
AΛ. �Αδµηθ', Ðρ´ς γ¦ρ τ¢µ¦ πράγµαθ' æς �χει,

λέξαι θέλω σοι πρ�ν θανε�ν § βούλοµαι.

�γώ σε πρεσβεύουσα κ¢ντ� τÁς �µÁς

ψυχÁς καταστήσασα φîς τόδ' ε�σορ©ν

θνÇσκω, παρόν µοι µ¾ θανε�ν Øπ�ρ σέθεν, 5

¢λλ' ¥νδρα τε σχε�ν Θεσσαλîν Öν ½θελον

κα� δîµα ναίειν Ôλβιον τυραννίδι.

κοÙκ ºθέλησα ζÁν ¢ποσπασθε�σα σοà

σÝν παισ�ν Ñρφανο�σιν, οÙδ' �φεισάµην

¼βης, �χουσα δîρ' �ν ο�ς �τερπόµην. 10

καίτοι σ' Ð φύσας χº τεκοàσα προύδοσαν,

καλîς µ�ν αÙτο�ς κατθανε�ν Âκον βίου,

καλîς δ� σîσαι πα�δα κεÙκλεîς θανε�ν.

µόνος γ¦ρ αÙτο�ς Ãσθα, κοÜτις �λπ�ς Ãν

σοà κατθανόντος ¥λλα φιτύσειν τέκνα. 15

κ¢γώ τ' ¨ν �ζων κα� σÝ τÕν λοιπÕν χρόνον,

BL 69 κοÙκ ¨ν µονωθε�ς σÁς δάµαρτος �στενες

κα� πα�δας çρφάνευες. ¢λλ¦ ταàτα µ�ν

θεîν τις �ξέπραξεν éσθ' οÛτως �χειν.

ε�εν· σύ νύν µοι τîνδ' ¢πόµνησαι χάριν· 20

α�τήσοµαι γάρ σ' - ¢ξίαν µ�ν οÜποτε

ψυχÁς γ¦ρ οÙδέν �στι τιµιώτερον -

δίκαια δ', æς φήσεις σύ· τούσδε γ¦ρ φιλε�ς
οÙχ Âσσον À 'γë πα�δας, ε�περ εâ φρονε�ς·
τούτους ¢νάσχου δεσπότας Ôντας δόµων 25

κα� µ¾ 'πιγήµVς το�σδε µητρυι¦ν τέκνοις,

¼τις κακίων οâσ' �µοà γυν¾ φθόνJ

το�ς σο�σι κ¢µο�ς παισ� χε�ρα προσβαλε�.

µ¾ δÁτα δράσVς ταàτά γ', α�τοàµαί σ' �γώ.

�χθρ¦ γ¦ρ ¹ 'πιοàσα µητρυι¦ τέκνοις 30

το�ς πρόσθ', �χίδνης οÙδ�ν ºπιωτέρα Öν κα� προσε�πε κα�.

κα� πα�ς µ�ν ¥ρσην πατέρ' �χει πύργον µέγαν

σÝ δ', ð τέκνον µοι, πîς κορευθήσV καλîς·

Mss.:VLPBΣD Con.:Tournier, Pierson.

6 Θεσσαλîν BΣD : -αλÕν VLP 10 δîρ' �ν ο�ς �τερπόµην (δîρον L)
�ν ο�ς �τερπόµην LP : �χουσ' �ν ο�ς �τερπόµην B �χουσα δîρ' �ν ο�ς �τερ-

πόµην �γώ V (�γώ del. V2 uel v) 15 φιτύσειν V γρ. B : φυτ- BLP
16 �ζων V (et suprascr. prima manus in L) :�ζην BLP 19 �ξέπραξεν LP
v : �πραξεν V ε�σέπραξεν B 20 νύν µοι V : µοι νύν B δ¾ µοι L δ' ¹µ�ν P
31 �χίδνης : δ' suprascr. post�χίδνης V1

25 Ôντας Tournier :Ôντας �µîν BV τîν �µîν LP 31 ºπιωτέρα Öν κα�

προσε�πε κα� : Post u. 31, hunc praebent libri:προσερρήθη πάλιν. Del.
Pierson ; cf. 195


