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PREFATA 
————— — 

Lipsa unui manual care să ofere elevilor pu- tința, de a lucra, și care să-i scutească de dicţi- onarele străine, imposibile de mânuit pentru un elev din cl. IV-a, acâsta e causa Cate ne-a hotăriţ să publicăm edițiunea, de față. De la început de- 

încît cu greii mai poate spune cine-va lucruri nouă, și aceasta, de Sigur, nu într'o carte de scoală. Singura noastră dorință e ca manualul de față, să corespundă cît de Puțin scopului pentru care a, fost compus. 
Remâne să arătăm modul cum am lucraţ, | Stabilirea în mod critic a textului grec a fost prima noastră grijă, însă o grijă cu totul perso-
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nală, de-am putea zice aşa, și din care nu să 

străvede absolut nimic în manualul acesta. Luând 

ca punt, de plecare ediţiunea, critică a lui Fritzsche, 

am cercetat cu deamănuntul toate conjecturile 

propuse, şi am ajuns la stabilirea unui text, care 

de sigur nu e însuşi textul original, așa cum a 

fost scris de Lucian, dar care are, credem, cali- 

tatea, de a. fi înlăturat toate obscurităţile şi lacu- 

tele pe care 17 veacuri le-aă introdus în manu- 

serisele autorului nostru, aşa că elevii aă de luptat. 

numai cu un text grec, nu şi cu un text obscur prin 

corupţiuni. In această parte a lucrării ne-am folosit 

în special de minunata edițiune şcolară a dd. Tour- 

nier şi Desrousseauxprecum şi de un lung articol al 

acestui din urmă, publicat în Revue Philologie, t. 

IX. N-am crezut însă că ar fi bine să dăm şi observa- - 

ţiuni critice, motivând variantelepe care le-am ales, 

fiind-că elevii n'ar fi putut trage nici un folos din ele, 

iar planul nostru a fosi dea, face oediţiuneşcolară. 

Cît priveşte notele explicative, programul oficial 

ne arăta calea de urmat. Elevii cl. IV-a nu cunose 

decât declinarea regulată şi conjugarea verbelor. 

regulate în —w; prin urmare notele pur morfolo- 

gice trebue să ocupe cel mai întins loc. Toate” 

formele neregulate, care nu s-aă învăţat în cl. ÎU, 

toate verbele în — pu, etc..., toate ai fost elucidate 

în note. 

Observaţiunile referitoare la sintaxă sunt mai 

„puţine; numai fenomenele principale din sintaxa 

greacă âii fost semnalate, şi pentru ca să nu aibă 

aerul unor lucruri căzute din senin, le-am pus în
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legătură, pe cît am putut, fie cu fenomene ana- 
" loage din sintaxa latină, fie cu fenomene din cea 
romînă. lar în privinţa redactării notelor, repetăm, 
nu am căutaţ originalitatea, ci claritatea, şi folosul. 
De aceia, dacă o parte a notelor e a noastră, o 
altă parte e străină, luată din diferite manuale, 
şi de multe ori luate așa cum erau acolo, întru 
cît am, fost de părere că e.de preferit să redai un . 
lucru bine într'o formă străină, de cît r&ă într'o 
formă, care ar vrea să fie a ta. 

In afară de ediţiunea lui Fritzsche şi alui Tour-- 
nier şi Desrousseaux, pomenite maj sus, am mai 
avut mereii subt ochi pe următoarele: Dialogues 
des Morts de Lucien, par M. Ditandy (1877, Eugâne 
Belin); Dialogues des Morts, par J. Geoffroy (De- 
lalain); Lucien, Dialogues des Morts, par R. Pesso- 
neaux (Ar. Colin), Ausgewâăhlte Schriften des Lu. 
cian, von K. Jacobitz (Teubner, 1883); Seritţi scelţi 
di Luciano, dal prof. Iga. Bassi (Paravia, Torino, 

_1893); Îl sogno e dialoghi dei Morti. d. Silvio Pel- 
lini e Domenico Re (Vittorio, Milano, 1892); Lucian's 
dialogues, transl, with notes by Howard Williams 
(London, George Bell, 1393); în plus am consultat | absolut tot; ce s-a publicat, prin reviste asupra, lui Lucian, în ultimii 10 ani. Nu mai enumărăm toată - bibliografia, fiind-că lista, prea ar fi lungă, 

Notiţa, asupra lui Lucian am făcut-o cît s-a putut "mai puţin biografică, din dous motive: 10, viaţa 
lui Lucian ne e puţin cunoscută, şi 20, fiind-că 
amănuntele biografice ori-cît de multe ar fi, nu pot ușura, cîtuşi de puțin priceperea unei scrieri
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literare. Am încercat în schimb să dăra o mică 
schiţă analitică a DiaJogilor, aşa că elevii citind-o 
să aibă tot-deauna în minte subiectul, iar subt 
ochi un fel de fir roșu, care să-i îndrumeze în mijlo- 
cul tuturor greutăților de traducere, pe care le întîm- 
pină tot-deauna, un începător. In fine aim adăopat 
un mic vocabular la, sfirșit, cuprinzând toate 'cu- 
vintele care să întîlnesc în text, precum şi toate 
numele proprii, cu necesarele explicaţiuni mito- 
logice ori legendare luate tot-deauna. din isvoarele 
cele mai bune. Scopul ne-a fost de a cruța, elevi- 
lor greutatea consultării dicţionarelor străine. 

In resumat: Dacă dd. profesori pot în ori-ce 
moment face apel la o ediţiune savantă, francesă 
ori germană, era nevoie ca şi elevii — la noi — 
să aibă o ediţiune pe care s-o poată utilisa cu 
folos, şi aşa o edițiune am voit să facem. Până 

„la cepunt am isbutit ? Cunoscătorii vor decide; iar 
noi le vom fi recunoscători dacă vor voi să ne 
semnaleze — pe ori şi ce cale — toate erorile, fie 
de fond, fie de metodă, pe care le vor întilni. 

Julie, 1390. Q. L.



INTRODUCERE 
—— 

VIAȚA ȘI OPERILE LUI LUGIAN. 
——_.— 

Unu! din popoarele cele mai bine înzestrate de 
natură cu calități distinse a fost vechiul popor 

„al Grecilor, care şi-a încercat; puterile în t6te 
ramurile de activitate omensscă şi pretutindeni 
a lăsat urme neperitoare; încît chiar azi, după 
două mii de ani, dacă ştiinţa noâstră e mai îna- 
intată de cât a Grecilor, toţi însă admirăm stră- 
lucitele lor producţiuni artistice şi literare. 

Literatura, ellina propriii zisă, a, trăit atît cît a 
durat, şi libertatea Greciei. Timp de mai multe 
veacuri a, înflorit şi a strălucit, producând o serie 
întreagă de opere frumoase, cum sînt Iliada şi 
Odyseia, lui Horner, odele lui Pindar, tragediile 
lui Eschyl, Sophoele, Euripide, comediile lui Aristo-
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fane, istoria, lui Thueydide și multe altele. Punc- 
tul cel mai înalt de frumuseţe a fost în veacul 
V-lea și IV-lea a. C.; din veacul al treilea pe de 
o parte libertatea Grecie merge sfirşindu-se şi pe 
de alta producţiunile literare sunt tot mai slabe. 
Cît timp ţinu domnia, macedoneană, tot mai apă- 
rea ici şi colo cîte un scriitor original, iar în tim- 
pul domniei romane decăderea a, fost desăvîrşită, 

Lucian, de care ne ocupăm noi, a trăit prin 
veacul al II-lea, p. C., deci e un scriitor din de- 
cadență ; cu tâte acestea scrierile lui-ai o va. 
loare foarte mare, fiind-că el a ştiut să scape în- 
cet, încet, de toate defectele timpului, de oratorie 
de frasele . cele umflate şi goale ca nişte beşică 
de săpun, iar pe de altă, parte, a imitat; ca limbă 
operile literare produse în veacurile anterioare ; 
din această pricină el este unul dintre fruntașii 
aticiști, adică imitatori ai Aticilor. 

Lucian sa născut pe la, 125 p. C. în Samosata, 
un oraș în Siria, deci era străin, nu de neam 
grec; însă a învăţat în şcoalele greceşti şi din 
limba, greacă el şi-a făcut o a doua limbă ma-' 
ternă, pe câre a cultivat-o cu foarte mult drag şi 
pricepere. Având de la natură o inteligenţă vi- 
oaie, aprinsă, înclinată mai ales în spre îs şi bat- 

_ jocură, toate scrierile cele mai de seamă, pe care 
ni le-a lăsat, ai caracterul satiric, El a, ridiculisat 
şi şi-a bătut joc de tot: De filosofie şi de filosofi mai 
ales, apoi de pretinşii retori şi de retorica lor, 
de religiune şi de toate poveștile ei mitologice, 
de viţiile şi de desfrînarea, oamenilor, de literatura
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„cea proastă, în fine de absolut ţot ce-i cădea la 
îndemână şi unde putea, găsi materie de rîs. De 
aceia scrierile lui, pe lîngă valoarea, lor. literară, 
mai aă şi o importanţă istorică, fiind-că din ele 
putem cunoaşte toarte bine societatea, în mijlocul 
căreia a trăit. 

Lucian a scris mult; mai toate scrierile lui sunt 
în prosă, numai vre-o două, trei în versuri. Ca. 
racterul tutulor e satira ca, fond şi dialogul - ca, 
formă; el a întrebuințat dialogul, fiind-că a, înţe- 
les foarte bine că batjocura, şi risul dacă ţin prea, 
mult pe acelaşi ton, sfirşesc prin a obosi; de 
aceia a căutat să varieze şi mai ales să însufle- 
tiască scrierile lui. Cel mai bun mijloc pentru 
aceasta era, fără îndoială, dialogul; fiina-că citito- 
rul în loc de a avea o simplă descriere ori pove- 
stire înaintea lui, are o mică dramă, ori comedie; 
sufletul, îi e coprins de acțiunea desfăşurată şi nu 
mai are timp să simtă oboseala ori plictiseala, 
unei satire prea lungi. 

Printre operile mai de valoare ale lui Lucian 
putern cita: Dialogii zeilor, Plângerile lui Jupiţer, 
Vieţi la mezat, Cocosul sai Visul, Charon şi în fine 

„Dialogii morţilor, de care ne vom ocupa aici. 
Dialogii Morților nu sunt o scriere unică, 

având un singur subiect, ci o adunare de mai 
„multe scrieri mititele, — cea, mai mare e de patru 
cinci pagini — toate în formă de dialog şi în care 
Lucian a biciuit toate vițiile din timpul săi şi din 
toate timpurile, 

Dialogul I şi II ne arată fie-care în parte și pe
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scurt ceia, ce e întreagă scriere întitulată Dalogăi 

Morților. 

In Dalogul 1 Diogene dă lui Pollux diferite în- 
„sărcinări; să spue lui Menip să moară mai repede 

fiind-că dacă în viață, pe pământ sunt multe lu- 

cruri ridicols, apoi în infern sunt încă şi mai multe; 

să mai spuie filosofilor să nu fie şarlatani şi să 

nu mai înșele lumea; bogatților să nu mai adune 
bani, fiind-că în infern n'a ce face cu ei; frumo- 

şilor, să nu-şi mai îngrijească aşa de mult trupul, 

fiind-că în intern toţi sunt la fel: oase goale; săra- 

cilor, să nu le pară răi că n'ati bani, fiind-că în 

infern toţi sunt egali. | 
E ușor de văzut şi de înţeles că toate aceste 

sfaturi ale lui Diogene nu sunt în realitate de cît 

“o batjocură a tutulor acelor lucruri, cărora omul 
le dă atita preţ în viaţă, cum e aparenţa de om 

serios şi învăţat, frumusețea, puterea, bogăţia, etc. 

In Dial. ]l aceeaşi idee e desvoltată şi cu mai 

multe exemple ilustrată. Pe marginea lacului A- 

cheron, din graniţa Iadului, stă o ceată de morţi, 

pe care Charon luntraşul mortii, are să-i treacă 
dincolo peste apă. Fie-care din morţi însă a 

venit aducând cu dînsul tot ce a avut în viaţă, 

şi fiind-că luntrea-i mică, Charon dă ordin ca 

morții să lase pe țărm tite lucrurile netrebuin: 

ci6se. Singurul care n'are “nimic de lepădat e fi-. 

losoful Menip. In colo toţi lasă câte-ceva: Frumosul, 

frumuseţea ; regele mărirea, și gloria şi cruzimea, 

și trufia; atletul puterea şi carnea și cununile de 

laur; -bogatul bogăţia şi desfriul şi renumele nea-
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mului şi podoabele; soldatul armele și trofeele; 
filosoful şarlatania şi minciunile şi seriositataa a- 
parentă şi barba, cea, lungă şi deasă; în fine fie- 
care om trebue să lepede defectele Şi slăbiciu- 
nile pe care le-a avut în viață. Acest dialog e 
unul din cei mai reuşiță ai lui Lucian, atât pentru 
frumuseţeu-i literară, pentru verva, satirică, cît şi 
pentru faptul că într'însul s'au rezumat adevăruri, 
eterne şi aceleaşi viţii, pe care le biciuezte Lu- 
cian, se regăsesc și astă-zi Și-ar putea, să formeze 
obiectul unei satire. Vedem din acest dialog, că 
persoana iubită a lui Lucian e filosoful cinic Me- 

„Rip, pe care-l vom mai găsi; el singur represintă, 
pe omul cinstit, curat la suflet şi la minte, duşman 
al viţiului şi al minciunei. 

Dial. III și IV au de Scop, să lovească în tra- 
diţiele religioase greceşti. Dia], III e o ceartă foarte 
hazlie între Menip şi între bătrînul lantraș Cha- 
ron. Acesta din urmă cere de la Menip obolul, 
costul transportului în intern. Menip refusă să 
plătească, dintp'o causă foarte simplă: nare bani. 
De aci gilceava mare, din care tot Menip ese în- 
vingător. . | 

Dial. 1V e o socoteală între același Charon şi 
între Mercur; din el se poate vedea foarte bine 

„modul cum procede Lucian când vrea să, ridicu- 
lizeze legendele mitice. Zeii Grecilor erati asemenea, 
cu oamenii, dar cu deosebirea că erai mai mari, 
mai puternici, mai frumoşi; aveati şi ei calităţă 
şi defecte dar întrun grad maj pronunţat de cît 
oamenii. Așa, însă cum ni-i presintă Lucian, zeii 

-
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nu mai au puterea şi mărirea, de mai "nainte, sunt 

reduși la proporţiuni mai mici, omeneşti, calită- 

țile lor dispar, defectele es mai la iveală şi prin 

aceasta, ei devin ridicoli, mai ridicoli chiar de cît 
oamenii. | ! 

In Dial. V, o convurbire dintre Menip şi câinele 

„Cerber, se ridiculizează filosofia, în persoana celui 
mai mare filosof grec, a lui Socrate. Lucian e ne- 

drept aici; Socrate n'a fost un om fricos, un şar- 

latan, care voia să, înșele lumea; dacă ne e pre- 

sintat aşa, pricina e că Lucian voia cu ori-ce chip 

să batjocorească pe filosofi şi atunci ori ce mijloc 
"era bine venit. _ 

Dial. VI e o satiră dublă, întâi a prostiei ome- 
neşti, care crede în oracole şi în augurii; al 

doilea, o satiră în contra acelora, 6are profită 

de această prostie și înșală lumea, pretinzând că 
pot prevedea şi prezice viitorul. 

Tot slăbiciuni omenești sunt batjocorite în 
dial.. VII, anume dragostea de bani şi de desfriă 

în “persoana renumiţilor regi Midas, Cresus și 

Sardanapal. Tot odată în acest dialog se vede 
lămurit caracterul lui Menip, care, după cum 
am spus, este persoana iubită a lui Lucian. Me- 

nip aici nu se mulțumește să ridă şi să-şi bată 

joc, el biciuește fără milă ; e sătul de mizeriile; 

omeneşti, se revoltă. cu indignare contra lor, 

ba această indignare merge chiar până la ură,| 
după cum spune singur. 

„Frumuseţea-i bua netrainic“; acesta e subiectul 

“dial. VIII. Menip umblă prin infern şi vede că din
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persoanele mitice renumite pentru frumuseţea lor, 

cum e Elena, Leda, Narcis, doar hîrce goale ai 

mai r&mas, Se miră de poeţi cum de cântă fru- 
musețea, care trece aşa, de repede, fără nici o urmă 
și cum nu-şi daii ei seama de nimicnicia lucrului. 

Dial. LX e o batjocură foarte fină a unei legende 

mitice, a legendei lui Tantal, care pentru crimele 

comise era condamnat să stea în mijlocul unui 

"lac şi să sufere de sete, fiind-că nu putea, lua apă. 
Lucian scoate la iveală o contrazicere : Numai 
trupul poate fi chinuit de sete; dar trupul după 
moarte se distruge, ca trup, şi ceia ce rămâne e 
numai sufletul, care n'are nevoie de apă, şi prin 
urmare pedeapsa dată lui Tantal era un non sens. 
E de observat că tocmai asta este calea pe care 
o urmează Lucian cit privește mitologia: El ne 
arasă partea, urîtă, criminală din mitologia, greacă, 
ori partea, ridicolă, cum e în casul de faţă. 

