντα μένος κα\ χεῖρας [άπτους·
καί •᾽ gγον προτ\ ἄστυ [ελπτέοντες σ`ον ε„ναι.

310

ovαντ᾽ αuθ᾽ ἑτέρωθεν TrκνVμιδες Ἀχαιο\
εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον κεχαρη`τα νίκz.
ο“ δ᾽ •τε δY κλισίzσιν Tν Ἀτρεΐδαο γένοντο,
τοῖσι δὲ Uοῦν _έρευσεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
ἄρσενα πενταέτηρον sπερμενέϊ ‚ρονίωνι.

315

τSν δέρον [μφί θ᾽ ‰πον, καί μιν διέχευαν ¥παντα,
μίστυλλ`ν τ᾽ ἄρ᾽ Tπισταμένως πεῖράν τ᾽ cUελοῖσιν,
bπτησάν τε περιφραδέως, Tρύσαντ` τε πάντα.
αὐτὰρ Tπε\ παύσαντο π`νου τετύκοντ` τε δαῖτα,
δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμSς Tδεύετο δαιτSς Tΐσης·
νώτοισιν δ᾽ ovαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν
{ρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων.
αὐτὰρ Tπε\ π`σιος κα\ Tδητύος TW ἔρον ‰ντο,
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τοῖς ’ γέρων πάμπρωτος sφαίνειν ˆρχετο μῆτιν
·έστωρ, οX κα\ πρ`σθεν [ρίστη φαίνετο UουλV·

325

• σφιν Trφρονέων [γορVσατο κα\ μετέειπεν·
Ἀτρεΐδη τε κα\ ἄλλοι [ριστῆες ΠαναχαιZν,
πολλο\ γὰρ τεθνᾶσι κάρη κομ`ωντες Ἀχαιοί,
τZν νῦν α¦μα κελαινSν T•ρροον [μφ\ …κάμανδρον
Tσκέδασ᾽ cWὺς Ἄρης, ψυχα\ δ᾽ Ἄϊδος δὲ κατῆλθον·

330

τώ σε χρY π`λεμον μὲν ¥μ᾽ fοῖ παῦσαι ἈχαιZν,
αὐτο\ δ᾽ [γρ`μενοι κυκλVσομεν Tνθάδε νεκροὺς
Uουσ\ κα\ ἡμι`νοισιν· [τὰρ κατακVομεν αὐτοὺς
τυτθSν [πS πρS νεZν, •ς κ᾽ cστέα παισ\ν ‰καστος
οvκαδ᾽ ἄγz •τ᾽ •ν αuτε νεώμεθα πατρίδα γαῖαν.

335

τύμUον δ᾽ [μφ\ πυρYν ‰να χεύομεν TWαγαγ`ντες
ἄκριτον Tκ πεδίου· ποτ\ δ᾽ αὐτSν δείμομεν ªκα
πύργους sψηλοὺς ε„λαρ νηZν τε κα\ αὐτZν.
Tν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ποιVσομεν εu [ραρυίας,
bφρα δι᾽ αὐτάων _ππηλασίη ’δSς εvη·

340

ἔκτοσθεν δὲ Uαθεῖαν cρύWομεν Tγγύθι τάφρον,
{ χ᾽ ¤ππον κα\ λαSν Tρυκάκοι [μφ\ς Tοῦσα,
μV ποτ᾽ TπιUρίσz π`λεμος ƒρώων [γερώχων.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες Tπ‘νησαν Uασιλῆες.
ƒρώων αuτ᾽ [γορY γένετ᾽ §λίου Tν π`λει ἄκρz

345

δεινY τετρηχυῖα, παρὰ Πριάμοιο θύρzσι·
τοῖσιν δ᾽ ἈντVνωρ πεπνυμένος gρχ᾽ [γορεύειν·
κέκλυτέ μευ ƒρZες κα\ Δάρδανοι fδ᾽ Tπίκουροι,
bφρ᾽ εvπω τά με θυμSς Tν\ στVθεσσι κελεύει.
δεῦτ᾽ ἄγετ᾽ Ἀργείην Ἑλένην κα\ κτVμαθ᾽ ¥μ᾽ αὐτ•
δώομεν Ἀτρεΐδzσιν ἄγειν· νῦν δ᾽ •ρκια πιστὰ
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ψευσάμενοι μαχ`μεσθα· τ} οŸ νύ τι κέρδιον ἡμῖν
ἔλπομαι Tκτελέεσθαι, ¤να μY •έWομεν ¡δε.
ˆτοι • γ᾽ ˜ς εἰπ}ν κατ᾽ ἄρ᾽ ‰xετο· τοῖσι δ᾽ [νέστη
δῖος ἈλέWανδρος Ἑλένης π`σις frκ`μοιο,

355

•ς μιν [μειU`μενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
Ἀντῆνορ σὺ μὲν οὐκέτ᾽ Tμο\ φίλα ταῦτ᾽ [γορεύεις·
ο„σθα κα\ ἄλλον μῦθον [μείνονα τοῦδε νοῆσαι.
εἰ δ᾽ TτεSν δY τοῦτον [πS σπουδῆς [γορεύεις,
TW ἄρα δV τοι ἔπειτα θεο\ φρένας ‡λεσαν αὐτοί.

360

αὐτὰρ Tγ} ƒρώεσσι μεθ᾽ _πποδάμοις [γορεύσω·
[ντικρὺ δ᾽ [π`φημι γυναῖκα μὲν οὐκ [ποδώσω·
κτVματα δ᾽ •σσ᾽ [γ`μην TW Ἄργεος ἡμέτερον δZ
πάντ᾽ Tθέλω δ`μεναι κα\ οvκοθεν ἄλλ᾽ Tπιθεῖναι.
365
ˆτοι • γ᾽ ˜ς εἰπ}ν κατ᾽ ἄρ᾽ ‰xετο· τοῖσι δ᾽ [νέστη
Δαρδανίδης Πρίαμος, θε`φιν μVστωρ [τάλαντος,
• σφιν Trφρονέων [γορVσατο κα\ μετέειπε·
κέκλυτέ μευ ƒρZες κα\ Δάρδανοι fδ᾽ Tπίκουροι,
bφρ᾽ εvπω τά με θυμSς Tν\ στVθεσσι κελεύει.
νῦν μὲν δ`ρπον ‰λεσθε κατὰ πτ`λιν

ς τS πάρος περ,

370

κα\ φυλακῆς μνVσασθε κα\ TγρVγορθε ‰καστος·
fZθεν δ᾽ §δαῖος vτω κοίλας Tπ\ νῆας
εἰπέμεν Ἀτρεΐδzς Ἀγαμέμνονι κα\ Μενελάi
μῦθον ἈλεWάνδροιο, τοῦ ε¤νεκα νεῖκος bρωρε·
κα\ δὲ τ`δ᾽ εἰπέμεναι πυκινSν ἔπος, αv κ᾽ Tθέλωσι
παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς • κε νεκροὺς
κVομεν· dστερον αuτε μαχησ`μεθ᾽ εἰς • κε δαίμων
ἄμμε διακρίνz, δώz δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην.
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˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον fδ᾽ Tπίθοντο·
δ`ρπον ἔπειθ᾽ ε¤λοντο κατὰ στρατSν Tν τελέεσσιν·

380

fZθεν δ᾽ §δαῖος ἔUη κοίλας Tπ\ νῆας·
τοὺς δ᾽ εXρ᾽ εἰν [γορ• Δαναοὺς θεράποντας Ἄρηος
νη• πάρα πρύμνz Ἀγαμέμνονος· αὐτὰρ a τοῖσι
στὰς Tν μέσσοισιν μετεφώνεεν fπύτα κῆρυW·
Ἀτρεΐδη τε κα\ ἄλλοι [ριστῆες ΠαναχαιZν

385

fνώγει Πρίαμ`ς τε κα\ ἄλλοι ƒρZες [γαυο\
εἰπεῖν, αv κέ περ Ÿμμι φίλον κα\ ἡδὺ γένοιτο,
μῦθον ἈλεWάνδροιο, τοῦ ε¤νεκα νεῖκος bρωρε·
κτVματα μὲν •σ᾽ ἈλέWανδρος κοίλzς Tν\ νηυσ\ν
fγάγετο ƒροίηνδ᾽·

ς πρ\ν ‡φελλ᾽ [πολέσθαι·

390

πάντ᾽ Tθέλει δ`μεναι κα\ οvκοθεν ἄλλ᾽ Tπιθεῖναι·
κουριδίην δ᾽ ἄλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο
οŸ φησιν δώσειν· g μYν ƒρZές γε κέλονται.
κα\ δὲ τ`δ᾽ fνώγεον εἰπεῖν ἔπος αv κ᾽ Tθέλητε
παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος εἰς • κε νεκροὺς

395

κVομεν· dστερον αuτε μαχησ`μεθ᾽ εἰς • κε δαίμων
ἄμμε διακρίνz, δώz δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•·
cψὲ δὲ δY μετέειπε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
μVτ᾽ ἄρ τις νῦν κτVματ᾽ ἈλεWάνδροιο δεχέσθω

400

μVθ᾽ Ἑλένην· γνωτSν δὲ κα\ aς μάλα νVπι`ς Tστιν
ς ˆδη ƒρώεσσιν cλέθρου πείρατ᾽ Tφῆπται.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες Tπίαχον υ¦ες ἈχαιZν
μῦθον [γασσάμενοι ΔιομVδεος _πποδάμοιο·
κα\ τ`τ᾽ ἄρ᾽ §δαῖον προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
§δαῖ᾽ ˆτοι μῦθον ἈχαιZν αὐτSς [κούεις
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•ς τοι sποκρίνονται· Tμο\ δ᾽ Tπιανδάνει οdτως
[μφ\ δὲ νεκροῖσιν κατακαιέμεν οŸ τι μεγαίρω·
οὐ γάρ τις φειδ} νεκύων κατατεθνηώτων
γίγνετ᾽ Tπεί κε θάνωσι πυρSς μειλισσέμεν ªκα.

410

•ρκια δὲ ¢εὺς vστω Tρίγδουπος π`σις Žρης.
˜ς εἰπ}ν τS σκῆπτρον [νέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν,
ἄψορρον δ᾽ §δαῖος ἔUη προτ\ ›λιον _ρVν.
ο“ δ᾽ ‰ατ᾽ εἰν [γορ• ƒρZες κα\ Δαρδανίωνες
πάντες ’μηγερέες, ποτιδέγμενοι ’ππ`τ᾽ ἄρ᾽ ἔλθοι

415

§δαῖος· a δ᾽ ἄρ᾽ gλθε κα\ [γγελίην [πέειπε
στὰς Tν μέσσοισιν· το\ δ᾽ ’πλίxοντο μάλ᾽ ªκα,
[μφ`τερον νέκυάς τ᾽ [γέμεν ‰τεροι δὲ μεθ᾽ dλην·
Ἀργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν Trσσέλμων [πS νηZν
cτρύνοντο νέκυς τ᾽ [γέμεν, ‰τεροι δὲ μεθ᾽ dλην.

420

Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέUαλλεν [ρούρας
TW [καλαρρείταο Uαθυρρ`ου Ὠκεανοῖο
οὐρανSν εἰσανιών· ο“ δ᾽ ˆντεον [λλVλοισιν.
ἔνθα διαγνZναι χαλεπZς gν ἄνδρα ‰καστον·
[λλ᾽ dδατι νίxοντες ἄπο Uρ`τον α_ματ`εντα

425

δάκρυα θερμὰ χέοντες [μαWάων Tπάειραν.
οὐδ᾽ εvα κλαίειν Πρίαμος μέγας· ο“ δὲ σιωπ•
νεκροὺς πυρκαϊῆς TπινVνεον [χνύμενοι κῆρ,
Tν δὲ πυρ\ πρVσαντες ἔUαν προτ\ ›λιον _ρVν.
˜ς δ᾽ αŸτως ἑτέρωθεν TrκνVμιδες Ἀχαιο\
νεκροὺς πυρκαϊῆς TπινVνεον [χνύμενοι κῆρ,
Tν δὲ πυρ\ πρVσαντες ἔUαν κοίλας Tπ\ νῆας.
gμος δ᾽ οŸτ᾽ ἄρ πω fώς, ἔτι δ᾽ [μφιλύκη νύW,
τῆμος ἄρ᾽ [μφ\ πυρYν κριτSς ἔγρετο λαSς ἈχαιZν,
www.theogonia.gr

161

430

lopqΔno k

jΜkljm n^noΔo

τύμUον δ᾽ [μφ᾽ αὐτYν ‰να ποίεον TWαγαγ`ντες

435

ἄκριτον Tκ πεδίου, ποτ\ δ᾽ αὐτSν τεῖχος ἔδειμαν
πύργους θ᾽ sψηλούς, ε„λαρ νηZν τε κα\ αὐτZν.
Tν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας Tνεποίεον εu [ραρυίας,
bφρα δι᾽ αὐτάων _ππηλασίη ’δSς εvη·
ἔκτοσθεν δὲ Uαθεῖαν Tπ᾽ αὐτ| τάφρον bρυWαν

440

εὐρεῖαν μεγάλην, Tν δὲ σκ`λοπας κατέπηWαν.
˜ς ο“ μὲν πονέοντο κάρη κομ`ωντες Ἀχαιοί·
ο“ δὲ θεο\ πὰρ ¢ην\ καθVμενοι [στεροπητ•
θηεῦντο μέγα ἔργον ἈχαιZν χαλκοχιτώνων.
τοῖσι δὲ μύθων gρχε Ποσειδάων Tνοσίχθων·

445

¢εῦ πάτερ, g •ά τίς Tστι UροτZν Tπ᾽ [πείρονα γαῖαν
•ς τις ἔτ᾽ [θανάτοισι ν`ον κα\ μῆτιν Tνίψει]
οὐχ ’ράᾳς •τι δ᾽ αuτε κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\
τεῖχος Tτειχίσσαντο νεZν dπερ, [μφ\ δὲ τάφρον
ˆλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δ`σαν κλειτὰς ἑκατ`μUας]

450

τοῦ δ᾽ ˆτοι κλέος ἔσται •σον τ᾽ Tπικίδναται fώς·
τοῦ δ᾽ TπιλVσονται τS Tγ} κα\ †οῖUος Ἀπ`λλων
{ρi ^αομέδοντι πολίσσαμεν [θλVσαντε.
τSν δὲ μέγ᾽ cχθVσας προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
ὢ π`ποι Tννοσίγαι᾽ εὐρυσθενές, ο¦ον ἔειπες.

455

ἄλλ`ς κέν τις τοῦτο θεZν δείσειε ν`ημα,
aς σέο πολλSν [φαυρ`τερος χεῖράς τε μένος τε·
σSν δ᾽ ˆτοι κλέος ἔσται •σον τ᾽ Tπικίδναται fώς.
ἄγρει μὰν •τ᾽ •ν αuτε κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\
οvχωνται σὺν νηυσ\ φίλην Tς πατρίδα γαῖαν
τεῖχος [ναρρVWας τS μὲν εἰς ¥λα πᾶν καταχεῦαι,
αuτις δ᾽ fϊ`να μεγάλην ψαμάθοισι καλύψαι,
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•ς κέν τοι μέγα τεῖχος [μαλδύνηται ἈχαιZν.
˜ς ο“ μὲν τοιαῦτα πρSς [λλVλους [γ`ρευον,
δύσετο δ᾽ fέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον ἈχαιZν,

465

Uουφ`νεον δὲ κατὰ κλισίας κα\ δ`ρπον ‰λοντο.
νῆες δ᾽ Tκ ^Vμνοιο παρέσταν ο„νον ἄγουσαι
πολλαί, τὰς προέηκεν §ησονίδης ¸Ÿνηος,
τ`ν •᾽ ἔτεχ᾽ Ὑψιπύλη sπ᾽ §Vσονι ποιμένι λαZν.
χωρ\ς δ᾽ Ἀτρεΐδzς Ἀγαμέμνονι κα\ Μενελάi

470

δZκεν §ησονίδης [γέμεν μέθυ χίλια μέτρα.
ἔνθεν οἰνίxοντο κάρη κομ`ωντες Ἀχαιοί,
ἄλλοι μὲν χαλκ|, ἄλλοι δ᾽ αvθωνι σιδVρi,
ἄλλοι δὲ •ινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτ•σι U`εσσιν,
ἄλλοι δ᾽ [νδραπ`δεσσι· τίθεντο δὲ δαῖτα θάλειαν.

475

παννύχιοι μὲν ἔπειτα κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\
δαίνυντο, ƒρZες δὲ κατὰ πτ`λιν fδ᾽ Tπίκουροι·
παννύχιος δέ σφιν κακὰ μVδετο μητίετα ¢εὺς
σμερδαλέα κτυπέων· τοὺς δὲ χλωρSν δέος ᾕρει·
ο„νον δ᾽ Tκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη
πρ\ν πιέειν πρ\ν λεῖψαι sπερμενέϊ ‚ρονίωνι.
κοιμVσαντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κα\ dπνου δZρον ‰λοντο.
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Θ
Ἠ}ς μὲν κροκ`πεπλος Tκίδνατο πᾶσαν Tπ᾽ α„αν,
¢εὺς δὲ θεZν [γορYν ποιVσατο τερπικέραυνος
[κροτάτz κορυφ• πολυδειράδος jὐλύμποιο·
αὐτSς δέ σφ᾽ [γ`ρευε, θεο\ δ᾽ sπS πάντες ἄκουον·
κέκλυτέ μευ πάντές τε θεο\ πᾶσαί τε θέαιναι,

5

bφρ᾽ εvπω τά με θυμSς Tν\ στVθεσσι κελεύει.
μVτέ τις οuν θVλεια θεSς τ` γε μVτέ τις ἄρσην
πειράτω διακέρσαι TμSν ἔπος, [λλ᾽ ¥μα πάντες
αἰνεῖτ᾽, bφρα τάχιστα τελευτVσω τάδε ἔργα.
aν δ᾽ •ν Tγ}ν [πάνευθε θεZν Tθέλοντα νοVσω

10

Tλθ`ντ᾽ ~ ƒρώεσσιν [ρηγέμεν ~ Δαναοῖσι
πληγε\ς οὐ κατὰ κ`σμον Tλεύσεται jŸλυμπον δέ·
ˆ μιν ἑλ}ν •ίψω Tς ƒάρταρον fερ`εντα
τῆλε μάλ᾽, £χι Uάθιστον sπS χθον`ς Tστι Uέρεθρον,
ἔνθα σιδVρειαί τε πύλαι κα\ χάλκεος οὐδ`ς,
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τ`σσον ἔνερθ᾽ Ἀΐδεω •σον οὐραν`ς Tστ᾽ [πS γαίης·
γνώσετ᾽ ἔπειθ᾽ •σον εἰμ\ θεZν κάρτιστος wπάντων.
εἰ δ᾽ ἄγε πειρVσασθε θεο\ ¤να εvδετε πάντες·
σειρYν χρυσείην TW οὐραν`θεν κρεμάσαντες
πάντές τ᾽ TWάπτεσθε θεο\ πᾶσαί τε θέαιναι·

20

[λλ᾽ οὐκ •ν Tρύσαιτ᾽ TW οὐραν`θεν πεδίον δὲ
¢ῆν᾽ dπατον μVστωρ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε.
[λλ᾽ •τε δY κα\ Tγ} πρ`φρων Tθέλοιμι Tρύσσαι,
αὐτ• κεν γαίz Tρύσαιμ᾽ αὐτ• τε θαλάσσz·
σειρYν μέν κεν ἔπειτα περ\ •ίον jὐλύμποιο

25

δησαίμην, τὰ δέ κ᾽ αuτε μετVορα πάντα γένοιτο.
τ`σσον Tγ} περί τ᾽ εἰμ\ θεZν περί τ᾽ εvμ᾽ [νθρώπων.
˜ς ἔφαθ᾽, ο_ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•
μῦθον [γασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερZς [γ`ρευσεν.
cψὲ δὲ δY μετέειπε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·

30

ª πάτερ ἡμέτερε ‚ρονίδη dπατε κρει`ντων
εu νυ κα\ ἡμεῖς vδμεν • τοι σθένος οὐκ Tπιεικτ`ν·
[λλ᾽ ἔμπης ΔαναZν cλοφυρ`μεθ᾽ αἰχμητάων,
ο¤ κεν δY κακSν ο„τον [ναπλVσαντες bλωνται.
[λλ᾽ ˆτοι πολέμου μὲν [φεW`μεθ᾽

ς σὺ κελεύεις·

35

UουλYν δ᾽ Ἀργείοις sποθησ`μεθ᾽ { τις cνVσει,
ς μY πάντες bλωνται cδυσσαμένοιο τεοῖο.
τYν δ᾽ TπιμειδVσας προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
θάρσει ƒριτογένεια φίλον τέκος· οŸ νύ τι θυμ|
πρ`φρονι μυθέομαι, Tθέλω δέ τοι ˆπιος ε„ναι.
˜ς εἰπ}ν sπ᾽ bχεσφι τιτύσκετο χαλκ`ποδ᾽ ¤ππω
”κυπέτα χρυσέzσιν Tθείρzσιν κομ`ωντε,
χρυσSν δ᾽ αὐτSς ἔδυνε περ\ χροΐ, γέντο δ᾽ _μάσθλην
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χρυσείην εŸτυκτον, ἑοῦ δ᾽ TπεUVσετο δίφρου,
μάστιWεν δ᾽ Tλάαν· τ} δ᾽ οὐκ [έκοντε πετέσθην

45

μεσσηγὺς γαίης τε κα\ οὐρανοῦ [στερ`εντος.
›δην δ᾽ ¤κανεν πολυπίδακα μητέρα θηρZν
Γάργαρον, ἔνθά τέ ο_ τέμενος Uωμ`ς τε θυVεις.
ἔνθ᾽ ¤ππους ἔστησε πατYρ [νδρZν τε θεZν τε
λύσας TW cχέων, κατὰ δ᾽ fέρα πουλὺν ἔχευεν.

50

αὐτSς δ᾽ Tν κορυφ•σι καθέxετο κύδεϊ γαίων
εἰσορ`ων ƒρώων τε π`λιν κα\ νῆας ἈχαιZν.
ο“ δ᾽ ἄρα δεῖπνον ‰λοντο κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\
•ίμφα κατὰ κλισίας, [πS δ᾽ αὐτοῦ θωρVσσοντο.
ƒρZες δ᾽ αuθ᾽ ἑτέρωθεν [νὰ πτ`λιν ’πλίxοντο

55

παυρ`τεροι· μέμασαν δὲ κα\ ¡ς sσμῖνι μάχεσθαι
χρειοῖ [ναγκαίz, πρ` τε παίδων κα\ πρS γυναικZν.
πᾶσαι δ᾽ ”ΐγνυντο πύλαι, Tκ δ᾽ ἔσσυτο λα`ς,
πεxοί θ᾽ _ππῆές τε· πολὺς δ᾽ cρυμαγδSς cρώρει.
ο“ δ᾽ •τε δV •᾽ Tς χZρον ‰να Wυνι`ντες ¤κοντο

60

σύν •᾽ ἔUαλον •ινούς, σὺν δ᾽ ἔγχεα κα\ μένε᾽ [νδρZν
χαλκεοθωρVκων· [τὰρ [σπίδες cμφαλ`εσσαι
ἔπληντ᾽ [λλVλzσι, πολὺς δ᾽ cρυμαγδSς cρώρει.
ἔνθα δ᾽ ¥μ᾽ οἰμωγV τε κα\ εὐχωλY πέλεν [νδρZν
cλλύντων τε κα\ cλλυμένων, •έε δ᾽ α¤ματι γαῖα.

65

bφρα μὲν f}ς gν κα\ [έWετο _ερSν gμαρ,
τ`φρα μάλ᾽ [μφοτέρων Uέλε᾽ {πτετο, πῖπτε δὲ λα`ς.
gμος δ᾽ Ἠέλιος μέσον οὐρανSν [μφιUεUVκει,
κα\ τ`τε δY χρύσεια πατYρ Tτίταινε τάλαντα·
Tν δ᾽ Tτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο
ƒρώων θ᾽ _πποδάμων κα\ ἈχαιZν χαλκοχιτώνων,
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‰λκε δὲ μέσσα λαUών· •έπε δ᾽ αvσιμον gμαρ ἈχαιZν.
α“ μὲν ἈχαιZν κῆρες Tπ\ χθον\ πουλυUοτείρz
ἑxέσθην, ƒρώων δὲ πρSς οὐρανSν εὐρὺν ἄερθεν·
αὐτSς δ᾽ TW ›δης μεγάλ᾽ ἔκτυπε, δαι`μενον δὲ

75

£κε σέλας μετὰ λαSν ἈχαιZν· ο“ δὲ ἰδ`ντες
θάμUησαν, κα\ πάντας sπS χλωρSν δέος ε¦λεν.
ἔνθ᾽ οŸτ᾽ §δομενεὺς τλῆ μίμνειν οŸτ᾽ Ἀγαμέμνων,
οŸτε δύ᾽ ovαντες μενέτην θεράποντες Ἄρηος·
·έστωρ ο„ος ἔμιμνε ΓερVνιος οuρος ἈχαιZν

80

οŸ τι ἑκών, [λλ᾽ ¤ππος Tτείρετο, τSν Uάλεν ἰ|
δῖος ἈλέWανδρος Ἑλένης π`σις frκ`μοιο
ἄκρην κὰκ κορυφVν, •θι τε πρZται τρίχες ¤ππων
κρανίi Tμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίρι`ν Tστιν.
[λγVσας δ᾽ [νέπαλτο, Uέλος δ᾽ εἰς Tγκέφαλον δῦ,

85

σὺν δ᾽ ¤ππους TτάραWε κυλινδ`μενος περ\ χαλκ|.
bφρ᾽ ’ γέρων ¤πποιο παρηορίας [πέταμνε
φασγάνi [ΐσσων, τ`φρ᾽ µκτορος ”κέες ¤πποι
gλθον [ν᾽ ἰωχμSν θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες
µκτορα· καί νύ κεν ἔνθ᾽ ’ γέρων [πS θυμSν bλεσσεν

90

εἰ μY ἄρ᾽ cWὺ ν`ησε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
σμερδαλέον δ᾽ TU`ησεν Tποτρύνων tδυσῆα·
διογενὲς ^αερτιάδη πολυμVχαν᾽ tδυσσεῦ
π• φεύγεις μετὰ νZτα Uαλ}ν κακSς ˜ς Tν ’μίλi]
μV τίς τοι φεύγοντι μεταφρένi Tν δ`ρυ πVWz·
[λλὰ μέν᾽ bφρα γέροντος [πώσομεν ἄγριον ἄνδρα.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ Tσάκουσε πολύτλας δῖος tδυσσεύς,
[λλὰ παρVϊWεν κοίλας Tπ\ νῆας ἈχαιZν.
ƒυδεΐδης δ᾽ αὐτ`ς περ T}ν προμάχοισιν Tμίχθη,
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στῆ δὲ πρ`σθ᾽ ¤ππων ·ηληϊάδαο γέροντος,

100

καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
ª γέρον g μάλα δV σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
σY δὲ Uίη λέλυται, χαλεπSν δέ σε γῆρας cπάxει,
fπεδανSς δέ νύ τοι θεράπων, Uραδέες δέ τοι ¤πποι.
[λλ᾽ ἄγ᾽ TμZν cχέων TπιUVσεο, bφρα vδηαι

105

ο¦οι ƒρώϊοι ¤πποι Tπιστάμενοι πεδίοιο
κραιπνὰ μάλ᾽ ἔνθα κα\ ἔνθα διωκέμεν fδὲ φέUεσθαι,
οdς ποτ᾽ [π᾽ oἰνείαν ἑλ`μην μVστωρε φ`Uοιο.
τούτω μὲν θεράποντε κομείτων, τώδε δὲ νZϊ
ƒρωσ\ν Tφ᾽ _πποδάμοις ἰθύνομεν, bφρα κα\ µκτωρ

110

εvσεται εἰ κα\ TμSν δ`ρυ μαίνεται Tν παλάμzσιν.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ.
·εστορέας μὲν ἔπειθ᾽ ¤ππους θεράποντε κομείτην
vφθιμοι …θένελ`ς τε κα\ ¸ὐρυμέδων [γαπVνωρ.
τ} δ᾽ εἰς [μφοτέρω ΔιομVδεος ¥ρματα UVτην·

115

·έστωρ δ᾽ Tν χείρεσσι λάU᾽ ἡνία σιγαλ`εντα,
μάστιWεν δ᾽ ¤ππους· τάχα δ᾽ µκτορος ἄγχι γένοντο.
τοῦ δ᾽ ἰθὺς μεμαZτος [κ`ντισε ƒυδέος υ_`ς·
κα\ τοῦ μέν •᾽ [φάμαρτεν, a δ᾽ ἡνίοχον θεράποντα
υ_Sν sπερθύμου ™ηUαίου Ἠνιοπῆα

120

¤ππων ἡνί᾽ ἔχοντα Uάλε στῆθος παρὰ μαx`ν.
ˆριπε δ᾽ TW cχέων, sπερώησαν δέ ο_ ¤πποι
”κύποδες· τοῦ δ᾽ αuθι λύθη ψυχV τε μένος τε.
µκτορα δ᾽ αἰνSν ἄχος πύκασε φρένας ἡνι`χοιο·
τSν μὲν ἔπειτ᾽ εvασε κα\ [χνύμεν`ς περ ἑταίρου
κεῖσθαι, a δ᾽ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δYν
¤ππω δευέσθην σημάντορος· α„ψα γὰρ εXρεν
www.theogonia.gr
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§φιτίδην Ἀρχεπτ`λεμον θρασύν, •ν •α τ`θ᾽ ¤ππων
”κυπ`δων TπέUησε, δίδου δέ ο_ ἡνία χερσίν.
ἔνθά κε λοιγSς ἔην κα\ [μVχανα ἔργα γένοντο,

130

καί νύ κε σVκασθεν κατὰ ›λιον f•τε ἄρνες,
εἰ μY ἄρ᾽ cWὺ ν`ησε πατYρ [νδρZν τε θεZν τε·
UροντVσας δ᾽ ἄρα δεινSν [φῆκ᾽ [ργῆτα κεραυν`ν,
κὰδ δὲ πρ`σθ᾽ ¤ππων ΔιομVδεος £κε χαμᾶxε·
δεινY δὲ φλSW ªρτο θεείου καιομένοιο,

135

τ} δ᾽ ¤ππω δείσαντε καταπτVτην sπ᾽ bχεσφι·
·έστορα δ᾽ Tκ χειρZν φύγον ἡνία σιγαλ`εντα,
δεῖσε δ᾽ • γ᾽ Tν θυμ|, ΔιομVδεα δὲ προσέειπε·
ƒυδεΐδη ἄγε δ᾽ αuτε φ`Uον δ᾽ ἔχε μώνυχας ¤ππους.
g οὐ γιγνώσκεις • τοι Tκ ΔιSς οὐχ ‰πετ᾽ [λκV]

140

νῦν μὲν γὰρ τούτi ‚ρονίδης ¢εὺς κῦδος cπάxει
σVμερον· dστερον αuτε κα\ ἡμῖν, αv κ᾽ Tθέλzσι,
δώσει· [νYρ δέ κεν οŸ τι ΔιSς ν`ον εἰρύσσαιτο
οὐδὲ μάλ᾽ vφθιμος, Tπε\ g πολὺ φέρτερ`ς Tστι.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα UοYν [γαθSς ΔιομVδης·

145

να\ δY ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
[λλὰ τ`δ᾽ αἰνSν ἄχος κραδίην κα\ θυμSν _κάνει·
µκτωρ γάρ ποτε φVσει Tν\ ƒρώεσσ᾽ [γορεύων·
ƒυδεΐδης sπ᾽ Tμεῖο φοUεύμενος ¤κετο νῆας.
•ς ποτ᾽ [πειλVσει· τ`τε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.

150

τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
‡ μοι ƒυδέος υ_ὲ δαΐφρονος, ο¦ον ἔειπες.
εv περ γάρ σ᾽ µκτωρ γε κακSν κα\ [νάλκιδα φVσει,
[λλ᾽ οὐ πείσονται ƒρZες κα\ Δαρδανίωνες
κα\ ƒρώων ἄλοχοι μεγαθύμων [σπιστάων,
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τάων Tν κονίzσι Uάλες θαλεροὺς παρακοίτας.
˜ς ἄρα φωνVσας φύγαδε τράπε μώνυχας ¤ππους
αuτις [ν᾽ ἰωχμ`ν· Tπ\ δὲ ƒρZές τε κα\ µκτωρ
fχ• θεσπεσίz Uέλεα στον`εντα χέοντο.
τ| δ᾽ Tπ\ μακρSν ἄrσε μέγας κορυθαίολος µκτωρ·

160

ƒυδεΐδη περ\ μέν σε τίον Δαναο\ ταχύπωλοι
‰δρz τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσι·
νῦν δέ σ᾽ [τιμVσουσι· γυναικSς ἄρ᾽ [ντ\ τέτυWο.
ἔρρε κακY γλVνη, Tπε\ οὐκ εvWαντος Tμεῖο
πύργων ἡμετέρων TπιUVσεαι, οὐδὲ γυναῖκας

165

ἄWεις Tν νVεσσι· πάρος τοι δαίμονα δώσω.
˜ς φάτο, ƒυδεΐδης δὲ διάνδιχα μερμVριWεν
¤ππους τε στρέψαι κα\ TναντίUιον μαχέσασθαι.
τρ\ς μὲν μερμVριWε κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμ`ν,
τρ\ς δ᾽ ἄρ᾽ [π᾽ §δαίων cρέων κτύπε μητίετα ¢εὺς

170

σῆμα τιθε\ς ƒρώεσσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην.
µκτωρ δὲ ƒρώεσσιν Tκέκλετο μακρSν [•σας·
ƒρZες κα\ ^ύκιοι κα\ Δάρδανοι [γχιμαχητα\
[νέρες ἔστε φίλοι, μνVσασθε δὲ θούριδος [λκῆς.
γιγνώσκω δ᾽ •τι μοι πρ`φρων κατένευσε ‚ρονίων

175

νίκην κα\ μέγα κῦδος, [τὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα·
νVπιοι ο“ ἄρα δY τάδε τείχεα μηχαν`ωντο
[UλVχρ᾽ οὐδεν`σωρα· τὰ δ᾽ οὐ μένος wμSν TρύWει·
¤πποι δὲ •έα τάφρον sπερθορέονται cρυκτVν.
[λλ᾽ •τε κεν δY νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σι γένωμαι,
μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρSς δηΐοιο γενέσθω,
ς πυρ\ νῆας TνιπρVσω, κτείνω δὲ κα\ αὐτοὺς
Ἀργείους παρὰ νηυσ\ν [τυxομένους sπS καπνοῦ.
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˜ς εἰπ}ν ¤πποισιν Tκέκλετο φώνησέν τε·
Ξάνθέ τε κα\ σὺ Π`δαργε κα\ ovθων ^άμπέ τε δῖε

185

νῦν μοι τYν κομιδYν [ποτίνετον, ἣν μάλα πολλYν
Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλVτορος Ἠετίωνος
sμῖν πὰρ προτέροισι μελίφρονα πυρSν ἔθηκεν
ο„ν`ν τ᾽ Tγκεράσασα πιεῖν, •τε θυμSς [νώγοι,
~ Tμοί, •ς πέρ ο_ θαλερSς π`σις εŸχομαι ε„ναι.

190

[λλ᾽ Tφομαρτεῖτον κα\ σπεύδετον bφρα λάUωμεν
[σπίδα ·εστορέην, τῆς νῦν κλέος οὐρανSν ¤κει
πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, καν`νας τε κα\ αὐτVν,
αὐτὰρ [π᾽ ‡μοιιν ΔιομVδεος _πποδάμοιο
δαιδάλεον θώρηκα, τSν Žφαιστος κάμε τεύχων.

195

εἰ τούτω κε λάUοιμεν, Tελποίμην κεν Ἀχαιοὺς
αὐτονυχ\ νηZν TπιUησέμεν ”κειάων.
˜ς ἔφατ᾽ εὐχ`μενος, νεμέσησε δὲ π`τνια Žρη,
σείσατο δ᾽ εἰν\ θρ`νi, TλέλιWε δὲ μακρSν Ὄλυμπον,
καί •α Ποσειδάωνα μέγαν θεSν [ντίον ηŸδα·

200

ὢ π`ποι Tννοσίγαι᾽ εὐρυσθενές, οὐδέ νυ σοί περ
cλλυμένων ΔαναZν cλοφύρεται Tν φρεσ\ θυμ`ς.
ο“ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε κα\ oἰγὰς δZρ᾽ [νάγουσι
πολλά τε κα\ χαρίεντα· σὺ δέ σφισι Uούλεο νίκην.
εv περ γάρ κ᾽ Tθέλοιμεν, •σοι Δαναοῖσιν [ρωγοί,

205

ƒρZας [πώσασθαι κα\ Tρυκέμεν εὐρύοπα ¢ῆν,
αὐτοῦ κ᾽ ἔνθ᾽ [κάχοιτο καθVμενος ο„ος Tν ›δz.
τYν δὲ μέγ᾽ cχθVσας προσέφη κρείων Tνοσίχθων·
Žρη [πτοεπὲς ποῖον τSν μῦθον ἔειπες.
οὐκ •ν ἔγωγ᾽ Tθέλοιμι Δι\ ‚ρονίωνι μάχεσθαι
ἡμέας τοὺς ἄλλους, Tπε\ g πολὺ φέρτερ`ς Tστιν.
www.theogonia.gr
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˜ς ο“ μὲν τοιαῦτα πρSς [λλVλους [γ`ρευον·
τZν δ᾽ •σον Tκ νηZν [πS πύργου τάφρος ἔεργε
πλῆθεν ’μZς ¤ππων τε κα\ [νδρZν [σπιστάων
εἰλομένων· εvλει δὲ θο| [τάλαντος Ἄρηϊ

215

µκτωρ Πριαμίδης, •τε ο_ ¢εὺς κῦδος ἔδωκε.
καί νύ κ᾽ Tνέπρησεν πυρ\ κηλέi νῆας Tΐσας,
εἰ μY Tπ\ φρεσ\ θῆκ᾽ Ἀγαμέμνονι π`τνια Žρη
αὐτ| ποιπνύσαντι θοZς cτρῦναι Ἀχαιούς.
Uῆ δ᾽ ἰέναι παρά τε κλισίας κα\ νῆας ἈχαιZν

220

πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων Tν χειρ\ παχείz,
στῆ δ᾽ Tπ᾽ tδυσσῆος μεγακVτεϊ νη• μελαίνz,
{ •᾽ Tν μεσσάτi ἔσκε γεγωνέμεν [μφοτέρωσε,
fμὲν Tπ᾽ ovαντος κλισίας ƒελαμωνιάδαο
fδ᾽ Tπ᾽ Ἀχιλλῆος, τοί •᾽ ἔσχατα νῆας Tΐσας

225

εvρυσαν, fνορέz πίσυνοι κα\ κάρτεϊ χειρZν·
ˆrσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
αἰδ}ς Ἀργεῖοι, κάκ᾽ Tλέγχεα, ε„δος [γητοί·
π• ἔUαν εὐχωλαί, •τε δY φάμεν ε„ναι ἄριστοι,
ἃς ’π`τ᾽ Tν ^Vμνi κενεαυχέες fγοράασθε,

230

ἔσθοντες κρέα πολλὰ UοZν cρθοκραιράων
πίνοντες κρητῆρας Tπιστεφέας οvνοιο,
ƒρώων ἄνθ᾽ ἑκατ`ν τε διηκοσίων τε ‰καστος
στVσεσθ᾽ Tν πολέμi· νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἑνSς ἄWιοί εἰμεν
µκτορος, aς τάχα νῆας TνιπρVσει πυρ\ κηλέi.
¢εῦ πάτερ, g •ά τιν᾽ ˆδη sπερμενέων UασιλVων
τ•δ᾽ ἄτz ἄασας καί μιν μέγα κῦδος [πηύρας]
οὐ μὲν δV ποτέ φημι τεSν περικαλλέα UωμSν
νη• πολυκλVϊδι παρελθέμεν Tνθάδε ἔρρων,
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[λλ᾽ Tπ\ πᾶσι UοZν δημSν κα\ μηρί᾽ ἔκηα

240

_έμενος ƒροίην εὐτείχεον TWαλαπάWαι.
[λλὰ ¢εῦ τ`δε πέρ μοι TπικρVηνον Tέλδωρ·
αὐτοὺς δV περ ἔασον sπεκφυγέειν κα\ [λύWαι,
μηδ᾽ οdτω ƒρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
˜ς φάτο, τSν δὲ πατYρ cλοφύρατο δάκρυ χέοντα,

245

νεῦσε δέ ο_ λαSν σ`ον ἔμμεναι οὐδ᾽ [πολέσθαι.
αὐτίκα δ᾽ αἰετSν £κε τελει`τατον πετεηνZν,
νεUρSν ἔχοντ᾽ cνύχεσσι τέκος Tλάφοιο ταχείης·
πὰρ δὲ ΔιSς Uωμ| περικαλλέϊ κάUUαλε νεUρ`ν,
ἔνθα πανομφαίi ¢ην\ •έxεσκον Ἀχαιοί.
ο“ δ᾽

250

ς οuν εvδονθ᾽ • τ᾽ ἄρ᾽ Tκ ΔιSς ˆλυθεν bρνις,

μᾶλλον Tπ\ ƒρώεσσι θ`ρον, μνVσαντο δὲ χάρμης.
ἔνθ᾽ οŸ τις πρ`τερος ΔαναZν πολλZν περ T`ντων
εŸWατο ƒυδεΐδαο πάρος σχέμεν ”κέας ¤ππους
τάφρου τ᾽ TWελάσαι κα\ TναντίUιον μαχέσασθαι,

255

[λλὰ πολὺ πρZτος ƒρώων ‰λεν ἄνδρα κορυστYν
†ραδμονίδην Ἀγέλαον· a μὲν φύγαδ᾽ ἔτραπεν ¤ππους·
τ| δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένi Tν δ`ρυ πῆWεν
‡μων μεσσηγύς, διὰ δὲ στVθεσφιν ἔλασσεν·
ˆριπε δ᾽ TW cχέων, [ράUησε δὲ τεύχε᾽ Tπ᾽ αὐτ|.

260

τSν δὲ μετ᾽ Ἀτρεΐδαι Ἀγαμέμνων κα\ Μενέλαος,
τοῖσι δ᾽ Tπ᾽ ovαντες θοῦριν Tπιειμένοι [λκVν,
τοῖσι δ᾽ Tπ᾽ §δομενεὺς κα\ cπάων §δομενῆος
Μηρι`νης [τάλαντος ‹νυαλίi [νδρειφ`ντz,
τοῖσι δ᾽ Tπ᾽ ¸ὐρύπυλος ¸ὐαίμονος [γλαSς υ_`ς·
ƒεῦκρος δ᾽ εvνατος gλθε παλίντονα τ`Wα τιταίνων,
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ sπ᾽ ovαντος σάκεϊ ƒελαμωνιάδαο.
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ἔνθ᾽ ovας μὲν sπεWέφερεν σάκος· αὐτὰρ • γ᾽ {ρως
παπτVνας, Tπε\ ἄρ τιν᾽ cϊστεύσας Tν ’μίλi
UεUλVκοι, a μὲν αuθι πεσ}ν [πS θυμSν bλεσσεν,

270

αὐτὰρ a αuτις ἰ}ν πάϊς ˜ς sπS μητέρα δύσκεν
εἰς ovανθ᾽· a δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαειν|.
ἔνθα τίνα πρZτον ƒρώων ‰λε ƒεῦκρος [μύμων]
tρσίλοχον μὲν πρZτα κα\ Ὄρμενον fδ᾽ tφελέστην
Δαίτορά τε eρομίον τε κα\ [ντίθεον ^υκοφ`ντην

275

κα\ Πολυαιμονίδην Ἀμοπάονα κα\ Μελάνιππον,
πάντας Tπασσυτέρους πέλασε χθον\ πουλυUοτείρz.
τSν δὲ ἰδ}ν γVθησεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
τ`Wου ἄπο κρατεροῦ ƒρώων cλέκοντα φάλαγγας·
στῆ δὲ παρ᾽ αὐτSν ἰ}ν καί μιν πρSς μῦθον ἔειπε·

280

ƒεῦκρε φίλη κεφαλV, ƒελαμώνιε κοίρανε λαZν
Uάλλ᾽ οdτως, αv κέν τι φ`ως Δαναοῖσι γένηαι
πατρί τε σ| ƒελαμZνι, • σ᾽ ἔτρεφε τυτθSν T`ντα,
καί σε ν`θον περ T`ντα κομίσσατο ž Tν\ οvκi·
τSν κα\ τηλ`θ᾽ T`ντα Trκλείης TπίUησον.
σο\ δ᾽ Tγ} TWερέω

285

ς κα\ τετελεσμένον ἔσται·

αv κέν μοι δώz ¢εύς τ᾽ αἰγίοχος κα\ ἈθVνη
§λίου TWαλαπάWαι Trκτίμενον πτολίεθρον,
πρώτi τοι μετ᾽ Tμὲ πρεσUVϊον Tν χερ\ θVσω,
~ τρίποδ᾽ fὲ δύω ¤ππους αὐτοῖσιν bχεσφιν

290

fὲ γυναῖχ᾽, { κέν τοι ’μSν λέχος εἰσαναUαίνοι.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσεφώνεε ƒεῦκρος [μύμων·
Ἀτρεΐδη κύδιστε τί με σπεύδοντα κα\ αὐτSν
cτρύνεις] οὐ μέν τοι •ση δύναμίς γε πάρεστι
παύομαι, [λλ᾽ TW οX προτ\ ›λιον ”σάμεθ᾽ αὐτοὺς
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Tκ τοῦ δY τ`Wοισι δεδεγμένος ἄνδρας Tναίρω.
cκτ} δY προέηκα τανυγλώχινας cϊστούς,
πάντες δ᾽ Tν χροῂ πῆχθεν [ρηϊθ`ων αᾇxηZν·
τοῦτον δ᾽ οὐ δύναμαι Uαλέειν κύνα λυσσητῆρα.
g •α κα\ ἄλλον cϊστSν [πS νευρῆφιν vαλλεν

300

µκτορος [ντικρύ, Uαλέειν δέ ἑ ¤ετο θυμ`ς·
κα\ τοῦ μέν •᾽ [φάμαρθ᾽, a δ᾽ [μύμονα Γοργυθίωνα
υ_Sν T¬ν Πριάμοιο κατὰ στῆθος Uάλεν ᾇ|,
τ`ν •᾽ TW oᾇσύμηθεν cπυιομένη τέκε μVτηρ
καλY ‚αστιάνειρα δέμας Tϊκυῖα θε•σι.
μVκων δ᾽

305

ς ἑτέρωσε κάρη Uάλεν, { τ᾽ Tν\ κVπi

καρπ| Uριθομένη νοτίzσί τε εᾇαριν•σιν,
˜ς ἑτέρωσ᾽ ˆμυσε κάρη πVληκι Uαρυνθέν.
ƒεῦκρος δ᾽ ἄλλον cϊστSν [πS νευρῆφιν vαλλεν
µκτορος [ντικρύ, Uαλέειν δέ ἑ ¤ετο θυμ`ς.

310

[λλ᾽ • γε κα\ τ`θ᾽ ¥μαρτε· παρέσφηλεν γὰρ Ἀπ`λλων·
[λλ᾽ Ἀρχεπτ`λεμον θρασὺν µκτορος ἡνιοχῆα
_έμενον π`λεμον δὲ Uάλε στῆθος παρὰ μαx`ν·
ˆριπε δ᾽ TW cχέων, sπερώησαν δέ ο_ ¤πποι
”κύποδες· τοῦ δ᾽ αuθι λύθη ψυχV τε μένος τε.

315

µκτορα δ᾽ αᾇνSν ἄχος πύκασε φρένας ἡνι`χοιο·
τSν μὲν ἔπειτ᾽ εvασε κα\ [χνύμεν`ς περ ἑταίρου,
‚εUρι`νην δ᾽ Tκέλευσεν [δελφεSν Tγγὺς T`ντα
¤ππων ἡνί᾽ ἑλεῖν· a δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ [πίθησεν [κούσας.
αὐτSς δ᾽ Tκ δίφροιο χαμα\ θ`ρε παμφαν`ωντος
σμερδαλέα ᾇάχων· a δὲ χερμάδιον λάUε χειρί,
Uῆ δ᾽ ᾇθὺς ƒεύκρου, Uαλέειν δέ ἑ θυμSς [νώγει.
ˆτοι a μὲν φαρέτρης TWείλετο πικρSν cϊστ`ν,
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θῆκε δ᾽ Tπ\ νευρ•· τSν δ᾽ αu κορυθαίολος µκτωρ
αὐερύοντα παρ᾽ ªμον, •θι κληῂς [ποέργει

325

αὐχένα τε στῆθ`ς τε, μάλιστα δὲ καίρι`ν Tστι,
τ• •᾽ Tπ\ ο¦ μεμαZτα Uάλεν λίθi cκρι`εντι,
•ῆWε δέ ο_ νευρVν· νάρκησε δὲ χε\ρ Tπ\ καρπ|,
στῆ δὲ γνὺW Tριπών, τ`Wον δέ ο_ ἔκπεσε χειρ`ς.
ovας δ᾽ οὐκ [μέλησε κασιγνVτοιο πεσ`ντος,

330

[λλὰ θέων περίUη καί ο_ σάκος [μφεκάλυψε.
τSν μὲν ἔπειθ᾽ sποδύντε δύω Tρίηρες ἑταῖροι
Μηκιστεὺς ‹χίοιο πάϊς κα\ δῖος Ἀλάστωρ
νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην Uαρέα στενάχοντα.
•ψ δ᾽ αuτις ƒρώεσσιν tλύμπιος Tν μένος ªρσεν·

335

ο“ δ᾽ ἰθὺς τάφροιο Uαθείης ªσαν Ἀχαιούς·
µκτωρ δ᾽ Tν πρώτοισι κίε σθένεϊ Uλεμεαίνων.
ς δ᾽ •τε τίς τε κύων συSς [γρίου fὲ λέοντος
¥πτηται κατ`πισθε ποσ\ν ταχέεσσι διώκων
ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσ`μεν`ν τε δοκεύει,

340

˜ς µκτωρ ‡παxε κάρη κομ`ωντας Ἀχαιούς,
αἰὲν [ποκτείνων τSν cπίστατον· ο“ δὲ φέUοντο.
αὐτὰρ Tπε\ διά τε σκ`λοπας κα\ τάφρον ἔUησαν
φεύγοντες, πολλο\ δὲ δάμεν ƒρώων sπS χερσίν,
ο“ μὲν δY παρὰ νηυσ\ν Tρητύοντο μένοντες,

345

[λλVλοισί τε κεκλ`μενοι κα\ πᾶσι θεοῖσι
χεῖρας [νίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετ`ωντο ‰καστος·
µκτωρ δ᾽ [μφιπεριστρώφα καλλίτριχας ¤ππους
Γοργοῦς bμματ᾽ ἔχων fδὲ Uροτολοιγοῦ Ἄρηος.
τοὺς δὲ ἰδοῦσ᾽ Tλέησε θεὰ λευκώλενος Žρη,
α„ψα δ᾽ Ἀθηναίην ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
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ὢ π`ποι αἰγι`χοιο ΔιSς τέκος οὐκέτι νZϊ
cλλυμένων ΔαναZν κεκαδησ`μεθ᾽ sστάτι`ν περ]
ο¤ κεν δY κακSν ο„τον [ναπλVσαντες bλωνται
[νδρSς ἑνSς •ιπ•, a δὲ μαίνεται οὐκέτ᾽ [νεκτZς

355

µκτωρ Πριαμίδης, κα\ δY κακὰ πολλὰ ἔοργε.
τYν δ᾽ αuτε προσέειπε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·
κα\ λίην οXτ`ς γε μένος θυμ`ν τ᾽ cλέσειε
χερσ\ν sπ᾽ Ἀργείων φθίμενος Tν πατρίδι γαίz·
[λλὰ πατYρ οsμSς φρεσ\ μαίνεται οὐκ [γαθ•σι

360

σχέτλιος, αἰὲν [λιτρ`ς, TμZν μενέων [περωεύς·
οὐδέ τι τZν μέμνηται, • ο_ μάλα πολλάκις υ_Sν
τειρ`μενον σώεσκον sπ᾽ ¸ὐρυσθῆος [έθλων.
ˆτοι a μὲν κλαίεσκε πρSς οὐραν`ν, αὐτὰρ Tμὲ ¢εὺς
τ| TπαλεWVσουσαν [π᾽ οὐραν`θεν προΐαλλεν.

365

εἰ γὰρ Tγ} τάδε šδε᾽ Tν\ φρεσ\ πευκαλίμzσιν
εuτέ μιν εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο προŸπεμψεν
TW ‹ρέUευς ἄWοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο,
οὐκ •ν sπεWέφυγε …τυγSς dδατος αἰπὰ •έεθρα.
νῦν δ᾽ Tμὲ μὲν στυγέει, ™έτιδος δ᾽ TWVνυσε Uουλάς,

370

{ ο_ γούνατ᾽ ἔκυσσε κα\ ἔλλαUε χειρ\ γενείου,
λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορθον.
ἔσται μὰν •τ᾽ •ν αuτε φίλην γλαυκώπιδα εvπz.
[λλὰ σὰ μὲν νῦν νZϊν Tπέντυε μώνυχας ¤ππους,
bφρ᾽ •ν Tγ} καταδῦσα ΔιSς δ`μον αἰγι`χοιο
τεύχεσιν Tς π`λεμον θωρVWομαι, bφρα vδωμαι
~ νZϊ Πριάμοιο πάϊς κορυθαίολος µκτωρ
γηθVσει προφανέντε [νὰ πτολέμοιο γεφύρας,
g τις κα\ ƒρώων κορέει κύνας fδ᾽ οἰωνοὺς
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δημ| κα\ σάρκεσσι, πεσ}ν Tπ\ νηυσ\ν ἈχαιZν.

380

˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε θεὰ λευκώλενος Žρη.
ἣ μὲν Tποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ¤ππους
Žρη πρέσUα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο ‚ρ`νοιο·
αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη ΔιSς αἰγι`χοιο
πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανSν πατρSς Tπ᾽ οŸδει

385

ποικίλον, •ν •᾽ αὐτY ποιVσατο κα\ κάμε χερσίν,
ἣ δὲ χιτZν᾽ Tνδῦσα ΔιSς νεφεληγερέταο
τεύχεσιν Tς π`λεμον θωρVσσετο δακρυ`εντα.
Tς δ᾽ bχεα φλ`γεα ποσ\ UVσετο, λάxετο δ᾽ ἔγχος
Uριθὺ μέγα στιUαρ`ν, τ| δάμνησι στίχας [νδρZν

390

ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται cUριμοπάτρη.
Žρη δὲ μάστιγι θοZς Tπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ¤ππους·
αὐτ`μαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
τ•ς Tπιτέτραπται μέγας οὐρανSς jŸλυμπ`ς τε
fμὲν [νακλῖναι πυκινSν νέφος fδ᾽ Tπιθεῖναι.

395

τ• •α δι᾽ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ¤ππους.
¢εὺς δὲ πατYρ ›δηθεν Tπε\ vδε χώσατ᾽ ἄρ᾽ αἰνZς,
Ἶριν δ᾽ bτρυνε χρυσ`πτερον [γγελέουσαν·
Uάσκ᾽ vθι Ἶρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ᾽ ἔα ἄντην
ἔρχεσθ᾽· οὐ γὰρ καλὰ συνοισ`μεθα πτ`λεμον δέ.

400

¡δε γὰρ TWερέω, τS δὲ κα\ τετελεσμένον ἔσται·
γυιώσω μέν σφωϊν sφ᾽ ¥ρμασιν ”κέας ¤ππους,
αὐτὰς δ᾽ Tκ δίφρου Uαλέω κατά θ᾽ ¥ρματα ἄWω·
οὐδέ κεν Tς δεκάτους περιτελλομένους Tνιαυτοὺς
‰λκε᾽ [παλθVσεσθον, ¥ κεν μάρπτzσι κεραυν`ς·
bφρα ἰδ• γλαυκZπις •τ᾽ •ν ž πατρ\ μάχηται.
Žρz δ᾽ οŸ τι τ`σον νεμεσίxομαι οὐδὲ χολοῦμαι·
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αἰε\ γάρ μοι ἔωθεν Tνικλᾶν •ττί κεν εvπω.
˜ς ἔφατ᾽, ªρτο δὲ Ἶρις [ελλ`πος [γγελέουσα,
Uῆ δ᾽ TW §δαίων cρέων Tς μακρSν Ὄλυμπον.

410

πρώτzσιν δὲ πύλzσι πολυπτύχου jὐλύμποιο
[ντομένη κατέρυκε, ΔιSς δέ σφ᾽ ἔννεπε μῦθον·
π• μέματον] τί σφZϊν Tν\ φρεσ\ μαίνεται gτορ]
οὐκ Tάᾳ ‚ρονίδης Tπαμυνέμεν Ἀργείοισιν.
¡δε γὰρ fπείλησε ‚ρ`νου πάϊς, - τελέει περ,

415

γυιώσειν μὲν σφZϊν sφ᾽ ¥ρμασιν ”κέας ¤ππους,
αὐτὰς δ᾽ Tκ δίφρου Uαλέειν κατά θ᾽ ¥ρματα ἄWειν·
οὐδέ κεν Tς δεκάτους περιτελλομένους Tνιαυτοὺς
‰λκε᾽ [παλθVσεσθον, ¥ κεν μάρπτzσι κεραυν`ς·
bφρα ἰδ•ς γλαυκZπι •τ᾽ •ν σ| πατρ\ μάχηαι.

420

Žρz δ᾽ οŸ τι τ`σον νεμεσίxεται οὐδὲ χολοῦται·
αἰε\ γάρ ο_ ἔωθεν Tνικλᾶν •ττι κεν εvπz·
[λλὰ σύ γ᾽ αἰνοτάτη κύον [δεὲς εἰ Tτε`ν γε
τολμVσεις ΔιSς ἄντα πελώριον ἔγχος [εῖραι.
ἣ μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰποῦσ᾽ [πέUη π`δας ”κέα Ἶρις,

425

αὐτὰρ Ἀθηναίην Žρη πρSς μῦθον ἔειπεν·
ὢ π`ποι αἰγι`χοιο ΔιSς τέκος, οὐκέτ᾽ ἔγωγε
νZϊ TZ ΔιSς ἄντα UροτZν ‰νεκα πτολεμίxειν·
τZν ἄλλος μὲν [ποφθίσθω, ἄλλος δὲ Uιώτω,
•ς κε τύχz· κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων Tν\ θυμ|
ƒρωσί τε κα\ Δαναοῖσι δικαxέτω,

430

ς Tπιεικές.

˜ς ἄρα φωνVσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ¤ππους·
τ•σιν δ᾽ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ¤ππους,
κα\ τοὺς μὲν κατέδησαν Tπ᾽ [μUροσίzσι κάπzσιν,
¥ρματα δ᾽ ἔκλιναν πρSς Tνώπια παμφαν`ωντα·
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αὐτα\ δὲ χρυσέοισιν Tπ\ κλισμοῖσι κάθιxον
μίγδ᾽ ἄλλοισι θεοῖσι, φίλον τετιημέναι gτορ.
¢εὺς δὲ πατYρ ›δηθεν T•τροχον ¥ρμα κα\ ¤ππους
jŸλυμπον δὲ δίωκε, θεZν δ᾽ TWίκετο θώκους.
τ| δὲ κα\ ¤ππους μὲν λῦσε κλυτSς Tννοσίγαιος,

440

¥ρματα δ᾽ •μ Uωμοῖσι τίθει κατὰ λῖτα πετάσσας·
αὐτSς δὲ χρύσειον Tπ\ θρ`νον εὐρύοπα ¢εὺς
‰xετο, τ| δ᾽ sπS ποσσ\ μέγας πελεμίxετ᾽ Ὄλυμπος.
α“ δ᾽ ο„αι ΔιSς [μφ\ς Ἀθηναίη τε κα\ Žρη
{σθην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾽ Tρέοντο·

445

αὐτὰρ a ἔγνω -σιν Tν\ φρεσ\ φώνησέν τε·
τίφθ᾽ οdτω τετίησθον Ἀθηναίη τε κα\ Žρη]
οὐ μέν θην κάμετ`ν γε μάχz ἔνι κυδιανείρz
cλλῦσαι ƒρZας, τοῖσιν κ`τον αἰνSν ἔθεσθε.
πάντως, ο¦ον Tμ`ν γε μένος κα\ χεῖρες ἄαπτοι,

450

οὐκ ἄν με τρέψειαν •σοι θεοί εἰσ᾽ Tν tλύμπi.
σφZϊν δὲ πρίν περ τρ`μος ἔλλαUε φαίδιμα γυῖα
πρ\ν π`λεμ`ν τε ἰδεῖν πολέμοι` τε μέρμερα ἔργα.
¡δε γὰρ TWερέω, τS δέ κεν τετελεσμένον gεν·
οὐκ •ν Tφ᾽ sμετέρων cχέων πληγέντε κεραυν|

455

•ψ Tς Ὄλυμπον ¤κεσθον, ¤ν᾽ [θανάτων ‰δος Tστίν.
˜ς ἔφαθ᾽, α“ δ᾽ TπέμυWαν Ἀθηναίη τε κα\ Žρη·
πλησίαι α¤ γ᾽ {σθην, κακὰ δὲ ƒρώεσσι μεδέσθην.
ˆτοι Ἀθηναίη [κέων gν οὐδέ τι ε„πε
σκυxομένη Δι\ πατρί, χ`λος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
Žρz δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆθος χ`λον, [λλὰ προσηύδα·
αἰν`τατε ‚ρονίδη ποῖον τSν μῦθον ἔειπες.
εu νυ κα\ ἡμεῖς vδμεν • τοι σθένος οὐκ [λαπαδν`ν·
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[λλ᾽ ἔμπης ΔαναZν cλοφυρ`μεθ᾽ αἰχμητάων,
ο¤ κεν δY κακSν ο„τον [ναπλVσαντες bλωνται.

465

[λλ᾽ ˆτοι πολέμου μὲν [φεW`μεθ᾽, εἰ σὺ κελεύεις·
UουλYν δ᾽ Ἀργείοις sποθησ`μεθ᾽ { τις cνVσει,
ς μY πάντες bλωνται cδυσσαμένοιο τεοῖο.
τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
fοῦς δY κα\ μᾶλλον sπερμενέα ‚ρονίωνα

470

bψεαι, αv κ᾽ Tθέλzσθα, UοZπις π`τνια Žρη
cλλύντ᾽ Ἀργείων πουλὺν στρατSν αἰχμητάων·
οὐ γὰρ πρ\ν πολέμου [ποπαύσεται bUριμος µκτωρ
πρ\ν bρθαι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλεΐωνα,
ˆματι τ| •τ᾽ •ν ο“ μὲν Tπ\ πρύμνzσι μάχωνται

475

στείνει Tν αἰνοτάτi περ\ Πατρ`κλοιο θαν`ντος·
˜ς γὰρ θέσφατ`ν Tστι· σέθεν δ᾽ Tγ} οὐκ [λεγίxω
χωομένης, οὐδ᾽ εv κε τὰ νείατα πείραθ᾽ ¤κηαι
γαίης κα\ π`ντοιο, ¤ν᾽ §άπετ`ς τε ‚ρ`νος τε
{μενοι οŸτ᾽ αὐγ•ς Ὑπερίονος Ἠελίοιο

480

τέρποντ᾽ οŸτ᾽ [νέμοισι, Uαθὺς δέ τε ƒάρταρος [μφίς·
οὐδ᾽ ~ν ἔνθ᾽ [φίκηαι [λωμένη, οŸ σευ ἔγωγε
σκυxομένης [λέγω, Tπε\ οὐ σέο κύντερον ἄλλο.
˜ς φάτο, τSν δ᾽ οŸ τι προσέφη λευκώλενος Žρη.
Tν δ᾽ ἔπεσ᾽ Ὠκεαν| λαμπρSν φάος fελίοιο

485

‰λκον νύκτα μέλαιναν Tπ\ xείδωρον ἄρουραν.
ƒρωσ\ν μέν •᾽ [έκουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς
[σπασίη τρίλλιστος TπVλυθε νὺW TρεUεννV.
ƒρώων αuτ᾽ [γορYν ποιVσατο φαίδιμος µκτωρ
ν`σφι νεZν [γαγ}ν ποταμ| ἔπι δινVεντι,
Tν καθαρ| •θι δY νεκύων διεφαίνετο χZρος.
www.theogonia.gr
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TW ¤ππων δ᾽ [ποUάντες Tπ\ χθ`να μῦθον ἄκουον
τ`ν •᾽ µκτωρ [γ`ρευε Δι• φίλος· Tν δ᾽ ἄρα χειρ\
ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρSς
αἰχμY χαλκείη, περ\ δὲ χρύσεος θέε π`ρκης,

495

τ| • γ᾽ Tρεισάμενος ἔπεα ƒρώεσσι μετηύδα·
κέκλυτέ μευ ƒρZες κα\ Δάρδανοι fδ᾽ Tπίκουροι·
νῦν Tφάμην νῆάς τ᾽ cλέσας κα\ πάντας Ἀχαιοὺς
•ψ [πονοστVσειν προτ\ ›λιον fνεμ`εσσαν·
[λλὰ πρ\ν κνέφας gλθε, τS νῦν Tσάωσε μάλιστα

500

Ἀργείους κα\ νῆας Tπ\ •ηγμῖνι θαλάσσης.
[λλ᾽ ˆτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτ\ μελαίνz
δ`ρπά τ᾽ Tφοπλισ`μεσθα· [τὰρ καλλίτριχας ¤ππους
λύσαθ᾽ sπὲW cχέων, παρὰ δέ σφισι Uάλλετ᾽ TδωδVν·
Tκ π`λιος δ᾽ ἄWεσθε U`ας κα\ vφια μῆλα

505

καρπαλίμως, ο„νον δὲ μελίφρονα οἰνίxεσθε
σῖτ`ν τ᾽ Tκ μεγάρων, Tπ\ δὲ Wύλα πολλὰ λέγεσθε,
•ς κεν παννύχιοι μέσφ᾽ fοῦς fριγενείης
καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανSν ¤κz,
μV πως κα\ διὰ νύκτα κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\

510

φεύγειν ’ρμVσωνται Tπ᾽ εὐρέα νZτα θαλάσσης.
μY μὰν [σπουδί γε νεZν TπιUαῖεν ‰κηλοι,
[λλ᾽ •ς τις τούτων γε Uέλος κα\ οvκοθι πέσσz
UλVμενος ~ ἰ| ~ ἔγχεϊ cWυ`εντι
νηSς TπιθρŠσκων, ¤να τις στυγέzσι κα\ ἄλλος
ƒρωσ\ν Tφ᾽ _πποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα.
κVρυκες δ᾽ [νὰ ἄστυ Δι• φίλοι [γγελλ`ντων
παῖδας πρωθVUας πολιοκροτάφους τε γέροντας
λέWασθαι περ\ ἄστυ θεοδμVτων Tπ\ πύργων·
www.theogonia.gr
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θηλύτεραι δὲ γυναῖκες Tν\ μεγάροισιν ἑκάστη

520

πῦρ μέγα και`ντων· φυλακY δέ τις ἔμπεδος ἔστω
μY λ`χος εἰσέλθzσι π`λιν λαZν [πε`ντων.
¡δ᾽ ἔστω ƒρZες μεγαλVτορες

ς [γορεύω·

μῦθος δ᾽ aς μὲν νῦν sγιYς εἰρημένος ἔστω,
τSν δ᾽ fοῦς ƒρώεσσι μεθ᾽ _πποδάμοις [γορεύσω.

525

ἔλπομαι εὐχ`μενος Διί τ᾽ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν
TWελάαν Tνθένδε κύνας κηρεσσιφορVτους,
οὓς κῆρες φορέουσι μελαινάων Tπ\ νηZν.
[λλ᾽ ˆτοι Tπ\ νυκτ\ φυλάWομεν ἡμέας αὐτούς,
πρZϊ δ᾽ sπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες

530

νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σιν Tγείρομεν cWὺν Ἄρηα.
εvσομαι εv κέ μ᾽ ’ ƒυδεΐδης κρατερSς ΔιομVδης
πὰρ νηZν πρSς τεῖχος [πώσεται, ˆ κεν Tγ} τSν
χαλκ| δzώσας ἔναρα Uροτ`εντα φέρωμαι.
αŸριον ἣν [ρετYν διαείσεται, εv κ᾽ TμSν ἔγχος

535

μείνz Tπερχ`μενον· [λλ᾽ Tν πρώτοισιν cΐω
κείσεται οὐτηθείς, πολέες δ᾽ [μφ᾽ αὐτSν ἑταῖροι
fελίου [νι`ντος Tς αŸριον· εἰ γὰρ Tγ}ν ˜ς
εvην [θάνατος κα\ [γVρως ˆματα πάντα,
τιοίμην δ᾽

ς τίετ᾽ Ἀθηναίη κα\ Ἀπ`λλων,

540

ς νῦν ἡμέρη {δε κακSν φέρει Ἀργείοισιν.
˜ς µκτωρ [γ`ρευ᾽, Tπ\ δὲ ƒρZες κελάδησαν.
ο“ δ᾽ ¤ππους μὲν λῦσαν sπS xυγοῦ _δρώοντας,
δῆσαν δ᾽ _μάντεσσι παρ᾽ ¥ρμασιν ο¦σιν ‰καστος·
Tκ π`λιος δ᾽ ἄWοντο U`ας κα\ vφια μῆλα
καρπαλίμως, ο„νον δὲ μελίφρονα οἰνίxοντο,
σῖτ`ν τ᾽ Tκ μεγάρων, Tπ\ δὲ Wύλα πολλὰ λέγοντο.
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κνίσην δ᾽ Tκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανSν εvσω.

549

ο“ δὲ μέγα φρονέοντες Tπ\ πτολέμοιο γεφύρας

553

εvατο παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά.
ς δ᾽ •τ᾽ Tν οὐραν| ἄστρα φαεινYν [μφ\ σελVνην

555

φαίνετ᾽ [ριπρεπέα, •τε τ᾽ ἔπλετο νVνεμος αἰθVρ·
ἔκ τ᾽ ἔφανεν πᾶσαι σκοπια\ κα\ πρώονες ἄκροι
κα\ νάπαι· οὐραν`θεν δ᾽ ἄρ᾽ sπερράγη ἄσπετος αἰθVρ,
πάντα δὲ εvδεται ἄστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμVν·
τ`σσα μεσηγὺ νεZν fδὲ Ξάνθοιο •οάων

560

ƒρώων και`ντων πυρὰ φαίνετο §λι`θι πρ`.
χίλι᾽ ἄρ᾽ Tν πεδίi πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστi
εvατο πεντVκοντα σέλᾳ πυρSς αἰθομένοιο.
¤πποι δὲ κρῖ λευκSν Tρεπτ`μενοι κα\ cλύρας
ἑστα`τες παρ᾽ bχεσφιν T•θρονον ἨZ μίμνον.
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Ι
˜ς ο_ μὲν ƒρZες φυλακὰς ἔχον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
θεσπεσίη ἔχε φύxα φ`Uου κρυ`εντος ἑταίρη,
πένθεϊ δ᾽ [τλVτi UεUολVατο πάντες ἄριστοι.
ς δ᾽ ἄνεμοι δύο π`ντον cρίνετον ἰχθυ`εντα
«ορέης κα\ ¢έφυρος, τώ τε ™ρ‘κηθεν ἄητον

5

Tλθ`ντ᾽ TWαπίνης· ἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινSν
κορθύεται, πολλSν δὲ παρὲW ¥λα φῦκος ἔχευεν·
˜ς Tδαΐxετο θυμSς Tν\ στVθεσσιν ἈχαιZν.
Ἀτρεΐδης δ᾽ ἄχεϊ μεγάλi UεUολημένος gτορ
φοίτα κηρύκεσσι λιγυφθ`γγοισι κελεύων

10

κλVδην εἰς [γορYν κικλVσκειν ἄνδρα ‰καστον,
μY δὲ Uοᾶν· αὐτSς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο.
¦xον δ᾽ εἰν [γορ• τετιη`τες· •ν δ᾽ Ἀγαμέμνων
¤στατο δάκρυ χέων •ς τε κρVνη μελάνυδρος
{ τε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερSν χέει dδωρ·
˜ς a Uαρὺ στενάχων ἔπε᾽ Ἀργείοισι μετηύδα·
www.theogonia.gr
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ª φίλοι Ἀργείων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
¢εύς με μέγα ‚ρονίδης ἄτz Tνέδησε Uαρείz
σχέτλιος, aς τ`τε μέν μοι sπέσχετο κα\ κατένευσεν
›λιον Tκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον [πονέεσθαι,

20

νῦν δὲ κακYν [πάτην Uουλεύσατο, καί με κελεύει
δυσκλέα Ἄργος _κέσθαι, Tπε\ πολὺν ‡λεσα λα`ν.
οdτω που Δι\ μέλλει sπερμενέϊ φίλον ε„ναι,
aς δY πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
fδ᾽ ἔτι κα\ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος Tστ\ μέγιστον.
[λλ᾽ ἄγεθ᾽

25

ς •ν Tγ} εvπω πειθώμεθα πάντες·

φεύγωμεν σὺν νηυσ\ φίλην Tς πατρίδα γαῖαν·
οὐ γὰρ ἔτι ƒροίην α_ρVσομεν εὐρυάγυιαν.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•.
δYν δ᾽ ἄνεi gσαν τετιη`τες υ¦ες ἈχαιZν·

30

cψὲ δὲ δY μετέειπε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
Ἀτρεΐδη σο\ πρZτα μαχVσομαι [φραδέοντι,
ἣ θέμις Tστ\ν ἄναW [γορ•· σὺ δὲ μV τι χολωθ•ς.
[λκYν μέν μοι πρZτον cνείδισας Tν Δαναοῖσι
φὰς ἔμεν [πτ`λεμον κα\ [νάλκιδα· ταῦτα δὲ πάντα

35

vσασ᾽ Ἀργείων fμὲν νέοι fδὲ γέροντες.
σο\ δὲ διάνδιχα δZκε ‚ρ`νου πάϊς [γκυλομVτεω·
σκVπτρi μέν τοι δZκε τετιμῆσθαι περ\ πάντων,
[λκYν δ᾽ οŸ τοι δZκεν, • τε κράτος Tστ\ μέγιστον.
δαιμ`νι᾽ οdτω που μάλα ἔλπεαι υ¦ας ἈχαιZν
[πτολέμους τ᾽ ἔμεναι κα\ [νάλκιδας

ς [γορεύεις]

εἰ δέ τοι αὐτ| θυμSς Tπέσσυται •ς τε νέεσθαι
ἔρχεο· πάρ τοι ’δ`ς, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
ἑστᾶσ᾽, α¤ τοι ‰ποντο ΜυκVνηθεν μάλα πολλαί.
www.theogonia.gr

186

40

lopqΔno n

jΜkljm n^noΔo

[λλ᾽ ἄλλοι μενέουσι κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\

45

εἰς • κέ περ ƒροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ κα\ αὐτο\
φευγ`ντων σὺν νηυσ\ φίλην Tς πατρίδα γαῖαν·
νZϊ δ᾽ Tγ} …θένελ`ς τε μαχησ`μεθ᾽ εἰς • κε τέκμωρ
§λίου εdρωμεν· σὺν γὰρ θε| εἰλVλουθμεν.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες Tπίαχον υ¦ες ἈχαιZν
μῦθον [γασσάμενοι ΔιομVδεος _πποδάμοιο.
τοῖσι δ᾽ [νιστάμενος μετεφώνεεν _ππ`τα ·έστωρ·
ƒυδεΐδη περ\ μὲν πολέμi ἔνι καρτερ`ς Tσσι,
κα\ Uουλ• μετὰ πάντας ’μVλικας ἔπλευ ἄριστος.
οŸ τίς τοι τSν μῦθον cν`σσεται •σσοι Ἀχαιοί,

55

οὐδὲ πάλιν Tρέει· [τὰρ οὐ τέλος ¤κεο μύθων.
g μὲν κα\ νέος Tσσί, TμSς δέ κε κα\ πάϊς εvης
’πλ`τατος γενεῆφιν· [τὰρ πεπνυμένα Uάxεις
Ἀργείων Uασιλῆας, Tπε\ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
[λλ᾽ ἄγ᾽ Tγών, aς σεῖο γεραίτερος εŸχομαι ε„ναι,

60

TWείπω κα\ πάντα διίWομαι· οὐδέ κέ τίς μοι
μῦθον [τιμVσει᾽, οὐδὲ κρείων Ἀγαμέμνων.
[φρVτωρ [θέμιστος [νέστι`ς Tστιν Tκεῖνος
aς πολέμου ἔραται Tπιδημίου cκρυ`εντος.
[λλ᾽ ˆτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτ\ μελαίνz

65

δ`ρπά τ᾽ Tφοπλισ`μεσθα· φυλακτῆρες δὲ ‰καστοι
λεWάσθων παρὰ τάφρον cρυκτYν τείχεος Tκτ`ς.
κούροισιν μὲν ταῦτ᾽ Tπιτέλλομαι· αὐτὰρ ἔπειτα
Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ Uασιλεύτατ`ς Tσσι.
δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οŸ τοι [εικές.
πλεῖαί τοι οvνου κλισίαι, τSν νῆες ἈχαιZν
fμάτιαι ™ρ‘κηθεν Tπ᾽ εὐρέα π`ντον ἄγουσι·
www.theogonia.gr
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πᾶσά τοί Tσθ᾽ sποδεWίη, πολέεσσι δ᾽ [νάσσεις.
πολλZν δ᾽ [γρομένων τ| πείσεαι •ς κεν [ρίστην
UουλYν Uουλεύσz· μάλα δὲ χρε} πάντας Ἀχαιοὺς

75

Tσθλῆς κα\ πυκινῆς, •τι δVϊοι Tγγύθι νηZν
καίουσιν πυρὰ πολλά· τίς •ν τάδε γηθVσειε]
νὺW δ᾽ £δ᾽ fὲ διαρραίσει στρατSν fὲ σαώσει.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον fδὲ πίθοντο.
Tκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν Tσσεύοντο

80

[μφί τε ·εστορίδην ™ρασυμVδεα ποιμένα λαZν,
fδ᾽ [μφ᾽ Ἀσκάλαφον κα\ §άλμενον υ¦ας Ἄρηος
[μφί τε Μηρι`νην Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρ`ν τε,
fδ᾽ [μφ\ ‚ρείοντος υ_Sν ^υκομVδεα δῖον.
‰πτ᾽ ἔσαν ἡγεμ`νες φυλάκων, ἑκατSν δὲ ἑκάστi

85

κοῦροι ¥μα στεῖχον δολίχ᾽ ἔγχεα χερσ\ν ἔχοντες·
κὰδ δὲ μέσον τάφρου κα\ τείχεος ¦xον ἰ`ντες·
ἔνθα δὲ πῦρ κVαντο, τίθεντο δὲ δ`ρπα ‰καστος.
Ἀτρεΐδης δὲ γέροντας [ολλέας gγεν ἈχαιZν
Tς κλισίην, παρὰ δέ σφι τίθει μενοεικέα δαῖτα.

90

ο“ δ᾽ Tπ᾽ cνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας vαλλον.
αὐτὰρ Tπε\ π`σιος κα\ Tδητύος TW ἔρον ‰ντο,
τοῖς ’ γέρων πάμπρωτος sφαίνειν ˆρχετο μῆτιν
·έστωρ, οX κα\ πρ`σθεν [ρίστη φαίνετο UουλV·
• σφιν Trφρονέων [γορVσατο κα\ μετέειπεν·

95

Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναW [νδρZν Ἀγάμεμνον
Tν σο\ μὲν λVWω, σέο δ᾽ ἄρWομαι, οdνεκα πολλZν
λαZν Tσσι ἄναW καί τοι ¢εὺς TγγυάλιWε
σκῆπτρ`ν τ᾽ fδὲ θέμιστας, ¤νά σφισι Uουλεύzσθα.
τώ σε χρY περ\ μὲν φάσθαι ἔπος fδ᾽ Tπακοῦσαι,
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κρηῆναι δὲ κα\ ἄλλi, •τ᾽ ἄν τινα θυμSς [νώγz
εἰπεῖν εἰς [γαθ`ν· σέο δ᾽ ‰Wεται •ττί κεν ἄρχz.
αὐτὰρ Tγ}ν Tρέω •ς μοι δοκεῖ ε„ναι ἄριστα.
οὐ γάρ τις ν`ον ἄλλος [μείνονα τοῦδε νοVσει
ο¦ον Tγ} νοέω fμὲν πάλαι fδ᾽ ἔτι κα\ νῦν

105

TW ἔτι τοῦ •τε διογενὲς «ρισηΐδα κούρην
χωομένου Ἀχιλῆος ἔUης κλισίηθεν [πούρας
οŸ τι καθ᾽ ἡμέτερ`ν γε ν`ον· μάλα γάρ τοι ἔγωγε
π`λλ᾽ [πεμυθε`μην· σὺ δὲ σ| μεγαλVτορι θυμ|
εvWας ἄνδρα φέριστον, aν [θάνατοί περ ἔτισαν,

110

fτίμησας, ἑλ}ν γὰρ ἔχεις γέρας· [λλ᾽ ἔτι κα\ νῦν
φραxώμεσθ᾽ •ς κέν μιν [ρεσσάμενοι πεπίθωμεν
δώροισίν τ᾽ [γανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
ª γέρον οŸ τι ψεῦδος Tμὰς ἄτας κατέλεWας·

115

[ασάμην, οὐδ᾽ αὐτSς [ναίνομαι. [ντί νυ πολλZν
λαZν Tστ\ν [νYρ •ν τε ¢εὺς κῆρι φιλVσz,
ς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαSν ἈχαιZν.
[λλ᾽ Tπε\ [ασάμην φρεσ\ λευγαλέzσι πιθVσας,
•ψ Tθέλω [ρέσαι δ`μεναί τ᾽ [περείσι᾽ ἄποινα.

120

sμῖν δ᾽ Tν πάντεσσι περικλυτὰ δZρ᾽ cνομVνω
‰πτ᾽ [πύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
αvθωνας δὲ λέUητας Tείκοσι, δώδεκα δ᾽ ¤ππους
πηγοὺς [θλοφ`ρους, ο“ [έθλια ποσσ\ν ἄροντο.
οŸ κεν [λVϊος εvη [νYρ ž τ`σσα γένοιτο,
οὐδέ κεν [κτVμων Tριτίμοιο χρυσοῖο,
•σσά μοι fνείκαντο [έθλια μώνυχες ¤πποι.
δώσω δ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας [μύμονα ἔργα ἰδυίας
www.theogonia.gr
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^εσUίδας, ἃς •τε ^έσUον Trκτιμένην ‰λεν αὐτSς
TWελ`μην, α“ κάλλει Tνίκων φῦλα γυναικZν.

130

τὰς μέν ο_ δώσω, μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν τ`τ᾽ [πηύρων
κούρη «ρισῆος· Tπ\ δὲ μέγαν •ρκον cμοῦμαι
μV ποτε τῆς εὐνῆς TπιUVμεναι fδὲ μιγῆναι,
ἣ θέμις [νθρώπων πέλει [νδρZν fδὲ γυναικZν.
ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αuτε

135

ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεο\ δώωσ᾽ [λαπάWαι,
νῆα ¥λις χρυσοῦ κα\ χαλκοῦ νηησάσθω
εἰσελθών, •τε κεν δατεώμεθα ληΐδ᾽ Ἀχαιοί,
ƒρωϊάδας δὲ γυναῖκας Tείκοσιν αὐτSς ἑλέσθω,
αv κε μετ᾽ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.

140

εἰ δέ κεν Ἄργος _κοίμεθ᾽ ἈχαιϊκSν οuθαρ [ρούρης
γαμUρ`ς κέν μοι ἔοι· τίσω δέ μιν „σον tρέστz,
•ς μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίz ἔνι πολλ•.
τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες Tν\ μεγάρi εὐπVκτi
eρυσ`θεμις κα\ ^αοδίκη κα\ §φιάνασσα,

145

τάων {ν κ᾽ Tθέλzσι φίλην [νάεδνον [γέσθω
πρSς ο„κον Πηλῆος· Tγ} δ᾽ Tπ\ μείλια δώσω
πολλὰ μάλ᾽, •σσ᾽ οŸ πώ τις ἑ• Tπέδωκε θυγατρί·
ἑπτὰ δέ ο_ δώσω εu ναι`μενα πτολίεθρα
‚αρδαμύλην ‹ν`πην τε κα\ ἹρYν ποιVεσσαν

150

†ηράς τε xαθέας fδ᾽ Ἄνθειαν Uαθύλειμον
καλVν τ᾽ ovπειαν κα\ ΠVδασον [μπελ`εσσαν.
πᾶσαι δ᾽ Tγγὺς wλ`ς, νέαται Πύλου fμαθ`εντος·
Tν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυUοῦται,
ο¤ κέ ἑ δωτίνzσι θεSν ˜ς τιμVσουσι

155

καί ο_ sπS σκVπτρi λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
www.theogonia.gr
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ταῦτά κέ ο_ τελέσαιμι μεταλVWαντι χ`λοιο.
δμηθVτω· Ἀΐδης τοι [μείλιχος fδ᾽ [δάμαστος,
τοŸνεκα καί τε Uροτοῖσι θεZν ἔχθιστος wπάντων·
καί μοι sποστVτω •σσον Uασιλεύτερ`ς εἰμι

160

fδ᾽ •σσον γενε• προγενέστερος εŸχομαι ε„ναι.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναW [νδρZν Ἀγάμεμνον
δZρα μὲν οὐκέτ᾽ cνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆϊ ἄνακτι·
[λλ᾽ ἄγετε κλητοὺς cτρύνομεν, ο¤ κε τάχιστα

165

ἔλθωσ᾽ Tς κλισίην Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος.
εἰ δ᾽ ἄγε τοὺς •ν Tγ} Tπι`ψομαι ο“ δὲ πιθέσθων.
†οῖνιW μὲν πρώτιστα Δι• φίλος ἡγησάσθω,
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ovας τε μέγας κα\ δῖος tδυσσεύς·
κηρύκων δ᾽ tδίος τε κα\ ¸ὐρυUάτης ¥μ᾽ ἑπέσθων.

170

φέρτε δὲ χερσ\ν dδωρ, εὐφημῆσαί τε κέλεσθε,
bφρα Δι\ ‚ρονίδz [ρησ`μεθ᾽, αv κ᾽ TλεVσz.
˜ς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδ`τα μῦθον ἔειπεν.
αὐτίκα κVρυκες μὲν dδωρ Tπ\ χεῖρας ἔχευαν,
κοῦροι δὲ κρητῆρας Tπεστέψαντο ποτοῖο,

175

νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν TπαρWάμενοι δεπάεσσιν.
αὐτὰρ Tπε\ σπεῖσάν τ᾽ ἔπι`ν θ᾽ •σον ˆθελε θυμ`ς,
’ρμZντ᾽ Tκ κλισίης Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
τοῖσι δὲ π`λλ᾽ Tπέτελλε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ
δενδίλλων Tς ‰καστον, tδυσσῆϊ δὲ μάλιστα,
πειρᾶν

ς πεπίθοιεν [μύμονα Πηλεΐωνα.

τ} δὲ Uάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσUοιο θαλάσσης
πολλὰ μάλ᾽ εὐχομένω γαιη`χi Tννοσιγαίi
•ηϊδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρένας oἰακίδαο.
www.theogonia.gr
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Μυρμιδ`νων δ᾽ Tπί τε κλισίας κα\ νῆας _κέσθην,

185

τSν δ᾽ εXρον φρένα τερπ`μενον φ`ρμιγγι λιγείz
καλ• δαιδαλέz, Tπ\ δ᾽ [ργύρεον xυγSν gεν,
τYν ἄρετ᾽ TW Tνάρων π`λιν Ἠετίωνος cλέσσας·
τ• • γε θυμSν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα [νδρZν.
Πάτροκλος δέ ο_ ο„ος Tναντίος £στο σιωπ•,

190

δέγμενος oἰακίδην ’π`τε λVWειεν [είδων,
τ} δὲ Uάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος tδυσσεύς,
στὰν δὲ πρ`σθ᾽ αὐτοῖο· ταφ}ν δ᾽ [ν`ρουσεν Ἀχιλλεὺς
αὐτ• σὺν φ`ρμιγγι λιπ}ν ‰δος ἔνθα θάασσεν.
˜ς δ᾽ αŸτως Πάτροκλος, Tπε\ vδε φZτας, [νέστη.

195

τ} κα\ δεικνύμενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
χαίρετον· g φίλοι ἄνδρες _κάνετον g τι μάλα χρεώ,
ο¤ μοι σκυxομένi περ ἈχαιZν φίλτατοί Tστον.
˜ς ἄρα φωνVσας προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς,
ε¦σεν δ᾽ Tν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν.

200

α„ψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν Tγγὺς T`ντα·
μείxονα δY κρητῆρα Μενοιτίου υ_ὲ καθίστα,
xωρ`τερον δὲ κέραιε, δέπας δ᾽ ἔντυνον ἑκάστi·
ο“ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες Tμ| sπέασι μελάθρi.
˜ς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλi Tπεπείθεθ᾽ ἑταίρi.

205

αὐτὰρ • γε κρεῖον μέγα κάUUαλεν Tν πυρSς αὐγ•,
Tν δ᾽ ἄρα νZτον ἔθηκ᾽ bϊος κα\ πίονος αἰγ`ς,
Tν δὲ συSς σιάλοιο •άχιν τεθαλυῖαν [λοιφ•.
τ| δ᾽ ἔχεν oὐτομέδων, τάμνεν δ᾽ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.
κα\ τὰ μὲν εu μίστυλλε κα\ [μφ᾽ cUελοῖσιν ἔπειρε,
πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσ`θεος φώς.
αὐτὰρ Tπε\ κατὰ πῦρ Tκάη κα\ φλSW Tμαράνθη,
www.theogonia.gr
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[νθρακιYν στορέσας cUελοὺς Tφύπερθε τάνυσσε,
πάσσε δ᾽ wλSς θείοιο κρατευτάων Tπαείρας.
αὐτὰρ Tπεί •᾽ ‡πτησε κα\ εἰν Tλεοῖσιν ἔχευε,

215

Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλ}ν Tπένειμε τραπέxz
καλοῖς Tν κανέοισιν, [τὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
αὐτSς δ᾽ [ντίον ¦xεν tδυσσῆος θείοιο
τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι [νώγει
Πάτροκλον aν ἑταῖρον· a δ᾽ Tν πυρ\ Uάλλε θυηλάς.

220

ο“ δ᾽ Tπ᾽ cνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας vαλλον.
αὐτὰρ Tπε\ π`σιος κα\ Tδητύος TW ἔρον ‰ντο,
νεῦσ᾽ ovας †οίνικι· ν`ησε δὲ δῖος tδυσσεύς,
πλησάμενος δ᾽ οvνοιο δέπας δείδεκτ᾽ Ἀχιλῆα·
χαῖρ᾽ Ἀχιλεῦ· δαιτSς μὲν Tΐσης οὐκ Tπιδευεῖς

225

fμὲν Tν\ κλισίz Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
fδὲ κα\ Tνθάδε νῦν, πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ
δαίνυσθ᾽· [λλ᾽ οὐ δαιτSς Tπηράτου ἔργα μέμηλεν,
[λλὰ λίην μέγα πῆμα διοτρεφὲς εἰσορ`ωντες
δείδιμεν· Tν δοι• δὲ σαωσέμεν ~ [πολέσθαι

230

νῆας Trσσέλμους, εἰ μY σύ γε δύσεαι [λκVν.
Tγγὺς γὰρ νηZν κα\ τείχεος αuλιν ἔθεντο
ƒρZες sπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ᾽ Tπίκουροι
κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατ`ν, οὐδ᾽ ἔτι φασ\
σχVσεσθ᾽, [λλ᾽ Tν νηυσ\ μελαίνzσιν πεσέεσθαι.

235

¢εὺς δέ σφι ‚ρονίδης TνδέWια σVματα φαίνων
[στράπτει· µκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ Uλεμεαίνων
μαίνεται Tκπάγλως πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει
[νέρας οὐδὲ θεούς· κρατερY δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
[ρᾶται δὲ τάχιστα φανVμεναι ἨZ δῖαν·
www.theogonia.gr
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στεῦται γὰρ νηZν [ποκ`ψειν ἄκρα κ`ρυμUα
αὐτάς τ᾽ TμπρVσειν μαλεροῦ πυρ`ς, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
δzώσειν παρὰ τ•σιν cρινομένους sπS καπνοῦ.
ταῦτ᾽ αἰνZς δείδοικα κατὰ φρένα, μV ο_ [πειλὰς
Tκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δY αvσιμον εvη

245

φθίσθαι Tν\ ƒροίz ἑκὰς Ἄργεος _πποU`τοιο.
[λλ᾽ ἄνα εἰ μέμονάς γε κα\ cψέ περ υ¦ας ἈχαιZν
τειρομένους Tρύεσθαι sπS ƒρώων cρυμαγδοῦ.
αὐτ| τοι μετ`πισθ᾽ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος
•εχθέντος κακοῦ ἔστ᾽ ἄκος εsρεῖν· [λλὰ πολὺ πρ\ν

250

φράxευ •πως Δαναοῖσιν [λεWVσεις κακSν gμαρ.
ª πέπον g μὲν σοί γε πατYρ Tπετέλλετο Πηλεὺς
ˆματι τ| •τε σ᾽ Tκ †θίης Ἀγαμέμνονι πέμπε·
τέκνον TμSν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε κα\ Žρη
δώσουσ᾽ αv κ᾽ Tθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλVτορα θυμSν

255

vσχειν Tν στVθεσσι· φιλοφροσύνη γὰρ [μείνων·
ληγέμεναι δ᾽ ἔριδος κακομηχάνου, bφρά σε μᾶλλον
τίωσ᾽ Ἀργείων fμὲν νέοι fδὲ γέροντες.
˜ς Tπέτελλ᾽ a γέρων, σὺ δὲ λVθεαι· [λλ᾽ ἔτι κα\ νῦν
παύε᾽, ἔα δὲ χ`λον θυμαλγέα· σο\ δ᾽ Ἀγαμέμνων

260

ἄWια δZρα δίδωσι μεταλVWαντι χ`λοιο.
εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, Tγ} δέ κέ τοι καταλέWω
•σσά τοι Tν κλισίzσιν sπέσχετο δZρ᾽ Ἀγαμέμνων·
‰πτ᾽ [πύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
αvθωνας δὲ λέUητας Tείκοσι, δώδεκα δ᾽ ¤ππους
πηγοὺς [θλοφ`ρους, ο“ [έθλια ποσσ\ν ἄροντο.
οŸ κεν [λVϊος εvη [νYρ ž τ`σσα γένοιτο
οὐδέ κεν [κτVμων Tριτίμοιο χρυσοῖο,
www.theogonia.gr
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•σσ᾽ Ἀγαμέμνονος ¤πποι [έθλια ποσσ\ν ἄροντο.
δώσει δ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας [μύμονα ἔργα ἰδυίας

270

^εσUίδας, ἃς •τε ^έσUον Trκτιμένην ‰λες αὐτSς
TWέλεθ᾽, α“ τ`τε κάλλει Tνίκων φῦλα γυναικZν.
τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν τ`τ᾽ [πηύρα
κούρη «ρισῆος· Tπ\ δὲ μέγαν •ρκον cμεῖται
μV ποτε τῆς εὐνῆς TπιUVμεναι fδὲ μιγῆναι

275

ἣ θέμις Tστ\ν ἄναW ˆτ᾽ [νδρZν ˆτε γυναικZν.
ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αuτε
ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεο\ δώωσ᾽ [λαπάWαι,
νῆα ¥λις χρυσοῦ κα\ χαλκοῦ νηVσασθαι
εἰσελθών, •τε κεν δατεώμεθα ληΐδ᾽ Ἀχαιοί,

280

ƒρωϊάδας δὲ γυναῖκας Tείκοσιν αὐτSς ἑλέσθαι,
α¤ κε μετ᾽ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
εἰ δέ κεν Ἄργος _κοίμεθ᾽ ἈχαιϊκSν οuθαρ [ρούρης
γαμUρ`ς κέν ο_ ἔοις· τίσει δέ σε „σον tρέστz,
•ς ο_ τηλύγετος τρέφεται θαλίz ἔνι πολλ•.

285

τρεῖς δέ ο¤ εἰσι θύγατρες Tν\ μεγάρi εὐπVκτi
eρυσ`θεμις κα\ ^αοδίκη κα\ §φιάνασσα,
τάων {ν κ᾽ Tθέλzσθα φίλην [νάεδνον ἄγεσθαι
πρSς ο„κον Πηλῆος· a δ᾽ αuτ᾽ Tπ\ μείλια δώσει
πολλὰ μάλ᾽, •σσ᾽ οŸ πώ τις ἑ• Tπέδωκε θυγατρί·

290

ἑπτὰ δέ τοι δώσει εu ναι`μενα πτολίεθρα
‚αρδαμύλην ‹ν`πην τε κα\ ἹρYν ποιVεσσαν
†ηράς τε xαθέας fδ᾽ Ἄνθειαν Uαθύλειμον
καλVν τ᾽ ovπειαν κα\ ΠVδασον [μπελ`εσσαν.
πᾶσαι δ᾽ Tγγὺς wλ`ς, νέαται Πύλου fμαθ`εντος·
Tν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυUοῦται,
www.theogonia.gr
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ο¤ κέ σε δωτίνzσι θεSν ˜ς τιμVσουσι
καί τοι sπS σκVπτρi λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλVWαντι χ`λοιο.
εἰ δέ τοι Ἀτρεΐδης μὲν [πVχθετο κηρ`θι μᾶλλον

300

αὐτSς κα\ τοῦ δZρα, σὺ δ᾽ ἄλλους περ Παναχαιοὺς
τειρομένους Tλέαιρε κατὰ στρατ`ν, ο¤ σε θεSν ˜ς
τίσουσ᾽· g γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο·
νῦν γάρ χ᾽ µκτορ᾽ ‰λοις, Tπε\ •ν μάλα τοι σχεδSν ἔλθοι
λύσσαν ἔχων cλοVν, Tπε\ οŸ τινά φησιν ’μοῖον

305

ο¦ ἔμεναι ΔαναZν οὓς Tνθάδε νῆες ἔνεικαν.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
διογενὲς ^αερτιάδη πολυμVχαν᾽ tδυσσεῦ
χρY μὲν δY τSν μῦθον [πηλεγέως [ποειπεῖν,
- περ δY φρονέω τε κα\

ς τετελεσμένον ἔσται,

310

ς μV μοι τρύxητε παρVμενοι ἄλλοθεν ἄλλος.
TχθρSς γάρ μοι κεῖνος ’μZς Ἀΐδαο πύλzσιν
•ς χ᾽ ‰τερον μὲν κεύθz Tν\ φρεσίν, ἄλλο δὲ εvπz.
αὐτὰρ Tγ}ν Tρέω •ς μοι δοκεῖ ε„ναι ἄριστα·
οŸτ᾽ ἔμεγ᾽ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα πεισέμεν οvω

315

οŸτ᾽ ἄλλους Δαναούς, Tπε\ οὐκ ἄρα τις χάρις gεν
μάρνασθαι δηΐοισιν Tπ᾽ [νδράσι νωλεμὲς αἰεί.
vση μοῖρα μένοντι κα\ εἰ μάλα τις πολεμίxοι·
Tν δὲ ἰ• τιμ• fμὲν κακSς fδὲ κα\ Tσθλ`ς·
κάτθαν᾽ ’μZς • τ᾽ [εργSς [νYρ • τε πολλὰ Tοργώς.
οὐδέ τί μοι περίκειται, Tπε\ πάθον ἄλγεα θυμ|
αἰε\ TμYν ψυχYν παραUαλλ`μενος πολεμίxειν.
ς δ᾽ bρνις [πτῆσι νεοσσοῖσι προφέρzσι
μάστακ᾽ Tπεί κε λάUzσι, κακZς δ᾽ ἄρα ο_ πέλει αὐτ•,
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˜ς κα\ Tγ} πολλὰς μὲν [•πνους νύκτας vαυον,

325

ˆματα δ᾽ α_ματ`εντα διέπρησσον πολεμίxων
[νδράσι μαρνάμενος cάρων ‰νεκα σφετεράων.
δώδεκα δY σὺν νηυσ\ π`λεις [λάπαW᾽ [νθρώπων,
πεxSς δ᾽ ‰νδεκά φημι κατὰ ƒροίην TρίUωλον·
τάων Tκ πασέων κειμVλια πολλὰ κα\ Tσθλὰ

330

TWελ`μην, κα\ πάντα φέρων Ἀγαμέμνονι δ`σκον
Ἀτρεΐδz· a δ᾽ bπισθε μένων παρὰ νηυσ\ θο•σι
δεWάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ᾽ ἔχεσκεν.
ἄλλα δ᾽ [ριστVεσσι δίδου γέρα κα\ Uασιλεῦσι·
τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, Tμεῦ δ᾽ [πS μούνου ἈχαιZν

335

ε¤λετ᾽, ἔχει δ᾽ ἄλοχον θυμαρέα· τ• παριαύων
τερπέσθω. τί δὲ δεῖ πολεμιxέμεναι ƒρώεσσιν
Ἀργείους] τί δὲ λαSν [νVγαγεν Tνθάδ᾽ [γείρας
Ἀτρεΐδης] g οὐχ Ἑλένης ‰νεκ᾽ frκ`μοιο]
g μοῦνοι φιλέουσ᾽ [λ`χους μερ`πων [νθρώπων

340

Ἀτρεΐδαι] Tπε\ •ς τις [νYρ [γαθSς κα\ Tχέφρων
τYν αὐτοῦ φιλέει κα\ κVδεται,

ς κα\ Tγ} τYν

Tκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητVν περ Tοῦσαν.
νῦν δ᾽ Tπε\ Tκ χειρZν γέρας ε¤λετο καί μ᾽ [πάτησε
μV μευ πειράτω εu εἰδ`τος· οὐδέ με πείσει.

345

[λλ᾽ tδυσεῦ σὺν σοί τε κα\ ἄλλοισιν Uασιλεῦσι
φραxέσθω νVεσσιν [λεWέμεναι δVϊον πῦρ.
g μὲν δY μάλα πολλὰ πονVσατο ν`σφιν Tμεῖο,
κα\ δY τεῖχος ἔδειμε, κα\ ˆλασε τάφρον Tπ᾽ αὐτ|
εὐρεῖαν μεγάλην, Tν δὲ σκ`λοπας κατέπηWεν·
[λλ᾽ οὐδ᾽ ¡ς δύναται σθένος µκτορος [νδροφ`νοιο
vσχειν· bφρα δ᾽ Tγ} μετ᾽ Ἀχαιοῖσιν πολέμιxον
www.theogonia.gr

197

350

lopqΔno n

jΜkljm n^noΔo

οὐκ Tθέλεσκε μάχην [πS τείχεος cρνύμεν µκτωρ,
[λλ᾽ •σον Tς …καιάς τε πύλας κα\ φηγSν ¤κανεν·
ἔνθά ποτ᾽ ο„ον ἔμιμνε, μ`γις δέ μευ ἔκφυγεν ’ρμVν.

355

νῦν δ᾽ Tπε\ οὐκ Tθέλω πολεμιxέμεν µκτορι δίi
αŸριον _ρὰ Δι\ •έWας κα\ πᾶσι θεοῖσι
νηVσας εu νῆας, TπYν ¥λα δὲ προερύσσω,
bψεαι, αv κ᾽ Tθέλzσθα κα\ αv κέν τοι τὰ μεμVλz,
gρι μάλ᾽ ἙλλVσποντον Tπ᾽ ἰχθυ`εντα πλεούσας

360

νῆας Tμάς, Tν δ᾽ ἄνδρας Tρεσσέμεναι μεμαZτας·
εἰ δέ κεν εὐπλοίην δώz κλυτSς Tννοσίγαιος
ˆματί κε τριτάτi †θίην TρίUωλον _κοίμην.
ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον Tνθάδε ἔρρων·
ἄλλον δ᾽ Tνθένδε χρυσSν κα\ χαλκSν TρυθρSν

365

fδὲ γυναῖκας Trxώνους πολι`ν τε σίδηρον
ἄWομαι, ¥σσ᾽ ἔλαχ`ν γε· γέρας δέ μοι, •ς περ ἔδωκεν,
αuτις TφυUρίxων ‰λετο κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀτρεΐδης· τ| πάντ᾽ [γορευέμεν

ς Tπιτέλλω

[μφαδ`ν, bφρα κα\ ἄλλοι Tπισκύxωνται Ἀχαιο\

370

εv τινά που ΔαναZν ἔτι ἔλπεται TWαπατVσειν
αἰὲν [ναιδείην Tπιειμένος· οὐδ᾽ •ν ἔμοιγε
τετλαίη κύνε`ς περ T}ν εἰς ªπα ἰδέσθαι·
οὐδέ τί ο_ Uουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον·
Tκ γὰρ δV μ᾽ [πάτησε κα\ ˆλιτεν· οὐδ᾽ •ν ἔτ᾽ αuτις

375

TWαπάφοιτ᾽ Tπέεσσιν· ¥λις δέ ο_· [λλὰ ‰κηλος
Tρρέτω· Tκ γάρ εs φρένας ε¤λετο μητίετα ¢εύς.
Tχθρὰ δέ μοι τοῦ δZρα, τίω δέ μιν Tν καρSς αvσz.
οὐδ᾽ εv μοι δεκάκις τε κα\ εἰκοσάκις τ`σα δοίη
•σσά τέ ο_ νῦν ἔστι, κα\ εv ποθεν ἄλλα γένοιτο,
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οὐδ᾽ •σ᾽ Tς tρχομενSν ποτινίσεται, οὐδ᾽ •σα ™VUας
oἰγυπτίας, •θι πλεῖστα δ`μοις Tν κτVματα κεῖται,
α¤ θ᾽ ἑκατ`μπυλοί εἰσι, διηκ`σιοι δ᾽ [ν᾽ ἑκάστας
[νέρες TWοιχνεῦσι σὺν ¤πποισιν κα\ bχεσφιν·
οὐδ᾽ εv μοι τ`σα δοίη •σα ψάμαθ`ς τε κ`νις τε,

385

οὐδέ κεν ¡ς ἔτι θυμSν TμSν πείσει᾽ Ἀγαμέμνων
πρίν γ᾽ [πS πᾶσαν Tμο\ δ`μεναι θυμαλγέα λώUην.
κούρην δ᾽ οὐ γαμέω Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
οὐδ᾽ εἰ χρυσείz Ἀφροδίτz κάλλος Tρίxοι,
ἔργα δ᾽ Ἀθηναίz γλαυκώπιδι ἰσοφαρίxοι·

390

οὐδέ μιν ¡ς γαμέω· a δ᾽ ἈχαιZν ἄλλον ἑλέσθω,
•ς τις ο¦ τ᾽ Tπέοικε κα\ aς Uασιλεύτερ`ς Tστιν.
~ν γὰρ δV με σαZσι θεο\ κα\ οvκαδ᾽ ¤κωμαι,
Πηλεύς θVν μοι ἔπειτα γυναῖκά γε μάσσεται αὐτ`ς.
πολλα\ Ἀχαιΐδες εἰσ\ν [ν᾽ Ἑλλάδα τε †θίην τε

395

κοῦραι [ριστVων, ο¤ τε πτολίεθρα •ύονται,
τάων {ν κ᾽ Tθέλωμι φίλην ποιVσομ᾽ ἄκοιτιν.
ἔνθα δέ μοι μάλα πολλSν Tπέσσυτο θυμSς [γVνωρ
γVμαντα μνηστYν ἄλοχον Tϊκυῖαν ἄκοιτιν
κτVμασι τέρπεσθαι τὰ γέρων TκτVσατο Πηλεύς·

400

οὐ γὰρ Tμο\ ψυχῆς [ντάWιον οὐδ᾽ •σα φασ\ν
›λιον Tκτῆσθαι εu ναι`μενον πτολίεθρον
τS πρ\ν Tπ᾽ εἰρVνης, πρ\ν Tλθεῖν υ¦ας ἈχαιZν,
οὐδ᾽ •σα λάϊνος οὐδSς [φVτορος TντSς Tέργει
†οίUου Ἀπ`λλωνος Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσz.
ληϊστο\ μὲν γάρ τε U`ες κα\ vφια μῆλα,
κτητο\ δὲ τρίποδές τε κα\ ¤ππων Wανθὰ κάρηνα,
[νδρSς δὲ ψυχY πάλιν Tλθεῖν οŸτε λεϊστY
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οŸθ᾽ ἑλετV, Tπε\ ἄρ κεν [μείψεται ‰ρκος cδ`ντων.
μVτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ ™έτις [ργυρ`πεxα

410

διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ.
εἰ μέν κ᾽ αuθι μένων ƒρώων π`λιν [μφιμάχωμαι,
‡λετο μέν μοι ν`στος, [τὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
εἰ δέ κεν οvκαδ᾽ ¤κωμι φίλην Tς πατρίδα γαῖαν,
‡λετ` μοι κλέος Tσθλ`ν, Tπ\ δηρSν δέ μοι αἰ}ν

415

ἔσσεται, οὐδέ κέ μ᾽ ªκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
κα\ δ᾽ •ν τοῖς ἄλλοισιν Tγ} παραμυθησαίμην
οvκαδ᾽ [ποπλείειν, Tπε\ οὐκέτι δVετε τέκμωρ
§λίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα ¢εὺς
χεῖρα ἑYν sπερέσχε, τεθαρσVκασι δὲ λαοί.

420

[λλ᾽ sμεῖς μὲν ἰ`ντες [ριστVεσσιν ἈχαιZν
[γγελίην [π`φασθε· τS γὰρ γέρας Tστ\ γερ`ντων·
bφρ᾽ ἄλλην φράxωνται Tν\ φρεσ\ μῆτιν [μείνω,
{ κέ σφιν νῆάς τε σα| κα\ λαSν ἈχαιZν
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•ς, Tπε\ οŸ σφισιν {δέ γ᾽ ἑτοίμη

425

ἣν νῦν Tφράσσαντο Tμεῦ [πομηνίσαντος·
†οῖνιW δ᾽ αuθι παρ᾽ ἄμμι μένων κατακοιμηθVτω,
bφρά μοι Tν νVεσσι φίλην Tς πατρίδ᾽ ‰πηται
αŸριον ~ν Tθέλzσιν· [νάγκz δ᾽ οŸ τί μιν ἄWω.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•

430

μῦθον [γασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερZς [πέειπεν·
cψὲ δὲ δY μετέειπε γέρων _ππηλάτα †οῖνιW
δάκρυ᾽ [ναπρVσας· περ\ γὰρ δίε νηυσ\ν ἈχαιZν·
εἰ μὲν δY ν`στ`ν γε μετὰ φρεσ\ φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ
Uάλλεαι, οὐδέ τι πάμπαν [μύνειν νηυσ\ θο•σι
πῦρ Tθέλεις [ΐδηλον, Tπε\ χ`λος ἔμπεσε θυμ|,
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πZς •ν ἔπειτ᾽ [πS σεῖο φίλον τέκος αuθι λιποίμην
ο„ος] σο\ δέ μ᾽ ἔπεμπε γέρων _ππηλάτα Πηλεὺς
ˆματι τ| •τε σ᾽ Tκ †θίης Ἀγαμέμνονι πέμπε
νVπιον οŸ πω εἰδ`θ᾽ ’μοιΐου πολέμοιο

440

οὐδ᾽ [γορέων, ¤να τ᾽ ἄνδρες [ριπρεπέες τελέθουσι.
τοŸνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα,
μύθων τε •ητῆρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων.
ς •ν ἔπειτ᾽ [πS σεῖο φίλον τέκος οὐκ Tθέλοιμι
λείπεσθ᾽, οὐδ᾽ εv κέν μοι sποσταίη θεSς αὐτSς

445

γῆρας [ποWύσας θVσειν νέον ἡUώοντα,
ο¦ον •τε πρZτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα
φεύγων νείκεα πατρSς Ἀμύντορος tρμενίδαο,
•ς μοι παλλακίδος περιχώσατο καλλικ`μοιο,
τYν αὐτSς φιλέεσκεν, [τιμάxεσκε δ᾽ ἄκοιτιν

450

μητέρ᾽ TμVν· ἣ δ᾽ αἰὲν Tμὲ λισσέσκετο γούνων
παλλακίδι προμιγῆναι, ¤ν᾽ TχθVρειε γέροντα.
τ• πιθ`μην κα\ ἔρεWα· πατYρ δ᾽ TμSς αὐτίκ᾽ cϊσθε\ς
πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δ᾽ Tπεκέκλετ᾽ ‹ρινῦς,
μV ποτε γούνασιν ο¦σιν Tφέσσεσθαι φίλον υ_Sν

455

TW Tμέθεν γεγαZτα· θεο\ δ᾽ Tτέλειον Tπαρὰς
¢εύς τε καταχθ`νιος κα\ TπαινY Περσεφ`νεια.
ἔνθ᾽ Tμο\ οὐκέτι πάμπαν Tρητύετ᾽ Tν φρεσ\ θυμSς

462

πατρSς χωομένοιο κατὰ μέγαρα στρωφᾶσθαι.
g μὲν πολλὰ ἔται κα\ [νεψιο\ [μφ\ς T`ντες
αὐτοῦ λισσ`μενοι κατερVτυον Tν μεγάροισι,
πολλὰ δὲ vφια μῆλα κα\ εἰλίποδας ‰λικας Uοῦς
ἔσφαxον, πολλο\ δὲ σύες θαλέθοντες [λοιφ•
εs`μενοι τανύοντο διὰ φλογSς Ἡφαίστοιο,
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πολλSν δ᾽ Tκ κεράμων μέθυ πίνετο τοῖο γέροντος.
εἰνάνυχες δέ μοι [μφ᾽ αὐτ| παρὰ νύκτας vαυον·

470

ο“ μὲν [μειU`μενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ᾽ ἔσUη
πῦρ, ‰τερον μὲν sπ᾽ αἰθούσz εὐερκέος αὐλῆς,
ἄλλο δ᾽ Tν\ προδ`μi, πρ`σθεν θαλάμοιο θυράων.
[λλ᾽ •τε δY δεκάτη μοι TπVλυθε νὺW TρεUεννV,
κα\ τ`τ᾽ Tγ} θαλάμοιο θύρας πυκινZς [ραρυίας

475

•VWας TWῆλθον, κα\ sπέρθορον ἑρκίον αὐλῆς
•εῖα, λαθ}ν φύλακάς τ᾽ ἄνδρας δμiάς τε γυναῖκας.
φεῦγον ἔπειτ᾽ [πάνευθε δι᾽ Ἑλλάδος εὐρυχ`ροιο,
†θίην δ᾽ TWικ`μην TριUώλακα μητέρα μVλων
Tς Πηλῆα ἄναχθ᾽· a δέ με πρ`φρων sπέδεκτο,
καί μ᾽ Tφίλησ᾽

480

ς εv τε πατYρ aν παῖδα φιλVσz

μοῦνον τηλύγετον πολλοῖσιν Tπ\ κτεάτεσσι,
καί μ᾽ [φνειSν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ‡πασε λα`ν·
ναῖον δ᾽ TσχατιYν †θίης Δολ`πεσσιν [νάσσων.
καί σε τοσοῦτον ἔθηκα θεοῖς Tπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ,

485

Tκ θυμοῦ φιλέων, Tπε\ οὐκ Tθέλεσκες ¥μ᾽ ἄλλi
οŸτ᾽ Tς δαῖτ᾽ ἰέναι οŸτ᾽ Tν μεγάροισι πάσασθαι,
πρίν γ᾽ •τε δV σ᾽ Tπ᾽ Tμοῖσιν Tγ} γούνεσσι καθίσσας
bψου τ᾽ ἄσαιμι προταμ}ν κα\ ο„νον Tπισχών.
πολλάκι μοι κατέδευσας Tπ\ στVθεσσι χιτZνα

490

οvνου [ποUλύxων Tν νηπιέz [λεγειν•.
˜ς Tπ\ σο\ μάλα πολλὰ πάθον κα\ πολλὰ μ`γησα,
τὰ φρονέων • μοι οŸ τι θεο\ γ`νον TWετέλειον
TW Tμεῦ· [λλὰ σὲ παῖδα θεοῖς Tπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ
ποιεύμην, ¤να μοί ποτ᾽ [εικέα λοιγSν [μύνzς.
[λλ᾽ Ἀχιλεῦ δάμασον θυμSν μέγαν· οὐδέ τί σε χρY
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νηλεὲς gτορ ἔχειν· στρεπτο\ δέ τε κα\ θεο\ αὐτοί,
τZν περ κα\ μείxων [ρετY τιμV τε Uίη τε.
κα\ μὲν τοὺς θυέεσσι κα\ εὐχωλ•ς [γαν•σι
λοιU• τε κνίσz τε παρατρωπZσ᾽ ἄνθρωποι

500

λισσ`μενοι, •τε κέν τις sπερUVz κα\ wμάρτz.
κα\ γάρ τε λιταί εἰσι ΔιSς κοῦραι μεγάλοιο
χωλαί τε •υσαί τε παραUλZπές τ᾽ cφθαλμώ,
α¤ •ά τε κα\ μετ`πισθ᾽ ἄτης [λέγουσι κιοῦσαι.
ἣ δ᾽ ἄτη σθεναρV τε κα\ [ρτίπος, οdνεκα πάσας

505

πολλSν sπεκπροθέει, φθάνει δέ τε πᾶσαν Tπ᾽ α„αν
Uλάπτουσ᾽ [νθρώπους· α“ δ᾽ TWακέονται cπίσσω.
aς μέν τ᾽ αἰδέσεται κούρας ΔιSς ¹σσον ἰούσας,
τSν δὲ μέγ᾽ ‡νησαν καί τ᾽ ἔκλυον εὐχομένοιο·
aς δέ κ᾽ [νVνηται καί τε στερεZς [ποείπz,

510

λίσσονται δ᾽ ἄρα ταί γε Δία ‚ρονίωνα κιοῦσαι
τ| ἄτην ¥μ᾽ ‰πεσθαι, ¤να Uλαφθε\ς [ποτίσz.
[λλ᾽ Ἀχιλεῦ π`ρε κα\ σὺ ΔιSς κούρzσιν ‰πεσθαι
τιμVν, { τ᾽ ἄλλων περ Tπιγνάμπτει ν`ον TσθλZν.
εἰ μὲν γὰρ μY δZρα φέροι τὰ δ᾽ bπισθ᾽ cνομάxοι

515

Ἀτρεΐδης, [λλ᾽ αἰὲν TπιxαφελZς χαλεπαίνοι,
οὐκ •ν ἔγωγέ σε μῆνιν [πορρίψαντα κελοίμην
Ἀργείοισιν [μυνέμεναι χατέουσί περ ἔμπης·
νῦν δ᾽ ¥μα τ᾽ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ τὰ δ᾽ bπισθεν sπέστη,
ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι Tπιπροέηκεν [ρίστους
κρινάμενος κατὰ λαSν Ἀχαιϊκ`ν, ο¤ τε σο\ αὐτ|
φίλτατοι Ἀργείων· τZν μY σύ γε μῦθον TλέγWzς
μηδὲ π`δας· πρ\ν δ᾽ οŸ τι νεμεσσητSν κεχολZσθαι.
οdτω κα\ τZν πρ`σθεν Tπευθ`μεθα κλέα [νδρZν
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ἡρώων, •τε κέν τιν᾽ Tπιxάφελος χ`λος ¤κοι·

525

δωρητοί τε πέλοντο παράρρητοί τ᾽ Tπέεσσι.
μέμνημαι τ`δε ἔργον Tγ} πάλαι οŸ τι νέον γε
ς gν· Tν δ᾽ sμῖν Tρέω πάντεσσι φίλοισι.
‚ουρῆτές τ᾽ Tμάχοντο κα\ oἰτωλο\ μενεχάρμαι
[μφ\ π`λιν ‚αλυδZνα κα\ [λλVλους Tνάριxον,

530

oἰτωλο\ μὲν [μυν`μενοι ‚αλυδZνος Tραννῆς,
‚ουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαZτες Ἄρηϊ.
κα\ γὰρ τοῖσι κακSν χρυσ`θρονος Ἄρτεμις ªρσε
χωσαμένη • ο_ οŸ τι θαλύσια γουν| [λωῆς
jἰνεὺς •έW᾽· ἄλλοι δὲ θεο\ δαίνυνθ᾽ ἑκατ`μUας,

535

οvz δ᾽ οὐκ ἔρρεWε ΔιSς κούρz μεγάλοιο.
~ λάθετ᾽ ~ οὐκ Tν`ησεν· [άσατο δὲ μέγα θυμ|.
ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα
ªρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον [ργι`δοντα,
aς κακὰ π`λλ᾽ ‰ρδεσκεν ἔθων jἰνῆος [λωVν·

540

πολλὰ δ᾽ • γε προθέλυμνα χαμα\ Uάλε δένδρεα μακρὰ
αὐτ•σιν •ίxzσι κα\ αὐτοῖς ἄνθεσι μVλων.
τSν δ᾽ υ_Sς jἰνῆος [πέκτεινεν Μελέαγρος
πολλέων Tκ πολίων θηρVτορας ἄνδρας [γείρας
κα\ κύνας· οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι Uροτοῖσι·

545

τ`σσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς TπέUησ᾽ [λεγεινῆς.
ἣ δ᾽ [μφ᾽ αὐτ| θῆκε πολὺν κέλαδον κα\ [rτYν
[μφ\ συSς κεφαλ• κα\ δέρματι λαχνVεντι,
‚ουρVτων τε μεσηγὺ κα\ oἰτωλZν μεγαθύμων.
bφρα μὲν οuν Μελέαγρος ἄρηι φίλος πολέμιxε,
τ`φρα δὲ ‚ουρVτεσσι κακZς gν, οὐδὲ δύναντο
τείχεος ἔκτοσθεν μίμνειν πολέες περ T`ντες·
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[λλ᾽ •τε δY Μελέαγρον ἔδυ χ`λος, •ς τε κα\ ἄλλων
οἰδάνει Tν στVθεσσι ν`ον πύκα περ φρονε`ντων,
ˆτοι a μητρ\ φίλz Ἀλθαίz χω`μενος κῆρ

555

κεῖτο παρὰ μνηστ• [λ`χi καλ• ‚λεοπάτρz
κούρz ΜαρπVσσης καλλισφύρου ¸ὐηνίνης
›δεώ θ᾽, aς κάρτιστος Tπιχθονίων γένετ᾽ [νδρZν
τZν τ`τε· καί •α ἄνακτος Tναντίον ε¤λετο τ`Wον
†οίUου Ἀπ`λλωνος καλλισφύρου ε¤νεκα νύμφης,

560

τYν δὲ τ`τ᾽ Tν μεγάροισι πατYρ κα\ π`τνια μVτηρ
Ἀλκυ`νην καλέεσκον Tπώνυμον, οdνεκ᾽ ἄρ᾽ αὐτῆς
μVτηρ [λκυ`νος πολυπενθέος ο„τον ἔχουσα
κλαῖεν • μιν ἑκάεργος [νVρπασε †οῖUος Ἀπ`λλων·
τ• • γε παρκατέλεκτο χ`λον θυμαλγέα πέσσων

565

TW [ρέων μητρSς κεχολωμένος, { •α θεοῖσι
π`λλ᾽ [χέουσ᾽ fρᾶτο κασιγνVτοιο φ`νοιο,
πολλὰ δὲ κα\ γαῖαν πολυφ`ρUην χερσ\ν [λοία
κικλVσκουσ᾽ Ἀΐδην κα\ TπαινYν Περσεφ`νειαν
πρ`χνυ καθεxομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κ`λποι,

570

παιδ\ δ`μεν θάνατον· τῆς δ᾽ fεροφοῖτις ‹ρινὺς
ἔκλυεν TW ‹ρέUεσφιν [μείλιχον gτορ ἔχουσα.
τZν δὲ τάχ᾽ [μφ\ πύλας •μαδος κα\ δοῦπος cρώρει
πύργων Uαλλομένων· τSν δὲ λίσσοντο γέροντες
oἰτωλZν, πέμπον δὲ θεZν _ερῆας [ρίστους,

575

TWελθεῖν κα\ [μῦναι sποσχ`μενοι μέγα δZρον·
’ππ`θι πι`τατον πεδίον ‚αλυδZνος Tραννῆς,
ἔνθά μιν ˆνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι
πεντηκοντ`γυον, τS μὲν {μισυ οἰνοπέδοιο,
{μισυ δὲ ψιλYν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι.
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πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων _ππηλάτα jἰνεὺς
οὐδοῦ TπεμUεUα}ς sψηρεφέος θαλάμοιο
σείων κολλητὰς σανίδας γουνούμενος υ_`ν·
πολλὰ δὲ τ`ν γε κασίγνηται κα\ π`τνια μVτηρ
Tλλίσσονθ᾽· a δὲ μᾶλλον [ναίνετο· πολλὰ δ᾽ ἑταῖροι,

585

ο¤ ο_ κεδν`τατοι κα\ φίλτατοι gσαν wπάντων·
[λλ᾽ οὐδ᾽ ¡ς τοῦ θυμSν Tν\ στVθεσσιν ἔπειθον,
πρίν γ᾽ •τε δY θάλαμος πύκ᾽ TUάλλετο, το\ δ᾽ Tπ\ πύργων
Uαῖνον ‚ουρῆτες κα\ Tνέπρηθον μέγα ἄστυ.
κα\ τ`τε δY Μελέαγρον T•xωνος παράκοιτις

590

λίσσετ᾽ cδυρομένη, καί ο_ κατέλεWεν ¥παντα
κVδε᾽, •σ᾽ [νθρώποισι πέλει τZν ἄστυ wλώz·
ἄνδρας μὲν κτείνουσι, π`λιν δέ τε πῦρ [μαθύνει,
τέκνα δέ τ᾽ ἄλλοι ἄγουσι Uαθυxώνους τε γυναῖκας.
τοῦ δ᾽ ”ρίνετο θυμSς [κούοντος κακὰ ἔργα,

595

Uῆ δ᾽ ἰέναι, χρο• δ᾽ ἔντε᾽ Tδύσετο παμφαν`ωντα.
˜ς a μὲν oἰτωλοῖσιν [πVμυνεν κακSν gμαρ
εvWας ž θυμ|· τ| δ᾽ οὐκέτι δZρα τέλεσσαν
πολλά τε κα\ χαρίεντα, κακSν δ᾽ ˆμυνε κα\ αŸτως.
[λλὰ σὺ μV μοι ταῦτα ν`ει φρεσί, μY δέ σε δαίμων

600

Tνταῦθα τρέψειε φίλος· κάκιον δέ κεν εvη
νηυσ\ν καιομένzσιν [μυνέμεν· [λλ᾽ Tπ\ δώρων
ἔρχεο· „σον γάρ σε θε| τίσουσιν Ἀχαιοί.
εἰ δέ κ᾽ ἄτερ δώρων π`λεμον φθισVνορα δύzς
οὐκέθ᾽ ’μZς τιμῆς ἔσεαι π`λεμ`ν περ [λαλκών,
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
†οῖνιW ἄττα γεραιὲ διοτρεφὲς οŸ τί με ταύτης
χρε} τιμῆς· φρονέω δὲ τετιμῆσθαι ΔιSς αvσz,
www.theogonia.gr

206

605

lopqΔno n

jΜkljm n^noΔo

{ μ᾽ ‰Wει παρὰ νηυσ\ κορωνίσιν εἰς • κ᾽ [rτμY
Tν στVθεσσι μένz καί μοι φίλα γούνατ᾽ cρώρz.

610

ἄλλο δέ τοι Tρέω, σὺ δ᾽ Tν\ φρεσ\ Uάλλεο σ•σι·
μV μοι σύγχει θυμSν cδυρ`μενος κα\ [χεύων
Ἀτρεΐδz {ρωϊ φέρων χάριν· οὐδέ τί σε χρY
τSν φιλέειν, ¤να μV μοι [πέχθηαι φιλέοντι.
καλ`ν τοι σὺν Tμο\ τSν κVδειν •ς κ᾽ Tμὲ κVδz·

615

„σον Tμο\ Uασίλευε κα\ {μισυ μείρεο τιμῆς.
οXτοι δ᾽ [γγελέουσι, σὺ δ᾽ αὐτ`θι λέWεο μίμνων
εὐν• ἔνι μαλακ•· ¥μα δ᾽ fοῖ φαινομένηφι
φρασσ`μεθ᾽ ˆ κε νεώμεθ᾽ Tφ᾽ ἡμέτερ᾽ g κε μένωμεν.
g κα\ Πατρ`κλi • γ᾽ Tπ᾽ cφρύσι νεῦσε σιωπ•

620

†οίνικι στορέσαι πυκινSν λέχος, bφρα τάχιστα
Tκ κλισίης ν`στοιο μεδοίατο· τοῖσι δ᾽ ἄρ᾽ ovας
[ντίθεος ƒελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε·
διογενὲς ^αερτιάδη πολυμVχαν᾽ tδυσσεῦ
vομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτY

625

τ•δέ γ᾽ ’δ| κρανέεσθαι· [παγγεῖλαι δὲ τάχιστα
χρY μῦθον Δαναοῖσι κα\ οὐκ [γαθ`ν περ T`ντα
ο¤ που νῦν ‰αται ποτιδέγμενοι. αὐτάρ Ἀχιλλεὺς
ἄγριον Tν στVθεσσι θέτο μεγαλVτορα θυμSν
σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλ`τητος ἑταίρων

630

τῆς - μιν παρὰ νηυσ\ν Tτίομεν ἔWοχον ἄλλων
νηλVς· κα\ μέν τίς τε κασιγνVτοιο φονῆος
ποινYν ~ οX παιδSς TδέWατο τεθνηZτος·
καί •᾽ a μὲν Tν δVμi μένει αὐτοῦ π`λλ᾽ [ποτίσας,
τοῦ δέ τ᾽ Tρητύεται κραδίη κα\ θυμSς [γVνωρ
ποινYν δεWαμένi· σο\ δ᾽ ἄληκτ`ν τε κακ`ν τε
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θυμSν Tν\ στVθεσσι θεο\ θέσαν ε¤νεκα κούρης
οvης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔWοχ᾽ [ρίστας,
ἄλλά τε π`λλ᾽ Tπ\ τ•σι· σὺ δ᾽ ¤λαον ἔνθεο θυμ`ν,
αvδεσσαι δὲ μέλαθρον· sπωρ`φιοι δέ τοί εἰμεν

640

πληθύος Tκ ΔαναZν, μέμαμεν δέ τοι ἔWοχον ἄλλων
κVδιστοί τ᾽ ἔμεναι κα\ φίλτατοι •σσοι Ἀχαιοί.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
o„αν διογενὲς ƒελαμώνιε κοίρανε λαZν
πάντά τί μοι κατὰ θυμSν Tείσαο μυθVσασθαι·

645

[λλά μοι οἰδάνεται κραδίη χ`λi ’ππ`τε κείνων
μνVσομαι •ς μ᾽ [σύφηλον Tν Ἀργείοισιν ἔρεWεν
Ἀτρεΐδης

ς εv τιν᾽ [τίμητον μετανάστην.

[λλ᾽ sμεῖς ἔρχεσθε κα\ [γγελίην [π`φασθε·
οὐ γὰρ πρ\ν πολέμοιο μεδVσομαι α_ματ`εντος

650

πρίν γ᾽ υ_Sν Πριάμοιο δαΐφρονος µκτορα δῖον
Μυρμιδ`νων Tπί τε κλισίας κα\ νῆας _κέσθαι
κτείνοντ᾽ Ἀργείους, κατά τε σμῦWαι πυρ\ νῆας.
[μφ\ δέ τοι τ• Tμ• κλισίz κα\ νη• μελαίνz
µκτορα κα\ μεμαZτα μάχης σχVσεσθαι cΐω.

655

˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δὲ ‰καστος ἑλ}ν δέπας [μφικύπελλον
σπείσαντες παρὰ νῆας vσαν πάλιν· gρχε δ᾽ tδυσσεύς.
Πάτροκλος δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμω•σι κέλευσε
†οίνικι στορέσαι πυκινSν λέχος •ττι τάχιστα.
α“ δ᾽ Tπιπειθ`μεναι στ`ρεσαν λέχος

ς Tκέλευσε

κώεά τε •ῆγ`ς τε λίνοι` τε λεπτSν ἄωτον.
ἔνθ᾽ a γέρων κατέλεκτο κα\ fZ δῖαν ἔμιμνεν.
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εXδε μυχ| κλισίης εὐπVκτου·
τ| δ᾽ ἄρα παρκατέλεκτο γυνV, τYν ^εσU`θεν gγε,
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†`ρUαντος θυγάτηρ ΔιομVδη καλλιπάρzος.

665

Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν TλέWατο· πὰρ δ᾽ ἄρα κα\ τ|
Ἶφις T•xωνος, τVν ο_ π`ρε δῖος Ἀχιλλεὺς
…κῦρον ἑλ}ν αἰπεῖαν ‹νυῆος πτολίεθρον.
ο“ δ᾽ •τε δY κλισίzσιν Tν Ἀτρεΐδαο γένοντο.
τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υ¦ες ἈχαιZν

670

δειδέχατ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος [νασταδ`ν, ἔκ τ᾽ Tρέοντο·
πρZτος δ᾽ TWερέεινεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
εvπ᾽ ἄγε μ᾽ ª πολύαιν᾽ tδυσεῦ μέγα κῦδος ἈχαιZν
ˆ •᾽ Tθέλει νVεσσιν [λεWέμεναι δVϊον πῦρ,
g [πέειπε, χ`λος δ᾽ ἔτ᾽ ἔχει μεγαλVτορα θυμ`ν]

675

τSν δ᾽ αuτε προσέειπε πολύτλας δῖος tδυσσεύς·
Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναW [νδρZν Ἀγάμεμνον
κεῖν`ς γ᾽ οὐκ Tθέλει σUέσσαι χ`λον, [λλ᾽ ἔτι μᾶλλον
πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ᾽ [ναίνεται fδὲ σὰ δZρα.
αὐτ`ν σε φράxεσθαι Tν Ἀργείοισιν ἄνωγεν

680

•ππως κεν νῆάς τε σα|ς κα\ λαSν ἈχαιZν·
αὐτSς δ᾽ fπείλησεν ¥μ᾽ fοῖ φαινομένηφι
νῆας Trσσέλμους ¥λαδ᾽ ἑλκέμεν [μφιελίσσας.
κα\ δ᾽ •ν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθVσασθαι
οvκαδ᾽ [ποπλείειν, Tπε\ οὐκέτι δVετε τέκμωρ

685

§λίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα ¢εὺς
χεῖρα ἑYν sπερέσχε, τεθαρσVκασι δὲ λαοί.
˜ς ἔφατ᾽· εἰσ\ κα\ ο¤δε τάδ᾽ εἰπέμεν, ο¤ μοι ‰ποντο,
ovας κα\ κVρυκε δύω πεπνυμένω ἄμφω.
†οῖνιW δ᾽ αuθ᾽ a γέρων κατελέWατο,

ς γὰρ [νώγει,

bφρά ο_ Tν νVεσσι φίλην Tς πατρίδ᾽ ‰πηται
αŸριον, ~ν Tθέλzσιν· [νάγκz δ᾽ οŸ τί μιν ἄWει.
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˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•
μῦθον [γασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερZς [γ`ρευσε.
δYν δ᾽ ἄνεi gσαν τετιη`τες υ¦ες ἈχαιZν·

695

cψὲ δὲ δY μετέειπε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναW [νδρZν Ἀγάμεμνον
μY bφελες λίσσεσθαι [μύμονα Πηλεΐωνα
μυρία δZρα διδούς· a δ᾽ [γVνωρ Tστ\ κα\ ἄλλως·
νῦν αu μιν πολὺ μᾶλλον [γηνορίzσιν Tνῆκας.

700

[λλ᾽ ˆτοι κεῖνον μὲν Tάσομεν ˆ κεν vzσιν
g κε μένz· τ`τε δ᾽ αuτε μαχVσεται ’ππ`τε κέν μιν
θυμSς Tν\ στVθεσσιν [νώγz κα\ θεSς bρσz.
[λλ᾽ ἄγεθ᾽

ς •ν Tγ} εvπω πειθώμεθα πάντες·

νῦν μὲν κοιμVσασθε τεταρπ`μενοι φίλον gτορ

705

σίτου κα\ οvνοιο· τS γὰρ μένος Tστ\ κα\ [λκV·
αὐτὰρ Tπεί κε φαν• καλY •οδοδάκτυλος Ἠώς,
καρπαλίμως πρS νεZν Tχέμεν λα`ν τε κα\ ¤ππους
cτρύνων, κα\ δ᾽ αὐτSς Tν\ πρώτοισι μάχεσθαι.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες Tπ‘νησαν Uασιλῆες
μῦθον [γασσάμενοι ΔιομVδεος _πποδάμοιο.
κα\ τ`τε δY σπείσαντες ἔUαν κλισίην δὲ ‰καστος,
ἔνθα δὲ κοιμVσαντο κα\ dπνου δZρον ‰λοντο.
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Κ
ἄλλοι μὲν παρὰ νηυσ\ν [ριστῆες ΠαναχαιZν
εXδον παννύχιοι μαλακ| δεδμημένοι dπνi·
[λλ᾽ οὐκ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαZν
dπνος ἔχε γλυκερSς πολλὰ φρεσ\ν ’ρμαίνοντα.
ς δ᾽ •τ᾽ •ν [στράπτz π`σις Žρης frκ`μοιο

5

τεύχων ~ πολὺν bμUρον [θέσφατον fὲ χάλαxαν
~ νιφετ`ν, •τε πέρ τε χι}ν Tπάλυνεν [ρούρας,
fέ ποθι πτολέμοιο μέγα στ`μα πευκεδανοῖο,
˜ς πυκίν᾽ Tν στVθεσσιν [νεστενάχιx᾽ Ἀγαμέμνων
νει`θεν Tκ κραδίης, τρομέοντο δέ ο_ φρένες Tντ`ς.

