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τ: ὅσαιμικθη κοτε πο “λὶ τω οὐνϊα»
"ς΄ ὦσαπορὶστοῦὺ ἀψυχε:

ζ΄᾿ὖσα περὶ τῶ ἐμηυχα'
"Μ.Οσριτστρὶ ἐπέθρ γήοῦν"

κ᾿

.

Ρ“Οσα σπροὶὧρ μδνίαν.

κ : ὦσι“πιοὶ ϑοζμινουσ' σὴ λοι χανώ δι!»

κά. Ὅσαισερὶεὐλφι ποωρ μείζαν
χΡ'Οὐσεπερὶὀπσῶ ραν

ΎΉΧΑΙ

κγ΄.σα περὶ ηὃ σἰλμιυρὸρ ὕσορ δὼ ϑάλευῆαν,
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ΑΙΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΟΒΛΗΜΑΎΩΝ ΤΜΗ͂ΜΑ! Α.
, ὅσα ἰΑΤΡΙΚΑ͂.
ὉἈΝ ΙΑ τιαὶ
ἡ μελίλ ὑπ ρδολαὶ μοσυύδᾳ "1657.ὑσιρ
ἈΞ ς τὰν7᾿ἔλλφψι ν γριουσι τοῦ (ῴ ἡνόσοσ: Διοὶ
ἐ τὴ τὐῤτσ νόσουςγιαφουσί τρλλαο,τ“πολὺ ἐκ
ὺ

Ὡ" Τοσοηοῦ ψίωμ ἰαπρῶν τοιαύτη

τύλ.ὑπηρ

Ὑὐρολῶῖς
᾿
ΕΣαν τού
ἢ οἰμου, ᾿ ὑδεετοσ ὃἄλμοης, ᾿

οὕτου, )λιμοῦ ὁτιδνοιν γήσοἰϑλή λοις τοὶγίω μῦσον “ποιούμ Τοὺς

γ εἰσ’ ηὸ μέσομ ἐγ ϑῴτερορ ὑκασέρου:
ὁ
Διο τία:ΤΣ "4ν μεν
πορξολαλ οὐ ππνϑύμμοτοι ἐπυτείνουσίμ ἢ σρον ουσιποὺ κρίμύσιτ
μύσους μοὺ“ποιουσίμ: ἐεδτιϑῷ μιανονἐν χολεσιμοὶ, ὑγραὶ καὶ
ξυροῦ.«οὐ δὲνόσοι “τού
ων εἰσὴν ὑπιρθολολεὴ δύγέαι, ἰσύνχησ:

ἐαὺοὖρ δύ χρότε τοικουψύξιν ἰαντίαώραι πού φ'ἰαὐ δὲψαν
ἐλλδκρκον ἐπεγενομδῷ "με τεέζυνπὸαϑέ!λε«ἱ
ΚΙ ὡρα( χἥῇοἵ

δὲκᾳ

Α

2

Διο ταῦ τω δὲ καὶ; νοσήζουσί ποὺς ὑγεσόν δμ “χοὺδ᾽.6τ μι τοι ἄλλου -

σοι!,λύουσί τί νερά σινεοἵ μοιγδῷτοῖϊσ' οἰκείοιισ' ὦριωσ' κρὰςἡλικί.αἱ "δὰ τόποιςοὐὐξααψε τουμεδεὸ διεῖ ῳ“τοίές μυτου λοῦσ'μοίΛΙσος
δγακυβερνα δ δὲ περὶΤῊ ὠριν εἰ
εἰρη Του μοὺς κα τοῦμερίθ᾽ηὸαὐ
"ὰαὐτιον.ὍΣ) ἔχ πτθυμοί τῶμ με-τουδολοι μὰ ΠΡ Ἰλικιν
δὰ γπτῶν ὥρας τιν», εἰσί μετα

Ἅσληδν δυὴτοιῦτοιἐσ,τεῖὁ

σαν εἰμῶνπερ οἱὥριμ,"ὦ ἀσητολοι ὟΝ
μ4 ) πακύφκοὐκρίνᾳ νὴ
ἄβρῶνὐσπόρ ὠρὶὡριὸ εἐρκγῦρ' "ἡ πλοαίσμλκνων εὗρπερ πρὶν
4 μισῶ᾿ γωνοῦδκυ δόρτωμ "ἡ υδυοΐν μοὺςλειμῶώμωμ. [Ά ἀλέας:

Διατί

ὧν τοιςμε τουδολοίι ΜῊ ὡρἦν ὁ μιώτοισ δεῖπάθον.δι μαμὴ αὶγϑυύη
τοῦ σίουτοραξτιδεαφόὀρῶν γοοῤδῴων ἊΝ περιῆω μάτων ὧν
ὃ
ΤῊ“μὰ τα λῇ: Διο τῇ οῖκι ὁδῳλιῶνσις ποὺ οἱ ὑπολιμοῦ
τοὺς πῦδασ οἰδθυσιμ!ἢἐδ τώ (Ά:τοξιμ οἐμῷὸ τερον (ἐντέκον,
σχοί
σὲ οἱζω; δ οΣ Ἅ!μόμ’εδὺοἱηὃ ὁλωσ' λαμιβ αν ποφιίω

δὲ

κιβόδῳ Αἰῶντίς,δὺο ηὸ μηδὲν οἰπτὸ Λούυν ἣς ἀ“πολοιμικανουσί ἐς

Φι"

Διά: ΤΊ Τὴ ὠπτολολῆς μοσαμώτωμ ἐν τῷϑερφ!“σνρίῆου

σε Ὁ μιοξλιφοὶ ὃντῷθερᾳ) τοὶὀξεα εἰπὸλολίισ'ὀμστοῦ ὧν οὶ λει"-

μεῖνιγάνειτοιμάλλομ "δότιμε τοὺσύρετοῦὄν τοιἀξία δῖ, δὰ
οὐ Φίκεοιἀναρα ἡβίαι, ποραὶ φύσιν" ὑλρανο δον ξτνωρ τὸ
“πῶνϑο μὴ φλεγμασίαι. μετοῦ κα δὲ θορμασίος,εὑπέρροχῇ θῷ τ
μοῦ τηγος οὖσοι κἼΤΩΙΕἰηοὺς σύρε τούς:ᾧ Αὐϑὸοὖν τῷβθερ,ξηροὶ

"οὴθῷμιαλεἰισινόσοι- ᾧ δὲ γι χοιμάμιε,υχροΩῶ θερμοῦ:εδῇνδ,0ἕεἰοὐ!»
τοχοως ΡῈ αὐαιρδυσινεοῦ ρϑύλ πέπεον δὺο ηὸπλιθΘ’ ὯΝ

πιριῆώμα το
Διο ποτ ἢ λοιμθ᾽ μόρῳΝ νόσων μα
λισοῖ τοὺς"σλισιοίζον τοὺςτοὶσθόροσευ ομϑϑοις προσ᾿ανοπθμς
“πλησίν:Ν ὁτι μόνη
δηνρόσων κοινήν ἀπαωσινηὥντι δεοὶ “τοῦτο
πασὶμ ἐφιφέρᾳ ὸν λοιμιῦν ὅσοι φαύλως ἔλου τιρ,προῦ σέρλου
σμ(ἃ ΩΣ δὲρς εὐ σίκκαυ μα (δὶ νυσουδι ταρύροςῥϑιρα ὥτυδ
μδῥωνπνομδῳ 0 τουχίωσ ὑπὸτοπράγματος οἱλι σήκον “χοί2ὥϑς

Δίοὶ 1, πῶ χειμκώνοσ τεσρείψγυνο δύναἐκ οὐ ζωρ ζπομόρ' γυύη
ΑΔΑ δᾷδα

τι

ΤΜΗΜΑ
πρρὴ δτηομνὺθ(ρ6 νοσῶδεν εὖν
ἡ «“Τοί4-τοῦρ τοῖς νὰὀῴϑῳ λμί
ο(ἡσιὁτητοίγε σώμα, τοι δύρᾳτοῦ!ὸ θεἐρΘ',πολλίως"λον τουρελις
Δοηρίαν ὑχρότιντορνιοὺ ᾿ γῇ"δὰ ὃ τόσ ψῷ ἂν οἰκῶσι γένετοις

φυερΘ’ κοὴ ηοιοὐποσ' οἰοιλέγοντοοὶ εἰεὶ μοσώδις “τόπτοι"ΡΝ
Λιδρ οὐν ὀφϑα μιμίκαγήνομτο,τηκο μδύησΦλπῆι τίω ἴκε (ἢκα

Δ π᾿ πωσεωσπειτα σύρετοι:(δΩΦ ν δἧσουι δ΄ΤΊηὸ οὐὐηὸ μιοὺ
θδμῦ Τρ Ὸν γὴνΠΈΡΑ ΔΝψυχκότουτομ.οἷο μ"ὐδῶ ρ ἡοἷ λί06» ὁρμϑιυ,δέ

β δ δὲ κιϊᾳ4 μᾶλλον αν τιοὔμ ἀέρι, πνιτθγάνετοι, ϑριιαόνο μὐνίου 5
ἀξ ρ(Θ'δεοὶπρίθευνοὺ ὧ ποῖς στὸ μοισιν ὡσαν τσ,“ππντΓΆ ἑκα που

μοι το οηὸ δὲἔν
ὃ τοῖςσῷ μιαστὰοἴ μπαυρετύς θην.ὧν σὲ ὀφϑαλμοῖδ', οφ9ει)λμίρνὐλωσ δὲ “ἡμε τοβολη ἰ᾿ ρὰ οὖσι, “οὶσώμαιχοῦ φϑάρφ) ΡΝ χ7.2 ἀξρθ᾽ αἰ γρουῦμ τος,βέθως ὑπιλα μβδυμμὸ ϑέ

ο(Θ' ϑερμὶὃν καὶ ξυρόμεέτι δὲχαλε"ποότερομ,ἐαν (Δοὐ θὲβἐπμπ
βῥ γάδ)αχειλ ὃὁ ὑλιθ λίῳ ἰὼποιήσειζ εἰν

ἐνΤοῖς; σώμασὲ"

ὄν τὴ"Ἶ 9ἀφ θμδυὸ γίνομ τρίαπσύρετοι.5 ὀφθαλμία»

Διοὺτὸ

β ἐκ ὃ λειμὼν νύ: δδόετι Γ δ πομιθρίθ τὸδὲἐαραχμοιρ,
ὦ ;ρύρειον,νοσώϑεσ' γόνιτουμηρὰηὃ αρκαΣ,ηὸὀϑέρ(ν:ὅπῶν αὶ

“αἱ χειμῶ μιδυοπίω ἀλέαν νὴὑχοῦτα το ὁμοίων τὸσώμοιτριδγεί

κήτουν τῇὡραυὐχροὶ
Ζὴ αὐοίγεν εἰνουενὴοὐσυνερίμκῦτον, ὅτων ἐπ
λθντων "δ ΐ{δ ἐνχον ὃν
ἀπσηξεν)εσκλήρυμεν οὐὐτοὶ,ὅδ ηὸρ αὐὐκς
"'«ὧν χετοῶς ἐϑὺ Κευούσοιις ὃ οτος ἰουρι Θ᾽εἰσ’ὑκηρώσεθο' ἡνες
ὧδ δὺο πίω ϑιρμασίαν(ἃ ηὸν σφρακελισμον ηὸν πρό μον ὑπὸ

δὶΗ ρᾶσ ψυχότωτοσοῖσι οὐκ ὑκίκθινορδέησ δύ γρότα:
“τοὺ δὲ κυ διμϑ αι“αοζ,δύοι, οὐ ϑεμἢ ἐἦνοτουκαλ "πηρα,δ οἱτίμ ἡ

τοερρολίω ἰῷ ψύκοιο- συμβέβηκε ΥΣ τόπεγμονώρϑραι καὶ

συρῶμου καὶ “.αφίψαι ὧν
ξ Τῇ σπικούσι: ἡπτοῖσ’ δὲ δ 2λοισ' τιν

τῷ τοι οὐΐκε ἐπτοκκαϑαρρϑέν τουποφλίγιματος. πίω ὑσιρρουλύώρςῦ συμβαήιά,ὁὅσαν ἐλεφνὸρ γυυν).οὐδεὲ δγὰ ύλοασυσον-τος ὅχαν ἐφιλαβιηὸ θέρθ’ ἡ οἱἰλέωπίκουσαβίαι Τὴ μὰν »λώδοσ) Ἀξιρόνοδῇγὸ μὴ δυοροςἔννουν τὶ σύ μα τρφου Τοῖσ',οαἰγλῶ
τίω

Α΄

3

“τὴν φύσιν οὖ ον ἔχειν, γέμοντα ΑΘ ἡ γρότα τιοιο τοι ϑλεηταί.
ὥςτε ὀφϑωλμί οὐὴς ξπρος οἰλίσέκον τούτο δ φλεγμοαιτώδάς, βρα
γλθι ὦ Εἰσ' ηὸν πνϑύμομ σικοιτάρροις.. “τοί σ'[υμωνξὶ λιδωσων -

τερίανγήνομ το,δὲοὶ"ΤΗΝ ὑλρότητο ἜΣ ὑνχότητα φὶ φύσιὡρυτοῖῷς δῷγεραιπέροι,οἐῆρ αλλξίου το ἄθρο ον λυϑύμ γρὸν
ἐπυσεσῇ, κρὰδ) ἀιϑένφαν ΄τῷ συμφύτου θῳ μιοῦπακγθι.
[ Διὸ τὶἐσ "δ᾿ωνϑύρθ’αὐχμηρὸν γυύη) (οἷ βόρφον,ῃ ὃ μετύ

πῶρ αῥανγήδμ ὑγΡ (Δνόγιον
ὃν τῷ χειμῶνι κεφαλαλιήαντε “
ν᾽ τορι βραίλ
29""ἡβὲχὰ Δ τιλίν τῷσίν εἰς φϑήσείς:ἡδγιλαμβα

νφὑλίω γρλλίω ὁὁχειμωμιῶςτ' ουν τῷἔργϑμ Ἀμπήξου πενὑγρότη
δὰ Φλέῃαοιτριδισοιιᾶν εϑρ ἦρ τοΐησ' κεφ: λοίξς δτοῖν ὑγρασίαγίνη

τοῦδ αν Τρεἰ:ἐκ ὃ καὶἸρλλὴ ") ψυχεε,σρακελιημοῦσεςἐαν} δα
“πληθ᾽ μὴὑνσηξν ξενἐςε ηὸμ ἐχό μϑινου πότρνεδϑῳ αἱαηλισ' "ἡ οἱ
ιά βράγλοι"οὺ 7 ; φϑύοω ἤμομ))-

Διοὲ τῇ ἐοῦν βορῴομ᾽ γϑόητοα

ηὃ ϑέρο; "οἷν αὐ χιμαΐδες τὸ ηὃ μεηῤπσώρον, συμφερᾳ “Το σ' Φλεγ

μα τωδεσμμρὼ,“τοίς γυγαμξίνοι,27ΤΙ᾿φύσις ὑπϑώτερα ἐμῷ όιν

ὑπερβάλλφώςτε εἰς τοὺναμίον κἡ
ὁ ὥρα ἐλκύσκισιιμκαιϑήφτισινεῖς
“ἰῷΣΝ ραισίδμοί τὖραχε ματι ὑγιαλμουσίν" ἐστ μῦτιδὲςοὐ τ
τοὺς αἰμὲ τάγωσι:
“οὖ εἰς "ὃν χεικοΐνοεὔ χροὶ αφικν οὖν τρίλον

ι6΄ τίσ ὑποιοκού μοι τοῦτ ἡ εν

Διοτί τοῖς γλώδεσι μοσῶ

δὲςὕ2 ὁ βόρειον Υ αὐχμώϑδες ϑέρθ᾽ μα μυτόνσώ ρον. 57 ἐ

»χἢταῦπὸ ἐπε; αὐτοῖςηὸ σῶ μα «κοὐ αὐ ὥραν" ὥςτε ὦν περ“πύρ
ἐπὶ πυρὶ ἐν Τοί ξηραμομδῥωι Ὁ ὟἝ σωμεΐτωμ, πρὸ σσιλυ
κυτοίγου μδ ὄξικ μαΐοῥϑὺ ουὐξ αὐ ΔΉ, περθόρμνονο δύων δὲ

αίαν, αὐ Πκη δὲοἱ μϑρ πὸσ σιυυτήξσ, ὀφϑ, λμίασ ἕν ραςἄνετ
αι") οἱ δὲ δ μιλῶδες,τοὺςὑπρλφηρμϑά οὐσ' εἶν αὐχυμούσυὐσερ

θφμμανομδψων δὲ καὶ τούτων“πυρετοὺς ὀξεῖς εἰνειϑιωμιἄτε ν᾽
.πζκράηου Φὰ χρλῆσιὃ
ὦνί οἵδ δὲ, μὰ ίυ(δ᾽"ὃς αἵ μιλοιῖναι. χολιφύ

δέ! τυ εοΐν τ ἣ ἐπιρλαΐ4, ἡναβαραιμο βδῴωμ (ἢ ἐψανίων γυ.

ι΄ διὶῖι ἡ ὑδωώτο μιετοβοίλάμ οσῷὁ δέςΦ ἐσίν ἀναηὸ ὃηὐναί-ΑΛΔΑ 4141

πὶ

ΤΜΗΜΑ
ραοῦν)ὁ ὄτιτον τογένετοφῬοφϑε"οὦ ἐλοντὰ;ἢ ἄπολικου κόϊ
Τῷ ὑδεεποσ ἐσπέρλομτα'τῷ σὲ ἐερθ’ οὐδε ρἐτιυδοιτ ᾿ϑρ,ππολ
λοὶ ἄδῳ ἢ δάφορα καθαῦ τοίοἰςΘ᾽δὲγιώσ τεισὰ τούτου
ονοῶν ὭΣ ὸ 7 ἀετοὶ οαδὸρ,τὸοὐτὸσυμξαόνεἰ δα τελεῖρ,
μος
οὔτ δαμῖμ τως ὧν δὲ ὑδοισίν εἰλοισ δυὸῥκαλεΐσ δοκέει! νοσώδεις "
"Δ΄ πο ὑδοοτοσ'
μια τοι οολὴ εἰν οἱ»
Διο μεΐλλον ἡ σονζσδι γος
)ἢ συτίων μετοιθολὴ, νοστύδεισ'ὃτιπλεῖςον αὐ.
λὶ σίκο μϑν ηὸ
ὕδωρ ῖντι}}} 7οῖσ σί 7]οισ’᾿ὑπσρο χειμιὼ
εν ὀνξοισιιὺ ον
ὃ πόματι

ησλῶςον ὑσδῶρ.

Διο τίδὴ μὲ“τοι ολὴ νοσώδας, ἢ
ἡ 0γ, παῖε,

μὰ ἡμετα ολὴ"ἡὡρασιὼἀλεκίοισ,εὐκίνητον δἰ ας
ἴγω τοι"τὼ
τοῦ
εἰκραςοἷον οὐ αὐ αὶ Ὁοἱὁ τελίυτε:ὡ τὰἡδὺὁ αὐ χροζ οὐὲ
ἕτεραι
"7, αὐήὰ“Φϑείρυ σεν οὐ δ καὶ,ματι αὐὁ δὲ,οὔπω τ᾽ πεφύκα

σὶμ'ἐγιῤύεπερ ἡἡρικίληῬοῷ" νοσώδασίτοιφα χὐδαισ᾽κδ ὅμία
“σι λύσω συμξαύνᾳ με“ταβοΐλλὺ σίν ὑσῶ ῥηρικί ληημαν Χ"

ὅδ,Τὴ προφι,"ἡκαὶ τοτου τηοφὴ, κυριωτέρα

ξεράσ Ἂ, τ

λεῖς: ᾿ἀγαυνὴ ἐᾷ αὐΤὴ ΦΗ͂ συπίωμ,κὸ ὑχρὸν γίρειϑαυπρ οφίωώ-δ
"5 ᾿Διοιγή δ ὑσζτ μεταβολὴ τἔλοισι φυὃ Κ΄
τοιεϊορλλι ελομ 05

σιόποψία προ αδζηνὺ
ὑγρδδια ᾿τοράχον,ὁ; ἄν δὲ τ Τρ κιλίαυν ὑδωτοσ πσυκμο μυτοιβειλλουσιμ, εὐχρόχη ἐμτριξκὸμιάτ

λισοεψ ᾧὡὐτηδόωσ ὑσα Φ ον Τὶ Ῥπτοὺϑἐπιίφοιλ' εν γρόν(δγ
τ Ν κεζειλη αἰεὶμάλιοι.'δαλόι:ὁδτιαὴ ῬΙ χισ'(νήσι μοίλισοιὄνου
1.9ὃπο βηρυμύτου γρὸτ
“φῇ τριϑ]μκύνδο, κα

ὼλλ5:
ἐν“τότ΄

δονοὶ᾿γροκίφαλοίτι γέ σι: "ἡγρλλαίκισῆ κορυφῶσ᾽μκαῦμα
Ν᾽ γριε θεῖνφϑέξ' πλείγσ' οἱναύτῃ πῇδ λέκὶᾳ ἔλουσι. Διοὲ
7, οἰηῤ αλφεί δυσ μέχειζεφυρυοὶ τοὺς μακρ γόσους καΐμιμοντιο'

μοιλισσισιψουρῆν τοι"Ὁ οἱ γέρον
τιςμάνΝ νέων τέτιρ δπτιδιύο

Ἂ τῶὁφϑουρΤικ τοῦτοι ὕτστορ ολήτεριἍύχς

νὼ

ϑερμόν: |

ἐλ
᾿ ὡὑραοὐτη,έ μφωτοιῦΤχειγυχάσελαι ῥὕ3τιδιακ μομότον!,

ὁ λειμῶμ"ηπὸ ἀοιτὸν δὲ διὅν ἐδ ὁτιδμο μϑιρόνκένΤΑΙ ΤΣ “4
ῥστ'ΣΝ,

τὸν μακβ κα μυομ τις οἰιεν εἷ. οἷον ὴ ἡδ

γῆρα

ΕΣ

ξ

ὼ

ὥρας καἫΠΡ Σ ἀιϑενφασυμβοάνφ«ηὁ ἢ σῶμα οἰ μι οιῳξηρὸν ῶ

γψυχόννηδ αϑρ δὶ ἡλικίαν ΝΥ δὲδον ὁσον. ὃ δὲ χειμὼν δι
οἱπονοι εὐσερδολησθ ἡυχότητ οὐδερότητ "μιἱκράτιὅδὲν δε
μέμοιδ οὐὐ “τοῦἴ σ ξοπσῆς, ἄμε) οἱ
οἷον “ῦρ ἐδ πυοὶ ὀχειμῶν "ἡφ96
ει μμδατῶτα.

Διο γὴν διε «λώσισι,»τὸ δ ἔντῇκεῷφαλᾷ

ὉΛικ,»τὸ χὰδ ὑπαζεται, τοὺδὲ ὧν “τοῦς κνόμιαες μόλις";᾿ὐτιξαρϑα
᾿ ὑχρότι,δΥοὶὸ γεώδες εἰψαι»τῶ δὲ βαρέα,εἰς
ηὸ κάτω εὐτρχυρϑ:

τοὁ αδῷοὖν αὐοωνξκκθιτο δὶ

εἐτρκεγω ρυκίμαμόθσ πὸκαχῶτοῦ

ι΄ κάτω, πολλὰ᾿πιορῆώὥσεωι μρὰδ σή] δ. Διοὶτῇἐν “το λειμεν,
γδοο δμουβορέου μοὶ τῷ ἀερΘ’ νδήου κοὼ ὑππθμιόρου,ηὺ ϑέ,Θ’
λίαρουυχμμοβγγοδ) υμαγῶδον ἄμ()οὐμεγόπσωρ' παϑσί μοί λισοὴτἡ παρδέοιστΔ τὀλλοις δὲδωσεντερίου ἢ τετοῦρτοῖοιγβδνοι

εἔγον το,οὐ τῷ"ὁ ὅτιμεῖξίουμδρὡὐγλοοιθ ουΐ διοιτοσ' βρρινοῦ,ν
κατου;ΧΓηὐζίομὑὑγρ ἐνἡμῖν,λωφᾷδσον, ὑθροίαθηῶν τῷ"64 ᾿ῃ
νομίνωῷῳ ὑγρῷ εἰ ὃ μὴ, τοὶμὶΓ πρεδύο δ οὲηὃ ὑγρὸς Φύσει δθῳῷ μος

ἐμ αὐ σερζᾶ τῷ πίθ4.«δεοδηὸΜῃδ κα του χϑύαζαεδσοι δὲΜΗ"τοῦ
Ἢἐρουδ,ταμετοσωρυὸσον ἐκζθεαὶδὲ πιθνῆωσεις,ἐκνμὴ δὐθὺ α

ν(λωσι, ἼΤΈΘΑὁ πγόύμο νουνὰὴ᾿ὐΌτο αν μόδιον, αὐωνν "ρῶτο
σουἧ διὰ ηὸ ὑπὸ το ἡμιοσϑερμούμε νῷεδγοὶΥΥ ταῦτ
σίου!
Εἰὐφθαλμίαιπσνρεηον! πρότιρ"Προ ᾧ τῷ νοσερῷ»ϑίρ4::ἐσ οὐν
μὴν τ᾿αὐωκκαϑε

ς ομἢτοὺποιἤωμα το δὐϑιὺσαὐέλνικα-["
ρὲ

το αλμδυσίεἰςτ'κοιλζ εὑπύτπτουόντα ἄγ
ἢ δεῦη δσεμπτεθέσ" δεοὶ

ηὸμὴἡ ἐκκοίμεαϑς ὑπὸ πρλήϑουσ' ηὸὑ γρόμεθιἐσ “τοῦ σοῦ τιταρ
τοξβονγόνδ.) τοῖσ σωζο μϑύοισιὴ Ἢ 722 ἀτίήϊουν πύσοισις μομε

μὼ τοί Τῇἅν (ὰ“ονΓ᾿
πν()χῷ σώμαιτμκα ϑώπερηἡμιελαμρελο.δε
κ᾽ λή:

Διο "ἢἐαν ηὃ δέ᾿ἐπομθρ' γόνον δινδγίον μιὰς ὸ μι

πῶ Ὡ λειμῶν!νοσερ

-

ἐἄνε“τοιϑ' δοτισῳό ραν γρεὶτὸ σώμαπο

δλειμὼμ λα μθαῤᾳ'ἍΝ" μετοολὴ ἐπιμερίαν ἤνε τοις ἃ λό
πλλλ οι
ὅκεκ προσριγώῆτ:υδϑο ηὸ ἡ ηὸ με τοπσῶρονἥρ εὖ" ἀλεά

νὸμ ὥςτιτοῖσ μδρ μεϑυρανάγικοχὼ ὀξίαμ σῇ μοι Τουμὴ οἱ -ΑΛΔΑ λλὰ

:Π|

ΤΜΗ͂ΜΑ
᾿ ρυυδι θυσὶυτῦσϑδτοιούτοισ αὔωμιόξλλον τὸὑχρα
ὡπρϊοδμ ἀν:
το ἀθροίζε τουννόγοτὐυτούττοισ ῥδτοὺς πόπηυσ ὑλήν ΠΣ

ΣΝ

δὲκ αἰ τωΐ τέρουσ'εἰναμοοἱ οὖνὀμτενπτνκνόσοιριεοι, οὐ πρλλαιτετ
ο(ἤώματεϑε λον ψυλολδῥεστὅν Φὰ πτορηώσο, δὰὧν Τοῖς αἰω
μέρεσι τουσύ μαι, οὖνπερτοῖσ ἷμω μιδιῴοια ὅτοῖνξιγῶσί,τὸεἰ
ρυδδρασυ μθοόμ εἰνεϑ.»»Ὶ ς δὲαῤαμοτέροις συρυ γρομῇ Ἶ

ποὺς ἀπο σλείςηις οἱ πο:Ἴ γερο
λϑῴουσ πυρετοὺς, κουύςφισσυμιβαρ γόνειϑο δυο γὸτοῖςτοιοὐγοιν ἐσικεδοίαϑς μδρ μάγκας
πρὶπονηὸσῷ μαιτοὶὑγρὰ, ἡ τἡ πυκμοσάριςὍλ ιρομδῴησ'τ ἐδ

κῦριοὐ" τὸὁ τοχάμεν ϑφρμομνὸ μδ αιτοῦ γρο,πὺ ριγοὺςηρῖ΄.
ἼΣ: “πορμηὸτ “σώματ Γὐπαιρθολλεσοι ϑῳ μότησ,ἐβὲ πυρεῦς.-

"σιτοίνομδμη δὲδαὶιὸ πλύϑοσξινὑπκρ λούσῃς αὐποῖσ' αγρότα
κα ὯΝ "κοὐυσοσ' ἡμῶ,

Διοτ ὁταν ἐκγῆςαίῳ ἀτιμὸςφρλὺϊ ὑπὸ

ἡλίσιο ὑπολοιμεΐδεσ ἦμζ) ὁ
ΟἿ] ὑγραὐαἰγιοινὴ πομβ ".
οὐ τ

σῃμον:"Ὁἡ, γὴνὑχραὺ αὐάγιοι ον αὐ,οἷον ὅνἐν ἑλώδᾳ4 πύππρὶ

οἴκησις ἐν. μοσώδησ δὲατοιου ταἘ (ἃ τῷὁ σώμι τουδὰπύσει
νἄτκινπερί Πωμαηρλὺ ἐχεινιώς
ἐ
τεὸνζι) θύρ4{ἐλ ν ὕλίυ μοσώδῳ"
κα΄ Διατί[ἡγῶ τὸ τη νοσώδει,δοῦν ΤΩ φοριιῆ
Ῥμικρδμ βα-

προΐχον ῃἢ Φρυνοφαλν ᾿ ὅτιὑκαιφονθδιϑεν δ ἐρΤὴ οἰκεία χώραςΦὶ
Φύσεω ο"κοὺτοῦτα δὰ φύσις ὄξημ᾿ γρά:ὡσεὶ ἐπομβροι "ὑγὸ
δῇμαῤνην ηὸν ὄν ουνηὸρ ἄμε .το γρ!οὐὐτοοι ΤΉ,μοσώδὰ σιν.τα
,Τρὰν τὸ σύμ το ὃμ
ὃ τῶ,“πολυ"ελφ ὸὰπερίήωμια: δδβηβ μόσωμ

κὶ αὐτῇ, Διοὶ
γίοἱνότοι οἱ ξηροὶ(Δμὴ ὑδουτώδᾳς, πυρυτώφαο εἰ
ει

σὴνἢὅτι ὑγρότη τουτρὐθεὑρμίω ρἀλλόῖδι αν τοι οὐσιρ εἰσὶ )ὲὑτροὶ
η)ἡ θῳ μοὶφύσει» του ποδϑδὲ;᾿ παυρετώδετιδ νῷ πυρεηὸσ, ὁξάμν ὑὑπερικολῆσι τοὺ κδὼ οὖν οὐὖϑυ ΩΣ ϊ
φοτίραο' -δι τούγχων δβὴν
π28 “πρεωδὶ ,ταυ τίωξν ἡμῖν πποιδισὶ τέ δγεΐθεσιψ.δ το δῶμα

τ σδιΤὶκὐ ὕσωρκατοωη χειἡμᾶς«οἱ δὲ ἐκ θαλοζπης μότοι ἐεαὶ
συμφέρουσι τοῖσ φυτοῖς . ἐἠνγεϑόθ' ὙῈ ἐπὸ φλ ϑα λώνες

εἐφικμέ τΆρττθ᾽οὐ χοῦ"κὐδιἐρυσίφ αν οι το πὸ ὑϊρόταγε
το

Α΄

δ "δὲ ϑύρμησ᾽ ἀλλο

τ

κσ: Διὰ τῇἐντοῖςμὅτοις βωρύτερον θυ
ἴ

ὑγρὸν
ἊΝδ ἐδωυρατώ δ ν ο᾽᾿ αὐθρωσπτοι “ὁ' ὁγιὀβὀλίχου πολὺὁ

ἤμε ται δγατακόμϑῳ δ, δηεὶ πίω οἱ Λε

ανοσὰ εἰς πϑύμοιτος κού

φονὑχρὺνμαυρύ:ἔτι δὴ δύνα μισ ἡμίνἂντοῖσαὔθροις 51}. ταῦ
ουδὲ δἰνίετού τὸΡΝ νογωνδ δυσί δὲοἱ᾿ ψόφοι ἊΝ κε κολλη-

αϑμων: το ελίφ6ον ῳτοῖσ αἴθροισ'ποπσηγὸσ μδκωλύφ κει
κί νδιϑιρῆμἄσιύχρδι δὲ λίαν ὄνστ

τείνεϑο,"

Διοὲ 7)ἄφρων

εϑευσί μδῳμαλορμ ποϑέρουσ' οἰπποθνήσέκουσί δὲ μάλομ οἱ«Ρ-

οωςούμτῆς τῶ χορ νδ δος πίω πουχνότα τοὶδνηὺσ'Τὴσωμα
τῶν σύρυεσολμδῳ ου Το θερμοῦ, κα "τονοὔμ τίσ'μᾶλλον εἰαὐπῆτ
τοιῥδν,ΡΝ ἐν ἡμῶν συν ισνόμϑῳων περιτίωμα τῶν εἶδ ραν εἰνἄγικε τ εὐρχῦν,θμανέδλινό
νόσου «τοιουυτίωδὲοὖσιν, Φθαυρτικ

εὐἰκόφβημαὐτά εἰεἰγαμ"ἐν δὲ τῷ θερ4, μανοῦνῷ κατεψυίμδμα παρ
δῦ σώμα τ ,Αἐκλολυ διϑουπρὸςῬὺ; πὸρους ὃν τονου χοὶς νδο᾽
αἰῤοιγκινφλείουσ ἀδιὸ
γνεῖν, γάτι κόηρισιρὴ ἀπὺν: τ ΟΝ εἰ
(πὲ

“Φορϑιμων οὶ δῷ οἱ μεοηκουρ πὶ τότεεἀσίν οἰλλοῦχούτωσ 9

κα’ ραν "δὲΜβοήϑητοι:

Διὰ τῇ με τοὺτοὺς“οι ἀμῴοτι μ

ρχενμέχει ὑκαηὀμήμῷ ὧνὠποθυῦ σκουσιμὰ [λικοῦὶεἴχειπτοσού--

του κα Εροὴ ὑσερβο:Ἀν δέχ ππυτοθρρμιοῦ "νὰτοψυχοῦν δὲ
ὑ σερδολῇ, τοῖο ἀϊϑερέσπποι εἰ τοῖσνόσοισ καὶ τῶσ' φϑυράικζ' Διαῖι ηὸὁ ζαρηοὰ »δφ 910δ΄πώρον νοσῷ δὰ ὁ 7ιαὶ μεχωβολαὶ νο

σώ λᾳς.γ δὲ μινγδσώρόν.“Ὑ) ἔωρθ". νοσω δέ ερόν. Ὁ7Ὶμῶλλοις

τοὐϑερμοῦ γυλιῳ οὐ, ἢ τοῦψυχεοῦ ϑερμομνομϑῴου, μοσου"-μλνἐν μδῳοὖν πῷταρι,τὸ ψυχρὸνϑερμαΐνε Το,ῳ δὲ ζρ) μετο
ΧΗ

ππῶρῳ, τὸ θῷμὸν ψμύχετοι

Διὶ γίᾧ κδὴὯῷ χειμών!

ἐλάττω μδρτοὶ“ρ ρωρτ μοιτου,ῳ χῷ ϑέρ4.ϑωρζσιμα ὃ μλ

λον- καὶ67ι ᾧ μδιρὶ τιῦ διἐρᾷἐπὸμικρεσ προφάσεως, ἀρρωφήμα

τονῷ ᾿τῷρ χειμεμιν."νσφήϊἐκώτίρον φασὶ πάντεροιὴ μεἢ
οὐ ἢ."ὦρτε
ὦ εἰκόγως τὸ οἷ7Ρ μέζομθ᾽ προφ σεως,πνόκϑρα,,
μέζω. Σ αὐσιρυτικώτερα: ταν γὸδὲ“οὐ Ζο καὶ ἐπὶ
“ἢ ΤῊΝ ἀθμν

ΤΜΗΜΑ
Μγοοὺ ὁλωσ πὶδῆ γυφμῶςδε βϑύων ὑρώ δ ἀρτὺλαμ
βαύοι τρυμύσῳ,,ἢτωχὺ ) σευυαιτίσι μεγάλα ὙΥ αὐπτίας δεον.κ«Β' Διοῦτί ͵γ μδν φϑτγοπεώρουνοὰ 77) λειμείνοτ,ο κοΐ σοι μάλ-λορ νου τριῶντοῖαγυχαϊσὼὡρα φυσο δὲ ϑέρους, τοῦξιγῃ ὄγο-λλθκουμοίῖ, ὄν ὕες κα τοὶηὐμαβὸν "χολὴ) εδῥὑβηθῳ μόμ.

δὲ λεγμαμυχόν. ὧνμαοὖρ χω! θέρ4,τὸ Υυχον αὐ. λύςᾳ τοι,
νὼ δγειχυϑρδἰ τηποὺ πρόμιουσ παρα σικϑνοίζ4κ δὲπρθχειμώ-

ν! τὸ ϑερμὸν ὑπποφβὶ ὥρα
ὦ σ' κρατεὔταοίκο τοήνγαδμον.. ὁ)"δὲ
κκοίῶσοι, με λον ἔν ὀλλϑυσίλειμεγΘ’ καὶ τοφϑήμοππτύφουδτιδεα.

ὺ τωχοσ', ηὦ ϑερμδνσω.συέλλυτονοσδὲ καΐῦσον, ἐζσωθεμ γ51μος
οὐκ ὑπρπτο Λλσ εἰκότως ὃν οἱκοῦσοι, τουχέρ τώρὡςανγίνοντοῦ»
κατοημα ϑϑι τοῦτοδὺδν τὸςοἰκο βέσερ ὡδ
στ χειλιιδν᾽καὶ

υ χορὸΔΖ προύμτων.

τοχειμεΐν θ᾽λουομϑύὧν τῷ ϑερμφϑπιοὶ ἐς

ᾧω ψυχῷ λΥ ὁ μϑινοι,οἐπτορριγοώσσιν τὶ ὀλί τ Χόνον τωφλδοιῇ,τ3 Δδὲ

πϑλμέραν, ἡδὲν πατάφουσιν ὑπόσήυχ! οἱ ὃ ῷϑῷ Μμῷὑδοι τηφησοι
μῇ,δυσοιγω τειν ἀτουσιβ μὲὴ τῷ υκῷ λουομῇ πσυκρῦτον ᾿
σριξ8.συςέλλ( ἄσω κὸθῷὼμ᾽“τ΄
ρλθδμολεδόντ᾽ 2ἡ σοίθ3οἰρουουΐ νὴ
θῶ ἕω; δ ἐξωγέτρυ.τσυριασοῖ τοῦ.
ἣν Τίς κοιτο πλαηματ, αυτή δ)οὶ ηὃ χυπικ, ἔξνοι, δι
ναϑιάρωτί

πριδιὴ εἐτοπνόδῷ δ, ὅτανἐμπσιλῆ ταν ᾿καπελομδῳ χχοθῥμ
λα οὐρα γᾷἐλιπσῦ δὲ μὴ οὖ» Πῶακλῶκαίφν "ποῦ κλᾷ χίμνφν,
ἘΟΡΞ Αδιρὲχεισῦμα μάτοενὶ
ἡ τοῦχυὉ συμιφφύε τον,τοῦτοικούφῃ λό:
ΔΒ πεν ἐ
ἐρεῖ
ἐρύκει
αἰ
πέσῃνοὕτωλ οὐκ ἔγαμύππου λα.

Τίσξἐναάμῃ

αὐρετῆ ηὐὃ ξνραρτεμκον εἴναυμὸ(δ δυϊούσησ' τί νῆὼὥσίῶι σαλτίκόμ'᾿λυδυζλρρώσφωσ' ὃ σόψεωσ (ὧλ σοιρα “οὕχωΤΩ ἐφ λέ--

χμμρατοῦαὐ εἰημρὰ συμῷυτικκόν.μὴ ἐπσιρῥέον τος ὺφλέγμα
“τον ἐτῶνξηρὸμ δέον,συμφυσί). δΎοὐ “τον ποοῦν δριμία τὸπρίμ--

λέ “Τοῦμὀρτοί ποσύφφν

Ῥόϊα τθμμάμ.δθιοὺ “πὸὦ καλάνιησὶς

γρϊαοῦ. οὐὐρε
ἐΦαρμάκοισὶ ;Τοὁ δ ὡλΊΤ μαϑείλοισἥνἡΡουβεΐσι,
φαρμάκων μετ δ; δεοόρεσίν τοὺ μὰνἑδπομ δὲ ε"7ουν δὲἐσιϊεῖμ

διωνοι

Ὶ

Α,.

ὙΠΕΡ

δυνα"κολᾳμ δὲ τοὺπλατία ἰδ ᾿Φυμάτωμονοὶ πόλυἡπροβλήμμες
παῖΕ τοῦ(δὲνφλεθώδι σε μὴ δισοίἐρκοισιγύμνᾳρ ὅντα εἰσ ὀξὺ
λλ' ᾿σαρηιδύ α: Ντὸ μὲ ἐνσερεδίσ' Διεὶ χέκζαν» χελατι 7 μεθ
δον ὑγεάζο κα
ἐ σιδάρῳιτύτιρ οτιλήότιρον. ὥοθη ον ασειροῖτ
ΖΕΤν) ΤΡ!ὦΩΣ ᾿εἰσερ οὐκ μίῳωμάλ ὃὃσίδιειρίθ᾽ λαμδαρ,
ων διἀπαϑεσέλὐὐριδγοῦἡ ρεσίσεριϑλιοὶ μίῳ φῬ μακι δεσ'ὁχυλικὺσ',

᾿'δαῤχ ἀπὸ ραν ῥϑὼἐμ αὐϑιὺσἃἃ,Τὴ“ομῇ5 ηῆονηὀφουριοικὰ
λε 201 6 τίω φύσιμ' Διὰ 7{ϑκοὶ “τοὶ
ικαἴτω κού
μα το ϑϑῆου υ-ὦ
πιάζε του:
ἥ ὁσμ αμώτερου ὥ ὑτῖο σῷμιαΤικὸμ κᾧδὲτοῖς φέρω
λσ' τύροις “σλείωμ ἡἐδ

μόταφ",

Γὀτέρομ ἡ πτησοίψη κουφοτύρο ᾿

κριθένδη Δ δελχήίων πρὸς το οὐρρωρήμιοι τα,ἢ᾿ποὺρίνννδοκε γὰρ
Ἧ Μ ουὗ ΤῊ.σμμεῖον σοι! ουλϑύοις, ποὺς με τρόλειθίζο μϑιουσ'δ
0572

"ρλὺ οὐχιούσεροιο τρίὶ τί δῆἐλίρων ἐρισέσίδρἡ χίμ ΤῊ α Ἂ:
φίτωνϑῦτι ὑγρότερον ᾿ἐκριθύ ηὸ δὲ ὑχρότιρον “δλίον, οὐσὲ

ψὸ σὴ οὐθὲν κωλύφἐμια ἔχε δίςτστό τερουονοὶ ἕμιαηβκου

Φό τατοιχρεσίμιώτεροι οὐ Ὁ μόνον ὑγροτέραν ἡ κριϑὴ τοῦ

ξυ ῥοῦ, ἀλλομὰ ψυχοτίρα' διάδὲ χὰ ἐύφυμιοινρὼ τὸ προσιϑορῦ-βδρον, τοιοῦτομ εἶν
αὐτῷπυρέτονη,ὃ τροφίμτερ ρα λθαντρι

"σευ κατανύξει. ἡ δὲπτισοίμη του τοὅτ ἐκριθένν “δ οὗ ΔΡῷ
τὸ ὑγρότερον ἢἐ σωμιοιτωδέσερον ἔραν, ὀλίγον δύ οδεοσὶμοὺς “τουηο
λφ' γυκΤικόν.

Διὰ "ἢ τίιραμων “ππὺᾳ ἥἡ αὐάβροίχυννκαὶ

ἀλη ὅτιὁκϑρ ὑχρόχητώτιμαξχει φανδασὲ αὐταμασῶμδῷ οἱξ
“ι ὡςἐσὺ στυτιθηὑχχόνονΤιν οίἈκεταν ΡΥ ἡ“

γρόταρ"" ὃὲχλι[οοἷ

εἰς δυο κϑνονοξγειηὸ ῥξύ:μὸνΡ» ὁτισυγγὴο "σ᾽ἡὁξύσχησ δη-"
μαλμᾷἔχεὧν ὀξύτο χυκί'ὁϑάλς σεοτή!ξὀβαγᾷΣᾺ ὑξύχη,
λή Διιοὲ τὶοὖν κομΐα ιοὺηὐν [ρον οὔ;
"ἢ 7, σύφει κα οὐ τήκει
λθ΄ ΔιοὲΤῊτί θῳ ενκόφρυς λουξῷ ἰώ δώ τὶ δχειμοριν, ἀλείμι
μοισ.“ἢ τ

μἐλεῖ μλαιτιδυο τοὶσ' Φοί ζ΄")τ πγο μὴμετοιβολ'

(θῷ μι ὴ λούφμ δέῃ) τρισὶ ἐλεάζαμ' ἡδδέλαιον, ϑρρμὴ ὧν ) τῶ!

θέρει καιθυχραύμφμ᾽)

Ὁ ὥρα ξοροζεσ οὐ φοβεραὶ Φρίπκαν»
διοὶ

ΤΜΗΜΑ
“ἰὼ ἐσ ἀλέαν ἐκκ λισῖν. ὀλιγϑσίϊι δ δὲ,κωϑωνιαθ ϑύρουρ'
ὸ αϑὲ,δλωρηὺ δὲ μάλλομ Ὁμὰ “ποτὸς θέρουσ'ὁλωσ διὰτί ξη
ρότη τῶ:
ἡ δὲ ὀλιηϑσίτῆαι, κκοιν ὃν ἐϑρεμάλομ δὲ ϑέρουφικ,θῳ“ μούνετοι ΡΥ δρεὶτέμ ὡραν ὁποὺΥ̓ σἤίων.

Διατὶδὰ

Φιωρμοίκων, τοὺ μιδὺ χίρ κοιλίαν λύει»τίω σὲκύσῃ οὐ το δὲ,.
σίρο μδιρκύον λύφ, τί κοιλίαν δὲ οὖ:ἢὅσοι κδῳ ὅν ύγρα
ᾧ
τίω

φύσιν καὶ ὑδια τῦσ' μερὶ, τοι τοαὐ καφωρμακωδῳ, λύφ πίω

κυ σῦν:ἐκὙὸΦ ὑφί σουτο τα ἄσίπτο Ἢ ὑχρῶν,ὑποδοχὴ λίρ
ὅ31,᾿ κύσγσισο μεἡ πεῆορμδρ ουὐ γροῦ ὃν τῇκοιλι [ᾳιοὺ ϑώφικλ
κὰ πρίν“ποι ησυυί ΤΙ ὴ “σιθειν ὑποχυρϑύσκι ὑκγῆς τίωφύσιν
χελν, οὖὰ
"ἡ φαρμακώδε, τα τοὅς τίω κοιλίανλύ4. εἰσ τῶν --

πίω Δ

φοραΣ δΝ πιωσδῶν' ὥστι αὖ κακιμηηὸν ταραηῖφ

μοί Διὶῖτι δὲ τοὶ μϑῳ τί αὔω τκοιλίαν»το ὁ, τίω κώτω κινξ ,ΟΟΝ

ὠλλέβορθ’ μὲ γίωαὔω'σῆςαὶ
μι

οιδὲπρὸ καίτω:
τὸδὲἀμ-

ὑρυδεοῦ ἰγλατήριου"οὐ (τὶ ϑαμίασο ὀππῖσ' ὴ ὅτι τὸ
Σ διό δὲνἦν

χϑοαν φαξιμακων δ τίς κοιλίαν κινούντων ὥστ το μδ
δεοὶ Τὴν θφ μότητοιἰϑυτῷ τῇ αὐω κοιλί κ(δν “ΤοῦΦέρετου δ αὐ

ὧλ ρΘ᾽ »ὸν αὔω τόπτονυκοἐκ ὅϑεμσε τήξανττοι μάλιστ μι τοὶ
οἰλλῖβ, ὦποτοκρὰ “ΚΜ
ἡ 1 ς συμαπεφυκ ότιαὐδίρυ ρονῚ
ἣ ηὃ Φ᾿τὸ

μακον ὦ πλέου δοθῆ (δὶ Φύσιωσ, καταγ εἰστὴν αὔω κοιλίαν

“τουτοῦτὸκσὸ ἀαῦ τε ρ[Πωμαν κρὸ δεἃ τὴν ϑδμότιΤουπρι-ρτῆον ηὸ πῶμα γρλὺυ"γινόμϑιμομ ὁ πορῦτοι πρ οσισίι μὺσ ἐ
μέγρυσ ἼΡ.ε!:τοὶἡφυχρα τὴν φύσιν οὐ δ

δάρΘ".Ὕὑ πρὴν ὧδ

δ7," γριπσεῖμ, κάγω»φερ()νκοἰκεϑιν δρμεῖντο,ηὦ ρυθὸ δρᾷ τ'
Ὁ
αὔω.“κου τοῦδ ηοὺς τῤῥῦσ αὐ τόν τοῦἐκ ἔϑε ν τοῦ εινήστέν τοῦ
ὧν ἂν

κρατήση

(Ἰωμά των (Δ σωυτηγμεύτων,λαβόμτο “τὴν οὐ πὴν

ἀγφδόν:ὅσοι ὃεἰμφόιρν μετέλειδι ὅξε(ΑΙκΚτοὶ ΙΝ ΦῸ μακωδύμ
ἐχϑερμιοῦ ὝΣ ἐυχοῦ. ταῦτα 9δθύκαιτίρ αντὴν δάναμιν''αστὶτ

ζοτοκιο μφονὡσστῷ μισὰ νιῶ σικϑνάζουσιν οἱ
οἱ ἰαπροὶ Μι υύντις οἱλ
μΡ' λήλο.

Διὰ τετρὶ φοωρ μακῳκαθχρφκ)λαϑ πικρότιρα
ὄντρε

Α
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ὃν του!οὦ φρυφυότεραηρὰ τοΊσ' ἀλλοισ' εἶς τοιούποισ᾿πιρξάλ-λον “τοῦ,οὐἡ κουϑο ρφ᾽
ἢ δεόγιοὐ"
ὑ δοοὶ “Τοὺσ' τοιουύ τοῦϑυμούμής κα.

ϑυξρφἀλλοτιώσε

Ὁ οἱ
δ ακροι πεῖν,ολλὰ μιὴκροποίαϑς ὁ;

γϑβὶ φωώωρμ ϑριμό χεροιδὐδνοςλυταόντο υηὰτ3διυϑσικοι λιοΐν.

τοῦ που (ρμοικκαἸβηνοοτἐλ ἐστὸκοιλίαν ἐ σέ »ϑώ σέμοὺς δὲα΄
χυϑῶσι,φιἐροΐ)καθυσπερὴ Ῥοφη πόρυ: ἐςτανφλέβας οὐ σεφϑίέντοκῦ, ἀλλοίας τήσσιντοικἰμοἡ]4φέ βονπσεἐμετήδγοιοιὐντοῖσ.
δια Λνερ τοὺ τοῦτοκαέϑοιρ σισ'λοιλκῦς δι αἰῤγυῤἡ τοῦ“τοιοίυτο, εἶ

σύπην μι γθὴμὑπὸΦλτ᾽ζώων ῳ μότε!."ἀλλοῦ δὐ δυολυτο τ
κοιλί στα Λοῦ γνὴμέλιδιοέλες ἢ χοῦ γοιοωτοιτἐπ οἷπρόθθςἰρφιἀλ
λῦ ταῦτριὦ αἰμαπώγρδῷ" ὅτ ὰδνα Ολ᾽ϑ'ἀπυπιογμηῖ, τότοκα
ϑχήρᾳεὐ
περκαϑοῤρμωγὲ δύον αὐτῇ
ζ κἰποπεοί ξενοδυοὶ"δ 71οὐ οι
τοῦ ἄνω ἢ δὲοἱηὸ“ποσοί:“δ σε ου, Φουρμαικου ξινοὐδὲν ΤᾺΝ
εἰ--

ρελδβων ὁ δὲ ΡΥ δγοὶ Δύνοι μιν καιϑο ρφβρυφ μύτη δὲ ποῦς κο
κρότης συμβέβηκε τοῖς φουρμαί κοι μισὸςδι σωδῦε τῳ ἐναντίον εἰναν ΤῇΤο

εὸΦάρμιοικομεηὸ μϑῳὉ πιφϑερ ψηβφλφύσε

ωτ, το πρσρρύετο τοῖς σώμασι,ἫΣ καὶ έῖτουῬοφή. οὐ δὲ μὴ
πεφυκθ’ κρατεξαθαρ ἐσιέμ δὲεἰς τῶς Φ λίθα ς, μοὶδύ περ
βολίω ϑερμύτε τοςἢἐνχεότατος τοωῦρκηϊον,οὐὐν"ΤῊ δὲφουρμεέμέ κου φυσι εν.

Διο; ω μδὼ “σέσψερι, πολὺ υϑρὶὃντίω
πίω

κύςην λύφολίλϑῃ δὲπίω κοιλίαν δὲσίκα μμμωμ οι,“πολλὴ οὖσαι

τί κοιλί μλύφι
ὀλίγη δὲ πρὸπαρρλαινοὶ, τίκύσρ:᾿᾽ διότιϊικ ἔτι

ρὺμ ἑκατέρας Ἂ κιμϊμκω τίροιοηὸ ἐδὼ Υν» σύπερ!, ὄρηΤηκον
δξ1}.5
ὃ σίκα μρλωνίε,κα τώρεΤμεόννημδρδν πύπερι, πολυ κ

ὃνφέρ) εἰ
εἰς τίω κύφλυὺ
ἢ οὐδ ονλέιτοῦἐν τῇ κοιλί φὀλίηϑν δὲ ὃν

κρουτηϑὲμ δναλύφ,μαὺ εἼρετοοιφουρμάκον "ἐμ ιᾷ
"ἡ ὃ σόςοἱμαβλωμία ηρλλὴ μϑ σοι,εἰσ' γὑποκρατέξτου ὡρτιδνα χυϑμου ΑΚἸΩΣ
θϑσοι),πν() φάρμια κονεδεοὶ
τίω ὀρηρβδῴίω ὃν“τοὶσ'
᾿ανωτίρωσ

7,ανδλὶγ δὲ οὐσοί
μετοὶ“ΤΩ ποτοῦ, αὐοιτσίνε τοῦεἰσ'πϑρουσ
το χνπρὶν χουροίξα! κατωφίρῶ, εἰς τίρκύσφμηρν ἐκό ἢ ουτ'

ΤΜΗΜΑ
δυνά μᾳ,ἀπάγ πὸ περιδώματο, Ὗ τοὸσυν ΤΑγιμοιτοιὀσειὶν)
ἡρλῆς ὅν;ὁ δὲ “πολλὴ ὡτΤΕΡ ὄρωτοι διὦ πίω ον “πολι χφόνον

μόίς μηκέναισοι, (καιτοῦταγρδλίω καϑορσιννὴπώδα: Διὰ τὸτοὺς
αὐντοὺσ'φλεγμικσίος,οἱ; Αϑι ψύχου τιν ὁπαίζουσινοἱδὲ ῥρμιήτ'
νομΤῆϊ, πίῆουσιν"ἀλλοὶ (δ, οἱ λλοϑίᾳθορ μό τη1Ὲοἱ κατα λον
μὲ τίν τἰρὸοἰκείανσυν γουσιρ' “Διο Τὸ μετα οἰλλήμδῷτοῦκουτοι

λοίημετοινα ὁγιὼςμᾶλομ αὐφϑείνν.τοὺ ὶὶ συμήθη, ὡς περ ἐπὶ
ἐδεημοιῖἐκετιφουρμαικα, ἀλλὰ Ῥοῷ" ἦν

ὅτωδι δ

Ῥι τ-

με Διαχῇ ὑπήνον οὐ Φλ γροφ᾽ ιἰὑποφέλλεβιτονἐξ δ πλέων"
ὅ7ησον ὁσεὴρ οὔΤίον περι Πώματος πλΉ0 0.Ῥυ δὶ ἐρετο,
ἡ
ἡ
μῷ' νίκα βος,ὑπερβολὴ ἃ γόνωμν ἔνδιφρ Δικ σήτοὶφούβμανιαι

"ἡτοῦπίκραἐὡετρλυ τὸδωσωδοκοιϑοιᾷ ρᾳρ
ἡ ὅΤ| ἀπποντουτὸ
"πικροὶ νὴδ σώδε,εὐ πεττοι ὕξ7.
δηδ καὶ τοὶ Φαρμακα πικρὰΔ
δυσῴδοζρῖ δ)»ἀτύπτοο
οἵ
ἐίνα, ῶ κινετηκοὶ, με τοῦ.ηορότα τος
Φουρμοικῦν γῶν. καὶ αὐ σϑ λέω δαιφϑθρφοσοί δὰκαὶ σμμί

κρα δοθμ δαφθαρτικαὶ τοῦ τουοῦ Φαρμακα λελετουιξηνουρνοἐλ

λοὶϑονο, τη ροιεοὐδ σεΜΗἡ τῷ τριῶ καϑοόρᾷ οὐκὅ:2φαρμα
γερχ'ν δ» Φὰ Ὅοφες τρλλα λϑὼ ταύϑηὸ ποιέι, ἐσὺ πόσοςδυθβοἷτ
ομ" λ(λαιἀλαμον' γλκΘ’" ἄπο τα δὲ τιιῦ
τρῦδ)οὶ ηὸ μὴ εἰναὐὅσ

δ.
“προ καϑαξρῴ κοι τούτοις ὃσ' μὴ δ.πεπτο ἐκοιθοξρᾷ (οὸ “του
ἤ δ οἰ
ἀ δικεΐλλοις δ᾽ ποπεο ναὶ δύασωπτο δυδου πᾶσί Τρὺν τοῦ
φαριμοικορδανο)λεμί οἱ δ’[δηουόλω; ΠΣηὃ Φαύρμαικομ, διέἦμὸ

ὑμὴὁ πϑῆταθς "ἀλλοὶ δ ἐκανητηκὸνμα. ὡρ περ σὰ; ηὸ γυμνοίσι
μῆἡ ἰξωϑιν ἧκον ἢ ἐσωϑέν τῇκιμήσε ὑκκρίνφ τοὶἀλλότρια,

Τὸ τοὶ ἐϑρ δ

Διο

δ) ουρηΤρκοὶ διασέρ ματοῦ δὰ φυτὸν᾿ 417)θφρμα

διδ σεητοι" Τοῦὁ δὲ τοι οὐ“τοῦ, οὐρΗ] εκ ο “τουχὺδ)λιήύμᾳ

5 ψου-

σοί θόρμιότησ᾽ (ἃκαὶοσμὴ οὐ σῷ μα τώδεισ'
ὑπεὶ (ἃ ποὺ δομώδι οἷον

σκὸροδδοι,δυρὶτέῳῥρμότητοι οὐρήι κοζιμᾶλλ μὴτοι συν τακε
μϑ' καιθορμαὶ ὸΟΣὶ δώδηαέρμά:

Διατὶ δέ "ῷ οὶ μὴκαϑαρὰ

Δ φουλοῖ ἐλυϑῷρ, ξηροῖςἡἐδι μέσ! καὶἡ ερυφρόισ χα Φαὺρ
μοζίκοῖς, πρὸσ'

Α
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᾿μιάμοισιηρ δὲ δὲ τὸ ὁ καϑωραΔύπαζοδ ας ὑγροὶς πρὸ μόμοιρ:
ἡδύσιοἰτ (δ δ μὴκαϑο ρῶν διέ; ἀφορ εἶνε,"τοῦ δέϊεν
γρότησ' αλλόηρι(ανίρῤαφομρειμ διε. χοῦὁ δοικτικοὶ δὲ Δ εβριμία νὴ
"ἢ

βρυφθ οἱ “τοιοἷῷτοῦ,μοί τὸξηρὸν μοζλλομ τῶν γρούντοὶἐ δενοιϑαροὶ
ν᾽ σόίμετρυ Λώστιδλῷταεμιόν᾽.

Διατί συμφίρᾳ τ᾽ πὸ οἐηρῷλί

γματ μοσιξματα,λακινεία. ἡὁτῥηὸασύρμαπερι"Πώσιωσ εἰτρκθι
σίς"Ἡ)ἡφύσειὸ μοὶ Φλέγμικ τι ώστεοἱφαυροῦσοι φλυφλεγμας
τῶδος ὠφελεῖν σερυγσίαπρότι 3 Ξοφίω προσρέρήμουρχο μέ

μῷ δίλτὰ ἥἢ ὕσερομ, ὴἸζο κϑω,ἑπωσ μὴἡ προεξηϑθιρηκόὀτιφλε
γμασία ἐπυφήν ἢᾳ οὖν οἰπσιρναν τἰδιθὺς ἢ “1ω12)
δ
προσοι σέονέμα

λαμβανν ΧΡ"ἡπρῶ“τον “τοι1σβοζβἠμικσι»πραότερα Ἂὸϑκοιλφδτέρα ρὲδ" Τηκατιραικαὁ ὑκδοξ οάϑω τίωπγοφίῳ ἐκ τού χον

ξδυου ἤξερ οἰοϑεν εἰ σύμ τινοῦ γ Ὁ ὧν κκοιλί ᾳδιέ ἡσαθ εἶν τολσίτος
“προ τον δ
νά τῷ σίτου ϑέ"

ο θέώουντε ἡῥ μοινθέρφομα τοὶ γένουτῳ σώμα τίϊαῦ
Διο

1) διέ; σή οχεῶν “τοὺπερὶ ηὃ οὖρον σηιμεἰραν

εὐπολα μβανον ταΤίςοὔρησηρ εἰ,
[ἤδὼ σύτσεπιριι μὴ μιόρῆλον "ἡ

στίθεχὺς οὐροῦν τοι:
ἢ δότε σημᾶονμ᾽13 πες ϑο ἐαρῥδύυνρ
οὖ. ἀδεην δὲ γήνυτο μάλλομ δὲαλρομβαουσιμ:᾿διότι ἔνοσπτον

εἴντοι! ῥέπον μόζλλορ ὑγρὸν χόασ ὀλίλοι ἡ “πολὺ ὀνιὲν κδρδὲ
σι τρλλῷ χρῷ, τα αἱμευστου ἂν οροξτουμ"ἂν δὲ τα ὀλίϊῳ
τοὶ κώμιατο ὅτουκαὶἐπὶ (ἕὶ δρύσου κα

ΝΝ αν{ἐδοννμιν ἐπὶΝΥΝ σὰ

κρυόμτων ἐπ) τοῖς ιαλεφαρί σῳσὺμε χύσ' μϑρ οὖν αι “ρον,

ἐἥνε τοιςπρλέϊον “διααυώμδῳον δὲ,ϑέχωτοι μᾶλον' ὥστε κοὐ κ᾿
οὐνηὸ
γὸτοιοῦτον ἤδιασεοἱτί πέψιρμκαὶ Φαήνο τοι μάλλον
νβ,᾿αϑακλοίσῶη ἐδῳΑϑβην, (Δένδτ ουἔμοππτον δέοιὁ ὦ αἱ
οἡ ρεσ'" ὦτι 7

διέπυ Ἂν οὖντὰσίρκαιΪρ0. ὑγέίρ,εὐλθρουνοῦμ' ὠσττῷ ὸηδλιο'

ὑπάρμι(Δ τοντοσ ὦ πιουσυδεὸ "ἡἡ᾿ϑείλαιοσοι ὑπάρ,οὑτῶ κα σῴ μαι

ηὸ ποῦν, μίξηλὁ,ὑγήρ ὁν-διέϊ δ φὴμὴ ὑπαιόρχειν μιϑὲν πῷΐτ
πωμα αὶ σού τουὼς τούχισοι οἰππρλλοί τα. (Δὲοὕτωσ' ἐλεινὸ
σϑμοι ὥς τελοιμβαιύον δὐθως κρίρμφι τί χερί Πωσιν' Καὶ Ομον

ΠΎΜΗΜΑ
ἐνκεινήσέ! μοὶ μὴ ἐρεμέϊνιηδ μδὼ ΥῬ Αϑῴον, δήπε: ὡς ΠῈρ ὑοδορ
τὸμὴκιν οὐ μῶν ον σηπτὸ μϑννον δένοσο"ποιξι. ηὸ δὲ ὑκερινόβάομ,
πρόδ τοδγαθαι ρίωαι χυθίφετοι.υτοῦ ποοῦν “πὺ κϑου ῥδμην,μδρ

ὧδ σιρκ θ᾽οὐ νε" Το!ὠςπερὲ δ μφρώδοντοο οἷ
οἱητί ροινοίρα
ουῤόψης δὲ συμβοῖνφ'δυὸ πρὶ; οὐδιέ!ἂνπῷ ὁλίῳ [υ μνὸνδα σδύζᾳνσευυΐσοιτον Ὁ "' σειρξ:(Δκομιδῇ αποσοιριοὕτοε,
αἱ
ὑγρότερον οὶ
σῷμα τένετοῦ!ηὃμὰ Ὁ ὀνηὸε
γε μϑὰ φιηὺ δέσπε'πολῆσ, ἀπολάτ
το τοιιῶσεσερ Ἰσὶ τοκρία τοὑπήα,ΠῚ ἐφϑῶμ μάλλομεοῦϑ “τοὺ
σέϑησυ μνολξ λεντρεικαι
δεν αὐτὸΥ̓ΣΔ ὡρισα φκοσομηβόνων
τῷ σώ ματος δήλιΘ᾽εἰφοσρ ει,ἃὐκιφοιδιεῖτοι ἰφουρέσεωσιολ

λοὶ μιεξλλθν τῷ ἐντς εἰκόϑεν κϑιὸ οὖν δΨοὶ ηὸ περρωεῖναν ἐκ μὴ
ἀιςτουπτύβου, δι ὅτι ἰ4 ὦτωοἱ
γριδν οἷηρἽξζ»υϑ δὺο ηὸπρόχειὰ

γί: ἐάόνον.,

Διὰ ποῦι τοὶσχιμετλυισαρὰ τὸψυχρὸνὑδωρσυμ

φίρᾳ μον ηὃϑῳ μὸμ; ἡ ὃτυτοὺ χίμιυτλα,δὐπτρβολίω νεται νγροῦ γὸ μὰ οὖνψυχρὸν,σερυφησιποὺῬαχνφὸνὑγρόμ' δ ῥαῚ
ἐκ πνόνμα ποῖ.δὐξοδον γριξί τῷπυμμ τί ἐραμρ, τίω σάρκα
νδι'“Δὲ οἱπὸ ὀψυχὸν τῶ τῶσιὅ ἡ,
πορύφτουχί μετλα Ὁ) αὐ θόρ " τοῦ

ταυρί κουυκοιῃ δ οὶγὰοὐγδνηρ1εἰ ῥδρὺστυυτήνεον
το,ΡΝ δὲ ξηροῦ
γεν γοντο;
Ἐμ τοῖς πυρετοῖσι, δὺδόμου διε!ηὸπτϑηὸμ,τολλάξειςδι

κα λίγον ὸ αδ ν “πολὺ ἐκ ρραιῥθιρὸ δὲ,ὁ λίϑν βιό πολ
λοακισ δὲδ αβρέλει πρὸ εἰς τοσσίρκας χυρέ!" αν τὸ ὃν τὴ
γνἐσὺ
μδρ κα τουπολυΐ«λϑηνηὺ ὑδωρ πππραρρέ!ἐο δὲ κα τῦ
λέτμ (ρέει μόμον,ηὐ αὐηὸκοὸὃν πεσις πρυτοῖς.πὰ δν ὅεον
ς πρὸ

ὕδο τῶἰαύτισκαπδλίγον οἴτν,ὁ᾿ ὀχεηὸσ ἐκπολρμῳἐδ δὲ ηὸ ἸῸΝ,
εθρθον ἐγ ὅπου ῥα εἶτα,
"χορ ἀποιτα κα τοι εἰδλῳοἰκίνητος
ὡς μάλισοἐκ ἑμητοσ ματεὸν τὸ αῦρφανερῶν ἑαύτιν,μὴ Κιμὲ,;
καιτρύμια βοήν τοι,Θ᾽ ΄“πνῶμκακόὶ,
μὰ κοστο κείαϑωδγόγιδ αὐ

μίθ’, ππῦρὀβεγειρῳ “οὐ ἐιπεζοβίδοου ηὃὺ πσῦρ,οἔὀλίγον,ταῦ

ἐἦνετοινπερι σέλα, δὲΤούηου «νεκεμιόγησπυ ρὶἐσ αὐόουσπνοῦ

μηδδ δῷς σβίνμν τολνθν τοςἐμιοτιος μὴ ὠτεγν μνούϑϑῳ ἴως αὖ μο
ΚΣ

Ρ΄.

᾿

τ ἐγγθύντοι: ῥῴανφον δ»»πῦῥηὸ ὁ γρὸν σβῳμυσιοζηη] το δὲ
σὴς ὃν Τῇἡ φύσεινἐοιδεὲ"σὺ αλφτόμτῶν πυρεῖ,προπα ροκσκ ἰυοζ
ζ4μ διά Δέκλύον “του ἡ ταῦριαέμαι τος Θ᾽“ποὺς πόσο τώρα
στιϑῴτω, ποσὰ “πίράν συλ (δον αὐοιπορύύειϑο ὁπσὼςὀτεϑῳ μότεῤ
ἐπρὸδ σοντί:
Σλῦν
μξ' ἑαυηὺ δ γει"

Τ

εἰν
ὦ οω"ΤΣ ὀπσουπολὺ πῦρ, ηὗ δλίγον πρὸς
αι ]αύοισ πυφεηρῖσ, δεῖ μὴ λυ} υἱφν οἰ 7λοὲ

σύρ ἐν 7οϊσσώ μα σὶν ἐμόποι εἶν εἰσοίγοντο: διε δὲντοΐΓυμιμασέ
οἱ; Χλϑεφ"ὁ δ μέρα λήχξιρ, λουσοίμϑῳΘΝ ὑσνομ μὴζε ξιννδυὰ

ὃτοῦ» "νἀσυμφερᾷϑὁ μιαύγυισοιδύου το δ᾽
τιοίνϑένὴς οτετοιρ
ὁ
τοῖς
Δ συν ρεγφὶ ὺ μιυὐαιϑεμὴἡ, οὐϊκ αὖ τύτουρ “τοί: ἐγλύοτο. ὃ"ρᾶς
ὃ
ὅτρυταῦτρλὺ,λύχν Θ᾽ου" διὠνοζ)καήναϑς"χὰ πολὺ ,ηὐ ὁλιγι

πρθὴἑουυτὸ
ὁ αὐ προ(4.τοῦτοσὶν
«γεκεμ,τρλὺ πὺς ὃν πῷ' σώμαι τ
ἐμύποι ἂρ ΄πολί 7900πυρυηὸσ παὺρἐχεμὔθε ληὐκαθὴ μέ δ)οἱή.-»ῖ΄ ταμκεὴὸ ἴω πῦρ’ ὸ δὲ μοτίδει Εἰς
ἐ πὀσώμαεἰσοίτον του. Εἰσὶ
δ όσοιαὐ οἰπτοπυρὸς, αὦ
ὶ δεεἰηβνοτίδοσοἰ απρϑνον το δὲ,
αὐ μϑὼ
οὐπδασν ῥ᾽Ὑδσοι, μο Το "οὐ ὃ οὐ τὸν τί δος πυρί: νοησκκ ξηροόν4.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΣΑΓΈΕΡΓΪΔΡΩ͂ΤΑ.
Ξ ὌΝ "ἢ δ συυῖν ουσιν ἑκα χελουσίηὸ “σπνῶμα, ἄμε) δρὼςν

ὐξαν

οἱ)λοὲ μύζλλ οὐ εἰσεν εἶςδ Τεηὸπγεῦμι ουτελή ἐδομταλορόϊ

“Τοῦσ' φλίθασ, ὠετεκωλὺᾳ ἐξιίνανώς στρὸ ὑδωρηλὲκ δῆκα
λες-

γνδρῶμοδχοὺν “σληράσ'οὔσοις ἐπιλοίδι
τίς ὅταν δὲ ἐξέλθν,φρλὺς
ρ γηνῶ),δυοὶηὸὧψ αὐτῇ ἐπεληνία ἀθροιϑῆμοι χφΊμεικρόν:

Διο

Π οὐχ εἤρδυσετοι ἐψθῥμιῷυδϑοατιμερπ,οὐδοίμ ϑρ μοὶ ἦ: ἢ δὲ 61γ υ
δὼρ κωλύᾳ τύμειαϑς, δ) ἱδρως τὸνκάκῶως προσωκόσομη βδμομὲ-φἂν ἐντῆσειρκίκωλύφ τύκεαϑο ὁ τον ὑκαερίμη )δγϑρμό "ΤῊ τοῦ
γ ΒΕ

τη

ς- εἴρωσ' ἀλμυρ ὶ δυό

γέμε τορρὺπστιειμἡσιωσ κρὼθδμό

οποκρ ινούσῃισὅσομἀλλότρλιἐμ ὅξημ Ψ τῇὉ προιζφυσεὶ φὰ

Ῥοφης πρθ’αὐ ἜΣ τοὸσσείρκαφυρῦη δὲ τόσα φέροιτο
δ)οὶηὸ μη ομεειομ Εἶνοὐυμρὰ ἐξωιξμεμάςαμ' «λμυρθν δά 12, διὰ
ΒΒΒ

ϑΆ᾿,ὃ

ὑὴῦ

ΤΜΗ͂ΜΑ
ηὗηὃ γλυκύ“Του Του ἀκαφότμ εἰ
εἰς ηὐστ μος αὖνλῶϑομνὶὸ εἰ
αλλό

Ἰριώταρν ")εἐτονπότον, ὠτρλύε ϑεμ'ἡ τζρ δὲν μὲΤΝ κοέτω
ὑτρουίσε!, ὅρου καλό τορι )σαριεὶ,ἱορώσια μῴωϑ ἑλμυρολναὶ
τἰμδοιὠτέμδ αὐτίαρ: Διοὲ 1, πὰαὐω δρῦυσι μάλλον ῬῆΪκαίτω.
γἐτερον οὗθέ μὸνοὐ ,κοὺαὐἐρχυτοορὼ ὕξενανω,τοῦτοῦαὔωφι
“ υὸὑγρὸρ,ἢ ὅτι πνϑματρι εἶ Ωὖν ἰοῇρῶτα τοῦ»

ᾧ2 1σ' αω:ὶ

δυῦτιτἀπεπτομ ὑχρὸνδιδώσ β!»τοίότοῦ ἐν
ὃ ποῖσ' αὐ" ἡννκρά-φος,

σίσ'αὔῶ:

Διά 1, τοσ' χέρας Πυμμαζομδρ οἱ᾽ μδόλορ ἱρὼσ ἡ

με Τρ, χω τρὲἀλαδμοιολρμομῶυ ῥῶ ἡδγότι ἱ“ὦ[ομϑωμοώλι ΕΓ,

χῳτῷ Ὑπζῷ «τούτῳδὲν ηὐ πνϑύμα. τύλοῥδρεἶττοικαὶτῆ πριβο
μδύψσυ μον οὗ δ μῶλον; ὴὁχον εἴλομί(ρΘ σρίβωμδιν τῇδ

καθέ94 τὸ πρόδιμουτον μὰ Ὅι δόμϑμοιγυμῃ αὐάμεϑαρντι θομἠῶ;

Διοὲ τ᾿ ὁ ἡδρωσ ἐκ Φλκεφαλῇ,Π οὐκὄξᾳ ἢ
ΠἼ ὅρον τοὶ

σησῶμουτος;ἢὅτι δῦ πγους ὃ (δὶ κεφαλῇσ'.το συσ᾽δ λό μανὸς
ὠμυτῇν Δ γριχὼρ ἐκφύσει.(δι σῷ6.4:ὃ οἱγῦΤΡΙ ,Νὴτοὶ ὧν οὐτοῖςτμετομόσοι μλ!ύτανοα. Διά τί οἷγυμραφόμϑῳ οἱ αὐδυὸραπό
σείμϑιρ οννὸ λαύω σὶν,μῶν ἡδρδισιμ, ᾿ ἐν στινεχύσ:" δὺοἱηὸ οὐ"

θροίζεῶρ ϑγαμ ααποσμόμθρον ἀπεῖτοι ποῦ τον ηὸν ἰ]ρώ τοξοάγει
ὥξς

ὕσεροι ὁ πώλνν" »σερυεχϑσιαὐαξ φούμῳὥρτιρ ἑ ἥλιον. διατὶ

μελλον ἱδιρύυσιν,ἡδχοὶμ μὴἡ δεοὺ τρ)λῦ χορ γῶν τρῶντοῦσ᾽οἰλδιρώ
σεσίν ἢ δ)ότι οἱ; ἱδλρώτις μον τοῦ ὁμιν ομδϑδεὶγρότητοεο λα
δυοὶ γὸ τουσ'“τὸροῦνσφ χθαν μδλλον μὴ εἐροιμοὶτῶ σω με εἰν
τοῖς θροῦν μὴ χω μϑμοισ,σὺ μεμαμύκιασιν οἱ Ρροι- Ῥὶς Χωμε

μο!ς δεάνοιοῦμύμτοο; Διοὶγ!τῷ ἡλιουμεξλομ θορμούμομτ9 Ἴὸς
γυμνὸς ἢ ποὺνδμπέλο βοῦν, ἰδρδυσιμᾶλλον οἱ ἀμσπεχθ μῆμοι.

ἡῤτερον ὅτι τοὺς “ππύρουσ' συμιμνυφῳ ποιξ ἐκκαίων δύλιΘ, ἢ
δυότι χοὺσ' οὔτι σδκς.ξῳῥαύνφαμιτσέλο μδιοισλιταῦταν δ δ κὸ

βαόν4φ. Διὰ ὁ ΤΙἱδιρῦεσιμίλιςοι τοὶπρόστοπτο ὁσριοξρονος υὐὐ-γραμιαλισοιδιὰ 3Ῥύτῶν ὁ δφω;δγαιηρρίύς Τοῦ!
“δοκεὶϑεσυ γε
γον κεφαλὴ χρυχροῦνδεὸδηρίῷ οὐτρίχισ
δερὶτὸ πολὺ ὑχρόμιὸ 55.
γρσ',

Ψ.

τὸ

ιοζ. γος ἄραθὴ ἡρὸ ἰχυὸν,δύφσιν ἐ ρακα τοὶφύσιν.

διὼτί οὐ τοῦ

θρύσῦν τοςτοτπὺ ρὸς μέξλλου ἱδιρόυσιρ οὐτῇ λα ἥορον ἀεὶ»
ἃ οἰλλοὶ
“πλόον θ᾽᾿ὑπιζφρορδρ οὐ "οἱὍΣΣ᾿ τοῖς πυριου τ μιοἱς, 'διρδυσι
μοζλομ, δ οὐθὺνεἰ δε ποσοῦτον, ἢὁγμηὸ σύμμμεηροι ἑκαφου ἐρδβ

ζεταροῦκ οὖν εἰῬσου Τοῦ Τρ!Εἰηὸ πλθον, οὐ γριϑσενπλ εἰομὴ Μῶλτγλὸν τοῦν ανγήον" ὅτιΤρ σὺ μφλεηρο εἰ
ἘΣΤῚἀρμίζετοο)δὶΝΑ

δα κδρἦν
ἡ τοῦο οὐχὶ πρθ᾽πλέον μᾶλλ ᾿ἰδρῆυσιδες δὲηὸ ΤᾺ
ἑκας ᾿ἀλλίωεἰ
ἐγσυμμκεβὶον,νὴγ “ΠΕΡΙ, μιμοΤΊτριεννπροσ'
τιϑεμδρν μάλλονοου"δ ταν

ρου δοτριἀτοεὶς ὦκα

σ᾿"Ὁστα

διείως ἔἐλθν ππρασκιναζφ "κσὶ ἡδ γοὔτοἐρέζε τονδ λλὴτέρομ.
οὁβϑ “νὸ λίγϑνμᾶϑλομ ῃἐτραν,προορδοῦρίησειοὼ πῶρε σινα,

σφηὸ σῶμα, πρθ ηὸἱδιροῦμιάλλης δὲ δώσυ κοπρία σὴπλέορ'

ἀρθ᾽ γὸρισοκα στοντοδὲ οὐκἐ τιρριό ὃπετρίημεερ ἐλλεμεταῦ
! β' ηὃ ὑςερονεα λιλο«(δὶ συ μβκεδὶας πιὸμδινομ'

Διοὲ Τὐάτοσλεν

σοι (οι; μολον 66δ ἡλρῶσ.᾿ ἐωσὴμ ἐσλίκέννο» γρτέρορ δϑοὶ

, ὅκα τουψύχιαϑο υἹ»ὁ πράξω,᾿ ὅπ) ὡσπερπῷ “,γέν ὁἱξωϊδιῷν
τ΄ ὡδ»ῖς γῤροιπ ὡς τεκωλύφτο ἐσωϑὲν τίωὐδρμίω... Δι απ ΩΝ“σή

λιυλδυσώδᾳ. τοὺςἐδιρῶτοισ' 70: ἑροὼ ἔνικβ μύρων." ὅγῃ ὧν ὧν

( ἢ ὀπμῃδαρύταριἐμ!,ταύ τοικόραμύ ἀδρμαιτος πιουπωματν

,δ᾽΄ εἰγρότησι, κακωδεσέἐραντρι ἐγϑημίώ.
μᾶλλ ἢ ποὺηρόϊϑεν,» ὁγιῶν μδιὸσῶπροιϑεν

Διργήίδιρῇ μι τ“νῶν
"τῷ ὁνηὸσ᾽, εἰσ' ὃνοἔ

πσοχι τεύετον ηὁ ὑ τ ἐν δὲ ῳ" δσιϑεν, οὐκὄξεν'“αλλ᾿ἰξωτίρέκκοι
σὲν αὐαγκαδονγήνεῶν, οηὸ δ χυύβην αὐ Τέον"Ὁ ὁπ τίω κοιΛίαν
“ον ἱδιρου μα ἃ
ἢ ὁχληὸ οἶθον»ἐσπηὸὁτιμά δια φυλαικτικόρ δῆ
“7ἰδιρῶτος ρὲ νὦ “Του μσἷ τοὶὄπιθεν ᾿ ταηρύϑιν, διαὶ μαδλορμ

τὸ ἐμηροιεν ογριξύ χεϑαρ'ὁπ δεην αὐ τιονμὰ σοῦ τὰς μαϑίί (χ΄
ἱδφῖμ τα χι
σοί μιαλισο'ἥκισοαὰ ψυ λοῦ)ἐτιδὲσιρκωδ σερα

ποὺ περὶτὸμνώτου ἢἤ'ἐμηροθεμ: ὡςτοῦγρότερα:“λει: ᾿ὑγρόταν
“2 ν ον τδ δησμϑένοδὰτον λϑ᾽ κιτίω βα χὶνὧν ὁγρασίαν πον

" δε χει.

Διοὶ Τῇ
ε ᾿κατρικά μεϑοέχί δὲροὔ μὰ ἢ ὅγεθῳ μ᾽ὧν

ΒΒΒ

Ρὺῦ

1τἱ

ἽἽἹΜΗ͂ΜΑ
ὁηὐπὸ ᾧ εἐπτό μεϑινκωλύᾳ δὲν ἐναμηὸν ἱδιρῶτεονιψα ξαραίνφ οὐ ὁ.
τ,2δὲ )λίβῶ. ϑλιβόμϑμομ ) δγαιχειτουμηαὐμα οὺσυ μιθοήμομτῷ

καὶ το ὕ χατούμοί, 'σμμξίον,δὲ ἐμαυρκρηκουτον,, ψυξίστε Ὁ Ὰ
͵ΓΙ ηὗ παίϑος

ἀν(} ἐκϑλίνεωρ!; ᾽“Ἀ" γῆ: Δδιαϊγίοὶ κορθϑυ δον τῇ’

ροιθμ δηὃ ϑῶρμννηὸς,
μολλ ᾿ΙἌρθυσίν.ἀιδιρτλαν τιπερίσοισιρι οί

"ζ΄ ὅῤε κοιῤνειηὸὑλρόν. ΔιοὶΤΊ ηὺ πρὸσλῖ μοιλισο! διρδυσινο-σείρκω ον ὃν:"' ὄχι! διρωταμιδι, ὑσιὼφυχροιν)αιφουαί κεφαλὴ
“τοι οὐ ΤῊ"υ᾿ γρότητανδ οἱ
οἰκεῤσιλευπλὀρίωνδαλουσι ᾿ὐῷ λίβων"

Τεἰμουσνίαἐν τεύϑεμ'δι οἰκου
τοῦροιο8 οὐ δι»τὐδέπέφαλ ὑχρόσιθοὶ
πόροι πσολλ δισ μεῖουδὲκαὶ χιτο ὙΡΙΓολλ οὶ οἱτοόροι εἰσὶεπεραῦ
μοντίς ἔξω οὔκον ἐκ δδϊκα τοῦ ἰδ ἀλλξκφικεφαλ ἐμυταε:
δγοἰ δφδυσίοιπρώτ μοζλισοιηὴ μέτωτ᾽: “ῥηγός εἢποῖ

ιὖ δὃ ὑγῸ κα γωρέ, εἰ)

κ αν.

᾿

Διατί οἱἐδφῦνσεσέαν ἐυχιῶσιμ ὴ

ὑδιΤ πνό μαι, νοοῖ ὥσὶ γότερον γὐ ὑχρὸν Νυχθὲμ ἔξ ἀθρύον
ἐμηροθϑεν, οὐκ ἡρο μεμσὺ οἱηὸθέν, ᾿ ῷ ηὸ “νῶμαδὲὶ ὃ ἔξωγινὸς

ΘᾺ ἱδῷς ΧΗ

ρυηοὐηδισωψυ λθὲμπρινδξελθὐγρ᾿υγνύεν

"δ᾽ δι προττσισὺρ ποιειτονου7ίαν.

Δια7ιποχεκ ΟΝ ποδῶν "οἷς

(δὰ κι «μά ἐλισυρ διρῶτι; ἐνονλμῳ μωνομϑιῥωμ; ὅτι
"Ὁ ηὸ θῳ
μον ὀρθὸν ἐφίλκᾳἰφϊαυ τυ γροὸνενδδὲ ὑΐρ οὐκ ὕχειονση“(οἱ
Τρὺνοο λι( σέκ.5)"δρηδέιν αὐτοῦ ἡόηγους "οὐ“τουσ᾽ ὑσώδιεις ζ . 534

κ' ὅνξξων Διοὶτίοἱ “Ὁ οὖν τοςσγυαπύσοί δρδεσιν δά

ἀπὸ

ὁπτόν αὐτιοσ,ὁτοῖν πτὸν σὲ" τον ὄτιητον οὔντοσ υϑῳ οὑτὸ Ρ πὶ
Μιακ τοσ' αὐ φλίδεσ ἐμφυσώ μϑμω; τοὺς πόρου: συμλεμυν-Μαρητοιοῦσι; τσδυσοι μων δὲυσερν[ζουσιν ὥντεὴνρυτίΡ̓γϑομὴ
Ἢ πύρωμ, ῥᾳον δςο χαηὺ ὑρόμι ὁτιπονόμχωμ αϑὰ, ἀπποκρὶ
νφηε νη σίσ' εἰς72) συμιπέφυ κογ;ὑϊρπρῶμα, Δδγὰ ϑῥμοτηντα
΄“ίρ οἱπὸ Φλκινήσα, ἠν)ὸὺὑγρὸν πυόν μαύυτα ολήκ ὅτορ) πον

“Ταρποῤ᾽ ἀμακὶ ἐϑορμόπχης Ἀηγφ'“ἡ εκ πρτανόίμουτοι πυκυγμῆ

κοῦ ὑΓρό
ρότησ' γε) ὁκαλού κῶνος ἰδρῶσ'
Ρότιῤδά μᾶλλ᾽ τοῦς
ϑους παρρρασίοινοἐζινὺ
νὰ ἱδιροῦν (ἢτῷ χειμὼν ἦὁτι μάν ὑῇιΤροὶΣ
γχαλεσώτεροι

:

᾽ὔ
β.

ἷ

ΠΠ

;

χολεῖσωτι ροιοιβνέσιμυλείας ἈδουτὰςὠσὶΤὴ λειμῶμος αὖ
δέη μοξλλον ἡ (με γρἰλοὴμυτοβολὴ
μοῦ τοὺ σεριἥω μωταοῦ συ

ἢ

μυκ αύῆεται,πτόλινὐυχέν τος τυποραφύσιν το χειμεῖμθ᾽.
δϑβλον ρα ὅτι ποϑέρου: μι λονϑι Ὁ τοὺγροὶσήτσετου μέξλν
λον ἄπαμυτατοθερυτιδεοβπεδ οὶπορ τ εἰν:δγοΣ Ὁ ὃ μὰ,οἱ

κβ΄ αἷρχδοιπτίντο ὅτως ὑλεγόν: Διο7 οἱεἰσ σώμουτος βύον
“τος,μοὺ τὴς οἐτρρφοῦς προμδμησὲἐκ ἥ'
Ἴ πεοιτίω μάτων υοὐ,κ ουφί
(ὦ σῶμα ἐαννι, διρώσυ,;
᾿ ὁτέλα των«ΚΑΘ σφ᾽ ὁτον Δ

δξὑγροῦ με ταιθαλλῳ εἰσ' κέρᾳ,πλεῖον γίνε.τουὲξ ἐλ Το 0».“ηὸ
δυγρ᾿ διακθινόμὴ λα ογνών τοταλείομιχρόνῳὶ ἐκκθίσι;, δγες δὲ

τονποιὰ) ὁτι δι λατόμων “πῦρωμ ῥέκκρισέο δεν ἔτι γίφβον
"ἡγὸ κογλιδεσ, μεποῦ μδρπουύτρον, ὠκκθόνε τουδρεςτέ κιοατούμ!
ξινεμωτοῦν στο πνϑύματ κέδιυματει μόάλι σουδιτουτ'
τ ληὸ λυηριώ.

δονὶοἱἔ με ι5}᾿διρώτωμ Κουθίζουσι μᾶλ, ὅτισέυυεξἐ πουσιοὖ
τοι τετπενυτιροια σωματώδόφεροιὸρσέονο ὅτι τῆ σείρκι
πόρρω͵ ὃ πόσαυς οὐ οσιὸν ὀνὸτλί φ᾽βαηὸκογλεἰδεσιώσσιι

ἐμᾷ

πριρῆιστια υτῇ{σὲ κοιλί[αἰπύ ἡ ὄψουυ ΤΉ ἐρνε ἡΟλησλομ. δε)

κγ δυσεξεέγωγον ἄλλωσ.

Διὰτί ἧττον. ἱδιροῦσιν τ οὐ ϑοῖγᾷ"

»"' :αὐέμτετι στιπορᾶντε; Λϑ,“ποιουσιητοητοι 1616)" σὲ, τε
φρρίκα σιν"εἰκὸτῶδ' οὖν ἐκκρήμετονσλεομ δὴν αλρ) γεμεταε,δ τ

Τεδύβηρθτι παονῦντῶμ Αδι συϊελέλον τοῖν“χῆς σοιοκ
Θ᾽ οἱπτῦροι
δυο πίω καϑεξιν γ᾿ “πυϑμαγοῦ τον δεόμεϊσιρ. αἰῤόνγϑυ τορν»δρο

κϑι' κὁ γὐπυύ μαικαϊε ονΤες γῆονἰδρῦσν Διατὶ ὁὁτούν Ἰροχάζω
τῷ ἰδρωσ' οὐ“σλείων "μοὶὅταν ῳ κινήσειβη σῶμα μἀλλὺ τας
“ποίλ! σῶντο δ ὅτι τὸϊε μαριώστερ ὑπ τῆς χερΘΣ "Π ἀλλουτινος

ἐςῷν, ὑσδδο ρ ξίον ἀτρῴριίξοι πὸρμ τουοϑεν σωυραθροόμενον" “τῶ σὲἐφ υϑ, “πλίον""σου.ἐξρχις ὡς
ὦ δὲὑπὸτῆς λθρθΣ οὗ

τῶ πο ὑτΡ τονητυθμια τύσεσ:ν αἀπρληφϑίνδον, ὥς περ ἐν ΤῊ κλε
ψύλρᾳ,δι “ὡίλιν ““ρθὴ “ίῷ κύσγνιάτρλαι μδ αῤεν)βᾷ ὀντὸσ'δμοίωσ' οὖν
οὐ τολὴς κιμή σίω; οὐση!σ' γὐπυώμα ἐγαηρλδι μβαύᾳ το

ΒΒΒ

ὈΡΡ

πιι

ΤΜΗΜΑ
δὺοοὐ αὐφλέβω" ὅγε τοῖνοἵ)τοὐγδό δυναμϑι υὐβιίμομ:ἀπανλαμβανό μϑμ" ἀθρόον γδύ ρον ὅταν οἴνεθμ η πυνῶμα, ἄθροον

Ἴον ἰορδυσιν ὑπιφῷ αγόμγών".
κί ὑξίρχί) Διατί ὀτομΦήω σιν, ΜΝ
μὴὅγε ποὺ σιτί αἰπιασεζἐτοντ ὑ)εύτητο.καϑησιρθασί 735: ἐλύπε
ξ τἐεδύμαισῳτὸ᾿
ου μικῇ μίρ᾽ ὡς πὸον
σῶν:ὅξεδεκωλύσοις ἰδόρμῦ οὐ

κα΄ δ ποῖ γυτηερῦσ προσεμεγκα βδινομτί Ῥοῷῦ".

ἰγωμε τὰ ἐδρδυσι ποὺς τῤδοισ

Διὰ τ ο᾽

πρύσωτρρ οὔνμιῶλὴΤΡ λο

σὺν δηρέμ πᾶν!δρεἰσιτὸ σῶμα, "ὁσιμολὴ ᾿μρὰ οὺσ “πυσὰσ' ψυχό
το δ ὁ0 ῬΊΡς.“δὺὺ»Αὔκισοι δοδυσιννρὺ οἶα ξοἱὸν τοῖσἐρρωφήαις

ΤΥ “πιριςέλάν γοὺς τόδος τὸναγείλλοισιν ὅτιΜψυκῖοίά.σιμὠσσιορ ἐδ ξίγφισγριδυσί Οἴρ᾽ ἀλλωσωματι τινα
γον! αὐξὴϑερμύτησ' οὐμιετούσασίς, ὡς σερὲντῷφοβφὶἐκ ἢ αὔω

ποτ εἰσ τι!κούφωνδνδριολκοιλίο Ἅν "ον1) Φοῦυ μιλίων αὐἰρξησι;
θδμῦωσαερξον ᾧθυ μῷ κοὐνδὸ θν μΘ’“ζέσις γσαθορ μὰ δ:σρσιθὶ

πὐῤκρλαν, νὴὁ ἀγωμμδν, διὸ φόρλυὴ δλμρύξεν πτίρ "ἀλλὰ
κϑ' δηοξηδμιίλλ᾽.

Διο τῇ οὐπρύσωπτον ἐξέρυθροιτήνον), ὑχίρδυσι

ἢ κδγοὶ γὸ μοςϑρρμοαόνειθοφο
ὠςτε ῥϑρνὸν τρπροσω “πῳύγρΣΙἡ
ραήρφ ϑερ μότησ ἐσηρλάζουσοι κα δὲἐν ποῖσ Ἰρσὶσιναήκ!,δγος
βέλώήωμδρ ᾿έἐϊνολίωβῴι

πουνρὴ προῦπσοιρλούσῃσ'
ἐμφύ
ἐ

κι Διοτῇ καθύσδομτε ἤρδυσι μᾶλλ, ᾿ὀγχριμορύτισὼ ὀτικσωϑεμὴ
ὶ ὀγττύς ὥσσυνὴἐκκρίνφδυας
αρλντὸ ἱδρῶτος: ϑερμοτερασὶ πὸ
χἰυσοιῇνη εϑερμότης,ηὸ ονηὺςὑγρ'(ὠς τίκει ἐομζεμοῦΠῸρ ἔ7) τ

σώματίΓ αἰ λλυδδγοϊηὸμαϑεμ᾽ ἀμ,πρθ. ὃ προσησήπτο με λιυϑήσυτοι
Λα αὐφισν μον δὲπὰ νκοι λα τοισύμιαι τσ. ἀεὶ ἱερά:
κῦ᾿ διο τ ππυθμευτηῖοις μα

ἢ'διρθεσιν ἡ τ ὑγύχ."ῃ ὅτι

θερμὺ δασδέφᾳ ἔξω,δερὶτὸὑψύχί πσερίσοσἰνικωλύε) δ᾽εἷηρ πούρυ
ἀλλέρησκαπετλέ μὴκλϑν 'γαλύφτα ἐν "μὲν ὑγραδὐδριῖτο

λ΄ γιει ἐξ οὐ. Διο Τί᾿ ὠφελιμώτερ ὀρβημὸἱδρώσκαῦ ἐλαῆοι
ἐπσέλθμῦ γυμνοῦ βοχκξορτ γοο μόνᾳ᾿ ὁὧνἱματίῳ, δὼ μα"πποϑῖ

σομὴπρῦ δελγιόν
δὲ καϑύλεν ὁ 'διρῶς90 μετὸ “πόνου, τοδῆον
βελγήωμ

Ὑ
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δε Ἀτίων' μᾶλλ δ᾽ μιετοὶηρυ ὁ [υμνὸ Φοχίζονέ ὧν όμϑ.ταὶ
μὴ ρ2λῇ ἐ σευπορίαῬοχίσί, οὐ δωνα τοιὶ λρῶσοιε γυ μινΘ᾽ὁ
ἃ " φὶ

μα τίν κὰνπαίψυμεβ Ῥοχάσητοι χὰ ἐΔρόι, δγεὶ τί ατρτῷ ἱ
μαιτήταλεαν'"οδὐχιούσεροιδι ἐν οὐ)οἱ
οΙ ἡνθῃ οἰ βέλοντεσὙΙ βεβ

ἤ νι ἡμια,πήοισιο τηὠτσερ ἀπρομτ' οἷεντοὐ πναφέροισ' τόπρις οἱ

κοὺντέσ’ὐχρύσεροιεἰσι δαῳτ
ῳ ἡ κατοι πέτν μδροςοἱ δ’οἰκῶντῶμ,
ὅχωδιουυ τδ αοῦο αὐ σ, 61 σ᾽ χέρὧν ᾿ πν οἰαι, τύχα χφούςσερός

ὕξενἢὁταν καταῖσε πν τ μδν (Ὁ.καὶ
δι περίε λομλῷ ὑπρτιβ ἀλίασ
“ΟΝ δσυμβαόμά μῶν τῷ ἐν ἐμοτίῳ Ῥελομ

ταῦ τοῦὃκρὺ δ

λὺν ΧΟΡ χαθλίδον τισι υχόσε ρο!εἰσι, ΡΝμέ φι ον χιδκαθινσόρ Τ᾿.
λα κα χουπέπν εκ)

καὺὁκαιθα οῖο
γε

Διοὲ 73οἱ,οἰγωνι ν᾿ ἰδιρῦ

σιτουσ'κὐδανὃ δὲ πρύσωτρμ ὕτ ἀλλφδίῳ ἱδρόντωι "μῶν
μαάζλιοιμ τὸπρόσωτορ.:"κισοκν ποὺς “πύσδις ἢ 67) "ἀγωνία, κι.
βΘ’ τήν πὸ“ἀρχὴν ὑργ.ὃ᾿ὑφόβθ᾽, κατάψυξιν Ωβ
ἢ;αψω- δυοκρὶ χα
ὥσιτουπρύσωπα οἱαγφρμιῶν τίς.κιαν οὔμ τοίη μισὰσζκ αὐ ρουσίτ᾽ ῃ-

οὐνποιῦυσι

τοῦ ο; ἀγών νων ἃ καϑοπῇ γεν οἰζοί). δὺὸ

εἰκότως ἐδιρουσι ταιτου,
οἱσ πτονδεσί,ὦ ζ!,Ψ σι τοῖσ'χἕξ' συγ

καϑηασι, ἰκϊάνορ) "λέξω λλοῦ),μρὼ οὐδᾷτρτι ρβεμοῦσιν: δρμμτ
κοὶ γιρεσιπῷ νὴ ἔρ)ϑν“δῈ οἱηὸ ὀθερμλαὺῆ βθροιάϑε, εἰσ ηὃν “πιοὶ

ηὁ ρἀϑοσηόπτμ,ὅν χοίε(ἐσ μοιτωδὸ σε β'οϑεν“πανηὸς
δὲοὐτον Τ᾽οὐὺ
πού χεκᾶν “Ζῶ αἷμιρώτος, συμφαμᾳ Ικι ᾿λέωναὴ “υκνίωνεϑο,;
κἐνησεψιμείλι σοὶ ἱδιροῦσι τοὺς “πῦσλι ς.57! δτοι μδρ σιωυεχὺσ

πον οὗσι» τοὶ:ἀϑλα μέρυχο σώμα γος, αν ποούσεως τυγχάνφ, τ
λβ ΔΝ χαμα των καὶ κινήσεων μεταβολος.

Διεὶ 71 ἐν ποῖσ'

“υριοτηρίοις οὐλάθροστο; ανρὐσυμ μανδὶ} δρούσίν: οὐπῖλα ῆονθ᾽ ἀὲὶπρο μϑρυ ἀλλα τ εἰοῥ'ὑπεήστδε ρο μδμνουΡκὶ τοὺ

πύρια τῇρια μάλλον ἰδιρῦσιμ,'ὄἄπερθυτὰξ ἀρχος Ῥσου ΤΟΝ
(ῷ ηὃ αὐρὴ ὴὃ κϑρ γρλὺ ἐκ προωότης ξηραῦλαι μβαύνοι τ σπου

Λῆς σοίβκα, Δσ ρμιρικαιᾳ δὰὀερακολυῦοο μϑιύηδὲ τοιουύ
χη τί -Γωρὺς ἱδιρῶ τοισ.ηδολίκον μάνδ Ἰσυίρκα, αι «ἀουὐὐτέω χερὶ ροινο)
ΒΒΒ

δὴῦ

ΤΜΗ͂ΜΑ
Δ τοϊὀψηὸςκαϑόπερ ὁρῃίζ4πρθ) σίρε,οἴ φῃσὶμνὴ ἐξαγωγὴμι τῷ
ὃς χούσῃξ αὐ λαὑπεησεμελθεβτλεοι πῦρ,δν ὀςδιυῦ μὐμ ἐἰεβαθοι

ἐξ σειρκθ’δ) ραιότητον ἀεαιμίζφτι ταηρομα λαλθεΩ ὑλγ ᾿γρα, Δ τοὶ Λυπεοὺ
οὐ οἰηρκον, ξοἴζειμε
τοὶΤΩ πυϑύμιατ. Π ὁσί

ῥλέμᾶλλ ᾿γθερεσ τὄνασιυάζᾳνγὰἱδρῆν, γχῷ χειμοζ
ὦ Κι
μῶὼν᾿συσελιό μὴὀνηὺσπὐϑερμὶ ἐκοανηφὴ “πνϑυμυος
ΤΟΊ τοὶ νη μιμ
ὑγροί- διὸ πάντοὐ ἢ ἡβλάξ αὐαλι σήτομδῷὐδὲρ δά τοεσυίγ)ς

νῦσ' ἀἡρκρίσζ το ϑέρσε δ οὐ ρουνδσ᾽ φϑὶσοιρκὸς ἐκπήπτορμτ του ϑιρ
αὔ δου σύ πετοαιτοξνὴ
μὲν ὑχράδὲδιῶ το παντλύσιωτεεμ-μέναντο δὲ δνοῦτὸ ὦραν, ἤτον δεν ὁσοπτοι
εἰδή"πῈ} δὲπῶν ηὃ σητ-

“πόδιν,ὐαβλλοβίσθεριξ'
ν᾽πὸδὲρ κου πο (}.ἐνκὶοὐν τῷ

θέρφηδοκλλόγρι
Ιχ4 δγοσή πέτα λὰλὀναὺ τῷ δὲτω!χειμιῶμε
λδί ηδοὶκεξον "γούσή πεὸ λειμιῶμ' Διὸ τί ἢ ἰδρώξ πνομήϑτῷ Φὶ

ὀνηὸσ'θρ μανοΐἡ ὧν Φεκηὸσ προσηρή]έσης πρθὴὲἐνίων ἱδιοώτ
Τὰς[ἢομς ἣν"δοτιύτὸ μ“μ Φλἐνηϑφθῷ ἀἀἐδεοδηηαιειἐκ ),ητω σίμεκτρλ

λοῦ'που ἐὀλίγ'συξελὸ ῥϑύοις προς“ίρ “πέρι ᾿χέω ππντε Δ
“7.) ϑφρμουπέρλόσους ἀποφφάτ]υ σινεἰτουφοὐκυνγγ [ς).ὦἐτιτ'

σριρχ Θ᾽ἡσαμτυλ δ αβρόλουγιμο βϑρησ ὅν 7) θόρμοῦ ἐξιόμηοσὺ,
δὲ ἐκηὸσθεὁμασίαι προςσήἠεσοι,α
οὐρα ομγὸμχεῦτα πρῦδ' εἶχα

ηὸ (ἡηὸς τ φύσωθεςμὲοὕποκοιμά μῶμον “τὴν Φρίκιν ὑπτόησόνος
λί Διρτὶ δ ἢ ὑδιρωτωμοἷϑερ μοὶκρίν οὔ βελῖ!οὐσ᾽ ἐν
ἐν ἥν

ὡμ

ὅτι σᾶς Γἱδιρὼν, “εριτ] ματος ιν Θ᾽ἔκκρι σἰτἤϊξημ"εἰκ ὁσ δε
αϑρόλίηϑν περίττωμα ὺκ θρ μαῆνε ϑεᾳοὶ ϑ'
πλέον, μὴἡ ὅ μοιδ΄.

ὥςτι δ υχεδσ ἰδιρωσ,πολλοῦ περιτ]ώματοι αὐ ἐἴηδι μεσ. .δ)ὸ

λσ

μαι ρδ]εραν τορσυόσουτ Ἰσοιεῖς ΔιοὶΤίΤἰδρὼξ δγιθβ μασίαᾳ
πίμομϑ πρὸηὃπολὺ πὺρ ἡ] δ δρῶ εϑριδυότι ἄῬι σρύδφαθᾷ

βραμοβδύστον! σώμο εἰς πνόύματαν γραδγα λύε το ἐκ πῦ-ππομτ᾿ γυ ὑγροῦ ουτο χυξορουνο δώσ,ἢαὐϑησιψόλαμ αὐομῖἃ

λζ΄ Διὼτέρυδλί σμῶλλ θῳμαόμοντ, ἐὺμοδὲν περι"ελημιαξἐλχῶ
μαἰδιράτισ γινο) τίμα οἱσ' σεοίσελλορμϑι οι σι ιύπερΣ του ποὺ

β..
λή παιυτοὶ ἐροῦ ἃτ
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προτέρῳ: Διαὶτ ΤΚΣ κιρήσεωμ μάλ ϑι6-

μιαῦν' δκουσῶν, δ

αἱπρὸς "ὦ σήμόμ“πορείαν νωθρό
δμωϑ στον, οω

“οραμοῦσοιε, ἱδιρώτοως πμαϑλλε ὑκκρίντ σι"
"ἢ"ὸ΄σνὦ ἃ, προϊσῶσ!
εἰςηὐκεί
ατών των "ἢὅτι ποῖς Θαυβεσιμεὶ
αἰφθεριμαήνουσο μοζ κι
τωφέριαϑε:ψίφυσιν ὅδε ν»(ἀφὴοὶ αὐωτός φύσιν"ποὺμ
ἡ
οὐθερμοῦ
φύσις φί ρῦ σοιήμσιηρθς μ-τοῦκαιτοῖνΤῊὅθεν βυμπρθ εἰνπρὸς

δὲ τοὺσνμιλφορΊ! ζουταδ ατιλενοὼς
τον δμ'πίω τοι οὐ κίνησ
ἐκ ϑερμομε;“(σὲ μάλ ᾿ποὺς ἱδιρῶτανἱκκρίμφ"ο πνϑμαπρος

σΐςησιμσυμβαιλλί)δεῖιῳ
ψ “τοῦς γρρεἰοι!δ' μρήπονὑσώμιαιποσσύΓ

λϑ᾽ καιξισιπρὸνγδμῃδὐἰϑυπαοῦ.ηὸπεν μουπρο σδίσα'

Διο

ἐδιρώτων γϑνομδρωμ ὁ
ὁσὼ αὖδυϊβοίλλα τοτιςμάλλον οὐγρῖὅλα
το Ῥίματί ὡυλδαλλό μϑμοιὶδιροῦσι"ἢ περιγούπου, ταῦτοῖςρϑ μϑῳ

“μ τι: πάνω.

Δια φΞσωματῖ
Ὁ
Γξηρο7ερ ὄμτων Τὸβέρεσ, "7οῦ χει

μὠβ εἰδφωΤικωΊε ῥ᾽Λακόμμεϑοιρι ϑέρουρΗ ὅτι 7.ὐ αϑῤϑέρους
ἀρνῶν ῥάσωμάζὸοντωμ, τὸ τῇ
ἐφύσεως ϑεριμὸν οὐπολὺ καϊέχί).

συ λύᾳ οὖν τοῦ δ ὐγροι εἰς ρ μα ηοῦ δὲ χειμάδνος “επύκμὼ δ
ἐκηὸς ϑδϑσωμώτωμ,πο λὺἀπ ἢ λυ μρμκεβουὌΝ, Φύσὶ, βερμὶ,
εἰν πν Κὐμικούδεαι λύ αὶ
ηὸ ὑγρ ἜἍεἰσὲ κρὰ γὔμϑρϑε ῥουρπτολὺ ηροσ'-μά φερομεϑα ῥύχρ “τοῦ χειμῶὼμ δὲ 7οὐν αὐίον. Διὰ Τῇ οἱ οὐ δοῦ

οὐὐν γοιμοί τουγῆνὄ μδρ οἱ ΤΟΊσ’ἡ γίακάν ουσὶν ἱδιριῶ τ’,Φουυ λό Ἴςροι δοκϑ σιν Θ΄, ὥβύπὸ πὸ 7 οἱμὶ -σόμοιοιησομ" πλοῦν οἐεὶ γὸ πέρατ

σαίμι ὑγ,ξοροτέρι
ραν ὠσίρκα σα ρα σιδυοίφουσέν,ὡστεΐ κοιτ'
ΧΙ

γ»ῥοὐ πάρ ἐμ. Ὕ) τῇ ποθερ μϑ ἀϑήσει,μυδεμι[αὐὐμῷ ἐαξινή

μὲ ὅϑυ4.ο: διουὺ ἡθμισι οι μὲ
προσοισο ρδυόμῦμοιἱδιρώτισ,τ ὀμϑροι
διρξ αν άἤκησ' ὅτοῦν αἱτρισλείον, ὑγροιοῖσυγ λιομδῳὠνῆρτ“φύσξυγτέ
τ

ρων τοῦϑερ μαμὴ ποντεΧκ κα χουλαμβανη τοις λλᾷ,ΤΊἐπσομο
ζιαῦς κὐὐκκοίή1 αὐ οὐδύμη)οὐ Λόξον ὁσουδῇ μϑαφολμί ΠΤ

Υ

ὑπὸ πσλείομ᾽ ἐρμιοῖἥἽπρσυ μμβυκα τὸ
φύσιν Ὑν Χ)»τεσοιὺξ

δϑομβροσηλοο ἀδιῤυτίωκα κίσώρηροσύϊι εἰαυδγοῖθε σὶν λαμ

αὐ

μθ' ΔιὰΤίου χειμῶν ᾿ ἱδιρῶταγ' ὕοσον γέμον) ,θυῦὦ ὅλομοὶ
Υ ὥϑασξενά

ΤΜΗ͂ΜΑ
φῳ ὀγλόμιϑα,"υ᾿γροτίῥ ὄν των ὥσωμαΐτων τοὐχειμῶμ' ὁγα μὶ
ἡλροῦμδῳ "τετοῖ γροὶ τῶν χειμὼν '᾿σύπτη τεκοδ (δ ςπκισζού
διροκ:
δισλυτώτερα ἦν οὐχύτρλαμθαψομδῳ ὃλέν ἰδροτο ηρι
εἰϑχ “τὸ

ἢ ποὺς ἱδιρώτανι«α΄
εὐγινψ.ο
λειμιμ θ᾽. δυότι καὶ᾿ τοιούτηδνἀϑεσι:

6,ἡ τόκῳγ) συγχεῖτίνιιν εἶτι τι "ἡαραμο Ἰέραν τονῃροσήάα ον:ὡρὰ
ἐμιηριῶμ, τοῖε ἡ γὐσ' θερμ' οἰτρκθένωμ, λα΄ ον ΡῈ}“ὡς Τε μὴ ὅμο!
οἵ δυμοῶν δε) περιεχονῖι ἡυχρῷ νι]

άχρο,,1Ἴς ἰκηδσύχρ
ὁ

σὶμ ἀ ροῦ Ἢ 2)ὙΠ
σώ
πξϑς μιπεσελτοοτ σῶμ
ῥοισν ἐ5Ὲ ροἰ

χή ἐδιρογηριἵ ᾿

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΣ ΑΓΡΕΡὶ ΟΙΝΟΠΟΣΙΑΣ ὦ μέθης
Οὐ ζη τ οἱμεθα]

δ

ϑερ μοῦὸν τοςρουοἵ
οἰν ,δώ σριγο!ἰσίμσὺ

τόλέ οὐλι σζφον τού1}πρλϑυρθότιδος Ὁ Ἢ ποι οὐτωμ μδ0ό-

Τι»οὐύχρ «αὐἡ γυχῇ,λύγνχ ἐν.)ὠφ]εκραΐ (δὶ φυσρ ϑερ
αὐεἰἐαϑής βεβρείμδμν εἶνἰγρῳ
ὦ
μύτη »δ''᾿γόνε. » ὁμιοὴ ὠρπερ

σφόδρα μεθύοντα.
ψυχώ. ἧτο" σοὶρὲἐμ δοϑέν. Διοὶ τι χοὶ
οἱ ὀυστν᾿ϑῆκς
δια[0 ϑῳ βο κα μάλιφοι δτιουθῶΣΕ ΟλΙγ,
) πεπσώ:Ἰρς

σιν ὡστὶ ὁμοῖἐχτὶ
“νήφοισιμ ἔθ5πωώστωγα λύε ϑερ
ΟἿῈρ “νέδι

σιν οἱπολυσεσπωκότεν: ὅροις νέφορτοσ μεδξγλλδρϑώσκ θνουσιν.
δ δσρόδιραμεθύορ τες, ἐδᾷγλξι οὗσικρίνᾳμ οἱ)ἀποροϑὼῥα κοί

νουσ μῶν»δοδπὸ μῆσφ ὀδιραμιεθύφρ'κιαι κῶν ὃδ)οἱ ηὸ μὴ νηφφμ""οὰ
τ χὴδ;
ὭΣ καιτραςῦρορ δυσίν" ὑπδ
λόλι2ϑ,ρϑῶ᾽ οὐκδυσιμ:

ἢ ὅλωςοἱ
Διὸὶ τίμίζλλ ρα Λασιν οἱοἰμερι τέσε" πάνομταν κ
᾿ιπότεβ δυο
κράτ'

0 κεκ ῥουμιροῆμον μάλ. εἰσ’ λύε)
λεπτόταντο ὃ

εἶτ᾽πλεῖ ηότρυτ (ἃ σενωτέρνιὃ λλκραικδ νῆον μὐρτεδῳσεξ αγωμῦς
π|ρ ὀκεκρα κδῤοσνδυότιςλα ἡ τοήνουσιν ἀκραῖον, δθ ὀμῆδῳ

ναιαϑς!"ἡὠπειμῦσι μοὶγὰ᾿ἀσιδὲ συμπϑῆᾳ τοι“πολλὰ ϑερμότις
Σ

ἕως

ὧν κυρὰ κὠηβσοὺτ, ὁθύδαρισ Ῥὺν αρτίον: ΔιαΣΤ

οἱμ οφλύοἱ

νη ασερι, ἡγόνι ὡςὕληοητο λύ ὁὁτιὴ κράσις τοσωμαῖθ’
ἐξύχραί).“τοῦδ ὑγρὰ σερμὰοὐγόνι! μανα)λοὶ τοιστυυεφῶἡ τοξειπο
τες

χος ἔλομτο. ΔΙοὶ) οἱ οἷν δῷ Ἂνεἰσ'Φεμουσιμᾶλλ διὅσωαϑείκρα“το τυτωσίν

’
Ρ .
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τον τῶσινδε,σὲ δ δὼ δ, ὁῥ μιαντηκδν ὃ δὲ πόμθ᾽ γήμε “Το

μάΛησοκοξητθ μυχοῦ“δὲλοῖᾷ"γῶντεσμε λισοοηρίμουσι:ρλλόϊσδὶ
ἤδῳ χω δέοι;μόνορμεἐκιρώτῳηροφῆσ' “κθιν »τρόμοιῖδῳ ροὶστω«βυσοινιὡσσεάτρρ οίἥ[4ντοὺσ Φιλοβολί τοισμοὶ ταῦλορμῷὑδουτι

λουύ μοι, αὐαναθητωεἶχ ἡ δγιγόνε το μϑρὸ
δόμ'δϑοίκαι
τοίκειὸγύχ:
ψυξινιανῶ δεΑεβεῖγοι μδῴγενηθσ' πονθορμοῦνα οὐ

οἷον τρχειμῳῶ ῥσβεννυ βδύου τοκΠφύσινθῳ μ'σβωνυλϑύεις

"᾿ἕχ:ἐναντίω, ᾿ δ οὐχφόν,«οἷον νηἐρασιὰ7)) ἀλλο][ουϑῥμοῦ ὑπηὶβολξ συμρούμ τῷ ἐν

ὸλίῳ ὴΦΏΟΥ ἡ καο

μα

συ μβοάμ4)

σπούσπο κοὐ τοῖς εςἐκράτῳονῳχιῳ μϑοιςιὰὧμἡ υφμόντις ἢτ'
ἡ στὴτούμυτοιδωμ οἱ μήΤΗ σοσώμο τος οἶκεἰαϑῳμότητίμι αὔ

μλῥἀτοσβένμυσιναίνγβισβεϑίν! δὲμοῦς ᾿νχέντ τασῶ μα συμ.
βαάνᾳ τοὺϊ τρόμου:γόνειϑαρ' ὅξηδὲ καὶπάρτο τὰΕἸἼρΗ ῥϑα.
Αναιρεϑείσῃςδὲφλυλεσ ἢ
"ηὺ θορμὸνἑκ οΐξωι τρέφεται, συμξαϑνᾳ
δ γόθῷ μ φθάρυαϑο" πουτολὰ
ὡδ Ὁ «φύχο2) ΤΩ λύχνου “3:

Φανφρῦνυτοῦ ὃ ςἐ λαδουανα Ἀωϑέριτοσ συμβαόν4Ι σβῴμυαϑς κυ
ὴδ
φιΐοιἐπὶ δὲ ΣῊΝ ἐμιψαύχομ,τό ,τογίρας πον ηῦ ποθι εἰ
! τούτο, ᾿δὴ ΤῊ

νὁσῷμοὐ (μοικ
ραὲ μον σίου ΤῊκ Τρρῖ. αὐοανρουμδρ ησ'»!" λεήίυ
νομδῴησ'ΦᾺ πο θορμοῦ προρῦς ἐκλύειν οὐὐηὸ συμιδιαήμφ: ὁγρῷ
ΑΔ

Ὁτρέφε το.φὀθῳ μόν υτουτο δὲουτῷ τυλόμτι: οἰλλαὶ λέΐῳ

καϑ πλόοριδεδτοῖς ν ὁΘσδυσίτοὶς εἰρναϑμας νόσου: δπρισρυτί
ρον φθᾳροιϑδιγ τῶ ποιγρυΐ ἀγλοιρυμϑὰ ουνρι δα[) ουνχρη

αὐτιλέ[ουῶ λιπρρρουιήν ἐτοῦν,συμ οὐνᾳἐκλείπειν αὐδ: σημξοια
ὃἢ ἐρηβϑων ὅδ αἱγινόμϑῳ οὐθοήθφα;, τοῖσιμαι ραὐσεληὸνἴορ

ἐκ λείπουσιν
δ τι) αὐ ὑπισείξι5 Τὶ αὐτοῖσ'ἿΝ προφωσῶν α γΡ
προσοναφί ρε ὥβσυμδαόν4, δὲ ὁπ"κὸνοὐὐο
δδὡς ΤΝτον πο! οὐῬυθελεί προ ρδιμησ δὰ δγαΑύσεωφ'έοικε δὲ “τοῖς εἰ κιρ τ το-ἡρτουσί τοῦτ ἐὄρ αὔγρον ὧν Ὁ θῳμόνοοἰνΘ μετοὶι φύσει

ὑπὰρλούσα ϑφμότατοσ, μόλλον οἵ ος.Δίἰσίε τοὶ ἂν ῶώ σώμιοι τῇ
ὑπο ρχον τῷἐφόδια
τα οἰκείῳ θοῳμῷ δεδσυμθαόν4 χὺσ κϑρ,

ΤΜΗ͂ΜΑ
ἐδρωπμκοὺν οὐ ΗΝπέγειϑαμγοὺε ἢζινμουτικ οὐσ,τούς δὲἐςτίω
κοιλίαι τώτιν»» λοις ὑγροζοαὺ τοῖο,δριμέα. "κοὐ τοὶ εἰσί-ς
οἰκεἰουθορμιοῦ, οἰπυλαὺμ»τουοὺπουλύμε τοι;ὃς
ὁμτοιδ ἀιϑέμφαν τοῦ
ϑεμόσ σέξηηὺ θῳ μδ,τῷ τίωφυλίυεἰναντοι αὐτί ῳὶ ᾧντισῶζε

τοιμυκαι σερἡ καλάμινον “πριν γοχοδοοὶ τί;φιὺ-

-ρ

ὁ μεϑύονΔιᾶτί οι!
Λας οἰιϑέμ (ον, ἐἰϑενέδεοὐ σῶ ξυλίμου,
τοχισκὺτὰνπλινείτι.
ὁ
σισθῳ μοῦδντον “σ᾽ οἱν οὐ δυσρηϑί εἰσφ,μρὼ
οἵδ’ ἐλί σίκδρτούμοῦΝΥ τοιούτων νύσων ἢ ὁ 7ιηὺ πολυύτρὸν ἐαν

Νυχβ,πολὺ ψυχον γόνυτοι!ὠρχτκρατεῖν (ϑὶ φυσι βορ μόσα,
᾿ πος πσοίντροδὲ τον ρόγερα,ἡδμόγχερεί δὲ τίρὺφύσὶνεδή μον δέ.
ϑφ μοόμεστοιμϑῷὃ Ὁ ΤΥ ὑγραλμεταιδὲ οὔἐἰδόμῆον: Κϑῷ μα "ἰοὺ; οἰγρλείπει δῆλομ στηθόῆον αὐτοὶἡἐδβμότην! ὑγρὸ
ὗ ΤΗρ:
ὡσ χὰληιφϑέν τῶνἐνχὼμ ὑγρώμ, ὀκότως ἐϊγῦυσίτιμάλλϑῃ οἱ
ἃς

μεθι
οντεσ μοῦ Του ΤΩ)ἐἰγουσ οἰκεἶα παίφρυσι “σοίϑη.

ΔΙ οἱ Τί

οἱἱεδιρποῖδεσθῶ μοὶδμτς, φί.λοιροἰεἰσϑεσς ὕϑοααδε(ε οἱαὐί»ῶ
οἱ ἱ αὐοϊοεἰοιϑῷῳ μοὶδ
ὄν χει ἰλοινοιΝ ὁ τηοἱῥϑμὶ θερμοὶ ὀντεςνὴἐμρόι.
ἢΣ᾽ το αὐο]ρ(Θὲ ἐξι σ᾽ηοοι “τηοοὐ δὲποῦ δσ' αἰΓροἱ
Ἡρὼϑερμοι" ἡ δὲ
Φιλοτγυσήα ὕξηνἐσιθυμί αὐτροῦπεν ὀςἡ ἦν ὑγρότησκωλυ 4,
δ)...

τικοὺσ εἶμαν,τοὺσ “σοΐζδοις' ἐνδφα μίρτῆσ'ὕελρμνὑσιθυ μία
Διοὶ ω[ μεθύομτες μβλον δεαιῶαμδμεϑὰ “οὶ αλυκαὶ "σὴ τὸὸμο

αθηροὶ ὕδοι
το νήφον
τεσ σὲ δἢ ον."ὑνχῃηὸ οἠκέϊονυἱπὸ “τῷ οἰκείου
ἐς)νὠπαθί, κεαδ τὸ ὁμοίορσ' δϑοεῖς
εἰ μϑννομ « “τοὺ δὲ ἂνονγήσ,
ἊΝ ἐναντίων δβὴνοὐΔΘῊΤικώτεροι ὁΑϑιρὸ οὖν μεθύωμ,ολυχς ἂν
. οὐδ! λυμουσ ἔλέν"τοιουΤΟΥ ὁ
Ἢ εἶν δοις
ειμοῦ ΠΝ Φαύκωβ
“υμῶμ, αὐαθητμκῶτι ρόσ᾽δὲν»ὃ δὲ μάφωμ βριμές ποὺ οὐ Αυκκ οὐ!»
ἕν Ῥοφίσ οὖν πιπερυ φησ, οἱ, “περΠω μος ὝΡκοὶκρύψον ὦ

οὗτοιτῷοὖμ εἰσινοὑπ θός ὑπονδιδμόωμ μαγὸνἐλουτοὺτ τ
δυσίν.
Δια ωηο σ'μεθύουσίι σφ όῖρα,κύκλων στόμτῶ φαύνε
οιφέρεϑϑοροιρὼ ὁδιιοὶπτομϑύ "σ΄ (ρὲ μέθη ἐθρεῖμ.τὸὁρρρωδῳ
Ἡ αὐ ορβ δῦ γἡ σῇμεῖον «(ὅλμέθηςουθηὸ γριουν τον ἡ δχρκιν τον,

3.8 τὶ

γ᾽

';

ὑποφλθερμότηρο' τὸ ὀἰρσ ὀψιόπυκῳ οἴκιν' διαφέρει οὖν γίω
ὕΜμ οὐθὲν Καὶ ΕΜ: ὶὴ0ὁδρώμδῳ Ἴαοηδὴ ποιεῖ, πρΘ᾽ὴὃ φαιμεαὸς

τοὶἐρυμϑιύα.(ἐπεὶ σὲ "ἢ“περὶ τὼ πλησίου ὄνταδγαν Δ᾽δείϑορτην

δψιν συμ αἰνή Ὑὃ μεθυόντων Ω χερὶ τῶπορρωμᾶλλ ομεἰι ταῦ
το πα διόπερ ἐκένακ μα0ο λγϑ χόρᾶοι.“Τοῦὁ δεζυνῖ δὲ ὧ
ὦ Ἐπῷ
ΩΣ ὁρῶικύ Ὁ λυ ἡφαννφφίρεϑαρ ΤΩΣ ἐὺν μ᾿ τῤρρω:ὅτεἰς κϑὸ

τὸπόρρω, “ζτετίωϑ κύκ λωκίνησιν'ἀδὼνα τὼτέρα,βηφίριϑα

᾿ἡ δψισι μα ν᾽
τοῖν ΤΙ κυπτοΐ,οὐ ζαδτομ'“δεεδὲ ἡ7 πύρρω ὧδ
ὦ
θυμία, φοδιρκ'᾿ δικύκλω,ὦν ᾧ
ὁ γύρομαισμιμαάνᾳ, χϑ
μα,δώτι

ἥν τὸεἰρι εϑατασοφρωοὐφέρετο, ")εἰφευροντοηὶ ἐγγύαςπόρρω,
οὐδα ταῦ9 ῥωηνάτσολοἰ πεν αὐῳθαιτἐρωχφόμᾳων γδὸῥωὙΝ
ὧν ταν τῷ τόπο απσολείπσωμὴ οὐκ νὁρῶν:κύκλῳ φέρυτο,
δῪοἱγὸν πρίρχ χίμα φλό ὃνδι) } κι οὗ
οὗαὶἱοΐσε μεύολος:ὧν

ᾧ κιμουμϑβιὐρῴμδρ Ῥπο. δὲεὲ ηὸ μηδέπτο τιατολείπθν αὐ"
᾿ δὲογθυσρο δὲγῳ, γ΄πῷ.“δ ἀηὸμὴ τέωραὐ τίνὄψιν ὑπιδ αλλ

ἐἐπ

οὐ “Το.
7 ωυ ηὸν ΣΡ αὐεὔβοντ πρὸ τίωόψιν κι,᾿Α τέρψιν πὶ
δὰ ὑρύτο, Διο] ποῖσ' μεθύουσμεν! [οτετρλλαὶφαίμί) ηὃ ἑρδριϊσῇ
Ἰκαϑείσερ ἀρ ιν μίνης φὶ ὄψου μβαλιᾳ4 μηθέμ ονχδμ' τ
αὐτί ὡΤωυ
τοῦ προ
. “ὀψινὺ δὲ ᾧ ταυτῷ χϑόνῳ τί ρρώτ
μεμον ὅψι αὐτεβν εἰν
εἰνσον εἰ.ΤΩ ᾿» νη ὁρατορηὸ
ὁ
ὁρώμερ ὁμ, ἄππέαος δὲ σλόοσέμ ἁματο αὐτου ἀδώμα τονμγης δὶαὐ ή-

“ΤΟΔῚἡμετοξ ὑχεόνσ'εἰσ’εἰνου!δοις ὥχρονοστοῤῶσι ὁ ππι(δ
ιπιιράλα-

Σ ὡςτῆντ αὐζ χκὸνῳταύτμ' πλόοςοὐ] ομδῳ οἡψεων, λέω
δὸϊς ΕἸμ τοὐδρώμϑῳ α'“δυοδ οἱυτοιχι ηὸ μου
υτὸνῬό πονἀδύναι-

Ι΄ πον [ ζητέ439. Διοὶτί οἱ (κεθύον τεσοἰφφροδεσιάζαν αἰδαία
Τοί εἰσινπὐτηδῴιμαγταςἐκ ὁῥιμανθένφουν μοὶλα΄σπράλιυσώματ' .
“τοῦ πο ποῖ
7 φγοϊηδσλῆϑον (δὶ ἐνὅλω
ἐ
τῷ σωματιϑῴρμα σίκσ οἱπ-

δυνοι τισι ἀνποσβέννυ το ῥ οὐ τρῴδικινίσδιμῳ γήνόμϑρ ον
ὑπὸ τονπήριε λουτοςμολλομ᾽ 6, πολύ δεινὸν
αὐ“τοϊτηὸ ὑγρδν(ϑ
ἄσεπτον. ἐπδὲ τὸ ασέριμα ἐκ Ῥοφῆν.Ῥοφὴ δὲ πῶσοι το ἢ ε τοῦ»

ΤΜΗ͂ΜΑ
ὅσ πλιροσθέντες ὁρμυντημκοιεἰσίπῷ ἡ τἀφροδίσια. γδρνκελιύς

ουσϑ τιν πρθ’᾿τίωπρὰξ ἐν πίωντοιουτέων, ἀρισύν μϑῳ “πολύ- δ4
“τον δὲ ὁ Αἱ ϑνήμαΐἢ αὐτοῖσ ἐλοηωτοὶ ἑπεῆϊα δ ἝΝπεσέμ--

7 ξὺἐϑβωμ.
δαπνό

Διοτὶὁλυ σοὺ ἄκρα “τοσ' καὶ ὃ κυκέῶμ με τοῦ
βδιμοιὲν τοῖς πύμισ,, νήφειμ ποίουσί: κρὰδγεῦτίτ

σον μεθύσεεον
τορι,τοζσ'μετοξ Ἄρς κωϑῶν ιφ6 δ οι πσοάν τῶν ηὸ
οὐ ηὸαὐτιόμ ξνεὑποιράκρουσς το συπὸλὴς θῥμμοῦ.ὺ Ὁ μιμοντοῖσδ “πὶ τίω κεφαλίω τόσχοισ'
ῃ
θύφν δδῆν,ἢταν ᾿όϑῳ
Διο ἢ τρτλυκιθ᾽ ἐπρηπαλοισηκοὐδν γος αὐ τσ μεθύων ἠδ δον

τοιδἐνυπσιάρχον οἰν (Ὁ, ον ἐνδλλέν,: ὃὃ
"“πἰρρλυκυμκατοισεήε
τρὸυϑῷ γλυκὰ λεαντικον τίη γλίοφον «ἐμῷ ράηᾳ οὖν τοὺδ᾽
ηῤρῦρ' τὸ ούσῃ ρὸνρα γυντικόνκρὼ νὸφδιρμεύτοετίρπτοι! τῷ

μῷτίῳ αὐαφορανὉ δρλνκὺς ,“5Ξἐγ4οὐνηδ, τοὺσηῤρυσέμφ ῥοΟΞ
των τιδὲΤΗϊ αὐωϑῷ μανθῴτων δ νἡ αἴϑῳ, ἐρί). μὶο Σ δ
γλυκὺς αὐοδιμ(θ’.6)λοαρηρὸσ, ὅ.ὀσμαὶ᾿ δὲπᾶσαι ευρύμε!κιῷ σι.

Δικ τήφηβσονκύκρα βδύεμςεἰκραπεσέρσσδ, ἑωϑέν μάλλον “αομ δυσί τὠῤκεφαλίω! γαἱτὴτάκ ρά του ἢἰ ὁτεδρδρ ἄκρα πουπο

Ὁ μόρησ'ὧν,εἰσ' τοὺςπερίτίρκεφαλίω πύρουσ' σενοὐσὸν τοι,οι
ἡδορμϑρ κ εἰ 5552} 4.5 δὲ διύν κιμισ'οὐὐστοῦ ἡοσμαν Μρὸ θορμοτησ:Ὁ δ

κεκ ρα μϑδβμιλβεἰσ᾽ λεπτῷ ἰϑυδωτικαύνὸ θσδύε του χσὶσῶ

μα( δ διωαμεων γρλὺὑφυπροὶκ ῥάουδιυ σπτπτο᾿ σιοόσ
ϑ τοῦ

τ
εῶν.

ὑχρἀδωρτσεπτότεοτοι."καὶ “τοῦσώὁ μιατορδϊ ἐμοιὺτοῖςδυράς
Διο

μάᾶξλομ διύμ αν-τομτριῶν εἰς μίθίωοὶ ἀνα μνα --

σοι ΜΝ πεγυμμοισμεμωμοὰ ες
ον οἰπαλα"Πουσιρἢὅγιοὶ ἔλορτίσι Πωμαί( ὑχρονὀγοιντοῖςοὐριντεν οἱ τίνοβ.) ὑσπ Ι ἔδυ
υκαϑς “νην κὸὑφεῤ᾿πεφωὼσ ἐλειν,υδοὶηὰ μηὲμιμδιύφν πολυύδγρον
οἰνώδεσ' οἶμδρ οὖν οἰύμναςοι, ὑχροὶ ποὺ περιῆω ματικοι εἰσί.
ο,; δὲλέγ ψῳ ααάάνοι,ξ ροὶ
ὡο ἂν τὀσῶμα πούτοιοκὶ ὑχρύτησ Ἢ

οἰμαρα «ἰφικῳ εἴχοω: ὅθι! σ τὶον οἱ γῇ απσοῖι ΤῊ οὐρήσελ ἡ φορὰ
οὐ Τῇμιρὼ ὕσεῤ "ἐμρδίομ ὀὐγρ, τοῦ ρὸν ᾧσώμια τιδοίδὶ
πιά:

Διοτί

’ὔ’

“{Γ"ο
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ιἾ΄ Διὰ Τίοἀνθ᾽ "οἷ τετυφω
μδὲ οὐ; 7! [εἰρὲμιανικούς ἀν ανΤῆα
ΣΝ; δηοίθεσίε"ὁ ἐϑρ μᾶλλον,ἐν καιν ἤσελ"»ὃδ),δῆον, Η ὥσπερ μω

ρἡμων ἐπε!δέχ λδρων γὴντοῦσ βόποιςκοραύμυ τοῦ.τῶναν -ήκουρ “ποι ἐμοῦ τὰν τοῦ" οἰλα τοῦ μὴ ὀμμοίοσ ἔλονΤοῦ,
ὥσπερ μὰ

ηὸ αὖρυτομδρ δεραν »τοῦ ὁ γραλιφιαλλοῦ ταυτοζοιὺ τήκᾳ ηὸ
κρύσοελον ἡ 251,}νυσί 5 σ οἵ λας "40
νὺ οἰνθοὲὑγρὸς δι ἴητίφύν

σέμ, τοὺς διόδου ρυπίρου; ἐπφητεῖμά4 μὴ
ἡ ϑώῆους τριεἰτονε,ϑάτ
Ἴχ ὃ ἐκλύ4. δοὺ ἐν! ον δ με λοι
Γλολιϑζρ τῇΦύσει εὠτοδιρνερουσσοίλον ἐκλελὺ μδ[οιγήμοῦ" πτίμεποι μνὼς περληδλῦ τὺτούφμΓσίςῳ

δοδομίῇ τὀσώμαιἡ σαλυῤῖ,ἀκινήὑτονρηρι δ.τῇ ὁ υκινήρυς (Δώ-, 75οὺςἐκλύφᾳ, σὴν ὁὁ οἷν ὥς πεΡ λύων τοδιμηὺσ,ασερλίῳ) τοῦ “το.
ἢ, ΔδιαΊν κράμβηπορύ Ὡκροαν πο ΝΜ
ὲὁ πὶ εἴλυ λνρλυκι(α βυ»"

ΕΧ: χε!“δεδθικλύζουσιμουτᾳ! Ἰόκοιλί ανοὶ αἴθ.αὐησίἐθη
Χ Χ σῃμϑῖομ ληρὸσ τοὶσσιρουοοἐεδγουρροίαι Μῶν τρίτου “ΤΉοἱ [61--

τοιἐψομ τερσροδραῶδ εἰποξυλί ζοντίς νὴἡ γ χεντεσισυμβαῖνᾳ
δῷ κραντσιο κωντΤ κἶ(ΧΆ ὁ κὺτὶεἰς τίου κοιλι αν οοτοι ἀσοῖν “τοὶ
ἐνοιὺτ'υ᾿γρδοίμηρα ΘᾺ ἀπε] ἡντοροουὺ τ ὃ5 ὑτολφπορμδν ἐν

αὔωκ οἰ διφὺχΧ'σώμα, ἥυ

ΤΉ

ῥδιύουλ, ὑγρὰ λεήδεναβδίνεοξ

τὸκύςν φίρεϑαρώντικα τῶ μφότερ α

ὑγρῶν ἐκκρινομϑύων

δὺὰ τῷ σῶμα: (κα τον χοῤϑώγ,ε κ τως ἀπ ραάπτο λοιτέμομη.
δὴ οἷν ὑγρὸσ' ὧ ϑῳ μόςὕξην “6Τ| ὃσυμέαιν4 ἡδῆυ γρῶν κα τοίασω "

θύων κριγομδβων κοίτώ,") στρ" μοὶ πογεάϑοι οὐυ“τοῖν. ὅθιμό
᾿ δ οὶ τογοϊνονεῖσπϑκεφαλίω Φρφορϑμο γ,ηῦμ καὶ Ἂ Α Ὥκραναν
Χ Ρ1 Εἰ:κατωϑ δριμήσον τος“) κατοψυλο μδευῦτοσώματ Ο γοὲ τοῦ

εἰρη βδθα,λύετοιιν ρα πατίλησ' πτὸβ'ἄθβ»ύκραι πολι,ζεσιοῖι»
ώ θῥμασβαλήτουσοι: 'λυπεῖ:)) μῶν φὶ μέθυ" ὁτιθικ νημδιὸἐξ π-

σπσίμ'᾿ ἡκραισαρελητῷ ἐδῖυ τοῖςοὐσιἐὸν“πὸν ον πορίλεν᾿καϑεπῇ
οὖρἪ ὑπὸ ἦα πυρυνδ οἱοι λα μβανόμδῳονπσρο φουσίμάλλομ κ᾿
ἡ Ά

ηϑυσί,ποῶρ αὐ ηοῖσ δὲγυού μδιμοιοὶκύτοιἐκουίϑῴσες χρπάθος
εἰλεῖυσιταυ τοῦ)υὴ ἐπ} Τεαρανπο᾿λης νὴἐπὲτ ᾿μίθηςσυμῥοόν 4.

ΤΜΗ͂ΜΑ
,8΄ Διοατήμδλλ δ᾽ ἐμύτιαῦ “ποι Θδύδαραν ὄμθυ» ὺ ὑσδῶριοὺδεἴκροιΤοσ', ὴὅτι μεν μοΐλιφοι σοὺςπϑ)ητυλοσϑικα μιοὺ ὁσσιοἰηδῷ Κξη5.
σὲ ὁ μϑιροίνθοικ ατουκερουσκ θὲνὸσὲ ὑδῶ ρ λεήπὸν«οἷν οὐϊι οἱ
"δον!νδροὶ ὑδῳοὖν ηὐ λεπτὸν μοὶ οὐκοαίρ δον εἰν κἄωδεάρ χυτοιοι

αὐ δυο δεηὸμὴ ἀηϑδέσ',οὐτριδκαυρδγω ]φρμιὸδὲκεκ ρα μεαύν λί
αν,οὖκ ὅθελει Θ᾽ὡς τίδγουρρέιμ τοῦ χύδγεὶ δὲ τὸ μικρὸρ ἔχον.
οἶνΥ' οἰ, δῷς 781'περί τί οὔαθη,σὶρ ΤΩ,πσλέδουσ'ὃνοὐὐ Τῇ
κει υἡσελα ἐμτρι ὥμντίώ
“το “τὸ Τῷ οἰνουκαὺ “τῶ ὦ δε΄Τοσ'.δθηστρὶ
Ὑὸν ἄμφω γίνομτοοιιδδιώραῖθ’, τίωμδι σῷ ὑδα᾽ αἴαϑησιν

ἀφφανίξ"οἰνου δὲ μοιλοικουπχοιεῖἢ αὐόθησίν" δυὸἡσίωσισίμετούνοη
διὶσ' δὲ ὧρ ὀυδαρὴσ ὄνθ᾽,ὑσνπτλαι σγικονΣ8 ηὸ δὲ “σοι! οὐπτον χω
ν΄ πιόν.

Δι οὲ τί μεθύομ τις μά Αἱ φουδυου λον ο μιυϑατος εἴ λυ

Κι "οἷ γοδμο ΆΩ ρολυδουτοι, νήζον χε δ ἢὁν ἢ χετοὺλυκῶ ρα μΑλ

λομ δηλοῦτο Ἰςμὴς “σιθυμύυσι.τοὺς δένρηθυ μδν τοῦσ' λανθαΐῳ δ δι

οὖν ἡδέως ὑχυν,ἐδέω;ἴ6)ἐπιθυμῶν
τιϊχει-ὃ δένήφων,οὕχως ἔλει,δ
κα δὲ μεϑύων πρλάρη.

Διαωτί τοῖς μεθ δυσίστ δεῖνα, εὐ λῳ

“ρίμ τοῦᾧΦαύνε του φἐρειϑοφ.μρὰ ἤδιῳοίππτο μδρην μάλλον (δὴ μέ -

θᾳς,οἐρηϑιμἐν“τουητῦ ρρωῦ δῶν οντού
δὲ μοῦ σήμέϊομ «βιὰ μέθϑησηριοὐμ “ουμουῦ τόχερ ῶ-"ἢ 47)καρ ἅτου “πὸ Φὶ θφριμόστεστος “7. οἷν ουΐ

ὄψις πυκνάκινώστῇ ὃνὅχοῖν πτοθῃ χισύσασὸ τρόφϑα λιὶθεῖο

φαῤμε ὅὁτωιῶτοῖσ μεθύουσιν' οὐδε ὺν δα εῥᾷ,ἐσ μϑ ὑποθᾷ
κε δὲπίωδιν, οὐδὲ αὖ ἐξωϑιν δ ἐσωϑεμ οἱ μφοτίρων δ τδουυηὸ
πρᾳ! ΗΤὰνσιώς
τοῦ σόδᾳ μιϑιύφρ γὸ ὁρώ μϑρον:ον ηὐπέρρωϑενὶἔτι
μάλλορματι γεν ὃν κρατεῖ ο“πϑτείν ομδῥησ τὰὑψεῶσ,Α παλί
ὁ. ηὸ δάφη μιαιίπσὶ σῷεἶ
ἀκρωπτὸι εἰ,"ἐσ κυ τακίνησις ἑαῤθσρό
οἵροι κινϑιτουησὸ ᾿ μαλῶ; αήω πο κάχω ΜΠ ον κρατήσειν "πὸρ

ρω πον τοῦ ἀηρτεερὸ μα κύκλω Φέρε τονοῖον δισυϊοὺ τῶκα

περτώμδῳ οἱηρῖρ καἐδχμςοὖν δ οἱϑένφαν,τοῖνηὸποῖα!" ὡστπῇ αὖ εἰ
πϑρροοϊφέρεγοδιαφερ σύθεν πίω ὀήιν κινᾶν,!ηὸ ὁρώμϑιομ.
πιά “τον ηὸ Ὁ ποιῶ πρθ' »ὐφαὐνεὗϑ,

Διο] ὶΟΡ αἰθρδωσ"π νὼ δ)

Ἕ
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μωσὶ ξηρότε,ραμοι:κοιλίαν ήνοντοι ὅγε
διεὑχραήμεϑα μάλλον
ὐπὸτοναλείοροσ ότι
1 τομϑδρτολλοαοὼ ἀἰθρόου,οὐκ ρα τεῦἡ
"'κοὐ
λι ὁ: ἀλλέσοὸν στ᾿ἐρχῇ “τόπτον οἰ πανεϑις:ὅϊξηυ
ὑγροῦ τόηρρα

τέήϊου»ἡ κὺ οφτοτοθολι
κί

ον τροτεῖ κασὐπφὼὡγτι υδβον εὐρου.

Δικτίἡμδλλιθνγαροιπστρλεσιμ οἱὕκρα τον“νον Τίσ'ἐιοϊεξκρα

ἕλη ἀπὸλεπτό τῆτου ἀσσλέάους τοπχουσόρεεκραι μριέμοσέσίρχυ το,καϑα σερέντοῖν ἡματβοισοικἤδηδωσιξαγωτοτε .
ηὸ δὲύσδωρ Ἄς το μῥεσερον δ, εἰλλδῦ ξοσον ὁδν2:| ἔλοι-ἥονππίμα
σιμάερα τονδὺα ὁμιλδιὼχ αν νοὼ μῶλλοι αἰ τσεμοῦσίμ “ἔτι δὲ
κδ' συμσεῖᾳ {1.2ἱλοιποῦ:ταν δε 8)πρόδλυμα:

Δι οὶ
τοὶἐπὸσσον

ἀκροάηου ἀτρθνή σζεουσέν ἐαύτισπροϊ χνααις » λὺπὲμ "ἡμῦ:“09

ἐχϑαϑαντι; δε πολλοὶ δηαιλονότων, ἀθρόομ πολὺ πένορτες,ξῃ

ροϊ γήνον Τοῦ.“δοκαὐΡ ῦ,τεοῖμο; τλῦϑερμοδνεῖμον τὴμ
πὸ Φύσιμ ῶ
ηὐξην ηὃδιοξτρθμὴ σάν κα τοψυξισ λῶςτ

οἱΤῷτοκωνείν σβω

νυ δου ζέμικρδνπηρϑέριμοῦ τροἰκεῖ:ἀλλά βόπονΐ«τέρον"ηὉ

μ᾽ )ὺτῇψυχά
τητί, σή τνυσί τδύχρν διϑέριιόν.δόλοινοσ τῇἡ ϑὲρ
μότητι ἼΝἢ αὐνρϑ,μουρολνᾳ τνφυ σἰκίωϑερικῦ τητοῦ:ὦντσερ
οὖν ὑπὸΤολ"πῦλλ οὔ πυρὸς ἡ “λί ουηδό λίγον“πῦρ ὀποσβεννυ ὃ

, τοοὕτω "ᾧ τοῖςσώμασιϑερμότης ὑπβφλὲν φόνῳ,ἐαλν τερ
.ὐβαλλμ:

ἐναἀτῥοϊμεθύον τεσεριδοίκρυοι μιλλον"λδτι ϑὲρ-

ἀλη νγροὶ γάμοντοε!δὐκι ρα ΤΕΥ: ὑνεῖσιν, ὠντε τοι ΧΡκιν θῶ.

κε΄ Διατί [γον μεϑύσήκον το τρῶς μεφρίλαε κώθων ζόμδνον.ρόν
τῶν Ὁ πενϑαιλτιομδεια
τονρουσίδ,γουτϑσηρὑυϊ τολισεηὺ μων
ὙΥ μὐθύφνεἐν γε: πρὶκεφ α λέωγτρισιὸτι δεῖ πρός,γὺς υ᾿πνῖ

τγρότητο ἐνυ πτέρλειμϑερμίωύ. αὖ Υν ὑ'πεπτοσαῦ δὲαἰ

ὑ γροτησόλίτηἡδιύσητεπτοτ,
ἡγίνε Τοῦ ὑσενοιδοδο τοῖς κότριτ (ἃ
με τοῦτο σετῇκιρὶς τοὺσήρνους, ὑπνωτι κώτοι τσὶμήνομ τοῦὑπρὶ
9.βιᾳ, τοι᾿Ἰσδὲμε λιγλθ λι κδισκ᾽τοῦσιμε μίλασπσυοί δἰδ'οὶγον
“νίαν τοῖἴσιϑρδ) κα τύψυκτοῦ τούτων. τοῖςδὲ ἢ τιοὐκ ἤξενἢ
ὀλίγονεῷ ανο δυμ ὅτι ἀνταῦτο; βλεπτέονκαϑε τερον ΝΥ ατοϑῶν.
Γ Γ Γ

ςςς

ΤΜΗ͂ΜΑ
κϑ᾽

Διὰ γἠοὶ ἰνόφλυγιηβέμισσι' διμϑλλονθσῶω χὰοἰπερουρηρχῶσ!μ»

ὅ δὲδι δι ον’. Ρῥμαν τικοσ'εδατξόμοι γἦνε) μάλιφοιοἐηῥαψυ
“πϑλοισ' δῇ δὰ;Μωμείνοις
εροῦ,δΎ δοῖθΆγῶν Ζρ μος 'λίσο“γεμουσιοτῦ

μόνῳ ἐκροφῳ

ορς χάρθήν,τρόμοι σι " ροϊσθιρέβεσσιν, ὦντιἐ

Ῥρε [4ἄν τοὺσὺλέβομ“τουν (ΑΙοἾϑερμιῷ ὕδοε λουδ ϑοι,αύον
οϑήχως ἄλλον" ὅτι ῥοι ὲ τουπονηὸν οτογδεοιτώμϑῳ δὲ,καὶθί -

γ᾽ χώ μϑοικαῦπροφῖ κ ρίασί,πρδσ' οἰ ητο λει τοεοὶσ' οὐφῥωσζας ἡλαῖ σοίμ."ξόμοιΑϑρδνὼτὴμεἰκινησίαν ῥ»ῆον ἴσιο μ"ἦροςδεῖ ροςκαὶηὸ
μὰ διμὺ
σαὅδε ἐσυχάζᾳμ ἐ,τον μδρ βόμου
αὐτίκ εἐψυχεότησιφ οὔνοντοῦγδὸ»ώσσερ εἰ
ΕἸ βρηΡΟ, οἱτίἌΡ Ω
7:1): του τὸ πρλον τίσ.καλοϊσφρδεῖρα γέρον ετειμεφοτέ ρων) του

χῶν,ταΣηὐ ποθύσ' ἀυχόν πἸδιδήλικία: ὁδὲοῖνου ϑερμαυτι κώ
{20 ᾿ιὡρθῦπε ναντὴ φρο
αὖ συμααόνψ οὐϑὲν κωλύφεήνεϑθα ταυηὸ

αἱ τὸἐναντίων, μὴὡσουύ ως δέοι οὐμτῶμ" διονκα οἐηρἢβ “άπ
γ᾽ ὀἐπρικοΐε τοιὑπὸ ϑυρμοῦ,ὁταντέγϑε οἰθρδον “ποι
761} ηὐδ
“οόριὥση ὅδεθινῶν ἐπσὲνοαν Τίωνηὸ ατάϑεν ηδουηὸσυ μι ανάν- ῖ

ὅ8} δὲων ὑηρηπογουὺ ον δὼ γδὐδιβομοσγίνετοι μθῥὑπίρϑαιαις
θι
ἀφ

τυ αν οἰλλεὶ πσιομκείου:φθείρεταιὃ᾿ὀθερμεδνἃ μραύ

σενσβέσεισβέσει μδιδοῤηητὲναν πίων,ὑπψυχ ᾿ασλύχροῦν μου
ραὐσειλῳμδαιβοφ᾽ "ὧϑν οἰλύχνοιεν μὴ έγῳσινπσεκκου μα,μὴ

διίλοαιονδ
απὸ94 ἶνμοῦ οἰλλοηρί ου διονηὸσπῦ, εὐοῖ ἡλίῳ
ν
κοὐ οἱλυτ-

λοι πρροὶ τ πυο οἰμδιβοὗ
οὔνρῥ γῶν᾿ς ὑπρμυχροῦ, σβωννυῤδῴον
πρθῳ μὖγρί μουσί“δυδηοα ΤῚσ' πρόλιο μδοισ' ηὐθόρ μδραὐφο,τ
4.5; ἐἄνορτοῦςὑγικο τουςλήομϑμον ΥΣ τὸ ψυχοὸν εἰ
εἰσ δὰ ΝΩ

χουν Τἰσού ινον, σῃσὶτὰς τιχερηρὸ τῷδ ρλΟἐϑύῳ πυρί {μ
τὸπρόμδῳ οὐοὗττν,δὺδμοιοινοιὐτῆον
ἐμ«΄τουἂνδιτῷγηβᾳ ηὸ ϑρρμὲ

Μμαιρούόνε το,ΦϑιῬοφι: ὑτρλφτρύση σοφὴ
μδρὉ. ὑχοὸν ύθῳ
ΜΘ τὸ δὲγὴθοὰς ψυχοόν οἰδεοὶνφλυγε,ι Ῥργο Λϑμίην δῷ Φὰ οἱ
-

κεΐαν ὁῥ μόηγον,τρεμχσικαῦ ἀτηνα λλοι τοῦ πτέφρυσιδροὶ
τἀνοῖν
ονβηὀνου ηδν) Τοπον
γοἿοδνδ ρῖρατ:αλλΈ ΤΙΣΙ Ὑ μὐ όπ'ἢ
ἼΗΣ

τ.

ῤ

τᾷ

χὰ ὑτοκ ᾧπῷσω
ᾧΦλτῶϑι ΡΜουὑ φ9ῦ ρᾶς"ὃπαρ Ὁὑστύβάλλοντι
μοαυτέ τρλλλβσνιζϑερμότι,; εἰτραβ ᾧνυσινγάιϑενὴγρι εἰτίωοινεἰ

ανϑεριμότηταινβἰ χορ. ἤξεγρφόταν μῦκρα τῇ ηὦ κιρϑνποκις
ν αϑου Ἰότορξυ λον μαιερδμνὴ μύπε,μὐδθκαρατῶς ἐχντιφὺ 0.
ὦ

κρδνηρέμφνεται καὶπούτοἐἰχᾷηδὲ χόβδιοορ μεῖζον εἶν οὐἀπῷεὸ
κινζνέλα-“Πορσυμβαύν4σβῳνυ ρόμοιι τρϑῳ μεσ δ»αὐτὴ,

ζῶσῶν

Ἶδιειν εἰϑο γἸσζωοιε, μὴ ρα σόϊ τι βύσινισο μξ-

δυδῷ γῇδα ψυχότητα γνετον ηδέϑος Ῥῖν οἰνόφλυξι (δῖςπρε
κ΄. σβυτέροισ' ὃ: αὐδυ θΐηϑυς γον )δξόμοσ:

Διοὺτί δράκροϑῶ-

ῥαξμαίον, “πὸ ῥοιν Εἰτονμεθύομ τοςμόζλλον οινάφοντ' εὐ δε οβδ
μήφων, Κκοίνφ. δέυπσαν τάποισιμεθνων να ηὀ τοὶςαὐεϑήσειεναν
πλααμέμας ᾿ξινούδοιυα αϑιμος βα ρονφέρᾳμ, κοι μφ κρίνων

9,οὐτὸοἰψεὶ οὐδὲ ἀκ ροϑώ,ραξ κρέρφτε (Δυγὰτ'οἶμον, καιοἰτκοίνφ.
ὠντετόϑοιρ εὐνώσιῥ ε)σοιτυρομηὀρμκλαζο μδιιον,ὀντοῦ Φμλολοῖ

οιὉ:λέγῳ (ἃ μηἡ λοισδὸ
ϑυρορφιύγον τοῦ δκίω ἐν ὑπὲρτοπράμμ
ἀκούων ἀσλοιδοοί ανϊβέπσι")
Τοῦ, τοδοδ τοὑπέ σλοίσν'ναιμαι

“πουυορδμγ τῷ αὐτιδέκα ἀφελ «μικραὸ οἰ κὅσοισ'ὅτι λέγον,

ὁκο οίἐκ το αἰγὶκ ακεῖςἔλεγεδικηδολιϑενεδμε μ᾽κακοελκ ιν.
κϑ. “Δι τό πρὸσηὸμελιυκιὼ δινονήσῥω ὅψτα,,ὁγάνοϊ)οϊνόφ Αυγεσυϊδτ

7) ὀκίνον χυμὸμελειδγλυκύς, γλάὉ
Δ΄. μοσἔσοιι ὀκεκρατη δώσ:

.Οὐλλόρλυίους ἵνοῶλλοι

Διο τίοϊοἱν ὁ ἍνγέςαἱηδχρὰΑἰου

θόρ μοόν ὁμᾶν οι μκαξλισοι ΩΣ

ποτ δέο!)σὐγεωσὶ
ἀόζ λονδυος

ὀκατεγψύλθαν διοβαὶ αἰπτοσλη αι "νὐαλεξτρμουρκωσειστοῖλ
λά: τοῦ μεσχοῦ τοὺς “αὐτου; γήψοντοι.

Διο

ΡΊ σμεθυνσν ὠ οχὸ

τρλλεὶφαίνελυδεμ ὁρῶσιν"
γη αὐ οὐραΣΡ ὀψεωνἐξωθενκινῦν

τοῦ ὑπὸ ποροϊνουνκαϑε σὴ ΟᾺΒ κεφφαλήνκινσμδι Ἢ διηα ρχῶν

οὐκεί ταν ηὀσυμβοίλλουσίναλ δίς . ἀλλδϊον ὑμδμοὶον ἐκοτε ρον
τρόρω ῥδρχοδι
δῪ δι ὁΦ αὔνεται.ταυηὸσὲ »υ) ποζνετοε, "ἐαϑ τ
Ὥς καχωϑεμησιίσῃ τί

γινἐκί βησι ὙΣ τωάρχὸν Φὶ ὀήκωσ.

ὡστῃ μηκίγρ ἐν τασηὸ συμβουλήν τῇ «τέρα
ἢμϑρ οὐμῬΙ οὐτη
1}

οὐέῶντη

ΤΜΗΜΑ
νησις,ἔφωϑεν ἔνετου.ἢ δὲριτὸ “τῶ ὁὶνουϊσω ϑενιδϑαῷ{ρἐδυῦθεν.
νηθ Εἰσρί
ὁ
λβ'ιταῦτοιν τριήσοι οὐσωσούώγει

Δι

ΝΑ μεθυύὑμχωμή

γλίσσα “ἥ[αἱφηἐπερλόγικ αϑαάπτερ ηὐδλσώ μιοιἐνηϊμέϑασραλ
λέταε, ὅτω κοὐδολοΐοσα σραλλοαδμδη περυό4,κοὺ ὁδιυώ οἱτου"τί λα.
ξινδιαρθρουν, ἡμυο δασ θην ᾿φλιλώδεσ σιρξ΄.“ῬῬρεχ μδίν β
οὐνἐϑαὐρετοία ἵρτῦ᾿ πουδὲσυμαόνομ τοσδιοηὺ τί ρρσηεὐηῤ σον
ΚΖ,δυσίν τοτέραοἶσοι, οὐδιυω ο(“τοί ἀκθιδοῦνενδγὅδ} ὅτε,ἐνῷ
ὑ'γρέ
ῶ9 δὲωα μιϑαλει λέν,διὰτίεβεὐπου σίαντονευὐὴ οὐδότωρμ
εἰς ηὀρῦμα λάβω μϑνὦ γρῦμ' ἔν ΤῊ μίθῃ οὐμὲνὑχρῷ
πολλῷ

“Δ ἐσούσησ', οὐκακρεβου

:

νη υνμλνευονῦοὔ 751,ηδπτοάφν εἶ

δυ τι, ἃἀντοιςμέϑο: ἐψυ συμπαθῆ πνομῶμᾳ, ἡ[αὐφ' φλν
4νγῖςοὖνῬύτο παροὺ σῆσεἰκὸς ισὰτίωυλώ τ αν ταῦη πόδα

οἱ ποικ εἰνης γ᾽ τολέγφνάρχϑ' δ διρὼ
χῳθὲσ᾽(δὶμέϑηι: ἐπι εὶ

χϑ πάθη:7)συ μνέχῃ κοοπρλ δ Ἴ ανοῖον ῥγφοβου μόνων.
λγ.

Δι

τίοϊοἰνοφλυ γεσίοἱ περὶτόρϑώλαιοταΝι,,
δή
ρουσινήλίῳ;

"διότι οὐδ οἰνόφ Λυγες, δον “τοῦ πόψεωσοὶ ἡ μᾶ συμξαῖμ4 7

νεϊσ τόπους κατε θοῦ" Λορἀπτολυξι ονκοὺ τρνανρ κώσεις
μετοὺ τοὺς πότους! οἰδἴθαλει οι!δυο ὸ ἐεἰὸνὐχρϑεῖν"Ἴπούτο

“δι. γρὶ ὅσμ ΔιοΣ χέοϊ μεθ ύοντοἰδιυώ οτοι αφροδο σία'φφυδὺΤΊ διέΐ
μεξλλόν ΤΙΝ τὸὐτρρεκϑιρμανθϑῆμοαν πολύ στῶμοιτσ: οἱ)διὰ

ηδ σληθυσοβλϑερμιει
σίοκσ᾽,ἰδίου
κ τοῦ σινυὀτρσβευνυτοῦι οὖνηδοςπὐφλκινήσεωσϑερμὸν γὴν
ὁ μδιρορὐπὸσυνστθι λον. νόειδιέ

μϑιρύκθορ μανθῆνοι γοὐ σποὐ τὼτόσους. , δδοῦνγ

αἤῳ πέφυκε

Φέρεῶν,ὗε σεὶκε 7Ρ1ειτέιυϑερμοισίαν' ἐν7ίῦϑεν γος
ὃ ἐ οὶ γ4ἵἅμες

συ τοὶσεΤο δηκι σοὶἀφ ρόδοσιοι κοι.(κελιύ σιν ρεσενμϑφ λυ.

δά πνεῖν δε λὶ γονοὐ πσύππτων μϑρὰ ὄντων,ὔωφερεΐεσετσσε
μυμᾷ
νων δὲκοώτω ηὐϑερμδμίΔηδυ
γρόν "δὲ τοιασέ ρμιοιηοογνύςσιτεκε

τῶν διομκοσπλοῖν τος εὀβογφρώῆεσιν. ὅγι υγρὸσίαϑι ρμδσόκῦτρε: τ
αὐδρῳ τῳ"τύπῳ τούτῳ γυύητοίε ὑπερ ἤωσίςυσυμιδονφόβονᾳροῇ4μ.Μγεῦταν ηοδε ὑἐπὴτοϊσέῤῥωςί μασὲν ὅσοι σάνε, συμβαΐ

"4'

[4

Γ

ῖ

19

νῳ υἱὰς μῖσφ »βγ μϑιμο)συὰ εἷς ἀπτοθνήσζ σι συμβαήνφωσευύγων:
)
λει:

Δι δ τήνεοι ὀντίς ψουροῦσε μζλλομότον μεθυυϑῶσιρ ἐπρισβὺ
ἢ
τέροι;ἡ δγαηὐϑεῥμιδφἀνουπο λυληὺσυῤῥνεν ἠμζ)αστοίἤωμα: δγεΣ

"ὁμπαϑαλι [ σήκμ "ὀσώμμαι δῦ γρύνιὦττε σέ ῥλξίτο'͵ρίσβυτέρον; δέγονοιϑιῴοις »γαξορότατα τέων πειρρολίναὐτι σσεζιηὐσῶ μα δῦτι μοζὴλομύ πνωτικωτερο!εἰσινοίνεοι ὟΝ πρισβυτέρωμ:

δ δηοὺσ αδιόμρου; καθύ πνϑσθύμτος, λοινϑάμκα
ὑδρμὴτούρυ ἐκ
πόππουσριπρ γδγεγερθῆναν. τοὺςδεπρεσβυ τέρουσ οὗ
οὐ -᾿καϑοξτσερ
σὲ Ἢἐξωϑέμκι μήσεωνδὲν "16[ον Ὑ!λανϑεζνφσκιυ τι
ἡγρὺσνέχς'“δῳλϑν δέ:
"ὑδαὺ τοὶ οἱμέοιδντἐ βαθὺ τούτοισύ “ἦνἡ μάλισοι
Υ͂

Ἀς»

σρσεμ"

Δι

τήβῥξλανον πρὸντοὶμάϑοισ

συμφῷ4 ΔΊ διώκ ϑδλσν" ὑκατοςςὁ

φ᾽ἀδοόγε ύρωτι οῦν ἔξε,θν
ὥρματιὭροϑ
δοηοιέι,

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟἱΣΑ Περὶ ἈΦΡΟΔΙΣσιΑ.:
β τῶ ιαπήδαϊφ ροδεσιάξωμίδ οἱποῦνἐσίκων αὐαιδιίλλφ τ ὃ μ

ἀν

(αιτοῖ ἐκαϑέυδωονδε κα τῶβοίλλ4." δ00.7! αὐωϑενηὐϑερμὶ

ὅξιον.μαϑρκσρεςῷ ον τσεςδρμῷ"ῥῳδὸγφὺ πνω κοΐτωσέμ ἐγ)
τοῦ!δὲοιὀφϑολμοὶ, δυφεηὸ μὴν “στρ ΧΕΙν
δεῥέπειἑκἀτωνσυϊκλείον

ἔχινοτηδα. Διὸ τί Ῥηϊπολιείοσιρ εἰ ροδεσίοισιχρω μδιύων ὑτὶδο
ὅ
λύτο τουσίωυ δαδῶσὲτο ρα ταιησὸτο δα, τὸμδρ ἐπὺς ὅρον
τοῦ ὲ »πὸρῥω! πῦτί ῥον τισιψαιλντῇ τῇστιυ ουσίοᾳ ὑπλόδε λόφοιτο
συμτρμε! τον “τοὺΤῇ ἐρ,ρισίᾳ σμωϊ ὁν τουτσερὶτίιδπρὸςσἰν απέρ

μισίτος:ἱσαιβεκθλίβετο οὐν μεοζλι στ ἀν7ϑε μόσομώτηκ τορι
ποφῦσᾧσβηδιαωτίωθλί αν ἀδεύπιταρὸροιϑερ μιαήνετοοι, τίν Ξτο μῦλι συζὸ ὦ ροδησίκσμιδα, θῳμ ὅτητο ἐρλοίζε τοῦμοίλεφοῦ
ΓΙΓ

σς

ΤΜΗΜΑ:
ἢ ἐριπεσίᾳν οἰ δ ὐφϑαλμοὶοντοὶ
ὅτου το ῥφμαίμε), δὲ ,ΕΙΜΚΕἰτοῖο ἔν ΤῊ

περὶ τυἑοῖραν,ὡϑδώλως σθϑιαομ διούτε γὲ μησεω τοντετῶῦσο

οὐ πίων

.
ὧνδ κι) ηροεϑκ, ὃἦ τὺ μδηβοϑοιλμεῖ " καφρβλυϑιμ τ.

τὸμι δὲπεοὶτίδ ραν οἱ ταθλίρφ δομέκκύσεωντῇ λειεὰ
ηδι χρόν'ἡδιαθφϑολμω » συναιγωπῆ,το ηβδσονἐγκεφώλον: ὅτι"
"ὸ τος αὐββηρ ὃσ γδός
μεηρλ{ιυϊ λουσιτοδ μρμίαιτοι.τίω διώεἰμλ νὴ

σὶν»δαλόϊ ἡβῥωτίκινωνκὴ γον{μῶνΠυαὐζρηοῖν Ψαλεί μμιασι “πες
ρα:᾿ὠνλέοντούτηδεελθεῖρ ὀτηδαστρμιοιδε «μ᾿ “σλέονκ ϑάμφω

τυϊχένηόν "σὰν τῶν κε,ἀρλόστι (Δόμι δε διντίωσυνῷἥαν,κοιμωμϑτ ᾿ϑυρμιασίαις:3.49 τοιῦτίωαὐδῇὠκ)θσυνατοκοὶ
πϑονβδ μι γρύσειἸϑερμότης
με γλὺ ἀσηδασέρμιαι. οὗτεδ ανμιὰ
ὅσιε “5)ου μυσυμιτομῆν, οἷον τ Τῇ κοιλίᾳ’ ᾿αὐρὶοϊνεφ ροϊββάζλλω ν μα
λιρικαλιϑείνοῤ)δνὼτλτεΠνίασιν' (Δαὺ τα Λότορασέρμαηοσταιορο

θιδῳ λό τοῦἐκ αρν δὲ! λὲν
δος “ππρο τοὺ σ΄τόπτου σ τούρυδοὐσο,

“1μφν. ἀφαις ΕἸΣ ἀλλοῦηρος τίθησι᾿λησίοι ζύσσι- Δι ὲ γῇ
κοὺοἱιφροδυσιαίζου τίνπρο υμουλοι οὐχφώμϑῳ Ἵ ἀφ ροδεσίοισ',
ὁ μιμιαιτουηρὺςὀξυω"αἰανβλάσπτοῦ). ἡὉ δ 7!
ὁμοὶ
Ὑ ἀμφο πέροις τοι

“τὶς μᾶρ, δγαῖλα εἰ αν: τοὶϊσσὲ δ απίωσήίρωσιν, τοαϊω ξηροὶ
Τοιδὲντοῦτοιςὅσονδ
εἦνετουι μᾶλλον τρϑέον τοσ' ὑτὶδοι λό του“
ἐρλϑν δ) ἀκριβὲς ἡδόψις τοι ζγονας αἱ
τοιἀστῷμδιμὼνδῆ

ς ι

τεαϑω ξυραῤμετοι ὁ αδιδαφ ρον σγοισμιδν,δῷλον 7, πούτο τοιἔμ»Ῥὶς δεν ὅ χοιτ,τοὶσεΐλη οἰδιξι. καλούκοιλί ααϑὸλυτοι ὡς κάτω
Ἶ μεϑήσσο μδιώουσυ

γροῦ.

Διὸ τὐαὐθρωππισ μόνουὁχοιμρο

λυτοιδεω αἰῶνιοὐ φ ροδ σοι ἀμ βρΝῆ δι ἄλλωνφώων ὅσοιΡῚ

ἐλει,οὐϑέμ᾽ἢ ὑπειδὰκείτοὺσύλι κιἀμμετρριςοἱ λλτοϊζεα εἰσηῤιω αν

“ΤΠονιΦωνήτι δῦ βωρϑα ἐξόξεία σήνετονῶ δαισύμετου ἐκηψιλ
δῷ λον οὐρώσααὶ τοὶνανοντῆςδασίαζοα Υι λοίταν᾿ὐδοισύνοντο

α'σί ομαιτικ ἐγεμό
ὁ ῥϑὼ κ οοὐποίσ δὲ του το, δὲ σηὸ τεασέ ριματος
ξερότερα νεϑυρκοὼ ἀρουοτεραἐξῶν θρὶξ φύε-σου δῷ λον δὲ«
το
στῶ μὸν τοϊσουλοίσύι ϑηργρὶχατο μαἡ ἷὲ γχοσ'“σοζ,δ)οἱσ' καὶ

γυινονξ ἐν»

|

ΤΥ

ΕΝ
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΄. γωαξῖνο, ᾿Αμαῇ Του
τοδΥσία οὐσυμφίρᾳ πρὸ ἀφ ροδισία
πμούν:"2:5, ηὃμίλὰσφ ροσσιοίζηνσῶμαι, διέιτο ἐνηνδ μονεἰ)
1
δ ὑχρόνντοι,οὐποδεἐν σύ ΄σπνοῖς μοζΐλλον, ἡὧν τῷ ἐχρεγϑρέν οὐ»
δεδιρὰ τουχυρὰαὐ ἐρτεσίας οἰἐξομφρωγμι οἱ ὴν ον τοι
ΣΥΝ
οὐ"᾿ὡμαδεηὸσῶ μὰ “τοι οὔτον τοὐ οἱ αῦδε ὑλεὺ
ροῦσι δὲ με τοὺ-ῦν
ΘΉΡΟΣς(ϑϑερμότεροι: σἡμᾶον δέ,ὅτι καθέυδονἢϑερμοὶ,ὡς ματ
ιὐσούτως ξλθυ τυρβσκμω “ποδωσίοι,) υγοῦνχίον πὶἔϊ-βηραήμει
δ

ρΧϑ’'ὠρτεῖτι ἀδιώατον μῆϑερμοδνόντων οἰ φροδυσίαζσοι

ὅτι χυλὸν, αὐοΐγικι ἀσύμφο βονέῖνου,πρὸτί

ς΄. ὠνχίῆσιν:

εἐφ ροδυσί

Διιὶ Τίὑκλύτορι μάλι γα ζώων ἐφ ροδυσιοίσοισ'

ὑαῤθρωτρν ότι“λές, προΐεται αὐύρμα ψΊλότον τα σώμειτ ς
ζ΄. Δι δὲπλέρομηροί ετοίφ δ 7 ἥκι σεικπσον εἶ τῆ θοῷἰῷ᾿
διφύσε! ὑγρδυ(ϑερμῦρ βνδηζώωνμλισαι ὠνηόμδῳἐπι ϑασὲρ

μιασπὸ λύ-ηὸ δευτὴνφύσιμασε ρματι κίῳ τὰνΕἰ ἡρὼ γ᾿ ῥασέρ-

ἡ. ματοιἥγεἤδν ἰωσαθσύζοται: Αια ἡ πτοώφ ροδεσιξ 4μανο
μϑμεδὲ κϑερμότητα, τοδεφόβου ὀγγα;
᾿Ὑνκτικοῦκ οὐσογούποΞ
ὑῶν᾿ σή.ην ψιοι ὁτανγλύωνται ῶν "τ᾽ τ πάϑισι, σπέρμα ἠνῶ

ἔρχυτοι, ἐότι μνλοἐϑβωνῴίων γόττῶν,ἐτεροι ὑ“ποθέρ μοήνον
χοζ" “τήν τι οἰκεῤαιν λοντιςϑερμο ὙΗτα νδιδοχο μϑνοι “τῆν ΠΝ νὰ

ούυψυχορϑρων τόπων ὡςτικα τον χορδέων μδι,συμραό ν4 οὐ δῦοἱ ηὸψύχειθα μῦμον οἱολλαίβαγοηόθο μαίνεϑα''δῶλον δὲ

ὅν "ΤΗἼΔΩ ΤΑῚ φόβου μϑύωντῶαὐωλάφαιμέ, τὸ δὲ κατω
χραδνοταν δικοιλία καλκύσησ Αετοεὐσιὸνοὖν ηὸ θῳμὸμ, ὧψ

τῷἢ φόβῳ κοέτω.ῳδετῷ θαρεῦτῷ, κάτωθεν αὔω ἀξυχραϊνομ το
δ΄.μδτητ, (μὰξ τὴμ
“Τοατῷμμα,“τοσ' ἐξοδον:»“
Διὰτϑ οὐδιξ!μὴ

ὀρῦντοο, οὔτιἐφ ροδυσιοζν, οὔτιἁμῶμ, οὔ τεπτέἐρμυῶμ ὅτεφύ
σειμ ἀ(ῶλέν οὐ.ΟΣ μαδργῶν τε ὁμιοιωσὶ χορ σ΄ ἐκφιὶ γῆσοιτ΄

νοιαττω μεϑιῴοις οἷςπροσυκ ασεῖτοιτιολλῦ διον"“ἀέγίκοτοι λάπε
ἀτρασοι οϑέν'δ Ἴπτῶν ᾽δ δδιῶ μα
Ἴδοὺρϑθμοω κολοβόν δὲ πολεῖ- πέτα,

᾿ππλόωχεόνον παρερέξ 416) "αὖτε τίς κινήσῃ τι ὴπού Ῥπρὰ
ΓΓΓ

κος πα

ΤΜΗΜΑ
πὰρίξφοὐκὸν τῇοὐ ΤΊ:χοροὶὃν:συ μβήσιληοἷσμὴδρ γῶσι,τοι
{ ὀὔσέτιν:
ΞΞεἰριρδρίων

Διατὶ νάσεισ ϑῴδομοἰφροσγσιοίφουσιν: ἃ

ἐδὼ κεμότεροι οἱ τοσώμοιτος νὸςεσϑ'"αλύρεσι!ὃ,“σλόδγ6 ΤΙ οἱ“πὸ

ράσ'κω λύουσιν ὁντίῳ ἰσηδασέρμα ὑχρότω τοδγεξιεβαυ. δῷ“
Ἅλον δωθγφδικύ σεως οὐ

οἷ. δσιάζμ,

ρο-

δυών τοῦ λό βου; οὔσαστοχϑ

᾿'
ὦ
Διῶτ οἷνίοι ὅταν πρόΐτονἐφ ροδοσιοίζᾳν ἄρχον

ἼΟΩ οὗςφαδό μι λήσω σι με τὰ τίωπρᾶξιν μι σοῦμδ ᾿ἡδγοὶ

με

Ἅην ἤριαϑο τέωυμετα;λίῴ-τ' ᾿)γὲσυμβομμού
οὐσῃσύερον ἀηδήαδ

ΠΩ ἀμεμνυ δύ οἱ,ἰσολτίαν Ἰυσλιυσίασ' Φύυτουσί; Διρὶ“οἱ!ἱσππέυ--

ον Τὲς οἰ ροδνσιοιδγκωτεροι γὴνὁν “ΤΟΙ:"υτιδιὰ τίωϑερμοπβκαὶ τι.

τίωκιμην, τινὰ ποῤφρυσίν, ὁπερὸν τῇ ὁμίλί κ' φοίδ τῇ Φλέαε

χούσιις ἡ λι κι ἐσθλδυσεὶ, τσ θὲτ αἰδῖα μέζω πὸ μόρια ταῦπρο
4126» ετοα'(ΘΑπροοδοπσεηριημδιβοιπρϑι τὸναφφρφοδσίρόμον.

Διοὶτί

ὅτωνοΐφξωντωι ἐφροδεσγαξινδειαιααϑς.,ΠΩ τυσόζουσι"᾿πρότι
ρου δοῦκὐζυσιπρόβῥησ,οὔτι οἱαῤαρίν, οὐ τραΐγι οὔκ δτιτο
οὑπύππο, τουστι γυμοὺσοεἰχείρους ἐλελ δ᾽ὐξυπίρυσ,"6Ὰ τ
μυρωτέρουσ' ὴ πικροτίρασικ αὐ τοὺἐσμοὶς δυσῶδᾳ φἘἐβεεα'τοῦ
δέσει μένα, ἡρλυκᾶς καΣ ἡἢ σμεελίυκ εἰφιρυτοῖὶ ἑσματόνωδεςξ

ρος: ἀδηήονδωσώδᾳ; του τοδὲ 5) δῆλομ δὰ παίμτωμ ϑεὼ
Δ ῥοισ'
ἄφυ
ζώων.᾿ἀφαιρεϑέμτων διῆβ ὐπρέπτωνοδτρλήηέδινα
ἄὄπεπεο οἱ
ου δὰρι λφδισίφρασ, αὐ

Λωϑήν τος πχλυ κίοσ', 2

κρα ἑκογίαενκαὶἡ ἱδρὼς αἱλμυρόσ' πανῆ ειδέσφυ σικὸ ϑερμότὴςηδασε ρμα: δμι κρδνὸν, πολλίϑἐχειδεώα μιν' ἐμκπολλοῦ 7»
δλί πορσυγίκυφα Λαύω τοῦ
"δ ὁτωροὶἰπέλϑῃ, Ἁύομτοί ὡςύπιγρλύκαλκοκτουψύ ἌΡΡΊΤΟΥ, ὡσ’ Τίεἰ“πνητὸ ἘΠῚ 6,ἐχν μοὶ μάλον γὲ᾿

νσγτοο,αῤ στμουμδρ,ὧν πόρου, δγοί ἔκικρὶ σὶνοὐ του οἱᾺ
μὺυ ρῦτεροι οὐνοὶβατῶν ᾿δρώτισκούδωσω δέΞεροιδεοἱτίυμνος- ὦ

“εΎ αν’"οὐ αὐ τύχριπτοιαύ τηεύσι: οὐσριῶτ τιδυσῶ δοΐλειν γέ
ὑγόσασιν
τοῦ δρδγε, τοῦ τοῖς μοί ἐμ σῇ μιαΐνά,(Δ τοϊτγιποις
σούποις
μέλι σοῦ:

4
ὅδ
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πού 51 μα δι δ. οομμαϑξίλ: «ῷ μάλιξι καὶτοϊσαλλοις:

ΛΗ δι

τίνα εὐρύν σορασέρμια γοςτούμε πέρ

᾿Ἴφαδον

ῥμέτεβλίκ ανόμὅν οἰαὐδιάῤαλλή τινὑμέβ"ὑκηρκθίσιως, ὅλ -

τοςατὶ
ἡ μέτερδννῖνε ΤοἂνὉ σήτομδῳὠμππολλαρι εκ τῷ ασέοιμι

δλξιλαὺ εδιϑγοι ὐν οἱονὴμᾶς τὴ μέτερου αὶδεώλλύηριον, δ δ}
ἀπαρμταπροσιίκά,ἡ γϑέμ. ὑπρώτου(δι9172 οὕτω ἀδρὲἤξῥμυτίβου

εἤετονμ εἴμωςΝιόβάλλοτρί Ἢ εὅσοισφ προ οεϑοίματος γένετο

πρὰ εκ ρήσφωσ'οὐδ λωσοὐδενῆβσγιξών, ζώον γονφοοϊγδηδασῷμι τὀδεβλοώπτομ δε κακὸν οὐϑένοσ ξηροἰκεϊονιοὐδεηὸ ἰλλόζει
ονυὐ ΡΨταῖνδ, γούσπουσβάνοω, κοὐ τούτου ὀὀλλόηριον: ἡἐτερομ:

ἡκαικον οὐδὲεικκοίσεὶς ἡαυσμψήν ὅγ,αἰ τεραἀλλῦτι ἐκ.Δαλ
λόγρια φιφυσιωσὲ (' ΕἰσῈν . οὐδ όσειἐντῳ σώμευτι κέρετον,
“τῶ σώ μετὸν ϑετίονἐπειιφυμα τογήνυτοι, ἀ φερυσι ")ἐκόαλ
λΚσι καδόλως ὀσοιπστ ρὶφυσν, “στῶν Το ἀλλδβιαπωρὰφύσ'
πολλὰ καὶΣΝ συγγινομϑῥων έν" ἐν ἐκμιομφηρύ του ;τῶμ
τῶν αν κῶμον, ἔκωδμιετέρων νεται(ὦορ ὀρϑῶσ αϑηδέκ το

γονἡ μζτερορ ὅφ μόμονικαὶ ἐκ σγιασοῥ μαι “τοσ δὲ αὐτιοῖλλϑ γον -

στῶ δὲδν σκω ληξσειπίντοσ: δι)τβμηξα δ)αφϑορίνησ,οδίομ ἃ
λέγετος τίρα τοιοὐκῖκηϑ γα λεικιτίον , ὅλωσ Ὁ ἐκδγεφθουρμε
οἱ
ἄλλοσρι οὐ»
νγενόλδνα, κε εξὴμεχίου ὁνὁ γοσ γάνε τοίά:οἰ)λεξ
ὠτσέρ τους δπτἀτρκείσεων. δονηδέκξνι κόπρου δήμεῖονδὲ δ΄Τῇ

ἐκδδεφϑαρ αδύνπανέντωτργο!
τ
οἷτοῦἄνῳ) μὴἐκδγαφθφρομδμτ δ,
Ῥ] δηρνέφυκε μεθ δῖοναν ῥέξδ ηδασῷμουαλόῥ! σαν,[π“ποτ ἰαὐ διό αὐθρώτρυ,αὔϑρωτο: "ἡ αὐτί ἄτιμαῥδνηλασῷ ΜΣ

7 δὲ αὰμηὸ ψ»τῇ γϑυίσει γοῦμδρον. ΔΎ ὁ γρὸνμοὼ ὄγκος γίς
"ἡσοιδὲ ἐρεΐκι,ρτϑ )διονυὸ μήτ ἔλαιντέ φύσιν οὐχ"σου-Ὑνμοὀγονφλφύ σίωϊ ὁ Τῇἅ[τωδγοίκι φτουιὡντερθροιῶδν δξοἱΑ)
ὑρύγι

Ἦν οἱον ἡμές ἐκσγεφϑμή
α «ὁ δὲηο γον δγοὺταῦτοι, ὀϑεζξςτὸρῦῬ
ὁ
ψ ἡμῖννἀδεὐκηούγου δε φθὉ μὅαὐπολοζλορνς αὀξκφομον ὕβηνἽΝ

εἴ,“μίπρ .

Διατί ᾧ γᾷ ὑσὰ τὶ«Πογδιυώ αὐ ἀφ ροδεστο φήν οἱ
οὐ

ΤΜΗΜΑ
αὐθρωτρι "δτιδρυύδλωτι οὐθὲντήκετοι, ὅσοιδ πὺρὸς τάκ: οἱ
οἱ
ον μόλιΘιϑοσιβιιπρος: οἰδέγονῆτοκο μδμη κφαλμε τούνπυ θ(:"πρὶνεῖ

ΟΡ Ῥίη εἰκϑερμαύμ, δ τη κε τοίοἷ δὲἠχεύδν οὐσρίηψ4.ὀχδογσι»
,5΄.

Διτήηὸ ἀφροδγσι φᾷ ἡδεσον σὴ τύτιρομὀβαϑαγκος Ἀςτ

γεκαΐτινος ὑππέρχειτοϊσξώοισ. μηδ μϑῴὅῃηνῥριδγοζηὸ ἐπῆσαν
ηὸς τόσώ μοι. ΠΣ ἀπηέμαι ἡοασέ ΡΜα, ὡσπύρτινου φασιν δαρὶοἰ

"ὸ Ἴδ ὀσμϑῳ μεοἰ χεεβαν» δγοΣ δὲ “τοιούτου, εἰσ' δυτίντιςσύμ
ραῖν οὐσὴμ οἱ τῦροι δφλεβώδν,οὔσεσ οὐμφυύδυμῆσ ὅμοίσες τῆσ'

ὃν γ᾽κεννομιῷ, “του τὸ συμιδκλνφγερεϑα ὥσῤ δόλου σῷ σω-

Μοῖτορι κννημδν,ἡδῳς ξεν γρουυτξασδοσπνυματώδους “γκα
ἐς
τοκεκλφημενου ποῦῥα φύσίρ"ἡδὺγονὴ,τοι οὗ
οὐτονὀσίβκα τοφυς
οἷν ἐξ360.ἤπιδενκουὀῥαῤαγκος ἐδ. κοὺ ψυυκοῦχιν σ᾽ φαὐάποις
ΩΝ2"7} Νεϊσηὺκια τον υσιρδδὺσ, ἡδύ εν ἐαν ῥαλαϑητύ: ψικα

δέχροι, ἵνα γλύεσίς ὁ
ἐζώωμ
ἠ
ΚΣ
,2'τὐωρμεξιντοῖζα:

τι δομίω,μᾶλονδρᾶηχ᾽:

Διατί "λα,“νάκ πρδρμοσήματος ᾧᾧια τ

ἐτρῷ λίγ ματοσ' συμφέρει»γδ τι περι Πώματοσ' ὅξηρ.ἐξὁδὲσ᾽»
ὧντί σειυειε κθέμεΤο
"" οἰἤωμια

τ λληὁ περίπωσις:.ηὃ σὲ Φλέγμαι “σε-

Διὰτί τοὶ ἐφροδλσιο τώρκοιλί ον ψύχει πρὸ ξηραῖ

νῷὑψύχειἐϑὼ, ὁγιἐκκθίνε
ὃ
τοῦηὸθερμὰ ἐγ“Τῇἢ μι84.ξηιραήμεδὲ ώ
ἐμ [ξιρνέξαμάζο τοῦ Ν. Τῷ ϑέρμον ἐξϑμ΄τῦς. ἐξέρχυτοι δέ υ
λομϑρου: ἔτικὐὐηθορ μότησ ἐντῇὁ μι λίᾳξαραινφ:

ιθ΄.

Διοὲτῇὅσοις αὐβλεφαρί δες θεουσί,λά τοι ἢ δεοὶ ηδουὺ “τδνμρὺς
δ00 Τὶοἰ ρα.ροςροῖν,51: ΣΡ μύρια.οἴμφωῳ τοῦτο που οι τοῦ.

525 δὲηδολ Το. "ὀπτύσοι πρισβυ τίρου γϑοομδμοὐ μηὸ αὐ ξαύοί)

Ῥέσυγγεν! Ὧι χῶν εἶ πτὼσούᾳ, τοῦ[0 “στέσο ὑσίν
ἐντο λαιτνεἰου!ἕο
κεφ αΆΣ Ὸν(ϑοφρου᾿σβόλεφ αεἶς,συγμρικαῦθί χιδιπουτων δὲ
μόμομεν![οισολδφ ρύώ δὲσουύον τοῦπρισβυπέροις γερομδῈ οἵδ.
διὰ μδεαλτῆαν, ἀρθέναίνὺ ᾿αὐξτεραδὲ, “γαϊηδο ηὐδμφω λέγου

δἰμιαῦ τίὃδεν α τοιὑειτοὶ αὔωὅλο γνείο ὅλι.γαῖ ὃν" «ὡς τῇοὐ

πέήφτ Ξοφ)δκτρεέλαμραΐν
σοιδὲδοφίρ, ὑκρεουσίνολ ΣΧ
:
Διὰ 7,

δ΄.
κ'
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Διαὶτι οὐριτμ μ“7ῖσ' οὐδιυΐν οντο ἐφροδεσιίζν! δ
ἊΣ πλι

γρδιῦδεχυτρε οἶλο ὑλρόν
Βὺνὧν ομ τοζΆ οἱπὐροιεὀδοαλήρ
κα Διο θαιβίοι,τοὺὐσέλου τες κωλύφευσι γον αὖ ερὸαὐ σκαὶ
τοςσινϑῦ
53 οἴγῇ φώωμδ τι αὖ ἐλ ότιδ ξ(κα.ἄνετοα, μιετορσοίν
μιατοσ'δεδνοὶ ὠφελᾷ πρδοτρὸμελα[θ λικαν δικρὰ ὁοἱ ροϑ
σικαμον μμετοῦὁ πνώύμα οσφῥόδου εἰδνδέτρι Εἰ
ὃ Το ἡδρμν ,. ομᾷ
νῦουνου! 7616} ὁῥρμιαγηασίρμμορερξϑλεὶκκαιτουψύ χε.μουρονει
κβ'.2ν σωσρνίαν ποολδοίτ: Διοετήοὶ ἐφ ροδεσιαῖζον τισίκλύ
οὐ )ιδεύιϑων ἐσεροιἠμον)λὼς ὑϑντοτρ Ἀύτηῤτερον δγεὶηὐἰηβπέντ᾽ἔκ

κρι σὸν ᾿εἰν
ονγδασέρμα ὡς
ὦ τῷοἷον οἱκοσὸμή
μοι οτος οἑριμονὶς'κη τὴ
χρῇ σῷμου οὗτώ σειομέψυ(βά σι ξητῷα πελελυϑίνονιδίομ εἰ

ηδαῦ μα ξελθρι!ὑπᾶνὸ“τι ἄλλο μέρονδπω σφύεἴρα ὡλκα ῥέξι
Κι ὯΝ ὃἐκτρλλήσεέμε Ὁ 1.2) οφηῆς δ
ὁλί κὸμ οδιδνηδα μὰ [ἌΙον ἐκ5

κε 'δέα τος.

Δι

τοί ἀφῥόδοσίρζουτιρ ινοὐροτοοῖμ τισιὠτείμν

σἹν" ἡ"πληρτμϑρ᾿ωρ Φῆϊητορανγρότετος, ασέομα ὑσεξιον
ψνεἰλοίἥον! ὁπῷ “λάομα τι ὀπκοντι ΤΟΙ Εἰδἰοὐ αὐρῷὑιλικφτοὴ

κδουγδαλ δοῖονδδιτοῖε πόροισ:

ο Διο Τὴ ᾿(ὐτοσισ' γμετοῦι χδηρι-:

δου οδαύξεσιςἡδεορδιο. δγεἰ τί ἐὀβαρορὶδυιήνεθμεῤτωῦπι κ
ϑϑενϑῆῦόρ χεωναῦρειθαροὐ τομδλλιον δὲ οἰόρχει:24.
γῇὃυτού!,δὺο; ηὸ

“νυ μοζτος σλυρζῶν τουσὲῥουσ'ὀσολυχροθούξονο δέν δι μὲ
ϑησοο (δῴουνΗἱ ἐξυύγροῦ γενοβδίου, ὃγα’ μείζων γένετο" ΓΝ

κίανδὲ με λα ῆον αὖρε τοι»δγοίηδπορρωτέρω βαρ σσιτ
κί: εἱ“σομολλι ου πνειϑι;: -

Διοςτήοϊο ἢ φοδνσιρέζον τὰςΤΟΣ

οὔτοιδιῳσώδ4σ' οἱδὲπσιῆδες οὔνιρα
τρια λου
μβϑρίου γροίσου ὑζε
σίμ. ἢ1 πεῖν μαέτων ὡς πῇὄρα τα“τὸ θα πρρδίωμ, σίτ

,ε: ἠδύχρον, τοὺ ποναὶδρώτοισ'εἱ δι δῦ αὐοῇρυἷνοἴπτίππτοιΚΖ."Διὼτήψῳϑέρφο

οαἠοἱρ᾽᾿νπορδιώ ανλάῷ ροδνσίουζάνεαὐδπωοἷς

.

κ“μαλλ καϑοίερίαδηριυτὴελι μιολῷκ λυ. μοιλλότοι τοῦ δὲ

Ἢ

γυναι᾿φου; εὄτοῬι δῴτι αὐ ρτις ὀπιοΐρχκκαϑήςμ) μάνα

νὸνᾧχει μον αὐάίγαο:δώμέγλφοφ ροφγσιαζφν
αὐα σοῖο 1.)διαὶ

ΨΚ

νά

ἰὼν

ψ»

ὯΝ

΄

ΤΜΗ͂ΜΑ
θβμαὶ φύσεινῳτῷ βιῴ4συ μισίρρυσιν,ὑπερ αλλ δν ἢῥλὴποθῳμῖὅ»
ἡδέγιωων,Νυχα δύὑγρά: τοῦμια εϊ»ὑσοῦν ὁ μαύρωλ᾽ἵδιεμι᾿,

κ. δ σὶ θά γν4 ἐσόμισου μόν τεῇἐναντίῳ: Διατίἱ «ῥοιέφθροδ,σίαιζό μῶνοἱ ,λεύρουσι

ἡ

«“

οἱ μϑν οὗμαιδρώντ εἰ δοῦν. ἡ ὁπ
οἱ

ΕΩω

δέν ἐ

κασι περι Πσελ Τρ, εἰσ δ) πέφυκεν εἰτραρίνειϑειεχγφύσιρ
“τ! εἰ" " σύες
μος Ἰσόνου γνομδβ ουηὸ πνῶμα δ δι, οὔψοιδιέ!μ

κρήμφ αὐγέι,οἷον ηὸ μδροὐρον εἰςκύςῃν ἡδῷ ξικ μαομίυν Ῥοφυ,

εἰσικοι
λίαν: εὀδίδοίκρυον, εἰσὺμφριαιοι.᾿ μύξα,δθσ μυκ τὴ
ρας. "οὗμα δὲεἰςφλέβας μοίως δὴ τούγοισαροῦ γονδιεἰσῦρλει;

μοὶοὐδοῖ οἰσδῳ οἰτόροι μϑ κα τοὺφύσιν ἔλουσίν» ἀλλ᾽ ἢ δαὶ τὸ
μηϊΐῶ
"δσ)τυφλωϑῆναι τοὺςανὺ οὐ σοιἣν ὁἰονσυμβο ν4τοῖ σϑὺνὧ
ὃ

λθ!σκο δῦνου λέοισ'αὶ καὶ ἄλως. εἰσ χίρ «ραν συφρά!:ἡποιοι

τα ἰκιμαῖσ. τρὰ ΡΥ δεξέρχυτοω τοῦ τί" σημεῖον δῶν “τῇ οὐσίο,
ἡ που τοιὅτου τότρυ ἡσιούτεξ, οβτῥ δὲὑεῖ ἰοῦ
Ὶλον μδν
οὗν ὑπερβαλλῳ ΤισΤΗ λα τνεῖα,
τού τοι σ᾽ὃντοῦ90 συρυνρα “009. ὠστε ὅταν ὴ δλθυριία γόητα, τόσναιθυμῶ ΦὰὌι'ψε-τσ᾽ εἰς δσυλλίγε το.ἐδὲ σιθυμίοι,οναηροβσυτίωμ φγανοιασ' ν"ἡ
νε Ὑρώ-ὅταν} κιρηιϑήὑφδ τουῦρ ὃντοιῦϑα ηὃ πῶμα ἐσορβε--

χερκαδηδτοιοῦτο περ

ἤω μα συῤς ἃοὐπέφυκν καὶμηλεπτὴ χὰ

“νυ μα χὸ δασ ηοῦτουδθελϑύν ηοσὠτσὲρ αὐσερυ“τοῖ
σετς “τοῖ
τἼτοα

σὶδορῚ ςῥήλικιᾳ βίοι οὐθενὸσύγροῦ ἐκκριθέν οσ᾽, πορον τρριιὅ

ΩΣ δικατκσβειϑή, ηδυγρὸν, ἐαὺμιλδίσερον »ούτωμπαθῃ, ἐ“)ϑυμϑὶ ἴωςαὐ χρτον τῶν συμβῇ οἱδίφυσε! ϑήλυ οί οὕτωσώνα-

Ἰδλι γυμιούτσερ ηοἷς ἔλουσε
Ἢ δ μα κκθίνεὐϑο
σύζσιν, ὡστι ἐκ Εἰ
οἱ “τοὺφύσιν κοί με“τοι. εἰσδεγδνγέτρι πυρνιοότι ον δε ῤ χιτῶνος
δζ.

φύσινσεωεσέζοιν. ἄρσιν ϑθὸν τεοὐ
οὕτω δγοίκ
νι),σι
ὦ αἰάπιν ἡ

πότονηρύηον συτσηρ δρλαυῆἢ.“σήρωσισδδὴ κω,ὅλωσ' τοιἄφϑό
ρον ἐδ,δαβροφ, ἐκένημδρὄνδ κύξ» γι κ αὐγνόεγιαὐάϊκι ὁἄπ
ῥα Τωριφραϑο ,δ λλοϑέτου ὁρμοῦν γνοικὺ
και ἐκκοί σέωτ.δὺδ
(Δζυληουιῶς περ αἱ
οϑηνίιν σπκότνολί γε γὐκιμαρ βιοέζο τοιδ!
(γζ!: ἫΝ

δι᾿
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γα! καταψύχετοι τοὺ χυ.ὸὅσοισμδιλιλ τίω ἐδρανδηοιπο
ἡ γε
ίοι.ὃἠνε, Δ όξίϑους ηὐοίθ 77 τοστιλαὐ
ιν
ζ"ἑὐϑυμζοἐν
σέ,συμβοάνᾳ αὐτοὶσ χρόρᾷν, (ὡπροΐεϑων τίυϑον ίμϑοὗτων:ἀλθυ-

μῆσινοὔρηρι εἰν οἱ αὐ ταῦτου ἐάμητο: Ομαϊονηβέϑες, ὠνπερφύτοῦ τὸὁ
σὲ γένε Τοῦ!δος
ὅσοι αὐδμδηρὸ ὑβησιλλλεὶ “πίθλδ δίωνκι:

ὑϑώσινοϊφ ροδισίαφεαϑς, δεξηὀγίμεαϑο αὖ τοὶσῳ τῇχόάφῃ ἣν
μίω, μα δὲ ΤῊμρήμμ, τίη δομίω. λα σεηὀϑοσώς τερπεφυκὸ

τίσἐπιθὺ μοῦσιποόλήν" τοὶμδρτοιεπρλλοὶ ηἀἰϑυσώντερ σιῴυ
κόσῃ γήνε Το ἐαυδὲτύ χελάοσ ὥμριμα Ἄρίκος (Αϑάῆον ἑκοῦσο
ΔιοΣ γάμο λι σαςαὐλύνον τοιρὸμολογᾶν, οἱ
κ΄" τούτωμσυμβοώνφ'
ὑϑδϑϑν μᾶντ'ΩΣ ο)γσιαξε κα ἀλλῇ ποδίν,αἡφαΐ ἀλάλλο Ῥα ἅ
χωνούδεν νότιἢ ϑρπλέρφωυ οὐδ γι"οὐϑου οὐδυλθυ μίαμεῴιδι"
σου! ἐ!φυτουτ ΜΗ πυϊλάμομ τοῖς,ἡδὲ ῬΑ ἀφ ροδυσίων, ἐκ περιουσί
κθ΄'ας γ1:.

Δι ςτίοὶ διὰαὐφρόν"πολιμνοσ, αὐδέγιω οἴλαύν πος

ρὅς δρμη Τρκω ΤΈρου πρὸς τοὶοἰ ροδ᾽σίακ δ Τὶοἰ μϑ αὐδρω,θόρ-

μιοὶμόξλλομίϑξοροὶ τοὺςφύσε!: ιαὐδὲγαυοὗχ, ὑγραικαλκοτεν
ψυγμῖν
αν»τοῖς μδιοὐντὸ γρονκαληδθόρ μδμοῦνταρκτ ρὸν
ὁρμίμ τῶ λειμον δ. ἰδὲ σοασὲ βιμοιΤοσ' γυύεσὶσ ἐκ τούχωμ τοῖς

5,γὐδόρμὸνὲ ἌρΠομ φυγὸ εἰγρὸν σεσση γὸτ,δ οὐτί ᾧδιάαν ὕσυ-

ρὅσ.του τοΜέυφρν σιτοία μϑρὸοὖν συμρκεἴβο

θφρμὸν « “τοζζσ' δὲ

»σλέον σαι κανοῦ. οὐφάω “πῦλυ"ἐκ λύᾳ φιδω σἰ μεωσ'.δὲὸ ΓῊ

“τοὶ πσοίϑδῦρε “ΤΩῷ οὐς λεητο πέρει- συμβαήνᾳ γπῦρ ὡδ προ
λ᾽, φέραν.

Διο τόσοι θῷῳ
μοὶτὐβφύσιμ ῥαρὶχυ ροὶὠσι κα

τα’

Φεισ,ἰαινμλἀφ ρ οδεσιοίσῳ σί,λο.λήγε προίσν τοιαὐτοῖς᾿πολ"
λαΐκισ' καλξκσικρομ ὑποχυρέ; Ε “(οὐ φλίγμα οἵ λαυρὸν γίνε

“τοίη,

εἐλλοχρορυσίν ἢ ὁ χ,(μετἡ τοῦ! σενμοι΄τοσ'οἱεὶ τοτράτ -

Τωμὰ σύ αἱπέρχί) Ζεδ(Δ 7] δἰσξ: “πνϑυ μος ΤΆᾺ, ἰχρύωμ αλιώ

Ῥυόζᾳ κα
“τον.ἀφρφοδνσμαιφουσί μὶ
μὶοὖν οῦ τὸσινασέρχί) τδρ
ὦ ὯΝ
λυπεῖ:μος πο μὴ)ἐπ δμιχὶ ηὐπορίπωὼμ ἰἐκαλερσυ Νἡ «λμυρ'

λά». Πνετρςυ Διὰ τ κφροδεσίασξκοὶ οἱμε νὰ ΓΧλικοὶ ἢ δχε πε

ΤΜΗΜΑμοιτώδσοηϑδὲασύρ μοι,πεϑύμιαιΩΣ ζ3οὐδόν γεν. σῦν "λὺ σττιί-

οὕπον, αὐ [κα πολλάκισ ὡλθυμθιν "οὐἠγουσάππτοχ αθαΐρεό. κου
λβ ι(ἴζον τοι
Διὰ γὴκρὰοἰόρρ εϑεσικρὶ οἱδεισξὶς σι'ϑρωποιλοΐ
ενοιεηρτεῤ᾽ὃ τι ὑγρότῇ
Ἃ ἔχουσίτρλϑιμου"ὑ.ηὰ Ὁ» θῆλυ ι)γὺμ“νουὴοῦ

δασύ ὠ λῦτι ἀμφ ὀτεραναλφύσειν, πεπεινρὺ ὑγρόν γ»}λδες

ϑερμιδ τητρενσή ϑιονδεοιγρῖχι σαὶτοῦπτε ροΐ ἠδ τ πολυ δύ χρὸν

μνὸκρατεῖτε τὰ τοϑεριμονιοῦτι γεανμιλπρλλῆς ὅσὴς
ὅ Φλύὐγοῦ
τατος, οὔτεμιϑί ρου ᾿ϑώυ ὀξεῷ ὕωτογοςμϑροηρί λει,η07σ)
τοὺπτερεῖ:[οὐδ ασέφιμοι γἦμετοι τοϊσγεὔγοισ' "τλξίςουμι τος

ποις φιώροιισιοῖο μὲνπῷέαιι.ἡ) φύσι οὐ “τοῦ ὑγροὶ
αἱ κρὰ θΥθς
μῆ."δγεὶ τοῖν ηὸδιὲ(δοι ὀρμεϑν λοΐτνοι: "ἢοἰ) λοι.ἐγ

οφακμφοπί

ροιδ,κάτωμβδιρόλί 7».λασάραῤοι ποθ(αν ΝΥσέκε λοδμ.εἰς δὲ τὶ
αὔω -τόγρνἴ ἐγετεὶ τρὶςεἰς ασέρμαι συϊκοέμε τοι"
λί.

Δι απῤναλαφροδνσιο ὧν αὖθρωτος, οἰ ὀφϑοιλμοι δ ᾿ϑεμ 7σσ μα
ἀρ

ς᾿δάλορότι ἀπρ λάτον τος πριχοῦ “του “τὸ᾿ρετοιι σεκ μέρα

ΟΥ δῷ τηἐτονυψυχραῖδθην ΔῪΝΣ νεται αγρα, ταῦ ΜΗ";διαϑερ μαύᾳ

γρϑιρα “διδεῖ το τάξεωτικί χυτο κα
ἡ ὠτῷα φως πῇἼδα μι.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΣ ἀπό οπου.
δὰ

ιοτέμαικ ροὶ᾿διρὸμ τισοὶ σερί τοι,τοῖς ὁμοωλέσεκο ͵

λπτα

ρώταρονεἰσιῬῬαῤωμαλωμ βραλές: εοὐκὁπ τεροι»

ἢδ]; ἦγε τρλλυκέγησις οι ἃ κῦφρμ,δι κζραν!ουῦ ΤῊ διλαυτΕΛ

Α

τώδασοπτολλη δε ἠσειυεχὰς ῶ μία" ἐν μϑῳὶ
ἦν ΤΟΙσ᾽οἵ! αὐτεσίνά αι"Ἢ

μακροὶ αὐ οἰ τον σὶς ἥμετοαι ἡμεταβολη . νὴοὔμι κρὰ ἡκ νη σ!σ"
οὐδε τασωναπρδγ τέωνμεταβολίωώ. ἐνδυτοῖσό μα λίσινεἰδμιοιότ'
ταςτολῇ;
μα ὅδγαλαμβ αὐφυὐδὲαῤα ποῦνᾳτοὶμέρη: ον)δ συϑῷ ' β

κπέϑε) ἢπὸνὼ σύρε χὺὅρα βκίνησῳὸ Τοῦ δ βραχξα, δοὶμ᾽ὴὃ
σληδ᾽“τοκινήσεωνκῳ
Ὅτ᾿ ὡνσέσοις τόνε τοῦθ το. δὲτ᾽ αὐοῶν τισίν,

δου τύ μέταβο λέ! οιραὶ τἰγεϑρλμρὼ ὠανηῤαν, ὁ τὶ μαοὐὐωότε,

δὲκάτω

ι
εχ

᾿

τώ,σοι ἐἀκόσπον.τοι κὐ ταδώσφα

» δὲ"οἷς “πεδεν ῥιωαντίον.

ῥδιρὲν τοῖςαὐ τεσίν-

Διὸτιτϑὶς ΛΑ ποζυ λούσι Δ

ἐκῆβγυμεν σέ, ἀλοσότιοϊόπεοι τὐὀξύτεροι δυκὅσινεἰναιφωναί;
μὸὙ) αὐπεφωμαὶςἐλ σι Φον:ὀμᾶραν,ὀξύτεραιφοόν ὃν “τοι 4.61!μέου δί δ! ΜΙ μού μϑμαν τοῖς πόρρωθερ, ὁξὺ φθέγγον"). (Δοϊός
ἥζοι ἐλαίου,

Διο ὶ τὴλριτιὶ μόνομλε ἡ ώνετοιὟΝ
ἡ γυμμαιζο

ἐϑῥων ἢ ὃδ 7)"αλείσην ὁτσνμμεληπτερὶ τι οιεέρα:

Διο τήηὸ πὴ

ομτει μέδρον γίνεται ἡοἿς “που σν' ἢ δε γηηὃ “πίον τήκῳ μὴ

θφ μον
όμϑρ ομ"Ὁ δὲκιμησέσθορ μονφ ἐσδέσοις
ξ,τή εὐτουινν

Διοὶτιετοὶπερὶτώσκοιλι αν"σιότουτο. πὐτερονῦτι ἀπὺσΤῆς
ὍὌοφησ' σῷ ὅντόργλα πἴοἐκἀνηφλαμικ αὐ,οὐ Τῇ πολλάκι σ'

λαμβαύᾳ τὶ ἕνα σοίγονεἶ:
Ἴ κα μυποε ονὁ κέλει

Δικ! οἰ ὁ--

σοι μαύλον ποούον.)ὁτοιν7σ τῶι λαίῳ ὑδὼρσυμμίξα: αϑαξί ρ
ψητωῚἡσὮι μισῇ
ἡ ον ἐς διφφγγδὲ λαιονμιτοὺ τονσθαιἰαρλαθιὸ κυ.-

θυ ηδἢἐ εδλὸμοίω σ'πορσδυύφ ιδυοζηὸ ὑϑ πο λασηκὸμ ν᾿ "μαήον
οὖνμαλα “Πεταιὸσῶμα ἐς δυο μϑύσιιπεληὲλοβὸν ὄξηφύὑσει βῆ

μομ.τοὶ δέθορμιὰ (Δξκ ραόρ 4 σιςληριώφ πρὸςδεγὺσικδτρυς, αξύμ,
Φορόν δε,ἡξερασία αἱ ὰ σαλερότανμετοὶδὲ σονύσὰςὉ σ᾽αὐαιπρι

᾿φϑὺρ Μῆου ξοραήνφεο
Διοὶ τἰ τες κοπριδσι προσ τούήϊου -σίνεμέῶν' ὅπερ δέμε τος κοππῶ σεν δκ δητοσ
ἦνετο,ςῶμθλω
μδόων καλπρεζοιδιίωμ καδκοχηω βϑιϑωμεταῦ
τα δὲ τοῦ ἐκ
“τόν Τενοσ' ποίῳ (στ Ἢ" φῆγῳτο σώμικτικαὶ τοῦτοδυτ ὡν:Ἰ)ὲσαρ
κενδῤλύ περ τϑενουσῶν τὠῤδιώαἰ
μενοι, σώ μοιγος μὶ χβένγεσυ
χοῦ τῷαμῳ σώ μοι, χύρανοὶκεἰσινοὐκί λοντοσ',οἱ σατοὶὥτθίτι

τω ματοξ γξ.ποὸν ΤῸ το κηὸς ἡμίμασεριαπτό κϑραράρη, κόηπῶδέ χάΤὴ τοσώμικηον μβεδνκαν τύ χι ξθμῶ ὃν᾿αὐπίλαφρ' τε..

δΉ μεῖονῦ “εἰ ρημδῷἴων.οἱ)ὲ αλϑιμβεξρωκότις( ἃπσεπωκότισ, ἡ
“λα δοντεμήσοω τες

νήρεισῶν τίσ,μαίδιονκοιῶσι, δΥεἰ ηὸ μτίω

οἰεςεἰαῖν
χ'ραν ἔχειν τοῦσντέο, ὄν τοῦοἴπσεπτοι.ἐ πεὶδὲὑκότρε (Δ
'πηξιγγριε, ἡδιὐ τοξι περί μα

3) δ νδηὸνκόπ᾽ ἐνμὴν

ΤΜΗΜΑ
ΡΙ εἰ"υλανώ ἀϑινονεἰτούκ σώωσ'λιπροσ'σὐ πτονόφοῖςτι να
σι ηὐσοβθὶ σοιρκὸςοἰ ραεδῖς οὖσι»)αὐ,κὐχοἰφιόδνξμιε γοσόξε
γωμοινηδούχιονὸν πρκότρυ, οὐκ όηχους ἐκόγχως 7016: λάπε: Ὁ
δονίιἐψεέρλῷ σρήρνου ῥὀσῶμαικ οσῶδεσδὲ σὴνδὲμεπονοὐτῇ τὸ ΐ

συμβῇ μὴ κα
γρ εινήσεωσ υἱπερθδολμοαλλότον
πίμορμϑρης «(αὐ
λωώοὔβε μίσσκοεληφϑένσων δῷτολαίνσωμώτωμ κοὐ περ Πωματο
τούγεισέγόν ων,γὸν συλμιζγουκότονγέρε ϑαὴσυμβαίμᾳ καϑαῖτερ ἀμλῆβατεαληρω μϑιύωνεἴρυτονεἰϑν μηδῷι νοις δηῤμ
ὃ
χῖς τὰ

Κοτρυ αὐτιοσ'»ἀλλαηὸ οὐτωσῖλοντου;Φρυνανι,οὐδοὰν ποῖσ'᾿μὴσξοὺν
σι τοῦσε γῇοὶδέμεποσέϊο, σῶκ ὅγραν αὐ Τίος:γε ῦν» πσι ποῖσε
μϑσι ἥνεϑκόφον. ἦν οἵ)
δικ σπτώτεροι γρϑλοὶ ἐμέσοιν “Τίο-

ΔιρὶΤὴκ οπιουρυ τερον 8:τῷξρα χίον! ηδδεκενῆς ρἅ74ν ἢ λι
θέζον χουν
δ) ασοιγμοτωδύφερονηῤδγοικε μῦς ξην.ῦ}ὴ ἐπσερεί

ὃς Τρπρὸςὑδινωόσισερ δριζλλων πρδηδδνλειοὶβέ Ἄδερ μιοιωσ' ὃ
ὧνπου νρὴὀπήντοιΛοσηρῦσ' τοὺ ςοἱ᾿λτῆροισεκρὶ δϑύωμ περοο-

σεΐωνρδι τοὺσ' χαροιτοδεδὲ μϑρ μᾶζον οἴλετοῦ ἔχον μὴἔχων
ὡλτῆρας ὀδεϑδηϊομθε σὰ ρασεῤωνὴ μὸπποορ σείων.
Δι οὐ χη Τοῦ χνοἵρο μέ κεμὴἐσαρδηρις
λλωμϑώων νϑδῇ --

μιριΤικοὺς ἼτΟΙΕἰτα περὶτέ ει φαλίώ «κοῦ τοιὅλως δ δρδμοσ
κουταιασεῦμδοκέϊκεΐχω ζω ἡσερι ἤω ματα ὡς πόρὀσεθίσανἐτν δηδιὴ ποιχύμοντοῦτὸσαἐλεοὶ πολλαὶ σΎοιπογριζ)χεσιὸτηεῖς
τὸ ἴτωὑφρνοςτι αὐωϑὲνκὐδὴπροφονὴ. τούπσεριΠώ μια τον.ἐμὰν

αἰμησιστανηδῆρι εἶ,"αλλῇ τουχξῖαισυοὐ τίρυστον πτονίον, Αι πε οέ

αν ἐιθὲ ρμούνᾳ τόρ κεφα λίιν)τσ φ Αε6ασέκῷυσδι ταν ἐνοιὺ
ἽΗἪ (ἃ ἀσος ο:κκ.“Ν θύραϑεντρι εἶ
δυμ
αἴμεων «οἷον ψυὺ υσιὴἀλέ

ος Δ
ἔ«

ἐκ τοϑώρακος,ὧμ ἀσίον τωννοσεήμαὐειϊεοῦον τ ηὐπτ'Ἀ᾿

Διοτόκοτμῖσι μᾶλλον μδμῳ τοῖςδιιαλόις, "ἐντοῖςαὐωμεΐ

Ἄοις πότοιοϑάονδιβεισήζασι τίωδμαλίωο δὸν ἡ»τίωὶαὐ μοι
λορ ὦ ὅτι ἐκοπτώόπεροι (δ ὄξη,ῃὸμὴἀειεῤτῳ!αὐ ποθαὐματι

ἔϑι τίρκίγησίν ἡσυμρβαΐνᾳ φπηανωμάλῳ “πορόο, μἄλλομ»
ϑνῆον

Ἔν

δ

ἐν

2)Ὁ

ϑν ἤον )δηρρίομτοοι,»ὑπο πρρα φύσι κενοὔμ τοίἐνμϑο δ 9.

τῖόμα λῷ μακροῖη ορσὶε κρὼ δέσὶσ'κοὸ“πυκνή δειμιὲν δὲ ζο ἀω
μζλῳ, τουμον Τόν. 512δὲηὺ αὐρᾷμτα ραζβύσιψ'«διαγιρϑβηπά, σεασίρ'ἢ δὲ περί καάφίωβείσιν γνόμϑμομ μικρὸν, πολὺ γόνυ

ι( τοι πρὶ 'πολλείσ᾽

Διαὶγῇτὸ ἐπεπεσὰ κοστα ρωτιρκίγιτ

κιατρσκείαθς ἥ κοίλων δέ μ.ἢδϑοὶ ηὐ οὐὐηὸ,διτὰκνρτῬεσισέ“Ὧνἐφεμαὶ Ῥόσσον σευκθροιζὸ εϑινονηὺβαῤθ' ὄν".
ὁ [καϑίοῃρα
ἡκατρρς Αΐσει,τῇ θλιψήηρ εἶ γρμϑδβ"
τ
νη ῥδρ ὁὄν κυ ργὸμ"

ἐὐ9{0Ὁ΄-

σπου δὲ τονκοἰλῦ μρίλλομ τοιοῦ τον 21.ὀϑὐσώμαὶ μών᾽λ σπ

Φερεσεῤ'ἡ ὐθύτερ.-Κῶ τοι οὕτων καπὸπρλίον αιἄϊετουτοὶκοί᾿ λα δ τὸ πτύσεδα:διαταῦτοδειρὰ τανε δύμτοιΝ μὴὁ ἐρδυιδόνν
ι΄ τῶνοἐεοτσώτερκι, κ) ρκουτουκλιθη

ΠΥ αιεξεν.

Διοὶ τβοὶ

βραχεῖς τσερί σοι τοι κοπώδᾳςεἰ
εἰσὸν"ἢὁπαύω
μα λοι σιηργλα
κισ δἰσριδορποιδυσεοηὺ δὲἐκ.
σονἐν
οιντγήουεἰσκα
ἀνοσίου
ἢ
ἐμὰ

κμαἐ μυτουθ κλλῴν,κοπῶσις ΩΣ σοιυήθέανν ΥΨ οὐδεσίρῳ "σοιέὃ
ὅξηνὰἀκοῦρρ αἰμφοῖρ ἡῶμα,οὐκ. ἐνδογατοῦνσεωρηθφαιν ἦψεόθε:
κ΄ Διὰτ οἱ ἐτρη ταπῶν ὀγουμῇ,ὑσωαῦ μοῦὰ ᾿δῳδί τον,τοσούτω

μιοίϑμονδουκρύουσιτοὶὀμφμα "πότιρ᾿δγοζηὶ ψυχύτιβάἀνομηὸνοἰεὶ
προς σὴπο'ἀέρα: ὁσωσὶἡ ἐλαῆω ΧΡ"Δ

0) γα σώμιοι "“σι

ἐπ)τ γυμμῶν ϑεόμ,τῶν συμάαλμ4,ηὸ λψύλος δεύκρυοι “ποιαιἡ"δε
τοὺμ οἱ ΤἼοΥ "πρίν Ὁ ἡὐθόρμὸνΡΙ δ δοοικιρύφν οἷον 0ἡ λιη». ἐσὲ κι τε

βησίσ,δ μοχητα ποι ει,"
᾿ςδ)οὶὁ γί ἡπόσονἀξρ( ταλιγέν. ὡσδὲνοἱοἱ

αὗειμουτὸα ρατῇοὐσίν οἱ εξ αν ΤὴκιστὸΤΩ ὕω! δαῇ βπρος
“χἥπτωμ, ὀστὸαὖ
,ϑξῆομεἀλῦμν, ποσούχωμῶλλ, . 1.11.)λυ ὀτῦτία

ιδ΄. Λουκίώ:

Διο τῶὶμϑρἀλλατρ δ μϑιμοσσιρ κα
οὔντοοιμέρ, ς

δὲ ΤΣ Ρ λεητο τέρα ἥν «“τουϑὴ οὐ δὲοὐὐ τὴἐκ. προσοιγωγΐὶς, δι
λλοὺ

στφνοτέρα: οὐ μίωοἰλοὔ!λ ὁμοίως τε
καὺἐσαιρξ'“δῃ0"σὰ"ὦ Ἴγο'βλε
ἐλθέ᾿Εν"Ὁ 'λῶσ γῳὲον τοῖςΟΜΝ οἱσέοισ' οἷ “αὔμοις, ἡ " μά Δι φοῖ

Αεἥ] ὑνετοονὴ μιφήρ'αὐ
"αὐΤῆον,ιδέδη τοὺ πδονουθῷῃ μουμό μια τήμαν
τορμυκ τὸφύσειχώσινφα κολολῆ ὁ δὲ διρμαεὶ Φύσελ
Δδὰ
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ΤΜΗ͂ΜΑ
ἔχον “τῶ σὲμ οὐδὰοὶδυοξηὸ “προόνεθθον τοίχισοί, εἰ Τινδ ἔχειποιότη τού ον μὴκαύμῳμ τινὶ νόσῳ"οὔ τιον δὲ τοῦτουὅτιἐύσ ἐγτ
προφίνεννπεὴςοὖν ὁλωσ' "σεμελι οὐκ. ὅξεφύσει, ἀλλ πίκτητομ, ἕ
ΓΤ αὐο᾿γικ οἷ“Μερῶν ὗσσερ κὴἡσοὶρβνὴ
"ἡ"

γυμνασίων κι νησίσ'

πὸ καὶ δὲγχρίψκωσ ϑῷ μοήνουσριςστή! ουσίμοὐτίρ “οὐ πίωδ ηροῷ)
ἀκσλυσάισισν νέμουσι "“οὶς ἀλλοηρί οις μορδοις"δεδουὶ μὐχὶ Χ:

ϑύσρω,πίω κοιλί αν-ποώνουσίοηὸ δάλλο σῶμα λεἠυμουσιν. οἱ δὲ
κιμήσελσ' κοῦἐΤιψ4σ, τίω αϑὺκοιλίαν λυ ύνουσεοὐδὲ ἀλό
" σώμισιπανχύνουσι: Διρὶ τὶἐκ 7) σζροοϊρῶμ ποὺ μακρῶμ δὶ
πρῶ ορομων δτομ οὕΤίς ἐπὰ κρὼν

δοικτύλωμ σεήομτοιι ΤῊ

“ποοιώμ αἱ᾿ ἥϊερναυκοὺ ασεςτορκτω προπεσών ἢδὶτίω σάρεπαι ονμοὶ σού ότη τοΦὶ κεμήσεωσ,, οὐκ αὐασοφίατοιὁσενομξ"

τ αὐῷ δλρνρωνυπτώ ἐδ δενὀλγσώμειπος, κρατεῖ ἐνχ
"πολλάκις" μορίωνδοϊ δγρστοῦν πῶς κιερηθβνοιον δῶ καρδίαις,καὶ
αὐδοίχικδχρον δι πνϑμα τρλυ στρὶτῶὁ μιδραὐκκ οἰε)ὸ
0 οὐχᾷμῦν

ἐκ ύδ τροφοί Τηντο ποοῦν σέΐον ὥς στρὑτρασών τῇ κι μήσει,κα
“τουασεξ “Τοῦ!
,οἷ σποντρρρωτώτου δικισούποιἀκραχεῖν"
ὃ
«ποιοῦ τον

ες' δια ϊερμοννοἷον “τοῖς ὀρτζο μδ,οισ ηὁ κοίτω ΕΛ». Διεὺτῇ
οἱΥΣἡ σγρδοῖρα συν τομωσ' ΩΝ

ον πῷ ἐυθμιῴῷ αὐ πνίουσιν:

“πύτίρομ ὅτιπᾶσἐνθμθ᾽ μὐ ρισμέμῃ μετρέν Τοῦ ἱαιμήσξϑ.χοιουν

“τηδ'γὴν ἡ δέησου οὖσοι εὐρπρ οἱἱ Ῥοχίζον τεσ δεσιρνὰ μαῖνώρ
λομϑνοι οχέζν, αὐ πνϑίουσιν ὧν τ τίωμοιῤαι
ταμοίιὸδ σουγε- ι
νοβϑμίω δυεὶ κα τῇ ἴσῃκινήσε! μεφειϑα μέυθ μόν στοὧν ὁτιπτῶ
σι ἐϑμο σλοσ αὐεεπτ οἱ,
δῖ σου νεται ποῖς κα τοὶφύσιν αὖτ

τῴ χωμϑῷ οἱ"καὶ μὴ κατέ λουσίοκαθηρμϑῳ οἱσ'μὲνοὖν ἃ δαζουσὲ μεῖξιν οὐσησ' (θὶ τοσωμα Θ’κιν""σίως οὐκ,ὕδαλθ' ὀξυθμ᾽
ονελισυν τόδ, ὃῬίλουσίν ἡ ποραικολσθύσης τῇ κινήσει τ'αἰαϑά
σῶν ἡ διυμοίμιϑα συνοραῖ,γὸμφλαϑαπεμοῖο ξυϑ μόν.ἐνὸτῷὭΣ

ωσ'γροχάξέμ, μέτρον ᾿ἡ κίνησισ' αὐαϑηηὸμ «(δὶ αὐοςηγνοῖσ' 1ρ:1οὖσει

ιΦ᾿ κὰν ῥυθμὸν διλὺν

Διὰ τῇ ᾧ τῷ Ὅο χιζμἐκπανο μαποῦ--

κς

“ζ.

26

ὅϑι2 δϑκε ἡμῖνἢἀδρινέτερον ὁτεκινούμϑῳ οἰδνοὶ γοῦ Τολάζεν τὸν
σύρυε χὰῬῖ:σώμασιν ἡ ἀέρα κιρ ὥρλρδσι) πνέμα «δηότσεο
ῦ᾿ δυκά μόμον οὐγλαμοδικοι τοὺδ ληθειαν νι πτνδδ μοι πού ορδας "ἢ

ἢ δγ0ΤΙ Φοχαΐομ τίσ’προτικῦττο μὸρτρίἀίρινπουτου:δὲσυμρ απ
γόν ὑὸ μιαλλοὶ αὔαϑα σίν λαμδάμομϑν 75) ἀξρ᾽ διὰ ξβδικινήσᾷν»

εἰκδγωσ οὖν ἡμῖρ ἐκ πνϑυ μα οὐαϑο δο τοι ηο.} 0 ἡσυμόαόν 4,δὺοὶ

Δι ἱμεξλομ θέμα δαδέφομτη ούπτου(ἢ πίω᾿ Φορα'
σίνοτελᾶλον ἥρὶν κιρείαθς αλρουσιρ'ηὗ ΝᾺ θέον τοθαδιζάμ,74

(δ΄ τῳ διοαφερ4:

ΔιουτίῬτίαναι βαήνόμτν μδὼ“τῷ γϑναυτα τὸ

νουλῶν, κα Τοβοόνον τισδὲγοὺς μη ρούσυιὅ γιὅταν μιδ «γαβοΐ

νων, αὐαρρι [οὔ μδραὐω δ,στῷ μοι“μοῦ ἡαπτοὶ
δὲςπολλὴ “τῷ σώμεῦρς
καὶ ἡ οἱ ΘΝ τὸν οἱ χωρ ἐνε τοι δὲδ γον ῥιϑμ “τοὺ κὸνοἱτο; ὧν
δὲ Ῥ ᾽σνεοι τρίμ τῇσέ,δεοὶηὸὑπρφέρε θα ηοὴς σέο(λεσύτοὺςμηρὲσ
ἀτροτρίζο μοι τονοὐ μδμναὐνούν,εἰϑάσαν ὁ παρα φύσὶν: “τοὶς
μδρ ἦν δ σν ἡΕἰς

πρόϑιν κλάσιρ' “οις δὲ μηραῖρι» εἰς Ῥύμπρο τὰ

ϑεμιρ ἐδ ῬΊσ' αὐ κί τεσιεν τοὺγὴν ο τοικιλᾶ τοῦεἰ;Ῥύσιϑεν, δυοὶηὸ
50} (φεῶ ὁὅλεϑε'. ᾧ ποῖσ'κατοζνεσί δ)!μηροὶ εἰςτοὐμηροιϑερ
κ' κλιδν τοι.δὲοἱηὃ προσπε ἡμών εἶ
ΕἸ ΚΗ σώμα»

Διατήτοτε

ῳ τοχὴσ' ὁδοῖς μηρῶμ "ὁ μέσον. μάλιςικ τονοῦ αν»;᾿ὅτιῥαμα»3.

»ὺς μιριςρὅ"ἡἐνΘ᾽ὄμτος ἐςπριίμδου δὲ τομέσου, δ τόν ὁ: μοῖλι
οι ψετοενδυδ ιοῖὸ κα.τοὺτνυτοίᾳμιᾶςκισοίμτφαϑεν ὁ δὲ μηρός Ἄ,

κεΐ τοιουπον.δ. "ἡ μέσορ αὐτανμαλιφαρμονθ μδῳ. Διατί
οἱὑγροὶ τῶ χὺπνίγομ πιο:
τρρήσοιντες κοὸ τὸ 72 κου μοιτοδ᾽᾽ ᾿

Ὅτι ἐκθῷ μοιμόμϑῳ δὲ, ὑγρὸν, ἀπ ρ γετοβίο καφ μᾶλλομηγδσλε
ὃν «Ὁ“Τοῖν οὖν(κὴἡδιύνη του πτεξἀ γᾷνο
διαὶηὸ πλήθος,οὐ “νείωι κα

τουξ ις ὥστε τουχυύααν ῥοῦτα,ὑπὸ “Τῦ συμφύνυ “οὐ ἐπε
τή τουθόρμο

δ καρ οἱ τνῦ ῥ μϑῳοι διρῶτι; σοῖς γυμναζομές

νοἱΣ "ιν ὅλωσ' τοῖσ' πτονουΐ σι,(Δ κα σῷ πριϑμιοιηρσ ξοϑον,ὠφίλες

τὰ μὠβάμον ὀμεῴου

Ἂ λυ] υνὸ μέν ου »υύύ
υγροῦ "νά. ἀν.

μνάτι πολλάκισεὴ ἐκβ΄ Δικ; τὸ σύμ βα Ὥ σω μάγων κοί
ΔΔΔ
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ΤΜΗΜΑ
“πολλάῆᾳ ἐάρομ᾽"ἐδὼ ταθηὸ ἄμφω, ὁμαλομ μιεἴθεὺ σὔμμιε-Ὄον.ηὐδὲ ὃ μαιλὸν,διμὸ ταθεσερορ ἐσ ἐντηπσομησῃ Μμέρθ», εὐθὺς
συ μ’πονέϊηδ Ἂ οηὐ δὲ εἰσίμμανπρ'ἀτεμῶλλ ᾿ἀπηρτημδ ομὖσυ

νη» Λουφ

ἡ μφάρμικα μμ ζωὴ ον πρλλάκεις δεῖπουςφδν ὃ

δηὸσῶιμιαε
εἰ Ὁἰσηλ
δὲεανε μόμὴ,
οὐπριλλοίἶφ"ὅτιποδνίκοινωὼν
ηδ κανίθ», γέν(ἢ ἀιϑεμέσεροριὠν τε

πσαλλιοκ τόπεῤ'.ὀϑασυμι-

μεῖδορ,α τεκοιμώνοιω Τὰς“τοὶ σ'μέρεσιν ἀλαῆον ἴκιριῦ κάμμ4.

κγ λαλεπώτυρ 'διάπσαγλοῆφ'σβούρομ δ» ὅσαι".

Διαὶτί

κοισηώσμα μαζλλὧν γῖρὸμαλοις,ἢἐν τοῖςαὐωμάλοις ΣΧ ΥΡῚ
ἢ ὁτὶ ἀκοπτότων υϑῳ,
Ῥαν[ζουσιμϑὺδ μαλέω,᾿ τίιβαώμα κομ ε
πῶ,
Ωὃ μῆσ εἰ ἐνπῇσψωμοίλῳ πορείᾳμῶλλ"᾿ϑοηοον δυπορϑοἵη Ὁ

5τῷὃμαλῷ,μικρὰ
ἐν]ἰσῳχονφὰ αὐ φοραξἐλοίπωνιἐν (δ ἄν
αὶ ἄρσις μρὼπν κν ἡ»ν δισῴ αϑωμοιλῷ “τοι,αρτίομ᾽τὰδὲ ποιρῖκά

κα σίωξάσιν γιν δ μῦννοιπολὺγ4ν"τουιηατορα πολοίσ᾽ Διοὶγῇ
κοὐΤουβικήμ ὃν Τίσ' μϑρτοὺνατούντ, τοὺς μὴ ρὸςμαλιςοι ον ἌΡ
αὐαιβοάνον 7 δὲ “τοὺσ' κνήμας: ἢ ὁγι αὐοιδικήν ον μϑ,τ αἱ
ΩΣστω
Ὁμυρδτσϑῶν ὺ ἡνεῖ φορτῆον κνὰ
γὐσώμαι ᾧ ὅν ἀνσθίν ἐππόκφ το κὸ

ἢ αὐρομϑρ, του τομεΐΑΙσθτπον δῇἡ δὲ κρήμιη τονηριἔρετ'ΝΒ
ῷ
ἕλον. δᾺ ὀ χώς πὶὁπους λάτ' ἔχοι δγοὃ σοιλύν(). οὐττύ
ὦ
οἱδμ ᾿τἴὠὦ-

μῳ τώρ κινοὐμϑυ "σὺ διληούπωζλρμδιρυτοι λαρθρνὴτρνοῦ δ
ον μι μοίλισοζ'μα ουΤουβαύμον τίςδυημθὺι πίάϊην σώμα κεότω
᾿(Δηροωθέϊν πορα φύσιν,ὁγόῃ
ὁ όϊσιν "στῇ
ὦ
ᾧ μείλιροιἐκ τ 4 ἜΣ

σνιλύύ4,τούτῳ ππὶρύλειτ᾿σσύιλια μϑῳοὖν κμῦ μη,μδρῷ"Ὁὸ δὲ,

0ῥϑώραξ,εάν το δὲ μμρθ' δέχυτοιΤαΚοὶν σοίἈιύε Τοῦ.δρὲ τὸ μῦν
κί ΚΘ τί ἐχειμικοὺ φέφεαθς αὐωϑέν,Κὶ ὁθώραξ ἐκ 724. Διο
τπλείων σοι
εἶκα δῆςεναβ ΤΩΝ μ"ὁἀδύεσβανύφω μϑμ-πέσυ,τίσ,᾿
ὅταν εἰδότεἐσ τοὐλλαὰ μοιωσ'ἔλοντα τύχυ ἐδ δ
ΟἽ ἀσε---

γα ΊρσΝ μὰ ὀδεμαήδεητ ἀρ ᾿ οὐὐνγον μοεσλέϊομεἰαὶηὐαόρΆ5.“πῷ
ὠρισμίῴου, ὥσσερ οἷν εἰ [δ4 ὁχεῬοήδε, πύπορασμφ ίω αὐαγκη
χὰ
ἐἰμο ὁτὼδιἐμηοῖδομ ὧδ αὐτιφρίφον “τοσ' πρρα Λογῤφετουρήνμυ χβ
ἜΣ

ζ
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μ) Φαύλμεταῖ ἀἰνώπεερθ᾽ ΤΙ ηὃ “ποσὸν ὐθιομαίομ᾽ εὴὸ
οὐ ὠριημέμ"

γρούνὑ ταῖνῬί ψιωμὴ αόνντροιὡθιημίι, ὠνπεράπειβ
ὧν
᾿ Φαίρμε) ἐν
ἡ
δ)οἱγὸἀεφυκθν“οί ϑαις
ἑαβ μὴ" ὡρίσαμεν ᾿οἰπεῤ, Εἰ οὐ ὡς τεποὼ

ηὀφοιμῦμϑμον Μ᾿ὁ ὠρίαϑς »φ αὐρειϑιρ αὐοίειαγατωροἰτσύρανηον,
Δι αἿίτουσ'μηροῦσ μα)

κα

ῃ τοὶ κνήμας, κοπηῖσι:"πέτερ,

ὅτιςἐγγὺνστῇτύηρυ Τοἐλονποιηὐπερίἤωμα, εἰσ τιαὐ ὑπερβάλ
ΑΨδόατὸ κιϑησί τὴ ϑῷῃμόχητι συασώσίν οἱἔσιθοι
ἡ μέλλον λει

ο. ὴ αἱκνῆμμαυ ἡ ναὶ συμφυπὶ μά λον. ἀνανγρύσμν ρὄφιμοίλι

σον τερϑυσι τῇ τοῦσίρε
λύεδασείσει,κὰν

μηδὲνἐλονῖην

περίωμμαικ οτηέσωσιμ ὅμως Ῥὺς κῃροῦσ' "ἡτέυυδογρεὴν τονοὐσί
μάλ ἡὁτικαθάπερ οἱἸβουδῶνα γόνουτοι"λυ νύτεσ δος τὰρ

αὐρσιν ἢν,
Φλεβῶν. κρὺἐνύρων,ὅτωνσὼ οὐ τος:εἴν τέρω δὲ Φὶ ἀρχ
ἀ
ὁ μηρόσιν ὅντι μᾶὰ᾿ὁν τῷ οὐ
αἱ χῷ λέματι ὁμηρδὶ οὶ κνήμην:16-

“τοῦκοφ!ευρώ τε,01; σειρκώδαςρτε πολὺ ηὃ κατοὶφυσίνι-

κξ' 2 ἐναὐῖτ:

Διατί ψίο
[οισ'ὗΤὰν γρνήσω σὶρΔ Ἄκοὶκφύῦ

σένἢὁτοῖν ηὐσῶμα οἰ οίϑαρνμ ἢ
ἐν"κἰγησῃ δῷ μοιδνγσοινὴἄλλα “πε

οι:ἤώ ματα σιυοῖι κμαζ με τοὺ τῶ! 'διρωῦ τοσ:παίει λόμτοριρὰ

χυμοὺς ἔλουτομο λθηρῖ,ὁ8ἐστοὺσικροὺσ Εἰαλμυρῦσ, τὸ σέριτ
, τώμικταϊκκοίνεῶν μδῳ οὐδεώνα. τοιδ δ παλρεἐξαύρετοδὲ δας
κῇ Φλσαρκοὺ "Ὁ ἐξελκόϊ δλαεπρκρότατου ΤΉ)λυμοῦ.

ἐκ

διὼτί ττ

γυμψασίωμ κρῖὁ φαυρμακοηρσιιν νοὐκ δθὺσ' προρρέ βουσί

ποφίω,"ἡ δυότι καϑοόρετουρηὸ σῶμα ῦτικοὐ οὐκ αὐ οιταίποίῳ τοῦ

κθ΄ πονοἰδυνιφὼοἰηρκέκθε.του τοὺστουηματῶς

Διοτί γαλε-

πώτι "δῶν ᾿βαδίφᾳν᾽"ότι πλεῖον 467: ω φέρφόϑέων τοι ΥΡ̓
ῥ ἀυτίωρο, οἰπον «φουὺ γε ἐχεδόὲ βαϑύφων:οἱονν5} τοῖς 781"

λ' λίοισαὐουπορυδ μδνθν",ς χ)ϑ'εὶςἔχο τ πὴ τῷΡ ἀρεμοιῶι.

ἐκ

Διὰ τί

γυμμασίων, οὐφήνουσινεὐθύρι πότερ δὰτίῳ ὑτρλάψιν ἐδ

συνπήξεωστἑωσ' ἡντιπτρφβθῇ:“διὰ 0 πνῶμαῦ ἼΓονθ ὁ"σόν (Ὁ) ᾿Α

ὙῸ ὑγρῦ'δ6)οἱπέα ὐ ψοὸρἡγήρετανὶκ τοϑῥμαήνειϑιμποονδν τ .
λά “σόν ΤΟ Ὁσυμξούμά ταῦ σῶς

Διεὶ 1, ἐξομφρω Πι κοϊεισὶν
ΔδΔδδ

“(44 πι

ΤΜΗ͂ΜΑ
οἰκοητηῶν το φϑισιῶω»» ὕγιόλως ἐξον φρω Τικοὶοἰϑόριμμιοῖ- ηὦ

» ασέρμια, τού πόνξετίωνφυ σινοὺ τοιοὐ τοδὶἊΣοὕγωδι ακᾷὐϑύων μοίλιφο εάνετονρῦ τοιμὴοὐ “πϑ ΤΩ.ὑπνουθφ μότησ ἡροςείμη" το, μι κράσ ῥοητχοὶ σώμα το διξ! τοί)"μοὺ ταν τησ' ἔσωϑεν ἀλ-

᾿λὺ ἐκ ζξωϑεν.οἱ λφϑησίκοὶ ὐκοπεῶμτεσ, “ χωδιιοίκην τοκλνοἱ μϑρὉ

κοηων7ῶν διιοἱγὸμν «ΟἼρορ καὶ γίρς κίνησινἐστύρτήμοιτοῦθρῳΜοῦ
" "σλύἐρᾷς ἐσήννοἱ δὲ φϑήσικοι, διισηὸν κουτούρρῦῃ Ὕ τίω πῃ ρῶν
διικὶτί δοἶθισερονσκίλθ᾽
λα΄ ϑῳ μιωδεὸ δὰφλιγμαισίαε:

δ΄
λαιλετσώτε ρορ Τίδεϑχ, ὑφζαυχῦ φολὺμ χρόνον,""ηὐδεξιόν ἡὅτι
δὶς στὸν
εἶνδυμ οἱμεϑαχιδν γοῖς δὲποιραφύσιν, ΚὶΤο εἶθ,
στο σ'δεξιοὶ

ςτρῦ σκέλουσ' γρ!(ις ὀξεοραμμϑῴ ὡσ’ γήνετοντασὲ ποραφύ -

σὶρ ἼΡι οὐ μϑννα,λα Λε ππάντῇδὲαδιϑερά, ταἐ δεξιεἰἃ ἐϑὲμ ἐοῖδαλ'
λι διοὶηὐ μηϑετέρωσ ἰχύάν.. “Διο Ἴ ἐπήρου ηὸ “ΤΗσ' γροῶί; ὑ-

γροἐλειϑα, ἐρεῖ} δὲὅλόω, ἢὅτι σῶν δσεὴν αὐτιον πιρνηώματ'

λυ ..“Ῥῶποῦ γόνιτοιἡ διὰ δοΦ"5 ὑπεριιολίω (ἢ διιεὲ ἥνωβς
λδ' ἐνδιειαῖν.,

Διοὲ τῇ οὐδιά πυκνῦμ τίωσίρκά “ρὲ υθ οὐ.Ἃ

μὰ ῥατυ ὥσπερ ϑδύλι.σ'ὑπήνΝ σὶρ γδηρσ' δ) ουσίϑει ὁμρὰ καὶ ϑῴ

λατίαυ αφυδ)ούπτωμοὶ; σῶ μοιγὸ δῦ πνῦν μᾶλλον ὁπφνόμ" διᾷ δὲἢ
μὴ

σάρχειν μηϑὲν περύπω μα," πού πουωώσ' “οῷ χισοιοχὼ λοτ-

τοθθερρνκρὰ διῶ οὕτως ἔχειν τὸσώμα τοιὥστελα μβαψομ ϑὺς ἐκ
κρίνον πίῳπερί τ]ωσὶμ3
ον ἐν ὧν κινησε) σὴὑρεμόμ ηὃ μ'ἼΦ

ομίψον σήπέτρη οὐσαρ ὑσδωροὺ δὲ σμπύμῳον κρὰ μὲ κι μοὐμενὴ
νοσθπσοιεῖ "γ δέκ κρινόμενον πρὸ ῷ δι αρφϑορημοα, χορζετο7:
. 70 οὖμ “πσυ κν συ μενησ Μ'ἢ πῆσ σοιρκὸς οὐτήψε ποιοὶ
φὡ͵πςζπρο ἐμι-

ΦρατΊ οντρῶνοἱ
οι,τύροι:ἀρκηῦ μέρηλσυμυιοάμᾳ διε κοου διές

Ὑα'ἡλίω ᾿γνμμον,βαδιζ4νισυν
(φοκτιζ νν" δοίρξ."τὴκομιδῆ απ
τοδστκ ρι ὅτ, οὶ ὑγρότερον ηὁσώμα ενυτορινηὸμὲνδ» ψηὸσ' δ

μιεμφιηὸ δισησολίς ἀπσαλλ αἼὝΤετοανὼς σεργι κρέα τὰ ἰφϑὰ
ΣΝ δπτῶν μα λονοὐ δὲ τὸ φήθηγυ μψοὶζλορ τα βαϑδιίζ4ν.εὐπ

ΡΝ ὰ᾿ριφοφ κοδυμημέμωμ ὃ
δ ἡλιοσ' φεἰρφδὴΥ σρδιετοῦοἰ
φωνρίσιωσ'

᾽
φᾷ.
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φαιρέ σέὼς, ἀλλὰ μᾶλν τὼ ἐν ει ἐκϑεν μῳὼ οὖμ δυεὶ τὸπύρρω

εἶναιαὐμομετατενα, οὐκ ὅξηνἱφρῶτασ᾿ἀγιῖαν ἀπὸ του που δυεὲ
λέ τὸ πρόλειρορὡν φασι
Διο τῇ κοπτύδᾳ οἱ βραλέισ “Νὴ
περιπρέτἡ ὁπιγρλλοζικισ᾽στρυί φοίμ “ΤΟΙ μισὶ οὐχόλια,ΛΑναινοιζτοω
λα. σϑὶτ καμεππίς: ηὸ δὲ πτσιουτο ἐκοησῷδεσ'.

Διο ες. ότισ

ὄν γα λίῳ μεῖλὰθφμοῦμ ομῆ,»κιροὐ μιϑῳοἱ,νὴτοῦ
τῶ (δὶ κιμήσε
ὡς ϑφρ μαντι κῆκ οἱσης ἢ οὐπυρέσσικ ἐμησὶςθφρμοαλμ4ἀλλιρι αὐό-

λεινοῖονμρὸ ΤΥ

τοὺς χύξας “τοὺς ὑμρῦμας φυσώμτων κόκε

ϑδύτωι συμβαϑνφεῖ ὅμ ὑσηκότημδ προς μϑρ4 ὠθῷμ νπροημές
ῥ'σὲ μᾶλὰ "ῳμαύμᾷν κιδὲ κὰδ Ὑντὐσῶμα [δ᾽ἡμῶν ἀτμί
ἀ
δὲν τινοςλλιουραι.
αἰῶιησιν ἀφίαυτον, ὑϑρμαῖνᾳ ηὧν ἐγγὺς οἰ(.ῊΝ ὀσπερόιλθλ πκρώμ' ἐρεμοιώχων μϑρῆμ'βῴῷμιος γόν()ο ὧι

θιίχωνἐμᾶσοδρ δ οὺ τοδείρη μδύκονκιρ ουμϑίων λ, πνᾶμια γένετο
αἴ΄ ὑκα του χει μεῖσ'“πεῖνΥ̓ν πνάϊμια τυχὸν 7ε105' Δικγίοὶ
ὑ ΘΝ “πὺρν
ἢ
ὀχάρϑροι, ὁσῶανϑεῖονϑέψ ὀἵπαν,τοσούτω μάλ

λδ δωικρύοισιτοὶδμηματου. τῶνἐ πεφοὶ Ὁσῷαὖ μοϊλλ ἼιΧυσί: πρότῇ
Ρδαὶ δ ήυχενου προστστπτον το αἵρα ηὦ Ὁ ἐύχσ δακρύ
ἐν “ποιέρσυ ςἰγὰ “γϑκὰ πυκρὸν τί σοΐβκοις, ΥΥΤΎΓΣ ἐρᾷτούχρὸν,ὴ

δε Ἰόναν πίον Ὁ θφρὶ παιεἰ δρεὶ“τοῦτ᾽ τὸδὲδαικρὺ, ἱδρὼς "ὶς
57 δεδ κρὴγίνομ) ὑταῦθ μιασίας ἄμφω ταῦτου:κοὐ εἐλυ κά δξιν

διμοίωτ.η δὲ κίνησίσϑβιμότη Τοῦτοι ὦ!᾿διατί ὐπὸ τῷ ἐἰζρ᾽ λυ
γϑνὐσ οἱ αϑε
αὖμοιτοράῆοισιν οἱὀβόγαντίας “τοὺὁλεβειτοῦ,ἕτω
"ἡ ὁ απ ρὸ ηροςπέπτωμ, ὅσωαὐ θάΠομεἑλκώμῳ ὴκὐηβσ' γί, το-σούτω μάνα τοιἃ πλείω μα λακίω. δε ετόρυτονδου ρυφρ.οὶβοω
τρδρωμ ἥ σῷ ὀφϑοι μον" πύβ ὑπὸφὶσλιεξτ:"πόσει πσλυγῆ δυρα
Δή ρυτρκον ζδηνἀθλασεκόᾳδ:

Διὰ τήδιξ τοὺσ μὰ θφιμοῦσκό--

πους, Ἀν Ῥῷἰαϑεαρ τοὺσ δὲ λειμέριν οὐσιοἰλέ μμκαιτι:ἡ πούπους
μ᾿ διὶ τοὶΦοίκασιοὺ τὰνπνομθας μυτουβολς, θορμῷ οὐ" διε!

Λούφν ὃπριήσε ἀλεάφᾳνυυὀδεϊ λοιὦ δὲ τῷ θκἐρ4καϑυχραίμ'
"᾽ ὥρα, ξηρ ζη)ουτμον το

οὴκα δὲοἱτίμα κέαν ὐλιϑσ τα,

ΔΔΔ

“44
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ΤΜΗ͂ΜΑ
ῦ μιοιῦλορ Ὁ ἀϑιρηρηὺς
δὲ κορϑώνομὃς θερουσιηὶ ϑὸ, ὁλωσιηδὲ͵
ϑέρχο ὁλωσ δγοὶ1 ξερύτητοι ὁ δὲ ὀλιγοσιτία, κοι ᾿Αδιρυμοῖλλ᾽ δὲ

πίω ὧς αντὸ δῇ σέτίω..
96ΤΟ ἐκϑῷ μαήνοτο δ μάν δεοὶ
λθ΄: Διο γλον ϑέομτις θσύδη κάλισμιλαμό αϑόουσὶ ασοίημιατοιτ

ἠσθέουσιν αἰσοῖς ὑπρρῆ,,ὲὅτιτοῦῦ τοῦμε( ίσοιδγοιασε τοῦ,ἀ Εἰσ΄.

“τοὐμ αὐ7ίον στεκοὶς ᾿ἔνρῶσ' φἈκετορθι κινὅτοοι τον οὖνϑέον τοσ'
"αἱσφολρῶ; ὠϑουμρ ων δα μορίων ὀσὺὴπρύϑεν. ὑπερῆ τίς,συμ
διήνᾳ ἀμια αὐ τιασοῖνεἰς "ὐναντίορ, ἐπὶφΦφορδύων εἰσ ποῦω-

,

ἢ ὡς τιὸ ασοί σίς τοσούτω ἰχυροτίραἐνετο,ὅσω σὴθέωσι

μ' σροδρύτιβ ες

οἷν αυτού τος ὀσοὺσ' ακοΑια Τὶ, Τὴνπιρυτσόίτων οἱ

“ππῴτιροι ἐἰσύρ.οἱαὐώμα λοι βἩὠθφαίμ."
ἢ δὰοἱ ηὸ τιῤφοΐ ὀρθίῳ ἢ

γα κοὐ ΧΙ φύσι παντὶ τα σῶμα τιν δι γος ὁμα λόισῆξαψω

μάλωρ κοπηωδέσε οι τοῖσ'ὙΣ» αἰντοῖσ' μέρεσίποὺς ηρυῦς "ποτ

ῥέ χρυσιρ.οἱἱ δύ μ ποῖ
αὐὼσ'
μα Λοις,δα μρρίζουσιμόζλλον σῶν
"σῶμα «οὐ; δὲἐλεα, μᾶλ ἰλῳδυσιῆ ἐντοῖςτύχου τοῖσδ ἔξω
Μμέρεσί,πλείομαΐπιὸ ποβέλον
ρί τονδὺὃηρῶς ηοὺς ἱδιραχουσςἐμίῆρι.
ὅν Τισ',ἰσχναάνουσίν' οἱἐ δὲμ τοῖς ψύχισι, ε»λφοτέραν τίω σάρικαι,
“ποι δυστ μοὶ ΟΝ σ᾽Τίων ὡλθυμντικω τύρου'τοῖς ῥέβω μέρεσιὉ

οὐξασὶμ ΤΩ θεριμοὐ πτριδντοιδ σιειμήτωμ γηνορδύων ὑπο

Τλ.

μ'ἔσω τῦπὶ'καθαῤρουσί, "τίς ϑερμασίαν αἰϑομ7ῶ»
ψύχους, νὸν Μ

ἐνοιὼ τα"τίμ δὲσοίρκα, σεριαὐτριδυσίμ, διε μῶμον ρα εἰν νοὶἱ
“σιίσης ΠΝ

ἬΝ

οἷα αν 745δ κα “ον ἀπ ἐπετονὦτι ροία

ἐχναν κὠωτεροιοἱ μδρ » αὐαύτεις,τίω ὀσφὺνμάΐλι συίτριοὐ σ᾽7

νεῖριοι; δὲκα του ιν,τοὺς μηροὺς . τοῖς κε μηροὶσ' “ὸ δαρ Θ᾽
“πὸῶν ἐμαγητον ἐωϑε “ππρίχειν' οἴω ν᾿ τρόραὶ Φυσὶν ὑππὸ τῶ δ.
ἐΛΑΊΤΟΙ ἐμ»
μοῦ βίᾳ φερόμϑιμοσ, ἰκθερμανφ διὸ γούστε δρεὗτων ὁ

"ρὸνηὸπρϑύμαι μετίωρζομτες,εἰαυναήνουσι!κκὼτίωὀσφδιὼ
ὑὀδινεῖσι.
“τοὶ ὙΝΡ σικ(λη χελετσῶς αὐογϑ μόναι,τίῳ ὀσφὺν κα μητουσίτε

σὰ αὐᾳασῶσιν, ἱφῶν αὐοιγικράζον τοῦ"γρρέρ μάλισο: οἱ δεμοι! 7
σύτριν περή παρ τοι ον τυμυσὶ πρὸτοῖς τιτρ ϑίοις ΤῊ σκιλώμ

ΧΑ

σον

φς

ἰ

ὲ
29

πρὶ,λουσκῦὀηρυς. σοιμτάσεις Ρνἐμιποι οὐσγτοῖσνὰ]'ροισ"ὴ“!σ'

μυσὶἡ βεαΐ.ἡϑοομδμἐς “Τῆς ΚΣ εἰσεως αὐποῖςιοἱδὲντὶ
τ μαλαις
ἡ ἄρθροις, κοπιώδᾳρ εἰσίτ » αὐρθρὼμ “υκνὰς τοῖςκα μη 4: ΤΙ 7
ἐν

μιοῖ.. σἱψιἀτε

ϑούσας τὸβαίσῶν"ῃὸδα τοῦβεπρόθλομα: Διδη

“Ὁ. τοσιμα χαλεσῶσ' βαδῦφο μϑῳεἰ δεότι ταρζσοιηρρεῖ(αὐβείρ΄

λέϊΤου"ηὸ δὰ οὗοὖν ξᾷραν
σιωσ' δϑθέσεωσ στιύτε
παρὰ φύσιν

δὲ θείμου,Και τοῦ
ὁ φύσιν."ηὃ

δὲ προιϑεινομεσότεν: ἐν δὲτῳ ἥρός

τώσιμκα βαδέφῳν,-πολὺ πὸτὸ
με' δ

ρα φύσιν" Διοὲ γἱοὶ ἀξὰπ

“πῶὼνὁτῆομτοήπτουσιν ἢ

δ)οὶ "ὁφοβεῖαθς φυ
λα Πονἢ μάλ

Λομν-

ΑΡΙΣΤοτέλουσ σα
ἐκ ΤΟΥ ΠΩΣ ΚΕΙΣΘΑῚ ΚΑῚ ἔΣΧΗΜΑΤΙΣΘΑΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ:

εἰ χι πιὰ ΤΙ καιίάρα τοὺμιὰπαλύνεΜὴ αἰῶ."εὺσδὲ, σχνοῪμ4. πότερον οὐες δγαιΦέρουσι. οἱ,; ᾿δοὰ ϑερ μοι
σεμ"οἱ δὲψυχᾳο. οἱ
οΙ μϑρ οὖν θερμοὶ προχῦνΘΜ ΤΟ" κραῖλέ; δ καὶσῷ

μια τῆσ' γοφέο, δυο πίω θερμασίαν. οἱ δ᾿ὑψυγμδρ οι,δὺο τὸ

διε,
ἐαϑε ἐπεισείια του θερμότητος. “κρῦς του το ποίρχοιν μοί λιφο τὸ
σῶμα ὑπὸ ὟΝ κιμήσιων, οὐ δών αντου πίῆψῳ ἐρεμοδμτην ἢ
ἥ
ὅτι οἱΜ“Μ
ἐ περι

μκκοιεῖσι Δ δὲ ο.) κινήσεωσ, ᾽αὐ οιλώσει ταῦ--

β΄ οτα οἱ δὲ, οὐ"

δια τοδᾷ "πο! ΕἰΝ δά τοισιν Δ μερώᾳς

διεποοια 0ὁ γυμναζόμϑῳ Θ’6 οἢ ὅτι δᾷ “α οἴω “πυϑ ματι ἡκόν
θαόρεαϑς τοι σ᾽γῤρους .

Διατ! συγκεκαλυμ

μον βῥέλ τι

Τι ὃν καςτακέν, καὶ "πολλόν ποιραγγέλλουσι τοι τοκαὶ
ΡΝ τοις μῳὅτι οἱ λεχήνουσοι ἡ ἰκοιλία ,ϑήτῆον τοψῇ
εἰοὐτ

ΤΜΗΜΑ
σῷ δέμοῦἀλεσύμᾳ μᾶλλον,71διῶ τοῖςπσρόδμεισε ποπτίν δεδύ-νοα!, εἰσ' ὃν αἀἰσερόσον Τοῦ:ὅτω Κ᾿ ὑκίσα λυπσάσουσίναϊῷ ύσοι,.
δγοὶτοῦπορανὶ᾿ξ πὸ λλκιοἰπτοφή μοιτοιῦ πφροί07) ἐχουσικοι
λίασ εἰς ὧσ' ἀπτοσὲ λομ τομτοὶπνόῦ μετα ἐκτετο μων οὐδ, οὐ

ἡνῶ κοιλίᾳ. ἄπααν τολτ γόον,τὶ ασλάρχμοικαι τέλεισυγκαῖμ
φθῴτοσ δὲ ἦμε.» Διοὶτί αὐισομδμοισ᾽ἵ[λιΘ᾽ μᾷγδ “Ἴν
ἡ εἰτοί

" καθιξαύουσιν." δόχιδρι μὥυσι,ὸ ὑγῷ ἐν ᾧ μόδι ἀθρόον ὠπο-κλίμφ διδριτοὶ ὠμαᾶ Ἕ ἰδών αὐ δὲν διϑα,οἰ λλᾶκα τοι

4: κί

νοὐ μὴ} 7} ὁ ὁμοϊἐχεινοιψίσοιν) μὲν
γμ ἴωμήσοιν τεσ,ὁτοῦ ΤῸ δεοῖτο
κεν) καθ, φαν δυσί δκινήσουγνοο «δον ὅτεμα Αἐχοηὺ ὁγρνὴ
Μγ...}
ἐσηκ(δεόσοιν Διο τί δδοταὶδεξιοὶκαυτοικᾷ μδύοι;,μάλλἐπίςχί)ὺπὸΡτιρ, ὑτιὲναντίων ἔχον τὶς ἐλρνγϑρασιηὴ καϑάδουσιν
ὑπ ὃν ἐγρυγορῦτες πὶ τροὶριφσεραὶκατόκ), Ποῦαν γον ἐσύ
ἐπίζλλει «ρχϑμὴ φιἐνανΤίαισή δγῇ οἴνειμ "σία δύ
τῇ ᾿ τέρϑο ὅν

κιμψτρμεο μῷ κ,διξἸρελῖ.
ἡ
«τοὺ δὲ λξια,κιμυν τι

ζτωδὲ κατα"

ΐ κφ δ ον δέσί).δὲ ρλήτὸς ὑπηγερ τιμή. Διοῦ τὴνομρκοἰ σρνδοὲ

τί λέρασ Θηέσαμῶγ»δκ ὁ χρὴ"καιτούψυξιςΩΣ βνοθκη.δῪ οἱ σέ

"σὶρ δαλματ ᾿νε) μετάροισιν" ἰσοιρκώύ τοτουσεουύστου μὰνδυρωδεσουχουνμα Αιφοῦδὲ οἱεἰδρθαιφιδιρξ 80 δ)7. εἶ“του τὸ τ᾿Φυσὶν
προσ ηὐ
κατου ψεχᾳ ϑερτοι
χζ. Διδτ κα τουκείμεϑοι μα δ)
ὑμὴτὰ

αρσεραἐδ «καθίσδομίδὲ δὴ σοδοξιἀμεῖλλν ἡἐπεῤλυ τιοηρεραι
φέμτεσ' πρό

φῶ; δβλίγυς “ὧν ὴ δ σζ χει θυ ον τεῦ ΔΜ

αὐ φἢ δυύτιξγρηγόρα μὲκατοικ εἰ μϑροιδιλ τὶαριφεροισ' καὶοὐ

χχοήσελσ ἡμὶ ᾿ οὑγώπρόλειρονὼστεπρὸσ ηὐ ὃνανΤῇον“μα πρὸἐρ

ηϑυνσαρακλέ δὲ ἕκα σὰ “ρ᾽ ηὁ ἐργομ"ηὸ δῴμοι μάν ν"

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ὀξαἐκσυμραθείασ. β
[ε

ΟΝ
[Σ} ἴ᾿ χιηκω μδοις οὐχ χασμιοἶν του ως ἐπ ποπτολυ.ἢ

δυό ἐρι αὐικιμνυδϑῷανὀργῶντη δ βηγϑυσιομοίλισοιδὲ τῷ
ὅκι μη ΤΟ

ζ
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δ κίνετα ὅν οὐρδεσινυὴ δὲ χάσμιν, πνϊῦμαίι,ὑγροῦ κεἰ νμοήσ Ὑ1:
πρόλειρομ οὖνἐσὺ μόνον ν δήσῆι.ἴδε: λησίο

Διο “ἐἐπ

αὐ μϑ τινα ἰδῶ κἂρπίω χϑρανα ποήμον τοῦτὸνἐγεδυοὴ ἀγό-

“ἢΡΝ τοιούτων νοὐκ αὐ γεπὶ οὗ μεδινηὸοὐνπόνιοαν δὲ γπημώμεΟΝ, αὐΤιχεηκω μεθαἢ οὐ δὲ του τοεί.αἰ λχζαὺ ὁργῶν τὖ χρυτὸ
σῶμα κσ οὗφωδυο εἰἰκδιον,ὠνσοὺ ὑγρὸρ αὐαθερμιαήνεαϑς; "γῦ
7 δήΗ μρὲ μι" τί κίψεσιν.“ἀΌΙΕΙ:“ὡς χερισὰπρὸσοἀφφροδέσια νὴ
Ἅ

ἐσδοδὰ. ΟΥΥ “πο [σοι μ μιν μίωεἴμ, ηὃ ἐλονὑρμίῳ προ “ϑ

“ς

φαν τωι.

Διὶ τίἐπειδοὶμ πθὶ τὸπῦρ φὦμι, οὐκ᾽

ηρθὲ ηὺ ὑδῶ οἷον ἐσ ᾿προὶ ηὸρ ποτοιμιο
εμτρὶ ἐδ κοὺἑανπ
ἐ
ὑπὸ μιμησὲν διδῶ σε
οὐγδυσιν."δτιηο “σαν ὑδωρὺ

ἐντἴΖν σῷ -

ματα γρότη τοσιρὰ ἑκα Ἅ Εἰτοῦγ προσιόν. οὐὐηοδὲ ηὸ πὺρ

διαχαλᾷ κὸσύση)ϑο ἐντῷσωμμ τινὐσισερ δ λιθ᾽ τίω χιόμαΔιοὶχω[ ἀπομδρ ϑόσων ὄνίων νοσδυσίμ ο)ἡ πλησιοίζ ]7η.ο-΄σασὸδὲὑγείασ, ῥϑδεεῖςὑπαάξε τουἢ
αὶ ὁχρῖζω, νόσοσ' κίνησισεν

δὲ ὑγεία,ἀριμία,: ἡ μιϑρ,
οὖνκιψεν;ἡ δοθέν:ἢ δὺὁτρηὸ μϑῳἐπ
τς

ον 7). ω δὲ,ἑκόν 7) ἐρεττοι" κοἵρ εὐα "Τοῦὃ ἀκούσια ΜΗ ἐἑκουσίων μος “δ ςὑκπρομοίασ' δαφέρφ'
δαμδῳὍ,α Φὰ
Διὰ τῇ

οὐνκοῆς λυπηράν ψικᾧ ρ(ἤφν ἢ
ἡμᾶς τοιἔροιο πρίωμ οἰκομὼ

-

μδῳ (Θ". κοὰ υίσαρισ τιμνολϑμᾳ . καὶ δ 190’ αἱ κούμϑῳ Θ᾽. “τοὶ
δὲ διε (δὶ δεωσ' σῇμιξαΥ̓Ναποϑῶν, οὐ τοὺ ᾿᾽μὲμ τὸ πόθϑεεμ-

το Εἰ- αὐ μωδῶ μϑ7 Ὁ τουσ' ὁδὺὀρδίω: ἐαϑήομ τος:μὰ Τὸ

ἐἀπαγλομδΐ ουσ' ᾧτοιὁρών7α, .«Κ
ἐ υλουσιμ" ὴδ)6] Φωμ" μδρ

“τόσ "οἷ ἐν φΘ’, ᾧ “νῷῶμανεέ "τοῦ ποδὲ εἰφδευὸ μῶμονἡμῖ
πέφυκεκινξιν "κινήσει δὲμάλλον, ἢὶδεοὶὲ μύγϑθ. ᾽ἡλἀπλεγὸ
ἌΧΗ τίραν,“ὅτι οὔμ ὦ οὐλλοιοῦμ τιδ εν μῖρ. σ1...
ὁ δῷ οὐμμε-

(λα μια Ἀεια πνϑύ μα του, μι αὐαθησεωσ πότον οὐ ηὸν κανεῖ»
δ τὺ ἡδοὼᾳ τοὺτοι!ουῦ Τοῦ"τοὺ δὲ τα χία,τρ εἦντοιπλισροῦ
σεΐᾳ Τί τὸν "τοτομ Θηῤρρωδια δι δῶσι(ὐν᾿ (δὶ πληγὶς δυνάμιει

δῶ σι)ιρὰ “τοὺυχιοὶπύρρω δώμα μὲς γίο ξεν ψυχότγαν»
δικά

ΤΜΗ͂ΜΑ
οὐὗτη μῳ οὖν ὅτι φρι πε ρι εἰεὄρυντου.τὸ δηραχέα, ταίπλη}

“ΣΟ ΕΗ. πανκυϊωπροσκθη] ονπρόγύωθουρ χὴνΡΝ “κι σώθειοι --

πίω κορυφίω «ὃ
"ίῳω ἐδοὖν αμήίον.οἐπσώθου μδιύησδὲ, αὐοάπει
Ὅι χεαὐούπολιν ἤνεαθο δὸσυμρούμᾳ ᾿σοι! αὐτώσ πᾶσι)

μα τοσ᾽ εἰς ηὃ
"ανό
οὶ
γεν ύκρισμκοίτωνὴ δὲ 92 ρὲατονδεοὶ δὰὑκοῖ
σῶμας αὔωϑεμ ἐῶἐπωϊξήν:ὄνχῶμ δι αι χων “ἿΝ ἀρηκϑώων ψόΦὼν," ἐφρίκε γάνοιτ'αὖ [7.2ὲ τλεὐρν αλρύα ἰήν δὐ
,δοΐωτονμεζλλλῷ
Φ,

ἐϑενε σε
ἄλλῳ σώμαϊι ἡἐν πΐκεφα ΥΩ σἱηδτοὺς ἐγταῦϑαξι λειςοἷο
ρατ΄ εἰΟβ,Εἰηδτατίϑυν ἀϑῳίσιφ ἡγαίκοῆς;ἤσῃσ ἀμδλυτίρεισο
οϑήσϑ!ἢ τῆοὀνξεων,ἀυὐπτολαυαιὴ τὸ “νζθη ἤνοωτοι ἀπροῦ ΦᾺ οἡ
“ἢ δὲ

Φοίκη,οιοὔτ.“δ οὐ οἰ“πὸτοογλῶν μοὶαὐόμοιων κέρμα τονδὶ δὲὁ
ψεωνςἐνουργεθέ Θοίζς οὔσηε αὐαθήσεως, αὐολογλιοὺ το συμθοόνον

πορῦφδιἐλαφρότεροι δὲ Φλ αἀληθεί οιδ᾽ "ἐπὸ ὃἜ ακό,
τῶ ἠνεΤ μοί

οὐὐτοῦ ἐδὼ οὐνγίὼ δὲ οἰσποῦν
΄'

προιδοκ λρῷρῖ(τ|ο κιἀλγεῖν οὐ

κα κὔπροςθκία τ. Διο οὶ
οἱ ῥιγῶντες 'πέλιδὲοἱἐν οὐ Του νδε
7, καὶαἢ μα “σὴ ενῦτο δγοὶ γὸ ὦλοσντα τυ βϑινου δὲμιελούνε το:
δροὶ πίω; απτουσὶ κατ ϑύρμιουηὸδὲλὶν κορ,7) πύρός'“δὲ διοῖς “κἰσ'

πρισβυτίροις μεΐ Λιφο πολι δῳοῦτα ᾿ἡ σίρξι
ὅτι λα χίρίωἐλει

ζ' θφμότη τοι»

ΔιΧΤΙοἱθεῶν τὶς καθ

δαρ,οὐδεώδρ “τοῤοδιι δ᾽

1, παρέντεσ'οἱβιγῶρ τίς μιάγλον,ηὸ πνῦμα κρυτήλθυσίν, ὑδέκα-θάϑ δον το
ὁ σνθ μιζλλομ, ἡεἰς΄ν - ὥσςε λλεσον ἐ γῶν τοκα-

ἣέ
ῃ

9

ϑδδάν.- μα
πσοιᾶν Ἰανοῖν τί ᾿οὐνοἐδυύιου το. ΄ ᾿ς Διά
ἐν
“τῷ
δ νύχι δέυἼῷ οἱ ϑ οἱὁ ἀυϑεμήσοι μεσ μοὺ οἱ λυποῦ μϑροι ΚΥ οἱὑρ ς
κξοκϑιμο

σ“λφότρομ ποι κὰκοὶ Τοὶ ἐύχιϑκι:

ιοὶ {ΠῚ

οἰθλητοὶ δυϑορι τοιδ ἔοργε! ἢ ὅτι καϑερὰ κοὐ ἐὐ που: ᾽ἡ ἕξιρον᾿
οπνμελθ

“ταύτη δὲ
ινταιϑεσοίτα ὑτῶνγῷ ὀἰερθ᾽,ΟΤΡΟ Αἰδίο-

δισ]ενῥμὴ,μαςἐχιϑορμότί, ἐνοιξ τῇ δὲπὲμελλϑδι, αὐ μὴδιυ.8 9
)
ἑ

λιὰτ'μάλισοιτοβοἰκρωτήρια ξιγώσιρ"ὶ Δι ἀξεμότῇ.ε(Δ οὶ
οἱγρροιοιὼ
ἐδ
ἐφεροϊόντ, ὃλι πορμιοίἀσιν ὡς τενὴὀλιγϑθῳρ μιονεῖσ!ηὃ δῷ οὗ μοῖ,

ι οἱ βριμόμ"

λιαί ἐὰν μεϊζωροι ὥσε! οἱ ητόδεσιμβλλον Κι γθυσί:
πότον

διὰ

2
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πἐτέρον ἑγοσνέ μαλλορ' ἡ δγε ἐν ἐλείἥομι ἢ ηὸ χα μὰ ἐςδέ χῶ»
,δ᾽ ὠρτοὺ εἔλλον,μυ κτότερομ ἐκ λόταομ πος θερμοῦ:

Διὰ τῇ

οἱ "πο λβσσρόορα Φλτσιότα.ὴος θῳ μι,ὕσῃς ἢδ ἰηὸμε κἰϑ' στρσοῖ
,δθυς,ποῥϑῷ ἐσωϑέν ϑῳ μοιησορροογίμον Τοῦ“τοὺἐλᾷ τοῦσο δὲς

"γ΄ ξωψυχον πὶ ἐγγύσ: τ Διρτί ἡ]αρψτερμσλ οὐρήσοω τυσφοτ
Τουσιμ.! ὅὅγρικεν οὖν τοί! οὐ Φλεξ"ὃνἀμφοτίροισ' κεμωθέντων
(δ δὲ δ ἀν εἰσέρλετον χε “ὀηρεἶν φρίἤφ0.,

Διοὶτί τίμα

μωδῇ ανοποούφ ἡ αὐεῖροί χνενὴς χνοτιὶ μϑρ δ ὁὑχρότῃ τούτηνοὖλα
Φανῳ δ)οὗταμασω μδι(γαι καὶ σι τιθν᾿γεύμου Τιροῖ,ἙΛΚετοῦ

Ὑδδ ὐχοότεν ηὃ
ὁ δὲ δίΘ εἰρδυό κδρρονὀρ άγ4 ηὸ ὑξα «πρῶ ἊΝ07]

συγγλοὶς ἡὀξύτησ,συ μοόμ4.ἐχειησίτὴν οιὀξύτηταὸχ!Αὐσιδόὲ
εἶ αλὴσύίο ΤῊἌΣ

τδξύ χαγχδῦ-

ισ᾽ τὖτισύφ4ει ὅ τήκ4.

Διαὶ Τμβκορμί κθι ηὸν ἰτρον δὺ»

Διο λαημησοι δ οΙ δ᾽αὐτηχειαμεΐμ᾽ἜΧΩΣΙ

κἡὅτοῦνδροιυλυτο δῶσ, οὐρουσί'Ὁ μαλιςοτοὶ ὑποβύκκον δα Σ τὉ
μνήμίρ δστοῶρ ὙῈ μυμϑῆι μαινεῖ τοτον!πογὸμιε ρίΘυτοῖςεδϑρΝ
ὅ
αν, δ οὐηὃ ἡϑ 6 Ἡ τοτέροις εἷμοῦ!. ἰδουσίν ὀνθα)σ᾽ συμιβουν μαὶ
οὗ αὐτουρκόν"
κεν ξϊϑαρ αὐα
μι μνησκεϑα' “τοῖςδὲὑηζυ οισ εκ

ω ἰδεῖρ ᾿ἀλλοῖτρ ὁσδίοντο ἄλλησ αὐδθήσεοοσ “06οἷς ὁστῇ ραν
ϑέμ τιζ'ογηύκινντο τύροικὐτη; αὐάθησίς τοῖς αὐδυκόγου οὐ δα
τοῦ τοῦ;ηὸμουνηὸμ “πτοτομ ἃποιντοροὐρ: Σ αἵ ηὐπρώ τον οὐρήσῃ:

τιον μα Αιςοῦνειν δυῦν τοῦ τοιψόσῷραιθώσὐμεδστῇραήνοΐ) ὦτον
ἢ
εἶ σλησικσω οἱ" Διο γε πε,δονμ τιμνὸ μϑιὸν “ν οἱ Ἰοὔδωμϑρὴ κοό

μϑρονὴ φιβλυρῶον, ἡοἰλλότι ΤΝ δφμών «ππίρον τα,στίοα Ἁ-90 ἐδ ΤῊ δῪοϑοίοκυἣ 6ΤΡ ᾿Φύσισ' “μῖνικοιν δ ποστ'σαρηλγησερ
ὃν ἐπε δ εσητεϑιου τον:[δι τῷ ποώφουτιδοὐτίιεἰκφότη τοῦ᾿ὅ

τιώσπῇ αὐξί να" αἱκκοαὶ λα μβαψουσί τι ἀπρρρόϊκατοὶ τοὺς

οἰκείας διωιυμᾳς, ὁ των ἡδιμιςκοηὸ τστάσχει ομοἷς οἰττὺδ
“"

) λυππηριδμ:

ἡδίων

Διο τίαπὸφϑήσεωσ. ἃ ὀφϑαλμίαςΔ ψώξ'

οἱ᾿τολυσι ἀζον" ἁλίσικον το.ἀτρδὲδοῇρωπος οὖνσυρ α᾽ρ.
πληξίασιοὐχολί σίκομ τοῦθ" ΟΕ Ν ἀλὼμ" δὴμδῳ ὀφϑιελμία,

ΤΜΗ͂ΜΑ
ὁτιδὴκινν χῦταιπον δυφϑαλμθ΄. "ὃ μαξλισοι ὁμιοιοῦτοί ζο᾽ ὁρωμιε
ὁ

γὼ δ λλωψ»οἷον κιν ἐτοοίτοκιννῦ ῥϑώου, ὠςπιῶ αὐτιδλέίπων τεῦ
σοίραγῥόγω, αν ῥα οτονμαίλισοε ἡδὲ φϑέσις,οτιπεϑῦμα φοῶδ

"ποιδὼ βαρύτώ ὀισοδὲ τοὶ νοσή ματωταύτα «τοῦρτστάν τῶν,
ὅσοι τοῦ ὡὰνφϑάρο μϑψου ἡἠρεαμολου τοῖλοι μώδανδ,δὲ ππλησίοι τ

ζῶν ηοἱ οὔ“τον ιαὐάπϊ4."οσεῖ (δῷοὖρ ὀτιμοσῶσλσ, ἀπὸμόνονδὲ ὅΤί
ἐκπτεἶ,
νοσέῦ.οἱ σὲεἰ λλοιικὶ
“τέραννυίμ αὐ τίωὐδένοσον ᾧ
67!ᾧ αὺ κῶς

νήσ, τούτῳ αψαι πτεἶΔῬιοῦτον, οἵόν Εἰἐπετονϑώσίω. ἡ δὲγώρα μό
Ὰ φῆνα
ἄλλων οἷονλέπρα; μρὼ ὟἝ “τοι των" ὁγιζπιηρ λῆσ οὼτλὶ
[

οχΘ᾿ηδαὠππορρίον το ὲ κ μηημώδο τοιούτου,δυδατοντα! ὑθλτρλ ἡἔνε

ϑρθρλίοςν αν, ἀπ]. πἐδαλλτο μαἐχκάῶ. δγοὶ πὸ ὡννρ λὴσ'ἡ
μειϑυφιτοὶ
)ῦν Τουὰθλτο λῆς, ΤΙπροσκενά δυο ξηρότητρεο,

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ὁΣσΣΑΕκΚΡΙ ΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡίΚΗΣ:
ἄυ
ὭΣ
ταἀπἰμμοίλισοβελιμιῶσιν δὴ τ ψυχαὶ χοὶ χεικαῖμὉ»
μάν ἡγῇ ϑεεἴ κα
ῃ δογμ ὄου Λε μία ἔνε τοι,
δέ ρδάαν φρὶ

ξηροὶ Ῥοφυου(ὧν δὲ ἰῳὐχεοιμενισυφελλο ϑιύουτοῦ
ὃν τσ’ θερμιον
εἰς ἐλάήω, τού πον λυξῆονεὐ πολειπειὴἡ ἔψηὸς Ῥοφί.τοῦ του δὲ Ω

νο λόχου, μιαζῦλον βουλιμιὰν ἐκόσεἐ δὲν τὴ δουλιμὶ φἰκγυσε;
μοὶἀϑωνοι μία ἡνυτοι,(ἕντλξεωσ πνο μϑῴῴησ ἔν
ὃ πῷ σώματι
δὺο πίω τοϑέρ μοῦἀθροισινἧς ἐυείσες ἐςπον ὟΝ σἐτίων τός

"πον ,ὐντὰ Ῥοφ) γόνυτοιζμ) σώμετρ ἐαὺ δὲ ἐπὶ πτὰσ' ἀρχασ'
Φὶ αϑαιπορ οἰ ἐλθῃμἐφωνανμρὶ ἀδιυνοι μὴδὲ συμβαὴν "'ἀφω--

νΐκ ἐδ, δυοΣ “τὸἐμῷ ρα,Πιῶμ ηὺν “σῶνπονὶν μοίτοσ' “πόρον.. οὐ “-

λυμαμία δὲ δορὶ Τὸ “Τοῦ σώμα

ξοφι οἷνιἡσούτηξιν."τωχεῖαι

δὲ οὶ εἰπϑλίγων σ ᾿ οί ρφουνγήνου το,τοῖατοι οὐτοι:δὲδηὸ πίω.
τρῥχίω.72) “σιθουσ ἐξωϑὼν γνεάθανσυ Ξέλλου ΡΣ ηὸ ἐνηὐευχεὺν
οὐδδμὸυ ὑμῶν,γιπίω βουλιμί ἄγηκα ϑονστᾷοὐμ ἐν τ Φίὄόῳ
Φεμομτίς "οὐ ὠχειοντισ ἐφεν7ῶν" 7) κινδύμου, πὸ ραχενμαν
οἱουνηδι

,
ἡ

ἐΣ

22

ἐσλι μιώμτην μικροὶ προσενεγκα
οἱ οὐὐντοὶγένομτοι, οὗ τωνοὴοἱ,
ῥϑ οἱ ἐξοἱρίζου.(δἰ φκιμυϑένη ἐκ Φὰ Φύσιων Μὰ᾿φϑαρώϊθ’

δὲ»τουλει οιἡ ἀτοκϑορσισ' ἥνεται: τοῦτὸὙΨ αὐτέτεινε, τίώτε
ἡ φύσιν ἀγωγήν, «οἷ καϑήςησιμ εἰς τίωῳ φύσινιοφῶμαι
κα το
οὖν μόψον οὐ “τίω δεικοῦ καϑα πέρ“ἊΝ “πσοζφδύων τοὺαὐτη] μον

τα εἰσ' τούσιόϑεντοὺαττς ρ Τῤανμὶν Ὁ ταῦτα ἀφεϑίντωμ τῶν
ρ᾽

ασουρτίωμ ἰϑὺς σεπτωκασὶμ ὑἡ]ια:

Διοὶ τ οἱ ἀξ

χρῶ

“μένοιδὼ ςριγότεροι ΚΝ ᾿ ἰγν μψοφωγαῤτερου δι πὸπου ἐπ
᾿» ὟΝ τόνωνἐξήρητοῦνρῦτο δὲἄλίαν πο ρέει:'ϑῳμὸν ᾺΝτὸ
λι πραρόν:ἢ ὅτι ὑπνούσερκ τὼ σώμα τουνμρὼ εἐρομότερα, δε ηο᾽
ὡσ χε οὐδὲν οἰποσέγην ὁ ύὺτην κοὐἠδπριἥωμα ἐξερβιϑκνὼ

χοσο δυο τί “ΝΥ πόρων ἀπσοσύμωσιμ, τοῖς᾿δρώσιν οἷομ ολπ

γ

λαὶ θύραι ἐξμρίωταν'φανί ὸμ
ὃ δὲῦὅτι οὐχὴαὐτῇλέξι;πρθ. ὑγεῖ
αν πρὶ! χὺνσυμφιρ4." μδρ αήωμ. ἡ δὲ (ρα φαλνεταεῆσοι,
Δικ τιφρί ἥρυσικσὸ χω! θῳ μῷ "σὰ͵νὔἀυχῷ προσλεόμενο!"ηὸ ὁγψηὸς ϑρμὸμ σβωνμό ϑμον, τίμ φεί κίωποιό.«αἱτὸ σὲ
72 θορμοῦ οὐ ὑκηὸς υχὸν αὖντιπεριἴσσέμϑῳομ εἰσ’ἐμεν ἰθροιζό

μϑρον ΤῊ φυτί ἔσω"ὡς τίὑπὸ “τῷ
οὐ τοῦ οἴμφω ἤνε τοι,ἐλ λ΄ τι μδρὑπὸτῶ ἰσῶ"
τὸ δὲὑπὸ τοἐξωθεμ.
Διὰ τίφοίτ-

τουσίμ,αὐ πίχισ ὧν γῴ δέρματι" ὶ ὁταῖνσύασον σῶσιτὸδὲρτ

μα, εἰκότως ἐξανερησοιμισυασώ σιδὲ"ὦ ὑπὸ ἐϊ)ϑυσισὺ Ν᾽ ἄλλων πο;ϑῶν. “δια τέῳ ὙΜ τελθυτοίοᾳ προίσεϑ προύρου,φ ἦτ
τορὰρ.ἢἡὅγ, ὄνον ηοσ' ἐϑρ που γροῦ
ὕϑφμοῦ, πλήρη“χὸ κιὐς2σ'

μοί οἱ ππερλουὺ πίω “αὐροιξελϑόμ τος δας«ρθηἡυχοῦμμέπλησων,
7 δὲν ΥΨ κῳδνδιξῖ εἰν
ειοὐδοὐλλῊ"ἀίρθ»" σώμα οσ'τλῆραν ἀτεῖν

εἰ σελ Λυϑύτοσ' ψυχϑάς ρ(Θ’, εἰκόγχωσ' φοι 4 συμξαμ4:
2

"

Διὰτ:ΤῊ βιγώντωναὶγλώοσω καϑα πύρ ΟΝ μεθυόν
τῶν “πτοό
εἰ"
ῤτερου ὑηρ
ὁ τοιψύλους “9 νυ μδιϑην σκκληρυνοκμηδιυρκίν κατ

γν)."τοῦ τουλσυμιβαύμον τδύνα) σριφῥμυ!ζήῳ ἀϑηρίκηὺς ψνλρ

ἀϑρων
δε ηδήν χοσ ἔσω συρρυςμκὴ ὑγρὸν ἐξυχραδμᾳ τί νῶτ-

ΤΜΗΜΑ..
τού’δὲδεπῇ οὐδύνα τοῦ ῥ γλωη]ακὶ αὐεβδιππτῖ εἰθλϑοιβάνῇ ῶ
72χω μεθυόμ τῶν,"ἡ στὰ ἡὸμ Ὡ "7 ξίγοισ πρόμορ ἀποίκπτου ΠῸΝ

κιμήσεως οὐσῆτ, οὐ δύνα τουτοῦ λεγὸ μϑμα διευρθροὺμ ( πα:

δυόπερΔπτοά4φ.

Διο τὶ᾿δῇ ξιγώντων ὀρϑο οὔ ἐνηψίσω ματι

ὁ «δὶ Ἰιοἱ τωνύξεως ηὐϑόρμὸμ ἐς πὸν
Τί χιό γὴν ον “τουεἦ δὲ δγμοξ 7»

ἐνὸς "τότρρ εἰθροίζε τους λεΐπτονττοσ δὲ κα Φλσιρκ᾽ σσθρμῦ,
σειυΐσοι τοῦμᾶλλομεσειροι 9 βϑμησ δὲ»ὀρϑύτερουο! τρίχιςἕνου
τού

ε

δὲδι

Δὲοἱ7![πρχοιμιάνν

ὥς

Τέκντε μάλον ξιγῶρϑρ;ἢἐσῶτινἡὁγιδ ἀδρ δ στρ πὸ σώ μαιἐπ
β φώτων μδὁπεηδοινοἰποξ σρυϑέρμαρθῃ, δ κ ὑσηνολλεῖ προλὸν
τῶν δὲμε εἰλλΘ’

οἴ ΛΘ" προς σγήϊφηνχ

ὠγιδιόπερ μάλ

κονξιγῶμϑμ: ἐτιῤκινούμθμ Θ᾽,
ἀυχότεροσ εμω τοὺἐἰρ'τῦ

γυδὲ ἐνταίπρύλενν μοί!σοὶσυμ οὐ 4 Διατὶ ὑποφαύσίκοντ β
μᾶϑλορ ψύχοιΣ ἀζυπέρω “Τῷ δλιγῦν τοσ' ἢ 27) πλθ Ψὰ χορ,ΚᾺ

τ ἐλίν ἀτρυσίασιὼστεμιᾶλον απένυϊοταιι γον ὄγιπρθ᾽Γ
μέραν Η' δρόσον πρή4, ὡσισέρασάχυν, τούτο δε υχρο" ἢἡ Δηαῦτο

οἡή4, δὺοὶτὸκ ρατοιϑο ηὸαὐοιφφρὸ κϑιρὸρϑέρμδν' ΚραΤΕΈ Το
δὲ δ οὐπίω
“Τῶ καλίουοἐπουσι ᾿ανοδεὺ μρὼ πλεῖον ἐδὼ ἐπίλο ν᾽.

οὐ“, ει!ἐγγιπίρω δὲὸν τοσ'πη] 4 μρὼ “τήτηντορ'νδγ6τ]ἀλλο

οἀπυύψνκ τοῦὃὁ τόπους,λέω Μόνον.σο ἡλίϑοτόντοσ 671πρὸν
ἡμέραν.μάλορμ τοῦ ἐκ.νυ δα “σγνϑματο (δὰ ψύξεων "ἥ "μ᾽
δοις Εἰ μιεξλλου εἶνα ἐύχο;᾿ διὰ ηὃ πυπίφϑοι το στῆα' κῳώο--,

τεροιδὲ ὅν τερ, δουφοιγώτεροισπμεῖον δε μετοὶὺς ἐβίζ πους μιοὶ
Ἄιρνι ἐιηϑύν:
Διὸτί πονδυσίμ ὑταν θιγῷν"Τε:πρθὶ ὧν“πὖρ
φέρωσιν ὅταμεδὲ Και"τοὺμικρὸν λλιαλνωσίν, οὖν ὁγχόλως ἐκ ῬΗ͂
ἔναντίωμ τοὐναντέοι γν ὀρδιοορ μερί λέω 7 Ε!σίου μέτοαβο-

λίω.ὡσσερ ἐπὶ ἊΝ δένερων" μδ κατο μικρὸν καὶ᾿μη]οιτίς,

οὐ οἵ πονεἰ δὲσφοιβρύτεροι Ἡρὼ μιὴ [καοἱ"τοὺ μικρον λῶν τοῦ.
εἰοὺν ηδ ὁμοιὸμ ὑη σῶν διμοίου
οὐπαρυϑέν ᾿,μηὸδὲθρρμὸν Το! Υ̓γῶντ9 εἰ

σώ

ἤ-

β
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σώ τίν ἱφοὶ τοῖανὰσευἔρωτι. ηὸ δὲ τ γρόμκατοελότε το Δηὸ
ἐυχὴν ᾿ὀϑῳ αν
τήοι τοκῴαντίσφϑαρ τηκόμ.᾿ὠν τε ὰὺμδιὸλλι αὐ

"5,"ὴκα τοῦ
ὁ μικρὸν ὀξο χυτοίεὐϑερμορ συ φῆον πτοἔϊ.ἐα δὲμὴ
ταναῤαλλι σύν, προσαιᾳμοι γ. Διοὶτὶ ψυ χθῷ τοι μοίῃονοἰπιδ ὅν,

ϑερι κ σῥασκοιὸ με ϑουγρ αὶ Ἀουμϑῳ.“πότερομ δἰ ψυχότητα 5
[4 ἡσοιοἐξ τἀ προςοὐ πτονϑέρμον, δε μόλι βοὸς ἐρίουϑερμότερος,

ρίανθυηένῳτρϑερ μιδήδέοδον»διαηῦπο πη) ύαιτὸ πο ύλους
“δ΄τουστόρασ δια τίδρεζό εδιροιδοιγϑυσιν ότι ὑδργατῇ δ4λί κἂν αιντίον,διόθυμιόσ' ὅξληδεη μὐμὸρπὶαηὸχρλπυ οὖς: ἸΡΆΟῬ
“ὺρ κα τόλομ τιτείσω λλιαἷμοἤ)ημοελι σοι
δὲ σὴν ἐπιβηχυοδέωρ

τα στο νέα,προ ορ
καιτοῦμιαι εἰν.οἱὅἀδμι) αὐεβρειβλάπτου τοῖν

μδν αὖ πνόδμικπολϑαῦα λα μβ αύουσιν.τω ἐρυθρι σι πὸ0} ἰσωδμηδϑέριμὸν
ὃ
κοΐ ὀξυχραῦμον, φυϑοι αϑσποιἔμἐ πε ἐ τις

οὐ "τοῖς Ῥλὺσοψυχιῦ πρόχζοι,πουύσοιν του ὀργεζύ μϑινοι:ΤΙΣ
σβειϑεί Ὑῦ}}αὐοὐδῆτθϑε;μόν' οἰ δεδιφλοϊφιῷ ὁρύ ἐδ ον ηξιωας

χήον"οἱ γοῦσέτινῷερὰμυχιοιδιωχ οἱ όνομ Τοῦ, ἐκλόσεν δὲγέθωῳ
“ΙΓ.
“ν μὸγοιὺτο ς,ἀκδηδιπλτρλῆσ τότσῶν:

Διοξίότανφείξω μδ αἱ

(]ΟΣ ϑαὴ συίντον ἡδγοξηὸν ὑγρῷ που κιῴαμκατοικεκλθά.

κρατεῖἐγ τοῦγριβαϑοσῷιι λϑσιὐδεφφοίκι ἐμεὐ)ώύπὸ του;
ψυχροῦ ὀλὴνλονζεφυσι πα γνυ σὲ τὐϑερμόν:ὅτρον ἦν (αυτα βαλ

λυ τούχρογός οὗπεφύκα σίμαθὶχεφισὺπαγι, μετα οἱγλήνεἰ
κδσπὶς χες εἰς μϑιρβυηῤιωαν τίου εἰμι τα βαμσσίρ, "ἐν τον τῶ!
οὐδ ουσιρ"δῆ ρα τάσευπώλι ρὐθο! ξ τούχρῦιὁκ ἰκὸσδὲσεσση""

πρφισὺ σέσνκμω μων το γεῦ,τίω δίχα τῷΡ βαώρφκερατεῖμ' εἰ
ἐ
) μυιδοιμόσεκε κα αϑοδιὼ χνηοτί Ῥίχὰ τῷυὐχρῷ πεσηγύύας
Λε χετοῦ ἐτίμα ὀρθίων δ! ὑπδῴλκα τοιψυξοωσαϑθῳ κὶ,
εἰς

ριῥπὸσ τόρ

ροίξετον.ἐκλεῖπον τοσδιις δὰσπιρκὸσιονϑερ μ

στιρίσορτοῦμαΐῃουνἰσοιςξ''σειο 29 μδιύησδὲ,ὀρϑύτεραι αὐ πρῖχισ
ν δν "Τοίφ ᾿καϑαπῤίαντις εἰστίωυ γὴνἐμσηξαοκάρφος "ἀλἢ
λόγι συρυτοῆμ (Δατυ τοϑὲν σιμυοἰτβτίμϑτῆν μοϑμονόρϑον χοεἢ
ἘΕΕ

ες

ΤΜΗ͂ΜΑ
͵Δι ἐκὺ ἐξμόσίω ἐδἪκύ αν» Διο οὶ Ι γϑῦισι μα λιφῶ δκαθ δου

τύχει ηὐ πνῶμια ἥξκ ανῶ»
σὶρ ἢδεόχι δξι τῶνμάλλονκα
ὁ δὲκαρούδων, ἐκ πνεἰϑ)εὶς πνᾶ;ἐνανηήως
οὐ πθ: ἐἰ ἐλενηϑθΐγος
ζοίκαθι-

δῴμ.

ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΟδἱΣα ΠΕΡῚ ΥΠΩΠΙΑ Καὶ
ΟΥΛΑ͂Σ ΚΑΪ ΜΩΛΩΒΑΣ.
δὲς,

᾿ ΙΑ Ἧ τοὐσμώλω πισκωλύφ ολνεύδιορ τῶϑέρμαοὶ

αινὴμάλι σου ρειν.δώσ δογκατο νύ μδρα
προ νϑῦμδμν
οὗ; δ τίω ἐπιρσίρ. ηο ὴ
δδ πῃ ομῷω
ἃ
κω λυφτὐμ ἔθροισιρ τονὺγρ

κφΗ χκωρμϑῥον ἕλκει, ἐπαρ δὶς ῥῷρμασίαιν.τοτε διαὶ, δὲοὲ
γίαϊ ρλιρφότητου καιτοιπολλεΐμ το κω λύφο ποςρεϑα,καϑό-“πὐνα του μα τρρνὺς τὶ Δὐκόλλ εισὰτοὶδὲ
βίμαι τοῦ, ΤῊτ τλι
φφότητι ἄροςκο λλεξ τονμον αἷμα τὴϑερμότητι συμας καὶ
πουύφτίμφλεγμια σίαν.οὐδὶ ΥΥ ἀφαιροῦσιν μρεντίνων: ὁξά

γήν δεδούλον τοτέμφλεῦμα σαν.Θοϊτῷαλ οὺ τῷ ξ4ῬΙΡομτ .
β' Διὰ ἐνμδντῷολλῳ σώμιατιμαὐοὐλαὶ μέλαιναι δυδεῳῥφ

θλμῷ λιυκαύ.πότιιψαντήαυγχραι κα
οὐλὴ λαμ αὐ Τῇ πρότιρ'“εὐ
ὡς στῤπαρὸ μεοσήνκόν.ἐν τῷ μίλανιδὲ τος φϑελμὶς “τον λΚΗ. ὁμίω: )ἐνσώμιατι μιῤλομνοι! ἀλλῶ ποκαϑόσομ “Τοῦ "ἱ χεύνῳ. :

(. ἑώ-σλώ οὐμαλλου:

Δι σὴδμαρϑηξτοὺὐκυκλῳς δ πληγῆςτρε

ἐ ἐρυθρα ηὸδὲ μἐσονλίνκονηῤτερ ὅ7!κἐππονπικ φηὸαὐ μα οι
μέσου, καϑδμιοίλι [χ.2 προςπίηᾳπσεριφῳ""0 ὧμ. ἥ᾿ ἔλάφι
ἐπομιε

ν οἱ, δ οζγετοιν»ποῤλινιἐλλαῖ μα τοσστωυ δρομὴ ηἐρύϑη μοίΓ7. :
Ρ μϑιὺρἄρϑηκι
δ. σαιοἤρομνδιξσιηὸνπτλυγλώτα τόπον Διοὶ πῇ τῷ

σφδορειτπὺ πτόμὴ οὁ μέσοντ'σεκᾺδ λλιὶ γέμ, ὐκύκλω ὀφυθ
ὃ
.
νὴ δερυθρό τιρ)ηὸ μέσον ἀὅπεομ
"δ
Γμοίρϑῃξ, δακεφό τα αὐσῳ

οἵροωπτὸ
Τὰξη

β

΄

θ
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εἴν« “πωτούξι, δ δδνπολῇσ' δεσιοζοθεσεναή μα ὠστεῦϑεν μλρόφί
λι “Σέ "λέυκδι φ κόνετοα:οὐ δεπαλεονήλθεν, ρυθροτεροὺ «οἱ δ σοίσησἢ
δι τόσ πληεβδ,οὐτοιχιωσοζτχοκ εϑόσοετοοιη σήος δοιϑὲμ αὖμα, δὺο
ηὐδλί Ἡντι Ἵνανυ τὴμφοραν ΕἸσ' τὸπρόσσῳ τιςεἰν οὐ σληθ4 δ

βιαυϑὲν,διξ τὰνποιραὶ φύσιν Φορανὲνε χβήνοιν“δν οἱ δὲ ἢ σέλα ριἰναταλι:νας, δγβά ροσυκσὺτὴνἰρανθλικμνιρόθλασι. “ποι οὗ

σφῦλι Φο μδιμορ μϑοὖν κόϊλονγέμε οΚΙ. θλω μδννονδὲνδὲραοντοτ

μι"᾽ν μοῖρ 7)ρεσίσ δ μαλακὴ ἡθλοίσιτ'κοίλου δὲηρὼ ἃρομοῦγε
γόμϑν τὴτορμέσου, Φερυτοι εἰς οὐὐ ηὃ ἐκ

σέριξεπρηρλῆσ, σὺ τ

μια' κάτω τ» πέφυκε Φερεϑα κῶν Εἰςτο ὰ ρα ὁ τ όκάν
συῦ Τοῦ:αθροιζομδρ! οὐ δὲντειῦϑει εἰκότως πιραλμια τος,του πορμδο
ἐρυϑραόνᾳ."οὐδὲ ἐπολοίπεϑ, λυκαύνάφ.

Διοὲὶτῇαἱοὐλαλ Ῥῆτἄσλι

ὑμῶν χων λό 7 αὶ μα, δεφϑαρ δεονξ λρεσι,ἡγετέρὐκ πσασλιν δσ'

συμμλιξιν νοσωδου: αὐκατος καὺυοβροῦν. ἡ μὸν οὐνούλν δερμα λεπτὸμ κὺ ἀπὴσυ Ἄαθον ἰχ δὲδὶ ηὸ ὑδαρες καὶ μὰἐν μῇ

λαν ὃν,τοιοὐτέμὠπσοιεἰτίωουλίω φιαινό «δ ογοκρὼ δὴ λεομα
κις ἑουληον τούχῳ γένε τοῦ!μελῶν τὸρά. γἄμετοῦρ,δὲ διὰ τῶνὉ.

δυοϑένφαν ὙΡ τοδίρματοσ, καὶταλψύχυτοῦ ηδο μοομσὸ όθατ
μ΄ϑοντοσ τοι ὁμοῦ, γένετο με λαύτιρον" ὁμοίωσ δείδιτοῖ τπρε
σβύ 1647, οὗ Τῇ
ἐχόῖσεςἸΚὰλαντέροι ἦνὃν “ΤΟ μαρῶ σὲ οὐλαλα ἜΩΡ

γ3, 3:5 με λα τέρανέοις δον ὑπσώπον ἴδω τοϊσα πονηὐ σῷ
μα οὐδε αὶλυπτύτη τοῦ“σου δίρ μα πτοσ οὐλλῦτΤι υὀϑερμδυθκλις

λοι πέρ,

Πότερον ὅσσιτούαυ τοιαΐτια »τὠδαὺ τί χει δὼ

πεμοιν εἰσηόπτοιεξ, δούνλεγω διολον“πεὶ το σώσικκαλόχαλ
κὸὃσ' ἐξαίρᾳκσὰὰἐαφανίὶς, «οὐ δια όσα μαρσώ κϑινός, μὰ ὁ
“νά μων."καὶ εἴρηλοσ, μὰ ὑπερ ἥα προαὺτῇδου αἱμιῴ δὁ ὁ

μϑὸ

ελιεοσ, τῷεἰν
αἹ:γὸν δὲ ἰὸν φαυρμακώδε.«δόὲ κύαμοσες “νὸν

μῶν κδέρηλος, τῷ ὡυλασεῖν ἐφέαοτο δγοὲμανό
ΤὴΤοῦ. οἰλοι

δὲγυςξ τέρωσ αὐτίκ σ. ἢτομϑρ ἔλα τον ὡυλσάν
των τοιούτωμ,

ταν τὸ, πολλὰ Ῥϑκανεναντία πού τοισ. καϑάσερ καὶ τοϑὲρ ἘΕΕ

εες ΠῚ

ΤΜΗ͂ΜΑ,
μδυνοδηδψυχιὸν τὸδὲ πρὸτούτων, ῥδένκωλύᾳ ἐτί
ὅ ρα:

2. Διοτὶ αἱ αδιρἄλλα βλαλμέλαμμαι γίνορ τουνκῖδὲ τ οφ
θαλμῷ, Ἀϑυρκου πδυθ,Τὶτ τουβάλλου σινὲνφαὐώσι πρὸστοὺς χῇοι

ἀν ξυσδετῷ ὑφϑαλμῷ μίλανιὀμτι γόνον τοῦὠντιαύαίγκυ λῶἧ. κα ἕνεϑϑ,

Διατί λγάμ οτίρα ἐπσλυγη τῶ,ἐἰρϑηκος μὲς

νίων σιελυροτήρων ἐαύνχρ: Κιλότονσιεοππῇτυππτῶν.- Μλογώτο-

ρον ΎῸᾧτίιὺτοῦσκληροτέρου Θιιδ ἐλ νας ραινιμάλον δ ν τύς
ἡ 4:
ὃ δ) ἐσιξξά Αγ ξι,οὐμδνοντυππο,αϑῴν ἀλλακοὐ τυ“πτουδσοί"
ὑπὲ αϑιροὺμ ΘΗσκολορῶν τύπτετοῦ μὸνον πεῖκᾳ δὲ ἡ τίωσίκλν
οὐόγχητοκοῦ
ΤΗΝ ὑτὸ Λιπρμάρϑη κοε ζμφω οὐ ΤΉἢ συμβαῦμᾳ,“τὸς

πεϑαῤτε, οι
δεακουφ ότητοισοβεί ῥστ,τὐή]φνμὲ εἰκυσοιν. ὥστε
δ΄. δυσλασίο γένυτοι ὑαληγή. Διοὶγι ἡϑαγδεηιοἷὁκύαϑσ, τοὶ
ὁ-πώσιοιποού4. ἡ ϑρ,οὐ ρχὰ μδῳ αιοσὲὕσερον αν τήαδμτα' δρς

: κύυαϑυσ ψυχύν: ὡστι όπου τάσφησιυχεὺμδᾷ Λεχαλκὸν ὃ

δον]Ποινεὐδέθονψία, θύρμδῃ κσίδικουυ
σγκόν διὸμϑὰὲ κι αϑύσ' ὐσατῇ
τοῖς μης ροψυλουσι τὸ ὑδῶροὐπσρορ τῶσο δ}ἐφύξις,κωλυφόζι
εὐ! ηϑε ἐμὸν Ἢἐκ πον αὐ
αὑμιοτοσ' ὁξ ἐἰσυπολῆσϑεοὶ τί “σληγῆ ι

στευοἴσειμὸμτο:νὐδχον δελϑηνηὐϑερμδι “Ἡ "αν μδιρ!᾿ὥρπῇ
3δαθάζξωνδυκτἢ “τ ποιοὶ ἐγγὺσ77.) ἔξω ηὃ μια. ὅσων Ἢ υτὼ

ηὸ δρμάκω λυϑέντ' δεξιφαντοῦ ϑύρμοῦ δὺοἱ τἐγυχρῦτα Τοῖ

Τυχαλκῦ “σῇ ενυτούφνοἱ ΛᾺοἱ“ποῖ
λινδϑρι
χειτοῖνὐπαρίρχυτοωῦϑερσευρτοραμδρ. ἡδίϑουψία, ϑυρμὴοῦσοι,γδο ηδ ποιξιυκωλύφ
(. “πότου αϑοϑερ μλουσοι:ν

Διο τὶτοὶἡ σώ σιαδγαλύυ τοιπρο-

σέλρυσί τωχαλέά: διον κνκϑουσιοὰ τὸτοιοῶτα:"ἡδ)677 γν-ἐν

γγδὺ δχαιλκός Κ27.κωλύᾳ4 οὐνηῤϑερμὸν δξικῴανο ἐκ σοσειρόντ αὖ-ἐπεῦστη᾿πυφλισλυγὴ φοὗσθε λϑόμτος, ἐκτρυυλ τολῆς, γέρε τοι

ὑππώπιου:"λδιρὰπο χὐδέ προντηϑένου πρὶνπου νον4)"ἐ ϑαγία.
δὲμςε ταὶμέλι “τοῦδ βοηθεῖ Μὰ ηὸ οὐὐ “Τό. ϑέρμὴν ὃὉ οὖσες, κω Αὐ εἰ

"Κε ψύχοθοω "βοΐμα. Διοίηδποτε ὁ τῶν τῳ! αὐτῷ τόπῳτλε
ογοίνε!ς ἐλιό γένη χορ, οὐλὴ μέλωνα γἥνε τοί,ἡ ὁπόταν γέμητοία

ἕλκθ:

3ς

',

ἑχκος πῶν ἀϑερο ὙΠ τοῦ το: Ὗ ὁσῷ αὐ πρλεορ οἶα! δ’ῇ ἡσσυκ χω
υγ δου ἃ ὑχροτητοσταλῦρην -

μοζλλόν: τὸδιάϑεμη, κα

δ δ με'λαν Φαόμετονεἰ τοὶμε,οίλαι κῃ ἐϑυῆρ λυχρόν τα μέ -

ὃ δὲ ποκα “λαβθρμέλκοσ, οὐδὲν ἀλλ᾽ὴ
λαμαστασόλαι ἰ[αετνὸ
,Ἀ΄.γρλιὼ χόνονέχοιν ὅδὴν«λκοσ'

Διο γηρτι προστο σώ σηατν

κυάϑουσπρορτηϑέμεϑοι, ῥωνότηοτονταλιγῶ ανδηδπτοσκαταᾷν

ἰώ ὀδέϑερ μόνὑτοχυ ρέ’προττίθεμθμος οὖνὀαψαϑρσάνρεψ
ὄνος τόρᾷι Ἀκϑ δοειακωλυᾳ εὐϑερμονύκηρρδνεα
εἰ.

Διοτλὸν τοῦσ' οὐ λοῦς οὐγίνον τοιῬίχισ' δ) Τὶοἱ

οι!ὧ) τὺ

Φ λέν τοι ὀξώμα!τρῖ χὺς Καὶἡ ποιρα)λοίουσι.

μοι Τοῦλρομιβαιουσίν αἱ᾿φλελρ ἢἢ
μια κοηρλυώ
Διοὶ Τῇοἰδῃ

ιδ΄,

δὲ6 2 κατοὶγου) ον ηὸμτρύτον δῪοἱσοιλέν “το ταύχρὰ,εἰςηοὺς
“σλησίορ Ἔτουσπρορκύψαντο, ἀπουλλοζ ϊε τοιπὸ

λινιδυτηκολλήσει ὑχρὸρ σωρηλριγεν "ἐκ

διφλερίατινὰ ῥατῥὑφαιμί

ἡστύρ οἱρομὴ ἕμε
το:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ἐλΙΤΌΜΗ
ΦΥΣΙΚΩ͂Ν.
α(.

το τήτουδ, ρὐῆτδοῦ. οἷον οὐῆϑιρώτον ἐδ
ώ 4 δοὺς δὲ

δ. τότερον ηὐ ἐσἀλλότι βύποιθη γ»)Φπλεῖςοισ ζώοισ'
"ὀππρίήω μα, αὐδρωπῳ ἡ δῶρο;δ67) ὑγκεφαλομπλέῦσου δι;
γρότατα ἐλεδαΐθρωτον.ἀδεδ αςκοκτοερρίον μσγίν φλίμαν .

β΄.

Δι ἀτίαὐθρώπῳ μόνῳ ὑπζώωμαύ μας ἐκ ὟΝ μυκτήρωμ:
Ν6 7,ἐγκεφαλονξχει πλεϊσυρ οὐ χρύτατα: ἐφβαλφλιβωσαλε τ

Ἰώ μα τον «δὴοἱ ϑῆγηρρων προΐ«τοι τί ύσῃι»
οὔμϑυ αν τῶπίοι
ἘῈΕ

ἐεἐεὲ μκὲ

ΤΜΗ͂ΜΑ
-ε τότερον)δὲἦνε του ποραΐμα “πρκαϑοροῦ, τὸνὀσερόν:υ- Ῥ
“τοδοη, τὸμιχεῳηοῖς Ῥυ ἐγκεφάλου, πιο ώμασιιἐφοῦρκα

ἦ. λεσερὶἰχίρ:

δι τί ἠφωοωοπὸμδρ ὑηρσοίρκα,
ὦ
πὶὃν οἱὅ8}»

τὶϑὲ κα τοὶμιφοτιραιὶἡόσων δι πσύκνη ὑσιςξ,ὑπγβσοίρκα, Μμεπτοῦ

ξὺ τοδέρμοι Ῥοτὴ φισοιρκὸς συσέλλετοι "ἰκμάς.διοηὸ τουτέω

εἶναιἀφερωσφύσει, ἡ"ποῆομϑῴη, μετα πιμελή ὅσοιδέδφνο πέρανέχο τὴνσοίρκα, ἰδέ βμο ἼΠΕἐσῶν“κα τοὺσείρκα “πίονα γένε
του τοῦδε μφοτέρω; ἔλον τοὶὁ πῶμ φό περουππαένετοον.

δ,

:

δΔιδγβοι ποίίσες φιολ Πινοδι τ,Ὑ11ονἐλόυσί λιύκ π αἱφρένες
μὴ [μυρα»ϑίω, αὐπρεσβύτιδεσμιάλον, "ὅτιὑλόύκυ εν ἅμα

ν

: ἔξοδον δε εθτὸμιἤβ πσροῤοεογὐκαῦ πνοοεσώ μι εἰλλα πῦκνο

μον τοὶῥγιωναυνδρνῇ δμ, ὑπὸ
τῶν αὐσίρεν,εἰστοίκα τομήν αἱ τέ“τέ του δαλοι δε λφοΤησ', τὴνπσυκνῦτητο τῆςσοιρκότ.πύδιῆβηρε
σβυτίρωμιὴ ταῖν.γραῦν,ὕπνο κομόναλ ον ὡς τσερτοὶπολοναδοῖκο

δομή μαι τοῦ,
δεσώσει ἔλειτὴμσειύϑεσίμδιμορί ων,ηὐ σώ μοζ:
τ.
Διὰ τὐδαϑιρωτρι μόνον αι λϑυκίω.γἱ τιρονῦι λεσπτοδερμιας

»ονῇβφώων δὲν,
μα δὲρι πρὶνμαίτῶ δέξερον. σήμον δεδτελίύκος
ἐντοῖσ'λεπτο δερμοί τοῖνμαλι σραρ προΐποργενε το μέρεσιμ"

δ οἱ τιοντούτεμο ΤΊμόνομπολιοῦ τοῦ ΓΝ ζωωρ.ἐν τοῦς
καμσσολι αδιήνον τορι χις'ὥρα εὐδυώ οι“τονὅσοιμήππολι οὐ"
σ΄. το λϑ κίων"

Διο τῇοὐγεα δαὶ πρύβατα οἱ μέ λλϑμτοί

“λέῖσονγίλαι"οὐμίγεςονσῶ μαιζλρμ τα:᾿αὔθρωποσ δεμοὰβοῦσ ἔ
λαῆον ὡσ καιτὸλδγφνεηῤτε ρου ὅγὲ εἰφηὐσώ μα αὐάλι᾿ σιεἶὙἹο'
δεοζγλοισ ἀσηὸτατοίἥω μα"τοῖς προδαποισίΔτος αὐξὶὐ πὲ -

ν

θιγϑοό μιν ποασεοι ἤώμιατοσ᾿ρίλα γίνετοισᾶνἡ δγ, πολυ -

ποκωτερα δεῖν
. μεπέλωμ: ὡς τισλᾶονασεῖν πυρί
ὦ μα»δοἱηὸ
“σλείω Ῥεφᾳν- "δ᾽ οἐιϑέμ4αιν. δ σωμοί χων-σλέϊον περί ωμω εἰ
νε
7. κύουσίνοιὺ τοῖς:ηὸδέτεκοι,γάμετοη ἐκ χα περ Πώμια τοσ.

ζΔ

αἰτί ζώωνταιμδι,με τουβοίλουτοτολύδωντου μετοβα εἰ

τσγεδασ' νὴδ) μοιο μεν ποῖσικἄ:οἱονολγισιτρ δεοῦ, οἐδμοίί ρω
᾿

Ῥ!

ὃ

ᾧ-

36

ΐ ποι. Καὴὅλωσδὲδι ἀτή τὸ δὰ, μοτωβαιλλ, ταιδὲοὗ;᾿διονκόραξ᾽ἽἽ

μεπαβώγλφη)ῶν ϑροὺκ ῥατεῖἡφύσις τυ γοῦὡς πὶ

ῥφηθόρνζων δυιδισὺκύ σανὀκέλει,οὔτιματοὺ
ροΐλλ4. Καὶ διὰ τίοὐκιου τοὺαὐγαὶτὸ

θ

᾿ ἔκωνκακιμεταβείλλ.ἢ δω

αἀἰϑινέσεραὟΝ

γβιομησοιν
“Τὼμ-

ἘΤῚ ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΑὙΤΩΝ.
ὯΝ ταὶ τήτοςἐρσώναιὙΉΕΣ ληώνωι ὑδυπωμ δ: γότιὸ

τϑι ρμδτεραυτο τοδὲοωυξν τυκόνἢὁ τῇὁλόκληρουυτα"δὲ

τοσηρίϑεα Ἰδτιτοὸ(δῷ κὠτρλλῷ χθόνῳ τελάϑ ταῦ. “τοὺδὲ,ὧν
ρ΄. δλίγῳ

Διοῦ τότοῦ ῥϑρ,τῶχυ τόκα. ζώων 58), δὲ γρλυϊχρόνι

00. ἥκύησε δ όΤ, τρδιμσικ ροβι τέρα,Θραδιυτερου πέφυκε.τιλά-

οὐδ. 2: δέβραδῳ τόκοι, το "μοικρόβ αι οοὐμϑῳ τοι τοὶ μρύλι φῦζ-

δον! πσσοςιαὐθρώτρυ, βρώδι τοκωτέρον ἐδ μαἍειφοῦὸ Λατοχᾷο
ὡς)»
ἢ
γιώτερονδε"τοῦπου δε αότηον στοληροτησ' Ῥύξέρωρ'

δ ἐκ δες 4,οὕτω μρὸα χῦλιτσσου ὑσέῥα!
ἡξηροὰ εἴοὐτοῦχ'
Ἔ

Δι τ τοφοἌλοιςζώοιστοέκτομα μάλλον τὰς Φύσεισόμοι
ὅταν," τοὶσαὐθρώτρισ: ἡὀχρόμϑρ αὔθρωτοι, λάχος δια Τίϑετοοι
τύ ψυ χλνκατοοίλδ μιλίαν" ϑω σον,
0 Τί ποτὰ Ω
χιϑῶώσιμ, οὕτω ποικίδλετρ οὐτὼτικ τό

9 δ᾽ο«

αὐτοδὲ “λα (μα,

τὸ δισλᾶσοι πρὸςοὐ ηὸ του πο σιν. {πὶ δεούπληρΐ τοῦ σέ

δι, σητοπολὺ, δγοὶτον τίου πίω ἑλθυ μί ὧν:

Διο τοϊλέυκοἰαὐθρω

7015) ἱσοι το τσὶτοῦρ δ ηλουκ οἰ ἢδυῦΤι χωματ ὃν των τὸ δμι-

ἘΞῈΕ

εἰς

καὶ

ΤΜΗ͂ΜΑ
μειδὶ, μά(λαρόσηϑαλγωπον Δρλωυ κοῦ, τὰτρσύμαποσχώμα,

72.κοὐηὺσογόςῦ35Ἅμιουχαμαιοίκολουθ διτον!ποδί σεηρλουυκό τ.
δὸς

Δι ἀσόμα αὐτί ανοϊμαοι γόμομτον ἔτι δὲμιζλλομκαϑόλυ,
δεοΣτάτο κδ,»δλωσιμε γί δε τοὶδὲ, μικροῖςὅτεοὕτωσικεππς

ομ,δψο δὰτοϊοῦτα δ τότ ὐποφή δ δ πότοι Δαὶ βοεμόσἡ
δεβ ον«οἵδῥόλίγειὥσιστῥσὸ ἡδογεϑυνηυϑῥων »ποτριΐντοο μι
κοῦ 261 εἰν"υὗου οἰτοδκιινη σαιτρέφον τισᾧ τοσὐρτυγϑτροῶι οἱ"

ὅσοις ϑμδοῦνὁπότ,αὐ γροςοὗ, πσυγικοῦοι γήνοντοιειτοὸ Δ

ς

““λοατη κα τοῦμικαν ὀλοντισ,γένουντοῦκατοξηδῆτρκορ τῶν μί-

γεϑοςιμι κροὶδῶ λως’ τούτουδέαλτιο ὁτιδεοὶτὴνφενοτητο κ᾿
του συγκλωμδρ οὐδοὐδ θεβου "κολιπύ λα Γάν ὃν τοίξ "ὡς
.
σεροὗν

οἱἰὰλῆβκασσηλίων γραφομδῳ, Ὕ

κροὶμϑῷ εἰσί,μφοόνὁμ τοίϑ δ'ξ--

λον “Τίδ' σλάτη μὐ βοϑη, ὁ μοίως συμβαλνά ἡσὰ τοὺς γχυ Γμαϊΐ [.

Ἵσοιδιαἰπροφῆσ τδφανάπελσγίν 2.1), οὐντοι (δ στῶ σκριώδα
γομέληξ 20»τισοονον τοῦ!δαὶἰουσ'! δῶν 721μμικροὺσ μύσος
δραισυμλέσρους λιώραερ χοξίμελι χοζίοι, κι

ΤΙ οὐχὺσδγοτρο φύσις τι"

δὲοὐ

“Τίομ λὸ-

Διο ζώωντοὶ δ ὁΖ,οἱλλῆς-

λῶνγίμετοι,ταδί κσινωνσυγκθῖμο βϑῴωμὁμοίως τῆς δ οἱ ρχηῦ γ7ὲ

νεσεωσαὺ γοῖσ ὑπο ρξ φῆ,κοιϑοξ περ οὐ σεριφύσιωσ λέσεμ τίσ,
λέουσι υτημόβαρ χυσγυύεσιν ζώων γιοίϑα, διατοὶ μάθε βὸν
λὰρ Ο μεταιει νἠδεὶσ' Ἤρκδῆμου δυτονασθόμηὸς οὕγω μετοέλα ς- Δ

νυΐω περ με λλφπτόλι γέσεθθα,ποιοῦεὖ σ τινος ὑπατίρξαιδιεῖ
κινήσεις ἐμ

Ὁ ἀρν“σανηὸς ἔρεου μίωεομ: ἡμεισυ

ηὉ δὲ

ασέρμα εἰ χῆ'μα ὅν μικρῶν, (Δόσοι γἦνε τοῦμῆῥεἰ λλήλων,αἢ

ΧΩ, αὖταγνο(ϑι ῶνπερ ὕδκο χῆς ὑγθονήϑησοῳ ἡποασί,ρματ
θα ὁ “της. το
ἐλοιίσνος, (Δὴ ἀρχϑέλοί ων,ὡςτε ἵκανα ἃ
αὐτοῦ του μεταξολα)πρ τη ϑομστιοιὺ ζρ)ηδασεῥμα, δσερσυμ.
Θολμφιίνον “τοίγῸ ἐν τος μεταβολοΐξσιμοί ἌΡ 177. δὲμειζ6φ. σὲ ,μιἀζομοσδιείτον μετοαβολήσ.

φωων,οἷον ὕρκυωμιλαγώσιτορδὲ

Διὶ τί,
τῤμϑρ,τρλύτικνα δὴν

οἷονοὐἦϑρωτρτολίων δῇ πὸ μα

ΑΝ

Φ

ρος μήδα σιὼ τυηρυσεχειἸσοισεηρὰ πσἡμισλαιϑαρζολθυ
μξ,ὃς
ἵ. ὀρώ λέφοτο γονήντοδὲ,ῥιω αινττήον:

Διοὶτῇ ἐλαιχιδονδείφητ-

μωῖο μα τῶν δαθϑρώτρε ἔχει 25 ζώων κατρὶμέγεθος δδυό
δτεμᾶ
λισρει ουτοὸφ ὐσιμἐ λειΠβαζλλων ἡδεαΐοθε σις,φύσειηὐξμηροϑεμ:
ἐῷὍν}ὑκένησίςτο διξ προσραλισοδν ἐσλέϊον τὀδγοφήμκιος

τῶν μμκαίτων, τοσούτω μάλ ονοιλδ ψσέ σονταιἐντῳ λα ἦφ.
εἰούνεὑλεινδεῖκαὶτοὶφυσίν,ὁ 7,0λὶ[ρον δηλ) αἰφβμια ὄνον:
τ

εἰ
ΘΙ η πρόιϑεμ μιοζλιγουππορδῦ στο! 7) δετοῖς,οἴλλ οι ζω

οἱ, ὁ πεὶθρας ὅκᾷ ἜΡΉΝ οὐοετικοώομ πιρρορανεὶς τοὐπλεί Πα»
δεδπλϑορδγίσικε τοὶὸ μιμιοι “ΤοαὐΝΗ,καμζλισο δῆζηροςά

“ΤΩ "δ οκηὸμοξλισια σαι εἰθυ, τίμβτρρέανι ὕππτοντοι.

ϑ'

Δι τήτφια, τοῦμϑ οοὐκόβονφρώ 4, τοὶστόλι γῖκι συπῦτι ξ
ῥονδτιοὐδὲν πατουκα τοί φτοῶὀβονφρώῆ δεουδὲν μοὑππῖορ:
ὅτιοὐκόψυ πνεκφᾳ τοδοζλλοι διμοίως: ὀδεόῥομ ῥωΐμὺσ, ματοὶφ αν

Ι. “τοώσίας ᾿γένε το:

Διᾶτ δηζώωμ τὸ μὸρ“κἰρμϑ τί καέβξεῖι

λίῤ. τὸ σὲ»οὐνιμ έν
ἡδ)γ2ᾧια οὐκέ λειοὐὐχι μεε.-«δε τοῖντος οὐ ιν εἶ

οἴ: τῤκυφαλίω.