Dar Lucian na să mărgineşte numai la legendele 
mitologice,el atacă și legendele eroice,cum e de pildă 
în dial. X şi XIV. In cel dîntâiti el rîde deeroul Nirei, 
pe care Homer ni-l descrie ca o minune de frumuseţe, 
dar, care după moarte e asemenea, cu toţi cei-t'alță ; 
iar în dialog. XIV de Ajax şi de Agamemnon, ambii 
renumiți pentru vitejia, lor, în r&sboiul Troian. 

In fine Lucian ne dă şi satire de moravuri bi- 
_ciuind cu învierşunare un obiceiă care se lăţise 
foarte: mult pe timpul s&ă, anume vînătoarea de 
moșteniri. Ori de cite ori vre-un” bătrin bogat 
r'avea, copii, apoi parasiţi, oameni lacomi şi fără 
căpătâi se adunaă în jurul lui, îl adulaă, îl în-  
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grijaă, cu, săi lase moştenitori. Ca să pună mîna 
pe avere, aceşti parasiţi nu se sfiai de nimic, 
toate mijloacele le erati bune de la simpla min- 
ciună până la asasinatul cel mai murdar. De niște 
ast-fel de oameni îşi bate Lucian joc în dial. XI, 
XI şi XI. 

După cum vedem din acest resumat al tialogilor, 
Lucian a, satirisat cu o egală pricepere şi destoi- 
nicie toate defectele şi viţiile, toate părţile ridi- 
cole, fie din viaţă, fie din literatură, fie din re- 
ligia Grecilor de' pe timpul seă. Pretutindeni s'a, 
făcut apărătorul adevărului contra minciunei, a, 
bunului simţ contra şarlataniei filosofice, a vir- 
tuţii contra viţiului.. 

Scrierile lui se disting printr'o limbă uşoară, gin- 
gaşe, printr'un stil nesilit, fără frase greoaie, ve- 

'sel, glumeţ în perfect acord cu ironia cea fină, 
care e presărată pretutindeni. 

Nu trebue însă să credem că aceste calităţi 
pomenite mai sus să găsesc fără distincţie în 
toate scrierile lui. Decăderea literaturii elline în 
veacul Î-lea p. C. era, cum am spus, deplină. 
Nu să producea nimic noi, nimic original. Toţi 
imita operile frumoase produse mai înainte, dar 
le imita prost, şi neavând de la natură puteri 
destule ca, să producă scieri cu idei mari, fru- 
moase, îşi îndreptaii toată atenţia asupra, formei, 
asupra, stilului, crezând că o scriere e cu atît 
mai frumoasă, cu cît stilul va, fi mai selivisit şi 
mai umflat. Acest defect al oratoriei să vede Și 
în primele scrieri ale lui Lucian ; dar cu timpul
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dispare, şi în Dialogiă Morților Lucian ni să a- 

rată ca un artist desăvirşit. 

"Am spus că Lucian s'a născut pe la 125 p.C; 

a călătorit mult prin Grecia, prin Italia, prin Ga- 

lia s'a stabilit în Athena pe la 165, unde a stat 

multă vreme; pe la finele vietei sale a ocupat 

funcțiuni înalte în Egipt, unde probabil a şi murit 

sub domnia, lui Commod. 
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abl. = ablativ. m. = 
abs. = absolut, ms. şi mase. = 
ac, = acest, aceă- med, = 

sta. e |n pr = 

acus. - = acusativ. 
adj. = adjeetiv. nedef. = 
adv. =— adverb. num. = 
aor. = a0rist. opt. = 
art, = articol. p. = 
e. = eu. part. = 
cf, = compară. pas. = 
compar. = comparativ. pexf. = 
constr. == construeşte, pers. = 
d. ]. = de la. pl. = 
dat. = dativ. pr. şi pres. = 
deci. = declinare. pred.şi predic.— 
Dieţ. = Dicţionar. prep. . = 
expres. = expresiune. - 
£ = foarte, pron. == 
f-că == fiind-că, propos. = 
gen. şi genet. — genetiv. ! 
gr. şi grec. = grecește. rom. = 
imper, şi imperat. = impe- sg. = 

rativ. subînţ. = 
ind. = indicativ, subj. şi subjonc. 
înf. = infinitiv, 

interog,. = interogativ, “superi, = 
în 1. d, = în loc de. ”  tempor. = 
lat. = latineşte, tă, = 
liter. = literal. Y, = 
loc. ady.  : =— locuţiune verb. = 

ABREVIAȚIUNI. 

  

  acverbială, . viit. 

  

msi. 

masculin. 

mediiă. 

nume pro- 

priă. 

nedefinit. 

numeral. 

optativ. 

pentru. 

participiă, 

pasiv. 

perfect. 

persoana. 

plural. 

present. 

predicaţ. 

preposiţi- “ 

une, 

pronume. 

proposiţi- 

une,— i. 

romîneşte. 

singular. 

subînțeles. 

= subjone- 

tiv. 

superlativ, 

temporal. 
tradu. 

vezi. 

verbal. 

viitor.
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ALOI. "9 IloA6evxeg, 2vrtXAopari oct, EmetSăy TĂXLoTa? 
âvEdihggs—0dv vdp tori Oljiai, âvafutvars abpov — * 
îjv mov tăgss MEwznov! zăv nbva,—edpot 3” âv3 adrăy 
îv Kopivbp vară mă Kpdyvetoy? eidmdepotvr 1) Ey Av- 
vele mâv ăprivuov mps GAM)ove eprĂoGâptoyI0 moar- 
Ved&vra — etmetvi! zgăă adrâv, ul? col, î Meywrre, 
„medeber 6 AoyEvs, et co Îmavâg ră Drăp Vie ara- 
YeyEAaoTau,!3 fer Evâdăe modAG mheluli Erufedao6- 

  

|. V. ac. nume la Dicţ:— 9. EnerBăv TĂXOTA —. îndată 
ce. — 3. vtAbhge : subj. aor. 2, d. |. âvtpxouar. — 4. Gb 
07 = e rîndul teă ; tuum est. — Î. dvafiăvat : inf. aor. 
2, d. 1. vagi. — 6. Zîgs: subj. aor. 2, d.1. pd. —7, 
Mewznov : v. Dieţ. — 8. ebpog ăv—t-ai putea găsi; edporg: 
opt. aor. 2, d. |. esptoxw, — 9. vară mă Epdvetov = prin 
Craneium ; v. Dicţ.. — 10. (ptĂoGăpwoy depinde de unaraţe- 
Aâvra, f-că ac, verb se construeşte cu gen,; în rom. a ride de 
cine-va. — Îl. eînetv: inf. aor. 2, d. |. A&w; depinde de 
2vrâdopeu. — 19. 5. Ac. conjuncţiune ar putea lipsi fără ca - 
sensul să se schimbe. — 13. cot... narayeyEXaoTaL — ai 

-Jost baţjocurite de tine, Dat. pe lingă un verb pasiv, arată per- 
soana care face acțiunea; corespunde abl. lat. cu ab pe lîngă verb. 
pas.; râp YÎis — lucrurile de pe pământ, t-că Diogene € în 
infern, deci sub pământ, — 14. misiw: compar. d, Î. roAb; 
stă la acus. pl. neutra.
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pevov: Exei păv văp Ev duptâdrp col ăi 6 thus xai 

modw 182 „ris văp Biws ode ră peră 1hv Biovi: Evrardha 

ăa3 ob mavo Pepaiust yedâvi vaddmep îp vă, xot 

pădoTa Emedâv &pâs obs mAovolovg xi Garpăzag Xa 

Topăvvovg or rametvobg uzi GoTpovs, Ex p&vns oipuoyîjs 
dapiwooxopEvovg, xoS &r podeaua wa dyevvete sic 

epopee! my ăvo8. Tara Xăye onâ, mai post, 
Ep oăpevov? ri ei, parv Înetv10 YEppuov ze nov! nai 

si mov eipoL!? Ev ri) Tp6dwp “Eiwdrmps!5 Getnvov 1) dv Eu 
vovapolovit î m mooăTov. X 
  

1. & ApupiBoAw (subinț. 207) = e îndoelnie.— 9. val 700) 

Tă-=—= și dese ori ţi-a venit gîndul că....; Tă serveşte ca, art. 
pe linga întreaga propos. 7ic văp.. zbv fBlov, luată substan- 

tival.— 9. Evradda 38. In gr. tot-deauna propos. se. leagă 
între ele prin diferite particole, care adese ori se corespund; 

așa: exet păv = pe de o parte acolo (pe pământ), âvra50a ât 

= pe când aici (în infern). — 4. Pefalws == fără grijă. Se 

opune la expresia de mai sus âv âpucpțeârp. — 5. 09 TAVOY) 

VENĂV = nu vcă sfirşi de ris. — 6. val: "subinţ. 2nemBăv 

&pde— 1. pepvnuEvoL: part. perf. pas. d, 1. pupwijono ; să 

constueşte cu gen. — 8. 'Tâv div == de cele de sus, de pe 

pământ. — 9, îWAMOăHevov, part. aor. med. d. 1. Epnizănp 

= după ce-și va fi umplut. Să se observe că aoristul la ind. 

şi la part, arată, că o acţiune oare-eare s'a întâmplat întrun 

moment din trecut; pe când aoristul suhj. optat. imper. şi inf. 

arată numai începutul acţiune, fără să se determine timpul.— 

10. 3ew depinde de A4ye = (spune-i) să vie.— LL. dEpuwv 
TOdAGV, obiect la ăpnimoăpevo.— 19. moi ei mov po (v. 
m. sus edpog'—și deza găsi cum-va.— 3, “Bud s. v. Diâţ. — 
14. by în xadapoiov. La jertfele de expiaţiune, de cură- 
țire, s. ex., cu ocasiunea unei boale, să întrebuințaii ou5, pe 

care lumea le aşeză pe stradă, în faţa. caselor.



DIALOGUL 1 | 3 

IIOA. "AA azayyel rara, Acâyeves. "Onwg 88 
si dora! notăs mis om rijy dv 2 

ALOL. Tepwov, padzupăs, Tpfiowov 2ywy noAbYvpov, 
Îmowu ăvep dvanertațevov: ai rate Erunzuyaic Tâv 
Paxiwv zomidov Ve Î dei mai ră RONA 7056 GĂa- 
Câve:s robrove cprhoobepove EMOXUTTe!. 

IIOA. “Pqârv espetv ân6 “e roWTtwov,6 
ALOI. Bobher nai mphg arobs Emetvave 2vretwpari 

Ti Tobs wpiAooâpovc; | 
IIOA. Acye: od Bapb yăg? 0528 10510. 
ALOT. T> păv 50 navozoda adrot Tapeyyoa Am- 

poda? xai zepi Tâv Gwy!0 îpitovat al vEpara!! pbavatv 
  

i. &mwe 32 etââ udata =— dar ca să ştii cât mai 
bine; să subj. d. 1. ca. — 9. Tip db — ta faţă. 
E un acus, de relațiune, şi corespunde expresiunilor noastre : 
(Bun) la -suflet, (pestriț) Ia mațe. — 3. TodWupov — Qiter.) 
cu multe uși; cu multe deschideri, foarte găurit. — 4. dva- 

TERTAEVOV : part. perf. pas. d. 1. Ha neTĂvv pl, — 5. ră 

TOAĂĂ : -locuţ. ady. = de cele mai multe ori, de ordinar, —, 
6. Amd Ye TObTwY — cel puţin după aceste semue, — 1. 0d 
Bapd Yăp, (subinţ.) zori, ca: şi mai sus după faâtov. — 8. Td 
pEv 6hov — în scurt, în două vorbe. — 9. Arpoăo cc... 
Eplcova ... «dovotv,.. mot0do... BtEdoRovawy : sunt * 
tot dat.-pl. d.1. part. pr. și nu pers. 3-a pl. d.]. ind. pr. cu 
care seamănă ca formă, Depind de zzoao0ou, f-că acest verb 
se construeşte în gr. cu part. nu cu inf. ca în rom.— LO. regi 
T&v Buy = despre toate lucrurile, despre univers. — Îl. xE- 
PATA... nponoteidove. Filosofii de carâ-şi bate joc aici Dio- 
gene, aveai obiceiă să se păcălească unii pe alții, prin şilo- 
gisme false, numite sofisme. Kepara iova — făcând să 
crească altora coarne; e o alusiune la următoarea sofismă :
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dios al xpoxobeldovs notodat vai ză rotatia dirvopar 
zpurăyi ădonova, rog vâovg. | 
OA. "Hy 88 pi) npootywote zăy Yobv, A) 'Epă pa 

oi dcaiăevroy sivată pdonwat, xatmyopobvra zii; copilas 
aTâv ; 

AIT. Îi 824 oiputerv adrot; map” îpu0d5 X&ye.6 
OA. Kai raora, & Adyeves, Gnompyed6,. 
AIOT. Tot mdovalors 8, & piizarov Ilowăeburov,? 

Grdepyedde rabra rap” fpâv Ti, O păratoi, Tâv ypwabv 

Un lucru pe care nu l-aă perdut, îl af încă; tu n-ai perdut 
coarnele ; deci tu ai coarne. KpowoGeliouc face alusie la ur- 
mătoarea invenţiune a filosofilor : Un părinte stă, cu copilul 
lui, pe marginea unul i; un crocodil ese din apă, fură co-: 

pilul şi apoi spune păriutelui: Ţi-l dai îndărăt, dacă vei ghici 

ce anume am de gând să fac:-să ţi-l daii ori nu ? Dacă tata 

copilului respunde : Şă mi-l dai, atunci crocodilul zice : N-ay 

ghicit; am de gând să-l mănâne, şi-l mănâncă, Dacă părintele 
- respunde: Să nu mi-l dai, crocodilul zice: ai ghicit, am de 

gând să nu ţi-l daă, şi tot îl mănâncă. — Î. ră rotara 
dmopa EpoTâv = a face ast-fel de întrebări încurcate. — 
2. îjv 8 ph mpootywot... cpăoxwat. Pres. subj. en con- 

juneţ. îy exprimă un fapt particular (nu general), care poate 

să se întâmple în viitor. Aici sensul este: Dar dacă, lucru ce 

se prea poaie, ei nu vor da atențiune vorbelor mele, ci vor spune... 

3. Euă duo... elvot. Dupi verbele care îosamnă 5, spune, 
a, declara, a crede, ete... obieetul direct în rom.. se exprimă 

printr'o propos. obiectivă, în gr: însă, ca şi în lat. prin acus. 

€, inf. Predic. stă la inf. iar subiect. sei în acus. Aică pred, 

(nominal! este eva, âju91j nod diralBauroy ; iar subiect. inf. etyat 
este acus, n = că eă sunt. — 4. 2E leagă răspunsul lui Dio- 
gene de întrebarea lui Pollux, care a început cu îjv 85; v. p.2. 

p.3.—5. Tap” Ep.05 — din partea mea.—6 oile A&ye, 

locut. proverb. corespunde că al nostru spune-le să se spiuzure.— 

7. IoMvăebxtov e un diminutiv.de la Iloăvă6xm6. In gr. ca şi în 
rom. diminutivele aă un sens drăgălaş; tr. drăguțul mei Polluz. 

N



DIALOGUL I 5 
quddzrere;, zi Bă mpuopetode Eaotobe dovilâuevoi ode 
Tbxovg ol dara Emi Taddvroig ovvudâvrec, i 056 Xpi 
Eva Bow Eyovrac txt per Gătpowt 

ILOA. Eipiijoerars xad ara mods Exelvoug. 
AIOI. A] nai Toi; nadot me vai ioyvpot; AEYe, 

MeyidAp ze râ Kogwbiw xat Aapottvp Tâ datorii, 
de map fiăv ore Î Gov, ăn odne ră yaponă î) 
pedava Bupara 3) £p9mua Eni ro npoowmov Er, orlv 
î) veopa ebrova î) duo xaprepol, GG mira pula 
Mixovos,5 paci,7 upavia Youyă 705 xdĂavg, 
  

1 ovvul&vrec: part. pres, d.1. oovrlâmpu.— 2. Body. 0bo- 
lul era o monedă care valora cam 15 bani. După credinţa ce- 
lor vechi, morţii ca să ajungă în locaşul infernului trebuia să treacă peste Acheron, cu luntrea lui Charon, căruia î plă- tiaă un obol pentru transport (v. -Dial, III). De aceia la în- mormântare Grecii punea în gura morţilor un obol. Această " credinţă, se ma! găseşte şi la nof pe alocurea; la dinsa face 
alusie poetul nostru Coşbue când zeie în Moartea lui Fulger: 

Și-n mîna care purta scut 
Ţi-a pus un ban. 