10

ˆτοι •τ᾽ Tς πεδίον τS ƒρωϊκSν [θρVσειε,
θαύμαxεν πυρὰ πολλὰ τὰ καίετο §λι`θι πρS
αὐλZν συρίγγων τ᾽ TνοπYν •μαδ`ν τ᾽ [νθρώπων.
αὐτὰρ •τ᾽ Tς νῆάς τε vδοι κα\ λαSν ἈχαιZν,
πολλὰς Tκ κεφαλῆς προθελύμνους ‰λκετο χαίτας
sψ`θ᾽ T`ντι Διί, μέγα δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ.
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{δε δέ ο_ κατὰ θυμSν [ρίστη φαίνετο UουλY
·έστορ᾽ ἔπι πρZτον ·ηλVϊον Tλθέμεν [νδρZν,
εv τινά ο_ σὺν μῆτιν [μύμονα τεκτVναιτο,
{ τις [λεWίκακος πᾶσιν Δαναοῖσι γένοιτο.

20

cρθωθε\ς δ᾽ ἔνδυνε περ\ στVθεσσι χιτZνα,
ποσσ\ δ᾽ sπS λιπαροῖσιν TδVσατο καλὰ πέδιλα,
[μφ\ δ᾽ ἔπειτα δαφοινSν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
αvθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, ε¤λετο δ᾽ ἔγχος.
˜ς δ᾽ αŸτως Μενέλαον ἔχε τρ`μος· οὐδὲ γὰρ αὐτ|

25

dπνος Tπ\ Uλεφάροισιν Tφίxανε· μV τι πάθοιεν
Ἀργεῖοι, το\ δY ‰θεν ε¤νεκα πουλὺν Tφ᾽ sγρYν
ˆλυθον Tς ƒροίην π`λεμον θρασὺν ’ρμαίνοντες.
παρδαλέz μὲν πρZτα μετάφρενον εὐρὺ κάλυψε
ποικίλz, αὐτὰρ Tπ\ στεφάνην κεφαλῆφιν [είρας

30

θVκατο χαλκείην, δ`ρυ δ᾽ ε¤λετο χειρ\ παχείz.
Uῆ δ᾽ vμεν [νστVσων aν [δελφε`ν, aς μέγα πάντων
Ἀργείων ˆνασσε, θεSς δ᾽ ˜ς τίετο δVμi.
τSν δ᾽ εXρ᾽ [μφ᾽ ‡μοισι τιθVμενον ἔντεα καλὰ
νη• πάρα πρύμνz· τ| δ᾽ [σπάσιος γένετ᾽ Tλθών.

35

τSν πρ`τερος προσέειπε UοYν [γαθSς Μενέλαος·
τίφθ᾽ οdτως fθεῖε κορύσσεαι] g τιν᾽ ἑταίρων
cτρυνέεις ƒρώεσσιν Tπίσκοπον] [λλὰ μάλ᾽ αἰνZς
δείδω μY οŸ τίς τοι sπ`σχηται τ`δε ἔργον
ἄνδρας δυσμενέας σκοπιαxέμεν ο„ος Tπελθ}ν
νύκτα δι᾽ [μUροσίην· μάλα τις θρασυκάρδιος ἔσται.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
χρε} Uουλῆς Tμὲ κα\ σὲ διοτρεφὲς ª Μενέλαε
κερδαλέης, { τίς κεν Tρύσσεται fδὲ σαώσει
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Ἀργείους κα\ νῆας, Tπε\ ΔιSς Tτράπετο φρVν.

45

Ἑκτορέοις ἄρα μᾶλλον Tπ\ φρένα θῆχ᾽ _εροῖσιν·
οὐ γάρ πω ἰδ`μην, οὐδ᾽ ἔκλυον αὐδVσαντος
ἄνδρ᾽ ‰να τοσσάδε μέρμερ᾽ Tπ᾽ ˆματι μητίσασθαι,
•σσ᾽ µκτωρ ἔρρεWε Δι• φίλος υ¦ας ἈχαιZν
αŸτως, οŸτε θεᾶς υ_Sς φίλος οŸτε θεοῖο.

50

ἔργα δ᾽ ἔρεW᾽ •σα φημ\ μελησέμεν Ἀργείοισι
δηθά τε κα\ δολιχ`ν· τ`σα γὰρ κακὰ μVσατ᾽ Ἀχαιούς.
[λλ᾽ vθι νῦν ovαντα κα\ §δομενῆα κάλεσσον
•ίμφα θέων παρὰ νῆας· Tγ} δ᾽ Tπ\ ·έστορα δῖον
ε„μι, κα\ cτρυνέω [νστVμεναι, αv κ᾽ Tθέλzσιν

55

Tλθεῖν Tς φυλάκων _ερSν τέλος fδ᾽ Tπιτεῖλαι.
κείνi γάρ κε μάλιστα πιθοίατο· τοῖο γὰρ υ_Sς
σημαίνει φυλάκεσσι κα\ §δομενῆος cπάων
Μηρι`νης· τοῖσιν γὰρ Tπετράπομέν γε μάλιστα.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα UοYν [γαθSς Μενέλαος·

60

πZς γάρ μοι μύθi Tπιτέλλεαι fδὲ κελεύεις]
αuθι μένω μετὰ τοῖσι δεδεγμένος εἰς • κεν ἔλθzς,
gε θέω μετὰ σ᾽ αuτις, TπYν εu τοῖς Tπιτείλω]
τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων,
αuθι μένειν, μV πως [UροτάWομεν [λλVλοιιν

65

Tρχομένω· πολλα\ γὰρ [νὰ στρατ`ν εἰσι κέλευθοι.
φθέγγεο δ᾽ - κεν vzσθα κα\ TγρVγορθαι ἄνωχθι
πατρ`θεν Tκ γενεῆς cνομάxων ἄνδρα ‰καστον
πάντας κυδαίνων· μηδὲ μεγαλίxεο θυμ|,
[λλὰ κα\ αὐτοί περ πονεώμεθα· ¡δέ που ἄμμι
¢εὺς Tπ\ γιγνομένοισιν ¤ει κακ`τητα Uαρεῖαν.
˜ς εἰπ}ν [πέπεμπεν [δελφεSν εu Tπιτείλας·
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αὐτὰρ a Uῆ •᾽ ἰέναι μετὰ ·έστορα ποιμένα λαZν·
τSν δ᾽ εXρεν παρά τε κλισίz κα\ νη• μελαίνz
εὐν• ἔνι μαλακ•· παρὰ δ᾽ ἔντεα ποικίλ᾽ ἔκειτο

75

[σπ\ς κα\ δύο δοῦρε φαεινV τε τρυφάλεια.
πὰρ δὲ xωστYρ κεῖτο παναίολος, ž •᾽ ’ γεραιSς
xώννυθ᾽ •τ᾽ Tς π`λεμον φθισVνορα θωρVσσοιτο
λαSν ἄγων, Tπε\ οὐ μὲν Tπέτρεπε γVραϊ λυγρ|.
cρθωθε\ς δ᾽ ἄρ᾽ Tπ᾽ [γκZνος κεφαλYν Tπαείρας

80

Ἀτρεΐδην προσέειπε κα\ TWερεείνετο μύθi·
τίς δ᾽ οXτος κατὰ νῆας [νὰ στρατSν ἔρχεαι ο„ος
νύκτα δι᾽ cρφναίην, •τε θ᾽ εdδουσι Uροτο\ ἄλλοι,
fέ τιν᾽ οὐρVων διxVμενος, ˆ τιν᾽ ἑταίρων]
φθέγγεο, μηδ᾽ [κέων Tπ᾽ ἔμ᾽ ἔρχεο· τίπτε δέ σε χρεώ]

85

τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
ª ·έστορ ·ηληϊάδη μέγα κῦδος ἈχαιZν
γνώσεαι Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα, τSν περ\ πάντων
¢εὺς Tνέηκε π`νοισι διαμπερὲς εἰς • κ᾽ [rτμY
Tν στVθεσσι μένz καί μοι φίλα γούνατ᾽ cρώρz.

90

πλάxομαι ¡δ᾽ Tπε\ οŸ μοι Tπ᾽ bμμασι νVδυμος dπνος
_xάνει, [λλὰ μέλει π`λεμος κα\ κVδε᾽ ἈχαιZν.
αἰνZς γὰρ ΔαναZν περιδείδια, οὐδέ μοι gτορ
ἔμπεδον, [λλ᾽ [λαλύκτημαι, κραδίη δέ μοι ἔWω
στηθέων TκθρŠσκει, τρομέει δ᾽ sπS φαίδιμα γυῖα.

95

[λλ᾽ εv τι δραίνεις, Tπε\ οὐδὲ σέ γ᾽ dπνος _κάνει,
δεῦρ᾽ Tς τοὺς φύλακας καταUVομεν, bφρα vδωμεν
μY το\ μὲν καμάτi [δηκ`τες fδὲ κα\ dπνi
κοιμVσωνται, [τὰρ φυλακῆς Tπ\ πάγχυ λάθωνται.
δυσμενέες δ᾽ ἄνδρες σχεδSν ε¤αται· οὐδέ τι vδμεν
www.theogonia.gr
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μV πως κα\ διὰ νύκτα μενοινVσωσι μάχεσθαι.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναW [νδρZν Ἀγάμεμνον
οŸ θην µκτορι πάντα νοVματα μητίετα ¢εὺς
Tκτελέει, •σα πού νυν Tέλπεται· [λλά μιν οvω

105

κVδεσι μοχθVσειν κα\ πλείοσιν, εv κεν Ἀχιλλεὺς
Tκ χ`λου [ργαλέοιο μεταστρέψz φίλον gτορ.
σο\ δὲ μάλ᾽ ‰ψομ᾽ Tγώ· ποτ\ δ᾽ αu κα\ Tγείρομεν ἄλλους
fμὲν ƒυδεΐδην δουρ\ κλυτSν fδ᾽ tδυσῆα
fδ᾽ ovαντα ταχὺν κα\ †υλέος ἄλκιμον υ_`ν.

110

[λλ᾽ εv τις κα\ τούσδε μετοιχ`μενος καλέσειεν
[ντίθε`ν τ᾽ ovαντα κα\ §δομενῆα ἄνακτα·
τZν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ μάλ᾽ Tγγύς.
[λλὰ φίλον περ T`ντα κα\ αἰδοῖον Μενέλαον
νεικέσω, εv πέρ μοι νεμεσVσεαι, οὐδ᾽ Tπικεύσω

115

ς εdδει, σο\ δ᾽ οvi Tπέτρεψεν πονέεσθαι.
νῦν bφελεν κατὰ πάντας [ριστῆας πονέεσθαι
λισσ`μενος· χρει} γὰρ _κάνεται οὐκέτ᾽ [νεκτ`ς.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
ª γέρον ἄλλοτε μέν σε κα\ αἰτιάασθαι ἄνωγα·

120

πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε κα\ οὐκ Tθέλει πονέεσθαι
οŸτ᾽ bκνi εvκων οŸτ᾽ [φραδίzσι ν`οιο,
[λλ᾽ Tμέ τ᾽ εἰσορ`ων κα\ TμYν ποτιδέγμενος ’ρμVν.
νῦν δ᾽ Tμέο πρ`τερος μάλ᾽ Tπέγρετο καί μοι Tπέστη·
τSν μὲν Tγ} προέηκα καλVμεναι οὓς σὺ μεταλλ–ς.
[λλ᾽ vομεν· κείνους δὲ κιχησ`μεθα πρS πυλάων
Tν φυλάκεσσ᾽, ¤να γάρ σφιν Tπέφραδον fγερέθεσθαι.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
www.theogonia.gr

215

125

lopqΔno ‚

jΜkljm n^noΔo

οdτως οŸ τίς ο_ νεμεσVσεται οὐδ᾽ [πιθVσει
Ἀργείων, •τε κέν τιν᾽ Tποτρύνz κα\ [νώγz.

130

˜ς εἰπ}ν ἔνδυνε περ\ στVθεσσι χιτZνα,
ποσσ\ δ᾽ sπS λιπαροῖσιν TδVσατο καλὰ πέδιλα,
[μφ\ δ᾽ ἄρα χλαῖναν περονVσατο φοινικ`εσσαν
διπλῆν Tκταδίην, οŸλη δ᾽ TπενVνοθε λάχνη.
ε¤λετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος [καχμένον cWέϊ χαλκ|,

135

Uῆ δ᾽ ἰέναι κατὰ νῆας ἈχαιZν χαλκοχιτώνων.
πρZτον ἔπειτ᾽ tδυσῆα Δι\ μῆτιν [τάλαντον
TW dπνου [νέγειρε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ
φθεγWάμενος· τSν δ᾽ α„ψα περ\ φρένας ˆλυθ᾽ ἰωV,
Tκ δ᾽ gλθε κλισίης καί σφεας πρSς μῦθον ἔειπε·

140

τίφθ᾽ οdτω κατὰ νῆας [νὰ στρατSν ο„οι [λᾶσθε
νύκτα δι᾽ [μUροσίην, • τι δY χρει} τ`σον ¤κει]
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
διογενὲς ^αερτιάδη πολυμVχαν᾽ tδυσσεῦ
μY νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος UεUίηκεν Ἀχαιούς.

145

[λλ᾽ ‰πε᾽, bφρα κα\ ἄλλον Tγείρομεν •ν τ᾽ Tπέοικε
Uουλὰς Uουλεύειν, ~ φευγέμεν fὲ μάχεσθαι.
˜ς φάθ᾽, a δὲ κλισίην δὲ κι}ν πολύμητις tδυσσεὺς
ποικίλον [μφ᾽ ‡μοισι σάκος θέτο, Uῆ δὲ μετ᾽ αὐτούς.
Uὰν δ᾽ Tπ\ ƒυδεΐδην ΔιομVδεα· τSν δὲ κίχανον

150

TκτSς [πS κλισίης σὺν τεύχεσιν· [μφ\ δ᾽ ἑταῖροι
εXδον, sπS κρασ\ν δ᾽ ἔχον [σπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
bρθ᾽ Tπ\ σαυρωτῆρος TλVλατο, τῆλε δὲ χαλκSς
λάμφ᾽ •ς τε στεροπY πατρSς Δι`ς· αὐτὰρ • γ᾽ {ρως
εXδ᾽, sπS δ᾽ ἔστρωτο •ινSν UοSς [γραύλοιο,
αὐτὰρ sπS κράτεσφι τάπης τετάνυστο φαειν`ς.
www.theogonia.gr
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τSν παρστὰς [νέγειρε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ,
λὰW ποδ\ κινVσας, bτρυνέ τε νείκεσέ τ᾽ ἄντην·
ἔγρεο ƒυδέος υ_έ· τί πάννυχον dπνον [ωτεῖς]
οὐκ [ΐεις

ς ƒρZες Tπ\ θρωσμ| πεδίοιο

160

ε¤αται ἄγχι νεZν, cλίγος δ᾽ ἔτι χZρος Tρύκει]
˜ς φάθ᾽, a δ᾽ TW dπνοιο μάλα κραιπνZς [ν`ρουσε,
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
σχέτλι`ς Tσσι γεραιέ· σὺ μὲν π`νου οŸ ποτε λVγεις.
οŸ νυ κα\ ἄλλοι ἔασι νεώτεροι υ¦ες ἈχαιZν

165

ο¤ κεν ἔπειτα ‰καστον Tγείρειαν UασιλVων
πάντz Tποιχ`μενοι] σὺ δ᾽ [μVχαν`ς Tσσι γεραιέ.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
να\ δY ταῦτά γε πάντα φίλος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
εἰσ\ν μέν μοι παῖδες [μύμονες, εἰσ\ δὲ λαο\

170

κα\ πολέες, τZν κέν τις Tποιχ`μενος καλέσειεν·
[λλὰ μάλα μεγάλη χρει} UεUίηκεν Ἀχαιούς.
νῦν γὰρ δY πάντεσσιν Tπ\ Wυροῦ ¤σταται [κμῆς
~ μάλα λυγρSς bλεθρος Ἀχαιοῖς fὲ UιZναι.
[λλ᾽ vθι νῦν ovαντα ταχὺν κα\ †υλέος υ_Sν

175

ἄνστησον· σὺ γάρ Tσσι νεώτερος· εv μ᾽ Tλεαίρεις.
˜ς φάθ᾽, a δ᾽ [μφ᾽ ‡μοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
αvθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, ε¤λετο δ᾽ ἔγχος.
Uῆ δ᾽ ἰέναι, τοὺς δ᾽ ἔνθεν [ναστVσας ἄγεν {ρως.
ο“ δ᾽ •τε δY φυλάκεσσιν Tν [γρομένοισιν ἔμιχθεν,
οὐδὲ μὲν εdδοντας φυλάκων ἡγVτορας εXρον,
[λλ᾽ Tγρηγορτ\ σὺν τεύχεσιν ε¤ατο πάντες.
ς δὲ κύνες περ\ μῆλα δυσωρVσωνται Tν αὐλ•
θηρSς [κούσαντες κρατερ`φρονος, •ς τε καθ᾽ dλην
www.theogonia.gr
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ἔρχηται δι᾽ bρεσφι· πολὺς δ᾽ cρυμαγδSς Tπ᾽ αὐτ|

185

[νδρZν fδὲ κυνZν, [π` τέ σφισιν dπνος bλωλεν·
˜ς τZν νVδυμος dπνος [πS Uλεφάροιιν cλώλει
νύκτα φυλασσομένοισι κακVν· πεδίον δὲ γὰρ αἰε\
τετράφαθ᾽, ’ππ`τ᾽ Tπ\ ƒρώων [ΐοιεν ἰ`ντων.
τοὺς δ᾽ a γέρων γVθησεν ἰδ}ν θάρσυνέ τε μύθi

190

καί σφεας φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
οdτω νῦν φίλα τέκνα φυλάσσετε· μηδέ τιν᾽ dπνος
α_ρείτω, μY χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν.
˜ς εἰπ}ν τάφροιο διέσσυτο· το\ δ᾽ ¥μ᾽ ‰ποντο
Ἀργείων Uασιλῆες •σοι κεκλVατο UουλVν.

195

τοῖς δ᾽ ¥μα Μηρι`νης κα\ ·έστορος [γλαSς υ_Sς
ˆϊσαν· αὐτο\ γὰρ κάλεον συμμητιάασθαι.
τάφρον δ᾽ TκδιαUάντες cρυκτYν ἑδρι`ωντο
Tν καθαρ|, •θι δY νεκύων διεφαίνετο χZρος
πιπτ`ντων· •θεν αuτις [πετράπετ᾽ bUριμος µκτωρ

200

cλλὺς Ἀργείους, •τε δY περ\ νὺW Tκάλυψεν.
ἔνθα καθεx`μενοι ἔπε᾽ [λλVλοισι πίφαυσκον·
τοῖσι δὲ μύθων gρχε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
ª φίλοι οὐκ •ν δV τις [νYρ πεπίθοιθ᾽ ἑ| αὐτοῦ
θυμ| τολμVεντι μετὰ ƒρZας μεγαθύμους

205

Tλθεῖν, εv τινά που δηΐων ‰λοι Tσχατ`ωντα,
ˆ τινά που κα\ φῆμιν Tν\ ƒρώεσσι πύθοιτο,
¥σσά τε μητι`ωσι μετὰ σφίσιν, ~ μεμάασιν
αuθι μένειν παρὰ νηυσ\ν [π`προθεν, gε π`λιν δὲ
•ψ [ναχωρVσουσιν, Tπε\ δαμάσαντ` γ᾽ Ἀχαιούς.
ταῦτά κε πάντα πύθοιτο, κα\ •ψ εἰς ἡμέας ἔλθοι
[σκηθVς· μέγα κέν ο_ sπουράνιον κλέος εvη
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πάντας Tπ᾽ [νθρώπους, καί ο_ δ`σις ἔσσεται TσθλV·
•σσοι γὰρ νVεσσιν Tπικρατέουσιν ἄριστοι
τZν πάντων ο_ ‰καστος bϊν δώσουσι μέλαιναν

215

θῆλυν sπ`ρρηνον· τ• μὲν κτέρας οὐδὲν ’μοῖον,
αἰε\ δ᾽ Tν δαίτzσι κα\ εἰλαπίνzσι παρέσται.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•.
τοῖσι δὲ κα\ μετέειπε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
·έστορ ἔμ᾽ cτρύνει κραδίη κα\ θυμSς [γVνωρ

220

[νδρZν δυσμενέων δῦναι στρατSν Tγγὺς T`ντων
ƒρώων· [λλ᾽ εv τίς μοι [νYρ ¥μ᾽ ‰ποιτο κα\ ἄλλος
μᾶλλον θαλπωρY κα\ θαρσαλεώτερον ἔσται.
σύν τε δύ᾽ Tρχομένω καί τε πρS a τοῦ Tν`ησεν
•ππως κέρδος ἔz· μοῦνος δ᾽ εv πέρ τε νοVσz

225

[λλά τέ ο_ Uράσσων τε ν`ος, λεπτY δέ τε μῆτις.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἔθελον ΔιομVδεϊ πολλο\ ‰πεσθαι.
fθελέτην ovαντε δύω θεράποντες Ἄρηος,
ˆθελε Μηρι`νης, μάλα δ᾽ ˆθελε ·έστορος υ_`ς,
ˆθελε δ᾽ Ἀτρεΐδης δουρικλειτSς Μενέλαος,

230

ˆθελε δ᾽ ’ τλVμων tδυσεὺς καταδῦναι •μιλον
ƒρώων· αἰε\ γάρ ο_ Tν\ φρεσ\ θυμSς Tτ`λμα.
τοῖσι δὲ κα\ μετέειπεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
ƒυδεΐδη Δι`μηδες Tμ| κεχαρισμένε θυμ|
τSν μὲν δY ‰ταρ`ν γ᾽ α_ρVσεαι •ν κ᾽ Tθέλzσθα,

235

φαινομένων τSν ἄριστον, Tπε\ μεμάασί γε πολλοί.
μηδὲ σύ γ᾽ αἰδ`μενος σ•σι φρεσ\ τSν μὲν [ρείω
καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον᾽ cπάσσεαι αἰδοῖ εvκων
Tς γενεYν ’ρ`ων, μηδ᾽ εἰ Uασιλεύτερ`ς Tστιν.
˜ς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δὲ περ\ Wανθ| Μενελάi.
www.theogonia.gr
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τοῖς δ᾽ αuτις μετέειπε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
εἰ μὲν δY ‰ταρ`ν γε κελεύετέ μ᾽ αὐτSν ἑλέσθαι,
πZς •ν ἔπειτ᾽ tδυσῆος Tγ} θείοιο λαθοίμην,
οX πέρι μὲν πρ`φρων κραδίη κα\ θυμSς [γVνωρ
Tν πάντεσσι π`νοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς ἈθVνη.

245

τούτου γ᾽ ἑσπομένοιο κα\ Tκ πυρSς αἰθομένοιο
ἄμφω νοστVσαιμεν, Tπε\ περίοιδε νοῆσαι.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε πολύτλας δῖος tδυσσεύς·
ƒυδεΐδη μVτ᾽ ἄρ με μάλ᾽ αvνεε μVτέ τι νείκει·
εἰδ`σι γάρ τοι ταῦτα μετ᾽ Ἀργείοις [γορεύεις.

250

[λλ᾽ vομεν· μάλα γὰρ νὺW ἄνεται, Tγγύθι δ᾽ fώς,
ἄστρα δὲ δY προUέUηκε, παροίχωκεν δὲ πλέων νὺW
τZν δύο μοιράων, τριτάτη δ᾽ ἔτι μοῖρα λέλειπται.
˜ς εἰπ`νθ᾽ •πλοισιν ἔνι δεινοῖσιν Tδύτην.
ƒυδεΐδz μὲν δZκε μενεπτ`λεμος ™ρασυμVδης

255

φάσγανον ἄμφηκες· τS δ᾽ ἑSν παρὰ νη• λέλειπτο·
κα\ σάκος· [μφ\ δέ ο_ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
ταυρείην, ἄφαλ`ν τε κα\ ἄλλοφον, { τε καταῖτυW
κέκληται, •ύεται δὲ κάρη θαλερZν αἰxηZν.
Μηρι`νης δ᾽ tδυσῆϊ δίδου UιSν fδὲ φαρέτρην

260

κα\ Wίφος, [μφ\ δέ ο_ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
•ινοῦ ποιητVν· πολέσιν δ᾽ ἔντοσθεν _μᾶσιν
Tντέτατο στερεZς· ἔκτοσθε δὲ λευκο\ cδ`ντες
[ργι`δοντος sSς θαμέες ἔχον ἔνθα κα\ ἔνθα
εu κα\ Tπισταμένως· μέσσz δ᾽ Tν\ πῖλος [ρVρει.
τVν •ά ποτ᾽ TW ‹λεZνος Ἀμύντορος tρμενίδαο
TWέλετ᾽ oὐτ`λυκος πυκινSν δ`μον [ντιτορVσας,
…κάνδειαν δ᾽ ἄρα δZκε ‚υθηρίi Ἀμφιδάμαντι·
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Ἀμφιδάμας δὲ Μ`λi δZκε WεινVϊον ε„ναι,
αὐτὰρ a Μηρι`νz δZκεν ž παιδ\ φορῆναι·

270

δY τ`τ᾽ tδυσσῆος πύκασεν κάρη [μφιτεθεῖσα.
τ} δ᾽ Tπε\ οuν •πλοισιν ἔνι δεινοῖσιν Tδύτην,
Uάν •᾽ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ᾽ αὐτ`θι πάντας [ρίστους.
τοῖσι δὲ δεWιSν £κεν TρiδιSν Tγγὺς ’δοῖο
Παλλὰς Ἀθηναίη· το\ δ᾽ οὐκ vδον cφθαλμοῖσι

275

νύκτα δι᾽ cρφναίην, [λλὰ κλάγWαντος ἄκουσαν.
χαῖρε δὲ τ| bρνιθ᾽ tδυσεύς, fρᾶτο δ᾽ ἈθVνz·
κλῦθί μευ αἰγι`χοιο ΔιSς τέκος, { τέ μοι αἰε\
Tν πάντεσσι π`νοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λVθω
κινύμενος· νῦν αuτε μάλιστά με φῖλαι ἈθVνη,

280

δSς δὲ πάλιν Tπ\ νῆας Trκλεῖας [φικέσθαι
•έWαντας μέγα ἔργον, • κε ƒρώεσσι μελVσz.
δεύτερος αuτ᾽ fρᾶτο UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
κέκλυθι νῦν κα\ Tμεῖο ΔιSς τέκος Ἀτρυτώνη·
σπεῖ` μοι

ς •τε πατρ\ ¥μ᾽ ‰σπεο ƒυδέϊ δίi

285

Tς ™VUας, •τε τε πρS ἈχαιZν ἄγγελος šει.
τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ Tπ᾽ Ἀσωπ| λίπε χαλκοχίτωνας Ἀχαιούς,
αὐτὰρ a μειλίχιον μῦθον φέρε ‚αδμείοισι
κεῖσ᾽· [τὰρ •ψ [πι}ν μάλα μέρμερα μVσατο ἔργα
σὺν σο\ δῖα θεά, •τε ο_ πρ`φρασσα παρέστης.

290

˜ς νῦν μοι Tθέλουσα παρίσταο καί με φύλασσε.
σο\ δ᾽ αu Tγ} •έWω Uοῦν gνιν εὐρυμέτωπον
[δμVτην, ἣν οŸ πω sπS xυγSν ˆγαγεν [νVρ·
τVν τοι Tγ} •έWω χρυσSν κέρασιν περιχεύας.
˜ς ἔφαν εὐχ`μενοι, τZν δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ἈθVνη.
ο“ δ᾽ Tπε\ fρVσαντο ΔιSς κούρz μεγάλοιο,
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Uάν •᾽ vμεν •ς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
•μ φ`νον, •ν νέκυας, διά τ᾽ ἔντεα κα\ μέλαν α¦μα.
οὐδὲ μὲν οὐδὲ ƒρZας [γVνορας εvασεν µκτωρ
εdδειν, [λλ᾽ ἄμυδις κικλVσκετο πάντας [ρίστους,

300

•σσοι ἔσαν ƒρώων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες·
τοὺς • γε συγκαλέσας πυκινYν [ρτύνετο UουλVν·
τίς κέν μοι τ`δε ἔργον sποσχ`μενος τελέσειε
δώρi ἔπι μεγάλi] μισθSς δέ ο_ ἄρκιος ἔσται.
δώσω γὰρ δίφρ`ν τε δύω τ᾽ Tριαύχενας ¤ππους

305

ο¤ κεν ἄριστοι ἔωσι θο•ς Tπ\ νηυσ\ν ἈχαιZν
•ς τίς κε τλαίη, ο¦ τ᾽ αὐτ| κῦδος ἄροιτο,
νηZν ”κυπ`ρων σχεδSν Tλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
fέ φυλάσσονται νῆες θοα\

ς τS πάρος περ,

g ˆδη χείρεσσιν sφ᾽ ἡμετέρzσι δαμέντες

310

φύWιν Uουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ᾽ Tθέλουσι
νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτi [δηκ`τες αἰν|.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•.
gν δέ τις Tν ƒρώεσσι Δ`λων ¸ὐμVδεος υ_Sς
κVρυκος θείοιο πολύχρυσος πολύχαλκος,

315

aς δV τοι ε„δος μὲν ἔην κακ`ς, [λλὰ ποδώκης·
αὐτὰρ a μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνVτzσιν.
•ς •α τ`τε ƒρωσίν τε κα\ µκτορι μῦθον ἔειπεν·
µκτορ ἔμ᾽ cτρύνει κραδίη κα\ θυμSς [γVνωρ
νηZν ”κυπ`ρων σχεδSν Tλθέμεν ἔκ τε πυθέσθαι.
[λλ᾽ ἄγε μοι τS σκῆπτρον [νάσχεο, καί μοι bμοσσον
g μὲν τοὺς ¤ππους τε κα\ ¥ρματα ποικίλα χαλκ|
δωσέμεν, ο“ φορέουσιν [μύμονα Πηλεΐωνα,
σο\ δ᾽ Tγ} οὐχ ¥λιος σκοπSς ἔσσομαι οὐδ᾽ [πS δ`Wης·
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τ`φρα γὰρ Tς στρατSν ε„μι διαμπερὲς bφρ᾽ •ν ¤κωμαι

325

νῆ᾽ Ἀγαμεμνονέην, •θι που μέλλουσιν ἄριστοι
Uουλὰς Uουλεύειν ~ φευγέμεν fὲ μάχεσθαι.
˜ς φάθ᾽, a δ᾽ Tν χερσ\ σκῆπτρον λάUε καί ο_ bμοσσεν·
vστω νῦν ¢εὺς αὐτSς Tρίγδουπος π`σις Žρης
μY μὲν τοῖς ¤πποισιν [νYρ TποχVσεται ἄλλος

330

ƒρώων, [λλά σέ φημι διαμπερὲς [γλαϊεῖσθαι.
˜ς φάτο καί •᾽ Tπίορκον Tπώμοσε, τSν δ᾽ cρ`θυνεν·
αὐτίκα δ᾽ [μφ᾽ ‡μοισιν TUάλλετο καμπύλα τ`Wα,
‰σσατο δ᾽ ἔκτοσθεν •ινSν πολιοῖο λύκοιο,
κρατ\ δ᾽ Tπ\ κτιδέην κυνέην, ‰λε δ᾽ cWὺν ἄκοντα,

335

Uῆ δ᾽ ἰέναι προτ\ νῆας [πS στρατοῦ· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν
Tλθ}ν Tκ νηZν •ψ µκτορι μῦθον [ποίσειν.
[λλ᾽ •τε δV •᾽ ¤ππων τε κα\ [νδρZν κάλλιφ᾽ •μιλον,
Uῆ •᾽ [ν᾽ ’δSν μεμαώς· τSν δὲ φράσατο προσι`ντα
διογενYς tδυσεύς, ΔιομVδεα δὲ προσέειπεν·

340

οXτ`ς τις Δι`μηδες [πS στρατοῦ ἔρχεται [νVρ,
οὐκ ο„δ᾽ ~ νVεσσιν Tπίσκοπος ἡμετέρzσιν,
g τινα συλVσων νεκύων κατατεθνηώτων.
[λλ᾽ TZμέν μιν πρZτα παρεWελθεῖν πεδίοιο
τυτθ`ν· ἔπειτα δέ κ᾽ αὐτSν TπαΐWαντες ‰λοιμεν

345

καρπαλίμως· εἰ δ᾽ ἄμμε παραφθαίησι π`δεσσιν,
αἰεί μιν Tπ\ νῆας [πS στρατ`φι προτιειλεῖν
ἔγχει Tπαΐσσων, μV πως προτ\ ἄστυ [λύWz.
˜ς ἄρα φωνVσαντε παρὲW ’δοῦ Tν νεκύεσσι
κλινθVτην· a δ᾽ ἄρ᾽ ªκα παρέδραμεν [φραδίzσιν.
[λλ᾽ •τε δV •᾽ [πέην •σσ`ν τ᾽ Tπ\ οuρα πέλονται
ἡμι`νων· α_ γάρ τε UοZν προφερέστεραί εἰσιν
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ἑλκέμεναι νειοῖο Uαθείης πηκτSν ἄροτρον·
τ} μὲν Tπεδραμέτην, a δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη δοῦπον [κούσας.
ἔλπετο γὰρ κατὰ θυμSν [ποστρέψοντας ἑταίρους

355

Tκ ƒρώων ἰέναι πάλιν µκτορος cτρύναντος.
[λλ᾽ •τε δV •᾽ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ~ κα\ ἔλασσον,
γνZ •᾽ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ Tνώμα
φευγέμεναι· το\ δ᾽ α„ψα διώκειν ’ρμVθησαν.
ς δ᾽ •τε καρχαρ`δοντε δύω κύνε εἰδ`τε θVρης

360

~ κεμάδ᾽ fὲ λαγωSν Tπείγετον Tμμενὲς αἰε\
χZρον [ν᾽ sλVενθ᾽, a δέ τε προθέzσι μεμηκώς,
˜ς τSν ƒυδεΐδης fδ᾽ a πτολίπορθος tδυσσεὺς
λαοῦ [ποτμVWαντε διώκετον Tμμενὲς αἰεί.
[λλ᾽ •τε δY τάχ᾽ ἔμελλε μιγVσεσθαι φυλάκεσσι

365

φεύγων Tς νῆας, τ`τε δY μένος ἔμUαλ᾽ ἈθVνη
ƒυδεΐδz, ¤να μV τις ἈχαιZν χαλκοχιτώνων
φθαίη TπευWάμενος Uαλέειν, a δὲ δεύτερος ἔλθοι.
δουρ\ δ᾽ Tπαΐσσων προσέφη κρατερSς ΔιομVδης·
fὲ μέν᾽ fέ σε δουρ\ κιχVσομαι, οὐδέ σέ φημι

370

δηρSν Tμῆς [πS χειρSς [λύWειν αἰπὺν bλεθρον.
g •α κα\ ἔγχος [φῆκεν, ἑκ}ν δ᾽ ἡμάρτανε φωτ`ς·
δεWιτερSν δ᾽ sπὲρ ªμον T•Wου δουρSς [κωκY
Tν γαίz Tπάγη· a δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη τάρUησέν τε
UαμUαίνων· ἄραUος δὲ διὰ στ`μα γίγνετ᾽ cδ`ντων·

375

χλωρSς sπα\ δείους· τ} δ᾽ [σθμαίνοντε κιχVτην,
χειρZν δ᾽ wψάσθην· a δὲ δακρύσας ἔπος ηŸδα·
xωγρεῖτ᾽, αὐτὰρ Tγ}ν Tμὲ λύσομαι· ἔστι γὰρ ἔνδον
χαλκ`ς τε χρυσ`ς τε πολύκμητ`ς τε σίδηρος,
τZν κ᾽ Ÿμμιν χαρίσαιτο πατYρ [περείσι᾽ ἄποινα
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εv κεν Tμὲ xωSν πεπύθοιτ᾽ Tπ\ νηυσ\ν ἈχαιZν.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη πολύμητις tδυσσεύς·
θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμιος ἔστω.
[λλ᾽ ἄγε μοι τ`δε εἰπὲ κα\ [τρεκέως κατάλεWον·
π• δY οdτως Tπ\ νῆας [πS στρατοῦ ἔρχεαι ο¦ος

385

νύκτα δι᾽ cρφναίην, •τε θ᾽ εdδουσι Uροτο\ ἄλλοι]
ˆ τινα συλVσων νεκύων κατατεθνηώτων]
g σ᾽ µκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσθαι ‰καστα
νῆας ἔπι γλαφυράς] g σ᾽ αὐτSν θυμSς [νῆκε]
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα Δ`λων, sπS δ᾽ ἔτρεμε γυῖα·

390

πολλ•σίν μ᾽ ἄτzσι παρὲκ ν`ον ˆγαγεν µκτωρ,
•ς μοι Πηλεΐωνος [γαυοῦ μώνυχας ¤ππους
δωσέμεναι κατένευσε κα\ ¥ρματα ποικίλα χαλκ|,
fνώγει δέ μ᾽ ἰ`ντα θοYν διὰ νύκτα μέλαιναν
[νδρZν δυσμενέων σχεδSν Tλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
fὲ φυλάσσονται νῆες θοα\

395

ς τS πάρος περ,

g ˆδη χείρεσσιν sφ᾽ ἡμετέρzσι δαμέντες
φύWιν Uουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ᾽ Tθέλουσι
νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτi [δηκ`τες αἰν|.
τSν δ᾽ TπιμειδVσας προσέφη πολύμητις tδυσσεύς·

400

g •ά νύ τοι μεγάλων δώρων Tπεμαίετο θυμSς
¤ππων oἰακίδαο δαίφρονος· ο“ δ᾽ [λεγεινο\
[νδράσι γε θνητοῖσι δαμVμεναι fδ᾽ cχέεσθαι
ἄλλi γ᾽ ~ Ἀχιλῆϊ, τSν [θανάτη τέκε μVτηρ.
[λλ᾽ ἄγε μοι τ`δε εἰπὲ κα\ [τρεκέως κατάλεWον·
ποῦ νῦν δεῦρο κι}ν λίπες µκτορα ποιμένα λαZν]
ποῦ δέ ο_ ἔντεα κεῖται [ρVϊα, ποῦ δέ ο_ ¤πποι]
πZς δα\ τZν ἄλλων ƒρώων φυλακαί τε κα\ εὐναί]
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¥σσά τε μητι`ωσι μετὰ σφίσιν, ~ μεμάασιν
αuθι μένειν παρὰ νηυσ\ν [π`προθεν, gε π`λιν δὲ

410

•ψ [ναχωρVσουσιν, Tπε\ δαμάσαντ` γ᾽ Ἀχαιούς.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε Δ`λων ¸ὐμVδεος υ_`ς·
το\ γὰρ Tγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ [τρεκέως καταλέWω.
µκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, •σοι Uουληφ`ροι εἰσί,
Uουλὰς Uουλεύει θείου παρὰ σVματι ›λου

415

ν`σφιν [πS φλοίσUου· φυλακὰς δ᾽ ἃς εvρεαι {ρως
οŸ τις κεκριμένη •ύεται στρατSν οὐδὲ φυλάσσει.
•σσαι μὲν ƒρώων πυρSς Tσχάραι, ο¦σιν [νάγκη
ο¦ δ᾽ Tγρηγ`ρθασι φυλασσέμεναί τε κέλονται
[λλVλοις· [τὰρ αuτε πολύκλητοι Tπίκουροι

420

εdδουσι· ƒρωσ\ν γὰρ Tπιτραπέουσι φυλάσσειν·
οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδSν ε¤αται οὐδὲ γυναῖκες.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη πολύμητις tδυσσεύς·
πZς γὰρ νῦν ƒρώεσσι μεμιγμένοι _πποδάμοισιν
εdδουσ᾽ g [πάνευθε] δίειπέ μοι bφρα δαείω.

425

τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα Δ`λων ¸ὐμVδεος υ_`ς·
το\ γὰρ Tγ} κα\ ταῦτα μάλ᾽ [τρεκέως καταλέWω.
πρSς μὲν wλSς ‚ᾶρες κα\ Παίονες [γκυλ`τοWοι
κα\ ^έλεγες κα\ ‚αύκωνες δῖοί τε Πελασγοί,
πρSς ™ύμUρης δ᾽ ἔλαχον ^ύκιοι Μυσοί τ᾽ [γέρωχοι

430

κα\ †ρύγες _ππ`μαχοι κα\ Μ‘ονες _πποκορυσταί.
[λλὰ τί ~ Tμὲ ταῦτα διεWερέεσθε ‰καστα]
εἰ γὰρ δY μέματον ƒρώων καταδῦναι •μιλον
™ρVϊκες ο¦δ᾽ [πάνευθε νεVλυδες ἔσχατοι ἄλλων·
Tν δέ σφιν ῾lῆσος Uασιλεὺς πάϊς Ἠϊονῆος.
τοῦ δY καλλίστους ¤ππους vδον fδὲ μεγίστους·
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λευκ`τεροι χι`νος, θείειν δ᾽ [νέμοισιν ’μοῖοι·
¥ρμα δέ ο_ χρυσ| τε κα\ [ργύρi εu ˆσκηται·
τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
ˆλυθ᾽ ἔχων· τὰ μὲν οŸ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν

440

ἄνδρεσσιν φορέειν, [λλ᾽ [θανάτοισι θεοῖσιν.
[λλ᾽ Tμὲ μὲν νῦν νηυσ\ πελάσσετον ”κυπ`ροισιν,
fέ με δVσαντες λίπετ᾽ αὐτ`θι νηλέϊ δεσμ|,
bφρά κεν ἔλθητον κα\ πειρηθῆτον Tμεῖο
fὲ κατ᾽ α„σαν ἔειπον Tν sμῖν, gε κα\ οὐκί.

445

τSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη κρατερSς ΔιομVδης·
μY δV μοι φύWίν γε Δ`λων TμUάλλεο θυμ|·
Tσθλά περ [γγείλας, Tπε\ ¤κεο χεῖρας Tς wμάς.
εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν [πολύσομεν fὲ μεθZμεν,
g τε κα\ dστερον ε„σθα θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν

450

fὲ διοπτεύσων ~ TναντίUιον πολεμίWων·
εἰ δέ κ᾽ Tμ•ς sπS χερσ\ δαμε\ς [πS θυμSν cλέσσzς,
οὐκέτ᾽ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ᾽ ἔσσεαι Ἀργείοισιν.
g, κα\ a μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρ\ παχείz
wψάμενος λίσσεσθαι, a δ᾽ αὐχένα μέσσον ἔλασσε

455

φασγάνi [ΐWας, [πS δ᾽ ἄμφω κέρσε τένοντε·
φθεγγομένου δ᾽ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίzσιν Tμίχθη.
τοῦ δ᾽ [πS μὲν κτιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ‰λοντο
κα\ λυκέην κα\ τ`Wα παλίντονα κα\ δ`ρυ μακρ`ν·
κα\ τά γ᾽ Ἀθηναίz ληΐτιδι δῖος tδυσσεὺς
sψ`σ᾽ [νέσχεθε χειρ\ κα\ εὐχ`μενος ἔπος ηŸδα·
χαῖρε θεὰ τοῖσδεσσι· σὲ γὰρ πρώτην Tν tλύμπi
πάντων [θανάτων Tπιδωσ`μεθ᾽· [λλὰ κα\ αuτις
πέμψον Tπ\ ™ρzκZν [νδρZν ¤ππους τε κα\ εὐνάς.
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˜ς ἄρ᾽ Tφώνησεν, κα\ [πS ‰θεν sψ`σ᾽ [είρας

465

θῆκεν [νὰ μυρίκην· δέελον δ᾽ Tπ\ σῆμά τ᾽ ἔθηκε
συμμάρψας δ`νακας μυρίκης τ᾽ Tριθηλέας bxους,
μY λάθοι αuτις ἰ`ντε θοYν διὰ νύκτα μέλαιναν.
τ} δὲ Uάτην προτέρω διά τ᾽ ἔντεα κα\ μέλαν α¦μα,
α„ψα δ᾽ Tπ\ ™ρzκZν [νδρZν τέλος ¦Wον ἰ`ντες.

470

ο“ δ᾽ εXδον καμάτi [δηκ`τες, ἔντεα δέ σφιν
καλὰ παρ᾽ αὐτοῖσι χθον\ κέκλιτο εu κατὰ κ`σμον
τριστοιχί· παρὰ δέ σφιν ἑκάστi δίxυγες ¤πποι.
῾lῆσος δ᾽ Tν μέσi εXδε, παρ᾽ αὐτ| δ᾽ ”κέες ¤πποι
TW Tπιδιφριάδος πυμάτης _μᾶσι δέδεντο.

475

τSν δ᾽ tδυσεὺς προπάροιθεν ἰδ}ν ΔιομVδεϊ δεῖWεν·
οXτ`ς τοι Δι`μηδες [νVρ, οXτοι δέ τοι ¤πποι,
οὓς νZϊν πίφαυσκε Δ`λων aν Tπέφνομεν ἡμεῖς.
[λλ᾽ ἄγε δY πρ`φερε κρατερSν μένος· οὐδέ τί σε χρY
ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, [λλὰ λύ᾽ ¤ππους·

480

fὲ σύ γ᾽ ἄνδρας ἔναιρε, μελVσουσιν δ᾽ Tμο\ ¤πποι.
˜ς φάτο, τ| δ᾽ ἔμπνευσε μένος γλαυκZπις ἈθVνη,
κτεῖνε δ᾽ Tπιστροφάδην· τZν δὲ στ`νος bρνυτ᾽ [εικYς
ἄορι θεινομένων, Tρυθαίνετο δ᾽ α¤ματι γαῖα.
ς δὲ λέων μVλοισιν [σημάντοισιν Tπελθ}ν

485

αvγεσιν ~ cΐεσσι κακὰ φρονέων Tνορούσz,
˜ς μὲν ™ρVϊκας ἄνδρας TπŠχετο ƒυδέος υ_Sς
bφρα δυώδεκ᾽ ἔπεφνεν· [τὰρ πολύμητις tδυσσεὺς
•ν τινα ƒυδεΐδης ἄορι πλVWειε παραστὰς
τSν δ᾽ tδυσεὺς μετ`πισθε λαU}ν ποδSς TWερύσασκε,
τὰ φρονέων κατὰ θυμSν •πως καλλίτριχες ¤πποι
•εῖα διέλθοιεν μηδὲ τρομεοίατο θυμ|
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νεκροῖς [μUαίνοντες· [Vθεσσον γὰρ ἔτ᾽ αὐτZν.
[λλ᾽ •τε δY Uασιλῆα κιχVσατο ƒυδέος υ_`ς,
τSν τρισκαιδέκατον μελιηδέα θυμSν [πηύρα

495

[σθμαίνοντα· κακSν γὰρ bναρ κεφαλῆφιν Tπέστη
τYν νύκτ᾽ jἰνεΐδαο πάϊς διὰ μῆτιν ἈθVνης.
τ`φρα δ᾽ ἄρ᾽ a τλVμων tδυσεὺς λύε μώνυχας ¤ππους,
σὺν δ᾽ ˆειρεν _μᾶσι κα\ TWVλαυνεν ’μίλου
τ`Wi TπιπλVσσων, Tπε\ οὐ μάστιγα φαεινYν

500

ποικίλου Tκ δίφροιο νοVσατο χερσ\ν ἑλέσθαι·
•οίxησεν δ᾽ ἄρα πιφαύσκων ΔιομVδεϊ δίi.
αὐτὰρ a μερμVριxε μένων • τι κύντατον ‰ρδοι,
~ • γε δίφρον ἑλών, •θι ποικίλα τεύχε᾽ ἔκειτο,
•υμοῦ TWερύοι ~ Tκφέροι sψ`σ᾽ [είρας,

505

g ἔτι τZν πλε`νων ™ρzκZν [πS θυμSν ‰λοιτο.
ε¦ος a ταῦθ᾽ •ρμαινε κατὰ φρένα, τ`φρα δ᾽ ἈθVνη
Tγγύθεν _σταμένη προσέφη ΔιομVδεα δῖον·
ν`στου δY μνῆσαι μεγαθύμου ƒυδέος υ_ὲ
νῆας ἔπι γλαφυράς, μY κα\ πεφοUημένος ἔλθzς,

510

μV πού τις κα\ ƒρZας Tγείρzσιν θεSς ἄλλος.
˜ς φάθ᾽, a δὲ Wυνέηκε θεᾶς bπα φωνησάσης,
καρπαλίμως δ᾽ ¤ππων TπεUVσετο· κ`ψε δ᾽ tδυσσεὺς
τ`Wi· το\ δ᾽ Tπέτοντο θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν.
οὐδ᾽ [λαοσκοπιYν ε„χ᾽ [ργυρ`τοWος Ἀπ`λλων

515

ς vδ᾽ Ἀθηναίην μετὰ ƒυδέος υ_Sν ‰πουσαν·
τ• κοτέων ƒρώων κατεδύσετο πουλὺν •μιλον,
ªρσεν δὲ ™ρzκZν Uουληφ`ρον Ἱπποκ`ωντα
῾lVσου [νεψιSν Tσθλ`ν· a δ᾽ TW dπνου [νορούσας
ς vδε χZρον Tρῆμον, •θ᾽ ‰στασαν ”κέες ¤πποι,
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ἄνδράς τ᾽ [σπαίροντας Tν [ργαλέzσι φον•σιν,
ŒμωWέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα φίλον τ᾽ cν`μηνεν ἑταῖρον.
ƒρώων δὲ κλαγγV τε κα\ ἄσπετος ªρτο κυδοιμSς
θυν`ντων ἄμυδις· θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα
•σσ᾽ ἄνδρες •έWαντες ἔUαν κοίλας Tπ\ νῆας.

525

ο“ δ᾽ •τε δV •᾽ ¤κανον •θι σκοπSν µκτορος ἔκταν,
ἔνθ᾽ tδυσεὺς μὲν ἔρυWε Δι• φίλος ”κέας ¤ππους,
ƒυδεΐδης δὲ χαμᾶxε θορ}ν ἔναρα Uροτ`εντα
Tν χείρεσσ᾽ tδυσῆϊ τίθει, TπεUVσετο δ᾽ ¤ππων·
μάστιWεν δ᾽ ¤ππους, τ} δ᾽ οὐκ [έκοντε πετέσθην

530

νῆας ἔπι γλαφυράς· τ• γὰρ φίλον ἔπλετο θυμ|.
·έστωρ δὲ πρZτος κτύπον ἄϊε φώνησέν τε·
ª φίλοι Ἀργείων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
ψεύσομαι, g ἔτυμον Tρέω] κέλεται δέ με θυμ`ς.
¤ππων μ᾽ ”κυπ`δων [μφ\ κτύπος οŸατα Uάλλει.

535

αἲ γὰρ δY tδυσεύς τε κα\ a κρατερSς ΔιομVδης
¡δ᾽ ἄφαρ Tκ ƒρώων Tλασαίατο μώνυχας ¤ππους·
[λλ᾽ αἰνZς δείδοικα κατὰ φρένα μV τι πάθωσιν
Ἀργείων ο“ ἄριστοι sπS ƒρώων cρυμαγδοῦ.
οŸ πω πᾶν εvρητο ἔπος •τ᾽ ἄρ᾽ ˆλυθον αὐτοί.

540

καί •᾽ ο“ μὲν κατέUησαν Tπ\ χθ`να, το\ δὲ χαρέντες
δεWι• fσπάxοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
πρZτος δ᾽ TWερέεινε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
εvπ᾽ ἄγε μ᾽ ª πολύαιν᾽ tδυσεῦ μέγα κῦδος ἈχαιZν
•ππως τοῦσδ᾽ ¤ππους λάUετον καταδύντες •μιλον
ƒρώων, g τίς σφωε π`ρεν θεSς [ντιUολVσας.
αἰνZς [κτίνεσσιν Tοικ`τες fελίοιο.
αἰε\ μὲν ƒρώεσσ᾽ Tπιμίσγομαι, οὐδέ τί φημι
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μιμνάxειν παρὰ νηυσ\ γέρων περ T}ν πολεμιστVς·
[λλ᾽ οŸ πω τοίους ¤ππους vδον οὐδὲ ν`ησα.

550

[λλά τιν᾽ Ÿμμ᾽ cΐω δ`μεναι θεSν [ντιάσαντα·
[μφοτέρω γὰρ σφZϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα ¢εὺς
κούρη τ᾽ αἰγι`χοιο ΔιSς γλαυκZπις ἈθVνη.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη πολύμητις tδυσσεύς·
ª ·έστορ ·ηληϊάδη μέγα κῦδος ἈχαιZν

555

•εῖα θε`ς γ᾽ Tθέλων κα\ [μείνονας fέ περ ο¤δε
¤ππους δωρVσαιτ᾽, Tπε\ ~ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
¤πποι δ᾽ ο¤δε γεραιὲ νεVλυδες οὓς Tρεείνεις
™ρηΐκιοι· τSν δέ σφιν ἄνακτ᾽ [γαθSς ΔιομVδης
ἔκτανε, πὰρ δ᾽ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας [ρίστους.

560

τSν τρισκαιδέκατον σκοπSν ε¤λομεν Tγγύθι νηZν,
τ`ν •α διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο
µκτωρ τε προέηκε κα\ ἄλλοι ƒρZες [γαυοί.
˜ς εἰπ}ν τάφροιο διVλασε μώνυχας ¤ππους
καγχαλ`ων· ¥μα δ᾽ ἄλλοι vσαν χαίροντες Ἀχαιοί.

565

ο“ δ᾽ •τε ƒυδεΐδεω κλισίην εŸτυκτον ¤κοντο,
¤ππους μὲν κατέδησαν TrτμVτοισιν _μᾶσι
φάτνz Tφ᾽ _ππείz, •θι περ ΔιομVδεος ¤πποι
‰στασαν ”κύποδες μελιηδέα πυρSν ἔδοντες·
νη• δ᾽ Tν\ πρυμν• ἔναρα Uροτ`εντα Δ`λωνος

570

θῆκ᾽ tδυσεύς, bφρ᾽ _ρSν ἑτοιμασσαίατ᾽ ἈθVνz.
αὐτο\ δ᾽ _δρZ πολλSν [πενίxοντο θαλάσσz
TσUάντες κνVμας τε ἰδὲ λ`φον [μφί τε μηρούς.
αὐτὰρ Tπεί σφιν κῦμα θαλάσσης _δρZ πολλSν
νίψεν [πS χρωτSς κα\ [νέψυχθεν φίλον gτορ,
ἔς •᾽ [σαμίνθους Uάντες TrWέστας λούσαντο.
www.theogonia.gr

231

575

lopqΔno ‚

jΜkljm n^noΔo

τ} δὲ λοεσσαμένω κα\ [λειψαμένω λίπ᾽ Tλαίi
δείπνi Tφιxανέτην, [πS δὲ κρητῆρος ἈθVνz
πλείου [φυσσ`μενοι λεῖUον μελιηδέα ο„νον.
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Λ
f}ς δ᾽ Tκ λεχέων παρ᾽ [γαυοῦ ƒιθωνοῖο
bρνυθ᾽, ¤ν᾽ [θανάτοισι φ`ως φέροι fδὲ Uροτοῖσι·
¢εὺς δ᾽ yριδα προΐαλλε θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν
[ργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσ\ν ἔχουσαν.
στῆ δ᾽ Tπ᾽ tδυσσῆος μεγακVτεϊ νη• μελαίνz,

5

{ •᾽ Tν μεσσάτi ἔσκε γεγωνέμεν [μφοτέρωσε,
fμὲν Tπ᾽ ovαντος κλισίας ƒελαμωνιάδαο
fδ᾽ Tπ᾽ Ἀχιλλῆος, τοί •᾽ ἔσχατα νῆας Tΐσας
εvρυσαν fνορέz πίσυνοι κα\ κάρτεϊ χειρZν
ἔνθα στᾶσ᾽ ˆrσε θεὰ μέγα τε δειν`ν τε

10

bρθι᾽, Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμUαλ᾽ ἑκάστi
καρδίz ἄληκτον πολεμίxειν fδὲ μάχεσθαι.
τοῖσι δ᾽ ἄφαρ π`λεμος γλυκίων γένετ᾽ fὲ νέεσθαι
Tν νηυσ\ γλαφυρ•σι φίλην Tς πατρίδα γαῖαν.
Ἀτρεΐδης δ᾽ TU`ησεν ἰδὲ xώννυσθαι ἄνωγεν
Ἀργείους· Tν δ᾽ αὐτSς Tδύσετο νώροπα χαλκ`ν.
www.theogonia.gr
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κνημῖδας μὲν πρZτα περ\ κνVμzσιν ἔθηκε
καλὰς [ργυρέοισιν Tπισφυρίοις [ραρυίας·
δεύτερον αu θώρηκα περ\ στVθεσσιν ἔδυνε,
τ`ν ποτέ ο_ ‚ινύρης δZκε WεινVϊον ε„ναι.

20

πεύθετο γὰρ ‚ύπρον δὲ μέγα κλέος οdνεκ᾽ Ἀχαιο\
Tς ƒροίην νVεσσιν [ναπλεύσεσθαι ἔμελλον·
τοŸνεκά ο_ τSν δZκε χαριx`μενος Uασιλῆϊ.
τοῦ δ᾽ ˆτοι δέκα ο„μοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,
δώδεκα δὲ χρυσοῖο κα\ εvκοσι κασσιτέροιο·

25

κυάνεοι δὲ δράκοντες cρωρέχατο προτ\ δειρYν
τρεῖς ἑκάτερθ᾽ vρισσιν Tοικ`τες, ¥ς τε ‚ρονίων
Tν νέφεϊ στVριWε, τέρας μερ`πων [νθρώπων.
[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ ‡μοισιν Uάλετο Wίφος· Tν δέ ο_ £λοι
χρύσειοι πάμφαινον, [τὰρ περ\ κουλεSν gεν

30

[ργύρεον χρυσέοισιν [ορτVρεσσιν [ρηρ`ς.
•ν δ᾽ ‰λετ᾽ [μφιUρ`την πολυδαίδαλον [σπίδα θοῦριν
καλVν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι gσαν,
Tν δέ ο_ cμφαλο\ gσαν Tείκοσι κασσιτέροιο
λευκοί, Tν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.

35

τ• δ᾽ Tπ\ μὲν Γοργ} UλοσυρZπις Tστεφάνωτο
δεινSν δερκομένη, περ\ δὲ Δεῖμ`ς τε †`Uος τε.
τῆς δ᾽ TW [ργύρεος τελαμ}ν gν· αὐτὰρ Tπ᾽ αὐτοῦ
κυάνεος Tλέλικτο δράκων, κεφαλα\ δέ ο_ gσαν
τρεῖς [μφιστρεφέες ἑνSς αὐχένος Tκπεφυυῖαι.
κρατ\ δ᾽ Tπ᾽ [μφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
¤ππουριν· δεινSν δὲ λ`φος καθύπερθεν ἔνευεν.
ε¤λετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκ|
cWέα· τῆλε δὲ χαλκSς [π᾽ αὐτ`φιν οὐρανSν εvσω
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λάμπ᾽· Tπ\ δ᾽ Tγδούπησαν Ἀθηναίη τε κα\ Žρη

45

τιμZσαι Uασιλῆα πολυχρύσοιο ΜυκVνης.
ἡνι`χi μὲν ἔπειτα ἑ| Tπέτελλεν ‰καστος
¤ππους εu κατὰ κ`σμον Tρυκέμεν αuθ᾽ Tπ\ τάφρi,
αὐτο\ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
•ώοντ᾽· ἄσUεστος δὲ UοY γένετ᾽ fZθι πρ`.

50

φθὰν δὲ μέγ᾽ _ππVων Tπ\ τάφρi κοσμηθέντες,
_ππῆες δ᾽ cλίγον μετεκίαθον· Tν δὲ κυδοιμSν
ªρσε κακSν ‚ρονίδης, κατὰ δ᾽ sψ`θεν £κεν Tέρσας
α¤ματι μυδαλέας TW αἰθέρος, οdνεκ᾽ ἔμελλε
πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι προϊάψειν.

55

ƒρZες δ᾽ αuθ᾽ ἑτέρωθεν Tπ\ θρωσμ| πεδίοιο
µκτορά τ᾽ [μφ\ μέγαν κα\ [μύμονα Πουλυδάμαντα
oἰνείαν θ᾽, aς ƒρωσ\ θεSς ˜ς τίετο δVμi,
τρεῖς τ᾽ Ἀντηνορίδας Π`λυUον κα\ ἈγVνορα δῖον
fΐθε`ν τ᾽ Ἀκάμαντ᾽ Tπιείκελον [θανάτοισιν.

60

µκτωρ δ᾽ Tν πρώτοισι φέρ᾽ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην,
ο¦ος δ᾽ Tκ νεφέων [ναφαίνεται οŸλιος [στYρ
παμφαίνων, τοτὲ δ᾽ αuτις ἔδυ νέφεα σκι`εντα,
˜ς µκτωρ ’τὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,
ἄλλοτε δ᾽ Tν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ᾽ ἄρα χαλκ|

65

λάμφ᾽ •ς τε στεροπY πατρSς ΔιSς αἰγι`χοιο.
ο“ δ᾽, •ς τ᾽ [μητῆρες Tναντίοι [λλVλοισιν
bγμον Tλαύνωσιν [νδρSς μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν
πυρZν ~ κριθZν· τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει·
˜ς ƒρZες κα\ Ἀχαιο\ Tπ᾽ [λλVλοισι θορ`ντες
δ‘ουν, οὐδ᾽ ‰τεροι μνώοντ᾽ cλοοῖο φ`Uοιο.
vσας δ᾽ sσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, ο“ δὲ λύκοι ˜ς
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θῦνον· yρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορ`ωσα·
οvη γάρ •α θεZν παρετύγχανε μαρναμένοισιν,
ο“ δ᾽ ἄλλοι οŸ σφιν πάρεσαν θεοί, [λλὰ ‰κηλοι

75

σφοῖσιν Tν\ μεγάροισι καθVατο, £χι ἑκάστi
δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας jὐλύμποιο.
πάντες δ᾽ ᾐτι`ωντο κελαινεφέα ‚ρονίωνα
οdνεκ᾽ ἄρα ƒρώεσσιν TUούλετο κῦδος cρέWαι.
τZν μὲν ἄρ᾽ οὐκ [λέγιxε πατVρ· a δὲ ν`σφι λιασθε\ς

80

τZν ἄλλων [πάνευθε καθέxετο κύδεϊ γαίων
εἰσορ`ων ƒρώων τε π`λιν κα\ νῆας ἈχαιZν
χαλκοῦ τε στεροπVν, cλλύντάς τ᾽ cλλυμένους τε.
bφρα μὲν f}ς gν κα\ [έWετο _ερSν gμαρ,
τ`φρα μάλ᾽ [μφοτέρων Uέλε᾽ {πτετο, πῖπτε δὲ λα`ς·

85

gμος δὲ δρυτ`μος περ [νYρ ’πλίσσατο δεῖπνον
οŸρεος Tν UVσσzσιν, Tπεί τ᾽ Tκορέσσατο χεῖρας
τάμνων δένδρεα μακρά, ¥δος τέ μιν ¤κετο θυμ`ν,
σίτου τε γλυκεροῖο περ\ φρένας ¤μερος α_ρεῖ,
τῆμος σφ• [ρετ• Δαναο\ •VWαντο φάλαγγας

90

κεκλ`μενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· Tν δ᾽ Ἀγαμέμνων
πρZτος bρουσ᾽, ‰λε δ᾽ ἄνδρα «ιάνορα ποιμένα λαZν
αὐτ`ν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον tϊλῆα πλVWιππον.
ˆτοι • γ᾽ TW ¤ππων κατεπάλμενος [ντίος ἔστη·
τSν δ᾽ ἰθὺς μεμαZτα μετώπιον cWέϊ δουρ\

95

νύW᾽, οὐδὲ στεφάνη δ`ρυ ο_ σχέθε χαλκοUάρεια,
[λλὰ δι᾽ αὐτῆς gλθε κα\ cστέου, Tγκέφαλος δὲ
ἔνδον ¥πας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαZτα.
κα\ τοὺς μὲν λίπεν αuθι ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
στVθεσι παμφαίνοντας, Tπε\ περίδυσε χιτZνας·
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αὐτὰρ a Uῆ Ἶσ`ν τε κα\ Ἄντιφον TWεναρίWων
υ¦ε δύω Πριάμοιο ν`θον κα\ γνVσιον ἄμφω
εἰν ἑν\ δίφρi T`ντας· a μὲν ν`θος ἡνι`χευεν,
Ἄντιφος αu παρέUασκε περικλυτ`ς· • ποτ᾽ Ἀχιλλεὺς
›δης Tν κνημοῖσι δίδη μ`σχοισι λύγοισι,

105

ποιμαίνοντ᾽ Tπ᾽ bεσσι λαUών, κα\ ἔλυσεν [ποίνων.
δY τ`τε γ᾽ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
τSν μὲν sπὲρ μαxοῖο κατὰ στῆθος Uάλε δουρί,
Ἄντιφον αu παρὰ οuς ἔλασε Wίφει, Tκ δ᾽ ἔUαλ᾽ ¤ππων.
σπερχ`μενος δ᾽ [πS τοῖιν Tσύλα τεύχεα καλὰ

110

γιγνώσκων· κα\ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσ\ θο•σιν
ε„δεν, •τ᾽ TW ›δης ἄγαγεν π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς.
ς δὲ λέων Tλάφοιο ταχείης νVπια τέκνα
•ηϊδίως συνέαWε λαU}ν κρατεροῖσιν cδοῦσιν
Tλθ}ν εἰς εὐνVν, wπαλ`ν τέ σφ᾽ gτορ [πηύρα·

115

ἣ δ᾽ εv πέρ τε τύχzσι μάλα σχεδ`ν, οὐ δύναταί σφι
χραισμεῖν· αὐτYν γάρ μιν sπS τρ`μος αἰνSς _κάνει·
καρπαλίμως δ᾽ ˆϊWε διὰ δρυμὰ πυκνὰ κα\ dλην
σπεύδουσ᾽ _δρώουσα κραταιοῦ θηρSς sφ᾽ ’ρμῆς·
˜ς ἄρα τοῖς οŸ τις δύνατο χραισμῆσαι bλεθρον

120

ƒρώων, [λλὰ κα\ αὐτο\ sπ᾽ Ἀργείοισι φέUοντο.
αὐτὰρ a Πείσανδρ`ν τε κα\ Ἱππ`λοχον μενεχάρμην
υ_έας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, •ς •α μάλιστα
χρυσSν ἈλεWάνδροιο δεδεγμένος [γλαὰ δZρα
οὐκ εvασχ᾽ Ἑλένην δ`μεναι Wανθ| Μενελάi,
τοῦ περ δY δύο παῖδε λάUε κρείων Ἀγαμέμνων
εἰν ἑν\ δίφρi T`ντας, ’μοῦ δ᾽ ἔχον ”κέας ¤ππους·
Tκ γάρ σφεας χειρZν φύγον ἡνία σιγαλ`εντα,
www.theogonia.gr

237

125

lopqΔno ^

jΜkljm n^noΔo

τ} δὲ κυκηθVτην· a δ᾽ Tναντίον ªρτο λέων ˜ς
Ἀτρεΐδης· τ} δ᾽ αuτ᾽ Tκ δίφρου γουναxέσθην·

130

xώγρει Ἀτρέος υ_έ, σὺ δ᾽ ἄWια δέWαι ἄποινα·
πολλὰ δ᾽ Tν Ἀντιμάχοιο δ`μοις κειμVλια κεῖται
χαλκ`ς τε χρυσ`ς τε πολύκμητ`ς τε σίδηρος,
τZν κέν τοι χαρίσαιτο πατYρ [περείσι᾽ ἄποινα,
εἰ νZϊ xωοὺς πεπύθοιτ᾽ Tπ\ νηυσ\ν ἈχαιZν.

135

˜ς τώ γε κλαίοντε προσαυδVτην Uασιλῆα
μειλιχίοις Tπέεσσιν· [μείλικτον δ᾽ bπ᾽ ἄκουσαν·
εἰ μὲν δY Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υ_έες Tστ`ν,
•ς ποτ᾽ Tν\ ƒρώων [γορ• Μενέλαον ἄνωγεν
[γγελίην Tλθ`ντα σὺν [ντιθέi tδυσῆϊ

140

αuθι κατακτεῖναι μηδ᾽ TWέμεν •ψ Tς Ἀχαιούς,
νῦν μὲν δY τοῦ πατρSς [εικέα τίσετε λώUην.
g, κα\ Πείσανδρον μὲν [φ᾽ ¤ππων ªσε χαμᾶxε
δουρ\ Uαλ}ν πρSς στῆθος· a δ᾽ dπτιος οŸδει Tρείσθη.
Ἱππ`λοχος δ᾽ [π`ρουσε, τSν αu χαμα\ TWενάριWε

145

χεῖρας [πS Wίφεϊ τμVWας [π` τ᾽ αὐχένα κ`ψας,
•λμον δ᾽ ˜ς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι᾽ ’μίλου.
τοὺς μὲν ἔασ᾽· a δ᾽ •θι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,
τ• •᾽ Tν`ρουσ᾽, ¥μα δ᾽ ἄλλοι TrκνVμιδες Ἀχαιοί.
πεxο\ μὲν πεxοὺς bλεκον φεύγοντας [νάγκz,

150

_ππεῖς δ᾽ _ππῆας· sπS δέ σφισιν ªρτο κονίη
Tκ πεδίου, τYν ªρσαν Tρίγδουποι π`δες ¤ππων
χαλκ| δηϊ`ωντες· [τὰρ κρείων Ἀγαμέμνων
αἰὲν [ποκτείνων ‰πετ᾽ Ἀργείοισι κελεύων.
ς δ᾽ •τε πῦρ [ΐδηλον Tν [Wύλi Tμπέσz dλz,
πάντz τ᾽ εἰλυφ`ων ἄνεμος φέρει, ο“ δέ τε θάμνοι
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πρ`ρριxοι πίπτουσιν Tπειγ`μενοι πυρSς ’ρμ•·
˜ς ἄρ᾽ sπ᾽ Ἀτρεΐδz Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα
ƒρώων φευγ`ντων, πολλο\ δ᾽ Tριαύχενες ¤πποι
κείν᾽ bχεα κροτάλιxον [νὰ πτολέμοιο γεφύρας

160

ἡνι`χους ποθέοντες [μύμονας· ο“ δ᾽ Tπ\ γαίz
κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ~ [λ`χοισιν.
µκτορα δ᾽ Tκ Uελέων dπαγε ¢εὺς ἔκ τε κονίης
ἔκ τ᾽ [νδροκτασίης ἔκ θ᾽ α¤ματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
Ἀτρεΐδης δ᾽ ‰πετο σφεδανSν Δαναοῖσι κελεύων.

165

ο“ δὲ παρ᾽ ›λου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο
μέσσον κὰπ πεδίον παρ᾽ TρινεSν Tσσεύοντο
_έμενοι π`λιος· a δὲ κεκλVγων ‰πετ᾽ αἰε\
Ἀτρεΐδης, λύθρi δὲ παλάσσετο χεῖρας [άπτους.
[λλ᾽ •τε δY …καιάς τε πύλας κα\ φηγSν ¤κοντο,

170

ἔνθ᾽ ἄρα δY ¤σταντο κα\ [λλVλους [νέμιμνον.
ο“ δ᾽ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοUέοντο U`ες •ς,
¥ς τε λέων Tφ`Uησε μολ}ν Tν νυκτSς [μολγ|
πάσας· τ• δέ τ᾽ ἰ• [ναφαίνεται αἰπὺς bλεθρος·
τῆς δ᾽ TW αὐχέν᾽ ἔαWε λαU}ν κρατεροῖσιν cδοῦσι

175

πρZτον, ἔπειτα δέ θ᾽ α¦μα κα\ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·
˜ς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων
αἰὲν [ποκτείνων τSν cπίστατον· ο“ δ᾽ TφέUοντο.
πολλο\ δὲ πρηνεῖς τε κα\ dπτιοι ἔκπεσον ¤ππων
Ἀτρεΐδεω sπS χερσί· περ\ πρS γὰρ ἔγχεϊ θῦεν.
[λλ᾽ •τε δY τάχ᾽ ἔμελλεν sπS πτ`λιν αἰπύ τε τεῖχος
¤Wεσθαι, τ`τε δV •α πατYρ [νδρZν τε θεZν τε
›δης Tν κορυφ•σι καθέxετο πιδηέσσης
οὐραν`θεν καταUάς· ἔχε δ᾽ [στεροπYν μετὰ χερσίν.
www.theogonia.gr
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Ἶριν δ᾽ bτρυνε χρυσ`πτερον [γγελέουσαν·

185

Uάσκ᾽ vθι Ἶρι ταχεῖα, τSν µκτορι μῦθον Tνίσπες·
bφρ᾽ •ν μέν κεν ’ρ– Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαZν
θύνοντ᾽ Tν προμάχοισιν Tναίροντα στίχας [νδρZν,
τ`φρ᾽ [ναχωρείτω, τSν δ᾽ ἄλλον λαSν [νώχθω
μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερYν sσμίνην.

190

αὐτὰρ Tπεί κ᾽ ~ δουρ\ τυπε\ς ~ UλVμενος ἰ|
εἰς ¤ππους ¥λεται, τ`τε ο_ κράτος TγγυαλίWω
κτείνειν εἰς • κε νῆας Trσσέλμους [φίκηται
δύz τ᾽ fέλιος κα\ Tπ\ κνέφας _ερSν ἔλθz.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε ποδVνεμος ”κέα Ἶρις,

195

Uῆ δὲ κατ᾽ §δαίων cρέων εἰς ›λιον _ρVν.
εXρ᾽ υ_Sν Πριάμοιο δαΐφρονος µκτορα δῖον
ἑστα`τ᾽ ἔν θ᾽ ¤πποισι κα\ ¥ρμασι κολλητοῖσιν·
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη προσέφη π`δας ”κέα Ἶρις·
µκτορ υ_ὲ Πριάμοιο Δι\ μῆτιν [τάλαντε

200

¢εύς με πατYρ προέηκε τε•ν τάδε μυθVσασθαι.
bφρ᾽ •ν μέν κεν ’ρ–ς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαZν
θύνοντ᾽ Tν προμάχοισιν, Tναίροντα στίχας [νδρZν,
τ`φρ᾽ sπ`εικε μάχης, τSν δ᾽ ἄλλον λαSν ἄνωχθι
μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερYν sσμίνην.

205

αὐτὰρ Tπεί κ᾽ ~ δουρ\ τυπε\ς ~ UλVμενος ἰ|
εἰς ¤ππους ¥λεται, τ`τε τοι κράτος TγγυαλίWει
κτείνειν, εἰς • κε νῆας Trσσέλμους [φίκηαι
δύz τ᾽ fέλιος κα\ Tπ\ κνέφας _ερSν ἔλθz.
ἣ μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰποῦσ᾽ [πέUη π`δας ”κέα Ἶρις,
µκτωρ δ᾽ TW cχέων σὺν τεύχεσιν ¹λτο χαμᾶxε,
πάλλων δ᾽ cWέα δοῦρα κατὰ στρατSν Œχετο πάντz
www.theogonia.gr
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cτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνVν.
ο“ δ᾽ Tλελίχθησαν κα\ Tναντίοι ἔσταν ἈχαιZν,
Ἀργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν Tκαρτύναντο φάλαγγας.

215

[ρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ᾽ [ντίοι· Tν δ᾽ Ἀγαμέμνων
πρZτος bρουσ᾽, ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι wπάντων.
ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι tλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι
•ς τις δY πρZτος Ἀγαμέμνονος [ντίον gλθεν
~ αὐτZν ƒρώων fὲ κλειτZν Tπικούρων.

220

§φιδάμας Ἀντηνορίδης f•ς τε μέγας τε
aς τράφη Tν ™ρ‘κz TριUώλακι μητέρι μVλων·
‚ισσῆς τ`ν γ᾽ ἔθρεψε δ`μοις ἔνι τυτθSν T`ντα
μητροπάτωρ, aς τίκτε ™εαν} καλλιπάρzον·
αὐτὰρ Tπεί •᾽ {Uης Tρικυδέος ¤κετο μέτρον,

225

αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ᾽ • γε θυγατέρα {ν·
γVμας δ᾽ Tκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ¤κετ᾽ ἈχαιZν
σὺν δυοκαίδεκα νηυσ\ κορωνίσιν, α¤ ο_ ‰ποντο.
τὰς μὲν ἔπειτ᾽ Tν Περκώτz λίπε νῆας Tΐσας,
αὐτὰρ a πεxSς T}ν Tς ›λιον εἰληλούθει·

230

•ς •α τ`τ᾽ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος [ντίον gλθεν.
ο“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες,
Ἀτρεΐδης μὲν ¥μαρτε, παρα\ δέ ο_ Tτράπετ᾽ ἔγχος,
§φιδάμας δὲ κατὰ xώνην θώρηκος ἔνερθε
νύW᾽, Tπ\ δ᾽ αὐτSς ἔρεισε Uαρείz χειρ\ πιθVσας·

235

οὐδ᾽ ἔτορε xωστῆρα παναίολον, [λλὰ πολὺ πρ\ν
[ργύρi [ντομένη μ`λιUος ˜ς Tτράπετ᾽ αἰχμV.
κα\ τ` γε χειρ\ λαU}ν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
‰λκ᾽ Tπ\ ο¦ μεμα}ς •ς τε λίς, Tκ δ᾽ ἄρα χειρSς
σπάσσατο· τSν δ᾽ ἄορι πλῆW᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
www.theogonia.gr
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˜ς a μὲν αuθι πεσ}ν κοιμVσατο χάλκεον dπνον
οἰκτρSς [πS μνηστῆς [λ`χου, [στοῖσιν [ρVγων,
κουριδίης, £ς οŸ τι χάριν vδε, πολλὰ δ᾽ ἔδωκε·
πρZθ᾽ ἑκατSν Uοῦς δZκεν, ἔπειτα δὲ χίλι᾽ sπέστη
α„γας ’μοῦ κα\ bϊς, τά ο_ ἄσπετα ποιμαίνοντο.

245

δY τ`τε γ᾽ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων TWενάριWε,
Uῆ δὲ φέρων [ν᾽ •μιλον ἈχαιZν τεύχεα καλά.
τSν δ᾽

ς οuν Tν`ησε ‚`ων [ριδείκετος [νδρZν

πρεσUυγενYς Ἀντηνορίδης, κρατερ`ν •ά ἑ πένθος
cφθαλμοὺς Tκάλυψε κασιγνVτοιο πεσ`ντος.

250

στῆ δ᾽ εὐρὰW σὺν δουρ\ λαθ}ν Ἀγαμέμνονα δῖον,
νύWε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην [γκZνος ἔνερθε,
[ντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρSς [κωκV.
•ίγησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
[λλ᾽ οὐδ᾽ ¡ς [πέληγε μάχης fδὲ πτολέμοιο,

255

[λλ᾽ Tπ`ρουσε ‚`ωνι ἔχων [νεμοτρεφὲς ἔγχος.
ˆτοι a §φιδάμαντα κασίγνητον κα\ bπατρον
‰λκε ποδSς μεμαώς, κα\ [•τει πάντας [ρίστους·
τSν δ᾽ ‰λκοντ᾽ [ν᾽ •μιλον sπ᾽ [σπίδος cμφαλοέσσης
οŸτησε Wυστ| χαλκVρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα·

260

τοῖο δ᾽ Tπ᾽ §φιδάμαντι κάρη [πέκοψε παραστάς.
ἔνθ᾽ ἈντVνορος υ¦ες sπ᾽ Ἀτρεΐδz Uασιλῆϊ
π`τμον [ναπλVσαντες ἔδυν δ`μον Ἄϊδος εvσω.
αὐτὰρ a τZν ἄλλων Tπεπωλεῖτο στίχας [νδρZν
ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
bφρά ο_ α¦μ᾽ ἔτι θερμSν [νVνοθεν TW ”τειλῆς.
αὐτὰρ Tπε\ τS μὲν ‰λκος Tτέρσετο, παύσατο δ᾽ α¦μα,
cWεῖαι δ᾽ cδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
www.theogonia.gr
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ς δ᾽ •τ᾽ •ν ”δίνουσαν ἔχz Uέλος cWὺ γυναῖκα
δριμύ, τ` τε προϊεῖσι μογοστ`κοι ¸ἰλείθυιαι

270

Žρης θυγατέρες πικρὰς ”δῖνας ἔχουσαι,
˜ς cWεῖ᾽ cδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
Tς δίφρον δ᾽ [ν`ρουσε, κα\ ἡνι`χi Tπέτελλε
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σιν Tλαυνέμεν· ˆχθετο γὰρ κῆρ.
ˆrσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·

275

ª φίλοι Ἀργείων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
sμεῖς μὲν νῦν νηυσ\ν [μύνετε ποντοπ`ροισι
φύλοπιν [ργαλέην, Tπε\ οὐκ Tμὲ μητίετα ¢εὺς
εvασε ƒρώεσσι πανημέριον πολεμίxειν.
˜ς ἔφαθ᾽, ἡνίοχος δ᾽ ¤μασεν καλλίτριχας ¤ππους

280

νῆας ἔπι γλαφυράς· τ} δ᾽ οὐκ [έκοντε πετέσθην·
ἄφρεον δὲ στVθεα, •αίνοντο δὲ νέρθε κονίz
τειρ`μενον Uασιλῆα μάχης [πάνευθε φέροντες.
µκτωρ δ᾽

ς Tν`ησ᾽ Ἀγαμέμνονα ν`σφι κι`ντα

ƒρωσί τε κα\ ^υκίοισιν Tκέκλετο μακρSν [•σας·

285

ƒρZες κα\ ^ύκιοι κα\ Δάρδανοι [γχιμαχητα\
[νέρες ἔστε φίλοι, μνVσασθε δὲ θούριδος [λκῆς.
οvχετ᾽ [νYρ ‡ριστος, Tμο\ δὲ μέγ᾽ εuχος ἔδωκε
¢εὺς ‚ρονίδης· [λλ᾽ ἰθὺς Tλαύνετε μώνυχας ¤ππους
ἰφθίμων ΔαναZν, ¤ν᾽ sπέρτερον εuχος ἄρησθε.

290

˜ς εἰπ}ν bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου.
ς δ᾽ •τε πού τις θηρητYρ κύνας [ργι`δοντας
σεύz Tπ᾽ [γροτέρi συ• καπρίi fὲ λέοντι,
˜ς Tπ᾽ Ἀχαιοῖσιν σεῦε ƒρZας μεγαθύμους
µκτωρ Πριαμίδης Uροτολοιγ| „σος Ἄρηϊ.
αὐτSς δ᾽ Tν πρώτοισι μέγα φρονέων TUεUVκει,
www.theogonia.gr
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Tν δ᾽ ἔπεσ᾽ sσμίνz sπεραέϊ „σος [έλλz,
{ τε καθαλλομένη ἰοειδέα π`ντον cρίνει.
ἔνθα τίνα πρZτον, τίνα δ᾽ dστατον TWενάριWεν
µκτωρ Πριαμίδης, •τε ο_ ¢εὺς κῦδος ἔδωκεν]

300

Ἀσαῖον μὲν πρZτα κα\ oὐτ`νοον κα\ tπίτην
κα\ Δ`λοπα ‚λυτίδην κα\ tφέλτιον fδ᾽ Ἀγέλαον
ovσυμν`ν τ᾽ œρ`ν τε κα\ Ἱππ`νοον μενεχάρμην.
τοὺς ἄρ᾽ • γ᾽ ἡγεμ`νας ΔαναZν ‰λεν, αὐτὰρ ἔπειτα
πληθύν,

ς ’π`τε νέφεα ¢έφυρος στυφελίWz

305

[ργεστᾶο ·`τοιο Uαθείz λαίλαπι τύπτων·
πολλSν δὲ τρ`φι κῦμα κυλίνδεται, sψ`σε δ᾽ ἄχνη
σκίδναται TW [νέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς·
˜ς ἄρα πυκνὰ καρVαθ᾽ sφ᾽ µκτορι δάμνατο λαZν.
ἔνθά κε λοιγSς ἔην κα\ [μVχανα ἔργα γένοντο,

310

καί νύ κεν Tν νVεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί,
εἰ μY ƒυδεΐδz ΔιομVδεϊ κέκλετ᾽ tδυσσεύς·
ƒυδεΐδη τί παθ`ντε λελάσμεθα θούριδος [λκῆς]
[λλ᾽ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ¤σταο· δY γὰρ ἔλεγχος
ἔσσεται εv κεν νῆας ‰λz κορυθαίολος µκτωρ.

315

τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη κρατερSς ΔιομVδης·
ˆτοι Tγ} μενέω κα\ τλVσομαι· [λλὰ μίνυνθα
ἡμέων ἔσσεται gδος, Tπε\ νεφεληγερέτα ¢εὺς
ƒρωσ\ν δY U`λεται δοῦναι κράτος fέ περ ἡμῖν.
g κα\ ™υμUραῖον μὲν [φ᾽ ¤ππων ªσε χαμᾶxε
δουρ\ Uαλ}ν κατὰ μαxSν [ριστερ`ν· αὐτὰρ tδυσσεὺς
[ντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος.
τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ εvασαν, Tπε\ πολέμου [πέπαυσαν·
τ} δ᾽ [ν᾽ •μιλον ἰ`ντε κυδοίμεον,
www.theogonia.gr
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Tν κυσ\ θηρευτ•σι μέγα φρονέοντε πέσητον·

325

˜ς bλεκον ƒρZας πάλιν cρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιο\
[σπασίως φεύγοντες [νέπνεον µκτορα δῖον.
ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρ`ν τε κα\ [νέρε δVμου [ρίστω
υ¦ε δύω Μέροπος Περκωσίου, aς περ\ πάντων
šδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε

330

στείχειν Tς π`λεμον φθισVνορα· τ} δέ ο_ οŸ τι
πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
τοὺς μὲν ƒυδεΐδης δουρικλειτSς ΔιομVδης
θυμοῦ κα\ ψυχῆς κεκαδ}ν κλυτὰ τεύχε᾽ [πηύρα·
Ἱππ`δαμον δ᾽ tδυσεὺς κα\ Ὑπείροχον TWενάριWεν.

335

ἔνθά σφιν κατὰ „σα μάχην Tτάνυσσε ‚ρονίων
TW ›δης καθορZν· το\ δ᾽ [λλVλους Tνάριxον.
ˆτοι ƒυδέος υ_Sς Ἀγάστροφον οŸτασε δουρ\
Παιονίδην {ρωα κατ᾽ ἰσχίον· οὐ δέ ο_ ¤πποι
Tγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, [άσατο δὲ μέγα θυμ|.

340

τοὺς μὲν γὰρ θεράπων [πάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ a πεxSς
θῦνε διὰ προμάχων, ε¦ος φίλον ‡λεσε θυμ`ν.
µκτωρ δ᾽ cWὺ ν`ησε κατὰ στίχας, ªρτο δ᾽ Tπ᾽ αὐτοὺς
κεκλVγων· ¥μα δὲ ƒρώων ε¤ποντο φάλαγγες.
τSν δὲ ἰδ}ν •ίγησε UοYν [γαθSς ΔιομVδης,

345

α„ψα δ᾽ tδυσσῆα προσεφώνεεν Tγγὺς T`ντα·
νZϊν δY τ`δε πῆμα κυλίνδεται bUριμος µκτωρ·
[λλ᾽ ἄγε δY στέωμεν κα\ [λεWώμεσθα μένοντες.
g •α, κα\ [μπεπαλ}ν προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος
κα\ Uάλεν, οὐδ᾽ [φάμαρτε τιτυσκ`μενος κεφαλῆφιν,
ἄκρην κὰκ κ`ρυθα· πλάγχθη δ᾽ [πS χαλκ`φι χαλκ`ς,
οὐδ᾽ ¤κετο χρ`α καλ`ν· Tρύκακε γὰρ τρυφάλεια
www.theogonia.gr
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τρίπτυχος αὐλZπις, τVν ο_ π`ρε †οῖUος Ἀπ`λλων.
µκτωρ δ᾽ ªκ᾽ [πέλεθρον [νέδραμε, μίκτο δ᾽ ’μίλi,
στῆ δὲ γνὺW Tριπ}ν κα\ Tρείσατο χειρ\ παχείz

355

γαίης· [μφ\ δὲ bσσε κελαινY νὺW Tκάλυψεν.
bφρα δὲ ƒυδεΐδης μετὰ δούρατος Œχετ᾽ TρωYν
τῆλε διὰ προμάχων, •θι ο_ καταείσατο γαίης
τ`φρ᾽ µκτωρ ἔμπνυτο, κα\ •ψ Tς δίφρον cρούσας
TWέλασ᾽ Tς πληθύν, κα\ [λεύατο κῆρα μέλαιναν.

360

δουρ\ δ᾽ Tπαΐσσων προσέφη κρατερSς ΔιομVδης·
TW αu νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· g τέ τοι ἄγχι
gλθε κακ`ν· νῦν αuτέ σ᾽ Tρύσατο †οῖUος Ἀπ`λλων
ž μέλλεις εŸχεσθαι ἰ}ν Tς δοῦπον [κ`ντων.
g θVν σ᾽ TWανύω γε κα\ dστερον [ντιUολVσας,

365

εv πού τις κα\ ἔμοιγε θεZν Tπιτάρροθ`ς Tστι.
νῦν αu τοὺς ἄλλους Tπιείσομαι, •ν κε κιχείω.
g, κα\ Παιονίδην δουρ\ κλυτSν TWενάριxεν.
αὐτὰρ ἈλέWανδρος Ἑλένης π`σις frκ`μοιο
ƒυδεΐδz ἔπι τ`Wα τιταίνετο ποιμένι λαZν,

370

στVλz κεκλιμένος [νδροκμVτi Tπ\ τύμUi
›λου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος.
ˆτοι a μὲν θώρηκα Ἀγαστρ`φου ἰφθίμοιο
αvνυτ᾽ [πS στVθεσφι παναίολον [σπίδα τ᾽ ‡μων
κα\ κ`ρυθα UριαρVν· a δὲ τ`Wου πῆχυν ἄνελκε

375

κα\ Uάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν ¥λιον Uέλος ἔκφυγε χειρ`ς,
ταρσSν δεWιτεροῖο ποδ`ς· διὰ δ᾽ [μπερὲς ἰSς
Tν γαίz κατέπηκτο· a δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας
Tκ λ`χου [μπVδησε κα\ εὐχ`μενος ἔπος ηŸδα·
UέUληαι οὐδ᾽ ¥λιον Uέλος ἔκφυγεν·
www.theogonia.gr
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νείατον Tς κενεZνα Uαλ}ν Tκ θυμSν ἑλέσθαι.
οdτω κεν κα\ ƒρZες [νέπνευσαν κακ`τητος,
ο¤ τέ σε πεφρίκασι λέονθ᾽

ς μηκάδες α„γες.

τSν δ᾽ οὐ ταρUVσας προσέφη κρατερSς ΔιομVδης·
τοW`τα λωUητYρ κέρᾳ [γλαὲ παρθενοπῖπα

385

εἰ μὲν δY [ντίUιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,
οὐκ ἄν τοι χραίσμzσι UιSς κα\ ταρφέες ἰοί·
νῦν δέ μ᾽ Tπιγράψας ταρσSν ποδSς εŸχεαι αŸτως.
οὐκ [λέγω,

ς εv με γυνY Uάλοι ~ πάϊς ἄφρων·

κωφSν γὰρ Uέλος [νδρSς [νάλκιδος οὐτιδανοῖο.

390

g τ᾽ ἄλλως sπ᾽ Tμεῖο, κα\ εv κ᾽ cλίγον περ Tπαύρz,
cWὺ Uέλος πέλεται, κα\ [κVριον α„ψα τίθησι.
τοῦ δὲ γυναικSς μέν τ᾽ [μφίδρυφοί εἰσι παρειαί,
παῖδες δ᾽ cρφανικοί· a δέ θ᾽ α¤ματι γαῖαν Tρεύθων
πύθεται, οἰωνο\ δὲ περ\ πλέες fὲ γυναῖκες.

395

˜ς φάτο, τοῦ δ᾽ tδυσεὺς δουρικλυτSς Tγγύθεν Tλθ}ν
ἔστη πρ`σθ᾽· a δ᾽ bπισθε καθεx`μενος Uέλος ”κὺ
Tκ ποδSς ‰λκ᾽, cδύνη δὲ διὰ χροSς gλθ᾽ [λεγεινV.
Tς δίφρον δ᾽ [ν`ρουσε, κα\ ἡνι`χi Tπέτελλε
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σιν Tλαυνέμεν· ˆχθετο γὰρ κῆρ.

400

οἰώθη δ᾽ tδυσεὺς δουρ\ κλυτ`ς, οὐδέ τις αὐτ|
Ἀργείων παρέμεινεν, Tπε\ φ`Uος ἔλλαUε πάντας·
cχθVσας δ᾽ ἄρα ε„πε πρSς aν μεγαλVτορα θυμ`ν·
‡ μοι Tγ} τί πάθω] μέγα μὲν κακSν αv κε φέUωμαι
πληθὺν ταρUVσας· τS δὲ •ίγιον αv κεν wλώω
μοῦνος· τοὺς δ᾽ ἄλλους Δαναοὺς Tφ`Uησε ‚ρονίων.
[λλὰ τί ˆ μοι ταῦτα φίλος διελέWατο θυμ`ς]
ο„δα γὰρ •ττι κακο\ μὲν [ποίχονται πολέμοιο,
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aς δέ κ᾽ [ριστεύzσι μάχz ἔνι τSν δὲ μάλα χρε}
ἑστάμεναι κρατερZς, ˆ τ᾽ ἔUλητ᾽ ˆ τ᾽ ἔUαλ᾽ ἄλλον.

410

ε¦ος a ταῦθ᾽ •ρμαινε κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμ`ν,
τ`φρα δ᾽ Tπ\ ƒρώων στίχες ˆλυθον [σπιστάων,
ἔλσαν δ᾽ Tν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.
ς δ᾽ •τε κάπριον [μφ\ κύνες θαλεροί τ᾽ αἰxηο\
σεύωνται, a δέ τ᾽ ε„σι Uαθείης Tκ Wυλ`χοιο

415

θVγων λευκSν cδ`ντα μετὰ γναμπτ•σι γένυσσιν,
[μφ\ δέ τ᾽ [ΐσσονται, sπα\ δέ τε κ`μπος cδ`ντων
γίγνεται, ο“ δὲ μένουσιν ἄφαρ δειν`ν περ T`ντα,
•ς •α τ`τ᾽ [μφ᾽ tδυσῆα Δι• φίλον Tσσεύοντο
ƒρZες· a δὲ πρZτον μὲν [μύμονα Δηϊοπίτην

420

οŸτασεν ªμον dπερθεν Tπάλμενος cWέϊ δουρί,
αὐτὰρ ἔπειτα ™`ωνα κα\ yννομον TWενάριWε.
eερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καθ᾽ ¤ππων [ΐWαντα
δουρ\ κατὰ πρ`τμησιν sπ᾽ [σπίδος cμφαλοέσσης
νύWεν· a δ᾽ Tν κονίzσι πεσ}ν ‰λε γαῖαν [γοστ|.

425

τοὺς μὲν ἔασ᾽, a δ᾽ ἄρ᾽ Ἱππασίδην eάροπ᾽ οŸτασε δουρ\
αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος …ώκοιο.
τ| δ᾽ TπαλεWVσων …Zκος κίεν ἰσ`θεος φώς,
στῆ δὲ μάλ᾽ Tγγὺς ἰ}ν καί μιν πρSς μῦθον ἔειπεν
ª tδυσεῦ πολύαινε δ`λων ¹τ᾽ fδὲ π`νοιο

430

σVμερον ~ δοιοῖσιν TπεύWεαι Ἱππασίδzσι
τοιώδ᾽ ἄνδρε κατακτείνας κα\ τεύχε᾽ [πούρας,
ˆ κεν Tμ| sπS δουρ\ τυπε\ς [πS θυμSν cλέσσzς.
˜ς εἰπ}ν οŸτησε κατ᾽ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην.
διὰ μὲν [σπίδος gλθε φαεινῆς bUριμον ἔγχος,
κα\ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου fρVρειστο,
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πάντα δ᾽ [πS πλευρZν χρ`α ἔργαθεν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔασε
Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθVμεναι ἔγκασι φωτ`ς.
γνZ δ᾽ tδυσεὺς • ο_ οŸ τι τέλος κατακαίριον gλθεν,
•ψ δ᾽ [ναχωρVσας …Zκον πρSς μῦθον ἔειπεν·

440

¹ δείλ᾽ g μάλα δV σε κιχάνεται αἰπὺς bλεθρος.
ˆτοι μέν •᾽ ἔμ᾽ ἔπαυσας Tπ\ ƒρώεσσι μάχεσθαι·
σο\ δ᾽ Tγ} Tνθάδε φημ\ φ`νον κα\ κῆρα μέλαιναν
ˆματι τ|δ᾽ ἔσσεσθαι, Tμ| δ᾽ sπS δουρ\ δαμέντα
εuχος Tμο\ δώσειν, ψυχYν δ᾽ Ἄϊδι κλυτοπώλi.

445

g, κα\ a μὲν φύγαδ᾽ αuτις sποστρέψας TUεUVκει,
τ| δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένi Tν δ`ρυ πῆWεν
‡μων μεσσηγύς, διὰ δὲ στVθεσφιν ἔλασσε,
δούπησεν δὲ πεσών· a δ᾽ TπεύWατο δῖος tδυσσεύς·
ª …Zχ᾽ Ἱππάσου υ_ὲ δαΐφρονος _πποδάμοιο

450

φθῆ σε τέλος θανάτοιο κιχVμενον, οὐδ᾽ sπάλυWας.
¹ δείλ᾽ οὐ μὲν σοί γε πατYρ κα\ π`τνια μVτηρ
bσσε καθαιρVσουσι θαν`ντι περ, [λλ᾽ οἰωνο\
”μηστα\ Tρύουσι, περ\ πτερὰ πυκνὰ Uαλ`ντες.
αὐτὰρ ἔμ᾽, εv κε θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί.

455

˜ς εἰπ}ν …ώκοιο δαΐφρονος bUριμον ἔγχος
ἔWω τε χροSς ‰λκε κα\ [σπίδος cμφαλοέσσης·
α¦μα δέ ο_ σπασθέντος [νέσσυτο, κῆδε δὲ θυμ`ν.
ƒρZες δὲ μεγάθυμοι •πως vδον α¦μ᾽ tδυσῆος
κεκλ`μενοι καθ᾽ •μιλον Tπ᾽ αὐτ| πάντες ἔUησαν.
αὐτὰρ • γ᾽ TWοπίσω [νεχάxετο, αuε δ᾽ ἑταίρους.
τρ\ς μὲν ἔπειτ᾽ ˆrσεν •σον κεφαλY χάδε φωτ`ς,
τρ\ς δ᾽ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.
α„ψα δ᾽ ἄρ᾽ ovαντα προσεφώνεεν Tγγὺς T`ντα·
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o„αν διογενὲς ƒελαμώνιε κοίρανε λαZν

465

[μφί μ᾽ tδυσσῆος ταλασίφρονος ¤κετ᾽ [rτY
τ| ἰκέλη

ς εv ἑ UιŠατο μοῦνον T`ντα

ƒρZες [ποτμVWαντες Tν\ κρατερ• sσμίνz.
[λλ᾽ vομεν καθ᾽ •μιλον· [λεWέμεναι γὰρ ἄμεινον.
δείδω μV τι πάθzσιν Tν\ ƒρώεσσι μονωθε\ς

470

TσθλSς Tών, μεγάλη δὲ ποθY Δαναοῖσι γένηται.
˜ς εἰπ}ν a μὲν gρχ᾽, a δ᾽ ¥μ᾽ ‰σπετο ἰσ`θεος φώς.
εXρον ἔπειτ᾽ tδυσῆα Δι• φίλον· [μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτSν
ƒρZες ‰πονθ᾽

ς εv τε δαφοινο\ θZες bρεσφιν

[μφ᾽ ἔλαφον κεραSν UεUλημένον, •ν τ᾽ ἔUαλ᾽ [νYρ

475

ἰ| [πS νευρῆς· τSν μέν τ᾽ ˆλυWε π`δεσσι
φεύγων, bφρ᾽ α¦μα λιαρSν κα\ γούνατ᾽ cρώρz·
αὐτὰρ Tπε\ δY τ`ν γε δαμάσσεται ”κὺς cϊστ`ς,
”μοφάγοι μιν θZες Tν οŸρεσι δαρδάπτουσιν
Tν νέμεϊ σκιερ|· Tπί τε λῖν ˆγαγε δαίμων

480

σίντην· θZες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ a δάπτει·
•ς •α τ`τ᾽ [μφ᾽ tδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομVτην
ƒρZες ‰πον πολλοί τε κα\ ἄλκιμοι, αὐτὰρ • γ᾽ {ρως
[ΐσσων ž ἔγχει [μύνετο νηλεὲς gμαρ.
ovας δ᾽ Tγγύθεν gλθε φέρων σάκος f•τε πύργον,

485

στῆ δὲ παρέW· ƒρZες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
ˆτοι τSν Μενέλαος [ρVϊος ἔWαγ᾽ ’μίλου
χειρSς ἔχων, ε¦ος θεράπων σχεδSν ˆλασεν ¤ππους.
ovας δὲ ƒρώεσσιν Tπάλμενος ε¦λε Δ`ρυκλον
Πριαμίδην ν`θον υ_`ν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οuτα,
οuτα δὲ ^ύσανδρον κα\ Πύρασον fδὲ Πυλάρτην.
ς δ᾽ ’π`τε πλVθων ποταμSς πεδίον δὲ κάτεισι
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χειμάρρους κατ᾽ bρεσφιν cπαx`μενος ΔιSς bμUρi,
πολλὰς δὲ δρῦς [xαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας
Tσφέρεται, πολλSν δέ τ᾽ [φυσγετSν εἰς ¥λα Uάλλει,

495

˜ς ἔφεπε κλονέων πεδίον τ`τε φαίδιμος ovας,
δαΐxων ¤ππους τε κα\ [νέρας· οὐδέ πω µκτωρ
πεύθετ᾽, Tπεί •α μάχης Tπ᾽ [ριστερὰ μάρνατο πάσης
bχθας πὰρ ποταμοῖο …καμάνδρου, τ• •α μάλιστα
[νδρZν πῖπτε κάρηνα, UοY δ᾽ ἄσUεστος cρώρει

500

·έστορά τ᾽ [μφ\ μέγαν κα\ [ρVϊον §δομενῆα.
µκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ’μίλει μέρμερα •έxων
ἔγχεΐ θ᾽ _πποσύνz τε, νέων δ᾽ [λάπαxε φάλαγγας·
οὐδ᾽ ἄν πω χάxοντο κελεύθου δῖοι Ἀχαιο\
εἰ μY ἈλέWανδρος Ἑλένης π`σις frκ`μοιο

505

παῦσεν [ριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαZν,
ἰ| τριγλώχινι Uαλ}ν κατὰ δεWιSν ªμον.
τ| •α περίδεισαν μένεα πνείοντες Ἀχαιο\
μV πώς μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ‰λοιεν.
αὐτίκα δ᾽ §δομενεὺς προσεφώνεε ·έστορα δῖον·

510

ª ·έστορ ·ηληϊάδη μέγα κῦδος ἈχαιZν
ἄγρει σZν cχέων TπιUVσεο, πὰρ δὲ Μαχάων
Uαινέτω, Tς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ¤ππους·
ἰητρSς γὰρ [νYρ πολλZν [ντάWιος ἄλλων
ἰούς τ᾽ Tκτάμνειν Tπί τ᾽ ˆπια φάρμακα πάσσειν.

515

˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ.
αὐτίκα δ᾽ ¡ν cχέων TπεUVσετο, πὰρ δὲ Μαχάων
Uαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ υ_Sς [μύμονος ἰητῆρος·
μάστιWεν δ᾽ ¤ππους, τ} δ᾽ οὐκ [έκοντε πετέσθην
νῆας ἔπι γλαφυράς· τ• γὰρ φίλον ἔπλετο θυμ|.
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‚εUρι`νης δὲ ƒρZας cρινομένους Tν`ησεν
µκτορι παρUεUαώς, καί μιν πρSς μῦθον ἔειπεν·
µκτορ νZϊ μὲν Tνθάδ᾽ ’μιλέομεν Δαναοῖσιν
Tσχατι• πολέμοιο δυσηχέος· ο“ δὲ δY ἄλλοι
ƒρZες cρίνονται Tπιμ\W ¤πποι τε κα\ αὐτοί.

525

ovας δὲ κλονέει ƒελαμώνιος· εu δέ μιν ἔγνων·
εὐρὺ γὰρ [μφ᾽ ‡μοισιν ἔχει σάκος· [λλὰ κα\ ἡμεῖς
κεῖσ᾽ ¤ππους τε κα\ ¥ρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
_ππῆες πεxοί τε κακYν ἔριδα προUαλ`ντες
[λλVλους cλέκουσι, UοY δ᾽ ἄσUεστος bρωρεν.

530

˜ς ἄρα φωνVσας ¤μασεν καλλίτριχας ¤ππους
μάστιγι λιγυρ•· το\ δὲ πληγῆς [ΐοντες
•ίμφ᾽ ἔφερον θοSν ¥ρμα μετὰ ƒρZας κα\ Ἀχαιοὺς
στείUοντες νέκυάς τε κα\ [σπίδας· α¤ματι δ᾽ ἄWων
νέρθεν ¥πας πεπάλακτο κα\ ἄντυγες α“ περ\ δίφρον,

535

ἃς ἄρ᾽ [φ᾽ _ππείων ’πλέων •αθάμιγγες ἔUαλλον
α¤ τ᾽ [π᾽ Tπισσώτρων. a δὲ ¤ετο δῦναι •μιλον
[νδρ`μεον •ῆWαί τε μετάλμενος· Tν δὲ κυδοιμSν
£κε κακSν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάxετο δουρ`ς.
αὐτὰρ a τZν ἄλλων Tπεπωλεῖτο στίχας [νδρZν

540

ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
ovαντος δ᾽ [λέεινε μάχην ƒελαμωνιάδαο.
¢εὺς δὲ πατYρ ovανθ᾽ sψίxυγος Tν φ`Uον ªρσε·

544

στῆ δὲ ταφών, bπιθεν δὲ σάκος Uάλεν ἑπταU`ειον,

545

τρέσσε δὲ παπτVνας Tφ᾽ ’μίλου θηρ\ Tοικ}ς
Tντροπαλιx`μενος cλίγον γ`νυ γουνSς [μείUων.
ς δ᾽ αvθωνα λέοντα UοZν [πS μεσσαύλοιο
Tσσεύαντο κύνες τε κα\ [νέρες [γροιZται,
www.theogonia.gr

252

lopqΔno ^

jΜkljm n^noΔo

ο¤ τέ μιν οὐκ εἰZσι UοZν Tκ πῖαρ ἑλέσθαι

550

πάννυχοι TγρVσσοντες· a δὲ κρειZν Tρατίxων
ἰθύει, [λλ᾽ οŸ τι πρVσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
[ντίον [ΐσσουσι θρασειάων [πS χειρZν
και`μεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ Tσσύμεν`ς περ·
fZθεν δ᾽ [πS ν`σφιν ἔUη τετιη`τι θυμ|·

555

˜ς ovας τ`τ᾽ [πS ƒρώων τετιημένος gτορ
ˆϊε π`λλ᾽ [έκων· περ\ γὰρ δίε νηυσ\ν ἈχαιZν.
ς δ᾽ •τ᾽ bνος παρ᾽ ἄρουραν ἰ}ν TUιVσατο παῖδας
νωθVς, ž δY πολλὰ περ\ •`παλ᾽ [μφ\ς Tάγz,
κείρει τ᾽ εἰσελθ}ν Uαθὺ λVϊον· ο“ δέ τε παῖδες

560

τύπτουσιν •οπάλοισι· Uίη δέ τε νηπίη αὐτZν·
σπουδ• τ᾽ TWVλασσαν, Tπεί τ᾽ Tκορέσσατο φορUῆς·
˜ς τ`τ᾽ ἔπειτ᾽ ovαντα μέγαν ƒελαμώνιον υ_Sν
ƒρZες sπέρθυμοι πολυηγερέες τ᾽ Tπίκουροι
νύσσοντες Wυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ‰ποντο.

565

ovας δ᾽ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος [λκῆς
αuτις sποστρεφθείς, κα\ Tρητύσασκε φάλαγγας
ƒρώων _πποδάμων· ’τὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν.
πάντας δὲ προέεργε θοὰς Tπ\ νῆας ’δεύειν,
αὐτSς δὲ ƒρώων κα\ ἈχαιZν θῦνε μεσηγὺ

570

_στάμενος· τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων [πS χειρZν
ἄλλα μὲν Tν σάκεϊ μεγάλi πάγεν bρμενα πρ`σσω,
πολλὰ δὲ κα\ μεσσηγύ, πάρος χρ`α λευκSν Tπαυρεῖν,
Tν γαίz ¤σταντο λιλαι`μενα χροSς ¹σαι.
τSν δ᾽

ς οuν Tν`ησ᾽ ¸ὐαίμονος [γλαSς υ_Sς

¸ὐρύπυλος πυκινοῖσι Uιαx`μενον Uελέεσσι,
στῆ •α παρ᾽ αὐτSν ἰών, κα\ [κ`ντισε δουρ\ φαειν|,
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κα\ Uάλε †αυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαZν
£παρ sπS πραπίδων, ε„θαρ δ᾽ sπS γούνατ᾽ ἔλυσεν·
¸ὐρύπυλος δ᾽ Tπ`ρουσε κα\ αvνυτο τεύχε᾽ [π᾽ ‡μων.
τSν δ᾽

580

ς οuν Tν`ησεν ἈλέWανδρος θεοειδYς

τεύχε᾽ [παινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τ`Wον
‰λκετ᾽ Tπ᾽ ¸ὐρυπύλi, καί μιν Uάλε μηρSν cϊστ|
δεWι`ν· Tκλάσθη δὲ δ`ναW, TUάρυνε δὲ μηρ`ν.
•ψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος Tχάxετο κῆρ᾽ [λεείνων,

585

ˆrσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
ª φίλοι Ἀργείων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
στῆτ᾽ Tλελιχθέντες κα\ [μύνετε νηλεὲς gμαρ
ovανθ᾽, aς Uελέεσσι Uιάxεται, οὐδέ ‰ φημι
φεύWεσθ᾽ Tκ πολέμοιο δυσηχέος· [λλὰ μάλ᾽ ἄντην

590

¤στασθ᾽ [μφ᾽ ovαντα μέγαν ƒελαμώνιον υ_`ν.
˜ς ἔφατ᾽ ¸ὐρύπυλος UεUλημένος· ο“ δὲ παρ᾽ αὐτSν
πλησίοι ἔστησαν σάκε᾽ ‡μοισι κλίναντες
δούρατ᾽ [νασχ`μενοι· τZν δ᾽ [ντίος ˆλυθεν ovας.
στῆ δὲ μεταστρεφθείς, Tπε\ ¤κετο ἔθνος ἑταίρων.

595

˜ς ο“ μὲν μάρναντο δέμας πυρSς αἰθομένοιο·
·έστορα δ᾽ Tκ πολέμοιο φέρον ·ηλVϊαι ¤πποι
_δρZσαι, gγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαZν.
τSν δὲ ἰδ}ν Tν`ησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἑστVκει γὰρ Tπ\ πρυμν• μεγακVτεϊ νη•

600

εἰσορ`ων π`νον αἰπὺν ἰZκά τε δακρυ`εσσαν.
α„ψα δ᾽ ἑταῖρον ἑSν Πατροκλῆα προσέειπε
φθεγWάμενος παρὰ νη`ς· a δὲ κλισίηθεν [κούσας
ἔκμολεν „σος Ἄρηϊ, κακοῦ δ᾽ ἄρα ο_ πέλεν [ρχV.
τSν πρ`τερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υ_`ς·
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τίπτέ με κικλVσκεις Ἀχιλεῦ] τί δέ σε χρε} Tμεῖο]
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
δῖε Μενοιτιάδη τ| Tμ| κεχαρισμένε θυμ|
νῦν cΐω περ\ γούνατ᾽ Tμὰ στVσεσθαι Ἀχαιοὺς
λισσομένους· χρει} γὰρ _κάνεται οὐκέτ᾽ [νεκτ`ς.

610

[λλ᾽ vθι νῦν Πάτροκλε Δι• φίλε ·έστορ᾽ ἔρειο
•ν τινα τοῦτον ἄγει UεUλημένον Tκ πολέμοιο·
ˆτοι μὲν τά γ᾽ bπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε
τ| Ἀσκληπιάδz, [τὰρ οὐκ vδον bμματα φωτ`ς·
¤πποι γάρ με παρVϊWαν πρ`σσω μεμαυῖαι.

615

˜ς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλi Tπεπείθεθ᾽ ἑταίρi,
Uῆ δὲ θέειν παρά τε κλισίας κα\ νῆας ἈχαιZν.
ο“ δ᾽ •τε δY κλισίην ·ηληϊάδεω [φίκοντο,
αὐτο\ μέν •᾽ [πέUησαν Tπ\ χθ`να πουλυU`τειραν,
¤ππους δ᾽ ¸ὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος

620

TW cχέων· το\ δ᾽ _δρZ [πεψύχοντο χιτώνων
στάντε ποτ\ πνοιYν παρὰ θῖν᾽ wλ`ς· αὐτὰρ ἔπειτα
Tς κλισίην Tλθ`ντες Tπ\ κλισμοῖσι κάθιxον.
τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειZ Trπλ`καμος ἙκαμVδη,
τYν ἄρετ᾽ Tκ ƒενέδοιο γέρων, •τε πέρσεν Ἀχιλλεύς,

625

θυγατέρ᾽ Ἀρσιν`ου μεγαλVτορος, {ν ο_ Ἀχαιο\
ἔWελον οdνεκα Uουλ• [ριστεύεσκεν wπάντων.
{ σφωϊν πρZτον μὲν Tπιπροΐηλε τράπεxαν
καλYν κυαν`πεxαν T•Wοον, αὐτὰρ Tπ᾽ αὐτῆς
χάλκειον κάνεον, Tπ\ δὲ κρ`μυον ποτ| bψον,
fδὲ μέλι χλωρ`ν, παρὰ δ᾽ [λφίτου _εροῦ [κτVν,
πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, a οvκοθεν gγ᾽ ’ γεραι`ς,
χρυσείοις {λοισι πεπαρμένον· οŸατα δ᾽ αὐτοῦ
www.theogonia.gr

255

630

lopqΔno ^

jΜkljm n^noΔo

τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοια\ δὲ πελειάδες [μφ\ς ‰καστον
χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ᾽ sπS πυθμένες gσαν.

635

ἄλλος μὲν μογέων [ποκινVσασκε τραπέxης
πλεῖον T`ν, ·έστωρ δ᾽ ’ γέρων [μογητ\ ἄειρεν.
Tν τ| •ά σφι κύκησε γυνY Tϊκυῖα θε•σιν
οvνi Πραμνείi, Tπ\ δ᾽ αvγειον κνῆ τυρSν
κνVστι χαλκείz, Tπ\ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε,

640

πινέμεναι δ᾽ Tκέλευσεν, Tπεί •᾽ •πλισσε κυκειZ.
τ} δ᾽ Tπε\ οuν πίνοντ᾽ [φέτην πολυκαγκέα δίψαν
μύθοισιν τέρποντο πρSς [λλVλους Tνέποντες,
Πάτροκλος δὲ θύρzσιν Tφίστατο ἰσ`θεος φώς.
τSν δὲ ἰδ}ν ’ γεραιSς [πS θρ`νου ªρτο φαεινοῦ,

645

Tς δ᾽ ἄγε χειρSς ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν [ναίνετο ε„πέ τε μῦθον·
οὐχ ‰δος Tστ\ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις.
αἰδοῖος νεμεσητSς • με προέηκε πυθέσθαι
•ν τινα τοῦτον ἄγεις UεUλημένον· [λλὰ κα\ αὐτSς

650

γιγνώσκω, ’ρ`ω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαZν.
νῦν δὲ ἔπος Tρέων πάλιν ἄγγελος ε„μ᾽ Ἀχιλῆϊ.
εu δὲ σὺ ο„σθα γεραιὲ διοτρεφές, ο¦ος Tκεῖνος
δεινSς [νVρ· τάχα κεν κα\ [ναίτιον αἰτι`iτο.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·

655

τίπτε τὰρ ¡δ᾽ Ἀχιλεὺς cλοφύρεται υ¦ας ἈχαιZν,
•σσοι δY Uέλεσιν UεUλVαται] οὐδέ τι ο„δε
πένθεος, •σσον bρωρε κατὰ στρατ`ν· ο“ γὰρ ἄριστοι
Tν νηυσ\ν κέαται UεUλημένοι οὐτάμενοί τε.
UέUληται μὲν a ƒυδεΐδης κρατερSς ΔιομVδης,
οŸτασται δ᾽ tδυσεὺς δουρ\ κλυτSς fδ᾽ Ἀγαμέμνων·
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UέUληται δὲ κα\ ¸ὐρύπυλος κατὰ μηρSν cϊστ|·
τοῦτον δ᾽ ἄλλον Tγ} νέον ˆγαγον Tκ πολέμοιο
ἰ| [πS νευρῆς UεUλημένον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
TσθλSς T}ν ΔαναZν οὐ κVδεται οὐδ᾽ Tλεαίρει.

665

g μένει εἰς • κε δY νῆες θοα\ ἄγχι θαλάσσης
Ἀργείων [έκητι πυρSς δηΐοιο θέρωνται,
αὐτοί τε κτεινώμεθ᾽ Tπισχερώ] οὐ γὰρ TμY ἲς
ἔσθ᾽ ο¤η πάρος ἔσκεν Tν\ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
εvθ᾽ ˜ς ἡUώοιμι Uίη δέ μοι ἔμπεδος εvη

670

ς ’π`τ᾽ Ἠλείοισι κα\ ἡμῖν νεῖκος Tτύχθη
[μφ\ Uοηλασίz, •τ᾽ Tγ} κτάνον §τυμονῆα
TσθλSν Ὑπειροχίδην, aς Tν —λιδι ναιετάασκε,
•ύσι᾽ Tλαυν`μενος· a δ᾽ [μύνων -σι U`εσσιν
ἔUλητ᾽ Tν πρώτοισιν Tμῆς [πS χειρSς ἄκοντι,

675

κὰδ δ᾽ ἔπεσεν, λαο\ δὲ περίτρεσαν [γροιZται.
ληΐδα δ᾽ Tκ πεδίου συνελάσσαμεν ˆλιθα πολλYν
πεντVκοντα UοZν [γέλας, τ`σα πώεα οἰZν,
τ`σσα συZν συU`σια, τ`σ᾽ αἰπ`λια πλατέ᾽ αἰγZν,
¤ππους δὲ Wανθὰς ἑκατSν κα\ πεντVκοντα

680

πάσας θηλείας, πολλ•σι δὲ πZλοι sπῆσαν.
κα\ τὰ μὲν fλασάμεσθα Πύλον ·ηλVϊον εvσω
Tννύχιοι προτ\ ἄστυ· γεγVθει δὲ φρένα ·ηλεύς,
οdνεκά μοι τύχε πολλὰ νέi π`λεμον δὲ κι`ντι.
κVρυκες δ᾽ Tλίγαινον ¥μ᾽ fοῖ φαινομένηφι
τοὺς vμεν ο¦σι χρεῖος cφείλετ᾽ Tν —λιδι δίz·
ο“ δὲ συναγρ`μενοι Πυλίων ἡγVτορες ἄνδρες
δαίτρευον· πολέσιν γὰρ ‹πειο\ χρεῖος bφειλον,
ς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι Tν Πύλi gμεν·
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Tλθ}ν γάρ •᾽ Tκάκωσε Uίη Ἡρακληείη

690

τZν προτέρων Tτέων, κατὰ δ᾽ ἔκταθεν •σσοι ἄριστοι·
δώδεκα γὰρ ·ηλῆος [μύμονος υ_έες gμεν·
τZν ο„ος λιπ`μην, ο“ δ᾽ ἄλλοι πάντες bλοντο.
ταῦθ᾽ sπερηφανέοντες ‹πειο\ χαλκοχίτωνες
ἡμέας sUρίxοντες [τάσθαλα μηχαν`ωντο.

695

Tκ δ᾽ a γέρων [γέλην τε UοZν κα\ πZr μέγ᾽ οἰZν
ε¤λετο κρινάμενος τριηκ`σι᾽ fδὲ νομῆας.
κα\ γὰρ τ| χρεῖος μέγ᾽ cφείλετ᾽ Tν —λιδι δίz
τέσσαρες [θλοφ`ροι ¤πποι αὐτοῖσιν bχεσφιν
Tλθ`ντες μετ᾽ ἄεθλα· περ\ τρίποδος γὰρ ἔμελλον

700

θεύσεσθαι· τοὺς δ᾽ αuθι ἄναW [νδρZν oὐγείας
κάσχεθε, τSν δ᾽ Tλατῆρ᾽ [φίει [καχVμενον ¤ππων.
τZν a γέρων Tπέων κεχολωμένος fδὲ κα\ ἔργων
TWέλετ᾽ ἄσπετα πολλά· τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ Tς δῆμον ἔδωκε
δαιτρεύειν, μV τίς ο_ [τεμU`μενος κίοι vσης.

705

ἡμεῖς μὲν τὰ ‰καστα διείπομεν, [μφί τε ἄστυ
‰ρδομεν _ρὰ θεοῖς· ο“ δὲ τρίτi ˆματι πάντες
gλθον ’μZς αὐτοί τε πολεῖς κα\ μώνυχες ¤πποι
πανσυδίz· μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρVσσοντο
παῖδ᾽ ἔτ᾽ T`ντ᾽, οŸ πω μάλα εἰδ`τε θούριδος [λκῆς.

710

ἔστι δέ τις ™ρυ`εσσα π`λις αἰπεῖα κολώνη
τηλοῦ Tπ᾽ Ἀλφει|, νεάτη Πύλου fμαθ`εντος·
τYν [μφεστρατ`ωντο διαρραῖσαι μεμαZτες.
[λλ᾽ •τε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ᾽ ἈθVνη
ἄγγελος gλθε θέουσ᾽ [π᾽ tλύμπου θωρVσσεσθαι
ἔννυχος, οὐδ᾽ [έκοντα Πύλον κάτα λαSν ἄγειρεν
[λλὰ μάλ᾽ Tσσυμένους πολεμίxειν. οὐδέ με ·ηλεὺς
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εvα θωρVσσεσθαι, [πέκρυψεν δέ μοι ¤ππους·
οὐ γάρ πώ τί μ᾽ ἔφη vδμεν πολεμVϊα ἔργα.
[λλὰ κα\ ¡ς _ππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι

720

κα\ πεx`ς περ Tών, Tπε\ ¡ς ἄγε νεῖκος ἈθVνη.
ἔστι δέ τις ποταμSς ΜινυVϊος εἰς ¥λα Uάλλων
Tγγύθεν ἈρVνης, •θι μείναμεν ἨZ δῖαν
_ππῆες Πυλίων, τὰ δ᾽ Tπέρρεον ἔθνεα πεxZν.
ἔνθεν πανσυδίz σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες

725

ἔνδιοι _κ`μεσθ᾽ _ερSν •`ον Ἀλφειοῖο.
ἔνθα Δι\ •έWαντες sπερμενεῖ _ερὰ καλά,
ταῦρον δ᾽ Ἀλφει|, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι,
αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι Uοῦν [γελαίην,
δ`ρπον ἔπειθ᾽ ἑλ`μεσθα κατὰ στρατSν Tν τελέεσσι,

730

κα\ κατεκοιμVθημεν Tν ἔντεσιν ο¦σιν ‰καστος
[μφ\ •οὰς ποταμοῖο. [τὰρ μεγάθυμοι ‹πειο\
[μφέσταν δY ἄστυ διαρραῖσαι μεμαZτες·
[λλά σφι προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος·
εuτε γὰρ fέλιος φαέθων sπερέσχεθε γαίης,

735

συμφερ`μεσθα μάχz Διί τ᾽ εὐχ`μενοι κα\ ἈθVνz.
[λλ᾽ •τε δY Πυλίων κα\ ‹πειZν ἔπλετο νεῖκος,
πρZτος Tγ}ν ‰λον ἄνδρα, κ`μισσα δὲ μώνυχας ¤ππους,
Μούλιον αἰχμητVν· γαμUρSς δ᾽ gν oὐγείαο,
πρεσUυτάτην δὲ θύγατρ᾽ ε„χε WανθYν ἈγαμVδην,

740

ἣ τ`σα φάρμακα šδη •σα τρέφει εὐρεῖα χθών.
τSν μὲν Tγ} προσι`ντα Uάλον χαλκVρεϊ δουρί,
ˆριπε δ᾽ Tν κονίzσιν· Tγ} δ᾽ Tς δίφρον cρούσας
στῆν •α μετὰ προμάχοισιν· [τὰρ μεγάθυμοι ‹πειο\
ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, Tπε\ vδον ἄνδρα πεσ`ντα
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ἡγεμ`ν᾽ _ππVων, aς [ριστεύεσκε μάχεσθαι.
αὐτὰρ Tγ}ν Tπ`ρουσα κελαιν• λαίλαπι „σος,
πεντVκοντα δ᾽ ‰λον δίφρους, δύο δ᾽ [μφ\ς ‰καστον
φZτες cδὰW ‰λον οuδας Tμ| sπS δουρ\ δαμέντες.
καί νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽ [λάπαWα,

750

εἰ μV σφωε πατYρ εὐρὺ κρείων Tνοσίχθων
Tκ πολέμου Tσάωσε καλύψας fέρι πολλ•.
ἔνθα ¢εὺς Πυλίοισι μέγα κράτος TγγυάλιWε·
τ`φρα γὰρ οuν ἑπ`μεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο
κτείνοντές τ᾽ αὐτοὺς [νά τ᾽ ἔντεα καλὰ λέγοντες,

755

bφρ᾽ Tπ\ «ουπρασίου πολυπύρου UVσαμεν ¤ππους
πέτρης τ᾽ Ὠλενίης, κα\ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη
κέκληται· •θεν αuτις [πέτραπε λαSν ἈθVνη.
ἔνθ᾽ ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον· αὐτὰρ Ἀχαιο\
•ψ [πS «ουπρασίοιο Πύλονδ᾽ ἔχον ”κέας ¤ππους,

760

πάντες δ᾽ εὐχετ`ωντο θεZν Δι\ ·έστορί τ᾽ [νδρZν.
˜ς ἔον, εv ποτ᾽ ἔον γε, μετ᾽ [νδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ο„ος τῆς [ρετῆς [πονVσεται· g τέ μιν οvω
πολλὰ μετακλαύσεσθαι Tπεί κ᾽ [πS λαSς bληται.
ª πέπον g μὲν σοί γε Μενοίτιος ¡δ᾽ Tπέτελλεν

765

ˆματι τ| •τε σ᾽ Tκ †θίης Ἀγαμέμνονι πέμπε,
νZϊ δέ τ᾽ ἔνδον T`ντες Tγ} κα\ δῖος tδυσσεὺς
πάντα μάλ᾽ Tν μεγάροις fκούομεν

ς Tπέτελλε.

Πηλῆος δ᾽ _κ`μεσθα δ`μους εu ναιετάοντας
λαSν [γείροντες κατ᾽ Ἀχαιΐδα πουλυU`τειραν.
ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ {ρωα Μενοίτιον εdρομεν ἔνδον
fδὲ σέ, πὰρ δ᾽ Ἀχιλῆα· γέρων δ᾽ _ππηλάτα Πηλεὺς
πίονα μηρία καῖε UοSς Δι\ τερπικεραύνi
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αὐλῆς Tν χ`ρτi· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον
σπένδων αvθοπα ο„νον Tπ᾽ αἰθομένοις _εροῖσι.

775

σφZϊ μὲν [μφ\ UοSς ‰πετον κρέα, νZϊ δ᾽ ἔπειτα
στῆμεν Tν\ προθύροισι· ταφ}ν δ᾽ [ν`ρουσεν Ἀχιλλεύς,
Tς δ᾽ ἄγε χειρSς ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
Wείνιά τ᾽ εu παρέθηκεν, ¥ τε Wείνοις θέμις Tστίν.
αὐτὰρ Tπε\ τάρπημεν Tδητύος fδὲ ποτῆτος,

780

gρχον Tγ} μύθοιο κελεύων Ÿμμ᾽ ¥μ᾽ ‰πεσθαι·
σφ} δὲ μάλ᾽ fθέλετον, τ} δ᾽ ἄμφω π`λλ᾽ Tπέτελλον.
Πηλεὺς μὲν ž παιδ\ γέρων Tπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ
αἰὲν [ριστεύειν κα\ sπείροχον ἔμμεναι ἄλλων·
σο\ δ᾽ αuθ᾽ ¡δ᾽ Tπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υ_`ς·

785

τέκνον TμSν γενε• μὲν sπέρτερ`ς Tστιν Ἀχιλλεύς,
πρεσUύτερος δὲ σύ Tσσι· Uίz δ᾽ • γε πολλSν [μείνων.
[λλ᾽ εu ο_ φάσθαι πυκινSν ἔπος fδ᾽ sποθέσθαι
καί ο_ σημαίνειν· a δὲ πείσεται εἰς [γαθ`ν περ.
˜ς Tπέτελλ᾽ a γέρων, σὺ δὲ λVθεαι· [λλ᾽ ἔτι κα\ νῦν

790

ταῦτ᾽ εvποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αv κε πίθηται.
τίς δ᾽ ο„δ᾽ εv κέν ο_ σὺν δαίμονι θυμSν cρίναις
παρειπών] [γαθY δὲ παραίφασίς Tστιν ἑταίρου.
εἰ δέ τινα φρεσ\ν -σι θεοπροπίην [λεείνει
καί τινά ο_ πὰρ ¢ηνSς Tπέφραδε π`τνια μVτηρ,

795

[λλὰ σέ περ προέτω, ¥μα δ᾽ ἄλλος λαSς ἑπέσθω
Μυρμιδ`νων, αv κέν τι φ`ως Δαναοῖσι γένηαι·
καί τοι τεύχεα καλὰ δ`τω π`λεμον δὲ φέρεσθαι,
αv κέ σε τ| εvσκοντες [π`σχωνται πολέμοιο
ƒρZες, [ναπνεύσωσι δ᾽ [ρVϊοι υ¦ες ἈχαιZν
τειρ`μενοι· cλίγη δέ τ᾽ [νάπνευσις πολέμοιο.
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•εῖα δέ κ᾽ [κμῆτες κεκμη`τας ἄνδρας [rτ•
‡σαισθε προτ\ ἄστυ νεZν ἄπο κα\ κλισιάων.
˜ς φάτο, τ| δ᾽ ἄρα θυμSν Tν\ στVθεσσιν bρινε,
Uῆ δὲ θέειν παρὰ νῆας Tπ᾽ oἰακίδην Ἀχιλῆα.

805

[λλ᾽ •τε δY κατὰ νῆας tδυσσῆος θείοιο
¦Wε θέων Πάτροκλος, ¤νά σφ᾽ [γορV τε θέμις τε
ˆην, τ• δY καί σφι θεZν Tτετεύχατο Uωμοί,
ἔνθά ο_ ¸ὐρύπυλος UεUλημένος [ντεU`λησε
διογενYς ¸ὐαιμονίδης κατὰ μηρSν cϊστ|

810

σκάxων Tκ πολέμου· κατὰ δὲ ν`τιος •έεν _δρ}ς
‡μων κα\ κεφαλῆς, [πS δ᾽ ‰λκεος [ργαλέοιο
α¦μα μέλαν κελάρυxε· ν`ος γε μὲν ἔμπεδος gεν.
τSν δὲ ἰδ}ν Œκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υ_`ς,
καί •᾽ cλοφυρ`μενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·

815

¹ δειλο\ ΔαναZν ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
˜ς ἄρ᾽ Tμέλλετε τῆλε φίλων κα\ πατρίδος αvης
ἄσειν Tν ƒροίz ταχέας κύνας [ργέτι δημ|.
[λλ᾽ ἄγε μοι τ`δε εἰπὲ διοτρεφὲς ¸ὐρύπυλ᾽ {ρως,
ˆ •᾽ ἔτι που σχVσουσι πελώριον µκτορ᾽ Ἀχαιοί,

820

g ˆδη φθίσονται sπ᾽ αὐτοῦ δουρ\ δαμέντες]
τSν δ᾽ αuτ᾽ ¸ὐρύπυλος UεUλημένος [ντίον ηŸδα·
οὐκέτι διογενὲς Πατρ`κλεες ἄλκαρ ἈχαιZν
ἔσσεται, [λλ᾽ Tν νηυσ\ μελαίνzσιν πεσέονται.
ο“ μὲν γὰρ δY πάντες, •σοι πάρος gσαν ἄριστοι,
Tν νηυσ\ν κέαται UεUλημένοι οὐτάμενοί τε
χερσ\ν dπο ƒρώων· τZν δὲ σθένος bρνυται αἰέν.
[λλ᾽ Tμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων Tπ\ νῆα μέλαιναν,
μηροῦ δ᾽ ἔκταμ᾽ cϊστ`ν, [π᾽ αὐτοῦ δ᾽ α¦μα κελαινSν
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νίx᾽ dδατι λιαρ|, Tπ\ δ᾽ ˆπια φάρμακα πάσσε

830

Tσθλά, τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι,
aν eείρων TδίδαWε δικαι`τατος ‚ενταύρων.
ἰητρο\ μὲν γὰρ Ποδαλείριος fδὲ Μαχάων
τSν μὲν Tν\ κλισίzσιν cΐομαι ‰λκος ἔχοντα
χρηΐxοντα κα\ αὐτSν [μύμονος ἰητῆρος

835

κεῖσθαι· a δ᾽ Tν πεδίi ƒρώων μένει cWὺν Ἄρηα.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υ_`ς·
πZς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα] τί •έWομεν ¸ὐρύπυλ᾽ {ρως]
ἔρχομαι bφρ᾽ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον Tνίσπω
aν ·έστωρ Tπέτελλε ΓερVνιος οuρος ἈχαιZν·

840

[λλ᾽ οὐδ᾽ ¡ς περ σεῖο μεθVσω τειρομένοιο.
g, κα\ sπS στέρνοιο λαU}ν ἄγε ποιμένα λαZν
Tς κλισίην· θεράπων δὲ ἰδ}ν sπέχευε Uοείας.
ἔνθά μιν Tκτανύσας Tκ μηροῦ τάμνε μαχαίρz
cWὺ Uέλος περιπευκές, [π᾽ αὐτοῦ δ᾽ α¦μα κελαινSν
νίx᾽ dδατι λιαρ|, Tπ\ δὲ •ίxαν Uάλε πικρYν
χερσ\ διατρίψας cδυνVφατον, { ο_ wπάσας
ἔσχ᾽ cδύνας· τS μὲν ‰λκος Tτέρσετο, παύσατο δ᾽ α¦μα.
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Μ
˜ς a μὲν Tν κλισίzσι Μενοιτίου ἄλκιμος υ_Sς
ἰᾶτ᾽ ¸ὐρύπυλον UεUλημένον· ο“ δὲ μάχοντο
Ἀργεῖοι κα\ ƒρZες ’μιλαδ`ν· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε
τάφρος ἔτι σχVσειν ΔαναZν κα\ τεῖχος dπερθεν
εὐρύ, τS ποιVσαντο νεZν dπερ, [μφ\ δὲ τάφρον

5

ˆλασαν· οὐδὲ θεοῖσι δ`σαν κλειτὰς ἑκατ`μUας·
bφρά σφιν νῆάς τε θοὰς κα\ ληΐδα πολλYν
TντSς ἔχον •ύοιτο· θεZν δ᾽ [έκητι τέτυκτο
[θανάτων· τS κα\ οŸ τι πολὺν χρ`νον ἔμπεδον gεν.
bφρα μὲν µκτωρ xωSς ἔην κα\ μVνι᾽ Ἀχιλλεὺς

10

κα\ Πριάμοιο ἄνακτος [π`ρθητος π`λις ἔπλεν,
τ`φρα δὲ κα\ μέγα τεῖχος ἈχαιZν ἔμπεδον gεν.
αὐτὰρ Tπε\ κατὰ μὲν ƒρώων θάνον •σσοι ἄριστοι,
πολλο\ δ᾽ Ἀργείων ο“ μὲν δάμεν, ο“ δὲ λίποντο,
πέρθετο δὲ Πριάμοιο π`λις δεκάτi Tνιαυτ|,
Ἀργεῖοι δ᾽ Tν νηυσ\ φίλην Tς πατρίδ᾽ ἔUησαν,
www.theogonia.gr
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δY τ`τε μητι`ωντο Ποσειδάων κα\ Ἀπ`λλων
τεῖχος [μαλδῦναι ποταμZν μένος εἰσαγαγ`ντες.
•σσοι [π᾽ §δαίων cρέων ¥λα δὲ προρέουσι,
῾lῆσ`ς θ᾽ Ἑπτάπορ`ς τε ‚άρησ`ς τε ῾lοδίος τε

20

ΓρVνικ`ς τε κα\ ovσηπος δῖ`ς τε …κάμανδρος
κα\ …ιμ`εις, •θι πολλὰ Uοάγρια κα\ τρυφάλειαι
κάππεσον Tν κονίzσι κα\ ἡμιθέων γένος [νδρZν·
τZν πάντων ’μ`σε στ`ματ᾽ ἔτραπε †οῖUος Ἀπ`λλων,
Tννῆμαρ δ᾽ Tς τεῖχος ¤ει •`ον· Xε δ᾽ ἄρα ¢εὺς

25

συνεχές, bφρά κε θᾶσσον wλίπλοα τείχεα θείη.
αὐτSς δ᾽ Tννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν
ἡγεῖτ᾽, Tκ δ᾽ ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε
φιτρZν κα\ λάων, τὰ θέσαν μογέοντες Ἀχαιοί,
λεῖα δ᾽ Tποίησεν παρ᾽ [γάρροον ἙλλVσποντον,

30

αuτις δ᾽ fϊ`να μεγάλην ψαμάθοισι κάλυψε
τεῖχος [μαλδύνας· ποταμοὺς δ᾽ ἔτρεψε νέεσθαι
κὰρ •`ον, - περ πρ`σθεν ¤εν καλλίρροον dδωρ.
˜ς ἄρ᾽ ἔμελλον bπισθε Ποσειδάων κα\ Ἀπ`λλων
θησέμεναι· τ`τε δ᾽ [μφ\ μάχη TνοπV τε δεδVει

35

τεῖχος T•δμητον, κανάχιxε δὲ δούρατα πύργων
Uαλλ`μεν᾽· Ἀργεῖοι δὲ ΔιSς μάστιγι δαμέντες
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σιν Tελμένοι ἰσχαν`ωντο
µκτορα δειδι`τες, κρατερSν μVστωρα φ`Uοιο·
αὐτὰρ • γ᾽

ς τS πρ`σθεν Tμάρνατο „σος [έλλz·

ς δ᾽ •τ᾽ •ν ἔν τε κύνεσσι κα\ [νδράσι θηρευτ•σι
κάπριος fὲ λέων στρέφεται σθένεϊ Uλεμεαίνων·
ο“ δέ τε πυργηδSν σφέας αὐτοὺς [ρτύναντες
[ντίον ¤στανται κα\ [κοντίxουσι θαμειὰς
www.theogonia.gr
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αἰχμὰς Tκ χειρZν· τοῦ δ᾽ οŸ ποτε κυδάλιμον κῆρ

45

ταρUεῖ οὐδὲ φοUεῖται, [γηνορίη δέ μιν ἔκτα·
ταρφέα τε στρέφεται στίχας [νδρZν πειρητίxων·
•ππz τ᾽ ἰθύσz τ• εvκουσι στίχες [νδρZν·
˜ς µκτωρ [ν᾽ •μιλον ἰ}ν Tλλίσσεθ᾽ ἑταίρους
τάφρον Tποτρύνων διαUαινέμεν· οὐδέ ο_ ¤πποι

50

τ`λμων ”κύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιxον Tπ᾽ ἄκρi
χείλει Tφεστα`τες· [πS γὰρ δειδίσσετο τάφρος
εὐρεῖ᾽, οŸτ᾽ ἄρ᾽ sπερθορέειν σχεδSν οŸτε περῆσαι
•ηϊδίη· κρημνο\ γὰρ Tπηρεφέες περ\ πᾶσαν
‰στασαν [μφοτέρωθεν, dπερθεν δὲ σκολ`πεσσιν

55

cWέσιν fρVρει, τοὺς ¤στασαν υ¦ες ἈχαιZν
πυκνοὺς κα\ μεγάλους δηΐων [νδρZν [λεωρVν.
ἔνθ᾽ οŸ κεν •έα ¤ππος T•τροχον ¥ρμα τιταίνων
TσUαίη, πεxο\ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσι.
δY τ`τε Πουλυδάμας θρασὺν µκτορα ε„πε παραστάς·

60

µκτορ τ᾽ fδ᾽ ἄλλοι ƒρώων [γο\ fδ᾽ Tπικούρων
[φραδέως διὰ τάφρον Tλαύνομεν ”κέας ¤ππους·
ἣ δὲ μάλ᾽ [ργαλέη περάαν· σκ`λοπες γὰρ Tν αὐτ•
cWέες ἑστᾶσιν, ποτ\ δ᾽ αὐτοὺς τεῖχος ἈχαιZν,
ἔνθ᾽ οŸ πως ἔστιν καταUVμεναι οὐδὲ μάχεσθαι

65

_ππεῦσι· στεῖνος γάρ, •θι τρώσεσθαι cΐω.
εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων [λαπάxει
¢εὺς sψιUρεμέτης, ƒρώεσσι δὲ ¤ετ᾽ [ρVγειν,
g τ᾽ •ν ἔγωγ᾽ Tθέλοιμι κα\ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,
νωνύμνους [πολέσθαι [π᾽ Ἄργεος Tνθάδ᾽ Ἀχαιούς·
εἰ δέ χ᾽ sποστρέψωσι, παλίωWις δὲ γένηται
Tκ νηZν κα\ τάφρi TνιπλVWωμεν cρυκτ•,
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οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ cΐω οὐδ᾽ ἄγγελον [πονέεσθαι
ἄψορρον προτ\ ἄστυ ἑλιχθέντων sπ᾽ ἈχαιZν.
[λλ᾽ ἄγεθ᾽

ς •ν Tγ} εvπω πειθώμεθα πάντες·

75

¤ππους μὲν θεράποντες Tρυκ`ντων Tπ\ τάφρi,
αὐτο\ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
µκτορι πάντες ἑπώμεθ᾽ [ολλέες· αὐτὰρ Ἀχαιο\
οὐ μενέουσ᾽ εἰ δV σφιν cλέθρου πείρατ᾽ Tφῆπται.
˜ς φάτο Πουλυδάμας, ¥δε δ᾽ µκτορι μῦθος [πVμων,

80

αὐτίκα δ᾽ TW cχέων σὺν τεύχεσιν ¹λτο χαμᾶxε.
οὐδὲ μὲν ἄλλοι ƒρZες Tφ᾽ ¤ππων fγερέθοντο,
[λλ᾽ [πS πάντες bρουσαν, Tπε\ vδον µκτορα δῖον.
ἡνι`χi μὲν ἔπειτα ἑ| Tπέτελλεν ‰καστος
¤ππους εu κατὰ κ`σμον Tρυκέμεν αuθ᾽ Tπ\ τάφρi·

85

ο“ δὲ διαστάντες σφέας αὐτοὺς [ρτύναντες
πένταχα κοσμηθέντες ¥μ᾽ ἡγεμ`νεσσιν ‰ποντο.
ο“ μὲν ¥μ᾽ µκτορ᾽ vσαν κα\ [μύμονι Πουλυδάμαντι,
ο“ πλεῖστοι κα\ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
τεῖχος •ηWάμενοι κοίλzς Tπ\ νηυσ\ μάχεσθαι.

