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] Πωλυδεύκης· 
οὐκ ἐγὼ]ν Λύκαισον ἐν καμοῦσιν ἀλέγω 
Ἐνα]ρσφόρον τε καὶ Σέβρον ποδώκη, 
]ν τε τὸν βιατὰν  5 
 τε τὸν κορυστὰν 
Εὐτείχη] τε fάνακτά τ᾿ Ἀρήιον 
]ά τ᾿ ἔξοχον ἡμισίων· 
 ]ν τὸν ἀγρόταν 
] μέγαν Εὔρυτόν τε 10 
] πώρω κλόνον 
] τε τὼς ἀρίστως 
] παρήσομες 
]ὰρ Αἶσα παντῶν 
] γεραιτάτοι  15 
ἀπ]έδιλος ἀλκά. 
μή τις ἀνθ]ρ ... 
ἔστι τις σιῶν τίσις· 
ὁ δ᾿ ὄλβιος, ὅστις εὔφρων 
ἁμέραν [δι]απλέκει 
……………………………….. 
ἄκλαυτος· ἐγὼν δ᾿ ἀείδω 40 
Ἀγιδῶς τὸ φῶς· ὁρῶ 
f᾿ ὥτ᾿ ἄλιον, ὅνπερ ἇμιν 
Ἀγιδὼ μαρτύρεται 
φαίνην· ἐμὲ δ᾿ οὔτ᾿ ἐπαινῆν 
οὔτε μωμήσθαι νιν ἁ κλεννὰ χοραγὸς 
οὐδ’ ἁμῶς ἐῆι· δοκεῖ γὰρ ἦμεν αὔτα 45 
ἐκπρεπὴς τὼς ὥσπερ αἴτις 
ἐν βροτοῖς στάσειεν ἵππον 
παγὸν ἀεθλοφόρον καναχάποδα 
τῶν ὑποπετριδίων ὀνείρων· 
__ 
ἦ οὐχ ὁρῆίς; ὁ μὲν κέλης 50 
Ἐνετικός· ἁ δὲ χαίτα 
τᾶς ἐμᾶς ἀνεψιᾶς 
Ἁγησιχόρας ἐπανθεῖ 
χρυσὸς [ὡ]ς ἀκήρατος· 
τό τ’ ἀργύριον πρόσωπον, 55 
διαφάδαν τί τοι λέγω; 
Ἁγησιχόρα μὲν αὕτα· 
ἁ δὲ Δευτέρα πεδ’ Ἀγιδὼ τὸ Fεῖδος 
ἵππος Ἰβηνῷ Κολαξαῖος δραμήτᾳ  

ταὶ Πεληάδες γὰρ ἇμιν  60  
ὀρθρίαι φᾶρος φεροίσαις 
νύκτα δι᾿ ἀμβροσίαν ἅτε σήριον 
ἄστρον ἀυηρομέναι μάχονται· 
__ 