Διώτίαφθρω ποςπρρέρμψυ του ῆϊζώωμ μαλε

δ. “πότερον ὅτιτου σ-πύρας Νρδοἐχειμδγῶνη πνῶμα ἡδὺ ὀσμὴ

εἰσύρχυτου: τούτοις δυαληρουμδρ οἱδ'σεῦ μο΄τοσ',πιρύρμυ Τοῦ.
δγ,} Μρᾶς, σημεῖον 67! κιςοῖὀσῴραντικὸναζγλων ζῶ. «
ἀκειβέ
σἜροι δοἱλεπτὸ τῷρο ἐοῦν εἰς μτςρϑι ὅλε (ον(δισλεον οὶ Εἰσὰρ
ΑΕ το ὕ Ὑρῦν, οὐ πνίνμαυτου μϑλῴοις, ὅτουρμὸσ ἐἄμετοε,ὯΙ υὐς

“ρυσὺ μάλισο ζωωμ οἱαὐθρω-ποιἔλουσι, παλεισεξιεις αὖ πέρ
"9" "τὸ ἀκότως "0τίἐλάλισομκατοὶηὸ μή Θ οἱμυκτῇβῆ": ὥςτε

,ἀϑερμανθὶνύγρου προχὐδοίιοι ται“να μὸς γέρεϑαυ δι) "οἱ σοἱ λ

“θ᾽ἌΙ "διαμὴ σοκωταψύ χυτοπρότερον:

Διοὶ σέειλι
κα ἐδᾳ

νὸν πῆρα τλϊζωων "ότιηὀσηονπυκνδμο “δε λύήα μάραυοὶ θυ

"Γ. σεΖΕ}, ἸΚΩΣ τοὺς λυμμοῦ; σωριζ.,. Διο χέτοϑή λεκ( τεζσεῖ
οὐ»ὅ,τοδὲἀρρψαῦ. ὟΣ τρρρωτεροὶὐππρήκύς ἡ Π 9. λθ,(Δέσ'
ὁχϑ διδεῖ “μετα
ν αὐ μήΒχοβιϊρασιρὼφδοικύστω σ᾽:

ΤΜΗ͂ΜΑ;
μπτῦ ῥδινόμ.δ άγεἜίω εὐγὸ
ὠστῇ δι τοῦ βία 'ϑλείονοσηβ ἐκ πε

κυσίν ἦνμήτραν: βιαϑοτοι δὲσωυ τεῖν ον τω πυϑύ ματι"
,4ι.

μὴ ύτοτονε πποέν τουἐπποβοίλᾳ4 τοςλει
Διξτιβζωων ὅσοι.

μιν οἐσηρίχεις,“σλίω δσ:τρὰ ΡΚ κύωνοἰπτοβά γλφκοδτι
οὔρ.ἢδδ--

:] ϑερμόοω τορμδὺς 721:"αὖ ἐκϑερμοῦ “εφύ κασι αὐ τρίχισ'

ουὺ ὙΩ' “τοι οὔτο ῥ σιτῦλι ποιρόμ. ΤῊ διοὖν οἴλλωμ,"
δῪοἱηὸ
ἐπογυλχεϑαν ῥ᾽ γρὸμώποππήπτουσιρ,ἰ αὐ ηνῬοφίω οὐ διυ"
ναμδρη΄ Φλοϊκείας ϑέρμο τιυτοσ᾽ “δεοἱηὸ μηδὲν ποίλν τίωυ τ
γρότατα τίμξνοὐτῇ,διοδηὸσύῆνιϑα κα κα σ τίω τοφίω, Ν 7
οἰπποράλλ 7οίσῬίχες δητοτί ὙΡ "αῤ τέρα δ ἀποβο λῆς ὅξη(,

ἱκανὴ ἡσιόχησκοολάύσοι. νπρόξα τὰδὲ κοὼαὐ θφώ ποιδιααλητ

ὃς ταὶ πυκρύτα τα Φλδιλὸσ,ἐσαϑα ὕξην. οὐδ δικρ ξσοο

ἡψύξ(σ’ὄφβάϑυ ς, ἐν τεπαῆξαιτὑγράσπτωτω ! πὐψαικω λύσο
εἰ. τίμϑερμόττα του.

Δι

δ προβούτων μαλακώτερα

ὁοντου!τελῦ ὁ βϑδερα,Ῥηβδιαὐθρώτσων σκληρότε
αὐδίχις αὐοφ
[λ» πότιΜΡ δϑηροβα τῶν ἑκτο ὑσπολὴσ πεφύκασι δὺονὴ
οἰ λύπηωσ ὑκασίῶν τοι!βϑῳ οὐσησὰ ἀρχυσφληροφῆς, εἰ δηαιῷ ὁ Ἧ

ρουἡζξην ἐνσοιρκί."τὸ διοὖν σερνῆώ ματοι,αὐοιλβίν τωρ,ὅξαι
μι 4μά γλονεηόσε ρεοννερικῦσ' ομς εἰσί χροφίω λα μἝαύει -

σειδξ δμκλακ οἰσικὰ λυ κέσι χρίφε τοιαὐδα δ αὐθρώττων τί
χισ ἐκόαϑου "σσεφυχ οι,βίᾳμετώλγη δομοσἐκασῶν το.δὰ λον δέ
"δὴ ασῶν τοι ᾽νοὐμα ραυ ματι ομδιέουοὖ τοντόπτου,
συ μβαόν4 οὐ ηδ μὰ οὐ) λούάϑον"γδηελοσδ συμβαήνάμ γίνεπ

αϑςτοῖςΤίλλο μϑῴοιει ἕως
ς σδν αϑιωσι τιχιρ,σης ληραὶσ αὐι ένα
δὰ ὸ τίωμϑμ!βοφώδο Φλσειἰρκοὸὶἐκλελοι
χέμ οὐ “σᾶσον Ῥοφίω-

ἐκ πιρ ἢ ὠ μοιτωρδεντοὺσιόψνϑασοσ μιδονδὶΤΡ δρ)ὲπρὸσ
μεσ μβοίαν πατῶντῶμσή. ραλεἰσιμα Ῥί χιξ:δ)ρΣηδηδεκηὸς Ἔρ'
μδι εἰς ὁ ἔϑοσνἱκνού ον, δα] μίζινπίωὼ “πέπτορ τροφίω .
δα δύ τὸὁχοῦσ'ὦρίατουν, μοιλαικοί- τοῦύ τοις}ὡοντρλής μᾶλλ ἦν

ι5"Ὑβη,ὐὀϑηλμα, κρὸοἰγλευ
θσ'χυμοί,»δ εν ὐχχου!θσίν Διώτί
αὐ

Ν μ“Ξ

.

;

ΓΙ͂ΒΗΙ͂Ν
ὃὃ
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αὐ μδὺδ προβάτων Δ, ὑσωαϑμιαλακωτέραι ὥσ!, σζληρύχε

ρα γύνοντανοὐδῷ ΤΥ ανϑ ρὑπὶμμαλακω τερον δγι αὐδνηροβά
τῶνοἰιανεἴρηταιἡγοφφιμὸξ χινσοιδὰἐρ χβσά παρ τώμα, αθρο
φώτεραδεἰσί.Θς αὐγωιδβοιυτδβόβατμ ζεταιυπὸ τοϑερμῦ, "νυ
πώρλου σοιῬοΦΝ δύποψί ΠΣ ξηραυνοαϑμωϑδὲ, ἑυρότεραμεῆι ὅν
“ο: ηὐϑρὰ γρὸν,μια λοικόν.αὐδεῆβαὐθρώπτωμ αὶλάπω μδιρ,μαλ

λον δεξὶ ἀρχις'“σϑῆωτοιιδέου τοῖς μιδῦλον, δαηδἐλοῆω ἐἐἴνοωπεῆο κθιρηδὲ, μα λακωτίρανηρι ἐν! πίω χειυ“ατῖν τοδ ταν:
σί ῥηλίνα,ῇῆασέπτων μαλακώτερα θην.ἐκπτοιῆω μρυτοσ'
» σλόάςου ἡ του αὐϑρωτρυθρὶξ, ᾿ἡπουπροβί-του σημέον δᾷ. τοὶ

Ὑδντα πρόξατα,ῬΑ παλαμεδνμαλακωτεραλειταϊοια. ᾿

ιζ΄.

Δια τὐοἱαϑθρωτρι ονοἷδον θη." οἱδοισεῦσ', οί γνοιεἰσήν.δΤιϑέρ
μοϊιὴυἱγροιτέμ φύσινἐσ«διέ,δὲἀμφ οἷνπρὸστιιυόὀχεαιν. ηὐ δῷ
Ὑϑλυρὼ, ἐκκράνφ' δὲν γρὸναἐκκθήμε τοῦ;ἡγοΣηδουυηδδενὴ οὐχωτ
οὶ αὔεῆρεν δ Ὁ Ῥοφὴαὼ τοῖνὁο λίτικα(σωλϑινάζκν εἶ
εὐσθο δὺοἱ
τίω οὐ ΠΤΕΊ0Ι (ανδὴσφε λιν εἰς δὲ τ'
τ ὑποίνω τόγρμέρχί) τρλλ᾽,(δεῖς

"ἤ ᾿ασύρμασυγμθίψετοι

.

Διάγήδαὐθρωτος οὶτίω οὐκἐλειλ δ

ὅτι 'πσώτωνα ἔχειὦσι ἀκ)εἰαὐπολϑου σοι οφὰ, νι οὐτησσεδ΄9.ρει"Πώσεωσ εἰς “τοὺσ' σέο εν οἱςἔρχα .

Διὶ γσάντα τε φίααρ

ίουσ τοὺσηῤδαν ἔχει. δ87) οὐκὲν δύχιτουενκιν
διϑο, μῆεςπκ δ-τος Τηνδσ' εὐ μὴ ντοιὑπεὶτοὶνειὠυκδιῳοἱντὴν δὲ κίνησιν
α
Κη ΤΗΝ τρβείᾳ ἄνα;, ἔκτικι μήσεωσ' καὶ σίσεωσ: ποῦ τῶ δὲ διΐο
καλάρτια δαρυτε ξάτρδα,δε Τῇ“πλόουσοτουϊ μϑῳὙ

δύνα -

ψέοἰϑὲδιωοςἑρήκασι,(Δοεϑ. Δτκἀ γλαδὲδιώο ἔτι. τού τωνδηὸ μι,
ἢ)

κ΄ κιν ἐ τονεηὸ

ὃ τρακε: Διο ὶ τί εἴν ϑρἡσοισίληθῖσ νοιςἐκΚῸ
ἐ

οὐλοΐνφ ύον τοῦΤί χισυτοῖσδὶ αὐδίς,οὔ.
Ως Δότετοῖςῥϑὸ οζλλοισ'
᾿ϑώοις ἤξτηὀδέρμα με᾿ Φλισκιρκόν: αὐ οώπῳ δκαϑάψερὶ πὸ

ὃ. σαιρκόσιδοκ ἃ) αὺἡο1τ ηὃ ὡϑγΡλὺς κα των“Ὁἀϑνμοιςί
ς ρρῶ

περορεήνεϑϑ. καϑυΐτστρ Πβιφϑώνοἰλι ῥ'αὐἀγρίαικα λέμ!ἐπεὶ
ἤνκάκϑ ᾿ὀσῥκλι ῥ'ἐφϑνΔηοὸ
γραὐ καλή ϑμον δέρμα, σοιρ

ὙΜΗ͂ΜΑ
αὐἰνεγραυματιϑέν τοσ δὴ τι ἐν τος αὐδρω πουμϑῷγιδαίρκασὺ μβαύμφπυ κν οὐάθαᾳ"δυοἡλλοίω μϑ "ς Ὧλ δ πρὸλυσ' σοὶρ -

κὸς εὐτί κὐ τώρφύσιν λα μβοζνφτοὺ βαιὺμαιτοιἐστβια ἐκ).
νε γῆς οὐ ομ(οθεἰσής,μηηήνεαϑο δα

ζτι υὀδῥαὺτ' οὐθὲμεξ τοηρμ.

καθούτῥ κοὺἐκ δ άλω σεκι ὄνκα λουλθμω

«οὐ Ὁ οὖ τοῦ;φι

ων πολὴς σιρκῦσ, φϑοραλκοὺ ἀλλοιώσεις εἰσίν. πϊδεύσπιζυ ἦτ

ων βιβῴτων Καἡ ύπαζορϑῥων. ταίλι μασι πτλιρ οὗτοι τοῖνυν ὁσή!κο τοὶμόῤηχιρστῦ μιοκ τος’γα

φῆτμθρεἀρϑένε σέρωμδιἥ"ὁ

«ρχύς (ὠ. ἐπειδὴ καδησδίομα μέροσ'οὐ ὟΝ, γέροι πίτιαὖ

πἡφύοιμ Ῥπρίλες:"λινκαὶ διφύον το δὺο ηὸἡδδέρμευκιϑενέείε
ρορεγον γα ποξεἐρ χίφ'καὶτίδλινκ (αὐ
οἰιϑερέσουρον εἰν"Ῥίχαν.
κά.

Διο γῶν κδτοῖσαλλ οσφώοισοναμδβᾳ ὁμοίως
ὁ
πρδύδυ μα:

θήλεα, καὶ οἴβπμα ὄν “ταιἂν δὲ τοῖς αὐθρώπποι σοὔ. ᾿'δ)6:7) οἱ “υϑένῃ μάλιοι τοὶδδωμα “μομοτοκομ ρφδΌηρ.ἀνδὲντοῖ ςδγδεμιοις

“παραφυσινη θῆλυ;ἐν εοϑοωκαλάρρῳιώετε ὁμαῖλι σοί 8}πος
κβ ᾿ραφύσιν, τουτὸ καὶ οἰϑϑεμίσα
του . Διαίτ μι.ὑπσυισοι τ
ὄνοις ἐκ

οὐλεῖν φύον τοῦΤί χς . ποῖς σὲ αὐθρώτρι σού "δι
6)

ῥούλυκωλύᾳ δα γὠμραὐ κνωσιρ"βδεαηδφθ ἀρᾳντίωδπροφίωώ:ΜΡ

αϑιροῦν αὐθρώποι: περπυλθσκωλύ, δ᾽οὐχέῳαἰϑὲνά4αν «βιτι λθο τοῖσδ ἵσσοις οὐκίκώλυσε: διέφθειρε δ.
κε.

Διοι τέ γοῖς ζωοισώρτηοι γὁδεσ.Ν 6.7,πριμηὸσ μι ποαπκινουμᾷ
νου μα άγικητήδρε μδϊνισερίβοωνν περι ἥιδνῦν τωρ υϊέήνεϑϑλι

Ἰεδε΄.»Το:ὀπεῥκα τάσύ αὐτισοι χίαν;Πηρηὐμιωὐλκίνεσις:

Διοὶ τῇ ὀ

λαήω χρόνου το Δακαθύδᾳ,ἀὐγρθεορῳ: ἐσευχρτδίη δροὶ “τὸ
μιδρξμοιταῦζσνινσύτῆελα πίω περίἥωσιν.του ποοιε)οιτρ2λοί-

κατεὴ δέδγάπρο σίσ'
ἐγερσίς θηνἰδοὺδὰὺλιεεἰκὸναπὸ αὐά που τ

σίψ᾽τ φαλνεῶν,."οὐδὸντουνϑτῷ “λϑωχιόμ, γαϑα. πουοίἐνετοα
,ὟΨσφύσιμέρτων ἡδιβηβἀυϑλφρδόγον, τον,ὅμως πλόωχειν"492
κί. οὐυσὴμ ἐοἰσρριίσι. Διαὶσή ζώωρτὸ μδιθρθὺὶ οἰκολυθέ! ; γι
δ σρισι, τ δ ψε«Οἷον
οὶ οὐδ ΡΩΊῖ, ἡμόλισ, ἀδύηρ τοῦδνότιτῶμϑρ

τουχα --

΄
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ταν χατὸχα μβαΐά τοωρὶἰζφνιτοὸδο, μευὴτὰ μοὺ,αὐαῤαθη “τοῦ

σρω ἐφελοῦ τοσ-τοῦδὲ, χει αὐ αϑησὶνὅσοι μδὼ οὐμὲ χειοῖμφω ταῖν

χοῦλέγω δοϊομνὴ αλαϑησιν ποώφιε λοὺμτος,(Ὁἑωντί λεσίμσπασώ
“μὰτος,ἄκο κουϑέ᾽ πὸδὲμλάμφω, οὐ πο! ΕἰἘ που το.δἄγΥ δια
κσ' 9κη καὶμναλόαίνεϑαρ"

Διώτί λδύκιν οὐγόμυτοῦν, τοιἸσάλλοις

Φω 15. τι ΣΙ τόϊσ μϑιβόζλλοις »ὐσῖμα, τ᾿δαῤθρούπτοις οὐνήνε
ὁς ΠῸ ρ΄
700. δάλδηκα τοῖνῥματοιν αὖρί χεσαὼ δι ἀγλμωσ ἀ

σέϊεν αὐ ΤῊ δυο Τί ΞΈρον ὁ ἄμετο, ἀλλξκγεμετβι ποικιλία ἢ

δτετεϑὰ ρματρῖ:αὐτῶ δηάλλων ζώωρσικ Ἀνρά. αὔθ ρωποσὴ φῦ
σε!λεπτοϑᾳ ομοτον.ἡ δὲ λυ κη,πνιύμαπός πημέκκοισισιόκωλύφδὺὡτίω πυκμότητα ὀξι αι οῖνοὐλλοισζώοις τοδὲρματ' κῷ,, Διωτή ἐνμδ τῇλύμῃ"πολιαλήμ δΡ9ΤΟΙ, δηρυδὺπολια, οὐΐξ

ἀεὶ δύνει ἡδῈὅτιοδγρίχιος, ες Τδδέρματίσὀσιμ δὲσοιπρότησ,
ὥσπὺ πολιοἴτεςΡΤ χὺνβερότων μδροὖν ηὸ δέρμα καμμμ,
, αὐαγκ" καὶτώ τρί χαὑθεκείμου κοί μυφμοτανδὲ ἡθρὰϑ, οὐκ. οἰ -κ᾿. νάγιι δέρμα

Δι ἀτή δθζωων, τὸ μϑχα Ἀεταυοόξεμε τοὺ

"ὸντόμορ δῖονκὐωνκαιῦς: "τοδεύδὲμ δὰ Ἀωφοσιον γιυή.πρόβα
τορὸὅτιὅσοιμϑι στονἤωμοατικὰ πρανρι ἀπέρχι τοι

ἐν

πόκῳ τοὸλυπριῶτο:"ὁσοισδὲ πὸΠΣ ὑλόντῶνἡνετοιεὶ ἀφαίρε
οἰς,ὠττι κα) χνότησ,ἼιΙ εἶδε οἱτίαὶ ἕξι ντίωυδρ[ώ. ᾿οὗτστρ ὧι

ἀλεκ οοέδες, οὐ τη ουσοί,, χαλετταῦ οοὐνα
πτώ ΚΚΥ σιδεοἱἐδσετή,.
κϑ.

Διατηυν οὗ29:4, τὸ μι

λοι εἰσηγόθη λυδ τὐλὰνἐλθννὴρὰ

βαθσσνΟ)λφωγιωρνλυκίωί Δρυσί, δα μοραά ΩΝ αὐ Ῥϑρίαὐ. (Δ

ὕτω σῷ δεραιμετοπόπτουσιμ νὴἐντὶἄλλοἱ"᾿φωοιστοὺκ τεμνόμῆν
ναντίω“ δοῖτεῦ ροι"α οἷκθιοὶ
δ τοῦ ατοἤλϑυσι“δυό

Δταϑηλε,

ἐναντίω ταὐΝῆδύλειογο,διαϑὰὼ, μείζω ἐκσεμνό δον φρεσεμ.οἱ
δὲς λά“ἥω αὐ χυροιεἰσι;“ὸδὲμιιγεγοσμῦνον οἱ ν 5 ΔΘ! ,εἰς γὸ ἄρειν

μετα ο Λλουσε » μείζους ΝᾺ γίνον τοῦ
ὅν δὲ γ᾽ τὸσῷ ἀρρεΐ.
“2 }94 λεακ λαω ἤρϑδάρριῴων ἀῤῥνυν ἀρηδο
ὁ
ρρεν,αὐ εἴς
᾿Π ηὐϑῆ
λυ:ἢ) ἀν πδιηὸ μίγεθ τ᾽ αὐ ἕεηὸ μηα μόμ δ. ηδ᾽ὴἄρρεν, καὶ

ΤΜΗ͂ΜΑ
εἰταλαίτοι (εὶς βιϑυ:.τόχι ὙΦ τετελείωτον., ἔτι δὲως ἐχειηὸ
θῆλυ πρὸςὃ οςἐρρεν,οὐγωσοιύηον! Τϑήλερσ) πορϑίνος πρὸσῆγυ

μαΐκαυϑμι"δήδογβοναΐανὴλδιάς πούπων οὖν Μὲταραλλή: ὧν
Ὗ ὀμυῤ σε μὐό δῴη ρὰκρχεμῖ
μη ὟΝ τούτοισὁ αὐξμισιενδνο κα

Φ.

αἱτηὧν δεὺτὴνποιρϑινίαν δ θχιδέωαιμένηνδομιρουρυὐκ ϊνεϊσι
οἷβρεν κατούηὸ μέγεθοςμετα Θοὐιφδὴ εἰξηὸ τέλει[μιεταιξαώφ'οοἱδὲ

[2]

λ᾿"δὺνοὗ λο!εἰ μέσϑοι υὸμῆκο )δεδύασιν" Διου τοὶδὲν δοιὰ δ
λωγ κ᾽ ρυσινηδῆον ξ (τοὶ δ'χι μετοβοι σιτὴνφα σἰνὲντῇ εκ
ἽἼμισε! Εἰσ΄
ε τρλεύνουτο. τοιἰώτονδέησις καὶ γὼ: ὧν οὐδέτερον

λοίί κᾳ ἰξικεν μήγιασοῖγ"ον ἡγε ἤΔιατί μαζλλοναΐθρω πος
“πολλοὶς Φωνοὶς ἀΩλεσίοτουδέαλλο μὶ ἂν εἀδγοίφοραῦντοι τῷ κ
λβ δῷισραψοῦ, μίαφων" «ἀλλο γάλοικγοιπρλλα.

Διαῖ,ϑοιὺ--

“πὐδλλη, τοῖς ὃοὔλλοις ὅν τι οοἱμδιδαϑοιγροί μριατοι ρλλαφθές
γῶντοίφ.39 ἄλλων
το μϑῳ οὐδένιᾧ το δυοδίκᾳ Ῥπάφοῦ.«ταῦτοῦ δὲτρι ϑιμετο ϑϊφωνηίν τῶν χὴν δερίλενι ον.ὅξη5.ὁλδεασ' ϑηὸτῇ

Φωρψ.
ἡ σι μαλμᾳριαλλαὶ τοῖςατίϑεσιναὺτβσηδ μὴ ὑπιῤλγῶν,λϑό.
ρφ'"τοὺγρα μριαιται,“σϑΆ ἐσ

φωρμήτὁ μοίων δὲ οιτεπσοῦῦγ δὲν

ριτοθηθέ κδαλϑσινοζω ἀδὲ
τ ποεσύα φϑεπ' ον)τειχραΩ
γ᾽

δια τι[ μόνον δῆ λλωνζώωναὐδτνετοὶἰανόφωμομιπέπες-

ῥορδ τι ψψεὸ᾿μἡ δὲ ονἐς 'α ἀνε τηςξήρ οἰλλδὰ νοὰἽ᾿δολας
τποτολήρω το του ηὸ μόρέον;Ὁ δ τικοιψωνεῖ μαλλονλότου:«τὸ

δὲρζλλακ φωνῆσ δ}; ἐν οφωρία,ἶκ α τοληδόνοιμα ᾧ,᾿ἰούσειως τὶ

λδι'"χὐσδιεξιίναι. Διο γα δα ἕνετοῦ ἀκ δυμετῆςχο:λδομά λιτ
συ βαλλωνζώων ὁρῶδ.) δυινρώδαρυτεξ τροχὸ ῥνιϑὲς ἔχου
σίν.ο!) αὗοὶ
Ἱ σειρκω δὰ;δα γί ἀππρκλότατοι οὖμ,"πῇον “ΣΉ οὖν τοί
ΤῊ κινήσε,. ᾿δῈὺσε μόμον

φώων, γρδλὺς ἐχθγχύνὑοφλγϑοίσε:

ὐξονδὲ ο πτοίμην αὐοὺὀκτούμηνει, πρὸ δρκοί μίωυ ς εἦμε τοῦ» “οῖσ'

δῦξλλ οιῷ ἀσχεδνονφδ σελφωσεωςγέενεμ δαί ψανιηοῖρ δοίν οι.4

πλλὺεὐχε γος,διοτῶιτῆςψταλήθφννα βιβῦν ὠὡστι
ὦ
κι νουβϑμων
δεοξηϑοὶ σωλοον" μδιθραώ

τολοξερὼ τήρλα, ἐντῷ σλόονιιχόμψῷ

πλείω

ο΄.
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λέ. σλεἴω" Δι ηέονοῦλοι «λκώδις τοὺς κφνήμια δ) φρυσίκαλσοιπρατυῤ τορινὁιζλαλτιωυ κι" οἰδευνοῦλοι Πιυαακι κοί,
᾿ ποῦὧν
αϑῴσυ ἀρέβηκεννκάηον δία)“τοῦς γιωσξίν, ὅγῃη ἤθε ρβμότησ,κοΐ

τωσρμᾷδω ἍοΣ ὃ(Διτουγμωσινςεαι διοὐδεοἰδὺνδλρευῦ,δέβω οὗκα

ἈΣ΄- ἥνοντῶ,“γαπολλέων γρότη
το: Διὰ

ἘΝ ᾿αὐθρωτρς λότιΤρ λύτρζυωμὸὴ

φώωνῦὅϑινλιϑης,

τρλυωμύγο μοὶτέροι

φλκυὅὙῸΣ Ὗ ρᾷσεἰσίμιὅσοι δὲ μνηδπρεῖστον σερον δεξωοτοκέϊ ψΨ

ερου τοῖσ᾽οἷνμοι

θύων, οὕτωμ διοὐδομ,κύων ἰἐλευαλέσ

τέῳκοιλίαν ὦ οἷ σα Το! οὐ ΤῊ σαισϑλιβε τοῦὑπόσοσις, δον) εῖς

ὐΡμι σιμιὠώσιτε τοῦχυνὸδγοβώχυτοῦχετίμα αν δὲαὔθρωτες,κύ
“ἤν τοΈχει, δϑεὰ ἰὀρκαυ Λὸν ὐσ ΚΣ]μέγεϑοννδνκὶ οὐδοὺὐμ υὸἔλειν
“τοῦ τὸ ηὸ μόρλον͵, στυυϑλίβε “τοί γὐγεοῖ δὲσ'εἰςτίωκύφ ΝΣ χω

Ομ Ὑοῖὶ οὐ ἐμ δεσύ΄
πουῦ του δεά τιτίωθορ μιόστη στα τοῦ τόπου.
συμιστῆς τοῦ (Δισα χύνετοι μῶν" μιᾷ δείΔαὺβ
αὐετοί,δυεὶ
τί σεμότητου τροὐριτῆροι οὐ} δέωοἱ μδιρατολγεώδε ὑπτορή-

μιτα ὀχ δύως ὑσεξιέναν, πρόσο,ἔλληλα ὑτρεριφόμϑμ α γίνετοῦ
λζ΄λίϑοσ.

Δι τι Σκεῤδίγετοῦ που αοζύγια ἐδεοϊβόων νὴ
μ το κε

ΣΝ ρα ὃοἱὸῥρμιθηνἀδγάξηρὁτηταφδκοιλί Χο

χϑϑέαα

λίσεται ηδυ᾿γρον(Δδγηϑ ὦ τοιιὺ μένου τος δεινὴ πνινμερυμέ
νιμε τοῦ δέρίυ μμῦ,σ: 291ς ὃλοφροις δῈοὐμῆκος “ρου χίρ Εἰ γὸ

καγωόρμῷ ηὸπνϑ μια“δῈδι)ἀηρψοφδυσίμοἴλιφο οἱ ὀρνιϑε δὲ
ΔΑ πὸκερα τοφόρα,οὐρι εἰουδᾷ τ ογιοὐδὲ ἐρίμεον τοῦδὲὅσοι μη
ο(κίφ,. δροίηδηρλλοὶοιὑλῶνκοιλί αδ'καὶὃν᾿καλούμϑμομ κικρύ
φαιλον"δνκπρλλ Ν οὖν ἤγετο καὶ αὔω καϊκέτω ζεισπνϑματι

δηρρεία οιφϑοῖν4ΠΣ Ν σχκὁ μϑῳ ογηδιὶὙρὸνπρίνος“πνν μου τῶ"
ληϑήμον λτριζίσοια ἐφυ γὴνἀψοφῆσνι ,Διοὲ χίοσοιεἡμῃα Ῥζώ,
δ}; ποῤνδ γὺ
μ" ἄχριἠὲὅσοιλεὔγριο
οξἀπόνε

μβανο αὐθρωτρίπου

Φυόνὁ,7.» οἷ
ΤΩΝ οἱὃν Τισ'καλκιὼ α΄ψἰνουϊσο ἥσαοι οἷλλοϑεκλ
λϑλέον γε:ἡμόροι . οὐδᾷπσροροῖςἌεΕισ᾽ οὐδΩΣ

οὐδύελλα τρῦλα.

εἰσιὐ“Τὸν
δὴ 8᾿ξογηδῷ οἷ λονγιγένοὐϑεω ἐξάώρ χες, μὲ ταβαλέν

ΤΜΗ͂ΜΑ,
ἐγε φύσις οὐχᾷπρῶτα,αὐλὴὧν τέλᾳ ἐργώδεις τυχβνθυσ. "δὲδ
ἄγριαι γίνοντοιηδηρεπον μαΐιον," ἥμρρα,ο;
“σιῶν πρίντο μιόροι,νὸ
ομπροδγον,ἢ"αϑρ ποῦμφ εἴτομερὺ τῷθυμῷ ζιλνοοἰλλ λοἰνθενέσε ᾿

ὠνσεῥοὺν καὶ Σὐιφδιτέχνης διέργων,οὕτωςἕλειμοὶ υὐνδαφλιφύ
δὶ

σίωσὲἔργων"ποὺ Ὁ»δδτούσων, ποῖντ σλφαὺλως ἀραερδῳ ον αὶ
:
-

"σλείω τοὐφοὦ λα κλίμμ:Οἱ μά σχρον (Δλλοὑτιοῦν (Δ δμίν
κκαικον, κοιβεῖνὄξει πανασὼ φαῦλομ. ἡδιφο λον, οὐπὸν (δκα
λόν' δονεἴτις δλεῆτάρ λαίωνχραφέων νὴ
μι αὐοῖριαἵ “Τογρ, οἷνσίκο
πεῦ τολέροι οὐ τύ
ἰ(ὠππώ“σστι ἦδα μὔχραφὴ ασουδοίοι.»οὐδὲ οὐ

δριάς:Ὅν λα ξίώ.ιὁμοιωσσδὲρυφύσίσ, φαῦλα μδιαστόμτοιτρι
δ )πτλόνο Δυλόω. σπου δεῖκ δἐλαπω μκαλούπτάν τοι,
δοώαπι
τοί ηδδ ἡμέρουἐβέλτιορ..ηὐ ὃἄχριομ,φοῦ λ'"(φύσειδὲ ΧΎΝ “ξάρ-

χἱσι» φῆνοἰμαιῥόονποιΕἰ
Ἢ που δοίροςαὐμόρα.πὸ δὲ φαντία,

Ἰούδοποτεμόλις Θῴσησι τόποις (Δένχεόνοισ Ἀἀρπίου ἐρῖσο
ἡ
“7: ᾧτινι κράσε! “δ λὺ “γήνοντοῦἡμέραι ζχω 'ζιίαπόν το:
ηὀδοίυ

ηὐξὶὡνδηφυῆὴ τάνχὼν ὅξιν:ὁσοιμδῷἡ μῷ ΩΣ

α-οὐπποὶμτοῦ ὃ

δι ας“τοῦ ἡμιφροὐ". ἀλλομωσἀσὶψῳἰ δα χὐβῴπροἡσ-πολλοὶ ἰ-

,δωσέλουσμώστε ἠμελημϑύᾳ κοὰ ἀγρία, κρόῆω ἌΝἸμφρώτε
λϑ᾽[βα φύεϑοω Πβὀγαῖλλῳ
ἢ
᾿γμωργουμόψων:

Διοὲτῇ τοῖς μϑραϑοῖσ'

οἰδμιῷα:Ἀοὶ μεζδέλοι νον “τοί, Ῥὲς δι γλοιεζωοισὴ Φοινῴῷ οἱ.εἰ γότι

τοῖς κι)Δ αἱηὸ πολιὼχρόνον εἴσω αδιϑφμαὐσι αν οὐ. Διθὺ τεΐ
γον)»
ὁ λοῦυ δᾷὁ παοίμοιδον

σὲ πδέλαμ: δοζιοι δὸ μαλιδν(λαλλίυς Εἰὁ

σίνεὺδὲ αὐδς ἀτφλήσέξέρ χυτούνα
(ἡ τῇ ἔφυ γροιπερι συ μϑιοὶὀμφα
Λονάκολουβξσημ ὁτηδετομϑ, στετελωμᾶρ οε,τοσὲο τιλὴ ἐξέρχεν

σή μον “51! τὸ μϑῷμνθὺνδιυΐ αὐτο φίώ. “τοὶ πτοχεσδοε, ἑλμε λείας

γι.διῶτοι: Διο τὐτομιἥβ ζώων ἐπαξόχιύ, ταῦ, ρλλιώκ τιΔτοὺ ;
᾿ϑῳὸ ὡραΐηυσ, τοὶσεῦ οἔτυχιν:αὔδα, ἀέ:τοῦ ἀγρια, ἀπολλά

κι οἰδῦς διάχριοσ ποξούμιε ροσ᾽γρλλοίκκι σινδὺἀπώωπροφ,
"ἀλέαν τὴπόνον ἐναλναμκονμ ον κύρια πεῖτοιτονοὐτοι
ἀλ
λοϑῇ ἀδρὰ πκξ Τίκ τον ἄλλο9)δὲ "σλεδναἶκι σ᾽. ὅϊον ποὺ πρόιᾷ
ἔνμα γνησίᾳ

;

»

ἐγμα τνησίᾳὃλι ὡδᾳ,7(κ14 δ᾽σ.ηὺ δεῦτιον" “ππολυχίον ἐατῶ τὸ
κοῦ ἼΩ ὡϑϑϑυμέ ὁ ρὸν“Φλησθῆ -᾿ὥσασερ οὐδὲ520 Φὰτοὺ “σλὴ Ρ"'
“τοὶῦ συκοιίν το νῆοΨ ὀλχδἐπιυμῷ δευρὶ ηὸμὴἄμε τἐκαθαιρσεν
μα

Διατί τ αὐοῷνοὶ ἀραμὲς ςΨ᾽ ν7ω: ποὺσ ὁδὸντος βρα;χ᾽ιοι

ὡσ ἐσὺ τοῖρλυ' ᾿ ὅτι σή μειομ "Το κὰ ἐφυὺν᾿πσυκνὸμ ρου ς δ ἐγκές
φαλον οἰνθήνσ' δια προῦν. «ὡς τιυγρὸσ ὧν τίῷ φύσιν,ταχύσησι

τοδι ἕὰὁ ἄλλα μὴκιρύ φϑιωαία ἀπο

μὶζομ τ: 9) "οἷ ἡυτιπίω

κεφαλίω δαισύταγον,Ν τὸ ρρῳ πρϑέλεος μα κροβιώτερ, δυος
μβ “τοὺ ξοςΦασιδῶ:ἢ᾿Ιδῴν μὲ ἐδ:Σδν εἔλων.

Διαῖι όσοι πίω

δια(δὰ χειρῦς. "ομίρ:ἀλθυσί δΥ
δ ὅλως,μιαιφεροβιώτεροι,ὴδ)ύτι τοῦ

αὐαρϑιρα (δραχυβι ὦ τωτου,ας τοὶ ἔνυ γρανθ ἢ“οὶ δαρϑραὶ ὅρα
χύρια,δᾷλον ὅτι τὸ "Ρ ὁρῶ μδῥα.τοὐναντίον. τοιοίυτοι) ,ὧμ νὴτοὺ
Φύσει αὐ θῆρα μιεξλισυθηρθρω Ὁ Ωὰ δὲ γς]ρδσ'ηὸ εἰστοὸουρϑ ρό-

με τι . Διώτί Υ φώων αὖδε μόνομ Ὁ μοζλισοιδγαερέφε το, ᾿
ὅτι μόνορ,ἢμιοζλισοιφοιλησπτὸρ ὧν ἘΝἢ μη"2] ΤΉΠ| τίμε “τοῦ ὁχενὴ

μδ΄ δγκορίφ εν συμδιόνᾳ πατῶσι:

ΥΑΥΝ ῬΥ ζώων αὐσεμά-

λιςοιοῦοαν ἰφετον ᾿ὅτιμιάλισοζ δωκρύᾳ "ἢ καΐταν ἐσέ,μιετοῦδθ
μί κεύσ'

Διὰτί ἵ“σαος ἡ“σπῶιλαίρᾳ »σὺἐπόθὺ μέ.νῦνὃ αὐῶ.

“ὦ ὅλως ὃτὸ ὁσυγγνοῦ ῬΙ σ' συγγλοίσι "ρὸν ὑμοιοις: οὐ δὰ ὁμοίως φ
1, συ" ζῶον κυκλόν.ἡ: ὃὀπηϑυμί οζ ,Τοα Κοὐλου. εδφ οὔν ἣςκαλόν ὑ-

δον εἰμουενὺν δὲ μόιλλον λύπες καλός ἐδιῴ οἱ κα ΆΟὶ ὅλυ-:
οὐ“αϑέσοκα ἡδονἡ,ἡηὐ καλὸρ ἡδιύοδον φα γέίρ,ἡ“πᾶν σεηνηδεονε-

τέρῳ, δνἀφ ροδισιοίσοιἄγλφ'δεότι μϑμ οὖν ὑκοκσον ταίσυϊγονο
μι σύβϑιομ,μζλι σου ἡδεσικ ἀφροϑδισιαζ, ἄλλο00 δλημοόἡ κοὺ κα λιςον,οὐκ ἔτι οἱληβίσ᾽ "οἱ Λλοὶ ἡμεῖσ ηὸ ἐςτίωστωνοίαν

ἡδιυ ότιῦ αϑρκαλόμ, στιὰ συ μοῦμ7 χε[ω λκϑνόρα νἹητικούς
τοι κδὲἐπὶΣΡ

οι λλὼν ἐπηϑυμι ὧνἐλθὁ μοίωσ-δψώμτα
οἱ

Υ̓νὦ
η

διιον ὁρωσίηὸ τριμοι
εχ μιν οὖνπρδρχξόαν νοὶ καὶ λὸν, οὗ (σὰμας
λισα πηθα μἕμϑμ κηοὗτο
δὰἐςΕἰἡδιςου θνομεη δὲ καιβουνηὸ, ἐκίτ!
οὐγως!σιμέον δὲ γύ ου. δοικ δυσίγρὸἡμῖν Ἢἡ διροῆρσσ καλοὶ. ΕΣ
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ΤΜΗΜΑ
ἥρὸν τέ δυνουσί ανὀλέ αι
σἰνἅ Ἵοὖν οὐ τῶςὥρτενμὴ ῥαϑήμοαιο ρει
σί μεῖλον ἮΝ ὡς σειρδ σήν οὐδένγεκωλύφ, εἰ μἢἡ ὑπίθυ μοϑ 6"
υσὉ
σύλοι διὅγχῳ δὲ πόμιοικοίγλιομ δροψεντα τύχοι ρδρμὲ
με ὀἠόμεϑα» Διῶτίποτι
Τῷ μδρ αὖου
Ὁ τῶ ἐμπροιϑεμδεισύτερα

δἰοπιϑεμ βεῇ δὲτυγραπτθοον τοὁππηιϑερ χε παάντουτοὶ ξτρ
δδὰκπὸ ἔμπροιϑεν ἐχεδωσύτερα οἱδ ρνιθα ηὸν οὐγηὸν τρόπον
“το σ' αν δὶσ'ἐλουσιρ

χοῦ οἰὐϑεμε στρα μά λομ οἰεἰσί εησύζαν ηἡ φύ

σὶς ἄωϑεμ. οἰιϑενοῦ δὲ κα ςὐμ χε τινα ρύηρμ"Ὴ σὲ τιβαπτῦ--

οδοροἱ στόν τῶντοὸὀτογαϑεν ἀἐιϑεγέσερα 8:1δῖ ἔμπρ οιϑέν,δυο ηὃν

τότρρὐπρ ῆλφυχ
Χὸ Κκαυμοΐτων μοῖϑλον δὺρ κτο 58}πα σειν
δὲ αὐῶν το μπροιϑὲν,ἀϑϑεμέσερα υ5, διηὸ ουσηδτούπορϑέ(σ.
μῇ'

Διεὶ τίαὐ δον ῥώωνμάλον “ἰαρν υτουρ ὅγι μιδῖς ΚΔΡρς

ζῳ μάλιςαντοῦ που δε τιόρσεν ὅτι το θζῳ μοῦ ὃν “Τοσ' “περὶ τί

καρ αφ,μοὺπίφυκοτοσ αὔω Φερεθθαρ,ποῖς λϑιρεζζλοισ' φωοισ,
αὶκατοὶ φύσιν αὐτοῦ Φορα νι ἐπὶτοὺς ὦ μονσ᾽δν συΐϑενδὲ δ
αϑοικλαΐσεως λὶ 06 μδιωου μδρ,ἐπ) ηὸν πράλϑλοι μοὸ πίω κε-φαλίωφίρε)κὀ] ιγὸἢ,ἐσ τὸἐώχιν
6
μ:
ἡ τἢ ὀσφύν δ αἱηδίντ' αὐ τὶ
ἀἰρέίαιςεἰροιταέν τοῦτοιῦτοὺοὶπιεροὶ γίωβάσιμ' φφρομϑμομ: ὃ

᾿᾿μόωσ πὸ σῶμα μοὶ τοῦν“γραμῷ:(4ἐσ αὐτο μαλῶςἐππί) »»
“τοὺν᾿ γροὶ 6]θῳμῷ. δὺὃοὐ δὲ πον ὑκορυϊ ᾧτῶὁ τε ἀν
ποδουζαοἱ,οὐ
δὲὐπάσίο ινὋ ἥϊαρμθ’ ἢ πνϑμαιποῦ ἀθρδουφοραὔξην,

!

εἰγρῶν ἐξαἹμιξόν τωρτί
Ἵ Μεῦλλον τοσώ μα ποσ᾽ν γῇ ἀπέσπτων.

᾿

γὸπροδηῇκα παρβή
ἄμετρον,ὦσυμβοόν4 χοσ' ἄλλοις ζώοι;,δὲοξηὸ

᾿
ἢ
|
Ι

τίωὺτοϑερ μέ φοραὺὃμα λίζι ὄνου εἰσ ηὸ πρριϑυννὴὑπϑιϑεν.
τοῦ πιαϑοῦηρθ᾽ ὀρθᾳ πεφυκὸ τος τῇ βάσει, καϑαστὴ τῶφυτὰ
συμδοΐμᾳ τρθ μῦ Φο γκὰ" ἐπὶ τίω κεφαλίμ ήμεύδωνπλόον
(Δ σρροίρο τούτίωφῥορμδν ὀρεῶυ τοιῦϑο, ὀραμοι ἜΣ ϑρρ μοόν4 τὸ

“ῇὶ κὠ τίν τῤρους ὦν ΤΉ δὲ“τοιοῦτοι δεκπικοὶ ἥμον τοι ἢ υτ
ὦ

γραῖν μοΐλλορ ἢ οἱἱκάγῳ Φν,κουρδὲασ' παῦροι:ὁτοῖν ὃν συμβῇ ἄξω
γρανθήνο! μάλλον τον δὲομ τ ὑπ

γΗεὶ ΑΣ ὠϑὲν συμ -

"4

ΠΑἤ

4:

μ4 ὀϑῳρ μὸνηροφίώ τεςλονΥ συφελλὸ μϑινονἐνηὺδ', αὐξεόθο:
αὐξανο μδῳσυ δὲφερεϑα, δ κεφαλίωϑησὴ “Το σ’ἔνοιυγὮ 5--

ρουσ' εἰσ' οὗσ' ἴκο κου θοῦντο τῶν γρὰ ὀρ τοὶ λήϊα "νὼζ πρήϊκ
“σληρσιουυτι, Ἄ τὸΤο τοῶρρυσ' ἼΡι Εἰνθιἡϊαρ μοὺν ὁμοῦ . 7)»“τοΐ!σ'

εἰςλαῖ ΡῊ κα τόρφωμ τὸθῷ μιὸνπροαιναφφρύ μδῳον τῷ ὑγροῦ"
μὴ “πνόσμιατοὺν ποὺ:παρουν, τῇἡ τεκβολί 7 ύητ νύ ματος τοὺς

ἡ καρμοῦσππι! Εἰ,κοἷν “τῇπρὸ ΤΥΝ'ὑχρῶν σιϑουγωτί,ΤΎΡΙ λεή[α
ριμεα νδοιρ συμραύμ μετὰΠΝ δὰ κορύζις ἡϊαριμῶρμ,)πτ

δατωδὼ ἀφρμείςῆ νι."τᾶντων δὲ Ῥύχων ὁριμησοίν
ὁ
τῶν,τοσυνεχί
μὲ πάϑοσ᾽ἔλομτου ὑγράἐφίετο αὐποῖα,ΝΣ ἐμκφραῆε τοὺσ'
στοπὴρ καφολέω ὦ τὴν θῖνα πόρου!ὀγικηρότερα δὲ ανόμε-

γ

δεςτοῖνον ΤοιΤΟΕἰἼους περὶ "τὴμ κεφαλίω γΡρτ- δσήμει-

ον:δὲ ἡ μητῆκηὸι ἡσυο δὴ πνώμοιφεῖαϑ διὸ οὐτεήιΠωρυυῦ,.
ὅτιδσῳραάνοντοῦς
οἱ'κορυζώνη. οἱὁ δὲ νυὐόυ κορύζες “μῦ,ὁ μδροι,

δερὶ μϑιὺ “τοῦς οὐτοὺςαὐγθας, γένον τοῦτ.μικροὺς δὲ νὼ «λαφ ρὰσ'

φὐρχὰσ λα βόν "ὡς τεσυνα χθέντοι τοὺ ὑγροὶ τῷϑβμιῷ(κε παν τ
μουτου
μϑῳ σιπουτοῦ δι ὁλι πότε τοι, ἐς"57274κυο΄τοὺ "τοὺσ'ἐΐ
νε δ΄.7Ὁ1Ε!Ἰδὲ ηὀνψόζον ζω ΄σνμαϊτ οὐχ δ ον "σἰαφλφορᾶν

ηδτολ θ θ᾽κὐγοὐτόνε χεᾧτος δὲποϑῳμῶπρθὶ ῦῥρθίρ,ρὴ ὅνἪ]

κεφαλορ μιὰπροστστούμ,“τοσ' οὐ"Τ᾽ οὐ δαἐκλόΤου ὑπὸτοὺεῤἰγασ'
δυο ηὐ γουσ' τοῦ ΤῊΤΡ"ρουσέε γὸςοἰ ηθ χρῇἐἢκεφάλυδαέν "πὸ Γ
Φύσινουμῷλιν«Κηῦς κλάσιωσ Φοροῖαγῆ ομϑῥης ὁ
ἐπὶ τοὺς δἰνοισ',

ἁὔ' πνϑὸμουτῆ σου» αὔσυμθούμ ἄνεαϑ'.6}8δηποιεἰτοὺς ψόφ"

τῆλ ἀλὰζζωων συμδον μαΐλισοικορυζα, ποὺσ' ὄρνιϑε«δὲδηὸ
μάλι σοὺμοιόλᾳ μ᾿ἀ ανῷ. ῥϊου δὲἡ αὐος οίχει
οὐτοὃ Τιτοτρὰ

λα κοΐ χωξ λειτίω κεῷα λίῴ. δύοὶ ηὃ σίωνομίωῳὉ οὐσπδ δὶ εἧς Εἰ"
εἰν

Διὼτέ ταϑηλαγῆιαζαία ΝῊὁἐν Τῇ.ἵ μεζωνρὼ δ ξαφίσε

ραϑξεν" ὁτιὸ ἡΚΘ’ κατοασὰ “παπινῶμ πὸπερινλοντοτί γὴν ὦ τ
Φουρεῖτοι τίνπροφφω. δορὶ τοὺοὐτοῦκεις φημί ηραφέσε

λλσαῖςτρρετοῦϑωλοζῆι α ζὼ αἱ."
ῥαδβεησάμ τωροὖν πγούωμ οἰπση
222
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ΤΜΗΜΑ
σειςτίξιρανῖξομϑ'΄ Διὸ τή ποτετο μδιἄλλα ζεῥα πλεομ οί
Φ δ τὐρὑχραὴ προσοιγετον"ο δὲαὖος πίωὑγροῦ,νινπίυβιραύ Ὁ
τιφύσει δανός θῴρμοτουτοι μρλείςτις οὺν ἱκα τοιύξοωσ Δεῖτοία:
"ν

Δι δ οἱ δὺμ οὐλριοὐγήν δρτούμεειλαι κρο!.᾿ὅηῦρ υνελρυσιηὸν

δε τὸμὴἡσυγήμεθθα
ἐγκίφ δ λον. τοῦτο ὃ συμβείξηκκεν οἷντοῖς,

“τοῦσ' γυνωξ ν" ΣΡ γορή θηναπὸ τούγκεφά λυχυροὺδ δὶ τ
“το δοκούσί καὴοἱροσσοἷθι. τομίανμερίλειτοὶ κε ραταίχειν στον

ἐκτμηθοῦσι δυκε σὲ" οὐ τα οὐτίκεμου.δϑτιαὶ γυμαῆκδνδ ὶ “ποῦ
γα δες,οὐκεϊσίφαιλακροί.

Δ

Διο} τὼὁ μδ βϑθυὶδιύμαντοςδοιὼ

ίφιαθς μετοὶ χέραβύεσιν, τοδὲ οὐνὃ ὃσκκὸ λιγόχιον ὦ τέροε

ὮΝ μνήμης ἀὐχάκν "δε ἄπ

ν᾽

το δὰ ταλαυ τῶ ϑ 0 "-

Διαῇ ῬΡτί8ὁ μδιραίος“πλείω τὴν ὑποχώρησιν ἀφᾺἕζτου “τῆς
ϑηρᾶσ' τὴν ὑγρον,οὶ , δὲἡ“σσοι μος 0)᾿ὐνο! Τὼ ξερανιἢ
ῃ δυό γῇταύτο
ἐϑρχαζώα, ““λέον

8 {7} 1; ϑηρῴδ δὲαὸς, ὑγρὰ μάλομ ᾿

Ἴς δερξνοίίσοι δὲ περῤἤω σις,οἷ τὸ τῆσ' ϑοφ᾿ἧς δ 7. οὐ τὸ τσλάο
νοσσλείω.
Το ῥϑιὸ οὖν πρύχρα
μάλλον.στοὸ δὲ} ξερὰ “σλεί ονεῖς
Ῥοφ χφοντουνδγόττη τὸμδιΡ,ῥἠζώων ὅϊγφυ(σέλξηροί: τοὶδε χροὶ
τοὺμδῳ
δοὺν7; Φύσείβι ρα τῆσ ὑγρᾶσ' μᾶλλον ἐσιθυμῶ «ταύτης

Κὰ ἐνδείσερα εἰσιτὸ δὲΤὴ φύσε ὑγρὰ, τῆσ ξηρόστω τος ταῦ τησὴ
νγ ἐνδείςερα καϑέσακεμ:
Διβτὶ ὀρρψιθαν νὴαὐοἱτοὺΗΪ ζώων
τραιῤοβρξῖαι,σιεληρότερα ἢ57: ὃθυμ᾿ (μετοῦ ϑφμότε “Ἰῦτοῦ)!φὺ

βσ’ κατοψυ ξις:ὁὁσῶμ οὖμ οὸοὐ μεεῖνϑύ ρμδι 8:μισὰ αὐερεῖα πος
θυ μοφδ"ηὗ ) αὐ μα βοφύνδονιθῳρμῷ αὐδετοι Φυορδῷ σιΔ
Διο τὶτί ρατουτίκτουσί, μοῖλι σουτοὶ 1ι
μδ' ρόπεροιησρίμτο

μὴμελβιλα αὐὔϑρωτρ: δὲ Ά τῶ μερίλογἼομ "οί
πρατρδοι τοὶμ᾽
ἐπσθϑ ΕΛ μοι.ἢ 57τ λύγονοιτοῦτο,οἷον κύειν ὑαον)οὐπε:
ἕ πρόβατον τρλὺμᾶλλον τ μιαρὰ Λων ἐκ είμων δὲ “χοὺ ΝᾺ ΣΝ

μονότοκαι, τὸ ἡιὡς ὑπιγοηρλύντο δὲ γίῥα τατήνοντρῶνἐσκλλατ

ζω τωρ δ αὐ ρμεΐτων ὁοἰλλη Λοιρννθὰ συ:χεὸντὼνᾧ τῇἢ ἐξοδῶ.
τῆς ομῦσιπ τι τῇ᾿ςμί34 τῇ
τῇτῷ τῇ “τῆς θυλέώοιο δϑοδιὀρμιθῶν οὐ τοὺ
ηριῦ σι

ΚΑΙ
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"πποιδυσί τὸ
το Ὁοἰὲ τή τουσιτοὸ δὲ χέρα
του,εἰς ΗΝ δεδιύμωμἡμετοῦ, ὧν ἡλέκυϑ»

υλῦβι οὐἡδγαρεΐντοέ:

Διοίκαὶκεἰς

ουτοςυὼ οὐ κα τοὺλό
ληήδεω σεῖο ΠΝ αὐῶμ μάλλον, “5 ἀλλουσώ μι
259"«Το σ'Με ἄλλοι ζώοις σούμαν Ὑον"᾿ἰογηνοὶ τῆἄλων ΩΣ ͵

εἰςὀδόμτισιἐκ δῥεδδοσέ αθύσεῤδολίω δ προφ'“τοὶ δὲ ἐς κέραπ
του,
τοὶδὲεἰσ' ΟΝἰχεσῦσοι μϑρὴς
εἰς κί ρα τοδου τίὠκεφαλίως ΧΕΙ
διεσελαν ἐκ εἰΡ»αὐήλω“τοι
ὅσοιδὲἐς ὀσὲμ“τουσ', μοίλλορ ῥδῳδ
᾿ κῷαι το ὁ
ρωμιἔχει 3 λορίαν οι δὲ πτηοιούτωμ οἷον
οἱ ὀρυνωϑ:

ὑλουσε Δ τοῦ
τῶ ονπίω “Ῥῇ αὐῶρ
δὲἐκείνοισ'πολλαχῇ δοὶ"δλ"
49’.τοῦτο εἰσκεφοα λίρ ἐκ σύ δ σὶρεὐ
ῪΣ δσὲν ἔχεν οὐ δὲ “αο-

νς λὺ οὕτω"ὥστε παν τοὶχί'

Διοὸ 7 αὐδε μόν!" Φῆϊζόωντπο

λιὰςἐλει,᾿07! Τοῦ᾿Αϑῷ σλεισο ΣΝ ζώωρμ ἐυά σῆςτίρ πρίχε αὐοὶ

“σὸν ὑποσἐ χριοιονΤΗΣ βούρεεν οὐδὲἐυάδοι μϑροὐκεχΘὶ,δρεεχ
(εἰοδῷ ἀσρκαϑώστῃ πρύβα τορΡ Σ ἀλοινοῦη "θρὶξὡρπῇ οὐγαροΐ

σήκουσοί, οὐ δὲ ἹΡΛιοῦτοθι, ὃδὲαὔδς,οὐ δὲ ἐυεἴδαἔχει τί γίχαμα
ἴ

κροδιονπίβην.(ὦσ'
τοὑπτὸ σον γρόμου ΤρΑιοῦ τοῦ.

Διοτήο-

δὉ Ισ’ τὸ εἰτὸσοῦμφα λον!καίτῳ μείζομρ,"2 το πρθ᾽τῶφϑη

βραχύν ομκσὺἄιϑενὅσ ὁγιὴἱκοιλίρψυχία: δυο μικρύχατοι ὡσ
χοῦ "πὲ ἡ]!κή' ΧΙ

ἤω μα τρκήνοι δὲ ηο(οὐ ποι,γοσέροι.

᾿Διρὸτί τοὺκδιρήνετοι ΗΠ ζωώωμνοὺ μόμον ὀξώλλάλων ἀλλα

οὐτόμιατουτοὶ
ὁ δὲ δ ἀλλύλωμιμιδμονεόλον οἰᾶς κα᾿παοσὴ καὶ
εἰκὴ{μηὶ

πέρας οὐ Τά σ᾽, εἰγῶτι τοῖσ' ἐδ ὁ0 λίγοι ὀχόν Θ᾽δὰ

ἡϑυϊσεωσιὡςτὸἡ )λονετ

ὥροι απ Τείνᾳ(Δ

σέλα πουγγί ϑο

ὧΨψτῇμετοδολ δ ὡριδν οὐ σὶ,πολυ ῥγοοεσις τ ]όνᾳ.
εἀγιουῦ

σϑοιὶ "δὲ κί μην ἀσιμιὡστιανάγκογένεθθας ἢΕΣοἰλλῆλἐάρεῶςι

Διοετ ΤῊ αὐϑεοτσων ο᾽ἰδ ὑδόν Τα’ Ἄδυκοὶ "ἢλώκότεροι οἷ

μὴ ἀ
ἄλλω, δὲ ὀμυλᾷς
ὃ
οὐκ τινοἱ μδ)ϑόνυχεισιδ 7) κοὰ ηὸ ἔρμα

μέλαν, μρὺμελαύτερορ ἡ
ἀλλωνοἱ δὲὀνυλεσ ἐκ τοδέρμιοὙ»σ'Φύον τοῖν'οἱ δὲ ὁσομ 76." λένοὶ, δεοὲτίνὅτι δξὼμ δῤλιζνὸύὙρϑν ἐξογη, αἴὐνδ5τοὶ

λα] 4ν λδυζκοῖν ἐτρρνοῖον μὴ ηὸν Ἀαροις
ΖῳΨΨἤ᾿» εξ τὰ

ἸΜΗ͂ΜΑ
ηὸ λϑιροῦν δέρμω ὑπηβαϊ 4" ἀλλα ηὃ ὑγρὸμ δι τί ἀλίανϑβ-

Δια Τίτοῦμὰ᾿ἀφαιρουλδγίησ Φὰ
ξ΄ κμὶ ζω το ἐξ αυ"
μοὼ ὃ
κεφα λὴσ ,ἰπποθνήσεε 4νθὺςἢ᾿ἡ τοὺ τοὺ δὲοὔ:᾽ ὁσοί οὐκλμμος

λι γύ ξοζα. τοῦ το παρέχειοὐτεηροφήσς Ὑὲ»λᾶτοωιρ ρα χὺ οὔτε

ἐγχότοι οὐν τῶν αὐθόρ διὧντῷ ὑγρά ὧν
ὦ αν,οὐχ
οἱόμ χεζίώ ποῖσ' αϑαδμοισ: “οὐ τοισ' δὲοἵ -ον τίδεην οἱ πνίνςΖ' ζίᾧ
Δ» δύνα )ηρλὺ
μον δὲ αὐ

τα νὸτί
ροισ' εἰρη
55:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ ὅΣΑ ΠΕρὶ ΦΩΝΗ͂Σ.
ΠῚ
-

ζ

ΤΡ

τ, γουτῆς μάλ συ τέ εἰκοἰαὶ“"- ἊΝ

πο ἡ
οὐκοΥ
βοῦν “Τουϑ"Ἡ' ὁτικηβλοὐτὸ οἐρχἀναμοίξφοὑτε αὶ

φωνή:(φαφοιδὲ δοκῷ δαφθάρεῶν, Η: δ)αἰ λεαγσ' οὔσοι δες φων'"ἢ
λειλετσώ τουτορῶ, τολδιῶϑ᾽. σῃμέϊον δὲὁχ: μετ ηὸ γλοίϑο “πὸ
ίζο μῶρ.ΚΡ
. ο ἐσμιέν' ὦ τοῦ ὀψύποτυολλ
λιώχρόρ ονεὐε

νπρος

τοῦ ὑλωτιῦ δὲ λουλοῦδι οὐδάμα.δὺ οἴχῃ ᾧ τί) δϑοἰλονετον ἀφϑωρ
᾿ς 0, ὄναν“τί δὲἀΡΧΝ δὲμφφοπίρων ἕναν, κοί Φὶ δειλία τον
Φωμε τόρΤις ΑΝ αἰκοῆς,ὡς πέρμοῦ εἰἐσὺμβεθηκδγο ς
φασοι"Ἢ

αὐαϑησίων φθέϊρετρε ἡ οὐ καρθουῦ
τίρ καὶ κούνια μέριον φε78}
φϑαργι ξην)εὶς ς
δὲἐκ ὟΝ ὦἄλλων ζώωμ λαδέν.ὅχ, παρτελεῖσ ΚΝ

λ'ἡ «(δὰδια λεέκηουλάλε ὍΣ οὐδ
ὟΝ ἄλλων φώων αλὺν σοῦ "Νὴ
β΄ , οὐγο! ΟΕ

τι καϑεξησερ θἰρητο:

Διδτι οἰμξωσζβοιἡ παντῶν

δραὶ ἝΝ φινῶνφϑίγεον ταιῃ δγοηὺ ἐὺς εἰναλνσοὀνεΣσ' εἰγοαόνοὶ

δὲἐψεοὶ λορλοῦσί δγκὶ ΝΕ ἐινώμ.ταύτ αὐδ
ἐκ 4 γὐ πο
μα Δδργι σύ μου, Με μυκίννμεμύκῳ σι ὅτι δθεμείς ων

χροΐτοῦ

ὔ

[κα
Ἢ χείδντοῦνπῇ ελώπῳ.
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Διὰ τῇμελαλύφωμουπάνΩ" εἰ σὴνοἷθῳ-

μοὶ τά φύσι")ὁ Τῇαὐείγγκνηαὐ ἀτραπολὺν χὴν
ὁ γυχεονὃ
ον “πού-

τοις εἶμονλκᾷ Ρν θρμὸμ μοῦ πνέμα τρθ᾽εουνηὸ ισϑεἰόραυὶ

πλόω πλθιον.» δὲ μιεγθιλη φωνὴ γόνωτοι, ἐν γωτολὺμ αὐρα
κειν εἰν «οἷς
ὁ ὀξέα (μ᾽ τωλίῳς δαρεἰοιδὲἡὡ τῷβδαρεωσ'
: χ

Διο ἢ οι,
; κωφοὶ ποῖ Ἴνα ῥῆρινώ ψ φϑι ἬΟΥΤΡΩΝ,Σ δγοὶ ὺ βιωω ᾿

ὁπέρορ πνέϊῳ τολεκωφοὺς ἐγγύς δ Ὁσυνξνεο εἰς
δῷ ἀσί, δείσουτοοι
οὖν ιμυκτχηδ. ὁπέῥαὐτὸ πνϑιμιαοἱ ηοιοῦ τοι δὲδνοἰφμ᾽φϑεῖςΗ

25" τρί!»

Διρ τίδυκοώτερα τοὶ
ὶ Φινυκ τόρ"Ὁ
677] μοΖΝ. ἥρετ

μία, δα τόωτοθερμιοτούτου οἰνπουσίανιδυ υὐσ'ὑπητοπτολὺ οἰτο
'φ' ῥακπτότι ρα δ) ἡ
"λιθη κινῶν: Διαὶηῇ εὐρουβορ φδηρί

ἐντιρα δοκδυσίμ ἐἰ μουενοὶ,γϑυγμιιμούμϑῳ οοιἸοὺς στφόοῇροι“πύρρω
ϑὺ φθέγγϑν τοι.Μισῶ ὁμοιομ τοϊ σοι λοῦτ
ὄντως "οὰ Θοεἷμ των,
σί"οὐφλυλους ὀξύτερ' φούνυτοῦὃὃ ψ6φ0. ὅξηδὲπύρρωαϑα
κ λάτο ϑϑῥιουκοῦμε«77 ὀξὺ σορὸνἦόφῳ ηδ τοχῦ δραλιὶςδὲ "ἃ

Σ Ὁ
ρῬύ,ἐδ βραϑωτίρασ' πόρρωθῳ Φοιήνεσθαρ τοὺς φωναζς- τοὶ
οὐυ Φρόμδμα, “πῶν“βραδύτερον Φέρε τοι,
ὁσῶ αὐοϊταίχον ἀρχῇ
λείου, "σὰ τελ: πὐή]4.πότις οὖν ὁτιοῖ
ἐμ μού βδνοιοὐδ ἡβμῊ

πῇ Φωνδμιμούμ τοι,λει τίω γέρρωθεν Φωνίω. λυ. δὲ
δαρϑκοὐκ ἴξινοὐδὲ μι κρὸν!κοῖς οὐ βδρίωυον φθεγγεῶκῃ βαρύ

ολοξὺ αὐοίγλε": ἢ οὐ μόγομ οἱὁ μιμούμδιοι δυο; “τουπὸκαιμοὺντ
χοίᾳ «οὐδλοὶ Ἡρδοἱ
; ψιὀφοιουῦ τοι᾿,ὀξυπεροιν δμτυφνο Τιοιδὲ δΤιδοὴρ
φῳ ὄμβρῳ Θηποιε ἣὸρ ψοφονομσὶ ὡσαπτὴ ηὃ πρῶορ ψοφοι

κι"

νῆσοιμηὸν,ἀέρα, οὕτω διᾷ ποΐλιμ 10. σονεγὸν ἀερακεὶ ἄλλον κι
νοῦν
τοῦ εἰνον"ηὐσὲ, κιρούμδινου “δυο0) ψόφ’ σοι χὴφτι εὐεἰεις

δεχωτορικινοῦρ τικιμαμςἑωσ'αὖ πο μουραινθγ:ὃἐπὶ ΡΝ σωματῶνδβγηὸ στσεῖμ ταν,μηκέτι δι λόϑρ 0ὁ ἀδράρθα ΓΒ
ᾧϑα δὲοὸνἀέρα: ω; κϑ Ὁ φωμὴ γήνετοῦι.ὁ σέο χιὶς,ἐξρ Θ᾽ὠθου

υϑῇ ουὐπὸἐἐρ00" ηοσὲ διλθ᾽᾿φίριτοῦ,στμοιγοσὑπὸἐέρ᾽ Ὀαμδν

ἀϑρου ἂν τοοῦϑο; ἀϑὰ οὖν οἱὰ κυ αὐὐηὸ φέρε
Τοῦσῶμα,
ἕωςαὐ κιατρ
222.

Ὸ

ΠῚ

ὝΨΨΟΨΥ

,

ΡΨ"

β

ΤΜΗΜΑ
“πέσῃ ἐκ δὲ ἀαύτρθ᾽ ἀὰρ,κὺ πρῶτον ἐλαἰἥω ϑϑῆμον ἐδ κι
ἐλούῆω δὲ δυὸ πόρρωῤξύτεραι "ρῶςλεπτότεραι σήἐΦφωννέ τονετοῦ
ναὐ. τοῖσδ᾽ ΥΣ “ρῆον, ὀξύ ὡσίσερ ἿΣ δρησύρη Του"ὡς περὴοὐ Τῇ

αὐγήαι, δὼ κοἵς οἱ μδρ“σαόδες καὶ οἱ κοΐμιν ΤΩ ὀξὺ φϑίγγϑν"
“τοί. οἱ δὲ αὐοίρον οὶοἱ ὑγνοόνονῶν, βαυρυνὴ δὲ ποῖσἐπὺσμδις

πόδωλον ὅρα πίωΦωνίωὺ,;"ἐδαυρυ τέρα ηὀξυπέρανπνορδῥίω,
ὦ5 7)ηὃ
"ρὸὅλωςμννμοίω; ἐὩν τοῖος η]ομδινοι δευβεσίν,οὐ Το ,.

υϑῳ φ φθὲν ὧν αὔίον φέρεται δεἰ ηδουὺτύ:
ὁ δὲγψίφθ' ἀἱρβηενὼ

θούμιδω; ἀπὸ ἀέρθ᾽.“δγ0 αὐτὸ μϑρ,εἰσὃν “4 ]εν δὲ φωνὴ, στρ
ταχϑ"ὡς σὲρ αὖ εἰ ηὐ ξιφϑὲμ σἕ μα φρο μϑδμομ,ἰπείρωσ ἐξιεῖ
καὐ ἐπ ἀσ'τού φιιϑεδ
Διο Ἰΐ αἱἡνωλιφ ἐςοἰκία
μά λ--

λον" χὰ σιν ὁ πεμᾶϑλον αὐοζελασίσ' γήνε“τοῦ δγοὶ τίω λήστας
τα λειότῃῥοδὲ,δγος ηὸ οἱἐρραγα κα σύρε χε"“δια σδὲμὴ"σϑίν Τὸ

ΠΩΣ

αὐ συ χρα» γλόδηξηεραν ᾿λαμβαίφν᾿ἀπὸ σε ἈΟῦΡΣ οὐνεὔβης
ἡναίκ λοισισιδεοὶ τοιῦτοιἢ νὼ Τοῦ Ἰαομ ρου Τοῦμᾶλλον "ΧΞ'συμι
βαΐλλε
το δὲ ἰσῶ σ᾽καὶ κα; οἰϊκιμησίᾳ ταοἰ Θ᾽"ἀθρόον Ὁ ἰὼν
ἢ μὰΆ.
ς,
ὥδ

λον αἀποτλί ῆετουηὸνπροστογήϊομτο .

Διὰ 7: ἐσύ ισ'

“ὔθου μὰκφάμια κεμα κ« πρύξμρὼ πώ μεΐσῃ, μάλλον γι:
τοὺοἰκήια τοῦμὲ ἐκ" φρίαρ" λάκκδ᾽ ἐὲν τῇ ὀμιεΐαι»07) ἐπ
7εὶ αὐοίις Λασὶςδήχω,δεῖ σ)}"εἰλημλθχορ οἰϑρδον ἀμανηὸμ ἀξ
ρανδκ ἔχεινπρθὴὲ0αὐακ. λαιϑήσωτου, προσ πἰή]ονπυκρδὶ καὶ.

υλοσ ἐνετοι' ὑὸμϑρ οὖν Φρεουριοῦ,ὁλαίις.
λῶομιοὕτω 7ὲ μα εσοεὶ

κΘ᾿ ἀλθ τέῳσεντη Τοιμοὰ πέρ αϑροισίνοἱ δὲ "οἸθομο τοὶκῳά
μειου,ηον σίρ πυκνό

τοῦδῇ περιελόν

τὼμ ὡφτεᾷ ἀμφοτέ Ἴ

φωὼνηὃσυμβεζϊνομνκοὰ ΥΣ τοὺκοῖλα μαζλομ ἡχέν,δυοὶ ὅού το πος

ὺ χελκθὺ μωλιςοιῆῇ
ἢ3ἄλλων ὀτιδὶΚρέτσρω ρυϊρλϑμαυθοβ ιηοτα.
ΣΎ φωνάφί ρετοάκοίτῳ ὕχὶ ἤονό κως δὲ“ρον Τουχη
ἡ δοκειὴκυ
"ἦν
δ

κλωφφέρεῶνν

Διαῖ σὲ μάλλον εαὧν" καηρρύξντις, ἐλενὃ ἐ

σὴ μου) ὅγε πρισεγομδρα μάλλον εἰσ'
εἰ οὐυχοὺ δύ χιτονκρὸ κορτίλει
᾿ηὖν οἷέ᾿ραισυμαιαύμῃ δὲ πρῷ "σίρυἡ τλυγί στο οροτίραν μιά»

)
4 οἱ
͵

διὰ ὀὐδορ
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υχονὶεκ τοοὐτου ἀγγόγόνοχιόμῇ ὀξέσι

“σοι! ηὸν ἀῤφομ'ἢ δτιθη δὺἡ φοράβαρύτερομ ΤΣ ἡσιϑέῆον,
ὑξύτερὶ ἼΤΡΙΕΙ ων γοφλυὸσὶ ϑφρμὸμ Θ ἽΠἡ μανότητι ἼΒ αϑαΦο

,ρῶκγαῖζφ τακρδμοιον λιδτιδ αἱδοίδες,καμὸ μδερ,αἰϑερμεεέραν
ὁ τίρπλεγίω "σι οὐ δ!»
Διατιτ ὀλρυπινη κῦσῃ " Φωμ Ἴδα
χυτέρα δοτιῤ γρότιρον:ηὐ σώ μοι, δυοτίος οὐπεν 1ἀνοιοὺ οὐ ἥ
κιφοῦπὴ ῥναύω τύπον.δὲὸδα)δαρ(Οἐν τίει φοιλξ ὐλρότωτος
τισεθὶ ηὸν βρόγλον οὔησ' ναῥαίτικνν) τραχὺ τίρανεἰμοῦ τίώφω-

δὴ εϑῶρ τραχύτησ, δεοὐτί αὐ μα λί ανοῦδὲ δερύπτησ,δυεἑτὴν
κ ἐμφραξι βΡυτόρα νῦνὁ φορά
Διοὶ χὶμε τοὺχοὺσγΤῆας,
πί Ἀεσοκοι πορρήτνυτοοι ἡ᾿φωμή:ὁὀτικοπτό κὔρθ. μϑμὸτύητοσ, οι
δ μιοόνε τος
ὑόν ὀμδῳ δὲ ὅλκφ τί.υ᾿γρότυποι.“πλείων δὲ

« αὐτεῶς τοιμοτίραα δι τώυπροσφρορ αὐ: Διρτήἡ οἷκ καδον7ῶ:
ὀξδῳφϑίήου “Τοῦ οιἱ δὲπλύνω: βϑύῇΠ ὁγιοῖ
' βϑὀλίγον Ιι! νον σι

“πρὶ
μιαδ οξοϑίν εἰαν οἱ δὲ σφβοαοεσ' Ὁὃ ποιεῖ ταχὺἡ φέρεϑεω τὸ

“πνῴμο ἡ δὲ τὰχὺ,ὁὀξύ νάἀπὸ σευτόνου Τὸπνϑύμαν τοςἪ
“του᾿ἐϑρο,,τῶ χὶφίψετομο; δὲ γελ τοὺρ ὠντθον δε λελυ αδιδ;

οἱ δὲ οἰοϑὲν
ἐσὀξύ.1γον Σ εἰέρακινου σίρμιοἱ δ, ἐπινπτογίισἔτι
οἱμδρπλάνη βῷ μὸνσνῶμα ἀφ

σίμιοι
ἱ δὲ κλομομαν, δ
ἃ

᾿Περ δι" λύσῃ κα τούψυ ξΙοσῈν ἴχ)τόσπαουτρ πὶ τοισηϑη νὴ Τὸ
πρό μα ψυχότε Ρομ οἰφι σι ηὃ αϑροῦνϑῴμον,“πολυ ἀξ ρεχκι-

νῷ ὥςτειεραδέωσ'φίριαϑουδλξυχε, ὀλίτρσυμβαλνμειδὲ “του! ἣν
οἷ 12}᾿ς οαὐὐλοω9:0,δ» θζῳ“μοιἐγ τουδύήμιαοὐ Λου "7" πολὺ

ιδ΄ βραλύτερομ αὐλουσηβ.

Διοὲτίοἱ πρΐδες κρὴ τοδοϊ λα

ζώων πὸνέα:ἐξύτε φϑ ομ το δ τελείωμ'(Διιῦτωτ ὀξύτα
Ἷ[ σρροοῖροτάτχησ δσηςἢ
ἐἡφωνηϑδν ἀέρος κίνησίς" οὶ κἡὶ᾿ϑέήωμ
δξυτέρα ἰϑαίου δὲ νὴθα ῆον ὃδόλιγϑσ' “σαὶ Ἰσολλοῦ νὰν τοριοζήρηκι τ

ρϑτο δε συγικοιμό μδψοσ:ὁ διακθιμόμδρ οζ ὑπρϑῥ μοῦ.ἐπεηδὰ ἡ
Δϑρεἰςπτροίδ εδυχεοδείσοι γι συικθίνοιτ αν ὧναὐτῇ δὐνὰΜΙΝ

εἰηροη
δὲἐκαιμοιὶ, ϑφρμιοῦ κινήσοι Τοσ᾽ἀέρα, γένοιτ αὐ ἡ Φφωμί»

ς

ΤΜΗΜΑ
ἐκ πνεον ΡῈ οὐνὶ ἐς πνιοὐ]α φωντ δωεὶἐπεὶ δὲ χὠνέκϑῳ -μότερα διἸοῦνπρεσβυτέρων "ἢγοῦνὧν αὐποῖσ'ηρρῦς σεμωτί ᾿
ἐν ἑαυοῖ "ὅντοῦδὲ του: κινσμῇ
ἀ
ἔλαι,ἐλαἥω αὗ ἀξραξλοιῳ
ἐλαῆ ον" τοκινούμτος θρμῦταλι(ον ἐναὺυν ϑα-ονα
δά μ

Φω" κἰνησίσ' γβύοιτοῦ οἰ ἀὐϑατον ξυφωνδϊέρα αὐεἰν δέος
οντοι,οἱδὲ γελῶν
ι᾿ πρηροἠριμδῥα: ΔιοΤΆοἱκ λαδομλῶ ὀξὺφϑίη
{πὰ βαρύ.ἢ 67!δ μδρκλαλονην, σύ τολνομΊΔ.κρὼσεῤοκει

ηὁ συμαφων δυστ'Τρτε δὸσευρηομίαμκι ν ὅτουτοχυὁἐγουυτ'οζήρ'
βιηῦ δα σενῇ2) σώ μοιτ' Φίριαϑε'ϑδονφίρῷ. “δάμφω ὀνόξέια
ἐν()ὲ φωμή' οἱ
ἐδὲ γελῶν: αὐκῴγεα" τὸνμον, πλῶσι

χελμμότ' .

ἀέρα, εἰ 6Τὴ
ἐκ πέμτουτ ὅν δὶ δον Μρίωι μϑὰ βραδέωσ ηὸναὶ
,ς' βαρυφων ὅσ!"

Διοὶ ἢ οἱ ἀλϑνοι,οἷον “αρίζδεφιτιι οὐκ κοῖ
τ; ἤ δ γέρο,7 οὶ δἰνέλο! ὐξυ φθεγγοίῖαν-οι; δεανεῖ,"ὀαρύ.

ὴ καϑόπερ ᾽ἡ γρα μεμὴκοῖς “τοὺ ἀ)λᾶ λεήϊας
ἐμ δάφη μαέχει το
ἡ ποχίασλόω: ὡς μὸνἥ᾿λοηήϊἡφωρὴἐν ἡ πλέω. ἐλόντωμ οὖμ
ἀξρκὀλί γονἐπ
χχ][ προφρηιδῴ τὴ πνῶμα οἰϑέμεν ΚρἼ οὐχί αἰ

Ι

λα λίσονδεύξην,ὃ ᾧδάρυμαςἑλῶνὃσ'ἰσοολεππθσ δια τοὺπροςτ ᾿
ρλδῥα: μοί ἢ οἰπορθρυ φωμ" πνομδῳν ποι
οὐ τὴ ἢ δὲ λεππῆφω
τοῦξω Φωμ οἱ ἐἰσίν"ο}ὃαὐ
νη,08
Θούὕξην.οἱ μι οὖν οὐτῶνοἱ; δεοὶ τοῦῦ
δρασ ἰώ "ον τῷ!ππνϑῦματι“πολὺν ἀέρα κινδισί "πολυσ δὲ
ὧν (δραδέωσ αὐΚαν δμγομιρὰ βαρθαγφωνίω 7Ρ1 Εἰδι ὑηρ4Ὸ ὕτελε
775 τρύλεῖαι κἰνησις εξεὶδ φωνὴ μιοὸμ οὐδέτῥοι ὧδ7 αϑοῖδ᾽
ι2' συμδαλμᾷ γμιῶν. Διοὶ γῇ αὐφωνοὺ βαυρυτορομήμῖν ὀσιτοόχει

μῶνοσι, ὅτισπχύτῳ δή εγ3τότε (Δὸ ᾧἡμῖν "δἐκ Τόρνησοι-.
“υτερῦ ὄγς βυτέραν κίνῃσίσ' ἐἥν(). ὡσεὶτιν ᾿δαρυϊέρα “

τιν ανωτικώτβοι ἐἐσμαςῳ
τῶ χειμιοῦνϑσ,κ ποθάΤὰ δκαθλσμδῳ
πλέω γχόνον»ἐκ δὲἔχηὑπρωμιβῬύτροο, ἐσμψ ἂνᾧβμιαλόομα,

χρόνοι καθδο δ Ηἐ ἐχρηγόρα ῥϑιν(ὃ
ὃπος δέσει ὁ χειμῶμλῳ, σοῦ
ΥΣ μεταξὺ
τῳαῦ ἐνμὰν δευρνφωνότῴροὐ ἂνᾧἃ τοιωαΤΊου τοῦ

ν ἡἐν τυ πνωΐξιιγιοο δον
ισοω
(δὶἐγίρ
ὅμηγσσ'
δλίΓρυ χρόνου,

ὅγαἀϑμά

,
[ὃ
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ι"" δα μϑμᾳ πρθὴτωκαθόπμωσιμ. Διὰ
κ᾽ὧν ει᾿ ψύχει(αρύτε

φϑέγλοί)

ς
ἐκ ξηρῆλια ἢ ἐμέχων

δὺεὲ τίω μφραξι ν τφοὶ ΓΕ

γ9 τίμπιμο μλμηρὰ πὸ πο φλεγμαηοσ ἕπγκο τουασε, ὺ ὀδιμάτι,

ἐἰσαὺτ τ᾿ϑρ, δέμεηοι ὴ ὁηρπόσ'γἵσῦ ὥρααι ηὃ συμπλήρωβᾷ,,
Ξεμότιρ"ΡιΕἰ τὸν φοῤυγηοὼἐὰν τςὀραλυτέρα ἤν

ἡ
ἡφοραπο

"σνδίμοι τος"᾽) βραδεῖαφορα κρὺ δρειδιέξον ἼΡ1ΕΙ φωνήν:
Ι ΝῚ διδτί ἐπ ϑὲμ κεἴ,ἱ δευρυτίρα μον ἑξακούς Τούρ ρωδερ:):
ἦτ

Ῥμ, ἢ δγότικαβοαρυτύραφων, πλείω μδὸεἰζροειειν ἐκεῖν μι 2.
τέρρωνϑὲν μδ ὅν “ον ἀκύομδνγότιἐπϑλοῆον κιν θτοτύϑιν
ὃμά λλομ!δέότι "σλεῖων "
"μῖν δρ τ θ᾽ηδολαθη τήριον προς τοῖς
“74..9) ὀξξαπέρρω ἀκκεταρῦτι λυπτοτέραὕ12"ηὺ δὲ λεπτὸν, τί
εἰσ᾽μῆκ »αὔξησιν ὑλει λέγοιδ αὔτισ ὄτιριϑατ]ον θην᾿γιοῦ

σοιοὐὐτῆν κί μασιτ ἄηδ' αὐτου
το,οἰ πσινκυὸν μϑὰ,Ξεμὸν δ᾽ ὄπηδκι

γοῦν πνόμα τὸν ἀεροοῦ το Ὁ ὀλίσος θὐκιμηπόγερδσ ὕβημονρ,
κινειῃ Κ} λίγ9: η΄ τῷσεμοὐ.
“πρῶ ηὐ σὺ κνὸν λάου; πλημοὶς

ρι ἄνα τὸν δ ον τοι ζσιν "ἰδιξν δέχ: τού τοΓΤ ὀργίνω [4
οὐἘΣ λεπτό τέρα λορ δου,ὀξύ τερανεἰσυν ἄλωμ. κὸ δι ὁ παρλόντωμ οὐ ποίς,ες
Δικ ἡ
αὶφωρ" ὑβυτίρα Φαήμωτοι

τἡ μικικροτέρωοφερηκοσι τῷ ὀξίοσὃνγοςὸν τῳ τὰ κωςφίρεῶβ
ηὑ δὲ μακροτίρω Φῴρο᾿μϑμον (Θρα χύτῥομκιρώτοοιἢ 81,» ὀξύτης
ὧὰ Φωρήσ, δ μόνον εν ἐν τῷ ταζως κινβιϑαρ ἀλλο μὰὃὧν ῷ

Ἀνητὸ Το Ὃν ψόφ.ὁν τνιϑο!. ΕἸ δεμιαικ ροϊέρω ἀφερπικὀσινεἰεὶ
λει] 67ἐρ αὐ φωνηοἶφι κνεἰ τοίὰ εδ)οὶ τὴνδλιγδ τη του ΤΩ ἀξρθ’

"τῶ κινουβδμου. μειηρουόμε τοῦ} κἰρμησίρ' μμευροαν ὁ μδῳνὌΝΤΙ,
εδιθιμδσ,εἰς ηὐ Ὗ Μἐελοντονισῶμαδὲάσ δγα σήμοὶΥ̓ἀὔξηνῴσώς-

κα μάτι λεήϊ2χω δίμοίως δὲ ἐν Φωνἢ»

Διο] καὶ οἱ γέγυ-

μροιηαι Ψοι κὴοὶεἰιϑένεισ' ἐξ Φθέγον ταὶ ὅτι οἱ βδρόει εἰς ὁλί
γνάξρακιυϑσιμιὸ 6 λ

σ᾽ το πλάομθ’ Θ ΤΊον φέρεταιἑ δὲ

πγυμικημίῳ οἱ, [4 ρυΐσ Κιρδυσί!ηὃν ὠκρο. δόὲἱ
ἰχυβῥὼ: κιρό μὰ

ἀὴρ ϑρτῆον φερε] ανηὸ δὲ τῶχὺ ὃν φορῶ,ἐνφωμὴ, ὀξυξημ:

ὝΜΗΜΑ
κι Διοὸτ τ μὸτοὶτοὸσὶ τίκικεκρα εὐ
σινἐφωνὴ λα φθεί ()ιὴ πάρος

ο ὑτρκθιτοὺςὄν λερντιτὰ
αὖ [οι ἀρ τοὺσΦωνκκσήκου τοιςομον

τοσὺγῆσεα ὀντοῦς,τοῦτα Λύτος γι
οἴλῦς Τὸσγι ἥπουσ ἑωθέν
μδρυ σὴηὃὁ διαφθόρεϑϑε τέωςΦωρίωὐ θενἐχιρύμ ζξιν, ἡ τ σόππτεν
δγοιφθείρεαϑο καθ᾿ δνηὸ πγόμο δοςξρχατο" δὺο (ἃἱδραγχκεῖν
Ἴω: “διαφθείροντα τοὺ ων οἰς,Ζ Θ6᾽ηὐ ρα

γνεϑ ΧΕΙΡῸΨ
χῷ
ὁ

φοιϑτέμφων, αὐὰτα τεραχύνθαν ἀρτοοῖεὐπόῤῴλϑῳ μαοὶ

Φλισφορ σ᾽μιαλισουπροιχοεϑν πσέφυκῳ δηῥτες
ὁ
δηοσ᾽'ἿΣ ὟΝ Ἵ
οἱ “πυρί οντῶ". 9 οἱ σφόορπέπυρελ τίς θύσμετοὶ
πίω αἷς
σὴν τόν πσὺμάδαςἀόᾳμ δύγα τιπροίχιἦ γνὴΦαιῥυτξαύτ᾽, δυοὶ

““

«-ἔ

π.

Ἶφμαοἠδρἐτβνῆ: σήτίων εἰκΟ᾽" εἰν ηὗ τανϑυμιαινή“σολυναὶθῷ

μύμ-ηὐ ) τοιου τοιεὐ λογϑρὕβησδεοβιὸν,ἑΛκουν τιἜΣεγρα χὐύτὴρ

σσσ
παπα
“αν.
ὦ...ὕ
᾿»

αὐῤτηθίαν.νηούου δὲσυμβαίνον "οσ' εἰἐςόηος ἐφωρὴ διαιφθείρ().

κη΄ διὰ

ὦ᾿σερέφωρίζβημ ἀήρτισ ἐλυματιημίμ θ᾽ἀφῳόμϑῴ δῦα

Ἂν

λύεε τοιῤηρ λάχεσ'γὸδιμοὴν"ὦἄνετον σλυγούηοι “ΤΩ “τοι οὐπτοιν

πρύσγισέρι ὁγ.οὗἡ δγαΑὐε) οἵυτταιοιλλοῖσαιφ ὡςοἰκοὐοκϑιῳ αὐεδιιὰ ὃ
τίαὐ λασίσ ειυμἐλλΖικα
τοί λασὶσ'οὗὑγωῦω ϑΌλ᾽ δεαυϑῳ 4,ᾳ
νὴ
λύομεέρυδιμοιολβιμοναι ἐξ οὐ»υ" ἐνῳ).“ρ 0] διμοιανὰ γωμὶ αμἰξὴν
᾿ αϑαζιολαισίσ“Τοιοὺ δμμοῖας ἐν} καὶ
Φὶ ῥλουϊσ φοονθ,τὴ ἐξαῤχ'

κδ΄ Δι

ῆ:
ΠΝ᾿ἄλλωμ φώων, τοὶνέα μήσπέο.ὀξύπερονφϑέϊηου τοῦ

ἢ χρλείων οἱ"δὲμάρρι ικαυρύ ΤέρομΤΥΝ τελείων βουΐμοἢδγγὲν ἑκα

Κἂν
Φ«.
᾿Α΄
Ὁ»
ΤΙ..

ξῶϊ γυϑή ηὐ νον ὁμιοιὸν ὅξνγ! ἐνούτρῖ θήλει.
ὁ
βοωμ δεσ 9:ή-

Ἄενουῥβαρύτερον 49.γ2ν οιιδ αὐρρίνων.οἱ; δὲ μόλοιτούύτοζς.
᾿διμοῤπερόοι καηοὗσ΄ ἀρρεσιοτοὶ δὲδ λοι γοὖναὐγήον:

κί Δικ ὅτομ αι λυρωϑῶσιμ αὐόρ φρο,“ήϊον οἱ χοροὶεγύνα σιν.

τω
νος
ὦ
ὁ
Ὁ
ΣΟὟ.
Ἐν
ΞΘ
τ
ττς
Ὡς---.
ὦ
το
ἜΞΣΣ
ἐπςΞῦς
ΠΣ0 ἘΡΞ,

μἀρ
πτπσ
ἐπ
Ὁ.»ὕ.
πιο
“-"τ
“πὴ
ὡυναλδ
,5π.
π΄σ
το

δεοὶτώρα χύτατα προνπέἡ]
ουσὴ᾿ Φων", ου
ὑπρθὴ λέβοννηὐθέδε--.

Φ ἡῆου γινελμιξὼς ἐλοήω. οὐ

εχὴς ὥστερ (Δηὺ φῶσ' δὴ

κ΄ Ῥλάων, μάν "δεοληὸ λα μόαϑεϑο,τ ἐμιπτοδέφουσί:

διατί

ρτνῶλι ὁτορ εἰσ’“΄ρ «μδληθμ ψοφῶν" ὅτ) εἰλς ὑγρἐχθοῦ

πολὺν ὑἱἹ τᾶ θῴρμοῦἰκπσνῶ μα τοῦ βου μρ βίαἰκονπτ

“14

Ξ-

δι."

"ας
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κίκά ηὸμ λαὸ δὲιζόμδρον αιατεμΜοφ ἐἴ, Διοὶ σῇ τυ
παρόδέωμ ὑμιαπρὶν ὑκήν "ίρῦ ὑλικ] ανὲν κα
ἢἤ σκιφίω ζἀμὼραι αἰῖς
φϑε,ϑμϑρα νὴσριφβ γε πὸ τοῦ,πόλιν ὁμοίωσδναηϑυσίν,
ὃ
ἕως αὐ τ

ὃγ ὀωϑῶς χομοσιὰ δὴ γρλλοὶ τίραταμομὶ[ζουσινεἰνου"Ἴδαδέμια
λένετοναὶὀὐϑὺσ' πνόμδινα φθίγξααϑς."ἢ δ γίὡς ἐδ ἑνπολὺ

πὸ πλόω τι ἢ βσορθμωμ “ἄνετον κοίτοςφύσὶν.δεὸ ὀλίγϑισ τοῦ
τοσυμιβαίμᾳ,οιφύσενζ μιακατούλλῃ λα τιλφοῦτορρ. γον) κε τ

ἄμα πὴΦων Εἰμκσὰβιωυίησικατοὺ τίωϑοἱ
κοἰω."ὉΑἰγεινρὰ σκιφημίς
{φοῦμίῳ ἀλλὰ τρλλάκισ' οὐκ ἀππὶρτίᾳ “οὶ οὐὐ“τοῦ οἱ)λοὲ τὸ Μ΄
ξυνίασι πρότιρορ᾿ χοῦ τὸ ηὸ μόρῥον ἄτρλυ ϑίρυου ᾧ δι διλίγ)»

τοὶ1 σ΄δὲυτούναιν ΤΙορ᾽τρῦσχο αδιδοῦν οὐε σὰ" δικλελθόησίευντῶν:
ὲ ὴ αν
" ἀκύσιω σιδιιαιλέγοντουναἰλλθ τον ἢ77) ζωδραμφοῖν,επρ-

δι σασι ηὸ κατοὺ φυσιν"ὅσοισ ἐμπροιϑερ δικατοῦ γέροοἱ κ οἰυῥοῦ ,95
δὲσ' διαί, βὅτον Ὧη
ἢ ψυχϑςᾧὁ πρώπῳκι μοῦσετώυφωνδ νὴ
ἘΠΕῚ 5

σγλόγομ,τού τοῖς ὑνίοτφμήνετοονόδαξυν εἰσ! πολλά κρὼ διώμος-ΜΙ 'στισαἰώἫΣ ὅνκαὶὠπόλισίσ, μάλισοι μδὺ μεταῦ πεον τινε:

τούτου ἡαλ γῇ δ’
{ ὑπνορ

τὸσώματα ροτερατριξι. ηὸ “τὸ

μόρια οὐ μουπρού σοισ"εἰ δὲ μὴ "σὰ οἴλλίω μεΐαβο λὴν λαβὸν τῶτο,

οὔτανρλλοιῦδέλομϑρτοι αν τουτοῖ μικριδρ δϑτορικοιβ' “(διτε;τουΐκ ἐγρόμιοίωσ ἀλερεδγουν ὑτωτύχριὸ μόριον ὑλὸμΔα “πολυϑίν “Τοῦν ὑπηήρλὴς ἡΠ ἐνΤὸὼαἰσθήσει ὧν ἐκι νἤθη δι αὔοιοὐ πρὶ

τῶγέ οἰκοὴν πούτοςἐπμνάλθε ἜΣ ἐφθέγξατο. πολλάκις
πὸ
δὲ
μὰμέλῳ μρὼ ϑὴ μα χοῦ ὑπ ρλιτοοι οὐκ ἐπεπροομρέσιως ἡμμ:ΤᾺΝ

ἐσ ηὸ πρῶτον προελό μῶν εἰἱπώμὸῳ ὕδερονοον προσμρέσωως
λέγ δ,᾿ ἀἰδεωμδιμσὺουὑ διωγαμτο 1.575)
ἐ
εθμιαῦρο ἐδελθῶν ΠῚ

ΤΩ ἡ ῖσ' “πο διίοι ὅταν συμβῇ τοῦ τούπονεἶτα«πόλιν καϊα
; “Ἶ εἰς τῆν φύσι ἐκειμοηὸ μόριον ἕως ἂν ἥὧρα ἔλθη
θηἐδὼ σοιοὐ -

κι ηὸ (δἀπποκριθν'
ἃ

Διο τῇγια

σφεικε κει νἐμη: ἐξαλῴνει.

δἷον 7α κιδωτηκιούδονοσ αὐσθηγον εἰν ὅ9τος, καάποικ ρεῆὃν γέ

4900 ηὸΚιμ οὖν τοκιμου βϑρσ,ὁδὲ αὐ ηὸσ' λόγο: "ἡφϑυράν ἡ εὐδ

ΤΜΗΜΑ͂.
ὑπο αὐαιοθάηου ὃνφθόρετοετοὐλεγόμδῳ α'ΝΣ πργρόρνποί ἢὉ
ἡ ὅμοιον τοῦποτο σ σριαιγμιόις οὶ τοῖςὑπο πδεκῴυο (δ αἦρο
οὐ Κν ηὃ χιλύυ “τοῖον αὐρ᾽ κιμεἰνοἰλλοὶ ηὸ σίυς
υδῳ οἰδ'λίθοισ'.
χζοιὐλ)ῦ οὔ τουσορέβη αϑοραϑή του ὃν τοςκαλάθιτὴνγόνεϑα Ὧ
κίνησιρὅ τω δειρὴηὸ σέριε χόῥδνορ,οὐδϑη τοῖς χρόνοιςκιν ἔὔτοος
σὺ δυο! ἀτονεὶς οὐϑοδαθη τουντῷ δὲ “αλμ ΤΡ ὦ σευεχϑ,ἐκί νησωῃ
,ἰφθ4εε'υσεύῃεχὶσ'δυδθηρ,οὐκ ὃνχά νύν, οἰλὲν τῷ ὡρισμένῳ χρῦς

κϑ' νῳ, ὐπὸπῶμύμ,

Διοὺῇ οἱἐγασημὼ, αϑιροιγῆὃν ὀἐκουγσίν ἢ 7)

72 ἐξιόψτοςσνίϑμαι ποιὧν Τῇ χίημῃ πολὺ σὶρ εἰ σ᾿“τοὶὦ τοιχορει
ἃ ἔσωθεν"ιὥρτῃΓΕ ΤΉἢ αὐϑήσει ἐχήσδῃ Λον εἶν πτίῳ κίνησίν ἀμ

ποι.Εἰ;περὶαὐ χιοδίιἐμεΐλιςοῖ δον ὑπεωρδδὶ 0φ0᾽. εἰδρ

ποσ' ἐν ὑσῶθεν, ἐἰσέρχυτουιὸ ἰξωθῳ
ἡ πώϑυσ ἀρ: ὕξήν οὐ'τρτσκόον
ψύφθ' μὴηρᾷλικινήσεως ἡ φϑιξωθεμ ψόφου,ἐκκρυ τοι

νσίρ᾽

Διο Ὑ} ἰςχνόφωμ οἰτσιῆδε: μῶλομ ἢαἰοῇρ(η",ὥσπερ

Ἰὴ"ἢχειρῶν Δ

γον

ἃ ΣΝ Πρ κροτοῦσι “ποΐς δοσ' ὃν τίο'"οὐ ὅσοι
4:

-..
-"

ἐλοίἥουσ' οὐἡ δὺν αντουδκόίζῴν ὁμοίως πο ΦᾺδώ πησ οἱ μεώτι

ν ἐν "δὲτρν τούτστεσιμικροὶ ὡσίνοὐ σὲ Φθίγγεοἷντοίη
ροι οὐ δεύ
δα δεναν΄τοῦ«ξ2Χ ὴ ὡς πίρ “τοὺ θυοία δΥε,ηδ μὴ κρατεῖ}:«ἐηδὲ

μευ, ἐπὶ τοὶ χυοφὼμ ου, οἰλλοὶμιδὸ ρου Λοὶ μρὼ ψελλοὶ ἡ
αὖ
ἀϑιϑοὺν Ῥαυ Λότησ,(5) λοὺ μμκοι ον

ποτ
“π-΄ΠἘ
πο
᾿Ἄλα
σοτ

θ᾽μιὰκρατεΐρ'Δ γρῦτο

οὐηὸ τύλοι
Μ""; δὲψυλεύταν,δ ἐξαύρν ἯΝ γρά εμιοῖ᾿ συλλοι(ἡν-

δὸ ἰσλνοφωμί κα,ἰποὺτῷ μὴὺ δύνααθς ταχὺ σὺμ ἴα πίω τίρ᾽
συλλαβίω προ πίων τεραν δ παθόντα δὲν]ἰδίωναι
μί αρυτμλ νος
νοἱᾳ,οὐχὐπῆρε τεῖἡ ἡλώσοσο τίηὃδὲ “τοῦγοιιοὺ οἱμεθύοντ' πώρρυ
λαυσί "Ὁοἱπρεσβύ τοι!
ἐὐῆον δὲ ποΐν τασυ μβοόμφ' Διο 3») Φωρήξί
μάν») Ὁ ἀγωνιώμτῶν ποὺ δ δεδιότων ἡ ὁισεῖς}ἡκου δύοι,τῷ
ϑ μὺἐξιόν σιἀὠμφοτιροίκιν ὃ9 ποῖφρυσίποῦ πονηρὰ 3 γἸσογὼ

μιῶσί,συμιβαίνᾳ ΘΔ.
Ἐϊς Φοβουμδρ οἰρ'σέύο μϑῳς, δὲ γηβετοοημῖσε
ἡ “πληγή, οἰλλοὶ πσλείους «ὠσσερέ ΑΓ περανεμμριαμέμωνλορ
λΘ' δῶν. Διὰ
τ,οἱμϑὼ οἰηων!
ὥμΤΩ ραρκ φθέγγονῆοἱδὲ φοδούΔδροι

τ»..
μαι».
κτυνα

τξϑ
ΞΞ
--

!

ἐθὲ
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μὴν οἱ ὀξύ."ὅτι τοῦ;μδὼ φοβυ μδύοιεκα των χί)ϑ πότος δατοὶ
τίμκευρεν αν κοί τώὃ»μα ν τοῦ τονϑῳρ μοδιὡφτεὐλί εἰΐρα ΚΙ᾿ 56᾽ .
ἡὍΔ] ον ἐν τῶ ϑι ρμῷ"τοὶ ςϑαύω φίρὲ τοι,γὸ θόρ μὸν"ὠνπορῖοῖ;
αὐλωνο μϑύοἱς: δ) αἰνέω γιὸ ἀγωμιῶσι. τοῖςδὲ αὐχονο μδώοἱῷ
αὐωφέρε)πρ. ὺ πρύσωτον δή μεῖον δὸγῃἐξερυθροιχήμοβ)μᾶν
λονοσερυ τή οὖν
οὗ νὴ“πὰ χὺρ φριεἰ ηὃν οἰερα, ᾧ φθίίγου “τοί! υκητ
λους, βραδέως οὐθ ἐἰτορνηὸδὲιερααδιὺἐνΦωμῖ,ααρύγξιν. Διο γῇ

Μηκοωτέραὴ“νὺξ Φλνμέρασὶὑβήνποτερον ὥρσερ
ὦ
Αναξαγδραφ
φησινδγο πὸΦλλθμὴἡμέρασ σίζᾳμ καὶμεεἰντὸν ἐεραθί μοιμό
αὖον ὑπὸ τοηλῖν'ᾧὶ δὲ νυκόσησυ χίανἔχον.τεςτολιε κοι"

γέτοσ “τῷ ἢ μοῦ.θνα,δὲ μᾶρλομ οἰκους ἐμεθῳιθὶ ὃντου όφου
χρῇ)“λέ ὑσε
ἡσυ χαδνοὲ “ΤΟ κῳωτέρουμῶλλ ὃν αἰκουρύν θην,ἡ δυοὺ

ὅτεὲ δι ϑρεμέρασ ὁσδρ σπυκνθ' ὅτι πέπτληρωμδ Θ’ ὑτὼ
72) Φω οὐσ'νὐ δὴ ἀκτίνων Φλσὶ γαληβαι ἀραιότερθ᾽, Ὡ ηὃ οἱ

πεληλυθένοι ἐξ «ὐποῦ τὸ αὺρνοῦ“τῶσ' οἰκπίμαις ἐσ μιατος,
ὅν τοι)
δτιδὰ μδρόμερασ τὰ σώμα τοῦπροσ “πολλοὶ τίῳ “αθοῖ

ἐλικψ.2,0 οὐκ ἀὐκρινεσ

0) τίωἐἐκοἰωΘὰ προ ῆφρὲ“Δ πτὸν

“τοῦ,
μιοἱγλον ὧν τῇδ μεραὺ τῇμυκτ.-» ιϑὰς οὐ "τοὺπερὶ τοσ' ἤρα --

ξ4σ651."γυθιὁ είσοιδὲοὐ ΘΉσίςδὲανοί, καθά περ αὐουθατον
κρὰ μοὺς ἀἰκοῦ4.μυκηὺσ'
“σῦνον ἐχαὗς πὶεἴριντο,ηὁ νοῦσ' δρίς

δὲ Φὶ ὀψμωσ ἀργούσην μοὶ;ὅθι, δὴανοίκς μδζλλορ "ἐρεμούσῃς, ἐφ
οὐνιθησ' πόρθ' αὐεωϊμδύ᾽ καϑάπερφι"ἡμέρασ, δεκτικὸς ἴχη
σὲ; Ὧνἀχῶν.ὁμοιωδ' ἐξαγε Ατικθ᾽ δὲ μεάζλον, ᾿ΤῊἢ δῪοὔνοιος, δϑοὶ
νὰμέσεο τὰνἐνῳγέιν, μή ὑπὸ“Ὡν ὄψεως παρενολλθιϑαρικοις

οἵομ “ππρίέδες τιρὼς τυ
μ᾽ ϑώπερί τήσἀ μέ. Διοτίοἱ ἄγονοι" οἷ
κοιἐ,δαγερορ]ινιρὰ οἱ
ὁ, ὀδγούλοι ὀξὺ φθέγγϑν τοῦ!
«οἱδὲαὐόρητθα

ρύτερον,δὲ ἀοϑεὲν εἰοῖνττῦὶ κιμούντος μορέου ὸμ ἀνρα ὀλίγ Ρν
ηὸ ἀϑεινν κειν ἐμιὸ δὲὁ λί ποσ'τα χὺΦέρεται«αὐ δὲ ταχὺ Φερὸ -

λϑμον, ὀξύν διότι πόρθ’ 6πρῶτος σοῦ ἐφωμὴ φέρεται,“τοῦσ'

ἐδ ἀγϑμοις, μπερῦσ' ὡστιεόλίτου ἐξ αὐηονἡὠβοῦν ηὸν μέραὃ

ΤΜΗΜΑ.
λίγοσ δὲ ὧντοῦ χὺφέρετοι δἰδλρε (θ᾽πϑῦαὔωφαῤυίθ' ἀκμαζν

σήσιὲ κοὺαϑοίρου κδόοις δὶ σακτουεοὗ τος"ὡσπτερ κοὰἐπὶ γοῦσ' δρ ᾿λεισ'"ὥστε κα πλείων Χὲτ ὁ ὠθου ϑιν ὀραδύτερου οὐμδυϊ"

λέ ὧν δα ρυσγίνε τοι

μ ας
σαν“ΤΟΟδῈ
Διατί οἱ ἰσιχνδῴωρ οι,οὐδού

λέπιϑβ μικρὸν, ὃτη!λουτοῦι τῶΦωνέιμ ἐμπαοδίζορ τόστιν,
οὐκ Ἰσησ' δὲ ἰχύ

δὲὁμοίοις κιμήσεωφομμδε μτοδι 'Φομ τύς τε Σ

κἰ μησὶν μηδενί ΠΣ ἐμηρδύζομ το βιάσειαϑοδεῖ ἡδέφωνν κ'οἱ τί ἰοῴ! χω αϑιμοινώντῇς
νησηε 1: μᾶιφον δ φϑείγθντοοιμιάλλομ οἱ
πεὶαὐὰἐγκιοξπποῦιοἰζεϑα, τὸκωλύομ, αὐάγκε μεῖζον φϑίγειλ΄

ὧν τοὺς ἰφχνοφώμτσ:

Διατί δὲ
ὶ ἀγων εἶντισμδνἐμά

ὶ

αὶὅτι οἰπρτσληξίασοσ'χυόφων ομνον“τοιεἐν δὲ τοῖς,μέθαις δ΄ῆον
μοιοὴ 71) ηὸ ποθ’ με ρ667ιγὺ
γος ἌΝ οοὐγὸσ'δάδωνουρῶσικιν' Ὁ ΛΑΊΡ

δέξουγος σερὶ Τίρς κα τούμυξι με μδμὲν οἷβ᾿ φύσειθῳ ῥιοξὧν,λύφ

τίῳκατοίήυξι νμᾶλλον καὶ δείγων! [αππριιφοβ᾽ Ρτιοιἡ ἀγὼ
λῇ' γἰ κι δὲ ΦοβθΘ' κατούψυξις:

Δι αι ἔξωθεν ἐςἐ τοὺς οἰκίας

Ἰὐσώθεν ἔξω)
ἐ
οὐετοῦ! μιόζζλονἡ
ὑτιΐσωθεν 0δ ψΦΘ᾽ σ)οξηὸ οὐ
ἐὐσρικ
ὁορνόόδ ὄν οἱδὲοἱασοξτους τὰοὐχῖκαρὸν ἑκαρον μέρος ἀκγοϑὴ

Ραμ"διῆου ἔξωϑῳ δεῖσω εἰσ ἐλῴῆω τότον μκὸἀὰρ αὐσώτοι,ἡ Φωμὴροιδὲ[ζουσσι,οἰθῥα οαχα τοίη,ἰς γε μόξων οὐσσιμερόε τουιμόλλον:

λή

Διὶ 1 οἱ ἰσχνοφωμόιμε λαγλθλικο. ᾽ὅτι τὸτῇφαιντοισίοι οἱ

κολγθῶν τοχίωσ ζὰμελαγλολι κὸν εἰμ σξήν.οἱ δὲ“χ σφωνοιτοι
ὅ΄τοι "προζχίρειΩΡ “0
ἡ ρμὴ “Τῶλέγᾷν Φὶ διωάμιωσ αὐγῖ σιὼϑάτ

Ἣν οἰκολουθούσῃς Φφλήνχιν τῷ φανῳτι:ἡμῖν οἱἱπρωυλοὶ δὲ εὑσουῦ
΄τῶωσ' βρα χύτεραν}ῇ τοὶμόρα γε:ΤΩ οὐτριν,χιυῦ “του σή!μᾶομ
δά.

οἰνωμδῷ οΙὙΦ ὙῬιουηοι Πνον Το,ὅχε μεΐ λιςοι τοῖς φαινοβϑῴοισ

αϑ' ἀκολουϑδυσι
κοὐ οὐ τῷ οἰνω"

λιὰτίτὸ πραστισυ μι ἐρ4 πρϑδο'

Μφωμίανἐπειβ κῇοσέρϑ ιν."ἡὖτι τοῦὲ σικδροσδα ἐφϑο:λερόμ ει,

τὸν πρ οἔσοι,γλιρφότατοι ἐλεῖινί.φυπηικὸν δὲ τῶφαυβατγόε:
μ΄ Δι αἱ τοῦ᾿μδρεἰλιαὺ ξύτερον φϑέϊομ τούσδ Προτεραιῦμττοι, ὃ
δὲ αὐδσ ἀϑεμὼν ἢ διότις εύῆω!:κιν εἰέραο καἔηοσ ὃτουδ δέρχι)
ηὐ)

5
"δζ
μάνηὀδέτωχυ ὀξῦντριΕἰΤ ηὐνηδον:
λντεση δ
πνᾶζμιαι δὲ
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ἢ»

ΝΣ

συ

Δι ον72 ὐϑώἑαι μᾶλλομκα χε

πνέονΖι' “δοί(δευτρῶςϑύραμεππεραγρέλλῦ

᾿σένζουυ τόϊσ', μὰ πνυϊυσλοίϑιηρέρον δ Τιηὸ αὐαθατικϑι αἰωέρχετ
χοίααὐρομδῳ(ων Ῥῆϊφ λεβῶν.καθά δόντἡ κε χω δ)διὰ μόβλλόν τε
ὑκ πνέουσι καθδομ τίςδεἰςπούσσιὉ) αὐήικοὐ σεν Νδηδαῖμα
αὐτῷΧυῖτρειἐκ πνϑυκότος: ὥστε κινοῦ Τοῖς“οὶοἠ ωνοικοὐουσιδὲ

τῷ κρῷ ἀότιόφυσιαιαμὸν, γόφον τίςξεοὗ τουστνἔρἐκ πνμ
μρ.ψηῦὀμδμοσ,κω λύφἀκ ζ4μ.

Διὼτιθ ον ἀϑρνμοφσι αὐσση

Δὔσιρ οἱ ὦλϑδ’ οἱμι κροίεμείζω δὲ ψεζ σοικδὰ“σὴ δὰ σεμ οἱ
οἱ μῳλοί
λον»ἀσυότι οὐμϑο τὰ χ δόζὸν ΚΝ ΟΡ Ὁ ολυϑλώ,δὺς λῦεἰν οἷ σὺ

οἰ γοὶτωμικι
ρόντατουνοἰδέβρα δέωσιμϑζον ῥρέργῦν, πὸ ἡΑΡῸ
δ αρόσοιμιηὸ μικρόν ψοφ ὅδὲδ διὸμι κρὸς, μικρό οἰ )ὲ αλιυτή,
μι“Κρα᾿ὁδὲ μέζων μεπέλαι μετοέλῃ )έγαλιπό δ ψόφου, Φ).λ""-

γήλ, “οὐ “πὴδῶ, δὲ μιλονηὐἰοῳρότερομ
αὐπρλιγ εἰ» ἡ“ἤομ γῷ

μή ἐνδέσωσ

Διὼτι ἑαϑεἰσηρλὺπυ' ρ ἐμιβ ἀλλψηήσηδοθηὸ μύγε

ϑυσολὸσ Μἢ ὀἐγψοφ εἶ
ΕἸ,»Ἰοὐψοφ 8.ἢ ὁτιφϑάνᾳ κατα αὐ εἰσ ηρὶἽ

ευϑῆ ναινκαήετονμδ δ νντῷ τὸ γοῦναὐαιλωθῆνανεοφὃ δὲ τῶδὰ
μδιιϑῆνονΔι ὡτῥοϊχριημώ μϑιροι ἡ Πομοικόσσινεκ5ΤΙ γὐ πνϑῦμαι
«ψο:2Ρ λαμβαΐουσι ιὀδεῤηρλοιμβανό ῥϑμον πνίδ μος περ)τοώ τῷ οαἰθρομϑίμ'
δήμέϊον
δέ ἐγ δ) οἸσωσὶ ψόφοσήνε τα δ'τοὺμ χασ᾽
᾿
μπνς,
μῖ
᾽
ἱ
ἢ:
μησῶ μεθαηὐδοτολαμβανο Ἷμδν πνῦ“"μα,κωλυά αἰκ
ούφνι πὴ

το φωνήτισγήμετοι δῦ χαμιωμδρ ὠνετου τοὔδὲ κωλυ Τηκορ τῶ
ἄκου'φυνἡσυμπ! ἐζειαϑςας γικοῦον τοὶσ'οἰιορὲσ' δηαασωμϑύν 12

μὲ: σώματοσ.

Διοὶ;᾿φλφωνῆς ὑπεηδαῥύσίσγήσ τιφύσιμ ἐλον
ὁ

. φῃσαἠωφύρεθθο, μάλομ “γβηνθλκοοσαὔωϑεν καίω," καζωϑεν
αὔω 0 τ ἡφων» ἰὴτί ὙΠ μεθῦγρον!Φέρετον κάτω "οὐ ὐκαω:
πο δῦ,γρῦ καταφύσιν κάτω Φοροἰεδδηῖς κάτω μρώλλον
ΚΖ ετρζι" γον ηομϑρυ πὰ ᾧλτο ζώου φωνῆσιμόμ ον είν ταν ηδὴ ΩῊ

βαΐμοι 3,νὰ ἀλβῥάλλωμψσφων καϑάπρϑνοᾷ ς καρμὐνεἰς

μωϑεν κί γῷπροττσέσῃ, τίωαὐκικλασιμαὔωτριὅ"τομρκύτωϑερ δὲ
ΠΗΗ

9ςὲς

ΤΜΗ͂ΜΑ,
αΐω προσισεσονσρι,ϑιϑεκ Ἀούσϑηκούτώ,"νουηὀνηρόσον ἦφων"
ἐφασὶνε δλῶυσοί αὐω ΠΞ᾿ρεϑϑῳ, προςκύψαισε ᾧόξιῳαντίοις, εἰξρᾳ,

ιει αξεϑα μδρ οὐδιω αι τοῦ"πλείον αὖταριβ)ύτι φον"οιϑοθελο
δϑιεὐσυλύκιννθὰν ἀνρα τόιωανπίονρέχθη καίω: δθκατογιῦσ ι
μὴ ἀκόε τοιικοι τωμοΐμον»» δ δὲριηϑαερὶτώνἐχυσυμβοζμομ'

μις “Φ:1ν:᾿αὐώκλα σισεξλφορνῆσιὴ σόϊ αντήον: Διεὲχε μεθυόμ
α᾿
σῶνμα ΒΡ Νἰνὐλέφωνν ἢὐνηφβόντων:δησηὸ πεδλι ριίϑ
τρύλὰζ ἀπορρῇὑαυσιτίωφωμίω. συμϑονδυρύρνἦτι ὅ))οὶ λοροὶ

μελεπώσινὀβείρίεον, ὁτεοϊύτρικθι τοῦοἰλοὶνησᾳσ' ὧν δὲντν μέθῃ
"σληρέσε ροιὄν χισ,Ν) λό2599 μούμον ἀπτθρρὴ[ἢ

τ σφωνασ:

μζ΄. Διο τίποτ δηόξυ τέρωνφωμὠμτρρρώτερον ἀκούσοιμ ἠδνοτε

ηὐδξ ςφφωνξ, τα χϑξη:Θ Πον δὲκι
μεὐτοί, πόβί ᾳμαΐγον φφόμῇ'

με πρὸ σφ οούσεῤιφῥόμῇ ἀδναλίομφῳ) Διρδίκωτε λοντισ'πὸἪ
“πνδ)μοὶἑΩΣ
Ἵν οἰκούο μδιο"διγρλ
ὁ
οδοίσποζώ σὲσ'γφου τιν δες

“λενεϊκότωσδνντι μοΐῃον ἀπκὅοίδῳ, ὁτανδηϊωνδψοφοσἠ ἡῆων. ᾿
μϑ'δ δηόφορτανκατέχυ ᾿ϑιυνηὸπόμα"

Διαιπή τὸμδιρφεἧςοὐ

δηύ ρχο Τοῦδυ αἴβαπυκρμῶν, λεπτότερον δμιοὺ πορρωθνϑῆίαν δ

δὲψόφος ῳ χελλδότι ὁ μδ φώσ,κοὐ [09 ἀρὰνΦέρεται ὥντο
αν αὐτιφροἱξετετίδινθνωοίαν, ὁλωσοἰηρκενελέοινδν ψοφοσφέ
Ῥεται οὐ κεύθϑυ, δγεδηὸ πγόῦμα ᾿ξινεννὸ ταντω χύϑεγη φϑιντῖς
ν΄. ακοῦο ῥϑω.νὴοὐμόνονδηῦκα

σϑυωρίαν τοῖςὠσί.

Διοτ,ρ σε ἯἹ

οἱμδὼ γελῶν τισβαιρὑφϑέγγοντνο, οὐδ ὅς λαΐον τὶνὀξύ οηδγόπρπᾷ
ἥσει ὅν τωνὸξ εἰ ὐφωμϑευὸ δεῤξυ βηνάιϑενε

ἄμφω:)ταῦχο

,Μοΐλορ τοῖοι λαύχσίν ὑπές λει σὺντέτουμ,) μαΐιου οἱ
οἷκ λαῤοντ᾽Υ5Μ

γαζ."δοἰϑυρέ σεροί σι Διὼτεϊ ρῤόφωνλ, αὐ ρτὶ
ὀλοματῃ μ ἢ,
Φθο μμηδεο λύτο, πολλάκις ἰὐλθμα, ἢ ὀχ γέμετοι, πσληγέν
τοσ'σον
τοιτουπροντίσερεδν δυο Αύς τοί.οἰλλοὶσκιφεἰςἀὠκεομς: .

ἢδνὁτιαϑάμλα ο; ἤβην, κα τοίκλοισίς του!το ὀὐλονοἰφυλουνεἶτοι

, τὸπαθοροφῦ μοίτ' ἐπογρῷ συραφροφαϑαικλ ἄτανἐντῷκοιλῳ: δνς
Ὁ
μὰ
φθεήοῥϑμίων οἷα
νβ᾽ ὐπὸ γρρικοίλου» Διο τήενοστρρἑηρλλῶν
τιϊουσ

Ἴ

"Ὁ

ἢ

φὺ

πε δὺςῥφϑοιδα, σὲἁλισλξυμγεγωνοσιν ὠμά τοὶλό τονθεηδτρρ

ρωλδτι ἱκαςοσιηὸν “αϑοξυηὸν ὧν ἐα προωθ εἰουὐδηὸνκι τόν.
“λ᾽
ὥδαι κρόνυδίιοιον δσυ μβιαήμᾳ,νπερ αὐδάνπολλοὶμϑρ θῳ οἰβὰλ
Λοντεσοΐχασοι μϑρ "οἰ λίθῳ ἐσέρῳ,λδγε πλέϊοι οὐχεδεκε 766
Γδῳ οὐθεβζίξε τοῦβεἡμὴ δοῦκα τῶ λόγον,οὐχεῶν ταῦϑα:ὭΩ

«μδσ' ἡ τοσου τη.Φων»:οἰλλατο λλώ'ὙΠ]ὕθεν δ οὗνκα τουλύτομ

“πολλλφαόνε τοὶ ἡφωνημιο ἕϑτωιβέλη“λάωἼξετοῦ σου Γ τον. “πϑρρωϑιυ δεοὐκέτι:. Διοὶ Κ}}Ἰαἀγωμιἴνχισμθρ ᾿ὀαρύτει

ρονφϑίγγὸν τοῦφοξῦ κϑινομδὲδξυ γέρο γικολ ιν)ϑολοῖων, φύροσ'

{ εβηνολδεκ φ 4 πολὺ κὰπτόϑαν.οἱ εϑ,δὲὐδούἐϑροιρυϑρριῖτ'
σιν.
οδὲοζγωνΐω, αὐρνη Τ νι οἷΦοβουμίῳ ο εοὖχοι ὧσνφανῷ

ἥνότι Τἶ; μϑμφοβυ μλῥοιείελεί πε αὐωϑένηὐϑε ρον" ὠςτυκιῶ

ἀιϑωνῶνδι, λί τονἀσῥ κηὸ πνώμαυ ῤδιὀλίγϑμ. πρχὶ ξίφετοι» τὸ
5)ὀνφωμῇ Το χϑορδξιδυποῖε:ὃδ φοβυ κοι, αὐω ἔρχεται ηὁ ὃ ριὰ

πέριτοὺςἤ9η.“ΔῊμέϊονδε,ὅΤ:
ὃ Τἦν ὃν σίαὅθερυϑ ρομπτόλιω δέκιν ξίος
ρα,δηρλλῆδιζα μιτιηὸϑ ρλυ,δ ραδέωσφε ρ τορι βαρυένφω

νδινν βραϑέ.
ς

δι αὐτὴ! χυθφωνοιγήνον τοῦμοὶ ἡαὐχιομὴ καιΤούς

ἄἔνξι στῶ τόπρου ᾧφθεγγον τονὥςπερ ἀπιναλυξία ποῦ με, βουστοῦ τον ὄβηνελιὸκας ϑερμμιρν ὁ μϑινοινπὴ οἰμὲ
οἱ ἜΣ τλλέγάν

ἔς σοι τ, βίονσέο ἐργσνηὀνλόγον»,

Διοὶ τὴ μον μ δΗΥ ἄλλων ζω

ὧν οὐὖοςἩνε τοίη!ἰδ ὀφωνονεὶ τι λόγουκοίνων ἐνμόμδν τοῦ ὃἄλλαι

,Φωνῦ».ο)})νόφωνοι, φωνοῦσιμ "δομ ) οὐδευύαν πουσυρεἰῇδ

"5.

Διὰ τὴ τοῦ μτ λειμῶνος ὀξύες φϑέηον τοίεμὴνήφον τε" ῥδε

᾽ἡ Διαιθύον τ᾽βϑύτορ, Ξοτιόξυ τέρα μδρβονδπρο χυτόρ τρλυτέ

ρα δέεσφυλάτῥσειο τεταμῇφωνή."βὴνηφόρμτΠλψώλχειμε ν! τσ
ματοιστιμίςηκεμαῖρν, ὃ
ἡ ἅκεθυ ὀγπωννὶ ἐνπῷϑέρᾳ γὐδ δέμοὶ ἤν
νζ΄.
χ,} ᾿ αἰ λέρω δὲκλυάχοσῳ μα “Τον"

Διὰ τἠλφωνλὰ σοιγντελφῦται

τ αὐοῖ:Ῥἠβφϑεγγομδμων διὅτι πλείσοςἐ χει φοριὶσιοὺ δι:
τὸνεἴγλα ζειαἰ οὐδὲν γροῖἐμφμιαι οδλίνιδυο λίτομ τὐμνηῦδεἼΡΙΚι

λωτρρμίΔ:λόξοκοί χονδὺ κφορὰτ,αναίγιε ὃνσλείσῳ χεόμῳ αἱ
ΠΗΗ͂

ξ8δ τ

ὙΜΗΜΑ
νῆ- ττιλᾶϑα Δὲ

ὀδψψισἐονάρλαται δια φῆϊσερυιν δδφω

Ὥ βάτο, Ἰδτιφλ ϑρδ τωφ μίαζο λα πῖονξΐανισεμμεῖς
ον δάοὐτε σϑπλι ου εἰ τῆν οὐ’ἡσδ τὶξῳανπίας μόμον δριδμϑῳ.

σιν τοι γόϑεν ὅτανούγκωλυΦδλ δέφων": φρλλουλοἰκο μδυΡ Κν
9. ' καΤ

ὺς πὸ-

θέ ανικ 2} 4ν,δρὰ ηὁ μὴ κατώλλήλυς ἐν

ρου οὐδυγίο ΤΕ διορανδδιάλρούφωνν, ἀτχεσσκντο λονφρομίὉ δηδὶς ὑγρόϊε αὐμδῳὀψήσόνομη, δροὶ ππχνηὸτ δυα Ο7] φ(Δώκδε)κι

ὦ σιν"οὐ διφωναὶ,οὐκιἐκύ οἰ μόΔι λεπτὸ τὐρσῦμγ: τούχρου
οἰπῤροιΜΕΚΓΟ"κα τώλληλα σιὡς τῇοὐκω λύ ΣΝ
Ἀφ γῆφτι οἱ

του τὸοδοὶμϑρΦὺὑέλου ὅν ῥάτου“πυκνῆς οὖ-υϑυωρεῖν » δγοῦ
οἰ:διαδὲ τομαρϑήκον αι ῥκηῦὄνηδσ, οὐδνρύεται {γι Φλιδν,οἱ
ἐ “μεγρέπ
γόροι καταλλπλοι.- Ῥσὲδὰ αν οἱ"ἢον χε οὐδὲν δόφελοι ὄν͵
ἀξδνἐαν μα

θα ανὦ σρ οὐδφωνν, σκαάκους), ὁχιἐλα

ωῶ τῶ

οιώ
τοῦ!δὲλᾳΟΣ οὐδὲ
ὑὸς ΤΡΤΩ ἐέροι:ὡς τίὑδει
δγοί κανοιτοῖο
0)ν
κα : Ζ
μιᾶναι τί ωνίυὐἐγὼ μόλισι μετεφωνὴς δ) Φων",δηρησ
δάπωνηὸ μαν ὑπερ, δ χρκὼΤίδμ εὐ μὴϊθοΐηῤροι ὡσινορμότ
ὙἩντίς τῳβ δεν τιοὼντοῦδισειρυνοτικώτερον εἰςοιὺηὸ,εὐμήδεστι
κοιὦσινοἱπέρονῆβσωμο των καῤηο γὸ μανδν,μιοιλακόν. διωά.μϑμογεῖς αὐηδσέου! «αν. οἰλλέντα
κὼ λύετονεδεοὲτί μικρύχῃ
ταῦδηθρων' δομηύε
υλοσεγιύσαν δ ἔστω ἀτομ)μανωτέρασοῦσαε

72) νουϑη!ςὁνου τί ἀρυμδῳὑραλήοιν" ὁμοιωσϑδ μαξηδύ
δ ο, δι ἐἰ
72 ἄλλοιἡ ον ὥστε

τόδε αρορόν.»δυ0 7:ἐκ τϑυ κὲ
ὅἂμα λει σ

Ὁ2 ἡπανηοι! ὀρεῤδρ αὐϑλιοίστοφύσιν, κα
χη μιανωώτχερ, μοΐώρυσν

ν᾽ να γετοιι εἰουυ Ὑ.Υκ οὐ χα χάο τόμ χωμ- Δικ τή ήμ()ἐλάτ.
τῶν Αδιρἠφωμόφαιρου μδιίων,ὁ μοὶα δεηὸμχαραιτῆραι ὃ
ὅτι ἐπ

με μια ποιοῖς ηὐϑμε μι Γρδον, ἐτῇ κϑρ581. τῇ δ. "αὐσὲπστίῳ

ταὸ μοίωσ'δὴν “σοι τοίϑιν ὀβαιρσμδΐ ὧν, στοῦἐρχΐὁμοίωνώις
ἘΝ τεῤλαοντι αὐάγιων(δ μοιον ἄραι:

Δικ γῇ ληθφωνοιγίνον

τορηρτε᾿δαϑῳμότῆ Ἴροσετίοι ρονεἰσην οὖν
τηνσιπτοιοντε σε

2298 υσίνῶς πέρ οἱδρζόμϑῳ ΘΡβΝ
ΣΡοΟὟ “σλνἸρφροζοιμικηοσ νοῦ
ἡ

“τοίᾳ

’

"62"

ΝΟΣ

:

τομπολυἡ δ ουνηὺ πνώμε συμβαλμᾳδεοὶ τέρμ ζισιν “τῷ 8 ρμοῦ
εὐδϑ'μομουσὶ, Δαηδπολὺεἰναι μὴ φϑοΐνάμεἰσεξιὸν, τῷδ
να προῖϊσικαὐφῷ, "μάλλον ινανηβονκα τψυξ (σ᾽. ομότ'“7

τς

ηδητὸν ,φφϑέγγον το!ὡσστῥάποσλυξία τρμὲ βουστοῦ"γον δῷ
μοῦ 98ρμαμνό μιδρ
ον

ὁοἰ τιοὰ τολέγφσμωυεχῦς,

ἄομστω ὅρου
εἰ

Ι ξκ' σμὸν λόλομ, Διεὶ τ τογχειμαμόσιιϊφωμαλβουρυτερο" ὅτι
ος πίχυτι ἐρσφο ρα β'πολὺ τί
τίρῦ δὲν"πος,βραδυτέρα ἡ
ὑκενησιτὧσ

ϑέφωρβαρυτι ρα ἡδεότι δυοΗΝσέρμωνθ ρικδιύχερονγὼρεῖὸ
ΓΤ) "συμῷ εὐπελλιηὸσε οἱ μὸν ἀρυιῖθὲ, ὑτότεσν γυχῦ Ηρ} 7.3)

ΕἸ ὑπ
δῆρρίορτοςφλέγιματος.
Ε

Διὶ τὴτοὺπποοιδγοιδιοι Πμυοδιεθγϑν

7 οἰὐμξλα, κοὺοἱγέροντεν, φϑέηϊοντοριὀξυτἢ δ» ϑφΠωρκίνεσις θην᾿

ὑδξυτέρα" δεηδοιυηδ'ολεύογοσδω σι νηγβτεροννώσσεοὶῥοιῖς
μὴ σλείω σωσεπεασίν “τοιβηὸμ οἰέρ
ἐκ"οὐ σοὐν' ραδιτεροςίων,

βραδωυτέραντηὸ ρα σγειυεἔξφτίωυφωρίώ. εἰσιῖς παρτῦ
δὴοι (Δ
νὅ λοισ᾽,δα) δελοήω ἐχειριναντίωσιηρέμήν Ῥὺεηρισβύτοσὺ

δωᾳ μδγρκροξ εὐνῇ τ᾿«ϑιωκτ μὴνπρεδήοισ τ’ μακρ ξύᾺ
Λαέβωσιν, ἐπτὰκὀυ "ὸζτερονακρονσείς τοι,δγοτηὸμὴκφουτέϊν. ηὸ

αὐηὐδὲὰ ποληπτέον οὐ δ" οὐ γων ὧν των διφοβυ μῴωμ(δοὶ γῶν
των, αἴγειον ποηρόμουςβιφωμησ.τῶ)νε λοντοττέμνφων ἐμγο!ού
την ΠΝ Ῥι οὐχων παϑῶν εἰσω-περιεςικό πος

σλείςον, λοιτὸν ὃ

β

λίγο νὴν δε ᾳ τοικρα ταῖνφιφωνῆς' δοδερὼ
σεῖοτοῦ πρὸ δαμᾷ»

ο΄

δοκοὶ οἷτεχνεκοιβστουφδύτων ὅτιὠγὼνιεἶσί,μικρὀμδγοιλίσιν
Το ὄβοίρχῃσ', ἄχει δαὐκοιτασῶσιν' μεκράρνῃ ἐθμβονα
βάόμ Κροεπον! σὲνΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. ὍΣΑ ΠΕΡῚ ΤᾺ ΥΩΔΗ:

ΘΟ. τοὶτό δου μια μῴ πων ον αλιϑείνον τοιπολμισῤονοντεσ'
γν ληῤτερονότί αἀἰκρατεσέρακεραιϑεῖ σεἠεἐέτέρροια τῷει,

ὑνέων,ὥσ'περϑημῦ ΡΜ, ἰώ υδιὴ γθιιωρινήον εἰη αὖστρόφον
.᾿" ηὐ“πύ οηἰϊοοημκί(ω, δα ηὐκαύφννδρ ὁὅσ",δϑυμιὼ μῆβων.δυὸ

ἀν αὐθρώκων,
ἐκοφ4 τρρρώτερον δὲ καθαρώτερον φαόντ
ἩΠΗ 8ὃθ8 μι

ΤΜΗΜΑ
Διοὲ τίθημι “ονωδ4; ϑρῳτοῦτον “του το.
δ᾽., ποὲςΑεαππὸ
μιεαμοίτωννοὺ αὐϑῶνποὶτιρονδγησέο α΄πέρ χί)Τῇ ὃδαν Επίς ᾿
μόρᾳ ας, ΩΝ ἴοος ταφέρω δι

λ

ροσιοὐστικαθαρα τρρρωτεῤ "ὦ

μελιοαμιή δοὔχε ἐγγυνύσα σελ ἀρ χῦσ,"ολθσον ἦμ() ὀξίον,ὅπελὶ

Ϊ

αρήξφρω"ὀμδρ Υ,ὅ τωπολύ γὀδεδυααυεξ τοινηβτέρον ἡμἀληθέσ'
ὑπνόψοθανολιθεῤλιϑὲς δαλήαν εἰν συ μβοϊνονελύγετοι ΩΣ

δἰωδ γήμε τοῦτοῦ»δέγόραιἀφώστῥαὐδὶ 'θιηκα τοι σηκήρῃὅτιρδρ᾽

οὐνοὔντε πώμ του,οὔτι ἀε, δῆλον “Ἴρολλ οί ὙΥ ἡτοισιθ γέγομε:
το δεδενέραι,οὐϑὲμ ὡλιδαιΛονφ αήνετου.ὁ τοῖντεγδιύητοιποῦ,
ΤΟΙ
οὐκ πάσῃ ἐνετοιν λυιἔπεὶΣσυμβαϊνφγέποτε: δυὸ μρῶ Ἀξγε
"μ δ εἀτρδοτιορ"ζλλωστι ῶ
ηδὁ δαῦτο ὑκα τοὺ συμβερηκκὺς τη]

ὀμήγδετι; Φύσις Υ[ον ἀλλ φλόεω; ποϑυσαλακλωμδῳ »ῃ» (ὦ
ἈΡΡΤΝ δὲων περ ὑλέλθε: οὐχθπτωσοὐμε ρύσῃ φλύλες ηδ’ποὶϑδσ' .

οὑτεὺ ἐντοῖφλλω δῆςδέμέροις οὗτε ἐντοτοιὟΣ αλλῴ πῇἐμ
: ὡλιτῇἰοιδνφύδοι τοὺ
πεπριηεῴμ ψλμφασὴνοἰνγοιι ξἴσεμε τοὺται

ο(ὗοἱασοῖλοιϑὺσ
ἡμισὸ
μιοίλιφοκῶ,
ἤνυϑα ὑθλιδωλορ τὠνϑϑωδῦοὐφοιοὺν
ῥά μνος"οὴ ὧν “οι ϑηιδ

δα ὕξμ. αὐγνονδεφλθωσέα: ὕθὴν,ὃ--

περ (Διωντήσγῆνσγαϑίἐρμμου νκ εὐδνκκεκαο μβιύησούσησ:ῥαὺἐκ
φ'υδῇ "προ τονθ δονὁξ4.τῷ προύμϑιῳ οἵ
“πῶ; Ῥὺ γρόπατου

ἐλόρτωμύλίγθμ, ὐώδῳ εἤνετοιι σα ΠΦΎΡ ὐϑερμδρταύ πίω.ζῶ
“τῆς ὅλησγίϊετοὶ πρὸςἸὀνήλιορ ἰωδέσερα ΄Ὁδ χὄρκνν εἰσίτού.

χων δέτρο,πρόσίω, Ῥῆγπρδσ μεσ μβοίαν
07) γεώδωσιμλλονόηος

δ ὁπεοι τέ συρίναοὶἐρραβί ανξέν" σὲ λιβυ, ἀμω δησίῷ
αὔεκιμος: ΔΩ μα τετρλλ ω ὦνουτέωϊκ μοίδοι(ᾧ τσυπτοεγρῴσδν

ὁτρλλδ) μάτι αικμοδνὉ γόνε τοιἀτμὶἰφιῦσυμβαίνᾳ κοὐ περὶ
τὠωῤνεόκαυςονὑλίων: δαγόγνύοιηοιοῦ ΤΗΨ' ὦντι2 δωδυ αϑ(δλοιυ
πποδ λοι ὃ“τοῖ1σαῤϑεσινιἀίησεὲἐντούγοιστ ᾿δημίω.δοκεῖ λὲν

δϊρανὲν σκύψῃδδριεγίνειϑαν δγισδὲν αὔόυὑδεώτος, ἰόντετίνεῶϑ.
βρχ χεισοίτῇΡἡύλη, Ὡ ῳ ἐνόυπιϑερμῶπή μασοιδῳ
ὑοῦ ξέμομήδ'
ἰτιμίδο, οφλησιμ' ὅτετροαὐηϑυστ ρ διῶ᾽ ἐὐδἀκκλύζ δ ηὸπρλὺ
λιον

τ

᾿
᾿}
Ι
᾿[ἢ
β

ἢ᾿
Ϊ
[
""

"
"
ὕ
Ι

δ΄

52

Ἅι[αν,οὗσβῴνυσι τῆνθ μότατιυτὴμέψυ ποῖ
ρ λουσοιψ οςηδχήσυ
βω᾿σεωστοὶ δένει τοῦ ραμ ὑσδκ
τος,οὐπτθλλ γε τουολλαμ Βίων

οὖσ ἀπελνννοὺ ἐαιβπολλαὶ νων το ἰθιδεσ,οὐπολυχένε τομνοξλ-λοὶπδλλόίκις μϑρ ολι πονδέ δεεἰκότωσιτου τοῦτίνβδιύου,οὐ

ϑὲγάλλο ὁρε!ντερδεοίφορον, πλίω τὴνἴοιν, τότε βϑαλτίανπρο
ε΄, σίϑεσοιν τῆσ'ὐωδὴ «6.

Δι δἰτό τοὶαὔϑηοιτὸθυ μι ὦ μϑινοι,τόρ

ρωϑεν μλλονίδροι ἀφ ύνῳ,δετοὸμδιβποωδίσερομ. τοὐδὲ,κοῦ
πνωδέφερον ἡ)ἡϑσμμὴ, 96 ραύτας τίσ ξηνΆτο ώδῳθορ μανηδὰ

ϑερμὸρμκφον ὦττιδεῦμδῳἡ τοῦ τοτρρρωτέρω δυῖονπών,οὐμει γε
ξέρα γεν“τοῦήδόσιν δῆσυμι πο ρυπρβδίωμ ὀσμοῖν ὑτὼὁ βῦφύ Α
λώμ μοδ τῶκαἱποῦ ὄντοσυ δε χωδουσοὲτμ ὑναλησίον ὃὄντων

δ, τὲμεμιῖ, ᾿ϑιία οὐγεῖςσωμόξ ἐνοἰ ὙΠ7' Δια τὴπόρων μάν
λορμόζᾳ κινήμϑρ αἱἡότι αὐα’πέμθλησι λέω ἀέρα,Η᾿ ἡσυχάζον
χορδὴ κ ἼῸμΊσετοία οὐρνἀὀημῆϑῆ ον ὕτωσπρὸς τὴναῦαθη Ἂν ἡμῶϊ "
ἔ ς 'Διὰ τήτ λει
μιν οσ, ἤορ σστῦ ροωμό μεθα μινἐντοῦσ΄
πτώγεσιν ᾿

, κισουϑότε δάνρἀκεμε πότερ δφ βνὲν τᾷ ψύχειοὐκυνοίζαν εἶτονι

ὁμυοίως “κινησίῥα,τῷ“χοῦσύ

ματος τῶ τὴν αμίυνελαντος, δε τὴρ

δι σικινυσίαντ σοιπτορροῖς(Δσυνρῥοσένφὶἤν:
ῇ

ξ. " Διώτήόρι μυ τερον ἐφ δῆ ἐρωμέέτωνιὡδ τέφρας ϑυμηωμς
ἡωμ, ἢδϑτοναν ρϑς Διμάλλον Δισλείω Σχόνον τὴνοὐὺ φῆ σμειμ.-

λθιἀὐγτῆστέφρεις ϑυμι ὦ μϑμα ότιρε τοπτῦτέρα θην""δσμὴς
"δὲ τῆστεφραιτιδγορυππλ εωνηὸδὲςπύρ ταχυπεῇογοίὼτῆϊτῆνδῳ
μαμεμιαλλ οισμτὴν δομι((ὁ ἐδ πϑψισ',εἰλλοίω
σἰτ 1 γῦ ποπομ .
Δ Διρατρηδνοι δφ4 ες ὁδῶνὠνόόμφα ΕΣ χϑεδθην δὠρλεῖ-

σ΄ δγρ μοζλλορμ ὄζει ἡδιὺ, ὅσοι πὴμ φύσῃρ οἰπεῖἼληφε τὴμ αὐ ΝΡ.ἀκ ανϑῶδεσδιφύ σοιπὸῥόδονδε“διὸμβ)λονἐλοντοὶ χιφύἥν σίν ἤσγους ὀξ4. Διςσῥαϊϑοημομἐγγύθερϑηῖ ον ὠδιφς, διθυμια μαάτων(Δαῤϑῶν."67| πλησίον (δ ῥ σιιοεισποφερ() ὐγεύδεσ ὧς τῇ
κῷ ανννίμῶμον,ἀϊϑενεσέρανπρι θτημδεώναμμιν:᾿ἀφδεγδηῤῥρω κα

πρφέρε τοῦ! ἐρφιμή
δγρὶτούτοςδὲρντριφϑύμ
το τοὶαῦϑη, ἀτῤλλυσι
ἨΗΗ͂

ες

τὰ

ΤΜΗΜΑ.
γὐδύσμ ἰώ. ᾿Μιὀτερογαξόδιμιαὴ κα ποδον
ιἰού'νάτμίσιδεαφέ

--α"
ρον
ἀπὸ
παπαβοδσδην,
Ἐκ

ρφ Ὁ.
"ἐηὸ ἐδὼ,αἱ τὸ συρσυρύς,"ἢ δὲμοὶαὐ »ὑυγίνο. γότε "

φονοἐτὼ (δ αὐαϑή σεώςΤΊπροσύνα, ἐιἀτύακείνων προυγέ αλαθη,
σἰνελζκν 6, ἀέμεινῶν τὸντλησίονοἰεραοιὴ εἰοι πῇκεῖνων οἰσρῤφεῦ,

ἔδῳφ λα ϊογκιν ἰϑαρ.κοΐηοιτολιὼ ϑέσυντοι δριΐ
ὃν μάλισοι δ
Ι. αμίνϑ νηχοῦ. Δι ἀσίδριμτερον ὀζφμαλλονῆϑ ἀρωμιοίτων επῇ τὸ φραιθυμιωμδμων ῥέαγόπυῤ ἡ δυό ἀπεπτοτέρ ὁδσμιὴ
ὑυλφλι τέφρα: Μιδηρὼ πλείων:᾿φρλύϑρηοὺ σογεώσουν πὲχοχύόνοον
ἄαϑς'"υὐ ἄνετον καὶ πῦρ:τὸ δευπῦ φϑήϊν ὑκικοΐον εἶδες οὐὺ

Πρώντεν δημὴ
ἡ καϑῃῳ ρωτιἐραλοὶεἰλικρινὴς οἰζακι τοιαν τονκα
“ν᾽Τιδεδρπριβόδρα ἢ
ἡ"“Πονιϑώδᾳ τοὶοῦθα"φ)γδλσρὰ τ,

“ἰκινεϊπμοδηβραιδᾷ αιϑέρμόντηςδφφθεὶΡ4'
τι

Διατί τον ώδῳ οὐρι

βασ᾿ΡμρῖἀριφυτοῦΣὙΣ ρμιδδνλεππτούυτοῦῦηοι οἵωτοιοῦ,

ρκζετο ΟΨ λεήϊὑγᾳ ηὗψ
ἡ σοιϑερμύχησιδηθημνι οὐσωμοατώπ
δμρ'ἐπεὶ δυτοὶ μιδυοῦδιοἷομ σικϑροδῖς,δ τύωϑιρμότητα, οὐρη 77
καῖ:μαλλ ον μϑβι τη ΤΕοἰ.ϑερμα )τὸ
ἡ Νωδοιασέριμα τοῦδ

ὅτι ὁλωνὴ δομιὴγαϑερμό τητοατν «τον λλοἐἰτοίδιωσώδεν, ζσσειππο
ΖΡ

Μὲ μὴ μόν οὐϑερμεξεἦμαν, ἀλλαίδύσυππο. εἰσοω ὅρη"

,}'᾽κά.τσῶν συβεαιηόντορ, λα

ὺῳτοὶ γροί:

Διάτἠηρσφοΐκεκρα

ε

Αϑῴοι ηοίνων 95Χ1. 0 γῇ ῴκρασωμ ὀζυσιν τιὉΕΗΡΥ κμδῳ 60,6 Σ

εϑύμεἰσεροσ' σοὶ ροίτου τὸ δὲ ἀιϑενεφέρον, ὑπὸ πάν τῶνδίφα
2 τοῖο ροτέρεν τουῦ
κεκραμδῳ δὲ ,(δξημϑυ πυτίσες ΤΩ οἰκ ρα
“ουνὐπετέσερον δεῦθημὑπάρξων τιν οὔνισδ ἐκιλαι ὅν τιτῇ
μὴ
πρρχρτ' διμεμοῦν ἄκραν“τοσ' δσμιώ δὰσ'ὕν ὁἐὐκέκραλδμδε
αὔοημός.

: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ ΣΙΟΣΑ ΠΕρὶ ΔΥΣΩΔΗ:

ἢ οὑγὼ οὐρονὑσω αὐ νμζυπανῳ
μι
ῳτῷσώ ματι ἢ 3:
λέσερον μετοοδὺκόπροσὶ ηϊον ότιἡ μιὰνξειραίμε τοι 1}
μαλου ΧΟ! ζομϑ γηὐδέϑῃ ρδχερον͵ ἀσηπτῦ ΤΈρον'"ὐ δὲουρον πος

ετ΄- εἰ ἡ

53

λίνεταρυπρθσφοεηόντι δνδιμοιόερον ὀβοὶραβο δηπόματι:
᾿ Β᾽ Διο τότοὶ διυσώ δὲ,Ῥί σἐδαδοκόσιν ἡδοκἐἰδζάν." δαὶπὸσίυτε

Φ να τίρὸ δσῷρυσινπῷεθιμοντρκατοὶηδν! δροινὸν ἐλύρον λαῦσθη

Τ᾽

σή γόνα
ΤοῖίΤοῦ χύ.ὑυκὺφδιπείσωἐκίϑὺ μοίως αὐδϑθανε τονηὺ ὙΦ
"πρώμναῤθωώνοναθς ποῦμ τιτοῦταν δεάψων τουἐκ τι ὥνστῤσυμἪ

Ι

᾿ Φυώσ:Οὐ ξωϑενόδμόϊα, ἰφανίζετον υ1
ὁ ὃ φλίσω.

Ἷ ᾿ Διὰ τὶ διβόμϑῳα τὸ αἴθε, δϑυσωδέσεροι δ ότισυμ γνυστοῦς
᾿ δέν πῇ ὀσμῇγ ηὐγεώδὲςυὸ ὀ τῷ αὐθά. Διο τ ΝΗ δ ζώων ἐθεννε
᾿ δίοῦεν ἔξω Φλιπα ρδιέλεωσ «οὐτηδὲ (Δαὐ γονπὶ Θαθέοις φασὶ

Ὑ αὐοἷν τοῦ ϑηρή αὐδέως δημοἱάϑηρ'494 ρό μδινοιδὲ,μούδ σώδαὅ12.:βδὲφυϊθηρλλάκιν φθφρῦ μϑμα (Δαυνό ϑν
αι τὶμάλ

ο΄

λομώδα ἤνετοοτότε ρονὸνχῃ φϑὶδιυσω δὲ «σα τιον ἐσεήΐ α ήσ
“πορίω μα τοῦ δδίΔοὶ Πρ τίσῳ!οισιιδρίοτε,ρι οὐηοίεῖσι'᾿μο
λισοὶδὲδισμμὴ
οἱεἰγιτοιπεν ὁσῶν
δ γήνον Τοῦ(Δα: φύσοινὃη,σῖς
οἷἐρυΐμοὶ οἰβώπϑηϊ ὠνδυσώδᾳ εἰ
ἐσ.δαξηδεούτιοι ἀγοῖντ᾽τ

σειρξ!,κα τη αὐ ἄλογον λέγωδὲ οἱλοτον, οὐ Τὶσερικοσῖς
ο(ἦοἰ υσοο λονζώοις. ὅδεὉ (Δ τοῦϑο “ποίῆω μα (ἰ οιτἄσχε

“πὸννρυτο ξιξωντ τιαήγηον φὶδυσωδίας ἽΣ (ἶφι ρομδῳ!ὧν,
σηΡ ᾿μϑμο νυδδιὴ τὸσίομα"οὐ
σός
ἐΘηρίχι ὕδιυσώδι ὅν" 477)πὸ

τς ᾿ϑρ σέμε τοι τὰ δὲοὐκέλοι ὁ γρότη του»πτοῖς διφυ τοῖσ,οὐκέ.[μι περίῆωμα' ἀὔθημδμ Ω ὦ τυύι φιἐλλῦτι 3ε ρμαρξυρατέω
ος
φύσι ἤξὴτώφυ το. ὡστι ησεπτοτίραυδἰκμοίσκοὶ οὐ “πηλώ
δωσ θλνοὺ ἥν,δ λοι Λικαλᾷδιγῆϊσὐὲν τοισθῷ μοὶσ δώδας οὖσι,

συθία "ϑέρρα βίμμνκαὶ τοινώδι το ικἔθο ὅτι ξηρακαῖϑε Ῥεῖ
ὅ2:.τὸδὲοι οὐυ“τοὶ οἴ σήπτοῦ:"τοδιξδαύτοι οὔτέσθηκούθῳ μάεὼς

τι αὖτε προ, Πώσέν: ἀπεπτοικαϊδωσωλᾳ αὐ εἰσι""ἡδεαζου σή
σέ)ς ὁμοίωε'οιδϑα φθάρομδμων, σήσεται "ὐγρύτησ Ἢ δὲ ζ:

ἐν ἔχουσι.

Διὶ ήτοδωσώδα ϑερμαόντι, μἄλλονδωσώ

δὰ ὑβηρὴἐψυγάδῥα: ἢ ὁχι ὙΠ ν Τδομὴ,
ὁ
ἀτμόρκοιλαῦρ ρρολτιν:

ο΄

ῥγῇ ἐὐλτμδς αι ρμ7 γι) νὴἡ ὧν» ῥρο'εκίνησισ ρ τίσ ὅ27:

ΤΜΗ͂ΜΑ
υὐδιϑερμὸμκινεηηκόννὰ δέ ψυχρὸν. τοιυναιντίον συγηκόμνκαὶσυσπρλτηκῦν᾽δφο ῥα δὰ κί σωνηδδέθῳρ μὸν (αὶὀημιαὶπᾶσ, αὐ -Φερές,δεοξηδεμείερι “τεινοῦ γκαδηδαλαθη χήρᾳ δνοὐῦἢ, αὔω εν ζω
μὴ

κκοίτω:-ρὸσ ρφἐγκέφα λοντσερανουσοιὴ ὀπμὴαὐάθησίνπριεἰ
Ε"Διοὶ
Τίς αὐχες σοῦ ροδοεφάγρι τὰοὐρονὁφ4 ἄλλων
δεὲ χόνΤῶν

ἐδ) ραθὀηχαῤιὺ, ὑκόξφίδιιϑέν ων πότερονὼς τῇῥτιυστ ρακλᾷ
τιζδυπωνφασὶμ, ὅτι αὐοιθυ
μι τον, ὥτσερ ὠτωὅλῳ καλῴω'
σώμαιΤῇ, Εἰτοῦ πόλιμψυχίδνσεωΐ σοζ Τοῦ,"ἐκέβδρν Ὑρὸν«τί ϑα, ὦ
δὲούρονακιο τῆ; τροφὴς αὔαθιμί«σις: ὀφονέγγουτο οὐ τησύμ. τ
μι ον βδμη,Ρι εἰ τὰνὀημίυύνκὗ τ γρ βηνότων μεταβώλλψ ἐδιει

νὴ τοζλλα το τὸ καθ εἰμ,ὅσοι ἰγυροὶσ ἐσμοὶσέλει'“νυΐ δϑού- ι
“ποι ἔμιτι σύγκθιμϑ ᾿μϑῳ αἰκπήσοταί (δυσ' οὐκεἰσηδεὶρ ᾿ρὰ δ ἔρε
ξ

λέτε, οἷον οἰνοσ βοϊννοξ λυχυσθο οὡς σε τοῦτο γδδυριἀγλῶτι
μόμονφυσιντικὸν δικοίτωκορλέρισῆβοσμι(μυἐ λέντωνἰγυρανοι

ὀρατηκίω ὦμαιτο δεζλλαιαΐω »ιὦ δονήφαφ αιμϑοτηρντοστσόῦ
Μοῖ Ἴρου:ἡδκούρητεκαῖ κοζχῳ διηρία σάρλει τούζτρι!ρὸν οὐ
ου

ρητρκονδ πνῶ μαηρι Δηρϑ) κά χωνδδεγτρι οπσέριξ,
τολαὶδοῖος
δυτίωκύςεν σοι δτωμάπτολούύ
4,δὲοἱ ίρ [εἰ νΐ«σὶρ,
(δ 7,πεν
μοτρκό γξτιδῳ Αδι δεκσοή σου πτομἐκ σοαλδοί
χ'δῆλον οὖν δ; οἰ
ὥικνὥτοῦηὸ σί οἰΠωμαεἰσ' τὴνκύςμαὐγον μιοζλισοὺῃ ἌΡΗ
τῶν μα τῷ
ῦπνμματρ διαὶ ΡΥ ΟΥ̓, 7ΡΙ Εἰ σοΐρου“Τὴν ὀφμίω..
«

᾿ Δι

τήταόμωςμεδὲψέδαδοκ ὁτωνοιλ ἐνησευσσίνἔ,οἵᾳ δισίον.
Ὰ

δκαλῶ τοῦ νησείοιεὀζᾳ Φατντ γε τ, ὅτιἐδφμαΐμον ἡ δ
ΤΊ ΚΙ
μεν τησκοιλίας, ϑερμογιβ οἀδρπνὸ (διοσδεοὶτὴνοἱΟΕ ΜΗ
σήαιυν,σέ πεςηὸὁ πόμα, Δτοὶφλείμια τδο περ μᾶ τι δέϑερ

μῦτέρο σψήμετα, σϑεϑον ὁτιησὴδή ψαιντριεἴἡγησεϊαιμξλλον,φα

κόρτωνδὲ οὶηδὐλή ὧμ εἶνουν ἡδηιη ΦλΠ"σἰΤίων προυτ)ικρα τεῦ
δ τῆςθῳμότηγσ, ἡη σῇ! ωνϑεριμόπανὥσχε μηϑὶν πορν:
ΔδιδτέλμαρᾷιΛυϑωσῷ δλέσατογῆβιτότσων ηῤτερον
ὅτιοὶ πνῦ σῦς

σύν:

ὃντοῖς γδιξηοισ'
ε}ἐδυσωσέᾳ
, μαλι σοῦ»δερὶ κηὸ σήψιν.
γένεα,

Γ

᾿

ς4

ἡνεϑιλὀπρφλόσυχίαστ' Ἵ0Ι ὑταῦδιότι διοίκι νη ᾿Θάγύμνα

8΄.

᾿

Δικ γονΤΩχράσουδζομ τεσχοῦν ὠλείφφωμ
τοῦ μύρῳ, δωσω
δέσεροι νον τοι δ)τητου πὸἁληρλλοίμ ἤμοτο οἷονδξ. δλν
κύνσυ κμμκιχβὸνΕΥΥΥ “λυκύτερ, ἐγβύνγο. δώσουν ἀποσποαν",

διυσωδέφεροιεσι. ὀὐμνᾳ νῷ μιόχουηομπβν δώταςῦἐμτνῦραι
᾿, σκνάζ4.

Διοὺτ δῆ γκιύςτωμναὺκυζοτέρωνδσοημοτίρα

μσϑδαρυ τέρα λθσμὴ τονπνίδμα τοσιϊάγότι συγκί αλείσοοι ὁπό7} ὁπερὶηὸμ πρίνμον μιρὼαϑίασειΡΥ ἐκ Τῆσ' Μθυωρί ΠΣ ὡς τί
οὐκ στους’ υὐξλλοῦσβ τετρί ἡϊκμόσιισὼηὸ
ἡ
΄“πνῴ μα εἴσω μιᾷ λλον

ιζ ἐγκατακλφθ μδμον» Διὰ Τἠπολλ δα μυρωνστωεξι οἱροΐσοιε
δυσῶ δ ἀν οἰδιήδήω ᾿δλείφω δόσει(διὸτῇ κι μήσε) Ἰπρίψάμετα

βάλλον τοῦΧΕΙβώ, 251 οἷ“χοῦὅσοιδὲμὴῥιωυαντήον'ὄξεδιίνια ὌΙ
αὖτουνὠρσερηδακανθῶν ζῶν γόνον Τοῦ αὐ ων[αυυτοὺσετρι
βοβδρ κἀθῷ μον νόμδρμα. ἡξηραινόι
ὀμδῳδὲΦαώλα. "οἷον τολίνκο ἐ
(κυ
τοὶδέόμιοια, ὅομτοιξοδαι κοὐῆθμῦβων δὲὅσες ἐκῖβνι ὁτωρμ σε
μετα βυϊ2λ4: τοῦδὲου"νδῈδγόφοσγονήϊει σοί. κοὺ διῳσώδε Φαύν (ἢμῷλ

λορ,ὅσῶν ΠΩ πε δυσώδασοκοὺ δ δ ηὃ μι;'φυϑχρ θβ᾽ἐναντίῳ:
ὡτσε ρ τὸ μέλι,με τοὺ τον λότιοὐμιγλονολυκὺ ἀλλ δ,"

9.

Δικ! ποόμ'μά γλὀνὸζῳ κινέμδῳ αὐδυότιαὐοπήμπαλνισὶ τ

ἀτρυονδν οοτσε μσέτρ ὄνϑϑἢονπ ὀσμὴ πρὸςχίρδαλαθη σὶμ":-

ΑΡριΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΥΣΊΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΟΣΑ ΠΕΡῚ ΚΡΑΣΕΩΣΞἜς-

1 γἠθηθὶ ὥδιφς πὸίϑα φυτόν 4, οἷν Ὁὑσέ, ρδολοῦε ὄν-.
1.σ ἡψνλουνἠκαύ μαποσ' ἀδροδηδοίν δ.ἦν}ἀρίτη κροῖ

σίδ', δ ΤΗΝδαροίᾳσυμφί ρ( αὐδὲύ περβολαὶ, ὅῤισῶσινοώσον Ρ̓
Ὶ

β. υὀσῶμαδεαιερέφυσιν, ὁπωρυτέω Φλυγανοία: κράσιν" Διοὶπ
ἐμφ τόνῳ δοῖγοει ἐαθεσενχῷ ἠύχει, Τρλλὰ ἔχῃ εμετοιι οἰκοηρσ:

ΤΜΗ͂ΜΑ;

ῥδτι ᾿κμάζωτοω, "δ ἀλλὄτριονύ γρὸρ μι τὰ πον ϑεριιϑ,ὑσσπῇ

ῳ᾽ τασσοιφυλαῦς, ὦ « μϑιγεύτὸ συψυχεῦῳ τα δὲώματῷϑι ρ'

εἶἢ μῷ.

Διο τίν Τῇἡἀυχεοτούτγῃγῳ ραοὶκοίῳ σοι μάζλον γόνοϊ,)

ἐνγότηαῤπετσεριί φησιτὸἍύλος ἀσωτίωϑερ μόνχητοεὲν διτῷ9.-

ρα γδιωανγβομσυμβαήν4. τῷ ἄσω ἀυχότιρα,ὁ δὲ κι συσίσυρε
δ, τὀσῆβίσω κατυψυγεδύωμ, τοστωϑερμιότη τοῦσερβ αλλ! Διεὲ
τϑοἱο ϑήοτσεσίΔο αὐύπτιο λωσοί εἰσέν᾽ἡδεόγυ ηῤοβμῦ,ὐνανρ

κτῆξυλα δγαξρέφετοι! ξηραανό μεῖναι,ὁτωΔτὸ ζώων σώμά:
δωλξσι" "δαὐτοὶ[χατἀλοτίρανον ἐλουσίν:ἡδὲ λόγχης Ἐν, ὧε-ζ περ ὀλαισότης ΞΡ χῦμ᾽ Διώτιέντ'ὁ νοτίοισιμοῖλλοθηλυρκξ'
σὶνοὐὐοΧέοὐ δ γ,ηὐτλέ ον ὑγρὸνΘρκδωπερον πολύν: ῳ δὲ γοῖς

νοτίοις νοὶτέ λεότὴ φλικιρασιωσ,ὑχεύτερονηαυ Γρμα νυ.
3

ς᾽"

ΔιώγἠδνηοἹσ λώδεσιυτοῦμϑρᾧτῇ Κι Φαλρμδ τλκυ,τοχυὑπάζε
ν

τοῦθ"τοὐδεεω τ,κρήμαισμόλισι ὅτι β θαδύχροόταςονγ ἀγδειώδαι ;
᾿διρ τὰ δε έα,ὁἐ ηδκα τῶ ὑπρχυρδιτὼ ελρδναδω, Αἰπέππτου, δεοὺ

τὀύτρκεγῶθυκοβαν κάτω τοδικ τω ρλλῖεγέμᾳ τῆστστρι" Πώσον,
,, βιϑυσβππτου».

Διαηβοῖμς ᾧτἐν πνδοιο πόσοιςβρα δὲήπεροίσιεου

σιν οἱ διδντὁ κοὐλοισι ἑλώδεσι κῶνζυἸηδτῆροκοσῃ σεσδοόν τὶ εἴ: ᾿
οἦ πίλδυηδὐρεμϑννν φκινήσε!
ᾧ
ὀρ "Ὅλων,ἀσοισίσ,τῇἡβονηοῦ γε
παῖἂἷ

σᾷ!" οἱονηδϑεῆορ ψῖτ
ᾧ ἐὐμηλὸ δυοτέων πνοϊο αὶ κὠκινήσει ὗ
52}ἐν δὲ τὸκοίλοις, μϑιω 4.1 δέκθμδι τὠυκίμεσιν δκαϑαβ ὃ
γ. ΤΥ, ᾿ΑΑὐτεροσγόμί) ἐνδεὺἑλώδεσι μϑόφ' ΔιὰΤίοἱμὶἐν Τό!σ'
δῃμοὶς κηρισδᾳ λοιεῖσίν ἐν δέ τοῖς ἡ χοιναὐφρεϊον67} ἐγαιν--

ἐιν,
ὁ
τίωι τοῖς τόποισ Δτασω ραισὴφύσισέλει δυρζηὸ ὁμοίωι
ἐ οἱ τυφύσιν θῳ μόῖ:
ὅ αὐ εϊοιδέεἰσὶν
αὐοΐγικν δυρεύρκός ϑνέτον χα.
δι4λο;ὃ) οἰκα τευ, μϑομσυμβοάν4 δὲγοὺσ
δι ἐνῬὶς θφῳ μοῖς ὄρ
σγρῦ δ᾽κασυψύχρα τοὐσδὲενηοῖσψυχιοις ἀκθῷ μοιήϑοω πίυφύ-

σιννμε ίλοιδὲ μφωεὶ σίνιοἱμδιἐνηοἴσψυχδῖ, δυοἰ τί ἐναὼ

σύμφυγονθῳμότητα: ἐνσ γὲς θω Μἐγ τὸ μέν τ ὐπρνν δι

μος υευτὸ χοθβ μοὐκὼ ξαψε το ὁ δὲ ψ λοσεπιλητικονγξήμ:
εἶτι

᾿ς

ἤν
ἡ

,

'

ἵμῃ

κ΄

ςς

ἀτιῤνδβμδρ, ἐναὼ τοῦσἐλέρτωντἰιἐρχὺρδὶαὐξήσεων σροδα Ἦν
τ ) οὐκωλυο μϑιύων ὐπὸφὶ ἐξωϑῳ ψυχόταν, εἰκόγω; Η

“τρλὺ "τί ὦ :"σὶρἀλδᾷλρ οἷ περι ἡ μῶν,ἡΠου δναηδελάῆω

τοὶἔχοντϑὰῥαδυ νοιγοιἸσιριδοογὸ τουστ ἐψυχὶ συμιδιλειῶν,:
Ἷ φ4΄.

᾿Διαὶτὴ μαι ρύβιοι μαλλόν εἰσιν,
νιοἰκᾧποῖ!θῴ μοςτότρι τοϊκῦμ

τίς ἐδ εςηδξηροτί ῥαρὴλει τ φύσιμνὴ ὃνρύτερόμ, εἰσυῖσύσερορεῖν νι)τρλυχιονιὠτεῥ' «ηονἢ ϑέμα ον εδιογσῆψίρ τινα εἰν
ὦ ΜΝ δε

ὁτγί δ εϑιῥλάμ α γδεῦξεδι; σορὸνηὐσϑῷ Μδ'καταψύ χ ὃ 'πῶνυ
πὸσοσεριύλουτ᾿Δγυχοτέρυὔξε"9 ὁπεθιέχω μιἐηρδ

τοῖς οἱ

λεφμσιςτοτριτθορμύτομὴ τοῖς Ὑνχὶψυχόνώετε ϑόῆον Δμῶλλ"
΄. φθεῥφιὸ ψαὺ αἴσθῳ μὸν.

Διο γήοϊὲντοῖσϑρρμὲτότριὅμακρϑ

όι ὠτιροιήοτι μἀλλονηδθῷ μόμναὶ χρῦνσω ζσσιν᾽
ὁγ»λάναν Η

ἷ "κυ τοῦπωνφϑυρά.

Διώπβεν εἴτο λωδεσι τότρισὺ
ὑ πνωδέσεροι

πηνὸμεθα"
ότι κα7υψυγρδμ οιμιδεγλον «ῥοκὺτοὶσέσιις ἡδικατάψυ

ξις, ἡσυχία τίσοὖσοι ματρεραισιιὀυφφὺ παντὸδὲ πον ἀτῷἐσυχέ
᾿ ιδ΄Φηυπωραγίνζ).

Δι

τέοϊεῥγοἸοπαλνοοιελχᾳσοι, λὕδνερεδγοι σώ

μὃρ οἱ, (μι λλ δὲν τοῖς ἕλεσι;Θιῶρα διὸ͵ ποιιυα τιονὠχᾷς

᾿δογύσωρ ποι Εἰ, ὅπουρσάπετοι. ἢ πρώρα! δ κιμησίαιν. δὲδἐν
ὃ
οι Γ'᾿Ὑἱοἑλώδεσινυππώχκον»

Δι καὶ
τὶ ἐντοσ'χειμιφι νδΐᾳ χοθέοιεπνί

γ5στοδρεῖγίμε τοιπολλαὶμοὐμιζζλον "ὃν τοῦσώλεφμδἷσ πότε
μοναἰγώ )ρότηΤοῦτοςροσ'ἀπὸ ὃνφλαὺ τῆςϑερμότι 3

ὕδωρ ϑερμότορου γῖμε ποῖ“Τῦἀέροσ: ὠστί καὶ δον ρὺ γρότιρ
τόθ μοῦ οὐδέ81ξυρῦτειρόσύαι Ρψγῖς τοιοὕτοι οοὐλλὰ Φαῖ

γέ τοῦταϑερηβ ἔναιντον ὦσιπὶδἐκνεφέλεσύλι οσυπποροὶ ηὃ εἰς
ΠῚ Ὄὶσακι ὁξο σ΄ϑ᾽γγαφείϑα:-

Διὶ τἹοϊπρὸςμεσϑμβοίανοἰκοῦν “τ

τισμλλον ἐσ μελαψόφϑαι Ἀμον»)ἡ γλαυκὰ μδὼ ἐβιταὶδ ματα
ἤναιρθολίω τον ιὸς ϑερμοῦ: μέλανα δὲδεοὶτωτού“τοῦἀήρ
σίαιν.ὦσαιΓΤ Εμυοδοικλήεφεσινε αιλώσερ 9» 5πρὸ εἰἐρκῃν
οἰἰ«οὐμ τῶν μρλοουυναχὸ μια το 7, τῷηδςμηὸς 9ὲ ρμὸνκωλύεϑῳ
δϑε πὶ ἥ εἰμδὰ πὸ

τὸσ ψυχοὸν,οὕτω ζχὴ
τ ἥρδσ' μεσμμροί κὸ-

ΤΜΗ͂ΜΑ
μινάνεούντῶν,ηὰ βδμγρὸ“δ χη πεοι(λορνϑέρμιδνοὐκειο πίη:εν
ηὐδὲ λφπολθιν ὑγρομ, μὲ ἐλαῖρἼΡΙΕ|" ΤῊἽ ΡΥ τῷφωνὲ οτρυσίαι,
ηὐλαηρμϑρόνδ σκοχώϑθεσ «ἡ ποῖς σϑ λοιτρυ!σώμα τοσχεώμα
σιν ὑμιοιοῦ τοῦιὀὸν τῳ ὀφϑαλμῷ χΐμα ᾿Δούδίπροσ ἀρκκπνλόν

,ϑολῦν τῶν,γδνουυ κιοὶ τοὶδμαι ταιτ» Ὁ.
λκοῦ μυτοςἐγγὺσ ᾿
ὀχάμα καλδύηρδς μέσα μοί, αϑμιελοῦ ὄνΤΩΨ,μελαμα ῶ πὸ

εἴ μιμιουτοῦν

Διοἱτίοὶ ἐνηρἸσϑυρμιοῖς τύτρις συφωτεροιεισιμ!)

᾿ῳ τοῖσ' γυχοις:“ῤτερονδυοὶηὸ σὺ ηὸπερ καὶ οἰγέρον
τεςῆνέ
“ων οἱ ΔΟΤῸΨ μδ τώ ψυχιότη Τοῦτο 1
πότου ἐστίν! οὐσηςφλφύ
σφωσ' οὐ ὟΝϑερμότεροιεισιπολύ. «ὦρτο λίαν μεθύουσεμἐομκοισί
κὐ δι σλζη τη ΤΗκοΙ: ὠλλεξαοο εἶοι ριϑυν
λυσηδοσ' οἱ δὲς“τοὶσ᾽οἱλε
ἐν δίσ, μηφφουσι διοξηὸκατεψυχβοι. πῶν τοῦλοΥ οἱ δοβΥ μόνοι ,"
ἢ

θευρρούντων μόῖλλον ἐτσΊλειρουσί ζατε ὡρ τείΔαλοί σοῦσι μὰ λ
Ἀορ δυοηδ πτολυχροριώπορομ, τὀγού. ἐἴνωντουτουτοὺσ δεὐτὸ

πρκατουκλυσα οὗ ογρλεθοιῷστι θναυικαϑηνεβνζουσ ρὸνογ4,ομτοὺς τοῦσὰν τοῦσψυχσισ'τότρι: πρδὲ τουσῶν Το]ςϑερμοῖς᾽οἰ-Ε
[ ᾿κούμ τοισ᾽

διαηὸν

ιϑὼ "Τοῖς ϑέρμοις τόσαισ'
υδφλοι ἐσιμἐδ

δῴτῶσψψυγμοϊσανε δοιλδιὲν ανπίωσ τοῖςπόητοι σηρὺ τοῦδ
ὥρας ἡφύσισέλει δροϊηδὸ μοίως ἐἐλθντωμ δϑρενιν εἷς ϑρχ αὐτροχζ,, ᾿
αὐ εἰοιδιάσιν, ἐτἀοφύσιν 9 ρμοϊ δῳλοὶ:ἢΜΟΙ
νῷ

συμβαϊμᾷ φῶ τοὺσις«ΤΟΙ᾿σϑερμοῖςἀντοαισικαυτοοψαῖλᾳ
ριωμουὰ ὅμτ'οὐ τδ πουύσωμ τ τηὃ ϑερ μὲοὐ", ἐξωσυεκ

βγ

οἱἡ]4.κ᾽

δρτὶΝυχὴ ἐκ γοθερμιαϑαι ὀφύσιν “δγοηλνι σοκῴηδο

λους πσυκν οὐιϑι τίρυσείρκεε.πυκρουμένησ' δὲ «ἡηὸς συτέ)νι
ϑϑδηὸ

ϑερμόν»

ἢ ι4.

[χ4

“

Α͂ΡΙΣ οΤεΛουσόσαᾳ μου θᾺματικεῖσμετέχει ϑεωρίασ'
---.-. τὰτίγώμεξοσκαλέῶτου μόρῳ ὙδΥ λαόν ρουσῶν τῶ
ο΄

Κψμ0 γραία, Ἰέκγων [αφείσιγων!(αν οἐλᾳἰσοι)φκ μερκήδ ι

7).διαίμεηροςδεχαιδναιρῶ, καϑον πῇγδιώομοι ποσῃμονα, ἡφθό
ῥουσοιηὸμιν δούμδμον ἡ μϑιβοὺνκιαιτοὶ “τοῦσ' στρ ϑίσεσ' δεοωφοῦσει,.
λέγωδι “Τα σ'γῶν![ἀσ' δὺ οἰ
μεηροσ σονοὐ 9 φθεἰργιοἰλλοὶ
δα

ρει
ρκαϑασερ οὐ τοίσρα Τ’ΩΤυκοἱσεδνη δέουῥοὺν τίςἡδὲ ψυτοσ
γραμριορ(λόϑυτο τί μν σοιφθείρφσύγκᾳ ταν υϑδ)θύλρα “
β΄. μονκτὶ τοὺς γϑνίασ' Δι ηήδγά με προς ετουνννδὅ| χα
μόνουδεομρεῖ ὥσπεροὐμἐἴισ ἄπποιδιοῖμεπρῦσ 3. δον μὸ
μηῆνδόχαι πούτοκαλϑτορ χε Κρίμα λῃ ῬΚεκ κι
αππεν μόν δὲ
ἦ. αὐρξδ αὐ δὲ λλαρκοιτοσλινρασ:
Διὰ γὴν σεταιοηξ βου δαροι(δελίωμ ονδετοίδέκοικ α τωρ μεσ, φυῤκεἰς ἀλλοἴραϑμδν-

δον Θ΄. κ΄. δῖ. τ. ὠνσορ ᾧδοκα δῶϑοκα" οὐδάυ ὀξωτίρω
“πούυ σοί μϑἔμοι ῥῆγλικα εἶ τὰἐκ εἰϑεμὲ παραδνσλοῦσίν.ὌΟΣΣΩΝ

κασῦς γὠριθμών εδὲ κηροιϑενερὸ ᾧλδῴο.κνὐοὗ τοσἀλλόντες"ο
οιθῦσ! δόμως δορίσιντεσ'ἔχε!μων καροὐ ν᾽δυπὴ τύχος γε
αν ηὐπὶ οὔντες αήνον το,κοῦ οἱεἰ."ὐδεοὶ δκρὰδδιατίντων, δ οἰτὸπύχατ' ἀλλάφυ σικόνηῤτι ῥονόγυτρδύκα τέλος οἰριθιμόνχων

τῶν “τοί τοὶτοιρεθ4ῦ
μοῦ εἶδ μέρτιον περιῆσμ:᾿τεγραΐγωνον.᾿
κύβογ.ἐμ κ δ."δήτσεδον. πρῶτονστιύϑεγον: ᾿ότι,οἷἐρχβησικασ: ᾧ
ὑπϑήαρα, γνε ταδϑοικοίσιν ὑπῃρτοὶ φερόμεδ κάδύυ οὐτὶκερὶ

νά σῶ μιοι-τουξυνίο. "δ! ἐνδέκαοοιλο γίαυσιτοῖοὐϑόν" κυβικοὶ
ἀραθ (κοὶ ἐτρτελξνν, δβώνφα σινοοιθιζοἰσυϑα εόρῴοιτὸ πᾶνὅτε
ξεν 1. δγ,πομητισύσσηρξαν αὐοιξ λὸντ 5 Νίκο σδιισύλχριθιον ἴω

φίςλοντεσ πογοἰνεείν ἐριθμϑρρυ τωτῷ αλήϑφριαϊα ἀφιθμιῆσνιμό
νοι Μὲ ἀριθμεῖσι τκὴ θρουλϑοβγέμος Τῇ εἰσ τίἢ᾿ἘΡΡνδγεξηδώτ σετὸ

παρ δ κ. μδιίαι.ϑιρ μι μονϑύφν δδδιπολύ μηδέχρησιν μηδεμὸς

ὄνα “πολλούαυτὅγι ὑγθκίνπρον:᾿ἀδ ῥθόλιοια τοὺφαινό μδῷ
τῆςθύω: αὐτί
ἡμὶἵνλημια δοκῶ »υ ποεῖγαι, ἀαὐμνατὸ ψιμνσου

ΤΜΗΜΑ
ἡ ιμέσον :
οἱ γλδιοι ἐδύκᾳ ἡγῆ
ΓΝ γὡναῦτε δσαραπίζιαϑτι δὲ

ὕω ρι απὸ»ύ μυψιἡμῶς ϑυρμῶν ὕσανννστο ρο4δου στ τῆ σ'
κὰντον τούηου"σὰτῆς πὲς.ἐσουρυὴμϑς δὲς πρόνωτῆσ γῆσοι
ταντὸ

ὅκαποτουΙου ἐλλοδηδα μι συτῆσδγαι μετρῦἀφ«γί
κϑ κϑιοιώς τοῦ
σιγὰμῖν,γοιοιτοιφαῖνς ποινγηουμκωλυφ “σλέομοι Ἄϑουρϑῳὅτ

δεσμοί, διαμεβντέιθηῥφοιιει σωνφαιντασίαι
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ὍΣΑ ΠΕΡῚ
Ουραᾳ ΝΙΑ:

δ᾽(δῦ [ἀγήσσώλι ου ὁμογνωσ Φῴομένου ἐντῷ ἴσῳ,ρόνῳ, ὅχβ
ἂνα αὐντηἱαὐξησίενὴ
ΕΥΝ
ἰ σία Γῆν ὃν τρίαὐγῶ
δι]
τ φ976ἰσ'"δσιε ὧνδ
ζξϑθ

γί πρδρτοὶδρώ μῳ αὐοιπὸβακτ ὑτὸτ᾽ ἴσος πτθιζερ ομε:

7 ἐντῷ Ῥι γώνῳ, ὑσπβέλε
ἀδιοῷ τοικ)ἐμβαυού εδινουτριἴισίνεὲν αἰ
τουύτρτε ζλπρωτησοέκ τῆμος κοὰπορόρω ῥδιεμουνσὼΦδισικ αἴ εἶ
δοξγῶν Γο Ἶσοιμαῤοῦγμαα τίιδτρρρωπέρω χρουμφαίωυττο δρωμϑρῥὺ
μείζω ἄνανφλζτυ τέρφο τον τοὉ ἰημεν,᾿δψρηδϑτυοὗν σεῤιφύ
ρφα σῖσοι, ὅσοι οὖ οληθφδραϑο δὲ ηὸ δ᾽ὁ χουμ ἦν ὁῆλι δδ᾽ ἐἢ 72)

προς Λαβωνηὸ θ΄ γριἡδἩ τινοὶσές. αἰδὲντῷδδ᾽ δ εα οί Πευδιυγέω Ἵ
ἀκτηραϊδοὸ οζ “τ ]4ν ὅτ νδζλθη ιν (δῆ;τοὐτρ Το β΄ αἰγῶν,

ὐγόσφι 9"

πεσε τουινιὺ ὅτου ποίι ν ἁλὸ Α͂ μετα ὡπ

μεὐλφ ἐὐτεὶοὐϑξία μθέασδυλῇ οὐ ψα τουννάπε οὖν ἰδῃα ΡΟ
τῇ 6, κραὐτῶνἰαμαιλὺπὸ τοιτησαλπροσεὴ δι΄. Ἰσαλίσοντοι.πρὸστι!κύον, οὐδὲ Τἢσα δὲ, Δῴτῷβιγώνφικατώ

κορυφειὐγῷ ταύτωσιὡ; τὐπεὶεἰςΤσοιϑέω ρέμτου ἐγών![κ μάφων
ὑσσορτῇ δῦξ “τῆσ' εἴ", πῇ διθ. ὁμοίως ὃ (Δα λλαυριοῦτσένοδοιτῷ τῆσαιοιφφείασο τῆν! αΐμιαδὲ δῷ λον (Δὁ τῇκαι“τοῦ
τσ ανΑὐτιαὐλδομεσήμβοίαν, ὑλαλίστιναϑαιεαἦοι εἰν αν
ταν καϑῇ μᾶε δὴλι ον τῇσιμεσημβοί:
σεις τορτβελά χίσϑῶν“μάλι

κοὐ ποι! γϑσώρμε, τοῦδιὰ τίρ εἰρη ῥῶ (αὐ 72“αν υτιἰπνϑ
μυοκτοσ'

ϑωδ
υστ
“π
δδου

ι8ν
Ν
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ἃ
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τ᾿
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ἷ
δ
ὍΣ
μυκ ΤΌδ᾽.ΟΤΌΩ δώ Κρ Γῇ.νμὴδ
ν Πρδ “τῇ γίδι ἰέρα,Ἰτμεῦ μα γέρε
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ψ
:
»
ῇ
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4
᾿ φῇ

»
9,
Δ
ὦ
, οὖν οὐμος οὐ αι Α στεροις οι ἡ μι στῇ οὐ! οἱσ',εἰκ
ὄγχως αὐ οἵ μέ-

πλνήνὺ Κ.Τὰς ᾿ρὰρ
δὴν,ἡ. μεδῖν μιῷρίῬΑ,
:
στίά
οκ,(συ ᾿ μαηοι εἶ.
Διον 2 ὁεὐὅλι:
κω
ν
ἤ
’
2
3
δδ' δὲΣΝ σιηρασλόν
ρὼμ δδεχων οὐκ Αἰθύγρα ᾿ μμματρι ὦ΄“- τοὶ 4,-

ὌΞον

ἢ

»

μὲ

Του

λει

-

λοι κὐκ
“

ἡ,

3

΄ω

ἔ

ἘΠ

᾿

λουσ' οἷον ἰῳὴ τρῶς ἐ(ψε σὲν "Ἡ ὁ 7 ΣΟΚὴ ον κῶν κ---

᾿

“ἢ

7]

“
ς
δ
εὶ
ΔΙ
“ΤΩ σὲὶς ΚΩΜ δδ' ϑχ στοἡ Κωνδινκλο
σῃ βυίσιοιῶστε προσ’ ϑοαν ἢ ᾿

“ππτῶ σὶν αἱ σῷ ἡλίου οὐ Τῆνσ᾽, αὐ ΛΟΤῳ εἶσ' Φοόμομ Τοῦ! αὐ
“

͵

.

«

-“

«

Ὁ

Κοον μϑὸ 9 ρὲ μοὶ;ηο υἱΡ το ἡ λιουλῆ μια εἶταϑὐϑ4ο“ῶν πίριελε
᾿
᾽

γυ

γ΄, ΄ὦ

2.
ο
3,
ὁ
δϑορφ εἰ πῈρο(ἡοὐκ] ἵν ετϑύθεέ! οι δ σων Υ» θεῖο
προσ ὅσθέ!ον ροσ'-

᾿πίπτῶ
ἰὐθυσι
γρα μυμ
νιον ποι ζσίμ
ἐσὴὃΤΝ οἰκ Τίμων συμβοωμά

παι τονηρὺς θεῖ αν 70 σ“χητουσί,
τὸ 72 οιπὸ γε “δὲ δὲ οὗ
Ἢ
“
2,
7) νγ»
Ψ
»
ρων)
ς
᾿Λοζμηρυστν)οο
τοῦυθέϊοι
εἰσιμιὥ7
ε
πρὸσοὺσ.
ὥλρύ
ταιὶ
ἐκππυσίο:
Ω

ιὸν :9
το φω,
δὲ
οὐὐγοὶδαδ ηὸ
ἢ,
ΟΣ
ἐν
ἐρόρυ
εἰσ' Εἰν
α τα
ου! τοὺΣΦΕ
ς »οὐ δὲ 9 κδ
ιρ ασ᾽οὐ
“πὸ “3
ὁγψεωνπρὸ

τὸὰκρακῖβ ὀὐϑφων,οὐν ὁράτοε τοὶ τ τοξὶς γωνί αὐτοοϊλλύσομ μὰ εβὶ
δθόασ' ᾧ υπανέρ
χειᾧ τικώμωτρι
, ὦαὐ νιγὸδὲ λοιγὲν οὐ γρε).

εἰϑλολθυϑονουσίν αἱ δνής ὑθγκπθ"Π] χσουιπτολλοὶ »)λοὐχδρώ μομὲΦὰ δΎΤανεἶτρροῦ ὄντ,
ίομ τοὶ «οὐ σκὁχεγιόμοιον καὶ“το του(οἷς ηὸ
Τιβάγωμον “συλυγωνο4δὲς Φαόμεαϑο ἐανὃπλίομάθι εἶν κυκλορμιδρμτυσ' γοκώμουφι ῬᾺ ὀψεὼμ ἐκ ητώσεως οὐζδι φοίμϑιου
ρ

σονλάμιτος
α εἰς ηὸ Ἰῤρρω,αὐαδῥὶ ἐς τοὺς γωνίας οἰηροαζο θα
ἢ5 τωνδϑοὶηδοῤοϑοῦ ὥσ' εἰναυνκιοὼ ὁλὶ γα, 7 λὸοὥσε"σλίομος σον οἰ
“

ψΣ
΄
οἰ δ
»
΄
ν
ὙΦ μοὶ πος νο μθὰ7 οὐυνοιςὃ εἰσηὸ
μέσον ρος: 7]οὐσρίη,οἐθ
ρδου
ἫΝ
πον:
“

᾽

ῇ
[
444 ρα οὐσριῳ δερς μ(ύ δυσίν ἐγγὺσ' μϑρ οὐμ ὀμχῶ
ς 7) δ ας, δύ
3
“
͵
Ἦν
ἴω
Δ οο ΕΣ
54.
Ἵν» 2)ἡ χοὶᾧν τοΐσ' γῶν ος δρονζλεῖον 5)
οὐυ τοῦ νομϑίου,οἶδιῳ

ὁ Ὁ
Ι
3,
“ὦ
ξ
ΑΘ
νοιτου!σφ" δια ς πσερ ερλΝ.σ' οἱ
παριτο μϑρ υθέιοε
Κροκὴ
,νοΤοῦτ ἡσᾷ
λύυρηεΡ νϑέϊ πέρι χιϑϑόοκεἰτῇ ἀγοόψιαν
ζ μὰ κο
τουυ
σλοί τὸοἱλ
᾿λὰ {ΤΊ τ΄ χέρας λουσαρ γα μμίδαν οψ4σ προς σα!
πτωσίμἐπὺν μὰ
:

'

Ν

ὅσης βϑὶ περιφερέα

σιδιύνδρτον δεαικοἰνάν αἱ ὄψει
ὁσωἐπ ὑτβόις

ὕξεϑώτῥυν ϑυτοῦν μέρυς

(δὶτσεριφερείκσιηῤρρωϑ αν ο μδιύησ᾽, οὐδ

αὐδθεύμια
νε7
)λοὶδονἃαὐτῇ ἐξἴσον" δρὺΑιθᾶκ φαλμέγα.

008 ἃ πῆ

ΤΜΗ͂ΜΑ
γ

Διο πῇ φϑλσελίνύης σζαμροφολύ: οὐσμσ' θεῖ ανόρι ἐδ ὁρᾷ Σ
δ χό τοι.ἢ ἐν σι οὐττω' ἐπετσν δον ὑψις ἐνοτοά, πρῶ ἡσοκῦ κλοῦυ περιφίρφαίὦ δ ἥλιος γριξίπροσβαλλῶν " ᾿ σελίωμ. ἅτι δὲ

ον} τὸἌλύοιπο ὐϑεῖςὅς γροῦαιὴἡ ἐφαύνε τοὺ Ἧλι ὁσιύπεὶ δὰαὐάν
κι ηὸπροσβοῖλλον τοῖσ'ὀψς πρὸςτίῳ σρούρ ανκυκλομόραξ, ἐσὲ
σελίαδο, σρροιφοήδεὶς κὺ ὺ ὕλιονὁρῷ οὐπίω, κύκλος αὖ ἐηὸὮΝ

τρῦλὶ[ου τήν μδγροσοοὗ τύς οὖν ὅτοιμ ῥδρ δξἀνίαν ἡ μιν γϑέ5 :
χοί ὅλοσ' φαόμετο, "δοικέ; πσινσί Λίνυος εἰν οὐ" ὁ“Τοὶν δὲ πρρθεο
λάπμδεοὶ τίω “τῷ ἡλίου μετέβασιμ ἐσιριφιρφοιῦ “τοῦ κουχοῦ,
τί όψενἐμετοινὼς τιθέϊαφαΐήνε Τοῦηὸ σὲ ὑσέρον μέροσ' πέρι ἷ

φῳίς ὅτισξ ἐνλτί ο(ξ κείτορι, τβον 4"ἡμειστραλριο με δὲ ἡ ιοὔτο
ἐφούνογ μιηαυπολιομ κε γὴν"
ῃ σελίνύν ὑκα ται

ΩΣ

ἡ
ὃ ἬΔΗἀρ βαλλν, οὐν“δρῶ ῥϑ" ὁ;

ρύ Ὑ8:ᾧιὸος

ἀπαληροῦτουμε τοῦτο

ὀϊο ζω 7 μίσονιὁτὶ ὑπυαρρεξιων δι
ὁ
ὃς ἐκκλινίσεβ ὁμῖμ
ἼΡ (Εἰτ κυκλ᾽ὃἡ γωδτιθεμθρος πρὸ χίρ ὄψηνδκύκλον,κώνουτοπ

μῇ ἐμφῴῆς ἐγόύε τοιμίμοηδᾷς ἡφαυν) ὁ
ὅταμ ὁ Ἑλιοσ' μεταθῇ οτ,
9ιφιτώτλα τσ

μεϊακαθᾶι δῸλόὙγυτο φαύν) δκύκλοσ
ὁ
δτρ ἡ"

λίσγυύ, πίριφέρέα φαίνζ)}ὲ 72) κύκλυννὍν}:Τί κοί

εἰον Ἂτῷ

ὁΝ 4οἰ λδλοςὲ ποιροιλλοίη4:γούγρυϑ προ εδὐὐννὴδῖ οὐρῇ:σήμέων
σριου ἰκλουῦρμηρσ᾽ αὐοιπευμίουσφδῇ φαὐν εἰϑο “μέρος λιρτιποκύ

ἈλΥυΚΤΊ τὴμ υψεν δθυ
τξετοπροτερυόξιμαντιαν ὀνρσ ὥστε τοῦ
λα ΉΡΥ7 ἀτοτίμνε2. ἄϑου των νὴ
μ τλλκρα,βδιύουσιν «
ὃ (μι)αὐ}.

ἀμ ἀῇευμίνυοφδά, Φοῤμεϑῥομῴλλον δὲ καὺ γῆν δ οὐτῆν"Τῦ)ἡἍΓου
κί νησόν' μεταῦθα δ ΡΟ Ὁσοῆλίοὐ εὐδικύελὸι δὲ ὁρᾷ
ὑυλερίφε
ἐγκλί δε }σ᾽ ἰγχυρεοῦτ'
τριῶν γοἱοὐποῖς σηιμέϊοιρῶνν οὐ πεέρυςδι

κλιῤην άτσερλέαφην τουσμεήςους κύκλουσ δὲ οἱ ΡΝουυσΗ.

μεΐωμ οὀπεάρουν ὀνδεχωτοαου ,“Διατ ὃ ὑλιοιΔὲ σελίμψησφλοι!ρο
4δ ὄμτο, ἐποήπεδτυφφαύμε τοἡ στι ταρσῶν Ὅσῶν τὸἀπῤοηιμοι δι
Ἃ το σλάίον ἢἸἐλα ον οἰφίφηκεν δε]
ἰσου Φαλνον τοιε"ῶντονἐφὲ

Φεχονρσ,ἂν μὴ Ἰέχκοαδὲφέρῃ, οὐν παν τοὶμιόρῃα
μὸν μδιρμόρια

ἐξ

,

ι

(Δ

58

“ἪἝΝ φαϊμεϑνελεξὶσου μδμιοὶ
δ ἡἐοεσιδλὰν ἄϊανδον ει.ἐϊν β

Διοὶ τῇχοὸς σζοτοὲς “ΠῸΙ εἰ᾿ἡλι» αϑίϑῳν Δδύν μακραῖς, αὐρορμϑῷ σὲ

ὑλοίηϊυσυδλφδιμεσαμροαν δξλαχιροισιηὀτιαῤέλου δ πρῶ

“ον,τπεραλλήλας πον σεὺτέωςσίκιοϑ τῇγῆ ")ὠπευξ' ὡς αἶ!στῇς

; ὑσεῥτοῖν,ἐπεγτουμικικραθοξὲ δὲ λούἥων δε ὶ νὸ οἰὰ τί ἀτὸσο

αὐῶ τέρουσί μεϊουδὐϑεῖ ανῶνπὸσ᾿πέ ά φν»τνώμμωμ κυ ἀρ. "λι Ὁ"
οὗ ηὗ δι σὲ 5 ηὸ δ ἡ δὲ οἰἼτδ Το) τὰς αι.τίσι ἐφῆϊς υὸΣ6

ἐξωσἐρωΐσκιφι γ,

ὅθ δὲσκια καὶ
μὰ β᾽-, ,αὐω τέρων τος

τρϑ Λίθ δὲ (ς΄, καγωτού τωι λα χίσῃδὲἡὁσῶαὐω τούτω,
πο
ΠΕ
τοὺς...
ς᾿ἃςν

ἜΣ

"δὴ ὑπὲρ ἄὰκα λίς:

Διὸ Ἰΐ αὶ; ἀπὸφὶσῳλίωώνσ' σικαὶ με

ζουςδαἀσσῦτοι ΔΙου, δ΄Τοὺνἀπὸ

οὐὐτ'᾿οὐσικαϑέσου,ἢ δυ61 οἱ

γώτεςὁ δηλι(Θ'
δὶσᾳλίωδες."αὐοίγικνέν ὁμηδσ' κυῶ φυτέι οἐπὸτϑκ
νυτύρΣοἰ να. γώ μων ἐφ ᾧ. ΩΝ σε αἰωη 6“. ἡλι᾽ ἜΤ
ἀρ φλσελίύνώης ἀἰκτίς, βζ: ὥντε ἰσοὼ σκιὰ " οὸ δι φ-. 4 υὐ

ποΤΩΝλί δηὸ δ»ϑιδ ὡρτυύσσοισύςἐοὲδ αὐνοίτικησ᾿ἑσσεν τὸ Δτ

Διὰ 7ιξἂντοῖος“τ Ἀουὲ Αεύψεσιν ῥαύπισϑεωρζ νοϑκοσιείνε
κῃἐ φύλλου, οἷομ λοι τοίψουλοζλλν' λοι τυφυλλν τοὺςδαινιτῦ κἢ
φλίτίρα χορ δϑλτίιὴ ἐτέρανλυ ξασ,μίωϊ σιοιαλοιὺ λοιλδαὶ
Φλγγέμον) ὁγρεύσστῇ δεόσσῆς ἐανλά μητεμ γονίου ὶφᾷ,σὺ3}
ΤῊΝ ποὺκον Θ᾽γμζ).αὐτιον δὲςὁ 7)δνύο γμιοβὴ κυμομὸ ἀπο
γῷ5κα

λιὙπρὸρ τύ ὀσσημυμοὶν 0᾿ὀγτοϑενπρ Θ᾽τυ τὴνυνὦ συτκόρυφοι.
οοὺμ οὖν ὁἐλόντῶνδ τῶν,αὐωϑὲν κύκλω οὐποτίμνη τοῦ, σοί μέρ!
σεθἐξῳαντίας δλφλ εστοφωλὰσὰδέηϑ
γ) μίρυ!ἰσκουὲ φὶ

οἱ σεἐκγῆν δὴ.οἱὲ δὲ τ᾿)ηο ἰσ δεικπύλοισ ἜΣ κο
ἡρομῖ οἱ
σπλιῷ φεία ο,κ
σίκίνοιρ,οἷου ὀνσαε ἦγον}. δνὺ δυλδαλότὲρον ἤμετοοιὴ δαῆ: μεηὰ

μπ"
ἼΩΝ το »δφλσελίώες οὐ)“μον).ὅχοκ ᾿φηπουσισ, ὑπεναὐξή
σεὶοὐσήσ,ἥ᾿φϑέσει.δυοηὸμιδοΐοιβϑντοὺς εἰπαὸ ΝΣ ἄκρων αὐγ΄

δἰναν,οἰ λλοὶ
ἐ τῳ!μίσωφφαίν φμεδδὲμίωί ΤΟ

ΤΣ]Ρ̓μι στμῳ ἐλεν

Δικ πρρήλι"οὐνί), οὐτιμεσυυρανοῦμ τος σϑλι ου, οὔθα

σὲ ρὸν ἥλιόν, οἰ λλὶκλάων μὸν "δδιόγαρά λιθ’ ἀν) κλω
ΘΘΘ ἅδἢ πὶ

ΤΜΗ͂ΜΑ
ἐϑῥεο τὴσύψεως πρθὴ τὸνἡλλιατη ὃ 75) ἐέῥἐφοίσι,ἰφῖσ κ
ναικλώτο)οΝΎΠῚ]γηϊηὺσ αἱγυύοιη ὕὐ "λίνοοὐγερρω: ἐγγύτις
ἐσῶ.
ἋΣ οὖσαν,ο ἡ᾿ λδναλύσεμηῥρρωϑ οὐσῇ, Ηἢ ὄψι: οὐκ οὐϑοικ λριαϑή
οἰναῦϑὲ μικροῦ ἐνόπ ρα πύρρωαὐατοτνο αλϑη,αιϑενὴσ γένετο

δεοίδ λλλοὐτέμεϊἐξψαντας σϑϑλιου

μϑῳ οὖν ἐαῤγεμή, κ)εσυσ

δὺο. λύσε)δ ὅλικαθ δὲἼρρρω, ἐλατηων"οψισ Ἴροὐ εσείτοῦα ἐκ

δὲ ἐν τῳ ϑλαήἥωλ,. τοσυὺ τ) τορι("ηὺ εἰρπτὸμ ὡστεμτι ηὐνέλι

ὁ᾽ δυο, λύσοιη,μΐττῳ τίνι εἰθρδαν αὖε Αθῶν δεοὶ ηδυπὸ πίωγ᾽
Φέρυϑθου πὸ δεηὸνήλιον ὅ ἑνετοοιδὺο ηὗ “σλησίουαὐ τ

ΟΥΨ ηὐ σ'

ὅεα Αύεϑοαρανὐπὸ σα ἀλίουναὔω δὲ μεσον ρανου τίρὀήεν δες Ἔ
ἀτοξ ἀϑρ"κοὰ ὁ ἊΝ οὐδὲ ἐκ λα έα δ μεσουρανίου γήμετοῦι"6| "0-.

ψις δ πίω γῆν ἐσ λι ἀψῷε ρητοὺ, ὁ Λίγη εἰς ηὸ ἐμο ἡ]ρὸν. ὡςτεοὶ

ναικλώμδῳ πῶ,ἐσουϑαἰϑεμησ᾽ Δικτι τὶσοι ἀφηδοίκι το ἡλίου
ἡ οἰ δώναν ὑὑγκε
Ῥώμῳ Φαύνυτοε:ΟΥ̓ δλδεὶτὸφέριαϑρηὸν ὕαι

νέϑο εἰσ’τῶνονΤύοιὃ ὃ οὰ (Ι,οὔτ ὑἪ δὲ ἀ δ λοσ καμε τώβει

τοῦ ἐζοικαλέι
σισιώσαρ (Δ ἡλίγοαὼ μὐὰ δεεξηὺ νῶν" τρου
χοί,δὲ ξυσμιατα φόνῳ οἱδὲἐφοὲν τρῤῤσοὺκ τσὶ τοῖςδιαῆθυίεῖω ν:
τοῦτο δῦκιν ὥτροκαψηνν μίαςἐκτιοὺμ ἕἐκ! ἀρεῖςἣὸ Φῶσ, ἔκσε

Φωὸς εἰς τίω σκιὴβ φρο δίων εἰεἰοἱὃ δῇοὁ κομΘ᾽ πϑφωηὀτηῇ
τσε δεφφαάνωτονκ νοῦ μῶρΘ’ΟᾺΡ ἰ ὑτὴἡ δὲ οἱομ σις(σἰϑτοιοὖ:
ο΄

σίνηὴ δὲ Φὶμα τύρωϑεμ μεταδοίλομ τοί ταν
“τοωυοῦς
τοῦ σκκ ἃ Φοόνε τορκιν εἰϑθλδκι,

νυμϑιῥηούυ
χη γέλλεκθ νν

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ σα ΠΕΡῚ ΤΑ ΑὙΥΧΑ.:
(]]ὲ γῇ αὐ εζτκαἰσεὶσ Ρπηρμιφολύγ' λδνηρδνεῳ τὑδκοαμίδεαν
723 Δ ἐνήλίἰφτε )ῶσισις οἵ
ο μ οὗ 7Ρ1 οὐσίν""ἰλλῆ μεἄδι "πομφὸ Ψ
λυξ, σάκτοὲμ ΡΙ ἐμὴ δ βάσιο,οὺ πϑὶ ἐμοιλλὴ λίῳτο; κυ κλω-ηὸ δὲξ

Ἵ θαυμοιούτε, ὅγιοῦ δέέαντι τιθῇ ξύλον ἐσ' ηοὐσ ρἐνίδηλίῳ

“

Ἐ

λίῳτεμμί ὑπὸ72
σ ὑδα τοσταῦτα

ἜΛΑ

εὖ

ὅ νετοεσίι αἰ ἰλλῆλίωνν"

βΆτοῦ Ἵἡ σικιοζεἰ ὅῳσέο! αἿἘδὰμὴ δρώμϑιμονδιὑπρχοδλίου κὦ
)ὀγιάδώμο τὸν »λείκμυτοιι ἐντοῖς
κλωαὺ" δρῶποὺῦὺἡγκοσιηοῦτολο

δ] κοόισοῦ δὲ γέλα χεδονύπρσο μειήσουξυδεχετοιὸ λον΄ττΕ͵. θιοφθήνο!" Δι τήαἱηρμφολυτῶν ὁμεισηδαοι αιδυοτηὸ ὡςαπὸ

κίν προυηρὸς ηὸρμἀξραφερεϑα, αὐωδ μοίωσ' σοίμ τηοὐίγκηδνῦ

7

τοῦμισγδούρι ον εἰμοννηὐϑκάἐπωξμισφραΐριον μὠἐπρσόμνε τοῖνδον
"

ὑυὶσύδου το ὐδευτώδους ον
ἃ ῷ.
ηὸὁ κερῥον :.

Διο 7} τόϊσ ἀν!σ᾽

ρα βοὸς ξ᾿χουσί μεγάϑεσεν μὰ αν γς ηὁκαφυτίρον ἱενῃ
νῃ, κύκλῳπι

θηφεριετοαρηὸ βέωλλ ὀρ ὀν,οῖομηῖο Μμεμολι βοῶΛϑβοις ἀερα,ῖοἱ
Λοιδ συμβαήνᾳ, αὐ 7ιςἐὰν ηὸ κουφότερον “ρὸσ' οὐ ηὸν φέγας

μιἐρρσὶ ὁγιηὸ βαρύτερον ἀδύνουτον ἰσσερομεῖν Ὡ κὐφοτίρῳ
οὐπαοφλ αὐτῆς]
σοὶ διφθεμ. ἔχε: ὃαὐὐαπουμὴ πούμυπον ιν ἐϑμ

ἐξ σου δὲ ἀδιύνα τὸν, μοτορλῶς γ} φῷο.μῦρα γί οὐὐπίῳ οἰσϑή

σῳτοα γὙρος μι ϑῆ οὐδὲθαπύρουφορο δε, εύκλομ αὐάπε φε--

ριαϑοὶ πετδὰ ῳ γούχῷ μόνῳ τα λέω τιταῦτο ἀθκατοίλοιλα
δμτοι σήμεέοικὠτριι χῷχρομάῳοϑίσουσ' δγέρ ἈΑΤαιλρα μμιάς'
Διατί τοὺ πέτπτομτο ἐπὶτίῷ γὴνὉ ἀφ οἰλλθ μια ὁμοίως γων!-

φρο

ἀξ τΡιὥπροσ "ὦὑπέπτεδομ ἐφεἀούτερα τοσιμκείου, ῷὁ ἕλψατοτ)

ἐπεπέδυ ἢ; ὁυπανέντούμδι"φύσειφερεϊαπρδεὺὀρθμ."χοὺ μϑῳοὖν
εἰς ὁ μοιλέσὶ τοισὸντου τῇκαϑέτωι) ἼΝ διαμέπρῳπροςμρόσοντο
ῖχ φύσδω “τόσοι τοὺς 7Ρι ἐ γωνίας ἀφαλλ μῳ αυδεοξηδ τέως«

διέμεπρον ἷ
ἰ σοι δὲο(νρέίν "οὶδὲ εἰς τὸτλοίττοι δήπτον τοι,οὺτῆκα
ϑύτωπροσικρίομταγ' χο,οίω ἀλλΧο αὐὼ τέρω τῆς καϑίπουσὰ
μείω,συμβούμᾳ “σὐλιν αὐὐτοίὑηρ Ω2) πλυγεύποσ' “τόηρυ εἰσ'
ποὺρ ἀμ] ίον φεἐρεϑαρ!ταδ φρογγύλα, χρῷν οὐ γ' ᾿φβόμδμα,

εἰς τὐυμαντί ομ ἦχοαὐπώσεως «ξελίεω»ςἐώρτωρεμβηὺ μέσον

οὐ κάμτιΑὐ τονδεοιλλεί
ἢ. τὼ δὲ δὐρυύχρα μιριαι,δγρώτε τὴν
καϑετον αὐτίρ εἰσ' τοῦμηροιϑενπροστουελῥη ἐμεκρύειϑαρ.καϑο

αϑ οἷς τοὺ σίκελη συμβοήρ μὴὧν »ὺς κολύτ
περ τοῖς 7ε ξυροῦ
ΘΘΘ

πδπδἢ χε

ΤΜΗΜΑ

᾿

οὗγι ἐς τοῦμαιν τίου νὼὄπ,
ϑρυσ ὑφαρ πόζοισι:πεν] τ Ὁ οὗ
εν!ὑπηολήϊιδυσίοσρὲ ηὸὁ ἰσάζᾳμοωυτος τί καϑέν, μετίω ρόμντε
ἐν αϑνὴ εἰς τοῦμπροιϑεν ἐκκρούεϑαφοτοὶ Ὁ ἐναντία δηλομό67:
αὐφὰ, ὅπειϑέν τιν)κάτω συμέ αν ἐνεϑαρηκοΐχωσὲ φφομβδρα,
βαρύτεροι εἰνδοὺν τούσοισ' “ἰώμαρῖν ἐφ αλλορϑοι φο

ραλσυμβοὸν μειϑο,.πρίθὲ ὀρθίων κιϑιρἐνοὐδώτε ρου ἐφ ώλ
Ἀττι; δυοΣηὸ τί᾿δικαΐθετὰ οὶ δαξ δγοω "ῥεῖντοφῷ ὀῤδιοαικα
δέὙετοςδὲπλεΐοισηρ θ᾽τινηὸἐ"“Ζὴ.σέσὺν Μηἢ γίνεϑρλσέμιν οσειοὐ

πές ὃσυμιι σατο τού τοις καθώτου. γρομδώισκ ατατίμθεφαλ
σὲν, ἡἐ προσώκ ρουσίτῶ! ἐπογισίσο ηὸ Φρόφϑδμον, δὲ λοτομειϑθο,
“πο λιμ ὑπροῦ οὐυ ηὸσυμβήσί) ὠστιαϑοι Γκο ὃν τίμιμεὐϑογε τ.
ποοὺ διτίωπρωτέωκαϑε τοβ ὑφῆς ἐφέρι του τΕ}ἡ διἄεγων στ΄.

τον μιϑρ οἰαϑήσε τοι,τ᾽ ὀρθέιῦδὲ οὐκ οἰαϑή
σετοῦ,λοιτὸμ ὁ εἰοὶρ

γινεϑειγωνίαν τίῳἐπὶ) ϑοντύρω σῦν προτϑσύνῬε ΤΩ ὑσγπίοῶ δὴ
μείου:δρίθ᾽ χρὕθημ ἥ ὀρϑϑῆτὲν αντήων γωνιεἶμ. “διὰ τίδι.

κύλιμφρ Θ’ ἐϑεἰς,
εἰς ϑθύτεφέρε τορισὰ γρείφᾳ Α, 9:εἰσισ'“τοῖς
ὑριφουσὴρ οὐνηὸν κμνἡ

λοισοδ δὲ κυκλΘ᾽κώνω πεθιφέρυτο, φλκο

ρυφ᾽᾿Αϑρούσησμοὰ γραφφηδμκύκλον τῷ δοίζομ Τί.κύκλῳ μὰ

ἀμφύτιρα Φέρε τουιγρφᾳ δερα ἐσεπίοο ὁμδρ κυλιμεῖδ.
δἰθείοεςὁδ «ἀρ κύκλυςδὺ καηὐ τοῦσ' μδ ἂν τι κωρωαί
σους ἐν κύκλί,'Φίριϑαι, δὲ ἀεἰθχηϊον νὸνἀφο! πὴ "ἢ αὐηὸ
κώομ. φρο μϑῥωμ:ἢ αὐσωταπον τῶν ἅμα βῬἐνγῳ!κώμω κυκᾶς

β συμβούμᾳ τοὺς ὀξωτοτω"δλῶςον ἐψταρ χα χρόνογῤτρυ δ ρα μμίωφέρεϑαι δηονλ κύκ λωφῷ ΟΥ ΤρΩ' γρζῴον τούτα δ᾽ πρίν:

τῇοὐ Τῇἡ ὐϑυθείᾳ""αὶ φλυὐθείαι κύκλωρδῳ φρο μιδιῥησ᾽, οὐ πῶν τῶ
πολὸνοὐτῇδ μιδίᾳἔσανἐν ταν
τῷ χόμω γράφᾳ[γρα μρμκίω"εἰοῦῦ
θὺ δὲ φέρ τώ] σιν.
πο δὲ κυλίνο ου “τόμ χωμὸν των

κύκλων

πρὸ πρὶτοῦγὸκᾧγρ συμδαλνφτοματῷ
ὺο ὑυλσεδουδν αὐτὶ πόν.
θϑόζππτο μϑμοισ σμμεῖα, φέρε ϑείτε ἰσοτοιχᾷςκυλιο μδιό ουσ δεοὲ

᾿ὸπουσκυλίμαυἢσοὺς εἰμοε
μοὶἕκάμ ἐπρρ φέχεσον. πκλιν
᾿
ἅἄμᾳ

ΠΕ
της
ΝΣ
ΩΝ
ταεε
πῶ

6ο

ς΄

ἀκαΐκκυ ληϑέμταςκ αφουῦδ κύον κυκλ᾽ ὥσ χιιρὸ τὰν ἐνγΩῳ δὶ
“πόθωι ϑεκσ' Ἰσκργένεαϑρ. ἽΝ9) αὐπβαφῇ κὐ τὸςἐγρααν.ὃμ
ΤΩ ἴσοιτε "ἡ σοτος χασιζγένομπο δὲ δυθέρουι, οὐ αὐπτὸὁ φλουφλγρα
ἱβεϊκρατοχήμα εἰσ ὐἰθυδφῥοδῴησιὼὡς χεδϑ ταύ στοὺσ'εἰς ϑὰ νὴ

γα

φίροιγοὺ κὐλινδιροσιδγοίβε ρᾳ δ οὐθὲνἐηρώτιψα τοῦκύτ

λιμεῖροσ' τῷ ἐπεσίσυχρα μυμᾷ Ταύτη ἕλκηνἐν χῳ ἐπεσίσι,ἢ
ἐΓευλιφυαὺ τόοἰ εἰ) σαν(Δὺμιοϊανχρου μείω βδν τῷιενλιἐμορῷ
συμβέσώ) «“]«δ» 75; ὑπλσίσου ἐλκομϑύ ουτενοι κυΜιο ᾿ϑήου τῶ

ἊΝ κυλίνορον..

Διδτι π᾽ΟιΘλ γ. μλοῦσει τοτσεδοσ' ὐὐθᾶα, ἐσὺ

μέῖτις τὐμμτιρα τύ βοίσιργἦνε“τοριδὺθ εἴραἐνελι 7
ἐγκλίμας, σζκολι οἵ:ὶ072 συμβαλνά ἡ

δι οὐδὲ

ςΨ “3 ἑτέρα)ΜΗγ κνίοκ,

ἐν7αωυτῷ ὑπεπ δι ὃντώμ, τίωὑμκυιλι διόπομίρ, μὴ παρα τ
κα αϑμωυεὶγανεὐ λ κυ τήρδῳ,πλεῖον.“ΤῊ δὲ λαον αὐφϑὶ οἰ-πί7αυτῷι πντοίδοὀν]η
λειν"ώντε ἐξς Μη ῆο μϑ ῥοῦ;οΙἐμδρ ἐν

νὰ τόμ εὐρχίιξ χορ

ᾧτου

κύκλοι

ἀγσεόῶ, τὴν ὁξαὐδῇγριἸσουσί

γα μῷ ὀξελιῆο μϑροι.ὩΣ δύσιν λδρηχρα μριὸὝΡ Ἴ '«Α

ὑὰ φὶ
οἱεἰσίν ἐνΤαυῖεὶ ἐπυσίσωνώστι "οὐρ δ ἴσοιιαλησέσο κ
λοξῆς ἢ μ'ἐἀβυλυήϊομδῤηγρα μιὰἐκ 7σα παραὶ τἰνπρώτεν:
Σ αλᾶον ΤᾺ διάλαῆον οεὐφῶὶ διερηα ἤκυδιαγὐτὴντος
ἀλλά πῇα
ουτῶὼξς ἐχτρθὴ αὐ τὶν,οὐκ ὧνἐπε τονο ἃσου."ὥς τεοὺβιυθέϊει.
μὴ οὐ

ιξ φγοϊϑέας ἐκ 2}δ μϑῳ,αλλωὐσιπίδωνν λέναλω; διὰτὶ
᾿

ΤοῦμΤΩ ὅλοῦιν ὅτι
δηαιρῦ βδινατὰ μετέϑη ἐλζηω Φαόνε τοῦ!"σϑέ

δγαμροῦ (μα δ ἀριθμὸν ἔλειπάν ποῦμε γ(θ4ἐλώῆω λτῷ
ῳθ'δ ρϑνὙ»Ψ μέ ϑιτῷ κα τὸσυκυἐλειαινείναι ινὰ ποσύμΤομις
τοιιὸδὲ ρι μόσυπάσιποι νηὸς μεγέθους οἰρεθμοῦ μέ -τολίτε
᾿
᾿!
:

δὺοδπὲρ εἰεὸ σ' τὸοἷον δωω ρεϑεμτῶμ"δ μρρεν μέζωφανε-.
ζων

ὅν. δ κυ Ὁ ὁὀρ τῶν Ὁαὐ Μη,ῷ ἐδὼὅλου πὴν σῷ μέγέθουι ἔ
]
Δ
ΔΕ μάλλοι φύσινσι ελλσ ὃν τοὺ δὲμέρεντῆν τοἐριθμ:
, ἡ Τὼμ περὶ τὴν κλεηψύδραν συμαμνόμ τωμ οὶΧΩΝὃ 'κομ ἔοικεμ οὦ

Ἅ10. εἐἰμωκαϑάτερ Αμάξαγϑρας λίγεινΔΡῸ οἰὐ ρξν αὐγρθ᾽,
ΘΘΘ

μὰ

πὰ

ἽὝΜΗΜΑ
ὀγαπολαμβανύ μϑμ(θ» ἐνοὐ 7 το μδεσιάμουνηὸ ὕδωρ ὑπιλυῷ -

ϑεῤτοσ' τοῦ οἴλλου:οὐ) μίμϑοἐπαλῶσϑε αὐτηθ" ὃλίρτισ αἰνγέῳὅλα

γίανδν ἐφηδύοορ ἐχηλκαβὸμ τὸνοὐ λὸν, εἰσεῖσι ῥύδωρ. δυοπύρ

ὁ λέγετον πορῦγον!ἱκανῶσ βαιόν ξεν ἤξηδὲ αὐτεον μὲ καϑά-περ ὄρυτοοιδ οἰριοὗ τοσ'δὲ ὠθού μδνόστενοὶ οἱ ϑεουυηὸν φφόμ '

μὰ βιαζόρμϑῳ Φ',ἐπεύθείασ' πίφυκεφι ρεαϑς καϑοίτσερ )ώκ,

λα ςοι κἰανπλαιήας ϑροῦν ὀαφόσῃς Φὶ κλυψύδρασ. δυσὶτεἢ

ἐναντίων δ ἐν οἱὕδατι τρυππι μα τωρ, ἐπ δθείασ' μϑύων ὑπ
πὸὁ πρύδοι τοῦὀξερλυτωι.ὑποχυ ῥοῦ’ δὲ οὐστοῦηὸ ὕδωρ Εἰ:
σάρχυταν “ρϑῆιςδὲ εἰσ' ηὐ ὑδω ρΡμιαῷ ἴσηδὶ κλεφύσαι, Ἂὑϑὼ-

νοίμϑῳ Θ᾽πρὸσὀρθύωὐ ὁ ποχορϑμ δεοδηὺ πεῷραίχίαι το αὐω ἐμὰς ;
γ4 περὶ τοπρῶτοι Ἴγυπση[μι χουνοΉ θεν οῳεἰςἐ οὐνηὸμ οὐ “πέ-

φνκε.σὰ μέεϊον δὲ σἢτῶ εἶργον δυύρκϑαρὸ ὕδωρ, εἰν

οηἂν οέραι,, ηὸ ἐποῦφι γεν ῥμδροντίσ ελυψύόραισ εἰἐσὺ γ4ρ
Ἵισ αὐτῆςαὐνίωυ χέωνκυρ δῇανἐμισλήσεισ ὕδα τοςὑχὸ λαξωντ'

αὐλὸν καταερίψε ἐπὸ ὸμ αὐλόμ,οὐ φέρέτοο ηὸ ὕδω Ρ. δγοἱ ΤΩ
εὐλοῦ εἰσ ούμα αὐοι χὲρ τοσ᾽δὲπῷ σθμοτος,
οὐκ ὐθὺς ἐπι ρέίκιο
“τοϊηὸμ αὐ Λομιαλλοὶ μικροτύρω ὑξέρον:αὖσ οὐκ ὃν ὑπὴ ᾧ εὐμαῖ,
τοαὐλοῦ,οἰ λλῦσέρονδιαπούηουφβύ μδνον αὐονλβέν τον.
πλήρϑα

τοι 0ρθῆς οὔσῃ σ'Τῆς κλείσας; σἱνοἰλθέμ τοσ' 7 αὐλοῦ, δ'θὺσ'

Θ ὦ διοξ πῶ ἐν μὰ [δοληδῥκἄνου οὐδ ἥεαϑο:δ

δ ἀκρώμ σοοῦ ὦ

λούμαδ επίεαϑφιοις ὀσέρδετοοι μϑῳ οὖν ηὐ ὕδωρ εἰς τί κλενδιραν, δια “τὴν προφουμϑῤ αὐτί αν ξέρχυτωιόὶαὐοιλθέντος 7)

αὖ λοῦ,δεοὲ ηὃ λὲνὧν αὐ

ἀέρα κινοῦ μιϑῳ ον αὐωκὼ κοίγω,Ά.

λίῳ κωσιν εἶτῷ ἔν τῆ κ λεψύδροῦδα τοσ- βου μδρον διικοῖ,
Ζῶ ποὰ οὐὐγὸ φἔσπον εἰσ' αὐηὸ, ἐκότωσ' ἱκρθβιαζόμδῳ ον, ηὸψ «ἰε"
ηδσ' ΤῊσ' κλεγύδιρας έρα μού μδρόντι κρὰ ὄν “τοῦ ἰδὸν ἼΗἢ διω-

νοΐ μ4,7ω; ὑπτωθονν, οὐ ηὸν ἀΐριυτῆ δὲ
αὐτο εἰσεὶ αἰϑερέξερου
ἑκόμουδιὰ " φεμοῦ οὐ ηὺ 72} αὐλοῦ φτον-χοῦ, θα“ ομ πα στδοδιρό

τίρομ φθμηκοῖ; προς 27] 4ν τα ὐσΧ7,τῷ δὲ πωμιαιθίμος σῷ

.

ἜΤ

6:

έτνι

οὐ μὴ συροειρνηὸ ὕδω ρμρὐτιομ ὅτιηὃ ὕδωρ ἐσίον ἐς πίωπλε

Ἄυδίραμ.ἐξωθώ Οἱ ρνὸμ ἀεραίβ αὐτή, δήμέιομφἰὐβτηὀγινύμεφὼ
νον ὧν ταύ τη πνϑμιαϑοὼ ἐρυγμιὸς εἰσίὸν τοσ' δὲ σον ὑδοιρτ,βι
θοὺμΘυφσπίαϊᾳεεἰς οὧὐν κὐλὸν αὐ τούνς αϑεπορ τοὶἐκπνεσοξῦ

λαἢ χαλκὸν ἼΗἢ διαρίσενησπεζόμϑῳ ον μδῴει οὖν πανηὸσ ἐλλου
σέμοδέσρεου ἐκικρουοϑῇ ἐκ σσὶ νοιν] [ου. καϑατσερ ποὺς κατι"υσι. συμθινφ) ρου
ἐ
αηϑτους δπούρουσ' ἐν “το σ'ξύλοισ ὑποκρούο
Ἴ ἀνοιλβέν τοῦ σχῶ κὐ λοὺ νεαϑ, δὲοὲ τοὺπρϑεῖρη αδῴανεὶοὖϊς

δα ταῦπῶ ἐκόσεν αὐτὸν μὴ ἐκρῶν," ἐξιόμ τος Οιαλουιέροσ'
κοὐ πνϑιμιαυ τουβδύου, δήλορ δὲοἡθῷοο ἐπιασοῖ ϑιε

“πυϑ.

μοσιηὸ ὑσῆορ αὔω: ὡσητερ ὧδ ππογλῶμ συμθαήμει ἤνεσϑε 62"
αστὸ μϑινομ δὲκοὰσύρεχὰ
σον,αὐταίπἰκρηὸὺ
ἰχτν
ὑσῖορἀϑύει πίεζο --

αδῴου ὑποτο ἀέρορἕωσ αὖοποςή πτόλινὑποοῦ7 τοῦ:Φλσὶ ἐἐρ

χῖσ μϑῳοὐσίς μον ηὐ εἴλο ἐξ αὐφξ κεἰ ματοιὐδωρὶὃν «οὐ στίου

λέσιδλογϑν δὲτοῦτο γήμειϑαρ τον ὐντον γ8ηκιμῆσοιν"δέκ.

οἰκείασλῷ ρας τρισὶ; που τοῦ ἰχεινιὡσὲκ εἰνες ἐνπλείομιδὲχότ
μῳ ἑαλ όμοια γῇδιυναἰμά, τότε,ίλορ καὴ τὸἐλ5 μϑω
ον ἢ χὰἐσοις

κρῶῆον:ὃ δτρἐντοῦϑῳσυμθαὶν θνητά μα ὺνὑσδοιτάσ' ὕπικροῖτ
Διοὶ Ὑ37 τὼ μορια δῆφυ δὴἜΣ ζω
τον πβϑυνοίμι'
ἐδρηριν κα Σ πύν τοῦΠΉρ φΟΟΝΝΝ μϑῳ φυδ κα σέλεων ὑσπιμὴ
νὴ μδἷ οι; πτόρθοιν δὲ ῴων,ἰενῆριαμομιροιεβ βαιρῴονῶνϑώραξ'

" δὲ μύριὀν γβγιππυτεροίς
πρίγωϑον ὃοὐ ) πολύγωνον οὔτιὅλομ οὐ
ὥσαερ Αρχὐτοσέλυγειδια ηὃ ᾧ τῇ κινησό τῇ φυσικῇ ἐν εἰναι,
τόμσονϊσουλῥα λογίαμηκιν ἄμ δ᾿αὐ οίλογὸν “σάμ τουντοιυ πίω
]'

ἢ

δὲ μόνην ἀσ' αὐτὴν αὐκικάμἠειρὥστικυκλουσ ποιεἶννὐϑρον
Ἁ

Ω

“

5

:

9

Διο τι ποῖςἐλείνι: ἀ εἰἤρετο
Ι“ γύλα ὑταιρἐΓγ,ύητα.
'
ὡς δι “πίοι φρῖ δ χηὶΦυσισ ἐκ ἰὴ ῷδεο ῥδύων τατόμτοῦτ! ει,
,""αηὸν αὐῤισοειὸ κα 2λι συζ'ὑὀλλέμα τοῦτοκάλλι τον,ηὁ ουὐὐγὸ οὐ χῷ

ἘΠ
᾿
᾿
᾿

ὁμεοιά τουτοί:

Διρὸγῇ ἰοὶν κύκλον εἰΘὲ αὶ αδῷ

πρῶγομ θέων γρείφ4, “ούυῦ μϑροσ' δὲ λικα (ἕως ἂμ “πέσῃ:

ΤΜΗΜᾺ
ὁ ὐθώανρδῳ1) πρῶτον δσιδμὸἔνθεν πο εὐθοῳδοὰ β οὐ τυρϑ ον '

σῃσ'οὖνοὐσίςΦὶςΤΟΥΣ θερμὴ μαφμιάρκιυδήδηναίνμ᾽
γι οὐ ΤΗΝ θναιὰἢσον δγου! ρέϊ ηὸν Ἤτον αὐθερνλεῤθῳ τοι αὖτε δέ-εὴμ ϑὐϑέανό γον Θοίσν ἐσηθαΤέρορ μὲερΘ᾽ δ᾽αὐωμα νίαν τοῦ
“περι; ἰσοριδιῥουοίε ρΘ»,οὔκ) σαν γραφοντῶτε ἔνηδριδ ηώ ἐκ
σον ῥέα
Διατὶ ποϊςαῦι
ιβ΄ ηὐσ' μὲΓΣ ἀλλ μαῇκ πη φε βῆ:
δ(Θ» ἔχουσι μαλέγεσιμ ἐούσης κουφότερον Κιρϑῃ ΕΝ μρῶν ,ἰκύ-κλω περιφέρι “τοι ηὸ βαλλῤῥδρον. οἷόν “τοῖς μεμολιρ δοιῦμοι

οἰορα ρίλοιςσυμιόμφἐάντις θα γαψηὸ κουφ6 ΤῈ(δΥ πρθὴ αὖτ

τρέψαιμέῥἀογχιὴὸ Θ᾿ "τορονἀδώνκ"ον ᾿ἰσοεῆρομξνν “τῷ κουῷοσίρῳ οἱ“σὸχὰ κὐφϑὶἰχΘ’ φιφθεῤ.ὑπειδὲ αὐάάτκμδμα ιν ἐἰάϑε,
δξ σουδὲ πὰ ἐπευθέας ἀδώμαιον,αὐ κϑεὶςΝ ψγὺς φἕοἐδ
κύκλω φεέρείθ ΤΠ ὀδλωσ τὶ(ὦ αὐτοῦ ἀκὶ ὕητονδυεξ δορί Ὁ»
φ μέσω ηὃ μϑιθηβ᾿ τῶἐζέντι εἰσ’ ὺὀηρόδῳ,οἱν ἐκκιμηθηαεὐγον!

[ὃν

το ἐπεὶ᾿ κιρε τοῦἐδ
Μὲ(ρ6Θ.δὲ υοὐκέννα, τ. ὃν οἰΩλέν
͵
“Γ

ὃ πῶν εἶθ δὲ ὁ μέστογὸ βοίροσ Φφό δον, αὐάγικη οὶτοῖντὸ
γῦτγογῸ!ὅμ: “διατί “τοῦ᾿φρόμδρα δ τωμαίντεπτέσῃ ἐφοίλλε

᾽

ῶ Εἴς τοὺμαϑγέον ἐπέφυ κεφέρεθα μὰ πρυρὸμόιηφνίασ ἢ
ε πτοικατὰ ὶ οἱ δὴ
ὁγιοῦ μόνου ἐκόνίω φέρεται τὴν φοραν,(ὺΦέρ

ἐοξιον μέροεβλαινοὺ ΤῊ
τὴ ὑτὸ το; οἰφιεντοῦγνομδῴ ἴω." ᾿φδρ ὅν
οἰμείος πρός τοῦ,ὅταν εἰσ γὸμοἠκέξον (λθμ τόπον ἄσαιν ῥφήρεμέἐλθομ εἰσ'ὃ φέρε τοῦτόπτου κα χοφύσιγ. καϑ᾽ (υὺ δ᾽ ἐλειὼλ
λοΊ[αν, αὐάγικνὴτικινδϑοι, οὐκ εἰσ’ηὃπρϑιϑεν δὲδυοξηὸκω Μύε
ϑει ἀλχὰ εἰσηὃ λαηον ἃ εἰς ηὗ ὀρϑόν: ὅπων-το δὲ οἰ ΤΩΡ ἊΡ

δ πρδσ'ὁμόίασ γρυΐαε"υ δ οἱηὸ φέρεϑοι μδῳἐν τουυΐϑο,οὗ
οὐῥκι"
μησὶν φέρει,ἰὼἐπρίεσω ὃ ἀφείφέκέ δὲπρόσόξέαν ἢ" πρὸσόρ-θύω φυἐρεάδανσυμβούμφ' ἐπεὶ οὖμτὸαὐτηκροῦσοιν κωλύφτὴν
ὅσ δὐθὼ κίνησιν, ὁμοίως κωλύει τὸ Φρόμϑνον «οἷ “τὰν ΝΜ

βαρ κὐ του ᾿ὐνπερ οὖν ψ τοῖσ κατύή] ροισ' ηὸ ἀκερονᾷϑιδὐϑείασ'
οὗ ξιυέχεσομ εἰς φαήνε Τοῦ, "οἷν τοῦ φορομϑ οἱσ' οὕτω τὸ

κυ 7ίον

“τ
Ν κα
Ὄπ
ἀπὸ
πασέων
ὥκτ
πασοσ
μετα
ἄτοπος
τῶν

6ὋΣ

ἱ

47

, ντῆν τοῦ
φέρ ὙΦ γον αὐοἱπίωσοο96
ἐφοαν γον τἶνετουιτοσου
κατῶκορυφίῴ διέ καμοῆσιειμε τουειν νυμι μυτάωὐγωνίαν! τ

οὐραρμυρίν γινοκῶμν, Φανῷ δηγρὸμόΐ(τὸ“γωνΐζ' ἀφαμεῶδ"
Α͂ῬΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ὍΣΑ ΠΕΡῚ ἔμυυχα.
μμινξονποιραλ ῥδζμεω ῥέμδμοιμάζουιφαί.
οἱ ἀσύ
Ἐν.[οὐ γέοὶ

δὲ.

23"

νοἱ)ἡκ αϑοΐτί μόν ὁ ηὸσύμρλεξόνγνῶ. Δύσυ με

ῬΙαὐδὴν ἐγεόημμάλίσο, οβρι νηὸν οἰδγούρετ᾿ἰλῇ εἰνομνηὶ δὲ

δγαάρετομ, ὑλα ον ὕβ1μ:ἥὁ δὲσυμρλεηρί εκουτὸ χύνϑ ἀφο ῥμτελ

λοὰ “πϑι καθαῦ τοὺἀϑδὲ οὐυ ϑεωροῦ μόνα μιδοῦλου,λανθαίφηρῖα
πα τ μεγέθη“11 παπρκλιιλαδεηόμδῳ οὖν οἰ σναὐἐρορυ ᾿φού-

νυ Τοῦκρὴὰθεωρία μία δὴνουὐντοῦ δεοὶ τόρσυ φλογί ανὸ δ

ἀσύ μμλυτροι ὡς “πολλὰ ὃν,ϑεωρίαν πὸ!εἰπλέω κι μέζω φοῦ
νετουϑ, τὸἐμ ὃν ππολλαϊφ αὐρεϑαν.ἜΛΘ τίωτι “Τῷ μετέβουσ κεὶ
αὐώ μαι
τὼ τίῳ σειρύλειαν φύσιν κοὺτί τῷ ἀριθμοῦκα τοδ
ὧὰ αὐξησιν ΩΝ μἔλον ἿΝ μῳών' ἜΧΩΣΙ εἰκὸ Τῶσ’ πίωνξ εἰ μῷ οἱ

ὌΞ9

ζονφαίμε) πο ροὶηὸ «σλύν τὴ:

τάξιανὴτο φυ πὸ φύδ) νὴ872

Δι ΝΥ ἀπὶ μῆκ μοίησμ

μῆκ θ᾽μὲνπρὶσούξετου. δ δὲ

α
δσογὰ ϑβάθ' ἄποωξ' ὅδε μὴ ηδοιηὸτ ᾿ἀρχπρδτο78
τος
ῦ
τλο
“ὡς
μδὶσιαυξ.. κ)ζματῷ σλατον πον᾿ιδ μὴν ΔΤ τ (ἐ μα τῷβαϑφ.

ἣὸ ὑσλάτ' ᾿σικουβξουυ τῦτε Κα ἃμουτρβ'μαγά04.

Τρον πρὸ ὕσερον λεὅ λοι

(Δέἐκένων οὐπρδαυ

πες τὐ πρό

Σ Ῥοας
οιὑσὶ
ἐν:πότεροι ὡστπὶ ἡμέ οἱ

“πρῦ αεὶ οἱἐ πρίν πρύσεροἰεἰσιν.' ἄπερ οἷρ

το, μϑὰὀουρμγπροζσικωμ
αὐτιρδθὲ δὰ ἱμέσομοἷ ΤΉ’ τόν
᾿αὐρ
"τσ ἐπὶ ηδ.πέραςελθϑῃ, "οἷς ππόλιμ ἐφρν ἀερένεισι τίῳ

χίω."πὸ δὲἐγγυπέρωφι εὐχῆς πρότερα, ἡ κωλύει ἡμασ ἦν
τοῦποκανηρόγῳ τρθϑ τίῳ αφχίω εἶνε, μεῖλλον»εἰδὲ Θ᾽

χίροι ἐἰεβὸ, ὥσπερ ἐπὶ πῶ οὐραιψοῦ εοὦ «κάςου ἐδ ἀφρω(

2 [41κύκλθ' πίο εν,τέ τλύει κοὺυρρὺ γεύνσιν νοὺ τίνἀσ

ΤΜΗ͂ΜΑ
“πῴλφαν "δ φϑαρε τοιοὐτέρω Εἰμα . ὥςτι ταῦ τὼ"πτέ-τ
ΔΛιν ἤρεαϑο "ον φϑὅρεϑ» . καιϑόνπσῷ οἱ φαοἱκύκλον 6-

μου τοὶαὐθρω σίνοι""ηὐ ᾿ϑῷ δὰ χῴ' ἀριμῷ τοὺς οὐ “Τοῦσ'ἀξ τ
οὖν εἶνου ἀεὶ ποὺσ' ἕροβόψους διθησοὐδὲ

εἴδῳ, μιόζϑλον αὖ

7|σ εἰτοδέξαιπονώςτι καὶ αὐτοὶ "ἢρῦτίροι ἐνμϑιρ,μοὼ θείη αὖ -726σ τίω ΤΩ ἐρμοῦὑ τάξιν τριοιὺ τίωυἔνα (ἧς “πόλιν ἐσσπκνοι.

κά μή] ἐπὸ τίω δ ρχϑνομοὺ σερυελὶ: “πο! εἰν, Ηρ οἷειχῶ του τοὺ
ὑλθνυτοὺς Ὁ αὐοῦσ' Φισὶνα λικιμαύων δὺοἱ γουτὸ οἰπρὸ Λυϑοα
τι ου" δύναιντο τίρϑανῥχὐυ τασίλά προσρίψου, κομψῶς εἐἰρινῶν

ἐϊτισ ὡσ τύπῷ φραζονρ ο οὐὐχῶν δελοιπομὼ Μὴἡδ αικριβοῦνἐ
ϑέλοιηὸ λελθένεἰδόκύ
ὑτοδὲκύκ Αὐ μήτιοὐρῇ μητοσέτ

ραφ,οὐ, δὲ μ᾽
πρότεροιδῳ φὐηὙτιρωφνὶ ἀρἁ
χησ' ἐνον, "ϑῆμδρὶικ ἀγὼν οὐπὶκα"οι μῶν:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΟΣ ΑΡΕρὶ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΆΝ:»

7
τὸ τουσ' λϑρ αὺ ἀρξωρ)αῤα πρώσιοειμῦ“πϑλαμβά
ΧΧΑΝ υ4 μὴ ικουλο κι οὐσεποὺσ δὲ βουλο μιϑιμουσ' προρ ὙΡΗ29
ρίῴαν, δ΄γῶμ λάβωσιθ, Θλίον" ὅσοισ'μδμἀσινπνόν μα τισὶκι μήδεῖς διοἰήνχεό τητοφύσεων μελαγλρλυδῴρχυ μευ,δοῦσ'πὸ

θῤωματήμετοι πρϑομετικοι, οὡπέπτομ δάψυχιότητο τούτἸτοιᾷὅχγων μδῳἊΝγἩ ΤΟΝἐ διοιίοιαιρὰμὴ νδή δή,ὑπαηρείσοισες τὶ,ἐκ-

κρούοτου ἼΜ᾿ἑτέρᾳ κεμήσενοῦσῃιικαταυψυκ τιμῇ.δ μῆλο κα
καϑαΐδουσιρ.“ότρμ δὲ ἐρεέίσωσι
ς
πρός τιξῳτῇ δα μον" ὡσηγωὴ ο-

μ οἱτνωσὶσ “σοι ὦ, καὶνοὖν τοιὑπὸ φϑὶ ὑφ μανχρκῆσ κινήσεωσ' οὐϊκ
ἐκκρουομίδῥης ὁὑπ ᾿οὐδενόσιώστι οὐδιυνὰρτούρκαἰθέρ. δ σὲ

καποφυσιν ἐλόυτὼν ὃτῶ οὗπρὸς.οὐ καὶ δὴνοιαρὲ μὴπύρα

(ιλλ! πρλλαΧὶἰφωρόχρτηοὔσοι, ἢσυτρρῃ, κὺρ τὼοἴλλοιὅσοι"
ἼΣ

»

“"

περὶ ηὸμ τόπον τοῦ

63

ὧμ ὀρέμωησισ' ὁ Ἧ ΠΤ ΟΣ ὅδ. ὑῶν

δὲ

σροὼ δεν κοποσ μοῦσ 6 καρὐνά[τέκεφαλίω ΡΥ ἐν αὐτησὴ
“ποι ἃ τὸνὑπτνομηαιν ου ϑύεσδὲτῆς ψυχησ κατα φύσιν, καθά
δ. { δ οτεμαλιφοι' ὀδῥρυγορέμω, τῷ ζ(ὦ οὐτιόν γεν,;ὑὐκας

ΠῚ ϑμδιει5.

Διοὶσὲ οἱ ἐρι σοὶ λόγϑι γυμμασεκοϊέσιρ. Ἢ

ὅτι ἐλθυσίηὰγηκαὲν ἠἐ ἐπ]ἀαιϑο πυκμόμ. φΦι Μοὺ εἴκους οὖρ δ)θὺσ'
“ποι ουσί. οὶ Ρ» γῶν 7" δεοὶ πὸ χάραν, προοῖγόμτοῦ!μάλἀκ ἐρίζῴυ.“ὦ ἡἤώμλμοι, ωσ' ΕΥ͂Τ. μιφλούμϑῳοἱ. πρῶ οἱἐν ποὶς

ἀλλο αἰ γῶσιτοῦ τουδυ ὃ μὰ μά φίμβνθν:ἡ"ἤουσ ὄν7" “ΌὍΛ᾽
.α-

λακις οὐδούλον τοιδϑαλύε

Διὰ τοῖςπαρα διά

μιοισ λρόρουση οἱ ἰνϑρωπτοι ὧντιζάσ' φη“τορ εἰρωὶς ιν τοῖςλόγοις

μάλλον ἔχη ὀνθυμημαῖ των. ὅτὶ τῷ τι μαινθάνάμ χύρουσί πρὶ
τῷτωοχν θ4ον δὲ δῪοἱδῇ πύρα δάϊμεί χων πδὸ λόγων μον -

. ϑανουσιν εν ὙΦ ἰστισίν,ὅξ ταῦ τοιτοὺἐπήμέρουξ: τοὶδὲ ᾧ᾿θυ-(ύ μιααστοιμἰπιύδειξι οἴβηρὁ
ἐκ δ καϑόλοναὶἡΠορἹἸσμεν ᾿ χοὺ
μέρ" ἔτι αὐσ' ἂρ μια τυρῶσι “λέ ὁυρ κά λον πεφεύο μϑρντὰ δὲ
1) ῥραδιώγ μιατουκρὼ οἱ λόγϑι μου τὺ θαι ἐοἰκοαισίν. αἱ δὲ δας

ΠΝ] μούρτυἰρων,βαδροι“πόςεἰσοῖτι κὸ ὁμοίου μανϑοϊμουσιμδίωσ"ὃ πὸ ῥάϑωγμιαιοὼ οἱ αῦϑοι, ηὸ ὅμοιον δεικνύουσι:

ἰ

δ΄ Διοτί δετοραΜκα χρυμια σὴνρὸν φ᾿ατσο λέω μϑωδάρδ68.

αὐλωγίαὶ δὲ καὶὑτοκοι
τίω οὐ Λέεο μδμε ὅτι ΟῊ κϑρ,ἡδώμαμις
ΔΝ σὲΟΣ ὃ "σλεο-"
νονπλεομεβίασοι δονὴσ ΡῈφοαισηΚη 71:

νεκτεῖν" ἐύτωρ

μὼτρα τατὸςπρὸ χυμα,ρὴσιἰ ριϑέεγδημ, ὁ

δυμώμϑῳ (Θ' “σλίομ ἔχειν: ἡ δὲ δμύτης μιάλισόιὧν τῷ πλέονα
Ϊ

Ε

3,3,

κ] ἐν

ν:

Διὰ τῇ ὸμ φιλόσοφον, τ’ θήτοροσ δἰ-

, ὁν τοῦδγαφί ν ἡῃ ὅτι,ϑ) δῷ, Ἴ, ὅν ἀδεκίαιὸ δὲὡτἀῦκος ὃ δα;-

σ' "κκ'μὸ ὁμϑῳ,,ὅτι τύρανμος ὁ δὲ οἱουσύρανν δ"

Διο τῇ

ἀπερ ἰμτινῶ προίλωμ τοι,ᾧ δια πρίβουσί πούτοισ' ὡΐ 6510

φούλοις οὐσῥμίλλον, δῷ σοῖς ασρυδοοτῇ ῥοιφιοῖου θαρμαςτο.
ἢ βίος , ἡ συρμκ Τὴσ' μάᾶνλον . Ὁ οὐἰφρον ό μος ὴῥήτωρ
“ποιδσ᾽.

ΤΜΗΜΑ
εἶναι αὖβούλοιτο δ τοιύτουςΑὐ(δι᾽.ἡ 67)βούλοβ) μδρἔν οὐτοὶ

ασουδουρό Τουτοὶμὲ τουλειθόζ εὐϑαδνοὲ δὲ ηὸμὰπισεύ ονἑαυπόϊα
ὡσ' διυγησομϑῳ οἰ, δνοὶτου τὸ οὐ προζήουσιν.!᾿ὁτιᾧ οἱσ' οἴε΄Τοῦῖς-ρὰ αὶτ) δὲοὐ οέμτοιάν
καφοςκρατιξένειμ, τοῦ τοῦ πρϑο βεΤοῦ' ᾿

π᾿τού ηνπελξετοι,μέμὰ “αλέίσυμ᾿ὑμεραισ' οὐ μέρ.
Ἰρααὐηὸ οὐ “τοῦ τυγχάμη κράτιςοσ ὠμ.ῦ,τιδιαΐσημαν ἐξ αὐ-

αὐρ ἕλων χοί4,ρῶν οἷς οὗ) σωιρεϑηθῶσιν, οὐδὲ κρίνᾳμ δών αντοῦι

σοῦβε λγίω δέ ϑουρτον αὶ" δ)αϑοιοιδ)οἱφουὐ Ἄροισ'Ἴρου ρίτ

σεῖτ:

Διὰάτι τοὺσμδρ, αὐαξων:“οιοίνοι
γέμώσάς εἰν

ὕπνο
καμά αὐ εἰμοὰς μὴ φουλορμδμουσ. ποὺσ' δὲ οὐ θουλομε-τ

μοὺς ἼΤΟΙΕἰλυραόϑε ὁποὺ λοίβωσι βιι λίον' ὃ ὅσοισ'ἐδ ἐσ!
“πνϑυμουτμκοὶ κιρήσεισ δαψυ χρύτατοω φύσεωσ, Ὁἡμελαγλολιν

χυμεῖν, δὲοἱ
οὐδ᾽ ἜΡΡΟ“ἤἥωμα ἦρε τουηγμϑ μα τρκον ἔπεσι

στον διοἐυχεότη το,τούτοις ὅταν μδρ“αιμῆιποι ἡ δεουϑοιας,
μα μὴ Ψοΐ ἐ , Ἡ σοισοί 7},εἴκς ρούς τοι ἐχύρα καἰμησίς
διὸ μα Ἃ

Δὸν μυτοβαλλον Ωνπολὺ σίρ δεοοιαν, ἐταϑόύδουσίμ" ἡ“Ποτο ὰ ἡ
" πρός μουτι ὁΤαῖν δὲἐρείσωσι πρόστι τένϑδγοἴνοιο,
πῇ αὶ αϑοίτνω δίσ' πΌΙΕΙ, ἐὰ οὔὐμ ΤΡ ὑπὸ Τῆς πόν μαι τικῆσ' ᾿

κινάσιωσ', οὐκ ἐκκρουο ῥδγύοισ' ἡπτοὔδεν

ὦσαι οὐ δων αντρο, 1

καθίδιει "δὲ καὶτοὶφυσίν ὁἐλόνσων, δ’χτύνῇ! πρθ᾽ ἐς Ὶ
᾿; δεαοιο νοὶμὴ με τουβάλῳ “πολλοιχ, ἵ ξοζγρί ἠδὲ “τοὶ ἄγια ὁσοιστρὶ τὸν τόπορ, ὧν ἐρέμησις ὃ ὕσνθ’ ὄξήν: ἐνθὴδ κυτ

Αἰουφοΐν τος ὥς πῇἐνπροπῇ,ποίῳτοιτοὺἄλλο μόρια, πέφυ- β
κα ἰφουϑαρ:Φύσει Ὁ αὔω τὸἡ κούφου φέρυ τουμεηὸ δὲ δαρν,
κε τοιῦταν οὐμ ἡἐ Ὑυλν καινήτοι Τοῦφύσιν οὐ
αϑόνκ
ειοὗ--

ἐλδν ὁ τοὺν δὲἐἶιΠΥ οἷον κοηστοσῇ δ βδὸνοὔσ μιρτοιβα λλφ'
7ω γιὲ

Ἡρὼ αὔω ποὺσωματώδα τ τίῳ κεφαλί ἰὄμτῶ, “ποι ὕπὶ.

δξφιδεν ἡ αὐ οἱπωσίς, κωλύειν καθάδῳν. 737δὲ οὐδγα» ΧΩ

ὥριρροὃ ον τόχεμεΐλον ᾿ἰλλοὶδγοξηὸ μετα οἵ γλφνηάζου
“νίαναὶ μοὶν οὐσοὶ αἱ σχριοίώ τρρ,,οὔγριν πν)οί ἀσὶμ'ὧν οἧς ζεσεῦ
ἥυχε

ἴῷ
!
Ἡ

64

ἐφυχυνοὺ οἰ πϑρθ μἐλλοῦκ ἐναἷσ'ἀείϑεοορῶ.ἐκῶι μὴ Υ̓νκο΄α
οι εῖν ποιου σίναὖτοιδὲοὔ.
οὔ
Διὰ τον ποῖσ' ἐβιδηβεσισ' ὅκ

ἔνε ς2. αἰδολερέα,᾿ἢ δ7) συ )λογιηεόφ 1 Φαιμό (δ. ἐνόλίζοις
Γ᾿ ὀσυλλοπημθὴ μϑὰς τοῦ ᾿μμκυμμρόνου νομϑ ου,Ὁ “σύρε δθ:
, ἠηκδσ' 64. οὐ δεν ἐσ κῳ αὐολα βεῖ(δ᾽

ΔιοΣ]ἡποτε

᾿οτὴ ἧσνον εἰ οὐο μι ΤᾺΝ περὶ ὃνσοιψεστικα."ἮΝ

πε

θὲπτο)λαὶ ρα γμαισέυο μων ἢ δὺ6
57)ὙΙς τυωρίμω τέροισμάλ
Δλὸν προσύλοδω, πο ἡδονοὐ ΑΝ ας οὔομδιω.πωριμώτερον δέ

52} ὶὦ ωθιαμκένου Τῷ αἰορίσου πὸ Διϑιὸ οὐν ὃνὥρεσοτι. τοὶ δὲ ῬΆκε:

λα,σῦ οἱ πεέρουμε Τέλει

"

Διὰτι ἐσόμεϑο, αἰκούον7ν, “Τοῦ,

μάτι λίαν πολαμὰ, μήτεκομι δᾶνε
γε οὐνὶ δγδ τὰποῖς ὑδῳ τρρω ἀφ μῶν ἀρησοῦ μδρκῷ διεσὲαἰσίσου μῶν,ὑχῆσο
μεθα, τῶ δὲ ὥςπορἔχιολϑανόμε 9α. μρὸ τσε-

οὐ πούχωμ ἀϊκούομϊες οὐχήσό-

μϑ'

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΣΑ ΠΕΡῚ ΑΡΜΟΝΙ ΑΝ.
] ἌΣ

ΑΥΣ

ν.

)ὴ)ε

δ

ε

9

Ἷ

3

Δ

λῚ

ἱ «Ὑ7 Ὁ} ἃτὸοτορέντις νὴοἱ ἀτρλαῦ ου τεσαὐλοῦ}..Ἡ Ἱναοὶ μων

᾿

ἡ δ. λυ-στῶν )»οἱ δὲ, μοελλον μώωἰρωσν διὼτί φρρρώτι-

ρὸν ᾿ αὐ᾽δσ' τῇ!οὐ τῇφωνμγέλφν ἐ,μυτἄλλοον δῶν μοὰ βου,ἢ
μόν." ὑτεηὸὁ αζθρόω σ’ 2 ποι εἰμ. ἢθλι(4 ἡὡϑεέϊμ ,οὐ τοσουῦ
τοῦ
“σλισίον ὑδέμσοσ ὁ0 εἐριϑμ" «ἰλλῶφσερ ἡ ἐκ ύκκαν ἡδήπου

οὐδε σλασίομ κἰλλοτεξυσλα σιόνΤὶγράφῳ. οὕχωσυν τιθέλϑμα,
δ α.ἰθρόως
"
πλίομ ἰχ'4}κουγοὺηδρ αὐιθμὸν, ᾿ τον φδληρυ

οὖνὄντωμ, μία γίμετσὴ Φὰ φωρῖς ἰχύς'ηἡαἵ μαωθεῖ ηὸν ἀέρα,
ὡσ'χε πολλοτσλοίσιον προϊ μονὴ ΝΣ ἐκ σαν τῶν Φωνν",μετ
' γ ὅς ὑκάρηρ Ἰρλλοι αλείσί Ὁ». Δικ “τῇ τί περυ απ ἀσδοντ

μεΐισοῖ ἀφρβήτυν τοιοὐχύτῆτον ὰ τί μἠτίι κοὺ τοὶ αὔω- με-τοὶ δὲ διασάσιως πλόομος, δ07) χυλεπτώτρετο ταύ τίουἀσυυσί-

σὺ

ΤΜΗ͂ΜΑ
κἢον ταῦ ρλ τὸδὲ χαλεπὸν δεοὶτίωἐπλτουσιν Φλ φωμῖς: ἐν
δ' τοισ'δὲ τῤῥοτνῖον οὔν τοῦδὲ μεῖ λλον δ)σιΦθειρετοῦ"

Διοδτῇ δὲ

ταῦτώ λαιλεπῶσ, τίω )υ᾿πτότίω ἐαδήωφικαποι δεσι ἑίκα τὸς
ραφὰ δ) μετοδνἐσίωσ ἡὑπατονὴ ἅμοιμε τοὶὁ πίωσύστισιν ἐλᾶ
φρὸν ηὐ αὐω βί λλάν'δ οἱτονηὸδὲ ξοικκα κοι" τοὺπρὸςμίαν λε)ό-

ιδϑιοιηρὸσ ταῦ γέρο πτοραμεγίω"'διεῖ ΠΩ μιατοὶβυνοίοισ'ἜΣ Καὶ
ἡ ἥρῦσ' τί τοούλησιν «το δὲ δὲ ματοὺ
τωροίσεωσ᾽ ὀἰκφοτοίη ὧδἡ04
Ὅς

συμφωρίασ. “ἰςἡὶ αὐγθοι"
Δι οὶΤῇἡδεορ ἀκϑουσιρ ὡδύμ -τῶνὅσοιἄρον πεσοί (δινογτυγχάμωσί ῬἜμελών,»
"." ὧν μη ποίσοιντοι"
.
γῤτιρον 61 μάζλλον δῷ Λοσο τυγχάνων, ὠρσες
ὡς
σζκοηρυ ὐτρύυ
9
τῶ

οἰζωσι ηδ
εὲμδμδιον,γου τοδὲ ἡ δυὺ ϑεωρέίν, ἡ σπιελὺ ηὃ μαρθαι-

γνφρ-τούτου δὲ αὐΤίον ηὸ βὰν,λαμβανάν τίῳ δυλστὶμίω.
νηδ ὃ,ΧΡ

ϑοφιὺ ανα τωρίζν ὕΕ:τηδι

(ύ»56", ἡδῷ μᾶγν πράσοιυ!-

θγε.
Δικ ἡπὸ ῥοαικοιχορλογῆ ὃν “τοῦς φδοών, τ,σΓ κὸμ ᾿ δ
τίωαὐωμαιλί αντατθθη ΤΙΚΟΥ Υ᾽ οὁ αὐωμώλες, μοὸ ὃν μεγέθει
ἡ λύπης" τὸ δὲ ὁ μα λέο λαῆον γὐῶδε ς.
τύχυσ ᾿
Διο Ἢ οἱαρ λρίίοιἐηῤα λόρδου ςοὶρ μονεὐ σ᾽ 7Ρ, δι} χίοα,, τί

πο τίω, αλλοῦ τώρμϑτέω καιτέλιτρνυέτερον του τονδδυσια μιν
φοτίρα δ Ὁ κατελιππονυτὴμ δὲ ’τίτεν ὀξῥρουρὶ᾿οὔ:ἀλλῦτι ᾿

βαρυτέρα ἰχύᾳ ηὐν φϑδι ὀξυτίρασ' Φϑύγηϑν εὦσχι μάλλον ἡ ὁ
ὑοῦΤῊ οἱτεδ'
σουγὸαὐτίφωνον ἡ θν ἡΤῊἐπεὶὺ ὀξὺδυνά μξγμιεῖλ
ἕαε:Ὀ

λομηδσὲ δαρὺ βξορφϑέγβαϑϑ.

Διο τῇ Ἢεκ ρεῖὑξηῦν ὅλ

ϑείας ἰχὐφ Φθόϊρν"νῦ971 μεῖζον ὺ βαρύ.“ἘΝἼΩ; ἀμθκεία ἐομέε
ρὸ δὲ ΤΗμεξείαγωμία..

Διεὶ ἤ ὑόγονδὶ μομῳδέεεν αἰ
ἀκοίο-

ῥμδῳ,ἑαύτιν πρὸςοὐ λὸν ὑλύραν ἀδι4. καί
τοιπρϑιλορδεὶν πο πὸ
αὐηὸ(ὲἔρονἐδουσί εἐμφοπίρωσιά: δ ς72᾿μιοῦλον δουδ,σλέ --

ομ (64 Ἴροτηρδλοῦσ' αὐλετούστι ὑτίλδιιον ὄμανἢὅτιτὐθενιατ.
λος τῷ σκοηυ μιᾶλλορ δον πρὸςαὐΛὸμὴ λύραν. ὁ ὃ
ΦαὶῚς

ηρλλδσ' αὐλυτοὺςἢλύρασ φρλλὰνοὐχ, δτι
ὁ
[4 τ “ν
Διοὲ γῇ εἰ ἧδοον κααὐουφωνὴ ἡαὐόυ λύγου Κσὸμ “Τ0σ' οὐχῥσέων ὕέῃν,
ΟἿΟΝ

ΠῚ

ός

δἀινσερυτιφόνπων,ὀλλοῶ λδσ δλὺρα δδικᾶ,ἐσ μι μῆοι ὃμοίωσήδῳ' ὀμέυδαἰδ οιδοοξηδέρτον αὐ. ἐμ᾿ς) φωρλδσίων ἡ" 7)

ανϑ ῥωπ'“κρχοηιοὶδὶ μάλλον τλδρλκμα τροῦμασι δ μδϑονοἱ

ὠκούφμὑτερετήζαν Δα Τινάσσι χου σοιὀξυτίρα δοχείλο ονοὶκά:
4. ϑενεσέρα ἀνομδμν Διώτιῇ »ορΑεὐδαρυτίρα αἰεηδμέλος
λαμθανά: αν ΡΣδύωτοοιἐεσοττίιυ πρρ α μέσην,σύμψιλὲ πτρμε
σῃ,ἦν.)υὸμέσυμϑθὲνηϊον.ἐαν)τ μέσην δέονάμφω, ψιλωδώρμε
το δ νὸραρὺ μέλοισεν ὡντί κραγερόμ: δειῥεσν ψ δμελα
᾿λῷ μι κρόν"διτῇἢ διουλήηψδώο νἡ,τού! ΤΉ ὑποτῃ ἐἄνομ Το"
εἰ

Διὰ τιν τῇΙ διαποισῶντώρ δόξέος αὐπήφωμον νεταιηὃ

βαρυνρύρυ: δὀξὺ, δ.ὅτι μέλισοιἐϑρὲνἐμφ δϊν ὅδεηδα μοι

Ο ἡδινμίλος ἐμ,ἡ τμον ὅ' μδξον ΡΡ. Διοετίλοιν λάν ᾳ
“

δερυ ποτὰ

σῶν,θνδοκ ει ὁμόφωνον ᾿ξ δονὠτῷῳοινικὶ φίλ σῷ αὐθρωπῷ:
πὲ «ῤγοῤξάσινόντο, δχδιμοφωνα' αὐννάλογο να λινδ δὺα σὺ

σῶν"τιὦναρ δουρηδνέννοι δοῖκεὶ φϑύγγον,δυρξηὸ σοί λοιαν ἰσὺ τ
Τ' ἀλφϑύϊωνυ δὶἰ σοντπορεβδ'τανηὸνδ ρυ ῃ (Δῴτοι σύριτξ νόξα
παρότῶν Τοῦ.
ἣν"

Διδηβοϊμϑῳ νόμο; ἀκὸναντικρφ οἱκέτοιὅν)"αὐ)

εἴγλαν ὠδολαὶ χρθικαἡ γροὶ κϑρ μόμοι,εὐγῶν σῳμήσοιν, ὧν ἤδῳ
μιμϑα,δυνα μϑωμ διδεοιΤτεῖνεϑοαρ ῥωδλῤγίρωρμακρακοὶ

φλυφδάν και ϑούγεδννὴτοςἡμοιτουοντοὶ μελημμι μιίσε!ὑκολῦθει

᾿ ἀθύτεραι τιὀμλραυμοῖλλον ) τῷ μελήαϑαγκη μι μειϑαρὑνῖς
δημοίσίδιοίΔοὶοού βαμβοι ὑπεέηδαμι μιφτηκοἰγνόομτο,ὑκέτιΗ
τιρονῦεἶχονιοὐτιομ, τιηὸ “σοί λομὸμ οἱ ἐ
λοισιμοαὺ τιορόφυν'πρὸ;

λύύϑεροι,ἐλόρόνον αὐγοΐπρὶ ἡμάγωνι ΕΝ ἄδῳν, χαλυτὸμίώ.

ὦντιψαὑρμομία μέληεμησο μ"μέτοιδαύ4δτρλὶ “μετα ονἰρθῳὶ

ἐᾳονηηοἸεηρλόϊς:Ἰλτῷάγων, οὗὕρριηὐλϑοιφυλκῆσσι, δὴ δι σλό
τοῦμι"λην δε αὐτηορδῷ ὁ6'κὐτσλοῦμ. ἀρήθσερα ἐ7ΡῚ οὐν τὸὦ ηοῖς

μος οὔ ἊΣἡ μετ ξὐτοοινη δύ ηδούιον (Δρυδγετοῦμδῳ εἰπε
σήκ νης ὁκαῤ τίςρσφ αυτοὶδιτῶ χορ αὐτίσροφαδ δ λύτρκοι
ν΄. τὴσ ἐγὼν σήσ. δὲ χορὸς δ ἤου μι μιξτο: Διο τἠλσεονηδαντε
π|ι.1

ΤΜΗΜᾺ
"0 τ
φωνοντασυμφάψν ὀδτι μοϊλονδνίδνλονἠν λρσυμφωΐ δ

τανπρὺντ[συμφων! ᾿ἄδιν᾿αὐαεν δτὸντίρ,ὁμοφωνΤὠτενοηῤ

ἣν"Μὲ“ φωνδ)ηνὸὁμὴ",,ἀφανίζυσι ᾿τἐτέρς

Δικ σέντοσκ ἀδον,

σιν αὐ τή φωΐ οι,δύτιἐοὐχῇ αὐτη σύμζφωμος ΤΠἀρ

'

νον

“πέρ ὧν ρ) διαπὲ
ὦ σώμ"ὐκ εἶννγωτπροαρᾶ αὐάλογϑμεῶν "6-5 εἰρκῦν Τῷ ὀξθνώνσερδνλ τή εν ὠφὰ μαν». εἰνιδυτῷννὰ
ὁ
“ἴντεὦ δυοτεοσοίρωνοὐκύ λρεσινούτωτοώντι ῥκέμφαν() ογτις
ἦ».

αὐτ᾽ϑέγυφϑύι! ον. οὐΡΟ θηναὺτόσ’ Διατί γαῖα σῶρσυ μι
Φων![κεάδε τοῦμύμνομ αιτοεδϑζοὐ ΙΒ ταιύπέω.εἰλλίω δὲούδεμί :
1

δν’ βδτιμόμη ὁξαῤτιφώνωμ ὕξὴχορν. ὃν δὲ “χοξίσ' αὐπιφωνοισίδ

τί ἐτόραν ἰανδεἸδουνηὸ ποι δ ν μίαὉΠ τιναὶγὰσ' οὐ μα

Φωτίρωμέλε Φωναζε ὠντεκαλμι ἃςἀδομδῳ"σ᾽ὧν τοι’
ΤῊ τῇ συμ
Φωνία,ἐδετου ἡσυμφωνίο οὐά μφωοἴδοντισ ἢ᾿ΣΝ εϑῥά
δομδμησ,φλιδι κὠλου κλῥησιὦ
ὠσεριρὺ μίανἄμφω ἀδευσί- δὺὃ

μόνῃ μελωδιεϊτον
δι μι δῖεἔχει λορδὸς Τα ᾿αὐπίφωναι φωμίω .

χεϑὅτιμόναις
τομόνον ὑποέρ
τὶδετοῦς αὐ τιφ ὧν οἱσ΄τον"
Διὸ

!..
“Με
2

Ἰσορἀπέλουσιαν μίσηουὐοῦν με σύτες, ὁμιοιότατοίτ κω ποιθ πὴΠῚ

φϑεήων. πρὸ ζοικενἑακο)λεγφναδ5Τ ἡουὺ “τῆμρὼ5.7] ἀμφότεραι
κ΄. λξεἴσσν:

Διο τήκαιρεντεςτέ μέσαγκινδσῇ ἁμεῖν οἱ
ἀριθσοιςταὶ

ἀλλασλορδοὶσ, κέχφητοῦ ἐρόρμίνφι!
β μόνουὅχορκα τοιηὸμττῆς

μέσης γλόντουι φϑύγγον, λυπεξ καὐ φϑάνεται ὀνοίφμιδοῦν᾽ οἰλλο

ενὐρχ του λλίω μελωδὲ ανζαὺδὲ τί λίχκινορ ἐτινον ᾿φϑν
“ὃν ,τό τι

οὐνε τοῦ“γαφφήφν μόνον,ὁχοινκάκ είν Τίς χῆσου
δ -

λογῶν “του ηὸ συμβαήνᾳἐκαστίνταν τοὐ)μακοὸμελν,πρλλοζηει στῇ
μέσῃ ῦ το.φυποῦν τίνοἱοὐ ριθο! ΙΗτοῦς,πυκνοὶ πρὸ τὴνμέσην οἱ
πρὸςἀλίωδπωσοὺ,
παντῶσινκαν ἐτσέλϑω σιτοςχυάπσθεναῦ λον}

δεμὲ καϑεσερ ἐκ

λόγων φὶἸόβωριϑίντ σέ δίοναὅκἔφν δλό

“εὐλλίυ "δὲ δὲ γὸ, Τξ. δ 51" δι οἰδεθεῤλυτοῦσι. δεοληδορτ τος
ναπκαῖον ἐν"ΤΑΡϑ πολλάκιὑκέσο λόγον»γοῖε:
5,
διμ, τω
φΡΟΓ
ς

γῶν ἡμέσῃ, ὡσ-περ( δή δοσμιὀε ξφιμαλιςσοῖβκαλ' "δὲοὶηὐσλάςοίχ,

βθήεοιςς

ἢ
Ῥ
τ

ι8΄.
᾿
κα ὀρυτϑχενιὀνφϑόάοναν τῆν.

66

Διὰ τίδλᾷδοντωνοἱβευρύπερομ

ἀφ] ὀξὺἐἐδόντ'“(αὐ οὐ πτθβισιο» σϑμμοίον κατύδωλοιμνον )»ὁ μοῖ
υθῥμῷ οἸᾧτῴβαρυτι " σλημε Δοὺν τίσ, κατρέδη Δοι
ρ'
δὲ ῶ δ᾽ -

᾿μάλλορυπότερορῦτι πλείωνὸχρόνος ὁσαβίον, ὅσδὲ μαλλομ

αὐϑη ὸς δδτι ψισλείονιχρύνῳ, λόω αὐόθησινπορέλει: τὸ δέτοχβ ᾿χϑκοόξὺ, λανϑαὐ δεαἱτὀτάλρρ, Διο τϑοϊηρλλ οὶμούηον ἦδον
ἼἊ ὠὀρῥυθιιδμσωΐσοιν Ἰοολί κε ὸτι μᾷλλον πρόσεβα τιδ γε"

μόνα,βλύπουσι ραρύὑτέρορ ρον τοιὥετι ῥαδνδν τροιὺ γοὺ
ΚΓ τπυϊηάνυ σινΨΡ τῷτορε! ἑώ μα γἹοσαλέων" Δι τίλλε
δ» ἔκ τοὑμι'σίος καὶ λορδα
σία"νήη δ ὑπρέτης ἡπρεἰτονμϑῳ, ὁ
τς

γαλλοιδρν, ἡσὸ ὅλησυμφων ὅσοιδιαπιυσωψ:διμοϊωσδείλει Ἄ δ

τῶνσυρίγγων δ᾿ διὰπαμίσου Φλσύριγγο πρῤμαγοσῴωνη, μ᾿
πὸὶσῶν “«Τ| ὃν “τοῦ σ᾽
᾿ς δέδλης Φλσύριος συμφων εἰ δορ

τῷ
λλοις

ἡδλασΐῳ δγαρήμουτ λαμβαϑε)ηὀδεοὶ πασῶν.(Δοἱκῦλο Φιύνα
δὲ
οὕτωλαμβαύυσιμ ὁμοίωσδειδιτῷ να σίντι τῷ μιολίῳ' ὁγίοιτί

σύριγγα σε ἱἰρμοήὁ αϑιοι,εἰς κρίμα τοίέωνεἰκραν,ηὸνκηρονὶ μα
“σλκη τοι"τίωδὲνἡτέωυμέγα, ποῦμεσεοσαναταλμροῦσινεδ μοὶ --'
ως διηρὼ τίδνγασίρτιτῷ αιολίφ'"οὐ δι τί τνῆα ρωντ δηὴ
γγίτῳ δγας ΜαΣ 7! λα μραύγσιν.{τι οἐψ τοὶἼσηρ! γώνοισ ἑαατὸ ο}σ΄ Φλί σανἁυτώσεως: "νορθης, συμφωρῦσο! δ)αὶ πρισώμ.

κὐ'ἐμδρ δευλα σία Ζσοι δὲ εἡ αἴ σενα τῳμίμκφ

Διοὶτί ἰαντί:

ὑδὴραύνν, ἐν πούταμόμε δοκεῖ αὐταχέῖν. ἡ 27,2
Ν᾽το καιρύτίω

συμῷνϑ: μὰ(λι σοί γε Τοῦτῷφϑύγγῳ, δτὼ ταύτης ἡ λασιδοὶ ηὃ
σύμφωνοι Εν οὐ:τῳ!οὖν σειναυξανεϑε τῷ μοὶ, φοάνετοωιμος
κί "68" «οἱ δὲ ἀγλοι δυο μικρότητος ἀφαν δἰς

Δι τήριεσα καλεῖ

οῦδο!
τὼ,οὐκ μέσον"!δ 11εἼτχορ
Ε ἂν τοῖς σἱρμονίαμσοδῇ δὶοκ.
ἡσοιναλεῖρμον! οἱ! ηδ τπρυλαμόρ. τοὸ δὲς πτοξέλει.μέσο.
'κς΄. : Διο τἠναληϑὀξὺςἐπώσδουσίν οἱ λθςοι" πότερον ὅτιἐφομόξὺ

οἰσοαὴ Θ᾽ὺ λῦτι λέρον τοβαρί σφυρὶμοιρα δέσειδε ρονἸρά

ἰκζ'ζει

Διδτ γδοικουσὺν μόμομέ ΧΕΙ ῆαναϑμ

Δ ριον ἢ αὔθυ
ΠΠῚὸ

τα

ΤΜΗ͂ΜΑ
ἐδὲιλιδὲ χὠδ οὐϑεῇ ΠΥ ϑ γυϑδ'
λφεχμίλοσ, ὁμῶ!:ιχει

ἐχειλόγηκ ἐρεσνέχειμο μονουχὶ ἐμ δψόφο σὺμζσικιν ἃ» τοιούτῳ
τοὺντοῖςἀλλ οισύ πάρλεικινέ.ὙΣ Θὀχριίμαι τώρ τὰ
μϑρλ
Μιν’ἀἰλλδφλεπσομδῳ η΄ τῷι οὕτῳ ψόφῳ οὐάθει μόμεϑο κιμήσᾳε,

ὡριοὐ ΤῊ δὲς χειδιμιοιό τητού, τ τοῖς θυθμόῖς μοὴ ὟΝ1 ΤΑφϑόγγῶν τούς υξεωμοβα ρέων κἂν τῇα μιξφάγλῆσυμφωνἑ «ὐκ
ἐχθήύϑην, ὠδὲῖσὰ 2λοις οὐ τοῖον» οὐκϑξεν. αὐδὲ κι γησείσ'
οἱὖνΤοῦ)πραιοτηκαμεἰσίν να ,δὲηραξῴς, ἤϑουσσῃιμαισίο 7.

ὑυλσαδμ, γροίμ
κὖ. Διοὲ Τὶ ν»διμομεριλᾷῃ τό ὃς ἀδουσιν "δι πρὶνἷῷ
ματο ἐδονρὺσμδιμουν δῶν μυ ϑγλοίϑων “τοῦ.ὡς πῤῳ εἰγϑίβυ ρσὶ
ὑπιεἰώθασι.ΤῊ
ἡ δ

σέρων νῴλι τὰ σηρώτασ ονοὐ ἀνεἔλεσοιμ᾽

κϑ' τ ἐῤτὰρπρώ τοῦς

Διὰ Ὑ4 οἱρύθ μοι Δτοὸ βάλη φωνΝοῦσσι,ἴϑε

σίνζοπνε:μνοἱ δὲ χυμοὶ,ἤιλλδδὲ τοχώ μα τοι αλδημαλη)ΘΎΡΑΝνῇ.
σεὶσ ἀσλμῶτσε ῥλαὐπράβρδα λημϑρξρέἐρίφα,ἡϑγκὸμ,διηριἃη-᾿
ϑυσιοὶδεἐν μοὶ ϊθντοὶχξώμμοετοι, οὐγρι ζσίν ὁμοίωσ.
Ὶ
ΧΔιί , 9 δὲεὐποδίωρι ο)Αὐφφρυγιολθεῦδιν φξατυύίρρι '

οικόν:"ὅτιὀκέχφαῤτίοροφορ. κξλλαηρ στοἰυυῆς᾽.λει μεσεἐολρν" 5
Δι τῇ οἰ πεθὶφρύνελον ἦσοινμᾶλλον μελοῦριοἱ:ἡσὲαηλσπολτ,

λά

λασλοσια ὄνοι τό το τοὺμέλῃ ἐνταῦσ δῆ μέξων Ῥαλερδύαμα, .
λβ΄, ᾿

Διο χὰ
7 δγοὶ ποσῶν

ἃ λότοι αλλΣὲ ατοῖηὸν ἀριθμὸν διὐκπὼ, ᾿

ὡς περησὶσγοὶπεονο ρωνηρὶ δεςτέντε;ἡ67)ὑπιρῆσσιν οἱήἱ λορδοων

᾿

,

͵

ηὀνὲρλαῖον.ἀ τῤξελῶντέι γί τω Τερπαρ ρος χὴνν ἡΤὴν προσ
θηκευκοὺ δὴτοῦ Ὁ ἐκλήϑη δι σασῶνεἀἰγλδοκτω. διέ πτοὺβἰὥἌΓ Διϑτ δἰαρμοσύτερονδηδβα ρὺ,)άπὸ 7 βαρίον,ὡλὴ ῥξυ-᾿

“πότ ρομότι "δοιπλφλ ρχῦσ γένε
ἡ τουρρ θα “δὰ ῪΣ μέσῃμοὶ
ὑγεμωνόξυ πάτο τονπα ρα χῦρδου δὲἐκ εὐπορ χίσ,οἱλλδξ ἼΡ΄
Τελόϑ τῆ δΤ'ὀβαρυ τὸ τοδξκο;γωναιότεβ Ὁ ἡ

φωνότερν: β

Διο τί ἥωἐδόξφών, ὅν δὺς δα συῆ αἰρωνύσυμφωβ ἃ »πεδεὶ Ἵ
μὴῷ
“τοὶσῶν δέ δ Τὶἐδιεδεὸ ξφώνεἸὐδεδγ τοῖα γι νιηδὴ δατοῆ εἰ

᾿

λϑδ', ϑναυϑυμή

Δι οὐγλ δυο τὸσῶνκουηΐςησυμ ιφων αν ὅγεὧῳ
0 λοι

ΞΞΞΕΕΞΞΞΞ
ΞΞΞΞΕΞΞΞΞΞΞῷ
Ξ
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εὍ

ρήπηδεὅλοι! ῦὁροόλο οιἀσίμ. οἱὸὁ δἀλλωμέκξυὁλομεὐπεὶὴ ᾿᾽
Ε. πλασίωφδ ὑποίτιις ὁσοιλμήτη δύο, ἡ αούτε καὶ δοιὰαἱ“πο τη

δυσάμα τη χίοσο τὰ (Δα στωνιδ9 μίδι: ἡ μιδλιοιηδὴ δερὶτσίν

σερλμιόλίον δικρὸἌοι: οἰριθμοῦ;ὄβηνεοιον δῷ ηδε λεῖον ὼ με

ζονυτοσον ὧνἡ ύπ ΩΣ συώςτι ἄλλοι πρὸς ὁλαισι! ἰκθίνἐσον

"ΟΣ ἐαΡι
αὐ πεϑμῷη: ὁμοίως δι ὠτῷ δι Τεοτώρωμε χῳ!
ὌΞΩ.

τόμϑξν, ὁσον τίμόν δοξτι ᾧνσυδαρωμάλθι τον σξήνδοτι τῇ

λεωτοΐτη ὀξάμιφοτί ρωνοὖσοιδιοτὶ μέ βονεδ μελωσύας,δορὶ πῶ μ
τὸντρφῳορϑρυόκατωμέ σον![νησρεσφδο ἤνὁτοίτα7 λ ΩΣ
3δ λλότον τούμαλικω τέρα τ δέστ,οὐὔροτό τηἧκινησί, θυ;ῷω
δολτεηνομϑῳ αι.ὀξύτερο "
νλξυ πέρατρφίρο διόδδυοφιλορδοολὴο

φϑε ον “χρ ϑ5 ον δ κίνησισγόνν τρρϑῷ φωνὴ δείροσ,; αἦου

Τινοσφορείντὴναύῤει μεσονηὸνηνβον, ὀξυτῴ τηνδιέϊεήμε θαμώςτε

Διὸ τί ἐαιρμδῳ
λριποῦ μὴσυμροίμφ, οὐκἐςΤινὸρ φορά
ὑμέσῃ κινηϑι (δος αἰμοιηλορδοιλήχθυσι φϑεήόῥϑμανν αὐδεκθ δι
΄ωο
2

ἐδ, διδομωμτι Κι νη ἄσοιμόμι φϑίγῃ τρζρνὶ ὅτι ηδὴρ μδᾶδδε

σὴν αἱ ποῤσοιφ" τᾷ Π δῥκαρηι ἤδιδθὼκ εἰνέωυνἀρθένποσδνντραὶ

Ἴ ου “Τδν"Ἰρμόϑα (Ατοσέων ον ηδδ', ὄκῖτι ὁμοίωφφβονε Το ὑπὸ

λένιμιαούςδὲααριμόσου ἤσμε, φϑισὲ μέσῃ (διούτές, ἡ λόγωτηὰ

τος τοῖνἐπῆνἐκλφεῤ ἀδιμον ποῦ δ)αλωιςὐ ποέρχά ἡὸάριμσόθηρ:»

Τηδὸλίγϑυ,τοδὰ
ὑν“τος ΧΡ
β λ΄. Διοὶτὶτολεμφωνῆ, ὀβ(ο ὁ

κον ὸ
Ἁ

βαρ, δϑεξηὐ πρληϑῦι δ υιοὀδοὐξυδθόλι εὐτῆ,Τοῖχὺ ὁ
Ῥρλὺ μι
Ἵ κὸν μοΐωον,ἀφᾳντῶξε αὐτο

εαιοὀλίγοι πδαϑω ἀδάν.(ονό μοι

ὀρϑφορίΔοιοξέν χαλύτρὶ στοδνοηδαῤου πότον(δομείμα"κατ!
νεν βηδηρλυ ώντεοςὀἐεραν Ὶτὰν Ῥ γεά
ὑλαηϊονέργορηϑὐλιγθνκινϑ

ξύφωμομ νον φυσενυληϑϑξὺ ἀδᾳψοὐγὸ φυσοονδὼ ὑξύφωμαὦ

προντοῦϑδἐιθύνφαν.τῷ' μὐδιωκ ϑῥῥηρλιὼκιν ξνεξέρα ἀλλδλί γου
ὑἤλί ἐτρχϑφέρζ ὠδδῷ ἀδῳμοβόξὺ,δωνεί μεωσσεμειοννηδ μι
σβουυς φίρομδῳ δνντοεχὶφέρυταη, δγοΣηδῤξαῦδιω εέμκων σῇ" ῥέον

δεορνοδυκτικοὶοξ ὑφωνοἱ Διρτ' τβαὐωά δήμτῆδὲθῬεο,καχω":»
᾿ἀήνΝ

ΠῚ

ἢ μἱὶ

ΤΜΗΜΑ.
λή. Διὰ τίφυνμώδιμε λᾷίδλως τοῦσσυμφων αἱ:λρήφουσιπεν
σισιὺ χετοίῤσιγαευτοι φύσιμκιμήσεσι λαῖρο μδιυιζἸφύσιμνδή μέ;-

δγοὲ ,γὸ, τοὶπποχ!δϑο δὐἰλὺςγιοό δια,λαίρφνο οἷ ςυδγοϊβηλέϑον,τό
701 μελίδν χαίρομ'θυθμῷλ λαύρο μδν,δαηὸ γνώριμον κοὲτετοῖς

ΑϑδιθονἀριθμὸνΠΣ ᾿Δκιν διμὰμᾶσιωτα μδῥωσιοϊκηο τέρα ῥ οὶ
τέτο βϑιώηκι[νισισφύσεν, Φλἰπίκγν.(ὡςτενσὺχἠφύσιν μοῶλν.
σήμέϊορ δένηρνὅντοςὃνκρίνον χεσιρὺ υϑέου τεςτυτοιγ ῥδμα,
σώζο μδιικοὺ αὐνξομδῳπέρ φυσὶν δυτίιδεώνα μιν' οταικτοδὲ φθε,

φο βδευμοὰ δξσοιἀρ οὐπίωαὐ ῥ νόσοι φδιυποσώμαηρσοὐζφύ
δ) κράσι δὶ β
σἰντοξεως, κυήῤσειρεἰσί'ῥσυμφωμίᾳδὲ λαίρο ὀϑιν
λόκονέ χόμτωνὄνοιν ων πρὸδ λληλα αϑρδν Λόγος,τοῦ“ξικιδῆν
Φύσει ἡδιύνγόδῦκε κρα μδιβογντολοὶκ ριζγουπὸψηόγον᾽λῦντι κα

αὐ ϑῊ ὃν δναμφοἰνηοἶνοζκροιν δὶ σουτίῳ διώκ
μ᾽ἔ λοι ψτησύμ.
λθ΄. φωνίᾳ λόγον. Διαὺ τῆ ἡδνὁ ξτηὸσύμφωνον ηουδιμοφωμου'
βηοὰ ηὐ μδιὸ αὐ τίζωνον ισύμῴων ὀνβηδυοὶτππισῶμ ἐκ ποίοδον
ὙΥ» ἑωνκαὺ αὐτρεἶν ἤνετοιτὸαὐτίφων ὁρ.δὲδε σοι“το σ΄ μοισ'

ὠς μτη προρτύοὐ πόῤγίω.συμῴων! ᾿ααὲ ητῶσοι, ἡδέων εὑπαλῦφθ6Γ
γόν'δὰ δεεύροτο, αιτούτωμἡδγοὶ πασώ σφ,"δ μοόφωμον οἱπλοῖῦνεΧΕΙ φϑύγγοννματοοῦνἐσσι διὲντῇδα: ποσώνσυμφωνία:
ὅτ καϑόσερ ψὉ!Ἰσμάπροι; ὁ πύδες ἐλουσιπρὸφοι τοῦσ',λόγον
ἢσονπρὸςἰἴσονἀδιῴοπρδρῷ λ κοαύτιμααἴον οὗτω(οϊέντῇ συμ
φωνίαφθοίτοι,ὸ “ρέλουστ!κινήσεως πρδσηουσοιὺ τούς,ζον
οὔναωνσυ μφων εἶν, ἀτελές αὐθοι τέρδ'κατοίοροφβοαμεῖσιρ, εἰσ'

ὕμισυ τελὶνπῶσοιδὲδ τῇδιωα μα οὐκ σοι ἐσιν:
ξσρυιδὲ
αὐ σοι.

δυο 96 ρανπῇἢ αἰαϑησενικαϑοέτσε Ρἐν τοῖςλοροῖς!ἐνγμκατολυ
ἦν μιϑξοναῖ ονφϑεηομδῳ οἱ; ὅξ νιτι δυνάστῃ, συμβαύιφ πίκμ
«ὦ

τίω τελδυτίρ γεν τοῖςφϑόγγοιςσεοι ἐδονέλεινυ δωπίρα
δλυεατεν, πληγὴ "οὐ χες
ἀξ ὑπιύστη 722.“τελδυτῶσοι διε,τανηὸν,
ψιοὺκοιμδνηθέργονσυ μβούνφήμειθαρικαϑοίσερ “Ἴο' ὑτὸ τίμφ

δι κιρούου
σι»κρὸ δῷ οὗ τοιτοὶ οἔλα ἐπροσων λοῦμ τεσ, ἐαν εἰς
πρνηὰν

ΩΣ

4
΄-“΄

πρύϊόμκαα τὰ ερεφωδἐμφρδίνυσι μείονα" τὰλά,ἐλυπίτυσι ᾿

Ὁυ

πρότρ τί λὺς δ αφορομσυτῷδἰ δΎαφὸρωμίδκοιν ὃν ἄσυουν ἐκ
ἐν εα35.τέιϑδ,καπδιξνοβεν ανπήωνφων γ'δυου τον
σοὺ οὐπασῶν

μ". χορῷτὴ διὰποισῶυ ματα
σῶμ ὅστιαν
Ἢ

σιν Διώτί ὑδιονἀνεῦσσιν ἐσδὸν

οἰπγσοί μδιοιτὸ χὺ σὲῬμελώ ν ἐξα μὴ δυϊκῶντοῦ

9172 μελλουδᾷλος Γ7. ὁτυγχάνωμ ὥσπὲρ σιεϑτρι“πύτερου ὃ

᾿ τὰν νωθάζωσι ηὐ ἀδὸ βϑινον'᾿πφωριζόμτῶν δὲ εἰδινϑεωρέν, ἡ ὁγὶ

᾿

συμιαμθήσ ξημδοωκροατεφ, πὸ πώθι μον δον συ δ 4»

αὐτῷ:᾿ἀδ4δὶπὲ γεγιϑεὼσ ὁμὐδγοώτινα αὐοτκίω του τριῶν.

μά

Διεὲί, δα μδβδεῦξφωδν πἀδισδε το ρων, οὐσυμῴων . δὲ σ'
δυο σασῶμσε: δ δχρτὸ μδιρδαφέντι σε )νῳέ μιολί ᾧ λόΐῳ. οὗ δὲ
δὲ μιολί ων διε νόξι;ἀοιθμε!Ψ
δατο αὐρων ὀραλτρῖ"τῳῦν χων

Ἰὰλτρίτῶν οἱζκρο, προταιϊβίλους δδὲν λὸἠγονὶξουσὶν"» οὔτε δ
μόριοι,δ'πρτρλλασλάσειοι ἐσον}) "ἸὐδϑὲδῪοἱ τοσῶν ὁ πεηδ, δεινῷ
διπλασίῳ λόγω,δὲσ'Τόρυπνομδ'γὲντιτραπλαισίον λό ῳ αἱ
ἔν οἱοκεροι πῇ᾿ὠλλυλαν ὡς τὐπεὶσυμφωμ αὐλοῦ ἐχοντΓ φθογ

γονπρϑτολλήλους Υ12.λ'γορμ) οἰμδἡ πο δγρδεὶποισῶνσοέ μοιἐ
εἶ
λουτ πρϑταυ “Ἄχοσ' φϑύγγοι ἐλρυσίμεοϊδὰ,ηὀ δὲ σόνοὶτοβάρωμ,"
β δδισδιαὼ πέντε οὐκὲλευσιρ'οἱ μδνθδ)τόν α πασῶν,σὐμφωροιδιραῦ.
ον οἱδ τιβοι ἀόνατρ εἰρημῦρα: Διά τίξαύισψύλας τ μτίω

᾿

ὑϑλοίρν,λὐ ποτα μιόμεδονἐ ὑπ χῶν ἠδ, ὑμεά τηλήλϑυσοινρὰ

α πῆς ὑπάπητ'
Ε. μαύρων μδῴν,δ ού ταγόνυ ταισῇ μεϊομδενὸ ἀτὸ
γερτίωῳ δι αν φδανιώνὴ οὐσηφουθ" φδαεμεα ταντίωϑδμοιότης
ο΄

χλώδάτισ δὴν,ἀφηδε

οςς

σοῦ λαμβανουσμ ἀπποοῦ τῆ πλιὰ

Ιῆ

ὑπτώτισ φϑίν
φων᾽: Φλμεκτει ληγούσυις ὅλονὠνδαίνηὸσ, τῷ φνι

γωκιν ᾧ,εἰκότως τῇ δμοιότε;72 τίρὺ αὶ ανότιν ἀνή τηκι γεμσικ ἰ-

τὴν ῥϑρ ΥΨ μεσ ταν αμίοοὗν Εν Τοῦὑυλληκβθ εἰσοιτανδιύ πο
οὐ ος τοίληπτὸνοὗσοιν»διφϑύγγου κὐτῆοακπαροὺ τὴνὀροῖντες ἀ
"χε,ὁπέρ δὴ λλδνὰ μῖ συμβωμφ «Φ᾽
ἐκ ταΐην οἰόμεθα ἡ

ὥν μήτε τρλοπημῦ, μήτε τπαλοθήσει διω χ'μεθα εἰ δῇσουηὃοἱ.τ
7Π1 ΠῚ τὰ

ΤΜΗΜᾺ
κριδο

᾿ πε “Ὡλεγάσῃς Φλνεάύτες μοέλιροι ἔγσυταμδῴερ:

συμβουνᾷ ηὐνϑυγονκειν εἰϑαν ϑὲναὐ ἄνθαυμαςύ' κι ρηϑένποςὃ
νσνέ σοιτ΄Τοῦ’ λορδεὶςσυγκιν δαϑο»καίμ ον 7ΡΙ Θυδκαλοξομ"τ,

ΠΤ
Ξτι.-Ξ

Αδροὺν οἰλλήλαεδελι μούτησφϑοίΐοι ἀλλόζξιὀο βικλέγωνίϑ
εὐρλθ μδιμονντῇ δὲ πσζτη λήρων δου γὸσ',ἐπρονσεϑεν"ηος,τῇ,ἰδιᾳ
οὐ τῆσιειν σελἐκείνην δύβουπασένταῦ ὀνεόμου,ὀὐῥὲμρ δεςζςονρὸ
οὐηβφλιρεαδικοινῦς Τὴ λοιπσῶν λοραυ ἡ χροιὅτιαἱ βδι
μείζωνὴ δ

σοι μαλακοῖς ὑχυσοιμ.ἡδὲμεκέ τε,πᾶσ του
ταςκαϑη στ ὠιϑεῖσοί,
τήσδουνοίμφούσοι οὐφῆϊσγροιρο τούτα"ὥστε
ὦ
ἀκόγωννου ηὐδίυτε,βθοναὐτῆς κρένῆον αὐ ἀν δγδῆβ οίλλωμ. ὡς τιαβραχοαξ κιμόπ
με.ϑορ κὐφοὺ τῆςτεγε νονβδίην: ο Διο
β διὁν ὅλμονωδε κε θῖν,

ἐανπρδιαὺ λὸνοιλύραν ἀδῳλδτισσῶνηόσνον αι χρρδφμῥ
ὁ δὲουυ λὺσἐδωνφλλύρασιῶςτε (ὧμ ὡδᾷ που ἜΑ ΜΙ αἱὅσοι;λύρεε Ἷ

ἡδέων αὐ εἶα, ἐπεὶ “τὸδ μεμιγῥδινοι τού μί
ὰ κτσυ, ὕδεσῃἌμε
ανώων μα αὔαθησίντσ λαμβαύψ.(δμνοσ Υ̓Σ ἡδέων τοῦ ὀξυ
μέλι ποσιδερὶ Ὁ ἄνα [γϑοαμῶλλ, οὐ τοὶ ὑτηῶ τῆς φύσιων μι ϑέμ
σχοῦ ἀὐφῆμων. 15 δι

ροφδιμικὺς, ὀρόξίος(ἰγλιυκεοηλυμ:

δηλοῦσι δὲ γ᾿) αὐοϊνωδσῥ οαὶκαλοῦ
μιδν ομ μὲοὖν ᾧδὰ (Δδουυλὸς,

μέ γυω “τοῦ οὐἱν“τοὶσδὲὃμοιότη τουνπη ύμια,τεοὶμφω γίνε τοι»
ὁδὲφλλύρα ςφϑυγγοσύπειδιοὺ “νϑματι γένετο, ῃς ἡ πομαΐοθη

ἐν ἀδδἠγαυλεδ, μικῤπερόν βηπῇ φωνῆι δνδλδγα φοροινπτῇ β
αὐαϑή σε)ἡ'ἢονήδεὠφκαϑώσερ ὡλῇ χυμῶν εἰρητοιἐτ ὀμδῳαὦ
λὸς ρλλὼ το αὐοὐὑκχὲ δτῇ δικοιόχτηῃ συῖκ ἐμή]4 χῷ ῳδου
αὐμιουρ τημούτων᾽οοἷδέτὲλύῤ φϑόγγοιόν περ λοὶ δέμι κὐτιροι

Τρ" Φωμψ κατοιῦ τουσϑεωρούμεμοι (Δὸν τιν οὐὐτοῖςσυμ ανὴγι

76! τί φλώδϑι ὁ μευρτίαρηκαιϑανσῥκανόν δόντι; οὐ «Ὥρλλ᾿
δὲἐν τῇδὰ, οὐ μὉ τανομεβων,"δκοινοὸν ὀῥαὶμαοἷν οἴδοι γνῶ ὀμ λέ!"

μ4΄ 'ρομ μεθα: Διατῇ δ αννὸπροὶμέσικαλεῖ τοῦ,ἤἰδιῤκτὼ
οὐκ δε μέσον "ὅτιὑπηέλορδοιἡσσιμοι αἱ ρμομίαι ηὃ “τ λαμὸν ς

τρῇδὲ πρου χειμέσου ἰγο ἐπε,δὰ δὴ μετωβ νὴ ἄκρων, ἢ μέσον
μιόγον

ι5

69

μόνον ϑτήνσθην.
Κίς3 θάτερον πβάκρων νϑύν τωνεᾧτιν!ὅγε
σήματι αὐ ὰμέσον,δνέρχδ
ὁ τουτῆροομέσον"ἐπελδξλαταμέσου

πεν ἐἰρμομίοις νεείτη, Δ ποτα, τούτων ὃονοὶ μέσον οἱ λοιστοὶ
φλριῖοιεὐγὰ μέσῃκαλῃ μϑρέεμόνηἄρλῃ"Πξηϑατίρε τεβαλόρϑον,
.
ἃ τοί. Ῥρμεταξυτι ἀκτὸ μίσονιώρ χὰμόϊ΄.
δυκαΐ μίση καὶ

μί. ΔιὰΤΙτρλλοὶ ἀδορ τισσώζουσί μελλον ὀνξυϑιμὸν,ϑοϊδλί τοιὃ
ὅ7| μιδλλ ονπρὸςψατι (Δέγεμόμα βλέφρισε, λβραδύτερον ἀφ -

γμ τρορκώςτι
ῥοζονΡΝ θη

τυγχάμοὐυσῆν' ἐν αϑρ νῷ
φτάχεινσλάς

ων γέρμετούᾳ ῥαμαρτια.ισυμβούνᾳ δ ρ᾽ἡγεμομι προσέχειν τοῦςῬᾺ

λέσιἰδεαζόμδρμοσόε, οὐδιεὶς αὐ ϑδγα λάώμηῳύ

εραραειὸ

ΠΥΥΨΩΙΣ ἐνς τοῖς ὁλί {χ71) μοζλλορδιοιλαί μπτουσι'δὲδ)κ καθκὼ θα,

Ἴηρον"ὀνήτεμῶν αἱ:
ἔϑοοὁ αἴεμάλλονεεωμί ζον του
με . Διο Τῇ:δδ ηὸὀξὺαἰππσουσίν οἱ σλᾶςοι Ἢ' ἐξορὀξὺ σον, ἡβώρυ.

ἀδουσιγοιῶξςἡ μάλλον:(Δὲν ᾧἀδουσινοὶ
μιυρτοῖνὅ σὴν"

μν Διοὶ τίἐρλαῖ δι ὑπτῦ δρδουσηριξρτο πέφοἑ μον αι,τίῳ
ὑπατίω αἰδτὸ νἡτίωκατίλιτον δότδ ὑ πα τίω αὐλ τίωνικαλε
μένΠῚ μέσῃ

διηδῬμ! οἷον δες
ἀφ ρῦν,

ς
μια’ὑκθνηρδυ τῆν

οφὲτη μέσῃ, Φωλιδξὺ πυκρϑιονδθι μίσαμοιτ)προσιτύρδοσοινηςἥ
τιϑυμεσ᾽
᾿. ᾿ὅποιυὐπο μδιῥαύωπεξα χόραυ τολντή:“Τῶ κάτω κι 2ϑ'
Ἂ μή ὦ χιλόγϑνξνω Ῥάκρων:

Δι ὡπτοϊὸν προιγορσγαχροοὶ, οὐθῦφρ τ

σή,οὐθῦτρῳ ρυ τ σὐ ἄϑουσιν"ἠδ τεμζ) πε ι σοῦἐχυσινοϊύτοροι
δῶοι

πϑύσ'δὴ ἐϑινυτρῷ ρυσῆπρα
δἑρμονίοα.οὐδῷ μελι συ τῷ.λοριη

κτήκον:δεδριεῷ Τῇτῷγηρυονμ Ἢ »δοσίδησξύσλι σίσἐν7αυτη σε

Ε

κιπ
μελαλοπροπὸς οισάσεμον'τ
“ποι ἡτοῖα ἡδευνσοσορι σή,
ϑαιρωδεκωτούτῃ Ὑ ὰ ομονιον Πακῶτασὰ μφω, χρῷ μδρανάρ
ἀρ σις(υυἤσ'οἰκότεραἐκ εν"οιμδῳ"})ν,ἡρώω νμει μητοῦῖμιορθρ' τ᾽)
οἱδάγεμόν,ὅβοὰρ αίων,μόν᾿ἐσανὰρῶ.οἱλαοὶ,αὔοὶ.᾿ὠμδθερόχος

μέ λοσ'.οἰμ
ρϑσυλ δθορμοὶ φαὺτῷ. ὦ πορονκαλήσύχιον ἠϑεσκαὶ

Ξ. θρω πη δ ΡΨπιῦ του!ἔρυσιναιλαἰγοουβ μον ἰανεἧκσοιδὲοιὺ
ῪΝ

ἐνθγ σρρισφ

Ὁπρὸ οι χικόνς
ΤΊ διουμ ταύ τίνα

ΤΜΗ͂ΜΑ
σβετο, αὔωνπεή 4 δέϑι ρμδιυὸν» ὥφτι τγλίωτίωϑαυξ ησέμτἤνεδ,
Διρὸτί ἑαύτι; πὲσκολοκιὼ ϑασ θεοὺςμικραὶ σὴ σισκρύψῳτῇ ,

γ,ἡ τοὺσσριύουσ, μεείφουσ ἠνοντονὴΗ διότιτοὺπεδύμουτοικαὶδῆ
λι φσξαροόνον τοῦ,οἐφανῤ τοντὐροιὐ ξνσιν'καληοὺσ ὀχκῦσ

λάῆ ουσ' μδιρτριῆσι “ανΤῶν: σηφμοτέρουσόϊ' ὠσσεβκολ δέν
εἴρων, τρύτι προσ ἐμιοιςκα) λωδεσι"καὐταξυκοΐλοις καλέφυ τ

“οιφι τοῦμδῳμι "λα Πνον“τοῖνκαὐσομῷ οἷ. τοῦδὲ, μι κρα καὶ
πυκνα; ἐνδυῇ γϑ κρυφϑέντο αῥαντέα τρέφοντα ὀγανγίων απ
γρριυόν 4.0
ὁμοίως δυκαλτοιἀσογγθα τιϑίρϑυ κ᾽" δίκυοι εἰσμαρ -

θήκας κοϊλῦε ὑκαλύπἠρας δῤόα Διμόλαω,ἐς κυθραν. ζονν
μιεφίλαυσομφ οἱδέοἰδῶμι Κροῖσε ρροϊουβανόμδμιοἱ, ῥα εἰς οὐ χῆστυ

γρρμ' οὐ Τίο σα δοφὴ πλείων πνομϑῴ4 διοδηνμήτιοἰ7» πν7΄ὶεἰ,μῇ
τῇ ξηραήνεϑεΡΨ ἀτρσέλον κωλύφτοιῦτο πα ήν
’ὔ
ἔν

Διοὲ Τἰτοὶασέρμοιτα ῆδορι μκωνφυ δτόρι μευτε ρα(εν αὶ

εἰξα!(Δ φύλλα ἢἸδότι ἐκ συναῦέρίμαρε ἐἦνοἴ εξ πσσιντο. ( εἰσ'
χοῦοἱ
δλικδδοτο μέρη ἐκηούφον, οἱονεὶ ῴν πο ομτοώσφ ασίτινι
τηρὶνοἱ χυμοιϊλοιόσμια.ἐ πεῖριαλθημιαλ λόγοιγἦν ον τίζ!αἱμαηοῖσ

ασεέριμοσίνοξ ροεσιν»εἰδυἐκγουτου διηοῖς ἄλλοις νοι μά ταν ὑῶν
μδ,χρριδύλο τον(Δα

ἰπιορλεϊμμέλισο.

Δα Τιαλῥκῷ ανί δεσοῦ

λεπποοβρι μύπε ἢ ὅτι αὐμεϊξυςδιὸτ ύῥ' πύπε μριέν“μιδῦμον.
4.

Διοὶ τήνδ οὔ πτχρες δκεϑίλ ὀασυ σι ῬΙς ἐρλισίμιοισ γηνὴ"
“

ϑεηχυθίοισιπολλ δὲ ιπεόραν τοινροῖζαι ματρφέρον τεςκαὶ

αὐ ομῶκαταβαίλλοντ'ὠιαλούϊδλυσιτελῶ μιοίονῆ᾽
ῥὁδὼν'ΧᾺ

λα φύζ) μοζλισο ὡβτάφαὶὅτι οἰβοιτωτοιγρ ὁπότε. “στοὶ δὲ
ϑὲγρύγου (ὐσει ἀλλο
ὦ
ἡοιοί το διέιλοι 6εἰν ὁ
ὁ Τίὀχησιονχου ἐκφὶ.

οὐυ τ᾿ὑλισήν() εὐδδξυξεταιε“ἰλλλμιαδῥαλων φϑορβεθόῤἐῤχειγς

γε ἼΔΩ, θιοὺυ ξετοζε"δῖο μ οἱ εἰ ρου"μρὼαὐθιχα: τῷσώ μαςΤΙ,δύρΦθφρομϑῷ ΠΣ ΦλΤοθίε Δθ

ὀχέϊρομέλον τινὠνπ ἐνῆν ἐνσώ.

Διο γ:εὐεο τἄνε τοῦὑκπεθρώμια τος Ῥοφι, ΟΊ [ὴο δὲ οἣρ οἱσι-

Μία,ΔΚμὴἐδιώκτοκραῇσοαὴ φύσιν,τὸμιπροχφοὕτόυ τοιεἰςἐ
κυφς)ν

κ΄. δια

δ

κύςγίΔκοιλί αννάηρκρίν το:ὀβόνιωρλζια γίνεπουλεδδδερὼ οὐὐστ! σ'οοὑτωσιῴτῇ γρπὸρδῳ ἐκ πύσεμ
ξαίον}) τοῦτος (γι ρᾳ δινο
μδϑησφιπροφῆς γόμ ε΄τοῦδε

ξαιῤετονπλελέκπερνω μάτων

(Δῴαντιω: ἐλόντωμ ἡδειωορεήα ἰῇ δ φρηϑμ Ἴρι δἰπαν 6 -φίω,ὅξη:σέ! σρυρτοῖνοἱ δμόρομκαρηρίκκς μιλροὔνέκ τοιαὐτασ'79γ
γε Τοῦἡμφότατοι, μαθρακαλέύτο “δεοξηδριπὰ χύχνης ὠφελει- '
ϑϑο ὦν πΡπροδυόμϑῳ ροεὅσοί δὲμιὴδεώ του λκοὺἡξέναιντίων,ἐλον δσ'σιρυίσατο, τοῦτο ἀγριαἰδῇ,κοὴνοὐκ ἐϑέλει γένιαϑς

γέω ἐγησίμῳ: ἐΡ γω»γ,αΦερᾳ αὐ “τὼ τσ δίδουσοι» ἐκ Ὁ
990 ρασιήνα τοῦ,οὐνκοῦς καὶκρύππτερισ' ὄβημ»,

κἤ.

Διο τί ἐαύτισ δαιφανί δον Ὅτουρ μαλισὸ ἀκμαζωσι τολε
μεῖνοσ', ογρτομῶὼν τοὺφύλλο. ἐπισοιξντί τῆκαὶ κοι τουσυστά..

ὃ ϑὲρά γήμοντοοι ἄπλεσποι.
σῃ ὥςτιύηρσἐγμηῤὑοδορ, αὗταιἐντῷ
τὸποίλοσ',,

ἡπρίσεσοίλβαιν αὖγι:
ἢ γι τὴν διμλφ9 εἰρειϑο ηὰ,

ὅνκω λυομηδύ δῶΡ σἠ πεῖ",δὲηρσοφὰ αὐω ἀΩλ4 ἀσηὸνβλοι' ὲ

ὀσέρχιται εἶς οὐ τύ ὧντῇαὐάγαν αὐπίω μείζωἥμείον," ἀῶ.

ἔγου ποραιβλαροέμουσοιμἀλλαισ' : ὡσπῇ χοὐκρῦ μμυρ μοῦ ῷ
τοῦτα αι μέτι;ἐκ σὴλμ ὑπίτέτοοἰ λλιοὐσῃηὸν χειμονα (πολλα

““λάσια 2όνεται; τὰ μϑβοῦν “ορύμμλνα, δὴ παραβλασοανόμτ
ἡ ὕξν' "δεῥαφαινοσ', οὔ, ὠςτὸαὐοίγγναν οὐ τίρ ἄνυαθς ππολξίαρ να
Διοὶγβ αὐτί: σμεύες.
|δι πέσαν λα μβανᾳντέωυ προφίω... οἱ
ὡροῦοι ὦσἰκαθεὶσ'.
9
""κολοικυίϑης περ Φρέαρ φυϊίσοισ', στρῶν
ὀσηὸ φρέαρ ἀπρσελρισῇ νορ σ1..2) σέστουσ' λλῳρο . ᾿ δὺὁγρἡγε.

εἰ τὸ ποῦὕδατος ἀτιμὶσ'γψύλουσοι κωλύᾳ ξηρολμοίϑα" ΓΚ»
μοκ “Τὼ πριφᾷ
οὐλειϑολλόντο. ῶ τὸ ἀγοσέγήν τουτῇ,κα Τοῦ ππνὶ
| τοῦ ἡυξηῤϑμα: Τὸ δέδιε μϑρ'4μ,αὔνίον, νὁ ἔχεινΒοφ μὐζωράμωμ.
] ἐμρφώμ. κα ῥέαντισ' φε λων τὠμθλαςημόται Καρήρφο

ρσωσι καλοιηρεμων τσερισνίβ;, δα τουπυτήση τίωτῆν τρὶτοὺς.

τς

εἶφας, πρωΐμους οἰσέλ σμκύους: ὡς δύωκακϑιύίων σρζεῶν δῖοι
(ἐν.εὐ έν σήκευδι δπρουγίων, φἤον δέκ τοὶ τῶν αστι τ

ΤΜΗ͂ΜΑ.
ρολδῥων ὀἰσουσίκαυρπόν:δεἱηὸ “πολὺ προῦ ππέρλον Τῷἔρων
ἼΗὉ φύσειτοὺξ οἴζας. Ἰσθασει ρομῶνοισδιῶν ἦν εὐββληου]ηο προ

σποροδν πσερὶ σάξᾷς ἀλίαντρι θνώττι σωφεαϑς οιϑάπϊον ἐνιςοω
βλαρῦν “δ δκαὶξαύτισχει νεῖ
νοφφυ]σι ασίΤΩΣ σικί χῶνστα ἴν
οἱσέκοισ'"οἱ εἰρδηϊθῳμῶ σύ εἰς πἀνῦλιονἐκφερινοὺ παρὰ “πυ θὲ

θὰ πρωΐ(κοι στοδ ρα ἐσοντο“ἐσϑ ὡς ἐχοὲν τοϊετοιλαίροι, ἀπέως

Διάγίοὶ ρδαύ“{:ἱκνουμδΐ μυώραν εἰστέ γὴν φυῖωσι.
ἀὐσην ἑωϑθενδνυκηὺς δέος τέτερονῖνα μὴ δῆλι ἐς οἴο. Ἀωσήο
ἡἦγ, ἐκ᾿ὑθο μὸνδ ὐσωρ δα φϑάρφτα ἐρδύμϑμα.,

"ς΄. Διατί το δώδεἐρισικά, ονασέρμαιτουνρὼ φυτοῦ ἡὅτιβῷ
μοὶκαδύπύπτοιτοῤδὲοιοἷΤοῦοὐριτηκκ'τα ΧΟνΥλυήϊιω ἡ"(δ
σοὶ ϑῷ μότηρ.(Δ ὀσιιν,οὐσωματωώδες - ὑπεληρὺ τοὺ μπϑδ δ, ὁἐϑν

σιεῦροόδ, δὰ τί θῳμότῃ τουοὐρητηκαὶ“μᾶλλον (δι“τοι στ ΤῊ

κτϑκα: θῳ μοὶδὲ
τορι ώδῳ ασύρμδτοι“διότ ὅλως “ὁδιμὴ, δϑοὶ ϑιρ

μότα τοΤιρμοιενε τορενοὶλλἀτοίδω σωδοιεἀτετπο 23.
εδιξίδὲ μὴ μὸ
νονεἶμαιθῷ μά,οἱ λλἀκσὰν σύπτοἶσον οὐρντικ
᾿ ἥὰ᾿ κοι 7,0Εἰ λεήιῶμ τοῦὑγρά:

ὁπῶσ συγ

Διο τίθα Πονςἐκκο

λεῖ

λοι χάνωντοὶἐκ πολαοτῇ ρου τίβμα τος! οἷον τρί τούσῃ δ
«τοῦσ', ἡτο κ δ προσράτωμ ἢ δτι ὡς ὑον ζωωνϑάἤονασέρ
μοι φέρ ἡδάλαςμοφομ,οὗπω κοὐϑῆθασε ρα τῶν" πόδινλί στῆς
λαμ ΓΗ͂ΙΠΥ 7 τίωμδιώα μι μ' τοδὲἀιϑενίσερα δεοϊηὐίτι ἔλεν
5177ἐἤωμα μὶοἱκξῖομ.τοὺδὲ μέσοιτι χεόμῳ,ἐν ρότουτου, οἰππα,

ληλυθότοσ' τῶν ρου.0.9 οἱ Πονούμασεἐβμοίρᾳἰρ4.ηὐδεειοκουυ κεῖβ
τοῦῦ πόδιν.οὐ Ὁ τοκαυλοῦ εὐ σπέρμα:
Διο ἜΣ
γον παοίλλίςον κα “σλεισον κόνε τοῦἀατς ἱκφυτιύσῃε σσυκίω-

ἐκφυῖδ τοῖςδεατοληὀνφλοιόμ, ΔΈΟΙ πλύδετοι “πηλῶ! ὁτι
δῷ ᾿τηΡιϑάέονῆ αὐθάζον ηού “συτοίν

"ἀλέαν. δὲ ἼΝ “(φῇ

ἐσύτις περιβάλαν,ὀνίναδ) ἐδὲσυκῇ ϑερ μη 'δηλόι:λνρὼὁδηὺς

“πῶν των 6ριμὐτοιηορὼν: ΓΕ ὑρλὺς καπνός ἔχειὅροι

οὐὐτανθόρ

μόχρρακιμοῤιο, οἱαν Δὴ τίφῥα’ ὥετε εἰἰκεί νὸνἐνησίν, αὐραπεοῦον
᾿

πο

κ΄

ον

μῷ ἐν τῆσυκῇ μέ λιφο ὐιϑενἂρὅσωὶ δ πίφραοὐμεὰσιρρᾶ, .
ΟΝ τὐφλσυκῆν οἷεἰωπερρεϊ οὐκαὐαλισζκο μϑῴεῦ
δυγρῦτ συκῇ:
᾿Διαὲτίψια δ φυῆ,ἀεὶκερδνφοὺᾳ ηὀμκοαωλόμιβωμ αὐά εν ἀλ

Νλο φύειν . “Αια γϑῴ τῇἢ ἀδικβοὶ ἐδγϑαάλοι καρποὶ τλυκύτοι
᾿ φιήν Ὧ ηὐὐθύμ δι μύτοτ.:
᾿"καΐηο! ΔΤ δ,ΚΡαὸΤ εἰσ ὥντ ὦ
Ϊ “πολὺ ὑχρὸντοιφυῦῤ ῥῶαιἔχειὗσαι μϑῳοὐγύσειολνυκί αἰ οῇ
ΡΥ
μετριότητα ϑένυπαοέρλον τοςὑχροῦὅτοὺνοἐπποί γι,
ἡ λιοσηὸ πλῷ
φου,Ἰὸὐπολφτ ῥϑρον ασήωσ στῇ ετοζϑ ηὸ γρ΄-πολὺ κ᾿ργον “πεπώμ
ϑαφ ηὐσὲμ «Ῥίονδον" ὠς τειήνον τονοἰφύσοι ὥλυχθν, υκυτι -

ρ᾽"φΑ τοϊσφύσει ξηρόϊστι δαλεδρλιυκκάσι ἱμευρπποῖς,λεί πτετοοιδὶ
ὅλι σότη τοιγδομκεῖομ.ὕγγδξσλνήκι φοζ γλυκὺ ἐφοερϑτουδἥ λί
πθτλυκύτουπον ἃ κουφύ Του Τρ. οὔτοι δὲουκίλουσι ΦΤτΟΙΑ ἐξὸνῶς

κα. σεροὶοί μου τρί:

Δι α Τί λή χωνΘταλείοιακαὐτοικρόμ-

μυατοιερεμο μδρα, ὑτὼ πὸςπροπρσουῤθ ιν «φυ ανέρχει οὐὐΤΟΊ σὺ
Ῥυφλεί πεπτον.σον μδιρχειμΐνὃς ῥαέδυται γε ψυ χοσιὐπρὴ Ὅο
πὰς πεῆο κόμηςδὰ τὴνώρ αν,δοιὼξησίςἤνοται"᾿αὖτα δὲ δ),ὰηὸ
μδέχειν δρρυ σιν, τοῦχὴ μουραιλνε τοιού

τι,
μα έλουσοι οὐ,

οὐδέτι μά πέρρυσιν, οἱ ρξηροῦ ἵνα)"᾿ὡσ’ ΠῸρ σήύθοος, δεο γὸἽΓΟΛΙ

λίωτὴρ χιόμα ἤνεϑα συμαὐμᾷ τὸνσὴ του μδβάμκαὐταιχναλα

ΠῚγελενν

ΔΙ αἰπήηὸ κρόμιμινονοὗτως “πιρε

σσίζκν ε,

᾿ χῶόοϑο λμω.δὲδ καὶπϑιο μοίφ ασι τού χονοι κυ, ὡστὴ κο

είω.τι ϑΐνσυ μρλύφρ ἡδεὀρίτενον οὐδ ἀρλαόριμέαἐμ "οὐ ὃ
αὐαρρινομ μιδλον σἴχκνον οὔποιεἰὁ μοιωσ' δακρύειν πραδίῇς

ρόδον . Τὸὁδὲπροςφερὸ μῶμον καιταηρω γὸ μδνον ᾿ '67| δὲ

αΦ0ρ αὐ“πολλαὶ εἰκο νουθοῦσιν ἑκάρφις πάρι μίων. ὅποι Εἰ
τῆρ!,ἰδήαν «κώςου διώ κιμινοηδ μϑρΞναλώρριμ δ᾽ δια ϑερμότιν
φογ ἄνα,ἐεραντικώτερόν ἐγ πνομϑιύνο ὑ πουὔγουίσωω τάξε
ὡσ᾿

ΤΕΣΤΡΙ δγεδμκ οὐ βου. προσφεοἴ μ᾽, δὲ δε κου πο μί -

ἀφοἰ προτουλεπτόν χιυξυρότερονγε βτδοῥ μότερον ᾿ ἡἐσὲορέ--

τρὲνδσ'μρὸτοὺτοιὦ το, ξη ροζί ον ἐρέμι ἴδιειληυμάλλονδοξιερ,

ΤΜΗ͂ΜΑ:
ρολδύων ὀἰσουσίκου πόν,δεηὸ“πολὺ ηροῦ ππάρχειν Τὼἔρωυ
ἼΗΜἢ φυσεὶτοὺς εἴζασ-σαν Ι ρον "οισϑιεῖν ἦν εἶβ'γουδηοπρο
πορ ἐνὶ περ σιίξής ἀλέαντρι ἐνώντε σωζεαϑς οιϑόπῆου ἐἐνερ

βλαεύν.Μδκοὺ ἐαύ τισχειμενοσφυϊμση ασέ γμα σικὶ γόνα λα
οἱσέκοισ' κοὐ ρδεϊθρμώ οὐ εἰςἀνϑλι ονξκφερμσὼ πωραὶ“πυρὶ
ἐσϑως ἐχνὲν τοῖετορλείροις ἀχίω
ΚΟΥ πρωΐ(κοι σφόδρα ἐσοντονὲ

Διώτίοἐρδαύς

“{;ἰκνουμϑ᾿μυώραν εἰσίω γήρ φυῖωσι.

Ἶ
μὴ δήλιες αὐο λωδῆ»
πέτερονϊνα
Λυς:
ουσίν ἑωϑθενλνυκηὺς δε
ἡ ἦγ, ἐκπθῳ μὸνυὐὐδωρ λαφϑόρψτὸ ἐρδύμθμα.,

ἐρυτικα,ον ασέρματουνρὶ φυτοῦ; δδτι θῷρ
"ς΄. Διατί τα δυώδεκαὶ
δ)νινιο

μοὶκὴ δὐχύπτοιτοδὲηο αὖ Τοῦ οὐριτεκατα ΧΟΡ λυήζωωυᾳ ὡμν.

σοιθέρμυδτης"(Δυὸὀσαν,οὐσωματωώδεις - ὑπετηρὺ τοὺ μϑδύδῳ, οἱδῃ

σικοροδ, δὰ τί θρρμότατουοὐρη τη “μᾶλλον μδιρτοι στ τη

κτρκαί:ϑφρμιοὶδὲτοι ὠδῳασέρματοι.“διότιὅλως ἐὀδιμὴ, δϑιοὶ ϑρ
εδιξίδὲ μὴ με,
ἀσετπτο 78:
μότητά τιμαήνε τρινο δὰἀτοίδυσωδε δὶ
γον μουϑορ μοὶοἷ λλρὲκρὰδὐἀτεπτον, εἰ σοῦ,οὐρητικά: ὁππῶσ' συγ

δ

)

κα γιοντα λεή ων τον γρά:
Ἷ

7

7

Διο τἸϑ 1ον ὑκικοὺ Ἀεΐ
λ

γη»ἋἍ»ν

ΩΣ

3

δῆλα χάνωνπὸἐκ πωλομοπέρου σπέρμα τος:οἷον τριυτοῦση δ
«τοῦσ', δται δα προσράτωμ ἢ ὅτι ὡς ὑφὺ ζωωνθαβονασέρ,

μο φέρ ηδεὶκμάζον,οὕπωπο ΡΝ ασ ἐριματων" πόρδάλί ὕω ᾿
τίωδιὼα μι Μ' τὸδὲ ἀϑενέ σεραιδἰ ηὐτι ἔχεν
λαμ ΓΤ
περί ἤωμια μὴοἰκϑορ.τοδὶ μέσοιτῴ χρόνῳ,ἰχυρότοιτου, οἰστε
ὑϑοζ ονούμασερμαφέρῳ αὐδδέκκοωυ κεὲβ
ληλυθότοσ' τοι γροῦ.

«ὯὉἤὉΣ

τοῦ τόϑθην οὐ δὉπονκαιολοῦ κ σπέρμα

Διο θα

νον κααἰλλιςον καὶ “σλ ἶσον κόνε τοῦ)ἀ οϑντὲς ἱκφυτιύσμει σσυκῦ- ᾿

ἐκφυῖδ τοῦ!δεπτερὶ ηὀνφλοιόμ, δέ πλύἥετο “λῶν ὧι
ϑεβο᾿ταριδοιῆ ΟΣ

"οὗ σπσητοῦναὶμα ἀλί αντιδὲΔ σπἴφβ'

ἐσύγις “πιριβώλ", ὀγ νοι!) ᾿εδὲσυκῇϑερ

ΗΟ, “δῴλοι ἡνὼ ὀδηβ

“πον των δι μυτοιηοοῶν. ΓΝ ὑρλὺς καπνός ἔλει
ὅμοιο

τηνθῷ

μόγῆφιικμαῤο, οἱαν Δ τίφΟΣ ὦετε ἐκείν ἐν γησίν αὐκπεοῦον
᾿

πο

ὦ

κ΄

ἯΣ

ἡρὼ ὧν τῆσυκῇ μάλικε ὑϑενδρὁσωῖ ἐλ δπίφρα οὐδ ρρξ:.
δάὀηβφλὶσυκῆνοἱΕἰκ.Π1ρ ρέμοὐκαναλι σέςο αϑῥεῦ
Ζυ)οῦπισυκῇ:
"' Διεὶτίψια φυῇ, ἀεὐκεμονῷᾳ ηὐρμκαωλόμδὼμ οάενἀλ

κ΄.λο φυεἰμ.

“Αια γϑῴτῇ απἐκβοὶ

κι

ροι Καύρπποιἡλυκύτο

γιήνο ὭΣὀὐθύμ, όρι μύτοτ.:
"καί! Δ] τοΚΡ πὸ7 ἐσηνὧν
ὦ 1

“πολὺ ὑχρὸντολφυόὁ μῶμαἔχεισα μϑῳοὐνφ ὑσειελνυκίας.εδγαξ.
μετριότητα, ϑέυ πονέρλον τοςὑγροῦὁ τον ἐπούγιιὀδλιοσεὺ λέ
ςορ, οὐ πολέηέ μοι φᾳἠωσσύδεται ΟΥ̓ πολὺ ἔργον πεπτμ
ϑαφ ηὐδὲμ «Φιον ΕΣ
ς ὡς τοίνον τοις οἰφύσει ὀιυχϑνδυκυσι ΝΕ »"
οὐννν.-..
δν.

βοὴν
ψΑ τοῦτφύσει ξηρδίστε κιμδολυκέσι ἱμαιρποῖ λείσπετοιδὶ

ὑλι ὥ τῇτοργδοϊκ εἴομ.“οὐῬσὲ ς)νῆκι( σοίρλυκιἐφαὐρϑτου δῇ λι
πδλυκύτωτον ὃ κουφύ το τομ οὗ τοιδὲοὐκέλουσι πσίρι ἐσὸν
ὡς

χα νσεροϊαἴομκου τρί"

Διο Τἰ λήχωνιθτα λείρια καλτοκρόμι-

μυαταιερεμε αϑ α,ὗυτὸ πίφπροποὶσαὐθῶ:" φυ ωτέρχει οὐὐ"ΤΟ] σὺ
Ῥιφλεύπεπτοι.ἡπο διὸχειμιῖνος δσύῆετοι διαψυ χοσιύπὸϑὃ Ὅο

πὰς πεῆο μὄμηςδιατὴνὡρ αν,ἱοι ξησιςήνεται.᾿αὖταδὲ 9).ὲ ηὸ
μνέλειναῆρρυ σι,τοῦχὺμουροινε τουοούγοφτι μα ἐ λουσοιοὐῤ Ὁ.
οὐδετιμάςπέρρυσιν οἰγρξηραήνε,). ,ὧσ περ σήκύθος,δεο ηὸ“ΤΟΛ᾿

λίωτὴρ χιόμα ἤνεϑαεσυμφορά τὸν σίτου μλῥφρκ αὐτο χναύα
Βγέλει"

Δι αἰπὺ κρό μμιμινονοὕτως “πτορηῳ σοῖζκνε,

᾿ γιῤῴθαλμῶ. υδὲδ καὶτόιωομιοΐφ αι τοῦ γίχοινοιὐ κὰ,ὡστὴν κο
οίω.ποι ϑΐνσυ μμαύφν:ἡ οράτοιν ὃς οὐνν ἀλλαόριμέα ὃμ'«οὐὴ αὐ

αὐαρρινον μιδιλου δδχκνόν οὐπτοιεἰὁμοίωσ' δακρύειν προδῷς
ῥύμδινον . πὸ δὲπροςφερὸ μῶμον κα τορῆρῶ γὸ μδνσον᾿ ᾿ΤΙ δὲ

«φοραὶ “πολλαὶ εὐκο νουθοῦσιν ἑκάρφις δ όρι κίων.οδτοι Εἰ
τὴν δίαν ἐκάώςου διυώκιμινοηὸ μδιρδν οὐδοὐρριμον δϑοηϑϑερμδτε"
ρὸν ἄνα ξεραντικώτερον ὕβγφδλ πο μόνοι προῦγουΐσιῳ τήξε
ὡσ!ἐ ΤΕΣΤΡΙ ϑγεδοεκ οὗἐλέουπ"προσφερῦ μὴδὲδχρῦ
ὁ
κοι ποῖ μί ὁψιοὐπροῦ τουλεπτόν τειξηρόπερον δρ νυ

μότερον. ἐσὶορά--

ΓᾺΡὁσ'αὐἱῷΤοῦ ΤΌ!οἷ Το νξ ριον ἠρέμα ἐδιει}ηδμίλλον δοξερῦ.