90

καί σφιν ‚εUρι`νης τρίτος ε¤πετο· πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ bχεσφιν
ἄλλον ‚εUρι`ναο χερείονα κάλλιπεν µκτωρ.
τZν δ᾽ ἑτέρων Πάρις gρχε κα\ Ἀλκάθοος κα\ ἈγVνωρ,
τZν δὲ τρίτων µλενος κα\ ΔηΐφοUος θεοειδYς
υ¦ε δύω Πριάμοιο· τρίτος δ᾽ gν Ἄσιος {ρως

95

Ἄσιος Ὑρτακίδης, aν ἈρίσUηθεν φέρον ¤πποι
αvθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο …ελλVεντος.
τZν δὲ τετάρτων gρχεν T¬ς πάϊς Ἀγχίσαο
oἰνείας, ¥μα τ| γε δύω ἈντVνορος υ¦ε
Ἀρχέλοχ`ς τ᾽ Ἀκάμας τε μάχης εu εἰδ`τε πάσης.
www.theogonia.gr
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…αρπηδ}ν δ᾽ ἡγVσατ᾽ [γακλειτZν Tπικούρων,
πρSς δ᾽ ‰λετο Γλαῦκον κα\ [ρVϊον Ἀστεροπαῖον·
ο“ γάρ ο_ εvσαντο διακριδSν ε„ναι ἄριστοι
τZν ἄλλων μετά γ᾽ αὐτ`ν· a δ᾽ ἔπρεπε κα\ διὰ πάντων.
ο“ δ᾽ Tπε\ [λλVλους ἄραρον τυκτ•σι U`εσσι

105

Uάν •᾽ ἰθὺς ΔαναZν λελιημένοι, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο
σχVσεσθ᾽, [λλ᾽ Tν νηυσ\ μελαίνzσιν πεσέεσθαι.
ἔνθ᾽ ἄλλοι ƒρZες τηλεκλειτοί τ᾽ Tπίκουροι
Uουλ• Πουλυδάμαντος [μωμVτοιο πίθοντο·
[λλ᾽ οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ᾽ Ἄσιος bρχαμος [νδρZν

110

αuθι λιπεῖν ¤ππους τε κα\ ἡνίοχον θεράποντα,
[λλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νVεσσι θο•σι
νVπιος, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε κακὰς sπS κῆρας [λύWας
¤πποισιν κα\ bχεσφιν [γαλλ`μενος παρὰ νηZν
•ψ [πονοστVσειν προτ\ ›λιον fνεμ`εσσαν·

115

πρ`σθεν γάρ μιν μοῖρα δυσώνυμος [μφεκάλυψεν
ἔγχεϊ §δομενῆος [γαυοῦ Δευκαλίδαο.
εvσατο γὰρ νηZν Tπ᾽ [ριστερά, τ• περ Ἀχαιο\
Tκ πεδίου νίσοντο σὺν ¤πποισιν κα\ bχεσφι·
τ• •᾽ ¤ππους τε κα\ ¥ρμα διVλασεν, οὐδὲ πύλzσιν

120

εXρ᾽ Tπικεκλιμένας σανίδας κα\ μακρSν cχῆα,
[λλ᾽ [ναπεπταμένας ἔχον [νέρες, εv τιν᾽ ἑταίρων
Tκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας.
τ• •᾽ ἰθὺς φρονέων ¤ππους ἔχε, το\ δ᾽ ¥μ᾽ ‰ποντο
cWέα κεκλVγοντες· ἔφαντο γὰρ οὐκ ἔτ᾽ Ἀχαιοὺς
σχVσεσθ᾽, [λλ᾽ Tν νηυσ\ μελαίνzσιν πεσέεσθαι
νVπιοι, Tν δὲ πύλzσι δύ᾽ [νέρας εXρον [ρίστους
υ¦ας sπερθύμους ^απιθάων αἰχμητάων,
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τSν μὲν Πειριθ`ου υ¦α κρατερSν Πολυποίτην,
τSν δὲ ^εοντῆα Uροτολοιγ| „σον Ἄρηϊ.

130

τ} μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων sψηλάων
‰στασαν

ς •τε τε δρύες οŸρεσιν sψικάρηνοι,

α¤ τ᾽ ἄνεμον μίμνουσι κα\ sετSν ˆματα πάντα
•ίxzσιν μεγάλzσι διηνεκέεσσ᾽ [ραρυῖαι·
˜ς ἄρα τ} χείρεσσι πεποιθ`τες fδὲ Uίηφι

135

μίμνον Tπερχ`μενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέUοντο.
ο“ δ᾽ ἰθὺς πρSς τεῖχος T•δμητον U`ας αŸας
sψ`σ᾽ [νασχ`μενοι ἔκιον μεγάλi [λαλητ|
Ἄσιον [μφ\ ἄνακτα κα\ §αμενSν κα\ tρέστην
Ἀσιάδην τ᾽ Ἀδάμαντα ™`ωνά τε jἰν`μα`ν τε.

140

ο“ δ᾽ ˆτοι ε¦ος μὲν TrκνVμιδας Ἀχαιοὺς
bρνυον ἔνδον T`ντες [μύνεσθαι περ\ νηZν·
αὐτὰρ Tπε\ δY τεῖχος Tπεσσυμένους Tν`ησαν
ƒρZας, [τὰρ ΔαναZν γένετο ἰαχV τε φ`Uος τε,
Tκ δὲ τ} [ΐWαντε πυλάων πρ`σθε μαχέσθην

145

[γροτέροισι σύεσσιν Tοικ`τε, τώ τ᾽ Tν bρεσσιν
[νδρZν fδὲ κυνZν δέχαται κολοσυρτSν ἰ`ντα,
δοχμώ τ᾽ [ΐσσοντε περ\ σφίσιν ἄγνυτον dλην
πρυμνYν Tκτάμνοντες, sπα\ δέ τε κ`μπος cδ`ντων
γίγνεται εἰς • κέ τίς τε Uαλ}ν Tκ θυμSν ‰ληται·

150

˜ς τZν κ`μπει χαλκSς Tπ\ στVθεσσι φαεινSς
ἄντην Uαλλομένων· μάλα γὰρ κρατερZς Tμάχοντο
λαοῖσιν καθύπερθε πεποιθ`τες fδὲ Uίηφιν.
ο“ δ᾽ ἄρα χερμαδίοισιν TrδμVτων [πS πύργων
Uάλλον [μυν`μενοι σφZν τ᾽ αὐτZν κα\ κλισιάων
νηZν τ᾽ ”κυπ`ρων· νιφάδες δ᾽
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¥ς τ᾽ ἄνεμος xαYς νέφεα σκι`εντα δονVσας
ταρφειὰς κατέχευεν Tπ\ χθον\ πουλυUοτείρz·
˜ς τZν Tκ χειρZν Uέλεα •έον fμὲν ἈχαιZν
fδὲ κα\ Tκ ƒρώων· κ`ρυθες δ᾽ [μφ᾽ αuον [•τευν

160

Uαλλομένων μυλάκεσσι κα\ [σπίδες cμφαλ`εσσαι.
δV •α τ`τ᾽ ŒμωWεν κα\ ˜ πεπλVγετο μηρ}
Ἄσιος Ὑρτακίδης, κα\ [λαστVσας ἔπος ηŸδα·
¢εῦ πάτερ g •ά νυ κα\ σὺ φιλοψευδYς TτέτυWο
πάγχυ μάλ᾽· οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ Tφάμην {ρωας Ἀχαιοὺς

165

σχVσειν ἡμέτερ`ν γε μένος κα\ χεῖρας [άπτους.
ο“ δ᾽, •ς τε σφῆκες μέσον αἰ`λοι fὲ μέλισσαι
οἰκία ποιVσωνται ’δ| ἔπι παιπαλοέσσz,
οὐδ᾽ [πολείπουσιν κοῖλον δ`μον, [λλὰ μένοντες
ἄνδρας θηρητῆρας [μύνονται περ\ τέκνων,

170

˜ς ο¤ γ᾽ οὐκ Tθέλουσι πυλάων κα\ δύ᾽ T`ντε
χάσσασθαι πρίν γ᾽ fὲ κατακτάμεν fὲ wλZναι.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδὲ ΔιSς πεῖθε φρένα ταῦτ᾽ [γορεύων·
µκτορι γάρ ο_ θυμSς TUούλετο κῦδος cρέWαι.
ἄλλοι δ᾽ [μφ᾽ ἄλλzσι μάχην Tμάχοντο πύλzσιν·

175

[ργαλέον δέ με ταῦτα θεSν ˜ς πάντ᾽ [γορεῦσαι·
πάντz γὰρ περ\ τεῖχος cρώρει θεσπιδαὲς πῦρ
λάϊνον· Ἀργεῖοι δὲ κα\ [χνύμενοί περ [νάγκz
νηZν fμύνοντο· θεο\ δ᾽ [καχVατο θυμSν
πάντες •σοι Δαναοῖσι μάχης Tπιτάρροθοι gσαν.
σὺν δ᾽ ἔUαλον ^απίθαι π`λεμον κα\ δηϊοτῆτα.
ἔνθ᾽ αu Πειριθ`ου υ_Sς κρατερSς Πολυποίτης
δουρ\ Uάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρ‘ου·
οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κ`ρυς ἔσχεθεν, [λλὰ διὰ πρS
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αἰχμY χαλκείη •ῆW᾽ cστέον, Tγκέφαλος δὲ

185

ἔνδον ¥πας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαZτα·
αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα κα\ Ὄρμενον TWενάριWεν.
υ_Sν δ᾽ Ἀντιμάχοιο ^εοντεὺς bxος Ἄρηος
Ἱππ`μαχον Uάλε δουρ\ κατὰ xωστῆρα τυχVσας.
αuτις δ᾽ Tκ κολεοῖο Tρυσσάμενος Wίφος cWὺ

190

Ἀντιφάτην μὲν πρZτον TπαΐWας δι᾽ ’μίλου
πλῆW᾽ αὐτοσχεδίην· a δ᾽ ἄρ᾽ dπτιος οŸδει Tρείσθη·
αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα κα\ §αμενSν κα\ tρέστην
πάντας Tπασσυτέρους πέλασε χθον\ πουλυUοτείρz.
bφρ᾽ ο“ τοὺς Tνάριxον [π᾽ ἔντεα μαρμαίροντα,

195

τ`φρ᾽ ο“ Πουλυδάμαντι κα\ µκτορι κοῦροι ‰ποντο,
ο“ πλεῖστοι κα\ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
τεῖχ`ς τε •VWειν κα\ TνιπρVσειν πυρ\ νῆας,
ο¤ •᾽ ἔτι μερμVριxον Tφεστα`τες παρὰ τάφρi.
bρνις γάρ σφιν Tπῆλθε περησέμεναι μεμαZσιν

200

αἰετSς sψιπέτης Tπ᾽ [ριστερὰ λαSν Tέργων
φοινVεντα δράκοντα φέρων cνύχεσσι πέλωρον
xωSν ἔτ᾽ [σπαίροντα, κα\ οŸ πω λVθετο χάρμης,
κ`ψε γὰρ αὐτSν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρYν
ἰδνωθε\ς cπίσω· a δ᾽ [πS ‰θεν £κε χαμᾶxε

205

[λγVσας cδύνzσι, μέσi δ᾽ Tν\ κάUUαλ᾽ ’μίλi,
αὐτSς δὲ κλάγWας πέτετο πνοι•ς [νέμοιο.
ƒρZες δ᾽ Tρρίγησαν •πως vδον αἰ`λον bφιν
κείμενον Tν μέσσοισι ΔιSς τέρας αἰγι`χοιο.
δY τ`τε Πουλυδάμας θρασὺν µκτορα ε„πε παραστάς·
µκτορ [ε\ μέν πώς μοι TπιπλVσσεις [γορ•σιν
Tσθλὰ φραxομένi, Tπε\ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε
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δῆμον T`ντα παρὲW [γορευέμεν, οŸτ᾽ Tν\ Uουλ•
οŸτέ ποτ᾽ Tν πολέμi, σSν δὲ κράτος αἰὲν [έWειν·
νῦν αuτ᾽ TWερέω •ς μοι δοκεῖ ε„ναι ἄριστα.

215

μY vομεν Δαναοῖσι μαχησ`μενοι περ\ νηZν.
¡δε γὰρ Tκτελέεσθαι cΐομαι, εἰ Tτε`ν γε
ƒρωσ\ν •δ᾽ bρνις gλθε περησέμεναι μεμαZσιν
αἰετSς sψιπέτης Tπ᾽ [ριστερὰ λαSν Tέργων
φοινVεντα δράκοντα φέρων cνύχεσσι πέλωρον

220

xω`ν· ἄφαρ δ᾽ [φέηκε πάρος φίλα οἰκί᾽ _κέσθαι,
οὐδ᾽ Tτέλεσσε φέρων δ`μεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν.
˜ς ἡμεῖς, εv πέρ τε πύλας κα\ τεῖχος ἈχαιZν
•ηW`μεθα σθένεϊ μεγάλi, εvWωσι δ᾽ Ἀχαιοί,
οὐ κ`σμi παρὰ ναῦφιν Tλευσ`μεθ᾽ αὐτὰ κέλευθα·

225

πολλοὺς γὰρ ƒρώων καταλείψομεν, οdς κεν Ἀχαιο\
χαλκ| δzώσωσιν [μυν`μενοι περ\ νηZν.
¡δέ χ᾽ sποκρίναιτο θεοπρ`πος, aς σάφα θυμ|
εἰδείη τεράων καί ο_ πειθοίατο λαοί.
τSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη κορυθαίολος µκτωρ·

230

Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ᾽ Tμο\ φίλα ταῦτ᾽ [γορεύεις·
ο„σθα κα\ ἄλλον μῦθον [μείνονα τοῦδε νοῆσαι.
εἰ δ᾽ TτεSν δY τοῦτον [πS σπουδῆς [γορεύεις,
TW ἄρα δV τοι ἔπειτα θεο\ φρένας ‡λεσαν αὐτοί,
aς κέλεαι ¢ηνSς μὲν Tριγδούποιο λαθέσθαι

235

Uουλέων, ¥ς τέ μοι αὐτSς sπέσχετο κα\ κατένευσε·
τύνη δ᾽ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις
πείθεσθαι, τZν οŸ τι μετατρέπομ᾽ οὐδ᾽ [λεγίxω
εvτ᾽ Tπ\ δεWί᾽ vωσι πρSς fZ τ᾽ fέλι`ν τε,
εvτ᾽ Tπ᾽ [ριστερὰ τοί γε ποτ\ x`φον fερ`εντα.
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ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο ΔιSς πειθώμεθα Uουλ•,
aς πᾶσι θνητοῖσι κα\ [θανάτοισιν [νάσσει.
ε¦ς οἰωνSς ἄριστος [μύνεσθαι περ\ πάτρης.
τίπτε σὺ δείδοικας π`λεμον κα\ δηϊοτῆτα]
εv περ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε περ\ κτεινώμεθα πάντες

245

νηυσ\ν Tπ᾽ Ἀργείων, σο\ δ᾽ οὐ δέος ἔστ᾽ [πολέσθαι·
οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδVϊος οὐδὲ μαχVμων.
εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος [φέWεαι, fέ τιν᾽ ἄλλον
παρφάμενος Tπέεσσιν [ποτρέψεις πολέμοιο,
αὐτίκ᾽ Tμ| sπS δουρ\ τυπε\ς [πS θυμSν cλέσσεις.

250

˜ς ἄρα φωνVσας ἡγVσατο, το\ δ᾽ ¥μ᾽ ‰ποντο
fχ• θεσπεσίz· Tπ\ δὲ ¢εὺς τερπικέραυνος
ªρσεν [π᾽ §δαίων cρέων [νέμοιο θύελλαν,
{ •᾽ ἰθὺς νηZν κονίην φέρεν· αὐτὰρ ἈχαιZν
θέλγε ν`ον, ƒρωσ\ν δὲ κα\ µκτορι κῦδος bπαxε.

255

τοῦ περ δY τεράεσσι πεποιθ`τες fδὲ Uίηφι
•Vγνυσθαι μέγα τεῖχος ἈχαιZν πειρVτιxον.
κρ`σσας μὲν πύργων ἔρυον, κα\ ἔρειπον TπάλWεις,
στVλας τε προUλῆτας Tμ`χλεον, ἃς ἄρ᾽ Ἀχαιο\
πρώτας Tν γαίz θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων.

260

τὰς ο¤ γ᾽ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος ἈχαιZν
•VWειν· οὐδέ νύ πω Δαναο\ χάxοντο κελεύθου,
[λλ᾽ ο¤ γε •ινοῖσι UοZν φράWαντες TπάλWεις
Uάλλον [π᾽ αὐτάων δηΐους sπS τεῖχος ἰ`ντας.
[μφοτέρω δ᾽ ovαντε κελευτι`ωντ᾽ Tπ\ πύργων
πάντοσε φοιτVτην μένος cτρύνοντες ἈχαιZν.
ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς Tπέεσσι
νείκεον, •ν τινα πάγχυ μάχης μεθιέντα vδοιεν·
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ª φίλοι Ἀργείων •ς τ᾽ ἔWοχος •ς τε μεσVεις
•ς τε χερει`τερος, Tπε\ οŸ πω πάντες ’μοῖοι

270

[νέρες Tν πολέμi, νῦν ἔπλετο ἔργον ¥πασι·
κα\ δ᾽ αὐτο\ τ`δε που γιγνώσκετε. μV τις cπίσσω
τετράφθω ποτ\ νῆας ’μοκλητῆρος [κούσας,
[λλὰ πρ`σω ¤εσθε κα\ [λλVλοισι κέλεσθε,
αv κε ¢εὺς δώzσιν tλύμπιος [στεροπητYς

275

νεῖκος [πωσαμένους δηΐους προτ\ ἄστυ δίεσθαι.
˜ς τώ γε προUοZντε μάχην bτρυνον ἈχαιZν.
τZν δ᾽, •ς τε νιφάδες χι`νος πίπτωσι θαμεια\
ˆματι χειμερίi, •τε τ᾽ ‡ρετο μητίετα ¢εὺς
νιφέμεν [νθρώποισι πιφαυσκ`μενος τὰ ἃ κῆλα·

280

κοιμVσας δ᾽ [νέμους χέει ἔμπεδον, bφρα καλύψz
sψηλZν cρέων κορυφὰς κα\ πρώονας ἄκρους
κα\ πεδία λωτοῦντα κα\ [νδρZν πίονα ἔργα,
καί τ᾽ Tφ᾽ wλSς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε κα\ [κταῖς,
κῦμα δέ μιν προσπλάxον Tρύκεται· ἄλλά τε πάντα

285

εvλυται καθύπερθ᾽, •τ᾽ TπιUρίσz ΔιSς bμUρος·
˜ς τZν [μφοτέρωσε λίθοι πωτZντο θαμειαί,
α_ μὲν ἄρ᾽ Tς ƒρZας, α_ δ᾽ Tκ ƒρώων Tς Ἀχαιούς,
Uαλλομένων· τS δὲ τεῖχος dπερ πᾶν δοῦπος cρώρει.
οὐδ᾽ ἄν πω τ`τε γε ƒρZες κα\ φαίδιμος µκτωρ

290

τείχεος TρρVWαντο πύλας κα\ μακρSν cχῆα,
εἰ μY ἄρ᾽ υ_Sν ἑSν …αρπηδ`να μητίετα ¢εὺς
ªρσεν Tπ᾽ Ἀργείοισι λέονθ᾽ ˜ς Uουσ\ν ‰λιWιν.
αὐτίκα δ᾽ [σπίδα μὲν πρ`σθ᾽ ἔσχετο πάντοσ᾽ Tΐσην
καλYν χαλκείην TWVλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς
ˆλασεν, ἔντοσθεν δὲ Uοείας •άψε θαμειὰς
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χρυσείzς •άUδοισι διηνεκέσιν περ\ κύκλον.
τYν ἄρ᾽ • γε πρ`σθε σχ`μενος δύο δοῦρε τινάσσων
Uῆ •᾽ vμεν •ς τε λέων cρεσίτροφος, •ς τ᾽ TπιδευYς
δηρSν ἔz κρειZν, κέλεται δέ ἑ θυμSς [γVνωρ

300

μVλων πειρVσοντα κα\ Tς πυκινSν δ`μον Tλθεῖν·
εv περ γάρ χ᾽ εdρzσι παρ᾽ αὐτ`φι Uώτορας ἄνδρας
σὺν κυσ\ κα\ δούρεσσι φυλάσσοντας περ\ μῆλα,
οŸ •ά τ᾽ [πείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι,
[λλ᾽ • γ᾽ ἄρ᾽ ~ {ρπαWε μετάλμενος, fὲ κα\ αὐτSς

305

ἔUλητ᾽ Tν πρώτοισι θοῆς [πS χειρSς ἄκοντι·
•ς •α τ`τ᾽ [ντίθεον …αρπηδ`να θυμSς [νῆκε
τεῖχος TπαΐWαι διά τε •VWασθαι TπάλWεις.
αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη παῖδ᾽ Ἱππολ`χοιο·
Γλαῦκε τί ~ δY νZϊ τετιμVμεσθα μάλιστα

310

‰δρz τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν
Tν ^υκίz, πάντες δὲ θεοὺς ˜ς εἰσορ`ωσι,
κα\ τέμενος νεμ`μεσθα μέγα Ξάνθοιο παρ᾽ bχθας
καλSν φυταλιῆς κα\ [ρούρης πυροφ`ροιο]
τ} νῦν χρY ^υκίοισι μέτα πρώτοισιν T`ντας

315

ἑστάμεν fδὲ μάχης καυστείρης [ντιUολῆσαι,
bφρά τις ¡δ᾽ εvπz ^υκίων πύκα θωρηκτάων·
οὐ μὰν [κλεέες ^υκίην κάτα κοιρανέουσιν
ἡμέτεροι Uασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα
ο„ν`ν τ᾽ ἔWαιτον μελιηδέα· [λλ᾽ ἄρα κα\ ἲς
TσθλV, Tπε\ ^υκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται.
ª πέπον εἰ μὲν γὰρ π`λεμον περ\ τ`νδε φυγ`ντε
αἰε\ δY μέλλοιμεν [γVρω τ᾽ [θανάτω τε
ἔσσεσθ᾽, οŸτέ κεν αὐτSς Tν\ πρώτοισι μαχοίμην
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οŸτέ κε σὲ στέλλοιμι μάχην Tς κυδιάνειραν·

325

νῦν δ᾽ ἔμπης γὰρ κῆρες Tφεστᾶσιν θανάτοιο
μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν UροτSν οὐδ᾽ sπαλύWαι,
vομεν fέ τi εuχος cρέWομεν fέ τις ἡμῖν.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδὲ Γλαῦκος [πετράπετ᾽ οὐδ᾽ [πίθησε·
τ} δ᾽ ἰθὺς UVτην ^υκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε.

330

τοὺς δὲ ἰδ}ν •ίγησ᾽ υ_Sς ΠετεZο Μενεσθεύς·
τοῦ γὰρ δY πρSς πύργον vσαν κακ`τητα φέροντες.
πάπτηνεν δ᾽ [νὰ πύργον ἈχαιZν εv τιν᾽ vδοιτο
ἡγεμ`νων, •ς τίς ο_ [ρYν ἑτάροισιν [μύναι·
Tς δ᾽ Tν`ησ᾽ ovαντε δύω πολέμου [κορVτω

335

ἑστα`τας, ƒεῦκρ`ν τε νέον κλισίηθεν ἰ`ντα
Tγγύθεν· [λλ᾽ οŸ πώς ο_ ἔην Uώσαντι γεγωνεῖν·
τ`σσος γὰρ κτύπος gεν, [rτY δ᾽ οὐρανSν ¦κε,
Uαλλομένων σακέων τε κα\ _πποκ`μων τρυφαλειZν
κα\ πυλέων· πᾶσαι γὰρ Tπώχατο, το\ δὲ κατ᾽ αὐτὰς

340

_στάμενοι πειρZντο Uίz •VWαντες Tσελθεῖν.
α„ψα δ᾽ Tπ᾽ ovαντα προΐει κVρυκα ™οώτην·
ἔρχεο δῖε ™οZτα, θέων ovαντα κάλεσσον,
[μφοτέρω μὲν μᾶλλον· a γάρ κ᾽ bχ᾽ ἄριστον wπάντων
εvη, Tπε\ τάχα τ•δε τετεύWεται αἰπὺς bλεθρος.

345

¡δε γὰρ ἔUρισαν ^υκίων [γοί, ο“ τS πάρος περ
xαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς sσμίνας.
εἰ δέ σφιν κα\ κεῖθι π`νος κα\ νεῖκος bρωρεν,
[λλά περ ο„ος vτω ƒελαμώνιος ἄλκιμος ovας,
καί ο_ ƒεῦκρος ¥μα σπέσθω τ`Wων T¬ εἰδώς.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα ο_ κῆρυW [πίθησεν [κούσας,
Uῆ δὲ θέειν παρὰ τεῖχος ἈχαιZν χαλκοχιτώνων,
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στῆ δὲ παρ᾽ oἰάντεσσι κιών, ε„θαρ δὲ προσηύδα·
ovαντ᾽ Ἀργείων ἡγVτορε χαλκοχιτώνων
fνώγει ΠετεZο διοτρεφέος φίλος υ_Sς

355

κεῖσ᾽ vμεν, bφρα π`νοιο μίνυνθά περ [ντιάσητον
[μφοτέρω μὲν μᾶλλον· a γάρ κ᾽ bχ᾽ ἄριστον wπάντων
εvη, Tπε\ τάχα κεῖθι τετεύWεται αἰπὺς bλεθρος·
¡δε γὰρ ἔUρισαν ^υκίων [γοί, ο“ τS πάρος περ
xαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς sσμίνας.

360

εἰ δὲ κα\ Tνθάδε περ π`λεμος κα\ νεῖκος bρωρεν,
[λλά περ ο„ος vτω ƒελαμώνιος ἄλκιμος ovας,
καί ο_ ƒεῦκρος ¥μα σπέσθω τ`Wων T¬ εἰδώς.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε μέγας ƒελαμώνιος ovας.
αὐτίκ᾽ tϊλιάδην ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·

365

o„αν σφZϊ μὲν αuθι, σὺ κα\ κρατερSς ^υκομVδης,
ἑστα`τες Δαναοὺς cτρύνετον „φι μάχεσθαι·
αὐτὰρ Tγ} κεῖσ᾽ ε„μι κα\ [ντι`ω πολέμοιο·
α„ψα δ᾽ Tλεύσομαι αuτις, TπYν εu τοῖς Tπαμύνω.
˜ς ἄρα φωνVσας [πέUη ƒελαμώνιος ovας,

370

καί ο_ ƒεῦκρος ¥μ᾽ ᾖε κασίγνητος κα\ bπατρος·
τοῖς δ᾽ ¥μα Πανδίων ƒεύκρου φέρε καμπύλα τ`Wα.
εuτε Μενεσθῆος μεγαθύμου πύργον ¤κοντο
τείχεος TντSς ἰ`ντες, Tπειγομένοισι δ᾽ ¤κοντο,
ο“ δ᾽ Tπ᾽ TπάλWεις Uαῖνον Tρεμν• λαίλαπι „σοι

375

vφθιμοι ^υκίων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες·
σὺν δ᾽ TUάλοντο μάχεσθαι Tναντίον, ªρτο δ᾽ [rτV.
ovας δὲ πρZτος ƒελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα
…αρπVδοντος ἑταῖρον ‹πικλῆα μεγάθυμον
μαρμάρi cκρι`εντι Uαλών, • •α τείχεος TντSς
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κεῖτο μέγας παρ᾽ ἔπαλWιν sπέρτατος· οὐδέ κέ μιν •έα
χείρεσσ᾽ [μφοτέρzς ἔχοι [νYρ οὐδὲ μάλ᾽ ἡUZν,
ο¦οι νῦν Uροτοί εἰσ᾽· a δ᾽ ἄρ᾽ sψ`θεν ἔμUαλ᾽ [είρας,
θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ᾽ cστέ᾽ ἄραWε
πάντ᾽ ἄμυδις κεφαλῆς· a δ᾽ ἄρ᾽ [ρνευτῆρι Tοικ}ς

385

κάππεσ᾽ [φ᾽ sψηλοῦ πύργου, λίπε δ᾽ cστέα θυμ`ς.
ƒεῦκρος δὲ Γλαῦκον κρατερSν παῖδ᾽ Ἱππολ`χοιο
ἰ| Tπεσσύμενον Uάλε τείχεος sψηλοῖο,
- •᾽ vδε γυμνωθέντα Uραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης.
•ψ δ᾽ [πS τείχεος ¹λτο λαθών, ¤να μV τις ἈχαιZν

390

UλVμενον [θρVσειε κα\ εὐχετ`iτ᾽ Tπέεσσι.
…αρπVδοντι δ᾽ ἄχος γένετο Γλαύκου [πι`ντος
αὐτίκ᾽ Tπεί τ᾽ Tν`ησεν· •μως δ᾽ οὐ λVθετο χάρμης,
[λλ᾽ • γε ™εστορίδην Ἀλκμάονα δουρ\ τυχVσας
νύW᾽, Tκ δ᾽ ἔσπασεν ἔγχος· a δ᾽ ἑσπ`μενος πέσε δουρ\

395

πρηνVς, [μφ\ δέ ο_ Uράχε τεύχεα ποικίλα χαλκ|,
…αρπηδ}ν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπαλWιν ἑλ}ν χερσ\ στιUαρ•σιν
‰λχ᾽, ἣ δ᾽ ‰σπετο πᾶσα διαμπερές, αὐτὰρ dπερθε
τεῖχος Tγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆκε κέλευθον.
τSν δ᾽ ovας κα\ ƒεῦκρος ’μαρτVσανθ᾽ a μὲν ἰ|

400

UεUλVκει τελαμZνα περ\ στVθεσσι φαεινSν
[σπίδος [μφιUρ`της· [λλὰ ¢εὺς κῆρας ἄμυνε
παιδSς ἑοῦ, μY νηυσ\ν ἔπι πρύμνzσι δαμείη·
ovας δ᾽ [σπίδα νύWεν Tπάλμενος, οὐδὲ διὰ πρS
ˆλυθεν Tγχείη, στυφέλιWε δέ μιν μεμαZτα.
χώρησεν δ᾽ ἄρα τυτθSν TπάλWιος· οὐδ᾽ • γε πάμπαν
χάxετ᾽, Tπεί ο_ θυμSς Tέλπετο κῦδος [ρέσθαι.
κέκλετο δ᾽ [ντιθέοισιν ἑλιWάμενος ^υκίοισιν·
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ª ^ύκιοι τί τ᾽ ἄρ᾽ ¡δε μεθίετε θούριδος [λκῆς]
[ργαλέον δέ μοί Tστι κα\ ἰφθίμi περ T`ντι

410

μούνi •ηWαμένi θέσθαι παρὰ νηυσ\ κέλευθον·
[λλ᾽ Tφομαρτεῖτε· πλε`νων δέ τι ἔργον ἄμεινον.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δὲ ἄνακτος sποδείσαντες ’μοκλYν
μᾶλλον TπέUρισαν Uουληφ`ρον [μφ\ ἄνακτα.
Ἀργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν Tκαρτύναντο φάλαγγας

415

τείχεος ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον·
οŸτε γὰρ vφθιμοι ^ύκιοι ΔαναZν Tδύναντο
τεῖχος •ηWάμενοι θέσθαι παρὰ νηυσ\ κέλευθον,
οŸτέ ποτ᾽ αἰχμητα\ Δαναο\ ^υκίους Tδύναντο
τείχεος •ψ ‡σασθαι, Tπε\ τὰ πρZτα πέλασθεν.

420

[λλ᾽ •ς τ᾽ [μφ᾽ οŸροισι δύ᾽ [νέρε δηριάασθον
μέτρ᾽ Tν χερσ\ν ἔχοντες TπιWύνi Tν [ρούρz,
• τ᾽ cλίγi Tν\ χώρi Tρίxητον περ\ vσης,
˜ς ἄρα τοὺς διέεργον TπάλWιες· ο“ δ᾽ sπὲρ αὐτέων
δ‘ουν [λλVλων [μφ\ στVθεσσι Uοείας

425

[σπίδας εὐκύκλους λαισVϊά τε πτερ`εντα.
πολλο\ δ᾽ οὐτάxοντο κατὰ χρ`α νηλέϊ χαλκ|,
fμὲν •τεi στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη
μαρναμένων, πολλο\ δὲ διαμπερὲς [σπίδος αὐτῆς.
πάντz δY πύργοι κα\ TπάλWιες α¤ματι φωτZν

430

Tρράδατ᾽ [μφοτέρωθεν [πS ƒρώων κα\ ἈχαιZν.
[λλ᾽ οὐδ᾽ ¡ς Tδύναντο φ`Uον ποιῆσαι ἈχαιZν,
[λλ᾽ ἔχον •ς τε τάλαντα γυνY χερνῆτις [ληθVς,
{ τε σταθμSν ἔχουσα κα\ εvριον [μφ\ς [νέλκει
ἰσάxουσ᾽, ¤να παισ\ν [εικέα μισθSν ἄρηται·
˜ς μὲν τZν Tπ\ „σα μάχη τέτατο πτ`λεμ`ς τε,
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πρίν γ᾽ •τε δY ¢εὺς κῦδος sπέρτερον µκτορι δZκε
Πριαμίδz, aς πρZτος TσVλατο τεῖχος ἈχαιZν.
ˆrσεν δὲ διαπρύσιον ƒρώεσσι γεγωνώς·
bρνυσθ᾽ _ππ`δαμοι ƒρZες, •Vγνυσθε δὲ τεῖχος

440

Ἀργείων κα\ νηυσ\ν Tνίετε θεσπιδαὲς πῦρ.
˜ς φάτ᾽ Tποτρύνων, ο“ δ᾽ οŸασι πάντες ἄκουον,
vθυσαν δ᾽ Tπ\ τεῖχος [ολλέες· ο“ μὲν ἔπειτα
κροσσάων TπέUαινον [καχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες,
µκτωρ δ᾽ wρπάWας λᾶαν φέρεν, •ς •α πυλάων

445

ἑστVκει πρ`σθε πρυμνSς παχύς, αὐτὰρ dπερθεν
cWὺς ἔην· τSν δ᾽ οŸ κε δύ᾽ [νέρε δVμου [ρίστω
•ηϊδίως Tπ᾽ ἄμαWαν [π᾽ οŸδεος cχλίσσειαν,
ο¦οι νῦν Uροτοί εἰσ᾽· a δέ μιν •έα πάλλε κα\ ο„ος.
τ`ν ο_ TλαφρSν ἔθηκε ‚ρ`νου πάϊς [γκυλομVτεω.

450

ς δ᾽ •τε ποιμYν •εῖα φέρει π`κον ἄρσενος οἰSς
χειρ\ λαU}ν ἑτέρz, cλίγον τέ μιν ἄχθος Tπείγει,
˜ς µκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λᾶαν [είρας,
α¤ •α πύλας εvρυντο πύκα στιUαρZς [ραρυίας
δικλίδας sψηλάς· δοιο\ δ᾽ ἔντοσθεν cχῆες

455

ε„χον TπημοιUοί, μία δὲ κλη•ς TπαρVρει.
στῆ δὲ μάλ᾽ Tγγὺς ἰών, κα\ Tρεισάμενος Uάλε μέσσας
εu διαUάς, ¤να μV ο_ [φαυρ`τερον Uέλος εvη,
•ῆWε δ᾽ [π᾽ [μφοτέρους θαιρούς· πέσε δὲ λίθος εvσω
Uριθοσύνz, μέγα δ᾽ [μφ\ πύλαι μύκον, οὐδ᾽ ἄρ᾽ cχῆες
Tσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη
λᾶος sπS •ιπῆς· a δ᾽ ἄρ᾽ ἔσθορε φαίδιμος µκτωρ
νυκτ\ θο• [τάλαντος sπώπια· λάμπε δὲ χαλκ|
σμερδαλέi, τSν ‰εστο περ\ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσ\
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δοῦρ᾽ ἔχεν· οŸ κέν τίς μιν Tρύκακεν [ντιUολVσας

465

ν`σφι θεZν •τ᾽ Tσᾶλτο πύλας· πυρ\ δ᾽ bσσε δεδVει.
κέκλετο δὲ ƒρώεσσιν ἑλιWάμενος καθ᾽ •μιλον
τεῖχος sπερUαίνειν· το\ δ᾽ cτρύνοντι πίθοντο.
αὐτίκα δ᾽ ο“ μὲν τεῖχος sπέρUασαν, ο“ δὲ κατ᾽ αὐτὰς
ποιητὰς Tσέχυντο πύλας· Δαναο\ δὲ φ`Uηθεν
νῆας [νὰ γλαφυράς, •μαδος δ᾽ [λίαστος Tτύχθη.
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N
¢εὺς δ᾽ Tπε\ οuν ƒρZάς τε κα\ µκτορα νηυσ\ πέλασσε,
τοὺς μὲν ἔα παρὰ τ•σι π`νον τ᾽ Tχέμεν κα\ cϊxὺν
νωλεμέως, αὐτSς δὲ πάλιν τρέπεν bσσε φαειν}
ν`σφιν Tφ᾽ _πποπ`λων ™ρzκZν καθορώμενος α„αν
ΜυσZν τ᾽ [γχεμάχων κα\ [γαυZν _ππημολγZν

5

γλακτοφάγων ἈUίων τε δικαιοτάτων [νθρώπων.
Tς ƒροίην δ᾽ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν bσσε φαεινώ·
οὐ γὰρ • γ᾽ [θανάτων τινα ἔλπετο aν κατὰ θυμSν
Tλθ`ντ᾽ ~ ƒρώεσσιν [ρηWέμεν ~ Δαναοῖσιν.
οὐδ᾽ [λαοσκοπιYν ε„χε κρείων Tνοσίχθων·

10

κα\ γὰρ a θαυμάxων £στο πτ`λεμ`ν τε μάχην τε
sψοῦ Tπ᾽ [κροτάτης κορυφῆς …άμου sληέσσης
™ρηϊκίης· ἔνθεν γὰρ Tφαίνετο πᾶσα μὲν ›δη,
φαίνετο δὲ Πριάμοιο π`λις κα\ νῆες ἈχαιZν.
ἔνθ᾽ ἄρ᾽ • γ᾽ TW wλSς ‰xετ᾽ ἰών, Tλέαιρε δ᾽ Ἀχαιοὺς
ƒρωσ\ν δαμναμένους, Δι\ δὲ κρατερZς Tνεμέσσα.
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αὐτίκα δ᾽ TW bρεος κατεUVσετο παιπαλ`εντος
κραιπνὰ ποσ\ προUιUάς· τρέμε δ᾽ οŸρεα μακρὰ κα\ dλη
ποσσ\ν sπ᾽ [θανάτοισι Ποσειδάωνος ἰ`ντος.
τρ\ς μὲν cρέWατ᾽ ἰών, τS δὲ τέτρατον ¤κετο τέκμωρ

20

oἰγάς, ἔνθα δέ ο_ κλυτὰ δώματα Uένθεσι λίμνης
χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται ἄφθιτα αἰεί.
ἔνθ᾽ Tλθ}ν sπ᾽ bχεσφι τιτύσκετο χαλκ`ποδ᾽ ¤ππω
”κυπέτα χρυσέzσιν Tθείρzσιν κομ`ωντε,
χρυσSν δ᾽ αὐτSς ἔδυνε περ\ χροΐ, γέντο δ᾽ _μάσθλην

25

χρυσείην εŸτυκτον, ἑοῦ δ᾽ TπεUVσετο δίφρου,
Uῆ δ᾽ Tλάαν Tπ\ κύματ᾽· ἄταλλε δὲ κVτε᾽ sπ᾽ αὐτοῦ
πάντοθεν Tκ κευθμZν, οὐδ᾽ fγνοίησεν ἄνακτα·
γηθοσύνz δὲ θάλασσα διίστατο· το\ δὲ πέτοντο
•ίμφα μάλ᾽, οὐδ᾽ sπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄWων·

30

τSν δ᾽ Tς ἈχαιZν νῆας T•σκαρθμοι φέρον ¤πποι.
ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ Uαθείης Uένθεσι λίμνης
μεσσηγὺς ƒενέδοιο κα\ ›μUρου παιπαλοέσσης·
ἔνθ᾽ ¤ππους ἔστησε Ποσειδάων Tνοσίχθων
λύσας TW cχέων, παρὰ δ᾽ [μUρ`σιον Uάλεν ε„δαρ

35

ἔδμεναι· [μφ\ δὲ ποσσ\ πέδας ἔUαλε χρυσείας
[ρρVκτους [λύτους, bφρ᾽ ἔμπεδον αuθι μένοιεν
νοστVσαντα ἄνακτα· a δ᾽ Tς στρατSν Œχετ᾽ ἈχαιZν.
ƒρZες δὲ φλογ\ „σοι [ολλέες fὲ θυέλλz
µκτορι Πριαμίδz ἄμοτον μεμαZτες ‰ποντο
ἄUρομοι αὐΐαχοι· ἔλποντο δὲ νῆας ἈχαιZν
α_ρVσειν, κτενέειν δὲ παρ᾽ αὐτ`θι πάντας [ρίστους.
[λλὰ Ποσειδάων γαιVοχος Tννοσίγαιος
Ἀργείους bτρυνε Uαθείης TW wλSς Tλθ}ν
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εἰσάμενος ‚άλχαντι δέμας κα\ [τειρέα φωνVν·

45

ovαντε πρώτω προσέφη μεμαZτε κα\ αὐτώ·
ovαντε σφ} μέν τε σαώσετε λαSν ἈχαιZν
[λκῆς μνησαμένω, μY δὲ κρυεροῖο φ`Uοιο.
ἄλλz μὲν γὰρ ἔγωγ᾽ οὐ δείδια χεῖρας [άπτους
ƒρώων, ο“ μέγα τεῖχος sπερκατέUησαν ’μίλi·

50

‰Wουσιν γὰρ πάντας TrκνVμιδες Ἀχαιοί·
τ• δὲ δY αἰν`τατον περιδείδια μV τι πάθωμεν,
- •᾽ • γ᾽ ’ λυσσώδης φλογ\ εvκελος ἡγεμονεύει
µκτωρ, aς ΔιSς εŸχετ᾽ Tρισθενέος πάϊς ε„ναι.
σφZϊν δ᾽ ¡δε θεZν τις Tν\ φρεσ\ ποιVσειεν

55

αὐτώ θ᾽ ἑστάμεναι κρατερZς κα\ [νωγέμεν ἄλλους·
τώ κε κα\ Tσσύμεν`ν περ TρωVσαιτ᾽ [πS νηZν
”κυπ`ρων, εἰ καί μιν tλύμπιος αὐτSς Tγείρει.
g κα\ σκηπανίi γαιVοχος Tννοσίγαιος
[μφοτέρω κεκ`πων πλῆσεν μένεος κρατεροῖο,

60

γυῖα δ᾽ ἔθηκεν Tλαφρὰ π`δας κα\ χεῖρας dπερθεν.
αὐτSς δ᾽ •ς τ᾽ vρηW ”κύπτερος ªρτο πέτεσθαι,
•ς •ά τ᾽ [π᾽ αἰγίλιπος πέτρης περιμVκεος [ρθε\ς
’ρμVσz πεδίοιο διώκειν bρνεον ἄλλο,
˜ς [πS τZν ˆϊWε Ποσειδάων Tνοσίχθων.

65

τοῖιν δ᾽ ἔγνω πρ`σθεν tϊλῆος ταχὺς ovας,
α„ψα δ᾽ ἄρ᾽ ovαντα προσέφη ƒελαμώνιον υ_`ν·
o„αν Tπεί τις νZϊ θεZν ο“ Ὄλυμπον ἔχουσι
μάντεϊ εἰδ`μενος κέλεται παρὰ νηυσ\ μάχεσθαι,
οὐδ᾽ • γε ‚άλχας Tστ\ θεοπρ`πος οἰωνιστVς·
vχνια γὰρ μετ`πισθε ποδZν fδὲ κνημάων
•εῖ᾽ ἔγνων [πι`ντος· [ρίγνωτοι δὲ θεοί περ·
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κα\ δ᾽ Tμο\ αὐτ| θυμSς Tν\ στVθεσσι φίλοισι
μᾶλλον Tφορμᾶται πολεμίxειν fδὲ μάχεσθαι,
μαιμώωσι δ᾽ ἔνερθε π`δες κα\ χεῖρες dπερθε.

75

τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη ƒελαμώνιος ovας·
οdτω νῦν κα\ Tμο\ περ\ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι
μαιμZσιν, καί μοι μένος ‡ρορε, νέρθε δὲ ποσσ\ν
ἔσσυμαι [μφοτέροισι· μενοινώω δὲ κα\ ο„ος
µκτορι Πριαμίδz ἄμοτον μεμαZτι μάχεσθαι.

80

˜ς ο“ μὲν τοιαῦτα πρSς [λλVλους [γ`ρευον
χάρμz γηθ`συνοι, τVν σφιν θεSς ἔμUαλε θυμ|·
τ`φρα δὲ τοὺς bπιθεν γαιVοχος ªρσεν Ἀχαιούς,
ο“ παρὰ νηυσ\ θο•σιν [νέψυχον φίλον gτορ.
τZν •᾽ ¥μα τ᾽ [ργαλέi καμάτi φίλα γυῖα λέλυντο,

85

καί σφιν ἄχος κατὰ θυμSν Tγίγνετο δερκομένοισι
ƒρZας, το\ μέγα τεῖχος sπερκατέUησαν ’μίλi.
τοὺς ο¤ γ᾽ εἰσορ`ωντες sπ᾽ cφρύσι δάκρυα λεῖUον·
οὐ γὰρ ἔφαν φεύWεσθαι sπ᾽ Tκ κακοῦ· [λλ᾽ Tνοσίχθων
•εῖα μετεισάμενος κρατερὰς bτρυνε φάλαγγας.

90

ƒεῦκρον ἔπι πρZτον κα\ ^Vϊτον gλθε κελεύων
Πηνέλεών θ᾽ {ρωα ™`αντά τε Δηΐπυρ`ν τε
Μηρι`νην τε κα\ Ἀντίλοχον μVστωρας [rτῆς·
τοὺς • γ᾽ Tποτρύνων ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
αἰδ}ς Ἀργεῖοι, κοῦροι νέοι· Ÿμμιν ἔγωγε

95

μαρναμένοισι πέποιθα σαωσέμεναι νέας wμάς·
εἰ δ᾽ sμεῖς πολέμοιο μεθVσετε λευγαλέοιο,
νῦν δY εvδεται gμαρ sπS ƒρώεσσι δαμῆναι.
ὢ π`ποι g μέγα θαῦμα τ`δ᾽ cφθαλμοῖσιν ’ρZμαι
δειν`ν, a οŸ ποτ᾽ ἔγωγε τελευτVσεσθαι ἔφασκον,
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ƒρZας Tφ᾽ ἡμετέρας ἰέναι νέας, ο“ τS πάρος περ
φυxακιν•ς Tλάφοισιν Tοίκεσαν, α¤ τε καθ᾽ dλην
θώων παρδαλίων τε λύκων τ᾽ ˆϊα πέλονται
αŸτως fλάσκουσαι [νάλκιδες, οὐδ᾽ ἔπι χάρμη·
˜ς ƒρZες τS πρίν γε μένος κα\ χεῖρας ἈχαιZν

105

μίμνειν οὐκ Tθέλεσκον Tναντίον, οὐδ᾽ fUαι`ν·
νῦν δὲ ἑκὰς π`λιος κοίλzς Tπ\ νηυσ\ μάχονται
ἡγεμ`νος κακ`τητι μεθημοσύνzσί τε λαZν,
ο“ κείνi Tρίσαντες [μυνέμεν οὐκ Tθέλουσι
νηZν ”κυπ`ρων, [λλὰ κτείνονται [ν᾽ αὐτάς.

110

[λλ᾽ εἰ δY κα\ πάμπαν TτVτυμον αvτι`ς Tστιν
{ρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
οdνεκ᾽ [πητίμησε ποδώκεα Πηλεΐωνα,
ἡμέας γ᾽ οŸ πως ἔστι μεθιέμεναι πολέμοιο.
[λλ᾽ [κεώμεθα θᾶσσον· [κεσταί τοι φρένες TσθλZν.

115

sμεῖς δ᾽ οὐκ ἔτι καλὰ μεθίετε θούριδος [λκῆς
πάντες ἄριστοι T`ντες [νὰ στρατ`ν. οὐδ᾽ •ν ἔγωγε
[νδρ\ μαχεσσαίμην •ς τις πολέμοιο μεθείη
λυγρSς Tών· sμῖν δὲ νεμεσσZμαι περ\ κῆρι.
ª πέπονες τάχα δV τι κακSν ποιVσετε μεῖxον

120

τ•δε μεθημοσύνz· [λλ᾽ Tν φρεσ\ θέσθε ‰καστος
αἰδZ κα\ νέμεσιν· δY γὰρ μέγα νεῖκος bρωρεν.
µκτωρ δY παρὰ νηυσ\ UοYν [γαθSς πολεμίxει
καρτερ`ς, ἔρρηWεν δὲ πύλας κα\ μακρSν cχῆα.
•ς •α κελευτι`ων γαιVοχος ªρσεν Ἀχαιούς.
[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ ovαντας δοιοὺς ¤σταντο φάλαγγες
καρτεραί, ἃς οŸτ᾽ ἄν κεν Ἄρης cν`σαιτο μετελθ}ν
οŸτε κ᾽ Ἀθηναίη λαοσσ`ος· ο“ γὰρ ἄριστοι
www.theogonia.gr

286

125

lopqΔno N

jΜkljm n^noΔo

κρινθέντες ƒρZάς τε κα\ µκτορα δῖον ἔμιμνον,
φράWαντες δ`ρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνi·

130

[σπ\ς ἄρ᾽ [σπίδ᾽ ἔρειδε, κ`ρυς κ`ρυν, [νέρα δ᾽ [νVρ·
ψαῦον δ᾽ _ππ`κομοι κ`ρυθες λαμπροῖσι φάλοισι
νευ`ντων,

ς πυκνο\ Tφέστασαν [λλVλοισιν·

ἔγχεα δ᾽ Tπτύσσοντο θρασειάων [πS χειρZν
σει`μεν᾽· ο“ δ᾽ ἰθὺς φρ`νεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι.

135

ƒρZες δὲ προŸτυψαν [ολλέες, gρχε δ᾽ ἄρ᾽ µκτωρ
[ντικρὺ μεμαώς, cλοοίτροχος ˜ς [πS πέτρης,
•ν τε κατὰ στεφάνης ποταμSς χειμάρροος ‡σz
•VWας [σπέτi bμUρi [ναιδέος ἔχματα πέτρης·
dψι δ᾽ [ναθρŠσκων πέτεται, κτυπέει δέ θ᾽ sπ᾽ αὐτοῦ

140

dλη· a δ᾽ [σφαλέως θέει ἔμπεδον, ε¦ος ¤κηται
ἰσ`πεδον, τ`τε δ᾽ οŸ τι κυλίνδεται Tσσύμεν`ς περ·
˜ς µκτωρ ε¦ος μὲν [πείλει μέχρι θαλάσσης
•έα διελεύσεσθαι κλισίας κα\ νῆας ἈχαιZν
κτείνων· [λλ᾽ •τε δY πυκιν•ς Tνέκυρσε φάλαγWι

145

στῆ •α μάλ᾽ Tγχριμφθείς· ο“ δ᾽ [ντίοι υ¦ες ἈχαιZν
νύσσοντες Wίφεσίν τε κα\ ἔγχεσιν [μφιγύοισιν
ªσαν [πS σφείων· a δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
ˆrσεν δὲ διαπρύσιον ƒρώεσσι γεγωνώς·
ƒρZες κα\ ^ύκιοι κα\ Δάρδανοι [γχιμαχητα\

150

παρμένετ᾽· οŸ τοι δηρSν Tμὲ σχVσουσιν Ἀχαιο\
κα\ μάλα πυργηδSν σφέας αὐτοὺς [ρτύναντες,
[λλ᾽ cΐω χάσσονται sπ᾽ ἔγχεος, εἰ Tτε`ν με
ªρσε θεZν ‡ριστος, Tρίγδουπος π`σις Žρης.
˜ς εἰπ}ν bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου.
ΔηΐφοUος δ᾽ Tν τοῖσι μέγα φρονέων TUεUVκει
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Πριαμίδης, πρ`σθεν δ᾽ ἔχεν [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην
κοῦφα ποσ\ προUιUὰς κα\ sπασπίδια προποδίxων.
Μηρι`νης δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρ\ φαειν|
κα\ Uάλεν, οὐδ᾽ [φάμαρτε, κατ᾽ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην

160

ταυρείην· τῆς δ᾽ οŸ τι διVλασεν, [λλὰ πολὺ πρ\ν
Tν καυλ| Tάγη δολιχSν δ`ρυ· ΔηΐφοUος δὲ
[σπίδα ταυρείην σχέθ᾽ [πS ‰ο, δεῖσε δὲ θυμ|
ἔγχος Μηρι`ναο δαΐφρονος· αὐτὰρ • γ᾽ {ρως
•ψ ἑτάρων εἰς ἔθνος Tχάxετο, χώσατο δ᾽ αἰνZς

165

[μφ`τερον, νίκης τε κα\ ἔγχεος a WυνέαWε.
Uῆ δ᾽ ἰέναι παρά τε κλισίας κα\ νῆας ἈχαιZν
οἰσ`μενος δ`ρυ μακρ`ν, • ο_ κλισίηφι λέλειπτο.
ο“ δ᾽ ἄλλοι μάρναντο, UοY δ᾽ ἄσUεστος cρώρει.
ƒεῦκρος δὲ πρZτος ƒελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα

170

›μUριον αἰχμητYν πολυΐππου Μέντορος υ_`ν·
ναῖε δὲ ΠVδαιον πρ\ν Tλθεῖν υ¦ας ἈχαιZν,
κούρην δὲ Πριάμοιο ν`θην ἔχε, Μηδεσικάστην·
αὐτὰρ Tπε\ ΔαναZν νέες ˆλυθον [μφιέλισσαι,
•ψ Tς ›λιον gλθε, μετέπρεπε δὲ ƒρώεσσι,

175

ναῖε δὲ πὰρ Πριάμi· a δέ μιν τίεν „σα τέκεσσι.
τ`ν •᾽ υ_Sς ƒελαμZνος sπ᾽ οŸατος ἔγχεϊ μακρ|
νύW᾽, Tκ δ᾽ ἔσπασεν ἔγχος· a δ᾽ αuτ᾽ ἔπεσεν μελίη ˜ς
{ τ᾽ bρεος κορυφ• ‰καθεν περιφαινομένοιο
χαλκ| ταμνομένη τέρενα χθον\ φύλλα πελάσσz·
˜ς πέσεν, [μφ\ δέ ο_ Uράχε τεύχεα ποικίλα χαλκ|.
ƒεῦκρος δ᾽ ’ρμVθη μεμα}ς [πS τεύχεα δῦσαι·
µκτωρ δ᾽ ’ρμηθέντος [κ`ντισε δουρ\ φαειν|.
[λλ᾽ a μὲν ἄντα ἰδ}ν fλεύατο χάλκεον ἔγχος
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τυτθ`ν· a δ᾽ Ἀμφίμαχον ‚τεάτου υ¦᾽ Ἀκτορίωνος

185

νισ`μενον π`λεμον δὲ κατὰ στῆθος Uάλε δουρί·
δούπησεν δὲ πεσών, [ράUησε δὲ τεύχε᾽ Tπ᾽ αὐτ|.
µκτωρ δ᾽ ’ρμVθη κ`ρυθα κροτάφοις [ραρυῖαν
κρατSς [φαρπάWαι μεγαλVτορος Ἀμφιμάχοιο·
ovας δ᾽ ’ρμηθέντος cρέWατο δουρ\ φαειν|

190

µκτορος· [λλ᾽ οŸ πz χροSς εvσατο, πᾶς δ᾽ ἄρα χαλκ|
σμερδαλέi κεκάλυφθ᾽· a δ᾽ ἄρ᾽ [σπίδος cμφαλSν οuτα,
ªσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλi· a δὲ χάσσατ᾽ cπίσσω
νεκρZν [μφοτέρων, τοὺς δ᾽ TWείρυσσαν Ἀχαιοί.
Ἀμφίμαχον μὲν ἄρα …τιχίος δῖ`ς τε Μενεσθεὺς

195

[ρχο\ Ἀθηναίων κ`μισαν μετὰ λαSν ἈχαιZν·
›μUριον αuτ᾽ ovαντε μεμα`τε θούριδος [λκῆς
•ς τε δύ᾽ α„γα λέοντε κυνZν dπο καρχαροδ`ντων
wρπάWαντε φέρητον [νὰ •ωπVϊα πυκνὰ
sψοῦ sπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλ•σιν ἔχοντε,

200

•ς •α τSν sψοῦ ἔχοντε δύω ovαντε κορυστὰ
τεύχεα συλVτην· κεφαλYν δ᾽ wπαλῆς [πS δειρῆς
κ`ψεν tϊλιάδης κεχολωμένος Ἀμφιμάχοιο,
£κε δέ μιν σφαιρηδSν ἑλιWάμενος δι᾽ ’μίλου·
µκτορι δὲ προπάροιθε ποδZν πέσεν Tν κονίzσι.

205

κα\ τ`τε δY περ\ κῆρι Ποσειδάων Tχολώθη
υ_ωνοῖο πεσ`ντος Tν αἰν• δηϊοτῆτι,
Uῆ δ᾽ ἰέναι παρά τε κλισίας κα\ νῆας ἈχαιZν
cτρυνέων Δαναούς, ƒρώεσσι δὲ κVδεα τεῦχεν.
§δομενεὺς δ᾽ ἄρα ο_ δουρικλυτSς [ντεU`λησεν
Tρχ`μενος παρ᾽ ἑταίρου, • ο_ νέον Tκ πολέμοιο
gλθε κατ᾽ ἰγνύην UεUλημένος cWέϊ χαλκ|.
www.theogonia.gr
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τSν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, a δ᾽ ἰητροῖς Tπιτείλας
ˆϊεν Tς κλισίην· ἔτι γὰρ πολέμοιο μενοίνα
[ντιάαν· τSν δὲ προσέφη κρείων Tνοσίχθων

215

εἰσάμενος φθογγYν Ἀνδραίμονος υ¦ϊ ™`αντι
aς πάσz ΠλευρZνι κα\ αἰπειν• ‚αλυδZνι
oἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεSς δ᾽ ˜ς τίετο δVμi·
§δομενεῦ ‚ρητZν Uουληφ`ρε ποῦ τοι [πειλα\
οvχονται, τὰς ƒρωσ\ν [πείλεον υ¦ες ἈχαιZν]

220

τSν δ᾽ αuτ᾽ §δομενεὺς ‚ρητZν [γSς [ντίον ηŸδα·
ª ™`αν οŸ τις [νYρ νῦν γ᾽ αvτιος, •σσον ἔγωγε
γιγνώσκω· πάντες γὰρ Tπιστάμεθα πτολεμίxειν.
οŸτέ τινα δέος vσχει [κVριον οŸτέ τις bκνi
εvκων [νδύεται π`λεμον κακ`ν· [λλά που οdτω

225

μέλλει δY φίλον ε„ναι sπερμενέϊ ‚ρονίωνι
νωνύμνους [πολέσθαι [π᾽ Ἄργεος Tνθάδ᾽ Ἀχαιούς.
[λλὰ ™`αν, κα\ γὰρ τS πάρος μενεδVϊος gσθα,
cτρύνεις δὲ κα\ ἄλλον •θι μεθιέντα vδηαι·
τ} νῦν μVτ᾽ [π`ληγε κέλευέ τε φωτ\ ἑκάστi.

230

τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα Ποσειδάων Tνοσίχθων·
§δομενεῦ μY κεῖνος [νYρ ἔτι νοστVσειεν
Tκ ƒροίης, [λλ᾽ αuθι κυνZν μέλπηθρα γένοιτο,
•ς τις Tπ᾽ ˆματι τ|δε ἑκ}ν μεθίzσι μάχεσθαι.
[λλ᾽ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαU}ν vθι· ταῦτα δ᾽ ¥μα χρY

235

σπεύδειν, αv κ᾽ bφελ`ς τι γενώμεθα κα\ δύ᾽ T`ντε.
συμφερτY δ᾽ [ρετY πέλει [νδρZν κα\ μάλα λυγρZν,
νZϊ δὲ καί κ᾽ [γαθοῖσιν Tπισταίμεσθα μάχεσθαι.
˜ς εἰπ}ν a μὲν αuτις ἔUη θεSς •μ π`νον [νδρZν·
§δομενεὺς δ᾽ •τε δY κλισίην εŸτυκτον ¤κανε
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δύσετο τεύχεα καλὰ περ\ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε,
Uῆ δ᾽ vμεν [στεροπ• Tναλίγκιος, {ν τε ‚ρονίων
χειρ\ λαU}ν TτίναWεν [π᾽ αἰγλVεντος tλύμπου
δεικνὺς σῆμα Uροτοῖσιν· [ρίxηλοι δέ ο_ αὐγαί·
˜ς τοῦ χαλκSς ἔλαμπε περ\ στVθεσσι θέοντος.

245

Μηρι`νης δ᾽ ἄρα ο_ θεράπων T¬ς [ντεU`λησεν
Tγγὺς ἔτι κλισίης· μετὰ γὰρ δ`ρυ χάλκεον šει
οἰσ`μενος· τSν δὲ προσέφη σθένος §δομενῆος·
Μηρι`νη Μ`λου υ_ὲ π`δας ταχὺ φίλταθ᾽ ἑταίρων
τίπτ᾽ gλθες π`λεμ`ν τε λιπ}ν κα\ δηϊοτῆτα]

250

fέ τι UέUληαι, Uέλεος δέ σε τείρει [κωκV,
gέ τευ [γγελίης μετ᾽ ἔμ᾽ ˆλυθες] οὐδέ τοι αὐτSς
£σθαι Tν\ κλισίzσι λιλαίομαι, [λλὰ μάχεσθαι.
τSν δ᾽ αu Μηρι`νης πεπνυμένος [ντίον ηŸδα·
§δομενεῦ, ‚ρητZν Uουληφ`ρε χαλκοχιτώνων,

255

ἔρχομαι εv τί τοι ἔγχος Tν\ κλισίzσι λέλειπται
οἰσ`μενος· τ` νυ γὰρ κατεάWαμεν a πρ\ν ἔχεσκον
[σπίδα Δηϊφ`Uοιο Uαλ}ν sπερηνορέοντος.
τSν δ᾽ αuτ᾽ §δομενεὺς ‚ρητZν [γSς [ντίον ηŸδα·
δούρατα δ᾽ αv κ᾽ Tθέλzσθα κα\ ἓν κα\ εvκοσι δVεις

260

ἑστα`τ᾽ Tν κλισίz πρSς Tνώπια παμφαν`ωντα
ƒρώϊα, τὰ κταμένων [ποαίνυμαι· οὐ γὰρ cΐω
[νδρZν δυσμενέων ἑκὰς _στάμενος πολεμίxειν.
τώ μοι δούρατά τ᾽ ἔστι κα\ [σπίδες cμφαλ`εσσαι
κα\ κ`ρυθες κα\ θώρηκες λαμπρSν γαν`ωντες.
τSν δ᾽ αu Μηρι`νης πεπνυμένος [ντίον ηŸδα·
καί τοι Tμο\ παρά τε κλισίz κα\ νη• μελαίνz
π`λλ᾽ ἔναρα ƒρώων· [λλ᾽ οὐ σχεδ`ν Tστιν ἑλέσθαι.
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οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ Tμέ φημι λελασμένον ἔμμεναι [λκῆς,
[λλὰ μετὰ πρώτοισι μάχην [νὰ κυδιάνειραν

270

¤σταμαι, ’ππ`τε νεῖκος cρώρηται πολέμοιο.
ἄλλ`ν πού τινα μᾶλλον ἈχαιZν χαλκοχιτώνων
λVθω μαρνάμενος, σὲ δὲ vδμεναι αὐτSν cΐω.
τSν δ᾽ αuτ᾽ §δομενεὺς ‚ρητZν [γSς [ντίον ηŸδα·
ο„δ᾽ [ρετYν ο¦`ς Tσσι· τί σε χρY ταῦτα λέγεσθαι]

275

εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσ\ λεγοίμεθα πάντες ἄριστοι
Tς λ`χον, ἔνθα μάλιστ᾽ [ρετY διαείδεται [νδρZν,
ἔνθ᾽ • τε δειλSς [νYρ •ς τ᾽ ἄλκιμος TWεφαάνθη·
τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρ}ς ἄλλυδις ἄλλz,
οὐδέ ο_ [τρέμας £σθαι Tρητύετ᾽ Tν φρεσ\ θυμ`ς,

280

[λλὰ μετοκλάxει κα\ Tπ᾽ [μφοτέρους π`δας ¤xει,
Tν δέ τέ ο_ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει
κῆρας cϊομένi, πάταγος δέ τε γίγνετ᾽ cδ`ντων·
τοῦ δ᾽ [γαθοῦ οŸτ᾽ •ρ τρέπεται χρ}ς οŸτέ τι λίην
ταρUεῖ, Tπειδὰν πρZτον Tσίxηται λ`χον [νδρZν,

285

[ρᾶται δὲ τάχιστα μιγVμεναι Tν δα• λυγρ•·
οὐδέ κεν ἔνθα τε`ν γε μένος κα\ χεῖρας bνοιτο.
εv περ γάρ κε Uλεῖο πονεύμενος fὲ τυπείης
οὐκ •ν Tν αὐχέν᾽ bπισθε πέσοι Uέλος οὐδ᾽ Tν\ νώτi,
[λλά κεν ~ στέρνων ~ νηδύος [ντιάσειε

290

πρ`σσω _εμένοιο μετὰ προμάχων cαριστύν.
[λλ᾽ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ˜ς
ἑστα`τες, μV πού τις sπερφιάλως νεμεσVσz·
[λλὰ σύ γε κλισίην δὲ κι}ν ‰λευ bUριμον ἔγχος.
˜ς φάτο, Μηρι`νης δὲ θο| [τάλαντος Ἄρηϊ
καρπαλίμως κλισίηθεν [νείλετο χάλκεον ἔγχος,
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Uῆ δὲ μετ᾽ §δομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
ο¦ος δὲ UροτολοιγSς Ἄρης π`λεμον δὲ μέτεισι,
τ| δὲ †`Uος φίλος υ_Sς ¥μα κρατερSς κα\ [ταρUYς
‰σπετο, •ς τ᾽ Tφ`Uησε ταλάφρονά περ πολεμιστVν·

300

τ} μὲν ἄρ᾽ Tκ ™ρ‘κης ‹φύρους μέτα θωρVσσεσθον,
fὲ μετὰ †λεγύας μεγαλVτορας· οὐδ᾽ ἄρα τώ γε
ἔκλυον [μφοτέρων, ἑτέροισι δὲ κῦδος ἔδωκαν·
τοῖοι Μηρι`νης τε κα\ §δομενεὺς [γο\ [νδρZν
ˆϊσαν Tς π`λεμον κεκορυθμένοι αvθοπι χαλκ|.

305

τSν κα\ Μηρι`νης πρ`τερος πρSς μῦθον ἔειπε·
Δευκαλίδη π• τὰρ μέμονας καταδῦναι •μιλον]
~ Tπ\ δεWι`φιν παντSς στρατοῦ, g [νὰ μέσσους,
g Tπ᾽ [ριστερ`φιν] Tπε\ οŸ ποθι ἔλπομαι οdτω
δεύεσθαι πολέμοιο κάρη κομ`ωντας Ἀχαιούς.

310

τSν δ᾽ αuτ᾽ §δομενεὺς ‚ρητZν [γSς [ντίον ηŸδα·
νηυσ\ μὲν Tν μέσσzσιν [μύνειν εἰσ\ κα\ ἄλλοι
ovαντές τε δύω ƒεῦκρ`ς θ᾽, aς ἄριστος ἈχαιZν
τοWοσύνz, [γαθSς δὲ κα\ Tν σταδίz sσμίνz·
ο¤ μιν ¥δην Tλ`ωσι κα\ Tσσύμενον πολέμοιο

315

µκτορα Πριαμίδην, κα\ εἰ μάλα καρτερ`ς Tστιν.
αἰπύ ο_ Tσσεῖται μάλα περ μεμαZτι μάχεσθαι
κείνων νικVσαντι μένος κα\ χεῖρας [άπτους
νῆας Tνιπρῆσαι, •τε μY αὐτ`ς γε ‚ρονίων
TμUάλοι αἰθ`μενον δαλSν νVεσσι θο•σιν.
[νδρ\ δέ κ᾽ οὐκ εvWειε μέγας ƒελαμώνιος ovας,
aς θνητ`ς τ᾽ εvη κα\ ἔδοι ΔημVτερος [κτYν
χαλκ| τε •ηκτSς μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν.
οὐδ᾽ •ν Ἀχιλλῆϊ •ηWVνορι χωρVσειεν
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ἔν γ᾽ αὐτοσταδίz· ποσ\ δ᾽ οŸ πως ἔστιν Tρίxειν.

325

νZϊν δ᾽ ¡δ᾽ Tπ᾽ [ριστέρ᾽ ἔχε στρατοῦ, bφρα τάχιστα
εvδομεν fέ τi εuχος cρέWομεν, gέ τις ἡμῖν.
˜ς φάτο, Μηρι`νης δὲ θο| [τάλαντος Ἄρηϊ
gρχ᾽ vμεν, bφρ᾽ [φίκοντο κατὰ στρατSν - μιν [νώγει,
ο“ δ᾽

ς §δομενῆα vδον φλογ\ εvκελον [λκYν

330

αὐτSν κα\ θεράποντα σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι,
κεκλ`μενοι καθ᾽ •μιλον Tπ᾽ αὐτ| πάντες ἔUησαν·
τZν δ᾽ ’μSν ¤στατο νεῖκος Tπ\ πρυμν•σι νέεσσιν.
ς δ᾽ •θ᾽ sπS λιγέων [νέμων σπέρχωσιν ἄελλαι
ˆματι τ| •τε τε πλείστη κ`νις [μφ\ κελεύθους,

335

ο¤ τ᾽ ἄμυδις κονίης μεγάλην _στᾶσιν cμίχλην,
˜ς ἄρα τZν ’μ`σ᾽ gλθε μάχη, μέμασαν δ᾽ Tν\ θυμ|
[λλVλους καθ᾽ •μιλον Tναιρέμεν cWέϊ χαλκ|.
ἔφριWεν δὲ μάχη φθισίμUροτος Tγχείzσι
μακρ•ς, ἃς ε„χον ταμεσίχροας· bσσε δ᾽ ἄμερδεν

340

αὐγY χαλκείη κορύθων ἄπο λαμπομενάων
θωρVκων τε νεοσμVκτων σακέων τε φαεινZν
Tρχομένων ἄμυδις· μάλα κεν θρασυκάρδιος εvη
aς τ`τε γηθVσειεν ἰδ}ν π`νον οὐδ᾽ [κάχοιτο.
τ} δ᾽ [μφ\ς φρονέοντε δύω ‚ρ`νου υ¦ε κραται}

345

[νδράσιν ἡρώεσσιν Tτεύχετον ἄλγεα λυγρά.
¢εὺς μέν •α ƒρώεσσι κα\ µκτορι Uούλετο νίκην
κυδαίνων Ἀχιλῆα π`δας ταχύν· οὐδέ τι πάμπαν
ˆθελε λαSν cλέσθαι ἈχαιϊκSν §λι`θι πρ`,
[λλὰ ™έτιν κύδαινε κα\ υ_έα καρτερ`θυμον.
Ἀργείους δὲ Ποσειδάων cρ`θυνε μετελθ}ν
λάθρz sπεWαναδὺς πολιῆς wλ`ς· ˆχθετο γάρ •α
www.theogonia.gr

294

350

lopqΔno N

jΜkljm n^noΔo

ƒρωσ\ν δαμναμένους, Δι\ δὲ κρατερZς Tνεμέσσα.
g μὰν [μφοτέροισιν ’μSν γένος fδ᾽ vα πάτρη,
[λλὰ ¢εὺς πρ`τερος γεγ`νει κα\ πλείονα šδη.

355

τώ •α κα\ [μφαδίην μὲν [λεWέμεναι [λέεινε,
λάθρz δ᾽ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατSν [νδρ\ Tοικώς.
το\ δ᾽ ἔριδος κρατερῆς κα\ ’μοιΐου πτολέμοιο
πεῖραρ TπαλλάWαντες Tπ᾽ [μφοτέροισι τάνυσσαν
ἄρρηκτ`ν τ᾽ ἄλυτ`ν τε, τS πολλZν γούνατ᾽ ἔλυσεν.

360

ἔνθα μεσαιπ`λι`ς περ T}ν Δαναοῖσι κελεύσας
§δομενεὺς ƒρώεσσι μετάλμενος Tν φ`Uον ªρσε.
πέφνε γὰρ tθρυονῆα ‚αUησ`θεν ἔνδον T`ντα,
•ς •α νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει,
šτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρZν ε„δος [ρίστην

365

‚ασσάνδρην [νάεδνον, sπέσχετο δὲ μέγα ἔργον,
Tκ ƒροίης [έκοντας [πωσέμεν υ¦ας ἈχαιZν.
τ| δ᾽ ’ γέρων Πρίαμος sπ` τ᾽ ἔσχετο κα\ κατένευσε
δωσέμεναι· a δὲ μάρναθ᾽ sποσχεσίzσι πιθVσας.
§δομενεὺς δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρ\ φαειν|,

370

κα\ Uάλεν dψι UιUάντα τυχών· οὐδ᾽ ˆρκεσε θώρηW
χάλκεος, aν φορέεσκε, μέσz δ᾽ Tν γαστέρι πῆWε.
δούπησεν δὲ πεσών· a δ᾽ TπεύWατο φώνησέν τε·
tθρυονεῦ περ\ δV σε UροτZν αἰνίxομ᾽ wπάντων
εἰ TτεSν δY πάντα τελευτVσεις •σ᾽ sπέστης

375

Δαρδανίδz Πριάμi· a δ᾽ sπέσχετο θυγατέρα {ν.
καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ᾽ sποσχ`μενοι τελέσαιμεν,
δοῖμεν δ᾽ Ἀτρεΐδαο θυγατρZν ε„δος [ρίστην
Ἄργεος TWαγαγ`ντες cπυιέμεν, εv κε σὺν ἄμμιν
§λίου Tκπέρσzς εu ναι`μενον πτολίεθρον.
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[λλ᾽ ‰πε᾽, bφρ᾽ Tπ\ νηυσ\ συνώμεθα ποντοπ`ροισιν
[μφ\ γάμi, Tπε\ οŸ τοι Tεδνωτα\ κακοί εἰμεν.
˜ς εἰπ}ν ποδSς ‰λκε κατὰ κρατερYν sσμίνην
{ρως §δομενεύς· τ| δ᾽ Ἄσιος gλθ᾽ Tπαμύντωρ
πεxSς πρ`σθ᾽ ¤ππων· τ} δὲ πνείοντε κατ᾽ ‡μων

385

αἰὲν ἔχ᾽ ἡνίοχος θεράπων· a δὲ ¤ετο θυμ|
§δομενῆα Uαλεῖν· a δέ μιν φθάμενος Uάλε δουρ\
λαιμSν sπ᾽ [νθερεZνα, διὰ πρS δὲ χαλκSν ἔλασσεν.
ˆριπε δ᾽

ς •τε τις δρῦς ˆριπεν ~ [χερω•ς

fὲ πίτυς UλωθρV, τVν τ᾽ οŸρεσι τέκτονες ἄνδρες

390

TWέταμον πελέκεσσι νεVκεσι νVϊον ε„ναι·
˜ς a πρ`σθ᾽ ¤ππων κα\ δίφρου κεῖτο τανυσθε\ς
UεUρυχ}ς κ`νιος δεδραγμένος α_ματοέσσης.
Tκ δέ ο_ ἡνίοχος πλVγη φρένας ἃς πάρος ε„χεν,
οὐδ᾽ • γ᾽ Tτ`λμησεν δηΐων sπS χεῖρας [λύWας

395

•ψ ¤ππους στρέψαι, τSν δ᾽ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
δουρ\ μέσον περ`νησε τυχών· οὐδ᾽ ˆρκεσε θώρηW
χάλκεος aν φορέεσκε, μέσz δ᾽ Tν γαστέρι πῆWεν.
αὐτὰρ a [σθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου,
¤ππους δ᾽ Ἀντίλοχος μεγαθύμου ·έστορος υ_Sς

400

TWέλασε ƒρώων μετ᾽ TrκνVμιδας Ἀχαιούς.
ΔηΐφοUος δὲ μάλα σχεδSν ˆλυθεν §δομενῆος
Ἀσίου [χνύμενος, κα\ [κ`ντισε δουρ\ φαειν|.
[λλ᾽ a μὲν ἄντα ἰδ}ν fλεύατο χάλκεον ἔγχος
§δομενεύς· κρύφθη γὰρ sπ᾽ [σπίδι πάντοσ᾽ Tΐσz,
τYν ἄρ᾽ • γε •ινοῖσι UοZν κα\ νώροπι χαλκ|
δινωτYν φορέεσκε, δύω καν`νεσσ᾽ [ραρυῖαν·
τ• dπο πᾶς Tάλη, τS δ᾽ sπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
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καρφαλέον δέ ο_ [σπ\ς TπιθρέWαντος ἄrσεν
ἔγχεος· οὐδ᾽ ¥λι`ν •α Uαρείης χειρSς [φῆκεν,

410

[λλ᾽ ἔUαλ᾽ Ἱππασίδην ὙψVνορα ποιμένα λαZν
£παρ sπS πραπίδων, ε„θαρ δ᾽ sπS γούνατ᾽ ἔλυσε.
ΔηΐφοUος δ᾽ ἔκπαγλον TπεύWατο μακρSν [•σας·
οὐ μὰν αuτ᾽ ἄτιτος κεῖτ᾽ Ἄσιος, [λλά ‰ φημι
εἰς Ἄϊδ`ς περ ἰ`ντα πυλάρταο κρατεροῖο

415

γηθVσειν κατὰ θυμ`ν, Tπεί •ά ο_ ‡πασα πομπ`ν.
˜ς ἔφατ᾽, Ἀργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐWαμένοιο,
Ἀντιλ`χi δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμSν bρινεν·
[λλ᾽ οὐδ᾽ [χνύμεν`ς περ ἑοῦ [μέλησεν ἑταίρου,
[λλὰ θέων περίUη καί ο_ σάκος [μφεκάλυψε.

420

τSν μὲν ἔπειθ᾽ sποδύντε δύω Tρίηρες ἑταῖροι
Μηκιστεὺς ‹χίοιο πάϊς κα\ δῖος Ἀλάστωρ,
νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην Uαρέα στενάχοντα.
§δομενεὺς δ᾽ οὐ λῆγε μένος μέγα, ¤ετο δ᾽ αἰε\
fέ τινα ƒρώων TρεUενν• νυκτ\ καλύψαι

425

~ αὐτSς δουπῆσαι [μύνων λοιγSν Ἀχαιοῖς.
ἔνθ᾽ oἰσυVταο διοτρεφέος φίλον υ_Sν
{ρω᾽ Ἀλκάθοον, γαμUρSς δ᾽ gν Ἀγχίσαο,
πρεσUυτάτην δ᾽ ‡πυιε θυγατρZν Ἱπποδάμειαν
τYν περ\ κῆρι φίλησε πατYρ κα\ π`τνια μVτηρ

430

Tν μεγάρi· πᾶσαν γὰρ ’μηλικίην Tκέκαστο
κάλλεϊ κα\ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί· τοŸνεκα καί μιν
γῆμεν [νYρ ‡ριστος Tν\ ƒροίz εὐρείz·
τSν τ`θ᾽ sπ᾽ §δομενῆϊ Ποσειδάων Tδάμασσε
θέλWας bσσε φαεινά, πέδησε δὲ φαίδιμα γυῖα·
οŸτε γὰρ TWοπίσω φυγέειν δύνατ᾽ οŸτ᾽ [λέασθαι,
www.theogonia.gr
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[λλ᾽ •ς τε στVλην ~ δένδρεον sψιπέτηλον
[τρέμας ἑστα`τα στῆθος μέσον οŸτασε δουρ\
{ρως §δομενεύς, •ῆWεν δέ ο_ [μφ\ χιτZνα
χάλκεον, •ς ο_ πρ`σθεν [πS χροSς ˆρκει bλεθρον·

440

δY τ`τε γ᾽ αuον ἄrσεν Tρεικ`μενος περ\ δουρί.
δούπησεν δὲ πεσών, δ`ρυ δ᾽ Tν κραδίz TπεπVγει,
{ •ά ο_ [σπαίρουσα κα\ οὐρίαχον πελέμιxεν
ἔγχεος· ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ [φίει μένος bUριμος Ἄρης·
§δομενεὺς δ᾽ ἔκπαγλον TπεύWατο μακρSν [•σας

445

ΔηΐφοU᾽ g ἄρα δV τι Tΐσκομεν ἄWιον ε„ναι
τρεῖς ἑνSς [ντ\ πεφάσθαι] Tπε\ σύ περ εŸχεαι οdτω.
δαιμ`νι᾽ [λλὰ κα\ αὐτSς Tναντίον ¤στασ᾽ Tμεῖο,
bφρα vδz ο¦ος ¢ηνSς γ`νος Tνθάδ᾽ _κάνω,
aς πρZτον Μίνωα τέκε ‚ρVτz Tπίουρον·

450

Μίνως δ᾽ αu τέκεθ᾽ υ_Sν [μύμονα Δευκαλίωνα,
Δευκαλίων δ᾽ Tμὲ τίκτε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα
‚ρVτz Tν εὐρείz· νῦν δ᾽ Tνθάδε νῆες ἔνεικαν
σοί τε κακSν κα\ πατρ\ κα\ ἄλλοισι ƒρώεσσιν.
˜ς φάτο, ΔηΐφοUος δὲ διάνδιχα μερμVριWεν

455

ˆ τινά που ƒρώων ἑταρίσσαιτο μεγαθύμων
•ψ [ναχωρVσας, g πειρVσαιτο κα\ ο„ος.
¡δε δέ ο_ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον ε„ναι
Uῆναι Tπ᾽ oἰνείαν· τSν δ᾽ dστατον εXρεν ’μίλου
ἑστα`τ᾽· αἰε\ γὰρ Πριάμi TπεμVνιε δίi
οdνεκ᾽ ἄρ᾽ TσθλSν T`ντα μετ᾽ [νδράσιν οŸ τι τίεσκεν.
[γχοῦ δ᾽ _στάμενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
oἰνεία ƒρώων Uουληφ`ρε νῦν σε μάλα χρY
γαμUρ| [μυνέμεναι, εv πέρ τί σε κῆδος _κάνει.
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[λλ᾽ ‰πευ Ἀλκαθ`i Tπαμύνομεν, •ς σε πάρος γε

465

γαμUρSς T}ν ἔθρεψε δ`μοις ἔνι τυτθSν T`ντα·
τSν δέ τοι §δομενεὺς δουρικλυτSς TWενάριWεν.
˜ς φάτο, τ| δ᾽ ἄρα θυμSν Tν\ στVθεσσιν bρινε,
Uῆ δὲ μετ᾽ §δομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
[λλ᾽ οὐκ §δομενῆα φ`Uος λάUε τηλύγετον •ς,
[λλ᾽ ἔμεν᾽

470

ς •τε τις σῦς οŸρεσιν [λκ\ πεποιθώς,

•ς τε μένει κολοσυρτSν Tπερχ`μενον πολὺν [νδρZν
χώρi Tν οἰοπ`λi, φρίσσει δέ τε νZτον dπερθεν·
cφθαλμ} δ᾽ ἄρα ο_ πυρ\ λάμπετον· αὐτὰρ cδ`ντας
θVγει, [λέWασθαι μεμα}ς κύνας fδὲ κα\ ἄνδρας·

475

˜ς μένεν §δομενεὺς δουρικλυτ`ς, οὐδ᾽ sπεχώρει,
oἰνείαν Tπι`ντα Uοηθ`ον· αuε δ᾽ ἑταίρους
Ἀσκάλαφ`ν τ᾽ TσορZν Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρ`ν τε
Μηρι`νην τε κα\ Ἀντίλοχον μVστωρας [rτῆς·
τοὺς • γ᾽ Tποτρύνων ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·

480

δεῦτε φίλοι, καί μ᾽ οvi [μύνετε· δείδια δ᾽ αἰνZς
oἰνείαν Tπι`ντα π`δας ταχύν, •ς μοι ἔπεισιν,
aς μάλα καρτερ`ς Tστι μάχz ἔνι φZτας Tναίρειν·
κα\ δ᾽ ἔχει {Uης ἄνθος, • τε κράτος Tστ\ μέγιστον.
εἰ γὰρ ’μηλικίη γε γενοίμεθα τ|δ᾽ Tπ\ θυμ|

485

α„ψά κεν fὲ φέροιτο μέγα κράτος, fὲ φεροίμην.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες ‰να φρεσ\ θυμSν ἔχοντες
πλησίοι ἔστησαν, σάκε᾽ ‡μοισι κλίναντες.
oἰνείας δ᾽ ἑτέρωθεν Tκέκλετο ο¦ς ἑτάροισι
ΔηΐφοU`ν τε Πάριν τ᾽ TσορZν κα\ ἈγVνορα δῖον,
ο¤ ο_ ¥μ᾽ ἡγεμ`νες ƒρώων ἔσαν· αὐτὰρ ἔπειτα
λαο\ ‰πονθ᾽,
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πι`μεν᾽ Tκ Uοτάνης· γάνυται δ᾽ ἄρα τε φρένα ποιμVν·
˜ς oἰνείᾳ θυμSς Tν\ στVθεσσι γεγVθει
ς vδε λαZν ἔθνος Tπισπ`μενον ἑοῖ αὐτ|.

495

ο“ δ᾽ [μφ᾽ Ἀλκαθ`i αὐτοσχεδSν ’ρμVθησαν
μακροῖσι Wυστοῖσι· περ\ στVθεσσι δὲ χαλκSς
σμερδαλέον κονάUιxε τιτυσκομένων καθ᾽ •μιλον
[λλVλων· δύο δ᾽ ἄνδρες [ρVϊοι ἔWοχον ἄλλων
oἰνείας τε κα\ §δομενεὺς [τάλαντοι Ἄρηϊ

500

¤εντ᾽ [λλVλων ταμέειν χρ`α νηλέϊ χαλκ|.
oἰνείας δὲ πρZτος [κ`ντισεν §δομενῆος·
[λλ᾽ a μὲν ἄντα ἰδ}ν fλεύατο χάλκεον ἔγχος,
αἰχμY δ᾽ oἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
Œχετ᾽, Tπεί •᾽ ¥λιον στιUαρῆς [πS χειρSς bρουσεν.

505

§δομενεὺς δ᾽ ἄρα jἰν`μαον Uάλε γαστέρα μέσσην,
•ῆWε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκSς
ˆφυσ᾽· a δ᾽ Tν κονίzσι πεσ}ν ‰λε γαῖαν [γοστ|.
§δομενεὺς δ᾽ Tκ μὲν νέκυος δολιχ`σκιον ἔγχος
Tσπάσατ᾽, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνVσατο τεύχεα καλὰ

510

‡μοιιν [φελέσθαι· Tπείγετο γὰρ Uελέεσσιν.
οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα ποδZν gν ’ρμηθέντι,
οŸτ᾽ ἄρ᾽ TπαΐWαι μεθ᾽ ἑSν· Uέλος οŸτ᾽ [λέασθαι.
τώ •α κα\ Tν σταδίz μὲν [μύνετο νηλεὲς gμαρ,
τρέσσαι δ᾽ οὐκ ἔτι •ίμφα π`δες φέρον Tκ πολέμοιο.

515

τοῦ δὲ Uάδην [πι`ντος [κ`ντισε δουρ\ φαειν|
ΔηΐφοUος· δY γάρ ο_ ἔχεν κ`τον Tμμενὲς αἰεί.
[λλ᾽ • γε κα\ τ`θ᾽ ¥μαρτεν, a δ᾽ Ἀσκάλαφον Uάλε δουρ\
υ_Sν ‹νυαλίοιο· δι᾽ ‡μου δ᾽ bUριμον ἔγχος
ἔσχεν· a δ᾽ Tν κονίzσι πεσ}ν ‰λε γαῖαν [γοστ|.
www.theogonia.gr
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οὐδ᾽ ἄρα πώ τι πέπυστο UριVπυος bUριμος Ἄρης
υ¦ος ἑοῖο πεσ`ντος Tν\ κρατερ• sσμίνz,
[λλ᾽ • γ᾽ ἄρ᾽ ἄκρi tλύμπi sπS χρυσέοισι νέφεσσιν
£στο ΔιSς Uουλ•σιν Tελμένος, ἔνθά περ ἄλλοι
[θάνατοι θεο\ gσαν Tεργ`μενοι πολέμοιο.

525

ο“ δ᾽ [μφ᾽ Ἀσκαλάφi αὐτοσχεδSν ’ρμVθησαν·
ΔηΐφοUος μὲν [π᾽ Ἀσκαλάφου πVληκα φαεινYν
{ρπασε, Μηρι`νης δὲ θο| [τάλαντος Ἄρηϊ
δουρ\ Uραχίονα τύψεν Tπάλμενος, Tκ δ᾽ ἄρα χειρSς
αὐλZπις τρυφάλεια χαμα\ U`μUησε πεσοῦσα.

530

Μηρι`νης δ᾽ TW αuτις Tπάλμενος αἰγυπιSς ˜ς
TWέρυσε πρυμνοῖο Uραχίονος bUριμον ἔγχος,
•ψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος Tχάxετο. τSν δὲ Πολίτης
αὐτοκασίγνητος περ\ μέσσi χεῖρε τιτVνας
TWῆγεν πολέμοιο δυσηχέος, bφρ᾽ ¤κεθ᾽ ¤ππους

535

”κέας, ο¤ ο_ bπισθε μάχης fδὲ πτολέμοιο
‰στασαν ἡνίοχ`ν τε κα\ ¥ρματα ποικίλ᾽ ἔχοντες·
ο“ τ`ν γε προτ\ ἄστυ φέρον Uαρέα στενάχοντα
τειρ`μενον· κατὰ δ᾽ α¦μα νεουτάτου ἔρρεε χειρ`ς.
ο“ δ᾽ ἄλλοι μάρναντο, UοY δ᾽ ἄσUεστος cρώρει.

540

ἔνθ᾽ oἰνέας Ἀφαρῆα ‚αλητορίδην Tπορούσας
λαιμSν τύψ᾽ Tπ\ ο¦ τετραμμένον cWέϊ δουρί·
Tκλίνθη δ᾽ ἑτέρωσε κάρη, Tπ\ δ᾽ [σπ\ς ἑάφθη
κα\ κ`ρυς, [μφ\ δέ ο_ θάνατος χύτο θυμοραϊστVς.
Ἀντίλοχος δὲ ™`ωνα μεταστρεφθέντα δοκεύσας
οŸτασ᾽ TπαΐWας, [πS δὲ φλέUα πᾶσαν ἔκερσεν,
{ τ᾽ [νὰ νZτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν᾽ _κάνει·
τYν [πS πᾶσαν ἔκερσεν· a δ᾽ dπτιος Tν κονίzσι
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κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας.
Ἀντίλοχος δ᾽ Tπ`ρουσε, κα\ αvνυτο τεύχε᾽ [π᾽ ‡μων

550

παπταίνων· ƒρZες δὲ περισταδSν ἄλλοθεν ἄλλος
οŸταxον σάκος εὐρὺ παναίολον, οὐδὲ δύναντο
εvσω Tπιγράψαι τέρενα χρ`α νηλέϊ χαλκ|
Ἀντιλ`χου· πέρι γάρ •α Ποσειδάων Tνοσίχθων
·έστορος υ_Sν ἔρυτο κα\ Tν πολλοῖσι Uέλεσσιν.

555

οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἄνευ δηΐων gν, [λλὰ κατ᾽ αὐτοὺς
στρωφᾶτ᾽· οὐδέ ο_ ἔγχος ἔχ᾽ [τρέμας, [λλὰ μάλ᾽ αἰε\
σει`μενον Tλέλικτο· τιτύσκετο δὲ φρεσ\ν -σιν
ˆ τευ [κοντίσσαι, fὲ σχεδSν ’ρμηθῆναι.
[λλ᾽ οὐ λῆθ᾽ Ἀδάμαντα τιτυσκ`μενος καθ᾽ •μιλον

560

Ἀσιάδην, • ο_ οuτα μέσον σάκος cWέϊ χαλκ|
Tγγύθεν ’ρμηθείς· [μενVνωσεν δέ ο_ αἰχμYν
κυανοχαῖτα Ποσειδάων Uι`τοιο μεγVρας.
κα\ τS μὲν αὐτοῦ μεῖν᾽ •ς τε σκZλος πυρίκαυστος
Tν σάκει Ἀντιλ`χοιο, τS δ᾽ {μισυ κεῖτ᾽ Tπ\ γαίης·

565

•ψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος Tχάxετο κῆρ᾽ [λεείνων·
Μηρι`νης δ᾽ [πι`ντα μετασπ`μενος Uάλε δουρ\
αἰδοίων τε μεσηγὺ κα\ cμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα
γίγνετ᾽ Ἄρης [λεγεινSς cϊxυροῖσι Uροτοῖσιν.
ἔνθά ο_ ἔγχος ἔπηWεν· a δ᾽ ἑσπ`μενος περ\ δουρ\
ˆσπαιρ᾽

570

ς •τε Uοῦς τ`ν τ᾽ οŸρεσι Uουκ`λοι ἄνδρες

ἰλλάσιν οὐκ Tθέλοντα Uίz δVσαντες ἄγουσιν·
˜ς a τυπε\ς ˆσπαιρε μίνυνθά περ, οŸ τι μάλα δVν,
bφρά ο_ Tκ χροSς ἔγχος [νεσπάσατ᾽ Tγγύθεν Tλθ}ν
{ρως Μηρι`νης· τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψε.
Δηΐπυρον δ᾽ µλενος Wίφεϊ σχεδSν ˆλασε κ`ρσην
www.theogonia.gr
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™ρηϊκίi μεγάλi, [πS δὲ τρυφάλειαν ἄραWεν.
ἣ μὲν [ποπλαγχθεῖσα χαμα\ πέσε, καί τις ἈχαιZν
μαρναμένων μετὰ ποσσ\ κυλινδομένην Tκ`μισσε·
τSν δὲ κατ᾽ cφθαλμZν TρεUεννY νὺW Tκάλυψεν.

580

Ἀτρεΐδην δ᾽ ἄχος ε¦λε UοYν [γαθSν Μενέλαον·
Uῆ δ᾽ TπαπειλVσας Ἑλένi {ρωϊ ἄνακτι
cWὺ δ`ρυ κραδάων· a δὲ τ`Wου πῆχυν ἄνελκε.
τ} δ᾽ ἄρ᾽ ’μαρτVδην a μὲν ἔγχεϊ cWυ`εντι
¤ετ᾽ [κοντίσσαι, a δ᾽ [πS νευρῆφιν cϊστ|.

585

Πριαμίδης μὲν ἔπειτα κατὰ στῆθος Uάλεν ἰ|
θώρηκος γύαλον, [πS δ᾽ ἔπτατο πικρSς cϊστ`ς.
ς δ᾽ •τ᾽ [πS πλατέος πτυ`φιν μεγάλην κατ᾽ [λωYν
θρŠσκωσιν κύαμοι μελαν`χροες ~ TρέUινθοι
πνοι• dπο λιγυρ• κα\ λικμητῆρος Tρω•,

590

˜ς [πS θώρηκος Μενελάου κυδαλίμοιο
πολλSν [ποπλαγχθε\ς ἑκὰς ἔπτατο πικρSς cϊστ`ς.
Ἀτρεΐδης δ᾽ ἄρα χεῖρα UοYν [γαθSς Μενέλαος
τYν Uάλεν - •᾽ ἔχε τ`Wον T•Wοον· Tν δ᾽ ἄρα τ`Wi
[ντικρὺ διὰ χειρSς TλVλατο χάλκεον ἔγχος.

595

•ψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος Tχάxετο κῆρ᾽ [λεείνων
χεῖρα παρακρεμάσας· τS δ᾽ Tφέλκετο μείλινον ἔγχος.
κα\ τS μὲν Tκ χειρSς ἔρυσεν μεγάθυμος ἈγVνωρ,
αὐτYν δὲ Wυνέδησεν Trστρεφεῖ οἰSς [ώτi
σφενδ`νz, ἣν ἄρα ο_ θεράπων ἔχε ποιμένι λαZν.
Πείσανδρος δ᾽ ἰθὺς Μενελάου κυδαλίμοιο
ˆϊε· τSν δ᾽ ἄγε μοῖρα κακY θανάτοιο τέλος δὲ
σο\ Μενέλαε δαμῆναι Tν αἰν• δηϊοτῆτι.
ο“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες
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Ἀτρεΐδης μὲν ¥μαρτε, παρα\ δέ ο_ Tτράπετ᾽ ἔγχος,

605

Πείσανδρος δὲ σάκος Μενελάου κυδαλίμοιο
οŸτασεν, οὐδὲ διὰ πρS δυνVσατο χαλκSν Tλάσσαι·
ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρύ, κατεκλάσθη δ᾽ Tν\ καυλ|
ἔγχος· a δὲ φρεσ\ν -σι χάρη κα\ Tέλπετο νίκην.
Ἀτρεΐδης δὲ Tρυσσάμενος Wίφος [ργυρ`ηλον

610

¹λτ᾽ Tπ\ Πεισάνδρi· a δ᾽ sπ᾽ [σπίδος ε¤λετο καλYν
[Wίνην εŸχαλκον Tλαΐνi [μφ\ πελέκκi
μακρ| TrWέστi· ¥μα δ᾽ [λλVλων Tφίκοντο.
ˆτοι a μὲν κ`ρυθος φάλον ˆλασεν _πποδασείης
ἄκρον sπS λ`φον αὐτ`ν, a δὲ προσι`ντα μέτωπον

615

•ινSς dπερ πυμάτης· λάκε δ᾽ cστέα, τ} δέ ο_ bσσε
πὰρ ποσ\ν α_ματ`εντα χαμα\ πέσον Tν κονίzσιν,
ἰδνώθη δὲ πεσών· a δὲ λὰW Tν στVθεσι Uαίνων
τεύχεά τ᾽ TWενάριWε κα\ εὐχ`μενος ἔπος ηŸδα·
λείψετέ θην οdτω γε νέας ΔαναZν ταχυπώλων

620

ƒρZες sπερφίαλοι δεινῆς [κ`ρητοι [rτῆς,
ἄλλης μὲν λώUης τε κα\ αvσχεος οὐκ Tπιδευεῖς
ἣν Tμὲ λωUVσασθε κακα\ κύνες, οὐδέ τι θυμ|
¢ηνSς TριUρεμέτεω χαλεπYν Tδείσατε μῆνιν
Wεινίου, •ς τέ ποτ᾽ Ÿμμι διαφθέρσει π`λιν αἰπVν·

625

ο¤ μευ κουριδίην ἄλοχον κα\ κτVματα πολλὰ
μὰψ οvχεσθ᾽ [νάγοντες, Tπε\ φιλέεσθε παρ᾽ αὐτ•·
νῦν αuτ᾽ Tν νηυσ\ν μενεαίνετε ποντοπ`ροισι
πῦρ cλοSν Uαλέειν, κτεῖναι δ᾽ {ρωας Ἀχαιούς.
[λλά ποθι σχVσεσθε κα\ Tσσύμενοί περ Ἄρηος.
¢εῦ πάτερ g τέ σέ φασι περ\ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
[νδρZν fδὲ θεZν· σέο δ᾽ Tκ τάδε πάντα πέλονται·
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ο¦ον δY ἄνδρεσσι χαρίxεαι sUριστ•σι
ƒρωσίν, τZν μένος αἰὲν [τάσθαλον, οὐδὲ δύνανται
φυλ`πιδος κορέσασθαι ’μοιΐου πτολέμοιο.

635

πάντων μὲν κ`ρος Tστ\ κα\ dπνου κα\ φιλ`τητος
μολπῆς τε γλυκερῆς κα\ [μύμονος cρχηθμοῖο,
τZν πέρ τις κα\ μᾶλλον Tέλδεται TW ἔρον ε¦ναι
~ πολέμου· ƒρZες δὲ μάχης [κ`ρητοι ἔασιν.
˜ς εἰπ}ν τὰ μὲν ἔντε᾽ [πS χροSς α_ματ`εντα

640

συλVσας ἑτάροισι δίδου Μενέλαος [μύμων,
αὐτSς δ᾽ αuτ᾽ TW αuτις ἰ}ν προμάχοισιν Tμίχθη.
ἔνθά ο_ υ_Sς Tπᾶλτο Πυλαιμένεος Uασιλῆος
Ἁρπαλίων, • •α πατρ\ φίλi ‰πετο πτολεμίWων
Tς τροίην, οὐδ᾽ αuτις [φίκετο πατρίδα γαῖαν·

645

•ς •α τ`τ᾽ Ἀτρεΐδαο μέσον σάκος οŸτασε δουρ\
Tγγύθεν, οὐδὲ διὰ πρS δυνVσατο χαλκSν Tλάσσαι
•ψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος Tχάxετο κῆρ᾽ [λεείνων
πάντοσε παπταίνων μV τις χρ`α χαλκ| Tπαύρz.
Μηρι`νης δ᾽ [πι`ντος ¤ει χαλκVρε᾽ cϊστ`ν,

650

καί •᾽ ἔUαλε γλουτSν κάτα δεWι`ν· αὐτὰρ cϊστSς
[ντικρὺ κατὰ κύστιν sπ᾽ cστέον TWεπέρησεν.
ἑx`μενος δὲ κατ᾽ αuθι φίλων Tν χερσ\ν ἑταίρων
θυμSν [ποπνείων, •ς τε σκώληW Tπ\ γαίz
κεῖτο ταθείς· Tκ δ᾽ α¦μα μέλαν •έε, δεῦε δὲ γαῖαν.

655

τSν μὲν Παφλαγ`νες μεγαλVτορες [μφεπένοντο,
Tς δίφρον δ᾽ [νέσαντες ἄγον προτ\ ›λιον _ρYν
[χνύμενοι· μετὰ δέ σφι πατYρ κίε δάκρυα λείUων,
ποινY δ᾽ οŸ τις παιδSς Tγίγνετο τεθνηZτος.
τοῦ δὲ Πάρις μάλα θυμSν [ποκταμένοιο χολώθη·
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Wεῖνος γάρ ο_ ἔην πολέσιν μετὰ Παφλαγ`νεσσι·
τοῦ • γε χω`μενος προΐει χαλκVρε᾽ cϊστ`ν.
gν δέ τις ¸ὐχVνωρ Πολυΐδου μάντιος υ_Sς
[φνει`ς τ᾽ [γαθ`ς τε ‚ορινθ`θι οἰκία ναίων,
•ς •᾽ εu εἰδ}ς κῆρ᾽ cλοYν Tπ\ νηSς ἔUαινε·

665

πολλάκι γάρ ο_ ἔειπε γέρων [γαθSς Πολύϊδος
νούσi sπ᾽ [ργαλέz φθίσθαι ο¦ς Tν μεγάροισιν,
~ μετ᾽ ἈχαιZν νηυσ\ν sπS ƒρώεσσι δαμῆναι·
τώ •᾽ ¥μα τ᾽ [ργαλέην θωYν [λέεινεν ἈχαιZν
νοῦσ`ν τε στυγερVν, ¤να μY πάθοι ἄλγεα θυμ|.

670

τSν Uάλ᾽ sπS γναθμοῖο. κα\ οŸατος· ªκα δὲ θυμSς
Œχετ᾽ [πS μελέων, στυγερSς δ᾽ ἄρα μιν σκ`τος ε¦λεν.
˜ς ο“ μὲν μάρναντο δέμας πυρSς αἰθομένοιο·
µκτωρ δ᾽ οὐκ Tπέπυστο Δι• φίλος, οὐδέ τι šδη
•ττί •ά ο_ νηZν Tπ᾽ [ριστερὰ δηϊ`ωντο

675

λαο\ sπ᾽ Ἀργείων. τάχα δ᾽ •ν κα\ κῦδος ἈχαιZν
ἔπλετο· τοῖος γὰρ γαιVοχος Tννοσίγαιος
bτρυν᾽ Ἀργείους, πρSς δὲ σθένει αὐτSς ἄμυνεν·
[λλ᾽ ἔχεν - τὰ πρZτα πύλας κα\ τεῖχος Tσᾶλτο
•ηWάμενος ΔαναZν πυκινὰς στίχας [σπιστάων,

680

ἔνθ᾽ ἔσαν ovαντ`ς τε νέες κα\ Πρωτεσιλάου
θῖν᾽ ἔφ᾽ wλSς πολιῆς εἰρυμέναι· αὐτὰρ dπερθε
τεῖχος Tδέδμητο χθαμαλώτατον, ἔνθα μάλιστα
xαχρηεῖς γίγνοντο μάχz αὐτοί τε κα\ ¤πποι.
ἔνθα δὲ «οιωτο\ κα\ §άονες ἑλκεχίτωνες
^οκρο\ κα\ †θῖοι κα\ φαιδιμ`εντες ‹πειο\
σπουδ• Tπαΐσσοντα νεZν ἔχον, οὐδὲ δύναντο
ªσαι [πS σφείων φλογ\ εvκελον µκτορα δῖον
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ο“ μὲν Ἀθηναίων προλελεγμένοι· Tν δ᾽ ἄρα τοῖσιν
gρχ᾽ υ_Sς ΠετεZο Μενεσθεύς, ο“ δ᾽ ¥μ᾽ ‰ποντο

690

†είδας τε …τιχίος τε «ίας τ᾽ T•ς· αὐτὰρ ‹πειZν
†υλεΐδης τε Μέγης Ἀμφίων τε Δρακίος τε,
πρS †θίων δὲ Μέδων τε μενεπτ`λεμ`ς τε Ποδάρκης.
ˆτοι a μὲν ν`θος υ_Sς tϊλῆος θείοιο
ἔσκε Μέδων ovαντος [δελφε`ς· αὐτὰρ ἔναιεν

695

Tν †υλάκz γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
γνωτSν μητρυιῆς ‹ριώπιδος, ἣν ἔχ᾽ tϊλεύς·
αὐτὰρ a §φίκλοιο πάϊς τοῦ †υλακίδαο.
ο“ μὲν πρS †θίων μεγαθύμων θωρηχθέντες
ναῦφιν [μυν`μενοι μετὰ «οιωτZν Tμάχοντο·

700

ovας δ᾽ οὐκέτι πάμπαν tϊλῆος ταχὺς υ_Sς
¤στατ᾽ [π᾽ ovαντος ƒελαμωνίου οὐδ᾽ fUαι`ν,
[λλ᾽ •ς τ᾽ Tν νει| U`ε οvνοπε πηκτSν ἄροτρον
„σον θυμSν ἔχοντε τιταίνετον· [μφ\ δ᾽ ἄρά σφι
πρυμνοῖσιν κεράεσσι πολὺς [νακηκίει _δρώς·

705

τ} μέν τε xυγSν ο„ον T•Wοον [μφ\ς Tέργει
_εμένω κατὰ ªλκα· τέμει δέ τε τέλσον [ρούρης·
˜ς τ} παρUεUαZτε μάλ᾽ ‰στασαν [λλVλοιιν.
[λλ᾽ ˆτοι ƒελαμωνιάδz πολλοί τε κα\ Tσθλο\
λαο\ ‰πονθ᾽ ‰ταροι, ο¤ ο_ σάκος TWεδέχοντο

710

’ππ`τε μιν κάματ`ς τε κα\ _δρ}ς γούναθ᾽ ¤κοιτο.
οὐδ᾽ ἄρ᾽ tϊλιάδz μεγαλVτορι ^οκρο\ ‰ποντο·
οὐ γάρ σφι σταδίz sσμίνz μίμνε φίλον κῆρ·
οὐ γὰρ ἔχον κ`ρυθας χαλκVρεας _πποδασείας,
οὐδ᾽ ἔχον [σπίδας εὐκύκλους κα\ μείλινα δοῦρα,
[λλ᾽ ἄρα τ`Wοισιν κα\ Trστρεφεῖ ο„ος [ώτi
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›λιον εἰς ¥μ᾽ ‰ποντο πεποιθ`τες, ο¦σιν ἔπειτα
ταρφέα Uάλλοντες ƒρώων •Vγνυντο φάλαγγας·
δV •α τ`θ᾽ ο“ μὲν πρ`σθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι
μάρναντο ƒρωσίν τε κα\ µκτορι χαλκοκορυστ•,

720

ο“ δ᾽ bπιθεν Uάλλοντες Tλάνθανον· οὐδέ τι χάρμης
ƒρZες μιμνVσκοντο· συνεκλ`νεον γὰρ cϊστοί.
ἔνθά κε λευγαλέως νηZν ἄπο κα\ κλισιάων
ƒρZες Tχώρησαν προτ\ ›λιον fνεμ`εσσαν,
εἰ μY Πουλυδάμας θρασὺν µκτορα ε„πε παραστάς·

725

µκτορ [μVχαν`ς Tσσι παραρρητοῖσι πιθέσθαι.
οdνεκά τοι περ\ δZκε θεSς πολεμVϊα ἔργα
τοŸνεκα κα\ Uουλ• Tθέλεις περιίδμεναι ἄλλων·
[λλ᾽ οŸ πως ¥μα πάντα δυνVσεαι αὐτSς ἑλέσθαι.
ἄλλi μὲν γὰρ ἔδωκε θεSς πολεμVϊα ἔργα,

730

ἄλλi δ᾽ cρχηστύν, ἑτέρi κίθαριν κα\ [οιδVν,
ἄλλi δ᾽ Tν στVθεσσι τιθεῖ ν`ον εὐρύοπα ¢εὺς
Tσθλ`ν, τοῦ δέ τε πολλο\ Tπαυρίσκοντ᾽ ἄνθρωποι,
καί τε πολέας Tσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτSς [νέγνω.
αὐτὰρ Tγ}ν Tρέω •ς μοι δοκεῖ ε„ναι ἄριστα·

735

πάντz γάρ σε περ\ στέφανος πολέμοιο δέδηε·
ƒρZες δὲ μεγάθυμοι Tπε\ κατὰ τεῖχος ἔUησαν
ο“ μὲν [φεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, ο“ δὲ μάχονται
παυρ`τεροι πλε`νεσσι κεδασθέντες κατὰ νῆας.
[λλ᾽ [ναχασσάμενος κάλει Tνθάδε πάντας [ρίστους·
ἔνθεν δ᾽ •ν μάλα πᾶσαν Tπιφρασσαίμεθα UουλYν
ˆ κεν Tν\ νVεσσι πολυκλVϊσι πέσωμεν
αv κ᾽ Tθέλzσι θεSς δ`μεναι κράτος, g κεν ἔπειτα
πὰρ νηZν ἔλθωμεν [πVμονες. g γὰρ ἔγωγε
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δείδω μY τS χθιxSν [ποστVσωνται Ἀχαιο\

745

χρεῖος, Tπε\ παρὰ νηυσ\ν [νYρ ¹τος πολέμοιο
μίμνει, aν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχVσεσθαι cΐω.
˜ς φάτο Πουλυδάμας, ¥δε δ᾽ µκτορι μῦθος [πVμων,
αὐτίκα δ᾽ TW cχέων σὺν τεύχεσιν ¹λτο χαμᾶxε
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·

750

Πουλυδάμα σὺ μὲν αὐτοῦ Tρύκακε πάντας [ρίστους,
αὐτὰρ Tγ} κεῖσ᾽ ε„μι κα\ [ντι`ω πολέμοιο·
α„ψα δ᾽ Tλεύσομαι αuτις TπYν εu τοῖς Tπιτείλω.
g •α, κα\ ’ρμVθη bρεϊ νιφ`εντι Tοικ}ς
κεκλVγων, διὰ δὲ ƒρώων πέτετ᾽ fδ᾽ Tπικούρων.

755

ο“ δ᾽ Tς Πανθοΐδην [γαπVνορα Πουλυδάμαντα
πάντες Tπεσσεύοντ᾽, Tπε\ µκτορος ἔκλυον αὐδVν.
αὐτὰρ a ΔηΐφοU`ν τε Uίην θ᾽ Ἑλένοιο ἄνακτος
Ἀσιάδην τ᾽ Ἀδάμαντα κα\ Ἄσιον Ὑρτάκου υ_Sν
φοίτα [νὰ προμάχους διxVμενος, εv που Tφεύροι.

760

τοὺς δ᾽ εXρ᾽ οὐκέτι πάμπαν [πVμονας οὐδ᾽ [νολέθρους·
[λλ᾽ ο“ μὲν δY νηυσ\ν ἔπι πρυμν•σιν ἈχαιZν
χερσ\ν sπ᾽ Ἀργείων κέατο ψυχὰς cλέσαντες,
ο“ δ᾽ Tν τείχει ἔσαν UεUλημένοι οὐτάμενοί τε.
τSν δὲ τάχ᾽ εXρε μάχης Tπ᾽ [ριστερὰ δακρυοέσσης

765

δῖον ἈλέWανδρον Ἑλένης π`σιν frκ`μοιο
θαρσύνονθ᾽ ἑτάρους κα\ Tποτρύνοντα μάχεσθαι,
[γχοῦ δ᾽ _στάμενος προσέφη αἰσχροῖς Tπέεσσι·
Δύσπαρι ε„δος ἄριστε γυναιμανὲς fπεροπευτὰ
ποῦ τοι ΔηΐφοU`ς τε Uίη θ᾽ Ἑλένοιο ἄνακτος
Ἀσιάδης τ᾽ Ἀδάμας fδ᾽ Ἄσιος Ὑρτάκου υ_`ς]
ποῦ δέ τοι tθρυονεύς] νῦν ‡λετο πᾶσα κατ᾽ ἄκρης
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›λιος αἰπεινV· νῦν τοι σZς αἰπὺς bλεθρος.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἈλέWανδρος θεοειδVς·
µκτορ Tπεί τοι θυμSς [ναίτιον αἰτιάασθαι,

775

ἄλλοτε δV ποτε μᾶλλον Tρωῆσαι πολέμοιο
μέλλω, Tπε\ οὐδ᾽ Tμὲ πάμπαν [νάλκιδα γείνατο μVτηρ·
TW οX γὰρ παρὰ νηυσ\ μάχην ˆγειρας ἑταίρων,
Tκ τοῦ δ᾽ Tνθάδ᾽ T`ντες ’μιλέομεν Δαναοῖσι
νωλεμέως· ‰ταροι δὲ κατέκταθεν οὓς σὺ μεταλλ–ς.

780

οvω ΔηΐφοU`ς τε Uίη θ᾽ Ἑλένοιο ἄνακτος
οvχεσθον, μακρ•σι τετυμμένω Tγχείzσιν
[μφοτέρω κατὰ χεῖρα· φ`νον δ᾽ ˆμυνε ‚ρονίων.
νῦν δ᾽ ἄρχ᾽ •ππz σε κραδίη θυμ`ς τε κελεύει·
ἡμεῖς δ᾽ TμμεμαZτες ¥μ᾽ ἑψ`μεθ᾽, οὐδέ τί φημι

785

[λκῆς δευVσεσθαι, •ση δύναμίς γε πάρεστι.
πὰρ δύναμιν δ᾽ οὐκ ἔστι κα\ Tσσύμενον πολεμίxειν.
˜ς εἰπ}ν παρέπεισεν [δελφειοῦ φρένας {ρως·
Uὰν δ᾽ vμεν ἔνθα μάλιστα μάχη κα\ φύλοπις gεν
[μφί τε ‚εUρι`νην κα\ [μύμονα Πουλυδάμαντα

790

†άλκην tρθαῖ`ν τε κα\ [ντίθεον ΠολυφVτην
Πάλμύν τ᾽ Ἀσκάνι`ν τε Μ`ρυν θ᾽ υ¦᾽ Ἱπποτίωνος,
ο¤ •᾽ TW Ἀσκανίης TριUώλακος gλθον [μοιUο\
fοῖ τ• προτέρz· τ`τε δὲ ¢εὺς ªρσε μάχεσθαι.
ο“ δ᾽ vσαν [ργαλέων [νέμων [τάλαντοι [έλλz,

795

{ •ά θ᾽ sπS Uροντῆς πατρSς ΔιSς ε„σι πέδον δέ,
θεσπεσίi δ᾽ ’μάδi wλ\ μίσγεται, Tν δέ τε πολλὰ
κύματα παφλάxοντα πολυφλοίσUοιο θαλάσσης
κυρτὰ φαληρι`ωντα, πρS μέν τ᾽ ἄλλ᾽, αὐτὰρ Tπ᾽ ἄλλα·
˜ς ƒρZες πρS μὲν ἄλλοι [ρηρ`τες, αὐτὰρ Tπ᾽ ἄλλοι,
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χαλκ| μαρμαίροντες ¥μ᾽ ἡγεμ`νεσσιν ‰ποντο.
µκτωρ δ᾽ ἡγεῖτο Uροτολοιγ| „σος Ἄρηϊ
Πριαμίδης· πρ`σθεν δ᾽ ἔχεν [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην
•ινοῖσιν πυκινVν, πολλSς δ᾽ TπελVλατο χαλκ`ς·
[μφ\ δέ ο_ κροτάφοισι φαεινY σείετο πVληW.

805

πάντz δ᾽ [μφ\ φάλαγγας Tπειρᾶτο προποδίxων,
εv πώς ο_ εvWειαν sπασπίδια προUιUZντι·
[λλ᾽ οὐ σύγχει θυμSν Tν\ στVθεσσιν ἈχαιZν.
ovας δὲ πρZτος προκαλέσσατο μακρὰ UιUάσθων·
δαιμ`νιε σχεδSν Tλθέ· τί ~ δειδίσσεαι αŸτως

810

Ἀργείους] οŸ τοί τι μάχης [δαVμονές εἰμεν,
[λλὰ ΔιSς μάστιγι κακ• Tδάμημεν Ἀχαιοί.
g θVν πού τοι θυμSς Tέλπεται TWαλαπάWειν
νῆας· ἄφαρ δέ τε χεῖρες [μύνειν εἰσ\ κα\ ἡμῖν.
g κε πολὺ φθαίη εu ναιομένη π`λις sμY

815

χερσ\ν sφ᾽ ἡμετέρzσιν wλοῦσά τε περθομένη τε.
σο\ δ᾽ αὐτ| φημ\ σχεδSν ἔμμεναι ’ππ`τε φεύγων
[ρVσz Δι\ πατρ\ κα\ ἄλλοις [θανάτοισι
θάσσονας ἰρVκων ἔμεναι καλλίτριχας ¤ππους,
ο¤ σε π`λιν δ᾽ οvσουσι κονίοντες πεδίοιο.

820

˜ς ἄρα ο_ εἰπ`ντι Tπέπτατο δεWιSς bρνις
αἰετSς sψιπέτης· Tπ\ δ᾽ vαχε λαSς ἈχαιZν
θάρσυνος οἰων|· a δ᾽ [μείUετο φαίδιμος µκτωρ·
o„αν wμαρτοεπὲς Uουγάϊε ποῖον ἔειπες·
εἰ γὰρ Tγ}ν οdτω γε ΔιSς πάϊς αἰγι`χοιο
εvην ˆματα πάντα, τέκοι δέ με π`τνια Žρη,
τιοίμην δ᾽

ς τίετ᾽ Ἀθηναίη κα\ Ἀπ`λλων,

ς νῦν ἡμέρη {δε κακSν φέρει Ἀργείοισι
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πᾶσι μάλ᾽, Tν δὲ σὺ τοῖσι πεφVσεαι, αv κε ταλάσσzς
μεῖναι TμSν δ`ρυ μακρ`ν, • τοι χρ`α λειρι`εντα

830

δάψει· [τὰρ ƒρώων κορέεις κύνας fδ᾽ οἰωνοὺς
δημ| κα\ σάρκεσσι πεσ}ν Tπ\ νηυσ\ν ἈχαιZν.
˜ς ἄρα φωνVσας ἡγVσατο· το\ δ᾽ ¥μ᾽ ‰ποντο
fχ• θεσπεσίz, Tπ\ δ᾽ vαχε λαSς bπισθεν.
Ἀργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν Tπίαχον, οὐδὲ λάθοντο
[λκῆς, [λλ᾽ ἔμενον ƒρώων Tπι`ντας [ρίστους.
fχY δ᾽ [μφοτέρων ¤κετ᾽ αἰθέρα κα\ ΔιSς αὐγάς.
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Ξ
·έστορα δ᾽ οὐκ ἔλαθεν ἰαχY πίνοντά περ ἔμπης,
[λλ᾽ Ἀσκληπιάδην ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
φράxεο δῖε Μαχᾶον •πως ἔσται τάδε ἔργα·
μείxων δY παρὰ νηυσ\ UοY θαλερZν αἰxηZν.
[λλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καθVμενος αvθοπα ο„νον

5

εἰς • κε θερμὰ λοετρὰ Trπλ`καμος ἙκαμVδη
θερμVνz κα\ λούσz ἄπο Uρ`τον α_ματ`εντα·
αὐτὰρ Tγ}ν Tλθ}ν τάχα εvσομαι Tς περιωπVν.
˜ς εἰπ}ν σάκος ε¦λε τετυγμένον υ¦ος ἑοῖο
κείμενον Tν κλισίz ™ρασυμVδεος _πποδάμοιο

10

χαλκ| παμφαῖνον· a δ᾽ ἔχ᾽ [σπίδα πατρSς ἑοῖο.
ε¤λετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος [καχμένον cWέϊ χαλκ|,
στῆ δ᾽ TκτSς κλισίης, τάχα δ᾽ εvσιδεν ἔργον [εικὲς
τοὺς μὲν cρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας bπισθε
ƒρZας sπερθύμους· Tρέριπτο δὲ τεῖχος ἈχαιZν.
ς δ᾽ •τε πορφύρz πέλαγος μέγα κύματι κωφ|
cσσ`μενον λιγέων [νέμων λαιψηρὰ κέλευθα
www.theogonia.gr
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αŸτως, οὐδ᾽ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδετέρωσε,
πρίν τινα κεκριμένον καταUVμεναι Tκ ΔιSς οuρον,
˜ς a γέρων •ρμαινε δαϊx`μενος κατὰ θυμSν

20

διχθάδι᾽, ~ μεθ᾽ •μιλον vοι ΔαναZν ταχυπώλων,
gε μετ᾽ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαZν.
¡δε δέ ο_ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον ε„ναι
Uῆναι Tπ᾽ Ἀτρεΐδην. ο“ δ᾽ [λλVλους Tνάριxον
μαρνάμενοι· λάκε δέ σφι περ\ χρο• χαλκSς [τειρYς

25

νυσσομένων Wίφεσίν τε κα\ ἔγχεσιν [μφιγύοισι.
·έστορι δὲ WύμUληντο διοτρεφέες Uασιλῆες
πὰρ νηZν [νι`ντες •σοι UεUλVατο χαλκ|
ƒυδεΐδης tδυσεύς τε κα\ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων.
πολλSν γάρ •᾽ [πάνευθε μάχης εἰρύατο νῆες

30

θῖν᾽ ἔφ᾽ wλSς πολιῆς· τὰς γὰρ πρώτας πεδίον δὲ
εvρυσαν, αὐτὰρ τεῖχος Tπ\ πρύμνzσιν ἔδειμαν.
οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ εὐρύς περ T}ν TδυνVσατο πάσας
αἰγιαλSς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαοί·
τώ •α προκρ`σσας ἔρυσαν, κα\ πλῆσαν wπάσης

35

fϊ`νος στ`μα μακρ`ν, •σον συνεέργαθον ἄκραι.
τώ •᾽ ο¤ γ᾽ cψείοντες [rτῆς κα\ πολέμοιο
ἔγχει Tρειδ`μενοι κίον [θρ`οι· ἄχνυτο δέ σφι
θυμSς Tν\ στVθεσσιν. a δὲ WύμUλητο γεραιSς
·έστωρ, πτῆWε δὲ θυμSν Tν\ στVθεσσιν ἈχαιZν.

40

τSν κα\ φωνVσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
ª ·έστορ ·ηληϊάδη μέγα κῦδος ἈχαιZν
τίπτε λιπ}ν π`λεμον φθισVνορα δεῦρ᾽ [φικάνεις]
δείδω μY δV μοι τελέσz ἔπος bUριμος µκτωρ,
•ς ποτ᾽ Tπηπείλησεν Tν\ ƒρώεσσ᾽ [γορεύων
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μY πρ\ν πὰρ νηZν προτ\ ›λιον [πονέεσθαι
πρ\ν πυρ\ νῆας Tνιπρῆσαι, κτεῖναι δὲ κα\ αὐτούς.
κεῖνος τ}ς [γ`ρευε· τὰ δY νῦν πάντα τελεῖται.
ὢ π`ποι g •α κα\ ἄλλοι TrκνVμιδες Ἀχαιο\
Tν θυμ| Uάλλονται Tμο\ χ`λον •ς περ Ἀχιλλεὺς

50

οὐδ᾽ Tθέλουσι μάχεσθαι Tπ\ πρυμν•σι νέεσσι.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ΓερVνιος _ππ`τα ·έστωρ·
g δY ταῦτά γ᾽ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως
¢εὺς sψιUρεμέτης αὐτSς παρατεκτVναιτο.
τεῖχος μὲν γὰρ δY κατερVριπεν, ž Tπέπιθμεν

55

ἄρρηκτον νηZν τε κα\ αὐτZν ε„λαρ ἔσεσθαι·
ο“ δ᾽ Tπ\ νηυσ\ θο•σι μάχην [λίαστον ἔχουσι
νωλεμές· οὐδ᾽ •ν ἔτι γνοίης μάλα περ σκοπιάxων
’πποτέρωθεν Ἀχαιο\ cριν`μενοι κλονέονται,
ς Tπιμ\W κτείνονται, [rτY δ᾽ οὐρανSν ¤κει.

60

ἡμεῖς δὲ φραxώμεθ᾽ •πως ἔσται τάδε ἔργα
εv τι ν`ος •έWει· π`λεμον δ᾽ οὐκ ἄμμε κελεύω
δύμεναι· οὐ γάρ πως UεUλημένον Tστ\ μάχεσθαι.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
·έστορ Tπε\ δY νηυσ\ν ἔπι πρυμν•σι μάχονται,

65

τεῖχος δ᾽ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος,
- ἔπι πολλὰ πάθον Δαναοί, ἔλποντο δὲ θυμ|
ἄρρηκτον νηZν τε κα\ αὐτZν ε„λαρ ἔσεσθαι·
οdτω που Δι\ μέλλει sπερμενέϊ φίλον ε„ναι
νωνύμνους [πολέσθαι [π᾽ Ἄργεος Tνθάδ᾽ Ἀχαιούς.
šδεα μὲν γὰρ •τε πρ`φρων Δαναοῖσιν ἄμυνεν,
ο„δα δὲ νῦν •τε τοὺς μὲν ’μZς μακάρεσσι θεοῖσι
κυδάνει, ἡμέτερον δὲ μένος κα\ χεῖρας ἔδησεν.
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[λλ᾽ ἄγεθ᾽

ς •ν Tγ}ν εvπω πειθώμεθα πάντες.

νῆες •σαι πρZται εἰρύαται ἄγχι θαλάσσης

75

‰λκωμεν, πάσας δὲ Tρύσσομεν εἰς ¥λα δῖαν,
dψι δ᾽ Tπ᾽ εὐνάων ’ρμίσσομεν, εἰς • κεν ἔλθz
νὺW [Uρ`τη, ~ν κα\ τ• [π`σχωνται πολέμοιο
ƒρZες· ἔπειτα δέ κεν Tρυσαίμεθα νῆας wπάσας.
οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακ`ν, οὐδ᾽ [νὰ νύκτα.

80

Uέλτερον aς φεύγων προφύγz κακSν fὲ wλώz.
τSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη πολύμητις tδυσσεύς·
Ἀτρεΐδη ποῖ`ν σε ἔπος φύγεν ‰ρκος cδ`ντων·
οὐλ`μεν᾽ αvθ᾽ ‡φελλες [εικελίου στρατοῦ ἄλλου
σημαίνειν, μY δ᾽ ἄμμιν [νασσέμεν, ο¦σιν ἄρα ¢εὺς

85

Tκ νε`τητος ἔδωκε κα\ Tς γῆρας τολυπεύειν
[ργαλέους πολέμους, bφρα φθι`μεσθα ‰καστος.
οdτω δY μέμονας ƒρώων π`λιν εὐρυάγυιαν
καλλείψειν, £ς ε¤νεκ᾽ cϊxύομεν κακὰ πολλά]
σίγα, μV τίς τ᾽ ἄλλος ἈχαιZν τοῦτον [κούσz

90

μῦθον, aν οŸ κεν [νVρ γε διὰ στ`μα πάμπαν ἄγοιτο
•ς τις Tπίσταιτο -σι φρεσ\ν ἄρτια Uάxειν
σκηπτοῦχ`ς τ᾽ εvη, καί ο_ πειθοίατο λαο\
τοσσοίδ᾽ •σσοισιν σὺ μετ᾽ Ἀργείοισιν [νάσσεις·
νῦν δέ σευ ”νοσάμην πάγχυ φρένας, ο¦ον ἔειπες·

95

aς κέλεαι πολέμοιο συνεστα`τος κα\ [rτῆς
νῆας Trσσέλμους ¥λαδ᾽ ἑλκέμεν, bφρ᾽ ἔτι μᾶλλον
ƒρωσ\ μὲν εὐκτὰ γένηται Tπικρατέουσί περ ἔμπης,
ἡμῖν δ᾽ αἰπὺς bλεθρος Tπιρρέπz. οὐ γὰρ Ἀχαιο\
σχVσουσιν π`λεμον νηZν ¥λα δ᾽ ἑλκομενάων,
[λλ᾽ [ποπαπτανέουσιν, TρωVσουσι δὲ χάρμης.
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ἔνθά κε σY UουλY δηλVσεται bρχαμε λαZν.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
ª tδυσεῦ μάλα πώς με καθίκεο θυμSν Tνιπ•
[ργαλέz· [τὰρ οὐ μὲν Tγ}ν [έκοντας ἄνωγα

105

νῆας Trσσέλμους ¥λα δ᾽ ἑλκέμεν υ¦ας ἈχαιZν.
νῦν δ᾽ εvη aς τῆσδέ γ᾽ [μείνονα μῆτιν Tνίσποι
~ νέος fὲ παλαι`ς· Tμο\ δέ κεν [σμένi εvη.
τοῖσι δὲ κα\ μετέειπε UοYν [γαθSς ΔιομVδης·
Tγγὺς [νVρ· οὐ δηθὰ ματεύσομεν· αv κ᾽ Tθέλητε

110

πείθεσθαι, κα\ μV τι κ`τi [γάσησθε ‰καστος
οdνεκα δY γενεῆφι νεώτατ`ς εἰμι μεθ᾽ sμῖν·
πατρSς δ᾽ TW [γαθοῦ κα\ Tγ} γένος εŸχομαι ε„ναι
ƒυδέος, aν ™VUzσι χυτY κατὰ γαῖα καλύπτει.
πορθεῖ γὰρ τρεῖς παῖδες [μύμονες TWεγένοντο,

115

οvκεον δ᾽ Tν ΠλευρZνι κα\ αἰπειν• ‚αλυδZνι
Ἄγριος fδὲ Μέλας, τρίτατος δ᾽ gν _ππ`τα jἰνεὺς
πατρSς Tμοῖο πατVρ· [ρετ• δ᾽ gν ἔWοχος αὐτZν.
[λλ᾽ a μὲν αὐτ`θι μεῖνε, πατYρ δ᾽ TμSς Ἄργεϊ νάσθη
πλαγχθείς·

ς γάρ που ¢εὺς ˆθελε κα\ θεο\ ἄλλοι.

