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Παρα A^SptV ί «λιοψω ·

Π&λίίται κοντά ίΐς τον Π β ντι τϋ dyia ΦαντΙα *

WPSiWTIf JE
ΕΙΣ ΤΗΝ Ο'ΠΟΓΑΝ

ΊΤίΡ/ίχιταυ., ο Βίος £> ciyipayaS&au.
τ3 πί&ί/3θΗΤ» Βασιλίως

Α'ΛΕΞΑ'ΝΔΡΟΪ τδ ΜΑΚΕΔίΧΝΟΣ»
Τ<8 &Λυμαςτων ΒαηΛίων Φίλιππα >

^ Ο'λυμπιάβος ·

Con Licenza de'Superiori.
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Γ Ε' Ν Ν Η 2 I Σ,

£ ΟΑ'ΝΑΤΟΣ Α'ΛΕ'ΕΑΝΔΡΟΤ
Sia Στ Ιχρ·

eOpicfffi Αηυ^ίων)*7ον·)Τθλλΰί'7Τί&ΐ63·Α)Γον tspavcv oi&t3μηναν > ty τας-ρ&ΐχ μιζ Ινα,
Ίζ'μί'&πζν ινλοιττον, νχ βά&ϋ τ»ζ θκλαατ» >

ΕΆ£αν κ&ί τ τΐχνίυυψΗζ > ra vavvtv να τ πιάνα .
Την τίχνηνας άφιίκανι ; r&t/ylui αζα^ωμίνη >

Να τώϋ' ν,ξίόροΐϋυ'ίλΰΐτενς 9 yaW^ρμίνυίμίνη ·

ΠιβΧ7®5ταί> άφίνπβον ο ολτιναβίς»
wVA fywffov.

t¥Αiyt yb ο χηναβύς»niv euy υπΓ άφ&ιίβη 4ΑυΨΛ>ος Ηταν νςτίρος, oVS wr χυβΑ*β».
Κα# νξώρί μΙ την ματαία » ολα να ία ^ξοικίνίι >

Α'φίντηζ Ανη β&νχ.ιπν9 μ'αυηννά πολ$μίνν%
ϊίοτίτνν Α» οζίβαν* >μΙ ττολ%μον <?ρατ \α $

Μακάθίτοβ Γύ fiBr«V#75i/ >xa#xart riv μα\τ**·

AV^paVfcc ipya^ircvi 9 ncu&ivtt; yt*vaxai> t
h"<&wm τννς *&ή$ιζ* <> μ ίνα §!ς τίνλίχ,άνη ·

*&4 *Ρ%'ζ* Ι** *?**> (nraSlw y τ»? ιΓαίμονΟζ να χράζα 9%·:
Κ<μ ηχι χ*& Ixctvg Λαή/α 9 s*a θ·«λί# rapJP/pία·

Καράβια xattpya μιχ,ρά, μ\ΐνν «fgioAa*α'«ι,
K/asrfXf/ juΪΝηδιζί,μίνα tk flw Awavn.
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TVrtpa i7rtcutipcw£&) ^ xtxxma neq %α,λ*ίσΰυί ,
*χ$ρ'ών mxotnpyay ίλατνς ίβχλχΰ-Μ®

Γνωμικό* ·

Γ*»*'νάνίμα&ιμίΜ$ ίW atfptStu yzfr/Seum·,
»" ' . · . «#»· ν * ·

. ' >.· *
_ ί ι ' j ·

Γ θ" Τ Α Ν Hr Α@ΕΝΛ · . 4 ^

Q ^ φ " ' Λ
β Fpermyos f»c m BarMie.

r%Sr-^sS>·7^'·

A)r\K&t» ίνας srpavtyoc, ravmv nv Βαβηλία 9

Aiyfiru μ» νακαρηρης9 τίίχρμΜ μαλαία ·
Α φί£ τές <τ$>ί$/$βα0'μχς9 ye/%a yiaro^xtrittty

Α4" μααβάλοια) fJfczre > ολκς άπαάω ζάτχ» ·
Κ«α

&ς *μας μ/«Γ/o/^ £«ίΡαρτιπς ,
Η°*Αόι ΐξαι'νας fiyintovreuy7rb!Vcu χ,τχς αχραβήϋζ\

JSttQut cefk οι κά%ονις 9 οι αττοΛτις a%tuoiy
*j tp%outjrca απάναμος y αοτίνο/ Kcwctrcuoi.

Τζ/χοντας ο οχηναβος > «^«Actcs >

tS τρατιάτητα 9 κβ} τις \μϊ vu πά'ρη*
m. K«i
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Γ 5
Και Apt&W > 0 λ(ίχ# ¥« %*p*9H <$ ·

AcWeu jU«7a/^TfaT^ > οΛα να ταξί***?# ·

Κα< ητηνα w ος τΰτταρ&ν itnppyt άναπα^ν >

ΐϋή μ%ν* λργοϊφ:2(φ'ηΓΜ.9 e^\piTti| 2Γ«4«·
TvtoUiKGV·

φόχοΐΜ «^(Φανία, Φίριντνν ίϊςν* iirtvlety
κϊαμος?^ϊλμη$ 7ηρπα-πϋ w)7run·

t*re*itWiT€ ν ο Ba^Ati)^ioWp^i7ii< rpaWa>fcY«0» 5-0 /^αλα?»τ* > KOtKMcu fhV-μα*? ία. |,
K«*£rf:p*wV,μ&ντΐμ> %ανη wΒα<πλί/'ατ«»

Ew> «V« ττΑλάτη\τξ)υ .» **e»o4* τ» μαΑ/ατ«,
Τα )/ ίν/ατ« όξ«βί<Γ« > w φΰρίαΰτα λα^Λ 9

!φίβ<1νηκ$μ ιϊς τον τα/^αναζ^ι^ζ^·
Μ"φνγΙμ ακτίν ΑΥγυηΓο*.,, xuwdyvi «τάληχώρα *

t(PI QripflruTH ό ίλ»μοζ χ.ϋττκτννίβρχ αρα ·
. ,. 1>&>μ<*αν. ., ■■ . ϊ ,

flpivru 4 ΐνΒαβηΜ(»ς3 Να Tropwrctt άλ ίωζ",
Να 5τοβ«Λ 5"«V η#Η*$ί~ Κ ι/ς τ <Γβξαντ <Γ/κ«ντ* I

'

· ? * . ' '
·"·■- - .■■·■.·". .■· ···..· ·. ·· -*».· i-ο. ν ·'*' · ■'- .;. .-· ·■· ·.-·;'·.''' "·'

-.··· ,· '·■ · ' ·:\ ■■■ * ■ -*ί :■ : ■■»'■ ν _ ' ■·- ■·'- " ·.■'.· '·' ;■ ·■-

*Τ Ο/τον τε τέλος ίφ5α<τι, ι/? ·η»ν MaxsJWav>
J |, ,,Κ'&ιιχανι TW' Ti^wr» 9 αι;τ;ν&* w?v μα^'ίαν*
Kcuτπζθ*χς€D^t*aA»v) r&tyvxfovναyveitrfl>

Α'φί"7>ιτίί5 ό fcwaβίζ ) αυτός να τ«ς cp/rf* #

AVwAe^w&j^av -Sfo/ > ip^**«u Ba<rM«/α >
Γ/αν«^«λαο7ίτ»ς , *ντυ»»$ fltprta*

Χυπΐ<οι ^βλί^ονταν * νκτνναβίς η τίχ,νη,
ΈΪκάμαρίντα τη?ολη > yiavatxiri^ttv xttvot ··ν* *# ·"*
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otvty τκ KoymthC 9 xj Ψ*ζ $ι*ζ να χάση»
Τ''αφίνΐΉτούζ τίϋ κηναβ* ζιττίνω να yv&σα ·

θ' xsnva$o%iymrcf $ ύζτίω Mttx'tiJWar>
ΓΙί&φΗμος ήκύζ-HKt s xwvlvμα^ίαν.

0φ:* Γνώμιχρν. 1
Keu 01 ττάζΛςΒαηλξίύν, ΠρβΖω λίγω ψ παλαιών β

Τίχας νξόίραν να ijthcu, Σίτ ctv*yM vct ημπτοίΐ

rTvauxcL* Βοι&ίλιατά, Φίλιππα AvjuviuJk»Η*κμ τα κι%να{&ϋ> κ "$*%% thv vc^iuaJk ·

XiVat'1«Tιάβηφ λιπττος j ίξώ ναττολί/w^Vft 5

Ο'λνμπ^^ yvpt^i) ytetv* το» ψώνί<Γίΐ ·
2αν «A3i7oVipa7«(ri 9 irt) efc.ua&iucvo; ,

ΤΛ τιχίώ ολ&οΐ&ς Uuyisit, fio-i $&ραίωίμίνος t

AVjAo^«3« χτίναβοζ) ζιΰρβχιορ&ομα'ντία,9
Κ<αν θι'λ»ς yiavauαττ4$$$έάπidvr cur ία · «

Ε"<Λ/ξι >6/οκτζ?ν χωρφοτνν <Γινχθχ£%ί φ· yyapn >
KSR asrp* 9 rapstvS f όπ* χόιτιν τ ^apif i

£ϊ'$ weTc* » Ο'λνμφίχς, r'«srprt να uireJfit«
Ο A»c «ξΛΊ·»ς ϊ«>αΛί, ^/am-rev ιρωτίση*.

EWi*« η 'Othuu,7ri*t» $ihu yictvd μαφ ση %
Of Μpaxuα i Φίλιππος, Hftrua »u tcTF/otm

Κίαΐ/τ<νοςτ *'*tpa>7Xi yietr τ'ακΓροςτηςy
Ε'χίίνο ·7γ£ «r ceen, ^/avaw xa,«a ομα^όςττίζ. |

Keu ron v'3»*&, ytiu/τατα ί^ικάτΗ.
r» w » * / ν .i /ExTapj^rAe^a&art» 0A54 TuyoviKcttH *

ΑVaAo^jiSa κιηπίτης ιβ&ατχωύζ τ βαγίαμα^
Α'ψήνηοΠ β «kcTpovra > »ς λty«v ra ^αρτ lee/ia.

r Α*λ«3ϊ/Λ



φ 'φ % φ φ φ ""· yA'A»diat το λοιπτογ $ 4hAii ^/«ra eup«nf,
AoVepeeu /Mf toV t*χνίωμ* > αυτό να μίιυ* το vsrhW

Kouai fhhtvn Φίλιππος^ αντίνος tdrafptm,
Ε*%Ης μίγάλογ «j$pct)7rov > yicud rtgtkS/mw ·

EfortTOtf «Ο'Ανμνίας> ^ ττ«ς Ιτος ra >inf >
ΟV» <AV ί<Γα Tivttiy *J$ jcewfvaytvn ,

Κ**πητης ο cκπνάβίς, 3iAwr« βο^σα y

Wναζ 3ΐος iTrnyeio; μί§\ν orcufi vd πάση·
Να &ρ(ψ&ς 70 τ?*««T/ j ^ «wW 3?A» wofaf*

(5τ/β"« «ίβΓρομσχ, >/«#« <rfc <XK<tw ·
li'ers7W? ττα'Α; ο ζτ%ναβος y ίνας 3%:ς χ,'οίς r αΑΚα ·

AVTiVipct S"<W Βορ/^α^'α, μίκψατχ μίγα'λα ·
Θϊς toV «<Γ«sro\ uoryo^rii 9 vd ίλ$η *<rf ο*«α >

ΚΙαυτ/νος tvcu αφορμή ytd tS oreutΓίβ -njv^fwa,
Κα< στητού >ί Ο'λνμττίας , «w «'ττΛς την άλιί$·αα 9

Είζ τ ον&ρο το θ|Α(ϋ <Γ#Ϊ 9 (^'ί^αοτσ βοή&ςια.
&ζ/ίβ)ΐκον ο ηκηναβος, inimytsw κάμνα»

ι&) yvtpdjfi ποφάμίρα » κ$ β&σΗΜ το βοτ&ίη *
Uiauin KSH ΜΤΤαυήζητο y ζχμήτνυ fiyeijti,

A!vaoMiej<?ti7oyzahd , ττοφάμ^ρα το β<*ΛΥ\,
Γtivcux.u ο/κατόρ&οίΠ.} μ\ το χφ» 7^,αβ·μΛντΛ y

Ο λνμοηαβος τωομα, iva4s rW KtPivvm
ΑΚ > \ >v>/ «. » , νν *ar#1?!^ την &%t<pAii(rt χ atctvvi φλι>%ναρ*ι χ

Κ ι/?*η το ζ*μ* y τδ λν^5'8 ^α/« ·
Ε ΚΜουτΜ» τ» μ^ια y dt&Tou κΆνος χ,ράζ» *

E\WQ πού$*λζτ α^τος > yta/fawp^tv^K,



Π«£» ταπ&ς μίαν TOevwpovw
Ο'λνμπidJk.

0*N«po*<&r *ς τον οπνοννίς 9 $t SicV Α'μ^ίος ,♦ Ε/ζ το παλαιή α'φηΥΛ 3 ^ χ*νος rmv μόνος.
Ε*Λ wsV ctyKuA/aa , «dth«' Ο'λυμπιάάά, ,

Θφct7r€ieu πφνπ ά.ξ αυτόν 5 πίς/ρς&α νοςπμάάά
Ε/<Λ φο>£ τ&ν ΙTdiaxorec απάνω (τίκλίψαρη** ·,ρ

Κ'ώπ*β μ μπ^α*τα πεαάι , να λάβγι ngj να. πάρπ»
£*ξυπνψιη Ο λυμπιάς ,ίκ,-ηναβό να χράξν,

Atyetvct ξίνρήςα 9ιός* «λθι ^ μαφαντάτει · }
το oveipov λοιπόν 9 τον diov iMmov9

Ktopiyo μίτί(WAtu 9 μίάάύτον "α μόνω m

AiyeiWC ovwxιναβος > rtti τ/ «^οα^μα rov ,

Σαν ^α>ον μ^αλόκιρον > ο aroWftf τάίς ·

Kai 7κ xipct7Si9 άπανω ζrluj κίφ&λν ,

K&j κάμί μ% νίν τίχνησα , ςτη οζγητη νάλ&ιι πάλιν
Αότος artnAiyndtiKt 9 &ν*άχ&ς θ^ραττοία,

Καμί /Spac/Vj s*e (πγητηγχ 5 να^/« μ^άλπ άίία.
Δ/cl ν χ κάμω οίνο^οφία^ ih« $ τ£ Α'μ$^0?.

Γ/α#αρ^ίΤΑΜ 5*0 αχτύτισχ > νύκτα αυτίνος μόνος ·

Κ/αυτπ ravernAoyiSiiKi > άίία>
Mcvt αυτοίνον τονθιον 9 να έ^ω συυοξοφία ·

Έ,ίπιτης ό οαηναβός, jSpa/b τον θιλα» ρφ«>
Γι&νάνια ς-Uu ayκάλπη*, οίς to «Γ/κοζα*» %cptl·

SV^*ps β c«7»vajSe$ > ο/ζαυτίω ην άίία,
Γιανά νίς φίρητον StoV f vUu ννκταμΐμα^ία ·

1>ω-



Τνωμιχον»
Οι λίύλοι s/ς το* νηροντονς , Βλίτζίτι το ρφχβτους.

ΦαάηΤα'ΐΊουςπόντιζαν) Θαρίτάχράτχνολττίζχν*
"V-, \ ; ·.. ·. ■ ·., ι> · *. * }

•V ^

ΠteJ το 7Γ&ς ίνί7ηζ<ζν ο νχτιναβίς 3 rnV
«Vi Ο'λυμπιάJk*

«'rinyw ο c4tTivafiw>ytaKipa.T0t μνγ&λα3Η*βρ% K&j τράγα ivifε/μα, αρττρο ω α·αν το >α'λ«β
Και ίβαλί τάχίρα7&> απάνω γο κιφάλη,

Και ι/ς το (τττήνπιις, μάγος \χζινος ττάλι .

Και yvvnxt «τάν τον dvov, ιΓια$« ς-ο xAtvdgi >

Και τβτί τΐςψ.ΐήλιΠϊ παΛ^ινά,λάβνς %ά&.
Α ρratixovcuxc wcuSly λίγοι %υραγ%μ[νη$

Ο*e/ 0*« θϊλ« Βαβνλι#α> κ/κλο Τw ο 'χΗμίνη <

Και τότ%ϊχ.ατίβΗΜ) ίχτοχρφάτήχάτου >

Και £ιάβν\ £ ίκτιναβοςΎ'νίϊΐ ς-ιίν ΧάΤό'χίοίτΒΰ*
hxoviTcuYt Ο'βυμτΓΐάζ^^ίνχτΜαβονχηττάνι$

Koi U7T17OV μ\ τον Θίον Tn&osict θβραττα» ·
Και καμα aWivo το Αο/^το^ναρ^ιΤαι πάνα βρά£γ,}

Και ναμβ nr&vtot μ\ ταυτοννς το χρφαίτΗς
Akornhoyvi&ti χΤίναβος, '$QffX* α«Α§μ τιλι/α#»

Διωαφίρνω τον θιοΥ, μάγ'ιαΛ ομιλώ**·
Και ι/ττίτον θ'λυμπ·ιάς73ίς <&τάλι νά 9θλγ\<Πύ y

Ύινά,ν μην ί^ςΐμτΓθ^ονί ΐΐς τον afufifieu μνίγα «
Ε 7πίρί τταν το 3ιλημα> τοτι o»t«V χυράτου »

K'i?Ws πάντα μί τηυτνιν9 περνά τιίν <Ϋχλ!α·&νΙ
Πίρνά καμπότος ο Hffjpkv K&j »§ λ» iyxurpo&f 9

Και τβ TTcufi (χτηνχοιλία3 άρ%'ι£κvexroym&j^/
Και



fEpαίχ« TrJitfM ψπναβος, kuuvh rti μαγ'ατΰυ >
ψα7Ζ3ίΓ#ϊ Ο φ/Λ/7Γ7Γ0?5?"«ν ρν|/0φα>73!<Γα75!; .

φίλιππος ftJkv^v&poV; χ(οιντοζ το &<ΙϊμΙνος >
G tyairiioa. 'ίβλ^τΓ^ μ\ τον θιορ άμ&νϊ.

Ct ψ Ο tfi Φ ίλ*7Γ<557·0£, <AV ft^fc Τ< t'0? WO/Vlf ,
OVou ϊί| ra ί^ττι e $ic?> ^ vd μνΆν ctpyncm.

Jta·

saaraSttn

ίβ

fCoi τοτ%ς « Ολρμπ/ας9 "5* fcTfναβωνος λίγα,
Β'βχρκόβ-ολ τη μάτιατης, αυτή ίμεροςτη κλίγα.

Μήπως ύλδν ο αν$ρηςμα^ κ<μ β&μι y)ta?poy!iw,
Kcu τέηΰ τ» iyvviTo, αυτός Λντρπομοάνν),

Κ/α^·«Λο>Ηθ?>ικηναβας^αφ*ιςμϊναρ$ίνία.ιχω>
Kcu τ9 civ£ρός<του τον 3νμον, \yu> να rov \ττάυοτω.

\ W\ ;· · :, Ϋ* '.■·■ : " ·. '■

» χ *· -,' ,V · » V ».
t ' *

^ V f> /) I Ki \ : |II n\f μ^ iOJf 07TOV ίκαωε* α ζκτ%ναβ:ς) Jfe V»
tiSr θ ΦίΛ/7τ«Ζ5·ος o^poy ?



It

Πeu£l vd xituH ηρνιχω, ovrcvt yn&?$oum >

Kto&tffH BiXrro-trcufif όλίω ην oUouuh».
Keu βονλωη&ν apyvpa,/3ouA0h ην κΜλιαης 9

vct ftfQ&%%wbuyίμόρφ'ά'rlit «ΓΗλιους,
Κα! "&γο ju%ν trvxcovt.rcu 9 ο Φ* λιττητος να Trohnt y

Τίνας tvCz U&ynsth') τοΐναρβ v'i Mon,
E'*aAf ctvaj» £J% <χνπνζ%π·ί&απα φροχομίϊβν y

Κ fezrerfe ην ά$νβολ*> td toy* £«.} ημiiw*
Κϊ&ϋτοζχπΐιλογ*$τικ(ιάλ}ί3·&# rsv&pert?,

Α\ιτ/>νον TTbAc airtrifau* i% π>ν yta$*Q<rov ·

Ε*χη uiyaXt* *β ;ατα% απάνω tcΖ'*φαλν%
Ε"yii τράγαίν£vucty usu!.« πο^',α myd.\n,

ΜψΜ»Vyuveux.cttrcu, qay μάνnlw i<rvykX»!&t»
KfaptCKfseOF ο Φίλ/πφος, ς-ά Aoytadaran^n.

Kcu φϊνγν Τ071 πάρώΰυς, uifct 6z τ£ Φονσ-άτζν,
Κα* $ιάβηχ,ι ς:ο <m'TtiTvv> μίνα, $·& mτοικίατου*

Έμίίβρ* ην θ'λϋμίτΜΛ πολλατον λνπ*μίνν,
Κ'βωτΙνος τ*» 'zrafnywa, να μίη&φοβ^μίνη ·

Α'μαθϊοΓ ro dvAaa"/} «Λ- *ί *« aroicreay
Α ι/τivsi 3S προβλίττοναΠ) tu μ&ρως φ} ί<χ οπί^ω

ΑWνοι μαςό&ζ**ί·> χαίχοιω ην 'αι/αο,
M»Sv λυπά,η το Ao/woV, reτντο* καρ£ιαμας.

Χΐ'ς rox»o*c* Ο'λυμτηαςy οΑ« ιθίοαττ α«,
Το ττΛζ ης ϋπι φίΛ/ττβτο^ σ'άυην 0itgu7rdyn·

Γ,,, .... ... ι · ·;. , Τ Vκωμικό* ·

Ο* χαλ!ςληοςςwβία*, ®tpA7rm ην zxfJisH.

f
«μ4.; *
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2?Αί«ραίς faiyxr$Mgy, „ '41

Ταμιών,
Uetvroi 7ό κρυφό μακρινή > Α'μ'*ς φωιριν \vym„ ν

.. | jt/ 5

Διαιψ μί7&μο$φίύβΊν τχακηΜβοΐι*
* ·«?.· · «.

> -· 1 > ν · " /

jff|| tozuri \%·ηνα@οζ, τοπ μαοιμορφωS* ,
v|/ h&ym δράκος φοβίρος, *ην μί«7 «C *βρ'ί&Η ο
η^αθιτον ώ ΦίΛίτ^ο^ (/ολητον την άρματα) /

| " V ' V *' ^ . Λ. V ■> ·

Η*χβ»*βρ$"«V,ww*<) w Ο'λυμττβκΛ* ·, ,5,r
Ιί^λθϊ cJc ^ρακον φοβψί\> t£ avt κλο&ο yoe/ζ^ί >

Ε σίβίνυ *ίζ VtP υάνιτους tytj $ΐΜα.τανύ&ζ&·, « ;

Kai £ήβ» JuetyxctAia&mf> τότ* την Ο'λυμφίάφφί^
ΟVS ζΆ&πην ο Φίλιππης, μολητν τ»ν4μα<Γα9 ;.

AVk?νς Wf fgiAifre, ο <Γράχοντας fjtf/t<»>
ΠαΛ/ μί7Ζίμορφό^ηζ^κιωσ·αν ytpa hh yivu.

Keu ο λοι 'ipo/3n$veaJVy αρχονπς ΐ(& οι «Γ»Λβ/, . . >?
^ ττώΛ/ ί&6ωμα0,&)ΐσ'&»>α'Μ7νο TisJkv ολοίβ.,

AVc rcv Φ/Λ/:τ7Γθ£,«τ0η τρομαο'μνος 5 ../
Ε^&ανμαιτοί' ο ταπανος > φι) srexe* φοβία·μίνος,

A^TrtihoyyiSv Φ ίλ*3Γ<3το£? μΙ TOV ττρΛ« ν τρομάρας
Ορ> ίΰ'^ησ'άνμα οι Θίο/j μόλίωτους την χαταρα.

Kcu %ιπ% την Ο λυμπία^ α.λή&&ια, βοη&ζαΊ.
Σαιιτήνη ip^yovrcu Θ«ο/> πτάντα KSH <Λ* upyxn»

^ ^ ΓναμικοΥ. ,
Φοβάται που τρομάη, Rcu m ϊρημ& φνλ&Μ»
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Κίαυτη ίβιά<τ$ν $νυυατα9 i&j ΤΟ τταιά^Ιχυ^η y
Τότί φων%[ν e·ψαί.νμξϊ9 KSH τοΊΐς. ifym&tt..

Bfovreuc ίκαμτχ μ\ νοινμοvj xCpS| κοντή τνΐζ άλλη;
Παρόντα\φόβή%ησαχ9 μιχροίη ψ) μηάλοι.

Τ β πνςτα ϋ®<Γ&» oidtoif τοπ μ^άλη χά& ?

Σα* ifyjvSn Α'λ(ξ<*4<Ρροζ, ο Φίλιτττίος Iχάρη.
Κ αϊ cejtsrt ς-άας χόρωςτοϋ, ολοι,χαρ&ξνα χάμοιου·

Aiarw yivct τ» <era*<f«*j να Ή» ν ανα&Φίβαίνοια» ·

Α'λίξα*<Γρός *3·ρίφ>τονι ηλοχοίμ χιαξί η,
ΟυΛ Τ~ς αανας ίμιαζ\9 «Λ* ττατρος τ ο >«vw ·

Το τκτον Β-αυμαζάν, ητονάναν λοντάρη.
Τάζ/ηρο το μαίτίτχ) *ιχ* μηάλίω χάρη.

Κα] τ'άλλοντκ τό Λζιον·. nnvt μαμξμνμίνΟ)
Α'ράΒνμα OiVftte μαχιομίνο.

ΕΪ^ον ΑιάάαχαλονxotAoVj τον u%y Α'e/foriAn>
K/a&fivdv tlvcudviJk 9π%χα» λ οι £ύο τα Βίλΐΐ ·

tiseJ τοί Βονχίφάλου·
Αι μιaus ημϊρα φίραη, Ρ aApyai μίyaXo5

¥,axivx&i ίΐς τον Φ'ιλιτττον9 cVoD *κ *πν άλλο
ΎοΟ-χΤΟν μφ& φοβtpOff Κ «θΐλ*# T&i.7ttit&i)

Kcui αζ Λν ΙμττόρίαΊ, αυτίνο» να κρατήση ·
Κα* ce/rcf c Φ/λ^ττ^τος» άυτίναι να φυλάζοίω >

Στον ςτάυλον να το βάλατμ Kj να το xctiatufyuju*
Κιάο-άν tylm Α'λίξ«μάρος ΓΗςχ&ί'*ζ άαΆκάρνις ·

EV^yi rcv7roA«/MOVj xmurlvoc καβαλάρης ·

Κ&] κτύτα-αμι τους μτνροςΊνής, χιαυτινϋς κοντάρια,
Κα] ί$»ν τον ί$Λ ιπ-ατ/> τ* κάμνατι μίρία.

Ktu



Rcu ιίπιτχ ο Φίλιππος^ rparta καλά τνίν νινζιης 9 *1
Κcu όλον τα φουα'άτΌμον, t<rti r« τε>ρ<^/v 'αζης.

£ϊ'ς τ6*8« θ'λυμ7ηας> ττολΛίί «αχο*V τ«ς φα»#,
Καίχραξί tov οκτιναβω, κϊάρχΜΓί να $Φ>βάνΐί·

Γιά&ςμχ ί!ζ r«V fο *ιμχ θ?Λ« ττ© }«τ«5
θ' αι«Γροζμα ο Φίλίτρττος) dvivi χμ; μαφ'.σ&ί.

£ παρ i&frQv Α'λίζαν^ρον, t#V τίγνν\να$α1φΐυσ)\ς<§
Πάντα ΧοντάΰΌύ rvpvttisvs να tcV ίμα&πίυστις,

0f£t το «rtωίβηο Κανάτας , τ?

Ε'Π«ρι τον Α'λίξαίϊΓροί', ^/α#α τ» «Λ /£« τ as-po 5·Κβκ o«f?Vo$ το ρα1 <&οντν\σ·ί>ΐκρίμνύζη·π>ν κτο xarpo®
Έ'φαναξ^ν ίκηναβος, ytarfai ^κρίμνάζης^

Ο'πχμί ο '.raiipa^rovy χ$ Αμι ί^νώζ/ζης ·
Κα« νίττίτενο ρος3tovxpavovγυρ'ιβης,

Μί tgu$ μα^ίοίζνηί ν πολλοίς^ tiiyvrtr άφόνΊίζης*
ΈΪττίτνν ο vtκτινα,βοζ) Λν 'ίντταρά νάyivtf,

Γιατί <τί <*£t» » μβφ /<*> ^ιαρμίμημίνη*
L· 3Ti75i/ c Α'λ ιξ^ίΓρος, ΐίζίβχς %άς vct ττοίνω $

Πως <fiv &τοφαμί(3£ο·\ς> να μ>)σ* iyzpeuvnrat *
Η ββ/κατε ΙΙζ τΑ' /LACLfTiCty TIVCUTX ρΐζ*ΚΗμ* f

Δίανά λάβω SavtiTovy κτα %ί&<ζ τ& 7rcu$ινμΜ «
Α TrnXoy^^AX ίζανδρός, πως κμι yω μόςσα?

Αοιπον βφχΑονί'μαTDy άννιμι«eTιζόςοΉ.
£ /ττί75ΐ> t«V άδνβολΥΐ) πως \vcu η α&οράτον %

KcU πωςιηιtityv7Ftiftvi% dvrnvrnv d$f»*Utu«
0f ι\σαν



16 j ^

12Va ν τ$ i&%nyndm§3ίμίωί πο^αμίνος,
Λοιπαν καζίνα βοη&ον> tfiv ti%zv ο χαϊμίνος.

Γνωμικον.
Kai τν ς τύχης τα ϊραμμΐνα, Ο που μίλα* vov xaQtva»

Π Λ ω (Ην μίτχvowrcU) Α*μη o?ftct £tcp&Svreu.

e£v iiJiv ο ΑΪλίζαυ>$ρος> χιαυτίνοςϊ&τν 3ννη,ϊΐίρνητνν ιΐς τον αμοντν, να ασήτη τονπαγίνη»
A'Ai%cusSpog λυπnSnxiy παςίκ,τ&νίπατίρα;

Κal <ftwctmrov $κλeuuert^muvlwτα ίαζτφα Λ

Κcu ηλ$βν η Ο'λυμπ(άς> χηβρίτον ξαπλομίνον>
Τον ατυχρν τον χπναβαί, vexpov 2*7οθαμίνον.

Koi Jkv Ι«Γ /αβηχβ δ\\>%ς, να μμη την μαγίαβ,
Α*?τ*ιλογή&'Α*λίξω^ρος j χϊίπιτηζ την aJr/af»

Έ'ηντνς «ν πατίραςμχ, πναίχι νο κρίβάτη9
Ο'πορχίπν ;^)α*«Λί^ε3 faoc θίάςηχροίτΗ
ζτβχ&ιτά' θ'λυμπίας, την αμαρτία Ιμίφ&ι>

ίπλανή&ι χοαχαμί, μ* τάυτονμοιχιΦ&ι·
KiCvtpov η θ'λυμπιας) αυτίνον σαβαΛωνη ?

ΐάβοΛον ffljoOpuvrivovy μ άυτm roV ίχ&Μ.
·'

· '*.·

F]«gi το 5τ«ς ΙμαΛίίυ$η β Φίλιππος·
^ΤΟίπονΊλοιπίΦίλιππος, *'»θιλιmπινρίψ*y
3 L £ ^ ίαβηχι νο μάντηο, ας «Γ/α y« μα#τι ψ* ·

Έ'ρατΜτίτχς λόιπαν> τίς θελ>ι Βα<πλ ει/στ* 3

Ποιος &λ& 3/evaj BairMsJ?j χίολα να τά <ροντινοτί ·
Καί το μαντιο ποκ&δνχ^ cuuvoc $ίλα c&cni,

Η» χάτζη νον Βουκίφ&λοί} χίάττώω να πη£ 'iw«
I . ι* 1 Α^:
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Α*β*Γ0"πλΗς fλί$> > CMIHVOC iarosjlcei)
Των μα&πή^ων ri λο/ττον » τ; <Λχ ν λ w »

1»V£po/ w *ταζα<η, «φάρματα να τδ f&crnv >
*??■«* «ς (ΰτάμ^ιν, >'& να ι» τα 7/λ»ρο<Γαν.

?Wa <?- το»- Α'λ«ξαι-Jpov» r< y/α να τ3 χα&ι^ΐ»
Α'νίλ&ι 7ο ΒοίΓίλαον) torcutw Κίή να ρ'ιον.

AVmAo>»'3·'Α*λίξβ»#Γpo? 9 «tifvoi K^j oeiirt 9
K&vo ττ8^ιΛίφ(ΐί'»ί> Ϊ?θϊλ(w to ya&vtoy

Χαΐροίζτϋ ytyniO Awirot 9 Α'λξξα^α^τοκρατορ*
2έ«-ίνα το Bctff-Mfiov j if>%ircu μονοκράτνρ ·

l/.' «
. $1ί& 73 sr«S ςΜαβαλίιώσο# ό

το β^λίφαλον ·

ος

<Α.

ή:

J$ Α* αία# ^έρα dzXttaOV, Α'λ'ίξαίό ρος ναντοιση %
fCow αλο>αν tyup^i,. ναϋ>^ να orS να ττολίμΗΡΗ.

j&p^na-cv ό Ba%i(paAo?, c^e* να χιλιμντ&ζη 9
^TTOfTiiO Β&χξ£αλθ£9 bc&t ?/& αάπϊ&ίφ .

Β to% J.
ν :

:ί,.



H? ' ^Kcu OlCtfin Q Α*λί%4ν£βΟζ f ltt/Jifo( vTa y vp/ζ*ΐ y
Tc*n τόί Xyjthwoxrt > ζιαι&άνα rSxa&ity ·

2S*V ημα,&ον c Φίλιππος, f ictfinxίοίτταΛιιάτνν j

Τρίχη λοητάρμίτην tmaftiv, ^ ^Ανκο^ιρίταταν
A'vidlf,Ufl37] φίλίπΤΓΟζ 9 c*i? oV2 μάντίιidv,

Το πόιοςνά ρ'ίσιι ό/ζ ctuffi ? Wμα^νην^ν *

Kcu trav lym Α'λίξαν^ρος 9 f<V i»WaAtxapia „

Ε'ράτι ίτέ 7ον Φίλιππον „ *ά vrayy ς-ον Μωρία ·
Καί αρματονη κατιρ^α, ι&) θ*«Α« να μιτιύννι,

Και χάμνμ KSH tov epdW ία , atyta να ΐΟίζιΑνοΉ
Κ'ϊίφφί aAoya χαλα ? f&j μαυτα άρμα?vdv y

ΚαίόλνςΊ,γνς cvMnrty rcn ς"ίφανά$ί/,
ΠφιτόΑικάο-ιμον Α*λίξαν£ρον, ι^ΝικολάαΙ
4i «Λ-S-Cf ο Νί*ρΑαος> t/'e$ ο τ& Aupovtt 9

Bjrrtsx όΛ'λ'ίξαν^ρος 97Ταραν&ις μίραΜνν
Γυρ<£& ο Ν*«ολαος ,αι/r/vov *όν ^vhtr# >

<AV γ\$·ίλν>άπ ποϊος, αυτός να το ποιμό\ν\ ·

Ε>μμ0*« ψ'Α'λίξαν^ρος * να, μ>ίχύλομανκωι,
Ο τ/ Wr αυ&ζντίατ*, αυτός τόν ϋίλ& cp/Vi/,

Σζν ίχολόυ.ανί&κ&αν > rsne ι^«)β£Γ»ίίαν 9
Μ irat/Tiv β Νικόλαος, */;£< μνχάλΐΛ ττρ'ικαν ,

Κοί/ζίραις 7Τίραζομ<ίναιςί *)λ>3« **α $ό%ιμάύΉ *
Το aAoylta καθάΐις > χ\ό <&ο ΐος yiava πφα'ιτρ *
Π*ρ/το ττωςίΑραμί Νικόλαος > Α'λϊζαν^ρος #

Ε'ο*α tirDVtykiauTcC ό κυρ Νικόλα#.,·
Υιός Δαρίί» τό λοιπόν > χ'ίλαμπί ωζ afipcu

Η' ^αν ^ a'<pcv^T 7tou$id 9 E.Wa cf&λ ?·),,« ένα $

Μίταξι·,' μίφρόνκην 5 ίπ?Γέ tc καζ ίνα «
Κ<:Αο/



Κ 5λο/ί£ί%ίw το λoitrwy ποίϊοζ yiavd mpsecy >
Μί ^'βλημάτ Λ'λίζαν^ρος.yμίνα να μην της qtScuryi

E*kuvoi Όη^άκτμταν s ^κλύτασι tol> £φομρν ,
Α'λίζαν£ρος *$πο τίλώρΗ, πίρνάμί ^νχως ^ομον ·

ilVr/eiW ο Α'λίξατχβρος y μ^αλως τό Ιχάρ>'
Το,ττας όμννρόςτοι > άλλος «χ ιιχρχάρη ·

Κ \ά>ς tiAv α Νικόλαος γιφωνα%ί μψία,
ΑVepaere Α'λίζαι.ά.ρος,,·, μπα. την πονηρία*

Κ\ ϊπίΤΗ ο Νικόλαος.· rc £'mgtfov να aroiaaru ·
Πάλιν arutmo ράμωμον 5 κςμ ί'/τις άvepatrei ·

Κοά ΜπαβΊ rffl άλονων j oV/rω yia νά κάμχν, <
Νικόλαος κΐ Α'λϊξαν^ρος, ομπρός S/α κα «Γράμχνφ

Ε'?σιτάάλο^α9 νκμνα τδκα&όνος.
ΤS Ν/χολα«σΐίύί'75ΐί4ί> ^αίμμναέ ννκρωμίνος ·

Διότις τον \τζλάκοΰ·ί j η νίλα Κ<μ τκοϊ&^η >
A Ai^cefcTρος όμίραίf<re > /jyt) τβτ* ς*ίφαι Λ>θ«*

Kcu tcti πάλι ίχό^τί 5 ι^ πά.νά GMOtrKiUfnaiii
f&j dyravrivrHoi <S"eo/ i qAa^3*J-Af/Ιρίνιι ·

Ω'α άν Η<μ\ τον Νικόλαον, τατατκ irxor θ» ,
Ε τζίί <Γέν » BaoriAtia, c« τ«ς θ"*»? ί«Γ4οθ?/ „

Λο/το» αο^ος*#»β*ί j t/ς *ηιρ MafcfcJWai',
><£* to" '^άμονίμα^ί, ηόιΐχι πολΐυυ uaviav.

