ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΡΙΑΙ

Πᾷ µοι ταὶ δάφναι Φέρε, Θεστυλί. Πᾷ δὲ τὰ φίλτρα
Στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ,
ὡς τὸν ἐµὶν βαρὺν εὖντα φίλον καταδήσοµαι ἄνδρα,
ὅς µοι δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὧ τάλας οὐδὲ ποθίκει,
οὐδ᾽ ἔγνω πότερον τεθνάκαµες ἢ ζοοὶ εἰµές,
οὐδὲ θύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. Ἦ ῥά οἱ ἀλλᾷ
ᾤχετ᾽ ἔχων ὅ τ᾽ Ἔρως ταχινὰς φρένας ἅ τ᾽ Ἀφροδίτα.
Βασεῦµαι ποτὶ τὰν Τιµαγήτοιο παλαίστραν
αὔριον, ὥς νιν ἴδω, καὶ µέµψοµαι οἷά µε ποιεῖ.
Νῦν δέ νιν ἐκ θυέων καταδήσοµαι. Ἀλλά, Σελάνα,
φαῖνε καλόν· τὶν γὰρ ποταείσοµαι ἅσυχα, δαῖµον,
τᾷ χθονίᾳ θ᾽ Ἑκάτᾳ, τὰν καὶ σκύλακες τροµέοντι
ἐρχοµέναν νεκύων ἀνά τ᾽ ἠρία καὶ µέλαν αἷµα.
Χαῖρ᾽, Ἑκάτα δασπλῆτι, καὶ ἐς τέλος ἄµµιν ὀπάδει,
φάρµακα ταῦτ᾽ ἔρδοισα χερείονα µήτε τι Κίρκας
µήτε τι Μηδείας µήτε ξανθᾶς Περιµήδας.
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα.
Ἄλφιτά µοι πρᾶτον πυρὶ τάκεται. Ἀλλ᾽ ἐπίπασσε,
Θεστυλί. Δειλαία, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι
Ἦ ῥά γέ πᾳ, µυσαρά, καὶ τὶν ἐπίχαρµα τέτυγµαι
Πάσσ᾽ ἅµα καὶ λέγε ταῦτα· Τὰ Δέλφιδος ὀστία πάσσω.
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα.
Δέλφις ἔµ᾽ ἀνίασεν· ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ Δέλφιδι δάφναν
αἴθω· χὡς αὕτα λακεῖ µέγα καππυρίσασα
κἠξαπίνας ἅφθη κοὐδὲ σποδὸν εἴδοµες αὐτᾶς,
οὕτω τοι καὶ Δέλφις ἐνὶ φλογὶ σάρκ᾽ ἀµαθύνοι.
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα.
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Ὡς τοῦτον τὸν κηρὸν ἐγὼ σὺν δαίµονι τάκω,
ὣς τάκοιθ᾽ ὑπ᾽ ἔρωτος ὁ Μύνδιος αὐτίκα Δέλφις,
Χὡς δινεῖθ᾽ ὅδε ῥόµβος ὁ χάλκεος ἐξ Ἀφροδίτας,
ὣς τῆνος δινοῖτο ποθ᾽ ἁµετέραισι θύραισιν.
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα
Νῦν θυσῶ τὰ πίτυρα. Τὺ δ᾽, Ἄρτεµι, καὶ τὸν ἐν δα
κινήσαις κ᾽ ἀδάµαντα καὶ εἴ τί περ ἀσφαλὲς ἄλλο–
Θεστυλί, ταὶ κύνες ἄµµιν ἀνὰ πτόλιν ὠρύονται·
ἁ θεὸς ἐν τριόδοισι· τὸ χαλκέον ὡς τάχος ἄχει.
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα.
Ἠνίδε σιγῇ µὲν πόντος, σιγῶντι δ᾽ ἀῆται·
ἁ δ᾽ ἐµὰ οὐ σιγῇ στέρνων ἔντοσθεν ἀνία,
ἀλλ᾽ ἐπὶ τήνῳ πᾶσα καταίθοµαι, ὅς µε τάλαιναν
ἀντὶ γυναικὸς ἔθηκε κακὰν καὶ ἀπάρθενον ἦµεν.
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα.