120

ἈδρVστοιο δ᾽ ἔγημε θυγατρZν, ναῖε δὲ δZμα
[φνειSν Uι`τοιο, ¥λις δέ ο_ gσαν ἄρουραι
πυροφ`ροι, πολλο\ δὲ φυτZν ἔσαν bρχατοι [μφίς,
πολλὰ δέ ο_ πρ`Uατ᾽ ἔσκε· κέκαστο δὲ πάντας Ἀχαιοὺς
Tγχείz· τὰ δὲ μέλλετ᾽ [κουέμεν, εἰ Tτε`ν περ.
τ} οὐκ ἄν με γένος γε κακSν κα\ [νάλκιδα φάντες
μῦθον [τιμVσαιτε πεφασμένον •ν κ᾽ T¬ εvπω.
δεῦτ᾽ vομεν π`λεμον δὲ κα\ οὐτάμενοί περ [νάγκz.
ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ αὐτο\ μὲν Tχώμεθα δηϊοτῆτος
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Tκ Uελέων, μV πού τις Tφ᾽ ‰λκεϊ ‰λκος ἄρηται·

130

ἄλλους δ᾽ cτρύνοντες TνVσομεν, ο“ τS πάρος περ
θυμ| gρα φέροντες [φεστᾶσ᾽ οὐδὲ μάχονται.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον fδὲ πίθοντο·
Uὰν δ᾽ vμεν, gρχε δ᾽ ἄρά σφιν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων.
οὐδ᾽ [λαοσκοπιYν ε„χε κλυτSς Tννοσίγαιος,

135

[λλὰ μετ᾽ αὐτοὺς gλθε παλαι| φωτ\ Tοικώς,
δεWιτερYν δ᾽ ‰λε χεῖρ᾽ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
Ἀτρεΐδη νῦν δV που Ἀχιλλῆος cλοSν κῆρ
γηθεῖ Tν\ στVθεσσι φ`νον κα\ φύxαν ἈχαιZν

140

δερκομένi, Tπε\ οŸ ο_ ἔνι φρένες οὐδ᾽ fUαιαί.
[λλ᾽ a μὲν ˜ς [π`λοιτο, θεSς δέ ἑ σιφλώσειε·
σο\ δ᾽ οŸ πω μάλα πάγχυ θεο\ μάκαρες κοτέουσιν,
[λλ᾽ ἔτι που ƒρώων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
εὐρὺ κονίσουσιν πεδίον, σὺ δ᾽ Tπ`ψεαι αὐτSς

145

φεύγοντας προτ\ ἄστυ νεZν ἄπο κα\ κλισιάων.
˜ς εἰπ}ν μέγ᾽ ἄrσεν Tπεσσύμενος πεδίοιο.
•σσ`ν τ᾽ Tννεάχιλοι Tπίαχον ~ δεκάχιλοι
[νέρες Tν πολέμi ἔριδα Wυνάγοντες Ἄρηος,
τ`σσην Tκ στVθεσφιν bπα κρείων Tνοσίχθων

150

£κεν· Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμUαλ᾽ ἑκάστi
καρδίz, ἄληκτον πολεμίxειν fδὲ μάχεσθαι.
Žρη δ᾽ εἰσεῖδε χρυσ`θρονος cφθαλμοῖσι
στᾶσ᾽ TW jὐλύμποιο [πS •ίου· αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
τSν μὲν ποιπνύοντα μάχην [νὰ κυδιάνειραν
αὐτοκασίγνητον κα\ δαέρα, χαῖρε δὲ θυμ|·
¢ῆνα δ᾽ Tπ᾽ [κροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος ›δης
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{μενον εἰσεῖδε, στυγερSς δέ ο_ ἔπλετο θυμ|.
μερμVριWε δ᾽ ἔπειτα UοZπις π`τνια Žρη
•ππως TWαπάφοιτο ΔιSς ν`ον αἰγι`χοιο·

160

{δε δέ ο_ κατὰ θυμSν [ρίστη φαίνετο UουλY
Tλθεῖν εἰς ›δην εu Tντύνασαν ἓ αὐτVν,
εv πως _μείραιτο παραδραθέειν φιλ`τητι
- χροι•, τ| δ᾽ dπνον [πVμονά τε λιαρ`ν τε
χεύz Tπ\ Uλεφάροισιν ἰδὲ φρεσ\ πευκαλίμzσι.

165

Uῆ δ᾽ vμεν Tς θάλαμον, τ`ν ο_ φίλος υ_Sς ἔτευWεν
Žφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν Tπῆρσε
κληῖδι κρυπτ•, τYν δ᾽ οὐ θεSς ἄλλος [ν|γεν·
ἔνθ᾽ { γ᾽ εἰσελθοῦσα θύρας Tπέθηκε φαεινάς.
[μUροσίz μὲν πρZτον [πS χροSς _μερ`εντος

170

λύματα πάντα κάθηρεν, [λείψατο δὲ λίπ᾽ Tλαίi
[μUροσίi ἑδαν|, τ` •ά ο_ τεθυωμένον gεν·
τοῦ κα\ κινυμένοιο ΔιSς κατὰ χαλκοUατὲς δZ
ἔμπης Tς γαῖάν τε κα\ οὐρανSν ¤κετ᾽ [rτμV.
τ| •᾽ { γε χρ`α καλSν [λειψαμένη ἰδὲ χαίτας

175

πεWαμένη χερσ\ πλοκάμους ἔπλεWε φαεινοὺς
καλοὺς [μUροσίους Tκ κράατος [θανάτοιο.
[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ [μUρ`σιον ἑανSν ‰σαθ᾽, •ν ο_ ἈθVνη
ἔWυσ᾽ [σκVσασα, τίθει δ᾽ Tν\ δαίδαλα πολλά·
χρυσείzς δ᾽ Tνετ•σι κατὰ στῆθος περονᾶτο.

180

xώσατο δὲ xώνz ἑκατSν θυσάνοις [ραρυίz,
Tν δ᾽ ἄρα ‰ρματα £κεν TrτρVτοισι λοUοῖσι
τρίγληνα μορ`εντα· χάρις δ᾽ [πελάμπετο πολλV.
κρηδέμνi δ᾽ Tφύπερθε καλύψατο δῖα θεάων
καλ| νηγατέi· λευκSν δ᾽ gν fέλιος •ς·
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ποσσ\ δ᾽ sπS λιπαροῖσιν TδVσατο καλὰ πέδιλα.
αὐτὰρ Tπε\ δY πάντα περ\ χρο• θVκατο κ`σμον
Uῆ •᾽ vμεν Tκ θαλάμοιο, καλεσσαμένη δ᾽ Ἀφροδίτην
τZν ἄλλων [πάνευθε θεZν πρSς μῦθον ἔειπε·
g •ά νύ μοί τι πίθοιο φίλον τέκος •ττί κεν εvπω,

190

gέ κεν [ρνVσαιο κοτεσσαμένη τ` γε θυμ|,
οdνεκ᾽ Tγ} Δαναοῖσι, σὺ δὲ ƒρώεσσιν [ρVγεις]
τYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ΔιSς θυγάτηρ Ἀφροδίτη·
Žρη πρέσUα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο ‚ρ`νοιο
αŸδα • τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμSς ἄνωγεν,

195

εἰ δύναμαι τελέσαι γε κα\ εἰ τετελεσμένον Tστίν.
τYν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα π`τνια Žρη·
δSς νῦν μοι φιλ`τητα κα\ ¤μερον, ž τε σὺ πάντας
δαμν– [θανάτους fδὲ θνητοὺς [νθρώπους.
ε„μι γὰρ cψομένη πολυφ`ρUου πείρατα γαίης,

200

Ὠκεαν`ν τε θεZν γένεσιν κα\ μητέρα ƒηθύν,
ο¤ μ᾽ Tν σφοῖσι δ`μοισιν T¬ τρέφον fδ᾽ [τίταλλον
δεWάμενοι ῾lείας, •τε τε ‚ρ`νον εὐρύοπα ¢εὺς
γαίης νέρθε καθεῖσε κα\ [τρυγέτοιο θαλάσσης·
τοὺς ε„μ᾽ cψομένη, καί σφ᾽ ἄκριτα νείκεα λύσω·

205

ˆδη γὰρ δηρSν χρ`νον [λλVλων [πέχονται
εὐνῆς κα\ φιλ`τητος, Tπε\ χ`λος ἔμπεσε θυμ|.
εἰ κείνω Tπέεσσι παραιπεπιθοῦσα φίλον κῆρ
εἰς εὐνYν [νέσαιμι ’μωθῆναι φιλ`τητι,
αἰεί κέ σφι φίλη τε κα\ αἰδοίη καλεοίμην.
τYν δ᾽ αuτε προσέειπε φιλομειδYς Ἀφροδίτη·
οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ ἔοικε τεSν ἔπος [ρνVσασθαι·
¢ηνSς γὰρ τοῦ [ρίστου Tν [γκοίνzσιν ἰαύεις.
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g, κα\ [πS στVθεσφιν Tλύσατο κεστSν _μάντα
ποικίλον, ἔνθα δέ ο_ θελκτVρια πάντα τέτυκτο·

215

ἔνθ᾽ ἔνι μὲν φιλ`της, Tν δ᾽ ¤μερος, Tν δ᾽ cαριστὺς
πάρφασις, { τ᾽ ἔκλεψε ν`ον πύκα περ φρονε`ντων.
τ`ν •ά ο_ ἔμUαλε χερσ\ν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·
τῆ νῦν τοῦτον _μάντα τε| Tγκάτθεο κ`λπi
ποικίλον, ž ἔνι πάντα τετεύχαται· οὐδέ σέ φημι

220

ἄπρηκτ`ν γε νέεσθαι, • τι φρεσ\ σ•σι μενοιν–ς.
˜ς φάτο, μείδησεν δὲ UοZπις π`τνια Žρη,
μειδVσασα δ᾽ ἔπειτα ἑ| Tγκάτθετο κ`λπi.
ἣ μὲν ἔUη πρSς δZμα ΔιSς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
Žρη δ᾽ [ΐWασα λίπεν •ίον jὐλύμποιο,

225

Πιερίην δ᾽ TπιUᾶσα κα\ Ἠμαθίην TρατεινYν
σεύατ᾽ Tφ᾽ _πποπ`λων ™ρzκZν bρεα νιφ`εντα
[κροτάτας κορυφάς· οὐδὲ χθ`να μάρπτε ποδοῖιν·
TW Ἀθ`ω δ᾽ Tπ\ π`ντον TUVσετο κυμαίνοντα,
^ῆμνον δ᾽ εἰσαφίκανε π`λιν θείοιο ™`αντος.

230

ἔνθ᾽ Ὕπνi WύμUλητο κασιγνVτi ™ανάτοιο,
ἔν τ᾽ ἄρα ο_ φῦ χειρ\ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxεν·
Ὕπνε ἄναW πάντων τε θεZν πάντων τ᾽ [νθρώπων,
fμὲν δV ποτ᾽ TμSν ἔπος ἔκλυες, fδ᾽ ἔτι κα\ νῦν
πείθευ· Tγ} δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ˆματα πάντα.

235

κοίμησ`ν μοι ¢ηνSς sπ᾽ cφρύσιν bσσε φαειν}
αὐτίκ᾽ Tπεί κεν Tγ} παραλέWομαι Tν φιλ`τητι.
δZρα δέ τοι δώσω καλSν θρ`νον ἄφθιτον αἰε\
χρύσεον· Žφαιστος δέ κ᾽ TμSς πάϊς [μφιγυVεις
τεύWει᾽ [σκVσας, sπS δὲ θρῆνυν ποσ\ν {σει,
τ| κεν Tπισχοίης λιπαροὺς π`δας εἰλαπινάxων.
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τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσεφώνεε νVδυμος Ὕπνος·
Žρη πρέσUα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο ‚ρ`νοιο
ἄλλον μέν κεν ἔγωγε θεZν αἰειγενετάων
•εῖα κατευνVσαιμι, κα\ •ν ποταμοῖο •έεθρα

245

Ὠκεανοῦ, •ς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται·
¢ηνSς δ᾽ οὐκ •ν ἔγωγε ‚ρονίονος ¹σσον _κοίμην
οὐδὲ κατευνVσαιμ᾽, •τε μY αὐτ`ς γε κελεύοι.
ˆδη γάρ με κα\ ἄλλο τεY Tπίνυσσεν TφετμY
ˆματι τ| •τε κεῖνος sπέρθυμος ΔιSς υ_Sς

250

ἔπλεεν §λι`θεν ƒρώων π`λιν TWαλαπάWας.
ˆτοι Tγ} μὲν ἔλεWα ΔιSς ν`ον αἰγι`χοιο
νVδυμος [μφιχυθείς· σὺ δέ ο_ κακὰ μVσαο θυμ|
bρσασ᾽ [ργαλέων [νέμων Tπ\ π`ντον [Vτας,
καί μιν ἔπειτα ‚`ων δ᾽ εu ναιομένην [πένεικας

255

ν`σφι φίλων πάντων. a δ᾽ Tπεγρ`μενος χαλέπαινε
•ιπτάxων κατὰ δZμα θεούς, Tμὲ δ᾽ ἔWοχα πάντων
xVτει· καί κέ μ᾽ ἄϊστον [π᾽ αἰθέρος ἔμUαλε π`ντi,
εἰ μY ·ὺW δμVτειρα θεZν Tσάωσε κα\ [νδρZν·
τYν _κ`μην φεύγων, a δ᾽ Tπαύσατο χω`μεν`ς περ.

260

¥xετο γὰρ μY ·υκτ\ θο• [ποθύμια ‰ρδοι.
νῦν αu τοῦτ` μ᾽ ἄνωγας [μVχανον ἄλλο τελέσσαι.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε UοZπις π`τνια Žρη·
Ὕπνε τί ~ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσ\ σ•σι μενοιν–ς]
g φῂς ˜ς ƒρώεσσιν [ρηWέμεν εὐρύοπα ¢ῆν

265

ς Ἡρακλῆος περιχώσατο παῖδος ἑοῖο]
[λλ᾽ vθ᾽, Tγ} δέ κέ τοι eαρίτων μίαν ’πλοτεράων
δώσω cπυιέμεναι κα\ σYν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.
˜ς φάτο, χVρατο δ᾽ Ὕπνος, [μειU`μενος δὲ προσηύδα·
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ἄγρει νῦν μοι bμοσσον [άατον …τυγSς dδωρ,
χειρ\ δὲ τ• ἑτέρz μὲν ‰λε χθ`να πουλυU`τειραν,
τ• δ᾽ ἑτέρz ¥λα μαρμαρέην, ¤να νZϊν ¥παντες
μάρτυροι ªσ᾽ ο“ ἔνερθε θεο\ ‚ρ`νον [μφ\ς T`ντες,
g μὲν Tμο\ δώσειν eαρίτων μίαν ’πλοτεράων

275

Πασιθέην, £ς τ᾽ αὐτSς Tέλδομαι ˆματα πάντα.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε θεὰ λευκώλενος Žρη,
bμνυε δ᾽

ς Tκέλευε, θεοὺς δ᾽ cν`μηνεν ¥παντας

τοὺς sποταρταρίους ο“ ƒιτῆνες καλέονται.
αὐτὰρ Tπεί •᾽ bμοσέν τε τελεύτησέν τε τSν •ρκον,

280

τ} UVτην ^Vμνου τε κα\ ›μUρου ἄστυ λιπ`ντε
fέρα ἑσσαμένω •ίμφα πρVσσοντε κέλευθον.
›δην δ᾽ _κέσθην πολυπίδακα μητέρα θηρZν
^εκτ`ν, •θι πρZτον λιπέτην ¥λα· τ} δ᾽ Tπ\ χέρσου
UVτην, [κροτάτη δὲ ποδZν dπο σείετο dλη.

285

ἔνθ᾽ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος ΔιSς bσσε ἰδέσθαι
εἰς Tλάτην [ναUὰς περιμVκετον, ἣ τ`τ᾽ Tν ›δz
μακροτάτη πεφυυῖα δι᾽ fέρος αἰθέρ᾽ ¤κανεν·
ἔνθ᾽ £στ᾽ bxοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν
bρνιθι λιγυρ• Tναλίγκιος, {ν τ᾽ Tν bρεσσι

290

χαλκίδα κικλVσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν.
Žρη δὲ κραιπνZς προσεUVσετο Γάργαρον ἄκρον
›δης sψηλῆς· vδε δὲ νεφεληγερέτα ¢εύς.
ς δ᾽ vδεν, •ς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας [μφεκάλυψεν,
ο¦ον •τε πρZτ`ν περ Tμισγέσθην φιλ`τητι
εἰς εὐνYν φοιτZντε, φίλους λVθοντε τοκῆας.
στῆ δ᾽ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxεν·
Žρη π• μεμαυῖα κατ᾽ jὐλύμπου τ`δ᾽ _κάνεις]
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¤πποι δ᾽ οὐ παρέασι κα\ ¥ρματα τZν κ᾽ TπιUαίης.
τSν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα π`τνια Žρη·

300

ἔρχομαι cψομένη πολυφ`ρUου πείρατα γαίης,
Ὠκεαν`ν τε θεZν γένεσιν κα\ μητέρα ƒηθύν,
ο¤ με σφοῖσι δ`μοισιν T¬ τρέφον fδ᾽ [τίταλλον·
τοὺς ε„μ᾽ cψομένη, καί σφ᾽ ἄκριτα νείκεα λύσω·
ˆδη γὰρ δηρSν χρ`νον [λλVλων [πέχονται

305

εὐνῆς κα\ φιλ`τητος, Tπε\ χ`λος ἔμπεσε θυμ|.
¤πποι δ᾽ Tν πρυμνωρείz πολυπίδακος ›δης
ἑστᾶσ᾽, ο¤ μ᾽ οvσουσιν Tπ\ τραφερVν τε κα\ sγρVν.
νῦν δὲ σεῦ ε¤νεκα δεῦρο κατ᾽ jὐλύμπου τ`δ᾽ _κάνω,
μV πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αv κε σιωπ•

310

οvχωμαι πρSς δZμα Uαθυρρ`ου Ὠκεανοῖο.
τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
Žρη κεῖσε μὲν ἔστι κα\ dστερον ’ρμηθῆναι,
νZϊ δ᾽ ἄγ᾽ Tν φιλ`τητι τραπείομεν εὐνηθέντε.
οὐ γάρ πώ ποτέ μ᾽ ¡δε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικSς

315

θυμSν Tν\ στVθεσσι περιπροχυθε\ς Tδάμασσεν,
οὐδ᾽ ’π`τ᾽ fρασάμην §Wιονίης [λ`χοιο,
ἣ τέκε Πειρίθοον θε`φιν μVστωρ᾽ [τάλαντον·
οὐδ᾽ •τε περ Δανάης καλλισφύρου Ἀκρισιώνης,
ἣ τέκε Περσῆα πάντων [ριδείκετον [νδρZν·

320

οὐδ᾽ •τε †οίνικος κούρης τηλεκλειτοῖο,
ἣ τέκε μοι Μίνων τε κα\ [ντίθεον ῾lαδάμανθυν·
οὐδ᾽ •τε περ …εμέλης οὐδ᾽ ἈλκμVνης Tν\ ™VUz,
{ •᾽ Ἡρακλῆα κρατερ`φρονα γείνατο παῖδα·
ἣ δὲ Διώνυσον …εμέλη τέκε χάρμα Uροτοῖσιν·
οὐδ᾽ •τε ΔVμητρος καλλιπλοκάμοιο [νάσσης,
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οὐδ᾽ ’π`τε ^ητοῦς Tρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,
ς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ¤μερος α_ρεῖ.
τSν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα π`τνια Žρη·
αἰν`τατε ‚ρονίδη ποῖον τSν μῦθον ἔειπες.

330

εἰ νῦν Tν φιλ`τητι λιλαίεαι εὐνηθῆναι
›δης Tν κορυφ•σι, τὰ δὲ προπέφανται ¥παντα·
πZς κ᾽ ἔοι εv τις νZϊ θεZν αἰειγενετάων
εdδοντ᾽ [θρVσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθ}ν
πεφράδοι] οὐκ •ν ἔγωγε τεSν πρSς δZμα νεοίμην

335

TW εὐνῆς [νστᾶσα, νεμεσσητSν δέ κεν εvη.
[λλ᾽ εἰ δV •᾽ Tθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμ|,
ἔστιν τοι θάλαμος, τ`ν τοι φίλος υ_Sς ἔτευWεν
Žφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν Tπῆρσεν·
ἔνθ᾽ vομεν κείοντες, Tπεί νύ τοι εŸαδεν εὐνV.

340

τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
Žρη μVτε θεZν τ` γε δείδιθι μVτέ τιν᾽ [νδρZν
bψεσθαι· τοῖ`ν τοι Tγ} νέφος [μφικαλύψω
χρύσεον· οὐδ᾽ •ν νZϊ διαδράκοι Ἠέλι`ς περ,
οX τε κα\ cWύτατον πέλεται φάος εἰσοράασθαι.

345

g •α κα\ [γκὰς ἔμαρπτε ‚ρ`νου παῖς ἣν παράκοιτιν·
τοῖσι δ᾽ sπS χθ}ν δῖα φύεν νεοθηλέα ποίην,
λωτ`ν θ᾽ ἑρσVεντα ἰδὲ κρ`κον fδ᾽ sάκινθον
πυκνSν κα\ μαλακ`ν, aς [πS χθονSς sψ`σ᾽ ἔεργε.
τ| ἔνι λεWάσθην, Tπ\ δὲ νεφέλην ‰σσαντο
καλYν χρυσείην· στιλπνα\ δ᾽ [πέπιπτον ἔερσαι.
˜ς a μὲν [τρέμας εXδε πατYρ [νὰ Γαργάρi ἄκρi,
dπνi κα\ φιλ`τητι δαμείς, ἔχε δ᾽ [γκὰς ἄκοιτιν·
Uῆ δὲ θέειν Tπ\ νῆας ἈχαιZν νVδυμος Ὕπνος
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[γγελίην Tρέων γαιη`χi Tννοσιγαίi·

355

[γχοῦ δ᾽ _στάμενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
πρ`φρων νῦν Δαναοῖσι Ποσείδαον Tπάμυνε,
καί σφιν κῦδος bπαxε μίνυνθά περ, bφρ᾽ ἔτι εdδει
¢εύς, Tπε\ αὐτ| Tγ} μαλακSν περ\ κZμ᾽ Tκάλυψα·
Žρη δ᾽ Tν φιλ`τητι παρVπαφεν εὐνηθῆναι.

360

˜ς εἰπ}ν a μὲν Œχετ᾽ Tπ\ κλυτὰ φῦλ᾽ [νθρώπων,
τSν δ᾽ ἔτι μᾶλλον [νῆκεν [μυνέμεναι Δαναοῖσιν.
αὐτίκα δ᾽ Tν πρώτοισι μέγα προθορ}ν Tκέλευσεν·
Ἀργεῖοι κα\ δ᾽ αuτε μεθίεμεν µκτορι νίκην
Πριαμίδz, ¤να νῆας ‰λz κα\ κῦδος ἄρηται]

365

[λλ᾽ a μὲν οdτω φησ\ κα\ εŸχεται οdνεκ᾽ Ἀχιλλεὺς
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σι μένει κεχολωμένος gτορ·
κείνου δ᾽ οŸ τι λίην ποθY ἔσσεται, εv κεν ο“ ἄλλοι
ἡμεῖς cτρυνώμεθ᾽ [μυνέμεν [λλVλοισιν.
[λλ᾽ ἄγεθ᾽

ς •ν Tγ} εvπω πειθώμεθα πάντες·

370

[σπίδες •σσαι ἄρισται Tν\ στρατ| fδὲ μέγισται
ἑσσάμενοι, κεφαλὰς δὲ παναίθzσιν κορύθεσσι
κρύψαντες, χερσίν τε τὰ μακρ`τατ᾽ ἔγχε᾽ ἑλ`ντες
vομεν· αὐτὰρ Tγ}ν ἡγVσομαι, οὐδ᾽ ἔτι φημ\
µκτορα Πριαμίδην μενέειν μάλα περ μεμαZτα.

375

aς δέ κ᾽ [νYρ μενέχαρμος, ἔχει δ᾽ cλίγον σάκος ‡μi,
χείρονι φωτ\ δ`τω, a δ᾽ Tν [σπίδι μείxονι δύτω.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον fδὲ πίθοντο·
τοὺς δ᾽ αὐτο\ Uασιλῆες Tκ`σμεον οὐτάμενοί περ
ƒυδεΐδης tδυσεύς τε κα\ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων·
οἰχ`μενοι δ᾽ Tπ\ πάντας [ρVϊα τεύχε᾽ ἄμειUον·
Tσθλὰ μὲν TσθλSς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δ`σκεν.
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αὐτὰρ Tπεί •᾽ ‰σσαντο περ\ χρο• νώροπα χαλκSν
Uάν •᾽ vμεν· gρχε δ᾽ ἄρά σφι Ποσειδάων Tνοσίχθων
δεινSν ἄορ τανύηκες ἔχων Tν χειρ\ παχείz

385

εvκελον [στεροπ•· τ| δ᾽ οὐ θέμις Tστ\ μιγῆναι
Tν δα• λευγαλέz, [λλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας.
ƒρZας δ᾽ αuθ᾽ ἑτέρωθεν Tκ`σμει φαίδιμος µκτωρ.
δV •α τ`τ᾽ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν
κυανοχαῖτα Ποσειδάων κα\ φαίδιμος µκτωρ,

390

ˆτοι a μὲν ƒρώεσσιν, a δ᾽ Ἀργείοισιν [ρVγων.
Tκλύσθη δὲ θάλασσα ποτ\ κλισίας τε νέας τε
Ἀργείων· ο“ δὲ Wύνισαν μεγάλi [λαλητ|.
οŸτε θαλάσσης κῦμα τ`σον Uοάᾳ ποτ\ χέρσον
ποντ`θεν cρνύμενον πνοι• «ορέω [λεγειν•·

395

οŸτε πυρSς τ`σσ`ς γε ποτ\ Uρ`μος αἰθομένοιο
οŸρεος Tν UVσσzς, •τε τ᾽ ‡ρετο καιέμεν dλην·
οŸτ᾽ ἄνεμος τ`σσ`ν γε περ\ δρυσ\ν sψικ`μοισι
fπύει, •ς τε μάλιστα μέγα Uρέμεται χαλεπαίνων,
•σση ἄρα ƒρώων κα\ ἈχαιZν ἔπλετο φωνY

400

δεινSν [rσάντων, •τ᾽ Tπ᾽ [λλVλοισιν bρουσαν.
ovαντος δὲ πρZτος [κ`ντισε φαίδιμος µκτωρ
ἔγχει, Tπε\ τέτραπτο πρSς ἰθύ ο_, οὐδ᾽ [φάμαρτε,
τ• •α δύω τελαμZνε περ\ στVθεσσι τετάσθην,
ˆτοι a μὲν σάκεος, a δὲ φασγάνου [ργυροVλου·

405

τώ ο_ •υσάσθην τέρενα χρ`α. χώσατο δ᾽ µκτωρ,
•ττί •ά ο_ Uέλος ”κὺ Tτώσιον ἔκφυγε χειρ`ς,
•ψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος Tχάxετο κῆρ᾽ [λεείνων.
τSν μὲν ἔπειτ᾽ [πι`ντα μέγας ƒελαμώνιος ovας
χερμαδίi, τά •α πολλὰ θοάων ἔχματα νηZν
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πὰρ ποσ\ μαρναμένων Tκυλίνδετο, τZν ἓν [είρας
στῆθος UεUλVκει sπὲρ ἄντυγος [γχ`θι δειρῆς,
στρ`μUον δ᾽ ˜ς ἔσσευε Uαλών, περ\ δ᾽ ἔδραμε πάντz.
ς δ᾽ •θ᾽ sπS πληγῆς πατρSς ΔιSς TWερίπz δρῦς
πρ`ρριxος, δεινY δὲ θεείου γίγνεται cδμY

415

TW αὐτῆς, τSν δ᾽ οŸ περ ἔχει θράσος •ς κεν vδηται
Tγγὺς Tών, χαλεπSς δὲ ΔιSς μεγάλοιο κεραυν`ς,
˜ς ἔπεσ᾽ µκτορος ªκα χαμα\ μένος Tν κονίzσι·
χειρSς δ᾽ ἔκUαλεν ἔγχος, Tπ᾽ αὐτ| δ᾽ [σπ\ς ἑάφθη
κα\ κ`ρυς, [μφ\ δέ ο_ Uράχε τεύχεα ποικίλα χαλκ|.

420

ο“ δὲ μέγα ἰάχοντες Tπέδραμον υ¦ες ἈχαιZν
Tλπ`μενοι Tρύεσθαι, [κ`ντιxον δὲ θαμειὰς
αἰχμάς· [λλ᾽ οŸ τις TδυνVσατο ποιμένα λαZν
οὐτάσαι οὐδὲ Uαλεῖν· πρ\ν γὰρ περίUησαν ἄριστοι
Πουλυδάμας τε κα\ oἰνείας κα\ δῖος ἈγVνωρ

425

…αρπηδών τ᾽ [ρχSς ^υκίων κα\ Γλαῦκος [μύμων.
τZν δ᾽ ἄλλων οŸ τίς εs [κVδεσεν, [λλὰ πάροιθεν
[σπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τSν δ᾽ ἄρ᾽ ἑταῖροι
χερσ\ν [είραντες φέρον Tκ π`νου, bφρ᾽ ¤κεθ᾽ ¤ππους
”κέας, ο¤ ο_ bπισθε μάχης fδὲ πτολέμοιο

430

‰στασαν ἡνίοχ`ν τε κα\ ¥ρματα ποικίλ᾽ ἔχοντες·
ο“ τ`ν γε προτ\ ἄστυ φέρον Uαρέα στενάχοντα.
[λλ᾽ •τε δY π`ρον ¦Wον Trρρεῖος ποταμοῖο
Ξάνθου δινVεντος, aν [θάνατος τέκετο ¢εύς,
ἔνθά μιν TW ¤ππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ ο_ dδωρ
χεῦαν· a δ᾽ [μπνύνθη κα\ [νέδρακεν cφθαλμοῖσιν,
ἑx`μενος δ᾽ Tπ\ γοῦνα κελαινεφὲς α¦μ᾽ [πέμεσσεν·
αuτις δ᾽ TWοπίσω πλῆτο χθονί, τ} δέ ο_ bσσε
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νὺW Tκάλυψε μέλαινα· Uέλος δ᾽ ἔτι θυμSν Tδάμνα.
Ἀργεῖοι δ᾽

ς οuν vδον µκτορα ν`σφι κι`ντα

440

μᾶλλον Tπ\ ƒρώεσσι θ`ρον, μνVσαντο δὲ χάρμης.
ἔνθα πολὺ πρώτιστος tϊλῆος ταχὺς ovας
…άτνιον οŸτασε δουρ\ μετάλμενος cWυ`εντι
Ἠνοπίδην, aν ἄρα νύμφη τέκε νη•ς [μύμων
—νοπι Uουκολέοντι παρ᾽ bχθας …ατνι`εντος.

445

τSν μὲν tϊλιάδης δουρ\ κλυτSς Tγγύθεν Tλθ}ν
οuτα κατὰ λαπάρην· a δ᾽ [νετράπετ᾽, [μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτ|
ƒρZες κα\ Δαναο\ σύναγον κρατερYν sσμίνην.
τ| δ᾽ Tπ\ Πουλυδάμας Tγχέσπαλος gλθεν [μύντωρ
Πανθοΐδης, Uάλε δὲ ΠροθοVνορα δεWιSν ªμον

450

υ_Sν Ἀρηϊλύκοιο, δι᾽ ‡μου δ᾽ bUριμον ἔγχος
ἔσχεν, a δ᾽ Tν κονίzσι πεσ}ν ‰λε γαῖαν [γοστ|.
Πουλυδάμας δ᾽ ἔκπαγλον TπεύWατο μακρSν [•σας·
οὐ μὰν αuτ᾽ cΐω μεγαθύμου Πανθοΐδαο
χειρSς ἄπο στιUαρῆς ¥λιον πηδῆσαι ἄκοντα,

455

[λλά τις Ἀργείων κ`μισε χροΐ, καί μιν cΐω
αὐτ| σκηπτ`μενον κατίμεν δ`μον Ἄϊδος εvσω.
˜ς ἔφατ᾽, Ἀργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐWαμένοιο·
ovαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμSν bρινε
τ| ƒελαμωνιάδz· τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα.

460

καρπαλίμως δ᾽ [πι`ντος [κ`ντισε δουρ\ φαειν|.
Πουλυδάμας δ᾽ αὐτSς μὲν [λεύατο κῆρα μέλαιναν
λικριφ\ς [ΐWας, κ`μισεν δ᾽ ἈντVνορος υ_Sς
Ἀρχέλοχος· τ| γάρ •α θεο\ Uούλευσαν bλεθρον.
τ`ν •᾽ ἔUαλεν κεφαλῆς τε κα\ αὐχένος Tν συνεοχμ|,
νείατον [στράγαλον, [πS δ᾽ ἄμφω κέρσε τένοντε·
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τοῦ δὲ πολὺ προτέρη κεφαλY στ`μα τε •ῖνές τε
οŸδεϊ πλῆντ᾽ ˆ περ κνῆμαι κα\ γοῦνα πεσ`ντος.
ovας δ᾽ αuτ᾽ Tγέγωνεν [μύμονι Πουλυδάμαντι·
φράxεο Πουλυδάμα καί μοι νημερτὲς Tνίσπες

470

g •᾽ οὐχ οXτος [νYρ ΠροθοVνορος [ντ\ πεφάσθαι
ἄWιος] οὐ μέν μοι κακSς εvδεται οὐδὲ κακZν ἔW,
[λλὰ κασίγνητος ἈντVνορος _πποδάμοιο
~ πάϊς· αὐτ| γὰρ γενεYν ἄγχιστα TŠκει.
g •᾽ εu γιγνώσκων, ƒρZας δ᾽ ἄχος ἔλλαUε θυμ`ν.

475

ἔνθ᾽ Ἀκάμας Πρ`μαχον «οιώτιον οŸτασε δουρ\
[μφ\ κασιγνVτi UεUαώς· a δ᾽ dφελκε ποδοῖιν.
τ| δ᾽ Ἀκάμας ἔκπαγλον TπεύWατο μακρSν [•σας·
Ἀργεῖοι ἰ`μωροι [πειλάων [κ`ρητοι
οŸ θην οvοισίν γε π`νος τ᾽ ἔσεται κα\ cϊxὺς

480

ἡμῖν, [λλά ποθ᾽ ¡δε κατακτενέεσθε κα\ Ÿμμες.
φράxεσθ᾽

ς sμῖν Πρ`μαχος δεδμημένος εdδει

ἔγχει Tμ|, ¤να μV τι κασιγνVτοι` γε ποινY
δηρSν ἄτιτος ἔz· τ} καί κέ τις εŸχεται [νYρ
γνωτSν Tν\ μεγάροισιν [ρῆς [λκτῆρα λιπέσθαι.

485

˜ς ἔφατ᾽, Ἀργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐWαμένοιο·
Πηνέλεi δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμSν bρινεν·
’ρμVθη δ᾽ Ἀκάμαντος· a δ᾽ οὐχ sπέμεινεν TρωYν
Πηνελέωο ἄνακτος· a δ᾽ οŸτασεν §λιονῆα
υ_Sν †`ρUαντος πολυμVλου, τ`ν •α μάλιστα
Ἑρμείας ƒρώων Tφίλει κα\ κτῆσιν bπασσε·
τ| δ᾽ ἄρ᾽ sπS μVτηρ μοῦνον τέκεν §λιονῆα.
τSν τ`θ᾽ sπ᾽ cφρύος οuτα κατ᾽ cφθαλμοῖο θέμεθλα,
Tκ δ᾽ ªσε γλVνην· δ`ρυ δ᾽ cφθαλμοῖο διὰ πρS
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κα\ διὰ ἰνίου gλθεν, a δ᾽ ‰xετο χεῖρε πετάσσας

495

ἄμφω· Πηνέλεως δὲ Tρυσσάμενος Wίφος cWὺ
αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, [πVραWεν δὲ χαμᾶxε
αὐτ• σὺν πVληκι κάρη· ἔτι δ᾽ bUριμον ἔγχος
gεν Tν cφθαλμ|· a δὲ φY κώδειαν [νασχ}ν
πέφραδέ τε ƒρώεσσι κα\ εὐχ`μενος ἔπος ηŸδα·

500

εἰπέμεναί μοι ƒρZες [γαυοῦ §λιονῆος
πατρ\ φίλi κα\ μητρ\ γοVμεναι Tν μεγάροισιν·
οὐδὲ γὰρ ἣ Προμάχοιο δάμαρ Ἀλεγηνορίδαο
[νδρ\ φίλi Tλθ`ντι γανύσσεται, ’ππ`τε κεν δY
Tκ ƒροίης σὺν νηυσ\ νεώμεθα κοῦροι ἈχαιZν.

505

˜ς φάτο, τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας sπS τρ`μος ἔλλαUε γυῖα,
πάπτηνεν δὲ ‰καστος •πz φύγοι αἰπὺν bλεθρον.
ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι tλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι
•ς τις δY πρZτος Uροτ`εντ᾽ [νδράγρι᾽ ἈχαιZν
ˆρατ᾽, Tπεί •᾽ ἔκλινε μάχην κλυτSς Tννοσίγαιος.

510

ovας •α πρZτος ƒελαμώνιος Ὕρτιον οuτα
Γυρτιάδην ΜυσZν ἡγVτορα καρτεροθύμων·
†άλκην δ᾽ Ἀντίλοχος κα\ Μέρμερον TWενάριWε·
Μηρι`νης δὲ Μ`ρυν τε κα\ Ἱπποτίωνα κατέκτα,
ƒεῦκρος δὲ Προθ`ωνά τ᾽ TνVρατο κα\ ΠεριφVτην·

515

Ἀτρεΐδης δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειθ᾽ ὙπερVνορα ποιμένα λαZν
οuτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκSς ἄφυσσε
δzώσας· ψυχY δὲ κατ᾽ οὐταμένην ”τειλYν
ἔσσυτ᾽ Tπειγομένη, τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψε.
πλείστους δ᾽ ovας ε¦λεν tϊλῆος ταχὺς υ_`ς·
οὐ γάρ ο¤ τις ’μοῖος Tπισπέσθαι ποσ\ν gεν
[νδρZν τρεσσάντων, •τε τε ¢εὺς Tν φ`Uον bρσz.
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Ο
αὐτὰρ Tπε\ διά τε σκ`λοπας κα\ τάφρον ἔUησαν
φεύγοντες, πολλο\ δὲ δάμεν ΔαναZν sπS χερσίν,
ο“ μὲν δY παρ᾽ bχεσφιν Tρητύοντο μένοντες
χλωρο\ sπα\ δείους πεφοUημένοι· ἔγρετο δὲ ¢εὺς
›δης Tν κορυφ•σι παρὰ χρυσοθρ`νου Žρης,

5

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ [ναΐWας, vδε δὲ ƒρZας κα\ Ἀχαιοὺς
τοὺς μὲν cρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας bπισθεν
Ἀργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα·
µκτορα δ᾽ Tν πεδίi vδε κείμενον, [μφ\ δ᾽ ἑταῖροι
ε¤αθ᾽, a δ᾽ [ργαλέi ἔχετ᾽ ἄσθματι κῆρ [πινύσσων

10

α¦μ᾽ Tμέων, Tπε\ οŸ μιν [φαυρ`τατος Uάλ᾽ ἈχαιZν.
τSν δὲ ἰδ}ν Tλέησε πατYρ [νδρZν τε θεZν τε,
δεινὰ δ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν Žρην πρSς μῦθον ἔειπεν·
g μάλα δY κακ`τεχνος [μVχανε σSς δ`λος Žρη
µκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, Tφ`Uησε δὲ λαούς.
οὐ μὰν ο„δ᾽ εἰ αuτε κακορραφίης [λεγεινῆς
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πρώτη Tπαύρηαι καί σε πληγ•σιν _μάσσω.
g οὐ μέμνz •τε τ᾽ Tκρέμω sψ`θεν, Tκ δὲ ποδοῖιν
ἄκμονας £κα δύω, περ\ χερσ\ δὲ δεσμSν vηλα
χρύσεον ἄρρηκτον] σὺ δ᾽ Tν αἰθέρι κα\ νεφέλzσιν

20

Tκρέμω· fλάστεον δὲ θεο\ κατὰ μακρSν Ὄλυμπον,
λῦσαι δ᾽ οὐκ Tδύναντο παρασταδ`ν· aν δὲ λάUοιμι
•ίπτασκον τεταγ}ν [πS Uηλοῦ bφρ᾽ •ν ¤κηται
γῆν cλιγηπελέων· Tμὲ δ᾽ οὐδ᾽ ¡ς θυμSν [νίει
[xηχYς cδύνη Ἡρακλῆος θείοιο,

25

τSν σὺ Wὺν «ορέz [νέμi πεπιθοῦσα θυέλλας
πέμψας Tπ᾽ [τρύγετον π`ντον κακὰ μητι`ωσα,
καί μιν ἔπειτα ‚`ων δ᾽ εu ναιομένην [πένεικας.
τSν μὲν Tγ}ν ἔνθεν •υσάμην κα\ [νVγαγον αuτις
Ἄργος Tς _ππ`Uοτον κα\ πολλά περ [θλVσαντα.

30

τZν σ᾽ αuτις μνVσω ¤ν᾽ [πολλVWzς [πατάων,
bφρα vδz ˆν τοι χραίσμz φιλ`της τε κα\ εὐνV,
ἣν Tμίγης Tλθοῦσα θεZν ἄπο καί μ᾽ [πάτησας.
˜ς φάτο, •ίγησεν δὲ UοZπις π`τνια Žρη,
καί μιν φωνVσασ᾽ ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·

35

vστω νῦν τ`δε Γαῖα κα\ jὐρανSς εὐρὺς dπερθε
κα\ τS κατειU`μενον …τυγSς dδωρ, •ς τε μέγιστος
•ρκος δειν`τατ`ς τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
σV θ᾽ _ερY κεφαλY κα\ νωΐτερον λέχος αὐτZν
κουρίδιον, τS μὲν οὐκ •ν Tγώ ποτε μὰψ cμ`σαιμι·
μY δι᾽ TμYν ἰ`τητα Ποσειδάων Tνοσίχθων
πημαίνει ƒρZάς τε κα\ µκτορα, τοῖσι δ᾽ [ρVγει,
[λλά που αὐτSν θυμSς Tποτρύνει κα\ [νώγει,
τειρομένους δ᾽ Tπ\ νηυσ\ν ἰδ}ν Tλέησεν Ἀχαιούς.
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αὐτάρ τοι κα\ κείνi Tγ} παραμυθησαίμην

45

τ• vμεν - κεν δY σὺ κελαινεφὲς ἡγεμονεύzς.
˜ς φάτο, μείδησεν δὲ πατYρ [νδρZν τε θεZν τε,
καί μιν [μειU`μενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
εἰ μὲν δY σύ γ᾽ ἔπειτα UοZπις π`τνια Žρη
„σον Tμο\ φρονέουσα μετ᾽ [θανάτοισι καθίxοις,

50

τώ κε Ποσειδάων γε, κα\ εἰ μάλα Uούλεται ἄλλz,
α„ψα μεταστρέψειε ν`ον μετὰ σSν κα\ TμSν κῆρ.
[λλ᾽ εἰ δV •᾽ Tτε`ν γε κα\ [τρεκέως [γορεύεις,
ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεZν, κα\ δεῦρο κάλεσσον
Ἶρίν τ᾽ Tλθέμεναι κα\ Ἀπ`λλωνα κλυτ`τοWον,

55

bφρ᾽ ἣ μὲν μετὰ λαSν ἈχαιZν χαλκοχιτώνων
ἔλθz, κα\ εvπzσι Ποσειδάωνι ἄνακτι
παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρSς δώμαθ᾽ _κέσθαι,
µκτορα δ᾽ cτρύνzσι μάχην Tς †οῖUος Ἀπ`λλων,
αuτις δ᾽ Tμπνεύσzσι μένος, λελάθz δ᾽ cδυνάων

60

α“ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
αuτις [ποστρέψzσιν [νάλκιδα φύxαν Tν`ρσας,
φεύγοντες δ᾽ Tν νηυσ\ πολυκλVϊσι πέσωσι
Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος· a δ᾽ [νστVσει aν ἑταῖρον
Πάτροκλον· τSν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος µκτωρ

65

§λίου προπάροιθε πολέας cλέσαντ᾽ αἰxηοὺς
τοὺς ἄλλους, μετὰ δ᾽ υ_Sν TμSν …αρπηδ`να δῖον.
τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ µκτορα δῖος Ἀχιλλεύς.
Tκ τοῦ δ᾽ ἄν τοι ἔπειτα παλίωWιν παρὰ νηZν
αἰὲν Tγ} τεύχοιμι διαμπερὲς εἰς • κ᾽ Ἀχαιο\
›λιον αἰπὺ ‰λοιεν Ἀθηναίης διὰ Uουλάς.
τS πρ\ν δ᾽ οŸτ᾽ ἄρ᾽ Tγ} παύω χ`λον οŸτέ τιν᾽ ἄλλον
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[θανάτων Δαναοῖσιν [μυνέμεν Tνθάδ᾽ Tάσω
πρίν γε τS Πηλεΐδαο τελευτηθῆναι Tέλδωρ,
•ς ο_ sπέστην πρZτον, Tμ| δ᾽ Tπένευσα κάρητι,

75

ˆματι τ| •τ᾽ Tμεῖο θεὰ ™έτις {ψατο γούνων,
λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορθον.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε θεὰ λευκώλενος Žρη,
Uῆ δ᾽ TW §δαίων cρέων Tς μακρSν Ὄλυμπον.
ς δ᾽ •τ᾽ •ν [ΐWz ν`ος [νέρος, •ς τ᾽ Tπ\ πολλYν

80

γαῖαν Tληλουθ}ς φρεσ\ πευκαλίμzσι νοVσz
ἔνθ᾽ εvην ~ ἔνθα, μενοινVzσί τε πολλά,
˜ς κραιπνZς μεμαυῖα διέπτατο π`τνια Žρη·
¤κετο δ᾽ αἰπὺν Ὄλυμπον, ’μηγερέεσσι δ᾽ Tπῆλθεν
[θανάτοισι θεοῖσι ΔιSς δ`μi· ο“ δὲ ἰδ`ντες

85

πάντες [νVϊWαν κα\ δεικαν`ωντο δέπασσιν.
ἣ δ᾽ ἄλλους μὲν ἔασε, ™έμιστι δὲ καλλιπαρ‘i
δέκτο δέπας· πρώτη γὰρ Tναντίη gλθε θέουσα,
καί μιν φωνVσασ᾽ ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
Žρη τίπτε UέUηκας] [τυxομένz δὲ ἔοικας·

90

g μάλα δV σ᾽ Tφ`Uησε ‚ρ`νου πάϊς, •ς τοι [κοίτης.
τYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα θεὰ λευκώλενος Žρη·
μV με θεὰ ™έμι ταῦτα διείρεο· ο„σθα κα\ αὐτY
ο¦ος κείνου θυμSς sπερφίαλος κα\ [πηνVς.
[λλὰ σύ γ᾽ ἄρχε θεοῖσι δ`μοις ἔνι δαιτSς Tΐσης·

95

ταῦτα δὲ κα\ μετὰ πᾶσιν [κούσεαι [θανάτοισιν
ο¦α ¢εὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεται· οὐδέ τί φημι
πᾶσιν ’μZς θυμSν κεχαρησέμεν, οŸτε Uροτοῖσιν
οŸτε θεοῖς, εv πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εŸφρων.
ἣ μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰποῦσα καθέxετο π`τνια Žρη,
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bχθησαν δ᾽ [νὰ δZμα ΔιSς θεοί· ἣ δ᾽ Tγέλασσε
χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον Tπ᾽ cφρύσι κυανέzσιν
ἰάνθη· πᾶσιν δὲ νεμεσσηθεῖσα μετηύδα·
νVπιοι ο“ ¢ην\ μενεαίνομεν [φρονέοντες·
g ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ¹σσον ἰ`ντες

105

~ ἔπει fὲ Uίz· a δ᾽ [φVμενος οὐκ [λεγίxει
οὐδ᾽ bθεται· φησ\ν γὰρ Tν [θανάτοισι θεοῖσι
κάρτεΐ τε σθένεΐ τε διακριδSν ε„ναι ἄριστος.
τ} ἔχεθ᾽ •ττί κεν Ÿμμι κακSν πέμπzσιν ἑκάστi.
ˆδη γὰρ νῦν ἔλπομ᾽ Ἄρηΐ γε πῆμα τετύχθαι·

110

υ_Sς γάρ ο_ bλωλε μάχz ἔνι φίλτατος [νδρZν
Ἀσκάλαφος, τ`ν φησιν aν ἔμμεναι bUριμος Ἄρης.
˜ς ἔφατ᾽, αὐτὰρ Ἄρης θαλερ} πεπλVγετο μηρ}
χερσ\ καταπρηνέσσ᾽, cλοφυρ`μενος δ᾽ ἔπος ηŸδα·
μY νῦν μοι νεμεσVσετ᾽ tλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες

115

τίσασθαι φ`νον υ¦ος ἰ`ντ᾽ Tπ\ νῆας ἈχαιZν,
εv πέρ μοι κα\ μοῖρα ΔιSς πληγέντι κεραυν|
κεῖσθαι ’μοῦ νεκύεσσι μεθ᾽ α¤ματι κα\ κονίzσιν.
˜ς φάτο, καί •᾽ ¤ππους κέλετο Δεῖμ`ν τε †`Uον τε
xευγνύμεν, αὐτSς δ᾽ ἔντε᾽ Tδύσετο παμφαν`ωντα.

120

ἔνθά κ᾽ ἔτι μείxων τε κα\ [ργαλεώτερος ἄλλος
πὰρ ΔιSς [θανάτοισι χ`λος κα\ μῆνις Tτύχθη,
εἰ μY ἈθVνη πᾶσι περιδείσασα θεοῖσιν
ªρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρ`νον ἔνθα θάασσε,
τοῦ δ᾽ [πS μὲν κεφαλῆς κ`ρυθ᾽ ε¤λετο κα\ σάκος ‡μων,
ἔγχος δ᾽ ἔστησε στιUαρῆς [πS χειρSς ἑλοῦσα
χάλκεον· ἣ δ᾽ Tπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα·
μαιν`μενε φρένας fλὲ διέφθορας· g νύ τοι αŸτως
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οŸατ᾽ [κουέμεν Tστί, ν`ος δ᾽ [π`λωλε κα\ αἰδώς.
οὐκ [ΐεις ¥ τέ φησι θεὰ λευκώλενος Žρη

130

ἣ δY νῦν πὰρ ¢ηνSς tλυμπίου εἰλVλουθεν]
g Tθέλεις αὐτSς μὲν [ναπλVσας κακὰ πολλὰ
•ψ vμεν jŸλυμπον δὲ κα\ [χνύμεν`ς περ [νάγκz,
αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακSν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι]
αὐτίκα γὰρ ƒρZας μὲν sπερθύμους κα\ Ἀχαιοὺς

135

λείψει, a δ᾽ ἡμέας ε„σι κυδοιμVσων Tς Ὄλυμπον,
μάρψει δ᾽ ἑWείης •ς τ᾽ αvτιος •ς τε κα\ οὐκί.
τώ σ᾽ αu νῦν κέλομαι μεθέμεν χ`λον υ¦ος ἑῆος·
ˆδη γάρ τις τοῦ γε Uίην κα\ χεῖρας [μείνων
~ πέφατ᾽, ~ κα\ ἔπειτα πεφVσεται· [ργαλέον δὲ

140

πάντων [νθρώπων •ῦσθαι γενεVν τε τ`κον τε.
˜ς εἰποῦσ᾽ ¤δρυσε θρ`νi ἔνι θοῦρον Ἄρηα.
Žρη δ᾽ Ἀπ`λλωνα καλέσσατο δώματος TκτSς
Ἶρίν θ᾽, { τε θεοῖσι μετάγγελος [θανάτοισι,
καί σφεας φωνVσασ᾽ ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·

145

¢εὺς σφ} εἰς ›δην κέλετ᾽ Tλθέμεν •ττι τάχιστα·
αὐτὰρ TπYν ἔλθητε, Δι`ς τ᾽ εἰς ªπα vδησθε,
‰ρδειν •ττί κε κεῖνος Tποτρύνz κα\ [νώγz.
ἣ μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰποῦσα πάλιν κίε π`τνια Žρη,
‰xετο δ᾽ εἰν\ θρ`νi· τ} δ᾽ [ΐWαντε πετέσθην.

150

›δην δ᾽ ¤κανον πολυπίδακα μητέρα θηρZν,
εXρον δ᾽ εὐρύοπα ‚ρονίδην [νὰ Γαργάρi ἄκρi
{μενον· [μφ\ δέ μιν θυ`εν νέφος Tστεφάνωτο.
τ} δὲ πάροιθ᾽ Tλθ`ντε ΔιSς νεφεληγερέταο
στVτην· οὐδέ σφωϊν ἰδ}ν Tχολώσατο θυμ|,
•ττί ο_ ªκ᾽ Tπέεσσι φίλης [λ`χοιο πιθέσθην.
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Ἶριν δὲ προτέρην ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
Uάσκ᾽ vθι Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι
πάντα τάδ᾽ [γγεῖλαι, μY δὲ ψευδάγγελος ε„ναι.
παυσάμεν`ν μιν ἄνωχθι μάχης fδὲ πτολέμοιο

160

ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεZν ~ εἰς ¥λα δῖαν.
εἰ δέ μοι οὐκ Tπέεσσ᾽ Tπιπείσεται, [λλ᾽ [λογVσει,
φραxέσθω δY ἔπειτα κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμSν
μV μ᾽ οὐδὲ κρατερ`ς περ T}ν Tπι`ντα ταλάσσz
μεῖναι, Tπεί εs φημ\ Uίz πολὺ φέρτερος ε„ναι

165

κα\ γενε• πρ`τερος· τοῦ δ᾽ οὐκ bθεται φίλον gτορ
„σον Tμο\ φάσθαι, τ`ν τε στυγέουσι κα\ ἄλλοι.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε ποδVνεμος ”κέα Ἶρις,
Uῆ δὲ κατ᾽ §δαίων cρέων εἰς ›λιον _ρVν.
ς δ᾽ •τ᾽ •ν Tκ νεφέων πτῆται νιφὰς fὲ χάλαxα

170

ψυχρY sπS •ιπῆς αἰθρηγενέος «ορέαο,
˜ς κραιπνZς μεμαυῖα διέπτατο ”κέα Ἶρις,
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη προσέφη κλυτSν Tννοσίγαιον·
[γγελίην τινά τοι γαιVοχε κυανοχαῖτα
gλθον δεῦρο φέρουσα παρα\ ΔιSς αἰγι`χοιο.

175

παυσάμεν`ν σ᾽ Tκέλευσε μάχης fδὲ πτολέμοιο
ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεZν ~ εἰς ¥λα δῖαν.
εἰ δέ ο_ οὐκ Tπέεσσ᾽ Tπιπείσεαι, [λλ᾽ [λογVσεις,
fπείλει κα\ κεῖνος TναντίUιον πολεμίWων
Tνθάδ᾽ Tλεύσεσθαι· σὲ δ᾽ sπεWαλέασθαι ἄνωγε
χεῖρας, Tπε\ σέο φησ\ Uίz πολὺ φέρτερος ε„ναι
κα\ γενε• πρ`τερος· σSν δ᾽ οὐκ bθεται φίλον gτορ
„σ`ν ο_ φάσθαι, τ`ν τε στυγέουσι κα\ ἄλλοι.
τYν δὲ μέγ᾽ cχθVσας προσέφη κλυτSς Tννοσίγαιος·
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338

180

lopqΔno j

jΜkljm n^noΔo

ὢ π`ποι g •᾽ [γαθ`ς περ T}ν sπέροπλον ἔειπεν

185

εv μ᾽ ’μ`τιμον T`ντα Uίz [έκοντα καθέWει.
τρεῖς γάρ τ᾽ Tκ ‚ρ`νου εἰμὲν [δελφεο\ οὓς τέκετο ῾lέα
¢εὺς κα\ Tγώ, τρίτατος δ᾽ Ἀΐδης Tνέροισιν [νάσσων.
τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ‰καστος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς·
ˆτοι Tγ}ν ἔλαχον πολιYν ¥λα ναιέμεν αἰε\

190

παλλομένων, Ἀΐδης δ᾽ ἔλαχε x`φον fερ`εντα,
¢εὺς δ᾽ ἔλαχ᾽ οὐρανSν εὐρὺν Tν αἰθέρι κα\ νεφέλzσι·
γαῖα δ᾽ ἔτι WυνY πάντων κα\ μακρSς Ὄλυμπος.
τώ •α κα\ οŸ τι ΔιSς Uέομαι φρεσίν, [λλὰ ‰κηλος
κα\ κρατερ`ς περ T}ν μενέτω τριτάτz Tν\ μοίρz.

195

χερσ\ δὲ μV τί με πάγχυ κακSν ˜ς δειδισσέσθω·
θυγατέρεσσιν γάρ τε κα\ υ_άσι Uέλτερον εvη
Tκπάγλοις Tπέεσσιν Tνισσέμεν οὓς τέκεν αὐτ`ς,
ο¤ ἑθεν cτρύνοντος [κούσονται κα\ [νάγκz.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ποδVνεμος ”κέα Ἶρις·

200

οdτω γὰρ δV τοι γαιVοχε κυανοχαῖτα
τ`νδε φέρω Δι\ μῦθον [πηνέα τε κρατερ`ν τε,
g τι μεταστρέψεις] στρεπτα\ μέν τε φρένες TσθλZν.
ο„σθ᾽

ς πρεσUυτέροισιν ‹ρινύες αἰὲν ‰πονται.

τYν δ᾽ αuτε προσέειπε Ποσειδάων Tνοσίχθων·

205

Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
TσθλSν κα\ τS τέτυκται •τ᾽ ἄγγελος αvσιμα εἰδ•.
[λλὰ τ`δ᾽ αἰνSν ἄχος κραδίην κα\ θυμSν _κάνει
’ππ`τ᾽ •ν ἰσ`μορον κα\ ’μ• πεπρωμένον αvσz
νεικείειν Tθέλzσι χολωτοῖσιν Tπέεσσιν.
[λλ᾽ ˆτοι νῦν μέν κε νεμεσσηθε\ς sποείWω·
ἄλλο δέ τοι Tρέω, κα\ [πειλVσω τ` γε θυμ|·
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αv κεν ἄνευ Tμέθεν κα\ Ἀθηναίης [γελείης
Žρης Ἑρμείω τε κα\ Ἡφαίστοιο ἄνακτος
§λίου αἰπεινῆς πεφιδVσεται, οὐδ᾽ TθελVσει

215

Tκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Ἀργείοισιν,
vστω τοῦθ᾽ •τι νZϊν [νVκεστος χ`λος ἔσται.
˜ς εἰπ}ν λίπε λαSν ἈχαιϊκSν Tννοσίγαιος,
δῦνε δὲ π`ντον ἰών, π`θεσαν δ᾽ {ρωες Ἀχαιοί.
κα\ τ`τ᾽ Ἀπ`λλωνα προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·

220

ἔρχεο νῦν φίλε †οῖUε μεθ᾽ µκτορα χαλκοκορυστVν·
ˆδη μὲν γάρ τοι γαιVοχος Tννοσίγαιος
οvχεται εἰς ¥λα δῖαν [λευάμενος χ`λον αἰπὺν
ἡμέτερον· μάλα γάρ κε μάχης Tπύθοντο κα\ ἄλλοι,
ο¤ περ Tνέρτεροί εἰσι θεο\ ‚ρ`νον [μφ\ς T`ντες.

225

[λλὰ τ`δ᾽ fμὲν Tμο\ πολὺ κέρδιον fδέ ο_ αὐτ|
ἔπλετο, •ττι πάροιθε νεμεσσηθε\ς sπ`ειWε
χεῖρας Tμάς, Tπε\ οŸ κεν [νιδρωτί γ᾽ Tτελέσθη.
[λλὰ σύ γ᾽ Tν χείρεσσι λάU᾽ αἰγίδα θυσσαν`εσσαν,
τ• μάλ᾽ Tπισσείων φοUέειν {ρωας Ἀχαιούς·

230

σο\ δ᾽ αὐτ| μελέτω ἑκατηU`λε φαίδιμος µκτωρ·
τ`φρα γὰρ οuν ο_ ἔγειρε μένος μέγα, bφρ᾽ •ν Ἀχαιο\
φεύγοντες νῆάς τε κα\ ἙλλVσποντον ¤κωνται.
κεῖθεν δ᾽ αὐτSς Tγ} φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε,
•ς κε κα\ αuτις Ἀχαιο\ [ναπνεύσωσι π`νοιο.

235

˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα πατρSς [νηκούστησεν Ἀπ`λλων,
Uῆ δὲ κατ᾽ §δαίων cρέων vρηκι Tοικ}ς
”κέϊ φασσοφ`νi, •ς τ᾽ ‡κιστος πετεηνZν.
εXρ᾽ υ_Sν Πριάμοιο δαΐφρονος µκτορα δῖον
{μενον, οὐδ᾽ ἔτι κεῖτο, νέον δ᾽ Tσαγείρετο θυμ`ν,
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[μφ\ ἓ γιγνώσκων ἑτάρους· [τὰρ ¹σθμα κα\ _δρ}ς
παύετ᾽, Tπεί μιν ἔγειρε ΔιSς ν`ος αἰγι`χοιο.
[γχοῦ δ᾽ _στάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπ`λλων·
µκτορ υ_ὲ Πριάμοιο, τί ~ δὲ σὺ ν`σφιν [π᾽ ἄλλων
£σ᾽ cλιγηπελέων] g πού τί σε κῆδος _κάνει]

245

τSν δ᾽ cλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος µκτωρ·
τίς δὲ σύ Tσσι φέριστε θεZν •ς μ᾽ εvρεαι ἄντην]
οὐκ [ΐεις • με νηυσ\ν ἔπι πρυμν•σιν ἈχαιZν
οὓς ἑτάρους cλέκοντα UοYν [γαθSς Uάλεν ovας
χερμαδίi πρSς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος [λκῆς]

250

κα\ δY ἔγωγ᾽ Tφάμην νέκυας κα\ δZμ᾽ Ἀΐδαο
ˆματι τ|δ᾽ ¤Wεσθαι, Tπε\ φίλον ἄϊον gτορ.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἄναW ἑκάεργος Ἀπ`λλων·
θάρσει νῦν· τοῖ`ν τοι [οσσητῆρα ‚ρονίων
TW ›δης προέηκε παρεστάμεναι κα\ [μύνειν

255

†οῖUον Ἀπ`λλωνα χρυσάορον, •ς σε πάρος περ
•ύομ᾽, ’μZς αὐτ`ν τε κα\ αἰπεινSν πτολίεθρον.
[λλ᾽ ἄγε νῦν _ππεῦσιν Tπ`τρυνον πολέεσσι
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σιν Tλαυνέμεν ”κέας ¤ππους·
αὐτὰρ Tγ} προπάροιθε κι}ν ¤πποισι κέλευθον

260

πᾶσαν λειανέω, τρέψω δ᾽ {ρωας Ἀχαιούς.
˜ς εἰπ}ν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαZν.
ς δ᾽ •τε τις στατSς ¤ππος [κοστVσας Tπ\ φάτνz
δεσμSν [πορρVWας θείz πεδίοιο κροαίνων
εἰωθ}ς λούεσθαι Trρρεῖος ποταμοῖο

265

κυδι`ων· sψοῦ δὲ κάρη ἔχει, [μφ\ δὲ χαῖται
‡μοις [ΐσσονται· a δ᾽ [γλαΐηφι πεποιθ}ς
•ίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ˆθεα κα\ νομSν ¤ππων·
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˜ς µκτωρ λαιψηρὰ π`δας κα\ γούνατ᾽ Tνώμα
cτρύνων _ππῆας, Tπε\ θεοῦ ἔκλυεν αὐδVν.

270

ο“ δ᾽ •ς τ᾽ ~ ἔλαφον κεραSν ~ ἄγριον α„γα
Tσσεύαντο κύνες τε κα\ [νέρες [γροιZται·
τSν μέν τ᾽ fλίUατος πέτρη κα\ δάσκιος dλη
εἰρύσατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τέ σφι κιχVμεναι αvσιμον gεν·
τZν δέ θ᾽ sπS ἰαχῆς Tφάνη λ\ς frγένειος

275

εἰς ’δ`ν, α„ψα δὲ πάντας [πέτραπε κα\ μεμαZτας·
˜ς Δαναο\ ε¦ος μὲν ’μιλαδSν αἰὲν ‰ποντο
νύσσοντες Wίφεσίν τε κα\ ἔγχεσιν [μφιγύοισιν·
αὐτὰρ Tπε\ vδον µκτορ᾽ Tποιχ`μενον στίχας [νδρZν
τάρUησαν, πᾶσιν δὲ παρα\ ποσ\ κάππεσε θυμ`ς.

280

τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ [γ`ρευε ™`ας Ἀνδραίμονος υ_`ς,
oἰτωλZν bχ᾽ ἄριστος Tπιστάμενος μὲν ἄκοντι
TσθλSς δ᾽ Tν σταδίz· [γορ• δέ ἑ παῦροι ἈχαιZν
νίκων, ’ππ`τε κοῦροι Tρίσσειαν περ\ μύθων·
• σφιν Trφρονέων [γορVσατο κα\ μετέειπεν·

285

ὢ π`ποι g μέγα θαῦμα τ`δ᾽ cφθαλμοῖσιν ’ρZμαι,
ο¦ον δ᾽ αuτ᾽ TWαῦτις [νέστη κῆρας [λύWας
µκτωρ· g θVν μιν μάλα ἔλπετο θυμSς ἑκάστου
χερσ\ν sπ᾽ ovαντος θανέειν ƒελαμωνιάδαο.
[λλά τις αuτε θεZν Tρρύσατο κα\ Tσάωσεν

290

µκτορ᾽, a δY πολλZν ΔαναZν sπS γούνατ᾽ ἔλυσεν,
ς κα\ νῦν ἔσσεσθαι cΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε
¢ηνSς Tριγδούπου πρ`μος ¤σταται ¡δε μενοινZν.
[λλ᾽ ἄγεθ᾽

ς •ν Tγ}ν εvπω πειθώμεθα πάντες.

πληθὺν μὲν ποτ\ νῆας [νώWομεν [πονέεσθαι·
αὐτο\ δ᾽, •σσοι ἄριστοι Tν\ στρατ| εὐχ`μεθ᾽ ε„ναι,
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στVομεν, εv κεν πρZτον TρύWομεν [ντιάσαντες
δούρατ᾽ [νασχ`μενοι· τSν δ᾽ οvω κα\ μεμαZτα
θυμ| δείσεσθαι ΔαναZν καταδῦναι •μιλον.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον fδὲ πίθοντο·

300

ο“ μὲν ἄρ᾽ [μφ᾽ ovαντα κα\ §δομενῆα ἄνακτα
ƒεῦκρον Μηρι`νην τε Μέγην τ᾽ [τάλαντον Ἄρηϊ
sσμίνην ˆρτυνον [ριστῆας καλέσαντες
µκτορι κα\ ƒρώεσσιν Tναντίον· αὐτὰρ cπίσσω
ἣ πληθὺς Tπ\ νῆας ἈχαιZν [πονέοντο.

305

ƒρZες δὲ προŸτυψαν [ολλέες, gρχε δ᾽ ἄρ᾽ µκτωρ
μακρὰ UιUάς· πρ`σθεν δὲ κί᾽ αὐτοῦ †οῖUος Ἀπ`λλων
ε_μένος ‡μοιιν νεφέλην, ἔχε δ᾽ αἰγίδα θοῦριν
δεινYν [μφιδάσειαν [ριπρεπέ᾽, ἣν ἄρα χαλκεὺς
Žφαιστος Δι\ δZκε φορVμεναι Tς φ`Uον [νδρZν·

310

τYν ἄρ᾽ • γ᾽ Tν χείρεσσιν ἔχων ἡγVσατο λαZν.
Ἀργεῖοι δ᾽ sπέμειναν [ολλέες, ªρτο δ᾽ [rτY
cWεῖ᾽ [μφοτέρωθεν, [πS νευρῆφι δ᾽ cϊστο\
θρ|σκον· πολλὰ δὲ δοῦρα θρασειάων [πS χειρZν
ἄλλα μὲν Tν χρο• πVγνυτ᾽ [ρηϊθ`ων αἰxηZν,

315

πολλὰ δὲ κα\ μεσσηγὺ πάρος χρ`α λευκSν Tπαυρεῖν
Tν γαίz ¤σταντο λιλαι`μενα χροSς ¹σαι.
bφρα μὲν αἰγίδα χερσ\ν ἔχ᾽ [τρέμα †οῖUος Ἀπ`λλων,
τ`φρα μάλ᾽ [μφοτέρων Uέλε᾽ {πτετο, πῖπτε δὲ λα`ς.
αὐτὰρ Tπε\ κατ᾽ TνZπα ἰδ}ν ΔαναZν ταχυπώλων
σεῖσ᾽, Tπ\ δ᾽ αὐτSς ἄrσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμSν
Tν στVθεσσιν ἔθελWε, λάθοντο δὲ θούριδος [λκῆς.
ο“ δ᾽ •ς τ᾽ fὲ UοZν [γέλην ~ πZr μέγ᾽ οἰZν
θῆρε δύω κλονέωσι μελαίνης νυκτSς [μολγ|
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Tλθ`ντ᾽ TWαπίνης σημάντορος οὐ παρε`ντος,

325

˜ς Tφ`Uηθεν Ἀχαιο\ [νάλκιδες· Tν γὰρ Ἀπ`λλων
£κε φ`Uον, ƒρωσ\ν δὲ κα\ µκτορι κῦδος bπαxεν.
ἔνθα δ᾽ [νYρ ‰λεν ἄνδρα κεδασθείσης sσμίνης.
µκτωρ μὲν …τιχίον τε κα\ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνε,
τSν μὲν «οιωτZν ἡγVτορα χαλκοχιτώνων,

330

τSν δὲ Μενεσθῆος μεγαθύμου πιστSν ἑταῖρον·
oἰνείας δὲ Μέδοντα κα\ ›ασον TWενάριWεν.
ˆτοι a μὲν ν`θος υ_Sς tϊλῆος θείοιο
ἔσκε Μέδων ovαντος [δελφε`ς· αὐτὰρ ἔναιεν
Tν †υλάκz γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς

335

γνωτSν μητρυιῆς ‹ριώπιδος, ἣν ἔχ᾽ tϊλεύς·
›ασος αuτ᾽ [ρχSς μὲν Ἀθηναίων Tτέτυκτο,
υ_Sς δὲ …φVλοιο καλέσκετο «ουκολίδαο.
Μηκιστῆ δ᾽ ‰λε Πουλυδάμας, ‹χίον δὲ Πολίτης
πρώτz Tν sσμίνz, ‚λονίον δ᾽ ‰λε δῖος ἈγVνωρ.

340

Δηΐοχον δὲ Πάρις Uάλε νείατον ªμον bπισθε
φεύγοντ᾽ Tν προμάχοισι, διὰ πρS δὲ χαλκSν ἔλασσεν.
bφρ᾽ ο“ τοὺς Tνάριxον [π᾽ ἔντεα, τ`φρα δ᾽ Ἀχαιο\
τάφρi κα\ σκολ`πεσσιν TνιπλVWαντες cρυκτ•
ἔνθα κα\ ἔνθα φέUοντο, δύοντο δὲ τεῖχος [νάγκz.

345

µκτωρ δὲ ƒρώεσσιν Tκέκλετο μακρSν [•σας
νηυσ\ν Tπισσεύεσθαι, Tᾶν δ᾽ ἔναρα Uροτ`εντα·
aν δ᾽ •ν Tγ}ν [πάνευθε νεZν ἑτέρωθι νοVσω,
αὐτοῦ ο_ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τ`ν γε
γνωτοί τε γνωταί τε πυρSς λελάχωσι θαν`ντα,
[λλὰ κύνες Tρύουσι πρS ἄστεος ἡμετέροιο.
˜ς εἰπ}ν μάστιγι κατωμαδSν ˆλασεν ¤ππους
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κεκλ`μενος ƒρώεσσι κατὰ στίχας· ο“ δὲ σὺν αὐτ|
πάντες ’μοκλVσαντες ἔχον Tρυσάρματας ¤ππους
fχ• θεσπεσίz· προπάροιθε δὲ †οῖUος Ἀπ`λλων

355

•εῖ᾽ bχθας καπέτοιο Uαθείης ποσσ\ν Tρείπων
Tς μέσσον κατέUαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευθον
μακρYν fδ᾽ εὐρεῖαν, •σον τ᾽ Tπ\ δουρSς TρωY
γίγνεται, ’ππ`τ᾽ [νYρ σθένεος πειρώμενος -σι.
τ• •᾽ ο¤ γε προχέοντο φαλαγγηδ`ν, πρS δ᾽ Ἀπ`λλων

360

αἰγίδ᾽ ἔχων Tρίτιμον· ἔρειπε δὲ τεῖχος ἈχαιZν
•εῖα μάλ᾽,

ς •τε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης,

•ς τ᾽ Tπε\ οuν ποιVσz [θύρματα νηπιέzσιν
•ψ αuτις συνέχευε ποσ\ν κα\ χερσ\ν [θύρων.
•ς •α σὺ ˆϊε †οῖUε πολὺν κάματον κα\ cϊxὺν

365

σύγχεας Ἀργείων, αὐτοῖσι δὲ φύxαν TνZρσας.
˜ς ο“ μὲν παρὰ νηυσ\ν Tρητύοντο μένοντες,
[λλVλοισί τε κεκλ`μενοι κα\ πᾶσι θεοῖσι
χεῖρας [νίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετ`ωντο ‰καστος·
·έστωρ αuτε μάλιστα ΓερVνιος οuρος ἈχαιZν

370

εŸχετο χεῖρ᾽ cρέγων εἰς οὐρανSν [στερ`εντα·
¢εῦ πάτερ εv ποτέ τίς τοι Tν Ἄργεΐ περ πολυπύρi
~ UοSς ~ οἰSς κατὰ πίονα μηρία καίων
εŸχετο νοστῆσαι, σὺ δ᾽ sπέσχεο κα\ κατένευσας,
τZν μνῆσαι κα\ ἄμυνον tλύμπιε νηλεὲς gμαρ,

375

μηδ᾽ οdτω ƒρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
˜ς ἔφατ᾽ εὐχ`μενος, μέγα δ᾽ ἔκτυπε μητίετα ¢εύς,
[ράων [ΐων ·ηληϊάδαο γέροντος.
ƒρZες δ᾽

ς Tπύθοντο ΔιSς κτύπον αἰγι`χοιο,

μᾶλλον Tπ᾽ Ἀργείοισι θ`ρον, μνVσαντο δὲ χάρμης.
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ο“ δ᾽ •ς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπ`ροιο
νηSς sπὲρ τοίχων καταUVσεται, ’ππ`τ᾽ Tπείγz
ἲς [νέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ᾽ cφέλλει·
˜ς ƒρZες μεγάλz ἰαχ• κατὰ τεῖχος ἔUαινον,
¤ππους δ᾽ εἰσελάσαντες Tπ\ πρύμνzσι μάχοντο

385

ἔγχεσιν [μφιγύοις αὐτοσχεδ`ν, ο“ μὲν [φ᾽ ¤ππων,
ο“ δ᾽ [πS νηZν dψι μελαινάων TπιUάντες
μακροῖσι Wυστοῖσι, τά •ά σφ᾽ Tπ\ νηυσ\ν ἔκειτο
ναύμαχα κολλVεντα, κατὰ στ`μα ε_μένα χαλκ|.
Πάτροκλος δ᾽ ε¦ος μὲν Ἀχαιοί τε ƒρZές τε

390

τείχεος [μφεμάχοντο θοάων ἔκτοθι νηZν,
τ`φρ᾽ • γ᾽ Tν\ κλισίz [γαπVνορος ¸ὐρυπύλοιο
£στ` τε κα\ τSν ἔτερπε λ`γοις, Tπ\ δ᾽ ‰λκεϊ λυγρ|
φάρμακ᾽ [κέσματ᾽ ἔπασσε μελαινάων cδυνάων.
αὐτὰρ Tπε\ δY τεῖχος Tπεσσυμένους Tν`ησε

395

ƒρZας, [τὰρ ΔαναZν γένετο ἰαχV τε φ`Uος τε,
ŒμωWέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κα\ ˜ πεπλVγετο μηρ}
χερσ\ καταπρηνέσσ᾽, cλοφυρ`μενος δ᾽ ἔπος ηŸδα·
¸ὐρύπυλ᾽ οὐκ ἔτι τοι δύναμαι χατέοντί περ᾽ ἔμπης
Tνθάδε παρμενέμεν· δY γὰρ μέγα νεῖκος bρωρεν·

400

[λλὰ σὲ μὲν θεράπων ποτιτερπέτω, αὐτὰρ ἔγωγε
σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα, ¤ν᾽ cτρύνω πολεμίxειν.
τίς δ᾽ ο„δ᾽ εv κέν ο_ σὺν δαίμονι θυμSν cρίνω
παρειπών] [γαθY δὲ παραίφασίς Tστιν ἑταίρου.
τSν μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰπ`ντα π`δες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιο\
ƒρZας Tπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐδ᾽ Tδύναντο
παυροτέρους περ T`ντας [πώσασθαι παρὰ νηZν·
οὐδέ ποτε ƒρZες ΔαναZν Tδύναντο φάλαγγας
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•ηWάμενοι κλισίzσι μιγVμεναι fδὲ νέεσσιν.
[λλ᾽ •ς τε στάθμη δ`ρυ νVϊον TWιθύνει

410

τέκτονος Tν παλάμzσι δαVμονος, •ς •ά τε πάσης
εu εἰδ• σοφίης sποθημοσύνzσιν ἈθVνης,
˜ς μὲν τZν Tπ\ „σα μάχη τέτατο πτ`λεμ`ς τε·
ἄλλοι δ᾽ [μφ᾽ ἄλλzσι μάχην Tμάχοντο νέεσσιν,
µκτωρ δ᾽ ἄντ᾽ ovαντος Tείσατο κυδαλίμοιο.

415

τ} δὲ μιῆς περ\ νηSς ἔχον π`νον, οὐδὲ δύναντο
οŸθ᾽ a τSν TWελάσαι κα\ Tνιπρῆσαι πυρ\ νῆα
οŸθ᾽ a τSν •ψ ‡σασθαι, Tπεί •᾽ Tπέλασσέ γε δαίμων.
ἔνθ᾽ υ¦α ‚λυτίοιο ‚αλVτορα φαίδιμος ovας
πῦρ Tς νῆα φέροντα κατὰ στῆθος Uάλε δουρί.

420

δούπησεν δὲ πεσών, δαλSς δέ ο_ ἔκπεσε χειρ`ς.
µκτωρ δ᾽

ς Tν`ησεν [νεψιSν cφθαλμοῖσιν

Tν κονίzσι πεσ`ντα νεSς προπάροιθε μελαίνης,
ƒρωσί τε κα\ ^υκίοισιν Tκέκλετο μακρSν [•σας·
ƒρZες κα\ ^ύκιοι κα\ Δάρδανοι [γχιμαχητα\

425

μY δV πω χάxεσθε μάχης Tν στείνεϊ τ|δε,
[λλ᾽ υ¦α ‚λυτίοιο σαώσατε, μV μιν Ἀχαιο\
τεύχεα συλVσωσι νεZν Tν [γZνι πεσ`ντα.
˜ς εἰπ}ν ovαντος [κ`ντισε δουρ\ φαειν|.
τοῦ μὲν ¥μαρθ᾽, a δ᾽ ἔπειτα ^υκ`φρονα Μάστορος υ_Sν

430

ovαντος θεράποντα ‚υθVριον, •ς •α παρ᾽ αὐτ|
ναῖ᾽, Tπε\ ἄνδρα κατέκτα ‚υθVροισι xαθέοισι,
τ`ν •᾽ ἔUαλεν κεφαλYν sπὲρ οŸατος cWέϊ χαλκ|
ἑστα`τ᾽ ἄγχ᾽ ovαντος· a δ᾽ dπτιος Tν κονίzσι
νηSς ἄπο πρυμνῆς χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
ovας δ᾽ Tρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
www.theogonia.gr
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ƒεῦκρε πέπον δY νZϊν [πέκτατο πιστSς ἑταῖρος
Μαστορίδης, aν νZϊ ‚υθηρ`θεν ἔνδον T`ντα
„σα φίλοισι τοκεῦσιν Tτίομεν Tν μεγάροισι·
τSν δ᾽ µκτωρ μεγάθυμος [πέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰο\

440

”κύμοροι κα\ τ`Wον • τοι π`ρε †οῖUος Ἀπ`λλων]
˜ς φάθ᾽, a δὲ Wυνέηκε, θέων δέ ο_ ἄγχι παρέστη,
τ`Wον ἔχων Tν χειρ\ παλίντονον fδὲ φαρέτρην
ἰοδ`κον· μάλα δ᾽ ªκα Uέλεα ƒρώεσσιν Tφίει.
καί •᾽ ἔUαλε ‚λεῖτον ΠεισVνορος [γλαSν υ_Sν

445

Πουλυδάμαντος ἑταῖρον [γαυοῦ Πανθοΐδαο
ἡνία χερσ\ν ἔχοντα· a μὲν πεπ`νητο καθ᾽ ¤ππους·
τ• γὰρ ἔχ᾽ - •α πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες
µκτορι κα\ ƒρώεσσι χαριx`μενος· τάχα δ᾽ αὐτ|
gλθε κακ`ν, τ` ο_ οŸ τις Tρύκακεν _εμένων περ.

450

αὐχένι γάρ ο_ bπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰ`ς·
ˆριπε δ᾽ TW cχέων, sπερώησαν δέ ο_ ¤πποι
κείν᾽ bχεα κροτέοντες. ἄναW δ᾽ Tν`ησε τάχιστα
Πουλυδάμας, κα\ πρZτος Tναντίος ˆλυθεν ¤ππων.
τοὺς μὲν • γ᾽ Ἀστυν`i Προτιάονος υ_έϊ δZκε,

455

πολλὰ δ᾽ Tπ`τρυνε σχεδSν vσχειν εἰσορ`ωντα
¤ππους· αὐτSς δ᾽ αuτις ἰ}ν προμάχοισιν Tμίχθη.
ƒεῦκρος δ᾽ ἄλλον cϊστSν Tφ᾽ µκτορι χαλκοκορυστ•
αvνυτο, καί κεν ἔπαυσε μάχης Tπ\ νηυσ\ν ἈχαιZν,
εv μιν [ριστεύοντα Uαλ}ν TWείλετο θυμ`ν.
[λλ᾽ οὐ λῆθε ΔιSς πυκινSν ν`ον, •ς •᾽ Tφύλασσεν
µκτορ᾽, [τὰρ ƒεῦκρον ƒελαμώνιον εuχος [πηύρα,
•ς ο_ Trστρεφέα νευρYν Tν [μύμονι τ`Wi
•ῆW᾽ Tπ\ τ| Tρύοντι· παρεπλάγχθη δέ ο_ ἄλλz
www.theogonia.gr

348

460

lopqΔno j

jΜkljm n^noΔo

ἰSς χαλκοUαρVς, τ`Wον δέ ο_ ἔκπεσε χειρ`ς.

465

ƒεῦκρος δ᾽ Tρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
ὢ π`ποι g δY πάγχυ μάχης Tπ\ μVδεα κείρει
δαίμων ἡμετέρης, • τέ μοι UιSν ἔκUαλε χειρ`ς,
νευρYν δ᾽ TWέρρηWε νε`στροφον, ἣν Tνέδησα
πρώϊον, bφρ᾽ [νέχοιτο θαμὰ θρŠσκοντας cϊστούς.

470

τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα μέγας ƒελαμώνιος ovας·
ª πέπον [λλὰ UιSν μὲν ἔα κα\ ταρφέας ἰοὺς
κεῖσθαι, Tπε\ συνέχευε θεSς Δαναοῖσι μεγVρας·
αὐτὰρ χερσ\ν ἑλ}ν δολιχSν δ`ρυ κα\ σάκος ‡μi
μάρνα` τε ƒρώεσσι κα\ ἄλλους bρνυθι λαούς.

475

μY μὰν [σπουδί γε δαμασσάμενοί περ ‰λοιεν
νῆας Trσσέλμους, [λλὰ μνησώμεθα χάρμης.
˜ς φάθ᾽, a δὲ τ`Wον μὲν Tν\ κλισίzσιν ἔθηκεν,
αὐτὰρ • γ᾽ [μφ᾽ ‡μοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
κρατ\ δ᾽ Tπ᾽ ἰφθίμi κυνέην εŸτυκτον ἔθηκεν

480

¤ππουριν, δεινSν δὲ λ`φος καθύπερθεν ἔνευεν·
ε¤λετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος [καχμένον cWέϊ χαλκ|,
Uῆ δ᾽ ἰέναι, μάλα δ᾽ ªκα θέων ovαντι παρέστη.
µκτωρ δ᾽

ς ε„δεν ƒεύκρου Uλαφθέντα Uέλεμνα,

ƒρωσί τε κα\ ^υκίοισιν Tκέκλετο μακρSν [•σας·

485

ƒρZες κα\ ^ύκιοι κα\ Δάρδανοι [γχιμαχητα\
[νέρες ἔστε φίλοι, μνVσασθε δὲ θούριδος [λκῆς
νῆας [νὰ γλαφυράς· δY γὰρ vδον cφθαλμοῖσιν
[νδρSς [ριστῆος Δι`θεν Uλαφθέντα Uέλεμνα.
•εῖα δ᾽ [ρίγνωτος ΔιSς [νδράσι γίγνεται [λκV,
fμὲν ’τέοισιν κῦδος sπέρτερον TγγυαλίWz,
fδ᾽ •τινας μινύθz τε κα\ οὐκ Tθέλzσιν [μύνειν,
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ς νῦν Ἀργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ᾽ [ρVγει.
[λλὰ μάχεσθ᾽ Tπ\ νηυσ\ν [ολλέες· aς δέ κεν sμέων
UλVμενος fὲ τυπε\ς θάνατον κα\ π`τμον Tπίσπz

495

τεθνάτω· οŸ ο_ [εικὲς [μυνομένi περ\ πάτρης
τεθνάμεν· [λλ᾽ ἄλοχ`ς τε σ`η κα\ παῖδες cπίσσω,
κα\ ο„κος κα\ κλῆρος [κVρατος, εv κεν Ἀχαιο\
οvχωνται σὺν νηυσ\ φίλην Tς πατρίδα γαῖαν.
˜ς εἰπ}ν bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου.

500

ovας δ᾽ αuθ᾽ ἑτέρωθεν Tκέκλετο ο¦ς ἑτάροισιν·
αἰδ}ς Ἀργεῖοι· νῦν ἄρκιον ~ [πολέσθαι
fὲ σαωθῆναι κα\ [πώσασθαι κακὰ νηZν.
g ἔλπεσθ᾽ ~ν νῆας ‰λz κορυθαίολος µκτωρ
TμUαδSν ¤Wεσθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ‰καστος]

505

g οὐκ cτρύνοντος [κούετε λαSν ¥παντα
µκτορος, aς δY νῆας Tνιπρῆσαι μενεαίνει]
οὐ μὰν ἔς γε χορSν κέλετ᾽ Tλθέμεν, [λλὰ μάχεσθαι.
ἡμῖν δ᾽ οŸ τις τοῦδε ν`ος κα\ μῆτις [μείνων
~ αὐτοσχεδίz μῖWαι χεῖράς τε μένος τε.

510

Uέλτερον ~ [πολέσθαι ‰να χρ`νον fὲ UιZναι
~ δηθὰ στρεύγεσθαι Tν αἰν• δηϊοτῆτι
¡δ᾽ αŸτως παρὰ νηυσ\ν sπ᾽ [νδράσι χειροτέροισιν.
˜ς εἰπ}ν bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου.
ἔνθ᾽ µκτωρ μὲν ‰λε …χεδίον ΠεριμVδεος υ_Sν

515

[ρχSν †ωκVων, ovας δ᾽ ‰λε ^αοδάμαντα
ἡγεμ`να πρυλέων ἈντVνορος [γλαSν υ_`ν·
Πουλυδάμας δ᾽ œτον ‚υλλVνιον TWενάριWε
†υλεΐδεω ‰ταρον, μεγαθύμων [ρχSν ‹πειZν.
τ| δὲ Μέγης Tπ`ρουσεν ἰδών· a δ᾽ dπαιθα λιάσθη
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Πουλυδάμας· κα\ τοῦ μὲν [πVμUροτεν· οὐ γὰρ Ἀπ`λλων
εvα Πάνθου υ_Sν Tν\ προμάχοισι δαμῆναι·
αὐτὰρ • γε ‚ροίσμου στῆθος μέσον οŸτασε δουρί.
δούπησεν δὲ πεσών· a δ᾽ [π᾽ ‡μων τεύχε᾽ Tσύλα.
τ`φρα δὲ τ| Tπ`ρουσε Δ`λοψ αἰχμῆς T¬ εἰδ}ς

525

^αμπετίδης, aν ^άμπος Tγείνατο φέρτατον υ_Sν
^αομεδοντιάδης εu εἰδ`τα θούριδος [λκῆς,
aς τ`τε †υλεΐδαο μέσον σάκος οŸτασε δουρ\
Tγγύθεν ’ρμηθείς· πυκινSς δέ ο_ ˆρκεσε θώρηW,
τ`ν •᾽ Tφ`ρει γυάλοισιν [ρηρ`τα· τ`ν ποτε †υλεὺς

530

ˆγαγεν TW ‹φύρης, ποταμοῦ ἄπο …ελλVεντος.
Wεῖνος γάρ ο_ ἔδωκεν ἄναW [νδρZν ¸ὐφVτης
Tς π`λεμον φορέειν δηΐων [νδρZν [λεωρVν·
•ς ο_ κα\ τ`τε παιδSς [πS χροSς ˆρκεσ᾽ bλεθρον.
τοῦ δὲ Μέγης κ`ρυθος χαλκVρεος _πποδασείης

535

κύμUαχον [κρ`τατον νύW᾽ ἔγχεϊ cWυ`εντι,
•ῆWε δ᾽ [φ᾽ ¤ππειον λ`φον αὐτοῦ· πᾶς δὲ χαμᾶxε
κάππεσεν Tν κονίzσι νέον φοίνικι φαειν`ς.
ε¦ος a τ| πολέμιxε μένων, ἔτι δ᾽ ἔλπετο νίκην,
τ`φρα δέ ο_ Μενέλαος [ρVϊος gλθεν [μύντωρ,

540

στῆ δ᾽ εὐρὰW σὺν δουρ\ λαθών, Uάλε δ᾽ ªμον bπισθεν·
αἰχμY δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα
πρ`σσω _εμένη· a δ᾽ ἄρα πρηνYς Tλιάσθη.
τ} μὲν Tεισάσθην χαλκVρεα τεύχε᾽ [π᾽ ‡μων
συλVσειν· µκτωρ δὲ κασιγνVτοισι κέλευσε
πᾶσι μάλα, πρZτον δ᾽ Ἱκεταονίδην Tνένιπεν
vφθιμον Μελάνιππον. a δ᾽ bφρα μὲν εἰλίποδας Uοῦς
U`σκ᾽ Tν Περκώτz δηΐων [πS ν`σφιν T`ντων·
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αὐτὰρ Tπε\ ΔαναZν νέες ˆλυθον [μφιέλισσαι,
•ψ εἰς ›λιον gλθε, μετέπρεπε δὲ ƒρώεσσι,

550

ναῖε δὲ πὰρ Πριάμi, a δέ μιν τίεν „σα τέκεσσι·
τ`ν •᾽ µκτωρ Tνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxεν·
οdτω δY Μελάνιππε μεθVσομεν] οὐδέ νυ σοί περ
Tντρέπεται φίλον gτορ [νεψιοῦ κταμένοιο]
οὐχ ’ράᾳς ο¦ον Δ`λοπος περ\ τεύχε᾽ ‰πουσιν]

555

[λλ᾽ ‰πευ· οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔστιν [ποσταδSν Ἀργείοισι
μάρνασθαι, πρίν γ᾽ fὲ κατακτάμεν fὲ κατ᾽ ἄκρης
›λιον αἰπεινYν ἑλέειν κτάσθαι τε πολίτας.
˜ς εἰπ}ν a μὲν gρχ᾽, a δ᾽ ¥μ᾽ ‰σπετο ἰσ`θεος φώς·
Ἀργείους δ᾽ bτρυνε μέγας ƒελαμώνιος ovας·

560

ª φίλοι [νέρες ἔστε, κα\ αἰδZ θέσθ᾽ Tν\ θυμ|,
[λλVλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς sσμίνας.
αἰδομένων δ᾽ [νδρZν πλέονες σ`οι fὲ πέφανται·
φευγ`ντων δ᾽ οŸτ᾽ •ρ κλέος bρνυται οŸτέ τις [λκV.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δὲ κα\ αὐτο\ [λέWασθαι μενέαινον,

565

Tν θυμ| δ᾽ TUάλοντο ἔπος, φράWαντο δὲ νῆας
‰ρκεϊ χαλκείi· Tπ\ δὲ ¢εὺς ƒρZας ἔγειρεν.
Ἀντίλοχον δ᾽ bτρυνε UοYν [γαθSς Μενέλαος·
Ἀντίλοχ᾽ οŸ τις σεῖο νεώτερος ἄλλος ἈχαιZν,
οŸτε ποσ\ν θάσσων οŸτ᾽ ἄλκιμος

ς σὺ μάχεσθαι·

570

εv τινά που ƒρώων TWάλμενος ἄνδρα Uάλοισθα.
˜ς εἰπ}ν a μὲν αuτις [πέσσυτο, τSν δ᾽ cρ`θυνεν·
Tκ δ᾽ ἔθορε προμάχων, κα\ [κ`ντισε δουρ\ φαειν|
[μφ\ ἓ παπτVνας· sπS δὲ ƒρZες κεκάδοντο
[νδρSς [κοντίσσαντος· a δ᾽ οὐχ ¥λιον Uέλος £κεν,
[λλ᾽ Ἱκετάονος υ_Sν sπέρθυμον Μελάνιππον
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νισ`μενον π`λεμον δὲ Uάλε στῆθος παρὰ μαx`ν.
δούπησεν δὲ πεσών, τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψεν.
Ἀντίλοχος δ᾽ Tπ`ρουσε κύων •ς, •ς τ᾽ Tπ\ νεUρ|
Uλημένi [ΐWz, τ`ν τ᾽ TW εὐνῆφι θορ`ντα

580

θηρητYρ Tτύχησε Uαλών, sπέλυσε δὲ γυῖα·
˜ς Tπ\ σο\ Μελάνιππε θ`ρ᾽ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
τεύχεα συλVσων· [λλ᾽ οὐ λάθεν µκτορα δῖον,
•ς •ά ο_ [ντίος gλθε θέων [νὰ δηϊοτῆτα.
Ἀντίλοχος δ᾽ οὐ μεῖνε θο`ς περ T}ν πολεμιστVς,

585

[λλ᾽ • γ᾽ ἄρ᾽ ἔτρεσε θηρ\ κακSν •έWαντι Tοικώς,
•ς τε κύνα κτείνας ~ Uουκ`λον [μφ\ U`εσσι
φεύγει πρίν περ •μιλον [ολλισθVμεναι [νδρZν·
˜ς τρέσε ·εστορίδης, Tπ\ δὲ ƒρZές τε κα\ µκτωρ
fχ• θεσπεσίz Uέλεα στον`εντα χέοντο·

590

στῆ δὲ μεταστρεφθείς, Tπε\ ¤κετο ἔθνος ἑταίρων.
ƒρZες δὲ λείουσιν Tοικ`τες ”μοφάγοισι
νηυσ\ν Tπεσσεύοντο, ΔιSς δ᾽ Tτέλειον Tφετμάς,
• σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμSν
Ἀργείων κα\ κῦδος [παίνυτο, τοὺς δ᾽ cρ`θυνεν.

595

µκτορι γάρ ο_ θυμSς TUούλετο κῦδος cρέWαι
Πριαμίδz, ¤να νηυσ\ κορωνίσι θεσπιδαὲς πῦρ
TμUάλοι [κάματον, ™έτιδος δ᾽ TWαίσιον [ρYν
πᾶσαν TπικρVνειε· τS γὰρ μένε μητίετα ¢εὺς
νηSς καιομένης σέλας cφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι.
Tκ γὰρ δY τοῦ μέλλε παλίωWιν παρὰ νηZν
θησέμεναι ƒρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος cρέWειν.
τὰ φρονέων νVεσσιν ἔπι γλαφυρ•σιν ἔγειρεν
µκτορα Πριαμίδην μάλα περ μεμαZτα κα\ αὐτ`ν.
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μαίνετο δ᾽

ς •τ᾽ Ἄρης Tγχέσπαλος ~ cλοSν πῦρ

605

οŸρεσι μαίνηται Uαθέης Tν τάρφεσιν dλης·
[φλοισμSς δὲ περ\ στ`μα γίγνετο, τ} δέ ο_ bσσε
λαμπέσθην Uλοσυρ•σιν sπ᾽ cφρύσιν, [μφ\ δὲ πVληW
σμερδαλέον κροτάφοισι τινάσσετο μαρναμένοιο
µκτορος· αὐτSς γάρ ο_ [π᾽ αἰθέρος gεν [μύντωρ

610

¢εύς, •ς μιν πλε`νεσσι μετ᾽ [νδράσι μοῦνον T`ντα
τίμα κα\ κύδαινε. μινυνθάδιος γὰρ ἔμελλεν
ἔσσεσθ᾽· ˆδη γάρ ο_ Tπ`ρνυε μ`ρσιμον gμαρ
Παλλὰς Ἀθηναίη sπS Πηλεΐδαο Uίηφιν.
καί •᾽ ἔθελεν •ῆWαι στίχας [νδρZν πειρητίxων,

615

- δY πλεῖστον •μιλον •ρα κα\ τεύχε᾽ ἄριστα·
[λλ᾽ οὐδ᾽ ¡ς δύνατο •ῆWαι μάλα περ μενεαίνων·
vσχον γὰρ πυργηδSν [ρηρ`τες, f•τε πέτρη
fλίUατος μεγάλη πολιῆς wλSς Tγγὺς Tοῦσα,
{ τε μένει λιγέων [νέμων λαιψηρὰ κέλευθα

620

κύματά τε τροφ`εντα, τά τε προσερεύγεται αὐτVν·
˜ς Δαναο\ ƒρZας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέUοντο.
αὐτὰρ a λαμπ`μενος πυρ\ πάντοθεν ἔνθορ᾽ ’μίλi,
Tν δ᾽ ἔπεσ᾽

ς •τε κῦμα θο• Tν νη• πέσzσι

λάUρον sπα\ νεφέων [νεμοτρεφές· ἣ δέ τε πᾶσα

625

ἄχνz sπεκρύφθη, [νέμοιο δὲ δεινSς [Vτη
_στίi TμUρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται
δειδι`τες· τυτθSν γὰρ sπ᾽ Tκ θανάτοιο φέρονται·
˜ς Tδαΐxετο θυμSς Tν\ στVθεσσιν ἈχαιZν.
αὐτὰρ • γ᾽ •ς τε λέων cλο`φρων Uουσ\ν Tπελθών,
α¤ •ά τ᾽ Tν ε_αμεν• ‰λεος μεγάλοιο νέμονται
μυρίαι, Tν δέ τε τ•σι νομεὺς οŸ πω σάφα εἰδ}ς
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θηρ\ μαχέσσασθαι ‰λικος UοSς [μφ\ φον•σιν·
ˆτοι a μὲν πρώτzσι κα\ sστατίzσι U`εσσιν
αἰὲν ’μοστιχάει, a δέ τ᾽ Tν μέσσzσιν cρούσας

635

Uοῦν ἔδει, α“ δέ τε πᾶσαι sπέτρεσαν· ˜ς τ`τ᾽ Ἀχαιο\
θεσπεσίως Tφ`Uηθεν sφ᾽ µκτορι κα\ Δι\ πατρ\
πάντες, a δ᾽ ο„ον ἔπεφνε Μυκηναῖον ΠεριφVτην,
‚οπρῆος φίλον υ_`ν, aς ¸ὐρυσθῆος ἄνακτος
[γγελίης οvχνεσκε Uίz Ἡρακληείz.

640

τοῦ γένετ᾽ Tκ πατρSς πολὺ χείρονος υ_Sς [μείνων
παντοίας [ρετάς, fμὲν π`δας fδὲ μάχεσθαι,
κα\ ν`ον Tν πρώτοισι Μυκηναίων Tτέτυκτο·
•ς •α τ`θ᾽ µκτορι κῦδος sπέρτερον TγγυάλιWε.
στρεφθε\ς γὰρ μετ`πισθεν Tν [σπίδος ἄντυγι πάλτο,

645

τYν αὐτSς φορέεσκε ποδηνεκέ᾽ ‰ρκος [κ`ντων·
τ• • γ᾽ Tν\ Uλαφθε\ς πέσεν dπτιος, [μφ\ δὲ πVληW
σμερδαλέον κονάUησε περ\ κροτάφοισι πεσ`ντος.
µκτωρ δ᾽ cWὺ ν`ησε, θέων δέ ο_ ἄγχι παρέστη,
στVθεϊ δ᾽ Tν δ`ρυ πῆWε, φίλων δέ μιν Tγγὺς ἑταίρων

650

κτεῖν᾽· ο“ δ᾽ οὐκ Tδύναντο κα\ [χνύμενοί περ ἑταίρου
χραισμεῖν· αὐτο\ γὰρ μάλα δείδισαν µκτορα δῖον.
εἰσωπο\ δ᾽ Tγένοντο νεZν, περ\ δ᾽ ἔσχεθον ἄκραι
νῆες •σαι πρZται εἰρύατο· το\ δ᾽ Tπέχυντο.
Ἀργεῖοι δὲ νεZν μὲν Tχώρησαν κα\ [νάγκz

655

τZν πρωτέων, αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίzσιν ἔμειναν
wθρ`οι, οὐδὲ κέδασθεν [νὰ στρατ`ν· vσχε γὰρ αἰδ}ς
κα\ δέος· [xηχὲς γὰρ ’μ`κλεον [λλVλοισι.
·έστωρ αuτε μάλιστα ΓερVνιος οuρος ἈχαιZν
λίσσεθ᾽ sπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ‰καστον·
www.theogonia.gr
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ª φίλοι [νέρες ἔστε κα\ αἰδZ θέσθ᾽ Tν\ θυμ|
ἄλλων [νθρώπων, Tπ\ δὲ μνVσασθε ‰καστος
παίδων fδ᾽ [λ`χων κα\ κτVσιος fδὲ τοκVων,
fμὲν •τεi xώουσι κα\ ž κατατεθνVκασι·
τZν dπερ Tνθάδ᾽ Tγ} γουνάxομαι οὐ παρε`ντων

665

ἑστάμεναι κρατερZς, μY δὲ τρωπᾶσθε φ`Uον δέ.
˜ς εἰπ}ν bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου.
τοῖσι δ᾽ [π᾽ cφθαλμZν νέφος [χλύος ªσεν ἈθVνη
θεσπέσιον· μάλα δέ σφι φ`ως γένετ᾽ [μφοτέρωθεν
fμὲν πρSς νηZν κα\ ’μοιΐου πολέμοιο.

670

µκτορα δὲ φράσσαντο UοYν [γαθSν κα\ ἑταίρους,
fμὲν •σοι μετ`πισθεν [φέστασαν οὐδὲ μάχοντο,
fδ᾽ •σσοι παρὰ νηυσ\ μάχην Tμάχοντο θο•σιν.
οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ovαντι μεγαλVτορι {νδανε θυμ|
ἑστάμεν ἔνθά περ ἄλλοι [φέστασαν υ¦ες ἈχαιZν·

675

[λλ᾽ • γε νηZν vκρι᾽ TπŠχετο μακρὰ UιUάσθων,
νώμα δὲ WυστSν μέγα ναύμαχον Tν παλάμzσι
κολλητSν UλVτροισι δυωκαιεικοσίπηχυ.
ς δ᾽ •τ᾽ [νYρ ¤πποισι κελητίxειν T¬ εἰδώς,
•ς τ᾽ Tπε\ Tκ πολέων πίσυρας συναείρεται ¤ππους,

680

σεύας Tκ πεδίοιο μέγα προτ\ ἄστυ δίηται
λαοφ`ρον καθ᾽ ’δ`ν· πολέες τέ ἑ θηVσαντο
[νέρες fδὲ γυναῖκες· a δ᾽ ἔμπεδον [σφαλὲς αἰε\
θρŠσκων ἄλλοτ᾽ Tπ᾽ ἄλλον [μείUεται, ο“ δὲ πέτονται·
˜ς ovας Tπ\ πολλὰ θοάων vκρια νηZν
φοίτα μακρὰ UιUάς, φωνY δέ ο_ αἰθέρ᾽ ¤κανεν,
αἰε\ δὲ σμερδνSν Uο`ων Δαναοῖσι κέλευε
νηυσί τε κα\ κλισίzσιν [μυνέμεν. οὐδὲ μὲν µκτωρ
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μίμνεν Tν\ ƒρώων ’μάδi πύκα θωρηκτάων·
[λλ᾽ •ς τ᾽ cρνίθων πετεηνZν αἰετSς αvθων

690

ἔθνος Tφορμᾶται ποταμSν πάρα Uοσκομενάων
χηνZν ~ γεράνων ~ κύκνων δουλιχοδείρων,
˜ς µκτωρ vθυσε νεSς κυανοπρŠροιο
[ντίος [ΐWας· τSν δὲ ¢εὺς ªσεν bπισθε
χειρ\ μάλα μεγάλz, bτρυνε δὲ λαSν ¥μ᾽ αὐτ|.

695

αuτις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσ\ν Tτύχθη·
φαίης κ᾽ [κμῆτας κα\ [τειρέας [λλVλοισιν
ἄντεσθ᾽ Tν πολέμi,

ς Tσσυμένως Tμάχοντο.

τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν •δ᾽ gν ν`ος· ˆτοι Ἀχαιο\
οὐκ ἔφασαν φεύWεσθαι sπ᾽ Tκ κακοῦ, [λλ᾽ cλέεσθαι,

700

ƒρωσ\ν δ᾽ ἔλπετο θυμSς Tν\ στVθεσσιν ἑκάστου
νῆας TνιπρVσειν κτενέειν θ᾽ {ρωας Ἀχαιούς.
ο“ μὲν τὰ φρονέοντες Tφέστασαν [λλVλοισιν·
µκτωρ δὲ πρυμνῆς νεSς {ψατο ποντοπ`ροιο
καλῆς ”κυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν

705

Tς ƒροίην, οὐδ᾽ αuτις [πVγαγε πατρίδα γαῖαν.
τοῦ περ δY περ\ νηSς Ἀχαιοί τε ƒρZές τε
δ‘ουν [λλVλους αὐτοσχεδ`ν· οὐδ᾽ ἄρα τοί γε
τ`Wων [ϊκὰς [μφ\ς μένον οὐδ᾽ ἔτ᾽ [κ`ντων,
[λλ᾽ ο¤ γ᾽ Tγγύθεν _στάμενοι ‰να θυμSν ἔχοντες

710

cWέσι δY πελέκεσσι κα\ [Wίνzσι μάχοντο
κα\ Wίφεσιν μεγάλοισι κα\ ἔγχεσιν [μφιγύοισι.
πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ μελάνδετα κωπVεντα
ἄλλα μὲν Tκ χειρZν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ᾽ [π᾽ ‡μων
[νδρZν μαρναμένων· •έε δ᾽ α¤ματι γαῖα μέλαινα.
µκτωρ δὲ πρύμνηθεν Tπε\ λάUεν οὐχ\ μεθίει
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ἄφλαστον μετὰ χερσ\ν ἔχων, ƒρωσ\ν δὲ κέλευεν·
οvσετε πῦρ, ¥μα δ᾽ αὐτο\ [ολλέες bρνυτ᾽ [rτVν·
νῦν ἡμῖν πάντων ¢εὺς ἄWιον gμαρ ἔδωκε
νῆας ἑλεῖν, α“ δεῦρο θεZν [έκητι μολοῦσαι

720

ἡμῖν πVματα πολλὰ θέσαν, κακ`τητι γερ`ντων,
ο¤ μ᾽ Tθέλοντα μάχεσθαι Tπ\ πρυμν•σι νέεσσιν
αὐτ`ν τ᾽ ἰσχανάασκον Tρητύοντ` τε λα`ν·
[λλ᾽ εἰ δV •α τ`τε Uλάπτε φρένας εὐρύοπα ¢εὺς
ἡμετέρας, νῦν αὐτSς Tποτρύνει κα\ [νώγει.

725

˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα μᾶλλον Tπ᾽ Ἀργείοισιν bρουσαν.
ovας δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔμιμνε· Uιάxετο γὰρ Uελέεσσιν·
[λλ᾽ [νεχάxετο τυτθ`ν, cϊ`μενος θανέεσθαι
θρῆνυν Tφ᾽ ἑπταπ`δην, λίπε δ᾽ vκρια νηSς Tΐσης.
ἔνθ᾽ ἄρ᾽ • γ᾽ ἑστVκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ᾽ αἰε\

730

ƒρZας ἄμυνε νεZν, •ς τις φέροι [κάματον πῦρ·
αἰε\ δὲ σμερδνSν Uο`ων Δαναοῖσι κέλευε·
ª φίλοι {ρωες Δαναο\ θεράποντες Ἄρηος
[νέρες ἔστε φίλοι, μνVσασθε δὲ θούριδος [λκῆς.
fέ τινάς φαμεν ε„ναι [οσσητῆρας cπίσσω,

735

gέ τι τεῖχος ἄρειον, • κ᾽ [νδράσι λοιγSν [μύναι]
οὐ μέν τι σχεδ`ν Tστι π`λις πύργοις [ραρυῖα,
- κ᾽ [παμυναίμεσθ᾽ ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες·
[λλ᾽ Tν γὰρ ƒρώων πεδίi πύκα θωρηκτάων
π`ντi κεκλιμένοι ἑκὰς {μεθα πατρίδος αvης·
τ} Tν χερσ\ φ`ως, οὐ μειλιχίz πολέμοιο.
g, κα\ μαιμώων ἔφεπ᾽ ἔγχεϊ cWυ`εντι.
•ς τις δὲ ƒρώων κοίλzς Tπ\ νηυσ\ φέροιτο
σὺν πυρ\ κηλείi, χάριν µκτορος cτρύναντος,
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τSν δ᾽ ovας οŸτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρ|·
δώδεκα δὲ προπάροιθε νεZν αὐτοσχεδSν οuτα.
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Π
˜ς ο“ μὲν περ\ νηSς Trσσέλμοιο μάχοντο·
Πάτροκλος δ᾽ Ἀχιλῆϊ παρίστατο ποιμένι λαZν
δάκρυα θερμὰ χέων •ς τε κρVνη μελάνυδρος,
{ τε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερSν χέει dδωρ.
τSν δὲ ἰδ}ν Œκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,

5

καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
τίπτε δεδάκρυσαι Πατρ`κλεες, f•τε κούρη
νηπίη, { θ᾽ ¥μα μητρ\ θέουσ᾽ [νελέσθαι [νώγει
ε_ανοῦ wπτομένη, καί τ᾽ Tσσυμένην κατερύκει,
δακρυ`εσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, bφρ᾽ [νέληται·

10

τ• vκελος Πάτροκλε τέρεν κατὰ δάκρυον εvUεις.
fέ τι Μυρμιδ`νεσσι πιφαύσκεαι, ~ Tμο\ αὐτ|,
gέ τιν᾽ [γγελίην †θίης TWέκλυες ο„ος]
xώειν μὰν ἔτι φασ\ Μενοίτιον Ἄκτορος υ_`ν,
xώει δ᾽ oἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδ`νεσσι]
τZν κε μάλ᾽ [μφοτέρων [καχοίμεθα τεθνηώτων.
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gε σύ γ᾽ Ἀργείων cλοφύρεαι,

ς cλέκονται

νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σιν sπερUασίης ‰νεκα σφῆς]
TWαύδα, μY κεῦθε ν`i, ¤να εvδομεν ἄμφω.
τSν δὲ Uαρὺ στενάχων προσέφης Πατρ`κλεες _ππεῦ·

20

ª Ἀχιλεῦ Πηλῆος υ_ὲ μέγα φέρτατ᾽ ἈχαιZν
μY νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος UεUίηκεν Ἀχαιούς.
ο“ μὲν γὰρ δY πάντες, •σοι πάρος gσαν ἄριστοι,
Tν νηυσ\ν κέαται UεUλημένοι οὐτάμενοί τε.
UέUληται μὲν a ƒυδεΐδης κρατερSς ΔιομVδης,

25

οŸτασται δ᾽ tδυσεὺς δουρικλυτSς fδ᾽ Ἀγαμέμνων,
UέUληται δὲ κα\ ¸ὐρύπυλος κατὰ μηρSν cϊστ|.
τοὺς μέν τ᾽ ἰητρο\ πολυφάρμακοι [μφιπένονται
‰λκε᾽ [κει`μενοι· σὺ δ᾽ [μVχανος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
μY Tμέ γ᾽ οuν οXτ`ς γε λάUοι χ`λος, aν σὺ φυλάσσεις

30

αἰναρέτη· τί σευ ἄλλος cνVσεται cψίγον`ς περ
αv κε μY Ἀργείοισιν [εικέα λοιγSν [μύνzς]
νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατYρ gν _ππ`τα Πηλεύς,
οὐδὲ ™έτις μVτηρ· γλαυκY δέ σε τίκτε θάλασσα
πέτραι τ᾽ fλίUατοι, •τι τοι ν`ος Tστ\ν [πηνVς.

35

εἰ δέ τινα φρεσ\ σ•σι θεοπροπίην [λεείνεις
καί τινά τοι πὰρ ¢ηνSς Tπέφραδε π`τνια μVτηρ,
[λλ᾽ Tμέ περ πρ`ες ªχ᾽, ἃμα δ᾽ ἄλλον λαSν bπασσον
Μυρμιδ`νων, ˆν πού τι φ`ως Δαναοῖσι γένωμαι.
δSς δέ μοι ‡μοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
αv κ᾽ Tμὲ σο\ vσκοντες [π`σχωνται πολέμοιο
ƒρZες, [ναπνεύσωσι δ᾽ ἈρVϊοι υ¦ες ἈχαιZν
τειρ`μενοι· cλίγη δέ τ᾽ [νάπνευσις πολέμοιο.
•εῖα δέ κ᾽ [κμῆτες κεκμη`τας ἄνδρας [rτ•
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‡σαιμεν προτ\ ἄστυ νεZν ἄπο κα\ κλισιάων.

45

˜ς φάτο λισσ`μενος μέγα νVπιος· g γὰρ ἔμελλεν
ο¦ αὐτ| θάνατ`ν τε κακSν κα\ κῆρα λιτέσθαι.
τSν δὲ μέγ᾽ cχθVσας προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
‡ μοι διογενὲς Πατρ`κλεες ο¦ον ἔειπες·
οŸτε θεοπροπίης Tμπάxομαι {ν τινα ο„δα,

50

οŸτέ τί μοι πὰρ ¢ηνSς Tπέφραδε π`τνια μVτηρ·
[λλὰ τ`δ᾽ αἰνSν ἄχος κραδίην κα\ θυμSν _κάνει,
’ππ`τε δY τSν ’μοῖον [νYρ Tθέλzσιν [μέρσαι
κα\ γέρας •ψ [φελέσθαι, • τε κράτεϊ προUεUVκz·
αἰνSν ἄχος τ` μοί Tστιν, Tπε\ πάθον ἄλγεα θυμ|.

55

κούρην ἣν ἄρα μοι γέρας ἔWελον υ¦ες ἈχαιZν,
δουρ\ δ᾽ Tμ| κτεάτισσα π`λιν εὐτείχεα πέρσας,
τYν •ψ Tκ χειρZν ‰λετο κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀτρεΐδης

ς εv τιν᾽ [τίμητον μετανάστην.

[λλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι Tάσομεν· οὐδ᾽ ἄρα πως gν

60

[σπερχὲς κεχολZσθαι Tν\ φρεσίν· ˆτοι ἔφην γε
οὐ πρ\ν μηνιθμSν καταπαυσέμεν, [λλ᾽ ’π`τ᾽ •ν δY
νῆας Tμὰς [φίκηται [rτV τε πτ`λεμ`ς τε.
τύνη δ᾽ ‡μοιιν μὲν Tμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦθι,
ἄρχε δὲ Μυρμιδ`νεσσι φιλοπτολέμοισι μάχεσθαι,

65

εἰ δY κυάνεον ƒρώων νέφος [μφιUέUηκε
νηυσ\ν Tπικρατέως, ο“ δὲ •ηγμῖνι θαλάσσης
κεκλίαται, χώρης cλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες
Ἀργεῖοι, ƒρώων δὲ π`λις Tπ\ πᾶσα UέUηκε
θάρσυνος· οὐ γὰρ Tμῆς κ`ρυθος λεύσσουσι μέτωπον
Tγγύθι λαμπομένης· τάχα κεν φεύγοντες Tναύλους
πλVσειαν νεκύων, εv μοι κρείων Ἀγαμέμνων
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ˆπια εἰδείη· νῦν δὲ στρατSν [μφιμάχονται.
οὐ γὰρ ƒυδεΐδεω ΔιομVδεος Tν παλάμzσι
μαίνεται Tγχείη ΔαναZν [πS λοιγSν [μῦναι·

75

οὐδέ πω Ἀτρεΐδεω cπSς ἔκλυον αὐδVσαντος
Tχθρῆς Tκ κεφαλῆς· [λλ᾽ µκτορος [νδροφ`νοιο
ƒρωσ\ κελεύοντος περιάγνυται, ο“ δ᾽ [λαλητ|
πᾶν πεδίον κατέχουσι μάχz νικZντες Ἀχαιούς.
[λλὰ κα\ ¡ς Πάτροκλε νεZν ἄπο λοιγSν [μύνων

80

ἔμπεσ᾽ Tπικρατέως, μY δY πυρSς αἰθομένοιο
νῆας TνιπρVσωσι, φίλον δ᾽ [πS ν`στον ‰λωνται.
πείθεο δ᾽ •ς τοι Tγ} μύθου τέλος Tν φρεσ\ θείω,
ς ἄν μοι τιμYν μεγάλην κα\ κῦδος ἄρηαι
πρSς πάντων ΔαναZν, [τὰρ ο“ περικαλλέα κούρην

85

•ψ [πονάσσωσιν, ποτ\ δ᾽ [γλαὰ δZρα π`ρωσιν.
Tκ νηZν Tλάσας ἰέναι πάλιν· εἰ δέ κεν αu τοι
δώz κῦδος [ρέσθαι Tρίγδουπος π`σις Žρης,
μY σύ γ᾽ ἄνευθεν Tμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίxειν
ƒρωσ\ φιλοπτολέμοισιν· [τιμ`τερον δέ με θVσεις·

90

μY δ᾽ Tπαγαλλ`μενος πολέμi κα\ δηϊοτῆτι
ƒρZας Tναιρ`μενος προτ\ ›λιον ἡγεμονεύειν,
μV τις [π᾽ jὐλύμποιο θεZν αἰειγενετάων
TμUVz· μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος Ἀπ`λλων·
[λλὰ πάλιν τρωπᾶσθαι, TπYν φάος Tν νVεσσι

95

θVzς, τοὺς δ᾽ ἔτ᾽ Tᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι.
αἲ γὰρ ¢εῦ τε πάτερ κα\ Ἀθηναίη κα\ Ἄπολλον
μVτέ τις οuν ƒρώων θάνατον φύγοι •σσοι ἔασι,
μVτέ τις Ἀργείων, νZϊν δ᾽ Tκδῦμεν bλεθρον,
bφρ᾽ ο„οι ƒροίης _ερὰ κρVδεμνα λύωμεν.
www.theogonia.gr
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˜ς ο“ μὲν τοιαῦτα πρSς [λλVλους [γ`ρευον,
ovας δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἔμιμνε· Uιάxετο γὰρ Uελέεσσι·
δάμνα μιν ¢ην`ς τε ν`ος κα\ ƒρZες [γαυο\
Uάλλοντες· δεινYν δὲ περ\ κροτάφοισι φαεινY
πVληW Uαλλομένη καναχYν ἔχε, Uάλλετο δ᾽ αἰε\

105

κὰπ φάλαρ᾽ εὐποίηθ᾽· a δ᾽ [ριστερSν ªμον ἔκαμνεν
ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰ`λον· οὐδὲ δύναντο
[μφ᾽ αὐτ| πελεμίWαι Tρείδοντες Uελέεσσιν.
αἰε\ δ᾽ [ργαλέi ἔχετ᾽ ἄσθματι, κὰδ δέ ο_ _δρ}ς
πάντοθεν Tκ μελέων πολὺς ἔρρεεν, οὐδέ πz ε„χεν

110

[μπνεῦσαι· πάντz δὲ κακSν κακ| TστVρικτο.
ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι tλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι,
•ππως δY πρZτον πῦρ ἔμπεσε νηυσ\ν ἈχαιZν.
µκτωρ ovαντος δ`ρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς
πλῆW᾽ ἄορι μεγάλi αἰχμῆς παρὰ καυλSν bπισθεν,

115

[ντικρὺ δ᾽ [πάραWε· τS μὲν ƒελαμώνιος ovας
πῆλ᾽ αŸτως Tν χειρ\ κ`λον δ`ρυ, τῆλε δ᾽ [π᾽ αὐτοῦ
αἰχμY χαλκείη χαμάδις U`μUησε πεσοῦσα.
γνZ δ᾽ ovας κατὰ θυμSν [μύμονα •ίγησέν τε
ἔργα θεZν, • •α πάγχυ μάχης Tπ\ μVδεα κεῖρε

120

¢εὺς sψιUρεμέτης, ƒρώεσσι δὲ Uούλετο νίκην·
χάxετο δ᾽ Tκ Uελέων. το\ δ᾽ ἔμUαλον [κάματον πῦρ
νη• θο•· τῆς δ᾽ α„ψα κατ᾽ [σUέστη κέχυτο φλ`W.
˜ς τYν μὲν πρυμνYν πῦρ ἄμφεπεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
μηρ} πληWάμενος Πατροκλῆα προσέειπεν·
bρσεο διογενὲς Πατρ`κλεες _πποκέλευθε·
λεύσσω δY παρὰ νηυσ\ πυρSς δηΐοιο ἰωVν·
μY δY νῆας ‰λωσι κα\ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται·
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δύσεο τεύχεα θᾶσσον, Tγ} δέ κε λαSν [γείρω.
˜ς φάτο, Πάτροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκ|.

130

κνημῖδας μὲν πρZτα περ\ κνVμzσιν ἔθηκε
καλάς, [ργυρέοισιν Tπισφυρίοις [ραρυίας·
δεύτερον αu θώρηκα περ\ στVθεσσιν ἔδυνε
ποικίλον [στερ`εντα ποδώκεος oἰακίδαο.
[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ ‡μοισιν Uάλετο Wίφος [ργυρ`ηλον

135

χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιUαρ`ν τε·
κρατ\ δ᾽ Tπ᾽ ἰφθίμi κυνέην εŸτυκτον ἔθηκεν
¤ππουριν· δεινSν δὲ λ`φος καθύπερθεν ἔνευεν.
ε¤λετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε, τά ο_ παλάμηφιν [ρVρει.
ἔγχος δ᾽ οὐχ ‰λετ᾽ ο„ον [μύμονος oἰακίδαο

140

Uριθὺ μέγα στιUαρ`ν· τS μὲν οὐ δύνατ᾽ ἄλλος ἈχαιZν
πάλλειν, [λλά μιν ο„ος Tπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεὺς
Πηλιάδα μελίην, τYν πατρ\ φίλi π`ρε eείρων
Πηλίου Tκ κορυφῆς, φ`νον ἔμμεναι ἡρώεσσιν.
¤ππους δ᾽ oὐτομέδοντα θοZς xευγνῦμεν ἄνωγε,

145

τSν μετ᾽ Ἀχιλλῆα •ηWVνορα τῖε μάλιστα,
πιστ`τατος δέ ο_ ἔσκε μάχz ἔνι μεῖναι ’μοκλVν.
τ| δὲ κα\ oὐτομέδων dπαγε xυγSν ”κέας ¤ππους
Ξάνθον κα\ «αλίον, τ} ¥μα πνοι•σι πετέσθην,
τοὺς ἔτεκε ¢εφύρi [νέμi Ἅρπυια Ποδάργη

150

Uοσκομένη λειμZνι παρὰ •`ον Ὠκεανοῖο.
Tν δὲ παρηορίzσιν [μύμονα ΠVδασον ¤ει,
τ`ν •ά ποτ᾽ Ἠετίωνος ἑλ}ν π`λιν ˆγαγ᾽ Ἀχιλλεύς,
aς κα\ θνητSς T}ν ‰πεθ᾽ ¤πποις [θανάτοισι.
Μυρμιδ`νας δ᾽ ἄρ᾽ Tποιχ`μενος θώρηWεν Ἀχιλλεὺς
πάντας [νὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· ο“ δὲ λύκοι ˜ς
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”μοφάγοι, τοῖσίν τε περ\ φρεσ\ν ἄσπετος [λκV,
ο¤ τ᾽ ἔλαφον κεραSν μέγαν οŸρεσι δzώσαντες
δάπτουσιν· πᾶσιν δὲ παρVϊον α¤ματι φοιν`ν·
καί τ᾽ [γεληδSν vασιν [πS κρVνης μελανύδρου

160

λάψοντες γλώσσzσιν [ραι•σιν μέλαν dδωρ
ἄκρον Tρευγ`μενοι φ`νον α¤ματος· Tν δέ τε θυμSς
στVθεσιν ἄτρομ`ς Tστι, περιστένεται δέ τε γαστVρ·
τοῖοι Μυρμιδ`νων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
[μφ᾽ [γαθSν θεράποντα ποδώκεος oἰακίδαο

165

•ώοντ᾽· Tν δ᾽ ἄρα τοῖσιν [ρVϊος ¤στατ᾽ Ἀχιλλεύς,
cτρύνων ¤ππους τε κα\ [νέρας [σπιδιώτας.
πεντVκοντ᾽ gσαν νῆες θοαί, -σιν Ἀχιλλεὺς
Tς ƒροίην ἡγεῖτο Δι• φίλος· Tν δὲ ἑκάστz
πεντVκοντ᾽ ἔσαν ἄνδρες Tπ\ κληῖσιν ἑταῖροι·

170

πέντε δ᾽ ἄρ᾽ ἡγεμ`νας ποιVσατο τοῖς Tπεποίθει
σημαίνειν· αὐτSς δὲ μέγα κρατέων ˆνασσε.
τῆς μὲν ἰῆς στιχSς gρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηW
υ_Sς …περχειοῖο διιπετέος ποταμοῖο·
aν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ καλY Πολυδώρη

175

…περχει| [κάμαντι γυνY θε| εὐνηθεῖσα,
αὐτὰρ Tπίκλησιν «ώρi ΠεριVρεος υ¦ι,
•ς •᾽ [ναφανδSν bπυιε πορ}ν [περείσια ‰δνα.
τῆς δ᾽ ἑτέρης ¸Ÿδωρος [ρVϊος ἡγεμ`νευε
παρθένιος, τSν ἔτικτε χορ| καλY ΠολυμVλη
†ύλαντος θυγάτηρ· τῆς δὲ κρατὺς [ργεϊφ`ντης
fράσατ᾽, cφθαλμοῖσιν ἰδ}ν μετὰ μελπομένzσιν
Tν χορ| Ἀρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς.
αὐτίκα δ᾽ εἰς sπερ|᾽ [ναUὰς παρελέWατο λάθρz
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Ἑρμείας [κάκητα, π`ρεν δέ ο_ [γλαSν υ_Sν

185

¸Ÿδωρον πέρι μὲν θείειν ταχὺν fδὲ μαχητVν.
αὐτὰρ Tπε\ δY τ`ν γε μογοστ`κος ¸ἰλείθυια
TWάγαγε πρS φ`ως δὲ κα\ fελίου vδεν αὐγάς,
τYν μὲν ‹χεκλῆος κρατερSν μένος Ἀκτορίδαο
fγάγετο πρSς δώματ᾽, Tπε\ π`ρε μυρία ‰δνα,

190

τSν δ᾽ a γέρων †ύλας εu ἔτρεφεν fδ᾽ [τίταλλεν
[μφαγαπαx`μενος

ς εv θ᾽ ἑSν υ_Sν T`ντα.

τῆς δὲ τρίτης Πείσανδρος [ρVϊος ἡγεμ`νευε
Μαιμαλίδης, aς πᾶσι μετέπρεπε Μυρμιδ`νεσσιν
ἔγχεϊ μάρνασθαι μετὰ Πηλεΐωνος ἑταῖρον.

195

τῆς δὲ τετάρτης gρχε γέρων _ππηλάτα †οῖνιW,
πέμπτης δ᾽ Ἀλκιμέδων ^αέρκεος υ_Sς [μύμων.
αὐτὰρ Tπε\ δY πάντας ¥μ᾽ ἡγεμ`νεσσιν Ἀχιλλεὺς
στῆσεν T¬ κρίνας, κρατερSν δ᾽ Tπ\ μῦθον ἔτελλε·
Μυρμιδ`νες μV τίς μοι [πειλάων λελαθέσθω,

200

ἃς Tπ\ νηυσ\ θο•σιν [πειλεῖτε ƒρώεσσι
πάνθ᾽ sπS μηνιθμ`ν, καί μ᾽ ᾐτιάασθε ‰καστος·
σχέτλιε Πηλέος υ_ὲ χ`λi ἄρα σ᾽ ἔτρεφε μVτηρ,
νηλεές, aς παρὰ νηυσ\ν ἔχεις [έκοντας ἑταίρους·
οvκαδέ περ σὺν νηυσ\ νεώμεθα ποντοπ`ροισιν

205

αuτις, Tπεί •ά τοι ¡δε κακSς χ`λος ἔμπεσε θυμ|.
ταῦτά μ᾽ [γειρ`μενοι θάμ᾽ TUάxετε· νῦν δὲ πέφανται
φυλ`πιδος μέγα ἔργον, ‰ης τS πρίν γ᾽ Tράασθε.
ἔνθά τις ἄλκιμον gτορ ἔχων ƒρώεσσι μαχέσθω.
˜ς εἰπ}ν bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου.
μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, Tπε\ Uασιλῆος ἄκουσαν.
ς δ᾽ •τε τοῖχον [νYρ [ράρz πυκινοῖσι λίθοισι
www.theogonia.gr

367

210

lopqΔno Π

jΜkljm n^noΔo

δώματος sψηλοῖο Uίας [νέμων [λεείνων,
˜ς ἄραρον κ`ρυθές τε κα\ [σπίδες cμφαλ`εσσαι.
[σπ\ς ἄρ᾽ [σπίδ᾽ ἔρειδε, κ`ρυς κ`ρυν, [νέρα δ᾽ [νVρ·

215

ψαῦον δ᾽ _ππ`κομοι κ`ρυθες λαμπροῖσι φάλοισι
νευ`ντων,

ς πυκνο\ Tφέστασαν [λλVλοισι.

πάντων δὲ προπάροιθε δύ᾽ [νέρε θωρVσσοντο
Πάτροκλ`ς τε κα\ oὐτομέδων ‰να θυμSν ἔχοντες
πρ`σθεν Μυρμιδ`νων πολεμιxέμεν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς

220

Uῆ •᾽ vμεν Tς κλισίην, χηλοῦ δ᾽ [πS πZμ᾽ [νέiγε
καλῆς δαιδαλέης, τVν ο_ ™έτις [ργυρ`πεxα
θῆκ᾽ Tπ\ νηSς ἄγεσθαι T¬ πλVσασα χιτώνων
χλαινάων τ᾽ [νεμοσκεπέων οŸλων τε ταπVτων.
ἔνθα δέ ο_ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος

225

οŸτ᾽ [νδρZν πίνεσκεν [π᾽ αὐτοῦ αvθοπα ο„νον,
οŸτέ τεi σπένδεσκε θεZν, •τε μY Δι\ πατρί.
τ` •α τ`τ᾽ Tκ χηλοῖο λαU}ν Tκάθηρε θεείi
πρZτον, ἔπειτα δ᾽ ἔνιψ᾽ dδατος καλ•σι •ο•σι,
νίψατο δ᾽ αὐτSς χεῖρας, [φύσσατο δ᾽ αvθοπα ο„νον.

230

εŸχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσi ‰ρκεϊ, λεῖUε δὲ ο„νον
οὐρανSν εἰσανιδών· Δία δ᾽ οὐ λάθε τερπικέραυνον·
¢εῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλ`θι ναίων
Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, [μφ\ δὲ …ελλο\
σο\ ναίουσ᾽ sποφῆται [νιπτ`ποδες χαμαιεῦναι,

235

fμὲν δV ποτ᾽ TμSν ἔπος ἔκλυες εὐWαμένοιο,
τίμησας μὲν Tμέ, μέγα δ᾽ vψαο λαSν ἈχαιZν,
fδ᾽ ἔτι κα\ νῦν μοι τ`δ᾽ TπικρVηνον Tέλδωρ·
αὐτSς μὲν γὰρ Tγ} μενέω νηZν Tν [γZνι,
[λλ᾽ ‰ταρον πέμπω πολέσιν μετὰ Μυρμιδ`νεσσι
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μάρνασθαι· τ| κῦδος ¥μα πρ`ες εὐρύοπα ¢εῦ,
θάρσυνον δέ ο_ gτορ Tν\ φρεσίν, bφρα κα\ µκτωρ
εvσεται ˆ •α κα\ ο„ος Tπίστηται πολεμίxειν
ἡμέτερος θεράπων, g ο_ τ`τε χεῖρες ἄαπτοι
μαίνονθ᾽, ’ππ`τ᾽ Tγώ περ vω μετὰ μZλον Ἄρηος.

245

αὐτὰρ Tπεί κ᾽ [πS ναῦφι μάχην TνοπVν τε δίηται,
[σκηθVς μοι ἔπειτα θοὰς Tπ\ νῆας ¤κοιτο
τεύχεσί τε Wὺν πᾶσι κα\ [γχεμάχοις ἑτάροισιν.
˜ς ἔφατ᾽ εὐχ`μενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα ¢εύς.
τ| δ᾽ ‰τερον μὲν ἔδωκε πατVρ, ‰τερον δ᾽ [νένευσε·

250

νηZν μέν ο_ [πώσασθαι π`λεμ`ν τε μάχην τε
δZκε, σ`ον δ᾽ [νένευσε μάχης TWαπονέεσθαι.
ˆτοι a μὲν σπείσας τε κα\ εὐWάμενος Δι\ πατρ\
•ψ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας δ᾽ [πέθηκ᾽ Tν\ χηλ|,
στῆ δὲ πάροιθ᾽ Tλθ}ν κλισίης, ἔτι δ᾽ ˆθελε θυμ|

255

εἰσιδέειν ƒρώων κα\ ἈχαιZν φύλοπιν αἰνVν.
ο“ δ᾽ ¥μα Πατρ`κλi μεγαλVτορι θωρηχθέντες
ἔστιχον, bφρ᾽ Tν ƒρωσ\ μέγα φρονέοντες bρουσαν.
αὐτίκα δὲ σφVκεσσιν Tοικ`τες TWεχέοντο
εἰνοδίοις, οὓς παῖδες Tριδμαίνωσιν ἔθοντες

260

αἰε\ κερτομέοντες ’δ| ἔπι οἰκί᾽ ἔχοντας
νηπίαχοι· WυνSν δὲ κακSν πολέεσσι τιθεῖσι.
τοὺς δ᾽ εv περ παρά τίς τε κι}ν ἄνθρωπος ’δίτης
κινVσz [έκων, ο“ δ᾽ ἄλκιμον gτορ ἔχοντες
πρ`σσω πᾶς πέτεται κα\ [μύνει ο¦σι τέκεσσι.
τZν τ`τε Μυρμιδ`νες κραδίην κα\ θυμSν ἔχοντες
Tκ νηZν Tχέοντο· UοY δ᾽ ἄσUεστος cρώρει.
Πάτροκλος δ᾽ ἑτάροισιν Tκέκλετο μακρSν [•σας·
www.theogonia.gr
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Μυρμιδ`νες ‰ταροι Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
[νέρες ἔστε φίλοι, μνVσασθε δὲ θούριδος [λκῆς,

270

ς •ν Πηλεΐδην τιμVσομεν, aς μέγ᾽ ἄριστος
Ἀργείων παρὰ νηυσ\ κα\ [γχέμαχοι θεράποντες,
γν| δὲ κα\ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
ἣν ἄτην, • τ᾽ ἄριστον ἈχαιZν οὐδὲν ἔτισεν.
˜ς εἰπ}ν bτρυνε μένος κα\ θυμSν ἑκάστου,

275

Tν δ᾽ ἔπεσον ƒρώεσσιν [ολλέες· [μφ\ δὲ νῆες
σμερδαλέον κονάUησαν [rσάντων sπ᾽ ἈχαιZν.
ƒρZες δ᾽

ς εvδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υ_Sν

αὐτSν κα\ θεράποντα σὺν ἔντεσι μαρμαίροντας,
πᾶσιν cρίνθη θυμ`ς, Tκίνηθεν δὲ φάλαγγες

280

Tλπ`μενοι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλεΐωνα
μηνιθμSν μὲν [πορρῖψαι, φιλ`τητα δ᾽ ἑλέσθαι·
πάπτηνεν δὲ ‰καστος •πz φύγοι αἰπὺν bλεθρον.
Πάτροκλος δὲ πρZτος [κ`ντισε δουρ\ φαειν|
[ντικρὺ κατὰ μέσσον, •θι πλεῖστοι κλονέοντο,

285

νη• πάρα πρυμν• μεγαθύμου Πρωτεσιλάου,
κα\ Uάλε Πυραίχμην, aς Παίονας _πποκορυστὰς
ˆγαγεν TW ἈμυδZνος [π᾽ ἈWιοῦ εὐρὺ •έοντος·
τSν Uάλε δεWιSν ªμον· a δ᾽ dπτιος Tν κονίzσι
κάππεσεν οἰμώWας, ‰ταροι δέ μιν [μφεφ`Uηθεν

290

Παίονες· Tν γὰρ Πάτροκλος φ`Uον £κεν ¥πασιν
ἡγεμ`να κτείνας, aς [ριστεύεσκε μάχεσθαι.
Tκ νηZν δ᾽ ἔλασεν, κατὰ δ᾽ ἔσUεσεν αἰθ`μενον πῦρ.
ἡμιδαYς δ᾽ ἄρα νηῦς λίπετ᾽ αὐτ`θι· το\ δὲ φ`Uηθεν
ƒρZες θεσπεσίi ’μάδi· Δαναο\ δ᾽ Tπέχυντο
νῆας [νὰ γλαφυράς· •μαδος δ᾽ [λίαστος Tτύχθη.
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ς δ᾽ •τ᾽ [φ᾽ sψηλῆς κορυφῆς bρεος μεγάλοιο
κινVσz πυκινYν νεφέλην στεροπηγερέτα ¢εύς,
ἔκ τ᾽ ἔφανεν πᾶσαι σκοπια\ κα\ πρώονες ἄκροι
κα\ νάπαι, οὐραν`θεν δ᾽ ἄρ᾽ sπερράγη ἄσπετος αἰθVρ,

300

˜ς Δαναο\ νηZν μὲν [πωσάμενοι δVϊον πῦρ
τυτθSν [νέπνευσαν, πολέμου δ᾽ οὐ γίγνετ᾽ TρωV·
οὐ γάρ πώ τι ƒρZες [ρηϊφίλων sπ᾽ ἈχαιZν
προτροπάδην φοUέοντο μελαινάων [πS νηZν,
[λλ᾽ ἔτ᾽ ἄρ᾽ [νθίσταντο, νεZν δ᾽ sπ`εικον [νάγκz.