Τ ο πάς πανάpscSn Φ λιττπος 9 τνν μάνατα άφήνη *
Α'λ ξα\$ρος tpu>Tv\<rι, tQw πας iyivn ·

Και ρ'άτνιη τη* Φιλιππον y «τ£π> άνπχρϊση,
Snvya^ov νός μηΤίραςτΗ, α^'τος F& τον καλίστι ·

Γιάνάιάς £c.cni άκρατης, το'τ» /3λoy^fiKOitffc ·
Ο τιοιον της £osm μήρατη, ί κ>αοτό το ρ»ζηκόντης ·

Λ Β 2 Κα*
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ΚttirSro Ρί'πτ'Α*ρος 9 yvejty K&j χα&ίζνι,
Κouyia τον yafuLQv τίττοτις 9 πονος nJiv τη γρ. ζν ·Ο* νυγβ/υηςτδ Φίλιππα 9 ήτις Ιχολομοίγι,
Κοά$ίπιτίί&λιξαά£ρννά μίωτάνά ^βαάα.

Κcu χάπαχράτΐί Α'λίξανδρός > πόυπινι μΦτ6χι*νία/
Τΐω χ£πα*ατυρζλοιπον»ς·ονμίλ^χα'τδSim.

Κcu παραυτα. ζι^ύχχο·! > χαίμιωι ποδιζΗΐνος ·

CHtrtu τον St£'o Φίλιππος > ο ricvcu οχοτομίνος «

Έ'τότις άξιονά&οατι 5 zhθϊλ#<τ« m ϊωσ-y»
Ύίοντ* τον Α'λ'ίξαιχΡρον 9 yjorot τον ιοκοτάνη»

Tbywovrctt aeWm*J>t,V ίτπβ*4 ατην ^ομαρα y
2α* νάχις-ά ποά)χβΐάτα ? μ^άλη χρ&τημαρα«

Κα< tov ρομφαία» αρπαξι9 am yj&.a- τ9 <srci% £ςτα»
Keu άκ$Μτής Λινής τν,ς μη^όςτα 9

Ιζπ&ίαπ χατήκο^ί 5 ολ«< rtt; Άαλιβ-μζνχς,
Χάμω ςτίω ylu> τ&ς ίβίξο», °ολπς ^όποΟκμινας β

Έ'χ το πηρίτχ Φίλιππος, hA^s yaet νά ρως·»ωι y
Ε'ιΓ ίαβηχι ΑΪλίξαυνάρος > να τον πορ^οξ/σν ·

Ε/τγ€τ« ό Α'λ'ί^αν<Γpoc > «*α» νάτον&,α, g^^povra >

Γ/ατόνΛΐ/'ο-ίαίίθδλί?, να σφάξης τον ιρονοΉ·
Aoiosrov ίτ&τοιφιίνοτχ, qpycAct &ϊνά πάψκ9

Q μως μ\ τον μντίραμχ 5 cvpt αναπά^α».
Έϊπιτ&ο Α'λίξαν^ρος, ιπά νατ§ τον φιρν,

Γi&vcwcu π&ντΆ μϊ τηυτον , &ζ To&ixcra %'φη.
Ε'<Ριάβηο Α'Λ^αΡίΓρο?, τοςμήξόςτ&9

Πφπ& Sj&vaTri^TiTcU) άχοίνητΉ <&α{°όςτα.ν -
Ο' ανα ραχ ',αφ%π&. να yciwd, ytu/cuxa άίγως μά^ο y

Kcu n -j tfWeuKctr τ^ρος αϋτον >. τ®,ν φόβοι <θ a;/ μ νά-^ι»«.
οΐ



©/ MayJ^βναζς yi^teivoc ναρμίοαu»,
as

;A

i

Α'λίξαν/Γρος y 7rb\v 7reu$iy οκάνας να ρίίνίβη·
. ... ,-C Γ'βομιΚΜ. ,· '■ · .ι /C

K&f ο Σολο/^Γ 9 Merci S"«2? παροιμία*ςτα y ■■
Γέρος 7rS taicu πολίλος 5 Αιν ο< ορ^m α*ςτ#·

• ·. '··'. - ,?". ,' ··., "■ ■ - ■ .··, ·...; ·

'

Μφαίς τηραζάμϊμαις, Φιλιππον vrottunv ποτοί}
_ Μ Μα^τππατ» η φ'ψασι ,άπίς-Μίμο&όνη ·
EV*4* ™ν Α'λίξοΛκ^ρον y f&j χ,&νον άρίαΐίβν)

Και μίταλο^ια τα χαλα 5 βλ«ς τ«ς αφζίτίβη ·
Γν&ί£οντας Α λίξα^ρος > oW&pift.xljiv /αθθ"όνΗ >

Η^λθασ-ζν οχτον. Aarf/ov >/α 7ΐλβς να αλ/φανΗ,
ΚαΙάττίΚζ/^'Α'λίζβίΛ^ΐρος^ ytat ti ζητάτ* τέλος»

Ύητό'ΤΌΪαμύϊίυ καρ^ίαν, σα$ νάχ&μηα βίλος«
Κα* xmvh aTrtKQji&nrctv, ^/α ^&tT oVeVanjT» ?

Koi ^/a νipo orS ar/vsτβ 3 ^ ίΐίλ/ον ?τ£ Φορίϊτι ·
Γ/α τατο σας yvpzvo/uftp > νάς-ζ $&£ΐίλομίνοι,

< Χαυτον τον μέ^αν BuariA&ta, οΑοισας yxapw&Qt.
Kai «Vfxei-S*'A*Af^o9«Γρος y τ^ΊΌί τα ΐττλνρωσα* ·

Οί $θιοι <Γ6 7r»p«o* ία 9 atd-ρω-των τα£cfωσαί ·
TSTO^WirXiTl λοιπόν y Τ17Γ0ΊΌΙ, efi" ΟΌζ JY<Γθ>.

Τα1 Αο>-/α τβ7α oJiricpiV j δλ£ τα'Φ^^ίΓ/ίΡΑ).
E/Ven τ£ ao^ivrn rac 9 iw®··/» /uS ττο /*·»?,

Το ήλος 7rS τέ $οσαμ\, ό^ίσω vayvpjatj»
Κ-'ίρ^ομα* χμ 9 να toV «ί^ω, ως «Γ^ να μ« «Τοστ; 7

Το τιλος *«5 μας ίττψη, χαλα να μ\ nAnpum ·

f Και κοινοί crctv ccycjxytrctv, οπίσω iyv&rav,
2τ®ν Δβρ'^ον^mVS^·/ 9 exMvajra^eixwVav.

)ί Β 3
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Kcu τοτίζ \ζω<)ξΑφιισΊΜ y Α'Xt^ttUpy '$£* &ος y

Κcu%iw TVcrov&αυμας~ον 9 <rau>hcu νΐζ καζτία'ος.
α ς laxucrcv ο Ααρ&οζ, θι/α&θ??

Τ« λο>/* 7Κ Α'λ*£*#<Γpt*, ^ < ί fώ)θτ/ .

M^ram μΑ3·^ » «<®ταα"/> a/rt&Htr "α-ΑΑο κάςτρο.
Η' S-paxn ~w iMyan} οτα* «ι/}#** τ'ατρα.

Κ® TOV Α'λ^άΙ^ΝΜΓς&Α* 3 ctt/^ *dt ?^bΑ^/στ/' ,
Kau να τ5»ς £»ΰτΑ7?όλίνΐ0ν Υίώτος.να tijVο&ση..

Kai Taua-(tv«tc^vouA, Σ*λο«'/χ/«» o/unJk,
Μα^ταττ* κώνος ίτη^ον ^ώςτύν ΌίλυμπίϋκΡα *

Αιανά ψχστιΦι λϊ-νβτον ικ'ΙκΜον ytrtvd ττίρνι.
Kou KPii tl ΤΗ *0iWer4 r efiv TlTO/rtV yrtQJiVv

Α λίζαν^ρος \μΐ\&&&* y ΚΜ&λί vd πατύζν ,

θ' flafff-av 'a< Φ λίΤΓπύν y atyidvd mv αρττάζη
Ο Φ'ιλΐ7Γ7Γος'\£.οιβηΜγ yiavet βάσν y

Of Πανβτα.νιας (τνντομα,τότϊ aaraSvv ΰρττασϊ},
Κθί 6 JWs ΤΗ Φίλ 'llTTTH , α7ΤΛ»ύ) ΓΟ Κίφΰίλη>,

TiAtlefiv ΐλο^άξμαζϊ. y 7ΖΗ $"€£*« κ£«ΙΌ£ TTtftA/^
Op/WW^i^oAiiTJif injii/Vf j ^ΦΜ/'ττΓΟί' αφάξ*f·.

θ'λυμττΐΰκ$)α \$ραμί 5 ώζ^ιανα τοναρτταζη·:
Keudia/Sn κΐΐγκαλία&τητ&μ) αύτοςνα-Ίτ,* <metpn*

KPj μάν ννχίνη Α'λίζctvdρος^άκώ μϊ το Kordkpn »

Κΐ&ντίνος i<pc&*3ixii \ ά<τύρη*Λ μανίαν r ·»
Μηττως νην umipctrxy, αψάfyiUt nravaanaJt4

Ε ίτητον » μηη ρα*χ y <τυρ*τν'Ή%ΜΐΌφΗ t **
Βο&λ,μ» Α'μ^οζ β 3toc* ·πΰ%>%&ρη·· ■

Kcu 7rctpdj&v$ Α Λί^αχΓρος> το &ύρΐ ·μί μανίαν *
ι
^ τοίι τον Ifxittn y αυτός τΙν ^afcsrsw «*# .·
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Κα< τοτι πάλι <rάντεμα > αυτίνος τον αρπάζω,

<&'epW7OV ς-ονφίλιππον, άχσμ&ττ* άνάζ*.
AV/TWS τον ΗφίραοΊ , τ£ Φιλϊ<&π* ομ,φρωζτχ »

Κλίζμν^ρος τοΛα-φ&ξί, cfc ιί<®ροίθχ* τ£ παξοςrut
Ε/τι ποΛ&'ιμπ Α'λίξαν^βί > cfbt μβ,νιαΑ >

Δ/ο'τ/ ίβκοτ^ο'ί? > μιαρον τον Παυιτοινίαι,ν ·
Τ*>ρα /-/ί ^«,ροε 9 ίις·« λυπημένοι 9

f&j vd cth ScicrHv οι Zkoi, ολίωτάν οικχμάΐω»
Δ/α rcV d-euaTvv του Φιλί&που.

Αϊ %hm lt7ri Φίλιππος > κιίιΡι*β*ι h ζωάτα9
μ?τ&ύτΐψ βτζΧ>ίρα?<τ» ? «ΐί^-ίφ*« τ« >

ΐ,'τίτίς cp^iviatrctcri 9 Ζί&.ά. μκ^άλα v/x^ctv 9
Μ«ί' θύματα, βασιλικά^ αιτίνον τον ί&α^αν,

Α'&τομανί·■« θ'λνμ.πιάς> μ'Α,'λιζΑΐSρ αφο>τίβη>
Ε'%4Π sA πχτίρατχ > KSM μβ+οζ τέ τρατίβΗ·

'·· Ε 4 EVi·»



2,1

EViraAh 02ΓηW«Acr ο A*A$^stvJpoi^
άς τας iWlwctf,

f

B«<r/AiL<V Α*λ(%%ν£ρος9 ονίζΜαχ$ον\ας9
θ' τ£ Φιλίτττα ο If oc ? κ<αι! %υς nif Ο Au,u> τ/<# -

Ο*λϋξ <τα£αττας %cuptv%>Kiaer^i *pSινιατμίνοί}
Ν(t]i&ircu δ4ζ τονπολίμον, ολο/ αρματωμένοι·

Τράφωτας νά »ξιυρ67Έ 9 ^ άτίθαν'ό τατΫιρμα9
Α'πόμΜί ?Ιου α.υ&αιτία > ucvt u\ rvs uti^ 'iuu *

0> pStviarnTt το λοιπον, νάττααΐ ς-ας ίχ&ράςαας9
Ttavoc τας καταλάβω φρ, οι Sto ■ β'Μ&Ηνμ&ζ · I

Έ,λάη γλνγοροηρα 9 μόλον σ-άς το φανάτον,
Να ττα,αδ νά ταςβίλομαχ > ολας άτονα xdtet 9

Κιμ avwtivti i&j τηάς 9 &ίλω νά τον τιu»rav s

2« φϊρχα ό^ηλοτάτίω) νά pnra ν ά. φαρκ^ταν.
«STeAvaxra* ^αιρϊτια'ματα ? ra®ψίβοφμ άμίνΐω $

*&j ά^αττάτΛμι καλά > μίτΐυυ ^μτις-οο'όνίωο
Ώζ& τζ ττωςηλ&ί το φατάτον 9 άς τάν ΜακΦόνίαψ ·

'Σ αν άκαταν Φ ^ξαφίυυ, »λ$ην tk ΧμακΦονίαϊ/$
Οί rpcLinyoi τ Α'λίξαφρχ9 μόμορφίω ορ$ιήαν9

Α'νοίξαίτιν τα άρματα, παταν ϊκτας yo> ίαςταζ,
* Να ττά,ϋΊν γλυγορότβρο9να* ιτφάξαν τπς ίχ&ράςτχς,
Η 9*p6 f&jy ipovratf ·7τανκακο«ΐ3·α3τΐμαοι9

ΚΛ/ς τν 7τολ Ιμα ujV ς-ρατίαν, t\vcu άαρμίωίμvroga
%$tj Kitvoi^TOKeji^ffcrav, J$v ττάμ* τίζτρατιαν 7

μ* %μάς ίπψίΤΛζ) χαίχμη άμαρτ,αν t
- Μ



■ «Hf

%£} drri)ceJ&Α'λίζίΐί>£ροζ9 $9λω9 ty&paA&fτι,
Ν« spu^iLxrtn σ^ς, otttivo το μττορη τ· ·

Τ«ς ΐ'ϊχς νά vayxa£vn9 να, utsvquju mv ρρατία*
Ηλ &%uvx6-<t*iyXvyQpai t(3M f*% Μλύν xapS ια»

£ρζ« το φασάτο μίτ&β·ί9 χ'ηβρίτοττατοχχόντϋ ,
Χίλια <h; οτοαταχόσας, T-XTa*XToyovix6rbtg

Χυντροφπς \πίαχιλιχς, οττΖοτα* τκ αζταθι» >
βτίΤ*α^ίλίίίί,χημα*τ&xo*cfkgjttfe

Κca ζ%νοι ίααζοχδχβ'α.ν, όϋξϊντα %ιλεά<&ς ?
Ον«λθ»<τ/κ Κ9-Ί o\ui£*<xr/, uajuriveuq τοάς ομύά^ςά

Α*Aa>s« M*m<fονιχά9 %ιλια αχόσια,
^ xtvrlmipn μάλαμα^ 'ίως τά πονταχόσΐΛ4

Keu ολοιηο-αττα λοιττονs οΐΛΟΡφοφματοιαϊνοι,
Κμοι 7γχ τάβ·» της τ*ράς χαλάν* βορ$ιηασμνν

Κατό χάπργ dpuxtoTi, χ'μτλη uoTjuspot,
i&f τοης τΌυζ ί&ξασΊ, σα*ατολης τα μίρη.

yjdf τοτις ζ!ζ«άιάλίζ*, τα χαλια ταλιχά&α ?

Έ,'κάνα τγηοόλολ χαλά,^ της άν$ρείας κα&ά&Μ*
Βάραντα άχατ*/3ΐχ?? rnv AaxtScuMO; ια >

Ε'χ&ί Xmu&tπ K&i κάανί* κφ\ srparia ·

Ε/ς vnasQv dnuTtQnx*9 t»jV Aiyvt* Xix Aia*,
Ε'^χλωσίτονζ κ^άντι*ς,£ί%ος χαμιάν μαλ'α4

ΐ(<μ «<ς την ατχλια arepart} κ& £*άβνι >.xu % φάνη9
Πχλίΐζοι νί ί^ηλασε, ha pjgy<r<j νφάνη·

Α&αξμα τολοτ \unva9 μϊ το μαρ αζμταρη $

KSH ί^τίτους Α λίξα*£ροζ} ia n os ;%ου« %άρι/*
Πφνη tfjjjf ς-άμβμα 4$ιια$ά9 νραχόσια xt*rlwa&,<i p

Ανκάτα λ*}<* μπ&Αΐά} οττάσαη χα&α&ια «
Τaitr



%5

οης ΟΛΛθ-'αττ tpcurtj 7W bigjtct 9
Βig/af dotMOi ψρατηγοώ *\·χ*υ»( izrctAaa&cit

Το-πζ 1παρίκαΜίτα», να μην τούς ζημ,ιώνουω)
Ktc&p /κ'λίξΰυνιΡρος) CMeiv&να Τίληρώνοιω.

ΓSJDtmrat) την νταλικα&,α, (κώνους ώρίουίνα »
£'τότ§ς iervKcdvKiy άκ&θί t&j μιν'ιυΗ.

Π*£* i^50sniJvMirg Α'λί^ανιΡρος 7vv Α μόνψ
Τcv άμονifiKt £ιάβηκ(> ομορφα cp£ιν»α<γμ(νος.
Να ^poTHtwncm τους θδο^» oVovipm ταμινος ,

£ απνος mto? <} Θίος> τοονομα Α'μβ/ος>
Ε μττίΜ ο Α'λ(ξα*£ρος9 &ς τον ναόντα μονος·

Υ, αϊ ϊςτ&λί τα κάπργα9 ώς την φοκ'ι£k νηατον,
Να -πάση γλμ^ορότνρα, ^ να μη Jlv apyvcotu/t

flxu νοζ yλΰyopa λί^ί» (υμ ytatd artparri,
Μ&ν να ςταθι? τζ>ν Α'μωνα9 να νόν ΐί dvirtaorn,

^ΐ'ίίτα (ταντίνον ίμ&νί, να £ν\ την άρντήντα y
Γιατί η μάνα Txteyty τοίάοτός Ιν ο πατήρτα ·

Καϊ ίάϊόΒτι τον Αάμάν9 vd Aiy& την αλή&&α9
Avgvf ό πατίραςτα9 tyq 1%&ΐτον βοή&αα»

f?x& που ίζοίμ·'3ν%(9 &£c* ίϊςτον&ρόντα ι
Τνν μάνα rayxaAia^nxi·, k\%yitov βον)&·οντν9

ξΐ'ΰτάν τ3 ν»<!ϊ rcv&povj αυτόν άναγ^ι'ιζ^γ
Μδ ολίυυ την c&τλα-y%νότητο(> (μορφα τον ίχτ<£&·

Γρμματζχ ^ξαφ Α'λίξαι£ροζ9 %αάρ&ν θ?ώ> Α μ(*νι9
yloifHTGV Α'λίζαι^ρον9 να τον χατιυο£ά\«,
ψΰΤ( νόν ίράτΜΤί, άνίν το-νόλημάττυ >

3tf'.c7i xa7p Α'λίξαΛ^ρος^νά 7ίκα τόονομάτν*
fli Κιάττκ*
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Καϊ χάμαη το μάχροςτης^ τ£ δράκοντας άυλάχη ,

ΟVS την ί^μίλιωραρ^ i&j χάμαν %μ} χαντά/ΧΚ»
Ε'οτή^υί το μάκροςτης\ τδ 5ίμβονος ττοτάμη,

EV^Sif την \κ<* μασμ ytct νάχε* τη Sυνάμn«
Είτον Ixti το τ^Κάτοςτνις*ως *&το τδ μν\£ία,

Ε'irnyi t(m άχδμτηκη* ως τδ ά&λογχία.
7{ΐμ ocroinsrav \chx^t, Λίζαν£^νδς τουςχράζει,

EWr/ς ^ vjy χωραντν* θδλ» να ονομάζω.
Είς ^/έ'ρος τον συμβάλ^ία, yia να χτ/ζτΤι μ'άγχωνας *

Την 7roXtv ο Αλξζαι£ρος, να ςτίχ&ι οίς &μάνας ·

C)eiβ*6 "β ν-ίκάμνα·, τον Aoyov τδ yipovrx,
Γ'ατίδϊ ματίατα*ττολλά #ίς τον βρόντα.

Ιν<Λ rw<ri Α'λίξαι£ροζ> x'fi7rt το ττωςτο κράζουν,
EiVavr« <ρ?ρος JicaroToc, οι ντάνης τ ονομάζουν ·,

Ε'xxotvou τάφος το λοιπον* x\oQjLffiη άυΰιντία/τχ,
Τρα»ος μ,ίτ'ονομα *'sizr«C) άυτινον νά τον φ^ίαρα ·

^ τους χτις-αάίς W«A«> να τον άναχομν t<rnv,
Νά 7τά<η yλυyωpότ%ρa, ΚίΗ νά μηάίν apyia-xv ·

jyy £ιάβηχαν icgof χτι^αντον^ ^ ιπάλι \yvgjtrav *
ΤΛ ;^ά>ραν ολ/ λο^ορα > μα λενρν ίμίτβίΓαν.

θ!ς u£a(τι τα ορνία*τά λίυ&α πως υττάι<6,
\, - » / * * »_ >

^,τα Awgjiu ίχυμηβ a<riy ολατους yia να Φαν*,
H&! ράτηοΌ* Α'λίξαν£ρος* το τι £&λη η ττ'ί^η 5

Η* χώρα χώ» τούτασι > τον xce-μον δίλνι &ρ*4Κ
Καθας ην t&ji τά ορ»«α> ττ% πάν την οιχχμνίω,

Η' χάραμας yb πάντοτ*, θιλ«5"§ τιμημίvn ·
θ' μάστορας άρχήνηη* την χώρα yia νά χτίζει*

Κ wyiKt £ράκος φοβφϊς, £υΜταιτχζάζε*·



< 29Ον£/σ*έ ο Α*λίξαν^ρος 5 να σφάξααΊ τον «Γράκον>
^ Κ'ίΓττε vct τον «Φα'^acriv, Kff) νά τ» κάμαν λάκκον«

E'xu tS τον ΐ3·α·\|.αβ*/> κάμνη ναον μζχοίλον >

Stwc χάρας *ο wiei>t^po> Hefipw βοάσκης αΜον#
Stov χάραν 6oti' το λοιπον, οπχν «θβλαλ/οθ^

OuJty gAt/^ce "^73 »ί?> ωςτ% πη τίλ&odn.
srsm χξάμματα χζά*\αν·> σζτίχον ζις νίν πάλιν,

«> Γ/α να τα βλίπονν το λοιπον^ να. τα vctyvo&uv Ιλοι
/Uiefj Τα ^ξάμματη πα3% να πω πι< θϊλίτι άκπτα y

ι«Κ. E'%f?vo./ ttS τα Λ vynch 9vA«v <τας τα «^cAJcre/.
Τα άλφα λί} Θ4 Α'λίξανβρ0ζ> το βήτα Βασιλζία y

r.'mK Τe y<tμμa^ Γζνος ο&α,°ολΙυντην dvdtvriav,
Tc c/VA eT/a τδ θ·ί£, το ζαυτινω πάλιν $

^J:jU Έ'πότισαι Α'λίξαναρος, την χωρά την μ,ζχάλίίυ«
t.jtt» Ε /W/cr<iOa*cy A'Ai£avefρο$, κ'η^ίλησ6 να ποίση,
■tjffli ^Τ01' ^οβραττί^./ τον -SsoV) να ττα να προσκύνηση ·

Τοτκ τον «VpoOTitv»^, κ'ιάυτίνον άνομάζηy
ψτ»ί Πρόβατα φίρν&ι <z£&tosu, χομ τον ΐΟνηάφί,
μ#·, ^ τα' φΧ<ΓάτΒΐν&) την cuywfflον να πάση ,

ijre». /·*/ zaitpya^ την Τοίττολιν να ττ/οάση.
2τν?ν Μζμφίω ΐάιάβησαν^ ζκί?&ον rgjtyvgJ£hvy

Ο ι Μζμφοι τότ%ς μ\ carnJ)^, άυτίνας κανικίζαν.
KSAj πζρνουν τον Α'λίξαχ^ρον^ τον 3-ράιφ ναζαδίση,

ί<1κ, Ε'? <ρα^ ί$"« τδ «ΣΚδ yid vd τ§ς oojan·
* Of^ % ? x Q. * ^ λ > <% '44- 0"av 2«ατζί ?ro Ο*ρον#> i/Jfcv extj ^ρα,μμζνα 5

Ε/ζ μ<α ^οΑωνα ^ξάμματα > xtirctv άιψμίωιμζνα
^ Κοα Ag^acr/ τα χξάμματα^ ναλ&η η Βα^Μ«/α,

7«· καταλάβη τυνς ίχ&ρ*ς υλ 'ινίω τγ,ν Πψσ·\αν



f ,

^pur/tccv Α'λ 4^a»cTps£, >-/£* τζχ gjti? 3?wgvrt ·
Kai w *r<a<r/ rS KT%va0by uvtu τα y^xuaiva ·

Τονί)%αμ^άν3ίντηά*ζ)Κ$ίκν£ί:β (λα4) ■··■....

%<?) μ'>&9 dvyn συκο&ΐΜ) tdad%v φύ'γίμα.ζ·
Keu τπς &ίΰνς <£&'>&*}/uftfy m dxuat rt iyUti,

i(aj "&7OHgjdy<?si9 ίημας, ncy νίσασιν iwvoi·
Ο^Τί δΛ·9·« θι.Λ« Β-ΐσίλϋα , kdAa να μας cgi<riff y

Τ α nzih α τα zdkcty να μας ά!ζ%£ tx.H<rri,
θ!ςτοζνσατ ^Αίζακ^ρος^ ctyzaAiaa·*. την ς-CAtt» ^

Km ΙλΙχυ ^ν ϊφ ιλησΙ, μ\ Γόμα μ* %Ηλη ·
\ *5* (Φ ^

Κcu α τι τδ παπραμπ, stvcu τα y^auuiva,
Ε\ίϊνος τα ΉφΟφήτόίί} Hgjf Tdxauvt y αμόνα »

"Στάμμ·α τ*ς ίζ>·,τγισ·^ να fcfr><Γ'Α'λί£^<Γρι'α# >

ΐ(<μ Ziivot τδ ί<Ρίκασμ μ( <&ρό$νμον καρο ίον.
Ε'κπθί να <τ/χόν^?*«> xvarayn rm· HH&a »

0 λοιτας τχξ dbAo^nzttvy )(ίμ itauvotujtfsμί&α ·

3(ομ τοτ%ς ΙκαύβήΜ) Γμ τυρού KgLj 3ι'φη<)
Η τυρού δίν τοκ T9f>o<ntWuay μα πόλίμον yvpl0n *

Αοιπον σκοτί&νταβ ΐχ,ίΐ^ ποΧΑοί Μαχ>ί£ονίτ*ζ)
θ' τχτπς i<rx,QTo<ro0<rty αυτ 'νοι οί τυβίτίζ.

ΤραφΆζαμϊρ Α'λίξαΛίΡροζ., Γη ν Τύρο yia»a &ccrovV $
M<lu■ατοφόρας'ίς&λί, να τδ την jtapadόσούν.

Ε'ρξάφον'ίτ^η η ρ^αφΗ» σαν θδλιτ* dkbOTiy
ΟυτοΦς την 1<$?&βίσασμ χιολομας την ρξΜχση.

Ο* Βαηλινς Α 'λίξαι^ρος, ί(ος οτδ Α*μ}$ος $
Kcu τδ Φι Α ίππα α tf^y utqv άυτινος μόνος ,

Κα/ Βασίλης β μ^χς-ος, Ειφούττης i&j Ασίας,
Aiyifcftού β <ίΙξ%ς t&j πα στις ης Ιυοχας.

i Βΐ Ανπον
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Aot^rcv 5*α *pχουνμκ9 άυτ'ινα της Α'α-ίας,

KoixiNva $ IJWAcca, ομ£ /we w? Έ,υ&ας.
ItU&vcL β υπήβια9 Χϊίχα, μ^άλη pwH>

Kai c λοιμού άθυλόνονπχ* καΐκαμνοί Sji&forvilw e
tVsip ορίί>έβ*3·αί λοιπόν9 c%s' νά πολίμάτν,

2e W0/£tf ίλπίάϊί TlKiTt) 7tOV SiAiTOU Vti ΌΤ5.T*t
Αο^βν to »aVpo cTόημα9 μϊ την πι?TOivOffCvtw,

Koi >63 fflt κάμω o*et£ > μφάλtw λΜμοαυνΙω β-

Koi af «cAjv &*λΗ(Τίΐΐ9 $ίλω νά κάμω $ρόμον $
Τα άλλα td-vn yttuω £ονν>ναχο ια/ μνγάλον τρόμον *

XlVaV ow Α'λίξ*ν£ρος, όλοι ree ΐΰρόβκιωΗβύ ,

Νctvoiytfo-iταίςχωριζίςπνς^ K&j να toVdyavovtri.
Αοιπόν το χ.αλίανσΌζ9 ο Αους&Οζ συμβχλ'φω9

Πολάνα-ας χοιβίτί(τμα7α!9 μϊ την ^ξαφην νάς π'ίβωα
ΟΪtravaiLHffajf νίν %>αφίΐν9 άβουλως \τζα ττό/ρ&Ρ ,

T»s χαρτοφόρας φεφώ$νς,ίνΊα<ταν *ζρ) φνρκίΐαν *.

ίΐ'ς πχ.νρα> Α*λίξα*<?ρος, €<γ«<Τ6 π Μφάλν *
Kau yCpi$i κατοισκόίιη 9 μιανά τους καταβάλη *

Και τδτ© ο Α'λίξανδρός, άιά\ϊν ως iv όνε*ρω *
Κ'οί μάνΤνςτου 7ίίΙΗπα&μ τι πάρα &ίζ WV τυρω.

Κ'ώς τρεις ΥΐμΑραΛζ τΒ λοίττον,ή τύρω παρs^offay
EV«pg TOν Α'λέ^αν^ρος^άς ^ε'φαχτχ ί£ό&ν*

Ε μττ voUm φχφΗσά™ίτχ9ν,ϊολΙυυ την αφανή&> :
Κι οποίοι οκαμαν τν χακο, πιάνα ^μ πυζ φαρχίζαν

Φίΐΰ-άπ μία-μ αφα<η9 οο"''aTtwdttkf χ&ζη >
Νά Την φυλάya ό ιαιατά^ ^ να την Φ&ο&ίζα *

Kae odtίτϊ Α'λίζουάρος, όμ&ρϊάς yiama zpniQ&t
Μχν'ιαπφόροι Δ5~θ!- £ράμον*mftavtigfi,

Η>3-
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Μ'φφααίνα 79 AoivaV» ^froV %V ρα/τευχχ »
Ba5"-<raav<r« ^ ρβωΑί·. KSH <τφυρα μανζχΜο

£V*oxroj/Ttt π#* Π<ϊγοΑΗ) ra τα ^ξαμμίνα 3

EViroAi) π! 3fA# arftj ολατ&>ρ£αμμ5να·

I ΕVifoA« Λ?'ρ&ος *9/>ΰζ
m ά'λί^^ρον,

0" Β#<ηλ*νζ ο &άρ&ος, dv$iΡΤΜζ νίς Πipctat 9Α«Αοajuii ρ 'ίζ' Α*λ i£cu£pov , 77?r της Μακί£φ'ηο4«
Να rpt^n $*ς niν μ vawvi να, το*> έΜφναχί£% ,

&cu να. 7ρν "*%& ραν -rquf i« ^ να τον ίραν£ίζ&Λ
Γ/α Wvs aOFnkipauehi) ως StdW cnJipvouv»

Mat/τίνο να ο*ι«Λρν«ο*/, να <r« wa^^ovos/v.
Kai το >/α ττδ^ν/ο 9 ^ucrssipw yid. rpo(P*tr&9

Γ/α να yopaaτις βρωμά?®) να ττοκρανΐ πνοήρίί ·

Γ/α*#ί>'ίίί ·5Τ« Ιμάζοξϊζι'ίΐζο^ς vciyveJ<rovv9
Να τταβ*/ yAoyopοτ*ρα» ^ να μ* «$ν dpyupnp»

ΓJe^o"* ecrt) Ao/^roV) »'α#ί μαυτυνς ρπίρω,
μ^-iym να pt -ridsrwri 9 ^,) να o*is rt/pa^vnVo)·

Αμ® TriJUKi το λθί7Γζ>ν>να.7ΐ ίζΗ το r£xy κά*Η >
Κ/ο κ,ορμος ιαμάζονντίμ, ψ/ποτΐς Λ σ% κανδ* *

£&ν.άτχ\·χω άμίτ&τα >φασάτα '*%&> 7thn&&0> ι
Τον χ,οσμον ολον το λοιττον, Ιχωτον yict βον&αα»

Κιάάίμα κ \φις να ς-ραφίς ? £/&' να ττάζ α^τίσω 9
Να ττί^ω νμ tre ττμίσασι9 ^ να <re ημω^σα·

K«w rov θίρν 7τίλοάττωρί) §*λ<Ης να νολίμνσιις 9

OVS/tics^ σΰν^ρονρς «Λ/#*^ φοβηται η κησ'ζ.
Κ»
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Kcurlw ϊξαφίυυ ακύσαerty Triwvr&c » ζάλν 5
Οί MaeJtscfby«£ ffe/uav > μικροίte μπαλοί.

Τ&.κόντας ο Α'λζξα*^ρος $ ο τ/ya* φρβΜτμΜ y
EiVwsic ςτρα.τίοίι'ηςμχ y yiari^c^ ^ομαατμϋ'Όί,

Tld Z&veUc-rtrx *2ξ£ΐ'\ί}) ο Δίμ'&ος *ζ$ύ Μψ& y
E'ya> ολπίζω ς-ας θϊί?ς? ις-φα, θξ'λΡί kAeuye* ·

At'TO£ to κάμνη treu σκυλη , <πτομακρα βαβ'ιζα 9

%gu ZripaTvVeuS-p&Trovy vocdc d$v 7ΰν iyyi^e*
Ε τζίι κιαντοζ μ.ί Xiy^Ta, θελ« φοβήζη >

Αοιττον χιαντον "^o μαχρα,, αφνηίτ&ν χι*ς β&ζ>ΐ <»

Ε'λττ/ζω <®ρωτα ς"άς 3νύς y χ'&ς τηνομόνιοΑμας ?
*?t? Actpe^ov ,μονεά χαλ* χαρ^ίαμας·

EVfcra ϋττ'Α'λίξΆκ^ρος > x(c&t(r$ yiauid ττοίσαν >
Μανταφόρας Δάρ&α 9 vd 'τταμί να φαρχίσαν ·

Ε'χ*νο< ^ τιμα^ί βτφαλμίνοι ?
EV^? το·/ Δαρ£#ον> «μα ς· ατηςΆλμ%νοι·

E/τ£<τ«ς ο Α'λίξα*^ρος y μϋ μ'ξμφζς-ί ίμί·να ?

Μ«μ(Ρ«5"« tov αύ^ίνΊΥΐσας, τα μόχει JW ^ςαμμ^να „

ΟυΛ'ΐ'β-βμ'ΖΓί/δ^βαίΓΜβα, μονον dciyrctic^te^,
ΤίΤΌ/αν r/μώτ αν^ίντηα'αζ y μπ κάμνΆ xouyjt> yja&L

Έ'ζείνοι'<Χ7Όκ&Βιΐο·αν y γιμα ς-'ά'τηςταλμίνο^
Ε * Βαο-ιλία Δάρ&ον > Ημας-ί ΙρμΙινιμίνοι,

Κ&< Twpa άυ&σκόμας-ον y ς-ct %ί&α τα dizctern,
Ο τ/ οζμκηις &ς ημάς9 xa^g μ α.υ$ιντία<η< .

Κ/ά^Γ^λοη,ίίθ-'Α'λί^αϊ'ίΓρος? ce JroV £οχιμβ<?&·
/4 *> / V ' Ν » Γι ' ρΑοιττον καν icrm ίμορφον y τοης ταςορό/νιας&,
Kete cPό<τίτας EWroAw , τ& Δθ0&« νουν £0<raν >

Νίί τιττ ττα? o^AyjOpai να τ% TWP ctfa^aoaw,
C Ε'τπγο-



Ε 'Τ^/ξΓολΗ <72* 3 ίλ» πύ / ο Αα m }>ί2ξα,μμίνα *
ΈΪκιινα πΑ'λίξανάρος 9 K&j τάχεχ μηλιμίνα ·

eW/«T0Ah ί$"«Αον Α'λίξα,νάρος τδ Δαρα'ου,
\·/ *"*'· w f .' ·* # · V «τ .

.

0f BacvAttJc^Ai^aviTpocj ι\οςης Αυμπιάάος>Μχκί£ονί&ς &p%nyoc >- τ£ πάσης ης Ιμάο ος „

Ε/'$ ^ ΠίρΑταν τ Bar/Ae/a > .Δαρ«0Ρ άξίομίνον 9

Τον Βασιλεία, Ba<r/A&5v, κ/α πολχς τιρινμίνον» 4
Ε^νω&ζί ςτά^ημαν sv , ίτδτο ο πο&ζης,

Να Λί>£θ*ί €**J 3fsc , %ά} Atfva }>/ανα β&ζνς .
Kai tQtoc όμως οι Βασιλίΐς > ποσώς άίν m pdjvxsri,

Οόάϊ νά λαζονίυοντομ, να Atynv %gy νιχχσιν ·

Aty^ ΐίσυ κ'ί/σέ&ίος > q&j σνν&ρονος «λ/».
Το ποίον &άνατνν χ'ΐήσίτδ Μαχίλία»

Ε'yco ο αν&ρωπος φθαρτός y 3*6 να ο*ί πολ%μήσω »

t(c% ίρ%ομ& άπάνκσχ > &ίλω νά σαφανίσω,
Αοιπον ην άνω ^φόνοιαν 5 πν&σινα ην efοζάζω y

Έ\ xuvlto\yu) ην βαλίω , νάλ&ω νά σν πειράζω*
κ^; την ^ξΊφΙω πχμοςάήλίς* οι πάννις ην ^ξυκήσαν ?