și mai jos: 
- Iar banu-i vamă peste riă, 

3. os yphtjerw După verbele impersonale, propos. care în rom. e subicetivă, în grec. ca şi în lat, să exprimă prin acus, 
cu inf. Aici oi îjmew la un loc e subiectul lui x93, iar căs 
singur e subiect. inf. îjuerw, Deci, tocmai ca în lat. şi în grec, construzțiunea acus, c, inf. poate servi ca subiect (pe lingă 
verbele impersonale) şi ca obiect (pe lîngă verbele sentiendi et declarandi). v. p. 4, n. 3. — 4. per GAtyov. == după puţină 
vrome. — d. eipijoeran: viit. IL. med. d. |. As, Să se observe construcțiunea: predic. stă la sg. iar subiect. e un neutru pl. Ac. e regula acordului în gr. — 6. năvra . pla Myxovog 
(subinţ.) £0Ti. — liter. toate sum o Myconos., E o expresiune proverbială, care se spune despre lucruri deosebite, adunate din întâmplare la un loc. Cum ara spune noi : Tot o mîncare.



- Dar e şi un joc de cuvinte, care stă în faptul următor: Myconos e 
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ILOA. 05 adeniv 053 mara elety! mp6 TOb; Xa- 

- Aobe mal îoyvpovs. 
AIOT. Kai zei ntvnow, 6 Aduwye — moda 3 etoi 

ua ax%ăuevo râ npăypartă vai oiwripovres Tijy Gno- 

play — A&ye pie Baxpbewv pijre oipulewv ujyrjodevos 
zi &vrada tooripiavt val En. Eowrari obs Exsi TAOV- 

atovg 0b50vS Gueivaus abrâv'7 al Aaxeaovioue 88 rol; 

cote rara, si Boxst,8 ap” Eno Erutriur,30y, AEVuoy EXĂE- 
Îoda abrobe.d o a 

TIOA. Mm, 6 A&yeves, zepi Aazedaupoviov XEye* 

od yăp avătouai!o ve. “A 8ă mpăs robe dădovs Epnsda,!! 

dnayyed. | 

AJOT. "Edowpev Todrove, Enel cot Boxe: ab '0ă olci? 

mpotinov!3 dmtveyuovit nap” Ep00!5 obs AOYov6. x 
  N 

o insulă din Cyelade, renumită în vechime pentru chelia locuitori- 

lor ek. Aşa că: zăyra pia, Moxovog înseamnă: toate cele de-aici.sunt 

la fel, şi, toate sunt o mare chelie, făcând alusiune la hircele cele 

goale ale morţilor. 1. «ao! ==orba ceia; se pune tot-deauna 

când se citează un proverb; v. omu. — E. EEnety: inf, aor. 2. d. 

1. î&o. — 8. Aduoy, v. Dicţ— 8. TÂ TpăYpart = din pri- 
cina acestui lucru. Verbul dxBoua. se construeşte eu dat. — 

4. ză ăvradBa icovulay = egalitatea de aier.-- 5. bovran: 

viit. d, |. &pto, — 6. Od5ăV — întru nimic. — 1. Gueivovs 

&5T6;V. Numele obiectului cu care comparăm pe ua altul, se 

pune saă în nomin. cu îj [= de cât), saii în gen. Aici : avem 

abrây == de cât ei; Gpeivovs comparat. a: |. drac. — $. 

ei Gouet — de găsești cu cale. — 9. Exdehbodat arabe, 

acus. c. inf. E o explicare a mi maăre; tr: anume, că s-a 

moleşit. v. p. 4 n 8. 10. dvezopat: viit. med. d. ]. âyt- 

Roua. - 11. Epmoda: pers 2-a sg, imperf. d. |. cpnpui. — 

12. ol se rapurtă la un subinţ. zodrolg. — 13. apostnov : 

aor, 2, d. ]. mpodăţo, — LA. GEVeyuov: imperat. aor. l-u 

d. |. dnogtpu. — L5. Tag” Epod, v. p. 4, n. d.
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DiALocuL Il. 

XAPON, EPMH=,: KAI NEKPOI AIAPOPOI. 

* XAP. Axoboure, ş Eyer 6pty mă npăiypuata.? Mrnpy 

pâv Tpiy, îs 6pâre, md ovagplătov mal dmboaYp6v? 2074 
mol Bappa mă mOMĂă5 ua îjv Tpariji Ext Wdrepa, 

otyioerouS mepirpaniv,? Guete Bă duo moooirol ÎjeTe10 

modă Emupepâpevo Eaoroc.!! "Hy 05v eră TOUTWV 

ufijre, 2 DE5a15 pi) borepov peravor)orjte,!* nai p.XĂLOTAL 

îmâou vety 15 0dx, Emlotaste. | 
NEKPOS. Ileg 05y nowoavreci6 ebrAoY)oonev ; 

  

1. Xăpoov, Bopiis: v. Dieţ.— 9. s Exet... ră 2păyparar 
= cum stai lucrurile; Exw însoţit de un adverb însamnă : sunt 

întwo anume stare; ex: Exw waAg — sunt bine, sunt sănă- 

tos. Pentru pred. sg. v. p. 5,n. 5. — 8. On6oabpov == cam 
șubredă. — 4. EOTL trebue construit cu dat. În? şi are sen- - 

sul de a avea, întocmai ca şi dat. posesiv în lat: est mihili- 

ber — am o carte. — 9. Tă mOM)&: acus. adverb; e în loc 
de ră netora == prin cele mai multe locuri, (Să nu să con- 

funde cu expres tempor ză modă; v.p 3,n. 5.) — 6. TpaTĂ) 

subj. aor. 2, d. |. pin. — f. ext 0ărepa (crasă p. mă Eepa) 
= când pe-o coastă, când pe cealaltă.— 9. otyijgeTat: viit, d. 1. 

otxopar. — 9. TrepiTparrtey: part, aor. 2, d. |. nepirpeno, v. n. 6. 
10. fjusre pres. cu sens d, pert. = aţi venit. — ÎL. Erucpe- 

pâpevoL EXaoTos — aducând fie-care cu sine. Nuanţa cu sine 

e exprimată prin forma medie a verbului. — 12, Euijre: 
subj. aor. 2, d. L. 2ufabu; compus din &v și fatyo. — 18.) 
ded: perf. 2, d, 1. delâw; are sens de pres. — L4. pu... 
pETAVOTOYIE = să nu ză căiţi cum-va, — L5. VE int. q. 

], vw. — 16, TO 05y TO SAVTEG... = cum să facem dar 

ca să...
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XAP. "Ey Sp epăow! pupvobe? 2muBaiverv ypi) ră 
mepură vabra mdyra Eri 7îjs tjovoc xananăvras3 pă 
Yăp ăv mod obuot dEtauros Suăg md mopbpetoy. Xoi 86, 
& “Epufi, peăijoet$ ză ară rowtov? pmătva napabtyeodat 

adTâv, îs ăv pi) rds fix mă Erunda, Gonep Epry,e 
ânopaiby.! Ilapă E răy ănopdăpay Eorbg!! Baryivwoue 
adrobg xal Gvaddpfave Yupvobs EruBalverv dvonpndiiwv. 

EPM. E5 Xyerg, xad odrw morijoopev.!2 — Oârooli3 
Tis & mpoTâg ET; + 

MEN. MEwznoc Eywye.1t AA 1805, 1) zijpa po, & 
“Epuij, xad 7d făxrpov 2s ri diuwyv âmepplpăhov!5 zăv 
Tpifwva 5& 05516 2xduoa ed nov? 
  

l. păov viit. d. |. cepatu.— 8. Yupvobe.-. VI] : acus. 
c. înf. Subiect. inf. e subinţ, 5păg. v, p.5, n. 3.— 8. XATOAL- 
TOVTaŞ: part aor. 2, d 1. nozaăeine d. xai 05TW — chiar 
așa fiind. — 5. dEtatro : condiţionalul. Acest ây să nu se 
confunde cu conjuncţiunea âv, care însemnează dacă. — 6. ps- 
Ajoe : viit. d, 1. she, verb. impers.—7. Tă dând robrov — de 
acum înainte— Ş. e ăv [O ... 70 = oricare n-ar veni 
ușor îmbrăcat.— 9. Epryv: imperf, d. 1. qui. — 10. ânofadbv: 
part. aor. 2, d. |. âmopăăăo. — Îl. mapă 7ijy ânofdOpav 
EoTbg (part. perf. d. ]. tornpt) == așezântu-te în picioare lîngă 
punte. — 12. TotiGopev : Mercur vorbeşte în plural, ca, să-şi 
dea aer mal important. — 13. odrosi, are mai mare putere 
de arătat, de câtsimplul 057og; tr. — hei ! ăsta, de-aci. Constr. 
6 mpâros obroci zis tom; — 14. Eywye: e mai precis de cât 
simplul 2y6. Respunsul lu! Menip cam seamănă cu expresia 
noastră populară: D'apoi ei sunt cutare— L3. ăneppipwv : 
per. 3-a pl imperat. perf. pas. d. 1, ânoppinzu. Observă nuanţa: 
noi n-avem În rom. imperat.perf.; Grecii însă aveati, şi nuanța, 
proprie acestei forme este că nu mai încape îndoială asupra 
esecuţiunei poruncei ; ordinul s'a şi împlinit înainte de a fi 
fost exprimat. — 16. obă(e) — nici măcar. — Lî. ed motâv 
== şi bine am făcut; expres. f. usitată,
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EPM. "Epfouve, & Mewrme âvăpâv dpore,! ai 7ijv 
„mposăpiav? mapă my uwpepvirnvs Eye îp' Bibndod,t ss 

2moxorijs &ravrag. “O uaAbs 3” o5ros mie ou ; 

XAPMOAROZ. Xappfhews3 5 Meyapinbe 6 Et- 
pXoTos. ” 

EPM. Anââvd! zowyapodv ră xdhdos ai Tv Mă 

Ti Bodetav mad 7d Emi zâv napetâv 2pbOrjua mat ză 
deppua 6hoy. "Eye xadâs,? eăwvos ef eriBarve ăn.10 “O 

„= 6811 iv noppuplâa obrogi wal ză udâmpa, 6 Băoovpâe, 
zis Ov Tuyyăverg 512 

AAMIIL. Adăztyos Lehpwy Tbpawos. 
EPM. Ti od, 6 Adpniye, zooadra Eyoy măpet și 
AAMII. Ti oby; exyptivi5 & “Eoni Yopvăv  îjnetv 

Tipawov &văpa ș16 . 

1. dvăpâv dprare — optime virorum. "Avăpâv e fără articol, 
f-că se exprimă o idee generală. — 9. 7pocăpioy — locul de 
onoare ; mposăpla era. locul reservat în teatru persoanelor dis- 
tinse. — 8. mapă Tov xoBepvijerv : v. p. 8n. 11.— 4. 9" 
“SpnAod = Sus; Ep vine din îm..— 5; 66 ca subjone. are - 
sens final — pentru-ca : — 6. Xopu&detws : formă aţică de 
dec. I-a. — 7. Gmeâvd. imp, aor. 2. d. 1. ânoăoopar, — 
8. zi xp ră Babetay — părul cel des. Să pot întrebuința 
două construcţiuni spre a exprima ac. idee: 1) Badeta Mp, 
expresia obicinuită; 1; xâun î) fadeta, unde prin repeţirea ar- 
ticolului in fața adj. să pune şi mai în evidență puterea cali- 
ficativului. — 9. Eye xaog = aşa-i bine. v. p. 7, n. 2. — 
10. 5 = acum. — ÎL. 5 38 (subinţ,) Exo = day tu cu.u— 
12. ds &v TUYXĂVEIG == liter. cine te îutâmpli fiind, cine eşti. 
In asemenea expresii, foarte dese, când verbul ToyXăuw € însoțit 
de un partic., uxyx&yo rămâne netradus, iar partie. să traduce 
că, şi când ar sta în timpul şi modul lui roypxăye.— 3. năget 
d. 1. n&getpu— 4. 7 00V==d'apoi cum 2—L5. Eypiiv: imperf, 

d. L xp, — 16. Youvăv ... ăăpa : acus. c. inf. v.p,5, 
n. 3..
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EPM. 'Topawov puăv odăxpâg, vexpăv 53 pdda'! ore - 
dmbdou? mada, | | 

AAMII. "1305 oo 3 mAobtoc GnEppunTat. 
EPM. Kat răy ropoy dnăpeubov,  Adpnrye, xai iv 

Orepoviav fapijoei! -făp mă mopOuetov ouvepnec&vra.5 
MAMII. Obuobv GăAăS Budăi Eacâv pe Eyerw? 

Mai Tijv EqeoTplăa, 
EPM. Obăapâs, ddd moi rara dpeg.8 
AAMIL. Elev. di E; nara, Yăp dopetna?, îs 6pâe. 
EPM. Kai ză Bpârrjta Mai Thy volav vai Tv dBpwv 

nai Ti poly, od marar ăipeg. 
AAMII. "1305 cot!0 ds eu. 
EP. "Eufourve 1j5m. 3 83 5 zare,  Toddoupxos ris et, 
AAM. Aapuzoias 5 darie. 
EPA. Nat, omagii otăa Ydp Ge moddxis Ev rate 

nadoioTpatg lwy.12 
  

  

Î. TOpwvo... pia. Virgula desparte răspunsul lut Mercur 
„în două părți, compuse din câte 3 vorbe, care să corespund 
perfect : Tbpovay păy obăxps e partea întâia; lui zbpawov îi 
corespunde în partea 2-a vexpiy, lui păy, 28 iar negaţiunei 
odapăg, puse la fine spre a o scoate mai la iveală, îi cores- 
punde afirmaţiunea puternică pusăa, pusă la finele părţii a 2-a, 
2. ânsdov: imperat. aor. 2, med. d. |. anod. -- 3. go: 
e un dat. commodi ; s-ar putea traduce: ca să-ţi fac plă- 
cere. Corespunde pronumelui nostru 7ni înti”o expresiune ca 
aceasta: şi unde mi-l luă f&t-frumos pe smeă.— 4. faptei : viit. d. 1. fapzw; trebue tradus aici cu condiţion. pres. = ar 
îngreuia v. p. 5,n.5. —-d6. GUVEUTEGGVTA : par. aor. 2,d. l. ovveuminz, Stă la neuteu pl. f-că se rapoartă la subst, abstracte care preced ; aceasta e regula, acordului în grec.— 6. obuobv G)Ăd = dar cel puțin. — Î. pă Eyew: acus. e. 
inf. v.p. 4,n.3.—8. „pe: imperat. aor, 2,d. |. dept — 9. âpeina: perf. d, 1. âptqut.— 10. oo: y. n 2-A. Eoinag 
= semeni. — 19. oa... 150y (part. aor. 2, d. |. &pdu)= știi, mi-adue aminte că te-am văzut. V. Dieţion. la vorba, “Epic.



DIALOGUL ui un 

AAM. Noi, 6 “Epuaj G)dă mapdăetai RE YVuuwvdvt 
ăvra, | 

EPM. 05 upvyây, 6 ftAmore,2 zooabrae Dăpuag Te- 
prBeBâmpevov'3 core ânsâvhi adrăc, Enel uATaBVOEI; 
mb oxdpos Tăv Erepoyi mbda dmepYeis? pâvov8 a)dă 
xai obs oTerpdvavs? mo5rowe dmâpoubov ua d 1 p5Y- 
para”, - 

AAM. "1805 oo pupic, îs 6pă, dimYâs ei xai 
icootdotos zols dota vexpols. 

EPM. Otros ăpewov,!! core Epfiarrve — "EpuBatve nai 
ob 7ăy mhobrov ânoveneyos,!? 6 Kpdrwy, xai TV pa, 
dawiav 8213 mpoctri ua zii purpiiy, prjdă 7ă Evrdepta, 
xope măi ză râv npoyâvov dăparta, nadie 14 Bă 
vai Evo mâl Bbkay,15 moi et moră ce 1, mbs det pvee 
10 Tăs Tâv dvăpudvuv Emfpoaspdes, Wrj5E, a păyav 

  

L. Yopvây: f-că atleți să luptaii pol.— 2. fEAmoTe : su- 
peri. d. ]. âvabeg, — 8. meptBeBmp&voy : part, pert. pas. d. 
|. zegifădAo = de oare-ce ești acoperit. — 4. An6ăvbL: v. p. 
9, n. 7.— 5. Enel — fiindcă altfel. — G. Erepov : Enepog 
nu însemaează altul (alius) ci unul din doi (alter: — 7. D= 
mepbeis: par. aor. 2, d. 1. dneprtmu. — 8. pâvoy: nu e 
asus. ms. concordat cu za, ci e neutru luât adverb. — pu- 
“mai. — 9. Orepăvavg: coroanele de lauri, cu cari se în- 
cununaii învingătorii de la jocuri. — 10. ATPUŢ pt TO —vestirea 
biruințelor. Un crainie anunţa în public numele biruitorului.— 
Ul. dpewvav (subinţ. 8%); ăpuewov e compar. neutru d.l, 
ads; întrebuințat câ adverb. — L?. drodEnevoş: part. aor. 
2, med. d. ], dnottbmpu == după ce vei fi lepădut. V. p. 2, n. 9.— 
18. Mou. Bă == şi încă — LA. nazdĂune : imperat. aor. 2, 
d. 1. xasazelnu,— 15. za &vos mai Eazy, fară articole ; 

„trasa are mai multă vioiciune = lasă-n colo neam și faimă.



