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ΠΡΩΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1/
ἀλλ᾿ ἔτι κάλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων
παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον
[κατεσπάραξε ἡ Σφίγξ]
Οἰδιπόδεια, Fr. 1 Bernabè

2/
αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης
πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν
ἀργυρέην Κάδμοιο θεόφρονος· αὐτὰρ ἔπειτα
χρύσεον ἔμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου.
αὐτὰρ ὅ γ᾿ ὡς φράσθη παρακείμενα πατρὸς ἑοῖο
τιμήεντα γέρα, μέγα οἱ κακὸν ἔμπεσε θυμῷ,
αἶψα δὲ παιςὶν ἐοῖσιν ἐπ᾿ ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς
ἀργαλέας ἠρᾶτο· θοὴν δ᾿ οὐ λάνθαν᾿ Ἐρινύν·
ὡς οὔ οἱ πατρώϊ᾿ ἐνηέι <ἐν> φιλότητι
δάσσαιντ᾿, ἀμφοτέροισι δ᾿ ἀεὶ πόλεμοί τε μάχαι τε
Θηβαΐς, Fr. 2 Bernabè
3/
ἦν ὅτε μυρία φῦλα κατὰ χθόνα πλαζόμεν᾿ αἰεὶ
<ἀνθρώπων ἐπίεζε> βαρυστέρνου πλάτος αἴης,
Ζεὺς δὲ ἰδών ἐλέησε καὶ ἐν πυκιναῖς πραπίδεσσι
κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα σύνθετο γαῖαν,
ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο,
ὄφρα κενώσειεν θανάτῳ βάρος. οἱ δ᾿ ἐνὶ Τροίῃ
ἥρωες κτείνοντο, Διὸς δ᾿ ἐτελείετο βουλή.
Κύπρια, Fr. 1 Bernabè
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4/
τοὺς δὲ μέτα τριτάτην Ἑλένην τέκε θαῦμα βροτοῖσι·
τήν ποτε καλλίκομος Νέμεσις φιλότητι μιγεῖσα
Ζηνὶ θεῶν βασιλῇϊ τέκε κρατερῆς ὑπ᾿ ἀνάγκης·
φεῦγε γὰρ οὐδ᾿ ἔθελεν μιχθήμεναι ἐν φιλότητι
πατρὶ Διὶ Κρονίωνι· ἐτείρετο γὰρ φρένας αἰδοῖ
καὶ νεμέσει· κατὰ γῆν δὲ καὶ ἀτρύγετον μέλαν ὕδωρ
φεῦγε, Ζεὺς δ᾿ ἐδίωκε – λαβεῖν δ᾿ ἐλιλαίετο θυμῷ –
ἄλλοτε μὲν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
ἰχθύι εἰδομένην πόντον πολὺν ἐξοροθύνων,
ἄλλοτ᾿ ἀν᾿ Ὠκεανὸν ποταμὸν καὶ πείρατα γαίης,
ἄλλοτ᾿ ἀν᾿ ἤπειρον πολυβώλακα· γίγνετο δ᾿ αἰνὰ
θηρί᾿, ὅσ᾿ ἤπειρος πολλὰ τρέφει, ὄφρα φύγοι νιν.
Κύπρια, Fr. 9 Bernabè
5/
Ζῆνα δὲ τὸν τ᾿ ἔρξαντα καὶ ὃς τάδε πάντ᾿ ἐφύτευσεν
οὐκ ἐθέλει νεικεῖν· ἵνα γὰρ δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς.
Κύπρια, Fr. 18 Bernabè
6/
ἄμπελον ἣν Κρονίδης ἔπορεν οὗ παιδὸς ἄποινα
χρυσείην, φύλλοισιν ἀγαυοῖσιν κομόωσαν
βότρυσί θ᾿ οὓς Ἥφαιστος ἐπασκήσας Διὶ πατρὶ
δῶχ᾿, ὃ δὲ Λαομέδοντι πόρεν Γανυμήδεος ἀντί.
Ιλιάς Μικρά, Fr. 29 Bernabè
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7/
<Ἰσθμοῖ᾿> εὐδαίμων πιτυώδεος ὄλβιος αὐχήν,
Ὠκεανοῦ κούρης Ἐφύρης <ἕδος>, ἔνθα Ποσειδῶν
μητρὸς ἐμῆς Λαμίης γενέτωρ, προὔθηκεν ἀγῶνα
πρῶτος ἅμ᾿ Ἠελίῳ, τιμὰς δ᾿ ἠνέγκατο μοῦνος.
Εύμηλος, Κορινθιακά, Fr. 8 Bernabè