ΤΜΗ͂ΜΑ
γριἡσέμμ, διριοτι κὶἊΝ γρὸνεἶναιδνλίρφν δι

πϑίλαιομοριΕ! δ

ἡ χηταπο ρα διύ-κρύφνἀιϑενὴ ἐλομδῦξιν:“δγαξρλιοφότητοιδθνλε πτὸ

" δυτέιυ(βάταξινδγοὶηὸντρῥ" "ὀδὲκρύ μμμυον,πτοιαῦτδο
τὸν
δ΄γριδηὸν

ἔχε διώα

μιν'ὦντι ν)ηοὐχρόμιθτίω οὐτιμί διαὐηο ϑφμίωίθλε Ἂ

ἄμα" ὥστεπροεφερόμδρ ον μδμ δ ἀηὸτίωυεἰτ μίἊ
«πρὶνιδολίρᾳίω ε
λεή](ω,τι ἐδακρυ ἷ
ὑ
οἵκ“τοιοὐὐ τίω εἶμ οι(Δσειυραῶμεῥαι ὑγρότητα

μίοσίς δ σοι. "ὀ δὲσικόροδομ ϑερμὸρμ' ᾿
ἀν ἐιϑ:ολδρν δε αὐαθυ

Θόριμύδδη Θύχρότητοίζλει ἀλλοῦρλί ᾳίω“δἰδούτοι εἰσὰκρύφμ. :
κεῖ

Δια τίταὶμύρτου ἐνΤῊ
ἢ χειθὶθλιβῴ τωμλυκύτιρα ἥκειν δὰ

'

κέ ὀναιῆβ μὴ τιθλι μεν᾿λκαϑώσεμθαϊξαίγε τισρυπιμδῳ ὦ
βοηρύωνγλυκύ τιραὐεἰσινλ αἰρυγόπων ὑπὸνδὲπονγλι κὐσόγος
ἡδέοσ' φύσει,οὐ᾿αδιρτεῖρυ γαμδγμοι ῥαγέσ',
ς
,ὠρσπεῥἐομκασίν ἡδυυσμκί

νοῦ""αὐ απσλεωγρρόσι ιρὐξξωϑεν αἷδὲ παϑῆγδοξυωμαὐηδεοι ὃν
μιοίωνοὐνησὺ ἀνδῆτύ ὙΠ

Φυσε!ωνκίων ποὺ γίμω λυκύση του

ἐλθντωμὲν πόσὡς περαὐροζγεδι δ τοιμθλιφϑῆ,οιοισπλμεπλο)

ἀπο φλῴτος ᾿λυκύτη τοσ' μισὸζξωϑεμδγαιφφαίμω του,᾿λυκυτε-

κδύιρα ὄντου Διοὶγἠβῥτεμύρσων τοῤλάτωάσπυ ρίωὀτεροδέηϑ
ὃν γοῖν φοινιξικαὶ αν δ βοβύων ᾧϑα δοῶῦμι κιραλφείγεσ, οὐκέτ

“ουσινδελαῆ ουσσν ρὺμαν δυοηδώτελίσερα εἰναν,οὐκε χειάπο--

κέκρι μδιϑογεσέλοι Υ̓Υὅπ ριωἐχειηδασέρμα. δυειτοῦπὸ διηος
ἐλώῆυς εἰσὴν οὐσὃν
“τοὺπροραφυα δεόκα ἐτελη μου Πονδέρλυ

κία ϑῆῆε λθϑτωνπυρίαζαιτιοὐ πεπτότεραι Ὑ
κί" λεωσίσ εν.

θμδισομσντος

Δι οὐγυῆ περικουρπίωντὸοὐδ,πικρότερα το

πρὸστώνοιξανὲ λειδἰομσίκυοι»τούδεηρ ὁσηδρέν ρον "δαῥω: οἱδμ οἱδ-βάλανοι: δθη τοὺμι,
»ταιύπηιαίτσεσπος βο θΝ᾽ αἱ ηὸ ὡλρρεν κα

πὸτίωϑεῖζαν οἱ
εἰτοὶδῦτι 3"ραφυσευγεην ιὥστι οἀποχο δώσ.οὐ
γλυικξος ἐκ τῶἐἰκργηρὰτσεπο μίαᾧγ, ὁδ ξηραύνυτοι ῶ λείπε
τῶ ὁτηκ ὸν οἰοἰσεξοϊἀλην,ξοραιμόμδῥο, δὲ.μάλλον ᾿πσικρὸμ
“)όνυτου καϑὰ σερέλαλου βαίλανοι πολα

μη, “ἸΚροα γήνοί)

κα. Διοὶ γκῴτα βλασοίνᾳ οὐκὸν ΤΉτῆι ὄντ οὐγξιοτοτμημόροκατ

Ἵ

᾽

μι

'

᾿

73

δὲκεὶ [μϑιναόοιον οἱ ΠΝ καρήνων κουυλοὶμρὼ κκ ῥό μμκυοι ὅτις γοισί
γοφιω τάν ταὲνκὐτοῖςοἱ γλοῦκὸν οἰφωριαμιῴῳ "πῷ οὐδέρζυ

ἜΜ

-.

ὅπου ὡρα ἐλϑιμὲν ῥ τούτογήνετοισυδούσισ ὦ
ὡ

Ρασιοῖον ματοῦ δὰ κροικολύλων ὠα:σερεχὶς δὲν ὧτι
αὶ δ Τρόι
ἶ ὑπιρρῦ οἴ2."τροφή. “Διο Τίκτει τοὺσιςὁροδα ἐπῳιμάλή

ὅσω αὐξνρότερα φυών το, τοσούτωβε Ἄγήω ἄνε τοι τοὶ δὲ ἃ
δλκχ λείβω:᾿ὅτπῶν»γοῦ Τοὶ“ΤΟΊ
οὐὖ τοίμίλιον ᾿γϑαισίασ γε τλύ

ρηκρα τουοὺν ενε τοιητοῦ τορ ηὸν γρόπτορ Φυ7ωϑέρ Ὑρυυνρῖ ὁ
᾿τιδῆοι σή χοτοί ὅτων ξερανθῴ τωφυΤωϑέ
᾿νἡ σίκόροδοι κρὰτῦῶορα μβανα μονα

Διεοὲτέ πτοτῷ

Φφυδᾷ κείμδινά,ελο

᾿ φρίμφὴ δυό τιύ γρασέκι ἀξ) πλέρνκαὶ τροφῆς. περιουσία οὺνἜΣ

φιξοφῖο,ἡ πρὶ οὔσριβ᾿Ἀρισοίν ἐμ "δῆλοι δὲ:μὰ Ρ οἱσικίλλοαι Ω
βολβοὶ, τανηὰ “σοι δυσινεκώξε τοῦδὲ στῶν ἠώρα ἐλθμέτοίσῳ.
ΙΕἾ Διατίτ

Ὑυχεώ ὑδοτῃ δἐρομῶμα γλυκύτερα" τοὶτο!ϑερ᾿. ἀφυπότερον ὅτ)ἐγκαταικλήο μόνον ὴ3 ϑέρμον ἐμορωτέρον:
ἄν ὡν πῇ "δ ηὸ ἀλμν ρωώτερον ϑεριμότερον ηὸς
δὲ γλνυκδὲν αρίο νὼ
ἜΣ

τοῖς λαχάμοις γδ
“πῇ γυχρόν Ῥοφε δὲ-

ΙΝ

9εμ.

ρὸν μὰ οἱ χυμοὶὁ ἐντιν

Διαγῇ τοὶσικθροδοι ἀφ μάλλον ὑγκαολοιυν το,
Η νέαι,

β ὄν τοὶ.ἐὁτινίων μϑρ ον τῶν ἐπιπολὺ ὁ γρὸνοἰ

ι ομονδν,κιῷαι

ἡ
ἰ ρῷ τοῦτέωδύν ον αὐ ῆγ ότοινδὲ πυροῦ θἢ ἰκκεκθι μδόου ἡδῳ τούτου υτόχετὐμοὶκεἰδρἐλε; ὀδιμίώ.αὖτα δι φύσει ρὲ ]
μϑαιδμοιωσ δὲ κοῦἀλομκαυρ ποὶοἱπρύσῳ κιτοι ὀνωνυὐδοορί--

Εἢ
σέρο,δὲὃ κοὰ Τοὁ κρόμμανα δον δριμέα ταὶνεώτερα,
"λά Διο τή δ᾽μυρθίνων μϑρ μῆτι τωρηχεὺ δύων, τὸ μύρ τοοἰπτορ
τ

ρεΐ μέλλον ΝἋἪφύλλων. το θιχενο δῥων δὲτῳ Φύκει.“Τοῦὁ κδὸ

φυλλαώτρρρῶ, τὸ δὲ μύρτου οὐκἀπορρέονγα τορι χεύτωνμι
ὄντων, οὕτως ἔχειδ» πίω Φύσιν' δτοῦμ Ρ»“σεπομθῆ, οἰνπορρέϊς

σέφυ πέταὁ μύρ τουυτου τοδὲοὐ" συμβαλνᾳκ ὦ μδνον,αἰλλοςΣ μό νὰ
μω λύφ᾽. ἰκμασ 72 Φύκουσ μυτοιδρίλλ 4ν ηὸ ὧν “αἱ μύρτω ὑχὸ

“τῷ σὲ φύλλω ἀτραιή4 τοὺν ον Το, οὐ ΣΝ ξῃ ροώ νὸ ῥϑῥων' "ὃ 3
ΚΚΙΞ κκκ

ΤΜΗ͂ΜΑ
μῥουνᾳ δῆτεΦὶ ϑκυνὉ τ
συ
ὅμ
γὸ
υ
πο
"ὲ
ὀν
υῤ
λμ
ἃ
ω
ύν
ρο
ἐν
φύκ
« ᾿ἐλώδεσι ποήήοισ“σινένύγροισιῦῖον “ερὴ ζγ., βδγνον "ἡ
εἦνονι φμτ

δρα. ᾿
ἐναῤύπτω δοκε δενυοῖ: αὑτιῤχώρις ἐπε τλἐλώδε ἔνυ

' ὑλρότορομνδεθρνοῖ κυτσυίξοιεβοίυλοι εἰσίμ' γέτῷ,
οἱὃσέκνοι οὐτοῦ
σίοληροτιτα δὶγῆ!αὐαΠεοίζελφυ,εὐϑε," ὴ.
ὅτι εἰσ ὁ άθ ΘΑ αἰ
“πτηλω δησ'"ἡἀσεόνοὶσ μάλι σοίγάμἕσκα Λαραοοὶ δὲ ἐσβαϑΘ φιῖιν

σεν", ελΊ,ουσὴδροτι ξη ρον δβένοτίυγήν “δγοζηδουῦ ηὸεἰμ ᾿
γρδνφύσελὐτωνϑὲ αὐτιασώ εὐ δὴ
ἡ μέσον "4 ἢ δὲ ὑλωδὲ σέρα ἣὺ
’ γϑομοὺ δ οἱηὸν “ΤΟ ΤΌ δι
βαθέα δ) οφίωϊ χει")
ἡ δϑοξηὸ βαθίΘτῆς

λγ οὐγύ τανρβοέλλουσοιν δ)ἀηῤξηραυνειθρ τέογῆνππέλιμ: Διὰ Τί ᾿
Ωὁ τήλριμον 2
λυσώδς τοὺς ᾿δῶτως »"οἰροινικῆμυ ρωμβὸ
τοιτακῷ κονύμες ὦ
τί ὁσῶν ἐν ΤῊ ὀσμῇἡβαρύτισ ἔμιϑν διριμιύτηρ,

41]ὠμιρτι κοΐ ὦ ᾿γρότησι,κακωϑδεσέραιν ἼΡΙ ΕἰΑ.πίμδν οἱ τοί!σ' “πέρ
λϑδι.πίὠ. ΔΔιατί Ἰὸσδη2ϑινον βασι ανίασ Φασὶ φούῥμιεικον εἰραν

ἡδεότι βια σικαὐνεύϑος δοκουσι λάδρωνἐρϑ7ονοἢὑφορω᾿ἐϑ οἵ χῇ

να δ χερείκφνκρὶ “πίοι'ποὺηροσφ φόμδῳ αὐπόπτωσίζὰ δ
λέγουσι τουνὕτον Φλκυφιηρωπίζιοϊἰδέα" προσρέρτομ τοῦ
μεταδοσλν
7 μαμλυια σιαίνημινὡπκιῖο: οὖμμυτα παρα.χίσ βρωμάτων πρόσυί σοντα ηὁ δύδ μϑινορ εἰ γρδι ἢ σ,τίου ὦ
φών!καταλαμ αϑομϑῳὡρὴ1 ἀσπομου ῥδῥωμ μετιωρηϑέν το
ΤΩὶ σρτία,στιμεξετίσε τῶ πρϑύμο τοῦτο ἿὟἝ ὑγροῦναρὴπόμουν

μοὸἡ φρόφουν τ ρἔλεινηὸ πητομ ον οὖν προιδειϑὲνϑφμανχηκδν ἂμ
τῇφύσει,"ραδωσεὰ δῷλθῥῶνον,ἀπ ἐἶον “τοὶ συτίκηοὶ ηϑαὐοσῶμα"

δὲ ζξωθῳ ηδεγκα τωλαμβανόμδᾳμ ον πσυδύμασυμξαλνά..

λύ- Διὰτι ἐδρι,ρινις ἐμθαηορὸν φηβελθυκ, γλυκὺν ΡΙ δὸροὶῥ' ε
ἐμβοῖλλομτος διώοκοτύλοειςηὸνἀμῷο ρία ἐδὅτι ὁβοώΡ4'δῶν ]

᾿αὐφπρότησ γόμετοίτὸ ὑδωτῶδε: "δὴ ἰὀηγυλῴδεσαναι δελοβδῃ
σοὺ γέννσιν μι
ϑον δὲδγρὸς
ὁ
τούτων τὸαὐἰρπρόμιοὶΕΎΡὉ οἱ
οἷνοἱ ὑῆον.

μαλικοὶἑαὶἡ ὕσδῶ ρ πρρα χιθᾷ» ποὺ ἐσὺ τῆτρυτίᾳ πλέωρχύνομ.
ξσῃ

τς
οι
«ἀ
ο
.-.Ὁ.

ι6΄

74

ἑασμπίς,μὴ ὅταν “ποιϊσιμλυκὼ, ἐμ τὰς σαφυλοὶ πηλὺμ

(Θ᾽ἰφαι ρεηὃ ὑδὰτῶδιμδὰ τὸ Λουπν συμυνχόμορ μὰ δήλι

ὁ ὩΣβ'δρίγρινισ'ξηρὰ δνινόθῳ μι ὡσ τῇ
ΐ2) "ταυηὴ δὲ του τοητοιΕΘ
ὀκότωσ δα δρᾷ Διο Τίαὶ αἰλοινονμυρρίγοωι συκιου

Σ

λόπεροι εἰσὶ 1 λίννϑῷ μυρρινδν δῦὁπιοίζοι ὠτεροαυπὸ ενθ σή μεν
ἃ τῦϊ σ οἱ γροῖσ',μοὴ δκισοιμιετοιθοξ λουσίν
ὋΝ ἢ,ὁχηνον! ὧν

ὑπϑφθλυυὶμελείαν, τὸδὲ αῷτοὐ “σάν ὠνω

κροφυλλύτερα' Δ

Υ εὐῤῆοι “ίτ

7Ζεῖν φὀρκαυρτῆν, εἰς πῶφυλ᾽

μΑΡ ΗΑ φέπί)».
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ὍΣΑ ΠΕΡῚ ΑΛΦΙΤΑΚΑῚ ΜΑΖΑΝ
ΚΑΙΤΑ͂ ὁμοῖα:

ται ρδύτ,λιυκότιροίς
ΙΓῚ ἰδῆ, σάν ἀ λινβ'ὑλαύνὰῃ
Ὥ ἽΝ ἐνῶ.«κοὐ ποιὸς λῦσον πνερόνν ὅτι πίφυκε μι οὐ μ᾽
Ε τῷυγοῦ5 ἀφοίζντον) τοδιὶλινκότησιν δὲ μίξισ ὉΙΜα κοὺ κε
Ἢ νήσεύ.ΝΣ γνυτοοδὲ μάλλον τοῖςσωμαΤίκοιτ τῷ δὲ οι Ἵ ἁψαμια σι]

"δ᾿ τοσὺ μβαῖνφδὲδ ποὶς λϑνκότεροιπποι εἰ»

Διο ἡἐκ που

β ἡ Πρου ΤΡΟΦῸΝὁ μαλισοιουῷ μό7}4τοῖνσώμασι, μάλον Τύφι-

δι δὲ τί
Ὸκριϑῶνἢσγότι μεβί ανλειγι β τατου.. διέ;
ἤ μ᾿ ᾿ ἐκ 23

κ προφίωϊλει,τοῦ τονηρσφιν ΔῈδῶρ,προσίκολλνδαν γχ σώ-

μαροναϊ Τιονηὸ οί οχροννοἐλλοὶ ψαϑυρώτερ, δ, αὐτεριμ ϑῴο

σφόδρα μάζα,Το μώτερων Μη ἀξ!πρῶ "

Ὁ

}

διατί

α, ΔΜ
αδιὸ οἰ λύρωμ τοῦὁπρώτα, ΣΝ δ ἀλφίτωρ. “σου τελῶν χοίέ
ρὲ ὃμ»περιθρούνοταα' ηὃ δὲ(μοῦ λα
πρὸ"ἰδ: ς δὺὁΤίῥείκασπυ βὸμ

ψθλί χὐλα “λαμηρότερορ δὲ ονἀμφοτίροισ' ηὸφηὸσ'

᾿ Διοδτῇ οἱ αῤτοι λένκὀτεροιφοόνον Το,ψυχοὶ δνλην ἢϑρ μοὶ
᾿

τοῦ
᾿ Δι τιιδαὐτίμβοὐτί ανπρότοντιμ αι ηδζλοανον λινκότερου

τοράτο ὦ πλοιόν αὐ Τὸν δ φιμελαν! σιφηδύ δῶρ'“τοῦ τὸ
ΚΚΙΞ κκκ πὶ

ΤΜΗΜΑ
δὲἐνέμφο“ῷἐροισὌλειομ προσ οἴ(γοἰσοῦσμχρομιζοβδιοοἱς δὲ δα
"δα

μίζφν,λείτε Τρ. ἐλαομηδέτγπο λῆσι δα

μί(4 δὲ σῶμ ;

ἐλαύσιβὀχρόν θηνδύλῇἐκ δὲ ΡΥ αὐτῶν ἦν χάδύων ὀϑερμδνδζι

ὑνγυλφύμμδρ ὄντωνὀξελέλνϑὲνὧν δὲ θέ μιοισ'οὐσιῳ ἀσιῴεδην» ᾿
{ες

Δικ Το οὐ α λοιουΐντοι “σλέϊονα σοθμονἐἐλουσιδ ὁδλιημων: ᾧ

δὲ μοτούναιντήον' οἱ Φ
δῇῇα λνοαυτῖσῶν ὑπαρλέντωνιεἰκ Θ᾽

ἀλη" πρόςκάντοῦτε ὝΣ βαρ τέροιτονὑδοιτύς εἰσινἢὁ τιξηραὖνν
σὶν οἱοἱ᾿ Ἀνδῦ κοὺ σῴζετονά σι εἰτὸ τίσρρίλευ ῥϑέο'αὐ Ἀ!--

σή ε Τοῦ Δ ποὺ ἐνραῤμυτοοηὸ ὑγροριὑοῦ Η, δ σήπέτοιὑπὸ
“πρϑῷ μοῦ:μρἱ ὧν τῷ αϑτω οὖν αὐά Μἱσέο τοβηὸ ὑγρὸν ὑπὸ ποῦ!

εἰΛΘ’ κοὺ οἰἼρπτνδέξω. δοί οἱ ἑωλοιοιοτοι κουφότεροι ἐσιῆῷ
τ

θῳμὼμ ψυχεότεροιόντην ἐν διτοῖς μὴδ ἡλισμιεζοις, τούτο υὸ ὑᾧ
]

ρον ολ σονἐνυπιώρλομ, ἐρυπτέρουσ᾽οὐὐντους “ΠῸΙ Εἴ:
Διο τί οἱΓψυχεοὶ πάϑ: αὐοιβρυχθῴΤησ, εἰ εὐ ὸρτοίἀλλυλων,

πδτιοὶ οδῥψιυχοὶ μετὰΦὰ ἀτμίσυσ ἶφι ᾿
στιούλο, οὐ δὲϑῥ μοί:
ἐἐσρηϑδν αὐτοῖς σλίφφου,“7 ᾿νοὗὀξελϑόντος, οὐκολλοΐμ) Δ ὺς

δωρφι ὀρύλβεσοιν,ἐαθυρώτερύρ ενοἱ δεθῳ μοὶ λουσίΐτναῦλεο
ὀφότη Τοῦὁτορ μϑ οὖμ᾿ἀεβρεγ μόνων ο(ὐ Ν ἡὠτμὶσ ἐξίν,νὸ μα᾿
ὑφ, δγεἱ πνέϊ, δϑοι λε 6 τη“το:᾿ηὐδὲ κολλιΐδιῶσερροξιὸρ οὐν"γ'
ποὺ Μιτό μδιμοντῷὑχριδ,προσίρ χιαθς“ποιεἰὃψ οοὗτοὶσ'.
β Διατί 5"αλδ ΤΩΝ το ὠλφιταλα μπρότου το,59 ἀλαήτωᾳ ᾿
πὸτελιντοῖαἢ δγηὴ μ' ἀλῴῷμτον κατ
ομ ὑὸςἔλισοιπούθαι“λείςον χόμκοΐ

ρὸν ὀννσεῥιθρουϑετούμοὶ τ
ὄμϑῳ ομοηὸ δὲ μα

λεππὸν ἀλέρ' δύιωςὧν νὺςτραυροῦ εἰκθλίβε

πρότουτου δεσδνἐν αἰ μφοτίροισ' ὶ ἐγ:

οι οῦν "

πρώτον.“λαμ.

Διὸ Ἰί Μἢ μάξα,

ὁσῶ οἱ"μά γὰριφεῆ, δισόγαιχυ ον ποτέρου ἤνετουὃδὲ αὐποσ δὶδ κγῳ ρητύτεῤ Ἢ᾽δγοὶηθηριφφθηραυ στῇδοῇραιηὸσρζς, μι κρότερ 72
ν()᾿ὀϑελίορὰ τοιουβμ ξηρὐτρδέσοσπυ ρΘ’ἡ ππνποθῳξνρύ,

ὀὐγρ τῷ αρνυκῶντυμαθυρώτερον γόένοτοῦ δγ οὗἌρτι
θέν γε: ὅκγόσωαῦ μάλ
μι ι φθι δα ηὐὸν τῇῥι4 μικρο μιρίσερ.

γ)εγϑνίνοι!"

εν.

γς

κα

χαγονῖν ονηὴ 5δ γαθυρὸν,ὑσεήϊὀτερονδέην ἡ δμάζαῦσω αὖ μδλ

λον τριφθι,γλι ἀφοτέραγν εἰτοτ 7) ὑγρόμεμιγδῴου' "ὁ δὲελί
ΔΩ ηδ “ΤῈ
Ἢ “οὐκ δυδυόρετομ".εΤοὶσὲ “τοιοἷ τοδὺς σνήϊα δ.

ἤ φυνούμδμον,διιοιν ρεθίκζυμ εἰσ' μικροί» Διρὶ τὴν μιαΐξα ρι66-ἢ μϑμ ἐλοίἥων γἦνε τονε δὲ σοῖςμεῖζον.Ἰδπρὸμδρκῶντορ βρε
᾿χῷ κὴπρὶδομδῳὁμ,σίρυιφει τῇ τούχρδκολλήσει, διειοὐηὸ οἰραμομ εἰ β

εν σῷο
νιν μϑΐᾳλονδρόμ.ηὸ δὲ ἄλινρομ,μιετεωρίφεταν, διρὶηδαν
ἀρα δἰνα τοὶ ὉὉπυκνοὶβιβὺ μὸνα ϑερμαόνε τοίϑερμομῦ βίδενος
σίρξ᾽
κὼ πννματου μδμα,μετίωρήζε τοις αιϑοίτσερκα
᾿Διατὶ ἡαυρού εὐ σρζς μέζον ἤμψωτοι ὑϑμοίζα ἃἡὁτάχεντ

»;Ξἕωι
ὦκα
δε

χα κεχω Θ σμέζψονὡςῖςἐξιεμαι ϑερμορομδρον διει οἱτίω Ὄ!ἌΣ
Ι ἢ οὐθεριμοανομδι ου, πνδ μου ἦν ετούφνκ. δὲ "τῶ πλέον’ ὑγροῦ,

Διοὶἢ σῷ μάλι γος ΚοΛΛΗΤΙ

μα ὀρεΐγιν ἐνειϑεφταλέιο πνῶμκ'

᾿κοέρουδομ “Τῦσ' ἢ τούδεωτοσ,κὶ τῷ μελι κραφωφνραϑῳο οςἤμν
ῥ᾽ ἠαθυρώτερου ἸΟΝΣτ ὁ τον ὑψμῦ

ΜῈ ὑπὸ τόγπυ ρΘ'"σή7 ευὐ

δ] θη "ὃ το ὕσο τοὶῃ διό

συρμί σοτοιι πὸ ὕσδιωρεηὐ δὲ μὲ ΔΙ

σύνιςανμμα κἀἐλλεσπεξηρανα. διὶδ μα λον ἀαϑυῤύτοι ἐν Ὁ» Να θν

ΠΤ τιον πὸ ἐκεῖ αν. Διτί οἱἱ δόπαυροιαιῥ τοὶψυχιῳῖαν,
"-

Ἄγόνο σκληροὶ:;ὸ ὅτιλειτινοὶὸναὐτῳόπουἐ΄ρλυκιὼ νὴελίφρον

νξοραινόμλβ γονὁδὴ
χα. ὖσ ὅξιρ οὐ γον κιαϑοῦ σὺ γυν, σέ μαιομ 5:
“του τί μυπάρ οντ,δὰ ἕν
οὖν χὺ μι
κούτοᾳ γο τον ἐκ φύζ)το οὐ

ὰ ὠἀλρω δεμμοίλι σοιτῷ καθαρ τοὶτῶσοφὸς γοομδῳ οὐ Τοῦ οἱ

λῶρσιὺ τριθομδῳ'χισυμόαόμᾳ4 αὐηδεσημέϊον δὲ ἐν όμϑὉ, δὺ αἱ
Ἕ

»ρ"πικώτιρ,᾿ἠνέόπτο μϑθουαϑῥιὸπρ ἀτὴποραίρου τὸψαῦυς

ἋἊ λαῷ β΄ τού χρῦτοι τρουῤττου ἰπσρότμίζφικιτοαλύρση α

Ὶ

δὲκοὺπρο,αϑών αέλλτο
ϑρωδέσατ ᾿ἀποκολ).ὁθουρεϑίν τοσ᾽

]

γλι γφύτεροίς
ὑ
σρνηὸφ,τῦ, τίτορἀλδίρου Ἀειόυχου τον μοἴδτῦ ὑγροῦ

ἥ

λφτέκόν,μι [να το μαλλί

Ι

ῬῚ δ δεὦ τιτοὶ“τοιοὐ τουμοὼ ἐμοὶ )λον

δαφὺδ ὁμοίαν μξ δ οὐ53γίνε.
γιγϑυύνουνκρὼ δγοὶτέμὐστ ῥοῦσιρ.

ὡστι οεϑαν ῥύσεΡομ 704 φϑὲν συζσ' δίμοιον [5 ἐψοκϑώωάλν

Ἂ

ΚΚΙΚ κκκ τὰ

᾿ἹΜΗΜΑ
ῥω, ὦν» ἐκμοξιφοῳτ ορριϑηὸσ νοὺλφφθῴτ' σσλυήὶο΄ τοί γὸν
ἀλμρενοὴ τρτλιγβοτούτου γρῦπυρωθῷ, κολλυῖδεν γίνοτοιμος
αὐεξ! ΤᾺ “Τὸ1.0} γλίος ᾿λισδγαήρετον, Οὰ πυκὶ οὐθεβδίαὼ

γυ προϊτ) ὐλρύτατ.οὐμ.τοῦτο, καΛὰπυρΘ' “σάσαι ἀρτορόγα
πδάρν διῴαιέγο δὲ εἰεὶ ὑγρότητα, οὐτήνετοισελυρθί-

.ιγ διὰἐπ φλτρο φδὶξωρᾶςο. τ ὑχρῶσῳ! οἱσ' διμυ ἄμεϑοιτρλιὺὺγω
ἡχεδιϑυρεονον τῆ νομδῳψηροφῇ,ιξ ἀλφίτων "δ λμρωμοὴ"τ᾽
οἴνοις
νὴ
᾿οὐ ΞΡ δῷ ἀνυτεν

ὺ
οὐὑ δια μεϑ',"δ τον του δνον ουσιν" ὴ δ΄Τιτοὶ

Αδό ἘνδλΥπροσφῳ ομλύων δϑὶ πολασχναιρὺ ϑοωιμαειὡστε καὶ ᾿

ὅτοῖνκῳωϑῶσὶ φιπρώτης Ῥοφῆσισϑοκλ οϑέσεις,ἐεψεσεν ταῦ
σώμα Τίτρλλὰλιώα μικιυύφμςπρθὸπίϑηρωτέωςἐρλοισί αν"
τῦσῶ
ματος “πεμῷβ εἰσοι:υὐσ' δὲ 00’ ὐῤ τέλ᾽ κατίνειν) «δοχημος ᾿

υϑμίω,ἀἀποήϊ θ᾽τοιοὗτοιδὲ(βγκοὶδὴνἡδέων τοὶ “σλέσο' τὸ μδρ “
ἐδ λι περοικοὶ γλυκέα κοί σῆονοἱ, δ᾽σοὺδοιεεῖ ὀναγενο όιοις
ἡμῖν""πιῶτῶδε(8:
κω “τοῦ τοῦ᾿ξοφιμαιο οὐκ
χε πτοῦ "δὼ τσὶ
πολαεηκα ὧν ἡ
ἢ αδῷ δῇ ἀφοῦ ὡνζέ φαυλομ θναντἢ δυύαμιν, πιὸ

αὐτισ οὐ ΤῊΝ ληρώϑε, "ἡμὴ το χὐΐκ ὅπῃ τίω αὐσθήσιν: οὐΙΥΡ ἢ
μόρον ἐν τῇ Κοιλί αφόντων ἔνε τοῦ!᾿ πλέρωσιρ' ἀλλα δεασόβεῖ ὁ

σή (δὶἘφ᾽ ψἴλλοισιμέρεσιν' ἢ οὐμόνον ρυ τὸαὐτεὸν οἰλλοὶ(Δ
τοῦ
"ὸ τὴφύσεν ψι κού αμεβα ἀνα ηοῦι οἰκκθίορλμῖν. πσοώντοῦν
τοι:χ᾽
οὐτοιδυζηὺκαὶφύσιν εἰναι μοίϑλον ηροσίο τοῦτοῦστ μιαυ
τα φύσιν ἡἢ ἼΠοΡ."αἱοἱ τεἀλληκράσει εὐρμόζ οὶδἰομηὸ μέλι ηὐῆρ᾽

ΜελιἘΓΤΆΜΑ φύσιν δι)μὼὥστεηροσφέρεαϑς μιόνομ. καὐστοι οἷ

ϑῳ ὥς τρεὶ σετίρ διύμα μιν.ὥστι διέξ λείπειν ηὸ αϑοολι σιὀμδῷ
οἱ λλ ὀναναῤάλογγὺ “ληθ(Ό», πρὸντίμιον Τίυϑοἰ
αὐῶ μ"αἷσ'
τί ὁσοι τή δίων τοι οὐ τοῦσε δαὶ μϑιθη ΠΧ Ὁ Φύσει ῆονύτός χ

ἡδεαφ αὐνε τανλί γονδὲ χιόνονΕῖτο᾿πληρόὶ “τοῦχν.ΡΥ )ψ!φύσηα
ἀεὶ δέονταὥς γεΥ προνφορο διμομσέυρε χῦσ'δέου χοῦ,
ὁ5 ἡσυ

δος

ι6.ἀλλὲ τέρωνγον λλ" ροῦμτῶι! Διοὶ 7|“τοθουὺ
τοῦ᾿ σειρεθιζομέ-

μοὶ; χοϊσέᾳ ὑποώχωωι λίανσυνε χ ᾿σπροςφορομδμοισοὐχήδέαηὸ δὲ

!

ηἀδεϑος ς τὸ πρλλάκιν κρὸστυρυχσ ποῖὴ ὅτι: ηὃ μδν ἔ0». {δι

δστιν χὺσ'προρφί
[ διιτικίώτιΘ᾽ἐνϑ μῖρ τοι ὅ, οὐ αλυρωσὶν"ηὸ
ἡ᾿

ο. ὅδεαρτι κὺ
ῥεθαᾳτι, πλυρόϊτ᾽ ἐπιθυμὶ αν,(ἃκαϑώπερ αὐτ

ῥόσιυμία,αὐ μϑρ ἐν ἐξά γυ μρβαζορϑραι, οὐὗ ξον “τοῦ! καὺὑυλδν
τὸ
δῥασι'"τοὶδὲἀγγδίασοιῆύ λϑνα, οὐδὲμ μεΐξω γένετο: δὲ οσπερ
«ηὸ δὲ σύμ χὺσ'
μέξι
τικὴ
δεικ
τύω
η
εἰὐξ
ίον
μεΐσ
[υμι
μδν ζ9Θ᾽ν

ρὼ πρὸς φρό βὰνσοίἶφ μι κοὼ λυροι τίμβἐπιθυμί αν ὃς δλη

᾿θάσηις εκ ἔτι ἐνὸς,ἐμεϑαεαυξ 2 ὅθενοὐ τίω,δ,ο: τοὶπρορηβδύα,

αὐτοῦβ
ῃ ὑλφλιοίξεωσ ἐπε ἐθθ ὅτως αὖ εἰ ἡλυμά, ἡδυ δενλυπειὰ

ρτυ "δέ
εἰ τοιουῶτοςκαύτι: σϑιυεχῦ! “πο ι}"ἀλλὰ τὸ πίωεὐ χὰν σρί
»ἱ δασυνή
μ 1
ὠὐνμαε προσήναϑς: "ἡ “σλόω γεόνον δυμααϑοταυοὺ
ἐν ᾧ δυἃ γυπολυπείδδο ὃν ὧν τον τ "δὰτοὶ εἰλα,
τουν
β4σδ
ότιρα Μυ΄
Ο ἡδίω σιουχώςδ)ανόιϑραεὶπροσφφόρδρα: ἀμφ

᾿περαῦτων δὲ »ἡπρὸτόμινοἱπεήρουσὴ μᾶσ ἂν αὐτὶἢ δυμεῖ μεὶςἐλοβ

σοα
᾿ πρεδοκτεκ σαν,νιυτηκές, ἰλαὶ τεσ αημέμασουτυγχένθ
᾿ 9 συμ

ς3
θνοὐ τούς ῬΥ ἣ» νει χοσ ὅξιῳ αλαθηπὸν ὀσὰλδο

}.
ὃ
Γ αὐ μὰἐσληρῆν το αὶ ἡ,ἰδωυνα τουσὰνἐνῷ
Ἵ

Ι οὐ μϑῳσυίηξ
δι οἱτὶ

ὅτιξ»τ
ἊΣ ἦνετουβιθόμϑρ ον Κῶ κΚουδὲ μαζα μελλρτίραι" πῤτερον

βαῖνετο μέλον ηὸ ὑσιπο λήησ' ὧν τῷ ὠλφί τω: ον ἐν ὑγρῷ δῷ

εἰς
ῦμ
ὑχρ
τὸ
κα
αν
ρἰϑ
υ
αυα
ηὸ
δγοἱ
ατο
κότ
Μμ᾿ οι Εἰ;τί λιυ

αἰλφιτωμᾶ νὰ ταίὕδατι
' ισ'οι )ὼ μειφέλοιμῥίσερον!ὅν. Διτι το
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[λι᾿φφότενὅτι λεπτῦσ
: πικώτεβ νελίραν᾽ ὀδέλαμον τούδατ

γιεεσυμ.
ΤΙρονὸ ὕσιω ρ. ὡσ τίὀσίρχυτοριεἰςἅπαν μὰ μαλακά

πρὃϑληλα: “κοῦ τοιθλιθό
φύεταίτε μοίϑλον πρῶ σειυϑλί βε τοι

“2 ἐϑ αὐροὰ χὸθὲςΦλῷιΓΝεωσ.

ἐ ἀΤιϊονωξ τοιδιοὶστό
Διεὶ τῇ οι!

τυ) δ οἱμι ἅϊολδια αὶἀβόδοτοι θνανὶ
φηονυςϑρλότι ἀμιεὶς ΘᾺ
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ω
προ
ιᾷ.
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᾿

Ε

ὶδιὰ
“πολὺ ἐλουσίμ ὑγροἱ δὲ τεδιμ ἐϑιῥοισφρθερα, λίανἐσί ὁ ξηρο
ἡνπον ἐξερχν ὠϊτιώμφω
ηδολί τὸν ἔχειμυ γρόν'θῳμανο ῥϑμων

ΚΚΙΚ κα

τπ|

ΤΜΗ͂ΜΑ
ς γρυν “τοίπολλὴ ὠμὰ
δι ὀτολὺ ἐγ ὃνἑξιένου ὁ

ἐτίσίδι

εὑπλεΐς ἐμεσεν:
ὧν δὲ οἷς πέριμι
ρδῥοισυπίνἡδύ πο λουπτον"
“ὁ Διὰ τί κουφότερον ηὺ φύρα μοιμυτοο ἐξμφω ὕτι ὑχὶ"ἡπὸ
ἄλφιτον: γῤτερον ὅτι μὲ ψὰ βδϑων “νμα συγκατοει Ἀείτ τρί
μοῦ τοῖν τ αλφίγισ ἐξωτμί ζυτιρτονυδὸν τος"ὡσ'
ἢ ὅτι ὑπὸ σοθοῳ
σε “λα ή ὃμ γήν() ο μα μιγρδῳ)ομ.0ὴ οὐδρεἰ
εἰ κοὰ μι[ νυτεη,οὐδενοῦ

]

Υ καφότερον ποι β ἔλα δ βαρ’ ο ῦ αὐρῷ ἡ Ὧρ᾽
ἃ οἰέρε. Διο τήμε .
σοὺτῶ ἐλφί γυ πινό μῶμον ηὉ τζ λαιοοζλυκύσ Φολμὶ λυ.

κύτερα εῤτιραῦν τῷδζἐρὸμήρλυκυ μά γλφαύνεν;Δ

ἀλφιποι

ὑγλυκύ;᾿ ὅτιἐν
ἐνδυα"βίο4"ὀάλφι ν ἐλον[λυκύ τήὦντε,πλόον!
φαλμε αὐνηδηῥμιας μὲΓ᾿
ἀ
κ΄. γφύνῳ "᾿ αὐοϑησὶς" Διοὶτὐγῆου ρον

πὸ ὐάλφίγου τινδμὐμ.πῤτιβ ἡ ὅΤι κῷραὐνυσίν εἴ λο ἐχιμετὰλ

“λ, ἡὁτινιφράηῖᾳ τῷ πὸμαῖι ")ὲφ αν,4,αὐΤίἀστῶνεἰςαὐηϑκαὶ Δι ατήδ λὸμορΘ'πτλέιομ ὑδῶρδέχιτοοι"ἢ ὅτι συροὶ εἐβὧνὅσοι

ὙΥ᾿ λύετολόμόΡ Θ᾽}ἀλινράπαως ὑθὴνὁλόνε»Ὁ’.τοὺσὲ ἄλυρα
“σλεομ “ἔχί)Δ» γένῶ)ὃὁ ὀγκος“πλείωρμ, δὃΝΗ πνρ᾽σίου)
) του
ΠΙᾺ “τοῦ ἐν τρὶς τ δ χοὶσὲ πλείωχυ ο Θτλέρον.4)

δι ἔχει Ἶ
νὴ

θῷ μύ τητα μκοὶτὸ εἰλέσροι, ιν ὁ χόνεἸροσιηὸ δὲὁ μόνμὐέλκα μιῶλ

κα' λληγδ γρὸν )ἡ ἐβαναλί σικ4ἐξ ατμίον. Διαῖί άλευβ, ψιτῇ
βόμϑιον μεῖζον γολὺ με τορι,ἢ ὃ ἄλῴι του κα τὠλόγϑμ ὁτι ἠὸ
᾿αϑῥηρλυ ὑδὼ ρδέχιν)γδδὲ, ὀλίγόν οὶ. δύχαυτο "“σλειονιμόλον
ΔΡΡ ὁ κὐρηὺ ἄλφιτον: παέπαύρω το. "ὐδὲιασπυ "μᾶλι δὲΣΟ,

"ὀπυσυρωμδῳ δυ ἐςδηότι Ῥίψιν μῶλον δέχαυτοα ηὸ ὦ λένβ'Ὑύ

σου δὲαὐτί χὐ μικρὸ μῥέσεβον θνανὡςπέρ οὖν ὁσοιπλησίον

δυνά μᾳ τὴμεκρύται, γοσοωυτα σλυίσιομ δαγετούσδ ρ'κολλῳ
σὰ χρῖτοι τῷὑδαῖ᾽ὦ
ὡς ὧτρ "ἡΕμισεδοικλῆς μιαπέρεἶκ ἐντὶ
ἃ ᾿ὥεραι

κ' ἀπὼν, λῴι ον ὑδκαῖ, κολλήσοισεον αὐοιλί σις 4πρλυδερὶ γυ
κι΄. Δδιξτιδὰϑισεσνρω μον ηὐ φοζζσ',
μιζονγήν )» ἡμεζζ
««ἢὅτι
ἔχει σγρομὅκεχο θιφμεέμον ὥςτε ἐνοαθορμομο μόν, ἐπνῶμα
πνό μδιμον."ἡ.οὐδιυνώμϑρομ ἐξτεν αν μοίως ἡσὴ ἐν τῇ μαζ"δι αὶτὸ

κα

γ57

“πυκνότη Τὸτῷ σθρηθφυπυκι δυ )ῥηὸςὑκμικρομῆρι φέρων"αὐρειῖν,
“σὲ 251εἶηὸν ὀγκομεέτι δὲ μρ "σλεῖον ἔχε, ηὐ ὑγρ Ἐξ οὐ θδμοωμοΑϑέσ, πνῦμια γένετο ἐκὸ ποῦ πλείονοσ, αὐνος παν γ,μεϑα “πλέ:
κ4' ΠΩ “Διατὶ χερὶ
ἡ δ

σετίων ἐὑριεσίαν, ο,ἐμδρπρὶ τοὺς ερι

ϑασ ἀχκοοιήρ ον τοίη") Κιοζ“Τοὶ ρϑοατικοίοοι ; δὲ “περὶ ηοὺς πυ ἊΣΜετ
αἼκο! ἢδγότι Μσεήϊο 50}ἐὀπσυρϑε δὰκρεθες: ΦΎ δΊσΕρ διαὐἀτῥρ
, ( ΟΜ

Ἰ

Δικ δοϊρέἐανἀϑωτισ' αὐτὶδή, σι ληροτίρ ᾽ν

ἐνσἔτισ'οὐ τὶλλιαῦνῳ ὑχρότεῤἡ ἀχμτιμόςιἢ ὅτι ὀπτὼ μϑμπούου,
ηὸ ὑγρὸνἐκπορύδῷ,."σιληρότεῤ οὖν γνῶ ἐσιθῳ μον ορδμ ουδὲ
“ἀνγρ συςοιϑὲν δϑα χειτρίαρα

Ἴυρόσ. “δ χρότεροι τίγον τοῦ

κε Διο το ( λϑορουψν λό μοὶ ἤονσοί

τοὶδὲ οἵλῴι τοῦμα.

Δ δτιτα μιμικρομβδιϑόνοι λει πέρχύ ραν,ὴ τοὺβαυρέα τ θλί-4, τοὶὶ πλείω ἐλ ἥωκα τέχειηὸ ἷἰσὸν «“τοὶ μϑρ οὖν ἀλῴιτοω ᾿Ξ

“κυ ᾿υ ΧῸὁ μδιροιοὖν ἐλαήω “ν() ὡςτεὀ λα ὃν νσυμπίζει
ῥὀπλίον᾽τοὸδὲ ἀλένρα,ὑπώρχειρϑῳ μικρομβῇ ὄντοῦ. ὡςτεοῦ δὲοὲ
τοῦ τὸψυχῇ). οἰ γλῖνακουφότερα Ὅμε σοί15)

τίρθλι{γιν-

βαρύτερον Ὑφύσεληδοϊ λέυρὰ
τούοςλφι τοῦ β

δξηνν.
Ὡ.
τῶνἀπὸ

τίς

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΣαὰΑ ΓΕρῚὶ ὁπωραΝ'

4
β
β
|

ὟῚ ἄτι τίω ὁὁποώραν ὕφερρνβπρόπερονφαγδυσίν,ἠκαὐαλοῦ
Τ᾿αὐ τοῖς ὁ; δῶ τὶ᾿πλερώσωνἠμ().; ὀτ᾽βαρυτίρανβμνό-

σῇ! ωμ᾽ 'δὰ λοῖδὲν, τὠσυκα εν ὑοιτοςὄφωθῃ, ΩΝ
᾿πώρατρλυῖ᾽
ἌΝΤΑ,

ἐμέ10} ἐὺ μϑροὺν πρῶτα δγοὶβάροςκάωππορθνό

μϑμα θρυχοι[αν αὔω ποι ειὧσ τερ αδέουσ' όχι ϑυφτὸν ὅϊκου τ΄ σύ

Ι

Ἰίων:αϑαίπο λιμ δὲ ἐσε Λθόμτο Το σήτι[αδγοιηὸκ ἀτωφρεϑεῖα

δ χὺ τὸ αϑὼ κῳϑι προςλα μέκνᾷ. ΔιὰἜγλυκίωμ ὑντωμ ὃ

ΩΝ

ἡμῖν γῆβόριμῖ θῆον τλνρξ μεθ ΤὸΤ γλυκίωβ:

ΤΜΗΜΑ.
εἰκὺ

ωῥηἸονού πὸ δ δμοίων δ “ἤον ἰὠἀἀκδινσλιρίαϑο:δὸ τι οὖχο

μοίως Ῥιπεοἰγγέθον τληρῇ τοιεσοελυ.ἐξ “πλυρύμεϑα Ἰϑηδηρε Φ6
ἀϑ. αὐ ζνίοτεβ μικοιλίμκ-αλίριε σξήνεονον τώνδυψων εὐδὲ δυο,
ὑδὰν γῆον δενὕντωσταῦτῇ εἰ
εἰν1 πλήρυποῦν δμινϑο δγ
{αἰ725οι,α

πρὸἕκας 33 σώματηδουυτῷ οἱκ εἴον ἑασος (ον Ὁ ὅτ ἐκ ἄνα οἰπρ
λοιύμὶἱκαὶνσόν ,ἐκεθα μοιδὲν νος(Δπερνεἰνο" )ωὠσαΐτως.,γ Διὰ Τί θυ Πομ’σληρ [μεϑῳ απὸ δὰ ρλυκίωμ, ἢοἱτὸὀρητεριμῖ όστι ἢ

θχζον πουυ μεϑοιυπὐθυμῆντ δῆ ελυκίωμ οὺς μὴ
μὶ κοιλίΠΟ
ρ 7, ὑχω σὺ ἡ μεϊσ' ὑπο ρλνκέωμ, οὐγὸμολοτ ἦτο ὅ:7)δεήδὴ

θυμί αϑόῆον ὑπο Δ σλυροῦτοι, τοι!τορ'ὀλεῖ τίον᾽;ὅτιἥ
ἣὰΣ υὐϑυ μί«ὠὡσ ο“σλεσ ἐπ “ἤειιϑῥρῴλοια: Ὁ ὅχοὺν μηκέτιξχω

Ἧ

ἐδ τροφίω ὀλίπονοτοὸ μδρ οὐνερι μαι, οὐΐε ὑπιηρόῶη,μα να σς
Τοφίῳ μαὀλί γῆν Ἵχειοηὸ σὲ φερίΠωμα“πολύ, εἰκδί νῦνἼρ)λοὶ τοῦ

τρεζντου μδρἐαϑφν, (ὦ ἦκ ἐμιογολοίμεϑα οὐ

τί λϑυ μίας

δγαηδετι πρόςδιειαϑς το".ταῦ τοιδὲμϑὰλερ Ῥοφίῴ. τὸ δὲ λυ
κύρ ἀιατεντο Ἔν, Φοφϑ.μοῦ οἷήῃμικβ' τοιούτων “πολλίω λαμιβα,
Ἴῶν οὖν εἰτρλοῖ" πολλίω Ῥοφίι,οὐκύτιδωμ δὲ(μεϑώ
ν4 χὺ σώμα ὁ

ἐαϑ74ν νδγουγδμήῥορφεἐρν.ἐκόχως οὖν ϑα ἴον ὑπρΧΩ γλυκᾷἴω
δ΄ ρούμιϑα:
Διοτί τοὺπαῤκοίρπηοιρὰ τουκρίαπ ὅσοι τοιοώ

τοὧντοῖσ'οἱσᾷοισ'οἰσή ἥα γήροτα,ὅτοιν
γ,
σρθρα φυσηϑώσι» ρὲ
“ον ποῖ ω οἰκριυίίστοι ΩΜΑ τιζομϑβοικωσουύων Η δυδγησήσχε

το μδικιυὔμϑμα πσοίμ “Τοῦντοὶ λισλήρη, οἰκίνη τοι:
οἰδούνο τον Ὁ

έ αὐΐνκεν οὔ κινηβῆμα:'ταῦ
το δὲπαλήρυ.

Διατί με τοὶ “τοὺσοι τὸ

προ ὴῆἀσερμκουρτσων, 0οἰμ Θ᾽ πσικρδσ' φαῖνετοι σπινὸμδῳΟ’- Ἁ 4]
τιτέιρπενρότωτοι Ε χει Ἰσοιπρόησ ἡ ποιουῦ ΤῊ" ὸ ὅυ ἐπεβϑμομά-.

β

23Σ τρρλωτ "ΜΙ τύ ϑιδτῳπόματινὴ δυο χιόμϑμο νι πσμκρονηριε ᾿

ηδτόμιοιναὺγὸ δεί,αϑοιθηὸ ἡ“Πομ φαόμετοεί4916 μδινομ, δ οἱηὸ Δ΄
δὲ κήϊεαθς,ῶ εἰσιμικ οὶδ αϑενεν ϑοω
“ηὸνγιουσον χυμόν.

΄

Δικ γίτοὺγραἱγάμοι τουδεφέοννν ἑμεῖκοι “Τ,) ατᾶι ἱκαιο(ϑ. Ἶ
οὐϑὶμθνδν γρχίομ (δ δύο χάριν δὶ ἐπὶ σοῖς σΥΤ]οισ', εἰλας ν᾽
“οἷς

-ΞΞ

κα’

ἩΕΡΡ

΄ξ

ζ' ὥ με τοὶηὸσιτίομ:. Διατί τοὺῤπτοῦκυρυα ἀυλθέν τουλείρωτίμε

πίε: "ὐδωρ λινὰὃ᾽ ὀάλαϑ(δηρ λλοΐδῥ τοιοὐ
οὐ βιϑῳ μαρϑέν του)σοιν
βελτίω:ἢ δγ57 ἐνχθώνποσ Μπάπα νοῦυμθ᾽.“αὐοαλλιανθίν
ἄξιε-

. Διατί ὁἐμ "ΤῇοἱἽ
ὃπολιν χάτοῦ δέσινημάνε του!δεοἱηὸν χνμὲ.
καύσει

τώ ξ΄δίον
ὅ
συ μισὸΟΝ Τ᾽οὐτων ἡὁδμἢ οἷα βόιηονδιέι

ἡϑῳρμήδε
ἐπρανάν,ἡ ἱοδῶ ᾿“τοῦ πουδὲ ἐν αντήα ἢ 515 ὑπώρα ")
μοί ὑγραδν ὡτέωγϑόεσιν ἔχει)»τρλυποῦρ κρὸ ὑγρότητα" ὡςς
δα αϑρηὀποῦρ ον ζίσίρ τοιἃ ὁχυμὸςἀσωιοπὶ ἰξωηὸ λόκθ!’
ποι ἐμήνῆονδὲ ἔχειδιύνο
μιν νκοὺ τοὶ ἀλλα τοὶἀκρόδρυα."ὁδὶτῆς
ὑγρότη τοσ᾽ πληθθ' οὐπσεψιαν "σι εἰ:ηδμ΄οὖν δῶ ρδιὰἔΓ᾿
ψυχό

ἼΗ ΤοδΡ ὑνύᾳ τίω φεσιμ"ὁ δὲ εἰμ Θ᾽δὰτίω ϑορ μύτη τοῶς ωντο
πολύιὐσσερ )ι πῦρ«ν (Ὅ]υπυρθὴνἐρίῳῥἽ ἔλα πον ἀφοιρϑτοντ

ἰχύν.«μάν )τῇ θοῳρμότατι “πυπτικόσ σξγθὶ ὑγρότης νκρ ὅγα
δαβ Θ᾽ κατακρα τεῖ τῶν τῆτὶ(σέων ὑυϊνπολασμεῶν:
Διο
ΤΑ δρίσωον τλυυκύ
τοςτοῦαὐ δέχου ἐὁφαμιάνονοὔτεδὲαἱρλυλιδ
οὔτεαϊο χεδιξϊσ διότι ἐδ ΔῊΝ “σολυ διδῶ διασέπγνκε οι

ξίκμακε μι τῶΤό ὑγροῦτὸλθοομ τῷ γλυκίθηνν δὲ “τοίές μεμυκυγανς πολὺ ηὸ ὑδωτῶδες ΧὩ διιοὶ γὐ μὴ ἡται κέν αν.οὐδὲ έρᾳ

Γ ἑ ακεμοαμ μὴ πτολνὶ γιομιῷ δ] (ρων τούτων ἐγ σ βῆ,παθημεί4

Τῶμ"

τὰοἱ7| τος κοκμίνοισ' νόμῳ ὁς πὸ σύκα, σκιὰ" [

0
ἢ Ἴφα ἠἄνεϊαι ἐεὸνἐχρῆνἐν τῆκαωμι νῳ ἢ ἂν ἐξαυριθέτα ψυχθβμὺ
τιῖν μϑν τὴ καμίνῳ ἐξατμί ζ4 “σὰν πὸ ὑγρὸμ ὑπὸ τῶ θόρ μῦ.ἄξω
“Μ δ πεδιερηηξγκὴρημύχων, κωλύφ ὸ ὑχ ὀξιζναι νὐσὺν ἐσουῶ.“Μοὰ
δ

» ἰξα7μ 4ὅ215)πὸ δ ξηρὰ σεληρᾶ, τοὶ δὲ ' γροιμαλαικά:
“ά

Διοτί7 ὥρα τὸ φῬυφνοὶο οἰψοσ κρὼ ηὦ ὑσῶρ Φαλμεϊανλυκύϊρα,οὐδὲ ἐάντι; βαλαψουσ, ὺ μύρτοιΤΥΤΧ τοιούτωμ ἐλαῖς

Ῥαγηνὴ εἰκότωσ' καϑοώττρ «οὐ ἐπὶ ΘΗ ἄλλων σῶν Ὁ Ωνοὐ τὰ
πἰναὶὸὲἐναμτίον μῦσλλον φικόνεῖαν"οἱ δὲ ϑδδεν αντί ων χυμ, αὐτι
καϑοπερ ἐπὶ δ βαππτορθμωμ ὑπῦ
κά μϑροίπτοσ εἰσίν ἢ ὁ1ικ

ἐρυ Φυοδ ἡ ηλδη κπροδιεερηζε] κροὼ τον πεῦρονε ἀρ ὀγίϊα,

ΤΜΗ͂ΜΑ
τῷ δερλριϑν μῶριοιδέχι-κιρηρούρίλουσινῷ τοι ϑρυφυοἷν,
"δ᾽ αθςτίωβαφδ. Διοὲγῇ τοὐγλυκέᾳ ἡἦον δοκἐρλυκέοιεἰχω θρρ“μεὲ ὄντῶ. ;ὅτανΝυ χθβ'πότερ ὅτι ἀμιαδο αὐιϑήσεισ τνομ΄το
αιαφοιμ. οὕς τὴ"ὁ τιθρ μὕἐκαερούφ τως τέρμ»Ὗὅτιὑπὸγλύκθι

ϑορμὸν ὥπερ οὐν σύρ γίνῷ ὧδ “ῦρ' κωλυφϑν καὶϑερμότησιὅτι
πσάμτ'»δοΣηδιαίμη τις,χϑνο
ηὃ παὐραφαιρέ 4.1.2] τοσδευνα μήσ οἱ

ὁ
μαὐτῷ ἐν ηὸ ματου αλλήν Ἀϑβιμαῖὸν το.οἰπτοψυλθεβτοιδὲ ἐρακε:
σισλιροὶ σέῆφ, τὼ δσυπίμμιέμε
γ ΔιαΤίηρτε τοὶἀχυρα τοὺΜμὲ

οὐσάπε:ἢ δτυτὸ αἰἐχυῤ᾿ϑῳμὸν τε ὁλκὸν ζξ1:“ὝΝ, αϑι οὔμθῳ μό

τῆτι, πῆ4.τῳ γολκ ὀμαμὸνἰχρρα τ σαηήμον δέχ. δή
ιδ' “ΤΕ7"

Διατί τὸ σύ κοι 11... Ἀοικεὲ ἜΣ ᾿λυκέα ὄντ

τα κυμαίνετοιρτουσ'ὀδορτουση δοοὶ πίω γλιφφότη τοῦπροσέρ΄

δὰ
ἜΠΗ τοῖς οὔλοισ'"οἱπῶρε μησὶἀϊᾷΜοὶ Αγ ὀδύμ τωνεὶσ τοὺ

ἡ

μέσον διοϊηὸμοιλα κρδεἰ μον,μϑὼ σὔψιν “ποιὦτοι χίωσ ζαοθῥμὰ
ὅντοὐ»“τού χοιδὲ᾿σῶς,(δδΥοἱ πίω σή Αὐρό πιστοῦ
δ καγλεομιύσων ἐντῇ
πού των καὶ τιργισίᾳ,

τρνοῦ σέτουχ
οΙ Οσὸν

. 7...

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΣΑΓΕρὶ ΤΟΑΛΜΥυΥρΟΝ Υἵδωρ Καὶ
ΘΑΛΑΤΤΑΝ.:
ἐπ

κύυμοκ ὡλπιλᾷδουτἐβαθεσισελογεσιν, ἐλλῷἊΣ Π

ἽΝΑ ΜΡ ὐδ ρα εσιμοῦτι ὥμεκρ ὐν᾿Φφδμϑρλ, μᾶλλον ἐν Ι
ρ΄ ῥότοι ὑπὸ 7) πνόνμιατος μηδπτολύ. Διατί τοὺκύ μιατο πρό

τι᾿φοιτακῥίοτε δῆαὐέμων. ὅτιπρθ᾽ τἰαῤχυτω ΄“πνώμα τ
ἡ ϑοίλαοσο δ εἶσος "ρώτη τίρ ἐ χομϑῴ υκεὶ ταντὶτοι διδγοπτῷ
οὐ σῇ!σ'

᾿ κτ'

79

ὅσης οὐὐφϑδισωυελου σ εὐβρερωινξιωυνἐριβ κε αἰείλε,ονδ,
υὐδὲ ὄψειἡχκύνῳγόν() ὠσπεσυμόαύνᾳ τὐὐτεπρωτίω εὖ πίονος
πίω ἄμα κυρ φάθ ὁ δὲἀὴρ
οὐ ζεὴν σῶς
ἃ οὐποίοι του ρυῦτιοὔτι
ὦ σευ χεσ,Τα πολλοὶσ πῶν “τοϑέν αὐπικ ρούσεισ λαμιι ἡρει(5:

αὐτρ)λοκισκωλύουσι ϑπρώτίω ὥνεανικω τούγέωυκίνησινυτῖν τι
9 λασσομ ἐτριοῦσι οὐ δια όϑυτίῥ' καὶ δισκιμεπτοτίρ, μαι
ς

αὐ τον". Δι οἱχἰτὰ
ὲ πλοϊακεί μήνδοκειἡ μάλ ἐγ
τφῦλιαὐ, ἡ
"ἐνῷ

᾽ν πρὸς
θδσὲϑχΠορμὲ«ΚΖ7 πιλάγίπρθν ΣΩ͂ΝΠ ἀπὸ φιγ'
σελάτᾳ, οι

ηὐπίλα αὶὅγε τὸ σλέον δῶρ αὐγερόδᾳ μῶν ἐκ πόλιεγϑυνῶν ὃ

τηβὐλίγῳ δέδυκε υδοοηὸκ ρατ'“αὐτοῦ μάν, ὠθᾶν κα χωθερηὸ
ὑσδωραύωϑενιἐν μ᾽ἦν τῷλιμδι ὀλίτ ζανη ϑώλα οσοοῖν δὲ χωὶ
πελοίΓε, βαθῶ οινὡς Τενὴἐγ "“σλέον δέξφεν τα λιΝ Ω εἰν ὦ
Ἢ ὙΠ» οὐ τὶρά2'ἢ. ΙΝ ρ'
χαλεπτώ τε,διηϑδελυκεναι μαλλλοὶ

ἐντῷ! φελαει, τὸναφγῇοιτούτων ὕξμ: Διο

οΤ ἐξιφθῃ εἰςτὰ
Ὁ

ἀτιευροι,λθι Λέών ἐἐν()καὶδιότσα
θα,Ἄαεαστὸν κὰνμευυέν ουσριμ οἷον καὶ
τιἡϑοίλουῆϊαζεῖφρο μδιέω,μι ἢ ἰδρσυ[καταφέρῶ. δι ἐσεῦθδ
κάτωφῳ ὁμλνὴἐν τοιῦϑοιὑϑϊασοι ἐδεἰσ (ἐν λαοὶ τοίεηδὲκ. πελα
κι οὐντϑϑώλα ἥκσν-δι αλύσδωμ φιϑαλά ἥησ,οὐκ αὔονϑεν κατῶ
γνετονἘῸΝ ᾿ὡδ πολυοὔλνξαντοσ, λαλίωώη “άνετρί" ἐτισίιυ οὔτι
θυ Λα οστιεἰσ'τοῦ δὲκαφοῖν᾿ζ τανοἰϑρω, δύνίωυ “ποι ἐμὴ δὲ δύνη,κύ-

κλωφε ἐρ()ὁπενδι 0 ΕἰοαΤΟΣκύκνο δή μιέίομ ΓΩ]τρῶντοὺ δὲ
κύμα χουν σιυθόκσ' λοξὴς φιβύτρ, συμφούνηαῦ αὐτοὺπσξξωτ-

Το ὑτουφδδῖρε σ'γί μέϊον ἀπ]«ας, δὲοἱτύτα ξεῤρημδῳ αρὸδν οἱ
δι δένησ φοραΐ,᾿προσίοῦσει οἐππτῶθ ὦ τονιουὼ τοί:ἀκύμυδοντ
τίω

το καιταῦ τίω τόπου »2θιλίνων τῇ ξύξ αὐ φλσυμβαύνφήνεαϑς.

το εἰὰρ τα ἔνιχθῴτι καΐτω,αὐοιφῥο μδῳ Θ'ὸ ὠϑῶν
ὅτισυϊκω

αὐωτίω ϑώλαπῆαν,μκ αϑοτσερ πομφολυγ9] οὐχίυύ. καὶ δῸ Ῥμφό
λυξ,ὑχρεύηῥας ᾿ὁ κι γωθον αὐωϑου μυδεύνἔξήῳ“Ῥμῷ ὀλυξ δὲπατέστι,
δὲ “Ρ εἰρη ῥϑψων ὕ:1. μετίωρθ᾽ δ αὶ᾿
λόα (ἰχκλίωυςὔέζοημέια

ὦ Το μικρ' ὕσερο ϑδὺ
Χο ὄνεχθεν οος“τωϑόέλαϊα φδιπέριξ Προ"

ΤΜΗΜΑ
Ν 'Διὰὼ τὐλνίοτωπλδιαθέοταεδν τῇϑαλωῆμ, οὐδέαιπκο τοιτορ) νὴ

φανλάμί. ὡσΐς μηδὲνγακυοίγεοῳ αὐοι πρὶ ἢ ὅὁ πουνοιβξωδακηόττ
φτρυτὸὀὐϑώλατ οἷν γϑιαιεδιοξ μιαιεἰσὐϑάλαῆ αν ἐστόκολου

θέ,ΤΡ τοπρύμα τ᾿φορᾷιὁμοίω: δ νὴ ποίψταφφο μδμακύίολ, Φι

τοδί ξηδ “το σὲ σερὶμιεσίν ἐντῷπορθμῷ, “σά
ρξικαίσων γου!
δὴ ρου ηρ τούτου “δὰ νισς-χρρδῳ του τοδυοεηὸν ἐδριρ οὐ δὲαὐδ

τορηδήνετοιεὶσ' βυϑῦν,δε τοιύτοε, (Δδγχιϑόλωπαρβαθεϊ 7εΘεῦ

ὑπσαρτῷ εμέλφι ρρρῶ:φέρσισιμ οὖν εἰσ τοιῦτουατρρ ιοιζὁμδιροιι
αἱῷ Ψ.δὲ δὲᾳκ αὐατολϑ οὐ τόϑ τοὶ
Σ μαιυάγοςὃ δὲ ξοῦσ'γέμί),ἡώδὺ
Ὁ

ἐεύδησ
“τούυσοιδ ου 72προτέρσιαιῤτιτμ ἐὐσμὲπιΣὰ θῳ Αιοΐοσθς ὁ

τῶπροτιἵρῳ πῶ ματι ὧν( λιροδὲ ὅταν μῦπος αὐτιτονδνσηνοιῤ-τιπιρίοντοῦ
δὲ ἰλλήλοις τολφόυμιατανδλεκθλίβί, ὐσησερ ἔνοἷν

ς ἤομϑμ ""ι αὐγτ'
ποῦ μόϊσ'ΘᾺ,γόροντοριοιὶδῆμοι"᾿Φερυτα:δ ςλι

κιμόσέως, αὐωθέν ἰχυφοὶ οὖσοι «ἐπε οὖν εἰςλα γεονοὐκῦξεν ὑρὁ ᾿
μερί αὐ

ὅτουγδύπὸ γλῤλων)αϑαῖ [κ᾿ εἰς δαϑυσιώθθαθς, ὥξντε

»ὴὺαν ληφθὴ ὐὑγὸτδ νας,αὐάγιαν δύγιοαυτο αν᾿ρεῶν."Δ δαβοίσιμα,
τοῦταλοῖοιφριοῦν.)» ἡδῳ ἥ» ὀρθύγῆρτε μμημομϑής τοῦἸΟυ(ΤΟὶ ηρθεᾷ:
᾿ Διὸ τί ἡἡϑώλοναλέυκοτερ αὐ ἐνχῷτόν
ὃ
χω,"εὑ γῳ αἰτοίῳ. τὐτῷν

διαὉ αὐείκλα
σιντ᾿ὀμέγῇ προ μδμίω ἀρ Φὶ ϑρλοίἥεςἐς Ἐ
ἀέρα: 0μϑὸ ΣΝ τοι υὸνσόν“τον ἄν

Υ λουκδ’ "ὥς ς Ἂς
νὴ

φλϑωλαῆησ Ἵἡ ὑπιφανέα ηοιοὐὐ ΤῊΦαύνετοι “Ὁ διε γί αὐποίῳ

κυοὔνουσ' δυογὸμέχρι"Ἢρρω εἰναιικοαϑοιρΘ"«ὥς τεριὺ θυΛοιοσοὶ οἱὗ-χκυηού σοιηδ οὐ Τὴφαΐμε,),διὴ ὄνῳ
ἐνῷαλεκέω κυανῦἡσι όγιακοίαϊλί
μυολίυκότβονϑὰθ καλοζοσητοῦ δὲν τος δ λιμμώδες: δ) ηὐγρλλὲς

ηρτοί μὸσ' εἰςαὐγὸρἐάναὐδελί μου, δαλικότῥαι (δ᾿ϑαλοζοσησ'

ἍΝ Ρ Το ἀ χραβουσι κυ οἰ γραφεῖς, γος μδῳὑρτωμ ὠχί,
τίωϑθάλρῆαν κυανίαν

ὅτι. Μοὶ(δ τοντρτουμοῦ δέ ρχιτουτου

χν ἡἐὀμμσνοὰδᾳ ἀνοικ λεῦ τοις θηὸν ἀἐραεηῤ δὲ
πῸΝ θαλαῖσ'

σή, ἦ'ὁτανωσναικ λότοι,δὺοἱγὃ μὴ λέϊομ εἴμαν ὺ ΕΙΣ ρ κοίγωὃοἱ

πρκαί μυφθ αν φεσοιιδ)ὺ μίλοινα φοάν()ἐγὸ τοῖς λιμμωδεσιμδοὶ
ἡρλὴς

᾿

’
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τὸλυσοί ϑιμοι χϑωλώτΙνῃ ὍΝ

Διοὶ

ΙΝ σφεσὲ ῥ τοι τί ἐμῷ αι"

᾿ς

σον ξηραόμον), βωρυτί ρκϑσατῷτοτί μῳ εότι προχυ τρανὴ γιούς

᾿

. 1)»
ποκύμα τασὐεμώδι" στισεμᾶκλ αν μων ἐσολϑμουὅ8
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ΚΙ ἐξ4 δαγὸ ἴονοὐν ΡΟΡδ ὁν ψφῬ τουτο 7ρι6"

“-“ρ

Ψ

Ὗ

“ἕῳ

ΤΜΗΜΑ
β

Διὰτ τὸ κῦμα προυκ φήήᾳτου

μαγοὶ ὁτι χεέ μωπουύ {

μοικοὺ γὸ στ ἴον Ἡσῖὰ ἐθέλα ἥκ κυμαήμουσοι ἀλλὰ “τοῦ! ηὸ “πνϑσ
ςερον ἐϑάλα κα ὐδέλᾳ τουηὴΚιμῆσοιμ. σινμα φϑωῤιν, πρὸ

μοιτοςδ
τῶ᾿γδοιῶω αὐαθηηόψις τοοὐπρότερον νὰκύμα,πρθ
Ἀχηὸ ἐδ,λανθουν4. »ὐσὺ,οὖἢ οὐχιῖτοὶ πνϑϑ μουτουὰ μα πρμτοαδῦ
“σιν εἰγλῦϑεμ δαυρ γνπρότερον'«ἀμοδὲ πνεἰ κρὰπίωπλιησίσις

ϑώλα ἥ ανινεἰλοὺ πὴσὲ τίω ἐλομδ (ω.ΝΣ οὑσωσ ὴνεὠδέλρι πο
πρότερον ηὃ κῦμα ἐκπγά[φνούνπο ΧΩ θαλάσσης ἡδὰ οὐχύ πὸ

Ιγ

τὸπνϑὺμουτος ὁ κίνεσῃ καὶ ϑέήων τῷ αέρρ»νὴ φλϑαλάπαν:
Διὸτί ὧῳτήϑαλα

μα λον νΦρθων αὐτοἢ ἡ ποῖς “ποτ

“το μοῖσ κα ὅτιὁμίων οὰ ἐχηςηθαζο
μδῳ (Θ΄ἐν“αἱ ὕδατιν εἰ" ἐυ σὲ

τῷ σωματωδες ῥῳ μάλλον οὐππτορηοίψε ϑεωδιωμαἰ μεϑαισώ μοι
τωδσερομ, δΥ 87ηὐ ϑο λα ιον ὕοἷορ “τοῦ ἡρ"τοῦμὶουνπο χύτερομ
ιδ΄ γίρῦ οὸ μ γον αὐπερείδᾳνδιυμ οἱκὗνον.

Διώτγποτε

ᾧ τῇἰϑαλοήν λείῳχόρον δεοιτελέῖμ ἀν μουνστοι,ἢὁ
ἐντῴ τρτουμῷ,ἢ δηό γγρηὸ ποτομιον αἱοἱδοτ λεηήόον ὅἐ2:μάλορ δὺνοοφολυν
διο Ἰὐκ μϑρ ϑώλεαῆα κοίς τοι, "ὸ δὲ Ὶ
ῷ ῥδρον,πτν τᾷ
ὑδὼρ, οὔ καίς Το μδῳκαὶ κκξίμο,:᾿διϑώλοη αιῆον σβῴγισι τὸ

πύρ'«δγοίγὸ Ἅ! παρωτίραι Εἴνου σημεῖομδὲ οτιλισερωτίρα' οἴ
δ» δΠλων ὕλαμον οἰ αμρξΐτοο ϑνρὺ Ἵν λύνανντοοὶ τῤροι ὶ

“ρμοτ)φμτῷ πυοὶ διὰ ᾿ τρρχύτορομ, εἶν αὐμοκιρὰ μάλλον τέδὰὦ
ὄνυποιολοντωρ.ὡσισερ οὖν τὸξερδν το ὑγροῦἥτε
τ ΡῈ ἀλωῶνὁ
τονσβεδυκῦν, καρ γὸ ξηρὸν μάλορ κατάλολομ κου γ!εν ὅ51:ΤῊ
ἐτέρομ ἑτέρου μᾶλλομ τῳ ἰγγυπίρῳ συϑέρμοῦ ἄνα ηὐ ξηρύχιρομ δὲ ἼΗ,ϑαλάτ]».ἀμφορδὲ τχῦ “τοὶ μιόζλον ὑπώρλαι
ις΄. Διὶ απὸ ΓΝ δι;Λαξοσῆςοὔκ σἰσσοτανὦἰωϑεμ ὑνχὸν

απὸ:ωἢ"γοταμεῖ
μιὅτιἡὶῥὶ ϑάλατ] ξεν ἐν αὐοιἸσεπτοο μϑμι
οἱ;
ἼΡΙσ᾽.ο, σὲ γρ΄Του μοὶ ἐν σενοισ.ἡ ῥϑιϑοῦν εἐτὼ Φδὶ ϑωλάτίησ (ὦ φος,

ἐς “πολὺν τόσσον. σις (δκ΄τομ-ὥσ

τι εἰναυοξεϑεμής ἡ δὲ ἀπὸ δα

για μαῶμ,αθρόωσ Φέρετοριμιο μᾶϑλον ἐφ φ'δ[δ μιαῦλον εἰκό ΤῸ

φαύμετο,

τ
«ταν

φαίνετοψυχροί ούρτη ΓΙ αὔνχρονολλ ἄρλῥποταμὸνυ-

Χο ΕἸσήν".᾿διϑ λα α οὐτί ϑερμι)ού ειξυχιά:ἠνετο, δὲς αὐ ρα.
ἃ»ησΐ σοὶϑθρμονο εϑῥωνὴ ἦν »ομϑμων δῆ,ὑχριδνεδητοτε"
ΡΟΡῪΨ αϑηρύτωμ τοῦδ,ὀξαιεροῦτοιν ὀβαιφρουβδόσυτουδο Ἴος,
δοδηρὀγιμό ἐϑροιφίῴε ΤΟ" οὐ ξενο ρανοὸ μϑροῦνὠτὸ ἤψυχόν,

ηρ ηὁ δὲατὸ σῷ δόραϑερμοῖρ οἰηρπνεον ψύχα)
εἰκόωσοδπνἐ
Ἵ υ)γν()υχρύνυτου; ἐδρ δντρτα μοὺς ὦ παντοι.»ἐνχδοίυροιτίς
οὔτεϑε ριμῆσφ ὁ αθη "οὐ οῦν ηὐ
αὐ ἡδιϑάλα ἡα οὔτι υχεκὰὶ
οἱ πὸπνεσνυχρὸν α΄πορῦ ΤῊσ ὅ37,διαιηὸ μὴ ψυχραιν ἄνου,οὐτεψ

ἐζ᾿χυτο τον,δ δοιΣηὸμῆϑερ μίμεἰμαισφύφρει:

Δικτίῳ τοῖσι

φλόλί γης:ἐν δεγῖς μερίλοοισησελάχεσιν

λείων δάμιπτωτις

τοῖνκα μοτοί, ἡδν)οῖσ' βῥα
ὅρον πελοίγε σίβροιδὼτιρα κικϑέσοι
χίσιν ἡὅτιἐκτ' ηρλλῆς κι νησιωρβροιδιύἡπιρονκαϑήσοζ" ππὲν δέκ
ὮΝλέρηρσμρα χισενιοὐϑὺνόνοῖλο πνηὸρ ρα δώτιῥ'καϑήσοιαϑο:ν

Ἵ

ἤν

Διδγίηδάλμν ρόγύσω οἰυχοὸν ομδροὐ πὸ τέμον ϑερμοανόμμε

᾿
Ἵ γονεὲ μαίλον εὐνελτῤτημμομ" μοὐνϑερ μομβομμρὺ ἀπσογν“θῥδροιε᾽
δἘ0173εἰνηδὸν αὐγή ρ ὐπὸσρὲναντίου “σίφν κεμιε τουβούν" ἐἐς2
᾿ δὲηδηβρμομπῷα ἱλμυρῷαὐτικ όμδῳορυνδνθύρ μουνομδμουμϑῳ,

ὑφίσουτοι.
ἀφέγο ται,ὀἰλμυρόνψυλε δου δὲ,
ϑολάῆιμ αἷσιθηοτρλυ ὑσι τοῦ,ῥλυκία ὑδά
Αι
Υε"). ᾿ Διρτήτοληρ δατῇ

αὐδχὶλμυ ρα" δνηδτρτιμώτερα δηηθοὺ μιδινοιτήνε ϑϑ᾿δ)ηϑέιτον
κ᾿νι, ηϑέγγυτερονφλϑηλείοσιν,μέξλλον. Διοὲτι ηὐ αλμυρον ὑπ

δῶοὐκ ἀἰηέξρυντὸν γεν δεότεγόμδῳ βαυρεὴ,συέσυμμοννηδδέρλμν

ρὸν,βαρύν δοντοϑϑεριμοὶ μόνα Πῆζολμυρῶν ὑδάτων,οἰπέῤῥυς
τοῦ ξενΤΣ κυῷ ὁτητουμοὺ εἶς ἐκρατεῖἐ φυψίτω οἐλιμυθά
δὰδωρύτη ΣΙ

ρμδν,κυφότερόμ ὕϊτμ. ἔτι τοῦὸ μὐρεπόςθ

δυτοῦ, διηθέιτοδγοῖφλγδοιδουϑῦ υμϑ"ων δὲοζεὶ μαλισο, ὑωλσυίτοίε
ε ἢ) οὐκοὔφονκοί ο
τα τονκοὐξαυρύ τοι“τον οἰκοκθέντοῦ!
οὐποχυ

φόννζιν γὴνὺϑρὰ Ἀμυρῦμ, βαρύ ὀδέρλυκυὥφο ν61}}6περ θὲ

ελυκία τοὶἀπέξξυ το ηὐδοξυηδ αὐ Τὴνξηρὰ δευὶ τίη εἐ λμυρὸμ
.........ιττὉπ“--...........--...΄....νν.ν.νϑρ.Ὁ᾿-ἧᾧὩᾧΞ“ΞὋΦὋὉ΄΄πππΤΤτ-

ΛΛΛΊΙΙ

ΟὙἽΓΜΗΜΑ
ὑδῶ Ρκεν ϑινομίδιμεταρ αἰλλον,λυκύσερομ

γέμει τονκυφότῃ,,

ΩΣ δαριϑένεσερονογοὶ τέ ἰνησίνἦν«τρί»
κα.᾿ Διοτέῥτῇ λιδύν ἐλ ύξρτήιτταρ σιδνάχα αυυβηρῶτ
γνηρτι ᾿Δραλμυρὸνγίνξϑ ταχὶἀλη ἱναϊγοιτγέποιν δ ονπριὃ »ῦ ε]

"»"τέτερονὁτ πὸμἐπραΐαν οὶὑπώρλορυ δῶρτ γὐπῷ νὴ
ἡ τὸ

προόννϑου
πετσὶ μιμιενονπῤ τῆν“ Ἤρενιδτανδέχᾳον, θῇ ἰθαλα αι
ἐϑμη διαηδτρ ὀστβιν θγομε,ῦρι ἐώλμυρώτερον' δὲ γρῖςάλλοις "]

β

οὐκί(λειβηρλυύσδορ Μερηὸ μα ξηροιήναϑρηὸνηοτρμ:

κβ΄ Διο γήτοὺσαλαι σὺ οἱἤσουν τή κα ἡ ἐλμυρὸνδσϊο ρβηϑνέτιμι..
ἡδύ Τιὀμὴῳ'τίκεϑο ὄδήν,υὰ ὐπὸ αἰ γρον ϑῳ μοῦἐἰσιεόν γος δέου
ρϑιϑαρώντεϊὑχρὺνθμανἃ ταϑτωι,ὠντο μὴϑηη αϑάνιμόλιο δὲτῆς ἡ

κἀτοξαδύωι διρξιὁντορτοϊδίξτόν ταβιαζὸ μα, ταῦ τοῦτρίχεσο
δοαρᾶ,ὁκόσερ χρδίτωλί σὺ με “ιλομφλοὐποερέλει δ ὕἥερων.

Ἔτεδιηὸμδρ τόσι Ἵ
τοδεμαικρομμὀρεσέραι, δ χυτοι οὐψκω ὀῤϑμαι
ἕλον,υλεππτὸμεηὶ δεεϊλμιυρδμ προλύ
σερον"ὰ
ὡς

τὸ(δ, ξαδῇδ’ δυοὲ

τί λεπτότητα διώομ, μόλις “χέκφιηὐσὶ, ἀσέρχωτον μδρ ἰῆον ᾽Ὶ
ὃ
ὥραἀκηνμνΚΝ μόρεἐφέρον εἶνον,ϑομρξιοῦβι αζετοι θά ἢον.
:

3

Κγ'

Διοὲ 3 τὸνἘΡΥ γον φαΐνοτο λινκορἐαϑικινῆτο : δ ομία»7
Φούανεδνδριμηρ οσιδερλῷ ὑϑρΥ φησ)" 712)“νύμοτος, με λαύνεν

δὲ τὸ γθν τυσύ πουῦτοῦ. ἡ διαιδφοοαλπαςἐἰγγύϑεν ἐδ τῆσόψαωγξ
δήσ᾽, δος ηὸδορί τ διιν,μἄλλονήρε μιοῦντορι νουμϑ ἰουδὲ μι
διθυτρρεῖν' ηὀδέσγοες ανεδ ,Ἀδυικδυφαήμε τρί!
“}}8 μλδεῷ χιτῶν
ἤσψιν,μέλαν Φησὶνεἰναν.δὸ δαὶ πεέξωϑιν μέλανΦούνετονὸ

διέγγυν λίνον:Θϑαλάῇ ησ᾽ηὐ (δι ἐπ ὺς, λλυνεόν. εὀδὲ ρῤῥωϑθενμευτ
οἵνῶν (Διμελαν, "πῦρ᾿ωθεορδς κιμσμϑῷ "σῶν τῆν ὀψκωσ, (Δηϑδγανα

πλαιίϑο οἰθρο ον ὙίρυδὙψινἐαλάρεμῃ πρδοηρφώνκι μουλϑα οὐ ὃὲ

κϑύ, μηδυώ ανϑο,.

Διοὶ χίὲν τοὶἰσβαϑύσι πελαγεσιηὐκυ μαδκ δὴ

εὐλού,ολεᾧ τοῖσ'μικροὶς! γέτερονύτι ηὸ μι κρδιφορόμϑῳ δνΑ᾽
οἷορ,
δυο ρέ Το αἱτὸ75) αἰφρός (λάλλον, τη γρλύ. διὺϑρουεΎΘΟΙ “ποτῷ

ξαυμοξλλον ἂν αὐ οὖντῷ βάθ4,νρλὺ ὀκινύ μϑὰ ἐργδιταἀραχέϊς
ὁλί γὺμ-

,

κ
κί. ὐλὶ
“8.

92

Διεὶ Ἢ οἱπρδσμθηομ’τόποι ᾿ λυκω

ι

λυ

που χοὶὑσὰκ χουν

α αὐτῷ νότου θ εἰν"οὐτὴ πίρτῆνκελοι
ῳἐϑυσίμ' ἡσγοξγὸτίωϑθ
κε ραύνυ τοῦ" Δια τ ὑδατωμηδιλμυὶ δὴ τῷ γλυκεῖ οἰνω

ἐμιπίμολια Τοῦ,᾿ὰδταδοὼ ςπρῷ. τὐτερονότι μᾶλλονχεὶ ἴω ὁτλυ
χὺ; εἰσ ῥδώσοοφίσιἡὅῃ βαρντεροσησί νι οφὐτερσσορλυκύςο
ὡσθῇ
που μί τυυ τορι τυ μϑμονδὲ,ἐΐ
σοιτριο

κϑ'. Διβ τἠδλωσίοὶ σατο γιῦδεσῦμ."))ὲοἱκ ξϊαφορακίτω “πότε
ρουότῃ μόλλ ομύλειγ νζοηλυκὺσιμδ,κἰ γίρθῳ μόχητα καϑοί πᾷ
οἱλνὅ μοι αν ὀῤανθή μια᾿ννδλλψινολπήαν""}} οὐ δναἱ Τῇ

» νοὐδδτρλυκ μιξλλονοὐκοὶ [λολϑνοθςρμόται ΣΝ
κῦ.

Διο τὸκύματα πρότερομο οἴ ξῴιοτεδαῤίμων. ἢν δνγὺ

]

μϑὴπολυ τάς σερομ δ᾽ πρώτογητυδύ μοι ὡσοιμεὶ προδιελυετ

τοῦ ώιθεν τοσκύμμ αιτοιοξᾷλνον ετηδὲῥκαυηδηδπρι Ῥμώθεν:
κ᾽ ἀλλα αὶ Ἰώσια γίνοποκιχε ἐλθμδρου.

Διοὶγ! 7 ὑκυμιαγώδίξε

ρα 2664,σεῤῥαλεν ον το!ηρ)λάκι σὅ τῶσῳῷδεῖνα,ὡς πρόδερισις

γαῖ:καλὴ βδρκνμαγώδης γῆ,σέρεοε"ὑδὲἀνποθῳ, χβυνοσ διότι
ἡ μι κριὰώ μεμμος,οὐ τἠζῥωϑενέ κε
βάλετο ὑπὸσυνκύμορηοσιοἰλὴσὶ

ὑμέξων μάλαδ᾽.ὥστερρὰ τῇἡ χοιοὶβαΐλλνηῤῥῥω, οὐνὶἐλοχίδοῃ
ἃ τόν ἔπεετῳ τρλλμικυκωμθμωμ, το λα αισοὶἐμιν
μάλισα διω
“στοῦ το,τσὶἐνοι ᾿ ἐδ ποκύμοτοσλορε ᾽ Ἰκῷῳ κί νησί,ἐδχολ

ζφκιννὦ δὲουκε ΤΙδϑοὶ αδιδοῦντὸμοικι ρότοτοιμῆπρέφωςδεώριϑιρ

“πησκνμκμι κρῶνστϑ δεἴρρε συ τε, τουμιδγοὶδε ηὀτρλλοκι σκι ιν
ϑιρσορελὰς τἦρε τοὺ σγπτούσησ' ἀρήμου, ἕωςκ) σύρμαυρ μόσῃ.

δροὶδεηδνεῦμεα πὸ τελιυτοδονε διμλφοτον μαδηδόρεμα ὑγρονσυγ
κολλᾷ ἐδεηῤῥῥω ξυράτεοῦσνι.δεφιδ ΤΟΙ ."νοὶἐκ μοῦ “ λιϑηδὲ

λ

.

ων μυὲ δε δεέζιυς!

Διοὶγί7 φλθαλεέοηι τὶ αὐδεν ρά

θε;ἀλμν ρωτεραιοδϑερμ τιρδ' διμοίωσδὲριῬΊσ ᾧ ρἰασισ
τΙμ οἱξὀπήν Χσάλμυρώτερομ, τοεὐςβάϑυν"κοήτοιξδ τῷ
κασωτερῷ: βαθύτερον ὑφάλων ρδριὴ δνο7! δὴλιοσμοδὸ ἐν .

ρότρ τονἀπὸτδῖυγριν,γὐδὲτοτημωτι ρϑν ἀεὶ
αὐκέγᾷ ἀθηϑελαῷ
ΛΛΛΙΓ

κμ

ΤΜΗ͂ΜΑ.
κυφότερον' μεξλλομ δὲ ποτὲ τΝδέγγυπέρων τόπων,ὄπ.
φλϑωλάνι ς,οἐτὸὸ ΤΑ ὡνπολίσ μϑὸ “δ ποτίμιωρ. αὐαῖγκν "ὸλῴ

πόρῳ οναλμιυφώτερον εἰναὺ ἀφ ὧν αὐτο: δάφῶν μυϑὲν!ἢςλοι σγηδελιυκύνδνα τοῦν δεκοῦϑερ μότιρατοὺαῤωνο ὙὉ ἐλμὺ

ΤΊμι’δοὃ κοὐφοισότινεῆ: Ἰρακλάτιζονρὸνϑερμότερον τον.

Ὶ

σῶν ἀκ μιϑιὺ του ηρτῆμῦ ξηροάνο ῥδῥου ἡρὸ “σπινυῤθῴου, λι θουσ'
γάνε ον (Διῶῆν ἐκ σφ βιϑαλάσσης ηὀνήλι ο᾽ αϑειθυμικαϑςη.
λά:

Ν᾽

δια γίφλϑα λάσος τοὐπρδστῇ γπρλυκύα ἐρα θην:ἡδεόσξ“

.

τῇ κινήσει μᾶλλόν ἔβενκινὅμϑι ονδεηδλμνρον δου οὐπορον
νετοιμ)ὅτιμοὶἐνὙψδιΐθφοϊλιμιυφὠτερόν βεηύσωρ. πὸφὲπρ σα
γ,ΜΕΝ ἤπηιβαϑία:δέδκοὼ τογλβαθ' κλμὺ ραδβεκοὺ οὐ
οὐ χὸμοί -'
ὡς ρλυκέαι
τον πουδε χεονότι βραχϑδνηρβλμυρὸρ, φερε τοῦ

λαομἄλλομ εἰσ ξεἰϑύδ.

β

ΔιὶΤὶ[ ἡε,:
λοήα μὸνὃν “δὴν ὑδούτων

ταδὲπσύτι μανοὰ ποτά μιρ οὐντῥτερονδτι γιμπηρλλίῳἐ- ὦ
κοζετο
ΔΕὶ δα λουσ δὲ οἷο λυ" δυό λι Τὸ ραζεδωλο δὲηδὲν τοϊ σὰ ἈΑΟΗ
κλ΄ «ἰισοί μϑινονζ Ἄσιον

Διο Τίτοῦ λί μνουτοῖμριδαϑ ἄνετον, Ν᾿

᾿
Σ γονὴ ΨΈΝἀθαλα γεν φεταμοϊσὴ ὁ) ἀδγῃἡ ϑαλούήῃ πίον
ἐἤνον του ὑγὴ᾿ ἱκκεκοιοῖ μιδκλιφοι ἡδεῖ
μρδ ἡ σία ἐγέλων
ὀςμηκραὶρἐλα

σουμόρεᾳ'ψκλβδάπω λυ τ' κυμιέ τῶν:

ἐν δὲ τοίαςλέμνοών, οὐγήνομ τρίαὁμιοῖως αὐ ξαικαϑοαραοοὐδεθροι
ΟΥ Τρ, δμοιως,δεδηὸ μὴόρεαϑοεύ μα τοὁμοίως:φδεηοῖς ρτοῦ

λεφισιμμδιῤλιῦιν 07) τίω ἐδργῆν κατα φέρ σιτοὺςδὲπίηρδις τῇ

λδί,πρληγῇ θραδουσίν»

Διεὶ τίότοῦν ἡλίμνη ὑκο ποίσῃὀξυρογλόε:ἘΠ

χὰ δέν οἷς “τοί δον τοσὸν (0) πστδδῳ Μιὸς"2λομ" τῤτιρον υγληὸ ὑἐτ

γρόμηδὲν τῇἢ λί μυψοί παι μέ οντῇἀτμίδϑυρμαῖνφηὸν οζέρρ,

ὠντιἐλοίῇ ουσηρὸ ἀιϑεμεσέρουφ οὺσπεότου; πριθζβῴ οῖ; κοίλοις γ᾽
"δ προσολώδεσι ἡδ7ρΙς:πἐκφλ γῆιὠτσηῥ λέγετοατὰ

ἋΣ
ἀ

χίτουν οὐ λαινϑοῖνᾳεἰσδιυὸ (δ ει:
ξη"βά: οὔμούσης Φλιλίμνησ,δγοὺ

"πλέίομος πόηγου ἡψυχόνης πλέω μπροσ΄γήπτο.υσοῖ,
πα βεναδι:
μον τριαρφμνο λλον' ὧν δὲτρία ὯΙοὐὗτρρεσ' χύρος τή

χἠκείτῳ πο.

θ᾽

82

κε'

ὦ κοὐδον ξρκαλ οι ή γῇ ϑερμὴσυλφμεγοδ:ρἐλλεὶ
ϑενγνεαν ὠνστς
ὀὰργτρλησϑὲ ριμδυηὸ ἐντῇ Υ" ᾿
διχηδἔφυγρον εἶναικατύψυκ τοῦ δι

οὐδ)ὑγρὸνοὐδεουσω αὐῥῥωγθ)γὼςτι μῆψύχιᾶδ",δυοτύμνἐν σειν
; ϑεριμότη τοῦὀνηοῖς ὑχροϊσιοῦτι ὅτως ὁλί λον τιμηϑέμ!ἰὐφυ

νἀ ηδάβρολον θμοωτὠῤτίῶ οἰονοὺμδναυτέ ψύξ μου τρύσυμόα
λὲν, ἁδικρυροέλλν περιπατιτείμκοὺ ὀμκῖμ.

Διο Γ»ϑελουῆ «αΆ

μυρα(σικράϊειν"ἢ 57) ΤΑἢ λαιλιίῆι “λείουσ'οἱ χυμοξνια Ὁ
Ι' ἃς"᾿βἀλμυρὸμισὺ ἐπαικρὸμάμια Φούνε τρί!"

ΔΑΊ τοὶ ῳ τῆ 9."

[991,6 ρὺ ἤύλα “νοΐ, δι ὁμοίων Ζεθλθ ῥαιο
λαῆν δορ κα θνλι

τς

Αδνατὰ ἔσρς οὶ,Εἶν ηδς} ἤύ λομλδμιαῖς χατονρυ ρα ῥ εϑχς
ἣρῦ δμοιον ἡ δέϑιᾷ Αια ἢ πανέν τηκιν οὔσρι, ὁμοίως “περεϑρφουῦ4.

λζ΄ Διαἐ τί ψιαλουζαῤηισόρύξν σι ὶ τίωϑθώλα αν,

ο΄

δ πρ ὦ

σοναύτεμον ἐξν δῶ ριἐἰϑᾷ;λμυ φὺνγένε το᾿ἰὀσγοιὺ τῆ θτῷνι

ϑχλαῆ Ἰρφβιδγηθ όσασὺ τὸ τίωτίῷ τὀὐ δῶ,ρ' ὀκότωσοῦν τὸ πρῶ“τὸν

ἐβηρλυκύἐλαφ ῥότιροιγεῦδι γλυ κὺσϑρὠλμυρδιρι ἡθάλοτ
ταέχειτί τονγλυκέον ὃμιθεν τῇγῇ, μαλλομ ὑσολάζφ ὐδίαλ-

ἱμυρδυδοἱηὸ βαΐροσ' Θὰ νδ7ωητικὸν ὦμος μκτω Φερετος εἶτα
αλατὡ
ἑυγτίωθ
ἡ πεήρσξε
“υότωσ͵ ἄτι κα τοὶτῶσφλέβας ἐκφθι
τον ῥὀγλυκϑύσῶ ριεἰκότως αὐδδληρλῆνιἐϊμεβιθαλοίἥηε, ἡμίννυ-

κι οὐ ΤΉ:αὐοιλθεῷτων δὲδ πόρωμιὐσερονφγοὶ αλ᾽ϑοςηδοώλυ-ἤισυμβοόήν4}}} τῷ ραίυδῳων ΤΑΝ τὸ
κδυιεροιγιῶ, τοῦ “πον! εἰ:

ρωγαω, ἐἰλλίω ὁδὸν. τεῖνη υλφφέομ'«αϑοιχθεμτων δὲὃν ταῦθα.
πᾶνφερε τοι καθοΐπηρ λεύδετο σώμα του λεβώμ.
λή. Διο χίηθα λοιήα οὖσειβωρυτέ ρα πολ ήμιου.ὑδοστοσ, μὰλποτ.“ῤτερον δτηλιπουρωτέρα' τὸδε λανον πιλυθῳῷ
6)
᾿ς ον Ἐ2ν05ὁ
76Ι διμλλονοὐδέοπτον ἐλουσοιδιδνοιὺ σ λιηρῖ, ὀκόσωνμεξλλονν
“ἔοπτ οὔβεμ!"δχίπσων ηὸςἐλαῷ ρότεροἘΡΟΤΕΟΣ σηπτΐ τερονιοὼ τὸ

β ὙΝ θέλανον,ἐλά φρότερον τούσι τος!"Νδιοπτόπερον δὲοῦ: ἡἠκ
διδ σπτὸτερύνὅδ μαλλοὶφούμυτον "γὸδ ηετιμορύσδωρ οἐτὸςθὶ
γύς,Ν οἰτῤρ μάγων ξῆν' ἐφὲ σητησι αφίπσι με"τοὺ του ὑδοςτ
ΛΛΛ

πα

] ᾿

ΤΜΗ͂ΜΑ
τῷ μὸκ αϑουροὶεἰναὐτοὶἐμματοι,συΠεα τογή τίῷ
ὦ
οονΔρδμν ὦρσε
γῆν (Δἰλιώ- αὐτηὃν εηρδαλτίοι σα ὑῆον εἰναὐὐδλοππον"
λθ΄.

᾿Διοιγἠοΐμεον τι ΤΣ ἰθαλε

5,λι ποιροὶἐνΠΣ ἀγγότιν

" οὐσίκαὶοἱ τ ολεζομὸνοὐἦυ ρον χοροὖσι“πόρον "καὶ λα-πότ' τ
εν}.
Ἢ ὑτιού παστῥμος ἼΡΙΕἰὉ λούποιξι ἀλλῦμὴπτοιἐγβά τξιν:

ἡδεῴτῇ ϑαλαῆμ διατριβὴ καϊδλωσθοκ εἶ
δρωΤικωτέρουσ' ὰ ᾿

εἰμκαῖλιεπαρερούσιϑε ρμῆτε υδετικαλξη ράὴαἀπροῦ τῆς ἀτμὶἴν
μ΄.

Διατῇ πίσοιλί μνη γότι μοσοῦσοι, “σλιώφκοὶς ὁ πᾳ τοὶἡ μα ᾿
7ικ- πλιώ δ

δε γλυκύ:ἐυή 4 δὲηδ"πεικρόν. ὡμαδὲοὐχοι ἐντεῖ

λειντοῦτον δοὐξρ πρκρὸν εἰνανουθὲμ ξυύπ]φ εἰ λυ Γλιρρύτησευπ

πτροόμ.δρΡὃ καῤτοθοίᾳ ροιεύλι καὶόσοιμιυξὠδε, Το οἷ τα:"ὥστε
καλ ῆτισμερ δρῦσοιτούτου με τύχθνδὲ τῇ λί μη ταῦ Τὴ συμ

ρίβηκετουτοιὼς
τίτὰμι τρώδουσδωυῴμεων, τὲ μδρπικρὸν,ἐκ
κεκοῦ ϑωρἐμμμψάρϑεηδλι ποωρόμκαλγλίορον. τούτῳ κϑρ οὖν
μαζὺ “44. “σλιώφ δὲ τῳ ]ίμῳ οὐν τῆσ᾽

Διοὲτ Ἰὐφιλέωις

ζομφδιθα"λαϊδηελιυκὸμφαίνο «ηὗθκανάφεν
ἢ
,ἀάλαι ἢ

ὁτιηδηῆον δρωμὴ) μελαύτερ᾿μοϊῃονφοινί). μ"ῆο ν5
ν

φαϊνκ)ὀκινόμη σηρεμῦμτ
5
ὁ δεότιηο μαδ

αφοαμνομῇ, λϑυκὶ "δ ειλδναφαυνόμῃ

μέλαν. “Πσνδὲ διαφανος
“το χδιειν οὐ

βδομ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟὗὐΣΑ ΠΕΡΙΤΑ
ΘΕΡΜΑΎΔΑΤΑ:
(τὰς 157, εοϑερμδρύ δῶρἐαρεπηκεχριαμενοιῶσιν ἐλαίῳ ήϊοι,

»Σ ΝΑ ϑερμομδβτκατοχιό μδρον ὑλαλουϑερμδόντε. ἡδγρηόλε,
β΄. αὐνφρόλι ϑιρφδὺ ἥορὠδεώφ'

Διἀηήτοὶὑδεϊἐν γος Φρίασι

μετοῦ μασήμβοίααν ἤνοτουισϑύρΥρϑερμαοἡδοότιτηνκου
ταῆ

κικράτηκεηδθορ μ'Τἀεραιπρόμεσῃ μοί ϑγόθορ μὰ"λυφτεψυχ δ
“πους

δα

ἡ

ἘΟΜΆ

ς

πουῦ οὐχέμαδὲ χσύππϑῦν τρῶνδικρατεῖ:“οἱ λλστωμἐπηχφομίσι:
ἰοντὸΦὶ Φλογϑς πνό μον, Ἢ
“. Διὰ τι ὑσδῶρϑοῤιμότορονε
κατα

ζει μᾶλλον τοὺξύλα ἡδιφλοξ καὶ τουκαφ. ὴ 7, ἡμϑρ ι

φλὸξ Λαπτὸ μέρ “"καηδοιτροῦ Τῆσ᾽πόμα: ὀδιύσδωρ μα 29"
λομφρτδ "ὥςτε οὐκ εἰσ διύς τρῶν! " ἡ δὲ φλὸξ ηϑὸ “τὸ οὐ πὸ ἮΝ αὐ θράκων δγαΛυπτό τητονὀσιδν, δια,Ἀδεἰτ.

β

Διο τί οὐ ῥδὺ ὑδῶρ ηὁ ἦτον οὐτήκει, ἡδεκοιλίᾳ τήκ4.6-

δ...

Τηρὸν ὁτηηὶ μϑιῦϑε ριμδι"δὲν τῆκοιλὶ κεἰσύρχωτοῦ δ οἱλοπτῦ ΤΆ

β

τοῦ νη δὲ ὑσδὼρ οὐκ εὐσέρχατοῦδυουπστι χύτωτοι;ἐδιότικοὐτοἀλ
ΤῊ
ηὶ ὑγρόν ἐϑὲν Λγὲνυ γρῷ “Τἠήκετοα ὧν )"
λὰ κωλύφ τήκειϑοα νυ
κοιλίφηὸνὑγρὸνεἰσιγίωκιύϑην υἱπονοσουῦ οὕτω λυ 4’

β
"

Διατί,

ϊάγγεεἰωνόσπυ θμέιοὐκαφ, μόν πα ΌΣ ὅδα πος καὶ

(ον τον. αἰαὶ φέρουσι σοπσυθ λϑιέοταλὸμδιοννδβουρεϑὲν προδεκάφ.δδγε σβιῴνυτοι δέγγι νόμϑιμονϑὲρ μδνὲν τῳ ανθμά -

ο΄

αὐ μὴ ψόφ᾽ἐμπέσῃ".
ὺτον.δὺδ (Δούτηικετοωτοὶ τηνιτο,
γιὸ σοδορ
75) λειμιῖνοσ ὁμοίωσ᾽ οἱ σορδ Υσηὸ δῶρ )
οὐμεόνονὁμοίως ϑὲρμομνόμϑῳ ον οἰγλοαμο μάλλον συ ὁμόιω σῷ

εἰ...

Διώ τοῦ χὺτ

μὸμόν:"νὸςΤιμλλόν: ἡ δγ6Τὶἐδ σέρζεσίςνθηνλαὐα δολι ΤῸμ
φολύγω νη μδιροἷνὑ δῶραἰνηδϑερμαήν τῶιτότεοὐϑὲν ἡ ἤομ57

σ΄,δγοὶηὸ οὸν
ψυ γευφιαὐδεηρμφόλυγεσ αὐἐρεῶν οὐδεώ αὐ)δμιοίω

πφριέλον τὸ εἰζρα εἰνον ψυχρόν "οὐὐγοὰ φι ἀλρι σάορ τῷὉ μελάθ4,

δ οὐψύλουν θλιβόμϑῳ ὦ φγκμ [οντὸς τοῦ ἀξροσ'
αὐρον τοριὑπὸ
ὡς Τῇ ἐλοζἥουσ τοὺῷ ὃἈγκῷ μοῖρτῶ δὴ
“τῶ χνιδυο,“πρ]ουσιν οὖ

04 γόν ον το τοχει μανοῦ νον δὲ ϑέξῥ ὐῴαν τίον δὲν [1εζισμή
2 ») ἀηδαλῆϑυς κνὸηὸμέγεϑος τῷ ἀφ ρου":ζ, διδτρὸ Αδρϑυρμυνύ δῶρἐυτηδοῖ, οὐδὲπαρ ϑερμομ!δν,οὐ
ὦ πνομανῶστι ὑγκόι"περιτείνεται
ὅτιηὸ μϑιὸ “πῦ ρ,Ἴτοι ἐ!

κα, Δέρμα: ἡδὲκεί αι σέυπήσ᾽εν.

διά

τὸ

νά ή ων ὁνυθ-

τοσίως αὖ δἦ ήνχρον ηδὺ δου ϑέρδῦ
βδιρατϑυρμομο μδιύνσο
τολό
μότερο! εἰσίν» ἡδὺ67,ψυχιϑρόὉΜ τος 72) ὑδωποσ ἐγκα

ΛΔΛΔ

ΠΕ

πῇ

᾿

ΤΜΗ͂ΜΑ
λ

ὡς

7

δι τ

.

Ὺ

ὦ

-

“

ΣΝ

«Τὸ2ω ηὐϑερ μὸν να)αὐτί πέρι ἡ σοιτο εἰσῶ κῶλυ ὁ μιϑν ον ὅδιενοιν .6
2

ὟΝ,

2

Ν,

τοὺν δεδυρϑυρ μαῖνθῃ ηδὸν ὁμ ὁ σδωρ,ιούκιΤῈοαπτοσεγομτοσ,. αλλά
4

νἀ

᾿

Ν,

ὦ

᾽

δον πρίονε Δέλάδονο: τνονδ δ] ζπυρδε,ψυχότεροι γήρε τοί,᾿

ὁσυθμίωώ. ὁμοϊωσώσ π νοὶχοῦ“βιελαν εἰκινναὶ δῷ ταύ τοιτχει.
μων ὃς θύῳ μόχερα,

σϑϑθῷ ὅς, δὲοἱ "ὀἐγκα τουκ λόεθα,ὐθρ-

μὸν ῳτψ' χοιμάμιμοζλλου λὲνξρθέρφν
υτὸ χονπεριύλον τοσάςβ οὖν “ς ψυχοῦ:

Διο

μϑὼ ὑσδῶὼΡ̓ ζ(ον οὐκέκ πωφλαξ4,

ηὐδὲετι δ’ μὴἡφαικλνκρὴ »ἰκγφδτερομηῤ σδορτοῦ τῶν" τοὶ δδ ὦ

κοῦ οιφφονθίγψοωι τε
τ ποιε δεκαυηδργύοι ὁν 'πὺ
δ κοτου"
“Ὁ κοϑο ῥὸ᾿ μϑιμον.δὶὸ οἱ ῳ!ἀργυροκοπολφκουμμώον τέκεῥδοώ
βουσί: δ

δαξῥιπτοῦ κδιμομσυτκαυλλμύου τς,λα μβαν σέποὶ

λείψανα: ἡ δυσχε τοι ἶμϑρ ἰὀνέκ ποιφλαημιὸν ἡὐθεραδνόβα μι ζον
οὐβι αξο μδιμοντοι,τὴνφούορ"Τοῦ “ΤῊἢ κατε ὑσιναὼ τονΦο-

Θ δ᾽ τὸ μδοὖν ὑσωρ δν ὀππουῷο ΤΗτοῦ καὸΛεπτότατο, οὐπιος79}--

οἴξε τοῦ; ὡς τεοὐκαθ ροίξετοι τρλυθερμόν.«οὐλλοὲὁ πρὶναλιιϑῆμοι
φϑένᾷ δγαικύψαν ὺοἀθπροσελϑόν.-τοιβέσῳὙ τοῦ ὧν οὐὐ “τοὶ! σῶμαε

ὃ ἐργυρορδγαὶβουῥος ηὀσώμοι τοηδὲσί ΩΝ
δἷομ τὸφοζβή ματοςἜΣ
“ταηρλὺ πα ον τον σπώϑοιὼ τσϑὸδε
οἱηδαρρι ἀφεώες βισζιὀνηῶς,

ἀπρσζλουθέ ζετο᾿ αὐκρατήσῃ δθε ρμόμιοὐ δὴ δῇ4σι διοὶσυκυδο
ΤΉ Τοῦκἰγλακρατέξ, ἕως αὐ ὑπὸ τορϊπὴρρίου ποσθερμοῦ ἀτρρριτ

θη, νε τοιδυσληγὰ οὐκώσιε.δγοξηότο χιφ:ἰβεϑα ηὐθερμδνχοος
ἕν τναὔω.

τ

Διο! τρυϑῳ ὀλίσομχιόμον ῴτῷἐερμβι

δρ(λ9Αὐδιναοἰϑοιδεῖ,τὐδεητολιω συμσίη 4 μος ἕν ε΄Τοῦευσοὶ.5)
ὁπ θβιμὸμ ἐκασεσση εὐοτ,ὑγρὸνηρι ἐἢ- ἐκδὲν γροῦ πνῶμο:τοὶ

δὲπαυκυ οὶ,οἱρον ὸρδιόν προ ονθερ μοῖνομτὸπέση εὕτο,ὑχρό
ὑλυλαιολαἡ πρὸ ὀδυχρον στνθυμιοίηοηρ! οὖρ, ὀγκιυραίηρι ὥδαχεον .
ὅτοιμδὲμῷλλον θερμοήνῃ ὃ σίριξ οὐ
ὦ ον δν ρι ὧν ὥς τε αρπν ει

“τοδί καὶἀτμὶς. ιδηὐύχρὸν ξηρραν δμιδον, συμ"ο7 4 γ01 Εἰ ποῦ συ

κουσ' σὺμησεπτὸν των, ἐνσου τοιτοῦπέριξ δέρμα τουποόν πων"
ἐρζν ἡδέοι ω μιοίλως͵ ταύτη ἐυσὸν γένε Το
Διε τί ὑπὸ ὔγθερμαγύ

-

κά

Ἧς

ἘΡΡΝ

μνύδάτων μᾶλλον ἐγὐτὸψυχῶν, Κ , πι)λίϑοι:πότερον

ἡ ε λι ϑυ.. μάλλον δὲ ὑτὸ τῶθερμοῦ:ὴ
ζἐκλάψή ἤνωτρ
γοῦ
τ τῆπτου
πολιϑου τουδα δγαηὀθερμόν.
“75)ψυχαὶἐκλάπεν δα γοόν' κυ ὁ οὐ

καιθούτσερ καῇ.ὁ Εμωπεδοκλίφβησί, τούς Τῇφέξασκαὶ τουσλίϑουσ'

καὶ τοῖθερ μοὶ δύ δατωννουϑασυληῦθε ρμομ ἀτρλιθόνεκαλύ πὸτον
ἦνχου 4ὲλιϑου να οὺντειὸν στῥβολίω τουποίου ἰγρὸν ὦβ

ν διλί σήκ ουσοῖν σιςἈηριώφμ:“ὅλον δρὲκφδι ὑπερβολῆς, κα)ηδά τ

ΓΙ ᾿αλύσ.
β

Διο τῷἢ θοῷ μῷ ὑσα τι αβ ὸντρόεἐχβνγησ,ἐὐραΠ

ῥοῦν τοςἐδ, μαγθνδον ἄνοσθε μὸν""Ναῤδεκι μεθῇ, θερμότεβ,.

᾿ὥςτορ καλ δγηου" σὼμουτοσ: ἐαλεῴῳ' πνϑματι προχαίντι ;
εἰς᾿ο τρρωτέρον εἰσίων"
ἀεἰδπρ δἵ σοίῥιδινὁσ'ἀπρ᾽ψυχοτεροτ

κ΄.«λἄλλον αὐλόϑάν «“Τοῦ-

Διὰτί[ ᾧ δ λίῳ μάλλον ὃῃ

ἔλα-ῆον τὸ
ἐ ταθερμῶψύχωτομπέ τερον τηῆῦθερὸν τὸ
τῇ σήο τος
τού πλέονος Φθέέρετοι, ὁδγ, ἐναϑιτῇ σι κηὐψυχεδνπέοιες

σὐκοσθλί [βφηδῳδμθερμομ: κκαλου κε ἰ Ζύσεβιίφμοῦ!" ὡσισερ καὶ
“τοὶ σθυή πον σιΤΟΙ εἰἢ ὀψυχρν προιχεόμϑῳ ὅν. ἐγκατουκλείψὸν

ἰθβμον, καΐκω λυφ ὅξιιφανεκαὺἡδλωσ τοῦχθιμμανδ6' ἀποσέσυμ
βαόμᾳ τέσωθερθερμότερα ῥδὲτῷ ἡλίφοὐδενοσαύῤτιφ ροῆον
ἐδέπος Φέρε τοῦκαιϑδρήϊου οπρλόπεϑ:
λίῳ ΠΑ

υϑομΝΝΣ ὑδωρὼὠς χεὁ λούεαϑς,οὐκ

Διοὶτῇ ηὸ«τῷ ᾿
ὁ Τέρον".7
μ εἶ πᾷν Θ΄

τερον ὅχε δὲΣηδψύ χιϑα κατιὑπεληόσω μτιον οίἤφν 26!

᾿ μδιρκκαληοῦ τοι λιὶκαληρῆλάκις λούη τοῦ τέσ,νοσι-δ κ “ποι εἰ
θερμονόλωσ πυππικύν ὕξτικα:ξηραντικὸνοηὸδὲ
ρόν᾽3:.ἐδ

γψυχὸν,σαλτικόν. ὡσ 73ἄμφω 7016} 7}οὐγριϑύννδγὸκ οιὐγὰὕδωρ Α

δ πὸχοῦ πύρον, λβ"σιμ,ἐπ
ϑερ
τὀνυχρὸν λουομδρουτ, καὐδηόμον
δὲ πὰ του λί ου δὺ ἀτίρἀἰϑένφανξλιθες μότητοσ,οὐδέ τερον "οὕ

Τῶν 70: Μ᾿εἰγλα ὑγραήίμᾳ ὡς σέρ υὀφλσιλίώισ Φέσ.

Ν, Διατί τὐὲντ ἐλίφϑβ μανθῷ ὑϑωρ,ἐκοἰπεϑονἦ67ι πλήν
ις᾿εμεναρὶ οί, ὃ.

τς

Διο) πέῴμια τνσίορθιτοδανοὶἐρτείνφθῥιια, γῇ

τιμ ἐςκι διό μθαηφύδωςολη, οἀτρορίον ΤΊ"ᾧϑεομῷ δὴ μ'λμυ

ΤΜΗΜᾺ.
ιζ΄.
6 Τὴ ἀφανίζε τοὑλορ μότωσόνα αδμ

γετοῦθ μαρῦ

Διὸ ἔνα πησὶ

ϑυριμαλεἶνου ὑποούσοιγο,οὲ λμὺυ ρδυβίζιὶ ὑσῶ Ρὴ

σσλέιον ὑπολύϑη δμα υχρὸμδδτὸσ πση)ρὶς,ἀλλο! δνηοῖνεῥα

““σίοβεσι τίμῥθῳρ μότη τοῦ'
εἡ σὲγᾷ ἀλμυρὰ μδριώ ϑῳ μὴδὲ,ὄγα
ηὃ “ΤΑΙ ϑὉσ’σὺ οἱ ἢ σ΄1) ἐμβοίλλον στ᾿ ὅμοιον ἣν στουίρεἷθρὶ δῪο

«δ τίφρας ὑδατιήθῦ μϑιϑωσιοὺ Ὁ του το δεαθορ
μης ἡϑού με
γον, ἐκείμί μϑύκα του χει μου γόχνυχοὸν γόνε Τοῦ λμυτ

ρόντε"ρὲτσικρὸν “εἰτίτεφραν ην.ἐπεὶ διὸπροσιομβλλοῖρι ἣ β

ωμλϑϑον
τ συ λλίῳ αὐτήαινέν ροίτησενήθῷρ μὸ τητᾶνοὖσιἔν τῇ

β

γ.τλνψυχότηον τοῦδοτδόλι γότητα' αὐγβστην ποίλινθῥ μά.
40"

Διοτ! τῶδλα δ

μῶν υδασωμ σἑλμυρα: Ηὁ δε 1 τα ηρλ

λα δατῆς δνηθ ὦ τοίη συπτνριωδουειδαλὸι λλὀριμαυ δ: ἀχοτα ὦ '

Δϑμησδί. ἐδὲτίφρα παρέντωμοἱλμυροῖ: κρὐθάου ζῳδ δκαύσυςκαφ ὅγωσ ες
,6,.

βὀκεραυυνόφιπτολλ ὲ ὅμ
ὃ θῥμιαὕβηρ, ἀ-

τὸ υγσημι
οαὔσεωςκοραυνάν.

Διεὶ Ἧ πὸ

θῳμὰ λα, ἱερεί: πδηγραηὼ βίβω
τάτων
ὄνον τας θεῖ Δκιροαυμδ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣΊΌΌΣΑ ΠΕΡῚ ΤΟΝ ΑΈΡΑ..
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗ
ΜΑΤΑ.

᾿Σ

[ε τἠδνποῖνοἱσέ Οἰσ'τοῖνπεφυσαμδώ 7.

ὙΒΆΚΟΝΕ

γῦὁ κϑινοαυτοὺ μέλῃ“πὸρ ογησθιρέλουσί «ποτερονδγοὶπίω ““ἠκσὲμ “Τῶν

ἀέρονὠνπ Ὁ ὅδὲτοῖς ἐξωθῳ “Ἄφουσι νὸνοἱσίκονὄν δύεδυσιν

ἢ

δοζὴρ αὐ πτῶϑεὶ, ὕχω δΧ τὰ ὃν τοὶ ἀναπσολαι βανὸ δια,θλίβφ Ἧ

τσεπίληται ἐξω ὁὁμυ πόνο ὁρμ"
δάδριῆ δι γῃ βίᾳ κατέχε τοῦοι

υὶῖ

κί

96

δ
κα τολφυ σὴνπροσρσ ρόδεται πρδςηδδμηὸν οὐπεηλν μὠκεμλσώ ἃ.
“τοιἰσίλεσι τοῖς πεοὐτῷ ποτ μοὺσγίνον ἼΘΙ οἰκοιλοῦ
Δι ἀ τί

β΄.

ἀϑροι βούμυκοι᾽ οὗσ' μυϑολογδυσεταύρουσίῳ οὐσεέμαι τοϑεῦ

ς ' Φωνΐ ταῦρυνώττσε αἡβοαλού-ὁμοιοσ
πξιδὲηὸὀγενομδῳ δι, ψόφο

1.5) δου. γ49:ν τοῦ ἀκούουσιν, ὥς σερ ταύφυμυκωμϑρ: δ" ᾿97)δ--

οἰφσσενἐτίλυ, ὅσαι ὑλλιμψαϊοἴ).»"ὑπὀθαλεζῆιν
δι τρταμοὶλι μιν

αὐτικρόορ το,δηὺ πνϑρμια ἀζρλᾶσίναθ ροώτερον, ἔν τοῖσ΄“Το! οὐ
ὁ ἀὐπκοιλί ον Φληΐσημον τοι
“τοι ο γνε Τοῦ του!ποιαϊτπιομ δε,

σῶς οὔνιελυζό κδιρορηδύ δῶριδνοξηὰᾧ Εἰναξοδ μαιἁ Τῇτοι οὐΤῇ
οἴϑο
λι ἡ οἰᾳ,οὐπσωϑέϊ τονφὀνάερᾳ δαῖτ ὅ,θσὺ βυτιἐραθίκοιλι
ὧονάτιν εἰς ἀμφορέα κενόμκαιτοξηδρθικιομήρι εἰμὀφου,μυκύ

μοι ὁμοιομγθμώτοῦνΟΥ̓"ἡμύνοισες δγοὶ τοῦ τοήνυτοιηδλδιμο
ιλι
“ποϊσβυσί πολλᾶς δεδοά τοπουσφωνσηριξὅσὶ τὰἡμε πήκο
δ “ΤΡῦ- ὑπελκαλώμφορεωσ τὸνπυνδοικαξαύ τισ
εν αὐώμαλα ον

εἰ ι[ψηδιοὶ
Φελων δειὰτον“υϑεθΐ 66 1ρΊβη ἑλκωρίσω καίξω εἰτρ
“Ἅ) καταδάμιειτος, ψδζο ΜἽΓΟΙ οιὥστε φώύγῳ “τοϑμ οὐαοιότρομ

οἱὐπσωροφύ λον κα τοισικϑυοίσωσίᾳ οὐ "Τύ-

Εὺ

Διεὶτί δρξη ᾿ὐὶ χύγροσ αἱ πρὸμϑινοσ' τοὔύδουτοσ. βαρ φαλτ
λωμῦἰρῴότι Ἢχὐχρόμαναἴψοτοι: Ἰδοτιηδίλαιτορ αὐδῇ ομα"
γδὁ ἀὔαεδομίκα πέρου ὥ χιτερορ τὰἡ μδρὁμοία βαρύτερα δὲ

90 ὄξεπει κατωτίρω του κέτου'ἔστε τοι μὰν, στ ὐϑὲρ μὲ
γαξν' ἀδρεχατοι δὲὅπ ἀεὶ αὐωϑέν “το ὑδοτοσ᾽

δ,

διὰ τῇ μέσωνμυκ"ῆϊκα) μεσιιμιδεία ὁμάλι σαιδιαιόμες

Τοίτ:ἡδιογείμηνε μεαἰὲν,εἰςρος συξσίρ'ἔρηκε δὲ μοίλισον, τορι ρο
σῦς
τῆἰβμκρο τῆτονἡμεελὸ μίϑμονδεκιρ έν τοικρα χεῖμὰρ ἦν μαλι

μιέσωνυκ. τῶμηκφαετεῖ τοι μεσ μβοέασ. τοὶμδβ δολλὴτοᾷ

νεται ἐιοξρ χε τὸ πνϑυμιοιτοῦ, ἡ περὶ
ἑωτοέτω:“το δὲ υτούτωγόν
περὶδιυσμιατελήφδο ἐϑρίωϑεν, ὑταμκιροτηθῇ!:ὀδέασρδυσ'
ἴω.καὶ

τς

ῆ υμβαλνᾳ ὀντοὶ δδμεσμιθοῖποῦ
μρ το ποουσηετοῦιἐκραἢβισ

Εἱ

ϑυμ'το ὁ,μέσωννυκ

Διὰ τὴνἡηρφοισις ὅσῃ ἴω ὟΝ ἤδῳ Ἴρωὶ

ΤΜΗ͂ΜΑ
μαΐον ὅ37.
ψύχοσ, ἀφθιννικηὸε,
ἀηγυσέρω ὧν“τοῦ 575) ἡλί ου ἐμάν,

"δ! πρόσή μερανόρύσοσκα) πάχνῃ πῆ: ταῦ τοῦδβηηνχά:
ὡς τ Ρ οὖν δοῦνϑὲνγοσ' τονπαμ σηδρυ ᾿ γρῷῥυχῷ, γίνε τοῦ ἘΠ
ΕΣ

τάψυξισ.
Δι οὐτέὸν πῷτρυτῷκαλγψυ λιμαλεσο θιυπν
γ5 ἢ) δὲτέωςπουχύτε τουπογοἰέροσντηρ μδ δῷ χειμωνοσ, ἐδιώα
σοι δγαιϑεΡ μουήνεαϑο-«πρϑεϑέρυ σοταμθῷ μαρϑῇκοζᾳ
δ᾽οἱτίω
προς
χὐπτοτουἡδὲαὺ τὰ αὐηία (Δδγόνε τὸς λώδῳ πο ρβδι χει μμονοσ' “ν
γ0ς
Κ τοδελεῥα σϑῷ μοί:ἡ δερὸ τί τορὶλιἱγφοραῤοσονμδρ δ»χοι
μα

Φ

νδ΄ "πόρρω εἶνε τοί» συνδέθορουσ,ὶἱἐγυσι,

διὰ τῇ φλνυς

“δδ’αὐθοί ες μάλλον, ο ΠΕ μέρα»ὴκαὶ τὸ πυϑύμα γοςοό ἡ φὶ

ἀν ᾿σόδλιοσ' αὐτιος. ταῦτο Ὁ κινησεωσ'ΤΡ ός γυορδησ'
ὁχαν οὖντουτορελ τὸ
συμβοαδν4 ἦνεὐϑου-.οὐχρον ΤΟΙἐνυνηϑθόρ μόν.ὁ

ρ',
διήρεμεῖτὸπθϑννκαἰαλρομδῴν.σοήλίουμύζλλον, ὶἡδίωαὐτίον:Δ
"ὀμύνποτοῦ σὴ πείρου,οὗ

ον. δ} οὑναλείςη κίνησίς, κε ἡ!

οιὅνγοσ'ι,κοὶ κα τοίω“τοσ' “τον
ςυζ αὐτερδμέ καλσυσα ημάδμι
λοι

στρριστμδᾳουυτοῦ μϑιδιὰχειμμοῖψο: ἡϑαλάσοι “τοιοὐ στον. τοῦ δὲ
ϑέργσόγμ:

Διο ὅχαν δεοιχυθῃ ούλρου ὁσάσικῦς, οὐ

μόνον δ ὑγρὸνδόχιτοοι δησγϑν μυτο τὰσα νμἰλοικα)αΐγο τ
ιδονρ (οὗτος οὐ
λορζιβανφ' ; ὁτιὸν τη!ὑγρῷἐνυπρέρχε
ὃ
οὖν ὅτονμὴ

Ψτῷ ““ἰθωῶνν, οὐδιυώ οἰτουἐκκρίνεαϑς, δυυεηδκίγεϑῦς που! πίθου»
“ “πνῖῦ
ἐκ Ὁδ) μεύζονδε, χαιλεσώτερονἐκθλιμοιιὸ χιοιῶ ὑγρὸννὴ

μιοιειζεπερισὶ ἐκ νῆγασόγγων᾽ Ὁὁταμ δμῳιζν τορεϊφμικρα ας
θλίβεται ἐκσονοἐσαοὔμιετοὺπυνένόντοςὠςϑἢ πράκροσ »ρα.
μβγένωτοι. δὲυκαὶ τουὶφοἰσιςοὐσ,καλέτι ἶλο ὕγροΜ. δέχυτοι ὃδ

πήθορ.ἀκοαυλμιζλλον δὴσροῖνου “τοῦ το γ μετιιοῦτι λείω »δάμρ'
ὄν τοῦοἴνῳ«ἄκου ἐῳτῷ:
Ὁ ὑδου. ὁμιοιομϑε τουῳ μρὼἢ ταυηδοῖς
γέομ,τίώτι κον! αὐ
δου ρῶν ἄμα ὁσονὲκ
ὃ
οἰ τερον οὶ; ἐν

γ
“ΧΟβδιον οἰκεὶ γρλλα ιν γοῦὁ δάκῳαφλσιφ ρραφια σεῦνλι πὸ

χὲρ ορηδύ

δ ρδεαδεῶ ἐμαλλονκαὶ σιυσίη4 ἐδη ὡςτιπυκνῦτ

ἐδ γίωσνιβ ιμυμαΐον Ὁ σοι
ὅν (Δι ηδτδλεκαςσονῆβμοαδν ΘΩ͂

ἐδ

κί ἕ
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κα τῶ μικρὸν πεῖ!μϑρονάσπονἀἀθρθονυτούὑγυδὲγενο διύου,
ψηρκα τοῦαὐνάντίωκον! αν εἶμαι δεκοὺἐπέφρα εἰνκὠτίωδόχε
τχά δὰ γρον,διαγδὰχορκοιλι᾿αϑιλδεβαλλορϑών τίφρκεἐςηδῦ -

δὼ ρ ϑυρμλοῦσοι,τίμνᾳ αἰνηδιοὶν ὄξαε βόνιοὰπρότερον δὲὑδαπὸς
επτούσβε δοντὸνἐνεαϑς"ὡς
ι
β ἐγυϑένῃς Ούσερον κονίας ἐμμιπ
οὀὐσδῶρἔχοιαὐκοιλίὯΝ εὐδεούκεμα αὐηδξο τῷ!"οὐ τὸ
“Τί κρὺ

Ε ὑδορ ἴδε μενον πίωκογ! ανἀλλἠκονία ῃϑύ δῶρο Ὑ λύπη
μερίφερον εἰκὃσ εἰν ον υὸεἰσίορ: ἔτι "ρδὐκφιυπειρασδῆλον. ὁ-

β

ἐπίφρα, κυιϑὸν“αν τότρυὑπνποιτίντο,εἰσ'
Ε ταν ΡΥ ὑλτυίήοτοι κα

Ἡ τοῦτουσυξξ εῖηδάλλο ὕσω ρδᾳδὲηδὲνἀντίον εἰπε ιὠηὐὑσῶὼς

δι᾿φϑρνον ἀφσυμβαίνᾳτονδηο ξαδπρόσεροιἐγγυδ ὀὐσδωρ καὶ
Ξ σῷ δεῖραδιαμεσώσι, ουλλᾳαδὸπιοῦνἀλλ υθ.εὐ πυρεῖον ἐσὺ δὸς"

᾿ πρξ ὑσερχυθῇ καλεσπι σέσῃ ἑπέφρα, ἤδησυμβοῦυφὴ

Ὁ τίφρα

οἰ δελολθμη; τριμὰδότοῦῳ καλό οἰ δύθανοιτίω ἐκρλυθέϊσοιμ

γίω,οὐδέλον.τοῦ! ζοια Ὑν.δὰ οἰ ρ΄Τίς προκαιτοῤλδιμα
δα
δ ανὼν τὸνπο τον. νι οὐδὲ οἱφρλυπῇ μι"ἡ δέγεϑαι"

ὁ οἱδαΜΕ
Δικ τίδεη ὁ πῶχύτερορῶν τρφω τὸν δέρχετοι δΥ
νι διότι Ἰόμδῳ,φώς,κού θεῖα Φέρετομμόονομ:“δεδιρὺδαπῶρ
ΙΒ
.

οἶπρροι.
ραν οὐδὲῬρὰἢἠδ, σ:οἰονίε! σἤριδισοξ πολλὰ κ΄ χοι ὙΡνοἱ
ορέῖν οὗσν
ἀλλδκξυ τῇἑκλῳ' δὲν οὐκωλύε Τοῦυδυφδηὸ μι θυπτ

Διρι τίη ἡ ψυχεδσ μδρεάνυ τοι“γιαηὸ μά πτίαβς
ἐρλύτορρ!
σῶν ὑδκηοο"δέσχρος δὲζ. κα σφοορα τίσφυσθιἀφηδύ οἷορ στε

νυν
κυμιαλνᾳν"ὁ ι δέψυχος, δωλόι μεϑησο (διροσυψύχει δ»ἀπὸ

διάτων δι νρφὸσμδιρπέφυκεν εν οικράϑερμὸσ'ὥστε μυτο-

ἀχ»λ4 τῇ σφ οὗ αὐ τὴνὃς ἄνπτη τουχροὸς Μεούκὐτι. διὰ ηδποου--

ταῦ!ϑεῖν.
τοσίρλε τα
Ἐἐπυροςἀναμακα)οὐδέ“ποτὶ εἰσηῤξαϑος τοῦδα

λοὲ οἰεἰ τοὰϑν αϑδον αὐπτετοῦκαΡβιάζν τοικατώ: καλ δῶΡΗ

οὐ 70 μηρτε ἀτβοίϑῦν ἰψῶν
᾿"ἄντικιαπώτήρωφεριη ὦ

Διο τὶ οὡς

᾿ββημφολυῇκάτω. «ϑιον εδδνβονόξῳΚΣ ἡδο Τοῦκ ἑν μὴΟΝ

ἢ ομφολυπίδίλαηοοΥ ᾿ῤώρσεο
5 αὐὖνϑιῤνφρύσω ρ"οδε σὴν

ΤΜΗΜΑ
(47.

Διοτί δώορἡ κολαι πόμηφλνισι ηὐ ὑεῖ"ἴδει: )ὸνοἰεραδ

με το γιϑέλϑμονυδγόρόν; πὐγιώσέρι οὐδιολίθος:οὐ καλυτ-

5)"αϑα λη5.κόμ «οἰλλοὶ πὸ γλίφφον ᾿ὑγρόμ' ἡδηγη ὃ ἀηρ αὔω.

Φέρετοι: ὅτων δὲ φυδηθι ονω ἐπὶῥϑψει.δγατὸτου τονανας
Φιρῴμ᾽᾿εἰδὲὁδ αὴρ᾿αὐοικουζ κούδ κωλυφ κατγω φέριῶ, δὶ
τἠβαρυτεροιγίνομ ταιφυσυϑίμτις κοὐ τῶ; ὁτερδρραρύτισ, β

«βῆ ἤν υσιϑμφ κσφύτεροιδεγμοόμδροοῦ καιφαφεφετοι:

ετ'

Διεὲτί δαηρ οὐκαΐω Φέρυτοι! εἰ Ὁτὸ πνὶόματοόϊδηουκιν ἢ
μδβουὑτὼ τοϑερμοῦσέμε τοῦ:
"πέφυκε δεγπσῦς αὐωφέρεϑῃ. [Ά
αὔω θέ)» ποὺηὸ
ηδητυίσμα εἰς φαδω ὑβοίσνζεν ὄπε ρυὐκινῆν εἰσηὸ
κυρ

μδοὀν ζω πίφυκι φιυρεϑαρνιῶ διφαήνετουι λοξίιωπίμφο

ε6δ'."ραθηριοὐ ἐϑμοσΔιαηῇ ῥάφίω ψυχότερου, ἢ
"ηὸ ἐφϊασέβασ' 67: ὀμϑρ ἐγγύτι ῥορ μέσων Νῆγηδδὲμμεσιμβείας.
,

ἐμεσιμβοία ϑρῳμοτῴη, δγαὶηδεῖναιἐγγύτωπτονελί σι,ἐδὲμέ

ἐς σαεμύκ τι ψυχότεραι “ηὸ ψαντομ:
ὕμιῷο
εἱνὲντοϊσεῤλέαυς ἀῤ γηρότεροι.

Δι ἀ Τίαὶ
αἡμυκαισ
ἡσγο τί ὀπιν
ἃ
οιοῦν"οι: δ

ὑτησίονδνηρδοίρ μοι,τοῖςγυκτασὶδῆϊον πυζουσιν"
ἐς .

Δι αἰγήτοξ μῆς οὐσζς δὲς σῇ πτουόφυσιϑ εἰσιιν οί: “πο Ζῶ

ματίζο δ οἱς δ όνχῃ σά πίτοιμδμθικιν οὐμδῳκα εἴναιῶν τα δὲτοὺ
εἶ.«πλήρη, αἰεί νηοῦ: τοῦτο δεαλήρν Δικ Φλαὐθρίας μάλλον
ψυος πάρετοωι ἡινεφέλων ἐντωντὰδεοιεραίΔδρανὸι ϑῳμόσεἢ ὃ

72 οὐθεράσρούεφἔν ΤΗ αὐθθΆ ψτῆμέτμί[δααλλ ναλείτου ἐνϑὲ
ῬΙἸσισνεφέλοισεηρσέγετοιηκαῦβο ρεΐωνγε ἥνογχηωμ,δερδηδουῦ
δ.
δίιϑῳδ

φυότος ἀγέώτοι ρνοῦδε, οἰπώθέ!᾿Δὠτμιζφνῤ φοίμε),

ὅο ῥείοι:μᾶλλον᾽ μ9 λοις"(χει μεΦὰς᾽ θοῤσο ᾿ "πο ρατὸ αὐόμοις

εἴ.0)» γ617)θέ μισ
᾿ψυχοκῴν δε υνώτμίσ.

Διὼπέ ἀὴρὁ ὑλάτ-

τωμθῳρ μότερος τινϑλέομοσιαἱηρῷ σενοχοθίαν, ἰλεφνόχερα"ἢ
δότικιμθτοῦ μάλλονδηρλυξ. ἐδυκίνησισ ποι ψυχόμ'ἀρ)» Ἢ

" οομδὲ ποῦτὸν εὅτικινδμεμα νύχι τοιτάθῥ μια. Δικ
τὶυοδορμὲ

δσα σαν δϑδπῦρἐσέ

τοο "ότι θῳ μότρντουνίαν
μον

᾿
ἢ

κε

ἤ
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Ολϑρον ἄνχαν.πυρὸν δδούϑέμϑε ρμότιρον ὅτιψυ χρηνοιδῷ πρό
τερον γδὲνπύ ρΠΡῸΣ ρμόνιὁδεάηφ “πυρδεσληρ στὸ
τοῦ δὲσϑὲν

9ήριον:"αὐαὐ ρεντῆ δὲ δὼο(Δάηβ ὐϑέρμα Αψυκὰ γίνε).
κ᾿.

Διατί τοὶἐλνέφελα κἐλεφνότερα

ηδοὐθοιων.νότερον ὡσ' οἱ

ἐραῦοι ἐλεγονῦτί πλέερα ψυχα,ἡλίαν σου ἐγεώπον ἀλλαδι

67)ἐτμι(υ"δὴσι μιααντέονδὲ"ὃν
ε ἐνμέωεμι [2χιἐσοσ(Δ μπῶτ
ἍΨῊ ἥν ἐοῦρ'
εὗτον μϑροὐνοθοα αϑ»δοαιτ ἐν ὑὐϑεριμόμ,ὑφξ αὐάγεγοζᾳ ἡ γρον ῶντε ψυχκδεὺδάνρ'δι κκὲδροσζαφλέμδμον δυχρ

ἀπ σρϑὲρ μἢ. ὁτον δείων ἐῴελον ἡμἐτρσέγετον:,δὴοὐ)ἐψετουιοϊρό

Ἰώ οὐδέ ππώλψν ὀμπωνϑπἠνεφί λων αερὶοὺν τὴνεῆνὐπορδὀνηδθῷ
"κα: μὸμ,τρι Εἰχὴν οἱ"λ΄αν.
Διὸτέ ψ Γσυψηλόις.ὟΝ οἱοἰκωνδαφρ'
φηνριπζᾳ"μέλι σοὶ“τοῦϊ υδέα "δ ὀγιὸΤ. ἐρλύχῳός τίς",
εἶν, συ[χο ρεῖ δῴτῷοικώμαι
ἐ
πὴνουϊκοι σμ"τωνάν ἀρξοτν ἐσω
τιν νὴὐσυφέλλετοιι:,“τούπουδε συμ άϊον τοσγῷχιον Φιρλυκε

νωτεροσγήμετοῦι δέξωϑεμιδιλύ ραρηρ λίωϊ29κεἰσταῦν τυρῦ"τὴν
χὰΕ στή!ἐὐύκ τολοϊκήμιαι τόσα ΡΣ ὠνσλησίον. φι ῷ εἰ
εἰσταῦ

τηρτὴν χύ ρανδὲδ ηὸκρέμαθϑ. μιτὸρπρριιμοῦ φύσινμηδείναϑρα

αὐτι σπρέζψμ.κοιτορξτρλλοὶ δεκὼ τοῦ!μέρΗ τούτου σὺμβαιίνομτος,
ἔστε τοῖν αὐταῦὁταλησίομδγα "Τὴ πρόσοι».«εἶτα το)λῦ ζξωθῳ
"

φ“ΦΠΠ
αὩΠΠΠ
ππο
-πττυνετορΣοΣΣ
-π-ο-,
Ύ5--ς--------------------ς-------.---Ὸνἅ-ς.ςτ-

Φῴομέμου, ὁ μὴὅσωτόνποσιτρλύκῳοσ ἤμετουδδοέξω.

“σνκμότιρος. συπολιμἔξωϑινάσω Φφῷς
τχϑ διτουῦ τοῖοιλλιοΐ

,ὅσθῳ το!
᾿ςΑ͂ΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
! ;

Ν
«

"ἄν,ἕω
;
᾿

ΟΣΑ ΠΕΡῚ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ.

δγα τὶὀκάμκίανμδὶ ῥηβαὐέμωνι φξαυηὀναγτὰνέφνλότι

ΑΝ
Ψ
ΖΧΑν ἐφυψνλοτέρων το σῶν “πν εἰ-ἤν Ὁ τὰπροιίω ὑψηλό-

τερε ὟΝ ᾿ πρὸσἑασέραν: σῇμεῖοδὲ τὸ τὶσ πρὸςἑασέραν θει.-λαήη: μα ἐγεϑοινὴβαθονοηνεων αὐωθῳ

ῥιω αντον, γροὶμεμα

ηΙ ἐνῇἡ Φορα τὸ κῶλα ἦρὸσ τί γῇρ ἔχουσι - προισγπτων. δὲ

ΤΜΗ͂ΜΑ:
ὡςεἰρι τα δε πρὸςἑασέρανήλελστόποισ, ἡ

συεέλλωμτὼ

νέφη δγοὰΤΩΝ γα μιμίς χίμοςἼἬ ἐκ θεν οἰοι λοίσεὶΧΩ

οὖθ ἐξοὐτοξ.7ρι ἐδὲμόνοσου! τοῆβλοιπσῶν.τα! τουτρδρ, ὑψολοτς
γυτυτοὺ σδᾷν αντι εν γϑπουτιπρθοδι ὑατοκάπωϑν μὐποῦθέ

᾿

εἰς τδφοραλάνναϑοσυ μίαν, τρῦκυ ρτο πρὸὙπίργῆνεἐλούσης ὠντι
αὐὐοζκιλοι σὴν μὴ εν «ἀϑονφ σρσεν ϑύμιοι 2 τ"ᾧρ μὲ πρὸςτόρ εὥνέ λόυ σε
ἀἐραἐχαιντίωτελιντώυ φλ φορᾶς ἐνῷοὐδὲ νέφηδπ)πρδοτοεῆν:
“εἱσδεμηϊονκοίλον; γῳ

ἀσσηλιώτε, ο μὰ ΕΗ
δὲ ὑχρόν.᾿ὦρτε οὐ

στύυ τφοῖν,ζδονκα τα ανήσγβηνοιὐ τσποιεἰνρυ τοὺ
δ7ΡΙ Εἰ.
Ὃ5»

, Διὰ τὐβορίου εδιρτσιοι τῆνοντον,
νότοιδεού ἡ ἡνοντοιμανι,

γὅηο αλλζσωυεχξς τι γῤξῥω ὁμερλάς χὺτονότου ὕξενὐπὸδὲ

᾿
᾿

πῷθοριᾳοικοῦμ. ὁ ιο αϑῥὲ τισίαιβορίοαμκαϑερτκὸ ποεσσοεβ,

“νεῦσί:ϑυρου

πνίχοιν οἱ δὲν Ὁ! ἐρονϑϑῆ Πονεσμκετάπσεος,

ηὸρ οἰερανηρ δσδὲτούτοις,
δαδιῶν γος,ἡ᾿γρός πῷ δι ὑγριδαψὼ τὸ
ἢ συνιπύβϑρ αι
γρι μἐλλόγρι ὀ73::«δυὸτοῦχὺδ δὲ λύε χοῦ “τοὺς νου τῷ

ὑ γραηὺ τούχρο “δλανηχηκοι ὑβηννὼςτεῤμέμων ὃἐνταυτῷ Ῥπῳ,
σὺ μεμλεϑήοημσι κοὰτέρμπολἀέροςκα
ἰνησίν κκινν ἐδ λμιλκῴποιοπῷ,
σπϑϑμοι τοῦἀλλασυμῥαήνφ ἡνεθθα χς ὴ πῶμα αέῥκίνησις: β

Διο Τινόηος ανθέμε
τοὶπρξλουίῳ ἡ δοόσιἡ ᾿ϑι πὰ χνη ένε τοῦ

σέψκως ἥμορδᾳςυμετοισὲ
τίρ πίηιν πρὸτί οἐπποκαϑαρσὶν, ἢ
7

ἰ

τον

3

με τοιδ,δλὴεἰς “τθιιυ οὐψ΄Τῆον
γὴνἐ“του!"ἂνουντί
ονδὲἰϑρἷΟοὀφίᾳ νοτοσ' ἐ7

Ν

«-

αἵ

τ

Ἁ

Ν,

[4

αι

7

εἴ

.

Α

ΠῚ

7} σγεετο ἢνδεκαρΔϑ τῷΒύθΑ ΕΣ ΦῸΣ πεθνο τόσο λώρ συμ νον

ῥχύλαζα μοὶηδὐσο ρ οἷν πόσοι ἡγριοὐὐ ταοὠπρι εἴθερσς, αὐφεως
σον 722.εγϑόρνμιετοὶνλεηδνηνὺ τοὶσ΄
τοιαὖ πουρλειμασίσι δ .

“ἰφτῷ σπνυματῶ.

.ὃ

Διοὶ γἱ αἱ Ῥοπος πνέουσιν ἡ)δνΣηδουηὸ ᾿

"σὴοἰδύριλριζίουσινμέχᾳι 5}τοιςἂν,ϑάλοι ἴα φέῤυτα"οἷν ὃ ἀηρτν'
ἄϑόταν αὐ Τιτσέσιν κὸν μακ {ι δυώ τοῦ! τοὶὁ ἐπέγφα προαύγήν διᾷ

ὀμῆῖαυ ραλέ χοιντέι ἰρχὸνφθικιμήσεωσ πὸ ορᾶν, πώλιν οὐτφαρδὺ δ σι:
ἡθα λα

Διοξ τί οπρλθνφιϑαλοίηἤηκεισὶν ιδτισίπτιν

“πλησίον ἢγῇ αν Τίον Υ

ἡ εἰγργ εἰ ἡ 20 Ἰσροῇ ουνγὴ
ΤῊ

ὅξτην

κα

3

᾿

ὕω ἡὑπροποοίο,οἱομ οὔθοιτοὀφ οι πτλτί ας ἡ δὲ αἰπεγεία, δέκ,Ἶ“γῆς

προ τίῳ »όλαῆαν πνόμα πνδιϑροναὶδὲπροταχόα, ἡ που-του πρλίρροια: ὥςτι δυσί τη ἐκιβα λοιήϊεσ' ἀροῦν
δὶ δε᾿ϑε(λουή ἀλ,
δορὶ ἡ εἰς τὠϑϑά λα ῆ ανἀϑροιιϑῆρανηὸν ξυῴπτααίρα. τοῦμὴεἰσ'

τίῳ τὴν ποῦτοσύ ἰσυίάθακατσὶτονὗε κοὐμιἀν οἰπσινσι ϑα
λατα ὃν κοί λω δ. 7 β"0 δὲ κὐρού
ἃ
ςσερ ηὗ ὑσὼρς
66, οἱεἰΝΣ κοι κά

τῶ ὉΝ:

Διὰ τῇοἱ ἐκνεζ τανύδοιγε γοοίϑρου ϑώτ

"σον πρρύου του ὁτιαὗκοι κίονσυμιπέππουσι τομέφφουσ,ὕῃε “τοσ'
Ἄοομδρου“ὧν οὐσὴ αρχὺτῶ πνϑύμα τος σύν ἐσυζ΄ΤρΩΙ"

Διατί οὐχ οἱ οὐτοὶαϑεμοιπον τοιλονὑέτιο σενἢ ὅΤιἐ οὐχ
οἱαὐτοι“ποῦνπῶλον πρὸ ὅρη οἱΨ72πνέοισημιαλλῖ τεροικεῖν τοι
Θ᾽ ἕτερα δρενδον ΚΧΩΣ αν οὐΨΤῊμόλισ φεόντων,ᾧ ἰώ
ὀφίσα τοί μοῦλον "Τοῦ μέφη οῦὑ ἀδιῳμ οἱΤεΐ ἐτιπροτρθϊρ οὐ τὼ

᾿ ὄρειος ὐφι σώρϑμα δὲ καὶ πιιζορᾶνα κα
ἐήίνυ τοῦ:

Διο. τηαὶ μδρκαθαραὶ διυ σεῖσ'οὐδιήνομσῃ μον, οὐ δὲ σῇ τοι

ῥαεγμϑῳϑα χειμερινόνἦ
! ὁτιχειμιοὸν μάνα τοῦισυν 50 μδμύουδι πυ
κρουμϑῳ! οὐ ταγοξέρος: δ τοῖν μϑρὶοὖν κρατῆο, ἥλιοσ' δγρκοίμᾳ καὶ
αὐθοιαζφαὐτόνὅτωνδὲ Κροατητος,ἀππένεφ ποι: ἐανμδῳ οὖ“

Ιγρα ἡἡσύσοισι,θύοι μερασ' γύρω τοιχειμὼν ἐαὺδὲκιϑεμεσέρα μιὰ τσαρτούπστεσὴ
δὲ κρα τουμδώε,τὸ συμ!σοίμδινου ὀφωϑ

το τρὁσ“τοὺσ' δΔύσεισιἠτανϑα δὲῥδμει, Μληὺ τσρχύτοιτονἐν
τὸν“περὶ τίωὸγῆνεἰς ρα το λειμεν."ταχὺ δὲ συν σριτοῦικρὸὁ

ἄλλον,δγοἡ ηὸἔχε αῤχίω "δὴ ἐρῴημια ὃδίξε τουκδὸαἰϑροισε! ηὸ

προσιόν καϑότσερ ὁ ρθροσειώσιπίρ ΥΨ ῳν Ῥοπῇεὧνοῦαὐτησάι τὸς
καὶ οἱ ἄλλοιΑϑιῤουσιν,οὗτω κοὰἐἐπὶ σα ἀξροσ.«δὲὺ τὰν κὰνὄβρ-ΜᾺ ἐνίοτ “ἄνατοι ἐσνέφελαιδ τουρόν ᾿:; διύσεισπκο μὰ
μδῥαιῶσι ιδῃ μεῖόν ὅδιν!
"ον ροῦν,ὅτι οὐ κεκράτηκῳ οὕλιος Φὶ

συςυάσφωσ' πολὺρ χαῦνον ψαντηού μὄινος,ουὐ“ΤΉ.".ὡστι ὀκότωσ Ἂ

συσἧμονσλέον.κρὼὸ ὅτον δυϊηφοξφδν. ὅταν προλειμασον τοῦ,
ἡται ὁ οὐδῆς του τοσυ
μη ἐκείνωσ' μδρὸ Ὁ ἕοικεν, ὡςπέρ

ΤΜΗΜΑ
ε΄ ὑπὲλᾳΔ ΜεξΤΙ ἄνα, “τωβαἰ χσυςοίσιωτ'

Διο ἀΓλέγετοω

ὀτρτενυκτεριν,Θ᾽ βορέδὲδ'5:“τορ ἱκεοφί ΘΟ διότιἀϑῇ τοῦ
σιν! ματα δὰ
ἡ απὸφὰαὔρίκπου,ὅταν ἢ
ῃ νυν τέθὴμ οἴ.σβιμξίον 3».

271 οὐ πολὺσ ὁ κιψηθεὶσ ἀὴρπυτίω κοίντο, τηνδισιιὕσιλίγηϑφῳρμότησ ὑπσήφ χα"
"ἡ δὲὁὀλίγη,ὁλίτον ἐκ γά ἀέρα
οἱ τυλόνχοιδὲ

ὃν Φισὴ “ποὸν΄Τουνμοῶ “τοὶ ἐλαί χισοιἐν “Τῇ πρώτατρι δι ὥσπερ
. ποι ποηὸ χινμαι.
ΟΣ ,δὼ ὀορρίαις γέινιῶν
Ἵδ οἰκου μι οὐ λανϑαώᾳ ὀλεγογφόν!Θ’ ὠνιά μα ὃ πνέῃ τὶ
βεςμο » δὲ ϑόπο; οὐκ οἰζφικι εἴτο,διὰ ὺ ππθρρωϑεν πνεῖ 07) -

φὶ μυκηὸς δὴλιθ’ ἐἠύσνι τῆηρθὺ μότομ χορ μοὺ ἀλεφμό-ἐῤετ τὴνἐνυκ7ων ἐκῶ ἢ “Θ᾽ αὐκρν αὐδμεραν τ τετρλὺς κειν εἰ--

χρζ2 ὀρ,"οἷς οὐθῷ ὑπωρὴ᾿ μεβῇ μέρανοἰϑλαῦθῥιιπεραμ δ μέρα

κωλιύφυσι μά λον πνεὶνξδρραύμυσσιι τὸὸσ'ἰ γρότησσον,
τα.

Διο τίπλκυμὶ ὅμι
δ-τυσ' πνϑ!"οἷτουηκώσπϑρτιολλοήΠΝ

ΤΟ τυτογμϑμων. ῃ, δυὸτι
"ϑῴρμοῦτοὶκα τῶ, ὠἐϑἡλίου πόρρω ὄν.
Ὑ ὡστυπο λὺ ἡὠτιμὺσεόμοτοο'"σὺ“πολλοὶ σὲ ἔπιρεορ,εἶἐμοιδνας
"

τοὺσἐτησίασιμῦν δὲ οὗτοι κωλύουσν'

ΔιοΣ 71ἐηὼν

θέων!γήμον τοιιἱόλοι μοξλιφοιοιβ ὑμίρα, πρὸἀκουοίαι "δαπρό
ματωνἢὅχι ᾧἡ μεταβολῃ εἰεἰτῖν τοαἰ οθάςε! μεΐλιφοι ὁδῶ “
θέων αὐατολλά μῶρ ψαρχ! ὀπῷ βουσ', δυύνᾳσὲ λειμῶν’ ὦ σι

δὶ τ μεήππον αἰϑεσάνοιι μιρῶρ κε,οἐλλρὶτίῷ ἐδὼ ἐγεαθς,τίω:
"3
“ποούῦ «ὐϑον», δ)εἰ τα "του άπ μοὼ τοτυνϑύμιο, τοὶοἰκο τούσουχου ἐς
ν οὐ διαηῤζαρμφ στέρίζήμπὸ δὲἑκατέραν:Τἰχαλεηὸν δὲ λέει τῆν:
"ἡδύνων (8 αὐο τᾷλλὼν δὠρίωρ, δεοὶ τὸ οἱ
οἰορα ς2αν Φλὼὡροιενρϑοίττ
"τ ΚΗ Ῥ» τωραχύ δῳ
εἶναικοὐαὐώμιαλοίς.

Διατί ὃ
ὀνυκ τὸ

ον» δορίαι,Φετρί: λήγῴ,πότερον ὑπροίπὸ
ὅ
μϊκφ ας Δ αιϑεμῦσ
εὐρ χηςΔΈ αησὲ κερὶίσνμιθ;ἡ δ ΤΙἀϑ ρόθ "ὐκχυσὶς ὠνῇ ΠΣ

δι᾽ νεφιώμ»το λεϊαοὐνὴ πορύ λα.

Διρτι δορίαω Θλεῖςοι

πρεουσιδ αὐμων ἢς δγοὲ ηὸ πρὸστούτῳ τίμὺοἰκουμϑϑϑίωυγα »
σῷ ὑτρκέῖιαϑο ὄμτ ὑψηλῷ, κα ἔξω γροτσῶν μρὸ πρύρᾷ χιόν
(Ὁ: ᾿
ὑδῴγρτε

ἢ
δν
ὕδύρτι ᾧιαῦἐρολείτ),

99

γρδυ οὖμ ὑ χραινὸ ῥδννονἢ;
Ἴ πεπτυγ)ό-

γῶν,πολλάκις πανόμα γήμετοζν. τοῦ!τοδά 7} βορίασ,ηὸ ἐκ Νὴ ὦοἱ
ες

πὸ

ἘΡΚῈΝ
ἃ
"σπῶν "αν νμοζ.

Διρτή οἱ νότοιπνέουσι

μδὼ λειμῶμ Θ᾽κοὰξ Θ᾽αἰλομδρ.οὐ, μος μετοπώρου λύλον πος: εἰσὶδὲμοὦ κυμα τοήδιεῖσ καὶσαρεραιμ βδνοι,ποὺ “τοῖσ'ΤΩ
λιβύνδιμοίωσ' ψυχὸ, ὡς οἱμορίαν ἐντειύϑο,", δυόχιπαλυσΐου σῶν

λίουῦυτον, αιψάγικηκιν ἐῶ τα πνϑίμιατορὸ δὲ ἡλι(Θ᾽ τῷ λειμῶτ
νοσ' ρὸν νότομ Φέρετορησὼ σον μδρὑαροσ
ἐ
αρλουδιοὐ, “σι ὃμυτο
ππώργ τελῶτῶιτοι,ὅδῳ ϑερμιαήνφαὐ ϑέρο;πρϑι βορέαν φέρε το.
ἐκείμουσ δὲ ἐ “πολέ πετὺς τόγρυσ' θρμος δεγξδηὰ ηὐ μί τνυϑα
ηὐ πρό μοι παῖ κα τῶ λι βυώῳωἔρϑῷ μῷ ὄρΤηνϑν δε του Ῥ μεῖο-

λοκύμων μοτόζν“ποι ἐϊηὸ θέρος, ἐλυσύπτων τὐρϑε λουῆοἵψ.διαί ὁϑ νῦν δωσώδασ'ηνΟἽ ὑγρὰ ἜΣ ϑερμε “ποιεῖτοὺ
σώ μα. Τοῦ.ταῦ τοῦσὲ οὐπιτονμιοίλισε. οΙἱ δὲ ἐκ φὶ θᾳ λον νὐ“0:

οἰημβοὶ φυ τοῖσιὐκ ϑῳ Λα ῆυςδ αὐποῖς προ
“2ς 4,κὸ φδ ἀῆι

κησ ταθρι δισίῳ πεδὲῳ αὐτο.“διότιἀπέψυγρδμος ἀφικμέ
Τοίβνοαὁ δὲρυσί αι ἐν δὴτρρυτὸὑγρόχη χυσοθόρ μῆσ' μδὲ γλόφίς
αἴ κι,
Διογῇαὖς μόσ' γέμετοῦι προδ ἐκλάψεων σ᾽
τοῦ-“πολλαί ρόψυ λονμϑῳμὰδ

μεσομυ κα
Τίωνἐκλάψεωννμεπ

σονύκ τιονδὲνπρο ΔῊ ζωωνὁδεύτι οέμοιῦ ῥοῦτοῦιηὺ ϑφρμὸν τὸοἱφοραὶ εἰμανἐνῷγμοο ρόδων.
ΩΝ σε Λίωαε" δερὶηὃπλησίον ἦδῳ
ἐσορῆ
ἐκλφψ, σιαϑιεμλ οὐοῦμ ᾧ
ᾧ κοι Τεῖλι τοὺ ἀδρ "οὖ ἦριἐμε
πώλιμ ει μ εὐ τοῦς, οἷ ἄμετοι Ἰγρίώμια (δὰ ὀψιοότερον ἐκ λεγε

ω;᾿ὀψιαότιρον. β

Δικ τῇὃ νὸ τοσ' οὐκορ λόμιϑινοσ,ἰλλ αὶ λήγων

ὐχιοσιππότερον 67) πύρρωϑεν σευ έγειηὸμ ἀέρανήμετοιβσέροι

ἢἄρχεται,δὅτι,αῷ λομδμ'ον
φράν
ὁ
Τοῦηὐ ὑσω ρ'σειυίοιτορρδὲὑσερον
ϑῳμόσ ξημὁ
δ αἰθήρ ἐγ, δυο ὺ {κ σῷ Ῥίου ἐρυἐληλυϑιῴον. ςχο
' νιζύ μδιωοσ δὲἐνχρὲσ,σέρυἴσουτουμδζλλου ἀσύσωρ.
Ι" Διοὲ “Τῇ ὁνό τυσ' ὁποῖνκϑρ ἐλαήων"βιαύθοιο γωμδτονν δὲμέ

λισ νεφ ὦδεισ' νὴ χκορὥτερος."πύτερον ὥσπέρτιμίν λεγουσί δγοὰ
ΜΜΜΟ

ὔμμι

ἵὲ

᾿ς

ἜΜΗ͂ΜΑ

τιμδεὲρ χίώνΥ ἐδ δ ἀπϑλαήονν, οὐθριδῦ,ἐὺσὲοἱεπὸ τλά
ὃ ἐλιζῆων αὐ λόεϑρόσ δ. ὗοτε .
ον(θυὁρμήσῃ, γεφελώδιασυν 97,

οὐ ολὺν οἰξραὼθ εἰ οὐτελά σὲ εἴωϑεγϑνεθδα, μέτοεν,δοιρὼ ατοροι
᾿: μιά φοντοα'“ἐρλθ Αϑιφουγεμόγουκοὺ λήγϑν Τοῦ βορίαο'
κ᾿

Διὰ τί[ προΐετοῦ τορχειμενθ»εἰ πὸΦᾺἕω ποὺπνϑύμεε

προ Τὴ θέρους δεαρὺεἰφξασέ ρος: ἡδίοτουν᾿μηκύτικροι τῇὸ ἡλιον ἀφ έ μδρΘ».δεέμρἐξδύμων τοὖν ἐκ λείπεενέφε, ἐφῶροὶ ἐφε
ἵ ἫΝ ὁδὸν αὐὑπο ρίγνἐκείνοι γχοῖς ὧὺ ᾿ϑκάχων μισρομοίῳ
ανγα δὲ “τὰν λύνμε
οἰκδυσίμ,ἑωθινὸν πνόμα, ἐν ετο τῶν
τῦ οἴ χῳ μέρᾳρκέίνοις το ζεφύρουρτριήἡσόληοῦ ἐν τούϑοῳἐωϑην
“ῆπφῶμα: δἰππὸὅ ἐηομϑώύουοἱ
ἀφ αὐτῶν δνοεποιτοκαὶ κα τορλοίμάλλον αὔεμον,μόζωμ γόνετουμοὐρομϑμνδεπροσίβηκε: ;

κ᾿

Διὶ Τίοἱ ούνδ"τοὶ χννἑμκισεδ᾽οἱμρύλζω ζεφύρου

πίον σοσ'ἢ δγ6ΤὶμιάΔιφὸζ συγλέϊ . ὅνοὶ ηὃ σὺν ελιφούτοσ' ὄνον,

δ αὐ μον"μος μοξλῖσο δὴ πίωγὴν γό.
κβ

νὰ

“Διο τῇ ὃτῶν οὐ τέ
ΤΩ γαῆ σὴν εαὐξιμουσή μθον ὦτιταῦτο

πανλήμεουηος φίΡὺ τορι προσερομ ἐκ ἡἄμετοεητνδῖμο, ἣ “τὸ
εἰδομο Ζ)ὸ πο οἐφοῦ αὖ τόφρ φέροιρ τοοἱἱἀξέρητᾧ τοι τῷ ἡ

κε τὸτνϑῦ μα γόνετοιν» Διο,

με σοι μεφίλασ ΡΜας-

νέμων, ὁ5 ξίφυ δ᾽ ἄγει
οὦ
δόγηὑκεπελάτου; τῶνεἰκοὺ καιποῦτ3

κό' ϑάλαῆσιριααπτολου οὖν ποῦν συνείγει: τ

Διο οἱ ἐπὴ πέλοι

αὖε μοι μέσοι ὁτηϑτοιν οἰβρδοιἐκπτνλσοσιν, δ Λλὶ[γουγόθερ μόν. β
κί Διί ᾿ἰαὶπεριση μορίανλίᾧ τονδύσῃ,ὕδῶρ τάμετονεῖ 7) καιρόν,

ὃ ἥλιος πότον τονκύημου τοῦ ἐγ τεῖϑεμπνϑέ ματοῦναιν δ,
δὲὃκοὐὴ

δ πινμα τῶν χερίσοισισ'ἰκος
τοὺτίω πο ἡλίἰουφοροιὺ γήνετοι.ἢ
ἐπεηδὰ ἰἰσϑιμφρία, μεθόρρον 12 λθιμῶνος ἜΣ Ἢ ῥουρ ὅταμ συμόπτ ΣἾ

Ἵλιδ᾽ καιτο χωἁμῖν φΦωμο ϑμίω ἰσημδι νοΐ το ῥθεβλικίναι ἃ
ἡἐκλείσεν Τῶ ἀκριβοῦς δρουαρὼ εἴνοω
ὦ
μόλῃ " ν»1ς χοιμεθί-- '

οις,συμβοόνᾳ γοὺςἐκ τὸν ΕΝ 72 μέ βόυς αὐ μιουσ' πνρ .ὧν ὅδ '

ρῶ Τοῖςδηλὧνδγρὸς φυσόρμηοσ δὲ πρἡ λίου μᾶγλον ἂν-“ἂὔὖὮ
χεμκεθήῳ

ξς

᾽

Φ1

χἰμδί φμέρᾷ.12 ᾿ἀοκοίμωΣ κἰνοτος τὰἐν οὐ γρ πνόῦ μα το
τὸ χρυμον(θ᾽ ἐφλρισν μιααήνγήμεαϑε; τούτων δεν ὃῥὄμ
ἐτιδεόπεδα, ᾽ ἰσμμόρ οὕ καϑοί τῇλειμὼν κὐθέρν ἰσυκρα

τήνεανὅν ὁποτέρῳ ἥνουυ
τῶν προς Τοθᾳτι

σμμονίω ῥσητίι τορι

καθώςἐπὶ ΠΝ ἰσοιζόντωμ ζυλῷν,ἐπεὶ δὲὃ λιν ἰίωτεζλ χει"

μερίου τοξεούοὔι-«πος ὑγρὴ φύσειπροστιθεὶς ὧν
ὃ τῇ ἴσημεσ
οὐ, ξοητ

χειμκν Θ᾽ἐποίησε καὺὄμβρον δ Ὁ ὅμόρθ’ λει"

μωνὕξιν οἰιεεἰὄτουτος ͵τ' πυύσσιν Τυτν ύ μαιΤί»
᾿

ἄξω.
Διατί ὁνόπος καὶ ὁ δ ΡΘ’ ἡῳμότεροιδμην, Μέγαν “Πῆων.Ὁ Δϑὼ ποβορίου,ὃ δὲ,τῶζεφὺύβου ἰδ τωδέςε ροιἀσικαῖνι

δι ψυχοότητο ὑ δῶ ρ ὁ ἀέρθ’ γέρετο, οὐὉ δυὰὶ φῥασωθόν
ηὃμ βορίαιν,μπευίθῳ πένοντο“τοῦ νεῷ,0Κν ζφυρθηκὺν Θ᾽

οὐπαθέγουσίν ἄμφω: ὁμοίων » πλάγι ομηθίρ οἱ; οὔ γλοιδὲ παρη ὃ

9. πνέουσι.“ποτερον ὅτι αὐτιτσεθεΐ σοιτοιτὸγυχόνόσω μάν,.
τῶν βέξω
ῥ
ὀϑερμὸμ μῦς Ἄν μ οὗἐβημδῴτι, ρῶς ηὸὁϑῳ πνίουσες
αὐϑοίοὐσ' εἰμανυιὰ ΡῈ Δ ρΘ’ ἀ-πὴ οὔφ βηνονδεδὲ ἡ χύρα, πρὸς ὁ απέραν κιἐξχοῦ κὴζεφυρεσ. ἰλλα ἜΣ ϑοτι πρότερομ θμοα--

νύ μδ οσδιὰρ ὠσπερ κρῖ τοὶ ὑδὰ τοῦτοὶχισοευσὺ μα Λισορ)ύ“το φέριτοίου ὁμὰ ἀπὸ χη Μύρουαἰ αν αιτολῆσ᾽ἀρ ϑοῳρμὸς

. 9δὲοἱτῷ νδρυ 7 εἰηρμιεσήμβοί α δ" ὁτοῦνοὖνἀλϑώσιρ εἰσηὸν ψυ-

Μότερορ τόπον, ταχὺ “ΠῊ τῆυν τοί:μὰ σειρίοιν τοῖς ὑσῶωριὅτ ἀπὸσογδλί ου μοῦ λον φιρᾳηὸν ἐεραμι διμοίωσ' ϑερμον 0δὲ
νδτοσ' κύγων ἐδωτώδασι τι υχεὸς ὁὃ πρὼγς φφόμϑιος ἀὴρ οἱτὸ
Φλϑαλείπησ ὁ δὲ τυλίυτοῦτοσ δγεάθῳμοσῶμ ἀπτὸ δὰτῆς κομέ

94." οὐ μοῦ ᾿πουτοδτιομ οἰλυ τιμα μείζων λέγων ὁ μότοσ' ἠγε τοί,δὺ δ(Δή πιεροιμί διεἰςαὐηδννουθλθ Αϑρουγενὸἱ πον οἱδὲ μά

ζουσψυχότερονώστε πῇ τυύᾳ ὕσερον τοὺνέφηἢδγεὶ “τοῦ Ὁ ὑδεε
τα! πωδέτεῤ οὐρλόαϑῷ᾿
4.

να"ἡ δῈ0ΤΙ
Πα

Διοὶτί οἱ' αὔϊεμοι ξη ραλμοισι ἦυχεο
πριόυσῖι ο! ἐνχότε βο!-

Διοὶγῇδὲ μάλον ἠδ ὑλιδσ δυόροἐ πόγϑυσι τίῳ ἀτιμίσῖα νὸ δὲ
ΜΜΜ

πῶ

πε

-Ὡ
ΤΜΗ͂ΜΑ

ὕλιος καταλάπειυ γροῖνῳ ῥδροὖνμάλλομ'ξηραόνᾳ δὲ γον.

κϑ'

ἣ

κ

)ε

7

͵

ον

οι

ν. ἃ

ὡς το}

ΨΌΡΟΣ

Διατί ὁ καικίας μόρος δε αὐᾳ μῶν ἐφ ζουυπὸν ἐγ τοῦ γεφμ:

ὠνπὲ δι πκροιμία λέχο,ἕλκων ἐφξοωυυηὸρ ὡςπερ κακία σ
ϑέφος Ρ» ἄλλοιδϑεν οἱ᾿ πνίωσιν ὧνταιῦϑοαὐασέλλουσισαῦτε
ΕΝ οὐ τον ὁΐχῃ ὥμαν ὧν αν Τίοσ' πνε

ὐκ ἂν ἐλαύϑανο, οἰλλοὶ

πίφυκεὺ πυΐμακύκλου γρα μμίῳ Φερεϑα, οἱ μϑρὲν ἀλλοι “σιθὰ τί γὴνἘρμέξουσε'συ τοδὲ τὐκόνλον φὶ γραι μουησ,π

γὸν οὐροὺμ δμ μοὶ: οὐικἐπὶ τίωγὴν ὕεξν'ὠντι
πὶ)τίμα χίω“πυίΔιὰ
τῇὐπὸ μδρ (ὅδ 9ο Ἷ
ωϑ» ἀζφέρ ηὸν “τοὶ νέφυεἴγε!»
Λαίῆϊης οὔ!κ οὐ τὸ πτ ὦ (ωϑερ Ὑυχόν

πὸ δον τεσταιμιν.) δτιὲ

υϑ ϑέλα αὔξῃ ἐν αὐωτσεήία μϑῴοις πτότρι
σοὶδὲπτοτο μοὶδν ὦ

σερόϊ᾿ οὖνοἱ τΗσ' ϑη Λοίῆη;οὐρα,ὦσηο

Δ τοῖονσήκίδῳκα--

το, ὥστε
εἰνανσἰϑεμήσιη δὲ μταῦ
αὶ ὃ
τοιμῶν οἰϑ ρόωνφέρι“τοί
ΣΝ μᾶλον [οῷ᾿ερδὺὸ μοΐλλον ὀκότως φὐνε τοι χρίει ουὑ που ᾿
τἰσξλμ αὐτιον" οἱγχοὶ Ιϑῷ τρτῶ μοὶ
ὁ ψυχοιθσθρ ὶ διϑαλαιἥα, οὐ
τεϑέρίυν ἢὁτυψυχρεγ' μετα δὲἡαὐρα ερὶαἴήρπν οἱ,ϑφρμοαττ
νοκϑιϑωμἢἐξ} δύων. δηῤτερον γὴναὐ“του τῶν ποῖχᾷι,ὄφειςρ΄
Τοῦ:ὄξαιρου κϑινουδὲ“τῷὑδοιτοσ ὁ οἰδὲρπρόμδῴ φέρυτοι δὐθη ες
οὐ Ἰ ΑΝ μδῳοὐμ αἽ ΡΝ γυχῶν, ἔσχον εἰκδγως ἀλρανέι: το δὲ
οἰπρἢ σγροδραιϑορμῶν οἰντοπρε δν Τὺνεται, καὶ ἐν τοῦ! ὑν-

χα ποὺς μδροὖν πτοτομοὺσ ψυχοὺς οἵαομ τοὺςροιτις αὐόοὴ
δὲ ϑίλαῆα, οὐ δὲ ἡυγχραὶ οὐ δὲ βῃρμιησρρύξῇ οἱὄξηρεἦ τι οὖν γὺ δ:Ρ
πρίον γυχκὸν οπουῦ τῆσ'δ, σγὰ ἡδ ΜΗδ ψυχεδρεῖνουσγροοῖραι οὔτεἪ
ἡυχι το Το ὦ.᾿ δγονσο᾿ μἷρ θόρ μίῳ εἰναισρόάρα:.

κά

᾿ΔιόΤιὸ ζεφυροσ οὐδοήνοσ κοὰἡδῦςος δυκῶ μα

αὐέ --

μῶ μεκοὺ οἷον ὦΜηροῦ ᾧ χω" ἡλυσίῳ πεδίῳ. ἐλλέεὶ ζεφύροιο
8

σδυοοἸτν εἰουσίν οἱ ἀτοραἼδ πραίγνεδρδτιΐχρ τίω τ ἀέρον κρέσιν' Ἢ
οὔτε ῥφθῳμὸνὩΡΩΡ
ὡ
οἱ οὐἼΡῸμεσ μβοίσις Ἡρῖὰ ἕω:οὔτεν χὸσ
ὠρτσεροὶ οἰτὸτῆς αὗιωτου,δὲ μον πνεὶἔαρον μάλισοκῖτιταπνα

μουτουπεριἠσαπρμημες τωόνηρῖίσεἢ εἰς τρὶδὸξιοῖἁ μετα ἦν γὸγβορί.
ον

μς

᾽ὔ

ΟΣ

αν πνέων,ὑπἡδεξιὰ δὲδπότοι οἰδυκὶ με ὥςπερ πὸφοὐχαιλατὸν
“ρίοσ: καὶ ἄμικῦ ταῖναἰ
πολειλιάσῇ,Μηΐαἔωθε γέμεαθς οὖσ᾽ἐΤΥ
χϑ' πντοπτολυ: ὃ δ θυρίασ χειμέριοσ' ῥειῖ: ΔδιϑΤθνκωὴνο

πρέ! γοῖς ἄβροις διψο Αδροἱο, ἢὑπητίλλουσιν οὐχύκισο δὲςἐπσυτοῦ
»ν δώλομ 5. 67! πυνύμα τουμαίλικοίἐπ) “τού
χῳ "ὦ μετοὐ ηὸμ»

ἐπὶ" αν! [γ4,κο πσρόόματα εἰκότων ἐσππουῦ γαῖτοθφρ μότοτο κι
γῶτοιοδὲ μότο; βῳ μιόσ᾽βημ ἐπεὶδὲ ᾿ϑήσο μαἐλισοὺκ ὟΝ ναν
7ήων,ἀν τοῦἔν ὧνΤία.μετοῖα αλλήμ ,πρὸ κυμοσϑὲ ο!' πρδόϊρομοι
-αὐζουσίμ ὀμ7ων᾿δορίαι,οἰκότῳ; μετοὶκύμα μὐπτοστρ ἐμέ πεδὰ

ἐπισημούμᾳ μϑ ἀπηπέλλουσι δὲ τοῖς ἀεροισιηὺ δὲ ὑσίσημούψήν
ὄβὴμετορο λίρτῷ ἀέρον“ποιξίμ."με χουβαλλειδὲ πάρ τα εἰς

“σὺσ ἐναντήουσιἢ τοὺσ'ἐπ}δεξί οἱ
οὲ αὐς μύσ' πὸπρίύματοι' ἐπεὶὃ

βορέας ὦσ' ποὺς ἐσινξι οὐσ'μετοαθαλλή, ἄπο αὐτῳ!" λοιτσοία
μεμα ρο τον
ἐς μόπτομ μετωβάζλειν 729 κοὐ Κὶμε τὶτοὶσ' χει
τιντεκαιδεκ ὑτανόγηος δαηόταὶ μὰ ἡροπῶσ, εἐρχίοτιμα ἂψ
κι ἷ ὃΩὃμ κατοῦ τέμαΐλισοι
εξ ῥα ηδνὑλιΟΝ"ἕμαν,δὲ ἐψγαύ τοῦς

τοῦς Φουσος πρὸνμδηορικαϑοΐασερ δ᾽
ὅ καὶτ εἀπτῦαὐοῬΆ κι

Ἵἰπρηλι ὦτα αὐέμοουσ ἡ“γε!ρῳ τῷ καὶ “το ἄτριμε σμμβείας κιδ'
μόγουν ἐγεῖ ρ4νδεςθὺ δὲοἱππὸ προπῶν “πτὸι Εἰ “του το, δὲς ηὸ Οροι-

λυτώτας “ποιέϑα τὰὁμευτοιρυίσεις τε »ἰδλίμτῇτσεντικουδὲ
κα τηδεοὶηὸ ηὸν Χο ον συμρινξως ἐλαντσὶ Τὸμετόέσοισῇ

πρώτηφ αντασίᾳ λαμέρ μέρος δἰσμμό τουτονὁεἰρη μδῴοο'
4.) Ἃ

λῦ ρον . Διὰ τὶδίεφυῤΡ̓ πρὸςτίμυδιέλίω πυᾶ. πρωὶδὲ τοι αὔ-ΕΡΡ ϑρέςγὼεἰςἐγ) γ.ΠΌΑΣ

πνδμάτχωμ ὃ ὅλι ὀῥουτέλλων

ἕω ὠέραδεκϑερμαίνωμ, πεῖρα
ὁ
")δύνωμεστομ δύ γρὸν ομτο

δὲ«κρίμν,εἶς πνῷ μα δκκριμφἐὰν δὲκαἡ,παρυμαπώδας ὃ οδρ,ἔτι
μιδέλλον ὀρ γλ φανάδίω ὑπὸ σα ἡλισιὅταμ ιννι σῶναιῬΆΒΙ1

δῆλι σρ, πόρρω ᾿το ζεφύρ;" ὐπὸ νῦνδυσμῶν πρ ότανδὲ“πε
δὲ νὐδύνφυ δα,πότ ϑακεκοι μϑινὸνἃςηὁ πινῶμα τελέωσιο,-

πὸ δὲ μίσουἡ μέρα: οι πρὸσ τὸ δεεἰλίῳ πλεμδξῥῥρλα ἐχειηρὸς
ΜΜΜ

ἤμπὶ

{πΠ|

ΤΜΗΜΑ
πρὸὁεἰσστηλιω τεσ
νδὴ
τουδὲ
νοιδ
σὐττυδ
: δγαθῷρ μαινουηοὼ,δεοιπερή
τὸ
φλμυκοηὺσ ὀξυχραινο
αερθ'
γύν
ὑσὺρ
τὴν
Εἶν:
τν
χυτοῦ
ρ
πρωὶ οἱ

"- μδφου,φῦ τῇ ει σλισιοΐσοιν τον δγοβαβ Θ᾽",ἔωϑενδϑοι. κθίνων οὐ.

. ηδὃν ὁ ἧλι Θ’μὸν κ συθιωυηὸν τεινεἰ
" πρεὶποννηϑδὲ οἱοὐ χρὴ ἡλίου “πνᾶ-

μα ἀῤοιτέλον τοσ ναὶ υϑεν, πη λιού Τὴ σ΄ἐκ λ εἰτοι.
λα πνοδυὰ δέ᾿ἀλρομϑῴ οὐτοδλίὁυ,μοὺ αὐξαὐττουϊηρὶ πη

ὁ

τὸ

πεν μουτοιἢ ὁτιηὸ πνῶμαυθν ἤτοι ΤῸαἰέρθη τῶαὐοιχυθῷ
“ποιὑγροῦὃ κἰγεησίριαίντη δὲὁ΄χοιν Αϑῷ ἐλάπωμ αὶ
ἔνταιχύκα τως

γαλί σήκετον

σονΛΓτϑώρτοὺ γένετοι πν μα σχὼν δὲ πλέ:

ῶν μειμϑ τοωμοῖηνσαϑλι αὐ αιτείλαντ “ὉὙΥὐλί,τςδ δγκινήσε

Αὐῶμ ἤδη

Διο]. ζίφυρθ' Φλδά;
ἍΜ) “ν εἰ παρντον τὸ

᾿ πνϑϑμματουποΝλί ουδεα, χίον“τοι ηὃ ὑγρὸν ἤνε τον:ὑπερὙῤῥσυμερῆκον ὀτορνῇ σονθῳ μϑδύναμισ ππλησιζνἐξ «αἰ ὀδεέζεφυ-.

ΡΘ’ἰφζασέραι “πνεϊ εἰκ ὁχωσ οὐμφξδ διόλης ἕὄνετορεηότε Ὁ δ
ὅλ εἰς ηὸν τοτρὺαὐτοῦ! αἰῶλκν εἶτοῦν"ὧοβορέαι (Δόνον δγοπου σου
πσλάσοίκ ισ'“πνζουσην 2 ηρηὸ ὄναν Τῆον αἱ πρὸ
ὸ ποἐναιυπίνιε ρ αἸόμηὶ

καϊρθυωρίαν ὑκιφοδεῴν) δύο μϑιμ4ν.νομἱγρὲμάλ, εἰ Τὸ)πλα εςει
ζῶἡλίου
διμὶ οὐμνότχοσἃβορέαν,ἐκ ὟΝ εἐφεκατερα ηδπτῶὼν δὲ 5
Φορὰς πνεοισίριοὐ δὲοὔλλοι μᾶλλον ἐκ ποὐκῤυτοῦν τρερυ

λς' Ρότερ'ηὁσπνϑδμας ηβηση γῆ τίνος Φερι τονοὐστπῥηὐὐσιορμὴ
ταῤαὶεύκ ὅν αὐωττέρῳ κἰνγὸᾧε θέμα,χ “μρῖς πύτερ αὐτὸ “Θ᾽
σπμθου,. οὐτὸ πλείονὉ»πόηῤυκῴιαι μδρ ἐν
ὃ ὅν ἀλλθῖρ οὶκαὶ ἐπὶ Ἢ

τύ δε τωμσυμραῦμᾳ εἰνειθαρτότεβ, ὑδυσῶ ρὲὁ εἰσηὐ κάταν Ἢ
: Φέρητος,ϑχῆου ἐδὴδ΄Τοῦν ἐντῳ ἐτυπίσιωιὧὲ μαλῷλι μμεῤζενὁ

μοιἴωῶ ΤΩΝ
ὶ πνϑύματρὶ μ᾽
ὺ ΄ὄοὶ[σἄκροις ἰρὸ τοῖσ ύψα ν',εἰ εἰ

ὃν "νειμησεὶ δα! ρ'Ψῳ) δὲ τοῖσ καο!οίσ' ἄρεμει πολλοὶκιφμ οἷποιαῖς,
γόγί ἐτιδλ,το σ' σόα ὗε δὶς ὄρεσιν,οὐ γάν
ἡ ετρζασχοὺ πνδίμά:

διονἐπὶ τῷ ἀθωκοὰὶ »γόὶς οἴλλοις ποῖς πτοιούηοισισημιον δὲ, εἰΥ̓́Σ

αὖ κα χοῦλεὶ“Φῶ σὴν οἱγα προχέρωἐτειθύομ αν,θέ σκεϑο Φα ; Ι
-σέδοου μϑϑο »ταζῳ ὑσέρω.δῇ λλοὺμ ὺ072 ὡν χέραἰἿὸ πηγῆς, Τινὸς

Ο ῃρρ καΤο πνίύμα πος φοραὶγέρε"
τοι
ρηδαΐω ἦνὑκὺτι δὼ απο
δεν εἰαθς,ΓΝ του τοῦνἐδ "οἷςὑψελόῖ του χοσυμβαλμᾳ ο; μοίᾳοᾳ σν κσὲ ἐσὲ σούδουτοσ' θη οὐτοὺνἡσωρλάβρ' εὄσεπνῶ ν
μὰ δξαύσιον ὃν τοῖσ ύψηλοῖς Φαύμε τοριγήνεθθο

το

λ''τς Διοτρρτι τόμδρ νότου πνεϑρ τος ἡϑῴ λα αὐευσθεοε γέρε
ον τοὺς
δ ΤΊὁ ρορίαυπῆον᾽ τίρϑαλα
- ἤρκρ, το δριοὐξοφώδατ:ἢ δ΄
- ραῆφ ηὸ δὲ
' "ὁ

τς

τα κιηότέρον ἀ παρν,μιζλοιν ήψε το:

ΔικΣ 7, οἷν ὁτοι μικρεὶ μ'πτᾷον τῆν 5 Ἴγοι οὐσὲν ἐπημυψινμὴο

σίμ. ἐφ Μμερίλοι δὲ δῦ μϑροιἐπενεφδεσιν Δι μικροὶ (δῷ
“πυίοντίσ, ου)ϑὼν αὐπολλὰ γίφη τοιδνιῤλί τὸνὧν Ῥτον ἱκαυτήφρυ

σι,δὲ ὃ συκοῦσι
σιρὴΤῶν δὲμετολοιγόμων τοῦ,“πολλοὶ οἰπῳϑου
ΔιαΊι δμδρ Ῥορέας αρλθ μὴνΘ᾽μέρις,γ
] "ἡμῶν. ςΖμεῷ Εἶν.
λύγφρν δὲ μικρὸσιδ'ἡνόπος αῤγόεδωθ'μικ θ᾽»λήγων δὲμέ.

ὅμ,.ὅτανεὐ
ἡ 2γε6 εϑιωβορίοιἐἐγγύςἡ μώμ:.ὁ δὲ μος, ῤρρω:δ μδρν
ἔθετο,δθὺς ταρέρυἵμμέρμοποδε, ἀτιδεὰ “πο)λου χϑῦμοὐβοάρλ!ἡ δγεοισζος
δοζννυ τρί,"σὰ τθ.ἡμκῶν μιὶ"καρ ἀέφείαν ξτοουν ηὃ πριδτορ.

β

᾿ αὐϑανόμεϑῳ. 72 δὲοΔλως οὐκαὐνθοὶψ ὀμιεϑα:'
Φλ)κὰν τῆς τῷμα

ὥςτε εἐἰκόχωσ, ὁ μδρὶ ἀδϑρῆσ,ποὺ ὁ μδ ἰαϑορὴε ἡτέλη ποὲν-

᾿ς Ζῶμ" ἡ )οὐΦᾺΥτιλι χρο,δκίτι αὐδϑεεμόμεϑοι οὐὐπον.
᾿ διὰ7ί 7, κὸ πρὶ εἰσὶνην οποία,γόνον.7)αὐὰπεπτω βἀδιῴαπες
δ σὐδνμ) ῥόηάσ εἴ»»ἐςκόλπους βίων,ὁ δὲ στοτοὺτὸ
β
πρύμα μάν ἀλλαθρόον ἐπὶ πολυ) φερῶ ἐν δὲ τ' αὐοκσύπνου
᾿μβῤοισὰᾷαρλόστιοἑ ρἀτργίοαεὐθυς δ,ιασῶν) μᾶλλλ"Υ ὑτοῖς

᾿ἐεωσέταν

μίσρι.ὅϊι δὲν᾿
ὁ
ταρόβρυσεοδεοὶτὸ ἡρλλοι χα“ἐξ ϑϑαμδρ

Ι μά βοτακῆα, ἀτίγεθ’ αὐκκλασις:
β

Διάτῇἡ λέσετανοιζλοΑδῴστε

ηδ ὑπελκεις
“πος δορέκοί δε 710Μἱ ὀορίασ διὰ
μοπουνοὶ λύγϑμπ

ὑμᾶς οὐ! Δ᾽ ὧν τιωδίκησεμ πρθὴ᾿αῴκπον,Εὐθὺσ μέλαν ἐν
]

ἄμα} αὐ χ()ιοὺ πάρυσγοδ “πρῦνῦ δ ἰδοπερδ 0ἡ μόπορδγα

Διὰτίἐν ποῖσνοᾧ γρρρωϑέμ. περὶ μειζων ἀφικμώτο:
,
ΜΒ
ηΐοισ δῥάνερομέφουσί(ὦ εἰδιυνώτω τέρου οἱ ἀνον»ὴ δῦ τηνξὀλί[ου

Ϊ
Ι'

ἘΜΗΜΑ

“πολὺ ὑχὸρ γίμετονδγατοκὸ αϑιδὶ τίιβὠλέανυο ἐκ πτνύμα

“τοσ' κούφουν γρὸν βαρύ ειτουλύνα μις ἀπομέϊ.

μ΄

Δδιρτιξἕν τοῖοβορείοισ6 ρωτίκωτί τὰἡ ἐν ῬΙΓενογῥοισ δε δτῇ

Διεὶ,ὃγότος οὐπνἃκαταῦ τί
μδ' ἡνχεότερα Το66 ῥεῖκο
"ίω᾿αὐγνπτον τοὁ προςϑε λα αρ.οὺδιὸὅδον ἡμέραν.δρόμον κρνυ
καόςτοὺ δὲ πὲρμέμφεως καὶαἰ πολᾷντιοῖρόμιορ δμερασ κα νυ

κηὸς,λαμπρθ’ “κοὐ;πρὸσἑασέραν οὐπν

εἰσον λύοὐ μφῶν δῶν

ΚΝ δρόμον.τοὺδὲ πρθ᾽ ἕω Λί6Ω» πνέουσιν. διότικοι ΑΝ “το
κα τωῦ; αὐγννστὸ
μὲ ποι ὑψυλότεροι.

δὲν ὑπεροἰ] 4αὐφδ.αὐωσδὲ πρὰ πόρρω οὐ
Διο] ὃνόπος αὐλό μδμΘ᾽ αϑρμα

μρύν }7,λήγωρ δὲ μείζων μετα,
ἡ
0᾿δβορίας αὐοΐππολιν δὲ κρὰ
οὁ ποροι μία λεγφἪ “λόμ αΡλ μδῴουτι νῦ υμρὰ λήγονγε 66οἴκοιὴ σὺ ὀτιπρὸς ορις Τοῦμιέξλλου ἢἘρόδμ ΟΕμιαρί αν οἰκουμϑω:
ὝΡΕ Ἱ δὲο μδρβορέαι, ἐπὶφδα
αῴκτου ὃ5 δὲν ὁτοςἰησοφὶμεδημ

δρῤατοεϊκότωσ οὖν ὃζωὴὐρλ5 μϑ στρουρῶι πρύφκά τοῦτο "δλη
σίοντύ ποισ' (αλομιηοῖ μετοὸ ταῦτο μετα λλοί 4 ὐὀσροοῖν πρὺς

ἐκείμουν ὃὁ δὲνόηοσ ρύμαντέομ.᾿αρλθλϑινο "δὰ ποῖσ πρὸςΜΕΙΒῚΕ ]

Θύίαν οἰἰεδεσιρ ἐγκειτου πεηδοὺρ δὲ σαῥαλλάξν, τοῖς πρὸσ' αἦ.
μος κὴορ Λαμπροσ' κα τονε.

Διατί Αϑητοα εἰδ'δνοτ

βορίανπροσίεα;λέσᾳ τοίμαοὐγεκαλει κῶν ότι δυό

ιξ τόσσεν,

δἱοσ'γεφέλασ' "οἷ ὅσο ρτρλυσοιραλβ ΟΤοῖν
ὦ
οὖν ἘΝ ὑ τηφφλ κατοῦ

συίσωωσοὐσησ ἐππῃτνδύσῃὸο ὀυρίας “πολλὺς αὐ! ὑᾺδὐτςχύσησοο
"σὴ τνυσί: Σ λειμῶνα ποιεῖ δδὸ λέτετουνβορρᾶς πσηλὸνπρλόν

λήψει),αὐτήκαιλαιμώνιδ δὲ προλυὴ) ὅλως τοὺὕδαιτονῤηρονόπου
αἵ! καὶ
Η μαΐλιροεν πλφσέίκις, ἡ).

Διο τῇάπὶ μδρτανύτω πελρὺς

0ὁ δοριαισεὶδ δὲ Ῥὗ του ὁ νδηοσ'οὐοιχὺςδον,» ὅγε ο μι εἐγὁ

πίθον ιῷϑπέρρωθρὴ ἀξιοῖ ὀπκησὺς πρὸς θορίαν κἡ
"μῶν:
Μη

Διτῇ τοτυλύμος.τοῦ
ψυχαί νον τῶ απὸ
ἢ “βὲ σῷ βρμδ συΓκιμήσεωσι οὐπέν το ὑὑ“αῦ τῷ ϑερμοῦ κἰνησσ' ϑῳμὴ ἤνωτοι,

ἐρίν μὴ γρύγον Τὴν οἱ ενετοηνο λλέον ῥϑρθοόως ἐμ’, 479. Κούει
4 4 2“:.:."ν

οὐ

κσ'

94

αὐνοὸηὉ ἐφιῷ δέρμα δὲ ΜοὶσεγοῦκαΣ κουτοὺ μμκρδρ, οὐ τὴ
μὴν ϑερμήὁ δὲ ὑτρ ηούγον κιμού μιδυσσ'οἰδρ, οἰδ αὔπποτι τὸ[χι-

γ προῦ πώρχονυτοιαί τέῳκοὐ σίρὺ κίνεσιν ὐπετέλεσυμ .ὧσ' -

τί εὐ ἐπὶ σῦνσώ μοιΤοῦ:φααὶ ΓΕἐκ τὸ αὐτου θῷμινκαὶ᾽ν
Σ ηὐ (δ ὄθιον θορμὸν ἀἄ.
χὸν ἡ μάτιν εἰν.δ ὃοὐκ οἰληθύῦ.᾿αηος
σε μέίον δὲ οὐκήυς πρόσριτοϑρτι, τοιοῦτου φανεαθς δα φερει
ω«ὁαὐυϑῳ Δ)» δυο τρλλοῦ ἀφίω ρὸν χαμὸμ
οὐ τον
ητ
ΕΙᾺ,ὁ ἔκσίσ
1ω-ϑῴῳμὸν Φαϊνεταη δοιὰ οὐ τοῦ αὐάδϑηννεαϑς. ὦἐκ δὲ διαφενον
ῥμότερου πνόμϑῳ ομ ὐδέμὸν λυσίομ ἀέρα: κρῤκεἰμοσ' ηὸμ ἐλ

μϑρομ'“ψυχροῦ δὲ:ὅν τοῦΤοαἰέρος, μος ἡ1 κἰμυσίσ' αὐποῦἐνχὰ
κάνε τοῦ:“μά πατεδὲ καὶ ὑσὶΤΑΣ ποιόνμα σῶν ηὃ οὐὐηὸ συμβω 4 καὶ δεεὶ ξεμονἡπρῶ τῇκίνησισεειτῆμκεἶμον μϑὸ Δθύεγκεν:

ἕσπεροςδὲ αἱ) ρ ὑπερρέι9 δκαὶ ἴω ἐδ θέρουρ, θερμάντοδὲἰχθμών ὁσ' γυχα τὰὶπυϑύματο στ ωψ ἱκασέρῳ τοι ούτος ὃ ΕΥ, ὗ

προὺῦ παώρχονέπει δτιγὲ οὔτε αὐ δ ὐῷ᾿φουυ γοῦ (εϊμούμϑμ οσ ἢ

72 ϑδιμού πρε τονμδινοςφέρεποι “τῶν τίω πίω ῴ6
ἀνριοὐτε ὑπὸ
οι, δῷ λον οὐ μὸ νοῦτούχῳ δ1; ῥφμούψει τρζ᾿πνϑμα τοιπλέον
νοσ' “Τῦ) ϑῳ μοῦ ἐμόντον,αἰγλα καὶ αὐω ἐφέρε τοὺ ΥΣ “πύὺς τοιοὔ ὩΜ"οὐδὲ ἐυχὸν καί χωστ! ἐς Φίρεϑ,". τοῦ ὃπρϑύματα σλά

᾿ς ραεκοτωσιεπεὶ 7. ὸ μϑ,αῤων" λκατω βιαίζε τοῦ,καὶ οὐδέ.

σιρον κραΐϑ, μλμάν:ὃ οὐχ δορτί,λοξίωτίῳω φορλρεϊκότως ἥμε-

ἀμ
'
Ι

“

;

Δι οἱΤὶ οἱ νότοι ἂν ΤῊἢ λυβύψ ἐυχοὶ, ὡφτιρ πορ

ἡμῖν οἱ; ὀορέου"πρῶ τον μδϑ,δεος ηὸ ἐγγυτέρω εἰναι μίἽν τευκοκ εἰ
γο!σ'τῶς ἀρχὶσ ΤῊ πμδυματωμεεἸὼὥσατρ ὀπρρὴρ δ) σεμοῦ “2
μετρῦᾳ τοῦ πυϑματα τοῖς ὑήυ πέρῳψυχότερα, ἔφοζε δὲοἱ ίρμυστο.

δότε τὰ τῆςκιμησεωσ' εἰσ δὲ τὸ τῤρρω προὶ οὐδσ'νδ αλθτουρδὺ

δδακρ ἡμῖν οἱ: βορέαν γυχοί ότιἐγγυτίρω ἐκ νόαλώσ πρὸσ'

τῇ αὐρκτῳ οἰκούμαρμ" Δι χι οἱ μδ΄ΤοΙ οἱὁξηροὶκαὶμὰὑδειτώδες,πυρετωόῴσ

᾽ὅτι υὑγρότατοι βρμίῳ εἰλλοσι αν ἐμηριδυσι

τοις σώμοι δὲνἐσὲ δὰς ὑγροὶ κοὺὁ δ μοὶ φυ σώ,1 2» ἃ Σ φύσει

ΤΜΗΜΑ
πυρυτωδεσ' 0ΝΥ πο ρεηὺσ,ὑπώμφοτέρων δὲν ὑπερβολῖσοο πὶ
τάξιν:
,Ταὶ μλροὺν ὑτὸ πο ἡλίσ αὔονὕδοντος πνεωσιταύ τωτέων
ν οἵ ὅτων λοὶμια δ υσὸς Ὑ ὃ ὑσδὼ ρκατοψύλει

Διο ωοἱ
ὑπησίαν

ταύ έωδὰτίμιδώρ αὖεἰἃ κα ποσου τοι σνϑουσι δεα “11 λυΐζοησο

δλύμέρωσ λήσουσι (ΘΔφλνυκὺὸν οὐ πνύσυσίρ.᾿βου το ϑ, δγοξηδ
“ίω λίρα τῆκοῥδιρίωνπορύεόϑα ὑπὸ
ὁ τοἜΝ [ουπρΘ᾽᾿ἰασε ραν!
τίμὸγυκταῦλωι δὲπνέουσιν,ὅταμ ὁ“ λὶκρατεῖν καλύψῃ οὐξἜΤΩ
ἣδν προσβορέαιν πανόγοναρλρΎΝ οιοἑ πρόοοομοινλδο δὲ λνο
νβ΄ Αϑιου,οἰωτησήομ:,

Διο Τί δφίφυρίθ᾽ λΛάόδτα-τόστι

ἢ αὐκιῖ

σὴὁ ψυ χρότου τοσμὰ δώοώρασ πε! μαΐ Λισαξουρτε νοὶμεπό “πώρον κοὗτ’ ᾿τασέφ ανϑικα
ἡμέραν ἜΣ ἐπὶ τίμγί μέλι οὐδ᾽ ᾿ ᾿

“τι ]
ψυχον ϑι δα ηὃ πνεῖν οὐτὸ
(δὶϑωλατήησ νὴπτϑῖων ον:

απὸ

ὦ γυχον τρβορέσιῦν δὲηὸαἀφύδοτος ζω:
λϑϑωμῆον ἐδ διΐν

Ἴουμϑῳ ονΔμῃ ᾿ χεόμὉ»πνεῖμψυχδο σε,
δα ΜΗ ὲ χειμεῖνα:αῷ Ϊ

Τητῦ ἡλίν ρου οιίωτού“νέμ μας με τοσώρυ,ὗτι οὐκύΖι κρατεῖ
δ λι(. ᾿ἡϑώςπρὧν γ"ἢ ὑν μϑϑᾳ χίῳ ὕ λέω."αὐνρι"
ἐ λον τορρδροὶ Ἵ

υδὲφ ὄχροῦδεθικιῴψανηὰδ μαλ' δγεὐ ηδουυ
ἀ ὀρίωβ.
ἡ οὐ ὉὉ οἰπαὸ
τό.

ς
ππνἐθνοὺδὲ δίῳ τηκο μδιύσικ λοι αδίω; ὠστσερ δ) ες βίωμ"
το μδῷΥν πρὸσβορεαρησὼ μόσχον ὀρένα τάπρθὴἐσὺραν δὲ,ἔς
τεόρθηὶἔχειγίβθενοἰλλὰ ηὁ οὐγλαν της“πίλοι δ᾽. ὦσε ἐφ) Φὶ

εἧς Φίρυτανυιοὶ 0) ἑασέραν δὲ ΦᾺ αὶ μέρα πνεῖδγοὶἐὸντότ“}

τον δα λὶ-λισιαζτῷ τόπῳ.μὴ φλνυκηὸς “πού
ἡ ετοίε.«διαὶηὸ
μγ΄ ἐκλείπειμτίω τρὐλισκί νησσίν

Διοὲ τέσ τουν ὁ.ὕρΘ’σνθ μετ

᾿ζωφούνε του χοῦ οέν"τοι ἢὁ ὑγηζοφω δέσοετονγὸνἐς ροιτρι εἶ»
Ι
νδι Δικ Τιηὸνμδρ λειμεΐψοιπρωὶἀπ ζλιζω τὸ πνϑύμα τοιπιΕἰ!ηὸ

δὲϑέρ δλεί
λης (Δ αὐτὸ διυσμῖνἡλί οὐ δγιοὶ ἡμῖν συμθαν 2ἜΝ
τοῖντοῦτονλειμεῖν Θ᾽7

ὃ γήονφιώσάμι στό θλόν οἰ σ᾽. ἢ
ὁ ὄναρ

τοεν εἰδγαηδ
μανύ
ἡμῖν δτ λειμῶν᾽ πρωὶ δὰ ἰφῖω.τοσσ
ἰὀμόερα κοΐθυ γρονδν τῇνυκ τιδγοικθίγεθῶ κιν ἐἰϑαρ ποπρωΐ ᾿

δὲ σορηλι ουνὴ
πρῶ τονηὸμ ἔγασο, ΤΏκἡἡλίουποι δὲ σονηοὁἕμι’

.ἢ
᾿
'κς

95

μου ἠρὸ ΦᾺ αὐακηρ Λῦς δ ὃ αὖρα οὐχ ἡ"Ἴου ηρὸ αὐα τολήσ'
οὐ ποῖ; ἐφ᾽
δὺκὐ ῥραοὐχὶνῆον ;ὺ σοι τολῆσ' πνέουσιμιὀπε) δὲοὐν
Κωυγὸν ἕλκοι δὕλιος “τῶ ὑλρανοὺ κιμ

πρὸαὐτο λὴισ' ῦ ἡ

μῶμος ὑγρὸν ὀντορηὸν παρ ἥμμ!}8 οἰέριε, δῆλον ωνδὰ νΦ᾽ἑουυ “"
-ὦ
ἐκεί
“τὸν αὐελίκαι ὧν ᾧ τἶ κάτω μισφρουρίῳ' “οὶ διάλης

ὀρθρον"ὥστε συμβούνει αὐ ἢ μ ὑπὸ τὸΔίου

μοι μι

᾿ ἀνα,ολη; πὸ ἐμῶν .Φ'«οὐσηὸμ ἐὶλό μδννοιἀέρα, μύτος

νὴ διείλησ᾽ αρῶν "5 δὲ ἂν ζ΄ πρῦΤκώτω γοίϑαμβέφυρου κα

μῖν χϑμών",ᾧνντωὲκ ἐν οἱσ'συμρούόμφ: δὲ ὃν τρϑέραι«διδώ-

λυσ μιν τεὴπο β υΜμὲμ ϑεΐ,ὑκεὶ χϑμιών ὕβησλμιν τέρα διε -Μ΄, ὑκείνοιῷ ὃἴωων ὼ ἐνκεύμϑις βὰρ οὖν βοῖς ἐξ ἑῴας συμόαῖ.
γενπρᾶν

μιῖνδὲζ ἐφύρους δὺο τούτο τοῦτα προήρυβδῥοιρυτονδὲ

ϑέρουβιἢ φῶσιἀιϑὸ οὐ νέουσιν, ὅτιἐς ξηρότερομ γι ηὸρ πῶρ ὁ
μιν αζρα ἡλχίος αὐ οο τέλενδϑοὲ ποῦλιτὸμ Χόνοι οὦτοῦ ἀπὰς :
τ γονάνου» ζ{φυροιδεοὐπενέουσι διεὶμηδποῦχοιμῶνος , ὅτι ὃν" δὲν

(5)κα (τῳλμεισφαιοίωξῶοιταύπω πώ αυδνὰ τοληρἠρημόμα
δθεν δέλι δὲ ἐφίαυηὸν ἐἑλκωμ τοὺ γρα:“παρ ἡΜΙΝ ζἐφυροὺ 7»! Εἶν»

κι “'
Διατί ϑδξέφυρος, δὐδεάνος καὶ ἡδγσονδοκεῖ εἶναν Ν α

ὑέμωρεὶ ὅτι ἐν μεθορίῳ σὲ ΝΥ ψυχεῶννὴϑερ μῶν πνθὺ μάτων"
γενῶν δὲ αἰλφοιμ, δων οἱ μεὼδ αὐὐπνδιϊκοινωνει. 4, δὐκρα τόρ
ὑβηνὸδὲ ὠπηλιώταρ

ονκοινονεῖ ὧν ὠτῷμισω ἢ ουὐυπβιρίπτα πὶ

Ὁπίων,τοὐηρὸς νῦχω τνϑύμος τοῦ! νι,ἐνταύϑον
λιώ χης ΔΩ ΚΡ
νὴἢ μετῶβαι σίποὺοὐ 1:κινῶν δ οὐ μίγύα “τοῦ! αὐτοί: «Ὁ δὲ

ζεφυροσι καρ δτροιυ» ἙΝ νὁτῶν,καὶ πίων κιν το ιεδρειώ,
᾿ηρλυ Τοῦ ν᾿ταῦ αὶχερί ὁδὶ ΤΑ πνομάτῳμ' δι) ΔΝ μϑρ,

διώξει
Ε' τῶ τυλὶνφέρ:δ ἢτίω ἀρχίω ἔχων φ αν, δυκαλωτὴ

} "δοιε! εἶν αν:
ἐμ

Δι γί ώλλοιςἀλλο δὴ αὐέμων ὑέτι ονοἱϑν

ᾧ μδῳ τῇο΄ καὶ τας,νήδοι σ᾽ ὃ ὑλλνασομτίοισ ῳ ἑλλυασόντῷ

᾿
Ἷ

δὲο; ξορίασ' κοῦδ ἐψ κυ ρίωψυερὶ δὲ λεσβοννότον: ἡ ὀπτὸν ἐν οὦ-"

ον
σι
κνω
τυ
ὁ
ΨΚ
θα
ταν
«ἔν
ρ
ὑσιο
ϑῃ
α
μὠ
ὑμδ »ῥμμ

ΜΕΝ
᾿

ἡ ὀπὸν αὖηὃ ᾿σληϑῦς ἡατξαγμ δλύψητοιι“0. κα

δὲ τοῦτο γοιαϑρυνὰ ἐν ΄Ττοί!σ᾽ μίας.
ῥϑὸν ),“κυ οὔ του2εἰ

μαιῖλορ ὑειεὲνἑλλμασομτῷ ἐϑρὸ δὺναϑωθευ ὁ66ρίας “πολλοίσωυῳ, γ4
θέ; νέφενηρὸ ἡτίωαι κἰωκοὼτοὺς νήσους ὁἔλμασον Τήαιδ,ὡσ - ψῃ

"ΡῈ πεθιϊ στον το πολλὰ ἐκ πρδορίσυσις .
περὕὑλίῳ ἐγονοὴ

)λέσβον 0ὁ ρος πρῶ ὃ νότος ἐκ 72 πελάγους φυρον7ην "“πολτ ᾿ἥ
οὐ ᾿

Μοὶ μίφη προσβεΐλλ τῇ χυφανὸν οὐ ηὸμ ρόπον νὴἐπ
]

τῳ

λων

ἦχ᾽᾿

ποτάτοί, πεέροιοδείσασ', οἰ λλάσαθ, νὴ
Διατί λέγετον, μιά

τένηουλειμὼν αι Δέρνεῦ ἀπ πείροιομελαλννν. ὴδ)6 Τ,Τὸνμδ ΕΣ}:

μῶμδα κ; ϑφλοτήαιθε ρμογί ρῶς τνεῤγιςσεουύρῃ,δὰλομὸ γικηπῖρ ᾿
χησ' ἰφυροίσ' συμέφπικιν.“ἐλύθη δὶ αὖ,δὺὰ ἡϑοέλόεἰνδὲὄμω ηὸν πό ἡ
᾿μδ ϑώλαήαψυχα κα πο “πον Τρριπιν.Ὧν
“πυρετῶν δὲ θέρουν,"
(Λα Τοῦ" ἢ' δὲγῇϑερμή:ὥςτε ἐἰ τι ἀπὸ (δὶ κἧς φέρε τοι, διεὶμεί- "
δερΧ"5 εσυγεφηνεἰδοελύθε 3δαν,ἀϑεναν ἰώ.
, ὅονοα κε
ἀπ Δ

υή

Ἵνὧῳ ΤῊ ἀρκαδέᾳὐμλῇ οὖσ, τὸ ῥιϑὸ πυδματας

θὲν ἐνχρότε ρα
'

παρὰ ποῖς ὀἰλλομιιότομ δὲ μενεμία αὶκαὶ

ὑσνεφε ἌΔοιΝ᾿ψυχὰ ὠφῶτρ
ὩΥ
ὦ
ἔν ῬΙδ' μα λέσιἘΪρἐλώδευσιν' "Κζω

ἔλειδξήων: “»Ἷς ὑδοεσιν ἀτϑοίλοι αν: δὲ διρὼ βά ραθρα Ἰρλλοιουῦς

ῥϑηζενν'ὅσον ῥδρὸ οὖνἢαὔεμος ἐντορριταῖζᾳ τίρ ἐκ Φιγθιάναθυμίασίν οὐσοιμ ψυχαν.εοὐυντοὶ ὃτοὶ πυϑόμιατοἀφψυχρ: δας
πὸ απὸ
ἐθὺνϑχλοίήης προσβάγλφννᾧ “τοῦς νηνεμίας αι οὐσοιῇ ἀπ

τιλὶς οἱππτὸ σῦ' ἐμ μδιύονΡε ὕδατι πτιεἶ Ὑύχς:
υϑ΄

τὺ
πούδασ
ς,»ὐες:
-

γ᾽

Διρὼτί ἐαϑίωϑεν πὸ ᾿ἀρξ"),δερμε ρϑύᾳμάλλορ. ᾿ὁ διότι ἀρλό μή, Ι
ΤῊΝὁ λίασῷοὐροτοί τεφορά.“δι δέκτεῖν( τοιοῦθύσει,σμιξων

ξ' ἢ,ὅτιἰχυρα , συσυεσίο. Διατί δορέας τίωι ἡμέραν κἴλαμ.

τ

------

τίμϑ νὑκτοπῤ 4
4; Δ. 671 ἐἦνετουλοὶηρ πυπηγόγσιὗς τοῦ ταῦ ἡ.
ναϑυμι ἄτουδγας ηδνύλιον. πρλ]λνυκγν"6572 ὑχὶαὐτὴ γόεσις,
εἰγλὰὼ τούραντίὅν προ εὐτρὲς5 νύ
μὺυκ“τῶς ἐκπν Εἰ»ἐημίξ ἡΠΝ

ξά. Διοὶτὶ τῆ ράχνι «τοὺγρλαῦχρῶν φεἐγ),τνδύ μια,τόρξησαμϑαις
“πύτερον

.-5“- -

κ''

40

“ὐτερον ὅχιἐρηρίφετονδ οὐρα χνησἐνἘφ ϑήαιει φέρε" τουδὲδ ηὸ
χοᾶ, οὐβψυχ μϑνον ηὸν ἐςβιωσίῦ ! ἐν! ηρ Θὲτίωγί" ηὐδὲ νύ

ἡἢ ὐρα
χυκιμονθ σαμένονἦν καφοριὶ

χνίων,"δΏμιε τὸ τους

Το ΡΝ οὐρκιχνίων οἶθρ δρεαὶΦοροίὧν
ας γήνε
“ταί ρὺν χειμών
οί δὲ αν ἐρηκῖομϑῴων, δὺοηὐ ἐνγῳ χειμῶνι μὴ φαλνεϑι, λύε.
ΘηΓ 9 Ὁ τόδοννρὼ Φορόμϑῳ οι “τὸτον πυϑύμουτος πολὺν ἐΐι--

οπηρίφογ τονε τῶδὲτὸ ὕσος το, ἐΐωϑι πρὶ μοιγήνεαϑο εἷςτοῦ
ἔ" "»)λώ. ὁ ὁ

Διο οἱ Θορίον μελρῖλοι “2 χειμον ΘΟ’ἐντοὶσ'

ψνχοῖς πότρισ ἐσηεφίλως κξωσὲ αἴθριοι,ἡτε οἵμα ψυχοίεἰ

σι με γθ,λομέγγυς δὲ μάλλον ψυχοιώςτεῷ ϑόγουσι κση τυῦρ
πίρσουι τοὺνίφε ὅ΄τοὺν δὲαργῆ, μδρῦ
Ἵω: πρὶν α΄

οἰδεοὶ βουἔξω δὲτῷ με (94 ἐρηρφομἢ
μοῖ ον ἢ"αἴΝυχκῶ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΣΑΓΕΡΊΦΟΒΟΝ ΚΑῚ ἂνΔΡΕΙΑΝ:

ἀ Ὀ

τὰ τίοἱ φοθοὐ μὶροιπρεμοισιν ἢδγεὶτίω κα τώννυξιμ. ἐς

Τϑλέπεονῳ ηὃ θζῳ μὸμ μρὸς συςέρλετοι"δὺ "σὰ αὐκοιλί ολύ
: ΠΩΝ
Διὼτί Ξνοι δεψώ σὴν ᾧ τοι («αϑτώ6 ομ Το! ΤΙ σ᾽ “πΆ λοι.

ΖῈρ οἱ μέλλ οβῇη" κολείζεαϑονοὐ Ὁ ἐδᾷκα των χορϑύωμ «ἢ

οὐκἐνταυτῷ! ὑπῷ ἑκα τούμιν ξισ κοὸ ἡϑερμότησ ἀλλῇ μιδὼ ἐν

πῷ ὑπ πολ εὐθορεκ κέπερὴ ϑρρμόνο" δὲὧν ζε] ἐντύς ὡσ τενκθῷ

μοάνφνση μέϊον δὲκρὸπὸ λύεαϑο τὰς κοιλίαρυκνοι ξηροωνο μϑῴου
δὲγηκυρί ου τότρυ οὐ οὐ (Θ’ὅμοιον δὲ ἔομκεν σε ῬἸσ'ἑπιρλοῦ
δ! οὶἅμα τῷ ειἡδύ δὲψ σιμοουσὲ ΝΣ δ οὐὐηὸς οὐ δὲἐκκέρ “τοπσ'

νοὰ ϑῷρμαΐνε τοι
ΠὙ ἡύχιτοι

Διὶτῇὃν ῥϑὼ “τοῖσ' θυμοϊο' εἰς

᾿ ηδόνηὸς ἀθροιζο δώσ"τῷ ϑέρμον, δὺ Αθφρ μονηρὺ ϑῳρραλίοιὃν )τ'
οί
λιν ὴδι εἰς ηὸν οὐνηὸν “τόγρυεοὶ λλεὶ “τοῖσ' μϑμ) ὁΡγ
Φοιμοι, αὐσι

ζομδέοις ῥὶ τίρ κωυρδ ανκδὶδ ησὰϑρρρυΎμοο (Ὁὃν ἐρυθόματ!

ΤΜΗΜΑ
Υ πρϑμμοῦρς πλέρφσεανω οὶ Φορᾶσ' οὔσης: τοῖς δὲ φοθγωίς-,
γος
νοις κι τώσυμφυγόντων "τοῦ

κδδὲλύ

μοῦ σοθῳμῦ,

σι “ὟΝ κοι λιν ἐπεςΔΑ ἢἡ φδὶ κουρδῆρς "σὴ δαισισ,οὐχ ὁμοία:«ΦἋ
) διαὰτίμδἐκ φψιν.πυκρημαὺ ὑυγτὸ τωδασ. Σ
λοὶ “τοῖς ἐδ,εὖσ' αὐ

τοῖσ δὲ, ὡς ἀν ἀϑροζομδῳ οὐ πλείομοσ ϑερμου «δὲ ὃμα τὸ
αὐαζεῖμ.“οἷς ηὃ ὁρίνεϑα; ηὸν ϑυμομἜΝ πουράττεϑα, Ὕ ὁσοι ποι
οὗτοι ᾿ἔϑεσίν,οὐ κακῶς αἰ λλοϊκεἰως" “ἐφ,
οὖν ὃδια“του! ποηὸ δ΄-.
ὦ “Τοῦ “ώ- ὲ
γψοούπε: Ῥ7ε ξ ρον ἡ[υφν μ)κ ὅσουσοιρίημο "σὰ τοὶ “τοι

ὑετοῦ δυο τί αὐοιφοραὸ Ζῦ) πνίυμουτς μα(Δϑῳ μοῦδι γὸδὺ

6 δὲ δὴλον ὐσ' ἐκϑῥ μαένολϑυ σῷ σώμοος, πῶσ οὖν ὁ οὐὐγὸς ᾿

τόπον αὐαϑη ροαόνε τρίαἄμφω, ᾧδυψ
οἱμϑιν,νὴ τῳ φοβυμδρωιοὶ
προραζορϑῴω"ὁ δὲ φύβος δὁ Τιδελψηχρκὸν νὴοἱ
οἱ ὧν “τοίίσ' Ῥοισιασ'

δὰἈοῦσϑμοὐδδι μιῦγὸ ὅτω δεψοΐσιδι οἱοέχορν εἶμ7ωδὲ σρόοῖρα,
ΓΝ “γουαλύζοντον ὑπηρβοφοῦσι»κκαιϑεί σερ ἥϊαρεϑῥωμοοὐ
“ποκοιτήσι" τοῦ
δον μῷ οὐκὅ1 αὐψοιαἱλα ὁ ξυρότης πιφιτὸ
ΤΟ ΤΩ,ομιοιτοσ- εὖϑεν δὰ ὠχόσ σημεῖον δε μὴν 4ν “πολύ ἀλ-

λά Α δρολβίσνανο δὲν τρρῖσ'γγο'ποίσ' μεταὁ ππόνου δδδηάσει Ἄ
οἱ μελλοντων κολαίζεαϑο. δι ῦθεν ἀποτον ὧν δὲ Ῥὶς φρλεμικόι ἐπ
μοι "δὴν αὐρείωμ ὀ΄τοὺρ
ὁ
ὅλασικδυοιδϑ σί,Ὗ πρέμουσιμ οὐκόξεσΚο 47- . ἀλλαἰ θαρροῦν

ὧνεἰωθασὶ μαισηγϑῦνηὁσωμα λοι

ἘΠ ΤΙΝῚ εἰ δὲ μὴ“τοῖς χερσὶναὐαιθερμαηθεῴτεςζοιει

δὰ δ

τω ὀξύτωτοι(ἃ τίωφορ αν 75) θῳ μοῦ, αὐωμα λί[ τίς ἄνοαπτεσ

δὲ νὸσώμα τοραχο δα,

Διατί οἱ; αὐερὅοι ὁσὶ
ἐπὶ

τοτρλυ φίλοινοι,Ἰδτιοι,
ἱ αὐ ξἴοιθε ρμοι: ἡ σὲ θερμὸ τὴσ'“πὶ τοῦ
ΕΥ̓ "᾽ὃ φόβος φαίνετο, πρόμος κατοψυξί δ
σὔθηνῳ τοι 9ει
“7)0'ὦρσεπερὶ
δ τίωκαυρδῇσεν ἽΤ]οιμῷ μῴεντο 'ς σὲ πεδώψυλομῳη: ὅσοι ἄν ηὸν πρδυμομαελουσίν ὀρανμομ ϑερμδμὶ λρυσιγῦ
ἷσσερ οἰνομδχίοι, ὡστεου
ὦ
γψύχοὺ φαντωσία “Ζο) διῴν ον,
οἱ δὲ ΒΥ

οὔ Το! κοὸ φΦιλοστθτοζ, ἡ ὃ» τουπο του τηθυ μία,δυ τίω πούτ

γου 72 μορί ουϑῳ μότα του 582 ννἐΐρυ τοῦ δὲ“περὲαὖ τοῦ δα τ
λοις

᾿
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κ΄.

οἷ ὀςϑέρμοιἀϑὺ τίῳ φύ λοιφηρὴ τλνπδῦῦ σἹϑσςἢ ἐδθυ μία ὁδὲοὶ

σἰνυπούϑ ἐδυτίμύν ανμᾶλλονταύδοωτος:"οὗμα 'λι σοι οὐ Θ᾽

ὁ , δὰ
διὴναὐτίαν εἴρετοἐγἄλλοισιδιδερὰ οἷὲνΤῇ 9:5 “νυ μον!

οἵμιαν ὀμδῳ οιιἐμφύ τεῥο δῆθυμοῦσινὀίνου:καύτοι ΤΝΝκαθ, δ)οὲ

σἰμϑερμοισίαν, ϑερμοσό πνϑΐμων ἰδὲ

τίταρα χέν᾽«πεὶ

ῖρ εῖοι,οἴνου δὲ
οὖν οἱουὼγ.1}ὡσιδιὶτοπολυτῷγννη δε οντινοὐνοὶνουϑε
’

αἱ
τονκοὶοἰδὲτοι οὔτοιΩλλονπεῦτο,σἰϑοιγιιῦον
ἘΝ οἱδλ υτικοὶ θυ μην
᾿ς αἷσὶὰν τοηρλιὺ ποιρακολουθεινοὶἐλλέλοιστο φύσεισιδεονὴοἰονὦ"

ἦϑροι,αὐδρφότερον δ᾽μή: Διοῦ τέμολι σετέ αϑε»εἰαντ τ
μεϊσιναὶ πύλη οὐβελτήσειν οὗσοινδῆεἰρεὐ. ἢδιχῃ δὲοὐτελοῦτ
σιν ἡρρλεμιοῦντις ἡ-πολεμιού αϑινονιοὺταδὲ μάμφοιν" πρμο σι

τισοοοὶγλοὶτοῖοιτοῖς δίλχησις
δὲ οὐ τοῦβέαν

Ὁ

Δι ἀτθοιφοβυἐμϑῳοιμοίλι οὶ Ὅς᾿ἀχαρφωϊ ἄχο ῥα: κα

σὼχέϊλοσ διότιἐκλει!᾿σγερηὸ πάϑος 90 ριοκήβανω Ἴ- "δ)ὸ

ἘΣ

ς γαμδρ»ἀρηὸὺκ τονρήϑου ἡφωνδῬεμᾷ υ γοόϑρῦ ᾧκι
ἐ λώχε(αἷσι
γενΤόζ4'ὁμοιωσϑ) ια χερ(δὠκοτονςῆιϑουν κ ἦρτην.)“οὗ δκάτωχξλοσ αὐνδηδαωϑενκαΐτω κρίμα)"ὀῥεπεηῤδεκασωϑιναὔω “θα

αὖαὔω βρεμέφϑυφοωρυ μῦρα,δαηδψύλ,
φυσιεοὐδηντὸσονθόρ

ϑρῬεμᾷ Δῴτϑυμῶσδὲ »δγάγδουὺοὐ αῆριερεμον"νύηὃὑχάλ᾽621)

Διο οἱφοδτίμε
ὀροκρδί. ηὐϑυρμ .
᾿᾿ ὑλήβπαιδῇ«σείθσιεικτίωφω
ν μρφιχϑρασ, (Δηδκοίτωλέϊλοσ ἢ δ)

ῥοιμοΐλι σδεῬόμιου

τρύκτοῦ ὑηουτὴντότρυἐκλόπεΣ ὐϑερμὸνἐνῴ φωμῃ,ὐδελε}λδοσ'

ἃ τας λξιρασ,δ δὐκι μη ότοιτοιιρὼ μοελισῦρανμαυοὺ προΐῳ-

᾿προΐῳ τοιμδῥ
πρρμϑῳ τύ χολίωώ:συασῶσ! δὲ ποὺ “τος αὐδοῖας.
διδησεωυτάκην τὰκα τουβοώνον9 ρμδνεαιϑειαπῶσι ὟΣ ἐφωϑεμ
Υ φοβοσ-ἐἰσ' τόν!αν Τίουοὐμήφυ γῆ"

Δι δὲ2 7 οἰφοβούμϑῳ 0ι (Δρί-

νυδγ,}ὦσῤ τοῦ τουδιὲναντέουτοὶ παοξϑῃ. οὶὥυσιρθμ
γι καὶ
λέμϑρον,Φηοῖσι διϑερμωνό μδρον.«δύο τιὸν τῷ φοβέιϑαε. ὐϑερ
: μὲμικλόπεν καὶ γὸγρλρειεῆταϑω τόπων.δελδι ὀχ

μαθὶ

σὐπκοιλί αὐνηὺΑϑῸ Ὁπρόσωτον τὠὐχοθμ δ δεγκοΙλι οὐ λύον)),“αρϑ
ΝΝΝ

ῃμὲ

ΤΜΗ͂ΜΑ.
δἰκλέπειμ ηὐθῷῳμδμἐκφηγαδωθα οὶπσηγήρυτοιινδγϊδεὰ ὟΣ
γρὸνἐσέψα.

Δὲτί γοὐ σι φόβουλύσση στινδρῦνοσκαὶ διἐλ,

γηδόνοσ, οἱ διοἱ:
λεὼ σισαναβοώ σίρεοὶδι φοβούμϑῳ οισιωτσῶσινλιοὶ ἐδ ἀλγούυτερν ατέλρυσι ηὁ σγγὅ μα: δὸδαθροονδθιὸὃν, (κε

-

τλφωρϊςὐφῷ χα Τοῦ"“δ δίφοβυ ῥδίωνκατέψ
κ΄τοίυἸὐσώ μοι οο
(Δγόϑῳ μὸνκάτῳ ὀνένϑεκτο δῆριΕἰπνίνμα τοι.
δοὺνἐν (οὐκ) μι -

λισυς, ὧν ταυϑοιδιρι εἱουῦ τοῖ"
᾿) (Δοἀηροφ οὔσινοἱ φοβῦ κοι» δὲ
φωρηῦ φορὰ πνϑόμαηος, αὔω πωσ(δγεὶνῬνῶνπέμο μϑμην χρὴ
ηοὐσλεοιζ τκδικρι τὐλειμ,οὸ πνάδμικαὐτιον, ὅτετοῖεἂν υϑρ λοῦ᾿

σοί, σὴ ΜΙἼ μροιθεἰοαςφυ σελ,θυ πορμπας “πϑϑὸόν τσ, αἦϊν Λοπσαδ '

γώ μεϑορμεαϑηπερισὶ τοϊοζλλαζεδα τοὺμδρ δ κέρασι: τοδὲἀπ
ὁ
πρίντοι
ἢ τοὶ
απόμα τοῦ
σου σι»τοἐδὲόνυξιν ομιύετο: προρλ'τοὺοὶ

“πλέϊροι,βουθέι ἐϑερμότασιδισοι

δκατέχον

΄σνάμαω. ϑιο-

μαήν Ὁ} οὐκ αὐῆᾳ ηδώἌγμμα συφέλλομ ὃν ηὸςηὐ ϑῳμοργῳ! ᾿
“νυματι
ΔιοὶΤίΙ ποῖς Φοβου μϑῥοισαὐκοιλί ον»ύομ) διϑοο
“ιοσιν' δηδϑερμὸνηδεμὴ μῦν ξν,ὡσεπύφεϊον. που ζιω φέγ ὅσες
αὐφο(ηθῇ: ἐξωϑενοῦνγενομθιων φῆ τευτὸζδι ἀγωνίας

ὀβωνθν
ὁ

δῦ τοιότωμ κοὐ ἐκ δῆ αὐωϑεν εἰστοὶκα χω:ὐὐνκΣ ὑυν πολῆσ'

εἰς τοὸν 6 τ᾿ὑκϑερμαμό μϑμοι50)στρἡ πωκοιλί αν 25ΊΡΙδι τί,

κύσχν δ λύομ τοῖνποὐταιοὐσινοιὺ“τὸΣ ΜῬεπεῖσ: τὸ δ τοῦαὔ, .
σουμρὼτολἐψιῥθιουθα σεοὐριντηκοϑερμαντμκ' διμοίως ὃ"ἡ“τὸ
προςτίωκοιλιαρζφαυρ μαι, τακοίτω ϑερμαρχικώτερα. (Δηὸὼ
εϑδἢἩ δα ἀσεμεχθέν τωνμόγονλυτικοζντοὺβ, Δἐτέραν(βά ταξιν γι
"οἰονηὸστεόροσον εἰτηδοὗρομ οὸοἱὐ ὐ δὰτοςτοοὐ τοιςαὶεκ τῶμ᾽

ἀσγηπολῆς ϑερμασθα εἰς πού
τὸυςηοὺς ηόππου σστίυ
!οὔσοιχ ον»
Διὶ! οἰφοβύ μινοἰσυάσω σε’ΤολοιΣδοῖ δεΕμεδσ' ΩΣ ἰὠγιωαν

710ν εἰς του τονηὸντόπονσαοϑέρμοῦ ἀθροιζολδῳ ου ὑφ ΟΥ-'
ἐϑώων οἵδ ἐς θυ ουὺ“τού."οἰφοξούμδροιος δὲν οἱ“σαντα ὠνπὺ οὐ-

διῶ τίςεἰσίνἐκ λελονητῦτοι οὐμεκ

ὑπ) πολήσσοϑι ρμοῦ,υ τ

αὐῶσε
δ} το βομθυλι αἴουσι οἱδάνιδεδενγό
τες δοκε,δὲ συασοῖν
ηὃ

δε,πρρλῖρονβδέρμαῦδ οἰ γθιώσων ἀσεποϑερμδ ἐκκίκρι δῦμσ,

διιΔφοίτπουσι.συασοῖ τοιδὲ καὶ ἸὀχείασοναΥδοι σαῤο οί σώρε

φίλικουτοίβ οἱὀρχεισικὸ»ἱεσυσξελλολϑῥωμ. ϑαῆοι δὲ αήγετοὺ

ἀλη αφ ροδνσίων:ὁφόξφοσίνοικερίν4. πτολλ
όιο
αγωμιαΐμχων
ΟΡ στο -᾿φόβωμσυγκινῶ ὑφ γονησηρύεσισ'
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ὍἜΣΑ. περὶ ΣΩΦΡΟΣΥΝῊΝ ΚΑ Άκο
ΛΑΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΓ ΚΡΑΤΕΙΑΝ' ΚΑΙ ΑΚΡΑΣΙΆΑΝ:

4. χε

ἀτέψι οι καοἱμυμῦσίν,δγαρ ἐϑειϑέν τεσἐκολασωσῴίώ,

Σ
ὶ
μὴοἀκολοίσως δια τῶν τορνοῖον Διορύσιον τύραννον, ἐπεὶ
ἰξῶ
Εν ΤΉΠΡλίδριι [ κα
τοστήνων ὀλίγου τιν οἷ)γβόνου,θυσ' ἐὐποουσου

᾿

φϑτσέα σώ,ζωσποέλιν ἐςτίμμίϑαν με τίδωλῳὴ μέφερδω τοι.
(Δη ϑοσδξὴμ ἡὐκαφοιτ φύσι) ῆδ γένοτορυκούθοτσν ραψεὶ!ἰχεὺν
οἐνάξρι, ἠανδοὶν δου τδεα χελον φαύλως4 ύτω (Δοὶ
το θη

μεέταιδογου τίσ λαλεπτῶσ κααὐολὴοῖ(ηἰεσνδηὀηπέλινθστῷθωνὸ
το ἐλθεῖν σω τηθέα γίνεΤοΙ οὖ σοῖς; ὥστοιρ εἰς φυσεωσκοι τοίσυς

σὶρ" {πσὲΔαυυυ τηκτοκ οἱ ἦμ ομ Του ὀωϑύτερηροφῇ χϑϑϑχ ὅδογιλέ ΤΗἢ ὑδάκεμλαμβοιΐον τεσ"νύρ ἐωϑυγαν, ὡς ]ίβὃ'λωσ'

ἱ

μὴ καιμξαύομ τεσ διατήϑιντοῦ οὐ μίιὸ οὐδ φιτοδ
σ 41 ὡἱρέες
μό δ"
ΕΥ̓ μα μι ῇμα, ἡρλψιαῷ ανφιλο τὰδιὸ πιρλοίζᾳ μῦνο

αφῳεἡ)έςὃμμμα,ἐ ἀπυμομα: προσενεγίκαμδῳ οσ'δεβοφ(ω,κα

Ν

τακβαννυ ᾿μϑνο, ὑδὸςρβηνι) δαβλαβῃ γν}) Ῥίς ἰκολοφωσ'

ζασι, πλείω.τὸ περιΠώμοῦ, ἴχοι τινδρληβ σισίτρεϊωϑύτοςοι ὅς.
--.-.-.....ὄὄ.-ὄΦ--ς5--.5.

δ πὀτρλλίωαἰκαι τοχο θίσονἐνοιὐτόϊσὺ λύωντανέρχειν κ ποτηροτέρουδἰ χ'ἡστηκο μὐύησύπὸ τοσυμφύτοι ϑερμῦ, καϑοέτσερ Ω

Ρ.» ὁνος ἼΡ2λῦ εὐ μιαορασυ μβαίνᾳγήνεὐϑο'

Διρὶτήκαιτιὰμός-

νειςδιύο αὐαθησεισοίκ ρα ποῖσλίο μινδον οἱ Φίρδοε σιν ἡδυὰὌ
τ
|

τὸν

πνομδῳ ατὴ δοῦἡ"μῖνοντἢ αὐγοιιζώοιν οὔτεζνκοιναλάστα,

οὐ ΤΊμότορτον ἐσδ᾽ διμάλι συθημογοινἐπσον εἰδγουίεἰσίνοῶς τι ἣν
ὑηβηούτωνΠω μὴ
γ9 ἐδ."λεξκ ρα.τήφυἐκόλα ον ἔν φαμ,.

τι δροὶγδ ηὐὴβχειρίςῳ μέ δομωώμε ἢ ἄχ:

Δικ ϑώκροτεῖς λὲτ
ΝΝΝ

πη. χὰ

ΤΜΗ͂ΜΑ
αὐσ!τὼςἀθυμίας μόνον, ἤσης δικραδίατησι περὶτόρ ὁ ρα τὸνλὐπντίπρα ων:ὝΝ ἐπε
ὑγξεν,όπως
εἴν Νότι αἰνερατῆσ μδῴ
κρασαὸὑπωρὰ ηὸν λδεονογωτί{ εἰσ δὲ αὐ κα δυϊϑυμίουνὠτἐταῖττ

᾿᾿

αςορφς Ὁ)
“στὸν εὐ πεῖνρελεννν ὧν ἀόνί νΚ ἀὐμϑρθηντ το
παΐντοςςλόγου "οἰλλῶσδῳιλώσοιν τύσίηον ἜΓΎ
ὅν.

Ψ ντ αὐτῇ

β

Διᾷ Ἵ ) τίιὺἐδ έτκ ράτεταινίδτίωσω φ ροσιωύίωἐπ) ον νῶν

᾿λουσΐων μεΐλι σοιόβοταξ ομδμν.τίμδδιδνκο στοῦ(υυἐπὶ ατνήῆτὁτὴοὐμαίλι σοὶλθτούτε, ὠτού πουοἰηγόγα το,μούνουθουυ μάζοι"- Ἷ

δέν δ λϑβο αν Τίων. ὁμα ἐνπέμπε,
Ε:

ἀτρλαύσιως",

τρρίκ διῶ χουούσὶγεοσ' φυλούσὲ

Δικ! ᾿γη]οναὐέρντουδεψεν τεσυηῤ τερομῦτη᾿

λυσσηρότερομισάμϑον δὲ σολυσση ροτίρυ, ὁ Ἢ ᾿δεονηὸ δυψείντου ΟΝ
πεν, Ὑπεημοῖν
Ἧ
πεζϑαγῶμ ηδὴεὐ
ᾧ αν’ ῆον τῷ ἡδιόλυσσι ρότερον. ᾿ :

διὅτιμὥλλονδιῷτουνρϑϑερ μόν σού χροῦ, Νηδξαρὸμ,ᾧᾧ φω κϑν «ἢ ὅγε
διδιν λα ἐπιθυμία: γρηουδ σὰ ξοφῦσιλ δὲ πεῖνα κἰ δε μιῦνσ:5 ἢ

ς΄. φῆσ.

Διὰτὶ δ ἤομετουρτεροῦ μδιωδυεῖν περὶπεηνεῖντεσ’ ἡδιόγῃ

λυτρύ μεϑα μαῦλον.σπμϑίον δὲςδι λύσση σε δονὴησζῷ οδροτίῥανό πουἢ
ὁμΟυννων υδοδίρῴδοΐσιπροφῆστωϊκα τα υξεωνίμφω δ)»έχει ει
δ. “ὀτργν.ὀδίπετρ εἶ
γ ϑιπθρουμονομ:

Δι ΥΣ [οἱχε!
τίν ἀφ ῖσ'

ἀγθύσιως ἡδονἐ βαν ογῥβάλλωσιν, εἰκ ῥατεῖφλεγὸ νυ)οτεῦοτν

εἰτ ἀφροδέσεοιοὐκόλοι ΕἼΣ:᾿πυπεοὶτατφβι Φοφ,απρλαύσε!ς. ἐχὸ
᾿5 ψιτίω οφίω,ἀτῖνίων ΑΔρὠπἠρλώβεηδάδοιἀπένίων" λἐνῷ

λοίρυι «ἠδαφιλύξενοι,γεραύν φαβυγγαθύχ, γεἐλεινοὐ δὲ ζετόω
δινησὰ τίω ἀκοίρ, οὐκί τρλ δυο τῇτοσ ἀπὸ πούχων ὥμοβδρ
ας ἧς

δῶνοὲσ',ἔκοινοἱσεἶνοὐ μῖν «αὐ τοϊιοἴ λλοισφώοισεοαΐχε οὐνουσῶμ κὸν

ὦ

μῶν ἔτι μοτουτούει στ,μοὺ μοΐλι φτζ.ἡ μόν αὐέηχον εἰδη οι ὐεχιηὸν. Ἕ

ὑπὸ τούτωνὴ Πώμϑμ δ᾽ Νίω αἰδῳαι ἐκ ρα τῆϊκοὺ ἀκῦλοι τονἈελϑ ι ᾿

ῥμδω- δηοηὶ ὑπρῆῦλχειοἰςωνν
συνεἶνε ἢ ἀϑα, σῶν Πβαὐαθησιωντσέρ “ἢ
τ;πότεἐλ,ἀἀκάτϑυ ουϑυα ἢ πρόφρηρδμων, ἡδε). ΚΕ δὲ τοὺς

ἄλλαις “ον οὐχήδετου,Ἰψίσυμβεβηκδστουτο ποίχφ'ὁρᾷ
ὁ ῥδρ
ὅΣ ὁροδγεὴοὐσθβαίνμδῳ χαῖρ, διχρρς πτολο 4,
“ΔΑ ὁγρν πληρωθῇ ἈΠ

δός

ΠΩΣ
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οὐ τὰ διοῶ'τωδδῳο ρυῦτορ το ἐπεαμρτρὴ
δ
μή ὁταμδων ὑχουϑῳ τορα γέινιδτωρ3) ἐνδεές ὠμδρ δέ αι
΄. τολφόδου ἀεἰήδιξία.. Δδιάτίἰ ἤονκα τελοιυσίηὸν γέλωτω θῇ
ρϑν των δῇπωθίμων δτοῖνσρόόρα ὅβηγτη δον τι,δυκίνη,
τόρ! ""᾿δῴνοια εὐ πεῖνμέξλλομγελόιου ὡς τε κεν ἐς
ΟΣ ΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Ὅσᾳ ΡΈΡΙΔΙΚΑΙΟΣ ΥΝΗΝ;:
ΚΑΙ ΑΔΙ ΚΙΑΝ.
;
α. ΕΠ οἱ7 μάζομος ὅ
ὁνηρταδγῃκή μα, τοσ,ἐσύγι βλάπτῃ εἰσ' πὸ

ἷ

μεέφομ οἰτοσϑὸν,ἔἜὍιὲ
δὲτρμῶς οὐσατμείφονοσιοεϑον, ἡ
γ0" μάτωμ ἀδικία μεζλλονδοκ :"σὺ αἰ
δικοιμιάλλο εἰμο δοκου

σί«σεοὶτοὺ"μοι χορϊδυότι οὐβοῦν τοῦτοῦχανμμικ τομάλλον δὶ
τιμβσυνρὼ πίῤσὴνὅ8:κοιν ὀγουτορ.ὑδυχηριλὀλί τοις:Ἀ9 λὶγοῦκει σ'

1. συμβούμᾳ "χῦσισουὺ τῆς" Διο παρακαταθύκύω δανότεῤ'
κἰηρεερῶν κ δάνφουἢὁτηολφφδμεἰσυεκεῖγῳί Ἅδν- ὁεϑιρβδνπίω σα
ο΄
ρακα τοϑηκίωεἐηρσερώ γιλλον οὐδε ε- οὐδείςὙΥ πωρακατα

γίϑιτοῦ,μασηςΜωμ'δ δεηὀχχίοσ,οὐρίλορ.

Ὁδαινὀζφεαὐῥῳ

κ᾽.

δὲ }λαἰδύσεοσερ"κὅτιμεῖζον ηδοδϑάς μι: “ρὸσ' ὙΥ τρζομί ΓΤ
τί πτηρπωραβαήνφ Με εἰδιμαδὰνἕτεῤ' εδιβοιπύλα ϑε τοεὐσν
'

κῶνζτι πὸμῆτοί σἴσοῖς ομιώ ὥς, Φοίυλον εδρϑρῦν, ἐσδωκεμώσ

᾿ φίλῳ ὁδλεἰπεσέρυσενως ἐχθρόν" οσδὲδουνεἰ ζων νἱ χωτλος ἰσδο κί.

ἔτ

ρδμ,ἡδὺσι Φυλακίϊσικὰ αποδύσεωσχάριν' τδιμσώφες

λείαν. ῥηῆονδὲδἀτθένδια τον] δ ἐπτοβοίλλοντε νὐκορδοςθήρίο
᾿

ϑινεοδον οἱοἱ
“λι ἄσνχοῦ δ λέα'τοῦ.προῷ νὸς ΠΣ ΚΙ [νδιωσε Ὑ)Ίπ

Ι ἶ

ρακί το Τίθεμ τοῦ βϑιραδόἁπὴπορρολυοἰιυϊβυ λό μιοιριάτὺ λοι

᾿ς χεσ' δονεἰφουσὶ δὲοἰ! “ποροῦμ τοσ'δάμνὀτερορδέ ὕξηηὸν τυ οιῶτ, τη ὸν δὲ
τυλθῦντο ἐ δεκιν. Διο τικμίοις δικασμείοι γούεσί

᾿ Μοξλλ,ονητ᾿δαϑήκα ψιωζρ} μδτι γλύσι μ᾿ΤΥ ΖῚκα το δύσοι
᾿
ὧϑ,"αὐγὰηδδ ἀτρφφαίνν.διαϑῆίκ αὐολλαλψινδιοΐδα ὄξαλεῦχβη
Δ.᾿ σαψέστον Διεὶτι περία τὸςἀ οἿε χονουϊεῆῥανῶν μισίλον.
"πα

ρὰτἡφαὺλἐν

ηρ'ηοὺν᾽
ὰ νηὸν μεσελ βλριόθελουνεῶβλ
ΝΝΝ

πηῃ κὰ

ΤΜΗ͂ΜΑ
ἐση κέϊοκα ταφυύγφ; οομϑῳἡ μάλι φοῖπὸραἰού τοις,σωτηθίας
“(ζ)»
ΤΠ
εἰν
μ
ναι
αὐ
οὐκ
λϑη,
τύχενν,δνδεοε μενα:ἰδέ ρσς πονηροὺσέ
ΤῊ οὐτῇἢ δνωυ ο( μφουθγούτοοξλλ ᾿μολύηήην, ἢληϊζειϑαφὦὧν προρδζ'
,:
καϑέτιδὲ
Τμουμοιὼ τέ δ αὖ δεν ὅσ, τοὺσἰπιφκ σοι) "βαψῶμ.
οἴ σοὶαὐϑουὺ Τῇ
Ἡχύνος, (ύκισοεαὐ φοιαθήνοινε᾽ ποοπ υκαϑοίπσερ

Ζυτοὸσιφλῦχρνμαίτωμ:δ ἐραίεατουθῆ καρπρὸς τουὶφὰυ
τὶ φκ εἶς τιϑύ
μιϑα, οὕτω ερδοιὺ ταῦὩῈΡ οὐτῆς δνατοξήδετοῦν" ὃ'
072 ϑηλφοεοῦσοι,
ἀηρρω τέρα βί.ὧν τοῦθδ φθοδιὅτοοινιὅτιαὐπιλκακὸρσει, πρὸ ᾿
και. ὀκαε λθοινεἰβηὐκαις ἕλοι ο υποὺρτετπτεαινοἶδ σἰαετ'ἄν Ἢ
ᾧ

, Διο γἠούκῥ κοίωςαἰἐῃ κί Ιαιρ σεαστεὶπαρμοιχοί τολαὐλο».

᾽

᾿

οἰονὸμειερὸν ἀπὼν,οὐκαϑριηὸ ἰπῤρριπομέγοι "αἰγδῴαιπροδοῦ,

δηῤλιννῶντερ δὐβολδροἐπρεερήσοις, τάλαν" ἢγέ οὐ ἡ μάφονος
σ΄ὁ εἰσὶ κἰκοινικ

λάπωοϊ

πδιυα μὶοἵ!

Δικ γόνα

Το -

ϑακίωαϊορδνοηρεε βστίν Με ριαῦἢνλὺ δκ μήσοιρδρὁ" δὶ τί,
πρὸρακουταθήκίιν ἀπο σερεΐν,ὸν ὑ πολκού με
Εἰν"αὐγὸν ληνόλ όβαι ε

Ἴξ πολτρέτοι!"72)ὑτοῦ! το, ἀπ ενο ἡριἤσε.

Διὰ τῇ αὐοσ μα--

λι συφτπτδιᾷ μι χέχων, ζώων οἱ τοῦντῶνἀδεκώτοιτον
ὅξηνδόνῃνσλέΐ.

σϑὺλογέσμεβκεικοινωνεμκενμάλι φοζοὺν τὸς ἡσδον ἀτνσὼ τύυδῦ --.
ξόυ

μον!ἰανόθ τονε:«ταῦτοιδοῖνιν αδεκ'ασοὐκϑε2.

.

Διατίδτωλοῦτι

ὡς δὴποηραὐτδδοὐ τοῖ φῴου λοις ᾿το!Τοὶϊηϊφκέσιν γξν ἀδέθηστυ- '

φλδτὼν τὠμῤδγαύοιαι, ὕ᾿ϑιωά) κοίνεν'ὐδεαλρβαϑοιὶ βέλτιθϑμ:

δ΄.
΄.

Διαγδεικοό τιρομὰ
ὀνανενδιμι ἀμ ὁ τυτελὶν πικύσιννεδ ζῳῷσίν.
ὑπαμιώφν ἡὅτηοῖ ἐθοδντε,δωί κεντοῖνἐπαποριέσου δὴὙΤΝΛΟδΝ, ᾿

δῦὑκέσν

᾿ μ() δὲ,
Δι οὐ γέ παΐνον τίςὀσυνὼρό δὲν γε σεῦ

[δ εφ»καλῷ, ἰούἐξ δλδ δὼσινύϑὲν,δκαλῳδεβσωφρον (θεῖ.
ηοιϑῷ ἡ δ ΤΙτὸ Χμ μϑνχοῦ
δὲμιμυτοῦ τῇἢ ψυχϑατοϑὺν ᾿
9 τῆν
χρύπλς δεῖστὸ ΜοιΎ)'ἐθ 7ε)νν ΛΗἐρφνὺεϑῶτριλυπεῖθϑαν δὁ πε,

σαιρὼν, δαὶτεῦ ἂντῳ Ὑ]σὲΡΩΙραν μὴ,δύ τὴς οὐθὲν τούπων ᾽Σ
εὐζσποι
δ,ὑπό σιν. Δικ τδφνοτεῤ “Πιναϊκοιαἰπρκῖ ρ΄ ,βαδόρα.Θ
τοιβύλτωμηϑάἐρρῳτυϑάλεοσφύσειἢ“ διόγῃαιθενέσερον. ὠξχε

ἐλκίίω

“ἢ
(

᾿

,
᾿

κα

1ῦϑ

ἐλῴδωονν κοοδχλουνειψ εν γὰ ΠΗ ζεϑβηρο ξηδηρλυὺ ἤομε

Διοὶγίηρτετμ φιγομ τιν δ δι αἰφυοίῳ τίυδε ξι αὐσείσιμ

4δ-

Λδόα σιν λδνότιὑπανεσοιῶβέλοβ). πλεογεκγιώγο ἦν τοδγώνοον
Ῥς, τεωϑκοίσίν πῷφινεντι δυδόρεσίν- ἐὐϑεδοιοληοτρλυοὶ Φγοντί'
ἄθαφυ λοζον}) σλδεξι ἀδιφυλακδέήνε) ἐαϑοφιυγωνζ χϑνχίω
Δικ Τέηρ τί Ὑτον(δτῷφύγομ τιρου φιωώκον-ε΄. ἔνδεβι ᾷοὐξσὲν
σι φαῤνωμι ψῖφοισοί φιμγωννικό! 67) δμδρἡφιυγωμδντμ"ὰ

πρὸς δῷ αἰηὸνοἐπτηλϑ διϑαριουρὺς
πε μιόνονἐκ κοκροώ τον,
μάρτυρ δξ σδὺχ λιϑιιπροιτώκα “ΠΙγ ρημδῷ οκ ἐχιϑϑο, ενγέ ΑΥΑι

ὡνδιϑοιὺ ηὸντόςοι
λῦσινώφελιθθβμ εὐξσϑιὸμαι 7 ύσοιθϑου,ἠΐωΓ᾿

Α

ἀδυνκ υτα δὲ
σίκβυοίσοιϑϑοφ ἢ μουῤτυ ραν τις μήοι δτιοὐϑὲν

ο΄

ονγ
βουλί. Δηρὸ τον δίκίωλιΊ ἄσοιαϑς«ὠρτίσοι
Χξήν ὁπ
ῥηωκκο

ϑβηὐπραμακυλήδακεκληκ ὁτασλασοίμηοτιθουλί) σἰϑανὸν,ὟΝ

ὌΝΟΝ5 κὐ γον.ὁριδνδὰ επί ταύταξλο ἢ μὴὁγομοϑέτηστ φΦΜ
23)“,προσέϑεγοΐ Φιγεντι, ὅ,τιαύνοϊδι κα σούοὐ μωλδοξήσωσίν.
τρλλοπόλαλι μπείνν
δισροτδν τὶ ἴδοι Ὁ δος φύβοιτν τίν,
αἰγὶ μ'

σνῶνο τ δφ πέρ πράξοαι" οἶδφνγον τες,κεὶδν μζοσιμεινδ
μοιςς οὐσύτη τοπολυτυ γχριύσοιμὸν τσ’ ὠστεῖ παραλι μαπίνου

,

σενῶνδιθακώ ποὺςεὐπερόξισοιῶ,τοῦν 78]σ'δυκολοισ' ἐδόίλομ ὅτιἀμ

.

πορελίμπαμον ἀκροίγοιω αἱ.τι δὲ ἱκαςοευμα γ μαΐοραινηροί-

ο΄

λοΙ σογοίδνκψηοσοζηρήμμῶ σοιϑαοὺσ οὐκ οἰδοκεῖ ἡσοαδγκδντ

κατα

αϑεροζβο

ἰσοκθευρώτοδεκ εἶ δ᾽ ἀτιεφάγᾳ δου λάκ

νΙ[ασυτούτων δ ἑκαῖτον ὄμτωμ. ἀκοιτημεορε

μάἄλλοῦ αδ εἰ

γρή (σοιϑϑ"ἐλώ μιϑα,ἢ μιὐδν τωμκατοα ψυΩλσιιϑχ' ὅξι ὁτοανις
εἰ μιδοξῇ,πλέλοίΠωδομν τημούτωναλρεπίομ᾽ δ) δδιηὸ τοϑιε

Ι
Ι

λχωτελιυϑε ρδεϊβτκατο γνεδνουτρλὺδ δι4νο τὸ “ὁτοῖντ'᾿σαῤλινϑέρσ,
ὠτδούλυκατο ϑλσιτοι: ἐτι δὲιανὸ μδρ«τύχονγκολεῖν, ὁδὲ αι

ὑσερ ὅτου οὖν οὐκοὐθυ σοὶ ὁιμεϑο διϑρεἰ δυδιοιτῷεγο
ῷισῬβη

καλῶι ᾿αὐμδνειμεϑαρτ κεκτηρμδμ ὄν δωρανκοιθίτ οὐὐ ηὸν 86

ον

ν οὐδε εν
! τεῷ οἱσικὺτῶμ
νηδολήθος
αν
λδ Ὑ τολφόνων ὁτσρ
ΝΝΝ

πὰ

μι

ΤΜΗΜΑ͂.
χων ὥσπερ ὅγε ὀβάρχισ ὁ δὼ δνυκαλῳ. ὅὁδὲ
ὁμολογφιὦ
ἡϑδημὸ ὁ
εἰ" ἐνϑηριὐκοίομεθο δείνηὸν νομοϑτέω προντιϑενουηφέγκαλοῦμτικαἰλλοἐτὸνεδύ τοντουκύριον ἄγον,ἕωσαν ὑστῥοχονσιναῖ-

μοί σῇσὴ πὰ κοιῆβιἐπειδλῦδεμι ανύτε ροχῦν ἥ
χα: δοἐδενϑθλ.δ
ἐσυκυϑέι σῶν ψυφων ΤᾺ χύραν ἐἰασεμόμο μοϑύτηςἐλε "ἰπιδὲ
Ῥρδμεῖξι ολόγων αἱ μιουρτημάτων μι:2ϑιΛα πο δ κο Λοίσεςς εἶ
μ γνοῦ σὲν οὐκ δξηνὲἄρ
δ οἷς ποὺς
οσἵν ὧν τε ἀδδιξγκούτοιψηβι σαι

νορϑου;ϑϑκαερδνλα βὸντουσεκηρλύσοισι δεπαρκηὸ προσῆκον, εἰ
ἰδού τωνδλειβίδε, ὠντεμηϑεμέι ποτὐρὶμουρ ,τἱαν καὶ με

μουρτικ ἀφερομεθιτοῦλέησειν, γι ὅν αὔδυοἐφρλύσοιν τειϑαμάρυ:
ἀδὰτι ὀβὺσέρυοἱ μωρτάνοι,ἀμφότερα αἰϑουυ γὸν νιωκολοίφετ

ὥϑάξιον ὑχρ δεκώτερον βδιόξεναὐδιροετοισταιοδονξ, ἃ νῆσον
κύ ξημεἰδκωσιτκαλθῶμ γὐ μδιρ)ὲἀδεκ(ΔΑσϊῤργὴνδγὰφόβὶ:
ννὴδυξπιθυ μι ωνορὺ διαοιπϑλλαὲ πῆντ.(Δοὐμόμονἐκπρον δ΄ηὸὃ
οἰδικωσέγκα χ΄οὐς τοτρλὺ ἀκηρον δ! ξήρ:ὧν τίἐπεὶ σειεαλμλῷοι

γετόγα σι ὀδὲἀδῥικωσηβὀνέλκα Αδνταίγια Ἀ μρὼοὸρφθυτοντωοδν ,

κεν »φαυύλουκθιϑέν ἡοοἸΤολ
εἰδύκως τικα λὅρ σ, ηὃ νκαῦγφιγῶν! δι ομοϑύτησἀππώνᾳ βιδινἔτιδερικὼ ὅτων 0 μϑῳπροντς
ϑεραπσομτωσιῶν τίοτανὑηρήησῳ ἐντί οὐὐστοὺν μι αμικέμοαι
"ὰ μηδὲνἀκριβῶν Ἔχ βδι,οἰλλὸμοζουὺ γοδνύπρλομβαΐο δ πε

πραχίνα, οὐκαὐ συδηδκολώζμε ρλέμιϑα!Δὲἐαιδιμυϑὴν μᾶλλον
δϑωυώμεϑα δβετάσεια.εἰὐῖς μδοταύταετ' αὐ πα. ἔπιμάζω Μμ
μὶἀδοοὦὃὦ
Κα δὲκπρ ον διοδνκζδ μὴώκπρον διομὶ
᾿δῆσυκοφανῇ, εβέιοπρονῖ

οἰνκ εἰὃ δὲ τερόντιἀδγλο,τοὶ
μα»δι αραἰκίω. τὴ δε γνοι οί.«τοῦ,

ὅταν πυχινοἰδνκ δι αὐζσυμυπλ 4Ὄτρνὃ ἰσεοιγγόων τοιαὐνηοι, δμς διώκων κίκροῖ) υτὸ

ἡμίσέἐ ἐκπρονοΐ αἰδειζ'
ὀδίφίνγων

ὑτοτβλοινπτοι,
ῶν ἰδεἶνμϑδιρ,δὶ μϑ τοὶ πὐκπρονοίαι ὥστεἐπ

οὐδενεἶν μεθζωκέκριτο δγω κων παφιγον τοῦ,εἰκόχωσδνομο
σέ χησμικανέκρανε ηὸμχοὺς λα ἢὡρδηκοῦν του7,δὲ οἐεἰ κϑρασε
κα τερον ξην,ὁμιοἰδ ὔρνος λανϑόνᾳμ ὃν ἀδυκεμρὺ δμωτά δῆς ἢ ὃ

οἰόμϑῳ θῷ

δ
κϑ
ὅ

ΦΙΆΝ

δ.

;

181
3

Φ᾽.

Ὄς

νᾷμ τοῦτον, δνσυκοφαντεῖ «οἱ δθρ λό τὶ«'δὲ κτν τινσὰ)

λὺο;

οἵ ᾿ὔρον λανϑοίνφρ'ὁμὲρ » ἀδύκωστηὶ ἐρμερλυΐ γιοὐκοι λανϑοῳ

διμδμοι λανθαννάν δνοδεκεσιν ὑἸλειρ οὖσινοἰ δεκιθἰν ὡστεύογκώτε
ιδ'γρηιαν) δικθένοιν γοοἰδιώκομ τες,οἰ φϑύτονειν

Διοὲ Τρτίἐκ

μιᾧτις ἐκβαλανόου μλε ψμὴ“Ὁ"κσπολοήερεε σὴ ὀβοτορῶς,κ Δὴῦ Ἂ»

ὅτωντενδό,ϑιανοί τῷ ὁνμειὅτοίαδαῤδτιιόβοϊκι, ΚΡ »υαλδρφλάξν
σον λέμμκόιηοσ' οἰηργήνφ γε μϑρ τοί [σμρζυ λάξ αιδησώ
σοί, αὐ δγῖλος ἰχυρόιδιυκλεῖς
δε7Δοϊκέτοεσ' “Τοῖσ' ΤΉ οἰμεΐᾳ,
πὸ σίνὡρ) μελῶν βην,δεχώσ () τοὶμόνῳδὲτῷβαλαρέάφειδντὶ

οὕτωκοιμ ᾧ;σοὔσιι ὥσ-πῇτὐβα λανέομ, β ἀδγονΤΩΡΥ λοῤδϑῳ Ἰκος
πουργέίρ.οὐδὲνδὶ 2 ρὸνἽἰθυσίἢρὸς τίμφφυλακίω ἍΡὭθεΤ οἰλ
ληηοἡὸαὐπρόμρυιανώντεαὶ αὖ" τίνὐναβλέψν, δὐγτῳκλέπτον τε
"δὰ
ΝΛ

4

γήν()).“δυδὸνὁμοϑέην ῥχικαρῦρόν τρισί γησι(ἂνοσ νου φύλα

κασ',
γὸρνόμονοιυ τοῖς ἐπέςσεμοἰτει λῦντο στ οοΐροτωνὅβιωσο
ῥδιοισὶ αὗτισρετιρίζω ) Αἀλλοϊξίων ἐτιδὲ ἀσιμϑῳτίωροὶκίανὰθντῴνοιοτη μϑῥῳ σἂν εὄγγηναι
αὐ λό) νδέει δι μὴ Φ2

σδᾳἐσ φέρε. “ἴδ ψηφδαλαν εἰ
εῳθορϑῳῳτί ἐκύξεσευ
δθιῴακωλύσοι δ τούσιοῴου,οὖχεἐὐσελϑόν τοιμιλτϑδἀκλέά(ο
μὰὑπο! ἱμεζτιον θεῶν,αὐποδιώ χαοιϑ.ὀμὡς οὐβουλί ἐἐν χῷουυ

πῷ ὕτο τοκλίπτου ἐυϑϑὴς
Δ σρμέλλον “τοροξτρλλιώ ομοι μεμα
μδρμ᾿ωκ ,ν}).δυδ διομοϑί
δ
τας, τῷ ἐϑῥεκὸν Τὶεἰςδεξα ἐδ φηόνκλέ

ἡὠρ(δοιυφ᾽μικοτεκότι, ἐλί ανμιειπέλοις Τιμιωείοιινβερ οήϑακο
᾿᾿ ἡβανάβκηρκοιμων οὐσνῈ εἰς ηὁθαι λαν ΐον εἰσὺδου νανα μι Φς
ὡσ,μιεπέλεε! τιμωρὶ αὐ φαν δε βγκαϑισοὶς τοῖ:κλεέητουυσίνὅχι} οἱ ϑιῥὲν τοϊςοὕτώκοιν οἱφοῦσιτῷφουλο μδύῳ ἀσιεμαικλέ-

"ον τετεα ταφ ανεἶς εἰ
εὲσώσι γήνονταν, ὀγφαρμϑροί
εἰσὶ μ"ὥττε
“σίο γιοῦ μδμ ο,οὐ δὲικαυρσιημοῦ ὑπιλάριν, ἀλφκἐφεῖναι δυκεν
6ύλο), ὠνμά ταν αὐτὶ᾿δγηρὸσ'τοῦν
ὃ
γνόντος λοι οὐϑν),07|
δ᾽ ὑφκϑρόσινκα τεφανδεοὐνηδοτρννρ οὶ νκτιλῦσιν ὅντιν ἰδὲ μὸ

νῷ Φαγοροιγνυ μϑροι,
πρὸ» τοὺς οἰ λουν Φυλειρῆσι πεῖθ4ν
οἱγρ τῇ
ΝΝΝ

ππη ἀπ

ΤΜΗΜΑ
σείμη
ποτιῶ: μιδκαταφανεῖς οὐ Ῥὺς Τρ!ἤσημονὃὁϑπεν πλῖ σ΄
ἢ ὄῳ πονηροὶ διὰτέλῦ σ. αὐθιῶνδνομοϑίσχησ ΓΕ οὐ γοῖς σοὺ

᾿ ὑυλζιμειαἐφρίησεῖ 71ΛιϑΑδἀμαρ τοοῖνμεῖλισοιαὐχύνουσιτέω τὸ
λιν,οὐὐόν “τοὶσ' κοινοχούηἐσσυλλότοις του στωόδοι ἐπρόμᾶναι
ὠρτερ καλσιμίφῳ σσιῆρλυἡ μάλισοι,αλᾶντρβ'κοιμῷ ὑταξὶ[οὐ

τοσ'
οὐτων "ιαλουυ“τοῖ στο"
κα τοῷανείςΥ»μιζλισοιδιαηνΝῦτοιού
ιν
τοι Ἀοζ
οἴ λοις’ συμβαήνᾳ οὖνοὐμόνον δῇο τὸν οἷο λέσε
τε ϑχᾳ
ουγῶν τῆσδ᾽,ἀλλὰασὸ πρὸετόωτέλινλοιδορίαφμήνεαϑο:
ἐκ δε τοιοὐ

διὸκαδηὸρκλέναν Το τὐζέςμάζοσι ᾧνμίαισ' ἐκόλασε υδβόβοὶκίας τένδὶ ἐφελομδύ ων ἔτι δικαλ δἀῥοἰκίασ.γινδορἐτρλέσεις ὧν
ζο᾽ τοιούγῳ τὸπῷ τυγχέμφὧν δϑεμ ῥάσον μή ποπουϑόντο,μύτε
λλλυμιϑύμτο, ὑηέσημων ὀἰκοιὀντορηδοἐτύχυ μα φέρφν'πίδοτιδὰ

“ποχὺρησι»ᾧγώδες γγυμνωμψω ; προσῶτν,διλαυνάφεθρο “ἱ“πὸ

πινωμύπορλε τοῖα“χολλρίς.ὁ“πολὺ δυρᾷ ρέσερου σερῴφλαπω
λείας;δυκαὶ δνομοϑίτηδ μάφους αὐτο ςζημίασῴε φαεμ .
ἐπὶδὲπωρα"σλήσια τούσοισ γρλλὰ αὐφαήνωντον γενομο θέΤΗ'
κότηριοῖον εκ ϑμτίσα φλύτω καὶ κῶς εἰστῃ, μελρίλοποδδῖ-μι αἰἐρινδέχῃ ἰσγώτίμ, ϑέμικαλκα λους οε τοῦΦε τογχιόμὸ

μὸν ἐἰρηὸνερλοντον ὅθοιμουρ΄ Τοῖν4μ φὀνκακηλοροὺμ τα,εἰγλα!ἃ
ᾧ μιΑδμε
ὀσγίω ταῦ λιν ὑξοίζν-ηὀνοὺ τὸν δὲπρύτρ, μοἵρ ηὸμ ἔγτῷ
κλέπτου το,οὐμιόμου τὸνἰϑυώτίω βλαάίἐνιίλλὰ κοῤχίωηῥλι ν αὐ

, φύνενόμοίωι δὲ τοῖσ' οἶδα οἰσιοῦκοιμῆρυστιοῷ λόμεϑοιΤΣ
Διαγἠῳ τοῖςδκαιπμείοισ' ἐανὶσουϑύωντοῦψῆφοι τοῖσ' αὖ
“ΤΌσ'οὐϑὲρ
τιδίκοις, δφύύγωμ νικῶδὸη) ὀφδίγων ὑπὸ χρὴ δεἸκομ
τὐτρυϑεμελλῴῖς ἴσοισ' αὐπῷ ἡδωξμελλενεκαῦῖν:

ι“ς.

δΔιδηβιὶ μϑρκλοπθί, ϑανα τοι ὑφημὶ κα τ δὲ ὑβρᾷ,μείζο
Ἂ

κ5ε

νι σαεἰδεκῖμετ μὴ σιστχα ποϑ Π ἀηργῆσοι!: ᾿δο τι ἀϑὸ ἑβοί

ᾧν, αὐρώσνομ ϑξεπαϑυσιΔιηοίν τεσηϑλεον καἰλαῖ ον οὐὐ τοῦ με
τί ουσι ηὐδὲ κλευ]άν, σὴ αϑατκαίων. δ, ὁκλύδίμ δε » σ

ραν θοίμν αὐπροίλοντο.

ΟΣ

χ᾽

Αὶ ῬΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΟΣΑΓΈΡ᾽ ΦΡΟΝΗΣΙΝ

᾿ΚΑΪ ΝΟΥ͂Ν ΚΑὶ ΣΟΦΙΆΑΝ:

]
Ω.

ς----ΟΑἘΣῚ

ΤΥ

᾿νε

τε τέπάν τεςὁσοι σέρι οἰγετόνοσίν αὐορι ἀχείφι λοοοοϊαν πολι τικίω ἢ“ποίησίν δτέχνασ, φιαὐνον)μελαν

γολικοὶδνχεςδιοὶμϑῳὅτως, ὡότε καλλαμβανεύϑ τοῖο ὠππὸ
γοδιαρς ὡρίμασίν" ον Λυλέτοι Να τὸ Ἰρωῖχο τὸπεριὀνὴραωῶτησ'ξϑιφύυσεως. δὲδ ρυτοὶἀφ
πλέκει) εκῶνοσ ζονκε γνταῦ
ἑωςῇ μμιουτοῦ ΠΡ ρλλυπτη, ἀπσξκειν ηροσε γόρνϑν οἱδὲβ ρϑορὶ τς

ραϑνόσον (δύ πεοὶτ ποῦδα ςικσουσίσ, οὐ προςβιαφ ανέσξιξνὀμτῃ
Πἰελκω "κφυσιςγνορδμα, τουτο δαλοιΔὸρου γίνί)πολλδισ, ἐσπὸ μελοί ΝῊὴΡ δ ΑὐτισιουβηδὲΔΛυσοίν

ρῳ τῷλάκωνι! πρὸ

τῶελκη ταῦτο ἐιὴ τοῦπερὶ οὐαὐδε λλε ρο
ϑεοίϑιν
τσελ
(διτ

παν τυλλμρυῇὁ),τὰ᾽ σἐρυἊν μίας ἐσὲΜ
ἐγύνηο
ικοςρὸ
.ὦ
ίω
εϑῥ ἰεσουτ
φό,ὰντ
ΝΡ
ὁ
νυ
7
{
2)

κε" δ)δουτωσιτρί ἡσῳ

0 στὸ
Τοῦ ὙΠΘΉλθε
μηρὸς. ΑΤῊ ΤΈΣΣ

σεϑεόισιν, ΨῬΙ κουππεϑοομηδοὐλήι δγδιοσα λάηρ, ὃν θυ μὸν κατίσδοζλλοιδὲητολλοὶ ΣΝἡρώων διμοιδηχο
3) δονοσο τον αὐωνἐλεόνωνο

θέςφων οἰἦ πτούγοις βδὲὺ οιρον, Ἐμσοδοκλησ ἁΠλέγχω "δ Σ

ησεμοἱ
τίη ὶ
κροΐχησ, (Δετεροισὺ χνοὶ ΜῊ πωρήμων ἔτι}"περ
δονςΓΒποι οὕτων γέμον τροιμ ὁσή μουτο οἱπὸ δὶ,
»σλῶσοιορλλο

Εἰς ἡ φύσις δόλη,ξατρυσοίηρος
χοιαύπτησεράσιωσχῷσώμωτι

πὸπο. πώντις δονσ ἀπεένν οἱλύσει καϑηπορ ἐλέλθη
σοι οὔτοι γρ φύσιν διε,δέλαβειν χίιδ αὐτίαν, πρώτορος

διε μοι τσ Ἴρ0χειρέσοιμϑῳ τς ΡΥ οἰνοσό-πολὺσμαλι το Φφοΐμε
ὝΟΙ “πο ο( σκϑυάφάν "οὐῬυρ, δε λέγορϑρ»ὺὐσμελαῖ: λθλι κι ἐλ

ὁμῇνδιομὸο Ὡλχιλλανουσ ἐλεήμονα. “Το
πνόλέσα ἠθαρι ϑην
μα, αὐ χληὸμέλι.) ηδηθίλοι ηδύοδο ρ ἀδάλιοῖῇ »ιφτωμάδέν"ἢ
δοι δὰντ' δ γγπῶὼν Ῥδαπὶ απί ργίζῳ ϑτω ρῶν οὐσμεταβοί 4γτνοΣ
νον “τούτειοπροσοι ΓυΓβσ' τςρκλαβὼν δ πσοψνγἀϑθμουρὲν θῦνε,

φᾳν(Δονοπηλύτ, μικρῷμϑῳ πλειωποθὰς,λαλιτέῤῥποιδι τι

πλόάω ξεῬοικὶςδιϑαἠῥαλίνενπροὶ ὁγτ δπρδιηὸ προ ἤν, τρμᾷ"

ΤΜΗ͂ΜΑ
ἐτιδὲ μάλλον ἐπηρέμϑῳ

εὑβοισεέε.ὑπέρχουμανικούφ"λι ανδτρ- Γ

υμιπηλήππουσ' εἶν
λύτο ἰκλυφ Θ πιάμωρ οὐ ὡνπ ρ "αὐτό σπροβδὼ

;
᾿ ἔλομϑρ,ουσ' τοῖς ἈΑΔΗΔΣΩΙ κκόις ἄπεν.ὡσαερῇ νδεῖσ'αἰϑρωπτς.

μετοῦ βαιφηϑἤϑονπήΓΔ χωλϑ τᾷοἰνῳγρσῷ “πνὶ ἑχωκαθεέκας,

γδῆϑον,εἰσέ τιν αὔϑ ἡρλῳ δον δ ον μεθεύίων νῶν
δ ὅβην,οὐλγον τινι
γιφύσει ἊνΜᾺ λάλεοδὲ βκοικιμη Αδιύον,ὁδεοοίδοκρυτοηρι θηνῷ

ναί» οὐγουνοδὶὴ νὐθ μωνΡὁ ἐπρίησεικαίμεφησι δεκρυσπλύνήν
βεδα ρυμϑῷ ονοίνῳ συ δ ὀλήμονοντὺ εἶμον τοὐρομοίςἀχριομον
σίω“ΠΉλοὶ-ψιοι οὖν οἐῇρ σίωσσῶσί' μα μαλισοι ἝΝ μελογλολικο
ὅσοιἐνκσουτηνιοἱτριεῖδεν) ολλιετικοὺσ δονοσιδῃ μῷεἰον δέὁ:
ὁ πρϑα

πὰ
»ὌΝ

γεταν ὁ ηνωμ ποῖ πιβεύματι ῷ λᾶρ,οὐσμήφων, οὐδ, ἔϊσῷλλν
οὐγρλιγᾳ δ
ον ὁσ᾽,
δέθίμ:ἀδγοϊηὸ ἀδυσ'ἀσγαχίωἐ Αικί αν’ὁ μιϑ οὖν οἷ

βου ἤριΕἰπρφοἢὅν. ἀ λό λίαν ἡ διφύσις οἰ ως [ε αὐδῇ «οἱ ἐδὼ

δὲ Δφλο)γενομτ'

ον,οἷ
δὲ σίωσση λίῖ.οἷδὲ,ἐλεύμιον
ΥῪ θρεισεῖς οἰ

|

του ύσέν.ὡς τῇδδλομοτι δυοὶ ηδουυηδῆρι ἐν, ὅ,χ οἶνος κοι ἐφυ- ᾿

σέξεκοίσου ηδν δῦ: τανὸντῶΨΚ κα τιρινέζετο τήθῳ μόχητιτα

ἡ χυμιδοκαλῆκρά σιοὐ τῆςμελαήμας λον, νι
μιδυδ ϑμαιδ,στδὰ

μαι

782.δ) "ὴτοἢ πνόνμα τώδα σίθηβ τῶ ποχονόρια,

Με λαγλολικαὶ οἱ!᾿καροϊφιισιν Εἶνο- μοδὸοῳοσδὲτπν μμασῶς
δυο τίῳδυώσκιμιν. 600ὁ δήσῃετίωφυειν ὃ
διίοιθε ὃ“7 δὲν δον ἧκρα
ὁ
ΠΣ ῥοἰφρόσιηδ,ϑῳ ὙΣΣ
σ᾽σ δ λὸι ότι “ιν μασώδεσ' ὁοίνοσ'

λουον δὼρμὸρϑν, δ“δι ϑοιφρόμ ὁδὲμος, πτολιώ.πσ μιὰς ,λον᾽ὑμέ

λα Το,λδυκοῦ "5:7 ϑερμότερσσ καὺσωμιαιτωδέφεροτοιοὺ διεΓΕ
τοῦ τῇ ὄνος ἀφροδεσιοι σγικοῦσἀπυριπόζε τον
μκανὸρ ϑῶς δυὸ -νυσὸς κδραφφο δόσιν λέγον τοῦ μυτοϊλλήλωμ εἰν μρὼ οἱμελασὦ
λει κοὶο
λ εξσοι, Ἀοΐ τνοι εἰσίν.» ὅτε ὋὉεἰφροσυσιδημος, “σὺ
μιαυπώδατισι μευ δὲγοα δοϊομοὸς ὑκμ κροῦτουχξίαιννποι δ τοῦ
τίω αὖξησίν,δαηὸἐμφυσίϑαρ: ηνἷς ἔτιπ πρὶυδιώκαϑς “προΐει“

καδὲν ρον ἐνυεῦν χερτῦἪ
5)πρεσὶνς"
ϑαρασέ ἐμὰ ἐνοτούχος ἡδογη
Θάν,ξυωμῇ τα αὐδο οὐγάκολασίαν. γίντ δέδὰλ δορὶ υὀἰπνὰΜΝ

δϑεϑι αν

ΝΣ
σασ
τόν
»αὐπ
»υε
π
ω

κϑ'.

:

18

δυρβιῴαι λιδηλθπορων, δηὧν ὕσερονηδύχοὺν φέρ) ὁτεῖκ χυσὶσ
σαασί βιμοςσπτοι εὐ τούπομι λίανσιριρλι σ᾽ ηὸνχρ πνϑμαησώθοιωγοῷ ανρομεἰνειϑημ ὠντείθῆδεδεημ

των ῶ ἥρχωμ, ὀλόγωσ

τοῦτὐσὴρώφ ἄδ σίουσίαςκ σοιπγδυμυσ χωδενηὸν ΠῚ τοδοὐδοῖα,
"πο! ( τότρν'οϑδισὶδμελασοῖνοσ, οὐδενδοὶ ον"οἰ ὅπους ΣΟ

ζωτοῦ,οἱουσισὼ οὐμελα7.0;λ, κΚοὶ πνὰ μωτω δίς:"δῷ λοι δεϊσὶῳ

«σέν! ων.σα ληρον οἱπλότς ἀνα

θλιζο υμὲαὐ λεβῶ

ὑξεἰλουσιυρυνυδοῦ τιον, ηὀτοϊαῦμα μησλύϑυσιολα χῶ πνϑύμικ
τος.δῦ “πὶ διού δὲ πωντερονμελαγλο Λιμοὶσάς ληροὶ, δὲοὶ μέλοι

μέγ᾽αὐγοϊμιοΐμον κακὸλϑμοι,οἴλλοσλό 29 πέριἰοὺ διόβ ρχὴς Ἴρδ
εἶνὅγε "Τῇῃ Φύσει ϑὺς Ῥι2τ χυμοὶ ὁμελαγλο
4λύ μεϑῳ σγελθ
λικὸσκῥαύνυ) ϑερμϑϊδψυχίκρ ἐσιοἸβήν ἐκρύτων ὴ γρδιυοῖν,
δ υχοἐφύσισσευύσικι δηδθλή μἐλαινοιλοληκαὶ θόρμότουτον

χοῦτ᾿ γύνε)οὸν αὐκὰ πείχήν πέφυκε τῦτομφωοομ ῳῤύσωρῦΝ
γυχὸν,"μωτεσν κοῦϑ9ρμανθῇ,οἰονηὀφίοντ' φλοιόταυτοι ρμῦμᾶλλον θῳ-τερὺμὅξήριλι ϑυσιοὺ σἴδοροσδιοῖππυ ρα γνοῦμὖμαι,

μιοὶτέψετοῦαὔϑρακοσ, γψυχαδν τουᾧ σενΕἰἐρητοῦιδὲ σιφεσεβ

“πἰοὶ τούτων, φηἸσπερὶ πουφυσδὴ

λὐδὲ μέλαιμα. φύσεμἐυ

οὔσοι,ὁτῶν Αϑιδοῦνοὕτωρέχιώεθοὐ)ἐανὺς
χροὶδιοὐεὐπλτρλαδωσ

σπῥβαῤ μὲν τῷ!σώματι οἰ» πληξίοἵ»ἡψουνρκασυλοῖθω μγιδ ἢ

φύβυτἐαδὲ ὑσπῤθῥ μαινθῇ,τοῖςμμε σώδου μα (ἐκ φοίσέις δέκ
φέσεις λυ" (Δαύνιοιτοι το γδῖσ᾽οϑιϑἄντρλλ οἰς,ἀπϑ δὰ καϑῆ μὲπ
ρα βοφίσε ἐμορᾶρε, ἐδὲνηὴγϑόρτρι ἐσ αφόρῦς' αὐλοὶ μόν νόσῇ
μαζγημελαγάϑλι κὶ οἱπετρτιοίσοιηο.νδοο!τ ψἜφυσει συιυίφηκ ρα
»: αὐτῇ,δθύτϑ οι τοῦθ εἄνοί) τῶν ὁ δονηρ1""οὐποσ' καπἄλλίω

κρ αἰσίρ' διονόσοιδ Μἐπρλλλουψυχια ψυτόψχει, νωθροϊδιμωρ οἱ.σ᾽.

ὀλίαϑηρϑλὰ κούϑβμν, μανικοὐ σφι δ θιθνςἐρωτεκοἱ,(ὦὑπκίνε"τοι πρὸς τοὺςθυ μουνίδτοῖσιὡσθυμίασ. κῴειοἰδὲ( Λεΐλοι μράλλομ.
“τθλλοιἡ δι δ νδίγγννεἰνον τρνϑερῖ τόγου τίω ῥῳ μόταταῦ

“ἰω νοσι μεισινοἶλι ' σι.4 μανεκόεὴ ἐνθγσια»ὲ ὅθενσίβυλλοι

ΤΜΗ͂ΜΑ
βαΐκλιδεν (οίῥϑεοιΠνοντούρποῖν τίςὑτομ μιἡ νϑσή μια γέμων

Κι κἐλλῖφυ σἰκῷῇκ ραῖσενΜ κρακὸ δὲὸσυ ρρακούσισσλαμείς,
νωνίὦτοι "τῆσ,,ὐηξεσοῤννσσοι (δδὲν ἐπ νθῖ, πίω ΕΥΥ ϑερμὸ ΤΗΤοΟ

πρὸς νὸμέσον,οὐγι με λαγλθλι κοι ϑιϑεἰσι,Φ ρονι μώφεροιδὲ;Θ.
"ον Αϑιδέκγοτρι."πρδρπολλά δι διαφέρον τεστῆτδ λῶν" οἷβδ,
πρδρπύδιαὶ αμηοῖ},πρϑτιἰχϑοι οἰδὲπρὸσηρλιτοξοιννρλλίωυνὃΓΕ

τοῦσκι μδιωνουσπτοι ϑυναφοραν, ἧι αὐ τη ἐξιουτοὲν [οτισιὼ-μοξλουςεἰμοαυ θὰ “τοΙ σ'᾿φόβοισηρλλ δο πα ὐόρώμα

νναὐτύχω

σὲ τὀσῶ μαιἔλοντισπρὸστέυτοι οὗτέωκ ρα σὶρ»δεαφερ ασινοὼττ
τοιαὐ
ἡδὲμελαζχολικὴκρασίς, ὡσπσεριοὺ ὃν τοῦςνόσοις εἰ“
νωμοίλουν “ΤΙ διοῦχω σῦς οοὗτῇ αὐώμιαλοη ξενδτὺμὸῳἡ ψυχε-

«γμώσ'περ ὕσῶριὁτὶδέϑερ μ,᾿ὡςτεφοβφόντι ὁσαῖνεἰσοιγγελθῇ,
ἰαβ δ ψυχοτέ ρας οὐσηςςβικράσεως τυλδι,δφλδμτρι προῶσδὺ

σεποίνκυλὰ τρβφύρῳ.εὐὐόφοίος καυτορχψυ χεδοι Αιὖσιδὲοϊσῦ
οἰ Φοβοιβέμουσι ὑφ ἐαὶ οἷὲμοῖλλομϑεομα, εἰσ᾿ηὃ μιάσρι ονκατ
τύρησεμοφοξ οσκαλὲνταν τῷ!δι εἰπθη: ὁμοίωσὶ καλπρὸι χες.

καθῆμῷ ανἀθυμο(σ'.“πολλάσ'γΡοὐτωσίλο δι,ὥστι λυτευ ϑα»' ἐφυτωδδούν αλέλοι μδιπεῖν.ὁσὺδοούμως ἐφ φϑοῦ,

δῷ Λιομ.τοῦδ τοι αὖτο“ἄϑη μὰτισελουοὶλελθται, ἀξίρδν ᾿᾿
Τιμικρου πᾶσι γένι“τοῦ! πέσ
μέμικ χοότι ςβϑιδιωοίμιεως.
ὁσοισδιᾷ; δεύϑος,οὗτο "δέιδοοι ὅΤινο εἰσὶ
ἃ το ϑη ὡς περ) τὸ
ἀδυρῦ
ἐτεροιτήμομ τοῦ,οὐχῶῷ πρόσω τρνΐλειρ, ἀλλεύ τανριύμτι τὸ

πρῦσωπρρ, οἰμδῳκα Ανίο!δὲ ναὖρφον,οἶδεμμηϑὲμ ἐλοντερον θιτ
τομ οὗ τοι δὲ μέσοι τίως φύσιν, οὕτωκας ἐ οἰ μδῳΜΙ κρα μετύλουτ᾽

ΦᾺποιοῦ τεσ ράσίων, μέσοιεἰσέν.οἱϑὲ πλήϑους, ἤδω αόμοιοι,
“οἸρηρλλ οἱ δι αὐ μδῳ
δ ρσῦοφῇρουκατοικορὴ
ΓΟἐπι μελαΓ Ἄθλικοι

εἰσ! λιΣ᾿ ἐαλ δ τὸνκραϑῶσι, πιριῆο ξέτρυσισῖν,ὠμελιοβ, ὑδιτὸὼ
μαελαῖ:λολικαν οσήμά αὐροιπαὐομξῥ ὅσωμαῦ τὶ “ἰὼ
εἰν λιν,;
κοδοξηρσῃ μόνα δ}ἡλώτοπληκι κακῇ ονλιἀϑυμί αὶ δῦβου.
δ)

ὅυι.τ ἡϑόόῥηλι, “εἰον ΘΑ ελελφσοιυεβοννεῷμακεθὶ '᾿βασιλάοὐτιον
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μὰ γρεισ, “αἰμφηόθῳ μόν ΤΡ)γὺ πούϑοσφυσικὸν ὃν "διουνηδηὺ
βανουν

μούρν ὀκϑρ Ἄμϑερμόνδδοι σέσβῳρμυ δι, ὀθοῤφνηςοσλέιςοι

Τοὺς,δρΣηὸ μοιϑέν σοι
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σιρονοἱδὲ γέρον τίτδωδθυ μόπεροι"οἱ δὼὉ ϑερμμοί. οἱ

ά δὲοβένρυϑιι ὁθαῤυἹλῴμεςδ ὑδε ρρσκα. τού ἐν “ε πσισυμδὲ ξον
Ι
Ν
3
᾽
Ὡὐν
εν τοῦ οἱϑρ αὐϑρα
ι τοὶπτὺ ρωϑ
Φύσεὰ
υσ
"σότι βοκηυσαυ τρονὁσἃ
'
᾽
΄
2
᾽
χυϑένῬφιδεορώι μέθη Ψ" οἱ φοῦῦ τοὺς δαχεαὶ "“
ὧω)
τὸς
κα ὑδὲ
ε

»

27 ᾿

κ
πολ δ» ὠτβ τοοῖνν ϑορμότητιπεήσου
Ἶ
Ὁ

ς

--ν-Ἑ

͵

ἕν

οὕἘν "Ν᾽ σβιρνυμδῳ εξ
«

.

᾽

ἢ

ι ,αῦν μό τίροι
ε
σέο οὕσλειςο
βοδὺ
ῷ
τέα
ετα
(Δμ
ς
ώϑο
ηδπ
μά
βω
συμ
ηθπ
ὑφ
᾿

,

ΑῊ

γήνον}) ὁσῃ εδὲ εερλ

ὠμοῦ

λυ προίεμ) μετὸδ αὐτίΡΜΑΎΘΖΙ “

φούλ)κ περι ἥω μα ῬσΤεον πνϑύ μοι διϑορ μοῦ
θυ μότεροιεχῶ
»

:

ς

. ἤ

ον ἐφ ροδὲ σέ
ὑσερθολε ἐκδνοιθάθν μιοτέροιτρλλ ἀκ κατονύ
ἣ

λτλίω
ἀσαυτειδεος ίκων τὶ εἰφαλρεθῆμ" .δοιλοδ»υ γο,ηὐμ

ῳ σὰ ὀανώμολου
πατρρροίωγεγονέν "οὶ οὐνένκεφαλαίἐπ

β

ΤΜΗ͂ΜΑ:

ἄναυγιδεύα μιν διμελαύμη; ολησ', αὐώμαλοίἀσινοϊ μελαγλο,

λικο δ ν ψυχρά σόοι αγάνε τονκοὐϑερμμ.δερὶ δὲηδηθοητοι δ᾽ ΑΙοϑοηριομ

ηὐϑερμὸμ) νυχὸνμάλιφο τγανλ μιν βηνιῶς,

»πξοϊνοσπολ εἰωννοὺ ἐλζηωνκῷ αὐνύμος ζυΐσώμα σι οι ϑηδ᾽
090’, ποιόςτιμασὶ μᾶιὶἔμφω δὲ πνὴνματικαἰθδόννος υμί"7τί αὐ μαιλί σιρθνίκες β
λοόνα λοληόπελδᾷον εδαϑῳ μαλον εἶν

κιών ππωσέχειν μὰ δηρυ
διῶ ϑὲ ρμιοτέραιν εἰνουτέμδγοίϑεσίψ ον-απάσ,'
λιμψυχαύι ηῤιωαντίομ δνοὶηδύτερβολίῤἐλθν,πεοιή οἰκδμ ἐπ

σὶ “σῶν τισοὶμε λογλθ λικοὶ, οὐ δὶ υ ὅσον «οἱδὰδε φύσιν

ρ.

Διὰὁ τα τὴμ αςμδρδῖ ἐπεςμεν ἐξιμελενλέεο δι,κα
σἰνίασδεούλκα ϑῦσοισαλρε τικοίξηιῳ ζΕινἐλονλεγέμεθα,ὭΣ

ἐ. δδοίἰσκήνἀπὸ ἔξεων,

Διο

ηϊφώω μδαὐῤθρωτρσ φρονι μώτου β

μνηῤτερομότομι κροκεφα λωτρτομ τ λόγον!τασώ ματοσιὶ ὃ

σιαύω μελωσέλα χιςονιδεαὺὴ τοῦ τοί δμικρο κεφαιλον.θιουυτνΝς
οἱριΐτοι μᾶλλον δῆ μιοτολοκεφάλων φ φονιμώτε βοι»
δ,
διὰ χίδοκέ ἡμιϊυταλείωμ αναν ὁδὸςμδταν,μ ἰσδότινηέσηιτός

Ἀραδύέζω μϑνμαλλ' Αιὑπρογειδο εν ἐοιλτοὶἰϑλαιδμοίω σσύχο μ᾽ ἔ
λοντεσ ὑπεηδεἰδομοι ϊξήν,ἀδέμοι ἡὸναριϑιμόνὐΡν ἐπειρον

αὐοιθίθμιτον, τούνηδν" Θιπλέονοεἰγδούπεερον τορὠθισμεῴσ' ρστῇ
ὅν εἰείδεντοση δυο “πυπεραημενίω οὐ σίρὺ αὐοἱ πιυῶν α,οὕως
ὀμλοδε τόσ!τα εν»αμὐηγιφρέφον τοσπορα λογέζε τοῦἐψυλθον

φαύνε τονοἷ ΤῊ ἐμαιπειρος, ἐπεϊηδσποσὸν ὠρίσμείον
δἘς"οἱ;
χθώθα σμίεζον,γπτυσύμ,ὀπῶν τοίνμυ μὴφαήνἤ)εὗθιομεῴον, ὠντσερ,

᾿πετρορσξά εἰ
ἐν υδγοξηδπεφυ κὐσώρίϑϑ αὐ μὴ βώοιαμεῴον ἐπε
: ΠΡδ εἶν ΄.Δμφαινο μ᾽μιβώρὶΚῸ κφαύμεϑϑ αὐοίπιονπὸ αἱ
ἀπέραντον»

(-

Διρότήηρε; βύσεροιμι πνο μϑιοιμούμρννϑνζλο κω,γεώπεροιϑ
ὅντ'᾿θ ἢ ον μου αὐοιΐ:ὁτιόθεὀρισένρεῴξοιυτἡμϊν δεοοκε δύο.ἢ
ἀεισύμεϑᾳ τὶ
τ ἐκηὐτόρ, εὐ σύμιαποι
ἐλέρανψυ χιῇνοι. ὅτ

(Δόνζεῖβῳ
ύσει ἐν μιν ώς περ δρτοῇ᾿ ὑοῦχ'οὐδὲ αὐνοιδλρήβεοι
τχναβυφὴ μιν

β εμὐδὲν ἣν φύσει. καθ ΤῈρ.οὖντῇ
χειρὶ

Ἰὸς

ἐκ μὰ

ἡ χεολϑκυνγογμνόμδροιχὦ μιϑηβέλπερι, ἐλ πενφύσισαϊ
β ᾿ἐπητελίσμ πρὶτούσασ δ» Φλύλικίας ἧ χὰΡ μοίλιςοῖ διυὼ οἵἢ ὁξ“-

φρτιλέν ἡὀταὺυπῆσεἐρεν:ηὸρουυηὸν Ῥότρρονόρ οὐσ' γφύσοι, ἐκ
ϑύσ'ἀλλξπὐγί ρων "μὶἱνμοζλιφοι πουρκγίνετο (Δτύτιαποτι-

ἀ πὶ
ἄγια
νὴτοὶ
λέμτρῦ βέλτησα, αὐμὴὑπῤτινον “» ρωθν' κα 9
αὐαα
ὃ
) Φλνδύχειρωνδωομδ, δνοὺς
φύσει πο ρλοντα σερονὸ

ῥδν'ἤἢ μ ἐδὼ
γνῶ"ἡμῖιεδτι δαΤΑτοῦμουὉ δρχνοίλπ φλειρὸ

ῦγρ ινομσησώμιν""τούτῳ γῥδβηχρησιμος καθαττρ αἰὐνλοϊοαὺλῃ

ρχειρώνδε, γρ)λαῖβφυ σελὸν των.ἡδεφύσισ οὖτήγεἐπησίμμης

᾿πρότερόμ' ετῶ ὑπο τῆσεινό αδιραιῶν διδριοονοι πρότερα,ἄτας

διά με πρότιρου εἰκδρύγγιμε ϑαρὰ μῖν"γύγι σὴ Χώδινοι,ς

ξινλαμθαίομὸν νδιάΧΕΙὁμοίων τὸἑκάσον ὄρτπενομ πρδτοιντὸ »ΤᾺ
.
ναππλιν' υἰστολρτογαι πρδφὰ2ληλοι, ὅτω τὸδρλανα ηρλσαυτώ

πίωτίδ αἰτίαν, πρεσβυτέροισζ ιν μαϊλουὶνν
τουῦρὶ
δικθὺ οὖν νϑεσδε
μηδένπσῶν ἐπ’

εἰ νῷ. μανϑοαϑουδυ θα ον νεώτεροι ὃν Τῇσ'γα

μεθκ
.
γώμεθα,οὐκῦτι διμοίωσδοω οἱμέθαι“δωνά
σρεϑθο ὁτῶνδ σὴς

μολλλ ον ἃςἂν ἕωϑεν πρὸμϑρδύο
ο ϑδὲίχιά3:᾿“καθάπεο (Διμνημον
ι ὁμοίων:
τονῴτυγχάνω ἐδἐπε το προνήσνς φλλὴμίραισιὐκέτ

φ' δυχηδἼρλλ ὅιρἂν τύτυχυηειῴαι
!

Διοὶ

Ἢ αυῷ πφοίομμοι ον ἡἀΆ

᾿ λῳ ζωώφ."πρότιρονώςσρ Πλατῶν Νεοκλδαυκοίναρὗτι οἰότιμι μετικώ
ομϑμιν μι "ἐφίσοΐπβοι ὧν,ἐότιϑελσνομίζφμιον

Διὼ τὴλ ἡρομλμθεως
: πρτογεμανϑανφν ) δεώο)δνεδηο 0"
᾿
ἐδ δμνὃὁ ἐλυπίζου τιρῦτιδιἰγωλδιοὺὃ ῥβελοῖσοισ ἐχεῖἴχρι γῶ
ἢ θεωρία αὔτεδιὸ μα ὅδηνἽὶ
γἱ "79ὁ ραϊιονῆϑηοιὕ τωνθῷ εὐμὴ τῇ

υ52ὧν
δέκ. κ ἀν εἰδισὴμόρϑοῦῆςἡ ολείοσιν σοι ἔορψ'ἀλλότι ὄλμ΄
κὐἶμϑρ--ρυστοὶφλνωυμιο χιας δ ῴσοιλα μῖψιλόρομϑιΘὍμεσ

!

'

ς τοι ῬιΣ
μνη μᾶβοι,ο ἀλ'πήζον τέτοι οἷ τοιἀγλὰτάναντίαχηοῖ

δύτι ἐπὶ υϑρτ' μιὅτοι σ'χαὶ ἰρολδν,ὅπϑγγϑοομένοισὶ ὅσινιἀτ)"9τ᾽

ψφύσέν εὐγιφοληθφανθεωρίαι ἡσυν ρος χειμόνίνυνμῖ μ΄πθι.ἐν:

χὸσδεπραξ4 υτὴνφηβῆῥσυμφαιόνμτῶν ἐπρυθη, ἐμετρρεντλμ ᾿
ΓΝ

ΤΜΗ͂ΜΑ
λυπηρι., σοὶ δὲ,ἐδέίροφϑ γομεν Νιδωὠκομῳκαϑπομί καὶ
λύσσημ ὠποωμτα:

μέχεινγείαιοπρει Γμα μοῦ)οἱ!αβοίο,
Διοξτί

ἐλναήνᾷνὄτα ἐκηρύγυξηραλμφ' ἀτρυύζεανετρίασων εἰτοξυτοῦς
ον ἐφτννηῤπερομκ ὄξηδιων.δι γὸρ ὑκρύγουγοζϑβαλ οὐἢ ἀδωυκηὸν

αὐμοι) ςήμοτΔίσοιδ, τίς ἐξύγεαςτριήσοι οὐἶι6.7:δὴ πνέ:ἐκ

ψαρ]ίωνοἤδμωτοι ξὺ,δαλομύτιἀἐέῥως διβξηρότεροσ,νυ γρότες
φοσἦτι τοι7 ριΕῖ
ὦ δε κψύλου εἶ ἥορσφό ρα. δι τέλεον σὲ
θ μόν:Θώδῥξηρό
ρόγθγ᾿,χρόνιμιι ταβοῦνονἐκῆβ ῳαρίων δμιετο ξὺὲ Ἰ

ρα ἴλϑῃἐςτδούτω φὕλειν.εδίαβτούτω μφντκτερύτυ ἐσίφυ
κεμαλλὸ τι ὃνλιόμεταξύ, δυώ κ΄τοῦμδῳ οὐνηριῆσοι διγον"ὡσνὉ

ἤλϑεν,αὐειλύσοιεδεώα τοίάϑιοἐπολϑιδμιοὐμίυδῆγε τέχϑ μύρου.ἐςΗ}

«ἦν Εἰ ὉΘΕΛ]ιομ

ὡσ τιἐδιαλλννοὐτεοὶν τηπριύσειος ὑτδιοὶ

Ἰ, οὐϑὲν γένετο ληδέν μον ούτου“ΠΡ ἡου “ΤῈ
“δοίμοῦτ

τῶ Ὡμοὶ οὐδὲνηριήσελεναν ῥιω αὐ] ονοὐκξινἐ
ἑραΐντέχν ἐκ
ἡρύτου γι, μσουσοι"στλίω σ᾿μίοσφ"οομὴ σίουΤ κα,ὑρδαμίςῬΑ

ὁὅμα Ῥσιόξικα τέρουϑὲγιμνῆως ὄσαυτιϑεμῇ,"Ἡ Φιφρομῇ. ᾿

ε΄,

Δι ατιηὀνωιλύσοζον τονξήηρρσροιοίέγαφε ρ4ν"ὄότι δὀκδνωλτ.

λόσοφοσ χερὶΤοῦμε τέλρντουδὶονὀμέ,τίξενἀννκικοὐδὲ το
Τγκοιδδιᾷμαινκο ὀρ τίπυροαὐντιδὲ οἷονΤὶὁπύραννονΔιο γβοϊδοονυ σιοι«οὶ τελνίΤοῦ κὐσύωντοηρλαλτονν ρο εἰσιν: ᾿
ὁ Τί1 στ λότουσοφίας κῶν οὐστ »διοτηδ τστοὶγὲ᾿αὐσεγκοήαισ
τέλν ατηδτρλὺ μέρογτοβί ουθνον- "οὐ ὐτιόνάκρα σίους ηδρλὺ ΤΟΊ ᾿
ΠΡ εἰ σέοτοξὸ 77]δαιτιαμφόε
’

ΠΣ

ἡ φαυλότητ᾿ πῦϑασκενα ετίζ᾽
.

Δι οἱ7] οἰδβούρ χ,
ΠΡ ΘΝΝΚεΊσῶμια ἀγὼ μἹμἰθλύρτιηρόταξαι, [χ})

φύα ςδεουϑὲμζϑηικ αν""οσευ φιξλώ οὶκρή πὲς ἀτόναὶδυραῦ οὐαί,

ὅ:ν δ"μυδὲν χειρουσι ηαγων! σῶν ἄμα,ὑοράῆους:«ἐσὲ ὠφσοηΐᾳ,

γρυεηρωΤμοντος ἀγωμίζεόθοι μ(βάθλον ηρῦτίτάχη, κρι

ανηπΔ 3

πόρουναιὐτοϊσεὰλδὲ νηνυμε δῷ! αἰ γώνωνμοὶπονὁ κκ δἶνοι
τῇ ὅψημόνψ ϑι α σοίῥδνορἐγι δε θο χις κατα σενάζωμ, οὔϊς
ἐγϑεξιδνν ΨΕυΝξεν τε τρε τ νον ὁῤώνἐμελν
λον

,᾿
λ'’

᾽
104

λον συέσει μορε7.ρα μελθιλου ἰσειϑαρδῖον οἷαι δτάνινδεκκϑὲ
8 Ἰπροτδελβῃ ὅττι δἰ βσῶμα ἀθλημαἴτων, δησιάντὰχελε
“Ζῶς ὅδεἐῥουσιμ οὐδὲείσ᾽ἘΧθῥανκαϑήσοω τοῦτοϊσκθίψουσιν'ὑπίρ
ἈῚ

δὲ τοῦὑφρνιμω τίρῦν ἡμμιοχθηροτίρουσ' ἐν αὶοεκοί νυσὶ μαλισοό

ῦρήζον τοιηροἱ γθινεεχτοι;“ιίσμαδεσ δεηοὺ μοχβερονηὸ τοιοῦ
τον ημ.ζτι δ Δλᾷφι ἀγωμίασιὸ ἄδλομ,κρά ον εἶναιὑδλϑυὰ

ἔϑυμνινδρνάθλνμαύτωμ, ποδἰθλοναΐρετώ τερονπρρέλτιομτος
ἮΥ ἀγωνίασισοῶλας δὲυλανεζολοι βέλιτιονγνθοι το. Διεὲ Τὶ ἀλ
νΤί'οονὁαυὺτῇυὐοπιμανὐ δὲ
λονοξ; (Δηριἃαδοε μοίλι σοι δτιβὸον
ὀρεξισῴίοισιὁ μδὴοὖν αὔδᾧν ᾧτὰ πλῶσκᾷῇ.το θηθία,,ἀρίβ4 ὃν
{γν μῳαὐ θυμίς.

Διὰ Τ|Φ ρόνι μοίτίνερςτώμὰ οἰύχεω μίδινοἱδν

““Τελῦσι" γέσερονὅτεζε᾽ἐθηχμ7 δνςὐδνυλαίονὐδύ ὅτιλαλοθε

β
ο

έμψυχρψῷ γᾶ,δρι) ὑθιρήμ δοκέ
σισθοδ εἴνοιο, τι ἡρεμτί
ὀνανῦτι ἬΤΕ χϑνϊσῳσυκινυμϑῥηςν ἄφῳορόνες οὔτεαὖ-ομτίς
ϑέϑα,, ἄχεδε αν δηϑὴμο δυο τόν. δ. (τος τοίηδῇκαθαοἰμεθ
δι μανό αἰδρο,αὐόωτοι δὰ )ὺ αλῆϑος τϑερ μιϑισσὸν ἧς20}

τος ὠλείςῃ κίνησίς οὐὖ ποῖ Γι(λσφροὐ οτώτησυ μβούν 'ληγόὕσης)
ἐ
“πυύχας ἐμφρονε φέροιτήνο .οἰτοραίλουλ σισδιδιαδι, αν ξς

αζόμὸνΥΤ ἰσοιμν
ᾧ
καθύδᾳν φυπνι
0} σάναυδει αϑϊ)ιίντ" οἱτῆν ξρ᾽
ἦ γυνοβισγοανοῖ κερυκαϑυσονήρε μόονφ ρωῇ σσρμοῖλι σαὶ ἐντὶ ὑπὶ
; ἡψυ χϑκιν εἰτοανπεθεῖσου μ7 ))ὲ τοϑυρμιδόνπιραϊηουστώ μαιποτόν
οὸνἐνηϑσηδηον, τότε σλεῖςα (Δσρροοουτείντακίνησισιὺ πῶρχειὅχ
ὡνπὶ οἰτρλλοὶὐπρλαμβαϑῃ οί,ὑὁπτεὴρει᾿(καθαῦ ΩΝἐν,ἃ μιεῖ-

᾿ς

λιοιδσεμινδινίοἷο σίμιψύπενῖ.συμβαίνφσυῤωναντίομ, δὴ ηὐὸν
Ὄλεῖσῃ κινήσερεϊμήμαμὴ ὃκὀΐχωμι κβ μρε᾿ σὲ διανοιῶν". ἕν
ΠΝ εςῃ δὲκι μῆσε), ὁταιμυδεσο καθόδῳ, ἀκοχωρβμ' οιτόχεμα

]

ὁ σῶ ἡδήρν' δ χε εἶ π| μήσενῇ
λῖσου Δνσλεῖσομθῥεὶ κἐθροϊφ() ἐστ εἰ

σκόψυ χὴ δμόν“πὸἐριομύδέντι᾿ὑπνοιοδεώ οἴδιαοεῶδ',κοῤκείνοι

β

σοί ζξέμ «ὠυπνδ
σημμϑίομ:τ μετοὺτἡ πρόδεσιμῆβσιτίων ὑπ ἥκει

δραδνγότεὴμάλι σασυμβοαλνφκινείϑ" οὐ τὁ δεςτδέπεισενεχ ὅσο

ΤΜΗΜΑ
Ὄοφίωνῥτι ύτνι ον βηρι
ὁτοῖν σγανὸν ῥδ οἰοδνηρδ ὀμμάτων

τιθεμδροισύ προσ πέλϑη διὸ ταῦταμαλι σοίὁράμῳ, ἀηράτ
γεν ἢμέλομενδβουλόμεθα: περὶδ ύτων μαλισοοπτλήσεξικιτλο

"μοὶ οιῷ αὐτοεσίοι ὑἀλγάνον τοῦ(Δοϊρελτίου: βελπίωποὶξνύκο}1}) αδρωσί,δ τοῦτο, τι (Δοϊἐχραεορότισ, περὶβε λχμόνων δεοὶ
μοδντον, οἱ δε χᾷρονὴ πίω δ) ανοιανὃ"ηὐσώμες δεοκκείμιεμοι, χέρα όν

ἡ")σοὺ στῶμοι Ὡς δγοίθε σίσ',:Ὕ προς πίω ΠΝἐνυπνίων Φαντοσίαν,

συμὋλυχεκόμοτον ῬφΡνοσοιῶτοσ μου χῆσένανοίοισπροθέσεῖσ,
φοίολομ' Δέγχιδεολτ τῶ σώματι τρρραιϑν ὄνουσοιν ἡυλοῦδῷ Ὶ
νδιτοῦἐρεμῶν'οἿδὲ μειλοι Γχολι κοϊδδού τοιΝΣδῆ ουσὶν ὧν “Τοῖσὦ

ὕποι ὁτισλείονονεβλλθέρ μα σίοιοὔεὖ
σης εμβξλὰ'τομεδίχ ἡψυχὰ
ἐψκιησε!.στῇ σοἤρδτέρει 2δ φϑδικινη
νησίως ὅσῴ, ὁδιυώοὐ) «αθϑύφάν.

ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΟΣΑΓΡΈΡὶ ὀφθαλμοῦ:
ΟὍΣΑ ΠΕΡΙ ὩΤΑΙΓΟΣΑ ΓῈΡ ΑΚΟΗΝ.
γ

(, Φ
ἷ

ἂχ.

.}

ν

“4

γαἊΣψαντισἠμὀφϑαλμ, πρευόμιϑη δηϊπουρμ ν

Στὰἢ ὅ7ι αν οι"σσνοὴ Του τηγἰνε τουπῷυγρῷ,

δακρὺᾳ διοῷ-

ϑωιλιμονμετροῦν δ ψιν. δδττοιφμι δεδγαταληϑονύχβ τ ὁτήλατην

ϑόρμὰφθεὶῬυσροιυ ηὸνχρ,“ἀλείον᾽ὀῤφϑαλμ᾽ Ῥιφθός σλόωλαμ

ὀαῤφθῥμμο τῆς τηοὶνί δεοϑ κ αὐτὶ αὐτὶπϑδοῖνα
το
δ ψνυποου
Ρ'. προριδ᾽ Διὰ τῆζρ ὠ) ὀφϑωλμῷἀκοιβέσερον ὁρισιν δνῖνδω
διν᾿δτιπσλείουσουσοναεινήσεις,
γον διψὸὴν εἶν ὁ)."ὄιον
δ τ᾿ διθρα μι
ἀιιῴοις:ὅκον μάλλονὴ κείνησιρυτορδεεμὸ οἰαλλνη]ονξνδρῶσινετ
ἕ, κθιβέσέρον:

Διοὶ τίῤργιζόμεροιμ!Ῥω φϑαλμῇ μιεέλιφος ᾿

ὡϑϊδιδόε σι πρδοηδἐρυϑοιοῦ οὐὐ δῷνδμεμοι ὃ τοξ τοῦιὶ δ᾽6.73 οἱμάν
κοιτο ἌρΙτςἐμ τηοάσδοῖ! εἐμόφϑαλμοϊς)ϑαϊσδῶ ς, σαὐέβλετ

“πεῖν διυυὑα)λοὴδᾷ λήαικατοί υξίἰς χλεγξηνὲν ταύϑακ μὰ σφ εἰς
ῥιωυαινπίορ ΤΙ ἐμυπροιϑεμηϑότοιθεν πολ δῶτε, αὐ τηκήντο" διὸ (ἃ
μιαλι [1,1ἐρυῦρν υἹσιναὐδωνό μὰν οὐρδὲτῷκνήρεαϑο, ληδολσθη 7:

κώτι βομ

λα

ι 87

κω τέρὶ
νὴκὶ ν»τικώτερλ ᾿ὶἡδοηθᾷκχ αἷς πὐλ βα μοῦἐφοβμϑῳ οἱσαὶ

δ΄ ὁνταῦϑα ἐκλείπετμάλισο.

Δι

ϑοατέρσκαταλυφθέν τ ὀῷϑα Ἂ

ΠΣ ἐτεῤ ὠτεν ἱζάμάν. ἢ δ δχρὶ
2.2 ταῦ ἡρτώρλαλαῤ χαλ)ό--

φϑαλμ' ϑωτόρεῦν ζω αὶαὶ κοινὴ"ἀρχῇ κὶν Εἰ Τοῦ:ἐκόρεν3
κινγ μιβϑμησ νὴ δέπεβ εληφϑίνν ὅν ϑωτέρο,)" κίμησις κεμήσεναντ ;
9
ς

ὡσπεδιύμοῦ σεν ίζάμ μαι

ΔιαὶΝΥ οι᾿ὀχγϑουτ τυφλοὶ ὖ ,2εἰ

νου Φαλακροί"Ο᾽ τεπομοόνει τοὀρβατο αἱγ0ΤΗσ' ἄσοιπολ

ὧνπρσπῤιτ᾿κεφαλδ τόπῳ,δδῆ!
Ω ἐδυματής εἰς τ ὀφϑαλμῦ τα
Τί περῦτί, κροτοφιφ. λέω καῦ σι, “πυκνὺν τίς τοὺς Ῥυγρδε

ξϑεσιβκεφαν δῪ οἱτέμνον τῇσ' ηὐὸν οὐ στῆδᾳομα' ἐπεὶ ὑντοημαά

᾿γφ]Ζεὐφϑαλμί ηϑὸν αὐτῇ περί ἥω μαγονύμδβῥχκωλύο, οὖ᾿ αὐ:
᾿ ταῦηὗἡ

τοι αὐ

ἀμεϑα, “σλέομ σέυυισεί δ ἐνουῦ τ "ὑπαὶ ὃ

ὑκπερνῆωματθοὶξ φύζ),γον"τονὲ
ἐντὴπ' τυφλ'κεφαλμεκ γυυε
Ι φ'

τῆς ὕξέτρλυν εἰκότα ἐ
ἀσὶ ΦᾺ λακράν

Διο χῆοι ἐξοφϑοι Ἀμμομκρο

πρίζοίϊ μάλλον"! 67) “τοίλυϑϑὲ πρὸς αγήϊάπρ,τοληροέλονΤα!
φ

Διὰ τί ἐἰςεκτὸ διοβ ἀμφοτίβ' τος ἐψ4μαιδραιορεφ! διωνεῖμεϑο,ῃὶ εἰ;Τὸὁ ἐρισερκ (ἃπρ᾿ϑειραοὴ εἰΕἰσηὸ ἀδισερ δ ἐγόδιος,

μϑμὃμοΐ)Δὲεἰνκά
ὦΑθισερδιδὰ ξὶἀδωυαΤῦ
ἃ
ἡετίῥ ἀμαλεϊσ
. χων) εἰσ' τβαδω ἐμαὶμνὴ τον ηὐδου μιεϑο,-"χυθῖσἢδ.) οτιαῦ ὁ
(Ὁ μοὶγεὝ " σουοὐρτί}ὅσοιβηοοὗτοι,οὔκ ρυϑοτέρσκι
ἡμρλύοβεκι,
ΠΟ
᾿ν

νυ βδρτ αὐοίΠενϑείτε, αἰκοληθνὧδποκυ βεῶβἑπέρῳἐκρῳ, μαΐρἡ ϑυώτεβακβ "Εἰὅμ ηὸ ὃν ἀδιώνατ ἀ μας τὸραντήρικιν ἰάϑον, οἱ
Ἂν

ἘΣ ἀκραεὶσ τον ανΤοαὐτρκι μόν,ἀ ηὺ
διώατ' οἱ“ὁ 4σ.τὸ μι
ἊΣαὐω

κάτω κιν
διτοιὴ λάρχὴ ΠΟΤῚ αὖ αἰκολύθοιν δ'περό-

δώματ, Ὅὁ5δ)οιτροφΑ 81βλμματ.ἐδ

στο ξ΄"κί
ηϑώρ νιχτι

2 ον ἐλουσους
οὐ πίφεῶβ ἐστδαύω δικατωίδισλόίτηα ω
Ἰπῆθεσει αὐμίλοως "ἡἐν μεέσω 72 δδνὸαϑω
διμοῖὑλὸὶ

καἀτχωκὶν εἰ“

μεῖς ἑαοββλαίωσι τδόλψιν οὖ τορος
Ὕ ἐςπλάδολ τοροίνηου σήν

Π᾿ἀδηζεροῷ οἱ τοἡμάλισθ! (ϑῈΤο τῇθέσεν ὅσοῦν λωλΤαυν" δ᾽
μεὶζ λεβωσέται ὄνψ4σ,ἀδγεροφοιμδά εἰσί: Διαφέρουσι!ὃοὐ)" Ἃ .
“-Ἔ κι

ΟΟΟ

ἜΜΗΜΑ
καύρι κρύΠ ὦ μέλι ὀντηρὼ ωαὐωδάλλουσι τοὶ λϑυκοζ" οἷομ,
δὶς »λ(ἥϊῬμοιδτεροι ὀρηπηλοὶ πνώνσερ οἱμιανιμς οἱ οἱ,ἀστ μυ Ἵ

μοισιυνῦ δ
ὁ ὠσ΄πέ᾿πόθο πῖκἀπρυσωπονὴ οἱτξρυφ
ΚΤ ἢ

θλίμε

μα ὁσοιὴ μϑόμοῖὕκφ δ ἢ σροῷσ᾽δυὶτοῖνὙρ ἡ μείφέ χουσι ἴυτ

ψ4“:}Σ δος ἐκφρδῷ,")ὑλλ ποὺ νὰ Δοοιθεερ μηδ ον ΕἾ
ὑπρθλέηρυσί δισύίυκετισιταὶ μι:πειρι{}}} ἐπὴν κατ

φῆσοιςόματἀσρραῦῥ ὥντοτ αὶ κώσντ ἐϑιομαήζυ σι ὀφϑαλμῖ
: ἐὰν δ᾽ Μὴἡ καἰ
οὐὺηὸ σήμέϊον τεθῶσιναἰόψα, οἱ οὐγκηδες σοίφϑουνὼς, Ἢ

΄σπέο ἡ) τ ὑηρβαμσσί, νυ.τ᾿ἀφϑορλμὶ δωυοφοόνμεῖ, ἀλνἐκονκεκίνή ᾿
“:᾿ἀρχλΔΤτ' ὁμὰ ἑαὺ " αὐωκινιϑβο ὀφϑαλμ' ΠΥ

τυ

᾿

κοἴχῳ

]

ὸ ἀν() καρὀκεύτῳ, αἠω ηὐσίξ ἐνεμὶ ὀφϑαλμῷ μεϑηφοιτ.

ἀν ᾳ κιμείαϑο μιρδρώμϑῳρλ δοιεῖ »δϑοἱ Ταῦτοαὐωῖ καίων δτην ἡ ἃ. Ὧ]
ὀψισιλύον ἀφαυνί, ἐαὺμὐδοολοής ὠσὶ:ΔΝ) διαερέφφ Ῥιουῦ τη

ἐσῷς τιροφϑῴλμιῳ ἐνξ) στεδ φῷολνεαϑε: κητϑέσιρὴγόμίῇ ἈΠ
“μ᾿
ἤ. χω!᾿αμκ Με σον ὁ μμκοαῖ κε, Διοὲτιοἱ μωτὶ“μμκραζρα μι
μαἐ γροίφσυσιν"οἷ ΟΠ δ Ἰουν μηδ υδρῶν τ΄
ἰξρν᾿ὀξυδρώντωμ ἣ
4 {ὑσ, οἱλιπροσοίγϑυ τεσ,
"δ χεῤ᾿ ὁτελκεπέλα φαν ()τὲμικρολ οϑμ

χροίφυσῆοἡ Μγεξφὀσειο εἰγον“ταβλὲφϑαγραῷ ")άϑίνότ'ΟΝ ΕἾ
αὐ μαὐ κα
πρήήαιμϑρ οἰσ᾿γροξφωσιτὶ ὀρμνα σέοὐράν μδιῥηδοι ἢν
ἀμβλύδρῷ, οὕτω αθρὺ
ὑπρουπήπην:γωμ! σῷ ὃ μικ

γρούσοι ἐξα

᾿

ϑ' μαίκ πριθμικρα γράῷ'- Διο τιβφϑοιλμι εσεντες ᾧζοι,ὀξύ τε
ξορισινε Μιαηδατρκακαυρϑοίμτοὺδ μρνιοξεπξολλάν » κ ἔξω“πυπο

κνύτησ' ἀπποσέγή τίμμδ ιν. αἐηρδακρυσεμ τιῦ
ὃ Αὐζϑοδυ δὴἡὐἀτὸ ,
δακνεαϑοσυμφέ Ρ.οἐϑμ κρόΚΟΝυ ϑέτερ) γρλέμὴ οἱ
οἿΟΥ ὀρίγριν".
͵ Δι ΟΡ (εὐ οἱ αιϑέφεροι,,φΣ δοχήλα ἢ ον ἡ γνχυπσάκ

εὐ
ὦ 70

οἱ ἐλαῆοι τὸ τοτίϑ...
δικι “σοι μδγθοιςδιύο Φαάνετι
“γδοόδιότι οὐκ ἀῴυκι ἕ'τουἐπε δοιὼγὸσῃιμέϊονὁκατέρου!Τόμεὐλαῦς(ἀκ νησί,ὥσπερ νδο δρο, ηὐσὲὴς ραν
7 οἷν τοιήν χί
ΠΝ ὁμό!

"ἡὑπὸἡ ἤῤδεκσυ Χαὶ
ὑπϑυποὺλλ οξῶν,διϑοὶ ἠδ δοκῶ,ἐολενέα Μ

ιβ΄,ἐμέ Διοὺγῃ δεκφερσσιν αἱαλρθήσεισ οαὐὸντδ δυξ ἢ ἐρισε ἐγὴ
756

“ἢ

᾿

-“",
λι

᾿ χδβ

ἡαλλοὶς πῶσ κκρε]ωτο δεξ,οἵποτεῤ' ἢ δὲηὸ ϑες ὁχριδθυτό
μοι

ὡσ'οἰμῷοιν ἐϑηζόμεϑα αὐδϑοίμειϑοω, τοϑϑξ ιο τῳ εθηδοκ γα φο
ῥ᾿ ὼπῈ2ἢ ἐϑ109εἶσιν.οἕἐμῶιδοξιοι γάνοβ).} ὉΟἽ) δ μ᾿ αὐόϑιαϑειϑοω ποῦἊΣ

᾿ς

Ἀν τε τὰδ)δεξι δαί, ΚΟ “ποιηνγμεοὔτερα εἰν οικρὰοὐρὰ

ιγ'ϑεσεραῖ᾽ ἀθισεβ. διοΤίιδνμ τὃ ἄλλοις“ερόθωτὸ
δεξιὰἐν δὲ

εὐϑηζ6 μεϑοιὁ μοῖκατο μφότε
αὐιϑήσεσιν,ὅμοιαι ἀ)δεότιτιῦτοι μὶ

νεἶῷ ἐφ:
ΤΙ Ἰὸμααὐδλοΐνε ϑϑη,πσούρψιμτ ὕν ἐὴτοῖν δεξιων δέου
ιδ'φρο, τῷἐἰσ τοιδιί(Δεεη τούφειν: Δικτίηὀίω μναζειϑαρεὰσύμφορ' πῇ᾿δξνω σαν ὙΧΕΝ τοιδηδούμιαὴ γυμνουσίοι, ὥνπῥοι
φώλλοσώ μα")ὁ σις ληρότῃ,σηᾳἈμριμᾳΩ0
εἰἈρμια ππέμ.
"ὠστευ ἐς

Γ σίςλι
πὐτῇ{ κορμοδεὸ μὰ οἱἱπρισβύ τοι κ ὁξὺ ὁρδσμ δ ἤγερομτ
' ιο ρόδερίεαι,ἄμα ιῥυσοίοὀστεύπηκαι λύήϊτ}» ἀμ
ἢ

Διὰ τίοἱ

μύωσε: βλέτρυσιμὑσιεύϑν, γρζφοισιῦ μεκριζηκοῤγοιτὸ μικῷ ὁπ
ξὺ βλέπορτ' καϑοραν βμ.ἡ διὸ τερκιϑων ἔλοντεσ τέυδιψιν,σύ εἶ
ϑύστ το λαφ Ὁαεἰσ'μικρ"θοῦ οὐὴ ἐδ οῦσοι5; ὅψισ'μάν ὍΣΣ
ὸ "δὲ

ναπεῆα μϑρσὸ τσὸ μι, δγοιασοξ τοῦ!γιὰ ὅυτϑαϑιῴέ συνά.
ηϑυσιὸβ Λίφοαβν δυρς
δηὸἐκ μικρδοραν, μος ρδ αζειϑυςορυ σὶρ δ

ιξ'σοι ἡδρεἰσιμίγεϑυσ, τοσου τὴ γρεφὺ σ᾽ Διο πβ
οἱ μϑώπσσυνκϑντις τοῦς Λεφουρκὸρ ἐσὲρἃ
ἢ δά ϑένθτ ᾿ὀψιωσιῷ
ἀὐΘΉΠν διαὶ

τῇ᾿τατρρω χξίρα προσοιλϑ τεσ,ὅχωρι τα λίφουρα πὶτοῦ
ἐγγὺς προςτὐϑειϊως περλϑραυρύ τοῦγοιζσιν ἡνα ἀθροωτίρα ὅ-

σά! ν,δὲς λούπομ, δξίῶσει,Ω μὴ ϑδθὺς ὀξαῤαπεήϊαμδν γδιεξιῦ

" "ι διοιατο αϑοιὁρᾷ "πλό μένζομ. Διὰ ἡ ἐς ἰδσλαῖ κιροῦσι
ο΄

τὐφϑθαλμ εφαλνδύοηδιν
δ τιἀδτλαῦτ'εἰν)χραμεμὶ ῥαῤχή:
βιῴον φαίυεἠταστης με τοι αλλούσης αὐωΣ κοατω. ἐν} 'σλεΐγη
οὐδὲ δαφὶ 4.ἐαν μὴ κάτω φιϑωντί
δὴ ἐπὶ τὸ ὀψεως γξηνώντι

Φαῖμεδὲ ηὐ ᾧ λυοιαατοντιϑώσιν οἱὀφϑαλμοῖπρ ἀγαΝ μδἢ
άλλων αἰϑήσῴζων ειὕξμ κιὴἸνϑαφῆσ' γν
γ ἡτῇἰξαλλα 4φΔ δὰ τύ λωμ ηὁεἰδιζο. ἐπὶ ὴ δῖ ἄ λον οὐ μεττοιὁ τίοὔτι

μιδιαὐϑιέν(} οὐδιο: ἠνεϊόδεα του δγοπερ Δὲ τ
ἔξω ἀποτέινο
ΖΞ

οοο τ

ΤΜΗ͂ΜΑ
6 τ Γ ϑοοπύλζιμιμιὥ τον ΛΩΝ

δ.