12 
LUCIAN 

Tăpov Emi ool! Exwoay, A&ye- fapuver "Văp vara val? pripovevâpeva. 
KPAT. Oăy &xoy Ev, droppibo 5: «i Yăp ăv nai 

năYou ;t N 
EPM. Bafaz. 3 &t 5 Evorog i Bodda;5 3) di d Tpânaov robno qăpere ; cc 
XTPAYHTOS. “Oa Evixnsa, & “Eppij, xai îpiozevoa xal 1 m6AwG &xiumot ue. 
EPM. "Agec dtp Yils ră -rpâranov 2v “Ardov6 “yăp zipivm! ma o0d5v8 Ezdwv derjoet.? “0 oepvbg 88 o5oe „dmb Ye 705 oyiparoc!0 ai Bpevbvâpevos, 6 râs ârpodg Empxoc,! 6 2nii2 zây ppovriduy zis 2omw, 6 zăy Bar Vo zoywva xatenevog 13. 4 = - 
MEN. Diâoopăc us, & Epuij, pâdov Băi5 &ns i CNI 
l. îrd goi == pentru tine, în cinstea ta. — 9. Eaooav : 

aor. d. 1. x, — 3. Xa = chiar numai. — 4, i Yăp ăy 
xai rădoru (optat. aor.2,d.1. Tă9X) == căci ce-ași mal putea 
face ?—5. Bode d. 1. Bobăopau. Pers. 2-a sg. în — e nu în. -- îm Tot aşa ăpet. — 6. 2y “Adov — sui infern, "Ey să con- struește cu dat.; “Arov fiind un gen. trebue să subinţelegem o altă vorbă la dat d. ex,: ay Cix “Ardov în casa lut Hades ; 
Y. ac. nume la Dicţ. — 7. eîptjvn: subinț zau. — 8. o55ty 
= întru nimic, — 9. Deloc — viit. d. 1. aa, impers. să construeşte cu gen. — 10. dă je 05 OYIjuătoc = cel 
puţin după aparență. — LI. Envpxb part. perf. a. 1, &- 
malpt. — 19. Er rây poviduwv = cufundat în gânduri. 13. xoertvog: part. perf med, d. 1, xadimu =— care a lă sai să-i crească, Filosofii de pe vremea Iul Lucian purta 
barbă mare, ca să arate mai serioşi. — 14, Menipp până aci tăcuse din gură; acum însă ia cuvântul ca să riză de filosot care-i tot de o meserie cu -dinsul. — 13. pâdiov 2 — sa 
mai bine. mai degrabă.



DIALOGUL 4, 13 
reporela; peorbe” dare Gmâduaiv xad Tobrov: Biberi văp 
TONĂ od vpedota Să 76 inarip oxenbpeva. 

„ EPM, "An&dov2 od ză OXîjpa Tpâ,Tovy, era al mauris 
ăwa. î Zei, 5omv uăv zip dalovelav mopiter, &oy 
de dpatiav mai Epw xal evodotiay ai puri seg dn6- 
pous al Above dxavăi5ec al Ewvvolas  modwTĂGMovg, 
âNă voi parononoviavi pda TOAII)V ai AMjpoy oăx 
ddtyov mat 5ihove 12 puxpodoiav vi) Ata, mai 1jdvnd- 
Verav E al dvatoxuwrlay val âpyijv mai purpijv xad 
pedcuiay:[0d Ene dp pe: ei 45 pda rep pbrirere 
ard. Kai 7 Wedăos 58 am5dhov wai my Tipov ud 7ă 

„oleodau? dueivuov edvas mw didow de et Ve vatra 
năwa Exwv EuBaine,2 rola neverjxovropos BtEauro dy e ; 

GIA. Azoridepar10 zotvuy ară; Eneimep ori needere. 
MEN. Adă ua my zibyova zobroy dmovecduw,!  - 

e e 7 Fa u 7 ea h af > Epufj, Bapiv me dyra nat Adatov, îs Gps nEvre pvat 
TpiXâv!5 eto, rodhdytoov.!4 ” 
  

l. Bet: viit. d. 1. 6păo, v. p. 12, n. 5. — 2. ânsdov 
v. p. 10, n. 2—3. rauri: pl. neutr, d. ], oămoat: — 4. pa-, 
TaLOTrOVI ay... Afjpov... por) cetiary : toate aceste acus. suntubi- 

„ecte directe ale verb. xopițe. — 5. ASAnde pert. 2 q.1. ay- 
Pdww; are sens de pres. Subiect. seă e un neut. pl. subinţ. 
Tata, === aceste toate nu-mi scapă din vedere. v. p. 5, n. 5.— 6. ei 40 — măcar că. — 7. 7b colecta: int d. |. otopas, 
luat ca subst. — credința că... — 8. âpeivwv evo. Con- 
strucţia, regulată după oteoda, a crede, ar fi acus, «e. inf, că 
âpetvova eta; dar de oare-ce ct, subieet inf. este acelaşi cu 
subiect. propos. princip. âms6ov (a), să face o atracţiune între 
ele, şi din ac. eausă predicat. noinin, âpelvova să pune şi ella 
nomin. — 9. 2uBains : opt. aor, 2, d. L. &pgatyop.— 10). ârro- 
midepau: ind. pres. med. d |. ânosimu. — Îl. drobtodu: 
3-a pers. sg. imp. aor. 2, med, d.1. anoztompu.— 12. ăvra fi 
înd-că e.—Î3. îptyY (nom. sg. 0p£), gen. de măsură=—de păr. 14. 7odAdytoov: cerasă, pentru = EAdxtotoy = cel puţin. 

> s
s
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EPM. E5 Myers: ânâdov ob xal r00nov, 
DIA. Kai zis 6 ânoxeipuv Eotou;l 
EPM. Mewnmog obrogi hafov: mtdexwy Tâv vaura- 

Vinys Gronâe aărăy Enwântwpt 1) arofidYpa xprjsd- 
jevog. ME 

MEN. O5u, & “Epuij, ăZ mplovă pot âvdăog:5 -pe- 
dolrepov Yâp roiro.6 

EPM. “O mEdenbg îxavâe.7—E5 ye. AvYpumvirepos 
vOv vamtcpr)vas.8 IE | 

MEN. Boss? pupăv depEdopai! zori Tâv &ppbwoyl! 
EPM. Mdhora!* Snăp 7 păronov yăp val rabrae 

2rîjpuey, obu olă âxp' &up!3 âyarelvwov avrâv.1* Ti robro,!5 
vai Baxpbec, d xdYapua, mai mpbe bv Sdvarovit 
anoberhăe ; End? 5 oby. | 

MEN. “Ey Ex 78 Bapirarovis 5nă păr! Eyer. 
EPM. "Ii, 6 Mzwnne; 
  

N 

1. Eora: viit, 4.1, stut, —2. daBov : part. aor. ?, d. 1. 
dany, — 3. Tâv VAVTYȚIX6V — dintre cele care servesz la 
construirea năvilor. — 4, Erunbrutp = drept tăetoare. — 5. 
dvăos : imperat. aor. 2, d. |. âvaâdupu. — 6. yedorârepov 
“ăp 0570, subinţ. ăy em = că ar fi....— 1. înavds, 
subinţ. Zori. — Ş. AvaTEpy] vas : perf. 2, d. 1. vaga. — 9. 
fov)e : v. p. 12, n. 5.— 10. dupEdenţuaat : subj, aor .2, med. 
d. L. Gepatpâw. Are sens activ —să tău. v. p. 2, n.9.— Îl. 
TV EppUwY — din sprincene. —. L9. păAOTA; în răspunsuri 
e tot-deauna o afirmaţiune puternică — da. da. — 13. 05u4 
cis(a) EP" (în 1. d. azi) 5 = nu știă din ce pricină ; &w 
e o altă formă pentru rw, dat. pron. inter Soug; stă la ge- 
nul neuţ. — 4. yarelvuv EavT6v = fudulindu-se. — Î5. 
To5To: subinţ. zori, — 16. zpbs 7bv 0varov— în fața mor- 
zii. — 17. Epfmdi: imperat. aor 2, 4.1 &ufatvo, — 18. d 
Bapirarov: aposiţiune pe lingă &v. — 19. drd STIG sub-si- 
oară, adică ascuns. |



DIALOGUL II - „19 

MEN. Koăaxeiav, & “Eppii, modă! ypnotmeboaoav 
ar îv ră fin. _ 

DIA. Odxodv wat 05, d Miwnme, ârâdov Tijy EXev- 
Vepiav nai nappnoiay xai 7 ddonov xai ză vewvatovt 
ai my yEAwTa” pâvog Yăp od rev dădwv pehăs. 

EPM. Myjoaposi GXAZ al Eyet mada, mobpară yăup 
ai Tâw epopa Tvra nat mp5 Thy KatăTĂOV VP tur. 
Kai 6 gijwp? 8 ov ânsdov zâv frjpăTwov Ti 1ooabTyjv 
dmepavrodoyiav vai âvrbiet; nai mapabaeie al" e- 
pisăovs xat BapBaptopobs ua răda3 Big Tov Xăywy. 

PHT. "Hy î300, ânoridepar. 
HPM. E Eyer?- dare Abe!0 ză dnăeta, iv âropdYpav 

dvedoneda,! md dyubplov dveoriodu,l? mErasoylă mă 
a iotiov, e5buve, d mopăped, md mmăidov edndopey. li 
  

Î. nod: acus. neut. pl. luat ca adv. — la multe, — 
2. Giunoy.. . Yevvatbv: adj. neut. întrebuințate ca subst. 
abstracte. — 3. umăzHG, nu neagă ultimele vorbe ale filo- 
sotului, că Menipp singur ar ride, ci eo negaţiune impe- 
rativă; tr. ba să nu le arunci - d. Eye : pres. arată de 
ordinar acţiunea continuă, = să le ai mere. — 5. ODtpor 
TăP... XI): în totul sunt 3 propos. şi la fie-care din ele 
se subtinţelege verbul zau. — 6. TPăG == pentru.— d; Nol 6 
PijTiop..: aci Mercur să adresează la un alt mort, un orator— 
8. măda : crasă pentru ză dada.— 9. ed Ege v.p7,n. 
2. Aci să subtințelege să mpopuara : v, p. 5, n. 5 — lucru- 
vile stai bine. —- LO. A5e: să adresează la Charon, s-a pus 
presentul, deşi ne-am aşteaptă la âor. V. mai jos nâpaoov. — 
LL. cvepeda subj. aor. 2, med, d. 1 âvorpă.— LX. âveo- 
root : imperat. perf. pas. d- |. âvaanio; v. p. 8, n. 15. — 
13. zEraoov : imperat. aor. 2, d. 1. zerăvyopr. S-a pus aor. 
î. că acţiunea de-a întinde pinza ţine numai câte-va momente 
pe când îndată după asta, eve stă la pres. căci cirmuirea 
corabie durează mult, în tot timpul călătoriei. —l4. edrăo6- 
EV  subj. cu sens de imperat.
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„TI olpunţere, 6 păratol, ua pidora 5 plă6oorpos ob & 
dpriws răy rirpeova! Bedywopevor ;2 
IA. “O, d Eppij, âdâvarov pr? mi boy 

Oră pet. 

MIN. Wevăerar dh)a re Zone Avney adry. 
EPM. Tă noi; - 
MEN. “Oz pumxtr Becrorioe, modutedi] detrva5 udă 

Etanarăv Tobs vtovg Er 7î) copia? dpyopiov dijperau!. 
radra Awrei8 air&v. 

DIA. 5 pap? & Mwane, om dy9 modavov, 10 
MEN. Nas,!! âg Zonevoa Emi mă Vavarovi? uaE- 

  

L. 7ăy moov: acus. de relaţiune = la Barbă ; v, p. 3, 
n. 2, — 2. Geâpwoptvos:: exageraţiune, ca să producă u un 
mai mare efect comic. — 3. Gp7V: -imperf. d. 1. cluou. — 
4. Ti bWoxijy Brăpyew: acus, e. inf. ; onăpxewv — a fi. Idea 
nu-i de loc clară. Filosoful zice că plinge, f-că credea că su- 
fletul e nemuritor. Ar urma din vorbele lui, că în luntrea luy 
Charon s'a convins că sufletul e muritor. apoi Charon trans- 
portă tomul suflete în infern, prin -urmare numai faptul că fi- 

losoful e şi el în luntre, însemnează că sufletul e nemuritor 
şi deci n-avea, de ce plînge. — 5. Getrvijoer. .. Betnva ; un 
verb. intrans. cum e Be:zvtw), a cina, poate avea în grec, ca 
şi în lat. un obiect direct, format din rădăcina, verbului; cf. 

expresiunea, latină vitam vivere.— 6. Er 13) Oocpiă : —— în 
schimb pe știința lui. — 7. Xiberar: viitor. d. 1. AapRăvo; 

forma e medie, dar sensul activ. — 8. raOTa duet: v.p. 5, 
n. 5.—9. Yăp= așa dar.— 10. ânodavbv: part. aor;. 2. d. 
l. ăn6viouo = că ai murit. — ÎL. nos: subinț. ăy âxBolumy 

= cum să-mi pară răi. — Î2. Eonevoa (aor. d. |. oretăui) 
îmi 7ov Oâvaroy : alusie la moartea de bună-voie a luy 
Menipp.
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G&vtog pmjâevăg și "AXA peratd A6ywy2 od xpawyi, rs 
dxoderal donep mwviv dd viis fowvrov; | 

EPM. Noi, 6 MEunne, 054 ap” &vbq Ye xwplov, AX 
oi păv E6 7ijy ExxAmoiav ovveAdâvres? douevot vedăa 
nâveş Eni: ră Aaunixov Vavărp, xal 1, Yuvi) airrod 
GvvEyerat pd Tâv Vuvarnâsv nod ză anda veoyvă ByTa 
Suolws xâuetva5 Să râv Toiăty fi MerauS dpYâvors zote 
Not: do 58 Acpavrov by fijropa Enauvodory 2v 
Înv - Eatorpiovg Mâţove Betrevra 8! îmi Kpdrow 
Tovrot. Kai vi Ala Ye? 1) Aauaotov pIjTme xwnbovoa, 
ăfipyet 205: Yplyvov!0 zaig mpuviutiv at 25, & Mwnme, 
odăels Baxpber, ua9 fjovylavi! 58 metoau2 wâvog. 
  

1. xaAfoavros pndevbe, e un genet. abs. care corespunde 
perf. cu abl absol. lat. = deși nu m-a chemat nimeni. O propoa.  - 
subord. circumst. din rom. să exprimă în grec. prin genet. 
abs. când subiectul propos. subord. nu e nici subiect nică 
obiect în propos: princip. Genit. abs, să face ast-fel: Conjuneţ, 
să omite, subiecţul să pune la genet. iar verbul la partie. 
corespunzător, acorââ-.du-ge ca un atribut cu subiectul. — 
2. peratd Abywv = printre vovbe, adică: pe când vorbim. 
3 ovveAâvrec : partie. aor, 2,4. |. ovvepxopar. —- 4, 2mi= 
din pricina.-—b. xâmetvo! crasă, pentru na &xetya.— 6. Oră 
m. BăĂderal: dmd şi cu genet. pe lingă un verb. pas, arată 
persoana care face acţiune; v. p. 1, n. 13. — 7. dtpâvore . 
Toi Aidotc — cu nenumărate pietre ; âxpbâvorg e determinativ, 
nu calificativ; sensul este: cu pierre care sunt în mare nu- 
măr, — 8. Extrorplovg ... Btetudvrar (part. pres. d. 1. 3:sEemu) 
Pronunțând un discu-s funebru, — 9. VE, trebue unit cu ai 
= și chiar — 10. 2Edpye. Toi Oprjvov = dă semnul bocetu- 
lui; Opfivos era un cântec de jale — bocet -— cîntat, după îm= i 
mormivtare, de femei care era une-oră; din familia F lu, IO alte-oră însă plătite ca să b'cească, Aiel ovat sant tocmal 7 aceste femel. — Îl. ua! 1jovyiav — zinigtis, — 18. eta 1 TRA 
pers, 2-a d. |. xetpas, E en l 

C
A
O
 
6
6
9



  

„18 - UCIAN 

MEN. Obăapâg, A) duodoy) Tiv uwvâv! pe hipo 

&pvopevwov oiumoTovi ET” Epoi Xa TV XOpINDV TIT 
zopevioyt Tot; mrepote, nbrav auvedtâvres Ydmrool pe, 

EPM. Lewyo5ag ei, ci Mewrne. A)” Enei noraze- 

nhebxapevS Duete păv dirure6 mpbs rd BunasTipiov! eddetavă 
Exelvrv mpoiovrec Ey 88 mat 6 mopăuebe dowgio 
“ueredevotpeda. 1 

MEN. Eănăcetre, & “Eppij zpotioevi? 82 nat pete.12 
Ti oby Eu mai pere; Iăvruos!5 wxaoihivou Berge 

ua Tăs maradivag paoiviS eîva Bapelac,!? rpoyob nai 

Adovs xoi yonag'!8. Berybhoerar!? îi 5 ExioTav Bloc 
dvpiBâbc. 