8/
ἔνθα γόητες
Ἰδαῖοι Φρύγες ἄνδρες ὀρέστεροι οἰκί᾿ ἔναιον,
Κέλμις Δαμναμενεύς τε μέγας καὶ ὑπέρβιος Ἄκμων,
εὐπάλαμοι θεράποντες ὀρείης Ἀδρηστείης,
οἱ πρῶτοι τέχνηις πολυμήτιος Ἡφαίστοιο
εὗρον ἐν οὐρείηισι νάπαις ἰόεντα σίδηρον
ἐς πῦρ τ᾿ ἤνεγκαν καὶ ἀριπρεπὲς ἔργον ἔτευξαν.
Φορωνίς, Fr. 2 Bernabè

9/
οἱ δ᾿ αὔτως φοίτεσκον ὅπως πλοκάμους κτενίσαιντο
εἰς Ἥρης τέμενος, πεπυκασμένοι εἵμασι καλοῖς,
χιονέοισι χιτῶσι πέδον χθονὸς εὐρέος εἶχον·
χαῖται δ᾿ ἠιωρεῦντ᾿ ἀνέμῳ χρυσέοις ἐνὶ δεσμοῖς,
χρύσειαι δὲ κορύμβαι ἐπ᾿ αὐτῶν τέττιγες ὥς·
δαιδαλέας δὲ χλιδῶνας ἄρ᾿ ἀμφὶ βραχίοσ᾿ ἔσαντες
< -υυ –υυ – >τες ὑπασπίδιον πολεμιστήν.
Άσιος, Έπη, Fr. 13 Bernabè
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10/
_ ω _ὀλ]έσαι με βίηφί τε δουρί τε μακρῷ,
ἀλλά με Μοῖρ᾿ ὀλο]ὴ καὶ Λητοῦς ὤλεσε[ν υἱός.
ἀλλ᾿ ἄγε δή μοι ταῦτα δι]αμπερέως ἀγό[ρευσον·
τίπτ᾿ ἄρ᾿ ὁδὸν τοσσή]νδε κατήλυθες [εἰς Ἀίδαο
καὶ τίς ἐὼν οὗτός τοι] ἅμ᾿ ἕσπετο πισ[τὸς] ἑ[ταῖρος;
_ ω _ ω]ει τί κατὰ χρ<ε>ὼ ζω[ὸς ἱκάνε]ις;
_ ω _ ω _π]ρότερό[ς] τ᾿ ἀπ[ὸ] μῦθον ἔειπε[ν
_ ω _ ω _ ω]ας ἐς ποιμένα λαῶν,
ὥς οἱ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θ]εὰ δασπλῆτις Ἐρινύς·
᾿διογεν]ὲς [Μελ]έαγ[ρε, δαΐ]φρονος Οἰνέος υἱέ,
τοιγὰρ ἐγώ τοι] ταῦτ[α μ]άλ᾿ ἀτρεκέως καταλέξω.
].ενωευδε[
]….ας φασι[

]ἀγαυὴν Φερσεφόνειαν
]ν Δ[ία] τερπικέραυνον

ἀθανά]των τε νόμοις ἴνα ἑδνώσειεν ἄκ[ο]ιτιν·
καὶ γὰρ] ἐκείνους φασὶ κασιγνήτας μεγ[ακ]υδεῖς
μνησ]τεύειν, γαμέειν τε φίλων ἀπάν[ευθε τοκήων,
ὧδε κ]καὶ ἐκ μακάρων γάμον ὄρνυται ἑδνώσασθαι
αὐτοκ]ασιγνήτην ὁμοπάτριον· ἐγγυτέρω γάρ
φήσ᾿ εἶ]ναι γεγαὼς αὐτὸς μεγάλου Ἀίδαο
Φερσεφ]όνῃ κούρῃ Δημήτερος ἠυκόμοιο·
αὐτὸς] μὲν γάρ φησι κασίγνητος καὶ ὄπατρος
τῆς ἔμ]εν<αι>, Ἀίδην δὲ φίλον πάτρωα τετύχθαι·
τοῦ δ᾿ ἔν]εκεν φάτο βῆμεν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα.᾿
ὣς ἔφατ᾿·] Οἰνείδης δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας
Μινυάς, Fr. 7 Bernabè
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11/
Ἄσκρηι δ᾿ αὖ παρέλεκτο Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἣ δή οἱ τέκε παῖδα περιπλομένων ἐνιαυτῶν
Οἴοκλον, ὃς πρῶτος μετ᾿ Ἀλωέος ἔκτισε παίδων
Ἄσκρην, ἥ θ᾿ Ἑλικῶνος ἔχει πόδα πιδακόεντα.
Ἡγησίνους, Ἀτθίς, p. 144 Bernabè