Ἐς τρὶς ἀποσπένδω καὶ τρὶς τάδε, πότνια, φωνῶ·
Εἴτε γυνὰ τήνῳ παρακέκλιται εἴτε καὶ ἀνήρ,
τόσσον ἔχοι λάθας ὅσσον ποκὰ Θησέα φαντί
ἐν Δίᾳ λασθῆµεν ἐϋπλοκάµω Ἀριάδνας.»
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα.
Ἱπποµανὲς φυτόν ἐστι παρ᾽ Ἀρκάσι, τῷ δ᾽ ἔπι πᾶσαι
καὶ πῶλοι µαίνονται ἀν᾽ ὤρεα καὶ θοαὶ ἵπποι·
ὣς καὶ Δέλφιν ἴδοιµι, καὶ ἐς τόδε δῶµα περάσαι,
µαινοµένῳ ἴκελος λιπαρᾶς ἔκτοσθε παλαίστρας.
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα.
Τοῦτ᾽ ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ὤλεσε Δέλφις·
ὡγὼ νῦν τίλλοισα κατ᾽ ἀγρίῳ ἐν πυρὶ βάλλω–
Αἰαῖ Ἔρως ἀνιαρέ, τί µευ µέλαν ἐκ χροὸς αἷµα
ἐµφὺς ὡς λιµνᾶτις ἅπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα.

Σαύραν τοι τρίψασα κακὸν ποτὸν αὔριον οἰσῶ.
Θεστυλί, νῦν δὲ λαβοῖσα τὺ τὰ θρόνα ταῦθ᾽ ὑπόµαξον
τᾶς τήνω φλιᾶς καθ᾽ ὑπέρτερον ἇς ἔτι κα νύξ,
[ἐκ θυµῶ δέδεµαι· ὃ δέ µευ λόγον οὐδένα ποιεῖ.]
καὶ λέγ᾽ ἐπιφθύζοισα· Τὰ Δέλφιδος ὀστία µάσσω.
Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐµὸν ποτὶ δῶµα τὸν ἄνδρα.
Νῦν δὴ µώνα ἐοῖσα πόθεν τὸν ἔρωτα δακρύσω
Ἐκ τίνος ἄρξωµαι Τίς µοι κακὸν ἄγαγε τοῦτο
Ἦνθ᾽ ἁ τωὐβούλοιο καναφόρος ἄµµιν Ἀναξώ
ἄλσος ἐς Ἀρτέµιδος, τᾷ δὴ τόκα πολλὰ µὲν ἄλλα
θηρία ποµπεύεσκε περισταδόν, ἐν δὲ λέαινα.
Φράζεό µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Καί µ᾽ ἁ Θευχαρίδα Θρᾷσσα τροφός, ἁ µακαρῖτις,
ἀγχίθυρος ναίοισα κατεύξατο καὶ λιτάνευσε
τὰν ποµπὰν θάσασθαι· ἐγὼ δὲ οἱ ἁ µεγάλοιτος
ὡµάρτευν βύσσοιο καλὸν σύροισα χιτώνα
κἀµφιστειλαµένα τὰν ξυστίδα τὰν Κλεαρίστας.
Φράζεό µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Ἤδη δ᾽ εὖσα µέσαν κατ᾽ ἀµαξιτόν, ᾇ τὰ Λύκωνος,
εἶδον Δέλφιν ὁµοῦ τε καὶ Εὐδάµιππον ἰόντας·
τοῖς δ᾽ ἦς ξανθοτέρα µὲν ἑλιχρύσοιο γενειάς,
στήθεα δὲ στίλβοντα πολὺ πλέον ἢ τύ, Σελάνα,
ὡς ἀπὸ γυµνάσιοιο καλὸν πόνον ἄρτι λιπόντων.
Φράζεό µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Χὡς ἴδον, ὡς ἐµάνην, ὥς µοι περὶ θυµὸς ἰάφθη
δειλαίας. Τὸ δὲ κάλλος ἐτάκετο κοὐδέ τι ποµπᾶς
τήνας ἐφρασάµαν· οὐδ᾽ ὡς πάλιν οἴκαδ᾽ ἀπῆνθον
ἔγνων, ἀλλά µέ τις καπυρὰ νόσος ἐξαλάπαξεν,
κείµαν δ᾽ ἐν κλιντῆρι δέκ᾽ ἄµατα καὶ δέκα νύκτας.