  

Î. &X0VW0p TâV XUVOV == vei auzi căinii ; verbul ducbw 

se construeşte cu genet. — 2. per(a) 3hiyov: v.p.5, n. 4-— 
3. oiwrtoTov: superi. neut d, 1. cixrpo;, e întrebuințat adver- 

- bial. — 4. TâV Mopăxwv Turtonevov: depinde -de âxodoy 
= corbii, lovindu-și...— 5. XATARETĂSYRANEV: pert, d. 1. uaa- 
iso —6 Girure: imperat. d. 1. ămemr (a pleca). — 7. ALXaoTT;- 

Qtov : tribunalul din infern. v. Dict, la vorba. Aiowâg. — 

8. ed0etav Exelvry, subinţ, coc — drumul cela drept. — 
9. mpoivres: partie. pres. d. 1. npăsqu.— 0. dădovs — pe 

-alții; cu articol, mob; GĂAovg, ar însemna: pe ceilalţi. — 

11. peredevodueba: xiit. q. 1. perepyopar. — L2, 7potouev: 
subj. d. ]. mptewu. — 3. fete sunţ morţii, cari ai -de- 

barcat împreună cu Menipp.— lt. Ti... MEMĂSTE == dar ce 

mai staţi ? — 15. Xăvros = eu ori-ce chip. — 16. as: 

pers 3-a pl. d. ]. nui. — L7. ză xaradinag eîvant popelae: 
acus, c.inf.-—L8. 7poyobs, Aldove, yOnas: alusie la chinu- 
rile lui "Iflwy Xtovpoş gi Tizvog. v. aceste nume la Dicţ, -——- 
19. deryOijoerau: viit. pas. d. 1. Betrvopu. |
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DiacosuL - INI. 

XAPEN, MENIIIIIOS KAI EPMHS. 

XAP. Andog,i 6 uardpare, ră mophueta, 
MEN. Bâa, eî robră cot, & Xipwy, fjătov?  - 
XAP. Ant&os, riul? dv” îwt os demâpOpevoa. 

MEN. 03 âv Mfotss zapă rod pi, Eyovrosif 
XAP. "Ec 2£ ms do) pi) Ey; 

MEN. Ei păv mai dos rs? 05% oda, yd 8 cu Ey. 

XAP. Kai pâjv &yiw ce vi my Ilobrwva, 6 prapt, 
TV pi) dmodăeă - 

MEN. Kay? zâ ED? ocvit maritac!? abat 

Tă upăviov. 

XAP. Miryy o05v âv eirpv ogobroy nov nendewrg,ă 

  

l. ân65os : imper. aor. 2, d. 1. ănoătdoțur.— 9. ei Toro 
co fâtoy (comparat. d. 1. 7,556) =— dacă-ți face plăcere ; se sub- 
înţelege -2or4.—9. nui, întăreşte şi mai mult imperativul — 
plăteşte-ți zic. — 4. A bv: (subînţ. ză xpmarea) vă dv == 

bani în schimbul cărora..—3. 05x ăy AăBots (opt. aor. 2, 
d. Î. Azpfăvo) == nu poți căpăta—6. apă 705 ui) Exovrog 

„dă la cel ce n-are; expresia e generală. — 7. Xa didos ie 
(subînţ. Zort) — dacă mai este ore-unul, afară de înine. — 
8. âno5&s: subj. aor. 2, d. 1. âncăiăo ; s-a pus subj. din 
causa particulei îi care se construeşte tot-deauna eu ac. mod. — 
9. xâyb: crasă pentru za 240.—L0. 76 Edi: dat. instra- 

- mental — ÎL. Gov trebue unit cu vgpaiov = capul teii. — 
12. nxrăzas: ace. d. 1, zaztaoo.— LA. Er Rerdeyws : 
peri. perifrastic, în |. d. nendeixou, d. |. măto,—md05y, obiect | 
intern: +. p. 16, n. 5.



2 LOGAN 

MEN. “O “Epufis 6mâp Euod co dmodătu,! 36 ue 
Tăptduxt? co, i : 

EPM. Ny A? âvăpa pp Ye, et pediw xal Gnepexriveryt 
TG. vexpâv. | 

XAP. 0bx ânoorijoopal5 oov. 
MEN. 'Tobrov je Evexa wad vewAuljoas ră zroppetoy 

apă peve. Ilijy ))'5 5 e pă) Exo, nâe âv Ad Bots ; 
XAP. 5 & ou dee tis xopilew Soy ul 
MEN. *Hrsewy p&v, od siyovs &€. Ti odv;9 2ypijylo 

„dă Todo pi) dmodavety 1! 
XAP. Mâvos oby adXijoes 'npotua nemewevar!2 
MEN. 05 mpotua, î feAnore: vad văp îvrânsa al 

Tîjs mnns ovyenedaBâpjvi5 mai od Zudaoy 6vog Tâv 
Bdwvt emBarâ:y, 

  
1. ânoâw: pers. 3-a sg. imperat, d. |. dm63og; v. p.19,n.4:— 

2. apte: or. l-a d. 1. mapaăldwp ; e de observat că 
acest verb are la aor. i desinința — xx în locul obicinuitei 
— sa; tot așa şi verbul (Omu — 8. :6v: H7V: aor. 2, med. d, 
L &vbrmpt. — 4. new Onepenrivew: pEăAo cu un infinitiv 
formează un fel de viit, periirastic = am să plătesc. — genet, 
Tv vexps'v € cerut de prepos. Snăp din infinit. —5. 4710971)00- 
Ha: viit. med d, 1. ăptozmu. —6. TAN GM) = dar de 
alr-fă. — 1. Bets be... Boy. Construcţia regulată după, 0?ăa 
ar fi acus ce. inf.; însă verbul care depinde de ot« să pune 
la particip. nu la inf; de aceia avem aici part. 5£ov (d. 1. 8e7) 
şi nu inf. de. Participiul poate sta singur saii precedat de 
&s, ca în casul de faţă, fără să se schimbe sensul — de 
de la ofa, cu sens de imperf. — uopițew cu acus. subinţ. os, 
formează un acus. e. inf. depinzând-de soy. —: 3. eîxoy : 
imperf d |. Exo. —9. 7 oby ce-i cu asta? 10. exp: imperf. d. 1. xp. — LL. dmodavety: inf, aor. 2, d.1. âno- Ovijonu. — 12. merdevxtvar: d. |. mi, — (3, OUVEenEa- 
R&umy (aor. 2, med. d]. Gvventdapfăvo) TIjs XA = am pus 
mina ia vislă — LA. pOVoG Tăuy Filwy — singur între ceilalți.
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XAP. Obâtv mara zipăe nopăpta! my 8fodâv dro- 
ăouvai? ce det: cd depus? dig veveahart 

MEN. Ooxooy dniyayts pe adie 2c zăv fiov. 
- XAP. Xprev Ayer, îva nai Twpărs Ei zabap5 Tapă 
To Alaxod nposhdfw.7 ” 

MEN. M3, Evâyde oby. 
XAP. Actkoy,8 zi 2v 7 eljpa Eger. 
MEN. Ozppove, ei Vede, nai rijg “Eiudrrjs 7ă Betirvoy. 

. XAP, Il69ey robzov fipăv, î “Ecoul, zăv ba? iyoryeg, lo 
Oiait 58 mai EM) mapă!? my TĂODV, Tâv EmuBarây 
Ăâvrov Xotayedăy nod Emoxntrroy vai povos dâwy 
oluotâvruov 2xetwov.13 _ 

EPM. 'A-pvoetg, & Xipwv, Brava dvâpa dtez6p$uew- 
cas, EXebYepov!t dxpros. xobBevăs!:5 aăâ pE)et.!6 Oărâc 
2ouv 5 Miynnog. | 

XAP. Ka pi dy ce Aifeo mot — 17 . 
MEN. "Av Asfs, O Bshmore: dis 52 05x av d. Bors. 
  

  

1. odăăv rara npăg roputa (subinţ. 20) == astea nu 
sunt nimic pentru luntraș, astea-s mofturi pentru mine, — 
9. dro5odvau (inf. aor. 2, 2.1 ănoăiăou) E: aeus. e. inf.— 
3. Euts (subinţ. £ari) = nu-i chip—A. Yevesdat: inf. aor, 2, 
d 1. gipvonar.— d. GRAȚaye: imperat aor 2, d. 1. Grârpo. — 
6. Eni Top — pentru asta —7. TpPOBAABO: suhj. aor. 2 q, 
1. mposhapfrivo.— 8. Betioy: d.1. Bsttvopu, — 9. Tv nbvar 
= pe câinele ăsta 4 în semn de dispreţ; dare Şi un joc de 
cuvinte: Menipp e filosof cinic şi în gr. un filosof cinic să nu- - 
mia x5wv, câine; Charon, fără să ştie, dă lui Menipp numele cel 
potrivit. — 10. Tajes: aar. 2, d. Low, — LI. Ola, == ce 
mai Iucruri ? (exclamativ).— 19. Tapă — în timpul. — Î3. ol- 
potâvrroy. Enelyoy = pe când ei să văeaă. E un genet. absol. 
v, p. 17, n. 1.— M4. 2Aev0epov, la acus. f-că depinde de âe- 
măpbpevoas. — 15. u0b5evbs, erasă pentru ai cddevăs; e de 
gen mase. — Î6. pede (impers.i == ui pasă de nimeni. — 
17. âv st AB ToTE...—de te-oiii prinde vre-o dată... Reticenţă,
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4 | DiaLocur. IV... 

EPMHE KAI XAPeN. 

EPM. Aoyiowpetda, d nopoue, ei aoxet,! ârufoa2 țot 
apelate 72, mos pă? add Eploopev mepi ară, 
XAT. Acpiowueda, & “Epuij ăpewvov văp pleda 

Ti5 ua dnpaţpovesregov,t 
EPM. "Apzvpay 2vrerapăvep? Expo mâvre Sparxpâv.5 
XAP. IlohĂzo” AXfyerg. - 
EPM. N my Atfâwve, Tv năve!0 vroăprjr, xai 

TponwTijpa!! îdo 63oda.y. 

XAP. Tider! mtyre îpaypăc xol &Bodobg 3vo. 

EPM. Ko utorpay 5nip 705 ioripv'15 mâvre &fodobG 
2yă muredaoy,14 Da 

MP. Ka! rodrovs apooridei. 

  

Î. ei Boxet == de găsești cu cale, dacă vrei. E o formulă de 
poiiteţă; v. p. 6, n. 8. — 9. 6n6oa subinț. XpYjpara = câți 
dani.—8. Enos pi) — ca să nu.— 4. Gpewvoy: comparat. d. 
l. ăabâs ; subinţ. zar. -— 5. piata: (perf. pas. d. 1. 6giţu) 
Ti =— să se hotărască sumn.— 6. Apa povEoTEpov: (comp. d. 1. 

„ Gmpăeputny.— d. Evnerdapăvo (d. 1. Eyr&AAopau); subînţ. ot.— 
8. mevre Epaynâiv —de cinei drachine ; e un genet. de preţ, 
ca mai jos âbo âfodâ:v şi 850 Bporgţuiv, — 9. 7:0ĂA0D, penet. 
de preţ = scump. — 10. ră mtvre: cele 5 drachme pome- 
nite mai sus; este tot genet. de preţ, cerut de Gvnodumy. aor.' 
1, med d. 1. &vtopea.— ÎL. Tponwrfipa : depinde de axeproa, 
ca şi âxtotpay, xmpăv, ete... de mat jos, — 19. ride: imperat, 
pres. d. 1. zip = pune la socoteală. — 18. Onăp 705 îo- 
Tov = pentru dres pânza corăbii. — LA. uaTegadov: aor. 2, 
d. ]. sarafăAAw. - 
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EPM. Ko umpăv cs! Emrtoai. Tod omaptâlov 7ă, 

dverpyâra,? wat îjdavg 885 nai mawătov, ep” 05% ri 
Drepav Enoimoas, ăvo payţâ dnavra. 

XAP. Kai dia rara &viow. 

EPM. Tars 2oww, ei pi) mi &ădo Tpăs dtdadev 

sv 7 dopo. llâre 5 oby rara dmoduoeiv! cp ;e 

XAP. Nov pây, b “Epui), dâvvaray? îjv 88 dotpăs 
zis î) nădenos uxrarnby Gopbove miwvăgi0, Evtoratll 

vâre anonepăâva!* zapadoyiliâuevov!3 ră WopOţieta. 
EPM. Nov ov Ep xaYeSoipati4 ră xĂMaTa ebyă- 

pevoc Yevezdur, os âv drd zobtuy drodăforpu ;15 

XAP.. 054 Eorw!6 duc, e “Ep. Nov 82 6Aiyo, 

ds 6păc, depinvoiivra, Tit eioijvm Yâp.1? 

EPM. "Aperwv obruog, ei xa18 Tjuiy mapareivarro md 

că Tă &epinpa. Ihijy. GAS oi uâv madatoi, d Xipwvy, 

olaba2 oio mapeyiyvovro, Gvăpito dmavreg, alyuarog 

  

L. Os == pentru ca să. — 9. Tă Gvewţâra (part. perf. 2, 

d. ]. âyotțu) = părțile deschise, crăpăturile. — 3. mai. BE 

—-şi afară de asta. — 4. dp 05 1din and 05) = din care.— 

5. GE — ieftine ; care fac banii dați pe ele.— 6. rcXadev: 
aor. 2, d. ]. dead. — 7. Godot (d. |. ânoătăwur); 
subinţ. o5; a us. e. inf. 8. is; d |. mut. — 9. dăwva- 
TOy: subinţ. zori. — 10. âpâouş TivăG = pe mai mulți gră- 

„madă. — LÎ. Evtorau : pers. Ba sg. vit. d. 1. ep — 
12. dmovepăâvaL : inf. aor. d. 1. ănoxepăaluv ; subinţ, ZE: 
acas. e. inf.— 3. napadoviibpevov: :să rapoartă la, âpă, 
subinţ. = socotind greşit. Charon nădăjduia, să înşele pe Aiac 
la socoteala banilor. — 14. xaDeGodpat: viit. d. L. xadiţopa — 
15. âc ăy... dnoiforu (4.1. aoXapBauo) = doar vită pu- 
tea căpăta. — 16. 09% EoTiv — nu-i chip.— 17. ep Yăe, 
subinț.- zoi,-— 18. ei vai — chiar daci.— 19. TĂI aa): 

Y, p. 20, n. 6.— 2U. ofo0a: pers. 2-a sg. d. 1. oda, -
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dvăndevp! od mpovpariai oi mnddol:? vo 38 î) eapuăxwp 
65 Drd 70 mmâăe finodavăvi î Ord Tijs vuvarxâe, 3 
Orb purpijs 2Epărjuios5 TV. YaorEpa val ră oxEh6 
&oypoi dnavrec val dyewetg, obâtv Boo Exetvote. Oi da 
nheioTo? arâv ră, Yprpara îjxovorw EmBovhsvovrea 
adie. o 

XAP, "Eoixaatt: iv Yâp negunbOmi î0u zadra.s 
EPM. Oăxoovio 055? Ey Ezpil ăv Gpaptive 

Tnpâic Gmauriv ră Gper)ăpeva apă, 005,13 
a IN II 

l. vinde : după decl. Il-a atică. — 2. ci rod)oi, 
- cu sens de superl. — cei mai multi. — 3. iq, subinţ. zapa- Vbrvetaa, — 4. Und 700 med dobavây — ucis de către 
copilul sei ; âmodavi»w are aici rol de verb pasiv, ceia ce ex- plică pe 5mb cu genet; v. p.17.n, 6-5. 2Ewărns: part. perf. d. 1. 20830. — 6. Tijy YasrEpa ua ră OxsATj: v.p. 
3, n. 2. — 7. metotot: superi, d. |. nohbg— 8. folmagi — 
așa pur.— 9. Tara — i Xpaza.— LL) oyuov — atuuri, 
dacăi aşa. -- ÎL. d5faam(() : opt. aor. d. 1. doxa. — L2, 
Tapă 005 — de la tine. 