Τα Xoyta οπ&ίΪ2ξαφς, όλοιτας ιά ρόίνΜσαν.
Κάί sV«λ π) λοιπον, ρχνσάφη yiava φάμε y

Α'κόμη Κ$ήμάςϊ^ξαιφμ, οπτ'ισω yiaνάπάμί·
Ο ι Μαχιάόνοις ip%wrae, μ% άυυυαην χαρά ιαν >

Έάμα.3ηντ'ισίτΐΚΗσ.ιος9 xep%ovrcu rnV Πφσιαν*
AVcmwVa» νο ΛοιπΊν, 3ίΑω άχπς·» μίγάλος y

Να Γαθ» r/ναζ μξμιν 9 να πολζμήο?ι α AAcf ·

Ε*/ άνιχάσης\σν Ιμ\ν > ο Α/>ρν 6 ν άάμάχι,
Δ<Ο'Γ/άΐνάίαπνίζ* σαν ϊξάφης9μον9πθιάάχη·

~ Κα!
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Kcu Ί&το eru νονί^ξΛ·Ίίς> ας την Ε'τηζΌλησα >
UatSi μίκρόμίΐ^ξα^ς^ μ\ολ/ω την βαληνβτα ·

Κcu \ςηλ$ςμα νζομ pavfι ? μϊτ'αντο να α τί^ω9
Τα κοκαλασ·& μίττηο) ολα να τα oiwr&f^to ·

Koj ro crpupn τταμΰΤΓν^ίς) νάς-ίχη ςπ&ΰμίΜ?
R* aC&cvrlαμα <fυυυατα, > σολία) την β/κχμα&ν ·

Koi το ^κβ·ά<βίί το λοιπον, βΓΜ,αξ^ον ^*ανα yisn >
Ναμ« τίλ^ ο τόποςσα y <Γκχάτα να μΖ φερνη.

Κ<αττ»!τ/ς τιίν απί^ξα^ε ? πάνηΚΜ την β&λωνη y
Kca -ituxluj ορρος τον Δαραον, ογλν^ορα την ς~ίλΐ'&

Κ'ι'&τνχ&ν'άρχς άρχοντες, "ες-ηλεμε μετά xnvlw y
EVi/pWp <njy eV/γοΛ») 5 προς Δάραον εκείνοι ·

Ο'Δα'ρ^ος uvciyvca<ri y εκείνο το πιτάκη,
ΚcuyvueAvri Α'λέξανά'ρον, ott $zviV7rcvJ)xxn·

E'yraeitri ο Δα'ρ&ος y crizvcu τιμημένος y
Α'λεξανοϊρος κ&) τολμηρός, μάλις-α χιάν^ρωμίνος

Κα* Πις-ολη aVgVwAf* νάνι op£iviaf7rivoty
Είς τχς Ίαζάπους Δαρ&ος > yiav&vn @yc$ομενοι „

Ε'τπγολη Δαρείου ας τχς 2α-
ψάπας aW.

Ασιλευς με^ας Δαραος y "γράφω τον οβΜτμόνμχ >
Πευττω K&i ^ριτιατατα 5 ας ολον τον λαόνμα·

Ε',ααθα τ{ Α' ΛίξανοΓρος 9ηλ&'άς ΜαχειΡovtavy
Καάηλ&εν τός το ς-ανρομα > %&j7rlcun ταβχνία·

Aotrs-ov αντος τοις χυρ&ςμχ 5 ο Λ ο yvpa yveJ-ζη 9
Ε"νας ληςης aarcw αυτό* > να ταίς <ζ£ΡΛθξ)ζη *

Α ρματί&ήη Stutajocy σύρετε με μαν ία >
£Ϊς ytajfd μη yvgjp&trty ολα %μαχιά.ονια ·

C 2 Kaiyt"
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Καί^«Τ5 ®8<TiaiTa: j XoiAot ί^ο^ΌΜδνά 9

Α'λζξα,*«Γpoy vd ττοίάιπτ*? ra 5"|Am <rg μίνα«
KcfcoAoi οί rpa^aTfc-royj «VHV <Ζϊ%40£Λβ^ί*βΐ'©/ 5

2w» ipt/3-paV rn\ &άλαο$α.*,Μ τταν σίΐΛρομζνο^
Kcu •mboya 7Txpntetmyva Stvca iS4ζαο-ας ?

AWiww^ffs «0· %, atrikvtu, a&tpatrtdoO^.
5av dmyva>(rcu> w y>a<pw9 άπαρ vd y'ivxi0

Γpa$rv ty ror Δβρβιβν > yAuyopct vd vraysw ·
T«V EV/5"oA»JV5 «V «VteftAa*'» 0/ rparjctiης

ί$ Δ&ράου«

0*Aq/ 0/ ς·ρύβτ/δτ^?(Γ», τταντίί <rs ^omtumμ$μ;Το $ξάμμα, wS μα$'{?νΑ€£, ίλοψας το^ξοίχ,χμ
θεωμάζωμϊς'ί τό λοιπον, cAo/ TOv dtpctirmchs ?

θ' πάφμμς τον τόπονίΜ) χ) Jiv πονά καρ^ϊαχμχ*
Κ αϊ παβΊΛ μ'ίρα άαί μας-, tp^ovuiTai Maiao όνοι,

A*vSβΑομ'ίνο* τνλμνροί) νίς να. τους %rouivnm
Καϊ 2ξάφ&μ(Ζζ vcfTrdyojuHlp, α,υτίνον yta να πιασα,

μάς ffi <Γνμβαλ'^ομα*ι νάλ$?ι η αυ$Μΐ>ψατον
Kcu να cwaa^w, «Γνναμιν9 fyy ολον τον λαόν&ϋ)

Νο£-Λθ?5ο to ybvyopoTipO) να Αίωξνις τον ΙχθρόνσΊί*
Γ&ζόνταζ\άνα Actp&oCy άπί να ym >

EV/foA« iyAvyopcty yiavavett *βμαμίνιι „

EV/soAh Δαράχ Ι-1 ν esVfg-ftAfj άς Σανράντας*
Α<ηλινς μίν^ομ Ad.pmpy Σανράπα/, ^ξάφνι ρήν%

it&apovv Jtca^iTs 0*« μϊ, μ^άλη μνημοσύνη.
Καά ϊξάφαχτας να ζίυρίΤΒ^ άτι *(β) αν ζ»μkaii,

Άλ'ίξ<α><$ρος s~@ν τόπονμχ^ 3ίλνμ& Ttt?ro$oi<reu
Δω-
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Διοτιςνταΐο$*ι
ityft ττοκτας άς @&mcvrtu λαβομαο*.

Kcu ί^ξα^ασαζ το λοιπον, άντ'/νον yia νά ττιάς·%}
Νχλ&ω drnf μ* 2ξ%φ*τΈ * θελβτι νά μ\ν τροττ/άς~£ »

Me TroTof άφίντη το Ao/Wv> μ\ ττοΓο" Βα<τ/λίοί>
Ms^ λνιςϊών μίχρρζίπ να κάμω την μαλία ·

KctSwcw &ra7rg/3«^«*> JM;V«pa <θι ττο'κίω y
Cf<fQi Jiv άναyzd^oTh νά 72 'άσω νά φαρχινω * ,

Γραφών ίτνυτη ίζ*«Ae, acTικϋςτου χάρα/ς, Ά
Ο*λw «^x va να^καζανταζ) ννκταις %έμ>ταμς ώμίρομς*

EyeJwrw Α'λΐξακΡpoc> οτ/κοναακονηβη,
Γραφών ϊκα/ΐΛρ ο Aapftd?* φ4· τότυ i&t/wV crg/Sto ·

EV/soAm» w άττίς-Μλί Δ αρ&ό£,
©Ρ'ζ Α*Α g^cWiTpov.

ΑΟΊλίνς μί)Ός Δτ'ρ&ος, <τόλχς τιτιμήμ ίνος j
\αυι&άνί e-\ Δ'λigatdpt, %&n<rs κοπομίνος^

Δ^ «τι Aa#<&af£i Α"Αέ£α*ϊΓps, ττ&ίς Hucuyd μπαλός »
2tbv κόσ'μον Ολον re AoisrovjoVS <Λν« @ejextr aAA.0j·

Δίν «τι πάντα Α'λίξα·^p?5 να φζ»τίβηζ\
Στην χωρά την Μακί^μάSάρ3*ς χ) yvpΙβης *

Kai πιάοης %£μ ίμάζαζκ, αυτϊνας πη σπ μ>αζοΚΜ y
Κιάυτ/voj οι ταλcuTropoiy μιαίνα Ζμονιάζουν*

Τον tcwTovtru το λοιντον κηρνττ&ίςΒαα/λξα 3

ZmtoC θδΑ«ςτ&ϊς ^opeti^a, χ} κάμννς ΐζφμοιλίαΊ.
Καχόφρονί Α'λίξανάρί, ri tvca το yvpt^,

VvQjiffi ώς το απηη&α, να Traynp \α φζντίβης,
Ο'μνίωιτου άζ τώς ΖήΗς,τίττοτΌί να μ*ν ποκτω,

Kcu α&ρΜ qttou μόρφαλξζρ νά ν* Ά συμπαθήσω
"

«ι C 3 r&t-
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Γ&χωννας ο Α'λίξοΑρος»ντοίτωςΛ ieraXivdy ,

Μάλλον αχϋνο 7ΓΗτονί, <5%/ατατ3ρον Ιχ&ρίό&ι.
Κ οι Πφιτοις iyejtz>i<ra,o'i > τι Αύλίξα*£ρος ϊμπίνει 9

Αοιτγορ α Ae/ Τον ττοΜμον y iitrcui Ιρ^αΐΑτμίνοι ·

Κ cu τά ο ρα,τταίοάααξα 9 *£af cpJtivicζτμΐνα y

Σί τόττον iTTcriJον 5 7si *χα·Ρΐ βαλμίνα ·

KicpJiviacrμίνας j &ς αυτα **%μ τας αμαζόνας ,

Γ/α^α t«V °$mhC<rii<ri 9 ά<&άνω Ίμα,κ%$όνας $
Κ/αΜο φα&ατ άρμοίτοσΌ# 9 ouoρφα βο^ομίνον;

Τΐυυ τάξ/ν Ιλίω της τρατίας.> Hwv £/&ρμΙνυίυσηΑ
KmG^djiyyftXaf ολονων» ray βήχινο β&ρίσν ,

Τοτ* ?α χαμΜ xraccL *£ > c#i<V(tarS μττορίστι ·
2aV £yra<rg Αλί^ακΓ,po$, ^ /3**/a βαραση>

Kra Jo μέ'ρί* κον£αρίςΛ "ολοιτας vet χτνπάση %

Aaptla ττολίμος έρωτος·.

ΤλΓ Αι icmoToSiMrcu) ττοΜο/, vL·/ i(pq πολίκα.&.&,
Α\* GVfc-r^cκτυττΗσασι,ς-Jτη$οςμίκονπχ&α
^Ε,ταλό y.o νίβ. α'Α(ζον^βος > κά^τί ό^νάρ^ήταν,

Οι 0"0X7riyyiQ yiova λαλαν, vct πολίμήαταν.
Bow tymro τγοΑμ* , a«'3,pa>'?r&>»' κτνιμάταιν,

KfS τϊτ/α <®ρ^μ& χονονιις > τγοτε sAV t? $υμάτον
ricuyvjiifyt toti 7τίζαοΊ, O/uS xiAvaxopachc 9

Τοτϊ£ s^oAsptmretfl*/ 9 αυτνίνις οίομά&ς,
Κcu τΌ^ις iaiWi^ao-cLV, φρατα μίΆχον£οοχ& γ

Τα 7ταλιχ,ά&αίβλί7Γίς7 οπάνχνϊχα&άβχα. ,

Κα/ τα xovJkgjioi ^ίφΰησαν ? trixuvlw την μτταμίαν
Κα.' ττ/.ο2τα-9"/a βλαγοοΊ $ κάμ\·αν ματο^ν® ίχν ·

ΐϊ, Π;Λ·



ΏοϊλΖω t&jpQV Ιμ&χρνπχν ) τότίζ νχτυπάααν,
Τα άρματα κτοάς κοπανιάάς »6κί7νάνηλαλίί(Γαν

Κ ιό Δαρείος Ις-ίκίτζν 9 απάνω άς τα μάξκ,
Εις τόπον ς-'ζχ,ίτον ^/λά > τνιρα κατά την τάζιν.

EW&dyxzv Α'λ$ξαν£ρος 3 xukzv ω παλιχά&,α,
Ο*Λο/ άςαματΐ'<ro/u)tfjy ίτδτα τα χοιάά&α.

ί μέΐς λνχοι λο'Ϋΰμι&ΟΜ, <®ρίβαταυτοί λο>2vreu.
CTλ&ς άς τάς νχί)τήσΌ/ι$μ» τζλέο να μ» χαυγάνται,

Kcu ήτ*ς πάλιν tAzyt) ς-ρατ/ωττς Μακί^όκς9
Να ημη&Ημί σήμφον , vewyάμi μΛκορωναις ·

Kca 72?τιί Ι^ιιμόσ·αιη9 μίχα&αράνχαρόΡίαν >
Οι ΠίραΌΐς ντζακ'ιζονχαν5 κάμνα<rt μίξμαν ·

Φί^τατζ; $τνΠ ίρα-ικον 5 ίΐτον πο?λ.ά μ^άλον,
Στον κίαμον όλοντό λοιπον , άάίν ηβ&ίσκί τ άλλον

Kcu κάμανάνωχάτυμα3 τζ?τι 7τοΛλα μ^άλον >
Πχάίν iyvito&£* τινάς 3 ίνας ^rc πινάλλ ον.

Και άίνίγνω&ζονΧαη ; ποίνοα οι Μακίάόνοι,
Ο/ Πίρ<τα<£ E0*xoT/c8waF > κ «ο-αη ^ομαιτμίνοί»

Κα* JVv ίγνά&ιζίς ixu 9 πίζον» καβαλάρη >
K'oVfeTOr aicTpof tefli xe? > τζάκιζί τό χονάάρνι,

OvTiThvylto ίβλζπααπ 9 άά άρα ιόν άπάν%9
« Α'ττο 7®f TCtrov xopj/zaxTOV > το οΛο/ %ά\α,

Κοαόλο/ όκ ηαςχοτηιας 2 "ίμ&ναν £ειλιαο"μίνοι y
Hr νώίτα τ*£ ίβοή£ητ(η > i&j <p0yav οι χάίμίνοι.

Κ'βί Ρίριταις ίφοβή&νχαν > φίόγ&ν οι ipyio-μίνοι,
Ε<ς 7α καλα«^βν \μπονανι yXitixav μαλομίνοι f

Kcuβλίποντάς ο Δάρ&ος 9 χατίβη ex τα μάξη 9
Ε'κ την πολήντα την ζφίχιάν 9 ι/το\ e m τιλαντάξνι.

C 4 Α /.ο*
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Α λογον iups yXuyopov, x,ta®rata π'αόϊβίνκ>

K&e φ'tvyv ο χ.αχ&*ο%ος, tyfy ίϊΚ'ιο Jiv αόν,μίν£4 *·
βχ'λίζαν^ρος τάςΛ?* r πίασαν m μκιτίραν ,

TS Δα'ρw» «5 Wv g/tfiMtr j ^ μίαντα dvyaiipa ·
E'*/KWtf-cy Α'λίξαν<Γpoc, *'4^>/*s ν·ιμκμίνοςy

Kcu Δαρ«ό£ α: τονπΜος, sUtfm κομττομίνος.
3£ai πίβΐη το φκνάΐΌηα ? Α'Αίξαν«Γρο£ pca vrdy&i 9

Έ'ις %ωραρΜη£ων £ιάβηκ% κίαυτίνος VZSOjxcet.
Ο* τόποςίΐ7ον άνυδρος > κηλ3αα να πλαιιαζχν, -η:;

AVo viv πίνανολοιψας9 ίτοτιμοννα λιμάξχρ .

2t«V srparas? ηβραριν ytpov, xaisn&K oV/S ύ^ν®·αν 5
AVo w πίνα ττιν <&ολΙω οΙζαυτ%ς t<rx,QTSira ·

Ktfi o&i<rcy Α'Αί£αν<Γρο£, εζ&ϊ ρ« σ·φάξ&ν9
Τά aAoyaτάς yiavd φαν > d;yiavd, μη λιμάξαν,

)£ρφάξασt TtidAoya y η&\ πιάναν K<£j να ^dariv y
Καιολοιί yopTasratn, οΡ νκ&νων wV βρω&ιν .

β« 19· * α *"% ' y Ο »' #Καί ttTTCAt ο Α Αίξανο ρος· 9 κμας-cv %ορτα&μνιοι,
ΑVo 7J)V Trifav ν]ν πολλύυ' ■> πχμα,Γον Φίνασμίνοι*

EiVsTS ς-ρατιωτιςμα , β*έ t£to t,W yg?«*
flS φ^·αμ% τα αλόγα 9 qzs-huclt&v ^(παοτμΑνοι«

Λο/wof csfct^JtiOTipo? y «»ό< ytd τπς αν&ράπχς,
Kai τκτσ wcu φανφόν y μίτα παλλάς?ά$Ί°όπας «

Λοιπον 7κ αλόγα, ήμας-ον ^ασμίνο/9
Γ»ατι defiv τα '§φαμ$μ9 "ημα?'*cwvduuivot .

KcdaAoya ήβ&σ·κομ$μ, c\ τόπον τον Kddvva y
Kai ςρατιώτας , vctASxrt μίτοι μίνα ·

Ύ&ρα άνίλΒν dire μας> φ&{τα7ο^βλχάμίι
Προς τ K<tpdίαν 7Γ» ίχο/βρ}παιζοί να τάς «Γ/^^«Μί»

: ι; Π" όΰ'ΟΡ



~ - 4ί
ρίτκαμομί ξυλοχ,άς-βΟ, μίνά, £ia ναμττχμΐ,

, () <τονναλ5τι βοή&&α>£/&ya βοχ^ι^χμί.
Ε'ya άν&ρ(άτΓους'ί7η'\ί&) ττ£φάνωταχυτίρχ·,

Σ^ϋ'ς τίτχς οπον ντήραμ^ βo«3*fta κα μας (pipSf*
cToo μίραις τβ Aq/ttoV? Α'λί%αΑ>£ρος 1$ιάβη y
Ε/ς τόπον νκατοβηκ^ όπουτονΐ λιβα/h ·

Καί tS Δαρύα aAoya, ίίταν vx.ii βαλμίνα ?
ΧιλίαΛς titretvat ττοΤλαίς^ κηο-α» καλεί &ρ*μίνα ·

Τοτίζ ο/ ζ-ρατιωηςψΧί είντα καβαλίκευαν ι
Uh τον Ε'φρατΙ'Μ ποταμόν > ivrnycuv ντεαζνυΰΌ* «

Και sWcv ό Α'λί^ΛΐίΓρος, να xstu» >ί ς·ρατ/ατ«,
Τον ποταμον yta να τηpv£y?cigi^» αφοντίατου,;

ΥΟ/χίντας ο Α'λίξα#^ρος> φοβούνται Μακ%£όνίς^
Έ,Ϊ7τα> ας a7ripairxcriy iu μάζιακοί κατ&νις ·

Kai τταλ* ίφοβαντΜb μ»ν mw *ο '^ίψύρχ,
Kat το πρόν τ£ womfMtyy&x σΌυτους κιβαρν*

Α'λίζαν^ροςriKo&vvtyKU7Tiναττο'ισν>
Οί ς-ρατ/αης κιό λαος> να τον άκολν&ση ·

Α'ρχίνια-ί λ'λ ίξα»£ρος, έρωτος yta να πίpvutt »
Τοποταμόν άπίραπ, κιόμ®ρόςτου ατόςτχ ττυη·

Κ'αΜ,ο ποτάμ'άπίραη, μολίωτχ τιν ς-ρατίαν >
ΚΪαντίπίρα τηράνανι^ίν Ματοττοημίχ*.

ΠΕΡΙ* το' ΠίΪΣ Ε'ΧΑ'ΛΑΣΕ ΤΟ' ΓΕΦΤ'ΡΗ
ό Α'λίξϊ» Λθ{> ιϊίΜίβ-ο ποτάμιο

■ ■ ίν ' Λ"

Λ sjr/ii?, . -ν - ' *** ■ - - ^ „..,Χ
'Φοντις τήρα ίςταχταχ^ ολοι ατηραραν^

O&tflrt τα Γίφύβλ#) τί-ης κ&< πιχαλάναι*



Κα* ολοι Πικραίνονται d&fttoi ςτρατιωπς 9

Ο τι av tovc ίλ&ιτζακΜτμύς'ί να φύγκσι ντου το'η^
AVcx£/3*A'Afgai»^tt0 t&jCtTTi <?ρατ/ατΐζ ,

Γ/α ιζαχισμίν w&tWiyiWifatyfayιτ* «τετϊζ.
Γ/ατ/ cfiv λογα&α'ζίτ««·, τ/ θίλο.Μδ ViMtrei,

Μα Λί^ίτοί νίκοΖνίμ&ζ, θ? ο ς ναμκν τό&<τ&.
m Γ6φί/β*& ^αΛαβ·ά5 να* χτνττατ^'··

Μη c/Wto Aoyct£iriζίτ», ί-π'ισω yia ν α τιατ% .

θ' ατόΑίμος ·β eA> φίλα, iwiv% ?$J* tydjyanm,
Μα ΤφΜμ&<% 0£iCntiVCUyO 7TCVt nffi SlOKOVTUV,

AotTrov ytvdvHi* uehAipoi, τι $ίλομ8μ VMH<r&,
Kcuvratra.ώς τό αχτιητn^yAvyopa. &%ς yv^Jcrei.

Jitvvtdi ^ττ'Α'λίξαι ^ρος> ^ραοΌποίητίντενς,
ΠροΟνμους ώςτννττολίμον, μϊλογνς \κάμητε^ς»

ΕVn>af /ζα) άττίζόϋο'Μ) ς-ον ττοταμον τνν Τί^ξΉ 5
Ε'*** ^Μαμασι νίρ$ν> yia τίτον ντοτιςγ\ρ\\ ·

ΡΪ\ί&ροβ7τονς ΟΛί τους Πίριτιας, τότ'ι^ορ lU^wtipny
Ο ej-cw ο Α'λίξαν^ροζ) ομταρας τκς να τβς φίρχ*

Ο/ Max&cToVt^ gcTραμαΛ) yAvyopa μν-,ν τονς ^aV» >
Κα» κώνοι άΗ&,φ&ικαΜ) ώς μιαν μί&α, τδ <Ρώcra,

TlipJ τό ποζίναζ ς-ρατιάτης 7» Δαρ*'« αλαξίτνν φορί-
ffiOAτα > <£ stthj-s ί-ίζ ro (pxcrotTvv τδ Α'λίζάν$ρζ,

Η^ΊΦάΓί 'θ!' ·· 'ν:-· ' ' ί·'{

ΕΙ ς tlfp07j$ τέ Aapftfe·, τα/£ φορίσίζτ'αλά#& yΜ« ρ^α Μαχί«ΓOf/?ia5 να yiAaan,
Eai τσ τζίζιψφύκζσί, τδ Β α ο~ ιλείο ς να «Γ cW^

Ε/ζ to κίφάΑνι τόύ offiy yid να tcv ^fartteoT),
.... ·.'■ ' . a ' Σι*



Α'λ^αριΓρχ /SpiSuMy ?ην Μφαλίιν ζΛβ-ωμ
Τw κοτταΐΛία. Άν 6%ej.tny \x,sivlw τγη τ$ Μ.

TcV ς~ρ/ατιωτΙω ί Ttcta-ajy σ-'Α'Αίξaw>tfρον >
Ot McmsJovfc ifpcc.ucu, ολοι να, τον itpavi.

Έ'/τητον ο Α'^ίξ-^ίΓρος^τί τόλμη $ tTroipec f
Ο' :τ»ρθϊ(Γ /uS /3αρί<πς, J\v ίφο/3ν\&χ.ξς,

fi7rift\oyrl&c^rpavi γός> \^άμ% ^χλομ%γος.
Τα φίντ^μα τ$ Aape/cv, κ'^ί? scTα Γ«λ«?ίΌ£.

Κα^ T.tuou ο Δαρ£/θ£5 οτ/ α* οψ* ν\ Somcito&O) ,

E'yto Tjjf θν'^ατδραΜ», ^ΚΛ/α/ίκα ?α <r* £c<ra> ·

/u 7rctya τό %ίφα Ancx,ππίμχ να μ?τ? jv&>,
*** s Τ* \ ' ' ■ \ \ *25 W? Β*<ΓΜφίΧττ£ Xx&cruayTraTefictva, τον t%eo *

Αχουο τας Α'λζζΜ^ρος,συνυκφιτνι ςτρατίαντχ.
Mte a ς-χν μίΓίς·σ.3ικί'> χ&7Τί vnv OIMTV^ICIYTOU.

KV/Trg vcy ς*ρατίΖτικςμχ, ξτ&.να μη in/ua^rt «
■η * * ν ' /) ' -ν »_ ΛΓ/α y/AtnP τον yavciTaVy %& να τνν Wopa^i.

ΚrJUTb το 9i7r'α'λ*1ζ&9£ρθζ)Ι&} 73*1 TQV d<f>ki1 y
Κou %aejL<ruct ivfyjtKQVi tZ&VQt -fi T§ dfVtl.

Κcu to ^kiff-ctTO πύπνί, kx&vo tS &tp4ov y

Xizo&i Λ K&j i<Pu>?> ziotufivo πισαυ&χ ,

AVcVfm Α'Λίξα/cTpo^j <rg »«7»Of $ τον voTrovy
Κcu αναπαύει1«' fρατ/α, έκ rcV TFfgxostcvWttop·

O.iei το 9ταίς gTTM^y Ιτβρος ς-ρατώνις τ£ Actpucuy
νς Α λϊζα^ρον ♦,

Αί αΜος tS Actpaovy σ-Ά'λίξ*·*^ρορ π-aywei y

Δαρ&οΡ) Xtyei cTχιαντός «Ρίνμι πληρΰνη*
Κ ' κ'**-



,44 ^lCwA-Sw ς-ην uu*hi/viciter&) φχρά,τον ν d,p$ivmeu >

Χιλ 'α&ζ <hza erpcmiy&g, να *πά*\ ω m τον vrtacrco.
ΤίΐΤΓίτνν Ο Ρί'λίζα$£ροζ, yvp($i ThV JfcA 'tc?J>crxy ν.

Ποτ6 ί'ς τον dvQitriunn!) μ* ν&Μνηβαλ &&%. *
EVfnJV? ^ τον «8φ6Ρτηο*«> θιλ#£ να 'ωις $

Κρίνω χ.&λό · τον 3·ανα7&ν> ν&Ιμϊν ν-οf ^το^όσης» '
AVtjνον ο Α*λίζ<Μ$ρος5 ττοσΊς Λ%· τονά&χ&η ,

Μα/Mf ίτα >ί JCOpJ'ict77?t/> 7rg£jc«7a τον ίμίμφ&η.
S 7

EsnsroAw vlv απίς-mXcvy ο rpctTnyος Ααρκϊου
ζερος Δαρίιον· :

4 \ t ' ■ ... ». t* 7 ■· ■'.··-"
, ·: "'·, ; Τ -U "'■•"ν , ■

0Γ ^TpotTnyog Δαρ&ί&>ίχαμί va^op&orcjiujyΕVi^oAm τ έίφ&τηηνj yopyxvct rg την ττ ίμ^οΐου»
Eh τον αφίντΗ τον ίμαν,Δ*ρ&οντιηημίνον 3

Ε'>οί ^/α τον Α'Α#»αν/ρον, r£ ί^α> μινιμίνον ·

Κα] traA/ ϊξαΦο fjfyjiray το οτ'*Αθ® κ&ί Κ8ρ<τίβ»,
Τοας%apcugο%τ5\"χομ%ν αντίνος rcug yupi/3n .

Εττολίμ-ήα-αμί μαυτον, £α) ολ&ς μας σκοτον&,
Α'πόλιγον ^mAtyovy ολζζμας&σΛdtovet.

Ε'Αατον ^Atv^opoTspojTre/^S να <τάωι9
Κcu uti ναφίστις τον λαο ν> να toV ι-δανατεσ#.

Η |;<s6ps το φίίΟ'ατΌΤΗ) ττολάναζ dvdρ&ύμίνον j

Kcu τολμψος φοβίρο, ντί&ο&ί& μοαιομίνον ·
Α κύοντας ό Δαρ&ος, Α*λ ίξαν^Γρο? χ,οντίβίΐ ,

Ε'καμi yAuyopa ϊζαφη, u σαυτόνt vjv ττίβη·



EVjfολίί >]y vsfh Α'λίξαί£pov

Αί^ςαφαι \τζη η ^ξαφη9 ζλττίζης να νικήσηζ 9
__ ^ Γιαταττίαιης την μάναμα 9 λίγ&ς ναμ αφ&ίσιΐς
Κcu yto Jiv τόχω τιπο-ης, μονάνί η χίφαλημα9

Καλά *&} η ς·ρατ'>αμίί, να, ς-ίχ,&ι ς"»ν βαλήνμα.
Κ!ας τάζω μάναμ άττ&αχ^ dvytTiip IwfyvvSy 5

Kcu ή ytu/cuia clcreiTco, μ\ μ\ν κχ tvAoy*dn ·
(Sμως ς"ίϊλι μΧστόφασι9 τι 3ίλης να στοίιισης y

Κ'/αν βΰλίβ·*. yid να ίΛθ^ς, μιμί να πολίμηοβίς,
&Χ*ς τάκχσcv Α'λίξα»£ρος9 Χστίνισ η xapdίατα 9

£μτη 2ξαφΐ\ yid vd y svh9 να λίγξ® την λαλίοωτα.

Ε'τΓ.τολ» Q7T8 ΪγηΛζν Α'λίξα*dρος τέ' Atspiia ·

■5'ν^.-. - <

Αοηλίυς Α*λ i%cw£ρος> ίδρος Δαρ&ον μίνυ*& ,

ϊαζς φλια&αζςσου ο θΐο£3 8 θί'λ« ττομήνη.
Quai j wi-Tr&i το λοιπον9 άυτ ίνα ytd να ρ%'ζης ,

Α/ατΐ την φαμίλίανσα λ iyc-ίς, τι&■ την %άζης ·

Α'μη ytd την yvvcuzajircvy μάνα %β} &uyet'ripetv 9

B'yco λί}ω να κλλ'ιβι<π9y/αντ/νίζ χα&'ημίραν.
Και την «Γw ctk ττόλο^ιι, χαΟίνας την Χβοάζη >

Γιατί την a<mAay%v'aerxj ο κόσμος ναι y νω&ζη .

Κ/ας τάις Χπόνας το λοιττον^ ως σκλάβοι ς ί<^/χάΐς<τΰυ9
Αλλ,'οΙ 3τοι vd τ&.νατ/9 ίσ\ν τάχς α £ιχιαιςσ·χΛ

Υνω&ΐδΊ το χίφάAncr&>yAny>&pa νά τάχάωις,
Γιατί την φαμίλ ιανσ&> λίγ&ς άάϊν την τάσης.



Κaci Ιξζφΐΐζ,Uh ί&ρίζ ΤΟ 71 CtpLVy ΤΙ &ί'λίΰνα ποιήσω,
Η'ξόΰρΐί οτι άπάνχσ-χ, θϊλώ> yia να. κι>ήσω,

Τον iz.jga^ci' Α'λεξα#eTpof, ffiwdcm την <?ρατΐαΛΤΌυ,
Να 7rctyn ί'ις rcv πολίμον, να κάμη την ο αλίαΛτα.

Koj τόπς ίκαμίς ^ξαφη9 να 7rctyvi ςτην (ppayyiaj,
Γtct να που π'ι·\ουυυ το λοιπόν, \χύShv cpSivia .

Έ?πΐς·όλη Α*λ ίζα*£ρου όπου tf&thcv ίΐς
την Α'ραβίαν»

Α ζπλζνς Α'λίςαι^Γρος , Σατράπαις της Α*ρα βίας,
Καππταδοκιας ο μου, πάσης της Α'ρμϊρΙας.'

¥ ~χ* ytd tdμχ χάμνη, σαυτην την Α'ραβία*,
VAvyopavd τητήλιττ,ύςτην Α'ντ ιοχίοΛ·.

Χτήλϊη νεροβατοντήμαία, yAoyopa yta να λι&χο-ι,
Kflu ςτκλίτΐ άρματα, osrα άν βρί&χιπ.

Χίλια καμέλια. ς-ήλνη, ziatriv χ,ιβφνιμ'ίνα >
Κ αϊ π'ί^.ts τα yAvyopuj χίας iA&ciu* t/ς \μίνα%

Καϊ να σάς^βρη μ\ vyiav, yAoyopa,η ^ξάφημχ ,
Νας-« ς~ην άχλοσόνΐυυμϋα, κί'ις Uiy VzτοταΤγήνμχ.

Ε ναχ Σαιράπτης A%pe*x, "tzvi Αιμηγίρτης ,
Ε yp/i-trjv ίΐς τον Δαρείο*y χαταλιπίως ίΑτης,

Τνώ&ο" avSivri Hscπιλεΐα, ικίίνχς (Ε&μοςμζη 9
TxcSoo Σαξάπους π'οςηλίς, Α'λίζαν^\ρος φαρκίζη»

Kcu ο χο/ξάρης το λοιπόν, ς*ο οατητητου πα-yivn,
Ksm λαβομίΐοςβξβσχςΛϊ, Αν έμπορη πομ νη·
νίανιας τ,Ρ λοιπόν, ζ'οι τ&ρωτοί όπχ baat,
Ε'πηχαν ς-όν Α'λίξαι^ρον 9 μ\ κάςρη srs xpatxerav



2.XV cLZurcv ο Δα'ραος > tfarityw vst τοίμάζονω >
Kai tjjV τράτων raVAdev> ra mv op£wtc&£ow<s

Τραφη zdga ^Λκς; Βαβτίλίϊζ) ναλ^οικ) «βοή&6*άντχ
H^fc ξΐςτόν ττάλίμο^να ζάμνί τΜ· Jt»λ<αι»τ«.

' 5.;Vv; ^ *'

EV/γοΑη 73-oti iV«Ae Ααρ&οςνς ffiopov Βατ/λία?·
ν ~ y Vir ·.■■■·■;■· ' ' \

CEcivct ττόρί Βώ<τ/λκ/, στίμίρον tzfyafTefkyE'yd Δοίρ&ας βeJjnto^cUy ς·η ν Xdizmtra cAsr/Vkv
Λοιττον qgj τϋίτα τα,ποια «Α*cri Aciv&Bvotw ,

Οι φ^άριςμονς Α'λίζαν^ρον^ το tiyzdzo Trctdivsu/ja
Λοιπον ct/ntrcu φΐλρςμαντάρα να μϊ* βο$νσϋς9

ΠαραζαλοΗΓί yAvyopcty ty vd μ«<AV apyirng*
Ο* 73" όροζ τοτΐ S"eAitercVy m τ οΥ ζΛΊατάζη 3

Γραφή κόα,υτινος%7»λί^τ0Ίί κ£) raV τήξιν* Η
.·.» . · « . ' t " , ν Λ» V '.·?; /· f r\ V ·' ί · '.· '·/

eV/s"°Am oVSV^Acy ο Πόρος <®ρος τον Adpmv °

Ορος a jwe^izi BckthAsJc, rnrij' tliprw ActeJfy
Ao/ττό? zazov μχ φαΙν&τα*$ τ$τό& μαρτϋ&α0

Η'θ°ί Awcru mA3*a» dvrii9 ^/α rct <τνμβ&λώνΙίμΧμ»
Mct τάρα νμί ά&ζνγις σζρ^βατή, κοι/ΑΗμοα.

Μι το ζορμήμχ J\v rropdi νάλ&ω /SwdGiMm 9
Αΰϊττόν φασάτο <iTapty}L> ζάμ* rijy <Γ«Αiavtrtf,

Π'ς τάζπίτόν ο Δ«ρ«ος, <τι ττρλι ^ayovtiTeUf
Μ« Μα%ί£όναΛζ »?θιΑί> ^srceA/ ya «ΖΕταιτ/ίΤΟΙ β

ilVa ν m ι> Ao/7roV5 ημάνα τ9 Δμρίία >

Γραψν κίμντν EV>roAw5 Κ'ΗΤΟΜ πιτ&ν&χ ·
Η' ΡΥ»



Η' Ρ''oeToytvn μάνασ-tiyμίμου νά μην πο'σνζ j
Μ« βχλΐιΰκίς μ Α'λίζα\$ρον> vavyyt νά τΐολίμν-σης,

Μμ Jiv τΛράοετ&ς τόλοιπον, τοΥ χ,όσμον μ\ βαλήνβΉ,
Mwift&HS* k" Α'λ ίξαν^ροΡ) % %άσης τν ν ζωήνρχ,

TSto ίλπ'ιζω ύς σϊ 6-aQyayct7njytci voiyiw,
Λοιπον \ύ'ο f&j ο λαος> νας ι ^αφιτ ισμινοι.

XlVav 'fktaa την ygatpvivj Δαρείος «Τοτι xAtyei,
2το >®ρα'γμ&7Γχ ly 'ivnvy άίν u%i τι να Χίψει,Kai πάλι avayxa^tiOVj νά χάμΗτόφουσάτον^
E'V«1$tgY Α'λίζαν^povy πολλ,ά τον ίφοβάτον.

j&Vav ζάιάβ'Α'λίξανά ρος, ςην γάρα βακΎΜ&,νκ >
ΑWaivτην (πί&βά&ί,pctyefainK&j μιρήνη.