Φράζεο µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
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Καί µευ χρὼς µὲν ὅµοιος ἐγίνετο πολλάκι θάψῳ,
ἔρρευν δ᾽ ἐκ κεφαλᾶς πᾶσαι τρίχες, αὐτὰ δὲ λοιπὰ
ὀστί᾽ ἔτ᾽ ἦς καὶ δέρµα. Καὶ ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα,
ἢ ποίας ἔλιπον γραίας δόµον ἅτις ἐπᾴδει
Ἀλλ᾽ ἦς οὐδὲν ἐλαφρόν· ὁ δὲ χρόνος ἄνυτο φεύγων.
Φράζεο µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Χοὕτω τᾷ δούλᾳ τὸν ἀλαθέα µῦθον ἔλεξα·
Εἰ᾽ δ᾽ ἄγε, Θεστυλί, µοι χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι µῆχος.
πᾶσαν ἔχει µε τάλαιναν ὁ Μύνδιος· ἀλλὰ µολοῖσα
τήρησον ποτὶ τὰν Τιµαγήτοιο παλαίστραν·
τηνεὶ γὰρ φοιτῇ, τηνεὶ δέ οἱ ἁδὺ καθῆσθαι.
Φράζεο µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Κἠπεί κά νιν ἐόντα µάθῃς µόνον, ἅσυχα νεῦσον,
κεἴφ᾽ ὅτι Σιµαίθα τυ καλεῖ καὶ ὑφαγέο τᾷδε.
Ὣς ἐφάµαν· ἃ δ᾽ ἦνθε καὶ ἄγαγε τὸν λιπαρόχρων
εἰς ἐµὰ δώµατα Δέλφιν· ἐγὼ δέ νιν ὡς ἐνόησα
ἄρτι θύρας ὑπὲρ οὐδὸν ἀµειβόµενον ποδὶ κούφῳ,
Φράζεό µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα
πᾶσα µὲν ἐψύχθην χιόνος πλέον, ἐν δὲ µετώπῳ
ἱδρώς µευ κοχύδεσκεν ἴσον νοτίαισιν ἐέρσαις,
οὐδέ τι φωνῆσαι δυνάµαν, οὐδ᾽ ὅσσον ἐν ὕπνῳ
κνυζεῦνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ µατέρα τέκνα·
ἀλλ᾽ ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χρόα πάντοθεν ἴσα.
Φράζεό µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Καί µ᾽ ἐσιδὼν ὥστοργος ἐπὶ χθονὸς ὄµµατα πάξας
ἕζετ᾽ ἐπὶ κλιντῆρι καὶ ἑζόµενος φάτο µῦθον·
Ἦ ῥά µε, Σιµαίθα, τόσον ἔφθασας, ὅσσον ἐγώ θην
πρᾶν ποκα τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφθασσα Φιλῖνον,
ἐς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος ἢ ᾽µὲ παρεῖµεν.
Φράζεό µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

Ἦνθον γάρ κα ἐγώ, ναὶ τὸν γλυκὺν ἦνθον Ἔρωτα,
ἢ τρίτος ἠὲ τέταρτος ἐὼν φίλος αὐτίκα νυκτός,
µᾶλα µὲν ἐν κόλποισι Διωνύσοιο φυλάσσων,
κρατὶ δ᾽ ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος,
πάντοθε πορφυρέαισι περὶ ζώστραισιν ἑλικτάν.
Φράζεο µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Καί µ᾽ εἰ µέν κ᾽ ἐδέχεσθε, τάδ᾽ ἦς φίλα (καὶ γὰρ ἐλαφρὸς
καὶ καλὸς πάντεσσι µετ᾽ ἀϊθέοισι καλεῦµαι)
εὗδόν τ᾽, εἴ κε µόνον τὸ καλὸν στόµα τεῦς ἐφίλησα·
εἰ δ᾽ ἀλλᾷ µ᾽ ὠθεῖτε καὶ ἁ θύρα εἴχετο µοχλῷ,
πάντως κα πελέκεις καὶ λαµπάδες ἦνθον ἐφ᾽ ὑµέας.