οὔτε γάρ τι πορφύρας 
τόσσος κόρος ὥστ᾿ ἀμύναι, 65 
οὔτε ποικίλος δράκων 
παγχρύσιος, οὐδὲ μίτρα 
Λυδία, νεανίδων 
ἰανογ[λ]εφάρων ἄγαλμα, 
οὐδὲ ταὶ Ναννῶς κόμαι,  70 
ἀλλ’ οὐ[δ’] Ἀρέτα σιειδὴς 
οὐδὲ Σύλακίς τε καὶ Κλεησισήρα, 
οὐδ’ ἐς Αἰνησιμβρ[ό]τας ἐνθοῖσα φασεῖς· 
Ἀσταφίς [τ]έ μοι γένοιτο 
καὶ ποτιγλέποι Φίλυλλα  75 
Δαμαρ[έ]τα τ’ ἐρατά τε Fιανθεμίς· 
ἀλλ’ Ἁγησιχόρα με τείρει. 
__ 
οὐ γὰρ ἁ κ[α]λλίσφυρος 
Ἁγησιχ[ό]ρ[α] πάρ’ αὐτεῖ, 
Ἀγιδοῖ . . . . αρμένει  80 
θωστήρ[ιά τ’] ἅμ’ ἐπαινεῖ. 
 ἀλλὰ τᾶν [. .]. . . σιοὶ 
δέξασθε· [σι]ῶν γὰρ ἄνα 
καὶ τέλος· [χο]ροστάτις, 
fείποιμί κ’, [ἐ]γὼν μὲν αὐτὰ  85 
παρσένος μάταν ἀπὸ θράνω λέλακα 
γλαύξ· ἐγὼ[ν] δὲ τᾶι μὲν Ἀώτι μάλιστα 
fανδάνην ἐρῶ· πόνων γὰρ 
ἇμιν ἰάτωρ ἔγεντο· 
ἐξ Ἁγησιχόρ[ας] δὲ νεάνιδες  90 
ἰρ]ήνας ἐρατ[ᾶ]ς ἐπέβαν. 
__ 
τῶ]ι τε γὰρ σηραφόρωι 
 . .]τῶς εδ. . . . . . . . . . .  
τ[ῶι] κυβερνάται δὲ χρὴ 
κ[ὴ]ν νᾶι μάλιστ’ ἀκούην·  95 
ἁ δὲ τᾶν Σηρην[ί]δων 
ἀοιδοτέρα μ[ὲν οὐχί, 
σιαὶ γάρ, ἀντ[ὶ δ’ ἕνδεκα 
παίδων δεκ[ὰς ἅδ’ ἀείδ]ει· 
φθέγγεται δ’ [ἄρ’] ὥ[τ’ ἐπὶ] Ξάνθω ῥοαῖσι  100 
κύκνος· ἁ δ’ ἐπιμέρωι ξανθᾶι κομίσκαι   
 [     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 105 
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Πίνδαρος Ολυμπιόνικος 14 

ΑΣΩΠΙΧΩι ΟΡΧΟΜΕΝΙΩι ΣΤΑΔΙΕΙ （παιδὶ Κλεοδάμου）  

 
Καφισίων ὑδάτων  
λαχοῖσαι, αἵτε ναίετε καλλίπωλον ἕδραν,  
ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι βασίλειαι  
Χάριτες Ὀρχομενοῦ, παλαιγόνων Μινυᾶν ἐπίσκοποι,  
κλῦτ᾽, ἐπεὶ εὔχομαι. σὺν γὰρ ὔμμιν τὰ τερπνὰ καὶ   5  
τὰ γλυκέ᾽ ἄνεται πάντα βροτοῖς,  
εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ.  
οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ  
κοιρανέοισιν χοροὺς οὔτε δαῖτας· ἀλλὰ πάντων ταμίαι  
ἔργων ἐν οὐρανῷ, χρυσότοξον θέμεναι παρὰ   10 
Πύθιον Ἀπόλλωνα θρόνους,  
ἀέναον σέβοντι πατρὸς Ὀλυμπίοιο τιμάν.  
ὦ πότνι᾽ Ἀγλαΐα  
φιλησίμολπέ τ᾽ Εὐφροσύνα, θεῶν κρατίστου  
παῖδες, ἐπακοοῖτε νῦν, Θαλία τε    15  
ἐρασίμολπε, ἰδοῖσα τόνδε κῶμον ἐπ᾽ εὐμενεῖ τύχᾳ  
κοῦφα βιβῶντα· Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον τρόπῳ  
ἔν τε μελέταις ἀείδων ἔμολον,  
οὕνεκ᾽ Ὀλυμπιόνικος ἁ Μινυεία  
σεῦ ἕκατι. μελανοτειχέα νῦν δόμον    20  
Φερσεφόνας ἔλθ᾽, Ἀχοῖ, πατρὶ κλυτὰν φέροισ᾽ ἀγγελίαν,  
Κλεόδαμον ὄφρ᾽ ἰδοῖσ᾽, υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ νέαν  
κόλποις παρ᾽ εὐδόξοις Πίσας  
ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν. 