“τῶ οὐριϑῈ ροδοἰιϑινέσεροι Τλοφϑαλμ' "οὐἐγ
μ“μἐλξιβτῷ ΦΙὮ

'

πο Μμ ἀλλὺ σώμοι
Διὰτι 7

ὀξύδγυπὸ

Κα Σ ὧν οὐδὲ ΩΦ ἐρουσν“2 ταθοηκ δ οὐδεαφς

ε8 ξουσίμ: οὐ δὲ ο.4σ΄ ποροθηΤΗκο- Διο τὴ,τῇἢ ὀγψάπρ εἰκα ποσζλλαοῦο
“

τερίζουτι δ δυοτιθέμεθα ηρ,5τοὶλλωρα ει“ποωδα, οἷον λα Ἵ
γον (ἃ “τοὺ δὰ Το ὅμοια ίλτιον, ἢ ὅγ, “00. “ αλλ κὶΓΝ μεθ

ὑικεφοιδμ αἰ κεϑαοώτεν ἰζήνοὐμφφωϑὲ λυ μαΐν(!τίωδηινυταθηρε

αὗτοιδόχρωμάπωμ, μέσονἽἐλειτούτων" δὲδιε ριὙξοψεωσ δα τιϑὲἽ
οὐὐ“ΤΠ
ὑβέλτλϑ δα τιϑέμεϑα τάχει
δῴης οὐδὲν ὅξαδϑωμαπον “μ᾽

δὲἸσωσκαϑέπρ ἐπὶἔσω μοίπωνσφροορύτιβ γρμοῦντἜΞΩ. δὰ αν
ὅν πὶ
ὸ.
(τ
ον
σα
ρό
ἐπ
τ
αὦ
1
ί,
ϑασ
τῖ
ου
δγ
οι
ισ
λτ
βύ
)
μὁ πὸ μιἐσομ

αὖτις :
ἢ φερεοὶὰ ἀτερ ζονῖ, τρνῶμ,(οὐ τ.πῇ“δτοὺν γρὰμωβυολαὶ
ὑ ϑλάτορῶ,σερεάτεμεῖῖ δὐγρὲὄψουυ
φράδορ εὐδγργρον οὗ μ΄."τῷ
ἑκανὶ .δὲ δ(μλο “ἥοτι οὐδ ΔΑ δὲ αγαγκάφενέ ὀψμνπρὸτρύ ποις
ἘΝ

ὄνου“δα νυὸτέιϑτοῦγώμιαι τὸ κρασιν,σύμρλετρεχεμπρ Ὁ ὅν),
διατί τοὶ ΜΣ᾿ζλλαοὶ μῷοτίροισ' τοῖς οφϑολ,ὺὑμῶγὰ ὁρὼ μῶνμὰ
δ εὐθὺνὸ ἐπὶΤΪ σέχονΤρἐνὶπρ
οσοίγοντις,πρὴ
τοὶγρείμιιρυτο

μᾶλλ.᾿καϑυρῶ μϑιρόιἀμῷο πρώμ αὐ συμ'ο7] οὐσία οιϑού

σὲ ρ λέγϑυσιμοι
χερὶ τοὺ δἡ]ικεὶ, τώρα ὀφέλουσεν ἐπειδομ ὃ
γῆμαι ᾳθεωρῳ

δ πρὶ
᾿Μϑδαντί ὑψινιώφταρ πῇ᾿καρόμοι μοῖαν

κοΐἋηὐδοϑύ. Διο γἠδέ,αν,"τοὺς ὀφϑρλιυὲς μᾶλλομδοέκμφὶ ότι
μόμοιοιϑεμίσοιποι, ἀεὶΣ ΚΝτοιϊσω το σώμα τοσ ἀϑερίσω, σήμϑ
ὃν 5ΤΊδι ηδ 5 Ὁ (Δίκαςον ὟΝ δριμε
μὰ, τίω ἐξωσίρκαον δοίέεμ ει

τίιρλὲν τὸς,ὁτιέραιοτοῦ τα ΠΒ σώμα γι. Διμαῖλι ' ἐχαπέβ,αὐλόν
διάτνω ψ γῤρωμ ἐκ τού πτουσεν ἀντοὺ«σῷ δωκτικ ὥτατορ οἱ
0ζΡχὰ Ἵ

σοιριῷ᾿ἰπποπνάϊ 4φιὃμοι:)υγδικφύ μιμινορ,δν ὅσοι οι δοίτον4γοῦσ'

ὀφθαλμούς: γδδτ λοῦον μοίλιισοῆ ὑγῷ ὀτιλυήήο μφρέσατον. τοι
Κρ ζρνοῦν εἰ δινφδαριποηῤῥ.»ηδοξ ΦΦῬ μοιφγβάλλψσειρκί, Διοὶ
ὦ ι251:ἼΣΟΥ “
τος κιϑερέσου τοσὼνἐφ
1, ὀὀφϑωλμ' ,μόνον τογστύ μοι

ὑξὴν ὁ ὀφϑαλιμμὸς σριρνδ,δὲ οὐθένιτο ὃῬΙ ὦ τῶ εἰοιτοέἤθη ὐδδὰ
71

,

λά

189

ἡ7ιταῦ ὕξδημνὀψισ,δια τοῦοὐ ς9! “δι δοΙ οὔγονγεὰ ηὃ “πύρ

κί ὡςτεθῳμμοήν . Διᾶτι δοίκρυκεαμς «λαῤομτ ᾿ἀφίω μι,Ὁ Ὲ

μοί ϑξινανδπονμ τίσ τίὀφϑαλμήδοικρύω μῶνψυχροί᾽νῦ
ἡ ΤΙ γὸ
Μχων Μυχκ εγδὁ ποτε κί ϑφ μι“ )ϑμαλαικίαόλως “στάσει

οὐμτΓα σεπτόρ, τὐδείκρύ."διὸ
ἐξἀποΔαν τ τι λφϑαλμὲσπονού
ἡυχ'-ππδδιρρὴ οιἑ οἱοὶ οἱ »οο.) ἡ!μιεϊο μ᾽ιν μωννοδὸν ποὺς
ἐνχ

Ἰδρώτ'τρθῳμ πτουμαν7ίου οἰπσαλλαικ

ριον μ“ΣΡ»

Β΄. ὺπερίὡμιαηρλν, , δυύνοξ)ηδὲν ηὐτθφρ μ᾽“τῇ φνὠντεαῤάγκηψν
αἱ
χὸνὁ.δ λολί(, κρατεῖ. μον.) κῆρπερι ωμάτ αἱουρρωσῆαι:

Ῥ διξιῶνμῷ, ο ὀφϑα λμονὺὁ ἐυρι σεῤ᾿
κϑΔιο τγσοτεκι υὅτ' ὄντῷ
μᾶλλλτον δεξι

σκυώγῶ. ὑ7ι τοδευρι σεροὺπεῖν
᾿ὑρότεραγδε-

ἑιώμ’κ᾿τοῦὑροτιῤ μῶλι'συυυούτεῶϑ᾽ πίφυνὲ «εἰ
τρθ υὐδοξ! μὰν

κί
κί Δὑποτιλ “Δύμαμι οἰθιΞερούλιιυα εὐ ἃ
ῷ καϑοΐ τῦ- διδ7 ίκ
Ξεὸς

φύτέρουζ]α ϑέν τιγαῆ᾽ δα δμἰδωροῖς
ἐ μϑμ οἱ,ὃτεμύων δὶ ὃ

᾿ς ηρεσβύ τῆς,Ὁἐπ γ προσείτᾳ,αὔτι Θούλης ἰδιῶν.ὁ δὲ πτόρρω οἱ -: ττο."ὁ071 οὐχ ὁμοιμεἱ ἀϑένφα ὥνόθε᾿πσθ)ουῦ ο1 σ.ὁμα ϑὲπρυσβυ-

τόν χξεν.οὐδὸσυμι! 4 ὌΡΜῈΣ οἰπ
ΟΦ κυ ἰδιᾶν οὐδιύρμαι

Ἠ γοιὸ θεὼ μῇαἴχε(διμρίλισο μέλὴχοψεϑα. πίρρωλουμισ {4:6
Ὃ δὲ
ο οἰὐηὸ “ ὁρᾷ:“τοὶ αὐ κόνλάνον ποϊ αἐξέλον τοῦτοὁρωμή οὐκέτι δὼ
᾿ναλκοίή οἰ)λοὶ πίρὶ ταῦτοῦεἰπστοτῶ τουιυτοὺ ὃκδι Λιδντὰίξε λον
τῶ “μαςτολξληδίσῳὁ αὐγῆ!εκοίνε)᾿πέρρωϑιν Μ«ἀρδυναῖ τῇ αὐγή! Ἰζο;,
ταμαϑ' π᾿ δά, δϑοὺδραὶ κἤνϑον μάλ ᾿καταφανήςλ,

᾿κα Ἐπὴἀγέβίῶ αὖ: ὴδ ""μάλι σοί αααρτφ 7. ὅτιὴ μόν ἡ μαΐλιφο

ἐντῆυεὀτητιιἠμί)ότερι “αερεφεῶ! συμβαλνπῶσι.
Ε λινή]ον ὁ
]
'
ἱζωωμτα ὅλαιἐ διαερέφυσι' ποτυρ,
δια τήοὶ αὐοιμιόμοιῆξ αἴλὴ
κ΄
διὰ ἐλεύχισ δειαφη μαάν

ὁ μμμαίπωμ δὰἐπεϑ δ: ὥςτε

Δσφύφρα ἦν.)ηὃ μὴδ κατωρϑὼ δι᾿διιὁτι δῆ ἐλ μονύσβ θοῖ,
ταῦ μα τοὺ, μοῖλλ᾽ εἰ δὲνᾧχώμάτι 75) ὁ εβκοεῖοὐκίιδιι
φροφἠἢ δε ὅτι μόνοιδι τα᾽
λιᾳ,ὧδἡληήϊοιγίνομ᾽)ζώων δὲ ΦΊΛΗ
ὦ χερ χβζλλων μόρέων, ἀλλέν! οἱ
ἡ ισ, ἼΣΣΝ, ζδηρι 801Οὐδ) ὡς

'

ΞΟ Σ, ΟΟΟ

Π|

ΤΜΗΜΑ

'

ὀψὶ:
«σοῖν τελοδσγέμε “του! δγαιφροφή δοοισ'ηὃ οἱἐρρωρῃ ῥιοῖ

κι Διὶ γἱ ἕὴΧ. λύλνἡ Θηῤ'ΤΓΗῚ προρῆσοι μδιροντλχξῖρ σηρὸτῦφωο
ην, μᾶδὰ ᾿δριί αὶ"ἃ ὁ χρηὸ ἀηὸρρήλινθι Λύχυν φόροι σίπτον

δι πρ τοῦψι οἐϑενεςίς “τιοἰδε σερθολὶ 9 εἰρέ δ αὐτοδν)τοὸ ἢ

συγ δοῦντόσπεὀβολμ: θρχεν λυπὸτ'λει
τϑμ ὄψ᾽ “δ μοτ4:"γδ

ἢἡρώ μϑνταΟΝ ὀνφωτί δ δὲ μαΤΥ ᾿δρῷὀλόρώ μδρ δὲν

ιϑ' ἥῆσομὃ
ὁρῖτ΄ . ΔιαΤίχα

ραΧΩ ϑαφοῤ,ἐχειπρ'τᾶϑῳξιεἰ“τοὺ

εὐριςερά: ὅμοιο (λολαοἡ,
ἐν ὅτιτοὺοοιλέῖουτοὶ εἰλικθανν οὐδύο
ΟἿρα δυδὲ το ς εἰς ὟΝ σϑιλείων Ἡ1 δγκφ δρανούυτοιδὲ οὐ αὐδθήσεϊς
εἰσὴν ἐξ λικριν οὖν»,ἐδ ὄψις,πυρθ’ “ὁ δαΐεκοὴ(τ ρ6Ὁ--

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ὍΣΑ ΠΕΡῚ ὦτα:

β

Ν τὰὠτίτοω τῶἐδαϑαμμμότοῖ ὑπροσώπευ, ὁ “αἰρωνωβ)έρυ-

ΖΞ

ϑρμξμοίι σϑιπότερ.δ) εἰςηὸ κῳῴμαζλισο ἽΕΙδύεϑο πῖφυ- ἡ

κε ῥαὐ

Αύγρ ὐσ τοῦτἐδιοιλυϑγ ὐπὸτ'
ἐδ μότον»"υ ἕν()αἰφῳτ

εἰ
γομϑμ᾽οδ΄ σίωέρχ εἰσ ταῦτα ἡ διότιὡδτ κροτοῷῷ᾿ὡκ 4) σῦς

ΤΩΣ
ηὃ " ἀθροίζι) μα,λισροιαλρ μο μὐλῷ.),,εῖςτὸ πρύσώτρν ὑρχῇ νύ
ἡυ γιό
6,530δ φιρυθομοἶ σινποὸ
ἡπροσώ πουύκισοι 6άϑ'ἔχειτοξῶ τοῦ:ὥφύ

πενρ ται δἰγφοουνἐαὴ μὴ σαιρτημδώα τῇρρωϑυἡ
ἐφ ψύλεινδὸ β
δὐὐχχύγοτ'ἢβὲν ᾧ προσώπῳ μορδὥστε 67. σέκεχ ΘΙ θῳ μιῆς
β

μάλι σροδπληρλαὅσοιἂνῬύηρι σγποιεἰ ἐρυθροΐ, Διρὶτά
τοὶτον ᾿

τρθαλαηηοῦ , νὐ)κολυμβω
σεηότερ σϑοὶ κασι τὸ σνϑυμοῖ,
ΛΗ ρα μϑρλδιάζε) ἡἀπου τοιτὴ ἐλφοιὸν ῳ αφρρῖ,
ἀξ
δτιμῆνϊ πες
Ιλ γακό ] ϑά ἢνὴ ὑηρσικληροτερο:ὴΜοὶ λαμκϑιηὸὁ ἥνΠΡ ΕΒ.

μὲρ δον ὁπεῖκ4.τοὺ ἢὠτουὦσ΄
ΠῈρ ὀρ, ὑπὶτοκατέ ϑι οὸ
πνϑ μοὶ μφυσοίτοα ὥρτεηὀ οἷορσιληρύχιῥ ὃν Κ'ἀέῥπρος οὶ ἕἥ Ἴπονένα καδ
π[4 Διοὶ τοὶἱκολυ μβυτοϊασ γ᾽περὶτοὶ
ἡὁ Τὸ ποι τῦῦ

δοίωτ ᾿ὁ ἵνα ῖ,ϑυλοι αι αὶἰζσα,μῆξυ τιγτοῶτα ὅτωμὲ
ἣ δήνῶ

δ΄ ὠτασερ
ὡ
ἀφ μρημδρ. αλίρ᾽» διὰ Τίδῳτ'ὠσὶξυπ'τοηκρθε δθημε»
δυότιδι δ ἃ
Ἃσρίηρ ὅτι διώλμυῤ σοι

᾿ηδϑσοι πρὶ
ἀλμυς πιῇ:

{ Διοὲτίοἱασῃ γγϑοσγρτέμιν οἵ τῶ τὰδιτοὺς μυκτὴρ ΄δσῶσ
πνουφέροι

Ἶ

. ἢ
λβ'

κι

π᾿οὐσεροι ὠσι"ταύ τη ὅιἐνοεδοικεἶ η πιμϑυ μυοιιοὐ κατέ μινουσ ἃ
ἡ'σῦτοντιῦτουπροὶ Αἰηῤίοἐδομ“γδήφασιμιᾶγι οὐ τί,ῳ “Τῆδις
“πνοῖϑι,τα αὐδύμα δ" προΐεαὸςθύραζε λώσισερόξε ράσωσι,χν
φίζο).ἱ “ογοὺ οὖν εἰμιδωμαιν)πυτχαι αὐαιπρό,καὶ τωνύξεω; χὰ
χά
διγζοκατοῦναὐαῖιυότιῥιὄνον" ν λογωςὸ τέγος αλέωμκκα
-- ὀγκου μϑιύων μοῖεδι ἀπειμο μδώ,φαήμί}} οἷς οὐ τόμαγξ

σκ “Πίον
Τις ἐν᾿᾿Φορατ. πρύμο τοσ'ἔξω εἰ) ἄσω
, ἔοικε )ὃ

μοὶαὐαπρόϑ ηριοῦσέτ᾿ κολυμβηϊαῦσ' λέἐθυτρῦκ τα ῴτεσ'ὁ σι
πλά)δὲ{Ὁ σούδωτ “ἐλλοὺ ταρέ!τ 7]τ κε τοῦ ῥέα ἀϑεσισ,ΠΝ
᾿ δοτιοῦμ νι γκ λιθενεὶσρέ(. Δι ΑἹ ῳμτοιτοιὼῶτοσικαλίομτΓρότ
ἘΞ
πὸ

--

τουσρ,ἡ γοῦν ῥοῦτῷπνόμο ν(ἃ τλουρταρίο μοίκου.δῇ
μθορν ῥοτηανα πηρδυμῖ δι τἦγον})ἐνεο1.9.ῥμαανομδῴ ονοὺμ ἘΝ πὶ
4.σιτία )ἐπσ)τδα τρίανεὐτὼ σοτέμευκοίτωθ, ὑχὸ δτοι ἃ τὸ
βόχα Διεὶγήηδαβιξεβ οὗνϑεξῆου συμ ύζ)ωνὶ πιροπολύ.. ὅτ'
Ῥυπσηϑῇδρ(λαλβιναῦκ μα ΡΡ̓εὐ ϑῆλνίκαλδοιῆῥώὠτωμὰ 571)
τὸ αοισεραὺ'γραιθρ μὰ μάλ "συ μφύζ1:)τοὺῬιακῶτα μαίλισο'

φδρξνῷντ' τ“λλωἶ᾿ἐσύμφισικὃ τοβνίωμ ἡλίκε, μὰ ρεπ

σβυτίβ“δῇ,᾿ μιεῖομϑὁχηὶἱγραὶμου, ὅλωιϑηυλυκώτε ῥατοῖοιρι
ὩΞῸῸ-

ρο. διῶ μ ᾿αὐφωνοαδῴοιςἔκφα τὶὁ τοὶπιφοινίσζ).τ'
Χ) λόργ

ζομδοἰςοἰδοῦϑα,λμο απ μ αὐλόν ἐνὀφϑαλμ ἰκωτοανμυξὶἱττ
ον»
λείσει ὺὀϑδμ' μυσὀφϑολμό σοι
μετῶὼ φόβ»ὥςτοεἰκ
δι
(ἡμῶν,λόστ ϑείαικού τα φερί) “τύπτον «τοιϑτ ὃ δὲν τ'ἀκ τὴ
των: ὁραλμοεόσωἰδὼν«ἀργίζο μϑὰ οἵἢ ὀξ σαρμέρ κι θα “μικλισοιῇ

ἤνελφανερ ἔντ
ὃ ᾿ῴϑω ναἡ δγατολεόανξσοιρλύυνξ . Διαῖιο ὀχ δὲν
Τὠσὶν ἐαύτ'ἐψοφύσῃ,πο)"ὁ 7ιὸὁ μείζων φ᾽Ττ᾿ἐλούπωςκκρό ς

Το" Διεὸτήςοὐδεἰςηὸ ὅν δ)" βὀηχυδ,ἔλοῦἐπροσυγχίον), ὕδυνα
μέ
γυτοένπιν"᾿γρϑιξελέ δ άγλεῦγρένηρτες"δεοὶ δε ΠΕΡᾺ με δ ηὺς

λοῦτούδατ εὐναὶγλι λεύτητο κὐνι ειἐχιαϑογδύ δῶ ΠΩ σῶς
“Λαὸςἣνασμυοξί νη δῶΡ'ὴἡναόλι ϑηρβυπρώτὸς ϑοοῤδιώψέξιλ

(αἴ, θμγὸ ὑδὴ ρὸν ὑλο " λέϊομον τριδὀλιϑοῤ." Διοὲ τίν ἴον τὸ ὦ
ΦΖ2

οοΟο

[{Π|

β

Ϊ

ΤΜΗ͂ΜΑ
τοξηνυ) κολυμβάσωκανηροσεγχίωσῃ εἰςτὸὦτα ἔλαδ ἢ
εἰ
τ 64ἤν ὥϑδλτρξωὉ Τοῦ,ἐ ργ.πρότιρἑαῤγήαυηδὴ) ἐλαὶ ἀρυϑ εἰς

τῶἡ το

σεβϑώλαδανὸὁλι ἀϑυάν4μπποι δ! καϑοπερἐπὶῬίξω

“σῶμ ἐ συμ οόνᾳ τοῖς ὀἐληλι μι
κύβοις ὅλι ϑαρνγσοι ἐαλυγ,
τς;
,Β'ἄρ ἐἰειρηνἐνὸνΤο οὐτόσιδότερ δ οἤΠΡΟΣ Διοὶτις ὠταἰεί, ,

“με Αιξος οἱουδδ μό «ϑροιλρυθοιῶσιν
ὀντ'
μιοξισο φέρ).

ἑκα ς"εἰρηὴκερὶ ὁκάσ

δὐτοραῖρω νο Αὐλών,αὐωθδιΑ Φερεαϑφηδοῦ μα» ι

εἰσὅνὰ κεμότοτ ᾿ἐρυθρεοῦ ΤΌ! Εἰ«ηὐδιοὺυγὸτουτονὶ ἐστρινάθι.
ἐτιθνὴ 47)λεπτότωτ)ηὐδὸρ μαι πτριτετομειν, μναῖ λι(σσεδαιφοῦ,

διεὶς χισμωμϑῥ υὐδνσζ δύφἢ ὀγιδτεχα
ΤΙά
το. Δι
γ [ γετοριδδουν
ἡμεὰτοῦ,ἐμφφου σοίτοῦο'“κνϑ μῆρμι ξσῥῆς οἰκ 4 ὑκικου ἀκούουσι ἐν

ΕἸ τὰτοι ὲν.
μῶ μον Ὧν: πνῶ μαῶς σεριὴκατοληὀδύ μαι εἰ

ἣὸνωρνό μδῷἀξωθε ποτ ὑλδῥαρικω κυφὀρμηλῷ ὁὀσιέμον αν

λάψωυπρ᾽ ᾿
λιπιρ
Ἀβύν,μί
σίκα
ωὡσ
κακὸ
λὰ
ἐἀηθ)φ
"1
ἔλθ
τως
ὅ
οὔ

ἀντο ᾿πήπτου ΜΡ " Ὅληγ" 7όμυτο, κρὰοὐ θ᾽ ὑπεῖκον “Τὸ "7.
ηῇσερεώβ:
σπνθύμοιηρσ᾽εὐδὲδέρμοι μος γί μίμψεγηρι ἀφεσίμαυδ

|

εὖτε πόνον μώλιο οὕτω “ΤῸ! εἰπιῖὸ ΦαυμοΤίζοι αὖ.

ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ὍΣΑ ΠΕΡΙΜΥΚΤΗΡΑ:

Ιὰὼτὶ ὀππρρι Αυτμὸνμς σευ φἐρυμὸν: )ύ
ἡ πουύφ"" δότε

“πῶ οὐ τοῦ! τύτρυηὐπορόϑ'᾿ἑκάτεῤγαλλδ Ἢ
αὶἐρυγμκοιλι- δὴ
λυγαθ᾽ τῦσπδι "ὧν πνδΐμομεικαχοίνξισ ἫΥ αἰτσεψήα πτγϑΥΣ
ματῶνυ γρουηκοινωμ οὖσι)οἱ,“σερλ ὸν ἐγκίφαλᾳ τόποιτῷ “νϑμο

ν οὐ"οἷον γοῖσ'ὠσί
φαψεΡ᾿δειάμιαλἐμεοννὴ κωφ οἰ γόμο οι αἱμόσοι Ὧ]

αὐγητσεριῖσῦντουουὶ τονὡτὸσες τὸτῶ πνϑὺ μοῦ ααζϑα. ἐνίοιοσὲ

σηκοςἈδυϑυσίηδοῦς,βηχύγγόμον τον ηὐ ἢπερὶ ηὸρ “]Ῥυύ μονῬΈΜ
εἶμαντοϑιΐΝ κοινωνί ον τῷ πρμώμορι, δρλόιῃ δϑο ΊΤΡΟΝ Κκοινὴ οὐ -

σους τεἡ αἰρυυτονμ'θῷ μιομνοὐδ ουουὼ “τοῦ."τῷσισυ μιππέραιν Θ.ὁ

κούτω πότος ὅξὴν ὁ λυγμὺ τωὃ ϑέρμα σίου
τί ἢ4:ν00 5ον τυποούεἰ
λυΐμον, ιὐπεμθυ σα ἐσέ ρ ὙΝΓῊ ὁ λυγξ ἀκοβμονφ)» ηὀπιϑδ

μα κατὶλόμου,
ὡςτὸπρὸὃν τὶ “ἰρμῷ »αὐτικα τείρᾳ σίσ'
γέρομδμῃ

δγ

’

{ΠΠ

γυοιϑόεν “πνῶματ 12 τοιδια)οὶκἄνἐκπνϑυ“νῷ,ἐκ σου
νω τοηρν'ἀλυνο

δ πρεβμὴξκ πνέομ'ἡ διὁρμὴδήσασίηι ἑγκα

χέιλι μιμκεβ“σνῶμα, ὲ γριῶτ λυγμ. Διοὶ γἱ ἐαώτις μέλλἥ]αῷ

γυϑϑος ἮΝἐψεῖ ὀφϑοιλιί,δ Ἴον “]αν ὦ)Ὰ Μγδηρη γριν τἥϊαρμ'
ὲοὶπρλησίοι͵ἕναν
ϑερμότ“τίσόθην δ:ὃ) Ἔιψις ϑιρμοτήτριῶ, ἢ δ οὶ

βὠνπεροὺἐλαὶββὀφϑαλιΐ Τ᾿ἀτλ φήϊ[αἱρνύ),ἄφανιιφ4Τδιτίρ,
μη. Δικ
τ ᾿ασύρυπὸτρ πλεῖον᾿ μουροιεμ ὁ

τ΄

φό ὧν
αιρυν)ὼ
δὲσἡ]

ποητολύυδιὄχεπαξιἢ πρλιον οἰ ᾿δότιδύο ἐσὶμυκτῆβ. καθ τὴ
ὅνδελβσοῶ ὸ Φλεύιον.δδανώμα θέν Δι γήπτ ὑλιβλέψαν

7ερ927)6,
ἵνερ
;ἐ,αρνά)μάγλὰ δέοτηκιν δϑῷμοϑῇΓηκαθοίτ
μον]

ἀμφότεροι

τὸ αὐηδτριὃ σίυτῇὴ κι μήσεηθέρ μοι ομτΩν ἐκ
Ωἢ0

σοὺ γρῦϑά ἴον πνώμα 7ῸΙ ὅ'σϑ""κὐγυλὴϊξοδοσάϊ

Δ" Διατί

λύζρι πούφηϊαριι (ἀπνδματ' ὑπ εσισρῦξ θ᾽"ὑσιδμΓἥϊαρ

εἰ ότιαύ τιπερί σωσῖς ἢ,κατωπρόμο ὥ πσεῥαὶ αὔω Φωρ
ΘΗΝ ᾿Ῥκατωκοιλί αν" δὲ οἰτυμθυσβοιτῇ, αἰϑενεἶσαὐγ
ὅπιδμικραδρ μὴ πυθματ ἑανιῦσοιὡσπερητερὶΣ ὦ ρῆχε αὐ τισ'

ἡ ὃντοιῦϑεν λκα τύασος σείβκατέπνιξεφισυ
δ᾽ να
καὶτοῦλριπού),στῶ
μα περιοἰσοιγο ηδ 6ξ. πορύφὅτε ριοντ ᾿φυκοολιδαίππλυ

ἥ ἐπνόν μάτώσε τῇἰϑερμασίᾳἤξτβέρυπζ' μ,,ὁ ννμα τωθμ ηὸ

δκατέχο πρῶ
ἐντβανωκοιλί αὐΡ ᾿φυπεφϑῇ:ἀὐλύρξ,δ7 ὐτβυύχοῦ
ΡΟοριμῦνΔμὸδιυιεί μ δγα
μα πῤιῆὸντττπεν ματικ,ΠΩΤΡ "Ἐ

τοῤηώ
κόψουν,ασοί σὰ τριεἰν ἢασεκαμκαλεῖα᾽Τλύτξ'διδεοὶηο ν᾽

σαρτἐλύγξ λα μθανφ:Ἄτιηῤψυκ τὐδγρ τριὥσυσοὶν ὑκ πρηπνδν μος
σσησδὰ ϑηκι νήσας λυ μόρος. Διο
μ᾽ αἴλο,,
ἐς τρπέρι να μβανὸ
Τίζωιοἷς ὑδοο ψυχςπροσχίοιά (Δηρὸς γὸ πρύσωπ' ῥνικαοὶ μαῤ

τύχυοα-ὦ
ἐκ βμυκτη ιβ'ϑαῤσυπερισοῦ)εἴσωτὸτ ιαὐδυ ΩΝ
μα ἐξυ γροαῖνᾳ μᾶλλ. Διο τίτ᾿ἥϊαριὰθείου μεϑαεἰνου"ὥλοὺ
χελτκύῥνζανδω; δῃ ὀτιὲκτρθφοτετουῖῷ περῖδμὑπκεφαὴὰ ὁ65.
ὑλογιημςηνῶ δὺ072 τὸν αὐ,οἰπτὸνὁσουντΕ γῆνλυ τον"τοδὲοἱοὔ:

Δι! ψανω τ ὀφθαλ “ρὸν ὁμιθν

ἥϊαρί"ὲ ὁγιανοί
νοι
το ὸ

ΟΟΟ

{Π11Π|

ΤΜΗ͂ΜΑ
τροια ταύτηέμε)τῳ ὑχρῷ'δωκρύ 5) ὀφϑα λιμὸςμεταδ σοί
ὁλάϊνμ, δγοσρληθο χρό ΤῊ ἢ 57) ηὸ ἔλα" ἥομ θῥμω᾿φθέάρί)υ κί

λειοὐοὐ ϑφϑωλμδιφϑ εἰς αλεϊωλαιμβανᾳ δβμόχητ ψτῆρι
νί: δῃ δ τοιύτοῦκαἰ ισ'οὐ Τἐξινα Ῥίήν,“ποῦν ς)9 πη ρμθ’:
Δι

μ᾿
Ν λλὼρ σρϑυμάώτῳ " οϑἔξοσθυδῖομ Φύσισ᾽ ὁ.ἐρυγμ

ὑχ!ἱερολ.) ἢΤῶ ἀν μδι εραζηῤσεβ 07) 70:ποσῶν ὄν τώρ κεφ ἀν
ἢ᾿Αϑώραι Θ»ΔΈ κατωκοιλῦ Νὁ κεφ

ὃφύσοι β
Λθ4ο Τούτη: ὅξε!

Μ᾿οὐτὸὁ γβκαέτωκοιλί'πιδμα: ξἐρυημοιλταϑω ὁ ἢ“ποῦ μιὑβκεφα

θ᾽ὡς ἱερὸν.
εμοτ' γὐπ: (Δηοῖ μαγὸᾧτεν
λζυγοδηὸἱερώτουπὶ οὗεἰ
οσζειωΐσέν, ᾿ ὅχι αν τὸπᾶκταση μον Τρ ὀριμεϊῥπλρίλ

᾿

ΤΙἽΧὼσ ὡληοτρλύ: μὲ δ οΦ- βρη, μεσφί ζ4 νὰ πανδ μασδὺσξι ὁν ε
ἌΝ

ὁπτρυρμι,

μψηστοὶτἡ κεφαλὴ τόπορ οτιύπολυ θδύμα

“τῇ φμιδτ'ἐ 7 κρα τήσηνλὲν τρκεφαιλίοβμότες τϑδύχροτί ἰὀπρνς
ΞΘ τι γερ()πτουρμός, δε ὧ τοὺς ἰχϑμὴσίκομτ΄ κινῦσι Αὐύλν ιν...

κῷ κὐρἐρυὺ μη" οὐφ,λύνω μ πτία ἀσώτῇ ὁὄντ "ὗς τεωισῆ μιϑονὑά
ε
72 οἐρρώςου")ἡ ἵφω τοίπουτοήρυ προόσικιω ὅσιμ!ὡσἱερδυϑι φημ
ὲς
φὸ

'

ἀλκύϑπποι δμ)' Διοὶ σίανοσ πιο
᾿ρνυἢ μαλι σα Κλ ἱζῶ πότον,

ογρρὺσ' “αὐρ ϑρεϊσέχει, δῶνηὸπρῶμαθν" ἐύμε εἰσέρχεντο
ΤοΙδ »»;λη ῥουβόνϑοιςἼγν μα, “πῶρν)).ὅ
.67) διῦυῥθς,ση μόν

δι ὁτείμκισο, ὀσφρὰρ τι πἰζωωμιδκριβέσεροι) οἱ λει οἱτῤρον»εἰ
ἦν
εἰς μαποὺς διρόι λεῖον (Ὁ “σλεομακ ᾿ἀσύρχί)ηδύὐγρὸν,ὅὅχὰ
μα του μεδμουὸππρρρμὸσ ιν, το! οὔτ μάλι σοιῆζῶοοἱ αὐοὶςὑλου |
σι,αλφουίνς αὖ πτοί ρμώυ ἐκόξοισοις ἐλοί χιδοι οἱ ἀνκτῆρ "ὥςτι
εὐθερικηνθῳύχρ᾽ Το νὰν) ὀθιἐμουιδιύμ αἰ)αμι μαγδοῦ μδβ.
.ᾧ ὃγὶς

ἀλὶυδνσεμικα οιψύ χί)ηρότεῤ'. δὶαἰτίοὶμ,
᾿ οὐτὸμέσων νυκῆ'
ΕΥ̓ μέσου μεβ'εκ ἀ2ριθοὶππευρ μοι οἱδοιτὸ μεστὴ με βμκἐχείμε

σῶν μυκῆ ἢ ὁγιὸμς ἡϊαριΐμάν λδοκάςἐφισεῖν τῇ ἀρχοκδώσε
εὐὸν τροιρχῇ,δϑῦ ὅτ“μελλωσιν,ἀρλοβδιύοισσυμδίζοι μρλιφο εἰ

τοξυπόμιϑα οδηρἰηϊνιὴ
δ οὖνἠωςδυηδοὐπτομίσωμνυκῆ, οἱομάρ
Δ ΤΙσ:δὲδ ὦ᾿καθί μεῳ πτοῦβ’ ἰκωλύσω ἢ ὡρμημέβ' "πῇΧλελε
δρι υ)μέσοι ου ὑἱετρρφισεομ τὸ τῆν μή
χὀναντὴ ἐκείμῳ:
ε
ὡς τεύν χα

ὴ
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ΦΊωυτν αὐρετέον, Διδύ7, ΟΙ; πρεσβυταογρλεπῦ

πτύρνυ Μ)νπό

τιβ οἱ πὸ"ροισυμῖσεππτκ αισιδὐὼν πηϑύμα,: ὅτι αἱἡρᾷρ τῶ λμω
τωρί φοαασικοζτω' Διατί 07:6 ὠεἰ
«εἰ
ιγῦκ ὑγνδυραί μδιοιξα δδ'

πρϑσϑ αι " λυ γὲ:ας. ἡδυ67ι}ἡμι νὐπῦκα του ύξ γήμῶ..δὺ
"ἡοἱἐφοβόμδῳ ὟΝ ὡἐιοῦντ'᾿λυζεσρκατι λόμϑῳ ὃηὸ πιϑύμιοι,ἐᾷς

τῥ “σγολείν
ἢ
' «νὸς ὕω . Διο Τίο κωφοῖδκ Ῥμυκ
[Δ ὁ μωάν4ττὰ
Δ ε

τορος ληηΡῊΡλύν διὸπνϑδ κ᾽Ἂ τοῦτὉ ἀτετρυ αν τού

γιοῦβημΝ

κωφύτ᾽,πλήρωο 7,πότου πνίνμομι κῦ' ὄκεμφ δῇἐφωνὴἡ φίρ().
αὐϊινασερηὰ πνϑμαῆὶ πνϑυσγών

δια μιανοἱ
ουνόμτ
Μοξςθμδά

ϑρῥον,ἐπλεκόμιν φων":βι αἰζί)δντὐδεοῆρ μυκτίβ.βιαζομδρ "δὲ,
τὴ πρὶ
ἐψειατιχ ἀξιν ἐδεα δ ἐιν᾽δγάλεκτ᾽ γέρο δ ηότ,"ὁ αὐ

ἐβρινεἰντὅνὯΝ"σμοτί ίΩμκοι ϑνόγ)ώνπερκώσα γὴν ύσση λέι

γκατωϑεν Ξενδῦντ. Δι Τί μοι,δήϊωρμ' ἡμῖν ςαθούδουσινἐπ
μδ)ιὠλλώφεἰπ εἱπαιρτογριγὸ ρό σινὁγδμι ἀϊαρμονμνυ)νὺν

} ἠνϑ.δυδιΔααιούσσο μα
Ν ϑῳμῦτιν, κινήσρινττ᾿Ῥπὶ τοῦτ᾽φῦ;
ὁιὰν
1}

λλότ βσλω μεϑιω ἡ οἱ ῥ'οτρκοθθνσντομΓ αὐ τυπριἸσοῖ ὰ

ἢῳ δῶν ηδ σ΄“Λδίδεήρζ)τάιοο τω ϑῥ μαπὐκαινοὶ. Δικ “νῴὥμα͵ 7

λδαὐ τινὰ σοόξουφρύδμν
ἡ

οἰκο μὴἢ ππιρνὺ μεθ οἱποροδνα

᾿ Υ ὕθρμ
ὀῦϑῳἐκῥτόκέκεφαλ,δι.“ αἰφυκεηβἐνταῦθορύ γρ.

ρα ᾿ϑηὸσυμβονν, “τὸ εἰν αν ήρεβφκηρήοὁ
ῥερδῴν,νῷ) δπτρ

ἰἐρύγορ)καθώδοντπὐλρμτορότ Ὅγκιε
φϑοι μόνν ἀππούρνυΐ)[ει
:

7)

μα του;
ΠΡ μόνο, υσύρὶτἡ κοιλι“ῥηου,ὸν τ ὑπνἡ μοῦ εἰς πνό

αϑφσυ μθαλνφτα περλοιὼὑτουχρά: πνϑομα]έμ)ὺ,εἰς Ἄ( κίφο »οΐ
φέρεθ' ἐν ταῦϑαει σουναπολ Π τὸ δῷ ὕττνῳ γινοιο “ὩΜ

ματ ῥκαϑεικτικώσεῤ Ρ γέργθημλπροσοκτικωτερ ὑκαθνίοδωυ μᾳ
“αυύματ “δοδθισυφελλφοῤθοριὶ ὃὀνηδιδὐικαι σέ πρίιιΐϑθκά
τωουνηδ."ρα φύσ'2199 πνώ μασηϑκώτω φορά:δον,ὑχαλετρνὰ,
τ
κατεχουν μοι οὐἰνηὸ δαὉ} καριδόί ἡμῖρ θυ»:᾿ἦσοτι-

μὰ.

γρητύ ροζ κινησφος τοἰπερδὰν αὐιϑατερὶ,ἐμ γήμομαν“μοΐλισος

μϑῳ αἶνὶ -ἐν ἐλρυτορώ "Δ δάλ' ὡειὸ ἡρυμύνΤῊμι μκαθιύσοι

ΤΜΗΜΑ
“σε ὐμϑῳ ποῦ κιμωσεκον
δ ἤβω καμὶρ μορῦ »υ;ηοδένχῷὑπτνω

ἐνηὸσ' σερι σοὶλιτ' ηὀτοὶπίω κεφαχοπόποι 7 Ὀηγδαύοθη τᾶ
3.

«

͵

᾿

οἱ,

φιὺνϑϑ

᾿

, δδὐρεμοίναῦ μοίλιφξο ἡ ( τότετοαίαϑη, τέ εἶ.δπαὶ αὐτῇἐσονκαθὰν
"ς΄ 2". διὰτι [ἡ αραντισ κὰ ὁρίσαι τε φο ἶυσιν "Ὁ
ἐὐὰὑπὸ7.) οἷά
αὐ

φλίξη"ἰμφοτε πού τοις το προτέρηὀνυπαέρλοντ' Υ.ἐϑῳμῖ: Ἷ
κῳωϑέντωμ! ΝΥ οἰδρ ἔξωθῳ εἰσίρκ) ψυχοτιῤ ΠΡ ΡΡΗ πῶρ

,Φ΄«χορτ ἐντἐφλεψήσοιουτ διὦσιων, “ποι ὥφοι4ν. Διο τίτς λυ
γι οἱ ἦν μουτατούυσιν

τιδλυτμ ὐχώσ οἱἐρυτμιοὶ ἀπαὸδ τάσι

χίαδελο δος κοιλῇ, εἰσίμαὐρξπὸ σονπυιύμιαι
ποσοσυμθοὺνφ)μα
λιφοῖ, οἱηὸ
ὀκαταψύξον, ἐκ ἐἰ
ων» λύτὲοφῬμακἄτ αϑω μοίλισο.

πνεϑαρϑῳ μ᾽ἡ λώνφυσειὸ ἔποσ τ ἐκαταψο χϑῇ,ὁπροσι()ηδπιδο

Μοξ τῖν"οἱλλῶνπερ τομφόλυξ τὶεἰνδῆδρι ηοὁ πιμακατοι φρυῖσι β

παρε ἐκθφρμεαύμε,)})ὸ τύηρς'μὴτὸὀξθηῳμαντιὶ ὃμ προσ ὸ
ἐδὼ 'τοδηϑερμξουμθαίνοι ΩΣ ἀπρθῳμαι στο757)»ἐγκιφώλῃ, Ωὁζ

γῷ ηϑσὼν ἐστπρῶ μομα σαιυτφηρηβδῦ ε)δρλιδιγολπτνν μοι,ὄν

ἡ αὔωθεν καιτοίικργσίελύφηὁη αθθ’.
ολβὴνὴ,
ὑτεπρὸτο ἥν μῦκα τοχ
εἴ Διὰ Τίοἱ Ὄλοίβιχιη,ει τ ὑπέορ απο ηὸῬιΧίον,ὡρὑὐποππολύ, φῇ
μωτέροι"ὦ ὀτσερἪ ἀλότ ψποχῦ τηΤρὴ ὁ παχύ ταεμετοςσεεληρο
ταθοῦσίς Ἀηῦ Δ δνηδαλ μα ΕΥΥ͂Ν "Σὀθκ μά, ὑπτοιδπστοι ἤωσιννηὸ

ϑοσου νἐκ πίοι Πώὠλιοχοσ',9ἡλύροῦρΘ' δον͵ δ λόγλανικλάγισ εἰ
εἰῃ
στῶ μορίχ- σημιεῖομ,νὸ τουτσρζηδὲ δ(τῶν Τοῦεἰγρω σήμαί.
,

ει

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΌΥΣ ΟΣΑΠΕΡΙ Τὸ ΣΤΟΜΑΩ πὸἐναῤϊῳ.
σιν

τῷ δον δ μακρόδιονλοὑτιπεμαιιρό

ὀικ"σλόσες λεισιροἱογτολεξρσεμ αὔβϑηλξὶ:αὔεβρδν [ωνεκ.

τ οὐροέοιὶ ὀδόντ᾽ ὧνπερανὲΨΩ οδ΄Ἢγυσν δτοὦ
πρόβαπροβάτων.οἱ δρ
Β΄ δίν οἰκασι» Διο χὐοϊὀδόμτίςἰλορθπέροιῆβ σοι ὑνχεσιὁμωσ'
ψυχχῥαλϑοίνομ)μ ἀν

8.7] ὑπΤὶ Ρ

Κὶς σ “7 Φ ὑκα σὲν' ὧν δι: δ

δι διηδθρυὶ ετουχὺν πὸτογψυχοῦ κ ραΤέμδῳ εἴτι εἰὅ Ὁ ἀλψήδον δῖ»

ἐ Διὰτί τψυχῦ μοὼλὰ αὐϑάμονο ΩΝ " 7) θφ μοῦεἡ δὲ σοιξ
»ρύρμαν Τῇομ'“αὐτέρον ὃ.7)ἐμδ ἰσρίξ σοὶ μέσου πρὸ ἡπκροηος: οἱδὲ
ὀδόνω"

λδι'
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ὀδύντσ γψυχοίν
ὠστυτῦναν Τίουμιλλ' αὐόϑηντικ οὐονότι λε Ἵ]ὧν

γῤρων εἰσὶν,ἐψ οἷςμικρ᾿ηὐϑέρμ' ὥστεε τουχὺπρὶλουσίν ὐπὸτοἐν αν

τ, σοίρξ,ϑῷμ'εὠττεοὐσὲρμ πατέρα ὑπὸσα ψυχοῦντον"ἡϑερμοῦτα
"πώ
“5. χϑαϊϑεέμ()ώ

δὺ αὐρέπνανο “νι. Διο τῇ κα᾿γλώτα σι

Ὡς ὀξέσιρ οσιέμιοισι,ΠΣ Ἢ
Ὁ
μαν τις ΡΛ δι ὅν πυρεῖον
λα ζομέν σιδ ποικι ὰὑπροθοίτ' προικὶκω τοὺ γρότητων
7.1.ὙΠ«37» γῷ͵ἐπικολοῦ
“οὔν αὐ χλό απ

ρεῖβεπο λύχοσ3 “σάρ,

λὰτδ'πολύχ δΣΝο βάπ9 πρῶτ,δ)᾿οὐπρῶτλ νυτον. γλῶτ-

πρντοιοὐ ΤΌ. ᾿οὐτεχείλαζοω, δερὲ πὡσο μῷ (ωἐἰναισυλλύτο τοί
μὰ
ΤΣ ἡλάλαζα, οἱονεμϑός εἰ πυή]οσ ὧν τοῖς ψ τόσ. β
) ὡλμυ ρανὴδξϑα
Γοὐγήντ, “πρκροὶ δι)
ζ Διο ἢ ᾿ρλώτῇ α δυκέῖα κα

ς΄ ᾿ὶδ)χ,,ἡγα φϑορου τοι“2.1 ἐδφύσῶν οὐκοῤάϑονν(). ΔιοὶΤι ὁσοιτιῖὶ
χεσέχψ δέρμα,τοστυύτχουσυλενι ἐλῶδιονπέσεῤ ῥτι μεῤὅῶν
ἢ ζξωϑεμ' αὐέμηοσ πύριεὶἌΝΊΠΟΝ δϑεὶ δηὸλεπτὸν ἈΣῚ
ὑνπερ ρἰγλοτιν

ΠῚγἸταύπαδερμα, ἌΤΙὑμικραίπρικιλία ἀμφομ) ἃ φδΤ7ιηδὗς-.
δὼς ἤξὲν.ὃ ᾿ποιἐῖμε χω ίνν τὸς Χύζ΄ δρῶ Παμάλισω «ατίρμι
ξ ὑπὸσον πόμοιτοσ: Διογίοκ χουςόμογοε θεριὰ πνέου
Γὴἐνχ εἰαζοισιῦδθφμ 'σμμέιον)) 57; θαρμαιέμφις ὸὸ,
σί' Φυσώσι εἴ

πλησίον προσίῃ Ἅις χίρς χέι" τοεύμειρα', βάμφ στή ῥγδοθῥκι

μούμήῤ υχδοῦνὃ φυσῶν.εκιν εἰρὸνἄερα οὐΐς ἀθρῦ“ἰλλαδνἐσεμ οὔ.
σῦν βόμουτοσ' ὁ λί γῶν οὖν ἐκ πυίων “πολύκινΕἴγὸν θυραθῳκῥςᾧ ἐνὶ
ϑρρμδῳ δγηὸ ἐκ του εύμα τοῦ,οὐφφαύν δ

κι γϑτα τουδδιὲἐστ

ζων ἀθρόον ἐκ πν διοθερμὸμ.ἀξε ρυφυσοιημκοῦ,ταδαφέ γήρπῇ
! ἤ συφροφ

δάίαημθ᾽ εἰθρόου ἐκ πορυσίδ.

Διο ἐς ἐσὺ

σρϑ ρα,"ἢαθρόορ ὑἰοτομδύσωσιμ. αἰ διιυρτον σι πώλινς ἡοτσμϑδσιί.

ὑμοίωσ δὲ ὑλικοῦ
ἰ
ἐπὶ τῶ αὐαττ
ὕωσοι: αἀδομρ τον!ανΚ} δὲσἐς
φεξίε'γρι Εἰμ οὐνηὸ ἪΣ ὅ7ι οὗ ἐδ,δῥ οσίοτις δΈ1.ηὐϑισοιυαγωγι

τ

που ἀχεΤινόσ δήδυματοῦγήμεαϑς'φανερὸν οὖν δ7,ὧν δλλοὶξ οἱ

νάώΠεν ἐμφώ ἐνερ."οἷν
αἰδὼμ διγονδείφεξῆς:
ΝῚ Διὶ ἐχέρου
ἐ
πότρυδντ ἡτὰ διτρόῃ ηὐ προηὸν δυεξίρχι Τρ» δι"

͵
,

«ὦ

|

ΤΜΗ͂ΜΑ
αὐαπνίομκαὶ μείζωξωκί κα τουσήω μι,πνιγδμεϑο οὐδὲν,δῷ
καὶ τι
α
ἀ ποτον Ζὴ μῦν ἐαϑίς ἐμτσίδῃ εἰς Ὁ πύγορ στοῦ τὸ,οἰλλοὶ
Φραλθβ, οὕτω μώνὰ πρὶγϑίιεϑαταῦ τοι τὄναλνλα,και 98

“ὐ το σίτὶοᾷ δεχὸ μεϑο",Ά καθ᾿ ῥαΐαιπφέοις οὐ7“δνεμπίσῃ μέζων

φωμ" Ὁ)λα ασινοὴσυμῷρ ῆφώ
Ῥανύματιξ οδὺ»
ὠστεμὴ εἰνομτῷ
θοὶὴῸὶς

ΔιδΤἝο σοιτὴν δγούχει τομὴν ἐὑλθυσι δβσλησ',μα ροβιώουτοι,
ἢ δγ0 ΤΙ“τοὺ αὔαιρθρα εραχ 7 βι δαμισῖς αἰδθεμῆοσ μεν δὲΦὶ μδῳ
ἀϑενέΐ,͵ τούμίαντῆς 6 ραλνβιότην »τοὶννγρκιδθλ, αξαῦτιτοὶ

ῥρθρωμδρα τον αὐ]ουτοι οὖτουὧν τ φύσεναὐ θρα μαίλι
ν᾽"φοβρορώ).τ.}λλθίρος ηδ ἔσω αὐ ΡῬθροτατδ' Διεὶ τιόνῷμακρ οὐ ος

᾿π' ἑλκόμτ

᾿

εἰστοηὸ πνίμιοι,συ μοϑή]ἐὐκοιλία ἐκπυιὸν τῶν

δ σλυρξ7) ““ίθαν δὲ ο,"οὐνῶν τίον συμβούν' στε δ αὐοιπνεὸν

τῶν ,κσυμ'π)εζομθμητ πλίυραῖν κατωκ κϑήταεραϊῳ ύσοεπρ ὁσογν
6 ἐκ“μφαίνί). Διᾷ γαῤο τ νέον ἡ καϑεΐτσερ ὑγῥ εἰςπνέμα;
εοὑτωνὶ προ μαεὶ τὸ πῦρ."δ Ὑ᾿φύσυονῦν βῳμ, ΟΣ
δα λυΐ).οὐ

“πῇλύτο πνιϑμοῦ “πῦρ τοι ἤσῃ οὐ

Λιγδόνκεμτριἐνὶ)πέροισ, κοὴ

ὃ Ολ (λθμηὸ
ἀπο" δύοσιρ ἐβωθξμθριὸ παῦρ,μι τοὺτονπρϑῦ ματ' Ὧτ

πνῶμανὴ ὸπεῦρισυμπεή]οὁν ἄρηρρων κα ταιν γδίων, ἀἰλει
σένα ὧνομ).ἕ Ἄκο ἀϑιοῦν ηὐενδί μα ποι λἦ. ὦ“τοῦ αὐοίξαντ'σασὼ

σῦς Δπάλ αλεού μτικ
μοῦ τῷ πὐ ἐΐοι βούσοιρ τεσ, πώ λλ,ἠνί)η
πίμτμ. δὰ τιλίγοὐπρ αἤομ.καϑα περηὴ σκ Ῥδα μύοσομ,,
Κηηὸ κα τουψύκεϑβληδ προτ ὀφϑαλμὰσώμια, Δξηραύνεαϑε: ἡ βοι

δυο ϑινοὺν προσῷντιντῇβαδσοιν νοῦνικυδορνωμϑῴ μσ' φβισεκ--

νόΐ κὐτοῖσυ

Ἐν οὖντόταν ιοὺτὼ περὶτέμ ἀνα.πιὸγριοῦμϑῳ.

μηχαμω μϑῳ οἱὰ ἠὀνεἐἐρκίλις“αὐ οπτρτο μϑρ᾽ἌΝ Ἑλχομῶμ.,

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ὥς

ΟΣ ΑΓΈΡΙΤΑ ΥΡΟΤΗ͂Ν ΑΦΗ͂Ν:

Ι ΣΤ μων φοιῇ ομ᾿ςτίρουϑέγον τὰ οὐ “Το;χ

δ λδῆ,αὐαθῆ

Τί κωτίρ δα Φὴ πορλλοβτσ Ν αὶτῶ οἱκ εἰουνὐ δὲ συμῴ νῶν,
οὐ αὐἍϑαῬν,"ἡ Φ ὁδφωτε ρονηὸ λαθροινὴεξσσπὴναὐανὁμον ὁδὲ
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κα τοί
ρροοι ᾿
Ωνο μδροιέξ αἰ. "καὶὀἐγκέφα ΑΘ ὐχρός"ο οὶ
“πύροι πτολὰοἱ»

περούνομτητὶξωὅμὰςγὸ
ἡ,
οἱτὶ λυτῦτι"πολοὶ πόροιεἰσὶ,
σημεῖον δι

ἐκ ἧ κοτωνἱθρώσ' ἀλλθκβικεραλ ᾿ πρῶδιὸ ἰδιίχ
δ,“μοὶ πρῶτ᾽

μάλέςοι τὸ μέ τῷ πον.εἰ πτὸϊς εἰΤοῦ» ηὰπρῶτον οὐδ' ὁ χρὸνκαοι β
τως: οἐλλοῦκ αὔω"

τ

Διο ἐντῷ προσώπῳ μάλι οι

Οἱ; ὀμϑ6ι: "διό μανθὲὁ τόσαον. ἡ ὑγρότα χοζχεισημεῖον δὲ ἤ--

τοῦῆηρι χέκφισι; “δὴ ἡΝὴ αὐθήσιωμ διύναιμιτὺ δὲ ὄνϑυς «ὗς ἢ
“0 ἐξ αὐθη μοιύ γρότη πόςΤ ιν Θ᾽ οὐ
οὔκ ἀ“πέπτον.-

ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ὁσα περί ὅλον ΤΟ ΣΩ͂ΜΑ.
ΘΙ
' ΡΎΠ:δ εἰ το
σώ μαι!φτομν δι οὐπορρό τ μέρ, ἐκ ἦν
73γιφτριω ματ εὖκαιἰζ()υσώμα αὐμὴ ἰδιί εςδιιόλι λα -γιὶ ἐκκρισὶ ΩΨ,,().2 7 ὃἐξὑλοῦμετα ἀλλ θτάερα,πλελγήνεἢ ἐξέ
ς

λαοῦ δον δικκθερ ὀρ πλίομὥν τεῴπσλείορ ιχρὸνςὑἐκκοιοῖ .

β΄ Διδηὸ ἡού γοιἢ
Σ δι,67 ἐλαῇόν πύρ ἐβουύεγενΟΡ γλίρρον κοὐ

νὸκολλύδοεμε τοῥϑρη ὑγρϑ
ὗ ἐἰκκοίρμετοιδι τίωκατάμιξιν:
μετοῦ

-ς εχ α λϑ'

Τν

υτὼδ σοπυματ νἀδοματοῦ' μοίΛισκῦ»ν"τᾺ ὶ λυηριῶ" δὲ
εὴοίομε"τ ἱδρώτωνκυφίζυ σιμοὶλιλδτισευνοξοί ουσεῖΣγκιά
᾿
τ

τυπωχυ τεροινὴ σώμα τωδέξε ῥοιὸν τίσιὉ ὁτιτήα σαρκι "πὸρ
ρῳ δ τῇ ἐνῷδὲολίορ ᾿ἠκολλωδος μον τιεον με Τοὶ ςἩσοί “ΤῊ ὃ

λο

δ)ν)δυσεξαργ
κοιλίᾳσοὶκὶαὐέυ ταύτῃ τν ).Ναλασίον-

Ἢ ἃς Διὸ τιΐπρι ἡ4σ σοιριὕσιμ "ο΄σεοίξη τικώ τοιτ᾿ ἐν τῳ

σώ

μουτϑηὸ θόρ μόν", "τῷ μϑῳ δ ἐνυσά Η͂χντ μμάφους οἱὀγίεοι γέμονυ).

δὰ αειοὺ κ ὀνκινήσεν εἰνανονὴ εἰςὐ αὐωφέρε Δπανμα)
τς ὁ
γἅ»
“σε
Ἵ
2
᾿
ὁ.
ῇ
»
“Π΄ χα
μῖν ὑχρ
σεντῇ
Ρι 4“νι.
)ἐκλείτοντ διφϑήνφριελοῆξ
ται
ηὃσῶμα ἡδπιόγκοτίρα τ Ῥοφ' ἠνολέσοις ξ,δεοίτόθωμα οἵ τοζπτως

δηθὰ ἐπσιασοι σριὶ σῶν γρεδξάν" διέσ τίω σσίρκ κιδεκ δὺδ μϑῴᾳ
γροφὺ,ὑ γροἱὅξε"κοίρε πιδά χυτοντέρυ βοζϑμδιλὴ δοςτο ροίτοσιν».

ἀραιοτίραὴ γέρο δϑη, μα λλ,διών οἱ δὲχεϑϑα ὠττσερ ασογεία αὶ σὲ

Τί,σ,α πνοὺν κρὸ ἀρανοιρ
τοιΘἸ σοιρκο
"ἡκω λύφ συσάσεισνε
αϑοχείβὀσῶμοι»τούγυῦ μυλορτ δὲ σίυυ
τὴξ 4σ'τνον) αὐ» ἐ δοφαρκὴ χόσυν τηξ4σ, ἐκ ἢ"ἀθροιοδέμ
των ἐἰσήν"δὐ “πνοὐσεροιδὲοιοἱ
ραμὺσερο νὴὁμα λέσε βα γμόμδῳ κιεὐκος μόμλλοῦ εαϑα2. χὴντε

Δ Τοφ᾽ δεκτεκωτερα
ὑδιϑπευκμᾶν τ

ἢ ἐκκρόσεων ηρουκ τικὼτεραγήνετορ
δι

σοίρικοι
πρὶὑγειαιν" οὐδ ροδν
ὡςπεριπῦλις ὑΩς

φγήδεριοὶ ποτὶ 4 “ν᾿ δ ὺγὴἡϑώλκη κυ 1 4 ὴ,ἄτω ἡ σῶ μοῦ σις

μᾶγὶ υπάνόν δε τοῖν αντής χοντ ΦάῬὉ ἢμλύπόρχαν μηδὲμ,, ἢ
Ῥύγρυωὡν το χισο πρὶ λλ Πεῶρ Ὁδιε δ ἔχειν ὡς τελα μβά
ο ΙΝμουν μκκρίν' τύ πβίἤωσιν πρὼ Εἰ ἐψικιρἡσεὶοἱεἰνισὰ μηϑέεπο
τ

τοὐρεμ αν μεδ' σήτοῦ,ὦταρινὼὑδὼρηὸμηκινῇ ΕΣ;
ηρμβμὸν δὲν σορ “ατιεἰηδδεκκριμοβϑω ον, ηρὸτον δου θουρ ρον
ΧυΘΙ φετονι"στο ἦμανκυ ΓΤ

β

(βισοι ιν ἐγέμς οὗν τε ρεὶβ

ἐμῷ ρώῇ δμ)οἱ γρροινουρου!ῇ υϑῷ ἐς συμβαόν φδὺ δριῦ διαἐν ῳϑλίῳ

β [ γυ μὴβιοῦ ζ4ν'συμι σοί!γρορὴσιςξκοῦ το μι δῷοἰ σριρὶςοὗ τοννη μα

δ)ὲδνηθνυ
γρ δνα μϑμει. δύσυπον
ἀ σαλλάῆς τοιόβκῖ μιζό
Ἴ

δ

ν

ᾧ

Υ

ὁ ν.λ.»

ν

“ιν κεν ρὲ.
ῥδρδιώνχερ νὴ τακρία τοῦδημν Ὑ ἐφϑ)ῶν, μοῖνν
τρῶντ υχρα5;ξεν

β
β

Ϊ

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΥ

ὁ

τὸ

Ἧ

:

:

Ζ τοὶρηϑυμν ὶ ἐλοντουβαδίζαν ἂν ἡλιῳ.οὐηρὉ3 ἄοισαὠκοδο,
Υ

28

μη λδὴ πρσω μοιβρλ

φερῶ,δῆ σοιδξτουροιφου ρίσι᾿αἰνεεμιεῖλ, "

μὰ μεποὶη
Αὐ τοὶξν ὸν ξυιραντέονεὐκ 76Μεὔμόνοἰηδηῤρρω οἰ αν

νουδιαὕξεμὶ ροῦτα ἀγ'ἀηρτουτ Γ ἡδυοηὸἥρύλειρα Εἰ“ραν ἀνα
λ' λυΐσοιι ηὐὐγρῦμ.

“Διὰ Ί,ψυχέντ οἰτΡτ οὐστῳμαοῦ κουύμεθα,

μάλ Δάλιν μι,
νπέτεῤ" Δάτδπυκμότὴ οἰτἀὶ σιρξπὸ προνπέτπτο
θῴρμμ.,δὲ) μόλις6 ἐθἰγθρμότεβ.᾿ΙΟΙοὐγερέλθρ μϑκαδ οδοσϑγὰηὺ
{ “πέπηγνύαι ὑτὸ ψυχεοῦ ηὐ σῶὥμει" Διρὶτὶ αὐξυρἐβιξί

στεριὰ Ἷ

Τὴσείρκαι τὄνασικἂνοἰζασιν ἡ ὅτιδιοὶτβηρίψιντϑερμα δ ὑσια- ]

νομϑύης,ηὸ ὑγρ κα ὙΑΥΡῸ 'σκ():πῇὁ τού γοις ἡ σοιδξ Ῥιδο ρθη

στ
ὕ.

“υκνού)
σαν τ θύσειτλεϊο᾿ ρίψεγτυ αν,πυκυδί)θετρ
με ϑιωρλσοκιϑ ηὃ "οἰ τόρ δξνι
ἐπὶΩΝ “δδ σούς,ΣΤῊΝ "οὐιοτι

τῶντ ἐσθ μὴ δορ οὐχί7 ὑλνς ὐ γρανὴἡκλυάίμταδια μδῥᾳ.
ἐανϑ σλείω πίνψιν προσοίγηις αν, οὔ τουτοῦχω:")“λιὁ6αγ47
ς΄ ν() Διο τῇ αἱἌΧΟΣ μοὶ 7Ὰ᾿σειρικδσιῆ δρύμζ ὁτιοὶμεὐρύ μοιτσε :

Τ σείρικου,ερὼ οὐδεκ τιζϑο ᾧῷξυε πὸ ροισεκ δνοφουσινιολ
θυψύλουσιτ'
λοὶ τοὺμδ συοσείετον ἐκοί
χωντοῦδ᾽ ἀρ) λοῦ.“ταφυσικοῦ θέ μοὺἐ
“2 ΤῈ(Ἀουμϑῳ ου ποτε λιΐς λεήἠυνόμδρα εεἰς σπνώμα δγαικθίμε,

ἜΣ
Το ὃπσρλεῖ μη τῇ

σάρικ αἀφαμαν δ δικτιὶ οὐτ᾽ περοὶ :

σιοδυοίζᾳ Δὲ ἔξωθῳνδὲ οἱφὲἐναντίου μϑύε δεοὶΦλ πιλισιωσι τῇ,
φόρα οὐὐηὸν στυέχειμᾶδ δι αὐοίκιλασὶνδὶσαρκίθὴ “ποιεῖ τον
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Ἔσᾳ ΠΕΡΙ ΧΡΟΑΝ.

ἅ ἶ ἢ.

[οὐ τιηὸρ ᾿ν(μΔ τούλυ λίνκαλιφ δή
ὃ λὶ πὐμῥσίρκα με-

Λούνᾳ,ἡ ὁ Τητοὶ“Αμαν, ὦ πώχρρηὐ δῶρΦύσει Ρν ηδ
Ὰ ἐὦ΄

ὑχὸμιᾷ
λαῖν,δοςέωμἴξιν τον ὕσκτοσυγίρ δὲ σοίρκ
κι "σ)κα4..
ρ΄ Διοὶ τῇοὶ ὑὸλιεῖσ "τρφυρές ΘᾺ οκ“πλιοῖς οιἐγθχ' λα

αν ρπεζόμιε:

Μοὶ,““πυρροϊἐσί “ἐτιρὁχιὴϑοίλαήα θρμηιρὺ αὐχμώδησλ,ΧΩ

᾿

. ὥλμίω,ηὐσὲ τοιῦτον πυρροὶσ “σοι Εἰ τοὺς οι'χας, κιαϑύππερ ἧχι
ἡ
κονΐα Διὴὸ ρσω ἡ τὸμεὐκηὸς τήν οὐ)θρρμιότεροι, τοῦδξνηδνσρι. Ἵ
ἡυ λον 2

ἘΞ
-

»
ἢ
Δυ

δ᾽

0

ψὐχε,δ οἱφδρολο Αδ ἢαὐδο ξυραλρναθαδεῦντοδλίστα σε
υιξ-τούτωνὴ τούμαπαροντ,οω Φίχες ξεροωμόμδρ΄ "λοι

πυρί} Δ Ως

νονῖοι

ο,; προσ οἰρκτὴ,πυρῬιχι Δ λεήοθι χσε

γ σδι'Διο τοὶ μἀνὶμα Τ]ῳρύμοιρ ὡτρξελαλουεὶεὶ μάτι χε σισ,
ὕχουσ' ποιδ ὅτι ἡ μὰν δ ποῖος εὔχροιαν ποῖι ὅ:" δέκατοῦπνι τ
ξισ,τοὐν αὐΤίον διαδῷ τὸσι ϑερμαινὸ μδιμομηδέπεπυλησ ὑχὰ

μὴδιαηνχεθε. οἶχξοιαν ποι εἰοἰ μφων τρυυηδμτριἐξη ὄν χε
μα τίφί δασισ,ιοὺ καὶεἰσ’ ῃ ἱματίου ἀλφγοὐγκατοων λόοτοι

δ

ϑριυύτερυὶ δγυμνοῖ δρύμοι ρουμ “ποι οὔσιδιια “ούυρμαν--

ἰδ ρυ τοὺς σέροισοὶβϑῴοι ὦὑκικρίσευς μοῦ δια
τίοντι κατουψύχειὸ αἰ
“τέ; Ω σῶμα: ἐτιηὸ ἔλαιον ΠῚγρὸρ ὃν (σδελοπτομ, ὑπαλέφθῷ

κα ποὺσ'ὰ ἐβουσ'ἐμφραῆ:ομ,οὐ δὲ εκ τοσώμιουτοσ' ὐγὸ μὰ“πνό
μενα,
μὰ ἐξωῤᾶν ὁἐῤιούτυὴ ἐκκηὸς πρό μοι ηὸτ'δι καιτροητν! 29
ψ"τ σύματι ὁὑχραπερι ἤώ μα τοσητβρῶμα, αἴχζοιοινρ Εἴ.
4 διὰ τρδτρ οὐδ ἀπε οὐσ’ τοι ότιοἰχκοικζομκεν εἶναν,οἱ ον
φ
Ἰισχωγ σι ότανοὖν γὸ 21} λῆς ὑς"ϑῳμομῇἡ, “Του γγὸ συμβα!
ν4 "σὺ λλωρδν ἥνεϑοαρἐ αὶ ἡνλν δῦ ἀποτρίσῃ ὃ ϑῥμον'
β { Διὶ 7) οἰ ἱφρούσοω αν:
ΣΤἢ [υμνασίων ὄχ οἰεἰσὶν ὐθύς, οἱ σὲος
βλι χοῦ ἔχφοοιὴ Ων 7.υμϑιρπομε δι “τῦμ ουηὸ ὑδιμδμ ἐκκάε)

κὦ ὑσηρλάζφ αἱ δὲ Η πρλλῶν ἐξυθείτουι μῳ τοῦογδρῶρις "δὴ
τὸ πρμαι τος ἀραμου δύοὐ δ) σώματος ἐνπῷτομεῖν' ὁ ἐδὼ

κκαιθομσερὶὁτίθῷ μοιτἐνεσνσολάσμ ηὐ θορμὸρ Τἴχροοἰμήνον τοῦ.
μόϑδροι "δὰ ἜΣ

μοιδὲ ἐκΑή πτῇ,ἄχϑοοιοἱἐδιδαιὗτοιι

οντοῖαἐτὴ ποῆλι οὐοὶκαϑεξόιϑρ οἱ ΝΕ [υμψαζοδιώων, "ὉὅΤι οἱὧν

κιψήσε ὀμα,ὦὡνΠέρ ἐιπίφορ τονδηρτῶ πνϑύματος: δευρὶτὰκι

βὁ μὲν γὰραἰεραιοὶ» καϑήμϑῳ οιπτόφρυσε τοῦθ. Δια Τὶ δδ μϑΥ 7:
ἐπκαΐᾳ4 ηὐ τοὺ οὐ ᾿
ΣΝδιιόῖι Δεῖπτο τερόι ξενδύλιοσ μὰ μᾶλλλδι

τρημὰς οὐδιύᾳ ὅϑοψ εἰσ’ τέμσοί κανὸδὲ “σὺρ ἐσκα ὑπικοῦ δή "οΚ

μωμοβ"ηρι Εἰ ηὀχρῶ μα, τοὺς ᾧ οἰδορσ' κα λουμλ' ἐσω)κεῖς "ἐῶ.
[
᾿

᾿

ΤΜΗ͂ΜΑ
Διὰ τῇη πὺρϑ ποιεἰ μέλανα, ὁ δἰ λὶ “παιξ"ηὸν δικέραιδ

΄
}

ἤριΕἰ0ὁδὲμλιθ’ 7.} οὐχόμοίως ἐίεαἱ
τερον,»ιὐ, ἰδ μδρ ὡδκάων
ανμμελαάν4:ηὸ δὲ πύρηόμκι βά μου αὐα’σιμισλαῦ αὐα.-τίῷ ΘΟ ᾿ς
Φίρφἀσβόλίω. γη9}ηοδιἰδ, ανήήῆιμαυριΤΥ οἰππθραυομδῷ οἷν
μαῆοὰ καοβδίωμ Ν αὐϑιραίκωμοτονὶ δὲ οὐοῦσὁ μϑρλί,μεπο
λαόν φ:ηὸ δ σϑρ,οὐοῦτε Ῥυ.7 μδιρ,μαλϑοικὴ καὶ
" θρρμότηδ' μὰ δυοὲμι Ξ
κρομέύρᾳανδιύματονηὺ δέβμα ουνηὸ “κοὐ
4μ"ὥστιδεὰ ἐδ τὸτ'
σαρ
κοσμιἡ ἀἥϊεῶν,οὐκ ἀλγεννόμ.δνοὶ δεγὸκ ἴφν,μιελαρτοι ὥνηδ:
γσὺς

...

)οὐκοἱἥϊετοιἢὀσωνδέρχα τοῦὅπ} μιαΛανο,ματοὺ “συορίκαυ
συοῤγένε τοι,οὐχοῦ μὸμ ) κ οἷά οἱ
οὐ ἡΤΟΣ

Διο οὶ κέ;ραῖσιςδ ΤΩ

μελαύχεροι μάν ου τοί" ἢ δ) “πον σμηῤρδμομιμε:λοντες, γέρετοι

“λίμμ ριδσιηου ποσὶὅ:} ρα ἃ σιπρόπαν τιἐπειδ ηὸ οὐτ
μιαξηροωμό μὴνμελαύτε' εἦμοτοιι, εἰ κα τωσ' αὖ μελατεροι εἰν:
ο! πρεσβυτεροιρύ πογ᾽ ρυβτὸ χρύζομὰ.Μὑ τοσώ μιατοιφυσι; Ἵ
Διατί πὶἡτώ δῆσέήων ἐρμρισίαν, οἰμϑῳ περὶ τῶν κριϑᾶς,

ἦχοοι τήν ομ “τοιφηοῖο Ἰκο ταρροϊκοὶ οἷδὲ περὶγὺς πὺρὺςδὐεκτιπ}}
κοὶ ἢ ὁτιίύτυ πότερ᾽ πὺξΣ ὧι κοιϑδινῶρ τεριαὐάηῤῥροιου :
!

7,.2

Δικ ὃμ᾽“λ' ὀαδδὰἐλαϑ λένκανψ, δ σίρκα,Μμελαιήν4,ὁ ὁ γι

σομϑ ἐλαίου ἀπεγειηὸ γεώδες οὐ ποδὲἰῷ ηὐ μέλαν ὠςπερ Ὁ
γεοῖ δεσ'“ΤΩ οἱνουντίῳ δσάρκα.με λαῖνᾳ, δ 7)καλει.δ» γεῦδεσ᾽
καφδ μον ἃ“ποθ ἤνετο μέ
λοῖγ:»

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑἱΡριΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:»

--ὰ
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Ττς ΤΝ

ἀν

ΑΛῈΞ ΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΊΕΩΣ, ἰΑΤΡικὼν ΑΤΌΡΗ
ΜΑΤΩΝ ΚΑῚ ΦΥΣΙΚΩ͂Ν ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ;,

Τὸ

ΞΟ

Α΄.

στ

νπρορλυμάτων το μϑι οὐ ϑεν γε σισοὶ

ἣ ὦ

δι ώρικοι,πσυέσηοἐμιβολί α οἴλζητήσε(ἡ ωγοξεευσον γῆ} οἱ
μιουνοιῶξ
γχονοΐτρρησει,

( Τίμο; Ψικῳ ἡἐφύσιστοῖ οπτημοῖσ'ἐδῶρηΧοςνον, σοίγοπτε
ουζ“πος Λιζυτηὸσ,, ἄγοι αὐ ὁγ,θαλ
ἄδασγις γκωρχάέοιν, αὐλῇ ματήων μϑωπρ ὦπορ “πὸ

Όεςς θμεβάλε.δαύτερον δὲ,κοζλλουσ ἕζετ
ζόϊς ἡζώοινἘίχασιςἐβπετ' λφολισκεῳύ

καϑοί πῇτοῤοροικύδε ρ μαιπροσοιγορνόμϑῳ

λιλεπήδασιἸδερανα '

ἫΣ πῶλιν διοὺπί

“πἴεμϑῳ κέρατα τοῖσδὲἐαρβα τοὶοδεὸξἀνὄγυχαιρυνῥοῴ μι; ἥπῃ

τοι δονπρὸνδμιυαν ἐπ αἰδνκόρτῶν τσ Φυσικόι δόρασιν

;ἡσζδιολί σοκτοτούν Τοῦ" καρρτρὺν δὲτπρὺν τοῖςμαασέ μωτο, πρὸγι

σιν δ σὴ λὺν το υύουσ'τοκτηνο βϑιη ἡφύσισ, ᾿ἐπεσὶν ἢ σώμα σ τΈσὲν ὑγρόμνξυ λῶδϑοσιν ἡσίΡμιισῖν ὁμοίωσ'ἐσφκλιεὐήίδω

καϑοίπῤἐνκιβωτῷ τοῦ“τουτποκρύνψα σκιηρδσατρφυγῆὴμκρύ
2: ᾿ϑάλππτου σἠφώων τινιγοά δες οὐντὠνημρὶ οὐῦηὐδὲηδπύρί βλημα
"ῶνὲν 1 λχϑον, οὐκα πίλφγφ.' εἰλλοῖπρὸ"σ΄οφίω ἜΤ σή δ

ασεγικιὼ τοὺβιτοδφν τοὺ,φύλλοις μδδιρὰφ λοι κα Ἱσὺ μοϊονεμήμ
Ωἰασιν αὐτὴπτεριίν.προήδφνν ὠφοὶ μεβοσψύξι σ᾿ ϑερμότησ'
ἐδιώ κ τὸ λυ μία δρμταῦτονοἰ αϑϑοι δὲκαϑώπλισιν, αὐ Τῆρε

λων "δ τίωἀπὸ
τὸ ϑηζωων ᾧ ϑυραύ' αὖϑεσιδεποικίλοισέξεφαύω
σῴ τοῦτοῦ"αδομαχησδεγα σαλλουσεεκον. κοὸπώλινών τῇκύρυνἊν

"» υτήρ δ κυρ ππῶνπροκὑπτουσοιν γυδεσ
ὅσοι
ινμδρτοι
ρξ" ἃ.

Αἰλεξανρον προβλυμάτωμ.
οὗτο τως
σοιφῆπροτεήρυσίν, αὔτικρυν δέομ
το νοῦ. ὅσοι δὲ
δῈΣ λοσύετονσινεῖσυ μφύτωσψ! αυθὶ(λόευμὐϑερμόταις αἶπτ:
κῆσ' ο492 σειύςεἰσὶνἐνδεεἰσιόσοιδὲ, ποτερονφύσιςφυλόγον ρον
"7: κὀσηρομυθύε) πὶὲν γροισειΔιφϑυρᾷ,τίω τάξιυ, σύν

ἰνησῇ

οἷ,τὰν γιτὸ τασερατλήσίαι,κολοΐ ἐσύγτυτίωθεσιν,πίωἡ δγατολα
ταν τσιμέμολοι τα ϑάλυ τω πομ τελιΐσ,,δβηϑεῷ μόνῳ πώριμα,

φΔτδ

ύτ'ἐσίανυηροησμτη: “δὰ ὁ ὁχεχν ΧΤΩ ἐρηντι μα χαν!ς

καυτρεστεὶν οἔσοιςδιδεγαθ 12 πορίσοιςπ ῥῳγφώντἥ αὐτίαι:
εἰσγώτ:ΟῚ

“παντὶ αμοι" αὐτὶ1 δβυνάτρροιὀζντησέὸς εεἰσὶν αὐηοιοὐδα»
Τίνος «ψεκεροΐρφπολιζό μϑιροιμαιοφίλας ἡασέλμοι τοῦ,
ὴ λυ
ρὰς,γελώ στ ἡ"7: να χάθαν αἰκουομ τίς!τ μαυρμούβων (ἐμ Ὕ

ρα ϑιβομδνων ἐπριζοῤδῥων, ὑδιζον τοῦ ἢ θένου μϑδμουσίδερου

ηου σόδὺν τον ὐϑέως νερκι σὲν ἥδεοὶ τὶ τὸαπῤπῶρψυχα ν ὑσῶ
ρνπρούγονο βδιυοναὶ μωδύαντ'ὁδοῦ σὴναὐδρείλον ὕνχρα Φ:᾿",

φυ κα ϑεροτσνύᾳ, οὐκέτι τον αν ἠκϑπϊομαι] ωνὶ οἴμοιτοίο.
αἰγοὲτοὶμοισννδεδ 7 λι 'δὅς καὶ
ἡ μαινητ ᾿ἐλκφμόβ᾽ τ᾿ σίδας ὑηῤτεῖβ

Τδιγοὶ νομιοτωνζωότρι εἰὁ τοιλίϑυσο τλεκίροι λεῦϑιβδύεμο
μα τὰκυρίρια (Δτοὲκά ῥβῴησέρυ ανοασεί κολλω μϑδιηηοὐτ Δ λέ

ωμ ἐλεκ Ῥυόνει δεδοικεμόν σριδρνισὺ κοι! κίδι᾽ώονσικῦσος,

Ῥς καἐρφεσίν ἑαυτίωοἐποναϑαέρᾳ ποὸμτὸ λόσετοσώ μαῦτοσ:
ὀρτυγίστι σρρί τοῦἀνε λέβορον, “οἱ αὐθρωτεις ϑαλιτήθιομ

ὀμ΄τοῦ"ἑαροι:ληὐκὼν-[ςἀσίκοικωμ [αὐ μάλλλλο χ᾽ξανθὴν ἵλκᾷΟΝ

Δοχκιωϑὲς δὰ νοὶπερεκὸν,"Δλινκδούαέβορος ὐφόρβιόντε, δμόκκαρ κνΐ δυο φλέγμα:'μέλασδι ἐλέβοροσ καὸ ὑδθυμον, μᾷ ἐἌσω-νοἷν»λίώ ιν: ΧΩ ΧΩ͂5, καϑαρόντ' σείντ τοῖτ κοι λιδ'αὑτὰ
ΤΩ φελλύνγωμ “οι ϑο ρον το μ λλομι ἐἀλλοσ'πρ
ἃ
ὃς τίϑε λει,

ὃν ἥδετοί τίνβοφίμύ, φονοὼ τὰνμεταβοίλωμ. οὐδιξὶ
σ'δὲδι΄ΤῊΝ,
ϑαλαωήαννονβκίω κε
οἱτο δἰνππῶι
δώ τμηρίμϑου τοσῷ μα νβ΄
Ῥιλι τικραιτου μιν,αὐτι “πῶϑειτῇναρκι: (Διμυρίωνασοι τοι
οὕτων πρρκταβα λοι μῤρκαι τ λογομ, πεΐρις μόνονἥυῳσκον

Αϑωμ

ἢ

ἀπολο

δζ.

νῖι

2

βουνὰ παραοῖσἰαπρλςἰΔέτοτυ εὔῤρη τοιλέομ Το" ΑΨ
ν»

ἴδεονςκίσου ροφερόμὴιἀξφηγυυ πτέρλειπρὸτάτῤδοσιν αὐτί:
κακω Ὁ ψι οἰλυ σεῖςἀθρόαι τούτῳ νπσοραάλλουσι: ἀφυς

ρῶ τούτους δεκοὼ ἐπιϑοίνουσ: φασὶ δΥτοὺ αϑορατηριὰ ϑέρ μό-τρί "Τοῦ τοὺς χυμοὺς ὑλκάν'δερ ψ δον"ἀΦΣ πόννϑέρμον εἶνου

ικαϑαρτήριον ὅτω δαί: χερὶϑέρμιον ὁγνδ χίλι βημιάλλα χύπτι κδμνὴ τορωτόν. ὡσουν τὼς δὲῃσὼ μας χνλρῶ ας ΔΟΝ" Φα
μλρδε μὰαὐτιρίφψν ηὸν λυ γον σῶνκαὶ
ὁ καϑαρτήοιομϑερμὸν μδὸ
τί ραῖσε! κω Τῆκὸν Μέτήδιω ἀμ: οὐπῶν δεϑὲρον, ἤδῳ Ἀρὼ τὸ
νώκαι γκαθαυρτηβμομιλέσουσί δὲτὸνερουϑυκαμιλόν, σἰδυρ(
ἃ
“τῇ ἐν οὐκἰ δυό χη Ὁ} ΜΝ 1" μᾶλλον δϑεριιότι τιὁπ ἄγοπον.
λίων δὲποῦ ον σαζώὸν ὃ ρμότιροσῶν,οὐπῆς φιὸνσίδεῥ'
β' δμὸ

μον διπαράγις ἰα οι βινἰδνώμα τομὸν οἱκεοϊ Κλ δε (Δποροὶ

Φι λυσόφοισ μοὶγρακἀαῤαρετικοιδι πόϑι λεγόυθραι ὰ σὰσῃμήωμϑμα τοῦς χρὴσᾳσιχιὰ τοί νι προβάλλήν ἀσζοτησεντοῦ μέσαν Ἵ
Ομ Τον χῷ ραν οἐμφίβολοί τεπρὸσ νοΐσενοἱρύτε πρϑο λύσιν ὑπο
' σεσέμν: ὥσπερ

λεγο ἐϑβων, το μϑρ δξεψυδῇ “πῶσὶγνωθΆ "

δύμδραα.τοὶ)περταιτίῷ ἀλήθφαν πρδρυῤππόδξι μικυίετο ἐϑμα,

“τωδεώτανεῖ τοιτήσοβοῤμιφο τρῶν κεκρα κιμκένος λεεύμϑῳ α,ηὸν
αὐγὸμ πρότρυκοὺ Μῆ προβοελλο ὄψων πὸ οδρ εν δυλοπάσι)ε

γῶ σηοῦμϑῳ αὐτοὶ “πτύντορκυκρυ μεμα,λύσινοὗ χηρδε χόμδῳΝΣ
τοὶδὲ αιὐσμνἔλουτω φύσιν, ὥρκοὰτωἐκϑεσερτριησύμεϑανλυ τέδΥ δὲ πάνπρόβλιμαι, οὐπὰκροζσωιεϊδν λα σίαἐγφγείας,Ἰσύμ
“σαϑεία το μοι:ἡχώματ ῥ κατα παρέτημαλοθήσεωε ἡκατοὶ

ὁμωνυμίαν δῴια τιμάλλουηδμη ὁρ"τῶν ὄγεργϑυσῶν διιρσίμεν οὐὼ

τού. ᾿καυϑὸσις ληρότερον." μανώτερ᾿ἀμφζον ξλα ονκρηῤφα
ἐϑμ᾿μαπδχόν ου Ἀφδ 5λ! κίας κοὐ θθυσοὶ σιώδουσε!ἠκαταᾶσυμ

βεβεικόρ" δηδμοίωμικαϑώσέν τοῖσπροῦ λιμρισμν ρησειστοῖλε
ηιϑυανρύγοις οὐνηδῖκ καμόσίχφ "σοίμδρος ταδνοἱ ἼΓΟρέβδρον

ὐδαἡ ηρόφατῤδιίξιν

διαὐγίαι ἀπαγ εἶν ὑπειδῆδεοὐκμόνον σῷ
οἰ

4

Σ

Αλεξαύίαρου ἧρουδλημάτωμ.
κἄϑαιχ»τἠκαϑύλου, μεϑόδῳ, αλλδὼ Δ οἷς κα τὸμὲἱροςοὶ

ραγωγξίνηδυ διοῖκσίκ μϑινον δρξόμεϑα “ῬἩλυσεωμ.

διῶ τοὺ ςαὐθραδους ὃ ὁμηροσ᾽ πολι οάρρυτούφεσ ἐκοἦλε ᾿

δ"

ὄνωε
ὅχηὡς ὡυληοσλϑρονξνΤιῦϑεν αἱπολιαὶ Κρλομτου ὙΦ ἐ
σεν
το μηροϑταφὶ κεροιλῆσ, δ ὀπιϑήων μᾶλλον ὑγρότιρα
ΓΝ Φλεγμαγικώτεραι ὁλύσίσεκα ράσωσ:
ΠΝ

Διατί δὲ͵ οὐ “τοὺς μρ 6,92αφλκεφα, Λσ,ἐλρλσηιϑέωνμᾶῖν
Δὸνυ"κότερα Θφλεγματικώ τιραἐ λυσισέκκροίσιως: Φαλω

κοῦ σονμόμα,, δεθιτείμοι
Ἀσινοἱδὲ δὲραυὀπτὸραν οὖν᾿ πρὶχὐσὺ
"ὸ ξβιφυσμζὺς ξερόγῃ τὸν ἐπροφούσίι δ, αδίῶν ἐκ χῦν᾿ Τμῳάν ᾿

οὐ“ποχ’ ἐσὺ μδκα τῶ λόμδμ σεγικὠστβ ἀλΗΥ ὀχμϑέω (5
ξηροτίρωνησὶ πυκνοτέρων ὀντων δι αι Λοζερωσίς,τίωγνόςσὲν ἐκξ" εὐτα εσίλειδιὰἐδὰ τουτο,κοὺδἰοὐλόηρι ΧΙ ὡσξ "ροικέ-

φαλοι,ϑώηον εϑρφαλαι ρῆντοωρβροίσιον δίσσολι οὐμ“τούν δὶδι ᾿
ρότατος ἐκδε πον σῆς ταφλεγμα τῶδὰ“πίοι μα τω:εἰσὶδὲ Ι
καϑ οὶγὸυσπνοι μάλλον τπράλιωνΑΥΣ ὑπνθ' ὀξύ γρότητοσὼς ν]

δολοὶ; τ ριφοὺὑγρὰ τυγχάνοντον «αὐ πνώ δοιὰ πίρι ἤω μια
πικοἷ-νοὺτοὺγρε παϑη.«κδὐ οἱοιμσφ λυ πέσοιντεσίναν κυ οἱ λου
θαδιροιντυ γχάνουσι δειρὰν ἢγὼ πίριἤοι τασέκρο οἱ σέ

σερα τ

τωμάτωμ, οὗνος φυμὶ "δου μαρὼ ὀφϑα λιμούσεοϊ διαὶ αλότι χις
ὑχροκὲφ λοι σεφυκότι, τοἐν αντῆουποίλουσι: βραίφγον"οὐδὲ
ὅλωςΦαλακρούκδο ὃ)» ἐντὸς ῥίν τοῦὉ Ογὰ γϑύουσ γα δὸ

χϑνεὗσστξκ αὐποδύχρακαλάλλα αϑ κα χοὶσυγγῴεναν γα
δέχ τοῦτορι τό δα: τοίχιονδὲ τόλι οὔμ τρί.(ὦ ὑπνωδιεισ'

καϊ περιήωμαῖι Κοὶϊτυγχάνουσι»; δέ’πολιαὐλιυκαόομει μοῦν"
“Τοῦ ὙΥ̓Ρτργλοήσοιν τοςφ λέγμα τος τύρχεοιοιψεί οτι δὲ ἄχου
γ

συφάέίο πυγχάνουσῃν ὁτανστίο ναι μι Δ’!ὑλεκιϑῶδες λολητχωῳν
φλέγμιαπι'
υὲ ἀρ
διὰ τίοἰλέρορ τὶς“πρίῆωμα-“ρκὸὶ καλζγρυ “πγορητο πω μα κοι δ, 406 7)ἐνχότεροιζε

Χόνῳ

ἈΠΕ
0

-Υ̓͂

ω

ὅλο.

ον (Δάδιωκ τόχεροι γετομότες

3

οίἴον τὶςἡρλλὰ σὺ -ον

νάγϑυσι σεριῆώμα τοκα τοὶτοὺστῤρους"ξηροίμδρτι κατοῦτος
ἡ καλδὶ τοῦτούῦΐχρυ πινοιυτοι
κέ ρεα σῷμιουτοῦπέφυ κότις εἰσὶ,

βρέφη ὑγρὰτοῖς τέροιςτί τοῖς σερεῦι; σ μευσὶνὑπίρλθ:Ξ

4,

ΔιεὶτίτοὶἸσρζΆδὲο, ὑγρὰδντο,Θισεονῆω μα τικαὶ,Ἰρλιοῖτσις
αὐκφῷῳφ“5179ὑγραρϑυρματο γλάνσσι,ὀρϑὠποιφλέγμα, ὑγβὸν ΔᾺ γυχον δ γλωντι Διὸρρέγμα τῆς κεφαλή ἔχι δορτ

ματῶδες καδρουονπύρον. καλόγοιο ρεἢ τρῦπεοι ἤματα “χ

γόνῳ Υνσίαληφιίνο τοκαλῤσώδεφ γένετο,πυκνότερον δϑένον ῖ
"φύσι, ὑξερονπρὸδ᾽ τόδοοι 0 ρϑν ἐκέἐκφασαὺ γΐ ϑύδωοκῳἡ
θεντοὶ ἐτμιώδῳ περι βω ματα ἡἡλυ σίσ'ὑκκρασεωσκαὶ κατο -,ἐ σίκ ϑυῆσ'δ μαέτωβ'

,

Διὰ τὐα:γαναὐκινκαλοὶμϑνοῦ

2! τολεῶς “ὥολι οὖν το!᾿αὐγιωοῖκήν (δρῥὠσφύδει ἡνχια"καὶ

μά σίρμοέουσι πλεῖον αὐκαὶ μας
εὡπὸτἠσαργίασ δὲ πέριἤω
λισος ὐγκαταμηνίων ἐκλελοιπότων ἐὺν οὔλοι δὲ, τῷ μηκῖτι τὸ
οὐλὰςὑλενηὸ περίἤω μαιτὸ γνονητρκὸν πρασίΡ
ρν
ασέρμα ἐκκφν
μοι τοσ' σίῳ ανοεδε δύ μιδμον.τῷ αἵματι καϑύλομηὐσώ μα" ὁπέρ
β4. ἤξεφλι γματώδασι

Διετήδιλά ῬιχισγιυούκκΣ

Αιϑιροὺς ψυχροῦ,“ύκν οὐἐ20υσι τοὺσ'γῤρουσοσε μοι οσ.ηὐ νὴ
γνχον σιλητικομεκαὶ οὐκᾷ χουσίν ὀδοναῦθίχις ηρὸσί ξοδοννῷ “
νοῦλοιδευῤσύ χροὶαοὐνποιἥω μα τικοισῷῥέα: τούτῳ )επρλ

γον Δτῶκαίθυραλο θα,βοτεάνοισοὐβλαισοίνψ οὔτειίω τρβθίηριμ
Ξηρο, δισε Ῥωδῳ,ἐοικότα Τοῦ’ φαλακρώσεσι: ν
ζ΄. ο

Δι

αν: Χορὠρυὶ τοισλέιςον οἱῤδεσενοιερέφον τοῦ"δὁ

λουσι πρὸμιόριοε δγοίβρο
Ἴ ὑτὸὁ σῆρθρα δβεςτρλλὴσ' ἐγρόπητον κα

χισρόδρα δι μρλοκαιδώ του!τοδιιδιἐιθενῆ ηδούρ ὑποκείμϑβ

ΨΥ μὴφίΓΙ τοσρεβλοὺν τοοὑχω .
βάρθυπρσώμα, τος,τοῦσκε
καϊκαλάμῳ,ἀαβ ὐϑῆσρείρΘ κοίμιπτέτοο 6.7] δὲηὸ υϑ σέ.λ»-"

, )πρϑσδμέργηαν μοίδομαὐτὐλε δεύ χρὸρ
οὐνῷ ξηρδρὶοὦ οὖνκαὶ

πρὸς 7:ἐργέαν."δῳλο) δέ
᾿ Διμαλακὸνθιιθεν αν

ναιθδέρματῳ δὰ

Ὁ

ἢ

Α͂λεξαύέβου ἤροδλημαίτωμ.
ΝΣδι"᾿δαλξοι δὲ καλάρθρωποι ὑπ
λυξοῖρ καὶΝ Ὅλει
ὅμῶν,αἰιϑένεσέροι πρὸσόνεργφαναὐπὸ, δὲ τοξί ας συμμκξξωσ ἕν
ρανϑέν τες,δεν ὅσ εἰσὶ προς γονδϑενδϊνδλοιμδῷ, κοῖς Πυυ οὐ."

ώδᾳ;, σαυϑεν δῖ σῶς δεριοινυῷ λυγες, ὁσῴλεγμουτωδέσεροι ψν

χροδὲ ενόμδιροιοὐ ανντίον αὐ τεεσάςγν ποϑου!σὶν.οἶνΘ’ δὲ,ϑέρ.

μὸσφ σελοὐϑόοτς δὲ εὐσξηρότέροι λόξι "ὦ δ, 0."
μμυωώδοιὶ
Διώτί: ὃ μρὸς ὀξύφωνοι.“πὸ Λιν ΥΡ
υροιπρὺσ ἔραν ,
Ν, οὐ
ἡσλόων ὑγρῦτης πον χυνουσος πίω Ῥα χθανούρτηθι αν

Ρ 5 δνδηὸ πνώμα δεςσενεδνντυτσων νοιδοῦμονὀξυφωμ! ΙΝ.
σεοὶσὲ διρυτέρων «ὡηδλα ον μειοολοφώμων ὀικὐναδὲέλοίμ :

βανεῖοὺ λ΄ΠΣ ΩΣιδχ ὃ“σλέςησ' ὑλοῦταγὁςἀσίνίμυσλεοι, δῇ
ρον

τορκρὼν ἰδριώνιϑανοιμαςοὺς γμυακὥδς γΡ1 εἰν. ὡ βλίφκ

᾿

ραυοίδαλζα:'Δάπλδθι χιςκαληρλιωδιάσ.
διώτήψι οὐδ Κνέχοντροῶ; ἐφ 9διοίωμὀρέτον τοιωκρὸἐπ
ρὐσι Ἰρτί'ὃ Τίγρλύ πορεδηδήθα σον ὡβλϑ τομήϑη σριν αςθλοζαϑη

σρίν'διώς περΔ μι τελεῖς εἰσιμεννοὔλοι' 3οἰφυσι δὲ ϑερμότερον
ηδή σιο, δἰτοξσί ρμοῦτικα εξγγέ!οι μεϊοέλα ςΨ᾽ κάνω:ὀὐχινό αν

χυῦφον τρῦα,μδιρτίρχινσιν,οὐκὸνῳ γϑυσιὃ τί μαλθυμί αν “δ᾽ δ Τεηδ.

αὐδόϊον»οὐὐηὸ διαὶπεμιαραίθη:᾿Ρ))ὲοἰδίσικον “γνῶ μασιονλῶςτ

ἐκολέλοι σεν’ ὑσῈρ τ τϑασέρματος ἐτίκτι γονδόγἥασερμα τρϑρληέρων ἐφύς» ἐκ Υ̓ σερὶτοῦ λέαμεριδνιώς παι δ
ὠρδῶτε τύ ΓΌΗΣ αὐ “ηδοαστρμια τηκοληθροι συμχι σον Τίσ'.

Διὶ τίδν ποονπὶτονπῷ ται χυ αϑιῤοι,τρλι δττρι
γ μϑν,ἂνδὲμα.
λέλα ὁκέτι.ὁγιδηότο ϑέρμμδν.αὐῤτιριώδας δ» ὥφ μι βώδασ: Ὶ
ἀλλως τικαλοῤραοτῤροι ὧν »δυροφο εἰσύρε χὺςπὸ φλεγμοιχοδω,

πυθρῆω μοατοιδαιλόῖδὴντο,γὀστίοε χϑ!ἱφϑμοιώτοίσι, ὶ

δΤᾺ Φ

υΜενοιο! ᾿δρεΐσὶ τὰς μαφφζλιια. ὅσοι μλ.
Διατί οι οὐ δού

λον οὐρανοῦἐροιλφύσις )ϑοτρερεζο,Αδινυὀτιμῶς "λα Ἷ ἐας,

ξεν, με ωσφιύτἀ (μάτῷαλιμευτι εἰς τα σμε ἠφαοφλί"βοαῖς,διοὺρ
ὝΗΘὴ ἀσιβαὺ
Ἡνλὴ

προ

ορίνην θδβόρναι τὸ

δὲοἱ

β

Ἢ

Ν᾽

:4

20 ρ("»

ἑ

᾿ς αλαῶν, καὶ οἱἐραμοῦϑηρ' δλίδὲ δυτὰσμαρείλας,

“Ν Διβηϊοϊφοθούμδῳ δ ὠχοἰεἰσιν τιἡμετέρα φύσι, ουἷπρο

Ῥοουμὰρ πϑστο μουτῦς δώ δεμι σ᾽,δέφπομηπαθδμτιπιεὶ δέοι
ηὸδ’ ὡσπίρ μρὰ ἡμϑε,δνοΐκοις ἀποφιτομν, καλουἡὀφεύγάσρό

ἐδραπροσιὴ ὀαϑος τοσώμα “Τοσ'εοἰσγγουλεῖσν χέρινισωρίλιεφδὲ
μεϑέαυτῆσηὸ οὗ μιαφκυχεντοῦ προφῃκοὺ ὀχῳμα οὐσιρὰχεισῷ
μόνῳ ϑμῷ:ῥιηον!τὸδει,ηὐξοσύζου ὀδερμανσὸ ἐρυθροήμομ ΐ
κἦ. Διὰτί κοὐτρίμσσιμ,ὅπ Δέλψυ χινιΝδεὼ ει μι σίκω χοὺσυμπσί

᾿ῥφανεβλφύσιωσφμεουσι, το μροίκοι τολι μαποὸνᾳ, οὑπερφύλαῆον τολοτρομομόρι δ“γα τοῦ τοδεκρὰ οἱποτα τῶσισοῦ

ροῦσινεἰ προκρέτως ΟἿ κλέομ τες τοῦὺσ' τΡῥουσ'δ περίῆω
ἰ μρώτων.μεσ γι εἐιϑενοῦν τισοίολάσι τῶ περιῆεἰ.
ἐξα ἐφυσιςοιὼ “τοδεδκ τῷ ς
“48 Διὰ Τί[οἱ λαίροντέσἐρυθοιοἶσιν ὦ

ΣΣ

ζϑηδωτι προτρέπει κα τοὺγλξα ηὐσόντν;καϑαν

μεσ λῳὴ

μϑῳ δὲγοντὸ
τίκν ῳ'συνυί σε Τοῦ δεηδαλιμα ταύτη;μεμκϑήκα
ῥονίξενηὸσίρμα

“
καὶ

»δεοηδιψαν τὴ,
δἰδῳ γώ μοι7" οἰδοῦχαεὖντις

διὰ οἱο δοῦ᾿αϑμοιέρυθοι οἱσέν"ὁΤρἡφυσισαὺ γονπρκ τσ

᾿ς ἡ! ὶ σιυυφδύσέν, γὸ τιμῆσ'ἀξ Ιονοαλρων ὁ ῥϑυύῳμκαϑοί σγῤδ γυοὴςκί
Ιπ: ρυμαθ ὡσ’ὑνποφέλλυ τοῦπρδσηδβάϑυσιδνγὸν τοσώμμκ τος;Τό)
αὕμιατος το ριωσὺἤερινο μδονεν χιοῤδύυ, ὀδέρμα ἀρ πτέτοσε

Τγ τραλμα ποργρώμια τιοϊδέφ ασι,δ! ὥσπερ οὐὐηὸ προξάλ,
Αὐτοῦ σιἐσσηςψοκῳοῦτω ΥΥ οὐτίχβρα φυσικὰ σίμδπρο

᾿ς,

τ'συπῷ προσγρίργσί:

Διρέτήῴιοι φοβυϑίν τιςἀ ασέϑοννον.

ο

δ φθύγουσοι λίαν ὑφυσικυδιώαμισεἰιδβείϑυσιμε τοὶ ποῦ μα

οςς

δ’ ηὐέμφυ τον ϑέρμον κρόζωτικδνηὸ προρα φικαρόνας Ἄοώ

δον ἀἰθρδωσικου τοι πτίζ,ὐσβῷ νυσέ,μοῶ φϑοραν ὑπνίγᾷ
Ι

τούτο» Ὁ τῇλόγφισὶ ηὐἔλαμοιπολύτι δ ἀθρόωσ ὡβραλλ-

ἱ

υϑνομ, λυχϑταΐῳ, φλογὶ σβιῴνυ σιψοιὺτόιαιϑος Λόγε δεηδίκικαρ

δίας ϑεριμὸν,λυλνιαύᾳ φλογλομοὺ

οἱοὶμέτρων δεῤδυω αδινοιο
ζ 14

ἂλεξανρουπροβλυμάτω μ-

πέθανοι“αὐ τῷ λόγῳ ὠπύλλυ ταν δὶἰκοόκ ἐμ οιοσρόμ
φύτου ϑερμοῦ,καϑοσερ καδηὸ πῦρ δυλπσώ μιατιζὸμδρονσβω
47"νυ Το.

Διο]! πολλοί τῶνοἷνσφ λυγησοίωμ ἐταῦ

ϑανόν. ὅτι πόλιν γὸ πρλῆϑυσ' 2) ὀΐμου ,τὠωφυσικίω καλγώυζως

7ι κω δυώσμεν καλϑέρμότατοῦκα τοβαπτίζη. παρίφρυσιδιγα
το μοίλι σα, ὁσοιηὸἔφυ του ϑερμὸν δλιγὺ καὶἐιϑεμὲς ἐρουτ
δ᾽“πολυ

καὶδ ρὸν αὐτέλειν μᾶλλον διάκυ
τοι. Ἰο » ἕ!'

, Ἄδιῳ πῇ

πλήϑος: καϑαχερ καὶ καὶ“λείων φλὸξ, φέρε

ἡ. παλόσονα 75) ὑλοου τίω ὁὑφίλυσίν'

Δι οἱ [οΣ

γέρον τίςρέμουσιν ὅτιτοὺνδρα πάλιψ ψυχικῶν διωυεῖμε

ὧν, κοδοι μύες ΤῊΝ μορίων μ"δ δελῤβϑροι “πίω ἀρκούσειμ διώα- ᾿
ΜΙΡ κιμη

μείω, οὐκαῤτάλρυσίν ὁμοίων βασοζῳν ῥβαρ,δα “5 σῷ

Δκοι "τοι. γύνετου δὲ Ῥόμοσ, τῷ«λκάν ἁλυρδκάτω γὐβουζ οσ᾽
συνσα Ἶ

μοτοσ᾽, τὸμιδριομ..πίωσὲἐ υχικιὠδυα μιν ὡληὺαὔω. κα που
τὸ κεξ Τοὶ διαδολῳν 5 καὶ σερεχὺσ πνσμδιμον ηὖν Ῥομον ὕω ἔξ.

ὅϑιν λοιτῶν, δὴκάτω νϑύουσὶν ἐπὶ εἰνασυύδον τις,ἡ
ὅγρυ "ὃφύσισ' β
βι αἴζετοῦὅϑεμ καὶ βαικτηθέοισ' ξούυ τοὺσ' καϑάτερ σοι[λουσ' ὗ
παλομοὺσ ἀβτιξύ λων φπθίζουσι. διατούτου βὀνλόγον Φιὶ κα
οὐ

ιϑενείασ' πἤδιωκμεωρ, εοἐπρουμρίτωσ' ὀξίασι σκυξαλον οὗ ἐ'᾿
(δ΄. Δι οἱΣ7| οἰλυῆρυ ᾿Αϑμοιώχκιῶσιν.ἐὅτι “πο σοι »Φύσισ ὑ7» ΜΙ μν"

σκο ῤϑη σοραι ευροῦ,καὶ τόλι [γϑνσεουννᾳπρ σ᾽ηὐ βάϑυσιμε ποὺ
Τα βοδέζομτ αὐμαιγεηὀδέρμαι ήομρμϑῳ ποιδῆ Φοβουμϑμων. ὦ
κ', Δικ
Τὶ οἱ λοιρόμϑροι ἐθρῦκαλσρρουες τρτὶ(ἢἐκλυδυυ) τῷ τίωἃ
(οι δ
ἠμαμιβςμὲ ὀξ μφυὰ ϑερμδνεἰμίτρως ἴξω Φερόμὴ
ΖΡ ὁγηδ σὺ σ'δια ορ ξἰθθαροιοἰπῤλλν ϑαοὗϑεμἃ ἑεροῦσ! τρνρυπ
θρμαἶσι, διὰ α πρεσι ον ΤΣ αὑμαΐ ἡ βέμφυν ϑερμ Ἢ οὐὐπὸ
"δ πύον τῆἐϑερμότητι κοῦ Τῇφυσεὶ75) οἤκεὶ ου τούτου, δλὃ

αὔω κιν
ῶτοι. παλιν δ δὶ τίὁρεξιν Φλ ξοφῆσ, δ ηὐκάτω
δηρτίρ τοίνυν δ κινήσιων ΑἼΡ λυ Τρδεκφθόρᾳ "οὕ τον.

.

ιν: (.

ς΄

Δι Χἤ οἰλυῦρυ᾿ἐδιμοικαυδοίδ"ὦμ Τισ' καλοϊρηζόμϑροιςΓΙ
Ι:, καὶ
νάζουσι μέλοι σωρεχὺς . ὅτι οἱ (ϑν λυηρυ μϑροι πρὸς ηὸ λυ' νπῆέσιν ζχουσί τίῳ ἥυχὸν ἐρρα μυμιεβίωυ οἱδὲπυϑυι τεσπρὸσηὸ
ποϑὸν ῥδρ οομὲρὰἱδὲλολώμ τεσπρδσηὺ τίω ὁὀργὴνκινῆσον αὖ τὶ-

ἡψυχὸτομιυυεοραὶμη πρὸς ηδἐκινῆσοινουῦ
τέρο οὐ με Λιβνηρὼ ὡς

-πῤῥπσιλαιϑαμ 2 λορ»γ ιντοῖςτοϑωρακ Θ᾽μνσὶτίρκειμυτι-

κίρὑδεώεεμι ' ἡκαρδίισὰΤΌ!'“ψυυ,μήτ νοιεροφῇ τῶϑω{χκθΘ᾽

ἃ ᾿ἼΔξιποζοκδμύν, Θόψυλομὴ, μἠτεδοὶτ!συφον᾽
ἐἰδολεἐϑροτ αὐ

οὐ σεΡ ἡὀβξαύμα τοῦἐκ
ἐκκοίν ουσοι τὸ λι νυώδῃ πτρρῇ μια το,οἶ
μὴπνιγμδι παρα κολουϑῆσνι, πίω
καυσισεγυόησε, δὲᾳ Του“μὴ
ἦν χδναλαγνκάζει, καλύπομι μυήσκφσλόςηρ τοῖσμυσὶν {2}

λορυγϑῖν κἰνησέν. κα ΤΟΙΕἶνμέζον, τί εἰσπνοίω καὶ ἐκ πνὸ
ἰώπρὸς υὐκαν σλ᾽ϑησ' ἀέρθ ψυχῇ:λαρδν" καὶ σληθοσέκκες

νωνἢπῤιῆωμαῖ: ἡνῦαιΡ ἐμελλλαλμικρο θσοίρεχ αὐαπυοὶ
ἦσῃμέζων: δον τὸ καὶ Λε: Τοῦ ΞῈνἀζν τῶν
"ριῶν ἰᾷηο μί κτοι
ῬΙἸσσρελαμόισ τόνοςπίμυςενο χυ ον ζβϑικωρδ δισε βισίν ρυσ δὺοΐ

τιν᾽ ονουμέλα'"ἦτον το ΤΡ! οὐσιπργλάκς, τῷ τώυψυ χϑὴρ οἱ Ὁ
τ᾿άφϑαςΑϑρεἰπρὸσηὸκινῆσσιν αὐπίω,τἀνδιφυύσιροινατκαζεν
ηρτὴ, δρο τοκαρδύαιν δὴπὸ μπειννσλεῖον κ διῶαμιν κινητρςἘ

μυσὴ τοϑῶῥακοτεδίσερ δὲόγθώὑ ρα, αἰὐᾶςπν δὴ,» ου]᾿ρἐντῷσώμα
τιδνα πνολδεοῆδαρ τηομὶψ. ἕξ ΟΠ

ΤΗΝΗ εἰ νοῦπἰδεοισοληντῇ

δεέέκ πτοῦ, ἐσυςο Δ":ισυφολῇαθοιδιοισον. σφυγιΐ'κατηορῶτοι»

κβ΄.

Δικ 7ίοι 'σίκοςδύασε πτόσ"δτικοϊφοσὼν ἐμνσλίάἐν

τδύ γρῷ ΟΣ κα χοῦ μέσον "καδοὺκ ὀμιλέ, γρῇσώματι οὐ-

"καὶ ποροὶ ηὸν ἀσοφαῖσεν
τῆσ, δέὴσ' ὅμι Δίοις ἐπύψις γίνε Τοῦ:

δὲαλεομοζ4 ἡδρεξισ, ἀρ) κοὐοὔ! σιἐκηὐσσιεὶς ὑδωρέὲμ-

ρλα μβαϊ(}
,
ὃ ΝΗΩΝὍΡΩΙ κρεῶννόγικτ
λι4 μὴρυϑηῖό δον,δτι ὦν

“νῦν μα κοῦφομ. ὁσπμετειωρίφᾳ ηὐσῶ μοὶ τοῖς ὑλρόϊσ' ὑῆνήλιτ

δε τον Ὁ σὲ ἃ χανν βητῆμυτολὶ Τῷ πνυνμοτοσ:
χε

Αλεξ αὐ ου προῦλημιοίτωμ"»
Γ΄

Διδγῇ τοῖ:"νη 52

δὲ "δζπενζεομῶίλομ ὁὁ χρη σοι οὺν ΩῸ ]

Ἀρηημον φλέγμα, τα χυκσὺ ψυχρνὸν,διὺσοῖ (91.γομοἐφρτελ ξϊηὺ

κδύ δέρμα:
οπδντισεδ
κί. ῥούσ!":

Διο Τίὁ σεν ἐδοντοί! ὧντοῖςΔουφοισκνη,
ηϑέρμο 'τυσχαᾳ ηὃ φλέγμα κρὰ οἱὄνυλισ' δέοι ῷο-ἡ
Δι ἀτὶ
) δὲ σὲ;τοὺν ὦ τὼ μά Ἄν κυμχεδσιμ-

ὁ Τίπὰμερ " ταῦτου Ψ χότερα;(χῚ] ἐμηροιϑέων! ὃν Τοι ἐσλίοις

Φλίγμαα {Ψ «ὅθεν μὰγέρουσιν ὧν ψυχεοισμεῖλλ ὀνηδ
πα ϑος
κα΄ ον οἰξ4.

λει

Διὰ τὐοϊδραχθστῷ σῷματιβέμιαικ ρεΐς

Φρονι μῶ τέροιοὐδ τουσλἔσουΕἰστν" ὁ τισειυίσφδι γκ τοῦοὐυ δὶς

κοὐσύγε κρόχη
τοῦ ἧψυ χὰ ὀνόλῳ γ σώμιο
τι:παν με)
ϑών εἰσμῆκ Θ᾽’ἐπσεκτόνὁ μδίη ἐκ Αύςτοι: δεὸκαὶ ὄμιρθ’,
ὀδυσεα ᾿διοβραχὺμ "σὰ Φρόμιμον λέγ! "αὐ αντοιδὲ μακρὸν
υμὸμωρότερομ νηὸν δὲ ροπτον!ἰγυροὶ μάλλον, οἱ λοίογομα τῶ:
κζ΄ «μειφο γνῶ.“

Διατῇ οι ἡγῆον Φρόμι μοι μετίωρῖζομ

5:7]φῇ κυρφνητησ μὴ αἵ(ιν ἐξξωμξ “΄
γοί σίρι ποῦ τοι τῇς.
νι οὐκεσυύθθας ἐγ4 σι κφυδ,οὕτωσ ιν ἡσοιθροτέρα ψυχὴ

κ᾽. ηὀσώῶ μα:

τέκ τοῦυ
γοιν,
διὰτίγρλλοὶ μωροὶ, Φρονί μουσ εἴ

σί-“πολλοιδεαλλ Φ ρύμεμοι; μωροτίρουσ'. ὁ 7}οἱ μωρύτεροι ὧν

.ἢ στυυουσίᾳ νικῶ μϑμοι,σρούρίᾳ τῇἡδονῇ εἐλθυσί
ἔ
τών ν χὲν εἶ
ἘΠ
ταῖν βεβα πτηαμεψην τ σωματν πρὸδεοὶ του πο ηδασέἴω “λει!
σά σμε τέο νδωιείμεωσ λοι ςκῆ σ΄, κὸν σικῖσ',“τοὺ “τοῦ τῶ

τικτόμϑῳ αῷρομι μώτερα,“ὅσοι Εἰ:5. κδιέτοι ῬΑΦρον μωρὰ
μοίλισος τ σοσσαεδο μδϑωμ, ο
οἱΕἰγὺ Φεονοῦμ καϊῶν τῇσώυουΕΝ λογιξό μδιρονγα τὠνέκὸν αὐαγκαίων ἰὴ με τωθι ομεῖς
"δὺ ξΔΘ ηδασέ γμνι κατίον,ἀμοι ονταλνείρηισ ψνχικῆσδιω μῶν:

φϑενλυτῇ, δγο, ΤΙοἱμώ ροϊκαὶ; εἰ παι δῶν"τοι χῷ σώμοετι διϑοβν

; ἡ κουσί μά λον οἰ δετσεπατοδίυμδι οἱ
«οἰυϑὲμ εἰσ:
κὐ΄.“Ὁ
Διατί ὑφοἀγρίων ῥώωνἡὑκόπρος ἡἼ0Ν δωσώδες ὦ
ἐ-

5,τότικαὶ ἐν,τίρκι
καὶχύπτω, κύχαντοῦ Ῥοφγεδιγυμνά-

ζετος

“ἢ

Ὁ

6

φετανολίον ἡ δὲ δα δορκων κοῤγέμων ζὠωμκόηρος ὑρωματίὑπὶρ ποῖρτοῦτοῦ δα,δυσώδαι:
ζ4 φεσῶτ' ἡ μϑμ τοιΤὴ αὐθρωπῶμ ὁ
ΟΥΌ ὟΝΝ ύχρᾷ χῶντοῦ ποφν' κα σλίον τουϊκόρου
ὁ.παρᾶκανρὺμ μῆδεῦ μδινοι,καλάγυ μινοιούτεροι, καὶ ἡ ον
;

δε]παληά
Κ
λογῶν ϑυρμότεροι:μὴ πεῆο δη τοινωυτελόως, καὶ

μόδεουίτντο μῶρεσῶς σμπόρῳυδωσώδασ 1}
., Διεὶ χβηὺ σίμησι καὶτὸτσέτσεθι δι
σανέντοιτὸλορι μία ἐπγτεϑέμε

μϑῳ αδὲ, οὐκίτι
τοί
προ
γε λδρτῷ δέρματι ἑΑκῦσιν οὐ “Το. κου
σίρκοι λίανθλκῦ σ!',δὺ0 7}φθαψουσί μεταβληϑήνομ᾽ οασεφϑῆν᾽

πρὶμράσωσι,καιότι ἐκ ύε τοῦ "δρὶ μύτισ'Τὴ “πολ τῆς οι

ἢ ἐλϑέσεὶ ηὐ δίρμακαὶ τῇ πυλία ξὐχρότητην λλώστ ἐντῇ
κνόγχη τ)δ᾽ δῶσί καιρὸ ρδσηῤοῖρ αὐτοῖο.δι ἜΡΑΕΟΧΨΟΡΕ, δέ:
νὐδεβάϑοσηοὴ ἐραμοπσθρονκαὶ ἰφυροι, μῴλλον"
Διϑὲτήϊδοΐλυ πούμϑῳομκαιλοὶ χαοιρόμινοι,“λων σι; δακρύου

᾿ λά.

σίν"ο; μϑῳ'λυτρύμδιουτῇ ευκυύτητι τὸν ὀφϑοιλμοὶς πῦρων
ἐμθλύήδουσέ ὑδέυαυ τύϊς ὑχρόνὀλυσσι )έψύξιν κοαλσυκνωσίν

ἐἐρηάβετουπη
ἢ βωνν9!}λονρόβδῳ οἰηδε αὐ Τίον “Τῇἢ ἀροιότ τιν
γρρῶν ἐκλέουσι τοῦ νγοοεὰδϑυτίνων ἐὲ σενοτῤρωμόφϑαλιιων Τά
]λ΄διυῖοιεὐδάε ρυονἐπ μφοτέρων: οὐ Διοὸτὶ "καἰσλυτρυμδ διρὼ
Ϊ λυ γένεταιηδ ὧϑλ λῆς" τῷτίω φυσινμυτὼ πορού μοι»σεἰτηῦβαί-

ϑοσσίαδν κὐοἐμάϑο δῦ.δσερ (ὐϑερμαδνοννοὐ ὠφαυδντέω δὴἪ
λε᾿ φαύεαν. Διοῦτίρῖς ὃρῦσιπαρίπύτο “πολλόΐκις καὶ"Φὺ"
σρίν. ὑκκοίρφνιδτι ὑοὐροδύλονκεύσλ: τορούρου τσεπληρωμδῳ νὸγοὖμ ἐ
κοῦτούμυκαμ λίβεικαλεεν δηδεὠπευθυσμ ψονῴτεροννῶ οὐ

, οδον τῷ ὑνουτο.
.} ἐκκιώσε χευρόμϑῷ, δ ω σικαμβὸν πρόςδοέξ
κειιϑῤςῳ πὶ ἐν τοῖσ'ψτίροις ᾿οἰδέφαισιν ὑχό καὶ συμ’σνθει
β
«(τσ 7: ἮΝ᾿μορὶωμ πρόστην ηῤκορασίν:
»8'.

Διοὺχέ οἱβ λέσαομ τῇσ' χίημω (ϑμους χαημααν τοι:δΎΟΣ “τὸ

πωφύσιν͵ ὁμιοιοπσ θῇκαλσυμιπνίρν δῖζώων "πλέον δ τῶ

τονὄνου καὶ οἱ λονίτοιστίροβουτ
εἰκότων: οὐ τωὙ ψος οὐροῦν

ἂ

ἔλεξανρουπροβλυμάτωμ.
ρουσὺ αὐτῷ σύσλυρω

Ἢ

οἱ οὔρων:

Διδη δὲ

δὲσιτοῦπσιϑύυ σεῦ κύτι μία
φϑαλμί ταῦὑγιαύμομτ μιὰτοιδὲ

δυποαύμωρ πα πώσοντι μετα!δεδῶσέ Φλύγείαι, Ἢ ξιμανποὺν

ὀφϑαΛΟ γδυ μαιλα κοῦσ' κιαὶ ἐσσοίθ ὅς{πιλεμιμνὴεξδιύ γθ
εἰς ἐκσὺμέσρου!κροζσιωσ' οὐσησ' τῆσδὲ νόσου, ὁθάμί τ διυσ'

μρα σίοις" ηβοὐρσύ με πῃΠΑ ὑπρου εἰ
ἐμέσρου μεταβοιλ
οὔν "᾿ὀφϑαωλμι ᾿
λε Το, καὶ πίσεται, ὑσπᾷ τόιωἀντίον. ὀἰπκ
δ σῆς ρααίαιτὴς ἀμεηρθυοῦσαι, τί γόανηρέπει, ϑαψ ον οὐ σον Μικροεσίανσύ μμλεηρον:ἔσω μῳ δὲ πίω Ῥονσὴν ἤμεθα,

δυο πίω φυσικίι ιῆσω μάτων συμιπούθφαν.
λ΄.

Διο " ηὃ νόμισμα αδηὸ μὴ λομὸν ὕδατι, μείζονα ς«οὐῦ

“σῶμ Φικόνε “Τοῦ,ὅχιηὸ δκι Ἀοῦρ. αὐ τοῖσ'ὑδὼρ“οι οὐ μδινομτίω

γεύανοὐφῆγαλα δεχάατον. τί ὅν οὐτου ὡς μάξονων οὐ
ὴγόν ων» “τούχῳ γ» τρλύγῳ; καὶ ἥλι᾿Θ’ασελόωνν!ὃ οἱ
δ, ὅλον

υ ΤΟΙ πτρὶηὸν αὐα πολικὸρ ᾿διυσχροὺνὅθ ἐζοντουτυῖχα
χαν ον τίσ με
ζομδ" ἀὐο ἴονποι ζο σώ με: Τῇ “ἐν ΦΤΊΘΑὁ ὐτζ ἀέρα
ὰ
7ΡῚΙ αἰ.

χζ΄.

Διο τοῦ ἐσεξαγωμει πύξῥωϑεμ,, Ξργύλαι νομίζομ-

“Τοῦ: τῷβ ταῦ ψινμδιϑμ οὐδοινμιουερῦϑεν ὁραῖτοὺς γωρμίασ', ὧσ'
δξείας μὴ λύπιν οἰννχοὺδ ΤΗΝσξτνοῖα' τούτων δευσεξοιρουμίς
"ων πατολεὶ πρέτηνἼης ὀψεωδ ὸ λοιτον σῶμα σρογγῦ[κον φαΐ
νεάϑα, ὑθιρην γήνυτοι 2.2 τὸΣ οἰηγάχίυ “ΤῊΣ ὄψεως. Δ ἡκεκλασι

λύμη καύσση ἐν ὑσδι
Τὶ»

Διατί ξύλου"ἡμὸςτ ε

δου πϑρρωϑεν δριὶ μδνσύμ σλυγῆρ υϑέως, ηὸν δὲ κτύπος
βράδγον'καῤστρεἴ μα, ΤΆ ΤΣ" το τύπου τττνομδόν.᾿ὀχρτίῳ

δι νκεκ τήμεϑητῆφοἐκοῆφλοττομιρε σέραν,δ, ὀξυτέραν" προς
λαμβαᾳ γαἰνειυζῖτ χόὶ
" ωσος υτῷίἐραντδσληγῆνόψις, ἡδὲ ἀκοή,
ὦ
ὡδί γυμδεδέραρ,ραδιον τῆ
επαληγβ σαντιλα μβανᾳ τῷ λόγῳ νδῥ

οἐρχὸνοὐτωλυτ τη ὑδτῆνών αδ γεωντῆνεφἰνόνχειμώνι .
σλυγῆς τροτο ᾿ϑμησ' Φλλεγίδῥης βρον ΤῊσ', καλι συρωσε-

τι
λεγο ἐδῥησ' ἀϑροισῆσιοδσίμλ τυ ρυκβόλων,πρώ ἈρΑρΩΝ᾿
μὲν

ηὃ ο(»

Γ

μϑυ τίω ἀσρα’ση μ'ἰϑοῦ τως ὑσερομἀκούομδῳ φλβροντῆσ. καῇ
ῷ
απσῆσ' τίμδρον ταςποτελύσησ :
πἰφισλιις προ γνφρ
οϑαᾳ τοίμιυνόψι: προλαμβαψουσοι.τί ἀκοίω ὡς
εἰμοι πκο7ὶν

ἐρανπρώτα τίωἀερασσῆνριρεἰϑοῦτως ὑὕσερον κα«
λυπτο μόρε σῈς
τῆς οὐφϑαένετούε οἰς σοι χυμφρετέ ρα ἐς ραδιξϊκπροσ
κολφλς ρδν
129.᾿ αὐ ΤΊ ψιν.

Διδτ τῇςμϑρόψεως γυμνὴν οὔσῃσ'

“σοδὲέπτωρ ηδσ' σώμα τοσὺμῶνεσμψθου, ἐνκρύφ,σφοὐ

ὑμδρσώ

μαιπᾶν ὁ τουαϑρεηδδέης ὀστηρι οὐδόλως. δ αηὀέϑυσ'ὄϑεσε ΥΡ

ἑόψις ἀφ᾿τϑάφειπροσυμι λῶν" δοῦνκαγυμιν τυγχάνοι . μέ
κδὲπίφ ὑκῷ ὄσλομ προ δ ασοιθέσιν,ὑσεωρηθῴοι.
μ΄.

Διο δ ανϑβ, δ λου σοβιου πορκρδῴ ὅσοι,κατῶν!Τῇ λεπορϑέν κύσά 20 ληδύ χὼ, λίανϑυσαθᾶ, οὐκ αϑαιβιβρώσιεᾳἘΤΟ

πονηκατοι σιςἡπτουσνιδε ὑδὸμτιςρρύχων ἀφρὸν ὃν σώ μοι1)δυσ“ππαϑισάτῳ,πὸραχῶματίῳ δεδρωσίν τὁ γΆζετοῦ""φημὶ δρεὲ

ὁ πωραφύσεωσούτωσωο᾽ ϑχρκατοικὥρα τίωξνἐκ εἰνῳτῷσώ
"Ὁ

ματι μόμῳνκαλ δετοῦτομηδὲνςοὐ τίρλν μανεθϑα' μέρ Υ̓Ρ
φαβμακον κωλυγλικὸν αὐ(κ

σοὺῥμόμα τῆς Φυσιωσκοὶ μυθίων

οὐλλωρ ποραδιείγ μοετοὶ δωώφῳ μα δ9ι λὲἐγφι.ὄνμμηρᾷ δικαὶμῳΨἹ αὐουβρίφ Θ᾽δραδῦπα βα ϑῴᾳν.μηδε μιαναλαθη δὲν βάρουσ'

ἐςαὐ-πὸ ρεἰχονῊΝ κυοφο ρούσμ: πγϑδμιαδικοῦφου ὦὧνσικίψαν εἶ

πίω ἐδιώϊω ςἰ ριέζετορι“τί ραχοῦ μα: τσίνκοαὶ βαῤθ'ἀφὸ ρυΐ'

ἢ
ἐμηριδν'" τραλθκουρὉ τοί ᾧ νον 3:δοχεῖον μένν αὐ αν 18 τὰ
ηὸνεἰσ’αὐτίδπτεραδρείμμν, πνητμμοι ὑπετοῶν, ρὺῇ (ὐ τον Ὁ" ᾿

)ὲφυσισόχϑοισι τοῦ τὸ ἡλοίθβκαλεσθλι πνἀδυώκτα ὦ
ἡἀστόντα Δηώλειν, φίασιν
λοόνοβϑύων οὐ μδρ
Διο
μά.
ἀδροι. οἱδὲ τὸυμαντήον ὅσοιμδρξνρέτεροι δ δητισυ τόσα

Ἅουγρουὕ ὁ γρωνόμϑροι χῖρμοντοῦοἱδυο,» ἡδ ἢ.»ΥΣ ἀπὸξηρόπ
τητος, καὶ μελιφο αν μὴἡ δγαφορνϑῶσιν ὁπὸ τὺ ξυροῦϑαΩΣ ὅσοιδεύγρότεροι καὶ εἰνιοὶἀσὶνἐγχορ! στινΤρ γη ΜαἈισος
ἑεώίοι ηβϑδνα ϑόῃ μῷ,φξηρῷ ϑόλῳ σγκφορηϑῶσετέρυν χοόγε

Αλιξαΐάρου προδλημάτωμ.

ταδρον ῆτιδρώτωνν γωδᾳς εἰποτελοῦν τοῦ.
μβ

Διὸ τι

οϑγόν τῶν ῥαφονον, οἱ ολὐδυσῶδεσίρντν Το"

οἱἐδδούδυσώδονφα μδμὅσωνἐϑρήκοιλία ἡρ δσθμος Δ, απσίριτ
τ Ἰβήμολθβ' Ομ διμα΄λιςα ᾿φλεμβναιδέἐρυπὴκαιϑορ οὐσῶν

ἀὐπεϑλίμαθ δωσώ δες 2), τα τέξαιφαιον,ϑερμίδι) Ἰμν
τικίιἢ χυμιϑδνκοὦ λεάϊιων στιμοὼτί κιμ' ἐκῆχυιἱπροσ ύμ

τοῦ γον δὴν ρυγῶν κῳοῦμ δαρόμα τοῦ. οὐτω δ οὐβόρβοροσ,
"συχάξων μδρ,οὐκ αὐ αποίμπε; δυσῳδῥαν τὸ δέ ινοσικινό μετ

ΤῈμΤΕΊ:ὅσοιδέφασιν οὐτί τί εἰ φὰ
ἡ οἡτα ρα οσομδμςοσ᾽, σοι
μον μιδ..βθ᾽ ρα ἐἴνο φύσεωσ κρὰδϑυσώδουστρι.ὅστηποσ, ἐκσονκοὶ

ὑκηὺς αν τένχαον [ζουσον δυσω δον εϑαχ,γῇ αλλον τουπρέντοισ' “

Ὑν ἐλφτοῦςπροσεψεγκα ῥδῴγς αὐγέ δὼ σύδαξρ ήγιαϑε:

μ΄.

Διενὶὁ τίξν τῳἐκρῳ κρύφ οἱ δκιαπύλοι νὼ ποὶζκρα 75) σῶς

μυουτος μίαλαήμε τοῦμδορΌγη] φ
“δι δάκρα γυξιε οἱ πελοιύμειὶ
μα ηρκλό ἡὀξμφυτον ὃςρὸν εἰς ηὐδαθοι “σώσω μιοιτος ἡρλορῦ
γοντοκρα, δοἐηρλύ δι ΄Τοῦξ φλζωτικῆι δυο μςωσ' εὐ θῳ μιὸτ
ΠΗ. "πρῶτοῦῥδιρτσέλι διοὖν.
“Τοῦ Εἰ Τοῦ ἐλολαήνομ του

ἐκοζόν. :

ἜΡΙκοαλογο’πλ 4 δ τῷ τὐμφύσιν ᾿διδαρομου ἐὸνἰωυπονλοιηρ
σώμα Τοσ' πιεραισγδι γῆν ἐϑρεισαὺ τανηδιύ γιόδ ὐσῈὃ μεκρονος

μὰεἶσινἀφρῤῥ ἡ φνυτοδέακρα μοώλιφοι ποία τῷ ὀρμαμαὺτοὶ ᾿
μιλοῦν σιρκώδῳ "ἡὙΠ ομθόρμερίοὗτω ἑκαὶ ἔφυ τ ταῦτα χε

μ 6σ'φυλλοῤῥοῦ. ὅσρι καὶ 570 βὺφρμαῖος οὐϑερῆ καλρονότεροι: ΜΙ

τς. δὲλέν νὁγηδᾷἐρχισ'ῥϑιδηὸ ἐμφυτον θῳ μὸνφ4 ὸψν
χϑὺν ὡς ἐναντίον ἀσηϑβάϑοι ᾿ σοιυοεθρονϑὴν μ καλὼφῶτρ οὐοεῖς.

τασοί (δινονναιολὸ, κα ΤΕ δ! πόλινἐστὶ μόρια, μετα “αλύτ
ϑους ἀθροως:πρὸ ἐσικουθίαν καὶ τῇ δλβῃόχηχε καὶὶ ἀρτσλή τα
θ4. σῷ θῶ μοὺ καλε “τοὺ χέρα ΝΣ μοβίωμ"ἐκα δ ἴς μϑόη

μϑι."μα ὁν.συμυαίγετοι ἐῶδολοχοῦσοι

᾿ ἐδὲ χ οὐ ἡψυγῖν τεσ'.

χιὶἄκρα, καληροσοίγον τέσ Εἰπρὸῥθφ μαινειν, ὀδιιρέδιτο

σῷ δι᾽φημὶ δγιϑαθρόρ μετρολιτ γ! δ1ν3" ἀτὸδὴν“σὰεἰοὐήψ.
ξιωσ

,
Ἃ
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φώων-

' μῖ:

Ν
ρ'πέιϑ
ηὸ
,
σε
υ
τρ
λυ
ον
μλ
ίζο
ασθ
ι
το
ὴ
εκ
τ
σ
ἡπιααλοτ μι
ἐ

|

Οίρ! οὐξανϑῆ,λο λὴτ αἰκαύϑας ς.οὐὐφλέϊμα (Δὁ οἱρῦλίθῳβυ
φ

τὰ

ΚΑῚ ΕΣ

ε

τας ἐχουσιν ἀπεῆον (Δα οϑη τἡδιϑερμας

πότῳ σοιὃνςόμω

ΚΩ͂ τρῶς ὑτόφιὶ όρι μύτη τος οὐ πύπεριδακμὸ μιν, δ[ἐγ είς

οὔσὶ δι οὔμοι γονηρὸσίκκοισιν δίωξιν τολυτριώ σ (δ 7! οὗ
σιμὸν Λευτό ᾿ϑρλ λύγγα: ὅσοι δέ εἰσισῦμοιλο! φλεγμαῖι κωτεροι δὰ

διυ συ491 τοι αἰυχότζε ροιβραδέω: λύζουσι.πούφρυσί δὲουῦ γὸθκ

θ4 ἐν! μεγίθ4 το
οἰαθροὼ “μεοονεῖρηον ἐς συτοῦ") ὄντίσ, σλη
»"
᾽
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Δικ τῴ

Ω

μς"ριζονλυῇ, “δ μΉΡῚ Εἰ.
“

ἪΣ

συ

λωντοὶ σύίο σοίκϑροιπαοίϑηστοοῇρ αὐτίωνοδυύγέωφὀτόφε τοῦ. 57;

οἱτ᾿
τῶνμ
αἰκλω
πρῶρα καΤιόν τῶ ἐν"ο1: “ίλμασιτῶμδαντύ
ὡς“σπῇ (Ὁ τοὺς σὸν τοις
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Π

Τιἤσο, πρὸντ ἀκρομῆβνρων! σοί ῥδμη κακὥσεσωοοιοῤϑϑη, λα

ΤΠ] 4αν. δ λ ὠτμιαδγονοῦ
νι) καϑάσε ρϑυδῶω ρ συξότομ εἰςμι
3
δ
:
“

2

“ΠῚ ᾿ϑανο μϑϑεν πάϑουσ μαδον (Δοφιωήσῳ).

Δι αι δ αθ οὗκα

κουτοσ
το"διόν τωνάρηον μόφονα κρὸλυΐδν σῶμ ἡσωσπνμ μοι τοσ
λυ τ λυΐμ φημὶ δτι ῥρόμαχ δ ακέ) τῇ α χείᾳ ἀρτεοίᾳ"

κλόιηβγοιν τὴ σόμο λονθλίβυσνι δισὲν ὀχυ ροῦσοε 2ΡΙ εἰ εἰς ὦ τον
ἐστδηνώ ῥϑμονήω μὸν ,ἰκθλί ρει ψΊχορηιοέρ κὐοὰοὗοσὲ λιν.

Αλεξανοῖ ου ηροθλυμιΐτω μ»
." ρούμδῳ φφτὸποβουρας πορύφηὀνλυγίμοδ
μή:

Διβτήοϊλύζον τεσυπὸ ἔρηου ἀκούσει τέςτιλυσατρον, ὍΝ

ζγσίν ὁ ΤίΤἐν αϑν ἐλουσινέοραι μερμέν υ(δυϑύ στινπροσηόλυπσῆ τ
σοὶνοὐ τὸΔ μελούσοιμ πρίειν ὥνηὸνϑῶ ρακαυπάλι νυν, πνύδμαι

μὴ ὀβιὸρθσειο αὖ μὔιρονπῃ-σλυίθφηόνλυ γειὸνλυφωσέμι αἴϑοιζ.:

Διο ΓΑ ΡΗ ὠκόψων,“πλησίον μϑιρρήκον τες,ἰσύσπεδοι τε, Ι

μαιτοβλίηρ ῥϑδρ.τῤἐφωϑθεμδὲ,τοὶοδν,κόγλουυ χουδυκυρτο: λέγω ὁ β
“Ζῇ νοπη κῆ διυώ μι σ,ἐμδεηρλυσν αἰφήμοε ἐκ Τείνο Λϑιη οὐκ Ἄυομε
δ ΚΘ ῥῆχωμάτων, τοὶ λίνικος ᾿
νυ, ὅδιω εἰ“τονε κριβίσο ραΐντοι

᾿ὁ ρα σοικυρτοῦ τοὺδὲμελαΐ τερουκδίλε:θοῦ Ἄϑυ κὸν παλησιοῖ
δονπβλαμπρῷ, ὑπδτὸ ἐξωλαίμπε τὸδὲ μέλανὡς σιςοπετνὸν ιν
“τολδν “τόν.δῖ δὲ τεχνεῖνεὐ αϑρμὲποι ϑικαιηἠζουσμηία ὑλίω,ὡσ'
ὁτανδαῤ οιανπτοτριδε νὸνχαλκὸντατονῥβοιᾷ,ἦι τοι γον ζοον

γονΔίσεισίνἐ Λάσοις τολοϊσμαϊθρωτου ὰ τορόμτι σκῶ (θ᾽, τὸ εἴ-Ξ

δους εἰσείδοι, μεταβα λὼρ γί Λέωνποχολκδιαὶ δὲ, προιϑέσει,

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞῬ
Ῥ-----Ξ-Ξ-ΞεΞθ
ΞεῬὸο:
ΘΕΞΘΘΘΘΞΞΘΘΞΘΘ
ΞΘ
ΞΘ
ΞΞΞΞΞΞΘΟΘΘΘΘΞ
“9955
ΞΟ
ΞΘ
ΞΘ
ΞΘ
ΞΘΞΘ

ὠσκερού
ι οἰφουρέσει, κ αϑώστισρλέ
σλοίσης ἢ σηλοηρ
ὁσιοόδὲ,
Φωντρι θτιξιδον αἱ δυζί(βάϑεσιν κοὺποιράϑεσιν κὀλλησιν οὡσ Ἵ
οἰ! δυομι17: οὐ πσ Γηαή. ὦ αν Τρ. συκρνικήιρὶ αἰροιώσεικρα
σιωργόν() "Εαβωϑου σώση φύσιςἐκασί ρμα ΩΝ
οκύσεωσιρὼκ ρασεωσικὼ προιϑύσιω σσιύμοι ὠσίφύσιρτοὺμοτ

θιοεοιῦξ4 Ῥεφουσουτοὶδὶ μιξᾳχω μα τωρκοὺ πρ οἰϑέσοσῷ μιοΐ τῶν
Φ

εἰςζωχροῶι κα.

δ

Διὰτὶ7 ὀπόψυχοονύσδως τοῖν νΜροισητολέ μα

"ὃϑέρμον μιλλορ μἐλλαφοὺ ηδτρλέμμι οννεὐληὐ δύσιβλαβε"

τίον αὐταὠφέλι μομν τοὶ
οὐν,ηδὸν αν

ὑῶν
ὑτὴ ηδουυηὸ, οὐ
ὄναν"Τίο
ὁ

διώαντορὄψεἐργέμμ ὅμοιως, σ͵πρῶἣν λόγονκοὲνἐκ
εἰθουζηθνζβε μιὶδ

ΤΙ 7.᾿ϑερμὸν τρλέμι σμεἰταλώς. ἀλλ ϑερμὸμδύζρόν. σὲ
νινροηρώτοων τοὺνδῦρ κόγοιτίωρλλίυϑαὐόθησίμ πῦνου(ἃ σύψεωσ β
δός Τοῦ.ξηρα φφυσει. "δεὐχρύτεν ὡς αρχέαμαι λοικυύφ καὶ
λαῖυνδὲ οι τοι λσηίπεν.
«δ δεοὺκ νοἰωσηῤϑερμδνβλειιρὸὃν, δῶλον-"
"ὁ )ὲϑυρμδνέλοανονκατορμτλύ μηὠφελία "ὡμυτίλεινἃ συψν-ῦ

Διῶπῇ

(
.πσ
»».

-..
τατὰ
-«κε---

Ἢ

9.
μά'

σε

ὴ

ρὲ

9

ΔιεὲΤΙ ἀεὶαὐοπῶραυ όλα βῶῷον»{ ζρ] εἰ
εὐναοιῦ τοὺς
ως

ὑγραὶ,μὴ μαὴὀὐσδῶρ φὶ αὐ φϑὶ ὃον κροΐσεων Λεφῦ --

γι ηὁ ὑσῶορ λεππομερίσερομ ὃν δ ὀπσωριδν,κρὺ τουχίωσ' αὐαδεδύμϑμομ οὐχ δ μοϊωσ'οὐδ
ἐςΕἰοἱ) σ᾽Τὰ δι τονοῖ1 μεηρίων τοὺμό--

"β' θἰσγ

Διατί Ν ϑιύσ'πέπτο καὶ πὸ χὺχυμιρετρλλοὶἐκ-

δ. πϑῆρισιν.ὡσ' πυτραλουσ ἰχρύα᾽οΙ; ῥϑὼ φασὶν δ'εθ0», οἱ δὲ

δεοίτιμα ἕξωνΦυσικίω οὐρ 5 τορμ μμοὼ αὐουΤιολόγεντομ οἐλοιδᾷ

φασιδαμεξον δε ρμόντωτουίεονλ φυτοῦὁ μϑιὺ δπετου ὑπερπυήπόμϑρο, ὡς Μμετούιε ΑντοΤΣ δ φδὶ σρο εἰς “πνρώσιωσ,

φρύδι κρὰφϑεἰρεϑαν«τοὶ δὲ δῴασε[α μισὰδιωνμυτοῦβ Ἄη τοῦ
μὰ ἄμμινμε χοιβαλλόμϑῳ δ. σέδεαϑο Μμῦμον- οὕτω γρικοὺ τὸᾧ οἴ

λυρκῶν ὑππιϑυπόσλειονθ’πνρθ’ ἐκ τεῷρούτου,δέιγα
ΟΓ " ξύλα τοιίηο οὐχ ὑτσυμθμᾳ καυὸμδῳ αν

Διατὶ κοίϑε--

νά κὰν ῥον ψυχορμὸο᾽ διαφφορέταῖν Φλεγμμον αὶ
οὔγετο᾿ ψυχὸν
πνίινώτερομ μὴ δυςδ ο((20ῥρι τόμ151'Φεμὶ ὅΤι οὐ"τῷ ΛΟ Ὶς
διαῴοφ εἰ,οἰ)λεὶ τῷ ἔσπει γημετέλει Κ᾽ ἐν πτικ δωμ οἱ μιεωτιὴ

Τμη7ι κ᾿ σ'δ χυμῶμοκσὰ ἄλλα δὲ πολλὰ εἶδ εν, ἀτιμαοὺὸ ς--

μαμ7!δ αὐ Ν᾽ δρᾷ οὐκα τοὺπρώ τονλδγὸν ποῖ καθέαυυηὸ ἃ κν
οἰωσ',ἀλλοὲ Κουτοὁ διτερον"σὴν κιοἱτοσυμιυνεξνκθ». οἷον ὶ σέ Λη
γῦμ βῳ μὸρ ὧν,“μειὸ πυρεηὸμ""οὐ 6]θερμορ εἶναι.ὃ δῦὁμίοιτ

δὴ αὐξη7 κὸν “ΗΝὁμοίωμ
οἱδλοὶ ἘΠφύπτειννουὶνοσθποι οὐσ'λυτ
μοϑεκ φλερῶν οὐ ἄνανδνουρηῆικὁμ" ὁμοίωσ ἶ (σοὶ ὕσω-Ῥοσυ μια,οὐ
λε τοιαλίνθετι δ ϑερμιὰὶ τυΐχάμον τὰτ τίμμειν

τοὺσ' ἐρηλζο διύουν

μοὺσ' τώφλε[μορίωντοὑπεζωκό.“Τοσ᾽ τ΄

πλινραρῶ νοῦ μὸνον(Δ ηὸ ἡνχοὸν ὑοδῶ ρ πὸ ρα χυθοι,δεφόρησεν
ἀητὸ Ὴ ολί χθὼν μϑὁ ψυχῶν γχυμάν,τὐτοινονεοὐκυρίωσ, οἰλλοὲ
κατπὶσυμβεβικθὶ, δὶ μέσονμ᾽. "λέγ δὲΦὶ ἔν αὐποκλφ-

ϑόσηιθερμὸ ΤῊ τοσ' ἐανμϑῷ οὖνἀφῖκο του μὴ οἰμέσ; ποίκυ
οἰωσ λέ ετούεθνκαὶτοὺηρῶτ ᾿λόγον γρΐ.ἐαρὸδ γε μέσουτινδνἔψερ
γῇ ἡρὸ μὴἡρἀφεαυγυ, Κσυμβεξεκος ἐνερ Αύγετοία πος κα τοῦ

β΄."

Αλεξορ δργ προδλημο τῶμ’

νδί. δούχερον λόγϑν.

Διατί πρὸ διὸΦᾺὀσόδον ποβαλαμείγ,,

9:ρμὸμ οὐροῦ κενεἰςδὲν βαλαμέίομ ΜΜομίσοι6, ἐνχόμ. Φ5-

μὶ ὁτιπερκα τοσύγικφισὶμ ἀλλουτον τὸ ἕνετοζ,ηὸ δ ΠΣ;΄ρομαὶ ληϑῶν λλι αιραὶσ'ὑπατέρχει κράσεως, ὀξαιρουμδῥν οιμεηρῖ
θδ με" ἔξω μδιβούμ,(πε; δὰ ψυχορὸἡμῶρ Κι} σώ μα ηὐ ὁθιιρὅΔϑμον,ὡσ' πρθ’σύγκοισιν»τῶ σῶμοίτοι θῷῳ μον βενεἔυδὲ τῴ λου ᾿

θρρμοάμς τοῦππλέϊον τοῦοὔρουεἠνχρὸνηὗ᾿
σρῷ ἐπειδὰηὸσώμιοι
φομ Φαύνετοι καληοι "πποσῶσ' ϑορμὸν ὄν. ὅτι δὲ ἀληϑεδτ γὸ ΣΝ
μδνομ, ἐσιὼν εἰσ' λον δὸν, πρὶν θῳ μον ϑῆνοὐ, αν εἰς θόρμίω δὲξα

ΦᾺΣ

μϑδιίω κατέλθῃ τήν,Ὁ θῳ μὸμ ὑδὼρ δύξφῳ οὐυ τῷ ποῶνυϑζον.(--

αὐ δὲ προθῷ μαιθεὶσ' Εἰ σίλϑῃ οὐχ ὁμοίως κὐγῷ" φανήσῳ ζέον:
διατί«γ,7|σ

τότρις πωραϑαλοιῆιοις σιἀπτο
να ῥείσκκο-

᾿ϑωύδωρ γλυκύ οὐδ ῳ ἽΝβ ϑαλοίαὐ μη μδὰ λεππομφρέςερὶ

ὸ σὲἀπελν μέ σερονμἐλμυρϑνοηὸ λεπτὸς ᾿
ὕδωργλυκὺ)τυτχκείψε!."Ὁ
οἰ᾿᾿
μῷεσερον οὺμ πδὼ γλυκὸ δυο τ “πόρων Φὶγἷις δεηθου μιϑρομ οἱ

ουὐντίν περύπτε
του δησερ
κρὼὀρύορΊην δὐρσέ ὀμδῳτοῦτὸ καὶ
. ; χειμῶνι μετίωραζο μδρομ εἰ
Εἰσ ἀέρα, ὕδωρ γλυκὺ νὴα{π| ὃμ γ)"
νε το" ηὐ σὲ ααλὶ ξυραινό μῶμον ΓΝ ἀππολιθούμϑῳ ον, οὗ
λΩ ἐπὶ

ἊΝ αφαιοπορωμ αὐτῆα Λῶν,ηδδύρισις
ὁ μϑρου ὕδωρ ὡλμυρ ὅ5:
δυθᾶτοι, 9 δῦ ηὸ πῶ χύ τερον δ ϑιλείσεν ὕδωρ:4,

Διο

τήὺ Φρεατηαῖον ὑδωρ ῶψ λειμώμιθῷ μύνγϑενἐν)!
θέρει ]

ὑνυχόνἐροῦ θεὲ ηὁ ὧν αν Που οὺς πολέμιον ΦΙΤΓειὶ ἕναν
ὃ

ον ἐπειδὰ γοίνυν ηὐ θῳ μὸν τῷ ψνχῷὃ
ὄνανΤίονκα φϑαρτηῖν,
δέλον αὐσ' ὃντῷ ϑίρᾳϑόρ μδ΄ΤὴὙσ περιυλούσησ' τ ἀέρα,ηὦ ἡνχὸν

φάγε εἰς ηὗ 90 φδ γῆσενὴδγοὶ “τοῦτοψαχειοὗὕδωρ.ᾧδέπα
λειμῶμι σον υχεῦλκρα του, Ψν τα ἰέριππέλιν ηὗ ϑρρμὶψῷ Ἰ

βάθειφα τον θορμοόνᾳ "ὃ ὕλωρ' τὸ ὃ(αν χία καιτοϊγὸν οὐὐηὸν 6“
ΡΜ δὰ χόρομ, ἐκ ἐνομοϑὲ γῆσεμ ἡ φύσι ἅμα μδῴειν:

οὔσιντίναττοί ἐυχόσ οἷνόσ'
Ἢ Δι τι τῆἢ αὐγυ πττοιθῷ μο τούτηοὗ
νων! λόϊ »πόλιμ καὶπρὶ τὸν ξἰζασ' Φφύγι
δὴ ἀμπέλων Δ

νύχι

᾿

Ἂ
"9

;
οἷ

δ᾽

Διὶτιί
νῇ “χὰ αὐτοὶς'ὡς ὑπαθῶσ μάλλονδὴ ἄλλων φυδ.
Εἰς φρέαρ γχαλω βδῷΜυχύτχωτ ὕδωρ
ἡὀθῥιμανόμϑῳ ομ ὑδωρ εἰ

“ποι εξ Ὁὁτηδώ τῳ!φ βία! υΧ. οὐ τημαιλόλδι᾿ϑϑῳμῷ ὕδατι

δ,' “σλυϑ4φι ψυχότε τος ὑσηκροτούγ ὑ τοῦ" δώ4ηὸ θῳμ ἀθρόων δι μετῶ “πολλῆς ἐνχόταϊθ δέ ρα τορηδεος τοθῷρμα

ϑ' δὰ ὕδοκτοτοηρὼ οὕτως οἰη9ῖν ουνηὸ ψύχει:

Διεἷ τ

Ν
ὁ
ὃ τῷ ὀφθαλμῷ προσησισομ ἐξεισίμ, ἐλμηὸν ὕστερο
καὶ ζωύφιον ὧν
δ ὀφθα κμὼμ μυσῶ δ. ἐροῦμϑμ,οὖσ᾽ ηὸ σπνένμει ηὸ δή,κὖν Ὁ

οὐκίτι ἐξιονδ οἱ“Τῦ)μειϑομπτονεὺς ἐμαϑολϑι, οἰλλὰ σίρυαιγόμα-τῷ “πληθ εἰ ἐπὶἿΩ ἠμεωγ δον ἐρλόῥδον πλιροῖ αὐ τ "ἡ97:

ογχκολονὴ προσετίςε,Ρ πὲ τοῦ ἐδῶ.ποιΓΤ οὕτωσ δγ κε τούιμϑῖς
ἐξωθ εἶτα,ηὸ ἐμυπεσομ ας ἀϑῳυοἹσῶς δὲ ἡ οὐνηδηὸ ἐρλόμδψον
": “νόμικ ΤῊ ἰθροο ΤΉ] δος ΤῊΝ᾿ πῦρων σοὐφϑυ λιμοῦ ἐξωθεῖ τὸ

2 ζωύφιον:

το

Διὸ Τί οἱ ἐαπιζό βϑινοιπσῦρ ὁρῶσιν:
ὃ

ὦ Φλ αλητῦ! λεηἝυμόμδου ἀρ,
ὅ71 ὦ πνϑμρηὸ 67 | Κὺν υτὸ

ἐκταν ροὺ τουρυὰ ἐξιὸν σὴ οὐ ἀέρα, τοιοὐτον Φαόνεστοῦ ἴω

Ω ἡγε τουὅτωννὴ ὑποδύολίϑων ὁ σιδάρωμ τορατρηβορδι ΩΝ
ἄριμ,9; ἐγαπολαμβανόμϑῳ Θ᾽’ἀπ ρ λυ ὀμϑῳ ὃς κρὺς λεἡ]ιωύμε

τ

ὁμιοίως δὲ κοὺ ἐσήμεφε λῶν::»
μ0σ' σρουβραπεῦρ γἦνετου

ο΄

ξά. ,

ΟΔΙΣΤΙ οὐὑ πανην ἊΝλίϑοι παραηριβόμϑῳ ΟΙ,πῦρ ὡς

πόμπχουσι'“δγοὶ ηὸ ἐξμονα ρσχεύρες, ὦ αὔφουσ, διεἐρομο"πῦρυτιῤχομιοίως ποραβιθο ῥϑ δσ'ὁ αν λοήυμί), μήγε σρουδα

τλνῆσ δ, δγὰ τέ κυφότητο φύύγρντέον. ἄκων ἐΨψον:γῤροιτ

ἐκπτυ ρῇτρί" γὸ αὐηὸ δ ἐπ Σ ξύλων
ὁ
ὁμοτήμως ταύσ«τολήτήετουνὰ
πκρα Φιβορῦν.χὰδ οἰτὸ ἡλ ουμὴ ὕδατος “πῦρ τῷ αὐακλωμλτ'
ἀκτινασ 72 ἡλίχηρδο' τίωῦ ὁ λον καϑυ πόροι 2). καὐήίρων,

Ἷ

Π “λον ἐκσυρσάν, Ὁ πάλιν διαυύμπιαθς δυοἽ]ον. δικῖί

μιῶλλλμελί μιαιικσυκουτίεμδῳ δ αὐ![εμδριοτήχο ἐϑρῷτῷκα τίρχ,

ϑαρτὸ βάῤ τοισίόμαιτ" συμκχλλό δ:τὐκάτῳ Φορῷῷ φὐτῷά-

ο΄

αὐεχεσοι πρὸς οὐ αὐωυὸ 6.Κὶτοσώμα
γιμοαν κά μυᾳἡδιώγαμις,
ΝΜ, ΌΣ

Αλε ξανορούπροβ λημοί τωρ.
γος τω ὴ᾿ λι:8 ῥᾷον ἐπὶ η κάτω φέρω

φι δ ὀαρυκατώφιρον":»

σερἐπὶηὃ δύω"ἃ

Διοὲτί τὸ βρέφηγνο μυϑύμτου

“σρουυ τήκα κλαΐφ δύ6 γι,τὐραλθ σίν μὲ τέ φυσι Ξψιζομέ

μίωξ(χαοπρ θῳρ σώμιύτωι μα οπωλῶμ «(δὰ μαξας εἰσ' εἴτοι.εοὐ
21. ἦυχον ζξ4σιν σῶ;δηρὸν ὑπὸ τῶ φω)δς καὶχουπαλήῆ

ΧΙ ηὸν ΖνΤορ χῷρᾶν οὐπσυβα λῦσοι,σώμα γήϊο
δδώντινανφασιήνλὰ
Ὰ οἰ ε εἴ«καὶ δγοῦ τυντοκλαῳ μακάζα τὰβρίφη:᾿
μϑι.Διὶ Τὴ μέλιοστοκα μύριηκ πὴ μύρα κκαϑύλου σγρίν “Τοῦτοὶ
ὡγρμαζίανὑπϑέλαί ουρηῥ λλυντρα,διότι “τοὺ οὐ οιπγυςκοα τετ
να Ῥύ των δι ὅτως οὐππῦλι) Τοιν»“πολρυσί δὲ οὐὐ γὸὁ(Δοὶὀφήσ,ἱποὺ

ἕβδὶ ὀδιυῶσ βδυσω δῶν ἃ βαρυύδιμωμ ΥΥ σενοήρρομ ἢ αὐοὼ
“πννορϑμφράηυτοαιύτ (δι πὰ χύτοτς,ἔβθυμιω μϑιψων.:»
Σ

,

Διχ]! φυσώμτην το ἐδ ϑῥιια ψύχομδρ: τα δὲ ξυ--

χραϑὲρμούμο μῶν«τῷ πίω αὐπνοίωω "ϑερμίω δἰμομοκο ΜῚ ἐξιδΘΝ

πνίμαδυαφορ εἰντί ἐνοὐ δὲς ἽΡδ΄ΤΗΤοῦ: το δὲ ϑέρμαὁ ψύλοὃ αὐ γοῖςτριὀητοῖθε μέυβούσοιν:»
μῳ,τῷ κινέϊν δνκῷο ρῶντίωὧν

Διά τιτο ὑπὸ τίῳ συλῤμίω κρίά μυκ τερίσοιν 5Ν
μά.
πρεδῆ πότοᾳὅτιτότι ὃ ἀὴρβρμδρκαὶ ὑγροὺς πίνεται ὑπο. ὅ:
δὲ ὦ κρασῃῃ αὗτησμηρηριὐσ᾽ τῶ σὲ ὑβμώψυχόμψα ῳ κιψέρ Ἂν
διαφορῶν τίρὃν οὐὐ δὲς 7ρι ὁτατοοθῥ μαύνουσοωνεὶ μῷΝΣ ἐ
ἄᾳσύμ
μυπρον καἰϑερμότηδ καὶ ὑγρότης, σέψι: ἤνετο,» εἰ δὲ ἡ ὑχρότες β
ὀλίγ “σλίομ ὑπερθάλλοι τί δ μὑτάτω οἴ: τμετοζ4
ἡ .εἰ σοι-ὀἰπον ἐπικρατη β
μέξωνεἐπείρα τήσελῳ, σβίσις" εἰσικὶὑβιμότης οἷ
σέλεν αὐ, καῦαισεὶϑηδὲκαὶ πίω σελίωώην τὰς τιοσορασ' αὐος.

δεχομερίω κρείσεισοῶν μὲν Ῥ τ΄ὸ δχομίώῳ λόμοτη, ἡγρα:
Ὡ.
ἐν δὲ χ' παρισελίωῳ ϑε ρμμηιρὼ ξηροὶ ποσῶσ Ὁ
θερμὴ ρσῶσ' ὕξην:

ἐν δὲ τῇἀτρκρούσε!, ξυρὰκαὶ ἐνχάστενι ἀφωὩςοσ, τυχὰ Ν.)
αδσῶμ.:ὑγοζιἀμοιρᾶ δῇ ὟΝ βλιρνϑ ἀκτίνων τότεθερμῶν κα

ῳ

Δικτι ηὃ πύττρι καὶ σένα, ὥκοπὸῷ μιὰ ΚΑΙ

νόμο, τέρωκοιλίαν οὐθε βμιοδγουσίκοσύμ χῷ δὲ ϑύρμαόνουσέν»
057} 0 δ0!

.
η0

οζ

’

Π

ὁχιόσα δυνοῖ μι καὶ οὔὐΐξἐνῷ γείᾳλει “τοὺσ' ἑαυ. ποιότη τοὺς,

᾿ δέομτοαάτι
Ὁ’ἔξω βουθέασ,πρΘ’ ηὐ τίρῳδύναμιν ἐσ ἐνφίθα

φανερῶστωι.πνόμδια Τοίνυν τὸ φβρὶ κοητῆσ' λεπτὸ μοὶ ἐσ'
δυναντα Τοὺς “πόρους τὸ σώματος εἰσ' βαθ». ὦ ὑπποφὶ ἐμ
τ ἡπουϑῳ μότηθ᾽ κινούμδῳ οιοἱρωσίν οὕσως'ὅ αὐηὸςδὲ λὸγ

κα «73Σ

Λονπῶν ἐῶ δγή χω μ"ΡΝ σὲ κα τοὶγΡΙ 6΄ΤΗ Τοῦ ὅρων

γῶν, τὸ μδρἐνῳτείερε χειτίω ἑουἢ “σοι
ὁτη τῶ προρούσοιμ ὧδ

ὑσδὼ Ρ πϑτιμιομυππτ στόμ»,ο(αν χροὶ2.(ΡῈ κοὺ ἡνχα μὴ διότ
μϑνά Τρ’ ἐξωθῳ ἐπικουρίαν
ἐ
πρὸς"ὦ γνξα κὶὑγραφαι.«ΑἋ
λαῦ τόϑεν"οὖ κυθέως ὁ] ν του.ὁμοίων δὲ καρ ἃλῶν μρὰ γἢ ἃ πὲ

ὁμοικ ξιρασν. ὑπάρχουσι φύσεως
Γκρὺ ΤΗΝλυγάμει κα τὸ

μδρ οννιοὶ “γϑόνορ γάφϑώλα οἱἐϑώποικαἀλιμη, σὲ το
Φαημο
οὖν το υῇ ἢ ὑδοώχων, ἐγρὰ μϑρ ΤΉἢ Φ αντωυσίαᾳ ναὶτῷ φω

νορδύφ' ξιρὰ δὲ τῇ δυμοίμιει μαὺτῇἐνῳγείᾳ: Λινόασέρμμομ δὲ
μϑὴ αὖ», ξιρα καλὴτῇ φαν ταὶσία τῷ Φαμομδρῳ, ὑγρὰ
δὲ ΤΗἢ δυραμᾷ δὴ τὴς μέ: ἕως

ω-οὖἷ-ς--

5.1}

διατί ᾧιοιτίωὶ

μδρήμέραν ὁρῶσι,τέ δὲ ῥύεταιοὐχὁρῶσι δ ἃ τὸἔχειν πὸὁπ
ἐπ
ἀ
(μον πνίδμα παχύτερον "δῶ μυηδιῴνααϑῳ δὺ κα μάνηὸν ἀέρα

σι ὁρατόν. ῴνν κσὶδὲ ποι χυὐγίνετοι δϑοὶ γὸ κα “πουμεα χιϑϑοιρ
Τῇ ἀπουσίᾳτο "λὶ οὐνοΣ δὲΦφα σὶν ὅτι ἐν κϑρ ἡμέρᾳ ὑπου χοι
ἐίρθ'Λύπτον κρὰ δῷ μοῦόρτοςλοήζυμε τον

δὲ νυ «ὦ ρις

χίνυτοι: ἐν7 «δ τοι᾿οαὐλούρων καὶψαίμων Δγυκτιρίσων, "ὁ ἔμ
ον

ἡμέρας οὐχ δροῦν τα φασδὸν, μυκτωρ αἰκριβωῦσ ὁρῶσι:

ς᾿χουσί ΝΠ ὃ ὀπτκον πνϑμολοτ

Το το ον "ὦ “)κογέσοετον . καὰ

ὧ μϑὸ νυκ! μετρίωσ ποχυμόμδῳ ὃν ἐυτῆδάον εἶνετο, πρόὧν
ῬΑ ᾧ δὲ τῇἡμέρα,“σὲ τῷ λοιμηρῷᾧ Φωήι, ἀγ'
ΡΝ ορα
1,Λα
λεή]υνόμϑᾷν,δυο φορέίτριινοὶ σέ «δοίνυ το θεν κὐλεονία τοιὅπ

ποιηρσῶς ὄν7Ω, δϑοὶ ται ἁλίου δΔαβαίήνᾳμ.οὐ δεύνοντου" δὰ πῦρ Μὲ
" αὐτί κα τίῳ κορίω οἷ
θῇ μερανὁρῶρτην Φυγουσίν.ξ σὲὶ δραῖρ

“αν καιτουλοπουϑῳ ἰυυ"(γουσί δὲ στὸ ὑγρὰ

ὙΌΡΝΝ
Σ

ἐἢ

Αλεξαϑόρου προβλυμάτωμ'

ξ9'“Δ)γουυγσοωτοι. τ

Δὲκι αἰονμυκ Τὸκαθ δον7" διαἰλρόωσ αὐοὶ--

νῶν “ποὺς ὀφϑωλμοὺς, εἷςδρῶ μϑμδ7) δή]!κὸρ πνϑμασυ

να λό μδμλλπρλὺγε πδρδὶ ἐν τ καθυδάν, ἀθρόω; δι ππῦλυ ὄξει--

δμ ΚΤΊ ηὐ σζεὅπος κἡλοΐ μετὸν οὐνηὸ ὁρᾷ φω γάδέ::Διο τίοα
σού μϑῳ οἱ,τ ὀφϑολμᾶδεσυ μπεφύκα σἰμοούτω νὴ ἡ

͵
6

τὸὶ ααϑηφλψυχι δόφϑαλμῶν 0᾿ρω μῶν:'λυπρυ μδρνεόρπζομε-

προσ η 7, μῆσ οἱ
νη"᾿αἶδου αϑιῤνειἐπειδὰ οίνυ αὐτέλειλεψν χῇ,
ξιὁρμαίτιβλύπειρ σερυφδήσει τὶν ὑφηχιμονπολιώ, αὐα Πιείζοι,
»οὐσμυ “βοφϑωλικῶν ἕλκειν οὐ τους ἐπ} ηὃ καπωδέκ ωρκοιλύμ
κα

Διο

ΜμΜαεἢ Ῥυ πρα ΠουσουὉ

ἡ
ἡ οἰνεδι.“ἀδνηὸς

αὐέχ)ὐ)οῦ χοελσ'ὕσα τοσιῦτι ΜυχὶνΟμ, τι ἀκυσηκῷ νρῳ ρύσὺ
Μιλθησαραχεμια νη ὀψυχὸν νροις τρἈύμιδνῖν

Διοὺ

οβ΄

τίαὐέμον σοδιρον μύλου τος κινειδ" σὲ

ἀἔρῶνΛα βέλον" προδολον σιν.
αὐπὸνδ ὼσ ἀεραιαιδ' καὶ μα,
Λισοικαϑαρῖ' ὀφνεσογάς ρόσ'φημὶ ὁτιρ ξαπο δ κινείάδ᾽, κοι
ἡμῖν μδριῶν απχυμερίσις σώμασι(ἃδιῳσοιαϑη
τοις, οὐπσῶκά
φ

.

»

ε
ΓΙ,
2,
λεηπχο μύρη μὰ οἱα -ὧν
βέὲ
οὐκ
ΤΈΡΟμ
οὐν
“τουδῳ λοι ὅ}: "Ὧον μϑνποι
ἤ»

τ

δοὺς

ϑροἠδᾷ κιμῶν ὑκτυρόϊαὐγὸμ,Δ μέριναὐνρυ! πτιρθεροφδᾷ ὁρῶ -

᾿

υϑν οὕτω λοιπὸν "τὔ' Μόνῳσφοδρότεριν γγρῦμδῳ ὁσ' ἐαινέμ"πρΐ
ἠὸν στῥίγειομ καὶ τὸν πῶ χύτερορἀέρα!εὐὔτω;οἠδϑό μυϑο;τ’
Διὰ ΤΙ δ)οὶ σερῶν ὑῶν αὔεμος δὲκ(Θοόνωμ, Ἶφωτ'
Ἰ
ρύτερθσ᾽βε μάλλον ἢὙΠῈΡ δπμρυτέρωμ' 27! σύυυαι
τὸμιδ αςεἰς ἕμκε
τότρῃπον οὕτορι, μενζων ἐουογου πὸ μόνονΔᾺ μεγεθύμε σου, στο

Δρύνφι ἐπὶ δὲ ΠΑΝ Μρυτέρωμ γϑθίων ἐξαπτλούμθῳ ος (ἡ σρκεσκν-

μύλον, σζηονος(Ὁἀὐϑενὴν γίνεΤοῦπωροσλησίως δὲ (᾿θεν.
οδύ “μὸν νὴαὐ τριὄτωτεν διτοὶὑδουτοτο

δον

ἮΝ

Δδιᾶτί φρλλος.

τῶ τόρρωθῳ οὶ ἡμεθ Λοιοὺχ δρών7ην, τὰ δλυσίον καὶ μακροὶ
: δρώἀϑριοῦσ' κα μύωπονι καλου μὰρ "ἀραὶ μυωσδησ' δραγῦτε
ἦον:"τοῖςπὸὀπήκὸν ΄σπνὰΚ λεπτόμ 3. καὶ καϑαρον (ὃἩέρρωθεμ

ἡ αρυρβχω
φϑῥ ἀπσ)ὸν

οὐκ ἀϑῳεἰκωτοπἼ θεν τοδρο τώ:

ἜΑ
ὭΣ

12

᾿

μόλὶς δὲ τὸ ολεσίονὁρϑοηρὼ δ οἱ τοῦτολεπομῷ δὴ σὰ κα -ϑαρόμ "δι τιμῶν δῇὁ τοὶ μικρό τοῦτοπύρρω 90}βαύπουσιν, ὠνκαῖ

δϑοὶηὐ ἔχειν ηὸ ιν οὐ ὁ
οὗΤΟΙ καύτονὺ ἂν οὐν"γον
τινδ ρου] οὗ

χὺκρὸ “πολύοἱ δέε δακινἐιάϑαρ μῶκ’ ὁδούπρθὶ ἢ
πτῖκον “πρὶ
οὐνηὸ ἀτρλιἡιωθόμο μὲ ὑπητήδιειον 60’ ᾿αὐτόληψιν ορα γε

ἐκῖέτου λυτίορ ἡ τσ “πολονπους λύοαν τιθέσεϊς"
νέαϑοι
18)
ι ὃς

τοῖα κειτοῦ
Διατί ὑπὶ πρίρτο τοζεἰαικῦνν μόμοιδεσμιοῦν

μὸ αὐγῴω Φλ μήπρανησὶ,ὁ αὐσδιοῇα
τἰρὀχείαρδτισεμοτέροσ γξὴμ
ζψ τῇχείσειφυσοίτοον κοοὔκ ἔξφσιν δ θύσομσὶ, διγγηὸ ασίομα κο -λίδοὺ
ὑπάρλει' ἀμφότεραδὲ αὐποῖα, δοοςπολλίω ξυρότη το,

ΤῊ ὅ,δοσπυ κῦμ ἡ αἰποςιν οὖν“τὸὼ μόρμα, καὶ
,7Άνεταν ηὃ ὑῬένρ)

Διὶτί μόμοικυ μα: ἐν "πιῇ
οορ' πησύον τὸ ὑ γραῖ,
ὃ δυο τίω ρόληΝιν Φὶ ξιρᾶσ' κράσεωειφύϑερᾷ λυδιδσιρ. ὅγι
σέ λερόσι φηροῖο νος πλίομ ῳ τοῖσ που μασιϑφμομνδρδνα,

οὖν καὶκα τωξηραιμόμϑῳ αςὑοῦ ροῦν Του ταὶ ἂν αὐτοῖο ὑγρὰ
ὅ
οὑτωσ' μοάψομτοη με οεϑοίπερφΦριμετιώ!η:. οθεν
ὧςἐκκροἐσισηρὼ οὗ

νσ'᾿ὦ δὲσ' εἶνε τοῦ κοι ἐξυρότοιπον, ὁτιδὲςἐκαν
νὴτὸσίαλον οὐὐτοῦ

ῥουτοῖρδᾷλον, ει τοῦ οὐδ᾽ μαόν εἰν τον κυνώσιμοὶ πυρώδη τοῦῦὁ μια
τμέλειμ:“δὰ ἐνεωγμλύ ον τὸὁ εόμα πρθ’ἐἔμψυξιν ἀφ ροσ' κοῦ κΚὶοὐ

ρα φραγθι Αοῦτοῦοἱὧι ξηρότα τοῦκαὶ;ἐ χυούτοοι"λυ Τῶσιὁδὲ.
οἱ ᾧ αὐτοῖςξιρότωγι νἱσὲ οὐ πιέρτεσοτιννι ϑέφασι καὶἠὸν κὺτ

ογδ "ὃ ἄϑρον συμβάλλει αϑοκαὶ τοῦΤΊνς ἐπέρροιαντού τοις πρὸς
.Ἢ “«τίω λαόν.

ἡ
Διεὶ τ ᾧ ἐξαῤφμης νὴἀκυο τιμρο άδροι.

Ν

ὑδωνῶμ τοι δ προοι ρβυσὶν χεμμομδμων δΙοΙμ᾿ ὠκσοΐ,ἐ λουσι
γὰρ ἐς τιηράωια τετραμιϑρίω,(Δαομοίωταύτη καμία
τί ψυχὰ
μομϑῴιωυ θα θήσων οἱλιψ!προαδρεσιμ, ἀστῆς ὁμέλλουσί πος
σω!νυτρυτρυσίμ οἰ εἰ τί δ υχὸν νοι τειν μδῳὃν σῷμιϑι" μά κοι

Θώς αὐτιλαι μι ανόμδιροιὶ αἰϑθηίσεαρτ,μιόζλλορ ὁδιυνῶν τοῶιὦ

τῇ τομὴ λύσις τὸ ζτήμας οἐτὸ συμισδθεαίσ'δὰκάλ
Διὰ τῇ οἱ τὸ Θωρηβαςάξομτις μετος ῳδσ' περ!
δῇ λομ"
δ'.5.4

55
----Ξ5--.5.-----ΞΞΞ:--τ-

Αλεξὰ δργ προδλημα τῶμ"
“του ΩΣ δμιοιωσ' ὃ«οὐ οἱ ἵἈκομτις "ὅ τυπ

μέλ γι λον

“πτοσπο λϑιμημιὺ ἐπελοιῆον αὐΤηλοῖ μβῶνο Λδῥηφὶ αὐσθήσεωτ,ἕΧο
ὑμοολϑάνζτο βαῥβΐ. μύγω τῳ λόγω;λύσᾳ'δου

“πίν

ϑύρτωναύ λον!τύμπομα ἃ δυο"72{πὲὁ δα λυτουμὴνων πρῶ πὲν

θζν γῶν "ἡυϑσουν Τῶμ εἰϑ)συο"σληθ’ αϑῶν συν!ἔνουννδνδυαφόβου; προτεήμήμ λύγουτινϑύουσοι γὴν"ψυλὴ πρὸς“οἷνΡἌμασιν γνῆον
ἐποφϑοίνῳτοι ΠΝ συμῷ ορῶμ:“δοτοῖσ ἀρλδλοις,τέρσἐἐπινμοί

Θησοιν σήρην"καὶκρὸ ποικίλου, χάριν σερι φοίσεων.
οἢ᾽.

ΔιοὶΤί οἱ
Θὲ αὐϑλοσσ' πύρέξαντες οὖς «πήτοῦσλει ον ἀπόλλυ

τοῦ ὑσὶεὐφϑῳ Αμιῶρμτες ἑλκοῦμ του ὅτι σφύδιρα τυγχάμουσί

θεριμότοντο "σὰ ξηρότορρι" Σ ὡσσπῥαύαεοι χθωσις αὐγοϊείήνεῖ:
δυτὸ ὀλίγον ἐναὐτ'ἈΝ ἐκδαυπωμώμθῳ μ)) Φθφρύ μον,λύσιν
λορπῶν δὰ χέων ἐρλίζε) φὕγει ) ϑυρμεδν,οἰπτορία Ῥοφήσ' δ}

εὐἐπεγέροτοι ἐνχότας,κέπσου σἰῳϑερμότητον: " Τυραγμεῖ ξ
ρό τῆς,τ γρόητοι οἱ᾿πολέκιϑ δὰ τού τονε
ΘοςΣ αὐ ψυλφατσέφυκεν ὅϑεμ

ρασώμα τοῦ,ξι

ὃ
δθ Εἴο;᾿Ομυρότιεἰσδοὺς τῷ “μἐδύοροι

|

χϑου φίντον"ὡς Λεσπτόμόο! ΔΝκουφ ὀτουτοιντοὺ δὲ δὺ σπρ αιμύςἐν βομ τουεἰναιντοῖσ εκ ρὸις σώ μμοισι»ρεσίν'αἱ λὰνἡμᾶσ δι“ανίν Τίςὕ

» οἷοΡ ῶ παύδει
εγέννοιϑεξορόταηρι κοὐὑχρότουτοι λέγω. ὡλκϑυ τοι,

σὴ κιατοὶ τοῖσ'ὀφϑιλμῖ ἄς οἱ ὀφϑο! λμο!. δτλοἸτθ Τῆσ' Φλεῦμον
μῆ σ' ηὸαὐ μα κλολῃ αϑὰὙΠ" σολλξ διμυπατνιβιρρώ σιεἰ
ποτῷ ὀφϑωλμῆς δγοὶσαρύμωατ . Δια7έίξἐντ᾽συ μπτσίοις τῷ
ἢ “πογ('

ἐναντίως οἱ!
; αὔδικς χρίω)᾿αὐρϑοιμδῷ μ᾽δέν μικροις πίρῦσι"λη

οωϑίμ τίσδὲἐνιμε
ὃ
Λοισ'“ποτηθίοισ.
του τορ ομὶ ἰδῶ εἰνον
καιτούγελοιοον: ὑλέτο δυτι Θ᾽αὐτήασ λόγου. δγὰΥ Ὁ τίώῳ
χεαν πρθ᾽ τὸ σίνάν πυκρμότιρ οὶ σευεχὺς αῷλὲνΤοῦμϑῳαπὸ
μικροτέρων φιώλων λέγϑυσιν ὃ) ᾧμιεζοσμαΐνμι κραϑ οὐ τάρκῃ
κόρ᾿ ὠκώδαψι λοϊγρχῷ ) ἐϊν οὐχ διαὐτῇ εἰσύμ. ἐανμϑρσοι κπὸμᾳ

ζον᾿αῤχοῖδ,ϑαοον πληρῦ μϑμοι,πυκ δ χν πράηφν ὡς ὧν ξυῴ"

ὑδιύν αὐτοῦ ὑπιτεμίρ, κοὐπβάθροοτωτι "ἡ τρίπλύθ4ξ φιζο δι β
ὁ φύσισ, ϑυθὺσ αὐωμδηηὰπλΊθὉ’ἀπχυοερίφε
ταν » ὃν δὲ ποῖσ'

’
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δὰ

δ ἰἄλνς ἡ

τ

᾿

:

τς μεκρ μερτολεγὸμ ἐθιζορϑῳ μοὶ σλήθ᾽ ἔγεγικέι δωμήσ(, τω;
ω τες ὑδοτοσ πέσλερω κόγδοι δε ὦ τ’.
ἡπ λεένφ- Δικ οἱ ὑδιρσιν
:
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ιὰτε
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Ὶ

γι.
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ἢ
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Ὁ

αἱ

’

ΓΙ

ο΄ δὴρμ ἀε. στεθιο λμυρὸν οὐ τοῖς τάμε “τοι! γὸὑγρὸν ἐμὴ δεοι κοὐ μδια,ς
ο΄ εἐλασή πὸ βθρον "ρα κούτουξερονᾳ "σύ μια (δι ορθ΄. χων
2

;
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᾿

᾿
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Ὶ
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δ

ν

“

Δ

τοιοῦ “τὺ βε72 οἷ λυπεοῦκεκ τίω του ηρ Θ᾽ τού τοις σον λοις ρ᾽
Ἁ

»"ἭἪ

,

᾿

δγογκου τοι, ὸ Ἄοιηθμ σώμα μα Κ᾽ λόφον τρεφόμϑῳ δμ κα τουϑη"
“

φὼς
δ μ τρω "πὸ
ἰσον
ραόμε Τρ. σϑὲν Κοὶρ

“
αλέσον διοφήτεξυδοωροῦ.

θΤΌ 7000’ γιυνεσὶν 75) ἡγθους:
ΎΕἰ
πρρϑρ δι᾽, χῦρ
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βουρχα Φὶ Ῥ οφ σ μοὺς προ "σληρώσεως,
ποσίο
ἢσυμ'

νοὦ πρΘὴσῃ τελῖν
᾿σενούμεϑῳ αὐαικεἰ κϑινον με τοὺδὲ παλήφωσέμ
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ἃ
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ἀρχήμ εὔρεξιμ ΦΝΝ σετίοον ἐλον]α" πρλεϊσίω, , πὶ“τοὶ ἐκ ἢ πανὶ
3
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ὦ
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οι
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᾽

Ἷ
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!
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ψ φρῳ μμὴ σύ τρίλουσίνανουκ εἰμδρ ΠΟΥ κθρδωσοἱ μαποὶ οὕ τωσ'
᾿

το" με’ Τοῦ δὲηδὺ κόρον δὰ “δφ᾽ὃς υϑρ (αὶ τὸκαχω νϑσε!
ϑλιόον
2

[

0.

ἢ μξλλορμ ὃς δὲ ἐπὶ τὰ πλεκ: μοῖρ ος ϑἔὃ ππόσως οὐνὁ

οἰ Τοῦ ὃ
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ἯΙ ἄλλου φᾷ λεον τα δέου “οσ' ἐπὶ Το εἰζηῦς νϑνον ἡοφυκοὼ οὐνγως Μετο
"ᾷ

᾿

͵

αν, δὴ

Φ

Σ
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᾽

Ρ.

ΡΣ

τῷ αὐζν τὶ ,

ὯΝυ ρωσμ οὶ Ῥοῷ οὔ οὐὐρου νυτος λωσῖε μία

ἐὐϑέφν ἐπὶτὸν ϑώρακα μοὰ πο σλώτη το σώματὶ
ἐντῳ ὶς
αὐῤχ

᾿ ᾿ ἀνοικ ὅϑοι, σενοχὸ ἀϑρησυμβοαῖν 4 Διο χριῶρ χυμυδν οἰ Ὰ,
κρὼ Ῥία μυδή μωτου μονοφδῷ , ρὸνἀ-'
τ μὰ μονοη δῶν ὄντωμ .Ὶοὐκίτι
--κ
Ι
»
δ
ὌΡ
Σ
’
“
ΤῊ
χὰ
ον
οι
τολοι ῬῸ «ᾧεκα ςουσίύρ
οἱδὲ
ἰλλ
λ εἰομ
᾿ς αλχσυμβαὶν4,
Ὶ
Σ.

ΗΝ

δὰ

ἐ
σἘΣ (ἢ μόρον οἱτὸ τ χνμ γέμεαϑο δγαφοροις
δα λέγρμ τον ψ 2 δεοὶ

ν,λοὶκοὺ ἀτὸ ἢ3 τόππών" δμι Ὁ θῳ ΜΘ’ “οὐἈφ Θλχυ μς
νόσωοἰ
ἣν

λ

3

«

ε

,᾿

μὴ

δ

; λ

οὗ

οδξυω(ἃὀλιγόχζόμ "ον,μρῶδγοε κοι “τοι ὥπανρε τὸν" ὃδὲ ἀυχοῦσ κα

ξύλων. τὸ κϑρ
“πὸχύσ'κεχορ τοῖν τρλύχζόνεομ ͵ οοὐτωλ κοὼ' ΗΪ
»
ἣ

καϑοΐτπερ δκφρο, δεύδετ,ζλολ, μοςἤφημίΓοί
ϑερμιδνοὺ ξερό τατοι
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τς

βόυσ φ λύη4 “ρῶς τοὺ χοῦ ἀφρίκιαλομ τού» "Τοῦδὲ χλω ρα ὦ ὑγρὰ ,.12.

ο΄

περὸμ κρὴὲκα πανὗδεσπυριξαήϊουσι

᾿

)»πῶ
ὅρα δϑον οὐγρκοομ
{

ΑΓΕ

ὶ

ἀ

ΨΜῚ

ἡ4
νἐητάχδιμεγίσωσεξ
λιμ ὦ μϑὲ ὃ πόηρε τρ ἐσ τοισλωτύ
»ν2
τῶν εἰ νὸν γ.0Ἷ
,
ι
ον
“
ἃ
ν
ἐν δ λονέβ ἡγε,
οὐνιοῦ
μιὰν
ρὲν
᾿ηὺμ χυμ τα ἀμαείϑο σεσῶ
Σἦ

ν

Ε

{

Ι!

᾿

Ι

-:

!.

ἡ

Σ΄ ς

Αλε ἀνμενὶν

ν

ΣΣ «Εἰ ἢὀλί)ϑς ἀν ΞῈμὅσ, μήτε χοροίηὃν νῳ μὸν
ἜΤΑῚ,εξτ
λα μὰ μᾶροςπω μὐὐφὶἐνὅλον σέ πεϑας, γι εἶ πυρεὴν ἀμνοῖρ

ἕἱῳ τρλλῷῷ χρόνῳκαμό μδιομιξας᾽Ἰοίμιωχυμοῦ φύσιν κοὼ
δ πον,.
δ᾽ρησει"πῶσσιν “γοάρεσιμ, Ἷ ὑσῆχυ μοῖςσοι σ συρι

εἰμν

3 σ᾽ γὴνμεφριλοισ ἄγγθοιςΦλε; λέγω καλεῤρτηρίοως, πὴ:

οὴ σαπεῖν“Ολῆ,θορμὰ τυγχάμουσει, δὺο κοιε συν καὶ) ὀξυνδιολι

ἽἌχον(ον ἰξαηίΕἰπυρωὼὸν οὖς κουῦ
σέμ εἰ[ δέτοῦῖςμικραῖς ΦῷλιΜὴ
μκὸαὐταί ασ'τοί πσερὶηὐ δὲμερίσοςΤΕζηΦλίγμαφυχρν, 6Ἅ,
χὸνμὰ φρλυχφόντον,ρα “συρεὼὰμ, υὐσ'ἀφαμῴρινμ.. Δοιηὸν ἔων

τὸ εἴκραψαιλλζηϊετοοτοιῦ τοεὲν)ξαμϑὴ 0 λὴ σριπτῇψ τοῖς,
μι Κροὶς ἀγγέοισ', τρίεἰπῦ ρεηὸν, ἐλοιῆον ὀλιγϑ χρόνῖον Ὗ »σῶσ'
μακρότερον 7 καώσου ἀἶσ᾽Ῥιτοίονεὴ ὀξιὼοἰ““Πλῶς εἰ σὲ Φλίγ
μα σοί “ΤΈΖη ψΨ“7οΙσ'μια πάλους οἰγγέοισ,τρι Εἰγρσῶς ὀλιγόχομι ὠτέ

ρὸμ 7 οἰφημῶ

μοδιο μοίωνκα᾽ μέλανα «σοι τεσοι μδῳ οΨ “πούσ'.

μετοί κομς ᾧ Ἀεὶ, διατηδὲρ ἐνὶ
ὶ χόμῳ παῦίσοιν ἐπικναήεϑα, -

σῶς,ὁλι γοχεόν
το τοι εἰ σὺρεὴὸν υδγιἀτετούρ τανεἰ δὲ ὃν τοῖς μεσ,
κραῖρ,ηρλυχρομίωτερομ Ὑετα ῥτοῦδον σερνεῖρα μα

χυμὸς ψυχὸσ

ἰ

μὲποχόν(Δ δ σοιλλοιω τος,διΤόγος σεν μὴ συγχὸ ρῶν ἄμα
“τϑἋι'.τίω"λόλὴν“χῶσοιν ἐκικοαῤειϑαοιοα λὶ
(σαν:
Διτί Ι
εἰκαϊ φλέγμα ψυχόυϑδηκο) παλικαὶ ρλιΠΝ ὁμιοίωνδὲ καὶ
" μίλχμα Κλθληἡ ψυχα νὴ
᾿μπσιχεια;καλέλαη ὧν ᾿ρλὺπρφλίῃ μα,
ὁτεταφτολοιηρλύχρον

τε, τη φημῷ ἐν. ὁτιηὸ φλίγμαιὴἡ

ν

χεὸνθισαχνυ, ἐλὑγὸ οχὐ δὔχῥ Δ᾽α )λοίω
τον (Δ μετάβλωλνλιις
ῬΙιμΜεἐΑομνο

δνἀξ ψυχραιυ ὄνυχὸν εδευσο νὴίω γορδιδωςμιτοῖ |

Θληγνισοφίζον τοῖν τρδμοιοτη τιν χότιτοσ, αὐταί“σλεόνοοῦ

ζοντιοβὶ λ Ἀῆε μερύππτον τιντίωὲν αὐΊἰ ανδυτίωλονπληρι
ὁ

τῆνλο

Ἀγτορφλείμια προσῳκ ἄωτον τῇ φύσεν μα δὴ ξδιμελαννσιδθεν

κοτὲΣ ΤῊΣεὐ παιμὸν των ᾧᾧ Αμμον
ον ία, κέλξντοιοὐὺ τῷ καὶΦύσισ ᾿
πρὸς Ῥοφην . ἐπὶ τοίνυν σον ἀφυ μον οὗ, ὅσον δῦράσα χύσιτο

μον φλέγμα,
τοῦ το ξιετσανξπρὸς Ῥοφἡν."ὴ δὲἃἄχηβομ σῆς
“πόρλδῳρ ον

τὐληδι σους

ἘΝΟΘΔΈΔΛΑ
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ὃν
διῶ τότίοσουβὼνμῶν ὦ
᾿ σῇ “δ ὀξαάϊα'ηὸνπεύρυρινὧν
ὕω, δὶτὲ σατρμάβ, Ἕξςἄνομ τὶ πύρι “τοὶ (Ὁ οὐ Τίοπερῃ. ὅτι

ο΄

αὐμα κα τοὶφυσι ὅξ2δι Τοφὴ τὸ σώ μόετοσ:καὶἡ πλομάζου
αϑιπριᾷ μοι "αληϑώροαν, σις πὸν λόκετι.μὲνφαἧμα μεπρβάῃ
ΧΕ Το » ἡ μαιρομδρομεϊεξανϑέω δολίῳ:οἱμύμ οι Χοιηρίχν μοὶ

τς

ἤσλοδμ αἰφομ7η" μγριζσινοσή μοῦ περὶ"ὃ δερμαμάλι:δοίμὼν {Ρ̓

᾿

σπηταιης ὉΚα θεοὶλφῦσ,λίύκ ἃ σ σοι πϑη ,δν Ἃ Ῥύς:

Διά τέ᾿ὁβ φαντί οἰς δύο, Ῥίχον θυρέσδιον ὑσῶν ᾧ:ἐ

'πε ΥΩ
᾿

“Ὁ

κατύρᾳ συμιβαίνφφθι μιὰνκει λφημιίμης μεματιδιαφλἑπίρασ

ὀσίκύοω λοιτρὺν σροδφδὶ (Δρρλὺν αὔεμομόϊπτε ρὕσα ρχόύσησ οὖ,

Φὶ. (ὐεωγιμῴμρ "δυο τὸνκιψούμιρλ οἰρα ὄγι ηὸρ αὐεμον, σῶς:

πῆρ γχᾶνἩνευπσρίν.οὗν "μία κλάνθηι, δαὶ διεπίρασ 0ὁ θσωϑῶν

Ι

ὁ ἀξ ὃν σῶμα ὠμ,ὖκ.ἐᾷ λοιῆρμ. ἐχίρῳ
ΩΣ πλι ῥοϊὸν τθτρρ (δ ὄἰκί
ἀξοισώματι ὀμτιἐπεησίέμοι καταν ἡ ϑυθὴς αὐεωχψ,δηρολατ

'

ξὼμ ἐῶν δϑο δ φυγδνγωφαν βδῶσὲν ὑπεησιβνουἐ πόρῳ πον

δικοίω δ δὲ ἀφλαύτι κἀμένας ΣΝ
σι ὁ

δῦ τοιὀξιοον,αλλον εἰ

διέναισυγχο ρθἢ δια Φλύτσιρας: κοώπου γόνετοι Κζὃς τρὶ'ὸσυ
ὀκέτι του] Ῥ γήνετονε
ψοχίρε “σοὸν ὃ κλάοϑῆα ΕΣὄντι κτιῦ

τς

ὅν.'

ϊ

τῶν τῶ ἄκρα:"πῦτι μὲν ψυχαὶτ᾿
Ἢ
δ Στὰ ΡΝ᾿ἐρώμ

ἢ δὲ θιῥμα ὄνε του στιότι κεκτίῳ ταελύπίω πρὸςτίως ρωμᾷ--υἱοὶ δ ὠσελιδίζουσι τῷτπυτχίμάμ αὐφιρὸἐἐμφυθν θερμιονεὶς

εἰκαὶ (μετοὁ Φλ Φύσεωσ'“καὶ δὲ οὐ “σον! τοτοὶ ἀκ ῥακῶ
ραίϑοι στίονν

» δώχιοιφελα πουδισήουϑρωφρὶ πνοῦ) ὅτι
τον χυταν"κοῦ

ηὺὄντι ΟΝ᾿ ἀλδδα χςδυ κἀκσύωυτού ρκοι, ἀτευμῆν)

σοῦ, ηὐτί ῥἐμφυ βορ μὸμ υϑύφ πρὸς ηὸδὲρμα σιυτβφύ

τα φέωτέο αὐ,
δϑῇ »ἡ γόνον τοιιθορ μόπερονκαιδ ρυθρό τεροινκα δερὲταῦ

τς
᾿ς

τὸμὰ᾿ κατηφῆ "ὦ
ἼΙαρ οἱ ζω γροίφοι,σω μϑς ποῖοι οὔσ᾽ γὃν ἐρῶ.εἡτο

",ὁ συχάζον τοῦποτὸν πετόμενομ Δ μοδιῶν τῶ «ἀὐλδοι δὲδῖϑω"
5:“Διότιϑδ ηῤϑονσγροδρόσ μῳὔθν, οὐ τρΑυχζόνιοι δὲ,καὶδ᾽ ὅλον
πωραμέψωμ. ἡ μὴν. ΦῬ.δέάθεσησ διαὶ κδρδι"τύσ “ὡς ἐπὶ ησίωρμ

"μὰ...

ν

Νααααεσ“““

πἝἨΗΒΞΘΟσσσσσσσσσσσσσΟσ

Αλεξὸ ΡΥ προθληματωμ:
φ|λῶν ἀπό᾿ πρὸς “συζῆδε ἢγυγοωκ θ᾽ πρὸςαὐάραιν διρωνξὅγα.
“παν “τόσ ὡς ἐ΄πιηο"δλεῖςον Ρ ἐπὶξέμοισεἰρυτόμοὰ ἡἐμδρδεες
,

ϑισέν σύ μεθ᾽ νὴ
δὐκ τούσοιΤοσιὸ δὲ ἐρωσ σῷ ὁεἴρ(Θ᾽ μῶμα- β
μιώϑαησιλα μιπαίδα δὲ κα χέλον τοὺμδὲ “Π]εροσ ὸν, δὲ τι“ἢ Φ.τ
τοὺ δὶ μιεπέβλη τοιεἰσ) ἡ]εροῦ
λούνχωμ αν νωωἡ μυτεωρίζον τοι.

Αϑινουνάκικοιλετορδὲ οὐὐτοῖς δηλ καυρδιαἴ ἔμφυ ον ϑερμόνέκ
φιαεἰπου τον μρὰ σιβοδιράζεφ ρον τῇδοσ'διπρὶ γὐταυθούμϑρο [6

καὶ τῆ ρομδεξι ἱερά το μτῶ .ἌΡ᾽ἐνδὲ τῇ ἀριτερᾷφαυρί- Ν᾿

πρασιδτικοιτοὶδ ῥδ “τοὺς αὐρχσ,ἐκ μιᾶσ' ἀκπῖνθ’ χχ ὄψεων
᾿

ὃ ἰρως οἰποτελ τοῦ μα δ᾿ἐἶδε κοὰ ὑπύθησεν ὕξερον δὲ με“το τὸ “ποθέν, σέρυεχεὶσ ἀνεΤίμσεσ οἰ παμπε; τρϑ "ὀπτοθούἀϑμὸν δεριμ. ον τηδι᾿ζοϊκεν χῳ ρύ λει χα ἀκ ορπέζεϑο πρὸσ

σύ μευτιἐνδὲ φαυρέπρε το βέἍἹ δι κεκ ἐυμιβδῥωσ!γᾶτακ.
τίνας πϑισαουσιν, οι; ἐραΐ 7... τὸ
τὸδὲ ἴϑυσ σπερ αὐε δι ὃ “ὺρ

ου τώμοί ουυγὸ ηὸν ἐρεῖν πανοὺ δ κυρίως εξ ουὐν του δος
ἐξαπήο,ο

Ι

δὲεἰ τὸνἐθήφορμτα κυ ραν:
ϑύς.εἰ Υννντού ποδῆλοι οὐδ χφίυ ὁ
δὲ φί λίβορ πρὸ αὐ γίδγον."γυμνὸν δὲδιότι γένετο, τύϑυσ' οἱ

᾿

μίσωσ' ἘῸΝἡ φανε ρει.οὐρῇ δε ἰτερουτανος ἐρῷ τίσι
οὐδὲγῶν

᾿

οἱ,πρὸσ' τιμίῳ
μδιῥωσιοῦδ (πὴ οὐγνοξ,. δγὸἡισὰοἱἐ αὐδιρι οὐντοῦτο!

τ

ἔν! ὁτέγυμνοὺσ "λοι ήουσι θεοὐσ' τοιοῦ ὀασιλέϊσ. δῷἱξωὀουλό

ἐςκηὺσ ὃν
ἐϑροι τούτωμ οὐ φανορον Φι δυνάμεως σὰς τώ μησ'

᾿

πασίισ' κακίασ' κεκρυμ μη: οὐ ὡσ δὲ ὁζρως, ἀλλὰ πλείομων" ἢ ὅτιδοκζφοροι δ πραγμοίχων, ἐρωΊην ἄλλως Ὑ» καὶ ἰλ

,

ΜΛῶως ποθδ καϑωσ'καὶ δθέ!ος “σλιέτωμ φποὶ ὃν τἰρώτου, πολυίεέππὸ

᾿

φα λον ϑψθίομο ὅ7) “σολλοισ' ἐρῶσιν
κα
δαὐηὸσ πρλλακις ὑταστι

,

“4 "μητέρα, ἔχουσιμ ἀφ ρον τώυυτου τισισύκησιθυμιαὐοοῖ»νων τλι ἤουσυτίω ἀφροδὺπίωεἰς ἐπιθυμίαν εἶσορῦεσι δετὸμ
ἔρω τοῦ“ποθεῖν πέμοἐριννύρ. διιό γε πολλοὶ “πιραινό μωσ ἀραίϑη τ
σον 9"καλυσεβιδ ἐρεζαθησοιν ὑπίθὼ μιδμιὦ
᾿ὡςπύρμοι δεδάικ τοὶ

καὶτοὶηὐ δύδτερομ (ιβλίον ΜῊΝ οἰλλιγσριυῦρ δ εἰς θεοὺσ' ἀπ΄
νεἼλα Πομϑρωὼν

να

ἢ

5 ρὸ

;

τς

νασλα ἥομψων πιϑαμῶν ἱξυριὥνν:ν.:

'“1:

Διὰ Υ| λοιμεκῆσ κα τουσύίσωως,

μὲνοἀπτολλον τοι

οἱ δ᾽ οὐνδτι παρα τί δεόντη του κραΐσυωτ.ἐ, μὲν ΥΣ εἶπ γ]

ίσ'᾿

χῶν κἢ σώμα μερὸν καιικὅλυμον,δέλομ ὡς εἰς πνεόμῳοι σις
πεδονώδασ' οἷ σερυδεκφϑ᾽ερ4, καὶ ὁπσερ ἐλουσινὁλι"Ὧν χιησῦμ ὁ
τοῦ“ἤϊοχός
καὶ οὕτως πρῖσ'λϑ μος αὖτοῖσ'συιυη εφϑουρεἰς,αν αε
πρῦϑη καὶ πλείονα: καὶ οὕτως θνήσικ υσίμ.εἰδὲε
ἐΐῃ εὐπίονῆου

καὶΜ“᾿χυμου οὐδὲν ἢ ἱερά χύτιθ λεξ

4 “τού Τουδ',ὁ λοιμώδεςεἰ-

ἦρότι δ:ῃ ὑπγτηδιφδτες ἶφε
ἐ Ἄκε τοιεγὸ ρων αὐ τῆουἀνερίδμ, δὰ
Ἄδισε ο(ὗφκηὸσ' ὕλαν Μύα! ὀσιδε ασοιθέμοὶ πρὸςἐξαψεν οὔκ

ἐὐχο! Μοὶ μάλλον: “πολλῷ δὲ "σλ ἕορκαίλοιμεοι οὐπακθέξεροι- εν
“ρὸς (ξαγινὶ« Τὸ! (μο! μάῤλλονπτόλλῷ δὲ“σλίον συπεῖου ὠλλξαὖ-

7)ς δὲ ἄβρολον ὕδατος πὸρρεσικδυεἴσῇηὃσυπτεῆον, καὶ λλωροὺσ'
λάθι κα λοίμουσ', τίῶω δ δρὺν ἀκοῶν ξηρ αν εἰκαὶ θεῤαριεκ τοῦτ
πρώρσοιηὸ αὐεπετάδειον, 6Το! μότορΤοἐρμίζετοωιπρὸν ἐπκπκοὺυ
ἐ
κὼ
“υοὴ προσωίγκ κτοη δ συπεῖον οὐ δὲ ὅλως καή σετοζᾳ . τούτῳ
πῖ παραδιόγματι Μώμενοι, λύσαισ

ζυτούμεμον

ρῖἀνε

Γ κότρσ'πανρενὸν ἐφήμερον ἢ γὸν τσὴσήν "τοι θσεὶηὸν ἐἰυτοκὸν πῦ
" ρι τὸρ ἀρμίσοτοιϑαμὲμ Ὁ δὲ πίωὁ πρόληψιν ΦᾺ ἐπυτηδᾳο᾿ς ηρτος ΖΞΥΨ“τοφυσικὸν νυ μιο:καὶτοὺσ' χυμοὺσ οἐπέθάτ-.

᾿ς σους: τοὶ δὲ Ξέρνα ϑδερότουτοικαὶπὸαὐτιον ἔδφαμων εἰσ'ὑκε
να.ΑΙ δῸ «Τί ἔκικουυσὶς ἧλι ου “παΔπον ρρΙἐντω διήνότι η "

ἰὠφλίῃμα πλέρομ:Δ κυ» χυϑὲν ὕγρονε τὸνἐγκάφαλομ' οὖ,
ἢ τπνὸνἱτήνεγικετῷσὲ ξερὰκαὶκεῷφα λὰὴτυγχάν ουσρυπηλίον δ ρα
Δι τῇὁἥλιοςαὐόμ μὲν
πὸ ῥάσοιἐ γρυπνί αν με
μελαῦμ4. λίμα δὲ,λυκον4: καὶκηρὸν μὲν μα Λουεύν εἰ. "πῊΛὸν

δὲσελυρύνφπέλιν διδορὶ τὴρμ ἐπυτηδάστωτα δὰπρο υ σαι ὕ
Αὐριοὶ ΥΞ χυμοὶ χοθὶσ 78) Φλίγματος ὑπύρϑε ῥμομνόμεμοι
στὸ ηὗ δὲρβο δὺἀφαίῖνομ τοῦμελαρδδ"νηὸ δὲ λίψομ,ὑπονὶ[ου

ο οὕππον
σαν μένντο
ἡἀλμησ ἐυἡδμενον καὶ ὑτ το λι(ουϊκδ

ΡΞ

ο΄
“τῶ λίνου,

Αλεξαῤοου προβλυμοΐτωμ"
Ψ

λυκούμε τουοησάλὶμ ἑλκὼμ δήλιος ἐξςσὸνΚκ" ροῦ πίων,
ε;

᾿

ε

ΓΝ,

ίω "ἡἐπὴ» τ
ντῷ βαϑῳ ὑγρότη μαλακύμᾳ “τοῦ που γί δὲτρλλ

λα ὑχρότηἐκιθοσικό μος σοατη λοῦ, σιαληριώε οὐ ηὸν ξεραν..
ον ἡδὰ ἧδε
εἰ γοΐνιω πιουὸ ποίλον μὰ γὁ «μόρον!μ“ποι ὧνἀἰδυΐγοι

ψυχω μὶὐσεβόάως ὁλι σοιτοῦ,δύ τοιξ![ᾳ ὃ τροφ᾽ὀσώμακοσ'-

μέσο τοίσοὐκτήμιορ δὲ βίῳ ποῖ; “πτοῖσ᾽πρὸ ηὐ ζἣμ μόν δΡ ἐρκόμοι, ἑαισηοενσ' καῖθμε ρϑύσοιμη, ἐκφυ [ὅν χίωἐκ τοι συμπς ]
βαύνουσοιν σονδέ χωτοῦ παράξοισιρ,κσὺ αἷς παρέρελειν ἐττα

διειό τηΤο τῷ
9 δρῶντι Φοὺ κῷ πρὸς ἡ ποίαν ὐῥΓθμτι"
ἐνππτὴτίς
“3: δωβμωρὴὲεἰστὴρἡτι τοι οὐ γον ἐκφόσαῦ τον.“"
4

Διοὶ Τίοὶ ἐκσιρικοὶ πο λυνδεαχϑρμηοὶ εἰσί,"οἷ λϑυκὸν ὦ |

λὸν ὅτι" ξανϑᾷ λολὴ εἰσ'ὅλον οὐ αὐεδο-- ὦ
γοῦν ἐχουσί ηὐ σιούξᾳ
9.ηὸ σῶμα καθῶν οἱὀφϑαλμοὶ δ λοῦσι ποὺ καὶ“Τῷ δέρμα ποιχξοια
κρὰ οὐκἐτισυρρεῖ πρὸς“Τὸ ἀνέρα, τῷ«ξεἰρχὺς νόμῳ ᾧι φύσι

ἢ δριμύτητι ἐρεϑέφοτώῤ ἀπο
σ΄. "ἡ γρώνυσι ηὸ σεύξαλοι οοὐτο τῇ
κρετρμείω δύν αααν Ω ψτέρωμ, πρὸσ'κιῳώσιν (δὶ κόπρου:“κοὺ δ αΣ᾽
του γοναι κα καϑαὰ Πέρ μοὶ ἀλλα τάχνιιπέιὸφύσι μιμους᾿ϑῴ τονσώμοιγος ἐν πε!συΐσεινδσθηριῷ καϑισῶ μεσ,σύ μια λος

αφρωρυυσησ γένετο ὅλ ϑυμάμεωςἐπεὶ Ὁ πὸ σικύβαλον ἐκ
κρύμετο, Φὶλολέςε ἐρεϑιούσης ιὺἐνἥ[οὐ
οὐσῆς, τῶνΤίᾧτεΤΩΝ
καὸ ὟΝ μνῶν ὑπέγειρο οδῥωι “πρθὶ οὐϑησιν οὐ ΣΝ τῆςτεκότ
Ἴρου μα Λαικήττο «οἱ ϑὐολι θοὸν πυγχανοὐσησ, ἐκ δὝἧᾶππάρακει
ἐδ ηοὲς τέροισρλίγρων χυμῶν, εἰκότοδνο κλυξῆρᾷ λειναὐγὴ
Χολησ,η μὲ λι ἐν ἡ]ικομ.τὴν ΠΡόρ,θιὀυήηικ τῇ δύξ4δεεΓφ᾽

γος ᾧ τέρα: 7

σ μῦς 5600 ἀξώθυσιν'«ηὸ δὲ ὑδλρίκαλα ϑγρανοῖ
ὁ

"ἡμιαλοζκονισιμ φλικόπρυ,Φρυλθ ὅσης πὸ ιποτπὺ ρεηου!γόνωσκεδ
ὡς τότεμ᾽."᾿φύσισ ὠφτεῖμόν" χυθὰ
δὲς!Αὐῆρδικαϑατσερ ὡδᾧ καὶ
Ῥνόσωμ'ΟΝ᾽ πψεωμεν τιϑρρ μος 717:"ἡ ὦντσερΞ ραιδυτήξ: δ
κρΆ τῆςαὐτιγωνισών δύο, μόσουῶ φύσεων.ρχεἐϑἰα ξὸσ μόν,ὡςὦ
{2}Ῥ ἐξαρθρυσέων ΠΥ
οὐρϑρωμ ὑμόδολῇσιηρ αὐ, Ῥὸσ μα,
Ν

ὃ

ὦ φυσιδ,εὗτ ποὺ

τό

ὦ

ἐλ οὐ μδρὴ ἰα 0’
ἐσι
ὀυστρών (σὰ κοιλ

ινκδὶς,κρὼδύδ σὶραὖος αἰτεή τὶ “αῦ
ἱ καϑοβ ρὸν ζύπον τοῖσῥυἥ

τάς"δύυνπώ μιατόζον Ω ἐμῷ ρείῆον:οὐὰ
᾿ρόμ 'ζέσοισ ὡςαἷ ἐξτρι
ὅπῶν ηὸ αἷμ ακαϑαρ παρριασικ μασι ἡ δὲ φύσιδιατβ"αῦρ ᾿τοΐλ

«σι, αϑα δὲδ σὶνοὗμια καθαρ ὑπὸ Ῥοφ ὗν,μι του ἄλλουσοι

ξηραῖν ὁμ των φῇμακ
Ἀύεσιν-ο πῇ“σνώλιν τὸνἤΡ
Σ᾿
ΕἾΘ’“σαρ. Θ᾽’

κά σηῆνυ μϑρλγίρε τοισοιβξ ἀν τάλ6. Δια Σ τί γρλλοϊληφθωηυ συ
τ

μίχφιμετὸ κοίσιν,μελαύτοτὸν ἔλουσιδέρμανθλχρον" ἱκανὸν"

τιόσωύοχ οἰτὸ ξανϑῆςὀϑδόετο λ0λῖβριαὺτηἡιὲν “τῇἀκαιἢ φινο-

ὄν
σουὑπώκικα εἶσοι με τίθαλῳἁδὺ μα δ νὴ ὅτων ἐντῇ κοίσει
δ μἢ

ἡ Φυύσλόγω λέθσοιὐϑαὐὐδέρμα ἔβα ψεναηδικ αϑοΐστὡλῃ λυ,

Ὦ ὀδέρμαλωκ ἡ σώρχει “γιὼτηῦ ὰ παχϑϑχυμδῶ δς λυτὸν Κξρηὸ

Διατί μέλαναχολὴ πρρκπροβθμημια
»"τοιοῦ χὐμα:
ἔ
᾿ φφὴ σιοζλ αὐκβρωσιν ἐριπόζε του,ἐπὶῦ δὴμε αγλοΛρδΩ ἐν
τ πίω οὐ “το! ἐἶ'δ γιὲν μαςῷ μδὠφλεζες
ἐγεεφ ἔλῳσυ ρρίγσοι,«τον

τοῦμίλακῖθ᾽ ὕδύεσιν'᾿διδεοὶτούτο
(Λοαιδϑοα ποιὸ
Ἵ πολλαὶ ἃ {κε ,ϑῖ
|τ ὰὸ πλίθ᾽συρρῶφι Χϑ λίηνὁμοίων λοιῶντῷ σή (λεισοοὶ τί καχω

ἢ Φϑψ βοπγὴν ἐπσισύρι τοιλολὴπλείωνιῶν μϑρ ζοῖ ἰγκιφάλῳ

ὔσι ὄρα-δὺκὁ τι αὐοοφίρφαν'"ἡ δ) τὸ λεή]ἀσ ἔχειν φλέβαρια
οὼ

ιὰ ψυχρὸνϑι
χ,χθλὲ,προρὸ υὑῆφψοὐὐγὸρκἡμῆδυαβιρ ρωσκκφνυ
Ἵ ὑγρὸς ὧν αὐτιμαζσατοι τῇ᾿ κροσενφζ μυλαιλνησ' ποσῶκρὼ κριτοῦ

Αὐνπτοι ἐὸναϑοβρω Τὶ
πραῦνᾳ ταὐτίωἡ μὸν δ βισοίχεέ λέν δὲ20,

ελτ λιό δι ρομώδιῃν.
ν
ρῶ
χε
ά,
«λ
κ
σί
ὃ
"
ἐν
ν
μο
κῖ
ιῥ
ζϑ
μα
ῷ
᾿ς κδὶ ἂν τ
λεἪ

Σ
ἐνλἐτκεφλῷ, τί θμοιωδ Π

λίαν." ϑούκυεῖ, οἱ λλὸ

δι δΠῳ Κορ
,ϑμδ, μευλαγλὸ λικὸσ' χυμδσ' διῬυ γώλησιφίῦμα μον,
ΔιὰΝΙΝ δὴ"

αὐασράσδιμὺμε
Υ κινειδεχροὶ

λαγλρ Αῆςὄμφον:

δυσὼ τιριλϑϑ, παυροι σφλαμρώσοιμ τίσὑμιδαίλλουσιμ εἰστ σχκ,
τὺ᾿λιδμ'(Δωφελδισιμοτιῆ μυῶν συμτσισόν τωνΦὶ ἑσϊραν, ὑχρα

γομϑρηὴ αὐίτον Τῇἢ Δ᾽αευμωσεῦ τ μῦσ ἐπεγεῖοᾳ:εηδουνηδδτριεἰ
ώ ἐὺ ποφορώμσυμσπε σουστῶν «ὍὯἹΣτ ἀἰπεληθρῖ5 οὖν μνῶμ δεα.

Αλεξανοῖρου προβλημοί
τῶμφσελομδιων," κόπρθθ᾽ κοὰτὸἡ λὺ που τουΐα κθίνετο»
Διοὲτῇτοὺ λεεόβϑρμα καυκαλιαν “τῷσλυηροῦϑαρύ-δῶν τος μφοτινα ἀ΄σοτιλίοῦθεν καὶἐφύσισ μὰ οὶ“ποιδν πο ὁ

φου, ὀἰτόνομα αὐγίς μετέμ εγκεν.ὡδὶἡὸφ λόϊσβος:τβορβοὃ Ὧε) μὴἔχειν ὑδῶρ,αέ ρος
ρυγμὸς, κρὸ “τῶ λοιποόνοτι Ὁ αἥέίον ἐν
“πεσλήρω τοι)σώ μιαηοσ λεπτοτέρου τυγχάνον τύσ ὃν οὐμγρβκα
ὍΝ οἰθρόως ἐἰσ'αὐηδηὸὑσῶορΤΜἢ ὀωρυτητι δωκοὺν ἀέραῖτ

ξω,ὡς Λεπομε ρἧ ἄμα Ὁ κϑμεινἐν τῶ καυκαλί φιμέχειππλι
ρώσιω: ουἡ διύνοιτουμεδιοὶηὸ τοῖσ φιλοσόφοις ἐτρδιξΐχβουν, μὴδώμα

ἴν δώο σώμα τοὴὸναὐγὸν χοπτον καυτύλειμ,κ τοὶ Ἂν
γὸοὐηὸν χόν.
ποοὖμ αἰέροςύτον ηὸ αω δγωνορμδῳ ου, ἀθρόως διαιϑερ ὥῥ πῷ
46φον αὐαιγίκοίως συμβαὐμφριοὐχινα :ὃ'ἐλλα“σλάουσ' »δεεοἱηὸ

μάλομ ὥφσερ τυγχάμάν ἀμφοτέρων" "ὃ μὰ θύσω ῥιἐπιρκα

τῷβιοίφετοιον ἀέρα ὁ δὲ αδρ ἐπὶγὸαὐω ὑδῶρονὼ τού τοῦ
ἐεοα Τρί,᾿δγαδοχὴμ πνομδῴςου συμξαλμᾳ καὶ πὐρψόφομ πυκμὼ σγὸ
Διογίἐπὶ δ Λεγϑαϑύων οἱἐρτροήων εἰπεὄων

Ἢ πεᾶϑο:
ὃ δεκτυλοσ ῳτ

συμ, ἐντιϑέ ϑινδς οἷν του Κ ὑδὼρ οὐΐς ἐός

ξεῖμ δὉ οἱἐποισυθμδρ οσιὐσανέηρό μὗροσ' δὲ συγχυρέ! Φφερειϑαοτι
ῳ' τῷ ἐπα ἰρεαθςτὸνδοέκτυ λονὁ
ἐκ 7 σύμουτος, ας εἰσιώνω-θέϊ τὸδῶ ρ ἐπὶ ηὺκἄάχω ,φύσιμ ἐχωνῬιαιὺ τώω.
«ποσὸ οὕτως ἐξφ4σ!
διαν δ στῶν τρππυϑμϑρου . κα δια ὡς ἐχήτο ᾿πλέρο(ς
“σαΡὁτοὺμηχαψικαὶκ τοις οίημοιτο,δέ ύδοτοσ' καὺἰζρος ἔχυ

σέ τίωῦ γλύεσιρκὗρονομι «λέγὼ πρὸ κλυψύσρασορὼ ἡουνὲξ εἶ-

ός' ᾿ιλμάτων νοὺ τὸ ὅμοια.
ἐπ

Διατί κσὺ ἼΩ κρὼ ὑδὼ ρ

πὺ ρυῆόμτων πωρα κααρὸν δισίμδρος, φρῳΐτίωκα “τοὺ

σκῖν αζ4. τοι σητοῦἡνία, Ἅυχον δ φ
0 οἱ οδγιὸμιἘξ
οἱ ᾿αϑωφόβ πινόμή ἐκκο

στο τα

ὑσδ ρ'
ϑερμδι δὲ
ς τ ἐὸνἐπέ

Φαιλον καὶ δτοίν ἐκκα ἐξα ζδλάν.
ἡ μῶψνον η0.
ὁ πράτ ὁ
ὀρ θερμὸν Φὶ γν

χϑριδητορ 58) ὁ αὖθε ῥοήδεςπρο, όμαγκιαζοηὃΦ ρονοῦμ,οὕχωσ' :

γεργέν"δῇ
λομ δὲ που" τοὐκΤοκοὺ “τολλοὺν ὑπια
οντουσ'ὴν
χρησοιμε
νους

4

’

9 06

17

γΥς ἀκράτῳ πλοσῷ.(σεωεχῶε εἰ
ἐσίκοοδιν ᾿Ῥα"πννοννηδ

οί Ρ̓

“τ πυ κροῦ τοὺσηῤρους τασομιαι τος,τουσ εναφοροῦν τοιστὸ
δ

Σ σις σὲμ τῶν μώρ πνϑήμιοε τοι,[ἰηποχύνφαυ Ῥύεν τ

ηὃ ὑδὼΡ
ομαδρα πον!τοσβψινίδαυρεγὸμ ἤνεϑ. “πολλακιςδὲ Θὰ
πχὼ ᾿᾿ϑρον αὑτὸ Φλἐμεηρίασσοναυρυ τον,προφὰχούτῳ ἐνε-

“το ὡς ὕξν !διῶν Δτὶ ᾧ τος κα μίνοισβαλλο ρβἀν, ϑπῦρόξα ᾿ Ἄ
14 εδλρῥαλμοντοσ τῷ “πυρὶ βρα χὐχρύδοτοσ:

ΠΣ Διρὸτήαὐ γιωακ ὀξύφωμοι (Δοϊιὐνοῦλρι ΧΡαροῤοῖα:ὅτιδεοὲ
τί σολλί. γρ τῆ Τοῦ εἰσῶροσο τῆνἡαρ΄τηθία
ἡ
οὐκ ἐσεκτεῖ

νῷ)ΔΆ

9ιρομύτη ποσίἐρτχονηλδγο σέλλή εἰςαλιξηροφηοὐσηξι.

ὡὠσερδνόσενοηέ᾿ ροσαὐλοτόξυυνγοσ᾽ ἱτωρβαχήκὰ ρτηθία: Φα

οἱ δέτινδο" τοὺςγυναίκας ὀξυφών οὔ: Δ αηὺσυμβεί λλεῶ ὃν πο"
κεπρβκρα ζειπροριὐχυρῆκἰηρτέξεϑαρ ὀπέριβη ψῶδος:.
οΔιεὶτὶ τοὶβριφ. ἐν τα ϑέρ4 σέξοι ἃδτερ δηρλὺσοῦιμόφφηδι

κα μαίχεινοοὺ
τοί τυρ ἤ4γ)πυ ρεδρλεπιὸνκατοβ άϑοτκαὶ
κοι λοφϑαλίμι ἄνἸβαχρυπρθ δοοίυϑεν Εἰ:«ψιαϑνλδγαἐδίζε τονὃὃ 7

τοβρέφετυγκχαύσσιν δ παρέἰσμιαριφλετματεκώ τε ατέω κεπ᾿
Φα λύων τοι τοῖς κοῦ Μασὶ η9φλέγμα

περϑυρμονό μϑμον

Ασπηβμϑῳ ϑὺ,ὑφ ἀπὺ ρεγονηκρὶ ἐιπυρο τὸςμιέμψιγγοις τὰν ε

κἐφοίλου( Δ «ποὺ ἐλου ανε Δήπυρωσις δέν
δή ρτερμὦνοιὙ)ουσδὶ πρὸκαρδύαν,Δέκπυ ροῦσοι ζωτικὸν πνϑμω,

πυριεηὸν ἄκη 4,ηὸν Ὁ θὲς σψηκωσιΔεκ χοούμϑμα δὲν γον

ρυρν,“γαῤῥοίζε τουλογῳ φϑορβσιδλλο λήσδωκμ οὐδε σ"Τέωκοὶ
λι αν τρῷ 7 ρα δηηδεηδο τιον

ζὰ το παϑουσιῳιγκεῷ α-

λῳ,δόλονεκ 12 ΤῊ ἀοφαλίπροσν ἐρᾷν ταϊμηύ λενταὄνὠφεῖ᾽.
ἔπυρώσδκα τουσβῳνυμῇ'“πάρι ὃοὐνηὸ, δτελῴοι ὁμοίως ὃ

οἱφἐν (εΦουλῃ φλέγει ῤξανθὴ 0 λββράρχρ σωρυϑῇ !Ἰρισοιπεῖ"
ὁ δα φλ θασνοὴς,γᾶ το πυρώδουσεὶε

Ι εἰ,᾿βοῦτοιν"

“τὸ τονϑνμοι τινὲἐκπύυ

Διοὶ “πὶπὸερόγγύλαῆ «Λὰ) διωσία Τοῦ.ὁ τικοτρετσος

ἴω σὺ χολησο)ρι με οι,Δυγαβρωτῥκα σέρυ φορτρριν τῳ τοίνυν Φί
᾿» ς

Αλεξ αὐ! οὐ προδλεμίτωμ.
(λκθ᾽ ποιΝΥ
σοὶγδυδεσυῤφεν ἡ αὐαβιξρώ σχκἐμ»ϑρογγύλου ων
ὑνώω τὸ Τοδικου σοἑκαὺαἴτεεξηραυτικοἐνηρἐσρίρυδιφοιμει
[

τῷμ᾽ ἐν
οἰ διοϊιλοσοῷ οἰεδαισί,
οὶ ἰα:βοί οἱ διφυσικοὶ
ΝΜ δὺ-οὕτω μδ ΟἿ

ἀρχϑδγενἐδλλαῤξν το
ἐν δ)κύκλφούγε αὐλὸν οὔτετέλοσ δ:

λαβέ" ὅϑεμᾧ κσὶνσὼἰὀλόμα γ»υ το οἱα΄
βοιπῷσιδερῳ τέμιρον-

ὅ. Τοσ αἰμοιώ γερο μ οὐηδῆρ!οὔσι: Δι τϑὲν τόπῳ τινὶοἱ σσιόνσι, ἢ
τς
αὐοιγικαίως κρότο λαβὸν τεφουυγὸνδ) «Οαἰνοκϑμοὁπεπο)λάκιτ

“ο ἐᾷν τίσιν χὴνν περίτιπρώγμιαᾧρον τηφουστν, κοὶκ ἀἰσεμδίου ὲ

σειραρὺ ἐφραμβκιψίω,"νὼ μεφε σις ανοἰκοιβεῖς χοξίσ' οὐὐαϑή σέσι

'

“πρὸς νω σι
ῥα"(δ

οἰκἐών εὐσηπερ οὔν ρΐν τοσηὸν τορι, οὐ λοἱριυΐσι

μὴ μαιπὠκοίνουσοιρτοδαλ θη τά:

᾿Διεῦτγδμενλι πὸπούσες

ελυκύσχωτπον, "ἴδ ἐν σορδικοἱσ' πε ρδνφβ νιτούϑυϑμϑεο!ς.δὉ δ:
ὃ παρ τὶ τῷ σώ με] ΟΣ
“2 λολίωϑ απ ρα ἐλουσίπλεον ἀζουσοιν ἐν

ἐγιλώσσηι ηδοῦμ μέλι ἐλ976μὴφὸνόσυχεξ ο,τορπικβχυμδναώκιτο,

γέβΘὐ γιῦσις,λοιπὸν αὐΤίοιμθ ἀφοΑδιύηῥδυπεκρὸ τατοσᾷλλος
χορῷ αντοσίανηρι δ τονομιζιϑαρρόμάλισπμκρὸν ὑποἐρλειδη.
ρβ΄.

Διὶ τημὴ ῥῆγα ποιδριζοκϑγωνοἱ δῳϑαλμοὶταυ οὠθᾳστήρονσ,

χορ δεόχε θυμό2,ζέσιςσονατρι τέ κουρδγανούμα τοσ
τ διε 5
μοῦ πνϑό μα τοτοτου πτοῦνὡς Λυπτο μῳ δὶαὐώφορον ἤνωτο,"οἷ
δεα ὀφϑαιλιμεδν δια αρεσοίτωμὸν τωνφαόνε τονὲ
ἐβνρο πμίω

(Δάτμδε αἡμαγικὸς οὐ τὸν τοῦδ΄.ὁϑενίδιηὸ πρόσω ονἽὁΡυθρὸνφαῖνε
“τοί " ἜΣ "οἱνμιυωγὸ πιέϑος εἰσδδὶοι μηβπινόμ) φηθέσιδέοι

ε΄. πυρὶ λεεμπσετσων τ τετίω.

Διὶ τίη δ ρλέξων
ὁμὰν

᾿ὁ ἔφεσι ἐκδνώκᾳ αὖτούς«7,φύσειψυχροίἐσι Δ ξηροὶΆᾺναὸ Ι
ρώδῳν,"οἵ δλιλϑαμμοι, καὶ τώρ ἴμεν ψύξιν φιύγουσιοῦτι!ὃ

τοιαὐτησ'εἰσὶ κραΐσιως δῶλον «
«Κ 7 κα τοὶηὃν χϑμῖνα του' ͵

Φω λοοὺσ'ἐπι διωκήρ βυτοὺ βάϑῃ
τῆιεἶ:ὡς δῷ μοτέρουνλίτο

διωυον ον ὡσε χητυσλείςον φϑύγήν πόλιν ὡσ' ψυχρὸν οὖν «ἰέρα: ᾿
Θ πώλιν ψτ ϑερ7 βάϑουή Τῆσ'γῆςἐνχοῦ πνο μδιίου,φϑί Ἷ
φ

πὐντρσ ἐκεῖ ϑὲν μετιίμαιοὺς ϑέρ μοὺς ηὐ’χουσι.

Διὰ

κφὸ )

ἢ. (6

"
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ἊΝ

ἡ διὼτῇ ἡδώον ὁ πεῦ μϑῳ δνξ νυ τοι,οὐκτηδεισὺ νύ μϑῳδ.

9:ρμωνο μόρον
ἐ
ἢ ὅγν ἐμιλϑεῖᾳ) πυρὶ δὲν αὐδ ὑγρὸν,μκἐμέσρως
νὠκαιολδρόν. “λόομει πνϑύμοιτοιγήκτετὶ ποῦ τοτῇσενδχο--

᾿ρἑ τὴν ἐξοννξῳ ποιῶτοι,ῥήξαντοιηόδερακοι δεῖ τοωφυγν:τοῦ
η5 δὲ’ποι ουστμρα ὡδιπίϑων «οὐ κοράμωψ,μίου σοι οὺ τυγχάνον

δῇ, κρὸβροίφο γος {γήγε μέ ἡπολληῷ κὸξ στ ὠοϑηδδερ κὸν
πᾷ ὑτνροπτῆσει ἐμενντοε.ὅπερ πάλουσι ΔΑ οἰκεραμονύσιν,ῥο-

ρί
πτῷ μϑρον δοθφυ σικιὶδότρλυσο ᾿λλοφυύδουτνηδώδρηρο βλΟκα
“τὸ Ἰδόπτη σβ' ηὸ δ τοι ϑερμὸνε δὼβντὴμ(ϑξλακόχη7) καὶ Το

τἰῤρυ κιτῶν ᾿ γραινοὺ διαφορὸ ΤῊ ἀρομωσεῦ'
ὁ τὴρσεωυαφιω ἡϑον
'- Ἰὰ ἀτήἐν τῆικαὶαἴρὰ

σοὺςφϑαλμλοτεσῶσ

᾿μύγσιν οἱ αὐοῖ(δὰ ὧν δέλλαις δέτισν δ" αἰϑήσεωνι

τεὺπὸ τῶτίς

αὐτίλυψιν ἐρτάζον που δῷ
ϑουσμικὼ μϑοι πλεῖον « ταύτης
ϑαλμμῖν, δι μυκέ τιμινττωριζο ᾿δμωμί ξω:τλρψυχον μετατὴσ
Πόλη “ζῶσ᾽ ἑλικόνγων ηρὸσηὐμαὶ ρα νὰἡ ἐλάῇ νοι αὐοθήσεως ἤσω

μου τεϑο σαϑῶν ραῤοεσιναζόρ τωνχὐτὴναὐτί αιμβαιὯΝ
Ἷ ρ’΄- ' Δι ατηψι αὐ, μὸνοφδλίν βοήθειμαϊσωριῥαντήα φδτωἀμήσις5 χει, σὴ ΤΕΣὁ ραιδγδος σις μας: Δ ΧΩ ἡρδυαφορέι
δετονοἱ ὃ-

μοὶ
ἕξοσ'δὲ;ϑερμαλιφθψύ χο»λίγω ὃδ΄γρηὸ ἀγα τος μου 1 σὰ τόμος
μηχεῖκ ράσο ψά μμῖ
᾿ “μικρότου τοσώμματο, σΊσαῥάϑυσεν οι

ΠῚ ὑχροατι δοκν δ ῥίω σοῦ μα ᾧ οἰτοτελξσοιμοὸΦαμμόμδμο(5:
᾿ς

παῖ. ὁντεἰν
75ἢ δὲ ληϑεῖᾳ, Ἰρλλδνσω μοώτωμ τὶγα ἀμϑημικροτὰ

τὐυώληθωΣ “᾿-νΤοπέλυκῳ οὐδὲν α Τοτὸνπνφά λλοιξηνλλοις μα

ρεσϑ Τῆς μκαΥλθῷ, κρύπτεϑα τοὐφἐν αντίασδοω ας διῖτοι ὁ'

διζαυτασ, τῆςφυσεωσούτωι ἐποοὺταταδ᾿ δ μακῷ αὐ ρυ θῶηρ

᾿καδὴ μόνων βσωμιάτων νόμον
᾿"

64.0.72 σον πὸ

7.90 λϑμις: Διὼωτί ὲι φηρονπταᾷ

δαί, τυ ΑΥ;βχὋωνίποαρμι φον).ὀτιφύσιν ἀεϊπρ

νουμδιῤνηρύτον τρσώμαι ς, ἄωϑεπρον ξέλειν»ρΊ ςὀδωνω μδιύοιςμο
ΤρῳῈ
οὐοικπρὸ σι ὐκόθι αν αὐ ὑπεεδεολόμαι τικεχρ)τῷχοσυτί

Ἀμθμ δ ιφοπηθουμφύτῳ, Φεμιἡ γι αμιατιὶἐχάνἐγκ᾿ς"Δ"
γε:

Αλιξαύδρον προδληματων.
τοὶσ'ἐν γὠθδουβώνγε με γίφυκε φλέβαν ἐνούσεισ (Δῷ τως καὶ,
εἤϑωντι
“οὖςμεταξὺ δἰδαϊγγείωνἀἰδένας ρογγυλοφεῖ!σώ με τυγχαϑον
ἴτ ἡ ζμάμεβοσ' σρίιώωσισ, φλεγίμ νέα σι ἐριεζουκαν

θ(ανπῷ ᾿πῳχεθισοιμδμσ"ς
λέτα 5. ὀσζων “ΤΠπόθ προσ ποὶ
ῦ ἐπ
Διαῖ Ῥῖ:ὀρυέοιενξρηδόχὸν κύων, κοῦνεῷ ρῦν,᾿᾿ φύσις δκ

δὲ!
οἵδ ρησοι γ᾽ ὅΤ| τρλληισύλοότητοι ἐδθτοπρόν,γϑσεσινκαὐαῶξε -

σήν" ππτίρῶῷγκαλῴγυιμ" ἴφεαϑς διικατοότὴν πηίσινόξαν αλίτ
ὃ) Τὼ κύ προρ ἔχει
σκᾷ᾽πιῤτίω."Δοὐκοὐροῦσίν ϑρολωννπήνοντοῦ ὃ

ρϑ.δι οὔσσιψσουὑγρότετοςἀμιηρὶ ς

Διᾶτί πὸμϑιβπρο ΐαΚΝ

Τὴἡ ρυδέλῳ.κύρφρὺν λίϑους τῇκτετιοἱ
δὲ εέρομ τες τοῖν ψεῷξν

δὲόχισενοππθρουσέλει τοὺσνεφροὺς τοῦ από δὲκ' κρὰ γιώδες χυ

τῇί δι σεμοχοθίασ'
μὸ σὴ πωλυσοὶ ἢἢνεφρῶν ᾧ λόμϑῳὃς, τῇβ

ὁξωϑέι ταιὑπὸτῶρουρων, ἀπτύτι Ῥρεφριδννρὰ ῥῆῖσυλίαν

ἀγγείωμ, ἐσ) τίοδούρηδόϑ νκύφννοιὐ τὰδὲ ρύπορθ᾽ οὖσοι,χύ-ρανδεοδωσὶ οἷ γα ούρῳ πρὸ διάβασιν, διτῷλιϑύποιᾧϑ“υμῷ

χωνρα δ'πέροι τὸς
προ αἰζησινεσσήξι μίαν:ὡδανΝ γερόν

χῖν ομ τεςοίνεῷδ ροὺ πὰἐς᾿χουσί χϑραναεἶρ᾽ ρῳ πρλσίξοδον Α καὶ

“τῷ πυδάχυμῷὃ πρὸσιοιζησιν τῆσσι ξεωστολίϑου εὐ δὲ Χόα;
ι καὶλό᾿ σισιἀπτυδεο
“τῶ λίϑου δαλό,ὦ χὸν χυμὸν τὸνγβυνάσο
νΤου"
οἱ᾿ἰδλείσιωσ καλκαι τοῦσιυῆσ μϑρ ωμΜ-

“Δι ΣΤ ἐδλι
ὦ [9ησ΄ ὑπὸ

9ὲἐμότη τοῦσδηγρυ Τοῦ (ϑιρμαν τοισφ δα) ὁμοίωσσὶ καὶ
δλγερόντων . οὐ αὐνλι δῳτόστοῦ πίωψύξιν ὡσ δδλιερυσίλ 1]

λου καὶὁ χιόν νῇἐκρωσίς Ὁ αὐδῥμεῷ ρὦμιῶἡ ἀκρδγεσςιὑ:

ἔξωσιοὐχρωμεϑη οὖντοῖς ἐψαινγἱοισηρὸσλύσιμ Φσαν βεωσιεὲλ
λὼτ ὁμοίον»λεγωῦτὅδυ ΡΜΣώρα

βοσελίνφιμαραθρφιλτ δμοῖ

οἱῇ Φημὶ ὅχῃ τῇἢ ἀγρινκαύ σέναἼΝἡ ὑππξοπτήσει θρὐπεϑϑσυμ δ

ξω

ραίμφηὸν αἰϑορεὶςἡαμμία καϑήσερκο πὴ ἐδειυὑπερόπροσ,
᾿αδῷ δεράκων τι Θ κῷ οἰμωμιῇοἱμαοἰγρ τιλει το λοιπὸν ὃδὲν

Μχιρῶν ὀἐπηρυρέίϑαι τῦσ μι κροῦν λίϑουν με το ΔΗ ψα μιλίων»
ἐρδ δέποτι καὶἡ ψυχροῦ γρσέϊ, ηὐν λί ϑονϑ'ἐχυρῷσ΄
"ὀξουρης

θῆναι

τς

Ἶ

φὸ οζ»

.9

ϑήνα μι ρεν υνωϑίν των"κοὺ τῇἐτονξωσέ! δα ξλάτρκοι

ο΄ κῆς διιυεΐμεως ὀβουρύν τωναὐ Τοῦσον ΤΙγεμἐιρκρὰ χέρ ἀμεξομ
ππύρωσι δῆ νεφριδιυτὸ τοφυχιοῦ κα τασβεμνυ ϑερ πἰρσσιιος
ἐπικί Τἠ λίϑωναλτίαν.
ριά:

Διδ : γίτορέυνε ρδϊσ ἫΝ οὐρηδόχωι

δσίατο" διὸΤιγὸ ὟΝ δι μὸν αὐ ξηραλν τίι ἀτὰ
ς
κυς ἕλκη,

ϑτβ ουϑήμμκαί χωνρ δφικαμρου ἐπτού λω σίνγεγνοβδιίω καὶ μάλ
ον τοῦ ὀνκύξοαψι σαΤρ νδερηθρυπουρα διφνοὺ9, "ὃ οὔρ᾽ἐγδὲτ'

᾿: ΠΥ νεῷ ροὶς δρα βαιόν 4ν-

Διο τί ΩΣἢ ἐμ εζσειϑερμὸν ὑσδὼρ

κινῇ κδνρον.ϑερμότερον ἡμῖνΦοόν «“τοι!- καὸουσδὸν"σώμασιν αἷον
ηὃ ὑμέτιξ.ὅγε κα χελθύμ τῶβμ ἡμιρρ γὸμδὼ σρσθμα λησαινϑεριί

ὑσὼρ γριῦσοιν Κ᾿πααϑέν-γμυτϑοϑερμαβανηδνμέπιρονσῶμῳ, ἐΕ

ἤλάτω: “ππυσῶς ὑφῇ μων.πον τοὶΥντο φ γυνεσε! μὐφϑορβτρι

πὸἀπ! πτέντως, ἐπειδποι ναρκος τοι υλβῳτρσῶσ, ὅκί
οὐμ τοῦ,»
7! πρραλησίως ὃ.ἐρμούμά,δϑλονωσεϑήσειντε; οὐὐηὸ, οὐκε ταὶ
μὸνοὐρα ὀφάρχε»διὰτὸκαϑορ ρεϑήναι
ϑαμὸ μεθ οὐ γὐϑέρ
μεῖον ϑερμό γιρτοιοιὐ τονποωρὴ μινἐανοὺνκινήσοιν τίσ’τὸ
σίω εἰ,

βερμὸόνύσω ράκέμο μδρ πὸπροσῦμι λήσοιντῷδορμαιπηνμα τοκι

νήσωμδῳἀτερομδέϑερ μὸνύδῶρ,προσίλθη! τννήσὶμηϑεπώτριτίω εἰμεῬἤσοιν μὰ παθὸν ἐτὸ τῶϑερμιατοσ, Φυλοζτῆον οὐ τοῦ
αν ῥλϑιρμότητ ιὀκόσωσε μρϑεριι (Δκιαλογφαήμωτοι συσου ττονχφόνον, ἄγχι σαναοὴοὐ ηὸδ]ἰσοινπαρὸνβικαϑαφρήσῃξλ αὐ
θεριό τὸς,καϑαπῥνανηὸ πρότερον,τς “Τοῦ τὸδουοηόνποι Εἴ.
μὸ κα τολγαδο αν φοσον δ κινοῦ αδρὀϑερμὸ νύσω ρ, ἀδτο
δου τομ οξλ τὸ προσιὸν μῖψϑερ μὸν φαίνετο κα΄ τοληθ4αυ (ἃ
δουλῦ μιδιυού
διὰπου"τοὺπολύσόδ μη φυσικἰσὁρμώμδρ Θ᾽,
᾿ Ἶ πὀσῶμακατοὶ γὠδἐμβευσιρλίονθερ μανεαϑς,κινεὶ5 πὐϑερμον
Τινθψεκῳ, εἰ
Ἱ γι. συυιχῶσ ἐφ᾽σονθούλε τοιχρόμον:
πῶνκινοῦ μδιονϑερμότερον ἑρύυ “τοῦ ὥμε “Τοῦ κνὸμοςΛισοοῦνϑερ
μῷ ἀέρα κοὐ;τοπῷ δάπρ ἡ ᾧτρ εἰσιζεαθς κινᾷ μιϑρ(θ’, ἐνχότε.

ρος ἡμὶν φαῖνε τοί κος τοῦτίρυγκφίρ'διμάλιφα κα το ϑέροσιὁ-

7.5.8

ἄλι ξαϑήσουπροβλυμάτωμ:
- ΛΩΝὸ βιγ υλίου βρρμό χηῖσς“σλίομ ἐκησὺ ρύσαι:τὸὕδο"
ΠΥἢ ὑποναν του ἀνα τρβπρδαύντον. ἡ
θῷμὐνύ δῷ ρθόρμοτε
ὮΝ ἡμῖν ἐφ αῖνετοσουλίμόμϑῳνον "ὃνταῦθο δὲἡυχότεροο καὶ
“μιν

νὅμδιλφι πιζομῇ.φημὶ τιώδηὸπεΐὙλὰ
ὁθῷ μϑράηρ᾿φούμε)κινέ
κουτοῦ οι ἐὰτς ἡδωὼ κιμι μνίκα μδρ᾿λαρύπετηνὶἐλαυηῆον᾽αὐτῇ

πολ ὑμεηρῦὑπεοῦ τῶ νδἱλυρότερ᾽"ιηὐδν θδμ ὕδωρ, ἀξτονθε ρα
ὡς πῇ »ὸ σωμοιηὺ ὑμέσερ),ἐῥμαινόμ αὐ τενυ χετοι (Δοὐτ αὐ-

ὕ
θερ4 μεσρίως ἐφ ὑσώρχυμ, ὡς πρὸσ σύγκρισιν τῶ δ μοῦ!
οι Το σ'μελῶν “οἷς σώ μικσιμὐφῆ μωδμἐκπσυρουμόμςωνύτὸ (δὶ
ϑρ μλσικοιτούσοέσεως, βύρμοήνῳ“τοῦὰ τρσώσ'(δούτως ἡ
ἡ κοὐ σ'οὐ τέθορ
μοὰμᾳ “στύ δρείσιτ), Τοῦ δλινὰ ἑμα γιαἜΔΥΣ ὄν τονηρ ον
ὑφὶ μάνθῴῷμων δέϑνα, οὐτωσαύτηθίρ μα ἡμᾶς δῇ λομπτοι τ

νιν ὠφῦνΤῊοὐ πέσειμετῶκι μού μδιμονεκ τωσώμα τοῦὁὑφῇ μο ν
οὶ ᾿ςδέτεροσηρο σιωνοξθέρμαντος, ἐυχδιλμίνφω
δδ,μαυϑοὶ δ᾽οὴ
ριδ',ὁ μῈ ΤοῦΔ του τοτήμε τοῦκαὶτοὶγα δὺχὴν" ᾿
“Διοὶ Τί τοιτ.
γύμϑῳ εἰ ὑλκ ἐντήμεδρῳ σαοφϑωλιν, διοξτυλύμϑμα, λάλει θα
γε πρωντοῦἢὁ ἐκηδνοϑιικόρεσόν τῳμί λον! εὐκέτιυχεδια δ κόρ

μόνηςἐξφσι»υὐπτενεὺν πνίῷμα δταυγίσουρυῦνφιφω ποφδές ἂν οὖν
“τοῖς λλυκώ μοισ' φϑλούλης “πυκνωσοίδῃ “Ῥυσηρῦς “Το Κιβοῖ το4-

δουσ χιτῶμος,οὐκύτι ηὐὐπτεκὸρ πνῶμα δυιξ4σιονὴ Δοιτὸμ σύρῃ δα

γὺ μϑιμονγβ αλυθ4,δικουτοῦ λα μον τί δ λέως λδυκὑρὸοὐὐτύ οἱηΡ
διξκνυ σί'τῴ θμλόθι ψιααδροῖτί πυϊκνωσινηὸ ΄σνϑμα ᾧλυψοΡΙ[εκ οὐδὲὁρῶσιν»
τ
φῦ ατίτοα " ρρόνθεῥμδμύ δῶρφυλοίτ
“7έ7: καβχίονα πίωννκφ αι
«που τίστοὺς
ὃνοἰντήας ἯΙ δ:τητοῦσ᾽Φ»

μὴτέω φύσιν ΝΗεἰ
ἃ χύρων εἶμαιχυθὶςσοζβ οὖσ’ ἡριο
τητοσ' .δρὸ ώ
οἱ[πριοίτιν δ αὐτοὶπροσῆιγὸρ᾿νσοῖν"ὅντοδοῦν ὑκρατο μάλλον, θῶτ Δ
φρσυμβάλλ «Το, οἰταϑὸΜΙ λήσενευτένκ ροστι ἐκ εἴψων αὐλοί
βαμομ γοι.θερμαινθε,το τοϊμιωὐπὰδ (δὰ χορθερμοῦ προσομιλί ΧΡ,

αὐτίθε ρμαλμνῦ
σεμοὺὸ (Δ φυ λαιζσινιὁ μοίωσ' δὲ ρουψυχθοτον

τὰ

.
Ω δὲ
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ππερὰ ΤῊΣ χιόνος, αὐπιψύλον τωταύτην ταρ ῖσιν
αὐ
τῆςτὴνήν

7
γιὅτη τουυκοίϑη Τρ ῶ ἡὀξλαὸν Δἴκρατα καὶοὐπποιτυγχάνοντα

αὐ τοῖς μι υμέσὺ μι τοι βαίλλον τοιτἰ ποιότητι ΝΥ στο

ριξ μων “τῆνεκ ἰνῶν αὐαιλα αὔον τα κρασί.

Δικ γἠξνχειμεῖ

Φανδρότιρ «ἡμῖν φαῖμεἃ
ν! 1) ὑετουίποου σοιμϑῥου,τοῦΓΕ

Τοῦ;διότιπὰρατε ΑἸ ανίμων κδ δῆν οὐδιλὸ περιεχογὴ μάςα"βδος ούόσο εἰς ὑψοσ ὑυτ χῆσκιμήσεωσ Αι
ήϊευό μδνος,ριὠσοὶνεἰ

τὴν πμηλόμϑμοσ, δῶσι τῇδη 4 καϑωρωτύραναὐτέλνψν τ

ἐερώωνσῳ μείτων, καλδεαξβα σινϑὐλᾳ᾿ἢ φυσλείον οεἰδῆλον δὲτου!
το ν, ἐκ οϊΔένκαϑαρόῖς (Δαὺ γέσιν ὕδασ᾽ ψέμὋ ζσεσιμ σοι,
γι εἰ κα σώ μιατοῦὃν
ὁραῦ μαΐμοι καϑαραδισὺ φαιόροτιρατα
δὲπροχίσι δὰ ἡλώ δασι μῆδιδλωσὸ ραΐ.δ ἀμυοβρσὸς αὐοὺτο.

'ριξ. Δι αἰτἠρλλέικι τῳ οὐρεῖν τ εἰ ἥομδμ.“διότι λολὴἰδ
μα. συβφίουσοι μυὰ δούκν οὐσοιτῆνοὐρηδο χονκύςφμ ἐρεϑήζ4, καὶ
πάνηὐσῶ μοιδγεγείρετοι προ συμ’σνέθᾳαν τῶμϑοίϑ, μὰτὴνοΠΝ αὶρεὐδιδιύε ΜΙ μμιεβίωσπροβαλλε δ σὴ ποιὃν χὴν ΚΩ͂Ν

γορδμίωφεκίω.τοῦτὸ δὲ πώλουσι μούλισος πσικῆϑεσ' «εἰσὶ ἍῬΨ
δὰ τὴν ἀδαφαιγίαν σιριἤωμα τικώτιροι:
' γέ. Διιὸτί ἐννυκτημλλοναῖ ὀδῴγαν σφοδριώύον το"δ ότιλήν

.9᾿καϑέαυ τὴμδῃλάζσησι, μοὸμκέτι κεακτότι τὸσύνψη; σὰ χὴν.
εἰ οίὼοὐ γεῦσιννοὼτὸςΛοιπωσαλιϑή σελσιῴς ργϑοσντειρὶ πέριτ΄
ἐλκόμϑωῃ πρὸ; τοσίξω πραξέοναλύομαὺτι λαμβαῤε ται σώ
ψνυπανκδαὔαθησινοόλὶΔ
νοὶ
ματρδῥλισκϑώμκα το τα

κτγῖν οντρζ 0 χινὼδ ὁ γφαν,οιψα “πνϑδφημι,διλο γιημόςὁτιἢ
ἐπητχεκηὸς ἑλκομϑβη ὑψυχα οἰκείωομένεργγφεϊνλ"ῆον αὖβ τιλαμθαε τοιῬΗτοισώμια τοςπωϑῶν,δῇλορένιτονκαιτοὼτο

πίνϑηνοσὺτσ μόσουσιγὴπΣσλοιποσ’περὶ σοίσε!σ', τοὶἀπ Ολλων ὅμι λί οἱσ'καὸδεργμοαιτο κουφί φ4νιοὰ“ακρκμυθδιϑαρνἊΝ
οκέας
πολόν τῶντρ πῦϑν ᾿γέμωσίουδὲ τὴν ἀϑόφύσιν περὶ τὰσ
Ἴ
'
ὙΠ 4ον

Αἰλεξαύ

σουπροδλομάτωμ.

ὄρῥγεία “λα οι«μεργεἵνόνήμε,ρῷιλέ γυδατοὶς τύψφν Μπβοῳ εἷγ

πρὸ δ χυμῶν ποσ' μεταβολοίσεθι τοὺσἐξανματώσεισ' ὁ αὐα
ϑύσοις τὸς θρύψές τὸς ηροσφύσεισιτοὶσὲ μοιώσεϊσοιρὴ τὸ παρά

λησίο “τω δ ψυχν μᾶλλον ἐνῳγᾶν «σερὶ τοὺς ἰδέρισ' ἐμῷ πὸ
γείασ τὼς πέντε αἰ ϑήσεισ᾽ αὐκινήσεις ΝΜ μορίωνυοά παρα
φαῖντοβσίοιν'ὟΝ λογισμόν "δὰ Μ ἡμενεὰμ δὲ τῇ νυ

3,τὸ ἐν αν τὶ

ὃν »μιρζλον ἐδ 6ἀν πίῳ φύσιν πατύλωσίΝ δὲ πευψυχέν:
ρι9'Δ οἱΣ 7 ταύελα ἐν τῷ χειμέδει:᾿ϑερμοῦσῳ ὁορα τινοσύμρ λινἐ"

ϑέν τς,δήγλιιυτη «δυδὙ 7 2)υὴν ἐϊετοῦ περι λοντόσκύκ
Τὴν “το
φυχότατοι καὶ Τοῦ ασοῦν ηὐτου ἡ

σώμα":ἐπσοὶμοὖμ μὴπροϑερ μέ Ἐ᾿

νκνχείμβά κω ἐδϑε ρμομε ἡρωνύδ ραθ ῥύως, δῆλονιδεξν ανσε
αὐτί ψυχρότητα, δεωξεν αὐῆϑε φιἰιὀχηφιρλλοιτβμοιῦ τημεσο]ὃ
πνμα τοςἐθρδωσφμλου σοιρυξιν ἐργούζε σε πρφιὺδελασω
ματεἰδὼ σοβϑν Ὲσποιὺςπόρους ῥιῆσομάτωνφι ὑζλυικαῦ
ὁ
πρϑστίρόψιμφυτίω αὐάϑΆ σίνἀορατοι ὦσι,ἀ λῆν γεπρὸς αὐτῷ

τίωῳοἱλήθφαν κοὐ πίω φύσιν, περιέλρυσί τινα επτο μῴρυσοι τον
ἀέρα. οἰδέεβει σέ
ηδψνχοονοἴησιν εἰ“συξβηραήνάμ, δι εἰ“πὸσίαλαρὰ

νᾷνδὲσῷμοιφξλὕξλου,Φλυδῳ αὐτ)λεπτομερέσερον ἡποι
ἡ

γ

᾿ εἰξρα ἐκλίδεαϑοκοὺἐκηαυρινίζεαϑε "αὐ οὕχωςὑσὶτεδιῴον )ζ
μυόϑαρ πρὸσ'βίξιν κοὼκ λοώσίν:καϑείτιρ κοὐ τίω ξορ δ τη τῶΤΙ
ξύλωνιοὕπωΥΣ κὼἰπαποκράτησ ἔλεγε ἡ νχρου, φλεβώμ ὁ
67
κακόν:ηδοῦυ ἀςοενϑερμὸν ϑὐράσκον Ν οὔ Τονγόσίω μοὶ ζβὶΐς λου

ἐγ! "δλίύον αὐηὸκ οιτούξηραῖμον, ξεν εἱς λοἰσινοιυ τ χαθίζε“Το ἐαῦμδῳ τοιπρομιοίλοιλῷ εἰ προϑερμανϑίν συμιμιίπρωσ', οὐ
δὲν “γεήσε οι."κα ϑεξ πεοιοίαθθλυταὶμέλλον τεσαπελούφν,ἐλαίῳ
πρόμα Ἀκογόν τοῦ“πῶρ οἱΡη σού δὶ ὅων" κάξοιἐφωνασκοὶ δὲ

πατέρομίζον ὙΧῚΣ
τ πρόίκει Λαικιώοὐσῇ “Τοῦ σίνοςτυ
ΘΖΚαῖ. εὐ γευψό
5ισ ῥῦσες ΤῊἡὐρωναψασσύτοται φυϊοιαδ χερὶσΛΕΤΟ ΤΩπνν

ἐλ

σ᾽" αἸὸμαι ρον φὰύἁ(λου εἴ Κορ.ἽΝἡ ϑέρμότητι ταχωσ
ϑλοῖ σὶμ

.οὐδκῶν
γεν

;

᾿

ὃ. ϑλοσινοὐχϑλσοιτοιι: ὅτι δὲ πόρους ἔχεθύελ Ὁ»,δωλό! μον χοὶὃ
τράκινα άγγθωμ ἐνὴ γϑιοφὺ ἐμραλλόμϑδῳ δῶρ ὀξιορόι
φαβμλπρτωθ. ἤξεδιίδικει πνὸν ἰδξινόξι ὀγττο.δυοὶ “τ σώμα -“χοσ΄. Φιὺυ
ΝΠ λου καὶ τοὶηὸρλειμῶμα ἀππὶρἐμῥείλλῳσ ϑερμιν ὑἩΐῶΡΑΝ κι ὃςἐξωϑεν προςτεϑὲν,κι λαιϑὲμ, τ κῃ (μεμμευτι

ριδ δυϑώνὄντε,᾿αὐγουλδέσωσι γρι 07 τοῦ" Διεὺὶ χὶτο σρο δύο δμά

δι σιτοῦβρίφο, “πέππτοντο ψίτῆο γῆ!σοὐτοιχιωνκλο τοικαϑαστῇ
αὐείρεσ'Ὁ ΤδῈ[Αγὸμαυλακδμτοιστ μια,
τοσ κὸν "ῷιδαφφτες γῆς
ἐκλυσσίμ οὐτῆφιὸιηὗρον, (Δὺ σοι ᾿ηρδσηὸ μηκίτιοαἶ, οἱ ἐδ

τοϊαϑορ᾽ σηκληρ στ μοιηοιπυγχείρορττ, Τῷ! κὐγιθονήν τῷσελι
ρῷτΠΡ δλίθῳτιν)τωτώοιμτὶ"ληγῆι ὑπτείνον τ, αὐατιξσσι

δραῦτ λι 'ϑὸρεἰρουῦ “τοῦσ᾽ὡς σίς,λμρδτερομ.τ λύγῳΤτῳριαύγν
᾿παὐπτῶν οὐδ τν).ὐςκ᾽μϑ τοι ὀῥεραι
ὃ
ἐντὶ τοι7 τουσώμα σιςἍῃ

ρὺντπζπτου κι λτο
ἀν θεν δομώμῇ καϑῦ μοιότῆ λέξοιτοαῦ νὴ
ατλν)κινησίσανά μιουστδο οἱ, διῶ μεκα ταβουλουσοι κοίλα μον

δὲούκε τιδ Τὶερυῖς μϑιροὖσ σέκλη ροησὶἱ ου ροὶδὺμεγεϑησ᾽,αὐ7"
βιήνουσοιζᾳ αὐέμῳ πῶ τοὐχουδιώκ μιν ἐπε τεῖνφ κα Αιαιμονδὲ,

ὡσμα λακὸς κόφδμικρόσ, ὀκωμτῆϑε κοὐκ ξίσεΤῊ “πνδι

σσαϑι᾿μὐτόδιώκμινέκ λα μύτῳφλοϊῳριἀθλυτὴν αὐπηβαόμβ

μ“τῷ αὐτουγώμιφῃ; τίωδυώκμμιν οὐ ξάγου γουνποσῶ δὲ ἄκωνκαὶ ι

τὰ ρλ ἐροοναύηὸν, τήϑεκ ἀκ σιθα ὃν ἀπκλὺᾳ ἔχπῦρ ὋΝ

εὐβσυχέζ,προϊόντοῦδὲνυὐκαθίδῳ«διόχτεσυν
τλκθωινοίζον τον
νουσέω τοῦ!ΜΆ ΔῊΝδ κάθα τῥ οὸ πσδ σοιδυϊσμη προ τίχνν, Τῇ
Ὑυχ' ὡσπὶ καλϑερμότησ' ἔμφυτος τῷ πυοί . καϑῶσκα)ν

εἰ καὶ
Πλάτωμέφησει τοὺ πλοτίμοςσαψα μψήσεις τῆσιψυ χῖς δῷ

ῥδιδκκτάν:ἐκ ζσοισοιοῦν ἡψυ29ἡ που τοι οὔδα μέ λχε πσ ραδῆῦμε

μνησίς ὁ μϑβημἐαὐαιγκοζᾳ ἦσυχαξήνταδρφη.
"
λιξόντων.ΨΊΡΜΙ
θέλη μλμ δὲ κρὺ ες πνονοὐ τρλκιτοοφερ4" ἃμόλιω τος ἐδ

Ακιξαύαρου ἐγεμεε ον
οὖσει δώ μιροτοςτρσιαὐσύμας εἰλικρῖν ὥσίγον. μολιυυθ εἴσοι δὲὃν

σώ μα: μοςπέρεἰς λήϑηνμεβίαν οὐ

κβ δ τοίμ

ρκρ΄. Διαὶ77 τὸβρέφμα: ξοφ οἰπροὁυ “πνον ξέτρυσοιεκκι νοὐσιμοιὺ
τρόνηρὸν ῥὀοὺς γυμιδσυπὸτίϊσικινησίως χεο διρουρικῖν ὄρπὸνἐγ
κέφαλορ.πϑλέοοιμϑιύῬιηου πτύειν δκαψέλον τοι:
ρκι.

ᾧ οἰδεσλαβλιπουσί » δεοχεύυτν
Δι τί δῆο2ριν μεθυόν τωρᾧι

“αὐτῆς ἽΡλλῊσ' ὑλούτητοσ, οἱμυ

ἢ ὀφϑαλμῶ ν"λ5 ρούμδιοοι,

κατα ηδπαλίομ Ἢἐλαῆϊον κερὰχελαρολ γεν
ὀυϑ οι δγαςρέ φυσιηουν
ὀφϑαλμῦτ τ λϑρ, ὡδοὸαϑω. τδοῦκα Τὼ" δὰ ἡ πωλονηβνα τ οὗ

φϑθωλ, καδμαια γῆνανδκ εἰρηὸνοἰηὸνοΐ μαιπόγονσυμβοξλλίσιν ΤῊΣ

λέφονεφοραι "ὐγρυοιὡ σώμα τοι ζτων ἑκαςος

ὀφϑοιΝ

δρεδνί δία,διυσλίῳ ὄψινἀπεριοέζετοοὸ τι)ΠΝ οἰληϑέσυιγνυ--

(

“πποῦρχειδόλον ἐκ τορυρὺστῷδ
νέτερον ὀφθαλμῶν
τύλῳ οι.
θλίβοντοίρχε Ἄ ὠϑοιζταληδαΐω, δσλα-ποϊ αὐαβεικζν δροίζ"
ρκόύ, ΔιεΣΤῇοἱἐἐεφύσεων φβαβοὶεδνπαλαν χὸ(ἦσι«δε τυτὴνρα
ϑοσσινγβόφθαλμώνέ
νὐκέ5 ΠΝ διὸΠΥΕΥ͂Ν καγων λύπηηἢ ὃς Ε͵

ν.

δρμεροσιρὼ γδόθι σερόμ.“δὲ σοὶλινοίόφθα μοὶκοι τημδα οἱ ΤῊΝ
οὐὐ τὐρϑέσινφημίδὸ τὴν αξυϑόαις ἔλουσιτοδιοαι.Τίνοςἑοίυ -

ν
εἐο
π--ρ

“δὐβἀσῴσῶμιασυμσῆϊεδ σοις κα ὅτωμιαρχροιοα μὰπριότατο
ρκὼ ηοἷς ὀφθαλμοὶς ἀμαφίρυ σιπρδιαῤτίἡληλψινοιὼ τῆ!»

Διοὲ γετοὶ

ὑβασικ ονπουπαμδϑ ρα τι “περὶ 1δεζχοσ- 57 τότε ἡδηομκοῦσοιτὸ ὦ
εἐν;ἵνασωματα ύσίε,τρλιλιδ ἀθρόαν μετωξ ολίωἐριοέφυτοοι {

ὁλι καἰστοπέσας δὲ τῆτλεεο μων,ὑψεργφα.ϑιωρᾶν ὙΥ πάριον
μι
Ῥὰ μϑῳρϑηλφώ ν τοὺςμαςοὺς, αὐξκμ ομδιύουσ, δορὶΤιιὸτονη91--

λουκηοδσέου αγώγην᾽ ἐσιρεμιίδικο τοις παροἱηὸἰδδομ τόπτουν

δυο (ὦ τοιδοέφυσ'πῶρα μονίωώ.ββδαι δρῶνϑώρακα καὶ

τ΄

μίσ: δεοὶ
ΤΠ
ὡυντιϑεμδρ, ὠνβαύρεων σῶματώνπο μὲ δὲμ" διδῶ

μῦς δὲ δι Τί τοασέρματε οπρταξίμ τοκαλμιονίωώ. οὐσδιὶαὐδοῖσ
ον δὰ

ϊζασέομα γον χερί ηρδοδογ "ὔ᾽
. ρυΐ τ τοιῚ) αὐ ποῖσδηὸ
“σαν

ὁ

δ΄ «ζ.

᾿
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πᾶνσώμαιὼν δωλοῦσι καὶνόσωμ μεπιβολα καὶλύσέὶς εἰ ἢ-

γύήαν περὶἰδ ζποσηκολντῆσ' φωνμσδὲ τ « χυτησ δηροσοι“ρϑίν

ὶ κροζόν
το βρανλθιπρατῶν ἐαμεταφορος δῆτα γωροοὑγως

βεἰρχίοσυμι᾿πωνἀνἫντῳ!Μὲ ριύςϑφ νὴτώρ Ῥαχβανοτρι ανά

ο
βαρ υτοῦαδιοιὺ“τῆς μλλομ τοῖδὲὙηῆοναὶριώεϑερνκοῦ ὡςτπὶοἱ

μώμαλομ κὐτὴ ὺ σώμα. κω τοὶτίῳ εὐδοὸν ὑυϊφαύφαν ὑπσώρἪ

λενἀχρικαὶ τρλάρυγγόδ' ἡὀοῦν συνϑ μὰ δια δ με ρὧν τούτων
ὅδ δν,κοαδῶτσε ρ προκόσπτον δυοὶ πδαῤώμικλομτήσδαν, καὶ τὴν

φωνίωυαἠώμμαι λονέρεαέφετονκοὶ δαχβανκοδ ρα γχὺ δον"του
“πάλουσι ὟΣ δοϊῥῥυμουτειϑντο ἀλδῆηκατῤῥων τίμα λεῖοι(ς
αρτρίΣ ἀποὺ ντῆςὀβυσοίσηις ὑγρότηπτοσ, δον λέϊοςὑμίω,
.᾿υκϑωμοίλως πληρούμϑῳ ος, αὐώ μα Λονκαὶ τέεξοδὺντον“π

τς

᾿ς μεθ ἐρίζετο,ῬΙ αὐτίω] ϑεκαὶ τί δ αγωι Ὅα χειον οὐρ
ταρίανησὺ τὸν λάρυγγαὶ»οὐγρότητο πλεύφαν»)ποὺσιλαλτλώ
ον πένομτας' Ῥυς μϑιώποιδνασερελᾷι μὰσα τόνους κραιυτοῖσ

δεςἐξηρότατω τῆφηραι χειασορ ταίκκσ᾽, αὐ μαιΑιὸβ υδπύυφως

νἱώξχων νόμιζε γέραψων ἀδῴ τοιουϑῆ ξαιχυφινωνὀρνἑωναϊαῷ

τιθίαι γεγὸνασίν ἰκφύσεωςδίολου τραχέα» ῥατ Τοὁ δεηὺτὴςΩΝ

οςς

Βηρ ἔτοσ “παλδῶν ἡδρυ ῖν,“ποού εἰτοία ον τατονΤῆςῬαχθασεὶβ-

ἱ

τοίοἐς διαπομηὸς,Αὐριωυθείσης τελέωσιρὼ σέωκ αταφύ σίνοἰπαο-

ε
Ι ρκς..«λαβούσης ὁμαλότη τοῦ. οι Διὰ Τί ηδέλοομ. νπηνόμδιρον “ἔμ

“τορ προκαλεϊ του,σὴμάλισοιξ σϑθῃ, Χο ἊΨ" δὉ ὅτικοῦοον ὃν,

αὐωφίρίο, προκαλῷ τουτοὺςῬοφαι δληὸμσύμαλον μεσεωτ'

εἶζονοὐὖντοῦςτδοῦπεν βαύρινο᾿κϑμομ ἐπεγείρ “αὶ ἀπρκοίτιζ
διώαμινπρὸς ἔμε τονημαλισος δετίωξ αὐϑὴνολίω, ὡς κοὐύφίω

ι
μδὸἌοττῦ μεβῖτυγχάνουσιν:"ὅ7ι διέ οον αὐωφῴρσ᾽ὅὲγ,σο
φη τῇψεργόᾳ: μεν μϑρον Ὑν ὑοῷτονι Τρέλει πρὸιτοβά.

|ρκξ'νω

Διο τόηϑίλαμον αόμονηρῖ οὐ οιεύνιαὐαιμὶ{τυ}.
χύραν»
Λότερλίφον νέαἁνωμλμονπροτε αὶ, ἐδιώα ται α τοιτέμμεδ εἰσυΐτομα μόρικ' συμ λὶιγυϑα τ λοιτρῖς ὑγροῖσ' ὁϑε:

Αἰλεξανόρου προδλυμάώτωμ.
οὐδέκα τὠγῆσ λᾷ ὃ"κϑνον, ϑχ ἢ ὀγδνφσδεωᾳ ταύ τέων
ΩΣ κρύουσ ταντυ τομνοῦκε Διο πηύλαον αϑρινοὼ δῶ ε
ρκήν
γι δὲσινδνἡδξοσινηρφοςῦτι τὸ διὰλαμον, ἄπριομὃνὉ μᾶλλο να
ὧδ δὰ “σϑνυϑῳ, ΤΆ
χρὰς τονιτολεϑοψύχιτρο κοὐ τω σγβουουσ οὐ

οἶκρᾳ ὑν 8ιηὸ δὲὕοδορ οὐτύϑεν ψυχὸμδδν,ϑέδν ἑρυντουἡυχὸ ν:

τερονγετνό ῥϑρόνπτηγγῳ χοῦν"ὃ μι τοι Ὑγοσ,ὡφλεττο μερὴςι
ϑερμδς,οὐ τοιχεῶςψύχτω. αὀνοώπὸνδὲπρότον οἱδοϊνοστηὸδὲ,ὄ

ξοσοἷς Λεσπτομέσον, οὐ χύπορϑῥ4 "“,ΞΙΝ.
ρκϑ. Διιὶτ τὼἐναντίοι κα τορι ὁ
τιτουηβοιϑην ριονϑηψυ

χοὺμπδύπισιηὸν᾿γρϑν ρὲηὐθῷμὸν ὁμοίως οὕτω ΔῈεσὸχωνκαὶ

ζω" “πῆ τνυν τοὺ πὰὀψυχόταο'. κα τουπσλοἰσμιοετοδὲ «οὶ
λίϑοι εὐκύςᾳ παρὰ θῴῳμέτα τοσιφημὶνὁχ κατὠλλίωκα) ἀγλίῳω

ἐνέρῃανο δ

δῷμὸν τῳ κβόσν εαϑοίθδνεπσαμ αὐ γίω"πῈ

λέν γρότηποι:νὰ δὲ ψυχοὸν τῇἢ πξυκνότηισπε λοῦν, ἐκθλίβε:

ίυϑοιῦ χμώδαδγρότητα: "καϑοίησερ Δασυγροσὺτὸ χειρῶνθλι δύμε
νοσ᾽, γὰ τοῖς πόροις ὕὑσῶρεἰ πευβοΐλλο! .
Διο χί ρλλοίκις θΐηος ἐστρου σοίτο, Φοσῳ οὔ
οὔτιμορ ματύσρυ

8. ἐδῶ καταἐτέιρδυϊ
σά μα σίανΤρ ποίφρνπ. ὑδοεγοςἀθρόως
εἷφῳ τοσιδοό6772 Ἰρλλοῖκι σ' τῖχόνῳ χυμῶν πεφθεῳ τῶνκαὶ
λε] μυθερτῶνἡφυ σίκὴθῷμὸἐδ “πρέσοι σβοδρύεσκοδἀϑρδωσα-

χὰ

σῷ ϑέριμτος
ο ὑπσλτὸρ αϑυσφιτουσαι, ηὸν μοσώδῃ χυμδεύξαι- ᾿
να Αἱ σεν

φορθ οὐ τὸδὲηρις (όϑηρ ακνδτοὸ πλεῖςο ἢ

ϑρῳμῶνἃ ξῃρῶν Θἰδὰν Νὐκαύρωσιι μετοὶσύψιν λαμβαφόμϑῳ εἶ.

φλοΐ.

Διοὺέ οἱδρεφ ὀμδμ ο!ἹρΞλ
οἱποιρουτέοσειοθφαιν,κα

“του χἰἀτουσίν" ὁγιαβοιγκαζουσι ηὃ
τὰγνλίκὸρ ΠΩ Κεφάλῳ “νὸν
μα. ταρροισο δα καὶ ἀλειϑα σι “το σ' ὑγροῖρικαὶΣ ποῦ τὸ
ΔοιΡμ αὐεπυτηδφομ πενῥδρον πρὸςὑτρδολδυψα λὐκῖσ δεωοί
μεσ᾽,αὐ θῊ ΤΕ κῶς καϊκινηγμεῖίς οὐκ ἐᾷὦ φίρεϑι; “τοῖς χιμυσὲ
Οληαϊσυδυροισ ἀνεβτεῖ.
"ἡλοιηὰνὅτῳσηόβαύρος τοσα μοιηοσμνος

»οὐμηΔαϑαρκεύμ) ὑπὸ ψυχῆς, ΤΊγῆς φίρετρριναρος ἐὺ κα) τί
υἱνοὶν

ΒΝ
. 2 ο΄

β

8

νσινέχοιδεὶ τοῦτοΔικοὴ σι ἑ τοῦρειτῖσιϑελώνϑαφηὐ ὃ
ο

αἰαϑήσι-"κόν αὐ τῆσ' “νῶμα, καὶ αὐομοίως “τοῦς λοι ποθισ'

ο΄ φῇ ἐνῷ γε!μ'ἀλλο δ κατῦλι ᾿νἐϑηζολδμων “πλείονα ερέφε
ὅν, τοντὸ αὐτὸμ!᾿ωσεΐήμε τοῦτῷ τίωσιν

ανμαξῳί {ιν τίω

ἦν ,χϑνιετοδξιφυσωωση ολλῶς πῇοἠκειουάϑα »τῷ χόνῳ το

κατοῦβρα χὐκαϊσερεχὼὺς “ τόμδρον,λανθάνον τὰν αὐοθησιν (δ

ον κν 1 αὐτετ
τρλυγιγνὸὁ μϑινονοὐκοῖδεμ οὐκττ, ξιψεζάν, οὐδ τι δὺμ

. νεωμ μεταλοι μιβανόν των:
Ϊ ρλρ΄«λή

Δι οἷἱΤιτῷ ὑ(-

λινακοί τοίρα λώμυρυσίν ἀπονὄτεῤδυϑεν αὐτχί ουσίκ σ᾿"

σἰτὶἱρῳυσιφυκεδαῦ τούῃἡφύσι δϑο γιὸςνὶ αὐτῇ “Ὡλφ αὐο τ

“οίμοκαἡτρῖσ' ἰδῆοις εἰ
μιν (θη λα μηρ οὔσῃ,πλίον “οι ρίξε"

κηρασ δ Νὴ τόρωντῆσ ὑέλλου τορασεμηρυσοι, λτλασια

ζει τὸ ὑπλτολλύσ καὶ ἐκηὸσ τοῦ σώμα τοσ"6 ψέλου' καὶοὕχωσ'
γένετο σγρδεῖρα λαίμτρυσοι Ῥ πριοτήτων αἱ ϑῥῥφολως εἰς

ραϑοι σχρα αὐμηρυσίν ἑαυ τὴν “σοιό τητο, ὠφσλιυκότη σιν
δὲ᾿αὐδὲ,εἰσβάϑυσ δα πὶμρρυσ
μι᾿λανηκαῦ σὺ οὖν:καὶ δὰ δμιος

β
σιτί εαοθγι ὁτατο κατρλλοιωσὶν ὠρψι Μότης ὑηρότεσιθ

μόχαι. ξηρότης"δϑεννκαλασερ σι Λοσύφοιφ.καὶσ(τροῖς δρα-

Το
σγκαλλέγϑύ)οιύτητονπβ᾽ οὐ ΤΙῈ κςολίωκαὶ σύγκθισιμ
ἐρυμϑῥωμ.
"»

δὶ

Διώτί ἀλϑδκα τοήϊρωνκα τῶν

θ
ὀψεωσ εἰ
διαφανῶν δα τῶν,ἑαυτοῦ ὁρῶλδμετι ᾿ ἼΡΙ ὅτιΤῆς

κλικσιν ἽΩΝ
“χισοι πρὸ πὸλαμπρά σώματος, "πόλι ν καπῶμἀ
-τ
σθε

πρὸςτόμου τὴ ϑύφν. “
“τοί δες τῶν οἰ Τίνων ἊΝ ὀφϑα μῶν

1 “ἰρριότητε: οἱ“πεδίσι τουηροσώτον,καλουδὰὲν ἀ τοῦτον, δϑλον

σικαλοι σφθλτοςὶ δένδρα πὸ ρα μϑιμοντίς ὠχιανπέομννὑλοντί,

ἀπιμαν πρὸς τὸ
τῶ τὐβώχιαν“ριότῃ τῶτῶν λλωφρὼν φύλλων

'

πρόσωτου δμοων δικαλ ηρὸσ'ηὃ ῥκδὴ ὕδῶω ρ αππὶ οὔσοὶ, χλὼ ρναῦ

Ὁ ρλδύ- τὸδιέκνυ σι"

Διὸτὶ τὸ ϑαιροὲ τῶν οὖντ

ΜΌΡΕΕ
Ῥωνριοἰ ψιλόταρι τόγρινι αὶ κ Ἂνμν οἱ,7ΡΙ 7σι καδαντι αὶ

ἡ ν δυότι ὁτὸχυθία χαῦτοῦΚαου τοῦ Τρῦν ἀκλασιντ
φσφωνοίν ἡχο

Α͂ἈΡΙκαιον προβλημάτωμ.

“πληγὴν αὐναπάμῆρντω τὸν ἦχον“π᾿διουσ," Υ̓Ρ Φων"ἡ αληῆ6,
"ὃν χες"ρα δὲ ἐηρτὸν τύ πονυροσομ μαΐμο“σλιυτ0 μϑ ὃς τσέμπτε,

ποσούτομοι οὀνήλομσφροδρότερομσυ μβαίνφγένειϑα" τοὺδιὲ ὑρα

χορίωνὼως πέρμιολακωτερατυ γχείνοντοι, τή πληγῇ Εἰ ὸν

παδιὰ ΛαύοντοιοῦὉ »ὐὐνηχογοὺκ αἰπτοτελ ξηρὸς δεηδηριὀνκαλτὰ
“συσὸν τῆ σφωνῆς (ΔηησσσληΓγῆσ' μηδ τοιδνδιηῤτρσῦν σαὶ ᾿ὔιῴοιρ β
τιλέ το

ακῶι δύτιν α᾽ὠιδοΐμόρα ϑ Ἰχὸμυθμ σιν ἄναιοα

λοι δέφασ! ηὸρμποὸν κα“πεῶλ ληκιαν ταῦ την.ὁπσερη δον αὐλὴρ νῷ ἱ
4

ΔΝ

«

.

ἢ

3

,

“

Ν

τισγέπνεσοφος ὡγσιστῃρ ὁ πος τῤϑασε εατζήτησομαθεῖν “Τὴν

αὐτίαντῆρνΧῇς'(ΔῶνανΡ τῷλῦν τορδυμῆτυγχάν δυΤας, διυστῦο
σιν, ὅτω (Δαὺ ὀσηροτησ:λύσεωσ' ἐδωρᾷῥαινεοκοϑουπε " λόπρῶ
σος οὐ
ρὼψῴλυμίωνοὸν δρόμου τῆσ'συλήνησ; εἰ γον“σνωντασ νύ
ΕΥ͂Ι

καρ, καλπροσέχωναὐ τῆ!τῇ δρόμῳ,Οζδὐτοὶσκινησεισ, τρσηςμεῤαῖς,ἐκάβθυδειμυθσσίν οὔρστημσελ ύίωηοβϑῆσοιε “του Ἐν ΝΕᾺ

θένπρόροὺ τὸνκαθά δονπαρὰ ὠτασερὧν
δῆδεδὼκ ψουναυτῆς τῆνλυ
; σιρτῆσοιληλαι φιλοσόφῳ. φασὶ δὲοιῤηὸν ποι μδιύα,δυόγετσε
οὶ
"οὐς ἐρλμιουφι καϑορ συτύσρυι Δυψολοῦσιἰωραταύτης “Τὴμ

κι ἐνησέν του τίσιδἈΟΡΡοΟ,«δγό Τίπιρὶ τουσύνψηλὸς τίγρυςμιὰλ
Ἅλον τὰ πγϑυματοῦ: ἢ: 7) τὴν ἁρμονίαν ζ τεινϑῆῖαῳ μοίπων ὁμοῦ

δὲρι δηρομηβόδ σοφςγίεὰὼνκοὴ ζνϑῆττὴναὐτίανπο ἐσρώου απ
ὁ
ετοιυ εὐ τὰν φύσιν,κοὰ χηνϑίσεν"τῇ ἐσϊθυ μίᾳ τομαθέιν!κα
τιϑθόμϑμοσίἀποκύσειτο. "τοὺρακλίους οὐ τῳ τὼ «ἐποηοροῦμε
.Φ
“7. ον
ρλέννουλύσοιν τος τῇ!οἰκοεἴρ σοῶλα, Διὰ τήηὐὐσδωρἼδισρομήδηλ
γρλῆσ ὃν,"οὖμὴοἱσ'βαϑος τῆς εἰ, λίϑυν θἐππτομϑυ ουκα ταῦ.

ϑιού τρλλδν κύκλχγι γ᾽ ὅΤι τὸ χσεν
Τῆς βολῆς αφρδγο νάπος
τοιχόϑενἑοῦ Ῥύσυσω μας ὁλίϑεοι τού σῶορ“αὐξῥωϑὲ γ.καὶοὐ
"ως γήνε Τοῦ κύ ὐν ὅνΤῶιἰσυδεώνε μονμοὶ ἰσύτεμον εἰμαιτὴμ τοῦ

σιντῆσβολίη δ Δαδυτὴμἀμεπρον πέσίν κοὺμιεἰξωνὁκύκ
ὁ
Αοστκς,
᾿αβαΐμων δὲάχει ΤΗΣ γῆ σ᾽ὁ ἰϑυςκαΣσυκασῶμ τασωμο τουηου υ

δατον, {ΡῚ τον ξῆσ', εἰκότων πρλλοὺσ ἐρλοίφετορ κὐκλχεπρατ

δρν

.

ἢ

ἢ ΜΚ".

ςἘ

τὦ

ἢ
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ἡδὺ ὑλησολὴσ' τὸὑδωσος κινῶν, δῆφασιμ. {πΠῈ} το καὶτοὶ
δος ἐὀσισεχις κατιῶν δδυΟέϑος,κα δταχῳ οἰζων τᾶν ὠὀύ
τερορτρι ἃ κύκλομ"ιρὰ τοῦτο κουτουδγαδο χορἥνετοαῦ »μύχι δ'

αὐ ὁλίϑυσ φῇὙ ὐ ἐρολοσι ταίόνοῖς Αύιαθςτίω το σέμ το λίϑου
κατ! ὀύσοινκε ΤΌλι τοράππένουγκ τ᾽ον;μετα γοί σερονκύκλον
ηδκοὶὑπὸπρλίϑου μὴξ
Ὁ μικρότερον γύμε ϑαρυδδοἰ
. σῷ πρὸοὐ του

ρ:᾿μοίωφδγίσαϑακαι το τύ πληγὴν ηὁ ὕδω
β᾿".

ΤΌ λοιδ γο μι ζουσιψέκ τσασλημδοήπε
Διοτ, ὀνγέλω “Του

ϑυ: Φέ σέο ὃν τῆς ΡΥ σίειφῥουμδῳ ὡμ ἀσληνν, μὴ ἡ δρμιδῖ “σοὺς

Ι

πρέρον τασγελαθώσιαλ δθέφῥω αϑμοον.ἀλλὼ μαγομκαταφεῖς

εἰναι ὅτικατα όσυμόιβηκὸσ δασἐμὰ οἱοὐκυ οἰωσ᾽πὴν αὔτιθ’

“ὕ γέλωτυσ. ΣΟΧΕΣ ᾿᾿ ἐῤῥωκδμο ςἕἐμαὶἐκ τοὑππορσασαν

᾿ σοῦ βὰν Ῥυτώδα (οἷ μελαγλέ λυκκόμ.Δ ούτω καϑαρον αὐὶ

φεγκεφάλῳ ἡδφφύσ᾽ ον λ'ν'
ηδούλμμνοι ἐγύλῳτῳσώμια τιυυἐνῷ
ησὸὦσι οἰνοσλ φαῖμ ταῦ πίω."μὴ εἰσύθυμῖ" ἀγ ἀπὸ δεταύς-

:

ρλζ΄ ΠΣ δγέλως “οτν ἐμτοί. Διο τίοἱ ἡμίομοι δ

κηρὶ,ὁγιὲκ

᾿ δαφ ὅρων εἰβίνζωων υστιεσηεασισοὶ Νῆ δαφφομτωμκα τὸ
Ε΄ ὠχῶ ὀφύσινασε ρμοίτωνμι ἴξις,ὑτερόντιγνοεῖμπωρὰὰ πρό
᾿ς γε κοὐτίοΣ δδύγλνονεσοίν τωρἐφανζά φυσίν' καϑυίστῇ ἀπελῶσ
Ι εὐνὸμέλαν, μίξις, ἐφανίζουσυνν ἐκ ρὼνῥ χῶμα “«ἰκρων δ πῆςλουσοὺ
᾿ σόϊ γϑοιανἐτόραν τὴνσαφαιξ, μηδὲν νὴοἰπε

μλλτυδφότησ:
᾿γονντικὴ τοίψιωκ ρα σι: ἐφεῖνισορρνσῆβ εἰδιῦμ

λυ διοῦτῇοι ἐκγλοιτῆσκωφ οὶ,Δ λα λοιϑγόγιαπῇοὐκήκουσειν,ὅ
διώ αντοιλέγήνιοϑ ἐκκράζᾳνπβ δεασρώντινἐσφασίμ, ὑγιμιὶ"
'

᾿διαβεγκι
συξυαναβ' γὰν ἐρλοῦδῳν, πρόντε ρλδωσι Δ τα.
συμ πελν εἶμαι" οιἐ μδιύτοιἐκ σίϑϑυ δ κωφοὶ, οὐπαέμγος εἶ

Ϊ

Χο Ἄοι" τὸδ Ὁ νάροι μόνδυ τόπονϑε τὸ εἰκουσῃθεδμ. ὁ μοιωσ'
"νὰοἶἐκιπούϑουςἄλλα λοι, οὐκετό κρόκωφοί.τοπικ Υ» ἤνετοι

Διὰ ηξπολλοὶν εσένομτ
᾿᾿ φλϑ' ΧΩ ρων. Φιιλωῆ "σπεῖσισ.
σινὅτιΤρ Θραϑυτῇ Τὶ φϑλοροφὺν
τίσ με τοὺΤὴν γροφ(ροἱἐν

Α δύων προθληματῶμο
ὑκλρλού μοι, μοὶ χυμιοϊσω ρϑύψσννμιεποὸπροφιμδοῖν,ἑωννυμὴων

μορίων (ἰδ λρολυσυ ποννώκομδῥης ποραύ δῆς τὸ

δέρβαι,συμβοόνᾳ ἡδργος γήνεθκρντῆσ λολής δαἀνούσῃσ' Τομό
ΤΣ ὁ ἐππον,σώσηισ'αὐτοὶ, πρδς.ἀπργωξιν.
γμο Διρνηαὔω βλέπρυσοι σιγῶσι βασαζόμ, “γδπνατεὶ το

ἴλας δ ώλογωι ζώων,
καΕἰ ηροσ' ϑ γῶνυδϑστῇ διυσῶ δ,ατιρτ
ἐγνοῦν ΤΗ αθ ῥόᾳμετωβολῷ Φλὸ- ὲ
ἐϑδμαικαΣταύτί δυϊζυτοιώ το

ψεὼσ' ξερι ζύδυοαἱτὸ “το τρλοῦ φωπθο. σέγδνύ
πη μϑύφεχιναν
Ἀιφκασι δ Ῥαλεῖαν ἐρτεῦῖ᾽φεμοτὸΡ᾿δσαινσυμυσίϊ φ πῷανω ἐς
ὁμᾶ: φὀπτώ λόματι

Δικ τόν

Τῇ κύπρῳ τήρτοντούρηκατοὶαςτοὺς

ἰαϊϑοὺς δτιφυσικῶς ἡσδομ Το, ταύτη. ὑπαρμιίεήφονὲ λοντίς. ᾧ

φοθυμίκικα ἐποὶδὲ Αοιξοτέλει.ὅσοπολυρυῖλοὄντ ἔου-

οἱΜεαφ ΡΥ μὴ᾿τονδδτδρησ.η)μι)αῤπιλα μέ ανομϑῴζωτ'δωσωοὴ.
ομβ-

Δι

ΨῬΗὑλκύύγεκζομδρων δυπδουομϑιῥμεφθιφλεῖμο

νΚφικνησμκοὶ ἕν δ᾽).δυό, λοιπῦμυ ")4αιιϑὲνηὐ μορὶλϑωιϑὲν οὀηρόγως
κ4 ῥλόνανοι το τ ἀφυσιν χυμῦ ὅτι ῥσοί "πος ηὐξ[λκοσυδιῦ-

ποσύξι οὐδεούσγοῦϑεριβα ποσίδιδγκεβορού αδιῦμον κνησβι ὃν 261 δ"
ομέ.. Διοὶτίκδμομοποῤθφοιῆβῥφϑαλιμων δανότερανήνο ὑτα."ὃ
φρλυχζονιωτέραι φημ χεδεἢ ιϑαλτήαν:67| αὶ γὸ ἐμαπρ ᾿ῴα
μόνον σισώ οἱ τοῦδ ἀραηκοςΟὐ

μῳιξόμδῳ μα 2λομ οἰεὶ

γήμε τοῦΔᾺ ἡ“ον δρασηκώτεροι . καὶ ὁστὺ
ἀιϑυνεσερομίουυ τοῦ).

μλλομκαιτορμμῷ ζετο τοσουτῷ “λεον δὲν οαϊ»ανέφερονο "δ.
κι νέρμϑῳ οσού Ωὲς ὀφϑαλμὸς τ Τα σ' ψρῳγείαις ἑδυυτού συ- ἡ
μεχὼσ αὐααο ζφδιυὸννδσοιί τοῦσυτιινέΐαϑς τοσουυτά ἐμαϑο

μϑῳδὲμέσον ! αι
μοὶπομηὺσ' αρύρυ τος μίρουσ' τὴν ἀκ ἐνησήον

ρμδίιυ αρίῤχει[δ-

Διωτίαῤθρωτρσ μά λλουκαὐσερυεχθφκα)σφο-

δρότερονύπὲρ πάρ:γοζτοζαιζλορεξ εἰ
α πα ονῦν . δεόνχε "σλεἶδυ: θι
γρι κι λω τεἐρᾳιδυσλίονσρκόρ"κύχν7 Ἐφ) δηβμα τιθδνὰὶ
τοῦ ἢ μὴπύΠωραῦὺ τὴν κα χλόγμ ρὰὺ σετυνίτᾳ τόμον.δὰ
τδτρλλίμν γρότετοι. “ου} Ὁ τοϊ γι ὡς λεπτομῷες αὐίον πρὸσῃ

ἐγ

"ὃ α«'

2ς

, ἰγεῖφα:δλαῤαπιά ζφ αὐνὸν συυνεχὺ σ'ἐσείόρεῶν πρθὲ ἀτρκοισιμ
καὶ ΤΟΙ εἰν τὸΡ πὸ ρμόνψόφ Θ᾽οὖνἐρμετοώ,
τ
τῷ δγαιφενεἶν πύρων

]

ὧι ἐινθὴ"ὃ ΡῈς διαβανάν εἰϑιρόωσ' ὡσ'κρὶἀπε παρδασ δὲςτη

δραν,μοῖρ ἐρυπῖὶδερὶσομάλου, κρἀφων" δ οὶ λα,ου γ.}9." κρὸ ἡ χοσ'
δώτων. «σἷ δορθορυζμιος δέρτερωμ ὁμοίωσε
Ι! ρμέ διατί τϑνηκότωμ αὐτί ΩΣ αὦν5ον τοῦ!κσὲ οἱ ὄμυχα {2} χοῦς

μον,τινα “δγ65772 (δ σαιρκὸι οὐππομοιρουμο κϑιύης,τοὺΚρυπτνθα,

μὲ ἐευπερὶὶ τοισξίζας οὐ νυν φαύμον τονκοῖλαἐπι τῶσινλῷ αν

τάσί,᾿πορελθυσινὼσ αὐξηϑέν τωντινε)Κφασιν, ὅρ ἐς κὦτονεἰἡ
θε, Ὁ κὔξον ΡΈΗ δγό τι:ταῦ τοὶπίοι ἤωματικίω ζλουσι βηϑόεσιν-

“τῷ δὲρυκρἐσώμα τακα τοὶ Τοῖς ἐρχέσ,εἰσ περι Π ὦ μα το σλεῖ
,.

σοῖο πω προς ῖνο ἐϑῥίω σῆνψιμ αὐκλν Ομ “Το.ταύ τοι)δεοίτυδῆ

᾿ς φέρων καὶ

ἀίκρωμ Τῷ σὰ μκγσ μετοὶ
τῶ πτ τ ὀξιὸν τουτί ἣἢ
ΩΝ

ορμρ εἰρνϑῴωμ αὐξειγλύεσιν"ἣν
Διατί ὁ«ὶ , Ῥ δαικτύλων
ΤῊΝ ΧΕΙΡῥ μάλλον ὑπερ αὐ ῬΗ͂“ποσίν,αὐ λεγὸ κϑαι λύκω “42᾿ γομῇ), ῷ “σρσὶ μάλον ὴ τελάοι δ'τι τί γθεσιν ἐκ φλείμιει τὴ
ΓΝ μᾶλλον πρριῆω

των ςχουσῆ" ηὉ δὲφΦλίγμα μαῦλου ὡσ᾽ οἱ

ὄνυχις
ἡ αλεονάζει,ο. ὧδ᾽ οἐργϑτεροισιοὶ δὲ
διφ οἴγοις οἷν “συ σὶ

Ῥ πρόδῶν μοεῖλλόμ ὧν τὴ)κιρήσελκοΣ τῳ πιο! πότῳ «πλέον γν μναζόμδιοι, δα φοροῦσι σ.ἡ περιἢώμωτοι
γιζ', Διξτι ψΨ κἷἴςηρσὶν αὐ πρίχισ οὺ τολίωσ' πολιοῦμ τοῦ'διαῦ

τί κὺὁ τύυατῆαιν'ἔν; γρδαςὧν τῳ! συνεχέὶκ᾽συντόμῳ περεπεί
τῳ,,)ὸκατιὸν εἰτουὺ που περιῆωμια φλεῖμα τῶδ σ᾽ διι κῷο οὖσινὅ
οὐ
ἘΠ [ὦ αὕτιον “δα πολιν κα" δὲ ἥβην οὐτ ; βρασίωι "ατλιοὗ
διότι ϑερμοτέρα, πέφυκε δι ἂψ τῇ συν οὐσία, δρφ δρεϊ ηὸΦ. τὰ

᾿ Ῥμ5'μα»

Διο τοῖςαὐόίσ ἡ φωνὴ δι
δ λόγϑσ ὁφαόζως τι
λαοῦτορν, τοῖσ δὲ ἀλδγϑι σδίθέως,᾿ Μιταἐόρα χὺν αόνομ.(διὅτιγρι

κι,λωτέρεε "ὐτεχυικωτέρα διδειδοιχὺς μᾶλλον Δολῥμ; δεῖ} οἰδύθθρν οἐσλουςῖ βοι διΦυσικωπίρα μέλλον ὶψυλίκωτεβεῖ-

Ὁ ρμϑ',
ἜἝ:

Διοὶ ΤΙ τὼ σλᾶσα ΚΝ ζώων τοὺσ' οὐρὰς Κινεῖ ωράφου
“δ΄ «4

Αλεξαϑερουπροβλη μοί ῶμ’
τοτῷ συυήθεις, δυτοὺς“σλύσροὶς
δ λίωντύε ϑυμούμϑμος ὁμοίωβ ὦ
δὲ δι τουροτιδη ότι ηὸν μωΤισῶον μυελὸμ ἔλουσίμ, ἔχειςοὐφὅὍκα
ΤΠδμ΄Τοῖ δι περιύλορτοοψο χικίω,διύν σεμυιν μῦς ἐκνη] καἪ ΧΩ

νυ» ὑπῆν οὖσέ ὅσοι ηὸ σύνηθη᾽ ὥσερ δερίχειρύεῖι μόσ καιθα περ

ἐὐὐνωμ τίμα αὐ κοι4 κι μθαϑς πρόδαλοι οὖσοίν πίμζουυὅλ διώαμιρ ἐμδκεκρυμ βϑμίω,ΘΔ πρώ σαγσοιμτὸφειλομδιὴ.

γϑυμῷ "ἢ λεόρμτων
ὧν )τῷ

ταύρων συμιατίλῃ υσριιἐψυ χὰ τῇφυ

σέ, πατέλιν οὐ γκοίζει κι νέαϑς ταῦτύμυσφρουβρῶν. καϑάπερ.αὐτὶ
᾿ μόρε
Ύ αὐῶν ὁρῶμδρ γρλλάκις ᾧ ὀργῇ τῶν χϑρϑέν "ππλινῆσμτων κ᾿
οΨ ὑσερὸν:᾿ΡΥ

μυλαϑος μῃ ἐδυμα μδρῳεἸπουροῖ.
ὦτον
ηὸ Θλοίπ

ΚΝ ᾿τίρῳ Ῥόπῳ σοφιζετο

προ μυθὶἐν αὐ πῳῴρνσλη-

᾿ρυ' γῆ ηὸ
τ πάϑυσθῷ αὐπεύγονι Διὰ τίαἱ κεκαὺ μϑμωνκριϑαλξνρί
ὁ; ἐπογπσκοσύμϑῳ σ4 “τοῖς ὑλκεσι ΠΝ ἵσσων; οὐκέτι λλθκασ'" Φίεις

αὶ».

ἐντὶ Ῥυλῶμ Φε βουσὶν ἀλλῦ μόχρου; τοῖς λοιποῦδ᾽θριξ μ,οιου “ΠΕΡ
πεφύκασι" δνυ
ΤΙ ὀυπρεκῆ σουσοί! διυμοί μδο,οἰτρομήλουσὶ δυο

ὁ

ρούσι "δ ἼΡΙΚΕΙμᾶρορμ φλεῖμα τώδεπιρπωμώ "δ τϑμοχθοραν

: σρ μορχ
νὴ
γραρὸρ ὌὭσώμα λβεϊσοιμόν οὶτ σφι ἰἈκυσ αὐαα ειαν
Διο χῥῆς μὰῳαὐὐοῖς᾿5} 7 Ζλῶν τῷδὸρ
ἔνον-υπίμδἰιθένφαν.

ματ ᾿Ῥίχι οὐ Φύομ τοι,ποιῷ δὲἵσστις αὐτὰ

δένδεοτι ὀδέρμα

γΐρ μδρ αϑεράσι “πσύκμ ὁτίρον καϑῷσ' δωλοῦ σὶν αὐ ὍΙχα,μρίλοε
πο ἃ Ἅυπτοαἡ τυϊλνουσοιε(ιδ ΖΔ τσ δερμόν πουκνοτέρα ΟῚ
φνκύήα δὺς γβρῦς ἀπρτυφλὼ τ εἰνποῖεὐ ποις οσ' πρό σύγκει

σὺν αὐραοηρρδνωσδ ἈουβσὶνοἱἐῬίχις, τρέχει ουφοωρόμϑμον: Ἢ
δ)οἱΥΩ τῆλ;δδυνααθς ἐςὦ οὐλίω ὁλουντῇ; τρβί το δάἰξένεκο εἰτρ-

κλείφν. τοὶ οὖν ὑτρίκεὶ μδἔεαι
ονσερυοετὸμια πνρυϊώμοτοι, δὶ
᾿Ἢ ὐτολφφθεντων λεπτῶν φέρων ἐξιορ τοῦ,τριἢτοὺς Σίλαν συ
ἡ
ρνβ.εμϑώκσ.
Διὰ [ἐπὶ
ὑηβδιψάδος δαβέντωμ,ὥΝΥ ἀἰκαιτοίφᾳ τοῦ ἐχόντωρ,᾿ ϑηρβοακΝ ϑόρ μινδὰ ξηρὰτυγχαν οὐσοῖ
ινοβδιν, “πορϑῳ "ὃ δῇ,1,; "ἡ Ὁρ( 2λον ὑππϊείμει 0Τι οὐλύγῳκρά-

στῶς προ οἰὸ δέ ψον ἀγλὼ μος(λον αὐτι "αθεἰ

Τινὶ Δ λό ον ͵

σἰκῷ

ηὃ α΄
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᾿ς σμεῶηὸ4 ΡΨ) ῤμϑρονῬΙ οὔτόνὑπηνδαὐτίσυτοσίκ“δλέςωμ βό
ταρεῖν σύγκειτοι ἡχουσῶμ πμεὶ συμπάθειαν πθὶὝ ἕκαςον

Ε

μόρφονοοιον " δέκτοίμμον ὠκείων καρ δ("δνταύ τω φωνμισι ώ

ὃμοίων καὶ ηὐ δ᾽ πα τόρμον ηὐ ἣ πὸ ο.ηὸδὲ σκολοπτένεοι
᾿ἢασώζει
ον ηὸμ ασλῆν α"ηὃ ἢ σεϊβοσέλινον ηὃ σὐμα

κοιλίας "ὁ δὲὑσωτ
ὁ

μον οκεηὸ λέλαιον τοὺςμεφρές'
ἢ τοςτὸνὑπέζω κό τοὺκαϑ ηὸν “πτνϑύ
νὸνπόνον, ηὃ κα λον εγλοτιανη
.
δὲγὸρμ ἐγαίφαι
ς
λον" δὲ σίσε

λον αὐ σῖν οὐρηδύλορ εὑκαςον οὖν } γλυκύτητι πὸ μέλιτος
διλεαζόιδον, ἔλκθ ὺ ομςειοῇ ξαὺ τοῦ1.6’᾿ἀσράλφαινιἐρ οἷς

τϑξ τοίη ἐἀσίνκαὰαἱ "δῆςἐχίωγ σίρκῶ. αὐ οςμι συ μϑρα οἷ Φισικίῳ αὐ τισάθειον ἐλθυστιι, πρθίὑκοίσον ἰδρὸ λον ϑηθίο, ἫΝ

᾿ φϑοροποιὸμ διύμα μιν.ἕν ᾧπααδὶν οὖν “τοῖσ᾽μιορίοισ' κα

τωκῷ ματιξόμϑμαν, τὸ φϑηραν αἰ ΠΕΙΛΟΥΝ
αὐάθ(Θ,οὐκ ἐν ἐνῳ γένναὐτιμα

γόεδρ᾽καϑοπες ἐὐδὸντοίη
τ

γυβσβομ περὶ “πόλὲὸ ἰδὲ ὁ νῶλι φόμε-

γ0, 9

“δι΄ «4

Ψ

᾿ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ ἰΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΗΜΑΊΎΩΝ ΚΑῚ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟ

ΒΛΗΜΑΤΩΝ:
το Β΄.

ὔ

5

ε

3

[Ὁ

(Ὁ χελνῶὼρ ἐρχίω υἱπες ϑσοίτοτοὺς οὐοϑη σεὶς
Ἃ

93

ἢ

΄

ε

μϑρ ὀξυμ ουσοι"δὺ αὐτηδὲ ποῦ μόρια φωννν'

σι τοὺ ὁ ρησι᾽οι ΤῊΝ δ᾽ρεέσιων οἱ “Τὴτοὺεἰκα λῶσπρομυηθυϑέμτα,

δυχιϑέν τοῦ,δγορϑου τς
φυλάζοσει χειςῶ σ- τοὺδὲἐλλιππῶσ' κοκσιτο

᾿

“τού
σῷ μοιτΦρομηῖζ4. ἦν χοσ' οὐκ οὐμελϑιφιλοσυφίασ καὶ Φε
Ι
ΩΣ
Ι
ρᾷ το τωρ μοι το τὴς ηὸ τίΛΘ’,οὐκ διοίνουρχίρὼ τσ βεπση ξοϑτο. Ἠ'
ΦἋ φυσικῆς ϑεωρίας ἐκηὸσ' οὐκ δ:7.τί Ὑ Ὁσύγϑεσιμ Ὑ γετο-:
νύτων δὲ3οὐμϑιμ ν,δ,δεηὸ μεῬου ἢ λ4καύμτων.
Του η ὡσ' οἰληθϑῶν

θέον ποὼμακάριον ὕρεμα,Κ χον ὧνλόγοις τίρα ἀκοί6ειον, δγοὶ Τῷ
3

ἢ»
τιον
5,
Δ
Ζῶὼν κουρ πού) Ἴομ κ΄δοζένον" Ἀ9. εἰσ’ ἐσίξήμησ' αὐ κείϑω καὶ
“
ἃ
32
ἃ
3
7
νόμοι
αὐγὴῸ τέχνίω τῆς το νμάσειικα Αιεμ,οὐ δὺο τοῦ τῶ οὐ
᾿

4

᾿Ὶ

ε

᾽

δ

ΦφΦ0νν

:έε

ἐν

λ-ς

Δοὶ δεος πίω “σϑέσρυσν ὑλίμυυοὐκοῦν οὐ τὴ κϑρ καϑ' ἑουυ
τίω ἐἰδοισ'
μιδγῶ,ηὸμ λόγον φίβουσοι ηὸμ πρ᾽ ἐπε μον “εβα αν οἱθ Εἰσοι
4

ν᾿

»"ὉὋἣ΄᾿

2

᾿

Νι

ε

δὲ προσ' σῶμα μιὰ ὃν διυσοι (ϑῥν τί ὕλην, γέμα Τρ τίχνηβι κὡς
ἴ
Ζίρ

ὁ β΄

ΤᾺΝ
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ττρϑέψυ χὰ διμολογηθ ὅσοιμὲρ70:1 “πολλὸς ἢ Φιλοσύφ ως

Σ

εἰϑείνα τοςόγαηὸ ἐσώμαι του "σὲ αὐηοκίνητομ ὁτέροισ δὲδρα-“ίφώνε τορῦ μισὰ λιμὸ λόγος;Φασὶδὲ φϑαωρτίω οὐ τὴνπώ

θέε, δαπτιζοβδύημ ζΦιύὑλισεοὺποίσαι δψυλύνως διάξει τὸπρος

πηϑίμδῥ᾽ὄλ νσῷμαῖιΝυ χὰ
χβὡνπύρὸν ὑδοετικαθορω τοὶτῷ κ“
κτὶ:ὁ λιαιν" οὐκοῦν ἐδὺ ὁκαὶ δια τὶσιὺὸὑσῶςφί ρειηὸΜώρμμομ τον!
λήματος ἐαν διϑολωϑῆι ἐκτιμΘ᾽ ὐτί΄ἰὰς τοῦ δι λλετοα βϑδῷ,μουν
η φανῷ μηδὲν Θλαβῳὼ κατ οἰκά τ
᾿ηὃ ΤῊ οὐσίᾳ" κρύπε τοί!δὲηὃ
ανξνέρτέαν.οὐγω πάλινγρλλοῖκι ῥλιρνέκρυνινάκτήναφα -

ἀγήν γίφουσ παρεμυπεσῦν ο'μἰὀλαθείσῃς αὐπον Φλάκιρε- ἿΞ
Ῥυφύσδ ὠσανρῦδμ ἐπ)ἡψυχεῖἔπωμϑῳ οὐτωνούσω μ᾽ὌΧΙ 1 Φὶ ᾿
Ἰκηρικῆσ' οὐ ΤῊὉ καθ᾿ξουσγίρ πρώτωσ ἐχειηὰβεβομομ “ρώτῶς ἐλειηὸ ἑσραῦομ κδὲροὔπω “ον ἐπιφήμυπυγλάνουσοικοιμωνή
σοῖσι δὲ τῇὑλιὶα 98ρ.95τονάξιώμο τού,τέ χνηγεγϑν ὕοικρὰπὸ
εἰστφα λί οἰππῷ Αἰσοισοιυλν οὐ λε πρθὶ ηὁ Δ τερονφ ὁρον,ταν
συμίεβωκόγρς' ἀλλπρθν τὸπρώτονΦὶ ὑππίρξεωσ κοὸὅσοις

μϑὼ προὴ τίῳ ὑμετέραν.δ αϑοιοιν δε ΑὐΦοιμδι,ἰλν ουὑπροὴ Ὁ

αθανῆθζι του ῥϑμωμδλί "Τίνα ἐ κεφάλαια δξοὐ καρτσώσί
μϑ Ὁ» 'σευ τεΛοὖτα δὲ τοῖς οὐὐπίω μετερλουδῳ οἱσ',μοὺ μοῦλεν

σὰ τοῖσ' ηὸμ Λόγοι οὐ σξέοὐσί- Φέρουσι δ σαίὠφίλᾳοαν οὔσμι -

, “ρα κοὐπρΘὴ χίρ "ΝΥ πραγμάπωμ ρει ον
αἴ.

ι
ὁ
οἱ μεφριτι κοὶμαυφομμοιὴ νοΐμετοέλδ ἔχεσ
Διρὶ Τιοὶ

"χὴν αὐα “ν΄οἰ. ὅγε μὸνγυ χῖσ,δνέργήοινδι αἱ μέσωνμύρων καὶ
μυώυ. δᾷ λουηκενέν τοιοὖν"ὁϑωραξ "ὰἢ πρόρρηϑέν πων " εἰ, -

ρυωροὶοὖν ἐκόγως ἐνε Τοῦ ἡ αὐοιπυϑἡ ὀλαιθεῖσαδιυνοὐ μεωσ' ἦν
ΚΟΥ ΎΟ, λαυνϑεύμε τουδ ὁτρῶν ὀἠικείου κὸνοὐκ ἐφυτοῦῇ εἰῬις
“προ ρρηῦ ὥσεμεκο λὴδὲ ἥἄνωτου δεὰ "ὃ ξιπιημδν ὧι κουρδέαις

ἐξανασϑίσοι ὃ» ἡ ζωτική δύναμισ' ΦᾺ Κκαυρδϑέοισ', υϑῇ εἰρὼ κι

νέ “τὴν ψυχίω εοηπες Ἀοῦσσοιαὐτῇ Τὺ οἰσττ λήσνεοὐκοῦν ὑπερ

ἔν διὲς ἐφῆκεν" ἧνλὰ δουὰ τὴν ν ὅσον. ΤοῦΤὸοὐν οιὍῈν ῥοηκοιρδϑος
Διὰ

3

Αλεξοῤ δου προθδλημά τῶμ.
διὰ τὴν ἰδαρμέαν" ἈΔῊΝ
ο ζ μειίθ4

'Διὸὶ τοὶπεριπνϑν--

μονικοκωματώδεαν ὅγηνγρότηοσ δε! Λθαν ἔλθῃτὸ μῦ τ

ΦΙσν, ἐκδῷ λυτούνζ ΤήνΤῇ τονϑερμὸ“τηΤο,τςΤΩ οἰφκ γ9Ὲν οὐὐντῦν,
ὑπάρλον"γϑονῶντοοιοὖνἐτιμόῖ:οὐ γι ἡ διακυφύτατα, κατωλαμιξ ᾿
α τοιπρδρἐγκίφαλγλα μιβνομ τιν χὴν σασίμ: ὶ
βεῤρυσιηὸ Ἐραν ομ εἶ

δέλοντοι τέωςπρώτα οὐσία πεγρυ μῥμίω ὃσυμβαμ4 νὼ ἐπ᾿

“Σ ΑΝ λουξῶν ἡὐδὸ λεφήτωμ σικεῆρμδιύων"ἀπαολλύῦ σιἢ χὴν ϑέρ-

μότι τοδῶ γἦμ ὁν Το! ἵνχοὶ συ μια τωρἌηθῳτες τῇ τῷ μὸ-᾿ [Γουφύσέν,(Δ διῳλιασιαιϑὲν ηὐ ἡυχον,μα ρκό γὺἡπεμιομεκον μος
Διοοἱ (κἀσεωσ' τὴν κιορμίδα εἰ
αγ᾽᾿γϑορξπάθηνν
γε]μιϑέντι;, φϑισικοὶ κέροντο!
ὅτιΣ εἰς πνεό ϑρος αδρ δυο “7

εὐμουτος τ σὺ ρουτομνὺ μεταβ λα τοι καϑασρουβδῴης φὶ ἁ
μεξουψυχο ΤΙ σ'ΟΥ̓. δγοΣηὸ »σῆς ἐποίσεια διπροσ ἌσμομΤΣ

λόμήν Τὴν κι γίδο "ἀφααρεϑέν το;οὐμ τῷ μορίου, Φέρετοῦ ἀὴρ
κάτω,ἐμετβλη τοσ'
ποῖ ὁμι λέῤτα! πνϑμωτι ψύχειοῦν πξάτὸ
ἂν “τοῖς αἰ ὅοι αὐ μεριὰ δὼ σανητομ οηρτελεὶ ηὸν πνϑόμομσι.

δ᾽ αζομδρου) ηρὸς κίμησιῳ πίοι βἐνξιντοοἰγγέϊανκοὰ, Μ᾽δωσιγῖ
γε σίρτῆ δγοιϑέσαν,κυρὶ ὅν Ῥ πέρεῶν λίπ} »δεοξηὸ γιένδεῆλου οἱ
ηρτιλέμ' ὡςηδὲ ΩΦλοίσβοι "δὰ βορθορυμός. “ον σ᾽δὲ ἴσκϑος
"(ἀλεῖ τοῦςδτρέμδ. 7Ρἐθῦμαῶηον Εἰς μῆκος λαλοωυθῆ! πὶ συν λὴ:5,ό7οὺν Φλεγιμι σρισοιχῇμαιφωλϑεοζητο Ἄοίθμ'"χίνίωυδέτινα ὠνόμα β

σκμδγρὶηὸ αὐωϑεν μὐλεἰναυνϑδρύ κάπωϑερ) σενῦν-“ὡς χερ ον εἶν. δ

δ

Διὼ γἱ ΡΥπίοι πρόνμον εγϑῴντοὶ μὴΛαΐρυϑραδδιν'
ὁτιαΐμο τικῦσαν μι λόγο μδρ ΘΟ’ἂν τῳ πνόύμονι, ἀπιρμὸρ γὺΣ “
μὰΣδμοιομ μια ματι αὐ ἐβομοιῦται “τῶ ποιοὐμ7ι ᾽ἡ 2:“νὅ-

Τ᾽,
:

μϑρὸμ. ᾿αϑουλβεϊσοῦν ΐρ0᾽ μᾶλα »δαπίμκ ουφότο τοιζκδιῤίστος
Το ΤΗβδέλε πο
5 πηι “)) δέρμοι τοφώφατερδ έλου ἐμφωνφ η. δ
᾿ανϑός τοχώμαοσ:
Δικἐ τή τῷ χειμεδνιθῳ μοτίρωνὴ μδμύ παρ όντ δ αϑ'ὡσὶἱπαυκροώτ ἐν αἰφοορήσμα οἷς δῳ δώ

ὁδὸς οὐνϑώς αψᾷ τῷ γυύεσιννῦ τρλφομωνλα μβανομάς
ὼνΝ

Ὡὐπο
ο΄
5.
“ὧν
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"ὁ δ

"ων Τυφὼ ν, δ οὐ τίπρσομοί λουὶ αὐνοὐκὲὑπωρκποψαιμιςήρ,
σῷουναλήϑφώσπῇ σβεϑεἰισης λὲμφύ τουθῷ μότις ἐλ, δι

οὐ λέγμα νονζισὶἀλλετα κρὸ ἀλμυραὺ σιραράσοιστί ἔψερ
γέαν,“μιτελαὶ οἱ μιανὠφϑνὺ φλέγμα":

σ᾿Διο τὸν αὐϊυπτω:ιϑῳμοτώτηδσι Ὑυχθ’οἰμοργῶο νῶτονδῆσαι
Ἢ β ψυχαῦοῃ ϑῷῳμόσιτ, δ οἰμότθς ρμ'᾿ὠἀλλοὶπαρα πὸἐφάμλε
κράσεωσηρὶνηὸ μζλλομ τείδι ον κεἰς ἐναντίον περίερη "οὔνομα,"

εἰ κὐτωςοῦν υχότεροσ ξενωσηρδο αὐγκρισὶρ δ ἀλλωμ. ΦΑϑὲ
ἀμ

βουθορ μότιτος τοῦςρῦ, αὐ αμούσης ῥιιγὴνγί ἐσίαινἀκβό

ρ εἰτὸν οἶνορ κῥιδ
οζηομον’ποι
μὸνασὶθο
σήκε τιζό γὰἀμοπρονοιὑφϑι
σευϑέαφηνχι ἀτούσυσινοὶ οἐπταλῳ οὐσρρδυ βάθφφ εἴϊὐϑερμδν.

!.“2Φρὸνασάθόρμιου “ποι θοὸν δἰμον ότσερσυμαήνει μοὸἐπὶ δῆαἰϑηὸ

"πώνεοὐ τοιΥΣ ϑῷῳμοτοτανχό ρασώπσώρλοντι, διφλοί 4σι,Ν αὐα
“ρονιοὺ με ἐλαινητ οἰ δὲ σενϑαρ, Ῥυχοτώται γῶρατὄν ων λύυκοῖ
Ὅτιἐπὶ αϑραλοιδατωμενὶ σιφλοό χρυ θερ΄
ὅσ!«σὐθυμυκοῖ
μονοὐσέμφ αν ῥτοδέρμα μεμίβὰρἐπὶ ὴ

πλλων ὧν τοῦς

ωρΡ χεῦοἱἄρυτοιγὀθέρμόρ ἐνκωρδε μονἡπατηηδἐνβ θάφωλαᾳ
ὡς ϑαλοιηὀλινκὸν ποξώμμει τον

τ
Δ, ὰτῳ " χῷ!θεερὐν-

ωΨ )
ι"οἱαῦ εἰσιστηρῃ “ἃ σίκυῶ" ννὰσύρφἢ
ὁ
χα λά χαμ «(Δ ὀπτῶρα
γγγυλίϑες σαφυλὶβοι"
πχϑμὼ μιθφρμωξηκροίμβομξαιφαινί δα:

δ ὶτρϑλιἴνῷογα πολιμγσνιηὸν κυ κλουορπεύλυ, ἐν αλλ τοῖς

ϑέσέλεεῥμ“ϑὲ τι βερφυτὴν αὐωφώνίωκα τεήληφεν,ὡς γὸμῆκον τ

ἡ μέραςδυόι" ᾿ϑελισετοιοῦν τοὺπὶρ γὴν οι χιτοῦντοὶφυτά:

Ὑ)δ τρίχειμών! γὸύὐπθηδημεισροάριον δαηγέχυ γφλγύς τὸ ας

ϑηϑῴλπτον 91ῥμοτεραπρι ὦ τάφυ τῶ-

διὰτιςἐκ καύυσου

“πῇ πνίνμον α ἀκ πίοι “πγμον!, κούσοι ὑκέτι.ὁγιόκοῦ σοιὼς

ὑτὴπῶν ὡςξανϑῆς χολῆελο μθ αν τὴργϑώεσινναὖ ΤΑΣ δ.ὑλῶν

ἡ ἀγγήων φέβετοί πρός κυτοσηριερὸσ νὰ πο γεὺ σύμιπτώ μια»
τα

50} ΔΙ Μ ὖμ'ζῇ
᾿ οὐμφύσις τεηραταν όρυποικι ἴλως ἐκιμολλύνφμ κα

δὰ 4

Α λεξαϑοίρουπροβλιμοί τωρ.

δ τουςδρίζα,τὴνγΜύεσιννκαῦ ἐϑὼ ὄπλεπτα κα τθυσί,οἷν, δα δύἶ
μαμι; ἐὺ ραν δκομρὸς ϑρρ μοὺςδ δρώτων οπῤγετος

νδδογρῖ,

οὐ γῃονοα ὃ
οὐμαντῖοι διαὶλορο κατοίγζ).ἢἡ σ' ὧδηὃ πλέον ἐᾷ

μιξύτοια' οι νη
ἡθύσί: « "θη σύμπτω δι(Δόνθόν.αὐϑηοῦ
ὅμὸχυμ

εἰςὟΝὁ Θρογχίς γβδὶδ πνϑύμον σ᾽,δι“σλυρώσοις τὴν Τῶν οί
οὐσίαν, γυμνὸ σαϑύνιῖκ ὃπερι σιν μον κοΐῶσος οὐκίἰπρφϑοί
υ4 Νσβειθήνοι (Δέκασεφρωθήνα

ΔΜ ἐ πρὶργενμῆσατοδοαθεο.

ἢ ού φθηφν ττὴν Τοι ίμ ᾧ Τῇ οὐἰ μῇΔιὰ τί [ππαυκράτ' δὶ Υ̓
ἐ 2) ΦἪ “λιμοὶ τρϑοῦ καὶ ἐστριτονόν μιομε»ϑᾷ!!ὑπέξεπει δίδνδα,
ἥοὐ ΤῸ᾿ χίῳ ἀκμίρ Λέγει) ον τῇ τοὺπεισείνησότιεἰμὴ οὐαὶγε

“τοι! ηὃ “υὑαλο μιδεδύνου πιύπάυυ μ"»δ αὐοίγεαϑ9}9υδῦ᾿ρχίωςἐμ

Φαίμ τοπσράϑ᾽ουσ'ὅι {512δ μδῳδὴ ἀλλὼρ
ἃ
νοσῃεματωρ:ἰφυσὶς

“πἰῆς τοῦςγυμοὺσἐφλσὲ ΗΝαἴλλων κοὺ ἀπελοώμει τρὶσ' αὐγὸ-ασσῥούρωρ᾽"ρ δὺ χλῷ ρυμοΐτων βοφίῳ οὖνοὐδιξυπιυρουλαμιεα ᾿
ε

μεν ἐ: τούἀζκῳ“μω μῆκα τολεψασοι τοὺσ᾿ αὐγάς ““ρὶ ταῦ--

ς 7.2) νοσβίμοιπτος ᾿
Τοῦ
μὲ
τίωφύσιν
λῶν
μιόνδμοι
οὐμ
ὁδιξᾷ
τίιυἔνσῃ

ἐπὶ δὲ

πλϑυοντιδῷρ, Φυσισα ἐδ. ατῆς ηὸμ λνμὸρ ψν χὶ

δὲ Ι.μοϊὁ τίῳοὐδέαν. πρδόχοω

δύῃ μυσίρ. οὗ Τοσ' διοἰκεῖς ἄν:ἢ

νοίμ4, συφέλλων ϑὼραιραςἐκμολλδίᾷ ηὐλυπου, μάλλωστι ἡμὲν
φύσις, ὦλοις οὐσοιξις “ΝΑ ὀχκείωον σαι 6 τοῖς τίῳ ἀπόλαυσιν
δὰοἰκεία! 09 Φιισιτὸ δὲ ψυ χικα δρῃρινοιθη Τρκρόντο, δα

κρίνει οὸ Μμοχβηρὸμ καὶὑπιζυτεΐ τὀχχηρόν; ἀκόχωσ ονδεῖ τρί -

ρθὴ ἐμῶν
ρη
μδ
σῳ
ρή
να
ξα
ἐβ
σ'
μῦ
'
ὺσ
το
ς
τι
ιμ
σο
ξω
ΦάνἸμα

λυππουντοσ' "--

Διατί δμϑὼ ἐ το» ἐκϑερμοῦ

μοῦ γυῦ᾿βδωθ’ (οὗ ἔχον λικσφουσεν οἷ κασελαυνουσοιν

»ολίω, σέριμί ανκιμεζτοι. ὁ δὲ ἀφυμφιμθθν, ἔχου πεδῦσοιν
ηὗ Φλιγματῇ ΡΟΔΟΡῚτη

κοῖςὑυγεότεϊ, καθημοριμθμ: 0 δὲ

"σἡμορεἶν,μέσων. ὅτιὁ μδ τυτωρτοῦθ" ὃ
Τὸ τοὺτοῦθ᾽,δουδώ

λίηϑν ἔχει γὸμ ποι οὖν χρχυ
μὸν βύθέως δέοιΦορ εἰτουδὶ ορῶπτος.

ηὸ Β΄
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ἡἐμραύτου, οἱ " κενώσεν δὰαὐτῆοισ', ἵσοιτο τοὶ
7) ἜΕΓΗΥδ

ξυημοῦ μϑομτοαεῖς δουτύραμεκἰνησιμ, τί εἹρώσομ σχοι ὁτατοι-

δὺς δὲ τί ὕέν ἀφϑον ομ ει δμμειηὰ
ἐν ποροξνημον ανεν
διρὴ δ
δὲ ἀφημερινθὴ “σλουσιῶμ Θ᾽ ὕλίνοναὶ παρχυ τιτοιποὺὑγότη το,σοιΕἰ ηὸν ποροξνημου ἐ
ἐπυτὸτουμϑῳ ὁμ 0:7!δῥκισλήθουδ’ αὐτὶ
Σ μακύνεΤαμδὁσὺς (ΤΉἢ ἑωμμθικινήσεωσ, δ λό σύυύο

λοφιοῦ Το;ν ἀξ αὕμοωτοι Αϑδων "ἕω ὑπιρξ ἐν,ἀφϑυβ᾽“ἐγχον᾿
τὸ

ὕ λίω οὐ φέρε οὐδὲν, ᾧ ηὐ διάλειμμα: οδὲ αἰφημφιμὸς ὅ--

σωἐμάῴωϑη κατοὶ πποσότη
Το χυμοῦ ἐδ φαννε αὐδθμηὸμ σγοΐ πὖ
λειμεμιοε πολλῷ δὲὥλιον5ΧΊ τοῖος,γβονηθεὶσ υλθ δ πριν
λύμου' σι ϑεῤμομι οὐσ ηὸμ ἴγωνκαὶ λεππομρρί:, ὑπλασυνεγδδγ οἱ

β

Ἄθ μοι ἐπὶ πλέορ δὲ δ τοτορ τοῖος ἐξύσεννε, ηὁ δγοίλήμ--

᾿ς μκκαὶ γί αὐτουπίδισιν εὗσον ὉὉ ἐμϑιώϑα φλύ Ἅησ',καϑῃ
πὶ ρη94 δὰ κινήσιως τῷ πὸρυξυημοῦ. κοὴἡ ταύτης σὲ εἰἐπὶ“σλιε-

ομ ὑλοίϊωσίς ποιεῖ μὲ ἀπὲμτοίδομ καὶ ὑβαμοΐον. καὶ ὄψυοι-“τοίδον. ἤμωσκα Ὁ. ὡσ' ηὐ νϑο οὐμαϊξεζβου τὸ σώμα, 'σλου-

᾿τεῖ1 πῶ ποσῷ,ἐπα Φλίγμα: ποτὶὁ Ῥατου τοῖνλιμῷξι49
το μεμεέίω τὸξαιθὴ2θ λὴ,ὡς μὴ γγέφουσαι(Θρριμείαδὲ ὡλέ-

οὐ ἐλικουτοαἡμέλονοι ὡςν ἐλθραἐΦᾺ Φυσεωσ « 9) κιερω Τμοὶ
Ι » ρηβντῶι μορίων εἰΤὰ οὖν ὡς τῶνἄλλων Ῥιῶρ λυ ᾧ οὐὐξηθμ,.
᾿ς οὃ τοι τον κακὸ᾿χν“μοῦ λέ τον» εἰ δὲ οἱ πέοσοι ρῆτ' κατὸ οὐκ λο--

ἢἀιπίαν διοἱ
δἰκέασ αὐτῶν γεσῦ τη τορ ϑληϑὼρα’
᾿

δια] β

ἀπὸ ᾧι πιοραλυϑείσῃσ' καθ οὐκ οὐ τῇ
ἢ προιφῷ δμεμ “τοὶ βὸι: πὸ

θέματα, ἀλλατῇ ἑτέρῳ07 διύο μυῶν ὑπαιρλόντωνάνπυσεταῖςῥϑϑων. εἰ λοις καϑὺ κάρῇ ν τνρϑομ, ἐνὸν τριουλδμν τί

κίνε σι

ἐλωσυ μοι ϑοζ τερον οὐ τῶν "στ ρουλυθή μον» ὡσ' ᾧὦ ὑγρθίσεν δὲ κεΐδῷ ὁδεξιὸς πὸροιλυθείσιδ ΕΥ͂Υ͂ σερὸς ἐλευτόν,οἱ καίων δύναμιν

ἰχυρέν.Ὁλιοφοῦμ πρὸσ'εοαυηὸρ τὸράιϑενὴ κὺρδρυάτρρι μερδὁ ἶγιτ
αὔμων αὐεμὀσῶ! οὶ ὁμοσῶν ὡσ ὑποόμωμορὼ, πὸἡ Δ ὑγηὶ μέροσ'

ἀ κυβαὐδιρου προδλημεί τῶρ
ευ δου τρρηὰδεξιϑενανὑπλιήνε τοαλοτοῦ τοσυμθαν
καὶ ἰοὺἴω
τραΘιημεν γος ὀφϑῳλμόισ. ἑλκοιδύωμόψεων

ἡ ἐμ ΠΝ

μιέγρινκ ανϑὺμείμ(δον σικξλικῦφεν, τῷμικρῇ τόνε:λυσισνοείϑω,
κιἴσαεσοι τον κανὼν μυι γισϑα λυϑίνων, ὠφ
ὦ μιντῇ
"4 λαμΟοΐ
υῴ4μ ηὁ φοον ὁρμὴνον λλαῦαικθίμφνγὸμιὴφουνό μόρον Μι
“

Δι ἐ τήξι προυπταίημα δ σ' βουβὼν γἴνατοῦδ την
; ϑύναμις

ἡψυχικλαχουπορατ δ)ο “" νδύρων ἐκτείμε).᾿φέρετανῖν δύνα δ,
προνουτικλν)αδσινατί αἥροδοΤικηροίο τηπόλιν κατα μετα
βολὴν νὐλλοίωσίν δῆῦνρων ἀγετουμϑῷ »δόλουσικελουσεηρθ εις
οὐδὲν,ἐπερδᾷ οὐχ δὐρίσιςφηὸ πτύον. Κ᾿ϑοῤσνισοιδε πρδοβυβῶμα, μὴ

ν ροὐσδιχὺραν πρὸρὐὑπτοδιχίω: ψαύτῃιἱσβρυταν, «οὖ προσσιλάσοι

δοςτῷαδενι, κάκθαο,
ὑτοῦ τπλοὐσίᾳνσυεἰσὺ γον τὸρ “πῶρει φύσι!
ἕλαεροῖδὲοὐδέμδν'σώμουτοίἐσισεικρὰ σα ροο δὲ,λαγοί, μα"
τοξὺ᾿δῆμι μιλωμῷ λεβὼν καλορπηριῶν, δὴ[κίωσφίωΐ σζς ὧν»
ἵναμὴ τό μιλίᾳ σητῶν Τρρ.τῶ ἄγγεια ὑγρὰ ὄνταἼῶἢ περισσ

σίᾳ τραύματος! Ῥίφον χαροῦν, ἐκ χαΐχης βιύὑγρότη τοσ' οὐ ΝΣ "φλείλικόνδν τίνδ ἐβουβωμα σ'ποιδεσί,σκϊρρούμϑῳςοἱ σὲ γο!