  

  

DiaALocur V, 

MENINUOZ KAI KEPBEPOz.: 

MEN. "9 Kepfepe — GYYEvăS Yăp cui cor, văwv? 
vali arh dv —- eirmtă pot 2006 Tijs Xnvyâct ofocă îv 6 
a NI 

Î. Kepfepos: v. ac. nume la Dicţ. — 2. xdwy: joc de 
cuvinte ; v. p. 21, n. 9. — 9. sîn&: imper. aor. 2, d. |. Aso — 4. Tpbs Tis Amvyăs = în numele Styzului ; v, Dicţe — 5. olog — ce fel. 
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Xnvxpărms, ânâre xaviei map” Suâe etmdee DE că Vedv 
vea pă) Dhauretys pâvoy, â)dă mai dvăpuriis qYey- 
eodar, mb” E9tcus.t 

KEPB. Ilsppw%ev p&v, & Mevzre, 2qme5 drperzp 
Tâ mpootwrip$ -mpoarâvau! 05 cîvu8 Dede Vou9 7ăv Viva 
Tov Gonâv al Toro Epuepijvar 10 zois Eu 705 9toţulov 
Eorăavi! 29fhov- Ene! 38 xarEnutpev slow Toi yăaparoc 

„moi elăs!? zby Gâpov, xăyălă Er Aaped)ovra, adrăv 1 
„movlp!t xartonaoa to modbe,l5 domep ră Seen 
Exuve ol mă Saurotă "Toubiau 15 wâupero val mavrotog 

vipera. 1? 

MEN. Oduobv oorotis 6 dybpwnos îjy nai am dim- 
Vâg xarerppăver 705 Tp3yuarog!8; 

KEPB. Oăx,1e 2) Eeizep ăvary nato dv arc Epar,20 
  
  

1. Nate : pers. 3-a sg. d.1. KT — 2. cîxbe (pat 

neut. d. |. Zo:xa.) gg, subinţ. 2o7 = dom & firesc. — 3. ot. 
Vaxrety: acus, e. inf, —A. Gnâr(e) 20Ehots = când prei.— 
5. Exe: m. mult, e. pert. d. |. Zoma. — 6. drperp râ 
TpOOWTTtp ! compl. d. mod. — î, mpoottvat: inf, d. 1. mpâ- 
cemu.—8. 0d Fă — de loc, — 9. Befttvat: inf. d. 1. Bsâtar— 
10. Epcpijva: înf. aor. A.1. zppatvo.— li. Eore.ow: dat. pl. 
part. pert. d. Î. tom, — 19. etfe: aor. 2, d. |. îpăo. — 
13. VĂȚD : crasă, pentru xi Eh, — Î4. 6 ut velon : 

dat. causal; depinde de zapzidoyra ; cucuta are de efect că 

slăbeşte puterea, picioarâlor, în eît omul nu mai poate. umbla — 
15. 700 noâbs — de picior.— 16. ră Eawrod mouâia : So- 
crate lăsase în urma lui doi capii mict.—l7. zavrotoş Eyiy- 
VETO — să făcea-n tot felul ; nu știa ce mai Juce — 18. 705 
TgĂYHaToG, depinde de uăzecpoâvar ; == moartea. — 19. ou: 

subinţ. xazegptvsi — 20. dvayxatov v ară Sopa timpert. 
d. 1. &pâw); verbul &pio, ca şi oîda (v. pag. 20, n. 7), nu cere 
acus. c. inf cum ar fi regulat, ci acus. €. un participii ; aiet 
avem partie. 2. d. 1. siui,
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zaredpaaivero îs 2ijdev du, dnwy merobpevos! 8 zi 
ms? Ea made? ds Oavpaocptvwy zâv Dexrav. Kai 
wc regi mivruy Ye Tâv 7otobrwv elmety moi dy 
Exo? Ewg rod oroţlov rodumpoi ot dvăpetot, ză % 

„ăvâodev Edeyyos dxptite-e 
MEN. "Exyâ 32 mos got narehjivdeva:? Z3oka; 
KEPB. Mevog, & MEwzme, dElws 700 evove,!0 mad 

Aoyems Tipd s05,! 8 ji) âvarpurănevot 2oijerre!? pă” 
Yodpevu, dA” E2Yedodotoi, yedavres, oipubQew apary- 
vetavTes!3 dnwaw. 
  

  

Î. mersâuevos : part, viit. d. 1. msoyo—2. TĂNTOG — nu 
mai de cît, fără doar şi poate— 3 TOeiy: inf. aor. 2, dl 
mioxo. — 4. s avpagoţtvwoy... earâv : genet. abs. (v. 
p. 17, n. î), cu sens. final — pentru ca să. — 9. BAG —fn 
general. — 6. eine ţa. 1. ao)... îv Eyou = ași putea 
spune următorul lucru. — 7. Ewog 700 9Toptiov... dupe : 
e o explicare u lui 70570.—roAumpoi za îmăpeto, subînţ. sîci.— 
7 8 Bydoday — puriarea lor după ce întră în infern. — 
8. cot, se rapoattă la Bota. — 9. xarehmivlEvai: inf. pert. 
d. 1. verepxona. —Î(. fie 705 YEvows, subinţ, uareAAv- 
0ag = întrun mod vrednic de neamul teii adică, de neamul 
cinicilor — LL. 2pă 605 = înaintea ta. — 12. Eoperre: im- 
perf. d. l. Eos. — 13. mapayyetăavrec : part. aor. d 1. 
Tupăpțedo ; v. p. 4 n.6$. 

  

  

DrarocuL VI. SI 

MENIIIMOZ AMSIAOXOZ KAI TPOBENIOE.: 

MEN. Îz ptvrev2 6 'Tporpiwe at "A ppt oye, venpol 
  

Î. Apptdoyos, Tpoptvog: v, Dieţ. — 8. ptăvroL — dar 
în fine. Lucian ne introduce deodată în “înijlocul conrorbirei.
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m a 
vraci cu ol fruct vaây xarieubdrupre xorl ” pVretg 

Bowetre, mai oi pirate Tăv dvbpimwv? Mese Du. 
Omerirpaatwi etvar.ă 

AMOIA. Ti oby Tue aiza,5 ei- dr” avolagi Exetvot 
teară mepi vexgâv Bokz.Lovow ; 

MEN. AA oo âv eă6Eatov8 et ui) lâvrec? mat 

Duete orare Ereporedestte ds! mă pEdovTal! poet 
reg nai mpoermety Guvipevot roig deoptvorg. 

TPOb. *Q Mewnne, Apgpidoyoc păv obroni!? dv 

eideim,!5 5 m an anoxpirtovit brip aro, îpă 8 

Îjpwos cui za puxyrebopat, îv mg xartĂdy!5 map” Eut, 
2 & Eoag odx Eruăsăvuyjntva, Aefadeia ză mapirav- 18 

0) Yăpi? âv îjmiorersi8 ob robrotg. 
+ 

  

1. ăwres: part. d. 1. sui — deşi sunteți. — 2, cu clă(a) 

ros — mu şti cum de. — 8. T&V avdpoozwv: genet. parti- 
tiv, — 4. Drnethijpaotv: perf. d. |. 6modxupăvo, — 5. pie 
elvou : acus. e. inf.— 6. aizat, subinţ. Zonă =— suntem de 
vină. — 1. Or(d) âvolas = din prostie.— 8. dv 2ă6talov : 
condiționalul. — 9. Sâ&vreg : d. 1. (dv == pe când trăiaţi. — 

10. îs=ca şi când, — Îl. ră uEAdovra — viitorul; setr- 

veşte de compl, drept pe liugă apozidoreg (part. d. |. npdotda) 

” gi pe lingă npoenety (inf, aor. 2, d. |. mpoăzw).— 19. o0root : 

v. p. 8, n, 13. — 3, etăein: optat. A. L. ca. — Î4, âno- 

NgiTEOV (adj. verbal A. 1. ărexgivoua), subînţ. 2o7i. lu gr. sunt 

două adj. verb. unul în -- zăg, şi arată posibilitatea, altul în 

— 506 şi arată necesitatea; deci aică-=-ce trebue să fie respuns. 

În privinţa construcţiunii e de observat că adj. verbal în 

—viog să construeşte întocmaj ca geruuziul latin: numele agen- 

tului să pune la dat., iar numele acţiunei la nom.; în casul 

de faţă, aără este dat. agentului, iar 5 m este subiect. gramat. 

în nom.; trad : ce trebue să răspuniă. — 5năp 105 — pentru 

apărarea sa proprie. —Î5. Aare: subj. aor. 2, d. ]. a 

5pxopa.— 6. Tă TApĂTAV — nici de loc. —L7. vă, subibţ, 

dădwg = căci altfel. — 19. dv îmiorec: v. n. 8.
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MEN. "i os, et Hi) E AeRdâeray păp! apti, nat toraAutvoc? Tale BYvangă Yedoiws,- pay ăv Tale Yepoty Exwoy5 Ecepnbowt 8 roi STopiov Tarcewvoi ros? Ec 1b OrijAatov, 0dx ăy vvaiurv siâsvau,? Bu venpş ef donep Tipe? pâv8 73 Yonre!a, apipuv;, A Tpăs Tic pav- uxijs,% zi dă 6 fipws tori, Apă 7ăp. 
TPOO. "E dvăpimov ri uzi deod obvYezoy,10 MEN. “Oi: pre dvYpuoriâş 20, de jc,12 pijre Vesc, al Guvapupărepăv 20%; Nov oby mot oov zh Getay Enetvo Tpiropoylă dneMij)vde ;14 , - 
TPO9. Xpa, & Mewmme, 2 Boworig. 

ÎI 

L. Yăp== adică, — 2. EotaAţEvos: part. perf. pas. d.l. orei, — 3. Tate GOăyzue articolul să pune tot-deauna când e vorba de o persoană sait de. un lucru bine cunoseut, sai de care s-a pomenit mat înainte ; în casul de faţă s-a pus articolul, fică zoată himea ştia că cel ce consultau ora- colul Iui Trofoniu trebuiaă să se îmbrace cu nişte pinze de in.- - 4. pă... Ev: la consultarea oracolului să aduceaii di- ferite daruri, mai ales de ale mâncării. —-xepoty stă la qua] — 5. 2oepnbow (d. |. zospnbţo) e la subj. aor. ea şi naptAw, din causa lui et pa. — 6. dvroc = fiind-că e. — 7. etătvau : inf. d. |. 0ta, —8. LV TÎ) “Yovjtela—numai prin şarlata- nie ; S-ar putea zice Şi: păvov zii: “povsig —9 Tpăs TÎjs pay- TIvijs =— în numele ghicitoriei, E e parodie a jurământulu) . Tes dev; v, p. 24, n. 4. — 10, 2E avdpomov... ovvOeroy (adi. varb. 4,1. own) : constr. (5 Tips 203) i gvBetoy 2g dvâprmo» za Bea, — ÎL. 8: să rapoartă la un subinţ, zpă-ma = un lucru, care..— L2. We gis = după ceia ce sui. — 13. 7 Beto Exetyo ÎNTONOV == cenialtă jumătate, care e dumnezeiască ; f-că, cea omenească a murit. şi e în infern, — 14. dnei, Avde * perf. d. l. ântoxonor, +



  

DIALOGUL YI . 29 

MEN. Ox cola, & “"Tpocwe, 5 mai? d&yergr 
ăn p&vrov Bos et veup6s3_dupifâs 5pa. 
  

1. odx 05 — nu pricep.— 2. 5 vai = ce anume, — 
3. Bdoc ef VEXpOG = ești un mort întreg, (au pe jumătate), 

  

Diaocur, VII, 

KPOI205, IMAOYTAN MENTIIIIOZ, MIAA5 KA 
ZAPAANAINIAAA 03,1 

KPOIZ02. 05 cptpouev, 5 Ildo5rov, Mâwunnov zou- 
Tov? Toy xbvo napoluobvrai Gore 1 Enetvâv mo peră- 
9TH90v3 î) îpete peronijoopev 26 Erepov Tânoy, 

IIAOYT. Ti 7 Spăs Gewby îpydiGeraat Gpâvexpos &v, 
KPOL. "Ercerâăv Te ciuwGopev ua oTvwpuey Exei- 

voy pepynuăvor$ Tâv dvi Mia păv o5roci 100 Xpuoiav, 
Xapănviread)os dă ij zodÂfis Tpugiis, ăi 82 Kpotaog 
Tv Ynoavpâwv? Eruyedă xad etovetăiţe. avâpănosa nai 
xxdăppara Tie AnoxaAE.v, Eyiore Bă Mais dĂtoy ETattar= 
pirret Tv răs oluoyăs? mal Swe Avrr)p6c 27. 
  

1. Kgotoos, Midas, Xapdavdnaddoş: v. Dicţ.— 9. Tovy- 
Tov : acos. d. 1. 050 ; v. p. 8, n. 13.— 3. perăoTsov : 
d. |. pebtormpu, — 4. Ti... Epyăterau: verbul Epyătonau să con- 
strueşte cu duuă acus., unul al persoanei şi altul al lucrului: 
a face ceva cuiva. — 3. benevol: part perf. d. 1. pu vja- 
xopal == când ne aducem aminte—6 Tâv dvw: v. p. 2,n.7 şi. — 7. XPValov... Tpbrpije.. Oyoavpâv: după fie-care din: 
aceste genet, să subințelege peuvqusvog. — 8. Eviore Bă ad 
== ba une-ori chiar. — 9, Tuâv Tăg CipuoYăs = vaetele noa- stre; s-ar putea zice şi răg oluoyăs îpv, dar nu zăs îpâv 
olpwfăg.
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IAOIT. Ti ari gaow, & Mere; 
MEN. An 9%? 6 Iăobrov pod Yăp arobs dyev- 

„vel; xad 8)Edpovs dvrac, cls odw ârexpnoe Bră,vat? war 
u&s, GĂĂ wa ânodovăweci Er pEpvrivrau mad 7cepă- 
You Tâv dvw yalpw Talyapodv Guâv abrobe. 
» IJAOXT. AA 05 ypf: Avnobvra: ăp od px pâvs 
STepăpevor, | 

MEN. Kat cd? pwopaiverg, IBo5zoy, uâbripos îv 
Toi; Todruv orevaypois ;5 

IIAOYT. O5ăapas 8AY odu ăv 2YEAapr? oracii(etw 
Dpăg. 0 i 

MEN. Kat pi, & xănoral! Avdây za Ppvyov 
xai Adovpiwy,!2 or yivioonere îs odă” e TavGopEvov 
pov'!5 Eva yăp âv înre,lt axodavăH)aro Gytâsv wo wo 
Thâwy Xa NaTayeAGV, i 

KPOLZ. Tara căy dâprg ; 15 

l. 7 Tadră Pot (d. 1. cpt) = ni sori zodma 6 cpotoly : ce 
suni lucrurile astea pe cure le spun ei? — %. Ab: subinţ. 
tou, — 3. B6,var : inf. unui aor. 2, E3towv, d. L. fiâw, neîntre- 
buinţat la pres.—4. 6n00avâvres: part. aor. 2, d. 1. ănobvij- 
ou =— după ce aii murit.— O. Xaip0... MY — mă bucur 
chinuindu-i ; verbele care arată un sentiment, să construese 
cn part.; v. m. jos Aomoăvrat orepânevol, — 6. piipâv, de- 
pinde de grepâuevyo!, care cere genei. — 9. xal ob = și tu? 
(ca şi Midas, Cresus şi Sardanapal.) --8. OTevăypu2is: dat ce- 
vrut de Guâbyeog — 9. od ăy E0eAoue n-ași vrea, — 10. 
oTxotătetv buăs: acus. e. int —Ll. xărotu: superi: d, 1. 
maxăg. — 12. Aviv. Acowpitv: genet. partitive, cerute 
'de superi. — 13. s 05ă(2) îs zavooptvo> ov = că nici 
așa ţeu toată porunea lui Pluton) nu voi înceta; v. p. 17, n. 
1, — MM. ăv ice (subjone. d. 1. său) = aţi merge— 5. 
WfBotc : subinţ. zozi. Ba 

  

 



DIALOGUL VII 81 
. N 

MEN. 05, 2AX Exetva bors îi 8 Dei; Emotetre, 

nposwvetota, GEobvreg vai Ehevtipos dvăpdaw îvrpu- 

cpâwrec_ XaX 100 Vayărov ră rapănav? 0d jvrpovevovrec' 
oyapodv oiubteode? mdvriov” îxstvov depypripăvor.t 

KPOLS. [loci ye, 6 Yeoi, nat neydâwv xrnudrv.5 
MIA. “Oocv uâvy Ep ypvo05. 
XAPA. “Osus 52 îyă popii. 