305

ἔνθα δ᾽ [νYρ ‰λεν ἄνδρα κεδασθείσης sσμίνης
ἡγεμ`νων. πρZτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος υ_Sς
αὐτίκ᾽ ἄρα στρεφθέντος Ἀρηϊλύκου Uάλε μηρSν
ἔγχεϊ cWυ`εντι, διὰ πρS δὲ χαλκSν ἔλασσε·
•ῆWεν δ᾽ cστέον ἔγχος, a δὲ πρηνYς Tπ\ γαίz

310

κάππεσ᾽· [τὰρ Μενέλαος [ρVϊος οuτα ™`αντα
στέρνον γυμνωθέντα παρ᾽ [σπίδα, λῦσε δὲ γυῖα.
†υλεΐδης δ᾽ Ἄμφικλον Tφορμηθέντα δοκεύσας
ἔφθη cρεWάμενος πρυμνSν σκέλος, ἔνθα πάχιστος
μυ}ν [νθρώπου πέλεται· περ\ δ᾽ ἔγχεος αἰχμ•

315

νεῦρα διεσχίσθη· τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψε.
·εστορίδαι δ᾽ a μὲν οŸτασ᾽ Ἀτύμνιον cWέϊ δουρ\
Ἀντίλοχος, λαπάρης δὲ διVλασε χάλκεον ἔγχος·
ˆριπε δὲ προπάροιθε. Μάρις δ᾽ αὐτοσχεδὰ δουρ\
Ἀντιλ`χi Tπ`ρουσε κασιγνVτοιο χολωθε\ς
στὰς πρ`σθεν νέκυος· τοῦ δ᾽ [ντίθεος ™ρασυμVδης
ἔφθη cρεWάμενος πρ\ν οὐτάσαι, οὐδ᾽ [φάμαρτεν,
ªμον ἄφαρ· πρυμνSν δὲ Uραχίονα δουρSς [κωκY
δρύψ᾽ [πS μυώνων, [πS δ᾽ cστέον ἄχρις ἄραWε·
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δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκ`τος bσσε κάλυψεν.

325

˜ς τ} μὲν δοιοῖσι κασιγνVτοισι δαμέντε
UVτην εἰς yρεUος …αρπηδ`νος Tσθλο\ ἑταῖροι
υ¦ες [κοντιστα\ Ἀμισωδάρου, •ς •α eίμαιραν
θρέψεν [μαιμακέτην πολέσιν κακSν [νθρώποισιν.
ovας δὲ ‚λε`Uουλον tϊλιάδης Tπορούσας

330

xωSν ‰λε Uλαφθέντα κατὰ κλ`νον· [λλά ο_ αuθι
λῦσε μένος πλVWας Wίφει αὐχένα κωπVεντι.
πᾶν δ᾽ sπεθερμάνθη Wίφος α¤ματι· τSν δὲ κατ᾽ bσσε
ἔλλαUε πορφύρεος θάνατος κα\ μοῖρα κραταιV.
Πηνέλεως δὲ ^ύκων τε συνέδραμον· ἔγχεσι μὲν γὰρ

335

ˆμUροτον [λλVλων, μέλεον δ᾽ fκ`ντισαν ἄμφω·
τ} δ᾽ αuτις Wιφέεσσι συνέδραμον. ἔνθα ^ύκων μὲν
_πποκ`μου κ`ρυθος φάλον ˆλασεν, [μφ\ δὲ καυλSν
φάσγανον Tρραίσθη· a δ᾽ sπ᾽ οŸατος αὐχένα θεῖνε
Πηνέλεως, πᾶν δ᾽ εvσω ἔδυ Wίφος, ἔσχεθε δ᾽ ο„ον

340

δέρμα, παρηέρθη δὲ κάρη, sπέλυντο δὲ γυῖα.
Μηρι`νης δ᾽ Ἀκάμαντα κιχε\ς ποσ\ καρπαλίμοισι
νύW᾽ ¤ππων TπιUησ`μενον κατὰ δεWιSν ªμον·
ˆριπε δ᾽ TW cχέων, κατὰ δ᾽ cφθαλμZν κέχυτ᾽ [χλύς.
§δομενεὺς δ᾽ ‹ρύμαντα κατὰ στ`μα νηλέϊ χαλκ|

345

νύWε· τS δ᾽ [ντικρὺ δ`ρυ χάλκεον TWεπέρησε
νέρθεν sπ᾽ Tγκεφάλοιο, κέασσε δ᾽ ἄρ᾽ cστέα λευκά·
Tκ δ᾽ Tτίναχθεν cδ`ντες, Tνέπλησθεν δέ ο_ ἄμφω
α¤ματος cφθαλμοί· τS δ᾽ [νὰ στ`μα κα\ κατὰ •ῖνας
πρῆσε χανών· θανάτου δὲ μέλαν νέφος [μφεκάλυψεν.
οXτοι ἄρ᾽ ἡγεμ`νες ΔαναZν ‰λον ἄνδρα ‰καστος.
ς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν Tπέχραον ~ Tρίφοισι
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σίνται sπ᾽ Tκ μVλων α_ρεύμενοι, α¤ τ᾽ Tν bρεσσι
ποιμένος [φραδίzσι διέτμαγεν· ο“ δὲ ἰδ`ντες
α„ψα διαρπάxουσιν [νάλκιδα θυμSν Tχούσας·

355

˜ς Δαναο\ ƒρώεσσιν Tπέχραον· ο“ δὲ φ`Uοιο
δυσκελάδου μνVσαντο, λάθοντο δὲ θούριδος [λκῆς.
ovας δ᾽ a μέγας αἰὲν Tφ᾽ µκτορι χαλκοκορυστ•
¤ετ᾽ [κοντίσσαι· a δὲ ἰδρείz πολέμοιο
[σπίδι ταυρείz κεκαλυμμένος εὐρέας ‡μους

360

σκέπτετ᾽ cϊστZν τε •οῖxον κα\ δοῦπον [κ`ντων.
g μὲν δY γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην·
[λλὰ κα\ ¡ς [νέμιμνε, σάω δ᾽ Tρίηρας ἑταίρους.
ς δ᾽ •τ᾽ [π᾽ jὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανSν εvσω
αἰθέρος Tκ δίης, •τε τε ¢εὺς λαίλαπα τείνz,

365

˜ς τZν Tκ νηZν γένετο ἰαχV τε φ`Uος τε,
οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. µκτορα δ᾽ ¤πποι
ἔκφερον ”κύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαSν
ƒρωϊκ`ν, οὓς [έκοντας cρυκτY τάφρος ἔρυκε.
πολλο\ δ᾽ Tν τάφρi Tρυσάρματες ”κέες ¤πποι

370

ἄWαντ᾽ Tν πρώτi •υμ| λίπον ¥ρματ᾽ [νάκτων,
Πάτροκλος δ᾽ ‰πετο σφεδανSν Δαναοῖσι κελεύων
ƒρωσ\ κακὰ φρονέων· ο“ δὲ ἰαχ• τε φ`Ui τε
πάσας πλῆσαν ’δούς, Tπε\ •ρ τμάγεν· dψι δ᾽ [έλλη
σκίδναθ᾽ sπS νεφέων, τανύοντο δὲ μώνυχες ¤πποι

375

ἄψορρον προτ\ ἄστυ νεZν ἄπο κα\ κλισιάων.
Πάτροκλος δ᾽ - πλεῖστον cριν`μενον vδε λα`ν,
τ• •᾽ ἔχ᾽ ’μοκλVσας· sπS δ᾽ ἄWοσι φZτες ἔπιπτον
πρηνέες TW cχέων, δίφροι δ᾽ [νακυμUαλίαxον.
[ντικρὺ δ᾽ ἄρα τάφρον sπέρθορον ”κέες ¤πποι
www.theogonia.gr
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ἄμUροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεο\ δ`σαν [γλαὰ δZρα,
πρ`σσω _έμενοι, Tπ\ δ᾽ µκτορι κέκλετο θυμ`ς·
¤ετο γὰρ Uαλέειν· τSν δ᾽ ἔκφερον ”κέες ¤πποι.
ς δ᾽ sπS λαίλαπι πᾶσα κελαινY UέUριθε χθ}ν
ˆματ᾽ cπωριν|, •τε λαUρ`τατον χέει dδωρ

385

¢εύς, •τε δV •᾽ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπVνz,
ο“ Uίz εἰν [γορ• σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας,
Tκ δὲ δίκην Tλάσωσι θεZν bπιν οὐκ [λέγοντες·
τZν δέ τε πάντες μὲν ποταμο\ πλVθουσι •έοντες,
πολλὰς δὲ κλιτῦς τ`τ᾽ [ποτμVγουσι χαράδραι,

390

Tς δ᾽ ¥λα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι •έουσαι
TW cρέων Tπικάρ, μινύθει δέ τε ἔργ᾽ [νθρώπων·
˜ς ¤πποι ƒρiα\ μεγάλα στενάχοντο θέουσαι.
Πάτροκλος δ᾽ Tπε\ οuν πρώτας Tπέκερσε φάλαγγας,
•ψ Tπ\ νῆας ἔεργε παλιμπετές, οὐδὲ π`ληος

395

εvα _εμένους TπιUαινέμεν, [λλὰ μεσηγὺ
νηZν κα\ ποταμοῦ κα\ τείχεος sψηλοῖο
κτεῖνε μεταΐσσων, πολέων δ᾽ [πετίνυτο ποινVν.
ἔνθ᾽ ˆτοι Πρ`νοον πρZτον Uάλε δουρ\ φαειν|
στέρνον γυμνωθέντα παρ᾽ [σπίδα, λῦσε δὲ γυῖα·

400

δούπησεν δὲ πεσών· a δὲ ™έστορα —νοπος υ_Sν
δεύτερον ’ρμηθείς· a μὲν εὐWέστi Tν\ δίφρi
£στο [λείς· Tκ γὰρ πλVγη φρένας, Tκ δ᾽ ἄρα χειρZν
ἡνία fΐχθησαν· a δ᾽ ἔγχεϊ νύWε παραστὰς
γναθμSν δεWιτερ`ν, διὰ δ᾽ αὐτοῦ πεῖρεν cδ`ντων,
‰λκε δὲ δουρSς ἑλ}ν sπὲρ ἄντυγος,

ς •τε τις φ}ς

πέτρz ἔπι προUλῆτι καθVμενος _ερSν ἰχθὺν
Tκ π`ντοιο θύραxε λίνi κα\ ˆνοπι χαλκ|·
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˜ς ‰λκ᾽ Tκ δίφροιο κεχην`τα δουρ\ φαειν|,
κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ Tπ\ στ`μ᾽ ἔωσε· πεσ`ντα δέ μιν λίπε θυμ`ς.

410

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ‹ρύλαον Tπεσσύμενον Uάλε πέτρi
μέσσην κὰκ κεφαλVν· ἣ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
Tν κ`ρυθι Uριαρ•· a δ᾽ ἄρα πρηνYς Tπ\ γαίz
κάππεσεν, [μφ\ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστVς.
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ‹ρύμαντα κα\ ἈμφοτερSν κα\ ‹πάλτην

415

ƒληπ`λεμ`ν τε Δαμαστορίδην ‹χίον τε Πύριν τε
§φέα τ᾽ ¸Ÿιππ`ν τε κα\ Ἀργεάδην Πολύμηλον
πάντας Tπασσυτέρους πέλασε χθον\ πουλυUοτείρz.
…αρπηδ}ν δ᾽

ς οuν vδ᾽ [μιτροχίτωνας ἑταίρους

χέρσ᾽ dπο Πατρ`κλοιο Μενοιτιάδαο δαμέντας,

420

κέκλετ᾽ ἄρ᾽ [ντιθέοισι καθαπτ`μενος ^υκίοισιν·
αἰδ}ς ª ^ύκιοι· π`σε φεύγετε] νῦν θοο\ ἔστε.
[ντVσω γὰρ Tγ} τοῦδ᾽ [νέρος, bφρα δαείω
•ς τις •δε κρατέει κα\ δY κακὰ πολλὰ ἔοργε
ƒρZας, Tπε\ πολλZν τε κα\ TσθλZν γούνατ᾽ ἔλυσεν.

425

g •α, κα\ TW cχέων σὺν τεύχεσιν ¹λτο χαμᾶxε.
Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν Tπε\ vδεν ἔκθορε δίφρου.
ο“ δ᾽ •ς τ᾽ αἰγυπιο\ γαμψώνυχες [γκυλοχεῖλαι
πέτρz Tφ᾽ sψηλ• μεγάλα κλάxοντε μάχωνται,
˜ς ο“ κεκλVγοντες Tπ᾽ [λλVλοισιν bρουσαν.

430

τοὺς δὲ ἰδ}ν Tλέησε ‚ρ`νου πάϊς [γκυλομVτεω,
Žρην δὲ προσέειπε κασιγνVτην ἄλοχ`ν τε·
‡ μοι Tγών, • τέ μοι …αρπηδ`να φίλτατον [νδρZν
μοῖρ᾽ sπS Πατρ`κλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι.
διχθὰ δέ μοι κραδίη μέμονε φρεσ\ν ’ρμαίνοντι,
ˆ μιν xωSν T`ντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης
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θείω [ναρπάWας ^υκίης Tν πίονι δVμi,
g ˆδη sπS χερσ\ Μενοιτιάδαο δαμάσσω.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα UοZπις π`τνια Žρη·
αἰν`τατε ‚ρονίδη ποῖον τSν μῦθον ἔειπες.

440

ἄνδρα θνητSν T`ντα πάλαι πεπρωμένον αvσz
•ψ Tθέλεις θανάτοιο δυσηχέος TWαναλῦσαι]
ἔρδ᾽· [τὰρ οŸ τοι πάντες Tπαινέομεν θεο\ ἄλλοι.
ἄλλο δέ τοι Tρέω, σὺ δ᾽ Tν\ φρεσ\ Uάλλεο σ•σιν·
αv κε x}ν πέμψzς …αρπηδ`να aν δὲ δ`μον δέ,

445

φράxεο μV τις ἔπειτα θεZν Tθέλzσι κα\ ἄλλος
πέμπειν aν φίλον υ_Sν [πS κρατερῆς sσμίνης·
πολλο\ γὰρ περ\ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται
υ_έες [θανάτων, τοῖσιν κ`τον αἰνSν TνVσεις.
[λλ᾽ εv τοι φίλος Tστί, τεSν δ᾽ cλοφύρεται gτορ,

450

ˆτοι μέν μιν ἔασον Tν\ κρατερ• sσμίνz
χέρσ᾽ dπο Πατρ`κλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι·
αὐτὰρ TπYν δY τ`ν γε λίπz ψυχV τε κα\ αἰών,
πέμπειν μιν θάνατ`ν τε φέρειν κα\ νVδυμον dπνον
εἰς • κε δY ^υκίης εὐρείης δῆμον ¤κωνται,

455

ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
τύμUi τε στVλz τε· τS γὰρ γέρας Tστ\ θαν`ντων.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε πατYρ [νδρZν τε θεZν τε·
α_ματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραxε
παῖδα φίλον τιμZν, τ`ν ο_ Πάτροκλος ἔμελλε
φθίσειν Tν ƒροίz TριUώλακι τηλ`θι πάτρης.
ο“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες,
ἔνθ᾽ ˆτοι Πάτροκλος [γακλειτSν ™ρασύμηλον,
•ς •᾽ f¬ς θεράπων …αρπηδ`νος gεν ἄνακτος,
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τSν Uάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα.

465

…αρπηδ}ν δ᾽ αὐτοῦ μὲν [πVμUροτε δουρ\ φαειν|
δεύτερον ’ρμηθείς, a δὲ ΠVδασον οŸτασεν ¤ππον
ἔγχεϊ δεWιSν ªμον· a δ᾽ ἔUραχε θυμSν [ΐσθων,
κὰδ δ᾽ ἔπεσ᾽ Tν κονίzσι μακών, [πS δ᾽ ἔπτατο θυμ`ς.
τ} δὲ διαστVτην, κρίκε δὲ xυγ`ν, ἡνία δέ σφι

470

σύγχυτ᾽, Tπε\ δY κεῖτο παρVορος Tν κονίzσι.
τοῖο μὲν oὐτομέδων δουρικλυτSς εdρετο τέκμωρ·
σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ
[ΐWας [πέκοψε παρVορον οὐδ᾽ Tμάτησε·
τ} δ᾽ ἰθυνθVτην, Tν δὲ •υτῆρσι τάνυσθεν·

475

τ} δ᾽ αuτις συνίτην ἔριδος πέρι θυμοU`ροιο.
ἔνθ᾽ αu …αρπηδ}ν μὲν [πVμUροτε δουρ\ φαειν|,
Πατρ`κλου δ᾽ sπὲρ ªμον [ριστερSν ˆλυθ᾽ [κωκY
ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔUαλ᾽ αὐτ`ν· a δ᾽ dστερος bρνυτο χαλκ|
Πάτροκλος· τοῦ δ᾽ οὐχ ¥λιον Uέλος ἔκφυγε χειρ`ς,

480

[λλ᾽ ἔUαλ᾽ ἔνθ᾽ ἄρα τε φρένες ἔρχαται [μφ᾽ wδινSν κῆρ.
ˆριπε δ᾽

ς •τε τις δρῦς ˆριπεν ~ [χερω•ς

fὲ πίτυς UλωθρV, τVν τ᾽ οŸρεσι τέκτονες ἄνδρες
TWέταμον πελέκεσσι νεVκεσι νVϊον ε„ναι·
˜ς a πρ`σθ᾽ ¤ππων κα\ δίφρου κεῖτο τανυσθε\ς

485

UεUρυχ}ς κ`νιος δεδραγμένος α_ματοέσσης.
f•τε ταῦρον ἔπεφνε λέων [γέληφι μετελθ}ν
αvθωνα μεγάθυμον Tν εἰλιπ`δεσσι U`εσσι,
‡λετ` τε στενάχων sπS γαμφηλ•σι λέοντος,
˜ς sπS Πατρ`κλi ^υκίων [γSς [σπιστάων
κτειν`μενος μενέαινε, φίλον δ᾽ cν`μηνεν ἑταῖρον·
Γλαῦκε πέπον πολεμιστὰ μετ᾽ [νδράσι νῦν σε μάλα χρY
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αἰχμητVν τ᾽ ἔμεναι κα\ θαρσαλέον πολεμιστVν·
νῦν τοι Tελδέσθω π`λεμος κακ`ς, εἰ θο`ς Tσσι.
πρZτα μὲν bτρυνον ^υκίων ἡγVτορας ἄνδρας

495

πάντz Tποιχ`μενος …αρπηδ`νος [μφιμάχεσθαι·
αὐτὰρ ἔπειτα κα\ αὐτSς Tμεῦ πέρι μάρναο χαλκ|.
σο\ γὰρ Tγ} κα\ ἔπειτα κατηφείη κα\ bνειδος
ἔσσομαι ˆματα πάντα διαμπερές, εv κέ μ᾽ Ἀχαιο\
τεύχεα συλVσωσι νεZν Tν [γZνι πεσ`ντα.

500

[λλ᾽ ἔχεο κρατερZς, bτρυνε δὲ λαSν ¥παντα.
˜ς ἄρα μιν εἰπ`ντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν
cφθαλμοὺς •ῖνάς θ᾽· a δὲ λὰW Tν στVθεσι Uαίνων
Tκ χροSς ‰λκε δ`ρυ, προτ\ δὲ φρένες αὐτ| ‰ποντο·
τοῖο δ᾽ ¥μα ψυχVν τε κα\ ἔγχεος TWέρυσ᾽ αἰχμVν.

505

Μυρμιδ`νες δ᾽ αὐτοῦ σχέθον ¤ππους φυσι`ωντας
_εμένους φοUέεσθαι, Tπε\ λίπον ¥ρματ᾽ [νάκτων.
Γλαύκi δ᾽ αἰνSν ἄχος γένετο φθογγῆς [ΐοντι·
”ρίνθη δέ ο_ gτορ • τ᾽ οὐ δύνατο προσαμῦναι.
χειρ\ δ᾽ ἑλ}ν Tπίεxε Uραχίονα· τεῖρε γὰρ αὐτSν

510

‰λκος, a δV μιν ƒεῦκρος Tπεσσύμενον Uάλεν ἰ|
τείχεος sψηλοῖο, [ρYν ἑτάροισιν [μύνων.
εὐχ`μενος δ᾽ ἄρα ε„πεν ἑκηU`λi Ἀπ`λλωνι·
κλῦθι ἄναW •ς που ^υκίης Tν πίονι δVμi
εἲς ~ Tν\ ƒροίz· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ [κούειν
[νέρι κηδομένi,

515

ς νῦν Tμὲ κῆδος _κάνει.

‰λκος μὲν γὰρ ἔχω τ`δε καρτερ`ν, [μφ\ δέ μοι χε\ρ
cWείzς cδύνzσιν TλVλαται, οὐδέ μοι α¦μα
τερσῆναι δύναται, Uαρύθει δέ μοι ªμος sπ᾽ αὐτοῦ·
ἔγχος δ᾽ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι
www.theogonia.gr

378

520

lopqΔno Π

jΜkljm n^noΔo

Tλθ}ν δυσμενέεσσιν. [νYρ δ᾽ ‡ριστος bλωλε
…αρπηδ}ν ΔιSς υ_`ς· a δ᾽ οὐ οX παιδSς [μύνει.
[λλὰ σύ πέρ μοι ἄναW τ`δε καρτερSν ‰λκος ἄκεσσαι,
κοίμησον δ᾽ cδύνας, δSς δὲ κράτος, bφρ᾽ ἑτάροισι
κεκλ`μενος ^υκίοισιν Tποτρύνω πολεμίxειν,

525

αὐτ`ς τ᾽ [μφ\ νέκυι κατατεθνηZτι μάχωμαι.
˜ς ἔφατ᾽ εὐχ`μενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε †οῖUος Ἀπ`λλων.
αὐτίκα παῦσ᾽ cδύνας [πS δ᾽ ‰λκεος [ργαλέοιο
α¦μα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ ο_ ἔμUαλε θυμ|.
Γλαῦκος δ᾽ ἔγνω -σιν Tν\ φρεσ\ γVθησέν τε

530

•ττί ο_ ªκ᾽ ˆκουσε μέγας θεSς εὐWαμένοιο.
πρZτα μὲν bτρυνεν ^υκίων ἡγVτορας ἄνδρας
πάντz Tποιχ`μενος …αρπηδ`νος [μφιμάχεσθαι·
αὐτὰρ ἔπειτα μετὰ ƒρZας κίε μακρὰ UιUάσθων
Πουλυδάμαντ᾽ ἔπι Πανθοΐδην κα\ ἈγVνορα δῖον,

535

Uῆ δὲ μετ᾽ oἰνείαν τε κα\ µκτορα χαλκοκορυστVν,
[γχοῦ δ᾽ _στάμενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
µκτορ νῦν δY πάγχυ λελασμένος εἰς Tπικούρων,
ο“ σέθεν ε¤νεκα τῆλε φίλων κα\ πατρίδος αvης
θυμSν [ποφθινύθουσι· σὺ δ᾽ οὐκ Tθέλεις Tπαμύνειν.

540

κεῖται …αρπηδ}ν ^υκίων [γSς [σπιστάων,
aς ^υκίην εvρυτο δίκzσί τε κα\ σθένεϊ ž·
τSν δ᾽ sπS Πατρ`κλi δάμασ᾽ ἔγχεϊ χάλκεος Ἄρης.
[λλὰ φίλοι πάρστητε, νεμεσσVθητε δὲ θυμ|,
μY [πS τεύχε᾽ ‰λωνται, [εικίσσωσι δὲ νεκρSν
Μυρμιδ`νες, ΔαναZν κεχολωμένοι •σσοι bλοντο,
τοὺς Tπ\ νηυσ\ θο•σιν Tπέφνομεν Tγχείzσιν.
˜ς ἔφατο, ƒρZας δὲ κατὰ κρῆθεν λάUε πένθος
www.theogonia.gr
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ἄσχετον, οὐκ Tπιεικτ`ν, Tπεί σφισιν ‰ρμα π`ληος
ἔσκε κα\ [λλοδαπ`ς περ Tών· πολέες γὰρ ¥μ᾽ αὐτ|

550

λαο\ ‰ποντ᾽, Tν δ᾽ αὐτSς [ριστεύεσκε μάχεσθαι·
Uὰν δ᾽ ἰθὺς ΔαναZν λελιημένοι· gρχε δ᾽ ἄρά σφιν
µκτωρ χω`μενος …αρπηδ`νος. αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ªρσε Μενοιτιάδεω Πατροκλῆος λάσιον κῆρ·
ovαντε πρώτω προσέφη μεμαZτε κα\ αὐτώ·

555

ovαντε νῦν σφZϊν [μύνεσθαι φίλον ἔστω,
ο¦οί περ πάρος gτε μετ᾽ [νδράσιν ~ κα\ [ρείους.
κεῖται [νYρ aς πρZτος TσVλατο τεῖχος ἈχαιZν
…αρπηδών· [λλ᾽ εv μιν [εικισσαίμεθ᾽ ἑλ`ντες,
τεύχεά τ᾽ ‡μοιιν [φελοίμεθα, καί τιν᾽ ἑταίρων

560

αὐτοῦ [μυνομένων δαμασαίμεθα νηλέϊ χαλκ|.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δὲ κα\ αὐτο\ [λέWασθαι μενέαινον.
ο“ δ᾽ Tπε\ [μφοτέρωθεν Tκαρτύναντο φάλαγγας
ƒρZες κα\ ^ύκιοι κα\ Μυρμιδ`νες κα\ Ἀχαιοί,
σύμUαλον [μφ\ νέκυι κατατεθνηZτι μάχεσθαι

565

δεινSν [•σαντες· μέγα δ᾽ ἔUραχε τεύχεα φωτZν.
¢εὺς δ᾽ Tπ\ νύκτ᾽ cλοYν τάνυσε κρατερ• sσμίνz,
bφρα φίλi περ\ παιδ\ μάχης cλοSς π`νος εvη.
ªσαν δὲ πρ`τεροι ƒρZες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
Uλῆτο γὰρ οŸ τι κάκιστος [νYρ μετὰ Μυρμιδ`νεσσιν

570

υ_Sς Ἀγακλῆος μεγαθύμου δῖος ‹πειγεύς,
•ς •᾽ Tν «ουδείi εu ναιομένi ˆνασσε
τS πρίν· [τὰρ τ`τε γ᾽ TσθλSν [νεψιSν TWεναρίWας
Tς Πηλῆ᾽ _κέτευσε κα\ Tς ™έτιν [ργυρ`πεxαν·
ο“ δ᾽ ¥μ᾽ Ἀχιλλῆϊ •ηWVνορι πέμπον ‰πεσθαι
›λιον εἰς εŸπωλον, ¤να ƒρώεσσι μάχοιτο.
www.theogonia.gr
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τ`ν •α τ`θ᾽ wπτ`μενον νέκυος Uάλε φαίδιμος µκτωρ
χερμαδίi κεφαλVν· ἣ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
Tν κ`ρυθι Uριαρ•· a δ᾽ ἄρα πρηνYς Tπ\ νεκρ|
κάππεσεν, [μφ\ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστVς.

580

Πατρ`κλi δ᾽ ἄρ᾽ ἄχος γένετο φθιμένου ἑτάροιο,
vθυσεν δὲ διὰ προμάχων vρηκι Tοικ}ς
”κέϊ, •ς τ᾽ Tφ`Uησε κολοιούς τε ψῆράς τε·
˜ς ἰθὺς ^υκίων Πατρ`κλεες _πποκέλευθε
ἔσσυο κα\ ƒρώων, κεχ`λωσο δὲ κῆρ ἑτάροιο.

585

καί •᾽ ἔUαλε …θενέλαον §θαιμένεος φίλον υ_Sν
αὐχένα χερμαδίi, •ῆWεν δ᾽ [πS τοῖο τένοντας.
χώρησαν δ᾽ sπ` τε πρ`μαχοι κα\ φαίδιμος µκτωρ.
•σση δ᾽ αἰγανέης •ιπY ταναοῖο τέτυκται,
{ν •ά τ᾽ [νYρ [φέz πειρώμενος ~ Tν [έθλi

590

fὲ κα\ Tν πολέμi δηΐων dπο θυμοραϊστέων,
τ`σσον Tχώρησαν ƒρZες, ‡σαντο δ᾽ Ἀχαιοί.
Γλαῦκος δὲ πρZτος ^υκίων [γSς [σπιστάων
Tτράπετ᾽, ἔκτεινεν δὲ «αθυκλῆα μεγάθυμον
eάλκωνος φίλον υ_`ν, aς Ἑλλάδι οἰκία ναίων

595

bλUi τε πλούτi τε μετέπρεπε Μυρμιδ`νεσσι.
τSν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οŸτασε δουρ\
στρεφθε\ς TWαπίνης, •τε μιν κατέμαρπτε διώκων·
δούπησεν δὲ πεσών· πυκινSν δ᾽ ἄχος ἔλλαU᾽ Ἀχαιούς,
ς ἔπεσ᾽ TσθλSς [νVρ· μέγα δὲ ƒρZες κεχάροντο,
στὰν δ᾽ [μφ᾽ αὐτSν ἰ`ντες [ολλέες· οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀχαιο\
[λκῆς TWελάθοντο, μένος δ᾽ ἰθὺς φέρον αὐτZν.
ἔνθ᾽ αu Μηρι`νης ƒρώων ‰λεν ἄνδρα κορυστYν
^α`γονον θρασὺν υ_Sν tνVτορος, aς ΔιSς _ρεὺς
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§δαίου Tτέτυκτο, θεSς δ᾽ ˜ς τίετο δVμi.

605

τSν Uάλ᾽ sπS γναθμοῖο κα\ οŸατος· ªκα δὲ θυμSς
Œχετ᾽ [πS μελέων, στυγερSς δ᾽ ἄρα μιν σκ`τος ε¦λεν.
oἰνείας δ᾽ Tπ\ Μηρι`νz δ`ρυ χάλκεον £κεν·
ἔλπετο γὰρ τεύWεσθαι sπασπίδια προUιUZντος.
[λλ᾽ a μὲν ἄντα ἰδ}ν fλεύατο χάλκεον ἔγχος·

610

πρ`σσω γὰρ κατέκυψε, τS δ᾽ TW`πιθεν δ`ρυ μακρSν
οŸδει Tνισκίμφθη, Tπ\ δ᾽ οὐρίαχος πελεμίχθη
ἔγχεος· ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ [φίει μένος bUριμος Ἄρης.
αἰχμY δ᾽ oἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
Œχετ᾽, Tπεί •᾽ ¥λιον στιUαρῆς [πS χειρSς bρουσεν.

615

oἰνείας δ᾽ ἄρα θυμSν Tχώσατο φώνησέν τε·
Μηρι`νη τάχα κέν σε κα\ cρχηστVν περ T`ντα
ἔγχος TμSν κατέπαυσε διαμπερές, εv σ᾽ ἔUαλ`ν περ.
τSν δ᾽ αu Μηρι`νης δουρικλυτSς [ντίον ηŸδα·
oἰνεία χαλεπ`ν σε κα\ vφθιμ`ν περ T`ντα

620

πάντων [νθρώπων σUέσσαι μένος, •ς κέ σευ ἄντα
ἔλθz [μυν`μενος· θνητSς δέ νυ κα\ σὺ τέτυWαι.
εἰ κα\ Tγώ σε Uάλοιμι τυχ}ν μέσον cWέϊ χαλκ|,
α„ψά κε κα\ κρατερ`ς περ T}ν κα\ χερσ\ πεποιθ}ς
εuχος Tμο\ δοίης, ψυχYν δ᾽ Ἄϊδι κλυτοπώλi.

625

˜ς φάτο, τSν δ᾽ Tνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υ_`ς·
Μηρι`νη τί σὺ ταῦτα κα\ TσθλSς T}ν [γορεύεις]
ª πέπον οŸ τοι ƒρZες cνειδείοις Tπέεσσι
νεκροῦ χωρVσουσι· πάρος τινὰ γαῖα καθέWει.
Tν γὰρ χερσ\ τέλος πολέμου, Tπέων δ᾽ Tν\ Uουλ•·
τ} οŸ τι χρY μῦθον cφέλλειν, [λλὰ μάχεσθαι.
˜ς εἰπ}ν a μὲν gρχ᾽, a δ᾽ ¥μ᾽ ‰σπετο ἰσ`θεος φώς.
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τZν δ᾽ •ς τε δρυτ`μων [νδρZν cρυμαγδSς cρώρει
οŸρεος Tν UVσσzς, ‰καθεν δέ τε γίγνετ᾽ [κουV,
˜ς τZν bρνυτο δοῦπος [πS χθονSς εὐρυοδείης

635

χαλκοῦ τε •ινοῦ τε UοZν τ᾽ εὐποιητάων,
νυσσομένων Wίφεσίν τε κα\ ἔγχεσιν [μφιγύοισιν.
οὐδ᾽ •ν ἔτι φράδμων περ [νYρ …αρπηδ`να δῖον
ἔγνω, Tπε\ Uελέεσσι κα\ α¤ματι κα\ κονίzσιν
Tκ κεφαλῆς εvλυτο διαμπερὲς Tς π`δας ἄκρους.
ο“ δ᾽ αἰε\ περ\ νεκρSν ’μίλεον,

640

ς •τε μυῖαι

σταθμ| ἔνι Uρομέωσι περιγλαγέας κατὰ πέλλας
•ρz Tν εἰαριν•, •τε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
˜ς ἄρα το\ περ\ νεκρSν ’μίλεον, οὐδέ ποτε ¢εὺς
τρέψεν [πS κρατερῆς sσμίνης bσσε φαεινώ,

645

[λλὰ κατ᾽ αὐτοὺς αἰὲν •ρα κα\ φράxετο θυμ|,
πολλὰ μάλ᾽ [μφ\ φ`νi Πατρ`κλου μερμηρίxων,
~ ˆδη κα\ κεῖνον Tν\ κρατερ• sσμίνz
αὐτοῦ Tπ᾽ [ντιθέi …αρπηδ`νι φαίδιμος µκτωρ
χαλκ| δzώσz, [π` τ᾽ ‡μων τεύχε᾽ ‰ληται,

650

g ἔτι κα\ πλε`νεσσιν cφέλλειεν π`νον αἰπύν.
¡δε δέ ο_ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον ε„ναι
bφρ᾽ f¬ς θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
TWαῦτις ƒρZάς τε κα\ µκτορα χαλκοκορυστYν
‡σαιτο προτ\ ἄστυ, πολέων δ᾽ [πS θυμSν ‰λοιτο.

655

µκτορι δὲ πρωτίστi [νάλκιδα θυμSν Tνῆκεν·
Tς δίφρον δ᾽ [ναUὰς φύγαδ᾽ ἔτραπε, κέκλετο δ᾽ ἄλλους
ƒρZας φευγέμεναι· γνZ γὰρ ΔιSς _ρὰ τάλαντα.
ἔνθ᾽ οὐδ᾽ vφθιμοι ^ύκιοι μένον, [λλὰ φ`Uηθεν
πάντες, Tπε\ Uασιλῆα vδον UεUλαμμένον gτορ
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383

660

lopqΔno Π

jΜkljm n^noΔo

κείμενον Tν νεκύων [γύρει· πολέες γὰρ Tπ᾽ αὐτ|
κάππεσον, εuτ᾽ ἔριδα κρατερYν Tτάνυσσε ‚ρονίων.
ο“ δ᾽ ἄρ᾽ [π᾽ ‡μοιιν …αρπηδ`νος ἔντε᾽ ‰λοντο
χάλκεα μαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας Tπ\ νῆας
δZκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υ_`ς.

665

κα\ τ`τ᾽ Ἀπ`λλωνα προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
εἰ δ᾽ ἄγε νῦν φίλε †οῖUε, κελαινεφὲς α¦μα κάθηρον
Tλθ}ν Tκ Uελέων …αρπηδ`να, καί μιν ἔπειτα
πολλSν [πS πρS φέρων λοῦσον ποταμοῖο •ο•σι
χρῖσ`ν τ᾽ [μUροσίz, περ\ δ᾽ ἄμUροτα ε¤ματα ‰σσον·

670

πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ¥μα κραιπνοῖσι φέρεσθαι
dπνi κα\ θανάτi διδυμάοσιν, ο¤ •ά μιν ªκα
θVσουσ᾽ Tν ^υκίης εὐρείης πίονι δVμi,
ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
τύμUi τε στVλz τε· τS γὰρ γέρας Tστ\ θαν`ντων.

675

˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα πατρSς [νηκούστησεν Ἀπ`λλων.
Uῆ δὲ κατ᾽ §δαίων cρέων Tς φύλοπιν αἰνVν,
αὐτίκα δ᾽ Tκ Uελέων …αρπηδ`να δῖον [είρας
πολλSν [πS πρS φέρων λοῦσεν ποταμοῖο •ο•σι
χρῖσέν τ᾽ [μUροσίz, περ\ δ᾽ ἄμUροτα ε¤ματα ‰σσε·

680

πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ¥μα κραιπνοῖσι φέρεσθαι,
dπνi κα\ θανάτi διδυμάοσιν, ο¤ •ά μιν ªκα
κάτθεσαν Tν ^υκίης εὐρείης πίονι δVμi.
Πάτροκλος δ᾽ ¤πποισι κα\ oὐτομέδοντι κελεύσας
ƒρZας κα\ ^υκίους μετεκίαθε, κα\ μέγ᾽ [άσθη
νVπιος· εἰ δὲ ἔπος Πηληϊάδαο φύλαWεν
g τ᾽ •ν sπέκφυγε κῆρα κακYν μέλανος θανάτοιο.
[λλ᾽ αἰεί τε ΔιSς κρείσσων ν`ος fέ περ [νδρZν·
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•ς τε κα\ ἄλκιμον ἄνδρα φοUεῖ κα\ [φείλετο νίκην
•ηϊδίως, •τε δ᾽ αὐτSς Tποτρύνzσι μάχεσθαι·

690

•ς ο_ κα\ τ`τε θυμSν Tν\ στVθεσσιν [νῆκεν.
ἔνθα τίνα πρZτον τίνα δ᾽ dστατον TWενάριWας
Πατρ`κλεις, •τε δV σε θεο\ θάνατον δὲ κάλεσσαν]
Ἄδρηστον μὲν πρZτα κα\ oὐτ`νοον κα\ yχεκλον
κα\ Πέριμον Μεγάδην κα\ ‹πίστορα κα\ Μελάνιππον,

695

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ yλασον κα\ Μούλιον fδὲ Πυλάρτην·
τοὺς ‰λεν· ο“ δ᾽ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ‰καστος.
ἔνθά κεν sψίπυλον ƒροίην ‰λον υ¦ες ἈχαιZν
Πατρ`κλου sπS χερσί, περ\ πρS γὰρ ἔγχεϊ θῦεν,
εἰ μY Ἀπ`λλων †οῖUος TrδμVτου Tπ\ πύργου

700

ἔστη τ| cλοὰ φρονέων, ƒρώεσσι δ᾽ [ρVγων.
τρ\ς μὲν Tπ᾽ [γκZνος Uῆ τείχεος sψηλοῖο
Πάτροκλος, τρ\ς δ᾽ αὐτSν [πεστυφέλιWεν Ἀπ`λλων
χείρεσσ᾽ [θανάτzσι φαεινYν [σπίδα νύσσων.
[λλ᾽ •τε δY τS τέταρτον Tπέσσυτο δαίμονι „σος,

705

δεινὰ δ᾽ ’μοκλVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
χάxεο διογενὲς Πατρ`κλεες· οŸ νύ τοι α„σα
σ| sπS δουρ\ π`λιν πέρθαι ƒρώων [γερώχων,
οὐδ᾽ sπ᾽ Ἀχιλλῆος, •ς περ σέο πολλSν [μείνων.
˜ς φάτο, Πάτροκλος δ᾽ [νεχάxετο πολλSν cπίσσω

710

μῆνιν [λευάμενος ἑκατηU`λου Ἀπ`λλωνος.
µκτωρ δ᾽ Tν …και•σι πύλzς ἔχε μώνυχας ¤ππους·
δίxε γὰρ fὲ μάχοιτο κατὰ κλ`νον αuτις Tλάσσας,
g λαοὺς Tς τεῖχος ’μοκλVσειεν [λῆναι.
ταῦτ᾽ ἄρα ο_ φρονέοντι παρίστατο †οῖUος Ἀπ`λλων
[νέρι εἰσάμενος αἰxη| τε κρατερ| τε
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Ἀσίi, aς μVτρως gν µκτορος _πποδάμοιο
αὐτοκασίγνητος ἙκάUης, υ_Sς δὲ Δύμαντος,
aς †ρυγίz ναίεσκε •ο•ς ἔπι …αγγαρίοιο·
τ| μιν Tεισάμενος προσέφη ΔιSς υ_Sς Ἀπ`λλων·

720

µκτορ τίπτε μάχης [ποπαύεαι] οὐδέ τί σε χρV.
αvθ᾽ •σον {σσων εἰμί, τ`σον σέο φέρτερος εvην·
τώ κε τάχα στυγερZς πολέμου [περωVσειας.
[λλ᾽ ἄγε Πατρ`κλi ἔφεπε κρατερώνυχας ¤ππους,
αv κέν πώς μιν ‰λzς, δώz δέ τοι εuχος Ἀπ`λλων.

725

˜ς εἰπ}ν a μὲν αuτις ἔUη θεSς •μ π`νον [νδρZν,
‚εUρι`νz δ᾽ Tκέλευσε δαΐφρονι φαίδιμος µκτωρ
¤ππους Tς π`λεμον πεπληγέμεν. αὐτὰρ Ἀπ`λλων
δύσεθ᾽ •μιλον ἰών, Tν δὲ κλ`νον Ἀργείοισιν
£κε κακ`ν, ƒρωσ\ν δὲ κα\ µκτορι κῦδος bπαxεν.

730

µκτωρ δ᾽ ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ᾽ Tνάριxεν·
αὐτὰρ a Πατρ`κλi ἔφεπε κρατερώνυχας ¤ππους.
Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν [φ᾽ ¤ππων ¹λτο χαμᾶxε
σκαι• ἔγχος ἔχων· ἑτέρηφι δὲ λάxετο πέτρον
μάρμαρον cκρι`εντα τ`ν ο_ περ\ χε\ρ Tκάλυψεν,

735

£κε δ᾽ Tρεισάμενος, οὐδὲ δYν χάxετο φωτ`ς,
οὐδ᾽ wλίωσε Uέλος, Uάλε δ᾽ µκτορος ἡνιοχῆα
‚εUρι`νην ν`θον υ_Sν [γακλῆος Πριάμοιο
¤ππων ἡνί᾽ ἔχοντα μετώπιον cWέϊ λᾶϊ.
[μφοτέρας δ᾽ cφρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ ο_ ἔσχεν
cστέον, cφθαλμο\ δὲ χαμα\ πέσον Tν κονίzσιν
αὐτοῦ πρ`σθε ποδZν· a δ᾽ ἄρ᾽ [ρνευτῆρι Tοικ}ς
κάππεσ᾽ [π᾽ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ᾽ cστέα θυμ`ς.
τSν δ᾽ Tπικερτομέων προσέφης Πατρ`κλεες _ππεῦ·
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ὢ π`ποι g μάλ᾽ TλαφρSς [νVρ,

ς •εῖα κυUιστ–.

745

εἰ δV που κα\ π`ντi Tν ἰχθυ`εντι γένοιτο,
πολλοὺς •ν κορέσειεν [νYρ •δε τVθεα διφZν
νηSς [ποθρŠσκων, εἰ κα\ δυσπέμφελος εvη,
ς νῦν Tν πεδίi TW ¤ππων •εῖα κυUιστ–.
g •α κα\ Tν ƒρώεσσι κυUιστητῆρες ἔασιν.

750

˜ς εἰπ}ν Tπ\ ‚εUρι`νz {ρωϊ UεUVκει
ο„μα λέοντος ἔχων, •ς τε σταθμοὺς κεραΐxων
ἔUλητο πρSς στῆθος, ἑV τέ μιν ‡λεσεν [λκV·
˜ς Tπ\ ‚εUρι`νz Πατρ`κλεες ¹λσο μεμαώς.
µκτωρ δ᾽ αuθ᾽ ἑτέρωθεν [φ᾽ ¤ππων ¹λτο χαμᾶxε.

755

τ} περ\ ‚εUρι`ναο λέονθ᾽ ˜ς δηρινθVτην,
• τ᾽ bρεος κορυφ•σι περ\ κταμένης Tλάφοιο
ἄμφω πεινάοντε μέγα φρονέοντε μάχεσθον·
˜ς περ\ ‚εUρι`ναο δύω μVστωρες [rτῆς
Πάτροκλ`ς τε Μενοιτιάδης κα\ φαίδιμος µκτωρ

760

¤εντ᾽ [λλVλων ταμέειν χρ`α νηλέϊ χαλκ|.
µκτωρ μὲν κεφαλῆφιν Tπε\ λάUεν οὐχ\ μεθίει·
Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἔχεν ποδ`ς· ο“ δὲ δY ἄλλοι
ƒρZες κα\ Δαναο\ σύναγον κρατερYν sσμίνην.
ς δ᾽ ¸uρ`ς τε ·`τος τ᾽ Tριδαίνετον [λλVλοιιν

765

οŸρεος Tν UVσσzς Uαθέην πελεμιxέμεν dλην
φηγ`ν τε μελίην τε τανύφλοι`ν τε κράνειαν,
α¤ τε πρSς [λλVλας ἔUαλον τανυVκεας bxους
fχ• θεσπεσίz, πάταγος δέ τε [γνυμενάων,
˜ς ƒρZες κα\ Ἀχαιο\ Tπ᾽ [λλVλοισι θορ`ντες
δ‘ουν, οὐδ᾽ ‰τεροι μνώοντ᾽ cλοοῖο φ`Uοιο.
πολλὰ δὲ ‚εUρι`νην [μφ᾽ cWέα δοῦρα πεπVγει
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ἰοί τε πτερ`εντες [πS νευρῆφι θορ`ντες,
πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ᾽ [σπίδας TστυφέλιWαν
μαρναμένων [μφ᾽ αὐτ`ν· a δ᾽ Tν στροφάλιγγι κονίης

775

κεῖτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος _πποσυνάων.
bφρα μὲν Ἠέλιος μέσον οὐρανSν [μφιUεUVκει,
τ`φρα μάλ᾽ [μφοτέρων Uέλε᾽ {πτετο, πῖπτε δὲ λα`ς·
gμος δ᾽ Ἠέλιος μετενίσετο UουλυτSν δέ,
κα\ τ`τε δV •᾽ sπὲρ α„σαν Ἀχαιο\ φέρτεροι gσαν.

780

Tκ μὲν ‚εUρι`νην Uελέων {ρωα ἔρυσσαν
ƒρώων TW Tνοπῆς, κα\ [π᾽ ‡μων τεύχε᾽ ‰λοντο,
Πάτροκλος δὲ ƒρωσ\ κακὰ φρονέων Tν`ρουσε.
τρ\ς μὲν ἔπειτ᾽ Tπ`ρουσε θο| [τάλαντος Ἄρηϊ
σμερδαλέα ἰάχων, τρ\ς δ᾽ Tννέα φZτας ἔπεφνεν.

785

[λλ᾽ •τε δY τS τέταρτον Tπέσσυτο δαίμονι „σος,
ἔνθ᾽ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη Uι`τοιο τελευτV·
ˆντετο γάρ τοι †οῖUος Tν\ κρατερ• sσμίνz
δειν`ς· a μὲν τSν ἰ`ντα κατὰ κλ`νον οὐκ Tν`ησεν,
fέρι γὰρ πολλ• κεκαλυμμένος [ντεU`λησε·

790

στῆ δ᾽ bπιθεν, πλῆWεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ᾽ ‡μω
χειρ\ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δέ ο_ bσσε.
τοῦ δ᾽ [πS μὲν κρατSς κυνέην Uάλε †οῖUος Ἀπ`λλων·
ἣ δὲ κυλινδομένη καναχYν ἔχε ποσσ\ν sφ᾽ ¤ππων
αὐλZπις τρυφάλεια, μιάνθησαν δὲ ἔθειραι

795

α¤ματι κα\ κονίzσι· πάρος γε μὲν οὐ θέμις gεν
_ππ`κομον πVληκα μιαίνεσθαι κονίzσιν,
[λλ᾽ [νδρSς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
•ύετ᾽ Ἀχιλλῆος· τ`τε δὲ ¢εὺς µκτορι δZκεν
- κεφαλ• φορέειν, σχεδ`θεν δέ ο_ gεν bλεθρος.
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πᾶν δέ ο_ Tν χείρεσσιν ἄγη δολιχ`σκιον ἔγχος
Uριθὺ μέγα στιUαρSν κεκορυθμένον· αὐτὰρ [π᾽ ‡μων
[σπ\ς σὺν τελαμZνι χαμα\ πέσε τερμι`εσσα.
λῦσε δέ ο_ θώρηκα ἄναW ΔιSς υ_Sς Ἀπ`λλων.
τSν δ᾽ ἄτη φρένας ε¦λε, λύθεν δ᾽ sπS φαίδιμα γυῖα,

805

στῆ δὲ ταφών· bπιθεν δὲ μετάφρενον cWέϊ δουρ\
‡μων μεσσηγὺς σχεδ`θεν Uάλε Δάρδανος [νYρ
Πανθοΐδης ¸ŸφορUος, aς ἡλικίην Tκέκαστο
ἔγχεΐ θ᾽ _πποσύνz τε π`δεσσί τε καρπαλίμοισι·
κα\ γὰρ δY τ`τε φZτας Tείκοσι Uῆσεν [φ᾽ ¤ππων

810

πρZτ᾽ Tλθ}ν σὺν bχεσφι διδασκ`μενος πολέμοιο·
•ς τοι πρZτος Tφῆκε Uέλος Πατρ`κλεες _ππεῦ
οὐδὲ δάμασσ᾽· a μὲν αuτις [νέδραμε, μίκτο δ᾽ ’μίλi,
Tκ χροSς wρπάWας δ`ρυ μείλινον, οὐδ᾽ sπέμεινε
Πάτροκλον γυμν`ν περ T`ντ᾽ Tν δηϊοτῆτι.

815

Πάτροκλος δὲ θεοῦ πληγ• κα\ δουρ\ δαμασθε\ς
•ψ ἑτάρων εἰς ἔθνος Tχάxετο κῆρ᾽ [λεείνων.
µκτωρ δ᾽

ς ε„δεν Πατροκλῆα μεγάθυμον

•ψ [ναχαx`μενον UεUλημένον cWέϊ χαλκ|,
[γχίμολ`ν •ά ο_ gλθε κατὰ στίχας, οuτα δὲ δουρ\

820

νείατον Tς κενεZνα, διὰ πρS δὲ χαλκSν ἔλασσε·
δούπησεν δὲ πεσών, μέγα δ᾽ ˆκαχε λαSν ἈχαιZν·
ς δ᾽ •τε σῦν [κάμαντα λέων TUιVσατο χάρμz,
• τ᾽ bρεος κορυφ•σι μέγα φρονέοντε μάχεσθον
πίδακος [μφ᾽ cλίγης· Tθέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω·
πολλὰ δέ τ᾽ [σθμαίνοντα λέων Tδάμασσε Uίηφιν·
˜ς πολέας πεφν`ντα Μενοιτίου ἄλκιμον υ_Sν
µκτωρ Πριαμίδης σχεδSν ἔγχεϊ θυμSν [πηύρα,
www.theogonia.gr

389

825

lopqΔno Π

jΜkljm n^noΔo

καί ο_ Tπευχ`μενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
Πάτροκλ᾽ g που ἔφησθα π`λιν κεραϊWέμεν wμVν,

830

ƒρωϊάδας δὲ γυναῖκας Tλεύθερον gμαρ [πούρας
ἄWειν Tν νVεσσι φίλην Tς πατρίδα γαῖαν
νVπιε· τάων δὲ πρ`σθ᾽ µκτορος ”κέες ¤πποι
ποσσ\ν cρωρέχαται πολεμίxειν· ἔγχεϊ δ᾽ αὐτSς
ƒρωσ\ φιλοπτολέμοισι μεταπρέπω, • σφιν [μύνω

835

gμαρ [ναγκαῖον· σὲ δέ τ᾽ Tνθάδε γῦπες ἔδονται.
¹ δείλ᾽, οὐδέ τοι TσθλSς T}ν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς,
•ς πού τοι μάλα πολλὰ μένων Tπετέλλετ᾽ ἰ`ντι·
μV μοι πρ\ν ἰέναι Πατρ`κλεες _πποκέλευθε
νῆας ἔπι γλαφυρὰς πρ\ν µκτορος [νδροφ`νοιο

840

α_ματ`εντα χιτZνα περ\ στVθεσσι δαΐWαι.
•ς πού σε προσέφη, σο\ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθε.
τSν δ᾽ cλιγοδρανέων προσέφης Πατρ`κλεες _ππεῦ·
ˆδη νῦν µκτορ μεγάλ᾽ εŸχεο· σο\ γὰρ ἔδωκε
νίκην ¢εὺς ‚ρονίδης κα\ Ἀπ`λλων, ο¤ με δάμασσαν

845

•ηιδίως· αὐτο\ γὰρ [π᾽ ‡μων τεύχε᾽ ‰λοντο.
τοιοῦτοι δ᾽ εv πέρ μοι Tείκοσιν [ντεU`λησαν,
πάντές κ᾽ αὐτ`θ᾽ bλοντο Tμ| sπS δουρ\ δαμέντες.
[λλά με μοῖρ᾽ cλοY κα\ ^ητοῦς ἔκτανεν υ_`ς,
[νδρZν δ᾽ ¸ŸφορUος· σὺ δέ με τρίτος TWεναρίxεις.

850

ἄλλο δέ τοι Tρέω, σὺ δ᾽ Tν\ φρεσ\ Uάλλεο σ•σιν·
οŸ θην οὐδ᾽ αὐτSς δηρSν Uέz, [λλά τοι ˆδη
ἄγχι παρέστηκεν θάνατος κα\ μοῖρα κραταιY
χερσ\ δαμέντ᾽ Ἀχιλῆος [μύμονος oἰακίδαο.
˜ς ἄρα μιν εἰπ`ντα τέλος θανάτοιο κάλυψε·
ψυχY δ᾽ Tκ •εθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ UεUVκει
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aν π`τμον γο`ωσα λιποῦσ᾽ [νδροτῆτα κα\ {Uην.
τSν κα\ τεθνηZτα προσηύδα φαίδιμος µκτωρ·
Πατρ`κλεις τί νύ μοι μαντεύεαι αἰπὺν bλεθρον]
τίς δ᾽ ο„δ᾽ εv κ᾽ Ἀχιλεὺς ™έτιδος πάϊς frκ`μοιο

860

φθVz Tμ| sπS δουρ\ τυπε\ς [πS θυμSν cλέσσαι]
˜ς ἄρα φωνVσας δ`ρυ χάλκεον TW ”τειλῆς
εvρυσε λὰW προσUάς, τSν δ᾽ dπτιον ªσ᾽ [πS δουρ`ς.
αὐτίκα δὲ Wὺν δουρ\ μετ᾽ oὐτομέδοντα UεUVκει
[ντίθεον θεράποντα ποδώκεος oἰακίδαο·
¤ετο γὰρ Uαλέειν· τSν δ᾽ ἔκφερον ”κέες ¤πποι
ἄμUροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεο\ δ`σαν [γλαὰ δZρα.
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Ρ
οὐδ᾽ ἔλαθ᾽ Ἀτρέος υ_Sν [ρηΐφιλον Μενέλαον
Πάτροκλος ƒρώεσσι δαμε\ς Tν δηϊοτῆτι.
Uῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αvθοπι χαλκ|,
[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτ| Uαῖν᾽ •ς τις περ\ π`ρτακι μVτηρ
πρωτοτ`κος κινυρY οὐ πρ\ν εἰδυῖα τ`κοιο·

5

˜ς περ\ Πατρ`κλi Uαῖνε WανθSς Μενέλαος.
πρ`σθε δέ ο_ δ`ρυ τ᾽ ἔσχε κα\ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην,
τSν κτάμεναι μεμα}ς •ς τις τοῦ γ᾽ [ντίος ἔλθοι.
οὐδ᾽ ἄρα Πάνθου υ_Sς Trμμελίης [μέλησε
Πατρ`κλοιο πεσ`ντος [μύμονος· ἄγχι δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ

10

ἔστη, κα\ προσέειπεν [ρηΐφιλον Μενέλαον·
Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς bρχαμε λαZν
χάxεο, λεῖπε δὲ νεκρ`ν, ἔα δ᾽ ἔναρα Uροτ`εντα·
οὐ γάρ τις πρ`τερος ƒρώων κλειτZν τ᾽ Tπικούρων
Πάτροκλον Uάλε δουρ\ κατὰ κρατερYν sσμίνην·
τώ με ἔα κλέος TσθλSν Tν\ ƒρώεσσιν [ρέσθαι,
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μV σε Uάλω, [πS δὲ μελιηδέα θυμSν ‰λωμαι.
τSν δὲ μέγ᾽ cχθVσας προσέφη WανθSς Μενέλαος·
¢εῦ πάτερ οὐ μὲν καλSν sπέρUιον εὐχετάασθαι.
οŸτ᾽ οuν παρδάλιος τ`σσον μένος οŸτε λέοντος

20

οŸτε συSς κάπρου cλο`φρονος, οX τε μέγιστος
θυμSς Tν\ στVθεσσι περ\ σθένεϊ Uλεμεαίνει,
•σσον Πάνθου υ¦ες Trμμελίαι φρονέουσιν.
οὐδὲ μὲν οὐδὲ Uίη ὙπερVνορος _πποδάμοιο
£ς {Uης [π`νηθ᾽, •τε μ᾽ ‡νατο καί μ᾽ sπέμεινε

25

καί μ᾽ ἔφατ᾽ Tν Δαναοῖσιν Tλέγχιστον πολεμιστYν
ἔμμεναι· οὐδέ ‰ φημι π`δεσσί γε ο¦σι κι`ντα
εὐφρῆναι ἄλοχ`ν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας.
•ς θην κα\ σSν Tγ} λύσω μένος εv κέ μευ ἄντα
στVzς· [λλά σ᾽ ἔγωγ᾽ [ναχωρVσαντα κελεύω

30

Tς πληθὺν ἰέναι, μηδ᾽ [ντίος ¤στασ᾽ Tμεῖο
πρίν τι κακSν παθέειν· •εχθὲν δέ τε νVπιος ἔγνω.
˜ς φάτο, τSν δ᾽ οὐ πεῖθεν· [μειU`μενος δὲ προσηύδα·
νῦν μὲν δY Μενέλαε διοτρεφὲς g μάλα τείσεις
γνωτSν TμSν τSν ἔπεφνες, Tπευχ`μενος δ᾽ [γορεύεις,

35

χVρωσας δὲ γυναῖκα μυχ| θαλάμοιο νέοιο,
[ρητSν δὲ τοκεῦσι γ`ον κα\ πένθος ἔθηκας.
g κέ σφιν δειλοῖσι γ`ου κατάπαυμα γενοίμην
εv κεν Tγ} κεφαλVν τε τεYν κα\ τεύχε᾽ Tνείκας
Πάνθi Tν χείρεσσι Uάλω κα\ †ρ`ντιδι δίz.
[λλ᾽ οὐ μὰν ἔτι δηρSν [πείρητος π`νος ἔσται
οὐδ᾽ ἔτ᾽ [δVριτος ˆτ᾽ [λκῆς ˆτε φ`Uοιο.
˜ς εἰπ}ν οŸτησε κατ᾽ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην·
οὐδ᾽ ἔρρηWεν χαλκ`ς, [νεγνάμφθη δέ ο_ αἰχμY
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[σπίδ᾽ Tν\ κρατερ•· a δὲ δεύτερος bρνυτο χαλκ|

45

Ἀτρεΐδης Μενέλαος TπευWάμενος Δι\ πατρί·
•ψ δ᾽ [ναχαxομένοιο κατὰ στομάχοιο θέμεθλα
νύW᾽, Tπ\ δ᾽ αὐτSς ἔρεισε Uαρείz χειρ\ πιθVσας·
[ντικρὺ δ᾽ wπαλοῖο δι᾽ αὐχένος ˆλυθ᾽ [κωκV,
δούπησεν δὲ πεσών, [ράUησε δὲ τεύχε᾽ Tπ᾽ αὐτ|.

50

α¤ματί ο_ δεύοντο κ`μαι eαρίτεσσιν ’μοῖαι
πλοχμοί θ᾽, ο“ χρυσ| τε κα\ [ργύρi TσφVκωντο.
ο¦ον δὲ τρέφει ἔρνος [νYρ Tριθηλὲς Tλαίης
χώρi Tν οἰοπ`λi, •θ᾽ ¥λις [ναUέUροχεν dδωρ,
καλSν τηλεθάον· τS δέ τε πνοια\ δονέουσι

55

παντοίων [νέμων, καί τε Uρύει ἄνθεϊ λευκ|·
Tλθ}ν δ᾽ TWαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλ•
U`θρου τ᾽ TWέστρεψε κα\ TWετάνυσσ᾽ Tπ\ γαίz·
τοῖον Πάνθου υ_Sν Trμμελίην ¸ŸφορUον
Ἀτρεΐδης Μενέλαος Tπε\ κτάνε τεύχε᾽ Tσύλα.

60

ς δ᾽ •τε τίς τε λέων cρεσίτροφος [λκ\ πεποιθ}ς
Uοσκομένης [γέλης Uοῦν wρπάσz { τις [ρίστη·
τῆς δ᾽ TW αὐχέν᾽ ἔαWε λαU}ν κρατεροῖσιν cδοῦσι
πρZτον, ἔπειτα δέ θ᾽ α¦μα κα\ ἔγκατα πάντα λαφύσσει
δzZν· [μφ\ δὲ τ`ν γε κύνες τ᾽ ἄνδρές τε νομῆες

65

πολλὰ μάλ᾽ ἰύxουσιν [π`προθεν οὐδ᾽ Tθέλουσιν
[ντίον Tλθέμεναι· μάλα γὰρ χλωρSν δέος α_ρεῖ·
˜ς τZν οŸ τινι θυμSς Tν\ στVθεσσιν Tτ`λμα
[ντίον Tλθέμεναι Μενελάου κυδαλίμοιο.
ἔνθά κε •εῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανθοΐδαο
Ἀτρεΐδης, εἰ μV ο_ [γάσσατο †οῖUος Ἀπ`λλων,
•ς •ά ο_ µκτορ᾽ TπZρσε θο| [τάλαντον Ἄρηϊ
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[νέρι εἰσάμενος ‚ικ`νων ἡγVτορι Μέντz·
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
µκτορ νῦν σὺ μὲν ¡δε θέεις [κίχητα διώκων

75

¤ππους oἰακίδαο δαΐφρονος· ο“ δ᾽ [λεγεινο\
[νδράσι γε θνητοῖσι δαμVμεναι fδ᾽ cχέεσθαι
ἄλλi γ᾽ ~ Ἀχιλῆϊ, τSν [θανάτη τέκε μVτηρ.
τ`φρα δέ τοι Μενέλαος [ρVϊος Ἀτρέος υ_Sς
Πατρ`κλi περιUὰς ƒρώων τSν ἄριστον ἔπεφνε

80

Πανθοΐδην ¸ŸφορUον, ἔπαυσε δὲ θούριδος [λκῆς.
˜ς εἰπ}ν a μὲν αuτις ἔUη θεSς •μ π`νον [νδρZν,
µκτορα δ᾽ αἰνSν ἄχος πύκασε φρένας [μφ\ μελαίνας·
πάπτηνεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
τSν μὲν [παινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τSν δ᾽ Tπ\ γαίz

85

κείμενον· ἔρρει δ᾽ α¦μα κατ᾽ οὐταμένην ”τειλVν.
Uῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αvθοπι χαλκ|
cWέα κεκλVγων φλογ\ εvκελος Ἡφαίστοιο
[σUέστi· οὐδ᾽ υ_Sν λάθεν Ἀτρέος cWὺ UοVσας·
cχθVσας δ᾽ ἄρα ε„πε πρSς aν μεγαλVτορα θυμ`ν·

90

‡ μοι Tγ}ν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
Πάτροκλ`ν θ᾽, aς κεῖται Tμῆς ‰νεκ᾽ Tνθάδε τιμῆς,
μV τίς μοι ΔαναZν νεμεσVσεται •ς κεν vδηται.
εἰ δέ κεν µκτορι μοῦνος T}ν κα\ ƒρωσ\ μάχωμαι
αἰδεσθείς, μV πώς με περιστVωσ᾽ ‰να πολλοί·

95

ƒρZας δ᾽ Tνθάδε πάντας ἄγει κορυθαίολος µκτωρ.
[λλὰ τί ˆ μοι ταῦτα φίλος διελέWατο θυμ`ς]
’ππ`τ᾽ [νYρ Tθέλz πρSς δαίμονα φωτ\ μάχεσθαι
•ν κε θεSς τιμ–, τάχα ο_ μέγα πῆμα κυλίσθη.
τώ μ᾽ οŸ τις ΔαναZν νεμεσVσεται •ς κεν vδηται
www.theogonia.gr
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µκτορι χωρVσαντ᾽, Tπε\ Tκ θε`φιν πολεμίxει.
εἰ δέ που ovαντ`ς γε UοYν [γαθοῖο πυθοίμην,
ἄμφω κ᾽ αuτις ἰ`ντες Tπιμνησαίμεθα χάρμης
κα\ πρSς δαίμονά περ, εv πως Tρυσαίμεθα νεκρSν
Πηλεΐδz Ἀχιλῆϊ· κακZν δέ κε φέρτατον εvη.

105

ε¦ος ’ ταῦθ᾽ •ρμαινε κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμSν
τ`φρα δ᾽ Tπ\ ƒρώων στίχες ˆλυθον· gρχε δ᾽ ἄρ᾽ µκτωρ.
αὐτὰρ • γ᾽ TWοπίσω [νεχάxετο, λεῖπε δὲ νεκρSν
Tντροπαλιx`μενος •ς τε λ\ς frγένειος,
•ν •α κύνες τε κα\ ἄνδρες [πS σταθμοῖο δίωνται

110

ἔγχεσι κα\ φων•· τοῦ δ᾽ Tν φρεσ\ν ἄλκιμον gτορ
παχνοῦται, [έκων δέ τ᾽ ἔUη [πS μεσσαύλοιο·
˜ς [πS Πατρ`κλοιο κίε WανθSς Μενέλαος.
στῆ δὲ μεταστρεφθε\ς Tπε\ ¤κετο ἔθνος ἑταίρων
παπταίνων ovαντα μέγαν ƒελαμώνιον υ_`ν.

115

τSν δὲ μάλ᾽ α„ψ᾽ Tν`ησε μάχης Tπ᾽ [ριστερὰ πάσης
θαρσύνονθ᾽ ἑτάρους κα\ Tποτρύνοντα μάχεσθαι·
θεσπέσιον γάρ σφιν φ`Uον ἔμUαλε †οῖUος Ἀπ`λλων·
Uῆ δὲ θέειν, ε„θαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηŸδα.
o„αν δεῦρο πέπον, περ\ Πατρ`κλοιο θαν`ντος

120

σπεύσομεν, αv κε νέκυν περ Ἀχιλλῆϊ προφέρωμεν
γυμν`ν· [τὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει κορυθαίολος µκτωρ.
˜ς ἔφατ᾽, ovαντι δὲ δαΐφρονι θυμSν bρινε·
Uῆ δὲ διὰ προμάχων, ¥μα δὲ WανθSς Μενέλαος.
µκτωρ μὲν Πάτροκλον Tπε\ κλυτὰ τεύχε᾽ [πηύρα,
‰λχ᾽ ¤ν᾽ [π᾽ ‡μοιιν κεφαλYν τάμοι cWέϊ χαλκ|,
τSν δὲ νέκυν ƒρi•σιν Tρυσσάμενος κυσ\ δοίη.
ovας δ᾽ Tγγύθεν gλθε φέρων σάκος f•τε πύργον·
www.theogonia.gr
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µκτωρ δ᾽ •ψ Tς •μιλον ἰ}ν [νεχάxεθ᾽ ἑταίρων,
Tς δίφρον δ᾽ [ν`ρουσε· δίδου δ᾽ • γε τεύχεα καλὰ

130

ƒρωσ\ φέρειν προτ\ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αὐτ|.
ovας δ᾽ [μφ\ Μενοιτιάδz σάκος εὐρὺ καλύψας
ἑστVκει •ς τίς τε λέων περ\ ο¦σι τέκεσσιν,
ž •ά τε νVπι᾽ ἄγοντι συναντVσωνται Tν dλz
ἄνδρες Tπακτῆρες· a δέ τε σθένεϊ Uλεμεαίνει,

135

πᾶν δέ τ᾽ Tπισκύνιον κάτω ‰λκεται bσσε καλύπτων·
˜ς ovας περ\ Πατρ`κλi {ρωϊ UεUVκει.
Ἀτρεΐδης δ᾽ ἑτέρωθεν [ρηΐφιλος Μενέλαος
ἑστVκει, μέγα πένθος Tν\ στVθεσσιν [έWων.
Γλαῦκος δ᾽ Ἱππολ`χοιο πάϊς ^υκίων [γSς [νδρZν

140

µκτορ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν χαλεπ| fνίπαπε μύθi·
µκτορ ε„δος ἄριστε μάχης ἄρα πολλSν Tδεύεο.
g σ᾽ αŸτως κλέος TσθλSν ἔχει φύWηλιν T`ντα.
φράxεο νῦν •ππως κε π`λιν κα\ ἄστυ σαώσzς
ο„ος σὺν λαοῖς το\ §λίi Tγγεγάασιν·

145

οὐ γάρ τις ^υκίων γε μαχησ`μενος Δαναοῖσιν
ε„σι περ\ πτ`λιος, Tπε\ οὐκ ἄρα τις χάρις gεν
μάρνασθαι δηΐοισιν Tπ᾽ [νδράσι νωλεμὲς αἰεί.
πZς κε σὺ χείρονα φZτα σαώσειας μεθ᾽ •μιλον
σχέτλι᾽, Tπε\ …αρπηδ`ν᾽ ¥μα Wεῖνον κα\ ἑταῖρον

150

κάλλιπες Ἀργείοισιν ‰λωρ κα\ κύρμα γενέσθαι,
•ς τοι π`λλ᾽ bφελος γένετο πτ`λεΐ τε κα\ αὐτ|
xωSς Tών· νῦν δ᾽ οŸ ο_ [λαλκέμεναι κύνας ἔτλης.
τ} νῦν εv τις Tμο\ ^υκίων Tπιπείσεται [νδρZν
οvκαδ᾽ vμεν, ƒροίz δὲ πεφVσεται αἰπὺς bλεθρος.
εἰ γὰρ νῦν ƒρώεσσι μένος πολυθαρσὲς Tνείη
www.theogonia.gr
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ἄτρομον, ο¦`ν τ᾽ ἄνδρας Tσέρχεται ο“ περ\ πάτρης
[νδράσι δυσμενέεσσι π`νον κα\ δῆριν ἔθεντο,
α„ψά κε Πάτροκλον Tρυσαίμεθα ›λιον εvσω.
εἰ δ᾽ οXτος προτ\ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος

160

ἔλθοι τεθνη}ς καί μιν Tρυσαίμεθα χάρμης,
α„ψά κεν Ἀργεῖοι …αρπηδ`νος ἔντεα καλὰ
λύσειαν, καί κ᾽ αὐτSν [γοίμεθα ›λιον εvσω·
τοίου γὰρ θεράπων πέφατ᾽ [νέρος, aς μέγ᾽ ἄριστος
Ἀργείων παρὰ νηυσ\ κα\ [γχέμαχοι θεράποντες.

165

[λλὰ σύ γ᾽ ovαντος μεγαλVτορος οὐκ Tτάλασσας
στVμεναι ἄντα κατ᾽ bσσε ἰδ}ν δηΐων Tν [rτ•,
οὐδ᾽ ἰθὺς μαχέσασθαι, Tπε\ σέο φέρτερ`ς Tστι.
τSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη κορυθαίολος µκτωρ·
Γλαῦκε τί ~ δὲ σὺ τοῖος T}ν sπέροπλον ἔειπες]

170

ὢ π`ποι g τ᾽ Tφάμην σὲ περ\ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
τZν •σσοι ^υκίην TριUώλακα ναιετάουσι·
νῦν δέ σευ ”νοσάμην πάγχυ φρένας ο¦ον ἔειπες,
•ς τέ με φῂς ovαντα πελώριον οὐχ sπομεῖναι.
οŸ τοι Tγ}ν ἔρριγα μάχην οὐδὲ κτύπον ¤ππων·

175

[λλ᾽ αἰεί τε ΔιSς κρείσσων ν`ος αἰγι`χοιο,
•ς τε κα\ ἄλκιμον ἄνδρα φοUεῖ κα\ [φείλετο νίκην
•ηϊδίως, ’τὲ δ᾽ αὐτSς Tποτρύνει μαχέσασθαι.
[λλ᾽ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ¤στασο κα\ vδε ἔργον,
fὲ πανημέριος κακSς ἔσσομαι,

ς [γορεύεις,

g τινα κα\ ΔαναZν [λκῆς μάλα περ μεμαZτα
σχVσω [μυνέμεναι περ\ Πατρ`κλοιο θαν`ντος.
˜ς εἰπ}ν ƒρώεσσιν Tκέκλετο μακρSν [•σας·
ƒρZες κα\ ^ύκιοι κα\ Δάρδανοι [γχιμαχηταί,
www.theogonia.gr
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[νέρες ἔστε φίλοι, μνVσασθε δὲ θούριδος [λκῆς,

185

bφρ᾽ •ν Tγ}ν Ἀχιλῆος [μύμονος ἔντεα δύω
καλά, τὰ Πατρ`κλοιο Uίην TνάριWα κατακτάς.
˜ς ἄρα φωνVσας [πέUη κορυθαίολος µκτωρ
δηΐου Tκ πολέμοιο· θέων δ᾽ Tκίχανεν ἑταίρους
ªκα μάλ᾽ οŸ πω τῆλε ποσ\ κραιπνοῖσι μετασπών,

190

ο“ προτ\ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος.
στὰς δ᾽ [πάνευθε μάχης πολυδακρύου ἔντε᾽ ἄμειUεν·
ˆτοι a μὲν τὰ ἃ δZκε φέρειν προτ\ ›λιον _ρYν
ƒρωσ\ φιλοπτολέμοισιν, a δ᾽ ἄμUροτα τεύχεα δῦνε
Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ¥ ο_ θεο\ jὐρανίωνες

195

πατρ\ φίλi ἔπορον· a δ᾽ ἄρα ž παιδ\ bπασσε
γηράς· [λλ᾽ οὐχ υ_Sς Tν ἔντεσι πατρSς TγVρα.
τSν δ᾽

ς οuν [πάνευθεν vδεν νεφεληγερέτα ¢εὺς

τεύχεσι Πηλεΐδαο κορυσσ`μενον θείοιο,
κινVσας •α κάρη προτ\ aν μυθVσατο θυμ`ν·

200

¹ δείλ᾽ οὐδέ τί τοι θάνατος καταθύμι`ς Tστιν
aς δV τοι σχεδSν ε„σι· σὺ δ᾽ ἄμUροτα τεύχεα δύνεις
[νδρSς [ριστῆος, τ`ν τε τρομέουσι κα\ ἄλλοι·
τοῦ δY ἑταῖρον ἔπεφνες Tνηέα τε κρατερ`ν τε,
τεύχεα δ᾽ οὐ κατὰ κ`σμον [πS κρατ`ς τε κα\ ‡μων

205

ε¤λευ· [τάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος TγγυαλίWω,
τZν ποινYν • τοι οŸ τι μάχης TκνοστVσαντι
δέWεται Ἀνδρομάχη κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος.
g κα\ κυανέzσιν Tπ᾽ cφρύσι νεῦσε ‚ρονίων.
µκτορι δ᾽ {ρμοσε τεύχε᾽ Tπ\ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
δεινSς Tνυάλιος, πλῆσθεν δ᾽ ἄρα ο_ μέλε᾽ TντSς
[λκῆς κα\ σθένεος· μετὰ δὲ κλειτοὺς Tπικούρους
www.theogonia.gr
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Uῆ •α μέγα ἰάχων· ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσι
τεύχεσι λαμπ`μενος μεγαθύμου Πηλεΐωνος.
bτρυνεν δὲ ‰καστον Tποιχ`μενος Tπέεσσι

215

Μέσθλην τε Γλαῦκ`ν τε Μέδοντά τε ™ερσίλοχ`ν τε
Ἀστεροπαῖ`ν τε ΔεισVνορά θ᾽ Ἱππ`θο`ν τε
†`ρκυν τε eρομίον τε κα\ yννομον οἰωνιστVν·
τοὺς • γ᾽ Tποτρύνων ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
κέκλυτε μυρία φῦλα περικτι`νων Tπικούρων·

220

οὐ γὰρ Tγ} πληθὺν διxVμενος οὐδὲ χατίxων
Tνθάδ᾽ [φ᾽ sμετέρων πολίων ˆγειρα ‰καστον,
[λλ᾽ ¤να μοι ƒρώων [λ`χους κα\ νVπια τέκνα
προφρονέως •ύοισθε φιλοπτολέμων sπ᾽ ἈχαιZν.
τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω κα\ Tδωδ•

225

λαούς, sμέτερον δὲ ἑκάστου θυμSν [έWω.
τώ τις νῦν ἰθὺς τετραμμένος ~ [πολέσθω
fὲ σαωθVτω· ἣ γὰρ πολέμου cαριστύς.
aς δέ κε Πάτροκλον κα\ τεθνηZτά περ ἔμπης
ƒρZας Tς _πποδάμους Tρύσz, εvWz δέ ο_ ovας,

230

{μισυ τ| Tνάρων [ποδάσσομαι, {μισυ δ᾽ αὐτSς
‰Wω Tγώ· τS δέ ο_ κλέος ἔσσεται •σσον Tμοί περ.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἰθὺς ΔαναZν Uρίσαντες ἔUησαν
δούρατ᾽ [νασχ`μενοι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμSς
νεκρSν sπ᾽ ovαντος Tρύειν ƒελαμωνιάδαο

235

νVπιοι· g τε πολέσσιν Tπ᾽ αὐτ| θυμSν [πηύρα.
κα\ τ`τ᾽ ἄρ᾽ ovας ε„πε UοYν [γαθSν Μενέλαον·
ª πέπον ª Μενέλαε διοτρεφὲς οὐκέτι νZϊ
ἔλπομαι αὐτώ περ νοστησέμεν Tκ πολέμοιο.
οŸ τι τ`σον νέκυος περιδείδια Πατρ`κλοιο,
www.theogonia.gr
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•ς κε τάχα ƒρώων κορέει κύνας fδ᾽ οἰωνούς,
•σσον Tμ• κεφαλ• περιδείδια μV τι πάθzσι,
κα\ σ•, Tπε\ πολέμοιο νέφος περ\ πάντα καλύπτει
µκτωρ, ἡμῖν δ᾽ αuτ᾽ [ναφαίνεται αἰπὺς bλεθρος.
[λλ᾽ ἄγ᾽ [ριστῆας ΔαναZν κάλει, ˆν τις [κούσz.

245

˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε UοYν [γαθSς Μενέλαος,
ˆrσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
ª φίλοι Ἀργείων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
ο¤ τε παρ᾽ Ἀτρεΐδzς Ἀγαμέμνονι κα\ Μενελάi
δVμια πίνουσιν κα\ σημαίνουσιν ‰καστος

250

λαοῖς· Tκ δὲ ΔιSς τιμY κα\ κῦδος cπηδεῖ.
[ργαλέον δέ μοί Tστι διασκοπιᾶσθαι ‰καστον
ἡγεμ`νων· τ`σση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν·
[λλά τις αὐτSς vτω, νεμεσιxέσθω δ᾽ Tν\ θυμ|
Πάτροκλον ƒρi•σι κυσ\ν μέλπηθρα γενέσθαι.

255

˜ς ἔφατ᾽, cWὺ δ᾽ ἄκουσεν tϊλῆος ταχὺς ovας·
πρZτος δ᾽ [ντίος gλθε θέων [νὰ δηϊοτῆτα,
τSν δὲ μετ᾽ §δομενεὺς κα\ cπάων §δομενῆος
Μηρι`νης [τάλαντος ‹νυαλίi [νδρειφ`ντz.
τZν δ᾽ ἄλλων τίς κεν -σι φρεσ\ν οὐν`ματ᾽ εvποι,

260

•σσοι δY μετ`πισθε μάχην ˆγειραν ἈχαιZν]
ƒρZες δὲ προŸτυψαν [ολλέες· gρχε δ᾽ ἄρ᾽ µκτωρ.
ς δ᾽ •τ᾽ Tπ\ προχο•σι διιπετέος ποταμοῖο
UέUρυχεν μέγα κῦμα ποτ\ •`ον, [μφ\ δέ τ᾽ ἄκραι
fϊ`νες Uο`ωσιν Tρευγομένης wλSς ἔWω,
τ`σσz ἄρα ƒρZες ἰαχ• vσαν. αὐτὰρ Ἀχαιο\
‰στασαν [μφ\ Μενοιτιάδz ‰να θυμSν ἔχοντες
φραχθέντες σάκεσιν χαλκVρεσιν· [μφ\ δ᾽ ἄρά σφι
www.theogonia.gr
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λαμπρ•σιν κορύθεσσι ‚ρονίων fέρα πολλYν
χεῦ᾽, Tπε\ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἔχθαιρε πάρος γε,

270

bφρα xωSς T}ν θεράπων gν oἰακίδαο·
μίσησεν δ᾽ ἄρα μιν δηΐων κυσ\ κύρμα γενέσθαι
ƒρi•σιν· τ} καί ο_ [μυνέμεν ªρσεν ἑταίρους.
ªσαν δὲ πρ`τεροι ƒρZες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
νεκρSν δὲ προλιπ`ντες sπέτρεσαν, οὐδέ τιν᾽ αὐτZν

275

ƒρZες sπέρθυμοι ‰λον ἔγχεσιν _έμενοί περ,
[λλὰ νέκυν Tρύοντο· μίνυνθα δὲ κα\ τοῦ Ἀχαιο\
μέλλον [πέσσεσθαι· μάλα γάρ σφεας ªκ᾽ TλέλιWεν
ovας, aς περ\ μὲν ε„δος, περ\ δ᾽ ἔργα τέτυκτο
τZν ἄλλων ΔαναZν μετ᾽ [μύμονα Πηλεΐωνα.

280

vθυσεν δὲ διὰ προμάχων συ• εvκελος [λκYν
καπρίi, •ς τ᾽ Tν bρεσσι κύνας θαλερούς τ᾽ αἰxηοὺς
•ηϊδίως Tκέδασσεν, ἑλιWάμενος διὰ UVσσας·
˜ς υ_Sς ƒελαμZνος [γαυοῦ φαίδιμος ovας
•εῖα μετεισάμενος ƒρώων Tκέδασσε φάλαγγας

285

ο“ περ\ Πατρ`κλi UέUασαν, φρ`νεον δὲ μάλιστα
ἄστυ π`τι σφέτερον Tρύειν κα\ κῦδος [ρέσθαι.
ˆτοι τSν ^Vθοιο Πελασγοῦ φαίδιμος υ_Sς
Ἱππ`θοος ποδSς ‰λκε κατὰ κρατερYν sσμίνην
δησάμενος τελαμZνι παρὰ σφυρSν [μφ\ τένοντας

290

µκτορι κα\ ƒρώεσσι χαριx`μενος· τάχα δ᾽ αὐτ|
gλθε κακ`ν, τ` ο_ οŸ τις Tρύκακεν _εμένων περ.
τSν δ᾽ υ_Sς ƒελαμZνος TπαΐWας δι᾽ ’μίλου
πλῆW᾽ αὐτοσχεδίην κυνέης διὰ χαλκοπαρ‘ου·
ˆρικε δ᾽ _πποδάσεια κ`ρυς περ\ δουρSς [κωκ•
πληγεῖσ᾽ ἔγχεΐ τε μεγάλi κα\ χειρ\ παχείz,
www.theogonia.gr
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Tγκέφαλος δὲ παρ᾽ αὐλSν [νέδραμεν TW ”τειλῆς
α_ματ`εις· τοῦ δ᾽ αuθι λύθη μένος, Tκ δ᾽ ἄρα χειρZν
Πατρ`κλοιο π`δα μεγαλVτορος £κε χαμᾶxε
κεῖσθαι· a δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο πέσε πρηνYς Tπ\ νεκρ|

300

τῆλ᾽ [πS ^αρίσης TριUώλακος, οὐδὲ τοκεῦσι
θρέπτρα φίλοις [πέδωκε, μινυνθάδιος δέ ο_ αἰ}ν
ἔπλεθ᾽ sπ᾽ ovαντος μεγαθύμου δουρ\ δαμέντι.
µκτωρ δ᾽ αuτ᾽ ovαντος [κ`ντισε δουρ\ φαειν|·
[λλ᾽ a μὲν ἄντα ἰδ}ν fλεύατο χάλκεον ἔγχος

305

τυτθ`ν· a δὲ …χεδίον μεγαθύμου §φίτου υ_Sν
†ωκVων bχ᾽ ἄριστον, aς Tν κλειτ| Πανοπῆϊ
οἰκία ναιετάασκε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν [νάσσων,
τSν Uάλ᾽ sπS κληῖδα μέσην· διὰ δ᾽ [μπερὲς ἄκρη
αἰχμY χαλκείη παρὰ νείατον ªμον [νέσχε·

310

δούπησεν δὲ πεσών, [ράUησε δὲ τεύχε᾽ Tπ᾽ αὐτ|.
ovας δ᾽ αu †`ρκυνα δαΐφρονα †αίνοπος υ_Sν
Ἱπποθ`i περιUάντα μέσην κατὰ γαστέρα τύψε·
•ῆWε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκSς
ˆφυσ᾽· a δ᾽ Tν κονίzσι πεσ}ν ‰λε γαῖαν [γοστ|.

315

χώρησαν δ᾽ sπ` τε πρ`μαχοι κα\ φαίδιμος µκτωρ·
Ἀργεῖοι δὲ μέγα vαχον, Tρύσαντο δὲ νεκροὺς
†`ρκυν θ᾽ Ἱππ`θο`ν τε, λύοντο δὲ τεύχε᾽ [π᾽ ‡μων.
ἔνθά κεν αuτε ƒρZες [ρηϊφίλων sπ᾽ ἈχαιZν
›λιον εἰσανέUησαν [ναλκείzσι δαμέντες,
Ἀργεῖοι δέ κε κῦδος ‰λον κα\ sπὲρ ΔιSς α„σαν
κάρτεϊ κα\ σθένεϊ σφετέρi· [λλ᾽ αὐτSς Ἀπ`λλων
oἰνείαν bτρυνε δέμας Περίφαντι Tοικ}ς
κVρυκι Ἠπυτίδz, •ς ο_ παρὰ πατρ\ γέροντι
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κηρύσσων γVρασκε φίλα φρεσ\ μVδεα εἰδώς·

325

τ| μιν Tεισάμενος προσέφη ΔιSς υ_Sς Ἀπ`λλων·
oἰνεία πZς •ν κα\ sπὲρ θεSν εἰρύσσαισθε
›λιον αἰπεινVν]

ς δY vδον [νέρας ἄλλους

κάρτεΐ τε σθένεΐ τε πεποιθ`τας fνορέz τε
πλVθεΐ τε σφετέρi κα\ sπερδέα δῆμον ἔχοντας·

330

ἡμῖν δὲ ¢εὺς μὲν πολὺ Uούλεται ~ Δαναοῖσι
νίκην· [λλ᾽ αὐτο\ τρεῖτ᾽ ἄσπετον οὐδὲ μάχεσθε.
˜ς ἔφατ᾽, oἰνείας δ᾽ ἑκατηU`λον Ἀπ`λλωνα
ἔγνω Tς ἄντα ἰδών, μέγα δ᾽ µκτορα ε„πε UοVσας·
µκτ`ρ τ᾽ fδ᾽ ἄλλοι ƒρώων [γο\ fδ᾽ Tπικούρων

335

αἰδ}ς μὲν νῦν {δε γ᾽ [ρηϊφίλων sπ᾽ ἈχαιZν
›λιον εἰσαναUῆναι [ναλκείzσι δαμέντας.
[λλ᾽ ἔτι γάρ τίς φησι θεZν Tμο\ ἄγχι παραστὰς
¢ῆν᾽ dπατον μVστωρα μάχης Tπιτάρροθον ε„ναι·
τώ •᾽ ἰθὺς ΔαναZν vομεν, μηδ᾽ ο¤ γε ‰κηλοι

340

Πάτροκλον νηυσ\ν πελασαίατο τεθνηZτα.
˜ς φάτο, καί •α πολὺ προμάχων TWάλμενος ἔστη·
ο“ δ᾽ Tλελίχθησαν κα\ Tναντίοι ἔσταν ἈχαιZν.
ἔνθ᾽ αuτ᾽ oἰνείας ^ειώκριτον οŸτασε δουρ\
υ_Sν ἈρίσUαντος ^υκομVδεος TσθλSν ἑταῖρον.

345

τSν δὲ πεσ`ντ᾽ Tλέησεν [ρηΐφιλος ^υκομVδης,
στῆ δὲ μάλ᾽ Tγγὺς ἰών, κα\ [κ`ντισε δουρ\ φαειν|,
κα\ Uάλεν Ἱππασίδην Ἀπισάονα ποιμένα λαZν
£παρ sπS πραπίδων, ε„θαρ δ᾽ sπS γούνατ᾽ ἔλυσεν,
•ς •᾽ Tκ Παιονίης TριUώλακος εἰληλούθει,
κα\ δὲ μετ᾽ Ἀστεροπαῖον [ριστεύεσκε μάχεσθαι.
τSν δὲ πεσ`ντ᾽ Tλέησεν [ρVϊος Ἀστεροπαῖος,
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vθυσεν δὲ κα\ a πρ`φρων Δαναοῖσι μάχεσθαι·
[λλ᾽ οŸ πως ἔτι ε„χε· σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντz
ἑστα`τες περ\ Πατρ`κλi, πρS δὲ δούρατ᾽ ἔχοντο.

355

ovας γὰρ μάλα πάντας TπŠχετο πολλὰ κελεύων·
οŸτέ τιν᾽ TWοπίσω νεκροῦ χάxεσθαι [νώγει
οŸτέ τινα προμάχεσθαι ἈχαιZν ἔWοχον ἄλλων,
[λλὰ μάλ᾽ [μφ᾽ αὐτ| UεUάμεν, σχεδ`θεν δὲ μάχεσθαι.
˜ς ovας Tπέτελλε πελώριος, α¤ματι δὲ χθ}ν

360

δεύετο πορφυρέi, το\ δ᾽ [γχιστῖνοι ἔπιπτον
νεκρο\ ’μοῦ ƒρώων κα\ sπερμενέων Tπικούρων
κα\ ΔαναZν· οὐδ᾽ ο“ γὰρ [ναιμωτί γε μάχοντο,
παυρ`τεροι δὲ πολὺ φθίνυθον· μέμνηντο γὰρ αἰε\
[λλVλοις [ν᾽ •μιλον [λεWέμεναι φ`νον αἰπύν.

365

˜ς ο“ μὲν μάρναντο δέμας πυρ`ς, οὐδέ κε φαίης
οŸτέ ποτ᾽ fέλιον σZν ἔμμεναι οŸτε σελVνην·
fέρι γὰρ κατέχοντο μάχης Tπί θ᾽ •σσον ἄριστοι
‰στασαν [μφ\ Μενοιτιάδz κατατεθνηZτι.
ο“ δ᾽ ἄλλοι ƒρZες κα\ TrκνVμιδες Ἀχαιο\

370

εŸκηλοι πολέμιxον sπ᾽ αἰθέρι, πέπτατο δ᾽ αὐγY
fελίου cWεῖα, νέφος δ᾽ οὐ φαίνετο πάσης
γαίης οὐδ᾽ cρέων· μεταπαυ`μενοι δὲ μάχοντο
[λλVλων [λεείνοντες Uέλεα στον`εντα
πολλSν [φεστα`τες. το\ δ᾽ Tν μέσi ἄλγε᾽ ἔπασχον

375

fέρι κα\ πολέμi, τείροντο δὲ νηλέϊ χαλκ|
•σσοι ἄριστοι ἔσαν· δύο δ᾽ οŸ πω φZτε πεπύσθην
[νέρε κυδαλίμω ™ρασυμVδης Ἀντίλοχ`ς τε
Πατρ`κλοιο θαν`ντος [μύμονος, [λλ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο
xωSν Tν\ πρώτi ’μάδi ƒρώεσσι μάχεσθαι.
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τ} δ᾽ Tπιοσσομένω θάνατον κα\ φύxαν ἑταίρων
ν`σφιν Tμαρνάσθην, Tπε\ ˜ς Tπετέλλετο ·έστωρ
cτρύνων π`λεμον δὲ μελαινάων [πS νηZν.
τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος cρώρει
[ργαλέης· καμάτi δὲ κα\ _δρ| νωλεμὲς αἰε\

385

γούνατά τε κνῆμαί τε π`δες θ᾽ sπένερθεν ἑκάστου
χεῖρές τ᾽ cφθαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοιιν
[μφ᾽ [γαθSν θεράποντα ποδώκεος oἰακίδαο.
ς δ᾽ •τ᾽ [νYρ ταύροιο UοSς μεγάλοιο Uοείην
λαοῖσιν δώz τανύειν μεθύουσαν [λοιφ•·

390

δεWάμενοι δ᾽ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι
κυκλ`σ᾽, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔUη, δύνει δέ τ᾽ [λοιφY
πολλZν ἑλκ`ντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διὰ πρ`·
˜ς ο¤ γ᾽ ἔνθα κα\ ἔνθα νέκυν cλίγz Tν\ χώρz
ε¤λκεον [μφ`τεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμSς

395

ƒρωσ\ν μὲν Tρύειν προτ\ ›λιον, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς
νῆας ἔπι γλαφυράς· περ\ δ᾽ αὐτοῦ μZλος cρώρει
ἄγριος· οὐδέ κ᾽ Ἄρης λαοσσ`ος οὐδέ κ᾽ ἈθVνη
τ`ν γε ἰδοῦσ᾽ cν`σαιτ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα μιν χ`λος ¤κοι·
τοῖον ¢εὺς Tπ\ Πατρ`κλi [νδρZν τε κα\ ¤ππων

400

ˆματι τ| Tτάνυσσε κακSν π`νον· οὐδ᾽ ἄρα πώ τι
šδεε Πάτροκλον τεθνη`τα δῖος Ἀχιλλεύς·
πολλSν γὰρ •᾽ [πάνευθε νεZν μάρναντο θοάων
τείχει dπο ƒρώων· τ` μιν οŸ ποτε ἔλπετο θυμ|
τεθνάμεν, [λλὰ xωSν Tνιχριμφθέντα πύλzσιν
•ψ [πονοστVσειν, Tπε\ οὐδὲ τS ἔλπετο πάμπαν
Tκπέρσειν πτολίεθρον ἄνευ ‰θεν, οὐδὲ σὺν αὐτ|·
πολλάκι γὰρ τ` γε μητρSς Tπεύθετο ν`σφιν [κούων,
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{ ο_ [παγγέλλεσκε ΔιSς μεγάλοιο ν`ημα.
δY τ`τε γ᾽ οŸ ο_ ἔειπε κακSν τ`σον •σσον Tτύχθη

410

μVτηρ, •ττί •ά ο_ πολὺ φίλτατος ‡λεθ᾽ ἑταῖρος.
ο“ δ᾽ αἰε\ περ\ νεκρSν [καχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες
νωλεμὲς Tγχρίμπτοντο κα\ [λλVλους Tνάριxον·
¡δε δέ τις εvπεσκεν ἈχαιZν χαλκοχιτώνων·
ª φίλοι οὐ μὰν £μιν Trκλεὲς [πονέεσθαι

415

νῆας ἔπι γλαφυράς, [λλ᾽ αὐτοῦ γαῖα μέλαινα
πᾶσι χάνοι· τ` κεν £μιν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εvη
εἰ τοῦτον ƒρώεσσι μεθVσομεν _πποδάμοισιν
ἄστυ π`τι σφέτερον Tρύσαι κα\ κῦδος [ρέσθαι.
˜ς δέ τις αu ƒρώων μεγαθύμων αὐδVσασκεν·

420

ª φίλοι, εἰ κα\ μοῖρα παρ᾽ [νέρι τ|δε δαμῆναι
πάντας ’μZς, μV πώ τις Tρωείτω πολέμοιο.
˜ς ἄρα τις εvπεσκε, μένος δ᾽ bρσασκεν ἑκάστου.
˜ς ο“ μὲν μάρναντο, σιδVρειος δ᾽ cρυμαγδSς
χάλκεον οὐρανSν ¦κε δι᾽ αἰθέρος [τρυγέτοιο·

425

¤πποι δ᾽ oἰακίδαο μάχης [πάνευθεν T`ντες
κλαῖον, Tπε\ δY πρZτα πυθέσθην ἡνι`χοιο
Tν κονίzσι πεσ`ντος sφ᾽ µκτορος [νδροφ`νοιο.
g μὰν oὐτομέδων Διώρεος ἄλκιμος υ_Sς
πολλὰ μὲν •ρ μάστιγι θο• Tπεμαίετο θείνων,

430

πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ᾽ [ρει•·
τ} δ᾽ οŸτ᾽ •ψ Tπ\ νῆας Tπ\ πλατὺν ἙλλVσποντον
fθελέτην ἰέναι οŸτ᾽ Tς π`λεμον μετ᾽ Ἀχαιούς,
[λλ᾽ •ς τε στVλη μένει ἔμπεδον, { τ᾽ Tπ\ τύμUi
[νέρος ἑστVκz τεθνη`τος fὲ γυναικ`ς,
˜ς μένον [σφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες
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οŸδει Tνισκίμψαντε καρVατα· δάκρυα δέ σφι
θερμὰ κατὰ Uλεφάρων χαμάδις •έε μυρομένοισιν
ἡνι`χοιο π`θi· θαλερY δ᾽ Tμιαίνετο χαίτη
xεύγλης TWεριποῦσα παρὰ xυγSν [μφοτέρωθεν.

440

μυρομένω δ᾽ ἄρα τώ γε ἰδ}ν Tλέησε ‚ρονίων,
κινVσας δὲ κάρη προτ\ aν μυθVσατο θυμ`ν·
¹ δειλώ, τί σφZϊ δ`μεν Πηλῆϊ ἄνακτι
θνητ|, sμεῖς δ᾽ TστSν [γVρω τ᾽ [θανάτω τε]
g ¤να δυστVνοισι μετ᾽ [νδράσιν ἄλγε᾽ ἔχητον]

445

οὐ μὲν γάρ τί πού Tστιν cϊxυρώτερον [νδρSς
πάντων, •σσά τε γαῖαν ἔπι πνείει τε κα\ ‰ρπει.
[λλ᾽ οὐ μὰν sμῖν γε κα\ ¥ρμασι δαιδαλέοισιν
µκτωρ Πριαμίδης TποχVσεται· οὐ γὰρ Tάσω.
g οὐχ ¥λις

ς κα\ τεύχε᾽ ἔχει κα\ Tπεύχεται αŸτως]

450

σφZϊν δ᾽ Tν γούνεσσι UαλZ μένος fδ᾽ Tν\ θυμ|,
bφρα κα\ oὐτομέδοντα σαώσετον Tκ πολέμοιο
νῆας ἔπι γλαφυράς· ἔτι γάρ σφισι κῦδος cρέWω
κτείνειν, εἰς • κε νῆας Trσσέλμους [φίκωνται
δύz τ᾽ fέλιος κα\ Tπ\ κνέφας _ερSν ἔλθz·

455

˜ς εἰπ}ν ¤πποισιν Tνέπνευσεν μένος f•.
τ} δ᾽ [πS χαιτάων κονίην οuδας δὲ Uαλ`ντε
•ίμφα φέρον θοSν ¥ρμα μετὰ ƒρZας κα\ Ἀχαιούς.
τοῖσι δ᾽ Tπ᾽ oὐτομέδων μάχετ᾽ [χνύμεν`ς περ ἑταίρου
¤πποις [ΐσσων •ς τ᾽ αἰγυπιSς μετὰ χῆνας·
•έα μὲν γὰρ φεύγεσκεν sπ᾽ Tκ ƒρώων cρυμαγδοῦ,
•εῖα δ᾽ TπαΐWασκε πολὺν καθ᾽ •μιλον cπάxων.
[λλ᾽ οὐχ ᾕρει φZτας •τε σεύαιτο διώκειν·
οὐ γάρ πως gν ο„ον T`νθ᾽ _ερ| Tν\ δίφρi
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ἔγχει Tφορμᾶσθαι κα\ Tπίσχειν ”κέας ¤ππους.

465

cψὲ δὲ δV μιν ἑταῖρος [νYρ vδεν cφθαλμοῖσιν
Ἀλκιμέδων υ_Sς ^αέρκεος o_μονίδαο·
στῆ δ᾽ bπιθεν δίφροιο κα\ oὐτομέδοντα προσηύδα·
oὐτ`μεδον, τίς τοί νυ θεZν νηκερδέα UουλYν
Tν στVθεσσιν ἔθηκε, κα\ TWέλετο φρένας Tσθλάς]

470

ο¦ον πρSς ƒρZας μάχεαι πρώτi Tν ’μίλi
μοῦνος· [τάρ τοι ἑταῖρος [πέκτατο, τεύχεα δ᾽ µκτωρ
αὐτSς ἔχων ‡μοισιν [γάλλεται oἰακίδαο.
τSν δ᾽ αuτ᾽ oὐτομέδων προσέφη Διώρεος υ_`ς·
Ἀλκίμεδον τίς γάρ τοι ἈχαιZν ἄλλος ’μοῖος

475

¤ππων [θανάτων Tχέμεν δμῆσίν τε μένος τε,
εἰ μY Πάτροκλος θε`φιν μVστωρ [τάλαντος
xωSς Tών] νῦν αu θάνατος κα\ μοῖρα κιχάνει.
[λλὰ σὺ μὲν μάστιγα κα\ ἡνία σιγαλ`εντα
δέWαι, Tγ} δ᾽ ¤ππων [ποUVσομαι, bφρα μάχωμαι.

480

˜ς ἔφατ᾽, Ἀλκιμέδων δὲ Uοηθ`ον ¥ρμ᾽ Tπορούσας
καρπαλίμως μάστιγα κα\ ἡνία λάxετο χερσίν,
oὐτομέδων δ᾽ [π`ρουσε· ν`ησε δὲ φαίδιμος µκτωρ,
αὐτίκα δ᾽ oἰνείαν προσεφώνεεν Tγγὺς T`ντα·
oἰνεία ƒρώων Uουληφ`ρε χαλκοχιτώνων

485

¤ππω τώδ᾽ Tν`ησα ποδώκεος oἰακίδαο
Tς π`λεμον προφανέντε σὺν ἡνι`χοισι κακοῖσι·
τώ κεν Tελποίμην α_ρησέμεν, εἰ σύ γε θυμ|
σ| Tθέλεις, Tπε\ οὐκ •ν Tφορμηθέντε γε νZϊ
τλαῖεν TναντίUιον στάντες μαχέσασθαι Ἄρηϊ.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησεν T¬ς πάϊς Ἀγχίσαο.
τ} δ᾽ ἰθὺς UVτην Uοέzς εἰλυμένω ‡μους
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αŸzσι στερε•σι· πολὺς δ᾽ TπελVλατο χαλκ`ς.
τοῖσι δ᾽ ¥μα eρομίος τε κα\ Ἄρητος θεοειδYς
ˆϊσαν [μφ`τεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμSς

495

αὐτώ τε κτενέειν Tλάαν τ᾽ Tριαύχενας ¤ππους
νVπιοι, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον [ναιμωτί γε νέεσθαι
αuτις [π᾽ oὐτομέδοντος. a δ᾽ εὐWάμενος Δι\ πατρ\
[λκῆς κα\ σθένεος πλῆτο φρένας [μφ\ μελαίνας·
αὐτίκα δ᾽ Ἀλκιμέδοντα προσηύδα πιστSν ἑταῖρον·

500

Ἀλκίμεδον μY δV μοι [π`προθεν ἰσχέμεν ¤ππους,
[λλὰ μάλ᾽ Tμπνείοντε μεταφρένi· οὐ γὰρ ἔγωγε
µκτορα Πριαμίδην μένεος σχVσεσθαι cΐω,
πρίν γ᾽ Tπ᾽ Ἀχιλλῆος καλλίτριχε UVμεναι ¤ππω
νZϊ κατακτείναντα, φοUῆσαί τε στίχας [νδρZν

505

Ἀργείων, ˆ κ᾽ αὐτSς Tν\ πρώτοισιν wλοίη.
˜ς εἰπ}ν ovαντε καλέσσατο κα\ Μενέλαον·
ovαντ᾽ Ἀργείων ἡγVτορε κα\ Μενέλαε
ˆτοι μὲν τSν νεκρSν Tπιτράπεθ᾽ ο¤ περ ἄριστοι
[μφ᾽ αὐτ| UεUάμεν κα\ [μύνεσθαι στίχας [νδρZν,

510

νZϊν δὲ xωοῖσιν [μύνετε νηλεὲς gμαρ·
τ•δε γὰρ ἔUρισαν π`λεμον κάτα δακρυ`εντα
µκτωρ oἰνείας θ᾽, ο“ ƒρώων εἰσ\ν ἄριστοι.
[λλ᾽ ˆτοι μὲν ταῦτα θεZν Tν γούνασι κεῖται·
{σω γὰρ κα\ Tγώ, τὰ δέ κεν Δι\ πάντα μελVσει.

515

g •α, κα\ [μπεπαλ}ν προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος,
κα\ Uάλεν ἈρVτοιο κατ᾽ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην·
ἣ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρS δὲ εvσατο χαλκ`ς,
νειαίρz δ᾽ Tν γαστρ\ διὰ xωστῆρος ἔλασσεν.
ς δ᾽ •τ᾽ •ν cWὺν ἔχων πέλεκυν αἰxVϊος [νYρ
www.theogonia.gr

410

520

lopqΔno l

jΜkljm n^noΔo

κ`ψας TW`πιθεν κεράων UοSς [γραύλοιο
„να τάμz διὰ πᾶσαν, a δὲ προθορ}ν Tρίπzσιν,
˜ς ἄρ᾽ • γε προθορ}ν πέσεν dπτιος· Tν δέ ο_ ἔγχος
νηδυίοισι μάλ᾽ cWὺ κραδαιν`μενον λύε γυῖα.
µκτωρ δ᾽ oὐτομέδοντος [κ`ντισε δουρ\ φαειν|·

525

[λλ᾽ a μὲν ἄντα ἰδ}ν fλεύατο χάλκεον ἔγχος·
πρ`σσω γὰρ κατέκυψε, τS δ᾽ TW`πιθεν δ`ρυ μακρSν
οŸδει Tνισκίμφθη, Tπ\ δ᾽ οὐρίαχος πελεμίχθη
ἔγχεος· ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ [φίει μένος bUριμος Ἄρης.
καί νύ κε δY Wιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδSν ’ρμηθVτην

530

εἰ μV σφω᾽ ovαντε διέκριναν μεμαZτε,
ο¤ •᾽ gλθον καθ᾽ •μιλον ἑταίρου κικλVσκοντος·
τοὺς sποταρUVσαντες Tχώρησαν πάλιν αuτις
µκτωρ oἰνείας τ᾽ fδὲ eρομίος θεοειδVς,
Ἄρητον δὲ κατ᾽ αuθι λίπον δεδαϊγμένον gτορ

535

κείμενον· oὐτομέδων δὲ θο| [τάλαντος Ἄρηϊ
τεύχεά τ᾽ TWενάριWε κα\ εὐχ`μενος ἔπος ηŸδα·
g δY μὰν cλίγον γε Μενοιτιάδαο θαν`ντος
κῆρ ἄχεος μεθέηκα χερείονά περ καταπέφνων.
˜ς εἰπ}ν Tς δίφρον ἑλ}ν ἔναρα Uροτ`εντα

540

θῆκ᾽, •ν δ᾽ αὐτSς ἔUαινε π`δας κα\ χεῖρας dπερθεν
α_ματ`εις •ς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον Tδηδώς.
•ψ δ᾽ Tπ\ Πατρ`κλi τέτατο κρατερY sσμίνη
[ργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖκος ἈθVνη
οὐραν`θεν καταUᾶσα· προῆκε γὰρ εὐρύοπα ¢εὺς
cρνύμεναι Δαναούς· δY γὰρ ν`ος Tτράπετ᾽ αὐτοῦ.
f•τε πορφυρέην „ριν θνητοῖσι τανύσσz
¢εὺς TW οὐραν`θεν τέρας ἔμμεναι ~ πολέμοιο
www.theogonia.gr
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~ κα\ χειμZνος δυσθαλπέος, •ς •ά τε ἔργων
[νθρώπους [νέπαυσεν Tπ\ χθονί, μῆλα δὲ κVδει,

550

˜ς ἣ πορφυρέz νεφέλz πυκάσασα ἓ αὐτYν
δύσετ᾽ ἈχαιZν ἔθνος, ἔγειρε δὲ φZτα ‰καστον.
πρZτον δ᾽ Ἀτρέος υ_Sν Tποτρύνουσα προσηύδα
vφθιμον Μενέλαον· a γάρ •ά ο_ Tγγύθεν gεν·
εἰσαμένη †οίνικι δέμας κα\ [τειρέα φωνVν·

555

σο\ μὲν δY Μενέλαε κατηφείη κα\ bνειδος
ἔσσεται εv κ᾽ Ἀχιλῆος [γαυοῦ πιστSν ἑταῖρον
τείχει dπο ƒρώων ταχέες κύνες ἑλκVσουσιν.
[λλ᾽ ἔχεο κρατερZς, bτρυνε δὲ λαSν ¥παντα.
τYν δ᾽ αuτε προσέειπε UοYν [γαθSς Μενέλαος·

560

†οῖνιW ἄττα γεραιὲ παλαιγενές, εἰ γὰρ ἈθVνη
δοίη κάρτος Tμοί, Uελέων δ᾽ [περύκοι TρωVν·
τώ κεν ἔγωγ᾽ Tθέλοιμι παρεστάμεναι κα\ [μύνειν
Πατρ`κλi· μάλα γάρ με θαν}ν Tσεμάσσατο θυμ`ν.
[λλ᾽ µκτωρ πυρSς αἰνSν ἔχει μένος, οὐδ᾽ [πολVγει

565

χαλκ| δηϊ`ων· τ| γὰρ ¢εὺς κῦδος cπάxει.
˜ς φάτο, γVθησεν δὲ θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη,
•ττί •ά ο_ πάμπρωτα θεZν fρVσατο πάντων.
Tν δὲ Uίην ‡μοισι κα\ Tν γούνεσσιν ἔθηκε,
καί ο_ μυίης θάρσος Tν\ στVθεσσιν Tνῆκεν,

570

{ τε κα\ Tργομένη μάλα περ χροSς [νδρομέοιο
ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρ`ν τέ ο_ α¦μ᾽ [νθρώπου·
τοίου μιν θάρσευς πλῆσε φρένας [μφ\ μελαίνας,
Uῆ δ᾽ Tπ\ Πατρ`κλi, κα\ [κ`ντισε δουρ\ φαειν|.
ἔσκε δ᾽ Tν\ ƒρώεσσι Ποδῆς υ_Sς Ἠετίωνος
[φνει`ς τ᾽ [γαθ`ς τε· μάλιστα δέ μιν τίεν µκτωρ
www.theogonia.gr
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δVμου, Tπεί ο_ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστVς·
τ`ν •α κατὰ xωστῆρα Uάλε WανθSς Μενέλαος
[ΐWαντα φ`Uον δέ, διὰ πρS δὲ χαλκSν ἔλασσε·
δούπησεν δὲ πεσών· [τὰρ Ἀτρεΐδης Μενέλαος

580

νεκρSν sπ᾽ Tκ ƒρώων ἔρυσεν μετὰ ἔθνος ἑταίρων.
µκτορα δ᾽ Tγγύθεν _στάμενος bτρυνεν Ἀπ`λλων
†αίνοπι Ἀσιάδz Tναλίγκιος, •ς ο_ wπάντων
Wείνων φίλτατος ἔσκεν ἈUυδ`θι οἰκία ναίων·
τ| μιν Tεισάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπ`λλων·

585

µκτορ τίς κέ σ᾽ ἔτ᾽ ἄλλος ἈχαιZν ταρUVσειεν]
ο¦ον δY Μενέλαον sπέτρεσας, aς τS πάρος γε
μαλθακSς αἰχμητVς· νῦν δ᾽ οvχεται ο„ος [είρας
νεκρSν sπ᾽ Tκ ƒρώων, σSν δ᾽ ἔκτανε πιστSν ἑταῖρον
TσθλSν Tν\ προμάχοισι Ποδῆν υ_Sν Ἠετίωνος.

590

˜ς φάτο, τSν δ᾽ ἄχεος νεφέλη Tκάλυψε μέλαινα,
Uῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αvθοπι χαλκ|.
κα\ τ`τ᾽ ἄρα ‚ρονίδης ‰λετ᾽ αἰγίδα θυσσαν`εσσαν
μαρμαρέην, ›δην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν,
[στράψας δὲ μάλα μεγάλ᾽ ἔκτυπε, τYν δὲ τίναWε,

595

νίκην δὲ ƒρώεσσι δίδου, Tφ`Uησε δ᾽ Ἀχαιούς.
πρZτος Πηνέλεως «οιώτιος gρχε φ`Uοιο.
Uλῆτο γὰρ ªμον δουρ\ πρ`σω τετραμμένος αἰε\
ἄκρον Tπιλίγδην· γράψεν δέ ο_ cστέον ἄχρις
αἰχμY Πουλυδάμαντος· a γάρ •᾽ ἔUαλε σχεδSν Tλθών.
^Vϊτον αuθ᾽ µκτωρ σχεδSν οŸτασε χεῖρ᾽ Tπ\ καρπ|
υ_Sν Ἀλεκτρυ`νος μεγαθύμου, παῦσε δὲ χάρμης·
τρέσσε δὲ παπτVνας, Tπε\ οὐκέτι ἔλπετο θυμ|
ἔγχος ἔχων Tν χειρ\ μαχVσεσθαι ƒρώεσσιν.
www.theogonia.gr
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µκτορα δ᾽ §δομενεὺς μετὰ ^Vϊτον ’ρμηθέντα

605

UεUλVκει θώρηκα κατὰ στῆθος παρὰ μαx`ν·
Tν καυλ| δ᾽ Tάγη δολιχSν δ`ρυ, το\ δὲ U`ησαν
ƒρZες· a δ᾽ §δομενῆος [κ`ντισε Δευκαλίδαο
δίφρi Tφεστα`τος· τοῦ μέν •᾽ [πS τυτθSν ¥μαρτεν·
αὐτὰρ a Μηρι`ναο cπάονά θ᾽ ἡνίοχ`ν τε

610

‚οίρανον, •ς •᾽ Tκ ^ύκτου Trκτιμένης ‰πετ᾽ αὐτ|·
πεxSς γὰρ τὰ πρZτα λιπ}ν νέας [μφιελίσσας
ˆλυθε, καί κε ƒρωσ\ μέγα κράτος TγγυάλιWεν,
εἰ μY ‚οίρανος ªκα ποδώκεας ˆλασεν ¤ππους·
κα\ τ| μὲν φάος gλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὲς gμαρ,

615

αὐτSς δ᾽ ‡λεσε θυμSν sφ᾽ µκτορος [νδροφ`νοιο·
τSν Uάλ᾽ sπS γναθμοῖο κα\ οŸατος, Tκ δ᾽ ἄρ᾽ cδ`ντας
ªσε δ`ρυ πρυμν`ν, διὰ δὲ γλZσσαν τάμε μέσσην.
ˆριπε δ᾽ TW cχέων, κατὰ δ᾽ ἡνία χεῦεν ἔραxε.
κα\ τά γε Μηρι`νης ἔλαUεν χείρεσσι φίλzσι

620

κύψας Tκ πεδίοιο, κα\ §δομενῆα προσηύδα·
μάστιε νῦν ε¦`ς κε θοὰς Tπ\ νῆας ¤κηαι·
γιγνώσκεις δὲ κα\ αὐτSς • τ᾽ οὐκέτι κάρτος ἈχαιZν.
˜ς ἔφατ᾽, §δομενεὺς δ᾽ ¤μασεν καλλίτριχας ¤ππους
νῆας ἔπι γλαφυράς· δY γὰρ δέος ἔμπεσε θυμ|.

625

οὐδ᾽ ἔλαθ᾽ ovαντα μεγαλVτορα κα\ Μενέλαον
¢εύς, •τε δY ƒρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην.
τοῖσι δὲ μύθων gρχε μέγας ƒελαμώνιος ovας·
ὢ π`ποι ˆδη μέν κε κα\ aς μάλα νVπι`ς Tστι
γνοίη •τι ƒρώεσσι πατYρ ¢εὺς αὐτSς [ρVγει.
τZν μὲν γὰρ πάντων Uέλε᾽ ¥πτεται •ς τις [φVz
~ κακSς ~ [γαθ`ς· ¢εὺς δ᾽ ἔμπης πάντ᾽ ἰθύνει·
www.theogonia.gr
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ἡμῖν δ᾽ αŸτως πᾶσιν Tτώσια πίπτει ἔραxε.
[λλ᾽ ἄγετ᾽ αὐτοί περ φραxώμεθα μῆτιν [ρίστην,
fμὲν •πως τSν νεκρSν Tρύσσομεν, fδὲ κα\ αὐτο\

635

χάρμα φίλοις ἑτάροισι γενώμεθα νοστVσαντες,
ο¤ που δεῦρ᾽ ’ρ`ωντες [κηχέδατ᾽, οὐδ᾽ ἔτι φασ\ν
µκτορος [νδροφ`νοιο μένος κα\ χεῖρας [άπτους
σχVσεσθ᾽, [λλ᾽ Tν νηυσ\ μελαίνzσιν πεσέεσθαι.
εvη δ᾽ •ς τις ἑταῖρος [παγγείλειε τάχιστα

640

Πηλεΐδz, Tπε\ οŸ μιν cΐομαι οὐδὲ πεπύσθαι
λυγρῆς [γγελίης, •τι ο_ φίλος ‡λεθ᾽ ἑταῖρος.
[λλ᾽ οŸ πz δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον ἈχαιZν·
fέρι γὰρ κατέχονται ’μZς αὐτοί τε κα\ ¤πποι.
¢εῦ πάτερ [λλὰ σὺ •ῦσαι sπ᾽ fέρος υ¦ας ἈχαιZν,

645

ποίησον δ᾽ αvθρην, δSς δ᾽ cφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι·
Tν δὲ φάει κα\ bλεσσον, Tπεί νύ τοι εŸαδεν οdτως.
˜ς φάτο, τSν δὲ πατYρ cλοφύρατο δάκρυ χέοντα·
αὐτίκα δ᾽ fέρα μὲν σκέδασεν κα\ [πZσεν cμίχλην,
fέλιος δ᾽ Tπέλαμψε, μάχη δ᾽ Tπ\ πᾶσα φαάνθη·

650

κα\ τ`τ᾽ ἄρ᾽ ovας ε„πε UοYν [γαθSν Μενέλαον·
σκέπτεο νῦν Μενέλαε διοτρεφὲς αv κεν vδηαι
xωSν ἔτ᾽ Ἀντίλοχον μεγαθύμου ·έστορος υ_`ν,
bτρυνον δ᾽ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι θᾶσσον ἰ`ντα
εἰπεῖν •ττι •ά ο_ πολὺ φίλτατος ‡λεθ᾽ ἑταῖρος.

655

˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε UοYν [γαθSς Μενέλαος,
Uῆ δ᾽ ἰέναι •ς τίς τε λέων [πS μεσσαύλοιο,
•ς τ᾽ Tπε\ ἄρ κε κάμzσι κύνας τ᾽ ἄνδρας τ᾽ Tρεθίxων,
ο¤ τέ μιν οὐκ εἰZσι UοZν Tκ πῖαρ ἑλέσθαι
πάννυχοι TγρVσσοντες· a δὲ κρειZν Tρατίxων
www.theogonia.gr
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ἰθύει, [λλ᾽ οŸ τι πρVσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
[ντίον [ΐσσουσι θρασειάων [πS χειρZν,
και`μεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ Tσσύμεν`ς περ·
fZθεν δ᾽ [πον`σφιν ἔUη τετιη`τι θυμ|·
˜ς [πS Πατρ`κλοιο UοYν [γαθSς Μενέλαος

665

ˆϊε π`λλ᾽ [έκων· περ\ γὰρ δίε μV μιν Ἀχαιο\
[ργαλέου πρS φ`Uοιο ‰λωρ δηΐοισι λίποιεν.
πολλὰ δὲ Μηρι`νz τε κα\ oἰάντεσσ᾽ Tπέτελλεν·
ovαντ᾽ Ἀργείων ἡγVτορε Μηρι`νη τε
νῦν τις Tνηείης Πατροκλῆος δειλοῖο

670

μνησάσθω· πᾶσιν γὰρ Tπίστατο μείλιχος ε„ναι
xωSς Tών· νῦν αu θάνατος κα\ μοῖρα κιχάνει.
˜ς ἄρα φωνVσας [πέUη WανθSς Μενέλαος,
πάντοσε παπταίνων •ς τ᾽ αἰετ`ς, •ν •ά τέ φασιν
cWύτατον δέρκεσθαι sπουρανίων πετεηνZν,

675

•ν τε κα\ sψ`θ᾽ T`ντα π`δας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτ}W
θάμνi sπ᾽ [μφικ`μi κατακείμενος, [λλά τ᾽ Tπ᾽ αὐτ|
ἔσσυτο, καί τέ μιν ªκα λαU}ν TWείλετο θυμ`ν.
˜ς τ`τε σο\ Μενέλαε διοτρεφὲς bσσε φαειν}
πάντοσε δινείσθην πολέων κατὰ ἔθνος ἑταίρων,

680

εv που ·έστορος υ_Sν ἔτι xώοντα vδοιτο.
τSν δὲ μάλ᾽ α„ψ᾽ Tν`ησε μάχης Tπ᾽ [ριστερὰ πάσης
θαρσύνονθ᾽ ἑτάρους κα\ Tποτρύνοντα μάχεσθαι,
[γχοῦ δ᾽ _στάμενος προσέφη WανθSς Μενέλαος·
Ἀντίλοχ᾽ εἰ δ᾽ ἄγε δεῦρο διοτρεφὲς bφρα πύθηαι
λυγρῆς [γγελίης, ἣ μY ‡φελλε γενέσθαι.
ˆδη μὲν σὲ κα\ αὐτSν cΐομαι εἰσορ`ωντα
γιγνώσκειν •τι πῆμα θεSς Δαναοῖσι κυλίνδει,
www.theogonia.gr
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νίκη δὲ ƒρώων· πέφαται δ᾽ ‡ριστος ἈχαιZν
Πάτροκλος, μεγάλη δὲ ποθY Δαναοῖσι τέτυκται.

690

[λλὰ σύ γ᾽ α„ψ᾽ Ἀχιλῆϊ θέων Tπ\ νῆας ἈχαιZν
εἰπεῖν, αv κε τάχιστα νέκυν Tπ\ νῆα σαώσz
γυμν`ν· [τὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει κορυθαίολος µκτωρ.
˜ς ἔφατ᾽, Ἀντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον [κούσας·
δYν δέ μιν [μφασίη Tπέων λάUε, τ} δέ ο_ bσσε

695

δακρυ`φι πλῆσθεν, θαλερY δέ ο_ ἔσχετο φωνV.
[λλ᾽ οὐδ᾽ ¡ς Μενελάου Tφημοσύνης [μέλησε,
Uῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε᾽ [μύμονι δZκεν ἑταίρi
^αοδ`κi, •ς ο_ σχεδSν ἔστρεφε μώνυχας ¤ππους.
τSν μὲν δάκρυ χέοντα π`δες φέρον Tκ πολέμοιο

700

Πηλεΐδz Ἀχιλῆϊ κακSν ἔπος [γγελέοντα.
οὐδ᾽ ἄρα σο\ Μενέλαε διοτρεφὲς ˆθελε θυμSς
τειρομένοις ἑτάροισιν [μυνέμεν, ἔνθεν [πῆλθεν
Ἀντίλοχος, μεγάλη δὲ ποθY Πυλίοισιν Tτύχθη·
[λλ᾽ • γε τοῖσιν μὲν ™ρασυμVδεα δῖον [νῆκεν,

705

αὐτSς δ᾽ αuτ᾽ Tπ\ Πατρ`κλi {ρωϊ UεUVκει,
στῆ δὲ παρ᾽ oἰάντεσσι θέων, ε„θαρ δὲ προσηύδα·
κεῖνον μὲν δY νηυσ\ν Tπιπροέηκα θο•σιν
Tλθεῖν εἰς Ἀχιλῆα π`δας ταχύν· οὐδέ μιν οvω
νῦν ἰέναι μάλα περ κεχολωμένον µκτορι δίi·

710

οὐ γάρ πως •ν γυμνSς T}ν ƒρώεσσι μάχοιτο.
ἡμεῖς δ᾽ αὐτοί περ φραxώμεθα μῆτιν [ρίστην,
fμὲν •πως τSν νεκρSν Tρύσσομεν, fδὲ κα\ αὐτο\
ƒρώων TW Tνοπῆς θάνατον κα\ κῆρα φύγωμεν.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα μέγας ƒελαμώνιος ovας·
πάντα κατ᾽ α„σαν ἔειπες [γακλεὲς ª Μενέλαε·
www.theogonia.gr
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[λλὰ σὺ μὲν κα\ Μηρι`νης sποδύντε μάλ᾽ ªκα
νεκρSν [είραντες φέρετ᾽ Tκ π`νου· αὐτὰρ bπισθε
νZϊ μαχησ`μεθα ƒρωσίν τε κα\ µκτορι δίi
„σον θυμSν ἔχοντες ’μώνυμοι, ο“ τS πάρος περ

720

μίμνομεν cWὺν Ἄρηα παρ᾽ [λλVλοισι μένοντες.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα νεκρSν [πS χθονSς [γκάxοντο
dψι μάλα μεγάλως· Tπ\ δ᾽ vαχε λαSς bπισθε
ƒρωϊκ`ς,

ς εvδοντο νέκυν αvροντας Ἀχαιούς.

vθυσαν δὲ κύνεσσιν Tοικ`τες, ο¤ τ᾽ Tπ\ κάπρi

725

Uλημένi [ΐWωσι πρS κούρων θηρητVρων·
‰ως μὲν γάρ τε θέουσι διαρραῖσαι μεμαZτες,
[λλ᾽ •τε δV •᾽ Tν τοῖσιν ἑλίWεται [λκ\ πεποιθώς,
ἄψ τ᾽ [νεχώρησαν διά τ᾽ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
˜ς ƒρZες ε¦ος μὲν ’μιλαδSν αἰὲν ‰ποντο

730

νύσσοντες Wίφεσίν τε κα\ ἔγχεσιν [μφιγύοισιν·
[λλ᾽ •τε δV •᾽ ovαντε μεταστρεφθέντε κατ᾽ αὐτοὺς
σταίησαν, τZν δὲ τράπετο χρώς, οὐδέ τις ἔτλη
πρ`σσω [ΐWας περ\ νεκροῦ δηριάασθαι.
˜ς ο¤ γ᾽ TμμεμαZτε νέκυν φέρον Tκ πολέμοιο

735

νῆας ἔπι γλαφυράς· Tπ\ δὲ πτ`λεμος τέτατ` σφιν
ἄγριος f•τε πῦρ, τ` τ᾽ Tπεσσύμενον π`λιν [νδρZν
bρμενον TWαίφνης φλεγέθει, μινύθουσι δὲ ο„κοι
Tν σέλαϊ μεγάλi· τS δ᾽ TπιUρέμει ἲς [νέμοιο.
˜ς μὲν τοῖς ¤ππων τε κα\ [νδρZν αἰχμητάων
[xηχYς cρυμαγδSς TπVϊεν Tρχομένοισιν·
ο“ δ᾽ •ς θ᾽ ἡμίονοι κρατερSν μένος [μφιUαλ`ντες
‰λκωσ᾽ TW bρεος κατὰ παιπαλ`εσσαν [ταρπSν
~ δοκSν fὲ δ`ρυ μέγα νVϊον· Tν δέ τε θυμSς
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τείρεθ᾽ ’μοῦ καμάτi τε κα\ _δρ| σπευδ`ντεσσιν·

745

˜ς ο¤ γ᾽ TμμεμαZτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ bπισθεν
ovαντ᾽ ἰσχανέτην, •ς τε πρ}ν ἰσχάνει dδωρ
sλVεις πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς,
•ς τε κα\ ἰφθίμων ποταμZν [λεγεινὰ •έεθρα
vσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι •`ον πεδίον δὲ τίθησι

750

πλάxων· οὐδέ τί μιν σθένεϊ •ηγνῦσι •έοντες·
˜ς αἰε\ ovαντε μάχην [νέεργον cπίσσω
ƒρώων· ο“ δ᾽ ¥μ᾽ ‰ποντο, δύω δ᾽ Tν τοῖσι μάλιστα
oἰνείας τ᾽ Ἀγχισιάδης κα\ φαίδιμος µκτωρ.
τZν δ᾽ •ς τε ψαρZν νέφος ἔρχεται fὲ κολοιZν

755

οuλον κεκλVγοντες, •τε προΐδωσιν ἰ`ντα
κίρκον, • τε σμικρ•σι φ`νον φέρει cρνίθεσσιν,
˜ς ἄρ᾽ sπ᾽ oἰνείᾳ τε κα\ µκτορι κοῦροι ἈχαιZν
οuλον κεκλVγοντες vσαν, λVθοντο δὲ χάρμης.
πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ᾽ [μφί τε τάφρον
φευγ`ντων ΔαναZν· πολέμου δ᾽ οὐ γίγνετ᾽ TρωV.
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Σ
˜ς ο“ μὲν μάρναντο δέμας πυρSς αἰθομένοιο,
Ἀντίλοχος δ᾽ Ἀχιλῆϊ π`δας ταχὺς ἄγγελος gλθε.
τSν δ᾽ εXρε προπάροιθε νεZν cρθοκραιράων
τὰ φρονέοντ᾽ [νὰ θυμSν ἃ δY τετελεσμένα gεν·
cχθVσας δ᾽ ἄρα ε„πε πρSς aν μεγαλVτορα θυμ`ν·

5

‡ μοι Tγώ, τί τ᾽ ἄρ᾽ αuτε κάρη κομ`ωντες Ἀχαιο\
νηυσ\ν ἔπι κλονέονται [τυx`μενοι πεδίοιο]
μY δV μοι τελέσωσι θεο\ κακὰ κVδεα θυμ|,
•ς ποτέ μοι μVτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
Μυρμιδ`νων τSν ἄριστον ἔτι xώοντος Tμεῖο

10

χερσ\ν dπο ƒρώων λείψειν φάος fελίοιο.
g μάλα δY τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υ_Sς
σχέτλιος· g τ᾽ Tκέλευον [πωσάμενον δVϊον πῦρ
•ψ Tπ\ νῆας vμεν, μηδ᾽ µκτορι „φι μάχεσθαι.
ε¦ος a ταῦθ᾽ •ρμαινε κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμ`ν,
τ`φρά ο_ Tγγύθεν gλθεν [γαυοῦ ·έστορος υ_Sς
www.theogonia.gr
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δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο δ᾽ [γγελίην [λεγεινVν·
‡ μοι Πηλέος υ_ὲ δαΐφρονος g μάλα λυγρῆς
πεύσεαι [γγελίης, ἣ μY ‡φελλε γενέσθαι.
κεῖται Πάτροκλος, νέκυος δὲ δY [μφιμάχονται

20

γυμνοῦ· [τὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει κορυθαίολος µκτωρ.
˜ς φάτο, τSν δ᾽ ἄχεος νεφέλη Tκάλυψε μέλαινα·
[μφοτέρzσι δὲ χερσ\ν ἑλ}ν κ`νιν αἰθαλ`εσσαν
χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ᾽ šσχυνε πρ`σωπον·
νεκταρέi δὲ χιτZνι μέλαιν᾽ [μφίxανε τέφρη.

25

αὐτSς δ᾽ Tν κονίzσι μέγας μεγαλωστ\ τανυσθε\ς
κεῖτο, φίλzσι δὲ χερσ\ κ`μην šσχυνε δαΐxων.
δμiα\ δ᾽ ἃς Ἀχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλ`ς τε
θυμSν [κηχέμεναι μεγάλ᾽ vαχον, Tκ δὲ θύραxε
ἔδραμον [μφ᾽ Ἀχιλῆα δαΐφρονα, χερσ\ δὲ πᾶσαι

30

στVθεα πεπλVγοντο, λύθεν δ᾽ sπS γυῖα ἑκάστης.
Ἀντίλοχος δ᾽ ἑτέρωθεν cδύρετο δάκρυα λείUων
χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος· a δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
δείδιε γὰρ μY λαιμSν [παμVσειε σιδVρi.
σμερδαλέον δ᾽ ŒμωWεν· ἄκουσε δὲ π`τνια μVτηρ

35

ἡμένη Tν Uένθεσσιν wλSς παρὰ πατρ\ γέροντι,
κώκυσέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα· θεα\ δέ μιν [μφαγέροντο
πᾶσαι •σαι κατὰ Uένθος wλSς ·ηρηΐδες gσαν.
ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ἔην Γλαύκη τε ™άλειά τε ‚υμοδ`κη τε
·ησαίη …πειώ τε ™`η θ᾽ Ἁλίη τε UοZπις
‚υμοθ`η τε κα\ Ἀκταίη κα\ ^ιμνώρεια
κα\ Μελίτη κα\ ›αιρα κα\ Ἀμφιθ`η κα\ ἈγαυY
Δωτώ τε Πρωτώ τε †έρουσά τε Δυναμένη τε
ΔεWαμένη τε κα\ Ἀμφιν`μη κα\ ‚αλλιάνειρα
www.theogonia.gr
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Δωρ\ς κα\ Παν`πη κα\ [γακλειτY Γαλάτεια

45

·ημερτVς τε κα\ ἈψευδYς κα\ ‚αλλιάνασσα·
ἔνθα δ᾽ ἔην ‚λυμένη §άνειρά τε κα\ §άνασσα
Μαῖρα κα\ Ὠρείθυια Trπλ`καμ`ς τ᾽ Ἀμάθεια
ἄλλαι θ᾽ α“ κατὰ Uένθος wλSς ·ηρηΐδες gσαν.
τZν δὲ κα\ [ργύφεον πλῆτο σπέος· α“ δ᾽ ¥μα πᾶσαι

50

στVθεα πεπλVγοντο, ™έτις δ᾽ TWῆρχε γ`οιο·
κλῦτε κασίγνηται ·ηρηΐδες, bφρ᾽ T¬ πᾶσαι
εvδετ᾽ [κούουσαι •σ᾽ Tμ| ἔνι κVδεα θυμ|.
‡ μοι Tγ} δειλV, ‡ μοι δυσαριστοτ`κεια,
{ τ᾽ Tπε\ •ρ τέκον υ_Sν [μύμονά τε κρατερ`ν τε

55

ἔWοχον ἡρώων· a δ᾽ [νέδραμεν ἔρνεϊ „σος·
τSν μὲν Tγ} θρέψασα φυτSν ˜ς γουν| [λωῆς
νηυσ\ν Tπιπροέηκα κορωνίσιν ›λιον εvσω
ƒρωσ\ μαχησ`μενον· τSν δ᾽ οὐχ sποδέWομαι αuτις
οvκαδε νοστVσαντα δ`μον ΠηλVϊον εvσω.

60

bφρα δέ μοι xώει κα\ ’ρ– φάος fελίοιο
ἄχνυται, οὐδέ τί ο_ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
[λλ᾽ ε„μ᾽, bφρα vδωμι φίλον τέκος, fδ᾽ Tπακούσω
•ττί μιν ¤κετο πένθος [πS πτολέμοιο μένοντα.
˜ς ἄρα φωνVσασα λίπε σπέος· α“ δὲ σὺν αὐτ•

65

δακρυ`εσσαι vσαν, περ\ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης
•Vγνυτο· τα\ δ᾽ •τε δY ƒροίην TρίUωλον ¤κοντο
[κτYν εἰσανέUαινον Tπισχερώ, ἔνθα θαμεια\
Μυρμιδ`νων εvρυντο νέες ταχὺν [μφ᾽ Ἀχιλῆα.
τ| δὲ Uαρὺ στενάχοντι παρίστατο π`τνια μVτηρ,
cWὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάUε παιδSς ἑοῖο,
καί •᾽ cλοφυρομένη ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
www.theogonia.gr
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τέκνον τί κλαίεις] τί δέ σε φρένας ¤κετο πένθος]
TWαύδα, μY κεῦθε· τὰ μὲν δV τοι τετέλεσται
Tκ Δι`ς,

ς ἄρα δY πρίν γ᾽ εŸχεο χεῖρας [νασχ}ν

75

πάντας Tπ\ πρύμνzσιν [λVμεναι υ¦ας ἈχαιZν
σεῦ Tπιδευομένους, παθέειν τ᾽ [εκVλια ἔργα.
τYν δὲ Uαρὺ στενάχων προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
μῆτερ TμV, τὰ μὲν ἄρ μοι tλύμπιος TWετέλεσσεν·
[λλὰ τί μοι τZν gδος Tπε\ φίλος ‡λεθ᾽ ἑταῖρος

80

Πάτροκλος, τSν Tγ} περ\ πάντων τῖον ἑταίρων
„σον Tμ• κεφαλ•] τSν [πώλεσα, τεύχεα δ᾽ µκτωρ
δzώσας [πέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεο\ δ`σαν [γλαὰ δZρα
ˆματι τ| •τε σε Uροτοῦ [νέρος ἔμUαλον εὐν•.

