χαίρετε, νεφέλαι, χαῖρε, αἶθερ

Ἠγέρθην πρωῒ
ἐξυπνισθείς,
καὶ ἐκάλεσα παῖδα.
ἐκέλευσα ἀνοῖξαι
τὴν θυρίδα·
ἤνοιξεν ταχέως.
ἐγερθεὶς ἐκάθισα
ἐπὶ τοῦ ἐνηλάτου
τῆς κλίνης.
ᾔτησα
ὑποδήματα
καὶ περικνημῖδας·
ἦν γὰρ ψῦχος.

〈 〉

ὑποδεθεὶς οὖν
ἔλαβον ὠμόλινον.
ἐπεδόθη
καθαρόν.
προσηνέχθη ὕδωρ
πρὸς τὴν ὄψιν
εἰς ὀρνόλην.
ᾧ ἐπιχυθεὶς
πρῶτον χεῖρας,
εἶτα κατὰ τὴν ὄψιν
〈ἐνιψάμην〉·
καὶ τὸ στόμα ἔκλεισα.
ὀδόντας ἔτριψα
καὶ οὖλα.
ἐξέπτυσα
τὰ ἄχρηστα
ὥς τινα ἐπήρχοντο,
καὶ ἐξεμυξάμην.
ταῦτα πάντα
ἐξεχύθησαν.
ἐξέμαξα τὰς χεῖρας,
ἔπειτα
καὶ τοὺς βραχίονας
καὶ τὴν ὄψιν,
ἵνα καθαρὸς προέλθω.
οὕτως γὰρ πρέπει
παῖδα ἐλεύθερον
μαθεῖν.
μετὰ ταῦτα
γραφεῖον ἐπεζήτησα,
καὶ σωμάτιον;
καὶ ταῦτα παρέδωκα
ἐμῷ παιδί.
ἑτοιμασθεὶς οὖν
εἰς πάντα, προῆλθον
καλῇ κληδόνι,
ἀκολουθοῦντός μοι
παιδαγωγοῦ,

〈

〉

〈

〉

ὀρθῶς διὰ τῆς στοᾶς
ἥτις ἦγεν
εἰς τὴν σχολήν.
εἴ τινές μοι γνωστοὶ
ὑπήντησαν,
ἠσπασάμην αὐτούς· καὶ
ἐκεῖνοι ἐμὲ
ἀντησπάσαντο.
ὡς δὴ ἦλθον
πρὸς τὴν κλίμακα,
ἀνέβην διὰ τῶν βαθμῶν,
ἀτρέμα, ὡς ἔδει.
καὶ ἐν τῷ προσχολίῳ
ἀπέθηκα βίρριον.
καὶ κατέψηξα
τρίχας.

Ἀνάστα, παῖ·
τί κάθησαι;
ἆρον πάντα βιβλία
τὰ Ῥωμαῖα,
τὰς διφθέρας
καὶ τὰς πινακίδας
〈καὶ〉 τὸν
γλωσσοκόμον
καὶ τὴν παράγραφον,
τὸ μέλαν
καὶ τοὺς καλάμους.

ἀπέλθωμεν,
ἀσπασώμεθα.
Χαῖρε, κύριε
διδάσκαλε,
καλῶς σοι γένοιτο.
ἀπὸ σήμερον
φιλοπονεῖν θέλω.
ἐρωτῶ σε οὖν,
〈δίδαξόν με〉 Ῥωμαϊστὶ 〈
λαλ〈ε〉ῖν.
Διδάσκω σε,
ἐάν με πρόσσχῃς.
Ἰδού, προσέχω.
Καλῶς εἶπας,
ὡς πρέπει
τῇ εὐγενείᾳ σου.
ἐπίδος μοι, παῖ,
τὸ ἀναλογεῖον.

ταχέως οὖν ἐπίδος

〉

τὸ βιβλίον,
ἀνείλησον,
ἀνάγνωθι μετὰ φωνῆς,
ἄνοιξον τὸ στόμα,
ψήφισον.
ἄρτι καλῶς ποίησον
τόπον, ἵνα γράψῃς
ἅμιλλαν.

〈Τὸν μισθὸν〉
οὐκ ἤνεγκας;
Ἤιτησα τὸν πατέρα
καὶ εἶπεν·
Ἐγὼ αὐτὸς ἐλεύσομαι
ἐκεῖ ἅμα.
θέλω γὰρ
καὶ ἀπόδειξιν
λαβεῖν.
Πρᾶξον οὖν ἐπιμελῶς,
ἵνα ἑτοῖμος ᾖς.

Ἑτοῖμός εἰμι· ἧψα γὰρ
τὸν λύχνον καὶ νύκτωρ
ἐμελέτησα.
Καλῶς ἐποίησας·
ἄρτι σε ἐπαινῶ.

λεύκανον τὸ πυξίον,

‘

κάθησο καὶ γράψον.
ὀρθὸς
ἐνεάζεις;
τὰς κεραίας ποίησον
τῶν γραμμάτων.
〈εἰς〉 τὸ μέλαν
τὸ σὸν ὕδωρ ὀλίγον
〈βάλε〉.
ἰδοὺ ἄρτι καλῶς ἔχει.

〈 〉

〈 〉
〈

〈Ἐπίδος〉 τὸν κάλαμον, 〈
ἐπίδος τὸ σμιλίον.
Ποταπὸν θέλ〈ε〉ις;
Ὀξὺ θέλω
(ἢ ἀμβλύ).
Ὀξὺ θέλεις;
διὰ τί;

Ἐχθὲς ἤργησας
καὶ δείλης
εἰς τὴν οἰκίαν
(ἔπαιζες)
οὐκ ἦς.
ἐγώ σε ἐζήτησα
καὶ ἤκουσα πάντα
παρὰ τοῦ τροφέως
σου, ἅπερ ἐποίησας.
Ψεύδεται
ὅ σοι εἰπών,
ἦγεν γάρ με
ὁ πατήρ μου
εἰς τὸ πραιτῶριν
μεθ’ ἑαυτοῦ.
προσηγορεύθη
ὑπὸ τῶν ἀρχόντων
καὶ ἐπιστολὰς ἔλαβεν

〉

〉

ἀπὸ τῶν κυρίων τῶν
ἐμῶν
τῶν αὐτοκρατόρων·
καὶ εὐθέως
προῆλθεν
εἰς τὸ ἱερὸν
καὶ ἔθυσεν
τῷ αἰωνίῳ
καὶ τῇ νίκῃ
τῶν αὐτοκρατόρων,
καὶ κατῆλθεν.

σήμερον δὲ
διακρίσεων
ἀκούει ἀπὸ ὥρας
πρώτης.
Ἀφορμὰς ζητεῖς
πράττ〈ε〉ιν
καὶ οὐκ οἶδας ὅτι αἱ
ἀργίαι τοὺς παῖδας
ἀπαιδεύτους ποιοῦσιν.
δ〈ε〉ῖξον, ἴδω,
πῶς
ἔγραψας;
καλῶς λίαν; ἄξιος εἶ
δαρῆναι. ἰδού,
συγχωρῶ σοι.
σήμερον δὲ ὕπαγε
καὶ ἀρίστησον,
καὶ ἀπὸ τοῦ ἀρίστου
ταχέως ἐλθέ.
καλὰς ὥρας.
Καλῶς σοι γένοιτο.