ΚαΙ τοτι icTιάβηχι «/§ πφσιχάν τ#ν%άραν,
Η"λιος άχόμιιϊςίχί,χητονκάμποση ωρα *

Η'θβΛ-ϋην Α'λϊξαν£ρος ? τδτο yta χάμν,,
Να g/ς τον Δάρείον, οτΑχη πολΚην $νναμιν,

Κ Aagia άο»τίνο/ φίρνασι y ςην ςράτα ^ ts; <3αν«ν ?
Διανα πατΖν m αλο^α, χορνιαχ.τον να βyάviίv ·

K«i χορνιαχτος άνιβαάνt, απάνω ςον άλρα y
Δαρείος ίφοβή&κ^άκ'ίνΐω την ημίρα ·

H'3«A«c*c^ Α'Αίξαν£ρος, SJ& νάχονομίσαν,
(άποχ&,τάρΐιυ αρχοντα , ^ sroTov να τροβο^ι&Μ

ΙΙίβΑ τάΐς Α'μ^ιΐος, ο*5^ s<<Av Α'λίξανοΡρος
\ *

itq τον ottvovTs .

Δ&πν& ti$*h!λί%αν£ρος, θιον τονν AV^α »

Ε'φωρησί ςο χιφάλητου, σχιάάϊι κτ«ν Μαχ?<^ον«.
\ « L Kai



Kcu Xiyettu Α'AfftfnTpf y κάμι ην cp«Tmarv y
Ε ο πατίρασα > κ'«λθβ ftc βo*&6idvffU«

Μ» ^5Γ»κ0Λβ"«=ε.^/«ς: ? Ααρ&ον να νιζισης ,
Αντ/νο Aiyoxτα ττοτι > g<ri) να «Z«/ τζ> ποιοτις >

Μα^ω <Γί σοβπλ(βοααί, «<Γί) να ττας ατζασα y
μη φοβησι r/τοτις 5 '^ωμ* βοη&όςσχ.

Ε'%v7rweri Α'λίξαϋ^ρος , κ'^€ μ^άλιυυ9
Το πως τον #i^€ tov A>^f ·» σβοή$·&άτα πάλι ·

Κα/ συμβχλίντη την rparicw, <ri να ^ενΉ >
Καλόν τ&ν <ρα/νετα/ Aov/wv, οτόςτα ι α Traywu ·

EV«pi^73V Έ?ρμήλον s τττι «αβαλικ^ααν.
Τον ςράγχαλον τον ποτημον, Wnycw hsu π(ζίνΰΆ9 «

^yrdytKrzv ο ποταμός y A^Ai^ovefpac περνάν»
• V 3/ t/ ^ /

Δυο αλόγα αφηα*ί > ορμνλος πι φνλα& *

Ε 'διάβηκε* Α'λίξαν«Γρος, κού<τω«π την Π(ρατί<?<Μ »
Ο/ αυι&ρωποι τδ Δαρ&χ 5 72?τι αυτόνον &Sa».

flV« 7ζ)ν αν 7Β λο//τον j at57t?i οί βιγλαπροι y

ά/hνςαλη φορεσιά y Α'λεζαι^ρος ϊφόρα ·
E'%feV0/ 725V cJ^iTOi^OL» y €<ΓO-SoV πας 0Αΐ';Υ!ζ y

'Στον τόπον t5tcv τϊ?ς Π«ρίτ/ας> τι δέλης y τιγνρεβνς.
Α'φνλογν&'Α'λίξανιΡρΰς 5 θιλο σ^'να με TrttpvtQy

Ε/ζΒα«·/λ«αtdvΑαρ&ιον5 ^/ατ/μ^&τΌκ&οΆρης,
Κα/ τνης οι βιγλάπρες > οϊς σαύτον τον παγενπν»

Ε/ς Bacr/A&a toν Aetf&ov , χ,ιομ&ροςτα τον ίφψνχν ·
Κα/ ηβρετπς Α'λ?^αν«Γρος 5 τστι ttS δοκίμαζαν»

Τ«ς τρατιωττς τας καλές, την τρατιαν να σιάζαν «
Ka/ &Α ΐ((ή τον Actpmvy Βασιλικά <&? φορπ,

Στην ομορφιά ϋ\ς φορεσιάς 5 Α'λεξαί^ρος'&π'ρν.
Ό Η" 75V



if rov cjthvn φορίοπά , πο>λα ^e^Tw.asp*? *

KiftAo^fpa tS Ααρ&χ > re^fcf άρματομΜΐ ·
Ρ ωτ&τον* β Δαρείος y \Sω ττως απλικ'ίβνς >

Πως ϋΑθβς &ς ήν ήττονμας 5 τί δίλνς, τι yvpe/Sn£.
Α'τπϊλο^Κ'&'Α'λίξαί'ίΓρος j tSto e^va TroioTtgy

eWj μα ο άφίντνςμα > srS θί ς να ττολίμνιστις.
EiViUH ο Α'λίζ&ν^ρος y <rg t£to iyKej,%,a<rcu ?

Π« «AV iCylutig ττολςμον, μηάζη *&) ήν φοβαα.
Ώ,*ς 7ακ«ίΓ<Μ' ο Δαρ«ος > μν^αλως τη δνμάΰτι,

Τα Αό}τ& τ§? A'As0cu<cfρ«, gf.amra ra |fωθ?/.
Kcu ϊχτηνχ ο Αχρείος y <®·ως ϊτζ'απνιλογαιτί y

2βά vaVaj' β Α'λίξατ^ρος > ποσώς πΛν φοβα&ί.
Α'φκ<Γϊ7τοκ&.σ;ά&.ος> Λνδϊλωνά ζί$ράμού)

Εϊς ή cT/xoVra ra κορμ» 9 κ^κο ra κάμω.
Α<οτ/ς Α'Αίξαί'ίΓροί', Tro/SAefs τιμ*ιμζνοι>

Μαντατήφορριοιΐμοιy ξ'αυηίφχα&πιμίνοι·
ftsre Δάρ&ος > πτιαίν ήν 6κ w%ipny

ΈΪ^άβα τον Α*λ ίξαν£ρον, £ο ασ «τιι fα toV <pgp β

Κπάτοι ^Tocanraat y μί<Τα ώς το πταλάτν,
θ' Δαρμός Α'λίξαν^ρον $ χτν χίρητον νκράτα,

Kow ο&ι#έ'ΐ"Γ«ςτο Ao/ttcV * t»V τάβλα να ζ'άσαν ψ

Και ήηςίτηράσασιν y ϊλο( yict m Ka&iirbv*

Κα&ί
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ΊΗΓ Α&ίζ&ς πρώτον Δαρμός, ο <$φωτοζ τοις fTipo/f 9
J? IiaJ ύΡ^ρκατε» %ά$ϊα3 Λλφόςτχο,ξί^ρης*
Κat τ&τΌζ oVS xadicn ί »7sy ο zqool^άτπις >

Kai ©^e^ciTK cro λοιττον, vrcvt ό ΰτρ&πης *
KVc ταλλομίρος το λοιττον 5 οκ,ά&νντον xtuioetλϊΐς9

Τα>ν Αι&ίοττων Βοκηλιυς , τ^ς %&>ρά( τκς μ^άλίίζ ·
Κΰ/3/ίρηζ %μ} ο Ννφατ&ς 5 <^^κάτέα xc&S-icraw,

Το τις^ toc Α'Λ ί^ΛΨίΓρον 9 να χάτζη τον OQji<rou «
Ρ\ λ ίζθΑ($ροζ όκάδίΓί 9 Οίβλάχις Oritιι^&ως >

Kto 4&^κα.τ'ύ xaSicri > άντίνος Α'λχ/ίΡίως,
Ο/ 'θηκίρνοι >ιο λαιττον ? άκ&νΰ/ ττί j&epvSirav 3

ΟAoyOpa xipvis&ct&i j ύϋφίνχς vrs χ.α&'<ΰ·αν,
KspvSv tov Α Λέ^α^ρον 3 Wv xhtt&v $ λαμβαίν j

Α'νηίτνς 6"»r/s to zpasrl 5 <τών χολψο*τχ την 0ολ& ·
I ehrov c κίρνάτνρος ^ rcv χόλφον πως τ*ν0%t& 9

£ ττΐί^ £ £ tov άχρέιον} ftj τ£ tα! α.&Τιβά< & *

1 I
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Κα* «ιττίτ** ο Δαρ&οζ > 3>/ari <τ"&ΐοκ&ΐ9·άρ}ΐζ,
Ύίω Χ,Η7ΤΛ»07Γ8 67Τ/(ς9 <TGV 300 ΑφβΙ'<Γ« vd VfdptiQ ,

Ο* ^ A'A«£a»ifpc£ Ao/sroV 5 φρο'ν/μα σιωοΗ&ν 5

Ε'τ&τ® τ» Δαρ#« 9 ομορφα οτΗλο^νίθ)*«
EV£h $ ^0" e*'<P(VT,luii > °*3ί βί καλίοτμίνοι ?

($ποιος μί καπαί jfe vel πγι 9 %ά&.ο·μα rw iwepw»
}£}'&& ς'ο ν%μα τολο*ττον ? 6τζ« μα τ>ίν άλή&&& 5

C) «■/*'« Βαβ·/Αί4αίΓ«, δτζ'ίίτ'ο^ σίΑϋ«θ«α«
iiVaw ra,Kv<ra* *? λοιττον, ολοινχς ^kropρΖσαν y

Οι αρχονπς ί3τιυμαο"&9, <τ οχ&νο &7t ατνάΰΤΜ ·
θ' ςραΛίωτΗζ Δαρ«« ? ονομα <®·α&ατάρνς 9

ilS $ιάβ!ιυ οΐς τον Φίλ/ΤΣτττον, *®pulw *&rofc£e<rapj?>
&i<h τον Α'λίξαϊϋρον, ]totic tcv s> νωο]ζη,

TVa>»ftV το* Δαρ«ον > ?αυτί&τχ μπρμαο}ζη »,
Κα] (Η7πτη ο Ο9$·ρω7τος 97rts λί-reu Ίχτοκςμσάρη,

Αοτος Α'λίξύΰκΡρΰς, 7γη θδΑ« να μ«$ srapji*.
EV« yv(ozi^ovwv, οχ 7)5 ν Μακ {«Τον/α*,

Ο ττκμδ άφ'Μλο^αί'ί* μ« τ»ν ttq^Iw μαχιαΛ.
Tc&c κ«^ί£ xpa7>j w Αο/παν ? χτνοτωντεμ, τόττ ^ysvtf^

Α*Αο}ό ζαβαλί%<ώ(η 9 yλvyopa τόη <pwyn.
K.cuitpwfyu Α'λίξ&ίίΡρος, μδ /S/ctp ττολλίω" vjpj ζάλίω

Ο ι Πίρα-ζς <β τονί^ιοχναν 9 μικροίτϊ !($ μνράλοι.
Κ&χ'ίΰ'ωαΌΐ Α'λί%*Μ$ρος > £ί%ως άλλος ρ α κάμνι9

Τον ς^potyyetλov τον ττοτα,μον ? (πκέίνο το <ζνοτάμη»
Ιίνγμίνον ην ίβ&κι, τότύς vjy άτηρν&η 9

E'x<?*/?&exs τον Ε'ρμολον 9 τ'αλο^α ttS (pvAayn.
Κ oi Uipercuc ccu ί«Γιάβηκα,ν > το χρκ$*α Αον^α.Α'αθ>?,-,.

Σομ -το v&trt τδ Δχραα, ττοΑΑα επίχρχνβΆ·
STT KCCI
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Κcu Βΐίύμά?ατ ό Δαρείος % ιτΑ'λίζαί»^ρ» τόν. ^ν<5ίτ/ν·
Π? 5"oV ίβάςαζν κοφ$]& , να ττοκϋτία* itiv nV/r.

Α'λ'ίξαιιάρος t&j 0ρμιλος ·, ομπρός τηάτα vraywHV >
Εις τα φαετατο <Γ ιαβηκαΛ^κ^ πλΐα Jiv ομιμίναν ·

Ο QjLTCf 0 Α'λίξα*£ρος 3 ολοι ναρματν&*σ·ι 9
κφ υπρα να χάμνην > ολοι να μιτyiSZ(rt t

Και το φναάτο μζτ&ιταν 9 KHcrav οι μίτβιμίvw 9
Πίτβ %ιλιάΑς xriKQ<rt όλοι άρματνμζνοι ·

Kcu ?ι7ηννς Α'λΐξανδρός, Δαρείε « ς-ρατεία >
Ε/ια* ττομλοί %£} αμί^>οι ? μά^φ^αοΊν αίτια* ,

Πι<Πυω ίνας <^τό trcu , σα* ϊχιτομ την τάζιν 9
Χιλίνςζκτδ Δαρείκ5 αΛ&ρωπνςνά ττατάζη,

Πόκης μΐ]~γΐς το λοιττόν 3 crpyxa να ττολίμχοΊ 3
9τ·ς<ΓΛ πρόβατα λοιπόν ? τ» λί/'κ» ra ccJ-S-Sr/·

Ε'τ8τα £ϊ7γ'Α'λίξαν^ρος, την 5"ρατίαντα ττίρνη9
Στον S^ctyκαλόν τον ποταμόν 9 τοίβς cmH Trayevn

Φαιτάτο y6 το Πιρηκό 9 καντάτας άτΐληύβει 9
f&j τόης ό Α'λίξαν^ρος * κτα. μάyv\ ο<κατίβ<>ι,

Καϊ τότΐ ττάλι yλόyoρa > άν&ρωπας τότι ττίβη,
K'w<p€paj> τον Βαχΐφαλον 9 ττιάά καβαλιύβα.

Καϊ σ-αν ίαμίκτηταν λοιττόν y αντινις οι όμάΛς >
Πολλοίς yujucuK^yivovTCUj τότιάκεί χηράΑς.

Ε'-yiviTvv χαάavis-μός, εός τάρματα Κ£Η κτνττοι 5
%ςό) τόσος ττίτζοκο7Γΐα·μός 3 χ&τνν μ^άλη λύτητ.

Τ£6 JVo /w«ex 9 <ray'iTαχς j
Ε'κ& i-DzscfctxciO^T^v 3 τ'άμορφα τταλικάξμα.

Πολλοϊ ΠίροΌΐς άφαχίςησαν 3 «rsjcw&t» tjjY μαλ'ιαν ?
Δίν τομα νά το πω 3 J\ι -γλαοσα Λ μηλ ίοιν 9

D ^ Βλί-
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Βλ&τΜτας ·β ο Δαρ«βζ > « Α'λίζανΑρος vwj&n^

Έ.'»9*νοζ Aiya) &ς (puynv, toti ^/αμ'ια'κιυυνιΒη.
Ο/ ΜΛΚίίΓο* «ζ efpi^av y νας Πίρσαις tfj σκοτοναν ,

Μί το «Γραπάνο αμαξο, c&ur κ'ιαντχς έσωναν.
Έντασε λέγω Δαρείος > Γθν ττοταμον ς-ραγκάλη,

Αοιττον αυης αττέρασε > κιοσοι κιανοίσαν άλλοι,
Mct Γάλλο μέρος 0$! Περσών, τοκράΓαλο^λά^η

Η$ ττνηγησαν οι άτυποι ? <%r>iyuv είς τα 0ά&ι ·,

Ο σας ϊμ&ναν Q7ri<Q-CA>, ο5 ΜακίβΡoVa<? σφάζχν,
ro φχσάτον Δαρ&α, β.λοί' ro ε&μάζαν.Ε/ζ το φαλάτη Δαρείος 5 «Αθι ^ t£to λ ,.

Το ενδύματα"ερριψε > φαρμακεμενα χ,λί^α,
Kcu μόνοςτα e ταπεινός j μίσατα εβρυ^άτον,Τίμυ τν%1ω να ελαχε, πολλά ^^ef.TrovamWh*.
Qvcu σεμ'ενα'iAiyt>. πλνΒ-ος πολλυ,παχά&ι,Ε κ νην rpariav πίςμζα, πόλεγα π Ισο νάλ$τι 0

Kcu Βασιλέας αν&ρωπτος, έρημος να πομΜω ,
Αοιττον η νυγη εις αυτό , μήχε μεμετςμμίρω,

Kcu ποσά ϊ&νη πάταξα. μίτην rpar&iav ατόςμα ,

Κατάρα βλέπω μί νίκα ,ίνας μωρός εχθρόςμα«.
Ο πάμοιμι συν&ρονος Βτεων , χ'άσαν βοηΒ&άμα,

Τωρα αντοί μορ^Ί&Ίΐσαν, κ*ήττα ν άντιάικάμα.
Α ΑnS-eia-rp μίλαjo^jo , κιανής αάϊν τόξευρη,

Ποίημα «Αι> το ελπτ'ιζα, ένατο- yiava μίβρη»
Αοιττον ή τυρ^η τας μικρής , ^υλα τας άινψωνα,

Κ#{< τας μηαλχς &κ ^νλα, κάτω τ λ ς ^αμηλωνη.:.

Ε πι-
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EV/Γθλ)] 7ΓΗ ϊζ"&λατ 0 Acip&OC,
*&φος Α'λιξαν^ρον ·

Α 'Φctpn καλόν tQ Δαραχ> Ικ wV α^ιωαμιαντχ >
Kf Γρα<ρ« να χάμν» σ Α'λίξαν^poVyJfyl· τ φαμίλ ιαντχ

Σαφντΐΐτον Α'λίξαν^ρον > χιριτιοτμόν τ£ς·'ίνω>
Ε'ya 3χλος(Γχ Δάριιος, ^agzv ξία·«'yvpwos *

As/^cV^ <r<a<rg af3"p6i^-fl$, ^ μ« ^υλοφρονισης >
Μη </W δΈλκσνς πανηλως) ιμινα να φαν'ιστης ·

Ao/^of so"p το yejxviPic, ^/α Βίρζ^υ τον μ^άλον ?Λ
OV« rsV κό(τμον το λοιτον, Jiv ά^ξοικΡιας άλλον

Π« Γ«ν \λά£α Αιάβηκί y αυτός μι ττίν ς-ρατ/αντ» >
Β'^ξίκ»τις το τ/έτταθδ , toV άλ&ζονιάντχ.

Τα τίφά'^ματάτχ ί%α<η, κ) Ιλον τοί λαόντχ ,
Καχαο7τ'<τω yi>Qjtare ? «utcc /U6 το faFio'^».

EVt) ujVμάναν μ%7τοια<ης, ytuucuxa χιάΛλφιινμχ $
^ μίνα μίκαμις, Ιξα» "^W νίν τιμήνμα.

Ε'λίΗ,αοΐ'Μν» μιλοιπον y ς"ΐΐΑι ν!ν φαμιλιανμχ >
Τπν μανα 7»V ywυcuκaμxyVΆλ$%ίι ς-ήν χατ ο 1χ'ιανμα,

π'ι%ρμ'ιτχ το λοιττον, να Λ/ξω ττ χαο-μινα ■>
Τα ολα ?$f nspcrac, Trafcu «γηυ >hv βαλαινα

%.α1ιυ%αμοίρα om *\υχν\ς, να ζ*ς vj£f να πατρώας y
Τχς ΒααΊλιΐς οπχς*Μ ylivy να τχς χατέατά^ς ·

Α'λίξαν<Ρρρς βλίττιι την 2ξαφήν> χαλανϊρΐγν&)βί&
Τοτϊ awjzarn ς·ήν ςτρατιαν , να'λ&ϊίν όμβρος ο&ζν

Τοης $ ίμαζόχΟτκταν, ολα ο/χαβαλάροι,
w ρξχφήν ayotyvct)fTi j βχλήν Sia να πόρη ."

4



5^5
&cu itTrζντα ο παρμβμος, ως το ρβϋϊάφα ?

Z'yw£oiru τα^ίθελα, ζ&&ως αίτ'ά&ς 2ξάφα*
KytAacrcv Α'λίζαν^ρος 3 ^ £ττε τδ π-αρμεν*/,

©αυμάζω οίς τον Δάρξίον ? το" πως trvyzar^ms ,

Κα·· «AV το %wpu Δάραος, cri αν μ\ νικύση,
Περρε/ wV φαμίλιαντχ ? cTζαμίαν z&i&iv «

ΠίψαττονϊΤτε Δίίρί/οζ) λε^ε/ άκχρη^άτον
Μαλ/Γϋ το αιαντίον, λε^ε* τ/ α«Γizvitratvν *

Kai (τωνατον Δάραον, ο τηχίξίνον τόπον 9

Ω?ς τάρα τον άφίνηβ^ $'ιχως ζανίια ζόπον.
Τάρα <<&ή^Αα.μβάνιΐην > άλλος πΖ <ω·αρ&αήζίΐχ

Kcu α λλον τότον $> ?(&ιρόν 5 <χότύ£ ρ α top cgi^f ·
ΤStk ε',ττε ο Α'λg^apcTρος j ζΥιπί vamμίνυήσαν ,

^ϋ^ρε/ο^ραττα^ερ^ο*/) ^pawra μν\λ'ισ·αν·
Καί'τορ Λ Α'Λε^αΡίΓpof 3 το'τε? catu *&π>μίνη g

Κcu άναπαντν w S"paT/cs 5 oVfcroP ζοπιαατμ'ίνη.
O^ircpo Α'λεξαρ^ρος, παλάτια νάζά^αν 9

ΤΖ Ξ ip^ou'zt7va τά λαμ^ά y φωτιά νά άναβαν·
Kat πάλιν \μϊτάνοπ9 ζίιπί ζαζά ΙποΊζα,

K&j τότε πάλιν OQjLfi, αυτ Ινα ΐζβ) τάφίκχ,
Ε Ktt νάφ&ς Βαηλααν 3 όμορφα *βμαμίνχς ,

E/V TCUQ λοίάνίς τοις ^υταις, τάς άχαο-ι $αμίννς
Ώαλινί)α73·α> fypt^tf κ'όϊΛ τοντάφον Kopttj)

Hv7OVi «ΓωΛζάπατος > ζτκτμίνος yopx yvpm.
Α πάνω κτζ>ν το ζορμνι χ,μΐ τάν ygvgrluj λίζάνΐυυ «

Κcu της λζζάννις ομορφιάχ ποιος νάνα$νβάνη»
I Λ Σψξβ Βαατίλίΐα, 6κίίρ» το μιημύρη ,

Η'τον.λαμφροf&j ομορφο}\ζ%\νο τοζυβν,ρη.
r' ^Ε xtf



£*« kQViu β nrcwι> ί^ΐαας ΫΛχλΦί&ιΑνοι 9
(jiQj.ccv ο Α'λνζαΑ>£ροζ, νανα* λώδνρομΜ/ ·

Καϊ ϊάοσίτχς ρ^ήματα9 τίποτ%ςμη ώπχν%9
Αίϋθιρο/ ςτήν πατοϊάάτΌνς^ νά <sravi yia vet £xve<s

Καϊ πάλι Δαρείος «θβΑβ, £ιά νά πυλιμήση,
Φχσά7Ό β tyvp€/3if τότίς ναλθτΓ νά πο/σή.

ΤράφΜ ΚΜ Πορω Βα<ηλα> 'ία·ως νά τχ ye/κήσνι 9
Διά νά ς·ώλ*ι £υναμιν, χ,ιάν τυ%*ι νά i"wi<nj ι

EV/roAw ττοΐ) ί5*«λί Δαρ«ος ώς
ίΐόρον Βασιλίαν .·

Ασιλίυς Δαραος> Πορω πίφιλιμάνω,
npW«<row να μίλυπυΒάις^άν μί%χν χαμωμίιόΐ,

Η^λθϊ θτ/giav α?&ίον> ^ μ£να r&t>t/ei^W>
Τα*? ^spsKCM^ ολο'>ιφα> οΑα*? to*? άφαυνιζεί.

Zhtz» vtv φα,μίλ'κυ)μχ9 άυτίνος νά μχ £α'σ&,
Α'υτίνος άίν <®ροσ£ϊχ}τ*> νά μχ τάν παρα£όσεΐϋ

Καχ νά τΰ £ωσω ϊτΌίξα,) &payua πολλάμ^άλο 5

Κα] κώνος μ\ <ζ&ίφα9&9 πίζαμί £ιχως άλΚο· >
Kai συ δυμήσχ τάν φιλίας» την *%** oi yQvώςμctς 9

Αοιπον φχζτάτΌ ς·ήλίμως9 νά πάμί $*χς \χ&"ρχςμα4α
Ιτάς καπιλιας το λοιπον* νά πό£οσονω 9

Διότις 1%quzj τ»ν τροφήν, ως £ιά νά τους £οσοζ&ν»
Κα] αν κα,ταβο.£ο&ω> νκώνχς νά ννικήσω,

Των κχρσί μάτωνιάμνισυ, να,λ&ω νά σχ %&ξάσω β
Τον Ηπτσον τον Βχκίφα,λον, κώνον τον τιμημ%νον9

Να σχ rcv ς-ήλω άντοΫ, μ\ άλιοζτμς ΛμΙνον *

ΛVsΑθτί yAi>yopor§pcc9 ί£ω £ιά νά σωσ&9
Μι τον ς ιχ&ρχςμας το λοιπον?νά πάγά^ά μαλωσι,

&V



(ΐς Toxyffcv Α'Α^λιίΡρί?, &ρος Δα'ρ&Μ απα^άζ^
νίν ς-ρατίατνυ 'έκραξα τότις vjv opcTΜαζ&ι ,

Και' ορμΗ*·?^ Ρί^ξαν^ροζ) s*«V j
θ' Δαρ&οζ » 0eJ°Ktτον > κατ» s"«V 0ctrcuw.

Ε'κίϊθ-ο#' rz?T»£ fyvyty TFayeiς·ας καττΜ Αίας 5

Kai το φκράτον AoipetX)7r<zy& της^οηλβίαζ,
Δαρ&α «Λθβ r Α'λίζιμ^ρον Ag^ $

EWs?k yutTvv &dpmvj τοττως αυτίνος tywya »

A*Ai^sM^ρος ιβ\αζίτον9 &ς m βο£ωσ?ΐ)
Η'5ΐΛ«β"ί toV Aoepeiavj s"»)V χήρο» vd tqv ?άσ\\ t

Φοι/ος A^ce/oy ·

ΪΔα* iS«e*05 Ινό/uetrty i&j ο άρνοβαρζακϊΐς,Ε/ττα<Γ/^ τδ Δαροί*, τ»)\ αφοντίοΛΟ·* ,

Κ.αι θϊ ya α-» κ*σχοτοαΌ/*^υ,»# %άσνς thv £Wy<r»j
ΑVa>8 rcpa το Λο^ττοΓ) ϊτ$ νίν rtuwrx.

Να μας νιμγ,σν το ΑορτοΥ, αι/θιΥπίς οττ£ μπίνν,
Γ*α <rgya μ^ιζνα ^gyoc^v, άφίντ%ξ άκΗρμίνοι 9

Α TTYihoyii&i Aoipcfosy&irauταςτότψ My&y
ΈΪβύρκότα* τα μάτιατα^ κιαρχιζι ytciνα χ,λίya,

Και ftTTfTOfo άφίντψςμ&)7TQV& cT«λοι^ιχ,ο 'μ&>
Ε<ViHT/<riw «καμα, ^ τμΥ ζωνινμχ.

Γνω&σϊη τί ο Βαβ·ιλίνς> θι Α«μ« ΐζντήίΓΘΐ 9 -
SroVo srS Αoyaej.cifx&t·) yid να μ\ ξί£ix.r,crJi t

V * ** ^ » » * Λ* 7Jvai ταρτα Δαρμός, χιαντοί divWQtxhcriv *

K#of«? po ^«ggra3x(?*a<r/j τοτ* ^ τ» βαρπιτιν *
ΙΣκοτοΥομμ tcv άφνιητονς, cfc&ro/ 6py^orμwγ^ 5

ξ,ιτΜφμ# τι Mpchipatj ol άνα$*ματ/νμνοι.
eV



"ανομιάν την 'έκαμα* μ^άλίω. dcrctir 'αν 5.

Να σφά^αν τον άυ5όντν\τϋς9 Jtv ώχαν αμαρτία.
Κcu το ^ομάττου τo<payavy, οκμο να, τορς πνΐξη,

Καίνά τννς'ίλΖ& ΓΟ κορμό* πολύ κακόν i&j τίζι

ΠίβΑ το πως α.τ ζpaarav οι Μακί^όνίς τον
ποτΌί,μον»

Αι πα^ομίνονκ,βραζτμ τον rpdyκαλόν ποτό.μν^
Ο! Mazedονΐς ατηρνχν, μ'ολίιντ&ς την «Γvvctutv*.
}yq άρβάζα9ΐος, οκ,α&ον roit πάη ?

Aivifacrcf Α λ ίζαν£po$j άκ<ϊ yict να τννς φ&.άσίί β

Κcu"r(2eA antcv Α'λίζζτό'pcc> Δ,άρ&ον ματομίνον,
Εβατζλομίνον (ίζ wV ynv, κΦι χαροκόπιμόνον ·

Κα* ατι>νθ<η το %,ept!Ttt 5 uoam λυπ «θ*,
Η' τύχη πωμτο ν,φ.ψί9 ας το κορμη κρμ zgjdw.,

ίόιπον άνάζ~α Aapae} καίχί την audsirιάνα-α
Κντάμα μι τον τόποννα ? ^ μ\ την άΐβρ ο° ίοντα«.

Κα< μνίωαΉ άς τάς $9»ς, άλή&ειαν σ\ Ag>a>,
Αοιπον'ολοι 2ξΗκ&ητο)ίΊ$.7Β.πίί <τδ μνί^ω,

Μ/ί 7Γ apaSccwo το λοιπςν^ ας θάνατον την ζωόννχ $

Λοιπόν καλά yia να 5%^, νάχνς ^ την τιμόνιτα ·

Ειπϊς *) τ/ς <τβ φονώτ^ Ksy y* yid να oeJtra ?

Σ,ί ΟΤτδ <Γ£0*$4έ*&9, *α <Γ§ &ζίκ£ΐΚ*0·(ύ ·

Α, τζλ^ίί (TiJCCU το' pS^OTOt/j TCT5? ^ ToV σκ,ίττάζη ,

^&roK&i&i Δ.άρ,&οζ) ιτζη κΦί AoyaejLX^n.
Ε yvaQjLcn Α'λίζανάρίχ θάνατος Λν φρώτ/ζη 9

Βχηλία Jty τρίττίται, τϊϊωχόν <Ιίν τονyv£*ζη ·
0^4-



i^drcLTcv rc vrorngjioV) s ντοιχαμίνο y

Λωττον βλίττ&ς oi £αλο \μα9 ττως μίχοΐία καμομ'ίνη,
Kcd τ&ρίττ&του τα κα&'ϊνος·, θάνατον να &νματί ?

€) τΜ ς-izti ηκά/υΡμος 5 K^j vrtur&t πβ χοίμάτβ.
θάνατος βλίπνς «p^srcu, rju συ Λν τον iyvddΉς >

Σχν σύρητήν p-ctyimντου, vrapaiim $ζινατώ&}ΐς.
Kcu χώα ή crctyivwwiVyHcu φαρμ,αχΛμΜΜ y

Kai οποίον iyy^n μ\ τάυτίιν^ ^ν%ήτα τβτ* $ym»
Αοίττον tcdf συ Α'λ ίζανάpfa μή sAsj* ^,υλοφρονν,οτις y

Αιοτις νόχνς τόρψί> *συ yta να, μοςμσης.
Αοτττον ι&μ το »ζό0ρίς9 ei%a ς-φά άιυυάμει 9

K«iτ«ρα «πομδ &ορίης9σάν σ/srcu το χαλαμότ*
Kcu β ή rt/^w TOt/V μικρας9 τσαλλάκις άνϊβάζή,

Κsu τους μσγάλας 6χ ^νλα, κάτω τους χαηβάζη β

Me ρχίρμσα Α*λ ίζαω£ρ ί9 κάμ% ytc£vd μϊ ΰ-ά^κς,
Τςίφον ορά1 ίνια σιμόρφονs μ ίσα να μα. νάττά^ης,

Α 'rytvfi Hg) &uyyiveta 5 σίμίνα ν αν τιμήνσα 9

Ε"παρ τήν $νγατήρουνμα9 Ρ 'ωξάνίω ysd yuuunvs-a *

Kat t&f τήν μάναμα9 σαν μάννα *<£/κήνσα3
Καίρ,ί i(c£j την yuvaixapMy σαν νάτον αάϊλφήσα»

Κ tu τα τα έτζτί άάρ&,ος9 «Γ ιάβη ή ζωήτα ·

Καΐ,μ* 7ZZU70C τϊλήρωσι9 Ηβή ή ^υ 'χγ,τα.
Α'λίξεμάρος ΐTrcviTi, t(gj το acu βλiy&9

Ε'ττονίσί τον Αάρ&ον9 χΪ)&τβ ^υβις τον x,Xsy&.
Κcu οςμσζν Α'λίξανάρος) sAoιναρματο&ασμ

Kj )κτό ντήσω jy όμταρος9 ο Asι να κολα&ασι.
Οί&ΐρσίζ μτ&ρος Ιττνβροί»9%ιισΰυ} άρματομίνοι 9

Κ'οί $ακίάόναις twi&zv^ ο Ac/ξδ αχτα&ομίνοι ·
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Κα« μ\ το vexpo/cpiJ3atavy Α'λίζα*^ροζ τον βως- ry>
Me τρίΐςς-ρατιωτ«ςτίτ,ς-ο μνήμα τον vrayim.

Κορμαχ ί(&) α?<ί\ων Βίκηλαων, νκίϊβΌΑΐ &χμζνα,
Τράμμανα tq λόΐ7Γον9 μνήμα το xctSa eyoo.

Κα* χάμνχπ Κξμ ^ξάμματα9 5"« Δαρείϋ το^ Tzxfpov *
zuvo οτχ Ae^aar/j ")b το^ξάφων ■

A^eyitfC Πίρ(Γ&ν Δαρ^οξ» sa& Θ&μίνος y
C)ara τον ίσχοτΰίΤαΠ) ΆΐασίΡ συγχορίμ&ος.

ΓραφΜΜχμί Α'λίξανάρος,'άς Πίρ^ομ Αιν άνα-γνωμίνη,
Ν« ?«νρ«ίπ τον ο£μτμον νάνι άιαρμίακμίνοι.

Διαλαλ'ια 7τχ "εκαμί Α'λίξανάρος
Γνς-Πίρ&αζ*

*fs) Ααλίνς ο Α'Α$*ανάροζ9%α»ονχ Βαστλ$ΐας9
JgCj) Ο.VS ^jfn^ χτ»ί$ λαμ<&φαξ) άυτ* rr Ο λκμτρίας»,
Στπς Π ίΜΤ'μ βάνω οο/ρμον9 Hguj τώρα τάς οράζω 9

Τ ο θ® λω yta να ζάμ«<γ5> τώρα οάττοφασ· 'ζω.
JkvtiSfeAa λοιττον9 τώρα να σκοτoSxci >

KyaTTHv νάταν ζονταΛομ i&j zihoi yta νά ξ*ΟΊ.
Αοιτον άφ'ου i^a&iicrctty άίν 'ί%ω τι νά ττοίδ-ω 5

Ε'νπΐήμί audtvTH-arcyy $4λω νά α·άς· ο&<τω ·

Κω να τ/μαται λίγωιταζ^ τχς άρ%οντνς τr« βάνω 5

Nqt $*iV»v ίίζ τακάς-ρημκ, ItStu να&νβά'νω.
Ανλλορ άυ$ίντη το Αο/ττοΥ, μ* βάνίτ% ς~όν νχνσμς,

Ράίματζι τον Α'λίξααάρον9 ίτορολ άιά τιμήνιτας.
Xrnv <ζεράΐ!α>ραζ σνυυή&£ία9 <zsraA/ srcwrivUu ρ'άςί 3

Θνάς νά ί.ορτάζίτΐ},%ά) *ά τκς οΜτιλάτί.
ΐϊτι



r/t t οαράνοί πάλιντο μ,'ύ"/βί $
Κ<& ζίζάνοναν\μποο ϋν, άυτίνος νά μάν \γ&.

Ι.Ττίζ Ιπ7φ% άρματα f πχη τ7ς άν3τ>ντ W?
ΠαΑ/ ας 7^ 5"ρέ^Μ οτπέτθΐ»} vcm W£ Βα<τ/λ£ία< ·

Να! cu φτινια ς~όν τόπονμ&9 tiptiv» sy aydwn9
Κ<&ήνα4 Xiya* ζ^ατάς &λλον9 νά μ*ν ϊβλαπίη ■»

θ'βίζαχτιζς το λοιττονάζ, νάη άίζάς άΐτίαις^
Ε' λλ,Ι/Μϊςάω νά\ρ%ουντOU) νά κάμναν πραματίοας

Ονζα, yid να τταραατμ "&το τα ζαραΊζάμας 9

Ν χ dvrtx&yv φόνς θϊί-ς, vavs βοη&μάμας.
Ό'&ζω ytd νά Tirapy&iy cot τοις άρματοαίαις,

Oi ς'ραΐηώ'ηζ ro Ao/tfoV» yid vavs ς~άίς μπαβάοαζ*
Υ.al πάπα ς·ρατ:άτηςμΗ9 νάνί φ%α&?Λμίνός ,

Χ ιλία £πζάτα τΟ λοιπόν$ pctvg 7ϊλΫΐρόμίνΟζ*
ΕΪτ/ς άκίΐνΰς ίάvpcv > ίρβάρον μ\ τό zoicfdpn ,

Χρυς-ο ς-ίφάνιι όΐζ Ιμϊν, νάρμι Ζίΐνος yja^jiv»
Ζονάρν νάχίι β p^Jcro9 «JVo $υ$άίζ βαμίι cuc ,

χφΐ άοο κύπίς -χάρμα"μα νάν9 <g£qzρβυρομίνομς*
Νάπ epvn πίρπηρα λοιπόν9 νάνι φχαρμζ"ΐμίνος,

Αιαζό&ια oySοόκοντα9 ζ"ό χίρη ττλφομίνοξ ·
Kcu ίϊτις ζχίΐπό$ατι, οΊ ztlvov νά π/ayivn 9

Να λόίτία νατό3τίΰ·/ς9 ζΊοχαρίΓίΐα νά. πόρνη»
Κ. οποίος Jiv zdun όρμο-μov9 πάν Xiytt ty οράζα »

ΑΦίντήζ ο Α'λίΡαβϋ ρος ? θϊλί ι νά tcv μαςάζη.
ΪΙαλιν όρμπζν Α'λίξα*<Ρρος, άια νά c^AaAwVotu* >

Ποακότε» α-άν τον Δαρ uov, ναλ&Ην νά τ8 μηλ lerotw
Να τους τιοι κ07? το λοιπον9 άρχοντας sις τον τόπον 9

Χα ρίς yia νχοβίζχο-μ ά ί%ας καζίνα κόπο ν»
\)1'



Αοιπον άνίζη Αχρυΰζ) μα.χάλια9 πΖ trpayn,
Avcrις πανίατα μίμ\ν<> «θιλδ πολιμάνι ·

Κα« 6<ς ιμίνα το λοιπον, πάλι Οά νά πχρ%ύοτω >
2f μένα ναλθ·*» ^Ay>opa ^πνζάφνίμον^άπο'ι&ω.