85

αvθ᾽ bφελες σὺ μὲν αuθι μετ᾽ [θανάτzς wλίzσι
ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητYν [γαγέσθαι ἄκοιτιν.
νῦν δ᾽ ¤να κα\ σο\ πένθος Tν\ φρεσ\ μυρίον εvη
παιδSς [ποφθιμένοιο, τSν οὐχ sποδέWεαι αuτις
οvκαδε νοστVσαντ᾽, Tπε\ οὐδ᾽ Tμὲ θυμSς ἄνωγε

90

xώειν οὐδ᾽ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αv κε μY µκτωρ
πρZτος Tμ| sπS δουρ\ τυπε\ς [πS θυμSν cλέσσz,
Πατρ`κλοιο δ᾽ ‰λωρα Μενοιτιάδεω [ποτίσz.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε ™έτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
”κύμορος δV μοι τέκος ἔσσεαι, ο¦᾽ [γορεύεις·

95

αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ᾽ µκτορα π`τμος ἑτοῖμος.
τYν δὲ μέγ᾽ cχθVσας προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
αὐτίκα τεθναίην, Tπε\ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἑταίρi
κτεινομένi Tπαμῦναι· a μὲν μάλα τηλ`θι πάτρης
ἔφθιτ᾽, Tμεῖο δὲ δῆσεν [ρῆς [λκτῆρα γενέσθαι.
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νῦν δ᾽ Tπε\ οὐ νέομαί γε φίλην Tς πατρίδα γαῖαν,
οὐδέ τι Πατρ`κλi γεν`μην φάος οὐδ᾽ ἑτάροισι
τοῖς ἄλλοις, ο“ δY πολέες δάμεν µκτορι δίi,
[λλ᾽ £μαι παρὰ νηυσ\ν Tτώσιον ἄχθος [ρούρης,
τοῖος T}ν ο¦ος οŸ τις ἈχαιZν χαλκοχιτώνων

105

Tν πολέμi· [γορ• δέ τ᾽ [μείνονές εἰσι κα\ ἄλλοι.
ς ἔρις ἔκ τε θεZν ἔκ τ᾽ [νθρώπων [π`λοιτο
κα\ χ`λος, •ς τ᾽ Tφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι,
•ς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειUομένοιο
[νδρZν Tν στVθεσσιν [έWεται f•τε καπν`ς·

110

ς Tμὲ νῦν Tχ`λωσεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων.
[λλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι Tάσομεν [χνύμενοί περ,
θυμSν Tν\ στVθεσσι φίλον δαμάσαντες [νάγκz·
νῦν δ᾽ ε„μ᾽ bφρα φίλης κεφαλῆς cλετῆρα κιχείω
µκτορα· κῆρα δ᾽ Tγ} τ`τε δέWομαι ’ππ`τε κεν δY

115

¢εὺς Tθέλz τελέσαι fδ᾽ [θάνατοι θεο\ ἄλλοι.
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Uίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,
•ς περ φίλτατος ἔσκε Δι\ ‚ρονίωνι ἄνακτι·
[λλά ἑ μοῖρα δάμασσε κα\ [ργαλέος χ`λος Žρης.
˜ς κα\ Tγών, εἰ δV μοι ’μοίη μοῖρα τέτυκται,

120

κείσομ᾽ Tπεί κε θάνω· νῦν δὲ κλέος TσθλSν [ροίμην,
καί τινα ƒρωϊάδων κα\ Δαρδανίδων Uαθυκ`λπων
[μφοτέρzσιν χερσ\ παρειάων wπαλάων
δάκρυ᾽ cμορWαμένην wδινSν στοναχῆσαι Tφείην,
γνοῖεν δ᾽

ς δY δηρSν Tγ} πολέμοιο πέπαυμαι·

μY δέ μ᾽ ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα θεὰ ™έτις [ργυρ`πεxα·
να\ δY ταῦτά γε τέκνον TτVτυμον οὐ κακ`ν Tστι
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τειρομένοις ἑτάροισιν [μυνέμεν αἰπὺν bλεθρον.
[λλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ ƒρώεσσιν ἔχονται

130

χάλκεα μαρμαίροντα· τὰ μὲν κορυθαίολος µκτωρ
αὐτSς ἔχων ‡μοισιν [γάλλεται· οὐδέ ‰ φημι
δηρSν Tπαγλαϊεῖσθαι, Tπε\ φ`νος Tγγύθεν αὐτ|.
[λλὰ σὺ μὲν μV πω καταδύσεο μZλον Ἄρηος
πρίν γ᾽ Tμὲ δεῦρ᾽ Tλθοῦσαν Tν cφθαλμοῖσιν vδηαι·

135

fZθεν γὰρ νεῦμαι ¥μ᾽ fελίi [νι`ντι
τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ᾽ Ἡφαίστοιο ἄνακτος.
˜ς ἄρα φωνVσασα πάλιν τράπεθ᾽ υ¦ος ἑοῖο,
κα\ στρεφθεῖσ᾽ wλίzσι κασιγνVτzσι μετηύδα·
sμεῖς μὲν νῦν δῦτε θαλάσσης εὐρέα κ`λπον

140

cψ`μεναί τε γέρονθ᾽ ¥λιον κα\ δώματα πατρ`ς,
καί ο_ πάντ᾽ [γορεύσατ᾽· Tγ} δ᾽ Tς μακρSν Ὄλυμπον
ε„μι παρ᾽ Žφαιστον κλυτοτέχνην, αv κ᾽ Tθέλzσιν
υ_εῖ Tμ| δ`μεναι κλυτὰ τεύχεα παμφαν`ωντα.
˜ς ἔφαθ᾽, α“ δ᾽ sπS κῦμα θαλάσσης αὐτίκ᾽ ἔδυσαν·

145

ἣ δ᾽ αuτ᾽ jŸλυμπον δὲ θεὰ ™έτις [ργυρ`πεxα
ˆϊεν bφρα φίλi παιδ\ κλυτὰ τεύχε᾽ Tνείκαι.
τYν μὲν ἄρ᾽ jŸλυμπον δὲ π`δες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιο\
θεσπεσίi [λαλητ| sφ᾽ µκτορος [νδροφ`νοιο
φεύγοντες νῆάς τε κα\ ἙλλVσποντον ¤κοντο.

150

οὐδέ κε Πάτροκλ`ν περ TrκνVμιδες Ἀχαιο\
Tκ Uελέων Tρύσαντο νέκυν θεράποντ᾽ Ἀχιλῆος·
αuτις γὰρ δY τ`ν γε κίχον λα`ς τε κα\ ¤πποι
µκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς φλογ\ εvκελος [λκVν.
τρ\ς μέν μιν μετ`πισθε ποδZν λάUε φαίδιμος µκτωρ
ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ ƒρώεσσιν ’μ`κλα·
www.theogonia.gr

425

155

lopqΔno …

jΜkljm n^noΔo

τρ\ς δὲ δύ᾽ ovαντες θοῦριν Tπιειμένοι [λκYν
νεκροῦ [πεστυφέλιWαν· a δ᾽ ἔμπεδον [λκ\ πεποιθ}ς
ἄλλοτ᾽ TπαΐWασκε κατὰ μ`θον, ἄλλοτε δ᾽ αuτε
στάσκε μέγα ἰάχων· cπίσω δ᾽ οὐ χάxετο πάμπαν.

160

ς δ᾽ [πS σώματος οŸ τι λέοντ᾽ αvθωνα δύνανται
ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι,
•ς •α τSν οὐκ Tδύναντο δύω ovαντε κορυστὰ
µκτορα Πριαμίδην [πS νεκροῦ δειδίWασθαι.
καί νύ κεν εvρυσσέν τε κα\ ἄσπετον ˆρατο κῦδος,

165

εἰ μY Πηλεΐωνι ποδVνεμος ”κέα Ἶρις
ἄγγελος gλθε θέουσ᾽ [π᾽ tλύμπου θωρVσσεσθαι
κρύUδα ΔιSς ἄλλων τε θεZν· πρS γὰρ £κέ μιν Žρη.
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
bρσεο Πηλεΐδη, πάντων Tκπαγλ`τατ᾽ [νδρZν·

170

Πατρ`κλi Tπάμυνον, οX ε¤νεκα φύλοπις αἰνY
‰στηκε πρS νεZν· ο“ δ᾽ [λλVλους cλέκουσιν
ο“ μὲν [μυν`μενοι νέκυος πέρι τεθνηZτος,
ο“ δὲ Tρύσσασθαι ποτ\ ›λιον fνεμ`εσσαν
ƒρZες Tπιθύουσι· μάλιστα δὲ φαίδιμος µκτωρ

175

ἑλκέμεναι μέμονεν· κεφαλYν δέ ἑ θυμSς ἄνωγε
πῆWαι [νὰ σκολ`πεσσι ταμ`νθ᾽ wπαλῆς [πS δειρῆς.
[λλ᾽ ἄνα μηδ᾽ ἔτι κεῖσο· σέUας δέ σε θυμSν _κέσθω
Πάτροκλον ƒρi•σι κυσ\ν μέλπηθρα γενέσθαι·
σο\ λώUη, αv κέν τι νέκυς ᾐσχυμμένος ἔλθz.
τYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεZν Tμο\ ἄγγελον £κε]
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε ποδVνεμος ”κέα Ἶρις·
Žρη με προέηκε ΔιSς κυδρY παράκοιτις·
www.theogonia.gr
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οὐδ᾽ ο„δε ‚ρονίδης sψίxυγος οὐδέ τις ἄλλος

185

[θανάτων, ο“ Ὄλυμπον [γάννιφον [μφινέμονται.
τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
πZς τὰρ vω μετὰ μZλον] ἔχουσι δὲ τεύχε᾽ Tκεῖνοι·
μVτηρ δ᾽ οŸ με φίλη πρίν γ᾽ εvα θωρVσσεσθαι
πρίν γ᾽ αὐτYν Tλθοῦσαν Tν cφθαλμοῖσιν vδωμαι·

190

στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ᾽ οἰσέμεν ἔντεα καλά.
ἄλλου δ᾽ οŸ τευ ο„δα τεῦ •ν κλυτὰ τεύχεα δύω,
εἰ μY ovαντ`ς γε σάκος ƒελαμωνιάδαο.
[λλὰ κα\ αὐτSς • γ᾽ ἔλπομ᾽ Tν\ πρώτοισιν ’μιλεῖ
ἔγχεϊ δηϊ`ων περ\ Πατρ`κλοιο θαν`ντος.

195

τSν δ᾽ αuτε προσέειπε ποδVνεμος ”κέα Ἶρις·
εu νυ κα\ ἡμεῖς vδμεν • τοι κλυτὰ τεύχε᾽ ἔχονται·
[λλ᾽ αŸτως Tπ\ τάφρον ἰ}ν ƒρώεσσι φάνηθι,
αv κέ σ᾽ sποδείσαντες [π`σχωνται πολέμοιο
ƒρZες, [ναπνεύσωσι δ᾽ [ρVϊοι υ¦ες ἈχαιZν

200

τειρ`μενοι· cλίγη δέ τ᾽ [νάπνευσις πολέμοιο.
ἣ μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰποῦσ᾽ [πέUη π`δας ”κέα Ἶρις,
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ªρτο Δι• φίλος· [μφ\ δ᾽ ἈθVνη
‡μοις ἰφθίμοισι Uάλ᾽ αἰγίδα θυσσαν`εσσαν,
[μφ\ δέ ο_ κεφαλ• νέφος ἔστεφε δῖα θεάων

205

χρύσεον, Tκ δ᾽ αὐτοῦ δαῖε φλ`γα παμφαν`ωσαν.
ς δ᾽ •τε καπνSς ἰ}ν TW ἄστεος αἰθέρ᾽ ¤κηται
τηλ`θεν Tκ νVσου, τYν δVϊοι [μφιμάχωνται,
ο¤ τε πανημέριοι στυγερ| κρίνονται Ἄρηϊ
ἄστεος Tκ σφετέρου· ¥μα δ᾽ fελίi καταδύντι
πυρσοί τε φλεγέθουσιν TπVτριμοι, sψ`σε δ᾽ αὐγY
γίγνεται [ΐσσουσα περικτι`νεσσιν ἰδέσθαι,
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αv κέν πως σὺν νηυσ\ν ἄρεω [λκτῆρες ¤κωνται·
˜ς [π᾽ Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ᾽ ¤κανε·
στῆ δ᾽ Tπ\ τάφρον ἰ}ν [πS τείχεος, οὐδ᾽ Tς Ἀχαιοὺς

215

μίσγετο· μητρSς γὰρ πυκινYν ”πίxετ᾽ TφετμVν.
ἔνθα στὰς ˆrσ᾽, [πάτερθε δὲ Παλλὰς ἈθVνη
φθέγWατ᾽· [τὰρ ƒρώεσσιν Tν ἄσπετον ªρσε κυδοιμ`ν.
ς δ᾽ •τ᾽ [ριxVλη φωνV, •τε τ᾽ vαχε σάλπιγW
ἄστυ περιπλομένων δηΐων dπο θυμοραϊστέων,

220

˜ς τ`τ᾽ [ριxVλη φωνY γένετ᾽ oἰακίδαο.
ο“ δ᾽

ς οuν ἄϊον bπα χάλκεον oἰακίδαο,

πᾶσιν cρίνθη θυμ`ς· [τὰρ καλλίτριχες ¤πποι
•ψ bχεα τρ`πεον· bσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμ|.
ἡνίοχοι δ᾽ ἔκπληγεν, Tπε\ vδον [κάματον πῦρ

225

δεινSν sπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλεΐωνος
δαι`μενον· τS δὲ δαῖε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη.
τρ\ς μὲν sπὲρ τάφρου μεγάλ᾽ vαχε δῖος Ἀχιλλεύς,
τρ\ς δὲ κυκVθησαν ƒρZες κλειτοί τ᾽ Tπίκουροι.
ἔνθα δὲ κα\ τ`τ᾽ bλοντο δυώδεκα φZτες ἄριστοι

230

[μφ\ σφοῖς cχέεσσι κα\ ἔγχεσιν. αὐτὰρ Ἀχαιο\
[σπασίως Πάτροκλον sπ᾽ Tκ Uελέων Tρύσαντες
κάτθεσαν Tν λεχέεσσι· φίλοι δ᾽ [μφέσταν ἑταῖροι
μυρ`μενοι· μετὰ δέ σφι ποδώκης ε¤πετ᾽ Ἀχιλλεὺς
δάκρυα θερμὰ χέων, Tπε\ εvσιδε πιστSν ἑταῖρον

235

κείμενον Tν φέρτρi δεδαϊγμένον cWέϊ χαλκ|,
τ`ν •᾽ ˆτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ¤πποισιν κα\ bχεσφιν
Tς π`λεμον, οὐδ᾽ αuτις TδέWατο νοστVσαντα.
Ἠέλιον δ᾽ [κάμαντα UοZπις π`τνια Žρη
πέμψεν Tπ᾽ Ὠκεανοῖο •οὰς [έκοντα νέεσθαι·
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fέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Ἀχαιο\
φυλ`πιδος κρατερῆς κα\ ’μοιΐου πολέμοιο.
ƒρZες δ᾽ αuθ᾽ ἑτέρωθεν [πS κρατερῆς sσμίνης
χωρVσαντες ἔλυσαν sφ᾽ ¥ρμασιν ”κέας ¤ππους,
Tς δ᾽ [γορYν [γέροντο πάρος δ`ρποιο μέδεσθαι.

245

cρθZν δ᾽ ἑστα`των [γορY γένετ᾽, οὐδέ τις ἔτλη
‰xεσθαι· πάντας γὰρ ἔχε τρ`μος, οdνεκ᾽ Ἀχιλλεὺς
TWεφάνη, δηρSν δὲ μάχης Tπέπαυτ᾽ [λεγεινῆς.
τοῖσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος gρχ᾽ [γορεύειν
Πανθοΐδης· a γὰρ ο„ος •ρα πρ`σσω κα\ cπίσσω·

250

µκτορι δ᾽ gεν ἑταῖρος, ἰ• δ᾽ Tν νυκτ\ γένοντο,
[λλ᾽ a μὲν •ρ μύθοισιν, a δ᾽ ἔγχεϊ πολλSν Tνίκα·
• σφιν Trφρονέων [γορVσατο κα\ μετέειπεν·
[μφ\ μάλα φράxεσθε φίλοι· κέλομαι γὰρ ἔγωγε
ἄστυδε νῦν ἰέναι, μY μίμνειν fZ δῖαν

255

Tν πεδίi παρὰ νηυσίν· ἑκὰς δ᾽ [πS τείχε`ς εἰμεν.
bφρα μὲν οXτος [νYρ Ἀγαμέμνονι μVνιε δίi
τ`φρα δὲ •ηΐτεροι πολεμίxειν gσαν Ἀχαιοί·
χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε θο•ς Tπ\ νηυσ\ν ἰαύων
Tλπ`μενος νῆας α_ρησέμεν [μφιελίσσας.

260

νῦν δ᾽ αἰνZς δείδοικα ποδώκεα Πηλεΐωνα·
ο¦ος κείνου θυμSς sπέρUιος, οὐκ TθελVσει
μίμνειν Tν πεδίi, •θι περ ƒρZες κα\ Ἀχαιο\
Tν μέσi [μφ`τεροι μένος Ἄρηος δατέονται,
[λλὰ περ\ πτ`λι`ς τε μαχVσεται fδὲ γυναικZν.
[λλ᾽ vομεν προτ\ ἄστυ, πίθεσθέ μοι· ¡δε γὰρ ἔσται·
νῦν μὲν νὺW [πέπαυσε ποδώκεα Πηλεΐωνα
[μUροσίη· εἰ δ᾽ ἄμμε κιχVσεται Tνθάδ᾽ T`ντας
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αŸριον ’ρμηθε\ς σὺν τεύχεσιν, εu νύ τις αὐτSν
γνώσεται· [σπασίως γὰρ [φίWεται ›λιον _ρYν

270

•ς κε φύγz, πολλοὺς δὲ κύνες κα\ γῦπες ἔδονται
ƒρώων· αἲ γὰρ δV μοι [π᾽ οŸατος ¡δε γένοιτο.
εἰ δ᾽ •ν Tμοῖς Tπέεσσι πιθώμεθα κηδ`μενοί περ,
νύκτα μὲν εἰν [γορ• σθένος ‰Wομεν, ἄστυ δὲ πύργοι
sψηλαί τε πύλαι σανίδες τ᾽ Tπ\ τ•ς [ραρυῖαι

275

μακρα\ T•Wεστοι Txευγμέναι εἰρύσσονται·
πρZϊ δ᾽ sπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
στησ`μεθ᾽ •μ πύργους· τ| δ᾽ ἄλγιον, αv κ᾽ Tθέλzσιν
Tλθ}ν Tκ νηZν περ\ τείχεος ἄμμι μάχεσθαι.
•ψ πάλιν ε„σ᾽ Tπ\ νῆας, Tπεί κ᾽ Tριαύχενας ¤ππους

280

παντοίου δρ`μου ἄσz sπS πτ`λιν fλασκάxων·
εvσω δ᾽ οŸ μιν θυμSς Tφορμηθῆναι Tάσει,
οὐδέ ποτ᾽ Tκπέρσει· πρίν μιν κύνες [ργο\ ἔδονται.
τSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη κορυθαίολος µκτωρ·
Πουλυδάμα σὺ μὲν οὐκέτ᾽ Tμο\ φίλα ταῦτ᾽ [γορεύεις,

285

aς κέλεαι κατὰ ἄστυ [λVμεναι αuτις ἰ`ντας.
g οŸ πω κεκ`ρησθε Tελμένοι ἔνδοθι πύργων]
πρ\ν μὲν γὰρ Πριάμοιο π`λιν μέροπες ἄνθρωποι
πάντες μυθέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον·
νῦν δὲ δY TWαπ`λωλε δ`μων κειμVλια καλά,

290

πολλὰ δὲ δY †ρυγίην κα\ Μzονίην TρατεινYν
κτVματα περνάμεν᾽ ¤κει, Tπε\ μέγας ”δύσατο ¢εύς.
νῦν δ᾽ •τε πέρ μοι ἔδωκε ‚ρ`νου πάϊς [γκυλομVτεω
κῦδος [ρέσθ᾽ Tπ\ νηυσί, θαλάσσz τ᾽ ἔλσαι Ἀχαιούς,
νVπιε μηκέτι ταῦτα νοVματα φαῖν᾽ Tν\ δVμi·
οὐ γάρ τις ƒρώων Tπιπείσεται· οὐ γὰρ Tάσω.
www.theogonia.gr
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[λλ᾽ ἄγεθ᾽

ς •ν Tγ} εvπω, πειθώμεθα πάντες.

νῦν μὲν δ`ρπον ‰λεσθε κατὰ στρατSν Tν τελέεσσι,
κα\ φυλακῆς μνVσασθε, κα\ TγρVγορθε ‰καστος·
ƒρώων δ᾽ aς κτεάτεσσιν sπερφιάλως [νιάxει,

300

συλλέWας λαοῖσι δ`τω καταδημοUορῆσαι·
τZν τινὰ Uέλτερ`ν Tστιν Tπαυρέμεν ˆ περ Ἀχαιούς.
πρZϊ δ᾽ sπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σιν Tγείρομεν cWὺν Ἄρηα.
εἰ δ᾽ TτεSν παρὰ ναῦφιν [νέστη δῖος Ἀχιλλεύς,

305

ἄλγιον αv κ᾽ Tθέλzσι τ| ἔσσεται· οŸ μιν ἔγωγε
φεύWομαι Tκ πολέμοιο δυσηχέος, [λλὰ μάλ᾽ ἄντην
στVσομαι, ˆ κε φέρzσι μέγα κράτος, g κε φεροίμην.
WυνSς ‹νυάλιος, καί τε κτανέοντα κατέκτα.
˜ς µκτωρ [γ`ρευ᾽, Tπ\ δὲ ƒρZες κελάδησαν

310

νVπιοι· Tκ γάρ σφεων φρένας ε¤λετο Παλλὰς ἈθVνη.
µκτορι μὲν γὰρ Tπ‘νησαν κακὰ μητι`ωντι,
Πουλυδάμαντι δ᾽ ἄρ᾽ οŸ τις aς TσθλYν φράxετο UουλVν.
δ`ρπον ἔπειθ᾽ ε¤λοντο κατὰ στρατ`ν· αὐτὰρ Ἀχαιο\
παννύχιοι Πάτροκλον [νεστενάχοντο γοZντες.

315

τοῖσι δὲ Πηλεΐδης wδινοῦ TWῆρχε γ`οιο
χεῖρας Tπ᾽ [νδροφ`νους θέμενος στVθεσσιν ἑταίρου
πυκνὰ μάλα στενάχων •ς τε λ\ς frγένειος,
ž •ά θ᾽ sπS σκύμνους TλαφηU`λος wρπάσz [νYρ
dλης Tκ πυκινῆς· a δέ τ᾽ ἄχνυται dστερος Tλθών,
πολλὰ δέ τ᾽ ἄγκε᾽ Tπῆλθε μετ᾽ [νέρος vχνι᾽ TρευνZν
εv ποθεν TWεύροι· μάλα γὰρ δριμὺς χ`λος α_ρεῖ·
˜ς a Uαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδ`νεσσιν·
ὢ π`ποι g •᾽ ¥λιον ἔπος ἔκUαλον ˆματι κείνi
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θαρσύνων {ρωα Μενοίτιον Tν μεγάροισι·

325

φῆν δέ ο_ εἰς tπ`εντα περικλυτSν υ_Sν [πάWειν
›λιον Tκπέρσαντα, λαχ`ντα τε ληΐδος α„σαν.
[λλ᾽ οὐ ¢εὺς ἄνδρεσσι νοVματα πάντα τελευτ–·
ἄμφω γὰρ πέπρωται ’μοίην γαῖαν Tρεῦσαι
αὐτοῦ Tν\ ƒροίz, Tπε\ οὐδ᾽ Tμὲ νοστVσαντα

330

δέWεται Tν μεγάροισι γέρων _ππηλάτα Πηλεὺς
οὐδὲ ™έτις μVτηρ, [λλ᾽ αὐτοῦ γαῖα καθέWει.
νῦν δ᾽ Tπε\ οuν Πάτροκλε σεῦ dστερος ε„μ᾽ sπS γαῖαν,
οŸ σε πρ\ν κτεριZ πρίν γ᾽ µκτορος Tνθάδ᾽ Tνεῖκαι
τεύχεα κα\ κεφαλYν μεγαθύμου σοῖο φονῆος·

335

δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς [ποδειροτομVσω
ƒρώων [γλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
τ`φρα δέ μοι παρὰ νηυσ\ κορωνίσι κείσεαι αŸτως,
[μφ\ δὲ σὲ ƒρiα\ κα\ Δαρδανίδες Uαθύκολποι
κλαύσονται νύκτάς τε κα\ ˆματα δάκρυ χέουσαι,

340

τὰς αὐτο\ καμ`μεσθα Uίηφί τε δουρί τε μακρ|
πιείρας πέρθοντε π`λεις μερ`πων [νθρώπων.
˜ς εἰπ}ν ἑτάροισιν Tκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς
[μφ\ πυρ\ στῆσαι τρίποδα μέγαν, bφρα τάχιστα
Πάτροκλον λούσειαν ἄπο Uρ`τον α_ματ`εντα.

345

ο“ δὲ λοετροχ`ον τρίποδ᾽ ¤στασαν Tν πυρ\ κηλέi,
Tν δ᾽ ἄρ᾽ dδωρ ἔχεαν, sπS δὲ Wύλα δαῖον ἑλ`ντες.
γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ᾽ dδωρ·
αὐτὰρ Tπε\ δY xέσσεν dδωρ Tν\ ˆνοπι χαλκ|,
κα\ τ`τε δY λοῦσάν τε κα\ ˆλειψαν λίπ᾽ Tλαίi,
Tν δ᾽ ”τειλὰς πλῆσαν [λείφατος Tννεώροιο·
Tν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑαν| λιτ\ κάλυψαν
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Tς π`δας Tκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φάρεϊ λευκ|.
παννύχιοι μὲν ἔπειτα π`δας ταχὺν [μφ᾽ Ἀχιλῆα
Μυρμιδ`νες Πάτροκλον [νεστενάχοντο γοZντες·

355

¢εὺς δ᾽ Žρην προσέειπε κασιγνVτην ἄλοχ`ν τε·
ἔπρηWας κα\ ἔπειτα UοZπις π`τνια Žρη
[νστVσασ᾽ Ἀχιλῆα π`δας ταχύν· g •ά νυ σεῖο
TW αὐτῆς Tγένοντο κάρη κομ`ωντες Ἀχαιοί.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα UοZπις π`τνια Žρη·

360

αἰν`τατε ‚ρονίδη ποῖον τSν μῦθον ἔειπες.
κα\ μὲν δV πού τις μέλλει UροτSς [νδρ\ τελέσσαι,
•ς περ θνητ`ς τ᾽ Tστ\ κα\ οὐ τ`σα μVδεα ο„δε·
πZς δY ἔγωγ᾽, { φημι θεάων ἔμμεν [ρίστη,
[μφ`τερον γενε• τε κα\ οdνεκα σY παράκοιτις

365

κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ [θανάτοισιν [νάσσεις,
οὐκ bφελον ƒρώεσσι κοτεσσαμένη κακὰ •άψαι]
˜ς ο“ μὲν τοιαῦτα πρSς [λλVλους [γ`ρευον·
Ἡφαίστου δ᾽ ¤κανε δ`μον ™έτις [ργυρ`πεxα
ἄφθιτον [στερ`εντα μεταπρεπέ᾽ [θανάτοισι

370

χάλκεον, •ν •᾽ αὐτSς ποιVσατο κυλλοποδίων.
τSν δ᾽ εXρ᾽ _δρώοντα ἑλισσ`μενον περ\ φύσας
σπεύδοντα· τρίποδας γὰρ Tείκοσι πάντας ἔτευχεν
ἑστάμεναι περ\ τοῖχον Trσταθέος μεγάροιο,
χρύσεα δέ σφ᾽ sπS κύκλα ἑκάστi πυθμένι θῆκεν,

375

bφρά ο_ αὐτ`ματοι θεῖον δυσαίατ᾽ [γZνα
fδ᾽ αuτις πρSς δZμα νεοίατο θαῦμα ἰδέσθαι.
ο“ δ᾽ ˆτοι τ`σσον μὲν ἔχον τέλος, οŸατα δ᾽ οŸ πω
δαιδάλεα προσέκειτο· τά •᾽ ˆρτυε, κ`πτε δὲ δεσμούς.
bφρ᾽ • γε ταῦτ᾽ Tπονεῖτο ἰδυίzσι πραπίδεσσι,
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τ`φρά ο_ Tγγύθεν gλθε θεὰ ™έτις [ργυρ`πεxα.
τYν δὲ vδε προμολοῦσα eάρις λιπαροκρVδεμνος
καλV, τYν ‡πυιε περικλυτSς [μφιγυVεις·
ἔν τ᾽ ἄρα ο_ φῦ χειρ\ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·
τίπτε ™έτι τανύπεπλε _κάνεις ἡμέτερον δZ

385

αἰδοίη τε φίλη τε] πάρος γε μὲν οŸ τι θαμίxεις.
[λλ᾽ ‰πεο προτέρω, ¤να τοι πὰρ Wείνια θείω.
˜ς ἄρα φωνVσασα πρ`σω ἄγε δῖα θεάων.
τYν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν Tπ\ θρ`νου [ργυροVλου
καλοῦ δαιδαλέου· sπS δὲ θρῆνυς ποσ\ν gεν·

390

κέκλετο δ᾽ Žφαιστον κλυτοτέχνην ε„πέ τε μῦθον·
Žφαιστε πρ`μολ᾽ ¡δε· ™έτις νύ τι σεῖο χατίxει.
τYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα περικλυτSς [μφιγυVεις·
g •ά νύ μοι δεινV τε κα\ αἰδοίη θεSς ἔνδον,
{ μ᾽ Tσάωσ᾽ •τε μ᾽ ἄλγος [φίκετο τῆλε πεσ`ντα

395

μητρSς Tμῆς ἰ`τητι κυνώπιδος, { μ᾽ Tθέλησε
κρύψαι χωλSν T`ντα· τ`τ᾽ •ν πάθον ἄλγεα θυμ|,
εἰ μV μ᾽ ¸ὐρυν`μη τε ™έτις θ᾽ sπεδέWατο κ`λπi
¸ὐρυν`μη θυγάτηρ [ψορρ`ου Ὠκεανοῖο.
τ•σι παρ᾽ εἰνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά,

400

π`ρπας τε γναμπτάς θ᾽ ‰λικας κάλυκάς τε κα\ •ρμους
Tν σπῆϊ γλαφυρ|· περ\ δὲ •`ος Ὠκεανοῖο
[φρ| μορμύρων •έεν ἄσπετος· οὐδέ τις ἄλλος
šδεεν οŸτε θεZν οŸτε θνητZν [νθρώπων,
[λλὰ ™έτις τε κα\ ¸ὐρυν`μη vσαν, α¤ μ᾽ Tσάωσαν.
ἣ νῦν ἡμέτερον δ`μον ¤κει· τώ με μάλα χρε}
πάντα ™έτι καλλιπλοκάμi xiάγρια τίνειν.
[λλὰ σὺ μὲν νῦν ο_ παράθες WεινVϊα καλά,
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bφρ᾽ •ν Tγ} φύσας [ποθείομαι •πλά τε πάντα.
g, κα\ [π᾽ [κμοθέτοιο πέλωρ αvητον [νέστη

410

χωλεύων· sπS δὲ κνῆμαι •ώοντο [ραιαί.
φύσας μέν •᾽ [πάνευθε τίθει πυρ`ς, •πλά τε πάντα
λάρνακ᾽ Tς [ργυρέην συλλέWατο, τοῖς Tπονεῖτο·
σπ`γγi δ᾽ [μφ\ πρ`σωπα κα\ ἄμφω χεῖρ᾽ [πομ`ργνυ
αὐχένα τε στιUαρSν κα\ στVθεα λαχνVεντα,

415

δῦ δὲ χιτZν᾽, ‰λε δὲ σκῆπτρον παχύ, Uῆ δὲ θύραxε
χωλεύων· sπS δ᾽ [μφίπολοι •ώοντο ἄνακτι
χρύσειαι xω•σι νεVνισιν εἰοικυῖαι.
τ•ς Tν μὲν ν`ος Tστ\ μετὰ φρεσίν, Tν δὲ κα\ αὐδY
κα\ σθένος, [θανάτων δὲ θεZν ἄπο ἔργα vσασιν.

420

α“ μὲν dπαιθα ἄνακτος Tποίπνυον· αὐτὰρ a ἔρρων
πλησίον, ἔνθα ™έτις περ, Tπ\ θρ`νου ¦xε φαεινοῦ,
ἔν τ᾽ ἄρα ο_ φῦ χειρ\ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·
τίπτε ™έτι τανύπεπλε _κάνεις ἡμέτερον δZ
αἰδοίη τε φίλη τε] πάρος γε μὲν οŸ τι θαμίxεις.

425

αŸδα • τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμSς ἄνωγεν,
εἰ δύναμαι τελέσαι γε κα\ εἰ τετελεσμένον Tστίν.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα ™έτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
Žφαιστ᾽, g ἄρα δV τις, •σαι θεαί εἰσ᾽ Tν tλύμπi,
τοσσάδ᾽ Tν\ φρεσ\ν -σιν [νέσχετο κVδεα λυγρὰ

430

•σσ᾽ Tμο\ Tκ πασέων ‚ρονίδης ¢εὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν]
Tκ μέν μ᾽ [λλάων wλιάων [νδρ\ δάμασσεν
oἰακίδz Πηλῆϊ, κα\ ἔτλην [νέρος εὐνYν
πολλὰ μάλ᾽ οὐκ Tθέλουσα. a μὲν δY γVραϊ λυγρ|
κεῖται Tν\ μεγάροις [ρημένος, ἄλλα δέ μοι νῦν,
υ_Sν Tπεί μοι δZκε γενέσθαί τε τραφέμεν τε
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ἔWοχον ἡρώων· a δ᾽ [νέδραμεν ἔρνεϊ „σος·
τSν μὲν Tγ} θρέψασα φυτSν ˜ς γουν| [λωῆς
νηυσ\ν Tπιπροέηκα κορωνίσιν ›λιον εvσω
ƒρωσ\ μαχησ`μενον· τSν δ᾽ οὐχ sποδέWομαι αuτις

440

οvκαδε νοστVσαντα δ`μον ΠηλVϊον εvσω.
bφρα δέ μοι xώει κα\ ’ρ– φάος fελίοιο
ἄχνυται, οὐδέ τί ο_ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
κούρην ἣν ἄρα ο_ γέρας ἔWελον υ¦ες ἈχαιZν,
τYν •ψ Tκ χειρZν ‰λετο κρείων Ἀγαμέμνων.

445

ˆτοι a τῆς [χέων φρένας ἔφθιεν· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ƒρZες Tπ\ πρύμνzσιν Tείλεον, οὐδὲ θύραxε
εvων TWιέναι· τSν δὲ λίσσοντο γέροντες
Ἀργείων, κα\ πολλὰ περικλυτὰ δZρ᾽ cν`μαxον.
ἔνθ᾽ αὐτSς μὲν ἔπειτ᾽ fναίνετο λοιγSν [μῦναι,

450

αὐτὰρ a Πάτροκλον περ\ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ‰σσε,
πέμπε δέ μιν π`λεμον δέ, πολὺν δ᾽ ¥μα λαSν bπασσε.
πᾶν δ᾽ gμαρ μάρναντο περ\ …και•σι πύλzσι·
καί νύ κεν αὐτῆμαρ π`λιν ἔπραθον, εἰ μY Ἀπ`λλων
πολλὰ κακὰ •έWαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υ_Sν

455

ἔκταν᾽ Tν\ προμάχοισι κα\ µκτορι κῦδος ἔδωκε.
τοŸνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ᾽ _κάνομαι, αv κ᾽ Tθέλzσθα
υ_εῖ Tμ| ”κυμ`ρi δ`μεν [σπίδα κα\ τρυφάλειαν
κα\ καλὰς κνημῖδας Tπισφυρίοις [ραρυίας
κα\ θώρηχ᾽· a γὰρ gν ο_ [πώλεσε πιστSς ἑταῖρος
ƒρωσ\ δαμείς· a δὲ κεῖται Tπ\ χθον\ θυμSν [χεύων.
τYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα περικλυτSς [μφιγυVεις·
θάρσει· μV τοι ταῦτα μετὰ φρεσ\ σ•σι μελ`ντων.
αἲ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ¡δε δυναίμην
www.theogonia.gr
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ν`σφιν [ποκρύψαι, •τε μιν μ`ρος αἰνSς _κάνοι,

465

•ς ο_ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, ο¦ά τις αuτε
[νθρώπων πολέων θαυμάσσεται, •ς κεν vδηται.
˜ς εἰπ}ν τYν μὲν λίπεν αὐτοῦ, Uῆ δ᾽ Tπ\ φύσας·
τὰς δ᾽ Tς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε Tργάxεσθαι.
φῦσαι δ᾽ Tν χοάνοισιν Tείκοσι πᾶσαι Tφύσων

470

παντοίην εŸπρηστον [rτμYν TWανιεῖσαι,
ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, ἄλλοτε δ᾽ αuτε,
•ππως Žφαιστ`ς τ᾽ Tθέλοι κα\ ἔργον ἄνοιτο.
χαλκSν δ᾽ Tν πυρ\ Uάλλεν [τειρέα κασσίτερ`ν τε
κα\ χρυσSν τιμῆντα κα\ ἄργυρον· αὐτὰρ ἔπειτα

475

θῆκεν Tν [κμοθέτi μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρ\
•αιστῆρα κρατερVν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην.
ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιUαρ`ν τε
πάντοσε δαιδάλλων, περ\ δ᾽ ἄντυγα Uάλλε φαεινYν
τρίπλακα μαρμαρέην, Tκ δ᾽ [ργύρεον τελαμZνα.

480

πέντε δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες· αὐτὰρ Tν αὐτ|
ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίzσι πραπίδεσσιν.
Tν μὲν γαῖαν ἔτευW᾽, Tν δ᾽ οὐραν`ν, Tν δὲ θάλασσαν,
fέλι`ν τ᾽ [κάμαντα σελVνην τε πλVθουσαν,
Tν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανSς Tστεφάνωται,

485

Πληϊάδας θ᾽ Ὑάδας τε τ` τε σθένος Ὠρίωνος
Ἄρκτ`ν θ᾽, ἣν κα\ ἌμαWαν Tπίκλησιν καλέουσιν,
{ τ᾽ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾽ Ὠρίωνα δοκεύει,
οvη δ᾽ ἄμμορ`ς Tστι λοετρZν Ὠκεανοῖο.
Tν δὲ δύω ποίησε π`λεις μερ`πων [νθρώπων
καλάς. Tν τ• μέν •α γάμοι τ᾽ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
νύμφας δ᾽ Tκ θαλάμων δαΐδων dπο λαμπομενάων
www.theogonia.gr
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fγίνεον [νὰ ἄστυ, πολὺς δ᾽ sμέναιος cρώρει·
κοῦροι δ᾽ cρχηστῆρες Tδίνεον, Tν δ᾽ ἄρα τοῖσιν
αὐλο\ φ`ρμιγγές τε UοYν ἔχον· α“ δὲ γυναῖκες

495

_στάμεναι θαύμαxον Tπ\ προθύροισιν ἑκάστη.
λαο\ δ᾽ εἰν [γορ• ἔσαν [θρ`οι· ἔνθα δὲ νεῖκος
”ρώρει, δύο δ᾽ ἄνδρες Tνείκεον ε¤νεκα ποινῆς
[νδρSς [ποφθιμένου· a μὲν εŸχετο πάντ᾽ [ποδοῦναι
δVμi πιφαύσκων, a δ᾽ [ναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·

500

ἄμφω δ᾽ _έσθην Tπ\ vστορι πεῖραρ ἑλέσθαι.
λαο\ δ᾽ [μφοτέροισιν TπVπυον [μφ\ς [ρωγοί·
κVρυκες δ᾽ ἄρα λαSν TρVτυον· ο“ δὲ γέροντες
ε¤ατ᾽ Tπ\ Wεστοῖσι λίθοις _ερ| Tν\ κύκλi,
σκῆπτρα δὲ κηρύκων Tν χέρσ᾽ ἔχον fεροφώνων·

505

τοῖσιν ἔπειτ᾽ ˆϊσσον, [μοιUηδ\ς δὲ δίκαxον.
κεῖτο δ᾽ ἄρ᾽ Tν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
τ| δ`μεν aς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εvποι.
τYν δ᾽ ἑτέρην π`λιν [μφ\ δύω στρατο\ {ατο λαZν
τεύχεσι λαμπ`μενοι· δίχα δέ σφισιν {νδανε UουλV,

510

fὲ διαπραθέειν ~ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
κτῆσιν •σην πτολίεθρον TπVρατον TντSς ἔεργεν·
ο“ δ᾽ οŸ πω πείθοντο, λ`χi δ᾽ sπεθωρVσσοντο.
τεῖχος μέν •᾽ ἄλοχοί τε φίλαι κα\ νVπια τέκνα
•ύατ᾽ Tφεστα`τες, μετὰ δ᾽ [νέρες οὓς ἔχε γῆρας·

515

ο“ δ᾽ vσαν· gρχε δ᾽ ἄρά σφιν Ἄρης κα\ Παλλὰς ἈθVνη
ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ ε¤ματα ‰σθην,
καλ} κα\ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, •ς τε θεώ περ
[μφ\ς [ριxVλω· λαο\ δ᾽ sπολίxονες gσαν.
ο“ δ᾽ •τε δV •᾽ ¤κανον •θι σφίσιν ε„κε λοχῆσαι
www.theogonia.gr
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Tν ποταμ|, •θι τ᾽ [ρδμSς ἔην πάντεσσι Uοτοῖσιν,
ἔνθ᾽ ἄρα τοί γ᾽ ¤xοντ᾽ εἰλυμένοι αvθοπι χαλκ|.
τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ [πάνευθε δύω σκοπο\ ε¤ατο λαZν
δέγμενοι ’ππ`τε μῆλα ἰδοίατο κα\ ‰λικας Uοῦς.
ο“ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ᾽ ¥μ᾽ ‰ποντο νομῆες

525

τερπ`μενοι σύριγWι· δ`λον δ᾽ οŸ τι προν`ησαν.
ο“ μὲν τὰ προϊδ`ντες Tπέδραμον, ªκα δ᾽ ἔπειτα
τάμνοντ᾽ [μφ\ UοZν [γέλας κα\ πώεα καλὰ
[ργεννέων οἰZν, κτεῖνον δ᾽ Tπ\ μηλοUοτῆρας.
ο“ δ᾽

ς οuν Tπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ Uουσ\ν

530

εἰράων προπάροιθε καθVμενοι, αὐτίκ᾽ Tφ᾽ ¤ππων
Uάντες [ερσιπ`δων μετεκίαθον, α„ψα δ᾽ ¤κοντο.
στησάμενοι δ᾽ Tμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ᾽ bχθας,
Uάλλον δ᾽ [λλVλους χαλκVρεσιν Tγχείzσιν.
Tν δ᾽ yρις Tν δὲ ‚υδοιμSς ’μίλεον, Tν δ᾽ cλοY ‚Vρ,

535

ἄλλον xωSν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον,
ἄλλον τεθνηZτα κατὰ μ`θον ‰λκε ποδοῖιν·
ε¦μα δ᾽ ἔχ᾽ [μφ᾽ ‡μοισι δαφοινεSν α¤ματι φωτZν.
μίλευν δ᾽ •ς τε xωο\ Uροτο\ fδ᾽ Tμάχοντο,
νεκρούς τ᾽ [λλVλων ἔρυον κατατεθνηZτας.

540

Tν δ᾽ Tτίθει νειSν μαλακYν πίειραν ἄρουραν
εὐρεῖαν τρίπολον· πολλο\ δ᾽ [ροτῆρες Tν αὐτ•
xεύγεα δινεύοντες Tλάστρεον ἔνθα κα\ ἔνθα.
ο“ δ᾽ ’π`τε στρέψαντες _κοίατο τέλσον [ρούρης,
τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ Tν χερσ\ δέπας μελιηδέος οvνου
δ`σκεν [νYρ Tπιών· το\ δὲ στρέψασκον [ν᾽ bγμους,
_έμενοι νειοῖο Uαθείης τέλσον _κέσθαι.
ἣ δὲ μελαίνετ᾽ bπισθεν, [ρηρομένz δὲ TŠκει,
www.theogonia.gr
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χρυσείη περ Tοῦσα· τS δY περ\ θαῦμα τέτυκτο.
Tν δ᾽ Tτίθει τέμενος UασιλVϊον· ἔνθα δ᾽ ἔριθοι

550

ˆμων cWείας δρεπάνας Tν χερσ\ν ἔχοντες.
δράγματα δ᾽ ἄλλα μετ᾽ bγμον TπVτριμα πῖπτον ἔραxε,
ἄλλα δ᾽ [μαλλοδετῆρες Tν Tλλεδανοῖσι δέοντο.
τρεῖς δ᾽ ἄρ᾽ [μαλλοδετῆρες Tφέστασαν· αὐτὰρ bπισθε
παῖδες δραγμεύοντες Tν [γκαλίδεσσι φέροντες

555

[σπερχὲς πάρεχον· Uασιλεὺς δ᾽ Tν τοῖσι σιωπ•
σκῆπτρον ἔχων ἑστVκει Tπ᾽ bγμου γηθ`συνος κῆρ.
κVρυκες δ᾽ [πάνευθεν sπS δρυ• δαῖτα πένοντο,
Uοῦν δ᾽ _ερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον· α“ δὲ γυναῖκες
δεῖπνον Tρίθοισιν λεύκ᾽ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον.

560

Tν δ᾽ Tτίθει σταφυλ•σι μέγα Uρίθουσαν [λωYν
καλYν χρυσείην· μέλανες δ᾽ [νὰ U`τρυες gσαν,
ἑστVκει δὲ κάμαWι διαμπερὲς [ργυρέzσιν.
[μφ\ δὲ κυανέην κάπετον, περ\ δ᾽ ‰ρκος ἔλασσε
κασσιτέρου· μία δ᾽ οvη [ταρπιτSς gεν Tπ᾽ αὐτVν,

565

τ• νίσοντο φορῆες •τε τρυγ`iεν [λωVν.
παρθενικα\ δὲ κα\ fΐθεοι [ταλὰ φρονέοντες
πλεκτοῖς Tν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπ`ν.
τοῖσιν δ᾽ Tν μέσσοισι πάϊς φ`ρμιγγι λιγείz
_μερ`εν κιθάριxε, λίνον δ᾽ sπS καλSν ἄειδε

570

λεπταλέz φων•· το\ δὲ •Vσσοντες wμαρτ•
μολπ• τ᾽ ἰυγμ| τε ποσ\ σκαίροντες ‰ποντο.
Tν δ᾽ [γέλην ποίησε UοZν cρθοκραιράων·
α“ δὲ U`ες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε,
μυκηθμ| δ᾽ [πS κ`πρου Tπεσσεύοντο νομSν δὲ
πὰρ ποταμSν κελάδοντα, παρὰ •οδανSν δονακῆα.
www.theogonia.gr
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χρύσειοι δὲ νομῆες ¥μ᾽ Tστιχ`ωντο U`εσσι
τέσσαρες, Tννέα δέ σφι κύνες π`δας [ργο\ ‰ποντο.
σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ᾽ Tν πρώτzσι U`εσσι
ταῦρον Tρύγμηλον Tχέτην· a δὲ μακρὰ μεμυκ}ς

580

‰λκετο· τSν δὲ κύνες μετεκίαθον fδ᾽ αἰxηοί.
τ} μὲν [ναρρVWαντε UοSς μεγάλοιο Uοείην
ἔγκατα κα\ μέλαν α¦μα λαφύσσετον· ο“ δὲ νομῆες
αŸτως Tνδίεσαν ταχέας κύνας cτρύνοντες.
ο“ δ᾽ ˆτοι δακέειν μὲν [πετρωπZντο λε`ντων,

585

_στάμενοι δὲ μάλ᾽ Tγγὺς sλάκτεον ἔκ τ᾽ [λέοντο.
Tν δὲ νομSν ποίησε περικλυτSς [μφιγυVεις
Tν καλ• UVσσz μέγαν οἰZν [ργεννάων,
σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς.
Tν δὲ χορSν ποίκιλλε περικλυτSς [μφιγυVεις,

590

τ| vκελον ο¦`ν ποτ᾽ Tν\ ‚νωσ| εὐρείz
Δαίδαλος ˆσκησεν καλλιπλοκάμi Ἀριάδνz.
ἔνθα μὲν fΐθεοι κα\ παρθένοι [λφεσίUοιαι
cρχεῦντ᾽ [λλVλων Tπ\ καρπ| χεῖρας ἔχοντες.
τZν δ᾽ α“ μὲν λεπτὰς cθ`νας ἔχον, ο“ δὲ χιτZνας

595

ε¤ατ᾽ TrννVτους, gκα στίλUοντας Tλαίi·
καί •᾽ α“ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, ο“ δὲ μαχαίρας
ε„χον χρυσείας TW [ργυρέων τελαμώνων.
ο“ δ᾽ ’τὲ μὲν θρέWασκον Tπισταμένοισι π`δεσσι
•εῖα μάλ᾽,

ς •τε τις τροχSν ἄρμενον Tν παλάμzσιν

600

ἑx`μενος κεραμεὺς πειρVσεται, αv κε θέzσιν·
ἄλλοτε δ᾽ αu θρέWασκον Tπ\ στίχας [λλVλοισι.
πολλSς δ᾽ _μερ`εντα χορSν περιίσταθ᾽ •μιλος
τερπ`μενοι·
www.theogonia.gr
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δοι} δὲ κυUιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς

605

μολπῆς TWάρχοντες Tδίνευον κατὰ μέσσους.
Tν δ᾽ Tτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο
ἄντυγα πὰρ πυμάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο.
αὐτὰρ Tπε\ δY τεῦWε σάκος μέγα τε στιUαρ`ν τε,
τεῦW᾽ ἄρα ο_ θώρηκα φαειν`τερον πυρSς αὐγῆς,

610

τεῦWε δέ ο_ κ`ρυθα UριαρYν κροτάφοις [ραρυῖαν
καλYν δαιδαλέην, Tπ\ δὲ χρύσεον λ`φον £κε,
τεῦWε δέ ο_ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο.
αὐτὰρ Tπε\ πάνθ᾽ •πλα κάμε κλυτSς [μφιγυVεις,
μητρSς Ἀχιλλῆος θῆκε προπάροιθεν [είρας.
ἣ δ᾽ vρηW ˜ς ¹λτο κατ᾽ jὐλύμπου νιφ`εντος
τεύχεα μαρμαίροντα παρ᾽ Ἡφαίστοιο φέρουσα.
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Τ
Ἠ}ς μὲν κροκ`πεπλος [π᾽ Ὠκεανοῖο •οάων
bρνυθ᾽, ¤ν᾽ [θανάτοισι φ`ως φέροι fδὲ Uροτοῖσιν·
ἣ δ᾽ Tς νῆας ¤κανε θεοῦ πάρα δZρα φέρουσα.
εXρε δὲ Πατρ`κλi περικείμενον aν φίλον υ_Sν
κλαίοντα λιγέως· πολέες δ᾽ [μφ᾽ αὐτSν ἑταῖροι

5

μύρονθ᾽· ἣ δ᾽ Tν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων,
ἔν τ᾽ ἄρα ο_ φῦ χειρ\ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·
τέκνον TμSν τοῦτον μὲν Tάσομεν [χνύμενοί περ
κεῖσθαι, Tπε\ δY πρZτα θεZν ἰ`τητι δαμάσθη·
τύνη δ᾽ Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέWο

10

καλὰ μάλ᾽, ο¦᾽ οŸ πώ τις [νYρ ‡μοισι φ`ρησεν.
ς ἄρα φωνVσασα θεὰ κατὰ τεύχε᾽ ἔθηκε
πρ`σθεν Ἀχιλλῆος· τὰ δ᾽ [νέUραχε δαίδαλα πάντα.
Μυρμιδ`νας δ᾽ ἄρα πάντας ‰λε τρ`μος, οὐδέ τις ἔτλη
ἄντην εἰσιδέειν, [λλ᾽ ἔτρεσαν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ς ε„δ᾽, •ς μιν μᾶλλον ἔδυ χ`λος, Tν δέ ο_ bσσε
www.theogonia.gr
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δεινSν sπS Uλεφάρων

ς εἰ σέλας TWεφάανθεν·

τέρπετο δ᾽ Tν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ [γλαὰ δZρα.
αὐτὰρ Tπε\ φρεσ\ν -σι τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων
αὐτίκα μητέρα ἣν ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·

20

μῆτερ TμY τὰ μὲν •πλα θεSς π`ρεν ο¦᾽ Tπιεικὲς
ἔργ᾽ ἔμεν [θανάτων, μY δὲ UροτSν ἄνδρα τελέσσαι.
νῦν δ᾽ ˆτοι μὲν Tγ} θωρVWομαι· [λλὰ μάλ᾽ αἰνZς
δείδω μV μοι τ`φρα Μενοιτίου ἄλκιμον υ_Sν
μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ”τειλὰς

25

εὐλὰς Tγγείνωνται, [εικίσσωσι δὲ νεκρ`ν,
Tκ δ᾽ αἰ}ν πέφαται, κατὰ δὲ χρ`α πάντα σαπVz.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα θεὰ ™έτις [ργυρ`πεxα·
τέκνον μV τοι ταῦτα μετὰ φρεσ\ σ•σι μελ`ντων.
τ| μὲν Tγ} πειρVσω [λαλκεῖν ἄγρια φῦλα

30

μυίας, α¤ •ά τε φZτας [ρηϊφάτους κατέδουσιν·
ˆν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφ`ρον εἰς Tνιαυτ`ν,
αἰε\ τ| γ᾽ ἔσται χρ}ς ἔμπεδος, ~ κα\ [ρείων.
[λλὰ σύ γ᾽ εἰς [γορYν καλέσας {ρωας Ἀχαιοὺς
μῆνιν [ποειπ}ν Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαZν

35

α„ψα μάλ᾽ Tς π`λεμον θωρVσσεο, δύσεο δ᾽ [λκVν.
˜ς ἄρα φωνVσασα μένος πολυθαρσὲς Tνῆκε,
Πατρ`κλi δ᾽ αuτ᾽ [μUροσίην κα\ νέκταρ TρυθρSν
στάWε κατὰ •ινZν, ¤να ο_ χρ}ς ἔμπεδος εvη.
αὐτὰρ a Uῆ παρὰ θῖνα θαλάσσης δῖος Ἀχιλλεὺς
σμερδαλέα ἰάχων, ªρσεν δ᾽ {ρωας Ἀχαιούς.
καί •᾽ ο¤ περ τS πάρος γε νεZν Tν [γZνι μένεσκον
ο¤ τε κυUερνῆται κα\ ἔχον οἰVϊα νηZν
κα\ ταμίαι παρὰ νηυσ\ν ἔσαν σίτοιο δοτῆρες,
www.theogonia.gr
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κα\ μYν ο“ τ`τε γ᾽ εἰς [γορYν vσαν, οdνεκ᾽ Ἀχιλλεὺς

45

TWεφάνη, δηρSν δὲ μάχης Tπέπαυτ᾽ [λεγεινῆς.
τ} δὲ δύω σκάxοντε Uάτην Ἄρεος θεράποντε
ƒυδεΐδης τε μενεπτ`λεμος κα\ δῖος tδυσσεὺς
ἔγχει Tρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ‰λκεα λυγρά·
κὰδ δὲ μετὰ πρώτz [γορ• ¤xοντο κι`ντες.

50

αὐτὰρ a δεύτατος gλθεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
‰λκος ἔχων· κα\ γὰρ τSν Tν\ κρατερ• sσμίνz
οuτα ‚`ων Ἀντηνορίδης χαλκVρεϊ δουρί.
αὐτὰρ Tπε\ δY πάντες [ολλίσθησαν Ἀχαιοί,
τοῖσι δ᾽ [νιστάμενος μετέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·

55

Ἀτρεΐδη g ἄρ τι τ`δ᾽ [μφοτέροισιν ἄρειον
ἔπλετο σο\ κα\ Tμοί, • τε νZΐ περ [χνυμένω κῆρ
θυμοU`ρi ἔριδι μενεVναμεν ε¤νεκα κούρης]
τYν bφελ᾽ Tν νVεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰ|
ˆματι τ| •τ᾽ Tγ}ν ἑλ`μην ^υρνησσSν cλέσσας·

60

τώ κ᾽ οὐ τ`σσοι Ἀχαιο\ cδὰW ‰λον ἄσπετον οuδας
δυσμενέων sπS χερσ\ν Tμεῦ [πομηνίσαντος.
µκτορι μὲν κα\ ƒρωσ\ τS κέρδιον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
δηρSν Tμῆς κα\ σῆς ἔριδος μνVσεσθαι cΐω.
[λλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι Tάσομεν [χνύμενοί περ

65

θυμSν Tν\ στVθεσσι φίλον δαμάσαντες [νάγκz·
νῦν δ᾽ ˆτοι μὲν Tγ} παύω χ`λον, οὐδέ τί με χρY
[σκελέως αἰε\ μενεαινέμεν· [λλ᾽ ἄγε θᾶσσον
bτρυνον π`λεμον δὲ κάρη κομ`ωντας Ἀχαιούς,
bφρ᾽ ἔτι κα\ ƒρώων πειρVσομαι [ντίον Tλθ}ν
αv κ᾽ Tθέλωσ᾽ Tπ\ νηυσ\ν ἰαύειν· [λλά τιν᾽ οvω
[σπασίως αὐτZν γ`νυ κάμψειν, •ς κε φύγzσι
www.theogonia.gr
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δηΐου Tκ πολέμοιο sπ᾽ ἔγχεος ἡμετέροιο.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ Tχάρησαν TrκνVμιδες Ἀχαιο\
μῆνιν [πειπ`ντος μεγαθύμου Πηλεΐωνος.

75

τοῖσι δὲ κα\ μετέειπεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
αὐτ`θεν TW ‰δρης, οὐδ᾽ Tν μέσσοισιν [ναστάς·
ª φίλοι {ρωες Δαναο\ θεράποντες Ἄρηος
ἑστα`τος μὲν καλSν [κούειν, οὐδὲ ἔοικεν
sUUάλλειν· χαλεπSν γὰρ Tπισταμένi περ T`ντι.

80

[νδρZν δ᾽ Tν πολλ| ’μάδi πZς κέν τις [κούσαι
~ εvποι] UλάUεται δὲ λιγύς περ T}ν [γορητVς.
Πηλεΐδz μὲν Tγ}ν TνδείWομαι· αὐτὰρ ο_ ἄλλοι
σύνθεσθ᾽ Ἀργεῖοι, μῦθ`ν τ᾽ εu γνZτε ‰καστος.
πολλάκι δV μοι τοῦτον Ἀχαιο\ μῦθον ἔειπον

85

καί τέ με νεικείεσκον· Tγ} δ᾽ οὐκ αvτι`ς εἰμι,
[λλὰ ¢εὺς κα\ Μοῖρα κα\ fεροφοῖτις ‹ρινύς,
ο¤ τέ μοι εἰν [γορ• φρεσ\ν ἔμUαλον ἄγριον ἄτην,
ˆματι τ| •τ᾽ Ἀχιλλῆος γέρας αὐτSς [πηύρων.
[λλὰ τί κεν •έWαιμι] θεSς διὰ πάντα τελευτ–.

90

πρέσUα ΔιSς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας [ᾶται,
οὐλομένη· τ• μέν θ᾽ wπαλο\ π`δες· οὐ γὰρ Tπ᾽ οŸδει
πίλναται, [λλ᾽ ἄρα { γε κατ᾽ [νδρZν κράατα Uαίνει
Uλάπτουσ᾽ [νθρώπους· κατὰ δ᾽ οuν ‰τερ`ν γε πέδησε.
κα\ γὰρ δV νύ ποτε ¢εὺς ἄσατο, τ`ν περ ἄριστον

95

[νδρZν fδὲ θεZν φασ᾽ ἔμμεναι· [λλ᾽ ἄρα κα\ τSν
Žρη θῆλυς Tοῦσα δολοφροσύνzς [πάτησεν,
ˆματι τ| •τ᾽ ἔμελλε Uίην Ἡρακληείην
ἈλκμVνη τέWεσθαι Trστεφάνi Tν\ ™VUz.
ˆτοι • γ᾽ εὐχ`μενος μετέφη πάντεσσι θεοῖσι·
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κέκλυτέ μευ πάντές τε θεο\ πᾶσαί τε θέαιναι,
bφρ᾽ εvπω τά με θυμSς Tν\ στVθεσσιν [νώγει.
σVμερον ἄνδρα φ`ως δὲ μογοστ`κος ¸ἰλείθυια
Tκφανεῖ, aς πάντεσσι περικτι`νεσσιν [νάWει,
τZν [νδρZν γενεῆς ο¤ θ᾽ α¤ματος TW Tμεῦ εἰσί.

105

τSν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα π`τνια Žρη·
ψευστVσεις, οὐδ᾽ αuτε τέλος μύθi TπιθVσεις.
εἰ δ᾽ ἄγε νῦν μοι bμοσσον tλύμπιε καρτερSν •ρκον,
g μὲν τSν πάντεσσι περικτι`νεσσιν [νάWειν
•ς κεν Tπ᾽ ˆματι τ|δε πέσz μετὰ ποσσ\ γυναικSς

110

τZν [νδρZν ο“ σῆς TW α¤ματ`ς εἰσι γενέθλης.
˜ς ἔφατο· ¢εὺς δ᾽ οŸ τι δολοφροσύνην Tν`ησεν,
[λλ᾽ bμοσεν μέγαν •ρκον, ἔπειτα δὲ πολλSν [άσθη.
Žρη δ᾽ [ΐWασα λίπεν •ίον jὐλύμποιο,
καρπαλίμως δ᾽ ¤κετ᾽ Ἄργος Ἀχαιικ`ν, ἔνθ᾽ ἄρα šδη

115

ἰφθίμην ἄλοχον …θενέλου Περσηϊάδαο.
ἣ δ᾽ Tκύει φίλον υ_`ν, a δ᾽ ‰Uδομος ἑστVκει μείς·
Tκ δ᾽ ἄγαγε πρS φ`ως δὲ κα\ fλιτ`μηνον T`ντα,
ἈλκμVνης δ᾽ [πέπαυσε τ`κον, σχέθε δ᾽ ¸ἰλειθυίας.
αὐτY δ᾽ [γγελέουσα Δία ‚ρονίωνα προσηύδα·

120

¢εῦ πάτερ [ργικέραυνε ἔπος τί τοι Tν φρεσ\ θVσω·
ˆδη [νYρ γέγον᾽ TσθλSς aς Ἀργείοισιν [νάWει
¸ὐρυσθεὺς …θενέλοιο πάϊς Περσηϊάδαο
σSν γένος· οŸ ο_ [εικὲς [νασσέμεν Ἀργείοισιν.
˜ς φάτο, τSν δ᾽ ἄχος cWὺ κατὰ φρένα τύψε Uαθεῖαν·
αὐτίκα δ᾽ ε¦λ᾽ Ἄτην κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο
χω`μενος φρεσ\ν -σι, κα\ ‡μοσε καρτερSν •ρκον
μV ποτ᾽ Tς jŸλυμπ`ν τε κα\ οὐρανSν [στερ`εντα
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αuτις Tλεύσεσθαι Ἄτην, ἣ πάντας [ᾶται.
˜ς εἰπ}ν ἔρριψεν [π᾽ οὐρανοῦ [στερ`εντος

130

χειρ\ περιστρέψας· τάχα δ᾽ ¤κετο ἔργ᾽ [νθρώπων.
τYν αἰε\ στενάχεσχ᾽ •θ᾽ ἑSν φίλον υ_Sν ’ρ|το
ἔργον [εικὲς ἔχοντα sπ᾽ ¸ὐρυσθῆος [έθλων.
˜ς κα\ Tγών, •τε δ᾽ αuτε μέγας κορυθαίολος µκτωρ
Ἀργείους cλέκεσκεν Tπ\ πρυμν•σι νέεσσιν,

135

οὐ δυνάμην λελαθέσθ᾽ Ἄτης - πρZτον [άσθην.
[λλ᾽ Tπε\ [ασάμην καί μευ φρένας TWέλετο ¢εύς,
•ψ Tθέλω [ρέσαι, δ`μεναί τ᾽ [περείσι᾽ ἄποινα·
[λλ᾽ bρσευ π`λεμον δὲ κα\ ἄλλους bρνυθι λαούς.
δZρα δ᾽ Tγ}ν •δε πάντα παρασχέμεν •σσά τοι Tλθ}ν

140

χθιxSς Tν\ κλισίzσιν sπέσχετο δῖος tδυσσεύς.
εἰ δ᾽ Tθέλεις, Tπίμεινον Tπειγ`μεν`ς περ Ἄρηος,
δZρα δέ τοι θεράποντες Tμῆς παρὰ νηSς ἑλ`ντες
οvσουσ᾽, bφρα vδηαι • τοι μενοεικέα δώσω.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·

145

Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναW [νδρZν Ἀγάμεμνον
δZρα μὲν αv κ᾽ Tθέλzσθα παρασχέμεν,

ς Tπιεικές,

ˆ τ᾽ Tχέμεν παρὰ σοί· νῦν δὲ μνησώμεθα χάρμης
α„ψα μάλ᾽· οὐ γὰρ χρY κλοτοπεύειν Tνθάδ᾽ T`ντας
οὐδὲ διατρίUειν· ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον·

150

•ς κέ τις αuτ᾽ Ἀχιλῆα μετὰ πρώτοισιν vδηται
ἔγχεϊ χαλκείi ƒρώων cλέκοντα φάλαγγας.
¡δέ τις sμείων μεμνημένος [νδρ\ μαχέσθω.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη πολύμητις tδυσσεύς·
μY δ᾽ οdτως, [γαθ`ς περ Tών, θεοείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ
νVστιας bτρυνε προτ\ ›λιον υ¦ας ἈχαιZν
www.theogonia.gr
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ƒρωσ\ μαχησομένους, Tπε\ οὐκ cλίγον χρ`νον ἔσται
φύλοπις, εuτ᾽ •ν πρZτον ’μιλVσωσι φάλαγγες
[νδρZν, Tν δὲ θεSς πνεύσz μένος [μφοτέροισιν.
[λλὰ πάσασθαι ἄνωχθι θο•ς Tπ\ νηυσ\ν Ἀχαιοὺς

160

σίτου κα\ οvνοιο· τS γὰρ μένος Tστ\ κα\ [λκV.
οὐ γὰρ [νYρ πρ`παν gμαρ Tς fέλιον καταδύντα
ἄκμηνος σίτοιο δυνVσεται ἄντα μάχεσθαι·
εv περ γὰρ θυμ| γε μενοινάᾳ πολεμίxειν,
[λλά τε λάθρz γυῖα Uαρύνεται, fδὲ κιχάνει

165

δίψά τε κα\ λιμ`ς, UλάUεται δέ τε γούνατ᾽ ἰ`ντι.
aς δέ κ᾽ [νYρ οvνοιο κορεσσάμενος κα\ Tδωδῆς
[νδράσι δυσμενέεσσι πανημέριος πολεμίxz,
θαρσαλέον νύ ο_ gτορ Tν\ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα
πρ\ν κάμνει πρ\ν πάντας Tρωῆσαι πολέμοιο.

170

[λλ᾽ ἄγε λαSν μὲν σκέδασον κα\ δεῖπνον ἄνωχθι
•πλεσθαι· τὰ δὲ δZρα ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων
οἰσέτω Tς μέσσην [γορVν, ¤να πάντες Ἀχαιο\
cφθαλμοῖσιν vδωσι, σὺ δὲ φρεσ\ σ•σιν ἰανθ•ς.
cμνυέτω δέ τοι •ρκον Tν Ἀργείοισιν [ναστὰς

175

μV ποτε τῆς εὐνῆς TπιUVμεναι fδὲ μιγῆναι·
ἣ θέμις Tστ\ν ἄναW ˆ τ᾽ [νδρZν ˆ τε γυναικZν·
κα\ δὲ σο\ αὐτ| θυμSς Tν\ φρεσ\ν ¤λαος ἔστω.
αὐτὰρ ἔπειτά σε δαιτ\ Tν\ κλισίzς [ρεσάσθω
πιείρz, ¤να μV τι δίκης Tπιδευὲς ἔχzσθα.
Ἀτρεΐδη σὺ δ᾽ ἔπειτα δικαι`τερος κα\ Tπ᾽ ἄλλi
ἔσσεαι. οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητSν Uασιλῆα
ἄνδρ᾽ [παρέσσασθαι •τε τις πρ`τερος χαλεπVνz.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
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χαίρω σεῦ ^αερτιάδη τSν μῦθον [κούσας·

185

Tν μοίρz γὰρ πάντα διίκεο κα\ κατέλεWας.
ταῦτα δ᾽ Tγ}ν Tθέλω cμ`σαι, κέλεται δέ με θυμ`ς,
οὐδ᾽ TπιορκVσω πρSς δαίμονος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
μιμνέτω αὐτ`θι τεῖος Tπειγ`μεν`ς περ Ἄρηος·
μίμνετε δ᾽ ἄλλοι πάντες [ολλέες, bφρά κε δZρα

190

Tκ κλισίης ἔλθzσι κα\ •ρκια πιστὰ τάμωμεν.
σο\ δ᾽ αὐτ| τ`δ᾽ Tγ}ν Tπιτέλλομαι fδὲ κελεύω·
κρινάμενος κούρητας [ριστῆας ΠαναχαιZν
δZρα Tμῆς παρὰ νηSς Tνεικέμεν, •σσ᾽ Ἀχιλῆϊ
χθιxSν sπέστημεν δώσειν, [γέμεν τε γυναῖκας.

195

ƒαλθύUιος δέ μοι ªκα κατὰ στρατSν εὐρὺν ἈχαιZν
κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ᾽ Ἠελίi τε.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναW [νδρZν Ἀγάμεμνον
ἄλλοτέ περ κα\ μᾶλλον cφέλλετε ταῦτα πένεσθαι,

200

’ππ`τε τις μεταπαυσωλY πολέμοιο γένηται
κα\ μένος οὐ τ`σον ᾖσιν Tν\ στVθεσσιν Tμοῖσι.
νῦν δ᾽ ο“ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς Tδάμασσεν
µκτωρ Πριαμίδης, •τε ο_ ¢εὺς κῦδος ἔδωκεν,
sμεῖς δ᾽ Tς Uρωτὺν cτρύνετον· g τ᾽ •ν ἔγωγε

205

νῦν μὲν [νώγοιμι πτολεμίxειν υ¦ας ἈχαιZν
νVστιας [κμVνους, ¥μα δ᾽ fελίi καταδύντι
τεύWεσθαι μέγα δ`ρπον, TπYν τεισαίμεθα λώUην.
πρ\ν δ᾽ οŸ πως •ν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμSν ἰείη
οὐ π`σις οὐδὲ UρZσις ἑταίρου τεθνηZτος
•ς μοι Tν\ κλισίz δεδαϊγμένος cWέϊ χαλκ|
κεῖται [νὰ πρ`θυρον τετραμμένος, [μφ\ δ᾽ ἑταῖροι
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μύρονται· τ` μοι οŸ τι μετὰ φρεσ\ ταῦτα μέμηλεν,
[λλὰ φ`νος τε κα\ α¦μα κα\ [ργαλέος στ`νος [νδρZν.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη πολύμητις tδυσσεύς·

215

ª Ἀχιλεῦ Πηλῆος υ_ὲ μέγα φέρτατ᾽ ἈχαιZν,
κρείσσων εἰς Tμέθεν κα\ φέρτερος οὐκ cλίγον περ
ἔγχει, Tγ} δέ κε σεῖο νοVματί γε προUαλοίμην
πολλ`ν, Tπε\ πρ`τερος γεν`μην κα\ πλείονα ο„δα.
τώ τοι TπιτλVτω κραδίη μύθοισιν Tμοῖσιν.

220

α„ψά τε φυλ`πιδος πέλεται κ`ρος [νθρώποισιν,
£ς τε πλείστην μὲν καλάμην χθον\ χαλκSς ἔχευεν,
ἄμητος δ᾽ cλίγιστος, TπYν κλίνzσι τάλαντα
¢εύς, •ς τ᾽ [νθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
γαστέρι δ᾽ οŸ πως ἔστι νέκυν πενθῆσαι Ἀχαιούς·

225

λίην γὰρ πολλο\ κα\ TπVτριμοι ˆματα πάντα
πίπτουσιν· π`τε κέν τις [ναπνεύσειε π`νοιο]
[λλὰ χρY τSν μὲν καταθάπτειν •ς κε θάνzσι
νηλέα θυμSν ἔχοντας Tπ᾽ ˆματι δακρύσαντας·
•σσοι δ᾽ •ν πολέμοιο περ\ στυγεροῖο λίπωνται

230

μεμνῆσθαι π`σιος κα\ Tδητύος, bφρ᾽ ἔτι μᾶλλον
[νδράσι δυσμενέεσσι μαχώμεθα νωλεμὲς αἰε\
ἑσσάμενοι χρο• χαλκSν [τειρέα. μηδέ τις ἄλλην
λαZν cτρυντὺν ποτιδέγμενος ἰσχαναάσθω·
{δε γὰρ cτρυντὺς κακSν ἔσσεται •ς κε λίπηται

235

νηυσ\ν Tπ᾽ Ἀργείων· [λλ᾽ [θρ`οι ’ρμηθέντες
ƒρωσ\ν Tφ᾽ _πποδάμοισιν Tγείρομεν cWὺν Ἄρηα.
g, κα\ ·έστορος υ¦ας cπάσσατο κυδαλίμοιο
†υλεΐδην τε Μέγητα ™`αντά τε Μηρι`νην τε
κα\ ‚ρειοντιάδην ^υκομVδεα κα\ Μελάνιππον·
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Uὰν δ᾽ vμεν Tς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ ¥μα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον·
ἑπτὰ μὲν Tκ κλισίης τρίποδας φέρον, οdς ο_ sπέστη,
αvθωνας δὲ λέUητας Tείκοσι, δώδεκα δ᾽ ¤ππους·
Tκ δ᾽ ἄγον α„ψα γυναῖκας [μύμονα ἔργα ἰδυίας

245

‰πτ᾽, [τὰρ cγδοάτην «ρισηΐδα καλλιπάρzον.
χρυσοῦ δὲ στVσας tδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα
gρχ᾽, ¥μα δ᾽ ἄλλοι δZρα φέρον κούρητες ἈχαιZν.
κα\ τὰ μὲν Tν μέσσz [γορ• θέσαν, •ν δ᾽ Ἀγαμέμνων
¤στατο· ƒαλθύUιος δὲ θε| Tναλίγκιος αὐδYν

250

κάπρον ἔχων Tν χερσ\ παρίστατο ποιμένι λαZν.
Ἀτρεΐδης δὲ Tρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
{ ο_ πὰρ Wίφεος μέγα κουλεSν αἰὲν ἄωρτο,
κάπρου [πS τρίχας [ρWάμενος Δι\ χεῖρας [νασχ}ν
εŸχετο· το\ δ᾽ ἄρα πάντες Tπ᾽ αὐτ`φιν ε¤ατο σιγ•

255

Ἀργεῖοι κατὰ μοῖραν [κούοντες Uασιλῆος.
εὐWάμενος δ᾽ ἄρα ε„πεν ἰδ}ν εἰς οὐρανSν εὐρύν·
vστω νῦν ¢εὺς πρZτα θεZν dπατος κα\ ἄριστος
Γῆ τε κα\ Ἠέλιος κα\ ‹ρινύες, α¤ θ᾽ sπS γαῖαν
[νθρώπους τίνυνται, •τις κ᾽ Tπίορκον cμ`σσz,

260

μY μὲν Tγ} κούρz «ρισηΐδι χεῖρ᾽ Tπένεικα,
οŸτ᾽ εὐνῆς πρ`φασιν κεχρημένος οŸτέ τευ ἄλλου.
[λλ᾽ ἔμεν᾽ [προτίμαστος Tν\ κλισίzσιν Tμ•σιν.
εἰ δέ τι τZνδ᾽ Tπίορκον Tμο\ θεο\ ἄλγεα δοῖεν
πολλὰ μάλ᾽, •σσα διδοῦσιν •τίς σφ᾽ [λίτηται cμ`σσας.
g, κα\ [πS στ`μαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκ|.
τSν μὲν ƒαλθύUιος πολιῆς wλSς Tς μέγα λαῖτμα
•ῖψ᾽ TπιδινVσας U`σιν ἰχθύσιν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
www.theogonia.gr
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[νστὰς Ἀργείοισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·
¢εῦ πάτερ g μεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσθα·

270

οὐκ •ν δV ποτε θυμSν Tν\ στVθεσσιν Tμοῖσιν
Ἀτρεΐδης ‡ρινε διαμπερές, οὐδέ κε κούρην
gγεν Tμεῦ [έκοντος [μVχανος· [λλά ποθι ¢εὺς
ˆθελ᾽ Ἀχαιοῖσιν θάνατον πολέεσσι γενέσθαι.
νῦν δ᾽ ἔρχεσθ᾽ Tπ\ δεῖπνον, ¤να Wυνάγωμεν Ἄρηα.

275

˜ς ἄρ᾽ Tφώνησεν, λῦσεν δ᾽ [γορYν αἰψηρVν.
ο“ μὲν ἄρ᾽ Tσκίδναντο ἑYν Tπ\ νῆα ‰καστος,
δZρα δὲ Μυρμιδ`νες μεγαλVτορες [μφεπένοντο,
Uὰν δ᾽ Tπ\ νῆα φέροντες Ἀχιλλῆος θείοιο.
κα\ τὰ μὲν Tν κλισίzσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας,

280

¤ππους δ᾽ εἰς [γέλην ἔλασαν θεράποντες [γαυοί.
«ριση•ς δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτ᾽ ἰκέλη χρυσέz Ἀφροδίτz
ς vδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον cWέϊ χαλκ|,
[μφ᾽ αὐτ| χυμένη λίγ᾽ Tκώκυε, χερσ\ δ᾽ ἄμυσσε
στVθεά τ᾽ fδ᾽ wπαλYν δειρYν ἰδὲ καλὰ πρ`σωπα.

285

ε„πε δ᾽ ἄρα κλαίουσα γυνY Tϊκυῖα θε•σι·
Πάτροκλέ μοι δειλ• πλεῖστον κεχαρισμένε θυμ|
xωSν μέν σε ἔλειπον Tγ} κλισίηθεν ἰοῦσα,
νῦν δέ σε τεθνηZτα κιχάνομαι bρχαμε λαZν
•ψ [νιοῦσ᾽· •ς μοι δέχεται κακSν Tκ κακοῦ αἰεί.

290

ἄνδρα μὲν ž ἔδοσάν με πατYρ κα\ π`τνια μVτηρ
ε„δον πρS πτ`λιος δεδαϊγμένον cWέϊ χαλκ|,
τρεῖς τε κασιγνVτους, τούς μοι μία γείνατο μVτηρ,
κηδείους, ο“ πάντες cλέθριον gμαρ Tπέσπον.
οὐδὲ μὲν οὐδέ μ᾽ ἔασκες, •τ᾽ ἄνδρ᾽ TμSν ”κὺς Ἀχιλλεὺς
ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ π`λιν θείοιο Μύνητος,
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κλαίειν, [λλά μ᾽ ἔφασκες Ἀχιλλῆος θείοιο
κουριδίην ἄλοχον θVσειν, ἄWειν τ᾽ Tν\ νηυσ\ν
Tς †θίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδ`νεσσι.
τώ σ᾽ ἄμοτον κλαίω τεθνη`τα μείλιχον αἰεί.

300

˜ς ἔφατο κλαίουσ᾽, Tπ\ δὲ στενάχοντο γυναῖκες
Πάτροκλον πρ`φασιν, σφZν δ᾽ αὐτZν κVδε᾽ ἑκάστη.
αὐτSν δ᾽ [μφ\ γέροντες ἈχαιZν fγερέθοντο
λισσ`μενοι δειπνῆσαι· a δ᾽ fρνεῖτο στεναχίxων·
λίσσομαι, εv τις ἔμοιγε φίλων Tπιπείθεθ᾽ ἑταίρων,

305

μV με πρ\ν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος
ἄσασθαι φίλον gτορ, Tπεί μ᾽ ἄχος αἰνSν _κάνει·
δύντα δ᾽ Tς fέλιον μενέω κα\ τλVσομαι ἔμπης.
˜ς εἰπ}ν ἄλλους μὲν [πεσκέδασεν Uασιλῆας,
δοι} δ᾽ Ἀτρεΐδα μενέτην κα\ δῖος tδυσσεὺς

310

·έστωρ §δομενεύς τε γέρων θ᾽ _ππηλάτα †οῖνιW
τέρποντες πυκινZς [καχVμενον· οὐδέ τι θυμ|
τέρπετο, πρ\ν πολέμου στ`μα δύμεναι α_ματ`εντος.
μνησάμενος δ᾽ wδινZς [νενείκατο φώνησέν τε·
g •ά νύ μοί ποτε κα\ σὺ δυσάμμορε φίλταθ᾽ ἑταίρων

315

αὐτSς Tν\ κλισίz λαρSν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας
α„ψα κα\ cτραλέως, ’π`τε σπερχοίατ᾽ Ἀχαιο\
ƒρωσ\ν Tφ᾽ _πποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα.
νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ TμSν κῆρ
ἄκμηνον π`σιος κα\ Tδητύος ἔνδον T`ντων
σ• ποθ•· οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι,
οὐδ᾽ εv κεν τοῦ πατρSς [ποφθιμένοιο πυθοίμην,
•ς που νῦν †θίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εvUει
χVτεϊ τοιοῦδ᾽ υ¦ος· a δ᾽ [λλοδαπ| Tν\ δVμi
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ε¤νεκα •ιγεδανῆς Ἑλένης ƒρωσ\ν πολεμίxω·

325

fὲ τSν aς …κύρi μοι ἔνι τρέφεται φίλος υ_`ς,
εv που ἔτι xώει γε ·εοπτ`λεμος θεοειδVς.
πρ\ν μὲν γάρ μοι θυμSς Tν\ στVθεσσιν Tώλπει
ο„ον Tμὲ φθίσεσθαι [π᾽ Ἄργεος _πποU`τοιο
αὐτοῦ Tν\ ƒροίz, σὲ δέ τε †θίην δὲ νέεσθαι,

330

ς ἄν μοι τSν παῖδα θο• Tν\ νη• μελαίνz
…κυρ`θεν TWαγάγοις καί ο_ δείWειας ‰καστα
κτῆσιν TμYν δμZάς τε κα\ sψερεφὲς μέγα δZμα.
ˆδη γὰρ Πηλῆά γ᾽ cΐομαι ~ κατὰ πάμπαν
τεθνάμεν, ˆ που τυτθSν ἔτι xώοντ᾽ [κάχησθαι

335

γVραΐ τε στυγερ| κα\ TμYν ποτιδέγμενον αἰε\
λυγρYν [γγελίην, •τ᾽ [ποφθιμένοιο πύθηται.
˜ς ἔφατο κλαίων, Tπ\ δὲ στενάχοντο γέροντες,
μνησάμενοι τὰ ‰καστος Tν\ μεγάροισιν ἔλειπον·
μυρομένους δ᾽ ἄρα τούς γε ἰδ}ν Tλέησε ‚ρονίων,

340

α„ψα δ᾽ Ἀθηναίην ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
τέκνον Tμ`ν, δY πάμπαν [ποίχεαι [νδρSς ἑῆος.
g νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσ\ μέμUλετ᾽ Ἀχιλλεύς]
κεῖνος • γε προπάροιθε νεZν cρθοκραιράων
£σται cδυρ`μενος ‰ταρον φίλον· ο“ δὲ δY ἄλλοι

345

οvχονται μετὰ δεῖπνον, a δ᾽ ἄκμηνος κα\ ἄπαστος.
[λλ᾽ vθι ο_ νέκτάρ τε κα\ [μUροσίην TρατεινYν
στάWον Tν\ στVθεσσ᾽, ¤να μV μιν λιμSς ¤κηται.
˜ς εἰπ}ν bτρυνε πάρος μεμαυῖαν ἈθVνην·
ἣ δ᾽ ¥ρπz Tϊκυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνi
οὐρανοῦ Tκκατεπᾶλτο δι᾽ αἰθέρος. αὐτὰρ Ἀχαιο\
αὐτίκα θωρVσσοντο κατὰ στρατ`ν· ἣ δ᾽ Ἀχιλῆϊ
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νέκταρ Tν\ στVθεσσι κα\ [μUροσίην TρατεινYν
στάW᾽, ¤να μV μιν λιμSς [τερπYς γούναθ᾽ ¤κοιτο·
αὐτY δὲ πρSς πατρSς Tρισθενέος πυκινSν δZ

355

Œχετο, το\ δ᾽ [πάνευθε νεZν Tχέοντο θοάων.
ς δ᾽ •τε ταρφεια\ νιφάδες ΔιSς Tκποτέονται
ψυχρα\ sπS •ιπῆς αἰθρηγενέος «ορέαο,
˜ς τ`τε ταρφεια\ κ`ρυθες λαμπρSν γαν`ωσαι
νηZν Tκφορέοντο κα\ [σπίδες cμφαλ`εσσαι

360

θώρηκές τε κραταιγύαλοι κα\ μείλινα δοῦρα.
αvγλη δ᾽ οὐρανSν ¦κε, γέλασσε δὲ πᾶσα περ\ χθ}ν
χαλκοῦ sπS στεροπῆς· sπS δὲ κτύπος bρνυτο ποσσ\ν
[νδρZν· Tν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς.
τοῦ κα\ cδ`ντων μὲν καναχY πέλε, τ} δέ ο_ bσσε
λαμπέσθην

365

ς εv τε πυρSς σέλας, Tν δέ ο_ gτορ

δῦν᾽ ἄχος ἄτλητον· a δ᾽ ἄρα ƒρωσ\ν μενεαίνων
δύσετο δZρα θεοῦ, τά ο_ Žφαιστος κάμε τεύχων.
κνημῖδας μὲν πρZτα περ\ κνVμzσιν ἔθηκε
καλὰς [ργυρέοισιν Tπισφυρίοις [ραρυίας·

370

δεύτερον αu θώρηκα περ\ στVθεσσιν ἔδυνεν.
[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ ‡μοισιν Uάλετο Wίφος [ργυρ`ηλον
χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιUαρ`ν τε
ε¤λετο, τοῦ δ᾽ [πάνευθε σέλας γένετ᾽ f•τε μVνης.
ς δ᾽ •τ᾽ •ν Tκ π`ντοιο σέλας ναύτzσι φανVz

375

καιομένοιο πυρ`ς, τ` τε καίεται sψ`θ᾽ bρεσφι
σταθμ| Tν οἰοπ`λi· τοὺς δ᾽ οὐκ Tθέλοντας ἄελλαι
π`ντον Tπ᾽ ἰχθυ`εντα φίλων [πάνευθε φέρουσιν·
˜ς [π᾽ Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ᾽ ¤κανε
καλοῦ δαιδαλέου· περ\ δὲ τρυφάλειαν [είρας
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κρατ\ θέτο UριαρVν· ἣ δ᾽ [στYρ ˜ς [πέλαμπεν
¤ππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ᾽ ἔθειραι
χρύσεαι, ἃς Žφαιστος ¤ει λ`φον [μφ\ θαμειάς.
πειρVθη δ᾽ ‰ο αὐτοῦ Tν ἔντεσι δῖος Ἀχιλλεύς,
εἰ ο¦ Tφαρμ`σσειε κα\ Tντρέχοι [γλαὰ γυῖα·

385

τ| δ᾽ εuτε πτερὰ γίγνετ᾽, ἄειρε δὲ ποιμένα λαZν.
Tκ δ᾽ ἄρα σύριγγος πατρώϊον Tσπάσατ᾽ ἔγχος
Uριθὺ μέγα στιUαρ`ν· τS μὲν οὐ δύνατ᾽ ἄλλος ἈχαιZν
πάλλειν, [λλά μιν ο„ος Tπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεύς·
Πηλιάδα μελίην, τYν πατρ\ φίλi π`ρε eείρων

390

Πηλίου Tκ κορυφῆς φ`νον ἔμμεναι ἡρώεσσιν·
¤ππους δ᾽ oὐτομέδων τε κα\ Ἄλκιμος [μφιέποντες
xεύγνυον· [μφ\ δὲ καλὰ λέπαδν᾽ ‰σαν, Tν δὲ χαλινοὺς
γαμφηλ•ς ἔUαλον, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖναν cπίσσω
κολλητSν ποτ\ δίφρον. a δὲ μάστιγα φαεινYν

395

χειρ\ λαU}ν [ραρυῖαν Tφ᾽ ¤πποιιν [ν`ρουσεν
oὐτομέδων· bπιθεν δὲ κορυσσάμενος Uῆ Ἀχιλλεὺς
τεύχεσι παμφαίνων •ς τ᾽ fλέκτωρ Ὑπερίων,
σμερδαλέον δ᾽ ¤πποισιν Tκέκλετο πατρSς ἑοῖο·
Ξάνθέ τε κα\ «αλίε τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης

400

ἄλλως δY φράxεσθε σαωσέμεν ἡνιοχῆα
•ψ ΔαναZν Tς •μιλον Tπεί χ᾽ ‰ωμεν πολέμοιο,
μηδ᾽

ς Πάτροκλον λίπετ᾽ αὐτ`θι τεθνηZτα.

τSν δ᾽ ἄρ᾽ sπS xυγ`φι προσέφη π`δας αἰ`λος ¤ππος
Ξάνθος, ἄφαρ δ᾽ ˆμυσε καρVατι· πᾶσα δὲ χαίτη
xεύγλης TWεριποῦσα παρὰ xυγSν οuδας ¤κανεν·
αὐδVεντα δ᾽ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Žρη·
κα\ λίην σ᾽ ἔτι νῦν γε σαώσομεν bUριμ᾽ Ἀχιλλεῦ·
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[λλά τοι Tγγύθεν gμαρ cλέθριον· οὐδέ τοι ἡμεῖς
αvτιοι, [λλὰ θε`ς τε μέγας κα\ Μοῖρα κραταιV.

410

οὐδὲ γὰρ ἡμετέρz Uραδυτῆτί τε νωχελίz τε
ƒρZες [π᾽ ‡μοιιν Πατρ`κλου τεύχε᾽ ‰λοντο·
[λλὰ θεZν ‡ριστος, aν f•κομος τέκε ^ητώ,
ἔκταν᾽ Tν\ προμάχοισι κα\ µκτορι κῦδος ἔδωκε.
νZϊ δὲ καί κεν ¥μα πνοι• ¢εφύροιο θέοιμεν,

415

{ν περ Tλαφροτάτην φάσ᾽ ἔμμεναι· [λλὰ σο\ αὐτ|
μ`ρσιμ`ν Tστι θε| τε κα\ [νέρι „φι δαμῆναι.
˜ς ἄρα φωνVσαντος ‹ρινύες ἔσχεθον αὐδVν.
τSν δὲ μέγ᾽ cχθVσας προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
Ξάνθε τί μοι θάνατον μαντεύεαι] οὐδέ τί σε χρV.
εu νυ τS ο„δα κα\ αὐτSς • μοι μ`ρος Tνθάδ᾽ cλέσθαι
ν`σφι φίλου πατρSς κα\ μητέρος· [λλὰ κα\ ἔμπης
οὐ λVWω πρ\ν ƒρZας ¥δην Tλάσαι πολέμοιο.
g •α, κα\ Tν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ¤ππους.
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Υ
˜ς ο“ μὲν παρὰ νηυσ\ κορωνίσι θωρVσσοντο
[μφ\ σὲ Πηλέος υ_ὲ μάχης [κ`ρητον Ἀχαιοί,
ƒρZες δ᾽ αuθ᾽ ἑτέρωθεν Tπ\ θρωσμ| πεδίοιο·
¢εὺς δὲ ™έμιστα κέλευσε θεοὺς [γορYν δὲ καλέσσαι
κρατSς [π᾽ jὐλύμποιο πολυπτύχου· ἣ δ᾽ ἄρα πάντz

5

φοιτVσασα κέλευσε ΔιSς πρSς δZμα νέεσθαι.
οŸτέ τις οuν ποταμZν [πέην ν`σφ᾽ Ὠκεανοῖο,
οŸτ᾽ ἄρα νυμφάων α¤ τ᾽ ἄλσεα καλὰ νέμονται
κα\ πηγὰς ποταμZν κα\ πίσεα ποιVεντα.
Tλθ`ντες δ᾽ Tς δZμα ΔιSς νεφεληγερέταο

10

Wεστ•ς αἰθούσzσιν Tνίxανον, ἃς Δι\ πατρ\
Žφαιστος ποίησεν ἰδυίzσι πραπίδεσσιν.
˜ς ο“ μὲν ΔιSς ἔνδον [γηγέρατ᾽· οὐδ᾽ Tνοσίχθων
νηκούστησε θεᾶς, [λλ᾽ TW wλSς gλθε μετ᾽ αὐτούς,
¦xε δ᾽ ἄρ᾽ Tν μέσσοισι, ΔιSς δ᾽ TWείρετο UουλVν·
τίπτ᾽ αuτ᾽ [ργικέραυνε θεοὺς [γορYν δὲ κάλεσσας]
www.theogonia.gr

459

15

lopqΔno m

jΜkljm n^noΔo

g τι περ\ ƒρώων κα\ ἈχαιZν μερμηρίxεις]
τZν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη π`λεμ`ς τε δέδηε.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
ἔγνως Tννοσίγαιε TμYν Tν στVθεσι UουλYν

20

¡ν ‰νεκα Wυνάγειρα· μέλουσί μοι cλλύμενοί περ.
[λλ᾽ ˆτοι μὲν Tγ} μενέω πτυχ\ jὐλύμποιο
{μενος, ἔνθ᾽ ’ρ`ων φρένα τέρψομαι· ο“ δὲ δY ἄλλοι
ἔρχεσθ᾽ bφρ᾽ •ν ¤κησθε μετὰ ƒρZας κα\ Ἀχαιούς,
[μφοτέροισι δ᾽ [ρVγεθ᾽ •πz ν`ος Tστ\ν ἑκάστου.

25

εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς ο„ος Tπ\ ƒρώεσσι μαχεῖται
οὐδὲ μίνυνθ᾽ ‰Wουσι ποδώκεα Πηλεΐωνα.
κα\ δέ τί μιν κα\ πρ`σθεν sποτρομέεσκον ’ρZντες·
νῦν δ᾽ •τε δY κα\ θυμSν ἑταίρου χώεται αἰνZς
δείδω μY κα\ τεῖχος sπέρμορον TWαλαπάWz.

30

˜ς ἔφατο ‚ρονίδης, π`λεμον δ᾽ [λίαστον ἔγειρε.
Uὰν δ᾽ vμεναι π`λεμον δὲ θεο\ δίχα θυμSν ἔχοντες·
Žρη μὲν μετ᾽ [γZνα νεZν κα\ Παλλὰς ἈθVνη
fδὲ Ποσειδάων γαιVοχος fδ᾽ Tριούνης
Ἑρμείας, aς Tπ\ φρεσ\ πευκαλίμzσι κέκασται·

35

Žφαιστος δ᾽ ¥μα τοῖσι κίε σθένεϊ Uλεμεαίνων
χωλεύων, sπS δὲ κνῆμαι •ώοντο [ραιαί.
Tς δὲ ƒρZας Ἄρης κορυθαίολος, αὐτὰρ ¥μ᾽ αὐτ|
†οῖUος [κερσεκ`μης fδ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
^ητώ τε Ξάνθ`ς τε φιλομειδVς τ᾽ Ἀφροδίτη.
ε¦ος μέν •᾽ [πάνευθε θεο\ θνητZν ἔσαν [νδρZν,
τεῖος Ἀχαιο\ μὲν μέγα κύδανον, οdνεκ᾽ Ἀχιλλεὺς
TWεφάνη, δηρSν δὲ μάχης Tπέπαυτ᾽ [λεγεινῆς·
ƒρZας δὲ τρ`μος αἰνSς sπVλυθε γυῖα ‰καστον
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δειδι`τας, •θ᾽ ’ρZντο ποδώκεα Πηλεΐωνα

45

τεύχεσι λαμπ`μενον Uροτολοιγ| „σον Ἄρηϊ.
αὐτὰρ Tπε\ μεθ᾽ •μιλον tλύμπιοι ˆλυθον [νδρZν,
ªρτο δ᾽ yρις κρατερY λαοσσ`ος, αuε δ᾽ ἈθVνη
στᾶσ᾽ ’τὲ μὲν παρὰ τάφρον cρυκτYν τείχεος Tκτ`ς,
ἄλλοτ᾽ Tπ᾽ [κτάων Tριδούπων μακρSν [•τει.

50

αuε δ᾽ Ἄρης ἑτέρωθεν Tρεμν• λαίλαπι „σος
cWὺ κατ᾽ [κροτάτης π`λιος ƒρώεσσι κελεύων,
ἄλλοτε πὰρ …ιμ`εντι θέων Tπ\ ‚αλλικολώνz.
˜ς τοὺς [μφοτέρους μάκαρες θεο\ cτρύνοντες
σύμUαλον, Tν δ᾽ αὐτοῖς ἔριδα •Vγνυντο Uαρεῖαν·

55

δεινSν δὲ Uρ`ντησε πατYρ [νδρZν τε θεZν τε
sψ`θεν· αὐτὰρ νέρθε Ποσειδάων TτίναWε
γαῖαν [πειρεσίην cρέων τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα.
πάντες δ᾽ Tσσείοντο π`δες πολυπίδακος ›δης
κα\ κορυφαί, ƒρώων τε π`λις κα\ νῆες ἈχαιZν.

60

ἔδεισεν δ᾽ sπένερθεν ἄναW Tνέρων Ἀϊδωνεύς,
δείσας δ᾽ Tκ θρ`νου ¹λτο κα\ vαχε, μV ο_ dπερθε
γαῖαν [ναρρVWειε Ποσειδάων Tνοσίχθων,
οἰκία δὲ θνητοῖσι κα\ [θανάτοισι φανείη
σμερδαλέ᾽ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ·

65

τ`σσος ἄρα κτύπος ªρτο θεZν ἔριδι Wυνι`ντων.
ˆτοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος
¤στατ᾽ Ἀπ`λλων †οῖUος ἔχων ἰὰ πτερ`εντα,
ἄντα δ᾽ ‹νυαλίοιο θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·
Žρz δ᾽ [ντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινY
Ἄρτεμις ἰοχέαιρα κασιγνVτη ἑκάτοιο·
^ητοῖ δ᾽ [ντέστη σZκος Tριούνιος Ἑρμῆς,
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ἄντα δ᾽ ἄρ᾽ Ἡφαίστοιο μέγας ποταμSς Uαθυδίνης,
aν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ …κάμανδρον.
˜ς ο“ μὲν θεο\ ἄντα θεZν vσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς

75

µκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι •μιλον
Πριαμίδεω· τοῦ γάρ •α μάλιστά ἑ θυμSς [νώγει
α¤ματος ¹σαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστVν.
oἰνείαν δ᾽ ἰθὺς λαοσσ`ος ªρσεν Ἀπ`λλων
[ντία Πηλεΐωνος, Tνῆκε δέ ο_ μένος f•·

80

υ_έϊ δὲ Πριάμοιο ^υκάονι εvσατο φωνVν·
τ| μιν Tεισάμενος προσέφη ΔιSς υ_Sς Ἀπ`λλων·
oἰνεία ƒρώων Uουληφ`ρε ποῦ τοι [πειλα\
ἃς ƒρώων Uασιλεῦσιν sπίσχεο οἰνοποτάxων
Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος TναντίUιον πολεμίWειν]

85

τSν δ᾽ αuτ᾽ oἰνείας [παμειU`μενος προσέειπε·
Πριαμίδη τί με ταῦτα κα\ οὐκ Tθέλοντα κελεύεις
[ντία Πηλεΐωνος sπερθύμοιο μάχεσθαι]
οὐ μὲν γὰρ νῦν πρZτα ποδώκεος ἄντ᾽ Ἀχιλῆος
στVσομαι, [λλ᾽ ˆδη με κα\ ἄλλοτε δουρ\ φ`Uησεν

90

TW ›δης, •τε Uουσ\ν TπVλυθεν ἡμετέρzσι,
πέρσε δὲ ^υρνησσSν κα\ ΠVδασον· αὐτὰρ Tμὲ ¢εὺς
εἰρύσαθ᾽, •ς μοι TπZρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.
g κ᾽ Tδάμην sπS χερσ\ν Ἀχιλλῆος κα\ ἈθVνης,
{ ο_ πρ`σθεν ἰοῦσα τίθει φάος fδ᾽ Tκέλευεν

95

ἔγχεϊ χαλκείi ^έλεγας κα\ ƒρZας Tναίρειν.
τ} οὐκ ἔστ᾽ Ἀχιλῆος Tναντίον ἄνδρα μάχεσθαι·
αἰε\ γὰρ πάρα ε¦ς γε θεZν aς λοιγSν [μύνει.
κα\ δ᾽ ἄλλως τοῦ γ᾽ ἰθὺ Uέλος πέτετ᾽, οὐδ᾽ [πολVγει
πρ\ν χροSς [νδρομέοιο διελθέμεν. εἰ δὲ θε`ς περ
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„σον τείνειεν πολέμου τέλος, οŸ κε μάλα •έα
νικVσει᾽, οὐδ᾽ εἰ παγχάλκεος εŸχεται ε„ναι.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἄναW ΔιSς υ_Sς Ἀπ`λλων·
{ρως [λλ᾽ ἄγε κα\ σὺ θεοῖς αἰειγενέτzσιν
εŸχεο· κα\ δὲ σέ φασι ΔιSς κούρης Ἀφροδίτης

105

Tκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος Tκ θεοῦ Tστίν·
ἣ μὲν γὰρ Δι`ς Tσθ᾽, ἣ δ᾽ TW wλίοιο γέροντος.
[λλ᾽ ἰθὺς φέρε χαλκSν [τειρέα, μηδέ σε πάμπαν
λευγαλέοις Tπέεσσιν [ποτρεπέτω κα\ [ρει•.
˜ς εἰπ}ν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαZν,

110

Uῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αvθοπι χαλκ|.
οὐδ᾽ ἔλαθ᾽ Ἀγχίσαο πάϊς λευκώλενον Žρην
[ντία Πηλεΐωνος ἰ}ν [νὰ οὐλαμSν [νδρZν·
ἣ δ᾽ ἄμυδις στVσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε·
φράxεσθον δY σφZϊ Ποσείδαον κα\ ἈθVνη

115

Tν φρεσ\ν sμετέρzσιν, •πως ἔσται τάδε ἔργα.
oἰνείας •δ᾽ ἔUη κεκορυθμένος αvθοπι χαλκ|
[ντία Πηλεΐωνος, [νῆκε δὲ †οῖUος Ἀπ`λλων.
[λλ᾽ ἄγεθ᾽, ἡμεῖς πέρ μιν [ποτρωπZμεν cπίσσω
αὐτ`θεν, ˆ τις ἔπειτα κα\ ἡμείων Ἀχιλῆϊ

120

παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι θυμ|
δευέσθω, ¤να εἰδ• • μιν φιλέουσιν ἄριστοι
[θανάτων, ο“ δ᾽ αuτ᾽ [νεμώλιοι ο“ τS πάρος περ
ƒρωσ\ν [μύνουσιν π`λεμον κα\ δηϊοτῆτα.
πάντες δ᾽ jὐλύμποιο κατVλθομεν [ντι`ωντες
τῆσδε μάχης, ¤να μV τι μετὰ ƒρώεσσι πάθzσι
σVμερον· dστερον αuτε τὰ πείσεται ¥σσά ο_ α„σα
γιγνομένi Tπένησε λίνi •τε μιν τέκε μVτηρ.
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εἰ δ᾽ Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεZν Tκ πεύσεται cμφῆς
δείσετ᾽ ἔπειθ᾽, •τε κέν τις TναντίUιον θεSς ἔλθz

130

Tν πολέμi· χαλεπο\ δὲ θεο\ φαίνεσθαι Tναργεῖς.
τYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα Ποσειδάων Tνοσίχθων·
Žρη μY χαλέπαινε παρ᾽ Tκ ν`ον· οὐδέ τί σε χρV.
οὐκ •ν ἔγωγ᾽ Tθέλοιμι θεοὺς ἔριδι Wυνελάσσαι
ἡμέας τοὺς ἄλλους, Tπε\ g πολὺ φέρτεροί εἰμεν·

135

[λλ᾽ ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καθεxώμεσθα κι`ντες
Tκ πάτου Tς σκοπιVν, π`λεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελVσει.
εἰ δέ κ᾽ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ~ †οῖUος Ἀπ`λλων,
~ Ἀχιλῆ᾽ vσχωσι κα\ οὐκ εἰZσι μάχεσθαι,
αὐτίκ᾽ ἔπειτα κα\ ἄμμι παρ᾽ αὐτ`θι νεῖκος cρεῖται

140

φυλ`πιδος· μάλα δ᾽ ªκα διακρινθέντας cΐω
•ψ vμεν jŸλυμπον δὲ θεZν μεθ᾽ ’μVγυριν ἄλλων
ἡμετέρzς sπS χερσ\ν [ναγκαίηφι δαμέντας.
˜ς ἄρα φωνVσας ἡγVσατο κυανοχαίτης
τεῖχος Tς [μφίχυτον Ἡρακλῆος θείοιο

145

sψηλ`ν, τ` •ά ο_ ƒρZες κα\ Παλλὰς ἈθVνη
ποίεον, bφρα τS κῆτος sπεκπροφυγ}ν [λέαιτο,
’ππ`τε μιν σεύαιτο [π᾽ fϊ`νος πεδίον δέ.
ἔνθα Ποσειδάων κατ᾽ ἄρ᾽ ‰xετο κα\ θεο\ ἄλλοι,
[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ ἄρρηκτον νεφέλην ‡μοισιν ‰σαντο·

150

ο“ δ᾽ ἑτέρωσε καθῖxον Tπ᾽ cφρύσι ‚αλλικολώνης
[μφ\ σὲ ˆϊε †οῖUε κα\ Ἄρηα πτολίπορθον.
˜ς ο“ μέν •᾽ ἑκάτερθε καθVατο μητι`ωντες
Uουλάς· [ρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο
bκνεον [μφ`τεροι, ¢εὺς δ᾽ {μενος dψι κέλευε.
τZν δ᾽ ¥παν TπλVσθη πεδίον κα\ λάμπετο χαλκ|
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[νδρZν fδ᾽ ¤ππων· κάρκαιρε δὲ γαῖα π`δεσσιν
cρνυμένων ἄμυδις. δύο δ᾽ [νέρες ἔWοχ᾽ ἄριστοι
Tς μέσον [μφοτέρων συνίτην μεμαZτε μάχεσθαι
oἰνείας τ᾽ Ἀγχισιάδης κα\ δῖος Ἀχιλλεύς.

160

oἰνείας δὲ πρZτος [πειλVσας TUεUVκει
νευστάxων κ`ρυθι Uριαρ•· [τὰρ [σπίδα θοῦριν
πρ`σθεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος.
Πηλεΐδης δ᾽ ἑτέρωθεν Tναντίον ªρτο λέων ˜ς
σίντης, •ν τε κα\ ἄνδρες [ποκτάμεναι μεμάασιν

165

[γρ`μενοι πᾶς δῆμος· a δὲ πρZτον μὲν [τίxων
ἔρχεται, [λλ᾽ •τε κέν τις [ρηϊθ`ων αἰxηZν
δουρ\ Uάλz Tάλη τε χανών, περί τ᾽ [φρSς cδ`ντας
γίγνεται, Tν δέ τέ ο_ κραδίz στένει ἄλκιμον gτορ,
οὐρ• δὲ πλευράς τε κα\ ἰσχία [μφοτέρωθεν

170

μαστίεται, ἑὲ δ᾽ αὐτSν Tποτρύνει μαχέσασθαι,
γλαυκι`ων δ᾽ ἰθὺς φέρεται μένει, ˆν τινα πέφνz
[νδρZν, ~ αὐτSς φθίεται πρώτi Tν ’μίλi·
˜ς Ἀχιλῆ᾽ bτρυνε μένος κα\ θυμSς [γVνωρ
[ντίον Tλθέμεναι μεγαλVτορος oἰνείαο.

175

ο“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες,
τSν πρ`τερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
oἰνεία τί σὺ τ`σσον ’μίλου πολλSν Tπελθ}ν
ἔστης] g σέ γε θυμSς Tμο\ μαχέσασθαι [νώγει
Tλπ`μενον ƒρώεσσιν [νάWειν _πποδάμοισι
τιμῆς τῆς Πριάμου] [τὰρ εv κεν ἔμ᾽ TWεναρίWzς,
οŸ τοι τοŸνεκά γε Πρίαμος γέρας Tν χερ\ θVσει·
εἰσ\ν γάρ ο_ παῖδες, a δ᾽ ἔμπεδος οὐδ᾽ [εσίφρων.
g νύ τί τοι ƒρZες τέμενος τάμον ἔWοχον ἄλλων
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καλSν φυταλιῆς κα\ [ρούρης, bφρα νέμηαι

185

αv κεν Tμὲ κτείνzς] χαλεπZς δέ σ᾽ ἔολπα τS •έWειν.
ˆδη μὲν σέ γέ φημι κα\ ἄλλοτε δουρ\ φοUῆσαι.
g οὐ μέμνz •τε πέρ σε UοZν ἄπο μοῦνον T`ντα
σεῦα κατ᾽ §δαίων cρέων ταχέεσσι π`δεσσι
καρπαλίμως] τ`τε δ᾽ οŸ τι μετατροπαλίxεο φεύγων.

190

ἔνθεν δ᾽ Tς ^υρνησσSν sπέκφυγες· αὐτὰρ Tγ} τYν
πέρσα μεθορμηθε\ς σὺν ἈθVνz κα\ Δι\ πατρί,
ληϊάδας δὲ γυναῖκας Tλεύθερον gμαρ [πούρας
gγον· [τὰρ σὲ ¢εὺς Tρρύσατο κα\ θεο\ ἄλλοι.
[λλ᾽ οὐ νῦν Tρύεσθαι cΐομαι,

ς Tν\ θυμ|

195

Uάλλεαι· [λλά σ᾽ ἔγωγ᾽ [ναχωρVσαντα κελεύω
Tς πληθὺν ἰέναι, μηδ᾽ [ντίος ¤στασ᾽ Tμεῖο,
πρίν τι κακSν παθέειν· •εχθὲν δέ τε νVπιος ἔγνω.
τSν δ᾽ αuτ᾽ oἰνείας [παμείUετο φώνησέν τε·
Πηλεΐδη μY δY Tπέεσσί με νηπύτιον ˜ς

200

ἔλπεο δειδίWεσθαι, Tπε\ σάφα ο„δα κα\ αὐτSς
fμὲν κερτομίας fδ᾽ αvσυλα μυθVσασθαι.
vδμεν δ᾽ [λλVλων γενεVν, vδμεν δὲ τοκῆας
πρ`κλυτ᾽ [κούοντες ἔπεα θνητZν [νθρώπων·
bψει δ᾽ οŸτ᾽ ἄρ πω σὺ Tμοὺς vδες οŸτ᾽ ἄρ᾽ Tγ} σούς.

205

φασ\ σὲ μὲν Πηλῆος [μύμονος ἔκγονον ε„ναι,
μητρSς δ᾽ Tκ ™έτιδος καλλιπλοκάμου wλοσύδνης·
αὐτὰρ Tγ}ν υ_Sς μεγαλVτορος Ἀγχίσαο
εŸχομαι Tκγεγάμεν, μVτηρ δέ μοί Tστ᾽ Ἀφροδίτη·
τZν δY νῦν ‰τεροί γε φίλον παῖδα κλαύσονται
σVμερον· οὐ γάρ φημ᾽ Tπέεσσί γε νηπυτίοισιν
¡δε διακρινθέντε μάχης TWαπονέεσθαι.
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εἰ δ᾽ Tθέλεις κα\ ταῦτα δαVμεναι, bφρ᾽ T¬ εἰδ•ς
ἡμετέρην γενεVν, πολλο\ δέ μιν ἄνδρες vσασι·
Δάρδανον αu πρZτον τέκετο νεφεληγερέτα ¢εύς,

215

κτίσσε δὲ Δαρδανίην, Tπε\ οŸ πω ›λιος _ρY
Tν πεδίi πεπ`λιστο π`λις μερ`πων [νθρώπων,
[λλ᾽ ἔθ᾽ sπωρείας Œκεον πολυπίδακος ›δης.
Δάρδανος αu τέκεθ᾽ υ_Sν ‹ριχθ`νιον Uασιλῆα,
aς δY [φνει`τατος γένετο θνητZν [νθρώπων·

220

τοῦ τρισχίλιαι ¤πποι ‰λος κάτα Uουκολέοντο
θVλειαι, πώλοισιν [γαλλ`μεναι [ταλ•σι.
τάων κα\ «ορέης fράσσατο Uοσκομενάων,
¤ππi δ᾽ εἰσάμενος παρελέWατο κυανοχαίτz·
α“ δ᾽ sποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους.

225

α“ δ᾽ •τε μὲν σκιρτ|εν Tπ\ xείδωρον ἄρουραν,
ἄκρον Tπ᾽ [νθερίκων καρπSν θέον οὐδὲ κατέκλων·
[λλ᾽ •τε δY σκιρτ|εν Tπ᾽ εὐρέα νZτα θαλάσσης,
ἄκρον Tπ\ •ηγμῖνος wλSς πολιοῖο θέεσκον.
ƒρZα δ᾽ ‹ριχθ`νιος τέκετο ƒρώεσσιν ἄνακτα·

230

ƒρωSς δ᾽ αu τρεῖς παῖδες [μύμονες TWεγένοντο
Ἶλ`ς τ᾽ Ἀσσάρακ`ς τε κα\ [ντίθεος ΓανυμVδης,
aς δY κάλλιστος γένετο θνητZν [νθρώπων·
τSν κα\ [νηρείψαντο θεο\ Δι\ οἰνοχοεύειν
κάλλεος ε¤νεκα ο¦ο ¤ν᾽ [θανάτοισι μετείη.

235

Ἶλος δ᾽ αu τέκεθ᾽ υ_Sν [μύμονα ^αομέδοντα·
^αομέδων δ᾽ ἄρα ƒιθωνSν τέκετο Πρίαμ`ν τε
^άμπ`ν τε ‚λυτίον θ᾽ Ἱκετάονά τ᾽ bxον Ἄρηος·
Ἀσσάρακος δὲ ‚άπυν, a δ᾽ ἄρ᾽ Ἀγχίσην τέκε παῖδα·
αὐτὰρ ἔμ᾽ Ἀγχίσης, Πρίαμος δ᾽ ἔτεχ᾽ µκτορα δῖον.
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ταύτης τοι γενεῆς τε κα\ α¤ματος εŸχομαι ε„ναι.
¢εὺς δ᾽ [ρετYν ἄνδρεσσιν cφέλλει τε μινύθει τε
•ππως κεν Tθέλzσιν· a γὰρ κάρτιστος wπάντων.
[λλ᾽ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ˜ς
ἑστα`τ᾽ Tν μέσσz sσμίνz δηϊοτῆτος.

245

ἔστι γὰρ [μφοτέροισιν cνείδεα μυθVσασθαι
πολλὰ μάλ᾽, οὐδ᾽ •ν νηῦς ἑκατ`xυγος ἄχθος ἄροιτο.
στρεπτY δὲ γλZσσ᾽ Tστ\ UροτZν, πολέες δ᾽ ἔνι μῦθοι
παντοῖοι, Tπέων δὲ πολὺς νομSς ἔνθα κα\ ἔνθα.
’πποῖ`ν κ᾽ εvπzσθα ἔπος, τοῖ`ν κ᾽ Tπακούσαις.

250

[λλὰ τί ~ ἔριδας κα\ νείκεα νZϊν [νάγκη
νεικεῖν [λλVλοισιν Tναντίον •ς τε γυναῖκας,
α¤ τε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι θυμοU`ροιο
νεικεῦσ᾽ [λλVλzσι μέσην Tς ἄγυιαν ἰοῦσαι
π`λλ᾽ Tτεά τε κα\ οὐκί· χ`λος δέ τε κα\ τὰ κελεύει.

255

[λκῆς δ᾽ οŸ μ᾽ Tπέεσσιν [ποτρέψεις μεμαZτα
πρ\ν χαλκ| μαχέσασθαι Tναντίον· [λλ᾽ ἄγε θᾶσσον
γευσ`μεθ᾽ [λλVλων χαλκVρεσιν Tγχείzσιν.
g •α κα\ Tν δειν| σάκει ˆλασεν bUριμον ἔγχος
σμερδαλέi· μέγα δ᾽ [μφ\ σάκος μύκε δουρSς [κωκ•.

260

Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν [πS ‰ο χειρ\ παχείz
ἔσχετο ταρUVσας· φάτο γὰρ δολιχ`σκιον ἔγχος
•έα διελεύσεσθαι μεγαλVτορος oἰνείαο
νVπιος, οὐδ᾽ Tν`ησε κατὰ φρένα κα\ κατὰ θυμSν
ς οὐ •ηΐδι᾽ Tστ\ θεZν Tρικυδέα δZρα
[νδράσι γε θνητοῖσι δαμVμεναι οὐδ᾽ sποείκειν.
οὐδὲ τ`τ᾽ oἰνείαο δαΐφρονος bUριμον ἔγχος
•ῆWε σάκος· χρυσSς γὰρ Tρύκακε, δZρα θεοῖο·
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[λλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, α“ δ᾽ ἄρ᾽ ἔτι τρεῖς
gσαν, Tπε\ πέντε πτύχας ˆλασε κυλλοποδίων,

270

τὰς δύο χαλκείας, δύο δ᾽ ἔνδοθι κασσιτέροιο,
τYν δὲ μίαν χρυσῆν, τ• •᾽ ἔσχετο μείλινον ἔγχος.
δεύτερος αuτ᾽ Ἀχιλεὺς προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος,
κα\ Uάλεν oἰνείαο κατ᾽ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην
ἄντυγ᾽ dπο πρώτην, - λεπτ`τατος θέε χαλκ`ς,

275

λεπτοτάτη δ᾽ Tπέην •ινSς Uο`ς· ἣ δὲ διὰ πρS
Πηλιὰς ˆϊWεν μελίη, λάκε δ᾽ [σπ\ς sπ᾽ αὐτῆς.
oἰνείας δ᾽ Tάλη κα\ [πS ‰θεν [σπίδ᾽ [νέσχε
δείσας· Tγχείη δ᾽ ἄρ᾽ sπὲρ νώτου Tν\ γαίz
ἔστη _εμένη, διὰ δ᾽ [μφοτέρους ‰λε κύκλους

280

[σπίδος [μφιUρ`της· a δ᾽ [λευάμενος δ`ρυ μακρSν
ἔστη, κὰδ δ᾽ ἄχος ο_ χύτο μυρίον cφθαλμοῖσι,
ταρUVσας • ο_ ἄγχι πάγη Uέλος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
Tμμεμα}ς Tπ`ρουσεν Tρυσσάμενος Wίφος cWὺ
σμερδαλέα ἰάχων· a δὲ χερμάδιον λάUε χειρ\

285

oἰνείας, μέγα ἔργον, a οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροιεν,
ο¦οι νῦν Uροτοί εἰσ᾽· a δέ μιν •έα πάλλε κα\ ο„ος.
ἔνθά κεν oἰνείας μὲν Tπεσσύμενον Uάλε πέτρi
~ κ`ρυθ᾽ fὲ σάκος, τ` ο_ ˆρκεσε λυγρSν bλεθρον,
τSν δέ κε Πηλεΐδης σχεδSν ἄορι θυμSν [πηύρα,

290

εἰ μY ἄρ᾽ cWὺ ν`ησε Ποσειδάων Tνοσίχθων·
αὐτίκα δ᾽ [θανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν·
ὢ π`ποι g μοι ἄχος μεγαλVτορος oἰνείαο,
aς τάχα Πηλεΐωνι δαμε\ς Ἄϊδος δὲ κάτεισι
πειθ`μενος μύθοισιν Ἀπ`λλωνος ἑκάτοιο
νVπιος, οὐδέ τί ο_ χραισμVσει λυγρSν bλεθρον.
www.theogonia.gr
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[λλὰ τί ~ νῦν οXτος [ναίτιος ἄλγεα πάσχει
μὰψ ‰νεκ᾽ [λλοτρίων [χέων, κεχαρισμένα δ᾽ αἰε\
δZρα θεοῖσι δίδωσι το\ οὐρανSν εὐρὺν ἔχουσιν]
[λλ᾽ ἄγεθ᾽ ἡμεῖς πέρ μιν sπὲκ θανάτου [γάγωμεν,

300

μV πως κα\ ‚ρονίδης κεχολώσεται, αv κεν Ἀχιλλεὺς
τ`νδε κατακτείνz· μ`ριμον δέ ο¤ Tστ᾽ [λέασθαι,
bφρα μY ἄσπερμος γενεY κα\ ἄφαντος bληται
Δαρδάνου, aν ‚ρονίδης περ\ πάντων φίλατο παίδων
ο“ ‰θεν TWεγένοντο γυναικZν τε θνητάων.

305

ˆδη γὰρ Πριάμου γενεYν ἔχθηρε ‚ρονίων·
νῦν δὲ δY oἰνείαο Uίη ƒρώεσσιν [νάWει
κα\ παίδων παῖδες, τοί κεν μετ`πισθε γένωνται.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα UοZπις π`τνια Žρη·
Tννοσίγαι᾽, αὐτSς σὺ μετὰ φρεσ\ σ•σι ν`ησον

310

oἰνείαν ˆ κέν μιν Tρύσσεαι g κεν Tάσzς
Πηλεΐδz Ἀχιλῆϊ δαμVμεναι, TσθλSν T`ντα.
ˆτοι μὲν γὰρ νZϊ πολέας ”μ`σσαμεν •ρκους
πᾶσι μετ᾽ [θανάτοισιν Tγ} κα\ Παλλὰς ἈθVνη
μV ποτ᾽ Tπ\ ƒρώεσσιν [λεWVσειν κακSν gμαρ,

315

μηδ᾽ ’π`τ᾽ •ν ƒροίη μαλερ| πυρ\ πᾶσα δάηται
καιομένη, καίωσι δ᾽ [ρVϊοι υ¦ες ἈχαιZν.
αὐτὰρ Tπε\ τ` γ᾽ ἄκουσε Ποσειδάων Tνοσίχθων,
Uῆ •᾽ vμεν ἄν τε μάχην κα\ [νὰ κλ`νον Tγχειάων,
¦Wε δ᾽ •θ᾽ oἰνείας fδ᾽ a κλυτSς gεν Ἀχιλλεύς.
αὐτίκα τ| μὲν ἔπειτα κατ᾽ cφθαλμZν χέεν [χλὺν
Πηλεΐδz Ἀχιλῆϊ· a δὲ μελίην εŸχαλκον
[σπίδος TWέρυσεν μεγαλVτορος oἰνείαο·
κα\ τYν μὲν προπάροιθε ποδZν Ἀχιλῆος ἔθηκεν,
www.theogonia.gr
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oἰνείαν δ᾽ ἔσσευεν [πS χθονSς sψ`σ᾽ [είρας.

325

πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ κα\ ¤ππων
oἰνείας sπερᾶλτο θεοῦ [πS χειρSς cρούσας,
¦Wε δ᾽ Tπ᾽ TσχατιYν πολυάϊκος πολέμοιο,
ἔνθά τε ‚αύκωνες π`λεμον μέτα θωρVσσοντο.
τ| δὲ μάλ᾽ Tγγύθεν gλθε Ποσειδάων Tνοσίχθων,

330

καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
oἰνεία, τίς σ᾽ ¡δε θεZν [τέοντα κελεύει
[ντία Πηλεΐωνος sπερθύμοιο μάχεσθαι,
aς σεῦ ¥μα κρείσσων κα\ φίλτερος [θανάτοισιν]
[λλ᾽ [ναχωρῆσαι •τε κεν συμUλVσεαι αὐτ|,

335

μY κα\ sπὲρ μοῖραν δ`μον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι.
αὐτὰρ Tπεί κ᾽ Ἀχιλεὺς θάνατον κα\ π`τμον Tπίσπz,
θαρσVσας δY ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι·
οὐ μὲν γάρ τίς σ᾽ ἄλλος ἈχαιZν TWεναρίWει.
˜ς εἰπ}ν λίπεν αὐτ`θ᾽, Tπε\ διεπέφραδε πάντα.

340

α„ψα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἀχιλῆος [π᾽ cφθαλμZν σκέδασ᾽ [χλὺν
θεσπεσίην· a δ᾽ ἔπειτα μέγ᾽ ἔWιδεν cφθαλμοῖσιν,
cχθVσας δ᾽ ἄρα ε„πε πρSς aν μεγαλVτορα θυμ`ν·
ὢ π`ποι g μέγα θαῦμα τ`δ᾽ cφθαλμοῖσιν ’ρZμαι·
ἔγχος μὲν τ`δε κεῖται Tπ\ χθον`ς, οὐδέ τι φZτα

345

λεύσσω, τ| Tφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων.
g •α κα\ oἰνείας φίλος [θανάτοισι θεοῖσιν
gεν· [τάρ μιν ἔφην μὰψ αŸτως εὐχετάασθαι.
Tρρέτω· οŸ ο_ θυμSς Tμεῦ ἔτι πειρηθῆναι
ἔσσεται, aς κα\ νῦν φύγεν ἄσμενος Tκ θανάτοιο.
[λλ᾽ ἄγε δY Δαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας
τZν ἄλλων ƒρώων πειρVσομαι [ντίος Tλθών.
www.theogonia.gr

471

350

lopqΔno m

jΜkljm n^noΔo

g, κα\ Tπ\ στίχας ¹λτο, κέλευε δὲ φωτ\ ἑκάστi·
μηκέτι νῦν ƒρώων ἑκὰς ‰στατε δῖοι Ἀχαιοί,
[λλ᾽ ἄγ᾽ [νYρ ἄντ᾽ [νδρSς vτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.

355

[ργαλέον δέ μοί Tστι κα\ ἰφθίμi περ T`ντι
τοσσούσδ᾽ [νθρώπους Tφέπειν κα\ πᾶσι μάχεσθαι·
οὐδέ κ᾽ Ἄρης, •ς περ θεSς ἄμUροτος, οὐδέ κ᾽ ἈθVνη
τοσσῆσδ᾽ sσμίνης Tφέποι στ`μα κα\ πονέοιτο·
[λλ᾽ •σσον μὲν Tγ} δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε

360

κα\ σθένει, οŸ μ᾽ ἔτι φημ\ μεθησέμεν οὐδ᾽ fUαι`ν,
[λλὰ μάλα στιχSς ε„μι διαμπερές, οὐδέ τιν᾽ οvω
ƒρώων χαιρVσειν, •ς τις σχεδSν ἔγχεος ἔλθz.
˜ς φάτ᾽ Tποτρύνων· ƒρώεσσι δὲ φαίδιμος µκτωρ
κέκλεθ᾽ ’μοκλVσας, φάτο δ᾽ vμεναι ἄντ᾽ Ἀχιλῆος·

365

ƒρZες sπέρθυμοι μY δείδιτε Πηλεΐωνα.
καί κεν Tγ} Tπέεσσι κα\ [θανάτοισι μαχοίμην,
ἔγχεϊ δ᾽ [ργαλέον, Tπε\ g πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
οὐδ᾽ Ἀχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύθοις TπιθVσει,
[λλὰ τS μὲν τελέει, τS δὲ κα\ μεσσηγὺ κολούει.

370

τοῦ δ᾽ Tγ} [ντίος ε„μι κα\ εἰ πυρ\ χεῖρας ἔοικεν,
εἰ πυρ\ χεῖρας ἔοικε, μένος δ᾽ αvθωνι σιδVρi.
˜ς φάτ᾽ Tποτρύνων, ο“ δ᾽ [ντίοι ἔγχε᾽ ἄειραν
ƒρZες· τZν δ᾽ ἄμυδις μίχθη μένος, ªρτο δ᾽ [rτV.
κα\ τ`τ᾽ ἄρ᾽ µκτορα ε„πε παραστὰς †οῖUος Ἀπ`λλων·

375

µκτορ μηκέτι πάμπαν Ἀχιλλῆϊ προμάχιxε,
[λλὰ κατὰ πληθύν τε κα\ Tκ φλοίσUοιο δέδεWο,
μV πώς σ᾽ fὲ Uάλz fὲ σχεδSν ἄορι τύψz.
˜ς ἔφαθ᾽, µκτωρ δ᾽ αuτις Tδύσετο οὐλαμSν [νδρZν
ταρUVσας, •τ᾽ ἄκουσε θεοῦ bπα φωνVσαντος.
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Tν δ᾽ Ἀχιλεὺς ƒρώεσσι θ`ρε φρεσ\ν ε_μένος [λκYν
σμερδαλέα ἰάχων, πρZτον δ᾽ ‰λεν §φιτίωνα
TσθλSν tτρυντεΐδην πολέων ἡγVτορα λαZν,
aν νύμφη τέκε νη•ς tτρυντῆϊ πτολιπ`ρθi
ƒμώλi dπο νιφ`εντι Ὕδης Tν πίονι δVμi·

385

τSν δ᾽ ἰθὺς μεμαZτα Uάλ᾽ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεὺς
μέσσην κὰκ κεφαλVν· ἣ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη,
δούπησεν δὲ πεσών, a δ᾽ TπεύWατο δῖος Ἀχιλλεύς·
κεῖσαι tτρυντεΐδη πάντων Tκπαγλ`τατ᾽ [νδρZν·
Tνθάδε τοι θάνατος, γενεY δέ τοί Tστ᾽ Tπ\ λίμνz

390

Γυγαίz, •θι τοι τέμενος πατρώϊ`ν Tστιν
Ὕλλi Tπ᾽ ἰχθυ`εντι κα\ µρμi δινVεντι.
˜ς ἔφατ᾽ εὐχ`μενος, τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψε.
τSν μὲν ἈχαιZν ¤πποι Tπισσώτροις δατέοντο
πρώτz Tν sσμίνz· a δ᾽ Tπ᾽ αὐτ| Δημολέοντα

395

TσθλSν [λεWητῆρα μάχης ἈντVνορος υ_Sν
νύWε κατὰ κρ`ταφον, κυνέης διὰ χαλκοπαρ‘ου.
οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κ`ρυς ἔσχεθεν, [λλὰ δι᾽ αὐτῆς
αἰχμY _εμένη •ῆW᾽ cστέον, Tγκέφαλος δὲ
ἔνδον ¥πας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαZτα.