εἶ ραδοσ'

Διο 7, ἐπὶϑῆφα καϊερώρ ὑὀρϑῳβρίγμα δι

ἈΣΖΤΟ'ὋΙἐδὲκ ρόταφ οιδαισταύον τοιεδτιὼσἐπέπον "τοὶ διὸ μυτέω

[ά τούτωνὐκηθρὸν τοὑχροταί, ὁ δέδοσι
τηῬῚλιτλνύπαρξι γ.
σοὺδ κάτω μέἐρηδι2 βδιρρατεν ΟΝὉ αἴωσροφίω,φύουοίξί χαςεγύτουμλοὸρτύθιον γος α]
᾿ (βγῆ συμιδαῦμ ὀρ τα τοὺὑψυλότερα

Ἔχυ ρίὡμ μὲ οἷον πε δ, οὐ Κομρτργον εἶν.
τὸ δὲ Μαμαλα μὰ

.2΄γὺ τιωδοο τοῦναντί ὁ}

Διρὸτί ἐκ. τιοσεύρωμ σϑιλείων

γβυόμδρ οἱ,
λέχῳδὰ πυρὺν:ἀέροσ᾽ ὑσθκτος . τῦσ πρία ἔλομδῳ “ὦ

ἐσ ποῖς αἱγρὰ ϑερικὲ πνϑματκῦτ κατογημοισ κα
σόπυρὸνοὐ
σἰα »λεηπομῳεἰα σάσεωσ', εἰσ οἰέ0 περιΐφησιΦύσι. πὺρ ΡΨ

σα Ἀυϑεν ἀφάξραχορᾷ. ᾿καδοίδρ σουουλθεῖσ' κίᾳ, “ὺρ γος

μνᾶ"
ὡσ δ φὶ πέρι Ῥίεως τῶμ λι'ϑών μεσυσυλλοιδουρδμου
ἀς᾿ρσσ'

.

Ε

η5 ἢ
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ἱ δέφασι"ὦ ουνηὸ καηἤνέργφανσυμ᾽σαρειμαι “ ἐς
«ἰέρονοοῖ

κ᾿ Διὰ τίὠτοῦι'ὀδιύμαος τδώτοσιι μα πων“προηγδ τοῦδἰ τορνῦτο
Ι

““υρερι οὙρὲν τοῦίο' ὀδιΐνομσ' αἰνῶ μδῳ4"φύσι», ὑποδύμάξον πῇ

ὅμ ἡὐπηφαίνφα: πήςδάθει οὐηδνζὸ διετῷφιμω: ἀτρῴυχομδμ ἢ
υσί το οἰγγέϊα τῶἅμα Ἰοσιχον ίσαιν“ΤΟσ' δ ρου πόϑου' δᾺδου
κι Τοῖγνουσοί λοιπὸν ἐφύσίσ, ννὰχύσσισοι“λιν “»ητὶ γοῷαὐμαι

περ πλη ρῇ ἐδ ατολ η κα τουπορεληὀ γλιονῶν,συμεππυέθφντο
δὲΤὸὁ μύρια Ἶφὀδυμώ μβὄψωδ οὐ τί οἰ τδςβὶ πλυρώσιωσ "οι

αδίμουτον
τοῖσὶνὥττσε ρφυλαῆο ῥϑρανἐσέεεί"4 τέ ἀπρκριτικὴν
δύραμιμηιὼ Ῥριεἰπὸξίγον.
αὶ δὲ σι ατου οὕμαιΤύσ'͵ τὸ “συ-

ΤᾺ ἰφοτόν.τν.

Διο τή τιν δ ὀππωρῶμιἐμδθερἐ λουστπὰἀχεθῖον

δονφοὶνηκῶτυτεβσμκοι»τιμ δὴ δὲ τούμηελιν σ΄ ΞΝ κοίβυοῖ,

μοὺς αἱρ'ὁαφ.δ τ ἢ; φύοισ εἰδιοι τέοτῶ εἔνου; διαδοχίω, (κοι -ο΄
τίκρυψετῶ πρόσ'τί χεείανῳ δον. οἱδδεσ'ἮΝἐκηδυχὼρ σωΐὸ Γ᾿

δ καὶ τες
ος ῥιδιυομ ηδεΐδοσ' ἐπ) δὲ βοιῶμ οὰ ΠΑ λουσῶν ἐκφυ
ΪἪ γὰν μούτῶν λαμβατνᾷν γί γλύεσίν:νο ἰ
πνς.

ἵ
ΠΥ
"":

β

Διᾷ Ἰΐοὶ
πὶ

ἱ
σεξαλου; οὐπέήουσι “δεοὶ χίῳ ἀμεηροίς
βόφα φέπμ7 αν",ἰχϑν

ϑέρμότατου

γίϑϑι πίῆου Τοῦτῶ βόειαδῷ Ὁ "ρὸσ τίὼ

Ι 61οὐ συιν αἶτίανεἶμαιοἷς πίω πτίλουσαι ὑλίω. ὥσσιρ )ὲπ

᾿ς φιϑή ρφπρὸντίβφιτωσίανσε ρεοὶ ὑλν δέδοται πρὸςτὰνγεόαν,οχιυσούδγο ρα (οἱ
εἰ
ομ ξύλκαρύϊνα," αὐθραικίδ ἐπὶδὲἐργύρουβ
μείδυταινδ ἡἡ ὕλη δεοὶ γίω οὐσίσναι “πτέλνγε)ούτως ἜΣ ὑονΜῆ
ἰγρφύων.μόμισον 3 ὀναρρύτουσ μλῷχυσὺ ν ὡς σίδερο δὲ “τὼ

ὀόφακοία" αϑοῦν Μριϑῇτρρὴρ ϑερμὴ, ὑπεροπτω, μεὸς δὶ λύς
ζετο ἜΣ ὠποψίοιν Με μέ!Τοῦ"τ"
νιοσούτρρε ὥ αἰφαριΐ
Ξθσσ.ν.-.
-“
“αν
-----ππππ
“ να
-Ξ

ὃ -Διὸὶτὶ ἐπὶ τὴ φϑεσιδῷ χρυππουντορεο τὴν

ὙΠδγιὰ ΤΣ σερεῶν οὐσία διυσπτωϑὲς οὖσοι ἐκοα λέμεἰγὸ ποῦ -'
ϑύς- Φαν τούζουδιδὲ μίγματι δεὲρὲπουδῆϊσρνδϑν συυύτοιξι!ΜΝ

ὺ δὲνἐλίκὸς ἔλευσιναὐίαιτονει φφκτηχὐρριβνα “ὦ-

Α͂λεξαύοουπροβ λιυιμοί τωρ.
μόνος, δια κα ἀεικί μη, γετομέψα ὑπὸ ὅλ φύσωσ. δε χω

ὦ

ἐδ καρδίαις διάλώπτου (ειἰνησιμ, μοὺς δγεὶ βυχοσ ὡς ἀναίκαϑαθ
ἩριδμοΝ που “συουτσλέον ασοῖ ρα «τούμηὸ ἕλκίθ".
Διατί ὧν συισπυ ρεέτοῖς οὐ ἊΝ μαουμϑμῖ ων αἷ--

ι9΄.

ξοισισρίΧΟ μος ὄνυλεσιῶν δὲ χοῦσαὐοιλήψεσιρ ἀπορρίουσι

οἱ τρίχισ'.οὐξειδὲ ἡ σῶ μα ὁτιϑριξὴν ἡ Τοφηικ πιοιωμά --

ν δ χυμῶν,νον ῶτοοντοὺ
ἐς
ΤΩΝ""ἐν δὲτοΊσ' πσυρεποισ κουοβδω
ὥτρι{]αὐμα τα» τὸ σῶμ οὖν οὐ Ἐύφεται δοοὶ τὴρ κεν. -:
εἰκὸτωσ' οὖν ἡἐθρ49, πρὶ "ὁ οἠεέίον ἡδιαθς πδἷ τούτῳ

'ρε ἐτ

" χυμοὸν ἰσούτοω τὸ
"πὸ δὲ ΔῊ αὐοιλήνεων, ἐκσεφρωϑίντων ΝΣ
κνο αὐαθυ μι ἄσιων, καὶτοῦἡ ρέφω τοιὖϑεν ἐκ), ηὁ δὲ σῶ-΄ ὁ
μαὲκ φι κενώσεως οἷσῶρ κὸ γονῶμϑῳ δι᾽ ἐἰσ' οὐσηὸ ἐφίμκε “'
“τοῦ! δγοαὶ χὴν “σαν φϑείσοιν τσ δουαυέμίω.
κ'.

Διατίἡ λυ κὰὑππόρικσισ ΤῊ οὔρωναφιϑά δε τὴ
σερεώμ μὲ αὐ χὸνὁμοιόνγωτο. δαλοῖ δῇ φι Μ᾿'ανν λυ

νάμεωσ. εδὸἐν! μοὶ ηὐ νάθιημα Φιρά τῶ χρώματι: ῳ Υ̓᾿ Ἵ
“τοῖσ' Ξερεδϊσ'ὡς ὑσραδοις πιρὶ τοῦ ὦ γροὶ
καὶ;ταὶ πνϑμωτοι,
φύσισ ᾿συσήφευκεμ ὑαρΤῊΝ οἰκείᾳ:. “σου “τῶ δλέκοὶ “τὴν χό -

αν σ᾽ μέρα μρὼ δευζ"τηνὸ φλί 25 εοὺ οἐρτηθίοω πεῆθιδυθ'
οὔμ᾽ δ νοσοπχο!
ὑσ'χυμὸς ῳ ποῖς ἀγγείοις, ερὰδυοὶ τῶν νύρων ὙΠ

κεμῶν αὶπεφϑὲν οἰχεόον, ἀππτομιόρ τὺτονησὴκι χῷ πϑῆου του

χρύμα Αἰνκὸ" ὄν«καὶ δεοὶ πουύχην τὴν αὐγῆαν ὑπεηδά πῇ κρ
τοῖα ρειχὺ
δ καδιώνα μὲς. δυατὸὶ͵ὑπ ρυ τὸν ἀαϑενοὖσοι“πεέῇει ηὸν ν 65"
σοποιόν χνμον ἐξ αρ λῆςδ λίγϑν κενούοδνδῳ συ ) Ἴδιςοὔροισ' -

μἷ δυεὲ κουζζοτη τοὶκνόϑρου αὐωφφῳδε, “τοὶ εἰ ὺ λυῦμε-

γομ «φἀϑωρη κα: ὅϊ ᾽»ἐδιμῳ "τῷ ποτυρίῳ χῚ] οὔρωμ, ἐσεπολαζον. ἀραλψοειδέση' με τοὺδὲ τολντοῦπροκύπτουσοι,καὶ

“δλῖον πϑρήουσοι"δλίομ αυνὸι "δὲ “πο!ΕἸτὸ νεφέλιον κατ μί
σϑρ. δ

οὔρων;ἱροίρϑμον ΟδῸμ
εὃ
᾿ "ὔ' πισῷ φουυ τοῦ λίπ: δα

φύτχιρον, τοσοῦτον ὑπποκα
χω βίβικεν εὗχα ν δὲ τιλέω σ᾽ ἐκ -

κρίνᾳ

--

3

ὸ Β'

ἱερίνει ύψασοι ὼ πᾶν τοῦ μοσοπτοιον πέριἤωώμα πυσυτουηο
λοιπὸν τῷ ολυθαιβαρὺ γβοὐρδμομ. ἀφιζαύει παρὰ τὸν “υὸθα, “Ὡ ποτὶ ὄνκρὼς σοιἐξτίὼ λογϑ δον ὑσπύσοισιν δε,--

Ἀοῦσοιν τολεὶ ον ὑγείαν:ηὸν Υ̓Σαὐοτσεζφυρμϑῳ ον ἐψτα χιφύσιν
οὗμαιγῇμϑσοτριον χὺ μὸν, Τύλεομ Δαν πύψεως γχυθίσοσοι, ἡἱφύ
σὴν ὄβέκοινε ἐδ

ὑππτοριίσεωσ, δη λοι τῶμ σεριὼν
Αϑοκὸν Φφὰυ

μορὶ ἴων ηὐ θῶ μοςσωζόμϑῳ ὃν τῶμ οἰ Τηθίωμ τῶν δυνάμεων!"
δ ὁμοτῃμου:
ηὐ δὲ λεῖον οὐ τὶ, σῃ μοόμφτου πεφϑειθ᾽ χὺμοῦκῃ

ἡ Ἢ πῇἢ μὲυπορχῦ τυρὸν πῇ δὲ λεπτότερον εαὗσύτὴτούτην
υ ἡ δὲ ὃ μααλὸμ ᾧιυὑπιράσεως ν
σ᾽ πεμφ θέν.τοσ' ἐνδιείκντοῦ
του ΤΉ52 ηὃ Μ᾽ δγεασεξ ϑὼρτοῦ τώνκιρύ ει δον μεωι τελέαν
ἐνεργέαιναὐαλογέ δὲ οὸὧν φλεγιμομαός “ἴον Κι] ὑπποράσει Ἢ

οὔρωμ΄ καὶγὃμδμ' πῦομ ᾿ϑυσῶδεν: ἐπεδὴ ᾧ σενῷ τόπῷ τὸΩΝ β

αἱ ὅνἐςμεμιγρϑρ ἐν αἱ οὗ
πὴν μὰ δεοι πε ὀρᾶμον, κα μὴ ἡσύυυ
ρικονὰ δὲ πτόσαωσισ τα ἔγὴμΤία,
ἩΣΉΙ, ἀλλοὰ ὑκηὸς ὅμ περὶ ηὸ ϑέ
Διὰτι οἰτὸ χο,
χα ἐἐχουσοι,οὔκ ἤξεϑυσύδοσ":“ ἰὰ
λῆσ γένε τοῦπυρυτόσι καὶοἰπσῦχολἧρ αὐ τοῖν "γένετο δὲ ἰ-πὸχολῖς γὴν κινηβ εἰσοιἐπὶ ηὸ δρεμύπέρον, το απτῇΥ σριηγῇν
λύωποω δὲ ὁσταν᾿ ὐϑιρδωσ ὁρμήσει τὸς τονζώου πρθ᾽ ἄμνναν
ποῦ Ἀν πούν τος, σα ξεχωνκαὶ δχυμθὴ εἰς“οὐ ενληὸ ς ηοῦᾷ δῈ0. Ὁ

φοριϑεὶς τῇ κεμώσεν λύσῃ πύρ αῤγόον υ

κβ.

Τ λυήου μϑβωμ κοῖλοιδἰὀφθαλμοὶ: ὑτιδλύπσησυτ
διρτ(83

ἔσω ξ6νίφησινδὶ εἰ ϑϑοναθςτὼν σωμιατῶν, δεοὶ τίρ ὰ ψυχῖο εἰ
“τ μ᾽τῶμδὲ ἐραζομϑῥων νπροσετεῖς εἰσὶ δὲ τίρι ἔξω ζοτοῦν ὅ

ρὺ

Ὅῷ
ὁ
Κ᾽νυμα δυνομεωσ, ἐκε ὀρ βίνων μαχυμοῦ νϑᾳ4ῥρπί'

Ι κγ"

ἰφυ ρδτέραιἂψ
ὁ
Διατί πὸ δὶ ὀσέα ξερότιρα ὀμτοριρὼ

ο΄

τοςκα του πτῶ σεσεκο τι ἐν μ}ὰν᾽σε ὀξιἐϑωνὴσ δμα λακ)οῦ
φρ φγει ξυσληγῆς τὸποϑ" "ὐτητοὶ ἰφὼράτιρα αὐτιβου πρθ᾽ ἄγληλὰ ἑαυ τῶν701 οὔρ“Τοῦ
νὸν τοςτῷϑπτοιοδειςἐκ μοΐχῃφ,πρ

.,-“
τίωφθοραί:τὰὶ δὲ ἀετοῦ δὴοὶ᾿ηὃφῷὶ οὐσίαι μαλακὸμ
ξ

Αλεβὸρ ἐρυ “προδλημα τωρ.
“Τεΐνοον τὰτυ! “ποι δύ ΤΊ κλέπτουσι πίω μα λίμναν »οσυμβω

ν4 κὸ πῶμῶονηκρφυ δ οκοὼ εἰνύχων σω μείων": κδ΄.

Διὰ ἡ οἱἐμμοῦλοι μακροὶ ἫΝ βλεσοί 9 2) ὑγρότας

Τῥ ἔντεσ πλ᾽ϑΘ' σλουτου σιπρὸς σὼῶμοιναιϑέγφαν δὲ διωνοἵ-

μεῶε, μὴΣ φέρον ηδῆ;Τ σειρδῳ τσληϑυσ, δ αφρεφφτὰ ὀρούντω μόθεει ὅσερ συμόῴει Σ σιὺ Ν οἰκιώμ, ἐαύτισ'μὰ αὐ λογου(ς ᾿
Ὁ»“5) οἰβκἥμιοι τος, υζο
ὮΝ ϑέμε Λέωμ οἱ“πῦ τὶ λέσῃ ὴὃ μά γεθ.

ὁμ φθόρυτουκὸν οὐὐηὸν Ῥότον σὸν ἰϑεϑθα νὼ ἐπὶ δ δὺνούχο [5
;γιρφύσι δπηρομια μαϊνΊλιηομίγεθον: ἀλλα Τεχυνοο χρεν
ὁ
ἐνοαλίσεον τοςϑερίμον ὑπεσπίλρι
το
τίῳ ταῦ χὺ τητα:
κί:

Δι οἱτίμμοίλισοίτολδις ρωΤῊρια ἢ79 ΘΕ

ες:
δι

νδυρωδὰ πρὼ ὀλίτοοημ σικοὶνδυοὶ “τοι!ΤῸὙυχα;:ὌΝ
κα΄.

Διο την. φόβῳ" ἐνφείκῃοἱ σρίχις ὀρθαὶ ἵσαντοιι ὅ

Τί τὰὲ ποίϑακα το ψυξινΡι οὐσίν""; δ ύξιε,“πύκνωσιν Ὁ πὸρων σοϑᾷ ρμοιοσοὴθρὶ 8ὅν ἀσκυτὰ λόθῳ ἄρ κῦφι γγΑϑβηντῇ τό

κζ΄.“σέ!ὀρθούτούρτν

Διο
7 οἱιμέλα .7γ͵59λὶκοἱ ποὸ δος

Φὶ ζύσεωσ σώζοισιμἀρδθε:. πεπορμτω: καὶ ἐξανμο το μ7Ω",
Το᾿δὲδὶ ὑνχ
χῆς οὐ(ς «τὶ,οὐἪΝ δὺεν οι} μ΄τοία κατὰ λόγορ ὅτι

σιρὶηὃὁρπε᾿τοφρομῦντ' τὸπάθ'μὴδ σιςβασίαλίγωδω πίρὶ

κή κὸν ὁἰγκέφαλομ.

Διὰτίτώ σώωι χὺσγενό ϑμν ὁσὸ μιδγτρῇ

δ; αὐότερα σε μίων ὅτιπὶρὦ πονμϑρ υτρπυκρ ὀτερόντι πα
ἡ ἢ
εϑερἐϑηζόμῇ, ὁ πύυσουἫρ ΛΔ ΗΓΕγτὸ φύσιν"ἀλλωντίοι μικραί, ἡ

ΤΠοπε ἡ φὶκρά σεως 7ΡΙ Εἰ τσυνε χβεμεήσηδὲ τολασεύ νι,
κθ..

δΔιάτιοῖπυ ρύ δοίην, δοαψώσεμ: μάλον οὐ πεινῶσι οἱ ὃιάνα

λαμόκμο ν τιδπεηνὥσιμι᾿μιλλομδν ψώσιδενδν61 ἡσῦἡγαγίνετιωι

᾿

δ ὑπερβολίω 3
ϑερμότητ, φὶ τῷ πυριρν καϑάσεριν ἐπὶ '. " Ϊ
ὑγεαεμόν πων " οἶνοι “πολιὼ ἀκρασοι “νὸν τῶν ππερυπέτα ΓΙ

ψα: ἡβμσψαςἐκηρλ.᾿ϑερμῦτητ' ως γῦνρ() ἢ ὁ
«κ Τὸν ξνρύτην, .
ἐκβοστεησοίσηισ τὸὑγρά:καϑασερ (σὴ
ἐ τῶν μηφευσείψ των:7πεέε1-

μῶσι
δὲ ὅ7| πολλὰ τὶγρόχησ' ἔγικετουτῶν νϑσυπποιῶν μα.
ὧν

ηὃ β'

32

ἐγτϑουμοΐχο.οἱ δαὐαλαμροαύον τὰς πέημοῖσι δ δα πίρΣ Δ
χἰμβ κῴωσιμ “Ν᾽ ὑγούῦμ σὰσανεϑέν
τιν κ᾽πὸ σοίσὺ ρὲ ποῦ Υ δὲ

:
τ

ψισιλέστικα τὐψυκ ποιαῖς η9
ὶ σῶμα τῇοἐγρυσίᾳ Φδὶ 75) νῷ

)( ριτουϑφιμότη τοῦ:

Διαὶτὸν τῷ αἀπύλλυϑα οἱ
ον

᾿ φϑέρισ αἰ συν τοοῷ ἀρ,αὖ ὥσι τόπτοισ.ῦχε δέον τοι καὶ 9ε,λ.--

ἡκωσ καὶῬοφῖς, εἰς πῶ κόμπος:τοῦτο δὲμὰ κατον χίᾶ
ὑκδοτστεν ὁξ "Τοῦ!-ἦρ τούτω» οὗ
οὐ «τύρον “τότον ὅμοιόν 75) προτέρου

λα ἐφίοιν τοῦ:

Δερὲτί ποσῷ
α φόμϑιυκ

το. λακίζᾳ συ

τυχῦιτοὺς
χέδαι,
διὰπίωἀτὴφλυπλα γῆς ὀδέμίω μεζλλορὴ διτὸ

λβοασεῖδν,:
β

Διὶ τῇηνυτιμων ζώων αἱκέ βκοι μαδλ δ

κινοῦντοῦμετοὶ οἱ τὸκοπὴν εἰπέρτὸλοιπὸν σώμα κο πίι- ὁγίξε-

νοπτόροιοοὖσοιςΤΙ σοι ρ,ϑι λίον, φυ λοάῆουσι γι Φεσικίω͵ϑῳ-ἐν
μῦτη τῶ" αὐτὴ δὲ τί κιμωτικίω καὶοἰὐθήι τι (ὦ διύμαιιμ.δεν δ μοτῆρειμίαν αὐτισ ἀψοτο,“πο λιν κινόύμτο: »"

ιγ

Δικ [κ τίσ κεθευΐσεσιν ὅστουν οἵ“ριθμν δῴ--

ρ
᾿ γῶν Τοῦ!τοὺς δοικοὺσ'αἰκθῷ αρκοὺμ τωςὲ κοιϑέ[ ϑησοιν ὁτιδβοὶρ
ΙΧ: υδῷ ὦ καθαρ τίθίου κιμῆσοιν “τοῦσ'χὺμοὺσ' ὧν ΤῊκοι λίᾳ
καὶ ἐλίζύσοιρ, πεποίηκε ηὸμ ἐγκέφαλον ἰὸν τῶνκϑυμί κσὶκ
Ἷ σλυρωθένζα. 72..})"δυο του Ὁ ὡςὀήικὸν πᾷ δηλ

ρονοὔναἰ ὋΝ

καϑούφου, οὐ ομοίουσ᾽ δρῷ ποὺ δοκούσ'“μεποὺ δὲ τίωκένωσιμ κα

᾿: βουὕ γνύομδῳου͵ δὴ δῶ σὲ καὶ γα! ὀφθαλμῷ κατοὶ οἰ λύθειαν ὅ-Δ “αν 'κο, δι]Φ Γομοῦρ τικαλῶς κρι ἰν4μ.

Αἰ Τὶἐπὶ

δ ἐμαν Οϑῷρ,Δῷφϑλσινδῷρ 'σλήθοσ' φθειρῶν ἐόν νῶν γβε-

τοῦ ὅτι ὃ ανρει ᾧθορει τὸὑγροὶ Καὶ σαπε:"ζωοπποιού '

μὰνκι ἐκφιὶΦισιός ϑῳ μότη τοῦ,ἐκτέιτού πουσ᾽, καϑοί στῇ

καὶ ὧνβορδόρφΝ κόηρῳ σικώλωκι κα ὃν ποῖς Ν ἐν τίρων πὸ
ὦ
μ᾿ ρυβώμα σὴν Ἑλμενθῆδ.

μδνὑσὶ ΗΠδ

Διο Τί μολον εἰ λῦ -

ὁΡΧΟν πσληηϊ, ὅτι οἱκρεμοσῆρή αὐΝ9Ή7: -

κω ΤοῦΤο!. ἔτι γεμίω ἡ φύσισ "σλές" ἐδομίω τῶ αὐδοίῳ“ποὶ -ἐἰκφὶ σίιφουσίως τρεκιμενυρῶϑος γι 58} μῦριου εὐ δὲ “τλό
β

Α͂λεξαϑοῖρου προβλημαι χώμ"
“δ ἡ δορὰεἰ πὸ “πολλῆσ' αἰαϑήάσεωσ ἤμετα ἜΝ ὄρχεις ὀὺν

συγ ϑοεία κοὰ(1 γήτουμεἰν συμπσίροντι;, μετέχουσι κοὼ οὐντὶπολλή αὐαϑέήσιω; εδ΄που δὲ “πολλὴ αὐσθησίσ', στδοοῆρα ἡ δο-νὴ γήνε
το δητου δισφοῖρα ν
" δομῃκσὶὴ ὀλύνῳ σφροοῇροί ΤΩ Με
“ἦσω,οἐπεθῷ, μίτφον κακόν αὐτήκειτοῦ(ὧδ ἐπὶἪ λόφον ".χῷῦ

ἐλαῆσμι λα ῆον:το δὲσυμιποίφρι᾽ συ μποίδξ! Ἐρξελὰδς
γμδε! (ὠςεκέφααὶμὴ ούμακοι δι τβκοινωνίᾳῆ πλέσωμ ἼΣ

ἡ δ οὶόπου γᾷ Τνΐ οισινκοὐ ἰὐτετω, ὡσ κευρϑέοιφο μαίλου: δὁ:
χανν , πὸδιριμῇ χυμοῦ δακνο μδμῳ,καρ οὐ)γὴ σύιροιπολοίυουσι
συ
“αοι

καρδιωγμὸν, πρὶ οἰ ποδίωξιν Τὴλυηρύν τῶνἃ δεοὶαϑέ-

ὁ προς πηιέημιουτοσ δοικΊυ λου πὸ
μφανοὶ κατοι “στὰὑροσδον οἷς ἐπὶ
δὺς, Θουβών.μπρορῦρα χούσης γὉφιὶφύσεων, πρΘ’ἡ οὐ ὁδυγώ μϑινον

με τοὶστο ούμοτος ἐσλιροῦμ τοὺτου οἱαἰδέγεσ' παδυρΟΝΝ β
κοὸ αὶτῷ δίου δὲ συμιπώθ4α τεῆς .472χε νεκρῷ συμυπεάρφεσ ᾿

᾿

Ω ἀκατοὶπσοζροδομ ἐκούονπιδ:
"οὐσυμα Αιδυσί συγγῖρ ἐς,"Γἄ

᾿

ἡ
ἡ ἐρωτῶμ τεστι ηὁ σαθθ’ λόφῳ οἰιϑέμ εἶρς Φλ ψυχικὼ ἥνε
] ανοηὰ δὲ λιύτερον κουτα
δὺσησίθει
τοίφὸ υϑρπρώπομώσ πέρκα
ει
Δικτι ἐππὸ δῷϑκ Αμίᾳ
ηὸδὲ,ἘΪτον ἡ.
ον,
λεσυμπώθ
ξυρ᾽σισ ὠφέλιμιθ" ὁτιδεοανεο δ Η5ὁ κεφαλὴ δ)οάΤΡ πύρω

δαφορᾶ ταπεριήω μα το καὶοὸἐβμια,.τν

᾿

ικ
τουσ' ἐἰ; ἰὀφῶσιἐλϑόντίσοὐ λυναμεῦ ι
Διὶ πὶἐκ τοῦσὁ
λζ΄
οθὺσὃὁ αὐ,οὐτεμ(ω ἐκ κὰν; εἰσ' ηὐ σκογρσιτι μδρσίκ δ“τοσ'

παχὺ κοὐ γυχὸννὃν,“πυκρ δὶ κὺἐσιθολοῖ οὐὀήζικον “νᾶ.κεηδδὲ
“σέλιμ λιμηρῦμομ νὴλένχονπρὸ ϑὲ ὰδ᾽ κφορέσεντον τοκρτς
" τοι ἡσυτέ ἐϑηφόρδν,, δ ᾿
σκκεδάνψυσι. τῷ εϑύοιχόμφ με τοὶΤὸ
μηκέτι ξωνιζόμῳ ον, δροίδ δύνα τουιοὴ ὅτι οὐτὸ σοιῥαντ]ουεὶς “ “
Ῥαρτίον ἀθρόος μιετοῖγηθᾳ,ῥδροι“ὔϑαχῆμα ξενιζόμεϑα ὁὁ μοίωσ' Ἰ

λή ὁραῖῦ»

Διοὶτῇ ἐπὶ δ οἰλό

ν οὐπσυρετοὶ ΝΣ τὼ ἢ

Κρυπποῦ “πᾶθι;, διυσίος«πότερα φικιμδιιυώδε, ἡ’
περ5} ΟΝ ἀνθρώ,

πῶρ ὁη τίω φύσιν ἔλον σι τέρμ αὐοθετικίρὸ δύναμων βεβαΐι, ᾿
πμέμίυ

ηὃ ρ΄.

᾽:

ὑπ Ὁ λογίσχια.
νινΓἐντῷδα 4τῷ σώμα᾿ οπεριλκομδζίω κε
᾿ υχϑσ δι τονετός:καϑα τ ἴ δδιαῤθρώπσωμἔλειο.δούγγωσ οὖν ἡ

λαμβανοιδῴ ἡ“σολλὴς ὁδιώ "ρ,θυτόδφυσιν κα Το
᾿αὔσθη σίσαθτι.
βαπήζ: ρυποῤσοισ οὐ ΤΑ τοὶσ διωάμς ᾿ ἀλλωσσιμίὼ, τι δὰ

᾿Ννοτωδίσετα ὄγτου ἁτρμήξόνων αὐτίων τῇ μάλλον περ
Ττῶβ.
ἐπὸγῆιτυ λόψ,

:

Διῶτι ὠὑεξρο᾽ πομφδλυγγήν γυνόμε

δῶΡΔέηρλλδαναθυμί τ
αμσρϑοσὸν ϑεῤιδαλοῦσι ὅτι ηὐτρλυυ
ΓΙ
θ ϑμυνυτηκα ππρύρλειυ τοῦ ηὀὐδωρ
ἀσίσ,σνξρλλοῦδον
« , φυσοινέφτεέζεομαΝ ποὸμ τὰχϑυν,κοῦἡ κα ρ]οῦν «οὐυηὸ
το καϑα εροντίινὑκ λαόν σελ διεῖν ὐπὸχα πνς ; φυσωμδρίν,

ἡ «Μήσελ πρό μα τοῦμῶμον: σρροροήδῶι δὲγέοὐσδν ὑγρονᾧ τῇ

νότοι,δ ιὅι ηὸ ὑοορ σϑιχέὸμδβεσρομροήδυγί. πκαϑάνπρ ἃ τῶ
λοιπῇτοι χειαιδιέξι9τοῦ πουνοι τὰἐφύγλων βαιλλύμϑιμονηδθ

με
Ὁ ρ (ἀκα τωφῷῦ ἐδμον ὀξύψουσορογγυ λούϑβδοκαλών ἐχειγὸ
Γρητιοῦ τωΘηϑῦλον ὑσδδορ δὲ δικαλὸμοιομερδν 5}.

μ Ὲ Διοὺγχῇ οὐκαλεου," μδιτέωκιφαΝμυδγαφῦῥ εδροιἶι λονπῷ
τι “Ιο ραπλιοῖ 7) σαιβξ κι τρλλὴμνώδαικαϑη σερᾧ
δ
σύμα
᾿λονπῴσω μαι ᾿ Διεὶ χί οἷν ὁσὼμ ἐκ γροδὰν λυπέδοις εἰ

πβένασι μάλλομ'᾿απουν ως δερὰκ

ῆὔλειρῶμ ὅτελύλικετωζε

ἢ μὥλλομ Ἰβχειρυϊν, ἐξωτέρω πυγχένοντἐπῆν
νἐιδοὶ πόλοιὴ

δωσι Θὰ τοῦ

ψυχότεροιόντεσ δῆΝ ποτ ἤουσι δι δγριῷο ρ

ιβ. σ'τῶ περιἤωλια τοι:

Διὰ ὶ σήώτῤφϑίσεωσ ὥψω

ρασ' Δ ὀφθοι λμίας οὐαλησιοίφοντῖσ οἱλί σκθν΄Τοίέ ὑδρωππϑό
ἢδὰ ἃ πυρεῖϑάτοπλιξ οὐκέτι" ὑγιδμϑμβόφθα κμὺσ σθύπο

δὲμε τοὺς Σ ὅθι οὐσονα γο-τν
ἡ ϑὰςΔύγοοσαῦχιὀλίπωώμ. (Δώκον

σθαι, τῷ ποϑέἰφθαλμῷ μεουδι δοοισὶτοπέϑους ἐδεφϑὴ

του" δγουδ δῶ σὶ
δῃ αὐοι τσέμιτρυσοιδεοὶ τς αὐαταγοῖσ αζρασεση τέ

ΟΜΝ

το'ϑοσικο) τὠδεῦ }
τῆς αὐόπν δή τρὺ παίμὃν “τύσηδ

ππεδμονὺ
᾿-

(

μοίω: δὲκαὶ ψώρα μδηρλλῆσοϊσουτρδέριμαηοι
ΐ

[]

Αλιβαὐ
ρονπροδλημοατωμ»
κδὶ σχθον- ἐλουσοι οἰτρόξεον εὐ χιρος μετα δε »σι(δηρέπεροδς

ἐςἸῶ τοῦ ὑὑγιαόνορ τοῦ"τὠρδεώλλων ππϑῶν,τὸ μδν,οὐχβ τί).
τοϑὲῥ μα τοσικοι τη ϑῦς ὃνταν ἡπινὰ εἰ ππύξῥοιανοῦ!ε οὐο το
πϑμτειηκαθο περὑσρωψ, δ εἰπρσληξίαιτὰδὲ, κατοῦ
(ϑιυταν ὦ
ἡρλλὴσ' σὺ γχέίνοντοι, δυοδὲλι φοτῆτο, πα χύτ τοιΔξηρότας.

ἡ βάϑηῦν ᾿
ταίκηδὲνἀηρρρίομτα:ὐν λύκου λέρει: τοὶδεκτοὶ μδν
χρί"μιλοἰπτοῤῥόοντοὃ,λονμιεκῤνὺκ σήπει ωρ ἐσῤῥφοιαιν, ὠστιρ, Ἶ
μ΄. οἱσυυυήθᾷς5 πυρυτῶν»
Διατὶ ὑπτένων ᾧτοῖσ' πυρετ Ἷ
οἷα λένζεσ᾽χὦξουτουνϊδιότι“ππολλανσίνουσί: τὴἐμυπεόυ μιαποιΐω- ὴ

ἢὅτι ἀϑενη ὃνφύσει,δεχατοα Ἵ
ρὸν δ) ηὐμόριον
“τοίη "οἱριιη07}
δ΄ χκομϑῳαἱτλσύλας.
Διδλί γέρον τις καλ σιδεσς

μεζλλονλιϑεῶσι “βἢἢνίωμ'"ποῦῆδες μδνρεὐ δαφαι. “γέροντισ δὲ ᾿
ὠσηνηροῖ, κνὴοἱἰδείναμιοι,μαὸ ἐῆοντσέήομτις, “πὐλὰ οὐ περνήω- ᾿
μαι τρεσίιρυζεθυσ τῇ λίϑων βονητικοῖ .
Μμ':Διὰ τὶ δῥργολισᾷ όκννημ ττ τ λμα πων πνομτ1 ὅ'ὑπ"

Ι

δα ΔΝγδύρων πὶτίλη,ὃντοιῖϑοπέφυκε δγοῦδ οὔνήμεσρί Ἢ
κἰψησίσαβι οὔσοιπρὸς ἐγκέφα Λορ,ἐδ ἐυγόν"οὺ ἐἰσήρεμία
αὐπέρἑλκῳιρϑύπιου: οἷδεφασιν, ὠσπσλειονωντῳταῦθα πεθιττ
πτῶμα:τῶν κα γιόμΤῶν"δοίτεγδκατωφορ, γὼ τρδίμσυμ"εχῦ κίμησίν «πτόλιν ὁμέηρι Θ κννημὸνυτέωκίμησίν τασιουῆώ
μμιατῳ διαΠΣ νὐρωμσσοσῶσ αὐι σέ με: Ἴρϑσ' ἐγκέφαλον:Δ

μφ' "σληρούμϑῳ ὁδοὗ τοσ'πτύον 70:
Διεῦτ μιεῦλλοίϑ δ
δὰ σειυεχιφερονσλίωυ απ αὐ κλείς νον “Σοῦ Ρὴ λιανϑολ'δυΐ.“5 ; ϑρσελίνη ἐμη 4 (Δός ποὺς ὅ
ὅρους ξβεκ Ἄφητι" στ δέσι.
μὼμ “ινΕἰσ' γὰν κῶμον ηὸν πρόῥϑ ον, ἀκ στῆσ σέο! στῆσ γῆσ' δε
ηὃ τῶ ἡλ'Γουδεοί με 700}.ΤΥ ρα μαι δ δὲ αὐαιγνϑῷν κεἰ δος Ἷ
σελίωη δεου τί ὀξύφρο"πον κἰνησεν μυπήἦ η,
σευ χίσερον ὠφυν

Ρ"λϑύοις συμπτώμα δ. δὴλ
ὺ μόνὑπὸΤικλφπτονδον συνυδίοιῖ Ἷ

ὑγρσικ!ἄφετρρι Τῆς συλίρψες εἰροὺ τοὺ σἐ μ'ππτον ση'θν ὡ Ἴο σοὺ

ὰ β.

ἑ

34

κρυπτούσασ' οἱ Τὸ» ἑλῶν δὲ αὐ το τυ λάνουδαι
χὰ
ἡ μαγε!ᾳ

᾿ς ηδρμδἐ σικονατέντουκρυπη4ν οὐιϑέμφ του!τοὶ “πο σοι Ξε".
ρον οἷ “τη κινοῦὃ σὶδέχιΛκὸνιρὴ σίδηρον αὔϑθρῶτρι “σοὲν τίσ, οἷς
«του σδορῇμιομδισ' ἀππελοώνον τίσ.διότικα τεκεένομ ἀρχὸν οἰῷω
εἤρίκεπι αίμησουσι Ὑγῇ ἀποξῥοιασ οἱἐγαϑύποι οὐσ', κωλύσει

, μϑ',- κας δ

᾿ς

αῦχα

δα ἀὐγανι

Δι οἱ Ὑ[τοῖο
τὰ ποῦμηνερῦσ,βρίφ,

φώσιμα' τοῦδ᾿καιρόμιίων!αἷαι ὑκέτι διὑἐπποραραθμμός, σύλφόσ
δε;τῇφύσει,ὡδσ'μουρπυφει
ἢ Πυϑαλὸραισ
οἱοἰρεθ
κρὰ
μονΖεκοῖ .κὐὰ

οἱ μουσίμκοῖ;ὁδὲ ὀιετῶ
ὁ
οἱ
ἐπλήσικαϑα περκαπὲ τίραταοὐφώσιμα,
ὁ μλνον αὐῬὴδτύ γυύεσιν κοκ τοὶπγόμοισινῷ ὕσοριισου

μομοξ
τελῆ κα τοὐπσλλονοιαμε δονοὺ οποίον ὑλησ, ἐτερύμορῷαι
Ε λα ὁμδρκι δεν ὠτολον“Ἄπικα χολχκόνον, χὸ κα Τοδυοί-ἕξ "σλεισινησα γνσεσὶν ὑτὸΦύσεως γέγονφ' δϑενοῦτουδθ ἀμόνι μόρέ

ο ρς:"οι τανδεώ τουμίωυιαἶα,δ)πέρ δγαπολα σεκίο διώκ μιν

᾿ τἰρὲν μή ᾳἰλοοτάτέω οὐσκωνρὺ Μείσικσσιν οὖ μεκχρισὸνοισύμ
᾿ μεξομ τω χεοναῤυφμιὀὲρ τονοἰ δὲ τόυγαν τήονδεκα μίωριοἷο"
οὖ 2:7)
δὲ σύλφθ δὲποὺκοὺὁδέκαι τὴφὑσεικριθ μὸν,δηλόνοκ του δΎ οι--

κενἡνϑεδνηὸντσφεήφσρκόσμιου επτῖἀσροισιζπποο μἰμτο)ασετιὰ

δρεφυποὺν ὀδυτας αϑαφ ρφ ὑππιυτῖ δαηρδοίλλφ δι671 ἐπτοὺ
σικ4.δὶςπιὸσὲ,αὐϑοῇροὐ τοῦ!"σὴ τῶνοσθ μουτα δὲ αὐαλόδὲἐδεί
γωσ' ταῦἐππτοὺἐριθμιῴκοιμετουρ ὁ μοίως κὐρήσελύνη γα «πτοῦά--

ριθμῷδ κυρεῖ!ξυτοροδυ μοίσὶ δεκρὺ δμίμδδγα τυτριτορνξηῆαὶ
μὸν“πιαροὶ Λοισυτίλῳ
δελσὰτὸφωνἠῳ τα" διμοϊωσθκου δέκα ἀρηϑ
υ τοῖςΦιλοσύφ οἱσ', συμαστοιλομρ αν,ταν ϑοίσεικοὐ 49."
ρβηυρὼ σᾶς ἢἀριθμοσ' δϑοὶτοδέκα γιονοταρκα χοῦαϑουκύκλω
σιρ"δ) ῴλικαὸ δώϑικαιθοὶ ἐξησα ακαζμιπτουσ᾽τ ἑσὲρ ΧΝ
“15) δέκα ἐριθμοῦ,ἔχρι παρὸςαἱ
πελρουώσηρὸσημᾶσεριθ μοῦ .

ἂς ὑου 91σ' σὲ εἰπἡ οὐτότε δὲδν κου δῶ τοιαὐνρες, τ σδεξιὰ
λονυ σὺ εἐστῷοἱλάσπη οἴγμουτυς' ὀρδεκαοἐριθμὸνπροβαλτ
φζ.
ὁ 2

Αλε ξανορου “ροβληλιάτωμε

!

λό Αϑιρονο Ὁνῶνγράμρλθσιν δέοιβεβανῦν τοῦταπράῃμιοεπο» ἢ
Μή:

Διὰ τ τοῖϊσ᾽χι ρσὶνοιμφοτέραισ ὀρϑὺν"ὃ δὲ ἄγαν

ϑλιβό μδινογϑκ λέζτοι.ἐπλαγιον δὲ γοῦ ὁ ποία ὁ εἰς “τοῦς ὀξεῖ
(ς μύνασομιλα τα ϑέναυρι δῆλαρεΐν “οὰὁ ἔνβρα χυταίσωμὲ (ρᾷ
οὐὐ που ϑ, ν᾽Φετοροὰ πλάγιον μὸῳ»οἰκαϑδλονηλδερα καρ θλι-ι
μϑ᾽. βό μδινον,δ αερο ὑ ῥϑρ4 τὐμθλεάσιν».δλνθὺ
Διο τιδη. ᾿
ἡλούτων ὠτωνφυσικών ὁρμώμϑδμοι πῶρ τῶν,οὖνδά πυλονίμ- ΐ
ρα(2λομ 7ις κιμσι ἡὸρτὸφονίδυπο λα δ δικοὺς ᾿ηέροσ' 4ριυόμϑμος δε

ορα ὀμαὺτῷ πνῖῦμμοι δ͵γβἐπρίφηὸμόλομ' :Ὀ-

σωςδὲκρὰ πδθὶ σύ “τὸν οὐκινήσεωσ λε]υνό Αϑρονίκκοὶ νε Το
ὃ

ἈΝ.

ΔιὶΤῇὐϑῃ 'λέαιἐραϑέωρλι δῶσι “ἰὼ κυςν. ὀγιμοῖλα, Ἵ
λον δ ῤξιμων, ψρύφρρὼ ἔχουσι ἰὸνηραῖχι λομφλκύ σἔγω
ὭσΑ,

Κ- συιυεκκρίνειϑη Ταοὔρῳπεριῆν.

ὀςὠΔιὸὼττῤάγρια, ἡ

φυτά, ὅνκόμαι συ ράζ'ὁ τυπστοροῦ τῆσ'
Φλιφυσικὶσ' δειρδίβδδντος

]

γνώτω υρὰ τολεσγουρ γέ τοῦ:νὰ οὐκεἰ ποτύλϑης ἡγεω ργ:οὖ “πὸ μίῳ ἐκαλήϑους ὕδατος;Ἀπλείφησ υ γρότῃτοῦ γνονἀκπθης
ζέφε τοικαϑοῖσερ Το ἡμέρου ἥτις ἐκθηλιώᾳ τοῦχεκ τό ῥϑῳ αιὲ
ὥς τρῶ Φασὶ ὅτιΝΡ μδρἰχριωνώσ περ μϑρὝΣ Μήδιδμέγων, :
γῇ “μαἰβυηαν Διαγε1 ἀλη μυ οναὐέγκ εἰρσιαντομαλϑῳσικηότιρ “

δυλομάτιροι Μγὐρϑῶν. ὅτι
ὁ τρλλαὶ ᾿μῶ πέμνο ἶ νϑν"ρωδῴσ οἱ
“
» φΦύσ!ση νὥρονδγαξ αὐα σοι
ποὶντοελόϑεν. εἰρη λΑσναφυπῆν

ϑεΐκε ππερενυφανεν τω τίωσοίρκει.καϑα ΤῈρκρόκίω φήμονι:
ρυσττρίηνεε ηὃνμιν ἐομεότρειι
οτοὶνὐλδ ἃ τιζώφυσιι,αενδὲ αὐτ' ἢ
στῶ ἀξασοι πσεππτοϊεκεραῤηήεροφον νδύ ρον 3ον λει μϑμομ “τὸς "

γουτα ὅνπερ προσέφυσε κιοἰτοηδ περοσ' τοῖς κρϑροισβκινοῦ -.᾿
ῥϑινὼν μορίων.ἐπεο δα διοὐκἠδεώνο, τοηὸμαλακὸν σελερα συ
ψαια “λις ὁτωσάμέσωσι ὄναντία δ ᾿αὐεφυσων

ΔΗϊὁςῶν. ὄν

τομνελζ,νθν ρὦδιστιμόριομλε τύ(δομ(ύιδεαμον' ἡοὼ ὧν κῆρ᾿᾿

στιυίδασι ηδ πέρας σῇ Τίμομ χοροῦ ψην δερληὸ στυδιένν, σύδεομισαι.
ἐκλήθη.

᾿οὸ β'

ἈΠῈ

3ς

ἀἐμλέδη δηρυμὙΠ Χόᾳ τοΐλκ μοριὀγϑὺ μα εϑερννονῥ.ὠὐσκῇ
λϑν,ἐκε!στο ροφδὼεὸν μιὰδενσλασε πρότηόχὼ ρέΐν οὐνηὸν,7ΡἊ
αἰ διώκμι μκὶ μμαηκίωύ δον δὲμι κρὸνασὺ θεν" ὠσβλέφα

᾿θο} ἡσρλωἢ ἐδοιἀικἃ γὸν μι ὥστε ρυκϑρώδε κατίσκίνασε»
δια μη δίςϑορ “τολλῆσ' διυαμκωσ κιννΤρκσοκρὼ ἐς“Το
συας--

, λογία στο;
κι νυ λδμίουμϑρέου καδομι σγεϑλόντοίδο
Δικα ΤΙ Τόν2."βοε σικοὐνουσι μὰ μι! σοὶ Ἰσοζε
δκσ᾽.δ)ύ“2 γλλίω ἐλοῦσι
ἵ
δ᾽ πόθφαν κρὰπροησὴν«δὰ φύσεων. ηὸ
ηὶδπμόμε

“ον, τοι οὔτόν 551. "πιν εκ πολλὺς κακίας ἐνχῆς, φύσινἔχον
ἵ -'
στ δὴ τοϊσκαλόϊσδεύκνειϑων δαἀμεηρῳφϑόν φφλκακίασ αὖ
“τοῖσ δγεγάρο κϑέεςὠσαπὸ!ώδως “ἰσοιφϑυροτριὸς καἰ τὸὴσ, ξ4-

σὶν οἰτὼ φλικόρησοιὺ Π (λαὺτὸεἰσφοῦσσιδγοὶφῆοϑη λμεῖνσοφϑο Ἶ

μὴ ᾿ϑμυβύπεντίω ψυχονατίω φύσιρ᾽ἐνδυςμρασί ἄν διτου

“γυμοῦν,ὑπλοῦψιν “καὶ ἀσνόσον ἃγᾳ4 τασώμετου τοὐτωμτόϑεν ώ

τρἱρλλοὶ Ἰο0 Μορδμοι ποροεῷυ Λρζήϊον τοι,καλσαραι τουν
χοῦ βλέπειν μυκρούσ δ Ὺὀπτεικαινοὶα τῆν! ἀσηξσοοπρὸς, τοῦ

δι λυιβούμθα, κα τοῖν τουμαίκ λασιναὐωφῷ οὐδεμο λυσμόμμα δυο

ὀφϑα λιν,
ν, ΤῊεν"Χί'καὶ φυσελ παϑεσ' δυοξηδόυ

“σαϑὲσ' Φλφύσεως ἡ λλοΝοζ Ι σές ὃν “Τούς
Δι ρὲ]ἀὐντίμων σρρδἤραβη ἢὄντων ἢ ἐὶμιούμτωνεὀρπεροὶ

δον ὀφϑαλμωῶμ προφαλνομ τοῖν
.δνδ'᾽γηστο “τον οσὰι ταὶ
ἰσωϑλίψι “τῷ ϑώ ῥβκος καδτονςο μα ἐλουαιωϑᾶ τουτοὺνγροὶ

σωὺ »»Ἷσσννμασῃ ὡλυδαύοικαὶ ταῦτα πριν τουδεοΡΝὁφ

βαλμαΐμ, ὑλϑϑλόν ηὸ ὀπτκὸμ πνδιμε καλτουσι ἔξωΦαντώ ᾿Ξ

"ζομ τοι ὠφκα τούλύῥφαν:εἰἀμ οὖν οὐτμὸς ὡδὶμήκησ
ἔη,μακ ρεὲὃ

ρώσινεθδᾷ λεκι ϑώδα, χρυσον τοὺἀδέκα πνώδυεἐηῤφλέγμαι--

“τοσ', λινκαὐκαὶ καϑόλου πρϑσγὸ ΠΣ καΣ τί χεόαντοὶφοωνολῶμα: ἐδιδὲ Φρφυτι κῶν, δῇ οὐ του! χῷ ἐγκεφάλου ἐδηὐὁπτι-

κῦν πνίῦμα οἱἀτιμοὶ προ ροῥχοντορ!. τοὺοἱΐηρ χύσε! πειραζόμι"
έ«:

Αἰλεξαύρου προδλυμώτωμ.
γε,γο!τεδοιὺτῶρεῖσι

δι Στίοἱ ἱδροσπονριῶτις ὀξυω πέσεροις,

ὅγρμπονὺς ὀνρέμισνεῖ τῶν ἰυλϑολοὶ ηδδητεκὸν ΄“νμοαο μοι"
τ Διατί οἰρλουυκοφϑοη
Ἴ ᾿᾿ωσηο δ ὐεὔλλων αὐάϑήσεωμ"
ΓΙ ἐνγοϊτοφϑαλιμί απο ῥδνόδιινἷν τουνλὅ τεσύήιγφί βουσίν.

ὀπεηὀκρυσοιλοή δὲσὺ γρδριουτοἐὑγραβόφϑαλμ᾽ ἔχουσι προσ

τίσεραϊιὴτο ξωνκοὺδιε τέ δὺ πυίθειαιν, διαθητικώτερ "οὐδὲ,᾿
Μελνας μόφϑα λικοιδερτηὸ ἐνανγίομ, ““Πουϑὐαλαθη ποι ὁ.
ν᾽.Ὁ

οἷ

Διοτί ὠγίυλτοτολ εἶφονοἱμιδμἑτλαὶ ςἐμιοῦνπερ
φλέ ᾿

μακιψᾶσιν» οἱδξτογτλέον, λρλήν. τοι(Δαϊμαιὸγισυμ πτύμῳ κέ-

λυν τοιασεὶραξφ'πὴ τοὺ
ὁ ἐνψβαᾳ ἐμπέσοι, ἀϑμοικενίσμπο,
Αϑρτται φλέγμα πε χὸὃν, ὑμιασφολαημεμον ὅϊ.«κιδλί λϑσέρεν

ϑέσμον.κινα. αὐηδπρυσέμετου ἐαὺ δὲ εἴν καλὸ ἡἐν σλέουσοι ῳ
κύτει Φλ χερός,τα χὶτεροι κού τοῦτοφλίγμαρς" οἶμδρ
γχοιἂν τοῦς φαιὴ χυμοὶ, τοι οὐ πίω ἥροι οὔμ Το τί κῴωσιν

λΡ καθαρ ταρίων ΤΌΝ, φύσιφοιὺ “ον το προἠδια ὡὠσεστὴκοικοχύ μουἐδέετο καιϑοίρσεωρηὸ σῶμα; τρτσύρα τοῦἘΦλε-

Εὥν. οὐπετεολὰ τήσοιν,ἐσηὸ κυ τὸς Φλκοιλί᾿ασικαθαίστῇ Ἄ ὑδιμ
τας Λοὶτέ μέν αὐανκοἔϑουρσιρ' κοὺ ὑυλεσροὶς καθίνόςδεοὶα

ἐκμο σῶν κεῴωσιν εἰστῥούμα τῶΦυσικιὶσ'παιδαγωγοῦ οδραν,

μύφηον πιίντοχέόμονἄχει αὐήχρεία καλι μδροὖντρῶς κα -θα σεσιῬόξίων “συρει, αὐτομιοιτωρυτὸ τῆς κ᾿»κρ Τηκῦς διω

γεΐ κων οἱ ὃ μούμδῳδ᾽ ὑαεροῦσι γὸν ὧν τοῦῦσ'μερέλοισφλε

ὥὯ

ἀρτηήρι σε φϑίντοῦλυμόμἡδυολκερός ἡδγαοὐμουτοσ' «ὧνδὲ
τοῖς
δε μὴ καϑουρτηθίοισι διφαλάνριυόμϑῳ κι σύγχυ ῥἤσίν.τΆ

κάρτα καθαυρτείφ'τὸ Αδδ))β ῴοὼγι πέσοι μρ μὸνὃν μοὶ κα
σικαμωνὶ βὩΔέ τι πιαρασλήσὴ, Φύσει δορ μιν τος,αὐοῖ εουσίποὶ

σὐμιλῖν ἐπιἐσερομθῷ μινεἰδόφὐδην ψαύ τῳ.ἰδρκυῖἰσϑιδῴυσι
κα σλοιπὸμελκά «κε ςὉ ΚΝγὸν οἰκείομ χυμὸδνες ὄναρλᾶσ εΕἰἐράτρόρν

"ὀρ ποιοώμα. ὡσοηκθομυ ᾿χρφυσιωσ' χὰ; γομδρ ΟΥ "ἢἢ Οἰᾷ Ὁἣ
ὁ
κόμϑῳ ΟΝ

]

ποοςΣ
συ
“.,
ν
»Ὡ"

ηὦ

β΄. ;
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κὐλβοο ὑσὲρὸνκε τοῦῳ τοίϊσ'ὑπ καθαξσυσι
Διοὲ τῇποὶδερη φο ρωτερομῴτοῖς αθιςερδσφέρο]᾿".

μὸν ἀϑυνέσιν οὐσὶνἡ"πῈρὧν το οδεξιοἱ
οἰφ'δγεμδλλοντοῦδε ξιαὐὺν
ὶ
Ε “Ὁ ρύτερα βοηθοῦσι τοὶ σ'ἄρεσερόισ᾽,κοὺ “πισῶσ' ὡυϊκουφίζ σὸ
᾿βαρίθσυμιπίφῃν τοῦ “τοὶ μϑ ποι λαμεὶαὐσοιϑενῆντου το “τοὶ --

εν9', εἶν οἰιϑένφ
᾿

Διώ τον σέφωνα ἐκ μυφοῦν τίσ,

ἑλκομϑρτὸρ τονἐνετερόγτι ὑχρομιούχβ
ὁ
ἐτλξισ δ χειλῶν λασεξ

“το ὃνγρόμ'αἰλλῆσι δ,πλκομοῦ Ὁ πόρος τρσίφωνος, αςρος

πρτλιρω τομεσύμα τοσὸν τοσ'Ἄεπτο μι ὅσ μοῦ ὑπειδαδιύνα.Τ' σώμα ταδώο συγχάνμεξμ αν τρ!αὐτρ'κόμῳ καὶ
Τοὶηὸν οὐ
ηὸρμτότρν."λέγωδαύχρον μοῖρ σεγῦμια ᾿7 γεμἰιϑοὐδὲ τότονκρὼ χυ-

ρανεἰν κῳίω ) χυθλεσαό μοιοσ.παιξσοι νῦνχύρὰ ἢ σε ὩΣΓΟθιέλει
"ὑχὶπνῦμα, ἐ σαάναγκ οὔμδεο τῆςἐκμυφησῶγσον ἀξΡ᾿ἑλκομ
εἰτὼ “σοὶ σῤφωνοσ' σείακολουϑϑμ αὐὑχρὸντῇ οἀΤΕ2λι “Τ2) Κιμ δ»

τον

ποίνιωυϊ97 γινδμδῳ εΔιδκαϑεχῦροσ: Δ Ῥώμιβαλλό -

ἐϑδϑιον ἀνα ζε᾽φρήον
ᾧ
ἑλκόλδινορ, σειροβ ἷγάοὁ σπγόδ
μα σὰ οὗ --

τῷ «πέλιν τῇδὲΠΈΞΔΗΤΩ ΚΟ σειρεφνλκωτοι ηὸοὐρονυ τουτὸ
“σϑξοῃ κοὐτοὺφραγγέα τοὶιοι
Ὁμιοἷ.καὶ ἐσικήαιδὲ του τον ἐκ
ἕ π
κά τὸν Ῥδτρνυὰ ἣν» ὑμβαιλλδκδιω ον"πῦρ χίφον ἀνουὐχ' οἰέρος,
λεηϊιώον οὐ ηὸμ, κοῦ κῳσι
" Οβοὐὖτῆς:μο οὐτως Λοιπὸν ἑμβαλλο-

λϑμες τρῖσω ματι,ἡσῖντοπυροσοβῳνυμδῥυ, δ κινοῦ γῆρυ
παρα ῥϑρομ τοσ' »αῤᾳΠιηταύ τές λκάν ηδοκ μυος ΤΉΤΟ κῳξ ππό-

λιγάπει Αειρὼκαϑῦλυ σάντατοϊζλκομτο Ῥυύηριδῥ4 Ττ 6

70) ἁληούτων.Δὖτι ᾿ϑὲρμόπης 9) ἡἑλκζσοι
ἢ
ὅτι ἡλασοι σι:τῷ
εύματοσικαϑ δι αϑεΤαρ δέμεμυσι, κατθυ δέτερ μρούτων ζᾺ
κων ἕλκετο δὲμσα ὑπὸϑῷ μόχητος ὡς θαἡ αὐκατοόχεισίρ' Ἂ

ὑτὸ 'ὸ ῥοῦ πὸεἰοϑεν δ᾽. ποὺἰδγόχιτιὡσ ὑπὸ ματμποσ σίδαροσ:

δ κοὐ μα ὑτὸδ τ μορίωμ..
Διοὲ γί αἱ ορφυ
σὲ πρῶ ιν) «ἱμήσ' συμφυοι- αὐ δὲυχικαὶ ὡδρρυϑι"- 27]αὐ μϑρ
“ἔ- 6

4

Αιλιβαύάρου προδληματοωμ.
Φυσὶονἡ,λίγωδὸ ἐλκγικλνκαϑεκ τη:"α᾿οιοτηκνζηρκοι σηκὴν

αλ)ὴν χικαλρο
ν
“πρϑικὼ ηὃ ἡὐφίωκφο ριστ ηδαῦ αἴκοΐςὅμεὑλουσακεν

-)ὲιὰ
εϑηπκαδβκιντηκαν δ πρδιηδόζ ὦ τὀχχήσϑμεονὶ λθυστο πὸμι
Ῥέφεϑοι Ἐπ οιορ, φϑόραινποι ἔξ:
ηο δὲ μὴἡκινέαϑε ἡ μὴ ὁραῦὴ
μδῤκουήν, οὐκέτ» πρὶ Εἰἢ θαύαγον.ὃνμιψηοιτῷθώρακι δ πύωυο-

τῆςκινήσεως ,σοῶλ“τεελίω τῶν! γμῶτροδγα λεί ] οὐπυξῥοια
ζετορνῶ δονκειν σύμφυμ εἶναι»αὐ δὲφυσικαλδωνάμάς. ταῦ “γίων
οὐ την αὐΤίσι "ἡ “τροφὴ
"εξἔλουσιτὐμὺτύξιμικαληὸνοξριθμὸν, δγαηοι

διηδαλμιο ἰνυλον:ὅν»οὐλοῖόν τεἰωὖαφξουυτοῦ προς κολλόιϑη,
ποῦ
ἡ εφο “ϑιίω μορί φιχιίώ οὖν εἰνου δυΐνα μιν τίωςΛικουσοῖν
Λιγεύπειδ πυθόνηὸεἰ λλοιω μδινοννοὴ μαστάρι κῦλὄμϑρμον σώμα,

ἔνχρονῳ τουῦποπάπα ρασαο λοιοῦντ' μοὶ δράν ς "οὺοὐκεὺ
γφόνωσ' αὐάγι» γούϑοδουτέραρδεώαμκι μικαϑεκ πημὴνπρὸ᾿
ὯΝ ον δἰταλοι
χω ρεσίαν «Φλεἰλλοιουσῆς ηδαῦμα κρὰοὐρικοῦν τοῦ

χρυ δοἐλλοιωτική ἐπειδὴ δὲ προ ῆζσοι ῥάλλοιωντικ, γὸ μδῳχηςσὸν
νγγραλμοτος προσάφυσῳτῳ

τῷρμϑρῳ,ηὐ δὲ
μορίῳ εἰούτωσέτυ χα,

ἄχίειον κατέλέψε, "νὼτοντὸ τὰ ρα βϑῴομ. οὐμύγορτίωδδὸν οςἃ

πίφεκῆ εμοὺτοὺς τέρυσΦδὶμελλούσης δῴυ τίἐρασίλξεωσιτον
αὗμα τος ἥρδι τροφίω. “ἰλλαϊθπαρα κϑμονὸἰσήτσετο»δϑλονες

ὀδανείγκης τετώρτη 7,6 ἐγγνετο διυΐαιμεσ, δεέ-ποκουτικήἢ

υ δγα πτ δὲσ' πρὸαὐαθη στῆς φϑὶδγὰ
βὶ δόλου
ςδ
γιοἱ

ἱδρώτων, ᾿

ἤθεκθαμε ηδ στρά μοι"᾿αὗτη κδβοὺμ τοίξισ᾽
κοὐδοἰοιθμὸς ἝΝ
φυσμδῷ! διωεΐ μεωμ. ᾿γίνωσικε δώσ πεχενων βϑδρμορίων διμόΝ]
ΤΙμομέἐλούστίιυδαΐύκκ μιν ὡφὰν νϑύρου"οἷ᾿φλιβθὴ κοὐ δςίου»
ἐνοϊσιμορίοισ ἐψερῆία, ἰδέα μὸμου ἰώ.ὡλδίτιμωμ μία μὲς
σπιτυτομε. ἐφῶν "ἐὀγέργᾷα, οὐμόνον ᾿δα, ἀλλὰ κοὰ κοιψήε

57.συμ αλλομϑμη περ ΤΊ σύμα προ
Οον κοιλία σὺἡ

τ

τιμιβέῦλον "εἰγλοιωτηκὴ ὑυλτίτω τοῦΤῊἢ διωυεἶ μά «ρὸνΤῊ ἔν -

γε: «ὐὑδὲ ασλίωὶ καὶ συμάχοι καὶΔ ληδύχο. κὐφά καὶ με -φρόὶς

]
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ῶδ'ἡἩἬἩβΒ. ΠΡ.

φ ρόϊφιμαζλλνν:)Ἀλκτι κήνἂν δὲ τέροι Φροὺρηδόχωι κύσφ, μῶλ
᾿λονλώποιοι τικᾧδὺμήπρᾳ μι λλΣΤ, ϑυικτρκήιϑ μοίωνδοος
ἡ"᾿ὑλίῥαίν τεαὐδθήσεωνὙΠ ΟΝ εὐλτηΐ, μίαν μαλὴλ ὑλτέτο

᾿ μερίω' δον ἐνκυνὶ «δῷ »πέμδσῷρηπικίώκᾳ δὲε «τῷ τιὼδητκίώ:

᾿ἐυδὲγρ! λεγομδῷφηρωτοτώρ, ρδυκᾧῷ ἐὼφῳὅν ι,τέωνγν σηκίω.

ἐρδὲδῴισι, καύτισιν ὀρνξοις, τέωνἑπτικίωώνκα τοὺδὲ τοὺςγῶν«ς

͵

διὰ σίρμ τιμόνο

ξάντι ἀκοιουκίώ.

αὐιϑήσεις κοὐ μὴπλείουςὴςἐλοίή ουφιὸτιπρὸσφύσιν, ῶ τὸ

Εἰ οιϑμὸν Ἢ αὐαϑη

μρὰτοδαλαθη. τήριευὶ ΑΣ ἀφὸ δοκι

σίςςἊΝραὐμαλακά. "δὰ “ποιδ τη,
᾿ μαζ4 “φαὰ λέσιθιλεῖον κοῖ
᾿Ἷ τασιὰ τ Ρἔντοις φερεοὶσ εἰσίν:ἡδεγῶσις,λυκν δισικρδι ἢ
; διὸσῳἐλρλον
ὁ ὁμιοιαστβόνὺ γροικεἰσιμοὶν χυκοίτην,
᾿ μυρῦν: κϑὴ τοῦ

δυσώδη οὐωδι. ἀπὸ ἐγάώτιμοις ὑπάρχειἡδεώκον,νἱοφωμιοὴ

ὄχον σΜωδμν' πῇ πρὶ αληγῆρ ἀέρθ’ πέρι» “ἢ: δὲ ὄψισ,
Ϊ

πρὶ τῶ ἡχρώμιοται ἀπ ἔνλεπτο τούτῳμδϑουθεῥοθδιξίτυγ-

ἊΝ “πνϊ"ΟΡ Ὁσερεῦν χεόῤδιον, ἐηγρὸν γένετο.ὐδεὺ γρὸν,
πώλιυ, ἀτμόσιδδῥὠτιμὸς ἀήΡ'ἜΣ πνώμῳ λεπτόν ὡσσίρ

ὁ τάξι απὸἴθ δ'ἐἶχρινσ' οὐρανοῦὑ πέφυκε δε φέρει
᾿ πιδ φελροιμοὶ

᾿ δὲ Ων πνόμαΐ, κινήσει Θλεπτότη το

ΡΥ πνόλμοι, ἀπρδδη:

᾿ κι μούμδμον συ διανέμων νι} οὐμϑμὸμ δὲ ὀβξαῤοιγικησ δία ΔΑ

Ι δ. ἡώε ται.

Διο γήδιν πτῆτο ὑδέου

ΕἸ φϑορᾷ," ἁδμεάμδἕν δ ἐάἰσαυτωναλααρά εἩρῶς βρυώ-

' ϑασ'κοὰ σολία' ὅτιἡφϑορὰ γίνετοῦκοὐ τοὺδίῳ σίς ἰδὲ “Τὸ μο,

τς δου ἡδὲ δυσικρασίαι φθείρᾳκοὲοἰδικέὶ τί «λλοιωτικίωδῳ-υ γνυνήσουε κρὰςσερεσ"ἃ
σοίρικα
τς μαμιμ. «οὐ ΤῊοὺνοὐνϑένᾳ γνησίο
οε΄ Τοῦἡ φύσινοὐμωτομ οἱ λλεῖρῶν
ῥο γβουστιμ "δ Ὁ ϑσὗιμαικ
β

Ι Φ'..:

Διὰ τ δ οπάντων “μι ταιδαιλλοβδϑων Ἰόγεν

γον " τόσ’ ἡϑϑϑοὐ λλοι οὔμτὸσχινώμδῳΟμ ἐἐπτομὺρ,νύ) τὴν τοῦ

κἴϑ. ὃ ι αὐμετοβάλλουσαι εἰσ δυο μῴσ αἱφυσικαὶ.’ὔ ταύχωσ'
ε«ςς

Αλι ξαϑ ρον ἧροβλημάτωμ:.
ὃ
ὀνφύσι;ὀνενπήσευσεκαηθικ ἂμ τοῖ σσερεόϊσωϊ ὑβαίοι ὕσιμιο
οΐοιξ: λεγωδὲ νλίροισ.διῦς 1’ Ὕ) λεψ!Ἄιὺ μίσι- λἀρταθίουσ οὗ

υ(Δαβεβαόοιν»
ποι
τι δὲὸν τοῖο ὐλροί,ὅτιὸν τοϊσ πνϑμασι ὡσξ

ὥυκι ρώἐπροδυδύα σιτοδοδεωαί μήν, ἐπελληὸ πᾶνσῶμει ἐκῆ ιον

β “πουτωμσύγν φτοῦ,τοιῦποι διπρερεῶλινκ μέλειτί χεθανἰκό
τωτουμοῦρῳ. “πέι: λένε, ΕἰηὸτύἿΝ (Δ

ῥμύξανε αὐλὴμοω: ΓΝ ἡγαλακτώδῃσ

ίλα δὶ αστρικανὰ

ἐνκοιλί [1 Φοφε: Ν “τοϊ τα
ὦ

ῥασλήσια: εὐδεοῖ μαι υθρὸμἐπειδὴ ριηὺ γοονώδνοὐ ηὸ δ πρρρ.
ἐρυ

θρύμεβ δέγγομω βὄμων,τοὶ ῥιϑιῦ ΚΕ:ητοῖν ΤῊ τῆ αἰ
φύσιριὡς λίϑον,.
ἦν 65.
μος 'λιμιυϑυσ,κοὺπρν; ληκδδοκοὺ πῶροιπυδευγρεδννκσὸ Δ 4μῳ

κοῖς λιύκαρηκσὺ τοὶό μονα. ἐκῴϑδρο:“τοὶ οὖχῦμεὉ τί γϑύεσιῃ Ἵ(λον

σοι. τῶδὲ πσρίρΤῊκαυτοὺ φύσιν,ὡσασί ΤῊΝ καρ,ί αικρὶν
οὗ-μα καλβρεῷ 'καλσσιὶξ καὶ τοι ποιρασλήσιαι φ ὐσεοὺςὄντοιτν
σία βλαςῇ μοι τοι"»“τοὺ δὲ,μίσει κα

τοὺφύσιρκαυνδς ἃ Φυσιρ

ὡς το φλφύσεωσ᾿πεψασα σ᾽ πιρ᾿ Πὠμετῶ -"λέγω δ, ἥὑαδλομ'“σιςὐβαλομοοῦρον:᾿βλῴναμνκυψελν λῆμουηκοὶ τοὶ μοιξι:αὖ

δὲ ἱὐκρασίω, γλυνεῖσι τοὶσ Φυσικες δι οἵμιφφικαλ{υλικοῖσκα
“οί Τινεισ.ἡ ὄριρέν κοὐ

εἰσιν ὃ καὶ.εἀλμϑεσερομ' πρὸς γν τί

κα χουσκ υἱὼ του ριεέμουψρῳγῶ καὶ ἡδυΐ ειμιστοὕχω » καὶ

λορδνερκιϑεέφᾳ!εὐπσώνε μοῦλῳῥ καλώσγακάλδι ων, φῶ γήσει

μὀτελψί τασοζθισο" φαύλωσϑ διατιϑένσων, οὐκ ὠργήσεικκσ.
λυΐσιουυηὸσ μὰ, μηδενπτώλῳν. δεινοίμᾷ δὲ ἔχων τίω τχνίω σῶζο

αδῤίω (Δού κα τϑνεργέαν.εοὗχως οὖμ καὶἐγκεφάλῳ εἰ
εἰοὑτωσ'
ἐτυχορ διαεραφεμτες ὑπὸ δὼ σιςρει
σίοισ'οὐκ ψῳγήσει ἐϑρ
ψυχῇ λογίςεκι. καϑθοί τὴλάξεππτος αϑῤᾳ δυνά μᾳτὺ,γχάμτσι

κατοὺ τέωυὠῳ γάαν,δερὶ τὸ ἀϑαίμονν ᾿δτρβήσοι σοιδππέλιν δργβ
Βου ὑκράιτοὺ “τίω δώναμιν εἰς
ὦ ἐνέργέ προβαλλέκα λοσοί

κρασία οὐμ μορίων, “τοὺσ'δωνάμεις δασώᾳ ᾿ αὐσεδιωνοῖτ'

μάτιτρςὑγῳγείασ προβιίλλουσιν! αὐ δὲ ἀν [4 αμρτοΐρπν ᾿ὀϊοίφ᾽
ὁθερμκώνς

τ.

ἡ δ΄.
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ἡϑυρ μι γροὶὶ συμιμιέξως κρασιρη ὕπατοῦδλαφςοίμᾳ τίὼ
ὁβαυμαπωτοῶ δύνειμ᾽, ὴφυλασει κα χούῃνας. "δῴξαιμαιτω τι ον ᾳτώρὀβουμώτω σιν ἡδᾷξοι μείτωσις δείκνυσι ηὸ ἐἐς
κὸν οὐυηὰηὸ αἡμα δωμεεηὸμ δκοαχοὶ αϑάλυδΊν δι αὐαι
ποδνημὸμ

ὐπεῖν εθόγοσεπο, οὔμα,, σῶζετοῦκα
Ἴ ὀβανμοίτωσισεἰ δια τὴ ἐρ
ἐ
ῥῶ τό ε: ὄῤαιμαιτωτεικὴ δύνειμισ'ἐδὲ αὐτὴ, σώξε Το. δῆλον
δ ϑδὐκρασίαι τοῦὑπὰ τοστεἰδὲ δύκραισία σφε του,καλὴκράξ6',σὶς ᾿Ξ σοι χεῖν πεσε δουγωγη,. Διο ΤΊηδῦξ ος προρραν δμῇ τῇ

μὴ δαρλέμδ "δ!
ὁ δαὶ “τὸ ὥνουι
οὐὐτίω αὐαθητικωτωώτέω δὰ τ
εἔμεβον ἡδιω, Ἣ ἐφ τουτί ὁμοῦτοσεἰσδ χισ'»γέγοΕΝ τας

νϑρώδες: καὶδε “τὸἐκ τεύμεϑαρ δεώμεξωσ, τῇ χυοζο θέᾳ. τὸ τοίνυν ὄξοσ ΎΝἤδρεμύποτι ΦΆΗΤΟΝ καὶ δ ΚμοΝ οὐ"

τίῳ, αὐνῷ οἰκαιϑούπερ Δὲ θώρακα ὑμδρώδῳ καὶ μινωδὲμ τύτ
χάνομ ταῦ τιν ἡ δέφα σινὼς κα τοὺρυχ,τθ4
αὐχέρα πολίμιδ

Ν, ἴσοβοῦν τίς.
«ὧδ ὶαπρινέω “ποτὶ κοῦ χονγὸν “ΤΌΚΕ΄
ΤὸΝ ηὃὸ

λθρεῖον κλέπτουσοιν κα τῶὉ γυναίκα, μι θουχέριν σιραΐμου
σιν δξος στοῦἑχίρῳ χιρὶ ἐϊδ4 πού τῳ θυ τέτοτοκύανι ἀσώ
αϑρίω,καλαίπεν ὀδυνω μϑεμ."προσητοιῦ ἀϑόαι}ὐϑεραπευει(

ἐπίρρωιρέτινα "τῶ λιν λο ρέφιΔάχω ὁἀκεὐνίωυὑπαῤνουσοιμ:
τούτο φὼραθῆν ᾿πράῆουσα, κω πορέζᾳ ΦλϑυσερέαςΥ

τοῦς υφερικαῦσ πν!ξὶ τινέστονκ(ϑαύδε, ηρὑσφρέρουσι τῆι
πραντοῦδὲ δϑυσώδω,τῇ Θινΐ- γδμι "φουὶ “τῷ ἄναναί πε ων,φα

γήν υϑῳ τοὶ διυσώδᾳ. προς πρέλεινδὰ ποῖσθὐώδε σι:Ὗ τω δνοἰκεῦ
οὐ πο λαμβανειν “τὸτὸν. ἐμοὶ
δὲμιοῖ )λον φαίνετο, τομϑρ-

ὧδ λεπτο μοροῦς ὄντα δυμαίμεωι ϑερμῦς, τέμήἡδγααφοβ, ηὗ
ελίχρον τοᾧ τῇ
ἡ μή Ὅς γοσθΊΡΙ ὃ᾿χυμῆ',πουδϑὲ διυσώδουπὰχυμορϑσ'

δντρέδιῳν
καμεωσ'ἐμῷ
ρα Πφν ποὺς πόρους:ν)μιδῥαϑοώ τώραὐαπρί
ΔΕΙ͂Ν’ἀλλο δὴνὧϑδὲ ληπτκῶν »κα τώ ποσὶν “1 Εἰτου σώδεὧδ’

πέρα ΤΠ) ᾿ἐϑιμανλίϑος λιιότης ἄσραληομ κεραν πονηοῖον,

ἐλλύγνια "ἔρια πυπρεωρμδῥα καιόμδραν λίθοσ θραικίασ'

Αλεξαύορον προδλυμάτωμ»
ϑ ἐλαίῳ δέσβεννύ μϑνος." γὸαὐκφιρο δία
ἱ ὐὑδωτιῤϑωκω
δυοτονε οὐδ χυμέρ4ᾳ πατμών,

σαχα προ 2 λοιδ ηῦψυ-

χικὸν πνόϑμια ἦδω πρόσληψην ἔλον πικχύτε τορι υχότιτ

“τὸμιμὰαὐεπιτήδάον ἼΓΟΙ Εἰ“ ηὐψυ χικὸρ πνόνμια τῇἐν πρῦσ'
έργεῖ“μϑδαρυ᾿αϑμλοῦν τυ τοῦ σώμα τοομκέέῳ βώφφελε

ΤΗΤΙ, ηὸ
Διοτί τρύνον τέο,"τῆπο! δ΄
80 λόλϑρονκα του 4.
οὐ “πὸ. εἰἢ αίϑυονοὐτω δυϑιρμότησια ψυχύτας, θἰοςἐρλά
τοιΩΝ 0
ζε τοί"φημι καΤαίωαλτίαν δι δεαϑεσεμογίμω
λήσξ ρθη θἴγϑ:δριμείασδσισ.τῷ δακυ ὀμδυκίθικενγύ δια

πὸμορεεἰ πύγεῖρε ϑιωπρὸσεὶ πῦκρισιμυκοὶ τοῦ τουστεγχῶ: γ΄

σνομδρίου (Απήεμδῳἡ λῥῥοσσασνὴκ φύσας αὶ ἀπεῖ4 ροβδνων
ἈΚ δεριδοιχὰ ν, τ ενε Τούηδθὲ τος:᾿τέροτοοι δευρὶ ἐπ ψύξεως τῇ μέ
ξῳμεταβο λβ᾿ἔψι 02Αϑύερδλφύσεων πβμροίων τά λινστθε
χϑοίτατον!σαιβδιῥωνπρὐτοληρικρισίν"οὸ δ σύ μρλετροι Ὡ Λον ἼΝ
φύσει δ μιορίωνεηὀθεέμωσρου ἀλλ δηριονφιβλαρῷόν. ὁμοίωσίι

ὑμλυεψυχιοῦ ἡγνᾳτριδοτστρίἰψυξ τσπρῷ τηνεἶτοῦἑ τοθ ὥσοι,
ξς'"πη

το πῃ μιδέλλονεξ γ᾽

Δι εἰτῇ ὠρονβλάρτῳ ὄνπσυρετα

ἐν ῴδιωυ κμὶχϑεοῆοκα μδρ(Αὐκέσσων ξήσειμϑιρηῦνπσυ ρεηδνν τὰ
7) ὀἰναϑερμόταῖι δ,
ε πράτον ὧν ᾿βρα λεὼδϑίο (δι.μ:
“
ΠΣ , οὕτωσ' χῇμεεπρίαϑῳ μότετι πυρούμδιωῷ», ϑύον οἶνα το
δέδὲ τοῦκατα “πόμτου τοὶμόριικ στοῦ
) τῆτοῦ ὦἄρτου δι (-“4: κατ οὕωσ' γρέφων τοὶμόριαοὐσεγείρᾳ αὐτῆ τὸς δωυκίμάρ '

ἐ

πρδσπύψιντῶ νδσθηΡ! οὗὑ χυμοῦ."δμιοιωσν πο οἰνιθ᾽πρέφων,
ἐωώννυσι" γίνω σι Κνὲὑὑσερ ποέσοισ
τοῦσ΄Ῥοῷ εἰσ ἰδεύχη τώπε
"κίεν τοδι ταιτουηρὸςθρένμνοᾷεὐσημῆϑ μορίωνσυ μεριζῬωσ ὃν

δι, δόμδῳ αν πκαιϑεσοθφότατος Ομερβ»μαρπυρϑλέγων. σίου μος,
»»

Η οιϑεηὺ δ μένοὐ δὴ ϑιοξἐΑἠνπροτοβε:ἢ τ ΑἸνηὸν σίτουτο οἷ. ᾿

νου, δεηὃ διώαϑα βέφάν"αὸ μιόμομχυθὴσοῖνον. μόν δεδοῖνος

Ὶ) ἐσέρτου ξέφειμ,οὐδιώα τονθλθσνμα τήσρείλμοι δῷ
διωύα το

Ρ

ΡΣ ΜΗΣ ΤΣ

ΣΝ
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᾿ς γα Ὑδ Τοὸ μόρια αὐασρήλαν τῶ δγορϑεσνιϑα, τοῦτο «ποὺ δ-᾿ στῇ ῥραμὸ"κϑιμακ τοὺ διύο ταῖν τοῦΤΗΝ
ἢ οί εἴωπτοι δ΄
χητιδειύαν τοω

: ξωννύφῳ ππιραπεμιηέμϑῳ οαδγλοῖνδι Εἰτομάλου οι

μοῦκαϑῇ

λατοὺ μιόρεικ.ὁμιοίωσ δεΔ γὸμῆλο αὶ
ῥώννυσι οι ὁτατοοδξοσμϑμ τοι

δρλίχῳ μα κκτῶτο λάτοθυ μί'ὀστῷῥογόμϑῳ ον τῷσεοὶ τῆςγριό-, τ

τἰμνφρμγμὲν τῷςομάΧολυμόνερντῷξωνν μόνο ποῦξε'

"ὐελικὐδδὲ μισέλωνφιμυβϑῖ ΠΥ: Σοδούνθν το μοιαἐχεθσαυ ρε
ῃ ὀπξῦριαν διδμει, δειὺοἷνΤο καὶἐμψύλειν καῦτον οὗν"

ἢ.

Διοῖ ἡὀξλαιον δεν! δύχρών αϑα μί τυπριιὁ ιρλίφφονῦν
ὥπαχυμῷ ἢν᾿ίνω Αϑμομιθμότεμμό μϑνον ἐι λεπτοὶ μόρμοικα
ϑοΐ σεΡ'τοὶ οἱ
“λοι χρὰΣ δῇοἷο στν χ'ραρετέρῳ τ γρῷ ἐγκαταβλε

| ϑήμω ὀσαὺ δὴ αὐοιμι λβένψοι,οὐὐ τῷ.σοὶ"δὲδιμιλῶντα ἑουυ
το σ᾽

ὁ μιλᾶἡ Μῆῦκ τοὺ τό ρασιμ,ὦ
κὐφοαὶ“σοιότητ ἑδῆςοι χείων παρμ-πλύεςἐλθυσσια ταὶπρώτοισ τριὅταταν ἀφανιζο ρδέας (Δέτίρ

βονω ὥραν."δωναμϑῳ ας ἡπώλινυτὸ φύσεων χυθιοϑῆνανοισωϑθῇ
ο γρ' οὐδὲ μελίκρα,ρνδηδὀξύκρα γονκιμετα τίωφύσιν" “τροῦ
Ξ

εϑη σέλα," ομι 2φατε κρασιν᾽ ἐν. μλὸν ἡΚρ!λήθφαν. Δηρὸς
᾿ τί φύσινήσιωδς στεῥτοισοιλεϊοι το δι δ άϑεσὲμ ὑέος
᾿λαΐ ᾿πρδέχσίμΙξἐνιὼς κριϑὴ πυρῆς ταλκατ κόλλησιν,ὡςλί9᾽

δι
Υ

"τῇ
ἣ

»ἐᾷ

) ΚτΊπρόσφυσιν μοίωνσ᾽ωςκα δ,σοιρκίτ μυλειδε ὑςῶδι ἴῳ'τῷ 3

᾿χοῦχΤΊ
ἕν μεσῳδ Ἢ
υ λφόγαῖϑ μων τινῶνὃ
ε εὐ μφωσὶμ οἷξδλἐν

ὡς»
5
- ,»“«Ὁἰ
.Ὁ

λομίμ .«ταδέκα παῤ γοχὸνἑουυῖ3 ρσερεσλοχ[ὠ.οἰςκοήκ κοίκῳ.
. ᾿ἐὑπλλο μψύχον οὐ τὺπουλομόν των.
μιαυβυδέμα τούτων δῆτ ό-

σῶν μι[ουτοελνμυχὺ σῶμα ΤΙ:“δ ο ηηρλλίωῳἐπιγεαϑεαύ τος
ανυἐλλ μᾶλλον κα τί πετηδάρτητοα 6:
ὃ
λα σώματι ψυχὴ
μῳ δέος

'μάσοντιμ δεϑσερώμφοπέρων αὐαδολρ μὴ φύσιντο σῶν"προσρε
Ἂ ᾿γενόμιονΔσοριζο μὴ᾿ἀμφότερ, (Αἱτνυσρηϑασὼ μοτ' ὡσώμαι

“πρηδαθανατ ᾿πῷφθ» τῷ,ὐκαθ δυτῷακαθαρτῳ. τὐθόίονω "

ἐνφιδρδλύυσδείξᾳ ἐν)ὲ ταβυ πα τογρὴ μοι᾿ σῃομῇ καὶ μεὲ-

᾿

Αλι ξανεῆρου προβλυμάτωμ’ '

οὐ τόϑησυ μμβεου ϑ ρμότη τορι χρὺ
,σωραϑλο δέου ὑηῤχῆσ'
ΗΝ Τος, γδονα
ΘΕΤΟΙ, πνίμια ἀτμμοφδ" 52οὐ} τὸ ὃ δυο (ξἕὰ κοΐ λυσ'
φλεῦὸν αὐτὸν μα τοὶποαλμοι τοσπροσικαυρδέαν, Διωνσλίον ϑύρ
μαινόμδψοριρὼ χυάϊυμά μϑμου, γίνεται ῥύρ οφδέςιιρὰ “πολι γα-

ματεμηπύμδρον ΔΑΝ κοὐρωτιδῶν ἀρτηρμδνπρος τίω βάσιν
σῶςἐγκεφάλου, κα τοὶπρῦνοι αρφύσιων,ἐἰκεσο παρεδουγω γούτ

Λϑέρον κκουτῇδεόνχῃτοῦτιναῷ υσμείωὶ ποφδὶ τοίγκεφ αὶλύψυ

γεότητοσάππϑοα λὸντώδαμετρον ζεσίμ,γέμε Τρ πνϑμα οὐϑέ
4ϑισ. ὀστῤδρ,ρινόν 1 υχς προσενέργήαν. σ΄ περ γριοσὺ
᾿-αποσυ τὸ ἜΗΝ5 σωφρονιζό μδιμον,οὐτω(δου τοἈΜΧΎΟΝ

ΐ

κού μϑρονῦ τινος οἰ ὀ617 φΦυσεησ' δυνάμεως ἐτηγεμἐμίθδγας ᾿

ὅλ θα πνο;σδεἰσιωμάηρὶἐνΤῇ
ἢ κουρδῦα λεηαουμόμδρ ὦ αὐτὼν
δυϑ, ἐρταριν ηρλσἐγκίφαλου εδαὺ γὐ βοφ λα αϑήσοιτούτοοῖ

ϑεροάδουυόρυψυ χικῇ πνξ περ ὠμδῳ σῶμα πυγχαν,προσωκ
Ἰῶ τῷσώ μμ00723"εὐδὲλεπτῦ τοῦτον᾿δικαθαρή ἸΡΟῸΜΝ Ὄ δὺκυγίσυκτὴ,

χὰ ἌΔΡΡΟΝ σώμα α στό μοιδνπσώςυὐ-πώρ λονδιδλ μος
ὥλι ϑτο, υζ

ἐμωκεσος τυγλάνφη εἴκρῶν ὧν αν ανούσίανςἰόν
ων. Του Τότ ὦ
“γμακακλώύομϑῳ,, δὐφοιϑοιῶ, δ᾽οἴει: ἦν χὐπάν του ἡλύσον ψῷ

γεἶνιἀμίβωιδεψυχῴ Αδιρρνκε
α)πσιλούμϑῳ κ1) “πο χυνόμδιν,θνουλδαν
χήδιφοαν
μ κϑρον προσένῷτὅ χω, ον ψυχ
δ, Τριϑτοῦσηραὶξς
σὐρτοτόρατριψωθροτέροισιἐμεξότοι τοιὄψυ θεν πσολυνϑὲν( 7
σώ μαγνάδι, τξϑασικνεἰζηταν πίω λσοιϑϑ συρεηὸ οὐ ὡογΤάδε! ἂν

φλιοὐσίασ,ὡς δυγληθουῥγω μκοὺκαυρωνσαύσιως ψυχραὶμδῳ λητ

“]᾿

θζων-πώλιμδίϑερμανϑὲρ ἀμέξωσιρὶπλίορ 75) δέουτοςκων ἯΙ;

Λόγον, πππερρισηκδνοίζει ἦυ"Δ ὀἀμιεβοπα ενόργόνκα το τοὺς

ἐκροίσες τῆς ᾧν χὶς ὃν τοΐ!σ' Φρῳτισιρἐτι δὲ"πλίομ τοῦτο

σου ϑύν καὶ ἐφ αὐ ποιμηϑὲν, “ποιήσει πόλιν ἀυχῖν εἰ ίσετ'

ὅχντ! μὴ ὠτρρθνπυνδεημοοῦν τονἀμφότεραι. ᾿ϑεωρφδέμονετι
ΡΟΝ ἔρενϑεξ ποδι»Ὁ ταύ πέρ μελενο τὸ σώμα ραν!σῷ Ὑ
θείου

᾿ δ’.
κα

ἢ

ϑείου κιετακλέφμ σῷ μαχεγβίνω σοφίζεται τώ καίϑοσιν."δδμας
σιμκοιποσήο

“φῶ μα γροὺ τώδμϑῳὙΥ τώκιφ α.λέωϑ σφρομφοᾷ

δῷ δεοτυπσώσο. καϑα περμικΡ οὐρανόνοηὸρ δὲέγκίφ «λον,λαμ
πρὸννρὰ οὐπέρι ομέταξε, δεσῶοκω σοὺτῷτρρυ στ ἡῆῥκιμυ αδ
οἐσέρωμτ ἀριθμὸν ὅγετυππώσεις;εὑπερέλειν το πσχνηὸσσώμα --

τοσυησὰ δ ὀζρανδι,ὑσπῤέλεισανταταὸν γνοισεν φϑορᾷ:
36. Διᾶτι Πὐπζώων τὰ οὶ,πλείονα γήκιτέ:τοδὲ εὐλοεἤονανφεμιὶ ὀσειμδρἡφυσι ὀλιλοχεον α τέτοια,τοισορτε ποιἢκεπολυ
φ(οι") οἐ: ποναλήϑουν τῶνΤικτο βδιῥων,όλι γοχθὸν (ον 53 χρκτον

πῶὼρμ αὐαιταληρ ώστισσι ὦσλοιρουρ' κιώ
κδ.Ὀρμάσοί χβῶσ᾽ ὁσοιὲ 7ρ
λυχρόρια, ταῦτο δΆ!γοτόκοι.ἤρκ Δ ὀχόμ θ᾽αὐα πληρώσει
τιιρασεέμινὯΝ πικσοόρων: ὠσέλεφασιδφισ κορώνη. “τοὺσὲ
Μέσοι πρὸσ0 γον, μέσοι καλ τώ τοκε 7 εἴγϑνεικαϑδμοιότη το

ΧΩ φώων "οὐ το
δ ἀπαὐγίιστικ τό δια ὀγ δὰιμνσρφαικὸνκῦ

“πὸςἀλιγοχόνιθθςὧν, πολύασυρρΘ᾽ “π. τωδὲ φυτοῦ πολυλνια, δλι κδικαυρκ' πρὸ δετὸτιιτόμῶνακαδηὸπλήϑυσ πὶ
Ν

Μασών. δγυσύπτωσ: ὑφύσίς"τοῖσ (δοὖν σεηρατοσιν, ἄγε Δμεί
ϑοσι οὗ
οὐσί τῷσύμ , καλκικ τοὐγῆμτύρτρρείαιτρι ου μϑῴοιτδε
μη ποίνυ κοίμν ουσὶνεὐτὸςτῶ᾿φλκυοφοοίασι “ΤΟΊσ’δ ΓΗ δισ'
καὶ δεοἱηὸβρα χ'Ὁ) σύμιατος,καλδιάε ρος 7»! εἰϑλτίμηροφίῳ
᾿ς ὑἥα μϑῴοις δγχηδιεοίμάν, ἔξω τῶτῆςκυορκίασίβεονοτρι τ.
3ἔβτο

Δι

δΝ τύπτων ᾧ τακτος ἥκ νησίσ' ΠῚ (ἀνῇ

Ο7Ί “Τοσου ΤΟΝ σή ΠῈ2φύσις τοῦγνοδοήριοῦ χυμοῦ, ὁοοξυημεῖν. ὃ

δον διώ κ΄τοί!καλησέψο. ὑπέηδὰὶ το[νυ ώθησοι ὀπσεήό μδοις
κολδειύαμι δ᾽
’ ἀξαῤάγκης καὶ ὄχρονδ."Ἑκοςδσ δὲ χυμὸσ ἔχει

ὅ)αν᾿αὐαθυμί δεσίν» οἱ Τῷ
ὸ ΑδΟΡ τοῦαὐμμιαιτος,ἐτμὸς γβονᾶτοιι
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41
“πολλὰοὐ ἐμ ουμφλείωμ᾽ αὐ

ποῖσ' αὐκϑυμίασίς γέανῳ ἀτμώδους πνϑϑματο πρὸσ'ἐγμίΕΝ

“οὐ τοδὲμι διυγοίμδῳὀμδγαιφορυϑῆνοιπρὸ πέψεως, απὸ

τῷ ἊΣ ου φυγεῖν μὴ ἐροντὸν ξἐγκέφαλ“πιο δημείντοιν“σοίυτα

πρὰ οὕγωσ'τυτα ράγαδῳ ος δξ!σὲ δυρὲ 70) ὅπχηκοῦ μ ρῦ κο ὁ φὶ
ἀόρρνο τὸ δραι
τοῦ: ἡϑἷὲ“το! οὔ Τοῦ οὐ τοῖς Φαύνειϑετοι ει!
“ποίν-

ἰλιγγι οἱσυσικὁ
Τα" ΟΥ̓ ᾧδονπάϑοσέξω φαντάζον"τοῦ» ὁϑερκοὰ
ῺΣ
Ὲ

ποδεμι ντ᾿ απὸΤὴν ἔξωθεν ἐἵ ΔΙ γνεῆῥ υδεέτωιὑφ

χεοιεροφῆς δὲ

β ξάλδιον ββύνομα! ὀσσερ δὲξοἴμου γέντο, τόν
τον αὐοὐτὸ χυ: μὦἱν,ἀτμὸν τρλιὼ γον ὧντῶν μὰ δλν
ἐρούν τωνΠῚ] ἐγκεέφα λοῦο

“καὶἡριουμτὼμ ηὁ σίοοχω ματρὶ λεγὺὀμδμον πούϑυσ..

᾿
ΤΉ

Διὶ Τῇ εἰτῶνέρᾳι ππορίγκεῷ οὐ λου καλνωπῆου μυ-

λονἡ φίμπί)

οΟ

μοθλοισ, οὐλβαιῦ τιδ ἐνέργήα ἀλλοὶδιοίφος ὉΑ͂Ι

Ψζ, οὐμεόνον πτορα σον οἡοιντονμοίουδῥου λῆς τουἠδρῷ[φαι:

β ἀλλὰ καὶ πωροϊπίώτοι αὐὖϑε καιχουσας δυξρθουυ τοῦ.ἄλλα γκα
᾿...σιθυ κα)δυοολιισία“75νϑΐρστο ὀστοῦ κα λιν τ οἰκου

Ξρκοῦ» ἐπέρα δὲο γενσγκούνκανιοἴλλη Τῷ κόμοιγοφφλκοιλί ας
δα ἔχωνδιμοίωστη

πλεύμων ὀξινσλω

ὉΥὀπτηὸν σέτρυ ταινζρονντο

μάλλον λέομ δγργὸ γδισηκόμ. ηὐ σὲ

σοῦ οὐμα τος ἐβικοιλίας ππτοιενλέρτοι μάλλοντὸὁ δέῴλκοι
λίας δβέπλω τοιστρα ρφειοϊῶσ. οὑτῶ Υν ΚοΆ5) κιϑύρασεὶἡ

μὰ κοι γυτίρα "υ"ροὺ,μάλλον φϑόγγον ἀποτελεῖ: "δὲ1"ὦ--

“οσίρα, ἐπερομυκαλὴτοτο μδῷυμὥλλομέτερομικαιὁ ῥαῤει μδμη

-πρσῶσ,λλορ'καὶ ὧδΡΨ λοιπσῶν δὲὁῥπένωμ τὸ αὐτὸϑτώ -

Ῥὐσενδ. ἥανοτος καὶ ασλίωθ", ἦσοι βοήδὰσ σαξξἡ καὶ τὸ τ

είγρομα, λεγο ῥδύε"ἐπὶ δὲ μεφιῖρ καὶδ κουρδϑασ, σειρκός τιο'
ἰδόχησ εὑπιδέρομαἐλου, αὐ μϑιρόρϑηαν ἰνδν ἕλκ᾽ σιν" ᾿αὐδιταλα

“1 ὠϑοῦ σινεδϑνδεοζλλων μδρᾷ(ωναῤλοξαίκαιτε λοεσινοδφὶδ μόύ-

παρ

ιὰ αἱρϑῤφλίδεσ δ ορ κοί αὐκοβοἱὐμϑρὡνικάςουμο

Αἰλεξαν

ἼοπΑν πορ

οἰουμείας ότι ἐπύλοεσικοινοὶ ὄρ τοῦ"δὲ ὑλιατέντων Αι σοῦ
τόν “Ἐν ὃΘ “ὅτι εἰ: κυορωσπίῳ «,ἀϑιουνϑδεῖ δον κα οὐ οιμὠνη

ὃγ ᾿γῷ γάσιν

β

Διεὶ τί αἱἱκ δῷοροῦσοι, πιρὶ

"072 ὑφυσιςδιὰ σίρ “τὸ ἐμ"
δαὐπερονιρὰ δινυ μίωα κεδοίσιμῦ

βρύου δώολασιμ, ἡσκο τοῦ μίωιον σύνυοίγά “ΚΝ ἐν Ὑῇἢ μόβα, ᾿

τοῦ τὸ δῷ ανὑρεθμ γρσώσικοικῦ χυμουκ ατοαὐοίδυσινεηϊάεἰεἴων,
πλυρόι ηὐσόμιει Φλικορός, σοῦτο δὲκι νοῦ μϑνον πο μιολβυρᾶρ
το! ὄχηστος εἐπτεεί ρε τοοηρὁσδροξι νἀλλοικύτων Τοφών: ὥριθυ

μοῦσι δεηρὸσ οὀνυὶποκέμδρον γυμον.ἀρδ Ὺ» θη
ὁ ἀμ αγλο λι

κὸς εἰοὑτωςἔτυ
χιν,ὀρίωμ“τοι οἰσβό
λης ἡδερ οἴκων. ἀδὲφλίγμα β

ὀξὺ, δας δ μοεἰσελοκινϑώδωσλολῃ, ΝΑ μι σωδαῖν" εἰσὲ μὲ -ξις χίς εἰν τρικί λη, ἀλλοκοσών ὀρέξεωμ..δ} δὲτοντο ἀληθόαν,.
ὑπάρχει δθλον ἐκ το μὴ πρόσοιες οὐ γέπιαθς,οὐδ᾽ ηὃστόμ
γϑλδρο μα μα χεησον 81εὐ ἐπέρνπόνομοτοδι
μίωο μ’πορίίς

σρρἡκί αι τῳλοι τὸντσλυρεοϑύρκ αιτοῖνκλί σέκφνηδνδλιονοί ξομ δ
αὐμμιουτοσ,μὰ μηκέτιαϑοιπσέμσεϑαρηρ δρηνδδμιαλον “ὑ το
πποσουσί κου χόνδν᾽ Θουλιε μεν τες ποὺ κολικϑιόμδρ ο; 7] “αὐτό

λιμτλι ρ ιϑιρηδρόμα φιγαξρὸς ἀλλοκύτἢ χυμενὀϑενηὺκαϑαρ
τίοιον αὐτοὺςμειρέλως ὥφε λέ. ιἄριχοφδὲκ ως απὸ τῶ δρΕἾ

νέου πουδε
καὶρώλζ κατεϑόορτ' εἤ γιποικὶ (λοργβ)ηρδχφώμιαι
Τί μοὰἀλλόκστο ὠσσηῥὴ τούτωνϊαλθυ μία,

οδι.,
Διοὶ τῇοὐ φϑινόπω ῥον αὐώ
με κὸν καιχοῦπέςκ ἄσιν
ἔον καὶτοὺτέοαὐ τέιϑδ μῷῷσινκρὰϑείλιποσοὺ κρύοσ: γνῶ Φα-

σὲ Φύσιρὶἔχεντοιοὐθ γέ οὐπὸὠρρυτον μολβηραψεσινεςὶ δῆφυ"
σρϑρμ- δ δηλι
Θ᾽ταυτί τί ζωνίω κι νούμϑιος τοξωδικοῦ:
μοὺγέ γῆνὅσωξέπετοζλλοιδεῦογηζἰηὸνἱκαμρο μι τον αὔεβιοι
τοιοῦτοι πνέουσιν. αὐώμαι λοι μὰΔάφοροι., οἱ δὲ ὅῃ ἀγ
ὑσέ ρκα ἔσο, ἁτὸ πῆσο
μέγου ϑτρμότη!τὸς τοϑέρους, εἰς νι

τατριμετέβαλεμίᾳ τοιοῦ τίοὐῥαν αὐα σή μιπέηυτσἀιροσέγι
θε ρμοτί

τὴ
οὐ ἢ

4Σ

ϑευρμοταρουδμη φιοὶδὲλέ ανπερῦτι μέσου
ονὀνθέρουνρλειμιῖνρυ

ἀπήνη ψαντήίωνμετί ΧΕΙκριξσὶ δου ταρῦ δὲννῷἡ ΠομΔηϑξ
μω
σα εὔὲ “γεπὸμυλβήμερϑι μι μέ τοι τῶν τροσοὶ ρωνώροἷν
τίὠκρισϑ. οὁ ϑρο»
ὑτὸπίωἕωμερ(Θὐ αὐτῆς ζοικε τα!ταρι εσδὲ
μεδημβοίο, 6 ρ4 ὑὐλμετὰτού"το ἄχι σέασεῥα, φϑινοπτόρ ῳ-:

οὐ λει,μαΐγο ψυχαδὺὑχραῦσα.τῇἀηρυσλα"τοϑλί οὐ
“Διρὸτῇὁικότρστριεἶὕτανον, εἰσὑκόρς ξιραύμᾳηὐσώ μιν᾿δέξε
οὅτης ἀχρυπεΐ Ων76 Εἰ»Φυμὶ 572οὐκυρίωνὀκὀφρρὑ πόντρι ἔρμα,

λαῦ ἃ μέσουΤΙνὅν.'ὰς τῷδὰ τῆν νχᾳὁτατοννὴτῆν ἀπωλείας τῆνι
λρυταρσιδὴ κα γρῖ κυρίως,ξηρο “ΤΉτοῦ ΡῚ ὐνησὲ τῆς ὑχοῦτα οἱ

πώλέα, καϑονρφ ϑερμότατω οἐπσωλεῖα ξοφῇτικαϑοέ ρεσι:.ὰ
μότης, αὖ ξησις γψυχότη οσιθδι φύσις τῆρκο τουδο πρίν» τῇ ἢ
ΤΩΝ
᾿᾿"

τολωτικῦ πεν μοιρδ.αὐοιποῦ:: πρὸτηὺπαλι ἜΣ

7:βαβονζῇ ϑἰῥόδωτον οὗπτομϑμου βυϑήζοτανὐδεσοιν! σίδα Ἁ
λόμ᾽οὐκέτι αὐτὸν πρλοίῳ,Φιμι ὑπημεήσηρδεώα μινύχωνδοίνρ,κα.

τὸ φο τίδγεισιδιινων εἰς τοὺςγῤρυ; ἔῆσκινἰδῶν νη θεω 761
ὁ δ τοικίωνὴ δοίδαρος
κεῖ
᾿ χωύτοσ' εἰιβαιρινἔλουσὶν ὡυνδια
“πυ κυ ηόρος ὠμῶδια του »βαρὺσ ἐκυήνηλε), σῷ υλισὴδνλεαῦς
πόμα ὅτῳ} θοϊἐνύσοι σιροἐτργλύ μδιροιτὐλαῦτιςδυϑήοίϊ

᾿ β μετοὺ δὲἡ“Με ρα στεμοὶρ,αϑοταλε ουσίμ:᾿ἩΦΥΨ τῷσ σεϑρὺὸσωΐ.

ἢ πνιῦ μιαγϑονάτοῬυ

ὃ“σλερῶρ “τον ογ ρσε,κὴ τοὶ τουπρϑμομος

ρρόγλεα, εὐ. ναηρτελε σώμα πρὸσηβαπ ὃν δϑενίδΙσυρῇ

σίτεμα τίμαλα οστών κακζρηϑνουῦηδ τονγοτνὡσίκ ομἢεἰετοὺτ φό
νόμον οιτήμνομτε, κέγετοιι αὐ Φηϊιὸν πνδύμομα δι οὕτω οἰ ἡ]ἐν
εἰς ηὐὺ δο ἢπρὸηὁ μὴ αὐανσὴαν"διλουνϑουθάν δϑοὶτου τοι πέρϑῷ
οἰποθὴ ἡβῳῶν εἰσ’ὕω ᾿ βαηδμδῳ αεβυϑόφωτουτο δὲ οζόανιιϑέν-

ταιΔύθουοὶ σεντᾷ,δτλνήνχετουτῷτοὶψοὺ τοῖτὺ᾿ γραόθυδοφωϑθῆνον
"δὲ ἐμνν μου τω ϑΉν ον᾿
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ΔὙμιάζετοῦι δὲ κα τωφύσιν συμβαμύμτωμ,

ὅσωνἐἐτνοξί τουηὸ αὐ τιον.δὴ δὲ πῶραφύσιν. ὅσες

ἤνυτον, δὲοἱτϑλνίω τρθϑ ὀσυμφί βον ῬΊ σαϑοῖς: β
ι τὲ
τ
πολλοὶσ »":Ἢ φύσις εἰ περμονγῆον πρθὴ ἡ χα"᾿ σίμον ἡμῖρμπσοι εἶ"ἦμξ ὀφύσιο, αἰαὶ ὸναἰὐγὸνέλει Ῥοποονμκὼ

ἰ πλ υὐῤχχησεμί, μετα αλλά ρλλαχῦς ὅτ οὖν δέμ τιπὸρα φύσιν
φρδκα
πράξω. δυρηδχυλετὸμ ὀτρρίαν αρυρίγει ἃ δλᾶτοιτέ χε".
Θὰ τέχνηι πρὶ“τοῦσ' τοιοῦ Τοὺς ἀφρρέας ροηθοῖν μὲῤ μι
λον κα

ὃ “σοιετὴσ' οὑτωμαὶ ἐχνίω:καϑοῴτρ )} ἐπρίησω Αντιφών ὃ
χει τίν Ψ κρατον,υϑμὼμ φὑσειμικώμεϑε »τοιοΐτουδεὄξιν,

ἐνοὶσ' τώ τεὶκὠἤονακρατεῖ τ μἐζομων οὰ τὰ ἐοπσην ἔχον-

ί μοῦ πᾶν τοῦφαδὸρ ὃὅσοι "ἢ προ-Τὼ μιμεφοιν,μεινᾶ βάρνμελολοι᾿
ὀλομάτων ἱηλεινεῖεοὶ προσοιγϑρίνομδι"᾿ὅδεδὶ ταῦτατοῖςφυσίκοι προβαμμασίμ, οὔ τίτ

οὐτεκε χωριημέναλὶ
Τοῦὁ πστάμποον οὗ

ἀν «οἱγλεὶ κοιμα 23 χεμκθηματιὰλ, ϑέω ρημάτων πων Φυσινϑϑ
ἡ δὼ ϑδὼὡσ', δ οΣ ΗΝ μαθμμμευτινδίϑ δθλον'κ» δὲ “περὶ δ,διαδὰ

Φυσινδᾷμ."σοριέκᾳ το δὲ ΟΣ εἰπρρΥμϑῳων ἐν χα γϑύει τούτῳ πὸ
σιοὶ ηὸρμ μολλόμεοἱ“Το"τὺν Υ̓νεἶμνοδοκέ! ἢ κιν διδῶ μέλαθα

ρθηὐνὸ μικ

ύμ
ὶ δεἐῥῖ“πλεῖ δι;οὕδ δ αλίμμο
Ιχ7», " ταῦτοῦμιατοὶ

τοῦ Τισ'οὐ} 5οὐθηὸ φβεέρ, προσλαβων ἐ7ι
λλοὺ κἴρὥρ δύνα

υὸτομολλοῦ ὀκροσ,κεν Εἰ
ἢ ϑέον. πάν τῶνἀνδὴ τοιοῦσων ἔχειτ
αὐγῇασ' τί

χίωο κὐκ Αιοσ'μοῖρ “τοῦ τὸ δὐλόγρσ' συμδερηκεβ"
δῆ .δ(,"

ἀρβςὸ χήλουδ

εκ μδρν λουςμιασῥρνεἐδευον βλέ τίθοιυμοισῦν σὶρ ὐπουμ ἐἢ
ϑαυμιασίωώτα τορ,)ὺ τονανπία γϑνεσϑς συυλοὶ λλά λοις.ὃ δενια κα)) ,

σιρυίστνκεν ὁἐκ χοιούτωμ υϑὺσ' )ιέκκει οὐ δουτεγεγνόνττου "σὰ
υϑῥονοσ ὧν ἡφύσι ὅξὴν εὐσειναὐτίκ ἀλλήλοιν:"ὡς τὴντιῦϑο δεν
ἐφιβλύψξασιρ ὙΠ ομ θαυ μαζφν “τῶσ' συμβοιν ούσσιο'ὑπιραντιῶ

σεὶσ' “πεθὰ αὐτόν:πρῶτον ἐδ Ὑν τῇ πτέθλε χύσῃ ρα μανὸν κύ,
κλορ πλάτος οὐθὲν ἐλύσῃ τοὺμἀντίαπῶ;προσεμιᾧ αἷνετοηδ

κοι εν ὼ κυρὰν ταῦεχοῦ δγίφηκεν ἀλλήλ ᾽Τοτον μία
ὃ μιρρονἐκύνων τι Ὁ μέσομ δ Ἰσορμ,μο

α τῶν ηὃ οὔθ δεδριεδι

σρβάλον ποιό οἰλλλλου, τὸ μδ αὐαιγνοἶαἴσοιγγοίαϑ “πρῦτε
βορ χη ἀκρωνδτοτιροῖν, τίδγρὰμι μεῖον ὅτοιν ἐκκυρτῆςἐς κόϊλιορ ἰ “τόλι νὐκ ταύταεεμετοίραυ ΩΣ φῳίσιν ᾿
“ οὖντοι. Ῥηάγπωρὺὑανέ ρχειτσεοὶὄνκυκ ᾧ᾿δαύτεβ ϑδσιοῖ- Υ
“μα κινεῖτσοον,τοὺςἀνάντί δισε!ενήσεισοθς μεν ἐς ηὸμν ἐμπροιϑεᾷς Ἔ
κιν᾿ὥ το τότρυχὴ τὸνδηπηιϑεμ!Ἴτεγραίφ στίχρα μμαβηὀνκαίκλος

;)ὺαἰρασ οὐ «βὶ ἐς τοὐϑηὸν
αὐσυύ χωσ'ἔχενεξ 5ἢ δάῤλι “του τόητου
χουύσπονςἐρλά τορεσο

᾿σιρεχῦς ἣ κεν

δι κοδ, ἐφφτ) πῶ
Δεν οὐπτῆἐλϑεηρῶ ον.ὠντοῶ κα νερὸν ὁτιμετίβαλεν ὄρτιύθῳ:

Ι

εἰρυπονηρόσε οὐδὲν αἰ
ἃ ποτρρ,ηὸ ποῦ τῶμδμαιβραιο.'
δϑοικαϑυύπτεἶεἰ

,

μούπῶν οὐ τ᾿αβρχίω'τοὶ“ἘΠ πιρληδνφυ τον πνδρδνα, ἐστκύειχ'ὃ

,

αὐόςτετοῦτοὶδὲπερὶὶ τὸρμοχλομ εἰσιπὸν ζυγϑρ"τοὶ.λι ἀλλα πάν ᾿
λυδομ τοὺπτερί τκιμῴσε)στί μηγαμε, εἰςεἰν μοχαύνῖτι διδιὰη ᾿

μιἄο' ὅσσΦλὺκ συκέμυ)ρα μρνμηδὲνἐπερορεσίρῳ Φέρεϑι ᾿ὶ
οι μεἪ (5:ἀνουυ γῇὶσοττουχῶτ, λλόξ εἰὶ ηὐ σομϑμ ὁ Ῥηπέρα πον :

7ρρρωτεβιὁν92. δ,πολλοὶ ϑηθαυμαζορδβ ὠνσυμβουρμφπερνῖ ΓΕ

γήσέλο ἤβευκ Χγπερὶὼν ὧνπόϊς; ὑπομδιοισηροθλημοι σίνισυοδῆλν :
δ)οἱ ηὐ τατῶν αν ἡκινύσες εἐμα κι νεϊϑϑερηὃμ κύκλλδιηὸ ἐδδὲ "
πεῤῴιλα μέτρου δάκβιἐφξ οὸ ἀζοεἰς τούμηροιϑεν κι έιαϑᾳ,χ

ὧιτέ.
τρον δὲ ἰφοῦ δ᾽ ἐἰς του μιτρηϑϑέν κα τοὺσγεδνοίζουσίτημό" ὡς
φ( 7 μι δμσ'κιήσφως πολινὲσ' πενανγσο μο καὶ ΩΣ κύκλους.

ὡσπέρ

μῆλον! κά-

2

ὥσπερ ὃς αὐατιδέκσιν ᾧ "οἷςὑεροόὶς “ποιήσοι Τισ᾽γοχίσικουσ,
χαλκούετεια σὶδὼ ὭΩ δ ὄντοῦ σζο κυ κλουοι 76ὀμδῦ ἕχιρος

ο

ΤΊ κινγῥδύης Φιδαμεξεθς Τρ
κυκλ εφῆτγ δὴ νπρκύκλυί οι
προιϑερμκιψιδεσῶ ἡἡ [δ΄ εἰσ Ἰούπηϑεν,τοκύκλυ σοϊφῷ ἄκι
νυμδῳ"7 ᾿δαμίηρσπβ ἡθοῦῦυνὸ,ἐμ αντίονουβακι νυθήσιιφξ

ὁ

γδνι, κυκλ τιρἰφϑὺ οἱ β'(Δαΐλιὶν αὐηὸσ᾽ὸν ἐφεξῆσ' «φοῦ

ςφπεἰφρυγανπήα ᾧκιμήσόλδγοδνῥαὐτδγαύτ αὐτῇ πλοὼτ ἡῦπ
αὐ ολόσεὥ
ὡσί, ουὑγοηριήσουσίν δα μον! ϑηϑέῳΤοτ"Ἰαυϑέν λα
βονῶνὑπώρλουσουδν φκύκλῳϊ φύσιν οἰδαμινρτοὶ, ζἸσκνάζυ

οντεστβὲ ἜΝὁ" σὺν τῶ2 μηχαινήμοοῖ φανῷμὸν
σίμ ἡρμκιβγκρύπτ
ὃ
ὀϑυμα οὸ δ γε δαΐ,. “πρῶπορμ.. οὖνχοὺσυμβαήνοίἢ σπῥὶ τζυ
ὃν οὐ πορὦτουιλγαγήν ακλτόοινἀκριβεφερ ἃ τοῖζυ ,»""
ἱ τὼ μείζω
βελα
ἢδν «ηοὐ Του οἱἐρχϑδιοὸτ ποτιξν τῷκύκλῳ,ἡ“σλείου αἰεβεφῆ

κῇήᾳ γραμεμιτσηκένΤο ἐπυτ,τμοῦΤΉἰφεικινυ μὴ" ϑξῆονφέ
ρα φλιλῆομ νη

θέρηδῃ λίγθλχι«αὐτονὶἐνὐλαίἰομεχόμῳὶ

συν τόσπτμ δγεξίλθμ «95 Ἴον ὅμαιλέ μιδ αὐὸν ᾿σωνσλέω, κὶ δὲ
ἷ μεϊωμεν! σωχόμῳ γραφάμοζονακύκλ᾽ ὃγλυκὸ μείων χρυ"
"ὡς αὐΟΝ δὲ τούτωντι φέρξλλώο φοραὶς η; γράφυσκιτ κύκλ'-

στον μα ϑιυξνλόγῳ.ντρὶ Φε᾿ρή)ὶἐπίύθείας αὐώγκυζθε ριαϑς "ὃ Φε

δ υσοιζοιναλὲν τούτω
Σ ρύμϑῷδεν τοιδυοί μεῖβοσκὺτὴτοχῦμουτὶ
ὃ ᾿δνφίροταιφὐ φῦ
Ἶ τλόγῳσιω το.σοιζρα μιμιοὐ ἐῶ Ὁ ὅλον,

ἐδ, ὃν ὑλειὴ ΔΒ. προστίῳ ἀγ" διηἡὐμϑὼ ἄν φερεϑω πρὶ
ὸο΄. ἠδ ὥβ᾽. δῆθφῴειϑο πρὸςτό βγ'ψιωί χω δεηὰἐδ ὥ
πῇνὰ δ΄κα ϑεφὴἢ αό΄ ρ νὸζο σκὸν ὑσ)φλφορᾶς ὃὃ λόγος υώ,ὃν
ἜΡΩΣἐλθν τ"λό
πρόρὶ κε
""ἀ6᾽ ἐλειπρὸς ᾶγ ναϑουβεινὸϑαἰδί.

γορ"ὅμοὶ ΡΥ

λόγωνόμι κρχιτρώολν

ὥσχειρδΚ αὖτε

δὺ οἵ με Ῥοσουυ νὼ“ η ὦ ζφοκμγὺ πρόσ'γὁ ζ΄"νηὸ μον ηόρ δὼ τον δῷ λιϑ

Ι. σί)καϑδηρυζνγαλεφθῇ ἡφοραῖ.αὐεὶλέσον δγτηδγοιμεθουφ αν Ρ̓

τ΄

οὖν ὁτητὸ χετίαδιοζμμα δον φρο μδμῴδυοφοροῦσ εὐὐοίγικι "ἢ
"δλφόνων φέρε" λόγον, εἰν λον ηνοὶ δ οἰαθήσωτουι 25] χὴς
᾿

0290.
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Αοιςοτίλους
ΤΊμυϑέναιχα"γν
Δάμεβον αλλ ᾧμυδεμγλότωι φιρἰλλύοφορ᾽Κ᾽
δώματ ϑθαν θνονφο Ρ ἔξω δεύθθαυτεϑεύσησ ἄρτον Τνδν ος.
Ῥνσλρ ᾿κόγ'
ἤβσλύυρ᾽ εαϑοίγικιηδνῆς
{με “δου ὥπσαραιδλη ρθησώμῆ:

Φίριαϑοιὀφφθμὴ "το

δδ4) πότερ ἀκάρα σι ἔσει!)

θεῖ ανδὲν μυϑω! λόγωιφφόμλμδενα χρό αὐ γαρτιναλόγο!

ΓΙΑΗΤ᾽χρὺν᾿Νϑέϊανενοαιφοξ δγα τος
φελθμὲν γόνῳ τιρὶ τουτ᾽οὐδοί
σροφρ" μϑβα'ὥντυσεθιφορ" γϑνδ)διώοφεροιϑζ' Φορ' ἐν μηϑερὲ

! λόγωιμληϑύμ αχκοὺ"ὅτις ποίγυμότ " κὐκλλγράφουσαφέ ρζ)δυο ὸο
βοἵμα,φανῷῷ ἐκτιῖστ, ότι οὐφῥόμδωκα τε

ἐανὀγθκαϑες

τὰ ἐφικνθτρι ὗςτεεῖναὐππῦλῇ ουὐτέρβοἷτρπρκίν γρὺμῶν.
ἔσωκύκλὸ ἀδ' ΠΝ λα “ἀφῇ Ρ, φεριϑωὼὴ τὺ δ΄.
Φικν ἁτωιδέτρσες πρὸ ΓΘ μεὃν σώλότω ἐφέρετοὺν ἐλειὴβ᾽ΦΧ
Ἴ ῬὋ ὅδτῇἀφέρεηρανπδλώμε ξονΕΥ̓ἐφ δΥΞιμὺμ ἢ ἐπε7 πῈρ ὃν

ἦδνι λόγω,εὐαλτδπεοιφί ρεῖφί«ρἰγϑέφῇ δε ἐανδὲ διυοὶν ΦΏΣ Ἵ
βϑβοι ἀπὸτ οὐτ' ἰγ᾿Θ»υηὐμξκκ ρέονρτολϑον δὲ ἔλα πομ, Δ᾽λο

ιπον ἐκ “ἔλ
το
νομ
μδι
ροῦ
ἐκκ
ίον
σλε
’
μηδ
νυ
υθί
κιμ
ῤ,
τι
δύ
7ἐρρα
ὠ 3
κρουο βδύχ' δϑυκέϊσυμβαὺμ ὑπ δὰ μεΐζονκἀλοιῆον"ἴδει σον
κν Ῥχηγραφ ουσῶμ του σκυκ λῇ,Δαν ηδ ὑτεβιθμαντο μον
τ «λαῆοβ
ον ὌΝ

οὖτ᾿μείφον ὡς περαῤτιάσωμδενΤὸν αντῆεπὸ

᾿ηὗ μέσον βραδύτερ' ειρι)οὺτ'
τ ἐλάῆ δὼῥἀκὸν “πάσῃ Ἢ ὅν κὐκλὶ

ρα Φύσῃ Του τὸ συμβοάμᾳ' αφέρί)ϑιμὶ χείφύσιν»τ:ο»ϑναφυσ᾽᾿συήπεοι φίρδΕἸ ηὸ λοίγι, διηὺ κνθογι μείζωδοἰεἰτὸ δὰ
Φύσιρ εἐλάδων φέρῷ “Δ

δ ηδεαύ τε εἶν
ἐ ον σρικίν φῦ τοναῤτι

«σῶν τοσ'ρα τεῖἐχονμάλλλ ὁγηδὲ μέζον ηὸ πποραφυσίμκι

ὅτων

""ὑλάτ Ἴωντομεϊζοῦῆεκ σοκίμ Ῥσγραῷ οὐυσίων τουσκύκ λέ,ὟΣ
ἑ
χῶνδεδῆλ' ἐσωκύκλ᾿ἐφῆ Ἢ ἐδὼ ἔ, Δικ ἐν τουπῳἐλάτήων.

ἐφῆ χῆμξ. σερὶ ηὸαἰὐηὸκέμζβομ.τὸ ἃ οἀκβεβλήθϑωσοιμ αἱ
δαίμεβονδν

υὔἱ'᾿μελθλῳ,ἐφῶρ ἔδιτ(ςτ:εὐνγώ' ἐΛαΤΙορΙ, αδ

ΠΥ δὴ ὑτερῦ μηκ “ πτοραυτοσληφώϑεο ὐδῦ᾿ ἐξλεδα ἡ ἃ
δ᾽ὠὰ

84 ἐπλη ᾿ αὐ χρῦϑιι ῳ ᾿ρμϑανπὶ πῶῷ ἅτ«δηλ
νδ},

β

μηχα νεκαἴ:

3

νὐτιφὲρυ)προ αὐ ὁ μὲ δι ὴ ἄχ πρὸφτῦ ἂχ 4 ὅραλυ

δε ηὸ γιμεῶι" μείζονα,τ
τι᾿ Πφερ)» χ τ ἀρ, ὥρσερ δ ρ(..

ἱκκρσσιν ν)αὐτρασεξ ϑαρ'μῶλλ"τίῳ οὐ Χ"εὐχρολὴςαι δ΄ διηὸ θ᾽

ὔχθω
καϑεῤ σὴτ δ 48 0 ὠτῷύκλφ' ἸΔιανζλλατῤν θ᾽

ἀβ,“δ᾽ ὡνκο

᾿ς

αὶᾧ πὶ τὸ ἀρ᾽ καϑυῖ ότι αὐδεφῶν ὧν( 8τξ'

Ἰσικενὰ οὐρα"σέλοίῆω μή χξ᾿αὐ)Ὲ}σιλλϑξανέ ἀνίσους κύκλῇ
τἰμυνοῖτ
ἐμ 6 ληϑ σοί πρ᾿ὐρϑδτῆδνα μεῖρῳ,ἀλαπον μὴ β ἀπὸ,
δαμίιρυεντὁ μεϊζοσικύκν᾽ὅδιλνῶῦ Ὥς τὴ “ξ μύσω δδχιόνῳ

ἡ ΣῪΝ ιυέχρο, ὃντοσούτωχρόγῳ ᾧ ᾧκύκλῳ ὃμείζονι, μέζο
"Δ᾿ς δ ζφήφυσινφοροὶ, σῇ." 5ἡ πραφύ
σινἐ ΛΑΤΊων.ἐδ, ὑξχΧ'διῷ δὲ αν λοῖ,ἐνανώτηὸ ψιφύσινπρ᾽ ηὃ

γατιὰ :-ὠφιώςκ)δὰκ ἡ,β'

ψιφυςΓσϑαἀφύσιν ὧν᾿ὐποραφύσινεμείζορκραατοιφίρεῖ
᾿ὧβτ αὐαὶ[κ δήδδβ᾽ ἐν7ότω τῷχκιον ῳδυεληλυθε
δεληήλυϑὲ ΓΣῚμι: τ

ν ιἐυτοιύϑοδἐφοκίῦτ᾽ σὐαιλον᾿ἀμφοτί ῥησυμβαίνψηὸ παραφύ οἷ

- ᾿Ψφίφυσιμ

δῷ μάζομ8} ηὐ φύσιν ὠπ)μέζομι, πο ηὸ

φύσιν. μῶν αδοτοϑασυμα)η οιμεονοεχῶσιώ τιοὐΘ᾽ἌΝ Ω
τῷ ο΄μὸν τε φῦ χομμκᾶον ἐνταῦθα ϑηκΊφυὑσίψιζγίνε
ρεχθου αν

ποιῷ, σιμάω εὐ ρὔδην ουὐὐ“ΤῊ “(ἽΡ Ὑ βκάϑιτ δα ὑσιν)
"Ρ',οὐδεζ αὐ ὐζ χιφανεῤ λέαν
ἐσηὸκ δ δβιλὼς πα,προσ ηὸκ
σινἰηρῆβοςχὐπὶἡταῖθ᾽“6ἐῤελάτηωνε μόζωντορ ἐς}:
ὑπυζα χροὶ

ἀῤεγθοὸ 6 εοὐχόμμοῖὑσού αὐεΐ λόγον "οἱ μφοινηὸ κε φύσινπρὸς
ηὃ που ὸ φύσινδὼ μΣΙ μιωαληϊανοἐπτδήθιουυνφξι ἰχύ' φίρῶ

ἐποί2, τρκινγρυδιιμ εἰον Δι γραφηίμέζωμ
᾿ϑδτ]ονηῤ πλέον οἱ
δῆλομ δυὰβε ἰρηρδι:"Δὐτιβτὸμ' μέζω ζυ ἀκρίς ρα δ

ἐλατ]ον Φανῷ ἐκτούτων.γυδ διὸ ασάτον κε Τρον'Αϑρφβ
"ν»ογδδεσπὲε κάτι ρομ μί Ρ9 δισλασρῖον, αὐέκηον κύμτρυιἰηβᾶν

δυαυ του βαρῥαϑαίποιϑήτ ον κεν Θϑαρδδκῤ ᾿φιπλάση ἐνσώ

αὐ αλᾶον ἐσ χιρουπέρ τουνκο τα μμήἡδῆλα εἶνουᾧτμι τ

λοι"
κρἐζυΐδηρΘὲ τίωαἴοϑα ὁ᾿ἐσεσιϑέμδα αρνἐγὸτ'μειέλοισ, δή
᾿νε

ἐμἐκαπεμκιμμ

ζαιμίαμοἡ ὠνγεεῖν“ γῇρηφφνεβ Φ
« 4Φ

6.
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Αοιςυ πτέλουσ'

Νν
1 μεπλ(λοι “27.τριβδρκηὸψηδουυηὸ ὀρ Θ᾽ μεεϑθλὶἐμιο'
δὲδᾷ λα κϑρ ἀμφοῖν {ξ1ν- ἐἰλλὰ “πολλῶμαλλον ἐπὶδὴ,μαφον.,
αἱ πτῦ τὸ οὐ
ὁ
δεοληδγρ2λῷ μθφον γίρεάθχ η μίσθ᾽ Φὰ βοητῆς

ου

οὐσιροὶ ἀλουργοτ
τελν οἱ»
βεέρουσ ἐν τοῖσμάζοσι"μοὼ δεοὶ του
6»«τό τι απο ΟΡ.ὅκεμ,
ρούς αθςἱσοζν7
πώλω “ρ0᾽ τὸσρεραικι

μιέσω τρερλητ ἃ“μολις δομᾷβιφέλαγν ἐφϑάτεβ, μιξ ἐγλέοντος

ἡἐσαξυλαγδηρ Θ᾽’
ἠξζανηρὸσ)ϑ βούλομῆ ΣυλιΩΝ
ἐ(
τΣΝ η ἐαὺ

ἔχε ὄζον:βαρύτιν ῥἐνῴ μέΧῊΟ τοξὰλυϊελν"δὴ δζοσ, εἴα τίο
σι. Διὸ Τλερν μι
᾿αῤωϑεμ βηὸ απο ρΤίομ, σχοωρκοίχωϑεν ἐψαντ
ἀφελμηὸ ἜΤ υατὲλῇ αὐαιφ ρξ)ηζυγόν ἐσ

κα 'τωϑεν ὑπορῦ,δις

αὐ ἐρῶ),ἀλλα μδρᾳ᾿δγότε αὔωϑεν μα,ΤῺ ασε:ρπήσ ὀντ λᾶς
ον τοζυγον γὲνἐγ) πὲ κναξλια αθέγου οὐ ὲσσοιρτὐομ κά ϑεγιιὼς τίλῤαἰ κυ βλκα τωῤἐπεινηπτλεον ζω ὀθε θ μηδ)᾿χαδγου!

οὔσοαηλζυγ εἐπ} κοΐϑεσζομ οὐ τίμ᾽ ἐνχκ4 μου τοι χρουφὲν τά
αὐφατε μι φμορίῳ χοζυγον. ἐσωζυτὸν ὀρϑὲν,ἐφ βε
Γ ΤΟΌΣΡΝ ν

πίονλ,ηϑᾶδε "ἐκθαμο μϑμλδὰπου των οἱἐτώκάθετοςεσοιἐφῆσ ἡ οἷ

ἂμ ταῦοὖνδ) ηδρ᾽ ἐρσηγησσυτιθσ(),γμαδ΄ οὐ ηὰ φιηὸ δὲ γ᾽ ὃ
ηὐΦ (σου ὼς τυὶ δέχαιδγκιφἴσοιηϑζυν πρώγμ Γηνὴδῦμ᾽φικαϑέυκὼτ' ὠπικῤμδ μ6᾽ δφβρ' ὁ σοὺ δῦ Ἢ ὦρτι τοζυηϑυ σρεφ᾽

τς οὐ (ξωφβικαϑέρυφθιἐφῆς
ἀβ᾽,τοῦὲν
ᾧφ π’,μείφωπτούημί
συγεὸνἐμκαφοῦ ρεθμηὸ βάῤ'εοἰηβτ Ε, αὐείγκυκά τωφέρειϑο; τὸ
ᾧ-Ἰλαήϊονγρφσβτὺρῥ εἰαὶνμίἦνἀνωηδαταρ τλ χειναόχία

15

Τοαναφεροϊ ὸξυγογυξαν δὲκοίτωθεμ βηδδτρικεί κϑμν, τούναν ΙΝ
γ,

Φρ ΤΌ):
ϑνολϑομ μόνε τοὶ μίσεορσ τῷ ξυγουὸκ τὼ μέρσι "ώσ'
δικαθωτοσ δαρεῦ ὥςτε οὐκ ἐμαφεροικουφότελ ν
νὴἡδετσν τη
μϑδινον ἀφῶζυγ ηὐν ἐφεις ἐ εὀόρϑόμικαθεΐ λὲςκα “χαϑὲ,δδοω

οὥτωτ' "ὦγξξἐπσιτεθεμτος δὲ δοίρσς ἐπαληὺ ν᾽,ἀσουηὸμιΥ ,Ξηὸδιγὸ3
, ὃ ηὸῤΑΕ λ᾽ ἢΣΥΝ ὥστεμόζόν

οἰφαθριθέν τοῦδ ηο

δι δ.γχῶλριυθ τ Χοϑι

κ ρῦσ',δὴυ
οὶ οἔξκηρϑῳ 4μ'ἀπσήκ εἰ))ιώσπῇ

δχῤδύ περοχδὴἱ που μίσδγτούῳ ᾧ ὃ χ' Διο τίκι μδσιμεζρίλοι

δ ρημηκραῦδιυν
οἰμάτῳ μολλῷ ὡςπρέλέ ἰχβηβυίκαι
Τρ χὸπρλοι

δα
ν-αϑ

μι ΤΣ

4

ραάρμομτ“ἐκ γιὸ ον μολλϑιξοίδν ᾽νὁ ὑλαῆόμλκινήσοιδβῥ {λα ῆον δεῦρ οἶμιντον!μολλϑ ότι αὐλὸν δεινόμολλός, ζυγὸν ἘᾺ
χσῷθεν ἐνὶ ασουρ Τίομϑνεἰσ' ἀψισοιδηψρημε

"Ω"ὦδδυτομόλοι ὩΣ

αύπερῥκωϊροἐπεὶ διλῆττ ἀσαρτίοριμδῳ 4) ἀμφωττοὺς
φνυΐπον
τισουδαίρῖκι νθτοιν μείφωμϑ ὑορύκινῬυ, 71) δια τὰ
᾿πσερὶ γον μολὰ, τοι ὑτρμόλλλαταςὰ ΘᾺ κερτρ'διυοῦ δάρν, ἄνω

ὕ᾿Θτὸκ νύ ἐδῶἡ
"δ ὅν τὸκιύμϑρ βαῥ πρϑσ κεν
μῆκ πρὸσ
τὸἄῳ αν τιτσέ πονϑεν: αἰεὶΛόσωάν μᾶζου ἀφερήκοιγου υηρμο

χλίχιθαον καινηήσελοο τος δέ“δὴν ὑπρολελβεισου τιναλεῖουεἰπέ

σκέκιτου!κεμ θυ,μείζον᾽ εὐκ Λλγράφφὠστερτῇ ῃ ᾿αὐφνι!ἐκοσ'
᾿ λίομ μετοφήσι)τὸ κιμοῦν, τοτσλεονγυ ὑπρμολλί ουρίητέλον:
ἐξὼμολλοτεφῦ᾿αβΧΎΤΣ δέφῷ)-“Ῥ κι νοὐμεφῷἢ ποδι ὑσπομός
λλιομέφῳῬ ξ “1υ δὲἰφῴὰ Ζ' κινῆσοιν ἐφῷ τον:“κινοῦ μιδῳδὲ7Ὲ

οἱ μεσόνεοιμάλι συξτί γουνκιν ᾿ σίν.
ἐφῦγ"βαρΟ" εφ ἤκ. Δ ιδ τί

ἡ δ᾽6τ ἡἿ κὐπημοχλόσ βηεροὐτομόλλι Μ᾿ϑ δσικαλμὸς ἡμε})μέ
Ἢ ΜΦΡ δὰ πουςοὐ δαὐ ἡ ϑαλα-ῆα ἰὼ οἰπωθ καὶκώτσηὃ δὲ κιβ'
Ἶ τὸνμοχλ δμωώ τὴς σξήμ.ο
εἰδὲπσλεον βάρος κινῷ ὑσωὰν πλέον οἱ

φερήκορν" ὑπομο χλίουὸ κερώδντὸ
ικοζρος,“μείζωνΥ̓Σ οὕτω ὦ
γε πορλθε τον!κῴ ϑουνὸ δὲσέκο«Ἀμδ ὑτυμὸ᾿Χλὶὧν κέμηρομ ἦν.
᾿ ἐν μέσῃ γτῆνν!,
ἡ αλᾶσονφϑικώποἐγ» Ἂ,μὴΥῪ ἡνοΐύς τοῦ 7ῇ βρυ-

“τώτε 4:μὠςσεπλῶον ἐπόμφο τιραᾧδε χαϑζαί ρος δὰκώ--

οἰ κατέρστοί χουδνγὸἐν᾿φϑιμεώηκι
ενμτοι μ,οὖνἡνοζῶς δερζηὼ
ἀπετράδομδμ' ησ'φλκώπ' εἰς τί θυ Λοιοσοιν,τὸοἶα ἢ"φΦλκώτνε ηὰ
φὺσ' προίομαι εἰσἊ πρόιϑεμ᾽τὸ νοῶν προςδεδεμδῳ ίω τῷ σίκαλ,

μῷ προῖ νομὴῬάκρομ οβικωηἢ καρσλεί
ίρυ ϑυίλοκόσομδύοΕΝ

κωπη “Ταὐτεἀμεέζκομάλι σρὶπροωθεἰά". πλέρλ)δγοωρε, ἐπλεῖ
Ξ κωτὸ ἃδ δΥοὲγου “οἱ μεσύμεοι μαλιρ
ζςῦ" με ρον ηβΊᾶσκαλμοῦτ

Ἴν σίκες μον Ἰκώπ Ῥώγε
κινου σίνμε ὃ ψικεσανηὶ ηὸὐπὸ
Ἰβηνιδιὼ τί ηὀπισκλὴ ΜικΡ ὃ Δ ὑπέλα τῳτῳ!πλοίῳτοσοιυ τὴν
δύμα χει ὧετε ὑτὸμικρουύοι ΝΝ οὐδ νούδιυνο μὸ "ἡ͵αύτ'
ἀρεμοδ, μελθὶ λακιν εἰ α9 μεγέθη λον ὲἢ δὺὀνχηκοὰπὸπρηδοΑἹον

3

[4

αθΑς πτυλουσ'

δ μόλλ "ὐὐβαρΘ ἡ) κυ ἡκυξῳμύτεςὁ κιϊϊ οὐ χε λα

“ς δέλαμβαῤ τίωϑοίλοοσοιν ὐσσιρὴ κωΐσὴ ἸπσῊ δὰλλὲ ῥεὶς
μ,μον καίνφ σλκωσ δ
οῖσ
ηδπρόῳ μιν ηὸ “σλοἱ
γχὰ κἰνούλϑ
ϑῴΛα τῆανδελόρμϑῳ ον ὑπαὶ} υὰΟώροσ [ὦἡϑάλαιοσω,ποὺν αν 11--

ὃ, οὐπερ δὸβδρνον κλίνᾳ οὐ πλοιομηδδν “σομόλλιον εἰσ’ τούναιν
“Ὑῇον φρέφε τοῦ:᾽ λύλοιασορϑεῤηὸς' εἰδεέκ δνοόσηδέκ σῦς,ποὐτῳϑ αὶ
κολουθϑηδσλόοιομ δεοδηόσίου δὲδύ᾽. ᾿ΠῚοὖνκώπη

οι τουαλασ

τα ρ θ᾽ὠϑοῦσοιεὐ πὸκ εἰνουαῤπωϑὺ μϑμη,Εἰσ' τὸβθθυπροοΐγ 4.70
Νυσηδάλιομ ὡσ'πὸρ καΐϑη τουσλο ἥ τέοεἰςπλάγιαὙΠ ξ

“ἄρρι ὦ κίμησὶν ἐπκρε δὲ καὶοὐκὁμίσω κετον οτιξᾷςον τὸ κι
νῦ μδινονκιμῆσοιἐ πᾶκ ρουκεινὅρ"τοχισαϑὴφες() Ἂ"πρώτου μὲ

φῦ, δὺοἱπὸῶσσερ ῳ τοὶ
Ἰσφῷ ομϑῴοισ ἐπητίλᾷ
αὶ
λήγ τί φοραν
χω ΩΊΣΖσυυνελουσὲὑπὸτίλσι οὐνϑν «οὐ ΤῊ σ)νὰῃ Φορα δ:ὃκαθ ενς

συῤτηβομδῇαἰ ρούφν»δν οἱ γιδὸταῦτα ᾧ τῇπρύμυτο “πτηδῶλι ὅξῃ,
δι ἐνταῦ

μικρὰς κινήσεωσψίοο μδιῥης,ηρλλῶμειζον “δδὺ εἰ τῇ

μιοιςπὶ τᾷλα,
"τῶἤν)»δοὶητίωί σὴν γώνίςανπὶμεὶ ζονακαθῆαϑο
δὰ ὁσωαϑ μέϊψα: ᾧσιν αὐτανοιέλο υσοίφ δ Δ:ὃἐκ Ῥὺ ᾿γουκ᾽δϑ

αὐπί'

(κοῖλλ᾽ ρος ἐρλέθεῖσ'»ἰμαντὴ Ῥισλόιορ,"δ τ κώπ'σπρλοώτηον οὐ ηὃ

δὴ μέγ ταῦ τῇἰχϑικινόμλῳ ΕΥΣ νπλίομ᾽ ἐνταβύδουτιπρὸᾳ
σιρσωϑ) άξ᾽κώπη σὲ γγσκκλμθ᾽ Ἥῥδὲὰ τὸὠγῷπλοίω"
αὐχῦτ κὠπί ἐνοὺβ᾿γὲυ τὴ ϑηλείτῖῳ εἰ δὰ γα,ῦΣῶ μετακεκί γη

τοῦ! Ὁβ΄ οὐκ. σοφοῦ» το}[σ}}}}Ρτομάς “ἦσονοὖν ἮΝἔρως 1}.
ὝΣ ἀρροιναλλῆν ἔλαττον. ἐρροδὰδ οὐ ζ'δ ηδ8᾽ ἀραυτοίψιων' ΝΡ καὶ
ὑχῇῬ γΚ᾿φυκοίχωθῳ ἐλατ]ωλ κα
7.ΧῃΦλαδνὡσεὶἡ ἡθζ πῆεδὺ-

0ὅμοιο δὲ τὸ οὶγώωμοικ θές: ϑέ σον δμέσονῬιφοῦ γ “ὅν “ὐ
νον [1] δἰ

ῳ τλϑαλάτηνάκ ΤΡ ὉΠ μετονχὼ ν

ΦΈΡ ἐμσλοίω

ἀκρτὸκημὴ ε »"4δὲον δῦ«ὡς τέμε δὐλορλὰ ηθήσζ)ηὰ "λοιον "οἷ ς

ζεξοὐ καὐ χὐτῆρκώπεσ' μεταφέρ()»Ῥ» δ᾽οὐυγο Δ ἡρηδὰ 'χῇγρι ἔξ.
΄σλίω ὅτι ὡςτὸηρόιϑενεοὐδὲμ συμβάλλεται ζο᾽ “σλοίῳ οὐσπερὶ
οὖ
λέχη

χλάνω αἰ λοὺ μον “Ὁ πρύμν' εἰ;πλογλ

πωραϊἐνθικὰ ὔ

θα

ἀνθ κιὶ

ς

9 η,ἀς τουνανπήομ ἿΣἡ ρώ βοι οὕχω μνφἡμὼνδὰ ιὀνσηδιάλι "δ

“οσίζιυ τορι,δεῖΝῊ τρρύκινουμϑῳ ου μέσομνοεὶμ,κο ὥσπερ ὃ
ἢ μάσορ ὑπαολυρό,δὸ ἀἰαξμε “τῶ κεν ἐρχοζης
σκαλμὸς ὝΗἢ κὠπτηηὸ ,

ἐκν᾿μδρἔσω ἄπιρνδπρόμναδιῶρομαϑέρανξ᾽ ᾿ὀπρωρκέσ γοῦναν
ἦν νει ὄνν τῷ!αὐτῷ,ὅσι[ ᾿ρῶ Ρ̓δ΄ηὐνφλοιον μεθεςη κιμδὰ Δια

ἠδσω αὖ ἡκεραλααϑωτιρα,,ϑύτον πλϑ τὸαλοοιου ΤΩ!αὐ:ἔσέῳ
ιὸ τι!αὐχαῖσνϑι ματι: ῃΣ δεὁ τιήνε)ομ, !᾿ςὐσμολλι Σὰ

ὑφ δ ΔΙὧν ζίμπέπεγμοῦ ἡλῴκιγ'"οάῤνη πλόιομ.τὸ δίκινῆν,
ΠΩ

ἀντ ἰσήῳπνίζμμα ἐἰστστ αὐπορρώτιβ'Ἰηὸ ὑπομόλλϊ εῴον κι
νϑρϑδή Ομ"ἱοὐνχὴδύναμιςηϑοίηα. αβιὰ ἦμ κφαήααθω τεξ ἀὴϑ
“Δι δὲαὐϑτ-.
ἐσίσδωλίνὑπομολλιῖ ἀντὶ.
μὴ᾿Θηδἱ σἰοντορρώτιρ, ΤΡει

᾿ δῥουξἡ βούλωῤ) δα όραμ,ὕ μῆζοίν τὸ πνϑύμαΐ ὀντἘΣ ἊΣ

᾿κυβῳνήτέω τοι σῤνμί 9 ξέλλον )»τ ἼΡ ϑηρώ ραν ΤΌ δ δ ον ἼΡ.6.-"
ἐιηὐνσηδα ΑΛ πολλω77}ἐλλόντι
δὺ ὁτ) αὐτίαστῖι
σρί(κϑροιἐφιο σὴν ἢ,
μ'οὖν κὰ
ὀλίγωι), υπποσῖ( λ2μ.)"προσγήδ:
πῃ πνϑύματὰοὐδιυώκ,)..

᾿πνμα κεἰςοὔθιουἡκαϑέφη σιηλσιδιό ΑΙαὐγιασιῶμ, νὴμολλάνον

᾿ ηίῳ ϑ 4Λα ασοινιομισι δνὴοἱ μαῦτοεμμάλᾳ δῷ πνϑϑματιαὐοακλίμ
᾿ σϑλδ "ὀἐναντίοι ἑαυ τού σιΔιο τὰπρογγυ αιὴπιριφρλῆ λα
ματῶν ὀκιμητότεραι“Ζιχώς δὲῳδέκα τουηὸνκύκλ κυλιϑήνοιο
"3Ὁ] τὐροἰ δασὺμημμι τουβεῖλλο νδὴ τρικεμηρου ὡς πύρδίτο

ΠῚ ,φλαἐμώξοκυλίζ)ἡἐπερυθκεντρ "μόγονών πεβοω; Τροχιλοίον
πρκίνγρσ μδμδμ σ᾽,""παρα ηϑ δσεδὸντρκάντρι δ ὁ Ὁ᾿ ὡσπῇ
ἐλισουταὶτοιοίωτος δε τιᾧ
ὀκφραμάκ᾽ Ἰροχ᾿ κυλίνδ().ἐ Ἧἐδ μῶν
Μικρ ζα ][.αϑοπρύῶνπε 'ϑον:ὦσαι ρὃκὐκΆἐκρἸσητιῶ καὶ δαηὺ

μὴηροσιούτηἐνυξεβρηκεὴ Ἐγῆς ὁ᾿γρνίαννι ἐπιῷ οἷ οἰαεμ τήσῃ
σώμα τινπολιρ τούγυ ζιμιΐερον ήϊετουν εἰδὲ Μθύγρα μρλορ

᾿

᾿

᾿
Ι

ἡὐ τῇ είῳ ἐπὶἤρλυἡμη]ραν πρὶαγσίδυτι ὁῥεπερ πλιδδαςσι
πχοεύκλῷ
᾿ πρὶ θρϑηομὴ δου μα] ἢ
μηοτῶν ΜῈ
ταῦ την ἐμοκ ΝΣ

τῷ πέσω. εἶπ μδιρτπρκύκλου κιφηπιβσορἐπσαίδον,!ἐὸν ηὃ

ρέβεπαᾷ

μφύτιρα ϑελαμθ αὐᾷ ἡ με ὁ ὅτον δκκινἐἰτρδθὺς

Αοιςοτίλουσ

᾿Ξ

γλίον ἐφ κεν εἴτορ, ὠς ἐέπον ἔνε ϑεμδκινηπότεβ' ᾧ ὠϑϑμ
τιεὶς»ὔμπροϑῳ φὶδὴἐεπερίκαοον, κί νυ τόνἤβην"δπερίθ κα
ὡδὺὁ ψανΤῆον ΘᾺζοτσῆςδὼ σι ψπηρν τιλέτουσί ΤΙΛΑ͂Β 672) οῦϑοὦ

οὗτῇ
θα αμὸ ἡσόεύκλυ,κ( φορᾷ σθηνἐἐ ὥτσε ρτὸ δώ οὐ"δοοξηὸ
ρείδαν δοντοὶ σμεζουσικύκλοισ ὑοῦἐρχειπρὸςτῇ ἐλοίῇ ὁμάις»

ϑφῆονλ {ἼΡ
ὑ ῥΦλ]δῆσ’ἰχύοσκιν
ν τοϑιοὶ μειφς" δι τοὺὁ δάρνκινοῦσι
δηοὶτὸ ἑονσήμ Τίμα ἐἔχειντίμῥγων αὐτὼ πομεἰζομ'κύκλσηβ, ἔξ

σσζλοιήονος'ὦὀγαιόσερ ἢἸδραύμεῖθος πρὸςτίωδὲ μινον!'σληοὲ
μίω, πᾶς κυκὰδ μείζων πρὸςἐλαζῆου αοοἴπειρον)ὲ οΙἐὐλοζῆον᾽᾿
ὄ Ρδ Δηρδοῖ
ὑπερέἐλοξοτοίωδ κύκλος» διμοὑδευκίμε τοινυ ἐλλίω

ττον
τ,

αὐ κ᾿ὑχειβοπτίω Ἢκυ λοφιὴ το τῤκύκλουκιμοὐ μα,κἀν μὴ ΤΝ

ἀψιον απὦ)σονδλησέσυυνκλλ᾽Ἰπορόηοἡυυδτσεδον,Ὁὧν αὐ' ξολ -

ὥω

το

λαΐαι κοὺ γγοὕτως ἐλομ
ἔ το ὁέεσοὶ νειν οὐμ΄τοσμοὰ τειν δυσι Ἢῥοάῤ,
Ἢἢ οὐχὶ ζημικρομαάεϑα, δ ἄρονκρδφν,ἀλλοδθοζλλον αὐ Ὑ)οῦσε
αὕτεδέγξην μεέρυ μδρνηρόσεβ, ὅτιἐκ δ οφοριν κεδλοοητοι ἢκύ,
ιλοῦς ὥςτε μὶαψοαν

αὶ ξχει ῥοταὴν

ὅν Φφόμϑμον αὐ

αὐλέμκι μουσίον τεινοὔν χττ,ὅτων κιμείσιμ καὶ τοὶτίωπεριφίἐρᾷανὸ

προςπ

ππτοσουν φορομδώον ὃ» αὐτίω κινδυσινυτίω μϑι Ὸν ἐσ ποπλάσι

γῆοναὐτου κἰνησίρ,ὡθέ τὸ κινοῦν “τί δ ὑπὶὍλ δικμίθου αὐ
πονκινέ το. Διο
ΤΙτοὶ
ὁ δ Νὴμειζόνων κύκ λων αὐρό μδ α δι
ὑλκὺὁ Αδιρου,βίονῶ ϑυρῆϊον κρῖ (ον (Δα οραλοίίοι αὐμείζυ σῷ

ἐλαῆὸὅμων νιρὼαὐ σικυτοζλουιὸ μοῖ"ἡ δυότγι ὑσωσνμάζων ἡ
"Ἐκπρκῷ |
Ξουΐἐυταδ[ιον ἰφ πλίον ἀρὰςΘἰτοῤργῳοίο " ὐστιοιῦτο ἰσονρά [ἢ

βου; ἐτθρῃ“τὸς "ἼΌ! ἐσέ! τὸ αὐτὸ ὦσαιβ ἐπομἐδ τ μάζωζυ πεῖ

ἐλαῆον: εἰκριδέσερκείμα "τὸ;δὰ ασοι ρῥΤίον ὅβικιρ Ῥονυγολζυπ
σου αὐσι τοῦδετρατοξ ρτϊσαὶ ἐς τοίκ(υ7ευ Δικ! ἐβομδτ“ αὐ
βάρ ἡ"και νεῖτοίρτὸοζυγὸνἢἡ Ἐλον βαῤδ μοῖἡ δοΤροχδεὰἐμαῦηοΤοιοῦ
“τονετὸ Θὠρυτερ, νςμβαίφωΜισοίλιῆο κοὐουφοτέρου,δότιῦμὸ
ν ἀσηρύναιμτί οΥ τῦβαρύ αὐ ὰ "εἰς Ῥαλώγίδω σά με γηνἐναν
ἼΙον ἡ τῆβοητῆ ιν σροίᾳχιλεχῶς' ἐφ᾽δ)ἡ ἐἐπευξ δῦ ἐν9ἡβαλοίεν

οὐ Ωἐπε

Ἵ
᾿
ἱὑ

4

᾽;

:
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μίζ()} δὴ
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Τῇ,
᾿οὐξ( πε}ἥσδ

ἁμαξῶν ὑλουσῶρ δ᾽κιἐμελίλεσηροχδς, ἢ:λμικρός "ἡς δυόχιὰλ δ΄
Γ,

᾿σικυτάλοομε δε μι "αὐ᾿ἐχθπρόσκογψιν: ἀὐοπίραμα ξῶμ,τ ἀξομα

διπροσιούηᾳ αὐτῷ ἀκτον ἢ αἴωϑιν“πίφαὺτ Δὲκ 3πλαγὴν
δ σκυτῶκ δ λυορύΐ ἔίκιν του,τῇ τιν τω χ ρορϑάρκει
οὐδε

Αϑένῶ ὅδαρετμετνκά αϑύῳἐπβμφοτέῥ )ὲηούτωνκυλίἐπ

πεσὼν ὁκυκλ "διφφομδῇ ὠθ ένχορ: διατί πυρρώτεραταὶ βέλῃ
; φιρί) ἐὺ Φλσφεν σήν," αὐτῶ τὶλειρδ,κα το κρόεσθῖ)ε ὃ οὐλλ᾽

εἰπρὸῥτήσσιηϑκαίουρ' ιὸσηὅτωμἐδιωοβαρκινΘ'
πῇἡ λειοὶμά λλ᾿εἰ
᾿σό,τελισφιῳσύνη; ΘΕᾺ ἐκέ βγη Βε)ὴ μοι οητύτερον ὑτιὸν
ἐδ τῆσφεν δόνῃκινύ μἶμονηὀρέλοσ, οὶἡ]4ὲδιάλλων'"πεια

᾿
ὙὉ κυκλῳφλνακι δ᾽ἄφιἡισὶριἐκθφιλειροροηὴ φλ ἐρεμίας ᾿

᾿αὐῤχθυσάρτα δὲ φυἐκεῖν τῦχε βακι υδρμϑῳ ἀΐ ἐρεμεοῦντοῦνὴδγοιτῷ

᾿χὐη, ΔΛύτιςἐμ,ἐσγβερδομε νυλαϑιχθρεήψετοι κέγρον, ἡὃσζδεν
χρουκιν ὥτοϑατ
ἢἀτοτορ κέν"
ἐ σοκίν Ἐσόσωον ἢμεζωρ κα
᾿δύρν ἐκ
Ι
ΕΣ δὲοἰπδφλιλειρὸς βολὴ προσπίὑσρενδύνίυβραγχεϑαὐβη᾽
Διο τ ἐῴομ κινδ ερληδουυ ηὐζν γὸροἱμεῖφυ; ξβελοόνων κόλτ
:
ατίχυτέῥ..
᾿λοπεσι (δ,οἱ“οι οὶ ὀνοιλεηρέ 'πέροι ἐηβᾳθλαὺτὶ ἰχύονἪἢ!
; ἐλότηδ ὄμοι 4ἡ ηὐζυ γὸμ κέ βονὕξήν.τοὶδε οὶπύλον το μεεέθε αὁ

ἐτρ φὶαὐτὴ]Ιλὅς αὐ
᾿οι πογέούμ ρουϑυξῆον δὲκι μῆν τοθν "ϑλεον
Ὑμμδο κυκλώμ , αὐ νέλα Πόρωρινππρφλιαυφι ῥαύοιμὲ

᾿ ζονμεϑήσο τορηὸοἰκιβιηὸ ππορρώτερ᾿ πρικίν βαδνδηρ Θὲμι᾿ηὐμζυ

γὸντουσκόλλοιστισ δρᾳρινοιῆρι 7. οἷς ἐᾷονφρίφουσιν ὧν δὲ “τοίσ'
ΟΙ6Ό ὑνοιρνπλεῖον ενετρἌΣω τοξύλγιοί το
λυ] οἱ

ἡ δ λικτρκῳ
ΩΝ

ΐ ὠϑῷ ᾿Διοὲ τίμδοιὶ ἢ μέλαθο;ξύλου ῥάζομ Ἰ(οὐ “ΖΘοΣ510)."σοῦ ραὃγόνυ

δηδηόνυ
ἐανίσονοἰπτυρήσωσι Τὴἄκρων ὑλόμϑῳ οσ'κρυτορτνύν μαδὰ

᾿ἐγγθεδνγ φησὶ ἑὸὁ προρτϑγήν ἐρεισοισ δτῷποδὲπροηβ΄πϑρρωϑὲν

β

ὐμιἐγγύϑεν. ἡδυόγι, θα ςν 5 ὠγόνυκέμϑον, ἔγϑῳ
τῇ λειοὶερ τοῦ

οἰ ϑσ δ΄ δμτ ρρῶτε ᾿εσοιείν Ῥῦιξάον κεν εἰτουθξτ, (κι νηθὀδηους
γανὴ᾿Κγιοικοτῳ τὺ δ. Διᾶτίἐχερὶτ αὐπαλι καλόμθμὼ
ΙΝ

ΞΞΞΞ

Μηχοὶν! κοὶ

κρδαμιφρογγύλαι ἀσὶν ἐκ με ριμῃ
ὟΝ λίϑων ΣΝ ὀρράκ ῥέξυ“δὴ

Χζὔντων ἡ δνότιτοὺολἶρινοἰπόλονχρμέσου ὧνΤ' κινήσῳσι ἐλέοτς
σον φέρωτοῦν.νὸ Διδιὺ δὶμέσον, γέρετορκεμηρν«ηδ5 διάρνμο, δ ἐκ

κίν
βου ἐεὶ δκμείζων
ἀπὸ (βὲἴσηνκινόσεωσ' μείζω γραφφκύκν .
ηὐδαν! 'συχιόνῳ μάζωδιοξιδν, ϑαῆον Φέρεται τοὶ σὲ φρδιϑραι
ον σεἐκ χο σου οἱ πποςή μα σγρουρύτερον τύ] 4.τοὶδὲ τύπον
μκοῦλλον δου το τύ“ ετο μάν (ὥντιοι αιγκηθραύεαϑο αδεὶ τὰ
“λει ομυ ἀπέ2. τὰ “αιμίσου. τοῦ “τοῦ «αέσρν' αὐείπκεήνεόϑο σίθι

φῦ τοί:δικρόκαις δΥ αἱ χίρ δὶ ϑα λάοσαε κίνησιμδευρὶηὸ μετὸν
θα λαίοσητιειν ἀϑέασυμβαλμά4 ἀεὶ κι μήσελεἰνοννὴκυλιν δα
αιὐαζγιαν μοίλισοεσυμθαήνην!αὐ τ᾿ ἄκρ᾽ ,
προσκόἤν."ο το δὲ
Διοδτῇ ὁσωσνῳ μακρότερατοιξύλα “Ῥσούτωεἰοϑενίσε βα ἠνε)
καίμη]αλρύμῇ μα, κα βηὸμένδραι χὺὃ
ὁδῸν “ἔπε λυΑυπτὸν:
ηὸὃςΚοκηδν “συχῦν, αιλῦ᾽
ζὰ δὺ607} μολλ θ᾽“μετοεδι δάρ' κα7»
μιδλὰι Ὧ ἐνίμδαὐρεαϑρ σσξύτύ

μυκ “δ μι
ΠΥ πρώἜν μαἐρΘ’αυς

δ.ἐλειραύρφοῖον ὑτρμδλλὶ
ὑ
“γνῶ.τὸ δισὐτῷάκρῳ ἐαῤὠντεύσω,

ἂν ῥμαικρότεῤ' ηὃ ἀπὸ τοὐπομολὰὶ α' τοσούτω αὐκίεν καμυῆΐε
ὅδ μάλομεόσω δ αὴ σπλίου ἐἐπύλψτο ὑπομολλῖ ου,“τοσού χώς

αὐείτίκηκ οἱμή οι μείζομ: οὔὐοῖ
Πευοὖν αὐἐριῶ τὸὼ ἀκραπθμο
Αγ ἐαν ἂμ ἢ Καὶμιπτὸ᾿ἐϑρ(Θ’ ὅμολλὸν, αὐάγκηοιωὸν κα ιῆϊὥϑ,
μαῦλλοι αὐρό μδιρονεῦπερσυμβαὶνᾳ ἐλἢ ξύλων Ἢ μακῥ' ἐνὴ τ
ἐεραλεσιν ἐγγὺσ' ηὃ ἔφα τονχρύητο μολλίγερμε τοι τοϑρομῆν“Τοσ'

Διὰτῇ τὠσφίωὶ ὁντημικρῷ, μιετοέλειδ ριδυίσο),"ὐμεέϑησωτ

μιάτῶνΑθΆΙψισὶἱχορὰγένεταιῥέδγῦτι σφίω,διώομιολλοι εἰσι

ὧν αὐτήοιἀλλύλοιεἤ χαδὲςὑκαύτεροσιηὸ μδρ βάρ». ηὁ σὲ ὑπομό

λλιογοδ μοὶ αὐκασεξ κααἰέζφἔτιδι ἡΦφιυολιυγῆσ φοραὶ ὸ δεέροσὃ
τυ] ἰοὺ κρόγποιει μιντοξ,μρὴ δοὶη κινού ϑινομ κινθμ τὴ τας
Δὺπῆτι, ἰχύοι ἐπὶ “λι ὃν μικρῷ δὲ ὄμτργα μολλῷ μενοι
ἐκαδὺ

ναίμήσΕΥ͂Υ; Ἀουθοῦσιεδνδλανϑ'αύφιει μώρ πικροὶ πύμἰξ αρησολίκα

ἔθους: ἔσω σιρίῳ ἐφᾷ 87. ηὁ δὲ σρίω οὐμον Δ. μοχλὺῦσ'
δὲ

Μηχαᾶν! κα.
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ὃνεταικαὶβ΄. βαρ} τὸτοδ᾽κάτωϑεν ὑγομόλλι 9, {πδῦ
αντίο; δὲ.τού δε) μολλὴ, ὸ ριον "2 ἀξ" Κοπτομδμὑ-

κατορᾳτούσωμ γαλαῖ μολχλῷεανος
αὐτοῦ ᾽ν ηὸ (Σ᾽.

Διο γ3.--

αὐτί: δύο ξοχιλοῖα σ’αυ! ἡσοιςἐπὶ δυσὶ ἐνλοις συμβάλλουσιν
ἕουυ τοῖσ' ἐνανΤίωσ' οὐὐ“τουῆσ' κύκλω πίριδζλῃ καλωδνὸν ἢ
ἐλ ηὸ

αᾧτα μα ἐκϑατορν ξύλων, ϑώώτεδ»
' " προσερηρήημάν δγ’ ἡπροσε
δ4μον κατὰ τος Ῥοχρὰςἐαὰἐλ αψτίςμε οἷρ 9 Ὁ καλωδ' ου

μεμίλαβαιρι προσαγή, καῦ μικροὶ ἡ ἕλκουσα χύσιὶὴδῦ.τὸ β

οἰὐηὸὁ ρΘ’αἰ’ὁὐλά ἥον Θ᾽ χύοιε6 μοχλίδεται, ἐγείρυτοαιβ,Γ᾿
πα μολλῷ.᾿ὥσγι ἡμίο ἐκ,
᾿. πὸχειρός,"ἼῬολι λαῤα τὸοὐνηὸ 7ΡΙΕἰ

ον ἔλξφ. κσὲ ὦ πὸ μιζσ' ὁλκῆσ' Τῷ καιτουλεῖρα πολυ λξφθαρυτον του! τοδιοὶ δύοξοχαλίαι“λίον ἃ “πλασίω τοίλειούργσσις
ἔλα ον δ.{7| ἡ ἐτέραᾳζλίκεμῆ: ἐκὺ τῆ καθ᾿ἰαυτίρ ὥλκεν ὁσχῶν πκρα Σ (ἔςἑτέρας ὑπηβληϑῃ ηὃ ἀθιμίομ'ἐκείνην» ἐπιίλατ
ὦ

τον ἐφρίησωὸ βοώρος (ὦοὔ
οὔτωςἐοἐμὲ; πλάρυς ἐπιεβοί ζλητοε ἡ κα
λωδϑϑνὧν ὀλέλρις προχιλαήαις ἼΡλλὴ “νετοιδγα φοράς ὥστε

“πὸὁ ᾧλπρώ τῆς Τῷ βοώρυ ἕλκορτοσ' τοῆαρα: μνϑσ ὐπὸ6 ὅντί
λυ τούώσσ' ὑλκεαθς “πολλῳ ἐλοαύω δι ἐν τοῖσ οἰκο δοιμεκόι Ἢ[.η9:6 βαδέως!κιν οὐσὲμιαγάλα οἴρι:μετα Φέρουσι 5 οἱγὸ (δὶ αὦ
(δι.Ῥολι λαῤοασ' ἰφἐτέραν: ερἷς πόλιν ἐἀπῆκ ὄμηςἐς ὄνουσ (Δ μο-

χλέφνρυ ηο ὃ) τουτόρ: τῶ! “ποιεῖν πολλαὶς ολελαία σ!Διὰῖε
ἐσ μϑ τισ'ἀλ9} "πὸ οὐ ξύλον πέλεκυν μέλαν,ῶ Φορτίρν μέ

28,ὑπορί τῳοὐΜανρδιὰ ξύλονὅτι"ρὰλόωυάξι ον. ἐσ δὲ αἴζ΄

κὃν σέλεκυύγες σατάξῳ αὐηὸδαρέζει ὕλαῆομ βοίροσίλον ᾿
τοσ' ΤῊ τὺπτὸκϑμου, “πολὺ μάλλον καὶτῷ ὑπυκειμδρ,᾿ουξλησιέξον
"ς

δ)ότι σὸν Του ΤΗΝ
δ κινησελέρ ρίξετοῦμ "ὦ βαρὺ τὴμ Ὁ β

ρς κίνησιν λα μβαΐει μα λλου κινόμϑνδὲ ἢἡ ρεμᾶνεἐποικό μδρ
ἦν, ὁ κιρῶτοι τίῷ “τῶ ὀιζρουσ,κίνησινΦφρό ϑδμου δὲ τού τίωυτε
κιπίω;Ἰω τύπποργσ'ἐτῶ

ἡ τορισγβίω δ "πἴλεκύςδ ὁ δισᾷ)Μι
ΑΝ

κρὸσ' ὧν μειέλα δηΐφησιδὲοὶ οὐ εἰναι ὶκ Δυομοχλῶν ἑναντίωσ

"8,

Φ

ἬἜἝ

ἢ

ΧΟΘΑςῸ χυλουδ'

απαὺ Μη" Ὁ
συγίκει ῥδων: Διοτῇ αὐ φάλαγμγῆν τὼ κρία ἱσῶσι ὁ
κροῦαὐτάμοηο μεπέλοι διίρν,τῷ ὀλνήμιξυπουῦνες:ὅτ μὰνἝΝ
"222δ ϑυόχερἢ3
γιὁ βορου ἐν τὲ τούψκα τήρτη“τοί μόνον Ηὁ πλάξφγτξις

φίλα γ “ἢ μόνομ ἢ ὅΤι ὥμασυμβαίνᾳ ἰ ζυγϑὲδ μοχλ εἶμαι
ον γέρετουι ηὸ :
ἃ
ῃ ΤῊ τεςρτήων τρασ
»γίω φάλαα' ζυτν μδρ ἢ ὗ

κί ῬονΦᾺ φαλαγγοσεη ἐδ οὖν ἐπὶ ϑώτι βαιἐχανολοίσ᾽Ππονηὰ
δὲ ἐπ) ϑατερα, αὐ"γῖτ'ἡ"πλαΐξ»γγὸς ηὸ σραήρωμια δῷᾧ {νυγῶπρός

κεῖ}ὦτα ὄιστί ἑτέραν “λοίο γλθυοθηὸρ σοιθμὸν ἐπιϑ-είε '
ἐσὲ ΩΝἄκροι (δὶ πλατ)γεῦσ''δάλον δ δ6Τί ἕλκειτού πον,ραρος

ἂν ΤΝ ἐτίρᾳ κε μϑινον “πλοίςεγγεόπῶν: ὃηὐ ὃν ζυγὸμηλλὰ βξυτοὸντοιαὖτουτῆϊατοι φτήαιπολλιξέγκει ταιἐντῷγιοὐπωξυεῶ ΩΨ
ὦ

ἑκαίςου τὸ ἐαῇ τοδὶἐπὶ "ὀσραλρωμα

ἡμισὺυ τὰφάλα γγόσ᾽ἄς,

(Δὁσιϑιμοσ δὲ σουτῶμοἱπαλλήλων ἢ;
τ’ σπταρτίων κινύμδν ων «
ὡστισυ με βϑα “ππῦδον βέέρδσ ελκά οὸτη λα δῖ κείμιες
νον, ἀφσυήμω᾿σάεήν ὅτ ΠῈΣ ἐφάλατγξ ΡΣ
ἢ
γρίνασουρ του:
πὸ
ΤΣ βάρο ἐλεἢ -παλοίσητξ κα δεἐπερεἰρλλδλ κὐίὰ, Ῥῦ το υσῦρ.
ἔλουμέσ “Σ τλ ἐσλγα ᾧ ἡἰσούτουνἡ βαίρος..πίω δὲ ἐπέρα ἐν

Ν τὸ σοιθιμον.ἂν τῇ φάλαγγι»“δ. σραήρωμι ὐβεράφ ἄλοτξεε52 νά

Τορόνν τοιοὐν δὲδι "“σοὰκχἐζυ ίβ“ὃν “Τοδουῦ) Τοῖςὅσοιπϑρεϑὴ τοὶ
πικρία αὐεὶϑηὸ ἐἠύ τερον ασϑι ῥτίουΦὶ σλχ μον ὦ χα "

μδρεθ καρόυσ' μεῖζον ἱλκῴβα ροσ'ιδϑοὶ ηὸ γένεαθςτιρφύμφάλαΓ Ι
61 "σοίσοιν μιὃ χλὸρ αϑεσρα μιμϑρὸν ὕπρμϑΔΝ(ουμϑῷ κατὐαθοῦρ’ον ἑκάφον, αὔωϑεν δυτηὸ
ὅ
ὃ) βα ροσ'ηὃ νὸν ἔν τῇ
ἡ λας εὅσωδέ ἂμ
Μμα κρτερον!4 ηὸ μῆκοσ' “γῶ μοχλοῦ σαοὶτΡ 70) ὑπομοχλί νὼ»

᾿

σουτῶἐκέ αϑδιὸξᾷοὶ κὶβερε τρύϑῃ δὲ δ Ἰὼ μοιτρι
εἰ,κιοὰ Ἰζπσὶ :
ὸπρϑν ηὸ σζροόρο μα Θάρου τὸν φώλαῇ)ϑε:

Δι εἰ ΤΙ οἱ
οι ἰαζθοὶ

θφοιἐξαϊρυσνρὺσὸὀσύντουΕν λωμβείν ον τεσβαίφος τίροδον
τέχραν,ὴ Τῇ χειρὶμόμη ὙμλνἡρτέροιδῪοὗ ηὸ μᾶλλον ἐξολι ϑο-

γήν δὶ τῆσ χειρὸηὸμ ὁδόν ταὶ ἐκ τῆς δομ τοὐγοκιἢ μᾶλλον ὁλι--

ϑϑχῤνή τῆν χειρὸς ὁσέδη ρος νὴ οὐέρελα μβαίᾳ αὐηὸν κύκλῳ,

μη χϑν κοί.
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Ὰ.

μαλϑακὴ γ) ὅσο(η' σειςξτ δακΊόλων,ὶ προημέμᾳ μαλον ")"πὸ
θιαυρμο 44:᾿ἀλλῦτι ἡ ὅδον τῶ γρα δυο μολλοί ἐσίνοἴ ΤΈ ζειἰϑροι
ἐμηὀὐπσομολλι ον Ψ νΤῖς τίμα ΩΝ

μρμαιφρί σισ:72 ἐφτ-

ὃν οὖ καιμῆσοιι χονπουπῷὀρπέμῳ πρὸσ τέ δφαιίρεσὶνἔσω))Φδὶ
ὁδον τούγραιςμ᾽ ἕτιρ, εἶκ 'ἐφθς ὁζ. ὀδέτιρον ηὗ β΄δόξω.
ρέει) μοχλθὴἰφῇ ἀδι ξ΄᾿δ) ἀνγν μοχλὴ ἐφῷ " 7ξ- ὑτρμό

λλιον δηὺ 9 Δ ὁ ὁδοὺσ' ἰφδτ
ΤΙ
; σευρανμεο0 ληδβάρισιὶκαπέρωδν
ΤΟ φ δὰ ἄμαλαβων κιψᾶιδτ λκινέσμοβᾶ Λεῤᾷον τῆλειοιλ δὺς
γνφ' Δι ατῇ τκοζουαζοδήως Κοιτοῦ γυύουσίν αὖϑν πλεγήισ' ψ τ

ὀρημίνοισ ὦγρι οί πρθὴὸὁ κατα νυν ουνοιὼτοῦ“πολλὴ ἐφορει,ΝΣ ἐφ φοράς κείκο ἔχ σιςἌμρϑϑι δαρείσοίυθλι'βων,ϑῶτ
τορ)αὺν κατοίξηὴ ἐνλΐνω κκούφω ω
θ ὀρχίνω"ὴ διότι τωσί πὸμ
καίριον"“τῷ δὲ 'μολλῷ ῥᾳήωσ'
φότιρα υλ440 ὑπποδιύο μιολά

ὑτρμόλλι
φαρέτρα τὸὀαριοηδὴ ὄρτοον,ἐκ Δύοσύγκά τανμολῖ'
ον ἐλὸντωνηδουυὴ τύμσοιοει ἰὼἐφὴς ὸαἰῶνα ἂμ ὀῆσαῳ ἐκίρ

ἀλυηρμϑϑ αἱ ὑφῶνκιμν δῶεἰς τοῦ δῦ ἄκρα,αὐεἴτ σϑμρδτον ῥᾳ
δὴ ἀτὸμι κράσ'9’ (ὡδν ὃνπληγή, ῥόείρΘ' ἐγρί4,τοῦτέῳ᾿

κρείω νταύτης"ηὸἿ"ΔΦφ δ μολλοὶόν τίςγριζσι"τβοζφσε ὴ εἰς
τοὐναντῇαῥομ τοῦ εναἱρβομήω κατο νύνσηὸἐφ κὶδου ηὸν
ἀσωυῬΙ βε)θῶ ον ὅσω αὐλῷ
Ἵ
πουγίδόσω αὐπύτερ᾽εφλὰ,ὶ

ὄν απέχυτοὺ πομοχλιῖὥ ὁμολλδσ,ρον κινἢ πρλείον “πὸτοῖτ

᾿αὐονφλαυτ'ὅδ ἥντὸΜ ιὐτομόλλ Ν δ ἐς:μοχΆΣ. Διγαῖ

ὅσωαν θμηὸ κ«Π ντίρωζτβγωμῆ:χ᾽ κα,»σούτωϊὑσιβνεται τῆς
συμυοοβησῖν ΚΖ ηδι χξεὸ ὑτομόχλιονοοιν ἄΐκ ψρίνιν τοΤρ οι
ἼΗςΙ᾿ χύοσ'σιουαιτούσησ ἀζττ οὐἡρεϑομ πλέονιὥστείπεῦ ὑξημὸξ ἐὁ
γναν γαῖ καὶἱαῷσισιαιείβαιθλ δῶν (μέλλον ὦ δὲμαλλον ὃλι βόμε
9», ἢ ονιΔι ΤΙφῷομδῴ,δάοφο ρος ο ἔὍμρβῳπἢ
γομ,κοι Τοῦῤ

ἄκρωρ δ μεἀμφοτέρων οὐ το! σή ὑπκοτέρον αὐδὴν θέ αυδν

(ρχυτρ.κἰλλαὶπολλαπλασιανϑότερον. ὃ αὐηὐσδὲ λότος φιδυοὶτή
τη σφοράς οηὃ
ὁ ἐσὺ τῆς “λιρᾶσ φφῳόμϑρον ἐλάῆω δοέρχι τοι
ἐδ ό 9

β.1

Αριςοτί λουδ᾽
ΑΔν ἰδὲ λάβω Λάμ ηρονοὴςδὲτι ολιυραὺ μῷζω;αὶ αὶμὲ
μι΄αν'υὀὐδιύοφι ρετ0 ρὰσιφερίϑωλ ἐπὶ φιαβ'ΟΟ ἄπρἐῥ'

Ἵ πρϑσηδδι υταϑαὐτῳϑ πόχειΦιρίϑωλο άβ ὡδτ ἀξ πορα;
ἬΝ ταῦαὐτῳῴ' τοχει
τούοι ς"αὐατκηδὴ ὸ μ'ἂἀἀλφλάδιδα- 2

μἰξεφέρεϑ. ἡδὺἩ

Ἢ γῶ οἱ μια δγελη λυϑίνανίκα τέῥ'“

'ἘΡ τῶ λάρον ὀγώυε ρων)

βιἔξω ἐκδεβλιμδῥηὴ

αἰ τί

τ ναδὲ ἼΜΕΝ Ὁ ἀζ-.

“πυπρο τίσ 6 “κσὶ οὀππυτῶ ξ: τυσληρώ

ϑω δ
μολὺμ ἐἠγζ)ηὺ περαπολνρωθὸμ πὠύλῳ: ἐσἤ εὐραὶχα

"Ἢ

ΩΣ ἘΣαἴ ὧν αὖ" ἐνίωεγμδιμε: ὑτερούβα ἐπλφδιλα μέ ξονει
ῸΣ (Δαὲὰδ αὐοὐγικησυηὸ φίριαθς οΤοῦὁ πέρδε
οίμιντον δάἈδὰ,

9᾿σλυρὰΝ κ᾽ τί ἡ πλυρα τί] δ 4σινδηὺ ἃ ,Τὴμ σδῪοἷ με
ἴον δον ἀδι. διμοῖ ὃ δ4 » ἠσελῶ ηὐ δ΄ ὑπο φρὶ δὲ διαμεζου

φῴρόμδρ ομοἐσῃ ΡΥ θηνἡ β΄ ἔρτῃ 6 ἢ: παρα σληρωϑένηος οὖν
ἐξ ἢ στ) δ ιμοιόρ υσμόλῳηλ ῴπὸς, αὶΤῊΝ δὴφλόγα μέρυίἐσ
ΤᾺ τὴ λα Ῥ πλινρδνεριῖμα δάσινὅτε σλυρατὴρ λυ

πΩ ηὸ δ΄ σὴν βε δεάμα ξον'μα οὐρανοὶ τὸ Ρ τὴν “πὺᾺλ

λωπλαοίανξθιαβν δφονι ἡἡ πσλϑυροὶ χὴν ἐλαῇ “μα πλαραὶς
ὐαυτα τέχειφῷρο κῖρᾳδ ἢἡταλνρ δμιείφωπο δ δ) ἐλήλυϑεμὶι
Φοῤ
ἐφῥοιϑέε ὁσωγναὶὀξύτεροι ἡδύν“Τούοἐμ", ἡ ἐφγοί με“Ὁ᾿ἐὐλωῆων ἐν)ῃ ὃβ Ρμιάζων' Η, ἡ σλυραφλ β

ἼΟπΝ δ αὐνσερἐλέλβηηδδυοξορασ φρο

ἐλοαύήων.οἱ

ὄψιδ Τῇβραδώτιῤ'

Φέριαϑς ταμίαν.Θάμφοτιβὶἰσοτουν, σημείων δυθέμσων, μέζω
ὅγεξιἐναυθορχερονιαὐ τονδὲ ὁτί
δ τοδ ἀπλφλ ἐμδλάφῳ ομδρε
κιδὸνἐνανγίαμοἰμῷ ὁ τερανεήνοντοι:
ὠπτιοαυ τὴ φέρί) ἰὼν
“πὸ
Ἶἕω, ᾿ὑτρφέρ). χῷδὲ«τὸτ" ὀξείατ ὠςπερσυμβαΐμᾳ φιρυῶδι

ὑπὸ αὐ. στον θ.'ζ4ὅδτῖπλι ριῖσ,τὴν ὡδὶ δ διμάπρσιο
ὅσῳ αὖ “τὴν μδιρὀξυτέραν πτοιήσῃ."τὰ δὲ ἀμβλντίραν .ἡ Αϑὸ

ἔραδιυτί ραέσαι ) δὲ θάων, αω᾿μὴῳδῶν αντιώτερουήν σμ τοῦ
δγοΣηδοὶμόλυτίρανγίνειϑο ὴ
τ γΦΊ.οὔψερα!ἜΧΩΝ ὡπὶ το οοὺτρὶδυοὲ

τὸ συ οἴγεϑχρ τος γραμρμμς ὁ μ᾽)}8᾽ φεδὲνληδοαὺ ὀφέρεται
κατομφοτίρας
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ΑὐΟὐςο Τολουδ'
ζφοι,ὴμς πρὸς τίς,ἡ δὲ πρόντίμἢ δ᾽ὗντι ἀξ σαν, ;
στοσ' - ὀρθης

δτλς !'τοὐ γον τουδρϑὴ πάλιν
ἡμδρ τῆι Γἔσοω δε ληλυϑιῖ κ οὐ
᾿“Ὁ“ἀπροιτέζς τ Δὲ οἰ»γόρθη πάλιμ, ὡς ηὐ Σ αὐ χίςἔσομ! ὼδ ᾿

Ὠ

61:τὸὃμϑτερυίσεων γίνεμόδ μδζορ τῳ!ἐλατῆονι,ὡρτομδῥᾳν

τινοοχκῦὺ"9 πο)οὐ του! σὰμείουνεινϑ ιν} συνεχῶν ἀμφωὰἐνὰ
φοτιράκις μ“" ὐσερισησδῶν τος τρὐλοζτ!ον" μηϑὲν σιημξίον:Τ "ἢ
εἰσ» δ οβιεναυμνηὸν ἢ
μεϊφωΐζῳ ὑλάῆον,,ἢ
ὃ,τρίμείζονιοἴη ᾿ἐσιδὲ
πὸ μεπέχοδηχὶ ἢ
οἱ ηόκερ τρληὸ μὐνεολιὰ δὰ
μὴκινήσεως οὔσης,
τίω ἐλοίἭ νειἐκκυλίειϑορϑουμαςὸνεηὸ δ ῥοῦ ηὐ τῷῦ αὐτῷ τούλει
Φῳομῇ, ἴσον πόέφυκελεξιω τῷκν τῷὑτώχει,ἰσρν βὴκιἀμ

φοτι ῥαίκιη,υρχὸδ ϑλνήϊέα ὑδεσεοὶτ'αὐγῆος αὐ ότιἽαὐτιν διύ
Γδραδύτερ, κἴνέμ μέγεϑυσ,ὐδὲτουχντεῤ . ὀδῶτν
ναι δἰσῃηὸμι

εἰς φέφυκεμ ὑφέίαυ τουκιν ὅς

ἰαὺτδν ὡμαι(θαῦ

ὝΠ

"ὀσεφυκὸσ κινειϑεμβραδυτεβ κι νηθήσέ,)ἢ Ε᾿αὐτικαϑαῦτέ

δἰ τς Θέ μ'σεφυκ Ἵὑκιν 8αϑο:μσυβεινεῖ τοιμηθὲν, ἶσον
Ὁ 4 Δάδύματ ᾿)κινε
μησβ,οὐρὰ Τἡ Τοῦκι οι

ναλῶννον ἡ δ τὸ αὐτθκιν το κμικί
τὶ
τ θδὰκύκὴ δ δ μάζωιηὃ ΕΣ 5) ἐλάήων

οὐ ποῦ φανςε
ἐφῷ τ, ἀὠθείηδ᾽ο ἐλατίωντμέζω ων κυλιεο μδιγ

ἢ᾿ ὅτιτοσο τ διφσιτθά μέζων ὁσονέῳυϑηὐ πὸτο ὑλάῆομος,
ποσοῦτ'δέελώσθη, ὅσον ὁ μικρὸ κινήθη:ἴσὴνοὐ ατὶ υϑόκοδὲς
λυλυϑεσ,. ρα κνηοἑνιιυκοὺ εἰκυλι ὀμδροσὁ ἐλαὝΤωμ ηὸν μέξω
ὠθέ μευλι ϑῆνουμϑδιῥεὰ μιατῇ, ὥσενποσοῦτου ὅσομ ὁἐλάτίωμ
ἐκυλίϑη"δ μηϑὲν ουνηὸσ' "γῆι οὐυ τῆι (εἰν ἤσεμειν Εἰτο «ὡς ἊΣκα
ὁσομέκίυγ, τοσον τορ κεκι μυιθαναβοίβενηὸκινῦ κϑὐρομεὶφέκεινχε
ἀλλα μδοτυκύκλοι τοσοῦἐπ ἐκίψησωγλαὺ

790δ0
κυκ) φ τυιας

οἵδον.ἔσωΡΣ τοσονῃ ὁ
δ ἔκ μήθη. καὶ ὑμέφρισ οὐραγοσυῦν
ἐκεμηθη: ὁμοίως δὲκαὶ ὁ μέλρισηὸν μικρὸν κινήσῃ ἐσρκρκειεε τ

γημένος ὁ μι καβὶὡσοιὸ μείζων" δρρύζος μενδὴκενηθεῖσ'ὀπποτε
ῥοσοὺρ δ αὐτητοςχὺ ἑαῤτεβραιδὸ τῷ ουὐνχῷ ἡταά χειϑόθ σ᾽ὅσαμόμει
ζῶνπίφυκἐξ λήχϑύζαν χροὶ μμίδοΤΙ ΔΑ ΤΙ φῶ οἰὐπορι αιὅτι ᾿

ὀκ ἔγιομοῦ τρι7οοτ συν μοϑῴσιμ᾽ὐδ' ὅξεν,
δζει ὑτὸ τοῖςτῇ

μηχαν!κα-

18

υλοὺχ ἐὼσίφυ κεν οὐ) δὲτὴνοὐ τοῦ κἐψεησιν οὐθὲρ ᾿
ΡγΚΡ ξζ τοῦ,
ὁ τερον οὖν
διαφέρει"πσιριθεῖν αμκρὼ ψαρρικόσοε. ᾿ἢ προαϑέωζοω οππο

ὑποτέρφ' ὁμοίως δ ὑτανό ρῶν κιρμὺ δὲ"αν θττοωὑπὸ του του
ὁσορ αἱ αν ἢἀ τιρού, “τόσου τορμ κι μηθησετοζι ἄτεροσ: ὁ τοιἐδ

ἀεὶ κυ λίφπίο"
οὖνπροσιςεἰ μον κινῳῃἢ γηροσές ρε μοί μϑρον, οὐκ

ὅτανδὲ περὶτὸαὐπὸκέμδον τιϑῶσιν αψοίγιαν κυλί«αϑςἀθὶττ
ἔτρομ ὑπὸ τῶντε βου:“ἰλλοῦϑει ἡ τ]ομ οὐ τυ αὐτὴν κίψησῃ αἵ
τορός!κιν θτο αᾺ ὡσ' πέρ αἷ εἰ, μηδεμίανἐκ κίνησιμικαι ἐκ
μῆχρύτοι δορὺ τῆιταῦ χὰσυμ(αήνᾳδταμ μῳ οὖν δ αἰ κιρῇ ὠΨ

δεδεμδρον τὸνμικρδρ, μέλρις κιμ ὡ τοῦ σήν τστρ ὅσ: ὅταν δὲ
ὗ μικρϑὲ πάλιν ὃ μετοῦδ,ὁσῇμ οὗ γο6"χυθιζο ὄμοσ δὲἐκοζζρον,

σ'ἜΣ Κιμουνηοσ'
δ
κὐνηὸν κιρϑ αὐηὸρ'ὅγισὲ σδὶοὐ τουὕκώ βου ὀμηο

πῷ ᾿ αὐτῷ τάχεισυμβαίνει αὐ σομ ὅγεξι ἐμου αὐτουσχρα μράπὸ

ρκλοήζετοιι ὁ οἰ πορῶν σοφι 57κῶνγὸ ρυηὸ μὰῳφρϑν κέρζον

ἀμφ δρεοἴ λοικατοσνμθεθυκὸς καὶ μουσίκ δι ϑὦ λδυικὃν᾽"ὁ Υ̓Ρ

᾿ κύκὰοὐ τῷ οὐ τῷἡ χχβτα.εὖτριν ωὴ οὖνδ
εἰνανὸκ «Ἰέρυκεν θὲὅ'
ϑ μέλι
κιμὼν,ἡ ὁ μικρὸ ὡσέκεϊρ ουκέμηρον “οὐ ἀρ χϑ ὅτοιμδὲὁ

οὐὐεικείμχικαν ηὐαυ5νεῖνὦαλῶς, αν ᾿ἧὄπινῴν «Διοὺτί ἐἐκλι

:
ποιῦσι λεσλκσιοτσλθύρλ, τὸ μϑρ ἐξ γροδδὸν μι κρῷμεζωπλινῇ

τὸνπρὶΔ, γα τῇἐντοίνσσινδ Χ δαμεον ἡἐς ἀμ . μέγ᾽ τη λι
καύτατ.δ τῶι τοῖς σω μοσέν ὠσιμ σύ.γμρβαεβου)ἐγ ον )ὰὅτωδεσλα,
σιύταλινροι

βασι λει ἐϑὰ ηὃ μῦν.Δ πόλεισ'δ ϑσλατος ὧψ

πεήμουσι δὲ κατδγαμεῖον, εξλλαΣὐ πω αντόπο ςταιτεξύλα

γΠν δὴ ασοῖ “Τοῦ:ποίχασοιλ χιζε)κα τὰφύσινδυοαυρόμδῳ οντον"ΤῊ

Δέλκο δ απρϑεῖ μι φῦ ὉΤΙ ὑπειδαδιεῖξ ἰ ᾽δλυνααϑοτοὶασοι ρα
τίὰ φέρν οὑτωσ',γῆοι 'πονεσεθλοξόι; Τ᾿ σοιοτὸχτϑε βϑρου

τρθάργφνσλα γἰοις ἐπε ἐλατίομοὕτως ασεὶ ρτίου αν αλι σι }"

ἔσω διολίνη" οὗ ἯΓ βνδν ᾿χαϑυμρνάδων ζἢη ΚΡ] ηὸβ Ἶσοιδὰξυπής

ματούζξην ὠτῳς βμὴ τίν ζ΄ἄ' ϑλαταλιυ ωὐϊνηζσιν. ἡ Ὁ

ὑληζ"ῇ“γιπλασίαυξν' ᾧτείνυσισδοῦ τέρατα «οὐ το)σὲὑσὶβ΄

αὖ
ὦ τοῦηὸγ νάτροῦηὐἃ «ἰ το ἑηὸ 9. «ὦ τὸ δὸτ'Δτωςαὰ ἕωσ

ΟΣ

-.-

]

᾿

,

ἐφγων!ανκαταςρίψωσιν οὐ ίω.δύοἔλουσιγωνία! πὲσαῤχὶσ.

“τὸν ασοῖο Τ|δ᾽ ἴσοιδε γξ: τὰ ασεύργία "αἹτὰς καάμς,τό, πί μᾷ Ἢ

τ “δ. Θ᾽ 474-. νὴ τοῦαλμοι ὃ τοῦγοιαὐταβημ,ὅτι οὐ.

Δ ρ᾽Ὺ"πα

σῶς ἔχειἡαὐτὴ ἐ-αόλξισιὴμ; ὺ ἀβ᾽ τΝ εθ᾿ ἴσα ἴσοιρρεἰσιναὐ
η β᾽΄ἢ, σι
γέρε ὁ
ππλίυραὴ ὅβ᾽ δ ἡ έν:ὦ τὸβυνσημεῖ ἰσαι
Τῇ καὶἄ'ΠΥ γων!οἴ σῃτῇ ἢ. ὧν ἴσοι δὲ εἰ ὑκηὺς,ὁ ὀνηὸσιουΐ μ᾽
Ρ ξεν ἡμιίσεί αὀρϑῆρ.ΤΩ

ζὋ.

ἰσμ τῇ φ Οἱ Ἡδῖ
πρῶνον

τοεὸ ς΄ ὀρθήντῇ) β΄ γωνία ἴσατῆν! ἢ δ ΤΩ φ
ὀρθή.ὑπεηδὰ δεσλασιθτολόυ ῥ᾽λδρηδμνέκυ ῆρονᾶθηικέκλασϑζ, ὡσ τὰν Ν 2 τῇ τ
ὥς]ε

17οὐ παδὴ Ὁ θ΄. παράλληλον δ,

ρ΄ γε
ἴσῃτ κϑ- δὲ γι. τῆ

δ

αὐ ἀλλο
96 ὁ μοῖδὲ οι

οἱΣῊἐκαμψει: διύον,δυσίν- ὧν τῇδῆλον
δέκ) ὁὁ 71ἰσου εἰσὴν
ὅ7) “τοῦ τη λικοΐ τοὺ σστὶοτήαιὁσομη

ΤΎΣΥ Τλοσουρα, “τοσυυύ τς

ον τῇ ἐπ πλύράρυτ
νεσνον τῇ
β κλίψυνὅσου δἧςτὸ πλήθυσ ἢ ὃ

“σημοΐτωρ,ροι ᾧ φή μιίσεμτῷ ζ Καὶτὸ ἐμίσα. ὠντοῴ τῇἑὁμυσείακλί
γη ,ταλιικουτουμιε)έθηασες ρτῇδβὲνὁσον

ἔνε “2.Ὑ σου “τοῦ

βκ

ληδαλιθ. σοι σερὲν ῳ ν᾿ Ξυπτόμια "τιῦτου ὁδὶ μόναι ρει
λέγ ὁ ὁσοιὸν τῇ «φῶ ρζ' τὸσεωροέμφω κα τοὶδγοίμεῖδομ,
ἐντοιθνπὸασεὶρἽ]«οὖσ ἐν τῇ.ἀβ γδ κλίμμἔχει,τοὺὶ μίσεα ἐς
οἷν ζ Ὑσαῦτα, ὁσριο ἡ σλιυρου μφοιν, αἱ αὶ ὅτ. πὸ Ἰσιιδὲὅ-

συκὃν χω!οζῇβιαζττα ,Ἐυπό μαέμες μείζονα δέεἰσίναἱ ἀζ".

βς δύοδσαετ' αρ᾽ ὠστι (ληϑασος ῥ7 ἧι ᾶζονπυσούτω ῥσοναΐταλν

ραβαίμφω μέϊζουσ εἰσὶ Φὶδα μέν Διο τίχελεπώτερον το
μακραὶ βύλαάτὸμακρουφίρῳν ἐπὶ πίώμῳ ἢ ΚΕΊ γὸ μέσο,ἴσον,

᾿

τρθαρυ: ἐν τοσυηῤτε ρον ὅΤισοινο μόν ποξύλου ἄκρο
ὁ ν κω-

!

δκαὶ μυϑὲν
λύᾳ φέρφν, μιαῦλον αὐτιασῶν Τῆι σαιλλισεντέμ ᾧορ'

᾿

μῳ πολὺ μῆριορ,βμωσ χα λυσῶ ἀκωΝ φιἸΞΗΣ
καιμηήἩτρίΆμὴ δίς

͵

σ᾽ ἄκρου ᾿ οὐ )λὺΤίκοὐ ῥαον αἦρεται ἀπΐαρου ὁ«« μέσουδορὶ

Ι

ὅγε καμέσου υϑῳ αὐρό ηὸ οὐὺ ηὸ κα Φέράν βάσιν "ἡ Τίομ δὲ ὃ
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! ἔχει μὲν
δὐπ)ϑάτιρ᾽ "ὦ αὐρᾷ, ὥνπερ δ κενθον γήμετουνηὸ μίσομΠῚ

αἦρον ἢ Φίρομ»εἰσ'ηὐαὐοοϑν κουφίφε τοιεκοἱτερορ Υ̓Νἀκιρωνεὶς
ὡὸκ ἐτωξέτον οἰτὸὴ τοἀκρσαὐούμδιλ" Φῳ ὁ μδρον οὐ πτοιεἰ του
70.αἰλλόειπτομηὸ Ορος 6{7Ὲ2 ἐφ ἐν μέσον ἰσ δπεραύρε που"φε

δἰηδος
οι του θὲ οςκἶκρα β᾽. αἱρομδιμουῦῳ δ φρο δῥου κ᾿

οὐ

δ᾽ κατῷ ϑέπορ,αὐερολρ υἃ γ' ὃ δὲ γ κασώξετον

ὸ β΄ ἀϑωαἦρφ. μια αὐρό δ κιλρωώσποι ὃταῦται»Δι

τθξαρβ

λιαϑμακρ τδαυγὰὁ βαύον,λαλεπῶτε ΡφιΐΡ ὑπ τοιἡμϑυκὺβ μίδ'
φέρντινὴι ἐαϑ( λοιορ.ὑνπώλαμὐλέ(χθν,ὡς ἀκὅξην αὐ 78αὶσοῤλθυσισ'
ὖ Ὁ] μουςρότερβ το εκ ρασοιλίδε
αλλ᾿ἡσαζλιυσισ' μύγοὐτὴνὅξηρὉΤ

ταις τεἀνκοὺ ηὸνφφέρον τοχκειλετσώτεροι Φφέρειυ μδλλονοοο
Τιορδὲ χοῦσοιλόύεϑιρρμοῖλλον τι φλαύφλκι μήσξγδσιε,μιυϑέσοι

ἐκρα ὅσωπερανΝ ἡμακρότερον όξυ Διδρδῳ δ ώμθΘ'κίν
τοῦ! τοὺοἱ
Τοἀφοῦ

ἄυρδιώψ ρῷ τοῦτο αὐ) 6,δ ῶγ. οὐ εἰς 7) κέρξσ'

ὁσῶδεν ῥ μέίζον ῥδὺκ ποκέρρουὴ ὡὸ ἀρ κου ἅ)} “λέ

Ψμεϑέσοι τουμίγεθθ". δάδιεικ τοῦ δυ τον"τοπρότέρορο Δια.

τό ἐπ] τοῖσφρίασι τῶὁ ἰωῳ λόν εἴα “ποιοῦσι, του τομ ηὸν τόπο:

ἢ τῷ ξύλῳ τὸνμόλιδδορῥν τος6προστιϑίασι Ὁ δαί ροσ ἐν
σὶ
ῥους σα καδον αὐγοναὐκανουκρὰπσλήρουσ' ὃνἡος"" διγφένδυ

γόνοισ' δέη οι μϑ ου Τῶνἐρηνίβάψαι, διέ, Ηδὰ τουϊτμωνλκύ-Ι σρια)συμβοόμᾳ!κα ϑ)έναν μδιρικεμδν θαδέωσ' κἄρᾳν δὲπλήρηλειλε
᾿ς

τρεο,προς ἰτρλν
ἥΓ λισιτελέδν μικρῷιεραδυτερ, ἂν 1 καα

ΚΥΦῚ σοι ἐχρ αὐάγου τίντοῦ πουὺντριδὺπῦκρῳ τῷκηλομείω

τ ὺἤνεποιβά
μι
ὃ μόλι βόὸς προσ ἀ δρΘὴ ὃἊνϑοσικαϑεμον τι

ρΘ’μόζον ἀμόβ,"κεὶδῶ κατίέτ κασὸντὄχον βαὐαΓειδμο

ουὐν ρὶχρὴ
λιδηρὶἡ ὁγια"ῥ" οὐπροσκέ ἐνῷ δαροσιώστ [81βᾷον

δλξύλα ἢ"τι ποιούπτου
ἀμφωνέκε νῶ" τὰοὲτιύτοι φέρωσι ὧν

Γ
ἡ τρμσῤῥόβα ῥ.
διῴο αὖοι 1σὸν ραῤβἀδμοῖθλί ΩΝ ἐορμδξσὴ
φφόντων ἡδοόχεμο λλὸς μα
Η
ἐλλοὶ μρελρν ὁσῶῷ αἱ ὑγγύτορορ!ἴω

σωμ ὀξύ" ἢδάροσυτρμόλλιου εὐδὲ ἐγ-΄
ἐχόντ
ἥγυτοι οὕτω

Α͂ΣΧ, "ἤλουσ
γύτιρσοβάρνοξἢ φφρόνχῶν ηὃ βεέρο;ηὃ κινοῦ ῥινὸν . ἄτερος
δὲ δἰ φρόμτων ηὖ αάρορ,ὃὁ κινεῖν ὁσωπαλιομοἐπσύλρ 77) Θαρὺσ,

σ ηὐκοίτω αὔστερ
ρ' μῷ διθλι 4 μαγνλιὺὸ τεβλ
“»σούτω ΠΥ
αὐτί ρείσινγοσ' Τϑλικοῖκ ῥα: 7 ἐπικᾷ κδύσ καὶτνομδιϑούτρμκο χλίθυ:
Ὗἡ μέσωϑ ὑ ποκα βϑοστο βάρυσ,ὁ δὲνμᾶλλον ἄτιρθ’ ϑαγέρῳ
γε τουβάροτοουδκιν ἐρλλόμοιως ἑκοίτε ρΘ καῖε ρῳ γιρμβάῤ

Διὰ γίοὶιψισοέαὐροἱ πτνΤετπ ὀξδαν γωρίομ ἴῃ)μυρῷ τριήσοωτ'
σίω
5 ϑώ ἴσα προσηὸμ μηρόμοει δὲμιὰ οὐκαῦ
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Γ οὐδ}δ1: μρὼ πρὺσὀρϑὴμ ἐφοῦιτῷὑπ:Ὡ
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εἰσ' ηὐ μεσ᾽ ἐλϑυ,ἃ τόσους ἀδϑοὶγὸδιμοῖν Χχπροτά παντ΄τ κύκλες
ἢ κύ
ηὸφορὸ μϑ» ,δγοὶγὸ μέσομἡδ»Ὁ μέσομ ἴσον εἰπε χειῶν ἑκαςῳ

κλωνἢοπφύσων μϑρ μῆκρα ΤΕΊὰ Φορος σαδὺνο βϑῴου ὑδοιΎε δαὶ

1ὸ με γεθοσ,οὐ) ὃ χε ρέχει τῇὀωρυτιτι, τῆς χῶκχύκ κουτωχυ-

πῆρε, αὐάτκη ὑπολέόπεαϑο 6ν ὀραδύτιρου Φφιρεῶμι6ραδιυχερον δὲ δ ἐλ πων (κι λοσ' φέερετοι7 ὃ οὐ Ὁ δ

ϊσῳχόνφό μ(έ

τῇμικρῷορίφι τορκύκ λῳδγοωρ ὡσ, ον Ὁ οὐ7ὸμίσομ "ὧστε

εἴρηὸν ἐλιῖ δνακυ δ, αὐατμαῖον οζἢ λόπιϑῃ ἑωσ' αὐταὶ ,ὼὸμισ΄
ἐλϑηόσωδ πρότερομ κραχοί ὴ φορὰ λήγουσι: τἰρειγὲ“ποι ἐσελ»διξ;
Ὺ» ὃν κϑρ οὐϑὺυὸρὃἐτρου κρατεῖν ἼΗ το χύτητη ὀίω:

τούστ ἐνηὸς αὐὸ κύκλον ὑπολείτσεαϑς πεῖ.αὐαβωνλ οὐηδὲρΩ ἐκτ ᾿κινθαϑς Ωὁ μὴ κρατού μη(ὧν αὐγ δὰ ποίμιω ἂν ᾧ δξεν β

οὐδιύμοιτον φςἐρεϑαχῳηὃ μὴὁ κραῦῦ μδωννἔτιδεγῆονεἐν τρί οι.
ϑζ ων δ" Φ0 βά“Τῦ) ἐκηθρκύκ Αου"λείπετου δὲ εἰς γὸν ὁνηὸς ηὐ μὴ;
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Ε υνὅ μανθαν οὕσοί μὴδου!οι τοςβαψόφων ἀπκϑ φνοίον μέλι

ζτονεΐλο γμἐοιζώων ὕῈ2:μαυϑοῖν4 ἢ σοιπρδντῇ μνήμῃ νὴταῦ
τοι

ζμ,διἼ
πίω ἔχειτίω αὐοϑησὶμ' πὶ μϑιϑοὺμ δέλο, τοῦς φ αντουσέουσ'
΄
μυδ μοι σοὶ μητειρλοις δὲμετέχει ΜΙ κρον ηὐδὲ ανῶν γλύοσ (δτί
ΡΛ
χυυυὐλογσμοις “γάτνε το χρή μ ἐμπε ρέσ. τὸαὐοϊτοοῖν

λαὶ μυβιλο τοιού τοῦ πράγμα ποσ,μιῶσιμπειοέ δυο

μιν

ἀηρ τελύέσι") δοκ Εἰ «ὐϑὸν υλσθμι «σὺ τήχνμε μοιον ἂν ἡἐμπεῖ
οἱ" ἀπτοιεαῦμ εἰδὲ-πεσήμι κοὰ τέχνν δὺο τῆσ ἐμπειρίασ' ποῖσ'

Πώλι(Θ’,ραὐοῖς" μϑ οι πειρὶκυτίχυίω ἐποίεσὲν ὠεφησι
μ
θες λέγων" "σα πεήρία τύχον «ἄνωτουδὲτέχν ον ἐκηρ2λῶ

γδρόη τοι “σερὰ βομοῖ
τῆς ἐμπειρίας εὐνου μάτων καϑύλῦ μια
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0772 Καλλί ἀκάμνοντι “ίωυ
ων ὑπόληψιν ηὁ μδὺ ὃ ἐλεινύτόλνψην δ

σὲ τίμμόσον.»Ρῆσαυ ἰετκο ΌΣωκ ρατα δικαϑύκαςου ὕχω,λ
λὴςἐμπειόΐ{ δΈ1:ηὐδο γεποσὶ γεδρδεκαπεῖ δοσᾧ ἀφοριϑεῖ
οἱ κοέμν σι τίωδᾳ "ἰωνόσον σικυήνεῇκε εν τοῖςΦλεγμαιτωδεσἰνὴἡολώϑδεσ' ἡσὺ ρύῆουσικαύσῳ, τύχνν: πρὸν μὶἂν τὸ ηροήφν,
ὧῶ
ἐμπειρία γύχνην οὐδὲνδον.Ὁ δ)αιφερᾷν.᾿αἰγανη μᾶλλον ὑπλτυγχας

Μὸνπαρὸρεῖμδῳτὸςἐμιπείρσι, πβαὐιυ πῆρ ἐμπειρίανελόϑν ἐλθρτ:
αὐ τρρ δο τιὴ«ϑρέμπεθία, »χ αϑίκαςζξ γνῶσις:“δὲσύλων,
Ῥκαϑόλσεαΐδεηρά ξφςδιαλ οισεισηπόέστιι,στρὶ δέ εἰϑεκ τόνε ";
σεν"7}αὔομεὶ πεῖζᾳδιὁ ἰαῬΜωνυσλίω ἐλπζσίσυμβεβηκός: αὐνα

Καῖ! ἂν ᾿ΙΣωκρεὁ ὁϑῆθαίωντιν ὲ οὐοὕτω λεγόμδῥων νᾧσυμιιίβη ᾿
κεν αὐ εἶν αν αὐοὺν οἰ δυ γῆν ἐμπειθιίλντα ον λόν (Δρὸ καϑό
Ἀγ

δῶ.γ' ὠρέζῳ, γὐδεναὐτῳκαθέκα τομοἐτόδ,τρλλάκα
τόγοιμα ρ

τήσε)τῆς ϑυραπεαι:“9 ρα πσευηὸν δὲοὐκαϑήκασον μαΐηον ἐλ

λϑ κως τόγε ἐδέμοι"νὰπὸ παῖ τῇτύχυντῇ σἰμπειρίας

-

πρόρχειν οἰύμιεϑοι.μιοΐηο μ" σοφωτέρους »οὺς σελ τας ἔς μπε-

ζ δἀδίνον μοϊῃορεὗκο Ανϑυύσειν τέῳ
ρωνύπρλιεμιθαΐο δι σα
διοῦ:οΣ μδῳ
σοῶλαρ “πὰ σιοηου ἢ διότιοἷμὲν τὴν αὐ]ίανἾἰσαισὴρ δι,

ὌΝ: ζμπεεροιιὺ ὁ μὲν ἴσοισι: ότι δὲ οὐκ σοισίν 0 δὲ

δὲ6572

(τίμα τίαν τνωρίφχσ"δνῦ ιὴτοὺσάρ ετίμ τονα φιστοὶςἱκαφῦρ,
τρμκιωτρηε,θυμαΐηον εἰδέψαινομίζο ἀλωητηχεετι χυῶν ,»ἡσὺ-φωτέρες ὅτ! τὸς αὐτίας ἥβποι ουμϑ οὐἶσισιεθαλδε
περιαὶδρά«γιοι, ἼΡΙΕΙτ μὲν οὐκ ἐδόσγω δὲτρι ὥιδιον καὶφ ἡ ξῦρ: τοὸκς
γύχνῴ
οὺνἄψυλαι φύσει τιρῖποι ἂντούτωμ κα σον» σ δὲλειροπί δ΄᾿

δγῦϑον:ὠσϑιζτηπρακτικοὺ σεῖο συφφω τέρουνὅντουσ οἐλλοὶΚεΊ
"ὁ λόγονέλεν οὐ πουσίιΔγοὶ σα Τῆας πωρίζᾳν.Ὁὅλως τισϑμμϑομοῦ
ἐσύ τοσισὶ ηὐδεώ α ϑαρδυδοίσαι4ν 71. δὲ οἱ τοῦτοτίωτί χνίωντ'
ἐμπειρία σ' οἰδιμεϑα μαὶλλον ὥς μίω Εἶνοα. δώ ανντοῖΤΥγιοὶδὲ
οὐδεῴ αν τοιδεδοίσιεάμ -"ἔτιδὲ ΟὟἢἿ αἰσθήσεων, οὐδὲμίαν ἡγοῦ

μεϑαᾳἄμοαι σοφίαν. καῤ ποι κυριὦ τῶ τοΐγε σιν αὖντοῦκα
οἴκα σὰ

"᾿,

“0 0ζ

2

ὅσ δῖον δυο ε
ϑύκαξὰ ννὠσέ!σ'οἱλλοὐλέλθυσί ηὃ δὴαἿ πτοὶύ διυό
ν οὖνπρῶτον εἰ-θῳ μὸρ ηὸσὺρ᾽ . οἰγλὰ μὸγον 67, ϑερμόμ. ὧνμὰ

' ρ ἂςαὐαθήσεις,
κῦσ' ηὸν ὁπό! ανοὺμ Αἵρὸντοὶτὐχνίω περὶ τοὺσἴκο

ΠΩΣ ρωπὶμα μιἐνὅν δορὶ τὸχ σίμιου εἰν αὐτι
ϑαυμάζεῶϑ ὑπο

δ ρεϑέντων, ἐλιῶϊι σοφνι) α φέροντα δαίωνναλειδὄνων δὲΝ᾽ -οισίασμδων τιχνῶν,οὐρρδ, πρὸς τοἰνοιγκ οἷα δὲ,προς ἀγὼ
γὴμ οὐσῶν οἱ εἰσοφοτέρουσηοῦστοι ούγουςἑκάνωνὑτρλαμιανος

υδῳ.δ᾽ἃηὃ μπρὸς σρῆσιρ εἰμοὐτοὺσ' ὑυλσήμοι αὐ τῶρ͵. ὅ9εν ἐδὼ
“σιν τῶνΩ ὴο] Ζχωνκοι τεσκνασμμέων, αὐ μὴπρο ὑδονίω μὴ ὃ
πρθοτρῶνατίκαλα ΤῊὑυλσαμδρ!δ ρίϑησοιΔπρῶηον τούγοις ον
γυπτομαὶ μαϑθῃ οὐ λὲςτὰἡπρώ
γρις οὐεῥἐφό ἀὐκηΐραν“διδστοὶ αὐ
τοντέχναι σύιυε σῆσοιν.ΚΕ}οὐδ ἐφόθν μολαξάμυϑ πὶ ἐρίων ἐδ ς

,οὶ
ὰ
ἔρηται αϑιδοῦν ἐν οἷς ἠϑγκδϊς σὴςδα φορὰ τυχϑηεθιὑαλοήμεν
ἡ ἀλλωνῆβομογνοίν: οὐδίενεκα νι ρ! οὐμεϑοιηὸν λόγϑν,τουτι-

οἦντι Ὡ ὀνομαζομϑῳ υ σορλαν “περὶτοπρῶτο αὐ τιονταῖςἀρ

χὰς.υὐτρλα μραϑουσί παντίο' ὠττ καϑατῇ θρυτορεπρότιρομ

οῥτιὸ μϑ ἐμπειῤ τὼν δήρι αϑοῦμ ἐόντων αὐθησιρ εἶν ον,δοκέ!

σοφώτεροτιὐδετεχν! τησ᾿ ἢ ἐμπείρων "λειροτύχνου διάρχιτοι -

τωναἱ δεϑεωρντικο, τῶν ριη ΖΈλϑυ! μιοίλ!ον:2) μϑδιδοὐμἐ σοφία
“πιρὶ Τίν οἱσ'α“ἝἸἰκς Δὰ ρχβοῦβεν ὑυλοίημν,δῶλον. ἐπε) δὲ ταύπενπὶ
: ὑυϊσαιμίων ζρρύμεν, τοῦ τῶνἐΐᾳῳσιςυπτύον,ὁ σεολποία αὐτί Ἴ
καὶ περὶποί δ εοἐρχόρ,δυϊσήμω, συμ α ὑπἦνἐδ λαβοιι: τρὸσ'

ἃ ἐἰλμεν περὶ τοσοζθοῦ,ταχεινἐκ τού ου Φανορον
ὑπολίψηο ΧΑῚ

γλύοιτο μάλλομ' πτολαμβαψομεμ δὼ, πρῶτομ,μὲν πέσοιθθεω

μαλι σοὶπαϑίντοῦ ὀνσυφονῶ: ὀνδόχυτοι: μὴ καϑίκασον ἐλοντοὶ
ὑηρή μίωαὐτῶν εὐ τουὸν πὸχαλεπαὶ τώρα δωνα μενὸμ""κδμὴ

ἐάσει αὐϑρώ πῇ πνώσκφν, τοῦτον σοφϑμ.αὐ γνοαϊθάνεῶν, πόν

τῶν Ἰιοννόγ- δ ὃῥαόνον κοὐεουδὲμ σοφόν" ὑΤιτὸνἀκοιβέφερον κα

ηὸν δυδ σικαλικοῦ τερομῇ"Ἴων, συφώτερομ εἶμαιπερὶ“πῶ
στιν ἐπιςἠμίῳ: ἡκοῦ τῶν ἁὐςα μῶν δὲν τὴνοὐ τῆσ'ἕνεκεν καὶ Το εἰ
᾿

ΑΔΑ

«οὐ

τα

-

ἃ

ἃ

᾿

Τῶν με τοῦ τῶ φυσικὰ,
δέγαι χάριν αὐρετὴμ οὖσριν μοῖλον εἶνοι σοίμιαν ὑ;τὴνἾο

πο-

βαανὸντῶν ἐννεκενυμρὼ γέ ᾿ρχικωτερανφλύσσηρι του δήσ'μάλ Ἅομ μα σοάζαν ὁ) δδνυλτάῆναϑς ηὃν σοφὸν α͵λεσ,τα ἦν:
καὶ ζῳον ἑτέρῳ τεύϑιϑα ἀλλὰτούτῳηὸν ἡῆον σοφὸν «χοὶσ᾽

αδροὺνὑππολήν, Ῥιοαῦτος κα) τοσουύτωσέλο μδρνπίρἐφλσοωκασι πἰσοφῶν:τούτων", μδβ πσράντοι δυϊσοκιάθαρ,αῷ»μάίλισοεέλον.
“τ καϑύλου ὡυϊοβμίω αὐκτκοδονὦτι ρμῳ οὐτ'β δεοιδέ “τῶσ'

πρέντοιτοὑτρκεῖ ἐδ ανρᾷ δὲν διθχελοπώτατα, πωρζφῖς, οἱ
θ ρώτρι ᾿ ἢ τομοίλι ςοῖ καϑύλχιτρἐξωτάτω Ὑ» δθαλϑή σιώμὲ

59"ἀἰεοιβέσοιτοιε δὲ “δὰ ὑπερτημιῖν οὐ ιμιοώλιροι“βηρώτων
ἢ
ὀσίν᾽α΄
δορί Ἄοῆον σκαάκριρε σερο Ῥίκπροϑὲ σιωσ'λελ9 μδῷὠν"οἱδμ

οὐραθ μα ΤΙ, γέωμε Ὁ κ σοο )λο μίυϑκοὼδὺδὸςσία λικήγεν αι,
τιϑνϑεωριτικι μιβξλλον"Σ το ῸΨδυδεέστε σιν οἱ τοὶσ'αἰτίαισλί
“εντίσ σείει, ἰδ δένανπρὸ ηδἀδσοιαϑοςοὐὐ ΝῊ ἐνοκε, ματ

λι ὑαρλθ τῇ τομάλισοι ὡλοα τοῦἐπιςη μμὸΧΩ ἐσίσουτ'
αϑοδέαυ ΚΕ

Εν ΠλῚςτέυμα λιςοῖ ἐπισήμων μείλιςα αὐρήσε

τρί» τοιοὐ ΤῊ δῷ ον" ΤΩ}μέλι σοὶἐπισῷ τοῦμά Ἀέφος δξευσίοη,φ
χρξτοὶ πρώτα( τοιοῦτο. δνοὶὉ)ταῦτοιὟΝ ἐκ τον σῶν γέλα τνωθή.
ζτ τοῦ᾿οἰλλὅ τοῦ τοῦδνοὲπρύτρκήρδμων. ἀρχικώπουχο δὲῆδεσι

ρημῶν ὦμα λλονορ χῃ
ἡ βιύσση"ρι μούσῃ, ἡγνωρι ἰζουσιιτίνοςμε
κιν 3 πρακτέονἑκαφοντοῦσο δὲσ "δαϊπεϑθμυκαφου. ὅλως
ὃἡδάρι τονἐνπῆφύσει ποίσῃ:εὐῥεὶ σοίντωνδν Κ'
τ ἐρορδρ,ὠν("ΖΊ.Στὸ

οὐτὴνἐπισάμίω ““ἡπτει ηὸνηούμδρον ὄνο
ὅ μοὶ - διε γ᾽ ταὐτίω
πρώτων ἀρχῦν. (Δαῤτιῶν εἶναι ϑιωρη την:"ο)ὲληβαλαιϑὸν ἃ
ηὃ Σινεκκκ
αὐτίωμ εν. ὅτι δοῦτρι ἡτεκηδϑλομε κῆβ πρώτων

Ωιλοσοαβησοίν “ δ οΣ θαυ μάζᾳν οἱαῤθρωτρι ϑνιῶ,δυτοηρῶ
ον θουυ
ἢ
Υκιἀρξανη ρλοσοῷ ϑμφξάρχϑα αλρτὼπρ όχειρο “πὸ

μάσειρ τεσιεἶτοκαφρῖμει κρὸροὕτω προὶὄμτις μρὰ “πέρ Ἶ
ἢ μά
γωμ Λιαπτιρήσοιν τες!οἷον πεθίτῃΥ" τῆς σέλήμησ' σϑη μάτωννὴ
ῃ;“πίοὶηὐνῆ ΑΙοΥΘι ἴτρα ἡ

στοῦ τῆσ' 72) πων γὸσ'γδοέσιω σ᾽ δος.

φρρῶν

"

Ἱ

9

Ἷ
οὐ
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ΐ

μοσοὸ ν φιλομυϑυν δφιλύσυφρα'
τρῶν κιθουμοίφοον,οὁἰοτοζα οἱγγοαι
στ: ἄξινιδμῦϑοσ συεήτοί, ὑκθου μα σίωνὧς τεῖτσερδιοηὸφώ
ντῆμα “οιαινἐφιλοσύεβησοιν ᾿φανῷ ὄν. ὅγεδΎοζηὸ εἰ ϑένον ηὸἐ'Ἐν .2)ἐδύωκον μιοὺῥχιύσιώστιμος ἐψεκενιμουρπυρ δεαλουυηὶ 0

συμβεβικός.» φαδὸν ἣ ποντῶν ὑσαρλοντωμ ΝΗ ἀμωπκοων, νὴ

πῇἐξα σωνίιν) δαγωΐἡτοι οὐ ΤὴΦρόνεσι; ἤρξατο ζυτετῶν.“δῷ
ἣ᾿οὐνωσσγᾷ δεμίαμ αὐτὴν ᾧντοῦ μεμχρείανἑτίῤ᾿,ἀλλώσπεράν

θρωπῦσιΦομεν ἐλϑεροσδαϊγρυϊἀγοικοῖ ἡσῖρμιδ ἄλλου,Ῥρᾶ μας
αὐτὴ μόνῃ ἐλοϑέρα, ὅσοιἤ)ἐσιφη μῶμ!«μόνη δ οὐ
οἱ “ΤῊ αὖ τῆςἕ

ς τ σή κ ΖΗ σῇ»
μεκεν δ 21.δὺησισυκοαάωσἂν οὐκ ἀνήνηνομι Φοιηοοὐ

πηλλολοδ

ἢ ἀνθρώπσωρ ξήν"ὥστικατοῶς ε-ἡφυσισδούλι ΠΝ

μων δον, θεῦσάν μον(θ» τοῦτοἐλθιπὸ ί ραν . αὐήραςδοῦκ άξιδ,

μεζυτεῖν τὴν κιοιβουν οὸνἐπισόμίω:ὀδθλεγϑυσε τιοἱγρι Τοῦ,"

πύφυκε φϑηνδιν τὸἔϊομι Ῥύγρυ συμρίωο, μάλιφος εἰκός καὶ
δωςυλέῖς θμο ποῖΡτῶν ποὺς στρ οὐνιοἰ)λῦτι ηὐθεέιον φϑονεἃ

λοὰ ΜΗ δομ Του οἷοι
προ,
ἐνδέχοΤοῦὰ εἰν ου,οἱδαὶ ΚΤ]τὴνπέρ οιμι (αν

δοι-οὔπετὸ τοιαὖτῆν,οἴ γλῦχρλνομίζᾳρτιμιωτέρανοὴ δθέοτο

ΤῊ νὴτιμμιωτάτι “Ῥιοὺ τηδὲδεχὺσ δὼἐἴημόν». μι» μοίλις

σον ὁθς ἴοι,ϑέα. τῶν ἐσισϑμῶι ὥς μκονετις θείωνεἶμ:μὖ

»"δὰν τὴ τούτων ἐμῷ τίρωμ τοτύχοκεν ὃ,ΟΥ̓ δὲ φκέπδ αὶ
τὴρμ ηοο(ὦ “ἼΤην ὶμόμορ"α μάλιστ
"τισιν ς
Τίων.ποσὶν ἐν ονμὴ ἀρχύ

σδὺνΧΥΎΠΩ "αὐατικαιδτερα νμα ἐνυπῶσοιᾳ αὐ τῇσι οἰ μάνων δοῦδε
Αἰκ'διαϑμι σῶς κατοιςῖν""τίώτοιξ"νου τῆνεἰν ῥιω αν 7)ἡμῖν
Ῥόξάρ χαζντήσεωνοΣ [2 ν)ιϑῳ ῥώνττρ ὄνμϑῃ οἱτὸ τσϑαυ μοί
ϑασερ τὼρθαυ μασωμ ταυτὸ μοιτο
ζεινπών ἐούτωσ (θυ, αι

τ' μὐπώτι ϑεωρυκόσι τυαὐτίαν Ὁπερὶτ᾿πολλίαξοπινἡ ζ
Φλδαμεῶν σὺ ΠΥ οἵ ϑχυ μα σὶκαὶεἰνἼδοκέι πᾶσιν, ἄπ
οὐκελα χισῶν μὴ με Ῥειτοί"διξ Αϑκαβοϊαναἠμνουν ἄμ "σι

ὧν ὝΝ 'αν ἀτρτελιντῆσοιι ες οιϑαῖ“σέροιον του: ὁτανμάϑω σὶν-

οὐδὲν δὴ αὔϑαυ μασειεμ ὅδ Τῶν: αὐὰΡ γμιωμε Ῥικόσ: ὡς ὀγύοιτουδε
ΑΔΑ

οαἰακα τιῖ

Τῶν μὲ τοὶγὼφυσι
οἰμεηῇ᾿μιβητή τίσι. ρήφύσιστζνπυρδύηςιἐφισήμἐ εἰρη)Δ

Τίςὁσικοπὲοὐδιξ τυγχαύῳν τίωζή τασιμ(δντίωδολ᾽μιϑϑθδομε πεὶ
φαυδον ὁδγι":ὀξαρχῦς αὐ πίων διεῖ λαβθμύπιφή μίωιτότ Ὁ
ὁπρώτην αὐχῶν οἰώμεθ πω
εἰσίν ονῷα μδρ ἕκαςομ, ὅταν τίω
ον
ῦ αλέ) πεβαχοσιῶν μίοἷν ἐϑινοατίαν φα ἐδ εἰ
ζἡν ταδοἽπι
τίμοὐσίαν "ἡτὸ ἡ ὦ ἤμουν"αὐ οί }6}}} ηὐδεἀ τὶπριῖτον,ἐςβνλόγ'
ἔλα ἊΕ ι

χῆον,δενηοἱρχ,ἡὐδιουτὴπριΐ τον.μῖ οἵ 5ὶ πίωὐλίω ΜΕΝ :

᾿ς

“ποκείμϑῳ.“γί τέωςδὲὅϑεν δάρχϑ τῆς κιμύσεωσυσιτοίρ τέωνδιτὰν
αὐτο

μϑ ἕῳ αὐ τῇοιν τοιύτῇ δι οὐφῴεκεμηἜΣὁ ηὸ οἰ γαιϑόντίλ

ὴ γοισιωσπίσησ τοῦτῇ τυϑεωρημδῳ ωνϑμ ἢ'καρώ περὶουὐῆΣ

ἐν τοῖσ΄πιροὶ φύσεως ὁμωσ πκραλόβω μῶν ΑΔτοὺς πρότερον ἡἡ
μὼρμ ἀσύήσκεψινῆβδντ ἐλϑόντος (Δφμλοσοκβἡσοιμ τος τοὶτ

δυγικάκεμοι λέγουσι ἀρχθοτιν ατοιοληήατ᾽ Ϊ
εἰληϑείειτ δόλονκα
ἐπελϑούσι ὦ. ἀσοι τιπρῦργϑυ τῇ μεϑυσῶ τῇἢ νὼ.
γρρίτιρῦρτιγλδ ὁσ' ϑὐρήσο μϑῳ αὐ Τίασ, τοῦς μιῶλενολϑιαισμιζλοις
πιξεύσομδρ. Ῥδὴδαηρώτων Φιλοσοφησοίν τῶν ὁπλέςοι τοσῳύ

λης ἐδ4μόμον φύϑησαμ εἰ
ἀρχῆς εἶμανπρόμ των ὁξοῦνὅν ἅπων
τοί,τελόυτούέσν.
ὕ τνετο πρώτου "ἡ εἰσδ Φθείρε
τοὺ πρὶντοῦ(Δὐἰξν
τῆς δ οὐσία σαἶτρ εϑινούσησ,“το σ' δὲ παϑισι μεταβομηνσής, τοῦ.
χα φθιχξίομ'τὸ ταῦτ᾽ τίμϑἐρχίω φασιν εἰν Πβὀντων"" δοὶηουῦ
σο, οὔχε πνεϑο, Τϑὲν δον τοί,ὅ γι ἀηῤλλυαθςιὡσ' τῆς σοιοὐτησ'

Φ ὑσεωςεἰεἴσωζομϑρης ὡς περσὲ δῦ Σώκρα τῇ φα μδ ὁπιή
γυι θα ὡσλῶσ, ὑτοῦδ νηϊκαιλδοὶἐμφσικοσ, οὔτε ἀηῤλλυ ϑι,,ὃ
ταῖνἴτρραμ:σὺ ταςτὸσ ἱξῃ;,δδοληδύτρ Αδὰφνηδύτρ κεῖμδιονηὸν

Σωίερατη αὐπὸν,οὑγωσοὐδὲ“ἢαἴων οὐδέν. δῆ δόνοτιραφύ ἡ
σἰνὰ μίαν ἡ σλάνσμι ἄς, ἐξὼνγί1

1.2) το αὐ αστυζομδῳ "0 ἐκε;

μη ὑὀμδύ τοιτολῆϑοσ ν)ηδεῖσιςτῆσ'τοιού τῆς οἰ χῇσ,οὐηὸ οὐυηδ᾽

“πίμ τος λεγϑυσίνιδλλ οἱ ἀλὴῆςμϑιροτῆ;τοιαύτησ' οἰ ρχυγόσι-

Λοσοῶλα,ὑδὰρ ρφησὶν ἀνανογοιὴ τίω γᾶρμ ἐφ δοοτος ἀπε ένα
το ἐἰμον λαβὼν ἴσων τὴν τῤλυή μ7αύ τηνεκ τῇποέρ τωρὸρ ἄν
'
ἀὴν
Ν

Φ.}

ἡ 0"

4

πὶ οφιωὺ γρανῇ στὶν ,(δουνηὸ ὀϑερμ «ΚὙν ὅτου τυ

δ (Δ τὸ.

ὐδὲ
το. “τι τισενεἐρ χνπιέντωνδυο χιδὰ
ἢ[ον τούχῳ ζώνενξδ

ὑγτίωνὑπό η! ᾽ λαιβωντοι τίω,(δ οἱπὸπείντωντοασέῥ ιοιτοῦ

τίωφύσίνὑγρανέχει'᾿ηὐδιῷ δὼ ριὠρ χϑφυσεώεγξητοῖο γροισ' εἰ
σἰδύτον"οἷοι τοῦςτὰ μησκλοόψορρλυπρὸὃ φθλμιὼ γινίσδο καὶ
πρῶτουσ'ϑεολογήσοιν “Τιλσ εοὐτώφοίρντοοι πέριΦ φύσως δα λα

(.ὠκεανὸν τὰΥ̓ σὰ ποθι “ποίησον (δὶ γενίσεωσ-αποτίρασοὴ

ηὸν ὅρκονῥὐγϑεῶν ὐσδδορ τί καλουμϑιίω ὑποῦπῶρ σύλοιτῶν
“σοι τῶμ."πιμιὼἡ τοῦτον αν» Ὁ οὐπρεσβυγοι τονεόρκος διηὸτι
μιώ τῶ τὸν ὅξῃῳ«ἀμδροῦν οἰρλαύαΤισοιῦ τησὴ αποἈουὲ τὺ
ϑίιν:ὥ σοιπρὶ διφύσιωσί δόξα τοχαν “ἄδηλον εἶαΘαβ δ

τοι λύγετοῦε τούτον ηὸν πρόσσοι οἐπσοζφῦν οἰϑϑερπτέρὶ τὴ πρῶτ᾽
ΑΔΚΡ οὐκαύτισ ἀξιώσει 98. μυτούπουῶν,
οὐτίας ἱπσωναι

Λα τίμοοτελφαν αὐντουτῆσ'διανοίαι Α ϑαξι ἀϑμησ δι ῴαι
Δι οϑυησ’πρότιρομ

Ὥ ΟᾺ
δὸς“τοσ' μιοῖὲ μαίλισἐρχίιυτηϑία σι

σὺμέ των: Ϊπππιζσοσ δὲ σῦρ ὃ μετορητον γῆν Ὁ».ΓΆ Βρακλφτοςὸ

ἐφέσιος : ξιυσεδοκ Λα δὲ τὰ τνῆαραι πρὸ τοῖςἀρηλδοισ'
"ἢπροσ εἰσ τέταρτον:τοῦτα Ὁ ἀξγαμδμᾳῳ καὶ οὐ ἥνεϑι,
λλ᾿ἡολήθ (σὴ"ὀλιγότητι συγκθινό μια καὶ δακοιμό μος,

ἐσ ᾧτεκοὐδῥῴος'Αναξαγόρασδὲ ὀκλαιφομδ ιοσ'τῇἢ υϑρ Ἴλι
κίφπρὸτεροσιὧν τουτου »τοῖςδέρει σ'ὑσεροσ,ἀπεηρουσ ε -

ραήφησι τὼς ἀρχᾶο' ΑιδΟμΎΡΨ ὡπαντα ὁμοιοῖἡ καϑασεβύὑπτἡ ὠπόλλυσϑς Φησί, συγκοίσει καὲ
διορ." πῦρ,οὕτω τ τυιϑα, καὶ
δυαικρίσέ!αὐνονιζγλωσδὲ οὑτεῥεκαϑς,οὔ τῇἀπόύλλυαϑοιώ Ἀπ
λαῦυα μϑϑήν ἀἰδεαν εκ δὼ οὐν οντώμ, μμδμέω Τίςαὐ γέσν μομίπ
σελεναν τδἐνύλησ ἐδ λεγϑδύηρ' προϊόντων δοῦτως,αἰνηδηὸπρὰ
σεζυτεῖν.ὁ} 0772 μάλι Γμα ὠδοτρίεσων αὐνγοϊφριστιουμαίτικ αι

οὐς “σάσοί φϑοραιἀγμύεοισὶὑκτίνοσωσ «(δσ'νὴτρλφόνων δὴν,δια
πὸ πού Ὁ συμβαύμᾳ Δτί ἡϑαύτιορ'ὀγλδὴτγι ἑφρκείλδῳ οὐυ “10

ὕλον, ὅτεῦχι Μκδσ'
εἶ μεταβιλλ 4 ἑωυγιλέγω Μίἕϊον οὐτεη δξύ
ΔΑΑ

«αὖ πὶ

Τῶι μετῷ τῶ φυσικὰ
αὐ τῆονσὐλμεταβα ἀρὑκοίτερονουι ΝΗ οὐδέηρι ἐ! ηὸ μὲ(βυλονκλί
νέμω ὁδέχα λκοτοινοῖρε αύτοε" ἀλλετερόν τετῆν'με τοιβολῆσί.δγον᾿ηὐ σὲ τού τοςυτεῖν 5.7εὐ τίωἑτέραν ἀρχρζυτεῦρ,ὡσὰμ κα
ημεῖσ'
Φαλημδῳ ὁϑεμά οἰρχὺτῆσκι γήσεωσιο μαοὐμεποί μνσσενδξειρ χῇρς
οἱ

ψεέμενοι τῆς μεϑύσου τῆς τοιαύτη, δ εἰ
φοίσηςον τετεΐμοι ηὁ “φρκέμενου,;᾿δενέδωρίραναν ἑαυτοενλλζῳ, οἰγεββλεεόν πων,

ὥσσαίρ ἡ“Πηϑὲν τιςὑπὸ τοῖνὑτεςτσ τσων, ᾧαἰκιἐρηηόνόει
σίμεθνουνφυτόμμφυ σιρδλέω“μόνον
ὃ
κτλ ιύςσίνθιφο ρου (ρῦτορμϑῳ
ραν χορ
ἡον΄ χε Θισιίντετῦμολόγεσσ λεἰλλ οὶ κατὰ τέωὺἃλ-

ἐν

νο ἢ “πῦῦσ:ΤΊ). αὐῆθὶδυομδ Ἐ7 9 μὶἐνῷ
μόβφασικὸν

τῶνεῖνἸγὺπᾶν εὖϑεινἐσευυξβητίω τοιοὖ γέροσυνιδιξνούτέαν, Ὅλ)
ἀάρα Παρ ϑρίδ,(ἃ τούτῳ Κ7Ίπυροῦ
τον σον ὁμο, ὡᾧ οὐλλοὶ
(Δδιύο τως Τἱθησίμαὐτίας Εἰνοῦ.“τοί σ δὲσλείω ΠῚ ᾿οὐσὲν μο,ἡπσὺρ
τοῦλέγάν- ὁομηὸ ϑερμδν 'ψνχόμ
χα
λομδν δύ

ῶν
γῶν

νΥ
το δ ὥρκι γητικέν λοντὶ
τψπυοὶ τὴν φύσιν εὕδει:λατδουὶ
τοι ουπτοισ πύυμ αν τον» μυτοὶϑ τούτου σ᾽
δ τοσ Το! οὐ τ΄ ἐρχὶς

ὡσνὶχἱκανεμ οὐ
οὐσῶν γδυνῆσοιι τὰνῥῆτόντωνΦύσινυποώ ιν ὁ
ὑπροοῦ

ἶσ πῆσαληθέασ ὥσπερ ὀπορὰ αι γκαξόμδμοοἱ, ΤῊΝ629τ
λϑμίω ἐφησησαμ ἀρχίω τ᾿ ὉΘκαλῶσ τὸμϑρ ἐὄλειν,τοὺδὲ,
γ4πο πρόντων,;ἰδὼδ οὔτε γλνοὔχούλλοῬῆττοι ουτῶμ
οὐ οὐϑέρ
οὑτεῖκοναὕπιον θναρζπίκο ἣνεἰκοςοἰηθῆναν. οὐδεέυ τῶοὐμα
᾿ σῷ κα πύχῳ τὶ
τοσοῦ τομ ὑπεπρέψον πράγμα, καλώσξλειν' νοῦν

δύ τισ' ἐπῶν εἰναυνκαϑάτερϑἔντοῖς ζώοιοκαλὲν τῇφύσει ὸν οὖ
Ἴ16} δὶ τον όσμιουὟΣ τῆς τούξεωσ πυέσησ «οἷον νήφων ἐφαύᾳ
πορ εἰκῇλέγον τοῦσ'τοὺςπρότερον ῷαψφρὼς ῥϑδιδουν ναξαιχϑ

φαν ἴμεν ἀψο αϑμου τούτων "ΡΝ λόγφρμ:͵αὐτιονδάλει πρόσχῃ ἰὸςἙρμότεμοσ δ. λαζομέμιοι Οπεήνοὐ μὲνοὐ ὕω ῤαθ
ὗ

βαδονχὲς ἀματώκαλῶν τὴν αὐπίανάς χέει ἢἪ ἦν χῶνἔϑεσοιμ

τὴν γι οὗ χηνόϑεννείνεσίς ὑπσοίρχειν
Ῥῖς"σινεύτρεῆοὐσενεδδν
ΠΗ Ἰσίοδονπρῶγνζε τῆσου ηὐτοι ἢ τ κοι ἐϊτς κϑλονῖ
ἄ,
ρωτρρᾷ ἐ ΖῚ

ἤ

ηὃ οὐ

ς

ϑυμίανον τοῖς σιν ἐθυκενοδεορλόν'οἱον (ὦΠαρμῳί δον ῈΣ
ΠῚ πος καιτουσίκνοέφων τὸν σονποιμηδ νόει,ΤΡΆΘΟΝςμεμφφυσίν ὀ
᾿ Ρώτα, ϑεῶμμιντήσο ποῦν τῶν:Η σίοσδυς :δι πάντωρμὰπρωτισοιχί

Ε΄ 6; γυύετ'"χὐ τοὶὑπτεητουρο οὐσέρνοςἦδᾷἐρώρ' ὃς “τίν τιοτεμεἋ

τινοἰαλτ
μέν!Ἰσοὐσιρὑ τόνχειν
το πρέπει: ἐϑανοίτοι σίμιοὖσ δὲ

τῇαν ὁτίσκι νήσεϊ δισυνέξει τὸτρ αγμιοιτο.Ῥὰ του σ'ἐδ δμτσῶσ'

χελδεοινθμοι ποιοὶτοντὶσπρῶὩς ξέρω κρέμᾷν ὕσεροριἐπελδὲον
τόμον ΤίοιγοἹσαηριθοϊςεμὸν τοςἐφούνεηο «τῇ φύσει, (Δοὐ μόνο,
τούξι σ΄"ἡτὸ κοιἈόν,οἰ λάταξι ΝΥ τὸαὐρφόν,ν πλω τὸκατ

κα

αγοεϑῶμ εὐ τιφοαῦλα Ῥ καλῶν, οὐτως ἄλλόστιεφι λίαν σά

ΩΝ ηὸ ν Εἰ! ὃς ἐμκ τερονἑκατίρωμ αὐτίοντούτων. εἰὙΥ̓Υτισ ἃ
κολϑοίη ᾿ λα μβανψοι πρὸςτίω δὲ οὐοιον δμπροσ αλλ ζ
λέγωμ. ἐμασεωκλῆσ,δ ρησόὺτίωμδῳ Ωλλί ὧν εἰναι “βοοεϑῶν .ηὃ

᾿ς δὲρ ὄν, ΤΑ κανϑον.ὦ: τεξτσ αν Ῥόποντιν αὐλλέγειν δνπρώ
σον Λενηὸκ κὸν νοἱηϑάτοεϑον ἀρχὰσ,ἐμιεδοκλία, παχὲρ λέ
ὑὐ δα εϑῶν ἀπώντ'αὔτ μυνηγδάγοοϑύμ 3:Δ
ὦ
ΠΣ καὶ ΘΙ
ἫΣ κακο,ὺ κακύμ' οὗ τοιμαὩνώνπερ λέγο βόδι.αδὸ μίχε! Ὄύρυ.δυ-

ἡ μείς δγωρί σοιμιϑιἐγοἷσ πστοὶφύσεὃν αὐτίαν ἐφήψανηρ οὐ κα

ὡρτότεὑ Αησ'εὖ τογόϑέν δπκίν"σηειος μυσρὼς ἀϑιρηοινὸ Λυσιφς
αὐοίονῶν τΓ μιάραοἰἐν μμκδοι γρΙζομιδιὴ ἐκ εἰν οἱ πιριφῥό κδῳοἱ
πύπτουσί φρλλάκις καλοὶ σληλας. αὐ τὰἐκ ξνοιοἰπἐπηρή μ' ᾿
ἡχιῦ η0! ἐσικασίρ εἰσὺσι λεῤ᾿ἀλίτουσιιρεσὶν δ» ὐϑὲνγώ βδινοιφα

νον ᾿)ηουῬικ"αῇ ἐκιμικῥ. ἀναξαηθραςτι μενχα γέῦτο! τῶνᾧ

ὁ τίναὔτίανὁῤα αΐδως
πρὸς τέμκοημοηρι αν νὴὁτοῖνἀπρρηίσῃ,ἦναι

πνομα
Ἢ ,πόοι λκφοῦγ' ἐνδὲτ' αἴλοις“πον, μᾶλλ᾿αὐτιάτο π'

γωμὴ Ροιῶυμοΐν ἔμμπεϑοκλὴς ὑδισλίον μδῳπούχῳ χρυτοα Ῥί:
4ηὺ ὁμολογϑύαὐ Τίοιςοὐμίῳ οὔε ἱκανῶν οὐδὲνπούφοις δἰράσε

Αϑδιρομυπολλα λονγϑιαὐ! ἡἡ μζωιλίαδγακθοινφ ηὃ ἡμδῖκσυτ-

κρίνφ ὅτανΑΨ εἰστοδσοιχέα δὶσυτουεηδ αν,ὑπὸ νἐμεγσ',
πότι ἡδὺ ἀσοβσυτκοί μι) βάλλων σοι χείων εἰκοὐσϑν" ὁ τῶνδὲ

Ὁ

᾿

Νὰ

Τωμ μεέτο τοὺ Φυδίκα,
’,

εεδν

Ὶ

!

"». ««ἀοὁὃὖου

ρὲ ἌΛΣ

πσοῦν Το υ“συτησΏλλι Κασίρ! ὠσὶν εἰρηδιν ονοι κοομ ὄξειοὶςῦν
τοὶμόρια δικικρίνεαϑο πέλι

Ἐμσεδοκ λῆς μδροὖν πρεροὶτί

πρότερου πρῶτον τοῦτ“τ υὐτίαν διελὼν ἀσάνεἴκεν εοὐμι αν πρὶ

ὅσοι: τίωυτὴς κι ήσφωσ ἀρχήν:ἐλλξ τίραις τεκαὶ ἐναντίασ: τι
δὲμρὼ
το ὧσ ἐνύ λης ἄδᾳ λει θῶ, σϑιλξια τρήαρα,πγώτοσ,ΝᾺ
σενιδιϊδχρῦ τούγετύ Ὁσινοὐκνδ σὶνὁἐσὶ μόν “ανρῖμ, καθοῦ
“αὖ ποῖς δκν τρεφμὸῳ οἱσ᾽ ὗς μιφφύσεν εἶπε μὰ ἀφθι:"μὰὑδοτι.
λάβοι σζντισ αὐ ϑεωρῶν ἐηπιπώμ. ὅ΄τόὸς
ὃ
δῷ οὐμ στῇ λέ

γὴρμδρ οὕτως Τῇ "μὰτοσοι τοῦσ'εἰρηκεν ἐἰρχίσιλικιτσσοσ δε αρὼ
ῦ«τοδροσ' ὦ τοῦ Δημόκρβγ, κοιλξα μϑγνηδτολίρ( καὶηδκονὸν εἰμοῤφασι λέγοντίσ: διορ, ηὉ “ ἐν, λιμλόν.τούτων 5)νὸρϑν

παλῆρηπκοὺ σερεόν,γδῦν.ηὸ
ὁ δὲ κενόνγε νὼ μανὸν,ηὴ μὴδγεδεδηρὼ οὐ

ϑενμεῖλλδ᾽ τὸὸρΙΑ) ὄνποσἐναήφαειν, 91 οὐδὲ κενὸν »ὺ
σώμα ποσιαΐτιρ δὲ 33 ὄν τωρταῦτου »» ΓΝ καιθοίστβ οἱ
ο ἐμ
ὙΠῸ! οὐν 11 τίιυὑποι δ ϑίωοὐσίαν,“τοῦ οἴλα “τοῖσ' πάϑεσίμου
τῆς γϑυνιδσι, ηὃ μενον μαἸδσπυκροὺ ἀρχδσσιϑέμδῳ οἱ
σοὶ τ

9ημοτωμ,γὸν ουὐηὸντρύ-πονηρὰ ούγοὶτρὶςδγοιζβοραὶς αὐπίοισ'τῶν
ἄλλων ναήφκσι»ταύ του μϑώγοιΤότε
Εἰνοι,λέλφυσιολαμιοτοία
χάξιμ.ηὐϑέσων.δαφιβ' γέφασιηδὸν ξυρῷ (Δδεουθητμονὴ ῬοηΤΗ»
μὐνονγρω τωνδὶ, ὁμδιρῥυσμόσηᾷ μοίθηνἡδεδεαθηγε τάξι 20
πῇ ἐσίρδα φερφ Ὁ Αδῷ ἃ σῷ τ λόμουτι “ὸ δὲ αἱ,τοῦ
7. τάξφ'ηὐσὲ ζ" σῷ μ ϑέσε)- “τοὶ δὲκι νήσεωσ' ὅθεν ὑπῶσύτόῳ

χει»ἶσῦσί,(Δουτοιποῦ ραι τλησίως “εἴςἀλλοισξαθύμωσι φής
σνίμ- σέο τουμῆ)διύο αὐγηῦμ ὠνπβέλε ἯΕΝ δυδηβσοῦ τουἔοικεν

ἐξνπβαϑοηροτεῤ, . ἐνδὲ τουοισθιπρδηύ τωνοϊκαλόμῳ οι “συϑὰ
“ὐροιδεμαθημάτων ανξοίμεν οι πραῦτον,ταυτος πρόῖμθμ: "ἡδνφα; ᾿.

Φιντερἐναυγῖς, το ύ φῶν ἀρχῆς,ΜῊ ὀμτῶν εἰρχὲςὠήθῃ σεινΕΜ
πον τῶν'ὁπεῖούτων οἱ ἰριθμιοὶφύσειἐπρώγει ὧνδῖ σαθιθμος

ἐδύκουν ϑεωρεῖν ὁμοιώματα πολλοὶ τοῖςοὖσι κ᾽Γ τνομίμ οισμάλ

λορ ἡὲψπυ
οἱΕἰγῆκὴὐσὰ
τοότι οὐμὲτονδὲ “ΥΣἀριθ μεν παϑῦρ
δεκαμοσοθη

ἡ ΕΝ οὗ

“0 0ὦ

:

6Ό

δυο στιν ἡ τοιονδὶ ἀυχὰννι τερον δέκα ρον(Δῆβούωμ
} ὐσώπελιϊκαεομό μοίωσοὶ τιδυκρὼ δῆ ρμον!»ϑρθενορεθμοισὸ-

τές μοῦ Τα νπύϑῃ κα τοὺςμότους ἐπεεδὰ τοῦἐϑρ λα Ῥὶς
ρῶν
οἰριθμμὸιςἐφαύμυτο τὴρμφυσὶμ ἐφω μονῶνδχ2 πτῤσίν"οδοὶ θιθμοὶ

“πτίσ'“φύσι, πρῶ οι πὸὙαριθικώνοοι Χέια,Ἢ ὑμῈφῦι λεῖα.πρίν
ὁλον ὅραῦ δἑρμον ᾿ὀμαὴ ἀθι0
τ“ένα ὑφέλαβ᾽ ᾿Δόσοιειχ διηβνῦ
μὸν ὅμοΛογὸν᾿εϑμαδφκνιώαεἴἐν ατ' ἐἐθιϑιμοισ "ἢ“Τοίσ᾽ οὐμου

7 αὐέϑη διμὲ ρμὴπρδοτὰρύλίῳ διουκόημι-οἱῇ πρὸσ τοὺ τονρανῦ
σὲνυταῦτα στίυ ἄγον Τίς,ἐφήρμμοονυκκαϑεἰ Τίτουγρλὺ ΦΕΛΡΊΣ
“προσεγλίλο μη τπρσοίονρ μοημεμίωυ.“σοίσριν οὐὐ “τοῖς ἐν ᾿σήνηρας

ς δοκεῖ Δησσοιμ
εἰμου
μαςτόταν"λέγωδοῖον ἐπε,δὰτιλειαδοκο
περιφληφένουτῆνἢ:αριθμεν φύσιν, ουτοὶφφρυμᾶρ ὁζΚρΊηὸν οὐροι

νὸν, δώικα μϑὼ ανολφοι σὶν,ὄν τωνδὲὃν νέο μόνον δ φΦανορὼνδεοὶ
τοῦ δοκαύτην τὰμαὐτίχθομα 70ι οὐ δ" δὲ ὥρα συζὶ δὲσεοὶ»ύτωμ

ψέτέροις ὁ μὶῖρἀκθιδισερ' εἐἰλλϑδλχάρινοπσελό᾿μεϑα, κδηγοῦθην
ὅὁπῶ:λάρωμϑῳ "νὰπουροτούτων να ὄνον ἤδὼ Τῆεασι τοὺς
οἱ ρ χατον)πτῶ: εἰς “τοὺσ’' ὀρηρδμαρςἐμυπέπτου σὶνοὐΤέοισ'Φαίνου

ποεδεριοῦ τοι ηὀμεέριθμαμομίζομτις ἀρχίω εἰναν(δῶσὑλίῳ τ'
οὖσι (Δὼς πάϑητε οἰξήσ-τουσιἀριθμιοῦσοι λέξαι"δὰ ρτίορ κοαὴ
σμενοννηὸ σὲἀπελρον: ὴὴ
ηὃ “πέρι ον. τούχων δὲ, ρμϑρ»ποτεξ οι

δὲ ἕν δὰ ξοὶμφοτέρων εἰνο “τοῦ τῶν: ΩΝ, ἄρτιον εἰμω καὶ
περιῆομ:εγὸν δῶοιθμον εἰς τοῦ ῥόσ'᾿ἀριθμιοὺσ δὲ αϑύνσερ ὀρ

΄.

νοἱ
ἐρχὶς,δέκαλε
τὸς
ηὃν ὁλονν οὐρανόν. ἐτεροιΛαο χῶρ “τούτω
ἽἼταε είσυσοι χε οῦνλεγθ δύ ασυσέρα, ἀ πεῖρον. τσ
γ9:σὴν ὧν
οιήὅν:'ἄρτὴ«ὀὐσρλῆϑυν. δξιον:ΓΥ7 σερδνεζέφεν δ λυέρε μῶνηκι

νζ μ᾽δθύκα κακῶν Φν:ισίᾳδγρτοοξφιϑόν.«κα “έράτωῦ “γερό
μηκετιὸν πρβοτρῖ(οὔκε Θά λκμαίωμ ὑκρδχῶν [οἱ τῊς ὑφρλωβ᾽
σύν λέλαβον οὺν λό , αὐγριζτος παρϊκείμων ἡἐικδμο, τλα

γν τούγον:(ΔΥλἐγλόεν τῆνήλικί αν ᾿ἀλκιμαίωγ λεέρονπνΠυ
θη ρα οἱ πεφίωατὸδὲ ονρκ᾿ολησίωσ' πούτοιτ'ΦΗσΡΡ ἐνῶ

τῶν μυτοὶ τοῦφυσικὰ

δῴοτο πολλὰ δὰ ἐμθρωπμωμ᾽"Αἰγων, τοὶἐναντιότητας, δχ
ὡς περοὗγι διαρρμομεάν αι
ο,
ὀλλ
δ αὐτοῦστυλουσοισιοῖον λώκὶ μί.-

λαιριγλυυκύ σπς ρύμιάπεθῦρ κακόν μικρὰἐμὰ [λκιοὗ τοῦ μϑιοὖν
εἰσνγορέςως ἐπέξῥι ψι περὶ "λοιπῶν. οἱ δεπσνϑοιγό (οι, νὴἡρστῶ; Ὕ

τίνεν αἱδναν τιώσεισ ἀπσεφίμιαιν τουποιροὶ αὐγϑδμ τουΐφων εἰ
αι
φΦόι, ποσοῦ ον ᾿ λαβέϊμ ὅτιτοὶμαντήαι,μἐρλραἡ δῆγοόντωμ.ἄχ

σοί παρα ῆῦὲ τέρων,"νὰχύρες οἷὺπομεῖσι,“πῷῴσ (δι πρδο'χρὶσ'

εἰἰρυμδῥασαλτίκσδε λέτοῦασυνειγήν,σοιζβῶσ᾽ μὐδχὺοὐδυήθβώτος
751} ρζικείνων'ἀρίκασί
δῦσεν λησ ἐδῴτοεςοι λέιοςχοζί Π4μ- ἐκγύ
τῶν δὲὲωςεβυτόνλόντωμσυνεσοίψομφυππσλά ϑαφασι τέ ὁ
Ζσι-

ανοὴβ δ ὁὑνησυολουμῶν "ἡ “σλόω τὸ «οι λέα λεεύν τῶν φλφύσιων,
ὑκηούτων ἐκαφόν ὅδ ϑεωρῆσοι χέωνδ αϑοιαν'εἰσὶδετινδε"οὐστοὶ
"νὸν υὐσαῦμι ς οὔσηςεφύσιω; αἀπερίωαντο.“Ῥότρμ:ὁζηὸν
οὐὐγὸν “σαντις,ὅ τε σρκαλῶς ὅτι τοκυ φύσιν.Ω οὖνσίω νῷ

σκύψι ν»βαλτίωμ, ἐδουμῶςσυνουρ μοῆ 4περίαὐπβόλό,ϑροοῦΝΡ
ὡσ'σι Ρ̓ ἕντο ξἰφυσιολόῦ Υ ὑγρϑύμϑῳ τὴ ὃμ "ὁμωσγλομῶσινώσ'
ὀξύληνποέμό σιαλλῦτι ρὸν Το οὗτοι λέλθυσιν ἐκ δνοιμίῃ προς
γιϑέκσι κινησερ:"Ῥορμῶν τίη Ἰὀπαρόν 6!ὃ οὐ γημηον ἀγα εισ᾽
.
ἡμίω ἀλλα 20 σὉ1)ηὄνγε οὐκ ονἀπε τὴγι σαί 4Ραρμνίδασ'
μΓὰ ἔοικε τοι λογονὶ
ὑμρόσώπεϑρ"Μί λιἴα 3Ἵ Κτ Ἰλίου δεδ
: Θὲ μ᾿
παρσυραημείνομ, ὁ πηρὸν.φυσι ἊΗ οὐ “τὸ
ὁ Ξςνοφαϑεσ 3

πρώ: ηοὔτωνέν ἰσοίςὁδΓαρρϑν! δηστούρυ λε στ’)μαθεντῆσ,
δὲνόγεσειφνισαν ἥδε

φ ὑσεωσηρύτωνῦδε τέρασέ οεΐες “ἡ “(Ά

λώστ' ὅλομ οὐραφὸνοἐπτοβλίψα, με μοαῤφησί ᾿ϑεόνἵποιμὶ ὅν

καϑο ττρ ἐϊτρμτ αἀἰφετέοι προς“τὴν νιζνδατησίμομα᾿δῴο (Δηώμ,
πρερώτ ον μεηκρδμοὶ γρονκόγε ροι,Ξι.οδῷ αὐμδΜεἐλιοσοςΠ ἀρ
᾿ϑρίδες ρῶν

βμε (πῶν ἐοικέτου Αἰγεινυδνὰ ὺΥηὗ ὀνρ μὲ

ὃνὅθενἀξιῶν εἶν.
"βαρ δίκης ὧνοἴ τοί,εἰνἸηδῦν ριοὐοΚ
ἥθεγυσετ
οἱοὐσοιφίσερον. ὄνστοῖς περὶφυσέωσ ὀρίκα μδ, ἀμαγκαζόμ
δύξζκολυ)θεν ηοδἷς Φοωνομέν
οι""ἡ ὡμὲν και
χοὶ λό ον λείῳ δὲ

ζ

δ“

οὗ αν"
.ι

Ἀπ.
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καὶ τοῦγίουαθ698 σιμυσπολας μβαψων εἰν δύο Τοῦσ'οὍΤΊκεσ᾽,μος

δυο τοὺσοἰρχὰς γήθησιχοῦ λὲν ϑέρμδμ,“οὐφυχρῦμ. οἷομ, πὺρ

υὐγῆρλέφρ' τούτωμ δεηὀμδιρκατο τὐθμ γὐθῷ μὸμ τοῦτ φ'ϑιγε
ρον δὲχ,
οἱτοὶγὸμελον. κεμιὲμ οὖν Ῥεὶρεμέμωι ΓΕ

Σ ρεἑτῶμ σίζυμ

δρυκότωμ ἦδω"λόγῳ σοφῶν, τοῖν τοῦπορφληζαμεν" “σοῦ ρμὸν τῶρπρώτων, σωμοιτρκίωτε πέρἀρχνί ὕσδιορ δι αῦρ
"οὐτοῦτοοἱ τοῦσώμα το 2) κρὰπὸδιμί αυντώνδὲ»πλείουσ ἀρ
χαὶσ'τοῦσσω μουτι ἰσιαΜμῷο τέρωμμϑῷ τοι ταῦ
Το σ'"ὠσσεῤύλεσ

ὅδετιθέντων:“παρα δὲ τινῶνταῦ τίωτιαληήαιν τιθέντων,Εἰπρὸν
ταῦ τῇ τίω ὅθων᾿'κίρησις'(ἀπιύτην, παρῶτῶρ μὲνμἱ οἵ). πρροὶ

τῶν δ δύαι"μέρρι μὲὃν τῶν ἐπωλιζ, ἃ “οθὶτὠκείμων μεξιωτιβ,
εἰρήκασιν,οἱ δέ λλοι περὶαὐτῶν:ταλίμμὠσ-πὶ ὄποιῖ,δυἐντ αὐτί

ΠΝ τυγχάνεσι κεχυμένον“καξηούωμ πὴν ἐσύραν"οἰμμὲν μίαν οἱ
δέδωοηρι οὐσιτί οϑενὴκ ιμεσίο οἷδε ασυϑοτὸρΆο!,δι ἀϑρτὰς ἀρ
ἃ
ΐ

χὰς κα το ὸν οὐ γὸν ὀρικασιβόπτο “Τοσθλ, “Τοῦδὲπροσυπῖϑε-

᾿ς σν δισὶὶδγονοὼτ' ὅν. ὁ) πεπῥασμον Δβάπειρν ἰδ ηὴὧν

ἐχκτι" τινοἱσφήϑησοιν εἰναιφύδ' ὧον,΄“-υΤρ τῆν:ὑτιτοι ὅν ἃῥτιρομοξλλαῦ γδ ηὐα πετροναρὼ αἰηδηὺοὐσίαν εἰν ον "ούχωμ ὧν

ἢ κα ΤΆϑρῦρ Το "δοκοὶ οἶριθμὸμ εἶνουτίιϑοὐ σίοινοἱ πατέρ τωνναί

θέτιπούτωνούμ, τοῦτ᾿ ἀσεφίμανπο ον Ῥύτον (Δατοῦ
του γἱεΠΤ ἤρξαν» ᾿ἀδρλέγεινιδορέζεϑϑο' αἰανσκ σλαῖς ὑπραγμιρθθη
σεινὡδί οντότεν» ὑυϊηρλαλωσι ᾧ πρώτῳ ὑπτόρξφενδλεχεἰςῦ-

φορ, το ΤΕΥ ν οαπίω σαν ταπράῃμοΤοσον ὅμισοιν κς πῇεἰτισόὶ

οὐτο, τονγὸν εἶν τ!Μυσλοσιονίδήγδω ζδε.διότ
ππράτορύτσρλειτὶ
τ
πολλοίσον. ᾿ἀλλδ ταυηὸμ! σωσὲ
διυσὶηὀδε

εν δετσλοι σίφηοὺ διυ
"δ᾽εἰ

αὐ.ἐδὲ μὴ, πολλοὶγὸςκ ἔσο δκαπκάνοισσυνεβαινε παροὶαϑβάνῆ!
πρώτων ὁ δῆάλλων, ποσουῦ τοῦ! λα βν"μετοὶ δὲτοὶς ὀρημέβ,
φμρλοσυζίρσ, Π Λοίτωνοσ ἐπείθετο πραγιμοιτοῖ κτομϑῳ Λ᾽
λαὰτ᾿ πυϑατορέοις “οὔηοις οὐ

Άγθουσνι: τοὁ δὲνὴἴα εἶδ πίω.

Ὑ ἰτρρλινϑορ ἔλουσοιΩλ λο σοφιαν ἐκνεν τππΓΑ

τ

᾿᾿
(4

εν

Τῶν μετῶ χω φυσιίεα

ὦ οἱ στόντωνῆϑαλοθη
Κραπύλλῳ δίς τοίος καἐρακλφτοοισ. δύξαιτ ὡς
τῶνἀαὰ φεόν των Δὲπι σήμο"σ περὶαὐτῶν κὄσετταῦτοι μεν σεῤ'
οὑτῶς ὑπίλαβειΣωκρα τουσ'δὲσεοὶἶ τὸδ ϑηκοΑγ μῶττῦο
μένου, “περὶ δὲ πῆς ὁλησ'᾿φύσεως ὀδένεὲν μέν:
τοι τούτοι δ"ὁ κα.

οὐκ ζεσοιώτος, κἡπεθὶο ριαμῶν ἐσιρήσοιμτ' πρώτου τὴν δῪὦ
γοιρῖν,ἐκέίνον εἰπποδεξεί ἔνθ’Μιαηῤζυτῆσοιι σέίριιν καθόλου
ποι σον ἡσέλαξεν. οὐδ σερλετίρων “τοις ὁρλσμιοῦὺσ' τοῦ(δ,

Πνο δρεσ"αὶ οὐσέθὶὑϑῆζαλοθη τῶν τηνσεοἰ δι αὐτουΓΣεἰνος Τ
ιτωρ" οὗτ
κοοιμὸν ὅρον Ῥζαϑη τῶν τὶν δσ' οἰεἰγὲ με τολλὸν
"πῶσ οντοὶἐϑρτοι οὐ “Τοῦ ηόνσων, ἰδικσ προσιεθρίοσετοῦδ

νϑητοὶπερὶτοστερ ἐτκῦτοιπο καάτο τοῦτο λεγε πεῖντοῦ!κα
"3 σμυωουυμομωνυμα Ῥϊς ἀδεσι:Ὥ
γομιϑεξινὰ εἰμουτοηρλλ κα
μέθεξιν τόύνομοι μόμον μεπίβαλε' οἱμϑρ καὶπυϑωτύρῴοι, μίμῃ
σιντοξῦν ταφασὶ εἶναιδ άριθμώμ. Πλάτωμδὲ, κϑεξιν:γδύνο
μα μετα λωμ.-“τί μϑὰ γ|7ε μέϑεξινυπός μίμησιμ ἅττις αὖ εἶη
ἤειν ἀφεἶσοιψ (κοοινδ τεῖμ. {γ) δετῶ ἀτοτααθητολοὺ τἀ τ

δ, τοῦμαθη
μου τρκοὶαὶ
ἤβηραῇμετ, ἔἰιμοαφα σιμεταξὺ, διαφέρον

ταῦ μδραλθηῖβ, αἰ διατὸοἰ νη τοἀνα πβ δὲ εἰδν,τῷτα μὲ
γῤλλτῆα ὅμοια δἰναποὴδε ιϑοσοὺ γὐ ᾧ ἐκασον μόρου ἐπε)δαῖς
για τεδὴῬἴς οἴλοις πὶκείνων ,σϑιλέιο,πον τωνγ(ῴήθη ύνπων
γο 5! λεὶ οὖσ ᾿ϑὼ ἐνύλίῳ ηὐμέτον κρὰγὸμεκ ρὸν εἶναιἀρχίσ' ως

ϑυϑσίανηλὲνιὀξὸκ εἰνων Κ᾽τοὸκτοὶμάϑεξιντοκῥοσ' τὸἄδεὶ
μοι
σοὺσοἰριϑμούσιρἢ μδρτοίγεδνὼςἀσίαν εἶνοὐ,οιμὶςΤΈρον,'τιηδον
λί
ὅγαιππρα ϑλησίωσγῖσπυ'ϑαγοράοισέλεγεν»ἡπὸτοὺς
ἀθιθμουςαλ τίου; θναι ῖσ' οἷ,λὰλ ἼΣ Τῆς οὐσίας κὐσυυύχως ἐκ εἰνοἱδ-

ἡἀδὲαὐ τὴτοιζπεήρουςοὖσ’ ἑγόσδῳαδα “οι ἡσουι-"σα πηρὸνἀμ

πέλχ “οι μικρξ,τον δον"ἐγ δαϑμ,“οὐσάριβ μῦνπούροὶ τοὶου

ἐϑητί οἱδβοιθμοὺσεἶναίφ ασινοὺτα
τὸ πρά[μ ἐ:ἡτώμαθημα
τα Σ μιεπρξϑρύτων ὑγηϑέκσιηδ

μαοὐμ

ἐνγνμαὺτῇ,οἰριϑμά ρα,

πὸπράγμα τρ τοὶ ἧσο, Δ μὴσσεροῖπυοιγδ
ρῴοι Ὄχω ἀδῶν
ἐσοιγώγῇ

χὰμ

γφκυε

ν᾿

ηὁ κ(
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οἰσος ΛΟ)γΥ8[διὰτὐὲν τοϊσλόγοινὑβόετο σαί μιμ ομ δ πρότιβο,δΥ.πλεκ τρζίίσ'οὐμιετεύλονηὸδιδωκον “ποιῆσοίς “τί ἐτίραν
φύσι δέ πὀτοῦσ αἰριθμοὺς ἐξω ΝῊ πρώτων ψῴνυῶς ὅξ οὐτὴς

δουκαθὥστ ἐκτινθ’ ἐκμια γείου. καῤτοι συμβαύνᾳ 26.
μαν γῇωσ᾽οὐ ὕλοτν οὕτωνμιὦ ΑΑνΡ ἐκτῦοῦ
ὕλησ' τρλλαῖτρι
οὐδέν᾽ιηὐδιᾷ δοσ'Η ἀπποξ γδυμξ μόνον.᾿φούμε τοῦ δκμιᾶἀκ σ' ὕλη

μία ξατεζα. ὁδὶδας δλῴερων
ὦ
κὁὧν ὃν »"πολλεῖς ποι ὁ τ
μοίωσ' δίς.λεικαλὸ ἀὐφενπρὸσ' ὐϑῆλυ:Ἡὸρλδν ὑπὸμιοἱδσλῃ

φοὔ τοῦὁχείοεσ'"ηὸλάέξεν, “πολλὰ λυ ρόν κοῤποι Ταῦτο μιμάμα-τοῶ δὴ ἀρχῶν εἐκείνων 581. Πλαγωμ ἀϑμοῦν στον:

τοῦμϑων, οὑτωσ'δυώρασῳ Φανῶον δέκ

ζῳ

ἐἰριλδωμ, 42 δω

οἷμοὐτίρμν,ἤξε μόμϑμ κεχβηκδ,οσ' τῇτι του κυρὰ κα τἢγιδι

“τοὺ τί ὕλίω. πὸγῇ εἶδεπουτήϊξην,αὐτικ “τοῖσ’ ἄλλοιςτοῖς
δΔέδεσι ηδτῷ:κοὐ Τήσ'ἡτω ὁ αγρκ4μδβη, καϑῆς Τὰ“ὅδε:“τὸ μὰ
Σὰ αὐάϑη τῶν δὰ ὠποῖσ ὄδᾳσ λέπ Το,Ὁ ΤΙοὐ ΤῊ διψοῖσ'
ῈἸὸμελοικοὐ:μικρόν ζ δὲ τί τοῦὁ)καὶ(ον
“ κακΐσ οἱ “-

σῦαν,οῖσ' τοι χθοισ' απήμδιοικεν ἐἑκα πέροις ἑκα τί ρ,ὁπερμοῖλ
λον φα ῥδν κα ἦν προτέρωμ ὡλ ζωτησνατμ ς Φιλοσύφουσ:
οἷον Ἐμσεδκλία . Αμαβαλθραν σαωυπόμως ῥϑιδοῦν βικε

φαλαω δὲς ἐπελυλύθαρδι τινῶντε ικοὺ ττῶςτυϊχαμουσιν εἰρη

κύγχο,πί θέτεδ ἀρχῶν και πῆς ἀληθείας . ὑμὼσ'δὲ Ῥσοῦτομ γέ
λορϑρ ὁξαὺτῶν,δ:ΤΑ κεεόμτων “σερλοὶο χίσκαὺ αὐχέρις οὐθεὶς
ἔξω Μὴνἐν τοῖς τοτολ φύσεως ὑμῖν δρωράσμίμωμ εἴρηκεν«οἰλοὶ
“πόν τίσ ἀμυσῖρεῖς μὰρἀίεἄνωνὁ
δέπωσ φαίρϑν τοὺϑηηἄγοντι»:
οἱ ῥῶ χω; ὑλίω ἰὼ ἄρχον λέσουσίν οὔτεμίαν, αὖσι "“λένσ'

οἱποῦσἹ"καὶ ἐαύτε σώμα ἐάντε ἀσώ μιατοντιϑώσιμ. ὁσία,
Πλάτωμ μϑὴ τὸ μέλοικαὶ τὸ μι κρὺν λελων οἰδεῖτουλιοοὶ,
τὸαἰ “ΤΕΏρομ- Εμσεδοκ
λῆς δὲ“πύρικαν, Γὰρμ »ο δ ὑδῶρ᾽καὶ
ἀέρα ᾿Αναξαγόρας δὲ τίῳ δ ὁμοιομέριδμ ἀπειρίαν: οὗτοι

δέδρ'χαν τεσ ΤῆςἫΙ αὐτεαλγία οὐψημ ϑῥοι εἰσί.τὴζ7;ὅσοι ρἐς,ρᾷ

Τῶρ μετοὶ τὼ φυσικὰ,
ὑπαῦριὶ ὑσὼ ρ᾿σπν οὃςΑδιρηπυκνότερον, ἀῷ96 λεπτό:ΤΕσι ρν ΔΝ
ῪῬΐ! οὔηόντινα ἐρήκασινὰ 1Ωὃ πρώην σι λϑον.ὅ τοι εἶ ἂν ἕο",

νησὶ
μό ἱσέροι δώτινῆν,ὅθενΨ, οἰ ρλθφλινεν
Φλαἰτία σήψψανπο ΜΌνον"

σὶμ ἀξ χήν ὀδογίῶά
ωσιϑσοιω λίαν Δυᾷὥκοτοὴ, νϑιΐἡἐρῶτοῦγριξ
γοϑ υνὰτέμυγσίαιν»σαιφώςλροὐδες ἀσποδέ δῶ κε “μιάλι συ δοῖ
“σοὶεἶδ, μοἷ τορὸν τοῖς ὀδεσιΤιϑέντεσ λ}9 υσίν- οὔτε ὅϑρώσύ-

ἐπ Τοὶσ αὐόθητοῖο τοἐδα μὲ το

Ἰσάδεσιν,οὐϑῶσ
ἐντιῦ-

9.» τίμυἀρλὴ τοὶ κινήσεως πνο δύω,ὑπολα μιβανυ σίν"οἴπκινης
σίασϑ)λαλτίαν (δέλλον κρὶντολδνέρε μι ἰφεἰναίφασιν.εἰλοὶ ἢ Τῇ
ἰςδἀδεσι
(ὦρα ἑκάσω!ϑ ρζλλων “το ἀδὰ πανί ρέὑλονπρότοὶ
ἐνεῖκαι ἐνἰπραξφονοὶ αὐ μεταβολαὶ κι μήσεὶς166
Ψ'᾿ηαὐδοῦς
πον μὰν τνα. Λίγουσιν αὐγρονοούτω δὲ οὐλίεουσινεοὐδον πὲς“πί
Φυκεν"οἱαδρηδνν οὖνλέτοντεσηωιλίαν μδροὶ ριϑὸνμδῳτιτοῦ--Ἵ
στο τ “τοὶσ᾿ ὑτίασΤιϑίασιμ"οὐμίωϑω' ᾧεκαε τούτων,᾿ἐρδγενό

ῥϑμοντιδῆτοντων:οἱ λλῶὼσ' οἰπὸ τούτωντοὺς Κἰμήσεις ἄνον γοῦ
Τῶν λέ)ϑυσίμ'ιὡσδαὺ τῶ )οϊηὶᾧὰ"ἀδγφοΐσ
'σκκοντιεῖν "πίωτο

μέ φύσιν,Φλμδρῦῥσίαςαὐτιόγφφαισιν᾽οι δμιὺπτούπουγες-

γεκαϊείμαν Ἰήρεῶν!. ὥσσιλέγειν τοὶ μῆλέγειν
πῶςσυμβαίνει ᾿ὴ
ουτ'᾿τίταθομ.τοι 1 αὐλὴ ἀπλορ εἐγλοχίσυμεβωκὸ λέπυ
σὶν. δ 7:Αϑμοῦνὸρϑώ; διώθιστοιστρ ΤῊ αὐτὶ
[ων"οὴ πτὑστιηρὸ γρῖα,

μουρτυρ ἐίνἐοικασίν ἡμῖνκαδοὗτοι “ποὸρτ οὐἡ διινάίμενοι ϑήσειν

οἴλες αὐτήασιπρος δὲτὸντοῖς δ'γῃ ζυντητίουαἷοῖρ
αἱ λον᾽οὕτωσιὰ

γαασει ἢ 7ενοὶτρόπον,
ινοὶ
τούτων, δῷμλον. “πῶς δὲτούχων ὕκασος ἐ-

ριμκερὸτσῶσ ἔλεισοὶ

ὦἐγ ν"
τοῖσ'ἔνδελολϑμας ἀπορία
ὦ
σ,με

γγοῦἢ τουτοδῷ Αϑὼ ἔν“πτρὶ αὐτῶνοὗσοι μδῳ οὖν ᾧτεηὸ “σαν
καὶ μι ὼ εἰμαῦΤίμα φύσιν ὡσ'ὑλίω γιϑία σὶ,μοὺ τούτέωνΔΜ
μουτρκίοὶ,οι
μινγεϑοσ'ὶ
ελούσεω, δῆλον ὁχίπολλιίχῦσ αἰ μουρτοὺ--

ντσιῬ )ἔσω ματωντεῦροι λέ.τιϑύασι μόνομ᾽ ῥα λάσω μαώτων
δόντων ασωμάτωμ. “ἡ σερὲ ἐγμυίσεων φϑοράς ἀΖΊλειροῦρ

γις τοὺς αὐλέγοι (Δπιρὶ πον Φυσιολογριί
τηςἡὸΤῆσ' κιμόσε
ωδσ

ἜΈῚ“
π
ἄ
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οἱσ'οὐ χίσναὐαιρδεσινετι )ἔντίῳ οὐσέαψνμηδενδὲ αὐγήαν 5 --

Ραμ"μὴὴ δὲ ὸ τί:"δὲπρον τούτο! διὸ φᾳδίωσ δε ρῳρλοῖν σὼ-

μάγων εἰνουοὶρχὴμ δηγουμ,πλίω εὗφ'μυ)οξ ζοντις γουεσινἐκ.σοι βίων ὃ μεταξολίῳ, οὐκ ἐπεσηει βα μϑροιτί ὀξἀλλίλων

γδύεσίνπῶσ “τοιουΐν του“λέγωσὲ “σύρη ὑδὼ ρμιὺ εἰν
τῇ κρὴ εἶς -

ραν τοὺμιδΥνσυγκρίσει, τῷ δὲδ ἃ κερίσελ οςεἰγλύλωνγί γνεσ
“το τοῦ τοδὲ πρθ᾿ "ὃπροτέρου δασὺ ὕξερονδαζφερ4' λό

οὐ μ δ

αὐδύξι ςϑι χει δέσουν εἰν οὐ παρῇ γῇἐξ οὐ γόπες

“2 συγκρίσει πρώτου τοιοῦτον δὲ ηὐ με βομρέσοι του "οἷ λεἡϊότο τομ ὧνχη

σωμοέτων" δοσῦτ

κω ἀρχὸν χιϑέοισι

μοζλιἐφυομιολοχϑυ κϑιϑοῦσ'ςοἷ χῳ λόγῳ.ιτοὸν᾿τῳλέγϑι τοι οὐ ον
δὲ πρὸ τα ἔλλωνἱκαρ) ὁμολογέ ηὸσι λείουεἰνου,ηὸ τ σω-μαάπωνιοὐϑεὶ; σὺν ὦ ὑϑέρον!ἐβίωσε μὴἐμ λελόμ τῶνγι ὅτμαμξθιλᾷ,ὁμ'δᾷλονὅ:11 δϑοὶ τίω μελκλομέρφαν χη δ Ῥιώῶρ
νὰκα
ὰ
σῦν σσιλείων,ἀλεφεκρυνίώ τιντοὶ μὰῳὉ “πῦριο δῦ δερεοϊδν
ἀέρα τοῦτ᾽ἐμαί φασνκαότοι δε σέ ποτοῦ"νὰτίωγίω λέων
: Μ᾿ ὠρσῇ,οἱπολλοὶ ΠΑαὐῶν. “πτάντο }» εἰναῦ φασί τίιςγὐώνφη

σὲ δεηαὶΗσίοδυσ τέ γίῷὕ πρώτύυγμοίαθς ΡΝ σὼ μα τωρ οὐ χῶσ'
αργαῖ,ανηρὰδωμοτικίωῳ συμβί(βιμκ μενον τί ὑσπσοληιμ' κα
᾿ς χὰ χων» οὖν που τον ὃν λόγον,οὐτ'ἐίχες τούτωντί λέγᾳ τλὸ αν
»Θὲοὔτ᾽ ἐϊ[7|σ ἀξρθ’ δὲ πυκρότερον τοῦ πο 9 δὲνὕλωπος
δὲ λυ ὅτερορ οὐκ ὀρϑῶν αὖ λέγφιἐ δ᾽ὅπ ἼΝἢ γὺν (σε) ὕφερον, '
τῇ φυ σε!πρδτιρον»ηὺ ὀσυμιπεπεμμδι οΥ "ἢσύγκεκρι μδον ὅδε

ρϑμ͵“ἢ γϑυισεὶ, τοὐμαὐίοι αἢἄηηούτων.ὕδωρ μϑῳ ἀέρθ᾽ “τὺ-

περορ γίῃ σὲὕὑδοωτοσυ ὶἐδὼ οὖν ῥα μίαν Τιϑε μϑμων αὐγήαν οἱ
ανάτοῥδμ,ἐφωταύ τεῖρη μϑιῥα:πὸ δαὶ καὶ) ἀτιςτιοῦτουπαλείω,
Ἴἰϑησιν"ΕἾ
οἱ βωπεδυκλῆς, τίηαραΐφησι! εἰναισώ ματι:»γίῳ ὑχ'
"δὰ δ τού τῳ τοὺ γ ταυτὶ, τοὶ δ δα,
Ϊ συμβαίνᾳν αϑεζγία".})4αὐ μϑμοτεϑν οἵ ἀλλήλωμ ὀρώᾷμδιυὡσ οὐ
ον κεἰδοςδιορηρσησυ,

0) δὴν γἷς ΤΩ οὐ του] σώ μου τοςεἰρητρίᾳδὲ κοὰ ἐν τοῖο πιοὶ ΦυΒΒΒ βββῥ

Τῶν μεπὲ τὸ Φφυσίκα
σεωδ' σοὶοὐῆβιμοὺ “πιρὺ ΦὶΤῊκει» οὐ αν αύτι ῥινὶΣ λύοϑερυδθαπιντελὁλωρτο
αἵον,οὗτι ὀρϑῶσ ὅτιά λόγω οἰντύον εἰ

᾿ἐτωλέλϑυσιννοῦ δὲ εκ βῳ μῦν
οἰλὰδωσέν αϑουερ Εἰόθε,αὐείπων ΤΥ
Χ'οὐ ἐκηυχῦ Ἔ ομὴ ὅι;τὶ ὃ αὐτοιεὗποίδρἐ“τοὺναμΤι.ΓΝ Ὑσ εἴν

ἡ ὑδορ, ἐκᾶν»
αὖ μία φύσισ" νοιδιρνπσῦρ'ἊΝ

φυσίνιβνας

Ἴκλϑραιδὶ ὅτι υπολοΐβοιδιυο λίγφμ:συιλέο, μ Λισεῖμ,ὑπλά

6 οὐδ] λόγονὟ ἐκ οὐὐηὸσ' βδγὺοὐδιήρθρωκεν, ἡ κολούθησε μ᾽
τῶν ὁ αὐάέγιους τοῖς λίγϑυσι αὐηὸν οὑτότσου "Ωὄντος μὰ οὔ Α᾿'
λὼς το φασιν μιαμῖ χρουνγί εὐ χὴν“σοῖντα" μὰ δυεὶσυμ ξ'-

βαῤμᾳν μι ἐυτοιδιξν προῦ πσοέρχειν᾽οἷς δνεὶηὐμὴπιφυκῴο ᾧᾧ.
τυλόν τιμί[νυ ϑαφηὸ τυχῦρ,τρθὴ δὲ τούτοισ ὅτιτὰπαϑενὴ τοῦ
συμβυθυκότου ρήζομι τὸὰρ “δ᾽ οὐσιῶν

δου μίίξις δε.

δὰ χυθιαμος ὁμωο ὄνιςοκολυθήσεψεσειυδγουρθριῖν 0ὦ βούλε χὰ

σκελέγην,ἰσῶς οὐ) φανείη!εοινοπρυσεςέ ρὼσ' λέγωμεν οὐ
δὲν ιὦἀπρκεκριμιῴον, δῆλον ὡσ' οὐδὲμ ἰῷ ἐλθόντ εἰπεῖν Κα '
τοὶ οὐσίας ἐκείμ βίο Ὡςγω2 ὁγιούτιλιν κὸν οὐχύμέλαι, ἢ;φαῖ

ὃἾ
ἢ οἴλλοχρα μα" αὐγὰοἰγχρώ μοι τομ ἰῷ αὐ άποισιθκ, Ὁ αὖτι
τούτων οϊχωμ των δμοίως δὲ μοῦ, ἀ χυμιου ῳ αὐπῷ λόγωι ,
τούτῳ:ου) δὲἀλλ δι διμοίων
ὃ
οὐθέμεοὔσι Ρν γριδμ γροόμχιούν“,

ὺ ὅνου,οὔτιγρσῦρμ,οὔτι. γϑὸν μέρᾳγ)1 λειῦ βδύων εἰδῶν,
ὑαῦρλιν ν᾽ αὐτῷ"«τοῦ τὸ )εἰδιυμουτου μεμιγμδμωνγε “τήνσῶμ, ἤδω δ» οἵ
αὖ οἰπεκίκρι τοιφησὶδ᾽ὄμο
ὦ
μεμιγβδνοι πίντοι,

““ῳλίωῳ τῶ μούν τοιτομδὲ ἀμιγὴ
α
μόρον ΓΕ καϑαρόν"ἐκ δὰ τούς
Ἴων συμθοόμᾷ λέγᾷμ αὐτῷ “Τοὺσ' αὐχὶσ,ὅτι ἔν:“τοῦ τὸ λὸῷ αἷπ.

“τλοῦν "δὴοἱ μι γέτομοῦ θῳτι [ καϑάπσερῦὃν οἷον ἤθει κ οἰόθισὺμ πρὶν δριαϑῆν ανποῦς Μετούσαῖν ἐϊδουσ' τιΘ’ ὠσσιλέγί) δ.

ὑπεῤρϑῶσ, οὔ χεσοιφφώς:βούλε τοῥϑύ ποιτὶ πὸ ρουπλήσίον το ᾿
7 ὑξέρον λε σουσικοὶ 76 ϑυν
νῦ Φοωμοβδγοισ' μι λλονιλλα ωνοὗ--ἢ τ

μεμδν Ῥΐσ' περιἐγ ύεσιν λόγοισ' ἡ φϑυρα Γ κίνησιρ οἰβσεῖοι

τυγχάνουσι μόνον διδὸμκαὶπερίτετῆς “τοιοιτησ'
ύ οὐσῥοεριμοὼτοῖδ'

οὐρχετσῇ

ν΄
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οἰρχασ αν τοῖς
αὐΤΊας ξηηουσί μὸν ογνὅσοιδὲπέριἐ μδροἱ πρίντων
53 ὄν χων γι δυσί τίω 9έ ὡρί αν]ῶν δίόνγων ψοὶὲ μδροὐ ΔΘ} τοῖν “τοὶ
δοῦκα αλαθατοὶ “τιθέασι, δῷ λον (ὡς περὶἀμιφοϊέρωμ ων γἐμώντοι

οὔμ το τί ἐπσύσκεγιν “δὺδ Μεῦλλομ αὖ γοςὧνδαηρὶἐψηυπερὶαὺ

των, τ καλώδ" μὴκαλῶς λεεουσίμ εἰς χίω Ἰών γύμ ἐμὶῳ πραοᾷ

Λδῴων σείειν “οἱἐμδροὖν καλού μιϑινονπσυϑατό ρῴοι πούς μιδρἀρ
“δίςὝΣ Ῥὶςσοι ΧΕΙΟΙΣ, ΔΝ"20πῶτεῥῶ: χεῶμ τοῦ,Ἰῶν Φισιολόγωμ
διώτιομ ὅ7ι πορίλαίον αὐταὶ δκ ἘξαὐαθΉ Τών.τοι δ μοιϑνιμον ΤῈ

καὶ Ἰῶν δμτωμ αὐίυ κιρμήσεών σεν ἐξωτῶρ Ζέριὶ τίωἀερολοήαν'

δγαλί)ϑυ τοῦἐδτοιεἰ πραγμιρ νον Το“περὶ Φύσεως: πόρτα.
πμνῶσί ε Ὁ ηὃρμ οὐροι γόμ,δι “ΖΈρΙ; “τοῦ Ῥύφυ μέρι(ι τῷπαώθῃ

"πὰἐρλρεδεαυτηρδυσι ηὸσυμβαῖνον" τὼς ἀρχὰς καλτοοὐτεος
εἰσ' “του τα καταμοιλί ἐρρέν ὡς ὁμολογού μων ἢο1: ἘΡΝἐφυσιο

λόγοις,ὅτι ῥγεῦν τοῦτ'ἀξ,δσον αἰδϑι νι, Ὗ περὶ ὀληζεν ὃ
κα λούμδω Ὁ;οὐρα “τας δοδτίας (Δ πέςοἰρχαὶὡς"ΠῈρἀπομὰρ
ἱκαμεὲς ὡρλίγϑυσι Ὕ ὑπῶν αι(ζῶο: "ἡ ἐπὶ 710ὁ αὐωΐερω τῶν ἦντ-

δ μα λον ὴ πρια περὶ Φύσιως λόγοιῃ αὐ ιοήϊἐστιν τι μϑβῥ-

Ἰοιγρόηρυ κἰνησίσ' ἐσοίν, σέζω κ)ὐπεάρουμόν οι ὑτρκάμδρ,ὧν,
δι πέρι Πον ἀρῖί,ουοὐδ λέγουσιν ἢ σῷ; :δυναηὸμ οὐδ κιμή
σέωσ'ῶ μετρβολίς γένεσιν ἔννουντὸφϑοραν᾿'χοὺ τῶν φβοβλύων
ἱρποκαυ τώ ηὸνοὐρανόν ἀτι δὲ ετεδοίη ΤΙ σ' οὐὐνχοῖς ἐκ τού τῶν
ἐν" μέγεϑον, τεδε, τοι

ὅμως τινα Ῥοτρι ἐσθ,τοῦμϑῳ,κῷ

φαντὰ διθάρθ᾽ ἐλοντοιταῦν σωμάτ᾽ ἐξ ὧν Υν αὐήρτίθεν Τοῦ ε
λέγουσίν,οὐθὲμ μάλλον περὶ χῶρ μᾶῖδεμα

δῷ!λέγϑυσι σωμο

τ,᾿πρριῚΤ αὐάϑυτ' “δγ0πέριἡσνρθο ἢ εδεν ΟΝ ἄγων ΠΝ ηοι τ
οὔτ᾽σώμαΓοὐ δ ὅτιοὖνἐρύκασιρ'ἄτι οὐθῳῷ περι᾿ δὰ αἸΘΝ
οἱμα λέγϑρτισ[δγον"ἔτιδὲ πασῶν δέ λαθένμ εαὐτιομδῳεἶμανπὸ
: Τὸ αριϑιμοῦ “ανζθη ναοῦ ηὸν"ἀριθμὸν τ κα τοὶηὸμ οὐρανόν ὑμχῶν ᾿
ἃοι)γητνο᾿ϑῥων καὶἐξ κα
ἀρ! καὶ μγναριθ μὸνδὲ οἴ λλὸν μηδένα,
ἐἰγο σκρὰ ὃν ᾿άφιθμον πού του ἐξ᾿οὐ συνείρειν ὁκόσμ Θ᾽.ὅ--

ΒΒΒ

βββῥ

“"

δ

νς

Τωμν (Λε τοῦτὸς Φυ
σίνος

ᾷ

τὸν νὴὧν τωδὲ υϑῳΧο μὲρ δἰξαισὴ καρθ᾽ οὐ ΤΟΊσ’ιμικὸ .

αὐωϑέν,Η κώτωθεμεζδνκί,σιν δϑαϊκρισισὴ μίξινάγδάξιν δὲ γς

δι, ὀγρτούτων μδ ᾧ ὑκαρον οἰριθμός 87,συμβαόνά δὲ κα τοῦ.
ηὖν τόπον τού πον δ αληϑύσ' εἶνανς Αν σερυσυ δύων μεχεθεί!ς Ἄ]
ῤ δοοὶη΄Τοῦὁ πείθουτου τοοἰκολουθειμ τοῖς τύηρισ ἐκεῖφῦἰς πότε,
ὃ δέ λαβέ: ᾿
γονοἰδοῦτον ὃαὐγὸσ ὅ3ηνἐριθμδσὸ ὧψ τι ὑρανῷὃν

67 τοῦτῶνἀκαιοῦν ὑῶν ἐ ππίραὁ του τοροἴλλοτιὸ ἐλ Πλα᾿ ναεἶναιφησικα τοικακεῖμος ἀριϑιμοῦσοϊετουνὴ ταῦἼων,ἀτερο

ταεῖνον μὲ τοὺςτούτων αὐτέαις «οἱ λλοὲ τοὺς ᾿δὼ Ρογτοαὺς αὐΤοὃὦὔὖ

ουσετοῦτοὺςδὲαὐάϑηὑπουσυσερὶ μϑρ οὐνῆξασυϑοι)9 ρέων,φ ἐἰϑϑω
ηὸ γιά. κκούνὸμ Ὁ οὐ»βάγαας ποσοῦ!
τον οἱ οἷ τῶν ἰδέαν ὯΝ

Ί1|« 67,ϑίμϑῳοι, προτονμ“ ὀρτον τες τωνδὶ ἢ: δυτΓλαςδρ τοῖσ'
αὐ τίας, ἐσιρα τούτοισ ἦσο "ὃν εἰριθ μὸν ἑκομμσεινὡσησερ εἴτις

οἵἐριθλίασοιᾳ δουλόμϑμοσ, ἐλαἤόμωμ μδ ὀν σῶν ἀἰορρμΝδιυγήσε,
ἀν, πλέωδὲ γριήσοις ἀριθμοῖν φεῦ γ»]Ἰσικὴ οὐκ ἰλάωτὸ 6-ὦ

δὼ σὲ γουτ' επεριῶν ζυποιώ τίς τοὺς αὐτί ας,ἐκ τοῦτὑπὸ εἰνα,
προηλϑΌμ'»καθξκας ὃν ἯὮΣ
δμώμυμον ΤῊΣ "οὐπρο τοῖσοὐσί --

αρΤιντελλων γὴν ὑπγτρλλωῦν ἐνμὺ {πὶδ »ῇςδεΣ ἐπὶ“δ οὶϊ
ὅτι552 τοὶ δὰ καὶ τὶ
δύοισιζτι δὲ μοὶ καϑουσ' ρπϑυσ' λέάκνατοε,

οὐδένοι φΦαόνετον
τοι7 θ ἐνίων μδρὶ )ὲ οὐνε αὐοίτικυινεϑέσυλ
λοπημόν ἐξ ἐρίων δὲ ποὺ; οὐχὺνοἱ
οἰόμεθα, τούτ' ἀδὰ“νι τοηκα
τοῦτιδ τοῦὶΛύγουσ''τουσ' ἐκ: ἐφισμμῶρ εἰδοη συο πόμων,
ὅσῶωμ ἐπιςῦ μοῦ εἰσθμμοὶν κοζ
Τοῦη ᾧ ἐπὸ “πολλῶν πρὸ δ ἀποφα- ἊΠ

σιωνικα τοὺδὲηὃ
ηὶ νοξῖντι φϑηρεμ τῶν ἔχη φθαρῇ, φαύτοιημια,
“οἰρτι τού ξμ ἔτι δ οι!οἰπεριβεσούτοι ἤἤ
ἥ:λόγων,δ᾽ μὐδρἥηρός
τι "ποιοῦσιν ἰδία: ὖρ οὔ Φασίμ εἶν οὐγνυύοςκαθοὼ ηὸ, οἱ δὲ “τὸν

οίτον αὐθρωπομλλίγϑυσιν'ὅλως τέαλαν βουσίν οἰτσέρὶδῶ εὐδος
' λόγοι,οἱ,μόζλλον εἰνου βούλον τοιοἱΛε)ϑυτές ὄσδῳ, του τὸ ἰδέ
ὅνανσυ μίαν μὴ ἔν τίν διυαδονπρώτίω, οἰϑλὰ Τα ἐριϑμ

ἡδὴ ἡὸπρόοτι" “οὐ κοιθουνηὺ με πρένϑ᾽ ὁσρυγεμὶ εἰκολουθήσοισις
ν
“τοίμσ'

"Ὶ

Ὁ

ὔ

θ᾿

,

ΠῚ

τς περὶ
ΣΝ εἰσ δύϑαισ,"Ἰναιντιώϑησσεμ τοςοἀρ λαῖς ἐτιὴκοξ

“Τοῦὁ δ τὐρ ὑπόληψιν καθῆν'εἰμο ἰφα μδμτὐσί δίασ᾽οὐ ασρον
δ οὐσίο ὑσχοιάδο,οἐλλα “πολλύν κοὰ ἐπίρωμοιὰ ΥΣ ηὃ μόρμα
ὡς μόνον “στρὰ τοὺϊ οὐσίαισταάλλοὶ Σ «τ
Ἢ λλῶμ ὅσὶῶν δε υρὰ
δυϊσήμμουνοὐ μιόμονΦὶ οὐσίας εἰσὶν ἀλλὰ "ἰοῦ ἑτέρωμ οὐἐἔλλα ὃ

μύριαισυμοόμᾳ τοιὦ Τουνίςοε τοὺδὲ
νι
ὶ σαι γκιαῖονἜΣ τοῖσ' δύ ΓΖ

β 8ασ'τὸς«σερὶ οὐὐῆ!,ὁἤδη μεϑειο
τοὺεἶδα Ὁ ἡσιων »συαι γικοῦον :
ἰδὲ

εἰναυμόνορ᾽ ῥκα τοὶὁ σὺμΟεβηκί(θὴ με τίλομ)ἀλλὰ λέ ταῦτῇ
ἑκκοἴσσ μιντύχειν,ἡμι""καθὺτρκ4μδῴϑουλιγ{)"λέγω

οἷ
οἷον ἅτιοὼ

οὖ σχῶ δεσλοασίν μετἔχεου τοί,οἱ᾿Ιδήνμυτή λξι,αυθμα,
ὁ ΧΕ συμβεβιν

κι’ .συμβέβικεν» τῷΡ διπτλοισίῳ ἀϊδέῳ ἐνουκώς τέσοοιοὐσία τον
ὅδα.ταῦταδὲἂν τοιῖϑιοὐσίαρσῃ μούμᾳκάκϑ τὶἐστωπὸ ἀνοαφε
ναύτα ποιοὶταῦτρρηὶἕνἐφ} Ἴρλὴ “κοὸεἰκδρ τ οὐὐηὸ ἄδοσ “ΑΝ δα

ὧμ καὶ ΔΗ μοτελον τῶν,ἐσκάχεκοινόν οὔταν μά ὭΩ ᾧϑαρ
ἢ λυαδῶν (Αδυάσωμ Ὡβηπολλῶμ
τ
μϑρ,αἸδέων δὲ, γϑδωυ οἷ᾽ἕναν

ὡᾧ κὴτανηὸν,ηδδὲταύτσ νὴ ΦᾺτιρύτ"ὁ δὲ μὴτὸαἰνὰεἴδος
ὦ εδμώρυμαιλμεῖ; μι
ἡ μοὶ, ὠσιπὺ 7)
αὐἔχις [4 λοιηοϑον τοντεκαλλι πε

κοὐ ηὐ Ξύ Δ΄μὰ δὲ μίαρδὶ κοιμωμέαιν δ κωμα ς οὐ.παρῇ ὃ
μα Λισοιδγοιπρρίσελερ αὗις τί ποτίμά
οἷλλςε “τουισ
ἐδὴ
ΤΟΊ;
συ
γοὺ

ε οἰδύοινἥαὐιϑη ἢ, τοῖσ' γιτνοβδγύοις ρῶς “τοὶἴεφιφροκδιοισ ότι

» κινήσεων, σεμετωβολῦσκαὶὃμιᾶσ ὅδν αὐτία. αὐτοῖς. αἰγὶ
μι οὐ δὲ “ροὴ πίω ὑοῦ μίω,οὐδὲνβονϑείπίῷ (δὴεἴ
ῦθς οὔτε

5 οίαὐκθρα τούτων(ἐν πούποις δ αὖιὐπεθσ ῥεῖμ1μὴ υν
πόρον τάγετοῖσ μετέλουσιμιὅτω δῷ
52} αὖ ἴσως αὐ τικδύξφςῳ
εἰμανιών,ηὃ λίνα.ἐκε μὲ γέϑμοι
ον “χα λδυκᾧ.ολλ οὔ τος μὰῳ ᾿ὁλόγοσ'

λίαν ὑκίνηπος,), ΑναξαγϑῥΚ δὐπρώτον, ξυδυξρυ σὲὑσεῤ κρὼ
᾿αὔοντινω) ἐλεγὰ
ῥῥᾷδν ὃν Υν στυυαιτϑέ γεν “πουλλὰ τἜπε

ον

ἐκ ἢἐἰσῶν 78: τἄγιακκα ανοο εἰ μίω, οὐδὲ
γίὰὰ τοιού τέωνδύξ
οὐδένα 70τῶν ΤῊ ἰωϑύτων λύγεαϑο . ηὗ δὲλέγαμ πρρα λείγ

μαι τοὺ οὐ“τοὺ ἐμ οὐἡρὶςμιντύχαι οὐῦΤΥ πούλλου, κενο λοδν κι
ΒΒΒ

ρββ

πι

σῶν μιε"τοὺ τὲ φυσικοί:
ηὃ ἐρμιζόρδιον 00"
μεταφοραο λέγαν σοι) κούτ'Τὸἐγ 31

τος ἰδίας ἀτρβλέπορ ἐν δύχιτου νὺξἊ εἰμαυνοὼγ4πεϑχρῦ μοι
ον ὀηγοῦν᾿ μ"ὁ ἐκαζο μῦρονπρθ᾽ ἐκθμοιὼστοισὰ ὄντον σῶκ ρα

πρισηα,μὴ δμ“Τοδ', γλύοιτ'αὖ οιόσ'πέρ σωκῥαίτηδ᾽διμοιωσ' δὲ δῷ ΛᾺ
ὄχικαν εἰ ὁΣωκρατησ αἴ), ὑσρέτυτσλείω πα ραλάγμους

Τρ."Το)αὐτοῦ ὥστι- ἐδ: "ιο, οὁ αὐοσιηὸ ζσφεηὺ δέτρυν νἀ μοιὃ
μὰτὸοὐὐτο οἰμοσ ττοῦ μόμον “Α αὐάϑη δηγπαραδγ ματοτοὶ
εἰδονο λλοὲ κιοὺαὐ, ομυὸ γυύΘ’,ον γνῦΘ᾽ εἰδῶν.οὐστιηδουηὶ "
ἐσαιποράδγμικκρὼ, ἄκων.εὀπιδοξφυρ αὖ
᾿ αϑύμαπομ ὄνον γ θὲς

πίωοὐσῥοιν,μσὴ οὗ ᾿ὶοὐσία;ὥστι “πῶσ
αὖ αἱἰδίαιοὐσῥο
ΑΓ
μείτων οὖσευι,χορὴνεἰςνὦν δὲ γα Φωδω νι, ὅπτω Λίγετοι:τσ σρ

“σοῦεἶν οὐ)εὶς“ΤῸ εἰτνκίϑεω οὔτισιτοὺἀδμλικαύτοι Ῥη σεῦνοὶ
ον τῶν,
διμῶν οὐ ε τῦς Τοῦ τοὶ μετέλον“του, οἷ μὴ ηγδιεινῆδον
ρὼς“πολλεὶ
ἐ4--

“νυ τοιετερα οῖον,οἰκίαιτὴδεειατύλὶ ὧν οὐφα δ ἐἶδῳ
ἕ μουὥσ'
τιδῆλὑτιένσί χιτον τα γλαιρὺ εἰναμμαὶ γήγυεϑιοὺ δαὶ τοι ᾿]

αὐτοισ αὐ τίσι,θιοις
χ τὸ ξηθέμταν ὗν.ἐπὶεἴων θσὶν οἰριθμοι
“οὐ ἄδῳ, πῶς αὐ τιοιί,δῸΜ “Τοί4- τῤτερου ὁπ τιροιαριθιμοιεἰστοὶ ὄνσαιζορεδοὶ Αλβοίοςἀριθμίθὁ δὲ σὲ Σωκράτης,ὃςδὲ:3ο, "αἴ.
γ)οὺν ἐκ εἶνοι ηοὔ δος αὔ Τιοὶ εἰσίν, οὐ δὲ δ ἰΞ᾿ οἱ κδῷοἐἰ δυοιοοι μὴ;
ἢ

δὲν δεοισελνεῖ[δὲ δτιλόλο οἱιϑμῶν “τοια ἐγ
τοῦθ,οἷον᾿συμῴφωνΐἼσ,

δαλονότι ἐ συκιὰν γετιῶν εἰσιλόϊοιεἰ δὰ ποῦ τοὴὕλῃ,φανεῤ ὀγηνὴ
οἷνποὶοἱἀριθμοὶ,λολϑι τινε ἴσον τοιξτέρουπρ Θ᾽ὑτερομιλίγω

δὲοι
δον ἃ ἐσν δκαλλίας »λόγϑσ ἐνἀοιθμδϊσπσυρΘ Υ γύσυθς
!
ὕψα τοσιρὰ εἰἐρθηὴ ὁοἰνγὸσ αἶΐς,ἄλλων τινῶμὑπρκήβδνωμ ξ
σροίδι᾿
ἡ ἰδία αριθμθ᾽ γἡοὐὐηὸ ας ὀπιαῤιθμθ τίσ' ὧν ἀτεμ,
ὅμωσ ἐσυλόγϑσ ὧν εὐριθμοῖς ΤΡωμ' ποὐρ οὐκ αῤιμθ’ Ἃ ὕκ ἔξοχ

“ἰς δυο ταῦ τοῦὃ αὐριθμόρί τις 70}λ᾿ αὐριθμῶν Εἰ;εἐριϑμὲ “πρί):

ἐξἐδῶν δὲἐνδὸς ταῶσ'ε δὲ μὴ διζᾷοὐ

ἀλλεῖς ΡΝ «φουρήθι,

οἷονὧΨ Τῇ μιυθιαον“πῶς εἐλθυσίνοἵἡ μομαίδι
σ-έϊτι

ὁμοφδιεῖς,τρλ

λρὲσυμφήσετρρ ἀ χοσο, ἄτι Μ᾽ἡ διμοφδιεεῖσ᾽, μήτιοὐδ οἰντρρῷ εἰ λλή τ᾿
λοι

-ΞὩ

εν,
0 οξ,

.

ΥΣ

λοι!σ' μηπεαῦ λοι πόσει ηγγέσοιστήν δ δ)οἰσουσίμ ἀπαθεῖ
οὐσοινοῦ το}ῷλογία, οὐπεὸμολοϑύ Λϑμοτῇνοήσει7)
δαϑουγικοῖον ἐχιῥόντιγλό᾽αριϑμοῦὕκα ται
σιε
θάμ περὶ;᾿ὶοὗ

οιϑιμντη κοἱρππτέντοὺτοὶ
ὁ μεταξὺ λεγόμϑῳ αὐὐπότινων, ἃἐπ
τὶ τὸμεταξὺ ΜΗλρο τὐρυοενιρὰ
"ἐκτίνων ὅν αφχὴν," διαὶ
οὐ
τ
ὁ τὴ δυκδοὶἑκα πέρκέιοτιν» προτέ ρόις
τι κὐμιον δεσ αὐὧν
δυαίας κούποι οἰδιύνατονἐγ δεον
ταὶἕνδαβιϑμίθὴ συϑλο μόκ
νόρϑῳ Θ᾿ἀγδὲ πρθ᾽ τοῖν εἰριρϑῴοισ.᾿ὄπιρεἰσὶν αἱ μιονεί-Δδ)ν

δαῷο,ροιέχείῳ ὅσω λίγ ὥσσερ σὴν ὅσοιτοῦ
βο χξοτίῆ.ἀραὶ
ω

δύο λέγουσι ἠδ κ τούτεκοις οὐηὺ κοινδμ λέγῳ ΕΠ ΟΩΣ οἵομ, τὸ
ἴω

3

Α

“«

“ςτ,,ἷ»

.

“

'φῃ

-

σῶ μόκνα ἫΝ πσϑριοῦ 74",ὁ γίο τὶκοιτςσῶμα εἰτεμήινῦν.σὲ
λὐγ) ὡδ'
ὦ ὅν τοῦσον ὡςπερπυρθ’"Ἡ ὕδοτος ὅμοιο μῳ δὺς.

εἰδυῦτως οὐκὶἰσον“οι ουσίοι οἱαὐβιθμμοὶ,ἄλλαἐδολον ὁπότ

᾿

σιὼ οὐντθονὴ
"ἡ τοῦτ; ὅξεῳαὐρχϑνσλεοναχῶς λέ τὸὑυωζλλως Υ̓Ρ
ἀδιίνοιϊν Φελό
κι οἱὸτοὸς οὐσίαισ᾽αὐοίε ἐσ τοὺς εὐχὰς, μήκη μδὰ

Τιϑεῦ)ςἐκ μαι ροῦνλα ραχίθν,ἀκ] νθόμι κι
ροῦ οὴμελοὶ λου "ἡ
θη σεδον ἐκ σρλαυτέοεἰςξΈμου.“σῷμιαδὲ«κ
ἐ ὀαϑίοσ' οι“Τοὺ πελμῦ
καδτριπ 84:ἡ ηὃ ὡϑνπεδομ χραμερί ἢ"ὦσέρεον γρωριίδ, μον

ὑυγπεσδομ οἰλλο5γδιύοσ'ηὐ πρλουτὺ μοὺς ηὸ σεμὸνοὐ ραθε "ἢτεσ
περνον ὡςσεροὖνοὐδθριθμιοσ' ὁπώρλει ἐνὃ οὐὐ τοϊσ',ὅτι ηὐ πολὺ
δὲς γὸ ὀλίηννὑτιῤ'τοῦΐδῇ ον ὅτι
ὁ οὐ δοκλλοοῦ δὲρἢαὐωυύόςξει

τοῖσ' κάω:οἰλλοὲ μ'ΕἼ )γάνος πλατὺ τοβαϑέοσ.μ ΔῈ οὐ
) δὴ
πεϑομτιῃὸ σώμα ἔτι ο, «φ[μαὶ ὑκτινος ὄγυποώρουσιυτούπῳ μ:
οὖμ [5]γένᾳ"δὰ διεμοεῦχετοπλάτων ὡς ὄνῖιοὐρά κῷολίμα

Ἵμαλλΐἐκοίλᾳ αὐχὸ γράμμα"ἐντου τοῦπολλάκις ὑτίθᾳτἰτόμ
λῆαιμερὶ
ζ καύρι αὐοΐτκα
τοῦτεἰναΐτιτούἢ ὥςτιόῥὴ λόφυγραμ

μήκ,ἜΣ τηγιο ξενὅλως δέζηπούσες (δὶ σοφίαν “πίοι "Ν Φα
νε ῥ᾽ηὃ αὐτισρ, τοῦτομὶ
᾿ ἰοίκα μϑρ᾿οὐϑὲν »» Λίγϑμδρ πτεεὶΦᾺ αὐ

ΤΙ ας,ὖϑιν ἡἀρχῇὁ ὧδ μυτοωῦο λδσιτίρ διοῦσίαινοἰδ μδροιλίγ'αὐτούτων οὐσίο!,
ἐ
ἣἢἑτέρας οὐσίας θναφαρδῥοτως δὲἐκώμαν
ΒΒΒ

ββῥ πιι

ἢ

Τῶν μιετοὶ το φυσίκιο

ὅϑγοΣ (εςμῆσ' λέγϑΑδιν ει γ᾽ μιετόλον ὡσισερ ναὶηὗ πρόιρονεϊτι
“χορ, οὐθο ὕθηνοὐ δὲ δὰ ὁστῇ“τοζέσ' ὑυϊφήμουσ' 0"ρώ μϑρὸμ οὐ7)
ἂν μὴ δκοὺπαρδον οὖσ᾽, (οἷπόσοι Φύσις.“πο!
ει. οὐ δὲ7αύπτησ δὶ

αὐτίας ἰὼ φαρνςεἰνοαμίαμ ἃ ἀρχὸνοὐδὲρ ἐἰἥϊετοω τὰ ὅδονάλλο γ)γουοτοὺ μαϑάμα τοτοῖς μῦμ" Φιλοσυφίαιζα- τ
σόν τωμ ἄλλωμ χάριν οὐὑτοῦδιῶμ πραγματεύειϑαρἐισὲ τίω ὑποκφ αὐίωυδοίαι, ὐσ' ὑλὴ μαθημαιτικωτέρανε τίσὑπολάβοι

"οὖΜάλλομ κουτηλϑρ ΘΔ κὺδα φοραδ ἔμω Φλὑσίας "ἡ φϑὶ
ὕλησιοῖον ηὃ μεγοειοὺ ᾽ὸ μιϑερθρὐνσπῇ Ὕ οἱἰφεσιολογοι φασι

μοινὸν Ἡρὼ ηὃ πν κι ἐν ηρώτου;Τῷ ὑποκφρδώσ φάσκοντες εἶμαι

δεοιζφοροὶσ' ποῦ τοί.ταῦτα

ὐ τιστοὺἐλιφψμσισες
ύ
ὕξηνυσέρο

οὐδὲκινάσεορσ, ε μϑὼ ἐσοθιτουύ τοναἰνησὶς, δήον ὦδ 7)κιγησί) τῶ

εἰδα εἰἰδὲμὴ πτοϑέμ ἐλϑενιὔλη}» "5
κ πιρὶφύσιωσ αὐψρυτοε σεῦτὶ

Μμσυηοίς ὃ δοικέ ξῴδοον νον ὸ δέξουδτιᾧἁπῶμτα οὐ τότνε τοῖρ
ἼΗ
᾿ δ ἰκϑέσει ὅινετουτατίμτο ᾧ᾿οἰλλο ῥτὰμιὰν δυσὶ!τίεπσάρ

ΣΤ 3 ὃ τοῦ ποζον μὴδ γάΘ’ δῶ ηὃπκαϑύλουδνο τοῦτοδὲὧν
ὃ ξ
νἱοισ'ἐδιύνουξ,ὁδεμαδέλειλόλον "τοὺς τὸτοῦτ ἐριθμὲς μ.ΓΤ

Τὴ ὑπλισεος ἰοὺ σέρεά:οὐσεύπσως- ὕξερ!᾿ὑσροι,οὕτεξ τερουέ

λ6'δώψειμιμ' ταῦ τοῦδ ὄτιξ δε οἱ
διόν “πιθμο φηγρψεῖσιν ὠθεμοῦ

Ἵτί“Τοῦὁ μοι ξυ(τοῦμιαθμλι πράνιρςὲ ὃ ἰκξνα)ούσε ποθεὲ

πού οἰλαὰὁ πσοὶχὶ τύτοι ρὴὑ( Δλο φούνζ) ποῦ το δύθ' ὅλωςΤὸ

ηὐ ον [ζητεῖν ΠΥ λβίαμηἡ διυλὸντοισ Ρλλαι ΧΘ ΛεγομδῈ ὧν οε-δύματ' Μὲ“ἄλλως τον Ῥῦτ'ὃν πρότο ζυτοῦμτοῦς δ ὁϊωμ λ οϑι ᾿;

χέων. ἐκ 7} ὸ πρὶεἶνὅπρέαριν καὶοὸ υϑὺ,οὐκὅδηϑάτπου λαβ'ει

οἰλλέμτσες τ σιῶν μῦν" ἐνδύχ ὡστιρ ἢ:" ἀντοὐππάντΓ΄τοὺ σοι χει
ἡφυτεῖν ἢ οἰεὐϑορ, ἔχει ἐκ ἀληθῆ πῶσ δόντι μὰμαϑοι τὸδὲ
"πτόνΤῶβμ σοιλξίαε διὰ ΘΙως 3ϑὲν ὡόμτεπρ οὐηπώ ρχαιμσωρίζομ'

πρότεροι ἐρὴ γα γεωμε εἰμ μιαιϑεν ον Τί,δλλοιμϑῳ ὀνδεχι

Τοῦ,προδενοννμῶν δὲ "ὐυλσόμομοὼ περὶὧνμζλλᾳ μαρθοιίμ, οὐ-δὲν ἧροσμώσκ ὅγω) "ρὲ ΠΑΝ,ἀγλων,ῳσ τέΐτρβ πρνταξὲυ
ὧν)

δ

κηδ᾽.

᾿
μέ
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ὑλράμ εὡσσέρτιμθν“φασιν, ἐθὲν αὐ προῦπάρχοι πωφίζωνοῦτ' ᾿
ἡ “πίνω ᾿τιμῶν
κα! παίσοιμιοζθησίσ' δαςρδηνω σίκορδιβων ἢ
δε πολέξεωσι δοθισιών"2θ Υν ὁ ὧν ὃ δριμὺ προ ἿΝ")"

δένουιου ἄνα γρώριμμοεδμιοίως δὲ κα ῃ᾿ δῆ.πογωγίϊς ἰλλὰμέρει

ἀπυγχάνᾳ σύμῴυ τοιδύσιβουμα "πὼς λαινϑομορδιοξ λθϑτιρ
τίς τνωρήσελεν εἰ τίνωμ λ
τί κραυτύρῃν “ἢδῦσα μῶμ ἔτ“τῷσ'

μὴσῶς ἔσσιδϑιλον. "οἷ " τοῦ χειαηρρἰαν"ἐ μῷισβητάσεις ὃ δ
αὖτις κὖσσερ ἀσπίδἐψίαςσυλλαβάς οἱ μδρὉ οὐ σμ ἐκ τοῦ
σα

μ

ο ΡᾺ Φασὶν ἄνα" οἷδοτινόνυ ἐτερουφϑύίον φασὶρ

β ἐἰναννοὺ ῥϑένα δὲγνωοὶκα τι δὲ ὧνὅξην αὐαθησισ', ταῦ τοὶπτῶσ'
αὖτις μὐξζ,
“ν΄πίρς αἰαθη σὶν γνοἰηνκού τοιἐδ εἰ
γεππίν τωρτεῦτοῦ
συελεϊοι θηνἐξῶν ὥς περαὐ(λλθυτοιζδ ὧν αὐείσιν εκ συιλείων:
ὁ κοῦστ
ὑτιιϑρ ὃὅνταςὀρυμδᾷ ἐν τοῖς φυσίκοὶς αὐτί κσ' ἐωτεῖν ἐοἰ

πάντισ

τού χωμ ἐκηὸς ὅδὴ μίανέὅλοι ῥϑῳ αὖἐΕἰπΕΉ, δῺΝ ὦἡ ἐκῆδ

πρότερομ ἐρνμδμωννἀλλζμυ δρῶ;τού στουσ (Δότρυ μϑύτιν κα

“ατύσουιπρότεβ"ἄρίωτοι"ἔχω ν δὲ τινε ῦδοιμῶς:γψελλιζομψν, ἣ
φορῶν ᾿ ΠΡ

ΚΣ συλαι περὶ“συίμ τωμιὰ Τῇνέατοὶ κ(δς τῶρ-

χεζ,σοι"μσὶ τὸ πρώτου ἐπα,
ἡ ι ἐμσεδοκ λῖσὑςοὺν" ταίλόγῳ φ»
σὶνεἰμ" βοῦν δέ 7ιὦ εἰνο( καὁσίατῷπράγμα το:«ΑΛ,
Ὁ οἴλων κα
λοὶ μίωῳω ᾿δμοιωσ' αὐαγκοῖον μοῶ σαρκὶ μας

ἘΣ

γ κοὰ στρ νὴὀσοῦρὕβνιοὰπε
ἡδεὲν“διὰ τοῦτο
“" ηὖμ λύγθμ,ἐμὴ

ἄγλωμ ἱκασὶΤΥ ὁ δρο"ἱρῷ ὕ λίω ἐἐκᾶνθ’ λίγ πῦρ "ἡ γῆρμ
Δ ὕδωρ Ἄ οὐἐροαοι σὰ,τοῦτοςαἴγου δ λύμ ντοσ',,σύρρίφυσεν
ανν ἐξ ααζγκηφ"σοιφῖ δὲ σΚ ὄριμκνπίολ μα μυτ'
ἢ τοιύτωμ διδώλω

τοϑ τοῖςηρότεῤνὅσιδὲ περὶ “ΝΥ οὐτὴ ηού ων οὐπορήσενον αὐ΄γῆ ὐ πρρύσριε οὐ
1ις ἐπρνέλϑω μδρπούλιν.υτούχει3 αὐ ἐξοὐν
Ίι πρδο ρὸ ὧς [ οἰπροστ:

(Ὁ

ἘΎ
ΧῈΡ ἜΣ
᾿

ΩΝ

ὦν ;

αἷς

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤᾺΑ ΦΥΣῚ ΚΑ͂ ΑΛΦΑ ΤΟ

Ε

ΕΛΑΤΤΟΝ.
Πφιἡ τράληϑάϊϑεωρία, τῇΜμχελοπτῆ, τῇ δ
θα δύοι σα μέϊον ὃ,ἌΝμέσο μηδένα δυύνο,
ΑΝ
β
οἰὐτ' μότο πᾶντ΄ἀτρτυγχάμ' οἱἍ

ἘΠῚ λεκαξ᾿λέγήν Τ| στοὰ ἐΦὶ φυσιώνψιοἷο κα

ϑέμα κδιρὸὴ μικΡ ὡθβοίγλφν ρυν Τρ υκαπάμτῶν ἡ σιιυχθροιφο δρ ων ΣΕ

ΖΑᾺ,
ϑυσιώστεῖ πέρ᾿ἔὍΝΗΙ ὑλεῖνκαϑυ πέρἄνα
λάνομδῳ ποωροιμιαζό διοντὴςαὐθύξ'αἰ μαι, Ταύσει αὖ εἴᾳ
ἐφδίαενὰ δῷλομτἤχοιν μοἷν με μὴἡ διύμ οἱϑδϑι δὼ λοι τὀχολετον κὼ }

«ἕξ.ἴσως κοὐ Φδ χελεπότητ σι ΧΕ]δι οπρύπρισ,οὐκ ὧν τ'προ
γμασὶμ ουμεν ἡμῖν ὴὉδ αὐτὰαὐ: ὦν
δὼμ δ

ΚΡ!
το “Τοϑθνυκτιρί

τὸν
"
υὐ
ι᾿"

κα τοηρθὴ ηδ φιῖθἐλειηὸ μεθῆ μέρα, οὐσωνὴ φϑλήμε

τὸββ ψυχίσον οὔτ, πρθὶ τοὶτῇ φύσειφ ανέρὦ τουΤο τῶντων:οὐ μῦ
νδὺ δέχέοινε
ἐχειν Λκολγ τούτοισ ὧν οὔτ σ'αοιν ὠνῆσοια

δόξαι Ἱ

οὐ! οἱ
ἐατὶ
“ ἔτιδυγηρλομότερον ἀφρφίωυα μδ γ τ δὲ
2 ισυμβαδ
λονταότιν Ρἐδινπρούσικησν “μ᾿ Εἰ Μτὴ Τιμόϑε μη ἐρλόεηουπογῷ

οὐδμιελοηριΐανοῦι ὄλομ ἀϑιμιφ ριύις 1 μόϑιοὐ
οὐϊκ᾿αὐὑγγύεγονὶ
οὐὐτ' 96, μῆβ περὶτ᾿αἰλυϑ εἴ[ ἀπρῴίω α μῆ ποιροὲμ'δέν;“νὸοφλίφα μϑῳτι "ὐξασοοὶν5,7) γροίαθϑς »ύτοὺς οὐτιοι γεγόναισιν:
ὀρϑῶς δα ἐλείδι ηὸ ἑκοιἈέσοιε τὸΦιλοσυφί ον δος ἢων ὠληϑιεῖ

ϑεωριῖηζ.ϑεωρητι κ΄ἐϑδρὴτιλ ᾿ ἀλήθφανπρα κἸιικῆς δῷ ρχονοκοῖ
δὶἐσ ηὸ 'πώς ὑχθῖσις σπσώσ!,ἣΝ
ὅναὐτὶκαιθουῦ ηὸοἐλοὶὁ ρῦσ7ι"
μὰ γῦμ θεωροῦσημ οἱ πρακτικοί ἴσμενἢ᾿ὸ οἰλιϑ ἡμίντ
οὐτί΄.