£ί 7τατ<ν ikr Α'λίξα*£ρ6ν, Β»β*ος κιΑ'ρνοβαρζάννς$
Κ'νιπατί τκ Α'λίξα*Jp», ^/^o», ev το και»«ς.

Η^ίΤς του iffHOTs<ret/^jy Aapuov τον ίχ&ρόνΜ ,
KaJ <&άλι το «Γιωάμί&ατ, ύμύς τον ο£ΐσ'μόνα·%»

Σαν TxK&crcv Α'λίξανάρος> ιιπι «Γιά νά τους <h<rxv,
Απάνω ς~άφον A&ptiXy νά πάν νά τους φαρχίσΌΐιο.

Α'πvιλGyύ^^nσ'ctJV Ao/oroY5 ακτζ?ι ci όρ^/^μβίΌ/}
Την λαλιάν άχύσαμάρ·) ο πΖτον ^ραμίνη.

Λοιπόν άφϊντη Ba<r/Af/a, τζ?ι)ς λό^«ς σ αφανίζεις 9
Την Ααλ^αΥ ο ποχαμις, βλίπομι cAv ην χ&ζης

ΑνΜλ,ο^Λθ-'Α'λίξίΜίΓρύ?} 6<τας «ΛΥ ^ηφΖμί9
Γιά τούτοις πΖν ολόyvpay yia τάντ άπ»^λoyZμt»

EV«i cf$v ursv μποριτόν5 «λί«ς ^ce ya Λθίτι,
Τον λ^ι,μϋ ^ημάτΗΓαΐ) ιηΐς νά χομποΟν^

Kae χιΐνο όπχ c&trat ι&άλι άιά νάyivy $
Να 0"άς χάμω πίφάφημνς$ ντολία» την ο )χαμίνΙων

Είττα να <ra£ φ&ρχιϊέΰΊ, yia νά xarnμ^άλον %
Το ονομάαΌζ Το λο/^roV) ί!ς ρίνα *(φ νς άλλον ·

Κα* το'ης tooV ιφύρκίκτοι, απάνω ιις τoV τάφο»',
Kow >wa*a» πις/φημοί) Άνιχω τι νά %ξάφω .·

Κχίιχαμβμ Α'λξξ&Λάρος, χ&ιτ'ι&ςχιϊ % ς·txxfi
Στον τόπον χίΐνύν τ ΠφοΊας^οτλΗσίας π[ωχάς νάχρι

%νχαμ$μ c Α'λίξανάροζ, ιτόνι νά μίώιίατι, (ν^ν
Μάνα ΑαριΙα μ\ 2ξ$φη$ νά ην πα&γορν'σν,

EV/-



EVisroAj? wv οποία* οπ% ίς-δίλζν ΑΪλίζα*$ρος, &ς
μάνα Ααρύου»

?y Α*ξανο ρος Ρ'ΰά'oyttvy5 ρ'ωζάνη άΑλφά/ςμν >

JML Δαρ^ΟΜ Αν ίοχοτοσα. \ya μ\ vcuq ς-ρατ'ίουςμϋ ·
Ε'χϋνον τον ianQTvCMy αρ^ονης ίάιχ,οίτου,

Aor/Γύθ Α μη μ\ μίμφίς-asr9 ιμς*yiarnv Swmtov f

Kau μλ το ρπχονμα λοιπον , tyri ίσιάττααατον >

Αχομη οπα cvv7t%i iya y& 'edu^aTOV»
Τάμίλη&α ty μπάντα* > to3iAί,&7Τίμχτο>

KrJ idzf$>ct7vvt ίννιμα> ως πατίραςμα Q7i &τον.
Κcu χ,οίνας τιΖ τον 'ίο-φαζαν^ Οζ/αα^ yta νάπήβΌΐυυ,

Έ,τον τάφον x&w το λοιπον^ νά παν να τονς φαρκιααν,
Κcu ο λχς yb τας ogjiact) αυτόν να cvoud^ctw y*

£l'(rdv θίον fflriyeiQV) να τον ϊ^υπάζαν,
Καϊ ytd ytwiuKa έ*π*μιiy νά πάρω wv Ρ'ωξάνΐω^

Κίατόςτη το ίμιλν<τί) ^piv παρά να πο-9-avn ·

θ'p\y οuat %dj ayawtoy iyd yia να την τοάρω,
Ω!αΆ yxu)£ixaun άυτην, άΑχηάοτο το θ·α'ρα.

Ααπον Ιβ-άς <®ρίς το παρόν, αυτά yia νάς·α$ήτι >
Γΐφ να φ&α.ς·£ν τα <Gφάyμaτo^) χιάπικ&άω ναλ$ητΐ*

της μητίραςτΗ> px%$ yta vapAviawy
Tta ynv Ρ ωξάι>lw νυμφικά) νά τ£ τα ίτοΐμάση ·

Αοττονάυτη τ άράίνια«τί7 σ Αλ'ίξανάρον νάς·(λΐϋ9
Ύοτοξμαζν Α'λίξ&*<Γρος, ο yάμoςyιά νά ym*

K#t την Ρ a ^calw ίχραζί, κιάυτος την iuAoyndH)
Ά (rayyiwzdKaTtt Αοιπον, μι τάντίυυ cαοιμή^η*

-» /

Ε κ Λ*



* * - ' * / '"-V' " " " ■' ' >■ -

'^llilTSi

Ε»

Η
Υ^κάμαν <ε&Α$$βαβ·μχζ> ^ mvd πχ βο£cera■>

Δ^ ^fcAw »« ^ πω > Ji aimrtytx Ji yAeeosa ·
%cu μίτά ΊΌ0>τα, ϊ^ξ^ον > *ζ ™ν Α'&ζΌτέλΐω >

}&άλι?α της μητέρας™ > σαυτχς τχς «Γύο την ΓίλνΜ e

Ε*ιη?ολη c155-8 frfiAi ο Α'λζξα^^ροςτης Μ*-
ψ).'1* AtcfbiaKoiAiffii

τΰ Α'ξ/Γοτέλνς,
Α<πλ«ι)ς Α'λίξ&ν^ρος 9 Μντ&μα θ'λυμτηά<&&*
Αοιπον αΰτίνίιυ ^cupiirS ? μόλίυυτηςτηνομά^α*

Ά'&,ςΌτέλιι ττβ Ιμωημίω ΔιΛϊζσκάλω,
Sfριτας 'z&vov ^αφιττώ , fcafsmpciMo.

Γ;α τ£ Δαρ&α πολίμον 3θϊλώ> να <ρ£* μίωνιοτω y
1%ως $ιχζν «θ·»'» ττάμ7Γθλα 5 τώρα θδ να τ'αρχνκτω *

Γ&ίκε'ντα? ττίν ννααιν y τάνίχ&αυτνς την τόνίιυ y
Λο/ττον 5 καϊκαμα, ya, μ% yvaxnv„

Τα παλικάρια, μα&κτα > cu^se κχβαλί&αν,
K?g*a ναμανα τό λοιπον y ς-α κέρατα κοΛ«σ*αρ.

Κεω τόπς τώς ^τολ^β*α , ττίν ιώκτα* ^ έΏΤΗ^αί',
^ βλέποντας ώρ ·πλη&κτμον9 cteiϊνοι τότΐ (pvycm «

ΒΛδΤΓΟ^τα μ£»<: ^ φδΐ^αΗ > tsts ^ewpcναμίνναζ y
2την ματίαι τχς ϊβάλαμ$ρ 9 κ) κατΜΚ&βαμίνψχς «

Κα< κα5"ρο 7371 ς cg^o-a,* vaza/uxvy
Το ονομάτχ τν λοιπβν y IJW σα να &ιβο>ίαν.

Ε/£ τ»ν 2«e/a τζ3 λαπον , roV ντοΐάμον Ε'φράτίΐ,
Πολίοςμ&α /yq xrlracrs y ^ Ιτιλώο&ατΙω.

Τs ονομάτης τό λοιττον , Αρ&αν την κρα'Λίν $

Ε" Ρ * ' ·/ «Ν » / yτς« onftyzg ο<ζμ?α9 ytxta την ονομαζχν. *
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Το* Λ iptiovϊσχοτο τον j auvhot οί iSixoiru 9
<3μαις iy&tQ ϊχαμα 5 7»V iz£ixniriviti«

A yάττχν το λοιπονι > να ίζν\ί tupa $
Γtata τον οβλζΛ 9 Γ&υ ««Γέ%ΜΜ χάρα *

AotTTov χαλα τον ϊ3«4α> αυτινον ως ΓίαπΙρμα j
Α'τόςμχ τον itrixοτα> I)oJ /ui tc κορμήμκ.

KaJ τότίζ itroxoSyza 9 χ) Trnya ς-tw ΜnSitur >
τταλ/ν daaTiyttxa 9 crautivlw ihr Α'ρμβμία» >

Ταπ πάλιν \$ιάβχχα > trtwri.Luj την Bigjcu9
Mtra *r* %ωρα τ^Γ Πιρσ-ων»iwiya μ\ ςραιιω ·

Kcu toti sraA/ Ι«Γ ιαβηχα 9 ©ϊς τας Ιρήμας τάπας $

ίόΐαβ#χα μ8ρ9 μιβάςπρλλαίςχ)χοτγ#$
ί?,?Γ2*μ&ς οι ο* τόποιοι, καίίΐς bJivvTrayCii

Suvrivlwfi ΊννίρΗμον, ytartv <t#«S-ptoTropayo *
Η' β&σχονταΛ χ'ιάλμα Sngja >^ fcra/ &/μόμί*Λ j

Ποτέ τάΛ xopcffcg, Τϊ7ζ?/α φαρμαχομινα ·

r&txcVr'^ τα &ρα^μΛ7ΰί > χιαυτ/να yta να %Hf(d f
Τcv τόπον ζ&νον ν&ΐλα > να τον ^χτιατάσω %

Qejtra κτχς ίντάποιας % Κ&1 πάρα μ$μ αά3·ράποίζ $
Τό<ης ϊπιρττανάϋ'αμι^ %ik.eivxcyctp r ας τάπας ·

Γχριμνον μ^άλονκβροίμί) αυτόν τΰηρπαταμΛ >
Α^ανακηπάμι πολλά > xaitt να χέαηβχμι ·

ΈόττιρπαΤνα-αμι λονττον y 7ΐλάθ Τ*έ^>ρβ£ομάJk j
H£j dcTttui κακά Sigj.it 9 ο πόρχοντά* αντάμα.

,Κτάν tozsrcv ι&ίιβημα») J\vSρά <Αζμίν ο&ομίνα>
Κ cu ο χαρπίςτας το λοιπον» «e-t/ipfpm.

Α'' κμ ίβλιταμί 9 Aiycutug αφοντολας9
ΗV-ι* μοχλοί τά λοιπον^'μαχρνν fctyjAo?

-ζΜΐ — - -Mnpjcz*



*l ^ ... 67
,> bUeJ.ct· K&i vayuvia > πολλά, μιγαλα 9

J| 1 ' ^ » \ * ^ η' ν; %

Ώ, &Μ αυτιαμπ ποτι > ι^α* fto" &Λλα ·

^ Κcu «λθα«Γ7κ άπαάχμας, χ'&χα» μι^αλο S-paoOV >
Ifusj ^ytltf*Φφ****»xww&t yta vct πιάνω.
^ AVC^wtk twH^a.wg y xiavTci cwriradvx&f f
j ' Κιόχτός οΊχόναςξηρτζχ τζ/ς ? toh freoTB$vxa>fJ
.'. Ρόχόμι χιάλλαςίχατόν 9 'txmvoi δανζτόνχν y

2,ixeiiΌ τ άναχάτρμα * Ιχάνοι πχ μαλονχν ·

, ΚαΙτΛ^αχόνοιvejdim^Ooy ζίΚΜνςβχόrc&rxcivy
Ε*κ χάρος <$' MaxtJονίων, Β-άν&ην \ydjτίχαν·

*'4\', Ε'κοίνα y*p τα ποβικά, όπχ νφοντίλοι ψωνι >
£ιζάνι& ψόγαμί χμ) ν,&ς, ως yid Πιζάμας βρώση]

Ο*» Εις τόπον ιχατίβημ&ρ, Κ9ή πάμ\ βοάομίνοι,
Α'ν&ράπχς κν. Ιβ&χαμί , <α·ολλά <rctt άχξΐομ%Μ.

ϊχ,Μ) ydp νό μάχροντχς, ως tiosapa πι$άςμα. >
Η^ιονβ Κ9Η το 7ΐλάινςτας 5 ω<πτφ λτι κον<Λ*'β*α ·

ΐΜΛΤϋ» Hvrar« *Ρwuoltoi πολλά> νιμάς χμ) χαττβρμν ,

:3ίϊ · Πολλές %χ Τχς ς-ρατίωηςμχ > mirivot S&varcvttv,
;; itoJ{ ι Keu ό&νάτχς τβ Ao/woV » μί Γ/αν > <τα&τ&ς ^ πόγαχ 9

rΚ άτΜ Καί Ίομν iVkrt tiv Γ/atv > τοτις αότίνοι ψόγων.
^τί»/4» Αί<ΒΤ0 7&χιάΐποίγα.μί9 ν\ χοίνων ιάχροβάτια y
.fl&N e«e«a voujrivct *βραμί , χ άχαρι τ&α μάτια.
|jjai/i) Το μάκρος flrifyss τίο&αρις, μίνα «rfc χολόναις,

Μί>fitAfcg ·\|Λλ«£ ι Η/0ραμι 9 κ>6«<ταΐ' <aVav ^«λι/να/ς ι
Κώ Μ*1?» ταύτα «Λ·9«μβ ^ ri τί^ον ? ττ» τον /SpoOTj >

Κα&ίζχν ς-ρα,ψιωπςμν y \χ το ι ιρο να ττ/ίο*/ ·
■

JU'

(0)10/jk /δριοτ/ TC71 xcidiTi J καθΐνος ξί>νίαο»μίνοζ 9
/€ν3·ρβιΤΓος *ιΓ0»ν aVipva j κ'ίττνι μμλιανμΜςt
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ΚeaoQjtffa ίζβ4 TrtatravTffVi ay&ictμαζΜΐ7ΰΐζΜ>

ΤΙοΐος αCrivov να μη £r> 9 vd μύ Jtv 3αυυμάζΐ]«.
θ"Qj,ffa efi % η/3gjx.civ 9 y tu>£i *a ν α τ£ ττάσνι y

Φίρνςνα, «λ3» vriSvutttj») *&) vd. toV άγχαλίασ
Kae bcu; tm τχς ς-ρ&Ήί>»ς 9 VX.(H TQ τηννπayn%

Ε\&ναζ 73?Tf %vun£·€ 9 cjcswh >«6 vd (pctyn«
Av?&ρα>7Γ01 7dt& ΙβΓβαμον , Vfiji J/At/T&W a

Κ'ιαυτίνας τντ?. φώναζί ^ζιαλΚοι χ,το dkaro β

ΤοτβζττάΛ/:cJ^i0n<ravy ματα Κ7ό9 χαλαμιονα *
θ!<ΤΆ9 τα, αςρα τ'αρανα, trctv όχήνας ivyiva,

&ις 75 χαλάμι Ι^φό^αζα, φωτιαν ytctva βαλαν y
AVo τ w\lw νις φωτιάς, cPtv ηλΰαινα ^ροβάλί

Kete νταλι τοίνς ihv φωτ ία y ίμ*Β?άςτας ινν uTrnyav s

τομα s*Jkv τάν φωτιά*} to'ts£ αυτίνοι φυγαν ·

KoesrfproJfcCTas i5r/a<r&v ^TSW? WC (Tavpvcrav,
woe-ofj <r&? <τκνλα< \βάβάσαν.

Γλ^ορα ^SoroB-avaan,. ττοβτος Jtv ψβα,ς-φξαν ,
Ε'κύ πα τας ίσυρνασι y τότις yid μια πλαντάζαν

ΉτΌΤίς πάλι 70 άποχίι y crsva ποτάμα ττ&ίμι y

E'aig? ^ i7rcLt£tv<ra./u$jj 9 0A0/ c^i ναφάμι.
Ex«? ηβ^ίσχονruv <Αν«Γρα>ι/ς iSpcc< > ί£. αΰζίναν ρ.

2αν ίτταταοταν οι νΜά 9 άραζαν να λiytvav ·
Kcu άά,χρυα \ς·άζασι« <raV ££ίλος ίμυ&ζα y

Τ ο c/k Jtpuov χατίβαπ, άςτα dkvSpa την. ρ i{aVo,
Kcd cejt&aτας μ\ <waJ)iv > 7αc/VicTρα vd %ctpa<rav ±

Αια να <?αζη το λοιττον 9 ^ cfbtzpvcz να οτίναζαν,
Ktd KHvot όπα xcvrfacrt 9 τώ «Λ-^ίΓρ?ι τγκ μνο^ζαν y

Α'όρα 7ο.ι ·$ αν&ρω.Έτοι y οκηνας ίραυοίζ'α
-Slrr— £ΐί



Ο/ uiBpcvTr^t φχΜτίσΜ% K&f nfoiyvvAvQt >- ?
7&λο cAV Tdcyyl^cttn. αυτν'ινοι ραυ^ισμίνοι«

Τά pcwdWjtWfcC βλίτταμί^ ^ ολοι ^τορ^μί 9
HVi ίϊ>«ζ ττές τάς Mpv&cri > να «Γδ,αί <Λν πορχμί.

Φ&ν« y) «A3-cv ίίς , ^ >;ττν άοράτας9
. Τα JivSpet να μίιν ζοτέΐο {Jfyjy sJi την μηρο$ϊαντ&ς

Έ'κ,&73ιν άσΊΧ.ό3*ιμαν9 T5i"sc ^ρττατ&μαν.
Ε<ς ποταμον l<&iyam 9 ^ <5τ&ίκαρνίρ&μαν.

Μανρα λ/3 ά&α β&νκονγον > 5"@ν ττονχμον νκ,ίΐνον >
^ οτο/ος κβίνα τάπιανζ? μαύ&ζον ως JZapciz ίνες.
<rav^ράχ,ονπς πολιοί y PVKHVO το7Τΰτήμη9
Καϊ μαλομάνοι 9ίζαρι, μάνα ίΐς το καλάμη ·

EJ&i^ 4α'β^^> χανβϊς Αν το 3νμη3ιι >
Msrev ptpop το βάίλαμι> τότ$ς αυτινο ^/3η *

Εις τών φωτιά τμβαλαμι, όλο/ iipurSirav,
Koi την t?/ctt> τίποτες y?roro; Αν iy&izv<ra?*

Ε^ς^ρατ/ωτηςτο λοιττον-, ^ct&tvii%* ξ/ρμενο»
Μ?α*α βρΰοτιν τόβαλί, κήβρί3ηκι φμινο,

Αοιτταν αυτός ο rpaTnyoc τδ za3'tvet >
<Kau ταο^ά&α το λοι<&ον j σαν αυτόν τα ε^ίνα.

Πάλι σαυτον τον ττοταμον ? opvsa sJp«3wav,
Cϊντοιος εκείνος τάτιανε 9 aiy%Tov <φαραντικα,

KaJ w ς-ρανιαν cet«ra, αυτ/να να,μη T&tJpbV ?
MoW να άφίνχδΊ, ως £/!& να ν-ταύ^αν ·

E'ztt3cy \$ιάβνιρ$ρ 9 /φ) χα,ραμΛ τον $ρόμον 9
Οι ς-ρατιωης kiyaviy τότε μί^αλ'ον'.ψομον ·

V??<syαν \um το λοιπόν > όττ'ιρω νά ς*ραφχα$ >
Μ» άίν υττάμί μ'αρως ? μήπως sκ%7 %α&Ημ

Ε 2 &\·ω



jfytu τκς λΰιπόνχ όμ&ρως νά πφπατάμν >
Tcv τόπον να. ζανιζομί χ τί^τύτις νά <Γ«μι ·

Θι^μα άϋζαπόάά λοιπόν 5 <r^ μάζ ίχχτιβιχαν,
Oi τράτΜης τα <Γιόχναν, χιαυτίνα χρυβη&ιζαν»

Η*73Ρί το μάχροςτ&ς > ως ϊξη β πνχά&α,
Κα* ώλλα α^αρβ-ίβ-αμι, ττορτί^αν $ τσοάάξ^α.

Kai αλλα άπαντ ισαμί χ μ\ Τζάα μάτια η<rαν χ

S\xitvaOi ζτρατίωτοςμα» ττολλα άφανίσαν*
KiuqS'ονμας ίβλίπασι χ "ζίχαν κ& πιλαΧπσιν χ

Keu 7&ia Αν άχαρτΛρίΐν; σ%μας νάντίςα^ύσι*
E'zi7$-ot/ ί&ιαβημαν χ θΐ£/α ίάάμωςπΗλάβχα,

Το ί^βΓ'ος τ&ς ΐσυφίρηχάσάν ayojtoyafk&a·
Τiasaupa μάτια ϋχασιν r β χαθι « ς οΐζαύτχς >

ίΐ ς βταν ΓωΛί'ροί τα λοιπόν , όρ&όνασι τ'αντ/arac^
Εις άλλον τόπον πηαμίχχιισαν άν&ρωποι αΑλο<$,

Λοιπόν 5Γο 9«·9"ος i/^api Λ αυτίνοι τό.χοφάλ» ...

Τοτνςτάς Ιχοίταζαμί ?, βλίτζιμι xadrapia χ
Και την ^οφίυυπά ζ»σασί, «ταΡ6 izlo^aejta,

Τοττοςπτο* 3αλαοιιοςΛ φόχίς ϊκταν μ^άλαιςχ,
ίΐ'σάν ίκήνεας τό λοιπόν χ ποτά χ κ t) άαάλλαις Βχ

Φιλοιμπ μ\ παρακαλά* χ όπ!σωνά}ν&ίσω 5

BiyucTtr ϊι3ιλαπο<Τΰς> αυτ ίνας yictva χύσω*
ϋάλι Ιχαταντάσαμί, νς 'ίρκμον β τόπον χ

Κ 'ΖλΒαμάμ βατίζ/Βάλα&τον,μίβιάπολλt ν ^ χοπον*
Keu Λν ί£ϊλίπαμβμ Ιχιΐ ,. cpviabcftSxeJa*,

Morcv "mv ytou Κ) άρανόν χ σί xiu/ίωτκν μί&1α*„
Ιΐ'μφα/ς άίκα χάμαμα., ήλιο* νά: \άΖμΛ,

Kcu Atyov φως, ίβλίπαμ*χ μ%άάντο. π·ψ9απ,ν να.
Κ'ι'ς
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ΚΥ/ς&άλαΊχανΑΐίβίΐμαν j ϊβ)τόη πάλιν Ιποίκα,

Καράβιαβξ/καμί μικρά> ααντίνα μία-αμπήκα ·
Καιοζίμας \μπΐκαν%9 (ίς το χαράβ» χΐίνων, /

Kovtwcvvirivάιίβημβρ, άχχ/υ$μ φοίνάςδλλήναιν·
Kaiτην<S6r άκΖομν9 ζ^χίΐνας ττη λαλΖνί f

Ώοα&ς ο* ς-ρατ/&7ΐ:Μ%) ΠορΖν νά άχνί ·
Ε /ς το vnrt *θιλ«μί, «ξο να

ίφορν$Ημαν, ra Aoyia oV« #£/4« ·
Τα*? ς-ρατιάης ο&κτα , να ττασ·/ ^/ctca cfisev»

Μ«β*α oXiyovsro νκαι9 v&Sttv τοποιοί λαλΖαι.
Οι rpawyoi ίκάν&ικαν, κολυμπάj yta νάπά<η9

Τοτι καβέροι fiyvixavi, άρπάιταν να τΖς φάιτι ·
έπνιξαν ίμα το λοιττον 9 ς-ρατ/άτίζ σ-apxvτα,

(5?\οηαζ narav £/&λίχγοΐ\ίϊςπ·άο·αν τ* /£**< πάντά
Ε'το'τ*? ίφοβήΒνμαν j £υο μίραις7πρπατ8μ.ί·

OJcAV μπορΖμα* $ ττόσαζ > ολ/ορ yιavάiάZμt*
Μακάρων %άρα Μίλησα, νά τάν /Sα ΐκ,ί ίνίω 3

Ε 'ς αυτίυυ rcrt πή^οα, /ut τ»'" ίalrλay%vωcrυϊlω
Α^άτσ^ν yάρ ol άρχον-ης 9 Ικβί» ytctvct Suirt·)

Γ/ατί ίΑ^αν β> vropciy αννΙνοιττάντΌίζΗβη*
Ο καλις-ίΜς φίλοςμχ 3 τό·ηςμ\ συμβ»λίβη,

Μδ^ο*7αχο<Γ£?;£/λ/&? * Γ6*το<πταΐΝ£«ί »α ά^βνι·
Ρϊλλχς α-αράντα το λοιπον > xrfec φίλχςμχ νά πάρτι-)

Έ,'κίΐ yiava π^ΐνοημg5 <ri *t?Vo >αρ το &άρη »
Ο* v3?#n ^ap croWl > ra^we r«V οζααιάνμα >

Μβ'^α φπττάτο το λ οιντον, λ ίπάπακοντάμ^ ·
Ε'κίΤΙτΓίρ7Γα<τΗϋΌ.μί, fircvi τκοτζιΆ>

Eixc<nμ*ρ&*ζte Ac/Tfov» u.y.a<*i rav τον «Λ.
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Kcu 7Tivti αλλ&ζ,&ηγ&μί, ctkotoiJSi πζρπατχμάν.

Ε'κίΐ π* πίρπ&τ&σ-αμς, τίγφ,Αν ί&οραμαν*
2Ϊ βρυσιν 'Μβημαί, ζάίλαμπί τό νψοννις,

Ω,'σαν νιμίρα φωτεινά ? Ιτζίλαμπη πφως·4ής«
Ε'χίΓ ο πα 5Γ«>' [ναμιςΊω βρύβΐιυ ^'τε πάγω 9

Ονρ«ξ/ 7Z3Tf μόκαμΛ > δμδ'ρα >/άρα *
Κα< og^aroV^ayfpa, cspocripciyn ναράινίαω) *

παρόί/$νς Jμ(Ζ}/6ρθζ > T&pa^op τότ'αρ πάα?} *

~£&ιά.βγ[ΥΛ ς-Ιυυ φωτεινΙίυ > βρύσιν^ίάνάνο Tfhmn^
Wttpvfyj οζτά ^toiurny ολρρ ^ctpctm yivn,

Αντοςμά^ίρος λοιπον, fTcisc.JiPjrtWoS»»
Κcu Ανμαΐιπί τίποηςγ ytuK&vo πα ^υχοδιΐ»

EW-S-oc \$ιάβ»μ&ν 9 ορνιαπίτασαν 9

Koi o4^ άν&ρωπίνίμι, Ιλλίωικά λαλ&σαν
WλίψρΧτζη ά φωνή 9 Λίζανάρε rt φ&βίνιις 9

Σνίν yLv ovrtvou οι dtoi > φασάτο τ/το φίρνϋς >

ΟυΑν μπορΐις yietvaeiAigy μαζάρων ydp τάνχωράν *
ΟνΑ βας-άσί ri ζωη, Ρα Trayng ££& τώρα,.

Μη Αν άζαρτορτις λοιπον > ζάμί να πας οπίσω ·

Γρλku>"tας ί&το yctp iyco, Αν $χ<& τινάποίσω,
Κ«« πάλι τότε λ^ειμα 5 σιίρί να πολίμάσνις9

Τορ Πορον yap τον Βασιλιία, ωςSfg? νά ο&ση,
θ'μπρος υπάναι ταπαλιά>*'ς τ*ν ίπισκι^ινμας 9

Κ[ώ$ίναζολα&ίϊσαμ8μΛ ^ητανοΑιγοίμας.
Ε^χογιφϊΚΕ· το λo/ ttcV 9 άμίρομς <αηρπα.τ2!μ$μ,

Π» φως αIpyicafjfy) λαμ^ρον, ίτοτις yiava cTS^
Κ αϊ ιίπασίμας τα παλιά 9 ίκύ π* πψπαταμί $

Στην yluj yt&νάπίζώςομ$9νάπάρομ'οτιίιραμι
Πολλοί



* , , Vx / ^
ς-ραηά-ηςμΧ) ifipyfoβ vrtpyoiwy

■:Ε'% 7ν σκατάς βγήκασί) τόη $"ο φως nctymiu».
Εί'ς τ& <mo7&d)iwti<raWi cm* ©VS ιψλαφη,

ilVav κφάρβφΐ 5*0 φως, iuptSmi %gv<ru(pn ·
lcn ο MctytpoQ λοίττον, αυτ*ν©Ι·9ι/μ>?3%

Ε'ζϊοότγΖ 4^0'^κε5 τόηςμα το fyyvdy.
"Τc-τϊς ί>«· &υμο$μχα>*ίπα κ£η τον okcitdvoiw j

2tw y»iv οκ^ί ιό# <5δττ6«9οβ ν«>^ σχάφ&χν vjij τον s^eW*
Ε'©*ας να g/3sTι?μί Cy<Hu,y'XuyOpa η ΐξαφήμα >

τΐΰά 85*6 7ταντοί τ© λοιπόν, &ς την έτγ/σχί^ίρμίί.
f -γ $ ·( ^ . . χ ^ '

Π«&< το πως «θΐλδ e Α'λζξ&αρος, να πολίμη?*!
μ\ τον Πόρον *

, , ' . ·Λ« .*.· -· · - . V*'
* · *'. α * , ·\ V# ;· · · r.

0f Δ« Α'λί^ανίΓρος λο/3Γ©ν3«9*λί ^/α Ρ* Wct/JMfc Πορον yb τον Βα<πλ«α' > να ττα να ττολϊμήβΐν *
, θ' τούτος «TOve κακός* τηrpciAts yoyyvfa 4

p/ ΜΛκίίΓόνίς ολοιτας9 τόπς ιμχρίλΚ&ζαΛ.
Κα* <$ν itgvm iAiyaa-i, Δαρ^ον ο 7το&ζν9

Μα (τυρνΗΜας ςην tpnuict, 3έ να /α2ς τvptutifit*
ΑV«v 0 Δαρ&ος:αντος, ^ί>ρ(βίμαζ τίλος9

Λοιττον ί«Γοο°αμ£<Γ«τ8> ©ΐς wv καρδία# βίλος. ·
Δ«ν <ra)t κ ττδμαί «o-ypvgj οκίί <rnv gpw.uiov $

Μ^Αΐνα 7ΓοΑ{ΜΗ<Γώ)μδ5 τβ Hcpa BaovAeW ^
Κα< ^α'λ* τώρ&^όρνϊμας 9νά ττα να iraXmfsjutf.,

ΚορμίΛ μας να ytcrouty, >'{$ να ζαχοττα^μίο
ΑVI»»/© Α Λέξανδρός? ϊ'αντίνον μοΛίομίνος ?

Α\ ττϋλ$μίζη μονάχος )άμάη &ιομίνος



Σαν τακχφcv Α'λ«£*#«?ρος9 ηνς MamIόνους χράξα9
Α'πό τχς niptrtuc τολο(πόν} #·« £υο τχς μΟϊράζα*

Κν &π% ερανώηςμχ·, άν$ριςμχ άξιωμ^οι * %*
EiVititie ας \καμα, %$μ *S"C* λυπημίνοι. «

J(cu λί^ίτόμχ 7&tom}v> μόνος vct πολνμίζω ,
Xcy -χϋτΌ tm (peutpQV) ταί&νη γωφα/ιζω.

Αιν H/UQuo πάντα μπροε»νος9 Ιπόχαμνα την μάχΐω»
Πάντοi μ* φας avstyza^ytd νάει πολνμάρχοι*

Ε'γ®χαμ\α, τας μη%α*άςι Φαν frαπαλικάριι ,

Κ3Η Άμ* εήλνη ίπης, X<Mp&iov ποχ^σάρν.
φυμάςςρ που <ΛΜί^ιτ», βτ\ πόλιμον vtwyρ τ* y

(j λους *yti Φας f*μμ&9 να πολιμνίτι,
φίλίτι να μιαί^νη^ τινάς άίν φας χρατίζ&9

Ovefl μπο(ίζηφους ΧϋΛΥίς, bcfli φας <a%iceJ£&.
Κα* ταοτα λίγω &φί φας, έρανα bcTiv φροντίδα 9

Αί%ος (ppQvrie/k ΒαΦίλ&ός, τίποτα <fiv er^g<ζΗ,
Ε'τίτα όίΤΓ*Α'λίξα*£ρος, ολο» <6&£β,καλΐφΐ,

Στα λόyta π η σιυυτί%α<η9 να τους τα Φνμπα&ίΦνι*
#cu ολοί ιόν παρακαλά) να πάν ση τ»ν cpyn'v7cv >

KJH οτιο&φ'Αλί(;α*£ρος9 νοί μνα» εην βχλήντζυ,
Hk ϊζν μφο4ς τν λοιπόν9 ε<* όρη Ι νδίας σωνουνυ,

£'xu β άπιζίνφαφί) ολοίτους i&j fWTcvotw.

ΠΕΡΙ' το' Πί?Σ Η'ΆΘΑΝ Α'ΠΟΚΡΙΣΑΡΟΙ
τ$ Πόρουν'ς Α 'λίξα*£ρον.

'Π§ τδ Ηόρχ αι·3·ρωπος9 μς το φχφάτο μπίνη,
Γρα^»ν ϊβάεα το λοίπον} Α'λίξαν^ρχ τν.νφίρν**

Ο'Πί-



7$
0? Πούρος τ5 Α'λίξαΛ^ρν, λφΜτουπαίς οΛβ&ζ>

i&j Trgp^awtV οΛ6yvpay τχίς χάραίζ uhspsr φηζ.
Ε'^β/*»ί<ΓΛ. νβ}\ρχισ*> ί<Γα ca" πολίμύσης %

Ε'τπι λβ>-α(Γΐ α»^ρα>^τος>.ri- <9ιον νά πο'ιση;«
Kai yretpa, yrcurao αν&ρωτΓοςχ ν?\.ίοηρες Xoyart,

Ε*>« 7γη η μι αχτιμος, Kctut m μι φοβασι ·

Ο %} άν&ρΜττας Μα\αχβ9 ^ζΟίκοϊς ιγά τίοξμζω,
Α'μ» ί&ζ<*> K&f θΐδο'^5 «Γοθ·^ τσυς ζο&ζω .

Κ*ό Διονύσιος. θϊοζ, Ι«Γ ώθϊΡ s cT'/άζμτοκ\
Μ« την <Γ\χ.ΙιυμΗ όνναμιwy μακρά o£p&flfaov+

Ον μόνο* συβαλιβωσι* ναλ&ης να ατολιμύσνις ,

Μλ μχλιςτα ogi^Wfj άττίσωνα yv&σΗς,
Υι&τισφαζίς τον bctp&QVy τίττοτις«Αρ 'βνφ&μι y

Ανρον yd ϊσκοτο.σις9.μ ayc&yMs σ» φοβ*μ%.
Kqittqv yvgjurt yλυyapx■) σνρι μϊτ»ν τιμύνσν >

T«V άυναμίνσα τό λοι-ττο)ν,μίσα.ΰτ& την dv<uuca%<
Σαν ctmyviicraLf την ^ξαφην9 ττά σα ψάς vfoxpdStj ,

Kcu toti ο Α'λίζαιάρος9 iy vQtan ς:ά3φ·
Κα* ι tfri g-par*m·α.*ςμα, τ£. Uopy τάχαρτίαταυ >

M»? cA»V φοβης-% τίττοτις9 ιις W άλαζονία*ρχ.
Kcu τον duudg-i Δάρ&ος, ατί^ξαφα τισα βάρη,

Ε τζη το ιχοιw το λαπον, νά^ξάφοιχυοι ί&αρβάροί
Οιλονν vct μν) αλυνανται3 μ* ·ύζ^ηφ'χ*βiutfy

K£t* cJ^v^iptt-7rwwvwi9· σμ*:γ α λ Ιάυο άυςυγ'ίϋυν*
Ε Λδτιζω- τεράτες 5!»V *S«ot>c> 5"«V «?«£* καιααημας y

Aetmpev ς?κν αγάττίωμοίγ κι'ιςτην ομόνιχνμ&ς.
Ο^/ τοι- Πορον Μοναχό* 9*μιϊς:νά^τολιμπμάρ,

Α'μαJ&j Αν^λ«ς Βασιλιΐς, να τούς άνηϊα&νίμΖμ,
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ΤΐίΌΤϋί ώΤτ'Α'λίξΰΙΛό'ρΰζ,
&tc2 να t&ctptg πόλίμον, ολοιτονς aya/rHsrey.