400

Ἱπποδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καθ᾽ ¤ππων [ΐWαντα
πρ`σθεν ‰θεν φεύγοντα μετάφρενον οŸτασε δουρί.
αὐτὰρ a θυμSν ἄϊσθε κα\ ˆρυγεν,

ς •τε ταῦρος

ˆρυγεν ἑλκ`μενος Ἑλικώνιον [μφ\ ἄνακτα
κούρων ἑλκ`ντων· γάνυται δέ τε τοῖς Tνοσίχθων·
˜ς ἄρα τ`ν γ᾽ Tρυγ`ντα λίπ᾽ cστέα θυμSς [γVνωρ·
αὐτὰρ a Uῆ σὺν δουρ\ μετ᾽ [ντίθεον Πολύδωρον
Πριαμίδην. τSν δ᾽ οŸ τι πατYρ εvασκε μάχεσθαι,
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οdνεκά ο_ μετὰ παισ\ νεώτατος ἔσκε γ`νοιο,
καί ο_ φίλτατος ἔσκε, π`δεσσι δὲ πάντας Tνίκα

410

δY τ`τε νηπιέzσι ποδZν [ρετYν [ναφαίνων
θῦνε διὰ προμάχων, ε¦ος φίλον ‡λεσε θυμ`ν.
τSν Uάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
νZτα παραΐσσοντος, •θι xωστῆρος cχῆες
χρύσειοι σύνεχον κα\ διπλ`ος ˆντετο θώρηW·

415

[ντικρὺ δὲ διέσχε παρ᾽ cμφαλSν ἔγχεος αἰχμV,
γνὺW δ᾽ ἔριπ᾽ οἰμώWας, νεφέλη δέ μιν [μφεκάλυψε
κυανέη, προτ\ ο¦ δ᾽ ἔλαU᾽ ἔντερα χερσ\ λιασθείς.
µκτωρ δ᾽

ς Tν`ησε κασίγνητον Πολύδωρον

ἔντερα χερσ\ν ἔχοντα λιαx`μενον ποτ\ γαίη

420

κάρ •ά ο_ cφθαλμZν κέχυτ᾽ [χλύς· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἔτλη
δηρSν ἑκὰς στρωφᾶσθ᾽, [λλ᾽ [ντίος gλθ᾽ Ἀχιλῆϊ
cWὺ δ`ρυ κραδάων φλογ\ εvκελος· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ς ε„δ᾽, ˜ς [νεπᾶλτο, κα\ εὐχ`μενος ἔπος ηŸδα·
Tγγὺς [νYρ aς Tμ`ν γε μάλιστ᾽ Tσεμάσσατο θυμ`ν,

425

•ς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ᾽ •ν ἔτι δYν
[λλVλους πτώσσοιμεν [νὰ πτολέμοιο γεφύρας.
g, κα\ sπ`δρα ἰδ}ν προσεφώνεεν µκτορα δῖον·
¹σσον vθ᾽ •ς κεν θᾶσσον cλέθρου πείραθ᾽ ¤κηαι.
τSν δ᾽ οὐ ταρUVσας προσέφη κορυθαίολος µκτωρ·

430

Πηλεΐδη μY δY Tπέεσσί με νηπύτιον ˜ς
ἔλπεο δειδίWεσθαι, Tπε\ σάφα ο„δα κα\ αὐτSς
fμὲν κερτομίας fδ᾽ αvσυλα μυθVσασθαι.
ο„δα δ᾽ •τι σὺ μὲν Tσθλ`ς, Tγ} δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
[λλ᾽ ˆτοι μὲν ταῦτα θεZν Tν γούνασι κεῖται,
αv κέ σε χειρ`τερ`ς περ T}ν [πS θυμSν ‰λωμαι
www.theogonia.gr

474

435

lopqΔno m

jΜkljm n^noΔo

δουρ\ Uαλών, Tπε\ g κα\ TμSν Uέλος cWὺ πάροιθεν.
g •α, κα\ [μπεπαλ}ν προΐει δ`ρυ, κα\ τ` γ᾽ ἈθVνη
πνοι• Ἀχιλλῆος πάλιν ἔτραπε κυδαλίμοιο
gκα μάλα ψύWασα· τS δ᾽ •ψ ¤κεθ᾽ µκτορα δῖον,

440

αὐτοῦ δὲ προπάροιθε ποδZν πέσεν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
Tμμεμα}ς Tπ`ρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
σμερδαλέα ἰάχων· τSν δ᾽ TWVρπαWεν Ἀπ`λλων
•εῖα μάλ᾽ •ς τε θε`ς, Tκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ fέρι πολλ•.
τρ\ς μὲν ἔπειτ᾽ Tπ`ρουσε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς

445

ἔγχεϊ χαλκείi, τρ\ς δ᾽ fέρα τύψε Uαθεῖαν.
[λλ᾽ •τε δY τS τέταρτον Tπέσσυτο δαίμονι „σος,
δεινὰ δ᾽ ’μοκλVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
TW αu νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· g τέ τοι ἄγχι
gλθε κακ`ν· νῦν αuτέ σ᾽ Tρύσατο †οῖUος Ἀπ`λλων,

450

ž μέλλεις εŸχεσθαι ἰ}ν Tς δοῦπον [κ`ντων.
g θVν σ᾽ TWανύω γε κα\ dστερον [ντιUολVσας,
εv πού τις κα\ ἔμοιγε θεZν Tπιτάρροθ`ς Tστι.
νῦν αu τοὺς ἄλλους Tπιείσομαι, •ν κε κιχείω.
˜ς εἰπ}ν Δρύοπ᾽ οuτα κατ᾽ αὐχένα μέσσον ἄκοντι·

455

ˆριπε δὲ προπάροιθε ποδZν· a δὲ τSν μὲν ἔασε,
Δημοῦχον δὲ †ιλητορίδην f•ν τε μέγαν τε
κὰγ γ`νυ δουρ\ Uαλ}ν fρύκακε. τSν μὲν ἔπειτα
οὐτάxων Wίφεϊ μεγάλi TWαίνυτο θυμ`ν·
αὐτὰρ a ^α`γονον κα\ Δάρδανον υ¦ε «ίαντος
ἄμφω Tφορμηθε\ς TW ¤ππων ªσε χαμᾶxε,
τSν μὲν δουρ\ Uαλών, τSν δὲ σχεδSν ἄορι τύψας.
ƒρZα δ᾽ Ἀλαστορίδην, a μὲν [ντίος ˆλυθε γούνων,
εv πώς εs πεφίδοιτο λαU}ν κα\ xωSν [φείη
www.theogonia.gr
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μηδὲ κατακτείνειεν ’μηλικίην TλεVσας,

465

νVπιος, οὐδὲ τS šδη a οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
οὐ γάρ τι γλυκύθυμος [νYρ gν οὐδ᾽ [γαν`φρων,
[λλὰ μάλ᾽ Tμμεμαώς· a μὲν {πτετο χείρεσι γούνων
_έμενος λίσσεσθ᾽, a δὲ φασγάνi οuτα καθ᾽ £παρ·
Tκ δέ ο_ £παρ bλισθεν, [τὰρ μέλαν α¦μα κατ᾽ αὐτοῦ

470

κ`λπον Tνέπλησεν· τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψε
θυμοῦ δευ`μενον· a δὲ Μούλιον οuτα παραστὰς
δουρ\ κατ᾽ οuς· ε„θαρ δὲ δι᾽ οŸατος gλθ᾽ ἑτέροιο
αἰχμY χαλκείη· a δ᾽ ἈγVνορος υ_Sν yχεκλον
μέσσην κὰκ κεφαλYν Wίφει ˆλασε κωπVεντι,

475

πᾶν δ᾽ sπεθερμάνθη Wίφος α¤ματι· τSν δὲ κατ᾽ bσσε
ἔλλαUε πορφύρεος θάνατος κα\ μοῖρα κραταιV.
Δευκαλίωνα δ᾽ ἔπειθ᾽, ¤να τε Wυνέχουσι τένοντες
[γκZνος, τ• τ`ν γε φίλης διὰ χειρSς ἔπειρεν
αἰχμ• χαλκείz· a δέ μιν μένε χεῖρα Uαρυνθε\ς

480

πρ`σθ᾽ ’ρ`ων θάνατον· a δὲ φασγάνi αὐχένα θείνας
τῆλ᾽ αὐτ• πVληκι κάρη Uάλε· μυελSς αuτε
σφονδυλίων ἔκπαλθ᾽, a δ᾽ Tπ\ χθον\ κεῖτο τανυσθείς.
αὐτὰρ a Uῆ •᾽ ἰέναι μετ᾽ [μύμονα Πείρεω υ_Sν
῾lίγμον, aς Tκ ™ρ‘κης TριUώλακος εἰληλούθει·

485

τSν Uάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ᾽ Tν νηδύϊ χαλκ`ς,
ˆριπε δ᾽ TW cχέων· a δ᾽ Ἀρηΐθοον θεράποντα
•ψ ¤ππους στρέψαντα μετάφρενον cWέϊ δουρ\
νύW᾽, [πS δ᾽ ¥ρματος ªσε· κυκVθησαν δέ ο_ ¤πποι.
ς δ᾽ [ναμαιμάει Uαθέ᾽ ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ
οŸρεος [xαλέοιο, Uαθεῖα δὲ καίεται dλη,
πάντz τε κλονέων ἄνεμος φλ`γα εἰλυφάxει,
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˜ς • γε πάντz θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι „σος
κτεινομένους Tφέπων· •έε δ᾽ α¤ματι γαῖα μέλαινα.
ς δ᾽ •τε τις xεύWz U`ας ἄρσενας εὐρυμετώπους

495

τριUέμεναι κρῖ λευκSν Trκτιμένz Tν [λω•,
•ίμφά τε λέπτ᾽ Tγένοντο UοZν sπS π`σσ᾽ Tριμύκων,
˜ς sπ᾽ Ἀχιλλῆος μεγαθύμου μώνυχες ¤πποι
στεῖUον ’μοῦ νέκυάς τε κα\ [σπίδας· α¤ματι δ᾽ ἄWων
νέρθεν ¥πας πεπάλακτο κα\ ἄντυγες α“ περ\ δίφρον,
ἃς ἄρ᾽ [φ᾽ _ππείων ’πλέων •αθάμιγγες ἔUαλλον
α¤ τ᾽ [π᾽ Tπισσώτρων· a δὲ ¤ετο κῦδος [ρέσθαι
Πηλεΐδης, λύθρi δὲ παλάσσετο χεῖρας [άπτους.
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Φ
[λλ᾽ •τε δY π`ρον ¦Wον Trρρεῖος ποταμοῖο
Ξάνθου δινVεντος, aν [θάνατος τέκετο ¢εύς,
ἔνθα διατμVWας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε
πρSς π`λιν, - περ Ἀχαιο\ [τυx`μενοι φοUέοντο
ˆματι τ| προτέρi, •τε μαίνετο φαίδιμος µκτωρ·

5

τ• •᾽ ο¤ γε προχέοντο πεφυx`τες, fέρα δ᾽ Žρη
πίτνα πρ`σθε Uαθεῖαν Tρυκέμεν· ἡμίσεες δὲ
Tς ποταμSν εἰλεῦντο Uαθύρροον [ργυροδίνην,
Tν δ᾽ ἔπεσον μεγάλi πατάγi, Uράχε δ᾽ αἰπὰ •έεθρα,
bχθαι δ᾽ [μφ\ περ\ μεγάλ᾽ vαχον· ο“ δ᾽ [λαλητ|

10

ἔννεον ἔνθα κα\ ἔνθα ἑλισσ`μενοι περ\ δίνας.
ς δ᾽ •θ᾽ sπS •ιπῆς πυρSς [κρίδες fερέθονται
φευγέμεναι ποταμSν δέ· τS δὲ φλέγει [κάματον πῦρ
bρμενον TWαίφνης, τα\ δὲ πτώσσουσι καθ᾽ dδωρ·
˜ς sπ᾽ Ἀχιλλῆος Ξάνθου UαθυδινVεντος
πλῆτο •`ος κελάδων Tπιμ\W ¤ππων τε κα\ [νδρZν.
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αὐτὰρ a διογενYς δ`ρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ Tπ᾽ bχθz
κεκλιμένον μυρίκzσιν, a δ᾽ ἔσθορε δαίμονι „σος
φάσγανον ο„ον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσ\ μVδετο ἔργα,
τύπτε δ᾽ Tπιστροφάδην· τZν δὲ στ`νος bρνυτ᾽ [εικYς

20

ἄορι θεινομένων, Tρυθαίνετο δ᾽ α¤ματι dδωρ.
ς δ᾽ sπS δελφῖνος μεγακVτεος ἰχθύες ἄλλοι
φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐ`ρμου
δειδι`τες· μάλα γάρ τε κατεσθίει •ν κε λάUzσιν·
˜ς ƒρZες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο •έεθρα

25

πτZσσον sπS κρημνούς. a δ᾽ Tπε\ κάμε χεῖρας Tναίρων,
xωοὺς Tκ ποταμοῖο δυώδεκα λέWατο κούρους
ποινYν Πατρ`κλοιο Μενοιτιάδαο θαν`ντος·
τοὺς TWῆγε θύραxε τεθηπ`τας f•τε νεUρούς,
δῆσε δ᾽ cπίσσω χεῖρας TrτμVτοισιν _μᾶσι,

30

τοὺς αὐτο\ φορέεσκον Tπ\ στρεπτοῖσι χιτZσι,
δZκε δ᾽ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας Tπ\ νῆας.
αὐτὰρ a •ψ Tπ`ρουσε δαϊxέμεναι μενεαίνων.
ἔνθ᾽ υ¦ι Πριάμοιο συνVντετο Δαρδανίδαο
Tκ ποταμοῦ φεύγοντι ^υκάονι, τ`ν •ά ποτ᾽ αὐτSς

35

gγε λαU}ν Tκ πατρSς [λωῆς οὐκ Tθέλοντα
Tννύχιος προμολών· a δ᾽ TρινεSν cWέϊ χαλκ|
τάμνε νέους bρπηκας, ¤ν᾽ ¥ρματος ἄντυγες ε„εν·
τ| δ᾽ ἄρ᾽ [νώϊστον κακSν ˆλυθε δῖος Ἀχιλλεύς.
κα\ τ`τε μέν μιν ^ῆμνον Trκτιμένην Tπέρασσε
νηυσ\ν ἄγων, [τὰρ υ_Sς §Vσονος ªνον ἔδωκε·
κεῖθεν δὲ Wεῖν`ς μιν Tλύσατο πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν
›μUριος Ἠετίων, πέμψεν δ᾽ Tς δῖαν ἈρίσUην·
ἔνθεν sπεκπροφυγ}ν πατρώϊον ¤κετο δZμα.
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‰νδεκα δ᾽ ˆματα θυμSν Tτέρπετο ο¦σι φίλοισιν

45

Tλθ}ν Tκ ^Vμνοιο· δυωδεκάτz δέ μιν αuτις
χερσ\ν Ἀχιλλῆος θεSς ἔμUαλεν, •ς μιν ἔμελλε
πέμψειν εἰς Ἀΐδαο κα\ οὐκ Tθέλοντα νέεσθαι.
τSν δ᾽

ς οuν Tν`ησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς

γυμνSν ἄτερ κ`ρυθ`ς τε κα\ [σπίδος, οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχος,

50

[λλὰ τὰ μέν •᾽ [πS πάντα χαμα\ Uάλε· τεῖρε γὰρ _δρ}ς
φεύγοντ᾽ Tκ ποταμοῦ, κάματος δ᾽ sπS γούνατ᾽ Tδάμνα·
cχθVσας δ᾽ ἄρα ε„πε πρSς aν μεγαλVτορα θυμ`ν·
ὢ π`ποι g μέγα θαῦμα τ`δ᾽ cφθαλμοῖσιν ’ρZμαι·
g μάλα δY ƒρZες μεγαλVτορες οdς περ ἔπεφνον

55

αuτις [ναστVσονται sπS x`φου fερ`εντος,
ο¦ον δY κα\ •δ᾽ gλθε φυγ}ν dπο νηλεὲς gμαρ
^ῆμνον Tς fγαθέην πεπερημένος· οὐδέ μιν ἔσχε
π`ντος wλSς πολιῆς, a πολέας [έκοντας Tρύκει.
[λλ᾽ ἄγε δY κα\ δουρSς [κωκῆς ἡμετέροιο

60

γεύσεται, bφρα vδωμαι Tν\ φρεσ\ν fδὲ δαείω
~ ἄρ᾽ ’μZς κα\ κεῖθεν Tλεύσεται, g μιν TρύWει
γῆ φυσίxοος, { τε κατὰ κρατερ`ν περ Tρύκει.
˜ς •ρμαινε μένων· a δέ ο_ σχεδSν gλθε τεθηπ}ς
γούνων ¥ψασθαι μεμαώς, περ\ δ᾽ ˆθελε θυμ|

65

Tκφυγέειν θάνατ`ν τε κακSν κα\ κῆρα μέλαιναν.
ˆτοι a μὲν δ`ρυ μακρSν [νέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
οὐτάμεναι μεμαώς, a δ᾽ sπέδραμε κα\ λάUε γούνων
κύψας· Tγχείη δ᾽ ἄρ᾽ sπὲρ νώτου Tν\ γαίz
ἔστη _εμένη χροSς ἄμεναι [νδρομέοιο.
αὐτὰρ a τ• ἑτέρz μὲν ἑλ}ν Tλλίσσετο γούνων,
τ• δ᾽ ἑτέρz ἔχεν ἔγχος [καχμένον οὐδὲ μεθίει·
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καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
γουνοῦμαι σ᾽ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ᾽ αvδεο καί μ᾽ Tλέησον·
[ντί τοί εἰμ᾽ _κέταο διοτρεφὲς αἰδοίοιο·

75

πὰρ γὰρ σο\ πρώτi πασάμην ΔημVτερος [κτYν
ˆματι τ| •τε μ᾽ ε¦λες Trκτιμένz Tν [λω•,
καί μ᾽ Tπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρ`ς τε φίλων τε
^ῆμνον Tς fγαθέην, ἑκατ`μUοιον δέ τοι gλφον.
νῦν δὲ λύμην τρ\ς τ`σσα πορών· f}ς δέ μοί Tστιν

80

{δε δυωδεκάτη, •τ᾽ Tς ›λιον εἰλVλουθα
πολλὰ παθών· νῦν αu με τε•ς Tν χερσ\ν ἔθηκε
μοῖρ᾽ cλοV· μέλλω που [πεχθέσθαι Δι\ πατρί,
•ς με σο\ αuτις δZκε· μινυνθάδιον δέ με μVτηρ
γείνατο ^αοθ`η θυγάτηρ Ἄλταο γέροντος

85

Ἄλτεω, aς ^ελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν [νάσσει
ΠVδασον αἰπVεσσαν ἔχων Tπ\ …ατνι`εντι.
τοῦ δ᾽ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ κα\ ἄλλας·
τῆς δὲ δύω γεν`μεσθα, σὺ δ᾽ ἄμφω δειροτομVσεις,
ˆτοι τSν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάμασσας

90

[ντίθεον Πολύδωρον, Tπε\ Uάλες cWέϊ δουρί·
νῦν δὲ δY Tνθάδ᾽ Tμο\ κακSν ἔσσεται· οὐ γὰρ cΐω
σὰς χεῖρας φεύWεσθαι, Tπεί •᾽ Tπέλασσέ γε δαίμων.
ἄλλο δέ τοι Tρέω, σὺ δ᾽ Tν\ φρεσ\ Uάλλεο σ•σι·
μV με κτεῖν᾽, Tπε\ οὐχ ’μογάστριος µκτορ`ς εἰμι,

95

•ς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν Tνηέα τε κρατερ`ν τε.
˜ς ἄρα μιν Πριάμοιο προσηύδα φαίδιμος υ_Sς
λισσ`μενος Tπέεσσιν, [μείλικτον δ᾽ bπ᾽ ἄκουσε·
νVπιε μV μοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ᾽ [γ`ρευε·
πρ\ν μὲν γὰρ Πάτροκλον Tπισπεῖν αvσιμον gμαρ
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τ`φρά τί μοι πεφιδέσθαι Tν\ φρεσ\ φίλτερον gεν
ƒρώων, κα\ πολλοὺς xωοὺς ‰λον fδ᾽ Tπέρασσα·
νῦν δ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ •ς τις θάνατον φύγz •ν κε θε`ς γε
§λίου προπάροιθεν Tμ•ς Tν χερσ\ Uάλzσι
κα\ πάντων ƒρώων, περ\ δ᾽ αu Πριάμοι` γε παίδων.

105

[λλὰ φίλος θάνε κα\ σύ· τί g cλοφύρεαι οdτως]
κάτθανε κα\ Πάτροκλος, • περ σέο πολλSν [μείνων.
οὐχ ’ράᾳς ο¦ος κα\ Tγ} καλ`ς τε μέγας τε]
πατρSς δ᾽ εvμ᾽ [γαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μVτηρ·
[λλ᾽ ἔπι τοι κα\ Tμο\ θάνατος κα\ μοῖρα κραταιV·

110

ἔσσεται ~ f}ς ~ δείλη ~ μέσον gμαρ
’ππ`τε τις κα\ Tμεῖο Ἄρz Tκ θυμSν ‰ληται
~ • γε δουρ\ Uαλ}ν ~ [πS νευρῆφιν cϊστ|.
˜ς φάτο, τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα κα\ φίλον gτορ·
ἔγχος μέν •᾽ [φέηκεν, a δ᾽ ‰xετο χεῖρε πετάσσας

115

[μφοτέρας· Ἀχιλεὺς δὲ Tρυσσάμενος Wίφος cWὺ
τύψε κατὰ κληῖδα παρ᾽ αὐχένα, πᾶν δέ ο_ εvσω
δῦ Wίφος ἄμφηκες· a δ᾽ ἄρα πρηνYς Tπ\ γαίz
κεῖτο ταθείς, Tκ δ᾽ α¦μα μέλαν •έε, δεῦε δὲ γαῖαν.
τSν δ᾽ Ἀχιλεὺς ποταμSν δὲ λαU}ν ποδSς £κε φέρεσθαι,

120

καί ο_ Tπευχ`μενος ἔπεα πτερ`εντ᾽ [γ`ρευεν·
Tνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ᾽ ἰχθύσιν, ο¤ σ᾽ ”τειλYν
α¦μ᾽ [πολιχμVσονται [κηδέες· οὐδέ σε μVτηρ
Tνθεμένη λεχέεσσι γοVσεται, [λλὰ …κάμανδρος
οvσει δινVεις εvσω wλSς εὐρέα κ`λπον·
θρŠσκων τις κατὰ κῦμα μέλαιναν φρῖχ᾽ sπαΐWει
ἰχθύς, •ς κε φάγzσι ^υκάονος [ργέτα δημ`ν.
φθείρεσθ᾽ εἰς • κεν ἄστυ κιχείομεν §λίου _ρῆς
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sμεῖς μὲν φεύγοντες, Tγ} δ᾽ bπιθεν κεραΐxων.
οὐδ᾽ sμῖν ποταμ`ς περ T•ρροος [ργυροδίνης

130

[ρκέσει, ž δY δηθὰ πολέας _ερεύετε ταύρους,
xωοὺς δ᾽ Tν δίνzσι καθίετε μώνυχας ¤ππους.
[λλὰ κα\ ¡ς cλέεσθε κακSν μ`ρον, εἰς • κε πάντες
τίσετε Πατρ`κλοιο φ`νον κα\ λοιγSν ἈχαιZν,
οὓς Tπ\ νηυσ\ θο•σιν Tπέφνετε ν`σφιν Tμεῖο.

135

˜ς ἄρ᾽ ἔφη, ποταμSς δὲ χολώσατο κηρ`θι μᾶλλον,
•ρμηνεν δ᾽ [νὰ θυμSν •πως παύσειε π`νοιο
δῖον Ἀχιλλῆα, ƒρώεσσι δὲ λοιγSν [λάλκοι.
τ`φρα δὲ Πηλέος υ_Sς ἔχων δολιχ`σκιον ἔγχος
Ἀστεροπαίi Tπᾶλτο κατακτάμεναι μενεαίνων

140

υ_έϊ Πηλεγ`νος· τSν δ᾽ ἈWιSς εὐρυρέεθρος
γείνατο κα\ ΠερίUοια Ἀκεσσαμενοῖο θυγατρZν
πρεσUυτάτη· τ• γάρ •α μίγη ποταμSς Uαθυδίνης.
τ| •᾽ Ἀχιλεὺς Tπ`ρουσεν, a δ᾽ [ντίος Tκ ποταμοῖο
ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ ο_ Tν φρεσ\ θῆκε

145

Ξάνθος, Tπε\ κεχ`λωτο δαϊκταμένων αἰxηZν,
τοὺς Ἀχιλεὺς Tδάϊxε κατὰ •`ον οὐδ᾽ Tλέαιρεν.
ο“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες,
τSν πρ`τερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
τίς π`θεν εἰς [νδρZν • μευ ἔτλης [ντίος Tλθεῖν]

150

δυστVνων δέ τε παῖδες Tμ| μένει [ντι`ωσι.
τSν δ᾽ αu Πηλεγ`νος προσεφώνεε φαίδιμος υ_`ς·
Πηλεΐδη μεγάθυμε τί g γενεYν Tρεείνεις]
εvμ᾽ Tκ Παιονίης TριUώλου τηλ`θ᾽ Tούσης
Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· {δε δέ μοι νῦν
f}ς ἑνδεκάτη •τε ›λιον εἰλVλουθα.
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αὐτὰρ Tμο\ γενεY TW ἈWιοῦ εὐρὺ •έοντος
ἈWιοῦ, aς κάλλιστον dδωρ Tπ\ γαῖαν ¤ησιν,
aς τέκε Πηλεγ`να κλυτSν ἔγχεϊ· τSν δ᾽ Tμέ φασι
γείνασθαι· νῦν αuτε μαχώμεθα φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ.

160

˜ς φάτ᾽ [πειλVσας, a δ᾽ [νέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
Πηλιάδα μελίην· a δ᾽ wμαρτ• δούρασιν [μφ\ς
{ρως Ἀστεροπαῖος, Tπε\ περιδέWιος gεν.
καί •᾽ ἑτέρi μὲν δουρ\ σάκος Uάλεν, οὐδὲ διὰ πρS
•ῆWε σάκος· χρυσSς γὰρ Tρύκακε δZρα θεοῖο·

165

τ| δ᾽ ἑτέρi μιν πῆχυν TπιγράUδην Uάλε χειρSς
δεWιτερῆς, σύτο δ᾽ α¦μα κελαινεφές· ἣ δ᾽ sπὲρ αὐτοῦ
γαίz TνεστVρικτο λιλαιομένη χροSς ¹σαι.
δεύτερος αuτ᾽ Ἀχιλεὺς μελίην ἰθυπτίωνα
Ἀστεροπαίi Tφῆκε κατακτάμεναι μενεαίνων.

170

κα\ τοῦ μέν •᾽ [φάμαρτεν, a δ᾽ sψηλYν Uάλεν bχθην,
μεσσοπαγὲς δ᾽ ἄρ᾽ ἔθηκε κατ᾽ bχθης μείλινον ἔγχος.
Πηλεΐδης δ᾽ ἄορ cWὺ Tρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
¹λτ᾽ Tπί ο_ μεμαώς· a δ᾽ ἄρα μελίην Ἀχιλῆος
οὐ δύνατ᾽ Tκ κρημνοῖο Tρύσσαι χειρ\ παχείz.

175

τρ\ς μέν μιν πελέμιWεν Tρύσσασθαι μενεαίνων,
τρ\ς δὲ μεθῆκε Uίης· τS δὲ τέτρατον ˆθελε θυμ|
¹Wαι Tπιγνάμψας δ`ρυ μείλινον oἰακίδαο,
[λλὰ πρ\ν Ἀχιλεὺς σχεδSν ἄορι θυμSν [πηύρα.
γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ᾽ cμφαλ`ν, Tκ δ᾽ ἄρα πᾶσαι
χύντο χαμα\ χολάδες· τSν δὲ σκ`τος bσσε κάλυψεν
[σθμαίνοντ᾽· Ἀχιλεὺς δ᾽ ἄρ᾽ Tν\ στVθεσσιν cρούσας
τεύχεά τ᾽ TWενάριWε κα\ εὐχ`μενος ἔπος ηŸδα·
κεῖσ᾽ οdτως· χαλεπ`ν τοι Tρισθενέος ‚ρονίωνος
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παισ\ν Tριxέμεναι ποταμοῖ` περ TκγεγαZτι.

185

φῆσθα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ •έοντος,
αὐτὰρ Tγ} γενεYν μεγάλου ΔιSς εŸχομαι ε„ναι.
τίκτέ μ᾽ [νYρ πολλοῖσιν [νάσσων Μυρμιδ`νεσσι
Πηλεὺς oἰακίδης· a δ᾽ ἄρ᾽ oἰακSς Tκ ΔιSς gεν.
τ} κρείσσων μὲν ¢εὺς ποταμZν wλιμυρηέντων,

190

κρείσσων αuτε ΔιSς γενεY ποταμοῖο τέτυκται.
κα\ γὰρ σο\ ποταμ`ς γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι
χραισμεῖν· [λλ᾽ οὐκ ἔστι Δι\ ‚ρονίωνι μάχεσθαι,
τ| οὐδὲ κρείων Ἀχελώϊος ἰσοφαρίxει,
οὐδὲ Uαθυρρείταο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο,

195

TW οX περ πάντες ποταμο\ κα\ πᾶσα θάλασσα
κα\ πᾶσαι κρῆναι κα\ φρείατα μακρὰ νάουσιν·
[λλὰ κα\ aς δείδοικε ΔιSς μεγάλοιο κεραυνSν
δεινVν τε UροντVν, •τ᾽ [π᾽ οὐραν`θεν σμαραγVσz.
g •α, κα\ Tκ κρημνοῖο Tρύσσατο χάλκεον ἔγχος,

200

τSν δὲ κατ᾽ αὐτ`θι λεῖπεν, Tπε\ φίλον gτορ [πηύρα,
κείμενον Tν ψαμάθοισι, δίαινε δέ μιν μέλαν dδωρ.
τSν μὲν ἄρ᾽ Tγχέλυές τε κα\ ἰχθύες [μφεπένοντο
δημSν Tρεπτ`μενοι Tπινεφρίδιον κείροντες·
αὐτὰρ a Uῆ •᾽ ἰέναι μετὰ Παίονας _πποκορυστάς,

205

ο¤ •᾽ ἔτι πὰρ ποταμSν πεφοUVατο δινVεντα,
ς ε„δον τSν ἄριστον Tν\ κρατερ• sσμίνz
χέρσ᾽ dπο Πηλεΐδαο κα\ ἄορι „φι δαμέντα.
ἔνθ᾽ ‰λε ™ερσίλοχ`ν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλ`ν τε
Μνῆσ`ν τε ™ρασίον τε κα\ ovνιον fδ᾽ tφελέστην·
καί νύ κ᾽ ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ”κὺς Ἀχιλλεύς,
εἰ μY χωσάμενος προσέφη ποταμSς Uαθυδίνης
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[νέρι εἰσάμενος, Uαθέης δ᾽ Tκ φθέγWατο δίνης·
ª Ἀχιλεῦ, περ\ μὲν κρατέεις, περ\ δ᾽ αvσυλα •έxεις
[νδρZν· αἰε\ γάρ τοι [μύνουσιν θεο\ αὐτοί.

215

εv τοι ƒρZας ἔδωκε ‚ρ`νου παῖς πάντας cλέσσαι,
TW Tμέθεν γ᾽ Tλάσας πεδίον κάτα μέρμερα •έxε·
πλVθει γὰρ δV μοι νεκύων Tρατεινὰ •έεθρα,
οὐδέ τί πz δύναμαι προχέειν •`ον εἰς ¥λα δῖαν
στειν`μενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις [ϊδVλως.

220

[λλ᾽ ἄγε δY κα\ ἔασον· ἄγη μ᾽ ἔχει bρχαμε λαZν.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
ἔσται ταῦτα …κάμανδρε διοτρεφές,

ς σὺ κελεύεις.

ƒρZας δ᾽ οὐ πρ\ν λVWω sπερφιάλους Tναρίxων,
πρ\ν ἔλσαι κατὰ ἄστυ κα\ µκτορι πειρηθῆναι

225

[ντιUίην, ˆ κέν με δαμάσσεται, g κεν Tγ} τ`ν.
˜ς εἰπ}ν ƒρώεσσιν Tπέσσυτο δαίμονι „σος·
κα\ τ`τ᾽ Ἀπ`λλωνα προσέφη ποταμSς Uαθυδίνης·
ὢ π`ποι [ργυρ`τοWε ΔιSς τέκος οὐ σύ γε Uουλὰς
εἰρύσαο ‚ρονίωνος, • τοι μάλα π`λλ᾽ Tπέτελλε

230

ƒρωσ\ παρεστάμεναι κα\ [μύνειν, εἰς • κεν ἔλθz
δείελος cψὲ δύων, σκιάσz δ᾽ TρίUωλον ἄρουραν.
g, κα\ Ἀχιλλεὺς μὲν δουρικλυτSς ἔνθορε μέσσi
κρημνοῦ [παΐWας· a δ᾽ Tπέσσυτο οvδματι θύων,
πάντα δ᾽ bρινε •έεθρα κυκώμενος, ªσε δὲ νεκροὺς

235

πολλούς, ο¤ •α κατ᾽ αὐτSν ¥λις ἔσαν, οὓς κτάν᾽ Ἀχιλλεύς
τοὺς ἔκUαλλε θύραxε μεμυκ}ς f•τε ταῦρος
χέρσον δέ· xωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ •έεθρα,
κρύπτων Tν δίνzσι Uαθείzσιν μεγάλzσι.
δεινSν δ᾽ [μφ᾽ Ἀχιλῆα κυκώμενον ¤στατο κῦμα,
www.theogonia.gr

486

240

lopqΔno †

jΜkljm n^noΔo

‡θει δ᾽ Tν σάκεϊ πίπτων •`ος· οὐδὲ π`δεσσιν
ε„χε στηρίWασθαι· a δὲ πτελέην ‰λε χερσ\ν
εὐφυέα μεγάλην· ἣ δ᾽ Tκ •ιxZν Tριποῦσα
κρημνSν ¥παντα διZσεν, Tπέσχε δὲ καλὰ •έεθρα
bxοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δέ μιν αὐτSν

245

εvσω πᾶσ᾽ Tριποῦσ᾽· a δ᾽ ἄρ᾽ Tκ δίνης [νορούσας
ˆϊWεν πεδίοιο ποσ\ κραιπνοῖσι πέτεσθαι
δείσας· οὐδέ τ᾽ ἔληγε θεSς μέγας, ªρτο δ᾽ Tπ᾽ αὐτ|
[κροκελαινι`ων, ¤να μιν παύσειε π`νοιο
δῖον Ἀχιλλῆα, ƒρώεσσι δὲ λοιγSν [λάλκοι.

250

Πηλεΐδης δ᾽ [π`ρουσεν •σον τ᾽ Tπ\ δουρSς TρωV,
αἰετοῦ οvματ᾽ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος,
•ς θ᾽ ¥μα κάρτιστ`ς τε κα\ ‡κιστος πετεηνZν·
τ| Tϊκ}ς ˆϊWεν, Tπ\ στVθεσσι δὲ χαλκSς
σμερδαλέον κονάUιxεν· dπαιθα δὲ τοῖο λιασθε\ς

255

φεῦγ᾽, a δ᾽ bπισθε •έων ‰πετο μεγάλi cρυμαγδ|.
ς δ᾽ •τ᾽ [νYρ cχετηγSς [πS κρVνης μελανύδρου
•μ φυτὰ κα\ κVπους dδατι •`ον ἡγεμονεύz
χερσ\ μάκελλαν ἔχων, [μάρης TW ἔχματα Uάλλων·
τοῦ μέν τε προρέοντος sπS ψηφῖδες ¥πασαι

260

cχλεῦνται· τS δέ τ᾽ ªκα κατειU`μενον κελαρύxει
χώρi ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε κα\ τSν ἄγοντα·
˜ς αἰε\ Ἀχιλῆα κιχVσατο κῦμα •`οιο
κα\ λαιψηρSν T`ντα· θεο\ δέ τε φέρτεροι [νδρZν.
’σσάκι δ᾽ ’ρμVσειε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
στῆναι TναντίUιον κα\ γνώμεναι εv μιν ¥παντες
[θάνατοι φοUέουσι, το\ οὐρανSν εὐρὺν ἔχουσι,
τοσσάκι μιν μέγα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο
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πλάx᾽ ‡μους καθύπερθεν· a δ᾽ sψ`σε ποσσ\ν TπVδα
θυμ| [νιάxων· ποταμSς δ᾽ sπS γούνατ᾽ Tδάμνα

270

λάUρος dπαιθα •έων, κονίην δ᾽ sπέρεπτε ποδοῖιν.
Πηλεΐδης δ᾽ ŒμωWεν ἰδ}ν εἰς οὐρανSν εὐρύν·
¢εῦ πάτερ

ς οŸ τίς με θεZν TλεεινSν sπέστη

Tκ ποταμοῖο σαZσαι· ἔπειτα δὲ καί τι πάθοιμι.
ἄλλος δ᾽ οŸ τις μοι τ`σον αvτιος jὐρανιώνων,

275

[λλὰ φίλη μVτηρ, { με ψεύδεσσιν ἔθελγεν·
{ μ᾽ ἔφατο ƒρώων sπS τείχεϊ θωρηκτάων
λαιψηροῖς cλέεσθαι Ἀπ`λλωνος Uελέεσσιν.
•ς μ᾽ bφελ᾽ µκτωρ κτεῖναι aς Tνθάδε γ᾽ ἔτραφ᾽ ἄριστος·
τώ κ᾽ [γαθSς μὲν ἔπεφν᾽, [γαθSν δέ κεν TWενάριWε·

280

νῦν δέ με λευγαλέi θανάτi ε¤μαρτο wλZναι
Tρχθέντ᾽ Tν μεγάλi ποταμ|

ς παῖδα συφορU`ν,

•ν •ά τ᾽ ἔναυλος [ποέρσz χειμZνι περZντα.
˜ς φάτο, τ| δὲ μάλ᾽ ªκα Ποσειδάων κα\ ἈθVνη
στVτην Tγγὺς ἰ`ντε, δέμας δ᾽ ἄνδρεσσιν Tΐκτην,

285

χειρ\ δὲ χεῖρα λαU`ντες Tπιστώσαντ᾽ Tπέεσσι.
τοῖσι δὲ μύθων gρχε Ποσειδάων Tνοσίχθων·
Πηλεΐδη μVτ᾽ ἄρ τι λίην τρέε μVτέ τι τάρUει·
τοίω γάρ τοι νZϊ θεZν Tπιταρρ`θω εἰμὲν
¢ηνSς TπαινVσαντος Tγ} κα\ Παλλὰς ἈθVνη·

290

ς οŸ τοι ποταμ| γε δαμVμεναι αvσιμ`ν Tστιν,
[λλ᾽ •δε μὲν τάχα λωφVσει, σὺ δὲ εvσεαι αὐτ`ς·
αὐτάρ τοι πυκινZς sποθησ`μεθ᾽ αv κε πίθηαι·
μY πρ\ν παύειν χεῖρας ’μοιΐου πολέμοιο
πρ\ν κατὰ §λι`φι κλυτὰ τείχεα λαSν Tέλσαι
ƒρωϊκ`ν, •ς κε φύγzσι· σὺ δ᾽ µκτορι θυμSν [πούρας
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•ψ Tπ\ νῆας vμεν· δίδομεν δέ τοι εuχος [ρέσθαι.
τ} μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰπ`ντε μετ᾽ [θανάτους [πεUVτην·
αὐτὰρ a Uῆ, μέγα γάρ •α θεZν bτρυνεν TφετμV,
Tς πεδίον· τS δὲ πᾶν πλῆθ᾽ dδατος Tκχυμένοιο,

300

πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δα\ κταμένων αἰxηZν
πλZον κα\ νέκυες· τοῦ δ᾽ sψ`σε γούνατ᾽ TπVδα
πρSς •`ον [ΐσσοντος [ν᾽ ἰθύν, οὐδέ μιν vσχεν
εὐρὺ •έων ποταμ`ς· μέγα γὰρ σθένος ἔμUαλ᾽ ἈθVνη.
οὐδὲ …κάμανδρος ἔληγε τS aν μένος, [λλ᾽ ἔτι μᾶλλον

305

χώετο Πηλεΐωνι, κ`ρυσσε δὲ κῦμα •`οιο
sψ`σ᾽ [ειρ`μενος, …ιμ`εντι δὲ κέκλετ᾽ [•σας·
φίλε κασίγνητε σθένος [νέρος [μφ`τεροί περ
σχZμεν, Tπε\ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
Tκπέρσει, ƒρZες δὲ κατὰ μ`θον οὐ μενέουσιν.

310

[λλ᾽ Tπάμυνε τάχιστα, κα\ Tμπίπληθι •έεθρα
dδατος Tκ πηγέων, πάντας δ᾽ cρ`θυνον Tναύλους,
¤στη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ᾽ cρυμαγδSν bρινε
φιτρZν κα\ λάων, ¤να παύσομεν ἄγριον ἄνδρα
aς δY νῦν κρατέει, μέμονεν δ᾽ • γε „σα θεοῖσι.

315

φημ\ γὰρ οŸτε Uίην χραισμησέμεν οŸτέ τι ε„δος
οŸτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νει`θι λίμνης
κείσεθ᾽ sπ᾽ ἰλύος κεκαλυμμένα· κὰδ δέ μιν αὐτSν
εἰλύσω ψαμάθοισιν ¥λις χέραδος περιχεύας
μυρίον, οὐδέ ο_ cστέ᾽ TπιστVσονται Ἀχαιο\
[λλέWαι· τ`σσην ο_ ἄσιν καθύπερθε καλύψω.
αὐτοῦ ο_ κα\ σῆμα τετεύWεται, οὐδέ τί μιν χρε}
ἔσται τυμUοχ`ης, •τε μιν θάπτωσιν Ἀχαιοί.
g, κα\ TπZρτ᾽ Ἀχιλῆϊ κυκώμενος sψ`σε θύων
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μορμύρων [φρ| τε κα\ α¤ματι κα\ νεκύεσσι.

325

πορφύρεον δ᾽ ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο
¤στατ᾽ [ειρ`μενον, κατὰ δ᾽ ᾕρεε Πηλεΐωνα·
Žρη δὲ μέγ᾽ ἄrσε περιδείσασ᾽ Ἀχιλῆϊ
μV μιν [ποέρσειε μέγας ποταμSς Uαθυδίνης,
αὐτίκα δ᾽ Žφαιστον προσεφώνεεν aν φίλον υ_`ν·

330

bρσεο κυλλοπ`διον TμSν τέκος· ἄντα σέθεν γὰρ
Ξάνθον δινVεντα μάχz fΐσκομεν ε„ναι·
[λλ᾽ Tπάμυνε τάχιστα, πιφαύσκεο δὲ φλ`γα πολλVν.
αὐτὰρ Tγ} ¢εφύροιο κα\ [ργεστᾶο ·`τοιο
εvσομαι TW wλ`θεν χαλεπYν bρσουσα θύελλαν,

335

{ κεν [πS ƒρώων κεφαλὰς κα\ τεύχεα κVαι
φλέγμα κακSν φορέουσα· σὺ δὲ Ξάνθοιο παρ᾽ bχθας
δένδρεα καῖ᾽, Tν δ᾽ αὐτSν ¤ει πυρί· μY δέ σε πάμπαν
μειλιχίοις Tπέεσσιν [ποτρεπέτω κα\ [ρει•·
μY δὲ πρ\ν [π`παυε τεSν μένος, [λλ᾽ ’π`τ᾽ •ν δY

340

φθέγWομ᾽ Tγ}ν ἰάχουσα, τ`τε σχεῖν [κάματον πῦρ.
˜ς ἔφαθ᾽, Žφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ.
πρZτα μὲν Tν πεδίi πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς
πολλούς, ο¤ •α κατ᾽ αὐτSν ¥λις ἔσαν, οὓς κτάν᾽ Ἀχιλλεύς·
πᾶν δ᾽ TWηράνθη πεδίον, σχέτο δ᾽ [γλαSν dδωρ.

345

ς δ᾽ •τ᾽ cπωρινSς «ορέης νεοαρδέ᾽ [λωYν
α„ψ᾽ [γWηράνz· χαίρει δέ μιν •ς τις Tθείρz·
˜ς TWηράνθη πεδίον πᾶν, κὰδ δ᾽ ἄρα νεκροὺς
κῆεν· a δ᾽ Tς ποταμSν τρέψε φλ`γα παμφαν`ωσαν.
καίοντο πτελέαι τε κα\ ἰτέαι fδὲ μυρῖκαι,
καίετο δὲ λωτ`ς τε ἰδὲ θρύον fδὲ κύπειρον,
τὰ περ\ καλὰ •έεθρα ¥λις ποταμοῖο πεφύκει·
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τείροντ᾽ Tγχέλυές τε κα\ ἰχθύες ο“ κατὰ δίνας,
ο“ κατὰ καλὰ •έεθρα κυUίστων ἔνθα κα\ ἔνθα
πνοι• τειρ`μενοι πολυμVτιος Ἡφαίστοιο.

355

καίετο δ᾽ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxεν·
Žφαιστ᾽, οŸ τις σοί γε θεZν δύνατ᾽ [ντιφερίxειν,
οὐδ᾽ •ν Tγ} σοί γ᾽ ¡δε πυρ\ φλεγέθοντι μαχοίμην.
λῆγ᾽ ἔριδος, ƒρZας δὲ κα\ αὐτίκα δῖος Ἀχιλλεὺς
ἄστεος TWελάσειε· τί μοι ἔριδος κα\ [ρωγῆς]

360

φῆ πυρ\ και`μενος, [νὰ δ᾽ ἔφλυε καλὰ •έεθρα.
ς δὲ λέUης xεῖ ἔνδον Tπειγ`μενος πυρ\ πολλ|
κνίσην μελδ`μενος wπαλοτρεφέος σιάλοιο
πάντοθεν [μUολάδην, sπS δὲ Wύλα κάγκανα κεῖται,
˜ς τοῦ καλὰ •έεθρα πυρ\ φλέγετο, xέε δ᾽ dδωρ·

365

οὐδ᾽ ἔθελε προρέειν, [λλ᾽ vσχετο· τεῖρε δ᾽ [rτμY
Ἡφαίστοιο Uίηφι πολύφρονος. αὐτὰρ • γ᾽ Žρην
πολλὰ λισσ`μενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
Žρη τίπτε σSς υ_Sς TμSν •`ον ἔχραε κVδειν
TW ἄλλων] οὐ μέν τοι Tγ} τ`σον αvτι`ς εἰμι

370

•σσον ο_ ἄλλοι πάντες, •σοι ƒρώεσσιν [ρωγοί.
[λλ᾽ ˆτοι μὲν Tγ}ν [ποπαύσομαι εἰ σὺ κελεύεις,
παυέσθω δὲ κα\ οXτος· Tγ} δ᾽ Tπ\ κα\ τ`δ᾽ cμοῦμαι,
μV ποτ᾽ Tπ\ ƒρώεσσιν [λεWVσειν κακSν gμαρ,
μY δ᾽ ’π`τ᾽ •ν ƒροίη μαλερ| πυρ\ πᾶσα δάηται

375

καιομένη, καίωσι δ᾽ [ρVϊοι υ¦ες ἈχαιZν.
αὐτὰρ Tπε\ τ` γ᾽ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος Žρη,
αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ Žφαιστον προσεφώνεεν aν φίλον υ_`ν·
Žφαιστε σχέο τέκνον [γακλεές· οὐ γὰρ ἔοικεν
[θάνατον θεSν ¡δε UροτZν ‰νεκα στυφελίxειν.
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˜ς ἔφαθ᾽, Žφαιστος δὲ κατέσUεσε θεσπιδαὲς πῦρ,
ἄψορρον δ᾽ ἄρα κῦμα κατέσσυτο καλὰ •έεθρα.
αὐτὰρ Tπε\ Ξάνθοιο δάμη μένος, ο“ μὲν ἔπειτα
παυσάσθην, Žρη γὰρ Tρύκακε χωομένη περ·
Tν δ᾽ ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε UεUριθυῖα

385

[ργαλέη, δίχα δέ σφιν Tν\ φρεσ\ θυμSς ἄητο·
σὺν δ᾽ ἔπεσον μεγάλi πατάγi, Uράχε δ᾽ εὐρεῖα χθών,
[μφ\ δὲ σάλπιγWεν μέγας οὐραν`ς. ἄϊε δὲ ¢εὺς
{μενος jὐλύμπi· Tγέλασσε δέ ο_ φίλον gτορ
γηθοσύνz, •θ᾽ ’ρᾶτο θεοὺς ἔριδι Wυνι`ντας.

390

ἔνθ᾽ ο¤ γ᾽ οὐκέτι δηρSν [φέστασαν· gρχε γὰρ Ἄρης
•ινοτ`ρος, κα\ πρZτος Ἀθηναίz Tπ`ρουσε
χάλκεον ἔγχος ἔχων, κα\ cνείδειον φάτο μῦθον·
τίπτ᾽ αuτ᾽ ª κυνάμυια θεοὺς ἔριδι Wυνελαύνεις
θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμSς [νῆκεν]

395

g οὐ μέμνz •τε ƒυδεΐδην ΔιομVδε᾽ [νῆκας
οὐτάμεναι, αὐτY δὲ παν`ψιον ἔγχος ἑλοῦσα
ἰθὺς Tμεῦ ªσας, διὰ δὲ χρ`α καλSν ἔδαψας]
τώ σ᾽ αu νῦν cΐω [ποτισέμεν •σσα ἔοργας.
˜ς εἰπ}ν οŸτησε κατ᾽ αἰγίδα θυσσαν`εσσαν

400

σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ ΔιSς δάμνησι κεραυν`ς·
τ• μιν Ἄρης οŸτησε μιαιφ`νος ἔγχεϊ μακρ|.
ἣ δ᾽ [ναχασσαμένη λίθον ε¤λετο χειρ\ παχείz
κείμενον Tν πεδίi μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε,
τ`ν •᾽ ἄνδρες πρ`τεροι θέσαν ἔμμεναι οuρον [ρούρης·
τ| Uάλε θοῦρον Ἄρηα κατ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
ἑπτὰ δ᾽ Tπέσχε πέλεθρα πεσών, Tκ`νισε δὲ χαίτας,
τεύχεά τ᾽ [μφαράUησε· γέλασσε δὲ Παλλὰς ἈθVνη,
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καί ο_ Tπευχομένη ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
νηπύτι᾽ οὐδέ νύ πώ περ Tπεφράσω •σσον [ρείων

410

εŸχομ᾽ Tγ}ν ἔμεναι, •τι μοι μένος ἰσοφαρίxεις.
οdτω κεν τῆς μητρSς Tρινύας TWαποτίνοις,
{ τοι χωομένη κακὰ μVδεται οdνεκ᾽ Ἀχαιοὺς
κάλλιπες, αὐτὰρ ƒρωσ\ν sπερφιάλοισιν [μύνεις.
˜ς ἄρα φωνVσασα πάλιν τρέπεν bσσε φαεινώ·

415

τSν δ᾽ ἄγε χειρSς ἑλοῦσα ΔιSς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
πυκνὰ μάλα στενάχοντα· μ`γις δ᾽ Tσαγείρετο θυμ`ν.
τYν δ᾽

ς οuν Tν`ησε θεὰ λευκώλενος Žρη,

αὐτίκ᾽ Ἀθηναίην ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
ὢ π`ποι αἰγι`χοιο ΔιSς τέκος Ἀτρυτώνη

420

κα\ δ᾽ αuθ᾽ ἡ κυνάμυια ἄγει UροτολοιγSν Ἄρηα
δηΐου Tκ πολέμοιο κατὰ κλ`νον· [λλὰ μέτελθε.
˜ς φάτ᾽, Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμ|,
καί •᾽ Tπιεισαμένη πρSς στVθεα χειρ\ παχείz
ˆλασε· τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα κα\ φίλον gτορ.

425

τ} μὲν ἄρ᾽ ἄμφω κεῖντο Tπ\ χθον\ πουλυUοτείρz,
ἣ δ᾽ ἄρ᾽ Tπευχομένη ἔπεα πτερ`εντ᾽ [γ`ρευε·
τοιοῦτοι νῦν πάντες •σοι ƒρώεσσιν [ρωγο\
ε„εν, •τ᾽ Ἀργείοισι μαχοίατο θωρηκτ•σιν,
¡δέ τε θαρσαλέοι κα\ τλVμονες,

ς Ἀφροδίτη

430

gλθεν Ἄρz Tπίκουρος Tμ| μένει [ντι`ωσα·
τώ κεν δY πάλαι ἄμμες Tπαυσάμεθα πτολέμοιο
§λίου Tκπέρσαντες Trκτίμενον πτολίεθρον.
˜ς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Žρη.
αὐτὰρ Ἀπ`λλωνα προσέφη κρείων Tνοσίχθων·
†οῖUε τί ~ δY νZϊ διέσταμεν] οὐδὲ ἔοικεν
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[ρWάντων ἑτέρων· τS μὲν αvσχιον αv κ᾽ [μαχητ\
vομεν jŸλυμπον δὲ ΔιSς ποτ\ χαλκοUατὲς δZ.
ἄρχε· σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος· οὐ γὰρ ἔμοιγε
καλ`ν, Tπε\ πρ`τερος γεν`μην κα\ πλείονα ο„δα.
νηπύτι᾽

440

ς ἄνοον κραδίην ἔχες· οὐδέ νυ τZν περ

μέμνηαι •σα δY πάθομεν κακὰ ›λιον [μφ\
μοῦνοι νZϊ θεZν, •τ᾽ [γVνορι ^αομέδοντι
πὰρ ΔιSς Tλθ`ντες θητεύσαμεν εἰς TνιαυτSν
μισθ| ἔπι •ητ|· a δὲ σημαίνων Tπέτελλεν.

445

ˆτοι Tγ} ƒρώεσσι π`λιν πέρι τεῖχος ἔδειμα
εὐρύ τε κα\ μάλα καλ`ν, ¤ν᾽ ἄρρηκτος π`λις εvη·
†οῖUε σὺ δ᾽ εἰλίποδας ‰λικας Uοῦς Uουκολέεσκες
›δης Tν κνημοῖσι πολυπτύχου sληέσσης.
[λλ᾽ •τε δY μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ¡ραι

450

TWέφερον, τ`τε νZϊ UιVσατο μισθSν ¥παντα
^αομέδων ἔκπαγλος, [πειλVσας δ᾽ [πέπεμπε.
σὺν μὲν • γ᾽ fπείλησε π`δας κα\ χεῖρας dπερθε
δVσειν, κα\ περάαν νVσων ἔπι τηλεδαπάων·
στεῦτο δ᾽ • γ᾽ [μφοτέρων [πολεψέμεν οŸατα χαλκ|.

455

νZϊ δὲ ἄψορροι κίομεν κεκοτη`τι θυμ|
μισθοῦ χω`μενοι, τSν sποστὰς οὐκ Tτέλεσσε.
τοῦ δY νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ᾽ ἡμέων
πειρ– •ς κε ƒρZες sπερφίαλοι [π`λωνται
πρ`χνυ κακZς σὺν παισ\ κα\ αἰδοίzς [λ`χοισι
τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν ἄναW ἑκάεργος Ἀπ`λλων·
Tννοσίγαι᾽ οὐκ ἄν με σα`φρονα μυθVσαιο
ἔμμεναι, εἰ δY σοί γε UροτZν ‰νεκα πτολεμίWω
δειλZν, ο“ φύλλοισιν Tοικ`τες ἄλλοτε μέν τε
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xαφλεγέες τελέθουσιν [ρούρης καρπSν ἔδοντες,

465

ἄλλοτε δὲ φθινύθουσιν [κVριοι. [λλὰ τάχιστα
παυώμεσθα μάχης· ο“ δ᾽ αὐτο\ δηριαάσθων.
˜ς ἄρα φωνVσας πάλιν Tτράπετ᾽· αvδετο γάρ •α
πατροκασιγνVτοιο μιγVμεναι Tν παλάμzσι.
τSν δὲ κασιγνVτη μάλα νείκεσε π`τνια θηρZν

470

Ἄρτεμις [γροτέρη, κα\ cνείδειον φάτο μῦθον·
φεύγεις δY ἑκάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην
πᾶσαν Tπέτρεψας, μέλεον δέ ο_ εuχος ἔδωκας·
νηπύτιε τί νυ τ`Wον ἔχεις [νεμώλιον αŸτως]
μV σευ νῦν ἔτι πατρSς Tν\ μεγάροισιν [κούσω
εὐχομένου,

475

ς τS πρ\ν Tν [θανάτοισι θεοῖσιν,

ἄντα Ποσειδάωνος TναντίUιον πολεμίxειν.
˜ς φάτο, τYν δ᾽ οŸ τι προσέφη ἑκάεργος Ἀπ`λλων,
[λλὰ χολωσαμένη ΔιSς αἰδοίη παράκοιτις
νείκεσεν ἰοχέαιραν cνειδείοις Tπέεσσι·

480

πZς δὲ σὺ νῦν μέμονας κύον [δεὲς [ντί᾽ Tμεῖο
στVσεσθαι] χαλεπV τοι Tγ} μένος [ντιφέρεσθαι
τοWοφ`ρi περ Tούσz, Tπε\ σὲ λέοντα γυναιW\
¢εὺς θῆκεν, κα\ ἔδωκε κατακτάμεν {ν κ᾽ Tθέλzσθα.
ˆτοι Uέλτερ`ν Tστι κατ᾽ οŸρεα θῆρας Tναίρειν

485

[γροτέρας τ᾽ Tλάφους ~ κρείσσοσιν „φι μάχεσθαι.
εἰ δ᾽ Tθέλεις πολέμοιο δαVμεναι, bφρ᾽ T¬ εἰδ•ς
•σσον φερτέρη εvμ᾽, •τι μοι μένος [ντιφερίxεις.
g •α, κα\ [μφοτέρας Tπ\ καρπ| χεῖρας ἔμαρπτε
σκαι•, δεWιτερ• δ᾽ ἄρ᾽ [π᾽ ‡μων αvνυτο τ`Wα,
αὐτοῖσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἔθεινε παρ᾽ οŸατα μειδι`ωσα
Tντροπαλιxομένην· ταχέες δ᾽ ἔκπιπτον cϊστοί.
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δακρυ`εσσα δ᾽ dπαιθα θεὰ φύγεν •ς τε πέλεια,
{ •ά θ᾽ sπ᾽ vρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην
χηραμ`ν· οὐδ᾽ ἄρα τ• γε wλώμεναι αvσιμον gεν·

495

˜ς ἣ δακρυ`εσσα φύγεν, λίπε δ᾽ αὐτ`θι τ`Wα.
^ητ} δὲ προσέειπε διάκτορος [ργεϊφ`ντης·
^ητοῖ Tγ} δέ τοι οŸ τι μαχVσομαι· [ργαλέον δὲ
πληκτίxεσθ᾽ [λ`χοισι ΔιSς νεφεληγερέταο·
[λλὰ μάλα πρ`φρασσα μετ᾽ [θανάτοισι θεοῖσιν

500

εŸχεσθαι Tμὲ νικῆσαι κρατερῆφι Uίηφιν.
˜ς ἄρ᾽ ἔφη, ^ητ} δὲ συναίνυτο καμπύλα τ`Wα
πεπτεZτ᾽ ἄλλυδις ἄλλα μετὰ στροφάλιγγι κονίης.
ἣ μὲν τ`Wα λαUοῦσα πάλιν κίε θυγατέρος £ς·
ἣ δ᾽ ἄρ᾽ Ὄλυμπον ¤κανε ΔιSς ποτ\ χαλκοUατὲς δZ,

505

δακρυ`εσσα δὲ πατρSς Tφέxετο γούνασι κούρη,
[μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ [μUρ`σιος ἑανSς τρέμε· τYν δὲ προτ\ ο¦
ε¦λε πατYρ ‚ρονίδης, κα\ [νείρετο ἡδὺ γελάσσας·
τίς νύ σε τοιάδ᾽ ἔρεWε φίλον τέκος jὐρανιώνων
μαψιδίως,

ς εv τι κακSν •έxουσαν Tνωπ•]

510

τSν δ᾽ αuτε προσέειπεν Trστέφανος κελαδεινV·
σV μ᾽ ἄλοχος στυφέλιWε πάτερ λευκώλενος Žρη,
TW £ς [θανάτοισιν ἔρις κα\ νεῖκος Tφῆπται.
˜ς ο“ μὲν τοιαῦτα πρSς [λλVλους [γ`ρευον·
αὐτὰρ Ἀπ`λλων †οῖUος Tδύσετο ›λιον _ρVν·

515

μέμUλετο γάρ ο_ τεῖχος TrδμVτοιο π`ληος
μY Δαναο\ πέρσειαν sπὲρ μ`ρον ˆματι κείνi.
ο“ δ᾽ ἄλλοι πρSς Ὄλυμπον vσαν θεο\ αἰὲν T`ντες,
ο“ μὲν χω`μενοι, ο“ δὲ μέγα κυδι`ωντες·
κὰδ δ᾽ ¦xον παρὰ πατρ\ κελαινεφεῖ· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
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ƒρZας ’μZς αὐτούς τ᾽ bλεκεν κα\ μώνυχας ¤ππους.
ς δ᾽ •τε καπνSς ἰ}ν εἰς οὐρανSν εὐρὺν ¤κηται
ἄστεος αἰθομένοιο, θεZν δέ ἑ μῆνις [νῆκε,
πᾶσι δ᾽ ἔθηκε π`νον, πολλοῖσι δὲ κVδε᾽ Tφῆκεν,
˜ς Ἀχιλεὺς ƒρώεσσι π`νον κα\ κVδε᾽ ἔθηκεν.

525

ἑστVκει δ᾽ a γέρων Πρίαμος θείου Tπ\ πύργου,
Tς δ᾽ Tν`ησ᾽ Ἀχιλῆα πελώριον· αὐτὰρ sπ᾽ αὐτοῦ
ƒρZες ἄφαρ κλονέοντο πεφυx`τες, οὐδέ τις [λκY
γίγνεθ᾽· a δ᾽ οἰμώWας [πS πύργου Uαῖνε χαμᾶxε
cτρύνων παρὰ τεῖχος [γακλειτοὺς πυλαωρούς·

530

πεπταμένας Tν χερσ\ πύλας ἔχετ᾽ εἰς • κε λαο\
ἔλθωσι προτ\ ἄστυ πεφυx`τες· g γὰρ Ἀχιλλεὺς
Tγγὺς •δε κλονέων· νῦν οvω λοίγι᾽ ἔσεσθαι.
αὐτὰρ Tπεί κ᾽ Tς τεῖχος [ναπνεύσωσιν [λέντες,
αuτις Tπανθέμεναι σανίδας πυκινZς [ραρυίας·

535

δείδια γὰρ μY οuλος [νYρ Tς τεῖχος ¥ληται.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄνεσάν τε πύλας κα\ [πZσαν cχῆας·
α“ δὲ πετασθεῖσαι τεῦWαν φάος· αὐτὰρ Ἀπ`λλων
[ντίος TWέθορε ƒρώων ¤να λοιγSν [λάλκοι.
ο“ δ᾽ ἰθὺς π`λιος κα\ τείχεος sψηλοῖο

540

δίψz καρχαλέοι κεκονιμένοι Tκ πεδίοιο
φεῦγον· a δὲ σφεδανSν ἔφεπ᾽ ἔγχεϊ, λύσσα δέ ο_ κῆρ
αἰὲν ἔχε κρατερV, μενέαινε δὲ κῦδος [ρέσθαι.
ἔνθά κεν sψίπυλον ƒροίην ‰λον υ¦ες ἈχαιZν,
εἰ μY Ἀπ`λλων †οῖUος ἈγVνορα δῖον [νῆκε
φZτ᾽ ἈντVνορος υ_Sν [μύμονά τε κρατερ`ν τε.
Tν μέν ο_ κραδίz θάρσος Uάλε, πὰρ δέ ο_ αὐτSς
ἔστη, •πως θανάτοιο Uαρείας χεῖρας [λάλκοι
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φηγ| κεκλιμένος· κεκάλυπτο δ᾽ ἄρ᾽ fέρι πολλ•.
αὐτὰρ • γ᾽

ς Tν`ησεν Ἀχιλλῆα πτολίπορθον

550

ἔστη, πολλὰ δέ ο_ κραδίη π`ρφυρε μένοντι·
cχθVσας δ᾽ ἄρα ε„πε πρSς aν μεγαλVτορα θυμ`ν·
‡ μοι Tγών· εἰ μέν κεν sπS κρατεροῦ Ἀχιλῆος
φεύγω, τ• περ ο_ ἄλλοι [τυx`μενοι κλονέονται,
α_ρVσει με κα\ ¡ς, κα\ [νάλκιδα δειροτομVσει.

555

εἰ δ᾽ •ν Tγ} τούτους μὲν sποκλονέεσθαι Tάσω
Πηλεΐδz Ἀχιλῆϊ, ποσ\ν δ᾽ [πS τείχεος ἄλλz
φεύγω πρSς πεδίον §λVϊον, bφρ᾽ •ν ¤κωμαι
›δης τε κνημοὺς κατά τε •ωπVϊα δύω·
ἑσπέριος δ᾽ •ν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο

560

_δρZ [ποψυχθε\ς προτ\ ›λιον [πονεοίμην·
[λλὰ τί ˆ μοι ταῦτα φίλος διελέWατο θυμ`ς]
μV μ᾽ [παειρ`μενον π`λιος πεδίον δὲ νοVσz
καί με μεταΐWας μάρψz ταχέεσσι π`δεσσιν.
οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἔσται θάνατον κα\ κῆρας [λύWαι·

565

λίην γὰρ κρατερSς περ\ πάντων ἔστ᾽ [νθρώπων.
εἰ δέ κέ ο_ προπάροιθε π`λεος κατεναντίον ἔλθω·
κα\ γάρ θην τούτi τρωτSς χρ}ς cWέϊ χαλκ|,
Tν δὲ vα ψυχV, θνητSν δέ ‰ φασ᾽ ἄνθρωποι
ἔμμεναι· αὐτάρ ο_ ‚ρονίδης ¢εὺς κῦδος cπάxει.

570

˜ς εἰπ}ν Ἀχιλῆα [λε\ς μένεν, Tν δέ ο_ gτορ
ἄλκιμον ’ρμᾶτο πτολεμίxειν fδὲ μάχεσθαι.
f•τε πάρδαλις ε„σι Uαθείης Tκ Wυλ`χοιο
[νδρSς θηρητῆρος Tναντίον, οὐδέ τι θυμ|
ταρUεῖ οὐδὲ φοUεῖται, Tπεί κεν sλαγμSν [κούσz·
εv περ γὰρ φθάμεν`ς μιν ~ οὐτάσz fὲ Uάλzσιν,
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[λλά τε κα\ περ\ δουρ\ πεπαρμένη οὐκ [πολVγει
[λκῆς, πρίν γ᾽ fὲ WυμUλVμεναι fὲ δαμῆναι·
˜ς ἈντVνορος υ_Sς [γαυοῦ δῖος ἈγVνωρ
οὐκ ἔθελεν φεύγειν, πρ\ν πειρVσαιτ᾽ Ἀχιλῆος.

580

[λλ᾽ • γ᾽ ἄρ᾽ [σπίδα μὲν πρ`σθ᾽ ἔσχετο πάντοσ᾽ Tΐσην,
Tγχείz δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο, κα\ μέγ᾽ [•τει·
g δV που μάλ᾽ ἔολπας Tν\ φρεσ\ φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ
ˆματι τ|δε π`λιν πέρσειν ƒρώων [γερώχων
νηπύτι᾽· g τ᾽ ἔτι πολλὰ τετεύWεται ἄλγε᾽ Tπ᾽ αὐτ•.

585

Tν γάρ ο_ πολέες τε κα\ ἄλκιμοι [νέρες εἰμέν,
ο“ κα\ πρ`σθε φίλων τοκέων [λ`χων τε κα\ υ_Zν
›λιον εἰρυ`μεσθα· σὺ δ᾽ Tνθάδε π`τμον Tφέψεις
¡δ᾽ ἔκπαγλος T}ν κα\ θαρσαλέος πολεμιστVς.
g •α, κα\ cWὺν ἄκοντα Uαρείης χειρSς [φῆκε,

590

καί •᾽ ἔUαλε κνVμην sπS γούνατος οὐδ᾽ [φάμαρτεν.
[μφ\ δέ ο_ κνημ\ς νεοτεύκτου κασσιτέροιο
σμερδαλέον κονάUησε· πάλιν δ᾽ [πS χαλκSς bρουσε
Uλημένου, οὐδ᾽ Tπέρησε, θεοῦ δ᾽ fρύκακε δZρα.
Πηλεΐδης δ᾽ ’ρμVσατ᾽ ἈγVνορος [ντιθέοιο

595

δεύτερος· οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔασεν Ἀπ`λλων κῦδος [ρέσθαι,
[λλά μιν TWVρπαWε, κάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ fέρι πολλ•,
ἡσύχιον δ᾽ ἄρα μιν πολέμου ἔκπεμπε νέεσθαι.
αὐτὰρ a Πηλεΐωνα δ`λi [ποέργαθε λαοῦ·
αὐτ| γὰρ ἑκάεργος ἈγVνορι πάντα Tοικ}ς
ἔστη πρ`σθε ποδZν, a δ᾽ Tπέσσυτο ποσσ\ διώκειν·
ε¦ος a τSν πεδίοιο διώκετο πυροφ`ροιο
τρέψας πὰρ ποταμSν UαθυδινVεντα …κάμανδρον
τυτθSν sπεκπροθέοντα· δ`λi δ᾽ ἄρ᾽ ἔθελγεν Ἀπ`λλων
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ς αἰε\ ἔλποιτο κιχVσεσθαι ποσ\ν ο¦σι·

605

τ`φρ᾽ ἄλλοι ƒρZες πεφοUημένοι gλθον ’μίλi
[σπάσιοι προτ\ ἄστυ, π`λις δ᾽ ἔμπλητο [λέντων.
οὐδ᾽ ἄρα τοί γ᾽ ἔτλαν π`λιος κα\ τείχεος TκτSς
μεῖναι ἔτ᾽ [λλVλους, κα\ γνώμεναι •ς τε πεφεύγοι
•ς τ᾽ ἔθαν᾽ Tν πολέμi· [λλ᾽ Tσσυμένως Tσέχυντο
Tς π`λιν, •ν τινα τZν γε π`δες κα\ γοῦνα σαώσαι.
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Χ
˜ς ο“ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυx`τες f•τε νεUρο\
_δρZ [πεψύχοντο πίον τ᾽ [κέοντ` τε δίψαν
κεκλιμένοι καλ•σιν TπάλWεσιν· αὐτὰρ Ἀχαιο\
τείχεος ¹σσον vσαν σάκε᾽ ‡μοισι κλίναντες.
µκτορα δ᾽ αὐτοῦ μεῖναι cλοιY μοῖρα πέδησεν

5

§λίου προπάροιθε πυλάων τε …καιάων.
αὐτὰρ Πηλείωνα προσηύδα †οῖUος Ἀπ`λλων·
τίπτέ με Πηλέος υ_ὲ ποσ\ν ταχέεσσι διώκεις
αὐτSς θνητSς T}ν θεSν ἄμUροτον] οὐδέ νύ πώ με
ἔγνως

ς θε`ς εἰμι, σὺ δ᾽ [σπερχὲς μενεαίνεις.

10

g νύ τοι οŸ τι μέλει ƒρώων π`νος, οὓς Tφ`Uησας,
ο“ δV τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
οὐ μέν με κτενέεις, Tπε\ οŸ τοι μ`ρσιμ`ς εἰμι.
τSν δὲ μέγ᾽ cχθVσας προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
ἔUλαψάς μ᾽ ἑκάεργε θεZν cλοώτατε πάντων
Tνθάδε νῦν τρέψας [πS τείχεος· g κ᾽ ἔτι πολλο\
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γαῖαν cδὰW ε¦λον πρ\ν ›λιον εἰσαφικέσθαι.
νῦν δ᾽ Tμὲ μὲν μέγα κῦδος [φείλεο, τοὺς δὲ σάωσας
•ηϊδίως, Tπε\ οŸ τι τίσιν γ᾽ ἔδεισας cπίσσω.
g σ᾽ •ν τισαίμην, εv μοι δύναμίς γε παρείη.

20

˜ς εἰπ}ν προτ\ ἄστυ μέγα φρονέων TUεUVκει,
σευάμενος •ς θ᾽ ¤ππος [εθλοφ`ρος σὺν bχεσφιν,
•ς •ά τε •εῖα θέzσι τιταιν`μενος πεδίοιο·
˜ς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ π`δας κα\ γούνατ᾽ Tνώμα.
τSν δ᾽ a γέρων Πρίαμος πρZτος vδεν cφθαλμοῖσι

25

παμφαίνονθ᾽ •ς τ᾽ [στέρ᾽ Tπεσσύμενον πεδίοιο,
•ς •ά τ᾽ cπώρης ε„σιν, [ρίxηλοι δέ ο_ αὐγα\
φαίνονται πολλοῖσι μετ᾽ [στράσι νυκτSς [μολγ|,
•ν τε κύν᾽ Ὠρίωνος Tπίκλησιν καλέουσι.
λαμπρ`τατος μὲν • γ᾽ Tστί, κακSν δέ τε σῆμα τέτυκται,

30

καί τε φέρει πολλSν πυρετSν δειλοῖσι Uροτοῖσιν·
˜ς τοῦ χαλκSς ἔλαμπε περ\ στVθεσσι θέοντος.
ŒμωWεν δ᾽ a γέρων, κεφαλYν δ᾽ • γε κ`ψατο χερσ\ν
sψ`σ᾽ [νασχ`μενος, μέγα δ᾽ οἰμώWας Tγεγώνει
λισσ`μενος φίλον υ_`ν· a δὲ προπάροιθε πυλάων

35

ἑστVκει ἄμοτον μεμα}ς Ἀχιλῆϊ μάχεσθαι·
τSν δ᾽ a γέρων Tλεεινὰ προσηύδα χεῖρας cρεγνύς·
µκτορ μV μοι μίμνε φίλον τέκος [νέρα τοῦτον
ο„ος ἄνευθ᾽ ἄλλων, ¤να μY τάχα π`τμον Tπίσπzς
Πηλεΐωνι δαμείς, Tπε\ g πολὺ φέρτερ`ς Tστι
σχέτλιος· αvθε θεοῖσι φίλος τοσσ`νδε γένοιτο
•σσον Tμοί· τάχα κέν ἑ κύνες κα\ γῦπες ἔδοιεν
κείμενον· g κέ μοι αἰνSν [πS πραπίδων ἄχος ἔλθοι·
•ς μ᾽ υ_Zν πολλZν τε κα\ TσθλZν εuνιν ἔθηκε
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κτείνων κα\ περνὰς νVσων ἔπι τηλεδαπάων.

45

κα\ γὰρ νῦν δύο παῖδε ^υκάονα κα\ Πολύδωρον
οὐ δύναμαι ἰδέειν ƒρώων εἰς ἄστυ [λέντων,
τούς μοι ^αοθ`η τέκετο κρείουσα γυναικZν.
[λλ᾽ εἰ μὲν xώουσι μετὰ στρατ|, g τ᾽ •ν ἔπειτα
χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ᾽ [πολυσ`μεθ᾽, ἔστι γὰρ ἔνδον·

50

πολλὰ γὰρ ‡πασε παιδ\ γέρων cνομάκλυτος Ἄλτης.
εἰ δ᾽ ˆδη τεθνᾶσι κα\ εἰν Ἀΐδαο δ`μοισιν,
ἄλγος Tμ| θυμ| κα\ μητέρι το\ τεκ`μεσθα·
λαοῖσιν δ᾽ ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον ἄλγος
ἔσσεται, ~ν μY κα\ σὺ θάνzς Ἀχιλῆϊ δαμασθείς.

55

[λλ᾽ εἰσέρχεο τεῖχος TμSν τέκος, bφρα σαώσzς
ƒρZας κα\ ƒρiάς, μY δὲ μέγα κῦδος cρέWzς
Πηλεΐδz, αὐτSς δὲ φίλης αἰZνος [μερθ•ς.
πρSς δ᾽ Tμὲ τSν δύστηνον ἔτι φρονέοντ᾽ Tλέησον
δύσμορον, •ν •α πατYρ ‚ρονίδης Tπ\ γVραος οὐδ|

60

αvσz Tν [ργαλέz φθίσει κακὰ π`λλ᾽ Tπιδ`ντα
υ¦άς τ᾽ cλλυμένους ἑλκηθείσας τε θύγατρας,
κα\ θαλάμους κεραϊxομένους, κα\ νVπια τέκνα
Uαλλ`μενα προτ\ γαίz Tν αἰν• δηϊοτῆτι,
ἑλκομένας τε νυοὺς cλο•ς sπS χερσ\ν ἈχαιZν.

65

αὐτSν δ᾽ •ν πύματ`ν με κύνες πρώτzσι θύρzσιν
”μηστα\ Tρύουσιν, Tπεί κέ τις cWέϊ χαλκ|
τύψας fὲ Uαλ}ν •εθέων Tκ θυμSν ‰ληται,
οὓς τρέφον Tν μεγάροισι τραπεxῆας θυραωρούς,
ο¤ κ᾽ TμSν α¦μα πι`ντες [λύσσοντες περ\ θυμ|
κείσοντ᾽ Tν προθύροισι. νέi δέ τε πάντ᾽ Tπέοικεν
ἄρηϊ κταμένi δεδαϊγμένi cWέϊ χαλκ|
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κεῖσθαι· πάντα δὲ καλὰ θαν`ντι περ •ττι φανVz·
[λλ᾽ •τε δY πολι`ν τε κάρη πολι`ν τε γένειον
αἰδZ τ᾽ αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος,

75

τοῦτο δY οvκτιστον πέλεται δειλοῖσι Uροτοῖσιν.
g •᾽ a γέρων, πολιὰς δ᾽ ἄρ᾽ [νὰ τρίχας ‰λκετο χερσ\
τίλλων Tκ κεφαλῆς· οὐδ᾽ µκτορι θυμSν ἔπειθε.
μVτηρ δ᾽ αuθ᾽ ἑτέρωθεν cδύρετο δάκρυ χέουσα
κ`λπον [νιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαxSν [νέσχε·

80

καί μιν δάκρυ χέουσ᾽ ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
µκτορ τέκνον TμSν τάδε τ᾽ αvδεο καί μ᾽ Tλέησον
αὐτVν, εv ποτέ τοι λαθικηδέα μαxSν Tπέσχον·
τZν μνῆσαι φίλε τέκνον ἄμυνε δὲ δVϊον ἄνδρα
τείχεος TντSς Tών, μY δὲ πρ`μος ¤στασο τούτi

85

σχέτλιος· εv περ γάρ σε κατακτάνz, οŸ σ᾽ ἔτ᾽ ἔγωγε
κλαύσομαι Tν λεχέεσσι φίλον θάλος, aν τέκον αὐτV,
οὐδ᾽ ἄλοχος πολύδωρος· ἄνευθε δέ σε μέγα νZϊν
Ἀργείων παρὰ νηυσ\ κύνες ταχέες κατέδονται.
˜ς τώ γε κλαίοντε προσαυδVτην φίλον υ_Sν

90

πολλὰ λισσομένω· οὐδ᾽ µκτορι θυμSν ἔπειθον,
[λλ᾽ • γε μίμν᾽ Ἀχιλῆα πελώριον ¹σσον ἰ`ντα.
ς δὲ δράκων Tπ\ χει• cρέστερος ἄνδρα μένzσι
UεUρωκ}ς κακὰ φάρμακ᾽, ἔδυ δέ τέ μιν χ`λος αἰν`ς,
σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσ`μενος περ\ χει•·

95

˜ς µκτωρ ἄσUεστον ἔχων μένος οὐχ sπεχώρει
πύργi ἔπι προŸχοντι φαεινYν [σπίδ᾽ Tρείσας·
cχθVσας δ᾽ ἄρα ε„πε πρSς aν μεγαλVτορα θυμ`ν·
‡ μοι Tγών, εἰ μέν κε πύλας κα\ τείχεα δύω,
Πουλυδάμας μοι πρZτος Tλεγχείην [ναθVσει,
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•ς μ᾽ Tκέλευε ƒρωσ\ ποτ\ πτ`λιν ἡγVσασθαι
νύχθ᾽ dπο τVνδ᾽ cλοYν •τε τ᾽ ‡ρετο δῖος Ἀχιλλεύς.
[λλ᾽ Tγ} οὐ πιθ`μην· g τ᾽ •ν πολὺ κέρδιον gεν.
νῦν δ᾽ Tπε\ ‡λεσα λαSν [τασθαλίzσιν Tμ•σιν,
αἰδέομαι ƒρZας κα\ ƒρiάδας ἑλκεσιπέπλους,

105

μV ποτέ τις εvπzσι κακώτερος ἄλλος Tμεῖο·
µκτωρ £φι Uίηφι πιθVσας ‡λεσε λα`ν.
˜ς Tρέουσιν· Tμο\ δὲ τ`τ᾽ •ν πολὺ κέρδιον εvη
ἄντην ~ Ἀχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι,
fέ κεν αὐτ| cλέσθαι TrκλειZς πρS π`ληος.

110

εἰ δέ κεν [σπίδα μὲν καταθείομαι cμφαλ`εσσαν
κα\ κ`ρυθα UριαρVν, δ`ρυ δὲ πρSς τεῖχος Tρείσας
αὐτSς ἰ}ν Ἀχιλῆος [μύμονος [ντίος ἔλθω
καί ο_ sπ`σχωμαι Ἑλένην κα\ κτVμαθ᾽ ¥μ᾽ αὐτ•,
πάντα μάλ᾽ •σσά τ᾽ ἈλέWανδρος κοίλzς Tν\ νηυσ\ν

115

fγάγετο ƒροίηνδ᾽, { τ᾽ ἔπλετο νείκεος [ρχV,
δωσέμεν Ἀτρεΐδzσιν ἄγειν, ¥μα δ᾽ [μφ\ς Ἀχαιοῖς
ἄλλ᾽ [ποδάσσεσθαι •σα τε πτ`λις {δε κέκευθε·
ƒρωσ\ν δ᾽ αu μετ`πισθε γερούσιον •ρκον ‰λωμαι
μV τι κατακρύψειν, [λλ᾽ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι

120

κτῆσιν •σην πτολίεθρον TπVρατον TντSς Tέργει·
[λλὰ τί ˆ μοι ταῦτα φίλος διελέWατο θυμ`ς]
μV μιν Tγ} μὲν ¤κωμαι ἰών, a δέ μ᾽ οὐκ TλεVσει
οὐδέ τί μ᾽ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνSν T`ντα
αŸτως •ς τε γυναῖκα, Tπεί κ᾽ [πS τεύχεα δύω.
οὐ μέν πως νῦν ἔστιν [πS δρυSς οὐδ᾽ [πS πέτρης
τ| cαριxέμεναι, ¥ τε παρθένος fΐθε`ς τε
παρθένος fΐθε`ς τ᾽ cαρίxετον [λλVλοιιν.
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Uέλτερον αuτ᾽ ἔριδι Wυνελαυνέμεν •ττι τάχιστα·
εvδομεν ’πποτέρi κεν tλύμπιος εuχος cρέWz.

130

˜ς •ρμαινε μένων, a δέ ο_ σχεδSν gλθεν Ἀχιλλεὺς
„σος ‹νυαλίi κορυθάϊκι πτολεμιστ•
σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεWιSν ªμον
δεινVν· [μφ\ δὲ χαλκSς Tλάμπετο εvκελος αὐγ•
~ πυρSς αἰθομένου ~ fελίου [νι`ντος.
µκτορα δ᾽,

135

ς Tν`ησεν, ‰λε τρ`μος· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἔτλη

αuθι μένειν, cπίσω δὲ πύλας λίπε, Uῆ δὲ φοUηθείς·
Πηλεΐδης δ᾽ Tπ`ρουσε ποσ\ κραιπνοῖσι πεποιθώς.
f•τε κίρκος bρεσφιν Tλαφρ`τατος πετεηνZν
•ηϊδίως οvμησε μετὰ τρVρωνα πέλειαν,

140

ἣ δέ θ᾽ dπαιθα φοUεῖται, a δ᾽ Tγγύθεν cWὺ λεληκ}ς
ταρφέ᾽ Tπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμSς [νώγει·
˜ς ἄρ᾽ • γ᾽ Tμμεμα}ς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ᾽ µκτωρ
τεῖχος dπο ƒρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ Tνώμα.
ο“ δὲ παρὰ σκοπιYν κα\ TρινεSν fνεμ`εντα

145

τείχεος αἰὲν sπ᾽ Tκ κατ᾽ [μαWιτSν Tσσεύοντο,
κρουν} δ᾽ ¤κανον καλλιρρ`ω· ἔνθα δὲ πηγα\
δοια\ [ναΐσσουσι …καμάνδρου δινVεντος.
ἣ μὲν γάρ θ᾽ dδατι λιαρ| •έει, [μφ\ δὲ καπνSς
γίγνεται TW αὐτῆς

ς εἰ πυρSς αἰθομένοιο·

150

ἣ δ᾽ ἑτέρη θέρεϊ προρέει Tϊκυῖα χαλάxz,
~ χι`νι ψυχρ• ~ TW dδατος κρυστάλλi.
ἔνθα δ᾽ Tπ᾽ αὐτάων πλυνο\ εὐρέες Tγγὺς ἔασι
καλο\ λαΐνεοι, •θι ε¤ματα σιγαλ`εντα
πλύνεσκον ƒρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες
τS πρ\ν Tπ᾽ εἰρVνης πρ\ν Tλθεῖν υ¦ας ἈχαιZν.
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τ• •α παραδραμέτην φεύγων a δ᾽ bπισθε διώκων·
πρ`σθε μὲν TσθλSς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ᾽ [μείνων
καρπαλίμως, Tπε\ οὐχ _ερVϊον οὐδὲ Uοείην
[ρνύσθην, ¥ τε ποσσ\ν [έθλια γίγνεται [νδρZν,

160

[λλὰ περ\ ψυχῆς θέον µκτορος _πποδάμοιο.
ς δ᾽ •τ᾽ [εθλοφ`ροι περ\ τέρματα μώνυχες ¤πποι
•ίμφα μάλα τρωχZσι· τS δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον
~ τρίπος fὲ γυνY [νδρSς κατατεθνηZτος·
˜ς τ} τρ\ς Πριάμοιο π`λιν πέρι δινηθVτην

165

καρπαλίμοισι π`δεσσι· θεο\ δ᾽ Tς πάντες ’ρZντο·
τοῖσι δὲ μύθων gρχε πατYρ [νδρZν τε θεZν τε·
ὢ π`ποι g φίλον ἄνδρα διωκ`μενον περ\ τεῖχος
cφθαλμοῖσιν ’ρZμαι· TμSν δ᾽ cλοφύρεται gτορ
µκτορος, •ς μοι πολλὰ UοZν Tπ\ μηρί᾽ ἔκηεν

170

›δης Tν κορυφ•σι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ᾽ αuτε
Tν π`λει [κροτάτz· νῦν αuτέ ἑ δῖος Ἀχιλλεὺς
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσ\ν ταχέεσσι διώκει.
[λλ᾽ ἄγετε φράxεσθε θεο\ κα\ μητιάασθε
fέ μιν Tκ θανάτοιο σαώσομεν, gέ μιν ˆδη

175

Πηλεΐδz Ἀχιλῆϊ δαμάσσομεν TσθλSν T`ντα.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·
ª πάτερ [ργικέραυνε κελαινεφὲς ο¦ον ἔειπες·
ἄνδρα θνητSν T`ντα πάλαι πεπρωμένον αvσz
•ψ Tθέλεις θανάτοιο δυσηχέος TWαναλῦσαι]
ἔρδ᾽· [τὰρ οŸ τοι πάντες Tπαινέομεν θεο\ ἄλλοι.
τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
θάρσει ƒριτογένεια φίλον τέκος· οŸ νύ τι θυμ|
πρ`φρονι μυθέομαι, Tθέλω δέ τοι ˆπιος ε„ναι·
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ἔρWον •πz δV τοι ν`ος ἔπλετο, μY δ᾽ ἔτ᾽ Tρώει.

185

˜ς εἰπ}ν bτρυνε πάρος μεμαυῖαν ἈθVνην·
Uῆ δὲ κατ᾽ jὐλύμποιο καρVνων [ΐWασα.
µκτορα δ᾽ [σπερχὲς κλονέων ἔφεπ᾽ ”κὺς Ἀχιλλεύς.
ς δ᾽ •τε νεUρSν bρεσφι κύων Tλάφοιο δίηται
bρσας TW εὐνῆς διά τ᾽ ἄγκεα κα\ διὰ UVσσας·

190

τSν δ᾽ εv πέρ τε λάθzσι καταπτVWας sπS θάμνi,
[λλά τ᾽ [νιχνεύων θέει ἔμπεδον bφρά κεν εdρz·
˜ς µκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα.
’σσάκι δ᾽ ’ρμVσειε πυλάων Δαρδανιάων
[ντίον [ΐWασθαι TrδμVτους sπS πύργους,

195

εv πως ο¦ καθύπερθεν [λάλκοιεν Uελέεσσι,
τοσσάκι μιν προπάροιθεν [ποστρέψασκε παραφθὰς
πρSς πεδίον· αὐτSς δὲ ποτ\ πτ`λιος πέτετ᾽ αἰεί.
ς δ᾽ Tν cνείρi οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
οŸτ᾽ ἄρ᾽ a τSν δύναται sποφεύγειν οŸθ᾽ a διώκειν·

200

˜ς a τSν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ᾽ aς [λύWαι.
πZς δέ κεν µκτωρ κῆρας sπεWέφυγεν θανάτοιο,
εἰ μV ο_ πύματ`ν τε κα\ dστατον ˆντετ᾽ Ἀπ`λλων
Tγγύθεν, •ς ο_ TπZρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα]
λαοῖσιν δ᾽ [νένευε καρVατι δῖος Ἀχιλλεύς,

205

οὐδ᾽ ἔα _έμεναι Tπ\ µκτορι πικρὰ Uέλεμνα,
μV τις κῦδος ἄροιτο Uαλών, a δὲ δεύτερος ἔλθοι.
[λλ᾽ •τε δY τS τέταρτον Tπ\ κρουνοὺς [φίκοντο,
κα\ τ`τε δY χρύσεια πατYρ Tτίταινε τάλαντα,
Tν δ᾽ Tτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο,
τYν μὲν Ἀχιλλῆος, τYν δ᾽ µκτορος _πποδάμοιο,
‰λκε δὲ μέσσα λαUών· •έπε δ᾽ µκτορος αvσιμον gμαρ,
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Œχετο δ᾽ εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ †οῖUος Ἀπ`λλων.
Πηλεΐωνα δ᾽ ¤κανε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη,
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·

215

νῦν δY νZι ἔολπα Δι• φίλε φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ
οvσεσθαι μέγα κῦδος Ἀχαιοῖσι προτ\ νῆας
µκτορα δzώσαντε μάχης ἄατ`ν περ T`ντα.
οŸ ο_ νῦν ἔτι γ᾽ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι,
οὐδ᾽ εv κεν μάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος Ἀπ`λλων

220

προπροκυλινδ`μενος πατρSς ΔιSς αἰγι`χοιο.
[λλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι κα\ ἄμπνυε, τ`νδε δ᾽ Tγώ τοι
οἰχομένη πεπιθVσω TναντίUιον μαχέσασθαι.
˜ς φάτ᾽ Ἀθηναίη, a δ᾽ Tπείθετο, χαῖρε δὲ θυμ|,
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ Tπ\ μελίης χαλκογλώχινος Tρεισθείς.

225

ἣ δ᾽ ἄρα τSν μὲν ἔλειπε, κιχVσατο δ᾽ µκτορα δῖον
Δηϊφ`Ui Tϊκυῖα δέμας κα\ [τειρέα φωνVν·
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
fθεῖ᾽ g μάλα δV σε Uιάxεται ”κὺς Ἀχιλλεὺς
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσ\ν ταχέεσσι διώκων·

230

[λλ᾽ ἄγε δY στέωμεν κα\ [λεWώμεσθα μένοντες.
τYν δ᾽ αuτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος µκτωρ·
ΔηΐφοU᾽ g μέν μοι τS πάρος πολὺ φίλτατος gσθα
γνωτZν οὓς ἙκάUη fδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας·
νῦν δ᾽ ἔτι κα\ μᾶλλον νοέω φρεσ\ τιμVσασθαι,

235

aς ἔτλης Tμεῦ ε¤νεκ᾽, Tπε\ vδες cφθαλμοῖσι,
τείχεος TWελθεῖν, ἄλλοι δ᾽ ἔντοσθε μένουσι.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε θεὰ γλαυκZπις ἈθVνη·
fθεῖ᾽ g μὲν πολλὰ πατYρ κα\ π`τνια μVτηρ
λίσσονθ᾽ ἑWείης γουνούμενοι, [μφ\ δ᾽ ἑταῖροι,
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αuθι μένειν· τοῖον γὰρ sποτρομέουσιν ¥παντες·
[λλ᾽ TμSς ἔνδοθι θυμSς Tτείρετο πένθεϊ λυγρ|.
νῦν δ᾽ ἰθὺς μεμαZτε μαχώμεθα, μY δέ τι δούρων
ἔστω φειδωλV, ¤να εvδομεν εv κεν Ἀχιλλεὺς
νZϊ κατακτείνας ἔναρα Uροτ`εντα φέρηται

245

νῆας ἔπι γλαφυράς, g κεν σ| δουρ\ δαμVz.
˜ς φαμένη κα\ κερδοσύνz ἡγVσατ᾽ ἈθVνη·
ο“ δ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες,
τSν πρ`τερος προσέειπε μέγας κορυθαίολος µκτωρ·
οŸ σ᾽ ἔτι Πηλέος υ_ὲ φοUVσομαι,

ς τS πάρος περ

250

τρ\ς περ\ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ᾽ ἔτλην
μεῖναι Tπερχ`μενον· νῦν αuτέ με θυμSς [νῆκε
στVμεναι [ντία σεῖο· ‰λοιμί κεν ˆ κεν wλοίην.
[λλ᾽ ἄγε δεῦρο θεοὺς Tπιδώμεθα· το\ γὰρ ἄριστοι
μάρτυροι ἔσσονται κα\ Tπίσκοποι wρμονιάων·

255

οὐ γὰρ Tγώ σ᾽ ἔκπαγλον [εικιZ, αv κεν Tμο\ ¢εὺς
δώz καμμονίην, σYν δὲ ψυχYν [φέλωμαι·
[λλ᾽ Tπε\ ἄρ κέ σε συλVσω κλυτὰ τεύχε᾽ Ἀχιλλεῦ
νεκρSν Ἀχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ˜ς δὲ σὺ •έxειν.
τSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·

260

µκτορ μV μοι ἄλαστε συνημοσύνας [γ`ρευε·
ς οὐκ ἔστι λέουσι κα\ [νδράσιν •ρκια πιστά,
οὐδὲ λύκοι τε κα\ ἄρνες ’μ`φρονα θυμSν ἔχουσιν,
[λλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς [λλVλοισιν,
˜ς οὐκ ἔστ᾽ Tμὲ κα\ σὲ φιλVμεναι, οὐδέ τι νZϊν
•ρκια ἔσσονται, πρίν γ᾽ ~ ‰τερ`ν γε πεσ`ντα
α¤ματος ¹σαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστVν.
παντοίης [ρετῆς μιμνVσκεο· νῦν σε μάλα χρY
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αἰχμητVν τ᾽ ἔμεναι κα\ θαρσαλέον πολεμιστVν.
οŸ τοι ἔτ᾽ ἔσθ᾽ sπάλυWις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς ἈθVνη

270

ἔγχει Tμ| δαμάᾳ· νῦν δ᾽ [θρ`α πάντ᾽ [ποτίσεις
κVδε᾽ TμZν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων.
g •α, κα\ [μπεπαλ}ν προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος·
κα\ τS μὲν ἄντα ἰδ}ν fλεύατο φαίδιμος µκτωρ·
‰xετο γὰρ προϊδών, τS δ᾽ sπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,

275

Tν γαίz δ᾽ Tπάγη· [νὰ δ᾽ {ρπασε Παλλὰς ἈθVνη,
•ψ δ᾽ Ἀχιλῆϊ δίδου, λάθε δ᾽ µκτορα ποιμένα λαZν.
µκτωρ δὲ προσέειπεν [μύμονα Πηλεΐωνα·
ˆμUροτες, οὐδ᾽ ἄρα πώ τι θεοῖς Tπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ
Tκ ΔιSς fείδης τSν TμSν μ`ρον, g τοι ἔφης γε·

280

[λλά τις [ρτιεπYς κα\ Tπίκλοπος ἔπλεο μύθων,
bφρά σ᾽ sποδείσας μένεος [λκῆς τε λάθωμαι.
οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένi Tν δ`ρυ πVWεις,
[λλ᾽ ἰθὺς μεμαZτι διὰ στVθεσφιν ἔλασσον
εv τοι ἔδωκε θε`ς· νῦν αuτ᾽ TμSν ἔγχος ἄλευαι
χάλκεον·

285

ς δV μιν σ| Tν χρο• πᾶν κομίσαιο.

καί κεν Tλαφρ`τερος π`λεμος ƒρώεσσι γένοιτο
σεῖο καταφθιμένοιο· σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον.
g •α, κα\ [μπεπαλ}ν προΐει δολιχ`σκιον ἔγχος,
κα\ Uάλε Πηλεΐδαο μέσον σάκος οὐδ᾽ [φάμαρτε·

290

τῆλε δ᾽ [πεπλάγχθη σάκεος δ`ρυ· χώσατο δ᾽ µκτωρ
•ττί •ά ο_ Uέλος ”κὺ Tτώσιον ἔκφυγε χειρ`ς,
στῆ δὲ κατηφVσας, οὐδ᾽ ἄλλ᾽ ἔχε μείλινον ἔγχος.
ΔηΐφοUον δ᾽ Tκάλει λευκάσπιδα μακρSν [•σας·
šτεέ μιν δ`ρυ μακρ`ν· a δ᾽ οŸ τί ο_ Tγγύθεν gεν.
µκτωρ δ᾽ ἔγνω -σιν Tν\ φρεσ\ φώνησέν τε·
www.theogonia.gr
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ὢ π`ποι g μάλα δV με θεο\ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
ΔηΐφοUον γὰρ ἔγωγ᾽ Tφάμην {ρωα παρεῖναι·
[λλ᾽ a μὲν Tν τείχει, Tμὲ δ᾽ TWαπάτησεν ἈθVνη.
νῦν δὲ δY Tγγύθι μοι θάνατος κακ`ς, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἄνευθεν,

300

οὐδ᾽ [λέη· g γάρ •α πάλαι τ` γε φίλτερον gεν
¢ηνί τε κα\ ΔιSς υ¦ι ἑκηU`λi, ο¤ με πάρος γε
πρ`φρονες εἰρύατο· νῦν αuτέ με μοῖρα κιχάνει.
μY μὰν [σπουδί γε κα\ [κλειZς [πολοίμην,
[λλὰ μέγα •έWας τι κα\ Tσσομένοισι πυθέσθαι.

305

˜ς ἄρα φωνVσας εἰρύσσατο φάσγανον cWύ,
τ` ο_ sπS λαπάρην τέτατο μέγα τε στιUαρ`ν τε,
οvμησεν δὲ [λε\ς •ς τ᾽ αἰετSς sψιπετVεις,
•ς τ᾽ ε„σιν πεδίον δὲ διὰ νεφέων TρεUεννZν
wρπάWων ~ ἄρν᾽ [μαλYν ˆ πτZκα λαγω`ν·

310

˜ς µκτωρ οvμησε τινάσσων φάσγανον cWύ.
’ρμVθη δ᾽ Ἀχιλεύς, μένεος δ᾽ TμπλVσατο θυμSν
[γρίου, πρ`σθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε
καλSν δαιδάλεον, κ`ρυθι δ᾽ Tπένευε φαειν•
τετραφάλi· καλα\ δὲ περισσείοντο ἔθειραι

315

χρύσεαι, ἃς Žφαιστος ¤ει λ`φον [μφ\ θαμειάς.
ο¦ος δ᾽ [στYρ ε„σι μετ᾽ [στράσι νυκτSς [μολγ|
‰σπερος, aς κάλλιστος Tν οὐραν| ¤σταται [στVρ,
˜ς αἰχμῆς [πέλαμπ᾽ εὐVκεος, ἣν ἄρ᾽ Ἀχιλλεὺς
πάλλεν δεWιτερ• φρονέων κακSν µκτορι δίi
εἰσορ`ων χρ`α καλ`ν, •πz εvWειε μάλιστα.
τοῦ δὲ κα\ ἄλλο τ`σον μὲν ἔχε χρ`α χάλκεα τεύχεα
καλά, τὰ Πατρ`κλοιο Uίην TνάριWε κατακτάς·
φαίνετο δ᾽ - κληῖδες [π᾽ ‡μων αὐχέν᾽ ἔχουσι
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λαυκανίην, ¤να τε ψυχῆς ‡κιστος bλεθρος·

325

τ• •᾽ Tπ\ ο¦ μεμαZτ᾽ ἔλασ᾽ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,
[ντικρὺ δ᾽ wπαλοῖο δι᾽ αὐχένος ˆλυθ᾽ [κωκV·
οὐδ᾽ ἄρ᾽ [π᾽ [σφάραγον μελίη τάμε χαλκοUάρεια,
bφρά τί μιν προτιείποι [μειU`μενος Tπέεσσιν.
ˆριπε δ᾽ Tν κονίzς· a δ᾽ TπεύWατο δῖος Ἀχιλλεύς·

330

µκτορ [τάρ που ἔφης Πατροκλῆ᾽ TWεναρίxων
σZς ἔσσεσθ᾽, Tμὲ δ᾽ οὐδὲν cπίxεο ν`σφιν T`ντα
νVπιε· τοῖο δ᾽ ἄνευθεν [οσσητYρ μέγ᾽ [μείνων
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σιν Tγ} μετ`πισθε λελείμμην,
•ς τοι γούνατ᾽ ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες fδ᾽ οἰωνο\

335

ἑλκVσουσ᾽ [ϊκZς, τSν δὲ κτεριοῦσιν Ἀχαιοί.
τSν δ᾽ cλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος µκτωρ·
λίσσομ᾽ sπὲρ ψυχῆς κα\ γούνων σZν τε τοκVων
μV με ἔα παρὰ νηυσ\ κύνας καταδάψαι ἈχαιZν,
[λλὰ σὺ μὲν χαλκ`ν τε ¥λις χρυσ`ν τε δέδεWο

340

δZρα τά τοι δώσουσι πατYρ κα\ π`τνια μVτηρ,
σZμα δὲ οvκαδ᾽ TμSν δ`μεναι πάλιν, bφρα πυρ`ς με
ƒρZες κα\ ƒρώων ἄλοχοι λελάχωσι θαν`ντα.
τSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεὺς·
μV με κύον γούνων γουνάxεο μY δὲ τοκVων·

345

αἲ γάρ πως αὐτ`ν με μένος κα\ θυμSς [νVη
‡μ᾽ [ποταμν`μενον κρέα ἔδμεναι, ο¦α ἔοργας,
ς οὐκ ἔσθ᾽ aς σῆς γε κύνας κεφαλῆς [παλάλκοι,
οὐδ᾽ εv κεν δεκάκις τε κα\ εἰκοσινVριτ᾽ ἄποινα
στVσωσ᾽ Tνθάδ᾽ ἄγοντες, sπ`σχωνται δὲ κα\ ἄλλα,
οὐδ᾽ εv κέν σ᾽ αὐτSν χρυσ| Tρύσασθαι [νώγοι
Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ᾽ ¡ς σέ γε π`τνια μVτηρ
www.theogonia.gr
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Tνθεμένη λεχέεσσι γοVσεται aν τέκεν αὐτV,
[λλὰ κύνες τε κα\ οἰωνο\ κατὰ πάντα δάσονται.
τSν δὲ καταθν‘σκων προσέφη κορυθαίολος µκτωρ·

355

g σ᾽ εu γιγνώσκων προτι`σσομαι, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον
πείσειν· g γὰρ σοί γε σιδVρεος Tν φρεσ\ θυμ`ς.
φράxεο νῦν, μV τοί τι θεZν μVνιμα γένωμαι
ˆματι τ| •τε κέν σε Πάρις κα\ †οῖUος Ἀπ`λλων
TσθλSν T`ντ᾽ cλέσωσιν Tν\ …και•σι πύλzσιν.

360

˜ς ἄρα μιν εἰπ`ντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,
ψυχY δ᾽ Tκ •εθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ UεUVκει
aν π`τμον γο`ωσα λιποῦσ᾽ [νδροτῆτα κα\ {Uην.
τSν κα\ τεθνηZτα προσηύδα δῖος Ἀχιλλεύς·
τέθναθι· κῆρα δ᾽ Tγ} τ`τε δέWομαι ’ππ`τε κεν δY

365

¢εὺς Tθέλz τελέσαι fδ᾽ [θάνατοι θεο\ ἄλλοι.
g •α, κα\ Tκ νεκροῖο Tρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
κα\ τ` γ᾽ ἄνευθεν ἔθηχ᾽, a δ᾽ [π᾽ ‡μων τεύχε᾽ Tσύλα
α_ματ`εντ᾽· ἄλλοι δὲ περίδραμον υ¦ες ἈχαιZν,
ο“ κα\ θηVσαντο φυYν κα\ ε„δος [γητSν

370

µκτορος· οὐδ᾽ ἄρα ο¤ τις [νουτητί γε παρέστη.
¡δε δέ τις εvπεσκεν ἰδ}ν Tς πλησίον ἄλλον·
ὢ π`ποι, g μάλα δY μαλακώτερος [μφαφάασθαι
µκτωρ ~ •τε νῆας Tνέπρησεν πυρ\ κηλέi.
˜ς ἄρα τις εvπεσκε κα\ οὐτVσασκε παραστάς.

375

τSν δ᾽ Tπε\ TWενάριWε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
στὰς Tν Ἀχαιοῖσιν ἔπεα πτερ`εντ᾽ [γ`ρευεν·
ª φίλοι Ἀργείων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
Tπε\ δY τ`νδ᾽ ἄνδρα θεο\ δαμάσασθαι ἔδωκαν,
aς κακὰ π`λλ᾽ ἔρρεWεν •σ᾽ οὐ σύμπαντες ο_ ἄλλοι,
www.theogonia.gr
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εἰ δ᾽ ἄγετ᾽ [μφ\ π`λιν σὺν τεύχεσι πειρηθZμεν,
bφρά κ᾽ ἔτι γνZμεν ƒρώων ν`ον •ν τιν᾽ ἔχουσιν,
~ καταλείψουσιν π`λιν ἄκρην τοῦδε πεσ`ντος,
gε μένειν μεμάασι κα\ µκτορος οὐκέτ᾽ T`ντος.
[λλὰ τί ˆ μοι ταῦτα φίλος διελέWατο θυμ`ς]

385

κεῖται πὰρ νVεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄθαπτος
Πάτροκλος· τοῦ δ᾽ οὐκ TπιλVσομαι, bφρ᾽ •ν ἔγωγε
xωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ᾽ cρώρz·
εἰ δὲ θαν`ντων περ καταλVθοντ᾽ εἰν Ἀΐδαο
αὐτὰρ Tγ} κα\ κεῖθι φίλου μεμνVσομ᾽ ἑταίρου.

390

νῦν δ᾽ ἄγ᾽ [είδοντες παιVονα κοῦροι ἈχαιZν
νηυσ\ν ἔπι γλαφυρ•σι νεώμεθα, τ`νδε δ᾽ ἄγωμεν.
fράμεθα μέγα κῦδος· Tπέφνομεν µκτορα δῖον,
ž ƒρZες κατὰ ἄστυ θε| ˜ς εὐχετ`ωντο.
g •α, κα\ µκτορα δῖον [εικέα μVδετο ἔργα.

395

[μφοτέρων μετ`πισθε ποδZν τέτρηνε τένοντε
Tς σφυρSν Tκ πτέρνης, Uοέους δ᾽ TWῆπτεν _μάντας,
Tκ δίφροιο δ᾽ ἔδησε, κάρη δ᾽ ‰λκεσθαι ἔασεν·
Tς δίφρον δ᾽ [ναUὰς [νά τε κλυτὰ τεύχε᾽ [είρας
μάστιWέν •᾽ Tλάαν, τ} δ᾽ οὐκ [έκοντε πετέσθην.

400

τοῦ δ᾽ gν ἑλκομένοιο κονίσαλος, [μφ\ δὲ χαῖται
κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ᾽ ¥παν Tν κονίzσι
κεῖτο πάρος χαρίεν· τ`τε δὲ ¢εὺς δυσμενέεσσι
δZκεν [εικίσσασθαι ἑ• Tν πατρίδι γαίz.
˜ς τοῦ μὲν κεκ`νιτο κάρη ¥παν· ἣ δέ νυ μVτηρ
τίλλε κ`μην, [πS δὲ λιπαρYν ἔρριψε καλύπτρην
τηλ`σε, κώκυσεν δὲ μάλα μέγα παῖδ᾽ Tσιδοῦσα·
ŒμωWεν δ᾽ Tλεεινὰ πατYρ φίλος, [μφ\ δὲ λαο\
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κωκυτ| τ᾽ εvχοντο κα\ οἰμωγ• κατὰ ἄστυ.
τ| δὲ μάλιστ᾽ ἄρ᾽ ἔην Tναλίγκιον

ς εἰ ¥πασα

410

›λιος cφρυ`εσσα πυρ\ σμύχοιτο κατ᾽ ἄκρης.
λαο\ μέν •α γέροντα μ`γις ἔχον [σχαλ`ωντα
TWελθεῖν μεμαZτα πυλάων Δαρδανιάων.
πάντας δ᾽ Tλλιτάνευε κυλινδ`μενος κατὰ κ`προν,
TWονομακλVδην cνομάxων ἄνδρα ‰καστον·

415

σχέσθε φίλοι, καί μ᾽ ο„ον Tάσατε κηδ`μενοί περ
TWελθ`ντα π`ληος _κέσθ᾽ Tπ\ νῆας ἈχαιZν.
λίσσωμ᾽ [νέρα τοῦτον [τάσθαλον cUριμοεργ`ν,
ˆν πως ἡλικίην αἰδέσσεται fδ᾽ TλεVσz
γῆρας· κα\ δέ νυ τ| γε πατYρ τοι`σδε τέτυκται

420

Πηλεύς, •ς μιν ἔτικτε κα\ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι
ƒρωσί· μάλιστα δ᾽ Tμο\ περ\ πάντων ἄλγε᾽ ἔθηκε.
τ`σσους γάρ μοι παῖδας [πέκτανε τηλεθάοντας·
τZν πάντων οὐ τ`σσον cδύρομαι [χνύμεν`ς περ
ς ἑν`ς, οX μ᾽ ἄχος cWὺ κατοίσεται Ἄϊδος εvσω,
µκτορος·

425

ς bφελεν θανέειν Tν χερσ\ν Tμ•σι·

τώ κε κορεσσάμεθα κλαίοντέ τε μυρομένω τε
μVτηρ θ᾽, { μιν ἔτικτε δυσάμμορος, fδ᾽ Tγ} αὐτ`ς.
˜ς ἔφατο κλαίων, Tπ\ δὲ στενάχοντο πολῖται·
ƒρi•σιν δ᾽ ἙκάUη wδινοῦ TWῆρχε γ`οιο·

430

τέκνον Tγ} δειλV· τί νυ Uείομαι αἰνὰ παθοῦσα
σεῦ [ποτεθνηZτος] • μοι νύκτάς τε κα\ gμαρ
εὐχωλY κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ᾽ bνειαρ
ƒρωσί τε κα\ ƒρi•σι κατὰ πτ`λιν, ο¤ σε θεSν ˜ς
δειδέχατ᾽· g γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα
xωSς Tών· νῦν αu θάνατος κα\ μοῖρα κιχάνει.
www.theogonia.gr
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˜ς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἄλοχος δ᾽ οŸ πώ τι πέπυστο
µκτορος· οὐ γάρ ο¤ τις TτVτυμος ἄγγελος Tλθ}ν
ˆγγειλ᾽ •ττί •ά ο_ π`σις ἔκτοθι μίμνε πυλάων,
[λλ᾽ { γ᾽ _στSν dφαινε μυχ| δ`μου sψηλοῖο

440

δίπλακα πορφυρέην, Tν δὲ θρ`να ποικίλ᾽ ἔπασσε.
κέκλετο δ᾽ [μφιπ`λοισιν Trπλοκάμοις κατὰ δZμα
[μφ\ πυρ\ στῆσαι τρίποδα μέγαν, bφρα πέλοιτο
µκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης Tκ νοστVσαντι
νηπίη, οὐδ᾽ Tν`ησεν • μιν μάλα τῆλε λοετρZν

445

χερσ\ν Ἀχιλλῆος δάμασε γλαυκZπις ἈθVνη.
κωκυτοῦ δ᾽ ˆκουσε κα\ οἰμωγῆς [πS πύργου·
τῆς δ᾽ Tλελίχθη γυῖα, χαμα\ δέ ο_ ἔκπεσε κερκίς·
ἣ δ᾽ αuτις δμi•σιν Trπλοκάμοισι μετηύδα·
δεῦτε δύω μοι ‰πεσθον, vδωμ᾽ •τιν᾽ ἔργα τέτυκται.

450

αἰδοίης ἑκυρῆς cπSς ἔκλυον, Tν δ᾽ Tμο\ αὐτ•
στVθεσι πάλλεται gτορ [νὰ στ`μα, νέρθε δὲ γοῦνα
πVγνυται· Tγγὺς δV τι κακSν Πριάμοιο τέκεσσιν.
αἲ γὰρ [π᾽ οŸατος εvη Tμεῦ ἔπος· [λλὰ μάλ᾽ αἰνZς
δείδω μY δV μοι θρασὺν µκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς

455

μοῦνον [ποτμVWας π`λιος πεδίον δὲ δίηται,
κα\ δV μιν καταπαύσz [γηνορίης [λεγεινῆς
{ μιν ἔχεσκ᾽, Tπε\ οŸ ποτ᾽ Tν\ πληθυῖ μένεν [νδρZν,
[λλὰ πολὺ προθέεσκε, τS aν μένος οὐδεν\ εvκων.
˜ς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι vση
παλλομένη κραδίην· ¥μα δ᾽ [μφίπολοι κίον αὐτ•
αὐτὰρ Tπε\ πύργ`ν τε κα\ [νδρZν ¦Wεν •μιλον
ἔστη παπτVνασ᾽ Tπ\ τείχεϊ, τSν δὲ ν`ησεν
ἑλκ`μενον πρ`σθεν π`λιος· ταχέες δέ μιν ¤πποι
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‰λκον [κηδέστως κοίλας Tπ\ νῆας ἈχαιZν.

465

τYν δὲ κατ᾽ cφθαλμZν TρεUεννY νὺW Tκάλυψεν,
ˆριπε δ᾽ TWοπίσω, [πS δὲ ψυχYν Tκάπυσσε.
τῆλε δ᾽ [πS κρατSς Uάλε δέσματα σιγαλ`εντα,
ἄμπυκα κεκρύφαλ`ν τε ἰδὲ πλεκτYν [ναδέσμην
κρVδεμν`ν θ᾽, • •ά ο_ δZκε χρυσῆ Ἀφροδίτη

470

ˆματι τ| •τε μιν κορυθαίολος fγάγεθ᾽ µκτωρ
Tκ δ`μου Ἠετίωνος, Tπε\ π`ρε μυρία ‰δνα.
[μφ\ δέ μιν γαλ`i τε κα\ εἰνατέρες ¥λις ἔσταν,
α¤ ἑ μετὰ σφίσιν ε„χον [τυxομένην [πολέσθαι.
ἣ δ᾽ Tπε\ οuν ἔμπνυτο κα\ Tς φρένα θυμSς [γέρθη

475

[μUλVδην γο`ωσα μετὰ ƒρi•σιν ἔειπεν·
µκτορ Tγ} δύστηνος· ἰ• ἄρα γειν`μεθ᾽ αvσz
[μφ`τεροι, σὺ μὲν Tν ƒροίz Πριάμου κατὰ δZμα,
αὐτὰρ Tγ} ™VUzσιν sπS Πλάκi sληέσσz
Tν δ`μi Ἠετίωνος, • μ᾽ ἔτρεφε τυτθSν Tοῦσαν
δύσμορος αἰν`μορον·

480

ς μY ‡φελλε τεκέσθαι.

νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀΐδαο δ`μους sπS κεύθεσι γαίης
ἔρχεαι, αὐτὰρ Tμὲ στυγερ| Tν\ πένθεϊ λείπεις
χVρην Tν μεγάροισι· πάϊς δ᾽ ἔτι νVπιος αŸτως,
aν τέκομεν σύ τ᾽ Tγώ τε δυσάμμοροι· οŸτε σὺ τούτi

485

ἔσσεαι µκτορ bνειαρ Tπε\ θάνες, οŸτε σο\ οXτος.
ˆν περ γὰρ π`λεμ`ν γε φύγz πολύδακρυν ἈχαιZν,
αἰεί τοι τούτi γε π`νος κα\ κVδε᾽ cπίσσω
ἔσσοντ᾽· ἄλλοι γάρ ο_ [πουρίσσουσιν [ρούρας.
gμαρ δ᾽ cρφανικSν παναφVλικα παῖδα τίθησι·
πάντα δ᾽ sπεμνVμυκε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
δευ`μενος δέ τ᾽ ἄνεισι πάϊς Tς πατρSς ἑταίρους,
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ἄλλον μὲν χλαίνης Tρύων, ἄλλον δὲ χιτZνος·
τZν δ᾽ Tλεησάντων κοτύλην τις τυτθSν Tπέσχε·
χείλεα μέν τ᾽ Tδίην᾽, sπερŠην δ᾽ οὐκ Tδίηνε.

495

τSν δὲ κα\ [μφιθαλYς Tκ δαιτύος TστυφέλιWε
χερσ\ν πεπλVγων κα\ cνειδείοισιν Tνίσσων·
ἔρρ᾽ οdτως· οὐ σ`ς γε πατYρ μεταδαίνυται ἡμῖν.
δακρυ`εις δέ τ᾽ ἄνεισι πάϊς Tς μητέρα χVρην
ἈστυάναW, aς πρ\ν μὲν ἑοῦ Tπ\ γούνασι πατρSς

500

μυελSν ο„ον ἔδεσκε κα\ οἰZν πίονα δημ`ν·
αὐτὰρ •θ᾽ dπνος ‰λοι, παύσαιτ` τε νηπιαχεύων,
εdδεσκ᾽ Tν λέκτροισιν Tν [γκαλίδεσσι τιθVνης
εὐν• ἔνι μαλακ• θαλέων Tμπλησάμενος κῆρ·
νῦν δ᾽ •ν πολλὰ πάθzσι φίλου [πS πατρSς wμαρτ}ν

505

ἈστυάναW, aν ƒρZες Tπίκλησιν καλέουσιν·
ο„ος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας κα\ τείχεα μακρά.
νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ νηυσ\ κορωνίσι ν`σφι τοκVων
αἰ`λαι εὐλα\ ἔδονται, Tπεί κε κύνες κορέσωνται
γυμν`ν· [τάρ τοι ε¤ματ᾽ Tν\ μεγάροισι κέονται

510

λεπτά τε κα\ χαρίεντα τετυγμένα χερσ\ γυναικZν.
[λλ᾽ ˆτοι τάδε πάντα καταφλέWω πυρ\ κηλέi
οὐδὲν σοί γ᾽ bφελος, Tπε\ οὐκ Tγκείσεαι αὐτοῖς,
[λλὰ πρSς ƒρώων κα\ ƒρωϊάδων κλέος ε„ναι.
˜ς ἔφατο κλαίουσ᾽, Tπ\ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
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Ψ
˜ς ο“ μὲν στενάχοντο κατὰ πτ`λιν· αὐτὰρ Ἀχαιο\
Tπε\ δY νῆάς τε κα\ ἙλλVσποντον ¤κοντο,
ο“ μὲν ἄρ᾽ Tσκίδναντο ἑYν Tπ\ νῆα ‰καστος,
Μυρμιδ`νας δ᾽ οὐκ εvα [ποσκίδνασθαι Ἀχιλλεύς,
[λλ᾽ • γε ο¦ς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·

5

Μυρμιδ`νες ταχύπωλοι Tμο\ Tρίηρες ἑταῖροι
μY δV πω sπ᾽ bχεσφι λυώμεθα μώνυχας ¤ππους,
[λλ᾽ αὐτοῖς ¤πποισι κα\ ¥ρμασιν ¹σσον ἰ`ντες
Πάτροκλον κλαίωμεν· a γὰρ γέρας Tστ\ θαν`ντων.
αὐτὰρ Tπεί κ᾽ cλοοῖο τεταρπώμεσθα γ`οιο,

10

¤ππους λυσάμενοι δορπVσομεν Tνθάδε πάντες.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ŒμωWαν [ολλέες, gρχε δ᾽ Ἀχιλλεύς.
ο“ δὲ τρ\ς περ\ νεκρSν T•τριχας ˆλασαν ¤ππους
μυρ`μενοι· μετὰ δέ σφι ™έτις γ`ου ¤μερον ªρσε.
δεύοντο ψάμαθοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτZν
δάκρυσι· τοῖον γὰρ π`θεον μVστωρα φ`Uοιο.
www.theogonia.gr
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τοῖσι δὲ Πηλεΐδης wδινοῦ TWῆρχε γ`οιο
χεῖρας Tπ᾽ [νδροφ`νους θέμενος στVθεσσιν ἑταίρου·
χαῖρέ μοι ª Πάτροκλε κα\ εἰν Ἀΐδαο δ`μοισι·
πάντα γὰρ ˆδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν sπέστην

20

µκτορα δεῦρ᾽ Tρύσας δώσειν κυσ\ν ”μὰ δάσασθαι,
δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς [ποδειροτομVσειν
ƒρώων [γλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
g •α κα\ µκτορα δῖον [εικέα μVδετο ἔργα
πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας

25

Tν κονίzς· ο“ δ᾽ ἔντε᾽ [φωπλίxοντο ‰καστος
χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ᾽ sψηχέας ¤ππους,
κὰδ δ᾽ ¦xον παρὰ νη• ποδώκεος oἰακίδαο
μυρίοι· αὐτὰρ a τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ.
πολλο\ μὲν U`ες [ργο\ cρέχθεον [μφ\ σιδVρi

30

σφαx`μενοι, πολλο\ δ᾽ bϊες κα\ μηκάδες α„γες·
πολλο\ δ᾽ [ργι`δοντες dες θαλέθοντες [λοιφ•
εs`μενοι τανύοντο διὰ φλογSς Ἡφαίστοιο·
πάντz δ᾽ [μφ\ νέκυν κοτυλVρυτον ἔρρεεν α¦μα.
αὐτὰρ τ`ν γε ἄνακτα ποδώκεα Πηλεΐωνα

35

εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον Uασιλῆες ἈχαιZν
σπουδ• παρπεπιθ`ντες ἑταίρου χω`μενον κῆρ.
ο“ δ᾽ •τε δY κλισίην Ἀγαμέμνονος ¦Wον ἰ`ντες,
αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθ`γγοισι κέλευσαν
[μφ\ πυρ\ στῆσαι τρίποδα μέγαν, εἰ πεπίθοιεν
Πηλεΐδην λούσασθαι ἄπο Uρ`τον α_ματ`εντα.
αὐτὰρ • γ᾽ fρνεῖτο στερεZς, Tπ\ δ᾽ •ρκον bμοσσεν·
οὐ μὰ ¢ῆν᾽, •ς τίς τε θεZν dπατος κα\ ἄριστος,
οὐ θέμις Tστ\ λοετρὰ καρVατος ¹σσον _κέσθαι
www.theogonia.gr
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πρίν γ᾽ Tν\ Πάτροκλον θέμεναι πυρ\ σῆμά τε χεῦαι

45

κείρασθαί τε κ`μην, Tπε\ οŸ μ᾽ ἔτι δεύτερον ¡δε
¤Wετ᾽ ἄχος κραδίην bφρα xωοῖσι μετείω.
[λλ᾽ ˆτοι νῦν μὲν στυγερ• πειθώμεθα δαιτί·
fZθεν δ᾽ bτρυνον ἄναW [νδρZν Ἀγάμεμνον
dλην τ᾽ [Wέμεναι παρά τε σχεῖν •σσ᾽ Tπιεικὲς

50

νεκρSν ἔχοντα νέεσθαι sπS x`φον fερ`εντα,
bφρ᾽ ˆτοι τοῦτον μὲν Tπιφλέγz [κάματον πῦρ
θᾶσσον [π᾽ cφθαλμZν, λαο\ δ᾽ Tπ\ ἔργα τράπωνται.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον fδὲ πίθοντο.
Tσσυμένως δ᾽ ἄρα δ`ρπον Tφοπλίσσαντες ‰καστοι

55

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμSς Tδεύετο δαιτSς Tΐσης.
αὐτὰρ Tπε\ π`σιος κα\ Tδητύος TW ἔρον ‰ντο,
ο“ μὲν κακκείοντες ἔUαν κλισίην δὲ ‰καστος,
Πηλεΐδης δ᾽ Tπ\ θιν\ πολυφλοίσUοιο θαλάσσης
κεῖτο Uαρὺ στενάχων πολέσιν μετὰ Μυρμιδ`νεσσιν

60

Tν καθαρ|, •θι κύματ᾽ Tπ᾽ fϊ`νος κλύxεσκον·
εuτε τSν dπνος ἔμαρπτε λύων μελεδVματα θυμοῦ
νVδυμος [μφιχυθείς· μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα
µκτορ᾽ Tπαΐσσων προτ\ ›λιον fνεμ`εσσαν·
gλθε δ᾽ Tπ\ ψυχY Πατροκλῆος δειλοῖο

65

πάντ᾽ αὐτ| μέγεθ`ς τε κα\ bμματα κάλ᾽ Tϊκυῖα
κα\ φωνVν, κα\ τοῖα περ\ χρο• ε¤ματα ‰στο·
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ sπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρSς μῦθον ἔειπεν·
εdδεις, αὐτὰρ Tμεῖο λελασμένος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
οὐ μέν μευ xώοντος [κVδεις, [λλὰ θαν`ντος·
θάπτέ με •ττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περVσω.
τῆλέ με εvργουσι ψυχα\ εvδωλα καμ`ντων,
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οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι sπὲρ ποταμοῖο TZσιν,
[λλ᾽ αŸτως [λάλημαι [ν᾽ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δZ.
καί μοι δSς τYν χεῖρ᾽· cλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ᾽ αuτις

75

νίσομαι TW Ἀΐδαο, TπVν με πυρSς λελάχητε.
οὐ μὲν γὰρ xωοί γε φίλων [πάνευθεν ἑταίρων
Uουλὰς ἑx`μενοι Uουλεύσομεν, [λλ᾽ Tμὲ μὲν κYρ
[μφέχανε στυγερV, { περ λάχε γιγν`μεν`ν περ·
κα\ δὲ σο\ αὐτ| μοῖρα, θεοῖς Tπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ,

80

τείχει dπο ƒρώων εὐηφενέων [πολέσθαι.
ἄλλο δέ τοι Tρέω κα\ TφVσομαι αv κε πίθηαι·
μY Tμὰ σZν [πάνευθε τιθVμεναι cστέ᾽ Ἀχιλλεῦ,
[λλ᾽ ’μοῦ

ς Tτράφημεν Tν sμετέροισι δ`μοισιν,

εuτέ με τυτθSν T`ντα Μενοίτιος TW tπ`εντος

85

ˆγαγεν sμέτερ`νδ᾽ [νδροκτασίης dπο λυγρῆς,
ˆματι τ| •τε παῖδα κατέκτανον Ἀμφιδάμαντος
νVπιος οὐκ Tθέλων [μφ᾽ [στραγάλοισι χολωθείς·
ἔνθά με δεWάμενος Tν δώμασιν _ππ`τα Πηλεὺς
ἔτραφέ τ᾽ Tνδυκέως κα\ σSν θεράποντ᾽ cν`μηνεν·

90

˜ς δὲ κα\ cστέα νZϊν ’μY σορSς [μφικαλύπτοι
χρύσεος [μφιφορεύς, τ`ν τοι π`ρε π`τνια μVτηρ.
τSν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
τίπτέ μοι fθείη κεφαλY δεῦρ᾽ εἰλVλουθας
καί μοι ταῦτα ‰καστ᾽ Tπιτέλλεαι] αὐτὰρ Tγώ τοι
πάντα μάλ᾽ Tκτελέω κα\ πείσομαι

95

ς σὺ κελεύεις.

[λλά μοι ¹σσον στῆθι· μίνυνθά περ [μφιUαλ`ντε
[λλVλους cλοοῖο τεταρπώμεσθα γ`οιο.
˜ς ἄρα φωνVσας ”ρέWατο χερσ\ φίλzσιν
οὐδ᾽ ἔλαUε· ψυχY δὲ κατὰ χθονSς f•τε καπνSς
www.theogonia.gr
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Œχετο τετριγυῖα· ταφ}ν δ᾽ [ν`ρουσεν Ἀχιλλεὺς
χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ᾽ cλοφυδνSν ἔειπεν·
ὢ π`ποι g •ά τίς Tστι κα\ εἰν Ἀΐδαο δ`μοισι
ψυχY κα\ εvδωλον, [τὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν·
παννυχίη γάρ μοι Πατροκλῆος δειλοῖο

105

ψυχY TφεστVκει γο`ωσά τε μυρομένη τε,
καί μοι ‰καστ᾽ Tπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτ|.
˜ς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν sφ᾽ ¤μερον ªρσε γ`οιο·
μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη •οδοδάκτυλος Ἠ}ς
[μφ\ νέκυν Tλεειν`ν. [τὰρ κρείων Ἀγαμέμνων

110

οὐρῆάς τ᾽ bτρυνε κα\ [νέρας [Wέμεν dλην
πάντοθεν Tκ κλισιZν· Tπ\ δ᾽ [νYρ TσθλSς cρώρει
Μηρι`νης θεράπων [γαπVνορος §δομενῆος.
ο“ δ᾽ vσαν sλοτ`μους πελέκεας Tν χερσ\ν ἔχοντες
σειράς τ᾽ εὐπλέκτους· πρS δ᾽ ἄρ᾽ οὐρῆες κίον αὐτZν.

115

πολλὰ δ᾽ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δ`χμιά τ᾽ gλθον·
[λλ᾽ •τε δY κνημοὺς προσέUαν πολυπίδακος ›δης,
αὐτίκ᾽ ἄρα δρῦς sψικ`μους ταναVκεϊ χαλκ|
τάμνον Tπειγ`μενοι· τα\ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι
πῖπτον· τὰς μὲν ἔπειτα διαπλVσσοντες Ἀχαιο\

120

ἔκδεον ἡμι`νων· τα\ δὲ χθ`να ποσσ\ δατεῦντο
Tλδ`μεναι πεδίοιο διὰ •ωπVϊα πυκνά.
πάντες δ᾽ sλοτ`μοι φιτροὺς φέρον·

ς γὰρ [νώγει

Μηρι`νης θεράπων [γαπVνορος §δομενῆος.
κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ Tπ᾽ [κτῆς Uάλλον Tπισχερώ, ἔνθ᾽ ἄρ᾽ Ἀχιλλεὺς
φράσσατο Πατρ`κλi μέγα fρίον fδὲ ο¦ αὐτ|.
αὐτὰρ Tπε\ πάντz παρακάUUαλον ἄσπετον dλην
{ατ᾽ ἄρ᾽ αuθι μένοντες [ολλέες. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
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αὐτίκα Μυρμιδ`νεσσι φιλοπτολέμοισι κέλευσε
χαλκSν xώννυσθαι, xεῦWαι δ᾽ sπ᾽ bχεσφιν ‰καστον

130

¤ππους· ο“ δ᾽ bρνυντο κα\ Tν τεύχεσσιν ἔδυνον,
•ν δ᾽ ἔUαν Tν δίφροισι παραιUάται ἡνίοχοί τε,
πρ`σθε μὲν _ππῆες, μετὰ δὲ νέφος ε¤πετο πεxZν
μυρίοι· Tν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι.
θριW\ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς TπέUαλλον

135

κειρ`μενοι· bπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος Ἀχιλλεὺς
[χνύμενος· ‰ταρον γὰρ [μύμονα πέμπ᾽ Ἄϊδος δέ.
ο“ δ᾽ •τε χZρον ¤κανον •θί σφισι πέφραδ᾽ Ἀχιλλεὺς
κάτθεσαν, α„ψα δέ ο_ μενοεικέα νVεον dλην.
ἔνθ᾽ αuτ᾽ ἄλλ᾽ Tν`ησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·

140

στὰς [πάνευθε πυρῆς WανθYν [πεκείρατο χαίτην,
τVν •α …περχει| ποταμ| τρέφε τηλεθ`ωσαν·
cχθVσας δ᾽ ἄρα ε„πεν ἰδ}ν Tπ\ οvνοπα π`ντον·
…περχεί᾽ ἄλλως σοί γε πατYρ fρVσατο Πηλεὺς
κεῖσέ με νοστVσαντα φίλην Tς πατρίδα γαῖαν

145

σοί τε κ`μην κερέειν •έWειν θ᾽ _ερYν ἑκατ`μUην,
πεντVκοντα δ᾽ ἔνορχα παρ᾽ αὐτ`θι μῆλ᾽ _ερεύσειν
Tς πηγάς, •θι τοι τέμενος Uωμ`ς τε θυVεις.
˜ς fρᾶθ᾽ a γέρων, σὺ δέ ο_ ν`ον οὐκ Tτέλεσσας.
νῦν δ᾽ Tπε\ οὐ νέομαί γε φίλην Tς πατρίδα γαῖαν

150

Πατρ`κλi {ρωϊ κ`μην cπάσαιμι φέρεσθαι.
˜ς εἰπ}ν Tν χερσ\ κ`μην ἑτάροιο φίλοιο
θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν sφ᾽ ¤μερον ªρσε γ`οιο.
καί νύ κ᾽ cδυρομένοισιν ἔδυ φάος fελίοιο
εἰ μY Ἀχιλλεὺς α„ψ᾽ Ἀγαμέμνονι ε„πε παραστάς·
Ἀτρεΐδη, σο\ γάρ τε μάλιστά γε λαSς ἈχαιZν
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πείσονται μύθοισι, γ`οιο μὲν ἔστι κα\ ¹σαι,
νῦν δ᾽ [πS πυρκαϊῆς σκέδασον κα\ δεῖπνον ἄνωχθι
•πλεσθαι· τάδε δ᾽ [μφ\ πονησ`μεθ᾽ ο¦σι μάλιστα
κVδε`ς Tστι νέκυς· παρὰ δ᾽ ο¤ τ᾽ [γο\ ἄμμι μεν`ντων.

160

αὐτὰρ Tπε\ τ` γ᾽ ἄκουσεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων,
αὐτίκα λαSν μὲν σκέδασεν κατὰ νῆας Tΐσας,
κηδεμ`νες δὲ παρ᾽ αuθι μένον κα\ νVεον dλην,
ποίησαν δὲ πυρYν ἑκατ`μπεδον ἔνθα κα\ ἔνθα,
Tν δὲ πυρ• sπάτz νεκρSν θέσαν [χνύμενοι κῆρ.

165

πολλὰ δὲ vφια μῆλα κα\ εἰλίποδας ‰λικας Uοῦς
πρ`σθε πυρῆς ἔδερ`ν τε κα\ ἄμφεπον· Tκ δ᾽ ἄρα πάντων
δημSν ἑλ}ν Tκάλυψε νέκυν μεγάθυμος Ἀχιλλεὺς
Tς π`δας Tκ κεφαλῆς, περ\ δὲ δρατὰ σώματα νVει.
Tν δ᾽ Tτίθει μέλιτος κα\ [λείφατος [μφιφορῆας

170

πρSς λέχεα κλίνων· πίσυρας δ᾽ Tριαύχενας ¤ππους
Tσσυμένως TνέUαλλε πυρ• μεγάλα στεναχίxων.
Tννέα τ| γε ἄνακτι τραπεxῆες κύνες gσαν,
κα\ μὲν τZν TνέUαλλε πυρ• δύο δειροτομVσας,
δώδεκα δὲ ƒρώων μεγαθύμων υ_έας Tσθλοὺς

175

χαλκ| δηϊ`ων· κακὰ δὲ φρεσ\ μVδετο ἔργα·
Tν δὲ πυρSς μένος £κε σιδVρεον bφρα νέμοιτο.
ŒμωWέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ cν`μηνεν ἑταῖρον·
χαῖρέ μοι ª Πάτροκλε κα\ εἰν Ἀΐδαο δ`μοισι·
πάντα γὰρ ˆδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν sπέστην,
δώδεκα μὲν ƒρώων μεγαθύμων υ_έας Tσθλοὺς
τοὺς ¥μα σο\ πάντας πῦρ Tσθίει· µκτορα δ᾽ οŸ τι
δώσω Πριαμίδην πυρ\ δαπτέμεν, [λλὰ κύνεσσιν.
˜ς φάτ᾽ [πειλVσας· τSν δ᾽ οὐ κύνες [μφεπένοντο,
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[λλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε ΔιSς θυγάτηρ Ἀφροδίτη

185

ˆματα κα\ νύκτας, •οδ`εντι δὲ χρῖεν Tλαίi
[μUροσίi, ¤να μV μιν [ποδρύφοι ἑλκυστάxων.
τ| δ᾽ Tπ\ κυάνεον νέφος ˆγαγε †οῖUος Ἀπ`λλων
οὐραν`θεν πεδίον δέ, κάλυψε δὲ χZρον ¥παντα
•σσον Tπεῖχε νέκυς, μY πρ\ν μένος fελίοιο

190

σκVλει᾽ [μφ\ περ\ χρ`α vνεσιν fδὲ μέλεσσιν.
οὐδὲ πυρY Πατρ`κλου Tκαίετο τεθνηZτος·
ἔνθ᾽ αuτ᾽ [λλ᾽ Tν`ησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
στὰς [πάνευθε πυρῆς δοιοῖς fρᾶτ᾽ [νέμοισι
«ορέz κα\ ¢εφύρi, κα\ sπίσχετο _ερὰ καλά·

195

πολλὰ δὲ κα\ σπένδων χρυσέi δέπαϊ λιτάνευεν
Tλθέμεν, bφρα τάχιστα πυρ\ φλεγεθοίατο νεκροί,
dλη τε σεύαιτο καVμεναι. ªκα δὲ Ἶρις
[ράων [ΐουσα μετάγγελος gλθ᾽ [νέμοισιν.
ο“ μὲν ἄρα ¢εφύροιο δυσαέος [θρ`οι ἔνδον

200

εἰλαπίνην δαίνυντο· θέουσα δὲ Ἶρις Tπέστη
Uηλ| ἔπι λιθέi· το\ δ᾽

ς vδον cφθαλμοῖσι

πάντες [νVϊWαν, κάλε`ν τέ μιν εἰς ἓ ‰καστος·
ἣ δ᾽ αuθ᾽ ‰xεσθαι μὲν [νVνατο, ε„πε δὲ μῦθον·
οὐχ ‰δος· ε„μι γὰρ αuτις Tπ᾽ Ὠκεανοῖο •έεθρα

205

oἰθι`πων Tς γαῖαν, •θι •έxουσ᾽ ἑκατ`μUας
[θανάτοις, ¤να δY κα\ Tγ} μεταδαίσομαι _ρZν.
[λλ᾽ Ἀχιλεὺς «ορέην fδὲ ¢έφυρον κελαδεινSν
Tλθεῖν [ρᾶται, κα\ sπίσχεται _ερὰ καλά,
bφρα πυρYν bρσητε καVμεναι, - ἔνι κεῖται
Πάτροκλος, τSν πάντες [ναστενάχουσιν Ἀχαιοί.
ἣ μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰποῦσ᾽ [πεUVσετο, το\ δ᾽ cρέοντο
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fχ• θεσπεσίz νέφεα κλονέοντε πάροιθεν.
α„ψα δὲ π`ντον ¤κανον [Vμεναι, ªρτο δὲ κῦμα
πνοι• dπο λιγυρ•· ƒροίην δ᾽ TρίUωλον _κέσθην,

215

Tν δὲ πυρ• πεσέτην, μέγα δ᾽ vαχε θεσπιδαὲς πῦρ.
παννύχιοι δ᾽ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλ`γ᾽ ἔUαλλον
φυσZντες λιγέως· a δὲ πάννυχος ”κὺς Ἀχιλλεὺς
χρυσέου Tκ κρητῆρος ἑλ}ν δέπας [μφικύπελλον
ο„νον [φυσσ`μενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν

220

ψυχYν κικλVσκων Πατροκλῆος δειλοῖο.
ς δὲ πατYρ οX παιδSς cδύρεται cστέα καίων
νυμφίου, •ς τε θαν}ν δειλοὺς [κάχησε τοκῆας,
˜ς Ἀχιλεὺς ἑτάροιο cδύρετο cστέα καίων,
ἑρπύxων παρὰ πυρκαϊYν wδινὰ στεναχίxων.

225

gμος δ᾽ ἑωσφ`ρος ε„σι φ`ως Tρέων Tπ\ γαῖαν,
•ν τε μέτα κροκ`πεπλος sπε\ρ ¥λα κίδναται fώς,
τῆμος πυρκαϊY Tμαραίνετο, παύσατο δὲ φλ`W.
ο“ δ᾽ ἄνεμοι πάλιν αuτις ἔUαν ο„κον δὲ νέεσθαι
™ρηΐκιον κατὰ π`ντον· a δ᾽ ἔστενεν οvδματι θύων.

230

Πηλεΐδης δ᾽ [πS πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λιασθε\ς
κλίνθη κεκμηώς, Tπ\ δὲ γλυκὺς dπνος bρουσεν·
ο“ δ᾽ [μφ᾽ Ἀτρεΐωνα [ολλέες fγερέθοντο·
τZν μιν Tπερχομένων •μαδος κα\ δοῦπος ἔγειρεν,
‰xετο δ᾽ cρθωθε\ς καί σφεας πρSς μῦθον ἔειπεν·

235

Ἀτρεΐδη τε κα\ ἄλλοι [ριστῆες ΠαναχαιZν,
πρZτον μὲν κατὰ πυρκαϊYν σUέσατ᾽ αvθοπι οvνi
πᾶσαν, ’π`σσον Tπέσχε πυρSς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
cστέα Πατρ`κλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν
εu διαγιγνώσκοντες· [ριφραδέα δὲ τέτυκται·
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Tν μέσσz γὰρ ἔκειτο πυρ•, το\ δ᾽ ἄλλοι ἄνευθεν
Tσχατι• καίοντ᾽ Tπιμ\W ¤πποι τε κα\ ἄνδρες.
κα\ τὰ μὲν Tν χρυσέz φιάλz κα\ δίπλακι δημ|
θείομεν, εἰς • κεν αὐτSς Tγ}ν Ἄϊδι κεύθωμαι.
τύμUον δ᾽ οὐ μάλα πολλSν Tγ} πονέεσθαι ἄνωγα,

245

[λλ᾽ Tπιεικέα τοῖον· ἔπειτα δὲ κα\ τSν Ἀχαιο\
εὐρύν θ᾽ sψηλ`ν τε τιθVμεναι, ο¤ κεν Tμεῖο
δεύτεροι Tν νVεσσι πολυκλVϊσι λίπησθε.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ Tπίθοντο ποδώκεϊ Πηλεΐωνι.
πρZτον μὲν κατὰ πυρκαϊYν σUέσαν αvθοπι οvνi

250

•σσον Tπ\ φλSW gλθε, Uαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρη·
κλαίοντες δ᾽ ἑτάροιο Tνηέος cστέα λευκὰ
ἄλλεγον Tς χρυσέην φιάλην κα\ δίπλακα δημ`ν,
Tν κλισίzσι δὲ θέντες ἑαν| λιτ\ κάλυψαν·
τορνώσαντο δὲ σῆμα θεμείλιά τε προUάλοντο

255

[μφ\ πυρVν· ε„θαρ δὲ χυτYν Tπ\ γαῖαν ἔχευαν,
χεύαντες δὲ τS σῆμα πάλιν κίον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
αὐτοῦ λαSν ἔρυκε κα\ ¤xανεν εὐρὺν [γZνα,
νηZν δ᾽ ἔκφερ᾽ ἄεθλα λέUητάς τε τρίποδάς τε
¤ππους θ᾽ ἡμι`νους τε UοZν τ᾽ vφθιμα κάρηνα,

260

fδὲ γυναῖκας Trxώνους πολι`ν τε σίδηρον.
_ππεῦσιν μὲν πρZτα ποδώκεσιν [γλά᾽ ἄεθλα
θῆκε γυναῖκα ἄγεσθαι [μύμονα ἔργα ἰδυῖαν
κα\ τρίποδ᾽ ”τώεντα δυωκαιεικοσίμετρον
τ| πρώτi· [τὰρ αu τ| δευτέρi ¤ππον ἔθηκεν
ἑWέτε᾽ [δμVτην Uρέφος ἡμίονον κυέουσαν·
αὐτὰρ τ| τριτάτi ἄπυρον κατέθηκε λέUητα
καλSν τέσσαρα μέτρα κεχανδ`τα λευκSν ἔτ᾽ αŸτως·
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τ| δὲ τετάρτi θῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα,
πέμπτi δ᾽ [μφίθετον φιάλην [πύρωτον ἔθηκε.

270

στῆ δ᾽ cρθSς κα\ μῦθον Tν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀτρεΐδη τε κα\ ἄλλοι TrκνVμιδες Ἀχαιο\
_ππῆας τάδ᾽ ἄεθλα δεδεγμένα κεῖτ᾽ Tν [γZνι.
εἰ μὲν νῦν Tπ\ ἄλλi [εθλεύοιμεν Ἀχαιο\
g τ᾽ •ν Tγ} τὰ πρZτα λαU}ν κλισίην δὲ φεροίμην.