ἕκα σον ὁμοκλισυκοιὺγὶ Ωγ ἄλλων κοιϑῦ πρὸ τοῖτ'ἄλλοισ᾽ὑποίρ λει
ηὃ σζυώνυ μ᾽οὐδὸν ηὃ “'ρ ϑρῳῷμῦτρ τ"ΤῈΣ δ Ἕτ ζλλοι ηὃ οὔη, οὔ τὸ

Ἵ
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εἴηὐ λα ον
-

4

τἰϑερμιότητ στενὴ ὠλνϑέσοσλ οὐ τσέροισ αὔττος ληϑέδινΝ
βαῤχίσ,σιμογικοζΐου αἱεἰδίψαοἱΛΗϑύσοζετοιτ.
να δεὸ τ ἢ εἰεὶ ὀμῇ

ραν προ ληθς αὶ δξ κ μους οὔτιὄν
ΩΝ “2 ϑἰγαμελλζκ ναι
Ῥ: ἄλλοις
“ὥσθικασὴ ὡς ἐλειτονεὶ
εἰνου, ἃτω
νὴ
) Φὶδἰληθεῖ
ἡ ἀλκὶ δ

ὀγιγῖσὴ οὐχ τις ")ἡ κ οἰ πεερουτολου τισιὀνΤ δ ἐπιϊσθθυωοῖ
᾿ς αν, ὅτι:κα] άδοςδ λομιούτεν,ὡς ὀξύλιν,τόδθκ γοῦδεδυμου τον

ἐέναυνὶσ ἀπεηῦοἷονσίρκα μ ἐκ᾿ »γίω δὲ ἐκ“τῷ οἱἐ
ῥ..ἀέρα δὲ

οἷον ὩΣ
ἐκαν δ τομὴ σου, ὅπτεύϑεν Ἰαῤχὴ φικιρήσὼν οἷ
ὸνὃμ ὑπὸ χα), ᾿ καινμθίμζο. οὐτὴδῦπὸτούλίοὐ"Ἷ“ληλλιὶὑπὸοὐγά
Υ δὲδ) ηὺ οὗ ἕνεκα εἰσ' ἀπειβ'
ἰκστρὴ Ῥύγυ μηδὲν ϑγανπίξ.ὁμοῖ

δόμτε ἰέναι:βαδυσιν,κ'υὐγιδ'μεΚρ ταῦ τω διῦδορμονὶ «ἱδῷ
δοωμον! ανο)υΐ,βι οὕτως ἀεὶἄλλοάλλου ἐμωκομ εἶναννὄν δ “ΤΩ
Ἵ ἰὠ ΕΥ̓ ὡστύτ γῆ ὴ εσωμ ὧν συ ἔξωτιίλρτ,τιον πρότερον

γα γικοίμοιεἰναυη πρότερ᾽ αὐτὴ Ὁ μεταϑηδι
4:1

εκ ἐπεῖμ ἡ μῶν δέοι

τριῶν αὐ 72 γὸ πρῶτ ἐροῦ μόνδὴ δὰ τόγεξορετ) οὐδεν Θὲ

,) γὀγετελι τοίίον οὶ γαὶ μδοὺ
οὐ )πὸμεσυμεεννὸνδὲ οὐδὲν ὸαφέ-

ἐνἈσλείω ἀναν.79 εἐπειραὶὁ σεπῥα μάν κυπρὸ πεῖπούτὶ
ρέῳ
“τ
ὃ μόρια μέσειὁμοῖ μὐγεϊενῦ
τ Ῥύτ α ὁ Δ. 75) οἰ πεῖρου “πῶμ τοῦ τοὺ

ὠς] "σῇ μηδέν “ξ ηὺ πρῦτ'χα

οὐδεν ξέριἀλλὰ μϑοὐδ ων

ἰ νοἱ, "7 αὐωζ ον αρχνν ὠς
ηὃ κα τωνοἱον τοῦ ξν ὑπᾶποτρλ ἐπ

ὸ ἀλλύτι τνεάϑα
οἱεἰ
πενρῦσ'μδιὕδωρκ ἢπούσπου γῆν οὐδ οἱ
ἄγνς.) οὐδοὺκ ρύσιμα ὡς τόδιλι«(ἢ μετοὶ δε,ὅιοντς
ΡΥ
εἰνΠΡχοΡ

ἰϑιμΐ.ὀλύ μαπηρδ ἐκ παρδὸσ, αν μετα αλοντ δ οθ ὑδοΐ ἀδρ»

τὖνεἰ “ποίέ σὸσ'αὐεραγίτνναθς φαιι,ὡς ἐκ.τοπενομῆ τὸῬΕ 8
ὡςβ

(κεδὰμεταξυ,τίώνπερὶΥ ᾿δ(
δτελυμι ηὃ πετιλεσμλνα
δ ἐκ᾿

διμὴ ἂν"γε σί:δ

νὴ ηὃ πίρὀμλου ντΔ μόν ἤπ:δὺ μανϑά

6 λέρί)ότι αυϑλοκμανϑε
μων ποὸμδῳ᾿ὑπιρήμοομ ἡἹοῦτίσεν:

ο ῥὀύϑωρ,φθφρομῇ “γεπέρσιδιὸ ἐκέναις
τ ὑδση μη δῶσ ἐδοἱέ
μον
ἐκάψακα

[1 πρὶὀἐλιλα:ἽἼΣΩ[νζ)ος αὐδ᾿ποίιζ γὴν ωις

τήγνυστχὺ πὸ μὴ"αι σίετρ» Τὐγυθεσμ “ΤΩΝ ἡἡμέραι ἐκοὸὺ

Τῶν μεπὶ τὰφυσικὰ
ἧὩρωὶ ὁτημοτὸ ὑτοιδοὸδἢηὸπρωΐΧ ἐμῖ δ'
ραϑατιραῦ αὐαικαἵμη.φ
οἰ μῷοτί χ}ἀδώματ εἰςἀπευῤ"Ἰζνων."ββ δὼ δ)θυ μυταξο,
αἰὐοίζίκινπίλ,εἰνοὐ"“τοὸδὲεἰσἄλληλα αὐαικαἰμε 4."5 ϑιτίρνφϑο

τ οἱ δὲ᾿δν, φϑαρ
ἡ ϑῳ τῇἐρσβὲ γμύεσιςνἰμα δῶ ἀδύματ' ηὃ πρῶτ᾽
ρα,
νον ὩΤΕῚδ )δυΣ ἐπετύ ἡ γγύεσιςἁλῆ:αὔω,αὐάτκα ἐξὃφϑαριντ᾽
πρῶὑρωτί ἐβδουοιμα νὴ
θριδ
275)ἀδώματ ἡ
ἰσιθοὺ δ ἐμεκαι τὰ .
γιῶτ δὲμὰ ἀλλαἐμενικ"οἰλλοὶ πὸἀγλαἐκ εἰρστὥντεϊ Μκἐσουξοιὴν

ηδέλοιτ'ὅκᾳ ὑφούροξ πετρν εεἰ ὃμυϑὲν τοιξτλ,ὐκὑσυομηὸ οὗἹψεκανοὶλ

λο) γὺ ἀπε γριῦντ'“λανϑείν σῇ ὀξωιρῦντι Τίω.2 ἀγριϑοῦ φύ
σινυκούποι δ

αὖ ἐχειρήσετοὐϑὲμ προῆφν.μὴ μέλ τὰν σέβη

ξ4υ, ἡδκν ἀννδσ ἐντὶ Ῥιξτἀνεκα ψῴτιβ,οἱεἰδ προ! γεμδυϊἰΖ, Ἵ

ΤΡ. Ἴ στρ “οὐ ντολ"πιῇ6 χήν.᾿αἰρεμζ,δ ΤΊ(ὦἀμονδνδίχι
τουοιψεζγεν ἐσ
ἐ ἀλλὅρισε“Ὅλεον ἀζονᾧ λόγων ἀείτ ρ θα β

Ἡρλοο μάλ, ὁδῦςφερ' ὅκὃ . ῥὺ πρῶτμὴ δε, 5 γηὸἐ-μι βάν1) ὑδλσουάν αϑομρῦσιν οἱ ὑἡτωλίλον τεσ’
ΤΣ ΟΣ οἱ
ὁονσεὼ

β

διναικπρὴνοὐε τ θρμυιὐλθαννἪ τὸγινώσιζ ὅκ ἐσ:πὸδ δὲ

Τετρα, ΤΣ ἐνδέ χί)μόὁ οὐ ὁμοὴδὴἾΓχρα μρΐ,ἡΤὰ τἡ φαυρίὰ“Ἢ
μδρὼ ἐχίσο)μοῆσοασοῦκ (52 μὴ φήήσοιμἢ δ στῇἐκ αὐιθμσεντ το
Μἴδ

ὠπεηρδγεξιὠνναύ οὶ
"δύυλ ἐν κιμυῤθύῳ νδέϊναὐαίρκμὴ ὶ Ι

ἀπεήρῷ,ὑδανβηρεἶ
εἰμ ονἀμ, ὅκ ἀπειβγισλν,"δοπτεύρφεῖν" “ἋἍ
λο Σ μ᾽ ΘᾺ εἰοπεηραῆ σεινπλήθᾳ τοὶὀδεῆ:αὐγίων, οὐκ ἢ (ῳ οὐ

δόντων πνώσιζΠΡ τιλἀδύνο οἰομεϑο,οτ " τὸ οὐ τι νωρίσυμδρ
ηἡ δὰπε: βο τὶϑηρόϑεσιν,δ κεἐφήν ὃνπετσερασμένῳδεοῦε λθέϊν'
αὐ δοῖκ ροοἰσεῖσ' ζῇτοὺἔϑησυμαίμουσιμ" ὡσ γνῷἀώϑα μδμ,οὔ
οὕχως
αξιοὔμδιυλε πεϑαρ μοὶτοὶπρο ταῦτοιοὐχὃ μοιοιφαήμετορορὶ αν[

λοὲ δγοὶ τίωροἰστυυηϑεί
ον,ὁ τνω οὐτέρα!)) ξενικὠτεραιιηὸ δεσύμυθ, πωριμώτερ ον λίκίω δὲἰον ἐχειὺ (λεθωτ,οἰνόμοιδα-

λόυσίν κἂν οἷς “τοῦ μὺϑῶδὰ ποὺ τὸ δαριωδημεῖζου ἰχψ4 χ πνώ
σάν “πὶ οὐ ΡΝ δὺο
ηὸεθ(05.ο;ἐμὰ οὖν ἀρ μὴ μοιβη μοιγέϊκοῦσ'

λέγυτισ' οὐκ ἀτρδύ λομῆ "9 λελόμτ οἱδόμ μὴπρρα
ϑάγ ματηξϑ:

οἱ δὲ
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᾿

3

Φ

μοῦ,οἱ μδρ, πόρτα
οἱ δὲ,μούρτυ ριξε οὖσιν ἐπί γιϑϑωφηριντίαυ
3

Δ

ψ

δ

͵ὔ

ὑπὸ

3

δ

ὲ

Γ

3

ΝᾺ

κρρἝεἷς. ποὺς δὲ,λυ πες ηὐοι ριβ)",» δὺοἱηὸμὴ διύμ κιϑαχάστι εἰ
ε

φν

ἭἼ9.9

“«ἷ

,

)

3

; οὶ δῪ οἱ τίω μικρολοιίαν" ἔχειδι ΡΤ]ηὸἀἰςριρδο “οιουῸμ ὡς

συμβο λαόων μεσ ἐπ“, δὴλυγωροοϑελούϑε-

Τί καϑοα περ ὁ δὶ

ῥγθνού Τισό δὸς εἰ»δὲ}διῶατί“πο δι ὅθε, τίλοκα ξοαὐποδὲ τ᾿ ὡς
)

«“ἷ

:

Ο

᾽ὔ

2

Ὑ

3

.

»᾽

᾿ ἀοπτὸν ἐμαζιτεῖν ὡυ)σδμίω «σὺ Ὁ σὺν ἐπίςῃ μὴς Ὧ8 δὲούδέτι

βὸν ῥάσον κα ἐἰν. τέο δορί ριυυο λογήον πτίῳ μαιθημοι τικίζικ
:
ἢ
ΝΜ
φρο ν πν
:
ὙΝΙ
πο σὶμ οἱἸτούξΤῊ τον, οἱλλῷ “τοῖς μὴ ἃ λουσίν ὑλίωδη ὁ“ΠῈρ ου
ἐμὰ
ψ

τ}

ε

ε

᾿

φυσι Θ᾽ γρδητοσ.ο πούσοι νὸνἰ σώση φύσισἔλειὕλίωδεοσί 1]᾿

δ, πριδην, ξεν ἡφύσι ςνοὐτω}ὲ καὶ περὶ τῆνΘ᾽φυσικὴ δῇ --΄
λορ ἐτοφμὸ εἰ μιᾶς ἐπεςήμεηςἐὲπρλάφόμωμ
φῦ:

«-

᾽»

2

φυ

:

»

ΑἹ

2

“-

Ἵ

τρὶοὐ λοινὴ τοὶσ' εὐρχασ᾽ θεω ρβσοι! 58)μὲν
Ἄλροίην
λνσΝὴ

Ἀπ

ον

ΟΖΕ

οὐ

ΣδὴΟῚἤο
Σ

δὲ ἐπ

᾿ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ͂ΤΑ ΦΥΣΊΚΑ΄ΤΟ Β΄.
πο

τς

ΘΛ

ἰ ΠΝ άγκοπρθὶ τίωὼ ἐπίζητου κδμίωδὶςά-

{ς
τι

ὴ

μίω οἰπσελβῶμ
ἡμᾶς πρῶ πομ,περὶ ὧν ὡ“

δ

ον

τ

325)

Ὃ

,

“σορί
σου! εἶπρο τ'«του! ταδὶ ὅδε ὁσοι ποΟΣ Ὁ εὲ αὐ αἴλλων ὑπειλήφασέτιν
"καὶ ἐτι
4. τ γιρὶς τούτωμ τυζχάνον προ »υ φῶ

δὺ
Ξ

7

᾿Ξ

ἘΞ

υϑμον.
84) τοῖσ' ΄πορήσοι βου λοβϑμοις
ς

ες"

ἢ πρϑ ρ[ουηὸ δγρεποῥ᾽! κα λυΐσ᾽" ᾿ ὕςερ

δ πορίο Λύσισ πρότερον ἐἐππορου (ϑύων ξέ. λύφρμ δ᾽ οὐϊε
ὅξν κ(γ} δοὺμ Τοῦ “πὸν δεηκόν εἰλὴ Φὧὰ δὴον οἱοιδ' οποία, δολοι,͵΄
“γοι τὸ περὶ 7) πράγμαθ᾽

τ4

.,»

“Ὁ

ἤ

ΝΑ οαππὸρεὶ γτουυ ΤΉπαρ οςἼρλΗ

σίον αὐπορϑι τοῖς ϑεδομϑῥοις" ἀϑύνατου δοἐμφοτίβνπρουνα

"τῶν με τοὺ τα φυσι κι:

θάμ ἐςυὁ ἐμηροιϑένενγὸ λέ πὸ δ ερεῖαι τιϑείωρηκεβοι ποσοισ'
πρύτερ' ,Ῥύτωμ τεχάθιν,διδὲοἱ
ηὸῬυσζι τοῦντοσ' αὐδεντονδεοταῦ

ρ σοί πρῶτ
Τ᾽ ὁμοιῶς εἶνικ Τ᾽πτοὶἹ δῷβαδίφν οἱ
οἱ γγόϑυσί'θδι πρὸς Τοῦ
“τοι, οὐὑδιᾷποτεὸζηῃύ Αϑμομ ϑδρακερ ἢμϑ,γέμῶ7 σαφννηὸἡ σίλδ
τούτῳ ἐδ,ἅἰ δῆλ᾽"τῷ
0 δὲκα λϑπροἸρρηκότι, δ ἀπεσὲ βέλλον αὐάγνανα χεῖνπροσ οὶκρἰνα,τὸν ὠσιπῇ αὐτιδέκωντὴἢ ἐμ
Φισβερύυ τῶν λόγων οἱ
οὐκη κοῦ του πον τωρ:ὅδεδὶ πορία, πρώτα

ἐϑρ πρὶ ὠμὰ ν Τἶσ'το ροιμιαιαμίνοισ δεατρρίισοι ῥδιρυπότερον Ὶ

μιά πρλὶδεν ὡλομμῖ θύω ρῆσοια χοὺς οὐπήασικοὼ υὗτιδ τοστ'
σῇ εἰρχαῖντοὺσ πρώτασλφὰ ὑυλσύμιισ ἰδῶμ μόν' ἢκοὺ σιρὶ Ῥ
οὐχ ὸξ ὧνδφκνύχοιν ὥπον
ἅ
τέτοιονπότεροι ἐνδέχω) ταιρηὸ δὴ ᾧ

ἀμαφαινομὴ οἰπποζβοίοω, ἢοὔ:γρνασερὶ δ ἀλὰ
ὦ ΤΥ Ἄριουτ' ετ!
ήῇ»ν Ἧι 25

᾿ ͵

περὶ τω οὐσίδγν"“αὐτῇ"μίᾳ “περὶ ταιίσοις, ᾽πλέομεν εἰσίνκαν,εἰ
πλείομ, ΨΤεΝ,εζρισοωσυγ μοεΐεἰτοὶσ᾽ δ σοφῖ.,"τοσϑαλλόγχῃ μαῖα ου οὐ (ἃπονγνιοηὸ δ σα γακοΐων λ ζηνχήσοίε,
ρϑν ἀτός
πόϊῳ τ αὐάθη τοὺς δοὗ,ἄνα; μόν“ φαῖόον ῃ κοῖς (ὐμ τος

Χ.Ὁ) πόΤερλμομα χῶς πλείονα γυονδ ἡ σιαΐ οἷον, οἱ
ο; ἡρ!οὖν Τίς

τότεεῖδανθν.τοὺ μαθη μοιΤρ μεπριξν τοῦτ χοροῦ ΠΑ ἡ 49:7}.
πιρίτι τούτ'οὖν καϑύτσερ Φαρδρ δυϊσοες ΣΝ Γ “πὐτιρὶ “0

οὲ τ οὐσίασ᾽ ἡ᾿ϑεωθῥεεμόν 2)νὰ κοὺ περὶ “τὼὑσυμβεβυκοτο κα
ϑοιῦ “Τοῦ“τοῖς ἤσίοσιπρθ: ἢπού γον ερ Τοιὺτοῦ) τύρουν)
τέ
ὅμοι

ἡϑὴ αὐομ οἰουναρὰ Ἴοιυτότατον,δ ἐναντιόττητ κοῦ περὶἡπροσιρου
μου 5 βου οἱ ΨῊΝἄλὼμ
οἱ
οὐππών
των “Υδὴ γοιούτων, "περὶ ὅστῶν
οἱδῦ,
λικ 2 κοιὶ πευριὴμ“τοῦ σήςσἼτεῖν
ἐκ ἢ ὀνοΐξων μόρὶποιούᾳιδῳ ο!
""ίῳ σκύψιμ, τ’

ἀβ) ϑιωρσοιεπερὶ πόντ ὑτιδὲπού ιν οὐ

“εἰςὁσοῖ κιεθοιὺ τοὶσυμαίβείε, ὥ μὴ μόν τί
τόϊβηρούξεκαςον αλτ'
λαδφ ᾿ἀραῷ ᾧὶἐν αν ίου (Δότε αὐοὐρ χοῦἜΣ Τοῦφοιλέα το

γϑύνε Σ εἰς ἃ δαρρέντο ὄνυσπορλον τοιἑκα σϑνασὺ εἰΕἰ “Τοῦ" γλιύη,
γῖφον ὁσοιἐπὶ ὴ ἀπῦμοισ λει(γετουτολόν τοζήοι, ᾿76.ἐ πρῶτῆν

ὧν, τρτόρονζεἴον ἢαὐϑ'ρωνρι ρ χότικαὶ μῴλόρ ὅν τσ ρα πὸ
καϑέμκαιον,

----

»
ι

εν

ηὉ

ρ΄

τό

καϑεκασ, μοέλιροο ζυτατοδ “ρα ματιυτῷ "πότερ δτότιπε

τὸ λέμνα τη, καθοιὼ

δι του τοχυθισον ἢ ὅτϑινηΡτερον ᾧ,

δ πλέωηὸμ οἰρϑμὰἡ πότερον ὕβ7πρὶροτ (ὐολι λέγων τὸ(.
᾿ οὔθεν.ἡ ΑΝ ἀδρ
Ἑ᾿λορ,ὅτοῦν κοιτα,ϑρηθμ ΤΙΦιύλ!"

δι7."Ὁρος

ἀσλο᾿αϑ οὶητιρ ἀριθμῷ, ῃὶ εἰδ4 ὡρισμιι μους
οὐ ΠνιΣ
“μιοἷτοῦ

μα αὐ ἐν Τοῖς λόγοισ' "ὧνπρϑτρκάμῥῳνμ φότερον ἢτ

υ
πὴ ΠΕΤῈΡ᾿ἀφϑαροι “σσοί
νὸ ἀφϑορῥίων αἱ οὐντοωιὴ ἐτέρου

φλωρῖ, φϑειοτούνἐτιδε

πίνων χιλεσῶ “τογον (Δ τῶλε τοὶ

“πορὶαρίον"1τέρον ηδὲν νὴηδὃμ καιϑεί πέροισσυ ϑοιγόρφοι' Πλά

7ων ἐλεγνου χτερόμτί(γεν οἰ )λοῦσία ἢ ὑμΊων ἢΗ ὅ. ἀλλὰτερόντι

ηὸ ὑτρκεῖ μῦδννονὥσπερ ξ μπεδοκλήσςΦησί

λίλριείλλθ’ δέτια

πῦρ)ὑσ ρ ἢ ἀέρα"νὴ τρτερονο(ὐὭρῳὶ καϑόλνεἰσίμεν ωὧσ τοὸ

Ἢ;
εἰκότι ηρτίρον ἀλδνῖ
Ἵ
καθεκαρρεῆ πραγμιατῷ λδυνοί μ᾽ἩὈγΩ

κατὰ κὶ ἱρησινομ" 3)τοντουάηρρίαν αὐ πσαρα ιτρλλίω."πρό!
δὲτοῦτοι;τρτίρον ᾿αἰριθμοὶ"δὲτοὶ μήκντὸτοιλόμμουτοιεσὰοἱ

ένο
τηγμαὶ ὥἰσίαυντιρ δεεἰσιν ὦ δικαὴ σία! ,γὐτέρομ κεχο ριγμ

ἢ9 αὐοθηῖρ κἂν ῬύγιφησεριῚ δὲ ηού των οἱπάντων,ὕμόρον χαλε
δὴ ηὸδιηρρίισριεφδλ ἀλοθεἰκσιολλῦϑ. ηὉ δγραῦρρύσνιιτ λῦγω ἐᾷ

οὐομ καλεσιπρῶγιν Δδὺ οὐ σιρὶ ὧν πριῦτον ἀφοέϑμ:"τερον

τοὶ νονῆαὐτίων»
Χ, "πλῴονων ὑδῆνἑσημ (ϑεωρΆσοι, “τίν τοῦ

μιδζσ'μδμ»»διηρήιμιιρ πῶςοὗἐἰημὴἐναντ ὅ σρισ τοὶσ'ἀρχὰς"ῷ

οζ4μ'ἔχιδὲ πολλοῖς ὅ ἐντῶνΖἰχύπαρ λουσίταίῥσιτοδίσοι' τρα;

δ βόπον οἰ (δὰκαινήσεωσ αὐβλθὶενοα τδ ἀἰκινή τοισ'"ἢ χίρυ τοὐτού

θ5 Φύσνν. ὄπερ ἀσσν ὃαὖ ἡἰ ἀφιϑὺρ οὐ ευραλήρνμω αν

φύσιν,τίλθ βὴ,νὴὅπωςαὐ

τικκόρνέμεικα ἡ τυ κοὰ

ἕ ὑμεκα,πραξεώς τινΘ᾽9 πιλ». "αἱτα
τἀγλανηὸ ὃτί τὴηὸν

οὐ(καὖἦ ἐυσέ -, 54σ'τῦσρα μετ κιρήσέως' ὦοτ'ἐν “τοῖς οἰκιμήτοις,
Ἃ λοι τοττῦΤέω Εἰναν γί οἰφχόν.οῦἡ διβμαύττιοώστοαι γιϑὸν δι.(ἃἔ
ὄτνά
᾿ μαβὴ μασιν οὐδὲνλέκψυτοεδοο τοῦ της Φλαϊτίας
γι μία, δόσερι λπΝ χαφομιοιλλοῦ δὲηὸ προ σον με'
ἀράδα

Ἂ4

ΝᾺ

᾿Ὶ

Τῶωμρ (μυχοῦ το ᾧυσϑκοο

μη τομοὐδιεὶσ οὐδεν
(Θ᾽3) τοιούτωμιωςτὶδγοὶ ποι το πῇσοι;
ΚΤιρὴ οἷονΑρίσεσοι προυπτηλοίκιζεμ. αὐτοί:ᾧν Αϑὸκαὶτοῶσ'
ἄλλος τύχναισ' ἠοῖ τρῦξσ'βανοώσοι: ουὐτοζές, οἷον ὧν “τεβκ τονεκῷ
κν, σ)ο67ΙιΦιλ]ιον ῳἢ λέιρου λέγεϑοπανέν τοιντοὶσ'9ὃ μας
τσῖ σκυΤικῇ

θρμιαῖ!καὶ ἠδέμαεποι εἰ" λόγϑνἀρ ἢ,
ἢ ἰλριϑῶν "νὰκα δ: αλ

λεὲ μι ὅγε σλόους ὑπιρὴ (δ
αἱ ΝῊ αὐλίων ἐσ)μοὰἐσέραι ἐτίβ'
ουὐρχῆσ'Τίνα τούτων φατίον εἰνοωτίῳ ζνρυλϑιμίω, "Τίνα μάλι
οὐκ ἼΩ πράγμα σοΐερυ μὰνου δυϊσήμοναιῇδ ς χάν πωνουὐτοίσ'ὧν

δέχιτοιν τῷσὺ τῷταρῖντος Τοὺςπρόπτοισ,Ῥω

Τίων ὑπάρχ,

οἷον εοὐκίας δϑένἐδ ᾿ κίνησίρἡ τ ΧΟ μισὴ ὃὁ οἰκουδό(θ᾽.
"οὗδξγεκοι,ηὺ ἐργϑρύλι 2 μὴ λίβοινηὸ δι δος,ὃλογοτιὺκ μδὸοὖν σι

λανδοωθι σῷ Τίνα χὰ κοιλέϊμ Ἢ ὡλοιμῶμ σοφίαν,ὑσῶ μὴἐλᾷ
λο2θ}ὑκοίσίωυ Ἣρἀσνι9γιϑήν"ὁμϑῳ δαξ χικωτώτα “οἷ καὶἍέμομι

κω τούτη "κρὼ ὃὥστσερ δόλασ ὃ δ' αὐτειπεῖν “τοὺσ' ἐλασ' ᾿ἐσιςά
ἰπόφίς 4 Κκαυνόν," σοντύλυς μοὶτρέγοιϑοῦ "ἰοῦ ΤΉ του

ἵ
ἐμβεοῳ

γάλλο ἢὉ πρώτων αὐΤίωμ,ὦ σχο μαζλισοι ἀπσισο πον,Δωρ, 95
ἄνα ἡ ΦᾺοὐσίοσ'αὖ εἴα τοι αὐτανπρλλαχώς ΝΣ ἴωλσοι βδῥων τὸ
οὐυ ηὸμάλλον ἐδὼὀδεμαιζβα μδὼτὸντῷ εἰναινωθίζομτρτ οὸ

ἐ ἐσύρν μαλλλμἡ κάλει
πρῴῃμοι, ἢ τῷ μὴ εινου: αὐῆ ὃμύτων ὁτεῦ
τ
ΝΠ ὅξην,ολλ οὔ δῆ τηΐσον ὃ τοῖονὙ7| πριν κὁππύφαιν πίφυΧΥ'ἐτι} καὶ ὧν τοῖς ἄλλοι ἀδάν αὐζκα τυμνμρὼ ὦ
ὡμν οἀγρδιει ξεισ'

εἰσὶ, σϑι δμεϑο πίρχ “Τοὺν ἰαἱεδ Τίβην δον;ΤΙ521 κα τὶπραηωνίφᾳν.5ὁ

μίσι:ἐύρεσιειδιμοίων:ἢμὰ ἮΣ τῶν ἀλλωννπερὶῦ

7οὶςγϑυίσει; "πὸνἥραξφ: Θπερὶ οἀπτίσοῳ μετηθολίω, φτοῦ εἰ“εὐ μδ τίῳἐρϑν φὶ κινήσεωτνρῇ διἐτύρομ πρῶ εἰν: κείφδμ.

τῷ9 πὐλφὡσπεέζλλης οὖν δοξῴεμ ὑυσύμως ἄνου,τὸϑεωρήσοιἤβ(ἦς
1;ον μύτωμ ἱκασορεολλοὶμίω όκ πρὶ τ ἀηρδφκι δῶρ«ρῶν

γέτιρον ιεοΐσ ὅδ μ δυφημη ἢ᾿σλφόνωμ, ἀμώλσβοπτάσιμον τη,
λέγω ἢ) ἀπρδάκΤικαν ἡοῦς τοῖς κοινεὶσ δόξας “ ὧμ ἄσσαν τίς δφκυύρυσιν. "οἷον δ "σῶν σὐν σιτπιοῦδον ;φωναὶ ἢ ἀτρῴκρ
αν""ἰλυ
ψάηον ἀμια,

τὸ β'
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δ, τον ἅμα ϑιανηρύμυνὧν ρῶς ὁσία ἄλλαντοιοζτοἐπροτόσοις;

τότερον μία πούτΓ΄ἀθσέμῃ δυτῆς ὅσέοις,᾿ἐσίραικαὶ ἀμ μὶ ΤΩ

τέραν γεπροσοι το
ρύδφμ τέῳζυπουμδῳ μυνμιἄσιμϑῳ, οὖν οὐκ λὸ
Δ θμον.Τ,
6
7}μάλου πωμε δι(σ΄
ἡδποι κοι “περὶ »ύ᾿τωμ θην
ἰδγονηὃὁ ὑπαῖφρ: ἄπερ οὖμ ὁμοῖἀὸ
οηρια σοι σὴν
οἱπιο ὃ
μὸν
δέχυτου,ὥςπερ οὐδὲ
δ λων, οὕτως ὑσιᾷι πωριζ δησ' τοὺσ΄ οὐ
σίας,Ἰυον Χ82 ιὸτμώσεε φντατρὶαὐτῶμ᾽μα δὲ κούχηνα Ῥοπον

᾿

ἔσο αὐἸριυλούμμν»τό εϑρ δϑύκασον σουτωμ συγχάνηι ὀνρκα)νιῶ
νωθίζο ῥδι"χρὼρ Τοῦ οὐγ ὡσ πάγω σήςὁ βδιύοισοιυντοῖσ, άλλων

τύχνα!.εἰδὲ αἰποδῴν τικηπτοίαὺ δ:
ὕξη,δοίσεὶ τγλύοσεἰνου υ πῇ
"περὶ ττῖντῶρ Ρ»
κεμδρ"τοὶ μϑρὸ πσοίθν.«τοδεεξι μα τοὶαὐἥν
οἰδιρ αςτου ἐπύδαξιν ναι:αὐαγιαν ))εδυτινων εἰμαν:καὶ περί

τι,καύτμων τίιϑἀππύδάξιννώττι συμβοαόμ4 πώρτων εἶνε γόον
ᾧ τιὥλάκνυ μϑϑων "πόύσοιᾳ ΥΣ αὐ οἰτπτοδφιτικοι, χρώντοοα ἡδις

ἀξιούμια σιμ"ὐγλαμίω, εἰς τέρα ἡ Φδ οὐσίας νρϑἡπστοὶ τούχωμ,
ποτέρα κυριω τύραΔηροτέρα πέφυκεν οὐὐῆρ.
Ῥβικα ϑύλυγὲμά

λισοινὴ ποῦντῶν“βλα, τοὶἀξιώ ματουδξηρ,εἰ γἰοὶ μὴ τοῦ τοσυ-φῦ,τῆνος ἔσϑζι περὶαὐ ξλλ;ηὸ θύωυβέισοιᾳϑαἐΛηβεσφιηδ ψίδον:

ὅλως τοῦ σιῶνπὸτίράμμι οἱ. πο σῶν ὅξην,"ἡπλείους νὴ
ὧν ςΠ μίοιν»
εἰμιὙ

μὴ μία, τρίοἱδ’οὐσίαις ϑετίον, τὴν ὑπϊςμίῳ τούτην "ηὸ δὲ

7

“"

5,

ὖῦ'

κοι

λυ

ΧΡ

Ν

»

Τρ μι οςπερὶ πτοὺντ
οὐκ λογον "ἡ })"αν οἰπτοδιάι
μίαν ποσῶν,

ἐν ἿΝ καθοὺκὑσυμβε βυικϑτων (ἐπε ρπόσοι οἰτρδ4 Τρ σε,

ΜῚ

«

5.

ὃ4

;

΄“

Υ

31

ες

φῃ

3

᾿

!

Ἃ

3

:

ο»,

οἶι ἑτρκεῖ μῶμον ϑφωρε τονε θοῦ τοῦ συ μβεδεκοτω ἐκ ὮΝ κοι
“δ
Υ ΝΣ
ἈΠ
τς
ἢ
Ν
,
9
Ν
μῶν δοξων' τστοῖ οὐμ πὸ οὐυγδγννο σ,το συμίξει τὺ τοὶ κιαθουυ Του,

Φλαὺτῆστη ϑεὼ ρίσριαἐκ τ δοξὧν.περίτινεοὶὅτιμιάς,
οὐξὼμεμιὰς ὄτε Τῆσοιὺ Τὴνὅτι τῆσαμωσ ὥστι(Δτώσυμβεβηκότα μὀϑοζτοεϑεωρβσουσιν, ὄσθκ τούτωρ μίωϊτι διτότιρ, ττοὐ τοσοὐσίασ'θεωρία μόνονὕθν!δῷ περὶ τσυμβεβεκότα ταν

στρέφ. (γώδοΐον εἰὑὀσερε οὐσία ΤΩ ΗΕ γραμμαδονἑλυχεδοι, τό
ἐρὲὶσή μος ,δι πρὲσυ μὋεβηκ ότοῦ
τῆς οὐ τῆσ' τοῦτρὶγνωρλζ4ν ἱμὶ
τερον

---.-.
τοῦ
5:
τ...»
στον.
ς
Η,ὁ
ὺν
τὸ΄ὖᾧὃὖὃὦ7Ὃ[
.-..ὄ
ἀσσθσπαστανς
ϑπώὸώᾺῳ{Πχὕπθ0|ι7Σὺἄνςνρὠ7ὁ7΄ΊᾺ
α’ὕ...΄ῤΠ11.--΄
σα

66 γ.}

Τῶν μυτῶὼ
τῷ φυσικὰ,
“σεθὶ ἑεᾶ τον γυϑοσησερλῶμαὶ μαθεμοι τικα)δφκνύσαιν, κοίλιν
θαϑρ ρὴ φιαὺτῆς, ἀττψα
κΤιΚχησ' αὐ ερὰνὰ οὐσία σεῦδυ

κειδὲ τοῦτηϊβηνούποδῳξ Ι σὄρμωεἰδᾷ τύρα σιτίφί σοι᾿ϑεωροῦσοι
“περὶ τίυδουσίαν τοὺσν μβεβνικκ
δ΄τοῖ.τοῦ τὸ ὙΡΝ οὐτρδοιΐ οὖνπποοῖχαί
λετρμεέτι διυαύτερον Ἐ αὐόθη τοϊφοὐσίοισμόμαις οἰμανΦωτίον,
ἀρισπερα.ταύταις ἄλλαι σι σποπέρον μον υλῷς πλέω γέ 7:τύχοις «οἱόῳ οὐ λέγοντὰςχοίτε ἀδε δατοῦμετουξὺ,περι τούσμα
ϑαματικας εἰμαίφασιν ἁὐσήμας. ὡσ διθο
οὖν λέτομϑν Ἧ Σ ἐδ
οὐ τροίχε μοὶ οὐσίοις Εἶναι καϑέοι τοίσ', ἄἄξρυτοί ὧν “το σ' πρώποι σ

λόγι στστολοὐδῆ πολλὰ χὶΛέλον τῶνδω σίκολί ὧν εοὐδεμδοἧτ'
Ὃν οἄγοσον, δῷ αὐὔουνμδιρεἰναὐ τῖν σφυσείστου

τσ

τῷ οὐ

ραρῴ.ταύτοισ δὲ τοὶ αὐ τὸς φαύου τοῖς οὐ9} γττυσλίω, ὁ Τετο

λϑρ αἰδεα «τοὺδι φϑαρτα: οὐνηδὴ
Ὁαὐθρω-πὸν φασὶν εἶν αὐκαὶοὐ
η ἡ᾿ασονίυ ἀφανοἰγλοδοῦ δι."παρα σλήσίον μδιύτρι ἦν τιςΤοϊσ'

βυεβδμέναι Φάσκυσι »αὐθρωνσοφδασδέ. οὔτ᾿ ἐς εἰν οἱ οὐ
ϑενάλλο ἐπαοι οὺυν ἡαὐθρώσπους οἰϊδύουσ', οὐϑοῦ τοι τοῦὄδῳ ἌΦΨΟΝ
ἀ ἢ

αλαϑητοδοξ δγο,{τιβἀτιυ παρὰπὸἀλνθεθεὐιουτὸ πὸμεταβὸ

ϑησί, γρ)λάς οἰπο οἰασίξᾳ . δ αὐεόμοῖ γραμμοότι πτεροῦ
τορρυτοσολαθη τοσἐσῸμ τρζό'αὐκασο Ῥ ἄλλων γδϑοεθνιὠντύπεῖ

((Ανῥάερολοηία μία Ἴζτων ὅξιν,
ἀἰσυζάΧΩ ΑΚ μδρενυαὐαθητ
οὐρανόνορἠ λιοσ'αι
σᾳ λέμϑη,ουτοῦ Λλειὁμοίως τὸΚΡὶ ηὃν οὐρανόν:
καὐηο(σώ σόδια σισίσου ποῦ ᾿πόι το δΕῸὉ αἱ
οὐπίνῃ “ονϑύλοκον εἰμ,

κιμούμϑῳ δμδὲ, ηρῖςτσαῖντελείσ' οἱ δι οὐτονὁ μοίωσ' δι περὶώμ κα
ὸ

ὃπι κδηραγμαζϊους τορος ηὧν
ἡ “τοῦσ'κάθημαι χανκδι;οὐ μορ κηΣ
μρὰῸῸτωτοιἀέδεώ αιτομέμου πρὸροὐτοὶ
λα τοὶ δεοὶτοτουὺ τοὺς
αὐτίας' εἰ

θημαλοθη του μετο ξὺμρὼαὐαθησεῖς, ἀνΔ ἀπιριζααδ

ἔσονΤοῦμεταιξ αὐ τῶ τείληβφϑαρῆβιἀηρρίσειο σὰ μ΄τσ (Δ περὶ
γΡῚ ο(ἢβδντῶν δάζ τοῖντοιύτοιστοὶσ τσήμμαι. ἐδ)» δγοΐσεντῇ,

γμωμέδιας μόνονὑπὰμ τοῦτΓ γῶνὧναὐδθανύμεϑα εἡδοῦα 7)

θη τῶνδηλονδ
Τῇκϑὰπαρα ἰφτριχ(ρθε
σοίτίσ’ῥυϊσίμη:μὴ“σὰ
ρ᾿κα οὖν

ΕΣ

η

6

ὔ
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ἑκαρην Ῥῆάλων μὲ ταξὺ αὐτηίσσεὶ αι
ρικήιφυτίσϑοτῆσ »
Ῥικ
κῆρ αὐστοι πῶς "τοῦ δίω οἱ“τόμ. αὐρανύπφρείζῆα εἰν ὅδα
πδαλεϑη το:
“κρὐφουσηὸ ηδὺχὐήνόν
«οἵμαι δὲ,
γ ἢποοἐληθὲς ὐσήτεωσδδοο

σίαδ αλθηπ δειμεγιϑὼρ ἀφ ϑοιρῆδ ἐφθείρετο δϑαλφυ4ρομϑρων οἰλλοὶμίω οὐδὲ: αὐαθηιἢ αὐεἴνμειιϑῶν ὁδετσεοιτὀιδόν
δρύσρολογέα Ῥνδειῦ τι δ αλαλθητοὺ χραΩΣ γιουυτοῖσιν
οἱρῖς λέἐγφὺ
ον ὍΣ εὗ δὲν αὶἀϑυηβαλαθεβχ

ὐσὲ φρϑ Ἢ "οὗητε

ταν Ὁτορκανοόροσε σετμίεὺ κύκλος αἰ λλὥςπερΠρωταγό
οοὐφρᾷξων

ἐλέλωντί πω μέ γασιήθαϊκινήσεις δὰ οὐῦἐλεκαντς

ὑμωΚ ὁ ῥιοιοί, “στοὶ ὡμμαξορολοιήκτρι Εἴ τοῦϑ»ὺς λόγους.ἤ;ε τοῦσι

μεῖοι γοΙσ ἄφροις τίμα τίιῤέλειΦυσιν.εἰσ)δέτινῶ: φασὶ κδ
ἕἰγοῦ; τοὶμιετουξὺ τοιζνστου Ἀε)ϑμδνυα τι
ἢ εἰσιν (Δ αὐλϑηῆ οὐμίω

γ96ιΙσγεδϑαλιθηῖθ. ἐλλίμ τοῦτοις,οἱστοὲσυ μιβονο "Ἢοἰ διυΐυοὐτοῦ»
᾿γαιρέν τοῦ ϑιϑπολεῖονΘὐλόγου δελϑδν ἱκανὸν δὲδ ΤΟΣ Ι οἷ το ὃ
ρου τ τι )ρὼλ τούτωμΜαογορἔλειν δΐτω
δ μόμον, ἀλλαδῆλορ

ὅγε δῳ δ οι τον “ἐντοῖαὐνϑητοῖς ᾿δβϑεσονὶ οὐ τολόηϑυ αὐ
φότερα Ταὺτοϊβημε
χω ὀδιώο ςτ ῥεῖ τῳ αὐπῷαὐατκοῦον ἰΟ
εἶν
τὸπῷ "σὰμὴ δναιἀκ νητος,ὄγκινουμϑῷ οἱσ᾽Τεῦντοῦ ηοῖς αὐ ΘΆΙς
ὅλωσ δὲ κα τί μοσεφεκαῦτις είν εἶνο μιδιϑουὐτο, ἄνουν! δὲν "τοῖσ'
αὐθῊ “ΤοΙσ' ταῦ
.
το Ὁ συμβησο ἀξ τοσσον τοῖσ'προφρυ δι.
ἔφοζ,ΚΣὀυϊὸς7)0 "ὅρα ηὃμ ὀιζῶορμ. πλίιὐτεοὐχορίσ εὐλλοὶΟὐδ Ξ

τῷαὐτῷἡὁπῷ:“τοίρ βνάδευα τώτερομ.. γειοήτεγρύπωνουν «-γρείὁξ γρλλήοππώςδιϑέμδῳΟΥ̓ τυχξίνπ᾿ἀληθείαις δι
σε

βῥάρχῶν,

πότιρον Δειτοῤεένν ον!χένοι δαὶ ῥχὰσ'ὑπρλαμβαύφυ δμοϊομὀξῶν

υ πὰρλὸντῶνἔσν ἔτσι σον πρῶπον"οἱορ φωνῆς φϑι χειάΘάρα
δοικοὔσέν εἰΝοι]
οὐτοῦὀθὼν σύγικ 4,1 αὐφων αὐ πόσοι πρώτον Λ
Λούγδικοιν ὀρηφωνή,Θ Ἔσὲ αἰγρο μιμλοίτων ΤοῦΤοῦ

ΧΕΙ λέγοις,Ἴ

ναδα ποδλάξ4; ὀγυτόν λουσενὲν τοῦςΤῊοἱοἰ λλῶῶν οἰποδιείξεσιν. ἢ
ΠΣτῶν πῆ)σλέσων εἰτιιλῆσο μείφωμι ο“σλεέω λέν πέσον"
59: χειρὶἡ οἱ,᾿,
ὀθωμσύγκ 4 }νρὸ ὁδῶνσυμέςηκιμ, εἰρχιὶτ λίγὺὑσίν
(οΟς

γ})}7 τ]

δ

ᾳ

Τῶν μιτῶὼ
χὼ φυσιίεο

ΤΩΡ 591 Χειδέ
εἰγανιδον,ἕμπερικλῆς πύραύδω ρπσὼ τὸμετοδηου
Φησίνὅνανιὁθὼμἡ ταύμταὶνν φολόν τῶ,αλλοὺχὺ γνόφος
πὸλέγει 3 ὁ τῶμ᾽πρϑσδὲηού τοιει ἄλλων εἰτισιϑέλᾳ τὠῤφύν
σίν ἀϑρδίμ,ονον κλίμίω ἐξῶὼν μορίωμ ἀσμὰ πώσσυτκή «ϑῴων,γ-

τὰ πρὶ ζωτίωφύσιν αὐτῆριἐκ μδροὖντουτῶν λόγων οὐκαν
πβόμ τωρ." ὸἔκαςομ μϑΡ μωρέζομ. δὺο
εἴμσοίν αἱ ἀραὶ τουνύν:

ὙΡδρισμιῶν, οιλαὁ δὲτουγγύντ οριημῶν εἰσιρ,αὐάΠιρμοὰπβορα-σῷ μοὶρχὶσ εἶμαιτουρβόνυκ αν
εἰζξε τίου" ὃν τὼν λαβέ ὑπιρήμϑ

ηὐεἰδν καβ καθ ᾿ἀ λέγον τοδντοι
ἐβγιειλράρ
ἢ
φαίνον )δέτιβ'ἡ Θλεεμτ ς

ἢ τὰγινηεῖσί;

ΧΕΙΟ, ἤβον τωρ "δῷγγδδν Νηδ μεταΘᾺ

τὸ μικρὸμ κὁφγένεσινοιυποσ' χεῖαϑῳ:ἀλλοὶ μίιοὐδὲἀμφοτίρωσ'

τ ὁἱον᾿τελίτᾳν τοὺςἐρχασιδμδιἡ )ϑλόγοσ πῆσοἱ
οὐσίοις ὅς. {τὶρος
ὁσνοἱ γε ὀρισμεδε αὶ ὀλίγωνἰξώρὕξινφυ πὰρλον τὼμ ἣ
δίζφο,
πρὸσδὲ τούτοι σεἰνὴὅτιμείλισε οἰςλα)τιλγένν εἰσὶ,
τότερα διῶνο ΕἾ

ΜΙἰζῳνπδηρῶτο,Ῥαινῶνἐρχῖς, ᾿τοδέρφυτουκατηορῦ αϑραιἐπὴν
οἰ ὁμωνδκ Ῥῦ τοἔχειἀμρισβήτασιν ὁ δι )ότι “τοὐκαϑύλου
μέλλον ρ χοῦ,Φανῃδὃν ὅτιτοὶρφωτάτω Ξεινῶν."Ἰαῦποεν λέγω

χεποῦντων

συυῦτοἦν ἐσον τοίηἀρ χα: ὄνχώμ, ὁσοι σὲ παπρῶ-

τὰ γένν.ὡργέσοω ηὅτί ὑμδιᾧ “ρα θὐσίοι7αῦτα ) γύπα
τῶν μοὶΑΙ σοιλελετοοι ὃν Τῶν""δ (ον χεδὲ ὀν ων ᾧεἰνον ενον:
ὅτιηδὲμ ὁπτονδόρ'αδοι ανμὰὙντωσλαφορὰ σίκαςον γένουν,

"εἰμ, ῶ μίαν ναι ἐπεί ἣν!᾿ἀδεουπτον ὃκα τιγϑράϑαρ ἡ τὸ
ἡδ ῳ τπογένου; πβοϊκ ων δϑαβορῶν,ὶ ηδγάνοσεἶνϑυ Ταῦ “τῶἀαῖμ.
ὥστεπερ ἕν γέρμοσ' Νῆσον οὐδῷ μία σγαφορὼὰ, οὔτεηὦ ὃν, οὗτο
ΩΣ στῶνἀ)λομίϑ ἐμὰ γένη οὐδαρ ραἔσομ τοι ἐμπέρ Ἂν

εένε τιατοὶμετοξὑσυλλαμβανό κα μετοῦῆβ δῷ ὁΡ᾽ἄφοζι γέ
μν,μεχειῆ' εἰτόμωννυωδὲ τρόμϑῷὑδοκὃ,τάδοὔδοι εἰ πρὸσσέπουπ

τοι σ᾽,ὑτιμᾶλλου αὐδγα φοραὶ ἐφ χαὶ τρδγάν "" ἀδιιδαῦ τομὸρ
λαὶ,ἐπεηροι τ εἰ πεῖνοἰ χοὺτὴ
γν ὃν τορος Λλωντεκ οἦτση ἣρτ'

γένος οὐρ χὴνΤΙθΒ'εἰλα μίμνε! μάλλον γεἐρΩ ΝΑ ἰδηδς τἐν
ηὃ

"

ηὦβ
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“ὃ οἰδεαύρετομ. οἰδγαῖρε του δὲπων ἐἈζΠϑποσὸν ἡζεηδεϊδον.πρὸ
περονδεηὸκ αι
τοΐδον:τουγιύῃ δὲ σραὶρε τοὶἐσ δῳ μᾶλλον κ᾿αδηὸ

ἐρᾷτονεῖῃκα ιμορού δον. ρ υρμδοσαίορω πεσῇ νέν
αὐῶν. ἐπὄψοὶς τὸπρότεροννσὺ ὕσερύρ ξεν,οὐλθι
ὄντῇηδὑχὶ ᾿ῷ
τῶν εἰναύτιππτεροὶταῦτοι δονεἰπρώτη “β ἀριθμῶμ ἡδιυοὶσ,ὅ
ὁκί -

ορρᾳ σαριθμὸς παρε τοὶδ Ῥὠθιθμο νεδιμοιωσσὲ οὐδὲλθμας
"τοῦππρατοδει δὰΤλθμά των.εἰδὲμιντούτων, ΩΣ γεἄλλων ζ
Π7 τοῦ νο.πουροὶ τοὶεὐἰδῳνον χὼν ),δυκὃ Μεέλισος θμα γι ᾿

ἐνδὲοῖς οὐ
τόμοισ, οὐκ, ηὸὁ αὐ προτερον.ὀδῶσερονεὐ τιδτρυτὴ

ῥϑρβέλτιον τὸ δὲ χῷον ἰεϊηὸρίλιπιορ “ρῦτέρον'ὡς τοῦ δὲν 7Ζ

χων αὖ ὧνγϑυύοσ' ἐκ ϑρ οὔν τούτων (λον Φαύνε τοῦτοὶ
δυἢοὐ

μὰν κα τητορούμδι α, ἀρχαὶ ἐἰμονχἰγυοινισάχιδὶπῶσ οὐδῷ
τοιῦχουςὑππολαβῶμοἐρχάσ, ὕράσγον ἐπῶν"."τύυμδῳἡ)ϑάρρον,δῷ

(Δτίω αὐτίαν εἶνον τατοροὶτουπροζμουτουὐμεέρχύ.Δδιώκϑρς
γον χυοιζομδμίω οὐῆβετοι οἵ
οὐτον δέτι πουροληδκαϑῖἐκ αςοναμή,
δορὶτὸαὐ τεσύσαοκώβοι, λὴνὅτικαϑύλουίς α τα γοςἄτοοιΙΝ
τοὶ έντων λοὲ μίωἐδγοὶγοὕγ, τοὺμαλ' καὶ 9όλυ ΜῊΝ "βετῷ

ἐἐρχίσιώστι ἀρ λολτοὺπρο το αὐὀθεσεινγλών.ὅ δύο δία πιῖό
τῶοἐἰφρρία "ἡπιοσώνχαλετσώτάτη (Δαὐα γνιανοτούτι ϑτωῥ᾽
περλὶ σὁλότοσ ἐφέςσπκενῦμεἰτον μὴὅξητι “πα ροὶτοὺκαθίκα

φαὶ,τοῦ
ἐϑκαύεκασα ἀπειρα,δϑώπειῥ"τος ἐγδί[ χῚ λαβέν ὍΣ
μμίωῳ."Ρ

ᾧτιριταν τὸν,Δ καϑύλῃ χὰὑποίρχε, τα
τρὸ
αὐτῇ “πιῶν

πωρίζομϑῳ "ἀλλο μίωεἰ τοῦτοοἰὐοιτικοζον ὅξη,οδῶτι ξι
Εἰνοὐ!σοῦ
ρατοὶκ αϑύνκαισσο, αὐ Πκαῖον αἢ ἐξῃ τοῦμόνεἰ
ὄνον “πὸ 6 οἱὶ τα αϑετ

κασαή τοιτοῦλα το ἰποδηρεἴτα."ποῦ τοἢτι κότον εἶ ρτι δὴ
μρρήσει μ᾽, {γι εἰὸτι μοί λιςοί 27} τε ραγλζλάν δ ὅτκου 3
"δὲ τιύλε, τότες"ὀδενεὶἰδύςΤιπουροὶ τῶνδῷ ἀναίτιἡ ποέροί μα
ψια εἰναι,πτερὰ δινι α μὴ ἄνοἀ σαοοἴθέρ.ἐμ δμνμυϑέν 121

παρ τοὶ αϑῆκα
αιροι, δὲναὐ ΒΟ ΤᾺ τοὐλλοὶππούμ
τοιαὐάϑη τουϑ
"σησάμηδενοσ: ἐμέτις ὄνον λίγφτίωαὐαθησιρ,ἐπισήμίω
τ
ΟΟΟ

γ.}}) πι

Τῶν μιτιὶ τοὶ φυσικὰ
δίδου ἐδὲρ οὐδὲρκ μη γονοτο
δὲαὐάθη τοὶπο μτοφΦϑεἰρυτοιν, ρὲ
ὄνικιν σέ ὑβήνιἀλλὰ μίω,ὄγεαἴσνον μηδ γξην,οὐδέγεμεσινε!ν
δωρκηθμ:"αὐαίγιαν δνϑναΐτι ῥανόμδῃ ον (ἃλ ὀξοὺ ἤρετο(Δ πού
τῶν ηὸ ἔραετορ, ἰλέννωτον στὸ στο ΠΥ ὄνποσγενέϑρ

οἰδεώ αι
ΤΗΣ ἐτ' σὲγενέσεωσ' οὔσις(δκιν"
νήσωωσ, ανρίγκι μοὸ πε΄
Θναμοῦτε ῥά ειρόςβερήδεμί ο κί νησίσικλλαὰ Δπώσησ σέ ὦ
λορ μῆμ
εϑαῤτεῦλόιδον “τῇτὸ αδοώα τονγέρεαϑετὸδὲγελϑνδ, ὐείς᾽ β
κηέν1δγι προ γέγομενἀτσι δἄστξ λυγθ),δγοϊηὸαἰγέννη τοςεἰ

γον, πολὺ ὑτιμιῶῃ,ΔΛοΙ εἰμ τὐσίαιν ὁ-πύτι ἐκείμη με)ειν 1. Ι
εἰμωτε ἡοῦ

ἐσ μήτεἐκ νη, λδενέσουτοτστροἵπαν:ἐσὲ

ἡ

τὸ εἰδυλατον οι οὐ γικητῇεἰμο ππραηΣιί ολογ"χέρ μορφ ριηὸ

εἰδυσιεδίξυϑη: τοῦτοϑέσε!,ἀηρράοι ἐ-πὶγίνωμτεϑήσοι Ἰύτοιρὰ
φἰτίνωμ: οὐνοτιΑΔ διλυαρίν σῶμοὐδιόντε, Φανφρονοοὺν ἐμ
θέν μδνεἰναύτιναοἰε οἷ τὔϑὰτοὶςτινα σομςί ο(σ'πρδρδεηοῦτ ὶ
ποτὶρο γλοὐσΐοιμῖ α πούντωνσοιδίο μῆ αὐῶν ἀλλᾷ τοτρρ.ΖΎῬ
ψαγοῦν το ὧνἐχσία μία" δλλοιπτολλοι(λόγοξ φόρα. αἰγοιχοὺ γον!

«ὦ
λλλ
οἰ
΄ῃ
ὦ«

αν»
“}΄Ο

τουζλοϑν" δέμας
δεινοὶπῶ ἐν )δὕλη τουωνὲκ αι
σομνὴἤὰ; ζὰσύ

μολομεέμῴω τὺ τοἔτιΡστο Ῥάρχὺν δδε οἰρρήσεϑεν αν:
εἰ
“ἰδὶὶδι ἐσὴνᾧ οὐθὲν.ἐσσιεἰριθμῶ ᾧ "οὐσῆκ υηὸἡὀτ, ουρόν.
ϑῷ
ὑϑδισοιδε, πῶς ἐφοζ, ἐμή ἐσ ψδ πονγ1Γιαὐαὶ μίωεἀριθμῷ

μίας ἑκοζςῃ βρὼρχῶν, διμὴών τ ἡ αλαθηῆ αὐγοιἀλχιδον τ
διν Φὶ συλλαβῆν, τῷ ἐδ

τῆςὅσητιΔά Ρχλόδᾳ αἱοιυτοέν ὴ

οὐὖντοίὑπο ρλουσιρμἀριθμῷςἱπεραυεἰ δὲ μιὰουχω ἐλλ᾽αἱἢ ὄνχωμ
ἀριθμῶ ᾧάσιν, οὐκύ σοί,πωρὰτοῖσοι λξαύδὸνέτερο νοηδ δὲοὐριθ--μιῷὡς δηβικαθεκασον. ΛέγᾷνἜΗΣ ρ4 οὐθέν ζω )ιλίηϑ Δϑνηδκα

ΔΝ
ΠΥ
ΣΤ
ΟῊ
ζἢ
ὰ Ἢπτ

ϑέκασον γὐάθιθμῶ καθολουληὸ ὑπ τούχων.ὠνστῇ οὖν ὠπτούφι Ι

φωϊπεᾧ αοιθμιφὴν ΠΥ

ὦρισάν οιοοϑοι γκοῦομ (( “τεσουῦ

εἰν αμτοὶππέντος χροὶμερλοτοῖὄσρι εὐτοῦροιχέῖαι,μὴ δντωμτίδώο
δῆαὐ, μα "“σλάόνων «296νδοδθλιή ὡμ σεΤῸθέαιπιραλελφπτ

σα νοῦ γοἿσνιὰκοὐ;τοῖστρδτερονισύτερ

αὐαὼ τοὺΤῊΝ φθουρῆν
τ

(βὴ3

τ

ἃ

το
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Δ γα φϑώρτωμοἐρ χοὸεἰσὲν ὃἕτεραι ἀμ δ αἱαὺτωίεισι,τὶ

πὸεδράφθαρα αἰδιφθαυρ 7 ὲδιὰ τὐναϊτίανοἱ δὲἐμνπατοὶ
Η σλοδον(Δ πάντ᾽ ὃ
οὐστι βερδ[οὐ]

μονονἐφρόντισ'
ἐ
ἐπιθοι δ Ἴτῷ

οὐῦτοὐρ ἡμῶν οἷ λι γϑῤρησοινθοὺΣ πρό! ἥν τὰςς τασάρ χὰςδι εἰς
ἤβθιώντετονῴαι ἀμ" γίνσοιμ᾽ἡ 7υνίκἹ αροττ'ἀμβροοῖ,θγη] οὲ

γενέϑαφοοῖ:«δῆλον ἡὧσ' ταῦ Δα] κἀν ὁμοῖα μώριμα λέγο᾿ς
οὐὼ με;σ΄ κοι ΝΣ σ4ἡ αὐτὰ τ προφος τ αὐπιωμηύξ ὑτσὶρ ὟΗ

ἀρύκασιν εἰμὶὺὸχάθαν ἡδοίδ πέρι
ἰαὐ ῥϑηγγαοσσίμἰϑὲμ αὐ ηο

ξ

ΔΜ ,ηὸνεκρὴ ἐμβροσία:,εἰσδὲχο εἰ, πὸ αἰνεῖομ
αἣ
οἰΐδυ οἰδεό

ῥϑροι Ἐν φής: αἰαὶ“περὶ μϑιο

μυϑεκῶς συῶλφομῇ ,(ὅ
δἸκοίἔξι ὁμμεῖα

πσσουδῶς σί ὁ πελμεπεοὶδὲ φραπδαξοηλερίντ' διᾷπενθαδεῶν
ΠῚ ρωτῷν αν, τίητρτέκηοοὑῆβον7αΠὰ ϑραὶὑ δὴ ατίμφυ σιν
ν ὅϊ),
τοὺδὲφϑέρῷῶ τὉ ὄμτωμ ὑπαὶδότεαὐτίαν λέγουσιν ὥἐτεϑὔλογ' οὗ
τωφύχαν, δλον μεσοὐχα οὐτοεοἰρ χα«7δὲρινχέοωι αὐα ῆβέεμιοι

νον “πέρ οἰοθ
εἰμ, λέναύτισ ; μεξλισορδ μολολϑυμβψὼ ς αὐτῷ,

Ἐμ περι λῆσ'αξσταυηὰ φύτρνϑέ.Τήθησι
δργ ρχοντιναὶαὐ
ταν φλφϑορ ἐὸνεἰς"διὸξφε δυὲμοὐθὲν

ον» 5. γον οἷ ἐδ οὖν

τρΤοῦ«ὑός:
ᾧ οὗπανὃὠκηουρυ Ταΐιαὑ3)τλλδθεὁςε λίγ κυνός ὧν

"
'

Ψ
Ὶ

ϑῳ

πὸ"ὅσοιτ᾽ἣν ὅσοιτῇ οὐ ὅσοι Ἰέσοτ ὑπίσω δέμερεάτέβλαφησε Θά

νέβἐδέπω οὐκὶ. θὴρ᾿διωνοϊ τευδοεγθρίμαμον, !ἰλθύετικαὐτεθεοὶ
δολιχαίωματαδ εἰσὶ) τούτων,δῴλομ'“ΕἸ ὴ μςβ

ηὐ γεμὸ ὦ τ

γνῷσυνε λθν, τότεῦς
πράγμοεσίν "αὐ οὐ α ποντο σφησίν'ὀτρον
δα τον ἰσοηὸ υοἰκοδε
«δὸϊδσυ μβαόμῳ οὐ" τὸνοὐδοὲρ μονέσσατον
᾿)
βι{οὐἱνῆονφ ρόνιιἱ ὁὧν"Πραδλωνοὐ σωρίζ4τοῖσθι λξίσ πατὲν

γέμῶ οὐκέλει ἡὶ δὲ γνῶσίς τοόμοιτ' ᾧ ὁμοίφ' λόημϑρ Ὑ φησιχά
ίωὀπτώποιδιὔσε τιδῷδωβ'εαὐϑίθηδοράϑέρασϑον,σορεῖτε: ουρτ
γόννν ἐκύσ τιμεϊκειλυχρῷ: οἶο σἐμἢ ὁλόλῃ σ᾽, Ἰξῥγεφαυβυνδτι

σὺμβοαάν οὐτῶ ΠῚ ςμηϑὲν μοῃορφϑορᾶς ὑπρεὶν αὐ

ὅμοῖ

λέδιθι λότης, γο7 ὧν. σίυ ἀταυσο }}ὀσηδῳ,φϑόρφτιλαλ,αενκαι

ἄμα δὲο τῆστῇῆσμωτουξο Λῆς αὔτιον ἐθὰν λέγ. αὐγότι ὅτωςσέ
(Ὁ

7).

1πι

κύνον

ἀμ

χν ΜμνὉ ὙΚ

Τὼμ μετου τοὺφυσίκα,

».Φυκιν ἀλιτι δδμέτοενῶκ σρὸν ἡμελέεσίν ἐθρεφθε., ἐς Τεμοίσο

8 τἄνοφουσέ τὸλῴο ῥϑμοιό χὸν ὁ!0 ὥσφι νομιοιβοίος αλλ τίος“τοὶ ρος
[1

λήλαποῦρκου: εἷσαὐατκαῖου μὗρὸν μετωβούν" αὐ τίαν δὲ ξρὶ

νἰγκησουδὲμί αν δαλδ) οἰλλὺ μωδ' “σοῦ ορ ᾿αμύμονλεγά ὁὁ μολο
κῶνμδιμωσιοὺ τὸμδωφϑοιρτὰ,τισι φϑουρτα,ρριεῖ"βονπώμ ἀἈ
"νῶ λε)ϑμὴ,Ηἱ ἐτρρία ὅξ,γὰτὶ
᾿φοντὼ, πλϑηβοοι χείων"}
λιάπον

πδρδῳ,τοὐσυυνἐἠπσυρ ἐ οἴβου Εν σι μϑρδ
ὅν αὖ εἰησσιμαἱοιτοῦ
εἰρρῖ,“Τόσουν τοί εἰρήϑω! εἰδιετεβῖ οἷρ χοῦ,μίοι μϑιρ οἱ ρθάδι. ἼΡ
ΤυπΟΝ οἰφϑοίρτοι ")ουὺτοῦ!
δ ἐσον)ὀφθῇ το εεἰ δι ) φθευρ τοὶ,δῷ

λως αὐαπεαμομ Δταύ τοΤῊ εἰναι" πσχν᾿δφθείρ() θεταῦἰδὼν

ἤν. ὥστεσυμβαϊνφβάρχονἑ τεςαὐχεν᾿Ἰπροτίραισιηού το οἷς
διυύ α΄τον κρὺν εἰ σοκτοῦ!διεἰβειδεζᾳ εἰσ ἀπε: νιὐτιϑ,ππῶσισροιτοὶ
φϑωρτὼ, οαδοῦρ χαλαψοιρυθύσον. ἐδιάφϑαρνι, δγον
τηεις ΓΖ
“ων ἀφϑέρτων οὐσῶν εφϑαρταέσοιν ἐκύὲ δῆςἐπέρων ἀφϑαρτω.
οὐ ΣΟΥ» οὐκάῦλο γνησίαἡμοιδεώ κν, ὶρλλοῦ λότου δεῖτριἐτιδεὲοῦ

(ρηκέ ν ϑδιεσε τ ὑραν ἀλλα“τοὺυσοτὼ πὶσ'οἱ ποίμτωμ λίγον
δέγιι λει
σὴν οἱἰρχίσ'ολλοὶηὸ πρῶγμοὐπποῤῥηθεν, οὐγρηρ γουσίμ μὐσπερηον Ῥ
Μιερόμτι λαμβάνον Τῆς: πομτων δεδι
θεὼ ρἕσοινχαιλεπούτος Ἃ
πρὸςωεἶναι ποδλυϑῆσι "αναγιαὅταν "- Ὲ τερόνηρατηὸ ἣᾷ ἢ ο

γὐῷ σία ἤρον εἰσὶ "ἡἑκάτερ' αὐπϑ χυτερόντι δν,ηδ μαἕνηὸδὲν

πω διᾷ φητεῖν, "πη

οτηϑθνφυγδὶ οὖς ὑπποκά μϑμίαν οὖν φυσὰ;

οἱκδιρδ ἐκεννι,οἰδοῦπωτοῖμ᾿
)τέμϑφυ σινύλειν.ΠΛάτων μδἊΣ

οἱπν ϑαγόρφοι ὀχεπερόντι
ἢ
"δθνύδεηβ ᾧ.αὐιουτοῦ αἰβγίωφυσ'
εἶν Ἰωῳσίσισ“τῆς ΣΕ δὲνναι,
νλόνχι οἰδεσέοὶφιύσδι οἱ
οιον ἐμ

πέσον ληξωτεις τωι
μώ τεθ᾽ αὐείγφρ.ἈίΠ457: ηδὲνόν ὕ2.δέξφεὴ
αὐλέν ΨῬ Ἰδῳλίαν μαι.᾿αὐία γῶυυ ξινοῦ“πισταὶ εἰν"πῶ
δήναἐπεροιδε σῦς οἰδβέροι φασὶνεἰναι, ηδὲνποὺ πὸ Δρῦν- τωτρῦ
ὅμ᾿θναίτε οϑεγονἐμαυοδιδιοί τως(Δοϊπλείωἄξξοι λεῖα:τιϑίμε

μων
.
νμ
δ
δ»
«

νοι.αὐοίγικηκαὶἅδτου τοῖς τοσουῦτος λίμηδὸν (Δηδὲν,ὅ
Ὁσειττσ ρἀρ
σαςθγαίφασισυμικοαλν4), ὁ ϑύπισ μηθηήσί) ἐμαύχιμα σία

Δ)

ηο ἢ.

21

κδὲμ μηδὸν μὴἡ δέδθάλλων ἄνα; ἡἰγκαϑόλου μηθὲνΤαῦτα ΠΑΧΣ
᾿καϑόλὺ μαλιρο ποίρτωνἀδεμξε τίὑψαῦὺ
ὁ
ηὐ μὴ δορυηδῖὃν,38
ἌΡ) αὔων,τίανεἴχΩασῶλετύ μδρακαθεκασοι σι δέμι ἐρ-

μ᾽η ὡςκεχοθισμίνη φύσὶ
Ἦ το νοσοὐ δ,δόλον ὅ7) ὑδαν ἀριθ

Γὴ αθιϑμὸς, μονάδεοδ μιδνοὶςὁπιρνι ἤξινιδς
τιλθόντων' δὲ
«21: χὐρὲμνὴ)ουὐ ρὸν οὖν αγκαοι Τοίανοὐ! εἰναι ηδὸν διγδέμε ὴ
αὐοὲ μδἀἰγίσου
ὑτερόντι καϑύλυ κοιτσ βάτο σὐὐηοὶ7Ταώταου τοῖ'
ἽΝ ἬΝ

τ ᾿λε
Ἂ αὐ ἕν,τρλλ᾿ἀτρρίαι“πῶνεσο! ἀγα]αυται

δὲ πῶ ἔσο! “λέω ἐμ δετοῦομ᾽.
᾿ὐγ)θάτεῤ' ποῦν, ὑκὄξην,ὡσ-

“τί ζΊνὸρ τόνμδῳ(δουσυμβαόν' αὐοίγιαν λόγον,ἐμάπαν Εἰνοἱντοὶ

ὀντοῦ,ἊΝπσλῖην εἴνα ηὸὁ:ἀμφοτέρω ὁ Δύνκολον αὖτεϑεμὰν
ἂν,οἰδυα τὰτὰτὸνἀριθμὸν οὐσίαν ξ μοι.
"δὲνοὐσία,αὐτο ηὸ αν γο

ἀρϑγηρότερονδγο. ἐαν δὲβ ἠομμ!τηρξτρθά(«(Δπεοὶ “2)
ἡ,
ἐκὺ μ᾽ἦρ μὴ,
εἰ τιν᾿)ὺἀοῶβ
ὄντ᾽ ἐκ
“

Ἵλ

»
φίσαιαὐηὸ, αἰλοιῷ'αὐεάτκ..}} μαδὲνεὶμη

Χγ7

δύπτὸν ὁ τῶντο ὑκῴατρλλα.ὥνενέκασν -ὦ 7} ὀἀδιωροῖ αὐγδηδὲν,

ΑΓ τὸΖόνω!ἠ ἀξίωμα, ὅδὲν αὐεἶα,ἐδ)μέτιπρόφτθεμ' μήχεος

φαιρόμ. 7Ρ1 ΕἾΤ μᾶζον,οὐφαοινθρ Ῥύποῆβὺν τῶν,ὡσδωλονπῶν τοῖν,
δτίὄνοος μεγέϑι,τονὸν (Δάμεγεθο; σωμευτονὰ νη ὁ»
, τροϑαΐα, τις προ»τΙϑέμή αι "σῶνμέφον ὐοδυύθεμ, δεδν ἐπΣτὸ

δὸρμδιλρα μα,ςζομκ ϑριμονὰς εσῖ μιαἰλέπειδα οὗ τχωσ’ θεωρῶ
αὐτο "δ π᾿
ὗς τι
φορτικῶς, (ὐκόνδύχίλεῖναι ἐἐδεαύρε τόντι,

ἐπριίϊσει,πλδίομὴ προςτιϑεμὴ
ἐκνομτήν ἔχει ἀτρλο μιδονκα

ὸ τοιζηρν"οὐλλ ἀπεδδδβενδσγοιύπου, ὡ-πλῴον ἔσυτιμέγιϑες: ὅὦ
σγεμν εἰν οι»φΦώσκ."εὐλαΣμδιὴ ἀτισῦτ υΡ
μοιὰ δαῖτδ γρααρρίδ κι

λαμβαϑοιιὥστε ήνεῶϑκαϑάτῇ λέρουσίτοὶ ἐπ τοκνὺσ'᾽ αὐσπον ἃ
ἀϑὲν ἡ ομ ζντητίον, Διγὴν)πι ὐπὶ
οἴ μι “εν 5ἄριθ μι,

ἐἀθιϑμόν,ὁ τὶδιμέγεθος ἔσουὐγθούμὴεἀπσεροὸ μεἐν,δα σύτησ'
αὐ αὺτὴφύσισίώ.ὅτο)εύπω: ὀβένοςταύ τησ ἔτι ὑπτυσ δ αὶ
σ' χησ, γυοιτάν᾽ τοὶ μεγίθν, δῇ λομ τοι τῶν δ
οἰϑμοῦ τεμοουτουύ

μδϑν ἀτορίκ,τρτυρον οἱαριθ μοὶ, τὸ σώμουτου, (δ τοὺ πὴσεδὰ μισὰ

ἔν
ὙῚ
Ν
ἸἨων μὲτοῦ τοὺφυσεα
οἱσεγμαλούσίαυ τινέρεἰσίρ,7. νμἠεἰσι, δγα.Φιόγφτίηδον "ὦ
!

τήν αἰδοίανἤβόμτων' πὸοΑ ΡΣ πόθ,δια μησε, διτοὶπροσ'
ΤΙθυ δγοεθέσοι, θνοὶλόγι οὐθενὸσ δυκῦσιν.οὐσίαν σμμοόνφν-λέ
“δονἪ

γ9}ΤοῦὙν τίν τοκαθῦηρκῳ δώ τιροσ(Δέϑινηλδέτι: οἱδ

μά ισο δύξ4ς σῇ μοι φροὐσῥαν,ὑοδδορ "οὺγιηὰ πῦρ.ἀξώντα
ϑέτα σίλιοτον
σειοίσημκε. τούτων Λϑυρμότετεσ μδρκαὶνοῦ

τὴ Τὸν πρῶτοῦ ΤΟΙοὐ τοῦτίϑνεὐκιῤ
σίουηὐ δισῶμ κνὸ
τοῦ τουττμ

θὅν,μόνομ ὑπτομδῥᾳών ἀν τρνοὺοὐσίας τῆσ᾽ἔσει.
“λλα μίκρηὐτεστ ἡ
μος,ψἼον οὐσίος τἰσ τυ)
ῷ ανείασι
τα τῆςλρα μηδ᾽(ΘΔ αὕτη ᾿

μοναδυ ο(Δγῆσς2 γειϊσεπούτρις ώσι σι »ὁσῷ μα:(Δ τὸ διὸὰ
νὰν σώμα, τοςξυδέχιαϑφῦκει εἰμοιμνηὸ δὲσώ μει,αὐϑυ τούτωμ ὄνον
οἐδιυώ οἱτον.διδητερ οἰμδῳτρλλοὶθιοϊηρότερον, τίυυϑ σίοιν διὸ ὃν,ᾧ
ον “τὸσῷ μιας εἰν οι"τῴλλα δὲ τούγου πάθε.ὥντι (ἰτούσα χα τοῖς

ὁ Π σωμάτων,ἤβόντων εἶνοινἀρχάσιοϊ δ σεροννοὼ σοφώτεροι »
τῶν εἰμαιύξαντ, αἰριϑιμύσ' καυϑοίτσερ ὑνώτρῥδῳ ἐ
ὀμὴ ἐν ἐ σία

χουντοῦ-ὅλως, ὅδεμία ὕβηρούσθαι ἐδεδυὐϑίμ' ΎΥ δὰτάγέσυμ-'
βεβηκότα Ῥύ γι άξιον ὀρτρρίως
ὁ
τινε δ λλρὠμίω, τοῦτο μδὼ

ῥλο λογϑτον 67) μοέλον ὅν ἐσίαι τρὸμε Κη δ σωμιάτων δαὶ
οήγμαλ, τοῦτο Μεμλδρῶ δι, ποίωναὐεἶενσω μοίτωνί τ Υ ιἱσ'
οὐ ΔΘΉ 251σ',ἐδωα τονἀρου)οὐκαὐάἐφ οὐσία,οὐδεμέο. {τιφοωνε“οὐ τοιῦτοςπτρέῳτοιγι ρίσεηςὄντα πρσωμοιγοσ,γὸ μδιρεἰσ'σλά
“τος ηὃ δὲ εἰσβοίϑοσεηδδὲ εἰς
ὁ μίμκο σιπρὸσ δὲτον! τοισ᾽,ὁμοίως ᾧ

σξγνὸν πρσεριῷ ὁΦΊΓΟΙ ΟΟΥν λύῦμα'στε μηδυμτῷλιθῳςὡρμῆσ',
οὐδεηὸ ἡἥλισυστοῦὕ κύιεου ἐνρ'κύρῳούτωσ ὐσοφωθισμε νον ΖΚ
ἄρα οὐδᾷ πρφῷαὐφα εὐρύ σποιοὖν,καὶ ΣΝ

οὕ» (ὦ καὶἀῷο--

Ἱ
οἰζυσοιηὐζμμιΠῚ δοένηὸς λόγοσ'Θύλγρα μῆς ἰ{σλσγμῆςίδιμο

θμδ
ὠὰ
ΨΥ
υς-.
π
νμι
ςπ
ΠΉ
υ
υ

ἀυκ

γασδυτιώς τεῦμοΐλισοὶεδιοζοία,σώ μαι»τούγου)ιμαΐηοι τοῦτο,

μήγε:ἢταῦτο, αὐδἐοὐσίοι τι γαφυύεφτίηδῆν;"ἡτίν ὑσίω
ὄμ χων.προσ τοῖς εἰρημϑῳ οἵδ᾽ μα πὸ στοὶτὠυγέμεσιν Δὲ 6

ραὐσυμβοόνᾳ ἄ λοτον'δοκῶ μϑρ 7) κα
ἡγσία μὴῆδονιπρότρ "ὦἊΝ

ὴπροτερ

σ“4
,
νἀ
«

"ὃ Ἢ

2Σ

ἐπρότερονοὖσσι ὕσερομ μή! μετοὶ “τοῦτο γήένεαϑο κὺ} φϑερυϑαν

᾿ σαΐτα ποώσήν"τὰνδὲογτμὶσίδ τ γρα μερὶ(Δ τἡ ὡλῷ ανὸ ἐκένδε
χί)δτι μεθα, ὅτιΦϑάρεῶν δπλμδρόσεις ὁπὶλεν οἴοτιςδὲ
ἡλάποιτρί ὑδεαιβῦτο τὰσώμα τα ἄμμοπὶ διὸμία ὗπτομέτ

ῦ τισυτκᾳρμϑ ων ζῶν,
ὦ
νωριὸ τιδεδύο δοφαμϑμωρ ἠμον) ὠστο
ἀλλὰ φθαυρτονδὺμ ρυμδρων στιεἰσὶν αὐπρότερον οὐκ, σονον δὼ
ὅνοἰδϑαῦρε τον«φἴμὲ νρρίθνεεἰσ διύο,τι γ4νον τοριφθεἰοὐ!

ἔκτινος γἦνον “Τοι'πορ αὐσλησήωσ δᾷχει μοῦ πσιθ ἢ ηὸνύν ηὐὲντῷ}
ἐνδὲδ δίαπνεὅϑαΔφϑόριϑρικλλόμως ε
χόνῳ δὲν} τοῦποῦ

τέρου δοκέ!ἀεὶ μον, δι ζσίοι τῆςὅσοι μοιωσϑὲ δέλορ ὅτιὑλει

ηοὐ το σέθ!ἡτὸὶσσγΠμ σονγρο μιμκοὶσιδασερὶ τοὶυλτσεδαιὃ;οὖν"

ηὸς λόνοσι παραὶ

ὁ μοί

ῥσπέρειτο ἐδναμρεσεησεσίν' δᾺΝ,

δορτὸ φὐσέθερ αὔτισόνα τὴκο δ ζητεῖνὦ᾿λλᾶα ποιρατοζαλοθαι

07) τα μϑῳ
πὸὐπὸμετοξ τοῖον,ὠτίϑε μδὼἀδα ἀ Ὁ} διὰτοῦποῦ
μαϑϑμια τηνεὶ δίρσιζῆλῳ μδιότιμιδγα φέρ,τῷ δὲ πὐλλᾶτ
οἱ
το ὁμοφδῷἐν"δι ρδιαφερφ ὥσγρύκέσομτοοι οὐγῶν οἱ ἀρ κρῖ,

Ἢ ἐντοιῦθο 79.μμμιούτωμ, αἴθιθ-ὀθμῷ ἐφοθιημέμαν ὡσαιρ )ῆ
μῷ κ᾽πάντΓ ὑκἐσὶναδοὶρ λαλώρισγιραι.εἰδιάδῴἐ αὐ μὴ λα μθαύν

Ἐ͵47 ξἐσον)υὺ ἀριθμῷ ὡρι
τήστεσδτ συλλαβῆς δστησδὲ τἡ φων:
σμμίν οἱ" ὁμοιωσ δὲ

τ μὰ τῶξυ εοΣἱππέα ὙΣ κοίκειτο μθει

διιὡς ποῦ οὐνλῆηπαρ οὐτοο θητοςετοὶμαϑειματιο ἁτερώῆα,
ΜΝ λέγουσιτορ δατινὶ εοὐκέσοο μία ἀριθμῷ καὶ ἐδ οὐσίαι ν οἱ)λοὲ ἐδ»
ν πτυσουτίὅσ᾽,
οὐδούμ ἐρ χαὶῬηϊοντων ἀριθμῷ ἔδοτορ,
ῥοῦν ποῦ τοαὐοιγικατορ,ερὼ τοὺ δὰαὐοιγκοον Μηοὸτου ὧν1.
π᾿
3ιὀμὶκαλῶς δγαιρθροῦσινοἱἈυ)ϑντέτ, οἰ)λῖ 5}τοῦϑῦ βούλομ᾽

2 "οὖαὐάγκ ταζνχου (Γ4ν οὐπτοϊσιτι Νὴ ἐλ μύσία τισὺς

κισύν ξγ,οὔϑὲμ κουτοὶσυμβεβυκόν: τα οὶ μίωὄπ θηδὺυϑὼ τρῤεὶ
διεἶμαιδιςνοἰριθμῷ τσαρχὰσ, εἰλλαμίω εἶδ. εἰρήκα ἐδ οἱ
συμβολῥ' αὐκἰκοῦον οἰδυίν οἱ. (λεήυς"ὁρώχῳ δξ)ηβὀδνοιτρρήσοιε

ηὐτερον δυνά μα θ)τοίσοι χᾶσ καπλνξ τερον ϑόπτον θρϑρδ ἀλλωσ,

:
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"πῶσ᾽, πρότερον Τὶἔσο,Ὕ οἐρλῶν ἀλλοιαθτίρο νλρφυδιω δι μισξ
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νὰ

-

»Ψ᾽
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κκεἰμησεβὶ αὐγέας, γὰδὶδιισου τον οὔτ αὐατικα)ομείς
εἰνωσηαροτὶ
9 δ
᾿
“. Ξ 5
δ ἀν
ν}
:
χειμοεἰδίςςτδίω οἵ μᾷ τώςοι χέίος,
ἐνδέχυτοῦ μα δὲνἄνουν 7 ον των"ΝΕ Ἀ
ΑἹ
Ἀ τ
ζ
"᾿ς
ῖ τ
.
ὸνρΜΡ ἐν ανφαηὸ
διυμ
μή στῶ ὄν" τνετοῦ μϑρ γὉ ηὸμολον οὐϑὲμ ὃ
ναυ
τῶν «τοῦ “Τοῦσ’ “Τὸὅν “Τοὺς αισσυθά δισαν (7, ὸ
γάτνς Τοῖς Ἢ Εἰνοἱϑουδε΄
κῃ

μ

κν

ΠῚ

δὲ

“

ἃ

“ᾳϑ
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ΕῚ

’ὔ
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ΦΊΜΕΟΥ
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!
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,
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ΔΝ

ἢ

"κοΐζον παρ σου!ἀσΈθ} ΝῊοἐρχῶν μρὰ πτοτορομ καϑῦ λου ἐἰσὶμ
"ὡς
λέω θρτοκ α ϑέκα συκι μδρ δῥικαϑό
Λου, σον τοῦ οὐσίαν
θὲ ν» Οὐ κοινῶν τόδέτχισι μαΐμῳ ἀλλα τοιόνδε ἡδούσία, ηὐδέ

τράδᾷᾳς τοδί τι,ράκϑέϑα ηδέκοιν που ΤῊΣὸροῦ κδινον,ἼΡλλὰ εἰς 5

φτοῦ Τα ΟΣ ὠκρά τηςουν γοςΤὸφιδα θρωτετμαδη αὶον, ἐπτερ σή
μαάλνᾳ ἵκαςονηϑθεχεδιβ
εἰς φνκαϑόλου αἱοἱρλα, τοῦτοι συμ
βαϊμφἐ δὲ μὴκαϑέλου,ἰλλῶσ'τοι καϑυκα φοἐκὲσον τοῦ ὡς -3

ε

ή

᾿

3

πολκαϑόλου
ὙῪ αὐ αλοῆμαι πσάντωμσ᾿Τεσομ“τοῦ ἐρχαὶεχερονπροτέρου ώρχῦυκαϑῦ κυκα τητορύ βδιρο, ἀμπὲμίᾳ

λψέσιαϑο οὐ ὡρ)ς μη"

πε

ἢ

ὩΞ

ἀν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ͂ ΤΑ͂ ΦΥΣΊΚΑ',
το γ΄.

πο

ΟὉ ΣΤν ἱ)ςήμε τὶς,ϑεωρξη
ἢὀμερὶὸσ
τὰπούπῳ
μ
γα

ων

μι

ρον εν

τ

ΚΣρ4λελϑμϑρὼμ ἡαὐτή" οὐδὲ μία δὸὴῷ τῶν ἄξλων ὑπὴ
δ δ) σήςοπτεΣκαϑύλξ

το

“περὶ ΤΩ) ὅμτοσ', ὅὀνορίλλ οὐμί (Ὁ

α Ὁ κὐτοῦΤιἀπποπιμδρ
μόαν,ϑέὼ ροῦσι "περὶ “τοῦτο
τὐσυμβε

᾿

ι͵
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τοῦ,

“τὸ)συμβεβηκόφ᾽ ὧν οὖὁ μάθημα τικαῦγῶν {2.5 μῶν ἐπεὶ

τὸςἀρχὶς καὶ τοὸσοἐκροταίτους αὐτίαςζωτου μδ ἐδόλομ ὡσ'
πος οἱ
φύσοωστομοῦ αὐτοὶ αϑοιγίκοίμοῳ εἰναικαθουν “τὴϑ . ἀοὺν

τοῦτοι χέει,ῬὴΪὃντων ᾧ τούντίσ', παν“τοὺσ' τοὶσ' εἐρχὶσἀὑζύηιω,
αὐοῦγκν σὶρ “τοὶ σϑιχέῖο,τῇ ὑμτοσ εἰμ δἡ κα τοσυμβεξινεός,

ἀλλθόν τοΠΝ ὁμῖμτιρὸν ποῦ ὃντοὶσ'πρώτοιςαὐτήκσ Λαππέον"
τινἀφύηὐδὲδν, λέτετοιΑϑιβτρολαιχῦσιοὐγλοὸ πρὸ ηρὸμίαν

σὶμ,οὐχέμωμύ μως ἰϑλῶσσερίδηδὑ πηρὸν αχῳ προσ ἐφανοὶ
υϑρτῳ Φυλεῆψννῦν τῷ"τριδν οὐδὲ,τῴ σιμὸν εἶνον Φλύ τε

᾿
(1. πὸδοτιδεν τρκὸν οὐὐ τς: διηδίαιτρίκὸν πρὸς α Ῥικίω:ηὐῤδοὴ

κῶν πρὸφοινίϑι
ὀὐχ'ἰαθικίω, λέγετε ἴδε ιηδὸ οἱ ὑφυσλε

ἄγλα ληψόμεϑο
ηὐδὲ,ταβέργονἀμοπίει[απρεκῆσιο μοίωσ δὲ καὶ

λειόμϑῳ α τούτοισοὐτωνιίδηθῦν λέγετον πολλαχὸν δι,ἀλπ

τοὶ διοῥ ῦτιοὐσία. ὄντουλέγετο,τοῦ
λιὶτοῖνπρὸσμὶανἀρ όν.
δίοτιπάθη οὐσίαν : τοδα ιδδὺς εἰσ σίαν: ἀφϑορο πἀσερήσεισ-

ἢπτῦι ὁ ΤῊΤο;ὑποιητικά ἥ γγονετι ἀὐσίοις᾽δῆδηροιτίμϑοὐσίαν

λοιομδῴωμ᾽ δ τοῦ τῶν τιὸσα ποφασελς "οὐσίας:δορὰ μῆορ,ε;

ὑπεσῦ

νυ μδὸν φαβδμ καϑοσρ, οὖν αν ὶ “ἰνῶν οἱπούντωνμῖ

οξλλοον οὐ ὺΡμὸμ ονβμκαθ ἐνΜεΜη ἤν. ὁμοίωςτου τοριδονδη

λε29
η9ϑμων ἐσισώμι, ἤξϑεω Εἰαὶ μιᾶς. ἀλλο δὴπρὸσμίαν

ι ἐνδόλοις
καϑ'
ιικ
ἐάμομφύσιν ΔΑ τωῦταπρόπομτιναλέρετ

οὖν ὅτι(τοὸδντο ΜΙοΣ ϑέωρησοιι ή ὃν Τοῦ"ἐλ

ζω υδὲ κυρίως ὅ

πρώρυ ἡ ἐπισάμι ὐξ οὔ τοδώλλα ,Ἰρτή)(Δ λεοὔ) ἐδνρὕτῆ, ρτ ολλό
οὐνήδσθα, σιῶν αὐϑέοι τὸ ρχλσουτοὺσαλ τίκεῖἔχει

μμν διονλροιμα
σῷ,"οὐ πονἢ᾽δ γον,")ολάϑησιν μία ἐνδιριδυλοηί
μ ὅσοι ἄδιθε
“πκλμί « Ξ σοι»ποΐσοιςϑεωρ διτονφωμά:δ ισρότος
ηὶὃν
ὠρήσοίῃ,μιετξην ὑυλσβμης τῷ γϑοφ τοι ἐὅδε άδῶν ἀδι
λοιςὦν περ ἀρπ
μηδὲντανηὸμίλμί δὰφυσισ,τῷ ἀκολου εἰν ἀλπ

ὲνοὐ
Σ καλαὐ ἀλλοῦ χὺςωμ!ἡ λόγω, δαλούμϑμ κ(' γε φέρ δὲ οὐθ

ὴ ἄς αὖ

μδρ.οὐαί Δηροςοἴσμαίομ"]οωυνδ
δον δμιοίωσυπολάθω

Τῶν μετα “τοὺΦυσικα

(ων ἐμ βώ ρει:ρινδι:Οὐχιτερογῖ, δαλοι κατογίω λέξιν ὑπας,
δ ὕξενῥαλθρωτει, "δαὖθρωπρο(ῶσαιδι: δὲ λομῶτι
μοι δγπλόμϑ τὸ
οὐλδοίζε του
τῇ πὶ γενέσιωσ,ὅτι ὑσ)φϑορῶσιὁμονωι δὲ ἡρδ πὶ,

τοὲν ὅς:ὥρτεφανβὸνῦτι ἡπρύϑεσις ἐντούτρι; Ἰοινηδδὰλοίνκοὴ δ
δενέτερον δὲναρεροἱηδῦν.ἐτιδεκάοου σία ἐνχξεν κατοσυμ
βεῤικόςὁ μοίων:δ ιτσερῦντι ὠιϑύσιτσερτονννὸν ἐδ »Ῥσουΐτουηὴ

χοῦντος σΕ, πρὶ ὦ μηδ τά 8}, πῆσ'
οὐὐχὴσ ἐπέςήμμυς ζεῖ εἰνφάϑεω

β΄: "λίεῶ δοῖ“γατο)ταυντοιοὴτορδμοΐου κοὺ ϑΗϊάλωνῆι
ζχωρμρὦ ὐδδὲ τού τοι ςαὐτικ4
μι ωμ' σεδῶνδὲτοῖντοῦοὐὐοίγετοῦ
“τὠναΨ1}οἰ εἰσ' Τίω οἱ ρχν Ταυτίω.τυϑεώρητοι δὴ μἱυ Ἱύ τουἠέ
ὃ

Τὴ ἐκλογῇ Ῥητὲν ανλίων.Ὕ γ»σοιῦτος μέρῃφμλοσοῶλαίσ' νὸς
σκοτπέραἱοὐσίαι:ὡσ᾽΄Τῇοἱαιγκοῖδον Εἰμαη,Ἴ πρώτί κοὐ ἐλ μὲ

νίω» οὐὐτριὺ πτόρλει Ῥριὺς γένη ἔχον
τοῦηδδρ μρίρηδεν δὲὃ(ὲ ποτ
σον ἀκολ θησουσι τούτοις. ὅςἤ)ελωρλύσοφοςὼς περὸ
ομοί

θεμοΐικο
κοῦ λεγϑδῳ ΠΣ ΑΝ οὐ
οἱΤῊ ἔχει μέρ:(πρώτη ιεοιδδι-:

τίρα ὅν ὑπισήμη: διεξ λλὴ ἐφεξυςἐν τοῖσμαϑή μασιν ἐπε)δὲ

μενᾶσ' τὸ αὐτηι εἰ μῆναϑέω ρβσοίρ͵ γχ δὲ ἐνὶ αὐτί ἐ(4 “τοῦ πλήϑῦς,
οἰπτὐφ ἐσὶν διρισέρησιν, μι ὥς δ:ϑεωρίσους δα δ οίἐμφοτέρωσ'
ϑιωρ δ αϑρηδέμ,οὗ ἡ1 ἰππόφα σἰσ ἡσέρησίσι εἰηρλῶσ' λεϑδιύη
ὅτιοὐχύπωρξφι«κέν, "ὁ ταν! γίν4.ἔνθα κδγθοὖντεβριἡδεα φορὰ :
πρόσυο, τ αηδὲντῇ ἀγρῷ ἄσε!.ΠΝ σίαδὴ
μαηῤῷδὲ σὶς ἐκείνου

ὅξηνεἰνδὲ τῇστερήσει, δι τρια μϑιύε7ις φύ σίοτὴνἐὐκαθῆς λέγε» ἔχ,
οἷ
Ρησίρ'τῷἯΣ “ληϑῦν οἷν τέκε!) ὡστιιδτοομτικεἰ μϑιρα »ἵσεῖρᾳ
μϑῳ οἱ᾽ χὰτοϊ τέρομ διηὃὁ οἰνόμδι (8 οὖν,σονϑιὅσοι οἱ 2Δλοι λέγε)"
ΚΥ 7)

Ταῦτά: ἐκυσλῆθυσ' (Δηδὲν, “τῆσ' ὀρυμδῴ ησ' πωρίζᾳμἐπσισύμκασ'ὁ.
ὧν ὧι πο δένανιὅτησ “".ἔχ ῷ σρορτι: ἡ"ἐγανι6ὁτησεὴ δὲ

διαφοροὶ, ἐτρότησ' .

οὕς τὐπεηδὰ πολλουχῦσ' ὸ ὧν λεϑέτοι, β

κοι 7οὐτοῦ"χῸ δὰ αλῶσ' μὰῳΛελθήσε του»ὅμωσ' δμι ἀσάπαντοτωρίζν “βάν Ὑ ὀτρλλαγῶν,ἑτέραν, ἰλλδ μήτεκειθὶν μήτε Ἵ
“ρὺσ' ὃν οἱλόγοι εἰμ αφίρον το, ποχεν τέρας «ἐεὶ σὲ τυ τοὺ

πρδσ'
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Ὡ"
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αὐοι Φίρετούτοοιου σοίᾧλέγετεοιπρδρηδπρῶ τομῳ,

ῃ ἐγαντόωνι χα:
' εὐσυυύτωσ φατέον υρὴ τοί ταυπου τε ρου(δῆ
ὠστεδηεελόρμϑρ ομΊΡσοί χυτλέγετονντκκοιξον, οὐτωρο ποδοτέον πῇ.
οὶ
τὸπρώ τον ἐγύκααίν κα τηγϑθίᾳ."πῶρπρος ὑκέίνολέγε τοιιοττὸς

Ἷ Ὑν τρέχνΕἸ ΕἸ» (ζ’"τοὐήὲ τῷ τριεῖν»τοῦΖὲ, κα τουλουσ' ΛυχθέσυΡ- γιουτους Φόπρυσ' Φανορδνδμό τ ὠτοῦσοπεορί αεσύλαλιν

ὃ) μιξοπσυρὶ τούτωμ »ΦλῥοίασἸβὴ λόιονέχειν πο δόν ᾧ

ὩβΟνΉ! ἰσάτρρημοσί ΠΆΡΙΣ τρρλλοσυφν περὶ ποῦντωρδαίνοιϑαρ
ϑιὼβ7 ,ὀγὲμῆσοζῳ Λοσῦφυ,τἰσζουζ, δέπεσικ ομϑῳ θηεὐτουν“τὸ

Σωκροίτῆν, υὐΣωκρα καϑημερ σε ἐφ ενὶ ὁνωντίον τ Ἐπ
τοιΤᾺ
ὄγαντέ ον")γρστιχῦς λεγετορι᾿μοίωσ δὲ σὴνπερὶΤἈἀδλω μῆῦ

οὐτωμὑπελοὺν τογὸνδσ', ἑμκοὰ χοῦνμσὐ ὃν,τοῦτοι καθοῦ τασὲε

πρόϑῃ, ἀλλέλῃ ἀθιθμμοι,ἴχροιμυμιοὺ ποῦ,δῴλον ὡς «κείνης Φὶ

τοῦτοῖσ'Ούταν τὴαὶ
ἑὐξήμης (Δτίκ τνωρέσοιι, οτὸσυμβερηκό
μὲ πάνυσινοὶπερὶαὐββσκογρύ αὔροι ὠνδφιλοσο

τ᾽ εὐ τὶπρό

τιδόσία, περιῆςοὐδὲμ ὑποΐουσιν ἐπε) τῇ ἀβάοιθι' Ἰκρι
μὸδσίδγαπάϑη" δίον, σερι Πότης:᾿ἀρτιότητισυ μαι Ῥίοὶἰσύτας:
γοὺσιθιπρδφάλλίλυς ὑῶν
ἐστῥολῃ ἀλλφ σιθταῦ το ϑκαϑὲ αὐ

ΌΩ [σοίθιθ μοῖτο" μοίωσ δεν)σερεῷριακιμέτῳ ΠΥ, γέρδρςῳιοίβαι

ρῶτεξρ εἰ ρονἐἐλονΤΙὕξω ἱσερα ἰδυα,ὅτω (Δτῷδν τέβομ, ὅ3ητινὰ
ἴδια" κ 7 Τὰ ον"περλῶν τολλοσύφε ὡλσικίψεαϑρυβληθῶ δῇ
δυοίλεις τηκοὶ σοζσο τ οὐὐηὸ μιν“τοδιύο μ΄Τοῦῦ
μέϑουδὲ οἱ 7»
“ΘᾺ
“δμιατῳ ὡλοσύφῳ' ΜΔ σοῶλ Ξ, λον ομϑμ μόνον σολ(αὐ
ἀἱναλαιτοκοὶδαλένυὐ)ατο ἐπόντωνἰκοινὸνδε ποῖσιπὸ ὃν“1:
διαλέγον δέστοιτου ᾿'χὼν δαλορ ὄχι, δθὰ "δ ΤῊσ' ὦ) λο σοοΐ εἰνοὐοὐῦ

τοὶοὔκ εἰοευ“σΈθᾺἡ Αδιρ)δηδουηὐγϑοος ΞΡΦε)"σοιογκφνήδλαιλεκ

βφιλοσοζ ᾳολλγαφί (ρ4,τῆν λϑρ τῷ Ῥύπῳ τϑεδουατικὴ τῇ
μὲ τ ᾿δ ΡΙΖ τῇπρσαρέσει'ἤξελάδαλοιτικὴ »τειρκϑηκη.“ὧε
δὲσοιλοτκι, Φαινορϑίη, ὅσοι δοῖ»
εἰώρἠωνλοσοζζει τωρ,σἡκή αὶ
γι ἤβιύαυτίωμ δετέρα συςθ! χία, Ξέῥησ!' δον τρὶαὐάγε)θσηὸ

ιν
᾿
Τῶν μετα χοῦΦφυσιίοος
ἊΝ

«

“Λὰ

.

ἁ

“-

δ“

ἤῇ

᾿

ἫΝ

ον με 7) (Δεισὡ δτσληϑῦς, οίον φυισίσ' τας σ',πινησίς ὃ ταναλα

ὃ Λογουσέν ὀξέναν πίων,χιϑὸν εἰἃ -ϑσυστο δντο Θτὸνἠσίαν,ομο
πῶντ'γϑὼτ' ὀγαντῇ
[ λέγουσιροἱ Γ)στονῆον μι
) ἀρτίνοἰ δίῳ
μἐ (ψυχρόν: οἱδὲ“πέρας Δώ περ οἱδὲ,
ζλι αν νὴνεῖ κοτοπν, ,

δθτώλια οἰνοιεό μδῳαιφουν)εἰσ Φατὸ πλίϑοτἀλήφϑω ))ὰ ]

ἀνα γώσβὴ τῳ ἐν τῶ πρώτω σσεοὶοἰγεοθῇ αὐ δε ρλαδυσοντιλν
παρ άλλων.σ' εἰςχω τοῦτοῦ“πξπτουσι φανῷ ὃν ὄντος,
πουτῶν,ὅτι μι ὡς λσἥμησ τὸνϑεωρήϊστις"πάμτα δρηςμαντία,
ῥόῤεῥαντίων»οἱρ λα δέκαπθψαντίωμ, "δᾧμρὰτὸ τσλίθος, τούτο:
δεμι ὥφ ἀλρόμησ,οὐπεκαϑὺν λέγεται,εἴτι μή:ὡςπτὸἰσωσύλει
τὠληθύσ! δλλῦμως Εἰηρί τργλαιγὼς Αίγεται ἠδ

πρὸς τηρῶ

σον τλαὔοι χβήστοιι.(Δτοιὲν αντήοιδμιοίωσιγὴδὲ τούτο,κα
ἐμηχερηδον, βηδῳ καϑόλου,κοὐτανηδῶν
δυλππρίμ τωροἰ χοθίσον,ὡς-

“πῤίσων οὐκὕξμν- λλοὲ τοῦμϑρ πρὸς ηὸᾧ:τὸε τ ἐφεξισ. δια
τοῦτο οὐσσνγέω μίτρου ϑέωρύσουι,τῇτᾶν αντγίον,Η; χέλφομ:ἢἡ ἐνη
᾿ ἣΣ ταν ηὸμ᾿Ἀέτερον' οὐλ ᾿εἀβυπρϑίσεωσ

ὀτιλϑὲ οὔμμι εἰς

ὑπὴσδμισ' η δμ ὃν θεωρήσοιρ ἅπτουὑπάρλουτα αὐτρῦδον, δῆ Ἀοὐ τηοὐμόνον τ ουσιοῖν ἀλλὰἐδ υ παρχἔπ ᾿οὐ τῇδρῦν

τάν τῶντίὀριήϑῴων (ἰατροὶπροτέρου (Δ σέρουιρυγϑόουσ ὦ
Διυσιξθολου διμέεῖ,οι οἰ )λ ἢ γοιοὐ.

Λεκαιονδὲ τέτερον αἱ

ὁ ἐτέρασ ὴφήμες, περίτε τρὲν τοῖσ'μιαϑημρσίκο λυύρϑυωμ,
ἀξιωμάτων. Δπιριτῆσ οὐ
οὐσίας.᾿φανφρὸν δδότεμει στενὴτῆογ

φιλολοσύφου οὐ πσιοι του τῶνχξὲ σεέψις 'ἄποσι Ὁ υὑσάρλειτοῖο οὖσιν" ἀλλοῦ γϑόειΤρ! χοοὶσ δίαΤὴζΚλωμά
"διχύνυ
μ᾽ποὸντ
ὌΡΗ Ὅἢἔρ , ὀνίκαφ, ὃγε 5.ὧντοσοῦ τὸχω),

ἐφῦσορ οὐ ΤΟΊ σ' ἱκαρῦμ. τοῦποδ σονὅσον
ὁ
ὑσέλθ τὸγϑύοςὅσεθὲ

οὐ φίβουσὶτοὺσ' οἰπρδιίξᾳς ὡςτὶ πεὶδῆλου ὀπή
ὁ
ῃἡπάρχει πᾶ
σιοῦτοὙναὐ.ΟῚ σ’ ὕκοιμον, σα σεριηδὺν Ἵ Υ πῳθίζον τόσ ον Ἵ.
“περὶ πούτχων ὅξὴ)υ ὑδεωρία διόσερ οὐθεὶςΡΥ ζ!
ΚΙ μῷοι ὑθησές 6:

φρι τωμεχειρέλεγ 7)πιρὶαυξεὶ ἡ οἰληθῆ ἢμήν αὶτίκωμίδεης.
ἐτέοιθ
μη

ηὃ »

Τῷ

οὐτοῤοιϑμοι κὸν,εἰγλὰ “δὲ Φεσίδθλὶἐγ! ομεἶκο τῶν τοὺ τοοϊοὼψ-71 μόψον Ὁ} ᾧον το σερίτε δὰθληῦ φύσεω; σιςοπτεῆν,κοὺ πέρὶ
τ

᾿ σῦν

δρτονἐπειδ ἥϊημξεΤ 1 7) φυσίκοῦτί αὐωτέρω, ἐν πέξτιγεβμοςρ
γί

τοςἡ᾿ φύσι το καϑύλυ καρσα “περὶ πίω ᾿ πρώτην Ζσέανθεω

Ορητικον, "οἷ ᾿ περὶτούτω αἷεἴησιςψησυθη δὲσοφίαι ς νον

φισικι οὐλλοῦ πρώτισοι δὲ ἐγχα ῥῥυσιΡΣ λεεόν τωνΤιν σεθρ ᾿ Φι οἰληθ εἰκε,ὃν γρθητορ διῶοἰποδέχιαϑς, δ οἱπσοοεθύυσίουν "δ

Ἶτς εμρϑὴν τού δρῶσι:ιδιᾷ ὃ)»πίρὶ τούτων ἥκάμ προϊιγσσομμά--

᾿οψουρ,οἶλλα μὴ εἰκῦοντοὺς ζυ7ῶνδτι μδροὖν “Τῦ φιλοσύφ ου(ἃσῷ

χερὶ “σίσί!σ'Φὶ οὐσίρκσ' θεω ροῦννχο ἡ σέφυικε,μοὺ περὶ ἣ συλλοιϑϑ σι αἴρχῶν ὅν ὑυλσαιεψα ϑε,δάλονιπρ σε δὲ ἐν με
᾿ λιςοὶ γ ῶρι[ζον τοῦ σερὶ «καςον γίμ δ6'ἄχειρ λέγ τὸὕΡΡηΡαΟ τα

ΡΝ οἰ ρχὰς 75) πραΐγμιουπονεῶντι μὴ ηδ περὶ 53 ὄνὉ καὶντοί, τοὺς

Ε πορτΠεβαιοχού τοὺς37δῦ

ὁ λλόσυφος βεβαυογούτηδολρχϑ

πίσῶν σεθ ὶ ὦ διαψλιϑῆμα ἐδυμα τον“Τωρι μαρτοί φέρτ δ

τί (πέρΕΣ ἃ μῇἡ πωρέζουσιμ 1)
ἢ αἰὐοιγικαδορ εἰν; “τί “τοιουυ
τῶν} αν τειν αὐ πόϑετορ'ἐδ ἡ αὐαιγικοῖου ἔχειν ηὸν ὁ ΠΝ

᾿ς ξργιέντο
"δὴ ονχωμ, τοῦ ποὺ᾿χἱ αὐϑεσισιὸδὲ πωρίζῳν ὀὐδγμο
᾿ οντῷ ὁτιοῦν τνωρίζου ΤΙ.Νἤκάν ἔχορτι αὐευγκκοθον: ὑτι δῷ οὐμ
᾿ ὁ ποιοῦτηποσῶν βέβαιο τοίταόρχῇ,δὮλνντὶς δᾷχὰ αὔτη,με τοῦ

ἐοἰ πιστοὶ λέγω μϑμ:"ἡ Ὁ αὐοὸἅμαὑστέραν μον μὴ ὑπάρχειν,
ἀδώμα τομ τῷ οὐυτῷΟἹ ηὸ απ “οΐρ ὅσοι λα προσϑδνορσοι! μ᾿
δο-αὐἐσὼπροσδιωριημένοιπρ Θ᾽τρὶῖ᾿λογοκοὰφ δωρᾳρείακενοῦυ Τὴ

τη αὐῤχ λει ηὸν εἰρυ δῷδ. διοριημὸρ .
ὴ “σιισῶν 17ΘεΘαιοστοί
Ἷ

οὔν ,τουνηὸ υ“πολωμβαύην Εἰμου Ηϑῶ μ᾽ Εἶναι
εἰδώνου τουδ δδμγὴν

καϑε πέρτινδδ ίοντολέενΗ ρα αλῴρμ' ὅπ 68} 5) αὐουγκιαου
οἷ μὰ λέγ τοῦν τον ὑπολαμβανν6 δὲ μὴ ἀν δόχωτου ὡμαύπτέρχον τῷ αὐτῷ “τοὶἐναν Τία" εἰγθὼ οὐνν᾿ϑὼ δὰ μὲν οἷν] οὐ “Τοῦ
τῇ προτώσευτοὺ ἐωθῦ τοὶ «ὧν ον γῇοι δὲς}
δ δόξα ἀξ φὶ αὐτιφά

σῴτ, φ ανῷ ὃρ δχιοϊδιύμο, τον ἄμμο πολαιμοδν4ρ γὸμ οὐὐηὸμ {
ὈΌ
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Τῶρν με χοὸτοὶφυσικα,
ἐδ

.

)ιι

μα
τοὺ μὴ ἀνοανηὸ αὐη,οἰ

5
Ἢ
Α
4
'
δόγεἶ δυ
ἐςδύξασ'
Τῇ
τον νοῦν
αἷνὰ ἔχοι

γμέμθ’ περὶπούηον'.δ[,0 ποὸντεσεἰπτολάκμυν τες, εἰσ Τα τίωεἰ

γαγϑυσίνἰρα τέωσίξαν. Φύσει Ὁαἶρχὸκοὐ ΡΥ ὠὰ ἀξιωμείη
οἰ ταπσθάν των"εἰσὶ σἔτιμῶ ᾿καϑοστῇ ὄπτρμθν μὐὐνρῖτε ὀγδέᾳ-αν ᾧαἱσιηὴαὐηὸϑμανὴ μὲ ΤΣ

ὑφρλαμβαίᾳν ὅὃ ΤΩ δ᾽"χῶν}

γυν ἀλέφα
(6: λόγω τούτῳτρλλοὶ κρὰΥΧ πϑὶ Φύσιωοσ'ἡμέις δενὺ

μϑρἀλυνάρυ: ὅμ πος ἅμα ἄν» κρὰ μὴ εἰμου, «οἷνσυρῦ τούτου (διά
ξαλδν ϑτιβεθαιοτότα αὐτηΝῇ ὐρχὸνπασώμ: ἀξίδυσιδὰ μαρ

τοῦ» οἰσπυδάίομυμαῦ χήν: δεοξ-ποεδυσίοιν δ ΣῈ ὠπαιδιυσίο
ηὸ μὴ᾿ γιμώσιοφγ. τίνωνδιε, ζ] ἐρ ἰγρδάξιν "σὰ “νων οὐ διῷ. δὴν

λϑρ δὲ «ποίν των, ἀδιύνατον οἱπτύδάξιν εἰνοἱ.ἐφάπε ὙΡ ἄν
δασζονώντε δοῦτωσξθν αιασπτύδξ ιν εἰ δέινων μηδῷ ὑησεῖνος
οἰ
γέδαξιρ, τίναἀξιῦσιρ εἰν μοί λλομ γοιουυγέωιαὐχὸνοὐκ αὐὲγι:

ῳ ὀπεῖν"ἐδ! δε ασυδιῴξο ἐλεγιατμκὼς
ἐ
σὺ περι τούτου, τιἐδι μον. αἱμόνον γῇ λέψι ῦ ἀμιφισβα α᾽δὲ μυϑέμ,γεΛόϊον

ηὃ ὑν7ὸν λούρῶν, πρὸ ηὐν μηϑέν Θ᾽ ἔλοντοιλόγϑμ, ἡ μηϑέμα ἔλει
λόγονιο μον» Ὑ φυτῷἢ τοιΐζτος ἡ τοι οὔ τοσ"ηὸδὲ λεγιοτικῶσ ἢ

οἰηρδιφιξαι, λέγω δεαφέρᾳμ νὴ ἐποδῴξ δι ὃὁὁἀτοδκνύων
αὖ ,δύξφερολτεῖ ϑχρηὐ οὐ χρυάλλου δὲσονῬιούτου αὐτίου ὀρ- ᾿
Ὑ;,ἐλεγλν οἷ ὄν,κοὺ οὐκοἰπύδαξις'ἀρ.; δὲ προὴ ἅπωρμτα το
ἢ εἰν
ηρτοὔστοιου, πείξιοἷνἡ

τοῦτο μι δὲ Ἵ
τι λέζεμ,δ μὴὃ εἶνοια,

τούχιατισ ὑππολάβοι,ὰ δζαὐρχῆσ αὐτέμμιλλλὰ ηὃ σημοάρμ"ΕΝ

γετοικρὼ ὡς αὐτῷκὴἄλλω.τοῦτο) αὐαῖγιον ἀπιρλεφ δ

μινοὐκ αὐεἰητῷ"ο!οὐχῷ Λύγοσ,οὐθοιω τῷπρὸςοὐνηὸν.οὔτεηρΘ᾽
εἴγκον αὐ σίτὴ τού διδῶ,
ΓΟ ἀπόύλάξις διδ τιέσουιὡριπ
πμέμον οἰλλοῶτιθ᾽ οὐχο οἱποδάᾷκρμυσ, οἰ)λδ ὑπτο ῥϑυϑωνο αι:

ρῶν Ὁ λόγον ὑπολϑμᾳ λόγον.πρόΐγον μδὲρουμ
οὺ δῆλον αὐ Ὑ 7αῶ

ἐν,
δ ἐλ νϑὲσ,ὅτι δηιμοαήν4 ηὐ ὄμομα Ω εἰνανὴ μὴεἶνανπποσύ.ὠρρῦας
αὖ πασῶνοὕτωσ αἰ
ἦχούτωσ ἔχοι ἀτι ἐ κ αὔοσ' σημιιΐμφν,ὑσῳ οὐ ;

Ῥηὐζώομ δέηρυμιλί γωδὲ κὸ ἵν σῃμαι"Τζρνὰ τοῦτί ον αὔδτ,αν
ἦγ,δ

ςε
δ
νι
“Ψψ
ὰὰϑ
»-ν
-.
“»

νιἰ

δῖ

“ὃ

τ΄
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ἢ χίὸ αὐδο,τοῦπἰσὲκαὶἐνῷ εἰνανιδγοιφέρᾳ δοῦϑὲν,οὐ διὰ σρλείω
τίσ φαίησα μιν" μόμον δὲ ὡρισμένα’ τόμ» αὖἐφξκαφῳλό
γῳ τε ᾿ἐμομα λίγωϑθεῖορ,

μη φφαὐνηὸναὐου ἂνσῇμού.Νέδολ

λοὶ δὲ ὧν εν(Οὲ μϑὺεἰςΑὐγοτοηὸ ζῶου δὺἡπασιω εἰσ)δὲρὸνἐτέροι
᾿σλείουσ,ὠριαμαῴοιδὲ τἀριθμιτόν} αὖ ἴφγορ.ὕμομαι«αϑὲ

καρ"ΗΝ λόγω!Νε δὲμὴ πιθείη μἀλλδ πεηροιση μούνῳ Φαίμ,φαϑε
ρὸνὅχι,οὐκ αὖ δηλδχφσιηὸ,2)ΜᾺ
μὴᾧτεσή μούμ ὐθῳἡ σημαόνν Ἂν,

β μὴ σήμανόν τ δ δ ὀνομιοίτ αὐὐβροτοεηὸ δαλίγεϑαν πρθ᾽ οἶλτ

λήλχσικετο δὲ τίμϑοὐ λήθφαν καὶπρθ’οὐ Ομ. οὐ ὐλένδοχες
᾿δέμδέχι το,τιθείῃ αὖ ὄψομαι"ποι
σαι μοεῖν,μεθ μο οἰωτο ᾧ.εἰ

τῷτοῦ πράγματι ᾧ ἐσω ρα δὰὠνῇ ἐλελθιμοὺ κα τεῦρχασ'σι
μοῦτιτὸὀνομκιθισῃ μαι, οὐδιέἐνδύχε τουηὰοὔῷ Εἰν οἱ!δῆς
μούμ,ὁπῇ μὲ εἰμον αὐῷ«εἰτ οἷο σῃμοόμᾳ, μὴ μον καθῳῷθ᾽
δἰ λλοὲ ᾿ϑὰ μίαν ᾧὕσινκρὸ«δνοοῦ.3᾽τουτοάξιοῦ κδιοηὺᾧδ" μοΐ

ΠῚὉὁκαθῷθ'"“ἐπῈ2 εἰοὑτωγεικαὺ ηὐ μουσειὶ κα λυ κὶοὉωαὖτε

ᾧ ἐσήμιοινῳ:ὥστε ὃν ἀιππεντο ἐσοι"σειρὦνυ μα δ.“ρῶς ἦκ ἐσουρε
γον νὴμὴ ἀμαμηὺ οὐὐνηδερξλλ᾿καϑόμωρυμι ανιὥς σες αὖ, ἀδν ἡ--

μέ αὐόν καλούμϑῳ, ἄλλοι μὴ αὐὸν καιλόίῳ: ηὗ δπορούμῳ, οὐ
αὐηὸἡδ θμαν"νὴμιῇἔνα αὐδν
τοῦτοσ:ν,εἰ ἐνδύχατοινοΐμοι ηὸ

᾿ς
ο

ηὸὀμομμοι οἰϑλοὶηὸ ἀράγιμρ. εἰδὲ μὴ σϑμιούν αἰὗτεβ',.γὸαὐνός οὸ
μὴ αὔδα,δηλ ύτι"δ τὸμὴθνοώ αὐῶ “στ εἰμου οὐὐῶ- ὡσ᾿Τύσοοι ηὸ
Σ σήνμον ὸ εἰ ρϑῷ ἐμουὼ μὴεἶμαιμ ὦ "πὰδὶς συζή-ἡ
μανῷ, σ᾽κώτοτννὼἱμοτλ εἶὁ λό

σ' Εἰστεἰ δὲσουᾧ,νσῇ μόρᾳ

ηὐ αὐῷ εἰνοιμος μὴ ῥῶ"ἐλλἐλέλφκ τοῦτοτι σα μιοόνφ;ρος ἤκη
τοίνυν, ἐτίθει ἀληθής ἐπεῖν,5Τι λυ ζῶον ἐν οὐδὲ προιω" "τοῦ το
ΥΡ (ὠΣὃἐσ μοωμετηὸ αὖδςἐ δὲ αὐάγκι τότε,οὐκ ἐνδέχωτοω μὴ

μα τόποι ζαίον Μέπποιιυυ τουτογ}ὲσή,μαύρ τὸαὐάίγκ» εἶτ
μου ")ὰἀλιώνατου θμοω,μὴὄνωναἰδν οὐκ αῥα ἐγδύχοτοῦ ἄμα,
οἱ λυθόὶ θγανειπεῖ τὸοὐνηὸ αὐδρεἰνοἱὴ, Μιϑῖμὴ μα σὸν. ᾿ διαῦ

ἡὡδτο μὴ εἶναι αὐσγοὺὸ δὲοὖνᾧεἰνανκοὼ υὸ μὴ ἀνῷ
᾿ηὸσ λύγος
ΠΏ

δά

τι

τῶν (κε Τοῦ τὶ φυσι"
͵Δηὸ αὐϑρωπὴειν"
να ἀτέρομισή μοάνᾳ,ἀπ ιὴν ΛΕυκὸμ εἰναι

ὑσερονυπολὺΡΣ αὐτλιε του κὄμομᾶλλον, ὥστι σῃμιοάνφμεἐτ
γὸν εἰδὲ ποὺ ΩΥἈδυϑκὸν Φυσελιὰ οὐνηὸ μὴ ὧνσῃμούνφμ, ατέλιν πὸ
αὐηὶ ἐρούμδῳ ὁ αυριοὴ πρότερου ὑλέλβη;ὁχιδρ τοὺ πέρ τουὔβή.

:

Ὁ
ποῦς οὐ μὸνὃντα αὐτικε μδραεφὶ μὴ ἐδέχετο τούσποσυμ
ξοὐν4 ηὺ λελθῴ'οἷἀπτοκρένε Του!ηὸἐρωτω ῥδιμον"ναδὲπρόρτα |

δ ἐροοτῶρ τός τιθ’ οἱ“σλῶς μοῖρ “τοῖσ'᾿ἀπιοῷ οἴσεὶσοὐκ αἰποκεῖς- :
με ταηδέρω τὼμδϑομ,οὐϑὲμ ἣν κωλύει εἰραυηγὸ ὐγδνρὼ αὐθρω-"δον κοί λύσικδν μεσ οἔλλα μὺ θέα: ηὸλθθ». ἀλλάμωσἐρο μϑῴν

εἰ οὐληϑὲ
σ'εἰπεῖν ὀρθρώπεον τοῦτος!
Εἰνο ἢοὖ,ο παι τίορ τὸἐμ ἿΡ
σημοώνον τὰ οὐπροιθετίομ, δΤρημον λύυκδν
πρὼμελουϑρὺ γϑά- ,
Δύνοτον εὐπεεραῦν τῶτοὶ
᾿ συμξεβηκότο ὅγεΛϑεῖνη ὃν
ἢ ἀνσιν
πο δεεθέτω,᾿ μηθέμὁιμοιωσ σοί
μι Εἰἡσ μυρίοις ἢ ἡδουύ-

ηὃ οὔθ ῥώπασος κρὺοὐκ αὐθρωποσ, ου" προσουποκοιτῷ ῳᾧἐρομδῳ εἰ

ὄξημαὔθρω πιτῦτι ξηνἀἃ μαι οὐκ αὐθρω"πονεῖμὸν μὴ πούλια,
ὅσοισυμθέθηκε προσοιτρκριτί ομ σοι ν᾽» μὴὁ ἤξερ.ἰαὺ δὲ το ὴν Ἰ
7Ρι8, οὐδοα Λίγετο δον δεἐμαιροῦσιῳ οἱ τοῦτολύγον τίσοὐσίς

οὖν τοῦ ὺ τί (ὦ θμω.“αυίν“τοῦ Ρ αὐαιγίαι συμθεβιμκίοι Φα.τ
σῆεδῇοὐὐΤο!’κοὐηὸ,ὑπέραὐθρώπτ, ἄμμον᾿ζώφθμο,κὴ ρας
ὦ
εἰὰ
ὀσσῶ᾽
7) ὁπέρἀμνῷεἰμου, τοὺ τοοῦκ (συ μὴἐμῷ νον," μὴ εἶνον

αν ῷ "κοῦ 7οι αὧτορερξηρεβ οἱ
σεῖςγοχουκὼ ἡ

ὃ
0 ἐσ μοιψ νὴμὦ

χοῦ Τὸ ΤΟΣ οὐσίαὰ δοῦ σίοιν σὰ μαλ μάν σὴν, ὑτιούκἄλλύτι

β

ἣ:εἰρανοιυῳοἰδύστ οὐ! οὐ ὅπερ αὐδρώππῳ εἶναιοαιρμὰ
οὐ ῷ εἶμαι,δύπερμὴ εἰνοαναὐῷ᾿ἄλο ἔοι. ὥρτμαγκοῖθορ οὐτοῖνἢ

λέγ, δ) οὐθεμ᾽ ἔσο Τοιοῦτος ΕἰδΎ κ᾽ Ια οὐσίώδας ᾿αἰεὶ
1 5 υγρκάμϑύω προσηφ μοημάνος λόλϑς'οἱ7λοὶ πάμτακατοσυμ

ὀεβηκόνντου! τοῦ» δνωήθιφοο οὐσίοκηοίς "ὸσυμιβεβηκύτιρ δ λασις
κὸν""ἵἱ' αὐῷ
ὃ συμβίφηκεμ ὃ957) ὄξημδὸ λιυκδοτοξλλοῦὑχότσιρ,μα - ἡ
κομεἰδὲ “τάντουίκατοὺσυμβεβικοσ' λέγε τοι,οὐθὲν ἔσο πρῶτου ἱ
γὺ καϑύ λκΚ εἰδὰεἰ ηὐ συμβεβεκοσ καθ “ποκα
ϑύ ου χινὸς σημοΐ

μή

.
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ἤ

Ζ

ν4 τίω κα τηγοθί ανοο θίγῃ εἔρα εἰσ’ἀ“ΤΕΊρον ἐξμο» οἰ)λὰ εἰδιά
γαπτομοοῦ σὲ Ν πλείωσυ μη έν τοῦδυυ οιν.ηὺ » συμβεζξηκὸς 2
συμδεδεκότι συμθεβι; κδρ εἰ μπδγάμφω συμβέβεκε του τῷ-

λέγωδοῖον γὸ λίνον μρὰ μουστις δμοὴχοῦτολύυκὸρ᾽ ὅτιεἴμζω
᾿πῷ αὐῷ Ρ συμθεθηκεν ἐλλοῦ ὃΣωκραζτησ (δυσικδσ' ὅπως- ὅτι
; ἀμφωσυμξερηκεν ἑτέρῳ τρν ἐπεὶτοίνιι τοὺ
ΧΩ οὕχως “τοὺ
δίκάνωσ λέτε τοῦ συμβερημότοι, σοι οὗγω: λέ γέτοτιὡς ηὸ λινκος

τῶ!συκρεέτει,οὐκ ὀγδέχετοιι πέρα εἶναιδὴταῦαὐᾷῇ οἷον,τι
ῤ Σωκροέτε τ λινκῷ οιἐτερύντισυμβεβηκὸς. οὐ Ὁ γήνωτοωτι
ἐμόξ πσσάντωρ οὐ δὲ δὰ γα! λυκῷ ἀτερόντι,ἐσσῶσυμβειενκ ὅσ,
ἀὰ«κόνο τον τῷ
οἱ ὃν ηὃ μουσεκύνγ'οὐθέρ ταῦμάλλον τοῦ οὐκ ὄνφ.

συμξίρηκεν. καὶ ἀμκα δεώρσυζ ότι “τοὶ μδῳ οὕγχωσ συμξέβεκε“τὸ σὸς ηὃ μουσικὸν σῶμ ρούτετῦ σοιδοῦτῷσ,οὐ συμβε βηνκότι συμ

τοῦ “σοίν “Το ἵει τοὶ
ᾧσ "
ξίβυκε ηὸ συμβεβηκὸς. οἰλλοσοικνως
συμάεξηκῦσ' Λελθήσυτοῦν ὄξους οἱρκλιμὴ ὡς οὐσέοιν σι!μοζμον εἰ δὲ
ρεαῆς τὸς δν7ι᾿ ποῦ τὸ,δέδλφε τοωότι ἀδϑύρατν ἄμα τη
αὐτου τ
Φ «ἱσεὶσ: ἔτιφ,εἰ ληθεῖς αὐαὐτιφείσεις ἐἐμιαικατοὺ τον
συᾳ , δᾷλον εὖσ πὰρ τὸ ἐσμιζρ ἐσ,αὖρα ηὸ οὐὐ ηὸ καὶτριιρησ ῶ
"ἡαὖϑςεἰ κα τοΔΜ ποι Π (κρυτοι φ στα᾿ οἰποφ σοι
τοί χϑς'

Ε΄ καϑο τόρ αἰμὸἐγκηπόις τὸνπρῶταῦβου λέγϑυσι Λόγν:
δ
Ῥ τῷ δοκθιμαεἶναιτριήρησιο ὀύδρ,δῷ λον ὅτι οὐκ ἰσοοξιύτ
ρυς ὥντοὶ ἔσηνἀπερὺ ἀντιφοισίσ οἰληθής:“ἡΣ άμε δὰὴ ἐὐρ να

βαλϑφου,ὁμοῦ αν γβϑμουτοῦ,ὥντε μμυδὲν ἀλυϑώεςὃν ὁ πώρλειν
ηὃἀδρισον οὖν ἐσηκούσ λέγήν" καὶ οἰό μϑῳ ομγὃμ λέγειμ, πϑ"“ΤΟ;
μὴ οντοσδὼν σε δὲ λέγουσι:ηὸ Υν δωγο μά:δβ καὶ μὸν τελελεοἱ,
ηὃ οἰορίςόν ὅξημ'οἰ λα μίω Λυκίου οὐ “τοῖς κουχοῦτὸν ηὐσ'“πίω

καιτούς ασίν᾿ἡ τίω οἰπρφ σὶρ ἄτοπον δεςἐκαςω (δ; μδιθαὺτ
»ὺὕ ἐπρφασις ὑπάρξφ)δαπέρου μὴ ὑπάρχει αὐτῷ οὐχύπίρς,δλομ 3)
ὁ οὐκ νὸς
4 λέγω σἷ ο᾽ ἐ ἀληθῶν" πεῖν ηὃν ἄνονὍΤι

οὐ γριήρησ'εἰ μϑιὶ οὖνἡὶκαιτοίφασις,ἀνοἴγκη κοῦΣ τίω ἀππίφωὨΠῸ ὅδδδ' τι

Τῶν μιτὸ τὸ φυσίκοα

σὶμ ὦ δὲμιὰὑπωρλειὴὶ κα τοί α σιςεἶενοἀππόφαισισ δπσίφξαι,
οὺκαι ὄνηυ απίρβ4,ἜΣ "ΦᾺ᾿
μᾶλλ ὃν ὃκααὐτοῦ : δὶΦιαρουσιεὶ οὐμ
Ἰριήρουσ'Εἰἰδοζοτη, "ἰ κα τοίζβοισίσυτοι τ τε οὖμσυμβοήμφτ'
τ΄
λέ)ϑυσ ὸρ Λόγϑν τοῦτονποὺ47) οὐίκ αὐεΐγικνΝ Φλραι )ὑπο β

ᾧ αὐονκε Ρν εἐληθῶδδχιαῦδο' δι οὐκ αὐόρ,δῆ Λον ὁτιμοὐτόνδι
ὃ
οὔτε οὐκ αὔος ὀστῶ.τοῖν ἼΩ δυὸ, διύο ἀπο άσεισ'"εἰδὲμία.Ἵ
ὁξὠμφοτρων ἐκἄνυ,μρὰ οὐ τη μία αὐὄϊν αὐτικάμθῤε"Ὁ ἤνχρι

“περὶστῶν το οὕτωςἔχβινθνδεν λθυκὸν “οὗ οὐΑϑυκόν' μὴ ὃμ μα
οὔκ ὅννημοὺ; περὶ τοὺς εἴ λας φοίσεὶς μὴν οἰπτοφοι εὶςὁμοιο όνπτως, ἢ

ὴοὐνρἐλλιὶ Ω μϑώτινασ' περ τίνας αὔονσὰ εἴδιὸ μὴ,περί πσ
σις,οὐντοοἷ ὧεν δμολογοῦἰυϑροεὶ δὲ πίρὶ“αιίσεισ᾽, ποῦλιν τοι Τ
καϑύσωμ ηὃ Φ σου μοὶοἰτος σα,πδὐ καϑύσων οὐπετοβηστι καὶ
Φ σοι᾿ ἐστεΣ δ οὖνΦ σοι,"ρὲἀποφῆροιευια ϑῦσωνδὲ οἰητὸ

Φύσει,οὐτρέν σῶμ Φῆσοιιοἷ εἰΚαὶοὕχως,ἔτη αὐτιπσκιίωτοῦκον» Υ
ΓΕ οὐ ΤῊ βιβαύα,ὥξα' ᾿οῶ εἰ ηὸ μὴ ὅρα βιδαμοντ "οὗ πιώριμοβ!,

Θεδομοτίραα η Φάσισ" αὐτικήμϑῳ "ὁεἰ σὲ ὁμοίων ηρῶ ὁσοιοῖντα ᾿
Φ στα αύοι,κα τούφασιμ αὐάγκου,ἤτοιἀληθίδ διαηρούμ τοὶχε ἢ

γάνισιου 67;
ὅ λυκομησά λιν 571 οὐ λίνκον,"ὶ οὐ ὦ αϑρὸ μὴάλῳ
θ4:διοαφούμτο λέγ οὐ λίγ σετοΐ τοῦὉ οὐκ ὕξην οὐδε τοὶδὲ
μὴ ὄμτο,"πῶςαὐφθάεξουντοιὶ,βαδ σένεν'μ᾽πῶν το δι, εἰνζν, ὧς.

πέρ"νὴπρότερον εἰρυτοιρορὴ ταν ηὸν ἔσο (Δαὖδοκρὰϑε "κα,
πριλρησυὴ οὐ αὐ τηζφοισεὶσ' οὐ Ν᾽ νεῖἸδὲ μόωσ καϑίκαισον οὐδὲν
δ οἰσεήοτερον ἐχέρου:εἰ ᾽ν δεοϊσαὶ, του οωοληθόα Νὴἰδιορ.ὁΞ
μοϊωσ'δὲνὴ
εἰ᾿ δεομρϑμσῦ ὃν δεχυτοι οἱλιθόμ συ μβούρ ηὸ λετ
“θένηρ Θ᾽ δὲ τούτῳ, σι πνίμτεσ αὐ ἀληθόδοιῳ: Ὕ “αν τίσ ἂν
ἰύδοιρ το,
"νὴ
οὐηὸ οὐϑηὸμ ὁμολογθίκμύδεϑχενὰ μαι Φανερδννῦ "

1

γχϑπιθὶ οὐδενί ἼΣ τρθ᾿ “τοῦ τομ ἡὁ σιούψις "οὐθὲν γὴνἌΕΠ:᾿οὔπο Ἂ
ΤΟῪΣ οὑτωσ' οὐττοῦχ οὕτω λέγφ'ἀλλοῦτωσ τον οὐχούτωσιμοὰ ἢ

“πολιντὰτοζ τοινδητο εἐσίμ,ἄμφω, ὃγῇοὔϑούσωσ, οὖτί οὐχοῦχως λέγφιαλλουχῷς τίὉ" οὐχ οὗχωσ ὦ ΡΨ μὴ ἤδῳ ὐχρείφ
ραν
σμεμον"

ΚΣ

ΝΕ,

29

η0Γ

σμέμον. ἐπί εἰ ὅταν ἥ᾿ φάσις εὐληθὴσ'ἢ, ἡ᾿ ἀπυφ οισὶσἣν λής
καὶ οὐὗΤῊεἰλυθὲς ἧ, ᾿ κοι χοίῷ οἱσὶςψυδύς, οὐ αἷ

αὗμα,

ηὸοὐ κυὸφαύαι οὐ ἡ ἀγρῷ αϑο οἰ ληϑῶσ' ἐλλῖσωςφάω αν"οὐ-

χεῖμα ηὸ ἐξἀργοςκείμϑον" {τί αξαὸ ἀϑρκαὶἔχειν πῶς ὑφ» λαμβαϑων ͵μὴἔχειν »δελψθυσοων ὁὃ διάμφω οἐληϑύύει .Ε!ΕΥ̓»
οίἐ ληθάύφ. Τὴ ὄᾳ ηὖ Λε)ϑυϑρον"07) Ῥιαύ πηδ

ὁ ν ἡφύσιο
ἐχόμ

οὐληθ6, εἰἰ δὲ μὴἀληϑευ, ἀλλο μολλόμ ἀληϑευφ ἐκένωσ' ὑφρλομβαίων. ἦδᾳ σῶς ἔλοιαῦ το μοι. καρδ γι} 0 ἀληθῶ δ
μοίωσ᾽ εὑ πορῶν καὶ
εἴη. καὶ οὐχἄμα, καὶ οὐκ οληθῶτ' Θ δὲ δι
γύϑου τοῦἤκυῦ᾿ἀλιβ λέϑυσιν, οὔτεφϑύγγεϑαν οὔτεὀπεῖβ,
ἡ τοιυτοι Αίγφ'"9
τῷ “τοι οὕτῳ εν ἅμα ΡΡ τοιῦτοίτι κιχὸ οὐ
δὲ μηθὲν ηρλαμβαία, ἀλλοιμοιωσ' ὀοτοικκαὶ οὐ ὁΐε Τοῦ, ΤῈἂν

δαφε ῥόν τῶ’ὑοι δ πεφυκύτων: ὅθεν μοὰμοί ΛισοὶΦανφρὸν

σὰν, δ7, οὐθεὶσ οὑχώ δηακφτοι, οὔτι “δὴ οἴγιων οὔτι δ λεεόν-πῶν ηὸμ λόγον οί Ῥυ δϑοὲ .ἹΕΣ δαδζᾳ μερίραϑδε,ἰγλοῦ χ᾽ἊΝ

οὐδυύθίωσ' ἕωθεν Τρρβνετοῦι εἰσ'φίαρ"
χαζᾳ4 οἰομὸνΘ’βα δζέν: οὐ
ἐσ φἐραγγα ἐσὺ τύχε:ἄλλαὁ Φαύγε το!ὐλκθού ὄρ’, ὡς οὐ Ὰ
ὁμκοίωσ' οἱό ἔν (Θ᾽ μ5 αἰλοιϑὸμ ὄμαι ηὐ ἐμπστισεὴρ κα οἰοϑόν. δὰ
λορ ἀρ αὐτι,ὸ δὸςδέλτιον ὑτρλαμ αν!.ηὐ δοὺ ὄς λον" εἰδὲ

| τοῦτο,μοῦ Τῇ δ, αὐθρωτον η0᾿ δοῦκ ἀνθρώτρν'ερὸτὸμδιρ,γλυκύ. τὸ δοῦ ἕῳ ἰού, αἰεί γκο πολκμβαύφν: οὐ φβίσου΄πῶνὃ οα “τὸ πλεῖν ὑὄΓ΄ο ὯΝ Υ ὁ ὑπρλα μιαὐ δ΄τοὶν ὀιμθῃ δέλτον εἰν

᾿ δῶρἡσὰὰ [διξν αἰϑρωτρν, τα ζό]εουντοῦ»καύγιιδᾳ γεάταυηὀνὴρ
ὁμοίως Υ αὐθρωτρσ νὼ οὐκ αὐθρωτοτνάλλ στῇἐλέλθη,οὐδῶτὸς
δδυνώρτεως ἔοικε “ἀνίν“"
οὐ Φ ὖν τρί τοὶμδρἐὐλοβό μδῳ(Θ’ τοὶ ὶ
τίϊ ὑτρλαμβαδουσίῳ ἐλειραἰπσλῶς,εἰ μοὴ “περὶ ἅπωβ ἀλλα πε
θᾺδυὸ ἀμῴνορ κοῖς λξιβομιεῖ,δὲ μήὰ ἐπσιρτ όνοιἀο)λτος. δοξάζον τι,

᾿ηρλλὺ μάλλομ ἐσημελετίον ἀνἀντ ἀληθόαε, ὥσπερ (Δ νοσώλει
ὑπεί κενοὶ ))ὲὁδβάζων “ρθὴ ἐσιφούμϑῳ οὐδ,
δ᾿ τγἰιώ θεὸ

ὈΠῸ

684 τι

“-

ΩΝ

Τῶν μι χοῦ τοί Φυσῆους

ἔ

οὐχ ὑπφνὼν δηοίκφτοῦτρθ᾽τί ἀλήθειαν ἔτι ἀδτι μαίλισοι
ππίντο οὑτωσ' ἐλεικοὶ οὐ οὕτοος, οἰλλὰ πῦγεΔδλλομ, πρὸ ἦτ τ᾿
Χ1... ἔνεσΖυ ὧνἐὰν
᾿ Φύσο μ τωρ!οὐΔΨαὖ ὑμοιωσ' φήσει ἐδ εἰμο, Τοῦἦν, αρτια "οἷς “Τοῦὶ σγία οὐ δ μοιωσ' διέψμισο 0ὃ

τῶὁ τίπαρωτσίμτε οἰόμϑῳ Θ᾽),κρὐ δ χίΔι σανεἰ οὖν μὴ οὐμοίων, δας
λομ ὅ7: ἀτερθ’ ῥηῖον. ὥστε μάλλον οἰλυθϑύ4.εἰοὖν ηὸ μάλλον
ὐυύτεροι τὸ μοςλοι ἀληθῶνἢ
ἐυτιρον, εἴηγε ον τίἀληθη, οὐ

καὶ εἰ μιῇὅτι,ἐλ ήδῳ γέτι ὅξὲ βεβανότερορ Σ ἀλεθινώτε τῇῷ
Ρορ μοὶτὸ λόγου ἀππηλλαὶγ δοι αὖ εἴη μϑν τῶ ἀπράπου κὸν
κω λύον τόςτι ΩνἩ δ οὐϑοος ὁράσαι:δξησκπὸΦὰουν ΤΉ’ δξησ κα δ

πρωτουγύρου λόγο. "δὴ αὐείγηονο μοίως ἐμῴω οὐ πτουὺς, ἡμαι

ἢ μὴ θμαυἐτε Ὁ πῇἐ δοκοὔρ τοῦπέρτο ὕξὲν οἱἀληθῆ, εσὼ σολφου
μόμϑρα, αἰογίκη πάμ τα ἀμαοὶληθῇ εὐ δῆεἰμανεπτολοι Ω
σοὺμν
Τῆο ἀσπολοιμραὐουσὴμ οἱϑιήλοιφ' μοὺς τοὺς μὰἢ τοντῶ

αξοεζοντοσ ἐου
ἑ τοῖσ'δου δια μομιφουσίν' αςτ αὐοιγικηντὸ
οὐδ ἐμοῦ τιμος μὴ εἰμουμομο Εἰ ποῦτ ᾿σπὴν,αὐοίγκο τοὺσδϑκουμ-᾿

“τοῦ ἄνα παρέμτο εἰ ηθῆ: τοὶ αὐτοκ μα ΥΣ δοξάζοισιμ εἰ

Δ-

λήλοις ο!' δεεξλυσμίψοι κοὴαὐληθόύορ τεσ "εἰ οὖμἔχει τὸ ὄμ τοὶ

οὐτώσ',αἰ Ληθδύουσί πᾶντίσδ τιΑι οὖν οὐσπὸὁ Φὶαὐφὰ ὅσι
ὁ δΎὁ
μοΐαισ ἀμφότεροι οἱ
οἱ Λόγοι, δἥλομ' δ:ἰδούχὸοὐ “Τθσ' ἡόπος.
θ᾽ ἄπατοῳ τόιςΦᾺ ἐντεύξεως!.0,0) ὙΣ πειθοῦσιςδῴου τοί, οἱ

δὲ α΄ ΩΣ ὅσοι μϑῳ ΠΣ:εἰς τονοἐπσορησοιι ὑαίλαβονοὕσως, τού-

τῶν Τΐα το καὶ
ἄγνοια,"οὐ Ὁ πρθ'τὸνλόγον,λλα ΪρΘ᾽ τὰρ
δ αὐοιαν ἀπομτησίὶς οὐ όσοι δ λόγϑυ χάρήν λέγουσι, τοῦ

Ἴων δ ἔλεγλοσ ἰασὶσ,τουτὲρ "τῇΦωνῇ λόγου, ἡρῖρ γχῦ ὧν “Τοσ᾽
ὑνόμασιμ'ἐλήλυϑε δὲ τοῖσδγαπορῦυσιν οὐ τηὲὁ δόξειἐκ

αὐ--

695δῦ ἊΣ τῶ ἃ μοι“τοὶσ'αἰντιῷ οἴσέὶς ἜΣ τόμον οι ὑσσάρ
λει δρῶσιν ἐκ ταυστνὁ πιὸ μίδσα
τοὺμον ται: εἰοὺν μὴ ἐνδύκᾳ.᾿ἢ
ΤΡ ἡδυτῶν ηἱοὐ μὴ δμ,ηροῦσσήρχυ ὁμοίως νὸπρᾶγμα μφωδι

ὡσ’πέρη)δν κξαηῦῥ'

αὐ
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᾿ ὠνσορ ΚΟ ὁ Αναξαγόρας με μέχραν“πὰρ ᾧ “ατεντίφησι:“ὦ Δηοὐυτος Ω κεμὸμ ΓΕ"τὸ σλύρότ νδμοίως καϑύτιν Δ» οἱ
μϑίερι τ Αέρὴι

οὖμ ὑπά ΘλῸν μέρ καδηο! ηὐ ῥϑὼ ὄν,πούχωμ ἀνα

δὲ,ἀκ ὅν,

δι.ὅτι
πρὶ εϑὸ τοὺσ εἰς “ὐ 7ωὼμ ὑ“πολαμξάμομ γχοὶς εἐροῦ

ἀτνοῦυσί. κὸ
ρόπο ΛϑρΤι μα ὀρϑῶς λέγϑυσι“Ῥόπον δίΤιμκ

ὃν

λέγετον,δυχῶτὡντ' ὄξηρὶὃν Ῥόππον ῳσέχωτου τς ϑατιεεκ στομὴ
ὄνπτοσ, ὅτεἦν'"δὺ:"δὰ ἀμ γ οὐ εἶνου οΓΕ μὴόρμιἀλνοὐκα τοῦ

υ ἐοὐ αὐνηὺ ὑμ.δυνάμᾳ μὰννὲὀγδὰχιτο οὐμα τὸοὐντὸ εἰμοτοὶ
να]

α ἐντελελείᾳ δῦ ὅτι δάξι ώσυμϑμοὼ τοὺσὑπολομβεῖς

νήν καὶ; εἰλίω οὐσίανεμοι δ ὀρτῶμ, ἡ οὔτι κίνησίς ὑπέρχει
τὶ φϑυραί: οὔτέ βοισίς τρτσαροκππεν" ὁμοίωσ' δὲ κρὰ καὶπερὶτὰ
φουμδμδνο οἱ λήθ4α, ἐνίοις,ΚΝ οὐδ ὮΝ ἐλήλνϑε!.ηὃ μῳ
Υ» ἐλθέ οὐ πλήθ4 κρίνεαθς οἵον “Τοῦ προσήκειν, οὐδὲ ὁλι-

γότυτιυτὸδν αἰνὰ τοῦΦ ἀδι,γλυκὺ γϑυομϑῴ οὐ δἜΙΚΕΝ Θμαμετοῖς

τσ ςὐύβν ᾿, πάντη" παριφροδὲ πηερῦρ."ὧν τ ῷἐπάμων ἐ
λον,δϑυκέιν ἂν πούπους κά
Νοῦν, ΛΉΝΣΩΣ τῷεἰσ'ὑδρωνον, Ννοῦν ἔξ

μνᾷρ "δὲς ππρκῷ ρονξίν. τοὺς δὲ ἄλλους, οῦ'ὅτιδὲ “τολοι τῶ 5
δὲ ς “ἄλλων ζώων, ταμαντί α φὐνε δε οὲ ἡ μΜΙΝ.ΤΥ αὐτῷ

Ὶ δὺ -καίφωι πρΘ᾽αὐ ποροὐ τῶντο“καοτ“τοὶ τέῳ αὐαϑησίν ἀεὶ

Μᾶλε
κεθμ" “ποία, οὖν του 7ωνὰ ληθῇ ἢ ἐδ, ἀδῳλομ'οὐϑὲνΜΡ

λον τάδε!ὴ τοῖδε αἱ ληθῆεοἰλλ᾽ ὁμοίωσ. δροΔημιόνριτύργε ὩΣ

«ὅλωσ δὲ δ)ο γὸύδα
δῊ ἦνγοι οὐϑὲν ἄνα οἰληθ ἢμίνγα᾿ἄλον

πολοι μέν Εἰ, Φρύγ"σιν μδρ τέι αὐδϑενσίν' τουὐτίω δάιναιελτοὶπίω αὐϑϑησιν ἐξ ἐἰνοίγιϑ οὐ τ
λοίωσίν,τὸὃ φαιμο κὔρον καὶ

μῶν εἰγαύφασιν ἐκ τούτων Υ̓᾿ἡρῖὰ ἔμπεδον ὔσ "ρὲΔημό-

κρέπος οὗ

δύἄλλων ἐσ ἔποσ' εἰπεΐμ ἵκαςος. τοιοὐύτοις

ξωνςγεγύίω τοί ἔνολθιἩρὼ ΣΡ ΤΣ δοκ λῆς μυτουβαλλον Τοῦ σ'
τίρ ἐξιν,μοταολλήν Φησὶτί φρόνησίμ' πρὸνπαρεὸν ὲ ἀνττς
«ῥαιυξυτουεζνὸδι"σίαἡ ἐνόπέροις δὲλέγφῦσον ὀἰλλοίοι;μετίφην ῥ᾽

ῥδρ
ρδον
πιο τὰΦ ρον εἶν οἱδλόμο ποιρἐσυιηονρὼ Γα
σὶβἀεὶ
ἃ ρστϑί

Ὡ

ν

Ἁ

ἣν

τῶν με τοῦ το ᾧ δ κοι"

δ

ἀπρφουλμετοιπὸν οὐνηὸμ γφότον: εἰσ ὑὶίκαρ Θ᾽ἤχει
τ κρᾶσιν μὰς

τὶ

"ηὐ } οὐ τ
δὐθρώτρισι ρα ἰσούτορι!
λεῶμ τρλυκομυπτωρ τῶννὖ6,

ὝΩΝ δ6Ρ Φρορ(ᾳ μελέωμ Φύσις δῤθρωτρισι, ὦ πᾶσι μρὼ πον-

μμὡ

“δ ηὸ χων ὃν δβλνοήμαι᾿Αναξαλϑρυ 9 νὴ ἐπρφθεῖμοι μνη μονϑς

λυ
3
τοὶ,
ὃν
τὸ
τορι’ ὃΣΝ ὑτρωρ τιν᾽ ἐὅρτοιοὐτοιοῦ τοῖςἔσο

οἷά ἂν ὑ πολοίξωσι Φασὶ δὲκαὶὃν ὦμωρόν,τοιαὐπίω λονΤοῦ
φαύμι λον τίωὀξανῦτεἐποίησε ηὃμὕκγρα οὐὄξίοηὑπὸ
ὃ φλ δλὴη
γῆς κειῶν οζλλο ᾧρονε ον τοῦοὺς Φρομῦν τομϑρ καὶ η"οὺς ποροιτ

Φρονουντρε σι λλοῦ τὸντούδέιλονοὖν ὅ7) ὁ αἰμφοτέραι φρονέ τ

υ
αν
α
νο
νν
υ
μ

σελευκοιὶ τοὶ ὃντο μια οὕχω τυκαὶ οὐχ οὕτως ἐχειὶῥ Ἰαο πως
ο! μαλισο τὸἔγδε ὐ μδῷοἰληθες τω
ο ηὐσυμβαόνον γε ν»εἢ» οἱ

ρακ ὅττιοὕ δεϊσὶρ οἱὁ μιρίλισοῦζῃ σανΤὰς οἱὐηὸ ον ἐφιλοῦμτην,

οὐ τοι ηοτοαὐτοσ' ἐλουσιτὸς σίξωτ,κοὶ τοῦῦτο:οἷρφούόνομ“τοι! στὸ
Ρ'
ἡ Φλἀλυθείαν,“πῶς ὅκ ἄξιον οὖθι μῆηστια ηρὺς Φιλοσοζβείῳ ἐγλα

Ρ ντοισιηὸ δ» οὶΣὲπότω μι οὐ νων ήν,ηὸ ζηᾶν ἃ
ἐν εἶα τίῳ ἀλήθει--

ανιο τον δὲ«δὶ δύξησ τούτοις, δ τιστλιῆου τῶνΑϑὸ τίω ἀλήθφαν σιςὀπουμ: “τοὺ ὄντα ὑφσίλαβον ἄνω “οὶὶ αὐαθετοὺ μ᾽-

νονῦν δὲ τοῦτοι «πολλὴἡ 570) ἀσρίσουφυσιο ὄνυππέρχειηοὼ ἡ

τα δμ7(Ὁ’ οὔ
οὐτώς, ὦντσθρἀπο δι:δῦ ᾿ὀκόπως ῥδὲΛέγϑυσινεδιε
οὐ ληδν δὲ Λέγουσι οὕχωΥ̓Ψ᾿αρμόῆᾳ μάλλομ ἀππέν, ὴ ὡς περ

ΕτύχαρμΘ᾽ ᾿Ξῳγφαερ' {τ δὲ“σιίσοιμ ὁρῶν7α» “ουύπίῳ 1"

γουλϑόίωυ πίω Φύσιν' ἐαδοῖτριδ δὲ σῷ με τορι ἄλλον ποσὶ,οὐδὲ(ς
οἱληϑθυῦ μιδινὃν “πεοίγε τὸ«πτίμτωσ' “σάντὴ μετοδάλλον, οὐΐο

ὄυδιχιαθς ληθόύφν.ἐπ ΔὸὉ τουύτησ' υ πολόγεων ὀξίώθεσω
᾿ οὐὑββο Το ΤῊδξα ἐν ὀρυβόϑων, ἡ δ ΦασικόμτΓἠρακλφτής
ζρυνῶ οἷδεΚρατύλθ᾽ ἔλι νιὺς ηὐ “χί λίυχοίον, θενφεγλέϊμλί

ἡ αὐρὸηὸν διζιοτυ Λλέκίμᾳ μόνλ, Δὴρακλείχῳ πετέμα
ἐὸν ΤΙ,δὲν
ῳ» αὐτῷ! ττωμῷ ὕκ ὄϊημ.ἐμιβικζοιοιψηὸς ὴ ᾧεροῦ δ ιιξ."
“με ὃ

ἡ ρῦσ' τοῦτ᾽εἰλόγοι ἐΩ τ, ὸ καμὰ τοωβοίλλλοτιμεταθα
ἔχου ΤῊ οὶοὐὐτὶ οἱ Λεθῇ λόλομ μὴ) ὀϊοαϑοειμουνκοό τοιἤβεγεοίμωσβε
σήσέμον
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᾿
δαλλουϑὼ ου κοῦ
)

σχῶ το μϑου ἐδ αὐείγικν τί ἄνα δλωσ' τῇ οἰΦθθιρετου!, ὑπ
ἐέτνετορι:οὐ δ ὑφ οὗγον ἄτι
καὶ εἰ ἤτνε τοῦδ οὐ,
πόρξᾳ τι ὄν"
αὐοιγκαομ,ἀἰνουρηκο τούτο μᾷ εἰνοὐ εἰσ' ἀπεφρομοοἐλλοὶ τού “τοῦ

ππρίμτισ, ἐκ εινοί λέλομδι ὅτι,οὔ ηὸ αὐτύδξτηὸμυτοβαλι κα

τοὶἀϑροῦν οὐ τοσὺμ ἔξω μὴ
ποὶ ηὐ “ποσὸν καὶ καὶ χοῦτὸ πριόνηκ οι
ἐϑρον, οἰ λλοὶ κατοὶ ηὸ εἰσὺσ'ἄσπαρτα γῶν,Ἰἰσικομϑιρνἀτιδδξιοντ

πρτημῆσειι “ποῖσ᾽’ουτῶς υὑπολα μιβανουσίν. 671 καὶ οὐδ ϑὐού
ον αὐριθμον εἰδύτιρούτωρὶ λον"χοῦςἘΣ
δυο “9 ὟΝ ἐλαἤόνων οὶ

οὲὑλου σοούραν οὐδιμοίωσ' απ Φίωώαν"ο' ΟΥ̓ περὶ"μᾶς.“Τὶ οὐ

695 τοῦ τοητοσ', ὧν Φϑυρᾷ καὶ γυνίσεὶ διατυλέιμόν» ὧν:(δ
λοὐϑὲμ οἷς εἰπεῖν μύριομ "Τῷ “πανοὺς ὑβέριὡστεν καμόγεροι οὗ
δ κόμα τούτῶνοὐπε ιφίσοιν το.ἡ δϑοὶτοῦ τουὐκόνωρ κασος
{τι δὲ δᾷλομ ὅΤι καὶ πρθὴ τούτους τον τοῦΟΊ;
γυφίσειμ τοι

“γε ἀγαλελθείσὶμ ἐροῦμδιε ὅτιγιρδν ἀκίμη τόρ ΤιςΦυσισ 24
τίσι οὐὐ το! σ΄, καὶ"σηδέουαὐπούς! κούποιγεσυμικαύμᾳ τοῖς
μα Φάσικουσίμ ἔνω καὶ μὰ εἶμον,ἠρεμεῖν μάϑλορ Φαὐαν:
λον το)
πτῖν τοῦἡἡ κα διϑορεοῦ γί ὕξηνεἰσ ὃ,7!μετουβ εἰ

ὑσκρλε πῶσιτξι δὲ Φὶἀληθείαι υὐσ' οὐ ππῶν ηὺ Φαινόρϑρο!ς
οἰληθθ “πρώ τὸρ μϑ,67! οὐδὰ αὐόϑεσις γυδὰς σον ἸδῪ οὐὗβεμ"
οἱ)" Φαντασία. οὐ τουπονΤῊἢ οαὐαθή σελ" ἔἰ5 τάξιοι θϑαυμά στ,εἰτοῦ τοὐππυρουσί ποτερον ταλικοίυτο,ΤΣ τοΣ μεγέθηνοῦ ἢπὸ

ἀππυϑεν Φαίνεται. δοςποϊσἐγ Ξ
γώ μουΤοτοιοΐυ τοῦ,δα τοσ'

ϑερκοῦγῤτέρον οἷοτοις ὑγιοάνουσιν ἡὸὶ ὦκα πτόϊσ ᾿μραραὐταῖςἐδ κ
, δερε ΤΟΊσ᾽ἢ᾿χύ ουσίηκαῦ οὐλητ
Τοῖσ'οἰοϑεμ ἐσίἢ
ρύτεροι,τρτερον οἷος

δὰ πότερον οἱ Τοῖς καθόδουσίν, ν᾿οἱ γῖσ ἐγρηηϑρόσιμ ὅτιῥδῳ

ἢ οὐκ. οἷοντούγε, ᾧ ανερόμ οὐϑεὶσ ροῦν«ον» ὑφτολαβμμυκτωρ οὐ

π ν!
ιἡτο
ϑύησι ὄναν,ὧν ὧψ λιδύμρρϑῖε τοῦἀσηλὠδδογον τηνπέρ

μέλλον Ῥεώσαερ καὶπλούτων λέγα, οὐδάτρυ δμοίωσ, κυρήκ ἡ

τὸ ἑατρουῦ δξα καὶ ἡ προὐ γνοονὺ Τοσ'ς οἷϑι “περὶ τ μέλλοντος

Ἕ

δ

νς

ΤΩΡ μυχοῦ τοῦ Φ υσίνοοῦ

ι

ἐσωϑα,ὑγιοῦ,ὁ μὰ μέλλον τόσ7) δὲ ἐπε ῖΟῚ αὐθήσιωβ,
οὐχ μοιίως κυρία κατοῦοἰλλοηρίουκοὶἰδύου,Σ πονπρλησέον. μος σῦν

αὐ φϑχ᾿ἀγλὰ σρι μϑῷ γώμα τοῦ,ὑνῇς,οὐ γίζσισισπβι δὲ νυμοῦ,
ἑκαρηδν τῷ) αὐττῳ! χόνῳ περὶηὃ αὐπὸ,
γα σισιαλλουίν, ὑψισιῶν ς

οὐδάπσυτι Φησὶν οζμικοὕύτω «σὲοὐχούτωσ ζὭ ἀλλοῦ!δὲν ὁτέρῳ
χεύνῳ περίγεὺπκϑ(» ἐμφιοβτασοινοο λοὶ“περὶ ηὐ ᾧὁ συμβίῃ μέ τοι ὲ
Θμέςεη ταϑυσ. λέγω δοῖ ον, ὁ μϑν αὐηδσ' ον’, ξῳ αὐἡ
Οακλων, ἢ7) σώμα: τς“του

λοὸν τος, ὁτὲὶμδῳεἶναιγλυκὺς

δτὲδὲοὐρλυκύσ- ἀλλοῦ πότῳ ρνυκνὺ ὁνόν ζξῆν στον α,οὐδε πώπο
σε μετίβα Δ" "ἰλλα εἰεὐ ληθδῖᾳ πτερὰ οὐὐ“το νοῶ ἐσὴν ἐξαὐοῖγτ Ὁἐσύ ῥδιον γλυκ Ἱ οὔηονυκαῖτοι τοῦ τορίοτι βουσίν,οὗτοι

οἱ λόγοι ἀπο]τς
ὦ πὸροἷς οὐσίαν μὴ ἀνανκαϑῆν᾽ "οὕτω μὰ
ὅςαὐάγικης μνϑίμ."ηὃ ΥΣ αϑοιγγής οἷον,οὐκ ὄνϑέλᾳ τοῦαλλὼν αὶ

εἰγλωσ ἔχειν»
ὦ; πεῖτοῦδην ὅξ αϑοϊγκκες,οὐχιξαςοὗτωτεναὶἐχό. σώ: ὅλων τεῖπίρ 581 ηὸ αμαϑηηὸμ μόνον, οὐθὲνα᾽ἐΐη μλδδνπὼμ ν
ἐαγύγον" αὔαθησισ Ὁ οὐκαὖ ἐμιηὸ βϑρ οὐν᾽ μήχοτοὶαὐάθη τοὶεἰ

νου, μἤ τῷτο αὐδϑήμα του, σωσ'ἀλυθῦνί."ποῦ2» αὐϑαμο βδβου,
“ποθ᾽ του τὸὕ3:.ηὁ δὲ “τοὶ ὑὐποκ εἰμϑῳ αιμὴ εἰναμ ος
᾿ηρι
εἰτίω αὐ
ΘῊ σῚΝ ΤΥ αὖνναὐϑιήσεωσκἐλύμα τον.οὐ γρὰὸ δὰ ἥ“ρἄεϑ: σίααὐ-

Τὴ"ὁ
ἑαυρτν ὕβην'᾿ὠλλίοζ τὰ τέρον παρα τίῳ Κχνο τοι
ἢ αὐοίπειηρό
Τρ ἐ ον αι οὐδ) Ἰσέωσ'ηὁ δ) κινόν Ὁ ΚΙΜῈ μϑρυφύσειπρότιρι,
δξηνκαὴΕἰἰ λεγε)πρὶ
αὐἶγηλοι τοιῦτοοὐὐτοὶ, ῥϑὲνὑῆορ ἰσὶδέτινον οἱ
οηρρζσιῃ τ τοιῦτοιτσυπετσμένωμ, " ᾿ »ὺσ' ΛόγϑισγύὭρα μόνον

Λελόρτων:ζυηυσ Ὁγ.τιρὸ0 κρίμων ηὸν ν᾽ γιοόνοντ,νὴὁλων ηὸνπὸ

θὲ(κοισρρκθινὅμ του ρϑῴς"τοωῦ Ῥιοιωτοορζ πορῇ μουτοὺ,ὅμοιοι8)
ζο᾽ ἐἐπτορεὶν,πύτερον καϑάνδο δ μυῶνἐγρηγύραμϑρ."δεύναιν
“τοί δὲ αὐ οἰτρρίου " Ῥιοιῶ τοῦ“πόσους “τὸ οὐ “τό.πσῶν
τῶν Ὁ λόδ 0 οἱξ ιουσίν οὗ τοι εἰν. αὐχίνὙΡζη τουσί κρότοι ὑπέρδγὰ.-.
ποδιίξιωσ Λαμβαύονοὑπείγεὅ7| οὐ τύπετογμένοι εἰσὶιφανε-

ροἱεἰσὶνὧν “τοΐός Ἴροίξεσιν. ἀλλθητῷῳ ὄσπορθιν, τοῦτο αὐ ὟΝ ηὸ
ποϑῦς
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΄οἱ ὝΗΝ
ζη ποι τεσ, αὶδυωοῖ τομ ζηπίυσιν . ΟΥ

ὺ

ΓΥΤΕς

τοπροςε,
πεῖν εἰξιίζυσιν δὐθὺς ἐναὐ7ια κέγϑν τιςεἰδ δὲ μής Δυ5}πώρμ
7
λήμην

9.
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Τοῦ,
βἀλλινια Χ82κρὼς οὐντοὶ καὐϑέο
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ἀληϑύς.ηὸ ἣ φιννόμϑμον

“

ἀπ παν Το τοὶ Φοομόμϑρ οἱεἶν αν ἐλαθὴ ἀ τον Το “ποιι τοὶ ὁ μ"Τοὺ,
ὍΣ

πρός ι.δὲδ κρὺφυλαικτίον “τοῖς τίως «αἱανὧν τῷ λόγω ζε τουσίν

ἄριαδὲ μοὶ υσέχειν Ἄδγον ἀξιουσιμ εὖτι οὐ "ὦ Φοαιρο μϑμῦρ ὅξημ

ἀλλο ηὸ Φοεμ διῥϑινον ᾧ φικόν ετούφ"νοῖ ὁτύ ᾧ οὐνε τούφ"μοὰ ἢμοῦ σ᾿

ῳ -τοι οὐ
σὶ,συμβήσ
ἐν δῦ σέχοσι μδρ λόγον,μὴοὗτω δῦ πρέχυ

ΓΕοὐτοὶμϑρ
“τοῖς "πτοὺμαΥ7Ί οΚτοῦχὺ λίγάν" ἐνσίχα τους ηὸοὐνγὸ,

, κοῦ ὟΝ ὑφϑαωλμομ
τίμ ὄψιν, μέλι ᾧ οὐνοϑιαε"τῇδὲ γίύσελμη"
τεροι Τῇ δψ4,ἂμ ὥσεμ ἀνόμοια "ἐπεὶ
κιοἱὲ
δυῶν ὄν ποιν,μὴτοῦϑ
νὀμδωὰ
πρός γε“τοὺς δγοὶ “Τοὺσ' “συύλαν εἰρη ρδῥωσ' αὐτίοἷςηὸ Φαι

καὶ δ)εὶ τον το “σονϑῦ μοίως ἐν οα
φάσκον τοσ' οἱλυηθδδὴ εἶμου,

οὐ τῷ οἱεἰ
ψω δῷ καὶ οὐληβῃ οὔτε ὃ ἄπιστον “τοὶφούνεαϑο, ὅτι

κϑὸ
ομ.ἡ
χε
ν
ὸ
οὐὐη
γὸν
τοῦ
οἱ
ἐκ
Πρ
αὐ
στον
ις
ιοίιε
“πολλ
λὰ
οἰλδ
χαῦ τοί
τύ ἡἤἄνις ἐν. αὐλοῦ
δὲ ἀφλ,δύολέγᾳἐντῇ ὑπορξᾳ ΤΥ δωνολων

δ ὼ τὸαὐνὸ αὐαϑήσενιρὰ ὡσαύτως νὸ ἐν Ὧρ αὐῷ
τυτῇαὐτῆγεκατ

οαδιὰ“τουτὸἀν κΓκηλίγ
Ν᾽σῶσ'
χχῦνοιώστε του τῶν ἄν ἀληϑέσ
"0 1σ'μὴ σὺ ΕΓ

ΚΎΣ λοηθυ χάριν λέγουσιν τι κ ἰσῖνοἱΔΗ;

ϑὲσ' τοῦ». ἀλλο γοῦτοοληϑές"δι ὠςσερδ πρότυρ ἐἰρμτοί,οινάτ
οὺ
γκηΜοὶ πρός »»"δμ ἀπονπτοἃ πρθὴ δύξοιν κοὶ αἰαϑησιμς
νΥ «εἰδὲ γέγον᾽
τι γέγοντ, οὔτε σοι θοῴ.μοϑορ Θ᾽ προσξάσοι

:Ξ

πὸ α τ
σοι λὰὅτι δι ἂν εἰπεῖ παν' πῇ δόξαν ἔτιεἰἐν, πρδοὶ μὴ

ονεἰχὸαὐ ιϑμοὺ μισὺ κοὺἴσον ἀλλα οὐπρΘ΄πὸδσλάί
οἰημεῥμὼ

μὴ γὺ σδοϑ ας
σιονγε Ἰσομ-πρθὶ δὰ ηὐ δοξεάζφυ εἰ τοῦ γὸἀμθρωτρσ
ζλμϑμομ οἷμκ52» ἀρμδτ, δοβἀ φομὠλλιὶ τὸδξ α ζόμϑῳ ομ»εἰ δὲ -

Τῶν μετοῖ τὰΦισίκο
τῷ ἐδῳὺ αβαφον ότι
κα σου Ϊ“ρΟ. νὰ δυξείξον οἰπετραιἐστε.

μδῳοὖν βεβαμοτούτησίξαι ποσώ"ν,ηὦμὴ ὄμα ἀληθόσ μα τος

δ)οὶ σί καὶ
λυ τκ μήἤ φάσεις," Χ7)ἡ συμβοαόνᾳ “τοι σ' οὑσωλέγθυσί, δι

ἐπε} δοδεωδνοιτὴ τίιΚαὐτίφαισιν.“ἐλυ
δϑώ η
τωλέύλϑυσί, γοσαῦτος εἰρ
ἔμο ὦ -πααμ
δ. ἄμα Κρὶ πονοὐτοῦ ᾧ ἀνερ ὅτι οὐ δὲ τοὶν

ποίοχἐνϑέλᾳ του αὐτῷΥ μορδναμ ϑαιτερλοέρηοἤεγθν
ὑχνῆον"οοὐσίοισ' ἢ σέρησισ,ἀπὸφασίε τιοἐπεῦτιμ Ὁ.ὠθισμιῴν γέ
Ρουφεεὶοὖν ἀδιύμοιτ ᾿ἁμακαταῷ οἶγοτ εἰ
ἡ ὠτρφλρανἀλεϑῶς,ἐδώ

Τίαιὑπρχώμα, αἰλλιὶ ἡπρῇἄμφω ἀϑώσελ κ᾽
νατ' (Δτίνειν
ωτυ-ἃ
ΟΥ̓δ ϑέτιρ᾿δ εἰ πλώσηοιγλα μίῳ,οὐ δὲ με τωξὺ ἀρτιφάσε
δέχιτουνξίνοι οὐϑέν᾽ ἀλλοίμοάγνο "ὁ φοἰμα εἐποφοίνανῷ καιϑέν
679 οὖν δ Λὰδὲπρῶτον δ ὀρισοιμϑῷοἱσ΄ "Τὶηὸ οἱλυθϑ" ᾿Φηδα δ.

πὸ μδρὴ λέγοὐ ὃν μὴ εἶνονὁ ποῦ ἐμαα,ἡδῶς: δὲ ηδὸννου
ὦ
οὐ μὴ ὃν μὴδ θραν,ἀληϑεσιώςτι πο ὁ λέγων εἰμαιὴ“ἐν
ὁ ἀγανοῤλιθι

Θκρ: ᾿ ἐμοί, οὔτετ μὴὅν.
δ ἀ ψασετονἐλλοῦτε ηὸ ὃν λέγε) μὴεἰ

ἔτεύποι μετοξυξοῦζη Φλατιφάσεως, ὡσητῷ
ὦ
η Φαυδι μίλα
ν (Θ᾽κοὲλύυμεου,ἢ οὖς ὸ μιηδέτερομ αἰμθρώπου μοὶ ἱπασου"εἰ ῥϑρ
οὖν οὑτως,ψζήε ἀνμετριβαίι ὁ. ΕἸ μὴ ἀλοιϑον! 7}εἰσ’ ἀγιϑὸν μεχου

βαί." ἐκ “τούτουεῖς μὴἡ αγοϑύν εν Οὐσὸς εἰΦοόμετοῦ ὅ γρδβεμε το,

βολὴ,εἰ ὴἐν τοὶὁ ἀντικεί μδιανὴμετοξυνεὶ δεσῃμεταξυ, ὅτῶσ'
εἰμεῖμτὸς εἰς λέν οὐκ ἐπ μὴ οὐ λικοῦ γλύεσισ'μείουῦ χόρτου
σεπσοῖν ηὸ διεενοηηὸμ μερὰνοηηδνῇ δγοίν οἱοιἢκα οίξησιν ᾿ ἀπτόρη

σ᾽ τούγρδξβ δθισμου
ὁ
υδλλοταν ἀληϑεύμ ἢδ ψύδοτουν ὃ τοῖν μι
ωδὲ στυθ; φἀστύς απο

ἀσοιάληθεύᾳ διχομδὲδῇ γαδεταρς

72 πάρα.: πονσσισ διᾷθαυ τοὶ οἰντιφείσεὶςεἰμὴ λύγρυξμεκαλέ
γί)ὼ
ὠφτεν οὐχεοῤλυθούσεν τίσ,οὔ πούκ οὐληθισελομο ποροὶ ν ὌΝ

""ἡ μὴὃν ἐσοατώς τε πρραἐ γϑύεσίν καρ 90 ροὲν, μα του οΛηΤισ'
ὑφούρνέτιὸνὅσοις Ῥύεσιρὰῃ ἀπρφασις ηὐ ὀναντίὁ. ἐπιρέρῳ "ρδόν,
τύποις ἐποιμσιομοᾶν αὐριθμόϊε οὐτυτσεονήΘ᾽ “πιοὺ περι Θ᾽εἰς
ομβμθ' ἀλλά ἐδυύοτομ εὲκ"Π ὁρισμοῦ δὲ δῷ ομῖτι εἰς οἴπερ,

βα ΔῈΕἰτρρή"
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ι ὃνΤοῦὑσροι,οἰδλυ ρὸν“σλείω"
͵ βαδν ὦ ται.νοὐ μόνον ἡ μιδλιοτοὶ

“πάλιν δ ἴσαι ρρτγοφ σι,τοῦτοπρθ᾽ πίω;ΦεσιρίΔ τίω ἀτόῷα

σιν») τίσο ἡ1» ἐσίαίσοωις οὐγον λουυῦτι ὅτοιρ ἐρορδρν

Εἰ ΓΗ ὅτιδ,ῦθεν ἀλλοαἰπίφίωκμἢ ηὸ εἰν ἀπτόφοι
εἰἐλόυκον ὅθ ἐ

σἰσ' δὲ ηὸ μὴ εἰνανν ἐλήλυθε δύενίοι οἷτῇκαἱ δύξα ὦνπερΔ αὐ αὔναι
δὰ πωραδύξων ὅτανΥΣ λύφν μὴἡ δύμοον τοῦλοηϑυσ' ἐρισεκ,

τῷ λόγω,σύμῳ σὰνἀληθν ἐναν"ὃ συλλογεθέν οἷ,
ι ἐνδὸντισ'

ὅμυ δὲοὶῬιαύ τίιναὐτί ὧνκά γϑυσρ οἱ λδνα ηὃπον των λδγϑῃ ζιτ

Ἴδν- αὐλῦ δὲ πρὸοἱπτώμτοῖσ' τοῦ τους δξ ὁριημουόριημος δὲ με
"
“τουες “Τοὶ σημοκάνφν Τίαὐαπιαῖ ον εἰνοι αὐπούς! 07) λόγϑσ,, οὔ

ὄνομα δ!μιξῖον,δριαμδσ ἐἄνετοα τῷ προΐγιμαι τοφ'έξοικε δῦ μϑΡἩἘ
εἶν οἱὸοἱ τοῦδ “τοῦ ολαρακλόγρυλόγϑα λέγων πίρ “του μου " μὰ

θ

γριέν"ο δάναξ αγόρν,ὀνοῦΤΙ μεταξὺ Φὶ αὐτιφασίων: ὥστ
πιόντουνδυ δῆὁτοῖν3»μι χϑ, οὐτε οἰ ιϑὲνὅτεύκ ακαιϑὸν ηὸμἷςγα ὦντεοὐδὲν ὁ πεήμοἱ ληθῶ

διωρισμεέμωμ᾽ὃπούτωμ, φανῷ,

κτλ, ὑδὸ
ὅτινα"ΤοῦχῶίοΣ λελϑοϑρ,δὲ δὲ τοὺκατοὶπσάντωμ, «Δύ

Χ ὦσισύρτιν λέφϑυσίν,ο,ἐβδῳ ὅϑίνΦοώσικον τίσληϑῶν ᾿ξ Ν:
δεοί
οὐθὲνΡῈ»κωλύφν φασὶρ ὅτωνοἱπτον Τοὶεἶν ονὥσπῷ ηὸ πίω

οἱἹ λόίοι
μετῇ᾿σύμμμεηῷἐἰναυοὶἱ δὲ “σἄν ὕμῳἐληϑϑνφᾳ δονἡ οὐῦΤοὶς
5 κλείγου᾽ 0ζὴ λέγων δι ποντουοὶἈΗθΉκοὲτῶν το
οἱ οὐ Το; 6) Ἰρα

ὡς τ περεἰ
ψυδθ,νὼχοθῖσ'λεγφ δὴνλόγων ἑκατέρου τούτων

διύγα “τῶ ἐκέίμα,"δὰ τοῦτα ἀδώμαϊ ᾿ἀνανάτιδὲ Φανῥὼ δ᾽αὐτί-

εἰσελσ'εἰσὶν εδουχολόμτε οἕμα, οἱληθ ἔϊσ' εἰνοὐοὃ δὰ ἐν 2ά; “πῶ
ἡ μᾶῶγὰ,ἐνδά χεϑϑα ἐκ Ἢ εἰρηβδιρων"» οἰλλαῖς
σρίτυκαύι δύξφεμ αν
έρ ἐ
πρθ ὡ ποντοῖσ'τοὺς τοιούτοισ λύγ515αὐτί αθςδιέκαϑαισ
ξιναύτιν μιλεἶμοω οἰ λαση μολμ'
λέλθινλῶν τδ ἐπαζνωλύγοις, οὐλιὁ
μοιόνφν οὗ μ Ἴ,ὡὠστιό ὑοιαμοῦ δγαἈεε πύονλαιδὺμ τοὺς727 σιν
ὠποφαῖ δοτὴὁ οἱυϑὲς,εἰ δὲ μὸ δὲν ἀλλοῦ τὸ ἀληθῶν" Φαϑαὶ᾿
ν ΥΣ ἦὶ
Σ ψιϑός ὅν μἀδιψμ στον πῶν Με νιν δὰ θινανναὐάγήο

σάν ᾿ φαναι
᾿ αν Τὴ ἀσφωσ' θάτερον εἶμον μόρον οἰυϑα ἔγιεῖ

ω

Ἁ

δ

͵’

Ἴῶν μεχοῦ τρί φυσίκοι"

᾿ ἀποφαύαι αὐαε ον, ἐλύναι τονἀμφότερα λδῆἐμανϑώχι,

ον ΝΗ μέῤ᾿Φὶαὐτιφάσεως ψοῦ δυο ον:συμθαήν4 δὰ"ἡἤθρυν.
λύμϑρον σπῶσι τοῖςτοι ὅτοισ' λόγισοι τοὺσἑοιυτοὺςαὐομρᾶν»,||:
Σὰ 5 δῷ Υ» “ανίντοιοἐληθη Λεγων, μονηὸν ὁνομίον αὐτουὕ λογὴ οἱ
λθ
δ, ἼΓΟΙ Εἰ"
δῶν τὲ "ὃν ὑοῦηοὔ οὐκ ληθη"ὁ ΥΣ ἐναν

οςοὐφισὶν ἄνα!

οὐὐηὸῃ οἰ ληθηνδὲλυσοῖντοιδυ δὰιοὺοὐὐηδσ' ἑοῦτόν ἀὴρ
ἡ δξωρῶδ,
Ὃὁ μὰηὸν ἐνανί ο" ὡὑς οὐκ ἀλυθὴς μόμοσ’ “ 40 δὲγὸροὐυηὸμ οὐὐ-ὶ

τοῦ᾿ς ὅψδασ,ῦ δὲν ἑῆου ἀπεηρῦς συμ ον οὐὐ Ἐς αὐϊθαθο
Ἄόηϑισ' εἰ ληθές "ἡἡ Διδιέισ', δ δέ
λίε 7 οἱ Δ505: λύς, οἰ Ἄεθῃ, δ

ρος.

κύφ)ὺ ὁτηοὶ καθήν“Ῥύἡ οδιᾶςἀπε βαδνεἰ τοῦΦανερ δὸι δοῦ.
“πρὶν, ἐρεμί
[ λέγοντ"οὐ λυθῇ λέγουσιν, οὐ δοϊ “ατίν᾿κιμεῖ οιεἰ μαδόρει,
μεναίμτοι, οἴἡ Ἰαῦτουεὐ ληθῆ᾿ἡγυδὰξςφοζ2"'φαήμ() ᾿τούπομε- Ἴ
τουβ ζλλον δ Ὁ.λέγων ποτὶ, αὐτὸς οὐκ ὡοὐ πάλιν ὑς ἔσο.
εἰ τοον,οὐθὲν ὑσνοιοὶ Μιθές"πονχω φάρα ψωυδύνανας,
εἰσὲ γοῦν “τοῦῖειν
σίδᾳκ “το οτι ἀδιύνοιομ“ἔτιαυϑοὶ νοητὴδρ μετουδοζλλάμ:
ἐκήιμος δ» εἰσι ἡ τ τουθολήεοὀλλ

αἰῳ οὐ ὃ

“πίντα ἐρεμέϊ ἢ κεινεἶτοοίποτε οεὶ
δοὔθέν.ἤξ: γοιΕἾ! δ ἀεὶ κι
μ εἰτοῦ ιν μϑρ σα"Νὴηὸ

πρῶ
τορ ἐκενὸν ἀπ
μη Τον ον":-

39
ὭἜΖ
Ξῷς
᾿ : 1ἜΣτε
χ ὦ

ἮΝ ἔαρι

5

ὙΡΑΣΚΣ
:χ:
Ἶ

52ΠΕΣ ἘΣ

δ

ἣ
ῬΌΑΔΕ, Ἔνθ,

4.) (ὰ

ΔΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ͂ΤΑ Φυσικα',
τοδ..
ΡΝ ,Αϑιδλεγετοιοϑεν αὔτις τοπρος
λοι κι μν»ϑεΐν πρώ, οἵον »πορμιηκ:

“ἷὲ δα

ἐυτῦϑιν μϑμαῦπη ἀρχ'
ἃ
εὐχρ

ναργήας δὲ ζτερα' ἐδέοϑεν οὐκοὐλλι
ξγΐ δι ςτζ ἑκα ςου γλυϑουτοιοῖομ μος
κα θήσει “-

οι ως, οὐ τοιτὸ᾿τοηρώγυ κὰ Φλσσπραῦ
μαγιώρχϑσ ον!812 κἐριαπέορ ἀλλὰ
3 ζώων,οἷΣ καυρδῇ(οὐδὲ «βάφαῦδ,
εμέ. "ὦ ΤᾺ
οἱ εἰ
τίσινἊΝ

οἱ δῦΤί αὐ αύχυσι,τοι οὔΤον ὑ-πολαμιβαψουσίν" ἡ δὲ ὀϑυμενε τον
πρώτονμε"ὄψυ τέρ λοντος:"καὐόϑυν πρῶ τον ἡἰειννσίσπέφυκες
ἀρχιῶμ.(ΘΔημωτονο λήνοιομ, ὁ τέκνον ἐκσον

ϑορντῆς μξε΄.

δαἢ μέχ, ὑμοτῆς λοιδοράσισ: ἡδὲεὗκα τολπροαήρεσι κιν εἰποντοὶ

κινοῦ ᾿ϑρο;: Νμε τουβδαί λλήτοὶ μετουροίλλον τοῦ.ὡσ' πέραὐτοὶ
͵
᾿

]

]
,

ἽΡραφσἀρ λοῦδιαἷδεωα σε ονθιαῦβα σιλέϊου"ἡ τὺ ρον!(δες,οἱρ
“οὐ λέγον τοῦκαλτέχναμκοὼ πού χων αὐαὶ ΡΑΤΡΌΝ καλμάΔι ςοῖ» ἐτιοϑέμ πω φθνηὐπράγμαι πρῶτον:θιοὺν τ οὐρ χϑλέγέτοιι
ταν ἀγωμα τος.δέον ΤΝοὐποδείξεων, αὐεὶ παϑίσεισ' ἰσοιχῶσσι.Ἄν

“τοῦ αὐ τλοι λέγετουνπσοίμ το ΚΚ τλαύντια Κρ.ἐποισῶν μδὼ ΟῦΝ
κοινὸν φῆδἀρχὺν τὸπρτονἀναιόθεν ἡὔθηνεήνυ του,βπινώσι ιν
τού τῶνδεαλμδρ νυ αέρχρυσοι σιμιοὶ; δὲίκ τός:“208ὁ πεφύσισ
οὐ εν5
ἀρχῇ,μ᾽ηὉ ςὍ! ΧΕΙ͂Ρ: φιδγαψοιοο δι προχάρεσις,θνοὐσίοι,δνηὸ
ἘΒῈ «(ς

δ.

πὶ

Α

Τῶν μετοῶχὼ φυσιίοος

λα εἶνδ)ουτοντνοῦμου υἡφθυνειν ἤσεων ἀρχοτάτοθομμρὼηδκιαἰὰν.
3.

᾿

δὴ

ς

Ἁ

͵

Ι

Ὁ
-.Ἀ“., 7
πε τοῦτ ρυ πούρον τσ.
εὐξοὺ
ν
γ᾿
Φο
νυ
αὐτηορδὲλεγετούενου
νν

4]

»

7

ἢ

δ

,

δον ὄχιΛκδόσοαὐόρι αὐηρφνιρὰ
οὔργυρος «διωλείλησ, απο
εγλορδὲ, δ εἰδυσουηὸ πταραϑάγμεα. τοῦτοδ ςν ὁ

τῶ γβύη"

λό); .χ}7: (ὦ εἰναρεδιτο τούγων γβύη: οἰομ τολδεος ποσῶν,τδιώ 8
δέέθιϑμὸς"ἡτοῦιέρηπλὸν τῷ Αὐγῳ τι ὅϑενἦχο]
πρόριὅλων ὁ
χϑὲ“ΤΗσ' μετορβολὴς ἡπρῶτη ἐπῆνἦρε μήσεωσ, διον ὁβγ λίύσαις εὖτ

οσ. ΟΣ ρ“τῶ τάμε ουνηοῖν ὅλωσηό ποι οὔμσα’πθιου
μιϑύ οι Ων
μεταιλη
Τικὸν σαμοτοθα λον τοσ- {τι σηδτέλοσ᾽,
τοῦ Ὁ δὲ 5}
--

:

τῷ

. τ᾽)

ν

εε

νος

ηὉ δ εὐ εἰκ οζεοἱον, “Τ)ἸΦΈΘΑ που τέϊν μα τ εἰοι οὶ ΤΙ)» σΈ0 πο ΤΕΈ,ζῷος
λυ

-

Υ

τως

5. μἱ

)

3

“

.

μϑ ἦν οἱὑγρόν
ἐμοῦ ΕἰΡΤ ουτῶσ',οἱδμεθα οἱποδοῖν κιεν ον δον
ὔ

7

“

)

7|0ν"Κρὴς σι δκινήσοιν τοσζλλῃ μῳτοι ξὺ εν «τοντρτίλους, οἵον
τῇ;ὑγείας δ ἰον σία ἡῤκαίϑαρσισιὴ τὸφ ἰρμαζηἀτοδρλρινα'
πάρ τοῦΝΡ ταῦτ τοτέλουσ' εκ αὐ δεοιφεράδὲ ἀλλέλων ὡδὶ
ὃν τοὶτοὶ (διῶ; δρηρινοι',τοδὲ ὡς ἔρηρι'πὸ κϑῥοῦνοτια,ρεδὸν Ῥ
σοὶ; τοχῶσ' λεγετουρηρὼσυ μβαύνᾳ δὲγρϑλα χῶςΑὐγήδῥωμ τῶν

οὐπίωμ, (Δι
πολλοἰτοροιὺ τοῦοὐΤιοὶ εἰμοι κατὸσυ μβεβυ ὀτεόλεν
σροιβόρι αϑηοςνμοῦδλοιβείριειπρῖποι ἡ ΤρΚΗ-"οὐ ὑλαλκὸς ἀκαϑίτυ
ρύμτι,ἀλλλαλέρι ἀνε λλοῦτ'ουῦτ“Ῥ δρον.᾿αἰγοίηὸ μ᾽οὖσ ὑλη ηδεδοῦδ

69ἐν ἡκί γυσιιδιαλλύλ, αὐπραιιοὶον τον ἂρ, τῆςΜεξίαν Δαύτα
τῶν ἐν᾿αλλϑηὸνοιυγὸν Ῥότρῃ"οἱ2λοὶ ηὐ ῥϑιμὡςτί λοςιηὐδῶ σαρτ

λὐκεμήσεωρ ἔτ δὲτουνηὸ( οτί Ῥῆτλναὐτίων ὕπηνΣ σα ῥδὲοὔ
1 ν ϑριῶἡ,Τούτῦπὸν αὐ τι μεθα ἐνί στε τιρὲναιμηήουνοῖον πίω εἰ--

τρυσίαν τολευρφνβηου, τῆναὐοεβοπσίε τότσλοιου,οὐϊώλτσοι ῥα
σία,αὐΤο Τῆςσωτηρίαι στο μφω!νὴ ὑσὶρουσία"ἡἡσέρησίς οὖ
δ ὡσ κανοῦν Τοῦ:ἀπσαντο δεἐτοὶνιῶ ἀρ βϑμα αὔπια, ἐς τέῆα
ρασ' ηροήρως πὐὴϊ4 τοις Φ αὐνδρω τοζηοις: τοὶμϑο Ὁ σοιλέιαιΤ᾽
Τ σκϑυοιφῶν. διηδ τῶ, ὐ γι,ἅτ “οι οὔ “τοῦ ν
συρλαιδῶν κοὐλὺ Ἀν!

“πρὸμὴ Ὡβσωμιοί ων (ἀτὸμέρι τρλλϑυλοι τρϑέσεν Ἱτσυμπάσ--

μουτοσὐφηὐ
δ οὐτι γξρυ των) τὸμ υὐσηύσρκ εἰμδινονυδῖον,
τὸ

δ᾽

4

δ γη

πὲμιἑρναὴδὲ
ὡς ὀίω ἃ
ἐἰναλ»τὸ τὶ ὅλον μοδη; σευυϑεσισιιοὺ κὶ
δ εἰ

᾿ δοδ᾿ ὐδιασίΡΜ καλὸἰαξσ: καὶ ῥβουλινσισ, καλόλως φρι.οὖν καέμτον ὅϑεν ἑάρ»νΝΣ μεταβολὴ ὦ
᾿σοίσιωσ'"τοὶ δῦςλλσε,ὡς

τὸπέλοσρατοσιϑὸν τῶν ἄλλων ἘΣ ἑγεκα βέλτιρον, ὥτγίλοσ
ΠΝ οἰμνωνεϑελάἄμου διαφερίτω διμηδὲν ουὐνηὸ εἰπεῖν εἰοίτον “τάνδε τῳεἶδ.
ϑθνλφαυμό αδρονοἰγοιϑόμ τὸ μδβγαὐπεα,γετιῦτώ
Ῥότρι δινΑταλτίωμ,ἐριθμώ υϑῳεἰσέ Ἰρ2λοἱ- τοι καΛρ οὐμϑῳοἱ ὃ

(Δοὺ τοι ἀλκή ουσιλέστοαι δὲδαὐτιατρλλαχθσιὴοοὐτῶμ"Ὁ"ὁμοᾷ
εἶν προτέρως καὶ σέρωσ οἶλλο ἄλλ ουιόδοναἱ είασ ὁαἰῬόσίἃ
τὶ κω κα7 διαπρισῶν ηὀδγπτλάσιον φι οἰριθμον. καὶ οἱἰεὶ

ΕΝπρριζλοβον Ἢἢ!καϑέκα σουετιοἶδὺ σ’ "ὁὁσυμβεβικος διδεοὶ

ποὐτωμγλόν,οἱον,αὐ δριαῦτ', αὐγοσ' τρλυκλφῇ ῴλλος5 αῖρι αν

γρτηδν'ὅχισυμβεξιωκε ᾧ αὐαλρισινγοηριῷ τλυκλότῳ ἀνουρηὴ τα
ὁ αὖθ βώπαυσ' οὔ"τσσ' αὐόριοὔ
σῦςελόντοδερὸσυμβειεηκόσ: ὧον

“τος:ἢπὰ ὅλων φῶον Ὁ7) ὁφρλύκλφτος αἶθρωτρσιδδὲαὐθρωτρι,
τῶν συμβεβικότων,αλο ἄλλων πρότιΡομιμοὶνες
6
ζῶον 3:δὲηρα,
γύτερονι δου, ἀδλώκος,μρὐδμουσικοσ, οὕτίος λίγοι “τὸ νῷ οἷν --

βιαύτος.εεὐλαὶ μὴ μόμον Ῥλύκλάησ! βαὔθρωτρσ' ππόρα πτὸν

τοδέκα) τξοὶϊκ ἰωσλει μϑμα Θτὸ κατὸ συμβεβηκόσ', τᾷ μδῳ
σ᾽ ϑινάμϑμα λέγετοι,τοξεϊὸς «ὠφρλϑύμτρο»οοἷον "τῷ ομκοθο μει-τ

ὅθι οἰκοδῦ μος ἡ οἰκοδομῶν οἰκιδ μιοσ'διμόως δελελθησετονὴ

ἐφῶν:πλαῦτια τοῦ σ'ἀρυμδῴ οἰτιοῖον γον}δπο οιϑέρειαὐτοσὴ αν-δ χαλκοῦ ολωσ ὕλις"
μὴαὔγοιν ὅλωσ' ἐκόμοσ ἡχαλκοῖὑ υ δε
δ δα συμβεβικότων αὐσαύτως,ἔγχιδὲ συμ'σλεικόμϑῳκα,

ἡ αὐόρι ταῦ τονκε κεῖνολυλθήσωτοι. οἷον ὑ΄πολυϊελφτοσ "οὐδὲ
Ἦντούτοιςὁσοοἰ)λοὶ πολυκλειτοσ' αὐέριαντοτριθ "οἰ λλόμορσ
ὁ
ἄτερ τονε τοῦτἀ ξεοιΑδῷ πληθος, ζξ."λελϑρδραι δὲδυγῶσ Ἵ

ηὃ καϑέκαςον," ὡσ' ηὸ θυ οραὐτοῦ, ὡς γὺὁσυμβεβακόσ:
γϑωσε
Ἶὡς ηὸ γλύοστοῦσυμξεβιμεόγσὺ ὡσ' συμαλεκὸ μὰνεἰ τουστοῦ,

ὃὸ ΧΕδύναμιν ὃδ ρ"σλιΐε λε γὐ ἰδ κιἶτι ὡσ' ὄψεραϑνντροιδηατ΄
ἘΕΕ

«εα

Τῶν μιτοὶ το φυσικὰ

Φιἐρᾷ[δ( τοδοῦ ον,τι τοὶῥδιρὲνορ γοῦνταἅτα καβικαςορ,ἔμα
«ἡ Θ ἐκϑερμ αὐτῷτί γε Δὼν αὐτίκ “οἷον, ὁδὲ ὁἰα Ῥάων,τῳδυτῷ
ὑπαΐο ῥδῴφιοιδδε δοϊκοσΐμισε, τῶδετη οἰκοδο,μουβδύφ' τὸ δὲ
καιτοὶ διόγεε μιν, οὐκ ἀεί:Φθέρυτοι »δόχαμα ἐοικί αι (Δδοῖκο δός
μοσιςθι χέῖονλγετοι, δῥῇ
σύγκφτοι πρώτου ἐνυππώρλονηϑσοζδγοι
ρέρυ τ ὁδ4,6
εξ ὑσερον δἰ
δυφ'οορ φωνῆς,σϑιχέοιεὐρωῶνσύτικἠτουε.

ἣ φωνδκαλ ἐσὲ διαερϑίτο ἔλατοἐκεῖνα ὲμηκετεῖσά λοιςφω
νας ἑτέραστῳ! εἰδῳοὐ τῶν ἀλλὰ καὶ9 δγαιρον τα μόριω ὃμο
διβ. οἷον εὕδοεηοςηὸ μοθβδν εὑδῶωρ, λλὅτῆς συλλειξ σιδμοίορσόὲ

(ταν σωμια τῶνφοι χέιος λέουσιν οἰλύ)ϑνντίσ εἰσ δυο τ
τοῖντρὸστμικτοςἔϑριτα ὑκόνα δὲμεκέτοῖς λα ἐδφαφέῥύντοῖ στὸμιρετοῦὝ ὄτε σλόω τοὸτοιοὐτοιςτουῦτοςσοιλεϊοιλέσον

σὐοαπερακστλησίως δὲ τὸῥδδ αχρα μοί τῶν σοιβίοιλέγετον"
συ λωστν ἐγρδείξεων αὐ ὑ)»πρῶ “τοῦ ἀφρδόξ φς,ρ οὐ πλεῖο-- ᾿
σὶν ἀτρδεξεσιν ὄνυπσρέρλουσοία, ο(ὗ τοῦςΞοιχεῖοι“ ἰτρδιάξεμλέ
γὸμ Τοί"εἰσί; δὲ τοιοὗγρισυλ σπαμοὶοι προ τοιἐκῆὴ ιώνδεγος μέ β

δουΟιμεταφερομ,τίσ ὃςοιχῶον κρ νουσὶν ἐγτἄϑωνδαν ἐνὸν διμι
κβ εὐδιπολλἀἠηρήσέμομ.
ὦ
δουρὶ ηὸμι κ ρόμαρὼ οπολοὺν κοὺἀνγοάρυτὴ159 Χχέῖο" Αἰνατοοινοθενὲ λήλυϑε τῶμάλισοι καθόλγ' οι χέα,

να ὅτιἑκαροματῶμ ον (Δ σλοῦν, πολ αν φ- ἢ σᾶ-

σὶν "ὁτι πλέει ς:"οὐηδῷδιτίωςηγμιω, ἀρχάς τισιφκᾷεἰν
ὑπελοὺμ τοκα λούμδιοα γσι καϑύλου (Δὠδεούφυταί ὃσ' γεν
57} λότοσ' οὐῦτῶν169 λεῖα,
λέ τουγλόι λέυσί 711065" 508. μᾶλλομ ᾿

τέμδδαφφοραν ὁ
ὁ τεἰτεεϑόλου μοῦλομ ὀγύοσιᾧ μδρ οὐδε τ

φορὰ ὑπσάρχει σὰ,ηὀγγύοσ ἀκολουθέ.ᾧ δὲ ηὀ γνυοσ,οὐπρενΤὶἡδν
οζφορά. οἱ παίντῶμ ὅκοινδμηδέι μοι κι χέίον« κοἔφουιηδπρ πο

ὄγυπούρλον ὑκαύρωι λυ σίσ'δλέε τοιἵν ἐλβηρόππτουἐϑῆφο
ομδῴῳωρ γυυεσισ τοῖον ἔτισε Κπεῖροἴσ'λύπαιτὸὀσιῴαιδὲ, ὧξ οὐ

Φύε τουπρώ τομὀφυόμϑῳ ὀνῶψυποέ ρλονπος: ἔτι ὁϑεμ ῥκἐ μησισ'
ὑπρώτη ἐρέκάφῳ φύσει ομτωμὲν
αὐδε ἢαυηὐὐ
ααάδλερφυεσ
ΘᾺ
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τὸ δ

κε
δ.)λέγετοίε, ὅσοιαὐξισιν ἐχφ δετέρν τραποϑμιδσυμπεφυκί

ναιὅπ σατοφυκάναι ὡρσεβτὸἐμιερυρε"δγαεφι ἐρ4ἡσύμφυσιν,ο
φ σιένϑοι μδρν δδὲρ “ατερ τὠδ Φίιδέτερον αϑοίτικι εἰναι:ἷν
ὃπῃὁσυμπεφυκόσιμ, 12 τιἀγηδουυνγὸ ἐν ἐμῷ οἷν,“πριᾷοὐδ ΓΤΤῸ)ὁ

“πτε οι συμαπεφυκαναι δυῶν συ!ὑμκατοὐηὸσέρυελίσ(Δη,»σύν.«Ἃ

λα μὴζἠηδπποιον' ἔτι ὃ Φυσὶσ λέγετοζι δδγπρώγου ἐγθενλ μετα
"-ΤῊ φύσει ὄν τῶν νοἐρυϑμί σῦν ὁντοῦ διϑίμᾳ τοῦ λώτου ἐκφὶδῳ
γώμεως φλιέαιυτορ ον,αϑεῖριοἴνϑδ᾽ οὐδ σκευῶν! λαιλκιζο, 0"χαλ

κὸς "φύσι λέγετου») ὃν λίμων, ξύλον:δμοιωσὴ

(Δελβώλλων.

ἐκρύτων ῥεύμνἑκα ςον»δασώζομδρ ησ΄"τόπρώπες ὑληριοῦν

γοιὸν δύπορθῆβφύσεινὃν τῶν τοῦςοι αϑαφασιν εἰνοὐφύσιννοϊμν
οἱ
πῦρ οἱ5, Γῆν.Οἱ "δ, ἀὐραοιδοὺδῶ ροοἱ δκλλότι ῬιΖῈν λύλθμ τέσ. ς

δν; α τούτων-οἷ δὲπάρτοιτοῦτοι.ἔτιΑΚΛΝ ξότομλέγέ)» φύε;,
33

ἡ φύσι ὅν τωνζσῥοιλοιον οἱλέκον τε;τἐφύσενεἶναιῬπρώϊ (3
σιν"ὥσ' τῇἐμπσεδοκ λῆς λέί4ὁ Ὑ1φύσισύδενο τυὄμ χων οἰλλοὶ
μόμον αἰξις πιγάλλκξιε τυμιγούτωμ

7)
φύσι: δ στρ ἰεδιὸ

μαφε τοιἀνθεύτρι σι»διδίλόσοιςφύσει γν καὶνεταιδ ὑπαρλον
τοιὀῤὲπέφυκε ἠρεαϑφινθμαυ ὑπ Φαῤδὼ ἡ φύσι ἐχέμιἂν
μα χμτὸἀπσιΔτίω μορφίωώ. Φύσειἴω οὐρηδῥάμφοοτίρων:"οὐ
Τ᾿ σὸν εδοντζώκ διτούμόθια οὐ" φύσιν ϑῦτιπρώτηὐλη διρυτα

Υ χελυδρλβ γῶν,πρὸσ αὐτὸκδρ
δυχὺσ ηδπρὸςαὐνηδπρωται δον,"
ὀχαλκόν,ὁλῶως δ σω; ὕδωρ ὁἐπῶν “τοῦ τοὶτηνιτοῦ,ὑδῶροι
πρῶτος ὁ

υδεῖδο;κὐὐσίκ" τοῦτο Νιολυὸτίλοσ τῆ σγμούσιωσ' με τοῦόοραδὰ
δᾳ "ὅλως “σϑέσοι ὁσία φύσιςλέγεται δα ταῦτέωυνδτὺ ἡφυσὶ:
οὐσίατις δβηερκ διηβὰβΗ ἀϑινωνάπρωτα φύσισιδκυοί ων ἃς τμέ

νη ὅξην "δία ἐδὴξγοντωνὠρχὲν κινήσεως ἐγουυηοῖς ἡδ αὐτοί ῥὺ
Ἂν υτῳ ταύτι: δεικτικιλέετοι ἄνουνφύσισ (Δα:γιυίσειςκηὐφύ
ἐαϑοτῷατὸ ταύτης ἐν οτκινήσεις“δυλοβαρ τῆσκινήσιως Ῥφύ-

μᾳἢ ἐνπελελείε
σέ! ὄντῶν οὖ Τῇσε)μεἐνυπούρλᾳ υσρίπτν, ἡδωνεἰ

ον κτκοῦου λέγετον,Σὃ μιν, οὐκαν δέχιτοῖ ζῃ μώσσερυο ΤΙΖ.δῖον ηὃ
ἘΕῈΕ

εἰς

τι

Τῶν μετὸὼ
τοὺφυσικὰ,
αὐα ιννεὐβοφ)τῷξώφ,αὐατκοῖομ οἰδία γον
δὲ αὐϊωΤήπωνὦ

ΕΝ ὡμ αὖννηδαἰλαϑὸν μδὲν ϑέχετοε ἢη ᾿οΝ, γί ϑυ,ἢ“7 κακὸν
αἀφρβαλεῖν ἐἰερηϑθδηαιιδῖον ηὐσττεμηδ φάρμακον αὐαικαίίον!77
μὐκα [ων να)
ηὁ "σλίσοιε
εἰςαὐτὰναν μὴ οἰγτρδάλμ πὸχήμαῖ. ἔσι ν
βίαφον μὴἡβίο. »ῦγοδϊοληδσν τ δρμίωρντδ προαῤρεσινέ μηρεγς

ζονν κωλυτικὸν δ)» Οἱ αμομ,αὐαΠκαῦῖον λέ εἴ.“δγδηρὴ λυπστιρύν,
ὥςσε Ἶνὴ ἐνιωυύςφ ησιεπσᾶν )ὲ αὐατκαῖορ πρἴγμα αὐναρὰ
εφυ"

πρὸ πβία, αὐαίγκα "τὸς:ὡστσερκαΣ οφοκλῖς λέγειἀλλῆρία με

Ἰαυταναγκαςζ4 701
εἰν“φισοῖς
εἰκ᾿
ῥαὐάγκο,ἀμετοζπεηςόν Τίεἶν ὁδρ
ϑώς:ἀγαντἱορλ τήΚἸτίωπρϑαΐρεσιν κιρμήσει μὐιτλον Ὁ

ηὸ μδ ἐν δὲλό μδινογεξγλωρὺὑλειν,αὐαγκοὔϊθνφ αιμδμίλει οὕτως: "ἢ
Ἰχίοῦτο τὸ αναεγκοίλομ,,καὶτελλαιλέστοήπτοσ' ἀπποντο αὐαγγιοἷδοςντῦ τί δρίαιον λέγεταί, ἥσποὶ ὧν "-ϑσν,γο σε,ὅταν μὴ ὧν
δ χαΤοῦκε τέινος μέμδνα γὐβιοεζό μῶμον,ὡσΤοω τίω αὐ[κίω οὐ

σειν δῇ ἰυὼ μὴἢ ὠδεχιτοῖι εζλλωσι Δλῥστω
αὐτίων σρζίὠκο πὸ
οἐηοιθ εὐσουύτωσιδ τοῖν9ὲ μδεῤδέχρ το,ἔνθαμϑιρβηνοἰ
γριϑον θα

δε ζίὦ "ϑηδεῖνοι αὐνόυτιν
ονΤοτα αϑοιικ οἷαι.(Δὐαντία, αὐαΐγΣ Τὶς
οὔξηνοὺ παντὶ ἡρξηρδι4ξ,
σῆβαὐ κΓκοδωνοὖτεοὐκορδὲἐχῆάᾳ

λωσέχον εἰώπτοδέδιάκ τον!οἱ“σλω σ΄.τοῦτου δοῦια τὸπρώτ, αὶ
οἰδοώδὲ “Τὸν ζλλωσ'"ὑχοινδβών δσυλλὁγίσμος'“δ ᾿ϑῶδαἀτεροα

αὐτιον ορρϑετνγὰ οἷοι ἄνα».3} δὲ οὐδέν.“οὐδοδδὲοΣ] οὐτοὁπτεράνοης
ἐξαϑοίγκησιὼ
ὠτ τι"ὸπρῶ το
ρελκυρίωσ αὐατικαϊομηὸ ο΄σλοῦν σὲ}
τοῦ το )θικῳδεχογπλεονα χροὶχαν ὥς ᾿ δὲοὰὡσίλαϊμως ὅδ

δ, πλεονα χῦσαϑέλρι: εἰὰρα δε) μα οὐ ἵδῃαςτὴν τὸςὅσὲν
ἐκείνοισ ηβίανομοὐδὲ πρυροὲφύσιν τῷ Λύγετοι οὸμδιΡ,Κσυμ-

βεβικὸσ, δονκοράσάςοτ Ν)γὸ
μ9σμίκῦν:"ἡδκορή σχῇ μουσικός:ἼαυὉ

ὁπεν κορέσεος (γὸμουσικὸν μικροίσιὁσνὴμουσηζ"
διΔοὺὸ

μεσσμεῦν,ληὸσῦκκοὐδον “πρῶ μουσέκ ὃσ'δέκ αδοσ' κορή σέ 6σ- “πούν“Ττοῦ ὺ

Ἰαύτο ᾧλέγέτοσιἸᾺ τοὶσυμβερεκὸς μὰψ ω ἀμνόν.
σέκὃν ὅγῃ μερὶ οὐσίᾳ συμβέβεῳκε,ὺὸ δὲ ῥμουσμεδμ μὰ κορίσή δσ',
7

ἠὸωδοόστ ὁνλτο:
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πϑατιρονθωτέρῳ συμβέδνναν ὁμοιως δέ ουποντιναριὸμουσι
κοσπκοοί σέ οσ᾽χῴδκορ! σζῳ ἐνδ λέτεῤ ἢΤ᾽ μοριωνϑορ τέρῳ συμ
δεβηκε δὲν τρ'
λύτρον, τὸ μουσικὸμ Ἤ κορὶς
ἸοΣΩνὁμουσί

κδσ' κορίσικ, δοκαδῳ με σθά σις τι κοι τέρου μέρ τῷ
ἢ οὐΤῷἐνὶ
συμβέβεκς ἐμ.ὦ δὲν »»δαφί ρφ'ἡκσρίσκῷ τι

συμβέβηκε
σίκ

νοῦ,(ὠικεἰνῳ Τρυτϑ,ὡσαύτως δὲκ αὐιυλγν ους, καύιδδ τοκαϑό-λου χερὸς ὑμομοίτων Αέγντο οὸσνμθειευκός δ
δῖον ὁ 1)αὐθρὼ-Οτί ζἷ αὐθρώστομι ζ
αὐθρωπτν""ἌΣΑΙ
μϑὸ "δου οὐ διμουσί ὁσ'
ὅσῃ οὐσίᾳ συιμικίρηκε τὰμουσίκ.ἀότι ἀμφωῇ και
βίααεσον,τ)

μὴσυμβέβινκεν ον,κκσρ,σζκῳ" “σλίω οὐηὸν αὐηὸρ ϑοπὸρ ἄμφω
ὑτέρχειν ἀλλο ηὸ(δ,ἴσως, ὡσγεσοσοιέν τῇ Ζοϊᾳιηὸ δὲὡς ἑξε
δ᾽καοῦϑὁ ἐζσίας ᾿Θσοῦ
ὃ, ἘΙ
ἐόνκατασύμεβοκεσ' ΟΡ

Δι “ότι."λἕ

6
ΤΌΝ“᾿ῥκαϑι αυτρἐμλεγομὴ τομ᾿ χ)γῶ ζϑσαυεχῇ Ἡρδαον
γελὰ

φαῖκε λοσ' δοημῷ,κὼ ξύλε κὀλλψηὶ γρα μι, καῤκοκορεκένε
δὲ,μέρ λέγετοι: ὠνσέρ αν
᾿
ἐμσευεχϑό

νὰν ὸ σκέλοσ'
μρῶν ὃ

τὴἡθρα χωμ'νουυ ΤΗΣ δὲ τούτῶν μοίλλϑν.ἐν»τοὶφύσειστιρεχῦ,
τόχυν;συνελέσ δελεγέΐου, οὗ ἀκ 'νησίσ'μίᾳ Ἰιοιθοῦυ κα μιοἱον,

᾿πεογλωσιμία δοῦο(δὲ αὐρε τος: ἀδγαύρε τος δὲ κα τοὶ Μόνομ''κα
νἀ)δ θάτσοϊ τόκἂνα εἰλλήλωμ
χϑὅσοι μὴΩΣ ἐν
ϑοιὼ ποὺ δέσυνε
εἰνο ἕν» οὐτυξύλοι οὔτι σῷ μοιοὗτεἄλ
ξύ λα οοὐφήσεισ᾽ Τοῦτοιεἶ
ἐλκάμε
κ
ὁ Λως συνεχῆ, Υ λύγῶ κάμ
Ἅλο συμεχέσ' οὐδάν.τούτε δαὶ

ο πρήμη μηρὸσ
μιν: Ὕ ὑτιμάλλον πὸμβ λον“τοὺὁ καύμεψιν" οἷομ

σκίλγεδτι ἐνδά λεασορ μὴ μίαν εἶμ πίω κίνησιν το σκελῦτ'ΙΝ
η, ὅσθέια κφλικεκα μιριένης μιδέλλον ἐμυτῆνδδκοκα μεμένίω καὶἐπ

ὺ μ εἷ λουσοιν γωνίαι ΩΝ διν(Δέμιαν λίπ, .δ'χῇ ἐνδυχε)ο"ἢ
μοι τὴνκἰνησινοὐν ΤῊς ένω; καὶ ἄμα

ἐν δθόοσ, αἰεὶοἱ μᾶ:"ἢ

οὐδὲ μόριομέλον μέγεϑος, τὸ μδιοηρεμέϑ,νὐδὲ, αενέΐ τρί, ὦνπερ τῆσ
κεκα

μεμμέμε' ἐπὶ ὄ )λορ “ρόπον ἕν λεγετοι,τῷ,τὸὑπτοκεἶμε

νον τῷἐδᾳ εἰναιοἰδιαφορον: ἀδιειφοραιδῶρ ἀδγοιρε τονδός
τοὶ"Τὴν αὐαΘΉ σεν"ἐπτὸ δὲ ἱποκεῖ κϑμον ἡ τὸ πρῶτον ἢ ηὸ
δὸς και
ἘΒΕῈ

{εξ {Π|

;

Φ

Ξ-Ξ

Τῶν μετο
χω φυσι

τελϑυ τοῖον, προσηὸτὸ᾿ Ἄοσ

εἰδναΐρετον κα τοληδ Εἰσὸς:(Δοΐχυ μοὶποντεςλέχωμ Τοῦ «ιοῖον,Η

λαῦ "δἰμον:(Απὸτακταῦτι ““ὐντἢ οὐἰλρὴ ὑτρκόματϑοιὺτον οἶορ
ηὃ εν δσ ἐν, διαφέρον
τοῦ τοὶ “17.λέγ )ϑῳ ριῶν χη
δι οι ανίν του.
τρί᾽ αὐτικάμδμαισ διαφοραῦσ'.τὸ Ταῦτα λεεί)ποΐμτουκὰ, τ

ὀγλύος ᾧηβύπτο εἰ μῦρονχρζσ' δῷ ἐπμονς ἵσαῦ σιαβθρω ν᾿
γρσ'κύτομ αὐτο ποίμτοι ζεαι.᾿Δηρότον δώχινα 'αλραπαλθσί-

ομ ὦνσερ δύλυμί α«Ἴαῦτα δὲ ὀπύμδῳ οὕτως ὡὼλἐγετοιρὸτε δεηὺ
αὐωγὰο)οφ.27 τὸν κέσατο,αὔτι λέυτρύμοε σργϑύες ὦδῳ χρξοιϑω
τίρω τούτων,οἷον,ηὐμϑν ἰσυσκελί, κουδ οὐἱσύ τολίυροναυ-

τὸ"νὴᾧλθμια. ὅτιἀμφ Ταοτεί;ΘΓ)ῳγος δ) 77κυτῶ ἔτι δὲ

ὧνλέγετον ὁσῶν ὀλόλοσὁποτὴ (ὦ εἶμου
ἀλυϑμ δ λυνι δ πρὸς

ἄλλ ὀγηὸν δαλξντο ὁὁ τὸ Ἴ εἰμ
ον ὀπράμα:αὐτὸς ϑκαθαὺ ον,
“πᾶς λόλθςυδιαμρυ σιοῦτω δ, Δ ἡνξῳ ἐδῥογοφῷ ϑθνον, ταν,ὃ
Τιδλοτισ εςὥςσερὸἡ
ὐίονπίσίωντβε χόν των μηκοσίῶ πλάτος
ὁ σοάδουσ σι ωςδὲ ῶμνοισισοἰδυαίριτοσ ονδοῦμε "ὁ 7,ἐῶδν οὐ, ῶ μηδΤΣ ῥῆσσιε, μήτεχεύνὡ μήτι ποπῷ μῆτι λότῳ,μᾶ

λιἐφο7οζτοι ἐνηκσὸ ὅτων ὅσοισίουκαϑύλου γδῥδὅσοιΔΡ᾿
δ έχθδν

οὐὀρεσίνψμδελαι Ταύτῃ λέ τοῦιδον, εἰβαῤθρωτρομὴ ᾿λειδιοώ
ρσιμ ες αὖὄξειἰὀφῶον ἃ
ἐν φώδν ἐδὶλμέκεϑον, ᾧ μίγεϑος:πῶς ὅν

"σλέσοι ᾧλέστοι,τη έτεροιτι:ὄηριεἰν"
εἰ ἡγαρέσνῥπρύφιιμ αν!:
τὶὶδὲπρώτω; λεγὸ μϑμναᾧ ὡρήθρία, μία:μία ῥ)συνελεία γε
’

κὰν

δφηλογωιει » αθιθμιοῦ μ ὡς “πλέω δπτοὺμὴσυνεχῇ γῶν μηδμτῇ

δῶν δλόγος,μϑεὶρ: ΕἸ, ἐπε δὲν μῶν δΊιοὖν ᾧσυμελέίααι
εἶδος:
δρᾶμα αὐβηρσὸν καλσυνεχις δε σδῶςδιὰ
ὸ μαι ὅλον ἢ ποῦ τὸ

δεαῦμεηδεἰσοςἵΧΡ ἔνιχκανῦ Φώμεμςἕν ἰδόντες" ὁμοίων ὁπτωσοιΐ
τοὸμϑ Ρ συγχεῖ εδιμοσοδηρδέμαιγοςἐσὺμὴ,Μοὶτέμσυνεχειαιν

ἀλλϊανούτων ὡστι ὑηδαμα ἔϊναν κθδοΤ λον,ἦδῳ ἐν.""ὸὧν
5 σοκύκλυ μαλεςοι αἰ αΞβγρ αἱμμκῶν,δτιὸλητέλφοσὅξ:ὐδένε
; ὅν εὐρ ΧΟΤΙΝΙ Π

ἀθηθ μὲ᾿εἰρμοαμι

ΜΕΝ

ἁἧ “-

ΔΎ Ρδὲ
ΟἾΟ δ΄ ὡσλέγεταρ"οὐ ὐδιορ "

δ ἥριδ Ὡν μέτρομε κεῖ οου

δου
οὐσ'

μ
ΥΥ .

τὸ δι
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ἡδύς οὐ ρχν᾿Φρπρώτῳ πωρήζομ,, τοῦ ΤὸπρῶτΓ᾿
μεξον ἑκοΐςου
γδύυσ: οἱρ χῇἦρ Τῦ τνωςοῦ. “ερὶ καςον γυοσηὺ ἐν.) 7ουυηὺ δὲν
"ποδὶ τοῖς Άβυισι ηδὲν. ἔνϑα Αϑιργδῷ δνεσισ'ἐμϑοδεηδφων ενὃἡ ἀ

Φωρον 6άώον: δεύπερον,δνκι νἠσεωφεζλλουπσπεν τοελοῦ
ὅ Δδινχῳ
εἰδᾳ ἡγιβδ'γοσῷ ἀδγοαν βετον:ὀρ οὐνκατοὶ πὀτρσον καὴὸ τρσὺξς:
ἀδναάρε τον.ὀρ

πόντα"ἡδ(ϑέ τον"λέλετσκε μου οἰφυηὸδὲπο τη

ὑπήπτεθον: τὸ
ϑέον ἴον, κῃμήνηδδὲ μονουχβ ρα μεριηνηδβ Ὑλᾷ'
χὸσδϑοβεηὸρ καὶτοληδτρσὸν σώμμει,καὶ αὐτι τρί δὲ πῶντη διθιχϑ

ἕαντι δὰ γὁ κϑρδεχρ δου ρεηὸν, ἀλτσελμ. ὁ δόμομα λβ,γροῖμ-μὴν
"ηὐδὲ ποῦντὴ γρ! χηδιαῥεπὸν,σῶμιοιυγδδὲ μημδοιμῖδαιρεηὸν κα
τοῦηδ'πσοσορ »Ξ,γί:κοῖς μον δ σ΄ἐδ άϑετος μονεῖς ἧδε, ϑεηὸσ',
εἡγμί: ἔτι δὲ τῶ μϑρ κουτοῦρα μὸν ὕξινᾧ: τοδὲ κατεῖδος.

ἃ ᾿
ταδ κα τοῦγο26’τοῦδε,καῖ τὼαϑ αςλοζοιν" ἀριθμῷ ϑὺ, μ᾽
ὧλη μἱ“."Εἰδιει δὲὧν ὀλότοσ Εἷς:γϑ σῶν.πδουυηὶ ζύμα ςφικα

τοτοθίσε δ: κα Τοὶ αὐ οιλογίαν δὲ ὅσοι ἔχειοἷσαΐλλο πρὸσαζλλο. εἰ
ἡδι τωύσερα.τοῖς ἔλιπροιϑεν οἰκολουθε .δον, ὅσοι αν
εἰ

εἶδ ᾧ:ὅσοιλᾷδ4, οὐ τρέρμ
τῶ αρι μῷ, ἀλλο γνώ ππντο, ὃ
σριτσερ.καὶ ἐδ. ὅσοιδέν, οὐπώμτω ἐἰδφνεἰλλ αἰαϑαλολᾳ: ὅσε δεῴαα λογία,οὐπορ.τῶ γυ4:

Φανῳ ὀνδῳικα)όὙἹτος τολ

λάαὐ τρκάμδΐ ὡσ'λελβήσῳτου τ ἱ τὰ

Ὁ.ταῦμὰσυμε Χ'

εἶνα.τῶνδ, τι δα ρυτίωιχειν τί ὑλίωκατοὶηδθδυ ἡ τάϊπρα

ἡδὲῷ τοῤρλόγου ε“σλέουσ' τοὺςτι(ὃ ἐμ"
τ ,λτἦτε λῶντοῤαν.τοὶ
λέγον τον:ἐποδυ λέγετον»ιτὸρϑῳ κατοὶσυμβεβηκόσετοδὲ, καθαυῦ
τς
ἰφα:ἰσυμβεβηκδομδῳ, δον“δρδύκαον,τ] σικὸνεἶναι
τόκα ταὶ

ἐϑρ,καλὸν αὐθρω πον μῦσμς 'Δ» μὺσίκῦν αὖον παρα σλησίων; λέγοντρῶς περτ μύσρςοἰκοδομῶν, ὅτι συμβίξηκε προς
εἰν ἀ χῷ μα σμκῷ ομκσσὸἐμφυ δ) φλώψον Ῥ
κοσὺ μῳ, μιΖομκῷ εἰ
δὲμη μον ῥσυμβεβικέμαι ηὐϑετῷδε ὅτωδι καὶυὐϑήδἐρυμῆ δ
μὄναἐνθρωππῶν, ὁτρῖνμουσμκδρ λεγερμῆῳ, καὶ ηὸμ μουσικδν ἄρμδν

ὴλινκὸνηὸν μουσικόν" ὙΤ λικὶ ηὐ μιδρὺ,δτηὦμφωτῳ!αὐτῷσυμ

Τῶν μετχ

τὰ ῷφυ σμκο

δεβήκα σιντο δ. 572. συμβέβηκε: ηὃ δὲ μιϑσίκον ᾿οἶνϑἀχν

ἄνα, ὅτι»ούτῳ τὸμουσμεδν συμὍεξφηκεν- οὕτω δὲ λέγετοιι κιοΣ
οὐ λέυκὸρ εἶμαιὅτι ῳἡ συμδεβυκεμέκ δνόζξεν: τοὺμϑμδοῦνΝαπο'

Το᾿συμβεβυκόσαναι λαγδ,
ὁ κδιναι,οὐτώ λέετοε: χη δοὺς
ὁ
τῴ δντι ἄμφω ὑσαρλθ, ἡδτι ὃν τίἐϊκεύμῳ ὑπώρλει,
νότιοοὐ τολβην, ᾧ δ σάρχαι,οὗ οὐηὃ κα τηϑρέγτου "κα θοὼ τὸ δὲδἶναι
εἰ

λέγετον, ὁσοιπῇσήμιούνᾳ τουλῴμιοιτο Φλκανπιγορίασ εὗσοι τ΄
γῶς δὉ Αίγετοι, τοσουν τιχὺδ᾽ηὸ εἰ μου! σιμοιόνᾳ ὑπαὶοὐμἔκα.
τατθρουῤόψων, τοῦ ἐϑ χεϑδ σηιμοινῳτὰδὲσατο εὐγυχοι δὲ στ

σῦν:ποῦδινπρῦφτι. πὸδὲ,ΤΌ!εἰν ἡ"στόχήν.τοῦδὲ, τον} τοὶ δὲτότε,
ἑκοΐςω! τούτωμηὸ ἕἰνου;τοινηλσῇ μοιήνφοὐδὲν )ὲδιαφίρφηδαῤτ

θροῦπποσ'ὑγουίμωμ σεν ἐμηδαῤθρωπτοσ ὑγεοήμφ "ηὸ αὐθρωτρσβα.
“ξων:ἼΥ͂ ἀπύμμων,τοαθρῳπσον βαδίφᾳν ὑτέμμφνιὁ μοίωνδὲ
μοὰ ἐπφὴ Οὐ ώζλωμ {Τὶ ηὐ εἰμουι σιμαάνᾳ ὐηὺ Εν
5 ὁσχε,οἐ ληθεν" .

ηδσὲ
μιλεἰνοἱιὅστε οὐκοὶ ληθόαν, ἀλλα ψιῦδοσιδμοίως πρὶ Κα
τουζᾧ ἴστωσηοὲἐπαφῇ οἰσεωσιοὶου ὅτιὅ1; Σωκρούτης μουσίκόι
27) οἐληϑὲς τοι “τοι δτ Σωκράτης οὐλάυκδρ, ὅτιοἷλῃ θ΄ .“"ὸ
αὐκῦθη ἡδγαύμεπροσ, ἐσύ μμαιπῇ,τς ψ δος. ἔπ ηδέιμου! δή

μιαάν4 «οὖ ὃνηὐμϑιὸ διωα μᾳ ὀυτον ηὸ δέυπελευχες ΝΕ εἰρισ
μδῥων πούτωμ. ὁρῶντι ΚΝ εἰναίφα οὐδὲνφὰπὐδειυάμιξηχῶς δ

ρῶν,εϑδιηδὲν τελεχείινερὸγ -οήσαδι"ὡσαύτως:πολ ηόδοωα διὰ
χρυσῆς τῇ ὑπιςήμψ: κρὰηὐρφώμδῳ δν τυοὐηδὴρε μοῦ."οὐ φηδε υὁ
“σιάρχει "ἠρεμία καδηδόδιυυ οἱμϑὰ ον ἐρειῶν: ὁμοιωσ' δὲκα ἐπ)
Ὰ
ἢ οὐσγεῖν κα

δνἐρμίῶ ἐφ

εθφ φα ῥδ ὄνονκαὶ ηὃ ἡμισυ

τῆς γρουγιμαῖ «κα σίτον ηὸρν μήνπτώδοῖρόμ. τῇ
γέτε δὲ διωρηδία,
καλ πότε οὔπω, ὀγεζλλοισδι σρισέομ. οὐσία δελίγετο τούσεἐπ

λά σώμο τοι,οἱοντῇ κοιλπσϑρυκοαλυ
σὲ ρ'κ αλόσοί“τοι
οἷὐτουϊοαὶ
ὁλω σώμα τοῦ:
Οιταϊκηούτωνσυμερώτα

άτι Οδαν μόνισενδιπὸ

μόρα ηοὐ των οὐ του.ὑτοιῦτου λέγελλίοι Ὁ
θσε καθθηρκφμήἡ λέγ.

ἀλκὶ
τού τωρ “τουλλα'οἰλλου δὲ ότρυ ὃδῦ αὐπτέον. ΤῺ νον

ὄνυέρ

δ

δος
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ᾧυ πρέφλον ἐντοῖ σηρι ποιδ,
ὁστί Μὴ λέγεται καθὔτρκφμϑρ'.";

ὁἷον, "ψυλὐτῷζώφ.ἐἔτι ὅσοι μύρια ἐγυπσερ γον ταῦξην ᾧτοῖσ
τὁθ,ἐζορτσιληοδε σῇμιαήνοντορὧν αὐαερεμϑῴτον,οἰσ
τοι οὔτοι
ὡ ἁλαννονβΕιτοῦ.ηδόλομοῖον, ἐπισίδουσῶμα ὡς Φασίτιν 5",
δομχρα μης.δι ὁἌωσ’ ῥεξρι μδσδοκ τισι,
»ιὕγς ἐν "οἴνου! ρουμέ

ἐ ηὐτι, εἰ) σάνἡ ϑδλο τι βνσοισ.
νυ συβέδὲνεἶν. "Δδριζν. ἐπι
μός. κατοῦ! πο οὐσία λίγ ὑκοίσον συμ αίνᾳδ χγἭδευοΤότρυτ'

ΠῚ σίανλύγε99.τόϑ' ᾿ὑππυκέ μϑινονίοριτονδμιυκέτι κατλλσλε

γέτο, κδαϊ τόδῳ τεὸνε(Δχορισὸμ ἤ.τοι
ἡ οὔτον δὲ καὶ
ἐἸΚοΐςον"μορῷη
μηβεὐδοσυταυ τοὐδελέγετοι, τοῦμϑρ κατοὺσυμβεβηκόννοιον ηὐ λόυ
κὸν εὐηὀμιῦσικὸμηδοὺ ῥ, ὅ.7) σι αὐτῷ συμβέβεκε: ηὸ αὐδσ'οιμν

σμκύν.6:) ϑατερομ ϑατέρῳ συμβέβωκεννὁδὲμευσικὸναῦδι, ὁ, τὸ
μα σικὸν τῳ αὐϑοώπῷ συμβέβηκε: ἑκατέρῳ δερῦ,κοὺ “τού το

ἑκώτι. ομεκεἰνων᾽το ὴτρ αὐφτῷ μουσικῷ δ αὐθρὼ ποσηρὰ
“δον
ηὸ μουσίεδν, ταυηὸμ λέ γέτοζε: δυτού οι σὲκ δνο'

τοιτοι"σοίν-

5 παπᾶς εἶνθ ῥώτρς τοῖν
τοῦ ια ϑύλυ ὅλιἐγετοοι.οὐ δὲ ἀλυϑὲσ ὀπεῖν,ὅτι
οὐ (Ὁμσσικόν:τοὺ καϑόλου, καθοὺ τοῖνποέρχειτοδέσυμι"
διβῳκὔτα εκ «ϑαῦτο,αὐξαὐ Νὴ καθεικασι αἰπλῴσλεε) "τον

Δ

δοκᾶσω κροίτησ, νῷ Σωκρά τησεῖναι μουσικόν ΎΣ

κραώτησ, οὐκἁιδππολλῶν. δ)δ, οὐταΐξσ Σωκράτης λέγεται, ὥν-

πῇ πῶσ αὐθρωπος:"κσὺτοὺ μδιρούτως λέγετον τον τοί“τοῦδε, κιὰϑαὺ τοί:“ὥςστρὺ ηδῴ.ἀρὰν} ὧν᾿ ὑλιμίας,᾿ἀδᾳἐριθμῶ,δγεν
τὸ
Ὑ47αν τοὺλέγετο: κσϑῶμ δούσέαὡσὰτ Φανίρον 67) ἡἼοωυ ἐλοζαν

Ψοτησ' τὶστην᾿ πλειόμωμ ποῦ εἴνον, ᾿ὁ-τοῦν Χ "τοῦ ὡς δλει
αὐ τῳ!Τατον -"ὥσθ
σήν" οἷον ὁτὸν λέγῃ οὐ τὸ

οὐ τ

οἱΔ δᾳκαρ

ἕτερα.δὲΛέγετο, ὧν καὶ τοὶεἶδα 'σλείω, δἡ ὕλο,ὁλό

γ95 Φλοὐσίασ: σὺ ὅλως αὐτηκοιμϑίωσ'τῷ Ἰαυτῷ Αἰγετοι τὸ
« :ὅ31υὴοὐ τό δ τοί .
ἕτερον. δεαφορα δὲ λεγέτοι, ἡἀεὶἑτερα

» «ῥαλονήρέτι ὦνξ!ὑτιρορηὀγιύοσ
γμό4.
μὴ μοῦἀριθμῷ,αὐ εἰδῳν

κτρὸν ανΤβκοδοσοι ἔχει ὧν Ὑῆου σίᾳ τί τ τεροτητρῦ μοιο λέγω

4.
ἃ
φυσικοὶ
τὼ
μιτὰ
Τῶν

“τοῖπι ταύνηὶτεπσονϑύτου, καὶ πλείω χαιντος σεσπορδέτο, ἡ
τερακαλὼμι ποιότης μί ὍΡΆ καϑῦσοι εἰλλοιουδν,ἀγδύχυτοιι
δῆ

αντίων, τούτων, ὐ σλόω ἔλορ ᾿κυριώτερα ὅμοιον πού-

Ἰῳ αὐτικᾳ ἀϑῥως δὲ τοῖσδιμιοίοιστοὶιύμιοιοιιοιην εἰἀνα λές

γέτοι, αὐτήφασισ, καὶτοὶναρτῆοι ,Θτοπρός τρκαὶ σέ βησισ'καῦ
ἕξιςκαλδῥώνκαυεἰς ἃ ἔλατο οἷορ,αὐγϑνοέσεις καδαλφθοραί.ΘΔ

ὅσειμιϑὲυδέχα το ἄμα πρόμον τῷ ἀμφοὶν δικπικῶ, τούντοῦ
αὐ τρκε ὅϑο2 λέλετου.ἢ,οὐὐντοὶν, ὁϑῶὼν 782:φαιὸν δ᾽ καὶλάνκονΕ

μο τῃ'αὐτῷ οὐοὐχύ ποί ρλει" δ καλ ξῶνὅδηναὐπτμεφτοι πτού-στο σ΄ ψαντῦα αίγετουντοῖτι μήδε αὐτολοῖμα, γῷ αὐ] πϑρει
γον δια φιφύντωμν α το ιύοσ,καὶ ὍΝ λειςορ δα φέρομ τοὶ

πε ῤτῷαὐ τῷ γυ4“ποὺ “τοῦ '"σλείςομ διαφέρον το ᾧ τῶ «ὐ-

τῷ δεκΊιὦ καὶ “τοῦ αλθοον δαφέρομτα ὉΔῚ ὑπὸ γίωαὐτέῳ
διώ αμιμιλάνλδγαφορ δ με εἧρπλοτλάσ, ἐκ

νοῦ ὁ
ἡκατεῖς

δϑφυτοὶ
δθελλαιψαντία λέ, τοῦδ υτῳίτῶ
τοιοὗτοιἐλενιττῷ

δεκτικα᾽ οἰϑητοι

τΓι τοὶβ,Τασρεντον οὐπωϑειτιν ζ(υμηριῆντοὶ

ἡ ποΐαρτοι ἀηρξολαάν" λήμ4::βξφσυνσερήσεισεῖναι γύτωμμα
ἔβηδι ὅτων ἐπεὶδηδὡνὴ ηδὺὁνηργλουγώ σ΄
λέγεται,οἰκολδϑεῖν αὐ

Κα δ τάλλοι ὅσοι ΚΤΊτοῦτοῦλέγετοε. ὧςτι(Δηότοον
ηὀνοι ἕτερον (ὦ
ηϑέναντίον ὡς τεΐνοι,ὑτερομεὴ καϑέικ αἰ
σημκοτητοθξ "ἰ τίρο δὲ

τῷ ἐδ λέ), ὅσαιτεταυ πολλύν σ ν᾽ μὴ ὑπλλνλα᾽ξε. όσοιἐν
αὐ πῳϊγίμᾳὃνἦσο

αὐ ἀ χει.(Δυσοι εὑ τῇνὁσίαἐνανπἠέλειρι

συξὲν οἱνΤίοιὅπερα ζι)ἀδφαθήλων ἀπο ὁτωλενύμ) πρώτων.κὴ
ὀσῶν ψῴτελον τούφγ εἰιόδᾳ,ὀλόνϑι ὑπεροι ονἀνδιΘἴτσσον,
ἀηομα τῷγεν.οἱ λόγιἀτεροιοὐ".
γι (Δύσιςἐν τῇ ουὐΤῇ οὐσίᾳοιῦ

Τὸν“τοὺ, ΧΕΙδιαφοράν: ταν το δὲ τῷεὐδῳ, τοὶ τικάμλῥωσ λετυϑρ ῥετοῦ τοιτεπρότεραι Δύξερα λέγί)ε
ἅμια ῥϑιδ
ὼςὀν
ὃ τὸς ΤΙ

μόσηρω του(ΔάρχησῳΨεκασω. κἰνφ,ηϑξητυ τερον᾿ἀρλόετινοι
εἰ
ὥθισ'
μδρ'"9,βῳπλῶσου τῆ φύσονἐπρόνσυνπεῦνον ἰἠίνων, οἷον πὸ

κα το Ῥτον,τῷ εἰναι ἐπ τερὰν ἢφύσειΤίνδς πότου ὠθίσμιεν οὔ»
Υ

«ὦ
7]
ὙἸ
ὗ

ὼ δ'
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ὥουνσομέσου, ἡσῦἐλάτο πρδσηὺτυ δ Ἵ ηὐδὺ οῤῥώτερον εὖ
ὑ-

φερομ' τοὶδὲ "καιτοῦχβόνομ:"τοῦμδρ ὉὉ πυξέω τέρω τονε. οἷον
πὴ δῆ γνοομδῥων.πρότεραι Ὁ τοιηρωϊκαδ

μηδενϑδῶρ,:81) 7ὉΡ6

ἐδ δε
ῥώτερον οἱταυ χεὶτονιυντρὸδὲ, τι ἰγγυτύρῳ τῶ μιῶοἱου ὧν
μελλόμπωννπρότερο δ)μέμεαπυϑίωμὁτὶ ἐγγύτερον χανίῷ,
᾿ρ μυν ὡς ἀρ χϑιπρώτῳ χθησοι βϑμωμ.το δὲ ἐκ τοῦί νην
)γύτιρον τοπρώγου κι μήσσιν δ πρότυρορ . ὅσον πσυζῆσ᾽οὐ.-'
: δρό;ζ. ἡ δειρὺ οὐὐτητις“ταλιϊσυτα δικουτοὺ δύνα μιν,ΠΩΣ
ὑστῥελον τῇ.δωνάμ, πρότεροι καηὐδιυνα τώτέρορ᾽ τοι οὐ τοις

δὲσὴνοὐκα τὸτίωπρο ῥεσίν,αὐαίοιοἰκολουϑέιν ϑατερου μοὶηὸ
ὑσεβόν,ὗοτα μκιμοὐμν το σι ὑκείμου, μὴ"(εἰνεϑν,ἀσζεινοῦμ.-

γτοσ'"εμέ: ἡ δὲπροαῤρεσί, ἀρλβ'το σὲ, κα τοὸ τούξιν:τοιὼτο
δὲ ο)ν,ὁὅσοιπρὸστι ωδοιημένον δεἐφίει κοῦφοιτὸνλόγον: δον,
παρα φάτησ, 70! τοςοί του πρότερον ᾿ κρὰἡ τρανὴ. νύ τη σ᾽ ᾧ

θα μϑρ Σ ὀκορυφοῦοσ:θα δὲ ἡμίση οἱρ χϑ'ταῦτο κὗμοὖν πρὸ

Τόπον,τὸ τῇπῶσει
τιρκ τοῦτον λέγετοι ηὸμ 5 ὁ'πονυἀλλον δὲ;

ων ὃἄλλων τοκοιτοὶηὸν
πρότερον ὡσ'υὐασλῶς πρότερν πού
λόγομνὴ) τὸκα,το τέμαὔσθη σεμοκα τοὺΑΟΣῪΥ τὸνλόλϑν,τρεαϑύ

Ἅου πρότερα κατοῦδὲ τίωδολεθησιν, τρκοιϑέμκοι σροκοὐ τοὶΚοιτοὶ
ηὸν λύων δὲ,υὸσυ μρεβμκὸς πορόλου πρὸ“έρομ. διον,γὸμουσίκον,
τομερες : καίριΐε ᾿
ὁ
σα μουσεο οὐὐθρωτρυ" ἐγλέσοο ὁλογοσαῤθν

μὴ ὅν; μασικδτιρῦς"
ἐνδέχιμησικὸν ξψαμ,,

ἔτ πρότερα λέγε

.7}}»ΩΜ
Το πλϊβπροτέρων “πάϑηνοῖον ἀϑύσης, λφῤχηηρτιηὸ βῦνι
δλφανεὶ ἀοῖ τοὶ ᾿ϑι δι, ὅτω πρότι
μδσ' καθοϊὺ γίμρπορέϑυσιηὺ δὲ,

ρα λέγετον αὐδερα τὸ δὲ κοἰτοὶφύσιν,ὅσοιδόλῳ τοιεἰναιο(ὐνδυ
ἀλλων"κ εἶμι δὲαδυ κείνων μήν ὁμ δι φίσε! ἐρφῆτο πΠλά-

τωρ. ὑπεὶ δὲ ηὐ ἄνα πολλοι χὺ πρῶ σου μδῳ᾿ηὀὐποκείμθμλπρον
{ὑειτο αἰλλωστακατοὶ δούμα
Τιρον., δγ0 ἡ οὐσῆαιπρότερον .
Ὁ)».κα τὸ δύνα μιν πρότερ
μιννκαλκατοιὲν τ λέλειανἐφρέμϑι
ἤβητρδὲ κατὰὙΣ λέχφαννοιον κα

δύν αιινμϑρ, ἡ μί σεὶ θὲ

Τῶρ μὶτοτῶ φυσικα,
Φλύλις:“οὐηὺμόριον “τρὸ Λου(Δὴὑλυ τῇσδοϊασικαπὰντιλέχοι
ανϑδῷ κεφονεῖςαιλυϑένηοσ᾽ 7),καρ τελελειριν ἔφα" Ῥόπν δύῃ"
γα ππίντος τοὐηρό τερορηὴ ὕφεροι λεύρϑμα κζρὶτοῦτολέλετοορ τὰ
ἐρωμἔϊνρυνυοῖον οὐδλομ δ
γέμεσίμ δύλῳτοι αὐευβρὲ τί
πυ
μορίων τὰ δχτΊφϑοφαύνδῖον τῦμόρι ονσαόλυνὁ μοί ὰ» τώλλι:
διώκμις λέγῶ),)
ἦ ΜΚἀρχϑ κινήσω αμετοιβολῆσ ἐν
ἱτέρφ,ὴἢε-

τορομοῖον,ϑομκοσομι κὴ δῶ αἰμετΩΣ ἢ7αὐπώρλε ψ " σι οἰκο
δομγ μϑιύῳ ἀλλδι κὴ διώα
μ σις,,ὐππέρλοι αὐ ψῷ ἰαίιν- Ι
ομδῴφ: ὠρλᾶχ᾽ ἰαξινο μδιμοσιν μδροὐ
οὐμδλωσ, ἀρ ϑ᾿ μεχαΐο-

λῖσῃκινήσεωσ,»λύγειτου δεύγεεμμις ἐν τίίρῳ,ῇ ὑπερονο δυῦφῖτι
ἐν,᾿ἢἕἸθρον καϑήν » τὸ ποίσουνπζαφ τιντὴ μὸνοὐν ἐσ ὁ την

ὁἱὸντανἡ παθᾶν,»διωυ ροηὸνφα αδρεϊνοανκὐηὸποιβξρ τι δερύκα
σοὶπὸν ποίϑοσιλλᾶν ὡυὶ βέλτιον. .ἢ κατοκαλῶ; τοδετσι
τελεῖν, ἢ κατοὺπροσῖρε σινεῶν! ὅν ΝΡ τοὺςμόν ὃν αὐπτορίνθέν- Ἵ

“τοὺς ᾿ ὀπόμτοις κα λῶςἊΣ
" μὴούς προόλον το,οὐφαμδῳ δώ β
μααϑολέγῳν!"ἐβασίζν.ὁ
"ὁμοίως δυκσὺ ἐπ τονποίχήν
ν" 7)ὁστκεξτ
ἔφ; καιβᾶσ' οἱπικθν οὐτνΝ
πρελιῃτώβλητο, ) μὴ ἐφύδωσ ἐπὶ ηὸ
χδξ'

δ᾽μετοκίνητοι, διωνεί μάς λέγον τοι:κλτοι μδρΚΡ ασέ Ὅιβέτοι καὶ καί «οὔ καὶδλωσ᾽φθεῖρε το;"οὐχ δωνοε δα, ἀλ
λοὲ τῷ5 αὐδύμαϑα, καὶἐλ ἀπε. τινόσ᾽ οὐπσθθη.δὲ
τοι οὐ-τῶν,μόλι σ᾽ καὶ μοίμα ππίο,δγοὲ δι οἱμιν" ουὶ ηὸδύ οἱἀϑργρ
καὶ τὸ ἔχον“πῶσ. Λε βιλύησ'δ τησ' δωνοίμεως ὐσρῦμμς,
γῶσ,κου) ηὸ δὼ ο( τὸν, κα, βϑιβροτσον λελβήσωτοιι, πὸ ἐπν κινῇ
σίως ἐἐρχίω ᾿ μᾷτῶβο Λὸς "καὶ ΤΥΡὺὸσρετικὸμ δωνειπόντι εἰ-

νον ἐν ἑτέρῳ, ἢ καἐπέρον: νος δὲἐσ ἐλνΤί οὐὐστῶ ἄλλο διωώγας
με ποιοιύτοκῥοι Ἷ)
ὲ ἐλ,με ταξα) ὁἐφ

γρᾶν δύναμ Δ ριοὺ τὸ,

ἀτευλεόχέρον, ἔτι δθγηόβελσηον. 7} φθάρυ μδιρονδοκ ἃ δῳ.
γαηδμ ἕναν᾿Φθέριαϑφια
ὰ οὐκαὖ
, φϑαῇμανὸνΕἸ"ὦ αδώγα τον αν Ἢ

δὲ ἔχει τεμοὶ διαῤρεσίν καὶ αὐγραν ἐκαὲ ἀρ χίιῦ“τ τοιούρυ πὸ

θυσιδσὶ Αγ τῷὶχεῖν δοκ δ, δχε δὲ τῷ ἐσερῆιϑαρ γιζτονἐἶν αὐ»
ἡ δὴ έρησις

τοῦ

40

ὀδλῦςεἐῥησίο δϑημτξἐς πῶσ'»ποίμτορηδύχειν ἀνατι"διμωνύμωνῆρι
λεγόμδρον ηὐδυ ὠτ τετῷέχοιν «ξιυ Τιμκῶ οἰρχίω,ὕ; δῳγα Ἐμτ)τϑέλειντί τούτουσέρησιμ,θόνδέχωτοωςἐλεῖμσέρησιν: ᾧω σὲ,
πδμ ἐχειψουὺ ποδία μινὶ: ἐρχίὲν ἄλλῳ ἢ ἢἡ ἀλλοφϑαεῖ
κιῤἔγ δέταγτω πάντων τρβ
μόνοναὐσυμβῆμαν γοίϑεωἡμὴ2

γεϑϑ,"Ἰδκαλῶν᾿Δὴ οντ᾿ἀψύλοις εὐ δεν οι τηδιὼ αι διᾧ
ΠΡ ᾿ὀρπάμ'ἡ μ"ὴ δώναϑαΐφασι φθ(πεμλυῤ ἐθαῦδιμ, αὐμὰ ἢ

ὐφωμοσιδενα μί α δᾷ ὅξισέρησίς δια μῶνὰ Ῥιαύτ'εἰ ρῶς
ἀρ Τήν οἵα οὐ) ὧννχῷ σεφυκύχ, ἔχειν:δριῦχε αίφυκ(ἶἢ δα

ὑλειεὐδον ὁμοίωσ αἰνφοῦεν οἰδιιώ
οιτον εἶα να “τί δι :
αὐήρα δὐνουχίαεμ: ἔπ δυκαϑύκα τέρανδιαμίνγδην ἀδῶυυκᾳ
μία, αὐ τρκί δον τῆτι μῶν ὃν ΤΥ

“ρυτιικουλεῖσ να

τῇ ’

λάδιωα τοῦδὲ
»τοῦμδῳμκα τοὺτί ἰδεωοεμίανταύτέω λένετρ,
πδοῦ λον Ῥδτρνιόιον,δωυκ τόν τικα ἐδιιῦατον: ἐδεώ α τονκ΄,
μ'
οὐηδέναν τίονόφ αὐσίγκιαι οὐ λιϑέσ᾽οἷον "ὀτώυδγά μεπρο,σύρει

Του εἰν μενδιυίνα
γον ὅ ΤΊἡμυδοσ ὸτοιοὐ
οὗ τονδιοὺκυ ἐναντίου οὐ
μὸνονοληϑὲσ,,οὐλλοιριαιψογκη ἐσὺ᾿μμμαξοῦ νοι
ὦ
νηδοὲ[71 σύμ -

μεηρο οὐ μόνου ψδοσ, ἐλλα καὶδἐξαάγκησ ψιῦσυσ᾽εκ δέ-νανΤίου τούτῳ νπὸδι αἱηὸν,ἡ
ὅτων μὴαὐατκιῦ
ομῇ,
ῥ,ηὐδναιντίον ψίῦ
δὸς εἰναδόνομ, γὐκιαιθήαϑράνθ ρωτὸν »δαωραηόμλ Κγιἐξοὐμούγκησ:
γδμὴκαθῆβρλλψιύδυσιηὴ μϑὸἐν δυυκηὸν, οι μϑῳ“ρότρν ὡσατ
ἐϊ[ρῃτου μι οἱ
ον εἶγκ σψοῦδοσ σα μαῖνΕ!- ῴαδὲ γὐοὶ ληϑὲςει

γαμεεᾷοι δεηδὲνδοχῥϑρου οἱ ληϑὲς ἐν). κα Τοὺματαφοραὶν δὲἢ
ῃ
ΨΤΝἡ γιωμεβί φ Αἴγετοι διυώσμις. ταντος μϑὺ ὄντι τοῥκα
Τουδευύν οὐμιν, πίνΕἰ πος
“τοῦδιωμαι μιν" “τῶδέλενο (δ αι"οἱ
Ῥϑπρώτίω μί αιριοιὺ τὴδέ ρνοι χὰμεταβοΧῆρψαὺῳ " αὐ. τὸ
ἐἀχειμου ῆβαὐλότιπιβόῥωιΝ'
ἀλλαλέγετο δέωαιτούντῷ τοὶμδῳ α
γα μεμιτα, τίμὴἐχεινυτοὸβ οὐδὲ
ἐλεινιδμοϊωςδενὴ τρλοδιυμ οἱ Τρ" ὧν

τ. ὄκυριοσ πίσπρωτασδεω δὲ'μεωσᾶν ἄν, ἀρχὴμεχωβλητικῆ
ἄγ λὼ ἤ
ἢ ἀλλοιποσὸν λεγετρι τοδ δε ρετομ εἰς ὄνυτῶν λον Τοῦ

Τοῖν μετοὶ το Φυσικὰ

νύ κα σέρομμὗκασορινταίΔηὀδύτι πέφυκεν ΜΝ ᾿πληϑοσ δ
ἂν "ποσόμτι ἂν οἰρΑ8 μηηὸμμιμεγέθασ δὲν μεσρϑηὶν β""λίπ οι ὃ

νληθῦς Δϑι, ηὐδνοἱ ρυηδυϑοὼ οἱ
μὲς μῆστιρενῷ
δ.μιιγεϑυσαιὶ, ηδεἰς
σύρε νι
γιμετέϑουσ τὸ μδρἐφῷ σωυεχισ, μῆκ νηὐδὲ πσὶ δυο,πλά

"τος η δὲ “τὴῬέρα, ράϑυσιπούτων δὲαλήϑοσ μδρτὸ πύπεραημε
νον οἰριθμιόσ' μὴ οσδὲ,γρα μιμῆ:-“σλοίτοσ δὲδῷ οἵν4αι(οἴϑες ἢ
σῷμον τῇποὺ διλέτε τοιικιαϑοῦ τοι
Ν ποσοὶ εἰ“ἢκ' τοδεζείσυ μα

δεβηκόσ δον ἡ μϑρχρα με, τοσόμ τὶ κιαθξουυηδνηὸ δὲ μουσικὸν,
ΧΆ συμβεβηκος

σὲικεϑαῷ τοὶ,τὸμϑρκαηοῦ σίαν ὅξεν,δεονή)ρα Μ
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ΑΝ, πτοσῦμ τηνΡΤ ὉὉ, τῷ λόγῳ
γι λει 1, πτυσον τευπαρτ.
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χει τοὺ ἢ πστέθη, δ ς ξ4σ Τῆσ' τοιοὐ τησ ὅεὴμουσίας" διον, δ λυ

᾿

δ

ὀῤλίτον: ϑιμακφδρ(βρα λυιονσλαι τὺκσὸσένον'πρῶ δαθὼ καὶ

πούπεερόμ' καδβουρυ καλκοῦφομ' δτόλλα τοῦτο, οὕ το:
19 ώ

πὸμιἀποι ηδμικρὸμ,ριηὸμῶζον κ'
Ὕ ἔμαῆον, δυκαθοι τὸβαπροσ
Ι
εἴγλολα λεγὃμδντοπῃ σοῦ σοίθη κα θο πό᾽μετοφε ρετοι μδΐ
τοιταῦ τουτοὺόι
μ0 μοίἐκαλπἄλλαΞ διζσυ μθεβικὸσ λεσ μῇ᾿

σῶν,γὸμϑρ οὕτωσ᾽λέγι)ὼ
ὠς βέλυλθη,δ 7)τὸμιουσικόμτεσῶν δ

Αὐυκὸν χω ἀμου ποσύμτ, ᾧ “πσάρλουσί» ποὺ δὲὐσκίνησίς καὶ

χρόνοσοιιοὶ δ» ταῦτα“πυσοὶὶ ἀτῆαλίστοι καὺσύν χῇ, τῷνκ ὅγαιδ᾽ ͵
ααφυτοὶ ἐναν,ὡμξι ταῦτοιπτχϑη.μλίγωδιούηβκιμούμδμν,. οἰ λλ᾽
δέκιμάϑῃ: Ὁ

ποσὸν ὅρμου
ἃ
ψἰεέννο,κοὸ ἡ καἶνησὶσ' “πυδή: ὁδίχᾷ

μοξ, τῷ ταύτίω: ολδπποι δυλίγετου εἦμα δι βόππον,ὁδγοαΦοραΤΑ

οὐσέκστοἷορ “πτοιόμ
τί αὔϑρω-πος ζώον,:97)“έποιω.ὕτσσος δὲ,το
Ἐατριυνκσὰ κυ Ἀοτ,πριόμτελᾷμαι εὁ τιαἰ γώνιομ.φιφλδαφο-

β΄Φὶκατατὰοὐσίαν γρι ὅτε ὅσησκᾧα Αδι δὰηροτπουτοῦτον
οἰρυτλελεε δεδιαφορβοὐσίας: «αδὲωστα οὐκἐψητοῦ,"Ὁ
πὸμα ϑημιουτηκ οἰὠντσυρο δι᾿οιθμιοΐηρι οἰ χὰὲν (5.ὁ!ομ οἱ: (ϑυτοι-»

τρὶς
μὴμεύμον ἐφι ὅντετ,αλλῶν
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μίμημα ηὐδδνπεδομμσὸ φερε
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ὅν οὐ τοι ὅιει σὴν οἱ πισαίεις γρστ! εοἱσσοσοι “πισακιςικαὶ ὅλωσ'
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δηγοι οι ὩΡΟῸμ ν ρὸ ῥχει ὍνΤΗ οὐσέρι" οὐσίου Ὁ «κασον.ηὸ οἱ
“παξ

ὼὸ

Δ!

"

ααξ'οιου ΠΥ οὐχ ὑδὲσ',»τρὶσ ἀσίμιἀλλαὶ δ᾿ὡσαξὶξ ὺ ὡπωξβ ἐξ,
ἔτι ἅσοὶ“ποθι ΠΣ κινουῤϑϑωμ οὐσιῶν οἱομ ϑερμοτησ κρὰ
υχό-

τεσ οὶ λινκότης νοὺμελαρίο, Σ βαρυτανμοὺςκουζβότη ομοίς
ὅσοὶ “τοιοὐφ“Τοῦ καθ᾽οἱ λέγοντοιικοὺἀλλοιοῦιϑαω τοὺστῶμα ντομε
᾿ τωβικ λλόντῶνἐτιἐςοὐ“Τοὺὁ αὐρι πίω ερὼ και

ανοιρὴὅὁλωσοὸ ἐν

κὸνμον ἀλριϑύν οεδὸνδ κατοὶ δύση δητουσ λύϑιτ'αὖπὸἩριόν:
πο πούτωμ ἑμα,ηὸμ κυριὼ τόσον πρώτα,κϑὰ Ὁ “ποιό χησ,
ὅτ
οὐσίας δα φορά ταύτη δέγι Σ ἡ ὧντοῖς ἐἐριθμοια ποιοτηδ

μέρ Ὁ» διαφορὰ λίρτι: οὐσιώμ.ἀλλὴ ουκκινουμδῷον (ἢοὐχὺκι
νουμὰβὧν “Τοῦὃ δὲ, πσοίθιδῆ κιμουρδων "Κομ
ὃ οὐ μδιναιμοὺοἵΡΝ
κιμήσφων διαφορού'αὐθρε Τῇ
ἢ σὲμοὺς κακίαν ρθε μάτωμ μί) Φλἐνῳτόα σ.κα
ρΘ᾽ ἠδ αφορας δὰ δαλδυσιὰ κειψήσιως (νὰ
θλυ ποιδυσενὴἡ) ποέφρεσικια λώφὴ Φαώλωσ τοὶὧν ΤΠ κινήσε) ἐμ-

γχρύ" μΠΣ δὲ δωμάκνν ει» ἐἰϑϑοφὴ ᾧφγ εἰγοιϑόμ:ηὸ ἐδ δὲ δ

ὀγαντήωσ,μο κων μπρὲἐ λιροδὲ

ἀριϑὸν (Δ ἜΝ μσηιμοήν ηδτρὲ

δ’
ἊΝ
Ῥἐμψύχορμον
τω τούτων μοζλι σοίἰπὴ τοῖς ἐλούσιπρϑαήρεσιν .

πρόσ ΤΙἈᾺε“ἢ, τοῦὁ μδι,ὡσδ πλαΐσίορ προὲ "δ μισυ μοῦΞιπλα

σίομπαρ
θὲηδ τριταμιὐββνρὼ ὅλωσἸρλλαιναλαίσῥορ, πρΘ᾽ ηὃ “τ λ

λορμιμόθιον: Ὕ ὑσξελον “ρθὶ ὑσπῥεχόμϑν «Τί«δσϑέρμαμτι
'ὲπρθὴ ϑέρμαντ ἡ Τατικὸρ 000’ Ἴ μηηὸν'ρὼ ὁΑΝ ὺ“ποι
ΙΝ προ "ὁ πσκϑιτιν«τοὶδοὺς

με

πηὸν πρθὶ Ω μέχρομ..(ὡ

αἰ πλοῦ τὸν,πρΘὴ δὦ σή μι,τοῦ αὐοθηγὸν πρθ᾽ αὐδϑυσίρ' λέ)
δὲ “τοῦὁ Αδὰπρῶτουμξα τάιθ μὸν;ε΄σλῶσ δὠριαμιίνωσ πρθ᾿ οὐυτοὺς ἡ πρθ᾽ ἐννονδμ,ηὸ υϑὼ δεπλάσίομ πρὸσ'ἕν»αἰριθμεδσ' ὠθισκς
μῦτ'ηὸ δὲ πολλοι"αλοέσίομ, κι τοῖο!θμὸμ πρὸσὰ,οὐχ ὠριημένον δὲ:
δεον γδυδε βιδε'τὸ ϑημιόλ᾽, "πὐὐφεμιόλι οὐ τάριθμ ρα

ΠΣ ΩΣ πὸ ἐσιμόρ,πρὸς τὸ ὑπεσιμόρ, : ψίαορίσί,ὡς τῇ
ηὃ ὑσεριλλυμδὰ
ὑγνηὸδῦ περίλου πρόρη
ηὐ ἡρ)λα λάσιον, πρὃσ'πὸ

δὰ ἀὐρισὶκα τοΟιθμόμ "ῦὙΣ ἀριθμὺς συΧΑ ΣᾺ μὴσύμφαε
ὍὯρν ὃἡ,οὐθεθμὸρ λέγε τοὐνγὸΣῊ ὑπερίχορ "πρὸς ηὃτῶι" (5.
ΕΕΕ

φ-

Ν

δὴ
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“τῶν μιι’Τοῦ τοὶ ζ υστοι"

Ῥσοῦ ον γεῦθγ ἐπι,ηὕτοθ ἀ ὀρισυριδτρτιῤ ᾿δλέτυλεν ὑγρὴἴσον,
ἢ ζικσον. ταὐτάτεῦν τοὸπρόντιἄπαν νκατόριθμλέγ θά ριθμῦ

“σιζθη,κοὺ ἐπιτὸ Ἶ σοννὴ δμοὶἡτανηὸ μεστόν,᾿Ῥότρρ'ΚΙ ΣΡηὐἷν
ῥ γριῦ
λέγετοιν ποῦντοῦταῦ το μι )ὲ ὧνμίαν σόοι.“ὅμοιοιδῶνκἡ

τὴς μήοκοισοίῦ, ὧμ οὐ τρσὺρὑννηὸδ μ,ποοἰριθ
μ αὐχὶμὰ μέρ.
ὧς τέτικῦτοῦπῃ τῶ,ηροστι Ἀέγετου, κοςτοῦριθμὸν μϑμ
οὐηὶ
ἠδνοῦν ᾿

τὸν δὲ ΟΝ τὸ δηριυτρκα ποὺ παθητικα ζιλύνεεμιν κατ γ7ικίώτι (ποθ τικίω οϑ
ἐν γείοιστῆρδυ νά μεωμ: οἷον ηὸ 96 ρμὸρ
“εν᾿προφηόϑῷρ μανὸν,ὁιδιύν αι
τον
"ἡ πώλιν ἡ ϑερμαδυληρθ᾽

οὐδ μοινομδῳ.."δπὸτύμνπρθὴ τὸ σεμνὸ μδμονοὖσ ἐνβϑῦμ το:
"δὲ κατάριθμὸν,οὐκ ἐσὶν Ὄμόρὁ γήου.ἀλλ ὶ ἕωΤοπ ὃὧν ἐτί ροίσ' ἐστιο

τρη τονου δὲ Κ}]κἰψησιμ ὄγεότζο,οὐχύπώρλουσι:ΜῊΝ δὲψϑύμα
μιμ τὲ 17] χϑόνους δ λέμκων ποι τοὺ πρόστινοῖον Ὁ πιηριηκδᾷ

πρ0᾽}Ἰὸ πφῦριη κὖνμον' ὦ ἃ τρίβον, ηρΘ᾽ ηὰ τριησύ μδιρομιοῦπω Υ
"οἷν πὴῥ,υἠοῦλέμετοτσηρ.ηὺ ἐδὼ ἣν “πετρημκοσ᾽ ηὸ διτσυηρνϑό; τί

ἔξέν'ὑπίρια Κα σέρυσιν δωρμά μεως,ὡςπῇ τὸ ἀλύνουτον, νὴὅσοι
ὅτωλίγετοκινδίον τὸ ἀόρατν70 ὁ μδροὖν κα τάριθ μὸν ἜΣ δωναμῇ

λελϑίδιυα πρόστι,ταῶντούτη πρόστ, τῷ, ὀπίρυξιν ἀλλουλέλεϑαρο Ὁ “ῃμι)λνὼ κι τῷ ἀλλουπρ Θ᾽ ἐς δἰννη δὲ ἀέρων; "(οἷς

ηὦὁδαλρηρξυ ηὸδγαψοηηὸμ »τῷ ἰλλουηρ Θ᾽οὐὐτοὶἐλέγεαϑε, πρόστι
λέγετο), Κρ, δὉανδηηδμ ση μαόν4, στὸ “ελνοαὺ ποῦὉ δοαϑοισινοὐ!ς
ὅδ “δαϑοιασιρθὴ τοῦτ, οὐδ, διάνοια: δὲν,» τρευτὸν εἰρημιίς

μομ αὐ εἰπεδμοίως (ἃ τινόςὅξημ᾿ΤΩΣὕχοὺὑ ὅν ὄψισ'κοΐΤοιρῶν
ληθόσὶ ποῦ ποςπεβνοάλλοὶ θ᾽ Μώμα: ᾿ πρθ᾽ οὐ λό 29] συμ.

ἐκόνγωε δὲ δὲς οὐαὐγὸ Ἀε λθήσυτορνὅτιὅξινὀψμο ὅξενηὀνιισυτο
μϑὺ οὖνΚαβζοι τοὶΛεηόμδμα πρόστηντοι μὰ, χω λέγετουι τοὶ
δὲ, αν
ὧν «χοὶγυύνοὐὐ ΠΑΝ Π τοιοῦ Τοῦ"οὐον;," ͵[καῬικὸΠΝ πρόσιοτι ὺ

δά’ αὐφὲὶκαμ ὑπιφή μηΕΥ̓ γα ΥΝΝ πρόντι τικα ϑυσοιτεὶἐλοντωλίγε τουνπρόττι οῖονἰσότησ,ὅτι ηὃ Ἰσομ."ἡ ὁμοιότῆτ, ὅτι ηὃ

ὁμοιογοτρὶἐῶ συμδεβιμκύτεοῖον ἡῤδεπρύττι ὅτισνμθέβηκερα
δὲπολλιουσίοο

".

γὰδύ
δισλασίῳ εἰμον. τοῦ τοδν

4:

πρόςτι ἢ Ωὗ λϑχὶ Εἰ 74} αὐπῷσυμ,

βίφηκε “λα σίφ(δΓ κῷ εἰναυ.τόλφον μέγεται, ὃν ἐδ, οὗ Ἣ"
μῇ

ΠΣ, ἐξω.τ[ λοι
βέν μὴ ὃἕν μόριον:οἷον χύμΘ’ τύλέθ᾽ςἑκοίςου οὗ
τοῦ,ὅ μ᾿ὝΥ ἔξω τελαζξειμν Χόνου Ἴινοςὃς πούπου μέρος δ:“ῶ
᾿ ομου νὴτὸ κατοῦρετίω ηὸ ΖΩ ὁ)μη λονὑπῤβολίω πρόςτι

γβσοννῦον τίλφον ἰκ Ῥύτοδι τύλφοσ' αὐ λυτήσ: δ᾽
ὁτοῦμ καιτοὶ ηὸ εἰδοσ'
Φὰοἱ
οἠκους αὐτὰ ι(ησὲν κἐὶ
ὑλλόπσωσινεοὗτω: ὃμυτοιφῳόν τε!
πρὸ
δ ΤΝ καυδῶ λένο μδινοὐ πούς συκοφαινγίωτὐλφορυκοὺ «Δί -“] ὦ τελῴομ ἐπε;δὲ (Δ ἀριϑοισ' λέγϑλδῳ οὐραλεν ον κλύω

ἐιϑῦν.ΤΑΣ συκφ αὐτίωοτοεϑόμ'"ἡ καὶἀβετὰἡ τιλεϊωσίεἼις'ἀκαφὰ

ἡὀτετίλφομ,
ἡ ἡ ὁσία ποῤσοιγὸ τίτελεία ταῦ ! ηὁ εἶδος Φλοϊκε
σαδ'αὐρεφλ, μηδὲν ἐλλείστη
ἐ
μορίου “ΤΩ μὰ φύσιν μειίϑει ὑτιοὶς
ἢ: ὑπάρχειν ΑΝ ΤΟΕΤΙΝ ΒΡῪ ,τοιὺτοὺλέστοοτέλφα “ΚΠ ἢ» ἣνἐπ

χεῖν τίΛ'οσ' τιλφαὠν
πεὶ Ὁ τίλοι ΤῊΝ ἐστωρ τὴ ϑηκοὺἐδ τὸ
φαζλα μὲ τοιφέρον τις,λυ) μδιν,τιλέως ἀσπὸ λωλένοὐκοὼ πσελεῖ
ὡσ'ἐ φϑοίρϑοότοιν.μηδὲνε7λεἐπρῷὶ φϑύροιο' Ὕ ΠΣ κα ίκον, Ά,
φοναζ γερο ζοῦς
λὐπὶ τορέλείηου ἐδ κὴντελν τῇΖΑ μι τοι

ὁτιζμιφωΐλε του τέλος δ ηὸ 5 ἔγεκα ἔραιτον:τὸ μϑιρουν τα θαυ

Τρ᾿λεγϑαϑρατύλήα, οστυν τοῦχῶς λέλετοε:τοὶμὰ δ ζ μα
δὲνἐλλείπειν. μὴ δο εῖνὑπσφβολίωυ ᾧ ἑκάσω γυύφ᾽ μὴἡ δόμος
Τι ἔξω τὼ,ἀλλα,ἡδωοὐνεαϑαῦ τού.ζεῖ Ηἡ φριθντι ηδίουτον: ἐέἐχ“ἢἢ
ἀρμδῆφ “οὕτῷῳ ἡ ἄλλων γίππωσ λίγιαϑο.πρὸ τοὺ πρώτως μεγύμϑμα πέλφα:"πέρας Ἄζλετον ηὸ ἰδτον ἑκάφου» "ἢὅΓ ἔξω μηδέν
Ἦνλαυῖ πρώτυ" δι οὐ ἔσωποῖντο πρώηρυ;“ ὃ αὖν ἄς γϑοισ

ὴ ἔλοντοσ' μέγεθός,Δὸ πίλοσ' ἑκάφου! τοιοῦ τομ δφὶδὲ Κἰ νησία

Δ, πράξινὶ οὐκ.αΦοοὐ ὁ τὴ δὲ ἄμφω:βῷ ἀφοῦ:Δὲφ᾽ διρι ηὺ οὗἐοὴβ "ὦ᾽ δσανκάρου. Δ

ΤΙ(ὦ εἰμοὐἑκών οι πώσιων ὅλον

Ῥῳίβ εἰ δὲ “Ὁ τιώσεωσ' "ὐ ΧΖῚ"πράγμα τούς τεφανβὸνὃὅτι ἦν

δότε"᾽ μῶνἐλέη, τοσουν τοῦτον"ηὸ πίξ"ἢἐτιπλέον οιχύτιλεί
ΚΝ ορχύ, πέραν Τί.ηὸδὲπύρα, οὐ“σῶν οὐ Χ''ηὐ καϑὺ λέτε) τρλ-

ΕΕΕ ς{ζ τ΄

Ο

ἩΡῚ

ππρὶ

δ

Τῶν μετοῦ τὸ Φυσίος

λα ΓΝ “μα μὰ πρότμ ηὸ ἀϑυσκοὺ ᾽ οὐσία ἐκ σουπράγμονχος

οιον (ςοαϑὺ εἰτεϑὸσ' οὐντορε,ϑι ϑόψ μοιδὲ ὃν ᾧ πρώτω πίφυκε "Ἶ
μεάθαφεῦιον τὸ κώμεαέν τῇ ἑῷ ανἐφ μῳ οὖν πρώτωσ λυ) ϑμὴκαϑὺ δος χ8 “ινπίρωσὺ ὡς ἡύλιϊκοίρυε ηὐ ὑππυκείμὴ

ἑκαίρω:"πρῶτομιολὴ δὲτὸκαϑὸ ἰσοιχῷξ,"οὖἡ αὐτο ὑπώρξῳ ἢ
)}Ὸ ἐλλλυϑέμ, Ἰοὺ ἐγεκαὐλήλυϑε λέγετον: ὑοῦ ἐκεὐσΤοῦ"ἢ(σε ᾽
ραλελόγεσοο συλλελόίςοζε. ἢ6:7!ηὸ αὐ Τισμ τοσυλλοπσρῖ ἡπστὸ

ἢ

ΘΟ λογάσμοῦ: ἔχε ηὸκαϑὸ,οὐΚ᾽
᾽ϑύσιν λῴγ()}μκαιϑὺ ἐσηικενὴκαϑὸ

βαδυφ!: τον ΤῸ τοῦ τουθέ σίνσῃιμαύρφηὴπότρμ.(ὠττί Ο καθ
ουνηὸ, πσολλοίχῷσ'ἀνοίγκυλέγεϑαι ἐμμϑρ Υ̓Υ,μορεβοιυῆς, ηδ Ἢ ἐῶ
ἄοαυνἑκοσωνογονδικολλζ

ηὃ τι οναικαλλίανὰμ δὲ ὁσοί «ᾧ τῷ Ἴ

νην φῦνεεν ζώυμϑἢ καλλῖ᾽ἀν χα τό ἐνὙν τῳ!λόγωξῳ-

ὄρ χορὸζῶον:ζῶομ γιρτιὸ καλλ.

Ἐτιὸ ἐ ἐν τρίαὐμ δέδε

ὦ

τοῤοοκοὶ."τοὺ τοῦιριυὧοι καὡυλῷ αὐφοι λένιθκοϑο πίω.ἌΝ

ζῶου ὃ
ὃ αὐδςκαθαῦὺτἄξειν» μεὲῤ τίποδρῦ ᾧὑπρώτενὸ ζῶ:

Ι

ἔἪ οὐ μὴἡ δξημ ἄλλο ἐν Τῇοἰ“Τίον.δ, διάνοῦ,“πολλοὶ αὐ τισινηὶ
ζῳ

ὃν ὃδίπουν ἐλνόμως καϑοιῦηὸν δανός, αὖος γε:ττι ὁσοιμόμῳ
“'ἀπάρ λει,
φῦ ἡ μόμῳ" δυὺ τὸκεχυθισμίνν καθουγὲ .

δ ϑέσὶς

λέ ) τονέλουτοσ'μέφηταίξις ἐὍἹτόηρον ἡφιδύμαμιμὰ κοι

τ ἀδος θέσεμ Υν διέ, Τμα, εἰνου,ὡσ᾿σερ σὺἡδόμομα δωλόι ἡδγο
θεσέσ᾽ ἑξισδὲ λέγε τον ο.μϑ τρύπαον,οἷονἐφέργφοίγεσ τῷ ἑ
᾿
ΔονῪς ποὺ ἐλοῤδύου ὡς τσερπράξίοτιοὶ κίρμησίς' ὅταν 7)ηὸ μα |
“ποι »,,ὐσὲ τρίτοι, ἤθηρρίη"σὲσ᾽ μετο ξύ,οὐγχωκοὶ ταιλομτς
9 3.ἡ“Τοῦ

Ὁ Φὰἐλομδρησ ἐ ἡ, ἔδεμεπταξυ ἑξισ: ταξτίω μδιδούμφει-

νεῤ ΚΤ εὐειΝνχεσωνὍΝ ΠΟΥ,ἐξιν εἰσἀπεηρον.ἣ» βαδι εἶτονιεἰ

79 ἐλοῤϑῥουςὑφομ χειντίω ἕξιν. ἄλλον δὲ χρόσαον, ἵξιςλεεεῆ,
δ άϑισιςεἰζοθ ᾿ὡὅν κα καδεοζεςεἰτοῦιὸδι κεἶ μδῳδνομσὰ ἢ καθοϑηδ," πρθ᾽ αἰλλονοῖον ᾿ ὑγέα ξισ Τ|σ.:“δγαῖθησίσ' 2 οἴ!Ποικὼ-

ὙΗ: {τ) ἑξισ'λίγο οἱ
ἃΝΗψ μόῤιδυ «ϑέσῶν τοιού χης"δηὸἡ

εὑξυτὴ ἐξις ΠΕ,

αάϑυνμλίγα

μαῥ'

καῬόγον ρι ὀσχπον οι θ᾽(ὸ

οἰ )λοιονῶθα
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δ λοιουαῆς δε χατοῦ οἱ δμ,η Ἄδυεδν μοὶ γὸ μελαρηρὼ ηοῦλυπ

κὺ κὰνηὸ πικρπρὸβαρύτης μος κουφύτησ: κρὶς ὁσοὶ ἄλλα ποιοῦ
σζοὺ- «μα δὲ,αὐτούτωμἐνερ γειαυηρὶ ἀλλοιω σε ἠδ

σῶμ μοῦ οὔἐ ὀλαδεραὶ οἰλλοιώσεις ἠδ ἐκὶν σελ

ἐτι25.)--

μα Ἅιοὶ αὐ

Ἄυση ροὶ καὶ δα
; ὀλαβφραύ. ἔτι τοὶὁ μιεγέθωδῆὔσυμιφορώνασδλυ
"5 ρῶμ, πάθε λέγεΤοῦΖ" σέρεησὶς λεγετονζν αι
αϑδρῬύφρ ἀ
ἀνμὶςἣν

ι; δ μὴ πεφυκότωμέλε ϑοκ αὖμὴ αὐτὸἐἠ πεφυκθ' ἐλεῳ οἱΞ
οφβμ Φυπὸμ ὁ μμλούτωυ ἐφερῶν ΛΑτέτοῖε: Ὕ αδειαϑσιφυκθν ἐπλει." αὐνηὸ,"ηὃ γοθλμ ὑλβηοίον, οἴγλωσ' αὐδο ὃ τυῷ Ο’

Ν γ

οψε

ὡσ'ἐσέρητοοι, σὺ ὁ οἀασεῦ λαξ᾽νὰυϑῳ τος Σ 3,09".«ὸ δὲ καϑο-τόζτι ἂρ πίφυκο᾽ ἜΣ ὁτεπήφυκεμ ἔλειμ μὲἐχμἐν Φ λό
ΤῊϊ, Ξέρισία Τίσυτυῷ θ᾽δὲουκ πτόσειμ ὑλικίοραλν ῳ ἐπέφυ

ποὺ09
»ὰ Ἐἔλειν,αὖμὴἔχ» ὁμοίως δὲ "οὴἐνᾧ αὐ ἡποὰ καθὸ
δειρὰὡς αὐμὴ ἐλῃ πεφυκθ’ ν ἔτι ἡἸβιαήαι ἑκοἴσυ οἰφαἠρεσια,
φἜρυσίσ' λέγε τοζεμοὼ ὁ σπῶς; δὲ αἱ οἱηρ χῷ « ,ἀφρῷάσεις͵ Δ ΦῸ

τι τοστυυτοὺς "σὶρ αὐ σερήσεισ' Αὐγορτο αὖσον Δϑὸ Ὁ Ὁ τῷ
μὰὑλειρ ἰσύτιτου πε υκ Θ᾽Αἴτέται: οόραον ΠΣ

ΩΣ

μὴἐλευχώμμει,"σὲτἱ Φ ύλωσιοι ἄπρυν,καὶ δεῖμὴνἐλθνὁλωφ
γρόκο',κα Τῷἢ φαύλους.τι "σὴ [55]μικρὸρ ἐχοιντοῖον τὸἰπσυρη-

νδγεῖτουἡ τοδὲὅβη,ὸ φαύλωσ'πτςὁ

ζτιτῷ μὴ ῥαως ἡᾧ μι

κα λίώτιδιομ ιὸ οὔτ μη τομ'ὔμὸὑἡ πφί᾽μὴ πύμυκάθουοὐλος "ἡτῶ!μὴ
ἑᾳδίωσιἽτη! μὴ καλῶν: ὑτι,τῷ “πον ΤῊ μη ἔχειμιτυφλίὴ 3 οὐ

Λίγετο 6ὁ ἐτερύφϑοιλμθ. ἀλλδ ᾧἀμφδρ μὲἐχον ὑψιν»δὺὃ οὐ

«πῆς ἀγα." ἡκακὸς ἢἡὕκαιοσ ἢ ἀδικοσ' οἱ γλοὶκρὺηὸ με τουξύ.
“σας

Τὸἐλεν Αὐτοτορηρ λοι χύς,ἕμα μϑῳτρότρυ,νὸ ἄγάᾳρμ κατοὶ τίςαὐ
Ὁ φύσινἀν τί οὐ τοῦὕ ὁρμίμθ.διο λέγέτου τυ ρεόστε ἐλεβ
το οἱ ΕΠ
ηὸν αὐδμ,μοῦ οἱ τύρανμοι"τας τλέσ', μρὰ πίω «αϑῇ
υ͵ηὸ
αὐλϑμοιῖνα δὲν ᾧ ἄντι ὑποόργριῶι δικΊικ ᾧεοϊομὸ χιλκὸς ἐχ

νὅσον κηὸ σῶμα. ἐϑὰεἷῦς ηὐπσιριέλον
ἄδσ τοραὶ οιας, κρὰ πίω

χόμλρορτι
ις ἐχιϑ" ἐπ και
ων ἤέγπεο
τοὶ σεριεχί αδραικ
ΕΕΕ ᾧ

Τῶν με τοὺπῇ φυσικὰ

Ὁ δ.
γετοριολομ,"ὸ οἰ εἰ ν ἐχῴν ηὃ ὑγρῦν Φαμδρι οἷτίω πόλιν ανοῦ
Δ μοΐον,νου χουτοὑ τω δεριηδλορ ἐλε “τοὺ μὲ ρ» ἐτιηὸ κωλύομ
λέγετου τον
α
κουτοὺτύμυοιυσοῦυδραιώτικιν ὁ ϑχρὶπραήφν ἄχει
τοοὺ πόνοιο"σὲ οἰκίον ἐδ’τοὶἐσπκει (διαθουρ.ν«οὖ οὖσ’ οἱπτοιτ ᾿
“τοι ηὸν ὠτλαντοι ποίδυσίηὃν οὐρανὸν ἐχέυ,ὡσ' συμσε σύντ᾽ ὧν

ἐπκὺ τίω γίνδιὡν περΥἶν Φυσιο Λόγων Τιγα!φασί τοῦτονδὲ δ
Ῥοπορ,κοὸ τὸ σωιυέλον.λέγετοῦ,δ στυΐλει ἔχεν:οὐοδεοι χορ!υϑήν

πουὰν κατοὶτίωω οὐ ηοῦ ὁΩΣ ἰοῦ: (Δηδζτινι δὲν, θμοιο β
Ῥόπως λζι τού ἐπυβδϑωσ τῷέχειν: ηὃ {7 νυ θνο,λέγε

|

Τρ)να ῥδιρξοπαον δᾷοὐχ ὡς ὑλησι τοῦ τοδιχῶς ἡκασρίηὸ πρώ, ἢ

τονγϑύ(θ"ἃ κιατοιηὃ ὕςο τῦν ἄσθρνεοιον ὅπερ ὧν ὥνπον
τοῦτὸ ΤῊ ᾿

σοὶ τοὶἐξὑδαιηος'δεηδιὰὡςἐκχαλικοῦ 9 αὐδριαεζρ αὐθὺς ἐκφῖν ᾿
πρώτησ!καινησοισης οὐρλϑιδ΄εοἷον ἐκ7ιν Θ᾽καμά χιρέκλοιδορὶ 00. “

Ἴ αὐ τὴεἰ
κρλὺ" Φλμαάλνσιζναι. δέκΖρῳ στουῦς τουνὲκ δῦ
υλης Θῴι. ε
μορεβῆς ὀττσερἐἰκπρὸΛοὺΤοὺμέρν, "οὗ ἐκΞΌΨῚ͵ λιοίδυσ' ἣν ἐπὸν Ἶ

ΓΕ ἐκ δὰοἰκίωσ' οἱ; λίϑδι" σίλθ’ υϑῳ“θῇ ὅδ καὶ
" μορφή: τύλφ-

ον δ ρδιἐλοντῖλον' Τρὃ δὲνωσ ἐκ τῶ μέρουσ'κὸεἰσισεοῖον δ ἄνθρω-

ηρσ' ἐπ τῶ δῇτρδος "Ἡρὶς κασυλλοιβη, ἐκ.7 φοιχεσ'φλλως ὃντοῦ“70" ἡδ 0 αὐεριοὺς αςΤῸ χαλκοῦν ᾧ αὐϑϑητῆ δ ὭΛΣ
ὁ
᾿ σώυ-

ϑε τοσ'οὐσία" δλλαὶοῦν ηὸ εἰσὸς ἐκ φϑὶ σαν εἰδουσ ὕλης" τοὺ μὰν οὖ-σῷ λέγε" Τοῦ.“χοὶ σὲἐοὶν χιοι“τοὺ
ὁ με οι τουτωρῖ!: ὑπορέρχῃ τὴν Ἵ
Ῥόπτονοοον εἰς “ρσ'"ἃ μερ ηὃ χίκι ὁν" "νὴἐκ γῖς“τοὺ φυτοὶ ὁτιίι
Τιμο μῷ οὐσ’ οὐ ΑΝ ἄνα δὲ μεθ δα χβόμφιοδον τ ἡ μας νύξ.

το δ δῇκα χφμῶμῦτι τόυσο με τοὶτοῦ το τούτωνδὲ τοὶμον

σῷἔχειν μεταῦο λίρ ἐς ἀλλιλα οὕτωλέγετον:"ὥσπερκοἷ τοῦ
νῦν ὀρηβδρ ἊΝτοὶ εἷξ χῷ κατοὶ γὸμ χεὸνδ᾽ ἐφοξῆς μιδμομοοῖον ΣΝ
σῃμερίας ἐγένετο ὁπλοῦς ὃτι με σοῦἰσϑμερίανόγλονπονμὺ εἰς

διομυσίωμ, ϑηργήλια Ὁ
τι μώτοὶ το δομύσι ας μῷ Θ’ λέγετρῶν μδι γρύπτον, εἰς ὁδγομριϑάη ἂν Ω πρσον,δησωσοῦν. ς ὌΙΣ
ηὁ οἰφιαεροῦ ῥϑρομ ρῇ Ἰρσοῦἢ
ἡ σὺν, μὲ λέγε τονε κείνου, οἷσν,,Ὁἢ

΄
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ΣΟΥ τοὺ δϑιύσ μερ’ λέγετουιττῶν:

οἴλορ δὲ πρῦσπὸν τὸ

κα ταμεπροῦν τοδ τοιούτων,μομόν'δὲτὰδύο δπριὧρ. ὅ2:
Μἐσ λεγετοιμῷ 9".ὅξεδ ὼς ἵ. ὁπιάσιὶ ηὁ Εἰδοσ' τὸζῶνδυοί3-οὐγῷ αὖϑο τῶ πυσον! κοΐτοῦτοιμῦρεολέσετοιτούτου. διὸ
ἔΐδῳ, τογϑώουσ'φασὶν θμαιμόρια: ἐπιένοἱ δυο δτοίατ
ἼΙΝ
τὶἐξ
ων σύγικ εὐ
τοὺ ὅλον,ὶηὦ ὠσδοσ ὶηὃ ἔλρν“ὺὃ εἰδοσ οἷος,

ὧὰ σαύρας δὶχα.
λικῶσῃ πού

ου τ λελκοῦμα, ὁχαλκῦς με

Ρϑφ᾽τοῦ ποδ' χὴνἡὶὕλην ς τὺ ἐἰδος,με ἥ γωνί" μέροσν ἔτι
“το ὧν χῶ' λόγφ: τα δαλοῦψ τικαξον. κρὰστουν! τοὶ μόρμου “ΠΏ
Λέγε το:'ἄλλωσ δὲη εἰς
ὁλουνδεδηὸ ϑρύος,“7δ) ἀδουσ "οἷμέρ δσ'

δος,ταγέρουσ μέροσ. ὅλομ λίτε τοῦ, οὗ μεϑέν ἀπεργμυροσ ἐξ
ἕν"ὦ σοῦ στο λόμδμ᾽
ὧνλεγετοοηὰ ὁλομ" φύσει, κοὺηὐ τῤτ λορὶ
σε"ηοζ;ηο δὲδοχῦσην Ρ̓ὡὧσ' ἐκοιςον ἐν δώσἐκ
ὕντεν τιέναιἐρτξϊμ
τούτων ὑνοηὸμ᾽ καϑόλου “οἷ νὲὁλῶς λεγὸ, ῥϑινον ὡσ' δ

λον Τί ὃνοὕτω; τὴ καϑδλουωῦν “πολλοὶ πιρίέλου ηὐ κοιΤΉ25Ρ 85
ϑυρκαϑύκάςου, καὶ ἐμἄπακντοῶ ἀνομῶς ὑκασομιοῖορ, αὐδνἡτ

πορϑ ῥ᾽γι ὕπων τοξώα:"οὸ δὲ σίρεχὶσ σὰτοιτσυρκημέμον, ὁ--

ἐν
γ1.7} ἐμτιὺκπλήόμων! ὀγυταερ λόντωμ'μίλισο (δ λυνάμφεὶ

δὲ μὴ κβργέιρ τούτωνδοῦν μάλλον, τὸφύσειὶ τέχυνποιοί

4.
ἽΔ' ὡςπεροὺ ἐπ) οὶ ἐν ὃσ'ἐλέγϑμδῳ, ὡούσηις ὅλολότατος ἐν

ταηβόετιν δ. ἐτιπο πρσοιλ λον“": αρχίω Σ μέσονἜΣ ὙΠ τορ

ὕσων μῳ μὴ ποὶ εἰὴ ϑύσίσ'δγοιφοραῦν,πρὸρ!λέγετουδσων δυποιέ
ὅλον. ὅσοιδὲ ἀμῴω ἐν δά χυωτοι νὴδλοκηρὼ παρρ 5} δὲ ταῦ το ὁσῶν

ΤΙ κοΐ᾿" εδῷ φύσιαὶ οὐὐΤὴἡ μδῤ4 τῇ με τοιϑεσενὴ δὲμορῷ),οὗ.
"οἷ ἐ μι Τιοννρὶ δ ὅολον μοῖ τὸν Λίγετο ἔλα νἄμφω: ὑδὼρ
(ἃ αριθμμον,πατέρμδν Λίνετοεδλοσ δώριθμος Ἄ
ὁσοι γροί,
δὲκοὺὃ

ὅλου ὑδὼροοὐ λέγέτιζη, ανμὴμε το ορᾷνποὶντοῦ δὲ λέγετοι
οἷς ηὸ πᾶν ὡςἐφινὶ ἐπὶ τουρισ' “σάν τοι, ὡςἐπἡ δυρνβϑῥοισ',
πᾶς οὐ τοσ᾽᾿ ἐἐριθιμὸς, αὐζσοιμοι τομαὶὁ μονοίδε: κο λοβὸμ διλέ

τιτοί ἢ" τρσῶ ν,οὐ ηὸτυ χον"αλλᾷ μὲ οἰδῦμ τιοὐὁδιθ ἄνα διὸ.
ΕΕΕ

φς9 {πῚ

τῶν (με τοὺταὶ φυσικοῖ

ἐμϑο(ῷ δ1-.
χοῦτ Ὁ δώυ,οὔ κὁ λοθοὶ ϑαωτέρου οἰφουρουμῦνου ἐ
σονὭ κολόβωμαι) "οἷς ηὐ Λοιτὸν οὐδέποτ ὅδ εοὐδίσλως αἰριθμιδρῦ
δείσι
"ὸ Ὁ τόωἐσίον διέἐϑμφν ἀκύλιξ κολοδύσ:, ἐπ δα ἐζ
θοῷ
κύλικα . δὲἀριθιμόσεοὐκ ἔ τιδοἱνπόσιηρ δα’δὲπουποις καὶ οἱ
“Τοῦ ὁΧῈΣεἰριθιμὸς ὅξηρεὖσ'"ἡαϑὸ"οὐδὲ τοῦ “τοῦ“χοῦν
νομιοιο μέρη!ἢ,
μμοιϑὶ ἔχειεμέρμυοίομ, δινοίδιυ."γριοΐδα: οἰλλῦλως ὧν ΜΗἡ “ποι ἔτἡ ϑέσίσ'
δια φοραμ,οὐδὲμ,κολοίμοἷον ὕδωρ πῦριαλλεὶ δξίτοι οὐύτοι
ἐἰναμὶ ΚοΟΤοῦὲ γίω οὐσίαν, ϑέσιν᾽ἔχει ἔτι σύζυεχ! Ὑδὰὡρμομία

εξ ανδμμοι μόρων μδ,ϑέοσινἕἐλείηίζο λοβὸν δὲ οὐγήνωτοιι πρδσὴ
τούγις, οὐ δύοὅσσὅλα, οὐδὲ ποιζτοροτου οὖνμορίου σερήσεικολοβάιοὐἡ)» δῶ οὐ τέτοῦ
ὁ κύρια δὰοὐσία, ὅτι τὸ ὁπου οἷν ὀντρυιοῖἬ-}

ορ"ἂνπῤυσσηθμνκύλιξ, οὐκολοβόσιρξον ἂν ηὴὐ οὐτιὶ εἰκρωτήριτ
ὄντι:ποὺ ὁ οὐὐοτοοὐκκ ἰοὺ σείρκαὶ ηὸν αὐλύνει" ἀ)λὲοἷνἀκρωτήρι--

ομ “,τοῦ τοοῦ παδν"αλλ μὴἡ ἐχᾷγϑύιοιν ἀφομριϑῖν. ὅλον:δυοὶ οὐ
οὐ) κολοῦοι γίνδὲ λέγετοατο μδρὶἐρτ ἢ"γλύς
“Τὸ οἱ; φαλαιροὶ οἱ
σι σειρυλένἿὟἊἝ ἴὁ εἰδυρ
ἐλόμτῶν ηὸ αὐηὸ,οἷον λεγετοωζω σαὶαϑῶν ἱ
εἶνον ἢ"ὁτίζωνἂν αὶἡγέμεσίς, σερεχὰαὐῆ' ηὐδὲ,ας οὗ
ο αὖὥσιπρώ
που κινήσοιμ Το,εἰσ’ ηὸ ἐἰμουνούτω ὃ λέλϑντούοἱ εϑρὰἀλλομ δηὰ
γίνοτιοἱ δὲ,
[ων αιπα οἱ μδι,
αἰὸ τλλημοριοῖ; δὲ, ἀπβ ων40ΕἾν πρῶ

Ῥυ πμμήσοιν ΩΣ"Ὁμᾶλλον οἱοὐ γὸ “72)γενμησοιν τος
᾿Ἰφλὺ
ὑλησολές29ΥΈῸΡ, ἣ»» καὶ εἰ πὸ 75) θήλεον ὴὸ γένος,οἷομ οἱ“πὸ πύρρασ'

ἔτι

δὲ,σ' ηὸὑπέπεδον ὟΝ λυμοατωμ γένοσ'ΜῊΝ ἐχρπίοπονηκαὶ ηὐ ςε.

ρὸν,δ οι ρεῶριἑκαξον ΠΥ ΚΧῊ λυμάτων διὸ ἐπονπέδονοιὁγσῇ."νὸδὲσερεύμ ὕβεποιον δέ"τοῦτο Δ ὅδε ηὸ ὑπο εἰβϑδιμοντοῦο
) αοβροίρ' ἐτεὼς ὃν Ῥϊσ' λόγοι: γὸ ηροῦτον ὄγυποέρλου δ Λε,"-

γέτο ᾧἡ τῷ τιοντοῦτο είμος, οὗδα ᾧ οραὴλέλϑντορρουῦτριῦτ'
τητερτὸ μὸνοὐμ κένον,γοσουν τοχύςλέγετον ηὃ μϑδικι Τοὶγίνεσὲμ σύύυε
χη ΤΩ)οὐ του ἃδουσιηὸ σὲ, κα τοὶὡὸ πρῶτον κιμῆσοιν ὁπ
μοφσίσιη δδῦσὁ Λανοῦ ΡῈἡ“ διαφοραὶκαὶ "“ποιό χη ΕΣ, Τ᾿

ὅπ »δὺ ποκεῖ μδνου ὃὃ Αἰγορϑνύλίῳ. ἐσιρασὲ τῷ εἰνᾷ λέ )ὼμ

-
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ὑπυρον τὺ πρῶ τὸνὑποκείμδῳ δμ καὶ μὴἐναλύετου θυύχερομ εἰσ'

ϑήτυρον μὴδδέμφωεἰς τούνηὸν "οἱδμ,γὸ ἐδν"ἡἡὕλιν σερονζρ),(“
μφνμσὼ ὁσοικαϑὲ ΓΝ ύμοι,καυτηγϑθάς “ρῦν τοσ' Ἀίγετοιν» τοὺ
εϑρπέρτί[737σιμιοόμᾳ ΑΝ ὃὀντῶν τοῦδὲ»ποιόν Τη,τ

φυτοῦ
δὸςδΥβ

προπυρομοὶ δὲ Υ»:τοῦ τουσψαλυετορε, ἡτεῖςοἴλληλα, ὅτε οὗν τ
ως έγετουν,ολου αὐδιτρ όπουοὐσ'πράγμα ὥδον.(δὰ “τού
του,ὁ μιϑὸτ μεἡ συγικ αϑρνοἐλύμα τονἄναμσάρυ τεῦ μους
σερ λεγετοιηὸ τίῳ δεάμας βομξἰνουσύ μυριεβορ ἧἡ ονσὐκαϑῆαϑρ.
τούτων δ ψάῦσσ οὶμδμ,σὲ ἐμηὸ δὲ υποτέ οὑτω Ὁ οὔκ ὀρτοταῖ
σχοι""τῶδὲσοιϊβημδιδὸντουπέφν κι μδύποιφούρεαθς ἢ μὴ δεοῖ
ὅν, ὴΝὰ μη εμιοοῖομ, Ἡὁ σε αιγραφί μιὺ“το νύ ἭΨ:} ον
ὙΝ ὄξιμϑῴτι εἐλλοῦχον ἐμιπσοι ἃγίωὺζΦλυτοισίαν πράγματος μα

ἡ πίωοἱποῦ Νὴ
οὖν ἡθυδὰ οὗσω;᾿λέγεταε,ἢτῷμὴἄμμο,οὐν τοὶ δ τῷ

φαν τουσίαν μὴ ὄν σ' Εἰνοι" Λότς δὲψυδην,ὌΧ μὴὄρτῶρ ψ δ
δσοδοηο πρό λόγοσ ψιδάν,:ἐγίβου, ;, οὗδδηνοἰ λυθησιοιον δσοκύῦ

κλουοδὴς τριγώνου καςου δὲ λόγϑσ,712ἐδ, ὡσ εἶσ5Τῷ ΤΊ
ἰῷὧν δ" ὅτησδῶς τρλλοὶἐπεὶταν -τύστῶς αἰ. ")ουνηὺ “πετου ϑύσ':
οἷον Σωκράτη σωκροίτης μουσικ 9" ὀὐηύδας λο θ᾽, 9δ9--

( το δυήϑωσ, μα δὲν ἐϑιῶμ
νδοσ. ἀπρλλλόγοσιδοδ ντρϑύμησ ᾧς

λίγεϑα», αλίω τῷ οἰκείῳ λόγωιἐνἐφεμθ’ ἐξὼων σευϑεαυμε κῃ
ὀναμοῖν τιλέγῴρ᾽γάεδουδὲ μαλψ διῶξν.εμέκας ᾿λέγαι ΟΣ μόβ,

ταὐτῷ κόγω,οἰ)λα μοὶ “τῶ! τοὶτερονψιαίς ἐδοἷς σῶν Τὸ
λως ὅ216' οὖνστο ἀληϑῶς'ὦςπιρ τοῦ δ κ τῷἡ διαλασιαφ
δα δοσλδγωιυτοὶ ᾿ϑρ ὃν οὕτω λέγεται γψυδὴ,ιαὐδςδὲ φαδὰς 9ὁ

ὐ χα ρὴε "ον προυρετὶ κδ σιΝὴ τοι λδγώμ,μινἡ δέτερόντιάλλαν

ΝῊ τοι τῶν λόγω μιὡσπίρ φ
) ὁ ἄλλοι ἐμπσοιν τιςΘ’
δίουυ ηὃ -

ἐν
πὸ πράγματα υδλάμαν, ὁσῖΩΝ ἰ φαντοισίανψλνδ, δὲδ
ἐκ
φὶ᾿σαίᾳ, λόγ“σναχρῦ ἽΣὑτοοτ, ΠῚ δρνδ ἀληθὴς ὑμμαἐμ}

τὺὀφρόνιμ.ἐπε ὑεόνἡὐλοβλαμθαίφηδῆ.ζγοο δὲ εἰ σῶς η
πρρφαυλομ,βελήηω: τοῦ το δὲ ψύολαμβοαύᾳ διὰ; ἐπα γ

Τῶν μετὸ τὰ φυσίκιὶ
ὃδ κωνω λοήνων, τοἄκομπος κρέδωμ'«ὃὁ γολαύμεμμβ μι
μειλδε λέγων ἐπε:ὄγεχυ ἈΘ᾽ ἑκὼν,
χάρων [σωσ ὡσστ Ρὡδιτου
ἤϑουςνοὰ τούγισυ μθεδικὶ δὲ λίετοιδε πόύφχειῥδιωτίνι"σὰ
εἰλυηϑὲς εὐπεμεοῦ
μϑῳ τοι οὐτεύβα οίγκοησ,ὑχιΐν ἘΠ λύτοἱομ ἐϊ
ὶς ὀρύδωνφυ τῳ δόθρονδ ρεθησουυ φὸμ "χοῦ τοτοίνυν συμβεῦῃ
«Ὁ:δ

δρύδον τιηὸνβόθρον τὸΜρέίνθησουυ ρόμεοὔτεὃ ὁξαϑάτ--

"σ΄τοῦτο ἐκτούτον με τοὺ τοῦ τοεοὐϑῶς ἀλποπολυ αὐτιτῷν ᾿ ν

γ αὐτιςε[λυ κ Θ᾽ὠλλίπεδ ὦ
συύμθησοιν ρὸνΑἱ σέι4 (Δμουσικ τ᾽
οὐτεῤῥα άγκοσ'οὐϑεσ δ τοπολὺ τοῦτο με τοι,συμθεβυκὸς
αὐηὸ Λίχϑυδρ'ὡσσίπεὶ ὅξν τὦ παρλοντενρὶτερὶμὴ ἰνιαπσύτων
(Ἄσσον "ἡ“ποτὶ ὁτηδνὑπάρχον μὰ ἀλλὰ μὰδυό
857 τοδί υνῦνΝ ΠΣ

τοιῦϑοσυμβεξικθ’ ἔσοκ, ) δὴ αὐτο υὐριαμκίν ομε᾿σὲν τόσυμοι

βικότορ: ἀλλα τυ λόνυρῦ τοῦἄδριςου,σευυβυηὴ εἰςοὐγινάνψελ᾽
θέ μ"εἰ μὴ διαὶτοῦτοι! ζετο ὁπσῶσἐκϑέλθῃ, ἐλλῦτὸ λϑιμῶν Ὁ’
ὁβωνϑείσοηὑτὼ λησῶν ληφθείς: γέγομε μδιδὰ ὁ δὲγηὃσυμβεβιι'
ἐσίβόν Κν χειμὼν αὐτιθη τ μὴ δηγῥαν ὑπλᾷ
οἰλλοῦχβουὺγὸ,οἐλλ᾽ς
ἐλθένμ' πού τοδὲμ αὐ ανοιυλέγετουδὲ ιρὰἰλλωσσυμξεβηκ
Ὁ
ομ ὑσοίν᾿πέρχεικαθαῦ
ἐκοἴςω: μ ὧν Τῇ οὐσίᾳ ὑν’τοῦν δὲ

Ομ τ σριγώνῳ ὺ διύο ὀρθοὺς ἔχειμ""οὐταῦτα οὐ
ὄν δέχ Τοῦ ἀΐδνα εἰνουμἐκὄμωρ δὲ
οὐδὲν. Ἀδηφσδὲ πούπου
ὄν τεροισεν

ΠΑΡΙ ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ͂ ΤΑ ΦΥΣΊΚΑ΄,
τὸ Εἰ

ἷ ἀρχαὶ ποῖ τὸ αὐτίκ ζΗ7ὦτο ΟΝ
ονΤῶν.
Εν

δλὉ.σ-

δ(οὺ

δι

,"

“΄ἷὈῬΨὍὋλ
ἢν
,
δηλ 0118 ὁν΄τουν

“

αϑδΐῦ

᾽
Υ
ρτρτιον
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ς
Ν᾿
ὑγείατμσ

ἵν μεδ
ἐνΕἰΗ5,μαϑεμϑρρ θοηὶ αῷΧοὶθν

:

᾿

σϑ! χαὶἃ ἢ αὐτί δον ὅλως δησείσοι ὑπλςἤ μη.

δὉονοἰοισ τὸ
Το καὶποὺ μι τίχουσοίι

ΤΟ γον
.

αὐτίκα παὸἀρχίσ ἐν ἀκριθεσέρασ.

ον

ἡ ο'λουσὲ βει᾿' εελλα “σδίδου! οὐὐ “τον “στοὰ

ες νον δνα πιοιγραψά δ Ἵ περὶ τού

Τὰνον Τοεκ λου χί δ} ὁμστος εὐπρλώσλου ὃ Νονεου 3
᾿ς οουπράγμοι
ε.
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Γ9᾽
ἷ
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᾽
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᾿ς σοῦτι ὕξηρμ οὐδὲν σα 6.9} 101 οὖν “Τουϑ"δ λές τοῦ τοὺ οὐ μιν
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᾽

“

᾿ς

“ἂν
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δὲ

ἂ

Ὁ

7

Ν γ]

οὐ τῶ

γέ) γριησοιϑϑ᾽ οὐυτὸ ὀϑλομ'οῦ δι ρϑέσιν Ἄριιι οὐσοίν το ἐφ

ἊἋ

τὸοαιθῦτοῦ ἱ ποῖ λον τοῦτα γυφ“περὶ 6 εἰσὶν,οἐτρό4κνὑουσίμἰ
᾽

»

’

’

με

ες
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ρονε"δὴδε ρφανεροὺ ὁπ σκ. ὅδ
᾿ αὐογλοο ὁτΈρομἡμοὶ Λοικώτ
3
»
3
ῇ

»

,

Ἶὸ

7

.

ε΄

͵

᾿

δ

γῆς: οἰλλοὶ
ποιῶ ε
: ἀτρβάξις οὐσίατοοῦ ὃτο τήξεν εἰς «(δὶ ποι οὐυτησ
᾽

“.

4

ΔΙ

“σός οἱλλ Θ᾽ πρόηρσ οὶ δὰλώσξρὸ μοϊσὲ οὐδ “να μὸ ἘΣ ηὺγλύσο'
Ἀΐ

ί

3325

Σὰ

το

’

γ

ἍΈΔ5

τις

ἄκος

κε

Ὡν

“πιθὴ ὃ πρωγμαῖμ ομῖ οὐδὲν Μεηϑυσί, δ ο ηὐφξβλουὺ θναν δολρόΐ,

ῥτυτίλ, δ λλτριεν μὴεἰϑπου πο ἐπεὶ ἡ φυσικὴ ἑσό μωτυῖ

χινᾷ οὐσοι σγδὶ γυ(Θ᾽ τιτώνν τος “πῇὶ δ τίυὺτοι αἰνέω γξὴνοὐσί
αν ἡ ἡουρχ φυκιρμησέως "ἡ σασίωςὃνοὐ τηἸδάλ οτε ῦ τύηρακ"
ΕἾ

ν᾿

7

Ν

3

Ἂν Γ

ον

ΠῚ

᾽

»

]

Υ

ε'

χεκή γενοὔτε“ ποι τίκη:"} μϑρΡᾧποι τρϑοῦ ᾧ χῳὶ τοι οἴντι ἡ
᾽

δῆ δὲ πρακινϑϑ ῷ (7)
αὐρχὴνΣ ν3σ γον" τιχνεὶ δώμα μιςλ!σ
3

ἢ

ΤΑ

ΚΜ

νὰ

»

ἊΝ

4

Ἂν

Α

ρα ΠονΊ; ἡ προχέρε σὶς. ο οὐϑὴηθ ἣν η πρανὸν μοῦ10 προράρε«

ν

χῸνΝ

ω

δ

τῶν με τοὺτοῦ φυσικοί
πόνἑωρσί
ὦ εἰν αἰπιισοιδεοϑοια ἢἡ πραίοτικι ἢ ποι Τικη ᾿ϑέωρητρκν,νἱφυσικι,ϑεωρη τη τις ἂρ εἶν.ὠλλαἰϑεοσρυτηκὴ τ

τοις

νὴ περὶ ὭΣ τίω"ΧΆ ἣν λῦγϑν.
δ βηδιμαιηὸνκινεῖς "ἡ
ἥ τουδι

αὖσ'δπὶ τοτρλνὶ,οὐ χω οισίωμόμομ δ6 δὲ γὸ 7 ᾿ἰῷ Εἰνοἱλψιδ Ἐ λόγ

“πῷοζξε,μὴλανϑοῖν «εἷς αὔυγετου που ηὐ φῳτεΐρ, μαϑὲν τοιὧν ὅδ ις

ΤῊ δὸὶ ὁριζο ϑμωρμ,οὰ ΠΝ τὴ, τὸ μϑὰὅτως ὑπύρχειούσηδσίμι

β

“τοὺ
οἵδ αὶ ηὺ κοῖλον δναφφερᾷ σὲ τοῦτο ῦτῇὸμϑῷσε᾿νάλυμα
μδμον μετὰ φϑυύ κεν.ἤν

μὲσέμ, κοίλῃ δἰφ'Ἶ
᾿ δὲ κοιλότ'

τοῦ τοὶ φυσικεὶ, δ μοίωσ'τῷ σμῷ
ἡυνύλησ' οὐ692 (βὲ ἐ δὴ πσιάρ

λίτων τοῦεδἱομ,φί τιδῷϑοιΛιμόσιηροσωπσον σείφξοὀροῦνὁλως ζῶον ᾿
φύλλν ΠΟΥ Φλοιθὶ λῶν φυηὸν,οὐδεν Ὁ Δ Ὁ οἰ υκινήσιωτδλό

Ὶ

γ5σαὐΡῆοἰλλάεἰ ἐ
τς ὑλίω, δῷλον πῶσ Δὸν ποῖ:Φυσίκ δϊσ᾿ηὸ

1,9} ζυτεῖμ ἜΣ ῥθίζεαϑο.ἜΣ δόπινὴ περὶ γνχ ἐν!ζϑεω βῆναι72)

φυσικϑι συ μῇὶ αὐδυφβιύκαγέ[ντρί λνὐφισνολνευρυτικύήαι,
φανε ἐκ σούτωμ"οἰ2λ ὄβενὴ
"5 ὁ μαιθημουτ θεωρη τμμεῆ,οἴγλέϊ οἱ
κιήύτων "Ὁχυθιφών.λιμῶν εἶ δῳ Δ,51: μδ οὖν ἐμιαιμαθήμαι τοιβα
κίνητο "δὼ ἡχοοισοϊθεωρ ῷ,δᾷ λὴ.ἐδ χιϊξεν οἱκ ἔγητονκσὺαἰ δτορνὴ

Χρθιςφῦ, Φἀρᾷ ὁ ϑίωὑφ» ΤΉΟῖσ ηὃ γυῶν ον» οὐ μι ποι Φυσικ!σγε.
πεδὶ κινηῆ"πέρτινωμ ῃφυσική,αἠϑααθομιουτι κοῖςὦ λλοὶπροτίξ'

οὐ Μῷ οι" (δὼ δ φισικὸ,πεοὶ ἐχύθισοι (δνἰλλοῦιε.οἱἐε μη “τοῦν
δλϑ μαϑηματικὴσἐψια, περὶὦ
ον! 'νητουβδιὺοὐτῶ
Χο
θιφοδ,δὲ ἰσώριαλ
1
λώ σον᾿ὕλι δ πρώπηνὴπεριχοθισοὶ "ἢ οἰκ νητορνοιῥουγίκνδ,ποόρ

“τοῦ
ῥιδὲ τοὶαἴπρο ἐΐδυα ἐἰναυυμιοξ λιγουδὲτοι Το" τοιτο ὸνας
σκτοι [6φανέ δια ΝΗθείων ὦὁ οτε ὅσ αἢεἰῳφι λοσυφίοϑθεω
ρυτεκοὰ μοεθημεισρκή ζφυσίμεη,θεολογδο: ουὟΣ ἄδολον,ὅτι
"πουηγϑθέ!ομ ὕππέρλειιν τῇτοιού τηφύ σελ᾿πάρχᾷ ἡρὼ τίυτιμιω τοὐτίμυδιξι “περὶ ηὃ “πικιώ“Τοι “τον γύΘ»εΕἶν οὐδτουνἐμϑὼ ον θεω

φυ τρις δοὔγλωναὶ
ὑσησ μῶν αὐρυπώτε ραινούυντη δὲΡΗῖϑεωρητιιδέμια σορισειο ὃ αὔνισ,πότυρὸν “ποθ᾽ ἡπρώτη Φι λδσὺφία καϑύλου ὕῶν,;ἥχερὶ 3.00’ δῖ φύσιν, μία’ ουνὰ ὁῦ

οὐὐ ηὸς

Ι

3

ὸ
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ἐ

οὐνηὸσ' γόποσ. οὐ δὲν “τοῦο᾽ μαθεμια'τμοοάσεοὶ λλὴμ γέωμεηρίᾳ
"ὸ ὦσρολογόα τανρήτινα φύσιν ἰδὲανεἰσίμιἐκ μεδὲ καϑῦἌουποῦ

σῶν κοιμή. ἀμ οὖν μήγ 01τσὁἑτέρα οὐσήρεποιραςτοῖσφύσει συ

έ ἐ δὲ δ: τῆσ οὐσία ἐπ᾿γεςκήχφ, ἡφυσικὴ αἢ ἄν πρώτη ἐπισμε:
,

κίνιντος αὐνττηπροτέρα! Λοσοφί ἀπρούπις καθόλου τέ γότι

ἐνετ δεζάσιαν επαϑεωρῇοἰνιοὺ ΤΙ 518 τὸ
πρώτη πίοισθνμρνὸς

᾿καθόλουῇ ὄννοἰλλὲ πεὶ ηὐὃμ τὸἀπολῇ ἯΡΟνὙῊΝ λυγ2)
ὑπέρλου᾽:

τλαχγαὧνιν ἊΣ ηὁ ΧΡ] συμβεθεκ' ὅτι"δὲὁὡσ αἰλυηϑὲσ μοῦ

᾿ οὃ μὴ ὃν ,ὧδ' εὐψμῦδοσυσσορεῖ ταύτοςΔ ςυ Τοἐ γθματο δικατηγϑ
δ ον ηὐυϑῳτῇ"δτριὁγ-ηὸ δ, ποσόν "δ,πὸ"ηδῦ, τρτί"ἡἐτὶ εἶ λλοσιμμαάνᾳ τὸνοὐὑπὸντου πορἔτιπο ρὲτοῦ τοῦ Σοῦ τοῦ ὼ λυνά

μᾷ κοὐψῳ γείᾳ ἐπεὶ) δὲγρλλαιχαλέγελιθδμνπρῶτορ “πιρὰ “τῶ ψί

᾿ οὐ πόνει ϑιωρα! σῃμθ
τνούδεμίροθσεοι
συμβεβυκθ’ ἡ λεκσίορ δ

τ

ον δέ οὐδὲαἰ ΩΣ δυλρόμανδϑλμε ΩΣ“περὶ οὐστοῦ οὔτιὦ

νώριον᾿

κὮ οὐ τὰποι" ΤΙΚ'οὔτι ϑέωρητηκιοὐτο ξὐποιῶμοἰκίαν,γρι ξ ὃ
σασυμιδαλμφοξ μοιτῇοἰκίᾳ ὥνοῤϑδίε, οἐπειρειλοὶ 3) τοῖσδ ὴ

φ Ὁ
ἡδιξίριν."τοῖςἡβλαύῳ 'τοῖσ δώφελιμου οὐδὲμ ἕω κωλύ

ἡριηθέϊσοιμ,(οἷ ἑτέραν,ὡσ' εὐπεήρ“σούν τὼμ δὰὅν τωρ ὧν οὐδεμ"
β

β

γεέωμεὅν ἡὁ οΠ δ δομ κπ ἼΓΟΙ ΤῸ«ἡ “τὸμ οὐνηὸν δὲ τρόπον, οὐ
δι᾽ἐ ἐτοτ
Ἴ0"ς ϑύω ρῷ “Ἰοὺὑὑχωσυμόερε κότου τοῖσ'λίμνοισιν", οὐ

ρόμγξγη Ῥίγω Ρον, μὰ τρίγωνον διὠοὐρϑὲὰσ ἐλομνοὼ ποῦπομλόρ ἊΣὀνόμου τιμιόμου
α
γώ εὐὐραήέμὥοπὸ

συμδεβηκόσλ,"δε

Πλατῶμ Φ πον ΤῊ οὲ οὐ κακῶς περὶ τίῳ σοφισηκίω ηὸ μὴ ὃ

οὐσ'
ἐταξερ' εἰσὶἼΝΩΣ οἱ ΠΝ συφισῶι λόηϑι,στρὶηὸ συμβεβηκθ’
νότον. ἐτερϑὺ ᾿“τουνηὸμ μουσικὸν "ἢ
ἀπε. μοζλιφοι τανὸντῶν

κ
Ὑρα μεμοῖτιν,

μουσίνςἹΚοράσο. Ὁ ΚΚο θέστ (Θ’“δι ὀπίν ὃαὖ τς

,᾿
μοὶ εἰ δὲ γομεριώττεΓμουσίκ θ᾽νῶν γρα μῳμαικθ είλϑυε

χρα μι

εἰσῆ' φαΐ
" ὧν μουσίκόσ'" ὅσοι δὲαἰγονριὅ τοι λό
τ᾽

γετορῇ ηὸσυμβεβηκός, υύ σι,στῶ ΜΗ ὁμρ' δὰλορ δὲ πρὸ ἐκ
ο΄

ὕξε γυύεσις
ηριοῦτων λόγῶν" τΝ ἐϑῷ δ ἴλλομ Ὀδηχον ὑμτωμ,

-

4

Ν.

Τῶμ ἱμετου τοί Φφυσίκου

᾿

δ φϑυρα δῆ δὲ ποσὶ τοῦὁ συμίεβικο; οὐκ ἐδανοολλδμως λεκτίον
ἔτι περὶἱσησυμθεβηκόγς, ἐφῦσον ἐνδύχωτοκ, τὴ. φύσις αὐ τοῦνὰ

7 μοῶτί ανσεν μιώμιαὙὉδδλομέσοο᾿σωσισὼ διαΤΙ.ὡλρήμν
δροὶ
οὐκ ἤξην αὐτοῦ. ἐπεὶ οὖν ὅτνἐν ποῖ
σὄυσιρ πὸ ἐρμδῳ ἀεὶὡσαύ ως
ἔλοντοῦρὲ δξ αὐοίγκυσιοῦ δὰΧΡ] ηὐΟαου λεϑμδῳ ης" οὐ (ὦ

λεγο βδ τῷ! μὴἐνδεχιθα ἀνὰ."τὰ᾿ξ αὐάγιος μικ εὔδηρ 7ὅ
δ᾽ εἰ,οὐθὼν δ τοηρλὺ,οὐὐ ΤῊ αὐχη
" κὐπτηούτία Ἄτῶ ἐἰν αὐ“τὸ
α- ἢ
συμβεβηκ θ᾽"ὑγὴ αὐ,μὐτοβεὶ, μὐθ᾽ὡςδιλτυπολυ, τοῦ τόφ
μϑῳ συμἝεδηκδο εἰ
ἐξνοὐδνοῖον ἐπὶ κυνὶ αἱλοιμῶν γυυϑ)ιοὺ γυχ
Ἵ

ψὰ συμρ ἐμοῦφαμδρ ἀλλ καὖ πνΐγ Ὕ
νὴ
οἱ κία “ὅτι ηὸ ἐδ εἰεἰ

ἢ ὡς ὑδυτοπολύ δοῦν Ἐ
τ αὖον λυ κ᾽ οἷ
εν συμίξικεν. οὔτι
οἰάοὐϑεῦε ιν)
ὑπὸ ποπολύ- ῥώομ δὲ κὰ συμἝεζξηκος νὴ
Ἢ Τ᾽ ομκοσύμλ᾽
ὑγόαντοίνοὶ συμβέβης, ὅτι οὐπίζφυκυτοῦ τουσοιεῖν οἰκοδυμοσ

αλλἸαῖβόν:οἰ λοὶσειρέξη ἴθὸνεἰνοἵκὸν οὔκ
δόὺ μον "Ηρ ὀήσοις
δὲ ἡσυμῆσ' σοχαζόμδρ οσ’, ποιήσειε αὖτι ὑγιάνον,οἰ λλ᾿οὐ κοιγοὺτὸ
οψο“ποι κίω. διὸσερυίβ Φα όν."κρὰἤξηνὡς “πο!εἰ «ὐπλοα
δοῦ.ΠῚ μδὼ ᾽ν.ἄ λιν διυν ἐμάς ὀγίοτεεὶ
ὦ
σιναὐποι Ή7 σὴ ὟΝ

δι οὐδὲμίατύχη. οὐ δὲ δύμαιμις ὠθιημέμν; ἊΝ γρκατὰ συμιδεβεκδσ ὄντων ἩἽ γεροβδιύων,κρὺ ηὸ αὐτιόν 7:1 Κρτινἐσυμόεθι-

κύσ. ὡντ ἐπε,δὰ οὐ παιάντουὅξὴν ἐξαὐάίγνος, κρὴ ἀ εἰἢὅν χοῦὴ
ανὸβδινῶ, ἀλλοὺ τοῦπτλὅσοιὧσ'ἐπὶ τοητο αὶαὐόέγκη ὠνουνηδκος 1
“οῦὁ συμβερικόσὸν, δου οὐτ'
κε, οὔθ᾽ ὡς σληνπολν δ λίυκδι Μᾷ

σμκύς ὕξνςἀπεὶ δὲ ἕνε τούότοτί κα τοὺσυμθείιι διέσοι'εἰ δὲ μὴ,
πρῶ ἐσυζη ὀξάναγκησι ὠςστοὶ ὅλῳ ἐσυ οὐτία ν᾿ἐγδὲλομδι 1

παραὶ κὰ ὡς εἰσὶ τ ρλὺ οἴγλως ποσυμβεθικότοσ αὐτί ανοῖρ-χίωσὲγἱὼ σὲ λυήήιον, γρ τερον οὐδέναβεν οὐτ᾿ανεὶ,οὐϑ᾽ὡςἐπὶ“ΤΟΊΡ

λὺ γὥροϊδών οιτομ:ὄϊν ρατίποραὶτοῦτουτὸἐτέτεβ τυλ
"ὦκα: Τοῦσυμβεβηκον ἀλλὰ πῦὺτέρορ πὸ ὡς ἐπὶτο πολύν δὲ

αἰεὶ οὐϑερι ὑσρλχει ἢ 537ν ἀξ α ἀΐσγα: ποι μὲ οὐνπού -

σῶν, ὕφερόν σίᾳεἼτοια νὐ
εὗτι δ᾽ ἐπιςήμηοὐκ ὅξ: τῷ συμξεξη΄

κῦγς

ι

τ

ηο ς

48

κότος, Φανφόμ. ἐπρισίίμν Αδῷ ΥΣ “πῶσνς, ὴτο ἰδ ἡ “χοῦ ὠνετ

“γπολύ" “πῶς Ὁ ἡ μοιθήσω τοιἢἡιδώξᾳ αἴγλον «λέγῃ ὦρίαϑο"τρ εἰθ ἐπῷωὼσ ὑπσιτοπολύ. οἷόν χω ὠφυλιμον ταὶ δν

; ρεῆοντι μελί κραῦτον ὡς ἐπὶ τοπτῦ λύ-γὸδὲπρερο τοῦ τοῦχ
! ἡΣΡ Ὁ εἐἐκ ὡσἐσυτοιπολα. ὃ
{4 λέγάν “αὐτί οὔ οἷου νουμίωκ᾿

᾿αρὼ τβνου μοί" τὸ δὲ συμβευιν θα

πορο τεῦ το.τῇμδῳ,

ἶριν ηὃ συμβεβηκὸς μὰνδ οἱΤημαἢ τίαν,μοὰ χωἐπιςήμῃ οὐις

ὅν οὐ ποῦ,,εἴρμτοω: ὁτιδδσὴν αὐχα σῦς οὐδΤρ γϑυρυτοὶ “

φϑαρτοὶ αὖν“Τῷ γέτνεϑα "νὰΦϑθει ρεαϑς, Φαρφόν'κε δ» μὴ »ῦ

το, ὐξ αὐοιγκο: σάντ' ὑσό.εξ Το; 7919 βϑδου καὶΦϑφρομδύ οὐ μὴ

Κα τὸὶ συμβεβιικὺσ αὔτιόντιαὐαίγκξνον τέτιρου ΝᾺσοί Τὸ
4}»
ν ὦ δὲμὴ, οὐ. τοῦ τοδὲ ἄλλο:Υἡ οὑτώδε δὲἢοὔνέαύγε τοῦῦγυύτου
Υ ὁτιεὶ χεῖρουρίφβιονρουλϑ ουδιπὴπότεἐραημεμῦ »ϑύνου, (ξ4ἐπὸ οὐ μύν᾽ὥσπε ὅδε οὐπτιϑοῦν εἰτοὶ νόσων δίᾳ, αὐ τιὀξελθμ"

ε οζλλου μος οὕτωστξᾳ Εἰσ' ὃ ἄν
πρόνουνςὑανδε᾽σγρτοῦηο δὲ ἐσ

ὑπόέρχεν εἰς

πεγϑνότῶν τήροιοιαν δγμ σι τοῦτο δὲ εἰς -

γκὴδ οἱ τὰ
οϑήφδριμέα ποῦ τοδ'ἔποιὑποίρλει,ἢ οὐ:"ὡς το οἱ!οἱ
ὺ ὁμοίως δὲ καὶ" ὑπερ συδάσμτίσ
ἐμΤοῦ
ϑδόνεἰτοσεὶἢ οὐκ. οἱπτυϑοῦ
ὺ συνηὸς λόγϑφ' δὰ ρύὑπρέρχε “τοῦτο ἔνΤρ! .
ὁ γλυόμδρα ὃ
εἰς τὸ

λέγω δὲχὰ γε29ν σ΄. ὁξαὐάγιονσ ἄραπον τα ἔσο “τὸἐσύμϑρμ αν

οἿον,ηὃ οὐ΄ποθῶνεἰνὯν ζῶν Τοῦ δῷ "έρτι γέγονε; οἷον "Τοῦ ὧναν2 Χ ᾧ τα αὐτῷ σώμοι τι,ἀλλ᾽ἐνόσῷ: Ἰβίᾳ οὔπω ἀλλὰ ἰκα

τοδὲ ἡϑύντοῦ"δήλου αρα ὁ Τίμέρ! τιρὸσ βαδίζο αὐ χιφ'οὐὐ

"α
(ῃ; δύ οὐικ ὅξέμ εἰσ κι2λο- ἔσο οὺνἡ σῷ ὁ“αὐτιο᾿ἐσυχο οἷ ΤῊ"

“πο! οἵ. μοῦαὐοὐτιον Φὶ γοίσιως αὐῷχ οὐθέν:αἰλλ᾽εἶσ’ ἀρχῶν

Ἴι δ πίον Ἢαὐαγωγῇ β τοιού Τὴν“πῦτέρον ὡς εἰσ' ὑέων ὡς ὧν
πὰ οὗ ἐνεκ ει ὡς ἐἰσ' ηὐ κινίσοινμάλισα σε ἡ] ον ύπέρι; λιϑρ οὖν
νῶς:
“σῷ οι τοὺ συμβεθηκὸς ὅντον,ἐφόδῳ. διώρισοι γΡὶἱκα

οὸ δὲὧν οἰληδὲσ ὃν νὴμὴ ὃν ὡς Ἅῦδα, ἐπενδὰ πῳραὰ σιυύϑισιν ὅ1:

ὶ
«ρὸνδὺχὐρεσιννηὰ δὲ(Δύο λομ “περὶμφιαμὸν αὐτιφάσιωσεημὰ

Τῶν μετὸ τὸ φυσίκος
ΥΝ οἱληϑὲς, τί κα το οι σὲνἐπ)
πο

συγκφμϑύων ἐχει. Τίς οἷκ

αὶ ἐπὶ Νὴ ὄφρ ἐϑῴωμ.“ηὃ δὲ ψόῦδοσ,πούπου 72 μρριημ

τίωαὐπίφα σἰνυπτῶς δὲ ὺ μα "ὸοὐευσῶιν συμβούν4, λὲ
λογϑσιλέγω δὲ ηὸ οἱμολμοῦς ηὸ χοθίσιώστε μὴ ηὃ ἐφοξ'σ- ἀγλαν τι
ήη εὐ) ιοῦ αιὕ57ηὃ ως σὴν ηὸ ἀλυϑίσ ἐν τοῖς πράγμα σε

δ) δύ ὺ μϑρ ἀλριϑὸμ,οὶ ληϑέσ'ηὐ

σὲ καῖκον ἡ

δοσ.οἴ Ὰ ᾿ὠ διαμοία

“σερθὴ σὲ“τοὶ ααλά ποὺτοῦ
ὁ Το θην,οὐυ δὲντῇδιαφοί ὅσοιμδιυδυδᾶ
ϑύω ρηήσοίη Ολύρς 75 οὑγωσ' ὃμἫΣ μὴ ὃνεὖσεςὑπεσικ άϊτον .7182"δε

συμλοκη ὅν κρὰἡδιούρεσις οὐδγοεν οἷος,
οὐ)λοὐκ ᾧ τοῖςπράτ
γιμαισὶ, τ δοῦτωσῦν᾽ τερον ὃμ δ κυρίων δ φῥοὐτύ δθηνἡ δ΄ΤΙΡι
δι""ἢδ ΤᾺπτῦσον: ἢ ἀπερῖλο σειυάτ 4"
η ἐφομρέ "; δγσιϑοιος,ηὸ δῷ

ὡςσυμδεθημκῦσ, "ρὸν ηὁ αἷσ' οἱλυϑὲν ὃνἀφετέον: ηὸ Υν αὐχορ, “οὶ
μϑῳ,,α ὀρᾳςῦμ:"τῷδὲφλγανοίαι τί σαθος."ἡ ἀμφότερα “δ ὸ
λοιπὸν γύροσηὸν Τοτ,μρῶ οὐκ ἰξωδῳ οῦσίμ οὐσιῖν “ΤίνδὲΦζύσιν
τοῦς δυὸ“οί τὸν μδῳνα εἰδθῶ."σίαἥἠίονδὲ τονὄν τοςοὐ του : ᾿

"οὶ αὐ 7λοιοηρὼ “χοῦς: ἀρᾶς ἡ δὴ»Φανρομ δὰνοἷς δγωρίσοί

μεϑο παερὴ
το “ποσοί χῶσ' λέγε τοῦ κα

σορ δΤιπτολλα
χ σ’

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤᾺΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ
ὩΘΝΖΕ
ρλαθΞ ἘΦτὰΕΞ

οἱὃβ λει) πολλαχῶς, καϑαπερ δ 4λό με

τ θαπρότερορ εὠποῖς τσιρὶτοληρ λα χύσσ
(ΣῊ μαύρ » ρδ τιδὲη(ἃτοὐφτιν ὅτι 1
ὃν ἡγρσὺμ ῆβαϊ λλωνέκαςονξβὅ τωἈΠΕΜΗΝ

᾿. ρουμδιῴων»τοσουυ τροχῶνδλετορϑμ τοῦν
: τος Φοὐνδὼδ Ὁγ Ῥύτωμηρῶ πνδν,ηὐτόὸς-

ν, δι σημοιῖννφτίδϑοίαν ὅταν μδρνν
πῶμὃργρτόντι σι."δ ἐγαθον λέτε μδρὶἡκακόμ. ἀλλξ ιταπλο'
αλλοὶ αὔθρω
λυ.
Γ᾿ ἡ αὐον δ τ“δὲ τειν, ὐλιυκομῦ ὅϑερμορὐδίβισατ
ἈΌ

γγ,...