Kcu ί^ξα'φί Ε'της-ολΜ, τν Πορα t&j την?έλα ,
Ε'κ,&ί^ξαφον Α'λίξαΑΐ£ρος96κ£ίνα όττΖ

Ε*7ηςολ'ή ·π& \ς·&λνν ο Α'λίξαίχΡροζ τ£ Πίρ«»
Αοπλες ·$> Α 'λίξα$_£ροζ, τ». Π ορά ·β ίμήνη >

ΓραψΜ uiyvctxnv \χαμι, τιμήν _«£ ύ·ωφροσ·υvlw>
Τίνωοτίί Πόρα> Βα*νΑα<> οη>ϊ ΕV/roA)i<r^j

2« ττολϊμ,ον μΐάνά^χαα-, άντίνη η^ξϊφϊΗΓΧ« .

Κα* Αίζ 0T/ ίΓ6.^ίϊ|Γ/βί5 ΧΛΟ&ζνς 3<Χ°ζ ZOTTOVy
E'yoj Υ'β&σιψμί τϊϊ\ωχοςχ >;φ, ονΑιίζ ybτόπων «

Ko^e*£ πολλά λίγιΐζμα, bire αζ/ομίνος >
Να ^αρο θϊλο "^TB <r,if5 ?>&) ο Γίραμίνοζ ·

Κοά λίγχςμα τ/α-ί θεοζ^ ri ί%ω ><α ya ττοισω^
Μ α> α θΐδκ «ΑΙνίρ^ομξ) να πολιμήαω.

Μα \ρ% ομ% άς avd-pcoTrov, χ&ς Πορον χομπομίνον >
Κ'ίΐς Βααλ&οΙ αλαζόνα, Tr^osta ίτηρμίνον·

Γid zeivct Ιπαίχαμα^ Aty&c uAv OvtAavrcu ,
Γtti Δάρ&ον, πα onoToireij πάντα Αν φοβαη»

Τάλόyta&HTa ίυκφα, Aiy^ytd va φοβχμι 3
OtvcTfe <rcf fS/aa βάνωτα, ΗΑ mt ζν§νμχμί.

Μα φ^ί άπάναοΉ^ μΐ Suuaτον pcw£'tov >
fa πά&νς το λοιττόν τα ομοια Δ&ρηφ ·

θ' flcpoe ατάν το nxart, ψρατιαντα τότις χράζι,
Kypt ολα τζι (pHcraiuTiSy εις πόλίμ'όράινιαζη*

O^pSmairav κ&$ m άυΆνάττολίμησαν ?
. Δίφαιταις χ!άλλα<ς yzvicui^ccajTtg νάτάττολντΗν·
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T» flopa φασάτοταvdff&Wj
Α'λί'ζθ9(?ρος •Β'αυμάζ'ίτΐ) την £υναμιν thv tocrlw·»

Ο yt ytd μην Tparictitxy ty τον λαόντα ?
Oo/eV U5V &%Α*λίξcfj£ρος, cktrivUo τον σκοποντα.

Moν τα 3ve.i'-t τους λ ίφοΜτας^ μϊ zma ottS 7rayei ,
^iznva. β Α'Αίζ<μ£pcgy ΚΛ&αα άζεπλάγΜ.

'?*** HieJ το ττως l£ίάβη Α'Α ί^αν£ρος ίϊζ τ9 Πορα
το φασάτον.

jfz) Ovya τ αλάσ Α'λίζανο ρος^ταν ζαλκβαλήτου >
1% Ίτόρα φασάτο ytd ναμτπί^ά ch't wiv «Γόναμυντα.
Ωΐα-αν ϊμντϊ,κ* &'λίξα0£ρος> την μίσίω τ£ φασάτα y

ε'μ7 tots τον δ7γ/αίτα*,7&? πορ& »'ς~ρατόατα ·

EVapo* τον Α'Αίζαν£ρον>vw τον Crray ipoiut 5
Σί Πορον τον ΒομπΑι/cc5 αμι®ρωζτου τον t<pipvcu&«

Qf Πορος το vtpeiwrh Α&>«τ« ττοΟϊν «β·? 3
Ειττίςμχ την τ/οτοίκ φοβνσι*

Κττήλο-y η3·'Α'λ s0&*cfρο5> ς-ραηάτηςτα βνμί*
Τ'Α'/ εζαα>£ρα οτακάετε^» «Γίναμις φοβίϊμί·

Ό> Πόρος τοτβ iivrirxy ΪΛμ%οφ.3»λμοςσα^
Τ«ν £ύναμ \νμα το Αο/ττον,« ζτίτ» τ άφζντόςσ&Λ

Τί 3ελ« ^/α να μά-yyny Α'λί%α,ί£ρος·μί μίνα,
το«γ& φασάτα το λοιττον^ c ττο%ω ζαμομίνα.,

θ' Πόρος (Γ α ν ίμιλησ^ Α λ i%c?j£ρον αφάιν,
ΚιΑ λίξανο pcg icocoTrta·, την £ΰναμίντα ziivlun.

Ε'£ίαβη το φασάτοvay tiyvlw ζαταση<&>άζ&ί
Tiyvtircu; ίττι τότες τους όρ£tviafo.

U f



ψ·
^vtbc αν&ρωττύςΜαμb χάρββννα κυς yiwQij

Kcu το φέαατσ 0"ίμοη> rS Πόρα ruyyign.
Ο* Πόροζ β "^reAfiri, ηίζ λίφαζ μ\ μουρ ία,

Κα/ ηύταζ ο Α'λίξαν£ρος, νιχί τους ropJbvia *
-Ω. ς tiJhirt β Ttxdti&ttyZKUViigoTrts τίχουν 9

Κόμιζαν iiveu avd-pUTroty ταίζ τήλαις <ΰ%μ%λίΧ8ΐ?Φ
Kcu τα φατατα <τμ s^acrty ττ&Αιμόν yta να χρήζουν ·,

KaJ τα ΰτί&α xdii rpououvf και ένα yta να yyi£ovv*
Kai zpxctcun νον τταλιμον, χά&ίναζ Ιττολίμα^

Ε'χτάχορμ'ια τχς 'ίβλί7Πς> ό irorpt^f τναίμα*
θ' πόνϊ αν$ροζ β χΑλος, μ\ to ζον<Μρΰίμπό$η,

Τ α Aoyov τδ Κ'λίζ<**£ρ«, ντόης β «ewotcOfl.
Uizcfi -nirsi μφαίςβ j ixuvot ττολίμχΰταν^

Evζω τον χάμττον Ttxart, ττόλιμον βαρχα-άν.
Σαν 7Λ ο Α*λ ίΐςαΐίΓρος* φΒι/pivtu τι φατάτο >

Κάμνουπ άναχάτόμvraari ανω χάιζ» ·

Τ« Tlopy β ϊμήνΖ*-(, yta να μοναρχία·*? 9
θ' «Γ ΰοτας ψοης να τα$ϊίν$ άς yta να πολιμήσ-αν*

θ' Πόροξ α·αν τοηχ^τμ μήάλώς *β i%*pH *
Να πολέμηο·'Α'λίξαϊJ*poVi <srctvτα avtoc, l&ctpti *

Για τίτύνμ'^ομτο χορμν9H&jTrbAitiWy
Α'λίζαν£ράς ίυ&σχίτνν, μ/χρος την ύλιχίουί,

Κcu τώ'τις atpuatodJifMj, οί <Γινο να πολίμναπν,
Στην (ΛίτΙώ cDx ifoifrifcrt) ηt χονταρο χννττή&ήρ ι



I >

fcVο**£ dpytwitrafh ίνα; ν αλλ* xvv7rx<rt ,
lctXvttyy^ αλλα βύκννα, τόπς&αιΊ βαρκη·

E'*tT TroXiubffau)^ &όρϋβος fjsiyc^ \y'ivtt ·
Τ5 Tlcfw οίϊραϊΗγόι* uaAovttftv viiim ·

Ο' ϊίόρος tZit tyo&urt> trei Λΐ t»v fpariAtr* j
Α'λίζοΛ^ροζ) μιαν MvSapjta^iSωκ,ί γλ *7tAd$ράτχ]

Καμ ΠόροΛτφι ϋκάfvfii At%cufρόςμ\ Wthtpviy
θ' Πόρος Jiv to »λ#ιζί,k ΐτόρος vo &<xpn ·

Ma «*pcd ζτονλύγίϊμov$ *7τως $ίλ& *oV viMttti
Μd tuptt cv zfitratvovty cftv t tvd wq iafl ·

Koi otav yrctSn ο λοολος> rcti fcfbi φρόντ'ιζη,
Ε*Kitr6 7t* T8«f5^iti, fcd&cte/ct *ό yvciQA^n *

H? Gfdrtto yvZo-ις to Aotffovjtvdt οττ* ο&ζϊΐ >
KV ξυ&ρνιϊ ματοψνώαης, νhroi*cJ$* άζ/ζη*

£&ν \l<kttfi ο! fpwtHyoi, τον Πόρο* ίτ* ΛίοΤάθν»
AVo τ* χ%ζ) Α'λίξ&ίfk?n tr^f$Uya7u&ff.

Kcu
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Κα* ττάλι τα ζ'ρατίυματπ^ τ$ Tlopu ττολίμΖσι,
Τέζ ΜaztSόνους τό λοιπόν, άυτ ίνοι τ&ς βαρπσι,

Κα* ά/τητας Α'λίξα*«Γρος, fcrs/ς τι *νοΜμί7τ*ρ
άφίντησας ίχοσατί, σ) Ίτοϊον τάάρα 3api7n ·

Κιάντίνοι yriboytSrcraff νλ αϊ^μαλώτι ^πμί y
Η μάΐζ ςτχς ζ'ρατ.ώηςοτ»5 σκλάβοι να μη $υΰμί«

Κα« ιίτίΤΗς Α' λi^oweTροζ, xader§pluiijusi>οι ,

Α*μίΐι ύςταοΒτήτιασας9ολοι λόϋ&ιρομίνοι f

Αρχοντας οι Tprtwyoi^ πλω eftv ττολιμπιτι ,

Μα \p%ovvrxt <τ*Α'Λ ίξανSρον ? "ολοι τον
Τθ7* ο&ί^'Α'λέξαΡίΡρος, τον Πο'ρον νά ττά^χν,

Σίνα κιβάρηινμορφΟ) μ ίσα νά τον ί&ά^χν ·
Τ & Πορ& β wv άνναμιν^ ολίαι την ςρατίιμτΧ)

Ε'ττήρίτίω Α λέξα?«Γρος, xtvfro %ίλημάτα.
Ε'μήσώσαι Α'λίξανάροζ, UtiJiv άνιμίνη ,

ΣτάςάΙξκά'ίαρκχς ντν\βμν9 SJ&t'ιαταν ό&σμίνΗ*
ΚCU άίν V7rσοωτχς9 να ττολιιμνισιι3

&ιότις « σαη "γυμνοι9 άϊν^^α τι τχς ττοίση,
Ε'κίίνοι Aiyeo άν&ρω7Γ0ΐ9ησα.νσοφοίμ^yάλot9

Ε/ς της σοφίας τον βα&μόν 5 &Λν« β&μΆοντ άϊλοι,
Αραχμάνας β τάς Atyurι3κητανί^μνομίννι,

Σοφίας β τό μά&ιμα9 οτολάν^τ^οκομίνοι,
Καλυβ ια ην τάβττήτια τίτχς9 σ\ ωτήλαια χοιμΖνταΛ)

Nt/Jdm χ'ημίρα τό λοιπόν3 τον θάνατον φοβχνταΛ,
φϊσάν ΐμά&αν το λοΐ7τόν9 Α'λίξανάρος Ιμττίνγι9

# τοτ«> τέ' ςήλασι ? ^*α yari φνλαμίνοι ρ

ν*
Erzri^
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"lf,;ji);. Ε ϋτ/ΓοΛ» oVS «γλΑ^ οί Αρχχμ&ίίζ 9
:'J-s, <&£ Α'λ?ξ&τ£ρον.
'***>

** , ' ■ * . ■
*i r<«, j| ΡΛχμ***ζ ίυμνοαταρίς-ΟΛ) <r A'Asfaffpov μΐωπβρ-,
■(ttjLj iil XVSiAiff νάλ&ις ας £μας? τπτοτβς <Λ*ν φφ&βμ ·
μ;»ι, Αο/^ον-πλοίβ-βΓίΑνομι, j^wtd deraptinfy
►W.J Τι&τοτις w rparWB > ζ\μας Λ Bi ztpJitrit·

"Ά μας γυμνοίβζ^νκόμίς^9 χϊ%ομ* franciw,
Α MoeTi wo* ας ημάς > &ur,7a *fi troQict·

Α fiAO^c μ'αγά&ίω ας ημας 9 jy μ&ς γ** ν* ^aQb/utf;
Ε pW'<feD%&trac> vce <r«"VmweA&Wi·

Αοίττον ΐύίοιβ Α 'λίξαρίΡρος y φίς αυτας μ) dpmlw 9

t Κλ< gcT&ξϊψ*ς -β Ao/9rcV,7roAA«V ίναζτλαγχνωτυι/Μ*
Α Af^oicTρος T»f φωπί, tarhAtust cm ιί ζωήτας >

Ε XAyo/ }bTox&$viirew $ at/rafs χ»ί &αχήτχς ·
KfiU sroA/ ipdwers , ^sejwvi ^Α«θ·(ίβ·μβν« ,

, ι ® X^J'0/ 'v&Tro&atiHrt, jtHveu ςΊυυ ylw βα,λμίιοι „
*Ε «Λν« ^wbx£»Stfera* 9Λν lw "ΧηοΟαμίοι >

.< A/otwf 7rcutm« 4^"'> &&ώατνζμίνα·
rlpwrj* ν.; cu ττ^* τ&ς Ιρωτνα 9 &απατός χυ&άβα y
*xm· ν Η .j $ ζωη χα&ολ/χα > toV κόσ·μον αφοντίβα»
«iUW^ Ι " . t&l/Ol')%7OX(>jld7J0'CU>y ζίύΜί φρΟΙ'Τίφΐ,
fanurfm Avririt eveu το Ao/sroV 9 ολα ctth tu ριζη,

ww ο Α'λίξον^ρος, tt&j totc y

JziiW) 1» 7rd(rct ίνας ιό Ao/arov > &&ίατ'ν κάΐμίννι.
ipitfiw. \oyhdy ο γνμνρς 9 7ζλίόηρονο£ίβν9

ψλρ vdjyrn ϋλ(ος 7retperm Βααλίβη ·
F Κ«

r.



Η
Ksu ττάλίν τύς IpdtHri > ftisueu τΛίοτίρα $

Η' &άλαΑ?Λ » > Λ >»tc > ΤΓΟΚί S"ipiG7ipie β

Exwci *&rox&<3»ra# ί vipoW "%ri ττοάω,
Η* ^>5ί hcu ^λίοτ»ρ«) «τζ# ΚΑτχλαμβουίων·

Kcu &Αλ® τκς iptoTtio-i > ποιον ζον πονηρώμίνον 9
Κπωω rόλα το λοιπόν, yain o/W;2aiA<,ui»>or $

£'%*tw *&τοκ&&ΙΚΜ 9 αί&ρωπος'ίν πο&ζη,
<j>ri I* απαίω ύς νίν ylw > αντος τη 4&ιο&ζ*ι.

EVstS β Α'λ?££tf/ρος > πως τ$τν lytincircu,
Α'φΗλο^'θτί © ^υμνίς, ατόςτα cuoarcu.

Keu Η7ητχ Α'λ'ίξαν£pt, *ί 7rctyti$ %ςμ tttpdanc $
άλλων ζάων wjV 'ξοφίω > t»V αρπάσας t

O' cti Κλίζαυτ$ρος λοιπόν , yrocm Jiv ί$υμα>$τι>
MiAAoyfifcwoTrfcWi 9 JaAwf fιβττ«νώ;θ^,

K.cu τταλ/ τβς ζρωιηιη, ror/wa Βασιλεία s
Ek&hc/ "Χ&ΰχ&'Θτισαν > frou νλίόνιζία f

Και Wa< *&$ iptoijftf*!> wo?a «KM s^titipi*)
Η* *t)£ oVo^i «ntotfw» j » φωτεινή νμ'ίροί,

iiKeivotT^roKeJ^ireWy ννζ hiu πλιοτίρα 5

Δ/sW σκότος το vrtufi > fti W* >Λ$·ίρ©ί«
KldmKti^p^iteu n> <p«c > βλίπει toV «μίρ* f

Τ071 yvtoej^n το λοιπόν» τ£ κόσμα τον atpct ·
Kfiti αλληπας ipatHrt > ti άραγμα eftv y%λαται $

Έ,'χ,φίνοι *&n»tgjiStitrcui, θΐ:ς <Λ\» απάτητοι«
Κα* αΑλο σας tpalJfrf > sro/aii καλιωτιρα ?

Hf Λ.^ ^ n * ^ ή f · /</ις/α αια·^ οττλ > w υ agj<roT*pa >
E'*wo/ "&5Τδ*&»θ>ί0*α# > $p$tim παίΡιμ'ίΜ}

Αιοτι β ?λ«)ί ι a&tnp£



s*
Kae» ywMtuxcL το βηζ*\ % r ά&Γίρονη/ΐζ <Bricu)fi ·

0>£ το cT/cTi* τ£ ttcuSih , χιαντίνο τν βηζα*η ·
Kcu οι μί}άλοι Βα/τ/λ*; y απχ vyuj μ ς-αθ^ο*/ >

Τα crM7rfρα,ολα Βαηλ&ας* ctQjtg-fpctκρατνβΊ·
Χβ4*ο»'Τας ο Α'λίξαυ^ρος, τχς συμαζωνη »

\ οτ/ $ίλχο°ι > καδόνας ναι ?ζλΗρώ/'ν*ί ·
h'H.M0i CL7Ti}tei$11<rcUt y ^ΜαΊΌζ 6V CiffiVtt y

Γ/α ri yup'i/3nc το λοιπόν 5 τα ^spay^aTot m ζίνα ·
θ'λα τα θις αΦηοιι «Γ®, τ/ποτίζ chv κιρΑνης y

/(φίς τχς ς·ρατιω·ηςα·χ y μη Λν τχς Λρνης ·
AVwAo)/>i3·^λί^αν/Γρος 9 txtoc δνός να χάμνη ^

Ο ^«να τσττον πίρνοίτα, #ϊς άλλον $ τζιβαίη ·
E/V **c θΐί?ί γιβ&ΰ·κομί9 π#) ημι οιχόνομος >

Aortvoiμ\ ό&ιζχαΊy ectinαfrcuνόμος,
OuJin δτάλαο&α λοιπόν ) αυτίν» xJivciitouy

Μα/τα» !puo" /cr« Μίμος > &ρ%ιζη K&j βρκ%ίΤΛί ,
Λοιπόν η αάω πρόνοια 5 ολα ·ϊί?τα τα xeuitiy

άλλος χαρΆνημί %αρόί, κιαλλοςμ\ λόπΐι*} %win
2α» οι χονομος ιό λοιπόν > ra πρ^μαwfi π'ψιι,

Ηίναν ανδίντίιυ orepveiTzx 5 »**/£ άλλον $ταφίρνΐΐ·
K.ai τχτΌί &πΆ'λίξα*£ρος y )όπο%&ιρί<η)σ·οντχς >

AVofctt&cv \μ!ισά)&%% τότις ι&) αφηο"ίτοΐς·
Ε* τοτΈν/ξ-ολ/α/ > «ίς τον ίΓ/JkerjeaAsmf >

Α'&τοτίλΙω το λοιπόν» "Ww μίρτικόντχ.
/ * * -
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oVS zrnXtv ο Α*λίξαρ^ρος^ &ς Aetra
τιλ&υ το\ A/e/WfxaAoW».

T3 Ασ-ιλίνς Α'λίξ&Ρ^ρος, */μ« Α*βλΓοΐίλιι>
33 Ο* μα&ιτήσ·'Α*λίξω^ρος, %αίρ%τινμίγ*ύ 9tMh,
Να ίνη^ύμρινα, irsva χ)«>*7#>

2t»V χώρα*γ) νίν Ιν$mtw\ ίποκαμα# cημοι ·
ϊΐίρνω καμπίνας όξ ίμα£ > CKcenpyae μίνα μπίρα %

E?f «%«>/αλΐί το λοιπον > ·3Γα'>» χμ «itytra»·
Ε'χίί αί3·ρί»^τ»ς frJk/ufyj y οrjrc^o^o# τu^etgjia,

Τα <ο^ίναπάχαη ομορφα^ναί ytweuaog χ«·τάμα,
Kcu τότίς οΗβ$ίναβ$μ 3 «χμ να ιατταυτ$μ% >

Τοης vitrcixlw itfk/dfr * χΙοΛβι ^ία Jto
X«u (Ηττανίμας <rc r/w* 9 7Λ?>ΰζ «ρ $*αμήος >

0'hiyvpsueu άμορφα > ^νβΓ07Γαλαμ«*·μίνι?$ #
Η'θιλ«<Γα<Νς 70 V/ftTH > /MiVa y« 7Τχζ^4ω *

ΤcV σαφον xmcov το AoittoV 9 χαΛα να 7ον ί)7 ί'^Μ«
O/ φίλοιμα Jftv μάφακαν, μί«ra ^/ara Traywtoy

Ε* ΦανΙμα yia. w»v rpanav f παρταζα ytava μ tm*
Να wavi μιαα &ξ αοτ*£ > τοτις μβ νυμβαλίβαν s

Να μ«β·α S"o k/ojm ? «χλγο oVS yt/ρίβαν ·
Κ/αν Kivitw ίψαν μαπανι 3 να πιςί^ω,

Eya μ^ toV ς-ρατιανμα 3 TraAi yia να τnrpi^a,
Τlw ylw ixtlvlw μ»<»·α<π9 άφαπ*μί>1ω >

ΛνίΑθτζ&ανατοςα'ίμίΐ'· ^aWai oiκαμίνι *

Έ'φάιαμΗ χαλ« /5»λ>ί > φίλαςμα yiavd πί·\αν %

βχρηανμίναναμπαν^ κιίς w ?ια?η ν:: y «ψ** »
£ϊς



Έ,ιςμίανωραντϋ AetTrovy την βαρ'χα βλίναμ^ίαυ t
θί&ίον iuyiKi XTDVic&n > tvtv i&tj βχλιαξίτΙω ·

WTrvjymravol Άνθρωποι 9 \τόηζ πβιραυτίκα 3
Ε"κλανΐοι jtf τύς φίλχςμΧ)%\'/%a μ^άλην &ρο7κ&ν,

AVo τ*ς ytWTzaxoμορφές , υπα νάμα πιάσαν 5
Κα/ »·« ηχς <τχο7Ό)>α<η * β/ς αχρος να χαλάναν »

Ήπίφραι να rxut.trh&t j χαίφόύγ§ auuttipn >
Ο'χτβ γμίραις ϊχαμα 9 trtxtivo τάχροτηρ» ·

ΈΪλ ίφαντΰίζ γβ&σκαμ&μ ? χίολοι χαβαλιχί-^αν $
Σττίν %όμα ·β την mΓ'/κών, tTrriyav f&j τ^ιζί^αν«

£ν*£/να yuv τον Α^&βτμον 9 ας να μίω ττά'^ω^
E/V/ 7ταράζ&τον ία ω, rnriva να το ^ξά^ω.

Ν/χωντας μίϊς τον Δάρ&ον , Ϊ7ηρ7τατχσ'αμ*ολθί,
t($Lf £ω *&f κμ ττ^ίναμί 5 αθιν χ'ιαμας Ιβόλη.

2wv ivStxlw ιίιαβημαν > 7ri^ex<%?TipS/ui.
2w ν νρχμον xmffoιμ%, τοτις 7τψ7τατ$μί.

Κα* «να tcVov ic/kwi , τταλατ/α$ ωραία >
ΛίκάνοΑς ίϊύ'άλόχξνιτίς, ηχ,ώΐω την μφίαν „

Kou να/βανβ η καθιμ/α > ώςμϊξα γ) ttcmvtoi y
Π/ς~ΐί>α> <TJc να βάνασι , ίως cvowras .

ϊ,ΐίπανμας o/ gvtoVo/o/, κίΤθιν ττδ να 3/&βκμ&μ y
Ο'φί$& β&ΓΚονται καχα, χΐιπανμχ να φοβχμι »

ΈΐτΓατατηςς-ρατίαςμκι αντίνηνα τα yvdSny
Το'τίς «-α'λ/ tjjv 0&<τα 3 ικιΤ^ αρματό&ι ·

Koi «Λ'κα μόραις το λο/ττον, το'τβς 7n&.7raT&/i&{jy
Ε/ς %ωρίργιμά7Γϊζώ<τάμί, να να <Ζΰ·οωτ$ .

EWvw^epa το1 λο/^οΥ, «rfcJVo τταταμια ς-ίχη 9
WJ 79 Vip07Mi Ti lXplv ρ cVS ν!ν 7n£l7?AiKti >

m F 3 ΓΛ-
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Γ£ύνονη χτχς ς·ρατιΖ>ηςμχy ς*ον ττοπχμον ΙμττΙχατ,
θη&ον cΙζίβη <*ς αυτός, σαραντα Oriviywaji.

Ε'κ^θΐν totb ξίβημαυν, *τιίν ^4^*&τά&α.μΜΐ)
Τα χαταράτ&ς ytcuta ttihv 5 «rce#g ccfiMSfb/.

Εις λ'ιμνίω καταυ>τίσα/υ$μ y ολοι προ να ττινχν ,

Κi&V «7©ΐΊ >Λΐ/κι), As^»v Ctti* να μάναν,
2τυλη Α9&ρωττπ >τσλοί<ΖΒ·αν, άκ&τονί ^ξαμμίνν >

Μώ>σ#ς lycd^pct το ηρο > να oVS $/&βινν\.
Ε'φβφβμ· τ ίαμί,«ϊολοι ί^ορταςν? Μ»* >

Ε*ατ|β*α» cAoi giyviaroi,c«« ? κι&ίατταϋτίκαν
Και ®ρα τ&τη τκς νυκτός > ακόπν κτυπααν y

T«TO;7r8»^Vii Tudiejict, %λS-OLfvd <&·ΟΤΐς*0Ίν,
Η (τα» σ-κορνε-ίοι φοβιροι y τταο'Μας ίνα* <&μ%οα ,

Picnrpoi ffj μαύροι κόκκινοι y KCJv^ia,.
I ι^&μί yb %cy λίο^ης 5 K&rav α>sra ν τηυβχα 9.

1'Vkue ^cta^ttpaya % αλλανκϊι &&&.
α^ξοι o^et piJk , μηάλαραν β&βάλια>·,

ΕViJfioen τζί £όντιάτ*ς, ttVa ν Φιγαλία.
Ε'κ« α,^ρωττοι β&*κοντοα y κ&χαψν ϊξηχί&ια».

Ε"σφαξαν οι ς-ρατιΖηςμπ > πολλάςμ\ τα, μα%%&.αα
ΠολΑ»ς άκ τόςς·ραψιω^μΗ9ταγ&& &κ&α σ-χατόναη

K$j τΰ φαρμάκη'ίζΛ^αν y αυτός ^dz&ra-wvbv ·.

O&tret το φασάτομα y τ^ης κφ αρματί&η
Ε'κ 7ζϊ .Swe*jsW χαχαγτϋτ*ςγΐΆβΐα Λκζΰών*.

Ο βΛβ-α toTO:κΰάβαλαν y φωτιαν άς καλάμη^.
Τόης όκ&$αρ^uyav y efivJ)%uv vihshQ $Μ&άμη „

θκ&ον ϊλ&ον ίϊς ίμας , κοάμοιαζζν ωωπρ λίφας,,
.

Εί^δίτι,^ιντι ctVfi^s-j, άν&γΜπας, τ&η κ Φα ο.

τλ Μαλο-
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MctXovartμ\τνv5 fin 7τχττΑλικα&ίοί$

K&j 70 θ«βχαν βΓΚΟτόνχ (Γ/j 7στ»ς pti m KovcTtt£ta ·
ΤpctKoci avfpίς τό λοιπον, /ue /£/'ας 70 ιττίίραν >

AVo vlν aptiJkv τόβ^Άλαν, μ\ kqwov iq 'nrvpav.
Ε *« vZ 7Tip<arctrvo-a,pt, φι>κβ</« β-χοτ/ν/α^Μ >

Ε/ς αλλίμ/ λψνίυ* ήλθαμε*} <rav τ αλλίμ» μοιαζ*
2w λίμνίμ» κίΗΐωι<Αζμΐ)ί7Ό0·ίςαλδττίίΛς»

Π ^«ς e«7W 73? μακροςτβς j ^ovf· «ς άρχ,νΑς.
Kcu iJkufyj κορκό^^λας » μι^αλϊίς , trav βαβάλια 9

HVav χ/αλλο/ μαρόπροι > carctv a>e*o<rαμάλια
Κα/ ft/xTieicAc / fifcAM 9 «Γοντίαχαν rav ϊχυλία,

Μ«>αλα/ς fi<rctv ravyar/d .κί/χμα κφ μ&λ»α ·
Ε'χίΤθιν τοτις βγίχ,αμί > τταμβ αλλ5 να vxjufyj,

Kaiϊς /ipespa/c το λοιττον, το'τβ <Ε%ί TaW/t^» ·
ilVav ΐτηίγαμΡμ ομοίως·) ςΙω τράταν -ην αλλίω

Α'νίμοζάλιι yivt-wv > χ\Ϊ73?ν?τολλα μ^ά,λη·
Kai τ&ς άν&ρωπχς &κ την , τότες τ&ς οπάγα ·

Κντάμα μ\ m άλο>Λ > κιάλ&κ^ν τας V7ictyet.
cv ' ' cu ' \ » f » » /Jfc. ίταρτι τ>!ΤΒ ο ννμος · ^ »? ροττ» ο$ί«η»?

Ε'ς άλλον τοττον ττ^αμί * oVaTOve^otAjjvw *
Ο/ οντόποιοίμ&ς oJbynν 3 ττ'^αφρ μ* κοττον j

Μβ $/α $ iV&VaMSj Γ«ς ίν«Γ/χ>ίς τον toVov ,
Κ'«λθα<τ/ ό χτ&ς *ν<Γ;χ«ς > ομ^οςμ* να ς*#θ&#7 9

Κ'μτα«τ/ <Γ« #' βρ/tncovfAt3 <AVJpie > ο'*rS χαρττδρ·/
flVav τ αχ.ύ(ταμϊ λοιπον, ToV^rop/Ve* μ'ολοι,

Καϊ «Γ&ξανίμας τα efiv^pot,, ^iVct t /ς <ε$Ελβϊλ*ι ·
£το πι&βόλη ΜΪνο >$y*u ίτβςμφίας vxitwg,

Nceci μξγάλος ΗΤΟΗ »«Λ/« «τίλΗν«ς«
Ρ 4 HViov



VfeO.V μηάλα£νοά^£βα9 ttn&atVT& άόο ίσια *

E'$>omiroW« % iiirars yjaSCo x.u7roLQjics:a ·

Το λί^αν ηλιον9 ^ ταλλο $ rfAjiir&i/,
ίΤρβΰα *ί«*αν σ'όφ&κλμον ? f*£ar ζΐόμορφοσυνίω *

Κ\ί·*α(Γΐν οι ίντάποΐΒΐ, τ&ίς<ηχ ρα μηλχσι >

Σα* ceVliA« ?1λ*ος, |^'ς ^cjp ΦορΙς λαΧπσι.
ΜμΑ»* αλλα*ς|Τκ φοράις^σάν ττα νάβασιλιυσν y

Keu crt λίγχν ταάίνίpet y ττασάναΑ να ττις-ϊύ-ζη ·

Π ίρν&) Λχα ζτχς φ 'ιλχςμα 9νά τα να ^οσζνυυήσω 5

Να β*«#α> μδβ*α ζ~ον vao? > ra <Λν«Γpn να ^ξοιχ,ήσω»
άφηχανοι Ιίβ(ΐς y νά. μπχμ άρματομινοι 3

ΈΪμπηκαμ* ζαρμάτο^ι y ϋλοι συμαζομίνοι.
Kai Βα<Γ<λδυ£< >ιλ<οζ, ors c&VcT,pjf ydp λαλχσι,

Κα* μ φωνητχς ινδική $ ά£ρ ζουρω τι μηλχσι 5

Ο* Αρ^αμάνος ττχχαμί y αυτός το'τ» φοβή5ν,
Kcu xtTfo τ« rran τα άίνά'ρα, άάίμομ το <~nynSt; *

EVw'pan>i> *1ς μόναζα y \ ταζατχ qgtj χάρη ?
Ε*κ τ&ς·<?ιχχςμχ άίττιμχ, θ·α*απ>* -3* Λφ πάρει,

Λτ η ν » \ {\ ν ι ι ?ihravnxtcraiy&9 Jwtιχαχ ινα*&οισω9
Πα λ* \μ<αη\χα ς"ον ναον ι iu tfb e pn yiayd χάσω ®

p!σαν Qoyixi ηλιοζ > τα JivJρη Ιμηλχσαν y

Ε'λλ&υ/χ» φωνητννί,ίΧί ι ν» οντ άρχισαν.
Κα/ %ίττασ\μχ Βασιλάν > δ/ς tuY Βαβυλωιύαν ?

ΐ'κ«7 9 3ις λάβα θάνατον · μάττάτίω t&j dολίαν»
ΔΪν θβς κ«ρJY<*j y άρ sVJ> την χωράν yoviwrtiy

Μη Ji τ μάνανσα λοιπον,cfiv βλίπηςμ'οφθαλμoviMa
ΟΪσάν το «xBcra iycv 5 *αρ«Γία/u» τοπ τράΟτ),

2« Xi/roTS^ayfTwcA^pa j χ'ΐ'ις τψΛλί νάμορ$*



Κ(U ήτις β οIφ'ίλοιμ*)Φ'ιλιπΦος παρμ&νν\ς9
Α*υτίνοιμ% παρακαλΊ*ν9 Asyvv μ* «Γα μην μίνης·

lHyco cPiy «θδλα λοιττον, οκ&νας να yetxmeay
Τ&ν epSpov dictzpTtpbvs, m Jivfpn ysd κπιτω ·

Kcu <rav wyUi ηλιος> m «AVcTpn Ιμηλϊίσαν 9
O/ £govoiff% τιληρά$νσ·αν9 &7rctv KSH dpylcrav

ίΐ'ίταν το nxxira λο/ττον9 cf£i> τ ίνα ττο'κτω^
£ίττα yta vet μνσ-ίψο/βμ, m£t νάμην apyisrcn.

Ε'πΐρα τηφαιτάτιχμν) -reya ς-ην HipiriJk9
Kai &ψαμ ίάϊς τα φλαν, παλάτια τοης £κΓα „

Η cravι ομορφα ττολΑα9 λαμπρά την ZhagjictVy
Σίκήναβ ίμόρφιζί) οκώη <τμ«·βχα.

ΤαντΌίϊξαφον Α'λίξαν£ροζ τιν Maxsdqviolv τίλν& 5
Ε\ς τον &ι£άσχ,αλύν ω<π£> tqvμτ/λ'^ΑΤοτίλίωβ

H*λ$αν ως τ$ φροείπαμ*}ennppifdp^,ινιαατμίνοι^
Και νλοι ο ι ς·ρανΐίύτ%ςτν9 hmv άρματομίνοι „

Exs?β\βανΙλ<ώί9yvwcu&aραιομίνη, t : '
ΚανβΓβίκιςμϊτοονομα9ποΑΚάτζνάκαρμίνη* '·. ;

Ε/ς βίϋτώ« ο Α'λίξανά*ρος9 Ε'πιςτολη πΐς ?βλβ ,
Ε'κίΐ^ξαφί Α'λίζαν^ρας* οηιίνα oTrts diAet»
ΕVfroAii owS WnAw ο Α'λίξαιΛρος Kavdάκης

της Βαηλίο&ης.

Α snAeJc ο A*As^avdjρας9 Ketfjdw τιμημίνη9
αΑη η φαΜλία&ϋϊ} aerh γαωριτιντμίνη ·

Ε vrnya ίϊς m Α 'iywnjfον> χαττανμχ <ΰ$μορ/ζης )
Χράνχς TroMy; piV.A'lyvMον7 wu β mόβίζνς·

«« rJ-
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, , , -, ,Γo£irt ·β π carHVirttf aVcg/r/ucf Α'μ%?ος>

Α'ντνζζχσίουν u<3«Γo«r«j tyiJνα AfceVoc.
AotTriv όζ/ζωη iydy ναλ3νις τ^ρονκόνητίνμκ9

NceVl 5"«v £χλοα·νϊΙωμ%) κ'βϊς την νπακοήνμ*,
Β 'yetfflr* ?QV το7τονβ·*9 MVCU ο&ομ*να ,

Πράμαια Ινμορφα ttoMct> KSH Φ*Ρ* $® ^αμ\να»
Κα/ α Αν $ίλης το λqittov, \yd ytd να σο&ζω ,

Ηνζόΰρ6 yb απάνΗσΗ) ττόλίμον θβ Γα ττβίβ-φ.
Τβ«c rajurivti τό^ηλν9 dvflvo tq ττιτάκη >

Κα* rpnc roaW^iwe, άυτίνη η Kaic/kVw ·

Kai ές*«λβ α Α'λίξαα^pov* eVjsoA)) οα*ίι/« ,

M« W μηάλίω vmTzw^ Kffj μ\ W £χλονυνίω ·

Έ.'7ης·ολη sr* is-«Ai Κα*Λΐί τ£ Α'λιξαν^ρΐί*
Ατάκας BxrthiMrcty Αίζχν£ρω ημημίνω9
Τ c ονομάτα cv καλά9 feV κοτμον ye/κημίνον^

Κα* την %>αφίνοηι λάβαμε τί 2ξάφης τρροσκυυυϊίμι >
Να Αχομ* ανάντημας9 κήλομί κί^αττ^μι*

Παραχαλ&μί το AorroV,?λο* την dvdtvrt&trx > *
Μη Αν δλθτ/ί αττάνΗμομ, ποτος μ\ την ϊρατίαντ*

Ji μΖςταρα, <τ* τήτομί9 ττανια να tre τβλϊίμί 9
Σ ίμας α'νίλ$?1ζ Γ«νίκως9ολο*μας πολίμΗμζ»

φαρ-άΐΌί ίχυμ* τοΜα, ϋνζμ κυβίρι>ιμννα 5
Β χομίΑ^^ήματα,κ^νιμαυμαζόμ^α»

Κα* το τΓ($·χς ο λό^οιμχς, "ίχαμα να τ» ς'ήλύ) >

Ναμβ ς-ην «Γχλατύνηΰη*, να Α κάμω φίλο.
ΤΙ&ίτΰίΚΟϋηα dyivtctj 7rtu$id να <rS ττί-ψω 9

^arax«$ %$Ko<T W} ytd να <τι κανιτΗί4ω.
Κ cu
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Κα* Si-χάρμαθϊα ττίβαχτα^ τρίτια μαφγα&τάρη *

Κατόλυτρμ ar£i77WiZ), Ksfy ο τον δις Aoyxpn.
Γλωατοκομ'αλί^Λίτ^α, β^ομνντμ ναχηςπάντοί)

Κ <^5775 TZ?t>C CtpcT fciC ·7Γ δ/3θ>ίΓ«, CtTTCtt/T 'ffeC ffXpCtVTDC,.
Α'v&pwzrotpayw 7ηβ®α·α, o*7w.> μ\ τακλαβία,

AVo τ&ς ©Τίΐ/Λπς raV χοντρά owkvnrav νχβξμα.
Καί Ικαττύ μαμ^αιταβ&α yix. την μά^Ιιυ^

Να ττολ^μπνοα ταλοιττο*, οττο/οκ αλάχν,
Αΐχκό^ια Μφαντ(ψοΐ) δόντια νά τ&ροβο&ήσω t

Να er* τα ς"Ηλω,γλuyopay%$ij να μη Jiv dpyntre»c.
Ε/'ς τ& Α'μ?/ος rsYmcv, ς-ιφάνι $%ςνχ ττζ^ω,

Ketrcv λντραντό βάροςτα, να τον vixatJOKi^to ·

Ο*λόρ^υτο να βζ}σκ\τ(ΧΛ%μι τοuapy αβΑτάρνι ?
Οποίον 3ίλης <?η λ*p.by να λdii vd τό ίπάρη,

KcumctAt Bu<nAiia<r&y t ίτι κϊαμαςόζι ση , ;
Swvifπλοτυνίώ πιίμαςτον^ζ'figwv Αιχ,ήν&α κ&ριν»

2.aV mwccv ΑλίζακΡρος9 Wi«\£t να τα,^όση^
Κ'ίϊς α^λα «3ίm vrvfyjh αντοςνα m «ΓxA&cry■,.