MEN. EA ae, obrw astre” 3âbpeoves pă Dpetg, Ey 

82 md văd oavrăvă zohĂdug aweipruv? Endoopau!t 

dpi aperor “făp âv rats rotayraus olpuny as Erouevov.I1 
  

1. Tv: impert. d. |. eu; v. p. 5, n. 5.—9. ră Tapdnav: - 
v. p. 27, n.16.—9. cipbteade: viit. med. d. 1. oinățo; cu 
sens activ, — 4. doppnuEvot : part, pert. pas. d. ]. duparpâeo; 
cere geneţ. — 5. T0AdGY... XT%judTiV, subinţ. âupipnpea; tot 
acest verb. să subinţelege şi in cele 2 propos. următoare. — 
6. dâupecte: imperat.— 7. păwu. GE: vw, p. 2, n.3 — 
8. mă Tvâk (imperat. aor. 2, d. 1. “prywsnw) GAWTOY = ma- 
zima : Cunoaşte-te pe tine însuţi; ac. zicătoare era gravată pe 

“frontispiciul templului lui Apollon de la Delii.—9. ovveigwv: 

partic. d. |. auveie == erei, fără încetare. — 10. Exdoo- 
pot: viitor. d. 1. exdâw.— ÎL. npEnor... Eraăduevov (subinţ. 

T05T6) = s-ar cam potrivi... să fie cântat. 

| DIALOGUL VIII. 

MENINNOI KAI EPMHI 

MEN. [lcd 88! ci xzăo! etowv fe ai uadai, d Epuij; 

Cevârrnjadv pe veăuv dvra. 
  

1. noi BE: 2 raportându-se tot-dauna la cera "spus mal 
înainte, ne arată că în casul de faţă Lucian ne transportă de- 
odată în a molozul conversaţiei dintre Menipp şi Mercur; v. p. 
26, n. 2.—9. Î, n-are aică înţeles disjunctiv, ci coordinativ.
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EPM. 03 oxo0dh port d MEwzme: TĂI NAT Exetvo?. 
ânâBhevov, Eni mă dekd, tva “Yanvăie zi ou mal 
Ndprooog nai Nipebs al 'Ayrddede mai "Tupă xai 
E)fym xai Aţăa xot SAwct ră âpyota dA Trdvra. 

MEN. 'Ooră pâva 6pă xai xpovla ră oaxpuâv Yuuvă, 
âpola ră moAde ă 

EPM. Kai pv5 îmetyă touv6 & miner oi Trotyjraă 
Vavpitava ră oră, vw! ob Zowmae NOTA POVETY. 

MEN. “Ops zi EX&ymy pot Bettov8 od Yăp ăn Ba- 
votiv? Eroxye. 

EPM. “ovaz xpaviov 1 “EX&m 207v. 
MEN. Era 8ră robe ai yidar vijegIo Erimpto 9moav 

zE dnions Tis E)di:dos x zoo0dno. Emesovil “EXAT)vEg 
Te xal Bipiapori? al noooirau mbhets dyi9TaroL ye- 
Vâvaaw ;13 ” 

  

L. cd OX0ÂT) HO, subînţ. Zori == n-am vreme; v. p.7, n. &.— 
2, uar(ă) Euetvo — în spre partea ceia, — 3. "ai Biwş = 
şi-ntrun cuvânt. — A. Tă AXĂ = frumuseţele, adică per- 
soanele frumoase ; abstractul în locul concretului, ra şi în 
rom, —- 5. xad păjv Exetio — d'apoi tocmai aceea, — 6. 2o1iv: 
v, p.5,n.5.—7. 6, depinde de waarppovsty, care să'constru- 
eşte cu genet.—8 dettov: d. L detuvopu— 9. 09% âv Bay 
voiny (opt aor. 2, 4.1, Barpirvedoxt =—n-ași putea-o recunoaște. — 

„10. at ji vijeg =— cele o mie de năvi, de la expediţia 
Troiel ; n-or fi fost exact o mie, dar s-a pus o cifră rotundă, 
pentru a să arăta un număr mare şi nedeterminat ; cf. lat. 
nille— Îl. Eneoov: aor. 2, d. |. zinzo, — 12. Băpfapor: 
ac. cuvânt în gr. nu însemnează barbar, om necivilisat, ci să 
aplica indiferent la ori-cine nu era de neam grec—străini.— 
13.. âydoraiot yeyâvaov (pert. 2, d. 1. “trvopat) = aă fost 
distruse, ”



DIALOGUL VII 83 

EPM. AAA: odu zideg & Mine, Lâoav Ti “pu- 
vata” ps văp ăv5.xoi ab îventorroy stat 

totio dup! vuvatzi mob Xpâvoy dânea măoxe? 

msi ui ză dv Enpă ăvca ai mg fhtrot ăpoprpa ăij- 
Jov! Eat adry Bta, înc ptvra -avihet od: Es ici 
Xp6av, udMoTă? to7y, e 

: MEN. Oduobv mobro,10 6 “Ephij, tavpdtoy,. ct pă 
avvieoav ci Axaroi mepi mpyuatos ciuog!i: BArroypo- 
ov xai fadiws dmavdodvrog TovGiireg. i 

EPM. 05 oxodi po? & Mewzme, oupupasorgety. oct. 
"Dore ob pâv Emetduevog rnov, va âv Eder 
uetoo!* xarafiaidv!5 eaurăv, ji» Bă zobe dAove: ve- 
poe. dn peredevaopar.16 E 

  

  

Î. elăec: aor. 2, d. 1. îpdo.— 2 Tijy Yuvatna: ș, p. 28, 
n.:8.— 8. Epns d. 1. cemub făp Îv = căci ai fi spus.——'4 etvar: 
acus, e. inf —6.'7otfjă pg... ndoyeiwv: e un vers din Iliada 
lui” Homer (cart. 111); bătrânii Troient văzând pe Elena cît era 
de frumoasă, ar fi zis aceste vorbe de admiraţiune.— 0432 : 
tormă ionică pentru zotâ3e.— âupi = pentru, în poesie.—ââyea : 
în dialectul atic să află numai forma contrasă XA, d. IL. &Aţog.— 
6..înel — căci. — 7. ăfjAov: subinţ. tou. —8. Gofer: viit, q. 1. 
doxâw; v. p. 5, n. 5.— 9. XăĂNOTA: superi. absolut d.1. 
aăsg. — LV. TO5To, e explicat de următoarele ei şi cuvtecaiy (d. 
1: aovtnpu), — Îl. 0Tw;, se rapoartă la ivoxgovlov şi la paâlog 
“ămavâuăvrog.— Î2. 05 OyoAI) pot: v. p. 32, n. 1.—L3 dy 20£+gs 
==0i voi.—l4. xetGo: imperat. d. |. nete —L3. uaTaBaAIV: 
„part. aor; 2, d, 1. uazatgdiw.— 16, peredeooțucu: siit, d. ], 
“etEpxopat. . II e
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Diaocu IX. - 

MENINNOZ KAI TANTAAOE | 

MEN. Ti wăcerg, 6 Tavrade, ri oeavry 6ă5py 27 
îi, App! Eoros ș? | i 
“TAN. “On, 6 Mewrne, ânthwAas drd rod dipovg. 
MEN. Oărws dpvăs ei, oc pi) Erunbbac met nai 

vi AC Gpvodpevos old 73 yepl;? 
- TAN. Oydăăy Bepedos,f si Enwuwbonut qebye. Yăp Tb 

55uwp, Enerdăv mpootâvra? aloyjrats pe" îjv BE more moi 

- âpbăpuau nai npooevEyu? râs orar, od păhvu BpzEag10 
ăxpov Tă yethoc,!! vai! dă mâv Bawrbhuv Bappvâvii 

od% 05 Eni ode dmodeinet Enpăv Tip yeipi pot. 

N 

  

1. îmi T7 Ap = pe marginea lcului, — 2, SoTwq : 

part. perf. d. L. tomu — 8. Gmbh: peri. 2, d. |. ân6- 
dup, Gu sens neutru=— am perit, am murit ; aci însă e con- 

__struit ca un verb pasiv; v, p.17,n. 6.— 4. met: inf. aor. 
2.6.1. atwp.— 5. XOI Ti) Yetpl == cu adinrul palmei ; aci 
aqj. n-are. rol caliticațir, nu însemnează, cu palma cea adâncă, 

f-că atunci s-ar fi zis 7 uo!A xetpi ; ci are rol determanatir 

- ori predicativ ; sensul: complet e: cu palma, pe care o vel fi 

făcut adîncă. Tiebuesc bine densehite aceste două întrebuin- 

țări ale adj., care să pot uşor recunoaşte după locul ocupat 

de adj. — 6. o55ăv Bcpedoc, subinţ ăv st) = mași avea nici 

un folos. — 1. TpOOlOVT (acus. sg) part. pres. d. |. mp | 
detii - 8. 0iodgrat: suhj aor 2, d 1 ctodăvouat; ac, verb. 
s8 «pune numai despre fiinţe vii; aici e întrebuințat pentru apă, 

par-că ar fi însufleţiă. — 9 mpooevEyuo: suhj aor.2,d.l 
mpoovâpo — L0), 0d qâăvu Bptiae — mapue să ud.— Îl 
Gugov Tă ethog : v. n. 5; &ngov trebue tradus cu un suhs.— 

l. x0d, arată. că acţiunea ndărcă huz&'or şi a scurgerel apei 

Cant sumultane.— 13. EtoppvEv: past, aor. 2, d. |. Btappteo.



DIALOGUL 14 - „3ă 

MEN. Tepdouiv m ndoxes, î 'Ldvrade. 'Atăp cint 
pot, ti Bad nad BE rod mety;! 0ă jăp câ pa Eye, A 
Exetvo păv &v Aviz mov mtdartaa, Eep val metvijv mai 
îupij: Edovaro, ob 88 1) joy) mac âv Eu Supe ss 
„PAN. Todr admit 1, ufhaoie cu, md Bubiiv iv 
ui s Gâpa oboay,5 

MEN. "AAA Toro pâv 05rws ntotedoonev, înei pie 
zi & od cot mb dewâv Eozart "H tătar piy ăvăelu? ob 
motod dnodâvas;9 Oy &pă văp dădov “Atdnv peră 
ToOToV. - 

TAN. 'Optâş pâv AEyere mai mobro!0 3” oby pEpoaT! 
ij; xarxătans, Tb Eradupety amety pay despevov li, i 

MEN. Ampetg, î Tăvrade, xal ds dimdâs! morob 
detovar Bowete, âxpărov ve EMeBopouit vi, Aia, Borigii 
zobvavriov Tot Oră 7â.y Avrrbvrov nuvâ,y Be5mypevotg!€ 
ninovdag!? od d Bâwp, dă zijv Bibav zerpofrutvoc. 
  

|. 705 niety=dde băutură ; înf, e mat ca subst, - 2 7EWVijV .. 
&ubijv: vertele newiw 8:4âw, (âw, contrag pe ae în %. nu în 

ca upăw.—3. uns: ««ptat. numit atic.—4. TodT(0) avTb=— 
tocmai astu.— d. Tă Gubijv... 059%: ac. propos. întreagă e luată 
ca subst. graţie aruicolului, şi serveşte ca un fel de aposiţie pe 

Vingă m05v adrâ.— ri Wuxiv: acus. d. relaţiune: v. p.2.n.2— 
6. Zora:: viit. d. 1 tut —7 Evei: datueautal.- 8. ânodivgs: 

subj aor. 2, d.l. ânodvijanu.—9. GAov "Atdpv=un alt infern, 
o altă moarte.— LU ai Too: e expleat de următuarile 
ză EnBupety mety. — ÎL. pEpos: suhinţ. îs. — 12. Btouevov, 
să tapoartă la pă, subinţ,— Î3. 6 GA fâc = întradevăr. 
14. EMefâpov : evă vechi credeau că spînzul vindecă nebunia; 
de acria o şi recomandă Menipp lui Tantal.— 15. Zozic = tu 

"care întudevir — 6 TDdvaVTI0y (erusă, pentru d ăvxyrlov) 
Tis BedyuEvots: e o 'construcţiane prescurtată pentru : 
T0aytoy Exslyo ş & năaxodaw oi 3sân qpâvot (part. pert. pas. d, 1]. 

aăxwu). — 17, nEzovdas: pert, d. |, TĂSXU.
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"TAN. 0838 my Etap "& Mnnrei âvatapar 
met pEvoră pot pâVoyl.: iz 

i MEN. Odppe; 6 Tavrade, os? cine. 09 ore dădor 
mierat? zâv .veupâv Găbvanov yăpt Kaizoti :0d Tes 

bonep 05 Ex uaradiurs6 dupa 55aros?. aro: Roy 
Smoptvovroe. at 

  

i A “Evo ră uâvov =— numai i de-agi avea ; "păvaiă : “opt 

302, 4. |. “rvolar, care, foarte des are' sensul:a £ (eva) + : 

construit deci cu dat. por==a are; v. p. 7, n. 4. — 9. 
= fiindcă. —8, Tera : vit, d.. 1. zii. furma e medie. 
dar.sensul activ, — 4. dăbvarov ăp, subinţ. 204.25. at 
TAL == măcar că — 6. Ex. uaradinns = din pririna unăă cum- 

dainnări. — -7. băurog (4.1. 33cp) depinde de zupar => (li 

e ete) de o apă. 

ii DrALoGUL X. 

a = XIPEI>, BEPZITEZ: EAI. MENIIIIIO>. 

NI, “Lăob. îi Mevennoe oârogi ăudast, nânepac 

cipoprgecepc tot. „Eine 6 Mewnre, cd xaluyt Ga 

Zoxă ;, o “ i: 
„MEN. 'Tivec 38 mai core ; Ilgăcegev, cipuar, ei pe 

soro etătvar. | 
NIP, „Npebe : ud „ceata as. 

: n. a 

Negete, Begotae: Yu Dicţ, — 2, î80b he în soc: 
“hiăs zi Enti ALL, dz 78. — 4. uxhov: d. 1. vada 
-D.5păp: trâbue' constiuit ta: „nibtepou = = căci nai “întăi = 
6, etocva: int, dia, i e iat 
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“MEN: Hăregos oby 5 Nipae vai nârepos Ppstee: 
Vidin Yăp Todo ăfjov.! + : 

- GEPZ. “Ey păv 15 odro Ey, Gu? Guavăe clu o oo. 
ua od5ăv rmăwodzov DavEpes, Vdinov ce 6 rvphbe 

îmetvos: Emolmazy,e &riveov sbpiopepârepov TpooEtRiv, 
AA” 6 qpotis Ey mai wedvbe cd5tv yeipuvi Epiwy6 

Tr dwmaoTi,. “Opa 32 ob. '6 Mâvrne, âvuva oi săubg- 

:părepov “ivi. 
_NIP, "pe pe zăv Ayhaiac xai Xipanasi 

"2 uGAIaTos vie On “TAy 5%oy.2 

MEN. A) o5yi na drd vi, 6 oijau, addnote 

ads, GM mă pâv dară &uota, mă dă wpaviov adry, 

vie ăpa BoupivoT ăv md 705 Bepotrov xpavloy; 

ăi ideea mă cv danabvâv văp and mai ob 
dvăpâdec Eyetg 

NIP. Kai pp 2g05!0 “Opumpov. Enotoc 'jy, &rebe cuv- 
z0rpărevovll mot; Ayatote. 
    

1. măregog... fjĂoy :i cum s'a 'putut observa, în grec, să 
omite foarte des verbul 2ori; aci trebue subințeles după Nrpsie, 
Bzpolrus şi BA6y.— 9. vii Bu pănă acum aiii un lucru în 
favoarea, mea, anume-că. 3, 6 Tutpădg £ Exeivos =— orbul acela; 
articolul arată că e vorba de un orb cunoscut de toată: lumea; 
v.p 28.n.3; întradevăr. e voiba de Homer, pe care legenda 
îl presen-a ca, orh.— 4. 2noimoev ide uude derivă vorba /zo+- 
ATi: poet) însemnează aci a cânta pe „einera în :oeste,: — 
5. Xeigwoy: compar d. |. mate. — 6, Ecpdtvrjv: aor. 2, pas. d.l. 
pate. —.7. râv "Avyiatag ai Xdponos = fiul Aglaiei și al lui 
Churop; în grec. mai nici odată nu să pune vorba vide, spre a 
arăta Gliaţia ; articolul (aci âv) şi cu genet. numelui: părin- 
ților e'de ajuns.— 8. ds: „1jABov :- -un vers din lliada; i | 
aită *EXtov == sul gidurile Troiei.—.9,: : Tă00T) BOVOV == -nuinai 
prin dicaata;— 0. 2p05: imperat. dor. 2 d. |- etpeodar, eaire niste 
întrebuinţează la pres.—ÎÎ. ovvzorpărevov: d, 1. ovdrpăridi.
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MEN. . "Oveipaniă ot A&yerg: Eyât & ptr val â ww 
“Eye, Enetya Bă oi mâret toaow.t 
--NIP, Oixavvs &rd 2vradba6 eăp.oprpărepe i, ă 
MEyunne ; 

- MEN. Ore ob ore diddos TG eăuogrpoc? ocol 

ăp €v “Arov8 aa Goto, maree, 

“BEPX. "Epoi pâv nad 70070? îxavăy. 