Φράζεό µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Νῦν δὲ χάριν µὲν ἔφαν τᾷ Κύπριδι πρᾶτον ὀφείλειν,
καὶ µετὰ τὰν Κύπριν τύ µε δευτέρα ἐκ πυρὸς εἵλευ,
ὦ γύναι, ἐσκαλέσασα τεὸν ποτὶ τοῦτο µέλαθρον
αὔτως ἡµίφλεκτον· Ἔρως δ᾽ ἄρα καὶ Λιπαραίω
πολλάκις Ἁφαίστοιο σέλας φλογερώτερον αἴθει·
Φράζεο µευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
σὺν δὲ κακαῖς µανίαις καὶ παρθένον ἐκ θαλάµοιο
καὶ νύµφαν ἐσόβησ᾽ ἔτι δέµνια θερµὰ λιποῖσαν
ἀνέρος. Ὣς ὃ µὲν εἶπεν· ἐγὼ δέ οἱ ἁ ταχυπειθής
χειρὸς ἐφαψαµένα µαλακῶν ἔκλιν᾽ ἐπὶ λέκτρων·
καὶ ταχὺ χρὼς ἐπὶ χρωτὶ πεπαίνετο, καὶ τὰ πρόσωπα
θερµότερ᾽ ἦς ἢ πρόσθε, καὶ ἐψιθυρίσδοµες ἁδύ.
Χὡς ἄρα τοι µὴ µακρὰ φίλα θρυλέοιµι Σελάνα,
ἐπράχθη τὰ µέγιστα, καὶ ἐς πόθον ἤνθοµες ἄµφω.
Κοὔτε τι τῆνος ἐµὶν ἐπεµέµψατο µέσφα τό γ᾽ ἐχθές,
οὔτ᾽ ἐγὼ αὖ τήνῳ. Ἀλλ᾽ ἦνθέ µοι ἅ τε Φιλίστας
µάτηρ τᾶς ἁµᾶς αὐλητρίδος ἅ τε Μελιξοῦς
σάµερον, ἁνίκα πέρ τε ποτ᾽ ὠρανὸν ἔτρεχον ἵπποι
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Ἀῶ τὰν ῥοδόπαχυν ἀπ᾽ Ὠκεανοῖο φέροισαι,
κεἷπέ µοι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ὡς ἄρα Δέλφις ἔραται.
Κεἴτε νιν αὖτε γυναικὸς ἔχει πόθος εἴτε καὶ ἀνδρός,
οὐκ ἔφατ᾽ ἀτρεκὲς ἴδµεν, ἀτὰρ τόσον· αἰὲν ἔρωτος
ἀκράτω ἐπεχεῖτο καὶ ἐς τέλος ᾤχετο φεύγων,
καὶ φάτο οἱ στεφάνοισι τὰ δώµατα τῆνα πυκαξεῖν.
Ταῦτά µοι ἁ ξείνα µυθήσατο· ἐστι δ᾽ ἀλαθής.
Ἦ γάρ µοι καὶ τρὶς καὶ τετράκις ἄλλοκ᾽ ἐφοίτη,
καὶ παρ᾽ ἔµὶν ἐτίθει τὰν δωρίδα πολλάκις ὄλπαν.
Νῦν δὲ τί Δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὧτε νιν οὐδὲ ποτεῖδον.
Ἦ ῥ᾽ οὐκ ἄλλο τι τερπνὸν ἔχει, ἁµῶν δὲ λέλασται
Νῦν µάν νιν φίλτροις καταδήσοµαι· αἰ δ᾽ ἔτι κά µε
λυπῇ, τὰν Ἀΐδαο πύλαν, ναὶ Μοίρας, ἀραξεῖ·
τοῖά οἱ ἐν κίστᾳ κακὰ φάρµακα φαµὶ φυλάσσειν,
Ἀσσυρίω, δέσποινα, παρὰ ξείνοιο µαθοῖσα.
Ἀλλὰ τὺ µὲν χαίροισα ποτ᾽ Ὠκεανὸν τρέπε πώλως,
πότνι᾽· ἐγὼ δ᾽ οἰσῶ τὸν ἐµὸν πόθον ὥσπερ ὑπέσταν.
Χαῖρε, Σελαναία λιπαρόχροε, χαίρετε δ᾽ ἄλλοι
ἀστέρες, εὐκάλοιο κατ᾽ ἄντυγα Νυκτὸς ὀπαδοί.

