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Bacchylides, 16 = dith. 2
[ΗΡΑΚΛΗΣ (vel ∆ΗΙΑΝΕΙΡΑ?) ΕΙΣ ∆ΕΛΦΟΥΣ]

§ metrum: dactyli

ΣΤΡ

λλββλβλ|| γgl||1

λββλββλββλ | 4daγ |
λββλββλββλββλ 5daγ3

β?ββλβλβλλ | 2tr |
λββλββλββλιλλ | 4daγba |5

λββλββλββλββλλ | 5da |
ββλββλββλββλ ββ4daγ |7

λββλλλβδ | cho ia |
λβββλλ|| crββsp||
λββλλ | adon |10

βββλλ | ββcr sp |
λββλλ |ββλββλδ||| adonγpher |||

ΕΠ

λββλββλ1

ββλββλββλλ|| 6da||
ββλββλλβλ | ββcho cr |3

ββλββλββλ ββ5daγ |
ββλββλ |βββλλλ|| ββcr sp||
λλββλβλ λββλβλ | γglλββ λβ λ |6

ββλββλββλβλ | ββdaβλ |
ββλββλβλ γgl8

λββλββλ
ββλββλββλλ | 6da |
λββλλ |ββλββλβλ||| adon | γgl|||11

§ textus
...]ι.ου.ι.ο. ...ἐπεὶ
ὁλκ]άδ᾿ ἔπεμψεν ἐμοὶ χρυσέον
Πιερ]ίαθεν. ἐ. [ΰθ]ρον.ο. ς [Ο]ὐρανία,
πολυϕ]άτων γέμουσαν ὕμνων

5 .....]ν.ε.ι.τ. ι.ς ἐ.π. ᾿ ἀνθεμόεντι ῞Εβρωι

5 ] Ν vel ΑΙ; ἐς θεὸ]ν Jebb, εὔχομ]αι D. A. Schmidt

1



.....ἀ]γάλλεται ἢ δολιχαύχενι κύ [κνωι

.....]δε̈ι.α[[ν
ι]] ϕρένα τερπόμενος

......]δ. ᾿ ἵκηι π. αιηόνων
ἄνθεα πεδοιχνεῖν,

10 Πύθι᾿ Ἄπολλον.
τόσα χοροὶ ∆ελϕῶν
σὸν κελάδησαν παρ᾿ ἀγακλέα ναόν.

1 πρίν γε κλέομεν λιπεῖν
Οἰχαλίαν πυρὶ δαπτομένον

15 3 Ἀμϕιτρ︸ ︸ύωνιάδαν θρασυμη.δέα ϕῶ—
θ᾿, ἵκετο δ᾿ ἀμϕικύμον᾿ ἀκτάν·

5 ἔνθ᾿ ἀπὸ λα̈́ιδος εὐρυνεϕεῖ Κηναίωι
Ζηνὶ θύεν βαρυαχέας ἐννέα ταύρους

7 δύο τ᾿ ὀρσιάλωι δαμασίχθονι μέ [λ-v
20 λε ψκόραλι τ᾿ψ ὀβριμοδερκεῖ ῾δ᾿᾿ ἄζυγα

παρθένωι Ἀθάνα
λ
ι

10 ὑψικέραν βοῦν.
τότ᾿ ἄμαχος δαίμων
∆α̈ιανειρα

λ
ι πολύδακρυν ὕϕα [νε

25 1 μῆτιν ἐπίϕρον᾿ ἐπεὶ
πύθετ᾿ ἀγγελίαν ταλαπενθέα︸ ︸ ,

3 ᾿Ιόλαν ὅτι λευκώλενον
∆ιὸς υἱὸς ἀταρβομάχας
ἄλοχον λιπαρὸ[ν] π. οτὶ δόμον πέμ. [π]οι.

30 6 ἆ δύσμορος, ἆ τάλα[αι]ν᾿, οἷον ἐμήσατ [ο·
ϕθόνος εὐρυβίας νιν ἀπώλεσεν,

8 δνόϕεόν τε κάλυμμα τῶν
ὕστερον ἐρχομένων,
ὅτ᾿ ἐπὶ ῥοδόεντι Λυκόρμα

λ
ι

35 11 δέξατο Νέσσου πάρα δαιμόνιον τέρ [ας.

7 ] μελια]δε῾ῖ᾿ D. A. Schmidt, ἰᾶι Kuiper 8 ] πρὶν τό]δ᾿ ἵκηι Maehler 19–20 ] μέ[λ]λ᾿,
ὀβριμοδερκεῖ῾δ᾿᾿ ἄζυγα Maas, Barrett, (κόραι τ᾿ del. Maas) 34 ΕΠΙ ΠΟΤΑΜΩ Ἱ᾿ ΡΟ∆. ]
ποταμῶι del. Ludwich, Wilamowitz
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