ΚβΜ cfixznc. rcv Α'λίξ&ίί?pov, vtdiAnrs να ποίστι^
Κρυφά ζο^ξάφον *ς·νιλ%, yiava τον ζω^ξάφηση,

Κcup £α>2ξαφος το λοιπόνy rti nSov ro&tcivrzy
Κα#εϊ)%χνςτο7ΐς,τού7Γ/αΐΓ(ιΊζ£)Ύαπφίλίσ-Μ7Ό·

Χιμίραιςπαραζομίνα^ς·, \£ιάβν ο ΚcuchtMQ 5,

Ο-νιξ Kcutfbtjcttc β t/ocj Ρ*iyittiac νίς μνγάλνς.
Εις Α'μαζόναις faicarhfiivyμϊ παταν την ςρατίαατϋ>

Ε'ίτυρη την yxwcuK&rbyKilALuu την φαμίλιαντα #

Kltiyivοντάς τον ξάφννκτουγΊ^β Βψβικων το ϊ$νος y

yjj πήρα* vivspuTiavrityKcucpvyi κννοςμάνος.
Ύόη _



Τοτ* άυτίνον ϊπιαοταΛ τ Α'λίζαΐΰ ρα rpctrjzUx »
2s Πηλίμάιον τον (ίπάν3 άντί*ον o/w&pogOtrx·

θ' Πτολεμαίος ερωτά,πό^ν ο KewcTάχας9
Κα#«Γα^ίίί *#'/-'"« ο */°£> Βατ'ίλ/ατας μφβλχς ·

Κα] &>ς Ιπή^οα λοιπον9 iyea 5"α*ς Α'μάζοναις,
ΟιBfρβιχόίμεπια<τααπ9μολεςμας-cur, χατούναιξ,

Ε'πηραν νιρ ytivcuxa&&, ολίιυ ulv ς-ρατία/νμ^
s$ Trctyet) ί/ς rc (ΒητνάμΗ9£ίχως ν ν φαμελία» μα.

Νά πω νίς μάναςμα λοιπόν9 φασάτο yid νά ποίσω9
Νairayco yti ς-άς βιρβοΜ,χάς9 ως ytoi νά πολεμήσω»

Και τ&ρα πάλιν μ\ έπιασα τρατιά η £ιχήσα,
Τ ο ρίζας κάμε εις «μ«3 πλήρωσαι την βαλήντον»

Ο Πτολεμαίος £ήβηκε9 Αεξάνάρα τα ναφερν$9
Το εν£υματ Α'λεξολ£ρος, τοτίζ tQ το φορίνα.

Κά&ισε εις τον Θ-ρονονμΧ) ίσό ^βμημίνα y

τωρα συ V)V Βaer 'λ«α, σάν di λας ταν χυβ φνα ·
Ο* Πτολεμαίος εχατζε, τότες ε ίς το σχαμνήτα 9

jy τότε πάλαι yAtiyopet3xpcc£fi τον £αλώτάντν,
$ίπε κράξε μ Α'ντ lyovovj φίλονμα νά μνλήσω 5

Ε ίς τάτίων ν χπτό$εσιν9 yix νά τον ερωτήσω«
Σαν «Λθιν ο Α'λίζοιιάρος, ρωτάyet rof χομ£άλίω »

Θ" Πτολεμάίος εϊπετον9 νά τα νά φίρη πάλι.
Και είπε rm ν®ό5εσ*ν, κ'εισε χεΐνον τον τόπον 9

Α'λεξιμ£ρος iyojtKiiirty χαταλεπίωςτόν τρόπον«
Έσύντιχε Α'λεξαιάρα, ό Πτολεμαίοςπάλι >

Σν βάλ&ο-'ϊμ fiiVTiyoviy yicu/τίνον τον xaf£άλίω«
Και άπίΧ€ά&'Α'λεξαρ£ρος9 κ'&ίπετνν yia νά ποιήσχς9

$£ Βασιλεΰ Α'λ ίξαν£ρε9^ίπρε νά ν& βο&ίσης»
-τ» Να
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Να τ5 yXvrc(Wi το λοΐ7τον> άυτινα TnvyiwavTb ?
Να 7rayn y& %ξρά/ο$μος, 2χαν*Γοίκ&ο τ£ Μ#τβίΤ&

Γ/ατ; ττολλα χαξμσματοΐι σότη^ον« KayJ'ακ»>
Kai f&p'<i7rti να τη θι>μη&κς>τα>ρα ί'ις τηνavayvclut

Οίσρατίωτα* βλίτοντας, τον Πτνλίμαίον οκ&σιν »
E*5ray ο A"Af£avtfρο£, riVoTi? θδ να ττοίοη·

EVCT*S ίΐΓϋ*οθ«ΰ*α>'>
AW ίττιτρα σύς βίρβιχας, Wnyav κ&παΛζίνσαν

Κcu U7TZA· ο AW/^oJOft ω}^α να S"a<3-5,«^U »
Tw νώοτα τζς βίρβίκδς, να τταί να τους Ιυρΐμφ

Ttarl άντΌμά&ο τύραννος, θβΑ« το $ανατό&·&,
Το yvveuo τδ φίλαμας,σην ynv το $ίλη %ωο7ΐ.

Μ'ας βάλομ· Γ« c*w«V/aT«c, φωτίαν γο μ^άλΐιυ,
Και κι ίνο/ φίρ» θβλκα·/ yiwddxa τδ χαμάλη,

Αθΐ7ΓοντηννύχτχνΊτήσασι,σάντπςφωτιά Hcpf βαλαν
Κα* φώναξαν οι βίρβικοι, τιτοη ο τ£ σφάλαν·

EV«A<i6irc4' A'As0ay<Tpo?) να χ,ράξη η ς-ρατία?
Καν«Γα'λης,ίν ο' Βασίλης, ττη καν» την φωτύα.

Η'ρβρτι τη yiwcuzary, η τώρα θι ΐ'Λ ττο.'σν/,
ThV %άρασας vjy τον λαοΥ5 να, κα^Η να μττο&οτι.

iiV τάκασαν ΐ£ρχμασι, τοπ μ»β'ιαν μηάλΐυυ ,
Κxl την ywjeuxa ηφίραν, ςτά %ί&α τδ Καν$άλη,

2αν i<h την yujuxtxaTU, Trigjciu το t%apn,
Να την «/Vη Wζη yAoyopa, totitw e/Vv το 3-αρη.

Ε*<Γρα«ι rcv AW fyova,^ ?/μ>ί$ μ^άλης,
Στα%ίίλ>ι τον ίφιλχη, αντινος ο Κανδύλης,

EW{ να τα-α. ση ν μάνατα, νά κάμη να τδ vroicm,
Χα&σμα-πχ Βχσ/λίχα\ *&ι\ν%να χαζ/σιι,

ΑV»-
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PiornXoynS·*A\r!yoveC) fW« ry Κανά άλή,

Α'νίβλνπα T»r χάρααΗ,ίίχα χαράν μν\άλΙϋύ ,

Μα trvpi 5*cV Α'λί0αι<Γpov, (μένα να £»m σ>7£ 5
Να <ΖΣτα'μ* f/'iW χώρα*ομ^νάμ^ φιλοτίμησης.

Κανάάλης tS Α'λίξανάp«5 δ£»ίτ&0·6τ« ,
Να φνχ& τον A\r'iyovcV) αζΤΗΊητπ να τον ττάρη.

Α'λϊξανάρος τ,Q Πτολίμίχ) Ηπατα να rov ς·ήλνι)
Οιάύο να, Ttaytvae-iy μ\τον Κανάάλη ας φίλοι»

Of Πτολεμαίος ^πίτο, 'ήληρόν'ω την βϋλήν<Γ*>
Ε^τταρί τον A'vTiycvov> itj trvpt ?ην Μύτ&σ-χ,

Κctt ττάλι ?ηλί UHioviy χαλά μ\την βαλήναΉ)
Γί'σάν tyu <rS χλυτντα, ίτίνα την yiujmcru,

Ο ctt Κανάάλης u 7rtTtf, τϋιw παραλαμβάνω 5

Ωίαάν icriv Α λ ίζανάρ(, τδτο νανα&ιβάνοο»
η 5"pa'ra oVS 7τή$ναν} Α'λ ίξανάρος κητάζη,
Ε'&ι 'ι να 'τάψηλά βπνά, τπ&ίο0'ατά$αυαά

Έίιχασ-ι τΤολλα <hv£pa> φα) ομορφα μυ&ζαν,
Α'υτίνά Aiyto τάΛνάρά, ra yviQn ·β iyyi^av .

Καί ωάίτ ιρ κυτράναν χοντράy τά μήλα κάμωμ ivay
*(&! ΪΛ >($ xatify&y μ^άλα &άν ΐτντόνια ·

I Λ t(g$ 7τό8&χας πο^άς^μνγάλΗς σ-άν άρviay
Θη&α ePi%tvoxapayay <r\xiiva τχβχνίά ·

Κανάάλης τ£ Α\tiy6vny ί/ττίτον πας καλ^νται 5
Τα ωΛ oiKntn^tay ο^κοι θιαί' zaXxvtcu ·

Εις τα *παλάϊια <?a<raTty ζ"ην χωρά Kuiray ivti\y
Η μάνατπ κ οι άάίλφο}^ Τον ϊ,ϋίωαΐτανΆναν»

Α τΐλωσανιά) τα χίζ/ατας^ yta νά τον χ(ρτήταν.
Κ ιαυτος awnAoyrd?jxi? άυτίνον yiu νά dnrkv.

r »/
irt k'Vi
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Είτηης roV A^rtycta, epaiatrov %cupiτ2τ«>
^flupiTaii i/U^j %yr'tpu ίρωταπ·

A*vriyovov %cupi7tt<ratSj μ/χροίτί tyy μ%γάλοι >
Κ' usripa youtpvnvaviv > Avttvov wY Kiw^αχ» *

OVi ΚΟΑΐάάκϋς άτηηε^λυχύταη MtiteJlufiy
Α'ντ!ycvoc nt&v iβκλιί\ να πάρω tiv ywuv\vμ\ι·

Αιόηςίο'υβχλόϋπ) Α'λίξ&νάρον νάποίσνι,
ΤκΥ νυχτοίβ τονς βιρβιζας > νά χά^η νά μττύζ/,σϋ ·

Ε'χάνο/ παν το ixxfetv>&%αν %άράν μφάλίω $
EVwpo* τον Α'λίξΰίν£ρον> ομπ μ\ τον Κανά«χ»#

θ'Ji ΚανάάκΗς ο£χβ"ί5 όκ&νοί yid νά πνο-οιιυ,
^nv τάνλοΛνάττίράζΓΗπΐίθ\πάνΤ%ςνάχΛ^ΓΫΐπονμί.

ψβά§, Ε*xtfjWtfl t» Α'λιξα*/ρ», toti t//U«V μ^άλΐιυ,
όλοιτυνς i^cupoymVy πως PtJkv τον χανάάλνι.

ΑVHWC Μ/ΜίρώίίΓβί «ttyMX* ς-ολινμ&νγί 9
Κανάάχϋς >ί βα<πλ/Λ5*α> Βα^/λ/χα ημνννι·

Φϋβίρ» «9οΡί πολλά j Bar/AixeY ωχΐβλίμα 9
χάί ocoi χϊάν ην ίβλιπαν, ομ^ο'ςτίΐς οΛο/ τρίμαν

Τάφάννι τ8 Α'λ*ξάνάρα9 νά βλίττω ην Ιμορφάάα5
Έ'κάνίω ην MwTBpatf», λα,αφράν Ο'λϋμπιάάύ«

EV^ps tsv Α'λβξανίΓporjeXft ν» to ^έρ» j
ι£ τράβατον μ£ χοφάζ* ^oavrhth νά τοφίρΗ·

AVmVic "^oe*<cVair/j β>ί ro <ϋταλάήί9
Κανάάχης τον Α'Αίξανάρον, ΧτοχΙρα τον 4*pa'vf J

Koei g/&%ίτ8 φαντάΰτίάί i* άμορφον χλίωαρη 9
/C λλο <ΛΥ wwr ·»ν α'νιβΥ μόνί μνφγαντάρτη*

0*AoyvpaToV rtovtf πολλύτιμον λ»3·άρ*ι>
ΜΙ ς-ρωματά ολο^νπα, κ *χ} μηάλίω χα&ν ·

*α
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Α &ί%ν£ίτόυ τραπίζ/α, μ\ το /uttpyttpimfw >

Ο*λό^υράτΌυζ vtToviy dcUorov Aoyeipn ·
2ταΣς ^ιίοα/οραίς nrovi) «Tpaaomaw 9

fyy &ς νιι> μίβΊιο ητονί, μί«ζκ 7$f Μφα^τίων.
Ε5Λ mo&c 9roAtmA£i>cyU0j5ip«$i*a 3^μ%λια 9

Γ ^ <®&ιβ')Υΐτα> vrMC&La. <&%ί/3ολί&.
iVe72« ο Α'Αίξβί*^ρος, ^ οΑα τιχ ς-οχάς-Η yAVo "njj/ tootIW ζμορρία, τη&,ΰ&ια ϊ3αυμΑςν.
KcwJ)simg νίν Μκτέρατκ^ττοΡΑα έ©^tx«Ae*,

Να «Γώίστ; τκ Α*vriyovu9 %ct&.v sroMa μ^άλίω.
KcMcfbiXMC 7ΌΪ> Α'λίξβΛ$*θν> 7Γίρν&7Μ CV TcS άμΧ>

ς&ρά^μϋ.τη τ& iS&gcVy cVStov μ«)/α 3ανμα .Iv«/V &Q/reva£ ίυμορφχς, λι&ά&ΐΛ "ίνα 24λΗ ,
acav τον'ήλίον ΐΑαμτταΐ, ττη φι^Η xiamrtAw,Ι*Λ ^ aFHTJfTrS το«5 μ« viyylw χ,ΑΚομίνον9
Απάνω λ6^«y irg τροχ&ς, τητον *&π$9μίνον.

I/«ο<π Αιφοίζ mcrvpvajt > oVs3sAs *α ττα'}/»/ >
Α'τϊύίν'αφίν'Μς ίς-izb %ό&&τα 7roX^ctyat

ΈΫτηιΤΉζ ο A'Af0<t#^jpoc, κάλαη χαμωμίνα,
Πάς ίνας τη &οωμάζ%τtiU , ττως^ψ μύς-ορεμίνα·

Μα τόΆίιι 'teym τάκαμ&^ Ζ^λάνις J';Jk(rxci?.o/ ,
Γ/α 7KTD &α« όμορφα, x,'e%ouii %cq toCgl «α'Αίί ·

KeuJbi-d^ "&7OxgJdjfM} ίζττον cv ·π£ α μα ,Α!λκ3&tc& Α?£ Α'Αέ^αία ρί.9ίλλΙυυίς τη τη κοίμβΛ,
Α ττκΑο^'θ# Ζίΐτητης-) Α'λίξαΛ^ρος J$v &μοα ,AVt ^ofof /ae «pa^W/, cf«Αος 7$ Αο^&μα* ·
Α -^«λο^'θ* zuyrtvity τα Aoy/a μγ,ν tcc^avhq yXi Bar/AiS A'At0<Wps, s^rsi 50*1/ Tvy%ctvy£„

EVip»
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Ε\fpvn τον Α'λίξαν^ρον 5 μττίΜ τον χοιτ^ϊα »
Ε'yvgjtri f&j ΐΰ£&ξϊ 9 νϊν ί/ιχιίντχ χ,όιύ..

Kai να yvae/an tAtyt , viv οφν ην JWvra y
Ε*κρίνος άκ τον φόβοννχ ϊΊρίμ% το χορμήτη *

T/toV erartv Α'λίξουν^ρί) Atyovτας ^ άλα&άτιις j

Μ?ίτα το atrHTH σ'ιβηχΐζ 9 xUyiwcuxig Απάτης ·

Τίτον mffiv Α*λ'ίξαα£ρι > τόση ^τοχοτίαν y
Ον^λθις Kf ctvrict fcL*i, £ίχος πολιμπ curix «

το ^(ματι? τ'ονοματο fixove-x *

Κcu τ»ρα ττδ <τι Hps/ss 3 το $'όλιον ριζηκοΓΧ.
Τδ φίλα oVS At^&rsr/ $ μί& £νο χατα Wv ωρα >

^$4 Tgiro τεϋάτα Top^tteu 3 χαιμι χαχότχ μιρα ·
Μα <%φ'ί7Γ& ατυ Α'λίξανάρν y ίτχτο να μίτ&οις ,

Μ*α ^α) JVo ^ ττοΑλαίς> ίτ£ττ> να ,α« ποίονς ·

Α'λέξαν «Γρος ndiAtnrt, 7®τ*ς να arofoy ,

Να τφάξη vlv Βα«τίλ/«τα, να μ»ν ro μοΑο^ίσ# ·
Η* e/ί Κανάάχης ύτητα»fcaAMwv« βχλό<τχ y

Γιαράλ&ι λ? roαπήημας 9 te*«va τ» χορμύσχ,
Κθ£ μ» φοβαΰ-t τιποης> (pvAayoro τον νκμα,

ilVav iru 5τ« >λιί7®(Γίς ? ytwaixa t&f τται^ιάμχ I
Γ/ari αν τομά&ι ο μιχρός, tfος ο §<Γιχοςμα y

Χοβίφ trxTHvniv ξωόν, οατ«τ«νδ τχκοτμχ.
Αιότης η >ια>β«κατ8 > Πορ» dvyaripa 5

ΚΑϊλ ^/α7ον πατίρανις 5 νυ»τα wv >ίμ«ρα ·

AoiTroV Α'Αίξαι^pt 9 $ίλω vclcn φυλάξω 9

>&j τίττοπς καχο rnrlv > «AV θβ'Αα» να χ/τάξω Λ

ΚωάάχΗς tyy Α λίξαΛι^ρος 5 ϊ^ω κ οι «ΓJo toy/xa 5
μ'ίτατχ Α'λίξω^ροζ > μηάλη &ρΊκ& ]

G KavJk'·
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. f, ,Κανοχής τοτ» συντιχ% y ι/ύτης tS κανελή»

Να «Γώση τ£ Α'ντ'ηωνχ , %άρη νολλη μηαλη ·

Έλτγϊτηςdvyctiίραςτνςλ αρπίσηςναστοιήση>
Αοτίνον τον AWiyovav > καΐλα, να κανισκήση »

Αίοτης ο Α'λέξαν^ρος, μας\χαμι φιλ /α,
t&tj yAvwat, την νύμφημας ς ξίκννα τα σκυλία >,

Τίοςτης> ο μ/χρόηρος, Tct%yid μία ye/zvidn >

Εις αυτήν την Μητζρατα y τ ί^π·oτwςjάπnλoy ν $η ·
Α'λή&αα λζς η μάναμχ, ^άζ/ίκαμι μι^άλη >

Π« την yuncuKci yAuTors, Αλφύμν τ& κανέλα **,

Μα T&TO νυμφνσχ 9 ττολλα τ^^ττονάττ >,
Ποσφάξί τενπατέρανίζ y αυτόν ττολλα λυπατι β

Καί 3ι'Λ« toV A\*iymv%yia να τονίσκορτόση^
E kuvcv τον ττατίρατης y να, τηνΜζίκ^ικήση.

Η* <Pi Katvchixvc ητητα y αύτο να μtw το κάμη f

Αιότις ό Α'Αίζαν^ρος>\y*hττολλίυυ 3ίναμιν\
t '£ I Λ 4 ί /H » » · /Να σφίξης τον Α vrtyovav %vatm &cr α ρ toTt*
Kai cv καλα Α*Λ «£α j«Pρος, πζςμν τι θϊζ Xf/J<AW ·

Καΐ'<ΑέλΜζ απ-ίζ&ΐΒνχί, κείνη να τζο\ση9
"Στανιό 'ης νύφης κϊαΛλφχ > οπίσω va yveJav,

Kae ra 7» κα«ω συιμζοφιανyi&f να τον oiwψοφί^ω »
^ μικαν ισκη άμορφο τσ'Α'λ»ξαν<Ρρον να π ίψω ·

Μα λ6^»o*i 01 <ΓΙαΑλφοΙ. λ£ &*λ*σ&,να ποίσαν,
Γ JaJr/Vof toV AW^wok » at/701 να φϋλιμήσνΛ.

Karc/Hx»c τ» Α'At%avfptt y ίϊτητ}ΐναίβο^άση9
Ε χι/ιΉς μι την yvaia&V TrS y yiava τύς ημζρώση,

ΕΤζητ»μ*wryvarivfts9 μίρωσ\ταπαζ$ίαμΗ·
<&ωροτ*ς7Τ§μαλοναη« ^ λακταραχ,βρ^ίαΆΚ.

^ Η



Σαν raxarzv Α'λ ίζαι>£ρος, cm ίνας ι<Va> ίνα»
ΚV? toV μιχροηρον ι/'ον, ίτφ 7$ <7lW71%eM .

Aiy&ra *1ς Α'λίζαν^ρον > IruVi ^κιομινρ?>
*C$y tfeAcrra opyifat > χ'γκη ρ<ζ$νμ«τμ*νος ·

E'ycJ/ue £αλος νχώνα , 7τρλλ&$ πο&ίζη >
^ *&7τομ*ν& ri^r07fc > 6χ£νος J$v τό &<!»·

i f Τι& ττίττ , raViTE 9 κ'οί <Ρώ> <γμα>//3λ$·«'« >
Ν« e*of 7vt> φίρω ie/Wa 5 ^/<W £«&«Γικη&πι.

Κα< ac 3bA>iV»j <0/ τ*νας5 tptfc m να φοvt^n >
Το ιύμαμα Α'λ'^αν^ρος > αοτος ή θϊ yopt^n.

JiViic >S iyejtMtrm, τρλλ&ς xam?iiμίνας *
TcV«£ αφίντις Βαα·/λίϊ$ > κατ« 5"w ^«ν βαλμίνας,

MoW t<r^f μφ»ημ(> «μίνα να ττα^ίνα» ,
^μι <Γττιβαλνιν, !«Γω £ra£" τσ νίρ«ρνο>.

Κ'ί/'ς tbv i^&poWap ^ oi <Γιίο, τότΐ ζίκ£ixvdrm »
Ε -zrS <Λ' «γ<*£ $iwa*cf » irtK ίμ^ν αφ«η.

AvrivQt a-cu 7οι> wa<rav, αντίνον cfcvyup'i0av,
Α'φίκοκτ/ν τα μαλωτ®, > toti o/ ο Jo ρίααβαν.

KettcPtixno τον Α'λίξαί^1ρον, χραζ& σ\ μοναξϊα» *
Πολλά οκ«ίν« toV Ct0/ctf »

K«i «ττ« τδ Α'λίζ<μ^p« , ayetyrZcri pa.* μίνμα y
χφ βλίττα) μ\ την yvcierivfx > χο&ίος *<τί χοσμα*

Kaveikswc ?£?» iitffiray $yatet KSM τα
Στίφανόν Πολν^μαντον > 7r* λάμντει ι&ιφοΰτ\ζη.

KaiSiJfyra tydapuxa $ χλαμ'μΡα η^υοΌμίιίινy
%j£l ς-ρα,τιωταις τν£con > οττίσοο να 'zrctywt}*

Kcu ττίρ^ατ^ίταν ολΟίτας y μ(νχ χαρας
Στεν ήττον KUVQV «fw* > πα ταπον c ΚαίΛβ'χκς ■
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ϊ οο

ΤΛ οίάωλων φ&ντ&ααϊ 9 f&j άς·ραπάις α">Αα%
Είς αΐιτα, ο Α'λιξ&νάρος 5 «ΛΑίαα μ^άλα ·

<$μωςίς·ά$·'Α'λίζανδρός 9 νά£&τι$ίλνι ym >

Α'ν&ράπχς&Α ^ φωτιά , χτά μάτια τάς ivym ο
Κcu 'ίνας »Α dv 9 ?'ζ αντον 9 τον* ^flupfT&TOV >

Ξίύρνς τα ποιος οιμ'ηω 9 λί^Λ χιαίνίρντάπν.
£'>*'α« κΐίνος β TreeAiufiV, ο α κρατάρχνς >
^ ΟΪβΊΐ* \<Λν ίντν%η<τα 9 χ&%α νκίίνα ν'αρχής.

Ε* %&ζ ά&αίατ'ονομα οτγη crti θίλ& μ#ίν»,
Γtari ίκτκης Λίζουνάρ&αν > τάν %ωρα y& Gxwlw .·

Έ'pamiccv Α'λ'ίξαχίροζ > ra πόσον ,^ίο»,
AVnAoyaOij χοίτητη > καλ/ον νά μνν τ'άχύση.

KaA/orspon Λί α·£<τ«ν, μ« μά&ης ην 3-aufr,'wtrn »

Αιίτις τταίτα, βάσανα, θιλ« ί^« to χορμήοΉ ·
Tsto to yivtoem καλά, πως ϊκτιας ην ττίλιν >

Παί/τίν»? ny \%&.άζντϋν > « οϊχχμίννι ολ« ·
Κα2 I&td >ρ«^α·'^7ομ^, «ς }/α ην ττλώηναχ $

ο'λ «να< χονη 9 «r «'να « ζωύσα.
2 Α'ΛίξανίΓροία θϊς Surtfto ο πόνου* τονομάοΉ ^

KW τΑία αήμι ίρωτάς > ^«'^ϋβ ηνάκλιαίσχ ?

T^Vpατ& ττηρΑ'λίξαν^ροςy n&j ττ«ρπατ& fyTrayrt
t&q τΑίο χύνοντουση, »<Λ'ν rovipcum^w.

Και οι Σα^απαι τ'ομαΒαν, χίολοι οι ttp^jnyoiTH 9
Ο Αο/τ»ς 57>τβ ηλΰηη, ςάν σιαιαττάντιαΊντΗ ·

Καί TOT8 ττα λ'Α'λ*£αν<Γρος, artpvn τύς Μαχίάόνας,
Κ'#«ί τ» χαυκάχια , «τ'έθ-νος r«c Α'μαζίναιςEVifoAn Α'Αί^ανίΓρος» ^ σaurcuς ς-ίλει 9

&t/^Λ^ίτνς το λοιπόν? c^^vao^arsAfi.
_1
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ΙΟΙ

Ε'5Τ/5"θλ»ίο7ρί{VwAcy ο Α'λίξαν^φς
ι/ς τα/ς Α'μαζοναις ·

Αιτ/λι&ς β Α'λίξανά'ρος, ywjcuMq Α'μαζοϊα/ς $
Αυναμιν iyejiKviervn 9 vrcytiv oi Mctxifάναις.

HWcaTi Tof Aetpeiov , vrS πήρα μ\ μαλαία y
Και Πέρα* Xf/tw ro\ φοχκτον, τον μψαν Βαηλια *

ΑνλΑ«ς Ιτ&ρΐίς Βα<πλί?ς> «>λ «cTίλονάπές ?
"5$' Να μ6;£8<Γ/αν2^τί*£ »*>&>$ ιποιατάτας.

Και τεΛί'βι να μ« «P/«JW/ a νταάτα να μι tsAmou ,

Παντα 1» τβλος g/ς β*«μ^ > civrtvot να ^gfhvcu .

Καιιρ^ομαιαπeutvicrας , cav φίλος yiava ποίσω 5
Ιίίνας cAV θδλώ) to AoittoV ? πόλίμον yid ν ttpyήtfbK

Οι Α'μαζόνις ιϊσάσι > οκίΊνατα^ξαμμ'ίνα,
Τa^^a^Lcv Α'λίξαν^ρος* f&j Tuyt μίαινμίνα*

Και ντάλια υλivouc^ygc&^av > eVistoAhi' m ςηίλαν y
2αυτJiov τον Α'λίζαι^ρον, iy νά τ£ Gtfbjpyyiiλ&ν»

f

4*

Α'μαζονων EV/roAw «^cVjA^eJa»^ρον.
'Ξ Α'μαζόναιςτ Φ&κτ 3 ζίμάς πας ar<T£ΐομ ίνα/ς >
Ποκόβτμοςολος ς-αρματα ? μα? ί£«>β**«μΐ!<αις.
Baflr/λίώί? Α'λίζαν£ρον > ολα/ς ίμιΓς μ.Ιιυή/Αψ ·

Να μ&ι/ βλθυς ς-ο ν τόπονμας > «<rtp «
Ο* ToVo? st ai y) ζαχ,ος ? ^ Β~ίς καλοντα^γσιι 9

Κίολττ/ζόμα* λ£ άφρακτος, οπίσω &tcyvgji<rn.
Το ττα? Ιμαςζν ςτάρματα > ξιυρκμας οϊζαμίvrt9

Ο' 7J-S ς-ρατι&νΐζ zavcviig 3 «&> μας σνωαπαν<Μνιιm
2« sTνο ποτάμια ^ίκορΔμ zcuya^p τι]ν ^οφήνμας 5

cAV ϊ>νζλζ*\ xarcffig? ^/a^oW τόηενήμας ·
: g * κ*.-



ϊοί
^

Κ όάτο νιότη ολόγυρα » yu.gjfei το ποτααη *

K&j navzVik«/» μπορ» , τίποης να μ,ας αάμτΑ.
Α*ακότης χιλιάΛς @eJww*&,ywcuitip άν£ρίομ(ναΐζ»

ΑΪλλίζ β^ομήντα το λοιπόν^'iiveu οέ^ιρβαλμίναις,
Ό/ αν£ρις όπΖ (%ωμ(» μ'ίμ&ς ePiv κατόΐκϊίνί ,

MaW<V<pa ς·ό<> ποταμόν, τα ζωαμας mpbvt.
Ε/ς wa tra %?όνας y$> \-nfα . Τίμας αυτοί πίρνχνί.

tfj?) όταις $ίλχν άξ £μας > μ'αύτχς παιδία $/£?««
Κα) ίνα Jfjvov Μίτοι μας 9 αυτ'ινοι κατοΐΜίσΊ *

Πχλι περνάν τον ποτααον9 ταζωα ydptnp^TU
Α ν ίλ3ν πόλίμος αμας , « $υυυατον φατάτον >

KltpvHui μίΐςτον ποτμμον 9 α\*ιμαγόμ\£ϊάτο*
$pynvfcu olαν&ριςμας , χ) μας αχόλχ$χύ·ι *

Φ ίλάαττχν τα οΜατύναςμας, μας υπνιρίτΰβη *
Κα* ό ιιυα,ταλς ςτόν πόλίμον, ημας-cv τ&^φύοτιν 5

Ε^νος iseAV μ β&ίσϊίΐτάΐ, ίμας να"μας νιχήση ·

Kxt οποία λαβοο^ίτ] ζίμας y λ4>ομ« tSto πάλι ι

ΑΪπο τοις άλλοις το λοιπ αν y \yn τιμήν μ^άλίυϋ *
Ο ^το/α ατί&άνΐή ασόλίμον i ν>μ ?ς την ανϋμνχμΒρ 5

ας θδβΥ 7Ti&icr<rcrtpov, ολα/ς ·πιι- ίυφημχ/υ$μ ·
Kcu οποία παλαι <ό!ξ £μας> o^S ν'dvdpetyaBt&i,

Kout/ς 7?f aTT/srovAaoV 9να κο'4# φαιίΤΗ <

Να ζάμ» ι/ς την μίτιψχς * χν$pxya&iig μ^άλαις*
Ε ζα>« ctfysfco/PoV 5 πολλ» νιμη χταϊς άλλοις ,

ΚμιΓς^Μ^οϊκιςημα&οψ? «Vμαςπολίμϊσΐιςy
Τ ο τγοΤορ c^V τολπ'ιζαμι 9 ίμ^ς yiavd νιχήστις ·

Γ££</<& <,ίς ημα&ον (μας ? «ftV c? πολλά μ^αλον,
Γκμαϊ*£>ς }ΐαταπολίμιΐς»· fdπάρης £ί%ος αλλο.



ι&3

Καi μ&ζ iicCJiriMrtotjfyj) iveuKdWyo&toLtrii,
t&j tSto σνβαλ ί^ϋτν9 μολίυυ thV ϋυυυ^οφ/αντα ·

Α\ ίν fy T&r Α'λ ίζαΑ/Spty χ,'ίχης ντολλην triv yviieriv >
Α ν δίλιις νάλΰτις ϊΐς Ιμας, ιό 3ίλίις μίτηνάοΉ*

AiyoiM tSto ίϊξ ασ\ν j ίμ{ϊς \&<rl r%Xhs/u$p,
Τ ο 3ίλ»ς να 7ΐλιιρόνομί j fytt\J>t να ^pofioSZf^fi ·

K«i ^ξά^μας ^TTOKQjLfiV j SVras ra yιy>ctμμίvcLy
&i0rt τα.φνσατ^μέίζ, ri*«v δ^μαο-μίνα ·

ν'aztnrcv A*Af£αν<Γρος 9 το'τι yidμιdyiλa&^ y
£}ττί >α K0.u.H<?ty>OL(pluj ) ώς truvrcucyjcurd vrayH

EV<5reAvjcV* iS-ftAcy Α'λίζα*£ρος
$ίς τα/ς Α'μαζονα/ς ·

Ασιλίνζ Α'λίξ'αν£ρος> yiwcuKtc Α'μαζοης,
Ε*β·«ςcTrt/Aoyifcg·cv i fc«irc* aVcT&ομίνα/ς .

Ον λόν tsV κόρμον zipJktra y iyeJ μ\τν>ν βχλήνμα >
KVas fyft) να φό$«3"&) «iw ττοΜW ^οπίμχ ·

Μί<τα^ «Αίν κατά<&)ζρμ% * πολιμόν ytct ναρ^&ω^
Μονον μ* λο>ο* μ^ναγα > θϊλω να <τας φοβή<τω 9

Α'μαζόνίς$ ξ-Λλέι* 9 ^/α»αΑθ·«ν *£ 5
χίλ/α/ς ποντΰίκόαηάίς, μ>aλoyct £/ρλίμίναΛ

Κά'θι £%όνον νdi Adcsovrcu 9 «-e toto να ^£*κα*αι *
Ε'&Λναις να «p^avro/ Ot/rj/ ·, κίοιλις να &f08c<hfn ·

KcJ ^dyuam τϊίχίν&ίσχοντα/ , rtwrtviu* tbv μνρ(α*
οζαύτα ς-δλνδτ* 5 χ,Ιάστίνί ydp αφα/α.