πρρ᾿ϑεόν. τοὐδδέλλα λέγετον ὄντου, τῷ τοῦτωσὸν.τος,τοὸ μδὐγδτρσύ
γα τοῦσ'ΕἸμα» “τοῦδ. γρῚ ὅστῃτοισ'. “τοῦδ ποϑῃ τοὺ οἴλλο-Τῇτοι οὔ Ὀν-

διδιιαλώτορἠσειέτισ-πό τερονηὸρα δέζενΕνρὺ παάνάμνλπο κα ϑῆ!-

ϑι, (καςονοινπβόν. "μὴὄν μα

μ 3 τοι των.
ὁ
Δα αι δηουοῦ

δὲν δὉ αὐἩϑξρμ,:ὅτικα θοῦ τὸσεῴυκον, ἢ'ἰτεχοοΐφεϑφ, διυυ οι

κὸν τῆσ σίασ,ἰλλά μᾶλλον ἐ πϑηόβαδζου ήτο των τὴκοὰ τὸ
μον δι ηδύ “αῖνλ.: τοῦτο δὲ μιίδλλὃν φΦαόνε τοιὅν τὰςδῪ ὁ
9,ὶ
κα

τιϊτι τὀύτρκ μῦρονοὗτοῖςὠριημενονυρῦτο δᾷονὴσία.καὶ

σερἐμφαῖνε το ἐντῇκαυτηγϑοῖ 4.ΤῊ τοι κὺτί:
γὐκαϑέκ σον δ,
ηδεὶγεϑὺν δ νὑκαθα μόρον,ἐκαϑώ μύπου λεγετοι:᾿δῆλομ ὅν
ὅτιδεοὶ ταῦ τίω,κακεἰνωνζκοςν Εν.ὥς τιτὸπρώτως δύ: κουπὶ

ὀν,οἐλλ᾿δμοπλύς,λοὐσίαι αν ἀννππολλαχῶσ εὐὐβοὺνλέγετοονηδ πρῶ
“ογιὁ μὼως ὃ “αὐάντ' καὶἐσία πρῶτ ᾿αλόγῳ, Δινωσε!. "ερδ χρόνῳ,«οἷς
σΟα

κῃ"

᾿

δ

Τῶν μετα τοῦφυσμκαὶ

Γ Γορημοςτωρ οὐδὲν χυθίσοι «οὐ ἢ
Φύσει δα δ ῥαλλων Κορ
μόμη: «οὐ τῷλογῳ,ἀπο

-πρῶτον. αὐοίγκυ Υ φγρνκαςου

“1632
λόγῳ, ηὸμ “Τῆδ᾽οὐσΐοισ Λὐτομένυππέρχειν'“πρὸ εἰδν ανδέγτι οἱ

μι 3 ὑκαφονμαί.λισο ὅταντ Ἔν δαῤθρῴτρσ' πῶ μιδρ-δηὺ πὺρ
μέλλον,νυὸ ποιὸν,Ἰτὸγρσύν:ὴ τὸτοῦ“ἐΠῈ} "οὐαὐΦῆ γοὐτων,τότε
ἕκα σονἴσμεν, στοῦτὐι 5)ὀτρσυμιηὶ ἼΤΟΙ ὃμ[δὼμϑμικαὶδὲ καὶ

τὸππέλαιτικαὺὶ νι καὶκε!ζητούμενον καὶ οἰεὶ«ἰπρρούμϑῳ σομ,,
τἥδον,ποῦ τόῦβε.Ὡς οὐσίαινγοῦ τογὸῷοἶμϑῳ ο᾿ ἐμαί α σινοἱ

πεσερασεέν αιοἱδὲ οἰπετρκονὸ(Δὲ μὴν ριμά
᾿ς
“λάω δῷ: κ᾽οἱμι
λι.σοι,δνπιριὥγορκ αὐμιόνονοἰσἐ πεῖν,πιθὶ το ὕχως ὄν“τοσ'ϑέωρη

αίορ Τ7 82. δοκεῖ
δι οὐσία ὑαέρλειρ Φανὼ “Τοῦ “Τοῦ μδῳτοίσ'

σώμεισιδεὃ τότε ὠκίιτο φυτο,εὴ χολμόρα α' αὐδῇ,δσίαισεὶμαί
Φα δ »καλ του σίκοὶισὺματοι,δὲν τοῦρκαλύδως καλγῆν καὶ
τοὶ οὐτων ἐκ κσῦν'
'καλόσοιἡμύριοιῬύτων,ἐὐκτούσων “Ὡν!ἐμό

θιονἡντασθάντωνὧον,ὃ,7: οὐρανὸς κατοὺμόρια αὐφοἀεραυκαὴσε

λίμῶ:δ λιοδσ- τῤτυρομ δὲ οἷ τοι μόμοαν οὐσίαι εἰσὶν.ὰ καβεξλλια,

᾿ μύτωρμδῳ οὐδὲν ὁΤύρον δύτιν σοι πτόονεσυκε! δύσι τοὶ τὸ
σώμαιγοσ πέρα του,
οἷον.
ὑπεφ οἶνφακαὶ γρα ρει καλαγμὴ καὶ

μομᾶσεὶν οὐ
οὐσίου! "δμᾶλλ᾽ ῥηδσώμα Ὕ )ὐσερεόν' ἔτιπροτὶ
οὐ ΔΗ τοὺοἱεὐὸοὐκοιον τοῦ εἰναι δὲν ὅτιΖιτορ οἶδε,“σλάω «καὶ

μῶλον ὄντοι οἰδὲ" πῇ Πλάτων “ούτε εἴδῳ καὶ τομαϑῇμιοι

τικιὶ δωοὶ σίαςῬιίτω διτίι τῶναἰαθαῆ! σωμα τ οὐσέαν' Σ σεύ
σέπσαῦσδοκαλαλείυ σ σία:οἱ Τὸ“70) ὧνοςἀρξοίμϑρ δοκαὶ ρἐρχαισ'
ὑκάφῆσ' ὅσίοισ ἀλλίῳ “-ὁἀρ! μῶν"ώλλην δεμεγεθῶν ἐπελτου
χἄσ' κοι“τουν διῥηὸν Ῥότον ἐπεκτεῖμᾳ4 τοῖς ὑσίαρι(ι οἱ δὲτοίμδρ ὦ
Ἱ

δὰκαὶτουςοἰρ49 μὲ σ΄,τίμδοιὼ τέμἔχεινφα σιφυσιμ' τὰδεάλλα,

Ἵ2ἐδιρα,γρα, νιοὶςκαλὲ πτσεδὸς ἐμέο προτίω τοῦ γανῇ οὐ
σέαν κα τοίαλοθή το(υπερ)δὲ τούτωμ.τ λέγεται κα λῶς,μκαῦτ
νεσεἰσὶρ δήσω,κα ηῤχέρον,ἀσίτινυσπορα τοῦσολαθη πρὸςμὐκά-

σὲ,κα οὐὐτοι πτῶς ἀσικαλτρτεροι ὕξτ τισ χυοιςὰ ἐσίανκαὶ δὶ
Τί,

:

τοῦ!

“Ἴλιος πῶς Νούδεμι κα πίεροὶτοὺσ' αὐαϑῇ τοῖς,σλιυπίομ, ὑποτυ
οὐσίαι.ἐμὰ
“πώσοι μϑῥοις πρῶ τορπίωὶ σίαντίξε:λέγετουι δαὶ
πλιορμαχῶς,ἐλλᾧ τυῆ ἰρσίγεμζλι σοὶ"οὲ Ἢ ηδΤ| ἐϑάμο, ἃ
αρ "ὐκαϑύλου:"οὐ οὐγνύον,δούσίαι δοκέει! εἰμα «κα σῷ. μος τεῖ

τον ἄσι' τὼν οὐ ποςἄμϑρον.ηὀδπτοκ ἀμϑψόν71, καιθοῦ πρὰλλκ Ἀέλεπνἐκῶνο δέοιηὐμηκετι κατἄλλου. δγὺπρῶτον “περὶ

του του δγ504 5ζ6μ' μάλισοι δὲδοκέ μα ὅσια. δύ ποκεὶ μαὁμ

πρόγομ"οεξηορδὲ, τρδητομ μδῤτινα, "ὕλῃ λεγετοκνοίλλουδὲ 7

τον,ἡ μορφή τρίτὶδὲ ηδἐκ οὐτων' λέγωδὲτέω κδμβὑλίω,δἱομηὸᾳ

χελκόν. τέ δὰ μορ φίω οὐρδμα Φλίδίας:υὐδύκ τούτωννηὸν αὐ "-

δριαὖ τῶ(α ὁλόν. στῇ θεὰἐἰδοσ'ζω λυς πρότερόν!μὴ μαλ
λομ δι"Καἡ τρόξει μφοιν πρότερον ἔσταιδεοξηὸνοὐηὸμ Ἄδερ νύν

μϑῳ οὖν τύπῳ θἰφητοη, Τίτσ τἠον ᾿ ζσίσιτι τὸ μπκαθὺ“ποκάμιε

γον, οἰλλοὶκκαθοῦ προζηλαιδιᾷ δε μονομιοὕτως: οὐ νὮνἱκανόν! αὐνηο

π ρου τοἀδῳ (Δύτρ λε ὁσίαἐγόμετο!43) μλαὺ τεῦἄσία,

τὶς ξεν «ἡ.“υαφῶτ “πιριοερῦ μῷ δῆ ἄλιων,ὀφαόρετουι ἐδὲρ
ὑπορδῥον: το μϑδρϑῥάγκα, τῆζσω μώτων “πνίϑη:καὶ τειμμρισ
τα (Δ δὼ αἰμ4:- τὀδὺμῆκον καὶ “σλάτον κοῦδ βαίϑυσ,ποσύτητίς

τιμῶν,«λόκ Κσίανενδ πϑσὸμ, ὐκισίαι ; εἰλλεὶμᾶλλον ᾧ ὑ-πιίρλει ταῦτοαὐτοὶπρώτως, ἐκειἡρθξενἡἡ φοσία᾿οἰ)λοὶ μίω ἀῷ ον

ρσυδύ οὐ μήκσε καὶ πλάτους καλ ξάϑους, δὲν ὁρῶ μδμύσαο.᾿ὥστι
; λάπόμδμομ"᾿πλίω ὅτιδ Ἐπηὺδριζομδρον ὑπὸ τουτῶν

“ἰὼ ἁλίω αὐοΐγν φαύνεαϑο, μογῴωυ οὐσίανὅτω σκοπουμδρ ο!΄.
"ὁ καθαῦ πίω,μπί τι, μάτι ποσὺν . μήτε εἶ)λο μη
λύγω δύλίω κ᾿

δὲν λέγετοοι οἱ;ὥρισοοιηϑδν. γ12νὴτὶκαϑον καιτη έ!τοῦγυ

ὁ η:
κάρ
τῶν ἕκιιςον « ᾧ ὁ εὖνοι ἐσέρορ, καὶ χῶν κοτη,ϑομν
τὸ δρ γάλλα,. δ σία: καπη}9 ὅτουναῦΤὰδὲ, τῆς ὕλη:
τὶ σε πεσὸν ὅτι οἴγλο δέν ὅξ"νὥστι δέλτου, καθαῦ νδἦτε π,ὅ

ὁ συμβεβυκόσ.
ὅδὲ δῳαἱάποφασέε ἡδούντοα ὑπίρξ ὅσ κα τοῦ
ἐκμὲν 7ν “τού τῶν ϑιωρδσί, συμβοόν4 ἐσίαν ὥνοι τίωὐλίνυ ἰδ
(σα

"5"

αὶ

."

ΚΕ

ΕΣῚ

τὰς

χα

Τῶμ μευχτου τοὺΦφυσίκα,

ναηομδέ ΝΣν ὀ χυθισδμδιηδηο σύτιἐσαρχον δοκέὶμαζ λιφο το
οὐσία δεδηδεῖ δὸς δι ὀβαλμιφδι,ἐσίαιδυξήον αὖμλον εἰναι
αἱ λησ.τίρ μϑρηοΐνυμ ὁξαὶ μφδϊν οὐσίαν "λέγω δυτίωυἐκφλύλιε(θ,
Φλ μορφῆι οἀφετίομὗ σέρα γ᾽μον δῷλη"φανέρα δυπῶσνκοϑὴ ὑ

ψῳ. στριδι φλτρίτησ, σήευπτν γ οὐ τὴ ὉΨοἰπτορωτοΐτῃ ὁμδλὸο

τῶρ Τιμ τ’«ὧσ τιἐνταῦ τρισζεγοιζώτον, δο σίου ἐἰναν ἡ αὐάθη
τητἠπρώτομἐπεῖδὲμ δι
οἱ βνῇἡ δυ4 λόμεϑα, πόσοι σόρίζο διγίω
οὐσῥαν"υὐ τούτωρ ᾧτι δοκεῖ Εἰνα, ὃ αἰ εἶνοὐϑεωρηχίομ σί
θδουν τον προΣ ἔρηϑυ Ὁ τὸμεταβαῖμάνἐς ηὸ γνωριμώτερον ἣν

μιοίϑασις οὕτω ἐν ε΄
Τοῦῖ πᾶσί, δεοἱ"ΝΥ ἡ“ον τνωθή μων φύσεὶ εἰσ'
ή
ψ
ΟῚ
“
͵ὔ
ἢ
στοῦ τνώρε μος μιόζλλον» μον τοα τοἐρεονῦβεν στ ὧντοκίσ'ηρ κ- ἽἼ
ξεσί, τόσσοι σοιᾳἐκ ὐίκάςωι αἐγριϑῶν,τοόλω: ἀγιϑαιἱκάρῳ ο

λριϑε,οὕτωςΧΩ

γνωθᾷ μωπίέρωμ τα Τῇφύσει, σωριμμαι,

οἱ πῷ πωθιμα:"τοαδύκ τοισ πῶριμα ὐπρώ τουνπολλάκι οἷ,
ΠΝ γνῶθι μαι:“μοῦ μι κρὸρ ἡουνδνῷ6 ΔΘ “χω ὃν “τοσ'ἀλλυμωσ ἐκ

Φαύλωσ δ πωρισώμ, οὐ Ἢ δὲπωςῶν,τὰἃ ὅλωσινωροὶ τἶνο,
7Ὲ:τ ρα πύονμε τοιβιαίνου τίσ’ ὡς πῇΕνΤρ “τοῦ! δγοὶ τού των μὐπῶν'

"οὐπρῶτου εὐπώ δ ἐντο σιοὶ αὐ τούλοπικείσι ὅτιὅδ ηδ γῇ]ν
εἶν ὦ Ἐορορ, δλέγεται καθοὼ “τὸ. οὐ ρυσθ} Ω σοὶ ἐἰναμνηδμσσϑκῷ ἐμαυ"Οὐ Σ᾽
καὶ τοὶσινηὸνεῖμιουσίκ ὅσ᾽δέρα:κα τοὺσουνηὸν,
56δὲ δ} 78 τὸ “σᾶν ῥηϑδτως καιθοὺ ηὸ,ὡσ’ ἐσιφούφα λιυκῦ: 6

χκδερηὸ δφαύφα ϑναι,ηὀλυκῷ εἰναν:αὐϊοὶμιξωυν δηὸδθ οἱ μιῷ οἱ
οἱ,

Υ̓ὡυλφαύφα λέυκὴ τὰδν ΣΤ: τι
; πρόσεστι οὐ ΤῊ:“ἐνῴάρα μὴ
δ΄ ἐ
νέσοοιλόγῳ:οὐὐνηδ, λέτον τ αὐηὸ οὗ τοῦδλόκϑσ' 7) 7) ῶ ΟΡ «-

καςω: ὡς τεῦ τὸ λφανεία λέκῇ εἰναι, ὺἐφ ανεΐα εἰμ
Ἵλέα

τῳ λὸνκῷκα κλείωἄνα,
ἃ
τὸ αὐὁκαὶᾧ ᾿

ἐπεὶ δέςεκαὶ

κατοὶ τοὺςἀλλάσ κα χηπιθάαι δ στυύ
ει“του512 ψφοτι “πυκένμε-

γον ἐ κοίςω οἷον τ ποιφυκαλχρβ"ποτὶκαὶ τῷπου καιΤῇτὰ

νήσεθ)σκεπτέον ἄρα,
ἃ ὅδελόγοσ σονΤὶ ὦ ἐὑκοίφω εἰνοὐκαλύππερ
χειμοί τού Το σ'γὸ1] (ὦ ἕν μνοιον λυκῷ αἰϑθρώππῳ, τί λυκῴ
αὐϑρώπῷῳ

ΚΙ

οὐ φ᾿
αὐθρώπῷ. ἐφὼδὰὑμομα αὐτῷ,ἡμίν

θ

8 οὐήΣ
ἱματίῳ Εἰν

ἀνὰ μιμοὺδιδκαϑαῦ ἐλεχρόμων οὐδὲ μευτοιδηδοὐκαϑαῦ τὸ
λίγετου δεχῦσ'κα πούπου 5: νὸν ἐκπροϑέσεωσ: ηὸδὲ,οὔ-

μδ

Στ

αὐτο, ἄλλῳ προσιξϑη λέγετοι ὃ ὀρίζετουινὸ-

οὐ ὀῤλίκὼ εἰμ ο ὀριζὸ μϑγύοσ,λέγει λώκῇ αὐθρώτρυ λόγϑρεηὸ
οἱ εἰδή μαόνᾳ ηο μιατίομ, Αὐυκόναβθρωτον,
δὲ τῷ, ἀλλο οὐ Τῷ ἐδιον

πίον σ᾿ λιυκόμ.δὲ λινκὅσολθρωπας, ἬΧΩ
ὁδὲδολφ τὸ μιοἐ

κϑκὶ ἔμϑῳ τοι τη.εἰνον λέκῷ αἰϑρώπῳ;"ρέλλοὲ ᾧ ἱματίῳ εἰ

τὸ
δ φυτιυ εἶνα, ἤδη“ὦ
γονἀρὰ ὯΣ υὸτηιεθεῖν αὖτ, ῥόλως, δ.
τι ξἰμουεὖὅ τανδθίλλο κατλλ λέγτοῦα εοὐκ ὅβηνονπ γδέσι"οἱ
ο,ἐδλιυκὀσα θρωτοσ, οὐκὔξηνδαερ τῦδὰ τι ὄπερ γδηδέτι τρίίσ᾽

σίρεσα πατέρλα μόνον κὗστι εὀπόϊυὐἐνού ον υὁσωνόλόγος σὲ ὸ

θμημαόν:ὁρισμός δ οῖν, ῥκανὸν μα

λοτώ τον δ σήμον ον""ππίντ'δ

αὐεἰενοἱλόγοι ρονἀφοα)ῦνο μια.ὁτωδν λόγῳτα τόνὡςτιὝΠ]
λι ασὐρισμοσὲἰσροι,οἰγλ αι πρώτου τιν δῇ: τοιοὐτοιδ σῃμ, ὅσος
μα
Ἄφ)γετρῦν μὴ δ ἀγλοκα τἄλλι:λεγείβλυὅκ ὑσρῶοὔῥα.ὅδεν!

τί.δυο οἰλλοὶτούποις μόνον" τον “Τοῦ
γυυᾶς ὀαίρυὶ τώ λοντὸ

)'δοκθ οὐκ οἱτοὶμε πολὰρλέγελδλκοῖὁ ατόϑυσ' οὐδῶς συμυιεβη-

"ἀλλδλότοσ αὐσοειὐκ ασονκοὺφηώλιων, τίσιμαύρ αν!
κόρ,

ὄμομο' δ; τόδε τῷδε δ πιοχεδαὐτιλύγου ἑπλδάκρισί ες.

τῇ με ψουυνκοὶ ὀδρμσμὸς:ὡσστρ κὶἐπί
ὁρισμὸς δον κυφουρ δὲ ηὺ

ὅβησλεονοχὺς λέγετοι οὐ ὲ ὀτήϊθεν ἕο μδϑρβότον δή μοόνει!

τίμμοὐσίαν διηδηὐδώτι; λλονδὲ ἑκοιςον Ῥδκατο)ϑρουρωμν,

γρσον,7616ν. "ὁὁσοίἄλλα τοιοἷύτοὡς πΕρῸ» Θὺ τήδθννυ πάρλει
πτῦ σίνοἱ γλῦχὸ μοίως:ιοἱ)λιοὶ ηὸ μὲν,“πρώτωσ, τοι ςδξτρυδύ ὡσ οὗ
ἡ)
τωσ(δὕϑην οὐ σλος αδιρχβοὐσία'"πῶ; δὲ τοῖςἀλλοιστὴ

“ποιὸμ ἐράμεϑᾶν τη, ὥστ κρϑηδήριον ἐτδημδμ. νἀλλοῦχα
πλῶσ΄ λλῶσπερ δδιπομμλὸν τος λογηκῶςφασίτηνδν εἶναιηὸ μὴ

ὃν»οὐχα αλῶσ,ἀλλο μλὸμ, οὕτω, διγδΡιύμ.«λέ μὀμβοὖμ σκοπεῖ ὥ
ηδπτοσ διε λέγᾳρσιθὶ ἐκοίςον.οοὐμέρὸ μᾷλλον γεδηδητών ἔλει""δε
σας

ἡ»

πὶὶὔἷ

ὡ

--

Τοῦ μετχο φυσιίοοὶ
Ἢ νὰ ὑπεληὰ λελϑβϑιοομῷ αν διηὸ χὶ ἰὐάναιδιμόϊωνύ ατίρξ.
πρώτως αδρρυδαλώς τῇοὐσίϑτο ἃτοῖς ἀλλ᾿.εὡσισίρ ηὺτῇ

5:1, οὐχ λίῖςτἠιεδνονκἐλλοτρι τηρσῷΡ πηι εἶμαιδά" δ
μωνύμωσταῖτου

ανοι ἕναν ὄν“τοῦ, ὑπροστιϑέντασ δι αΦοω -

ῥῦμτοις'ὡς περονπὸ μπὲ πρηον,ὑαλρητόν ἐπεὶ 67.ἀρϑόνγε, μιὰ

τί ὁμωνύμωσ φαναν, μέτίὡσου τωσ' " ἀλλ σ΄σέρ οὐ ἰκ δι κὸν,
τῷ πρλσαὐ ὸ ϑρνὴᾧ, οὐηδαιηϑδεα) ᾧ- ζω “οι οὐδιδμωνύ ἃἂν

ἐδ» ἰα Τὶ κὀρσώμια κὴἔρλϑνσκ δου εγέτοο,οὔτιὁμωνυ -μως, ἐπτικαϑ ᾧ,αλλοἱπρδσᾧ. ταῦτοῦβδιοὖνδηρπίρωστις ϑέλ4.
λέγν,δαφερᾷοοὐδέμ.ἐκῶνοδὲφανρον γι ὁπρωπὼσ Δ πλώς

πα

δοιημὸς, κυ

τέ εἦ εἶναι,
ΡΝ ουσιων ἢ
ὅξην οὐμώϑάλλα οι
ῖρ
τ' οἴ λων ὃς

μοίωσ “1. “πλίυϑοὐηρώτωσιοὐ δ αὐ αὐτου

τιθὼ μϑῳ,“ὐ-

σα τ] δρασμὸν εἰναἱ,οἐ αι
λόεριοὐ
οιὐ
ηὸ στη
μοιΐνῳοἰ λλεἰτιρὶΛόγων

που δεξαρενὸςδ μὴγρ σωυεχᾷ σατο δλι οὲσαὶὁσοι
στ δέσ'
μῳνοὐλλι αὖ ὁσούχως λέγετου γδᾧ. ηὐδὲν λέπέτα ὥς σέρ ηδομεγόδὲ
ἐν, ηδ
μδρτόδέτι.οὐδὲερσύμ:υὐδε,ἴ ὃν 2 σιμμαΐμά4. δὺδρῶ λέυκ

αὐθρώτου ἐφσοίὴ λοηϑενοὺὶδριημόνεολο λυπρότεν,"σὺπολ νκοῦνα

ἢ σἴρτ'ἐλεδατρρίαν ἐαύτι: μϑθῇ ὁριαμδμ νου ηὸν ἐκ “ροϑε--

σίωσ' λόγον, τήμο;ἔσοὁρισμός.έχυσλε τ᾽᾿ἀλλασειο σιδιναιημὲ
νων ἀκ ηροιϑέσεως Ὁ αὐάίμν δυλδμιλελῳ δὲ δον ἤδεῤισι κοιΑὐτὴ,κισιμότ' ὐα τοῖνδϑυδιμ λοιόμῇ.“τῳ τόδε,φν ὅδε.ΔΑ συμ

δεβυκόσ αι.ὅ9ἢ κοιλότης, ὅϑῆσίμιότησ, πάϑοστῆσ θὲ» ύς,ἰλαῖς

καθοιὼ γίρύ "ον σ' ὐλόυκὸν Καλλίοἱ," αὐθρώπρῦ57!Καλλίαόλῶ
κὸς ᾧσυμβέφυκειν αὐθρώπῳ ϑναμνοἰλλσην

ξεν τῷζωῳ “πρΐρ

αὐ σομτῷ τοσῷ.
(Δισρέμτο ὃὅσεςΑἰγετοο ἱιαθαῦ τοὺψαδρχειν“τῶν
χοῦ δῷςὴν ὧν σοι ςυ πορ λειἢ᾿ ὀλόγσ ;πούμομα (ὁ ἐδητου τοπο
9υσ, (Διμνὲν σέχυτοιδενλυΐσοι,χυρότιὠτσέρ ηἡὐλόυκὸρ αὖδυ“χοἰ θρὼ

γρὺ δε

χι"του"εἰλχδόϑῆλν αὐόν σσζὼ χιώντε τούτων ῥῶ6--

γον Μὴ ὁρισμὸν, οὐκὅξιν ἐδεμὸσι" ἐὔξην, ἐλὰ καϑοπέρ ἐἰρῆκαι

μδρ ὅδεδὲαώτορία Δ ὑτέρα περὶ αὐτῬ' εἰμ Ὁ ηροὺ γὔβημδσιμη

Υ
ἢ

᾿

Ἢ

τὼ

α φ'

"}}}

᾿ "}}
ἢ
Π}}}
1}

ἣ
ΠΝΙ
1}

μὴδεοὶ
μὴ δὶωπρὸ κοϊλυβι σιηδαινηδέσοω ὑὸσέμμδν φηδίεδιλονεἰὸ Μϑμ

γὸοιδιωναιγονεἰναιεἰπελνηόσέμον «οἷ αὐδάν“Ζῶπράγμοιτοσ ουυ δι
ποϑυσ καθιῶ τόνκσυ σοιτὀσέμν κοιλόχηρξψεἰν! ΚΗ γαισημιὴν

εἰ πέηῥοὐκὔξην ἡδ)σηδαὺ ηδέσοοιἐἰριδ δ᾽ ἔμξιεκοίλν δὲςε,σ'
δὴ γετοτρινὸνπρόρλεινΤγι 7τοσ' τίμώ
ἡσρμιὴθὲ κοι Δ ἔσταν

ἕναν, ἐλμὴ,εἰσώπεηρονεισιοἷνἐν δ εἷνὶσιμ, ἔχιοἴλλο ἣ ἐφοζς
δά λον

οἴ
δ

ν ὁοιημόν. εὐν Δ
νι, ὟΣ μόνης Ὁ] σία σ θεν

καὶτη ρθιῶν,ΩΣ ὑκπρο ιϑέσεως ὥνα»- δδν,τρηριξ.κοὐ ττθιἤον. Οὐ αὐ εἰριθμοῦδ διορῦϑά λέος αἷνζώὅ'ηὐ ἢἐκπροιϑύ
σιοῦσ' λέγω, «,σὲσ' συμιιοόν εἰδὲς ηὗ οὐυηὸ λέζειν'ὠνπῥὲν τον ἘΠ Ὸ.
ων (φοζ!-"δσνοἰριθιι Χ5}1
εἰδὲ τοῦ το οἰ ληϑὲσ' οοὐδεηβσιιοϑω αζο δι΄

θμἤθιὠλλὰ λανϑάμᾳ 657! ὅκἀκθιβωσ λίϑϑμτοί! οἱλότοι "εἰϑᾷεἰσὶ

ἤ εἴλλομ Ῥότονεεἰσὶν,Ἰκαϑάπεριἐλέλθη, λα
πλρυ τωνδροι, γοὶ
χϑσλεκ τῆνονὅρια Δκὸ χιώεναν ὦρτοὠδὲμ,Ἶ οὐδενὸ σέο,
“ληὀτβίω εἶναιἐδωϊὰ ποίρξ4,πεςτρίς σίου.᾿ὐδ)δὰσον
ὀρίαμαον.

ὑτεμὅνὑξηνόριομξ,᾿ 1 το ένω λοῦ ,δνγὸ τὴ ἰῷἄνω ἢ μόν τ σι

ὅν" μάλισα ῶ πρωτῶς δι πσλείσ,δᾷλομ»ποτερον:ὑταυγῦον
δέσερομπὸ τλύ μαιαὗκαρον, σέ εἰπρέ ον:ἄρ τιπρὸἔἐρεν τ
Το σζε
τ'
περὶ ΤΣ

εν ϑκαςόμτε βοὐκζλλο δκεὶ εἰν

τ φούυ 7)

"κκάρου:ὕὑσίοδιτ δῆβλεεομδῷ
ἐ
ὀσίιὴπὸ τή ὠεῖνο λέγῇ εἰμο
ἑκα τοῦὃ συμβειμκοὺς δέξῴοναὖἀτερον ἄναννοιορ λιυκὸσ αὐςἐτῇ
ρον:"ἡ ὁ λυκῷ αὐῷ ὦμον εἰλ δα ῷαὐῶὄνομ αλωκῷ αν ῷ ,κηὸοὐῦ

ὑὸν αὐϑρωτρσφιλίνκον αὖσε ὡςφ «οίν' ὥφτικοὐ οὐ λυκῷῶ
26.τϑοιὺ
Ὁ τῷ αὐφἀδκαῤαγκη δσοί Κῖσυμθεβηκος ἕναν τοντοῦ: ὴ
αὐ ᾧ.
ὥσου τωσ'τοίκρα γένετοτοιο το;ἀλλ σως γικἐνμοδυξφεμ αῷ
συμξαλνφνταοι κρᾶ ἦνεαθς ταυτοίχγσυμβε βηκύτιοἱόν ἀλώκῴά
ςΜοῦ.ἀλιδι καθαῦπὸλεγομέτ
ς
νυ τα μουσμοῷ εἰμαε“δοκεῖ
αν αγκιταῦτοὺἄμα:οἷον ὠτινό εἰσίν οὐσίαι,ὧν ὑτεραι
μῶν,οὐεξ)

μὴ εἰσίν οὐσίαν, μὴ δὲφυσεῖς ἵτέραι πρότεραμιδιαι; Φασὶ τοὶ δὲ
οισθναλ τιν ΕἸ

οὐυ "τὸὃ ηδρίλριϑέν, καὶ; γῷ λοι -ὶ
ἔσχεἕχερον
ΟσΟσ

ἡ»ῆὴ

ιμῖι

ῃ
Ν}}
ΠΠ]
ἡ]

""
᾿

"ἢ

ἢ

ἢ}

"}}}
"0
ἢ}
Ν}
Ϊ

᾿
]
᾿

Ι
᾿

τῶν μετοὶ"το φυσικὰ
9 θνώ,αὐ λφώον,δρζωῳ

εἰ
ΤΡ ΕῚκαὶ οδόντικαὶ "δδν,ἐσοντρι :

"καληρότιρ᾽
οἔλλοότε οὐσίαεἸεαὶ ἰδίαν παραὶ τος Ἀυϑμδν οὐδ΄.
οὐ,Εἰγὃὁ τί ὄνοι οὐδίοισ' σὲ} “καὶλέ αδράπτολε Λυμέ ΐ
οὐσόοω ἐκεν

νοἰλέλωμ, ΝΡ διροὐκίσου ὑπιρή μεντοὐδοῦκύ σοιὃνπανλεγω

δὲηὸἐπρλελύδθα, ὀμύτι τρἀγεθῷ αὐζῇώρχοι δόμοι οἰ"
τροϑᾧ,μουτε.τουτῷ τόνον ἀτοεθόν" δυσίν τε ἑκοίσυ αὗτ,
οὐχ ἐκένῳ ὄμουρκαλὰ
ἁυλάτοοθ οῦ καιῆβάλλωνὁμοιωσὲ χεν(ὡς Τῇ

ἐμὰ δ τα λαῷ ἐὄναν οἰριϑύρ,οὐδέτῷὄντιὄν. οὐδὲ

βίῳ ὃ

μοί δὲπποῖν
τοῦχὴν, βοὐσεν τοῦτὶ(ὦ ἐνου: ὡστεϊμὴ δὲ“τῷ ὁντὴ
ὅν,οὐδελῥῴλλωμ ὅδεν ἔτ ὧμὴ ὑπίρχει ἀλιθῷ ὄνοι, οὐκοίτοε

οὐν'ἀνάγκηάρα ναι τὸ οἱ λριϑῦν, ουτῷοἰτοιθῷ εἶν οἱ"(Δρκαλδν,
, οι καλῷ εἰαἰνοαὅσοιμϑκατἄλῃ λεγέ) ἀλλὰ πρὰτο δικαθοιὺ-

πέννὲῬύ τοἑκα νἰανύ αν7,χκαν μὴδ ἀδοι"μοηορδι σωτκον
ῥόδα,
"
"ἄμιου3 δϑλορ μοὶστἐπίρθσινοὶ ἰ δέου διαε τίν ας!
φασι.

ἐκ εγὐὐηοικεί θμον σέοτῶντοὺς γρϑοίας Αδιαϑαιτικαῖιον εἰ
εἰ
μοω, μὴνκοϑ ὕτποκήμϑῴ γ).ἐσοντρο δ ΚυΊμίϑεξινιἔκσι δᾷ ὐστι

των λόγων,ψοιταυηϑϑ χεσυμβεβυκὸς οὐ γὸ ὑκαφον "σὴ “ὃπὸ
(ὦ εἰν. μοὶι ὁγίγεηὗ ὁπόσοι ϑϑχὑκασον
ὁ
τοῦτοὑξτγὸ τὴ
ἤρ ἄνουν
ὑθησος θα, «ὡς τὰκα το
ἡ χίρυἐκϑέσίν εαἰβοίγα ὧι ὄνον ἀμφωνὰ
δὲ Π] συμβεβηκὸς λεγό μδι΄.
ἰδον τὸ μασικδρϑλυκν,υδιαηὐδτ'
ἡ μσΝ,μαόμφν, ἐκοληϑὲς ὁπεῖνὡσηδοὺ ηδηὸτὶνῶν "ἡοὐ τῦοϑι ὃ

ᾧσυμβεοι κε λυκῷ ὀσυμβεβηκ σνιώττεσι μδιώντον
τόν. ζὲ
δὲ ὡδ'οὐ Ταονὸ ηὐ γῇ Ἢ ὄνοιμοῖρ οὐτότῷ εδρϑαὐθρώπριο τῷ
λυκῷ αὐθρώσπῷ, οὐηϑούυ

χῷ; ποθ δὲ κν οὐὐ “Τό:ἀ τοπορ δχν᾽

Φαν4". κα ἀτιο ἑκοίςω ὄνομαι θώτο ὑχὴΤίἀνεῖναι σοιΡ»

φυπορὶ κείνῳἄλλ, ΌΤΙἦνὀγοω ΩΣ ἀτερ᾿καύτοι γήκω λύᾳ
":γυώ εἰὉ ἔνια θύ σι ὴ
ἡ» εἶναιἄπορ 7σίοιηὸ τὶ ὃνἄνα» οἰ)λὰὲ
μὴν οὐμονον ( ὐλλοὶδν0δ κιδηϑς δου ὸσ'οὐὐῆϑ.ονδῆλον ἜΑ εἰρη
δρῶν οὐ δνκουτοὶσυ μβεβηκκὸς ᾧ ἢ ἐν; ὄραινκαὶδῷ ἢ ἔπ εἰ
οὔ γλιοἴ σοίη,εἰςοἴ πε:ρον ἄσινυ τὸ μδο )ὲέσοι, ῬὉ τὰ ἦν ὄνοι Ὲ ψ᾽; ὦ

. 7

42)

ὼς

453

᾿
ς
οὗ
ῥϑμ
67)
λόγϑς"
δδὶδζ τσὶ οὐ πὲκείνων, δαύδε ἐσούν
γανν
κτιν)

δ
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λιωθίζο;»Τίουν 582 ηὸ ὁμιορλεω δέοι, ηὐσύ «τοῦ γοδςοζ εἰθῶρμιδεν
οήσοτο, πούτο δάπεσε: πτοδῦεὐ ποῦρλθδρδδιω μφ' του» ὃὃ

δι ἐποοῦ τῷ." δὰττοι οὖν κοὸόϑιν ἀρχυτοῦἡκίμησίσ' χρὺ πίκδ τ
νφν,ἐαϑ μϑὺ οἰ τὸσὐχνησηδεἰσύσ

β Ὑψυχϑ" ἑαῤδοὶτὴ “Τοῦ
“δῶντῇ

᾿

πτομαῖχ, αὑτὰ“τούτου δὰλομόΤί ὁ“πυτὴ σοντίῶν ἀρχέτρτριῦὅμ
“τιετὸχύχνησ.ιὡς πῥινὰ ὠτιϑ απρϑηρὶ σὺσ ἐπὶτυϑερ μούνας
Ἰ ρχϑυτου τοῦγριεἰ τῇ
ἢ Ὁ!δ"ἰϑερμόησ ποίνιωἡἐνγῳ σώμευτι ᾿
ἡμέροσφλύγεασιΝ᾿ ὑπετούτι αὖτῇτοι ὅτομ οὔβημιέροςΦιύ

γείοισ:ἡδηασσλάονων.
τον}2. δζχαπο,ηδτρι οὐνιδιηὕχωσ, μέἐροσὲ
ϑλφλυτάαν, δ ϑοἰκιαιοὶ
Ὗ εὐ λίϑοι (Δηβ γλων ὡςτεκαϑο τᾷ

λέγεται οἰδειρ α γοννυ δ" εἰμηδεὲμπρο νπβνλοι"δσ7) ἀϑιρούνηο μέ
βοσ' ὑτόςξφὐφανάζω, Φαρῥόνὴ λη μά"ρδῶιὀγυόνλειρ Θὄνετο

οὐ ΤῊ:αλλάρα τὐδῳτῴλόγῳ. ἐμφοτίρωσεϊλέτ μδρ κὺς ΠΡᾺ
λὲςκύκλους ,1ἰεἰσμρυτί ὑλίω λίπον πεσὸν, χαλκόσερυδεἰδυδ',
ὁτιλδμα ἡοιον δῳ: "κὐμον βτργγύοι, εἰ; δηριεδγου τίϑε),ὀδέχα λκῖρ
κύκϑ ἕλει ἔν τῷ!λύτῳ τἰιὑλίωνἀῤῥδιω; αἱλην γλνέλένι,[2λεέλετοκη,

ὁταργϑή) οὐ
οὐκεκόμ ο,οἰλλίκείν! γομεοἱον 0ῥαὐεῖριἃ
ες ἐλ ναὐοὶλί
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͵}9.5τὰἠνελκκέ, Ξερὶ
σεως το)
ἑηρκφμῆ λέγοι τί ὑλίω. οἷου(δὸ αὐ δσνὴδιεώμνων
με τοριγῆς.μδίλλον μϑν γι λέγ ἐκφλεερίσιως γίνεἰδδ". οἱδμ,
ὑκκαμινορτ εὗρ,"ὐραψοῦ'δὲ δικοίμνωμ μὰ δύ Ωῆσ'ἐλέη}"αὐδο'

δι αὐθ γῶτη ὕγὑῶν δὴ τἐρισισα δαιλορ(λαψωνυμέ μοιομὲν
μὲ
χαλκῷ
φαμιοιηὰ δήριον οὔν, ὃῷ πρνί νθοισ' " ξύλοικί Σ ἐκγρύχων δοκεῖ
ἥγεϑο
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τοῦ

ἐἰνεϑϑλωι ἐκ ἐκικο μνον γοτιδρὸ ὡσπὸρ ἐδέκθ ἐξδην το πκέϊνο αὶ
λέγετον ὅδαμῶθεμ δαϑερι αὶ ξύλ ἀλλὰ παράροίγετοινξύλινος:
ξύλον:“κρὰχαλκοῦν,εἰλλύχελκον.“σὺ λιϑν δα, οὐ λλοῦλι'ϑος μα ἥ
οὐκί

πλιμϑόμ, ἀλλδαλίμϑοι. ὑπελοὐδι ὡρὲκ ξύλου γυνυτουαῦ

δρι δὲδ’,βώκαλιἰυϑῶμ οἰκί[ κιὶ αὐ τίσ’ἐπι λύπῃ σφοοῖρεε, οὐκαΐ
οἱσλος εἴτρις »δοξηδδιέρ μωτουβεέλλον ζῶν ἠμεαϑούξδι ἀλλοῦχὶ

πὸμϑομε: δεμιν γου το, οὑγως λέγετρ' ἐπεὶδεύτέτιμ ον τε
ἥμε τοι ηδετινδ μϑμον, ον το δλέγω ὀϑεμισυ δαὶ ρχλφὶ γβούσε

ὡς ὅ}:}κὰκ τίψοσιέφω δὲ μὴ ὀσέρνσισ',τοῦτο οἰλλῆ δλοήδω Υ»
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μδροῦτοι εἰ ὑὸν χελι.οὕτω: ἐδυτίω σροραν, θη,

βηκῦσιδτι᾿᾿χαλιῶ σφβοζήροι σουροἰὐξηνεὶκ εἰμίω ὃὕπτοι εἰ:" 3
"ὁδέτι οἵ ἐκ τῶοδι ὑνπυκάρδν ου, δῷ τοι ἐν 581:"λέγωδοτι τ
χαλι τούς γι"ὅδηιν »δηδερούλον δ τβσροῦρ᾽πειό:ἐγλαὶἐπ
ὐμσενοῖον ηὸ εἰδοσ' οὐ το,ἐν λῳ: ἐὭΣ γι Εἰἐκτη αὖ τὌιοΐοι᾽
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εἰσιν αὐτίαιὡς θωϑασέτνον λίγα, ταὶὄὅδῳ ἀχναἤα πππραῖ,
πὸκ αϑὲκ σοι, πρόττε“τος γουέσεις Θύσιαι Κδινχρύσιμα δῶν
εἰερδγοιγε χιῦ τοῦ οὐσίον κιαθοι τοΐρ' δὴ μδρδεσῶμ καὶ Φανῷ,

δ ΤΙἡ λον ὧρ,σοι ὅτου δῷοἱ
οἷον ηδγλομω μὰν",οὐμιϑμηοιηὸ αὐτὴ
κ,οὐδὲοὶ τῷ οὐρ4ϑιμῷοοἱ λλῷντι ἀφ οἷου ἐνποῖ
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νυ ἄν, ὧνδιαεσοιηὃ ἐγγντώτω γυόοσ.ἐἰη δθών᾽ εἔμφω ἵἴσωσιόιον ἡ
Μίονος. ὡσ τίφανίρου 57) ἀσὲν διέ ὡσ' ὧνἄδάγμαι εἶδος καοτος
σκυζαν- μάλι σοὶ δ αὐο τούΩΣ «αίξη ΤῊΝ Υ

δραῖμά

λιςο οἷωτουροὐλλοὶϊκ ανονηὀγνονεὦν φριἤισοιιφυρύ ἄδου οὐτιοντ:
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ὁ ὑληνηϑδέα στονἦδῳηὸοοὶὄν δ εἰδὺ δικμτούςδατοῦς σαρπ

ΕἸθϑροῖνΚαλλία: μαΣωκραίταν(ύχερον μϑιρβδερτίων λίω ὶ
τίρκ Ὁ’τανηὸ 9 τῷ ἐδφιζρμον δ ηδεἰδοννἀπρρήσειο σχύνχιόγα,

τὐτοὸὶ(δ "ρωτοῦα᾿Ατέλνμιἡοἷρ οἰτὸ ταιρτομιοί ταυ!οιον ν χει οονσχοῦ
δοῦ οἷον οὐκί κιοάσεον δὲ, ὅτι ὙΥ̓Ω μιδ ἡἦναν ᾿ἄρλθυσοι τῆς γος

σεωσ' ᾧτὰ ποι εἰν κρὰὁ γίργειϑχότι τῶμ εἰ τῆςτέχνες ἐν “ὦ
πόρχει Τιμέροσ' του! προίγμιαι τος."κδρ τοιοὐτηδξλμοῖα κι
ν εἰϑε ὑφαῦ πῆρ δοῦ."ὁταύτησ, ἡκδν οὐδὲ, δτε. ἡδὲ ἐδιώα“οννηρλλ δ δ δεώκ τουιμϑῳ, ὑφαῦ᾽ κενθαϑς : ἀλλῦχο"δῇ. δος,
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δὲ κι μηθίν οὖνἐμὴ ὁ ϑδλλυ. ὡσὲ ἀϑώποιν αἱ"᾽ ηὐσῦροδν οἱ

χοὺ μϑιρδὶκίονι αὐδυχοί 2οὴτοσ τί τίγυίων,ταδὲςσου εὑτὸ δὴ»
“τῶν κινηθῇ, στο Πβοὐκ χέντων ἐϑυπίῳ τὐχυίω,κιν εἰαὸςδὲ δυ

γαῤβϑμων «οὐδ ὑπᾶλι ἐκἐλόυτων τί σύχνίωυνἐκμέρσσ:“δῷ
λορ δόκ τῶρ εἰρηρϑῳων νὴὁτίῬόπον Τινοἰοντσεν του τνεστον"
ὑμωνύμωμ μὗςπέρτοι ὐσεὶ εκ μαῥους 0μων μχιοῖον "οὶὑΐ,

ἐξοϊκίαφοναὺ "δ ΚΣ τίχυν, δεἰδοσ; ὑκιμέρουσ', ἡ ἔλορ τύστι
μεροσ,ον μιβικαασοὸσυμβεβεκδν γάτνη τοῦ!"᾿Ρὸ τιον το;ἼΡῚ

ὧν πρῶτορκαθαῦ οὐ μεροσ'ϑερμόπη δὴν τῇκινησεί, ϑερμός
“ΤΉ Το τα! σώματενὀπριησαν.οἷντηδὲ 5.ὀηοιδἠφαβμέρος: ὑρῶ

κο λύθέ!αὐτῇμιέροσ'τί τῆς ὁπε ασ λοὺ τὴ ὑύγεϊανδιδοιλίτιἐχαδ ἔϊν τι ἐκεῖνο 7Ρ| Εἰ τίω

ἔφαν, φάκολου!

ὥσυμέί βηκε

θερμὸ τατιῶντε ὥσπερ τοῖς συλλο γαμεῖς, πόμτων ἀρχϑὐδοῖ,
ςς
΄

ἐκ ἀν [γενοἰσυλο πημοϊεῖσιν: τοῦθ δὲαἱ γυουσεισι μοιτ

ὡς δὲ ποὺ τοὶΦύσεισιρυισἄμϑμα βα[τοισ ἔχει μδινν ασέρ-

μα ποι ἔ ὡςπερτολοἰππὸτύχα, ἔχε ΥΣ δειομι ηὃ εἶδος“πρὸ

ἀφ οὗ "δ σπέρμα σε πω δ δμμωνυ μὸν «οὐΣΡ ποῦν “Τοῦοὕτωδεῖ,

ζυτέέρ.ὧδ᾽ ἐξονθρωτου αἴρω ποσοοὶ ῥυτυνἐξα δ΄ δ ἐπ΄
μέομοσ,οὐνεὐξὐμειόνου : ἀλλῖαὶ μὴπηρωμια δ. Ὁσοίδὲοὐτὸ στρρ
τοῦμὲ νφαὼ
οὐ τομοΐηον ὡς σερ ἐκκε γίνεται ὁσωρδυ αν δεωιύαι

τῆσκιν ϑϑδ,ταύτο κί μησινίνϑηδασέρ μαικι νὥόσωρ ἢμδ τοῦ

ὧ ἀἰδιιύ ατου τ τνς δ᾽ ἄλλως πῶσ" "ἐξούῇ.᾿οὐμῶνον δύπεθιἡ τὰ
Ῥοίασὸ Αὐγοσδ λόῆ,οὁ μὴάνεαθα ὁ εἰσὸσ',ἀλλα στοὶ πέντωρὸς

μοίως ἥβπρώτωμκοιμος ὀλόγϑν,δῖον Ἴρστν ἼΡΙ οδιδηβαύων κοὶ ΤῊ

γοθμεἶμ.τήνετονι Ῥώσσερ ἡχιλκησροῦρα, δ λλοῦ ἐτοται οὐδὲ

ὦ χαλικοῦνυτοο"« οεὶδε λῷ προὺ πούρλειντύυ
χελκόρμεαὶ ἐπὶ
υδεκαὶ δ Τρ ΤΡ οὐυ
αὁλίω καληὸ ἐδοσ,οὗγω δὲ καὶἐπὸ τοτί
ποσούκαὶ “τῶν ἄλλων διμοιῶς κα ταγθθιμ! οὐνν ἡμωτο τὸ
ἡ πογριομξ Ἃ290ηὀτρσύν.αἰμοπὸτρ σὸνἐδ ὑζεῖον αἰ
γ᾿ «οὐ λλοὺ

τυ ἐκηούτωνλοομ
ξεν, ὁτὶ αὐαν προυππέρχ ἐθὲτίρ'ὅπ

Τοῦν μὲ τοῦ τὰΦυσιεοὶ
σαν ἐντελελειᾳ 36 δ ριξ δονζωον. ἐνῷ ζεομνηρι δνδὲδηρσὺν
οὐκαὐούγκν οἰνὶδιωζμᾳ μίν.᾿ἐπελδεδρισμοι λόγο. πὰς δὲ
λόγοσμέρι ἔχει,οἰρσεόλ9: ρὸν πὀηράϊμοι,θη μέρος πρλόγου

πρόσηὸμέρος τρπράγμα

δμοίως ἕλει. ἀπρρά τοιἦδῳρτε-

ρονδει ὃν πβμῳρμλόγονἔγυ πὸ ρλεινἐγγβ'τούλου λόγωι,Ἰούτος

Σὲ φοαήνουτωονδνόντο ἐπῆρ ωρϑοῦ.τομὴ κύκλσιὁλό
πἴμ!Μ“Μ

ἜΧΕΙ ὧν Ἢ ςοι λεῖτ
1) οὐκέλειΤὸν»7 μημάτων ὁδὲέδισυ λλοιβέ,ς

ὠν κοῦ[γ0,δγοιρδΐτορι"δδκύκκλο εἰς τὸ Ἱ μήματα ὠρπ ουΐσυλ

λαβὴεἰς τοι χᾷαν, τισι πρό τέρμ τὸμέρι τοόλουοἦλδὸὺρ
θὴε ἡ; ὀξέα μέρον"καὶ ὁδυρκστύ
λο σ᾽,Τῦ ζωώου,πρότερον σαν᾿ ἄννοξῶος

τίσ 0ρθῆ:"καλοδοέκτυ σα αὐοῦ:σκ ὅδ εἰναινονγὸἐπιραιῖῳ)
λόγῳ δ)έλελοντοόβεἐκείνων καληὸ ἄνοι!δὲν ἀλλελωνηρότες

ρα ἀτρλλουχῦς λέγετουηδμιερονὧν ἕπτὡ Ῥόφρ τὸμον οὔν κοι τοὺ
ηϑτρσοννκζλλεὶ τοῦ μὲν ἐφβέϊϑω. ὁξώνσὶ ἐζσία ωνμαρεἶμ,γον!
Ἶ σικεππτίον.ἀοῦν πημὲν ὕλη. εὐδὲθδον ἰδὲ,
ἰκγούτων: καὶ,)σία ὅτιλιν,κυηδεῖσυν,Δηβέκ τούτων,ὅ; μὲν ὧν κοῦ"Ὁ,
ὅλη μέροσ
τὸν ὃ: λέλετοιἥτε δῶν οὐ οἐλλἐξὼνσοεϊδουσ λόγον "δον“τῆς κ᾿

κοιλύτη
τοῦ ζκδτὴν βαριρξμέρδν" αὖτα νὸνὕλι.φὴς Μισοῃ
ΤΉσ' δὰσιμότα τοσ,μιίροστῇ,κου» 7)μϑῳὅλου αὐριαύτοσ, μέ ρος ὀχαλικονοτοῦ δῦ σεἰδοὺς λεγνἐϑρχ αὐεϊριαιντοσ' οὔνλεκχέΟμ δ οδεἶσι;καλϑεϊδοσ ἔχειπο
ζ
οὐ δύ λις δέγρτε καθοῦ-

ηὁ λεκτέορμ.δνδομϑρ τοκύκλου λόγον:ὐκὶλει) ΡΗ Τ μημιάσων:

ῥδυτῆςσυϑλοιθης ,γὸνῆἶοοι χάωμ τοὺ ὉὉ “Ὁ!λϑα πορλότου μις
φ τοείσουσ ὧνἐκ λης7ὸιΣ δὲ 7 μή μοι τοὺ μύχωμ οὗτωμέρηεἷσὰ

λη ἐφ αὶ
οἷςοὑπσηγίνετοι ἐγγυτίἐρωμδῳ 21] τοξΐσουν "δχκιλκὸν,ὕχοιν
ἐν χοιλκῷβυπρουλότην ἀζενήλ.ὅ εἶδδὅϑέτοροι λέϊαπον τοὶτῆσ'

συ λαβῆς ἐνγῳ!λόγῳξἀνεσοκ"διον τα πὲκηραί
δα)νὴ ταύτοεμ

πὸ ὠ τῳ ἀίρρά β

“τῆς εὐ τὰσυβὴς ὠτύλι αὐθΉ Τα:ὧδ αὶ
ὑχρα μὴ,

ὁκἀδανρομϑρη εἰρτὰἐμιίσηφβε ρῶν αὐδι,ἐἰσταὀρίοιν ὥρα καὶ
σοίρις
(παρ ὕγρισὶ ἐκ

ὐχωσώτόμτωντ' οὐδέ
οὐ μορών» γλῶσ'

δξ

ηὉ φ' Ἃ

σύ

ὀρλησ'"οὐπομδισικοόλου,μί ρεντο σουςδὲηρὰ οὐδλόγρσ, οὐκ

ἔτι“διοσγβοὐδν οἸσλόγοις τ μδιοὐνὲνσοιὁδηεποιοὑτωρ με
ρῶμ λόγϑς'οδγδυῦδδεν εἶναιΠΣ ἢ" πουύσευνλεμ δου: δαὶ

τοῦτομῥψια δὼἀκ τούτων οὐσοἰρχὺμ ὅδε εἰςἀφ εἴφομ τουἐγια:δὲουκὅξην'ὅσοιμϑροὺρσαυφλημιμδῴαι οὐ ΕἸδοσκρὺ αιγξν.

οἷον ,γὐσέμου ἡόχαλκοσ κύίωλοσ: τοῦτο δὰ φθείρεται εἰς ταῦν
70 (Δμέροσουτβευ νι ὅσοι δὲ μὴ σνᾷ εἰλινπτῦί ΤῊ ὕλη,αἀἰλλεὶαἰαν
φλύλησ, δῖον λόγϑι πονέδους μόνον υταῦτου υὐφθείς Δ λως,α

Τ ὅτωργυαὐετῆκ νων μϑν αρ χαὶ,οιμερυτὰ ὑφοῦτάτο δι ϊ-

δουσ,ὄχι μίρη ὅτιἐς χοὺτοιῦτο δύγουτοῦγιφϑείρί)) ότανλιῦ αν
δριάσ,εἐἰσσση λόν:(Δηστρ ρος ἐἰσχαλιόν:(οί αλλίασθσσίρκα,

διόφοζ' ἔτι δόκύιελος εἰστο μήμα.ὅρηργτιὶδσυμ εἰλεπτοῦ τῇ
ὕλμ;ὁμωνύμωσϑ λέγέλενκλοι,ὃπιοσλῶν Λεεῦ ῥϑμον,Δοίκως
ϑίκαα, δαπὸριεν" ἰδνομόνομα τοῖς καϑίκαςον" ἐξρυ τοι ἐδῷ
ἅμ,δανιἰυηδαὶληθετιόμως δότισοίζθε σέρονἐπώμὰν ὑπσκναιλαὸν

Τοῖς
ΤΙΣἐστιμδδ τολόγου μέρῃ (Δεἰς ἀ δγουῥ δτουὑλόγϑσ,τοῦν

ὀρθῆσ'λο᾿γσ οὐδοῦ! ρέιτοίε εἰς ἐξέ
πρότιρα ἡπονταἤν ονδόξεβιὁ
οστὸ
οί σ'λόγον: οἰλλοΣ τής ξείασ, εἰσὀρθίω.χῦτοαι δγὸὁριδόρδρι
ὁμοίως δεν οεὐτιλοσ'
ἐξὅαν,Τῇὀρθῥ.ἐλοῆων ΡΣ ὀρθβσεὀξέϊαιο.

ον ἐλθυσιη
Κ
κὴ δή μ «ὐκλι

(βόδι
δ μικύκλι “ἢφκύκλῳ ἐρίηὶ

κτυλοῖῷ ὁλφ:ὸν» τοι ὅνδεμέροσοῤθρώπτον, δούκτυλος, ὠεθύσοι
Αδιὸμέρ ὡς ὅλη δθι εὐδγουερ ὅτου ὡς ὀσύλίω εἰσεραύσαι

δὼς

πολύγον (Δ΄τῆς οὐσίας “τῆσ ΚΡγὸνλόγον, πρότερα.δησοίνταιᾧι ρι.
ἡ κατα
ὑπεὶδι τῶν ζώων γυχὶ τοῦτοὉ οὐσία τονὲμα λρυνὴ

ιοὕτῳ σώμα
ὃν Δό)ϑ, οὐσίαι καϑηδεἼδος,κσὺηὐ τόῤω ξἰνγουτι το
ὸ
σερκκαίςου πιῶ ὠμὰ ἐαδόρίζι τοικαλῶσ, οὐκ Ν αὐδυποΐργν
θεῖτου δούχύ ααρξέ αὐδυ αὐοθήσεωσ'«ὦφτι τοὶ ταύτη ἕο

μ ἢ ὧιδ.σοσυνόλου ζωου"ρκαϑίκαρέν δὰδπρότερα ἡ “σιάτου
μοιω σεηδισῶμια αϑὸ “τοὺτοῦτου μόρμαι,ὕξερα ταύτησπήφοὐοί
'οὐ!ΡΟτοίΆ Εἰς ταῦον ὧν ἐν ὑλίγονν χὴ οὐσίαι, οἰ τὸσύ τ
"θαδῪ
κασ

Τῶμ μυτοὺ
τοὺ φυσμεὸὶ,
βολδνν τημδ,νοὺμσιυυθλου πρότερα ταῦτα ξην ὡσ. ὄϊν δῶςοὔ"
οὐδε δὶεἰνανδιιύνοκ τοῦςχυθιζόμδῳ συν ὃ ϑὲδιαιώντωςῖγξζωδκτυ
λος ζώχιαλλδιμμῶν μοῷ ὁτεθμεώσιὶγια δερίμοιῦσοι κύριοι ἐνῷ
"πρώτῳ ὁλόηϑ σηρὼ κα σέοιοοιον ἰοῦ καυρρσλαἢ ἐγκέφου Ἀδσ' οὔ τ

αφίρ 4) οὐδενηότερου ΝΥ, οὗτον ὁδτάνθρω“τοσηρὼ δ σὸς ἅτ

οὑτως, δα Τ κοιϑεκούσος:καϑόλου δισκὕξημ οὐσίρ' ἀλλο(δα δλῦν Τὶ
ἐκ Ῥυδὴ 7) λοὅτου σοὺ φὶ δἐοβιύλησ,ὡς καϑόλζ. καϑύκοιςον δὲκ

φιιο
κ΄τησῦ λησ ὸΣωκρείτησ ἦδῳ γξέ.διδὴ} οὔλλων ὁμοίως.
μέρος Αἱ οὐν υὐζείσουσ. εἶδος δὲκέγω ηδ ἢ (μεῖναν μρὼτοῦ
στιυόλου “τρικ
πο όσδους (Δγρσύ λησουχῆσιοιλλοὶ πρλότον μέρη,
“τοῦστῦ ἀσδουσμομον γγ4ν εδσὲ λότος γα)σωκαϑόλχ' ὀ)ῥκύκλφθ
μο (ϑκυκλοσ: ὥψψυχν εἰναινκούψυ χὴ,τὸοὐτό,σαὶ δὲστυυόλου ἤτ΄

δ οἱομίαυ'κλὺ τουδὴ δ καϑὲκα συίτηνον,"ἡ αὐάϑη, “του νου τοῦς
λέγω δὲμου τοὺ σ'μιϑὶ οὶ
διονγοὐσιμαι θημουτηκούσ, αὐοθηγοῦσδὲοὶ

ομ τοὺςλαλικιρηρώξυ λίνους."οὗτων ἢ διλοὐκ ὕὴν ὀθίαμον,οἰλλοὲ

μετρεῖνδήσψωσ᾽ ουλαθηὶσιωσιτωρίφο)ο-σελθδὁγτοῦσ' ἐκτῆς ἔντιΛελείκο,, οὐδάλομ, πότερον ρτί εἰσίνμδκεἰσὶν:ἐλλάεϊλέγονται

Δινωρἰζομ) τῳκαϑόλγ λόγῳ. ἡδὺ λη ἀνωρῦς καθοιὺ τίω"λυ),
ἡμϑρὶαὐαθη τ ὅτι.γ}ι,ν οῃ τη οὐ αϑα τὴ βϑὰ,,δῖον χαλκὅν:“κοῦ ξύλον:
(δση κινητηύλη: γοῃ χῆσὲ υἱὸν τοῖς αὐαθη ποῖσύ πάρ λουσοι, ιῆδα

οϑη τοῦ»οἷον τοῦμα ϑηιμαικα πῶ: μδροὖν ἔχει πατρὶ ὁλδ διμίβου, ποοῖ τοπροτέρον κνὐὑσέρον, ἐἰρητροι:πρὸνὸ τω ἐρώτησι
αὐάγκιν οὐτσευτῶνὁτοορτι;ἐρωτῦδι "πότεροι "δρθ) ἃὑκύιλ
ὁ
διὸ
ζώομ πρότερον, πεϊσώδναιρδ τοι,τοὶὀῥὼνεἰσίτοὶ μέρει,χε οὐλῶ“σλῶε.οἰ δργρρβηνοὼ
κοὐ ψυχζο ἀμψυ λονζκα σοὶ
ἡεκοίςον

ησοδκύκλος ηδτεύκλῳ εἶναι δ

ρθῆ προ ρθῇ εἰνον, (Δαοὐσίο
τῆν

ὀρθή, τιρϑμὰ τήνορ,φα τίοψ οἷονδῆϊὸνΤαλότῳ τήν οσόρϑῆν:
"σὺ))
ὴμετοὶ τῆσ ὑλερ χαλιί ὀρθή.
(δκῤποσχρα μιροῖα τόσαι

θέκαιρυρυϊσίξμινὑλησ ἢ μϑὼ

τῷλόγῳ εὑ σέρα: ὟΝ δεν τῷ καὶ --

ϑϑκασοι μορίων, προτεραοκ σλώ δοῦφαπιονο δὲ τέρα βιλι.τἄξεν

ὑψυὴὰ

ζ΄

57

ὁ ψν ΧΡἡ ζῶον "κοὺοὗ
οὐτετοῦ Αδρ φατέον δυύφαπίομ ὡσιπῇὅρῳ

τοῖςγεἐτρρϑ τορι ἀκότων,κοὶ ποῖα τὸ ἔσους μέρικαὶδὶ οιοὐ»!Ἃ
λα ὶ τοσωρἐλμμμϑῷ οὐ" “ορόνγο ι΄τούσπου μὴδήλου ὄν πτοσ, ξεν

δοίσοιαϑοία αισον᾽αν Ὁ καϑύλουσὼ τογέϊδους 0ὁ ὀριαγθ".τρια
οὖν 5} Νὴμφρώμως ὑἈιησὴ"ποῖαοὔ,ἴα μὴ ἢφανόρα, οὐδὲ δ. ό--

295ἔσο φανερθ᾽ Ὁ 7) πράγμα γαῦσοι ῥϑὺ οὖν Φοαλνε ποοιία
“τὸ μϑινα. ἐφ τέρων σῷ ἐ δι4οἷον κύκ Θ᾽ ον
ὁ χιλκζηρα λίθῳ ἡοὰ

ξύλῳ. του τοιοὸρτὺδῷλα. εἰνοαδοκ ὅτι Κ'δὲν (δὶ “τῶ κύκλου

οὔσας ὁ χανκδεῦ ὧλι[ϑεν,δερὶ γὸὁ χυοίφοαϑςουὺ ἢ ὅσοιδὲμὴ ὁράςτο χυθεζόῥδρνα,οὐδὲνμ'ὶκω λύᾳδιμοίως ἔχον τοῦτ᾽ μνπερ κάνε

οἱ κύϊκλοιπσέμ τοςἑωρῶντο χαλκ «οὐδὲν δεὑγῆον ἰῷ ὀχελκὸς
“ΤΟ) εἰδουτοχανε τὸνδὲ αφε λέν ποῦ“το Τῇἢσε ανοίορνοϊομ,υὸ σῷ οἴου
εἶδοσ αἰεὶ ὧν σοιρξ φολμοτρίε οὴ σφοῖς "οἷ γἱο γιότοι μέρεσιν:

ὧῥ οὖρμ μὰὅδε μεριχαιῦτοι “τῶ εἴδους κοὺ το λόγον ὁ οὐνο λλῦ -λυνρο)λᾷὁ δεῖηὃ μῆ κρὸ ἐπ ἄλλῳ ἐπιμεϑα)ιίδῳ μα τούμϑῳτωπ

θἰσοιρὦ πεῖ; δὲτούποδοκεῖὀνδέ εξ δαλοι ϑόποτε, ἀπορῦυσέ
τιν 5 ἤδει ποῦς ἐπὶ 72 κούποοὺ μοὺςἐπσὶ τ Φιγώρμου!ὼως οὐπροσῇ:
ὁμοῖ
κόμ ΡᾺ μεμοῶσ δοίζεῶν λιτῷ[μρ.7..}"ἀλλα“ουυτοῖ τορῦντοῦς
ὧψ'λέγεϑε, ωσιψεὶ σίρκισν ὀφοζοθ ἁϑοῦ, μονἐχαλκθὺ μὰ λέ.}».
κύκλσηιρὸ αὐαιγϑισί πίν-ταεἰςποὺς αἰριθμοὐτμισὺ γε βαμπτηὸν

λόγν,ηὸμ

δύο ἀναῤφα σιὼ ΡΥ τῶσὶ ἰδιασλιλϑντων οἱ μὸν

αὐ ρα μραίυςτυδιυοίδαονοἱ δὲηὸἐἰδοσῴδι 25. μῆς μια μδῷ

οὐ τοῦ ηὸ Εἰσὸς μιοὺ ον "ὸεἰσοτιοῖον, δ κδουσὺ "ὃ εἰδὸς
Ὁ ἄμα, “τοὺ
δυ εἶδος"ἐπ χροὶμεμμῆσδὲοὐϊκ ὅδ.συμβαίμᾷ δὴ {νι )γλὼν εἰσὸς ἐἰμαω,ὧμ πὸ εἰσὸς Φαήνοτοοι ἐσεροριδηῷ ἃ τοῖς πυϑωγορειμεηιοὴὀγδύχω τοι πρὶμτῶνΔΙ εἰμοὐηδ,τυ . τοὶ
οἱ" σειρίαι αὐ
δὲἄγλα Μῃ ἐδ."και οὗσωσἕν πρόμον ὄξοζ ὅτι δίδουνἐχειάηρ-

Τὴν αὐτίσιν, ἄρτον
τὸ πσίοὶ ποὺϊ δριημοὺσ,μοἷρ δυο
θήν Τρ οἱ,

Διὸ δι ηὸπαρ τουαϑοίγᾷν οὗ
οὑτώ "ἀφαμρεν τέ ὕλίω,πιρίφρ γον"
δὲ ἴσων «τό δ᾽ Ἰῷ δ᾽ ἄν δ᾽δή. τοδὲν χνι
ἔνικ

ὲ παραβολὴ
ΗΗΗ

989

Τῶν μετπὸ τὰΦυσίκο
φωνι
πὴ
ΤΩ

ἱ οὐθῳ λέγάν Σωκρούτηρὀνεω τερ(Θ’οὐεοι Ἀεῦσἰὁ

χυάπιγέ γνῷ τ τσιαληθούφησο τσ ὑὐπολομβαύᾳμ ωδὦ ἐδ
“ὐ᾿Αδου ἀμομηὸμ αὐόν, αὐ μφῶν ὥςπτῳ αὖ. ἼΟχα λκοῦτ'
καὐκλον ηὸ δοῦχὑ μοιορ αὐσθηηὸμν γέρτιίσῶν"ηὸὀζώον. κρὰ αὔϑυ κι

νήσιωσοὐκ ὕξημὁρήσοιαθοα:δ) οὐ δούν "ΡΝ μορῶν ἐλόρτων πῶσ
παντῶς τωσϑοῦ μερίθ ἐχύρ' ἀλλῆδυμα,Λϑιύνηὸἐριομά αυτελ'
ὥντι ἐμψυχοσ οὐσο( "μὴδέμ χ᾽ διοὺ μέρ».“τοὶ δὲ τοὺμαϑητ
δὲοἱ χὴ οὐξκ εἰσὶμέρθοιλό)
μιουτικοὶ,

λόγω" οἷομ κύκλου

“οὶ ἡμααβκακ, Ἀιοοῦ γεϑβημοαλοθητὸὶ ταῦ του"
Ἰοὐδὲμ σαφίρᾳ-

σρ δΚ;ὑλυιὲνἰωνσὰμὴ αὐοϑυν
ΝΥπρὸς πσχρ ηὐοῦ μά"3:7) ἰώθἰναυ
κύκλου μδροὖν οὐ ςἔξοχ, γ καϑύλου"Νν δὲ καϑὲκα σοί ἔςοι μά

ρυταιῦ τοὡσ'πὲρθἰρυτονηρότερον:βυγρρῦύλν, Η;ῥϑροὐ649."τῆ"
"δὲ,νδη Τῇ:'δῶλομ δὲς στε μδῳἡ ψυχν οὐσβοιὴ᾿πρώτη!ὐδὲσώμα
ΑἱΛ5:δόδιμδὅσ᾽ ηὃ ζῶον "ὁ ἐξ ἀ μῷ οἱ
ΟΥ̓ ἰσκαϑύλου: Σωκροίτησί

νρὰκσρήσεε Ὁ»,οἱ μδιρδψυ χρῆμ. δ Αδρ δ ωσψυχίω,ο)
οἱ δ᾽ὡσ' ηἃ
(ὐὐολον.εἰ Μασρλώρῃ Ὑν χε δεμοὺηὃ σῶμα τῦσὲ κὐρητερ τὸ(οἰ ϑὸ

Μιουνοῦ ὺ καϑίκασον: πότι ρομ δεϊβ:τὐπαρὰ πίω ὑλίωτῆτηοι-

οὕτων τῆς οὐσιῶνἀουμοὺλό1 ζυτεῖνοὐοῖανοὐδῆτπέρ αντινοὶ, οἱ
ον οἰριθμοὺςἐγηποιοῦπομ, σζυπτὲον ασερομυτού τουἊνὉλάοια

τον στρ “δ᾽ αὐλθηΥ οὐσιῶρ πετρώμεϑῃ Μυορίζᾳρ ἐπεὶ ἼΩΝ
γχν οὐφδὶΦυσικῆρνοὴ δάυτίρασφιλοσυοφί δισ'ἐρ)ϑναὶστο τοῖς

οὐαθή,
τοὶσ΄ οὐσίαι σϑεωρία"οὐ ὸνμῦμον πυρὶφλύλεσ,διᾷ “νωρί -ἀν πὸμΦισίκον,οἰϑλοκοὺ Φλικιατοὶγὸν λῦλϑιπομζλλον ἀον ΝΗ

ὁρισμῶν, χτῶσ' μέρν ποὺὃντῳ! λόγω δεοὶτίἰσλόγοιό δρισμκύτ:
δῃ Κορ Κϑότι πρᾶγμαν: ηὃ δὲ πρᾶγμα τινὶἐμιμάῤηει ἔχον,
σή επτίορ ὕϑερονή7 (ιν οὖν ὅ3:"ὃ γεν οἱ, "ὦ πῶσ αὐτὸκαθ

οὐγὸ καϑόλου περὶ τνηὺσ εἴρητο πος σὺοὐ75 ΠΝ μδιὸ δλέγρ᾽ δ
“2 τη

ναιἄχει τοὶ μόρια τὸ
δριξομδγύου, Τῆῦδουκοὺ ὁἐνες

τα φλοὐσίασ λόγω,τοὶ οὑχτῶ μόραοι ὺς᾿ ὑλυνοὐκέμεοτ οὐ ὴ ὕξτημ

ἐκόνησ᾽ μόρικεβνουσίαο' ΣΉΚΩ σι! δληιτάψτης δάγξέστωσ

λύηϑσ'

ὸ ζ
᾿

!

ς8

λόχος ὦ δΐε ὅπ: μετὸὶ μδὸ Ρν Φλ ὕλης, ἐκ δηρι
ἀδριςον ὅρια
τὼ τίυπρω τύωοὔσίαν.ὅξπν οἷον »αὐ7δ δξδυψυ χϑελόγου ἃ ϑ ού-

σίαδετϑέσος τὸιῥόρ.ὀξὺ κὼ(ἕξι ὑληοσ κἡὶσύν »Ἀ

λέτετοωϑσία:οῖς

Φμ εἱ κοιλότησις ΟΡ τού της κἀφλῴιθὶ υσέμμῃξὶσμασὰ᾿ σὲμὸς

Τὴν 57.ὙδΕΟΎῸΣ ὁ
ἐντούποις ὑπιίρχειζί ᾧ δὲτῇσεωυόλῳ οὐσία;
οἷον δεν σι μὴ ἢ κα λ ἰαἰν ξεν ἡ
" λη:"κρὴὅτι “Τί(ῥάνου νοὶ

ὑκαρομ ἐοἸΤιμῶμ ῥδρ τονηὸ, ὥνπερ ἐπὶ

πρώτων οὐσιῶ:

δἱονυκαι μπευλότης ὥκα μανλότα μαι," πρώτῃ ὅν "λέγῳἢ

πρώπίωυ,; ΜΗἡ λέτετουῳ! ἀγλοῴ ΓΥ͂Ν φείναμμοὼ ὑπποικάμϑῳ φὼς
ὕληνδσοιδὲοἷς ὝΝ οὐσ'
" σοιυφλημ μδζα τῇὦ ΛΗ, οῦ “τοηὃ,εἰμὴ κὸς
τοσυμθιθηκ θὴ «ᾧοοῖου ὃ᾿ Σωκράτης ποδγὸμουσικίν. "ταῦτα

χουτο κοατασυμβεξηκίθ.νν δλίηῳ ἐδ πρῶντονἀφῆσον ψ τ
αὐαιλυῖι κῆρ πὶἰδρισμιοῦ με ρατοὶ δϑόνικό νοις εἰ πορῖαι Λαο

γβεῖσοιπρδἔρωυ τοῖσπλι Φλδσί
σίοκσ'Ἂ“λόγϑισιλέγω )]Ταύ πίωὉ
ὠπορὶ ΤᾺ διατίἼΓΟΤΙ ὡ ἐστηὺ δρισῦμ οὐ ηὖν᾿Αόγομ ὁρισμιὸρ ἐν αν
ος ἕῳ νοἱόν, ὁ τααῦου
ὑηὐζῶοι 9) 7ρυμ'ἔξω ἡ)οὺ τοσ'οὐ τοῦ! λὺ[».

δι τι δὰ τοῦ τοῖν οἦν οἱ )λῦ᾿τρλλοὶ,φῶου καὶδ"
“τιν᾽ ἐπὶ οὐ εν
11

αὐ: κρὰλδυκονπολλὰ μδῤἸθηνίτον μλ πώρλῳ ϑῳτίρῷ ϑοέτε
ρονκὶ δὶὁ τῶν ὑπύρλῳ "ρὸν πκθμῖι, ηὐ ὑ“ποκεῖ ϑνομ ὁ αὐοσυτο

τυ δὲνγόνουτοί.υὔθηρ ὁὁ λυκθ᾽ αὐδσ:ῳὐ τοουϑοι δοῦμετέλειϑετι
ρυϑάτερομ: ηὃ ᾧ γύθ»

δδι ! μετέλειμ δ

δγα Φορῶμ' μαῦν

αὖ “ὟΝ ψαρτί ὡν ηἡ οὐὐηὸμα ΤΊ χυμ"ονὙΥΥδ) Φορα) ῥαιν οω,οἦσ'
δαφέρφὺ οΘ.ε ὃπρὸ μυτύχει, δοϑνγὸσ'λόγϑῷἼΩΝ εἰσὶν αὐδγο

Φορο πλεῖουσ,οἱ ομ τοεζον" δήτρυν: ἀπερονεναὶτιὶ ν᾽τουῦτα νι
ἐλλ πολλά: τω μδβδ» ἐξἐ πώντων φοι γὸὑνυδεῖδέγεὶνναι

-εἰ--------ςς-ς-ς-ςς-ςς-ς------ς-ς.
-σ΄
στον
πτ
Ἐ[ὈΠ
ὔοΠὁΘΠΙΞΙΙ
τ΄
δέ
ΞΘ
--“---

ΞΟΘ
ΒΕΕΥΥἶὌἼἼὌἼὌἼἜ
ΚΕ.
ΜΟΥ
τ
σῦν
τ
Θθσου

ὦ καῤσία: ὡςτις
ΤΗΣὁριηαθν λόγος Τεἴξημ ἐς
ὅσοι ᾧ τῷδριημῷ, δ΄

νὐσινοσ λεουὺὸν ενο λόγομ' ο ἡ)Ὁἡ ἤσια ἔνι καὶ ηὸ δοτιστ

μαῤγφων φαρμδρ "δ σἔ πισις οπεῖν πρῶ τοι“πιρὶ Ὗ κατὼ τοὺς
διανρίσοισδριηεῶμ οὐδὲμ γβ τερόνδδην ἐνγαδοριημῷ, λίω το,
τί πρῶ
Τοῦ λυγό εννον γιδος καὶαὶ δεαῷο ρουδυχοὺ δὰλα γϑύε
ἩἨΗΗ͂ θ88 τι

»"«

"

ἃ

Τωμ με το τοὶ φνυσίκος

Ωπτιηρώ ον ἡ μετος πούτουοἱήὁ συλλούμι χρόμια ὅναιΦοραΐ ͵
οἵδ᾽ ὑὸπρώ τουζῶν

δὲ ἐλ βδνομζώομ δήαπουν “καὶ πώλι

ζώου δύππουν εἴ πτέρου ὁμοίως δ κὰρδγοὶπλήσμων λέγῃ τον"
ὑλωσ δοῦσὲν δυαφέρᾳ διαπολῶμ᾽ Υ᾿ δολίων ὁεὖ δ οἱδίῃ διμ.» “σὶρ
διυοιυ δὲ,
μδ διαφοροοὸ δὲ,
εἶρος"οἱομηὸ ζῶορ “δποιωνὺ μδιὸ

0ἰον, γένθ᾽γαφ δροὶ δὲ ϑάτερσυ “εἰοῦν ηὐ δύο α΄σλώς μέγεε
ἜΡΓΑὸ τουωο μόνοὄἄδῳΝ εἰὅξε δὼ, σὺ ληδ᾽ ὄξρί(᾿ κδὺ 2,φω-

νη γ᾽ μρὸ ὐκη, αὐδιδεα φοραὶ τοὶ
ὅδ πρὸ “τὸ οι χόα ἐκαῦ,
τηρτριουσίμ φανῳ ὁ ὁ Τιδριημόσ

εν,0ἐκ

δα

ρον Λύγϑσ-:

οἰλλὰ μίω καὶ διξέτε διαιρξίαϑο τω φλ διαφοραῖς δγα φοραϑιδι-

ον ζωουγαφοροὶὸ ὑπό
ὗ ποιω πόλιν τῇζώου πο εἰ ἡτύποσος πίω
δα φορα διβιἐιδενουν ἢὑπταπποιω,ὡς τεοὐλενετίομ τουτῤπτοδυς,

ηὸ μδρ πτὸρωτον δὲ ἀ“πτέ ρον αὐτῇ λιῖ τοίκοι λώς οἰ)λοὶ δεοὶ
"ὁ ἀδονατεῖρτρι ἦσο)τοῦτοοἰλεἰνὸ διὸαι ζόπουμ τὸδδίφιφονν

οὗτο δ διαφοραὶ γρσδοτοὴ ΥῪ λλζοτρόλα, τοδύτηστιρὶ«ς72ν".οῖς
οὗτωσἰὲὶ βούλετοιδασζάν, ὡς αἱἔλθῃ εἰς τοὶὶ αἰδνοἱδ ορουπό
σι δ σον τοῦ Ὑσουῦ
τῶ εἰδὼτρδὺς, ὀσοιτσέρ αὐδναφοραυ. ιυὸτοὶὑ-

γῤτρδειζεία, ἰσοιτοῖεδγφοροῦν:ἐδὰ τοῦτο ὅχως ὑχαφανον δγὲ
" τελδν τοϊαιδγοεφο ρα ὃ
ἡ οὐσέσι
πῶπραΐγιμα τοςἔσο, καὶὃ δ6,,ν᾿
ΟΣ Ἐἰπερ ΜΗ" δῷπολλοίιεισ τιὐταλύγειν ἐν
ὃ “τοῖς ὁροισ'περίῳ

κὺρ τ"συμθαίμᾳ ϑέγετοῦτοιὸταν γὴν ἐπε
ἐ
ὑδομ δηῤηιωδὶ Ἴυ)οὐδὲν οἶλοοθρηκεμ, ἡζῶον ἡρδαις ἔρον"λύρηδαο ἐκεν:"κἂν
τοῦ τοὅοαρῃ τὴοὶκ εἰᾳδγουερίσε!, ὅλεον ἄπις ἐρῶμισὸ ἰσοίσ'τοῖς

δι αῷορο ἐὰνἐδ δὰδιαφορασ διαφοραὶ γέρη Τοίι,μία ἔσο
το λυ τοῦ οκηὸΕἰσὸν νιοῖς ἡ οὐσίαιἐσ"δὲκα τῶσυ με ηκ θα νοἱον ᾿
διιαροίν 72) ὑπῤηρδον τὸμϑὰ λέυ ον. ὸ δὲ μί λανωτοσουῦ χοωίδσοί δὺ αὐὁ μιοιὠσινιὥστιἐφ αρέρονὁ Τι0 ὁρμαὶ λύγοσ' ἐςμ, δ,

ἐκ ΤῈ διαφορὼμ μιὰτούτων (δὶ πελιντοίοισ' κα τοὐτεἡὀρϑύν:
δῷ λον δὰν ὧν ὅτιςμε ταάξ4εμ τοὺς τοιοὕπους ὁρισμοῦε'.ΟἿΟΝ.»

ηὸμ το αὐον λέγων ζῶον δίηρυμ "ἱγῥηρυμ: περόδηϑν ὙΥ οὐ ὑπὸ“τὸν

-

η9

ὔ

ζ
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“που ρα μδῳ᾿ουσοιδύ πυδυς.τοίξ,
ιςδὲουκ εν ἐἐνττῇοὐσία;"πῶσ

γὸμϑὰνδὐ σερονεγδδὲ,προτῇρορεπσυρὶμδῳ οὐρ ΠΝ κα τὸ
δλέξμ οπσοι,
ϑυανρέσειεδοἰαμίδν, τοστυτα ὀρήόθω τίμυπρούτέω, “ποῖ οὐτιν ἐπ"ἐἰσιρἐπείλητῶιἰφλοὐσίασὶ σκυψισ “ἢἡ αρόλιμ πινίλϑω ἐδ.

λέγετοοισῶτ περηὸὑπο ὁ δ ουοὐσία θμαμ μοὶ ηὐ τή ξίμοω,τιοἷς
ηὃ ἐκ πούτῶμ μοὴἡ (Κ οἱϑύλουνν τοί εδρδν γῬινδυοιν,νἄρηποα
ἐ
ΟΣ}

πέριἡ παντί (υὐεἶν αροκοὺτούποκφμϑῴ γιότηθχϑσύπικᾳ του τόδᾷ
τηὐνιὥσπερηόζιζοι τοῦσαστίϑεσιρ."
ἡ ὠσύλη τὸν τελεχείαὡνῶνς
καὶ γὸκ κϑύλου οὐΤιύρ Τισερεἰμαυμ οἴισο,καὴἀνουκοὺ ευβχὺν ηο᾽

καϑύλουνδοὺ πέλϑω μὐδρισὶ περὶτούτου ἐομαιδ ἀδώμα τοι
εἰνου,οὐσίαν εἰναιδηοῦμ δ ἶκαϑύλου Δεγ ϑὰ ὠννπρῶ τῇῥϑρὴ
ηὸ δικαϑόλου,κοιμόἙΌΘΣ
ὁ
ἄλλῳ'
οὐσία, ᾿ ὑκάφου "οὐ χὐπο χει

ΤΟΥ Ὁ λέμετοικαϑύλου ὃ᾿πλείοσιρύπα βλϑι σίφυκε: τίμθ'ἦν

οὐσίαι γουύσεσοονΔΡΝταν τῶ!""οὐδεν “απντων δὲοὐχοὶόμπεις
λα οὐ} Τξσυζι.ὧμμι κἡούσία μκοὶηὐ τη εἰ-ἼΝ δέοι, κρὸτοῦ
νομὰμ,νὰ ὦτοὶᾧ: ὑχιούσίαμδῳ λέγετοι,ηὺμὴ αθῦ ποκά μὗυ:
ηὐδὲκαϑό λου, καθ

τρκάαϑῴουτν Θ᾽λέγετουροἬνρἐλλουϊραούτω

υϑρουκξυδέ λατορι,ὑτηὸ τη

ἀγαὺ τυδὲν πατέρλειν οἷομ,τῷ
ναι,

ζδον,ντμαὐῷ κρὲὕπστν:«οὐκοῦν δῆλον Ὁ: ὑστοργηροιθηοὐ λόγον:

διαφέρηδου δὲν,οὐδιεῖμι τόρ των λό)92:ἡ δὲν τροὐσίᾳ: οὐδὲ ᾳς
κ γον οὐσέριηου τὶ ἔσο τὴ, ὡσόοαοσ τοραβοῦ φύσιχες
ὁ έσω τοιταιόλι υὕσνὉ οὐσίοι "ἐκείνου οὐσία,οἱοβμ
τοϊϑοιὺ η συμβ

ὀζὠομῳφ δι,αἷς ἰδγον ὑποῖρχοι ἐτιδὶ μσὺοἱ λύύναντονκαὶ; οὗτο--

γρμ τὸτοδαμοὰ οὐσήοιν.Εἰἐἤϑενουτινων μὰἫΣσιῶν εἰμ, μὰ"δέκ ρῦν
ϑύτι οἰλλίκ, γοὐτΡιδπρότέρον Ὁ ἔσο μϑέσίουτθθν πὸτριὸν ἦσίτ

αισ᾽τιονγον χῦδε"ὃἼτὲρ ἀδύνατον οὐτελόγ Ὁ οὔτεχόνφούτι
εἰνέσεὶοἱόν χῇτοῦποθηςβιοὐσβοισ, εἰβου πρότερρυῦτοω γ
ἐπι

ϑθισιέ:

οὐσίσ. 6διδηνύ σοι
συκρώταοὐσίᾳ ὀνυπορξῳ οὐσία ὡστέ

λωδὲσυμιίθ ονφεὶγεηνουσίαὸ αὐός;"σὲ ὁσιοῦτω Λάετουμμιϑῶν τ

ν οὐσίαν, μεδὲ χυοὶσύ πώρχειν αὐ μὰ
ὑτῳ Λόγῳ ἀναιμεδεΘ᾽
ΗΗῊ

9898 τῖιι

Τῶν μυτοὶ ταὁ φυσικοῖ
-ὖ ν᾽
δὲνναλλφιλέγω δοΐομ,οὐνκ θνούτι φώομ απεροὶτοὐτημοΐ Νάρνδρ

ὃν τοῖς λόγρισ' ὀέένζκτι διὰρυ των ϑέω δυσί,φαιορόν, ὅτ!οὐδὲν

δ καϑόλου πο Ρλόντων, οὐσίαι 4,μὰ 57) οὐδὲνσι μοόμφϑήκοι
να ΤῊ[γιῥουμϑμεων υὀδοχινολλοὶ Ῥιὀρϑεεὶ μή ἄγλα χεγρλλοὲ
συμῥοόμᾳ "ο ὁηρίτοσ'αὔϑόσ. ἔτιδὲκαὶ ὧδεδᾷ Λιονιοἰδεώνουτον
αιζρ "λουσῶμ οὕχωσ' ὧσ' ψτιλελείᾳ
ὦ
οὐσίαν δφοὐσμον ἐὐνοςνυ
σρό)!δύο οὑτωσὐτελεχείᾳ,οὐδέηρτεὶ μὲντελελείρ«οἱ )γλεούδιυ-ἡμίσεων δυνά μ4γοη ' Ι
οἿομδεπρλαισίοιι δύο κα
ἡ
γοί μά διυοιἀππεὲμ

»»ᾧτιλέχφαν λλοισ' χυθίζφὼὥστεεοὐσίαι ἐνοὐκἐσορδῥούσια ν
εὐ σδρχου
σῶν "ἡΚα τοῦ Ῥυ τον ηὸν ρόδον ὃν λεγᾷ Δημδριγε
ὑρϑώσιδάναηον δὲεἰαίφφνσιν ἐκ,διύρενκὶ᾿οἱὲ"Θ᾽δοτεμέϑο "
οἷν υδῆλομ
τὰΣΥΝ μεγίθν τοὶἄρμα, τοὶσ οὐσίοιςγριαιμοιως
ὅτ!(Δὐπριθμου τ "ἐπίρ γῶνὁαὐιθμδο (ὐϑισίς μογοιεων
ὠσισερλί)ετοιμηῤτίνωμ. ἢ )λούχιν ἡ
" ϑυάς" οὐκ ἔνε ς2 μομεὶς

νουυ ΤῊ,
ἐῳτυλεχόχε ἰχειδὲ ηὃσυμβοῦν ὁ᾽ ἀτροί Αρυεὶ1» μήπω
καϑῦύλου οἱόν χίνο μέδῳ μι αν οὐσήοιν δ)οἑηὸ τὸ ὁμδενδι λρὶμδηὺ
δϑέχισημολν εμῇτῇ ξ ἀσίοῖνἐνδόχίγέντι λελιίαςεἶμου,μηδεμί αὖ
ὀσιαν(λόϑυτ οἰ(θϑεν ὁἂν ὄν σία πῶ σοιὥς τιὁ λόγο: αὐὅνφ οὐἃ
μιᾶς οὐσίσιτ''ἀ)λαἱ μίρὑδυκ εἶγεπῶσί οἀλέλθε πώλου μόμομεῖΡαμούσΐειὅρον.ὴ μάλισυρνιῶ δοῦϑταῦ πησ' οὐσξμὸ; αισοιὸσριγιός:᾿τρότρν Δϑδῷχιναιἔσο"ζοτον δίτιμαοῦ.δῴ λον δι ἐσοιρηὸἐς

9 ῥῶννον ἐκ δ ὐ,ὑξέρομ μάλομ'᾿φαιφὸν δὲ
δὲξαυδ αντούτων. τὸ
Ἰγυρεῆοὴ κρὴ“Τοῖοπὰς ἰδέκο' λέγουσιν οὐσίας τεροὰ χορισοὶς ὦ

νοώ!ἀμαθάἄ μαι ηὃ εἶδοςἐγ, “77, γένληριδυσί(Δ γαφορ ΣΝ

πολδοριηὸζ((ον ἐν χω αὐὼ (Δἵ'σαπυ. ὄοιν διτρρυτὸν τῷ ἀριθμῷ
ὅξην,ῃ᾿ετερονν τί ΑΔ. λόγῳ ϑαλονότοϊἪ ηὸν 5 αὐτὸν δέξσι,

λόλθν ὀλέγων ἐν ἑκατέρῳ, οὖν γ37ΤΙ αὐ φοὐηὸ καϑοιϑηὸ ηὸ δά
71 κοῦ κε ᾿-ΡΙαγμὰνονοαϑαάκμικοα ἐξ ὧμ οἷορ ηὸὁώον, καὶηὸ διηρωμ,ηὐ δέτι σμμικήμν, καὶεἶμον χυθίσος μὰ ὅσίασ' ὥντε καὶ τὸ

φοδομεἰ μϑὰ οὖν χὰ αὐγὸ καὶ ᾧ γα"ἵ'πσαριώς
στρ σὺ ' σανταυπτῶσ'
ψχυρὶσ'

69

ηὃζ᾽

ηὁ Ψεἷον του
ἐνχοοὶτ σιν ἂν ὑσρνκρὰ δα τίοὐιοὼχοθ)τα τουἔσοτὶ
μεϑύ84 “τοῦδὲπτοδοτηρὼ τονπολυ ποὺς, ἐλύρακιϑὸεῖ
“οι πεχτου

ὁ εκρὼ τῶδε
τὸντίσυμβούνφ'τοὶναν Τί Κ }Κ}νἄμικὑποῖρἐφοτῳ!, ἐν
ὅν7ι.εἰδὲ
μαΠῚσ'δ ρπσοσ', ὁὁ τοῖνἀπ, σ΄ηὐφοίον ἄρον τριιοί τες

προ
ὀγεοἰ γαῖσωσσύγαᾳ “Τοί"κρὰππτετοιήνμά μιεκιτου λοιατέμῃ
τοσονἀλλι τερονἐγ κἄφωιεκοὖνεζπετροαιώς στῇἐτρεεϊπτεῦν ἐσσι
ὡμδοὐσίαζα ο""οὐ

κα τασυμβεβεκὶ ἐκ ζω ουὸ αἰδς:ἔτησολ

Λιαὶισοωοαυηδηὐ ζῶον.οὐσία το ιδένἑκάσω. φῶον. Ὁ κα τἄλλ
αὐτου ὅροικοὺἐς
λέγετοεἰδὲμὴ ἐξύκείνν ἐσοοιδαιδι ιρὰγυόΘ᾽

Τιἰδϑίαιο πον τοιδὼνῦ αὐδφύκουν οὐκάλλν αΣ ἰδαἰσουνεζϑ)λαδὶ
οὐσήοανὐδιών κατον

οἱ.

ὑτιξκτίν

ὠγίς ἰώσυνηὸεὐραζομὲἐφυζίᾷ ἐκ οιΞῸν ὕἥῳ

τον πουϊδηχτῶςὀθοστου ζώουδ πῷν συ πεῖ

ναμηϑξὥονὸ οἦα του!τοοιηρ πτερανηδηῤ ζῶον. ἔτιδ᾽ ἀλη αὐαϑιῆῇ
ῷ“τεραἀδὴἀδεώφρνούτως
ἀ
τοιῦτοίτίσυμβοόμ,(Δτούτων ατοτσ
ὃ ἐκζβηυ δέχου οὑτωσ,, ὦσι μα φασίν {πε
ὕειν,δάλον ὅτι
ὄυσί αὑτέρα, “τὸὁ τε(λλολομφιδλόγρσ, λίγωδιοτιὲ μδνοὕχωσ'ὅν
ὁλύγοςἢ δὲ, λόγφσόλως' ὅσοι μα
ὑσίασιοῦ τῇὑληστιοςλημμδβ
δυύτῳ λίγετοι, τούτων μϑρ ἐβηφϑορκυρὸ ΥΣ γυύεσίσ᾽ ."τὸ δὲ
λδγουοὐ αὔξηνοὕωσ' εὀσσεφθάριϑα: οὐδ᾽ γυώεσισιῦνν γόνε-

πκρηὸ οἱ ἐοΐοὐεἰνοὐ!"οἰ)λοὶ χὰτῇδε τῆοῖκιβ"δἰ}λ᾿αὐιυγλοισιωσ καὶ

φϑυρεξ εἰσι μρὰ οὐκέισ!"(δ δια του ὃὅτ! οὐλεὶσ' “τοιτοὶγονά

οὐσδὲσαοιειδα του ποδυκρὰτ οὐσιῶρ δ αλσϑη δὴΝ καϑίκα
στ ἐτεόριηκθ᾽δ χορ ρόδα

σγξὴν τι ἐλουσιν ὑλίω,δςἡφυ-

σήν τοιουῦτ; ὠσπῆμδε χιῶρ Δ θνανθ μηδεὐφϑοιρτοὶ πνέντο τοὶκα
ὧν ο
Βζκεε σοζουυ .εδνευ πείτρδᾳξ ιφῆβαῤατκοαύωμθ δοίη’ ὑσημ

γε(Ὁ᾽δ νοὰ οὐκὸν δέ χετοῦ σφ περόδυπσοτὶμἐσὶκὑυσήμ, ὅτιδὶ
ἄγνοικινεῖμουν, οὐρὶδύξαιγὸ γοιὸν γξυ οὕτως οὐδόῤηρδαξιμυεῖοι

γμόμ'᾿αὐρὲδύξαλτορέρδεχο οὐναλρος λει,δὼ ὅτι οὐκ οδέϊμουθῆ
ἤτιόριαμ θ᾽᾿οὐτεοῤηῤδιειξισ᾽'ἀδιηλρί Τῇδὰ: τὸτον

»ουσιτίωε πιςί μέρ.ὕχωμ ἐκφβιυ) σιωσοπελθρὸ

σωζορδῳ

ἨΗΗΗ͂ 660

ταῦ

»:

Ε

Τῶν με τὼ ταφυσικοὶ
οἰ
δἰγλογωνῳ τῆν θ ΔἸαὐτν,οὐκύσσα οὐτεδρισμδοῦτι οὐτε

δ4ξισ.

δυὸδιέ δἢπρίΘ'ὁῥ᾿ΑἩΑτοέντισόρίζυτοίτιββκα θέασαι μιλο
οἰ-

σοὥρ,ὀπιβε)αθουρ εἰν
γο
ἴδεν ἐν»ῳδέχί, δρησοκαϑαν, ἐδέδαι δίανΖόε

ΜΙ[αν δὴ υ ὀρίσοιαϑς!ΡΑΡῥ καϑυκασλ δία ὡςφασινθχοορὴνα-

μαιγικαήϊομ νὴἼ ομιτΓεναυγὸν λότογ ὅμοιαι δοὔηρι σε δριζδ
ποέρχοινραῦρον ταῖσιν ἀτισσιὠοίσαιγι ονἐρέν, ἰχῷ᾿ λό

ῥξσερόν τι δι ἀλλφύ ποέρξφ᾿ὀδύσισ φαλεμηδινκωλύφμ, γεὶς
μδρπτάν του πολλοῖς ἡμαδὲ μόμῳηου πῳύπσάρλειν, προτορος,
σ΄Τριοῦ
οἱμῷ οἱμ δον,ηὐζῶομ δύτρυντα φώφισὰ τ δπον. το
ἐπὶ οδιθνηγἀϊϑύων τοὺαὐοίγνοκεἄμουπρό σεροΐγὸντουοὰ μέρυου

στιυϑέτου κλλα μείοναχυθισοὶ, ἀἰππερηδαύδς ΣϑθιρΝ,εἰγεοῦσὶς
βάμφω:εἰμδῳοὺν μασὲμ, οὐκέσυοιηὀ δύΘ᾽σκιρεὺτοὶεἶδενεἰ δῷ σοὺ
μαήδραιφὁρο,εἸϑύτιπρο τέρα εἰναι"ταῦ
τοιδέου εςοὐ“Τοί γα φεῖ
8. 4]

τοιάπτειτοιδὲἐξ] δεοῶῦναἱ δέοικἀστϑέ τέρα} τοῦοϑῶὼμ" ἔτι

ὑπλτρλλῶν δεήσειν ἐκ ὅρα οιΤΕλϑρ εἰθθορἐβῶν ἰδέ οι"
᾿οἱδν
οἱ τὸζώ-ον κρηὐδέηριω ἰδὲΜη,“τῶσ' πωριϑήσωτον. ἔσαν Νι δίατής,ἰὼ
ἐδιωώαηορἐ πὶ αλφόμωνκατηλοοίσοι εν εὐ σδοικεισὲ μἀ λλοιπᾶ
σοι!᾿ δία ἀμαιμεϑεκ τή"ὥρσερουμεἐρητορι,λοινθαβφῦ χιεὶδαώατον
δρὶσοιζϑν"ἐν τοῖσεῦ οἰρμά κι δεὅσοιμϑρρί χά.δον λιΘ’ποὺ κὶ
σελίούν..οοὐμόμον δξδιαμαρτώνοισι ζρ]
Ὦ προντἠϑέναι᾽"τοιοὔυ"τοῦ

ὠνεἐφαιρουμδύων ἐσηάσουβηλι (ν),
ὦσπερ ηὃ περὶτῖν ἰδνλμεντικρυφῆ αὐ ΡΥ οἥ φανῇ,οὐκῖτι ἐσσι καθ.᾿ἀλλϑ τοπτομ ἐμή:

δ ΦύλιΘ᾽οὐσίαντιρασημολμ4. τι ὅσοιςπσϊλουξν δέχυτοω:δ
ὃν ἐανεσεριθ’ γυύατεετοι οἴντος,δάλου ὀτίλλ

ἔςυζ):κοιΘ᾽ ἀ-

Γ λόγοσοογλίῷ δπγκανικασκὸ 4 λι, ὡσ' πὲρ Κλίωμ,ὴΣω-

κράτησ.“{ΠῈ} δὲοἱ “)οὐδιεὶσ' Ὅρορ ὙῚ Φίρᾳ οὐ

ἰδύατ. γέμον

τὸ ΥΣ αὐδῆλου περ δύων, δτι δεΛηθύδδ μον εἰρυμδ0" φα
νρλμδιο07 κοῦ “Ῥνῦδοκουσῶν οὐσμεῖνεἰμοννα:εολλίσονε δυ μοἷ μ4: εἰ
σέ τρτὶ μύρον νὴνζώωμ ,οὐδὲμ Ὁ κεχοριημίν ον αὐΝΥΝσδημ ὅτριν

ὦ

Ὁ

όι

"δὲ χο θμ,ϑῆ,,ιὸτότε,ὄνταὠσύ ληπώμ τοι:ὦ γσύρ. “οἱ ἰηρ.οὐ
δεν)» αὐδὴΨν ὅξηνεκλλόϊονσωρθὲ πρινῆπ φοϑκοὺ γυουταΐτι εξ
οὐ Ῥν κ«νομὰς (λισοιδέδμ “115 τοι ἐμψύχων εὐ τὸ λοὶβοιμιόρι νὴ

τοὶφλψυ χϑεπαριγγὺφάμφω γόνεαϑς ὄν “Το ιοὴἐντελελειφιοὰ

ὃ ποῖκα μαυοῖσ:
δυμάμᾳ, ζϑϑαῤχισέλεμ κιρήσεωσ ἀηῤτιθ᾽ ἐν
δυοεμιαφώα δ)ο, ῥοῦμϑιραιζῇ,ἀλλὸ μως δυμάμ4 παντοι σοίοτοομ
ῥβ ἐμιοὼσύροεχιεφύσε!, ἀλλοιμηδίαὐσυμφυσοι. δ ν τοι οὐτο (ῷ

"σήρωσι:ἐπελδὲ ὩΣ λέα τοιῶφτσερ μὰ ηὸ ὃν,νρὺ᾿οὐσγοεὴτῶ
μὰ ὧνμίααυριθμῷ ὧν εὐριθ μῷ, Φανθρον ὁτιοὖχε πὸ
ὡΘ᾽κί αἱ

ἕν οὔτεἡ.ὁμὲν δέ χετο,οὐσία εἰναι, ΝΗ πραγμοίτωμ, ὡφτες οὐ σὲ

τη σοιχθω ἐνοὐμὲοὐρχήν"
[ς-ὠγλολζ τον μδιυχῆς οὺρ
ονἸαρλϑ,γα ἐσ
σωθι μω πέραναὐοίγω (δι᾽μάλλον μδιροῦν ἐντῶβρμ οὐσῆοι ηὸὃμ
τρὸ ἐνδἡπεαῤχνκοὼ, νὸσϑιλέῖον. μιϑῦρ"δοὐτιορ οὔπτωδὶ δ)ταῦτοι- |

ὑπώρλει ἡνσέο οἱ)λο
πέρ ΜὴὉ φκλλοκοἰμὸν μηδενί: δεν!ΝΙΝ

τη γειοὺῷἃ ἔλορ Τίοὖντί οὐὕὰν ἔσία:

ἑτιὺ ὧνῬ λα Χϑ,οὐκ

αϑελη μια. ηὸ δίγκοιρὃν ἄμα ησύισυπολλο χῦὑπάρχενώστε δῷ λ'
ὅτιοὐδὲν ὟΝ καϑόλου ὑπάρχει πκρούτολις αθέκασοο χορ«ἐγλοῖ

τοῦὅδ λύλθρτέστῇ μὰνὀρϑώσλεγουσι χροῖζον τίσαὐτοὶ.ἄπῷ

τὐδοῦκ ὀρθῶεύτι ΕΣὡυνπολλῶν εἰδοσλέγϑεσιν:.αὐοὐσίαι εἰσί:
νι’ οὐ γοιοἱὗ τοιεουσίουβαι᾿ ἀφ7ιον ἀδνιοὺκ ἐλθυσίνςοὐπαοσοινον!]

ὙΩΜΝ πὸ ροτοὶκιαϑ ἔκασο μοὰ αὐαϑητοὺσοτριδυσίνῦν τσουυ τ“τῷ!
ἀδᾳὲ φϑορηοιτ' τοῦταν Ἰσμες,οὐὐνηο αιδρ(αὐ οΐτατσον,προξῖθέν τς διΓφαλαθη τοῖς φήμας Ἰὸ αὐηδηκα τοι καλά μοξωρά «μι
ἂνἡ"Πδν δἰμοιήσοιν "σίουαἶνον τάμα᾿ἀιὴ μῆς ᾿δ4
τοὶ ἄφρα,οὐδὲν κα

μϑιμ νοῦν τοιοὺ νῦν θμεδ ἐλοιμϑμτι υ δ" ἀσὶμ, οἱ λὰἀναλκῖι νοὲς ' -

σως αὐ γικοήον"ὅτι ἀδιρβοὺν οὔ το

καϑόλουλεγοίϑίων ἐδὲν

οὐσὶκ οὐγορ οὐσίκούδεμ!ι “4 ἐξ οὐσίῶρ,δὴ λον. Τί δὲ ΧΟΝ λίγειν

ἡδὺς ὁ“ποιόνι πτίρ οὐσίαν, πάλην οἱϑιίωνοἷου «ρχίω,ποισοιμδ ο[δῷ! λον μοὶ περὶ ὑκόμυσ Φὶ
λέγω μϑιυ σοσ ὲα πούπων σοί
οὐσήκσ'. ἡτισ' ΠΣ κεχὸ ριαμάνη ΝΝ οὐδ ΗΝ οὐσίων "ἐπε: οὐ

ἸΤῶμ μετὰ Φ ποὺ υσρκοὶ
ῥοὐσίαἀρχὸ μοὺς οὐτι «Τὶεἴδη, τυύϑενμειπέον ζντεῖ τοιιδὲοὸ
δες) ἰδδτων δα 7 ἃδ 2λο εἴλλῳτι μ!
μὴεὐπώρ χει
ηὐ δ ζωτεινσνια ΤΙ

διμουσικ(Θὲ αὖοι εμϑυσίκ Ὁὔξιμὴμῦδρῆτοι ὅξ τὸ εἰρημδιῥομ ζ7όμ,

ΜΑΙ αὔος μουσικὸς ζξην,ἢ᾿ αν:ηὐμ' “υδυαἰουϑηόδξην, οὐνὸ δ δὲν
ὅθηζηῖθι “διῶ δ ὑὀῦντιΔ ηδξίνουύ ποῖ ρχῴρδαλαδμτα λέχοδ' οἷον
ὅτι" σελίνψηνικ λένπε.αὐτου
[ ὁτιοιὐηδενελόγος νὴμί αοὐτία ἐσὶ
πρόντωνδε

ὁαόσ, αὐδ ονδὲὸμουστνιῦσ', μουσικεῦς.ρλ ἐἰ
Εἰ ΤΙ μέτι

ὅτι οἰδγούφοτ, προρουδηὸ ἐκασλντου δι (,ηὐνν᾽ ἐἶ. οἱ )λυὲ που τὸ
κοιμὸνγε ΚΡποίντῶννὴ
ΝΜηὗ (ὐτοιὴ.ζυγχάσειε δ᾽αὖτις δγ Τι αὐ Ἀ

ότι ἌΜΜΙΝ δυο 1,ορὔβημλτι, αὖος Ἄν.
δώομ ῬΙ ορδ.«πο δνδῶλ [{[ςἷ
σή]

Ἴ ἄραι
ἃ κατοτι ΧΟΡΙ δα 7|ὁυ“δὸχευότι δ σέρχᾳ διέ δώλλεν.

Εἰ δδμα οὕπω, οὐδὲνζν7ᾷ. ὁεΟΥΨ
ὦ Ὁ οἱ1 ΘρομΊᾳ' δυότιψόφος γνῷ
ψ

Ἰσνεφε σινκζλλολδὲ οὑτωσ κατ ᾿ἄλὼ σε ληδζη τούμῃ (δια! τ

δι υοἱον πρλίνϑαιφλίθοι οἰκί ν φανῷῳποινιωτιζη

8.
ἡδατιον.ῦ

χοδάιδξτηὰΤὠεμου,μὺς
ὦ εἰπεῖν λογνδν δύ᾽ψίων βϑμδδε.Μ1:ἐνε

καιοῖον ἴσως ἐπα οἰ ἑκισ κλίνης ἐπ’ ψίων δι κί
κίνησε πρώτ'.
οὐ τιον φασὶ τουτουοἰλλολνιὸ μδρτοιοὕπομ,αὗτιομ,ἐπὶ σοῦ ἤνε-4 ν δτοουιὺ φθείρειϑαρ'θυ χερουδὲ κοὐέτοὶσχῶ Εἰγου «λανθαν 4}ὃ
μιοξλιφυκηοζηηούμϑῳ ον ἐΨ τοῖς μὴ Κοίτ' οἰ γι" Λεγολδοιτ: οἷος

αὔος 7.781: ζν7 το. Μιαδηδοὐ τλώσλεγεϑιωρνκλλὼ μηδιιορίζηνετι
“το δοὶ πόδενολλοὶ διξ διιορθού σριμστουν ζει]εἶν ἃ δὲ μὴ κοινὸν τοῦ
μηδὲν φη1 εἶν πρὸ στο ζήΤεἰνΤΊεἦτνε το ἐπεὶ δὲ διῶ ἔχειν σεν ὑπ
"πατέρ ειμ οὁ αἰμον, δῆλον δῆδτι τίρυν λίωϊζη ὁ διακἀςενοἷον, οἶ--

κί κατουδὶ διιρὶ7ὅτι τουδιὲ ἡ πορχφδίώ οἰδεία εἰμοωυ,
κοῖς οὐὐᾶσ'
ὁδὶὁηὸ σῶμα τοῦ ]ο τονἸλονεὦττι "βαύτιομ ΦΉ] εἰτοίΦλύλησ:
φ ὺτ δι᾽ ἐσὲ υὸ ἄδοσ' δῷ τί σ2.τοῦτὸδὴ ζσίοι- Φαιρον τοΐνυ
ὁτι ἐπὶχω οἱπρλῶμ οὐκ ἤξέΤις ζτησίσ, οὐ δὲ διέδαξισιλλτ
τερθ Ἰρύπτος φιζυτήσίιως ἝΝ Το!οὐτωμ᾽ ὑπ: δὺ7:δ ἐκιμος
στυῤϑύγομ οὐτωσ ὡστιὶν νον ηὐ “σπᾶν, ἰ)λὰ μὴ ὡς σωρδρ ἰλλ᾽
εἰς ἡσυλλαβεἡδὲ συλλαβι οὐκ ὅπ, σχῶ σϑιχέια οὐ ὃς “τῶντὸ

η» β΄

ηὸ ἃ

6:

ὸ Ρ΄, Ἂ ἄ- οὐδ σεὶρξνὴτεῦρ(λγῇ.
«δγουλυϑέμ τῶν δ, τὸ δῷὅκ
ἐτι]7᾽ οἷονἐσοιβῇ"δὰἐσυλλαξι: τοὶὃσοιλεια« ὕξην ηὐ “σὺ οίἡγ

ὅδην οὐρα τί συλλα βι,ἡ μόνουτοὶφοι χέϊοιπὸφωνρί(δάφωνορ, (Ἃ

λοινλ περδμ ΤρνΝ)σοι,οὐμεόγομ πὺρ ΑΥ̓ΤῚ
Ωνἐηὐϑερμὸν,Αδψυχρν,

ἐἰλλοινὴ ἐτερύμτρ θμίμωναα γκικοἰκ εἶνονσοιλέιον ὴ ἐκ σσιλές

ων εἶμαι,εἰμδρφοι χέου πόλιν δαυηὸσ λόγο ἐσορενὸκ τούπουὶ

υὐτοῦ ρϑτνὐγίις, ὑσρἡσοιφξ. Οὐ τιοζλλσ“ὡς
ὦ ΤΕΊ: οἱἐπεηρόμθα διτοι
ὀδιἐκοοιχόν, δαλονότιῤχινθ᾽ μὐλλοϊπαλφονωρ ἐκ ϑνοοὀηὺ ζ-συφὧσ τί'σάλιμ ὑπὸ τούτουκὸν αὐπὸμ ἐρζάϑρ λόγον, ( ἐπὶκὰν

σρκ Θ᾽’
᾿ἀσυγλαβῆσισύξφε δεῖνεἰναι
εἰ τίἢ. 0 ")ούσο ἐχεϊον "Ἢ
“ηδυγετθειμ αν,τοδὲ μϑιρσάρκα!» τοδϑ)συλλαβίώ. ὁμοίως
ὁ
δὲ οι ἂν
τὔγάλλων δέοιδὲ ζκαςον
μϑιὰ του τοῦ αὐ
αὐτίουπρδγμῦΖ
ανον ἐπεὶ δένιοα οὐκ ὁσίων. πραγμάτων, εἰ λλῦσριᾳἤσίαυνκο

τὸ φύσινὟ Φυσειστιρερί!καὶσίῬανεί" αὐτισίν καὶ οἷ τα
Ἢφύσι οὐσία δὐθημοὶ
ου σϑιχϑον οὐ λἀρ χϑοσουχέον
δέον, εἷο ϑδοομνρεἶτοῦὀγυποίφ λομ αἷς
λίρννοίομν. φβὶ συγλκβῆσ'
ηὸ κοὶ

"ὁ Β΄
“Ἄ-..«
.

εν ζϑεὺ (
Ὁ
Αρι ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΊΚΑ',
ι
͵
Τὸ ἢ
:

Πὴ (Φ)

Κϑὺ δῆτόρυ λύων σελ δγόφειϑα δεῖμοὲσυ
νοιτράγον“Τουσ' ηὸκκυζφαν, τέλεσι θα

ΜΞ

ρητουρδ,Ὅτ ἢοὐσιῶν ζυτεύτρον τοοὐνχιοι, «οὶ

ἰὼ

σἱόοὐ αϑιοὺ τοῦσοιλξίαοὐσήου δὲαὐρμϑῳ ὁμολό-

ὍΣ

᾿

γϑύμδωοὖἐἰσὶν ὑπτὸ πσπὰμ τωρ πστοὶδὲὃ
ἐγίωμ,! -ἶ

ἀν ηνωχιβεθρβκεῖμι᾿Ἀδγϑῦ μόρου μιδιὺαὐ υστκρὶ «δον :

“΄ρ' γδυύδῶ ρ'“οὐ τοίλλατο πλὰ σαμιετουνἐ πξήταπζφυ τοὶ

υἡτοὸμόρικουυ τῆν"ἡταζεῖαιμρὼ τοῦμῦθοιαὐληζώων «σὺτιλθ᾽ ]
ραν φυτοῦ μόρα κτοτούμ οὐ ἐ δύ αδέτιμω"οὐσίει σ λέγουσιν εἶμαι

᾿

τούτεῖδουρὶ τοὶμαθημοιτηεοζνοξ)λαε δὲ δὰσυμθοήνφἰ καδ λόγον οὐσία σῶνο»ηδ τειν «(Δ ηὸ ὑπποκείμϑῳ ὁριἀπιδίλλων γ(-

[

νΦμζλλο «Νὴ ὠσων,μο

͵

[

ηὸκ «ϑόλουδκ
αϑὲκαςα: τῷ δὲ καϑά--

᾿

Ἄου κοὐτι Ὑν4νοὺαὐ σίουισουνα:ἤϊουσίνκα τολ)ὀμουδηὸν γε λό-

γὺν οὐσήουδυκῦυσιν εἰμαιρἐπεὶ δεηὸ τί (ὦ ἄμα οὐσία,τούπουϑλόγ9σθύριαμθη, δ οὐτοῦ τοιστοὶ θιημοὗκρὼ περλτοῦν αι θαϑηὸδώ

β

σρρνιποῖδὲοδριη᾽ ὅλος ,ὁ δὲ λύηϑσ' μάρηυλοι,αὐαγικοῖδο "ὦ
“σοὶ μέρους (ὠϊ δέει:“αῦῖ δὰ οὐσίαομρηνὴ τεῖαοὐ εἰ πύου,

ἡ

πο τογδρβσιζδιεῖ.ὑπιτοι ρυνοὐτεγὸκ «ϑαλουοὐσίαι οοὐτεη νύ 0.

ὧν οἰ δαδ ἰδῶ γερὸ ΤΥ μαθη μος τρϑρ, ὕεεεἶϑὺ σίκυπτέον. περ
Ὁ τοὶ σαὐαϑη, Τοὺσοὐσίοι σ΄ταί χοὺσ,λίφϑυσίτιν΄ ὦνα:νιώ δὲ πε
οἰπῆδμολογου βϑψων ὅσίῶν ἐσέλθω μι«στ τοιδε σὲναὐαλαθή τοῦ:
οὐδ

[

ΠΥΜΗ ἃ

63

η9η

μ.ὄξησυύσία τούπο-ΐ
αἦάϑη τοὶοὐσίαμπαάσοια, ὑὕλίωὑχουσί
ὐλόνμ,ἡὕλῃ,ἄλλω;ὸὅλογ0τ'ὑλίωδὲ λίγω,διοὸδὲ
δ
ὐσὲ

ἜΚ

ῳβεείᾳ,δυμ οίμ “

ἡὀσίτικγλω; διολόλϑν μοῖρ ηἹ μορφί-

διῤδύτον, τῷλόγω γΩθΑσὸν 521.πὶ τον δὲ ηὸ «κα τούτων,οὗὑ γϑεσισ

μονουσὶ φϑορα δ: κὴχυθισὺνεὐπαλώς.ΡΣ κα τουηὸνλύγϑροῦ

σον αὐυϑῳ, α)συν.6τεδὶ Ζὴ ν οὐσίοι ἡ ὕλη;δᾷ λον.δνσοασους Ὁ

τοζάναὐτην4 μδιουρσ᾽μυτοιΘολοζίς ὅϊ6πιγὸύ ποκέ μδον τοί μετα

βολαίσ' δεδμ, καυτοὶ πόστον ὀνεῖημδιμὲνταῦϑο. πάλιν δθέλλοϑη:ἃ

καταῦξησιν" νύ ἐδ“πηλίκομυποῖἐ λιμδέλα ἤρου"μέζον!κα,
τογλοίωσιν" διῶ μδν ὑπο “σάλιμ δὲ καΐμμομ ὁμοίων δυιώκατοῦ σαν, ὃγι δὼ ὀνϑεοεσευυαπέλιμ δὲμφϑορᾳ" νὼ ὑπποκεί τ

Τι:"πίλιν δεύ ποι εἰμϑῳὅμ ὡσίκα τοὶεέρνσίμ.. Ν
ῥϑμον ἀση)ὐδέ
οἰκολουϑυσι δ τού ΤῊαἱάλλο μυτοβολα: ΤῊ ἀκλλωρὑμιᾷ ᾿

λυσίἡναζντινοκ οὐκολουθϑ.ΠῊὟΝαϑαγκι, τι ὑχειύλίυ.τοσικίω,
μϑδιροῦμὑνχῷ ὁραπο οἱ ΦλῚ
τοῦὑοῦ νυτέα) ἡ φϑοιρτίωυλεν. τίν
γπιϑϑιὰ νοϊ-αλῶσ᾽, εὐτοὶσφυσίι ὃςἔρυτο ἀπε) δ ἀδμωσυποκά δύω αὐτύλη οὐσία το μο Λογ εἰΤοῦ,οἱ “τῇδὲγεν ἡ δυνά"

μ4,λοιπὸρ Τίυὐεὐς ἐγε4 οἵ οὐσίαι

αὐαϑ

ὀπεῖμ, τη δ: Δῇή

μόκριτον μϑιβοῦμηρ δεδιαφορας ἐομεεν οἰοβδύῳ εἰνδω:ὑὐρδῳὅν

οδγφρήν δὲ καὶἐυ -ὑ πονεἰ μδιρουσῶμα τὺ λέωἐνκαὶ ὸ οὐ ΤΟ.
σμῷ, 65} Ἄρα, ᾽τροπῇ, ὄγεεϑέσισ δια ϑηγγγν πόξις'φαύόνοβ)
υτὸμδιρσωυυϑίσονλέγεται φι ὁ τ
δὲτρλλαλδν α φοραὶ οὐσσιανοὶον
Μη σ- ὥσπερ ὅσοι ράσεν᾽καιϑοῤτσερ μελί κραῖ «τοὶ ὃὀμῴφῳοὶ

ον Κῦδώτιον τοὶ δεημῷ,οἱ δὲ φάκελθη τοὶ δὲκόγλν»οἷομδιθλί

λέσενοἱονύδορί(δὺ πύρθυρον'τοῦτοῦ
ον, τοὶ δὲ “λ εἰοσὶτού τωρ τοῦ,
δ ουὐκθϑαδττωγα αφέρ4-τοὺ ὃ,χρύνφ'δἷον διϑ γον καὶ ἀρισου .

"τῶδὲ ἜΜΕΝ αὐ ΘΗδ παϑί
χοὶ δὲ,“τόπῳ! ὧου,τὰ πνϑύ μοιτοῦ:
μο
σίν'οἷο μ σιςΛε ρύτατι καὶ μαλακότητι "ὦπυ κνδτητι Δ

βό ΤΗΎΙ:δὰ ξυρότητι καὶὑγρότητι ηὐτοόμδ ἐψίοις τούτων» τοιδὲ

οἰ

όψει"
τοισ᾽"καὶ ὅλως τοὶ ῥιϑρὺ" σεροχϑ:«ποδὲ ἐγκ
ἡ σὲ "τοῦ

-"

ΑΉΣ

Νὴ

]

, Τῶν μιετοῦ τὰ ζιυσίκοτ'

ὡφτιδῆλον, ὀτιηαὴ ηὸὅ15,τοσοῦ τουχύτλέτε τοιράδὸν γί ργξηνότι
ὅ
τως κε τοῦσῦς ἡδεῖν οὐγὰ ἕως οὐὐηὸ κ εἰάθου δῆμον 4 ὧ ἃ κοῦ -

φοίλλον εἰναι,ηὐὅτων πεπενκνῶνϑαριψίων δὲγὸ εἴμου κοὦ “σοί
σοῖς ὁριϑηίσωτου, τῷ τοὺμιν,μεμιχρουιυτοὺ δκεκρ ὦ ϑϑοοὺ δὲ ὅᾳ

δέ

τοποσυκνῶϑαρ' "τοὶ δὲ τοίής εἰλλοισ σδηρεῷ σροίς ΚΑΘ

ὃν πα ὃχερὶ "ποῦσ-λυήϊεα ὃνὃ τὸ γον δα διαφορῶν.νοὐνστοῦ
αὐ

χαλέσοντοατο εἰμαυνοῖον τοι

μάλλου "ὦ ἡη]ομὴ
ἣ χο

β

κνῷ ἃ μανῷ (Α ποῖ
σ'οἔλλοις τοῖς γοιΐτοισυποέν τα Ἂν ταῦτα υ
πολ ἔγλφι ῇ ἐσγνιόδοτι λθμα]ι"λφοται

αλυἘΠ “σον

σρολϑέϊνα!καμησνλῳ. τοῖσ Ῥ εἶμθΡΝὴοαὐ ἰχθα ζςυζ, ᾿αὐτικῴμε

νων ὃοὸ μδ είναι
"Φανφλὲκ τούτων, ὅτι ὀπερὸ ὑσία αὐτίαιπρεὶ

Ἷ

γαβξκαφον, ὁτιἐν Τοῦτοῖς ζετητίορ,7;γαὐτιον σα Εἶν
οὐ!ηρύτῶμ

«κα σϑυνοὐσίαι (δ οὖνοὐδὲμ τούτων οὐ δὲ σειοδγαζόμϑῳον"εὐμο
δεηδαϑάλοϑ ἡ ἔνε καρ. “ποὺ ὡςξυτοϊσοὐσίαισ, ηὐφιὺ;Ἅησ' κα Τα ο΄

προύμ᾽),αὦτὴἐγεργφοισὰῳ τοῖς ἀλλοιςδριημδσ' μιαίλιποινοοίφ
ε᾿ οὐδὸν δᾷ(οιοθέσοιαϑς, ξύλορ᾽ἡλίϑομ ὡσὲ κί μδινον,ἐρδαδρ. μιαροὶ
κί αν.πρλίνϑοισ χρὸξύλα ὡσὲ κά μδιαἢἐστιρὶ ηδοὺίνεκαύπόνί

ων ὑπήριἀδιὺκρυχοιλὰ ᾿ὑδῶρ πυπηγὸσὶ᾿ πεπυκνω λδιὴὡδ.σύμ β
ἐγνερα ὀξι Θ᾽Θβαρίθ᾽, κί ξιςτοῖο
αδὺ ηὸν οὐὐνγὸν δὲὶ πγόποον,ΑΙ
δ

ΡΩ ἀλλονιφανρὸμ δὰἐκ τούχων, ὅ;Τιὴἱὠεργφα ἰλλάχ

λησ' τὺὃ Λόλϑε"ὟΝ δ γρ᾽Οὐϑεσισ' ὍΝ δὰ μίξισ'ΡΝ δὲ, δ )λ6 τι
Τὴ ὀρηλϑὼ τὴν“δ

δοιζο μων,οἱ (ιϑω“λέγου τεσ γήϑθηνοἰκίαι,

δι, Αἰϑοιταλίνθοι ξύλα" τίωδων οἰμάοἱ
οἰκί αν λέγϑεσημι ιν αὖ

σχοὺ οἱ δὲοἰ ὅον σήκεπσος κορχρημάτων, σωμάτων“ἢΤὶ υάλλο
τοιζρηρ οςϑέντις τί

φῷγέλέ)ϑεσιν'οἱδαμφωταῦ τα τιϑίυ-

τίσυτίπρ! πίω,Νὴ τίωνᾳ τούτων οὐσίσιννξοικα νὉὁρδρ,δὶ δῆ
δαφφορῶν λόγοσ,.7} ἐἴδουσ καὶΦὶὠφγεία σεἶμουδδοςἢὧνυ

τωρ χυμτών,ᾧι ὕλιν μαλλονιὁ μιοΐωςδὲ πρὸ οὗτΑρχύτοισάσπες
δέχυτοῦρουσοτο σωρνάμίω πάρεἰσιμ' οομ,πή ξηννμεμία, ὑὴν-

μΐ κοῤολήθφαε ρΘ λυ μιδρ ὁἀδριδνἐργῴρδὲκρὴοὐσίαν ρεμίδ.
τ 1:

η9
᾿

Ἵ

64

“πξταλίωμ, ὁμαλύτης ϑωλάήησ,ηὸμδρ ὐποκόμλ ὡςὕλε, ἡ ϑύ

λαῆοω δδνεργέαουι μορῷϑ, ἡ μικ λύτης φανῷ διοκ Νείρη
υϑϑων πἰουούλθητὰδσίαλ υὲπῶς!ἡ ᾿ϑῳ ν᾽»σύ λη,βοῶ απο
Φὸ ὁ τουμὲνφτᾷα

Γ δε δὲ(δος νσῶῳ,ὁγγέμίοτι
τρίτα,ἐκ τοῦτ

μανϑαΐφ, πότερ' σημαόν4ηὸ ὁμομοιτία Οὐϑέ τον ζοίαν, ἡτώρεκονοῦ ὃς
νέαν, ῷ τίμιομορφίμύνοϊον, ἡ ΟΕ (« τῤτερλσιιμέϊομ, το;

7: σηκ(ππεαμ κὰκπλιρϑῶν Ὕ) ξύλων κ λι ἴων οὐδὲ κφμδρωμ ἢ
φλένῳ γέ.αισν)!τῶ ἔσοισ', δΤΊσία(παρεσμμιοκομοὰ γραμυραὴ πότερον

δυα ἂν μήκᾳ, ἐδτιλυζσοὶ ζώομ,πῦτορομ ψυχῇ ὀνστύμαι Τὶ᾿ὁ ψυ

’ οὕτηὟΝ οὐσίαι, ἡ αὶ᾿ἐργέα σώμμοιτὸςτιρ(Θ᾽"εἴα δύαν νιοὶ ὑπ᾿
ὠμφοτίροισ ηὸῥώομ:οὐχὠσεν λόγωλε)ϑρδρ,σμ"ο λλῶς ἡρ Θ᾽ἕμ:

αἴλλαὲ τοῦῦτουηρΘ᾽αϑύτι αἰμοδγοιφερφ: τρθ᾿ δὲ τίμζντησίν
ῥσίαςΦλολιϑετῆσ, οὐδὲνοηὐὶ (ϑε ἡμαρδρ ὀδφθηῖῳῳ [ἕᾳ κ;Ὑυχ! θνουγαυὸν.᾿αὐῶ 9 οὺ αὔοι,οὐαυΐ ε:
ΕἸ πρρλαιψυχλρδρ

οὗετῷΩΝ λϑιο τινὶ δοῦ(Ὁ οὖρε
ἐμαὶ ἤἐζυ χεαὔοι Ἀοχθήσοτον

“τουδῷ ζυρυσιν εἰσυλλαθη οδηῆφοι χέωρ οὔσοι κοὐστιυϑέσιωσ᾽«οὐ

δὲοικία,πλίρμϑοι τον) (ϑεσι νυἱἢτοῦ τοὐρϑώσεὗ γι ρῦβεμν(δή

᾿ ρησὶς νὰκὶ μίξι σία,τούχωμ ὧν “81Οὐϑεσίφὴ μίξιν ὁμοίων διοὐ
δε λλὼνδϑέρ οἷον,οὐδὸσ,ϑύσεν""οὐκ.ἐκ σον οὐδοῦἡϑέσις, δ Ξ
δὲχων

λκ ἐμιάλϑν, οὗ σ' ἀξνιεἰμηρ οὔ δὲ διὰοὔο: δδηηδξῶου κοῖς δ)τουμ,
[ δῷ εἰναὁι πωριὶ7αὦ τοίὅν θ]αυθυλι το σϑιλέιοίδ,
ἀλλο τὶ

βου ροῦντίς τίρ λίωλίγϑυσίμνὸ οὖν
οὑτῦκ 50]χάϑ' ἀλλῆ οί αοὺ

, εἰναικρὸοὐσίαπουἡ τοὐτέρὴ αὐ πίωοὐσῥῥμὲ λέζοι
᾿ πού τοίτιονἸοὺ

ψιαῤα γκιδὲτουτίἽδ αὐτο ἄνα ἡφϑοοτίω,͵ αὖννπονφϑείρεῶν.
ω τρ Ν
μὰ πεγθνύμαι αὔϊω τογῇ{ τυκόθεχψ. δὲ δῴκ τοί δὲ «οὐ δεδὰ

οἰνανσ ὅτι οὐ οἰδυσ' οὐθεὶσ'“ποι δ οὐ δὲ γέγον κ΄Τοῦ.«λαοὶ ποιεἰτοῦνπο

έϊ ΦπρΝ οἱ οὐσίου γϑριτ
ηὸεἰς τού των"εἰδισὲ
δοιγάτνοτοδὲ,

σρὴἐθενππτοδῆλομ:υπλίω ὁτιγεδνίων, οὐκ.ἐνδέ χυτοῦ,δέλον. ὅσοι
ἐὐνα «οἷον οἰκίἐμ σαν ἴσῶς μδὼ
μηοἷόν τῇπρραιτὸΣ Τινοὶ ἐς

ἃ ωμ ὗσοι
ἐν καὶδοῦσέρ.εἰσὶν οὐδώέτιοὐ χοῦτρῦχοωρὺτίτι Τὴ ἔλλ

τ

Ἁ

ὉΝ

ὶ

Τῶμ με“τοῦ τοῦ Φφιυσιμκος

μὴ φύσει(λαίσυκε' τώρ γρῷφύσιν μομίω αὐ τίςθέε νίωὁὧν “τοὶσ᾽
Ιαὐ τριϑέμ ον.καῖ οἱ οὐτωτοὶβ ΦϑαρΙ: οὐσίαν.ὡστεή ἀπορίαι ὦ οἱ!
“ανζήδιθυ
τοι καὶτόρουμ, ἐχειΤιν οὐκοερον Λυθίζοω, 07) οὐκ 7, Τί

ὕξην δρήσοι ϑυφ""ὸν καὶδρ"εἰναι ιόγλμιοικθὶ ἀξ ζλες τεῖονμς έδεηρ,
οἱ ν,τί{ αϑῤῥῥηρ οὐὅτιδὲ ὁιον
δέ λέτρί, ἕ “ιδαιβανὡστσερ ἐργυρο

κα

τιρθ᾽ ὥστ᾽ ἤσίαις,ἤϊεμδὸἡἧς «δέ χετοιςεἶναιδῥ",ὐλόλον οἱ

Ν᾽
Ι
ἐῥἐξῶνδον τωπρώ
ὁυ,(ρὶ σιυϑέγου ἐαύτεαὐαθητὴ ἰαύτανον τὴ
τῶν οὐκ ξεν. ὀπῷτι κα τύ ᾿ σιμοάμᾳοδ λύγθα ἢὁ ὁριεῦκ Θ΄"

ποῦς διέ!ὧςμϑρ ὧνπερ ὑλίω εἰναν ηὸ δὲ,ὧν μορφίώ. Φδοφον:ὃκαὶ
᾿

δυ γῇ ὄπῷῳ εἰσή πῶσ αρίθλιον,οϑ οὐσήουν, οὗτωσἐσὶκαλδχώςτι-

μδδ᾽λέϑυσι μοὶαἰδῶν ὅντε δῷ ὁριαιὴ αὐεθμός Τισυδνορε τὸς Ι

τὶ ΥΥ"ἡ ἐἰσ'ἀδγαλρε τοιοῦ Ὁ οἰ πετροιοὶ λθγϑι"ρὰ ὁ ἐριϑμθ᾽
δὲ γενοῦ. Ὕ ὥσσερ οὐ δα π εριβ μοῦἀφομρεϑένγσ ΙΝ ἥρός
τιϑέν γον ὡμ δαῤιθμόρήβεν.ὦὅκ ἐτιδοιηὸν αὐριθμόε δ».οἱλλ.
ὑ λοέ χίσον οἰφφονρεθῇ, ὴ προρταθῇ, ὅτως;.]
ἐπερθλκόν!70οὐ
δὲ δ ὁρι-

σόν} Ὁ Τῇ (ὦ εἶν, ἐκ ἔτι
Ἢ ἐσσορνρίφομ ρεϑέντον τινος,᾿ πρόςτι

ϑύνγρενκαν ηὃν αριθμιὸν διέ;θμούτι ᾧ εἷς:διμῦρ ἐκ λουσιλέγάν
Τρ!εἰςεἰτούρϑθην Εἰσ'""
ἃ ἐδ όκὕδεν.ἰλλδνοι σῶ φῦ:Δἀποριθ, λεκηζὸν τὶτ γριρ ἐμ ἐκ γ)λῶννδι δὁριοχαθσ' ὧν χεηγεσμοίως ὃοὐ
“τούτον ἐροῦσιλέγ,καὶἡ 59εἰκόχωσ' συμθαλνφ “7αὐ ἘΝ

λόγον,καὶκ ἐσία ἐν ὅτως, αἰλλὅλ ὼς λέγουσιτινῶτιόιον Μονεζσ' ᾿
η.(Δώνσερ
ἐ
σ7ισ ἑκείς
τισ ὅσοιὴσεγμή ἀλλίντελύλεια, Δ φύσι

)ὸ ἀριθμός ἔχει Ὁ μέλλομ καὶ ὅδι
ὁ ἧ ον ὁ διαὶκατοὺ ηδεϊεδοσιΣσία:
οἰλλθπῷῳ ἡ με “τοὺ ὑληρεπθρὶ υϑῳ ὃμ γβυέσεως Ἰιοἱὐ;φϑυράι ἢ
τ΄ λεγύ

ἐϑῴων σιῶν "πῶς.δε τορι “πῶ;ἀδύμ αν γένεϑϑαφ'κοὶ τε
ρΙ; Φὶεἰ
Εἰ; ηὃν ἀριθμὸν ανοιγωγῆς, ἔξω μέχῃ Ῥύτωρ δϑωρι σμῴον:
Πφὶ:ὃ) Φὰὑλικῖςῦὅσίοισ'»δεξμιλανϑοίνᾳρ"
“ὅτι εἰ"ἢεἰς 75) αὐγον
"ποῦν το πρώτυ.ἡ Υ̓ΝΥ οὐ ΗΝ ὡςτ πρώτωμ Ὁαὶ οὐὐ τὴ ἀληωσ' αρλϑτὶ
γ πομδῳοἱ ὅμως ὅβεΤί: οἱ
οἰ! α ὑκαρου. οἱόμ ΚΑ

ῥδττς, τς
ἿΝπρώ

τῇ ὑλυτρηλυκία, λιπαρά" ολ᾽ ὃτρὸπικροὶ ὴἀλλ ἀἤκοϊσὼσ δὲ
Ηἡ Το το

ός

πδή

τί

Ὕὃ ττιῦτοιὑκρ ὕοίπογεγόνονον} λείου ὑλΊ ρου σῷὅτομϑα

ρσλξτίρα ῥιοονφ λίγα ἰκλι δῷδύθιρλυκέος εἰ λι ρον2
“αλελυυκέος: ἐκ ὃ» λ εἶν᾿τῷ αὐοιλύνϑ» ἐστἣπρῶὑλίω τέω γ0-

λίώ.δ θα} ἐδοκρυ δεότιπροόδιοῦ ὑσρι ότι αὐ αιλυϑίντ' εἰς
τίμ ἐρχόμ'δέχ) δ μιᾶσηπσ λησῦσῃσ ὁτερα γέρεα, δυοὶ

τέμρκιν οσὔσσινολτήαινδιονἐκξύλου, "ὐκιδώ ῥείθκ λίμεκῥίςων διε--

τύρανύλι, ἰβαῤάγευσ, ὁτέρωμόμτων' δον πρίωμδκ αὐλεύουρεἐπ
ξύλε'οὐδισὶ τῇκινοῦσι οὐ τη Ῥα ποῦ δὴν τριἥσει πρίοναἰξερε

ὑξύλον: ὀδδίραηδαὐηβὲυδέ χε)ἐξαλλισύ λησ'ποιῖἸσρίᾳεδόρΛον ὁὃ
τὶ ὁχῇ χνη πρὸ "άρχθὶὡσκιμούσοι, "οὐτῆ:ΖΕ: νὴἡύλι ἐπέρα,
δῖε! γῆν ιηὸγεγονδσιὸὁ τοῦδ τὶςφη Τῇτὶ ἠδ

τερονἐπε σλοόνα

γϑστδοτια λέ}ὑπώσοις δῷ λ(τάν το ὀνδολρ δ κεαἰπήειν'ιο
λ ὡς ὅλ: ἄρα τοὶκοατομείου,αιοτ δεσκιμῶν «ρα
ον αὐ “τίφοτία
αγὸτόλοσιί
τἠιὦεἰνομντίοἱσούεῥεκαι
»δασόΚΟ τιδῶν ἡδεῖδος,τὸ
σῶ: )τοιῦτουκμφω, ηδοῦ το.ΩΣ τα ὑ τοῦτο αὐΤίσι λέγφν.τί; ᾿

ὑλιομὴ πῦρ:παϊριδλλατίω ἰδέανπρὶ μϑιροῦντα συ σικατὐοῖ
κσκαλ γρονντοῖς,αὐατκη ὅτων με τηένα,ὄ τισι

ὦ
τοισιρὀρθες" ΕΞ

ἄρα,αὐ τιρίτε τοῦ τοῦοὶ τοσουΐτοῦ(δβτοούτια σωρζᾳν-

πὶἣ) δηφυσήοιϑρ, ἀτόδων δὲ οὐσιῶν, οἄλον Χογθσοῖσσῶς βένιασκ
ἔχειὕλίωυ οὐ τοι οὐτίω. ολλοὶμιόνομ Χγτύτομκἐνητίω:νοὐδόσοι δὰ
Φύσειεδῳ, μλοὐσίᾳϑιὐκὔξ τούτοις υὕλυναλλοδηὐὐφοκε μδινοῦς

ἡοὐσίαεοἱον τίν τιονἀκ λόψεων “ἠςὺὁλειοῦ φ ῦβην,ἀλλησελη-

μ ηὸ “αοέρον ὐὐδεῶτιομαὐσιι νῆσοικρὰφθέρομ ὸ Φιΐσ,"7. ΩΝ
δηλ,ἐν μὴ
δοῦ ψεκα ἶσω:ὀκέσ'μὐσὸς αἰδὸσ ὅλοηῦ οιαλλοὶσι
ἡ ασόλότοσβοοιον ΤΙἐκλῴψι οισέρησίσφω τορι αὐδὲ
μετα τῇῆςοὐτί

ῷ λύπες ἦτε:
πρόστεν ἐγ γῆς ὃνμίσῳ πέτνοίϑμης ιδ(βάτῳ!οὐτίς

ὕπνου δὲ δὰἍΟΥΤΙ πὸὁρῶ τοντιτέφον,“ἀλλῦτιο {εν μι « ἀλλοὶ

Νοἴλλ ὅτι"εἶτοιὑπήτιμσσ.
(7[πρώτομικαρν αὐ
τοῦτο κα τώτι.
νοι
τω -ποαϑοσηδεκόνσ (Δ μηὸ τρδλο δ ἀκινησίρυι αὐδῇ,
οἰλλον τῇ8617) πρῤοἡμ, προ υ πελδθενϑυ νοςγυυάσεωτοιφ0
ΠῚ

τ

Ξ Ὁ δ

“-

πν

ων

δὴ

ΡΟΝ

Τωμ μετοῦ
τῶ φυσίκα,

ρον "αδιςὅν, ὅον αὐσγΠμαὶ ὄσερ,ἐσσὶ διὅλως τὰ ὄδεδαὶ
μορζβαό οὐ δηὸ λϑδυκὸνγάταποῦ,βἀλοϊη ξύλον.Λινκόνιἢ ἐκτανοσ
δι τ σᾶρ πὰγινόμενομ γόπνε το,οὐ“αν τοί αἱ τόμ αν Τία τάενοι
ΣΤΟΝ ὀώλυχ .ἀλλέτίρως Αἱνκόρονθρωτρς ἐκιμέλαιν δῷεἶν ᾿
Δ μνκὸν ἐκ μελανθσ', οὐδὲτρεργὸσ ὁ υϊβήν,αγλόσων γέμεσή:Ἄ
νὰμετοβολὴ ἀσάλλνλα: ὅσοιδαμῶν τοῦμετοιβοίλνν ὕβεν,ἢ μὰ, οὐκ
ὄξετρύ τωνὕλῃ: ἔχ! δοξηρρί αν “πὡς ἥρὸς τονα μηῆα αὶὕλην εκού
σουΐἸοὺδίον, εἰ᾿ηὐσώ μαι
δεινοί ναόν
να ν7 ίον ὃγο“σοηὑπ ΓᾺ
ἄραιἄμφω δωυκ
μα ποὺ ηὺ ὑσδεορδιω αμᾳ δξοςκοῦοἶροσ: ;τοῦ
λῶν, ἰκαϑέξιμ ΠΥ ἀὰηὐ ὦσδοσ
ὁΛΗυτονἢ, κατα σέρισιμτὐκα τοὺ

φθοράν.τίῳλα. φύσιν - οἰπορία
δέὶς Ἂ νὴ δε τί δοῖνοσδὰ
ὅλῳ τούξου; οὐδὲ δυυα μφῤβοσ. καύτοι 4.0) ἐξ αὐηου δξοσ οι
ὁζών, διυω ἀμφμεκρὸσιἢ7. ἀλλὰ κατὸ συμβεβηκδσ'αὐφθοραύ.
᾿; σοφώουύὕλῃ οὐὐΤἢἡ κατα φθοραὶ μεκρεδιώᾳ μισ Δύο "διηῦ

ὑδωρύξουσ' ἡ) δὲκ τούτων, ὡς ἐξὴ"μέρας νὺξ."πρὶνὅσοι δὰ
ὕω μυτουρ αλλ εἰ
Εἰ;ταὐνλα,εἰςτίωὅλωνδιά ἐπσανςε λθῶν"οιον Εἰ[7

νὲἹκρὲτφώομ εἰ
ἐς τὴν ὕλην πρῶτον, θθουτως ζὠονεριηδῦ ξον εἰςὕδωρ
εἰ
ἰϑοῦτωσ διμος . Περὶ δὲ πῆσ' ἀτρρήασ' τῆςεἰρημένης περίτε ηουνσ'
ὁρισμοὺς λπερὶτ, ἀραθ μοὺς,τέδδεν αὐτο τοᾧ ἄμα, ζω; (ὁ

κὶ ὅσοι΄σλείω μέρη ἔχει "ἡμή δξῆν οἷον, σωρόσ' γὰ πτν, οἰλλ δ Τῇ ηὸ

ὅλον “σοροτοὶ μόρια,
ὅδ:ΤῈαὐ1}.(πεὶ
(Δὸ ᾧποῖσ σώμασι ποῖο'

μϑρ «φὸὴ αἰτία οὐ ὰ ἐἰνουιντοῖσ' δὲλιοᾳότη ς,ἢΤΙ πανίϑος ἔ-Τίρον τάρὲντον. ὁσθρισμαδι, λολγρσύθην ἀσάσοιυ δέημεωκ οϑοπερ
ἡ, Δ! οἷς.ἀἰλατῳ' «δὸς ἔνα τ1 ουδμ δ τρις ᾧ ηὸν ἐνθρωπονδιγοὶτί ἕν αἱ δλοῦτρλλα" διον »τοζώονίηὸ. σύτριω ἄγλωρτείβεὶ ἐ,

ον ὥσπιο Φασέγινεναὐπότι ζῶονκὴοὐ τὸ που! δυο ΤΙ δι
ἐκεῖνα αὐτοῦδ ἀνοοτη, ῶ ἐσοντοῦν Κρ]μέθεξιν οἱ
οι ἄνθρωποι, οὐκ.

ανθ ρώτρυ οὐδενός, αὐροιδῳ διντών διδ γρδοιϑλωσ
δὶὑκαϑ εἶαοὐδ᾿
θρωτρῖ «Ψ'οἰλλοὶ "σλείω" φῶονΔδήτριωνῷαινερὸν δ δ γ ὅτωμ᾽ μι.

ὅσηνὡςθωθασιν ὀρίφεαϑρ οι λέζειν,ἡκ ἐνδέχι) ἀπρδοῦμον (Δλῦτ

συν! "έρ

ὌΡ

πον
τιν
τέῳ
ας
πῶ.
λυναμα
τ
κατ;
ἘΞ
ΔῚΣ
ροδε
ΜῈ
μαχω
ψυδοδν

φνή

κα.
ἀνα
πον
δἔτσι
ταν
μτσος,
δὲ

ΣΌΝ

ὸ ζ

6ς

σρίε "τίωῦοἰτροί αν"εἰδόδῃν ὡσ περλέωβδν ηὃ μδ ὧλῃ πὸΑὶ,
μορφε,κοὰ οὐ υϑὼ δια με!"ηὸ δὲ ἐνεργεῖἀ οὐκ ἐπιοἰπρρήα δό
ξεν αὖἐἰγομ,τὸ ζντουμον: ὅ1: Ῥ ουϑΤῊ ἡ οἰἸτυθήοὐκαὶοὐὐτή,.

σμμκξίον
καὶ ἐ ὁὁροσ'εἴη:μα Τίουδερογγῦλος χελκόσ εἴη αὖ,
σόννοεμα Ῥύ το στονλόγου ὠσ'σετὸζυπούμδῳον ὁἐστί αὐ τίονγοῦ
ἐν εἶναιὸ φ᾿ογγύλο ν"ὦ ηὐν χελκον'οὐΐεἐπιδὰ εἰπροξοᾧ οὖνεἾ
“τοῦ!, Τὶ τμδῳὑληυη δὲ μιορφή: “οί “τούρυ ᾿ αὐΤίομ
το,ηὸ
δϑυμάμᾳ! ὸνἐνεργείᾳ ἔνο» προ ἡὃ “το! ησοίν ὧψ ὅσοις“ἢ γϑῦς--

σι; δὲνΦΦΤδηΡοὐ ἢἐντιρ,“οὗΤὴν δευγκιμᾳ σρρούῥ'ὀνερίεα μοι
σφοόρὉ ἀλλα οὗ τρ οὐτὶἰώ νον εις τέρῳ'ἤει υλο ἡμδῳ

ὁ ἸΣλογῦ οὐ εἰ υλν,ηὺ λκβέργειά θην"Οἷον
νοητά᾿ ὃ,κὐαθη τἤλθναι
εἰ
ἐ Τ“μή γῇαὐ694:ὕ
ὁκυκὴ »δϑμῶν ἐφ] πύδον:ὅσοι9) μη χειυλϑ μη τίν

δον ὑπερῴτι ἀνα ὅξεν κα, ἜΣ αὗπερ ὀρτί,ηὸτόδε. κα

ριθννηδηρσῦμ:τω (ὐκῴ ὄξος τ'
Τ ὀριημὶ“ὦτὸ ᾽ὐ ὃν,ὅτε ηὐ ἔμ’Νὸ

“Ὡλυ θν"ὐδυς, ἐν Τῇἰδηνὡς ΠῈΡ διὸν ω δυδῦε ὄξινίτυν τροῦτῇ
σοῴζθνω οὐϑεμὲ “τούτων οὐδὲ σοῦὑ,ὄμι θνολνδρὺς γϑεὙΠ

οὐν752,ὑν7ιἃ ὙΤι οὐχ ψ λυίσεν τῶ.ὄν7ι νιοὶ τῶζρι" ὕδῶ σ χοθ!
σῶνὑμτῶν πανίρα.τοῦθ᾽Ἄμιασο,δ)οὲ τοῦν πίω δὲτὴν οἐππτϑρίοιν οἶμι᾿
: μίέθοζιμ λεουσὶ ηϑὴ αἦλιὃν1, τῆσ' μεθέξεωσικρὼ τὶ τὸμετοχαρ

Λυκὸ ΦΡΩν Φησὶν ει
ὦ
ὠτρροῦσιμεοἱδὲ, στο ουσῥαιν ψυχσ ὡσΖὲρ
ὁ ,ισερύϑεσιμ σε
ΠῚ “τὴν ἐπισίμην 75) ἐσήροιαϑο, δψυ χῆσιοὶδὲ
: δεσμὸν ἡυχὴσ σὐμιαΐ, τὸζ(ώ.καόῤττοι ὁαἰγτοσ'λογοσ ἐπὶπῶν

σῶμ «ον Ὁ ὕγειαἦνφνυσρωὶ σιμυουσίοι, ἢ σύμδιημοσ" σύρὃη σίο ψυ χῶσι"δὴ ὑπίασικοι ηδ ηὸμ χαλκὸν εἰρονηρί γῶνον,σύν
ϑεσίσ' λρλιεοῦ,καὶ γφιγῶν ου (Δ ηὐ λόνκον ἕν Εὐμοἱ, συμϑεσίς Χ.1]

φανόδε,. 7) ὃ λέυκότη τοσιαἼτιον͵δοῖι δωνάμεωσ (ὦἐνδελε --

λέίασ,ζυ τοῦ σὶλόγϑμ ἐνδΤὉ [ὸμ ἰκουὶδιαφοραν.

ἔς δῷς πὶ

ὅρυ τοίννὰ᾿ἐφέτι ὑλ᾽ ἌΤΙ μορῷν ταρηὺ καὶ δυνείμει" τοδὲ,:νρρείᾳ, ὡστεῦιοιον ὸ φα τοῖν “2 ἑνὸςΊ, αὐἹιομμα!“τῶ ἐμὄνομ:
ὧνἝΩΣὥς σον δι Τὸδ δυνοί μ4 νὴτὸ ἐνεργείᾳ, ὃνσῶς ἐστυ᾿ ὡς“
71
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χεισα (Δ ΤΊ ηὸ ἔργον,δεσρήσω
μινἡτσιθὶ δυνά
μιδὴ ἐντε λεχέίας,
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ὀλντιῆσᾧ γῇμούτοιςἔνεσῃ.“κοι τοῖς ὅροιςδ τίσπρώτη
"
ϑιωκμεω λόγο ππλιρ δοῶτοαἱ δωάμεισ' Λέπαντοῦ,
“στῶ μνόνον γΡΙΒσοίς, ἢ ποῦ πκθῶρ," σφκαλώσοώσσεσὴ ὄντ᾽ τού--

“Τῶν λόγι κῥν ὡςγυσί “πῶς οἱ τῶμ προτίβ λόγοιδωυά μέων»

φανε δέν ὅτ ὅπ ὡς, μίαϑδευώακὶ12 τοῖ ἡ πρδξιν, δαῖτ δ᾽

ὅξεν),τσ ἐλεῖνοὐῦ ηὸὁ δῴναιμιν τ σαϑ'“λτρ ἀλλού ποῦ οὗ

ὼς,ἄν

μὲ δῷν 86]ὐίϑο ΤΙ δαὶ ηὸ ἐλεντινα ρδι (Δέναι

"ὁτ᾿ὑλίω οἶα

Τήν,πού!ηὦ πατάφον:νον ἀλλουπαβόγλονυ

λι

)ὰ
πρὸ νμ Ε, ρυκουυτθν- ηὸ δύπεῖκομ δὲ 9 μαφύνδμοίων νυ
ῃ δἰκοδομικιτ
τῶνἄλλων ἡἡ διζμ τῷ “ποι ουὼ Τὶοϑϑον ηὃ θερμόν. Ω καὶ

ὁεὐ

τῷἡ ϑέρμαντικώ ᾿ἐδὰντρθ κοδομικαἰ δεδησυμαίφυκ,

Ὁ
μι, ὁκαίν,ἌΡ" ἀδιυμο μί α(Δηὐ
)ευ
ὅθενπάσα! αὐ οὶὑφξου τοῦμᾧ

ἀδωρμοοτ" ἐθνὴ ηοιοῦτηδευώνμ4αργήα, οίἐρνοῖςὕενιώς τίου
(ἃ κε κα αὐ Ὁὁ πόσοιδύναμις, ἰδὼνσαμίφὐλεεβ᾽σίρ λέγίληρλλαΧῦΡ ΔΨ ηὃ μὴἔχον κοῦ ηὸ πεφυκὸν αὐμὴ χε" ὅλων"ὁσε“πί
φυκενδι" οὐδδὲ,οδον παντελῶς κ καὶ ὁπῶσονἀποῖν ων ὃαὖπιφυκότου λει μὴ ἔχοιῬιαιὰ σερηθη,τοῦ τοιλέ κιτἀ πεδοο ῷ
Ῥιοίῦτοοουλδιᾷι τ᾿ἐμψύχ
δ)
ῬΊσ' ἀψυκισςὄγυπώρλουσι ἀρλρα

Δῳύυχ, τ ἐψυχῖε ὧν τ λόγονέλοντι,δῆλ δγ), (Δ τῶν δωνα
μῶν, αὐ μιἐσομ)α
ἀλογοι, αὐ διματοὸὶ λόγϑν""δ “τίσι, οὐ τέχναι

" ποιἡτριῖ (αὶὑπλρδμιο, δυνάμεις ἀσίνναρχολὴδ με τοβλη τρμκαλείσιν ῳΨαὐ ἢ οἰ2λο: ἂναὐἐςς μυποὺλόγουπαρόσρα “τῶν νον

ἐ Ἄογ9ι,,μἰ «ἐν όσ οιομ,ηὸ θὲ ρᾷ επρθερμοάν
τίωνοἵὁ αὐτοί αὐδς
μονἡΟΣ κὴ ενόσου διὐ 1 οὔτὴ9,ὁτελύγν᾽πνὲὰ ἐδυφαμιοοδὲ
»αλὴνῦ χὐσούτ ᾿αὔδην
λόῇὃ οὐ ηὸς ὅωλοι1ηὐτιρἄτιμα)ἡ ἱδσέρισιν,

ὡς αμζοιν, ὕ δώσ Τὴ ΟΣλοντμοΐηομ:ὧσ'τοάνοίτκι κατγϑιαυτ
Ν᾽τῶν αι ἂρ δ κ᾿κκαϑοιτούτηἊν καθαῦτ!.
εἰν
δυο ζ΄.

δὴ ὁλόθ σῶμ καθοιηδ. στρ γρύτον ἼΠ09οἑ κατασυμβεβηκόσ: απο
Φ ΐσε,3 ὧ

πρῴρας δὴλοιηὃἐναν γῇ..)» σέρυσισ' ὁπρῶτῇηὗ

ἐγαρ Ὑον οὐ τηἢἀτρῷορᾷ ϑατέρσ ἐπε} τὸ ἰνανγία ὅπ ἐγγίνε
ΤΙ

τι

Τῶν μιτοὶτοὺφυιφκὰ
χορ!τ δ᾽ οὐ τῶ Ἢἡ δώπεςῃ μν“διζραμιν τῷλοῖ'ἔλϑι,ὟΝὌΝ Κι.

νήσϑγέχειὠρχίν,υϑῖ ὦ νὸν ὑγείαν μόρ πστρὶ γρι ἔθει ηὐ θερμαν
“ρὲ βερμο τῆδε γυκτικ»ἐυχεότητιὸ λίπε

ῖἀἀρυνωκη ᾿

βίην αἰ μφ ιν “ "δ θμσίεις λοιὠπῆγυ χη;
δἴλθ κιμέσῷ ΧῸΣ

χὔν ὠστιάμῴω οἐτὸτ οὐτ'δὴνμᾶςγειν σεῦ ἼΡ᾿ ηδαὺηὸ στιθοέ αι

Ὧι δγοτοὶΟΊΛιόλομ διωροι΄τοὺ, τὸ αϑὶυ λό δωγατὶ,7Ρ: Εἰ τῶμαινπ-.
;ία' μὶ δὲ δ αρλθ τρρέλί) τῳ λόγῳ.ΦανερβὶὃἊν δ πῆρ.Ζ δ

νου οἰκολυ οιΝὶδ'
7 μόβγρι,ροιὴη πατοθ'"δώἀμ “τα ΤῊ δᾷκἄνη,

Ζκ οἱεἰ.ΩΝ Ἃτ' Ν᾽ γριοῦντον (Δ τι ἐμ’ οὸν) μόνομ'ποι οὖν προ,
δέος,
αὐοΐιι δι ὦ ποῖ"«εἰσὶἡ δέτιμεσ οἱ
οἱ φασίν εἰναοῖον μερικοὶ, 5
“Τοῖμ ὄνεργβ,μὸν ο᾽ δύνα ϑαρότοιμ!ὃ μὴ «μειν ,διύνα δ) ΤΩ

ηὸν μὴ οὐκ δυὺῥκδιΐὼ
τοῦ,«μὰ δούμ συ ϑΥ οἱ σδομι εἰν“οὐλλ ἐδ ηὸν οἰκοσδο.

μιδίτος ὁτοῖν οὔκοδὸ μι}ὁμοῖ ὃ ἐπὸ τῶν ἄλλωμ' δισ' τοὺ συμ οἱ
νομππα,αἰτοτοιοὖχα λευπτὸρ.ἐδιεῖνεδΐρλον ΡῈ ὁτιοῦτι οἰκοδύμοσ'
ἔξοτ, τον μὴδοῤευδοι δι Ὁ οἰκοδόμιῳ ὀνο τῷ διωνογῷ' ἕναΐ

ὕδηῳοἰκοδομϑν.
ἡρῖμοι
Υ σὲ

ἐὺ τῶν ἀν τιχνῶμ " εἰδυῦν εἰδωύκατ"ἡ]

τ γιαὐτ' ἐχ τέχνας μη μανθοῖνον τούπποτί Θλαιμβάνομ' "Ὁμὴ.

ἔχον μὰ ἰτρβάλλον" πὸ τί Ρλήθμη1 παθφτίμι ἡ"χούνω" οὐ καὶδὲ"
τοὔγεηράγμον φθαρῶντ, εκ εὶἸΣΩΣ ὁτοῖνπουύσή!)Τχὶβ ΩΝ

σέχνηρ"“πάλιν δαϊθὺσ οἱίς δεομοσεὶ “πῶς λαιβον. ἀν
σχοὺὑ λυ χισὲ,

ὁμοϊοὐτεὶ ψυχρὸν,οὐ
ουτί βερμὸμ, οὔτεγλυκυ, ἅτεὑλῶων αὐαθηιηὸν ᾿]
ὅθ» ἐσθοΜη"αὐϑανο βδιύων.ὡστιγὸν πρωτοηϑ ῥουλόσον συμβιίσε

“τοι λέγειν οὐὐτότ οὐλλοῖμίῳ,ὑδοοθησιν ἐξ οὐδὲν αὖ μιλουλϑοΐ
νμΤοῦϑ, (5"δὲνεργιβ εἰσι τυῷλ ηὸ μὲ ἔλον ὅψιν ππφυν Δ ὅτε
πέφυκε, υ)ὐτιὼς οἱ οὐ οὶ τυῷ λοὶ ἐσοῤ)τρλλάς τλὴμέρα ὥκω

οί. 3,32εἰ οἰδαίγοὐτΓ τὸ ἐδερυμῆ,δυμόμὸ δ,ΠΤ , γενόμδιρον,ἐδ,
ματ "ζευωτεμ δ "ὁ δοδιύναι “τον γενέαθς δλέφον ᾿ εἴνω, ἡ ἔσφε, ἶ

ἐχ ψλίσωτο: ηὃ Ὁ ἰδωνα τοντοὺτὸἐσπίμμομνεν σ΄τεξτι οἱ
ὁ».
λόγϑιξοῤροσσι

κί μησὶν ΘᾺ γέρεσίν" οἱεἰ
Σ» τὸ τιίσηκον ἐςήξω,

᾿(

κι ηὸ καθόμϑρον κα ϑεδιᾷ τού» }}}αὐ τ στραν καιθέζιντου!. β
οὐδύνοι τον

“τ Ὗ

6

οἰδυώμοον Δ ἐσο ανα ξῆμου, ὅτεμὴ διύναῦ αὐαςϑμουνεἰ ὅυν μὴ
ἐνδέ χο)τοῦ τορλίτειν, φαμεβ δτιδιυμαμις δον ρφα τεῤὶ δέτμ.

ἐκ ἕγοιδιοὶ λόγοι, διύν αμιῖν "ὸψέρίσαν ταυνγὰὸ“ποι οὐσ! . διὃ ποῖ οὐ
μι ρ ὁντοζηπούσιρ οὐ οὐρεῖν ὥστε ἐνδξ χυτοῦδιωγοηὸμ λϑύτι
εἰμου,μὴἡ εἰνοἱν διφινιοὺν διυνοκηὸν μὴ ἐν οὐ"θμα δένδ μοιωσ᾽ δὲ ΟΡ
ἄζνωμ κα τη ϑθιῶν διυμειηὸμ βα δὲἐφφνῦΟΡ, μιῦ" βαύζῳν δέ.
δ " μιὴ
βαδέζν ἐθἐυύτρηὸν εἰνοινβαιδἐφ4ν. 7819 δ μα ηὸν τοιτονῷ αὐ ὦ πρόρξε"
ῃ φέργεια ὅ
᾽ λέγε χειν
τίωδώνακ μιν, ὅθεν ἐσουροδιών αν"

λέγων οἱ
οἷον εἰδυντ καῇ ᾿ϑχρα φδέχῷ,"κα ϑήαϑς γύτῳ, ἐκ
ὑπώρβν γὸὁ καϑύ ϑε, οὐδὲν ὑσρῶἀδυματ'"Α ὀκινηθή μα Τί
κεμῆσοι")σθ

εἰνουενὴ μὴἡγυοιαθς δ
ς τοῦ: 'Εἰγοῦντγοεϑαρ)μὴ εἶ

ᾷ ἁκοίω σε λή λυϑὲ δὰ Ὁὀγέροια πὀυνομμοικὶ πρὸσ' χίῦἐντελέλειαν

πτὐσδϑδνΨ
9ῇΨΦΦΘορρ..
5΄-Ὁ
“υὐθθι
Ὑασασ
οΟΥ
ΨΥ
νπον
στ
ΠὰστέΠ
ςπρέιΠ᾿
ὉπΠΨΠρἕΨΦΨπ
.-...
----.-.-.ἍἘΆἙἍἙἍἍὅὅ.
- “-

σέ τιϑὲ᾿διριννοὸ ΝΣ τὰ οἰγλά ἀκτῶμ κι μήσεων μιά λισοειδι δ
ὸ ἡἱ ψερίγα μκοζ λιςος, ἡ κί μησίσ'ὧν οὐδε δηρὼ τοῖς μὺοὖσιν,οὐκοὗ
ποῦνδορεσέιὸ κιν ξιϑοωἴλλας δύτιμασ' Καιτηγοθβουστολον δυο“
μουτοὺμῆ ὀντοῦπὴ οὐμδρα δὲ οὔτούτο
νοητοὶμῦς,δῆϑυ μη τοὺἕι

δστὸ

ᾳ “Τῶν καμὴδν των «τα δυνώ
ᾧ
ὃντοςφερίεἰᾳ, ἐσοΐ} εργεῖ

μφγβενοὐ αὔθ) τιλκὶν σελέχειοί δεν. ἀδῆῇε, ηὃ ὀρυμὴδιυγειῖ
εἰπεῖν, ὁ τόδ
εἰ
"" ἰκολεθ εἶ,Φἅ νερ67| ὀκῳδέχι)άλυϑὶσ πων
"δ ηὸνμς γῆ,οὐκ ἔςοζι δῳ'οὐττο τὸἀδύμά ἐμ ταύτὴφαΦΜΙ:

λετωὴδον, οὐτισφαύηδων «τὲτγοίμετρον μιαϑηθέώ αν:ϑ μϑρ οι
μεξυθάσο τοιΜΙἡ λοπζό μή τὸἐδινοιτλ νοῦ τιΖϑὲν κωλύφδυ
ο ἐσεϑαρ:"ἄλλὠρκδῖνὁ ρὲ
να τόντιὃν ἄνα ,γυέϑα "μὴεῖμου λιμοῦ
ονδὲς ὕπερ.
ναῇκ ὁἐκ κειμή,“εἰ ἐγρϑοί μεθα εἶν κὰγεγονέμ
διυνοοτὶ ὃ,ὅτιἔθὲν ἐσοωαδωνατ ἜΣ ΥΓΤΕ

δ μεηρέίαϑῳ,
ΠΕ ΤΕΥ

αιτον.ἢ »»
ἀδων τονοὐ ρφυσ2 του,τότὶ ἐύδυσα(Δηὐ οἰδιών
σὰν σράνομνν ΡΣ ΖΩςδι αδιῴνοιγου δὲώμαι ἢ δῴμλον ᾿ν ὅτιεἴ
τοῦς ὀγηρό,ονκ γκυηὸ δ᾽ εἰναῦ,μοῦ δυματοῦ ὄν“τοσ χῶ ος᾿ὄναι,

δυὸ ὃ αὐαίτιαηεἶνανδυρ σιηδγεεΗΝ μὴοἱνοίτίκη διυν κ“τὸν εἰνοι ὦ
ςω δὰ ηὸ εἶΣ διυνοι-τονοοὐίο οὖν
θὲν κωλύφ μὴἡ εἰν διυνκηὸν εἰγονά
111

{{ϊ ἅπ|

ἢ

Ν

Τῶν μυτὸὼ “τοὶ φυδίκοα,
μ

παρ ὦ

δ

γιὸ ἀ δυνωτ

,

ΤΣ

Υ}

᾿ς

ὦν Δ

»

Εἰ ΕἸΜΟ,, λὐυζν 0 ε.,0 προ ϑμδον

"56

ὁ4

'

πὴ

ἐνὰ ἀμνοωισίυς

ἰξουνονηὺδγι8, αῤαβον" ἐἰμο οὐ λλἦν οἱδύνατ, ἐσωδὰ ἀδυνάτ'ν ηὃ τ»αϑοί [ονκρὰοὐ β'εἰναι: ἀλλ ἣ
δὰ οἰδιυν ον, αὐάτεικηεον

ἄρα δ ἄ ϑωναπομ, “ρὲ ιΌ οἶρα,αὐοἴραῦ τὸδὲ διυνοι τον,μκαὴ
ὀρ, αὐ οἴϊκ.ὄνου
οἡ Ρ' ἐρῶνδυνοιῖ ,ΕἸπέρ ὅτως εἰ λον" ὠντύτον αἱ
ὦ δ΄ΕΥ̓ δὰσένεχόν των 7 ἃ Κα ενἐδωμαῖ α β'ὅπος
ὃ
,ὁδηδ ας
β᾽ἐξφωρἐτέθη:πὸ εἰτ ε διυμαγ ὄντ οἷν ἀκ ἡ δ᾽ δυνατἀν",
ἐνον "ηὁ β΄ «ηὐὶὉ δυναηὸν θναιδᾷἀναγνε᾿ηὸβ΄
Θ᾿ ὅξεὺ αι,ἃ ἐνοἴτνοι
δραμεὶ.πὸ δὲ διυμοιτ' ΤΟΎ σιαίμᾳ ἐῶν
ἐ ἐν οἵ (Δὅστε φιὼσἦνδὲν
ναηδμ εἰμαω,κοὐκὅμοπότε,τὴὅτωι Θένα οἱν σιγκοον' αἰπρισῶνδὲ
Σ
“ δυνοίμεων κα σῶμ 53
ἢ Σσυγγενὼμ ὁοἷον ἢ" οὐοαθήσιων, τ
δὲ ζϑει,
οἷομδὰ τῷ αὐλεῖν τ δὲ μιαιθησει,ὁιον δι Ἴ χελϑῶν,τοὺσμϑρ
μάγια προκρέρ γησιντους ἐλειμ,ὁσοί εβ4νὰ λόγω «πρὸςὃ μὴ γοι-οὐ Τοῦσ οῶ τοριπὸΥΣ; πατέρχιν οὐκἐνἄγκι ἐστε ηὸ δωνοιηὸν τῇ
διων κηὸν (Δ ποτὶ,καὶ“πῶς: "σὲὅσοι εἴ)λα αἰναγκηπροσε
σειμον ἐν
τῷ νοριηῷ: Ὁ:
πὸ μ,κῶνλόχθριδώμο κιρέϊν σὰ οἵ δοναιμῴσ'

αὐ μετοὺ λόεου" τὸδὲώ, Λογαρῃ οἵὁ δυν οἱδἄλοτῃικακοῦ κξεῖ
νεΐγιεμεν ἐμψύλο. θαι.σοζῦ “τοὺς δὲ Ὗ εἰ μῷοιν χοῦσ ινῬΙ αὖτοισ'

διυνά μας κυρ
ἀ ἴπω δὴ“ὡς δύνα)ηλ σπεθετικ (Δ χὐ “ποι σλῃ᾿
σίάζωσί, ἡ μ'τρι ἐν, ἡὀλισίσμιν, ἐκ εἰν᾿Δᾷκ αὐάγνονοῦ τοῦ δ

τούζσοιε, μίαἐν δ’ “ποι ἡΤΉ, «ἀκ ν ον δὲ
ψαντήωμ' ὡς τερὸμος
γριέσεὶ τοὶφαινχόαι «τού, τοδὲ οἰδιί οὐτον.᾿αάγικν ἀραίτερόν ὅτ
Τὶ ἐἴνανἡ κύριον ᾿λίγοδὶ Του ὀρεξιν ἢ; προαίρεσιν ὅπτοτὲ
ἀν αὖ ὀρέγετο, κυρίως τούηο γριῖσα! εὅτοιν οἷς λύνζ)ὐ ποῖρχν»
ὕ
μοὐ λυσιοίζᾳ τΊὟ ἀαθη τικῷ' ὡστεὸ ϑωναηὸν. κοιτοὶλόγον δ
“ποὺν αὐάγκηδτοιμ ὀρίγῃ τοί,ὁ τιίλει τἰιυδών αι
μιν,διῶσ' ἔχεν.
Ω2τριὄνιιλειδὲ πὸ ρόντοῦσῷ πρὸθη Τικοῦ οι ὡδὲ ἐλόντος ἠδμο,τὸ
ὄν. δὲ μὴ ποιεἶνὁ δμ σε τοι ηὸ Ὁ μηθὲν δα’ ἐξωκω κύ--

ον "Τῦσ'προσόγορίζεθθε, οὐθὲν 7: δεῖ“τίωῳ 3)δύναμιν ἔλει,ὡς᾿
ὅι:σοῦ δίων
ϑάμᾷ γι εἶμ. ἤξεδι “σάν τως,ἀλλ ἐχόνγῶμ “τῶσιὧν οἷς
ἀφοοι

:

τ δἉ

7

Ὁ

᾿Ρ

Ἷ

, ἀφοφλαϑὴ συτοι οἷ τοδέξω κωλύον τοί; αἰφομρόιτδι δ))7αὐτοῦ
ε Κμμαιδούλυ τοιἸ πὰ
᾿ ον τῷΡ δεοριημῷ προσόντων ψια,δ)ὺ οὐδὲαν
ἡ

θυ μῇ Δ

ΕΗ κα

το ἐν ἀντίοι,οὐ τριἡσ!.Οὐ Ὁοὐχωσ ἴλροὐ"

Ι. τῶν εὗμος πίω δοώκ μιν'οὐδ ονΤΩ μοι τριεἰμ9δώ « μισιἐπεὴ
᾿ ἶ ὦ» ὅν οὕτω ποιέσενἐπεὶδὲ “πίρὶτῆσκα τοὶκίνησν λφ)ϑμίς.

νης 2μυυζμεωσ' οἴρυτο, τοὶ ἐνεργείαςΜγορίσῷ μδιυ,τὶ τί δηρὲ
ψῴγία, νὴπρῖοντι.κσὸΥ»γὸ δυυν οογὸν,ἄμα δῆλον ἔσο δαιρῦτπὶ
β σὶρδτεου μόνον τοῦτολέ)ϑιμο δεωνοιηὸν, δὃ τήφυκε κιμῶν ἀλλο

δκιν ἀϑοφύ αὐλλῦ, "οὐ σλῶσ,πρύτον Τημοὶ ,εἰλοὶ (ἃςὁσέρωσι,

δ) ζυτούυτισ, (Δ τοὶ τούτων δηόλθο ῥϑι: ἤξηδὲψέργφα ἠδύ
πάρειν ηὸ πραίμος, μα οὔ τωσ' ὡς πΈρλίγϑ μδδιωγμῷ λεϑβδμ

δὲδυνοώμά,οἷονἐνμ᾽ξύλῳ ῳ μέ, καὶ ἐν “τβόλῃ πίῳ ἡ μίσεῖαν-

᾿Δέσιςήμονον ηὸνμὴ εωροῦμτοι,αὐἀδιώνοι
ὁτίἀφορεθ είναὐ'
ῬσΡ ϑεω ρησοιῳτόδε ψφγεῖο ὅλον δ οτδ καϑίρκοισοι ΤΗ ςτὸ
ηὸσ᾽ὅρονϑηχεῖν,εἰλ-θυ, ὃδ ρου Λὀρμμεϑορλέγομ κα οὐ διε πριν
λὰ νὸ αὐάώλοίον σύιυορ αι.χρὼς οἰκοσδομμοιζ, πρὸς τ ὀμκσδομι
κόρ.εὐὴτὸ ἐρηλ ῥο, πρὸ ηὐ καθσον, κα πὸ ὁρών,πρῦσ' ηὃ ὠνορμ
αϑμ, ὄψιν Λίχα, “οἷ τὸατρκεκθιβεμεμ ὁμ εἰς ᾧλ λησ' ἐπρὸττον

λυμθ οἰπθηρηριαμιῖνον, πρὸ ο αὐφλρίσομ.«ταύ στησ δὲ τῆςδ
οιᾧοράᾶς ϑάώτεροι μόραον, ἔξω ἡ ἐνερ[αια (ὡρισμένη ϑατίρῳ δὲ

. λέγετον δὲἐνεργείᾳ, οὐ "σὰν τοιὁ μοιωσ', ἀλλἔτϑα
Ὡνδωρα τόμ:

να Λογϑν»ῶς τοῦν ἐνγούϊῳἡ πρὸς τοῦτο!πὸδιῳτῷ7)δᾷᾳἐδ πρὸστό

δ(: το μδρκἡ, σ᾽κί ρησίσ“πρὸς διώα μιν, τοὺδεςοὐσίαι πρὸςχ}
ῳ
γ διὕληρ' ἄλλωσ δὲ ηὃ οἴ πελρον δεκεμὸμ, δισσνίηοι οἷ “Τοῦ λέγδ
ἀφ Γείαι ρλλόϊσ 5 ὃν των,δῖον τῳ ὁρῶντι"ὁβαδίζοντι,
νοΐ μφ(ἃ

Δὁρωμένῳ. τάὐτος δὼ Ἢ ᾿νδύχυτον δου σλῶς Ἷ οἱ ληθόνε ϑιχ2 2
072 ὁράτοκαοκ
σε" υὸ(δ 3 ὁρω μϑρορὁ

αν ηὃ
δρα ϑκαδειι
δῦ τι

δὲ ἀπειρον οὐλούτω δωυοίμᾳ ὅξνν κὐσ'ὀγεργεῖᾳ ἐσόμϑῳ ΠΝ

βῦν,οἰλλοὲ τυοῦσε!»ηὸ δὴδὐτρλιπεῖν τι δραλρεσιν, οἰππούν δῶ σι

τὸ ναιδῳναμᾷ ταύτην. τίρῳ ἐνῴγειαν" 14 δὲ χυρίζιαϑς οὔ"

τῶν μετ

φϑοϊ ας

ὑπεῖ δὲ ἡἿ πράξεων εἷὖςὦ ὅτ πίρας οὐδεμία τέλοσ: ἀλλὰ .
οὐ τοὶὃὅτοιν
τύλοσιοϊου τοἐσ χνσόννδ σχυασία αὐτό.
περὶτὸ
ἰσιχναώνῃ οὕτω δξὴνἐν κει νήσειμὴ ὑπὸ ρλοντοῦὧν ἑνεκαὴ κ' νη
σίς,οὐκ. ὅξεταῦ τοῦπράξισοὶ οὐτελέαε' ουΣΡ τίλο; οἰλλίκεῖ
μμ ψυπώρλει ηὁ τίλοσ'
κοὸἸπράξισ' ὅϊον ὁρᾷ' εἰλὰλοὶ μοὰ Φρομει
φοἷρ Ἡσαῦ
Πϑνενδοκεν, οἰ λλοῦμαμϑαν4, δὰ με μείθινκεν.ὐδιῦ γεοζε.

“ποίϑυὑδαισοι'ἀἶζῇΑΝ ἀζακερ. οἰλλοὶἢ δ δδόνο μὸνεἴ.νὴΜιδδωνμο
νεῖν.ἰδὲ μὲ ἐδ αὔτποτι“ποίύε θυ; ,ὦν περτουἰσ-χνοωνμ" νι
σοὺυοἐλλοὶ
ΧΠ ρῶςὁ ἔζηκε: τούτων δὶ τοὺσ' υϑρ. κιμησσίσ λέγ, τοῖσ'

δῴεργδασ. πῶσοι Υ κίνησί οὐ τελῆς εἰσιχνασίοκνμαθησίσ' βά

δῪ σίσ οὐ οδ μησητνοίυ
τοῦ,δνειμήσειο διοι τελές γυδὴ ἄμα βασὺ(4

τὴβεδεδγκεν: 7 δοῖκοσὺ μέ! (ιφκοδὸμικεν. ὅ δὲγιπὉ} 8 γέπινρ: ἯΙ
κακιν ὅτοί, δὶ κακ μηκενεοξλλύ τερον")κινεῖ διΚῚν εἰτοῦα.ἑώρακε
δὲ νὴδῷ δ μιαηὸ οὐτό.(αὶ
με οινεμόνιαε:τίω διὸον “τὸ(οὐ
ΤῊΡ.

ἐνέργφαιν λέγ" ἐκάνην δὲ κίνησιν:ηὐ μϑὸ οὖνψῤγείᾳ τῇ τεῦθη
καὶ “πο ον ἐπ τούτων (ἢὟΝ τοιούτων, ὅδῳ, λον μῖρ ἰςῶ:"πότι δὲ

διωμαίμᾳ σὰν ἐκαοῦμ
ς

πότεον, δι
σριδίον'«οὐ δ

πουτιόΨ, διον

ἡ Γῆ,αὶ)δ δὼν αἰ μφαὔϑρω πο,"" οὔἀλλο μοζδλον τον ἴδω γι-

υ»τορίασέ μοι,(ἃοὐδὲτοῦπόπουΐσωσι ὡς πὲροὖνοὐδὲ υταῦἰοΦικῆσ, αἴὁ πῶναὐεὐγεεειϑείη,οὐδ πὸτύρό,οὐλλι5 1" δ δυνδἣνὅ7:"Ὁτοῦδ ὑπ δύο δῳναμφιῦροσ δὲστομδ ὑπτὸ δγαμόναισἂν τελελείῳ 74πΡομένου, ἐκ σο)διυνα μῦν τοῦ,ὁτοαῖν βου-λυθέντος κάτνη του μηθὲν σ᾽ κω Λύον » σ' ΑΝ ἐκ έτ' ςἐκε; διᾧ θ᾽ ὁ

γ)αζομίνῳ, δτοίνμυηθῶνκωλύῃ δῷ αὐπῷ ὁμοίωσἡδωμά μ ἃοἱ
κία,» θμυβῷ κωλυφ Υ̓Νἐν πτούτῳ δι Τῇ ὕλη:“τῷ γ2ΤΥ
οὐδιῖ σῃν ὁδεῖηροσ γιοίαϑε,δάπγλοίϑο! ᾽ ματαβαλέν, τοῦ το

δωυμάμᾳοοἰ ἃ: νὰἐπὶ ΝΥ λων σου τως,ὅσωνἔξωθομὰ ἄραν

ἐδ γυνίσιοος διόσων δὲἐναὐτῷ τῳ ἔλορτι ὁ
ὅσοιμηθενὸς Μὴἐξω
θῳν ὑμηρδύζορ τοςἔσο δου τοῦὅον,τὸσπέρμα οὔνπτω.. διξ »

ἂνοἴῳ φιμετοβαλλειν
ταν δῷδ δυο φϑδὶοὐὐΤῆς οὐ χὴν 52017,

ἠδ ζτο
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ηο 8

ὑγῆ, ἢ
ΣΝ το ὑσοϑαυ μφιἰκκεἰνγοσὲ ἐτέροισ' ἀῤχιᾳ δῶτοον ὀνσιρὰὶ

πω αὐδριοὶςδὰ κίμενμετουβαῖ λλῦσοι ὙΡΨ ἔσο χιλικοσ'τοικε
ὀλίγο,δὲν εἰναι

τοῦδε, ἀλλξκάνινομ. δονγὸκιβώτιον, οὐξυλον

οὐλλὰ ξύλινον'οὐδὲ ξύλον, γῇ,
αὐ

τά ενον “πρέλιν ἱεῆ,εἰοὕτως

᾿μῆσζλλο, “ἐἰλλοὶἐκείψε μον,εἶεὶἐν ῶνο διιυφέμιᾳ “λῶν, ηὐὐσερον
ὑφ σέο ,ηὸκιβωτιομ, οὐ γή!νομ: οὐδὲ γᾷ. οἱ λοὶ ξύλιμον “τού ηο
γφθω ( μ4κιβώ Τίον "κοὼ ὕ Δῃ κιβωτγήσ αὖτε: οἰσλῶς υϑῳ72
εἐπλῶσυτουδεδὲ,γοδ ξύλομ-" εἰδότι πὴ πρώ, δμηκέτι“
“τὰ 2λο λέγετον ἐκείν! μον,τοῦ τὸ πρώτη αἱ Ἄμνοιον εἰὴ γὴἀερίνν,

σκαννα
αι,
͵ςς͵

ὁδοι μὴ πϑριἀλλα πύρινον, ηὸ “ὖὺς ὧλημπρώτα"ὡς τόδε πρίν
τούτων γαφερᾷ ηὃτ καθδλνδνηὸ ὑπρκαίμαενον. "τῷ εἰν οὐ ῶ
οὐσήκι»

ἡὐδφτιν μι εἶα οἷον γῖς “ανίϑεσι ηὸ ὑτρκόμεμομ, αὖος

σώ μιὰ,

ἀγαρο
δι δυλνποίϑῦςὃ,ηὸ αὐσίκομ, ᾷ λθκον:“λέγω9Φλ μυσικῖνς

μέμενὑκῶμιὁ δ᾽μασμβκηναλ τὲμὰ σϑκον (Δλακότεσδαὐδὃςαἰγὶλυ

κόμ.εσόὶ ραυδ)σίς!ἡκί νησηᾷ οίὁ δασίζορὰΤΥ νὅ μενον.ὡς ηδεκέν:
νον ὅσοί μδι οὖν ὕτω,ηὸ ζοαμ ὀσίοιὅσοι δ μλ ὅτῳ ἀλλἀιδοςτινὴ
Ἰόδοτι τὸκατα τορύμανομ, ὩΣ, χὰ ὕλη ϑοία: ὑλικί.-ὀρθῶς.

δὰσυμβαΐμᾳ κὸὀκείμεμον οὐ λέγεαθε ΚΙτίι ὕλην διτοῦκαρθθη::
οἔμφω "αὶοἰόρεςοτ:"πότι δ διω λει τίονδιω(μα,ὄνπῦτί 7,
ΦηΤοῦ.. {76} δὲ ηὐ πρότεροι δὲώρσθο ὁσοιχῷσ'ζετο, φανερδρ ὅ..
τ πρὸτερορ ψέρίοα διωυα μεωσ ἐφ λέγω δὲ δὺμ αἰμεωδ, ἀμόνου
τῆςὠρισμεύνην ἣἐλέσέτου εἰ βχρὁ μεαβχλετικὴ ᾧἐνὶ δαλο,λ
ς ἐνταυτα
ἡ
Δὲδόφυσι
λόλως “πάσῃ! σ᾽οἱ χῦς κι νη"Τόκὺς Ἢὶ σοί κῆς'

γὐπελεντῳ! οὐ τῷδ᾽κ γύᾳ τῇ δῳωμκμφ ἀρλβδπκινητικῆ, αλλτ
Ὁ. αἴλλῳ,ἀλχῷ οὐ τῷοὐτόν πάις δὴᾧλ τοι αὐστηι προτύς

Ὡ ὅξιν᾿ ὀγέργεια κοῦ λόγω εὺ ΤΡ οὐσύᾳ:“φόνδῳο»μὰ ὡσ'.
ὅξηδὲ ὧν οὗ,Ὑ' λόγῳ μδιρ ων ὟΣ προτέρα, δῆλον, τ Υν
ἐνδεχεϑϑη ὀνόρεἴίσοια,διυμο τόν. ἤξ ηὐ πρώτως δωνῶ τόν.οἷος
λέγωοἰκοδομικόν,γὸ δ μοίμὲν ον δικοδάμειν "καὶ ρα πηκόρντο

Τῶρ με τοὶ τῶ φυσι κὰ,
διά (διδ'ὁ ῥοῦν
γιΔὸ
᾿οροιγὸν τὸ
ὁδιωαηὸ ὑρᾶϑαρο δοίηδσ δίς δι
δὴ τῶν αἰλλωγιώντι αὐεῤπενοὸν λόγϑμ προῦτόρλθ, ἡ Τίωτνῶσιᾳ

ἼΗσ' σὠσιωσ"τῶ"σὲ γύμῳ προσέροι ὧδ ηὸ ,ὔ εἰδιφηὸοὐὐηὸὄψερἡϑιὼ πρότίρον ἀριθμῷ, δίόυ. λίγω: δὲ τούπο,σχτοῦϑᾳ ΘΟΤΣ

αὐοῦτονη δ ὄνονκασίνέργειαν (Δ΄τοῦ σι[τουδ.7 ἵππου
'
;χῶ
ὁρῶν.τοῦ, πρότερον.τῷ χόνῳς ὑλυνμσὺ ηὗ σπέρμα μοἱδγὺ ρα τισ

κόν. ἃἐδιινοΐμᾳκϑύδξην αὐὸσ' "πρὸσγοσικοὶ ὁρῶν.φρῳΓέᾳ δὲ {“Ζῶ:ἀλὰ τούτων τι χόνῳ πρότερα ὑπερα ὄνττουἐγερίενά,
εὐ

ὧντοντος ἐγένεποιάει ὺ ἐκ Ζο δυν «΄μ4 ὄντΡ ἠρμ()ηὸςἐγεργόᾳ Ὁ,

ΩΝ ἐνερεἰσ ὃν“"Ὁ’ον αὐσσἐξ αὐουεμυσικοο ἡ
υπὸ μϑσικοῦ οἰεν

πιμοι γστ δῇτπρώφου τὸὃκιμοίω, ἐνεργείᾳ!ὑδυῤσέριεἰρητο ὃ
ἐνχοῖσ'περὶ“τὴς οὐσὶ Ἀδλϑίδ',ὁ οὗποιντὸπρόμον, γάνετοι, ἔκ

χιν ὁσ'τι ὑποτεμοσ (δ,ἡ.) τῷἄδλει ηὐ αὐτό δυὸ ᾿δοικΕἰοἰδιώ
γά τὸνεἶναι ὁμκοδόμομ ἐναι μὴ οἰδκοὐο
μησοιντοῦμηδῷν κειθα6Ὰ

κἂν μηδὲν κι θαθίσοιν το; ἢΥ̓Σ μαφθαύωνκιθαρίζφνμει θαρίζων
μανβανφκιθ κρίζειν ὁμοίως
εὸ
δὲκὴοἱεἴλλοι: 296» ὁσοίβι σγκδσ' ἔ

λίγλοσ ἐξμᾳγο:ὁπ οὐκ ἔχοντι τίω ὡὐςά μίω, γριΐσαιῶ καὶἐπ

σὕμιν:ὃΣῪ μανϑανων,οὐκ ἐλενοἐλλεϊδεὸὶ ηὁ τῶν βϑωῦ γεγο
ϑυτι μα σῷ ὅλως κιϑουβδῴου, Κεἰειν ον 72.δὴλομδὲ ὟΣ τ᾿
χερὶ κινήσεωσ' τοῦ τοικαὶγὸμ μαι λώμορ τῶ,ανοίγικν ἐλθινἼ
"Τῆσ' ἐσισά μεσ ἴσως - εἰ)λοιὼ καὶτον ΤΉ) δάλον, δ. "γέρο
γειακαὶ οὗτωςπρο τραφὶ δυυ αἰμεὼς καὶ τοὶλένσὲν καὶχόν..

ἀλλαμίω ὟΝϑσίαιε:πρῶτον μϑιρβοιὼὁγ» τοὺΤὴ γενέσειὑσερα, τῷ

δε τῇὕὅσίοιπρότεραιοιον,εαὐὴρπσοη δός:"δισσι ασύρμαι "ὸ
"“ὴἐδἐλθιἡδεῖδύ.“Ῥ δού:ὐότι ἄσπαν ἐπάρχί
( ὀα δ (4Ῥηνόμῇ
Ὁ
καλτέλος.ρλβΣΡ ηὃοὗἑγεκκαι"τῷ τέλουσ διέμεικα ᾿ γέμεσισο,
αίλοσ δὰ ἐνί 741 κοπτου που χᾶθην,ἡ διωαιμις λα μβανετρί
οὐ

ὲΜΝα ὑψμεμὲ
ἐχυσίν, ὁρῶσι τοῦζῶαοἱ δλοπσῶσ ορῶσιν.
ὃ
ἀμΝ

« χουσῃ! ὁμοίωσσὶ καὶ ομεοσοιμι κἰμ να ομκόδομώσι καὶ τὸ

ϑύο ρμγΈ οἰ ἵνα ϑιυ ρῶσίν "«ἰλλουθεωροῦσι βυἵναθεω ΡΒΤΙΚΗ͂Ν
ἔγωΟἿΝ,

το θ᾽

γι

ὅ χὶἐ ϑέωρδυσίνεολλ ὙΣ ΠΕᾺ
ἔχωσιν,μοὶ μελετῶν τεσ:οὗ τοι δὲ καὶ
δ ἰλϑοι αὐεἰςὸ
σιἐ δὲν δῴον τοῦ! ϑεωρεὶμ: ἔχρ δ κεῦὲ; δωναμᾳ, χὰ
ἃ )0σ.ὁ τοῖν Χαξνῥεείᾳ, τότεξν γι ἐδφηὴ γε ὅμοίως δκρὸ ἐπὶ
λον διοώσυροἱ διδεσκον τεσὲ
ΡΝ ἄζλωμ, κοὐῶρ«' ν" σίσ’ ηὸ τέ

νῷ γοιῶταιὐπτιδείξαν τὸς»οἰομτοεηὸτ λοσ'ἐπτοδεοθοκέναι,“γὼ ν᾿
φύσι» ὁμοίωνἀνδδ μὴοὗτω γήέτνετο,ὁποίοσωνος ἐρμῆς͵ ἐσυζι"ἀ

οτ᾽ἡδὺ ργϑν,τιν
δαλοσ δ δὲ πιρμυθξἐσ ἡ ἔξω.ὥσπερ νιοὶ κέϊν

Σ"ὐὐλνέργέα, τὸἀ μὼδ) τοῦὖμδιμαλί τοί ὄνόρ'γέακαι τοὶτὸ

τἔρηϑν:ἃ σύ τοίμφπρδστίω ᾧτελύλειαν. {7Ὲ}) δἰ 0) ΔΑΝμδρὰ

5, ὀρασίε,ΑΝ οὐδὲνγένετοινποιροι.ταυπίω
τον " χεἸσὲς οἱδμ ὀψεων κα

«τερον τὸ τή ψεωσς6299"ἐπίν!ὧν ὃγέρετουνπη»οἸον ἐτὸτῆσοὶκδόομιις ἣσ᾽,ομΚοὐπῶραὰ τίῳω ομκουΐιμσίν ὅμως οὐδὲμ ἡ ἤσυ, ἔνγϑῳ
μϑὼὸτάλος. ἔμϑα δὲ μᾶλλον τέλοσ'τῆςδια μεώς βήν"Αρ ροϊκοτ

δόμησι: ὃν

οἰκσημουβϑμῷ καλοίμιοιγή γε Τοῖς κοῦἡ ὅξετῇ ὁ, "-

κίᾳσῶν δι οὖντερον τϊξην παρα τὴνχεῖισιννὸ πιτ'όμϑμον,
ων μϑρ ἡιμέργφαῳ τα ποιουβϑῴῳ ἀβὴν οἷονἡτιομεσδό μη:
“τού
σι ν δε] οἰκϑδομουμδῥῳ καὶ καὶὑφ αροίς ῳ τῷῦ υφαινοβδμῳ:

δμοιως δὲ καὶ ἐπὶ τῶνἀλλωνοκαὶὸ 'λωσκαὶκίνησίσ' ᾧν τα!κιμου τ

ἐδ ῳ-ὑσωνὴ μήγδην,ὠλλότι ἔρηϑν παραὶ πλυβνεἠ νῶι αὐτ᾽

δδρασισ φ τῷ ὁρῶμτι'Οἱθεωρία ῳ τῷ
ὑποῤρχειλένέρΓεια,οἷομ ἡ
“δεδικαλνδύδοεν μομία: ζω δ Ἂν
ϑιωῥούνΤΙ καμφωὴ ᾧ ΤῊἡψυ χϑ'
γριο Τισ ΤΣ μῶς τεφῷανέρδνότιν ἤσίαιδ οθός μι(ργφου γἹεὔβινκα
τώτεδὴ τοῦτο λὲνκόγονφαιδον. ὁγιπρότεροι πῇούσίᾳ ἐνερτφα

διυν δέμεως:καλώσπερ εἰπσομὰρ τρχρόνονὰ προλα μθαίῃφβ'
γκ τέρα πρὸ ἑτέρα, ἕως τῇστονκεῖκιν οὔντο“πρώτως.αἰ λλοὲ
αἰ καὶ κυριωτέρωσοοῦὸ δ ἀΐδια »πρότερα “τβουσίᾳ τῶν

φϑα ρτῶν.δ:ε6᾽οὐθὲν δυμάμᾳ οἰδγον»λόγϑσ'δὲ δε πδόσοι διύνο
τὰ ὡμα τῆσ αὐτι

ἀσεώνα, κὶμϑὰὼ διὰ διυνοι ὃν ὑπάρχένιὐκ

αὖ ὑπατάρξεν οὐϑῳ ηὗδι ναὸν δὲποὸνἐγδόχυτοι μῃ ἔφγεῖν.
τὸ ρα λυνκηὸν ὄνο, ὠδῷχιτοῦκαὶδιοωικαὶ μδέϊμοννηὸ οὐνηὰ

Τῶν μιτὸὶ τῶ φυ οἰκὶ

ἄραιδουαεηὸρ μοὸ εν (Δ μὴ ἄνουν. ὸ δὲδυνατὸν μὴ ἄνανΚΥ
δέχεται μὲἀμα ὃ δὲ ᾧδολόμδν μὰ ὄναιφθαρτὸν,᾿ αὐπλ
᾿ τοῦτο οὐὐ ηὸἣ Αὐγετοιιὠδέ χεθεν εἰναὐ: κα τοὶτόπον," ῤ
κατο ὺ γρσῦμ' ) κιοἱ“Τοὺ ηὁ ἼΣΟΙ ὀραὐσλιὶς δὲ γὸ κα τοὺ σαν θεν

ἃρατῶμ ἀφθάρτ'Γ οὡσλος »δυναμει σεν ὀνοὶαλλ κουτούτιἡυδὲν

κωλύφ δοννοιὸν ἢπτοῦ: ἐνεργειᾳ ἄρα ρόρτο, δὴτ᾿
τὸ αὐάγκης
ὃν χωρυκοιότοι τουτοῦπρῶτοι κεἰ
[Ὁ τοιυτοὺμὴ (ᾧ, οὐϑὲμαὖ ἐμ:
οὐδὲδὰ κίνησίσ, "τέσ 5}ν αἰδεοσι2ό᾽ τι κινούμδμον ἀἶδυον,ὐκ
σεμεατο δύμαμιν κιν οὔ ῥδιμομεοἰλλ᾿ πὐϑεν αερνύτουδυλίω

οοὐθον κωλύει ὑποίρχον!"δ ἀεὶἐμῷ γεῖὃ κα"λιδσ' Ἡρὰ ἐξρα'τὸ6λοσ' ὁ ὀύιοφνκοὰ οὐφοξερὸν μη

τίσν δῷφοιιοὗνμτροιςοιἐπερϊφύ-

σφωσστοῦ δὲ κα μ'εἰ τοῦ τοσῶν τόοῦ ΥῪΥεἶναν πατρὶ τὴνδύνᾳμιν τῆσ αὐτιφείσυωσ αὐτοί φνοιομ,τοῖσ' φθαρτοῖς ᾽αἰμησισ'.

ὥστι ἐπόππτομον ἐν οὐ τέωςσυνέχει ανκι κινήσιωσ ἡ

οὐ-

σία ὦ Ἀμηρῖὰ λυναιεισούσοι,δ ἐνεργείᾳ αὐηήοιηούτου. μι μέ!“χορδὲ τοὺ ἀφῷθαι ρτοιόςΤρῦἐὠνμεταβολῆ!ὀμτροιόον,γέκαι πῦρ:

ΓΤ τοῦτο ἀεὶ ἐνφρτεϊνκαιθοῦ τοὺΡΣ δι ἐν οὐ“τοῖς
ἔχει"τὴν,κί
νη σήννου
;
δὲ οἴλλοὺ δυν
οἰμειςἰδὧν δεώρι
στον, Ἰτοῖσούςτῆςαὐτιφε
σῶσ' εἰσί» νὸ
ὸγν δυμά δου εὐδὲ (ετν Εἶν διύγα “τοῦ! "ὺ μὴ ἰδ, ὁ
σριγεύκοι
τοὺΛόγον«ὁ δὲ ἄλογϑι τῶ πορεἰνουμερῶ μὴ, τῆς αὐ τ,"
φάσιωσ ἐσμ Το οἱαὐτρίΕΞἐἀροτανίσ εἰσί Φύσει “τοι οὐῦ “Τοίέ

ἢ οὐσίοεοίδεσ' λελθυσίῳ οἱῳ “Τοσ'λόξϑι
σ'τοὺσ' ἰ δύοισ’,τρλὺ μιϑ Ἀπ

λον ἐπισῆμοι, αὖτιεἴη,' αὐ τού στέμη( κιμούμϑρον ἢαἰμητ

σίδ᾽τοῖοι Ὰ ἐμάῤγειομ μάλλομ, ὑκένμου )δωρεμᾷς Ῥύπων ὁ
χελδὼὅνπρότερον ἥ ἐνέρΓειο, διδυυν οἱ μφωσ' δὰ“ατάσηι ἀρχὰς με
περλητημφανερόν ὅτε!ὁδι βελέων (ΘΘ ασουδοοσπέροι τῆσ' σὸν
δου
ουσ'διονοἱμὸ ἡ ἐνέργειαι, φκ γῶν δῷδιῤλον ὅσοιαὶ καὶ χοὶηὐδιύν

ει λέεί),
των τόνσξηδου
ναγὸν τον οὖνΤέρινοἱον,γὸδιύν
οιδὲδ'ηὐ λε
ηὁμδἔρον γεούνάν τῶν “τὸνγξή,θν ηὺ νοσονῇ μοὶ ὥ μαι αὐτὴ ΚΡ

δύο
μεσ 77ὑπιοόβ' οικά μυφννηρί ὄρεμεν κακκὶν εἰϑας νὴοἰκο
δὸμέϊν

.

κα

5 θ

τ

,

7:2

δομεῖννὴκα τουβαϊλλφν ἃοἰκοσο μέιϑν", διΚαιτο Ὁ ἐν'"ἡ μδ
3» δαὶαι
ϑρλτονορ Τα οἶμαιὑϑλεν, πὸδᾷναὐ ᾳ,οὶ
οὐμα, οἰδιυιώ
κ,

τον ) τὸς ψῳΓὰ κς δὲ μα αδεΐαιγονὑπο ρλεῖν,δορ οὐ πικήνφρ
τὲ καί μνφμιὡσ τῶν ἀπο τούτω θαέτερον εἷνοω τόοιϑομ. ηὸ
δὲ

δυνκαθς ὁμοίως ἀμφόπερομ οὐδότερον." ραἐνέρίαα, βίλ
Τρν' ἀράδα δὲ μοὶ ἐπὶ
ΤῊ κακῶν ηὐ σύλοσ'
καὶ “τὴν, φέργήας
εἰναν χΕΙρου Φὶδωνμεωσεπὸ διδιὼ μονὃν, Ἶουυηὸἃἔμφω τοναν

7.α'δό λὸν αὧκὁτεξκδερηὸ κακὸν ποὶροὶ τοὶὲπράπικα. στρ
ὦ
Υ» Τὴἢ φύσει Ωνκακὸν φὶδαιυαίμεωσ: οὐκάρα οὐδὲν ηο1σ' ὁ οἱ
χρσ' ἡγἷςοὐἱ δύοἷςδϑύνὅῃμ.πσικακὸν,οὐτε μάρτημια, ὑτιἊν

φθας μενον.μρὰ ἢ 5; δικφθορα ἢ κακῶν σεν. οί σαΤΡ ἢ)Δπὶ
δαῖρα μρμῖἐνδκαίχ'δεκαροι τ δ δὐ οἰσεθυσιμ'ἐἰδόμδεμρεμεν Δ
ηο δι"νινδξνυτδξ λειδωιυάμ δὶ τί δώο ὀρϑεὲ ηὶ
Φαρερα αὖ ἐμ.

ΩΣ ὅτῃχὲ στρ μίαν «είμίω πυρί σοιδυο ἀρϑιάτ'εἰ οὖνᾳ
ΩΣ σοὶ τί λινραν,ἰδόρτιαῦ (ὐϑϑυὺσδῆλο ν. δγοὶ Τὸ ἐν
δ ἐσὺν Ισοῦη αὐ"εἰσέτι βάσις δυομὴ
μικυκλέῳ ὀρθὴ καθὸ 'λχ'
ἡει μέσου ἐπεσοθ εἶσειὀρϑῆ ἰσύρτι δῆλον τῷ ἐκέῖμο εἰδύχινώςτε,

Φανερὸν ὃ τοὸ δίωεἱ μά ὃν τοῦεἰς γε ργείανοὔὐνος γῦμεν κα θά σε ςε
“τοι Τρου δὲ ὁτινδησίςαὶ ἐψέργεια. ὠστίξ ἐγεργείασ' καὶδώμαι(ργάχη.
ΠΣ δεογῇηο γριῶν Τῆς ἤνὼσιασοίνοὑ σερον ὉΨγνοισελφέε
η ὃν λέγ) μὴ ὃν ,γὁμϑρχὶ τὸλϑμιουτου
καπᾷριθ μόν: ἐπε:Σ δὲ Ἴ0

, κα τηϑθιών"» ἢ,ΚΕΊ διώζω ἡἐψεἐβγειαν Ἰζτωνἢπέναντι τ

ηἡδδικυρι ὠτογο ὃ οἰληθὲς ἡ"ψ δο:.Ἰἥτων δι ΣῪ πραῖἈΩΡΚΝ

δγὁσυϊκ ϑῳ ἢ δεωιριϑαφώςτεἐληθόάμ μδμδηδδγψρυμῶν ὁνοἰ
μμανθσ' δυο ρξίεϑα, κα γὸσυβκεῖ μενον συτκ ξἰϑε ὑγψώνσροι δὲ δ᾽
ἐνανγωσν ὑχων,᾿τὸ πράγματά ποτὶ πὶ»ἡ οὐκ ξεν, στεηὸ εξ
ληϑὲσ' λεηϑάνον, ἢἐψῶδυσ: “ποῦ τὸΥν.σκεππτύοντιλέλϑμεν
ὃνὙΥ δὲα τὸὑμᾶσ οιεῶμ ἀληϑῶς σέ λίνκον ἔγοι;, ε σὺ Αδυκὸ οἰ
οἱλα δὺοἱ“τὸ σεξλυκὸμ ὄνων, ἡ μές οιἱφαύτι; ποῦ τὸ ἀλυθίψοιμεν"

εἰδὰ πὸ φδρ ἀεὶσύτκ4 τανἃ ἀδιώ α τῷδεανρεθῆνου, τὸδε δ)"

.

Δ
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Ἰών μετα
τὼ φυσιο
δ
" αι αν
[ἐρατοτοὴἀἰδεινατοι σευταῦὄνου,τοὶδδε δέχογσοιτὰν
ἀνα βεπὸσυῇπεράϑοώ δα είμα ποὴ μϑᾶνωι, τὸμῆσυγ ἐιαθο Κλ
ὁ αϑιρα,ούτη ἤνε τουλόυλεσλέω θνουντσεοὶ μιν τοὶδν 20

δσκοὺ ὠλεθὴς δοξκαὶδλδγονιδαύγς."Διῦνδεχεοτὶμθῳοςἐλυθόύφν β
ὃχἕϑδ γδιαϑο τοὶδὲ τοβοίδειριτοι ούλως ἔχει, ὄγί εκ). ὀτίμϑῳ οὗ

Ἀὐϑὴνἡ ὀχύδεψά δον᾿οἰλλεὶεἰταῦτοι οἐλυθῇ ψωυδ. “σιρὶ δὲ διὰτοὶἱ

εἐστυύϑετο,τΊγδεῖν“ οἿἽᾺβαλεῖν᾿ἸΔηδἀλυϑὶς πὸ ὕδοσιγοφῦθι(όεἴ
θὲτὁ στῇ
εἰ
δ μλβότοιν σύειτοοι,μὴ εἰν λέαλδερυ μδμίομν,ὧ΄
“πέρηὐλθκον ξύλο νὴἡδοῤσύ μμκεπρου"τίω δυοἱἐμαῖβομΣ σδὲηδούλιω

ϑὲςΘηὐψδυ οὐμοῖ ἀσινύπαιίς 4 πῆ ὄνων "ὥσπερ ἐδεηθόώλη
ϑὲού, του τωμηδοιὺ ηὸ,ὕχωι ἐδιηϑ ἀνομοάλλι ηὐμν οὐληθῖν- δὲ
γιοἱτάφοισις,διε σὲ.
ψιδοςιηὸμ; οὔ φαύαι οἰλυϑές. ὺτουηὗ,

τὐδῶςτον μυϑηιῖαὐάν,οἰπσαταϑῆν" ἡ τυὐτηδθηρ, ἐκ ὔξην,οὔβικαι.

τοῦσυ μβεβεκύρ ὁμοιωςδὲηρὼ
πσερὶτἐἐἰσυμϑέύς ὀσθοιε ΡΥ θην
οὐ πτας“ΤΉθῊνοἱ» (Απῶσοι(ἀσιρὲνᾧ

αν ὁ δεινά μῳ,ἐἦν ορ γαδ αὐριὼ

οὐδδιξμθλφεμοναμοῖδ ἢ ΦΙΟΌΟΑΝ ᾿
ἐμ ρομφαφμδ μεμλω

ναλτι (ῥρεία, σοὶ Ταῦταὐκξην ἀπωτηϑῆι ᾿
σοιδά δξηνδαιρά
ὁ

ν τοτοὐ
ρὶ
τ, ὦγοιούυ τοί.
μο,οἐλλ καὶνοῶδνμή.οὐδδαδ ὙΠ Ὲ:ζινχέτοῦς

μά ηὐσὲξιν Ἰὼς οἱ ληϑὲρ κοὐγὸμολόμοι ὑσηδδοσιὰ Αδ
πρὶ
3

Ψ

Η

9

: δὶ

ε

᾽

“ὰν»

Ὕ

Ν

Ἢ

[οχ

«

«εκ»

Ἢ

-

“

τὸ

(ἕἁ

αὐῦ

στο

ὅδ εἰσύϊπεᾳ τοί, λοϑέτηὐδι μὴσύπεφτοι, Μ δονογὸ δὲ ἐμ ἐτσερ
ἈῚ
ε
3
2
ΝΜ
3. 4}
. δὰ»
.
»ὟῪὟὋἣΌ»
1:
οὐκ ὅξρηὸ δὲἃηϑὲξ,ηὸν δέν οὐὺτοξ᾿ηο ὃ
ἐϑὲμὴ ὑχωσ᾽
δμ,οὑτωστρ'
ΝΜ ϑς, οὐκ ξενοοὐδὲο πιάτα" λλαια τνοια. λοὶ αὶ ἐπυζλόπχησ κ΄"

ἃ

νἀ

΄

ςλνν

ν

{

ΣΑΣ

7

μη μϑῳδ τυφλοτηε δεν ταν εἰπτὸ μου χκον ὅλως μ8 ὅθι Τ16:
φανῷ ἢ Δυτ,πεοὶ Πρώνεινη των ἐκύξε,οἰποτακ γοτρττ,ἐἄσππιρῦ,
ὁ
.
λα

μβαζοιὠκίμηται. οἷον," Τοίγωνον,εἰμὴ μετουβαήι ἀρ οὐκ οἰή :

σῳτοῦς τρτύμδῳ,διώο ὁρϑαῖρ ἔχον,ρτὸῦ οὔνμεσορβ οι:δ

αὐ. ἀλλά,

ἐέ,μδρυτήδουοιον ἄρτου αἰριϑμονπριΐτον λϑρ εἰβοῦ μηϑέναν

ἢ χινοὶσ' Αϑδιὸντον ασουῦ οἰριθμῶ:δσιρὶεβοι δὲ νυ7: ἐγ ότι΄τ
τί
να (ϑιν,1ἱμ
οιοὐνκοἰύσωτοι! οἱγε Ἀηθύύσελ νηυσε
5:

χορ ,ὡς οἱ εἰ οὐγῶν ἔλορ Ῥξ:»

᾿ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤᾺ
ΤᾺ ΦΥΣΙ ΚΑ'
ΠΗ
δὲν ὅτι μδρλέγετανπολα χῦς, ὠ οῖς ““εΟδτυγρσο( χῷσ᾽δὲψρῃ ἀϑμοισ' εἰρητοιπρότε
πὶ
- βον" πλεορο χῦσυὶ λελοβδιίου, οἱσυγκεζα

λοαμούμϑ οἰβότρι ἐσὲ τίοσευρα αὐἡ πρώτων
αἰ κοὐκαθαῦτοο Ἀεγομδύων ἐρτλλ μὴ κα -

ἈΝ 6}(οὐδἊΝ τοὺσυμξεα αν" τύτογῷ σίρελέν,ἡ οἱ εροῦν

λῶ; Αἰμιαίλισοζεηλφυσοῤιρὺ μὴκφῇ, κὴδὲ

δεημῷ «μας τούτων μι λλὰ ἂν κρὰπρότερομ ὧρ αἰδιοιεβε τώ Τύρα
ἐκίνει σέσ' ἡσὰρμοῦ λλὸμ οἱὩλὴς ἔτι τοιοὐ τορμοὶ μεζλλονηδδλοννὴ

ὑλορΤινα μορφἰυ οὶ ςὀδοσυμαλισοι δὰ τιφύ σειτοιοῦτομνοὐ μα
βίᾳ,σσερ ὁσοιίκῦλμ ἢἰγόμφῳ, ἐσωυδέημῳ, οἱ)λον λχειέψουυττ τὸ
αὔτιον αὑτῷ τονστιυε χὶσεῖναιτοιοῦτον δεγῳ μίορτίωϑκίμησινεὶ

ο΄ γοηοίς ἀδγούρετον «τόπῳ,κἀγρόνῳ ὠστιφανέρον ὁἄτι Φύσεικιο΄ γήσεωσ' ἐἰρχίω.ὑχει διπρώτηστὐϑπρώτέωυ οἷονλέγω φοράς κυ

κλοφορίαι.,δγ, τοῦτοπρώτου μάτεθ ἐν τῶ ῥδὼ δὰ,οὗσων Υ
ὦ ἐν δη-οὐ τοδὲ ὧν
ἡσαυεχὶσὴ ὅλον «τοὶ δὲ ὧν αὖ ὁκόγ5σ᾽ εἰς ἔστοι

σ!ῃ μία:«τοι οὐυτοιδὲ ὧν ἀδεαέροτον"δεούρετος σὲ; οδγουρύρυ
εἰδ4ἢ᾿αὐιϑμῷ, οἐριθμῷ ᾿ϑρούνυὰ καϑίκαςον οἱδὴαὐξετομ' ὄδα
δὲ,τῷ “ωςῶ ΩΣ

οὐσό-΄
αἢ ὄᾳπρώτομ ηὸ τοῦ!σ'
πσή μ ΠΠῚ ὧν

οαὐσ' αὐΤίονσοΐψθ’."Ἀέλετοῦ μϑὰ ονηὸ ἐν οἰθο,ταχῦεν τότσυ-

Λονυ"ρὼ ηὐ καθ᾽ἐκαφοννμοὰ ηὐ καϑϑλουνπῶντ΄
νεχὶσφυσέ!,"κὴηὸ δ)

»».-.«πων--.
ος...........ὕ«ὕ.....Ὅὕ
».-.-ὦ

Ι

ΕΗ

χωσὲ ταν τοῦ ἕντῷ ἀϑϑαῖρετον εἰν ΡΥ ἀϑρχίρ κίνησιν" ὟΝ δὲ

ΚΚΚ κκκ

Τῶν μιτὸ οὶ φυσικα,ς
πιὸ ν ὀᾳσινὴ ηὸν λόγον.“διθ δίκαιταμ οξιοτιοὐχωσούωσ ληπτέον

λέγεϑαφτηρῖοατοῶν λέσετοῦ,μοἷς ΕΠ ἐρὶ εἰνοανκοὼ τἤσουτου λό
γοσιλέετουι ΑδΔΚ δὲ ρσουυποιῶσι ὁὑκ σον σου πούπων
ὧν αἰδοῖ πρέρλοι τίσρύτωμ δλβηρότοων νὀδλῖν! ὄμο,δχέρθι τού

των τον)σοιὁτὲδὲ ἄλλῳ σὰ μόζ)λον ἐγγυστρβθνομουτή τῇ δυ
ναμ4 ἀκ ϑναώςπὸρ "νὰ εξ οιλείουμρὰαὐτίοιδ εἰδοοιλίγάν. τὴ

συτοῖ σ προγια σιδὲὁράφον
τοίποῖ τοϑνόμουτος γὧν ὅρον οἱτυδὺτ
δόντοι'ὅ11᾿ ΚΑ ΡΡ ὠφροιχβον,ὺὶ αὐςἤβεδσως καθουϑηὸ μὰ ηὃ
εἔπεηροῦ ὑτιαλον ιοῦτον'“πε δῶς οὐ"κοὐ ΡΣηϑουηὸ“υοὶ νὴσοι-λαφεῖνουρλλ τ μδιῥπραγμματρνοὶ Φύσις ὺ πῦρ ειλεῖομ-“ὦ δὲ
ὄμο μασὺμθαλμέ, τ τοδδὲσυμιβεβηκῴαι αὐπῷ:δτ τιν ποῦ
του ὡσηρώ “ονογυπο Ρλον: οὕτως "ἡἐπίοῦγί [ουκοὺ ἐν Θ᾽
ΝΟ
ὕχωμ αἰ ππρζντων"δνο καηδ αὐόμω,τοῦοἰδιοιρίτω ἢ ψθναν:.ὅστῤτῷδενντι πο οεχοθήςω, 'τόπῷ
πρρλ δι δὲανοία ἡπῷδλωνὶ 518
οιαμέμωνμοαλισοδὲτῷ! μέηρωδραι πρῶτον ἱκάσουγὴν οὐ; καὶ

κυριω(σο τοτθ-ποσον. ἐντεῦϑεν Ὁ (Δὲπὶποὺ ἄλλα ἐληλυϑέ;
μέηρομ μρ θηνῷτὸποσὸν τὴν σᾷκ ε΄Το. γυρώσικ ουδὲ;ΩΣἡ δὰ

οιθμϑὺ γροσονῇ ποσὺρὃδ ἀριθμθ᾽ ἀπσασμῥι ὡρτε“πὸρ ηὐ “πὸ
σὺν ενώ σηκυτοιὁ “ποσόν.τα (ὶ "ἡ ᾧπρώτ; γηνώσικυ το,τοῦ -" αὐ ἐν.δότηδὶἐν οριθμοῦ ὐρχοίἧ. ἀριθμθ "ἐν χεῦϑεν δὲ ἡ ἐν
τοῖα λλοιςλίγετο μέηρον ῳω πρώτωτε και σομ χἀν σός ἔτοζη "σὰ ᾿

ηὸ μέ ον ἑκώσου ἐν, μήνα ῳπλάτενδιοαθφξὧν βαφὄντώ-χφοὺ δ» βαρθδι τον, κοινδν ὄν“τοῖς ὀνανπέοις δεεῆοιΥΣ ἑκα -

σονοιὺ δ οῖουδαξοσ τι δηρρανοῦμἐλονφογσΉν.(Δηὸ ὑλενύσπξο “

χίωςβοπσής' καὶ πόλος,τὸτοὀρρῊνοὖνκίνησίν 626»,πο» ηὐ ὑπε-

ροχίωκινήσεων ἤξη,
πέρτι τώλον "ἡτὸὀραϑέοσ. ἤκοόαβον τοῦ
κουφ οί ρου ὧνπῖσὶ δὰ μύγιν, μιέπρον καὶεςχ ἱντικαὶ
ὁ
οἱ σδγοέρε σπορἐ πεὶκαὶ ὧν τοῖς γα μιμλούς χῶν
το ὡς ἀηόμω τῇ
“ποδουίσι πον τοὶοὐ ψῥηὸμέπρον ἐντιζιγδισικαὶ εἰδεαῦρυρνιοῦ

τοῦοὐκ΄πλοῦν ἢτῷ τριῷ τῷποσῴιδπηυ ῥδροῦν δοκκεϊμ5 ἄγαν.
ἄφε ΜΕν

ὃ

ΐ

74

ἐφελέϊμ ἡπροσιϑένον, τοῦ ποο κριοὶ ηὁ μέ Ξορ.δεδηὸ πο εἰ ρα

μιούοέκθι βέσοιον""τά Ὁ μομεἴδεε τιθέασι πτῶνποιἀδναλρε ον.(ὧν
δετοϊσάλλοις μι μοῦν ἀκ ἢ οὔ Του.ΤΥ

ΩΣφοιδὺ ου τω λαν-

του ,μρὦ οζειπον μέζομ', λάβοιανκκοὺπροσΤεϑίντιναὶ ἰφαμρεϑὺν
μοδλλ" δτ 1δε λα

ον
ὃν ὠσσεαῷ οὑπρώὠρρε χων“τίω αὐσϑησιν

μιβόνδεχετοι,τοῦ τοηχοών
τιςτο οὔμ του με τῷνὴ᾿γρώννσὶ ξηρῶν
"ροβορυσιὸ με εἔϑοισ-"μὲγό τοῦονλεϊδέμουνην ποσὸμ ὁ τοῖν ἐῶσι
δατου“τυ σομεῬ σοὺ δαισὶκίνησιν τῇβοὶ᾿πλίκιμήσοι κοῦ Τὴ τοῦ
χίσϑιόλιγορ᾿» αὐτεχειχφόν, δδῴπῥ οἰορὀλοιλᾳ τὶ τοιῇπονῶν,

αὐῤχϑνὴ)μέτρ, '“πίωκίν"σὴν διδμαλιυδ τοτόϑεντοῶ τοὺχίσίωτέως
σῶούυραν οὔ,πρθ (ὡκοίν ουσιτοὶσαλλοισεβ μουσικῇ,φΥεσίς ὁ“Τὶ
ἐλαΐ χισὺὴ-᾿ὐξνφωμῇ,ςϑι ΧΕ μ. Ἢ τοαῦτοῦ πσοὶμ τοὶ ἐν γῇοὗτως, οὐχὺς
κοινόν τρηδὲν ἀλλιῶς τὶὀρυταιοὐκ ὁδὶ,
τῳ ἀοιθμῷεν ὸ μέρ,᾿

ὀλλέμίοτε πλείω.«δἱογαὐ δ)(σελσδιο οὐ μὴ ΚΤΊτωδαικοίω,ἀγλῴτ᾽
λογϑις'μααὐφω μα)πλ εἰουταῖσ᾽ μετρῦρδμ: κρὰκαὶδάμεηῦ δυσὶ
μειβέιτοίε'υοὐὴ σλινρὰ, οὰ τοὶὁ ματέθηπρτοιὡχωδὰ πν τῶνμέ
Ῥου οὐἐμ"ὅτιναρθίζο μδῳὀξών θηνῥουσίκ. διαιρῦν τίς ἀἰξηδ ταῦ
᾿ηδπρῶτον ἑκά
σὸν ἡ Κργὸεἰδορηιὼ δ τοί" ἐν ἀδγοέρεντον ὃτι,
σῶν αἰδγορετομνοὐῥ μοίως δὲ 'ποῖρ ἀδήριτον, οἱόν ποῦς κρὸ (τ
νας" ἀλλοῥὸμϑρβσάντι:«ὁ διᾷἀδιαήροταπρθ’ τί αὐόθασιῳ.δίκα 4 ὥστ ἀρητωνήδοοϊ σῶοςπᾶν σειρε χισδυορεπόμ, . ἀεὶ δὲ

συγγιῖδτὰ μίξογεμεγεϑώνμδῳ Υ μέγειθλνλικα ϑεμκα'εμἰμεΐ,
μὔκ0". “λά ἀν λας Τρ: φωνῶν, Φωμρμ" βοΐ οὐσ βωρθ" “Μμογεν (ιονοίς τω δ διέ λαμβλμάμ'"ἀλλοῦ χύτιαριϑμωμάριθμθ΄ .Κοϑ “ποιἐδαδ μοίωσ'ἀγλοῦχὁμοίωι ἀξ όΟὐ" ἀλλῶςσερ εἰμδ-

" αςδῶν μον οδδι σ'ἀξιώσεθε μέζον,ἀλλα μημονεί δενδεώριθ μι
ε'σισ μώωυμέτρονΡΝ ρα γμιοίτωιλέ
“πληθΘ᾽ μον οἰοἷ γυνὺχέων

ΟΣ κερὰ τί αὐϑησὲρμ δα οὐὐνηὸ 07’ πωριῥομδτι αὐτοῖσιν
πελμε οὖν τομδῶϑλονδ με βουσινοοὶ ᾿γλὰσυ μικαἐμφόμὶ νώφπτῷ

(ϑμσση λί κοιέημαν τὗτ
σοιρέ
αὐ ἐ οἰ γλουἡμᾶσ μετροῦν πού ἐτνω
ΚΚΙΚ

κκκ

τι

ἣΝ μετο τὰφυσικοὶ
πίον ἐπ) τοδὺ ὑτ ἐμῶμι πηροίλλμ" Ρρώτογόρας δμομ Φ σι
Ἀ

,)ΟΣ

πον τῶν οὐ μίτονὐσπὲρ ἂν ἰνὸνδυϊρέ μοναιείπτῶν: Ἰηδροαλϑαμο,
μὴ πούπουσ δὰ τιξχουσιμδμἐαλαθησίμ: ὀδὲεσπεςημιίω ,ἁἃ
ἃ φαμὶ εἰν
μι(βαῆ᾽ ὑ-ποκφμε ῳσὲν δηλίγοντι; περι ἤν ανοι τόρ τηλάγ'.
ὅχεμς δνῴεν! ΕΥ͂
ὅν μάλισοδβηκν ὀὔνομιαδὰφ ορίξουσί,με ον

ρὼ κυρεώ τος τον οὐ πτυσοῦ,
Ε “Τοιχοντοι 3 ᾧ ανο «ἴσο, δὲ ποιοῦ Τομ

ΑΥ̓Τεαὐνροσγαύρι του Ἰη ρὸν:τὸ,αὐ ιὸ πτοιόψεδνότσε αἰδυοιό-

ρε τον ηὃἐν, δ πρίϑν ἢ ἣν:ΑΙ τίμ οὐσίαν δὰ τίμφύσιρ ζυτοτίο!ς
ρηέρ

χει
χεμκουϑοξ περἐν γα]εδεοιπτορϑὶ μαι
σίνἐπατίλϑο μδρ πήηὸἔν

δι πο ϑδέι περιτονοιὺτοῦκα ἃ
οἷν. “ἀθτι βαωσούσλοσ' νοὶ οὐσησοὼ
οὐ τοῖν’ ἡ καϑά περοιτετσυϑα γϑρφοιφασιπρότερλ

Πλατων

ὑτεῤ ἐμάλλιίηεκα ταύχις φύσισονὴ πὸ λείπ θιμωτύρν λεχβῆ
Ψ οι)μὰ μά λλὼς περοὶπερὶφύσδχὲ
ἐκεῖν ΜΠΡ ὁ, “πΉολλίαν εἰς

ναῤφησιηδὰψ δδαεραδδεηὸ ἀπε “Εἰ[δὲμηδενηδηῆκα ϑύΛουδων ας
ον οὐσϑουψεὶνοὐ“καϑοαπέρεμ τ πρὶ δοίασμὸ ΟἹσίστοι τορῦμποῦἃ
γ΄) λόγϑισ,οὐδού νὰ τοῦ τοοὐσϊοιύσι«ν Ὑ 7 ροὶτοὺπρλλὰἰδωμας
ηὸν ὀραμηκοιμορ Ὑὐγυώλι᾿δικοατηγό ραμοι μόνν δ λ' ὡσ καὶ δἑηὸ (6:
"ὃδ)»ὅμ,δι ηὐὲν καϑό Λουΐκος ταγορ εἰτοοεμοέλισοιπώνσωμ'ὠντεοῦ

σετοὶτένη φύσει 7νδῦ κ)οὐσίανχυ οἰτο Νῆνοἰ
γλεἐσὶνοὐτοὶ ἕν γέ
ν᾿ἰμδεχιολεϊνοη δετο σοιτοὶςοὐ
τήρισ,δὰσαερ ὁὺ δὲ γὸὺν οὐντύω

ὅσίαν. ὑπιοδιμιόων ὑπαὺτσῶντῶμ αὐοαγίκρλοι ἐχενυλίλετοιδὲ ἰἐπ
σοχαὸ ὀμησὶ δεν. ὡσ τυπε2 Πρ ἐμ ποις “ἀοι οἱσ'51 Τρὸ ἐμαὶ τίς
φύσι, ὁμοίωσδειρὶ ἐν
το

σιποσυῖς, δή ὁττρρρυσλωσ ζητητέον.

τϑβὲμ,ὠφίερ νὰπίγδὸμ
ὠσύχικανὸμ ὁτ που το οὐνηὸ ᾿ Φύσιο'

οἰὐτού!εἰλλὰ μίουἐψγεγξώμια οἵ512 ηὸ ἐνἡκώμμισενοῖον

μά κὸν.

το τοιρἐ)λικὺς τοῦτουνοὺ πομί Ἀδρθ᾽ Φοό γί)“τη μιδινοινη δξ ἷ

μέλαὺ »φέρισίς λόυκοῦ.ὥσπερ Αφω τοςσκότος:τον δε σηςές
Ρ
ῥησίςῥωντοσιώνσιε του τοί χω μια(ὐὰνευρ!θ μθ΄ γι τὰὄμ'

ἀλαρεῖμ δὴν δδδτιεχωμοτωμ:μισὰ 25 ὧν(ῶρτιὲἐν νδιομ τϑλθνι .
ὑμᾶφὲ, ( εἰ
ἐμά Δι Τονον τορνἀοιθμθ᾽ ἀν((:φδοευάσογάβῳ τοι, εἰλτ.
λοῦκ

Ϊ

ηὃ ΐ
λουκοίοιβμθ’ Σ οὐσεοκουυ

ὯΝ

Ν᾽ "κοὰ ηὀξυδραῦτι οὗηοὐσία,οὐτὸἐδ

οὐλλοὶδύεσός'ὁμοίων δὲ μὰ αν εἶφϑύγνφϑι Χείων ἰδ ν"τὸ δυταοὶ
οἰθμ

αὐδὲν σοιλένον φωνήεν. μοὁ εἰ λήμιαταινϑύρα μγλο λθν

μώτων ἀμίώκοιθμιθ᾽ ποῦς τὸ ἕν,᾿ Τίγων᾽ὁδοί τὺς λόγοι ὧν
ΠΣ ΉΝΜΩΝ ὦν τεΐπεροιὼνἾ᾿ πάϑεσιιὴ:ἐγηοιῖ 'ποιοϊσ' θναν“ΤΟΊσ᾽“πὸ
σο!ς, μεερ κιρμήσελοιραθ μα,ομ τῶν κ᾽ἐν ὁσ7ι «μ ὥσπασιμ, δε ΕΎ

μ᾽ Τεμῶμ,δν τὸϊν 7 δμοοἱλλοῦ χιγῦ ραὼτοῦ ἡ ζσικ (Δὶδν ΝΥ οὐ

σἰοῖναὐείεικηω
σοῦ ἔνε χεινδ μοΐ δ ἐχειὼὰιν,“σάν των-ὗτι αἰὙννἐν

β ἐμ πομ γεν{ὑξέτιςφυσισίθύδενὸ, γύτῦγι αὐτοηφφυσίσ'τὸὅν,
φανοὺ ᾿ἀλλῶς περἐνχρώ μαισιγφώμμοιὲν ἔντητίον οὐ τὸ ποῖ ὅτωίδὲἐμτσϊφουσέανμί οὔ οὐ το ΤῸ ἐμοῦτι 3
δ γϑουὺγοσημούν φπτῶτηο
ἐμ τὸ ὃν,δ Δ“τῶτεποακολυθεθρἰσοκγώττΓ κα ταγορίαις,"μὴ

ΕἸμο ἐν μηδεμιᾷοοιομ οὔτέ ἐν ΤΕ.7| ὕὩν,οὐπῖν Ὑβ'ποιόμ οἱ )λῦ
Σ μοῖ

ἔχει,ὥρσερ τὸῦμ.ο, Τῷμὴ προρκα τιγοράϑαμ {τερον ῥείνσν.
σοαν δὡς πέρ29 Ῥέϊνα, στρτοτίὶποὶ δ ποσονι Δευι εἰναι:τὸ
ὑκαίσω εἰνουαὐτίκ εἰ) γονὸ ἂν ")τοΣΊΡ }λλαὐἸπλεύσς Ῥόρυν,ὧὖν ἔ--

ματὸἐν (Δ αλήϑυσὡςαἰδιαύραν,"ἡδε κρῖ ῬΑἐδ ήδιρρμδρ οὔ
ῃ᾿δεαμρεν ληθ: "“,λέεγζ 02 ἀδυαήρεῖὴνἸμῆλιψρη δορὶἕν.ἐπ

“
πεὶγοῦνα αὐτιϑέσολσσυηραχοι διτουτ τ οίἐρεισέρλέ εΐϑο τερ'κς
γὸνΊ ονὸϊνεῖη-"αὐ τεῶς αὐτί φασιν,οὔτω) τρὸ πρδοῆι λενόῥδινα:
λίγῶ σὲ(φ
ἐ σοὲν αὐ:ἀξ,ἡδωλύτοιτοιἐνεἰ Το διορωτοῦ τὸ αὩ

“τὸδιιο ρυ τὸν
δισάφοτΝ,διιοὶ ηὉ μοῦ2ὰ᾿αὐϑητ ντοτολῆϑυς ἄνα ἡσὰ
οἱδια!
ἡ πὸ οἰδιιαὐοεγομ ὡσ τεῷ λόγω,επρότερομ τὸ "σληϑῦὺς “70

ρέίτουδιι οἱΤο 49ησιν:ὅτ:9 τομὰἐρθσὡσησερ

ἢ
ἢ διοιρίσειἯς
ἐμ ΤΗΝ

ἐν αν διεγράμ, τοουυην "ἡὁμοισμ δ ἴσον “Τῷ δὲ “λήθευσ'

ῥδέτιῤ'ὁ αὐόομοι καὶ οὐ ισομ-᾿Λαηϑέϑρυδὲ τον δ Τρλλοι χὺςἫΝ
στε οὐὐγδ- τοτο δὲ,
τὰΑΔ όπτο καὶτοῦριθ μόν,ὃ λει μϑρὲμί
καλογὴν ἀθιθμῷ ἕνῃεὗρ,συἡ σου]ῷμρο Τῷεἰδφηρὼ τῆν-

ἢ ΑΥ̓͂ συ Ἴσουι ἀλλα
{τι λάν:ὑ λύγϑσ τὰ πρώτης οὐσίαις εἰς ἦ"
λεῖν.

μαὶ θέ κα αὐ οὐ τρρᾷμιῆςτὸ ἰσραηρὰ χοἰ συγφνιατυ βοΐγωνα κα
ΚΙ

κκιὶ

τὰ

Τῶν με τὼ τὰΦυσμκιοὶ
“τοι ολείωνοἐλλῖν τοῦ τοῖσ ἡἰσόπτητ,ἕν ὁ τηστὸ μιοιοισδὲ καουὴμὺτρῦν --

τοὶρὶ πρλῶσ'ὃν Του,μλϑιιτίω ἐσίαν ἀδεοζῷὁρα τίν πτοκᾳ μδμίω
κτηρθδοσ ταῦτὸ. λοννμμάξοντεξάγων, “τ

μικἐῷ ὅμοιον."

αὐαν σοι δυθ εϊο"αὐτον διμοιούμδῳ, αδουυ τοῦ δὲ οἱπρλῶσ᾽, οὐντὸ
δὰξαληϑοώ γὸ εἰασέ λορτουᾧ δἰτηὸμᾶλλ᾿ιὐὐῆομ ἐγϑόνολιμωπε μλ

λ
Ἵὐτεῖλ ῆορ τοιδὲ,ἐ
ἐξαῥηδουυηὸ τχϑθ’ ἜΝ ὧντῷ ἀδφ "Ο.0.}
οἱ ηὃ Ἴδη
κασρύνβροισὶ ἡηῆῖοι
ὁμομάεβασιρεῖψαι, ὀχιφηδέας αυ Τ᾽ἘΠ ὃ,

αὐπλεοούχυταν τοὶ ἵτεραὶ οπρλώσ' ἀτληρόχειρα οἷον,καῆὶ
“ιρ᾿᾿αῤγύρῳ ἀχιὺσῷ;χάένσὸς δέαυριεἐξανθδνισὴ σύρρῦν, ὥςτε

δῷ Αὶὁντεκοὺ τὸ ἐτερ'"(Δηοδαὐόμοι πολλοι χύτλέε το"ὐηὸ δα
λοα τι μϑῴωφιαργότοιυ ηδ'δ δπωμπρθὴ οἵαν ἡ τουνηὸ Ἰἄλλο:
δὲ ἐσ μηηρὰ ἐὑλημοίο λό γὺσ'εἰς'σδυοσυνοὶ
γὸ λα σίον ἑτερν, τὸ

ΠΤ ᾿οὖσ'τοὶὲν τοῖσιμαϑε μιατι ϊενηὸ«διοὔμἑπερ.» “τοιυηὸ, δὴοὶ
τοῦ πῶρμπρ θ᾽πῶν λέ): ὁσοιλίεἶ)
εβνοὺ ὅνεῦ δὲ Ὁ αὐπέφαοῖς

σέγτοταυ τοῦ δὲοῦ λεἐγ).δὴῬ μοῦ»τωνηὐ δὲ λιητουηὸ λᾷγ,τρρν
"αὶδ δῆτον τῶν πάντκ᾿ ῥϑὺ;δουχὶν πίφυκθηνὃμ μιοὺ ἐνυηὸ μδῦν.
περνᾷ τοι νηὸμ, οὕτως αὐ την το 2}.ο(Φοριδενρὰ τερότε;, οἷν
οιωυ ἐϑρ δδύσιλο οὕξτερ οὐκ αὐάγκνθνοάτιμι ὑτεῤν"σον )

ἃετέρον,"γαηὐ,δ'χροδβ ὁν-ηὸδὲ δῷ Φρον νὴ τιμ δ αφ οὐ
ωὡςτιαϑάγ εὐΤουτὸ γρεῖνουφδαφίἐρουσίντου! Ῥδεηδαὐγὀγιύθηὶ

ὀδος σαν

ἡὐδγαφεΡ᾿δαφερᾷ,ἡ γυυᾳ
ἢεἰ
ἐδ 4 μδρ,ὧνμὲ

ΣΧ κοινὴ ὑλυ,ιδὲ γβύεσιν ἐσάλλνλαεἷον ὁσῶν εἴ2λο λῖμαι “ἊΝ

κκεὐ τηγορθάκς" ἐἰδι4 δὲ ὧμ ηδουνηὸ γέμ 0.λελετουιδὲ ρθ) ἐμῷω

ἡδουυηὸ λέφϑρτοεκο τοῦγί οὐσίαντο“ἡδυρίφο ρα: το δένανγία (Δ

"ὀναν Τίωσίςδυο φ οροτςτιδἐκαλώ ς τοῦτούποτιϑέμιεϑοι,δὴ

λον ἐκ Φλ ἐπαγυτῆσυπσένταν ν᾽δηοιφέρομ τότεφούνετοι,οὐδ
μόνου ὑσεραὸν τοινοζλλιὶτοὶ 7 εἶν᾽ τέρα:τοὶ δὲν ἘΝ οὐὐ --

τή συςοι χιαφλκατηγορί
ρίας ὡστίντου μ᾽γένφιοὺ ταυτὸ
ἐφ δνώρισαι δὲν οἰλλοι, ποῖ,
τὰὑἐσεραν πελόόγα
«. τῷ γένάταυ
Φίρφι ἐνδέχ τοίηλωντρδοαφέρομ τουτῆνον τοὺ ἔλα ῆον,

Σ

ηὃ ί.

γό

ὅτ τε κρὰμα πρηδνοε φόρα οὶ ταύτέωλίγω ψανηήωσιν"δτιδ με
γήσιδγα φοραὶ,δήλο " ἐκφιύπο γωγῆσο τοὺ ΘΙ Ὸνδύ δαφε-

ρομτο, δεῖς᾿χειδόοι εἰς ἄλληλα νἀ λλοου πόλειπλιζομερὸ ἀσύμῶλε
γα. τοῖσ᾽ δεἰδι4 διαφέρουσιν οἱ γυοίσεις ἐκδ ὦἐναντίων ἐσὴν ὡς

ἐρφέσωνοηὴ δὲἕλετορδνούφημα, μέἰσοννῶν τυ ηὸδῆτψαντήων᾽οἷλ
λαμίρ η γεμέγερου ἐν «κούςω: εἰνᾳ, τέλφονεμεγέδον ἐδ δ οὺ
μήν ὑπο λήν"8ἡ σίλελ,ὃμϑἠβερέξωτιλε λυοιβέιν χ,δυυναηὸμ 9

τίλ Ὁ ἐειῥπελεία δ φορὰὡς πὴπρὼ “τὰ λλα χα τέλίΘ ἔχειν
λέγετουτ.Ἅεσκ" “Το δὲ τὐλουρ οὐδὲ ἔξω ἐδανν δεἐν παντὶ α

περιέχει.) οὐδὲρ"ἀξωτῶ τίἐλοῦρ!"οὐ δὲ προσδιέμτοαι οὐδεν" τὸ
σίλφορμ τερδρ,οὖν ὑῴαντίοτον “ δῳφορατέλφθ᾽, ἐκ πούφυ
δάλονυπολλοι χὺςδὲΛεγ9ϑμωμ χ] αντίων οἰκολουθησοθηὸ τὰ
λέωσ οὑτῶς,οὖσ' αἰὐαοὼ

ἐναντίοις εἰναιεύιξρχειουοῖ σιηούτω᾿

δὲ ντων ,Φ ανῴρονὁΟἿ: οὐκδεχυτουνρι: “σλέω αν Του ὄνοι οὗ
70) πούλάτου ἐλαιτώτῷον ἐξα 7}"οὖτε Ζῶ τ᾽ δοισίμοος

“οὶ τλέωδωδὶμ ὑρειτοιῦ λῶν “τα δεν αὶὁ εῤανιότη προ ραἡ
διε ορεὶδιυδὶρ «οὗστι τοὺ ἡ τίΜ4Θ᾽- αὐοΐγκ" δὲ νοὶ σουτοῦλ
Μουσ' δρουσ' οἰληϑείσ' ενον ΑΝ ψανήων. εὲ δ νσλῶςον σδύοςτ|

φιήᾳ"πύλφ᾽ διαφορά" τῶντ δ ηλύφϑναφιρόντων, δ᾿κὔθερ ὄξω
πέρω λαβείμ,κὺ ΤΝῊἐἰ64, δέδφκ τοῦ,ὅτιΘ᾽ τὸ ἐξωτῦ γήνοὐσ'
οὔκ 511 δγαφορο(.τούτων δοίν τημεγήσιμιοὶ το ᾧ τῷ οὐ! ἐμᾷ
““λϑςομ διαφέροντοι τὴνανἰαιυμεγόσῳ Ὺν δε φοροὶ τούτων τῇ

σου δροιζδεροντοι ἐναντίοι».
Λειδτ:κρὴπὸ με δὺ τῷ ΑΝΤ ποζολνο,
ἡγοῦ ληβουῦΤὴηοῖς ψαι][οιτηιρῖςτολπὸγίωαὐτίυδονα μινδλὸ
᾿
ὅδεῃ ἐσπση μὴ “περὶ ἣν γλύοσ ἡ μία, ῳ δὲ ἡ 7.ἫΝ δγοιφέρον τοῦμι

ξισυὴφέρεσίφ θην
λάδι Ὅγαφορα μεγόσυνπρωτη δὲἐψαμΤ]ωσίς κε

ἀν
οὐ ποσοιδὲ σἐρησίσ'πτολλαιχῦ δ)λέγεται ;ὁ σέρυσιε.ολλύντιι ἂν

τοὶ μδρ ᾧ
ὁ Λυχθήσω τοῦ"
δι τοὶ δόλια φαντία, κατρὸ᾽τρῖυτοὶ
Τελέα ἢ

ἔχειμυτοὶὁ δὲτῷ“ποιδρ ἘΣ ντικοὶ ναινοτοὶ)τῷἢ λεέίχψέσὀμαυκοὰ ᾿
᾿ δοὺ εἰν Τίικειτο μϑν αὐ Τῇ
“ποβολαὶ τούτωνδοἔλλοον ἐναντίων"εἰ
ΚΚΙΣ κεκ

{πὶ

“,

πᾷς

ὃ

Τωμ μετο σοὺ Φυσικο

φα σιηἢσἐρισίοιοὼ ὀνὸρ τιδτισ (Δπδηρύστρηρύτωνδὲ πρώϊλανττὴφοισιεοοτιφείσεως δὲ, μεηδένγβιμιωτοξι δῆνδέμαντίωρ ἔυὃ

δέλυτοιρῦτιμιᾶρδιωοῦ ταυηὸν αὐτή ασισὧ τρἐναντία, δῆλον.
᾿
; δὲσέριυσίσιαὐτήφασι τίσὕπινὴ» ὡ οἰδεωσυτοι ὅλως ὑλεινἢ

ὃαὖἡ συφιυκὸνἐ χοινμὴἔχϑ, ἐσέρηΤρ βὅλως,
ἡστῶ: ἀφορειϑέψ
αχν, ὴ Ἰδονγοῦ τολύγο μιν"ὡσπῇδ βρυτορημῖν ἐνοΐλοις ὥς τῇ
5709' σέρησιοαιϑ γήοβοεσῖς τιτιὶ εἰδῶν κμι αν σον σοι σύρυ εἰλημα
λίνα τα δία τικιδοὺαὐτιφἀσίοοσ.δ ὁκὔξημι ταξὺ,σερύσΩν,
δίτιμός σξν' .Ἶδον ΠΎΣΙΣἡοὐε ἼσοντσοῖνἾσορδεῖἢ οἰλισον εοὐπονὸο:

ἀλλᾶπερμόλῳτῷσεκτικῷ τοἰ σου"εἰδιλοὶ γλοίσεις τῇὑληνκῆξ
ἐνανθων, τον τουδὲςἐ' ἐκιτυλεὐσοισ ναὶνι7) ἄδιοΐξεων, ᾿
ἢ ἐκ
Ξερήσεώ; ἐϑῳ

ἄδουςΓΥ Φλ μορφῇ, δδλ τι μδρὲ
ἡ
ἐνανχίω-

σἰσ',έρισίσαὐ τινἀιτσᾷ σροὴδὲσέρισισ ἴσων οὐ ππῖζσοι ἂν αὐ ι6χοιτιομ ὀδτι τρλλαχῦν δέ χυτοι ἐσερηϑα ηὃ ἐσερημδῳ ο-

ος νΎῊΣ αὐμεταδολαἐλάτωι ἐραντί οιτεῦτο ζφοινφρὸμ δὲ μος

δερὶ «βὰἐκ
ὁ
γῆςτὐβσοιγρ ἐμῶντί ὠσὶ: ἐλεισέρησίρ ϑατέρου
δὴ ςἐραρτιωμεολλοῦλ ὁμοίως πέμτοι: αὐισύτης μϑν δ ἰσόχητου ον σμοιῦτῇς δὲ εὁμοιόε τοσοκο κίονδὲαρυτίςδ α Φεύρᾳ δ

ὥς περέρητοοι.ὸ ΣΑΣ ὑαῖν
" μόλἢἐσέριφὗνθον, ηὐδιαν ΄ἰποτιν
ἔμ τινινόῖον αὐἐν ὑλικὶἀτιρῖς"Ἰπῳ κυοίφ ἠἡ παρ τῇ:
.δ0ὺὺδορὰ
μεταξ ὑμοὶἐσῶν οὗτῃ αλαθδὶ αἴο,οὔτι καὶ κόσ'᾽αὐ οὐκδξηρ. αΆ

ολαβοίγνη εἰμ περιῆονὰὁ αὖτιΘΝ» ἐτιτὸ μδρἦλειηδυτρκεῖΑδον ὡριαμίιν,τοὶ
ὶ δοῦὦστεφανὸν, θτι οἰ
οζεὶδ ϑάτι'τ ἐνὸρ-ττίων λέγεται και τοὺσέρησν οἐτέχρμ:δκὰμ το ηρώτουν τοὶγνο δῇ

ἐμαντίων" οἷον:Ὡ ὧν νὴτὸ πρλλεῦτοὶδ εὐλλα
ἀ εἰς τούτου αἰνάτες

ΖρΙ. ὑπεῖ» δὲςὑμῶν;ἤθημἐναντίον οἐτρρήσεθεμ αὐτιτισπτῶνοἰντίκει ἘΠῚ
χορ ηὐὲμ ἢ τοὶ Ὡρλλὶ' τὸν ὠδλαός ταῦ
τοῦ οὐνοἵΔΈ δι ηὸ ἴσον

ἴω μεπόλφη) ϑ᾽μικρῷ οὐ ὑδοτεριν οἐμτιϑίσεθζεὶ λίγομδιν,
δον Ἰέτέρομ Αύυιςὴ μελα: ΔιὙΡπέρον, λικὸν.ἢ οὐ λυκόν,γ χιρ ἄμος ᾿ λινκο) οὐλέγοἐδρολοὸν μὴ ὑποϑέσοοοτ(α ζητοῦν τίς
οἷομ

ηλειπεῖν

χνοροθα

οἷ

ἼΣ;

ῦ εἰμμζγηονΝ ΡΝ
οὐ
᾿ οἷομ νἐτεῤιβλϑυκλέωμ ἡΣωκράτες ἀλλο

᾿

υφ τουσπονοξ λλοιηρὼ τούντουκ ἄϑεμε ληἡλυθοτο ὴνἀντικείμϑροιμύ

ρ
γα δ κ ἐρδὺχιτοιμοίμουὺπώρχ. ΕΥ̓ τοιῦϑου χρήτοσιταντῷ τότεδα
ἐλο'“ιεἰλ μα μεδοχιηο,πελοϊ μηδὲρώτηιοι"εῖ ὀ(βἤπως, ὁμᾶζαπρό 4 ΕἸὁ ἐμ τί ϑεσὲρ' εἰς ηὦ ἕν "ηρ)λά. οἰοντε ᾿ἀμφότερολιλϑοι

᾿᾿τε ἐ δὰἐμ τοῖςοὐντικᾳ κοι ἀεὶ τ ποτέρσὴ1 ζητησίδι λέγω
᾿ ἐντίϑεσισ προς“σοῦ δηρτερ“μείζορ δελοῆορ! δ δον τίσ ὅθενκα

τοὶτοὶσουὕ τινϑουπύρφμόν φὲναμτίομ,ὅτεοὶ μόν τίβμἂλ
ἡ ἐλαθομεὐτιῷ οἷν σωΐνναντί [ορηδῖ σονὠντὸν
Δ. μἱμέζον,ῃ τῷ
ἀη
ΠΉΣΒΕ: ἐκοοιὰ ἐμ (ληδάνισου δ μον φηδουνηὸ ἀμαιοὶμφ οἷν,
λϑβαν τικεύμϑ, οι οἷννοὶἡ1 ἀτρρίαθοηθᾷ τοῖςπίῃ υσηηδαίνισ᾽
διυεΐδο εἰναυνοἰϑλοισυμβούν ἐμ δ δινναντίομ πίρἀδωμαι ον:
ἑτιηὸ ϑῶὶ σον μεταξὺ φαῖμεντοῦ μετεέἌου κἡΜΙἐκροῦ; ἐναντίω

σισ)ῦδο μἱα μετχξυ οὔ Τὸφαίνε τουιοὺ τεῦ Τα δριημοῦυδυμαὺν:
ὦ εἴη τελεία μετωξὺ τιμὸς οὖσεοί" ἀλλα μ ἄλλονἐλειὩ
οὐ Ὁ ὧι

ἑαυτῆς Τ μετα ξν,λεέσῦ δὲν τα πρφασὶρ αὐτικ βιϑευὡσ'φέρη

σινϑατίῥυ κϑῤῥδοὐκένδέχι) «τίἐγ» μάλλ'τῶμεφρίλον μικρά
σι ἀγρῷ αι σὶς ππενοηἡ,δ δ ἥροῖ ἀμφοτίρα ηὸ πύτιρ
Φοὶμ οὑρ
ον ἰσορ

ἡ ἐσθν᾿ δ ηρτερ
λίγ):πρλε ίϑάτεβ διοῖου ηρτίρον, μᾶζου,"

ἢ Ἐλανῆϊο νιοἰλάεἰῬίανξ σέρυσίσ δὲ ἐξαῤαΐγκυιοοὐρ πᾶνσον,ὁμὴ
ὁ μέζον.]ἐλαῆομ ἀν

οἱνπέφυκομ ὑκόν κ᾽ ὅϊιδιηδῖσον:.ΩὉ μής

τι μέπομήτιμηκρόνυπεφυκδοδὲ μέγ μικρὸμ εἐἰμομηβάντί τε;

τοῦ οὐμῷοἷνὡςοἰπέφαισισ σερυτικί: δυυκαλλιετοι ξυ ξ:.καὶ “τὸ

μή χεκοιμ μήτοῦτοοθομ, εἰντίκάφται ἀμφοιμ. ἀλλἀμωνυ μοί"

γρλλα χὰ ὙΥ λέγεταί (τερον."καὶ οὐκ ἐν ἐν πὸ δεκτικὸν"

μοῖλλομ ηὸ μὔ τῇ;λδυκον μότι μεἐλᾶν ὧνδὲ οὐὁ ποσηολεγί
ὐρβῶν κὡσ'
εἰγχῶριομίνο πσῶς τοὺ᾿χώματου. ἰφῶν λέγετοι τ

οὐ)

ἡ ἀγέφασίς οὐ "ΤΉ: ἀμάγαν ΡΣ:ὴ φαιὸν, ὴ ὠχοὸν ἄνα» "τοιοῦ βὰ;
μῶσιμ οἱ γομέ πόντι αἴλλο εὐθιρμεενον: ὦστιοὐκ ὀρϑώσ ὁς«"γ.1τ

᾿φομτισόμοίων λέγοϑ πσέντα " ὡστείσιαθς ὑπδόμοτος νοὶ

ΝΥ μετοὺ τοὶφυσικοὶ

λειρδὺ με τουξὺ μητεὐπτύδομαι μῆτι χὰδ ρανόπε) πλιοὺ μή
σε ριϑονμήτυκαίεου,τορι γοιϑοῦ κοῦτοῦ Ἰαοτὕνως “σιν τῶν ἔσοβδῴουτιν ἑμετα ξύ οὐκ αὐάγκῳσὶ ποῦ ποσυμροόνφ.: χε,
αὖτικᾳκϑῥωνσει σύ κοΐσὕθην ὡμ ϑημιντοῦ ξύτι.ερὰδνοισην-μεΐτυπέφν κῳ᾽ἌγΜΝ δοῦ αὔβηδεαφορ οἷν αλλ ΚΡ
Υγνυ4,ὧν
αὐ στρ απαῦφ ἀσεῖσ' ὡςτού χὶντὸὐ πο εἰ ἀδιρομ ὁ μοιωσ διιρὼσί

οτῦκρθ’ΧΡ Κη πρλλεΐμ ἀπορ᾽σείῳ αἱ᾿τισ᾿ΕἸὉ Ὁτῶ πολλαῖς,
σφι οὡπλῶς αὐτίνεφντα,συμθαίμᾳ ἐρια ἐδλύνουτοονῸν δ λίγον᾽ ὀλίγα ἐσδι'
ΤΟΥ πολὰ, μον τοῖς ὁλίγοισαῤπίκειτο:

ἔτι τοὶ
ἡ δύοπολλὰ ἄτερ Ἰὸδυσλασϊπργλαπλασὴ Δ Υτὰ. λεγ)
δὲ νὰτοὶ διώὁ δσλάσίει, ὥσπχεηὸ ὃν ὀλέτον πρὶ ΟΣ “ασυλλοὶ

τὠδύονἀμῆπρθὴνἐμ τοιρὰ προ ὺ ῥόλι23.""οὐδὲν πέρβηνέλκο ν
ἐπε ὡσῶν" μἡκφηὸ μακρὸν Δδραχυ,οὕτωσ ὧναλλ "ὀτραυιὴ τὸ
ὀλίγ9ν, κὴδ δ τρλυμὴ Ἰρ)λοῖ,δα“τοῦ πρλλοὲ τρλύ: ὀμώτι ραν
ὸνσειρεχξεἰοθίσωιηὺ ὀλι79Ν,γαλίθ τή φροὥστε ηὐἷν,
δ

ΩΝ

ἄτερ "ρὰὁλίγϑνυτοῦηοδὲλῥοἰγικυὴ τοὶλύοπτολ

λεΐ. οἰλλὶ σωσ' τολπολλοὶ λέτετοι!μϑιροὺσ'αρὼηὃ “πολύ ἀλλώσόνο

Φερον δϊορὑσδορ γρλύ Ἱρλλοἱδουνοὐλλὺσοιδγαιρε τοὺἂν τούττοισ'
ἐλ ὑσπὶ οχλν αταλῶσ γπρόντι
λίγετοα"ῴαμδνΣόπ'ἐανινολήθ Θ᾽

κὺρω ὀλίηϑμ ὡσοιύω; "πλῆθος ἐὸν ἀλφμν: ηὁ δὲ ὡσ' ἀριθμμδσ:

Ἄπρὸαὐτίκ φτοῦτῷ δὲ μόνμ'οὕτως Υ̓» λίγοδυῴὶἢ πολλαῖς,»
ὡς περείτις τ: ὧμ"(δ ᾧα: Αϑυκον πο ἜΝ ρὲ μὰ τοῦμὲ χα

μεξημλβα πρὸς τὸ μέδον “κα “τὸ με ϑη τὸν, οὕτωσ' καυτοὶ γ»λ
Ἄρυταλοισίοι λέσετο πολλοὶ “ποϑλὰ Ὁ:ἑκασοσ οἰθηθμιοσ', ὅτ
ἐμ δο᾽,κρὰὅτιμεηρρτοὶ ψιἑκα ςῦδ- καὶ ὧδ᾽ πτὸ αὖτε

μδῳοἱ:

τῳ ὲ, οὐ τῳ!ὀλίγωι" οὑτωσ ῥδῳ οὐμῦξε “πολλιὰ ἔζοὁ τοδῴον.

ὡσ' δὲληϑὸς ἔχονὑπτροχιν ᾿ πρόστι! οἱ"σλώς, οὐκ ἥθρ,

εἰγλ πρῶτο. δλί

δὲ“σλῶσ' “τοὺ δυύο. "σλθϑύσ μίρὕδες

ἔλλειψιν ἢ
ἐὸν πρῶτον""δὸ νρὺ οὐκς ὀρθῶς οἰπέρι ἀγαξαγὸΘοίσ᾽ εἰσῶν..δτιὸ
μοῦ ““αμτρ χήμα τοὶ(ὠ, ἀπε: ρα "οἷ πλήθφ'

κ᾽

αν
α
αν
ϑσ
ΑΝδυο
ϑ

ΐἽ
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Δ μι ρότιτιλδᾳ λειπεῖναὐτὴ τοὺμι ρῦΤα Νθὰδλι λϑτητι:
}}» ἀπεηρα πολ ϑὀλίγϑν,οὐδιοΐηὸὲῳ ὥσστὸ σιν Φοισὴν. ἀλλὰ

δα ταδιύο: ἡντίκει τοῦδὰκαὶ οὕχως: αὐτίκήτο δὰ ηὐ ἐμ νοῦς “τοὺ
“πολλαὶ τον ἀριθμοῖς ᾧ γ ῬΊετρλλόϊφ ὧςμέτρου μεπρυπῷ,Ίχω
ὁ δηγπρός τ δυβρυτοῦιδὰμὲν ἐν
προδεὠττοὶ πρόντήοσοι μὴ καθοιὼ τοῦ

δἴλλοισ'Φτιδηγοςλίγετοιε "Τοῦπρὸστι το μϑρῶς ἐγαντθο'τασδὺν
ἐσισήμιπρθὴ ἐπιρῇηὸμ, τῷ λέγεϑαῤτιοίγλοπρθὶ οὐ “Τοῦ"ῥδῳ

ο λαῆον ἀνον τι (Θ᾽.οἱον ῬΊρ ἂν δὴν,οὐδὲνκω νφοῦ ΩΣ ἐ ἔλατ-) τουϊἀριϑιιοῦὅξεγν
στον μηρὰς ολί τῶν γὲ δ πληϑυσ, δέον εςγέν Ἵ3)
κσῶς τὸ ᾧ καὐ ὃ
ειτολ
εἰρϑμ’, ληϑῦσ ἐμὲ μεηρνηὸμ,κοὰαὐτί
αἰριθμδσ', οὐχ ὡς ἐγανγήονοθλλ᾽ ὧσ΄ πέρ ἄρυτοιν ηϊπρόστίμια
ᾧ φῥμέσρον: οὁ δὲ μερητον, τούτη πέκάτοι «διοουποῖν δαν᾿
ἢὧν,ἀριϑμδο εν:δῖον; ἐξῇ εἰδεκῖρε τόν {δην"ὁμοίως δὲ λεγοφϑμίη

Καὶἐπισήμῳ πρὸςηὃἀπηρηηὸμ. οὐχ ὁμοίου πο δέοῖοσϑ" δύξφε μδῳ

Ὑδ δ μεσρονν ἐσησθμη εἰναι" τὸ δὲ ἐσισπηὸν, τὸ μεπροῦ μενον:
συμβούνᾷ δὲ ἐσισμίω μδῳπΐξσοιμ ἐπσισητὸν δινομεηὸδὲ ΚΝ

αὃν μὴ πῶ, ὑπηφή μίονοτι τρόπον τινε καὶ(πσισήμν μεηφθτοα

οὐδ

Ὡ δὲ πλήϑο, οὑτοτῷ ὀλίγῳξνανηι ον αλλ Τὰ,

θ4, οὔ
τῷ μϑὸ το πολὺ,ὡς ὑσάρχν πληϑος ὑσέρελο ἐδμφταλή

τί τα ενὶ παιάντων.οἱλοὶτὸμϑῳ, ὡνπερ ὄρατοι: ὁτιδεοιρε τόν"
ΚΑὁ δάάδγαλρετον" τὸ δῶς προςοῖιαςπερὲ ἐσ μη ἐαισητῷ ἐ τ
χωτοιι
αὐΤ ὠριθμόσ' τοῦ δὲν μιζρον: ἐπεὶ σὲΧΩ ἐνανίων ὀνδό

Θμώτι μετουξὺ καὶ ἐνίων ὙδΝ, ἀναγ ἐκ Το ἐναντίων εἰτο ὉὉτὸὁ μεταξὺ τῳ αὐτα πἰνά5)ἡ
μα τοὶὲ μεταξύ ποΐν
ὧν 51} μετουξυ, μεταξὺ ἐϑὸ γε τοῦτο λέγϑάϑι, εἰς ὅσοι μεῖτοῦ

ε
δ ομ, οἰσῥεδδιυύ πότε ἐ
βάλλφνπρότερομ αὐαγιὸ μετοιδκλλομ οὶ,

“τ νάτίω, ἀμεταβαλμοιτῷ ὀλίγῳ Χόμῳἡξ4πρότερον εἰσ γὰσ
μωτουξὺ φϑόγγουσ" κοι ὧν χώμασιν, ἀήξειει σου λύυκοῦ εἰς

τὸ μέλαμ, πρότερον Ἰξϑεἰσ τοὉ ζοιμιικοῦν νσὲε Φοωὸρ, ἢ εἰστὸ
ἀλλ Μ.μιταβαζλάμ δὸξ ἄγλον
μίλαμ" . δικοίωσ' δὲ καὶ (π2Σ δ ὁ

Τῶν μυτὸ “τοὶ φυσικὰ
ΚΙ συμβεβινκύκεοον ἐκχρώμιοι τ
εἰνυσεὶς ἀ)λογεῖ οὐκ δενοἰ ΚΙ]
τος ἐτλδιμοι!"αῤαάαινοἱρα τοὺμετοβ δι ΧΩ ὧν με'τουξὺεἰσὶν
ἐν 7ᾧ οὐ]ῷεἰνφόμαν λαμ ὁ ποῦν τουτετοὸμιοτουξὺ 611ἡραὐτικάμῇ
Τινῶν "ες ηού χων Ὑ μονῳμκαθαῦ τόϊ8:μεταβαλλῴμ, διιδοιδιύν «ε
ἐμ μυτουβοληίδιμιὴὀῥαίνῖι κῷ
7ον ξναεμετο ξὺ μϑαμτι κάμ). εὐ} εὲ
μὸὺκ ἤξεμα τοξυ. “τού Ν
λϑμων" ὐδίδαντικάμγ ἀὐτιῷ ἀσιως κἴ
ὅθ αἰἱν7|φ αι σις"αὐτίϑεσίς δ᾽"ς ὁ ]ώουν Μο ΩΣ ϑα]ῷτόφρ

ε
ε

657»
τὸναὸ,᾿γῇ πἶνε
λούσίε ἡδὲνμετουξυἡσ' ὁτωϊνϑῴϊῳ,.μόρδον το
αὐ ἸβΟλοΙ, τὸ (πρύοτι:«χα οίἐρμσίς"«τοῦ ὃς
ὅκὸἰχύσηισῦσὲν με τωξὺ
γαμ7
Ὁ 9προ ὁσοί μεν
οὐ [α-"οὐκᾷ λΕΙμεταξύὐναὐτι δὺτιῦι
ἐμ7ῷου Τῷ κυ 4᾽ὃςδΊκ ὑπὴς μῆς ἃ ὑπὶςηηου μετωξύ" »σὐὐλοῦ με η9(ὅξηνἐμ οὐὐ7ῷ γέν 4τὸ μυτουξὺ οὖσ σερδύδ4κ}) ὟΝ
λυ μικρουνείδ᾽
με τουξλἐψανΤίων ἀνα αν αὐτῶ συΐκ ὅαϑςἐκγυτ ἤνεν ανίωρ
ἀν ἐστιεἰ «αὐ δοὐδὲμ.θθκ' εἰ ζςαι χωσ ᾿ὠρτεῖνονπρότεεὐῆμ'ἐνεν7ίων αὐδραι φόροι πρὸὁ 7ερανἐραὐιανἔσον)α γριἥσοι-

σρίῥ τοῦ
δ ἐναΤΊ, εἴδιαιὀνγίνυτεζκ τονγίνί.ὧτ διαζζο ῥ'πλ δορδὶ οὐ θηδλίνκ ἡ μελΟἐμαμι οίτε διεσρρίΤ

χῶμα,» συγκο

7ικ χῶμα «αὖτουροιλδια αφο 7)ἡτόδιι κριταὶ (Δσυϊκρίικ προῖε
φρο τ] ετοῦτοῦτολίναμτὶ δ αὐνηλοιφπρύ 1 ανοιῤαιδ ταπ ναντία,
διαφφέρου τα μάν ψαντία "ἡτολοι σοὶ τὸμιοταξυὲκ “7ὅ) εἰν
ἔςοζ, ϑ5 διαῷορ, οἷον ὁσιχρῶ μα τορτο)λδνν νὴμέλοι ὁσ 727μετα

ἐὺτεῦ τοδιξκτοτο γεν λίπ (ὅξε9 εἰν Ῥχώμια)ὴ εκ
ἐ διὰζθο
βὌΝΓικὺτοιὐκἐσοϊ)τοδπρώτοιἐν αντίο
δὲ«Εἰ δὲ μὴ σοοέκ ασ᾽,
ἡλὰν

κ᾿"μέ κ᾽ὑσερουδζφοιομε ταξνάρα ἢΠπρώτωμ ἱναντίων αὖτο τ -σορ) οὐδ ηρῶ Τοὐ!5 δια φοροιὴ τοδιιευκριτιὶ ι)συγκριτικ, εἰςτεταῦ

γοίπρῶ
τοιφετήτεονὁσοιἐρ αντία μῆὲρμ νά,
ἐκτὶἡ τὰ με τωξὺαὖ
Τιἀνείγκον» τοὺὲν δε) αὐτῷ ἐἐνφιἐκ ΑΥ ἰσορυθέτων τῶ!γένά σὺ
Πεέιϑε,,; ἀ(δύϑετο εἰνου»τοὶ μδιρόνἐψαν τί ιοὐσευύϑετοιῥαλλήΑτώστεορ λοίσ'τοὶδὲ μεταξύλ ποιντο μ οὐδὲν.ὐκ δεν ἐναντίων,
ὁ
γέ Τοάτι ἀντί σοιμετρο ληεὶς τοϊηοπρὶνῆ εἰοαι ὑτοίν κοτε ,ρ

)»

ἠλῤούξοι
Δ

χ

79

οῦδοι ὑπαιιλμιᾶλλον.ἐκὰ τοιξὺεἰραζσυοζμιὶ τουχυιναν-

ΡΥ τορδῷ
ων«ποὺ το λαύρα “οί Θύνϑετοι τῶ μυποιξῦ.
ὦ λίπ ΘΨ. σι μᾶλ
μιάιγλὴ,σοδῆ ον, Ούϑε τόύμππ᾽η ὀξὲκεἰ ὧν

λ',ουδᾶ!ἤν. ἐπεὶ δουκ ὅξήνὑπτιραπρότερα μοχνο δῆϊὲν αντίων,

, ΠΝ ον δο7.
Ἵ ἀιντοὺμετοῦ ξύ.ὠς τυθιτοὶ τω σάνκακὸ
εὑ πῶ τοὺρδα
ὁ ς οὖν τοὺ
χορ αν Τα νἡ τοις τουξὑὐκ.ΗΠπρώτων ἐν αν" ἐσομ ὁτιμ

μετωδυ, εν τεταύ τμ γυύφπσοίν'εν)μεταβ ἐναντὶ"ὑσύγι ἐκ
αν τῆ προ, 48.οηὃ δὰτε "624 7} δε τις περθρὅξ: τἡδιᾷ ποῦ
ονΦῪΝ τῷ ἐδ,ὠμφωξῶα
τοι μφὸν ὑπο ρχεῖν'οιδμ,αὐ κοΐ

αὐο

γαυάραὀργλόψ φαὑτῷ"ἣν, το τέρα τῳ!ἀδ4. τὸλποιοῦτὶ, γυύος
συμθευυρί ἀλυχο
κόλῳ δάμιφωννταῦὀλέγθ),μέκα τοὶ

οὶ

ὅ ἀθῶς ὕληόν, ἀϑώσαγλων νοὐμόν γεδϑθὼ κοιμονεἶπαρρλεινοἷοὐ ἀμφωζώᾳ ζω καὶ ὑσερεκια σίρῳτοὐυηρουνηδηὸ (εἰον οἱοντὰ
ϑρίσσον. εὀδεαὐ δυοὶ τοῦ ποδοῖν ἅσιρδ᾿ ἀλληλυθ τῳ ἀδφὶ

σρουδὰκ αιϑοῦ γὸηριςτοι δν δὺεφῶον εοὸδὲτοῖον δὲ.οἱομηὸμι,σον:
δεώμοσ' αὐκγικναῷὙΎ, φοραντοιύ πίω,ἐτιρότητο Τῶ γλύους
“ἠδὲ
ῥἐχερονταοιᾶ τούτο
ἐιλέγωνὴγϑώουιδγαι ᾧ οραὐὲτερότε το,
᾿εἰ:

δουηδ:«αν Ἴ ωσέσ' χοίνυιυἀσοοὶ αὺ ΤΗδήλου δὲ ἐκφλὑατογμογίνσιὶ

ποὶντοὶ δ αφεῖτοτ ᾿ αὐτικάμδρ οἱ" νὐοτι τοὺναντ]αἔν τουτῷ γέ

ρμφλεδιαι).ἐγ γέναντιότησ, μὐδγαῷ οροἑτελεία:δύνα Φορα εἰ
δι, πᾶστε Τιμόντὶὠφτυτοῦ τοηβουὺ τύσενσὶ γα ςἐπσώμφον "δι

πρὸ ἐντῆουυτ σύκοι λέσετστῶν τουτοὶὶν αντίαφλικα τα)ϑοίας δσι δὰ4γιἀφοραοὼ μλτένῳἐσερά τεάλλή Κ᾽μα λιφοιπιλόα δὲ

δ ἀραδεαφορα κρ αντήωσίς ἢν,
(Δκ μκάλλήλοις οὐξάμ 4)"
δγαφορ σα

“τοῦ τὸλιοὐδειλίτερομ εἰνατ ἐδι4 πὸ ἐν τῷ οὐ τῶ" γάνᾳ ὄντα

υτοοιὼ τοὶδε ταῦεἰδιει,ὅσοιμέ χει
ἐμ ἂντήωσίμ ἔχειν,ἀπομαὸν ται
ἐνΤοϊσμετοιξὺ
ἐναν 3. σίν ἀτομαόν τονὰρ ὙΡ τῇ δ αμρίσει σὰ ἐν

γύνου τοῦνεναν Τιώσέθδ, πρὶμεὶσ το οὐτομα λϑεἰν:ὡσπεῷ ανρρὸν
917) προ ηὃ καλούμδιορ ὃν γέ (Ὁ. οὔτί τανηὸμ,, οὔ τιἐπέρος

ζω ἄφῳᾳ οὐδέν1.ὟΝ ὡς τίνονν οἰσδεὸν προσήμεόν των ὙΡ ὑλὴ.

-

νιν

Ἁ

Τῶν με τοῦτο ζυσίκα,

ἀτρφασειδαλοῦτοι: "ηὸσδὲ ϑύΘ'ὕλι δ λέγ γόθ᾽,μηὡς

ΩΣ

φκιςλέδωμ' οἱ }λμοὺςηὸἐντξφυσει.οὐδὲ τρθ’ τοὶ μῆτῳ τοῖν τῷγὲ
μ4' λλο δεοἶσε ἐφ ἐκείνων εἰδιᾳ) “τοὐὸν ταῦπῷ νυἐναντίω
σὲν δ αὐάγκπείνοι τίωδγαφορα, ὁ δαφέρᾳ εἰδι4ιουτη δῳ
λειτοἸφἐν 7αυϊρ) 1ῷ γύφοοὐσί μμόν
οἱτ οἰΤῸρήσενεδδιν Τίς,δια7| αὖ

δΡΘ᾽γυνὴ δι ἀδ4 6)
α φερ ἂναν
τίου πονθήλεθ᾽καὶτῶ ἄφρενθ’

ὄντΓΦᾺ δὲδια. ρᾶς ψανπιώσιωσ δὲζῶον ϑ λυκαὶ ὦρρῳιετες

οΤῷ ἀδᾳ.καύτοι καθαϑηὺ τρζώναυ τρὴ δ αζθορρα,μὲ οὐχὼς ἥ
λϑυκό της ὴ μελανί αιαλλζω ον νβθηλυηὴ τὸἀ ἴῃΡὑπορλει"ὄξιδὰ

ἀπαυρίαοὺ ταρεδϑυὴοὐ τή."οὐδε τί,Ἰρϑὰ"ἃ

Τῷ ἐδιάϊχι ρα αν

Η 'δοῦ οορ τὶ πεζὸν"δ ηὗ ἡ ερωγὸρ:λιυκόχησ' δε με ἐν
Τήωσιο"

νἱ αὐ ιντιτὸ μ᾽
ς οἱ οι“πόθι το ϑύουσ,τ ὲ δδον.έπσεδᾳ ΩΣ
λόγϑευνὀδῶλη ὁ
ὅσοι μδρῳΤῴλόγωἐἰσὴν ΨανΤιότη τις, ὁἸ δ4 ποι ᾿σίδηφο ρα:ὅσοι,δὲν Τῷσευυφλημ κω τῇαἱλῃ οὐ "ποι δυσί. δ)0

οἴουὉ λύυκότης οὐ 7.1 εἰνοῦ᾽ δὲ μελανίαιοὐσὶ κ Λιυκδαϑουοὔβδηα
Φορολνεατεῖ δοςΪ“ρΘ᾽ με ᾿Ἀαῖψο,αὖον,οὐδοὲν ὦὑνομιαὶν σιθμιως ὕλε
δ)ῥαυσοιδτριε δὲ διαφορανη,αὐ λϑιοῦκ αὐοῦ ἡΗ ὐληάσὶν οἱ αὐδῖ:
διὰ του» κατ ιἐ τεραναλσείριιῖῶ “τὸ ὀςῦξ'ὁ ὧμ ὁδινὴὅδε, εἰ λλοὲ

υὐβόολον ἕτερον μδρ.δα δοῦχυτερον:ὑτκῴ]ῷ Αὐγωςοὐκ ὅξης

ψαντίωσισ' ν ὑτοδέσεν ἀπομομιδ ἢ κἄλλί(ξς ὑβημὸ
ὁλὸ γ5: μετοὶ

φιύλησημισὰῥαμκὸσ δὰαὖος, 2ΤρκοιλλΊ οἱσ'λίικόφηςα χοὶσυμ βεβηκὸς ἦνδαμὸς λιυκὸσοου δὲδ αλκοῦσ δά κυκλο τὰ ὁξύλι
μοστοὐ δὲΤὶγώμομ λοιΛικοῦμοδν κύκλο; ξδλινοα, ὀδυοὶτί λέω εἶ
δ διαφέρουσιν, ἀλλότι ῳ" 7ῷ5λόλρένεσμ λοι ὁπησυπότι ῥο

δὴ ὕλνούποοι δε τεραφεῖδα ἠστίτοτ πέραδὔημωεοριέ:. δὺοὐ τ)δ
διδίασοι τουδὶ αὐσύτε "ὁ
φἀλφκαληνι(δα᾽ τλυληοὶ λογϑ οὐτῆ
ἡδτιἐμεςζμεν φλύγφεν αν7ι ὡσιρ "δονΚλυκϑαδηὴ μίλαδ“που.
οὔτε δ:"ἀλλδχὴο κδλϑικόσ᾿ὁ μέλασπελ
ἰμφωλὰ,

κα ἰώυὁμοίωε αὐω ὄδ4εἐτυρα:Ω δὲἄρρεν
ὁ
ἜΣ ϑδλυτορζώου οἱ
οἰκί"
μδιρὺόϑυ, ολλοὺ κα τὸ τίρ) οὐσβοιν εἰλλῖν τῇ ὑληκσὺ ὦ σώ ματι"
δ)ὺ

.

ηοι

7
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δοοηδοιὺ πὸαπέρμαὶ δὐλυὴ αὐρῳ γέμε “του τοὶϑόριπούϑοσετιμς
ἦν γε θρ]ἀφφίτιρομὰεἶαι(Δα τήτοεμδῳδαφερᾳἐδφτο δοῦ εἴ

(ἡ Τοῦ!' ἐπε;ὸτοῦψαντίαι τερατῷ ἐλ4

)φλεορηὸν Δι ϑάφν

“ον ὄναντίαι (σέρεσίς »» ἀδομαμμί μϑγωθισμν) αὐοζγκηύτυρον,

δ
τῳ" γυύφτ Φλαρ τὸν"πὸἀφϑαρτονγι δὼ οὖμἐπεοὺ
εἰναι

ὀρίκαμδυϑῆῖ καϑόλουνομοίτωμ "ὥστε δύξᾳῳ αὖ ἐκ ἀνα περ
ὑτερα μα,πρθδῳ ὦν
οΡ εἰγομο πιοῦν ἀφλαρτο Δ φϑεριὸν ὁ
οὐδ λδυεὃν " μέλαν.ηὸγβαυιὴ ἐνδέχυτορξιν αν ἅμα, ἐάνδ
καϑύ λουὼνπερὸ αὔος εἰναὺ καλλιυνεδρν) μέλας Δ καϑίκα γζ'ἀη

ὰ μῆοζ κου ηδτλέυκ δὲΘᾺ μέλασ- “κα ποις οι ὃν ηὸ λῖυ
ρον

κι τι μέλανι:εἰλλοι ΗΝ ἐναν! ωρτοὸμδρἡκασοὺσυ μβεβικδεὺτ
τοὶ, οἱδιύγοκ.πῶρλει εὐτοισ', οἷον Ὕ τοῦΝνιῶ ἐρη ῥιϑιο(νὴἀ)γλαγρλλα

τον- ὧν ὕθνὴηὦ φϑρὸ μη ηὃἀφϑωρφννοὐδὲμ κοτε,φϑαρηόνκοῖ
συμόεβιός «ηὃ ἀδιρλσυμδεξεκοτι σελ,το μηνπαρχ'ἸΣΣΩ͂Ι

τονεΡλροβαὐ ἄγκοι ὑτααρ χίρτῶν ὅξηνοι ὑπέχει, ἢἔσοκι τοῖνηὸ Ἶ
φϑαριὸν Δκφϑαρην.εἰἐεῴδεχα τουουνη μ ὑσάρχ τὸ φϑαρτόν:δ᾽
τίω δσίθρουρα δὲν πβοὐσίο, αΨοΐτκα ὑποῦρχθν ὀφϑαερμίκάςωι

ΣΚη φϑωρδῆο αὐηὸνδὲ λόγονΩ περὶ “7.) οἰφϑώρτου' ἝΝ

εξ

αὐαιγιης ὑσαρ λόντωμ ἄμφω δἐραυἡκαϑϑηρῶγμ τὸΧΩ

(ὡρχε ἀνάγον γϑ4 1{τερα εἰν ἱς
ηὸν ,ηὃ δά ϑαιργν ἐχφ ἀν 7 ι|9εσίμοὼ

φανῷ τοὶἠῶ ὅτι οὐκεβδα(χυτουεραμδδῳ ποιοὗτοιὃ λέλϑισίαὐ ἐδ φϑωρηὸσιο δφϑαρ τοςκούγι
1 ἴσοι δδὺ αὐος,9
γῷἀδ4 ταν τῶλέγεται ἄνω τὸἀδατοῖς
ςΤῇ
Τιοὶ Δ οὐχομώνυμαντοῖ)γλύφει

ρα λεῖον δεεφή κεμὴ τὸ

ἐϊδ4:-

Αρι ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΊΚΑί,

Το

ν"

ΘΚΩΖδΣ

Ψι;

Κ'

Τ' ἐδ σοφία’ πὲρὶ εἰρχασι σις μετ

Ὁ ΤΥ

ὅτ, δ λομὲκδ ἢπρώ τωνἐν οἱτόνη “αῦρη

ΔΑΟς

ὌΝ

ν" γ(ο

ἢ

Ὡ
ΣΕΝὰ ΓΘὉ γοθηρίΘΡ ποῦν τὸῬῊ ἀ γον εἰρη,

“χὰ ΔΠΠ περὶ δ ουρ χον οὐπυρήσετε δῶμ τις,πτῦτε
;Σ: βον μίαν ὑτολαδδρ εἰμα» λεῖ πίω πο

δὴ)

ἴ: ἀ

ΧΩ

[ὴ φίανε σις ἐμ πτολλασιεὶ δ

Ὄ

μὲ

αν, μία δ᾽ γξ νος δον αν πο μ- αὐδὰῥ

αἱοὐκἐνανγέαννἐ σὲμὴ μία, πο ασδιαϑὥμοι
ταῦτας. Ἐἔτι
“τοὶταηρδά κατρκοὶς εὐρχασϑεωρῆσουε, κι ἀφὐπσλφονων εἰμ, ν᾽ Αι
ὥσυγέμοα λλον του πε
σοῖς θΕἰν α)»

δτοι οἰστχ)»εἰ δὲπρλάφόμωμ “ποίας δι ταῦ"

ἔτι πότερον πο σῶν

σῶν ποίων,χαλεὼν

οὐσιον δοὐ εἰμϑρ δὴ μῆσα

εἰγρσδοῦν
ον ἀϑπσα σῶν μία οἰδωλον πῶσ εὐδέ

χοτριστλφόνωρ τίου τίω ἐπικημίω ὄνος.

ἔτ; γρτίρομ περὶ

ΔΌΣ Ὁ ὟΝ
χλν
Ἴ
ὝΤῸῚ
Ι
ν
“οι ςουσ
οισιμὸν ὃν,ἡιὲ τασυμβείξηκο Του ει Ὁ “πέρι τώσυμπὶ
»

:

Ι

3

ΠῚ

ἣν

2.

μκικκ

Θιδη κύ του ηῤδάϑι ς σδην περὶ τοὶς οὐσίοισ' οὐἐκς ὅξέρ " εἰ δὲ τέρα,
γε

.

»
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δὲπερὶ τοὶσὃν“τοῖς υσικ δισ εἰρη κδ οἱσοὐΤὸοισ πίω ἐπέζιντουμά»
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-ε

͵

ι

«“ὥῶ

5»

αηλϑόν,
τοῦ τὸδὸρμ “το: προΤρκόιςυ
"ποὺρχοι οί τοις οὐσιῶν κι
νσελ
πο Του τὸπρῶὉμκιν
ἔντοι οὐ Του
ΕΛ’ εὐὸ δὲπρῶ-

Ὁ κ᾽

ϑΙ

Ν Κινῆσοινοὐκ ἐσ ὑ ποὶσ' α κινητοιτιδ ωσδεπτοοί ἂν ζλει"ὁ.
τυρόμ"ποτὸ “σεοὶτοὺςαὐόθητοὶς δοίοσ' ὅτ᾽ νόζνπουμδῳ"νὼ ἐπ
σβμμ,᾿οὔ.σοὶδέτιμασ ὑπίρασιό ἝΝπίοι ἀλλασἢ “πιο “τοὺ
ὅδε,ὄνον,᾿ πίοι τὸ μοιθη κοτε ἄ,το μὶδ έϊδῳδέ ὁκῦξη,δϑλον-

ὅμως δὠτοοίανε
χει,καὶεἰναῦΤίς οὐὺτοὶδγεδουὺτίτρ τθυχὼσ ζυὰ
ἐπὴν μαιθημουτικῶν, ὅτωσλειἐπὸ Ὁ ον ὧν ἕν ἀδωλίγω δι χετομαῖθῃ μουτεκοὶ ΜΓ μεπουξύ τὸ Ἢ εἰδῶν “ιϑύασι Ω
οὐαϑη ῬιολονΜῊ 700 772) ὁΚ πὖςἀτοεἰδῳ ΚΝ τὸδάῦρονσρί τδ᾽αὖτι

σι ὅδε,ὑδὴ σαν:ποραῶτόν τερυτοὺς και9ῖ καισοιεἰδιοῦῦ μι ὅξτν
θη μοι 7," ο
ὡς Λέγουσι,“περὶ 701Ταϑυτίου πραΐμα τούεν ονμοι
Ὁ δὰ πτερὶ τοῦ ἡ δούρονρυῦ ἡ οὐθέν ὅδ «οἷον οὐ μια 9},μοιΤλιοῦ

) μέρ 'σε οἱτὸῥεαθημοι σηκοὶἀἐφηζου μδνύῃ
φητοῦσι Ἢ ΩΝ οὐ ,
ἐπϑςξή μ' χυθισῦν δ» αὺὉ οὐθέψιαλλ᾽ οὐ ὉΤ'αἰΘΗ δ οὖνι δτν εἐ

στῶν"φθαρτοῦ ν᾽ ὅλωςσζηπο ρησελτιν αἷ,ποίαοἸδὲ μυσισάμμ
ηὃ δΥοὐἼτῦ οἰῆσοις περὶ τσ ω μαϑῃ μουτικῶν ὕλησούτο ΚΡτΤΉσ'
Φυσικ"σ' δγα -στοθὶ τοὶἔχοντα «(αὐ τοῖσαιχν κινήσεως μας

συΐσεωσ' πίω σῷ Φυσιοῦ “πούσοκγ ΕἸΜουή πραγματείαν, οὔτομὲᾳ

σή.σ'“πέρ! ; ἀτρδάξεως πῶς ὑπηρύμσ "πιρὶδ 3δωυ“τὴσ' σίςοητου
τὸ ηὃ γύοσ',τίωδατησὶν γι
ηὃ 294)

τοῦ!λεϊέτοζε γοίνν! “τὴν 0

κ4μδμίω ῳρλοσοῶλαν "πεθὰ οὐ βιτίω σύν τριθόϑα: δγαηρρη
“πιοὶ τοὺσ' ἀρχῆς
ὁ
σενδέν εἰδξ ρῶναν Ῥυῤδῴίω ὑπισήμν

πκαλήμῇ, ὑποτιῦ σοὶχείατοῦτοςσὲ “πον τίσ'ὀγυῶς λοιτοῖς

συμιϑέν σιβεασένμιαλν δάν' δοξφῦκαϑύλου διε ἐντὸ φμηου

Ῥκαϑύλῦ, (ἰού
"ἃ πᾶσοι ἐσισ μη
μδμίωυἐπιράμηνεσᾶσ)ὲ λόγ.
λα, ὥστέξη αὖ οὕτω πρώ γενῶν" ταῦτου ἄτνοι τᾶν,, τί
σὺν ὑτρλυφθ εἰνπεριέχειν τὸὄντο“σιν
δι (Δρὸᾧ"τοῦτοῦ μεσ! σὶ
τοὶἿΑ μεξλισυέουξ ἐομείν ονδεαηο μαι πρῶτο Ἴἢ φύσειἕῳ
ρῴτων »»οὐ Τ᾽,σέρυα γου!ρέύτοιγῇτῶλοι “τώ:πδνν ὃν κι"

ἜΥΡΚΘΟδ
τἐ αφοΐ οὐ Ὁ αὐάτικη μετέλει ν ἀϑάσοι τίφοιὐτονύν.

ρὰ διοῦδε μί απο γιός μετέχει ταῦτα διοῦ καὶἡ δόξειε διδϊνοὐτο
ΙΒΒΕ

᾿

δι

"Τῶν
μὲτοὶ χοὶφυσιίεοὶ
εϑένον γίυν,οὐδοὶ χοίσ:ἔτι διέμιαλλορ ἀρχὴ ηὸ οἰσλούςε ὼ 75]
πλούφεραι ἢ 26"
ἡ Ποὺ ἫΙ ηρυυ τοὶδέοιτο τῶμ «4. 7) γίνυςαἰ

νῶν" ἀρμανφ'“Τοὶ γυδιδιεϊσεῖδιυσλείω κὴδιαφύρομτο δορί
“τρδοιμεῶλλ ᾿δὰν αἱρ9ὁ δόξειε εἰναυτο δεμχῶν γ΄ἢ ) στωυομρεῖστο το εἶνεσιτος εἴδη,
τοὶγίμῃ Τρίσ'αὐ χαρῖςἔοικεμρζλλοβδ"

ἀρλϑλδ πὸ σοιανου! οὐδ)«τοῦμδιμοιὦτῆ μοὠηρθίανἐλόντοι,τοὺ τοὺ

τοιοζπξολνετυρα: ἐτυποτερου διὰ “χηϑέμαν τύποι ρεὶτοὺἢπῆς
θέκασοι," διαλὸ τούτὕζοτου μδβανιί πιςήμννοἰλλὰ χυτῦ τοιοἱ

περατατο μίῳ, “πὸ ρὲ ποϊεαθεκα σοὶ,ων ὅδῳἐςυολλδε-

αὐραῖετ ὑφυτο μδιοδυϊσίιμο«δ)0 ΤῈκ οἰ διώ οὐτὶ ἦτο εἰ ρή..Δ»

ὁλωσ εἰπροῖἔχενπετιριδᾷ Ὧν ἀϑπρλοι βᾷνοὐσίαν εἶμαιχροιοἣν
παρὰρ εἰΤοὺσ' οὐάϑη τ΄ἐσίας (Δ τοὺς δάρο,᾿ὅ'οἰ)λὰ το τείμουτοὶ

ὄνου,(Δ πιοὶ τοῦ το Τδσοωλανὑπάρλε
ὦ
ΕΣ ζυτεῖν μαΡ» ἐοικ ,ϑρ
ἀλλίω τιν οἱ

προκόμδῳ ὃν "τυύ
τιςν ἡ ὔγολέγω διηδ δι

οὐτέχυθισον καθουνηὸ Ἵἡ μυδαν ΠΡ αὐαϑη δῆ ὑπώρλν'
ὦ
ἔπδὲῶ

παρα τ" αλόθητοῖς ὅσζζεγτίς ἑτέρα ἠσία “παρὰ ποίαςἪ αὐσϑα
" διᾷ χιϑένον ταῦτ᾽ ἐν
ἡυτ κ μιούμοντδῳοὶ τι αὐδεὺτο ἢἐπτὸυρ᾿ΠΩ

ἀνὉ ζωωνθέσε! γε οὐτδεὶνοω, ΔΩ ἀγύχ υ ὁλωσιπό περὶ σεις
ἜΞΩ Θφθαρῖ' ὀσίαισ ἐϊδέες ὑτίρας καιτοί σέ δυσίν «ηὸς
ἐ

ἢ υλόγ᾿ δύξφῳ οἵ" πὐτήεἰνεἰνμηχυριςὴ} δλῦσω μάτωνὔζηπον
μδβαν ὅν αἰρβ,
α
τίν οἱαἰχὶς οἴ». δθεἰμμᾶγλι ὑν
ὁ «οἵ!τονε

ὀγερΓείᾳ εἴοὐκ ὅ:;.δυμείμιει δῇς: μᾶϑν τὰν εἐρχὺ κυριωτέρα
ταῦτ“ δύξοω ὀνανηδειδοσ ῶ ὁ μορῷφηυτοῦπο!ὃΦθαρτ εὀςϑύλως

οὐκ ὅξημἀΐσῥ ἐσία χυρις (Δ (καθοζη.“ἀλλ αὐγοτρν ἔοικεὲ νὴ
ἡ ζωτεῖτοῦοςδὸρὑτ δἸ χαθιεσοίτ,οἷς 7)σοί ες δρχὰ διϑσίοι "οιοὐΤᾺ:
σώ: δέφουτάξιν μὲτιν δο'ὅμῇ᾿ ἀἰδὲδυδνἀὠθέσουὉ Ο μδοντ τι.
εἶ
δᾷ πέρ ἄς73 οὐσίαΕ ἀρχϑ τοιοὐ ΤΆ φύσιν οἷ
οἰον νυν
α ζηρύς

ἐϑρμὰ οἷντημέ οὲ πώρμτ,νδι ἡ οὐὐτὴ“ΗΝ αἰγῶν Τί δ φθαρτ οἰ
οὐοιν ἔχειδα τίτρτι τῆσ' οὐ "τῆσ' ἀρ Χῆσ' οὔσιισ,πὶ μϑῳ'ὄξημαΐδεα
ΡΝ ὐπὸ χὴν ἀρχὴν, τοὶ
δικοί ανρῦν ἡ ηὐἀΤΟΉΡμ' εἰδα λλυκδως

ὕδῳ

ν᾿
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ι
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ἢ

ἐρᾷ
ἃ
τ
Ῥφθαρ, αἔλλῃ δὲ ἀἰδνωρ εἰἀδϑὸ αἰδιοσ νὴ ἡ
αρλθσ ῥσς,ον
Τὴκδιε οἰϊσύου Φὶς
ΤΥ, ὁ μοίωιἀτρρισομδῳ: δὺο.

τὸ ὑπὸ τίωἀρλϑν ἀϊδεαι᾿φϑαρτῆσ δἄσις, Κλλυτήσάρχο γ,-

“νατοῦταύτης κοἰκείνης ἐ τέρα.(Δσῷ τεῖς οἱ πεηρον πρόεισιν :

εἰ
ἱ διουῦ
ὅτι “τοῶσ' δυκούσσισ' μαλισοι χὰομεινύηουσ εἰνοὺφ τι

ὃὁ ὐὸῳ᾿ϑάσε,πρῶνι υϑδρ ἐμοὶ δέ τριοὰ οὐσίανζκ ἔτι οὐ ἃδ"
τῶνσμμιαλμᾷ,“τῶσ’ ἐσοβ)γθθυποῦῶ καθαῦτασοτοι αὐτοὺς ὃ

τοῦμ τὸς,οἰ δόουσ᾽τῇ"αὶ πρώταρ χάἀγεμίω ῬΓ δύτι" ῥσίαν
ἐσίο τοῦὄμτοι.ἐλ πντ ἢ οὐ ὃν
ἐκάχιῤ οὐἹὉἪ δαλόὶ ρπῖοὶν ὁ

καὶτῆτορ ἀτοηκουηίνίων 5ηὸῳ,κῦσίαιδξνοι “ἄμ“τὸὄνταΨῦ

᾿Τ᾿ χὴν πρώτέωυ ὠρχϑν δον" λέουσι ποῦ τοὐσίαν' ἐκ.
δοσ τι;
“ΟΣ οὐσύσινεβα
9 σρεβδο'σήἡ (δὰὕλης τὸν ἀρᾳθ μὲγυμῶσι πρῶτ᾽
«ΠΟΥ σὲἀυοε, πῶς ἐνδέχα ηὃ λιγὺ ἐδ εἰ ληϑῖςὄνου οἷ ἡ διυεῖ
Ἵ ἐκασονάθιθμι πσιιυϑέτων ππῶς ᾧ᾿δινοῆσοιι.Χο;
δ ",λοιτσῶμ τ'

ἐγ ει
οὐτοῦ τουὅτιλέγου σὲνἐδὲνοὔτεξάδγον ὀπεῦν "ἐἰαιμί

τ θήσει
μισὴ τὸῬυτῶν ὑλόβδρα, λέγω δπη)φανέας τὸνπρῶϊ

ἐρχάῖ,ταῦτου διουκᾳ σὴν δσία χ ρἰσυιά"“το μοὶ 5 δυο ρἴσει:
ἧςεἰ

αὐΜἐ,ἀσὶφανφῶν δὲσωμοέτων:αὐδὲ σγῇμαλ, γραφῶν ἐπιδὲ
πέρα ταῦ οὐ τὼν Ῥύτωννπστύμ τοῦὃτανταεμ αὖλινὑπάρχι Δ
χυθισῦμ οὐδέμγβην ἐτι“τῶ: οὐσύαν ὑπρλαβεῖν εἰνο διέμτοι ἑνὸς

Σ σἡτμὴστουσίας μδρ Ὁ πόσης ϑυεσίς ὕξγιοεμσ' διουκῦξ:

διαλρεσι Ὁ" σϑ [μένοι ρύλειδ τρρίαἷνουγὸπτῶσοινῥδὼ ἀδρη
μὴ ἀνοβ κα ϑύλουδι “οὗτοι ουδδ,τω δοῦσίαν μὴ καϑύλγ

ὶ τὰσἀρχισύξην
εἰναι" μᾶλλον δὲ “τὸ δέτικοῖ χυθίρον:ὡς τεῦπερὶ
ὑυ)σῆμη,““ῶσ δε τί οἐρχὴν.ὑπρλαβένν οὐσίανὀναρέτιρτες

ῥον.ὄὅξητι πρὶ τὸσύνολον,ἢ δ'λύγωδὲ τὸνὕω "οὶ ηὸ μιατοὶ

ταύτες εἰμδιρΡΥ»μὴν τούγεδνὑλυφθαρ, τοὶπσρὲρτοιοεἰδζ57,
ὸ δοσ' ὃνδν,κ

μορφίοηοῦτο οὐ (“πὲ τύμωρ ἐσκοὐἐπὶτήνων

διχεκατὸν ἀφ ορίστιινἐτσεμί ων ΠΡῸΣδέον οὐκ ὃν χυθιβον ηὸ εἰ-

δοςοἷον οἰκί αν τΤρ πότερον αὐ ἀρχοὺ εἴδεικαὶ ἐριθμῷαλου τοῖν
ΠῚ} ΔλᾺ τὶ

Τῶν μιτὸ τὼ φυσικὰ
ἐ ἀριθμῷ ψυ ποίντἴρνειτοῖντοίἐπεὶδὲ ονἡποζιλοσύζῃυ 21
βόμη τρὸν“οςῥδρυκαϑύλῃ διοὐκε]μεροσιηὺ σῦν 7Ρ}λταχὺ δ μοὺοὐ
καθὲνα Ἄυζετοα Ῥόπον ἐ μδιδϑνο μωνύμωσ, καὶτοὺδὲκ οἰνὸν μι
δὲμ, οὐκ ὅξην ὑπὲμί ον ὑρὶσαμέν οὐδ)» αὐ

γέ οσ

τοι ἔχωρ: Ε!
εἰ

κατάτικοιν ,ἐη αὐύηριι ανυλατιμέω. ἔοικε δωγὰνεἰρη μέμον λεγε

τι ἰκηρικὺμη
δα ρ
εἰμἐν κρ δντούχων
ϑηρότομικωϑο τῇὉ,
ἑκα τερονπολλοιχῷσ' λε)9 Αϑδιον λέγ) δὲ που τονηὸρ βύππομίκια
τίνυταὸ ἐδρπρὸσὶ
έ ασρικίω αὐαγεϑα πραυ τὲπρόσυύγείαν

“δὰ. λλῶς'πρὸστινηὐδ'εκασον. [κα Ῥικὸς ὙὉ λόγοσιοὶ μα λαί-θιομλέγετο,χων ἀπλφν α βικκν ὑυλρά μησ νου γὀδεταῦ
ΩΝ χρίσι μογιδμιοωσδιιὐ τυὃν. νὸδ

ότισμμον τμοὸμ υ-

κ᾿εἰας ὐδ'2 Τετρι »τικόν"ὁδάω οὐδ βότοσεοὺ ἀνῬΑλοιπῶν."ὸμ
αὐγὴν δδξόπτοι κρδηδδνοὗτοιν λίϑετοιαἸΦὙΣ τοὸν Τοσ' Ἴδρ γόότϑοσίξιεἡ δεείϑεσισ!ἡ κἐνεσίο." ὐγλλωμ τί δῦτοιούτωρ εἶ
εἰγο
λέγεται ἑκαρομουὺ τῆνον ἐπεὶδὲαν τὸσιπογόμ τοῦ᾿πρὸςςσεν
κοινὸν, αὐα γωγιᾷγ᾽ενατοῦη να

ιαντιώσιωμ. ἐκ αἱσ᾿ προστοσ'

τιώσεισ αὐαιχθήσωτορα ὑχόλθμΤοσ',.
Ὡς:ἡ τωσδιαι φοράς,κ᾽πολιὸνοἷν
ἐτι“σληϑυς καλῷ, ἀϑόμοιότασκα)αῤομιοιότησ, αὐπρε τοῦτοῦ

ὄν οσ εἰσ)δυριῷο ρα, ἀ τὠλλαντινὲσ . ἔσωσαν ΥΡοὐὗτοσα τίϑίω
ρβδῴαν διαφερᾷ δοῦ δὲν πίω ποῦν πος αὐὐαι ορτῖν,πρὸς ηὸ δρὴ

πρὸσ ηὐῷ ᾿ πινειϑαμορὰ δ εἰμὴ Τανηὸρ,αἴλλοδὲ ἣν,αὐπηερέφει
κι" τὸ ἡπῸῪΥ ᾧκαὶ ὃνὁ πτῶσ᾿τὸ γτεόρ εὑ πεῖδᾷ οντοὶἐν αν σαπρὸν
ὧ ης, ϑεωῤβῆσσε"λέγετμιδαἸκσαοΌΝ,
τῶ Φι αὺΤὴ καῦμι ὅς λράμ
οὐ

κα΄τῶ ϑέρησιν,καῦ τοι)έν!κεεἰπτορήσοις 7!)ς ε(ὦὑσῶς λέ-

γετο κα τοὶείἐρυσιννρ,ὅν αὐαμι σον τὴ καϑά στρἀδίκου!καὶ
δγκαόου. “Περὶ “ανίν'του δὰ τοὶ τοιοἷτοΤέωςἐρησίν διέ Τί ϑέμα!
μὴπορόλου Λόγου,τούτελάν τος δὲ ἀδουσιοῖον ὀδδηνὁδέκομοσ

καθεξι ντινουπετϑοιρ χικὸνηο4σ'νδμοισ δ ηστέντωι δάδεκοσέσοι ΟΖ
ερΑ
πε ϑειϑο, ῬΙἸσμόμοισἐκλεσγων
χρῦλου σερούμηὁ χό[χοπσέη

σππ κου αὐ τε"ίρησὶςν᾿πσιί ρξά οὐ τῷ"γὸν οὐηὸμδὲ Ῥύπον καὶ
ὑπ)
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ἀλύλγλλω γκαϑατερ δύμαϑη μα τικδσνοτοδῥοἐφαιρίσε.
ὡσ᾽τίωϑεωθίαινπτοι Θ,τοίϑ'“περνολων ὉὉ“αοῖν τοτὸαὐιϑητοὶϑεω-ρϑιοδον βαρὺς ῶ κα φόταταίοληρ ὁτήτο ὥφυ αντίον ἔτι ,

(Δϑερ μό Τητοῦναὰ) γυχύτε'διτ'᾿αὐα:οὐδϑηιτοὺςἐνανπιωσελσεμ ὁ
μον δθικαυτου εμπεντὀτρσὺύμνοὶ σεως χισιμδ ἰφῷ

ὡϑϑδάο.
δὼ

Ῥτδο πίτριδὲ“μρδρ γον τοῦΘᾺ τογούτων,δ σε: κσυμε ΧΡυκσὶρ
οὐκ αϑτερόντι θεωρθΔΩΚατὰν πρδράλνι λαφύσεὶσ' δι ϑέσελο'

πὶςσυμυμεῖρὶσες,δα
τοῦἸοὺ τοίηὑπο ρλοντορῆξ δὲ,
σήκο“ΤΕ2"μοὼ
Ἢ δὲ γουσλύγου σιολλῦμῶς “ἰ αναώντ ρου
συΧΖΩ “τ΄

τῆν

τ οὐ ηὸνῬότρνῦλε μρὺ περιη
τῖϑιςὐδϊρή μίωτὴρ πω με ικίω,τ
τῶν αὐτα
χρώσεις
δν.1οὲὁ δὴνύτῳσυμβεβηκότα, καϑύσον σεν ὁνοι
αὐτοὃνεὐκώλλυς ὑποσύμ ᾿Ωιλοσυῷία σϑεωρήσονι πῆφυ σικῇ
Μ“ἐβιούχεὄν του μοῦ λὰ᾿δῥκιμήσεως μετέχφν:" ϑεωρέ οι τής οἰγρμ εἰ

μάεν αἱ. ὑγεμιω γαλοι τραδι σοῶλεκὴ, Ἴ συμβεθικότων μδῳ
ἐσ Ῥῖς οὐσίν" ἦχὶἄντα: 7 δὲπερὶὸδνοιβηὸ,καϑὺ σονῦδ»73:μῶντῇ
ὅν μἀμαιππερὶ πελελθέρ
λύε τοῦ Ἰδνῶ;Λόσοφ ομκαθοσομᾶν τοὶ

τος ϑέω ῥη7! κύν'« τὶ ἐδον, τοῖνπαν καϑέμ 7!(Δ κοινὸν λεϑετοι

7Ρλλ αχῦσλεγθμδρον,κοὐ τοὺδραντέαιτὸναὐτὸνῬοτον"εἰστοὺς πρῶ
71(Ὁ )ὲῥανπιώσεις ἡδαφ ὁράσ' ποῦνὩς αὐογετου.τοῦδ ὠρρῆ
ὧὰ μίωἀνομ,δεαλύοι τῶν ἡκοιτο ρχὰς
οἷτο,διων οιηὸν ὑπὸ μίαν ὑυλσή
ἀπῤοία λελχῦ ὅσοι. λέγω δὲν δμηρρεϊηο σῶς ἐστοι,τρλλοδν Δόγα --

φόρωμ ὄμτωυτῷγμσφ,μιία τιδὰ περμν:ὑπεῖδὶἐδμαιΘΗμα τρξ.
τὸ
γεῦτοῦρ το σηκοιν δισ ἡδέωσ'(Ατὸσηούπων ἐρχᾶς αἰἀυϑέου ρῇσοε,τ'

πρώτης ιλο σοφία ὑ τη) ἀτὸδὶ σωνοἐφοιρεϑέντων ἰ σοῖς τοὶ λάᾷ
γρρϑῳ αμκοιὸν με!ὅβερἐπὴποῖντων:γρσῶν ἡ μιοι5.ματι

λα

δαῖτ

ούσοιπερίτι μέρος τῆς οἰκεία ὅλης, 7Ρι Εἰτοῦς τῆνϑιω-

οἱαφεοῖονσοὶ γραὰμὰς ἡγωνία.δαριθ μοὺς,ἄχη λοιπῶν τίἼΡ
σῶν οὐ χῴδῶντοι."ἀλλῇσζύρε χααἰῆγέκα εονέφῷ ἡ δωο.ἢἐῬία:
'χὼν ὑκοίφο,ιχίσυμβέβι
ἡδὲρλλοσοηλα στρὶδτ ἐγμεράμϑῥ,ὅτου!
ὁΠΕ περὶ ηὸ δι δὲ ᾧ ὃν, 5“ποιούτων ἑκα σον ϑεωρβέηορ
κιν οὐσίς

ΓΓΕ λλλ τα

Τῶν μετὼ τῶ φυσικά,
αὐηὸνδᾷ ει Ῥοπονρυσεεὶ τἰμφυσικίω δη)ρϑμίω τῇμας δῇμοςΤὶ

κ᾿
γ᾿ τῶσυμβεβυκό το ξὴ
"φυσικοὶ ταὶ φαἰρχα ϑέωρθ τοῦσ' ἢ
ὀνπωμῇῥ κινουμᾶνα μρὰ οὐκ ὃν Τρ" τέωςδὲπρώτίω ἐρύκει μϑῳ πὰ
ἐἡμίω τούτωνεἶναικα«ϑῦσονὄν τοιτρὶὗτρκεἰμὸνἀγεν- ἀὠλλδχξὲἕ
τερόντι.“διδρυτούτέω φυτέιμα ϑήμι χηκἐμυ)ςόμιώυμέ ρυφξλισο
φίας εἰμοω ϑετίον.ὄξηδέχισὲν δ σϑσινοαἶρχῳτοὶ ἣν ὑκφοχε δεε
ψ 9».σόιὼ ανΤὴο »δὲαψαγκαι γε ετρισυν
ὃ λέγω 9) ἀληθδφνιοίομ

ὁτι ὀκένδόρᾳ “τοῖνδοιὼῥκαθενα ὀναὺτὀνχεόμον εἰναι
μὴεἰναι»
τοὐτάλλα τοὶτοῦστονοὐὐγοἹσ αὐ τμς εἰμϑῳκηδνηγοὁ σπτὸν "δ τ ρὶ Ν
Ῥεϑΐσων'αλάτμ ἐκ θυνεηῤδξις, πρδοηόνδε δὲ τγνοὶ ρρύβηνεκ

προτέρα σάραῦς οὐῦ νυ" ηούστου γ0| ᾿σοιαϑογὸρσυ λλογήσόν. δῷ

δύγι εἰτοὐρ ξεοὸδπλιΐσ ἀτρϑεδξλβα πρὸς δὲ γὸνλέγονται τοῖσ
αὐτική οϑόα σφ σε, τῷδφκμιὼ τι δ

γ᾽ ἡὔσσ, λυπτέο μη.
1)

οὐτονεδτανηὺ μϑδιϑἔσοιιτῷ μδὲνδέχες τοὺν γδεὶμ αὐκρὰμεὶρ κα
ϑυνανοὶηὀναιηὀμχεόνομ᾽ μὴδύξᾳ δεῖψουταῦπίνε τῶ Ὁ μόνωσ

αἱοἐτρδάχιεί πρὸςἰὀνφά σίκομτο δέ χεῦϑ ταὶςαὐτικφμδύεις
Φα εισάλεθεαθς Κρ χοῦ ποΐσχουσ δὰ μέλλοντας ἀλλήλοις

σεὶν,διέισύ! ψανο δῆ. μὴν ποβδωνὙϑυύ
λύτουικοιμωμ
τυ.παι βεκοινωνία ρύηροιςπρόσοιλλήλους λόγυ: διξ, ποίνιω τῷ

ὀνομεξκὑκαρθν ψώριμ ᾿αιδαλϑνίντι (δμιδηρλλα, μιδ)θεβ' αὖ
πλέονα τ αὐνμ φανβόν ποι ἐν φηφέρᾳ τόύνομοι τούτων υδὰ

λέγων εἰν τοδηοκοὶ
μὴ μα; »υποὺὁὐλωσθναίφησιν ἐφησιν ὧς
ϑύσημιοόμᾳ τίν μα που οὐφησι σήμαάμφν, του!τοδοὶδιώ
οοτ᾽.

ὠν τεσερσῇμιοάνφγβηὸ ὄνουδι "τι αὐτή ασινοἰληθόμ οἱ
ο(
δου α πονΚΤΊ ποῦ τοῦ. ἔστι διἄ τισμμονᾳ τιώ δμμοικαὶτουτοῦλη

ϑδύε τοινδεξιοὺτοῦ τὐξαϑάγνοσ εἶν ανηδδᾷ ξαὐαγκηρὺν,

οὐκ νδές

γεπρὼ ῥσιμνεὶἦν τὼς αὐ τη εἰ μϑύ οἱἢ οἴβο ὕκερδε᾿χ)φάσεισίβ
οἰπποφασεῖσ, ἀλιθάνφν τ!τολοίνον ἐχεσδεῖϊ μηϑὲμ μα)λονηφοῖσ
οἷ "ἐηέφα σὴς οἰληθϑυᾳ}.λέγων αὖονοὐκ αὔον, ἐπὴνμᾶλαὃν ἀλη

θυσε): δβ4ι:ἢ καὶ οὐχ σον ρ,φά σήκωνγόναὔον μιλον ὺὅχ
ᾧ ἤσουν

Ὑθ,

9 Κ

᾿
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ὑΠορἐληϑι εἰν Δούκανόν ὠστεμὐ ἱπσὸν᾿φασικωμδγαιὴὸν δα
ηὁροἐληθιύσεν"το

δντικάβδύασὸὁμοῦΥ

ὐλημ4. συμβωνᾳ

“τοίνυν ἰὸνοὐηὀναὐὸν θναν οισασορ" ᾿ὐἄλλωνπίζωων οἱ πόδ
χωνγὴν οἰπλιβσ'"πρὸς μδῈ τοιηὸντοῦτοῦ
δι ᾿δοῦν όϑομίο πού
τιθέμδινομεἰπτύδᾳξ εντουχίω σδᾶιν τισιοὶ οὐηὸνηὀνδραἱκλφον 3

“τορ «ῥω τάσοιςτὸνῬὀτου(ὑγκασιμ ὁμολύτενμη δϑέγραχε “τοὺς δὼ

πρκειμδ ας φάσεις δι κηὸμἐἶνο κα του οὐ αὐ ὠληθδύ ὅθε,"
νύ δούσεωι εἰστουυ
τοῦ τήπποτε λέγ, ταύτίωἔλαβε τίω δόξαμ:
ὅλως διἄηδλε τέ μδιοονὑ ποοῦ υὐβεράλιϑΩ!, οὐδὰχναὐ γότου!το
ῥηθέν" εἰρελέγω.δὲηδὲν δέ χιϑα ηδουυηὐκαθεμα κὸν οὐὐηὸν Χο

ὄναν Τὸ νὴμὴ᾿Θ(καϑάσσερλιδενρυμῆο δ,ὀσὲν μᾶλλ κακατά
φασι! δοῤηρῷ εἰσὶςοὐληθδος “τοῖςηὸναὐηὸν δυτρνηρὰσον ἸπΙΔημεβῸ

σχίρσ'“σὰ χόλουμησέπλε υϑῦ ου, καθαρ, μι ἀισ"ΤΗΝὁς καιτοιοβο
δηὸ ὅλον,νκατον φάσειτι
σευσοὐδῆν οὐδὲρ μεζλλομη ἀπό αισις;

ϑέ αδινομάληϑ αὶὑσσῶν.ἔφ δοὶ μηθένγβηνἀληθόντ καυτοο ἧσοι,καρ

οὐ ηδ΄τοῦ τὸδον εἰφηδφέμαι μηδ ἐεενοἱληθὲ κα το οἱ σιν
ὑπσώρχεινοεἰ δ ΈΡΤΙ, λύοιτοινὐλειόμλῳ ον απο τοι οὐτουῦνι

συεβδῥωμφυσεμ τελῶ οἀμομρούν τῶν.ηὐδύου λί γεῶ!»."παρα ολήσι
δ δέοι ἄρ βδμοισ γθ)κοὼὑὀλελθενύτὸ σοιηρῶ τοὶ γύῥουυισὲὃ»
ἐκῶν οσ'ἐφηνπνέμ τωρἔνα γαημάτων μέπρομηὀνὰνϑρωτρν ὅδὲρ
ἐστε“λέγων δηὸδοκοῦν ἑκοςωγ2 τὸ"οἷ εἰνουεπσοὶ ἤωο: »ύπου ἢ

γνομδῥα:ηδρυυηὐσυ μίθαδμ νὴ ἐἰνοΔιμδεῖμ οὐ:“θκακονοἐλοιθὸν

εἰν αλ'τώρα τὰκ α τοῦτοσἐμ τικήμίναιτφοἰσεισλε)ό ἀϑιδε οὶ
ηὐ“πολλοικις τοιτδὲ μὲνφ οὖν εόθατόδεενον καλὸν, τοιτῇὁ δὲΤό

ναντῇ: μέονδεναι τὀφαλνόμῳ ομϑκοίφω."λύουρυῖεναὔτη βο:7Ρ
οἰαϑεωρήσοσί γρϑὲμέλύλυϑ Ἰἀρχθτ᾿ὑπολήνεως πού της,ἔομεο ᾿

εὐίοις μὲν ὑκτῆσ τυ σιολόγωρ δόξεσγεγνουῶ» γῆςδέκιτομ

τῶν πολ στολΝουα στῶς πνώ σκην οἐλοὶτοι σ δὲ μεὐδὰ
δε Φαλνειίϑα, τοι ςδὲ δὲ γῥιωαντίον" Τὸ δὲ μηδὲν ἐκ μὴὸντος γνε
ΤΣ κοινὸν δύγα “πιοὶ φύσι
ὥρα πόνσὶ ἐδ ον, σαδὸν οἱ πατέρχων
ΓΙ Δλλ πὶ

"Ἰων μετὰ
χὼ φυσμοὰ
εὐ πε)θυξλιυκὸνή7 ,ν(ἢ ἐκ λδυκδπελόωιδν γσιλόδαμῆμδλ κῷ-

νυ δέγεγνου εὐχομμὴ λδυκδιῇγνοιτοῖνἐκ ιν γοσλέυιγηὺ πέενὸ
μᾳ
νονμιδλινκόν ὥστεἐκ μὴῆδν τος “τοι “τοὺν᾽κοι χικνυσ. εἰ μὴ "“

πῦρχιμι λινκοὐμηδοιὺ ηδΔλύυκον χαλεπὸν δεδγοιλύφμ τί)οπρ
οἱαν ταὐτίω-ἐ ρύγνν ᾧτοῖσφυσικδιρ, “πῶς ἐκ σουμλδν
“τος ἄν)

τὸν

δα: "Διαῶνοβον ποσιγόγεμιίυ διμοίωςπροσυλονάμοο-

τέραιστρσιδοξοιις οτος Φαν'“ουσέοιςδῆτ ρονοὐτουςδυο τ
φισβηγιώπων. Αηϑεσιδῇἡ λον )ρὸτη“τοι σέ τίρυςοὐ αὐοΐξιεη δὺᾳ
ψ να: ιφανῷ" του θον
“3 πινοκδύωνζεζἸτίμ αλοθησίν'οὐδεποτι
ὙΦ ῥαὺηὸφαίν() τοῖσκδμελυκὺ,τοῖς σὲ,τόμον Του,μὴἡ ΦΟΡ

μϑῷ"7
ωνιρὰ λελωβη μδινων δῆῖςτέρωμ ηδαλαϑη τήθιον ποὺ κοι
τῆ
ἢ λεχθέμ τωρ χυμών' γραπτὸν δὺν Τοσ΄τοιοὐτου,τῷ ἐχέρουσ μδρ
ὑτρληπτέορ μέθον να »ὐσδῥ τέρουν οὐχύπολινπτέονιὁμιοίως ὃ
“Τοῦ λέγωερὸἐπλοιτοίθοῦα κοι κοὐ δάκος Ἄϑθι αδοχοοῦ; ἡπελλωνῆβποι ὅτων" οὐδὲν Ὁ διεφέρᾳ Ῥὔτὠξ ἣν,» τοὶ
φουνύμϑιωατὶ
ὑτὸχίωὀψινν ποβαην σὲ τὸνσζκπυλομ, "ἡἼΡι γίνει Ττονενδεφα
μεάϑον διώο' διυὸ σὲ ἄνα; διληὸφαύμε αϑςτοσουῦτουμυὺ πὰλιν:
Το δ ειλκινοὔσι πίωοι μῴῳφαύνω τοι
“δτνν
"ὁ Λωσδεο τοπτονὲς

“τρφαύνεϑα; “τοὐδιζρο μὰ τουβιαμϑν τοὺδιμιμδεσπο τ διὰμϑδμοντὰ ἐν ποῖ σοὺ τοϊσ ἐν. οὐ που περὶ τῆσ'οἱ λεθ εἴα σιτίμ! ἐκθ. δὲνπτοι"
θα: δῷ)» δα τἸταῦτο ὑλόν τωνκρὰ μυιδέσποτεμετοιβό

λίγ ποιουμᾶρ!ὡροηδοί ληθό"ϑαρφμ. "γιοἰοτοδᾷ τ,τοὶζτ]ηδγποδ᾽
μόν, τοιῦτο δ οὐ
οὐ ΧὉ
ἜΝ

τοι εἰδΥ. ποῦλιν σξλλ όϊαιΦανῷ) Κρὰ

ἀπὸ τ εἰποσε μετοῦ, βὸ Λῆς οὐδ μεᾶν κοινῶν οὖν "Του.Ἐπεδιῶκίνη σίσ'
ἄχκαξκι μούμενον “ΤΈβει γέ τοί ἢ πανικ

νοσδιεῖσΤι δῷ ΝΥ ηδ᾽

κιν οὐμϑῳ ὃν ἄνουν ἐτιὸν ἐκείψῳἐξοὗ κινήσῳ τοῦδὰ οὐκ αἰνοῶ ὧψ
οὐἱν τῷ δνεὶσ΄πτοδδνειν ϑο, (Διά τυϑα, ἐν του τῳ ηὸ διχυἸτόω αὐκέ

φασινμὴσειυεελυβύς ϑβκιαταηοὐσιριόκα τῶ Ἀπτοσὺμστουχ
τοῦδ βορέϊοἷ κι να πουνκοῦι ς 7οῦτο θ εἰῃ κυῤαπβοὐμεοέληθη

ὃννγηατμεα χοηὸ ποι δμῦμδιύφ"Φαόν ον τοί Ὑ Ὁοὐχ! σοῖκατοὶ

πο

κι
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το αὐ Τηφείδεις' ΠΕΤΕ ἩΡΕ ΠΗ)ρᾶνεια τονηδφρσυμὺ πετληφέμοι

μὴ μέμφνε αὐῬσωμώτωμ, δὺδὲηο εἰνοὐ τύραπση χυηδουηδιλ υκθ τ
γον" δοῦ σέο. κατοληδτριόν ""Τοῦτον τὐὴσωρσμίμης φύσιωσ: ηὃ

δεηρσο, ἐἠεν δέξου δα δεουγέπρος του ον τοιπονο δ "δὲ σι
“γον προσενἐΠεριϑα προς φεροί)Πὶ ὀμῶλλ ον

ἐρτιἐςΖμ. ἢὅς
ἀ

ἔξηνιώςτι τδὲραὔτι ἔλειφαῖΤὴ μὴφαΐ᾿ νῶ δοὺςἀλεθόνον τσοὶ
οὐ ηὸ Ηρ ὀρτοστιθηροσ τουλθὲρτος σΥΤὴ τουτου,προςφέρον“)

2.0. κούσσοι ῶνκ ἐδάμὴ δια μϑυάσης “πήωσμησὲμι ἄσφύ
σεως ὧν τοισαὐ 9,1Ἰς,ἀλλοξ ὡνπαασῶνκιμν ἐδωμφιῥευσῶ γν.6Ὁ
διῶ μεθ αλλ οἱ μεϑὰ ἀϑιδμηδέηρτι δαρϑῴ 0 δὲνοἱουὺτοι τήθου

μαιρὸν ὦ μηδυποϑῆὴ μᾶν τοῖοι τοὶεβοάνετοῦ καϑοΐτσερ ἢ, φικαμνῇ
σιννοὶ Ὁ τοῦτοισδγοηὸ μλδμοίως δου κεἰϑρτίωϊξιν νυὐδρῦγι

αἤγων,οὐ χὐ μοΐωσφ αἦψε τοιτουχτ]τοὺς αὐ θήσει’ αὐτοὶμδιὸοὐ
αὐαθη ματος
μὲτ ραγ γυτο μετοβο λησκοινωμόμτο πο αϑητο;

δύτερα ἼΡΙ οὐμτο τοῖς ἰκἀ μνουσί: αρὼ μὸτοξουὺ τοῦ,ὸν οὐηὸμδὰ
“ρότρν ἔ χεινμοῦ; Τῆς προρϑμησμετωβολῆ ὦρυβδιίης, ἴσωναὐαγν
κοῦόμ ξενεἰδὲ μδμμετοοικοίλλο μδμ,ἀλλοῖον ἡοἹδὲες.τελοῦμι ὄντε;
ἐἰωτῥαν μον.νπρδορδρ οὖν χοὺσυκλό)ϑυτοῖσ ἐρη βδίαςἀπρθίας
ἔλορττον,οὐξῴννορδεαιλύσοιε μὴτηθίψτωμτί. ῶ τουχῶρ μηκί χε
Αὐ γονεἰ πονἡουῳ τὼν ὅτ δ πῶσ λόγον,Οπάσοι ἀπέδξιν ἄπο

μη δὲμὴ ρϑέν τσ, νου ρῦσιἡὐδεοιλεγεθβμεσνόλως λόγον"ὠττεπρι

μϑιῤτοὺςτοιοὐτους,δἰωὔβολόλον πρδσδιγοὺς δεριπτορουν τοῖν,ἐκῇ
“ἰπρα δεσυμένωμεξτρριῶν, ἐοδνδ οὐἼτοὺν τάν ογαλύφ τοὶ Τριοὔμ
το τῆνοἐτρρίαιν ἐνοὺπτοῖτιδῷ λον δ ΝΝ ὀρυβϑμων:μὗνσί Φανεὀκὀνδύχ( τὰ
ρϑμέκρύτων, ὅτι

αὐτίκα ϑμαφῷ οἱσό,Φρι Σ Ἰοὺ

»υκαθέμα γμᾶν"ἰλεθύυ αν".᾿δετοδν ανΤί α. δεἰηδ λέ γεθοεζσί-

δὲρυτἀπάρχὸν τουσλύγί αὐοι κύσαι τῷ
ρεσιυτας αὐτίσεδάλον
ἤβ αν

ΝΥ ΄τεκατη)ϑρϑα
νυ δῆαὐιὰμέσονσσὲροι
ων,ὁμοίωνδοῦ

αὐ. λύκε ἡ ὕμτοῖ ουὉ ϑηρκά μέν, εοδθίριοὐ ηὸ
καθξρμονιὴ τον

εἰναμοὔτε νυκὺμότε μέλαν ἡνσούμεϑα" συμβαύν

ππτΤΤὋἝΠἕ͵Ἐ
Ξ.