275

vστε γὰρ •σσον Tμο\ [ρετ• περιUάλλετον ¤πποι·
[θάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων δὲ π`ρ᾽ αὐτοὺς
πατρ\ Tμ| Πηλῆϊ, a δ᾽ αuτ᾽ Tμο\ TγγυάλιWεν.
[λλ᾽ ˆτοι μὲν Tγ} μενέω κα\ μώνυχες ¤πποι·
τοίου γὰρ κλέος TσθλSν [πώλεσαν ἡνι`χοιο

280

fπίου, •ς σφωϊν μάλα πολλάκις sγρSν ἔλαιον
χαιτάων κατέχευε λοέσσας dδατι λευκ|.
τSν τώ γ᾽ ἑστα`τες πενθείετον, οŸδεϊ δέ σφι
χαῖται Tρηρέδαται, τ} δ᾽ ‰στατον [χνυμένω κῆρ.
ἄλλοι δὲ στέλλεσθε κατὰ στρατ`ν, •ς τις ἈχαιZν

285

¤πποισίν τε πέποιθε κα\ ¥ρμασι κολλητοῖσιν.
˜ς φάτο Πηλεΐδης, ταχέες δ᾽ _ππῆες ἄγερθεν.
ªρτο πολὺ πρZτος μὲν ἄναW [νδρZν ¸Ÿμηλος
ἈδμVτου φίλος υ_`ς, aς _πποσύνz Tκέκαστο·
τ| δ᾽ Tπ\ ƒυδεΐδης ªρτο κρατερSς ΔιομVδης,

290

¤ππους δὲ ƒρiοὺς dπαγε xυγ`ν, οdς ποτ᾽ [πηύρα
oἰνείαν, [τὰρ αὐτSν sπεWεσάωσεν Ἀπ`λλων.
τ| δ᾽ ἄρ᾽ Tπ᾽ Ἀτρεΐδης ªρτο WανθSς Μενέλαος
διογενVς, sπS δὲ xυγSν ˆγαγεν ”κέας ¤ππους
ovθην τYν Ἀγαμεμνονέην τSν ἑ`ν τε Π`δαργον·
τYν Ἀγαμέμνονι δZκ᾽ Ἀγχισιάδης ‹χέπωλος
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δZρ᾽, ¤να μV ο_ ‰ποιθ᾽ sπS ›λιον fνεμ`εσσαν,
[λλ᾽ αὐτοῦ τέρποιτο μένων· μέγα γάρ ο_ ἔδωκε
¢εὺς ἄφενος, ναῖεν δ᾽ • γ᾽ Tν εὐρυχ`ρi …ικυZνι·
τYν • γ᾽ sπS xυγSν gγε μέγα δρ`μου ἰσχαν`ωσαν.

300

Ἀντίλοχος δὲ τέταρτος T•τριχας ’πλίσαθ᾽ ¤ππους,
·έστορος [γλαSς υ_Sς sπερθύμοιο ἄνακτος
τοῦ ·ηληϊάδαο· Πυλοιγενέες δέ ο_ ¤πποι
”κύποδες φέρον ¥ρμα· πατYρ δέ ο_ ἄγχι παραστὰς
μυθεῖτ᾽ εἰς [γαθὰ φρονέων νοέοντι κα\ αὐτ|·

305

Ἀντίλοχ᾽ ˆτοι μέν σε νέον περ T`ντ᾽ Tφίλησαν
¢εύς τε Ποσειδάων τε, κα\ _πποσύνας TδίδαWαν
παντοίας· τ} καί σε διδασκέμεν οŸ τι μάλα χρεώ·
ο„σθα γὰρ εu περ\ τέρμαθ᾽ ἑλισσέμεν· [λλά τοι ¤πποι
Uάρδιστοι θείειν· τώ τ᾽ οvω λοίγι᾽ ἔσεσθαι.

310

τZν δ᾽ ¤πποι μὲν ἔασιν [φάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτο\
πλείονα vσασιν σέθεν αὐτοῦ μητίσασθαι.
[λλ᾽ ἄγε δY σὺ φίλος μῆτιν TμUάλλεο θυμ|
παντοίην, ¤να μV σε παρεκπροφύγzσιν ἄεθλα.
μVτι τοι δρυτ`μος μέγ᾽ [μείνων fὲ Uίηφι·

315

μVτι δ᾽ αuτε κυUερνVτης Tν\ οvνοπι π`ντi
νῆα θοYν ἰθύνει Tρεχθομένην [νέμοισι·
μVτι δ᾽ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνι`χοιο.
[λλ᾽ aς μέν θ᾽ ¤πποισι κα\ ¥ρμασιν ο¦σι πεποιθ}ς
[φραδέως Tπ\ πολλSν ἑλίσσεται ἔνθα κα\ ἔνθα,
¤πποι δὲ πλαν`ωνται [νὰ δρ`μον, οὐδὲ κατίσχει·
aς δέ κε κέρδεα εἰδ• Tλαύνων {σσονας ¤ππους,
αἰε\ τέρμ᾽ ’ρ`ων στρέφει Tγγύθεν, οὐδέ ἑ λVθει
•ππως τS πρZτον τανύσz Uοέοισιν _μᾶσιν,
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[λλ᾽ ἔχει [σφαλέως κα\ τSν προŸχοντα δοκεύει.

325

σῆμα δέ τοι Tρέω μάλ᾽ [ριφραδές, οὐδέ σε λVσει.
‰στηκε Wύλον αuον •σον τ᾽ bργυι᾽ sπὲρ αvης
~ δρυSς ~ πεύκης· τS μὲν οὐ καταπύθεται bμUρi,
λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν Tρηρέδαται δύο λευκ}
Tν Wυνοχ•σιν ’δοῦ, λεῖος δ᾽ _ππ`δρομος [μφ\ς

330

ˆ τευ σῆμα Uροτοῖο πάλαι κατατεθνηZτος,
~ τ` γε νύσσα τέτυκτο Tπ\ προτέρων [νθρώπων,
κα\ νῦν τέρματ᾽ ἔθηκε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς.
τ| σὺ μάλ᾽ Tγχρίμψας Tλάαν σχεδSν ¥ρμα κα\ ¤ππους,
αὐτSς δὲ κλινθῆναι Trπλέκτi Tν\ δίφρi

335

gκ᾽ Tπ᾽ [ριστερὰ τοῖιν· [τὰρ τSν δεWιSν ¤ππον
κένσαι ’μοκλVσας, ε„Wαί τέ ο_ ἡνία χερσίν.
Tν νύσσz δέ τοι ¤ππος [ριστερSς TγχριμφθVτω,
ς ἄν τοι πλVμνη γε δοάσσεται ἄκρον _κέσθαι
κύκλου ποιητοῖο· λίθου δ᾽ [λέασθαι Tπαυρεῖν,

340

μV πως ¤ππους τε τρώσzς κατά θ᾽ ¥ρματα ἄWzς·
χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, Tλεγχείη δὲ σο\ αὐτ|
ἔσσεται· [λλὰ φίλος φρονέων πεφυλαγμένος ε„ναι.
εἰ γάρ κ᾽ Tν νύσσz γε παρεWελάσzσθα διώκων,
οὐκ ἔσθ᾽ •ς κέ σ᾽ ‰λzσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθz,

345

οὐδ᾽ εv κεν μετ`πισθεν Ἀρίονα δῖον Tλαύνοι
ἈδρVστου ταχὺν ¤ππον, aς Tκ θε`φιν γένος gεν,
~ τοὺς ^αομέδοντος, ο“ Tνθάδε γ᾽ ἔτραφεν Tσθλοί.
˜ς εἰπ}ν ·έστωρ ·ηλVϊος •ψ Tν\ χώρz
‰xετ᾽, Tπε\ ž παιδ\ ἑκάστου πείρατ᾽ ἔειπε.
Μηρι`νης δ᾽ ἄρα πέμπτος T•τριχας ’πλίσαθ᾽ ¤ππους.
•ν δ᾽ ἔUαν Tς δίφρους, Tν δὲ κλVρους TUάλοντο·
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πάλλ᾽ Ἀχιλεύς, Tκ δὲ κλῆρος θ`ρε ·εστορίδαο
Ἀντιλ`χου· μετὰ τSν δ᾽ ἔλαχε κρείων ¸Ÿμηλος·
τ| δ᾽ ἄρ᾽ Tπ᾽ Ἀτρεΐδης δουρ\ κλειτSς Μενέλαος,

355

τ| δ᾽ Tπ\ Μηρι`νης λάχ᾽ Tλαυνέμεν· dστατος αuτε
ƒυδεΐδης bχ᾽ ἄριστος T}ν λάχ᾽ Tλαυνέμεν ¤ππους.
στὰν δὲ μεταστοιχί, σVμηνε δὲ τέρματ᾽ Ἀχιλλεὺς
τηλ`θεν Tν λείi πεδίi· παρὰ δὲ σκοπSν ε¦σεν
[ντίθεον †οίνικα cπάονα πατρSς ἑοῖο,

360

ς μεμνέiτο δρ`μους κα\ [ληθείην [ποείποι.
ο“ δ᾽ ¥μα πάντες Tφ᾽ ¤πποιιν μάστιγας ἄειραν,
πέπληγ`ν θ᾽ _μᾶσιν, ’μ`κλησάν τ᾽ Tπέεσσιν
Tσσυμένως· ο“ δ᾽ ªκα διέπρησσον πεδίοιο
ν`σφι νεZν ταχέως· sπS δὲ στέρνοισι κονίη

365

¤στατ᾽ [ειρομένη •ς τε νέφος fὲ θύελλα,
χαῖται δ᾽ Tρρώοντο μετὰ πνοι•ς [νέμοιο.
¥ρματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν χθον\ πίλνατο πουλυUοτείρz,
ἄλλοτε δ᾽ [ΐWασκε μετVορα· το\ δ᾽ Tλατῆρες
‰στασαν Tν δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμSς ἑκάστου

370

νίκης _εμένων· κέκλοντο δὲ ο¦σιν ‰καστος
¤πποις, ο“ δ᾽ Tπέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
[λλ᾽ •τε δY πύματον τέλεον δρ`μον ”κέες ¤πποι
•ψ Tφ᾽ wλSς πολιῆς, τ`τε δY [ρετV γε ἑκάστου
φαίνετ᾽, ἄφαρ δ᾽ ¤πποισι τάθη δρ`μος· ªκα δ᾽ ἔπειτα

375

α“ †ηρητιάδαο ποδώκεες ἔκφερον ¤πποι.
τὰς δὲ μετ᾽ TWέφερον ΔιομVδεος ἄρσενες ¤πποι
ƒρώϊοι, οὐδέ τι πολλSν ἄνευθ᾽ ἔσαν, [λλὰ μάλ᾽ Tγγύς·
αἰε\ γὰρ δίφρου TπιUησομένοισιν Tΐκτην,
πνοι• δ᾽ ¸ὐμVλοιο μετάφρενον εὐρέε τ᾽ ‡μω
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θέρμετ᾽· Tπ᾽ αὐτ| γὰρ κεφαλὰς καταθέντε πετέσθην.
καί νύ κεν ~ παρέλασσ᾽ ~ [μφVριστον ἔθηκεν,
εἰ μY ƒυδέος υ¦ϊ κοτέσσατο †οῖUος Ἀπ`λλων,
•ς •ά ο_ Tκ χειρZν ἔUαλεν μάστιγα φαεινVν.
τοῖο δ᾽ [π᾽ cφθαλμZν χύτο δάκρυα χωομένοιο,

385

οdνεκα τὰς μὲν •ρα ἔτι κα\ πολὺ μᾶλλον ἰούσας,
ο“ δέ ο_ TUλάφθησαν ἄνευ κέντροιο θέοντες.
οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίην Tλεφηράμενος λάθ᾽ Ἀπ`λλων
ƒυδεΐδην, μάλα δ᾽ ªκα μετέσσυτο ποιμένα λαZν,
δZκε δέ ο_ μάστιγα, μένος δ᾽ ¤πποισιν Tνῆκεν·

390

ἣ δὲ μετ᾽ ἈδμVτου υ_Sν κοτέουσ᾽ TUεUVκει,
¤ππειον δέ ο_ gWε θεὰ xυγ`ν· α“ δέ ο_ ¤πποι
[μφ\ς ’δοῦ δραμέτην, •υμSς δ᾽ Tπ\ γαῖαν Tλύσθη.
αὐτSς δ᾽ Tκ δίφροιο παρὰ τροχSν TWεκυλίσθη,
[γκZνάς τε περιδρύφθη στ`μα τε •ῖνάς τε,

395

θρυλίχθη δὲ μέτωπον Tπ᾽ cφρύσι· τ} δέ ο_ bσσε
δακρυ`φι πλῆσθεν, θαλερY δέ ο_ ἔσχετο φωνV.
ƒυδεΐδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ¤ππους,
πολλSν τZν ἄλλων TWάλμενος· Tν γὰρ ἈθVνη
¤πποις £κε μένος κα\ Tπ᾽ αὐτ| κῦδος ἔθηκε.

400

τ| δ᾽ ἄρ᾽ Tπ᾽ Ἀτρεΐδης ε„χε WανθSς Μενέλαος.
Ἀντίλοχος δ᾽ ¤πποισιν Tκέκλετο πατρSς ἑοῖο·
ἔμUητον κα\ σφZϊ· τιταίνετον •ττι τάχιστα.
ˆτοι μὲν κείνοισιν Tριxέμεν οŸ τι κελεύω
ƒυδεΐδεω ¤πποισι δαΐφρονος, ο¦σιν ἈθVνη
νῦν ‡ρεWε τάχος κα\ Tπ᾽ αὐτ| κῦδος ἔθηκεν·
¤ππους δ᾽ Ἀτρεΐδαο κιχάνετε, μY δὲ λίπησθον,
καρπαλίμως, μY σφZϊν Tλεγχείην καταχεύz
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ovθη θῆλυς Tοῦσα· τί ~ λείπεσθε φέριστοι]
¡δε γὰρ TWερέω, κα\ μYν τετελεσμένον ἔσται·

410

οὐ σφZϊν κομιδY παρὰ ·έστορι ποιμένι λαZν
ἔσσεται, αὐτίκα δ᾽ Ÿμμε κατακτενεῖ cWέϊ χαλκ|,
αv κ᾽ [ποκηδVσαντε φερώμεθα χεῖρον ἄεθλον.
[λλ᾽ Tφομαρτεῖτον κα\ σπεύδετον •ττι τάχιστα·
ταῦτα δ᾽ Tγ}ν αὐτSς τεχνVσομαι fδὲ νοVσω

415

στεινωπ| Tν ’δ| παραδύμεναι, οὐδέ με λVσει.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δὲ ἄνακτος sποδείσαντες ’μοκλYν
μᾶλλον Tπιδραμέτην cλίγον χρ`νον· α„ψα δ᾽ ἔπειτα
στεῖνος ’δοῦ κοίλης vδεν Ἀντίλοχος μενεχάρμης.
•ωχμSς ἔην γαίης, - χειμέριον [λὲν dδωρ

420

TWέρρηWεν ’δοῖο, Uάθυνε δὲ χZρον ¥παντα·
τ• •᾽ ε„χεν Μενέλαος wματροχιὰς [λεείνων.
Ἀντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ¤ππους
TκτSς ’δοῦ, cλίγον δὲ παρακλίνας Tδίωκεν.
Ἀτρεΐδης δ᾽ ἔδεισε κα\ Ἀντιλ`χi Tγεγώνει·

425

Ἀντίλοχ᾽ [φραδέως _ππάxεαι, [λλ᾽ ἄνεχ᾽ ¤ππους·
στεινωπSς γὰρ ’δ`ς, τάχα δ᾽ εὐρυτέρη παρελάσσαι·
μV πως [μφοτέρους δηλVσεαι ¥ρματι κύρσας.
˜ς ἔφατ᾽, Ἀντίλοχος δ᾽ ἔτι κα\ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
κέντρi Tπισπέρχων

ς οὐκ [ΐοντι Tοικώς.

430

•σσα δὲ δίσκου οuρα κατωμαδίοιο πέλονται,
•ν τ᾽ αἰxηSς [φῆκεν [νYρ πειρώμενος {Uης,
τ`σσον Tπιδραμέτην· α“ δ᾽ fρώησαν cπίσσω
Ἀτρεΐδεω· αὐτSς γὰρ ἑκ}ν μεθέηκεν Tλαύνειν
μV πως συγκύρσειαν ’δ| ἔνι μώνυχες ¤πποι,
δίφρους τ᾽ [νστρέψειαν Trπλεκέας, κατὰ δ᾽ αὐτο\
www.theogonia.gr
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Tν κονίzσι πέσοιεν Tπειγ`μενοι περ\ νίκης.
τSν κα\ νεικείων προσέφη WανθSς Μενέλαος·
Ἀντίλοχ᾽ οŸ τις σεῖο UροτZν cλοώτερος ἄλλος·
ἔρρ᾽, Tπε\ οŸ σ᾽ ἔτυμ`ν γε φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί.

440

[λλ᾽ οὐ μὰν οὐδ᾽ ¡ς ἄτερ •ρκου οvσz ἄεθλον.
˜ς εἰπ}ν ¤πποισιν Tκέκλετο φώνησέν τε·
μV μοι Tρύκεσθον μY δ᾽ ‰στατον [χνυμένω κῆρ.
φθVσονται τούτοισι π`δες κα\ γοῦνα καμ`ντα
~ sμῖν· ἄμφω γὰρ [τέμUονται νε`τητος.

445

˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δὲ ἄνακτος sποδείσαντες ’μοκλYν
μᾶλλον Tπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο.
Ἀργεῖοι δ᾽ Tν [γZνι καθVμενοι εἰσορ`ωντο
¤ππους· το\ δὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
πρZτος δ᾽ §δομενεὺς ‚ρητZν [γSς Tφράσαθ᾽ ¤ππους·

450

£στο γὰρ TκτSς [γZνος sπέρτατος Tν περιωπ•·
τοῖο δ᾽ ἄνευθεν T`ντος ’μοκλητῆρος [κούσας
ἔγνω, φράσσατο δ᾽ ¤ππον [ριπρεπέα προŸχοντα,
aς τS μὲν ἄλλο τ`σον φοῖνιW gν, Tν δὲ μετώπi
λευκSν σῆμα τέτυκτο περίτροχον f•τε μVνη.

455

στῆ δ᾽ cρθSς κα\ μῦθον Tν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ª φίλοι Ἀργείων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
ο„ος Tγ}ν ¤ππους αὐγάxομαι gε κα\ sμεῖς]
ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ¤πποι,
ἄλλος δ᾽ ἡνίοχος ἰνδάλλεται· α“ δέ που αὐτοῦ
ἔUλαUεν Tν πεδίi, α“ κεῖσέ γε φέρτεραι gσαν·
ˆτοι γὰρ τὰς πρZτα vδον περ\ τέρμα Uαλούσας,
νῦν δ᾽ οŸ πz δύναμαι ἰδέειν· πάντz δέ μοι bσσε
ƒρωϊκSν •μ πεδίον παπταίνετον εἰσορ`ωντι·
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gε τSν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη

465

εu σχεθέειν περ\ τέρμα κα\ οὐκ Tτύχησεν ἑλίWας·
ἔνθά μιν Tκπεσέειν cΐω σύν θ᾽ ¥ρματα ¹Wαι,
α“ δ᾽ TWηρώησαν, Tπε\ μένος ἔλλαUε θυμ`ν.
[λλὰ vδεσθε κα\ Ÿμμες [νασταδ`ν· οὐ γὰρ ἔγωγε
εu διαγιγνώσκω· δοκέει δέ μοι ἔμμεναι [νYρ

470

oἰτωλSς γενεVν, μετὰ δ᾽ Ἀργείοισιν [νάσσει
ƒυδέος _πποδάμου υ_Sς κρατερSς ΔιομVδης.
τSν δ᾽ αἰσχρZς Tνένιπεν tϊλῆος ταχὺς ovας·
§δομενεῦ τί πάρος λαUρεύεαι] α“ δέ τ᾽ ἄνευθεν
¤πποι [ερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται.

475

οŸτε νεώτατ`ς Tσσι μετ᾽ Ἀργείοισι τοσοῦτον,
οŸτέ τοι cWύτατον κεφαλῆς Tκδέρκεται bσσε·
[λλ᾽ αἰε\ μύθοις λαUρεύεαι· οὐδέ τί σε χρY
λαUραγ`ρην ἔμεναι· πάρα γὰρ κα\ [μείνονες ἄλλοι.
¤πποι δ᾽ αὐτα\ ἔασι παροίτεραι, α“ τS πάρος περ,

480

¸ὐμVλου, Tν δ᾽ αὐτSς ἔχων εŸληρα UέUηκε.
τSν δὲ χολωσάμενος ‚ρητZν [γSς [ντίον ηŸδα·
o„αν νεῖκος ἄριστε κακοφραδὲς ἄλλά τε πάντα
δεύεαι Ἀργείων, •τι τοι ν`ος Tστ\ν [πηνVς.
δεῦρ` νυν ~ τρίποδος περιδώμεθον fὲ λέUητος,

485

vστορα δ᾽ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα θείομεν ἄμφω,
’ππ`τεραι πρ`σθ᾽ ¤πποι, ¤να γνώzς [ποτίνων.
˜ς ἔφατ᾽, bρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ tϊλῆος ταχὺς ovας
χω`μενος χαλεποῖσιν [μείψασθαι Tπέεσσι·
καί νύ κε δY προτέρω ἔτ᾽ ἔρις γένετ᾽ [μφοτέροισιν,
εἰ μY Ἀχιλλεὺς αὐτSς [νίστατο κα\ φάτο μῦθον·
μηκέτι νῦν χαλεποῖσιν [μείUεσθον Tπέεσσιν
www.theogonia.gr

537

490

lopqΔno p

jΜkljm n^noΔo

o„αν §δομενεῦ τε κακοῖς, Tπε\ οὐδὲ ἔοικε.
κα\ δ᾽ ἄλλi νεμεσᾶτον •τις τοιαῦτά γε •έxοι.
[λλ᾽ sμεῖς Tν [γZνι καθVμενοι εἰσοράασθε

495

¤ππους· ο“ δὲ τάχ᾽ αὐτο\ Tπειγ`μενοι περ\ νίκης
Tνθάδ᾽ Tλεύσονται· τ`τε δὲ γνώσεσθε ‰καστος
¤ππους Ἀργείων, ο“ δεύτεροι ο¤ τε πάροιθεν.
˜ς φάτο, ƒυδεΐδης δὲ μάλα σχεδSν gλθε διώκων,
μάστι δ᾽ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδ`ν· ο“ δέ ο_ ¤πποι

500

sψ`σ᾽ [ειρέσθην •ίμφα πρVσσοντε κέλευθον.
αἰε\ δ᾽ ἡνίοχον κονίης •αθάμιγγες ἔUαλλον,
¥ρματα δὲ χρυσ| πεπυκασμένα κασσιτέρi τε
¤πποις ”κυπ`δεσσιν Tπέτρεχον· οὐδέ τι πολλY
γίγνετ᾽ Tπισσώτρων wρματροχιY κατ`πισθεν

505

Tν λεπτ• κονίz· τ} δὲ σπεύδοντε πετέσθην.
στῆ δὲ μέσi Tν [γZνι, πολὺς δ᾽ [νεκVκιεν _δρ}ς
¤ππων ἔκ τε λ`φων κα\ [πS στέρνοιο χαμᾶxε.
αὐτSς δ᾽ Tκ δίφροιο χαμα\ θ`ρε παμφαν`ωντος,
κλῖνε δ᾽ ἄρα μάστιγα ποτ\ xυγ`ν· οὐδὲ μάτησεν

510

vφθιμος …θένελος, [λλ᾽ Tσσυμένως λάU᾽ ἄεθλον,
δZκε δ᾽ ἄγειν ἑτάροισιν sπερθύμοισι γυναῖκα
κα\ τρίποδ᾽ ”τώεντα φέρειν· a δ᾽ ἔλυεν sφ᾽ ¤ππους.
τ| δ᾽ ἄρ᾽ Tπ᾽ Ἀντίλοχος ·ηλVϊος ˆλασεν ¤ππους
κέρδεσιν, οŸ τι τάχει γε, παραφθάμενος Μενέλαον·

515

[λλὰ κα\ ¡ς Μενέλαος ἔχ᾽ Tγγύθεν ”κέας ¤ππους.
•σσον δὲ τροχοῦ ¤ππος [φίσταται, •ς •α ἄνακτα
‰λκzσιν πεδίοιο τιταιν`μενος σὺν bχεσφι·
τοῦ μέν τε ψαύουσιν Tπισσώτρου τρίχες ἄκραι
οὐραῖαι· a δέ τ᾽ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλY
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χώρη μεσσηγὺς πολέος πεδίοιο θέοντος·
τ`σσον δY Μενέλαος [μύμονος Ἀντιλ`χοιο
λείπετ᾽· [τὰρ τὰ πρZτα κα\ Tς δίσκουρα λέλειπτο,
[λλά μιν α„ψα κίχανεν· cφέλλετο γὰρ μένος f¬
¤ππου τῆς Ἀγαμεμνονέης καλλίτριχος ovθης·

525

εἰ δέ κ᾽ ἔτι προτέρω γένετο δρ`μος [μφοτέροισι,
τώ κέν μιν παρέλασσ᾽ οὐδ᾽ [μφVριστον ἔθηκεν.
αὐτὰρ Μηρι`νης θεράπων T¬ς §δομενῆος
λείπετ᾽ [γακλῆος Μενελάου δουρSς TρωVν·
Uάρδιστοι μὲν γάρ ο_ ἔσαν καλλίτριχες ¤πποι,

530

ˆκιστος δ᾽ gν αὐτSς Tλαυνέμεν ¥ρμ᾽ Tν [γZνι.
υ_Sς δ᾽ ἈδμVτοιο πανύστατος ˆλυθεν ἄλλων
‰λκων ¥ρματα καλὰ Tλαύνων πρ`σσοθεν ¤ππους.
τSν δὲ ἰδ}ν Œκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
στὰς δ᾽ ἄρ᾽ Tν Ἀργείοις ἔπεα πτερ`εντ᾽ [γ`ρευε·

535

λοῖσθος [νYρ ‡ριστος Tλαύνει μώνυχας ¤ππους·
[λλ᾽ ἄγε δV ο_ δZμεν [έθλιον

ς Tπιεικὲς

δεύτερ᾽· [τὰρ τὰ πρZτα φερέσθω ƒυδέος υ_`ς.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες Tπ‘νεον

ς Tκέλευε.

καί νύ κέ ο_ π`ρεν ¤ππον, Tπ‘νησαν γὰρ Ἀχαιοί,

540

εἰ μY ἄρ᾽ Ἀντίλοχος μεγαθύμου ·έστορος υ_Sς
Πηλεΐδην Ἀχιλῆα δίκz fμείψατ᾽ [ναστάς·
ª Ἀχιλεῦ μάλα τοι κεχολώσομαι αv κε τελέσσzς
τοῦτο ἔπος· μέλλεις γὰρ [φαιρVσεσθαι ἄεθλον
τὰ φρονέων •τι ο_ UλάUεν ¥ρματα κα\ ταχέ᾽ ¤ππω
αὐτ`ς τ᾽ TσθλSς Tών· [λλ᾽ ‡φελεν [θανάτοισιν
εŸχεσθαι· τ` κεν οŸ τι πανύστατος gλθε διώκων.
εἰ δέ μιν οἰκτίρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμ|
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ἔστί τοι Tν κλισίz χρυσSς πολύς, ἔστι δὲ χαλκSς
κα\ πρ`Uατ᾽, εἰσ\ δέ τοι δμiα\ κα\ μώνυχες ¤πποι·

550

τZν ο_ ἔπειτ᾽ [νελ}ν δ`μεναι κα\ μεῖxον ἄεθλον
fὲ κα\ αὐτίκα νῦν, ¤να σ᾽ αἰνVσωσιν Ἀχαιοί.
τYν δ᾽ Tγ} οὐ δώσω· περ\ δ᾽ αὐτῆς πειρηθVτω
[νδρZν •ς κ᾽ Tθέλzσιν Tμο\ χείρεσσι μάχεσθαι.
˜ς φάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς

555

χαίρων Ἀντιλ`χi, •τι ο_ φίλος gεν ἑταῖρος·
καί μιν [μειU`μενος ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
Ἀντίλοχ᾽, εἰ μὲν δV με κελεύεις οvκοθεν ἄλλο
¸ὐμVλi Tπιδοῦναι, Tγ} δέ κε κα\ τS τελέσσω.
δώσω ο_ θώρηκα, τSν Ἀστεροπαῖον [πηύρων

560

χάλκεον, ž πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο
[μφιδεδίνηται· πολέος δέ ο_ ἄWιος ἔσται.
g •α, κα\ oὐτομέδοντι φίλi Tκέλευσεν ἑταίρi
οἰσέμεναι κλισίηθεν· a δ᾽ Œχετο καί ο_ ἔνεικεν,
¸ὐμVλi δ᾽ Tν χερσ\ τίθει· a δὲ δέWατο χαίρων.

565

τοῖσι δὲ κα\ Μενέλαος [νίστατο θυμSν [χεύων
Ἀντιλ`χi ἄμοτον κεχολωμένος· Tν δ᾽ ἄρα κῆρυW
χειρ\ σκῆπτρον ἔθηκε, σιωπῆσαί τε κέλευσεν
Ἀργείους· a δ᾽ ἔπειτα μετηύδα ἰσ`θεος φώς·
Ἀντίλοχε πρ`σθεν πεπνυμένε ποῖον ἔρεWας.

570

šσχυνας μὲν TμYν [ρετVν, Uλάψας δέ μοι ¤ππους
τοὺς σοὺς πρ`σθε Uαλών, ο¤ τοι πολὺ χείρονες gσαν.
[λλ᾽ ἄγετ᾽ Ἀργείων ἡγVτορες fδὲ μέδοντες
Tς μέσον [μφοτέροισι δικάσσατε, μY δ᾽ Tπ᾽ [ρωγ•,
μV ποτέ τις εvπzσιν ἈχαιZν χαλκοχιτώνων·
Ἀντίλοχον ψεύδεσσι Uιησάμενος Μενέλαος
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οvχεται ¤ππον ἄγων, •τι ο_ πολὺ χείρονες gσαν
¤πποι, αὐτSς δὲ κρείσσων [ρετ• τε Uίz τε.
εἰ δ᾽ ἄγ᾽ Tγ}ν αὐτSς δικάσω, καί μ᾽ οŸ τινά φημι
ἄλλον TπιπλVWειν ΔαναZν· ἰθεῖα γὰρ ἔσται.

580

Ἀντίλοχ᾽ εἰ δ᾽ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις Tστί,
στὰς ¤ππων προπάροιθε κα\ ¥ρματος, αὐτὰρ _μάσθλην
χερσ\ν ἔχε •αδινVν, - περ τS πρ`σθεν ἔλαυνες,
¤ππων wψάμενος γαιVοχον Tννοσίγαιον
bμνυθι μY μὲν ἑκ}ν τS TμSν δ`λi ¥ρμα πεδῆσαι.

585

τSν δ᾽ αuτ᾽ Ἀντίλοχος πεπνυμένος [ντίον ηŸδα·
ἄνσχεο νῦν· πολλSν γὰρ ἔγωγε νεώτερ`ς εἰμι
σεῖο ἄναW Μενέλαε, σὺ δὲ πρ`τερος κα\ [ρείων.
ο„σθ᾽ ο¦αι νέου [νδρSς sπερUασίαι τελέθουσι·
κραιπν`τερος μὲν γάρ τε ν`ος, λεπτY δέ τε μῆτις.

590

τώ τοι TπιτλVτω κραδίη· ¤ππον δέ τοι αὐτSς
δώσω, τYν [ρ`μην. εἰ καί νύ κεν οvκοθεν ἄλλο
μεῖxον TπαιτVσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι
Uουλοίμην ~ σοί γε διοτρεφὲς ˆματα πάντα
Tκ θυμοῦ πεσέειν κα\ δαίμοσιν ε„ναι [λιτρ`ς.

595

g •α κα\ ¤ππον ἄγων μεγαθύμου ·έστορος υ_Sς
Tν χείρεσσι τίθει Μενελάου· τοῖο δὲ θυμSς
ἰάνθη

ς εv τε περ\ σταχύεσσιν Tέρση

ληΐου [λδVσκοντος, •τε φρίσσουσιν ἄρουραι·
˜ς ἄρα σο\ Μενέλαε μετὰ φρεσ\ θυμSς ἰάνθη.
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
Ἀντίλοχε νῦν μέν τοι Tγ}ν sποείWομαι αὐτSς
χω`μενος, Tπε\ οŸ τι παρVορος οὐδ᾽ [εσίφρων
gσθα πάρος· νῦν αuτε ν`ον νίκησε νεοίη.
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δεύτερον αuτ᾽ [λέασθαι [μείνονας fπεροπεύειν.

605

οὐ γάρ κέν με τάχ᾽ ἄλλος [νYρ παρέπεισεν ἈχαιZν.
[λλὰ σὺ γὰρ δY πολλὰ πάθες κα\ πολλὰ μ`γησας
σ`ς τε πατYρ [γαθSς κα\ [δελφεSς ε¤νεκ᾽ Tμεῖο·
τώ τοι λισσομένi Tπιπείσομαι, fδὲ κα\ ¤ππον
δώσω TμVν περ Tοῦσαν, ¤να γνώωσι κα\ ο¤δε

610

ς TμSς οŸ ποτε θυμSς sπερφίαλος κα\ [πηνVς.
g •α, κα\ Ἀντιλ`χοιο ·οVμονι δZκεν ἑταίρi
¤ππον ἄγειν· a δ᾽ ἔπειτα λέUηθ᾽ ‰λε παμφαν`ωντα.
Μηρι`νης δ᾽ [νάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα
τέτρατος,

ς ἔλασεν. πέμπτον δ᾽ sπελείπετ᾽ ἄεθλον,

615

[μφίθετος φιάλη· τYν ·έστορι δZκεν Ἀχιλλεὺς
Ἀργείων [ν᾽ [γZνα φέρων, κα\ ἔειπε παραστάς·
τῆ νῦν, κα\ σο\ τοῦτο γέρον κειμVλιον ἔστω
Πατρ`κλοιο τάφου μνῆμ᾽ ἔμμεναι· οὐ γὰρ ἔτ᾽ αὐτSν
bψz Tν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τ`δ᾽ ἄεθλον

620

αŸτως· οὐ γὰρ πύW γε μαχVσεαι, οὐδὲ παλαίσεις,
οὐδ᾽ ἔτ᾽ [κοντιστὺν Tσδύσεαι, οὐδὲ π`δεσσι
θεύσεαι· ˆδη γὰρ χαλεπSν κατὰ γῆρας Tπείγει.
˜ς εἰπ}ν Tν χερσ\ τίθει· a δ᾽ TδέWατο χαίρων,
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·

625

να\ δY ταῦτά γε πάντα τέκος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα φίλος π`δες, οὐδέ τι χεῖρες
‡μων [μφοτέρωθεν Tπαΐσσονται Tλαφραί.
εvθ᾽ ˜ς ἡUώοιμι Uίη τέ μοι ἔμπεδος εvη
ς ’π`τε κρείοντ᾽ Ἀμαρυγκέα θάπτον ‹πειο\
«ουπρασίi, παῖδες δ᾽ ἔθεσαν Uασιλῆος ἄεθλα·
ἔνθ᾽ οŸ τίς μοι ’μοῖος [νYρ γένετ᾽, οŸτ᾽ ἄρ᾽ ‹πειZν
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οŸτ᾽ αὐτZν Πυλίων οŸτ᾽ oἰτωλZν μεγαθύμων.
πὺW μὲν Tνίκησα ‚λυτομVδεα —νοπος υ_`ν,
Ἀγκαῖον δὲ πάλz Πλευρώνιον, •ς μοι [νέστη·

635

›φικλον δὲ π`δεσσι παρέδραμον TσθλSν T`ντα,
δουρ\ δ᾽ sπειρέUαλον †υλῆά τε κα\ Πολύδωρον.
οvοισίν μ᾽ ¤πποισι παρVλασαν Ἀκτορίωνε
πλVθει πρ`σθε Uαλ`ντες [γασσάμενοι περ\ νίκης,
οdνεκα δY τὰ μέγιστα παρ᾽ αὐτ`θι λείπετ᾽ ἄεθλα.

640

ο“ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσαν δίδυμοι· a μὲν ἔμπεδον ἡνι`χευεν,
ἔμπεδον ἡνι`χευ᾽, a δ᾽ ἄρα μάστιγι κέλευεν.
•ς ποτ᾽ ἔον· νῦν αuτε νεώτεροι [ντιοώντων
ἔργων τοιούτων· Tμὲ δὲ χρY γVραϊ λυγρ|
πείθεσθαι, τ`τε δ᾽ αuτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν.

645

[λλ᾽ vθι κα\ σSν ἑταῖρον [έθλοισι κτερέϊxε.
τοῦτο δ᾽ Tγ} πρ`φρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι gτορ,
•ς μευ [ε\ μέμνησαι Tνηέος, οὐδέ σε λVθω,
τιμῆς £ς τέ μ᾽ ἔοικε τετιμῆσθαι μετ᾽ Ἀχαιοῖς.
σο\ δὲ θεο\ τZνδ᾽ [ντ\ χάριν μενοεικέα δοῖεν.

650

˜ς φάτο, Πηλεΐδης δὲ πολὺν καθ᾽ •μιλον ἈχαιZν
Œχετ᾽, Tπε\ πάντ᾽ α„νον Tπέκλυε ·ηλεΐδαο.
αὐτὰρ a πυγμαχίης [λεγεινῆς θῆκεν ἄεθλα·
ἡμίονον ταλαεργSν ἄγων κατέδησ᾽ Tν [γZνι
ἑWέτε᾽ [δμVτην, { τ᾽ [λγίστη δαμάσασθαι·

655

τ| δ᾽ ἄρα νικηθέντι τίθει δέπας [μφικύπελλον.
στῆ δ᾽ cρθSς κα\ μῦθον Tν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀτρεΐδη τε κα\ ἄλλοι TrκνVμιδες Ἀχαιο\
ἄνδρε δύω περ\ τZνδε κελεύομεν, • περ [ρίστω,
πὺW μάλ᾽ [νασχομένω πεπληγέμεν· ž δέ κ᾽ Ἀπ`λλων
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δώz καμμονίην, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί,
ἡμίονον ταλαεργSν ἄγων κλισίην δὲ νεέσθω·
αὐτὰρ a νικηθε\ς δέπας οvσεται [μφικύπελλον.
˜ς ἔφατ᾽, bρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ [νYρ f•ς τε μέγας τε
εἰδ}ς πυγμαχίης υ_Sς Πανοπῆος ‹πει`ς,

665

¥ψατο δ᾽ ἡμι`νου ταλαεργοῦ φώνησέν τε·
¹σσον vτω •ς τις δέπας οvσεται [μφικύπελλον·
ἡμίονον δ᾽ οŸ φημί τιν᾽ [Wέμεν ἄλλον ἈχαιZν
πυγμ• νικVσαντ᾽, Tπε\ εŸχομαι ε„ναι ἄριστος.
g οὐχ ¥λις •ττι μάχης Tπιδεύομαι] οὐδ᾽ ἄρα πως gν

670

Tν πάντεσσ᾽ ἔργοισι δαVμονα φZτα γενέσθαι.
¡δε γὰρ TWερέω, τS δὲ κα\ τετελεσμένον ἔσται·
[ντικρὺ χρ`α τε •VWω σύν τ᾽ cστέ᾽ [ράWω.
κηδεμ`νες δέ ο_ Tνθάδ᾽ [ολλέες αuθι μεν`ντων,
ο¤ κέ μιν TWοίσουσιν Tμ•ς sπS χερσ\ δαμέντα.

675

˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες [κYν Tγένοντο σιωπ•.
¸ὐρύαλος δέ ο_ ο„ος [νίστατο ἰσ`θεος φ}ς
Μηκιστῆος υ_Sς ƒαλαϊονίδαο ἄνακτος,
•ς ποτε ™VUας δ᾽ gλθε δεδουπ`τος jἰδιπ`δαο
Tς τάφον· ἔνθα δὲ πάντας Tνίκα ‚αδμείωνας.

680

τSν μὲν ƒυδεΐδης δουρ\ κλυτSς [μφεπονεῖτο
θαρσύνων ἔπεσιν, μέγα δ᾽ αὐτ| Uούλετο νίκην.
xZμα δέ ο_ πρZτον παρακάUUαλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
δZκεν _μάντας TrτμVτους UοSς [γραύλοιο.
τ} δὲ xωσαμένω UVτην Tς μέσσον [γZνα,
ἄντα δ᾽ [νασχομένω χερσ\ στιUαρ•σιν ¥μ᾽ ἄμφω
σύν •᾽ ἔπεσον, σὺν δέ σφι Uαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν.
δεινSς δὲ χρ`μαδος γενύων γένετ᾽, ἔρρεε δ᾽ _δρ}ς
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πάντοθεν Tκ μελέων· Tπ\ δ᾽ bρνυτο δῖος ‹πει`ς,
κ`ψε δὲ παπτVναντα παρVϊον· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δYν

690

ἑστVκειν· αὐτοῦ γὰρ sπVριπε φαίδιμα γυῖα.
ς δ᾽ •θ᾽ sπS φρικSς «ορέω [ναπάλλεται ἰχθὺς
θίν᾽ Tν φυκι`εντι, μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν,
˜ς πληγε\ς [νέπαλτ᾽· αὐτὰρ μεγάθυμος ‹πειSς
χερσ\ λαU}ν ‡ρθωσε· φίλοι δ᾽ [μφέσταν ἑταῖροι,

695

ο¤ μιν ἄγον δι᾽ [γZνος Tφελκομένοισι π`δεσσιν
α¦μα παχὺ πτύοντα κάρη Uάλλονθ᾽ ἑτέρωσε·
κὰδ δ᾽ [λλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν ε¦σαν ἄγοντες,
αὐτο\ δ᾽ οἰχ`μενοι κ`μισαν δέπας [μφικύπελλον.
Πηλεΐδης δ᾽ α„ψ᾽ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα

700

δεικνύμενος Δαναοῖσι παλαισμοσύνης [λεγεινῆς,
τ| μὲν νικVσαντι μέγαν τρίποδ᾽ TμπυριUVτην,
τSν δὲ δυωδεκάUοιον Tν\ σφίσι τῖον Ἀχαιοί·
[νδρ\ δὲ νικηθέντι γυναῖκ᾽ Tς μέσσον ἔθηκε,
πολλὰ δ᾽ Tπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράUοιον.

705

στῆ δ᾽ cρθSς κα\ μῦθον Tν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
bρνυσθ᾽ ο“ κα\ τούτου [έθλου πειρVσεσθον.
˜ς ἔφατ᾽, ªρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας ƒελαμώνιος ovας,
•ν δ᾽ tδυσεὺς πολύμητις [νίστατο κέρδεα εἰδώς.
xωσαμένω δ᾽ ἄρα τώ γε Uάτην Tς μέσσον [γZνα,

710

[γκὰς δ᾽ [λλVλων λαUέτην χερσ\ στιUαρ•σιν
ς •τ᾽ [μείUοντες, τούς τε κλυτSς ˆραρε τέκτων
δώματος sψηλοῖο Uίας [νέμων [λεείνων.
τετρίγει δ᾽ ἄρα νZτα θρασειάων [πS χειρZν
ἑλκ`μενα στερεZς· κατὰ δὲ ν`τιος •έεν _δρώς,
πυκνα\ δὲ σμώδιγγες [νὰ πλευράς τε κα\ ‡μους
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α¤ματι φοινικ`εσσαι [νέδραμον· ο“ δὲ μάλ᾽ αἰε\
νίκης _έσθην τρίποδος πέρι ποιητοῖο·
οŸτ᾽ tδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οŸδει τε πελάσσαι,
οŸτ᾽ ovας δύνατο, κρατερY δ᾽ ἔχεν ἲς tδυσῆος.

720

[λλ᾽ •τε δV •᾽ [νίαxον TrκνVμιδας Ἀχαιούς,
δY τ`τε μιν προσέειπε μέγας ƒελαμώνιος ovας·
διογενὲς ^αερτιάδη πολυμVχαν᾽ tδυσσεῦ
ˆ μ᾽ [νάειρ᾽, ~ Tγ} σέ· τὰ δ᾽ αu Δι\ πάντα μελVσει.
˜ς εἰπ}ν [νάειρε· δ`λου δ᾽ οὐ λVθετ᾽ tδυσσεύς·

725

κ`ψ᾽ bπιθεν κώληπα τυχών, sπέλυσε δὲ γυῖα,
κὰδ δ᾽ ἔUαλ᾽ TWοπίσω· Tπ\ δὲ στVθεσσιν tδυσσεὺς
κάππεσε· λαο\ δ᾽ αu θηεῦντ` τε θάμUησάν τε.
δεύτερος αuτ᾽ [νάειρε πολύτλας δῖος tδυσσεύς,
κίνησεν δ᾽ ἄρα τυτθSν [πS χθον`ς, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἄειρεν,

730

Tν δὲ γ`νυ γνάμψεν· Tπ\ δὲ χθον\ κάππεσον ἄμφω
πλησίοι [λλVλοισι, μιάνθησαν δὲ κονίz.
καί νύ κε τS τρίτον αuτις [ναΐWαντ᾽ Tπάλαιον,
εἰ μY Ἀχιλλεὺς αὐτSς [νίστατο κα\ κατέρυκε·
μηκέτ᾽ Tρείδεσθον, μY δὲ τρίUεσθε κακοῖσι·

735

νίκη δ᾽ [μφοτέροισιν· [έθλια δ᾽ „σ᾽ [νελ`ντες
ἔρχεσθ᾽, bφρα κα\ ἄλλοι [εθλεύωσιν Ἀχαιοί.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον fδὲ πίθοντο,
καί •᾽ [πομορWαμένω κονίην δύσαντο χιτZνας.
Πηλεΐδης δ᾽ α„ψ᾽ ἄλλα τίθει ταχυτῆτος ἄεθλα
[ργύρεον κρητῆρα τετυγμένον· ἓW δ᾽ ἄρα μέτρα
χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει Tνίκα πᾶσαν Tπ᾽ α„αν
πολλ`ν, Tπε\ …ιδ`νες πολυδαίδαλοι εu ˆσκησαν,
†οίνικες δ᾽ ἄγον ἄνδρες Tπ᾽ fεροειδέα π`ντον,
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στῆσαν δ᾽ Tν λιμένεσσι, ™`αντι δὲ δZρον ἔδωκαν·

745

υ¦ος δὲ Πριάμοιο ^υκάονος ªνον ἔδωκε
Πατρ`κλi {ρωϊ §ησονίδης ¸Ÿνηος.
κα\ τSν Ἀχιλλεὺς θῆκεν ἄεθλον οX ἑτάροιο,
•ς τις Tλαφρ`τατος ποσσ\ κραιπνοῖσι πέλοιτο·
δευτέρi αu Uοῦν θῆκε μέγαν κα\ πίονα δημ|,

750

ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισθVϊ᾽ ἔθηκε.
στῆ δ᾽ cρθSς κα\ μῦθον Tν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
bρνυσθ᾽ ο“ κα\ τούτου [έθλου πειρVσεσθε.
˜ς ἔφατ᾽, bρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ tϊλῆος ταχὺς ovας,
•ν δ᾽ tδυσεὺς πολύμητις, ἔπειτα δὲ ·έστορος υ_Sς

755

Ἀντίλοχος· a γὰρ αuτε νέους ποσ\ πάντας Tνίκα.
στὰν δὲ μεταστοιχί· σVμηνε δὲ τέρματ᾽ Ἀχιλλεύς.
τοῖσι δ᾽ [πS νύσσης τέτατο δρ`μος· ªκα δ᾽ ἔπειτα
ἔκφερ᾽ tϊλιάδης· Tπ\ δ᾽ bρνυτο δῖος tδυσσεὺς
ἄγχι μάλ᾽,

ς •τε τίς τε γυναικSς Trxώνοιο

760

στVθε`ς Tστι κανών, •ν τ᾽ εu μάλα χερσ\ τανύσσz
πηνίον TWέλκουσα παρὲκ μίτον, [γχ`θι δ᾽ vσχει
στVθεος· ˜ς tδυσεὺς θέεν Tγγύθεν, αὐτὰρ bπισθεν
vχνια τύπτε π`δεσσι πάρος κ`νιν [μφιχυθῆναι·
κὰδ δ᾽ ἄρα ο_ κεφαλῆς χέ᾽ [rτμένα δῖος tδυσσεὺς

765

αἰε\ •ίμφα θέων· vαχον δ᾽ Tπ\ πάντες Ἀχαιο\
νίκης _εμένi, μάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον.
[λλ᾽ •τε δY πύματον τέλεον δρ`μον, αὐτίκ᾽ tδυσσεὺς
εŸχετ᾽ Ἀθηναίz γλαυκώπιδι aν κατὰ θυμ`ν·
κλῦθι θεά, [γαθV μοι Tπίρροθος Tλθὲ ποδοῖιν.
˜ς ἔφατ᾽ εὐχ`μενος· τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ἈθVνη,
γυῖα δ᾽ ἔθηκεν Tλαφρά, π`δας κα\ χεῖρας dπερθεν.
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[λλ᾽ •τε δY τάχ᾽ ἔμελλον TπαΐWασθαι ἄεθλον,
ἔνθ᾽ ovας μὲν bλισθε θέων, Uλάψεν γὰρ ἈθVνη,
τ• •α UοZν κέχυτ᾽ bνθος [ποκταμένων Tριμύκων,

775

οὓς Tπ\ Πατρ`κλi πέφνεν π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
Tν δ᾽ bνθου Uοέου πλῆτο στ`μα τε •ῖνάς τε·
κρητῆρ᾽ αuτ᾽ [νάειρε πολύτλας δῖος tδυσσεύς,
ς gλθε φθάμενος· a δὲ Uοῦν ‰λε φαίδιμος ovας.
στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσ\ν ἔχων UοSς [γραύλοιο

780

bνθον [ποπτύων, μετὰ δ᾽ Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ὢ π`ποι g μ᾽ ἔUλαψε θεὰ π`δας, ἣ τS πάρος περ
μVτηρ ˜ς tδυσῆϊ παρίσταται fδ᾽ TπαρVγει.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πάντες Tπ᾽ αὐτ| ἡδὺ γέλασσαν.
Ἀντίλοχος δ᾽ ἄρα δY λοισθVϊον ἔκφερ᾽ ἄεθλον

785

μειδι`ων, κα\ μῦθον Tν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
εἰδ`σιν Ÿμμ᾽ Tρέω πᾶσιν φίλοι,

ς ἔτι κα\ νῦν

[θάνατοι τιμZσι παλαιοτέρους [νθρώπους.
ovας μὲν γὰρ Tμεῖ᾽ cλίγον προγενέστερ`ς Tστιν,
οXτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ᾽ [νθρώπων·

790

”μογέροντα δέ μίν φασ᾽ ἔμμεναι· [ργαλέον δὲ
ποσσ\ν TριδVσασθαι Ἀχαιοῖς, εἰ μY Ἀχιλλεῖ.
˜ς φάτο, κύδηνεν δὲ ποδώκεα Πηλεΐωνα.
τSν δ᾽ Ἀχιλεὺς μύθοισιν [μειU`μενος προσέειπεν·
Ἀντίλοχ᾽ οὐ μέν τοι μέλεος εἰρVσεται α„νος,

795

[λλά τοι ἡμιτάλαντον Tγ} χρυσοῦ TπιθVσω.
˜ς εἰπ}ν Tν χερσ\ τίθει, a δ᾽ TδέWατο χαίρων.
αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχ`σκιον ἔγχος
θῆκ᾽ Tς [γZνα φέρων, κατὰ δ᾽ [σπίδα κα\ τρυφάλειαν
τεύχεα …αρπVδοντος, ¥ μιν Πάτροκλος [πηύρα.
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στῆ δ᾽ cρθSς κα\ μῦθον Tν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἄνδρε δύω περ\ τZνδε κελεύομεν, • περ [ρίστω,
τεύχεα ἑσσαμένω ταμεσίχροα χαλκSν ἑλ`ντε
[λλVλων προπάροιθεν ’μίλου πειρηθῆναι.
’ππ`τερ`ς κε φθ•σιν cρεWάμενος χρ`α καλ`ν,

805

ψαύσz δ᾽ Tνδίνων διά τ᾽ ἔντεα κα\ μέλαν α¦μα,
τ| μὲν Tγ} δώσω τ`δε φάσγανον [ργυρ`ηλον
καλSν ™ρηΐκιον, τS μὲν Ἀστεροπαῖον [πηύρων·
τεύχεα δ᾽ [μφ`τεροι WυνVϊα ταῦτα φερέσθων·
καί σφιν δαῖτ᾽ [γαθYν παραθVσομεν Tν κλισίzσιν.

810

˜ς ἔφατ᾽, ªρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας ƒελαμώνιος ovας,
•ν δ᾽ ἄρα ƒυδεΐδης ªρτο, κρατερSς ΔιομVδης.
ο“ δ᾽ Tπε\ οuν ἑκάτερθεν ’μίλου θωρVχθησαν,
Tς μέσον [μφοτέρω συνίτην μεμαZτε μάχεσθαι
δεινSν δερκομένω· θάμUος δ᾽ ἔχε πάντας Ἀχαιούς.

815

[λλ᾽ •τε δY σχεδSν gσαν Tπ᾽ [λλVλοισιν ἰ`ντες,
τρ\ς μὲν TπVϊWαν, τρ\ς δὲ σχεδSν ’ρμVθησαν.
ἔνθ᾽ ovας μὲν ἔπειτα κατ᾽ [σπίδα πάντοσ᾽ Tΐσην
νύW᾽, οὐδὲ χρ`᾽ ¤κανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηW·
ƒυδεΐδης δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα sπὲρ σάκεος μεγάλοιο

820

αἰὲν Tπ᾽ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρSς [κωκ•.
κα\ τ`τε δV •᾽ ovαντι περιδείσαντες Ἀχαιο\
παυσαμένους Tκέλευσαν [έθλια „σ᾽ [νελέσθαι.
αὐτὰρ ƒυδεΐδz δZκεν μέγα φάσγανον {ρως
σὺν κολε| τε φέρων κα\ TrτμVτi τελαμZνι.
αὐτὰρ Πηλεΐδης θῆκεν σ`λον αὐτοχ`ωνον
aν πρ\ν μὲν •ίπτασκε μέγα σθένος Ἠετίωνος·
[λλ᾽ ˆτοι τSν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
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τSν δ᾽ ἄγετ᾽ Tν νVεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι.
στῆ δ᾽ cρθSς κα\ μῦθον Tν Ἀργείοισιν ἔειπεν·

830

bρνυσθ᾽ ο“ κα\ τούτου [έθλου πειρVσεσθε.
εv ο_ κα\ μάλα πολλSν [π`προθι πίονες [γροί,
‰Wει μιν κα\ πέντε περιπλομένους Tνιαυτοὺς
χρεώμενος· οὐ μὲν γάρ ο_ [τεμU`μεν`ς γε σιδVρου
ποιμYν οὐδ᾽ [ροτYρ ε„σ᾽ Tς π`λιν, [λλὰ παρέWει.

835

˜ς ἔφατ᾽, ªρτο δ᾽ ἔπειτα μενεπτ`λεμος Πολυποίτης,
•ν δὲ ^εοντῆος κρατερSν μένος [ντιθέοιο,
•ν δ᾽ ovας ƒελαμωνιάδης κα\ δῖος ‹πει`ς.
ἑWείης δ᾽ ¤σταντο, σ`λον δ᾽ ‰λε δῖος ‹πει`ς,
£κε δὲ δινVσας· γέλασαν δ᾽ Tπ\ πάντες Ἀχαιοί.

840

δεύτερος αuτ᾽ [φέηκε ^εοντεὺς bxος Ἄρηος·
τS τρίτον αuτ᾽ ἔρριψε μέγας ƒελαμώνιος ovας
χειρSς ἄπο στιUαρῆς, κα\ sπέρUαλε σVματα πάντων.
[λλ᾽ •τε δY σ`λον ε¦λε μενεπτ`λεμος Πολυποίτης,
•σσ`ν τίς τ᾽ ἔρριψε καλαύροπα Uουκ`λος [νVρ,

845

ἣ δέ θ᾽ ἑλισσομένη πέτεται διὰ Uοῦς [γελαίας,
τ`σσον παντSς [γZνος sπέρUαλε· το\ δὲ U`ησαν.
[νστάντες δ᾽ ‰ταροι Πολυποίταο κρατεροῖο
νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἔφερον Uασιλῆος ἄεθλον.
αὐτὰρ a τοWευτ•σι τίθει ἰ`εντα σίδηρον,

850

κὰδ δ᾽ Tτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ᾽ ἡμιπέλεκκα,
_στSν δ᾽ ἔστησεν νηSς κυανοπρŠροιο
τηλοῦ Tπ\ ψαμάθοις, Tκ δὲ τρVρωνα πέλειαν
λεπτ• μηρίνθi δῆσεν ποδ`ς, £ς ἄρ᾽ [νώγει
τοWεύειν· aς μέν κε Uάλz τρVρωνα πέλειαν,
πάντας [ειράμενος πελέκεας ο„κον δὲ φερέσθω·
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aς δέ κε μηρίνθοιο τύχz bρνιθος wμαρτών,
{σσων γὰρ δY κεῖνος, a δ᾽ οvσεται ἡμιπέλεκκα.
˜ς ἔφατ᾽, ªρτο δ᾽ ἔπειτα Uίη ƒεύκροιο ἄνακτος,
•ν δ᾽ ἄρα Μηρι`νης θεράπων T¬ς §δομενῆος.

860

κλVρους δ᾽ Tν κυνέz χαλκVρεϊ πάλλον ἑλ`ντες,
ƒεῦκρος δὲ πρZτος κλVρi λάχεν· αὐτίκα δ᾽ ἰSν
£κεν Tπικρατέως, οὐδ᾽ fπείλησεν ἄνακτι
[ρνZν πρωτογ`νων •έWειν κλειτYν ἑκατ`μUην.
bρνιθος μὲν ¥μαρτε· μέγηρε γάρ ο_ τ` γ᾽ Ἀπ`λλων·

865

αὐτὰρ a μVρινθον Uάλε πὰρ π`δα, τ• δέδετ᾽ bρνις·
[ντικρὺ δ᾽ [πS μVρινθον τάμε πικρSς cϊστ`ς.
ἣ μὲν ἔπειτ᾽ ˆϊWε πρSς οὐραν`ν, ἣ δὲ παρείθη
μVρινθος ποτ\ γαῖαν· [τὰρ κελάδησαν Ἀχαιοί.
σπερχ`μενος δ᾽ ἄρα Μηρι`νης TWείρυσε χειρSς
τ`Wον· [τὰρ δY cϊστSν ἔχεν πάλαι,

870

ς vθυνεν.

αὐτίκα δ᾽ fπείλησεν ἑκηU`λi Ἀπ`λλωνι
[ρνZν πρωτογ`νων •έWειν κλειτYν ἑκατ`μUην.
dψι δ᾽ sπS νεφέων ε„δε τρVρωνα πέλειαν·
τ• •᾽ • γε δινεύουσαν sπS πτέρυγος Uάλε μέσσην,

875

[ντικρὺ δὲ διῆλθε Uέλος· τS μὲν •ψ Tπ\ γαίz
πρ`σθεν Μηρι`ναο πάγη ποδ`ς· αὐτὰρ ἣ bρνις
_στ| Tφεxομένη νηSς κυανοπρŠροιο
αὐχέν᾽ [πεκρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασθεν.
”κὺς δ᾽ Tκ μελέων θυμSς πτάτο, τῆλε δ᾽ [π᾽ αὐτοῦ
κάππεσε· λαο\ δ᾽ αu θηεῦντ` τε θάμUησάν τε.
•ν δ᾽ ἄρα Μηρι`νης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρε,
ƒεῦκρος δ᾽ ἡμιπέλεκκα φέρεν κοίλας Tπ\ νῆας.
αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχ`σκιον ἔγχος,
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κὰδ δὲ λέUητ᾽ ἄπυρον UοSς ἄWιον [νθεμ`εντα

885

θῆκ᾽ Tς [γZνα φέρων· καί •᾽ {μονες ἄνδρες [νέσταν·
•ν μὲν ἄρ᾽ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
•ν δ᾽ ἄρα Μηρι`νης, θεράπων T¬ς §δομενῆος.
τοῖσι δὲ κα\ μετέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
Ἀτρεΐδη· vδμεν γὰρ •σον προUέUηκας wπάντων

890

fδ᾽ •σσον δυνάμει τε κα\ {μασιν ἔπλευ ἄριστος·
[λλὰ σὺ μὲν τ`δ᾽ ἄεθλον ἔχων κοίλας Tπ\ νῆας
ἔρχευ, [τὰρ δ`ρυ Μηρι`νz {ρωϊ π`ρωμεν,
εἰ σύ γε σ| θυμ| Tθέλοις· κέλομαι γὰρ ἔγωγε.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησεν ἄναW [νδρZν Ἀγαμέμνων·
δZκε δὲ Μηρι`νz δ`ρυ χάλκεον· αὐτὰρ • γ᾽ {ρως
ƒαλθυUίi κVρυκι δίδου περικαλλὲς ἄεθλον.
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Ω
λῦτο δ᾽ [γών, λαο\ δὲ θοὰς Tπ\ νῆας ‰καστοι
Tσκίδναντ᾽ ἰέναι. το\ μὲν δ`ρποιο μέδοντο
dπνου τε γλυκεροῦ ταρπVμεναι· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μιν dπνος
ᾕρει πανδαμάτωρ, [λλ᾽ Tστρέφετ᾽ ἔνθα κα\ ἔνθα

5

Πατρ`κλου ποθέων [νδροτῆτά τε κα\ μένος f•,
fδ᾽ ’π`σα τολύπευσε σὺν αὐτ| κα\ πάθεν ἄλγεα
[νδρZν τε πτολέμους [λεγεινά τε κύματα πείρων·
τZν μιμνησκ`μενος θαλερSν κατὰ δάκρυον ε„Uεν,
ἄλλοτ᾽ Tπ\ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ᾽ αuτε

10

dπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνVς· τοτὲ δ᾽ cρθSς [ναστὰς
δινεύεσκ᾽ [λύων παρὰ θῖν᾽ wλ`ς· οὐδέ μιν f}ς
φαινομένη λVθεσκεν sπε\ρ ¥λα τ᾽ fϊ`νας τε.
[λλ᾽ • γ᾽ Tπε\ xεύWειεν sφ᾽ ¥ρμασιν ”κέας ¤ππους,
µκτορα δ᾽ ‰λκεσθαι δησάσκετο δίφρου bπισθεν,
τρ\ς δ᾽ Tρύσας περ\ σῆμα Μενοιτιάδαο θαν`ντος
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αuτις Tν\ κλισίz παυέσκετο, τSν δέ τ᾽ ἔασκεν
Tν κ`νι Tκτανύσας προπρηνέα· τοῖο δ᾽ Ἀπ`λλων
πᾶσαν [εικείην ἄπεχε χρο• φZτ᾽ Tλεαίρων
κα\ τεθνη`τα περ· περ\ δ᾽ αἰγίδι πάντα κάλυπτε

20

χρυσείz, ¤να μV μιν [ποδρύφοι ἑλκυστάxων.
˜ς a μὲν µκτορα δῖον [είκιxεν μενεαίνων·
τSν δ᾽ Tλεαίρεσκον μάκαρες θεο\ εἰσορ`ωντες,
κλέψαι δ᾽ cτρύνεσκον T•σκοπον [ργεϊφ`ντην.
ἔνθ᾽ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑVνδανεν, οὐδέ ποθ᾽ Žρz

25

οὐδὲ Ποσειδάων᾽ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρz,
[λλ᾽ ἔχον •ς σφιν πρZτον [πVχθετο ›λιος _ρY
κα\ Πρίαμος κα\ λαSς ἈλεWάνδρου ‰νεκ᾽ ἄτης,
aς νείκεσσε θεὰς •τε ο_ μέσσαυλον ¤κοντο,
τYν δ᾽ šνησ᾽ { ο_ π`ρε μαχλοσύνην [λεγεινVν.

30

[λλ᾽ •τε δV •᾽ Tκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ fώς,
κα\ τ`τ᾽ ἄρ᾽ [θανάτοισι μετηύδα †οῖUος Ἀπ`λλων·
σχέτλιοί Tστε θεοί, δηλVμονες· οŸ νύ ποθ᾽ sμῖν
µκτωρ μηρί᾽ ἔκηε UοZν αἰγZν τε τελείων]
τSν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ T`ντα σαZσαι

35

- τ᾽ [λ`χi ἰδέειν κα\ μητέρι κα\ τέκεϊ ž
κα\ πατέρι Πριάμi λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ªκα
Tν πυρ\ κVαιεν κα\ Tπ\ κτέρεα κτερίσαιεν.
[λλ᾽ cλο| Ἀχιλῆϊ θεο\ Uούλεσθ᾽ TπαρVγειν,
ž οŸτ᾽ •ρ φρένες εἰσ\ν Tναίσιμοι οŸτε ν`ημα
γναμπτSν Tν\ στVθεσσι, λέων δ᾽ ˜ς ἄγρια ο„δεν,
•ς τ᾽ Tπε\ •ρ μεγάλz τε Uίz κα\ [γVνορι θυμ|
εvWας ε„σ᾽ Tπ\ μῆλα UροτZν ¤να δαῖτα λάUzσιν·
˜ς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν [πώλεσεν, οὐδέ ο_ αἰδ}ς
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γίγνεται, { τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται fδ᾽ cνίνησι.

45

μέλλει μέν πού τις κα\ φίλτερον ἄλλον cλέσσαι
fὲ κασίγνητον ’μογάστριον fὲ κα\ υ_`ν·
[λλ᾽ ˆτοι κλαύσας κα\ cδυράμενος μεθέηκε·
τλητSν γὰρ Μοῖραι θυμSν θέσαν [νθρώποισιν.
αὐτὰρ • γ᾽ µκτορα δῖον, Tπε\ φίλον gτορ [πηύρα,

50

¤ππων TWάπτων περ\ σῆμ᾽ ἑτάροιο φίλοιο
‰λκει· οὐ μVν ο_ τ` γε κάλλιον οὐδέ τ᾽ ἄμεινον.
μY [γαθ| περ T`ντι νεμεσσηθέωμέν ο_ ἡμεῖς·
κωφYν γὰρ δY γαῖαν [εικίxει μενεαίνων.
τSν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Žρη·

55

εvη κεν κα\ τοῦτο τεSν ἔπος [ργυρ`τοWε
εἰ δY ’μYν Ἀχιλῆϊ κα\ µκτορι θVσετε τιμVν.
µκτωρ μὲν θνητ`ς τε γυναῖκά τε θVσατο μαx`ν·
αὐτὰρ Ἀχιλλεύς Tστι θεᾶς γ`νος, ἣν Tγ} αὐτY
θρέψά τε κα\ [τίτηλα κα\ [νδρ\ π`ρον παράκοιτιν

60

Πηλέϊ, aς περ\ κῆρι φίλος γένετ᾽ [θανάτοισι.
πάντες δ᾽ [ντιάασθε θεο\ γάμου· Tν δὲ σὺ τοῖσι
δαίνυ᾽ ἔχων φ`ρμιγγα κακZν ‰ταρ᾽, αἰὲν ἄπιστε.
τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη νεφεληγερέτα ¢εύς·
Žρη μY δY πάμπαν [ποσκύδμαινε θεοῖσιν·

65

οὐ μὲν γὰρ τιμV γε μί᾽ ἔσσεται· [λλὰ κα\ µκτωρ
φίλτατος ἔσκε θεοῖσι UροτZν ο“ Tν §λίi εἰσίν·
˜ς γὰρ ἔμοιγ᾽, Tπε\ οŸ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
οὐ γάρ μοί ποτε UωμSς Tδεύετο δαιτSς Tΐσης
λοιUῆς τε κνίσης τε· τS γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
[λλ᾽ ˆτοι κλέψαι μὲν Tάσομεν, οὐδέ πz ἔστι,
λάθρz Ἀχιλλῆος θρασὺν µκτορα· g γάρ ο_ αἰε\
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μVτηρ παρμέμUλωκεν ’μZς νύκτάς τε κα\ gμαρ.
[λλ᾽ εv τις καλέσειε θεZν ™έτιν ¹σσον Tμεῖο,
bφρά τί ο_ εvπω πυκινSν ἔπος, •ς κεν Ἀχιλλεὺς

75

δώρων Tκ Πριάμοιο λάχz [π` θ᾽ µκτορα λύσz.
˜ς ἔφατ᾽, ªρτο δὲ Ἶρις [ελλ`πος [γγελέουσα,
μεσσηγὺς δὲ …άμου τε κα\ ›μUρου παιπαλοέσσης
ἔνθορε μείλανι π`ντi· Tπεστονάχησε δὲ λίμνη.
ἣ δὲ μολυUδαίνz ἰκέλη Tς UυσσSν bρουσεν,

80

{ τε κατ᾽ [γραύλοιο UοSς κέρας TμUεUαυῖα
ἔρχεται ”μηστ•σιν Tπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
εXρε δ᾽ Tν\ σπῆϊ γλαφυρ| ™έτιν, [μφ\ δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλαι
ε¤αθ᾽ ’μηγερέες ¥λιαι θεαί· ἣ δ᾽ Tν\ μέσσzς
κλαῖε μ`ρον οX παιδSς [μύμονος, •ς ο_ ἔμελλε

85

φθίσεσθ᾽ Tν ƒροίz TριUώλακι τηλ`θι πάτρης.
[γχοῦ δ᾽ _σταμένη προσέφη π`δας ”κέα Ἶρις·
bρσο ™έτι· καλέει ¢εὺς ἄφθιτα μVδεα εἰδώς.
τYν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα θεὰ ™έτις [ργυρ`πεxα·
τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θε`ς] αἰδέομαι δὲ

90

μίσγεσθ᾽ [θανάτοισιν, ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα θυμ|.
ε„μι μέν, οὐδ᾽ ¥λιον ἔπος ἔσσεται •ττί κεν εvπz.
˜ς ἄρα φωνVσασα κάλυμμ᾽ ‰λε δῖα θεάων
κυάνεον, τοῦ δ᾽ οŸ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
Uῆ δ᾽ ἰέναι, πρ`σθεν δὲ ποδVνεμος ”κέα Ἶρις

95

ἡγεῖτ᾽· [μφ\ δ᾽ ἄρα σφι λιάxετο κῦμα θαλάσσης.
[κτYν δ᾽ TWαναUᾶσαι Tς οὐρανSν [ϊχθVτην,
εXρον δ᾽ εὐρύοπα ‚ρονίδην, περ\ δ᾽ ἄλλοι ¥παντες
ε¤αθ᾽ ’μηγερέες μάκαρες θεο\ αἰὲν T`ντες.
ἣ δ᾽ ἄρα πὰρ Δι\ πατρ\ καθέxετο, ε„Wε δ᾽ ἈθVνη.
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Žρη δὲ χρύσεον καλSν δέπας Tν χερ\ θῆκε
καί •᾽ εŸφρην᾽ Tπέεσσι· ™έτις δ᾽ ‡ρεWε πιοῦσα.
τοῖσι δὲ μύθων gρχε πατYρ [νδρZν τε θεZν τε·
ˆλυθες jŸλυμπον δὲ θεὰ ™έτι κηδομένη περ,
πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· ο„δα κα\ αὐτ`ς·

105

[λλὰ κα\ ¡ς Tρέω τοῦ σ᾽ ε¤νεκα δεῦρο κάλεσσα.
Tννῆμαρ δY νεῖκος Tν [θανάτοισιν bρωρεν
µκτορος [μφ\ νέκυι κα\ Ἀχιλλῆϊ πτολιπ`ρθi·
κλέψαι δ᾽ cτρύνουσιν T•σκοπον [ργεϊφ`ντην·
αὐτὰρ Tγ} τ`δε κῦδος Ἀχιλλῆϊ προτιάπτω

110

αἰδZ κα\ φιλ`τητα τεYν μετ`πισθε φυλάσσων.
α„ψα μάλ᾽ Tς στρατSν Tλθὲ κα\ υ_έϊ σ| Tπίτειλον·
σκύxεσθαί ο_ εἰπὲ θεούς, Tμὲ δ᾽ ἔWοχα πάντων
[θανάτων κεχολZσθαι, •τι φρεσ\ μαινομένzσιν
µκτορ᾽ ἔχει παρὰ νηυσ\ κορωνίσιν οὐδ᾽ [πέλυσεν,

115

αv κέν πως Tμέ τε δείσz [π` θ᾽ µκτορα λύσz.
αὐτὰρ Tγ} Πριάμi μεγαλVτορι Ἶριν TφVσω
λύσασθαι φίλον υ_Sν ἰ`ντ᾽ Tπ\ νῆας ἈχαιZν,
δZρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμSν ἰVνz.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε θεὰ ™έτις [ργυρ`πεxα,

120

Uῆ δὲ κατ᾽ jὐλύμποιο καρVνων [ΐWασα,
¦Wεν δ᾽ Tς κλισίην οX υ_έος· ἔνθ᾽ ἄρα τ`ν γε
εXρ᾽ wδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ᾽ [μφ᾽ αὐτSν ἑταῖροι
Tσσυμένως Tπένοντο κα\ Tντύνοντο ἄριστον·
τοῖσι δ᾽ bϊς λάσιος μέγας Tν κλισίz _έρευτο.
ἣ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο καθέxετο π`τνια μVτηρ,
χειρί τέ μιν κατέρεWεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·
τέκνον TμSν τέο μέχρις cδυρ`μενος κα\ [χεύων
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σYν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οŸτέ τι σίτου
οŸτ᾽ εὐνῆς] [γαθSν δὲ γυναικί περ Tν φιλ`τητι

130

μίσγεσθ᾽· οὐ γάρ μοι δηρSν Uέz, [λλά τοι ˆδη
ἄγχι παρέστηκεν θάνατος κα\ μοῖρα κραταιV.
[λλ᾽ Tμέθεν Wύνες ªκα, ΔιSς δέ τοι ἄγγελ`ς εἰμι·
σκύxεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ᾽ ἔWοχα πάντων
[θανάτων κεχολZσθαι, •τι φρεσ\ μαινομένzσιν

135

µκτορ᾽ ἔχεις παρὰ νηυσ\ κορωνίσιν οὐδ᾽ [πέλυσας.
[λλ᾽ ἄγε δY λῦσον, νεκροῖο δὲ δέWαι ἄποινα.
τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
τ•δ᾽ εvη· aς ἄποινα φέροι κα\ νεκρSν ἄγοιτο,
εἰ δY πρ`φρονι θυμ| tλύμπιος αὐτSς [νώγει.

140

˜ς ο¤ γ᾽ Tν νηZν [γύρει μVτηρ τε κα\ υ_Sς
πολλὰ πρSς [λλVλους ἔπεα πτερ`εντ᾽ [γ`ρευον.
Ἶριν δ᾽ bτρυνε ‚ρονίδης εἰς ›λιον _ρVν·
Uάσκ᾽ vθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ᾽ ‰δος jὐλύμποιο
ἄγγειλον Πριάμi μεγαλVτορι ›λιον εvσω

145

λύσασθαι φίλον υ_Sν ἰ`ντ᾽ Tπ\ νῆας ἈχαιZν,
δZρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμSν ἰVνz
ο„ον, μY δέ τις ἄλλος ¥μα ƒρώων vτω [νVρ.
κῆρύW τίς ο_ ‰ποιτο γεραίτερος, •ς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμι`νους κα\ ἄμαWαν T•τροχον, fδὲ κα\ αuτις

150

νεκρSν ἄγοι προτ\ ἄστυ, τSν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
μY δέ τί ο_ θάνατος μελέτω φρεσ\ μY δέ τι τάρUος·
τοῖον γάρ ο_ πομπSν cπάσσομεν [ργεϊφ`ντην,
aς ἄWει ε¦`ς κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσz.
αὐτὰρ TπYν [γάγzσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
οŸτ᾽ αὐτSς κτενέει [π` τ᾽ ἄλλους πάντας TρύWει·
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οŸτε γάρ Tστ᾽ ἄφρων οŸτ᾽ ἄσκοπος οŸτ᾽ [λιτVμων,
[λλὰ μάλ᾽ Tνδυκέως _κέτεω πεφιδVσεται [νδρ`ς.
˜ς ἔφατ᾽, ªρτο δὲ Ἶρις [ελλ`πος [γγελέουσα.
¦Wεν δ᾽ Tς Πριάμοιο, κίχεν δ᾽ TνοπVν τε γ`ον τε.

160

παῖδες μὲν πατέρ᾽ [μφ\ καθVμενοι ἔνδοθεν αὐλῆς
δάκρυσιν ε¤ματ᾽ ἔφυρον, a δ᾽ Tν μέσσοισι γεραιSς
Tντυπὰς Tν χλαίνz κεκαλυμμένος· [μφ\ δὲ πολλY
κ`προς ἔην κεφαλ• τε κα\ αὐχένι τοῖο γέροντος
τVν •α κυλινδ`μενος καταμVσατο χερσ\ν ἑ•σι.

165

θυγατέρες δ᾽ [νὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυο\ ”δύροντο
τZν μιμνησκ`μεναι ο“ δY πολέες τε κα\ Tσθλο\
χερσ\ν sπ᾽ Ἀργείων κέατο ψυχὰς cλέσαντες.
στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον ΔιSς ἄγγελος, fδὲ προσηύδα
τυτθSν φθεγWαμένη· τSν δὲ τρ`μος ἔλλαUε γυῖα·

170

θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μY δέ τι τάρUει·
οὐ μὲν γάρ τοι Tγ} κακSν cσσομένη τ`δ᾽ _κάνω
[λλ᾽ [γαθὰ φρονέουσα· ΔιSς δέ τοι ἄγγελ`ς εἰμι,
•ς σευ ἄνευθεν T}ν μέγα κVδεται fδ᾽ Tλεαίρει.
λύσασθαί σ᾽ Tκέλευσεν tλύμπιος µκτορα δῖον,

175

δZρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμSν ἰVνz
ο„ον, μY δέ τις ἄλλος ¥μα ƒρώων vτω [νVρ.
κῆρύW τίς τοι ‰ποιτο γεραίτερος, •ς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμι`νους κα\ ἄμαWαν T•τροχον, fδὲ κα\ αuτις
νεκρSν ἄγοι προτ\ ἄστυ, τSν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
μY δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσ\ μηδέ τι τάρUος·
τοῖος γάρ τοι πομπSς ¥μ᾽ ‰ψεται [ργεϊφ`ντης,
•ς σ᾽ ἄWει ε¦`ς κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσz.
αὐτὰρ TπYν [γάγzσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
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οŸτ᾽ αὐτSς κτενέει [π` τ᾽ ἄλλους πάντας TρύWει·

185

οŸτε γάρ ἔστ᾽ ἄφρων οŸτ᾽ ἄσκοπος οŸτ᾽ [λιτVμων,
[λλὰ μάλ᾽ Tνδυκέως _κέτεω πεφιδVσεται [νδρ`ς.
ἣ μὲν ἄρ᾽ ˜ς εἰποῦσ᾽ [πέUη π`δας ”κέα Ἶρις,
αὐτὰρ • γ᾽ υ¦ας ἄμαWαν T•τροχον ἡμιονείην
’πλίσαι fνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι Tπ᾽ αὐτῆς.

190

αὐτSς δ᾽ Tς θάλαμον κατεUVσετο κηώεντα
κέδρινον sψ`ροφον, aς γλVνεα πολλὰ κεχάνδει·
Tς δ᾽ ἄλοχον ἙκάUην Tκαλέσσατο φώνησέν τε·
δαιμονίη Δι`θεν μοι tλύμπιος ἄγγελος gλθε
λύσασθαι φίλον υ_Sν ἰ`ντ᾽ Tπ\ νῆας ἈχαιZν,

195

δZρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμSν ἰVνz.
[λλ᾽ ἄγε μοι τ`δε εἰπὲ τί τοι φρεσ\ν εvδεται ε„ναι]
αἰνZς γάρ μ᾽ αὐτ`ν γε μένος κα\ θυμSς ἄνωγε
κεῖσ᾽ ἰέναι Tπ\ νῆας ἔσω στρατSν εὐρὺν ἈχαιZν.
˜ς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνY κα\ [μείUετο μύθi·

200

‡ μοι π• δV τοι φρένες οvχονθ᾽, -ς τS πάρος περ
ἔκλε᾽ Tπ᾽ [νθρώπους Wείνους fδ᾽ ο¦σιν [νάσσεις]
πZς Tθέλεις Tπ\ νῆας ἈχαιZν Tλθέμεν ο„ος
[νδρSς Tς cφθαλμοὺς •ς τοι πολέας τε κα\ Tσθλοὺς
υ_έας TWενάριWε· σιδVρει`ν νύ τοι gτορ.

205

εἰ γάρ σ᾽ α_ρVσει κα\ Tσ`ψεται cφθαλμοῖσιν
”μηστYς κα\ ἄπιστος [νYρ • γε οŸ σ᾽ TλεVσει,
οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
{μενοι Tν μεγάρi· τ| δ᾽ •ς ποθι Μοῖρα κραταιY
γιγνομένi Tπένησε λίνi, •τε μιν τέκον αὐτV,
[ργίποδας κύνας ¹σαι ἑZν [πάνευθε τοκVων
[νδρ\ πάρα κρατερ|, τοῦ Tγ} μέσον £παρ ἔχοιμι
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Tσθέμεναι προσφῦσα· τ`τ᾽ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
παιδSς Tμοῦ, Tπε\ οŸ ἑ κακιx`μεν`ν γε κατέκτα,
[λλὰ πρS ƒρώων κα\ ƒρωϊάδων Uαθυκ`λπων

215

ἑστα`τ᾽ οŸτε φ`Uου μεμνημένον οŸτ᾽ [λεωρῆς.
τYν δ᾽ αuτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδVς·
μV μ᾽ Tθέλοντ᾽ ἰέναι κατερύκανε, μY δέ μοι αὐτY
bρνις Tν\ μεγάροισι κακSς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
εἰ μὲν γάρ τίς μ᾽ ἄλλος Tπιχθονίων Tκέλευεν,

220

~ ο“ μάντιές εἰσι θυοσκ`οι ~ _ερῆες,
ψεῦδ`ς κεν φαῖμεν κα\ νοσφιxοίμεθα μᾶλλον·
νῦν δ᾽, αὐτSς γὰρ ἄκουσα θεοῦ κα\ Tσέδρακον ἄντην,
ε„μι κα\ οὐχ ¥λιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι α„σα
τεθνάμεναι παρὰ νηυσ\ν ἈχαιZν χαλκοχιτώνων

225

Uούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς
[γκὰς ἑλ`ντ᾽ TμSν υ_`ν, TπYν γ`ου TW ἔρον ε¤ην.
g κα\ φωριαμZν TπιθVματα κάλ᾽ [νέiγεν·
ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔWελε πέπλους,
δώδεκα δ᾽ wπλοΐδας χλαίνας, τ`σσους δὲ τάπητας,

230

τ`σσα δὲ φάρεα λευκά, τ`σους δ᾽ Tπ\ τοῖσι χιτZνας.
χρυσοῦ δὲ στVσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
Tκ δὲ δύ᾽ αvθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέUητας,
Tκ δὲ δέπας περικαλλές, • ο_ ™ρ•κες π`ρον ἄνδρες
TWεσίην Tλθ`ντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ

235

φείσατ᾽ Tν\ μεγάροις a γέρων, περ\ δ᾽ ˆθελε θυμ|
λύσασθαι φίλον υ_`ν. a δὲ ƒρZας μὲν ¥παντας
αἰθούσης [πέεργεν ἔπεσσ᾽ αἰσχροῖσιν Tνίσσων·
ἔρρετε λωUητῆρες Tλεγχέες· οŸ νυ κα\ sμῖν
οvκοι ἔνεστι γ`ος, •τι μ᾽ ˆλθετε κηδVσοντες]
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g cν`σασθ᾽ •τι μοι ‚ρονίδης ¢εὺς ἄλγε᾽ ἔδωκε
παῖδ᾽ cλέσαι τSν ἄριστον] [τὰρ γνώσεσθε κα\ Ÿμμες·
•ηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δY ἔσεσθε
κείνου τεθνηZτος Tναιρέμεν. αὐτὰρ ἔγωγε
πρ\ν [λαπαxομένην τε π`λιν κεραϊxομένην τε

245

cφθαλμοῖσιν ἰδεῖν Uαίην δ`μον Ἄϊδος εvσω.
g κα\ σκηπανίi δίεπ᾽ [νέρας· ο“ δ᾽ vσαν ἔWω
σπερχομένοιο γέροντος· a δ᾽ υ_άσιν ο¦σιν ’μ`κλα
νεικείων µλεν`ν τε Πάριν τ᾽ Ἀγάθωνά τε δῖον
Πάμμονά τ᾽ Ἀντίφον`ν τε UοYν [γαθ`ν τε Πολίτην

250

ΔηΐφοU`ν τε κα\ Ἱππ`θοον κα\ δῖον Ἀγαυ`ν·
Tννέα τοῖς a γεραιSς ’μοκλVσας Tκέλευε·
σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφ`νες· αvθ᾽ ¥μα πάντες
µκτορος ”φέλετ᾽ [ντ\ θο•ς Tπ\ νηυσ\ πεφάσθαι.
‡ μοι Tγ} πανάποτμος, Tπε\ τέκον υ¦ας [ρίστους

255

ƒροίz Tν εὐρείz, τZν δ᾽ οŸ τινά φημι λελεῖφθαι,
ΜVστορά τ᾽ [ντίθεον κα\ ƒρωΐλον _ππιοχάρμην
µκτορά θ᾽, aς θεSς ἔσκε μετ᾽ [νδράσιν, οὐδὲ TŠκει
[νδρ`ς γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι [λλὰ θεοῖο.
τοὺς μὲν [πώλεσ᾽ Ἄρης, τὰ δ᾽ Tλέγχεα πάντα λέλειπται

260

ψεῦσταί τ᾽ cρχησταί τε χοροιτυπίzσιν ἄριστοι
[ρνZν fδ᾽ Tρίφων TπιδVμιοι wρπακτῆρες.
οὐκ •ν δV μοι ἄμαWαν Tφοπλίσσαιτε τάχιστα,
ταῦτά τε πάντ᾽ Tπιθεῖτε, ¤να πρVσσωμεν ’δοῖο]
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ ἄρα πατρSς sποδείσαντες ’μοκλYν
Tκ μὲν ἄμαWαν ἄειραν T•τροχον ἡμιονείην
καλYν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν Tπ᾽ αὐτῆς,
κὰδ δ᾽ [πS πασσαλ`φι xυγSν ᾕρεον ἡμι`νειον
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πύWινον cμφαλ`εν εu οἰVκεσσιν [ρηρ`ς·
Tκ δ᾽ ἔφερον xυγ`δεσμον ¥μα xυγ| Tννεάπηχυ.

270

κα\ τS μὲν εu κατέθηκαν TrWέστi Tπ\ •υμ|
πέxz ἔπι πρώτz, Tπ\ δὲ κρίκον ‰στορι Uάλλον,
τρ\ς δ᾽ ἑκάτερθεν ἔδησαν Tπ᾽ cμφαλ`ν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἑWείης κατέδησαν, sπS γλωχῖνα δ᾽ ἔκαμψαν.
Tκ θαλάμου δὲ φέροντες TrWέστης Tπ᾽ [πVνης

275

νVεον Ἑκτορέης κεφαλῆς [περείσι᾽ ἄποινα,
xεῦWαν δ᾽ ἡμι`νους κρατερώνυχας Tντεσιεργούς,
τούς •ά ποτε Πριάμi Μυσο\ δ`σαν [γλαὰ δZρα.
¤ππους δὲ Πριάμi dπαγον xυγ`ν, οὓς a γεραιSς
αὐτSς ἔχων [τίταλλεν TrWέστz Tπ\ φάτνz.

280

τ} μὲν xευγνύσθην Tν δώμασιν sψηλοῖσι
κῆρυW κα\ Πρίαμος πυκινὰ φρεσ\ μVδε᾽ ἔχοντες·
[γχίμολον δέ σφ᾽ gλθ᾽ ἙκάUη τετιη`τι θυμ|
ο„νον ἔχουσ᾽ Tν χειρ\ μελίφρονα δεWιτερῆφι
χρυσέi Tν δέπαϊ, bφρα λείψαντε κιοίτην·

285

στῆ δ᾽ ¤ππων προπάροιθεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ cν`μαxε·
τῆ σπεῖσον Δι\ πατρί, κα\ εŸχεο οvκαδ᾽ _κέσθαι
•ψ Tκ δυσμενέων [νδρZν, Tπε\ •ρ σέ γε θυμSς
cτρύνει Tπ\ νῆας Tμεῖο μὲν οὐκ Tθελούσης.
[λλ᾽ εŸχεο σύ γ᾽ ἔπειτα κελαινεφέϊ ‚ρονίωνι

290

§δαίi, •ς τε ƒροίην κατὰ πᾶσαν ’ρᾶται,
αvτει δ᾽ οἰωνSν ταχὺν ἄγγελον, •ς τέ ο_ αὐτ|
φίλτατος οἰωνZν, καί εs κράτος Tστ\ μέγιστον,
δεWι`ν, bφρά μιν αὐτSς Tν cφθαλμοῖσι νοVσας
τ| πίσυνος Tπ\ νῆας vzς ΔαναZν ταχυπώλων.
εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑSν ἄγγελον εὐρύοπα ¢εύς,
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οὐκ •ν ἔγωγέ σ᾽ ἔπειτα Tποτρύνουσα κελοίμην
νῆας Tπ᾽ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαZτα.
τYν δ᾽ [παμειU`μενος προσέφη Πρίαμος θεοειδVς·
ª γύναι οὐ μέν τοι τ`δ᾽ Tφιεμένz [πιθVσω.

300

TσθλSν γὰρ Δι\ χεῖρας [νασχέμεν αv κ᾽ TλεVσz.
g •α κα\ [μφίπολον ταμίην bτρυν᾽ a γεραιSς
χερσ\ν dδωρ Tπιχεῦαι [κVρατον· ἣ δὲ παρέστη
χέρνιUον [μφίπολος πρ`χο`ν θ᾽ ¥μα χερσ\ν ἔχουσα.
νιψάμενος δὲ κύπελλον TδέWατο £ς [λ`χοιο·

305

εŸχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσi ‰ρκεϊ, λεῖUε δὲ ο„νον
οὐρανSν εἰσανιδών, κα\ φωνVσας ἔπος ηŸδα·
¢εῦ πάτερ ›δηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
δ`ς μ᾽ Tς Ἀχιλλῆος φίλον Tλθεῖν fδ᾽ Tλεειν`ν,
πέμψον δ᾽ οἰωνSν ταχὺν ἄγγελον, •ς τε σο\ αὐτ|

310

φίλτατος οἰωνZν, καί εs κράτος Tστ\ μέγιστον,
δεWι`ν, bφρά μιν αὐτSς Tν cφθαλμοῖσι νοVσας
τ| πίσυνος Tπ\ νῆας vω ΔαναZν ταχυπώλων.
˜ς ἔφατ᾽ εὐχ`μενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα ¢εὺς
αὐτίκα δ᾽ αἰετSν £κε τελει`τατον πετεηνZν

315

μ`ρφνον θηρητῆρ᾽ aν κα\ περκνSν καλέουσιν.
•σση δ᾽ sψορ`φοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
[νέρος [φνειοῖο T¬ κληῖσ᾽ [ραρυῖα,
τ`σσ᾽ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εvσατο δέ σφι
δεWιSς [ΐWας διὰ ἄστεος· ο“ δὲ ἰδ`ντες
γVθησαν, κα\ πᾶσιν Tν\ φρεσ\ θυμSς ἰάνθη.
σπερχ`μενος δ᾽ a γεραιSς ἑοῦ TπεUVσετο δίφρου,
Tκ δ᾽ ἔλασε προθύροιο κα\ αἰθούσης Tριδούπου.
πρ`σθε μὲν ἡμίονοι ‰λκον τετράκυκλον [πVνην,
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τὰς §δαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ bπισθεν

325

¤πποι, τοὺς a γέρων Tφέπων μάστιγι κέλευε
καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ᾽ ¥μα πάντες ‰ποντο
π`λλ᾽ cλοφυρ`μενοι

ς εἰ θάνατον δὲ κι`ντα.

ο“ δ᾽ Tπε\ οuν π`λιος κατέUαν, πεδίον δ᾽ [φίκοντο,
ο“ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτ\ ›λιον [πονέοντο

330

παῖδες κα\ γαμUροί, τ} δ᾽ οὐ λάθον εὐρύοπα ¢ῆν
Tς πεδίον προφανέντε· ἰδ}ν δ᾽ Tλέησε γέροντα,
α„ψα δ᾽ ἄρ᾽ Ἑρμείαν υ_Sν φίλον [ντίον ηŸδα·
Ἑρμεία, σο\ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατ`ν Tστιν
[νδρ\ ἑταιρίσσαι, καί τ᾽ ἔκλυες ž κ᾽ Tθέλzσθα,

335

Uάσκ᾽ vθι κα\ Πρίαμον κοίλας Tπ\ νῆας ἈχαιZν
˜ς ἄγαγ᾽,

ς μVτ᾽ ἄρ τις vδz μVτ᾽ ἄρ τε νοVσz

τZν ἄλλων ΔαναZν, πρ\ν Πηλεΐωνα δ᾽ _κέσθαι.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ [πίθησε διάκτορος [ργεϊφ`ντης.
αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ sπS ποσσ\ν TδVσατο καλὰ πέδιλα

340

[μUρ`σια χρύσεια, τά μιν φέρον fμὲν Tφ᾽ sγρYν
fδ᾽ Tπ᾽ [πείρονα γαῖαν ¥μα πνοι•ς [νέμοιο·
ε¤λετο δὲ •άUδον, τ• τ᾽ [νδρZν bμματα θέλγει
¡ν Tθέλει, τοὺς δ᾽ αuτε κα\ sπνώοντας Tγείρει·
τYν μετὰ χερσ\ν ἔχων πέτετο κρατὺς [ργεϊφ`ντης.

345

α„ψα δ᾽ ἄρα ƒροίην τε κα\ ἙλλVσποντον ¤κανε,
Uῆ δ᾽ ἰέναι κούρi αἰσυμνητῆρι Tοικ}ς
πρZτον sπηνVτz, τοῦ περ χαριεστάτη {Uη.
ο“ δ᾽ Tπε\ οuν μέγα σῆμα παρὲW ›λοιο ἔλασσαν,
στῆσαν ἄρ᾽ ἡμι`νους τε κα\ ¤ππους bφρα πίοιεν
Tν ποταμ|· δY γὰρ κα\ Tπ\ κνέφας ˆλυθε γαῖαν.
τSν δ᾽ TW [γχιμ`λοιο ἰδ}ν Tφράσσατο κῆρυW
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Ἑρμείαν, ποτ\ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε·
φράxεο Δαρδανίδη· φραδέος ν`ου ἔργα τέτυκται.
ἄνδρ᾽ ’ρ`ω, τάχα δ᾽ ἄμμε διαρραίσεσθαι cΐω.

355

[λλ᾽ ἄγε δY φεύγωμεν Tφ᾽ ¤ππων, ˆ μιν ἔπειτα
γούνων wψάμενοι λιτανεύσομεν αv κ᾽ TλεVσz.
˜ς φάτο, σὺν δὲ γέροντι ν`ος χύτο, δείδιε δ᾽ αἰνZς,
cρθα\ δὲ τρίχες ἔσταν Tν\ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
στῆ δὲ ταφών· αὐτSς δ᾽ Tριούνιος Tγγύθεν Tλθ}ν

360

χεῖρα γέροντος ἑλ}ν TWείρετο κα\ προσέειπε·
π• πάτερ ¡δ᾽ ¤ππους τε κα\ ἡμι`νους ἰθύνεις
νύκτα δι᾽ [μUροσίην, •τε θ᾽ εdδουσι Uροτο\ ἄλλοι]
οὐδὲ σύ γ᾽ ἔδεισας μένεα πνείοντας Ἀχαιούς,
ο¤ τοι δυσμενέες κα\ [νάρσιοι Tγγὺς ἔασι]

365

τZν εv τίς σε vδοιτο θοYν διὰ νύκτα μέλαιναν
τοσσάδ᾽ cνείατ᾽ ἄγοντα, τίς •ν δV τοι ν`ος εvη]
οŸτ᾽ αὐτSς νέος Tσσί, γέρων δέ τοι οXτος cπηδεῖ,
ἄνδρ᾽ [παμύνασθαι, •τε τις πρ`τερος χαλεπVνz.
[λλ᾽ Tγ} οὐδέν σε •έWω κακά, κα\ δέ κεν ἄλλον

370

σεῦ [παλεWVσαιμι· φίλi δέ σε πατρ\ Tΐσκω.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδVς·
οdτω πz τάδε γ᾽ Tστ\ φίλον τέκος

ς [γορεύεις.

[λλ᾽ ἔτι τις κα\ Tμεῖο θεZν sπερέσχεθε χεῖρα,
•ς μοι τοι`νδ᾽ £κεν ’δοιπ`ρον [ντιUολῆσαι

375

αvσιον, ο¦ος δY σὺ δέμας κα\ ε„δος [γητ`ς,
πέπνυσαί τε ν`i, μακάρων δ᾽ ἔWεσσι τοκVων.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε διάκτορος [ργεϊφ`ντης·
να\ δY ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες.
[λλ᾽ ἄγε μοι τ`δε εἰπὲ κα\ [τρεκέως κατάλεWον,
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fέ πz Tκπέμπεις κειμVλια πολλὰ κα\ Tσθλὰ
ἄνδρας Tς [λλοδαποὺς ¤να περ τάδε τοι σ`α μίμνz,
g ˆδη πάντες καταλείπετε ›λιον _ρYν
δειδι`τες· τοῖος γὰρ [νYρ ‡ριστος bλωλε
σSς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι μάχης Tπιδεύετ᾽ ἈχαιZν.

385

τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδVς·
τίς δὲ σύ Tσσι φέριστε τέων δ᾽ ἔWεσσι τοκVων]
•ς μοι καλὰ τSν ο„τον [π`τμου παιδSς ἔνισπες.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε διάκτορος [ργεϊφ`ντης·
πειρ– Tμεῖο γεραιὲ κα\ εvρεαι µκτορα δῖον.

390

τSν μὲν Tγ} μάλα πολλὰ μάχz ἔνι κυδιανείρz
cφθαλμοῖσιν bπωπα, κα\ εuτ᾽ Tπ\ νηυσ\ν Tλάσσας
Ἀργείους κτείνεσκε δαΐxων cWέϊ χαλκ|·
ἡμεῖς δ᾽ ἑστα`τες θαυμάxομεν· οὐ γὰρ Ἀχιλλεὺς
εvα μάρνασθαι κεχολωμένος Ἀτρεΐωνι.

395

τοῦ γὰρ Tγ} θεράπων, μία δ᾽ ˆγαγε νηῦς εὐεργVς·
Μυρμιδ`νων δ᾽ ἔWειμι, πατYρ δέ μοί Tστι Πολύκτωρ.
[φνειSς μὲν • γ᾽ Tστί, γέρων δὲ δY

ς σύ περ ¡δε,

ἓW δέ ο_ υ¦ες ἔασιν, Tγ} δέ ο_ ‰Uδομ`ς εἰμι·
τZν μέτα παλλ`μενος κλVρi λάχον Tνθάδ᾽ ‰πεσθαι.

400

νῦν δ᾽ gλθον πεδίον δ᾽ [πS νηZν· fZθεν γὰρ
θVσονται περ\ ἄστυ μάχην ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
[σχαλ`ωσι γὰρ ο¤δε καθVμενοι, οὐδὲ δύνανται
vσχειν Tσσυμένους πολέμου Uασιλῆες ἈχαιZν.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδVς·
εἰ μὲν δY θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
εvς, ἄγε δV μοι πᾶσαν [ληθείην κατάλεWον,
~ ἔτι πὰρ νVεσσιν TμSς πάϊς, gέ μιν ˆδη
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-σι κυσ\ν μελεϊστ\ ταμ}ν προύθηκεν Ἀχιλλεύς.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε διάκτορος [ργεϊφ`ντης·

410

ª γέρον οŸ πω τ`ν γε κύνες φάγον οὐδ᾽ οἰωνοί,
[λλ᾽ ἔτι κεῖνος κεῖται Ἀχιλλῆος παρὰ νη•
αŸτως Tν κλισίzσι· δυωδεκάτη δέ ο_ f}ς
κειμένi, οὐδέ τί ο_ χρ}ς σVπεται, οὐδέ μιν εὐλα\
ἔσθουσ᾽, α¤ •ά τε φZτας [ρηϊφάτους κατέδουσιν.

415

g μέν μιν περ\ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο
‰λκει [κηδέστως f}ς •τε δῖα φανVz,
οὐδέ μιν αἰσχύνει· θηοῖ` κεν αὐτSς Tπελθ}ν
ο¦ον TερσVεις κεῖται, περ\ δ᾽ α¦μα νένιπται,
οὐδέ ποθι μιαρ`ς· σὺν δ᾽ ‰λκεα πάντα μέμυκεν

420

•σσ᾽ Tτύπη· πολέες γὰρ Tν αὐτ| χαλκSν ἔλασσαν.
•ς τοι κVδονται μάκαρες θεο\ υ¦ος ἑῆος
κα\ νέκυ`ς περ T`ντος, Tπεί σφι φίλος περ\ κῆρι.
˜ς φάτο, γVθησεν δ᾽ a γέρων, κα\ [μείUετο μύθi·
ª τέκος, g •᾽ [γαθSν κα\ Tναίσιμα δZρα διδοῦναι

425

[θανάτοις, Tπε\ οŸ ποτ᾽ TμSς πάϊς, εv ποτ᾽ ἔην γε,
λVθετ᾽ Tν\ μεγάροισι θεZν ο“ Ὄλυμπον ἔχουσι·
τώ ο_ [πεμνVσαντο κα\ Tν θανάτοι` περ αvσz.
[λλ᾽ ἄγε δY τ`δε δέWαι Tμεῦ πάρα καλSν ἄλεισον,
αὐτ`ν τε •ῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν,

430

bφρά κεν Tς κλισίην Πηληϊάδεω [φίκωμαι.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε διάκτορος [ργεϊφ`ντης·
πειρ– Tμεῖο γεραιὲ νεωτέρου, οὐδέ με πείσεις,
•ς με κέλz σέο δZρα παρὲW Ἀχιλῆα δέχεσθαι.
τSν μὲν Tγ} δείδοικα κα\ αἰδέομαι περ\ κῆρι
συλεύειν, μV μοί τι κακSν μετ`πισθε γένηται.
www.theogonia.gr
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σο\ δ᾽ •ν Tγ} πομπSς καί κε κλυτSν Ἄργος _κοίμην,
Tνδυκέως Tν νη• θο• ~ πεxSς ’μαρτέων·
οὐκ ἄν τίς τοι πομπSν cνοσσάμενος μαχέσαιτο.
g κα\ [ναΐWας Tριούνιος ¥ρμα κα\ ¤ππους

440

καρπαλίμως μάστιγα κα\ ἡνία λάxετο χερσίν,
Tν δ᾽ ἔπνευσ᾽ ¤πποισι κα\ ἡμι`νοις μένος f•.
[λλ᾽ •τε δY πύργους τε νεZν κα\ τάφρον ¤κοντο,
ο“ δὲ νέον περ\ δ`ρπα φυλακτῆρες πονέοντο,
τοῖσι δ᾽ Tφ᾽ dπνον ἔχευε διάκτορος [ργεϊφ`ντης

445

πᾶσιν, ἄφαρ δ᾽ ‡ϊWε πύλας κα\ [πZσεν cχῆας,
Tς δ᾽ ἄγαγε Πρίαμ`ν τε κα\ [γλαὰ δZρ᾽ Tπ᾽ [πVνης.
[λλ᾽ •τε δY κλισίην Πηληϊάδεω [φίκοντο
sψηλVν, τYν Μυρμιδ`νες ποίησαν ἄνακτι
δοῦρ᾽ Tλάτης κέρσαντες· [τὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν

450

λαχνVεντ᾽ bροφον λειμων`θεν [μVσαντες·
[μφ\ δέ ο_ μεγάλην αὐλYν ποίησαν ἄνακτι
σταυροῖσιν πυκινοῖσι· θύρην δ᾽ ἔχε μοῦνος TπιUλYς
εἰλάτινος, τSν τρεῖς μὲν TπιρρVσσεσκον Ἀχαιοί,
τρεῖς δ᾽ [ναοίγεσκον μεγάλην κληῖδα θυράων

455

τZν ἄλλων· Ἀχιλεὺς δ᾽ ἄρ᾽ TπιρρVσσεσκε κα\ ο„ος·
δV •α τ`θ᾽ Ἑρμείας Tριούνιος ᾦWε γέροντι,
Tς δ᾽ ἄγαγε κλυτὰ δZρα ποδώκεϊ Πηλεΐωνι,
TW ¤ππων δ᾽ [πέUαινεν Tπ\ χθ`να φώνησέν τε·
ª γέρον ˆτοι Tγ} θεSς ἄμUροτος εἰλVλουθα
Ἑρμείας· σο\ γάρ με πατYρ ¥μα πομπSν bπασσεν.
[λλ᾽ ˆτοι μὲν Tγ} πάλιν εvσομαι, οὐδ᾽ Ἀχιλῆος
cφθαλμοὺς εvσειμι· νεμεσσητSν δέ κεν εvη
[θάνατον θεSν ¡δε Uροτοὺς [γαπαxέμεν ἄντην·
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τύνη δ᾽ εἰσελθ}ν λαUὲ γούνατα Πηλεΐωνος,

465

καί μιν sπὲρ πατρSς κα\ μητέρος frκ`μοιο
λίσσεο κα\ τέκεος, ¤να ο_ σὺν θυμSν cρίνzς.
˜ς ἄρα φωνVσας [πέUη πρSς μακρSν Ὄλυμπον
Ἑρμείας· Πρίαμος δ᾽ TW ¤ππων ¹λτο χαμᾶxε,
§δαῖον δὲ κατ᾽ αuθι λίπεν· a δὲ μίμνεν Tρύκων

470

¤ππους ἡμι`νους τε· γέρων δ᾽ ἰθὺς κίεν οvκου,
τ• •᾽ Ἀχιλεὺς ¤xεσκε Δι• φίλος· Tν δέ μιν αὐτSν
εXρ᾽, ‰ταροι δ᾽ [πάνευθε καθVατο· τ} δὲ δύ᾽ οvω
{ρως oὐτομέδων τε κα\ Ἄλκιμος bxος Ἄρηος
ποίπνυον παρε`ντε· νέον δ᾽ [πέληγεν Tδωδῆς

475

ἔσθων κα\ πίνων· ἔτι κα\ παρέκειτο τράπεxα.
τοὺς δ᾽ ἔλαθ᾽ εἰσελθ}ν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ᾽ ἄρα στὰς
χερσ\ν Ἀχιλλῆος λάUε γούνατα κα\ κύσε χεῖρας
δεινὰς [νδροφ`νους, α¤ ο_ πολέας κτάνον υ¦ας.
ς δ᾽ •τ᾽ •ν ἄνδρ᾽ ἄτη πυκινY λάUz, •ς τ᾽ Tν\ πάτρz

480

φZτα κατακτείνας ἄλλων TWίκετο δῆμον
[νδρSς Tς [φνειοῦ, θάμUος δ᾽ ἔχει εἰσορ`ωντας,
˜ς Ἀχιλεὺς θάμUησεν ἰδ}ν Πρίαμον θεοειδέα·
θάμUησαν δὲ κα\ ἄλλοι, Tς [λλVλους δὲ vδοντο.
τSν κα\ λισσ`μενος Πρίαμος πρSς μῦθον ἔειπε·

485

μνῆσαι πατρSς σοῖο θεοῖς Tπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ,
τηλίκου •ς περ Tγών, cλο| Tπ\ γVραος οὐδ|·
κα\ μέν που κεῖνον περιναιέται [μφ\ς T`ντες
τείρουσ᾽, οὐδέ τίς Tστιν [ρYν κα\ λοιγSν [μῦναι.
[λλ᾽ ˆτοι κεῖν`ς γε σέθεν xώοντος [κούων
χαίρει τ᾽ Tν θυμ|, Tπί τ᾽ ἔλπεται ˆματα πάντα
bψεσθαι φίλον υ_Sν [πS ƒροίηθεν ἰ`ντα·
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αὐτὰρ Tγ} πανάποτμος, Tπε\ τέκον υ¦ας [ρίστους
ƒροίz Tν εὐρείz, τZν δ᾽ οŸ τινά φημι λελεῖφθαι.
πεντVκοντά μοι gσαν •τ᾽ ˆλυθον υ¦ες ἈχαιZν·

495

Tννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς Tκ νηδύος gσαν,
τοὺς δ᾽ ἄλλους μοι ἔτικτον Tν\ μεγάροισι γυναῖκες.
τZν μὲν πολλZν θοῦρος Ἄρης sπS γούνατ᾽ ἔλυσεν·
aς δέ μοι ο„ος ἔην, εvρυτο δὲ ἄστυ κα\ αὐτούς,
τSν σὺ πρŠην κτεῖνας [μυν`μενον περ\ πάτρης

500

µκτορα· τοῦ νῦν ε¤νεχ᾽ _κάνω νῆας ἈχαιZν
λυσ`μενος παρὰ σεῖο, φέρω δ᾽ [περείσι᾽ ἄποινα.
[λλ᾽ αἰδεῖο θεοὺς Ἀχιλεῦ, αὐτ`ν τ᾽ Tλέησον
μνησάμενος σοῦ πατρ`ς· Tγ} δ᾽ Tλεειν`τερ`ς περ,
ἔτλην δ᾽ ο¦᾽ οŸ πώ τις Tπιχθ`νιος UροτSς ἄλλος,

505

[νδρSς παιδοφ`νοιο ποτ\ στ`μα χεῖρ᾽ cρέγεσθαι.
˜ς φάτο, τ| δ᾽ ἄρα πατρSς sφ᾽ ¤μερον ªρσε γ`οιο·
wψάμενος δ᾽ ἄρα χειρSς [πώσατο gκα γέροντα.
τ} δὲ μνησαμένω a μὲν µκτορος [νδροφ`νοιο
κλαῖ᾽ wδινὰ προπάροιθε ποδZν Ἀχιλῆος Tλυσθείς,

510

αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς κλαῖεν ἑSν πατέρ᾽, ἄλλοτε δ᾽ αuτε
Πάτροκλον· τZν δὲ στοναχY κατὰ δώματ᾽ cρώρει.
αὐτὰρ Tπεί •α γ`οιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
καί ο_ [πS πραπίδων gλθ᾽ ¤μερος fδ᾽ [πS γυίων,
αὐτίκ᾽ [πS θρ`νου ªρτο, γέροντα δὲ χειρSς [νίστη

515

οἰκτίρων πολι`ν τε κάρη πολι`ν τε γένειον,
καί μιν φωνVσας ἔπεα πτερ`εντα προσηύδα·
¹ δείλ᾽, g δY πολλὰ κάκ᾽ ἄνσχεο σSν κατὰ θυμ`ν.
πZς ἔτλης Tπ\ νῆας ἈχαιZν Tλθέμεν ο„ος
[νδρSς Tς cφθαλμοὺς •ς τοι πολέας τε κα\ Tσθλοὺς
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υ_έας TWενάριWα] σιδVρει`ν νύ τοι gτορ.
[λλ᾽ ἄγε δY κατ᾽ ἄρ᾽ ‰xευ Tπ\ θρ`νου, ἄλγεα δ᾽ ἔμπης
Tν θυμ| κατακεῖσθαι Tάσομεν [χνύμενοί περ·
οὐ γάρ τις πρῆWις πέλεται κρυεροῖο γ`οιο·
ς γὰρ Tπεκλώσαντο θεο\ δειλοῖσι Uροτοῖσι

525

xώειν [χνυμένοις· αὐτο\ δέ τ᾽ [κηδέες εἰσί.
δοιο\ γάρ τε πίθοι κατακείαται Tν ΔιSς οŸδει
δώρων ο¦α δίδωσι κακZν, ‰τερος δὲ ἑάων·
ž μέν κ᾽ [μμίWας δώz ¢εὺς τερπικέραυνος,
ἄλλοτε μέν τε κακ| • γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ Tσθλ|·

530

ž δέ κε τZν λυγρZν δώz, λωUητSν ἔθηκε,
καί ἑ κακY UούUρωστις Tπ\ χθ`να δῖαν Tλαύνει,
φοιτ– δ᾽ οŸτε θεοῖσι τετιμένος οŸτε Uροτοῖσιν.
˜ς μὲν κα\ Πηλῆϊ θεο\ δ`σαν [γλαὰ δZρα
Tκ γενετῆς· πάντας γὰρ Tπ᾽ [νθρώπους Tκέκαστο

535

bλUi τε πλούτi τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδ`νεσσι,
καί ο_ θνητ| T`ντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
[λλ᾽ Tπ\ κα\ τ| θῆκε θεSς κακ`ν, •ττί ο_ οŸ τι
παίδων Tν μεγάροισι γονY γένετο κρει`ντων,
[λλ᾽ ‰να παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τ`ν γε

540

γηράσκοντα κομίxω, Tπε\ μάλα τηλ`θι πάτρης
£μαι Tν\ ƒροίz, σέ τε κVδων fδὲ σὰ τέκνα.
κα\ σὲ γέρον τS πρ\ν μὲν [κούομεν bλUιον ε„ναι·
•σσον ^έσUος ἄνω Μάκαρος ‰δος TντSς Tέργει
κα\ †ρυγίη καθύπερθε κα\ ἙλλVσποντος [πείρων,
τZν σε γέρον πλούτi τε κα\ υ_άσι φασ\ κεκάσθαι.
αὐτὰρ Tπεί τοι πῆμα τ`δ᾽ ˆγαγον jὐρανίωνες
αἰεί τοι περ\ ἄστυ μάχαι τ᾽ [νδροκτασίαι τε.
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ἄνσχεο, μY δ᾽ [λίαστον cδύρεο σSν κατὰ θυμ`ν·
οὐ γάρ τι πρVWεις [καχVμενος υ¦ος ἑῆος,

550

οὐδέ μιν [νστVσεις, πρ\ν κα\ κακSν ἄλλο πάθzσθα.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδVς·
μV πω μ᾽ Tς θρ`νον ¤xε διοτρεφὲς bφρά κεν µκτωρ
κεῖται Tν\ κλισίzσιν [κηδVς, [λλὰ τάχιστα
λῦσον ¤ν᾽ cφθαλμοῖσιν vδω· σὺ δὲ δέWαι ἄποινα

555

πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τZνδ᾽ [π`ναιο, κα\ ἔλθοις
σYν Tς πατρίδα γαῖαν, Tπεί με πρZτον ἔασας
αὐτ`ν τε xώειν κα\ ’ρᾶν φάος fελίοιο.
τSν δ᾽ ἄρ᾽ sπ`δρα ἰδ}ν προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
μηκέτι νῦν μ᾽ Tρέθιxε γέρον· νοέω δὲ κα\ αὐτSς

560

µκτορά τοι λῦσαι, Δι`θεν δέ μοι ἄγγελος gλθε
μVτηρ, { μ᾽ ἔτεκεν, θυγάτηρ wλίοιο γέροντος.
κα\ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λVθεις,
•ττι θεZν τίς σ᾽ gγε θοὰς Tπ\ νῆας ἈχαιZν.
οὐ γάρ κε τλαίη UροτSς Tλθέμεν, οὐδὲ μάλ᾽ ἡUZν,

565

Tς στρατ`ν· οὐδὲ γὰρ •ν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ᾽ cχῆα
•εῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
τ} νῦν μV μοι μᾶλλον Tν ἄλγεσι θυμSν cρίνzς,
μV σε γέρον οὐδ᾽ αὐτSν Tν\ κλισίzσιν Tάσω
κα\ _κέτην περ T`ντα, ΔιSς δ᾽ [λίτωμαι Tφετμάς.

570

˜ς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ a γέρων κα\ Tπείθετο μύθi.
Πηλεΐδης δ᾽ οvκοιο λέων ˜ς ¹λτο θύραxε
οὐκ ο„ος, ¥μα τ| γε δύω θεράποντες ‰ποντο
{ρως oὐτομέδων fδ᾽ Ἄλκιμος, οdς •α μάλιστα
τῖ᾽ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλ`ν γε θαν`ντα,
ο“ τ`θ᾽ sπS xυγ`φιν λύον ¤ππους ἡμι`νους τε,
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Tς δ᾽ ἄγαγον κVρυκα καλVτορα τοῖο γέροντος,
κὰδ δ᾽ Tπ\ δίφρου ε¦σαν· TrWέστου δ᾽ [π᾽ [πVνης
ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς [περείσι᾽ ἄποινα.
κὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε᾽ T•ννητ`ν τε χιτZνα,

580

bφρα νέκυν πυκάσας δοίη ο„κον δὲ φέρεσθαι.
δμiὰς δ᾽ Tκκαλέσας λοῦσαι κέλετ᾽ [μφί τ᾽ [λεῖψαι
ν`σφιν [ειράσας,

ς μY Πρίαμος vδοι υ_`ν,

μY a μὲν [χνυμένz κραδίz χ`λον οὐκ Tρύσαιτο
παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ᾽ cρινθείη φίλον gτορ,

585

καί ἑ κατακτείνειε, ΔιSς δ᾽ [λίτηται Tφετμάς.
τSν δ᾽ Tπε\ οuν δμiα\ λοῦσαν κα\ χρῖσαν Tλαίi,
[μφ\ δέ μιν φᾶρος καλSν Uάλον fδὲ χιτZνα,
αὐτSς τ`ν γ᾽ Ἀχιλεὺς λεχέων Tπέθηκεν [είρας,
σὺν δ᾽ ‰ταροι ˆειραν TrWέστην Tπ᾽ [πVνην.

590

ŒμωWέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ cν`μηνεν ἑταῖρον·
μV μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αv κε πύθηαι
εἰν Ἄϊδ`ς περ T}ν •τι µκτορα δῖον ἔλυσα
πατρ\ φίλi, Tπε\ οŸ μοι [εικέα δZκεν ἄποινα.
σο\ δ᾽ αu Tγ} κα\ τZνδ᾽ [ποδάσσομαι •σσ᾽ Tπέοικεν.

595

g •α, κα\ Tς κλισίην πάλιν ˆϊε δῖος Ἀχιλλεύς,
‰xετο δ᾽ Tν κλισμ| πολυδαιδάλi ἔνθεν [νέστη
τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτ\ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον·
υ_Sς μὲν δV τοι λέλυται γέρον

ς Tκέλευες,

κεῖται δ᾽ Tν λεχέεσσ᾽· ¥μα δ᾽ fοῖ φαινομένηφιν
bψεαι αὐτSς ἄγων· νῦν δὲ μνησώμεθα δ`ρπου.
κα\ γάρ τ᾽ f•κομος ·ι`Uη TμνVσατο σίτου,
τ• περ δώδεκα παῖδες Tν\ μεγάροισιν bλοντο
ἓW μὲν θυγατέρες, ἓW δ᾽ υ_έες ἡUώοντες.
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τοὺς μὲν Ἀπ`λλων πέφνεν [π᾽ [ργυρέοιο Uιοῖο

605

χω`μενος ·ι`Uz, τὰς δ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
οdνεκ᾽ ἄρα ^ητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρ‘i·
φῆ δοι} τεκέειν, ἣ δ᾽ αὐτY γείνατο πολλούς·
τ} δ᾽ ἄρα κα\ δοιώ περ T`ντ᾽ [πS πάντας bλεσσαν.
ο“ μὲν ἄρ᾽ Tννῆμαρ κέατ᾽ Tν φ`νi, οὐδέ τις gεν

610

κατθάψαι, λαοὺς δὲ λίθους ποίησε ‚ρονίων·
τοὺς δ᾽ ἄρα τ• δεκάτz θάψαν θεο\ jὐρανίωνες.
ἣ δ᾽ ἄρα σίτου μνVσατ᾽, Tπε\ κάμε δάκρυ χέουσα.
νῦν δέ που Tν πέτρzσιν Tν οŸρεσιν οἰοπ`λοισιν
Tν …ιπύλi, •θι φασ\ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς

615

νυμφάων, α¤ τ᾽ [μφ᾽ Ἀχελώϊον Tρρώσαντο,
ἔνθα λίθος περ Tοῦσα θεZν Tκ κVδεα πέσσει.
[λλ᾽ ἄγε δY κα\ νZϊ μεδώμεθα δῖε γεραιὲ
σίτου· ἔπειτά κεν αuτε φίλον παῖδα κλαίοισθα
›λιον εἰσαγαγών· πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται.

620

g κα\ [ναΐWας bϊν ἄργυφον ”κὺς Ἀχιλλεὺς
σφάW᾽· ‰ταροι δ᾽ ἔδερ`ν τε κα\ ἄμφεπον εu κατὰ κ`σμον,
μίστυλλ`ν τ᾽ ἄρ᾽ Tπισταμένως πεῖράν τ᾽ cUελοῖσιν,
bπτησάν τε περιφραδέως, Tρύσαντ` τε πάντα.
oὐτομέδων δ᾽ ἄρα σῖτον ἑλ}ν Tπένειμε τραπέxz

625

καλοῖς Tν κανέοισιν· [τὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
ο“ δ᾽ Tπ᾽ cνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας vαλλον.
αὐτὰρ Tπε\ π`σιος κα\ Tδητύος TW ἔρον ‰ντο,
ˆτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαx᾽ Ἀχιλῆα
•σσος ἔην ο¦`ς τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα TŠκει·
αὐτὰρ a Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαxεν Ἀχιλλεὺς
εἰσορ`ων bψίν τ᾽ [γαθYν κα\ μῦθον [κούων.
www.theogonia.gr
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αὐτὰρ Tπε\ τάρπησαν Tς [λλVλους ’ρ`ωντες,
τSν πρ`τερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδVς·
λέWον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, bφρα κα\ ˆδη

635

dπνi dπο γλυκερ| ταρπώμεθα κοιμηθέντες·
οὐ γάρ πω μύσαν bσσε sπS Uλεφάροισιν Tμοῖσιν
TW οX σ•ς sπS χερσ\ν TμSς πάϊς ‡λεσε θυμ`ν,
[λλ᾽ αἰε\ στενάχω κα\ κVδεα μυρία πέσσω
αὐλῆς Tν χ`ρτοισι κυλινδ`μενος κατὰ κ`προν.

640

νῦν δY κα\ σίτου πασάμην κα\ αvθοπα ο„νον
λαυκανίης καθέηκα· πάρος γε μὲν οŸ τι πεπάσμην.
g •᾽, Ἀχιλεὺς δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμi•σι κέλευσε
δέμνι᾽ sπ᾽ αἰθούσz θέμεναι κα\ •Vγεα καλὰ
πορφύρε᾽ TμUαλέειν, στορέσαι τ᾽ Tφύπερθε τάπητας,

645

χλαίνας τ᾽ Tνθέμεναι οŸλας καθύπερθεν ‰σασθαι.
α“ δ᾽ vσαν Tκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσ\ν ἔχουσαι,
α„ψα δ᾽ ἄρα στ`ρεσαν δοι} λέχε᾽ Tγκονέουσαι.
τSν δ᾽ Tπικερτομέων προσέφη π`δας ”κὺς Ἀχιλλεύς·
TκτSς μὲν δY λέWο γέρον φίλε, μV τις ἈχαιZν

650

Tνθάδ᾽ Tπέλθzσιν Uουληφ`ρος, ο¤ τέ μοι αἰε\
Uουλὰς Uουλεύουσι παρVμενοι, ἣ θέμις Tστί·
τZν εv τίς σε vδοιτο θοYν διὰ νύκτα μέλαιναν,
αὐτίκ᾽ •ν TWείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαZν,
καί κεν [νάUλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.

655

[λλ᾽ ἄγε μοι τ`δε εἰπὲ κα\ [τρεκέως κατάλεWον,
ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊxέμεν µκτορα δῖον,
bφρα τέως αὐτ`ς τε μένω κα\ λαSν Tρύκω.
τSν δ᾽ fμείUετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδVς·
εἰ μὲν δV μ᾽ Tθέλεις τελέσαι τάφον µκτορι δίi,
www.theogonia.gr
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¡δέ κέ μοι •έxων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
ο„σθα γὰρ

ς κατὰ ἄστυ Tέλμεθα, τηλ`θι δ᾽ dλη

[Wέμεν TW bρεος, μάλα δὲ ƒρZες δεδίασιν.
Tννῆμαρ μέν κ᾽ αὐτSν Tν\ μεγάροις γοάοιμεν,
τ• δεκάτz δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτ` τε λα`ς,

665

ἑνδεκάτz δέ κε τύμUον Tπ᾽ αὐτ| ποιVσαιμεν,
τ• δὲ δυωδεκάτz πολεμίWομεν εv περ [νάγκη.
τSν δ᾽ αuτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἔσται τοι κα\ ταῦτα γέρον Πρίαμ᾽

ς σὺ κελεύεις·

σχVσω γὰρ π`λεμον τ`σσον χρ`νον •σσον ἄνωγας.

670

˜ς ἄρα φωνVσας Tπ\ καρπ| χεῖρα γέροντος
ἔλλαUε δεWιτερVν, μV πως δείσει᾽ Tν\ θυμ|.
ο“ μὲν ἄρ᾽ Tν προδ`μi δ`μου αὐτ`θι κοιμVσαντο
κῆρυW κα\ Πρίαμος πυκινὰ φρεσ\ μVδε᾽ ἔχοντες,
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εXδε μυχ| κλισίης TrπVκτου·

675

τ| δὲ «ριση•ς παρελέWατο καλλιπάρzος.
ἄλλοι μέν •α θεοί τε κα\ [νέρες _πποκορυστα\
εXδον παννύχιοι μαλακ| δεδμημένοι dπνi·
[λλ᾽ οὐχ Ἑρμείαν Tριούνιον dπνος ἔμαρπτεν
’ρμαίνοντ᾽ [νὰ θυμSν •πως Πρίαμον Uασιλῆα

680

νηZν Tκπέμψειε λαθ}ν _εροὺς πυλαωρούς.
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ sπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρSς μῦθον ἔειπεν·
ª γέρον οŸ νύ τι σοί γε μέλει κακ`ν, ο¦ον ἔθ᾽ εdδεις
[νδράσιν Tν δηΐοισιν, Tπεί σ᾽ εvασεν Ἀχιλλεύς.
κα\ νῦν μὲν φίλον υ_Sν Tλύσαο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκας·
σεῖο δέ κε xωοῦ κα\ τρ\ς τ`σα δοῖεν ἄποινα
παῖδες το\ μετ`πισθε λελειμμένοι, αv κ᾽ Ἀγαμέμνων
γνώz σ᾽ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.
www.theogonia.gr
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˜ς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ a γέρων, κVρυκα δ᾽ [νίστη.
τοῖσιν δ᾽ Ἑρμείας xεῦW᾽ ¤ππους ἡμι`νους τε,

690

•ίμφα δ᾽ ἄρ᾽ αὐτSς ἔλαυνε κατὰ στρατ`ν, οὐδέ τις ἔγνω.
[λλ᾽ •τε δY π`ρον ¦Wον Trρρεῖος ποταμοῖο
Ξάνθου δινVεντος, aν [θάνατος τέκετο ¢εύς,
Ἑρμείας μὲν ἔπειτ᾽ [πέUη πρSς μακρSν Ὄλυμπον,
Ἠ}ς δὲ κροκ`πεπλος Tκίδνατο πᾶσαν Tπ᾽ α„αν,

695

ο“ δ᾽ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγ• τε στοναχ• τε
¤ππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. οὐδέ τις ἄλλος
ἔγνω πρ`σθ᾽ [νδρZν καλλιxώνων τε γυναικZν,
[λλ᾽ ἄρα ‚ασσάνδρη ἰκέλη χρυσ• Ἀφροδίτz
Πέργαμον εἰσαναUᾶσα φίλον πατέρ᾽ εἰσεν`ησεν

700

ἑστα`τ᾽ Tν δίφρi, κVρυκά τε [στυUοώτην·
τSν δ᾽ ἄρ᾽ Tφ᾽ ἡμι`νων vδε κείμενον Tν λεχέεσσι·
κώκυσέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ·
bψεσθε ƒρZες κα\ ƒρiάδες µκτορ᾽ ἰ`ντες,
εv ποτε κα\ xώοντι μάχης TκνοστVσαντι

705

χαίρετ᾽, Tπε\ μέγα χάρμα π`λει τ᾽ gν παντί τε δVμi.
˜ς ἔφατ᾽, οὐδέ τις αὐτ`θ᾽ Tν\ πτ`λεϊ λίπετ᾽ [νYρ
οὐδὲ γυνV· πάντας γὰρ [άσχετον ¤κετο πένθος·
[γχοῦ δὲ WύμUληντο πυλάων νεκρSν ἄγοντι.
πρZται τ`ν γ᾽ ἄλοχ`ς τε φίλη κα\ π`τνια μVτηρ

710

τιλλέσθην Tπ᾽ ἄμαWαν T•τροχον [ΐWασαι
wπτ`μεναι κεφαλῆς· κλαίων δ᾽ [μφίσταθ᾽ •μιλος.
καί νύ κε δY πρ`παν gμαρ Tς fέλιον καταδύντα
µκτορα δάκρυ χέοντες cδύροντο πρS πυλάων,
εἰ μY ἄρ᾽ Tκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα·
εvWατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν· αὐτὰρ ἔπειτα
www.theogonia.gr
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ἄσεσθε κλαυθμοῖο, TπYν [γάγωμι δ`μον δέ.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δὲ διέστησαν κα\ ε„Wαν [πVνz.
ο“ δ᾽ Tπε\ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τSν μὲν ἔπειτα
τρητοῖς Tν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ᾽ ε¦σαν [οιδοὺς

720

θρVνων TWάρχους, ο¤ τε στον`εσσαν [οιδYν
ο“ μὲν ἄρ᾽ TθρVνεον, Tπ\ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
τ•σιν δ᾽ Ἀνδρομάχη λευκώλενος gρχε γ`οιο
µκτορος [νδροφ`νοιο κάρη μετὰ χερσ\ν ἔχουσα·
¹νερ [π᾽ αἰZνος νέος ‡λεο, κὰδ δέ με χVρην

725

λείπεις Tν μεγάροισι· πάϊς δ᾽ ἔτι νVπιος αŸτως
aν τέκομεν σύ τ᾽ Tγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οvω
{Uην ¤Wεσθαι· πρ\ν γὰρ π`λις {δε κατ᾽ ἄκρης
πέρσεται· g γὰρ bλωλας Tπίσκοπος, •ς τέ μιν αὐτYν
•ύσκευ, ἔχες δ᾽ [λ`χους κεδνὰς κα\ νVπια τέκνα,

730

α“ δV τοι τάχα νηυσ\ν cχVσονται γλαφυρ•σι,
κα\ μὲν Tγ} μετὰ τ•σι· σὺ δ᾽ αu τέκος ~ Tμο\ αὐτ•
‰ψεαι, ἔνθά κεν ἔργα [εικέα Tργάxοιο
[θλεύων πρS ἄνακτος [μειλίχου, ˆ τις ἈχαιZν
•ίψει χειρSς ἑλ}ν [πS πύργου λυγρSν bλεθρον

735

χω`μενος, ž δV που [δελφεSν ἔκτανεν µκτωρ
~ πατέρ᾽ fὲ κα\ υ_`ν, Tπε\ μάλα πολλο\ ἈχαιZν
µκτορος Tν παλάμzσιν cδὰW ‰λον ἄσπετον οuδας.
οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατYρ τεSς Tν δα• λυγρ•·
τ} καί μιν λαο\ μὲν cδύρονται κατὰ ἄστυ,
[ρητSν δὲ τοκεῦσι γ`ον κα\ πένθος ἔθηκας
µκτορ· Tμο\ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά.
οὐ γάρ μοι θν‘σκων λεχέων Tκ χεῖρας bρεWας,
οὐδέ τί μοι ε„πες πυκινSν ἔπος, οX τέ κεν αἰε\
www.theogonia.gr

579

740

lopqΔno q

jΜkljm n^noΔo

μεμν‘μην νύκτάς τε κα\ ˆματα δάκρυ χέουσα.

745

˜ς ἔφατο κλαίουσ᾽, Tπ\ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
τ•σιν δ᾽ αuθ᾽ ἙκάUη wδινοῦ TWῆρχε γ`οιο·
µκτορ Tμ| θυμ| πάντων πολὺ φίλτατε παίδων,
g μέν μοι xω`ς περ T}ν φίλος gσθα θεοῖσιν·
ο“ δ᾽ ἄρα σεῦ κVδοντο κα\ Tν θανάτοι` περ αvσz.

750

ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας Tμοὺς π`δας ”κὺς Ἀχιλλεὺς
πέρνασχ᾽ •ν τιν᾽ ‰λεσκε πέρην wλSς [τρυγέτοιο,
Tς …άμον ἔς τ᾽ ›μUρον κα\ ^ῆμνον [μιχθαλ`εσσαν·
σεῦ δ᾽ Tπε\ TWέλετο ψυχYν ταναVκεϊ χαλκ|,
πολλὰ •υστάxεσκεν ἑοῦ περ\ σῆμ᾽ ἑτάροιο

755

Πατρ`κλου, τSν ἔπεφνες· [νέστησεν δέ μιν οὐδ᾽ ¡ς.
νῦν δέ μοι ἑρσVεις κα\ πρ`σφατος Tν μεγάροισι
κεῖσαι, τ| vκελος •ν τ᾽ [ργυρ`τοWος Ἀπ`λλων
ο¦ς [γανοῖσι Uέλεσσιν Tποιχ`μενος κατέπεφνεν.
˜ς ἔφατο κλαίουσα, γ`ον δ᾽ [λίαστον bρινε.

760

τ•σι δ᾽ ἔπειθ᾽ Ἑλένη τριτάτη TWῆρχε γ`οιο·
µκτορ Tμ| θυμ| δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων,
g μέν μοι π`σις Tστ\ν ἈλέWανδρος θεοειδVς,
•ς μ᾽ ἄγαγε ƒροίηνδ᾽·

ς πρ\ν ‡φελλον cλέσθαι.

ˆδη γὰρ νῦν μοι τ`δε εἰκοστSν ἔτος Tστ\ν

765

TW οX κεῖθεν ἔUην κα\ Tμῆς [πελVλυθα πάτρης·
[λλ᾽ οŸ πω σεῦ ἄκουσα κακSν ἔπος οὐδ᾽ [σύφηλον·
[λλ᾽ εv τίς με κα\ ἄλλος Tν\ μεγάροισιν Tνίπτοι
δαέρων ~ γαλ`ων ~ εἰνατέρων εὐπέπλων,
~ ἑκυρV, ἑκυρSς δὲ πατYρ ˜ς ˆπιος αἰεί,
[λλὰ σὺ τSν Tπέεσσι παραιφάμενος κατέρυκες
σ• τ᾽ [γανοφροσύνz κα\ σοῖς [γανοῖς Tπέεσσι.
www.theogonia.gr
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τ} σέ θ᾽ ¥μα κλαίω κα\ ἔμ᾽ ἄμμορον [χνυμένη κῆρ·
οὐ γάρ τίς μοι ἔτ᾽ ἄλλος Tν\ ƒροίz εὐρείz
ˆπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκασιν.

775

˜ς ἔφατο κλαίουσ᾽, Tπ\ δ᾽ ἔστενε δῆμος [πείρων.
λαοῖσιν δ᾽ a γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·
ἄWετε νῦν ƒρZες Wύλα ἄστυ δέ, μY δέ τι θυμ|
δείσητ᾽ Ἀργείων πυκινSν λ`χον· g γὰρ Ἀχιλλεὺς
πέμπων μ᾽ ¡δ᾽ Tπέτελλε μελαινάων [πS νηZν

780

μY πρ\ν πημανέειν πρ\ν δωδεκάτη μ`λz fώς.
˜ς ἔφαθ᾽, ο“ δ᾽ sπ᾽ [μάWzσιν U`ας ἡμι`νους τε
xεύγνυσαν, α„ψα δ᾽ ἔπειτα πρS ἄστεος fγερέθοντο.
Tννῆμαρ μὲν τοί γε [γίνεον ἄσπετον dλην·
[λλ᾽ •τε δY δεκάτη Tφάνη φαεσίμUροτος fώς,

785

κα\ τ`τ᾽ ἄρ᾽ TWέφερον θρασὺν µκτορα δάκρυ χέοντες,
Tν δὲ πυρ• sπάτz νεκρSν θέσαν, Tν δ᾽ ἔUαλον πῦρ.
gμος δ᾽ fριγένεια φάνη •οδοδάκτυλος Ἠώς,
τῆμος ἄρ᾽ [μφ\ πυρYν κλυτοῦ µκτορος ἔγρετο λα`ς.
αὐτὰρ Tπεί •᾽ ˆγερθεν ’μηγερέες τ᾽ Tγένοντο

790

πρZτον μὲν κατὰ πυρκαϊYν σUέσαν αvθοπι οvνi
πᾶσαν, ’π`σσον Tπέσχε πυρSς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
cστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ᾽ ‰ταροί τε
μυρ`μενοι, θαλερSν δὲ κατείUετο δάκρυ παρειZν.
κα\ τά γε χρυσείην Tς λάρνακα θῆκαν ἑλ`ντες

795

πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν.
α„ψα δ᾽ ἄρ᾽ Tς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ dπερθε
πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστ`ρεσαν μεγάλοισι·
•ίμφα δὲ σῆμ᾽ ἔχεαν, περ\ δὲ σκοπο\ {ατο πάντz,
μY πρ\ν Tφορμηθεῖεν TrκνVμιδες Ἀχαιοί.
www.theogonia.gr
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χεύαντες δὲ τS σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα
εu συναγειρ`μενοι δαίνυντ᾽ Tρικυδέα δαῖτα
δώμασιν Tν Πριάμοιο διοτρεφέος Uασιλῆος.
˜ς ο¤ γ᾽ [μφίεπον τάφον µκτορος _πποδάμοιο.
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