Aotlrov dcfiv dtAKowi, iya ναο-ας oeJcra 9

Μ ί ςτρατ /ατμ* να'Α&'εάτϊ/,χα^ ίαν μ» να φ«<τόι$
O/ Α*μ,αζόνίς ^thta-t, Α'Αίξαν<Γρος τι μ&νάν,

Γραφκ Ίυης ίκάμασ-ι, p-ot-T^ ytava ύττοίν],
■
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1C4
EV/γοΑμ oV» 'ίς-Μλαν ot Α'μαζόν «ς

«ss^oc Α'λίξα^ρον.

t*S Α'μαζόνβας tcu^ <p0t«Tflic, Ιμας ·£ αν«ΓΟΛΟμίνΜζ,2ί®ν Βαα**λιι Α'λίζαν^ρον> γιμ&τc? ίαλομίνοαζ.
Kof /^o/t^pre άζνηαν* μάλλον οΡ^ρχαλ*^)

Κα «λ θ»ί »ς iMi? χώραμας > &ίλομ* xlayu7rZfi$fj.
Έϊτήξαμί να &ί£ωμί > τ©» ?α πλνρΖμί 5

ΧρνΰτάφΜ ΜυυτΙ&νά&α y χο,ίμ vci crls 7»λ£,ί/ί ·
K«u Α*'μαζονκπίβομ*> ^rorcuQ <%&λίμίνεας5

Χ/λ/α/ς 7το^7»«οβ·/α/ί) %κναί ττο^αν^ζΛομί^ζ ·

CX ττο/α yau.Vi^ άΐζ ctvra/ς, τνν νομον ytava σφάλη,
2α»1. άηβην τηΛχομί, νάχΙυυ'ξοπΙω μηάλΐξ»,

($πχ,ν ο ^όνος 7&wpG)dii > λ'^ωμϊρ να ς'ραφζσ-ι >

ΐ]ροβο£ις"ίμα4 vcuq tefa5, ^ αλλαις >/α ναλ&ΖΰΊ*
Η'μύ'ς β ση ΐ^ξ^α,μξτδτο ytavci^oiMMC y

Π.'θΌ,αίθα άχύομ$ρ 9 μαςόβίσας-,
'Σαν mzatrcv Α'λίξαν^ρος, tkotovsu<;v7roiyiveiy

Kcu ί^α4έ Ε wvs-oAi}* 3 tiif μάναςτα {ytj ς-ίλνα*
Β'ντ/ζτολη CTT oVhAS Α'Λίξαι^ρος >

τίς: M»f0£τ« ·

Tg)> Ασιλιυζ ο Α*λ %ζαν£ρος y Mnf ιμν Ο*λνμτηαΑ&.%
J0 Τβ$ <ri;>^u&K<ra{ ^ewptW* > μ'ολνοηι τ7> ομά&ι.,
Σταίς Α*μαζάνιςζίβακα.> μ'ολ»μχτΊ[ι διιυάμΗ*

Ειζ τον ηβΑΛννίωορμνια-α, σmiivo το ττοτάμη.,
ΚαΙ *κΑ& tottov ciy&iov > ιτίxi?m ταμέρ» >

Σκότος lyiviTov ττΰΤλ,Υΐ 3 /Λ«β*ατσ μισημίρν *

Η'μφαίζ oySovxovTX y βρίχ& βρο%η /utyotAti 9

ίζΡ]Ίηνςτρβ,τΜμχνβ&ιΚί?, τότις μνγάλνιζάληΐ
* " ' Τα



. ir " · t ^ # 10?
Τ& ράχατας ίττ i&atr/ » <zx τϋν /@ρο%Ιωχ cWivlw.

Έϊς &υΜς totv λiyedfu» πολλήκακον tyivn-
Ε'yivovTdtv ττολλΆς βρόντους, jy άτραπάίς μηαλαις

OVaV cζίναις hiyunFUy πο7ΐά$»ΜκαΐΓ άλλοις.
Κά^α κάμί 3 άς'ίπα'^ί y τοτις βρο%»οκ*,ρη}

Ο*πα ζαν ίνας οΐξ ίμάς 5 <Hv χμττορίΐ να πομίινη ·
Τον ποτιχμονπίράα'αμί) μίτο, πολλά $κόπϋ9

Ηφίραιην. si α&θ-ρ^55^ r§ τότ»,
J3cj/7&)cotr/iicntpipctPf τοης \μ,%ν λιφάΛς^

Αμάξια μίταάρμανχ., οξνίννχχιλιαάϊς ·
ΎονιςΙκίίναλαβαμ% > μάλίυυ ην οράινίαν*

0ejLffd t&jf >tι&σαμι > δις Ή?? Βαβυλωνία» ·
Kara ^/λία<Λς το λοιπον 5 Ιττ«ρα >

Α*ντάμαλ'^ωμιτ'Ιμt? ομορφάρματομίναςβ
"·€ΛΓ&νά<ιvruytftipi τάάςτύλουςΗρακλίως>

ΕΪτατας KSH κιννκταμ*, xj άίν iyivn άλίως ·
Η'μίανιτονι XgJW > KSH niOveu ςαμίναι.

Hf αλλ» mtzw dpyvpη> καλο^οαμ^# ·
άίκα το μάκροςτας, *£f ι?ς οκόμνίΗοαρ >
JVo πτι^ίζ 75? πλάτοςπχς, ritretv οι efJo iVa ·

Kai QQjt&a kba u7raτας; την ςάιλίω να ψιπάσνν>
Να $ω avivcuKb<pta.y πάλι να νφαλγκταρ %

Κιάάτάν μίτα μάτιαμα 9 κ'ιιτον καλά ^νμάτη >
<ge) raTi πάλιν oyicra > lyco ^ νφαλκτάτία) ·

K«i λύγους παπακοσίαις > ΐβάλαμί το φ&ίαοτμα ,
Ε*τότες πάλι ά&κτα 3 μΐΰ· '%βομ8ρ * το άμα

Χ'ίρνμον τόπον τπί^αμ?* κρίμνοιταη μ^άλοι 3
Ο'τταΦίΤίυ'α > &<Λ ττβτι ι /iw sTe/W άλλοι,
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ίοΒ
,

Kcu τότες vrctAiym7OV 5 ρχότες ντολλά μη&λόί
Π» J$v iyv&gjfi τ ίνας * gva τ ο κ άλλο,

Ε'τόπς iyt>£& ταμ1β?α μδρκ^ς ττερττατ&μι;
ίΕτον ττοταμο* dτ&ζβντά j ogjterct vu ςΆ&ίίμε;

"TcSc Pi μόζόνες ηβραμ*, 'χιiteus ταϊς ώζχομιναίς,
Ε'/^etnv άρματα καλά > πολλάναν άν£&ομί\αΐςί

Σ/Λρο ·β χ$ %άκκομα > ctCrlvcuς y& *'χ
ΠοΜη άς?ιμοχ$υΡαφον β ιον πτολλην <β "(%αν.

Η^λθάρ χ) ^ocrxiWcraw, avtcuc οι Αμάζονίξ y

Χίλιες πζ^τακόοΉς μS φ φα* α*<Γ&ίομ««ς.
TflSc άλλοις τ&ίς tvnipart. τγ^λρ *&τός·αλμίπς i

Κ&) νίλοςμα» φίραη ? srSrap ^ομ^δς ·
Ε χ«πό£ $ β ποταμός y ι^δ ττολΛα StieJa ·

Ε'χιΤθίΡτοτδ μύρόϋσΌ 3 2>&ί μι νίνρρα,τιαρ^
Πολλνν i&jpcv 7rYiywa/u^p 9 cAo/ σόμαζομίνοι 9

ipvQpav τ θάλαρραν > όλοιμας χοπιαρμΑνοι ·

Ο λοιμός civa7rav3ii/ufyj, T<sr <s%f ο*ορ xcsrw ,

Ε'χϊΤ το'τις ν,β$/ρχαμ$μ $ τετολλά ςατον yap τόπον .*
Εις τννΑξιάν yaρ νόνμί&ιον, %τζν βχνά μηάλο9

Α βΛΠράτνν Β·άλαο3& 9 &χ \βλντης yap άλλο ·
Θνρία, τότες ίκαμα , iyo i&j δνριάζω 9

Tcp τον 3bop, πε&ρ&ια τον δοξάζω ,
Τ6Τ2ς τοκ δ'3tfridpa > εις τ^ν μόνΖώτν9

Ε>"ρφαξα </Ϊκλ c^λoya » τοτις e/V Wp τιμόντχ,
Ε χ rop άρτλ&ρ τόρ ποταμόν» ί^τ^αμι ττόράνχ}

Κ«μ «τι ^»ρ εβλετταΡε6 χά'ι'ρα,νον άπάνχ.
Η r<m ΐζςμχακά dygjict, xVi^siP x&xa τκ ^3τί,

Η β-αρ^ ρκόαιοκίφαλοι> <?0μ\^α.νι,ς mς·7,3ιι,
m Kcu
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Καϊ αλλαγή «rfitff, τύς hiyxv rpoyhof ,

Καϊ χοτοίχχν m απήλααα9χ'*ιχα» μαχρας της μητας*
Σι 'Ζ&ΐ'ΐ/ίαλγι ημι&ζν9 xalvct vipi Tnpxjufyj

Ειςτονη0ΐί7τλίυραμι9 ολοιμας yid να $χμΐ Λ
Καϊμιρα λίγω ς-ο νια?}, ϋτον «λί« πόλί)

Καϊ cftm μήλια yve/,ζι* η yn τ»ς ττο'λ/?, ολϋ ·
Κα* Λκατίαταρο'ιτονί) vrvpyoi ©«& χηρμινοι»

Έ.'υτριπιρμίνοι ομορφο, &} ολο^νρομίνοι#
Καλοττ/βγ-ίίνο* viTtuett) μ£} ρμα*,Jkg/av9

Καϊπαλίνα» όλοyvpa, μιμορφον λι$αζϊων ·
i tht volqv όλό^υρον9 ρμάϊρον dvrivof Aiya» >

Θΐ/ρίαζς ποΧλ.οίς τ2 ϊχαμνα»* ζωα πολλά itttyew,
Η τον ομίχλη <s%iA5"«> hiyc* ς-ον τόπον xowov^

Kai iep ta **χαρι> μαΰρο9 ας Σαρακύνον.
Ύον^λιον ΐ$υρίαζι9 μι την τοιπ*ινορύνΙυυ9

Καϊ κϋ&ον ίμνίρί^Α (Μμ9\μ§ΐς μ\ χαλοπυνίω»
Καϊ πχ μηρι^αμι* τριΐς μφαις π%ρπατ$μ8μ ±

Σκότος ηβ&ίκαμι πολλυ9 κάπα yia να ςτραφχμβμ ,
Πολλά χακοπα&ήραμι9 άϊν ι*ΧΛ το τι κάμ& 9

Μ§ βία» όλοι ιροραμί, ς'χν τονναβη ποτάμνι ·
Σ,τταλάτια κόρχ arnyαμι9 πολλάτα» ω&ομίνα ,

Η ρολοι β Ιλ*oipyνρα9 χίαπάνω ^υρομίνα β
Ε χ uJk απήταβ μάκρη* ρι χι ίνα β m μίρνι9

Μίρα γο ρπήπη το μάκρη, φολίβη <e&tsrepif,
Α ν&ρωπινά pwuriχζνι^ποιος χίβ»ή$νλίρΟτι y

Τ<« πά&ς»ι τ$\Aiyi9 ngjf τ) τδ θίλ» ·
Κcu οίμηάλοιΒαριλί7ς9ρ'άκ{ϊνοίπ^ίνα, 9
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Αίκάνη hvqvs j&vw > ομορφα ^αμίνη, (

Ιϋ'ζνντΰί μίτρα> Ηβα»^ κητον ittu ςαμίνη ·

Ενσφαξα Λ @c$&'ydveia, τόης κάνω^
/ Kae την λίχάνη την %$υοη, γιμήζω ο$ άπαν® „

Κeu ολοιτνς ίπίνασι, μ/κροίπ κμ* μεγάλοι 3

Κάμνομι Η$μ τραπίζ^χητονχαράμεγάλη,
ΗνψΛ9αι κίί σκαλ ία οχτώ# '/απάνω Jmv άίνάρν $

j&j άίτος κάΒνπϊ) σ\ Ζίΐνον ·β τον χίνάρον ·
Θ* άίτος κφ το Λνάρον0 ολορνοναι χρυσαφή y

Γβ/k yb φράγματα πο?9ίά^ τη Λ μπΟρω να γξάψη 9

Έ'τοη ϊμησίυσαμι, μβλίω ιών ο'pftvtetty
Η λ3αμξ γυοάσαμι, ίίς την Βαβυλωνία?»

Έ,'χιΐ 7/euSi ^undvztyzV/^t ιοίάτον
Κτλ μίσ απάνω άν&ρωπος, κάτωΎΐτον <p/J\f.

Έ,'χί ινη π% το y mmrty ψίρνντο sro παλάτη9
Hv<pips xcufαξίματο) Γα χί&αιης το κράτη*

Κρνφάμα το'φφον c«6* 5 '/Jkro $ πως κάνη 3

Έ,Ις άυτο λέγω &άνμαβ·μα> Ιμίνα μά Ιφάνη.
tie/,τα ePt νά ίλ3·«β·/, μάγοι t&j α·ς·ρονομθί>

Να άω γ&το τ ι Asybc/y τδ χα&Ινος Ύήνγνωμίω I
Κca τόης ίμαζόκτΑα'Μ) κ οι μάγοι κάμνοιω κζάσίω%

Ϋάγβιαί&νη μάπανι iy& τά Βάλωρίτη.
ifi ς άς·ρον 6μοςυς·ίραίηλ3ν σ\μάς κίάρχήζήγ

Η&\ το σημάιον \βλ%^^ τά ράχατα ξίακ '/ζη,
Βανη μίγάλη την φωνή ν, φ κλ/yet Κ9ή τρομάσ?/ y

*j ιλνγ'ίμας ΒασΊλιία9 yXvyopa ds νά χαλάσΐί*
Kcu γω ωσάν το uzxcra, μνγάλως ίφυβή&η,

Τάάτρόνομχ TQ λοιττον^τζη τάπηλογή$η,
,.Α ΚαΙ



Κou ιππατα η λοιτΓΟΜ) άυτο νά mBuoJoV y

j&i τασιιμ^ον τι £&ιλγ^ πασάνας vayQjMnan *
Of Μayoo*$m*Q}3yM^ ™· πάνου τ£ άν&ρωπα,

Ε'χ,Μος Asyco ikcrt συ, κέκτί τοιούτα τρόπου* *
Το χ&ίζφ Aeya τα <p/«T/S3 heu η άζασιασχ,

3&j Jtfim όπα πψν&σι, ζϊσϊν toV άφοΛ'τίανσα*
Β,'ξ k μα τ3 2ξά°\,<νπος, Αi%avSpx τ£ ifuffa y

Νασ'ίβρη « 2£α<β>ί ^αλ^μΙοΛπς τδ αχτν,τ&σχ α

Πι&ί το ττα? \σκΛ)ίβ)Λ τδ Α'λι^αΐ'<Γροϋ ό Φανατ^ς»
fOy Α'λίζάν£ρα 3άναιος > τοιατος y& iyivn,€> vwi tov άφαρμάΜ^α») οι φίλο/τα Οκάνοι·
ΟντΛ9 αυτός ο/Ίζ'φνκΐ> να -ηίν Ma*eiW«%

Φίλονσα άφΜζν ο«6ί, να ρ'ί^Η μαρίΓον/«ρ.
Το οι οωα Α^τίττατρον, wV %άραν να. yvgjtty y

&φΗΜ tt) Ήΐν μο/vofT«j ^isi να yveJ£u.
Ο'λυμπιάάά 5(ρθαο·ον, σ ρον %&} πίβη %

Το ττως cet/wi Α'ντίπα,τρον, σ Α'λίζα&ί'ρον μίαια&ι
Kcu πάλιν ο Αντίπατρος^ σ'Α'λίζακΡρον μΐωάει,

Το 3ΐλνμάτης κάμΚ4ΤΌ) K2j οτι θϊλ» a&iW.
Α'ν»» crg uiv μα*ίονπ%) %$μ th>& χ,α&οσύνΐυυ,

Μα'^α »a«a ^«ν χάρασα^ πολλην cTι*£ξηοσύνΙ&ν ·
Α'λβξα*cfρος ·β α<pwae, to τ&ρΐ^μα ^ «Γ

Σαιτίττατροεα; δ^αψ, AW ^σμγιτόρα πίβη·
Ο'λυμπictcftz typa(pi> σ Α'λίζανσρον \μόνη y

Να βyάλl1 τον Α'ντιπατρον> ο« τηντιμόν \kmIw·
Α'ΑίίζΛν£ρος νίς l^a^iyάντίνης τόη πάλι »

Α'ντίνον τον Α'ντιπατρον^κ την τιμήν νά βγάλη Γ
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βάν τήχναΌτ Α'ντίττατροζ) fyvpsj@s να ττ'σιι,
Μί&οάον τον Α'λιξαχάρον, yia να. τον φαρμακ. 'ση β'

Φαρμάκη κάμνη i%ypcv> <wv%£μήλον nrc βάνη 5

t(<£t τ£ tfura τόάοκί} Kacavcfρ& άνα&ηβαχφ«
E^t Λ ο Α'νν'ίττατρνζι τον tmpov tfcvτα 9

Δοσμίνον τ£ Α'λίξ&Αpu, ως άνδ-ρωπον efικόντΗ,
Α'ντίττατρος wapayynΑί, Kot<recV<rpi< τβ μΖτπ 9

Να J1οση το φαρμάκων9 ϊδλη τ'α<Λλφ&τ».
Το τι ς "^79 ^cwpiT/rij Kacrat^ρος q£j μισ'ιβη ,

jMfρ» w? Βα /SuAoi' , Ικιη&έ $ ιcf/i$w.
τα άίλφητ^) ϊδλιον τον Asyxv,

Γ< Α'λίξαχάρον τ$ μηλιτι, yia να τον Στόλισαν 9

Τότνς Κασάνάρος tvyaAiy ά ίχνητα w φ'αρμάκνΐ)
Σαν άίχασι τάν οράινιαν, άίνητα tytj ττηά,Άη ·

Η τονι ό ϊχλ(θς9 ο^άυτον λυττημίνος,
Κ πι χΐβ,ια τδ Α 'λ'ίξαχάρν, ητονι ραμάισμίνος ·

Αίοπ τδ ixtwmri) άττάνω ς*ο κίφάλη,
Me το ραμάι τδ βάριαί> μια» ραυάιάν μ^άλίω»

H'rov κίαΜως λυττδ/^ρος9 Μήάίω τον ίκράξαν,
Έ.'βϋλόΟτ'καχ Κ) ol <Γνθ) τντίς yi> Aoyagjaerat,

Η' ααχ ^ αΡλο/ ςάν βαλήν, κηδίλνισαχ νά ποίσοιω 9

iy τότις τον Αλί^α^Τ,ρονs >/α m τον φαρμακισοim *
Α ι/τ ίνα ας τάφισομι,ως yta νά μήν apyiara),

τμ Sfe τον Α'λίξαιάρον, 3άλοχ/ανάρχ/νιίσω ·
Α λιζουόροςκαλίςηχή, Ιτοτες οράιηαζη >

Τ#ς αρχονης ικάλισί, τόης ϊκά τους ίκράζα.
Τ&ς τράτας άϋ$ ς-ρατ ια>$Γ, κωλχς τους άνά&ομ ίνας3

τ£ τής Σατράττας τάς καλάς9 ν£ ικΑβλtyμίνας · .
■'

. -
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ΰλοιτννς TCTf χαίροντα*, r\ «οίνο τ e1 τραπίζν ,
ΠααΆ,νας ^km νιν χαραν> αρχήνιη να πίζη,

Kai τοτί τταλ/ Α'λίζαν£ρος> Ιιτίβη s*o fcsA&r»9
KoeVfiTf Γο χρίβάτ%ίχ> να τνάρη τη ν βχλϊ'ντ& ι

Ιιίχί Jt »'ς Α'λίξαιι£ρον 5 Μν&νας παρρΗ<τία>
ήβη τονϊχραξί, ναλ9ή ςηιν φιλία*.

fCcti «*τγ«Τ» ω JicBroτα9 θβλονν }>/ύέ να <Γ6 «PSmi >
0/ φίλοισν οί yvbtrioiy μ\ τ·ίνα να χαρχνί.

jSriv txHXccv Α'λ ίζα*£ρος9 "ίζω ivdv; iuyivei 9
Τ ο 5*λϊ\μάτα\καμΛ:) οιςίυτχς H$j <nrayim .·

ί,'χ,κββ/Μ rcWgpiTιχα} *ζ το τραττίζη κώνο 9
ΤoV Πο^ανα» τον Λΐοί/αν, αυτοΐΟήνα* οινον .

ToV cnrdjrtMVy τον Aiovav, Ανσ-ίμαχον κΦΐ a?hoi 9
ΤoV Φίλ/9ττό» KSH c)Α)Μ«ν9 χ,'&χαν χοραν /UiyaAu#

Κορβόί Ιώ> £ Τον Ιι>$/*ί, νίοχςοι Ρ'αχλ$ίJii 9
&χα* κφ τον ά&ιτονα , αρχκσαν a£ rpay%J)i.

E^ttreu »V$ tov μί<τ/ντ»?9τότι? τον Πτολίμάiov 5
KecavcTρον μβ το ονομα^ φίλονα τον νίον.

Μ ο νον 6/ 7τίντ* αυτίζ, tfiv bctuατιατμίνοι,
Σ'Ιχι?ror το συμβολών* cftv vicavt βαλμίνοι ·

Ϊ7*ρ«£ώί #rov <Γ«ν βχλην, be/ί ο ΐΐτολίμαίος 9
Ου^'οβλιος ο συμάχος,χφιλο*ας 6 νίοζ.

Ο λοι οι "Χττίί/ϊλοιτΓΟί} ϋχαν βχλχ ς-αμίνίω9·
Τία να τον φαρμaxicrxa·/, yia φ&ονον ο! 6pynrμivo^

Ε καμάν ορκας φοβίρχζ) να. μν>ν a?htiAoyiιτουν,
Ε'κίΐνο 07τχ ίΐ7Γα.0·ι,ολοιτχς να το Troirxv*

Τωραχν αςyvQj<roui> t )ς την %πίβκλίαν>
Ι*λ* θϊ'λ^ίταν να κάμχα-iy >ytj κν'ινίνϋτηνχαχ/αν,

CΓΑ 01-
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Ό λωτούς ychjs c e βαλάν, το ποιον κ&ι κάμΜτω>
Κα] τομα ΐιλ&'Α'λ(ξαν£ρΰς3 \τ$ασϊ)κο%ήκαΛτΌ %

E/^cf ο ϊχλίοζ) φαρμάκη ς-ο πότηρ η ,

Κα] ύpatrs VΆ'λίξαΡ(?ρΧ) κίάπ$κ& I σζωπίρη*
ΏΪζταν άυτοζ το &i2rs> ώρα. άιάβη μ^άλΜ >

QrAcyvpa lyveA^y πίνασι γάλλοι,
Έ,'φωναζί ω φιλν-,τ'ΐίναχ 77 Spts π&ράζη >

OV«ASi ς-ο βηκότνιμα^ rayiiot ^ μι σφάζϊι*
Κα), πλζο εΝνόμπορία*, αυτός yiu να, ττομΜn,

Κ'ώττδτ&ζ; yict να κά&ονται·> ζ-)ν \φγ\μ\αΛ κ£ίνοι.
£'κ£νος ίσηζά&νχζν, ς-ρ κ?Α*ίτ« μπων 5

Μ»! να Tcv 7ra *\y ο καιμός^ oVS tov Ιμαscphv»
Ιϊτρρον Α λ 2?ewtTρος9 το ς-ομα να, το βάλη^

Μ* να ξφάστι lAtysy όκτην ^oAm» να? βyάλyΛ
Κα] το πίφον ΐ'«Α/0£3 Φβρμάκνι άλιφα π αλ/5

Τ'Α'Αδ^αΐβΓρκ 73 δεΓωο*δ3 ς ο ς* ομα. να το βάλιι a

Κα] 73 53?*ιροΝν Α'λίζωάρος3 S"o s'ομα,το ταμπόν^
Τοτις πάλιν ;£&ροτϊρα, ίπικτάντον πόνοι ·

Τ« ν vJ#7zb oA&w at/srvofr όβ&βάζη ό καϊμίνος3
Α\ν τνξώρζν ό τοιπ&νος3 ότ'Ίν φαρμακομινος.

Thvvvxtzk ολχς*υγαλε: μ'ίοτα οκ τα κιλότα 9

Mserct τινάν άίν cttpvDcijfiyavn ηφ} τ)ν ywi)Y\vru,
Κα) τόπςί07ΐκόδιικί> κρυφά Sfg) να ττίση 9

Γκ) να Trvtyn ς-όν.ποτχμονί Κ& κά7» να' βαλϊιΟΜ.
Διότνς cM&ip^erovy Ε'υφράτνς το ποτάμν>

Ε'ςΒαβυλάνα.'ίρχίτονι(τυντνϊ πολλνί άυΐάμν.
I </Wov ό yυvόuκaτa) rpe%ei *) τον iTrmn,

Ε'πψ'ϊΐτον KTQV 7TQWlfAQVy STQ (fflfttYI TSV ίβάνΗ·
hi
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Εϊτητνς ω yuvgho&g&i κακοκαμίζ μηάλύ,
Κν u%a 7rayoi άφα*τος9 SioV μΐέφηουνάλλο ·

Kai ητιντΑς τζρος το παρόν, μη Λν roμQλoytίσ7fς9
Ε/ς <τ^ fccwtf αν ανθ-ραττο^^οτΒ μην το μηλήσχζ·

Α*πο τνχυ Α'λίξωαρος^ ρ/ζή το ?paToeix^
OAc/ fct ϊλ&ουν ομ<®ροτά) νά κάμνι S&SymIw .

Κα/ τοτίς i,aa^oar/xc»'5 ολοντα το φασάτο»
Ε*κάμνω άνακάτομα, τοπς άπα νω κατ»·

Kcu u Tracifhs φνλακα9 TropvActyi το ά,ομα9
Α&ξίμαζ τον άν άφίντνιμας9 άάί9 νάκάμω μ αίμα

Kcuer ίβη μ ίσα Οίράικας^ τΆ'λ ίξωάρ&>£ λ iysi ,
AtcaroTZi ΜακίάovtKov9\^cd φασάνον Khiyei.

Κα/ ολοι Βάλουν νά a£isv9 ο ttSps πον^μίνοι >
Τα rh βάνουνται ς-άρματα, κάνης cAsv ϊχτομίν&,

ToVoe» σ-ο? Α'λίξα*άρον9 ς-ην κλινίω νά βαςαξαν9
Ίτάν μίσίωνά τον βάλασιν9 ολοί νά τον κιτάζονν

Κα/ ηλΒι το φασάτοτϋ} ολον νά τονκί'ΐήζη 9
ί^ασάνας U τον πονοντα, άρ%<ζη %j φονάφι.

Ε/ς 3-άνατνΡ τον\βλνπω, ιταλοί ίφονάζαν^
\Ζ KAtyof ?ά( cSvpovTOJV 9 i&j βα&.νας·α>ά£«*.

Κα/ δ?ας c£ άυτάς, πολλά τον &λιμίνθς9
Η*'τον άότψις ης τον vhv9 καίκλί<$μ ο καϊμίνΟζ·

2*Α'λίξωορον. ίμΐσοσί3 ά^άιαβη ν.'ς τηνκλίνΙυυ9
Έ/κλαα %$ί] ο«Γόρατν , την iSικην τ ο«Γώ&ί/.

Ε 'φωναζ§ » Βαβ·/Αί^5 β β /αας τ&,-α otfS gctftt?,
Α'φηνηςμας *fi ϊρ)ΐμας9 t&j Βνλης νά πο&άνης.

Γία tQto μάςάξφαϊγΐλ\ς9\κ τ«ν Μ» fci/To? W,
Να μας άφ'&ιςορφαιάς9 ί'ς την Βαβυλωνία*.

—
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Κράτην νιμΆ'ςρνζωντβμοι ς«ν y*ν, νά %oLTi@*/ufyj>

Παρά nrw Α'λί£α*ίΓρι, tsV ·3"«νατον νά c
Ώα'Α* w' MeexiiTowxoV, φϋράην τότ® λ«^&,

Baftf&ft βάλίω w φωνην9 άρχιζε* yiu νά xXiyu*
Keu άάχρυπ χιΑ'λίξαβάρος, &'#»5Τέ«ΐ/ς να ττοίσαν 6

Παρ&χαλ&τΒνς 3·λ»βίρά^ yt& νά παφαμ^ίτοιίΑ ·

<d>£ji<n ι&άλι Α'λίξανάρος, ^ςαμματιχόν iyy χράζουυυι
Κ) Jfa&iitlw ίκαμί9 ϊην μίσΊιυ τάν $&βάζ*ν.

HV/odvxif ovsrS txapjftp ο ^αριλινς
Α'λίζαυν£ρος,

Τ9 ArMft/£ Α'λίζα*άρος9 ££*) χόρμοχράτωρ μόνος 9325 Ο'λυμπιάάομ ο z/oV> w θ®« Α'/t^Toc.
Έ'ττεϊ $λ eTTCo α* ο 3·άνατζ>ς9 Οίλ& νά μ\ χω&ατι >

Π« πάσα. ha4 οϋζάυϊόν, «Λ'ν ημπορη νά yAvan ,

Πρώην άφίνω το λοιπόν> σ'ολίω την οιχαμίνίω,
A'ydviw fybf croy%toptterit> 9 χιάσιν σνμ-ηα&ίμίνοι «

Kcu «Γιά, νά μ«ν yiv 'ircu9 τνς άρχηιάςμα μάχγ\^
Πασάνας οχ τον τόπονμι*·) Κβή μνρτιχόηϋ νάχνί»

Α'φόνω ς-χν ττατζάάϊιμα, άς τόν \tc&xiSovicu9
Η' Λος νάνοι apxvyos, νά ρίζη μοράivtcu*

Α ν κάμη«' ytWΰuxaμH9 ο πόνε yxaς·poμiv^i,
Πα«Γί να ΒαΛλ«/ς να ,

Α th ^ y ίνη ^λυχόν9 cm&vo Το πeucfttXH,
Α ς χάμασίν ΜaxiSo οι> ανάρα <Γιά νά πάρα ·

Κα< ας το βάλοιιν ς·ο αχαμνή οχάνον νά xadiprjy
Α'ντινος νίν Μαχίά/α9 άρα ν ϊμ( νά picrn*

Α sro τον το'ττον τrcQjLpay άντίνοζνάμνηχ^ %
Αίον νά τ* ίβγάλίτι, το ονομανά ^χ*ι.

---
----- --^Πμ
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Ό*./*1
W T» N/>ctcT« άΛλφην, νά tyn πάντα, vixlw,

Κκ ' Α'ψήνω y& τΰ Ivfyny τοΰχο1^ξαματιχόνμα ,
% ",j| Νdvcu άυΰίνττις^ άυτος^ μί Βίλημα «Γίχονμν»
ir^νάο&ζη το λο/πον^άυτηνήίν Παμφυλ/aff
,yn Μ'ολατης τα ffieJyvpst, την Καπκταάοκία#·

Α*ψήνω τϋ ΑντiywfyoA&ju την ΓϊαμφαΪΜ,
. Καϊ την Φpayyia cαν otira, Ιλίιυ την Γταλ ιαι·

{
Kctt 78 Κaa-avSράφινωι&·>νάχη \υημι&Α9)

Νάναί άυΒίντης άνΤος> <rcλΐω την Κας·θζ/α*<
ux ιμ γάρα» oVk βζάοταταΛϊ άνάντια γο ποτάμη>

*̂ 4 <· Α'φήνώ τον A vTtTrarpoVj&\ κάνίυυι να χάμη ·
Α'ψήνω $ τάας ίλύχ&αίς, cM.h&tv cav yueJi^n >

Κ»β>λΰβ, Ο' Φτλοόάς μ\Τονομάν αυτός να την ο&ζη«
«taii, Α'φήνω y& τ» Πίάονα> νά Ρίζη την 2ugχουν ?
tiwau Μ ολατ^ς τα rtigjyvpaj Hj Μίαοποταμ'ΐΜ*
Και:/, Α'φήνο τον Σβλ^χοΡ) ντόχΗ πολλην dyv§ittf$

vv:.n)h Νάνοι άφίνΤΊς aJg/ος, άς την Ραβυλωνίαν·
uvj si Α'φήνω τ£ 2«r;W$ νά ρίζα ς-ην Ίυςμαν»

Νά-χη t(c/Lf την χο 'ιλίυυ %voJ.oLfy μ\ την \νημ%ζ}αε«
Αί'yvnfov Α'λ'ίΖϋυιάρ&αΛ) τ£ ΥΙηλίμοάϋφ'ίνωγ

.' (.,j Ναι>ou άϋΒίντϋς κ$α άντος9 Hffjj τδ τοις πa&ttftiw,
4 ' ι j Ι*'' I ^

w ' Α'πάνω χτην Ραβνλωνίαν, χάρα την βοάομένη.
• it ' Χαϋτην Βίλω ο Πιράνχας, αφέντης y/ά νάyitfi ,

Ε*ώς χάτ& τά β&κ·Μρά)νά ρίζ*η μι β&λήτοΟ »
1 A'V ττα'ρκ ^ ytuκζΛκαμΧ) Ρ'οξάνΙυυ ytx ywbnvtH

Γίατί πο λ Λα όκο τ/Λ<η} ττ5ρ<Γτίμϋνα >

^2" ; Κau πάντα <fnv άνάyκημχ, άνΤηος μ\ κνβΐρνά, <

«w»



I ri αΛί

Α'φήνω άφϊντις τόαταρκς) αυτές να τους χιμέτοιω,
Kat οτι θέλουν το λοιπός άυτίνοι ας τοπίσαν ·

Δνιμήτ&ίος KSM ^λώχος9 νάνοι μϊ μπις-οτήνΐω 9

θ' Φίλιππος ό Πτνλίμάίος, ας χάμναν άιχαιοτυνην,
Ο*βάζω yict να χάμνη9 λικάνΐω χξυτομϊν/ω,

Διαχόηα χίωτίαιάβία^ χιάιτϊναι $υαμΛνΙω.
ζ) τοι θίλήστιέ -\νχέ9 *® χορμάχη ,

Μίίτα yid va μϊ ^α^ητί, ης το /τον λαρνάκη,
Κτ&ς MaxtS ίνας β&ακοντα*9 ytpoi άχαμνκο"μϊνοι9

Ιϊα&άν&ς \χ το αζτίίτ/τ», μϊ %%ήμ& vd vrayiw,.
Μα τους ϊυχαβ/,ς-έιητι3 να μέν παραπονείται ?

Να πά<η *ς τη αζηίτιατχς, πάντα μ\ θυμένται»
Ε<ς ταζ ά&ΐνας ς-ήλίτψ, χαβάνματα ραιομίνα 9

Σνίλνη Βατιλιχά, ρ*χα xiadv βαμίνα.
Καί ώς το άργος ?έλίΤί} νά τράιτι τάρματήμα >

Σδ xeivov τον τόπον άyaπcύ9 νά <sravy μϊ θίΜμάμπ»
Κ αϊ μίτα νά m βάλνη, τναόν τ£ Η 'ραχλίος,

i&f νά μνιάΐν θβλ*ίΓίΤι5 ναχαμνή άλίως.
Κα« ς-άμ&μα νά ς·ήλ%π9πα>ήντα χίωτίωά&α »

Α\όμνι λνχω ngj χατά9 νά πάν 5%fi χα&ά&α ,

Εις τον ναόν Α'πολωνος, πονίαΛλφοτυνκ ,

Δόντια νά πάν λίφάντινα9 νά ϊχχνίυφροσυνχ.
Πί4«· νοάυπις ϊχατά λϊytovoA μ'όοιτμονμκ>

ΣΉίλιτϊ ΐ(2) Λρμάτια9 νάνίις μνΥΐμόσυωίνμΗ,
Kcu %\ςτο χάς-ρο μίλντι, που λίγουν Μιλανέζα,

Κς'&πηίλιιν tAiu?) φλου&α9ίνα μίάϊι,
OVa vtiosia ένζίοχονται, νάχουν χα&αροσύνΐω y

AWJ που ρίζη το λοιπόνa τηςρόάα το χομένκ·
■ -

—

-
-

.
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\^i 1*7
a» Και toV ναάίαν οττχ tfj s*c\ n$ov το ττοτάμη >
! *' Α'φήνωτίω τδ TriS-Zvay ν&χη σαυτήν νά κάμ*.

'Τ*1 Αφήνω άφίντη λίγωτΛί9 άντινον τον ηιξί<^1>
Γ«> "Σπαρανητάά'ας το λοιττον9 να πίρνα να «

ρ^φήνω τ£ 2«p$cwr/ot/> σ&υνϊν τηρ Ρ'αχού·ία»>
Μ'αλανις TaTTtejtyvpa, χΐάυνίν την ΓίραοΊαν.

Ε}ς JV την χωράν ttv xaA»V, cVS wV A«y ^ZvqJlvIw >
Ifs Α*φήνωτίω tS Φ \λΐ7Γ7του9 να ρίζημί ι φήνίω.

w**ri« Α'φήνω άφίντιζυρ Κανιά>άυτον τονπίνταφίρνΗν
Νάνοι άφίντνις ίΐς άυτους> ολους νά τάς Ιυφραίνη.

percma, Α*φννω β τον Π Wixa^ άφ ίντις"ήν Tltpcria 9
Β fOkm θ' λcyopa ωσάν ti7ra> μολίαιτης την Μπασίαν *
ι$Βψΐνΐ) Κα* 7x7ν Trapayy ίλωσας9 ς-κν χωράν την σχτάννι9
μ ■·. KSpov άιράνωάρXnyov, νάχη σαυτην νά κάνη.
λ-»μ· Kai τόμχ τήν avayvurt) IxuvLu τήν 9

vi>.i;v: Τοτίχλα^αν οι άρχοντ»ς9 ολο το ς·ρατο&ίχνι *
Η inia tcti ττάλαχ YcfkriVy άζ"ρο που χατιβαχνα,
,τ)*·. KtcV άρονο ν \&ροβαΜ9 ς-ήν &άλααταν wayevt*·
^ () Κοά α'ιτος άχολου$ά9 ixiivo το άς\&9

tm τηρττατχσοι» ητα τα $υο> ς-Ίής 3ηλάα?ας τάμίρη
I §0 1*ί£ΙΙ , » Λ » /5 » » » / » '

ToyW» ίJ < a/rto a«pj απανω ς-tiv μοννντχ,
' [ Τοτι Ηβή tS Κλίξανίρχ9 iuyUcy ή ^υχήτχ> y

Ε'»ίΤ^οςο9Τ8ίΓ8Λ«/3«5ταΛο>οτο^ί7^0>
*** Me<ra sroV ^αυλομ σίβ»Μ9λ^€ΐτχ άΐχοξ a^hog

Έΐτητχ ω Βαχίφάλ(% ζσίγας την fmvsra ,
-Λ**'1 *f ' Q · 'MctTTo&tivcv αφ&τι<ηί9 οτγηίόν n τιμησχ^ ,

Τότι 7Γο?Αα βρυχάται uazrtp λίων f

«ΑΙΤ Λίίίτοί s*aV raVAof «> &V«Vσαςλίγ®,
Jir.i? κ*!

Κ - —II > *
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