ὁ 'λιὉ ἐν

τῶν μετοὶ τοὺΦυσὶ κὰ
κὸν συ ηδηρῖρμδεὶμὑθάτερον» 5:
τ' συμπεδλε γαδιωνολεθθς)

κοίτα τοῦ. τούτοδὶσ)ραῤ τή αισίσ'τονλινκᾷοὔτεδὰκαῇ ρα

κλφτονεῤδά χοὶλίγϑν
τα οἱληθαφμ.οοὐτῇ κουτούμαξαι29ῥ'ἐσὲ ὶ μὴ,
συμβήσίῃ) τοὶναντοι τογοὺγμυκα τηγορᾶν ὁταμ δὲν παρτὶἼ φῇ
παιρηὸνεἦμαυ μόϊραιν,δδὲν μιοΐον ναύφεσι γλυκνησηερόμυν
ζω λοι
“τῶν δήρι αν νῶν ον“ τιώσιων. ἐπέρ ψοΐπωμ τιπτίν
᾿ὐσὺχ ἂνΣ δὲν

νοΐ μάᾳμόν δν,οὐὐ ψφρεί ον ἄτρκεκθι μρκωδὁ
ὁμιοίωσ Ζύιητοσοισ'

οδιξισύδεο ληθέϊοτοὺ άσει:δυο εἰν οι»δαϊμοίτε γρλλοὶ ἢ
λεχθέντων αὐνδευρᾳ ραν
σῶμ “πασῶν

οὐ
τοιυπίωΑϑέσιμ.ΘΛ ότιμυν μδροῦ

δοξυηγδηου; ηδΤίσ'Ὁ οἱσίκων οἱ ληθϑύ σε).
"οἰ ληϑ΄πὴ ψωδές

Εἰμοι «παοίσεισ'λὲ γδψνεῶ. πᾶσοι δᾷ σισήμη ζητεῖ
ΤΙν σ᾽ εὐο-τ
χλσικαὶ τῇ περὶζκας' ἤ3, φοτίω δυὶ πῆι διονὶοιῬικΝ Νὴγυμνοὶ
σηνηνβλοιταῶμὲἑκαςῃ ΤΠ7ΡΙ 72 ἈνΤΥ

δ Ῥύτων περίχρα γα

μέρ τίγυυοσοὺ τητσερὶτοῦ Ὁ ἐὐβρς[μας

ὡσ ὑπέςλον.κ Ὁ .

ὅκῃ
ἢδὲδν'αὐ τέρα ΤίςοὐὗΤῊτ ὡταύταιστοὸςἕσα
ὑπ μασ “οὶ δοντ
τή μη βδὲλεχθ4σῶμ ϊσπμοῖν εἰκοίςῃ λοι, σοι σώ σγδ Τ ξΊμ να

κοΐξω γυύ4 πε: ρῶτοι διφκμιώ
ομτοὶ λοναυὸμοιλακώτερ βάκοιβας
σεβολαμβαύε
σὶδὲηδ τηδΕνοΣ μι,
δυο θὲ αὐαθήσεωσοο
δι ρ-τε

᾿

᾿

ΕῚ

ε)

,ὐς

(δὰ τοι αὐτης ἐχαύγωγῆσ ὁ ΤΙ τῆς 7σ(χιϑέμδμ αὐν.δεδ νὴδῷλομέν
“
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ὅκ
ϑεην,
τη
(Δηοῦ
κἱσ'

σἡ μη δῷ Ἃ δγρυ προυοτικς «τέροι (Δηριν Τρ τσοίι ρει τρς δὼ
ἤ
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ΦὋἝὮ»

τριῦντι ΟΥταῖτοι ἔρδῳ κἨἰφνημενιδ εήρ, ἘΡΕΙ͂Ν (Δηροῦτε

εὴντι τίχνετις, ὄτϑ
)λι χίσδιώ αιμι σι διμοίως γῶνδὴ τῆ; πρακ

τκῆς ἀκῴτῳ' πρακίῳ. μαλλορμ δέν: πραήχσίνηκίμεσὶσ, ἡ δὲ
σῶφυσμεῦ πτερὰτοξίλον Τοῦ ἄνξουυ “τοῖς κινησιωσοέρχαν ὕδηυὅτι
λϑὺποί γιωτι πρακ χικίμ οὐ για το εοἰοϑεωρε τικίω, οὐτ
να Πκαδον εἰμα τ[φυσικδ ὐςμίω, δῷ λονἐκτούπωμ'ἀσῴύτι
“τού τωνῖβηλο αἰοέγιεν πρή]φναὺ“τίν ἐπεὶ κὸ τέδξιμαὐαικοον Ὕἡ

κοΐ, ΠΡΟΣἐπεσηζ'ἐδένοιν Μρύτω χιλϑβερχ, δ

“πῶσορι ςίομ “φυσι κῳΔισῷς

μὴ,λαυϑάμᾳν

οὐσίας λόγυσληπτέοσ'ηρ ὭΡ'
υὐσ'

ὃ κ΄
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ὠτηόσιμὸν δ μαηομωςηγὐκοῖλομ' Ῥαϊχωμὰ ὄμδρτλσιμῦ λόζοαμε
γὸτ ᾿ὐλυσλελολτὸ τοπροίγμα.ποσιῦδὲ τολκοίλῃ, χυθὴς τῆς ληνοῦ

τούὶτῆς ϑύω ρ εἰ τού! ηὸ
ἀσεμόις «μοίν!᾿ γίνε)"δὺδὴ ὁλοτοναῖντὶμιοτρ

σιμον ρτ᾽χοὸςκοιδη:φΦαινῷῷὃνἦν6:79 δισοί ρκοσῷ ὀφϑαλμὲ (λοι
πῶ;μιορμετοὺτ' ὦ ληκοξεϊηὸμ λοι νἀπρδοπίονν πε) δ“) γι πὲ
οϑμῃ τορὸντοσδνάχυοι

»σχοεπτίον τρτυρόνηρτί ἽΝἢ φυσικ

οὐ᾿ϑετεονγεῖμ.ταὐτίωῥἡμιαλογν πέραν.ἡ μϑρὄμφυσικὰὴ τ ται,

νήσεωνξἐλοντοόραδνψοὺτὶ᾿ δξέν""ἐλ μαθηματικὰ, ϑιωριτι αι,ἃ
“περὶ μέίνομτα“ῆςα τηαὐγδ χυθισοίνπερὶπὸχυθισὸρ ἦραὀννὴακί
πρρ:
ἑλρϑμων ἔβέτηςἐσπῤύ
ἢ!
γηηονἐπέρα τοὐτωνἐμφοτέρων τ'

λειτίσύσίαιΤοιαύ τυιλέγω ὁ χυοισβοιοκ νυ στῇ πειρασύμε

ταῖϑο; αὐ
ϑυδφκνῦν" “ἊᾺεἰπύρ δξήτις τοιού φύσ' ᾧτ᾿ “σίν,ἐν
ἔν τρῦιηὰϑ διοννὴαὐτὴοἷἐἰῃπρώτη!δικυθίω τούτη ἀρλϑ'“δ Ἃ τί

νι ὁτεδίαγλύνῃϑ:ϑιωυρετήζου σις,ζ ἔβη,φυσίκννμαθὴ μοι ΤμβοΊ.
ϑφσλογηκή; βέλτις μὶὃν ὠϑιω ριτήδον πίσημὕω «ηοὐχωνδοπ;
Ἵτελίν τούςλελθ Εἰσοι. “πιρληδτιμιώ περὙΥ θεόντων.δελτίων
3βυχεῖρ ἑκάςῃ λέγε), Φ ηϑοικθον ἐσσι "ἀπρρυσενς δντίς, τότε

Ἐ᾽ ο δι ἐδυνόνρ δ),αι καϑύλνθᾶνου, "ούνῥμδμν Μ᾿

θ:μα τήζοἐκοίσν στο ᾧτιγλὃς ἀφωριημένο υὑξήν""5)καϑύλν,
κοιρὴ περὶ“πῶμ τῶν" (εἰ βιοῦν αὐ φυσικαλϑσίοι, πρῶτοι,Ἢ ὑγτωᾳ

εἰσίκ αὖ,ἡφυσικὴ πρῶτιδῆτοπεσι μιεἴν εἰδᾷ σερὲτυραφύσισ νὴ
ὁσίαγχωρισὴϊδάκι νη Τῦσ'ὁσεραν αὐ οίτικη διῖ ᾿ἐπιρημίω αὐτῆς
κικαϑύλου προτέραν» ὁ ΠῚ ὃηὸ οἱ
μου"(προτέραν τάμζυ σικῆσεθι
εὔνκας το πλείουσλεγετοι γρύτου;, ὧνεἰσ καταἐσυμβεβη
πλώε
κοφεϊμο λεγόμϑῳ ὁ: σίςἐπτέον προν'σεοὶ τρούτως ὑμ΄τον. ὃ!
μϑρ οὐνόδοιμία τ τσκρα ϑεδυ δρῶν όπηριμῶνπραπα ούετοι
ΤΕ ηὁ συμη
κἡ σήκο
στονἱηὐσυμβεβυκὸσ, δῆλον ἡτεϑϑὲοἰκοδοιμῖκὴ
σύμδνουτοῖς Ὑἢοἰκί χχβησοιμένοιρ' διον μὐλυπσηροσιὰ τόμ αν

σίον οἰικἤσουσίν ᾿ὔφανικὴ, ὅ τί σκυηοηο μιχή,ὅτεὀφοπρηι-

κύνηὐδὲκαθαῦ τὴν ἰδειοὺ ὑκίςῳ τούτων σκοπεῖ ἢ" ἐσισθμεῖν μό

“Τῶν μετα τὼ φυσηεοὶ

“Ὁδε τδοικεορ τῶν.υχδὲν μεσρὰὁ γρα μιμιαπυκόμ: οὖδε
νον ρυδ'
ὑντο μσικόν, ὅτι γιοδμῇ γος μιμιουτηκῦν, ὥ μα ἔσο πλαμῳό
αἰ ὄνγδὴνἐκέτνεο Τδηριὠτϑθμαιμέσι
τερα, πρότιῇδ᾽ ἀκοῦν ὃ δὲ μὴοἱ
δὲδεμι!οἱ φΤεῖἢ ὁμῦλο
κόςι ἐπγε (Δ γρα μηκαυτηκδϑιηο
πυρδ 7σῶνἐπιςπ μα Μν,-αλίωσορλσεκή:υσίοὶ ὃ συμβεβεηκοι ὴ

οἷ “τημόνη πραγ μοῦϊθός τοῦφοπλάτ ὅἐκανς εἰ
ἀρικεφήσοισ πὸν

ὃμ δυο βάρ. τι λῆδονσι χόβϑμομἤπνἃ
σοί σδνπῥὶηὸμὴν
μεν τοσυμβεβηκόγοἐ σισήμίωΦφαν ἐσοῶ“ΤῈ2 ραθῶσιν Ιδᾷν,

τ ποτεΣ ὁσυμβειοηκῦσ .“πατῶν Φα μϑρεἶνο ηὃ υϑῳ. οἱεἰμὶ οξ

αὐεξγί. ᾿αϑατκης δοῦτῆσ', ἰκτοὺ μείαιομΆετο βϑῥησ',ἀλ-

λήχιώμελα ἔντοιἴσκα τοὺτοῖςαηρδιάξς: ηὸ ὁδὸςἰἐπὶηὸ πολὺ,
ηὗ δυζϑῶσ ἐσ!ὸ “πολὺ, οὔ τα εἰ πρὸ δξαϑαίκες ἰλλόπῶως ἐσυκΡ' ΕΥ̓ ἐπὶΔΩΝὶ γυυοιτῶνἡύπς, οἰλλοὲ τοῦ το, οὐθῶσ' Εἰ ἐξ

ῬΠατα συμβαίεδέποτῶρ
αὐά νους,οὔτιὡςἀπ τοπτὸκὺγῷ

ὅ1;

δὲ ηὸ συμβεξεκος δγάτνυπο μδ οὐκ οἱεὶ οὐδ(ᾳ βαϑάγαισ. οὐ

δῶ οὐπληὀτολύντι, μδρ ὅν ὑξηηὸσυμβεβυκδεεῖἀχελν δ) Τί δοῦκέ
«τοὐσιςίμε ποντοι οὔ“του
δῷλον ὁ“πὶ σή με ἃδ πῶσοι “τῶ εἰεἰὅμτ

γι,ἡώσεσ)ηδγρλύνηὐ ὃ συμικεξην ᾿φῤδεπίρῳ ποίων ἐσήνιδτι
ὃὃ πρκατοὸσυμβεξικδρὺν σον ὐκἐσὶνοληήομθι ρ αὶγ»τοίυτσδὲ

αὐτερτονκαθοῦ, ηδόνε σάλου ἴσοι κα παν τὶξ αὐάτικιιθρ ηὖδε
μὰνὑπ τοὺόντ ᾿τοδε γυδε: οὐ δὲμὴὁπτωιέτυ χιν,ἀλλξξεὶ
μοίγικησ' ἰξαῤάτκνς ἐσϑζό
ἱ δι“τούτη ναϊτηομ. ἕως 72) λεγομέμου
τελίυταου ᾿αὐτεος Το.
“τοῦ Ῥδίὲρ κατοσυμρεξηκδτις
χειξο εξ

“ηδδηρτερωνῖἐπυχι δηρδὲγδόχι θαμὰ ἠμεϑα,
χησυζ τρῶνΤἤἥσου!.

"οὗμὴἡπωντελῶσ'ἱκῆ τρομέμων αὐοερ
ὥτοι! καὶμὴὃν δὲ,οἱ Δ
λαϊκοὶ πινόμενονηϑαλτηου ἀρ ταθΉ.1α το συμβισῷ).“παν δηὃ ξ

45 αϑεὶ γοθσ' γβούσωτου ἐν} αὐθιονἐκλῴψισ ϑοήσοται αὖ “τό
διγυύηιτοῦι, του τούκἐπερόμτρκαὶδ οὐ σὰνοἴλλο . δι ὀρ τω

δαγὸρ τρόπον ἀηρασεπτερ α μένου χθῦνου.τονοτὸὁ τουγιμέχρις
οὐ θέον ἀφορϑ μένου χόμϑῳ, ὑξει ηοσξές δὑπκρλον ὡστἰπεὶ
"οὐ"γῇον

ἣν...

ΝΥ
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τουτἰοὶρ, ἀπαραἰξανάγκος το μετοὶ “τοῦ τὸ γμυσυτου ὦὡς τῇ
“πον τῶὀβαϑάγκες γ2τι): ηδοῖδος εἐἰληϑώσου» μα μὴ
ἡ Χχρίσυμβεβηκὸρ,γὸ οὐδεὅξενἐνσυμσλοκμ τσσγανοίαν αίϑο; ἐψ7οωυ ὙΠ"
διπερὶ εδιδηδούτως ὃν,
οὐξε τοῦ τοιαμαέρ
αἱ λρῖ
᾿περὶδιβῤέξω: δ:
καῤ χυθισόντόδι ἀκαναγκοίνομ᾽ αλλόλόρε ομ. "λέ

δηὸ κατε,ὡσ'

ἐπῆλαή ουσυμξερηκδτυρῦ "οἵ χδο πεκτον Θάπειρα τοι αι"
ηὃ δ Ψεκαίυ ἐντὶφυσελττνομδμ οἷς δὶ αὐτὸδγοῖμ οἵοις ΤΕ. τύχν
δὲ οὖν (ὁ γοντε)Ῥύτωνγυύτοιψεῖσυ μβεβιικύσ' ὠσπιρν μρὸ ὃ
ὅ39,τὸμδιρκαϑοῦ πουγδδὲ,κα τοὺσυμ ιβεβικόσ, οὗσωντϑῶ αὐ πῦονἡ
τὺκϑδοίᾳ χέον ζείσυμρεβηκοι, ὄν τοῖς κατ προσ ροισίμ ἢ ᾧεκάτου πέτνοβδιύοισ δεδεσι,7απὸ συλ
τύ Ὕ δλαψοιαινηροσίρε σις

5» χορὸςδ αιφοίοισ᾽τοδο,ΤΊ. οἱορΑσοζ, ἀφῶναϑ γίνοιτοηδα τοῦ

σιδεδ,οἴδῳ λοσ' αὐ φωπόμῳ λοιγσμᾧ μὲ αὐ τιονκουτοὶσυ μβερε
κὄς:"οἱ αλωσδιουδεμὸὅσ' οἰλριϑῆ τύανκα κι ὁτρανα ριϑὸν ᾽᾿ φο

Λονοὶ ποβῇουότυλέου διβδυντυ χα σέρη μέἰπϑυσ τούτων ἐπεί
κοθοὺ 5, ὑδὰῥοῦτισιεἰ
οὐδὲνκατοσυμίεβηκὸσσ προτερο δῆ καὶ
ἄρα τύχι ὑικουδηὸ αὐτό μαρναλτίον ποοὐρανοῦ,πρ ὅτερορ νὅσοῦ
πιορίδφυσις' 8 διὸ μϑρ ὀνφρΓέᾳ μόνον.ηὐσιὲ,διωκμᾳ τ ὃ δυ
ναμᾳ Δῳφγάαᾳνηδ ὀν-ηδὸ τρσον.ηδδξβ λοιπσῶμ')κῦ3: ὃκι μησίσ'

τὖνκαὶ
τὸ πραίγιμος τοῦνμετουδεῤγλφρα κα τὸτοιςΤρ ν: καὶΤΉ
θα κοινονδὲ σ)ρύτων ἐδώ ξινοὐδὲὰν μιᾷ κατε ϑθίο ἕκα

ςον δὲδχὺσ ὑπαρλε πίσην' οἷόν »τῦδε"τὸ ῥϑὺν ΥΣ μορφὴ ὦ τον δὲ ςξἐρησίς καὶκα τοδηὺ“πο! ὅν τὸμδιδλινκὸν, ηὐ ὃςνμίλαν,
ΓΝ κατοὶγὸ ποσὺρ υὸ(δτήλφον, δ, ἀτελοτ“σὰ κα “το Φο ρα,

' φὀρδρβαύω, τὸ δὲ κοί τω,δ)ηὸμδρκοῦφον. το δὲ(δωρυ ὠστι κινήτ
σιὼ
(εταθολῃσ, “τοσουῦ
τε! δὰ,ὅσοι “Τῦλϑυ
Ῥσ-δεμρη μδχύου ὃς
᾿καϑέκαςον γλύοσ, ηὸ μδῳδιω ἄμᾳ δὺρτυλολείᾳ, τίμ)τοιδεινε

μά τοιοῦ τομ :,ἐνέρίφαν "λέγω κἰνησῖν . ὅτιδος Ἄηθη λώ95
μδρ ἀῤϑέμδοὯΝ ὅτομὰ ὴοδ ομκοσο ΜΝ

β“οέοῦτον μὐὐ γὀλέο ῥοὴν

εἰγοσςἐν γόκο"ν ομ σσδομε! Το, , σὰ ὅ35 πού τὸοἰκουύ μησίδ' ὁμὲ

τώ μυτὼ τὸ φυσικὰ,
μαίϑησιεοίπρίνσι: "ΜᾺΚύλι σίς'βάδεσισ:οἴλσισ' 75ρανσις,ἀάριω
δτοῦν ἡ ᾧτι λε χείακαὐτήνε ὅτιπρὸσισ συμβαήμᾳ δὲκιν ἐιϑοὸ
"9 τβδωνεἰ μφδμ
ἐδ᾿ ὅθὺσερνὴϑ

ἐντολίύλεια, ὁνχοίν ψπελελείοεῦν

«ψεργ, δουηὸ ἢ οὐ;δὴ Μεγηηὸν, κι'μησίςἤξριλέεωσὶηὐ»,ὦδῳ ἤμηνδ

χαλις᾿διυαμ αὐάλριἀσιλλὅμωσ οὐχῇ77χαλκῆ ἔντελέ λεῖο,
“Ζδ μά τνχιλκώ εἰμοω μοῦ δωωσί μά τινι
᾿ πχελκὸν κίνησίσ 91.9.7

ἐπελεὶ τανηὸ ἦν εὑσλώς, δὶ λόγϑν (ὦ αὖ ἡ 1οῦ χαλο δὲντελύλεῖ

κίνησήσ'ιτ:Ζιῦ ἡ7αυτ δξξλον δέσὶ ῃἢ ψαν ]» μν ἡ δυύν αῷϑϑὸ
αἱ“αλ, (δν διυώ κιϑα; κοίμύ' οὐτωνηὸν ἣν (ΑΔ ὶ αὖ οὐ ὑποόμν (Δ οὐ
καίμιψάν, τντὶ ἰώ.τὸ δηρκ ἀμη,ῶὑποῦν,(νοσοῦν, ἐβ γρότην ὄ
ϑχβίοτινηὺ (Δει
ἐνεέ πε) οὐγὸ οὐ τ ὦνσερῦσὲ χῶμα τοινηὺ διὺρα
“τὸν, αὶΤῷ δωνευτονὴ διωστον ἐντι
ὦ
λέχειδι κινησήσ' ἐσηνὁτιμϑιὺ
είν αὐτ, ὁτισυμβαΐμᾳ τότι κιὶ ἐἴϑϑο, ὁσταν ἡ ἔνε λές:
εκαχεα μἐν εακ είς πρότερον οὐθ᾽ὕσερον,δάλομ' ἐνδύχί) ὃ

ρον, ὁτῇζω εργεῖν ὁπὶ δὲ μή» σίομ,ηὗοἰκοσομυηὸν ἥἡ οἰκ-σομῃ τόν. "ρὲἡ 72) οἰκοδομηποῦ τὰργοι ὃ
ν οὐκοδομιηηὲν., οἰκοσὰ
μιησίφ εν:ἢ δ τοῦ ἐξῆν ἡΤ οἰκοδὸ μισίς,ἢ Φέργεια ἡἡ ομκίαια
ὅτανΝοἰκία κα
οὐκέτι οἰκοσο μηηὸν ζφυζη.οἰκοδομμειη99 τὲ
ηὸ ομκοδὸ

μιν ᾿αὐαγκ' αὐαοϊκοδύ μησίμ πίωἐνςργφανεὶμαυὴ δοϊπκοσδὺ
μη
στο κι[γησέσ' χε’
- δδοηῤσλογ οἀπϑπώλῖ Κλ!ινήσιῳν ὅτι) καλῶν

εἰρ΄))δ ἐξ ὧν οἰολοι λέγουσι περὶ αὔτ᾽»θὐκσονμηῤαίσν εἶναι

Μεορίσοιεολλωροὐτέω᾽ ΣΙ ἐνεέλλῳ τίς γοηϑόναι τἄμ'θ ἕναν
οὐὐ τίυῦ.δὴΛδξῶιν λέγουσιν.οοἱ μϑιν Ὁ ἑτερ ότη του ὴαὐισύτα τοι

, "ὐηὸμ δογιών ὅδὲναὐ οίγεονκινθίαϑς" οἰ λλοῦδϑὶ μεταβολὴ οὕτεῖσ'

ταῦτον οὐτἠκηοιόσωμ μᾶλΆ᾿Ιμοϑῆναὐτική ἐδ ων"αἡ τιον δὲσχρῦ
εἷς ταῦποτιϑέμομ,ὁτρεζόθιφόμ τισι εἰναυὴκίνησίσ' τὴςσἔ τες

βαεσύοοι χίαςαὐ οἱ Λοῶἢ δγοϊηὸσερυτινρὰ εἰναμοόρεςοι,
ὅτοὉ
σοδε,οὐτυτοιόμ
δε"οὐδὲ μέααὐ οὔτι (ἡ λοιξσῶ » κα τη,8"
φιώμ"“ποῦ δὲ σικ ἐν ἀδριβοῦν.εἰνονπίω κίμησιν, αὔῃομ., ὅτι

οὕτεῖσ διώα
μιν δ ὄντων, οὕτεῖσ φέργηλυ 8}τιϑίμουοιῦ πίω
οὔ τὸ

Νούἢ

πο Κ.

99

ὄχωνυ τὸδυιμαιηὸν γρσὺν ὧν αὐμιν εἰτριἐξ ονάποισ' οὐχεὺ ᾧερ

γεῖῳ ποσύμ᾽ὑτεκίνησίς ῥέεργέα μ' ἕνα δον Τις,οὐ τελὴς δ αὐ
Σ ἱὰδῷ τος
ἀπέ λεσ "ἢ
ὁ διωκ ὁ
ὥἡ ὅξην ὀνέρ[ενονρ δαῦτο χαλεπὸν

ἀνὲ᾿λαιξ" τίϊϑην;δ)»ἀνστρησίμ αὐεῖ Πα ϑεῖμοῦ(ἢ
ἢ ἐς δώσμιν
ἢεἰς ἐνέργα οἰσλλτούτ διουσὲν φαῖμε) ἐγδεό μδῷνὡςτὶ
ὦ λείπ
“πε)ιὸ λελθεν εἰνουϑηὴ ὄνέργειομ, ὥρηςἐγέργει“θό
ἀριμ,᾿ἰδιῷν μ᾽

χὶ λετὶ ῳδελο δίων διάνον "λῦσεδθὶμή κι μησίι ὄνῶ κινητῷ.
ὅλ.ὠτελελείο γισ 125. υὑτὸΡ᾿Κρ; τρκῖ.
Δ᾽ σοκιννηκῦ
ψέργεια, ἦκ ἄλλ

δα διὰ ὅραυἐμτελέχειαν, ἀμφ δ:“κ-

μυτικ᾿υϑρν 81δλοι αθςμανοῦ δὲ ηὃ ψερίδμ: εἰλλάσεἔγῷ

γτικὸν 72 κινηδιώσ δ0 Τὶἡ μία ἀμῴδιρ ἐνέργεια ὡνσε ὸ κὦ

ηἡ δυάσμα ᾧπρὸς δυύ σιγοῖ
"νὰδορὸς ᾧ δηὴαὐαρπερ μοὶ κά
ποὺρτιφ"οἐλλοὶ ηὸ εἰγοῦ! οὐχίμιομοίως δὲ ποὺ ἐππὶ ποῦ καὶ νοῦν “τοσ'
Δ κερνβδῴου, ηὸ δθώπεηρον δ αἰδιώοιτορδε λϑδν τῴ μὲσίΦυκεναιδε «αν,καθ} φωμν ἀόρατον, Ἢ ηὐδυίξο δονζαινδ

τυλώτατ δ δμόλιτ,᾿ Σπεφυκὸὶ ἔχειν, μὴζω ἐξοδονὴ πίρας;
ἐτεπροσϑίσει!Σ αἰφομρίσει εἰ μφω.“9 θισονμδῳδαοὺ ἢ: ὃμ Ἷ
ὁ μήγε πλήϑσ, ἀσίω
ἐδ μάτι μεγεϑόν ἐσ}
τ ὃἡ χοὶδνΤ ιν: ει
δοὺτῇ τ ἀπειβΔ μὴσὺμβειοκος εαἰδροίρετορ ἐσῦιηὐ δ σου!
Θμκ᾽ὁ καθείπερὴ
ρεῖ ἐμέγϑ' δλιθ, εἰδὲἀδοάροῖ, ὅκ ἀπειβνό
Ὶ

ων" ἐόρα τοὶ λλ λλούτω λίγο υσίρ, ϑὲμῶν;ζηρῦμε'αῇὡςκζ

δέξο ἐτι“πῶς δόχε τοικαιθαῦὺοεἰρονοιπερορ, ἐ μὴ εἰν
“καὶμέγεθοσ,ὧμ πατέϑυσ οὐ«πεῖς ἐστιοἰκα τοὺσυμβεβηγιθ μά

κὸσ',οὐκὰρ ὄποοι χῆόν “ὃ ὑντὼνἡἀπεηρομ, ὡς οὐ δὲ ηὸ ἀόρα
ὅν ψεργέίις
ὃ
ΤΡ τδα. λε ΓΤοκούποι᾿ἡφων) οἰδροιηοσ (α ὁτιὲκ

ἐἰμονγὸ απεηρον, δῆλον. σον, δου: φοὐῦ “72 ἀπερον μέροσ'

οὐπεηφον
ὃ λαμ βανόμντῷ ἡ οὐπείρῳ ἕναν δι

αὐηδ ἀππερδ

οἵα ηὃ ὥπερ "ἢμῃἰκαθύῦπο κά βϑιουῶς τὸ ἰδ αὐρον ἡεἰς ἀ-Ν δα ρεηδννὴἀν

ρου

ὃ αὐηὺοἰδειὺαν ἀπ
ρα ᾿πουλγλαδῶμαι ἯΝ

σερ » μέρος οἰδρ αξῥ᾿ ὁ τῶσ' πε: "ἀπελρε εἰ ὅξην οὐσία

͵

Α

Α

Τῶν μιτα σὼ φυσικα

ἌΣ

ΠΣ ἐραθοἰμέρισονἄρα κἀδαΐρι “τον"οἰλλεὲ αἰδιυ) διτον,ηὸὀνπὶ

λελέϊαῦν, εἀπελρονν-σοσὸν
ἕω οὐ αἰτίξη» ἐςοι“τοὶ συμβεβ»»μεδο'ἄρα ὑπώρχοι" ἀλλούτωσ ἐριυτοοεότιὑκιὲνδέᾳ τοιεἶναιἀρι
ϑννοἰ)λέκ ὄνοςᾧὁ συμθεδικε ηὸν οἰοιθιμόνἢηδάρτιομ᾽ οὗ τημϑρὦ

οἱὦ ἠφήτησὶσ καϑύ λου. ὅτιδῷ τοῖσ αἰαϑὴτοῖς οὐκὅξην,ἐνθεῤδε
δδίλον. αἰ Ὁσώμα τοσ'λόλοσ,τὸὑπυιπύδοις ὠθισμένον.οὐκόη αὖ
οἴπεηρο σῶμ οὗτοαθηγὸν, οὑτιὑθη “τόρ."οὐτεζριθμοσ, ὡς [ΠΧ
χυθισμένοι "δ ἄπειρος: δθαϑιμηηὸν δ) ὸο ἀριθμός:ὃ ηὸ ἔλον αθίθ.
μόμ" φυσικῶι δὲ ἐκ ΤΥ δ δῷ λον» οὔτε ΡῈ σωύθε τονοἱδμ“7 ὁ

νοῦ, οὐϑεβπσλοιῶ. (ὕϑυτον μϑὸ Ὁ σκὔτ;σώμο, ἐπε ἐπσυπέτ

ραν τους τλήρᾳ τοὺ
ςοἹ χέρι: δῷ ΔῸΣἰσείζᾳν“τοῦν σαν" οι" "ὐϑμ ,

εἶν ᾧ αὐτῶν ἀπελρον. ἀ δὴ ὁπωσοῦν λεϊ τυτορεὺϑῳῳΤέρου σῷ
μιρότοσ δώμ σι
μις,Φεερησυτου ναὸτοἀπερου ἢ πεσερασμς

γονεἕνκαι
σον
δ παρὸν εἰνουν οὐ διῴμει τον."σῶμα δε 31 ὸ “ον τ ἔχον δ οἱσοίσημ᾽ πεήρον δτὸ ἀὠτσεραντωςδγερσῆκοςὑς τεῖ ηὗ

ἀπερον σϑιμει παρένταὯΝ ἀπειςδὲ ᾧ δὲ πλοῦν ἐνδεχί) νὸ
οἴπεερον εἶνου σώμα: 2ϑῶς λε)ϑυσίἡ τινε "όλοὶτὸ66! χεῖοιδξκα
ὅ

γδονῶσι ταιτοὺ:
οὐκδ};2)»ηὐ τοὶοὗ
λόγο σῶμα πο ρατοισθι ΧΕΙ.
ἄποινστοὶ γ

ἐξοὐ ὕετοιὧν διαλύς “τοῦ

τρτσερ: ἐφαάνε. 572.

τοὺ Σδλα σα μαυτα:σὲ ποῦ, ἐδὲ ἐλότι δῆδουι χειωμ 7.
Η "χοοῖσ δ τῶ ἀπεηρομ ἐἰναϊτίου τῶν,ἀδύμαι τονηὸπων:

καὶ καὶπεπερκημίνον," ξίνα,᾿γ᾽ϑειϑεά οὐ τῶμ. ὥγσερ ἡβοῖ--

κλφτόσ φησινἄπασιν τοῦ γόπεν γρτὲπύρ ὁδαξηὸσ' λογὸσ χὰ
ἐπὶ 72) «(ὐός: δΧ.1}} οὔσίποροὶ τρῦςο! ΧΕΙ αςοἱ φυσίνκομ.πᾶνδ με
ἀ

ταβαλλφ β ῥαντίσ- δονἐκϑέρμεξ εἰς ψυχρύν .εἐ
4.Ἴ)ηὸ αὐαθηηὸν
σῷμοι“ποι"Ὁ
οὐ δαὐ τὸσ γδηρσὁἈῃ δι
μσρίτ,Οομ,, Φδὶ γί!σ'.ὡς τεῖ, -

μϑὼ ὁμοφδὲσιαπκὶ ἀν, ἐσσώ:ἡκεῖ
ὶ οἰδθέίσῳ τοῦ:ποὺ τοὐὲ αδώνα-

“ον.τὶ
(ἢ μᾶλλον κατωΝ ἄνω ὶ δρυῦυν, οἷον εἰβῶλος εἶη, ποῦ
αὐτοκι ρηϑήσῳτοι,ὕ μερᾶὁ γὲηὐπποσ αὐτσ 72 συγγεμοῦσ'
σώ μοι τοςοὔπετροι. καθέξᾳ4ὁυμ τὸν ὁλὸν πέπον. (Δ΄ πῶν-τίς ὃμἧὗ
Μονὴ δι

ηὃ

89

κ᾿

ἐραο σαν
μονϑκρ ἡκίρησιε,ἣἴωα τολοῦ δε διοὐκιμυθησύτονε οἱ
τοίου οὐίςαῤκρή σαί: εἶδεῤνο μοιονηὐπατῖρ, αὐόμονοινρὺ οἱ τό--ο»"" "ἢπρῶτον μϑῳοὐλὰν᾿ὁσὼ μα σονπομηδσιοὶλλ γηδ δέ τί

᾿ς σοὶ πεσερασμίναταῦ τοιξσοι,ἢοἴπε:ρα ἐλά: συπερανμαία,
αϑροῦν οὐλοῖόντε ἔσο 5 τὸ εδϑὸὠπεηρα:“τοὺ δου «εἰηὸ αἰν ὧς

πεηρόν"οιδῳ καῦρ ὐδῶ φϑορὰ δεοὸ τοιοὐμ τοῖς ἐναινήοι:" εἰ

᾿ δῦ πΕ:ρυκησὶν οἱπρλοῦ
θὰοἰ τόπσοιοὐ πέηροι,Ἀοὶ ἔσο πε ῥα τοῖοι

ο΄

σέο ἀδὸρ ὑτώδιωκ τομὴ οἱτόποι τεσεῤκαημιψοιρληὸ πὸμ ὑμάς
αι“Ττον
ἀπεν," ὀισω μα δγτον τοῖς
κηποπερ αὐϑοεὅλων; δοδιύ
να

στ μοι."εἰπὸν σῶμειοὐαϑηηὸν βαξθ»:ὑεῖἐκουφότητο α γὲὡλ
τη μέσον, ἢ, αὐωοϊνϑ ήσε τουεναδιύ αὶ τουδηὺ ὦπεερον πῶ, ϑηβῆμι τ
συλ πητέρον δῦ,τσυπτομϑύ;ομΐ'πῶσ δ» δέλιρι πῶσ τράπεῖρου
Γ ζςυκφνηὸ ἐδὼ κάτωρὸ δθένωΝ ἐδριτου κοῖς μέσον.
ἔχε σάν αὐοθῃ
᾿ οὃρ σώμαὸν τόπῳ:νγοπουδὲ, ὄδοϊξ.αδείνκγ δὲντιβάπείρῳσω
ν᾽

ματι ταῦτεῖνον ὅλωςδιξ οἰδιώ οι τον Ἰηρμάπειρ, ον,[2σώμια
οἰδυύγδιηον. πὸ ὦἐνῥπῴπον.᾿πρὺπὸ δ σημοάνᾳν αἴω,"κοίχῳι ἢ
ΡΝ λοιπῶν τρπούτωμ ἀκα πέραν τίν “ἀπειρ, οὐγουυὸν .

ἐνμιεγεθφσὰ κιρήσε "οἷ γχόνφ νιμίαπία φύσις: οἱ λλοξηὺ ὑσερὴ
Ομ
Λέλετομκαιτοὶ ηὸ πρότιβυοὶ

ΚΙ [μησίφκατοληὸ μετεῦΘ᾿ ἐφ οὐδε!

νῶτον" ἢ οἱ λλοιοῦ τοί,ἢοὐ ξε΄τοί.χόνΘ᾽ διδεα τίυρκἔνησίν. μυτοὺβα(λλᾷσὲ τὸμευτοιοἰλλομτὸ ῥδικ αι
τοὺσυμφεβηκιθ᾽,ὡς "ὃμουσί

κὺρ βασέζᾳν. οὐδὲ, τῷ τούτου “Τί μι τουβοίγλάν,α σλῶς λέτετοῦ
μετοιβείλλάν"οον, ὅσοιικι τοὺμικφιν»ὐτἰείζε τον ηὸ σώμμιοι, διὸ

ὑφϑαλμθί. εὔε δύτιδ καθοαηὀπρὼ τορκεμϑ "Τοῦ κοὸτουτὶ52}

ρεἶ
τῶς "(ΕἸ
καθαϑηὸ κιμηγὸν. ὅ85 ϑέτριοὺἐπλητο κκὶν οὖν τοσ'ὡσουύ
ὁδὲνκα τοὺ μὰρΘ’-αὐδὲ, καθαῦ
ὸ βδ,κα τοὺσυμβεβακί
δ, )ὸ
ὅξεδετιὺ Κινοὺρ πρῶτον ἤξηδέτι κιμούμϑῳον: ἀπιᾶν ὠχόψῳ

τοῦ
Ὕ ἀφοῦεἰς ὅ»"το διξίδα μοῖρ τοξτώθη: "δ τόπος εἰσ’οἱ Καὶμϑ ν Τοῦτ,
κα μηνηρὶ θῳμὸτηςὅξ: δοὺ Χ"
κινού μδινοιοἐκίνητα ὄβηνιοιορ ἐσή

ϑῳ μόπχρο κκἰνησίσ,οἰ)λὴ ϑέρμοινσι:ἡδὲ μὴ κοι το συμ κξηκθ"
ΜΜΜ

μμμ

ἡ

μετο τὰφυσικοὶ

μυτουξολὴ οὐκ ἐν παοσιμύ
πὰῥλερ λλῖν σῦϊσ᾽«αν τοισ' ποὺ μι
“τὸ ξύν ὃν αὐγηῷἀσελυτούτου δὲΟΣ ἐκ δλιὐπογωγῇσιμετρῦυ οἰλλήσὲηὃ μὲ τοβοίλλον ἡ
᾽οᾷὑποκήμδῳ ζεῖς ὑποκέι μδινομ.
δἐκ μιλύποιεφμϑῴ οὐ ἐἰσ' ἱγρκ
εἰ ϑμομιμἐξ ὑπον4 μϑιύνκεἰς
μὴὼπ-ο
Ῥρκάμϑμον"λέγω δὲ ὑτοκό μϑ οὐκ τοι οἱ σεδὼ Ἀούμϑρὶὃ
ὡστοὶνοι γεκαηρᾶς ἂναμμετοίξολοίσ. ἡ: ἣνὀδχ ὑποκφ δ ου εἰσ'

μΗ ὑπρκέμϑῳ ορ οὐκὄξηιμετοιθο λυνύπε ὃἐνανηῤα, ἔτι αὐτήα
σίς χδνν,ὁ πεούκ οὐπήϑεσιφ ϑοόμ οὐκ εξὑτρκ μϑρὺεἰςὑπρικεῖμδρομκι τοῖντί φοισιμ,λιύεσίφ ιν,"ϑὼ «πλῶς, εὑπλᾷοκ δὲ
τίσντιν 5"; διβ ὑ7»κἡ μδρνεὶς μῆδ δπρκεἰμῖρονφϑυρα, ῃ.ἐδ
ἑπτλῶς, κα
ἸΦ. ἡ; δὲ τίς,τινόφιθηῤμιον,Λὐα τουσλεοναχῴσ', τοῖς

μήτυρόν το ᾿Ὀὐϑεσιν ἢἸ δγαΐφεσιῃ ἐνδέλχυτοοκιν ἐἰόθον, μόντρηδῖκος
τοῦΣ δυύγα μι "ὸτς “πλῶσ' ὀγτιαύτμς εἰ μὲνΘΝ ηὸ

γὼ λιυκὸν

᾿ μὴώμρεϑὸν, ὅμωσ ἂνδύχᾳταῖκιν ὅϑρκωτοι συμβεθηκθ’ "ἀμ δ

αδανός δ μὴλυ κυ ηὁὐδώ πλῶι Μηἡ πόδε, οὐδια μῶς: ἀδιῴιοιτορ Ἢ
γῬ τὸ μὴδν κιν ἀῶθλν δὲ ποῦ
το μὰ πί ἡδϑεσιν εκίνησὶν ἄμα
τς ΤΟ

ηὁμῆλον. εἰ} ἡ ὁτι μῶλι φυφικου τοῦ σϑμβεξεκ᾽ 4--

τς πρριἰλλόμωσ ἀληθδὶ εἰπεῖν,
ὅτιὑπούρλαι ηὸ μὴ δμ,κος Τοὶ ΤΩΣ
γενομϑῳ ουλπσλώς! διμοιως δὲ μὲ ηὐ ἡρε μέν. τοῦτοι τεδὰσυμβοῦ
νέδω φαρί,μον εἰ
ἐπῶρηϑκινῦ ἀδιλῳ τόπου δὲ μὴ ὃν οὐκὕξημεῤπό

Ζ: ἀν αὐτου οὐδὲ δὴ φϑυροὶκινεσιτοιῥανγήον ῥα νήσεν,
ΧΙ μησὶς ἥὁ ρεμίαφϑοραδὲ δοῖσει ἐπεῖδε.πὸσι ἰνησὶδ,μιντρς.
βολήτισ', μεταβολαὶ Ῥεῖς αλεῖρη βδυύουτον
τῶν σοῦ μιδιὺ κοισοὶ

ηβυεσὶν κοὺ φϑϑροθδκινησεέλςνοιῦ
τοίδιξ σὴναἱ; κατοῦν
(φ ασὶν, οὐ"
νεέγκι τίω ἐξ ὑποκά μϑχέν ὑπποκεῖ
δον κε μησὶν ἄνα μόνίω:
χοὶ δῷ ἡτοικεί
κδ κῖ τ αὐ (αςδμιυτα ξυύνκοὶς δὴν ἡ σέρεσιςκάιϑω ἐπ᾿
να] [ον (Δ δαλύτο τοῦ αἰσε.δον,όγυ μὴ "ὐνωδύμ."ἡ μέλαν
εἰδμαὶκατολορίουδυξρίωννσίοντρι ὁ ΤΗΤΙ"“πόπῳ ποι ὧν ὦ απίέ-

ΠΣ Τρ πρθςγιπποσῷ,αοἐγικυηρς εἰμαμκινήσλφνηριδ' ἡρσοῦντος:
“που καϊεοίανδοῦ, διαὶ γὸμασὲν εἶν κεζσλοιἐμαφγίον, ὃτὸ »προςῖ! ἶ

Ὶ

η

4
κ

:

;
οο

ΠΥ ϑατΌρυ μη δὲν μεταικοζ λλὸμ Ῥτιοὶ Ληθδύειϑαρ θέτορλμε δὲν με

τοβοίλλ'ιὧσχι ζἸσυμδεθικνν γί μησίς οὐ".οὐ δὲ “σοι οὐμ7ῷ;
καὶ πούλου τοσ᾽ δἸα! μὲν τοσίδκιμν μϑώνεὁτιοῦ
οὐκ ὅξρκινήσιίως κί μη

ρος
ρὸν

σῃεδ)γιοίσεω ογλώεσις'οὐδδλωσ μετωδολλμε
ταβολῖσ' οὶ
ἐνδύεται κἰνὕσεως εὐναμκίψεσιν δεδνὐπρκά κδου,οἱονὸ αὔοεκιγέ τον "ὃ
ὁ τιξικλινκοὔεϊε μέλανμεταιιλλφ«ὦὦ 71}ἡ τω(Δὲκ γησὶσ, δοβ
μανῷ ἐψν χί),"“τόγρν ἀλλο ἐδοαῦξεΤο.τοῦ τονἐδιώο τ,.οὐὴ
δῆύηρκάμϑῳ, ὧν Τίόμιοτα βοΛήνς,γε τιρό
ρὸν τιντρικεἢ μθμον ἀπο με
ποιβολδίσιμετωβεέλλν εἰρἀλλοέσις: οἵἷομ, οἰ ϑυζκν ὁσουεἰσύ γίφαν,

αλλοῦδὲ γύτο δυν τ πλίω ζεῖσυ μιυμεβιυκός' πίῶσοιδὴκίνεσιν,

δβοῤγλυθταίοὶἄμκεταβο λή:"καγένεσισ'μάφϑο ρλωσαύτως: ΟΝ
αὐ εὐροξαὐπικάμϑ ων ὧὴὲ ἡ οὐδὲ ἐνκεινήσειν" εἰ

μαοῦν με τοθιιλλά

ἐξύὑπείρ ἐἰσνύσον οὐξα ει ταύταςὍλ μυταῦο λῆς, εἰσλλίρυδῷ λον δὅτι αὖνδή σἽ!μετοξεβ Μοκὠτέσο εἰ
εἰσ' ὀπτδιὸροὖνιἐρδέχῇ

δ ριμϑν»ὺ ἐπι μὴ τί τὸλουσοινοιεὶκοκόμε τινθ᾽ἐστ,

εἶλο ἔσο:ὠνθθαὐ τοκΑδῤνισουυγέ φιψσις,λει τῷ
συμβεβικεμουοἷσν ἐξ αὐ καμμήσεως ὀσηθίω μετωβαλλφότιῷ ὑποἔρλειν ἐ
κεἐμομετο οί λφι τὸμδὺεἰεἰς ἐπχηςή μίρυ ὁχσὲ εἰσ αὶ
γέει αν ζ γεεὶσ'
ἀπελρον βιασν
ΕἰΤοΐέ εἰ ἔςημε ταβολὴσ ΤΠΎΡΡ λή κα )οϊσεφιγϑύς

σίρ'αὐοίγικηδια οιτέωνπροτίγῶν εἰν ὑσέραιοῖον, ἐν αναληϑοεσισὶ
γϑύετόπτοτευοὸ καγενό μον οσλῶσ', ἐγίνεποιῶστι οὐπω (ὦ
τὸ γετνὸμᾶννοναὉλώς. ρἐλλὰ ηὃ γενοφϑμόμτι,' ὴδρούμδῃ ὃν ἤδιι
εἰδὰ εσὶτοῦ τέ έτοςτοηρτε, δερὶ ΤΙΣ. ἰώ“ππωπότε πενόμδρον ἐπεὶ

δὲ εἰπεηρων οὐκ ὅπ τιπρὼ τομεοὐκύσουηὶ πρῶγνιὼς ποῦ δὲ ηδς28ὁ μϑινον:οὔτε γέτνειϑαροὺμ ὁ
ὅτι κινεῖαβϑηδιὸν τεοὐτέ μετουβαλὴὉ
δεν"στῶ οὐνοι
[μεαὶσ'ἡ ϑὰρτήρι μὴ ἠρεμμησίσ' ἜΣ γβύεσιικαὶ

φϑυρα. ὡςτεηὸκτνόμϑρου ἐδεγῶρ γδύατοι πτνὸ μῦνομ,τότιφθει
Ρε το οὔτι Υν ὀὐθὺς πτνο δνομ, οὔοῦ σερομεναν ν᾽διε ηὸφϑᾳ
ρό εϑρον" ἀπιϑᾶ ὑλίωὑπεῖνου τ!ἥγνοβδύῳ, μὰ μεταροὶλ
“λφμῆι Ποὺοὐν ἐσυρφῶσ'ε β ηὃ ολλοιωηὸν σῶμων Νυ ὃ, οὑχωτι Σ

ΜΜΜ

μμμ

αὶ

Ν

(

Τῶν με τοὺτοιφυσίκα

ηὁ γιτνόμϑρον"᾿ κἰνησὶς, ὶ γίνεσίο: μρὐ τι ι ἐσὺ κιν ἔρχου“δέ! δ

ϑνατιτο τοῦδ ἐκ τούδοεὶς γόδυκ ἐψησίμ,μῦκ! μησίμ'“τῶ: οὖν.
ΠΗ

ἐσθμοζθησιτφλι μαιϑήσεωσεεγοῦ δὲϑιόεσιςγενίσιωνἐπε δοῦ »ὺ

σίας,οὔτεΤῷ πρόςτι οὐτῆ τονπο δίῳ ὥ πάρειμ, λείτσυτοι καστο

γόηριο" νὴοὸτρσῦν""οἷς ηὐήρύ, κίγησισ εἶναι:“οὕτω Ὑν ἑκα φωδναν
,ίω σῤεὅ3:."λέγω δεηδ τοῖον οὐηδ Τῇ οὐσία:τὶ1 δε ορασποιπρίφξιν,δππθῶ εἰμαυοὰ Ρ
ὁνιἐγλοληὸ ποιϑυτικδκαϑὲλέγε τοι:
τον κιμηθίο ον ηρὼ ὁ μῦλισ ἐν χι
οἰκἰμηπτομ, τὸ τιὸ λως οἰδιύμοι

νῳπολλῷξρα ένα

ῥδιμον διηδπφυ Θὲῥϑρκιν ἐἰϑα,μι

οἱτ
δυνά μἶνονδΛότεπέφυ κι μοὶ οὐαὶ ὡς:ῥκαλώδρεμδνηδε εἰ
κινητῶν μόμον ὄγαν τονῥϑρεμία κινήσανὥστεσέρησισ αὐ εἶα

σονδεν τες οὗ οι μοι τῶ πότον ὁσοιὲνἕἱτόπρηρώτῳ' μρὸχο Οἷς
ὀσπιξρἀλλ. ἀ7εϑ σὲ, ὧν τοὶ ρα οἴμαιμετωξυδιρῦ πέφυκε

πρότερ᾿αἀῶλκν ἐσθ τὸ μεσοβαι λον ἢἐισὃ ἔδριὈν μετριο ἐλλφ τ
Φυσινγηὸ σύρυ εγῶ σ᾽μὲ τοιβαίγ' ὀγαντίον ζεντότρμ πὸ οἴ]ὕϑεἰανο

πέχ λέ ἐξσϑὲ,οὗ μετούτύμθευ χίιδόν“οσ'θέσει εἶδ καὶ
ἴλλως
“τώ: οφφορμιϑέν τον,μηϑὲνμετοξυ ἕως;ον ῳ αὐτῷ γέμφΔ :
φοξ,εἸξλνεδῖον ρα μεμμαλγραι μερίδα,ἡμόνάδει μοναίδος"ἡοἰνε ὩΣ
οἰκία ἀλλοδούϑὲν κω λύᾳ μοτοιξν ξἰμουρηὐ

ἐξρητιμθὴ φῶς

Φοίι; "ἡὑσερὸν τροὺν» "δὲνὁξῆσΤῊΝ λύ ονοὐ δέμου μίυυΐ οἱεϑλδου
τέρασ'ἐλ βδνον δὲδέδοεξῆς δὺ
ὁ κα ἥϊητοιὑπεῖ δὲ πόσοι μετοῖβο

λὴ ἐν ποῖς αὐ τρκά
μδμ οἷν, ταῦτουδὲδν ὧνχβαιοὼ ὁ ΤΙφα σισ',οὐΤῇ
Φάσιω; δὲ οὐδὲν αὐοΐ μέσον, δῆλον οὖσ᾽ᾧ “τόϊσ «(αν Τῇοισ' ηὐμωτου
ξυνὺ σύυυε χισ'ΩΣ ταῦ6 Αδινῦντι θυδή]ύ μϑινομλύε τονδὲ σίου ἐπ

Χ, ὅτοινταυη τέρεντοῦκρὰὑνεηὺἑκατέρου πέρα δ᾽ οἷς δήϊον τον

τυοὴσευυίλορ τον:ὡς τῇδῆλομο τιπὸσερυεχισ,ῳ" τοὐγισξ ὧν
ὦ ἐμ!.
πέφυκεήννϑα “κα τοὶπίωσουὺεἰνξμμ:"ρῶς οτιπρῶτον τὸ ἐφεξῆσ'
δῷ λον "ηὸ᾽ν ἑξῆς οὐχ ήϊετοτοὺτοδὲἐεφεξην ἡ εἰ ὥνεχ «“ἡεταρὸ
“Ε’δῶπετου,
οὐπῶ
οὗ συ χε.ἐν ὃςδμὴ δν ἀφὶὶ οὐκ ἤϊε

ἐνφυσίςἐντούτοιφιϑε τοῦὕξη ολ γι μομ οἶδε τρῶνηὐν"τοίίςμα

»»

]
᾿

ἡ

ηδ

ἂς

ΟΙ

Ξ

ν

δου πάρ λειηὃ Κἥϊειθθαρ τοῖσ δυῦεἐλλὸ γὸξφεξῆσ'."μοὺς
Δ καρ,

Σ

τ," δῦ.
μυτοβύ

Α͂ΡΙ ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝΜΕΤΑ͂ ΤΑ ΦΥΣῚ ΚΑ΄,
ΤΟ .Λ',

Ο. ἘΡὶΔὲ Φὰ οὐσξαιεή θεωρία, ΝῊ ὙΚ' οὐσις
ῥ
ἢ

'
:

αἱ
υά ἀρ χρῖ
ὶ κρὰτὸ αὐτιαδετοῦμτεινκρὴ ν᾽
ἐ ὡσδλον γ ηὦ ποὸμ,, "οὐσίκκηρῶτορ μέρ"

(5, κρὸεἰ τῳ ἐφεξῆς,νὴαὐὕω πρῶτου ᾿ οὐσία,

ἊΣ

ἡπρσομεοΐ μα δι ἦνταιοὺς α-Εἰτουηδτριὸν ἢ

ἡτ

Ὡ πτλὼς εἰ πεῖντούλλο,ἀλλα πτοιότετι; καὶ

'

δεν Ὅσο “Ὁ! γήσεισ πρῖῷ τὸοὐ λινκὸν "ἡᾺ οὐκλθ

γὴν οὖρ εἶμαιΗῦρ τουτορνόιον ὄτῃ οὐλδυκόν»

Λε

ἔπ οὐδὲν τῶ

εἔγχων ϑθισόν μουρπυρδυσί δὲ μοὺοἷαι λα
Τοιξβγῶ:Φλ

βούσι-

οἷς ἐφήτοιω οἰ ρχίς:μο σϑιλεῖο μοναὐ Τίκ.οἱ; ῥδννου
οὐμ γύμ,τὸὰἐκαϑό"
Αϑοὐσίας μιότϑλον γιϑέασι"Τὸ Χ: γε καϑολῦ, χῷασιν αῤχὶσ
μὴ οὐσίοις εἰνοί"᾿“μῶλλομ δύο; ηὸ Ἀογρκῶσ' ζωτεῖρ οἱ»ὃ πατέλαυ,τοὶ κα
ϑύκακσρκοσῖον"πῦρ "ϑὸ γθνυῶλλ οὐ ηὸκοιμον σώ μοι" οὐσίας )πρέσ:

μι κι υϑ αὐόθητα

ΠῚ αἰ δὺο"᾿ ὃφθαυρ τῆ,ἰὼπαρτετόμιο--

Ἀογϑεσίνεδιου τοῦφυ τοὶνὼτοὶζῶα) δῶ δεΘΟ αὐαίγκοτάφοι
λεϊλαβέιν: ὀτεὶν ὄτετρλλοὺολλ οἰκίνηπτος ταῦ Τον Φαοίτι

μῆ θμαιΧυθιφίω οὶἐδὼεἰς διωο διαηροῦμτε οἱ ϑεἰσ' μι ᾿αμφύσιν
τιϑίν τεσ τοδ δὴἫΣ τοὺ μρθη μα Τρκο οἱ ὃτοὺ μαθη μουτρκοὶ μότ
ΜμΜΜΜ

μμἼἾΜἌΜ

πὶ

Τῶμ μεπὸ χοῦ φυσικὰ
ἡπουχωνκῶμομϑῳ δὰ Φυσικὴν μετοκι μησεωσδοὐ τι "τί

ραρ"ἀνμυδε μία οὐεδλ ἀρχὰκοιρή ἡδεύξαθη τὴδοήαιμετοι δ λι τῇ»
ῬΑ μεταξύ. αὐσέκει-αὐτικᾳἐϑύῴωνκἡ
εἰ δέη μα πριν λαἐκ
ῥϑῥωμ:ὴμὴππόντων:.οοὐλόυ ὁ νἀ Φωνννἀλλίνε σορὸναντῆ,αὐάς
κηδμαρ κοὐγχρὴὸ μιετορορολλ᾽ ὀρτίμεῥαντήωσίν' οὐ ᾿τα ψαντήα
μετοβοξλλά.

ἔτιἡὀμθρὶύτρ αὐῴφ'ηὃ δὲν αν 90 Ν ἀχθτορλῥφν3

αροΤιρεν “ὧν ρὰ το ψαντῆα,ἡλινεἰδὴαἱμετοβολο τῇ δερδ"

γκτ]ηὸ γῇ,ἢΚΤ ηὸ τοὶ βηρσύνν τρυμοὺς γσε
σὶσ'υϑρδ τλῆ όφϑο
ρα,ΤᾺ ΩΣ ησίσ' δέ φϑήσίσ,ἡ] γδητρσῦν “ἐλλοιωσίς δὲ, ἡ
"}] ᾿ “σάθ". φορὰ δὲ κατῶ πτο’πϑ Ν᾽ εἰσξνοιν τιοῦσείς οἷ εἰν,
καϑέκα ςτὸμοῦ μετοίβ, δλιιό»αὐοίγκνδι με τουβοζλλάμ πίω ὑλίω δ
ναιβϑλῴίωροξμφω ἐπεὶδιανῆὁὃν ηὐ ὃν,μετοαβοί)λά πᾶν οχώδυυά
μ4Ὁὁ

Ἀδῃἀφηλῥεργεί κθρεοῖον,ἐκλέκ δια, εἰρη

ψῳγόρλιν

κονυδλκοίωσξ κοῖς ὑπορῦξήσιως ΓΥ φϑέσεω" ὦντεοὐμόνὰ κα χοὶ
συμβεθικθὴ ὀγδύχᾳ τοῦἡνειϑαμὲκ μὲ ὃτόσ, οἰλλοὶποὺ ἐξον-ΨἘΝγόνοι πουΐμ τοι"νδιυγοί μά δύσι ὑμγφικ μὴἡ ὀνηοσ δὲ ψῷ

γθκοοὺ τούτο 28) ηὸ Αναξα γόρουῖν(Θελγρον ΥΣ ἐὺ μδ πάνσι:ον μπτθόνκλε οὐ ηὸ μίγιμαινοὺ αὐάξιμαρεργοὺ
"αιὡς Δα μόκρα-

τόσ[φησιν ἰῷ ὁμοῦῦ πρίντουδεινάμέψφργείρ δου ὥς τῇφλιύλισ
αὐ εἶομ ἐμρϑᾷ οναπθέμτὸ δῷ λίμναιὅσοιμε τοιΘοζλλ!οἰλλὲ τέρα

μον ἽΝ αἰδέωρ, ὃ
οὐσφί μῆγϑο“τούμκινητο» δὲφορᾷ ἀλλοῦγιονη γέρα.
δἰ λλοὶτόϑεν "ποῖοἱπορήσενε δοντιρνεκεσοίουμ ὄντος ἡγέμεσια:

γΙχὺς δ ὺ μὴ ἄν.ὦ᾿ δα τι ἤξέδνάμή, ἐλ ἀμούοὐ πόντουλόγος
οἰλλυτερονἐξἐτίρουνοὐ δὲκαννν 67} ὑμοῦ πὲν ταιχιήματοι.δυο
φέρ » τῇ ὕ λυ ἐπελον αἵ!οἱὦ ΤΕ ρανγεμεηο,ἀλλοῦχ ᾧὀ βὴμῖς,
ἐςὥφτι ὅλιμίαἐκ ξμοι τἔμετοιὴ) ὠφγείᾳ,ου Ὁ κα
αὶ ὑληί διωοῖ
Μμ4:Σίαδατο οὐτια ἃ Τξἰσαλουρ χοῦδύομδῳ"ἰῴαμ]!ωσίσ, υσ'
ἢ ηὸ
μδρλόγοσ'ἡὐξὸὕ
τὰ εἶδος“δ, σερησὶστη δ Ῥίον ᾿ὑληνμετὰτοιῦτο
ὅτι οὐγόμᾳε Τοῦ οὔτοῦ ὕλη οὔχεηὸἐδοριλέγωδὲ τὸ ὑρφτο, ππῆνὉ

μεηβῥαλ

δι ὑπαύτιυ(θληρὰ ἐσ] ὐφοὺ οἰδρτοπρώτου κι
μὲν 00"

ὴ

λ'

δ:

μοῦμποσιοὺ
δὲἡὕληνεἰσ' δρυθινορώδαΤερον οὐνείσιν,ὦ μὐμό
όχαλκθὺ γέμϑ)ερογγύ λΘ' ἀλοὶὸ ςρδῇν
υἍ. ἐο᾿χαλκθί.ράγκε
δὰσίναννμιυ τοὺταῦουδτικκαζ τς κσεισωνύὑμῦ ἄμετοιοὐσίο; τὸὶ
Φφύτει, οὐσουε "μισὴ
ὁ πο εῤλλα ὲ τέκν
τί
φύσει ἥτε τοι τύχῃ

ὀρ!αὐτομοΐσῳ ἡδ οὐμ τέ χνμουρχὴ ἂν αἴ
δ λφ'ἀδὲ φύσι, αρχὶ
ὀνουνγᾳῇ.αὔον Ὑϑλῶν γῶνκ'"οὐδὲ λοιησαξ
αὐχέρου,βερησούς τοῦταἪ
οὐσήοιῦδ Σδι μδρύλο,υὐδὲπιοὖσου τῳ φαύμεαϑς. σαι,ρἰβινάφῆ
ῶ μὴσυμφσε!, ὕληδι ὑπ κεὶμδιμοννὴφυσι» νὴ ὀδέτι. εἰ
εἰ ῥκὴ

"δξξιστήσιί τί τηλικούτων ἡ καϑίκα συριόιονΣωκρατ' ᾿Καλ
λίαν ἐπλεϑροῖν τινῶμ οὐ δέτεοὐκ ὅ 1:πτραὁ σι (Δ ϑετονϑ οί»
αἱνοἷδρ, οὐκί
κσ'ὑϑεἶδο; εἰμι
εἰ ήσέλυ οὐδ'Σ γβύεσι: κὐ φϑορατί

τῶμ'ον ἀνὰ τὺγον εἰσλκοὺν οὐκ εἰσίν,οὐκ τα πολολ!υὺ ον:οὐ γίφα
πο πον τὸκατοῦτἐχνίω εἰλλὲ
Ἰππῤἐπὶβφύσεν διὸ δοὐ κακῶσ'
ὁρ᾿λτωνέφ""“ὅγιάδο
7ὴν ὁ πίσοιφύσει ἄπέἐρβηἄδο, αὐτός
τῶρ'ολο πὸ β σοί(ρξ:κεφαλέζ ΟΣ υλαἸῃ)καὐφθι μοῖλι
συυσίακς καὶ τελίνταλα" τῶμδρὌΝ, οὔμ“του οὐ χλα,οὺς προτεγνοιιδύ αὃν τουτο δε σὺ Αὐττ,ἄ μα ὅχε ἿΝ ὑγιαίνφὸ αὖδς, τότωιοὰ

᾿ὐγεεία

κγδρβ μοὶ χα Λιαῖς ρα ρας ὦμαι ἐχολικῶστραί

ρα ά δεκοὸὑ τερόν τιπο μθμ,σον ἡἠτονἐτοῖνων δὲοὐδὲρκωλύφ
οἷομ,εἰἌΡ τοιοῦτον μὰ παυσοιἰλλδνοῦς'"ποίσειν ν᾽»ἀδοώι Ἂμ
ἴσωσ- Φανέρον δοὺὅτιοὐδὲρ λέαγαίγεταῦ τέϊναιτοὺς ἰδέας αὐὖοι κὶ
αὖον ἡδουμῷ
ρ,6ἐκοιϑίκασυσηὸμ τιροίιὸ μοίωτιδὲ «οὐ «52ἡ

σι λνῶν-

ἩΡτ αξ εκὴτέλον,᾿ λόγοσ φλύπάκο᾽θτ' "τοδιοληγαιοὺ αἱευρλαοῦ ἀλλῶν
ἀ
ἀβεγον

στ εοὗ.
αὐ καϑόλουλέγηγίς κακα τοῦ

ναΛοηίαιν τοϊοιὺτοὺποΐντων;οὐτρρήσειε ΧΡῸ οὐτισ, τότε ὑτεραν:
Υὶαἱ αὐτουλαυῷ χαρὰ συλεῖα

οὐσῶν“κρὸΝΠ πρόττι:"δὴκα-

θὲἐκάρίω δαδηκατη)ϑοιῶῶμ ὁμόίωσ'οὐλλα Τοητὸν, ὁταὶουἰνστοὺ

πόρτῳ μὲκ Ραα ΔΗ

ἐσοζᾳ “τοὺπρόσιτινοὶ ᾿ὶοὐσίοι.ΤΊ οὖν τοῦ,
ὁ

τέσοαιναρρ νῷ τίμϑοὐσῥαν.ἜΣ τῶάλλοι τὸκαταγορού μὄμα,δ᾽
δὲν ἔσοζενκοιμ δμ.πρότερον δὲ ηὐ σοιχῶομ ἢὧν σοιχϑον" οἰ)λὰ μία
ΜΜΜ

μμμ'

τἰ

δ

μυτοὺ τὸ φυσικοὶ

δὲ ουσίαἐξοιχβον δ προστροὺ δὲ “τὸ των οὐδὲν τὰοὐσὶρ(σ' ἔ7)

χιὼν ἐγσίχι τοι ανίν τεἰμ ουτοὰσοιλεῖαιτοῖυτοί:ασὲν αν δ,ον ἐϊναὐ
Τλσοι χόωμοτῷ ἐκ ΡΥ σοιχέων συγκάμδῳ φνδαὖτ: οἱονη ΝΒῇιὰς
ὦ θ᾽ ἡ ς,οὐ δὲ δὰ δλϊνονῆῆςοι χεῖρ 727. σέον ἡδὲν,ἢ ηὐ ὃν.ὑπορλει
δ 7ωὥτοίκάρο υὐῆῃ στρυϑίτωμοουδὲμ αὐ αύσοιοὐ, οὔ του

σἱοιιοὺ τεπρύσιτρολλοϑογκαῆορν,οοὐκδὲεν αρριππέν τῶν υαρὸσιδὶν
χῷοοΝ ὡς πέρλέγούδ,;Υ Δϑὼ ὡς:ἤβεδῶσύ
Ζιοῖον ἰσὼσδ

θη

ΤΙ σωμούτων, ὡσ' μδρ Θδοςτὸθδιμόμοκσὰ οἶλλον γρόσαον καὁ ψυὩΣ ἐςέρ᾽σίφηΤὺ Ληδὲ,ὸ δωναμ Ταῦττοιπρῶ τον καθαϑηδμιοὐσίωδὲ Τουτοτυὺ τοἐκ:Ῥύτωρ, ωνοἷὸ᾿αρλαΑΤ κὸτοὴ εἰτικκβ
᾿ὐσοῦνἐτέρον Ρ ΟΙΝΗ͂Ν
μὲ μρὼἠχεῖ γήνοτοριὰν"δἷου συίρβἢ
μῶν θνοαμηὴγυοομὰν ον.“μύτωμ αϑρὲν 7αύτοωςοι χεϊαὴ οἐρλαύνο
ὅ
λὼν δια."πάντων ὃ τὸςἐϑρεπεν,οὺκ 21:

αὐοιλολϑν:διῶ

περ ἄτισ' ἄσπποι οτιοῤ χοάεἰσιξϑργδεΐδν Δα φέρησίς! Ὗ ;ὕλη.
οὐδεν

ῬυτωρἕτεῤυπερὶὲἘΟΚΘΟΝ γυοοσ βεριονον ὀνχιώ
μοί
ὃ

λνκόνυμε αν

αὐφρε'
Φῶν. σιςδγσιοξύ ρῶς δὲ τον τῶρἐμέτ

ρανύξει“{Π8Ὲ} δὲδ μὸν τοὶψνπούρλουτροῦ τιρειοἐγλεὶ ῶἕπεο
᾿οὐριοῖόν ηὃ Με!οῦμ, δῆλορ, ὅίντέρου αὐλὴ Ὕ σοιχέιομ'οὐτιούβέμι

Φω" ) ἐσύ τοδ)αρ δτοοι᾿ ἀρλϑ σὸς κιροῦν ᾿ ἱρῶν,ἀρχῇ
σις δε ϑδίοι ὡςτιςτοὶ χείρ μϑῳΚη αὐος λογά αυ,ηρίδινουλ του᾿)διοὶρ
ἐ τροσουρα ο)λοδιἐρ ἄλλῳ ἰθὺ πρῶτονούσιον, ὡς κινοῦνεἔλλο
ἄλλω ὁπεία νύσοςσῶμα .ηὗ κιμοὺν εἱἰεΡικὴ εἶδος. εἰ ταξίαὐποια

ωπλίνθοι κι ϑ,οἰδκοσὸμεκῆ .( δῷ εἰστρρτουδγουιρει!τορεἐβ
χϑἐπεϊγὸ κιρῆρὖν εὐρνῖσ Φισικόις, αἴδοιἂν )“τοι οἱ ηδῪ ανοῖ΄
ηὸ ΤΣ κὰ αντήον τς δητορτινοὲπρο
οζοὔτιοαὖἐϊηνῶσδὴ δὲ πέττρέροτ' ὑγείᾳλίοπῶς ἢ ἰαηρικήῆ,"δὰ οἰκίας εἰὺς,οἷοἰκοσδ

κα. σῦς

ἀγὸςαὐῦν γονᾷ, ἀτιπααραὶ τοῦτο ὡσ"ὃπρῶ πρῖντῶν κνδ(α
ἰίω,

πάντορἐσεὲ δ᾽᾿βλτὰὁ μϑ χωρέ
συζ,τοὺ δ᾽οὐχυθεσυί οὐσίαν.«ἐκἐμου!.
μον δγοὶτοῦτο πστάν Τῶν οὔτι «τοῦ το, ὅτι ὟΝ οὐυσιῶμ αδίυ,ἐκ ὅδε

“Τὸ πβθομο αὐ κι νη σφ,δ ἀ ΤΕ: Το σύρητο τρ,ἡυλι Ἰσῶσ' δι σώ

ἀκ

“9. Δ’
"» ᾿μοῦσμοῦ ὀρεξις,μδὴ σζμιοι.

93
ἐτιδ δὰ᾿τρότορῖεϑ αὐοίλογλ

εἐρ λαλοδουυτω. οἱ δ) ὀρέργφαναὶ δύγαμι σεος γλοὶηρ τοιτουοξ)λο
το λλοις νὴἀλλωσιφί οιςΑΔΡΝ οὶτδκηὸ,οΧΟ

Ν ἐνφργεϊαϊξὴν

ὁτὲδελυμ αἱ μφοἶον,ἐν (Ὁ Ὁὁ σοιρξ᾿ἡ οἱὐδε.“ γἡ]4 δὲ μοὺςταῦτου ἀςτοὶ
ἐρι βϑιμοιού τί,ἐνῳγείᾳ μδρηδ οὐδδυν ἑαὺ τὸχορίτῦμ, "ρδηὸ
ἡ καμιλ. διυμοίμάδὲ νύληυσου
ὀξιἀμῷ οϊν-σέρισιτδιοὶ δ, σῖςὄτορυὶ
γνῦ ηὐδιμιυοί ῥῦχνον “{τυς δὲ ἄμφω: ἄλλως δὲἐμορΓθμκοὼ δι --

νά μή διαφέρ, ὧν"μην ῥαὐὺτλύ λυ ὼνοὐκὅζξ;φῥαὐηδεἰδορολλῖ,
τερον-ὕς ΠῈρσοῦ αὐτηοι, τοίτεσοιλεῖο'πύρ' "γῆ:ων ὑληνβάϊ-

δεομἀδοσ᾽νρὼ ὀτιοἰλλοέξωιοιον ΠΟΥ͂Ν
ὃ
"Νὴπο οὑτοιῦ το0 ὑλιθ..
"ὐόλοξΘὴ κύκαΆ(ν: οὔ τίὑληόμτα, οὕτοίσος:
οὔτε οί ρισι,οὔτε
ὁ μοφδὲς,εἱλλοῖιαιν
οὖντοῦ» ἐτιλοραῦ λὀτιτ μδρκ αϑόλυνην

εἰπεῖμ'Τὰὁ δυδιπώρτων δα πρῶ το αὐλοῦμοὶἐνῤΓέφηρῶτον τί
ὁδῳτὰ ἀλλοηδῦδω μα μῳ ἐκᾶνα μϑμοὺρ τοῖκ αϑύλου,οὐκ έεν.

αὐϑλϑΣΡδ ὁκαθύκαον, Δ καϑέκωον" αὐρμϑργρφαλοῦκκαϑά-ὡροῦμα ὅτων οὐδείς ἀλλο“Ἢ λόϊὸ: δἐλελλίως: σοῦ ὁπσῆρ'δι 0
ηὐ 6'πουδὲ τῷ δ᾽ἀϑλω: δηὺ β΄᾿ποοι σλῶσ βκὶοἰἔπεγτοι͵ ἐϊδῳ
ἐ τοὶ
μὰἐσιώρ, ἄγλοιδώλλων αὐ τιακρὰσοιχέουὧδ’πορὲ ύλθατ μὴ

ἐνταῖντρίνυγϑὦ μοί τωμ'γψύφων ἡσιῶν,“ποσῦ χε (0. “λίῳ τῷ
αὐνοςΚογϑνμὸνδῆτ τῷ αὐτῶ! ἐϊδᾳςτέρα, οὐκἐΐδιφ,ἀλλστιὶ τῶ:

καϑύκαςου ἀγλο ἡτισῆ ληκρὰ ηὁ εἶδος:"ἡ οὸ Καινήσοιν ἰοὺ ηὸ εἰδὴσ'
ἊΝ ἐμήντᾷοα ϑόλυ Λόγῳ, τρλουῦ “Τοὺ"δ ζυτ'“τίμα αὐλα"ουι-

ΕΟ ΡΝ οὐστῶν "οὐ προστι δὴ “το ΩΝ ,πὐτέρου αὐοὐτοι,ἡ ἔπ
τέρω, δῆλον ὅτι Ἔθλλοεχος τί λε)9 Αδύων ὅβῆνὑμεοίφου. δραυ
ρεϑέν τωρ δὲ οὐ του τού ἐλ ὑτερα: “λίῳ εὖδὲ μοὰ 'ποόν τωνἰδὲ

σὲ,οιυτοῦ ἡ τῷαὐαλο,ϑ' ὅττι καὕλη;Εὐἰδοσ.'φέρυσίσιηὸ βειν ουν-

καὶ δὲ ΚΑ οὐσίωμ οὔτλο,ὡς αὐτέο πανέν των. ὁτιαὐ ον»"
οϑτοαναιρουβόῥω (4. ἔτηπο πρῶ τον τολελείῳ, σὲ δὲ
ἔχιρα πρῶ το ὅσοί “οὶ ὀγανήαν δ μάτι εἰς γδγύη λίπτουμεής-

τὸ πολλαγῶσ' λίγετρ "μοὼ ἐτιαὐὕλαν ΤΙ μ ἐϑβοῦν ἐς χοῦ“Ὦ

Τῶν με το τὰφυσικοὶ

αὐσϑαν Ηρ πόσοι"ὰ πῶσαὶ αὐταὶ, ὺ ποσί τιρανἀρητοινυπεὶ
δῶστῳ πρεισ' οὐσίανδύορϑραΣ Φυσικαῦ μιἰδὲκαὶεἰκὶ 'ϑυτοσ'πὴ
ταύτη λει χίορ- 7) αὐ ιενεἶνανοὐδν ὃν νοι οὐσίαν, οἰκίμετ' .
αάτι ὃ» οὐσίοτιρὦτο"δῆὀνχωμ κρὰοἰ πίρσοιιφϑορτοὶ πᾶν τοῦ
Η φϑαρίζαι:“ροςἃὉ
φοὺ τανἀλλ ϑιώα τουκἰμησὶρ "ἐγοίϑκρ!ἡ
ἰμὐοὐδὲχδ" οὐδὲοἷόν τε πρότεβλοιύϑεβ ἐμαιμηδνγσ χιόμδ'
Ὁ

ῃἡκίρμησίσ' αὖ αοὕτῳ σειρὰ σ στῇ μοὸ ὀκόνΘ ὉῸἢϑψαιοὸ
κινήσεωσ' χεπού(Θ’κίνησισ' δοῦκ 3: σίυς τὔσ'αλλ ;κοιτοὶτότρον
Δταύπσες κακύκλῳ: οὐ οὰ
Σ αὐ ἀεσκιμωτει ΝΤΡΙΗΤΙΝμε ῥ)ϑῦν
ἐχ)ϑδδὺ διώαμιν ἴλο "μὴ ἕῳ γάνοῦδέτι οὐκσε κίνησισ- ἔν δε
δὲν ραῦ φιλο δὲ αὐ οὐσίασ'φρι σώμϑῳοἰἰδέους ὡς πὶοἱ“τοὶ

ἐϊδανε μή Τιςδιυ! οἰ ἰδιϑηδν ἕστοτω
οἱ ὁ μετωβοίλλφνεὅ τοὶμιωφδιοιῦ
τὰὶἱκανὴ,οὐ δθέλλιοὐσία περι τὸ ἐδ} μὴ ἐν γεῖσε!,οὐδε
ἔσοζ,κίνησίσ' ἐπιοὐ δεέϊ «ρσργό
σελ" ἡ αὔσίαοὀφξι δυύαιμειδ' οὐ
ΔὸὉ ἔσο, κίμησισ' οὐΐ δ)(Ὁ."ἀρσίδᾳΤΩΡ τὸ διυυμά με!δν, μιεἰ μοϑδιέι αϑα εἰμανουῤχίω “οιουὐτίω ἧςκαὶοὐσία ἐψεργῴαν ἑπτιοὶ

νυ τούτοισ διεϊουσίας ὅμαι
ὁ αὐοούλησιι σήν 3) δέ ἐπέρα
ἃ
ὴ
ὀέλλῦτι οἰΐδον: ῳβ γέρρα. καύ τοι εἰγρρλα δοκεῖ » ἰὀρδρς νῥγϑὺν πῶν, διύμα ϑαρηὰ δὲ διυμεἰῥὄρομ, οὐ“σοὶνἐνῷ γόιν "ὥςτε

πρότερομ εἶμαι τί δύμαιμι μεξλλαὶμέρ Εἰ πούηο, οὐδὲ ἔστιἪ
ὁμτώμ'“ἐνδε[λατο δ δύνα αϑςἐδὼ θνον, αὐτο διξμνουνοκ αὖ
τοι
εἰ
᾿ὡσ λε)θυσίν οι᾿ϑεολόοι,οὐεκψυ κηδς ϑομιῖνσις,"ὠσοὶ φεσικοὶ

ἰῷ ομοῦ ταί τουχζήμια Το,φασὶ "ὸοὐυγὸὁ οὐδ μειτον:“πῶσ » κι-

γηϑη σοτοι,
εἰμηϑὲν ἔσο ὑετός οὐτιομοὐ δ ἡγε λικινσελοὼ--ς
τὰἑαυτίον οἰϑλιὶτέκτον Κη: οὐδὲταὶ ὑπιμίώια οοὐσὲ καὶἕξ" ἀλοὶὲ
τοὺ σέἐ ρμιαταρηρὰβ γονήνδγὸᾧνοἰπσοιδυσίμ δ εἰ ἔψιργφαινιοῖον,ΛΙ.

απο ΔΓ λοτωμ.οἰεὶ} ἀναφασμείνμσιν
ὦ
ἀλλα δυοτὴ οὰτῇ
ναοὐλεγουσιμεοῦ δὲ οὐδ᾽"οὐσὲτίμαλταν δὲν ων ἐπύχεκιν εἴ-

περρεδλλοζδιῷ τῇἐἰεὶὑππίρλεν εοὐσιτῇ γγφύσει Αϑρώσε βίᾳ,
ἢ ὑπὸ νοῦ."δά λλονῶδ : εἴγω “ποίᾳ πρώχηνδεκφέρᾷ Ὁ ἐμῇ-

γανος
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λον, δσΌΝ'"ἀγλοὶ μιν δὲ“πλάτωμ! γεδ ὀμσιλίγειν ἣν οἷςτορεοὶ β
αὐϑ ὅν ανὲν ἰοπεηὸ οὐγὸ φαυυγὸκιμνεύξεροι δδυυοέ μου! ὀιύῳ
ὦ
ἤψυχνυὔτφησι'ηὺ εϑιβδαιδεώ αι
μιν οἰτῶϑλ ψφίέαι πρότερον ζ

ὅξερδρ ὡσ καλῶσ8}δῶσ οὔνάρετοιιδὶ “σῶτ"ὺὑτιδὲ μέργᾷδιἤρὸ
το, μιευρτυρ ΦΑμαβ αγὸῥατ,Ὑγδνοῦσ ῥίργήαν ἐμπεσδοκὶ
φιλίαν γὰμ ΘΚ" διοὶἀθλεγϑν τίςμὶνησὲμ εἰνο ὡσπιρλύκιπ

“ποριὥστιῦ ᾿γώπερῥδ χαόμρὴ χά’ ἢ νύξ ἀλλο τολουυτοὶ ἐὲ, ἢπε-

οὐδ ἀνὰ,Εἰ
ὦΤῈρπρύτερχῥῴτψα δϑωνοιμεως, ὁδὲεὐαὐκαἀεὶ
ἃ
περιδεο »λῷτιαεὶ δ ᾳρ«ὐσοίχω σφ γοῦγ. εἰ μέλλφ γέμεσίς

υὐφϑυραέῖμαν:ιοἰλλοδιξ γοῦν εἰμουμοὶεἰ,οἴ ναοὺ ἀγδγαὐάγαν
εἱρκσὲ ἱ κιοιϑουνηὸ ἐνόρέ1 δὲδ ὁκατἄλλοιίγρι αρακαϑίτερον, ἢ

πη πρῶτ'᾿αὐάγκιδα Κευτου τουσσοί λιμὴναὶ
ἐκείνο οὐυτῶτι αὖτι
ἐν κοῤικεἰνῳ"οὐκῶν δεν ηὀπροὶ ἣν. Δ )ϑαῦτιομυ ὑρμκείνογο ἀεὶ

ὡσαῦἡσορ,τοδάγδ'τῇ ρο » “τ δ εἰζλλων, ὦ μφωδηλομὀτιύκῦν
οὑτώσ' καὶὀλθυσίμιο(ἡκιρήσαλ'7, οὖνἄλλας διέ; ζεστῖν οἐρχίσ',

ἐπε 2 οὗτων: ᾿ἐνδέχυτο καιδ εἰ μὴοὗτως ἐκ γυκνὸσ᾽ἐσοι, δὁμοῦ
ὁ
“σπόρτῶνκα ὡςμὴ ὀνπορ,ύοιτ' οἵ"τανΤρ" μὰ ἐστιάὸ κιμοῦ
ῥδμον κίγησιυ ἀπούνεομιατα δὶ᾿ κύελῳικαῦ Ῥῦγϑ λόγῳ μον
οἱ2 ἐρῶ δῷ λον ὥστε ἀΐδ)᾽ αὐἐἔῃ οπρώτονῥῶδρ:ὅξ,;τοίνυν
Ἴ καὶὃ βεινέϊ. ἐπεὶ δὲ πὸὁ κινού μον. καὶἰανοῦν μέσον, τοΐμιω

ὅτι δοὐ ΚΑ μδρον χνε, οἰἶ δνομ καὶ οὐσίοι "αν ἐνοὺ γειο οὖσ .
κιρέ}9 ὡσξ:"ηὸ ορεκηὸν,καὶ ηὃ γομηὸμ κιμέι οὐ κινούμϑρ.ὃν - τούτων

"τοῦὁ πρώτουτοαὐντού ἐπιθυ μυγὸνΑδρ Ὁ ηὃ Φων ὀλίϑωον καλὶ
μᾶλλον
σϑληηὸν δὲ πρῶ τον ,γ ὃν κα λόμιδρεγοιμεϑο, δὲ ὅτι δονεἰ

ἢ δοκιθιεδυότι ὀρελϑμεϑα: εἰρλϑδ Ὁ" νδησίρ' νοῦς δὲ ὑ-ποτῶνουτοῦ κκὶνεὔτορα:γοηηὸν δὸμἑτέρασυςοιλέια καϑοῦ “ἰώ ἃ Ταύτας

ἢοὐσίαι"πρώτη τούτη Ὶ ἁπλώφ καὶ κατ ἐνεργήαν: δι:δὲγὸ
ἣν καὶηὁ οὐ“ιοῦΝ, οὐτῷ οὐ τὸ, ηὸΑϑῳ ΑΝἐννμίπρου σϑμιοάμ εἰ,
ηὸ ὃ οἰ σλοὺμ ὑπώσελον αὐηδιολλοὶ μὴν καὶνὐκουλδν, ὉῬ δηκῶγὸ

αἱρεηὸν, ἐν Τῇ οὐ τῇ συσοι χειρρπκαὶ ὅξην οἰριςονἀεἰπαὐάλογον

ῬΑ μετο τὰ φυσικοὶ

πρῶτοντι δ᾽
δι
ἤδιοδ μυιῶν Ῥιτοει
μά τοῖς, ἡδ)οόφε
σιςἘΕΤΕ ἐ
57 έν ὀδένεκαι ὧρ πὸ δ λῖι"ὁ δουκύξεκινεἸδδωώςἐρώμη
κι νέμδμον.ἢτοῦλο κινἐ εἰ δῷ οὐμ Τὶκιμ ἅτοριὄνδέχωτοω κ)ὦλ

λωεὶπὰ ὠοϊδλφο ραπρώ τον)ἐνίργφοβηιῇ Ὗ μϑτορετουύτο
ὁ ὠδεχυτοοιγλως ἐλεινεὐ τόσον νὰεἰμῆκκοιοὕ σαν ἐπε 2.
2: κιμοὺρ οὐὐνηδοξ πεν τον ὃν ὠφγάᾳδν, τονηοοὺκ ἐνδέχε)ώλ
δὴ
λὼωζ ἔχειν οὐδοιμώρκβορ αἷὰ ἡ᾿πρώτα νημεταβολῶν“Ἰουύ τας δύκύ

διξαὐάγικης οἴροι σξὶνὄν (δῷμαβεξ ων,καὶ
ἢ
κλῷ Ταύτεν »ρύτοκιμ
ἼΣΩΣ αὐοιπιοίδον ἡρσουυτορχῷ μὴὀφδρβιμοὔτι ποὺ
λώτ,θν οὕτως εἰΡ ΧΟ"

ρουτ μὸρμίρθεγδν᾽τ, οὐκ αὐυηδάν.ἡδὲ μὴ ὠδολθμδμομ ἀλλωτοοὶλ

λὰ σλῶς ξάς γο!οὐΤῊΣ ἄραιαὐῤχδεήρτι τοιὀυιὸς νυ)Ἰφὺ σίσινος
γωγὴ δεὔθην,οὶ
οἱ
τεκα αὐρίσπιμικκρὸμ χδμλλμρ: οὑσο

νι

εἰν ὄνο

μῶν ΑϑΟῸΨ οἰδια τορ ἐπεί έδονὰ "ὀγέργέα τούτουοὐ

δγοΣ τοι τος γρύηρ
ρσισ' αὐσθη σίσινόησί δὲσον λησίδες δὲ πρὸμυῇ
μουν οἱτοίζγ
τουναὶ δὲνδησιςἡ
κοιθοῦ τίρ) το κιαϑουϑηὸ ἀοοί σου κιοὺ
ἡμοί λιφοι, ΤΩ)μοῦ ει σοζοουνηὸμ δὲνοεἰὸμ οὔσ' κι τοῦ με τούληνιν
τοῦ
νοη Το) ΟΝ,ηδρ με του ἀϑωνοι δῶν ὡς τυτινηὸνν οὔτρνμθη ᾿

ΟΥ̓ δυοτιμεὸνπτομο “ΤουὉ χυφβϑλοὐσίασ, νοῦν γέϊδτεγω γιώρτε
ἐκϑνομζλλγτού τουδδοκ δόνδὶθδονἔχειβ.εὐἸϑεωρίαι, ηὃ ὑδυφοιὝ
ἀρισορ"εὶ ἦνκαὶτωσὶν ἔχει,ως ἡμεῖςποτεῦθς ᾿ἀέθου μαςέν. ὁ δὲ

μάλλον, ὑχιθοιυ μασιώτερ"ἔχειδὲ ὦδοιοὺς ζων δέ γεύ ποῦρλειὴ
νδένεργφα ζωνιθκθμΘ᾽ δεύκμο ἔγειναν(ρ[4ακϑη καθοὺ τίω ἐκ
νῦ,ζωβουβίρη "ῃοἱἱφῇ φαρϑδῥόὶηόνθρ ἐν ζῶον κἰἰδνοννοιῤοιφον:
ὡστεξωή:ΤΥ σείρεχλρν)ἐγ Θ,
ὑπανέρχειξοῷ τοῦ τογρρδθε"
ὅσοι δὑτρλκιμβαύουσιν οἷςπεροϊ συϑα γόρφον(ὃαπσοῦ οἰσποτηὸ Ἢ"
οι μιβικοίλλιρον
ονμὴ
μη ῥ αρχῷ᾿θιν, δοςηϑ δῆ τρὴς
Ῥ εὐ ζώων τοισαρ

χες οὐγόο β ΜΝ, δικαλορνὰ ηὁχελάονέν ποῖς ἐκ τούτωμ: οὐΐκ

δὑρϑώςο!ον.) δὲ α΄ ρα ῤβετέρω! δβλπρότι ῥιτιλέων, "ὐπὸπρῶ
τόμ, δασέζω μ, αὐνοὶηὸτίλέβοοιον πρότερ αὐόρ αὐνφούντίφ᾽ ἐΐ

σχοσσόρμοτὦ ηὐνὸκ που ϑρνώμη, ὠνῴτιῤκῥενδηϑασί οΚ ὅτι
ἐδ

1
μπν
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αδιδοὺν σξεν οὐσίαιτὴςοἵδ (Ὁ κοὺ ἀϊκίμητον σὺν κεχοριαμίμενδ
οὐόϑη ΨΝ, φανφρὸμ ἐκ δόρει ἀϑῴων. "δεδφκ τουδὶκδὰ δ, μετ

θ(0Θ’ οὐδὲν ὀνδέχυτοιδίλον ταῤπίων τίυς οὐσίαν" οἰλοὶὁ οἱ μέρὴσ ἜΣ
ἀδεούρε το βτηκιν ον οἴπε: ῥὸνγεὀγομοὐδὲν δέχει δύμα μιν

ἄπειρον ποπῇ ασμίνορ'ἐπε} δὲ τρῶν μίγθθν ἀπεήρον ;πέσε
φασίν, πύπραημεβου ἐϑὼ δροὶγ ὑπολκανέλοι μεθ᾽. ἀπεῖς

δ τιόλως οὐκ ὅξήν ὑδὲν ἀπετρὶ μίγιϑ᾽ "αὐοὲμουδι οΤιοηστοθδῦ δι
αν οςλοι ΩΨ" «ασυίσοῦ! 3 αἱαγλαικιράσεινινυςτ ἰν Φικατὰ “τὰ

πιῦτοι μδράν δῆλα διότιτοῦ“Τὸν ἐχθπὸν τ δπτοννπὐτιρομῦ μίανϑε
“τίου τίμ τοιαὐίμνοὐσίαν.μησλείους""ὴ Ἰῤσοίς διε!1 μιλοῖνθουϑάν" οἱἋ
λαμεμρϑαθς "τοὺς ΠΝ ἄλλων οπποζφ σετοῦτι πλιαλήθους οὐδὲν ἀρύκα σὶρ ὑτινοῦσειν) εἰ πεΊν"ἡμδρ)εππὶ στοῖειἰδέας ὑπὸ

Ἄφημε,9ὃμίανεχει σκεψινὶἰδ αν ἀριθμοὺς ὃ» λέγουσι τοὺφἰδὲε
“τὸν !ἰδέαν"πλι ὁ
οἰτοῖλέγομ τίσ'

ον᾿οιθμωῶμ, 0σϑδιρὼσ περὶ -

( δοῦ τῇ
ὀλώς μέχριφλιδυκ αἶδοςἰριημῴωψ'«δεύωὺ
“ΠΕΡ᾿λίηϑυσιν ὁ τὴ
“οἵ τοσοῦ τονδ τ᾿ ΘΝ αὐιϑιμῶμ δὲν λέσ Τρμώτοςὁ ασόυ δὰς
εὐ τρδιάιτρκῆς. ἥμμ ἀκϑῆϊυτκ

μόμων"ἡ δὺ ρλσμιγῶν λεικ τῷ»

ἢ’ τῶν ἀπκίνητ ᾿Ιδκαθαῦ ὸ,Δ ψίσυμβε
ὁ αλργναῤ χϑδὸ πρῶτ δρῦν
ρωκΘ᾽κιμοῦν ἡ τίιὐπρώτιωιθἐΐδρο, πρὸ μι αν να!μησίμ" {πε} )τὸ
κινου βϑινον,αὐάγκηύτρτινθ’ κινένδρ, ὡ ᾧπρῶτον κινοῦν οὐκί-

νην ἂναμκοιθοι δεινὴτίϑΐδεον κίμοσιρ ὑπδοζἰδένιν εἰθθο' ὐϑ
(αἱ(ανύφῳὶ ,δρῶμδῳ ἡ πο ρὰ τίττῶπαρμηὺς τίωρα αλίώΦορα

ἐϑκινάνῷ α διὸτίιϑηρωτίωοὐσίαιν, (Δάκί νη τον,ἄλλαν Φοραεὅ

συίσ' τοὺς Ὡ"σλανύ τῶν αἱ δ χσ,οἱὐδὲον δα ἀσανμ Ωὃ κύκλῳ σῷ
μαρδέδιοτοιδὲ ἐν γα φυσικοὶ “ιρὸ τούτῳ ", αὐατικη μὰ ηού τῶν

ὟΝ ἀρῶν φορῶρ δ αὐκιμέγου τί κιμθαθῳ καιθουϑηὶ Δ ἀϊδίου
οὐσίῥα σοτ Ὁἤβῴτρων φύσις:ἀΐδιΘ ῥσίατίςοὐσοι,ὸηὃ κινοῦᾷς
αἴδοου μοὶπρότιβόν Ὑσηκιμου ῥϑῴου,ὦ πρότερον οὐσίοιξ, οὐσίαν
οὐσία σ'
οἵα.γκοῦομ. ὄμο" Φανερὸν τοίρυμ, ὅτιτοσοιῦ τοισ'τῇ

ρα λάλον εἰγνοε, τίρότε Φύσιμ ἀϊδέουσ κοἀκεμτουν κουθοῦ .

Τῶν μετὸ "Τοῦ φυσικοὶ

αδιυμεγέθουσ, διὰτέωεἰρυβδμίωαλτλαν πρότερον."ὁτὶΑδρὸ ἦν
ὃ
εἰσὶν οὐσίοω "τούτων πρῶτεδι διδυτέρου,κοετουτίωνιοὐὐ τὴν τ "

τοζάς Φοραόε!53 οἴσρων »φανόρὀνοὺ δὲ παλήϑυσ' ἢδε! τῶρ φορῶν ἐκ
“τῆσ οἰκφοτοό τησ ιλοσοζίοι ῃΤὴμα θΉ.μιατικῶν ὑπσμμῶν, δό
σζεο πεῖν Τῆς ἀερολογίαρ οὔ τῆ, “περὶ ἤσίκε οαὐαθη τῆς δι,

ἰδ δὲπρὶεἶτοῦιτῆρ ϑιωρίαν"αἱ δοξ λοι,περὶ οὐδῷ μι ἄσοὐσξαιτ:

οἷον “τυπερὶἐπουσοἰριθμιοὺσ Ἢἡτωππωμερί, ανοτιμδρ οὖν “σλέγε φῥομὴ αὐφοραὶ φανερὶ τόσο

ίωςἡμιβϑιοισ'"λέγε

ἑκαφονφέἐρ()μιᾶς Ὥπλανω «δῥωμείςρωμ ηβσοιιδοίῦ τουπυγχέ
ν ϑυσν οὖσιυὖν ἐμξφαἐΛέγϑυσεἊΝ μαθημαγ
ι ἀσχάριν λέ29Αδιδπσωε 51}
ἢ
ἢ,σϑοῦν καλή

ον

ἔνυοι-

Θ᾽ὠριημεύτρκα-

βόμ'νηὐδ λοι ἜΡΣΛΩΣ,ἢ υχῦντωυτα τοὺςδιῷ,τοὶ
ὃπειννθανομεῴχο (1

ῥυ; δ φεγυμντ ἀνΤιφαίμἢ ) προρα τοὶνύν ὀρυμὰῳ«Ὁ σαῦπα
πραγιμαγμομῳ οισι
Φι κένΜ“Μ
τοὺμῷ οπίρουσ'πελθεαθς δὲ γοἹτ οἰκαρα

οςεϑέροισ'ἐψυξθης ὀνάλίηιὴἡσελίνψα σύκα τἐρουτίε φοραν ὃνδι
σὲμέτιϑύτοεῖν καστό ροίς'ὦντν ᾿πρώτίω, τί ΥΝὲ σλαν᾽ ΕΝ
ἀμου τοῦδ τίραρ ΚΡ] ηὐ δυο μίσων ἡ φω δίων. ὦὁ δὲ “ἰπτίω,ζι
ηὐλελοξω μὴ ἐντῴ σλά ταιἢ ζωδδωγ'ἐν μάζον, δὲ πλοίτει Λαλο

δώϑο",κοιϑὸνἡἰσελμιύνφέρζ ἐκαθῦνδὴ λί.πα σεσλανωμῆάαρῶ
ψτέζασιρ ὑκάφο σφαίρας, " »οὐτωμσὶτίρ εμἱ“πρώτίω δι διόυγῇ
ρὉ (μου τίμὰεἰνοαρεικειἐνοασυχίώ τὶὴ ἤβαϊαλαν ὧν λα ατσοισφιΣΥῚ

σρενἀμου ὴτέρ ὑπὸ αυ τύωτυτοῦγ μάνυυοκαὶ Ἰοὺ δὲ οἱμέσωμ Ἢ

ζωύδων τίροφοραιβελουσοιν κκοινίμ α΄ποωσῶν ἐἰναννἕὶ δεηρί ταροὶς
ποόντωνοαἸηῤλουν ψτῳ διὰμέσωμ δῇζωδύων εἰ
θναυ(δὰ τετώρταςτέφορά, "ἡτοῦδῆ χελοξωμέρων προ ηὸν μέσον “τουύ τεσ.
Εἰλκαδὲ (δι τί τεσσραόρας τοὺς πόλουσ μὸν ρ λων; ἰδέσο :

τοὺσ δὲ Φὶ οἰφ ροδϑ τας(οἷ “Ζῶ Ἑρμοῦ, “τοιὺς οὐὐτούς"᾿Καβιτσσοε!ἢ

"“ίωμὲν θέσιν ΟΝ σρορῶν, πίω οὐ γίρ) ἐτίθετο Ευδοξῳ του τίσ
ὟΝ αὠπορθμοίπώμ υἱρὴποιξιν'τὸ δὲ αλίθ’. σῷ μὲὺ “τοῦ Δ᾽

κοὸ χῷ τῶ ἵκρύνον, ηὃ οὐὐηὸ ἐκάμῳ οὐπεδίδου. -σῳ δὲ ὁλίου καὶ

τῷ
Δ

ἐδές.».»...
μὸδ
“Ὡναάς.
Ὁ...
Ὁὧ»ν

ηὃ χ΄.

οὔ

τῷ σελίωεν διύρ ᾷτο τεηροιϑέ τέατεϊναμσφορασ, τὸ νοιδα,
εἰ μὲὑλλφτόνἀ αυοόσονν τοῖςδέλονποῖς ΗΠ σλανήτωρ,“καςωι μι
ἀνε α γκούρον
δὲεἰμίδλουσίστου τιν
ανπσάσουτοὶᾧωῖνό μιν
οιοὶ
“ποσῶ σέῖνμεκθείκ αὐ ἥβπλαρω κων, ἑτέραι στῇοἱρατμιβέλάτ
νας εὖνοι,τα σαν. ΑΙ ἤἥου
ουσοίςτὴἐἰσ'ηδουυ
δοςποκα ϑεσώσοις τ᾿ϑύν
σεξ τίδηρὼ τώυσφ αὔρανά εἰσοὺπὸ κώπῳτεταγ μδύουεἰσρ. οὕτω
δὺ μόμως(δέ χυτο τί σλανεῖρ φοραϊβὰ στὸτορπῦιϑδρὸπελούνεῤοδεμδρ αὐτοὶφέρυταισφοαύραισ, αὐ φϑρ ὀκτώ. αὐδυπίν τι

»ἡὁκοοήρ ἐσιμ
"που τῶνδὲ μόμκσ' οὐδέσινε ι χρέώαα,«(αὐ ςηὸκοι τ

χώ το τω τιταγ βὐλύον φίρῇ με μπὰς βῆδύοηρώτων. αὐε κίτ
Ἴ συ ἀξ ἔσοβ).αὐτο σβύσερχτεϊάβεὙ κολδεκαι ὁδὲ οἱ πασῶν
ἐὑριϑμὲ τῶν τεφερυσῶν νὴΤΙ αὐς λινσῶνταῦ τοῦδ’πεντήκο

πάτείλισέν τεἀϑὲφδὶ σολύωύεσ τοῦ ὁλίῳ μυπροσθείντισ' εἰσ' εἶτ
“πορϑιρ νειν σεισ,αὐ πῶ σιεσφρὗρουνε σοντου ἄετείδνσεισοι ροκονσαρνηὸεϑροἷναλόθὉ,δῆϊσφαι ρῶρ ἐρῶ, τοσοῦ τορ«ὡς τειρὸ τοϊτοῦ
δ, γοσυυύτ΄ὦ
σίας ιν τοσαιρ χὰτρλράϊοινή τουσ'κρὸτοῦφαλαθηι τοὶ

λοηγὸμ ὑπολαρόμ' ΔΡνὟΝαϑαίκαῖον «ἐφ ὅδϑωτοῦσίω ροτέροιελε
γάν»ο δὲμηδε μιαὐ ιομ τουθἰμουφοροιὴ μλστιυτεῖν οὐυσοίμ πρθ ἄ

ΞΡ. ρον:{τι δὲτάσιν φύ σινηοὼπῶσσινοὐ σίαὐ ταιθῖνὴ καϑοῶπὐιὺσυνεῤίςου τυτυχριεὐανπίλυσ θμοιδδνομή αν,οὐδειικ« ο(ἦ
ρουτωύτοισὲ τέρα φυσιειλλοιρύπλα άῃοπὶ οἰρηθιὰ ἔρμα τ
εἶννποι

οὐσιώμ»ἄτεγρψάσιῳ ἐχέρα, κιμδιον ας τί Δ ὅσροΦορἄσιἀγλῶ

μα γεώλλας ᾧ ὁ ρυσαδείμοιτγτενα τούσεὶ"ν᾿διϑασυτοῦ τοδὶ λογλθκ β φρομὴ ὑπολαβεῖν εἰ Ὁ πατῶν φίῥ᾽»τοφῷ ομδῳ ουχάθιν
φος τπᾶσοιΦερο μδρῦ τινὸςἐϑῆνὥϑομία Φοραϊαιὼὺτ'
πέφυκε, δι

εὐεϊνέμεκα ἐδαγκισφορᾶσιαιοῆἤβτρων ὑγεκα «εἰ ἔφυ Φορα

φ δΡ΄ «γε

ἐκείνην ἑΤέρων δεήσει χέθινεἰνον"ὥττε ἐπε,δα ἐχ

τ Φερορόῥωμτι θείων
ομντοθς κατε ᾿τύλορ στοποίσῃ φοῤ τὰ
Φανερν εἰδ πλείσφοἰὀυιοϊώνοἷν δ:27) λώσὀιῷὅσ
σώμκτἐψιτὸ

δερ οἱοὖνδὶ,ἐσύ ἰφάμί «ἡχτοὶζκα ἀρχέαρι ϑμῷ δέγετρλλαί.

δῷ

Τῶν μὲ “τοὺ τοὶ φυσικοὶ

ἀλλήοσο«αὐριθμῷ ρλλὰύλίωῦθ᾽ἐσν»
"λόχος (Δοαυηὸς ρλώμ:

ὅϊον αὐ 'Σωκ ρατηςδὲ εἰν δὲ τοίὦ ᾿θψ',οὐκέλειῦ κέωυηὸ πρῶτ᾽.
ἐντελέλειοιδϑὲ ἐν μδραὐῥανὴ λόγω, οἷς αὐριθμῷνὸ πρῶτον ειμϑω

εἰκίνητο, ὀμηκαὶδ ηὐκιψού κδιρονοιῷαοἱεἰκαβσέωρε χῦοῴ μον"ἐς

εὐ αουν"ὸσ μόμ «ποροὶ δάσοτονιδὲ ὑπὸ ΔῊ ἀρ χύων καὶ“πὸ λον!
ὠν,ὄν ὐϑου χήμιατεκουτοιλελάμ μδῴα τοῖς ὕσερον,ὁ ,ϑιέοσο,.

εἰσὶν οὐ ΤοΙ,καὶ τσεθϑε χειηὸ θ ὅον τί λίωυφυύσιν:τοὶδέ λουπὶ μν
ϑικῶσ' εἶδαπροσῆαϑς, ἔκ ἡ τίώπε:ϑὼ “δ“πολλ μερὶ πρὸς τί

εἰς τοὺσ' νόμουσ κα γὸσυμφέρον γπ"σίβ'᾿αὐθρω ποφδεῖσ χίΥΣ
γεύ:πσυ: κοι ἄλλων ζώων ὁμοίου:
ὁ
τὶοὶλέγουσιν. ού"ς ἑτερα

ἀκόλουθακαὶ πὰ ῥαυπηλήσιουτοῖσ ἐρηβδιίοιε: ὧνὠτισχι ρίσεισ'
γκωὁ λαϊθοιμιόμον ηὃ πρδ νι
072 ϑεουσ' φομηο τοὺςπρούτρος οὐσίας.

ἊΨ. όως αὦ ἀρλθο νομί"τῶς, ἡ Χ ηὃ εἰκὸς τρλλοίκι; ϑρημέψ:

Εἰςτοδιιραηὸμ ὑκασῆ καιπεχνηρι)λλοσυφί δὲσ᾽,ἸκρώΣ πάλιμφθᾳ
ροῤδῴωνηκοι, “Τούν) “τοῦσ'τὰςξασύκομων, διδμ λὄἄμαναπεθισε

στὸὅδχ μέχᾷ!ΤΟ) νι εναδιῦουν ππέτριοι δυξακοὶ ἤ1 πτεροὐδηπρο
ΤΩΝ,ἐκ ἡοσοῦγοι ἡμῖν φανῳσὲμιόμον:

Τὰ δέ ποι ηὃν νου

ἐχεντίροῖ οζηρρί ἐδ: δοκεῖμϑῳ, ΝΣ
εἰν Τα φαινο δύων ϑάοτατ᾽᾿

τοώτδελον ὌΙ ὅτοσαὐεἴ
ἔχει.τινασδωσίκο λίανεῖ τεδμν δὲνν δεῖ,
αν ὀνὴ συμιμόν'οἰλλξχειοῦςπεραι εἰν ὁὁ καϑεύσδιωγ ἀτερμοέῖ,
γύ τουδθῤγλοιεύριο, οὐοίρ δετοντοῦγξην,οὐ ἫΥ καὶοὐσήαενόησίρ,

ἀλλοιδιύναι μιν, οὐκ αἱἡ εὐρίειοὐσία. εν,δϑοὲ » σονοέίν ὀπή μὴ

αὐτά ὑπάρχοι ὑτιδὲ ἐἀενοῦσἡοὐσίκοώγυ,ὀτενδησῆς
ἀ
ὅξι,Τ,
Ροέ:Ηὰ οὐὐγὸςοὐὐηὸν ἡ; ἐσερόμτι"κοῦὶ ὀΐτερότι ἡ τὸ αὐηὸαἰεὶ,β

αλλο'τερον οὺμ δηοιφἐρά 1,ἢ οὐδὲ ηὃ γο εἰμ ηὃ καλόρᾳ ηδχυ-ἀδν,᾿κοιδοῦ τὸνηὁ δὲοὧνδε αϑρν πυρὸν ἰωννδο Ἀομ τοὶνι, ὁτι τόθ 46

“ουτον καὶτι μιώτουτομ, νοεῖΗ,καλούμο του αλλφ'εἰσ’λϑρον ὙΥΣ
Μὰ“τῶ βολί"κοιὴκίνησε Τισ'ἐδαιηὸτουζ ον νηςὦτον μϑρ οὖνεἰ μὴ
ν δὴ οἰεγβηνἀγλοὶδιώμαμισ Μ΄ Λογον ἀτοίπρνον εἰμὴ σωρυχά; οὐὐ--

“ Φὰ μοήσφωσἰπεῆτον δῆ λομ ὁτιο λλότι οἷ ἔξη ηὸ τἰμιώτερον
ὴ

ὸ λ'
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δόμϑ ηὸ γούμϑῳοὐ “Ἡρὦ
δ} οὐ μοῶν (ἐνδησί ὑπώρξφιὴ
ἡδηὐλείοισον
Ροοῦμ τι ὥςτε Φακηδ πον: ΟΡ μὴδραῦφι δ.κρϑηορὴ4 6 ραΐ, οὐκ
αὐεἴη ἡδεΐοισονήνόησισ'οἱηὸν ρα:γοέ!ὀπερϑβηοὸκρά
"“Ὡςονοιῦτν ἡμύησὶσ,μοήσεως νὶὀησισῷ χὴνε τοῦ δὠεἰῤδυϊρύμοι:Μ,
αὴ

ἠαλθηισ!συιοὺ ἡδύξα κρϑδεαψοιαυκὺ τῆςδὲνπσαρέργω τι ἐκλ
λό γὸν ον τὀροεῖαθς, κοιτοὶηρτῃ Τὸν αὐ ῆ ηὺ4) ὑπάρχειοὐδὲ δὲ
Ἵ αὐἰνηὸηδεὶνοἱν δήσέ) ὥνοουμϑιω δἐπίνίων "ἀηφή μη,ηὸπρίμια:
ὑδρδρ δβηγρια
3
τῆ, αὔδυ ὕλοσ πουσία' κρὰηὐ τί εἴναυ.εδϑδεηδηήθεω

ρμτρδῷμ, ὁλόγοσηδηραῖγμα δὴνὀησίςδχύτερου δενόντος τρνοοὺ
μϑρχ Ὁ
τὴ τανοῦ,ὁσκαμδύλίω!ἀιεινηδουνηδέ σ᾽ δῶν δησίσ τανοῦ μὲ

γου μέ κ. {τι δλόσται οἰππορίο, ὀ(βύϑυτομ ὸυνοὔ ῥιϑῳ ον Με
ταβάλλοι Ὑναὐὲν τοῖνμέρεσι τοῦλυ ἢ οἰδγοαύρεηου πᾶν ἕν
ἐγονυλίω, τσερδαῤθρώπενοσ' ν Κσ'ΤΩΣ ᾿ σερυϑύχωνέλει ὦ 1,νιγμόνῳ οὐ) ἐἰγδεδεν τῳ τγῴτῳδ ᾿ἀλλζιολῳ τινὶυδζθισυίς,

ὑνλλοτρούτωι δίχο οὐὐ Τὴοὐτῆ σ'ἡνθη
σς ὃνοὐττοῖν
“Τοῦοἰῶν.ἐπ
σά οπτ ον δεριηρτίρωσέχειιὶἐρόλου Φύσιφηδαἰγοιϑῦμκοὺ τ
δι
σοννστό εροννεε χυθισμείν ον ΤΙ
λοιγὸκ
οιθοΐ ηὸ,
δ τάξιν οἱ μ'

Φοτίρωσώνπῥερατευ μαι Αὐφὲν τῇταξᾳηδέ.όφρα τη)ότ'
μάλλον

σ:Ὑὐ)ὲδ οσδιδτίώταξιν, ἀλλκ νη δεον “τοῦ! ηὐν ζξν-

πρίν τοιδέσει τίτοικ᾿τοιτσώ;εὐλλῦ χὸμοίων:(Διολωταιηηίωκ.

"ὦ φυτά."αὐοὐλούτων ἐλειὥρτιμὴ Εἴν ονϑυτίρῳ προς ϑατέρομ
μηδὲν, οἰ λλί 5217.“πρὸς ΑΔ ΡῈψὰ ττορτα σευ τίτακ τοι
᾿ἀλλῶ;
ππῤένοϊκίᾳ, τοισἐλινϑέροι ὅ1κ| σοῦ ἐξερ)ν,Τι ὑπ λίῆριεἶν οἰ)λοῖ:

το πώμτοι ἢ τοὺολᾶξον αὗτανιτοῦν τοῖςδὲαὐοῖ» κηῤδοι σφουτοῖνθη
θήοιςαικρδνηδ ὠσηὸκοιμὑνοιὸ δὲ πολὺ,ὯΝἔστυ χι'
“Ῥιοῦ χα)εέκα

σῦνὠρλδοιν δῆτ φυσιοἴε: λέγω δόϊον εἴστι ηὲὁ διακριθῆναι οι“
γοἵὕω εἰπωσινϑλθἄνερ λο ἡ τωστθν,ὥνικοινων ᾿ἄπωμτω ἐ
συμβοόν4, Ἰά τοτσ,τοῖς οἰλλωσλέσουηὐδλομοῦσοι ὃ ἀδεινδε τοῦ

σὲ (Δποὶ[αοὐχαιθιε σέρως λέγϑν τεσνοὺ δϑληρίωμέλάλέστοι ἀπρρίἥ
ποέρ τεςγφόδὲν αν ΤΙων ητο! 56ι τώρ τοῦοῦτε
θον
κα διά μλλανμε
ΝΝΝ

ψυν

Τῶν μιτὸ
τὸ φυσικὰ
νεηὸ, ποντοι οὔτεἡὀόῥεῳ ανηήωμορϑώσεγε ἐνόσοις τὸἐν αμτίοι ἣ
ταν χει πῶς ἐκ φὐιμαντίωνἐ«σοί οὐλέγουσιν οἱ σκϑή δὲτα
ταίαν
“κα. ὑπῴλλήλων ἡ μῖνδελύο τοιτον Ὀλόγως, (6Ῥὶ
"οντλείμο:

οἱδὲετὸζτες"3 ἐναντίων, ὑλίωτει οὐσίν
τ σεροἱηδαν σομτῷ ἴσῳ
ἢχῷ ψιτοηρλλοί.λύφ) δι χου τὸπὸνοὐηὸν ον δυλολμία
οὐδενὶ αντίον. ἔτι ὥπαντα σοφοωύλου μαϑύξψ, ξω σακρόν.

ὴ κακονο η, θρχί ρον δϊσοιχειων"οἰδθζλλοι, οὐδοςΡΧισηδοώλαϑονφυγδκαικόν καήτοι ὧνἀπσνεσιηδοἰ
ριϑὸνμι μισοια ρχῃεοἱ
δὲ,ἽΣΖ

τορδ ὀρϑῶσ,ὀτιρχθν ἀλλα“πῶ: ηδαἱ
γοιϑὸνοίρ χϑ,οὐλέϑυσιμ.
γἐτερονῶν τίλος Ἰώςκινῆσοιν ἥ ὡς θδοσιρέ τόπου δενὴΕμπίδολῆς: "τί ὙΦ ΟλλίανΟῚ Εἰ ηδοιγοίϑ
ὄν«οὐ τε δούρχλριώρια ν ουσοί"

σαυκ ))». διὐούλι, μόριον

τρμίγ μι τοσοθδ Δ κωοὐ γ'

συμβεβηκενωσύλῳ Δοξρλϑ. ὀνομ,ιῶς κινοῦν72εἐλλδηθγε Εἶν οὐ

ὄταν. κατ ηῤτερομδιφλία. ἄ τοτονλιδηβφθουρ᾽ον εἴνουπὸ
νἐμκοσο ον δέ σἐνοιὺγηΤῶκ αικῦἐφύσις" ἵναξατόρασδιώσκε
νδνηδοῤ,ριϑὺναρ χα
ν"ὃ δνζειεινὧναἰ)λρὶκιν εἰ ἐεκατι; ὧφτε ἔχε

ρον"σλίω εὐσῥμϑσλέτο δι.Ὁ τα δ οὐ ζγ πῶς ὑγφα' ἀν᾿ς:
τονδὲ ιηδεραντῆον μβῆρι σοι τῷ ἀπο τῷνῷ πάν τισδοὶτοῖς
ναψΤία λέων τί! εἔχρύντοοι τοῖστ ανηήοιρεαὐ μὴ ἐυθμήσιΤίσοον

διοὶ
7}τοὶμνφϑοιρτοὶ,τολδοφϑερ᾽ εὐδιεὶς λέ[φ"πρόντοι δτοὶδμτορι
ὅσιμυ δου ῆθαρχὺ»" ἔτι οἱ μδρκ συγμηόν τοσσοιῦσιτὸν
χοιοιδίινοι μὴ Ὁαμουγτεαι ὁϑῶσιν, ατάν
Τοῦτρισίν. ἔπε δια

τή εἰ
ἔσογεύεσις,ἜΣ τα: τιονγμοίσεων, διασλέ (Δτοῖς δώδ
ἀρχίστποι σιν, ὦλλίω αἰρεγκν οὐ β χη
νκυριωϊερανεῖμ:.οδυτοῖτ τοὶ

ἄδοιδτι ἄλη ἀρλἐκυριωϊερ αὐγαὶ Ή 7}μετέαι ὴΤΟ ᾿ΔηΟῖ:
εἰνοι "Τί.
μδιρδλλ οἱ αὐάγκι τῇσοωία (Δτήτιμίω τα τηϊοϊςήμμ εἰ

ἔν αἱιντίομ.δμνδοῦι οὐ

δβηνῴαινσέον ζο᾽
πρώτῳἀδίνπούντα δὲ

ποιἐγαντήαύλίω ὕλανδιδειυομᾷ ταῦ τούτν.ἐδιὲγαν τίκὦ γροιρὶ
εἰνηδῴαντι ον τῷ ὃπρώτῳ «ναν τιον ύσὲρ. Ετιεὶμὴ ἐσοοιποραταὶ

εὐνϑητοάλλα οὐκἤβηνἐρχλοιτώξι: δ εσίς (Δ πὸοὐρανι ας
»,,

δ

Οὐ ὁς εἰ

, “τὸλ'

ν
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οἰλιξὰὶ φλώρχ
χὐσερχν ὐσπερ τοϊσϑεολόμ ερυτοϊσφυσμεῶι
οἱ ανεσὶν ἀδίεροι τὸεἶδ ἡεραθ μοὶ, ἐ δὲμ σα

εἐδὲ μὴ ὕσικι
ὦ

ν"σεώφγε' ἔτιπώτίσοι “ξαμεγεθα μμικγεϑυσιὴ σειεχίν ὁ3 ἃ
ο49 μδόγξτριή σεσωυεχισ, οὐτιὐσιεινῦν, ἔτι ὡσεῖδοσ.'“ἀλλαμίῷ

οὐδέν γέσοκι “ἂν
ὡνΤίων «ὅπερ καϑτριη τηκδυ ει νήΤικόμ. ὖδε29.πὸ 3 αναὐδρμανκἀλλὰμιν ύφερύμγε ηδητοι ἐν δι εἰμεωσ'
κάρα οἴ δ)
ουτοῖὸνΤοἐς: αὐαερε τίουἄρα τούτωμτλ ον"

ηοδᾶ ῥηταί ὠὡσ

τι!νειἐοὶ ἐριθμοὶᾧλό,μυ χροιὴηὃσῶμα, Δδ

λω; )δεῖδοσ,(Διὸπράγμα δδινλίᾳ ὅδέάσιφδενδέ χιτομεμπεῖν," οὐ μῶν ὁ μεσ΄ἀπτημρηϑκιμοὔρτρι ὁ οἰ δέλεγου τεσηὸμιἀθιθμὸἰς

πρατομηὸμμιαϑή ματηκὸνΚΥἡ οὕτωσ εἰ οἰ λλίω ὑλθμϑρίω οὐσή-αν "ἡ οἱἐρχϑιἑκοσμσοὑλας ἀπερσοδγωδε τί(τονποιν
ἢ Ζοίαν τοι

ἼΩΣ:ἰδὲ δὲδέτερα ἢ ὑτέρᾳ συμβοίλλυτοο
σοι ἐμὴζσοι" "οἷ εὀρχάσ“πολλοσ:
“τοὶ σὲ ντο, δὶ λε)»λι

᾿

Ἱνεϑρκαιν χκαγαϑ'
φρλυκοιρανΐη.

ἜΣ

ΝΝΝ

νυν τι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤᾺ
ΤᾺ ΦΥΣῚ ΚΑ ΤΌ Μ΄
τὴς πα απ Πούσίας, ἐἶριτ
Ερὶ μϑροῦμ
ΝΣ:
ἴξ:ξ ΞΖ] ὃ τρρτι ὅξηντῷ ἐϑιὸτῇ μεϑύδιῳ τὰ δῆ φυσις
ὍΣΟΣ

| "ἵ »ϑοβ περὶ τῆς ὕλησ᾽ὑσερομδὲ, περὶ τήσκα-

ΠΟ

γῆν

αν ἐπεὶ ; δῇ σίκεις αὖ τῇσὲ, »πό--

ϑεωριπέονὍΣΗΝ,
ΠΤ,Σακῶν μὴ ποϊ
σοὺτὶ
ἐγδλοι ὧμ-

“ὦ τι δοΓμ ει,κοιν δυδμανκακόμ οι

Ἰδέο μῆκα 7 μώνδιυς

χιραύνω μϑδιεἐλοιπση ἈΡΎῪΥ ὅτισ τοὶμὸνκαί λλιον λέ τοὶδὲΧΕΙ
φασίν
ῥον:ιδοδιεἤσιδύξαι πτοὶπύτων τάτε»Ἤ μαϑῆ!μουν οἴ

οὐσίασ' εἰναντιν οἷςξ"ονον ἀριθμοὺς (ρα μύιος,"ἡ πὸσυγγενῖΠ1Ζ
7010:“πρὸ πολιν τοὶσὶ δέος ς' ἐπε δεοὶ μὲ,δῳωο δῦ» τοῦ τοί, Ἴρ: οὐσὲ
“τούσ'τε ἰδέοισ'"υὸ πούσμα ματρὶ ςἀριθμτιοσὲ, μίοἵ φύ -

σιμοἐμῷοτί ρωμ- ἔπεροιδέχεμαν:τοσμαϑη
μοι Τηκοὶ σ μόγον οὐσί
ἀσόρμουφ ασί,σή εἰπτύσμ, πρό ου αϑρητερν δαμαϑηιμοιτι,"(4

διμίανπρος τιϑίμτασε

ὑσινλλίω ουὺποῖ:οοἱμ, ἡῤτέρομ ἰδέαι

τυγλρίνουσιν οὔσοι Νοῦ: "ὐτότερον εἰςλοι κρὰοὐσίο ΡΝ ὃοὐπών, ἡἶη

οἰλλώ στσεοὶμα ϑή,μουτοδ μόνον,εἰ χεξσὶν ἴσιμη εἰσί,τσῶνεἰσίν:
ἐπάντομετα} αὺ τοῖχοοἰσ,
φερὶ Ἰ δε
ζῶναι δἸαἑταλώς.πο σον

νόμου χάθίν"τιθρύλλυτοι Ἶ τοξττο λλεξηοι, αἱΤὰ
δ δηγόξω τιριχολὸ

γῶν" ἐπὶδὲηροσ ἐκείμίω διξ πίω σαί
ψιν οἱ παυτάμηδμ πλείω
λόγομ.ὅτοίν ἐπησίς οαπτῷ μϑῳ εἰαλούσίον κοὺαὐοἐρ χα φηγὸν τωνεἰεἰ
θιθμοϊασὰ δέαιεἰσήεμετοὶ 9 τὸςἰδέα σ᾽,
οἱὖ ΤῊ λάπυται Ῥίτη
σκείνις: ιαϑοΐγκῃ δι πιο

το μοιΘΉ μου τεκοὶ δὲν χοῖς ΟΣ ΠῚ

“οῖο'εἶναι οὐ τοῦκαϑη σύλέγουσί πρῶ ἢκεχω ρἠμένα ΑΝ αὐ

ΠΣ

᾿

ἢ μ'
94 Ῥιλυισι δι
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τωτινίσἢ ἀμῃδῳ τόρως ἐιδικεἰσὶν,
ἢ ἀ)λὸν ὁ

ἠρν εἰσίν. ὠσϑλά μοσβητησίσὶ μἱνισιωιοὐασεο)πον ἀνινἀ»λοὶπε
ρὲτοβοτρυ"0ΤΙμδῳ»!ἐνιρᾧγεγοἿ; οὐ Δ}, γος ἐἐδωυαι γον εἰν
ἃ ΟΣ
Με ὅλασι κ τας ὁλόχωτ ,ἤρ.) εϑριθὲν τοῖςδατρρμεσῃ, δ'72
ὃ

ὁζμιαιδαῦο σερειζονοαμόδεω διογ. { Τεδὲριδγ} πσγιουῦ τοῦλοχρυ μος

πρσεῦ λοιςει μοί ὑσευσἂντοῖςαὐσϑηποϊσαν (μηδεμίαν

κεχῳ θισμεένίω.τοῖν τοῦ!ἢ 7 ἐρή)ηρό Ζερβον' αὐ πρὸν τούτοισφε

όρον, δχεοίδιώ αγομδὲομρεϑῆν ανδγιὅυ σῶμοινκου τῇ πέπτεδον
δεαρεθησί)ου τοῦτο ψίγρα μείω (Δαῦ ταχεσεμίω.ὡστι ἐτὶ
σἠτμίω γελᾶιμἀἰδοίναιγονμὐτώρχρα
.
μαλίω οἰσυταύγέιυ, ριτάλλα
Τὶ οὐμδυαφέρᾳ;ἡτούτους εἰμοὐτο!οὐῦΤο σ'
υφύσεισυνμή.δνου δὲν
οὐὐντοξασ' “Τοοὐ τοὺς Φυ σέϊσ'ηὺ οὐὺηὸδλσυμιρύσωτο. “Φοηρουμέ-

βωνγὴ Ῥαλαθηῆν αρεϑέσοντιεὐ δεολαλαθη το᾿αὐμαμἰωβοὐδεκε
Χο θιημαῦ Γεῖνον φύσει Ῥιαιύτο δειρον:"θὰἔσοζι σερεοὶ »“παροὶ
τρῤοιῤαθή τοῦκαλῷ θμσμἐνουΡύτ ἃἐτίρα " πρότερα βου ΑΘ Ή" δὰ

ὅτι λα τὸϊδὴ
ὡλυπόδοιἐτιρααὐατκοῖον ἐν ὑὐδὴπέδοικεχυριημκέ

Σ δισηεμα δχρα μ ἽΖὴ οὐ τού λῦτυεἐ ταῦτα πρίνποροὶ
τοσεφεύμαϑη ματικῆεπὶ τυδδεθιγροι μαςο(δφγμαίι ὁτερᾶ

κοχυθμσμέν
ο(-"πρότερα ννἤβσυτκή ρων ΚΣ τολὠσοωυῤϑετανος εἰ
περδβα θη πρότερα σώματα μλολοθατὸ, δ αὐτωλύϊῳῆϑι.

πὸσιοδον
τῷὄν’τοῖ ςοἰϊεινήτ σε ρεοιοτοὶοιὺ τούκῃἸτεξουυτούὠς
ὦ τιὶτὸ
ρα τοῦτοιἐππή πόδα δορά μμα)πδα μον τοϊσσερεῶρρῖ ὀκῦλα,
θἐμῖν “το ᾿γϑεώμια τοῖςμοι δῇμα ᾿ξέρε«τον ὸπρότερα 5

μαι ϑή!μα Το ΞΈρτ!παρόλινηοΐνιν τούτ'ἥἪ ὡλ τὐοδου σοϊλγροιμ-

μα. ὧνπρότεῤ᾿δούσελἐπεβαμμῖ(Δ εγειΐἀνατὶ αντ λόγον
δύ ῳτ᾿ προτί ρους γροι μα, ὁτοῤ πρδγέρας σπμοὶτ ὧν οὐκῶτι
πρόσεραιέσερα νἀ τογέστεδλεένξ)δστύρινσισισυμβαίνης, τεριὰ

Μὲ μονοιχᾷ πουροἱ
τολολαθη τοί.
ἑν πεσκόὲ γριῆα, ποιρατοὶ οὐαθη,

τρί:πότεπ ρεὲτολαλΘητοὶ τῳ τ᾽μαθηματρῶςερξ, δυπορουτοὶ
ἐν ύ ι-: γρα μιμαὶ δὲ τέρα ξαλ' ο,Πραὶ δὲ, τσεν τοιβοὐ.ὡστε σέ
ΝΝΝ

ννν πὶ

“Τῶν μιτῶχὼ Φφυσιοοὶ
ρὲ τοϊαολύπορῆ μοιὰσον τοῦοἱὐμιαθη μαιτικολ τουἐλ δλσερὶ

τοὶὲν τῷσερεῷτῳ! ἀκινήτῳ,ἐπρπέδω (ΔΎΡοι νυμοὶσ' (σεγμοίς:

οἷεἰ δ)»σερὶτοὺπρότεροι ἡ) σύμ».ὁδόντὸ λόγον περίῆ ριθ“τοὺς 57,[μοὶς,ἱσερἐσὺὅ)μο μαδες ϑόϊικα
μιν'Δι κοί» 3».
(ὥστε ἰουυγθόνοίπετραι τἢ μα
φοιτοὶὸμ τὸαλοθητο τουττοῦνοη Τά.

τι οἱσγεδὸν τοῖςἀτρρή μασιμισσύλϑομς πἰν
ϑημια φιλο,ἀριθμεῖν ἐὶ

ἐνδόχω λύφμ' περὶ

δ οἰορολοιήαι ὅν ὁμοίων ὅξηπερὶτοὶ οὐ

υϑατοίὐτσερ! ἀὐτωμεθί «εἄμαυ δδιΐδνφυτουμόρια οὐτοπα

δεωαηὸμ ἡ ὀλλδὸτῆν ἔχονκίνεσίν' ὁμοίως δὲ(τοί πεν. νὴτὸ
οι
λάθη
τ:"ἡ τὸ καϑε
ἀρμόνικκ'( ἐσυοδ) φωμέτι δὖψι πέρ “Τοδ
ΠΥ ΣΣ (ὡρτιδῆλον ὅτι (λαδαλ αναλιθήσεισιθτο ἀλλααὐόθητοίντί

δ)ϑμοδιοντάδ ἡ τοίδε.ἐσὲ τοῦ το "δ ζραἐσομ") ἀπ βιΔαῤιϑήσεισ:
ἐπ!2ράφελψιακαϑόλουύπὶ ἼἜμαθημιοιπίϊοτδῳ εἰ
ἐταῦτῶς τοὶσἃ
"δῷ,
τόσον οὐσία μεϊαξὺ κεχὺ θισμίεμη“κῃ
ΕἸἔσο οὐριοὺ αὖτο
ἐν.οβμεΐαξυ

ηεοῦτι ἐριθμιὀεὕξιν: ἦτισγμούνς τεμέγεθο φ.

ὕγι χύνοφ' ἀδέου το εἰδυύοι γον, δέ λον δ'χεκοἰνεῶνα, οἰδιωκον
νο κεχθρισμίναι “ἢ αἰθη δδῇὅλωνδέηθιυ ανπήονσυμβοιίνφφυτο;
ἀωϑύσύτρλαμθαειϑαρ, εἰτισθησεθούτων εἰψαϊμαθηματις

κα, ὗσκεχϑθισμανῦ Τινοὶσ φυσεὶς: αὐφάπαυλον δικηὺ μὲν
οὑχωτε ἢ

ὦ
αμόϑηῆ᾽ μεγεϑῶμ'χοτηδἰληθενδὲ,ὖ σε
νοϑουυ τοῦςπροτέραν ὀνοβ'
ΤΟΝ “δ))ὲὠτελὐρμέγεϑοσ, γβοίσεὶ μδιῥπρότερόν 8:1.
“ὝΗ Ζοίᾳ δ

ΦῈΡ "οἱδῳ ἀφνδεν,ἐμψν λο υὐὐτετήνι ληῤτεύσοι το μαϑαμια,
τμκοὶ μεγ 95."τοὺμδῳ
Σδ)δοεῤταῦϑα ψυχῇ"ἡμέρᾳ ψυχισπαΐῳ τινὶ
λόγῳ. ἐσὲ μιὰ,τρλλῖ δαὶ λυ τ) ἐκείνοισ δὲ συ
ὩὉ
σέ, τίουτιοντονΕἸ

εηο Ἰτρρσοῖς 7

συμμε᾿εὐτι αὐγλούσει; δυλοῦσι»πρι--

μονβϑονὑλμδκσσ να)ἀταδλτολάγος: πελίν τοῖονδ ἐνβάθ᾽.
"ἡτύλοσέρᾳ εἰούνηὐ τῇγοοισειύφερον, ΤΉ ῥοίαπρότιρ “σώμα
πρόποροναιν εἶὑπηαίδου,κοὺ μήκεα" καὶ τῶν τῇ μνὐ τύλῴου "οἷ

ὅλον μαῖον,ὃ χηἔμψν“ον τνί."γραρυμιδδεε μενλού,ἀπί πέδον,

στῶραὖ εἴη" ὑπ ΡΝ τοναλαθησεπτατη μετέρας αὖ
αὐ εἶπ ηὐ ἀξίῳ
31. ἡ

᾿

ΝΣ
δ
ῆΜμ

100

μα ἐπι ὸμ σώ μαι, σία τίει δ} λειστον ἀὀσελέον οαὐδχραμι
μα) πῶς οὐσήσυἄτι ἡ ὐσάσδοςριμο ῥφ “ΤΙ οολομ εἰοἵ
᾿ραήψυ Χϑρ
ἡ ι
ὅὍν,ὅτι ὡςή
ὦ ῦ ληοοιον ηὐ σῶ μα. 79ὲν δ κλρα μρῖο
οὐϑ ὡυλπίσων

59 59
"γμῶνφανε σε ίσοιϑαιδιωνκἐ μ᾽ἐἰδιυὐῥσία τί σὑλικὴ, ὅ.

τᾶν᾿ἐφαΐνε;ν διωο μὴπα 'πῶμδρὅν λόζῳσυ πρόΤῳ ανἀλλῇ
πεὸντουύσοιτῷλόίῳ πρύτορα (Δβίοέᾳπρότῳα. τῇ δ

ὸ
ὅσ, πρὸ

τδα, ὅσοι χυθιζόμδρ α ζϑἄναι ὑσερβαύφςᾧ λόίῳ ἢ ὅσωνοἱλύζοι
ἐκ λόγων ταιτοῦὑχξιμουύππαβλϑ' εἰὴ μή βετὴπεῖϑυ τλ͵ὠτὸὶ

οὐσξοιστοιον κινοὐ βδιρόντι!ἡδὰ ΤΩ λέυκ εὐ» 7 οὁ λιυκὶ πρότ Ὺ
ἀφτβνλότον,"ιουῇΚιζτίω ζοαν.ἡ) ονδεχί δ αυίευχοοιημεῦ" «Δ Ἃ
λξεὶμα ᾧσυνόλῳ γε (Αὐολονἢ λέγω γὐγά μομγδνλδοι᾿ὠσῆεφα
νορόρ,ὅτιὑτεηδδῥαἰφαιρεσξ γηρότῷ ὅτε
ἢ Ἰδὲκπροϑέσεωσύ σεν,
ἐκπροϑέσεως δ δ λωκῷ ὀλλυχόσαψοσλέεί)τι μϑδρῆν ) Τί ὑσήοι

μιαΐηομῆἤσῳ μιοἕτων εἰσὶν,ὅτι πρότερος τῷ δώ βασι οὐ Στῷ.
λόίω μόνον, ἤτυκεχοομσμείν αιτρύςεἰναι διωκτὶ εὐρὐγϊκανάδεν
εἶπες,

δούδεμ τοῦ ςο ΘΉ ΤΟΙς ἐνδέ χ(ῦοὧὺτοῦεἰνονφανοὶ διὸ λωσῦκ ἔ
ΕΠ ῥξόποντιν αὐ: "ἡ διαηοαῦτο οὐχουπλύ σὐδε.“πολλαχύ δὴ

Ωνεἶμαν λεγϑάδι ὡςπϑὰ τῶκαϑόλυὺοἐν Ῥῖς μαιϑῆ μιαισίνὅπ
ἢ
δὐκενῳθισμείνων ὕβ ταὶ τοὺμευ γέϑῃκε
"ἡ ποιὴσ' ἀριθμὲς ιαμἀγοὶ σεεὶ
γρύτωρ δ ὄχυδῦτοι οἷντουδνα ἔχειμέγεϑοι ἡ ον ἀγαθὲ δὶδῶλ'
δ 7) ἐνδεχί)ουπερὶἢαὐιϑηΐῇ μεγεθεῖῳ ὄμο ὥ λοιυσδιοιγρδιεῖ τ
ϑ4ς, μὴνδὲοὐ Ἡ τρις λλὴῬΙ οὐδ ὦρσε Ὁ δαΗ
φκινούμϑινα μόμομ
“πολλοιλότοι εἰσὶ,Χοοὺς τοντῆικαςον ενΑΝ τοιὅτων (Δδυμέεβηκότωμου πὶ,(Δοὐκαψεξίεν δεουταιῦτου,ἧκε )0θιημενον χρῶνκι -

νὅ κδιρονβαλοθηδῇ,
"ὲντούτοις τιν φύσιν ἀν!φωριημέμίω, οὗ
τωτοίμίωκρὰἁλήβκινυ αδωνζσομ")λόγϑι κοὺὑυϊσῆιμου,οὐχῳκι

νούμῇ λ.αὐβσωματα μόμ' Ὁ:πολιν ἡ ἐσισεδα μόνομ. ἢ μη
μδὶ"δῇ δγουερε τοῖ'“ἢἀδεαόρε “ἔλορ᾿φύσιν'Οὐ ἀδναήρετου μὸ δ΄
.
ὥςτε ἐπελει πλεῖ λεγάμάλεθὲσ, μὴ μόνον τοὺχυρισοξεἰνοω, αὐγε

Δπρμέχω οἠσοὶ,οἱομκι μῦ ϑυκένω Δτὸμαϑαμα εκ,ὅπ ἐπ’.
ΝΝΙΝ

γνν

πιὰ

Τοῖν μιτὶτῷφυσικὰ
Ξὐμευσλὦ σάληθες ἀποῖμ, ΟΡ ιοἷὐτόνεὁαλέ(πυσιυλύνσι ρᾶτ
ἕ

δἴλλοι ἐπιρδι᾿ἀ-πλοτεληθα: εἰ
εἰπῇ πύου εἶν"",ὐλὶ σσσυμβεβη

κόγο οἷον,ὅτι λιυκῦ ἐγού αφὶ ΩΣ ἢ δον ὑγεᾷν ιαὐκεἰνν ἕ

ἐςχμέκαςπ, ὐγεάνον ὑγη4ν εἰδῇ αὔος, αὐ, ἕπτω φούδγωμεβίαν
ὑκῶσυ μβέβεν αὐάϑη τονονὧν 522,μη 787 δαδαθη πὸ δῆ αἰαθηῆῇ

ἔσον. αὐ μα μος τικοὺ ἐπστοῖβμουν μδῳιἐδυσερι τοῦτο,αἰγων
κεχυθιαμίίΠιηρλλὶ ἢσυμδεβηκι κοιθοὺ τοῦτ᾽ πράγμα σὲν καἑκά
σοναύτῖς χει
ἤβηοιὑτῶμ'
ἢ
ἐπελο θῆλυ τὀζιδοννὴοάρραν,ἴσγα αϑη
27: κα! ὀκῦϊη“ϑῆλυ οὐσᾷ,ἐῤενκεχοθιαμί᾿ ξζώων ὥστεΔᾺ

βὁ αὐικημεῦνν,ΥΥὁ ἐπίπεδα""ὅσω δὰ οὐπερὶπροτέρων ἰδλύγῳοι

οἱ σλυσέρωμ,»σούτω μάβγλομέχει βάκριβηί νυ Ῥδεηδαταλίῳ
γνώστί αὐ τοῦ μεγέϑαυ μᾶλλον ἡ μετο μεγθχσιρυμοίλι σὺ

αὖιυ κι νἀσιωσ. ἐαϑνὸ κἰνησίν, μαζλισοιτώρπιρὠτίω: αἰσλουσοίστη

γψηταυτ᾽ ἑδμαλέ. ὁδθὲυ ηὸσ λδερσνὴ σεθλεὶ ρμομικής'ΠΑ Σ

κῆσ'οὐδὲ τέρα.) λό ψι οἷν
οὐἡ φωνήϑεωρδ: ἀλλ γραμμαλφιάριθ-

μοί:ον ἐήονμὴῳτοι τοῦ το “σά
ϑη}ἐκὄνωμ'
αὶ
(Δήμηχανικὴ ὃὡσοῦτωσιώςτι ὀπιοϑέ διώκει θιημάμαι Ὥσυμδεβυκότωμσικο πΕΥΤΙ

τσοὶτοὐτωνὴ “τοιοἵωτου,οὐθὲν
δϑοὐτου τονα: γασί) ὥςτε οὐ
ου

ὄταν ΤΕ ἡδ γ ἀφυθηδηρδγα)ανφῇ μι τονοἵδαν:7δῳτ᾿προτῶ
σισὶ πὀψίσι ἄρισα δεῖνὅτως ϑεωρηθέῖῃ ἱκαρὸν,ἀτιφηδμδκεχο

θλσμέμονθ εἦν χορ σ΄ ὠσασερ ὑριθμοτηκὸ; 261 ἔν.
ὅιιδγεοομεϑην:
ὡμ“70ν εἐδγαἠρυϊλοάνος,Κ αὐδειὸ
Ὃ ὀϑεόσ μαἰδγαήρετ'"εἰτιθεώρι
σὲ ὅτιτῷαὐφίσυ μιξίρηκκεν ("ὁ ἰδιαίρωτος ὁδὶγὼ μεβησ, οὔϑῇ

οὐδ, 195 ἀἰδναῤρεηοσ,ἀλλδσερεα.καὶ εἰμέτρου(δεδγαίρεγεοὐνσῆρχ αὐτῷ,δῆλομδδε κοὐ Ῥώγχωρ ἐνδῳ( χυλαὺτῶν
τῷ ποίρ

χεὶν γδδιω α τορ ὡς τεδγο ρυτοὀρϑώς λεγθεσιροἱγεω μίζβα,ρυσν Ἶ
οἰόμτωνδγαλέγϑν), πρὸ ὄντο ὅξιδεῆοιδ)διὸδι.υὰ μδιβὲντελυλέᾳ

ὀδύλικθενὑπεῖ ηδοξοιϑὸνὺ καλὶ ὑσεῤ'μις ν ἐὐξνπράξφ

ηὸ ὁκοωλ Ἂ τ᾽ αἰκινήτὶεἰφο᾿ σέςον τ᾿,οὐϑὲν λέν τοσ μαϑημα
τ ἐχησϑμιασησερὶκα λοῦ Νρηνιβοῦ δον τα λέγουσιν Ὁδά

,

ν

Υ

᾿

ΙΟΙ

κνϑουσι μάλισυ ὑλόμαδνοομαἰζεσιτὶδᾷ926.ΔΩπουσλὺτουςδι4
κνύχοιν,} Λέγουσι πσερλουυ τρὐκαλὲ μεγιφσκεῖδο, τέξιτρισυμ
βυεννα(Δηὐθιε μα,ἁμάλι σεδφκνυσσιναλμαϑῃμα σχικοωνοἡὧνκ᾽ὑπιγετρλλιδμολτιοιφαλμί ταῦτα λέγωδοϊ ογὴ ᾿χοξιςιἃ
ηδώρμσμιίν "δα λλότι λε(γϑιεναἰννίδ τοιούτ αὐ τίαψ, ἡδωςηκαλ,

αὐτιον βότοντιψοομῶλλ' διενωρά ἐδιβαὶ οιντατο)ου ηρἐρον μαμὲ.πεοὐμς οὐνβμαϑη ματιὰ, ὅσατὶ ὃμ“ιὔθὶδῦ

ΘΝ
ὅνΘᾺ οὐ πρότερ,

᾿ἡπὶ πρότερλρσυυύ τοςεἰρήδϑῳ.ματρὶ δι ξβι᾿διβνηργναυθτ ΚΙ
ἰδέαν δοξ ανὰρλ σέ υπτέον. μηθὲν σίωυ οἶππτου σιν πρὸς βαριθμινφυύσινιηχθοδπέλα«βορόξαρχὐσοὶπρώτι τοῖςἰδέαι φησιν

σις εἰνο στυέβι δῆπερὶὰ Αἰνδύξα ΕἷςΕἰρυσί
ὦ
απὸ “ΤΕ2,ΘῈ
νου περὶ φλἀλιθέιαι ττ ὑρακλφτεί οἰσλόγριτισιατίν τωμῆαὐ θη
δα ἀοἰζεόντωμ ὠςτεῦ
Ωρ ἐπςμη τινδσ σοί ἀφρόδνησίς, ἀτιβ΄

διένν χορΦυδ'᾿ἀναμτδλ εἐτοταλοθη τὸνμενόσεις ὖδὲ ὃν
3 θεόν τῶν ἐ
πηι μίω:Σωκράτους δὲ “περὸ τοῖςἡϑεκεσεϊρετος πρατμαΐίνο

μδϑ' ουποοὶ τούτων ίζεαϑς καϑύλ ον τοςπρώτου, μ
δ φυσρϑδῥλιλιμικ ρὸν Δημόκθιγος ὑ αν μόνομ Νὴὠρίσοιηϑπστως
εὐϑερμομ(ληδιξυχρύν. οἱ
ονὃπαυϑοιτόρέοι πρότερον στρίτὴ δλι ὧν

του λδηφυτειρηοὐσοξοιθμδν οὐὐῆσητο μ"οἱον,
ΤΙ51 καερόιδηδφήκο

ον ἢ λδμοσ'υὐκεᾶνοσδυύλότωσέξα τε," Τ751.συλλοιϊ

ποτὰ χϑ) δἰσυρλοπαμμ νυηὸ ΤΑ Έ:.δγρλοα τα)

Ὅλ κὶ ἐθης,

οὐ τωτότ

πὸναντέο ὡπ) σέκοπεν (ΔῈ
[ὦ,ὦντεδιώ αιὅδεφῶ “οι στο 11,
αν ὧν εἰδουὺ τῇ θλοίέμιν" δύο φίδν,τίς αὐἀτρδῷ: Σωκρά--

πετόγκαῦ ύς τὸπιοτοδολ τ ληὸδοίζεϑρκαϑολ' ιταῦτοον ὅξην
ἄμφω π ᾿ὠρχδυυυἠοή μισταλδι:Σωκράγηστονκα ϑύλυ,ὄχυθι
συβεγρί4,0 γὺςὁριημί.οὐδέ οισέ(Ατοὸ ει αὗτοο βύμτων ἰδνπρο
σμηφρὶν σεινεῶς τ σμιμέβαμ)" οὐ “τοῖς κεδὺρφαυῷ λόγῳ,πονῶν

ἰδύκωσνανῇβκαϑύλου λε το᾿ϑὰ. (Δτίϑαπληο ὦὠσπιρανάτισα-

ὅν οἵ! μὴ δοιὼαιῶϑ'“πλέω
θιθιμῆσοκι βσλό μὸνἐλοηόνωμ μϑρῦ
δὲ“πποιύσοις νΟΘ 48 μιοιη» λέω γῇ ἢ ὟἋΝ καϑύκαςα αὐάθη "ΕΝ

το μυχὸὼ ποὺ φυσικά,
σεπεν τὰ εἶδ πρὶών γη τού τεσ’“τοῦσ᾽ αὐσίαν ἐκτούσων ἐπ
κα 2Ρ0Ν᾿ςλϑυνικαϑέκαςν τὶγ)!ὸμωγυμόν

"αν τὰ
τὸςοὐσίοισ ἣ

σεαλγωρ ψεσγμἀληπτολλέῖν, Δ ὡϑδλῖεδε: ἡ δλοτςαὶδέοισοί τηχαν
θζς πὸγους διάκν
7)ὅτιὅιντο δοκοΤὐϑέναφαιν() τούτ'κιἐνέ
ων ΑΑΟΡΣ ὐκαῤάῃΚη γίνε" συλλοπαμόν᾽ ὀθονίων δὲ δι Χο,γοῖομ
τοιρύτων εἰδγιν()ικατοώπε 3)τοὺ λότουςἡοὺς εκ ν ὑς πΕΑΚΣ 22) εἶδῳ πανπωνοσων πο αιεἰσίν:πρὸ

Τηδε, πλορλλεῖν»

οὐατρφάσιωμ. “ζηλθνο εἰν 7]φϑαρών ποιἐῬΦθουρτ.φαύτκομα
ῬΕ; τούγων ΤΣ ΤΥ ΤῸ} οἱδίκθιί6 ἐσουτοιὅβ
αόγφμ,οἰ μδ ῆῷ
Ἤπρόντι

ῬῬΙσιν ἰδίας ὠνόφασιν εἰνοι,καθα ηὐγὺν»οἱδὲ ηὸντιτομάνὃν
ἈφλϑυσίνὉἌΣ οἴϑοὐ!ρὅσῃ! οετστθιΣΡ εἰσὶ!νλόηϑι δ μαῖλου βύλοί)
ἕναν οἷλέλθμτεσ'ἐδῳ ,.72) πὶ σἰ σία εἶμαι,συμβαλμ499ὲ μὴ
εἶ
εἴνομη
προ τουγίωὼδιυ αἰ
δα οἰ οὶ ηὸνεἶθ!
ϑμιόννκρὼ τοῦτουηὐ
πρόστῃ, "ἡγὸ

καθαῦ "ἡπαιάνϑθσοι τιν ακολουθησομ ἴἔσερὶπ ἐδ δόξαις
(υαντιώϑαστω χρζσ'οζρ χρῶοἷςἐτιζῃ!οδιδίδύτῤλογι νκαρῥωφασιρ
ξἰμοι,χίσ᾽ ἰδέα σ'
εοὐμόνον δὐ
ᾷσιωίνἐσοντοιδι αἰαὶἡοἱρἄλλων

“σογλώ μ. ηὃ γ᾽ νδημα,οὐμόμου “πιρὶ τοὶσδοίαις, ἐλλοὶτοὺτ

μὴοὐσμ "73: κιαὐὰπισῇ διοὐμύμου δὰ δία ἐσοιΐ.συμβούνᾳ᾽Ἂ

ἄλλα μυρία “τοι
οἷτοῦ:“Κεϊδιηὸ αὐοιγυεοονυὴ τοῖο δόξαι τοῖς σοὶ
αὐῆῇ, ἐδ μεϑεκτοτολσε

σι ν οἵ οςΠκοον ἰδέα:εἶναιμόνον:

οὐὴ κατοσυμβε βηκὸν μεγέ Χϑ ῥ)ιαλλαἰδιᾷτοιυτη ἑκοίςου με τί-

χε ἥμα! καθδηρκάμϑῥ οὐ λε.γ6)"λέγω δῖ τι οοὐ»στοῦ δισλασίου

μέτεὑχ, τοντο καἰ δουμε τέλει:"ἀλλοὶκοισόσυμβεβυκόφ' συμ
κεΐόηκε δὶᾧδ΄δλασίῳ ῥαίθλάμ "ὥςτεἔξοτι ἀσία τρίδαταῦτ

τοδὲμτοϑα ἄσίαισῃ μοινῷ, κάκε ἠτί 78: οὐ ἐνανφαϑοντήπο
ρα τοὺῦ τοι τὸὑποὐπολλύν. τὰΕἰἐδὼ ταν ηὴ ὥδος ἝΝ ἰδιῶμ

πρὸ ΤῊΝμετ λόμτων, ἔφοζᾳ ΤβκοΙνΟν ΤΡ μάλλονἐ πὶ ὟΝ φθαρ
Ν δυάόῶν ηρὸ(μιδυεΐσιωον “πολλῶν κϑρ, οἰδήωρμ δ,του δωτ-

δὲσ'εἰκοὺ τα τὸν,᾿ὑπροῦ τὴσ "νὴ δ τινδα : ὀδμὴ τὸ γδεῖ-δος δμώγυμ, αὐἐξνν"ὴὁμοὶ“ὥςτε ραδ ἀπ καὶ Λοίηριον, ψνπριλ
λί ον

:

ΝΡ
ΟΜ

[02

Ν
λι[ανρόξυ
υὸμ “μηδεμὶαν οιν ων οἷδεἐπιβλυψα σα ἢ,ὀστῷ ἦν

αἷμα τουρικοινὸς Ἄόγουσ' ἐφαρμιοφνθήσομδρ τοῖς ἀδεσὶν,οἱομ αὶ
“ροῦγὸνηὀνκύκλομ λδμαι σῖταδὸμ (Δτώλονπομέ βῳ τορλόλου,"ὸ
οὐὐξηηροστεθυσί,, σέο "ἴ᾿δλξμῆκομ δνβυ) πορτελέῖςτίμιτε

δ)δπροστεθή σξ)γα μέσῳἡτῷε σγπέσω," πτῶσε. πανέντοι ῥτρν τῇ
σίο, ᾿δέανεδϊον οὐζοον "διηὸσὺἼρίιυἐμ τιδιϊλονὁτ αὐοί Πκ οὐδέ -

Ὶ

ἢ

"

μαύτ, ὧνπερ φδύπησεδον φύσιν τινὶἡποσιμόνυπώρξῳ γῆ:ἐδ
σὲν ὡς Ὁ.ὑαοίν μείλι σα δαπρρήσει αὔγη,τήτρτι συμβαίμν)
τοξόί
δα τ ἰἸδὺοισπβαλιϑυβ δ γινο διδοισ ίδτ'φθρομὴ ᾿οὔτονῥ
κινήσεω ὔθην,ὅτιμεταβολῆς Ζόέμιοἷς οὐ Τιοκουὺ γαϊτναυμοἱμὐυὸεὶ

δέπροστίυὐπιρήμίω ὀδεγβοηθᾶ πίωπϑαλωμ.ὄτιγροῦὕσίαὐκ ἄνα

πὐτωνί(γου τοι δὴ αὐ δ) τεϊση ἄνα»μυλδνυππώραον τοίγε Ἐΐσ'

μετέ ο υσίνεούτω αὐ

ὦ
ἰσωσοΐ
σηοι δοξφεναὐναννὠσηβ Ἀινικὸι

μεμιτ μϑιύοντῷλευκ ᾧ.οἰλλὰτοτρδ λόγος λίαν ϑκίνητοσ' ὡν

μαξα τόροισβϑὀβπρότεῤ, ξυδυξον'ἢὑσεροσ ἔλεγε διοιηρφιίμονὴ
“
ἐτί ρουχην δαιφαδν ὄν ὰ ηρλλα σύυυ οἱτρὲτεἰν (Δοδιυὼ ουτο προσίοι

αὐτίμνσίξοιν οἐλλεὶμὴνῤ δι κῆρἐδ ν ϑηταλα κα τουϑίμαβοτονῆβωϑύτωνλε εβλιηὸὴ λέ ὄναδεϊγμ ὀναν(δμετύχ οὐδὴν

πλαΐα,εμολόγ,Τἤγδμς το φοροὶσλεγ, γριν ΤΊκ τ:αὐ

κω

ἐρλριφομὴ πρδιτσί δέ αι
στε λέπθευ ὀνδύχίντί εἶνο κλέενοσ
ὄν τοσΣωρρώπουσ μὴ ὄμμΝεϊιεκζόμ)"ὠρτ
ὅν» 61; οὖν,δι
ὦ
“Ἴοσ',)λύοι τῶνοὶ
οἱόν, Σωνεράτηφ. ὁμοίωσ δέδήλου τι κανθῶνὁσῷ
κρούτησαϊ δεοσιΐσο τιαλείω πορεροιδιάζι κα
τουτο οἱὐνΤο). ὦσ΄τῇ

διἄδανοἷου σοναιῤδ'ηὸζΔον Δοὺδῦτριιυνομαιιδουὐ γοουϑρωτρσιὰτη
᾿οὐμόνο μα θηῆδιπαραδιεί μα τατο δ,οἰ λοιποί οὐ ΑΝ δος
"ὀγλῦοὶ ὐωσγλύου; ἐδεΐν. ὡςτεηὸ οὐνηὸ ὑσρῶπορίδγμα καὶ

εἰκών. ἔτι δύξφιμανεἰδεώ α γονχοοὶνθαυ τέωοὐσίουν ἡ οὗ
ῥοὐσίκιὦντε πίταναδι δέοι οὐσίου ἰχὰπραγμάτων σοι χω -οἰσάεμ'ἀνσδὺτα!φαμόο μι τούτον Αὐτέτοι τὸν πρὁππομ'ὡς

τοῦ

των,διῖν
θναιαρὼ ποτνελαύχεα το δεγελικού νι δἀστῶμον

Τὸν μετοὶ τῶ φυσικὰ
οὐγέμε τον,
αὐμὴβηὸκινῆσομ᾿γργλυοδῤνυτορὶ τεραοὶ ονοἰκί οὶ

δοιοτύλι οφιώνῥΦοσινἄνα ἀδενὥςτε δλονοτι δέιτοι κα κϑναώρφασιν εναεἰ ϑέας,διεϊνοοι τυὀλβ δγρὶηοι αὐ τοισαιλταν
53, δεῖν(Δ
τοῦν.)" οἱλλῦ"διὰτουδονἀλλιὶτατοὶ μδιῷ
οἵα τ “οὐξηθέν

γυ πομηὸν Ὅότον (Δδὺο λοιπκωτύρωμδιόποιβεσέριωνλόγων 52)
τρλλοἱσέυροιγιεἰνὸ μοιουτοῖοτεϑέωρι μδμύοις.ἐπεὶ δὲ “δώρισιοι
περὶ πούτωρ κα λώτ (
Ὁ ΧΕΙ “αρ λιυϑέωρῆσουι “τοὶ πιοὶ »ὺσ'ἀριθμὸς

συμβαύνομτο τἢ Λέγουσι σίατοιζγρὺς εἰναυχοοι σοὶΔῆθῦντωνοῦ
Τίοισ'πρώτας! αὐοΐγκῃ διῷ πέρ βτμδάριθ μοι υσις τίσ,φιμὴ ἐὰν
"σα
ξεν "δσίοιιαἠο: Ὁ ουνηὸὠσσερῷ α σίτιναν,ἤσοιεἰ
γο τὸμδιρ,πριδ ηὸρτιοὐτον,ηὸ δνϑελό μὴτερονὸν φέδφίκα ἐξ".
δηον τοὶ΄Ἰδυληθμονάδων ϑ οὐτῶν
χΕί,εὐὕξενεὶσύ μβλιηοεδτρισεῖν

μορμοὶσδήρι αὖν μον άδν,᾿ϑθυνίφεξ εππάσοιι(δσυ μβλητοὺ ὁγρτοὃ
1 οὐσου οἱον λέ τουσίμ εἰνοι τὸν μα ϑήμα τίκονοἐριθμιόνᾧνῷ

μρϑῇ μοίτικῷ»ἐδιυδιαφερά,οὐδὲμίαμομ ἀσετέραἑτέρας:ἡτ
δ, συμβλητοίσιτοὶ δὲ, μή. οἵομ εἰ “12 με χοὸηὸ ᾧπρώτα διυοσ';
ἐπεητουύηρι τ, ούτωδα δά λλσσοίοιθμός ἀσ)δὲσυμιβλυτολῳ ᾧ
ἐπ
κοισφοίοιθμᾧαἑ μονάϑεσιδιοναδε( τῇδι) τῇπρώτη,οὐ ΤΗσ',

καλὸν ΤῊ οὐδτήπρω τῇ οὐτῆς: οἷς οὗτωδὴ δ

ὀλλωμ οἰ-

οἰϑιμον" οὐδῷ μ»γῇδι ραδνοὐ “ΤῊνπρῦσ'τοι; ἐνΤΡΤριοἷδεουὺΤῇ,οὺς
σύμβλητοι ὁ μοΐω, Μικρὸδὴ ἡ άλλων ὕὰςε Φεξ ἀριθμεῖν.δὺὺ
Δόμϑῳ ων μαιτικὸν αἰθιθιμεν τοῦ,με χοληδ τὼδιίο:ππρϑηὸἐμπ

Ἴρ θεν «ΟΣ δ 2λο«(πρὸ
το Οίᾳ
κ πρδσ'τοῖσ' διυσὶ πούτοισ, ἄλλὸ φ’"νὴὁλοιππτὺσδιώσουν τωστοῦστος δὲμετοληῤ ᾧ, δύοἑτερα,
ὶ
οἰ-ν"ν τρκβοι πογπρώυ.(ΟΣ ὡσανθνᾷλιδυ άδος:“ὁμοίως δευὴδλ
λος ἐθιθ μι
δε ϊηὸρ 4ϑρ. ὥμαι δ ἐρεθ μῶν ΟἹ
ὁ, Μ,Ὁὃπρο"τοσ ἐλέλθαι

βνδοῖδὴ οι θΉμιουτηκ οἱλέγουστ'τιτον δὲ ηὸνἐμϑέν “χοῦ χελὸυ τοῦ

ον: ἐχητούουρῆλω οἰ σοὺς Εἰμοω Ῥυσάριθ μι δπϊπρατμώτων ὡ

ἡΖηωρι σοὺς,οἐλλᾧ τοϊσαλοθη τοῖσιοὐλού τωςδδδτηθηρ του ἐσὲ
σή.οπσου
μϑρ καλλσωκ
Να ἐριθμογόνυ παρλόν των ῬἹ ολϑητ'κ
ἡ γὸν

δ΄ μ᾽
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δηὸρ ῥδρ,αὐ δ εἶναι.᾿ὐνδὲμὴ καπῳτασ νοι.οἰμϑὺ ὅνηρότρι κα
Ἰδών νι αὐνηοὺς θνα, το ἐσιμόξ αὐείγιοης μιομοιερᾷ σὸνἢ
οί οἱλέτε ἡὀφάρχὸν ὄνονκοὐ,σσίαντοὺ οι χέῖονποῦντωνκοὺ

ἐκ τού του λλς Τῆν δὲ ὦνου ηὸν ἐριθ μὸν ἕκαςος ηού χων τινκὲ“ἰῇ
Ῥδπών ἐϊρηκι'“πλίι τοπανέσοιστοὶσμον οίδοιςὧν
αιμοὶσυμβλέρυτ:
(τοῦ συμρεβηκεναλόλερσιλ))βὲνδέλι ΤΟ ἔχ, ἄλλονΦύπον

εἰναν ζω

τουσεἰρηῤδῴσο' οἰμϑῳ; νομιφοτέρυν Φαοὶν ἂνὙΟΝ

ἀθιθμούσιηὸν αϑι λοντο πρὀτεροὐ αύσεροντοῖς
ἰδίας ηὐρσὲμα

95 μα μεδν, τοὺροὶτοςἰ δέοςσΔτολοιλαθη
τοῦ.νὴἡγοθετῖοἐμφοτερ
Τα θην οἱ δεηὸνμιαϑήμαυτηκὸρ μόνοναἀρθμὸνεἰμ"τὸνηρδ νῆδ
δ) τῶνμκεχρθισεύμορ ρα ΔΘΉ ΤῸ"λοι υϑο γδρφοιδιενν οι"ὁρ μοιθῇ
"εντρὶ."ολύμλικε χυθισμεν ϑμεριλὶ κού πτουτ“ αὐαθητοὶ ἐσ σύρε

φϑζνἼΦ κσότ' δ ὁλονόυῶ ὁ, κιρυτοῦπαἐν
ἀξ ου σίνἰριθμμιδν» αλίωδὖμο
μκδνἈϑ60ἀλλα τοὺςμομοίδοις.μπὸ λα μι αὔουσιν ἀ)
.λεἰνμέγεθος"
ὁππω δὲηδπρεἶ τονὡσευίςῃ
ᾧ
ἔχον μίγεϑες, αἰπορεῖν ἐοικασίν
ἐ
.

ἀλλ᾽ δέτιςηὃν πρὶ τοροιθμὸν ηὃν ἸΝῺ εἰσιν,εα εἶναι.
“εὔιον

δὲ καὶ τὸν μι ϑήματικὸν ηὸμ αὐηὸν του ομ εἰ
ϑμα.δμοίως δὲ

κοὰπσεθλτοὶ μόκο "καὶ τοὶ ἐ απσεδονκοὺ «σερὶποὺσερεοιοἱ μδρδ»
ἐτερα τοὺ μάθη ματράοι: (Δτοὺμιε τοὶτοὺσὶδὲ συνῆϊσκγλως λε
γϑντων,οἱδιρτοὺμα θέμα τικ,κοὸμαϑη μουτικσλίγφυ σὶν0ὃ

στ! μδ7ρι 2σ! τὸςἰδέα σαριθμιούς. μὴμλεἰμαλφα σινδέ οῖδὲ,το
μαϑ5 μα τρκοὶ οὐμαϑὴ ματικῶ σ δέ.ΔΎ Ὁτίμυνεϑοροῦτι μὲ γε

δαδος εἰνουδλμοΥ
, ϑ0σ᾽τη,ἀνμε θα" θδτριασοιΐν μονα, διυοί
τολδλβ τυϑοιτορἐωνόσοι
Μηκδοδὺτί ἰοιθμΐ,πτίμ τετοἰ 1τιϑέα σι
τ μέγιϑ',
δον,5, χέϊονορχύνῷ αισὲνεἰν550ντωνἐκδίνοιδὲ λον

καϑέ περἄριτοιπροτερον:ὀσοιχύςεϑρϑμένϑάἰ χί)λελβδνουπιρὶ
τεσεἰσὶμ εἰρη βϑοι οἱ Ῥό20ι αν διςἸύτων:
οὐ" (Δύχε πῶν
ὅ::δα αδεωαιΤοῦ: μαλιονδι σως ῥυύτεραι Ὡς
ἢ τίρων.πρῶ τορ
μδῳ ἥν σκιυπεν συ μβλυ τοὶ μιονεῖδο Ἰάσυμβλερισιε σύμ

Οληγο!,1ρ
τύβνώς πὸρ δὲὁλομ 1: ΜΓὴ δηρι ανρὲρ εἰνον,ὁποῖαοἷ

"Τῶν μιτατὼφυσηεοὶ
μονα μκἐσύμβλετον᾽ξισιτὰσεἐγοὺ τῇἢ τῇ διυκν πρθρτοὶσ' ῳ
οὐ ΤῊ ἘΜἢ πριαὐδν καλζτων δδάσυμβλήτουσβνοτοσενἑκαάφω,

ὦ! πρώτῳ εἐριθμῷ πρόσάλλη λαρ'εἰμδ οὖν πύζσοιςσυμβληταὶ
καλοἰδγοζφοροι αὐμοναδες, δμαιθΉ! μευτμεδι γύνετα θιθιμόν.ἃ
ὅν μόν δρυκου)τοὶς ἰδέας ὀκὸν δέχ τοῦεἰ
εἶναι τοὺς ἀρεθ μουσ᾽.7ρ1 -ο᾽ δδέσαι ἀριθωιδσο ηραθρωτρσηζιδον ἐ οι
οἱ7λο ὁτῦν

ἢεἰσὶ
μ-

ἰδέα δι᾿ μίαὁ
ἑκασου οον »κὐτου αὐθρώτον μίδκμρῖ ουὐτον!
ζων αἱ
οἰ2λη μίαὶ δομιοιουκολοδ ἔφοροι,αἰ τερονὧι τοῦϑεν μᾶλ

λον ὅδε Ῥι ο
οἷς αν τοαϑόσ',δ γ701διοὔν:"δὲ μηεἰσινοἀρεθμμοαδὶ δέοι
Σῷιλωσα ὁνῦε οὐ τοὺς εἶναι
ἐκ τόνων )δέσον τοῦἀρχὴναλὶ δεουιὸ
ὅδαἐριθμοσ θηνὁ
ον τ νδοκαὶ τῆς διμαὶ δὸς τῆι οἰορίςϑυςδιοδοιρ

ῳ κοι
τοῦτοι χέια λύγομ τοισονοθιθμιοῦ εἰναμυτούξ 7-,ὅΤι “00
τέραν ἐνδέ χωτοι δι ριθμὼ αὐτοὺς,οὐθὔϑέῥασεεἰσκσύμβλε“τοὶ αὐ μομοίδε σ΄υδούτως ἀσύμβλητοι κὐδ γίἡ"Τισουυἡνιοῦν, οὔ

σοηὸνμαθημά τμοδν ἰδυλα τοῦἕναν πον τονηὸ μορθ μόνε μοὺ
μαϑῇ μιαρΤκ ὅσ.ὀρϊδεκφόρων'᾿Δτώδῳφκνύ μδιμακο(]οῦ μου)ως

δθληοι,οὐτ'ὁ κἱριισήφεὄτι
ὁ ὀνηρ αν: οὐ δ)ῥύσουιἡ δυμοὺς πρώτη ἐς
σοιρμδσ, ὥ γῆς κορίσου δ αἰ
δισιἐπειτοοἰξξῆς ἐἐθιθμιοἰώσλέγε-'

“τοῦ!διγεί σ. Τίοἷς,τιηροΐσιζμα γῥαὶ τῇδε δι Τῇ πρώταμϑ

νάϑεσ γονεν το᾿Ε,7ὲ
εἰ ὡς πρόηροῖτον ἀπσωνἐξ αὐίσωγοσοιεϑίν τών Ὁ ὑγλύετο,ἄ τεοάμων. ὑπειταάέσοι ἡἐτέραμοραντῆσαροῖς

ῥασιδυτῆςδῳαίδος τῆρὼκ τούτωνἀσρώηροτέραι
ὦ
ὅγαρ δὴὖτι,τὸ Ἀ
πρότερορ γὐ δεύσερορ, μοί ηὸ ἐγ τού χωμ, Το) ἐϑρεὑσρῖ"ρότιῤ, .

τοιδ σἕρογ'
“Ὁ
ἔτι ἐπειδηδιη πρώτου αϑβο πὸ ᾧτ πχειτα “ΗΝ
αὐγων ὕ τι πρῶτονᾧ, δίέυχεῤ, δὲ μετίκϑινο οὐ πίλιξι τον ,ηὸ

δέντερον μδιρ,μετοδγϑδαύτε ῥ'.
Φιρυδὲμετὼ πϑηρεἶτονᾧ ώστε
πρότεραι αὐεἶεν αὐμονοέϑες, ἢὶ οἱἀριθμοὶ ἐξὼν πλάκον Τοῦ«οἱ
ο᾽ ὦνΤῊ" δι οΐδιὌι τα μεορςσύσσωι πρὶ τοὶῬί νου" νρὰἐν τῇ

τιάν, τετόέρτη μρὰποίμιπτι πρὶνμουσάριθμοῦ; τούπουσ' οὐ
δεν ϑρντ Τοτμοῦ ηδν, Εἰἐρηκεν οὐ χρέμοι σὰς εἐσυμβλήτ ὦ
ἐν

Φριοῦ

ημ

'
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ἥ Ῥυσεέϊναν;ἢ δυζ ἡδὺ τὼς ἱκόμωμορχὶσ, Μλογον καὶ ὑτῶσ:
Κυὶἐϑ τοι τίουοἀλήθ4αϑεἰ δώ
ν"“τούστι δ»μογεὶοδασπροτέ ῥδε
Εἰναν Μ Ἄσγϑρ, ἄ-περδηρώτε τίς βτμομ οἴς;,) ὡπροῖ τον ὑμοί
ὦσὲῥαδιυὰς πρώτη 1) ᾿μετο )ηδηρα Ἂμ,
ὡσδὲριδυχ'δον

λογον(δαψογκαῦον δέυ τερομ' τιρεῖναν:(Δ εἰδατι ρον Τἰτεμθύτω
δταϑλα ἰφεξῆσιομα δὶ μῷότιρα, λέπεμ,μον οὔδειτὸμο τοὺ
ηὐὡπρώτών εἰναυ,κρὼ διυτύραιν,(δι οἵ δὰιπρωτέω αἰδεῶοιτουοἱ

δὲ, τοι οὔσι μον οὐδὸς ῥϑ μὰ ᾧ πρῶ τονοδαντερονδὲἡνὴἘΙτον,ὅκε
Τρδιδἕ αἰδὸςπρωτέωυνδου τέ ρανδεκοὶ Ῥὶτηνοῦκι Τὸ φανὸν δὲδν
εἶνας
87) οὐκεῤδέχυτοα ὀάσυμβλητοι «αιζσσααὶ μονοδερ, διωοἰδοες

αὐ τιδρώσιμ
οὐ “τὴν "ὸσρι οἰδοε Δὲ,τῶντοὺσοξλλυσολριθ μῦν:
οἱδὺνἰφφοροι οὐ μορ δες, αὐτε“γα,φέρουσι ἑκαἐρούκαφαρ, αὐα

"05 ἀριθμι ϑβῥηὸνἀριθμὸν τττὴν πρότϑεσιν.οὗομ,τάνδε οἶσθαπρὶ
ζο ῳὶ ἀγλσιβδόηροιτιϑίν “Το. ΦτΑρῬι (δα ἄλλ ἐμὁ, πρὸσ γὴν

Δυο)ηροϊτιϑέν σιδτῆμτεπρασα εἷσαν χωστούτωνδὲὄντων,

οἐδιύ!κ τοντῆμγλώεσιν ὄνων ἢπ ἀφιθμών.ὠσ νονείσιμ ἐκφιδιυά
δὸοι "ὸτονεμός:μόριον δὉ γέρε ταιἐδυοιδι δος,(Δκὺτατῆς ᾿

νδὲηρόππομσυμβαίμφί Δὰλ δε, αϑμωνιαλ
οὐηὸν
7. Ὁδοσ.ηὸν
λὲκτησδυοιδος τῆς πρώτας δι “τῆς σορίςου δυάσοσ᾽, ἐάμενητι
Ἔλε, δύο δυάϑεν “πωραῦτὰνχὴν διυοίδοι.εἰ δὲ μὴμόρᾳὖνὕξηνούττῃ
ἡδιυ οὐσ'δἸέρα δὲπροσύσοι μία δωας,οὐδ ἀσίσοα ἐκ γὲν δο'οὐὦ

τον διαλλου ἑνός. εἰ δὲ του τοὁλοὶ ομ΄ τί εἶμαι, νδς τερονεοιλεῖου

δ άδαἀοράςον, μον ἀφο)δὲμἱ ανγλομά,ἀλλάδ ζδοιώριημῴημ:

λ΄
ἔσ παροαῦ τὴνταμπριοίδοι, ")οὐυτὴντὰν δι δι,πῶς ἐἰσομ)
λυ διάδος (Λλυάδεσιρντήνε Ῥότονἐκπροτὸ ρῶν μονεζεϊοονί σέ

τονἐἰγοων
ρῶν σύπεφ)}.«πονἢ ταηξοελόλασμα τωδὸ,"ἢἀδιώκ

ἡ
ὠτηνδωάον, ἀτεθῬιάδα αὐάπευ δὲ πεῖπερ ἐσοίἐὀὲμο ᾿

αἰδρισ'ὁ λυνάτοοι χϑαιἀδώδελατατὰσυμβαήνον, δὰ ἐρχϑφταυ τ
ἦν,ὄηει οὐσοί,
᾿ναλιώατ' ἐξ ἥν δ άφορον.αὐ μομἰδεσ'δηρ(ολ

ταῦτα (Δ “ιοοϑετῥασυμραλμά ἐξαϑοίτκς..ὀδοῦ μι ἐνοίμῳ δὲ,

Τιῖν μυτο τοὶ φυσικα,

φρο! οἱδὲ μ γῳ}οὐὐτῷ' ἀριθμῷ ἀδερφθοροιμἀλλήλοις μόναιρὴ οὔ
οὗ ὙΝ ΨΎΝ δοκοσι οὐῦΤΉ. «ψεισι δέκα
σωσσυμβαίνήταδυρᾳ οἔεσιον
μινοἰ δεσισύ πεάτονδικρὼ ὁυρύτωρ υ)νκδιώο.(δὴ ταίδον, ἐδοκαΐτ.
ὑπελοῦ χόπυχυνάθι θμιδσ'
οἱ τηἡδοικοσί ὕδολρῃ συπεφται ἐκεῖ

τύλου σῶν πεντοοδομ ὡς πεβὁ δὲμομ άδὼυ)αοίγικο,διαφέρφν :
μονϑχοῖας»τοὺσ τῇ δοικοίσι τοῦ ΤῊ
Κ αΡΡΥμὴδδὲφέῤωσιν,οὐδοῦ

“σεν τυζδεσ' δ)οίσου σινόβῶν ὑπηρέδεκαίσ' ἐπειὴδγα φέρουσι,ὥαὴμο
νάδες Μιοϊσουσίρ' ἀδιδγεφέρουσί, τότερομ ὀκδνίσυμ τοιρητεν τῶ
δοσάλλο εἰλλοὶ μονὁμούν τοίάαὐδιύο,"ςσον’
τοί εἰτεδὲ μὴ ἐὶἐνέσον

τῶι,οὔτογρν Εἰ τὴν ἐσοντοι,

ἰα ἔσο δικαἀόξ ἐκεἰὀγρῦθην ξὁ

τίρα δοκοὺςὦ
ἐνπῇδῳκασν πορα τέ. ἀλλοὶμίω θι αὐοΐγκι 2
μῆξν τ τυλουσῶν διωρζεο ν τέυυτε βεύδοισυ κεἰ ϑ" Σὲ ἀδραφ,
α
διὲς ὠςφ ασί, λα ζσοι χίρὺ ὡρισμίνίω δενοὐδοε,
δι ὁδὲνεἰδοισἐηρί
"σάν

λυφϑέμγοσίμδιύοποι ὄς . ἔτι τὸεἰναιπουροἱτοὶςδύο κιο

νάδοις, τίμδιυοἷδοιφύσιντίν ("(Θτίωπρι οἰδοι σα ραἱποὶςῬεῖ
Ὁ μὸ
μοζοδς,πῶς ὀνδ χωτοι μρῥμεϑίξ ϑωγίρυϑάτερον, ὠρστῥλιν
κὸσαὐθρωτος, αροροϊλινκον(δα)δν(μετέλο ὃν σου των) Ὁ
ΟἾΕΡ ᾿

θητέρ ϑατερον δαφοράτι ὥςπερ αὐθρωτρ στὸ ἀπὐζέδοι στ
γριυ- ἘΤῚ τοῦμϑιβ ἀφῇἔβηνῷ:χοσδὲ, μὶ(84.το δέϑίσεμων οὐδιὲἐν
ὃνδέ

λεῖοι ὑαζρχειν τοῦ μον οἱσίμὁθῶν ἡδὺ οἵσ'ΘὲΡι ἀρἀλλῶςπερ
οἱδιύο αὐθρών»ιὄχέτι παρακοὶμοοτέρουσ, οὕχως αὐάγκ ἜΣ ή
μὸν οἴδασαὐλότι ἀδγαλρεηον δῦ
οἰσουσίν'“δαὶ που ΑΨ αὐ
μαδαδεαῖρε ἢ! »οὐ)λόμως πρὺρ τὸς δυοἐδὲρίτερονήδω ἐσοὺ

ἘΝ. ἀλλοὶμίμνοὐδὲγου τοδι λανθανᾳμ.Τίσυμιβοήν προτέρα
πρὸ ὗ τέροῖς Εἰμον διυρίδοισιδμιοίως δυο ἐλ σοι μὲς;οἱΣ
μδρ )νὲντῦτετρ ζδνδυάδεν,ἀῶ σοιμ αςλλδλοιάς δ μοινοὶ)λιοίν
τρία

τῳ Τὴ ὀνκτρίδ) πρότερα! εἰσί:᾿Δὐγλύνησοινώντσερ᾽ἢ δυοὶςτούτοις,
οὐὖν "τοί τοῖστι βάδαι τοῖς Ὑ

ὀκτοσε οὐὐΤῇ,ὡς τεἐἰὴ ἡπρῶτη

διυὰν, δέοι, οιοίω τοῦςἰδέα) “τιν δον τρζι δοθέν ηὐσ λύκος αὐ η;

Μμογοίοδερν
οὐ αὶ ὦ τήδιοὐδεγπρωγμμον
δον,γον σι τοτίτ--πέρας

ηὃ μπὶ

τς

τρεραιτοῖτιῳ ΝΜἐσίραδ(ὧν
ὦ Τὶ'ποξσρυαν μονάδα ἰδία μον
ἡ Το μοὶ
συβεστον δύέαὶξἰδοώὡς
ντεδῆλον ὅτικακεῖνα ὧν ἰδίοιο -σρτυ [χοὺνσυσίνὅσσ,συϊκό μὔραἴοι οἷον. τρίὁ ζῶαφοβεῖ: συῖ

κείῶν" φκ
ς ζώων,εἰε γούχωμ ἰδέαν εἰσὶν ἐκ φώων ἰδύαυἔσου τονδλων
ὃηὃ 7: ἐμ τρὸςμιδνἀαδδοςδες ρου: δπῳσ
ὁ οῦν . ἀ“πτοῆον πρὸ ὅλα τι
ΤΊ) σφ λέγω τλαηεατῶδεν,υὸ πρθὴ ὑηθεσιν ιβιαημέμον:
οὔτον» ζΑγὀτρσὸμ, ἢτε Ωντριονὁρώμϑῳ διαιφέρυσοιμ (ομόσὰ ὦ

μιονρἐδοσ'ὸρ σίας χρὴ ἴσον κααϑισορ εἶναιεἰθιθιμον, πσώντου ἐδὼ,
ἀλλὰ μιαίλισορὸνμεογοιδηαον οὺς τὶ μύχεσλέωνμέχεελοί ων,
Ἰσοτοτοὶ δὲἔσοιτοῦὅλωσ ἀἰδγάφορου,τορυτὸ ὑτρλαμροίμο δεν
Τἀρρθμὶεἰ μὴ; δοῦ ταῦτα τὴἢ ϑυκοίδι λυκίδενοἰδγεζφοροι ἔ-

στρ τού,ΤοταοῦσοιΤα αὐτί αν {ξ4 λέγήν ὑφάσιων οἷδε αφό
ρῦς Εἴνο: ἔτι εἰχπατεσαιμονὰν ἢμον εἰσ’οἴλ»,δύον δέτε ἔδυἅ
δὺσ' αὐδὰ μομας,μοὺ ἠέ φ Φι οἴὦ σὸςαὐφὰ διυοὶς,ἐσοὺ δαφῥε
σῶν τελος ἸΡΤερομ προτὶ ρα φξὶῬιάοςὃὑςέραιμάλλον, ὸἐοιιῳν
γος πκραλον προτέραν νομὴ ἐδ εἰμοιΤῇῬι αὐ ὴσὰ κατίδιοζ
δΥτ
ἢ μονα δομ'“ἡ ἡμεῖς αδιλἑπτολαμβαίομθμόὁλὼς ἕνοὐἐβ "δι
ἐαϑῃ ἐσ
ἢ ; αὐεσοιδιύο ἄμε δὲδυν ηδοξλριθὸν͵ἃ τόκοις,οἷ οὐον "ἡ“-πτονοἱδουπωΛέθν Τίσ', οὐδὲτμονάδας «ἄτεμή σεζηλείων εἰ6ι8

μϑσ' ὃὁ Φλ ιάδος ὦ τῆς
τὴ δ διυσόι ϑαυμαρόμἀτεϊξὴ πλέων,
δῇ Λομῦ 7|,(δεῖ σον ἰμε52 Τῇἢ διυ αδννοὕς τιοῦηο οαἰδγαΦο οὐὐΣΉ ΤῊ

δᾶυ οἰδυνοίλλουκὸν δᾷ
[χι) ἐπρῶπόντ δὲν ἐριθμὸονὉἡδύ οὐ
ἰσοβ)αἱ! δέανἀριθμμονρῦπομῖ διῦοὐὀρϑῶν λεγουσίν, οἱδικφυρῖ
τοςμομοΐδοισιοὐξ ἡνῆα ἔνα»,Οὥέρι
ὦ
ἰ δέον ἔσον) ὠσΊΤΕΡ
ὦ

ΕἰΤρη)ηρό

σιῤἐνδ ὑὰὸεἰδυνιαλδὲ μον εἰσιν,εἰοἰδγας δροιμοὺ αὐδιυκϑδερ'σῷ
αὐριοδε δ εἰδηάφο ῥοιέσον τοροῦνοαὐνδάριθμ εἰϑαροὕγχων ἐν, δύο,

Μη ἱπρορλαμθαθο βδιεαρθν“αύ ππύρλον. αὐαΠκοίοροιὐ ποῖσ

λέγφνοου χεφρρύγο εσὲς ἔσνώος φδκὰ ορίφουδιυ ἀδος'
᾿οὐγδια τὸ

σὲ[χετοῦεἰμοιιεξν πιῤρξ4) πρα ἰδέαις τὐραοοὼ πρμτοι τὸὦ
δὺθ᾽ μέρ: διδ,πρθὴ Αδρὸπέρἀτρϑεσίνιῦ ρϑώσ' λίουσιν, ὅλως

ΟΟΟ ἐξξ

Τῶν με τὼ τοφυσικοὶ

δοῦκ ὀρϑῶσιππολλαΣ)ϑαϑαιρὅσιμ ὑπεῖ τούγοιδηὸ ελεῖρτινεὶφί
σουσίμ εὀππορίανοπτότερ ον τοῖνκἐριθμῶ μϑινησὰ ἐπωρϑρὶ ἕν ἷζον

Σία προσλαμβαίοντῳ ἀθιθμοῦμϑῳ καιτοὶμερίδασυποιοῦ μδιν

δὲἀμφοτέρως" δὲ γελόϊον ταν τίω ἐσ'ταλικα τί

οὐστοισ' οἱ

ν οἶτάρ γιαφοραθυπῶν τῶντιπρώτορ καλῶς ἐχοιδεορίσειαϑς,Τι
ἀριϑιμδκεο αν μομοίδοσΕἰἤβηνναὐάγκα δὴ δ κα τοικατρσὺμ
᾿χὰ ἡ"γριδὲ δα φεράνυτουτ δυϊδέτε᾿φαυνζ)ὲνδέλι αϑρύπαρ
Δ.αὐλλῇ
βἀθιθμιθ᾽᾿ψἰηὀτρσῦν ἰδιδδνὴςαὐμμου οὐδσ'Ὑἱ “ποσῴδεφε
μορα
ι ῥ᾿καἀοιθμθὶ ἡαβιθμοῦδεφφῳ, ὁσοὺς ͵ πληφ

ζπιτότεῤὁ αἱ πρῶτουμείζες δὲ
ἐνάῇ σφ ) ύσεῤὀπεοδἀσίρ,ἡΤΙ

ηὁ τὶ διαμαρτέομεπασέρ το δὲ ταῦταἀλοτοειαἰλλαὶ μίωδοὐδὲΚΊτὶ
φίρῳ ἐνδεχ() οὐθὲν )}» οὖντοῦσ᾽οἵόμτιὑπάρχει πθθ᾽, σε τ

Ἂδιποῖ οὐ ιθ μος φ αισὶνεἰ ποόρχον τὀριὸρ χα ποσοῦ: ἐτιὲτ'
οἷ αἰπὸτονὲμ Θ᾽Τὴ τοιῦτοῖιεγυύουτο, οὐτοῦ,ἀπβὰ δυάδυσυτὸ

μδ )ὲοὐτριὸν αὶ
᾿ δὲρποσὸν “οι: το γτρλιὼ τὸ ὅνχουεῖνοω,οἱ
Ἰκουτανφύσιρ' ὀδέραλλεπων οἴλλων,λεκτίον ὃν ἀρ,ξ! μα λισουτοῦτο Οιδυορισέου “πιοὶ μομάσιι ϑαφορζειμάλισο μὸν(διὸ
γ} αὐεέτκηνν τσ λειρ'εἰδὲ μιν, Πνο,λύφϑυσιν᾽ ὁ7|μδιροῦμὄπ) εἰ

σὶμ ἀρεθμοὶοδ! δέου,οὔστεσυ
μβλη τοὺς “τοὺσ' μομ οἰδασ' ρέσυίσοις ἂν -'

δάχωτοι! εἶνου,Φ ανβόνεοὐτε ἀσυμβλητουσἐλλήλουσ οὐδά τερον
Ὦ Ξύσωμ.“ἀλλο μέ, ἐεδὸεὐ τεροίτινα λίγϑεσιπλὶ ΤΑ ἐριθμ᾽
λέειτοικο λώσ'εἰσὶἡ δοῦτοιῦσοιἰδέαισ μὰοὐκ ὀίον ουιέϊμοι"
ὅτε

ορλῶς αὶπιὼσ ἀριθμιούνχιν ασ'οὔ σοιτ.“Τοὺ δμαϑημαπικα εἶνοω

μρὰποὺσοριθμοῦσ, πρῶΤοῦστον των,Σ αὐχν οὐ ἐμουν οὺ
Ἰδοὺἐμ"οζποητὸμ δῷ οὐ ἐν καεεἰμαύτι πρώγονἰῆϊέμων ὥσσπϑιἐκεῖ

μοϊφασί:ιδιυρίδο σὲΡΥ δου (οδον μή:"μὴ δὲχριοἰοχῆῬι ἴδον. σο !
» οὐ τοῦ) λογουποέρ τουὕξήν εἰ μὰν οὐνούσῳ Ω ἐχοτοὶ ρὲ τ
7 οἰθκθ

μὲ μοὶ θήσει Τίς δνανηὸν μαθημια τεςμον οὐκ
7 ηὺ ἐν ανρχ᾽για

κα
δαφέρν ΕΥ̓ (δδι οὕ τοῦ αἰλλῶνμον οζεδὸνιδὲτούτο,
δ φυα δὲνπῃηήνὰπηρώπτιυ δα δυκ δὼ μ"δμοίως δὲμοῦ Ῥὺε οἴλους οἱ
ομβμιονσ'

ΑἹ

᾿ς

ηὃ μ΄.

τού

θιθμμοὺσ τοῦ;ὀφεξίνἡ Εἰδέ51}οὸ ἐν αἱΡχὶ,αὐτο" μιδλομ ὡσστᾷ
“σλοίχωμ ἔλεσν ἔχειν πὸπρὶτοὺς ἀριθμουσ,ὴ ὀμοήτι μα πρώ

Τίωυδίδει ρὺικδοιγὼ οὐσυμρλη τοὺ εἰμο τοὺς ἀφιθμουσ' ᾿
“ρ 0 οἐλλη λοῦσ' αὐ διούνπόλιν τ:τιθῇ Τοίύτοιεἰ
κε
ρητοοιδτι αδῴ

νατοίτργλοὶσυ μίαν φολλοὶ μιὠιὸαὐαίγοκοητε,: ἐκόνως,ἡοὕχωσ'ἐχ'

ὡρτῷἐ μηδὲ τήρων, ἐικὐδνδέ λοι ἀνοντ ἰρηθμ χυ Σ “φανῷ δέκ

χὰΕἰνοὐηὸν οὐδ
τοῦ τωρ,ότι χε! ξἰσο ΛέγετοιΤΙ τὸν Ὅδηρς
οἰθρθμον,τὸρ᾿ῃ δῶν τὸν μαϑημοΤι ἄν γκυ εἰσί ανοῦξ αν
συμβοῦῥδύο

μοιρηϑοις ὅτιΔ μαϑημαῖικὶ ἀραθμὸν ἐνδύχί)

τοῦτ΄ὄνομηὸρ πον οἰλλὶδας ὑγρϑέσε)σ' ὑ“ποϑέμϑῳ ὁ σι αὐ γί
μηκύν' ὅσοι
τετοῖς ὡς ὁδατὸνευριθμὸν λέθεσι συμβαΐν4, (ΔΊοω
ταοῦδ ατίκοξομ λέγάν.ὁ δὲ ἢ πσυϑχ ρόων δ προ,τῇῥῶ.ἐλώτ
ἡδὺ δ᾽ δ ιρεασ ἐχοϑηϊηρότεῤβιερι αϑμων.πῇδὲἰσέας ἑπίραό:

ηὃΑΔ

μῆχορισἡριεἰνηὸν ἀριθμὸν, ἀφο ρε)τοιεπρλλιὶ Ἴκἢν

δωνοτωννηὰ δὲ τοὶ σώμουτοι ἐξ αἰἐριθμῶν εἰνοω"συγκεἰ (δια, μὴ Ττ'
σὲἐριθιὶτουμ εἰναμμκαθημα] αἰδιύμα τόρ ἀβηνεοῦτε ὃ ἀποῖ,
μιεγέθηλεγᾷμ ο(ληθδν"(ἐϑυτιμά λισοίτου γον ἐχριρὸνῬόπ ὁχὼ
γεμομάδεσ μί)0 ἔσοισι.μέἐεθ0᾽ δὲ δύο ἐτῶν συγκϑάδα,
“τῷσ' διυμαστόμοῤλλα μίῳ,ὃδ οἵἐριθμη θάσρι Σὰ μμκσμαῦ--

δυκὐσ ξηρεὐκἐϊνοιδεηὸν ρἐριθμιδν τολδντουλέπρεσι τῶ γοῦν ϑιωὀντῶν ῶρύμιαιχουπροσοιήἠουσιγοῖσ σώμα σιμὡς ἐξ εἰ,ὁμωμδὶ
ριθμῶμιτιτοΐνων αὐάγικι μδ,ὀπαύρϑῆημ οἰριθ μ᾽ ἤν χων μ
ΤῊΝ εἰραμϑβων Φοπσων οὐϑένασι »υ
καϑνῦγὸ, τούτωρ ἀναγιν αι
χατος, ἀνε ὡς οὐκὅδ ἐἀριθμοῦτισ' τοιαύτῃ ᾧὑσίσ:
τῶνεὐδό

οι ΧῸ βιτὸρ τρισμτεςοὼτ ἀτεηρτεδλε δια"ερζ Τοῦἐ σκνἀφουσιν οἱ
(οὶενμογοὶσ'ἐςτονμα φίλν σὺμιμαφοῦ ἰσοιιϑέμ τῶνὅβ)ν." ἤ ᾿
ἐπ τῶ μικ ροῦ,ἡ δ᾽ κπομερὶ Ἄδ.Ε , φϑρῤδαούτωσ, οὐχιίκ σοντῶν
"Ἢσοιλεῖῶν ἑκα, ὅπερ οζφροια μὸν εδοννδντῇ υϑρ ) υοὸ μέ

τε

τῆ δὲ,όμιικρ ὁ πτόρχει αι; δὴ “Ν Φύσειἐνώτια! ἐνπῆθι

αἰδεαύϊᾳ νιμίαν περι ῥυλραννὰ τοῦτοπων αὐτὸ πὸἶν γρι7
ΟΟΟ ξξξ πὶ

Τῶν μιπὸ χοὶ φυδμεὶ
ὧν τῇ περιῆῷ μέσον εἰ͵δὲ καπίραῆβιμου (ον ἐδ ἀμιόο τερον
ὙΈλν ἰσυουϑεντἠδινροὶς σῶν ἕστομία Τίσ οὐσοιφ σιεκ σομε!θὶἰλχ.

"μικροὶ δγοισελ τ μομαιδος τιπροτέρα" μονὲσ'τὶ δυ οἱδὸτ-

μιϑοιρυ κιϑιώηοΡΣαὐϑοι!φεὶἱτουήδουας!ἰσίανουμ ἰδέαςαὐ ατικοῦνο Ια
αὐτλόναι προτῤ' οὖσοιν ἰϑέοισ'πρὸ εγονέναπ οτέῴὑΑ ΤΉ οσθυν.
«γκν,τοιάτειβ' εἶναι ἐὸν'
Ο᾽ (ῶ. ἔχεαν οὶ
ἠὴ αόρισοσ δῳρὲσ', διῳϑἼτοι

; πσεσερασμίνν, ΤΩΣ ποιῶονὶ ἀριθμ ὡστεοὐχοῖ ὄν
ἐριθιὶ,᾿
“σιμὴ ἐ χὶμύτωμ ϑήτιῤὑπώρχειν ὅτιμϑὼ τοίψυν ἀπειβ'οὐκῶν
δέχ) δ λλεἰς ϑ περι θ᾽ 0ὁ ἀπεηρύφ εν. οὔ τίαὐπθ" γυόε
ἀρτίου,ιφώδ
σ σ' ἢ οἐριθμέ,᾿ περὶ Τῷ ἀριθμοῦ, νά

μὴσοι ενὸς ὦ

ί
ὧντ᾿ἄρτι; “777ον τονπερι ῶςιὧδ δὲ τ μἱδυώσυς ἐμσπιά]οοὐσήσ'
δάφῴθ᾽ δῶλα σία κδροδιὺ
μδβ
δὲ Ῥαρπεριῶνδά») ἀρ ἔτι
εἰ αὐ

δέα τιν’. οἱ δὲἀριθμοὶ,ἰδέω Δὲλάπειῤ᾿ὑσναίδέα ΤΡ

ἼΟΝΑΣδ αλϑαῖοα δλλουτιν 0".'καήτοι οὐπεκε!τίῤθέσιν ἔνϑέχε
τοϑ οὔτοιτλόλον»τούήϊουσι δυζχω τὸσ' ἰδέα. ἰδέσεπερ αι“μέ
νἡ μιέχφιτούσου «τοῦτοδ διῶλίγειϑω,οὐμόνν δ᾽
δτηιοἐλλοιν δυ0

ἀλλο μἰρ θμέχῃ φλϑεκά.σὸϊ»δάριϑμθ ὡσιέρτιμέσφασι, πρῶ

τ᾿ αδιότωχυυπσιλεί τοὶ
τὸ εἰδανδίον ϑἰὄξινὴὶ
Η γγιαφ,αὐτορος ἔ
φῦ αριθμθ᾽ αὐ πόϊπσαῦς εορῬΓο ρει οῦ᾿ οἰριϑιμδσ, μάχι δεκοί--

δος:᾿αϑοιγκηδὲ ἔχιν, τούτοισοἐριθμιῶν χίμοις εἶν οὐ'οὐσίου νὴ.
ἰδέαμοὐηοινοἰλλρμωσ ὑπιλεϊηψφιτὸὼ
τοῦ 75 ζώου Κ᾿ἐδιδαιίρξῳ ὀξὲτ'
ἃ
μαδὲ δῷ λι'ὅτιεἰὅτως ἤσρι,οἷ’ αν τοαϑδσκαὶ αἱώλλου᾿ ηριάδεδ᾿
ὁ μοιοὸν ον "101σ'οὐὐντος ἐριθιμδϊσιώστι οἱπεήροιξ σὺ αὐ δι.
ὀμὰῳἰδέᾳ ἐκκφη γριάν,αὐτοέν απαὐ αὐδενεὶ δὲμὴ,οὐ λλοἷοἱτένδι
Θμε( οσσ',δελάῆ ομ 5772) μόφον ὃς ὗἐκ δ συμ βλιν μονοεοῖων, -

ὧν τι οὐτῷ,ἀριθμῷ,εἰδδτετρασ οὐὖ “τηϑέα Τινόηϊβην νὐον
ὦ ἐπ
που Ἀϑυκοῦ, αὔοσ' ἔφυεμε ἴσπου, εἰδυοὺςὁ αὐδστοδάστοτς δὲ μοὶ

οὐ Τ'μϑρ δεκάδος ἀἰγαμίδέαιν, δεκοίδοι δὲμή,μὰδ ϑππέλο δύων
εἐριϑιμώμάτι δὲ πρὸ ὅϊτιὴγόμε):ἐνιο,μα ὠν δαῦκ ὕξενιῶστιδεοὶ

Τί γκώκείγων ἀδαγξένοοὐκ ἀραοδτικτ δδυ ἤόρατι ζγπονὸ
ὃ
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κα θόλον ὡστβεκοβ ἐϑριὼς ο»γμἰηὺ ψν Δ τίυυαρχαν εθη--

καν ἡ Ὁ μονας, σφεμὴ ζϑεγσγξκαϑάσπτῇ οὐνηρὴ επεροι
γῆν δ᾽,
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«10.72) ἐλαλέσου τοὐὸν Τὺ σίρε γέϑύσοιν ἡρῶουΥ! οὖν ΤΕ. γὐ ΤοΝἐΜῸ

μασι
υλυ ἀρθ μῶν μὰ ἀμος
ψ

)

΄

ᾷ

προτέρα, διυρίσο συ σιίλιν δὲ

Ι

7

"

ΟΟΟ ξἐβξ τι

ς

ΝΣ,ὧδ

ΑΝ μυτοὺ τοὶφυσικοὶ
ξέρε, ὡς ὅλον τι ΠΟῪ Δ ἀδουσδὰδιυαῖδο;ὅσας,δγοιδξηὸ Κις
, μϑνον ἃἐμ μοὶ
7
ηο ποῦ ηλϑρῦ
θόλουζωπεήρ κα

τωτῶς μέρθ' ἔλο)οί"

ταῦ τουδὲ σᾷαὐ ταἀδιύνατλυππόρχειννεθηὸὲἐν οὐνηὸ διε μι μὰ
ἄϑερν ὄμω,οὐϑενιΚ δαφερ ἡδηιώρχἥ, δι μϑῳδυοὶσ' δγορε-

τῇ δ μοῦ ὁ»δμιοιοχήροιοι! ἄν! ὑνλαὺ δἡμοῦὀδέμομασ, καῖ
κϑμοτῇ μον δυητῇδ οἴδυνὼστίπο τίραοὺ ἐϊηξ κα,τέρα αὶμον
φλλυκασούφασι δέ:δυνώσμουὑντ ἐϑοκαιδουτπρὥ του.ὑπιεἐἤδηρ

οὐσἐς Τὴνἐμ οὐὐτὴ ᾿δῳ
ἡδιυρὲσ' «ὡσηουὺτηνσὸ ἡ οροὺ τῆ, ἀμῴωδε καὶ

ἄσεα πορήσειε δθέμτίρ,δν.ἐπελείφη μδιρϑιεύξε ἢὧντ᾿ ἀριθιὶοὐδὲ φοβῇ, ὅσων
μά ξημι τριξυὺλιον ζοϊονυονονΚἢ ἐνχήδιυ δι"ἡτῇ
ἢ Ῥιοίσ
ποτεβιἐφεξῆσ πννὶ οὐὐντῷ,ἡοὐ:"πότερον ἡ διυδὶν προτέρα.ὟΝ
ἐφεξῦσιΗὁ φῆμομοίσπονὸ ποτεραοῦν ὁ μοίωσ σὺ στρδπηύτέργε
γῶμοῦ εἐρθμοῦ, συμιδαήμᾳ τὼ δυρᾳρἢ,γρα μρντὶ ΘᾺ ὙΠ 1 'δου

όσα,μαΐ οὐ καρ ἐκΠΡεἰσὶ μ γῷ μερὶ λουνοὺ σοημικ ῥΖτρίἔσίν,

ΟἿΟΥ ΦἸκ ρὲ κρδμϑῳ ὉἡβραχίΘ᾽ τὸμύκηναλα τέ Θ᾽δεινὸσενοὐ τοῖς
“ἡπεδοικοαρί

θυ)
ιὸ ὠ

ζω οὔ,τουςὔτκους!“ταῦτα δύ εν δῳ

πρ μελθίλουνρῷ μηκρ οὐνγίωσι ΧΡ ηὺ ἐνἀρχίωῳ ἀ γλοιοί2δδν τιθεοισι

δ τοι οὐχων ὗν πού πρὶσδὲ, μυρῥαφαίμζ)τώτεοδεόν «τροχοὶ
τοὺτλοιημιο τῶδεν"
καὴτρὸύπίνανγῆοιποὶσιοῖο'ΜΑόγϑισιάώπολε

λυ ῥδραΤΡ ἀλληλωμσυμβοιλνά,εεἰμυ)σριμουκϑλουθδεσ κρὰοὗ

ΝΥ λούνώςτεςἀ μον ηὸ πλατὺ βέμδ μαςῥὸμἄρρα χὐνό τοῦ
τ ἐσγονηὸὰ πότσεσδορ λα μιρινμορηὸ σεριὸμπόπϑσμ: τι
νΐκα Ἴθι τορι τοὶῬιοίοτοῦ,πσῶτοιπτσυϑή σέτο' τάνηο σίσυμτ
βαΐν4 τοῖς “πεθληὸν οἱρηθ μόν 7αῦχω δὺακϑομεγίθυσ γενοολλδιο

ἐπ τούτων τὸ μέλε! ὡς πέροὐδ ξνϑέοσ ρὰκα μπσζλου μς
κόρουὑ δᾷ κλεβουκρὶ γα χίοντὼ τερεάυπόνχωρ δὲ οιν ὃνπού,
ὀρ ἀΝ

εἰσιὸν Οὐώσ᾽ γύους συμί(αῦνᾳ δυοαυρεῖρ ὁπέμτις

δ᾿τλκαϑύλγοπότυβ δ᾽ζώον οὐϑηὸ ὃν τῷβζωώφβεὑτέρομαὐποῦζωσ:
τουτου

μὴ γοθίσου) ἐδὼ ὄνος, οὐδεμί αν “ποιήσενἰπασθίαν,

χορισοῦ δὲ ὡςπεροὶἸωϑτρρλέτονές Φ ασρτοΐμὸε ποὺ 3 ἀριθμῶν,
οὐρρίδνον

ὼ μ΄

οὐδ

᾿Ἰδᾷ

ᾳδ)ομ δγαλύσεκανεἰ μὴ ῥάσον διεῖ λίγ ηαδούνατὁταρὶ ν δῇ

Ί, σον Τῇδιυοίδν γὸνν,μ) ὁλγῳαἰοιθμῷπρτιβ' κευνὸγοξ! Ἵ)»ἀκ σερον:

οἱ μἐς
οὔνετοὶμοτέθνγμομώσιν ΠΝ Φὰ τοιούταῦ, ἅσεροι λικ δος

μἢ δὲσἠγιλϑοίντοι: δοκέει! ἐγαιλχὰ ὠλλδιονηλὲν"ἡ αἰ 7λησ'ὅλ
οἷαηὸ πλήθ. αὐβπαλήθυς.περὶῶν οὐδὲνἡ“Ἴομ συμβαυνᾳ τοιαὺ-πὸἀτρρ'ΤΥ Οὐδμίαὴ
᾽ν ὕληΤαυὴ ρα

ορμοὴἐπήσεδ υἡ σερευὲς Ξ

3 θαυ» ἡοὐσηὸ ο)ὰῳἔφιχι:οἱἣπλεϊουφαϊύ Λα δνςἐπέρα μὶλα μη
μἰτὠτίραϑτο ἐπιπέδου." ἄλλῳ ᾿ ῥ"οῦ,ἡοι ακολουθδυσιν ὧλ

ληλουτἢ ὅ'.[»ὠριἐ αὔπωσυμβήσί Ἷ οὕτω ἡ᾿ δ οὐχὲξ4,ηὁ ἐπη7.πέ--δον χραμρϑοῇ
ἐσούρρα μή!ἐχρσῶς “μεὐρσί΄χἢ εἰ
Εἰ μοι» ἐκτοέν θὲ

δι “ρληθουσ' 1 ἀριθμὶ υοὐδὲνδιχει εἰτοιι
ὅπῶς δοῦν Αὐλϑυσί, τοῦῦ

τουσυμιαλνάδερᾳ ρῇἐς
ὦ τερον τὶ ἐπ ΤΩ ἐνύτ. " ἐκ ᾧι δυάσι τῆς
οἷοΤΩσϑυ" μἴδεκ ποκα ταγϑρουμδΐ ουκαθό κου γϑονάτ ἀριθμέ
αὐ τινδ ΟΝ οδιυτω πλίεῖ,πρπρωϊσδι. δ δὁ δυαδο, πρῶτορ

Τι ἐν ᾿τπαληθ ὠτῖς δαφι μὴν
95 ὡςἘΠ ἢ ᾿αἠαξοιτρρ νου τοεακν Δὸ
θησουσί' Μι ἰξισιὶθέσιὶ κροϊσίς, ἡἌδεσίς, "οἷ ὅσριαῖἌλλο τοι σα τοῦο

μοίλι σοιδοίν
Τίςἐπ) τήσειεν, εἰμίκεκάςξη μορῤΣ᾿Ὠρτινός ξεν. οὐὰ
δὴαὐτόνεὰ Ὗ ὁκασή! αὐαῇκηδῆέκ σρέμος αὐτὸν θνανρπαλλήτ
θουσ' Ὁμορί οὺ ΤΩ παλίθους:«ηὃ ἐδὼοὖμ “σληθότ γι εἶναιΦαΐοι τὴν
μον οζδη,οἰδεύγοι τονεὐὐδγορε τόν κου σον ηὸ δὰ μορίου, ἀν) ἔχε!
τρλλοὶσ'᾿λυορρ.εαἰφραύρε τουοὲ «μι β σοι γκαῖον, ἀμ

δημο

οἱωμόλίθος ἔϊνο". κιτί μομάδα δὴ οὐ ρετίω,Διὰ σοιχείον εἰ-

νοετὸ ὧνΔ ὸ “δλῆϑ᾽ἃ γ μοναὶ ἐκἔσῃοὐκ ἐκ αλίθουσ' ἡ ἐνόσιἐἽ, οὐθὲν εἰ λόγι δλέγων Ῥύ ποιοὶδὰ βαβιθ μὸνὑτέρονον τλῆ

θοσ' ὀἀδροιρύτων ὅν αῤιθμοσ:

Ἐτιζτάϊεον "ὦ
εκ πέρ! μὺ οὔ--

ἀριθμὸν, πεπερασμέν δουἀ
7ω Λέγοντος ΤΡΊΦον ἀςπειροσὸ

πΡΧΥὉ ὡσ ἔοικε ,σεπεριῆμιμον “πρληθοσ ἐξ οὗ αὐ πυσερασμεναμμομαίδες'ὧηχρ ἐνδοῦβτ πενῖρον ααὐηὸ“λίθον;»Ὲληϑ ἀ -

πεβν'“ποῖορμ ἐν "σληϑ᾽ κοιχβϑοργθνῷ ἡὸζνιδμοίωι ὴκ᾽ περὶ᾿ «[μ
αὔτιν ζωτήσελοννἡ “τῶσοιχεουδθ οὐ τριδυσι “τοὺμεγιθην Ὁ μία
ΟΟΟ

ξξξ πὰ

-

ΚΟ

Ν

Τῶν μὲ τοῦτο Φυσίκα

;

μοδ φερε σεν αὐ τη.ΜῊΝ [οὖν εἴλων φγτμοῶν ἑκοί
ςη!κατ

ἦ

δ δοξκα διαςή μικτόν ΤρΘ᾽,μορουυφβὶ σηγιμῆς οἰλα μέ οὐμδ

Θιοκἰδεοόρυτοι ἐν δέλᾳτοιτοὶτοδεουρῇ μοιγοσ᾽ἐν μόρια ὡσιπῇ
“72 πληθσεὐξὼν αὐμονάδειι ΔῊ ἀοιθμθ’ἐδ δυαιρυτων σύ

γ Τρ πὸ δὲ μεγέθη,ὅσαι τοιδὰτοῦτουνοὺ ἄλα Ὑομονα σὶ
νερ γριεῖ, ὑσιάδῴνατ, εἰναι ὠριθιδ τῶ μεγάθηλῃ θεῖ: ἐπιδὲ τὸ

δγκεφων ὧντου’ προύγουσ τ ἐδἥδουβιθ μ'ΘΗ ΜΕΙομ ὅγιτὸπρατς
μουτουτοϑ τουοὐς δὲτορος θη,“τίρέχθτίω ἕῳφαλίυδαῦ τοϊσιοῖ
Ὁ τοὶμαθυμουτικοὶ μόβρ" “ποιοῦν τίσ’πέριΣ χααλϑιντοι, ὁρῶμ--

τίς τίωπΡὶ τὸ ἀδωδωυ ρφανκοὺπτλάσιρ, οἰπέρησσιναἰ
οἰ “Τῦ) εἰ
δωτικουοίριϑμῦ "ὐτἡ μαθημ ούτε,ὑπίαισσιν"οἱ; δέχο ἐδῳ
ἐσλό --

μὲνοιὰ μαιρὰἀριθμδ ποι ιν,οὐχορῶντει διάτα οὶἐρλέοτο τε

θήσεταιεπτῶσύσρδιμοι θη μουτρκδσ'αριθμθ’παραὶ“εἰδωχηκομ,
Ἰδ αν ἰδστρ πρὸ μα ϑημια μὰ ὑποίησοιμουιθμ, τα λογω"πεὶ

ἐργω; καἰ ρῆ)δ,
μαϑημοατηκθ΄ ἰδὲ ασὴ "ἡοὐμοιϑι μα Τικοἰὐηρ
ϑέσενςλέγουσιν,ὁδὲ πρῶτος οὦ μδῷ τοίδαεἰναιμοὶἀριθμν, χροὶ

εἰδωνκοὺς τοὺμκθη μα τμκα εἰνανϑὸ λογὼς ἐγ
ὁ ΘΙσεν «ὧσ'τόσὰν τοὺσ'
συμβαόνᾳ κα το μϑι χὰ λίγφνὀρϑιῶσ, ὅλωσ
ὃ
δοὔκορϑώς;, μρϑοὐὐ7οὶ

δὲο μολογϑεσινούταυ τοϊλέγομῶν, εἰλλοὶποιἐν αντίραοὐ 1 δὺο
αὐυτρϑίσεις (ἃ αδαυῷ ρα
ἡψωδίξις χαλοπν δὺκ μ"καλῶς ὑλόντωμ,

λίγᾳν κα λῶσ' κατέσχε ραδνώρτήωσ ΤῸ λεγετομασὼ ὐϑίωσ'
φανῶ κα λῶσ υχοδλλουπεοὶ (δῆ αριθμῶν, ἐκανοϊτοὶ δγηπρρυλδύα μὰδιωθισμεέν αὐμᾶλλ")ρανεκ "σληον

ἐσ, πετῶ εἴη Τ|σ'

πτεπεταμίν Θ᾽"περί δὲ ηὺ πεταϑή μοιμὴ πτι ρααμίν θ᾽,οὐθέν μιν

Ἄυχιρα ΟΝ ὕ πρωτὼν οἐρχυμησὰ δὴ πρώτωρ αὐτίωμ μας φῦ. εί
ὡμ ὄσοιμδρλέγουσιν οἱἱστοὶ μόμησ' (δὶαἰσθητῆς οὐσίασ' δεορίφον σιρ,τοὺὧντ᾿ πε φύσϑ γε (ἢ,τοδοῦκὔϊηφλ μεθύδουτϑύν: ὅσοι
0,; φασκορτιρεδνωνποροὶτ αὐϑνῇ ἐπί ὅσ,
Τυλόμλμό μἤβηϑιω

ΟΠσου εἰρημῇἐπετοῦμ λέ)ϑυσί“τιν τοιού εἰναὐστοὺς[δ ἡ7ὺσ
αοϑμῖ τ τούτονιχεαῇρὸντ' εἰμασοι χέίροθν οἰ ρχὰς, σις {.-

ὃ

μ'

"

ν᾿Θωα «2. ἢ

ν

τ
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ἡ

ΩΣὦ νὰ

τως ὁ ἢ

Ὃν “στο Τουτ 2 λελϑ υσίι ΠΝ Δεγϑυσίμ'οιμι οὐνοῦ (ιθμιῦτηρι
συ"

“ισμοὸν ὦ τούτῇ αθημαυτικοὺσ σεβὑπὴσακεομ. Νπ διοσὶ

δίασλεγοντ μα, τόρτιτρόσαον θιάσους
τοῖν Τισ',οντ ἀτροὶ τίω
πιοὶ αὐΡ̓ῆ “μα καϑθλουτέων οὐδ γριδεσυτοὶσὶ δ΄"πρὸ στίλινὼς χὺ οισος δὴν καϑύκας «τοῦτουσὺ την δὲχϑ.δηπαύρί!
πρότερ) αὐτῇ δὲτοσευα ψουταύτακἐτ]αυ τοῖςλέγουσιτοσὶ δτ
καϑόλυ, ὀτητὶαὐάϑητοὐ τοῖς οὐ ἐσ (τοῖ ὑγυ χοῦς ὄν ἐντὶαἰαϑην
καϑί καιφοεφ ἐμἐνόμιζοννυ ἐδμάν δὲνοὐ τ κα ϑύλγ τἴρα Ταῦ

το ἀϊναύτεἰτερόμῖι εν
ὃ "μύ δωνπερὲντ᾿ἰμιηροιϑεμἐλί)ϑαῦ, ἐ
κίνεσεμ᾽ σωκράτησ δ.οΣτοις δριημιοὺς: οὐμ ὑχῴρισίτιΤῊ κοι

θέας"“οἷς τοῦ τοὐρϑώσένδησεν οὺ Χο βίσεισ'“δὼ Λα δὲεκ ἥβέργων
Ὁ
αὐουμ ον δὲ καϑόλτ, οὐκ ὕβηνυυϊσή λαδειν δὲ χυοίζᾳν,στ
οὐ συ μόκορὸν τῶν δωρμρὼμ περὶτοῖς ἰδέας ξήν:
οἱ δῶσ αὐαιττ
κράου, ἀ περ σον τοι ΤὴνΩ΄οὐσίαιυύρβοντο ταὐαθηιτοὶσ' γῇβεΐσοις

᾿Ἴαυ τουσ.τοῖςκαθόλουλεχθμιζ
χυρισοὺσ Εἶταοἰ λλοῦ μὰ οὐκ ἐχ᾿
εἰνοτοῖςκαι
ὕ ἐξεϑέπερὡς τὐσυμιιαήμᾳ κιὴὸντοῦδ᾽αὐτούτῳ σε σ᾽

κοιϑίκοι σ᾽αὐτῆ. οὖνοὐ “ΤᾺκαθαῦ πέρεἰ τίςἀμ
θύλου"ὴ τοὺσ'

λυρίρον θῇ ἀρηρϑῥων ᾿τἐλεγουσι τὸσ ἰδέας ἐλειτιροευποοἱαρνῇ,τ“μηλέγουσιν κατ ρχατόντδεαπτορν μα συμλέλβηπρὸ
το᾿λέγῶ μ'υὐνἐμςοτε μὴθήσεντοις δονἄνα,κεγὼ ρισμέν'τ

"τ "οὐ τλὼσ' λύε )τρκαϑύμ οισοιῆϑόντ,Μ 7) ρήσενῇ οὐσθανοῦσ'
βυλὺμεϑολέγ7 κα δέτισθὴτατδοΐ χο ριξ,,ἢ τοϑήσευτοὶσϑιχειτ
ἀρχ απ εμ,ἡ κοϑε «καρ διμὰκαϑόλν᾽ τοσοιτοίσοιτοόρτος,ὃ
σρσῈρ Τοὺς Ιλξίανηδκ ἐυϊρετοὺ τοῖςοιΩ ἐσῶσοιμὴαὐμιτἐνξῷω
νῇσυλλαβαὶ ἐἐσῥαν,τοῦτοι χῆριουυῆβ, ςοιχξϊαιηβοὐσίωμ.«αὐ άπκυ δὲ ηὸ

Ρ'ενώ, κνϑέκαίσύωυδσυλλαβῶμ μίαὐοὦἐσερμηκαϑῦὁ κου τῷ
ἐδ

ὁ δά Τὶ"οἱ μὴηὴδπ
αἱοὐὐ τυζὴ,αλλ: μίαὐκάφε τῳ,ἀριθμώ. "καἡ0.

δῦ συλα
σὶν"ἰοἱν
μῶμυ μομ! ἔτι διαοὐοὔξην,ᾧςὑκασον τιθέα
βαλ,οὑτωνοὰ ςξὧν ὀσὴνοὐκύσοωιδζρου πλέω ἀλφαιν(Ο' οὐ δὲ δ
οἴγλωὼμ οὐ! χείων οὐθεμ κοτοὶ γὸμουυηὸν λόγονὧν περουδι δε ἀλὰ

Τῶν μετοὶ “του Φφυσμκοὶ
συλλαβοῦν ὁ αὐτὸἀλλ ἀλληλλὰμίὼ ὀτοῦτο,οὐκε σοί"

ρατο σοιχβοιΐτεραὸμ τοινοἰ λαμόμοντοὶσϑιλεῖοι{Τληθε “πεσοι τοὶ

πτῶσοι χέϊα:Οὐ νκαϑύλου δὲσιοη
με δὴ κ ἀϑόλου
δα λον ἐξα
η άτρδιάξεων ΠΥ Τυριημῶμ οὐ,})ὲἡροταισυλλογιημὸς ὁτετόδε
ΟΣ γνον διύοὐρϑεῆσ,ο
ἀμὴπσδιν δυοὐ ρϑο."ὁῦ"ὀντιδδὶ ὑαύδα ὡς

ον εἰ μασι αὖδς,ῥῶομο γλὰμιἰιϑεΐγεκ « ϑόλου αἱ εἐρλοὺνιὺ οἱὸ
ἐκ ηοῦτῶν οὐσίαι᾿καϑόλυ,εἰσοώμὴ ὅσία πρότιρβομ οὐσίασι δ

δ καϑόλυ,ὐκὀευσί δνηὺοι λέθον ᾿ οἐρχὴ,κεριθόλυ:“πρότεξ᾽ὃη σοι

ΧΘΘΡ θὰ βαξχῇ ὧν οὐρχδιὰ σϑιχέρὸνων]
κυτωτιδὰ πονἿ συμβαῖ
νφιὐλόγωσ, ὅτων ἐκ φοιχείωντεποιῶσι τοεἰ δέας,(δ“πἰραὰ “τοὺσ'
"δαιηὸ εἶδος ὑλούσοις ἰδίασ' ὁσίατιὶντιἀβιῶσινεἶμαι κέχρθι ᾿σμένον»εἰ δὲ μηϑὲν κωλύφ οὐτῶῦτο
ὦ
ς“)ἶφι

Φωνῇ: σοι! χίωμ,7Ά

λοώνα τοξοῦ
ἈΦοἱ(ἃτο ξἤ το διμυϑν εἶμαιπουροὶπῤπρλλεὶοιὺ το
ἀλφανὴ οὐ το δῷτοὺ,ἐσοβ)ὶἑμεκαάγε τούχρουπε: ,ροναὺὁμιοι
συλ
λαβοληὸσὲ τὐμϑἐπεςπμίων ἄνομιμε θόλου πόσιν, ὥφτεοινογικοίίον,

ἀνα τὸοδητὺὄντων ωρλδοκαθολχξιραμνὴ μὴ ἀσίασ' κελὼϑισμκέ
μασ ὁἐχρίμιοῖ τἄτρριαὐ ἿΝΙ λελθέμτῶν οὐμιἐνυ,οὠλλὶ, δξηρδρὼς
ἐλυηβί ηὸ λεηθ κῶνὃν εἤξη,σδδ ἐκ ἀλοθεν οὐΣΡ ὑπυκή μνῶς περ
"οὐὸ ὑποήσοιοϑς,δ" ὀνιῶν ηὸ ἐδὼδώναμι σιηὸ δὲ γί ργφαιδια ὅν

δύνα μισ, ὡςὕλῳτῶ (κεκθυλουοῦσοι "ἢαόριουν,χοκαβόλυ (Δἀορὶ
ςουδξὲυ ";δ μέρεα ὡριαμενν ἕωὡρισκέμ ουηὸ δέ τιοῦσοι τῶ δάτι

ν ὅσ"

λα Τὰ συμάεβεκδεὴ ὀψνεη καθόλυχῶμακρα ὅτιτόδε

ηἡ χρώμοιδ ὁῥᾷ,
ἀρῶ μα βην.Ωνθεω ρβόχρα μιρααιπρκδε:υὐδεηὸ ἀλ
ἐλὸἀλφαιπελεὶ αὐοίγιατοῖς ο ἐρχὲσκαθόλονεϊμου, αϑεΐγιαη Σ

“τοὶ ἐκτούτων,μκαιβόλν ὧς πθρ ἐπὶ ΜΗἀτρδόξεων. εἰ του, οὐκ
ἔσογω ρι σ᾽ οὐθεβοὐ δουσία αλὰ δῆλοι εὑ ρδβοσ

ἐπιςά μηκαθόλον:
ἤξηδοὺς οὐ.
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Τῶν με πὸ τοφυσίκα
γο

᾿

ΤΣ:εὐϑὲνωῶσ ἀπεῖν,πρδρὶνιοαἶῆσυμθοιμὀγήττν «ἀλλὰ τ Θ᾽τος
λοικοὶσιμόμον δυρᾳράασ αςφυλή οὐ)“Ὑοιηὸνὴοὐὐ“Τοὶ λογεηκοῖς

φέρ τοὶοι ηρδιέξ4σ'"πλίω το ὦτοῦτι λύγουληὐύ περελευηὴ
μὸν
ὑσερελόμδιον᾽ ον ὀἐρχὶσ,αὐμοὶμιδηὺ με αιδηδμικβὄντἀριϑ'

πρότερον. δι ρζσον,ἐκ ὑ σοελέων"καθόλου ὉὉἀμιζβότερα
μοζλλορῖ, γῶν δηὸμδρ λύγουσι,γὸςδοῦ λίγουσιν»οἱ δὲηὃτερον "ἡ

ηδοζλλοηρθ᾽ "ἡὑψαῤπητιϑέα σινιοἷ:
ὃ)ηὐταλήθ(Θη οὴἐὲν"ε,δέδῥηενὼ
ὡς
ὃ αν 7)ΚΟΡΟΝΝ ἀϑὲν ἐναντὴ,» ὀπσεράρα
σερβούλού)τοὸν τοῦ ὄν
μἰλ4,η ληθ᾽ "ὀδθάν σον πρὶἰσῳδ βδύτερον ἶρ ταῦτα καιηὸ

αλλ υ ταῦμοΐλισοίμϑῳ οἱ ηὐ ἐν χωπληθ4 αὐτιτιϑέμτες Δου
δοΐ τοι ἱκαμούτιἴ
σου δὲνοὸἐμ ὁλὶ 9 Ὁλὴ
τούτιρΕΝ
ϑύε μΥϑλιγότατι ὁδιπολὺ τ ὀλίγω, αὐτἠκε)υ δὶὑμ,27: μ

Ῥομσαμοῦνφ φανῷ τὴἐν παι ὅξσπνἕτεροι ὑποκό μϑδωορ,οἶον,
ἐνώομονίᾳ, δ᾽ἐσήσ'ἐνδὲμε είθ4,ἀκατυλόρ' ἡγρῦσἤ χυτοι οὔστον. ἐν
δὲῥυϑμοὶσ,Δα σέσ᾿ἰς!συλλοεθήνό μοίορν:
᾽μὰὧψ βάρφ σχθμῶσισ ὡςθιαμμένος γ13.κι
ἡ πον τωρδὲ ηὃν οὐ γρόητον' ὃν μιδὸ ποῖρ πο! δισ'

ηριὔν τῇ ἐν σὲ Τρσοῖςυποσύν τηἀδγαῦρε τονιηὰνὴμεῖον ηὸ μα(ληὐ
᾿ εἰδυσεηὺ δὲ, πρΘ᾽τίραὐζνασινὧνοὐκ ὃν τοστν ὑτκαθξ τῳ οὐσία:
τού
λόγον.σαι
μαήμ 4) ηδὲν ὅτιμιίβον"αλύθουσ'
ΤΙΝ ὄτενισς ὃ

δριθμὸς δσλῆθοσ μεμεηρημδῴ δμ «Μοὶ σπλϊίθοσ' μίηφωμ'.«δ}0

ΓἜΥ δ λόγως οὐκ ὅ2: ηὐ ἐμοριθμοσ. οὐδὲ ΥΥ τὸμέηρομ,μέηρα.

αλλ ρχϑκοὶ ἡδμέϑομ'"αὶηὸἐν «δεῖ δὲ ἀεὶτὸ αὐηότιὐππάρλος
ππρόσϑ,ηὸ μέ ϑονοἷον εἰ
ἐ ἵπαυσ ἡὸμίξον,ἱπσαονσ
οὶ εἰαὖ ὅσ᾽,αὐ το
εἰδοεμοσ νὴἐσαῦ σ᾽,μοὰ ϑεὺἌΝ φώον 1 σώσ' ρὸνδιώριθμδεο

Υ ἢ ἔσυκι

ζώκ. εἰσὰγὸς κρὼ λέν καδσ'μοὶ βαδδᾷομ δκιφαΔδρ ἀριθμὸς σου ἜΘΗ διαγὸ τουπῃπστντοιαἱποΐΡλθν νοὶ ψ!κατα οὖν ἐριθμιό5:

ὕμωσ δὲ διοῶν ἔσο,
ὦ ὃ ΩΣ δτοῦΤῶν ἡπὶβδἰ ληδ' τοιουύστῃσ'
προσηηϑ [σιδ οἱ δὲ ηὸμ αὐηισουὐεεν

1»«τύδωκ δὲ εἰ
ἀδριρῦμ “ατι

οὖν τιςμε λου(ἃ μικρ),τῥρρωλί ανΠΝ δυκ οὖν τωμμσὶ διωματώ
λύγϑυσί σθη τ Κ ταῦ τοιρίσυ μ(εβοκότο μά δὰ᾿ἀὐτρκείφδμα
τοῖς

"
ἯΣ
“

ΞΡπννν
Ὅν
νῦν

ηδρ

,

{Π

τοῖσαριθμοῖσ' Ω͂ ἢἡ μὲ ύϑεσίν 732"ὦδ γὸᾧπολὺν ὀλίγον αριϑμδ'
“οἷν μετοκλιοὼ Μικρ ὁ, μαγέθουριώρ τ ραρτεονηρὼ σεριήοννκοὺ κέ

συ "ὼς Ὅα χυ"κοὐλῖθυ:"δ, καὶμησύλξτιδὶ πθὶ τουῦσγῃ τῆοὶμουρ
7; αγοὺ πρόστιαθαξιο ἰμαμηὸ μέ ρανασὰοὶ μι “Ἂνὁσικτοιοτο:..
᾿ὀσὲπρός τη,
τνμτῶν ὑκισαφύσις Τίς,"οὐσία!δὴ αἰ

όμ ριῶμ Ὁ

νὴὑσέἐ ρα χολ΄ποιοῦ αὐ σογτρσοῦομρὶ παθθ᾽ 7] τογσοσυϊηὸπρὸ2
ὡφπρουλι;(χρο λουχῦ κιἡ ὑπύρονπρὶ χορἘν ὁ πρόξῖι

μισὸ Ῥὶς μέρεσιμαυτοδε εἰδεσιμ. οὐθεμ μρῖϑν οὔΤεμία οὔτε
μικρόν,ὀῦτετλύ ὅτιὀλίγορεοὐτεσλωσ πρόγτιὸοὐχεπερόντιον"

»λὺ ἢ ὀλί γομ ἢ μι κ μικρόν "προ! γε σε ρμνξίον ὥτιήκισοι
ὑσίατις ειὄντιπὸπρός, μόμομ μη) ὀνανγβώεσιν αὐτοῦ, μὲἢ
φϑοραύ “Μὴ )Κινησιμ “ὥς περκου τοὶ“ποσὺμ οἷυ ξησῖςκοὐφϑίσις'
κατοὶηδπτοιὸν ἀλλοίωσίς. κοι τοὶηότον φϑυροΐικα τοὶ πίω οὐ--σέοιν.ἡ' αὐσλὼς λόεσις ἀφ ϑυρα.οἰλλῦκ οιτοηδηρύςῇ;αὔυϑετο
κιρηθέωνοαυ,σῆμ ςμιᾶζονὁὁτὲ ὃἐλαόσομ,Ἢ σὺνν ἐστοιϑοιτόρυκινηϑέν

τὺς καιτοδηὸροῦνεαὐάγκητι ἑκάφου λέωεἰναν,ηὸνῦν οἷμ4 γὰρ
ὅτ«ὠρτεριοὐσίασ.“ἢ δὲπρό!ἀσεδιυμ οίμᾷοὐσία οὐτεἐνῳργεία

μά ὰ)ἀθώνουτον,"ὸ οὖσι τς μΝάσῥαιν πὸ : εἰμ ΘΙ ΧΕΙΟΡ
οἴτοτον ἦν,

) προτερονυύξεῃ γὶ τυζσοοιαὐκαταγθρία», ἔτιδὲ τοὶσοιχεῖα.
μὸν

οὐκατη γοϑδιτοῦκαϑῶν σϑεχέισυτο)“πολὺ καὶ ὀλίγον οὐ» οἷς
ρᾶτοιτῶ κἀρλθ μοῦ: καὶ"ἡ μακρὸν “οἷ ὀθραχὺ
νρδούμιακαυτη το

2. μ᾽᾿ ΟΔαλτσεσόνα,"ὐπλατὺα σερ"ὀδεδὰ οὔτ ῖ πλ᾽ϑφῶν
τὸ βδν,ὁἐεὶδλί γϑρθῖνν᾽ἡὁ δινασ εἰ δονλὺνὸφ να ὀλίτον ὧν καὶ

, ϑεικοὶς,τλνιισὰ εἰταύτῆςμἱ 7}: δλείομ
λυ κολῶς ἀνοοϊον,κα

)πὸμυθέα:«πῶς οὖν ἐσοίε οὗτοσ'νξὀλίεδυμοῖς γρλλοῦ δα ρΙϑ'μόσιϊ
Ρ ἀμφωϊδᾳ κατηγορέ ϑυρ μη δά τερονεμῦν δὲ ἕτερον μόνον,
ἶ
ἴδια
κα τηγϑρέί τα. λῶς δὲ δᾷσκοπεν,κοαῦε διυνοιηὸντοξ αὶ
λει.
ἐκ σοι χείων συπεέϑεμ λίω δ δῷΟὐϑενυδσᾶν Ῥιεκ σϑι

ἀ οίνυν ον εἰτικηκ ουέσμ, ὦ (Δ αείύβε:(Δδύγούε τοὐκοὐτου γεν
ὃ “ὑ)»ὃἕν ΕΣ αὐνάτνετο
ὧν. γάνετορρβ ηηδέμνἐοτογδν μα ὃν

ἡῊΝ μετοὺ τοὶφυσίκες

ἐκ ΤῸἐδιυνοἔστου, οὗ δὲἰῶιηὺ δέδιυμαηὸν ἐγδώχα τοιμοὶ δυῥτῶνκαὰ
μἤ:ε"ὦὁτημια Διο

Ἰβρὸ ἀριθμθὴ, ἡ δχηοὺν αἰλούλεν"ἐἐχ δυσί

λοιτῶνμδείνον: ὡσπερρυὸμί αρὰμεοννὴτὸὀγρσοιοῦμἐπενεδ᾽
οὕτωνὴ) »σού χόμλ“μήδε πίβοίτ' οὐκ αν" τοίνυμέϊνοἰίογοι, εἰπᾷ

λύϑις σώ
ὃ
μὴ οἐἶδεομηὐτ,δὲλόμϑῷμιῆεϊναληκοιϑαΐπερ ἐνοἴλοις
ὄμ πραγιμοι τευθένου εἰ δέ31ηὸ λε29ἡλϑνον γιὰοληϑένκαϑύλῦ, ὃ
χιουδομιαὐδὴν οὐὐγΟ» οὐσίαιαν μὴ μένῳ γε, τοὶὃσοιλέϊα, ΛΗ
ὦ ἤβηνῴυφδλοὐσίασ,οὐδὲ μιὥραὐεἰνάϊα[ουοὐσήασ τοιλξαιξ ῶμ

“περ χν:ΤΩ’ ὀσ᾽δώτιρ νὼ διυεΐδο μιϑι ὐόθαον,“ποιουσῆ ῥμετὼ
Τῷ ἐν(Θ᾽ σοι λεῖχ'ηὉὃ δάάμισομ,δω σεραήνεσμ λόγῳ οιδροὶχοσυμι
βαύμομτοι διώαιἐν ς τοσοῦ τομῦν" ἀφϑ δ)δέδιεφερῶν.Ὁ
οσϑὶ δ

αὐτο εἰνηὸαὐτισον"δὲ ηὸ πρόςτι ςὍ! ΧΕΙΟΝ,«αῤαγκοῦρισυ μβοόν δυσε

τοῖσλέγθισιν ὑσσιδχοεὶςτούτη ἦλιδυξιν,τοῦτοὺοἐξκείμοις ὑπ
πεβ λειμαναςκιοῦομ, ἰαύσοτἀδυνὶ αὐδιθμὰὁξ αὐπῥητοιῶσιμ, ἐαύτε
Ἰ᾿μαθημα της “πολλοὶ υϑρ οὖν το

τικοῖὶἐν ταύτοασ χοὶςαὐτῇ

ἐκ
κηραγσής" μά ισοιληδοί πο ρῆσριεοἰρ χούνξα ἐσλξενὺναὐηοἱ σππέρ

σιῶν ὡἃ τοὶῦυ “τονουυὴὸ ηὸ ὅν,ἐἀμητισ' λύσέλ,ριὺὁ μόσεβειδγϑτονᾧ
παρ βδιοίδι λόγων μήποτε τουγοὐδο μῖ εἰνουνμλέῶνται' ΧᾺ
εκ σον ἼΟΟ δὰ
Λυὰαιοῤγικνδιμοιηὺ μιὰὃμ δὲςοὐ ὅτιβήμιοῦσω ῥ ὲ

οἰὐγότο

τορὸρ τοῖςἐσεαϑς εἰ“πολλο λκαριπρῶτ άϑρ, εἰηδ:

πολλαι γχϑσιηὺ μδ)ὲὁτιϑσίανσῃμοαυνφιηὸ δὺτιρριδμιηὰ ὀὗτιπο-σὺν"ἢτοὺγλληκατη Ω “ποῖον οὖν τοὸδν χωπίήντα, εἰμΝηὰ

μῆδνὑσρίενηβιβγαὶ ὁ σίανυ)το παθηνὴ τ λα δϑομόιοσιὴἄστν
γρῦ'" ἔσοχεὲντὸ πόδερνηὸ Ῥ τὸν δείθτοσύν δενιοὴς “τολα, ὅσοι
“τισῖν

μοῤνφι ἀλλὰἀ τολρνομοζλλὴδὲ οἰδιύια.τομ

κίανφύσιντιν ἐγλοο

αϑμίωκλτιρεἰϑναιὴ
) τούγου δν“7ο: ἕνανοὐνηο ον τἔχω τόδε
Εναμνηὸ ἡντοιόνδε' ηὃ ἢηοσύνσενγὰ λυ ὑπέΣ
κ
Τοῦτι,γί σ μὴ ὄντ ὦ
δὄμηρσ'το ὀγταρσολλκγῷσὴ Δηρὸ μὴῦἀνὑπεῖδυ “δ ὴὃὄμ
( χωἊΣ

μὴ αὐ βώπτον σημουνφνὸ μδεὶμοιυτούϑιηὸ δὲ μὴ νθὺ, τὸ μὴεἶα
“Ὁ! οδῆ."πὸ δὲ μὴ γρίσσηλν, ὸ μὴ εἰγουν τοσομ δὲ"ἐκ ποίου οὐ
θυ τῦσ'

ὯΝ

ὃ"ΐ

[12

ὁμγοσμοὦ μὴ ὃν ποςπτολλεὶ τοὺμ τοι.
δούλε τοιβδιδὴὀνμῦαν δ

πειότέωντίωφύσιν ΛΑ ηδούκκ ὃνο οὗ,κδν “τῶὄνουὑπολλὰ τρὸὺδρτουιδεὸνο ἐλέγετο, ὃ τ!
δε ψεὺῦδύ; χρὶ ποϑέϑα οὔσ'σέρ " ἰγέω-

μὲἔγρον ,Ἰὸ,πτοδεοώ αν εἰν τί μὴ ρ δ) ανιοἰδεώσῃ δὲ ταῦϑοῦ τὸ
ἐχομεούτε ὃνοἴω μέ

ανψῶδο:οὐθὲνὑη»τίϑεμτονὅὍΣ:ον σγῴ

συγλοπημκῷ ἡὁ προτασισ)οὐ τεὸςσον οὕτω μὴ ὄνηοςτοὸδῳταγύμι

7 δὲ φϑόρίϊ,ἀλλξ πειδαπὸ μδζ τρὶφ᾿πτώσεὶσ' μὴὃν ἰσοιχὺ στ
ΟΣ ΤῊ γὺ ρθζοως λέγ) “παρὰ Του"ηοδῷ “Κι, ὡς ψίης τἢ ωςμὴ 5Ν᾽

σισ'σἘἣνἐκ τῶ μὴ οὐοῦ. δέωαἰ-μοὶηὐΟ διώκ μεμὲκ τούρυν; γυύς
μᾷ,δὲ αὐδαὔος:ρος πῶ μὴ λιίνκοῦ, διωζ μάδὲ Αϑὸ κοῦ,λένκι.ὅμοϊεαύτε ὧν,Ἢ τυ}ἐαύτυπολλὼ, φαὐνε δὴἡ ζύτησιν,“σῶςΤρλλαῖ,

ηὃ δι",ηὸἱ χρὲσ' οὐσίασ'"λελόλδρομ..ἰρηθμο δ κρὼμηκμηρὼ σώμάᾶ
το γνονώμδῳ αὔξην:ἄποτον διιηὸσ΄σῶς μλβορλλα οδὸν,κὸ τὶ ὕθτζη
τῆστα «σῶςδὲ,»᾿γριοὶἃγρσοὶ, ὑνἤνουχὰδὴὴηδωυὶσ ἡἀοοισ Θ'αὐτίρον
δὲ τὸμέχκιοὸ γὸμικ ,.75) διύολδυκοὶκ τρ)λοὶ ἀναιχκώμα οι ΡΟΝ
σεινμὰ μον οἱ δεςδ
μοῦ Ἀ χϑμαιτοεοἰραθ μοὶ ὃν ανηρὶ Ἰοϊτα ἦι
λο μίῳ, θεεΤαῦτὺπ λϑομεἶδοναἣ ηδαὐσῆον "ηδ ον ὑκένοισ' τὸ

δλαυμᾷ τὸ αὐείλοτγον οὐΤΙοΝ᾽ αὐ δ

“τ ρικβασίς αὐτλοιυκς

»υὺ αὐ τις ἐξμϑν ομ ζυνούμτον τιὸρ τικ᾽τῳ! ιὧ οὐ νὴτου

τοὶδν τοῦ,πρόςτο

αἷισον, ὑποθᾶναυ:"δούσεδν αντίομ,οὑτῶ

πέφασισ ἐκείμωμ,μίατο Φυςσιο τ ὄντωνεὐσσερ οὶ ηὐ Ὑ)- μὰ ὸ
ποιὸν!Ἴἡ ζυτεῖν «Δ 4(Δ “ὗν σὼςπολλὰ τὰ πρύντοιἐϑλοῦχίνονν

δὲ
ὃ πῶς Αδιδηρλλαὶμοναῖδεν, παρ ηδπρῶτορ ἕν ζυτεῖ τοῦ πῶς
υκυώτοιχχῶν τομνεὰλέφϑυσι
᾿ γρλλὰ α᾽ισοιτρυραὶηὸ οὔ σοψιοὐκέτε

χ᾽ἐξὼν
μέτειμι καρ"πολυ λίγον'ὀξὼν οἱἀοιϑ'ιμοί»μάχῇὅρα
ναὸ ςππστοῦμ, βαθύ!τρέμον ἐξῶν
μά, "πλατύ: σεμὸνἐξὼ
Τί οὐ
οἱ ὑγίκοι» "ἡ{7|εἰὀδωπλέω λέγουσι τὸ πρόντι, τούτοις δὰ

θναιαϑάγκημι οὖν ὥστε λύ29ΓΝ ὑποθεινουηὸ
71:0» τογπτολλ οὶ

δυρκμφδμ ἑκἔσώ!»τούστοδὲ “προσριπεφἰυύατο ὁ του τολέγω ᾳ
πέρ δυνάμᾳὶ δὲ τόφοηρὶ οὐσίνρ μὴὃν δὲ καϑοιγὸ, 7!τὸπρόντι ᾿

Τῶν μυτὰ τοῦ φυσικοὶ
ΚΣ "ὰ ἐμ ἢηὃ ἐν,οὐτιἀπῤζα
ὠσί ρεὶἀσεὺ γριόν,ὃ οὔτε δυνάμει

σίςτοῖνΘ᾽οὔτι σούμ τονἰλλίντιῬδὸν τῷν πολύτειμεζλλοῖς
ὥσπερ ἐλέλθυεἰἐἐζόσοιπῶς τρλλοῖ τλόντοι,μιὴτοϊὲν τῇ αὑτῇὯ 0.

τηγθοὶ Π δὺ,“πῶς τρλλαλ σέο," πολλαὶ “αοι οἱ, εἰγλο “σῶν πῆλ᾿
»τρῦδ ΜΆ ΡΣ ὁσίουτὸ δὲ, πώθηντοὶ δὲ,πρόφγιὶ πῆμ οὖν
λοΣτοϊοντοι

" ἄλλων κουτηλϑθιῶμ ἀλοτιρὰ κοὺἀλκὶ ξεσἠξοισὲν,πῶς π’
ἤμεαϑεον
δρὺ μη χοθισοὶεὐ, ΩΝὑποκό μϑιοονηρλλ οι
λαζιδγοἱ

᾿δινυποϊετε πολλὰ εἰμονηὰ “συσοί:καύποι διᾷ γέτινα.εἰν
τῷὑλίω.
ο ΝΥ οὐσι
ἑκοίςω: γίνφ"σλίω χυρίσίο οὐλύμτον
οἰῶν
λε"π:Σ ΠΝ τὸ
δύτι ἰχειλινοὶ λοῖ, "πῶνγρλλοϊληὸ͵ τόδε Τρεὶ μήτιἀἐσορρ,μρὸ τὸ δύτιφύσρτι: γιαύτε" αὑτηδὸδθημὺκ ϑινμαῖδὴνὑαηρρία:“Ως ΡΛ,

λαλόνργοᾳῦ σἱαυνολλοῦ μίανοὐδὰοἵμέ ἡἐμὴ τουὍνἤξενβΥδε
"ἢηὃ ποσὺρ ἶλε
τῇ “πῶσ' μγα

γρλλεὶ τοὶ ὃν τοῖοι «πῶς νὴ
δὰ

Ἴ,ποσὶ ρλλώδὴ αθιθμΘ’πτϑσυποσόνλισι μοήνᾳὍΝ ἢμονας
μ᾽ μέτρον δι ηὃ κατοὶηὸγοσὺν υἐδιαύρωτομ "Εἰ; ἀϑροῦν ὑσρον ηὃ

ποσὺνἡρὸ ηὐἿ 1σδημ οὅτι οὐ“λέγετον η7| ὅξη{κ7ιν
Θ᾽, οὐδ πῷσ'
"πολλεὺ Εἰ δὲ χουῦτα, ζλοὰξ ὑπ ρδῥᾳὸ λέγων ἂν αὐιώσεε ἐ-σι-

εἴσενε δδνισ τί σκκίψμικρῖ πέριΚι] ἀριθμῶν καυϑεμδέ; λοι
«εἶνγίμυσήσμ ὡςέθσντῷ ϑρ } δέας ϑεμθῳ, πορίλον τοῦ
Ἵι μεραλτιοἴ!τοῖσ'Ουσίμ,
νἀπερὑκασ, Ῥ οἰριθμῶν ἰδία (οἱ δέδέα
στοϊεὠλλοις, ὐ τίτο Εἰ] ὅνδή τε ότονἔφῳ ΨΣ μὐ ΤοΊσ’ ὑηρ-κόδρου τοῦ τουγα δὲ “τοῦτον Δδρηλν βότον5ὖ κ οἰομίλίῳ,δὺρὶηὸ
“αὺς Ὀνούσοι; διυοκρείαςὁραΐεστι ροὶτοὺσ' ἰδέρσ', ὥστε δ οίγε τοοῦτοο
μήτοι ἐν ἀρλθμουσποιουνγι 9ἐρεθμὸμ ηὸν μαθεμοαϊεκὸν, πόπτ
θεν Τὸ χεπεξεῦσρο ὡσ᾽η τοι οὔτοσ ἀριθμός, κοὐ ΤΙ ποῖς εἴννλοι

χρῆσι μ( θεμὸν Δὲ οὐτυφισὶρ 0 λέγων αὐηὸμ θἰνοαν,ζλλαῦ τέώ
Τιμα λέγ Ἰδοὺδε

πίω φύσιμ ὄσαμ,σεφούμε ταμὼνστι(θ". πὸ

θεωρύμες τοῦδ ἀθι θμοι »ϑῷρ πάν ταιμοὺ κα τὸΡΝ αὐόθητ-

ἢ ὑποίρϑᾳ μκαϑά πορέλεἌθηνοὶ μὰ ) οὐν Τι ϑύλνοιτοσ ἰδέα εἶναι
(Δ ιβριθιμοῦσ' οὐ ηρὸςεἰμ79

μῶροι κατρ τὐρὸ ἐκθεσένε κοίςουἼξ
ρὲ

ὧδ. Ἀ. .

᾿ἢ

»

Ψψ'

ὟΥ

μπῶ"

“ ἌψΨ0Ψ0ΙΡ Ψ ὙΦ

Ψ.. Ὁ ΨΨΡ

ὥν Ὁ

ΟΝ.
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θὲτοὶῖΡ λλὰ λωμβᾶν φμ,»ὸ ᾧτήκαςον ΤῈΣρυδν τοῦλέει γ, τῶσ'

ος

δεν οὐμίω,αλλὲσεὶ οὐ τεοιδαιτι οἷα οὐχε δι κπὶταῦμρδεαχ
χοίοοὐ δεηὸμ οἰρεθ μὸν δγοῖγε ταῦτοιθμαώλεκίον οἷδὲπαυϑηγθῤῥῴοι
Μεοξοὐδραδοηρλλολῆβοοιθμεν πόθ Η,ὑπόρλον το“τοὶ σι θη ὙἸσώ

μοισέν, ἀὐρδρ ἀρμβιμβεἐτρί ησοιν τοὶὸν τα. ζχυθιςουεσδὲ νελλέβοίθθ
οὐ τήσὲ,ὁτοτοὺ ορῦϑητλῆ ἀιθμμεδνὸν οἱρμονί μὐτῶν
μιῶντολὸντοριδγ

οὐρανῷ φιῶψἼΡλλ δισοξζλοις:"το σσεηὸνμαϑήμετις
λει!ερὸῳ τῷ οὐ

ν᾽ μόγομ λεϑυσιν εἰμουολριθ μιδρὕϑὲντοιὅπτον δέχ τοῦλέἔγάμ

κατοῤτοτ τρϑύσενφ ἐλλοτο διεῖσονποίου “οἱἡὐυλρήμου ὀλέγε.
ὅ
ἡμῶς ἢ)φα μδρέϊνου,καϑώερείτρμδῳ ιυὐηρότερορ'"οἷ δϑλου ὃ

τὰτσυόσε ἔκο χυρ σρίτοῦμοι9Ή}μοιΤικοῖ: ἦγ αϑίεεχ οισμιψων, τρί
95 ὑταῆ χωνἐν τόϊστ μοεσίνοὐ μδῇοὖνπυϑοεύρφοι εκαυτοὶ μγὸ τὸ
ποιοῦτον, ὅϑεμ!«ο λοιἀσικα τοβὸρ“τοι δ 7! εἰν δῖἐἰθιθμὼν τὸ
φυσικ σώμωτοἐκ μαλόντωμ βαῤ θ᾽μὴδικουφό ΠΙΤΟ ἄλομ τ
Ὁ λίγ στ
χρῦ κουφ δγητο ἜΤ ῥον,ἐοι ἐςας σὲ“περὶ ἀλλγΐ βανοῦ

μώτων εἰλλοῦ ΗΝαὐ θη οἱδὲχυθιεῦμτρι οὐμ τι’,6.γχ)1.2) χῶ
οὐ} ΨΝ, οὐκέσνοιτπλοξιὼμιοϊ τον"ἀλη δετλεγθάμδιυρ"ρρὺσοια
χῖν.ἀνοαῦτι ὑηρλαμραψουσι μορίῳ θισοὶεἰνο διμοιωσ'
μ4 τίρρμιν

δειρὺτὸμα)Άϑ..ΜΗ μιῇ μουτηλδῷι"οὐδῆ ον οὖνότιἡρδοῦν αν
τιούμὴ'λότος, τὸ ὀγανπβοιὲρ εἰ:ὝΣ δε χιἠτρρήϑι,λύετουτοῖς

σἐντοϊ οὐσϑητν σὰ ρλόντων τὰ πο
ὅτω λεεθυσί, διαχένδο μεσ
θυ ὑπαάρλειοιὺ τῶν ὅντοῖς οὐαϑή ΤΟΙσ᾽,εἰσέδεϑέξι δἰζικτο “σί-

τγμίω γραραμλν, ταὐπίω δύπετε᾿ρθοτο εἶναι καλέρριτοο, ἴδ μι

δου, “τοῦτο δὲ τῷ). Ξερεοῦ, οἰομτονΕἰνου, αὐοίγκ" τοιοὐτατφὺ

δεῖς εἰνον διᾷδ κα τοῦ τονὸ ρα ηὸν λόχον, μιλιουνῆ μοιλοικύσι

οὔτε σία; ἐσὲταέσριτο, ἀλαιμώλον ταῦτα ππούρτοῦτσόροτος
ὑπεξιὸ φλβα δύσεως διόλως κινήσεως, ὅ3 χιτσέρατ. ταῦ πθιω δ

Φ2} δὲΟὐσία: οὐλλδζ τοΊΡμ'οὐμέω ἀλλὰ ἐἰδόσί,τῶνδε οἱ τ"

ΘΗ ἐσοντοῦ“πῶν τοοϊϑου “σῶμ δλόγονἀρυκοδιασθοὺν γ“"
Ομοὐδέσυζά:ἔτι δὲ δὐβναήξονεν πρὶν αὶ χιρ)τῶν:“τοῦ (δὰ

ΡΡΡ

020

χώμ με τοὶ ταφυσικά:

οὖν ποῦ ἀριϑμοῦ παν Δ μαϑυματοϑοβ,ὁμυϑεμσυμξάλ,

λεύϑωρ ἀλύλοισ'τοὸπρότερα γοῖς ὑφερον.μὴὃντὸς ὙΦ σονἀθεθ
μοῦ, οὐϑὲμηον τοὶμεγέθηἔφα,“τοῖς μια9. μα τηκοὶμόμεμ ἕγον; Φα μροισ' ιμὰ τούτων μεὴδυ χωνἀψυχὶ καὶ “τοὶσῷ μα τοῖτοὶ
αὐδθη “τούοουκιἰοικεδιῃ φυσἰσύπεηισωδιωδες οὖσοιι ΟὍα Φοωνοιμέμωνὼσ'πὲρ μολβηβᾷ Φαγω δα τοῖ σ δὲτοὶσ! δέασ’πϑι βδιύοισ, 12
“Το μλρέκφαυγῳ “ποι οὐδὲ 3)τὸ μευέθοὐκτῆσύλισίθὠοιθμἐΝ᾽.

ἐϑρφβλδυδος, τοὶμινκη ἐκαγιαζδοσ' δῆ σω στο, ἐδπεδα . ἐκδὲ
διτετράς, τοφερεί."ϑηρ ὀῥοίλλωμεἐθηθιμενεδνα φ ρφ)δδοὐ
ϑέν.ἀλλο τοι τούγε πότερον ἰδίουἔσοντον,ντησὺ τό ποσοῦ ΜΉΤ

“ἰσνμβοίλλομ Τοῦ "οἴρούσιμ.ιοὐϑὲν ὅνεὐστσιρ οὐδὲ το μαϑῃ μὰν

“πικὰ οὐδὲταῦ τοισυμβα λλε"τομοαλλοὶ

μιοὐδὺσώρχειγε ποντ

“ων ϑὲμ ϑηω ρημο. ἀανμήσβού λυ το κιγέν τῶ μαϑὴ μοιχει

δύατ! ὅνϊἡέα τιν σδόξασιϊξεδοῦ χαλεπὸν δ7ρ!οἐσοῖωι
ὃ
ἐηϑισείσ'
λαμ αύονΤο δ μακ ρόπτοι ἐνβισρεὶ[ρᾳν ὅπ μϑρρταύτωηρυσ
διδῷ , ϑιροιτοῶς ἰδεσωστον μαθῃ ματικα »δαμιουρ Τορῦσίν- δ᾽
δὲπρα τοι,διΐο τουσεἰριθμεονὲ τρησοιν τς, τόρ τοὑπ οδίν Οπὸν

σὶν,οὔ χοιςμαν ἐπ,
μαϑῇ μοτρκον ἀλλὸν οὐσῖκ μεδε,ὅτε ρέκοι
πτῶνκσὶ ἐκ τίν

ἐσόωὁμοαθημοι Ὥνο συῖτοι οὔσ ὙΥοὐὐηὸνΜετο-

ξυτῶ εἰδὲκὐ σοι
Ά9 τοῦ εἰμϑῳδ δέκ τὸ μεχέλυ Δτομικρῦ,
δῦ Ἰδοὺ εἰν φέσουτῷ! ἰδεῶδν.ὀξάλλυδετινθημικρδδ μελθιλῦ

τὸν μεγέθηοι διειδὰτερόρ ποὐρϑ,“πλείωτοὶςοι χβαιρᾶ: διει

ᾧτιἑκατέρυ καἀρχὴ, κοι ὄν Τίδ] τωνἐσοοιγδῳ.ζυταπύονταῖς
καὶ τοῦ τοῦ“πολλοληδ κοὐ εὐμοιηὸν εἰρεϑμὸν ἀνεϑϑα ἀλλωδσ,
."ἢ
ταϊτάλοζα:
ὁ ᾧ διΔδωδονίοοί - ἐἰδιώκτ κατικόν.. πανὶδα
τὼ ἰομεῷ ΟἿΣ
Διμάχᾳ τοῦτρῶςοὐὺ"τολεουυ “Τοσ'κατοὶ λόγοι σ᾽:

οὐ τοῖσ'Εἰνοῦ, ὁσιμωμίδου μακρδο λδερο'."γίμε ται δόμα."
κρὸς λότοσ, ὥσπερ ἐξ5" ούλων ὅσον μεϑὲμυ πῶ λέγωσι Φαῖγε ταιδενοὺ αὐτοὶτοὺςοιχέϊοκεηὺμέτοεριηὸ μικρὸν βοᾷ ὠσί λκύμε
Βοῷ ἰδυιώᾳ τοῦὅ)οδαμα σγλομ )σοιεηὸν ἀριθμ'αὐγὰ ἀφ νδσδι

“ΦὩλασικζο μὄννο ['

1 μ΄

Π4

λα σιαζο μδρ ον. οζτοττὸν δὲ εοὲγυοεσιμ τ εἰμοἰ δήωρυ
οὐ Τῶὼμ"
μιξλουδᾷ νγ) ῥήγαδω των ὦ μϑροὗοὖν πυϑογόρφοι ποτέρου οὐ
“ποι ζσὶν “ποι οὔδί γϑύεσινοὐδενδιξιδε ζἠνεφανοῳ δῥλί
λί γϑυ
σ᾽ν ὡσηολέμδσσυσκϑὲν τοσ', ἔπιε ἐσπεπίονον οπἠκχροιάσ, ὁσία

αὐέρμα 6, ὀἀτήξὼν οἰτρρῦσιν εἰπε
ἐ ῖν δὺς ηὸ ὑζσε σοτοὶπεήργ
5:72 ὅλκετο (ὐ πσεραόνε τοὑτὼ τογπίρατοσ: ἀλλζπε, δὰπδσμο

ΤΙ οὖσι οὐεφυ σμεισ᾽ βούλον τοῦ λέγάμ, δέκα ἐδ αὐγυς ὀξυτοῖ

τ τόστοὶ φύσεῳ ς ἐκ σὶ φϑινῶώφὅμα; μεϑύσδου" “οὶς ἐν
τὶ: ἰκινή τοις φτοῦ ἐδ ἀρχίςιὠντι μὰ ΡΝ ἀριϑ μοδν δ γ9)οὐφωμ ὑχὴσίουπίον τέ γγοεσιρ.'σο μϑμοῦν στρα Ποῦ βότσιν,οὖ-

Φκ σιν,ὼνδᾷ λονὸΤ! πτοοέρ
τίζοὔσῃ γί σεωσ,ηὐν διἀρτ
οὶ ὶ πρῶτ

ὁβανὶίσωνγμ" “κα τοσι νοἰφουσί σταμετάλῃ κορμὶ κροῦ,ἰσοί “"
εϑέμ τῶν αὐα αν ἦνπρότερομ ὑπάρχει τό αισότενται αὐτοῖς
“01 σι Θῆμαυ: εἰδοῖ εἰἡσρ
ἢ ιμ ἰσοιομεέναι,ὑκαν ἦσοιμαὖ,σοι πρότι ρον τον), οὐκ ἴξιπρότιξρουμάϑεμ. ὥντι ὙΠ δυδνχῇ οὐ “στῶ ϑέω

ῥῆστα «ἕεκεν γριζσι τὐυγλύεσιν δπρώριθμεῖν ἔχει σδκρρίων
Δ᾽
τ ρήσοιντιδιΤλλυισέν, πῶσεχεπρὸσηϑεἰπεϑθννοὶ ηὐκαλὸν τοῦοι
θα ιοὺαὐοὶρχαὶ"εὐἼΡΘΆ ὧνμδιρὶτου ταν,πότερόν γξήπενἐκείνων, οἷτ
δ, δουλόμεϑῳ λέϊφναῦ τδηδ ἀπεϑὸνισὶ ηδάριςον κ᾿ὅ. αὐλῦσε ῥ67ε
νῃ᾿ παρὰ (δρεδϑεολόγων ἑομκενόμολογείϑαν εὐ νιῶ “)σὶν, ὃ

ὄφασινμἐλλοξπροολθ ήσε Φλυνβηάντωρφ σεως κοὐ οἐλάϑὸνον

ἡδκαλον ἐμφαίμειθα: “τοῦ ὴο δεηοιουσινδθλαθῦ κοι, οὐληϑ,-

νίωδιυοἀρήαν ἡσυμβοόνᾳ τοῖς’ λεγφεσιννσ᾽σερ ἐν! οιηδενἐρχύν.
ὅϊηδῆδιωρερφα οὐδεπὸ τή χιηὁ δ οξγρ
δον
ουὺς ὑσάρλομ
δν

οἰλλοὶδνΣηὸ τ ῴάρχον'εαϑοάρλον φῦ! χβονίθηὸν ἐθιθμεγἐκ

ἐμόσιοἰδεηριη τουοἱαρλοῦοι,τοῦ τηδμιοίωε!ὁΗ βασιλύφν Θώρλειν,

φασὶν οὐτοὺσπρὼ Τουσιθιο νύκ πο δοὐρανόν᾽ὑχί65’ 5)ὠϊκεῦς
νὸν ὐλλοὶηὸμδγα διαί ἀλλ του οι σ᾽μϑιδὲ ηὸ με τορολλάρ
τοὺςεἔρλοντας συμβαδνᾳ τοιού τοῦλίην ἐπεὶ ὅγεμεμι Πμένοι
οὐ

ριὸμηκυϑηκῷ; ταν τῶ λέγειν, δον, φε ρεκύδες 6Ὰ ἐτίροι
ΡΡΡ δὸο8 {ἱ

τον μυτοῶ τοὺ φυσικοὶ,
τιν δ, ηὐγιομῆσοιν ἘΣέδο

δ

κει ρλνλομων οντον

ὭΣ δισοφωμῥὶ "ὅτου Εμιεδοκλῆστε (δ ἄναξα τ βεϊσ- ὀμϑρνἢ
ωλί αν Ὁ! χέῖομ'ὁδὲκὸν νοΐ οἐρχὴν "πὸ ιἠσοισ'.“Ῥησὶ τὰς ἀ
ἀκενέ

πουσοὐσίασλεχϑμτων, οἶμδρφασιν οἱὐηὃτὸ ᾧ,γδοἰπεϑὸν. οὐὐ“τὸ
ἐἰνανεοὐσίανμϑῳ τοι ω ῥαὺ τούῴοντο ἕν μά ι σα ῥϑιδοῦν

οἰππορία αὖτρποτίρων διᾷ λείψμ ϑουυμαςὸν
διῶτρπρώτῳ Θά
ἰδῳ μισὰ οὐ τουρ κε ςυί τω τοταϊηὸ πριῥηονύχὐ οἰτοεθὸν ὑπορχειηὸ

αὐτουρκωγκοὺ ἡΣοἴ.᾿ἀλλεμίω, οὐδὲ λλότι ἀφϑωρων."᾿διογηθᾶ
ἐχονούδευ τρυριὥστε Ὁ μἐφαβαυτ᾿ἀρχδνποιοαύβ εἶν"μαλογϑν

ἀληθοον ἐνομ ηὸμϑρ ποι ταῦτ ἀνομὸ ᾧ,) ἀμὴ Ἰζ το,ςοιχξόντι Θ
σοι χβομεθιθμ ὦν,
ἀδεώοτον'συμ αν} Ὁπολλλδυρερήα: ἰὼ
«τοι φίυγ9ὺ 1 οἰπε:ρήπεαισιν«οἹγὸ ᾧὡμ ὁμολόγοιν σα ἀρχὸν

εἰν πρώτίω πρῶ σοΙλέιον'τράριϑ μοῦ δέπομα θη μικτικδιᾶτ
πκσδ γγαΐμονωδεσή γϑον “τοῦ ὁσγῥοῤπεϑύντι, κα πολλητίς οἱ

ηρρία ἀ οιϑῶν»ἐτ!αἰτεῖδι ἐρι9 μοὶ, τοὶεἶδα“ποῦν τουδ-πῇ οἰτᾷ
ϑόν τινλλαι μέ ὁὅτου βούλε τοῦτ ϑύτω τίς ὄνων ἰδέκτι
ρῶν
ῥα γαϑῶν μόμον, οὐκέσοντοιαδούσέοι ἰδέα. εἰδὲηρὶ ΤΡ ὃ σιῖρ
πώμ τοῦπεζία, αὐτοῖῥυτοὺεἀποεϑοὶνρὼ τοὺμιετί λοντοιυτοιῦτότε

δὰσυμβαλμ ὁἀποποιοὼ υὐδναντίονκοιλεῖον,εἴτι αλέϑοσ ὃν,εὖ
Τῇ γὺ αἷ' σορ οὐ μέλοιμος μι κιρηὐχκια κὸν οὐ το.δεόσῥο μϑρ ἐφ

γεἸδοι οιϑὸν προσιίπῇ4 δ᾽(ἱὡρὲναντῆδρἐπει δε ῥεναν γέ
νεσίς᾿ηὐἰια
κὸν τίω τῶ’σλήϑου: φύσι ἀμαροἱ
δὲ, λίκοευσι ηδ δε

σὺν τρκοικῇ φύσινισυμβολμάδα ποῖ"τοτὸντοὶμετέχειν τσηκος
κΚ ἔξω «(ον αὐ7ὸ «ὗςἀιμαὰ ἐκροΐπου μετήλειντῷ ἀριθμῷ,
ὑτοὺμεγίϑη:«κρὰηὐκακ ὃν τῷ ἀπεϑούχὺ ρανΕἰ Μοι!:»“κρ με πέλει

μὰὀρέγει στα ῥΤικδι φθαρτικὸν ὙῪ τρὲναντήου,βναιν
τήονοννὼ ὀὠσστξ λίγο ιδ ὅγε
ὅ δῦ λη σὴ ὀδιωἐμ ἕκαςον, ὁ,-"
οὕ σύ ρδοτοἐν γα τὀδοωοίμᾳ“πύ ρυϑκακὸν ΜΝ οὐ ὶ δυ

νοἱμοἰτοαϑόν Ἴαυτα δὰ πρρτου συμβαύμει τὸ ῥδρὃὁ] ἀρχὸν

πόσιν φοιχό οντρι
ἢσιηὐϑῷ τιτάν
ανγῇοἱἐρβχενηβδῦτι νεφἀρχάν'
ηὸ

ηὃ ν

Πς

ὀδὸτι τοὺςεἰριθμοῦσ τοὺςπρωτασ οὐσίαι: δγωριοἷῶ ἀδῳεἰν

τὸμι τιϑέμου τδατεϑὸν Ὁ τοδίσἀρ λρᾶσ'διηὸ τιθέναι οὕτως οἰ-νὴ)

δου τον, δῷλονδχι οδοὲρ χοῦ δ κορϑώσ' απτοδέδοντο.οὐδεαδηρὼ

τοῦ! οὐσίαν κὀρϑῶς δι ὑτρλαμβαιᾳ οὐδιξτιστατοράκἰζ τὸσ

ὅλουἀρχῆστῇ δ ώωναι
φυ δ’
017) ὀξοοίφωμ δὲ,ἀεὶτῶτελά
ὀτερα'Φοδ ἀνδὴδπρωτωμοὕτω σόχεινφασὴνὦ
σ΄Τῇ μὴἡδιὸν τι,
Ὰ

νον ὑῴφαῦ τό,ἀσὶδείδὲυ τοῦϑοτίλφαι αἱάρ χαιοβῶν ταῦτοςαὐ--

θρωτ

Ὁ αὔϑρω "πὸν γδονῳ οὐκ ἤϊτιϑασέρμια πρώφι ἐεηέ
ὰ φος

δεινὴτὸτόπον μα πτοῖς 5 βεοἰστοῖς μιαθἢμιοΤικ δἸσηριἑσοινὸ μι
))»τόποσ,αὐ καϑύκα τον 9,ος:δόλο ο(συξ τόπῳ. τὶδὲ μα ϑήμα;
τρία,»ούπτον:κηϑἀ πεῖνἐϑρότι τρυσα «τιδέγεηνδτότρσ, μήν
δ δὲ τοὺσέον τουσικοι λείωμἐπ οτοὶ ὀνταιΔ
ὃν
ὺ τῶντὸ

πρῶτο τούσοἰθί θμοὺς σγελο μους, πῶσ οἴλο δᾷἰλλῦὑξήν.
οὕτω λέγάρ,τὴρ κι
τρότονδοὲριθμός ξενἐκ

ἀρχῦν ἘΓΑΡΥ ΟΣἐπ

ἀσεῤ ᾿ἐκύσαιχυθισὸνηδᾧδ'
5φ: ἀλλέτεπῶρμικτ, τό τι πρό μὴ,

δὲ τέρα φύσι οὐδὲξούλον το,οἱ λλοὲστρυθέσεὶ»᾿"ὥρπερσυν κβ5
ἀλλαϑέσιν τεαῤοίγιαν ὑπρλειν.ηὀχοοὶς ὁροοΐμ νοἠ σε)το
ῴκαλὴ

"σληϑον τον" ΤΈσοία οὖν οἰρεθ μὸς μον δὲςδΧπληϑοι δηδφιθαΐι σομ.

οὐπεληῤέκ τινε ὄνον,ἤξεκδρ ὡς ὀνυπαπρλόντωμ, ὅς; δὼ, "ἢ
πίρωσδιζθιθ μοτιοὕτῳ ὙΣ ὁσόνυ παρλόντ
λ ων οὐκ ζἐγαλλῚ ᾿ὠνγλός
σίσυεμ"ἀλλώς οὐπὸ ασύρμοτ "ἀλλοῦλοί ὃν τίδὴ αἰδιαίφε τόρ
τὶ ὐπολθθμο

λλ σι τώαντίον μῆντρμϑ ὁν "Ὁ «α)λύσοι ὕχως

σεὴὶ
πὴ ρἀξάλλου τινοεὔξημαδτρ αὗμορ“τοσ'ἐπεὶ τοίνειυηδεῷ, δαὐ ςῷ
"αλήθφ σέναν Του σεϑησίν σὲ,ζεῖ αὐ!σῷ ὦ Ἂ ἴσω,τῷ φἠχώμε

γος οὖν ἐβέναιτίωμανενδοοιθμό:. ὕπενάραι Τγέτεροι.δξοῦτομί
νον τος (Αϑαῳ τίρου ἀξ) μ᾽γέγονεν."ἐτιΤίδόηρτι, ταμ ἀλλ σοιἐξς
μαμ] ωνμοὶὕθηἐναία φθεῤρετοι, καϑἐνκ πωμηὸς ἡμ οδὲοιραθ --

ωὸς ὅ. πτοὶ ηοὐ[του ΝΥ οὐϑὲνλέγετοιμνκαή τοιδέγυ ποῖρλορνὴμὴ

τὸ μίγμα. καλτοι
ὀγὺπρέρλον,φθέρφηδιῥαιτί ϑν.δον ν ἐπκοτ ηὸ
οὐκέδῳ. οὐ ῤῥΨικένόκ ἐναν ίομ. ὑϑύν δὲδγρε σοω οὐδὲδτοτίρωσ'
ΡΡΡόδο

χ

Τῶν μιτὸτο φΦυσικα'

οἱ οἰοιθ μοὶ Τοι ἢ οὐσιοῖγΆισοεὰν μετ

τερον εἰσόροι,οἷορ,σχγς

μαϊῆδ μεγεθῶν."ὦτξυρυν ἐπαῆςτισοὶοιθμόντιμόννοῖον, δι,
αὐθρώππου: δὲ}δ,σαονυ. ὥςπερ οἱηοὺς οἰριθ μὲς ἄγομτις εἰς τολᾷ
Ματα ῬΙτῶν ον δ τυπροίγωβλ. τωσ «Φ ὁ μοιοιώ “του ψήφοις τὸς
ἀφορμὰοπἤφυδθι,δ γ,ὁλό οσ

δεν αὐθρώ ποςΤὰ

συμφωνία εἰριθμιν,
εὁμοῖως

λλωνέκαςον τοὶ δὲ δὴ πο θη πτῶσ' αριθ μοι»

ἡὀλινκδυιελυκϑ ϑερμόν ὅτιδεούλδι ἀριθιμοϊοὐσίου,ἤδιφλμορ

φϑσαῦτοι, δῆλον δὸδ λόγος,οὐσήα: ὁδαριθμδοῦὑλη- ὁιδὺ σοί ρκδσ'

Ἰῤρονϊὰ
ἀραθμδ, Ἰοὐσίοι οὕτωῬιανπυροσιγῆ; δὲέδιῳο Δὰ ἃδαριθμὸςὃςαὖ ἢΗ τινων;ἤδηνόσπιοιν 86 βαἤ μοσον μον ο(δύ όσ οἱ 2λὴ ὅτ

σία. "ὁ ποσύμδξι"πρὸςπὸ τοσυμδεκ Τἐ μίξιν.γυδοδοῦκ ὅδεαἱ
ρεθμοσ, εἰλλαὶλόγοςμίξεως αθιθμζνσώμα προ,ἡδηριωνῦν ἐπεῖν
πῷ Τριἥσο!αὐτιοσύάοι θμὺσ,, οὔτι ὅλως ἀριθμοσιοῦτε ὁμονοιδυ--

κοσιζσεῤύλν ὅτελύβ (Δ ὦδος
᾿Ῥπραγμάτ.
'
ιαἰγεὶ μέω,ὁσδῶς ηὐ
ἐνεκσειρθρρήσέις δᾷντι Ετὸ Ἢ ὕ2),ηδες ΤΠ Ἢ ἐθεθ μ΄ηὃ ὃν αρὶθ
μῶ εἰνοώ
ἃ
τἡ μέξεν.
᾿ἀῳμλογίσω ᾿ῴπερι ἢ φιμιωὶΝῚ θεν ὑγιφνότῳ

ρόμ’ τσ δία,αὖ β ὑὸ μελίρος τον κεκρα μεμλένὁν ἀλλρεμοζλλορ
ὠφελήσειεν αὐοὐδινὶΛόγῳ, ὀνυύδαιρητὶδὲ" «ἡοἰριθμῷ ἄκρατον
ὄν. .7}
ἔ οἱλότοιεψηρονϑέσει οἰθαθ μεν εἰσιν οἱῦμι ξεων ζκ ντ' οἔ

θιϑμμοῖσεοδον .70![απρϑσϑιῴο αλλἐ χρὶ δύο.εὐ))αυηδῶμθ᾽ ἔς
6
νοιϑὰν τοϊσηρλλατδλασιασεσινώρτε δέ με

ὃὺ ἰφϑ, δὲ [. δ διτῷδι,χῶν δῦ τ φ΄. ὠς

ᾧᾧ τιεῖξ ηὑςτ; χέ;

γι αὐ οἷ πὸρ

τρρ' οὐκϑν ἔσο πὺρός: β΄. τ’ 7: ξ΄. Ὁ ὑδατοσ ἀριθμὸς δ['
Ῥία εἰδεάνάτικη σάν τα ἀριθμοῦ βκοιμὼν Εἶνναϑείγα γρλλσυ με
βαίνᾳμτολοιὺ τοίφιἀριθμὸν ηδνοὐὐ ηὸμ δ »διξλλῷῷ. ἀρῦν γχου πξετιον Αϑγαὶ ποῦτόὑτὴ πρᾶγμα, ἢ ἄδαλομ «οἷονΚΕ χετ
σοι λίου ῷο ρών.ἀριθμόε:κα αέλι νῆβδ σελίωώησ᾽᾿δὐδήζώωννε

ὑκαφουτοβι Ζ κὐλικίασι τί ἦνκωλύφἐνίγς μϑὼ τούτωντεξα
γώνυσ' αἰμα, ἐνουσ'δέκυβαι κα σουσ' "ποὺς δὲ͵ἥσλα οἰσεὐϑὲν
δ )κωλύφ. ἀλα

αὐαγνο ἐμ του“ τοισερίφειϑχ, οἰ οὐφθμοῦ “σνέμ --

“Τοῦ

ὶ

δ

ον

[

’

Ἢ μετα τοφυσικα-

τό

Το ὑκοινωμφφεδύχι τότετα γαφφέροντοι,ὑτὸ ηὀραινηδνὠριθιὰ

"πη4μ ὡστεῖ τισὶνδοιυγὸςοἰραϑ “σωρεδεξήκῳ, ταῦτα αὐίρὐλ
λϑ λοιύκενμ δὲ ἡδαγδεϊ φερε μοῦ ςἐλουτουοδίορ 'λι δοησ σελή“

μη,τοξουὺ τοῦ.ἀλλάδα τὴ αὐτίατιῦ τοῦ:ὑπὸ μλβφωμήεν του πὸ

δὲ λορδα) πὰρμον!ανὗπροδιαὶαλφαδες μὲποὺδὲὀδόντος βάλ
λ4 ψιγε «τα δούς
πτοὶ δὲοὶἀλϑήρ αι ἀροὐρύ τινοι οι δὲδεῤ-οἰϑιαὸς πέφυκε, Διὰτουγοϑμἐκεἶροιν
ὑγένομτῳ ὑπερ ἡπλφας τ
ὁ

περὶἀσέρων ξήν"νοἰμϑιδηουτοὶς “πύλαι

λλίῳω χνοῦν. εἰ

ἡ με οὑτωσ’οὐριθ μοῦ τ ᾿σδιάρκηομγεδοδεκαυοδὲ, “σλόζεϊπεὶ
Δὸς" ἣν ζσυμφωνῖφασὶν ἐἰρἼριό τα ἐν ουδε, ιταυτοαθιδ.
ὁ 7 δέμυρὶ κ αὖ εἴα ποι
οἷ του θεν μελφ''τῷ δῖ, δι 5,εἴηαὐνῷσα-

μέίου.ἰδ τεδεπλάσον ῆγώλλωνξκα σομ,ἀλλοδον. αὔνγρον
δὲτῇ
Ῥιὠνῦντων τόπων βἐφύκάφου ὧν
ἐυλφέρετοοι τρσιμα δα

το, τρίαμόγον “δ}ν ιἀλλοῦχῥθαΐσυ μφωνίομἹᾶσ' ἐπεὶπλάσογε
οὐσὺνἀφφωνίομ: ἐνταῦ ϑῳδοῦκετι δώα “οιμ δμοιοι δοιθοῦτοι, τ
ορλρύοιεςὁμιθικ οφ οὐ κροὶσὸμιοιότητοισὺρασϑυμειοέλαν

ΤΣ

ρορεΐσῃ.᾿λέγϑεσι δτινες ὁγετρ)λὰ τοιοὗτος,διομαῦτε μίστα"ἡ μ
ἔγνία.
ἡ δὲ ὁκ τωνθιηὸὀἐπρσδοκαε πη

σάριθμιομΤου ΣΟΙ.'βαήνεται

ἂν μδὸτῷ διξιὼξἐννέασυλλαι αὐσι( δὲ γι"ἐθισερῷ ὁὀκσω:δ
ὅτεἸσονηὀδγοΐστιμοι ἔντε τοῖσ γρά μιμοισιν οἱ τὸ“τῶ εξ πρϑσ' τὸ

ὃνοὐλόϊρ ὃς
ὡς. νοδουτὸ ᾿τοβόμβυκοι ὑϑιτώρςυ τα τίω νερώτίω
δοριθ μδσ'᾿ σύτησ' τήδλομελί 4τοϑρανοῦ,“ὁραῦδὲδιείμητοι οἵω
“τοῦ οὐνοσ δῇ αὐ εἰ πτοριίσειεν οὔ τίλέγειν.οὐθεῦρίσέκ4ν ἐν οῖς οἷἱϊ
δῇοἱτ' ἐπελοιῳγἱσφϑαρτοῖ φἀλλαβὲν τοῖς αἰριθμοισ' φυσεισ αὐ

ἐπτρρνού μᾶρχιἌ τοὺτούγοισεναντῆαι (Δόλωσ το τΣ᾿μαθή μι
σινκὐσμόθλέ γουσΊ ἐν ηρμρὼ αὐτίκ “πο! οὐσί Φλφύσως ἜΟΙΚΕΡ

ῥιϑῳοἱο'γαφώγάκ κ“τοῦδένκ ὙΥ Τὸπορ δῆ
Στωσγε σεκοῆτου

“γωθιηαίνων τοὶ τοὺ ρχὶσ,οὐϑὲνοιὺ φῆαλτηομ᾽γεν ὡς μϑῳ τοι

“ποι 5σὲ Φανφόρμ:ὅπου ᾿πέρλεικαὸΘᾺσυρτιλείασ 5) Φὶτῦ
καλϑιηϑ σοι ἴου᾿ηὐ νθύ. δ!Ἰσονοοδιων ἀμήσένί ων οἰοιθμα ν"οὐΡΡΡ δὸοδ τι

μα Δ ὡραυνοὰ ἐοιθμὸν τοιοσδέοιπόλλα δὲὑσοι σείρἀγϑυσίν
ὑεαμιαϑημα τρδίϑιω ῥημούχων απθόμτοῦταύ
γίω ἐχειτίῳ δώ
ναὶμινεδηδρῦ ἤοιμκεσυμεππτύμιοσίν ΥΣ δ συμρεθικὸ τωρ,
οἰλλοικέιία ἀλλήλοις πον τουἰδὲ ανοὶἔσο ἐρώκαφῃ ) τοῦ

ἀνηδηἐαπιϑ οιΜΈοι ῥαὐά;ἜΣ ὡς οὐϑὺἐνμήνα,ὕπωςὀνταλά
οὐλοῖ ἐνποῖς ὀδσινάριθμοὶαήπιοι Ῥαραρινμαϊ μα δ ῬΙ ὅτων:
νγαφέρουσι δικῶν οιοἰ )λΐΛῶν, οἱ σοιεἰδ4.ἡ)» αἱ μὸν οἰϑετνῶι
ΠῚ

τί διάγεταῦτο,δὰ οὐπτοι τον τοὶμδμδοὖνσυμ αίνον τοιτοῦ

εσὲ μήρμου ἀμανηδηρλ -«ἔομκχικ
τῶτι καϑε τονολλέω σέωυεχ εἶν:

λοὶκακοποθᾶμ περὶτίωγυύεσιμοὐὺ μηδένα δ6-ἼῸμ διυύκ ὅϑορ, συ ἔ!ροι; τομῆχωρισο εἶρ πὸ

μαϑειμοατικοα
Ἡαλαθη δ ὠσίν!
9! λέωουσιμὴ ἢ ταωυτοσειν

τοὺς ἰρχᾶς:

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ͂ΤΑ ΦΥΣΙ ΚΑ Α͂ΡΙΣΤΟΤΕΛΟῚΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ.
!

ν

!

“«(ἶ

ΘΕΟΦΡΑ͂ΣΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑ
ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ΄.
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͵

Ι
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᾿

δῳ τυ φασὶν τοκ

τίρα μεταβοὶ τ χου

στί Ἰτϑὺν Ια στη δε ρὼ τῶνὠρισμίγν (ἃ κεἰ
ζϑΊτοίου τού. δα ποῦτὧνδὴ ηδϊσ᾿οὐκ αὐσθη Τς
’
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οὐυ τί Τηϑέα σιννὼς οεἴει μήτοισ'(Δ οαἰμιετο-τ
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ον 5

“

β ἡ )διτιδιη δᾺ σεμνοτέραν, (ἃ μείζωμο!Ι
᾽
»
ΛΔ
“
7
“
μιζασινουῦ τίω
εἰρχη ΡΤερβα συνοῖ ΦΤΙς δλοίον κοινῶν [οιπρῦσ'

ἄλλη λοκΤΟΊσ᾽τέν
ον»Τοῖσ' ποὺ τοῖς «θὶ φύσιωσ "ὖδεμία, ἀγλῶσ'
᾽

᾿

ν

Ε

δ
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»
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᾽
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, ὑηρῦ τέρας, το δὲὑ Ξερα(Δάρχκε"τοὶδιῦ τῷ
;
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εἴ
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χρὲξ οἱ χοί
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ἢ

ε

9αρ ἫῪΙ δ᾽ Εἰσὸν οὗτω, τίσἐφυ

Ἧς

»"“,

;

ζω

σίσου ΝΥΝ κοὰτ 701οἱσ' ἰμδρο ἔν τοῖς μαθηματικοῖς μόνοισ'
ΑἉ

Ν

ὕῦ

7

γ

κν

Υ

ε

κ

“

τρύμ οἡ τοῦδς οἐ9 πσΈῈΡ ΤῊ(5 Φεἐσίνὁ“τοῦγοῦν ΄ σημος ἡ σίου απ τοῖς
Ω

“Ὁ

γ,»

οὐΔΘΉΤΟΙστουϑύλωρα ξ:ὅγε ο(ζ οὐν«τοίη "ποῦν “τος
οἱδν Ὁ μὲ μηχα
ὁ
αὐς
᾿Ὰ
νη μιϑῳ κ'δοι
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“Ὁ
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Ὰ

τὸσυ"
4» τοῖς τ φυσεως.
ὡς τέμΉΡι ἥἴσοιε κιαἰϑοίπὸρ φωίδκι
γησίν οὦ τοὶ στο δὲ)ῥοωυηόσδάρεβ
-

μὸς, δυπσεοδὰ πρῶ τορμνὴκνριώτος
ἤΪ

»

τόρ τιν(ττιϑία σιν"ἡδὲτέρα, τίσὅσία. προτίρα Δικ ρεΠωμ
’ὔ

{

’

3

ἡ

84,
τας

“τον τ πεὴρα τίονλίγάν ρΎᾳ ρομμί « πίσικα τάριϑμιἡ οι χε διος
ὰ

δ᾽ ,»

δύω, ἐν αιἀτυλόλα «ἦν ΜΝ ίωοῦ
᾽ν»
2 ΝΑ Ὁ
" Κ’ γνν "νυλογωτίρ
δου ρχ Φυσίνε χουν σοίμζφολι κοισ᾽εἰἰυῤητορα
ὡρι».

ΑΔ.

.

Ἢ

μ᾿

ὅς

σις. ἐἰἰκηοἱ ραν πρώτ διὸνῳηρώτῳ»τίς
δοιΐ αὐντη,θν τίν ονολέ
ΡΡ̓ΡΦδοδ᾽

{ΠῚ

Θεοφράςου

γ “ΤΕ;ρασίομε μφαΐμᾷμ ἐμωιγίπτῶν εἰτῇκατανωλογίαν,ἄσι
κατ λλέω ὁμοίωσιν» αἰαῖ" δῆ σωσδεω εἰ μφτινὶοὶ ὑσεροχῆὲ

οὐϊωνλα μβαϑηνώνπερ αὐεἰχένθιόμ' θεία ἢ ππτέντων εἐρ χέ δυῆσ' καὶ
“πανΓι δῆ,Ὅσα μδρ4. πέχι βϑρδρ ξἀδϑομηδύτως οἰηρδούμου χα
λυπὸν) οιφισέξο πεισηκωπίρων ηοιοὐὐ ἰδοῦ ς τὶ
τ ἀρχ(ὐπείπτᾷ

συν «ζ(.2}4 »Τσαλαθατ ν φυσισώσι σλύσπελρμοίει μήσει,ΑἹ
σοῦ τλεηδὶ δϑον,δῇλομωσαλτίανϑετίου ταύτίωᾧικιμέσογ πε

δ κίμη τορκοιθοι τέω,Φανῷ ὡσουκαὴἐΐᾳ ᾿κειν ϑαρ, ἐφλφύσος
αὐέρι"αἰγολοιπὸμαάμντεν ἱδιωτέμά κρότον νὴ προτέραν αὐτα
δὴ “70)ὀρωκτουφν σισ,
εἰφὶς ἡκυκλι κ᾿δόσει χλσ(δάποου ε'
ὡς

τεκα σύνἐμο λύοιηοαὐϑηὸμη"ἐκ, μήσῦγερ χύνο
εὐκιν

μὴκεν

δε!" μέγα ῥδρδὰγούτωμ εὄϊον εὐρ τολόνορἀρλοντετρῖ μίαν “τῶν

των(δτέμ μῷ[φαν,γί ῥοίαινἀτρδιδοίσεὶ τιδιτρσύμτελε. αὐμξ
λωώ οὐβαιῥὼν εἰρερέίῳ τιρὰ μερίδαι(Δυφογέραν ὅτω ὸ μαΐμον

οἰτρδυτίον ῥηῤόναι ρεηὀμηὴ μι ξϑυοὲἐφανρετίον" μοιὴ ὄγυψπλὸ
τίρῳ φυἐληϑιμωτέρῳ λόζῳ τδ κί υσινὰ οἰηῤφαισιενηὸδὲμετὰταῖ

τῆδε λόγου δώτο,"λεέθού ἡ τοὶ φλιφέσιως,ηρι[2 ὥγέμωμἐ ΤῈ

διπλείω τοὺκυκλι κιανρὰ αὐφοραλ βότρν τιναὑπεναντίων, Θὺ

αὐήνυ τορι ὕχάοινἀφανῶν“ἄτι ΥΥ «ῥηὴὸ κιροῦν' τοι μὰ
“σϑίμ᾿τίρϑαἰντέ.εἶπε καϑέκαιςο μέ τεροναἡτῶ αὶ“σλείχοιοσι,
σύμφων "αὐ άσδρεξβ ευἱόν χων τίμϑἀρ φῆνοὐδ μος φανόρδμ"

η09ὀἸηὐ ολῖϑυ οἴόσῳαὐρον

αἰτίαν μοζονα ᾧτε λόγον:Ἵ[3

ὁγεν ἀερολόγων:ἀτρρορδενσὰ πτῶνπρτεφυ σικίωξ εὐλόντων, ὦ
τνήρεμι [ανϑν ὠκουσιν ἀἰλλουτῆνκί[ρμησίνυτήούμ ἅμα τῆι μήσες

Φασὶμέκνο ὁμκοίωτοῦ
ὁ
σοι τῇκαὶ σῸ! τοὺσαριθμελςλέτοεσεν.

ΑΥδ αὐτοὶἣνἀριθμῷ σι ηδεῤ ἠδ ἐφεσισ' ἄλλων τέ δυτανἄο
θΐσου μεπηδψν χιρεἰμχης
χῇ
λένοικαϑῦ μοιόταταριθεκφορ αὐ ἔ
ἐκ
γυχαν ἀντοκινου δα ψυχδᾶμα δοκἐπρὶκἱνησισύ περ.

ζωὴ αδιροῖσὶ λουσιν,ἐφῆσρὰδριξιν ἥρὸς ἐκ δῶν ν ὠσοπὶ ὠῷ πρό

σήνοῦσσα δεξ τέροιμωσέμψο λοιτἀτνὸμ. εἰδοιΐ(θὰκυ κλικῖ

ΜᾺ

ΤῊΝ

τ

ὐ

’

τ μετα τὰ φυδίκαο
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αὐτιονηβ πρετον οὐοὐτῆς ἀθέφης αὖ ἄνοκρε πων ὀ Φλγυ χῖς:
(πρώτη δ φιμμοίλι σϑὶ ἐδ δεαφοΐδις, ἀφ σοῦ ρεξι σιτρόχαδι(ΔΊῦ

τῶν τισιαὐ τάσει"δορὶὭτώκυκλι καὶ μόν ἐφετικά

;) πιρὰ

"πύτιρ ονες οἰδεώατα,δωσϑσε
ηὁμέσορδϑὲν καῤσεῤκιννῆβόν τωρ.

ἵκν ουμϑῳου Τϑ) πρώτουνἀλλοὶτοῦ] τόβίποπαν,ἐδιαιϑίνφαν“ἡ
3

ὦ ρότιρονὴ αὐ τισὰξ ιῴσειεστα ὦ μήρου δός,δσφησιν, αὐττῆκεν

γ959 ἐρύσνονμιαῦ τῇ τεϑοιλάονα.ἐλλοςλοιηῥνώττπ ἴδεκτόντὶ Ὁ
ἀστιῦϑιτον ἀμαν»τοίχα δὲηρόἡπιρονζετήσενεν αὐττι;,“πῶς: ἔχει
γιά μέριτδς μέρη ὦ98διονε
τερα μέρηταῦ τουεὲ μέρη τῇ αὐ.

ἕῳ
πεωημίνοι τρὸντεμοτοιχων οὐμόν κε τοὺσχυ,ΩΣ
[4αν'εὐ περπκυκλιιοῦ τοι αὐτασυμβαάν 4} δον ζείσυμβεβηζ᾽

ὑπδφλικυκλι κὐς σίοιφοράεΔενς τοὺς τότρυς' λἀσοϊγλολα τοῖς
ἐμε ὐὐ να ᾿φ.6) δε ηρὰ

ἀθήςον καὶλ-

λιδν αὐ: τῆνἀτωπρω τουδέοι φλικυκλοφοῦι ἀμ

ἀρζκωλύεη

α ϑχ δέχεϑαν: ηὸ κ᾿ δὴ πρῶ τορνὴἐφύτοιγονποίμτο τοίεζοι
μὴ διύ

σουβόλό μῶμος.“τούχαδὲ τουτομρ δον πέρβα τόρτίμὴαζεἐν τοῖσ'ἀθίσοισ'
“1 ς ἰξιοι δ ὁτοῦ τολεγῶν ὡποιρϑόμοια, κι

ἢὁ μηδὲμίον ἔχοντουδη αᾧ ορα: τόδεσκχὰ
μεικραιρεἰνουίτήν αι

ἰσως ἀπορήσειε πρὸοὐὐ ηὸν ηὸμ πρῶ τονοὐρανόν αὐαφερωννή

τερονβσεριφορατ'Ξ σίας να»

Δώμα σῷ ιπρού αϑοφθεί

ροι τοῖν λεῖσες ἐφέσει) Τημὶ ἡόρεξ φψίσυμδερικον, ὀμηάβι'σύμ.
τ'ἐν ὑποώρχ'
φιταὐ ᾧιἐρίγεαϑ οὐ διυκωλύᾳ Ῥιοίο το οι Τῷ
σωσδοὶν εἰμθιοφελόν ᾿σὴρδριξινύ τὲαὐτῆςτ κινήσιως οἰπτὸ
ρέν, θοφαμρεθεῖσοι φθείροιη αἰνηδνοὐραφόψ: .ἡ τούπορδῥώσ“πέρ ὑπίρων λόγων.οὐ ηὸδοιΐν ταύτης» τούτωμ Μὴἀρχῶνκἰξιω-

σέλεν οἷΤΙ τοῦχοιἀνλοη Νὴ αἴγλων ἀραῦτις τιϑή τοῦτας ε
φεξιἧς ΩΝ ᾿Θωὺμόκι πρπρουλθύμτ' προς δι ρυηοὺ

τελία φρονῦρ! ὁ"πώ;: Αρχύτα τρτῖφ᾽ 7»!ἐν ἔυρνηον ὠὐύι

θέν,τινάν ϑφυολίηνν ὡσῦν κδρανἤδεοιθμιόν δε δα λλγτε

συϊχαῤ“γι διδιγεγρλλοὶ μεχι τη λϑύντκατο προ), καϑα

Θεοφρεΐσου
ἔς

ἁ

ἌΣ

-

9.

ΝΑ

!

περ (Δοἰηὰ«νάνιτιοἰδ0, ξὺνδιυοιδοι τρίτν τ τι ρθη μχς γϑυήσοιμ τ᾽
τ.

λείτρυσι,ππλϑόσονε οι
ρυτο ὑθγασεσδενὴπρόσω μαγαδὸν 7 ουτᾶςαι
πτόμδρον᾿Ατυσοῦ μοι δωλοῦντε, ὁωτο μϑ ἡ οἰ ηϑοδὶ ααοράςουδιυ
οἱσοσ’ εὐομ τόπτοςδυκενκκὲἀπεηρονυτοὺσιὲ οἰ

β οι μωμ ὥ σοι-

νόσιδϊον ψυ χλιδαλαἰ αι γεόμονσα, καιθούρεινν,ὥίχσερ
χ διπολέω"
του δοῦραινῦ'πέρι,δῆβλοιτσῶν,οοὐδεμίαν ἐπι01 οὖνἡ μνείανωτστ τωςδοῖ πεοίασέ υσϑτΡμ' ὅ9"μαζλων ὑεῖςγαλίυξὅμον ρά τη:
τ ασερι θησυπερὶτ κόσμορ ὁμοἡ αἰ α9.ταὶ
οὐγσ)})}ά ποντάπτῶ

γοητοέφιμεθ μοι Τρκοῖ.ότι ἢτθεῖα: πέρ ἄτρδο ἕσγοῦος μὲ
τιμόρ οὐχόται β ὄρη) περὶ δηβηρώτων μόνον. Πλά τῶν (δ οὖν.
χει

ᾧτῷ αὐαίῳν εἰστοὶσ'οἱρχῖσ, οἰξφεναν πον ραιωνθςτὸεὶ δίας

οἰδοίσπτωννταῦ

ταιδιῇςτ οιθ
μ ἐκ τουτὶ ἐς τας ἀρχέτ'τακα

τ τῆν γυύεσιρ μέγα Φη εἰρι αϑωμ.οἰ δεῆΡ ἀρχῶν μύμων αιοἱ δὲ
ταμάληθφαν εὐ του Ῥιτ:το δὸν ταιμιόμον περὶτοὶσιἐρ χέφ'συμι-

βαλνφ δε τόμ αρτέονν

αὐαισμεϑόδοιτἐὠνακ εἰνπὸ μετάταν

ἀρχί ἰχορότεραι ὐοἱομ τελεώτερ ιῆ᾽ἀὐραμείμ τοίχειδιν)δ)λό

ι ᾽ν ῇ ἀἀρχῶν"δε τοζεσλορτοθῶσ' απὸ ΑΝ ἀρχῶν
τ τιίϑομδὸ
ὑζύτησίς,πῶτδέτοτι λρλόποία: αὐχισ ὑπτοϑύθα τοί χα οἰπτὸ
ῥησειέχ,σ “πότερ, οἱ μόὁ ρφϑτ,δι οἷον διωυϑεμκας ὡςσερόσοι πῦ β
γῆν δρυομορφω μὴ«ὡς μαΐλε σοι
δέον τοιύχοιςὠρίῶν, ᾿καϑάπερ

ἐεΥτύ
σαιναινεν δδὲσεμίω τούτοισ΄ οἰκιενό τοῦΤου τοί--

5 στρ ηἡ"ῥῶ ρί ϑοριζφϑαδμετοί δεκρὰἐν το σλοιποῖζερᾳ δδνξ λει.οὗμεμκουΤικΡδ μουσικη,ὴ τοῖϊειμ θα μιοιΤΗΣ σι
Τῶ' καϑοί περῃἐγραι

νακολου ὅδυκοὺ ταὶμετοτονὠρχάς ἔτιδιιύκα τῶτ χία τὸμοί
ως εὐ σε τὸνφύσιν μι μὲμ.).᾿Ατολ ῥονα ὟΝτοὶλοίμα, καὶ
τοῦ“τοὺς

αὐχάσ'οἱ ῥιϑὺ ἦν
Κ δ᾽ μόρφοιισ

πόσοι; οἱδὲ, μόν ον ὑλικας οἸδιέμα

φω, τίσι οἰ μορῷγο, διτοὶσφβϑιὺ λης:ιὡσᾶν οἱ μῷ οιμηὸ τέλφομ δ
ο!-.:

Ο' ν)δβαὐπικᾳ αϑμωντὴνο ἡτοῦσοιν ᾧ σέον:ἀλιγον κακέῖ 0|δ΄ σὴϑ4

εν αὖ.εἐομδρὁ ἤραιμθσ'κ᾽ἑκαίσοι βμφα, ν,οὐνασοῶν τοί τὴν τέξᾳ4 (Δλό

7Φ ἡ μορ ᾧ οἷὐσιοιδιιυμιεσιδυσε ρι ὅδοι σις δὲτοίησαὶ
ἐρΧ᾽ μυϑέντοι
οὔτον

φ

π΄

:

ἸΤωὸν μεχοτὼ φυσιιο.,
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ἐκ κε χυρδιώωνοκαλλι συςφασιν ἢῥακλᾷ
ϑγννκλλῶστε Ρ̓σαῦξε

ἐπεῦν λα μικάνουσιν, ῥν
(δὰδκδημιον, οὐ τοὺτοἐλείλίεν μεδὸς εἰ

μόίως ἐν ψύλοισιὠριαμίνον, ἑικοίρων αἱ ύσεντῶς εἰπεῖν γεοῦ.
Ζέ Ρ:αὐγομείπως 1) ὁ ῥδύων τοῖςδθέρ χα;ἀορὶ συ: ὄνον:λειλυτὸν
δυπτώλινο ηδρὺςλόγουσέκοζςουσαν ΡΙϑῶν͵νπρδτηῤῥνεκαγουσιυ

νοζτοντ' ἐνὰ πασί, Δὲνζωοις(Δφυ1τονἐνουυτῇτομφόλυ “πλὸ
ὀσυμβαΐμ δ τῇς τέρων τούφοιμεταβολῖ μορῷοδ:πρινηοίαι ὥγφι.

χιλίαφήρεῶ πἐπερὶ ὸμάςρᾳ Δγάῤγῆρ. ὧν τιμιύγηφου τινε πο

ράδάγματριϑν τοῦ τοῦτον ρὲτς αἱττοὶτὐ τελουτοενοὺς ζώων Δ

φυϊβιὴκ ρῶν γιοίσειςοἱονγιορῶν Ῥεΐηλί σισνταῦτο μδῳἐν τοῦ

ϑῳ φ τεῦ τρουτίρ σίκἐμενοἰφοσιαημκδν ἀτπσν,“του τοὶμέχα}πύσου

“ὁΤτογήϑῴον οἡδϑεῖτὸ αλίον ἀδιώαιγονἀτηχεῖς᾿μετοίβα σὶ ,

ἐν δὲ βἰϑοδδούηρ τὸςοΛόγϑ»,ὀκόχωναν τιφ(δηλ πέρι᾿φλὺ-

ὙΝ νρέλτι δ, αὐάψε ἐγτοίοερχλθξεμὶ [αφοὠτρράσέλερ εἰ μϑῳ
σονζιερυν αν4 ἀλλδερτλενφήαν
οδδδτουῷ γίαρισέρασίσ᾽ τῆς τοιμήσὶ

αὐτεμεπελλαν τἠώτπρογέραιν νὴτέκε τέρα" τίει )κίνησίν ἐμ
“το! οὐ η τς ὑπεληὀγενγεὼρυ τῇ ρεμϑνὼς ἰδιώαν αἰαικ βοῦν,ἀ

νο ηδκιμδνο ΝᾺαἷἦ) τη κίνδιωυ ος προ ηον, μὴ λοηοφδέ: δαὶῶς οὐκ

ἐβὁπισομ"οὐ)οὲ μείζωτινοϊολτίανζυτεῖ δυχ εἰδε(Δα αϑεσὶπρό

περο "πῆρα σεμου δεν ὡς ἐνδελόμδῳδ᾽ “μα διηδικιμῦνἐσεῤλθμαι

οϑ κινεῖὁ διὰτόποι εἰν(δποσίν ἐσ» αὐτιὑπορῦ ηὸν ἀ πὶΤνοι (ἃ
τὀνϑεομοοὗ τοῖονληλνόξ τερονλελθενως ὅμμιμοῦντοῦτο ὀρεγύ μὴ

"9 Ἰρεμυοῦν τόσ ἐδ αὐποῖοουσίν ἀκ ϑλουθ εἰνπαύων: πλίωυ

μοίωςλη πρό δ᾽ οἷς εἰς "δεέμορ δ᾽ εἴγοντουσι οἰ λλόπτως ὃἪ
οὐ
ἴσωσ'οὐχ
οὐ γρλισ' ᾿
[σ1; μαλι οὺζ σύμφωνον ἑουυχῷ μὰ ἰσσηρ Τισμίνον ὡσ᾽

Ὥςὁνῆ διλλότιύμῳ τσῶμ' δαύλωσόρανόσιδιϑα φασινὄψα:

λεῦὁ τρυτομ ἀσμρθεῖδεχινοιδιτοὶ οἶδελόγομ.πὴ τρτεῖ ὀντῶμ ὃ

μερισμὸς ἐτὺλζλμορᾷ᾽᾿πυτερονωσγὸμ. δν,ηὐδιμὴ ἦγ"δὼ ἀμηδὶ

ὡιΔώεόμ ὀσἐνέρτεΐ, δέμμ. οἰὐρεςονδεὶ ὃνκαϑάφεροντ᾽ τὸχ :
τ

ὑρομμφ

μμμωμ π]ηοὺσ' λό. εἰ τωϊεσ'

Θεοφράςου

Αδιρῥβίλτιομτάχα, αὗή με τείβασις ἀπηϑδάμαμοὐος νανδ γπονώληθόν"ἔχ χειμικαιθοι χέωνδῦ αὐὁἐ γὴνοιγο μὴνπῆςλουσιφνοὶ,

λαηὸματι τόδε μινγριδν,

μή Τίποσὸν ὡσοἰὸθιςον οἱ “εἴδεσι δύ

“ὦΜΙ γδϑυ τόνε λθμ"ὁλω; δικαταμαλοιήαιν λυνπτέον λα τύχνειν,

(ἰότισὸόμοιότεσάλλν: δυξφ: δοὴνκρὰστοἠχειροἰτρρίαν, εἰ μιὴ ἄ-ρα,περιζ τίσταϑη
το μ.τδάστῦτι ἐν σὶσ, (Δὲὁλη δοῦσία που
τατονὀοψαν Το 7. ρδον ἰσομιοιρθη χει Κρ βελτηόνι ΛΙΧᾺ
λον λδτρλυπλίον ζβέψιὠςτε,δοκέοι υριπέδωνκαϑύ λυλε 4ν.ὡς
ὑκαϑγνδουτο χυθὶσἰσθλο 0δὲ τοιδ»σλό χῦσ'ἐγγ)στοζυτεῖν ὃ
07)

ἐξσιίντιξηνθα. ἐδὲὺ"ποίντοςὁμοικ' ὸστιπάν τῶν ῥϑμτὸἐσ λέ-

ζωὴ ὑδευδὲδμοιον αἰνήλοισικαϑέ στὺτοῦλό αἰδησὸμίλια ὃν
οὐ τοῖν
Ὗς διηὐ κᾶν ἀκαδοξοτυρον,ὦ
ως οὐχθ ον τιἡὀδυαι
᾿μ5

φαμτήων.«διδιζγρπσλίου ᾧπωρα δυξῳχὼ μϑχοι ἃ τδμεον μὴδῖε
πνοσμΝ 5) μέλλομπροριατο θιθοῦσίν εἰσ γύμτοντοὶμηὸσ φύσιν:

οἰλλῆιδεῥδρδιὸν ὑπτΐθα τήτις σοφ!«εηὸ ὃὃν ἐνὶ τρλλοιχὺσ' φε

μον λ αὐαϑησιριςτοὶδαφόρᾶς ϑεωρέ!, στὰςαὐτίοεζυτεῖ:"τοί
χα δεληϑέσερον ἀπεξμωσινπήβαίιουτα ΤῊ δγαινοΐα: τὸ ῥιϑὺοἱτ᾿σλείσζυτουῖσκι, “τοὐδεξηροί ἂν φηριζο κϑιδὲἧς καὶ μἡδαώητοοι
“αρρραιβαήναν, ὁιδγὰμφαήνε τούτη,φ ἐν χα,ΜΗὁ φωτζ» "τῷ ΄ων ἐ

πέπλον. τὸ λοι ϑαυφεῖραοὐκ αὐ διαφοράς τινὲἔτιτι
ρα ἀλλήλων,υδγαβορ αι, τι πτοϊσκαϑύλου “πλφονωγόντωρῆϑ
ὑπὸ τοῦ αϑόλσ'δαφερφμαῤάῇκι. κοῦ τοῦ τοὶ αὐτί γι “τοῦκος

ϑύλυ, ἐαν τί εἶδ»φεδὺρ δὲνρὰ ἑαλσθμν “πᾶσοι
ΤἶΝἰδίων ὅτιδ)»
οβαναὶηὀτλίυ ἄν" καϑεκαφομΐδνον, τούτιϑεωρή μἀῤκαϑίαυτα

Δούκα τοὺσυμβεβυκὸσ (Φαῦτι κατούτην σιλων δεηλεῤπσλείσσι
δ οὺυὁ ηὀσεμοιδεῖν δῖε ἐμ ἡπορκοιμὴγΘκαϑύλυλίφομι δἰ δα τὸν

καϑὺκαρορ οἱομεοιϑ μ 2ρα κρῖ
Ὁ ζώοισ,φυτὶτιλὶ5ὀρ μφ δι .
ὅτε δάνι αΞρμα καϑύλυ τ μΡύσῳ δηθαλ μὴ “ἐν μέρφκαϑᾶ
δι διαρεσίς εἰς χονοῦ το,Λίρὲ ,Καϑοΐσεβῳ τοῖσδὰ “πο! ἡ] δισ'ε
οὐ
οὗ τὰ

σῶσον
αὐϑὐπμὀνέ ἢ τλροΣ χισοίμεϑο! καὴοὐσίαικοὺεἰοιθμῷ
"οἷ

᾿

Φ

δ

κ

"Τῶν μετο
τω φυσι.

1:0

6] ἐάρα ακρα ταῦ τὰδεαρίσελσ',
Δάλῳ, Ν γϑοιαῤαλογίᾳ κὸ

δυο πλείσου δὲ ηὸ "καο«“τοῦν ο« λοήσαν ὡς αὐοἱ πέλου τεσσλᾶσυν"
το (δι ἡ μεῖσοὐ του σ᾿τοὶδὲδουξηὸ ὑγτρκό μθρον “τὸδὲν)εὲτὸμι-ὅτῳ“σλεόνα χειδῶντὸς 5) ὑπὴφυκ ϑοω,“πῶς ἐκ διςόμ μετα σϑω “"

κτέον ἐρχϑνὴμεα; "ον ίο τ τρσιοὶον τὸπρὗτοιδιψοντοι(Ἀτοῦκι
γητοδθνυ Τὸ τίωφυσιμ»οὐ

τε τού τωρ τοὀγουρολῃ κρὰἐτομδῳ

μέχειζώωνίδφν δῆοιἐροέτων δα υχον ἤιε γντι καϑεκοςον
γϑδοσὶδυομ ὠς ΠῈρ "νὼᾧ τοῖςμοῦ ΘΉ μοΤΕ οι" λειδὲηὴ κὐτοὶτὸ
ὗνταδϑρ) δ μαϑη (μα τρὰ διαφοραι καύσερ ὁ μοιογθγουν τῶ

" πωκοζο ΠΌΣΗ εἰρρα;καϑάσεβτινδν'φαοῖ,
(Ἰάντο
καρ σθ δε

ἴδοι αὖ ὁχρῦτρς εἶῳ “γαλρεσωως δέ τηινδιθτορυτώχοι λέφώνξνδεχα

“Τοίέ αὶ πα λοιίανοϊκῤτερον λύγήν ἐγὼ τῷ τῷ ἀπνώςωικαϑα
ΜΡ εἰτιστα! ἐορατῳηὸἰόραρ τρσοι δοιΐ ότι διρσοι γωσ᾽γὸ

ἀδέμοαπειρατίον ὅγε Κεῖνυλσξ ρχβηρϑ αὐτοῦτοι του.καπρὦτ
τονηδῷ ὁράσοιῃ ΟΟΧΩΣ χαλεσώτέρονδαμ δοξφεν:οὐ ὃ οἱμόν

τὶ καϑύλου δικοιψόντι λα δνέν τοῖςὉλῸ νωλῶς λερομδρ,οἱ δ᾽,
Ὄ ἰξάδνοντε εἰπεῖν μεχφιπῤσου.ῷ τίμων οι ὐλδι
βδρυ το ἀπροι
ΤΟ! σθιρ δη τοῖο. Ὁ.εἰσηὸ ὦ πε
σρμαλΤίοσ', ὁμοίων ᾧ τε ῬΊ ςοὐαθη

ρὅσοίηὸ ᾧ ρον ἀριαιρλἡ δὲ ο
ρονόδὸν ψομῳφοἰναλοῖβί δ. (Δρύνου
Ἐν ΤΆ 6 ζμφω. πόχειδὰ μϑῳ μα, ἡδοσλυΐσ' διὰ μδῳτίλοςἡδῇ
μετύρατς οἰρχϑ. μέχιιαδιοὖν τίνοσδεινάμεθα,δολτίουϑεω

φειροἷἰρχύσ'εοἱγὸ ἡδα ϑήσιων λαμβαίομ τουρδτομϑὰ πουῦτοὶτον
ἄκρα προ τοὶ μετρβαάνωμ ἀκέτι δεινοίμιεθανεὶτί δὲοξηὸ μινΧχ'

αὐτήν. ἀτεὴνδ τόν μετέραν ἐνϑέμφαν' ὥνσέρ προστοὶδ πτοβήνὁ-ὁ

ὦ αὐτῷφνῷ5 "ϑεωρίαϑέγοντι
τχβλεω «τοῦχο δέκενο ἀληθέσεβ ὡς
δκῦτι πο τηπδ κὺτοί."χαλεπση (ες οὺ
νὴ δονώψα οὐῥω δεδι

ηὐσϑῇ σύμεσίν,(ἡ σῖστειἐπελριαῖ ωτμέλινὴ πρὸτὸςκαϑέκασο
ἡ αὐα κοῖλον:διμάλι γι μεήςξ τέτοια τῦρ, περὶ
ρα μου ΤΕΥ
᾿εἰλ εἰ πάμ τωνῃγρύύτι; λυ ας
τὰνἔπι προσ.
τεϊβφύσεων Εἰπ᾿
γανρόσί λόων μα)

νμμοίδηδν δὰ λυϑέσερ "τὶ ὁτιφηϊϑαὶ
δὲν να

Θεοφρεΐςου

ὡμοὐκὩνοὐδὲσεφυκενὺ σϑ! ηὃν δρανδνοξίδ ονὑπολοέμιβαιου, 3
σέμ'ἿΣ δται τὸ φῦ βᾺπὸμεγέθη διτοῦχῴ μοιτοι,ονξ'οἐγρσοίδ᾽
διῦσοι αὐλα φρολογία δόκνυσι τοῦτ κα τρύλοι τοιοὐὐτοι)τολτρρε
τῷ κεινοὺμ τοςκαδηὐτὴὁσιῴεκα λίγη:"οἱτισήφυ σιςὑκοίσουθ
ὑπρόνἀλλο Θεσίεουὐ τοῦσύμινιν τοσοὐσίοι. ὡ:ὑπποροαίνον Τῇ

δὲπρδς τλαλλα καϑέκαςον εἰσίν ὁ μῴωνάχειζώωμ νὴφυτῶν.
ἐἰούμοίδρο λόγοβσυωῤγῶ εϑνσκῶν ἢ, σηρωηοις δῴλφυσιωσα

σίρε ὴκυριωτροον ἐνδαπρόΤΥ γα Ἂν 5 δοιοὺ δ όποσώσοϊοι το
γῃν

οὐφυσικοσ' νοὐναάρ:κοόποιπόγε κι νεϊϑεαιαπλὼς ΤΉ σ'

φύσεωσοϊκ ον. κοὲμαλισοι(ἠῤοὐρανοῦ,δυδριόνε ργφα Φλοὐσί-ας ἑκαςου (Δοκαβεκαςορ" τον
ὁ
ῥοργῆ
(Δ κινῆτο, καθοἈΠ ὄψῳ
οἷς φώοισ'
Ἵἢ πιριφορ

ῷυποιῖ 0" εἰδὲ μὴὑπ

«δ λόγο 7) καῖο διὃς
ψ

χυτίυὐῤοίαν ὄνχοριβ μὴδηλλρεμεῖν ὁ
ὁμῶνν μ΄.οὗ

ὀνὴ ζωύτις ὑπεριφορα τοταχνηδτ ἐρν εἴτεμὴλέν: ζωοἰρέωυ
ζωῆςᾧδιῷ ζυτατίον. σδὺ ντῴ ιῶ φν "δῖἔραν οἱ τίωφοραί"

Τόπποντονἰ φωριημένονισεινάτη δέ πσωσάνιῦ οἰγροία,σνπρὸττὶ'
ἰγρηχρλοέεινήπου κί
κίνησιν" ὑπὺρ ἢὁ τορτιίνϑὲγεκοί»α Ὁ μεδενμιεέ

πίω εἰλλῶσοοἰφφορβαμὸς οὐφοίδγος καθά σερ ἀν Υ

φλεγί

γέϑενσὶαἐρξαϑρχιῆνονὺ εἰσ)»
ἃ 1οὲ τολίν Τῶν "ὃν δα ᾧ α,Ἢ μοσυκ δίῳ
ἔχειν οὗ
οὑτως, οὐλλοιτοῦμϑιὀλρύ οςμαιτηκαπο νεΐγι τινὶ Κρ

ϑεύσερ ᾧτε τοϊσουρανὟΣ μδὰὀνγἰσισερὶ τί γῇμπολνέοσι; πμορ)ϑαὐεφοδοι «εκος
ᾧ
νυ αὐαίφῥοιαι ϑαλείην,
ἂτν σφοαλπρόχο,-

οἰσειφδαθαξκρ αὐσεις κὺρ ὅ1η Τίσ' ,Μοἷὰδλωσπρὸς οἶλο τῶν
λο μεταδολαἃ φϑοραὶ κυγλιοέσεισιαὶ μϑιρψαυτῇ ΤῊ ἡολοιὼώ
σεὶσ'(Δμετοβολαὴγε (γοὴτοῖαπρὸς οἴ γλοτάξζλο μεϑησοι βϑιων» (ἃ
ὑτερα οὐκόλίλαι πρὸρόιμοιοι γούοισ᾽ἤβηδονα ε: Ῥίνφώοισ, το

μϑρώασε ρμείταεκ' κοιϑυ τέΡ τοιἸσοῖρβεδν οἰμμοιςοἱ (ΔῬΙσϑή λε
σινπρόεσιφ"εἰτσερμσυμβαί., ὥΔπωώτωμ δέυ ο ὅλως

χὺρ

ἰκφυσὶ εὐ τισι. ὅ,: δρικόρ τ᾿ μεγίϑηκαϑά περϊβελαφ' χ Δ

Δελωδημὴ κιμήσεγτε Δ ὅϑαιω ρήσέὶ, ονὑθγπρουθή οἱ 5:
τ μι,
ΔᾺ

ΧΑ λιν ἡ ἃς Ὁ

,

Ὑ μιτο τοφυσικο.
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"ὗς ᾧιω δὰρί χεὐπαιραιφυ σινὰαπέρὁερωδεὸς δχευφ' ΔιὸὙΤΣ
[ελάβουτίσαι, Ῥιοίυ τον (Δηὸ μεῖφου
ὃ
τῷ διονζψιοατερα ὅκολ

δδοιμαλι σιεδοικοῦν περὶτοςπροφιλονὴ νοισεισϑβξώων δεινὸν

δὲπωώϑωνκα, αἰλλάσυμεπτω μοιτοῦεεδοῖ χέρα αὐ, ἐδ

᾿ ἐσερ τοῦτἢ χάριν εἐεἰχοἸταῦ τονλὡσούτωσιι τ )ἐντἡ φυτ᾿Δμὰλ
"λοντῖς ἀψύο Ι ς,οὐριημενίω κὐςἵἔουσιφύσινὼς σρ δυο σι ά

“

μορῷοῖς αθδφνὴ διά μεςσιντῆνονγίνεκα ταύταζντασοιεμαὐτ .

αὐηδὴ στοῦ" “τὸ ἄτρρον ηὸ μιὴ ἔχεινλόγον ἢτον γὴν ἑτίμϑηρι σι

προτίρωφαντιμιωτέβ᾽᾿ Μθίοικεμόλογθο ἐχειρτι πεσὸν ὡςἀραῷ
αὐηο μοίχῷ τούτου,ΘΟΤΗ πδὸ ὑλυσεοιφορᾷλαμιραὐνφτιμαὶ ἰδέας
ἸπρὸαἴλλοεΔαφορασιεἰδὲμὴ γουϑϑνεκαιην, κἀρηδάθιφον, ἊΝ

ρῦσ, ἀκ πὸπάντΓὰ πλιϑετέον ἐπεὶΔπὸὶ οι αϑο ἔχει
ππέοντοὶ
τίνοὐδ σΓμὸρ "ἡ τολολία υϑῳ ἀἃ καϑύιεοίσου'“«αλϑιλϑρὸτε

τὐφύσινὲνο πρώσινὀρίσειθε τοἀοίσουνρ ἐφῶν ἐνδεχυτοῦᾳ μτοῦ,

ὁμοῖτ'
δηδύνα σοραὶδίδου!τοτομϑισοιεδ ὕτωσί ιν ζώων ὁ

ὡσεδΊτοι Ὑϑοιομ' τί ὀότλτι δ. ,Ὡυ τοῦϑα οὐδαμοῦ πωρκκλούπεῖ.

ὧομηὀἐμηροιθεν τέων αἱῥυγγα τοοϊσοφάγϑυτημι τερον ΥΣ ὧ
ὄμιεσον
ΤῊ μέσψκοιλί ᾿ Φὶκαυρδϑα πῶ κράσιν ἰρίσινὅτι"

τι! ὦ τοῦτον.ὡσουύτωσ δὲ σι ὅσοι κοσμῦ χέρινὁ)»(Δέδρεξι σό

δε20
τως,ἀλλακ εἰνὀγειμφαήν4 δυῦτι πολυ οὐ χὐ ποκδον,οὐδὲ
μϑν ὀν δἶν.μοΐζλομ δὲππογλ

σλϑομ' ὁλί σὸν ἔχω ῥἐμγυλον.

"βίλ
“Τε:ρου δεγδίγξυ λενυκοὶαὐτῶν Τγ μημύχον ἀκκουριαίομ.
τρλυ)ολ᾽
"1ηὐδίλον σεῤμιύμτι(Δῳόλί κριτηβ φριϑόν"
ον ηδεῖν

θ᾽ ς ἐνον κακόν

θεἰοριρα δὲ μονον:(Δοϊομύλης εἰδῳ καθ,

ελε
“περ τλφιφ ὑσίων,ἀμ ϑέσοιτον.ἐν οἱοἰ ερἐφδλὐλυσϑσίκ

μιορ ταιεἰη»ὁπστοῖτ
ΠΡ ΤῈ ὥσσέρ.ασεύσιπαυσ ασοΐ νιον τιρὸτί
τος νον ᾿καλν ἐτυχυῦν
πρμεσου᾿χὐβταδουκροοἑκατέρω.

πτυϑοτορέοι, μακραντβεἐτῤσεισ᾽ σλμιμέϑμγϑία
) οἱ
Βλάτγιὸ
πα ᾿ κοδηοικαϑοσερ αὐ-τηθισῖν ΤΙ γρίδ σιτ κοί ἣν (δ᾽ ον

ὠμορῶδοι
πεῖν
ὡσἀ
σι
πῆ
δ
υ
τουοτο
ἀ
γησνηὸ
ὠπερρο
κ
Ὁ
δριόψῃ
«ἡ

καϑοιῦ τω ὁλωσδὲοὐλοῖ ὁν'γιαὐ

Ἰωύσες Τἢ ΤΟΌλΥ φύσιν, αἍ

λόϊονὶσομοιρεϊμ᾽νὴ ὑσερεἐλεφλύτερα σι αὸσοέρχαι ἐνανηΐ..
δυδα δὲηδνϑεὸμ ὅσοι τῷϑιῷ'τίμϑαλτίαιν αὐοίπτουσιδοώα δ ππίν

τοὺἀσηβάόρισονζγφν-οἰλλῶπι οἰφὅσομ ὑνδύλᾳ το!τοχα δου
δαμ᾽ τ δὲ "λοι τεξησερΤΩ ρθαϑρσυμβήσῶτίὠδλίω αι,
ἃ
ἄὲ- β

νοἴψ’γήω "γεκὐὀναντίοισε σοι"“φΦαίμυτο δενὃντόϊσ πρώτοισὲ,

πῆιω γῇ εὗνα!γρλλαϊΔειώσίτυ κιν"δομτο περὶφδιγῆσλι»ένὅημεταβολ σι )ρηδβέλτιομ οὔτε τὸίμος χάρινιἀλλᾶπερ
αἰὐοίγκαν. τὴνἑκαιτοικο Αὐθένν“ρλλεὶ δι

τῷ ἀέριηοι οὖταηοὺἐν

ἀὔλλοινμιάλι φοιδον δόξαιεν ἐλειρτωρτούξιμῆλδιοὐδ ταουτῥα κυΑδιλλωμ ἐμδά βοῶ πρότεραι ὅτον τοὶ μαϑήμουτιτ
κα" ἀν» Θμὴ πᾶν,οἰλλᾧ τούτοιςππλέονηὀτυταῖμδῤορ᾽ “ολίω ἀ-

τὶς ποιοῦ λὰ μβαῤᾳ τὸσμορφαὶ οἵος σΔημόκριτ ὑτρηϑί

ἐἐηόμων ἐλλ δὴτούτων (ὦπέρι,σήκεππίο ἀδιξερχϑςιὀλελθν,
πειρατέον τῆν λα μϑανφνῦρομ: ΠΣ Κν φύσει,ῴτῇ σοσύμ
παν τοσοί ἶισοζνεκώ τουοδλεὶς τὸβελσιοιὸριμῆσ᾽ οὐ τηὸ
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