  

1. 2y0, subinț. olda.—9. Enetya dă —iai lucrurile aceleă, 
adică frumuseţea de care vorbeşti tu.— 8. Ol TOTE =— csj de- 
atunci, — A. ÎGaaw : pers. d-a pl. d. |. ctâa. — 5. 0ăNOUY 
= nu apa că..? — 6. 2vradda — gici, arică în infern — 
7. eăpoprpos... toortțulat,.. Gota 27. p. 37, n. 1.— 8 2y 
"Acfov: v. p. 12, n. 6. — 9. ui TOTO —și asia, că toţi 
sunt egali, 

DiAocuL XI. 

KNHMON RAI AAMNINNOZ. 

ENHN (teo îxetvo Tă Tis zaeriae d vefpăe răv 
Mtovra.? 

"AAM, Ti ayovaaneie, e Kipuny; 

„KNHM. Ilovăăvg 57 favauTă ; Kvqpevăpoy de dixoă- 

  

L. 7o57o,., zagotplac, suhinț, fiud 20 =— astazi toemai 
zorba zicătoarei. — 2. 6 veBpos mbv AEovra, subînţ. aipet - 
= puiul de cerb prinde pe li; acest proverb. să aplică la în- 
tâmplări neaşteptate, când lucrurile vin pe .dus. de cum gân- 
diam-.noi,.: - .



DIALOGUL XI 39. 

og sama)thona! uaradopotele & ditog2 oieă 2Bov- 

Abuny ăv pdiora oxety Tâpăt aparu, 

AAM. Ilag rodro EyEvero ;5. 
KNHM. “EgpâAaoy răv dy mdobatav ărenvuy ba 

2depănevov Ex Vavdup, nânetvos? ou. ârjăâs Ti Vepa- 

melav mgooiero.8 "Esote 1] pot ai. Gorpby Toro elvau, %Ea- 

Sau Bta ijxas 26 b cpovepâv,10 2y ate Exetup naraAtAoiTa 
zâuă ndvra, dog nănetoc UmAoboete!! xal ră ară zpdbetev. 

AAM, Ti .05y 53) Enetvog i? 
KNHM. "O m păv adrbs Evâypube raic EavTod Bcetlj- 

xatg, om olBa Ey 8" cbvi3 dpvu) arEdavov!+ 100 TEyove 

pot Exuineoâvros,!5 xai Viv “EpufAzos Eye râpă OTEp Tis 

AdfpaE mat md dyuorpov mâ Bedtart auyuanaonăaas.!$ 
  

1. xarafoina: pert. 2, d. 1. nazadelm. — 2. 5 A9tos = 
monorocitul de mine. — 9. 056, să rapoartă la. un antecedent 
subinţ. zobzevg, care serveşte de obiect direct pe lingă napaitztiv 

(aor. 2, d. 1. zapaăeine).— 4; 06 2BovA6p y... Oe (ini. 

aor. 2, d. |, Exo), Tăpă (crasă, ză ud) == care aşi fi dorit 

mal inut să aibă bogățiile mele ; od oxety acus. e. inf. — 

5, EyEvere: aor. 2, d. 1. “vbrvoţuaur. — 6. în Gavydrp =— în nd- 

dejdea că are să moară.— 1 vănstvog: aal Eactvog.— Ş. TQ0- 

giero : imperf. med. d. |. zpooimpu — 9. rOYTO.. Eva: atus. 

e. inf.—L0. 0£o0at țint. aor. 2, med. 1, zip) dtabijuag Es 7 
“POVEpRI = să-mi dau testamentul în vileag, ca să-l ştie toată 
lumea.— ÎL. EAwoete = ar voi să mă îmiteze ; e opt. aor. , 

ca şi maj jos mpstetev. — 2. Euetvoc, subinţ. Enpate. — 
13. 6'00y =— eu însă; 3 03 arată un lucru sigur, față de ne- 
siguranța, exprimată mai sus prin vorbele că4, 0t8a. — 14. dnt- 
Bavovy : d. 1, ăncdvijaun.— 15. 70 râovg pot Entreobvrog;: 

genet. abs.; v. p. 17, n. Î. — Emimeocvrog: part. aor. 2, d. le 
iraninuto,— 10. 70 EyALOTEOV... GUVAATAINÂSAS : compara» 

țiune luată de la pescuit: Cremon nici peştele nu 7-a prins, 

şi. undiţa. a, perdut-o, căci marind a lăsat prin testament aye- 
rea sa lui Ermolaos.
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": AAM: 05 pvovi GA nad abrăv ae mi drag: (OTE 
7 oâploua? xoră oauroi auvrederxore.i Ra 
KNHM. "Eorsor5 oil Toyăpotv. 

  

  

1. 05 'pâwvi: Subinţ. mă dymotpoy, — 9. Tv Gta: 
suibinț. Guwortonuos.—— 8. Tb BEPLOLA — cursa ta. 4. Oy: 
1Ederuore + peri. d. 1. avvridmputu— BD. Eorno = așa-i; cred și că; 

  

DiacocyL XII. 

ZHNOGANTOZ HAI KAAATAHMTAR, 

ZEN. 3 ăi, & Kadhânldn, râs ântvaves ;: "Byoo 
văv Văp du. mapdoitos îv Azwiov mdtov Tot. îxarvoti 
Epipoyâv: ânerviyny,. alodo3 zapijobat văp dnobwis- 
xovil put, Ea Si i 
"KAA. Tlapiy, d Zmârpavre: ză da &pâv aapadotăv 

i Evâverof, Olzda „văp ua 05 av? Ilrfăwpov mw 
Vipora, e. i a 
"ZEN. Tv dzexunv: zhv  mobotou, os mă moilăt: 

Îjdetv auvâvra șe ă 

    

i. 0:88: 2: arată că suntem în mijlocul unei convorbiri ; 
vep. 31; n. 1.— 9. mtOavec: aor, d. 1 noro — 8. Ey | 
Hăv Yăp &rt... otoba.: constr.: oloda năy vpăp: En ăi. dms- 
Titfny “aor. 2, pas, d. 1: anonvtyo). — Epeeapiv : part. aor.: 8 
d. 1. &veobio —4. maăpfjoda: pers. 2-a imperf, d. 1. mpetie, = 
57 88 cuv = afacere mea, chestia cu mine. — 0. EVEvero : 

„de-l vipvonou.— + Ob == probabil — 8. Tă ROMĂ — cca mai 
mare parte a vremi ;:v. p. 3, n. 8. — 9. jder 4a.1. Ba: 
GuvvrA: v. p. 20,0. 7, Gita ia



DIALOGUL XU - ă 4t 

“KAA, ;Eetvov obrăv. dei EVepănavov STLoyvoUhevov 

x. Euol! rsbwpteobai.? "Enel 8t ro. npăypua Es pa) LoTov: 

dmete!vero? vai bmâp nbv Tiowvdvt 6 YyEpwv EQ," ni- 
ropâv ziva 6ăby Em my: xijpov 2Embgovi$ . Ilprdpevoet 

Yăp păppanov dvenetoas Tv olvoybov, Eneldăv TÂWLoTa 

5 Irpâopos aiziom Tuetye — mive. 82 aruetxâc bupt- 

zepovi? — 2pfodbvra Ec uda Erotoy Eye arhi 
val Em&obvou!? oră) ei Bă more morijoeiey, ehebdepor 

nwpoodpmv!s dproziv!4.. ayrâv, 

HN. Ti o5v 2yEvero, Ilăvv văe d e noir pet 
Zotmag. 

KAA. "Eine! zolwv Jovadpevaz!5 3 Tmmopev, âdo 6i, 6 pet- 
paxionos bas Sroiuove Eytwv, zi pâvr Llepoăbprp 

Ti dă £ 2rEgav poi, opaheici! obx otă &mws îpol păv 7 

păppiaxov, Ilepoăbpep dă iv “Grpiopaxrov!ă Tâoevi 
  

A 7 îuoi = = pentru mine, în folosul meuilăsându-mă t moş- 
tenitor: — 2.-1e9vijEeodar : viit. 2, med. d. |. Bvijasar. fo- mat 
din tema -pert. zz0vuj-a, — 9. EG WĂjWLOTOV. GNETEIVETO — 
să trăgăna prea inultă preme.— iutotog: superi. d. |. puxxpâs — 

4, drăp 7ăv TL9ovbv — mar mult de cit Tithonoa ; v. Dieţ.— 

5, Ey): v, p. 35, n, 2.— 6. 2E7)5pov: aor. , d.1. 2Eevptow.— 
1. nptăpevoc: d. 1. ovtopas— 8, dvânetox: d. 1. varetdww.— 
9. mety: inf. aor. 2, d. Î. stup 10. Entetrâ:s (Gopărepoy — 
destul de curat. Grecil şi Romanii nu beau nici odată vin 

“curat, ci tot-deauna amestecat cu apă ; Ptoodor însă m'avea 

obiceiul ăsta.— 1l. dB = qăguayov.; depinde de 2ufa- 

Ma şi de Eo:pov 5xew.— 12. Em&ovau: inf. aor. 2, d... 
embtătețu, — 18. Eopiooăprjv: d. 1. Enouwopt.— 14. degijoey: 
vii. d, l ph împreună cu âpă suliiuţ. formează un acus. 
e.int.— 15. Epety : inf viit. d. 1. dsyw.— 16. dovoduevor: 
cei vechi. să acăldau înainte de a şedea la 'masă.— 17. opadele: 

part. aor, 2,pas. d. L. opiiăw— 18. Thy depăpaxTov, săbinț. 
RAMA. 19. Eăwnwev: aor. |, d. b Boya, v. p. 20, n'2.
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siza 6 păv Entvey, Ey 38 acătiwaa pda Zamăăr)y Eneipv 
OmoBoMpotos dvr' 2ueivov vexpăe. "Ti ro05to îyEdaoas, e 
Tiivâpawe;, Kai pă odx det “pe Eraiptp âvâpl Ezupedâv. 
ZHN. Acretz yăp, & Kamin, ntnovhac. “O 

vYEpwv d mi mpăc Tara; m 
KAA. Ipâroy uăv drezapădn ps 7b aipylătov, 

zira avveie,? clau, ză yeyewnntvoy Eta mai adrbe, old. 
ue 6 oivoyâos elpyaotar.i ME 

ZEN. Ii âAX5 0d3ă că ri Enizouov Expijy rpanta- 
at, "He yăp dvi oo. âă 1ijs Aewtpâpou? dopataTepov, 
si nai Gym Bpaărepov. 

- 1. REnoVBas: perf, d 1. adopu. —2. 7i Tpo6 rara, subinţ. 
2 — 8. ouveig: part. aor. 2, d. 1. own, — 4. old pe... 
sipyaorat (pert. d, 1. Eprpăţenat) = cum m-a lucrat; v. p. 29, 
n. 4. — 5. Thy GM... rpantatat cînf. aor, 2, med. 4.1, 
7pEnu): acus. c. înf., depinde de 2xpy (d. L. „pi — Tip Ent- 
7opoy, Subinţ, 236; v. mal sus Sriroțby mina 6dăy 2Emăpov; 

"fi not. 7, — 6. Tue Yăp v, subinţ. 6 xătipog == cără mo- 
şfenirea ar fi venit.—]. Bă Tie ewwpâeov. subinţ. 5205, 

| DIALOGUL XII. 

: -- “HAOYTON RAI BPMHE 

HAOYT. "Toy jipova dioda, zdv a fEprjpanbia 
AEYO, Tdv rdobatoy Esxpizry, & matăeş pâv cm etoty,! 
dTâv, Mhijpov 33 Împâneş „REVTAALOVĂgtoL 2 
Dora 
  

—— pi ——— Iti 
. 2 

Lp. 05 el: ș, p 7, n. 4 = care u-are capii, — a A 
> - 2, RevTerxapptot "e o hyperbolă, .spre a spune că snut 

foarte mulţi, i ELI Pai



DIALOGUL XI. 4 

EPM. Nai, mov Xnvovov fs Li oby; 

-TIAOYT. "Eetvov pây, o “Bppii, Civ! Eadoy Emi? 7oig 

îveviuovra Erearwy, & epioxev, Erperpijoac da ToouăTa, 

si otbv me, î) du msi, Tobs :8ă uda arod Xa 

pivov dy vtov mai Aăpunva al z0b6 dĂAGUc XATĂONUGAY 

2«peEfjs dinavrae. 
EPM. "Azonov ây ăbtete 78 TG4otHroy. 

“TIAOYT. 05 pâv odv5, Gădă Grumbratov. Li yăp 

2metvov nodâyrecs eiyovra ămodavety Exetvoy! î) râv 

xemudzuv âvunotdvrar 0d8âv mpooljnovreg 58 "O Bă zcăv- 

mov 207 puapiraroy du? mal Tă TOATA EDyăEvoL 
duc Vepanelovotvi0 Ey e 7â wuvepij, nai vovobvrogii 

d pâv Bovhevovrat măot mp6âmda,!2 boerv 8213 ăuwg 
Smuoyvodvrat, îjv putea, xi Bwe motxiAn 6 1] ROA- 

ela mâv dvăpâv.! Aă vadra 6 uâv Zori dYdvaroc, oi 

52 apoaminoaav!5 aăToă păzi Ertpavovtec. 

  

IER tiv: Y. p. 35, n..2.— 9. E == peste, pe de-asupra. -- 

3. si vlov me: subinţ. oi == de e cu putință. — 4. Tel : 
comparat. d 1. od; e la acus. neut. plur.— 8. 00 pâv 00v. 
= da nici de loc — G. Ti. Ta06vreg d, |. mogto) == ce li s-a în: 

templat? Din ce pricină 2— d. ânodavety (a, 1. dmobwijonta) 

îmetyov : acuz, e. inf.— 8. 0552 mpooT)rovres, subinţ. 0814 
= suefiind de loc înrudiți cu el.— 9. O BE. Br: frasa com- 
pleră ar fi: 5 2& ndvruv îc0 puapitarov, 207 10570, du = et 

mai criminal din toate, e că... — Î0. 0epazevovatV, subinţ, 
abriv. — Îl. vogoivrog, subinţ. aăroă: genet. abs. v, p. 17, 
n. 1.— 12. mg69mAa, subinţ, îovl.-- 13. Yioety 8E: să vede 
limpede oposiţiunea. ideilor, şi să înțelege aici f. bine rolul 

jucat de particolele piv — 28, care sunt aşa de des întrebuin- 

te; v, p. 2,n. 8.— L4. motmtm.. Gvăp6.V: frasa eumpletă 
: î, modamala Tv âvăpâv 2ou nonlAn 16 nodaMela. —13. poa 

ateugaov: imperat, d. ]. mpodneu.
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EPM. L'edota: 'Reloovrat,!  mavodpyas: ăvreci GXNĂ nd 
vetvag?'-ed: păko sÎpBoumbdst adobe vad Enemiler, sari 
Bitog 'dobevedva Zone: îp povară 7r0dd păddov zâsv. Vă 
Oi ă8: 7jdr- roy. uijpov 2v 'owplâu, îrpjpnpăvati - Pioxovsaă; 
Gov pauapiov mgbe Sauzoe mdâvrec5 |... .:.- a, 
HAOYT. Obxodv 5 păv âmoăvodpeves ' 7 “fjpat 

donep I6dswg dfnadrw, oi 3 ard piotoy my EAa- 
îwy, răv ăverpona)m dvi doro ÎNONIRĂVIEG,?! dynt- 
Twăay8 fjăn -xomoi xavâsc dmodaryăvee. naut 

"“ EPM: Apijoov,-â IDobrwy- Heredebocuat yd oa 
îl). arorobe ua”. Evor10 Serie: Exorăe d£, 'olțau, &toi, 
MAOIT. Kardono: :5 88 "mapaneiubei -ExcoToy' dat 

  

Vepovroeii abds mpobijpre pevinevoal i: 

Ea =    
|. reioovrai: d; Li ao. —. 2. 'XAxivoG, crasă 'peitiu vai Evetiog. — 3. Eppurat : perf. pas. d. Î fwuţu, cu sens de 

pres. = e sănătos. — 4. Îppvot : perf. md. d |. dtcupto = 
după ce au împărțit între; 'dinşi. — 5. Trpog EavToig riBâvrec 
(d 1:-t9upi) == punându-și în minte, închipuindu-gi, ==. 6. drd 
pEOtAV Tâv SiTiduy = din mijlocul speranţelov lor ; v, p. 33; 
n.:5. şi 11,— 7. Enodnâvtec:-d. | dnodetn, — 8. Tuner 
94V: imperat d. ]. 3xw ca m.-sus nooarinwsay ;. aceste forme 
în — Tw5ay sunt mai rar. întrebuințațte de cât cele în — vuăy, 
9, peTe)evoopat.: xiit 9, LL petăpxopot.— Î0. ua” Eva — 
unul câte uaul.— LI dy YEpovroe = din bătrîn, —12. yâp- 
HEVo : d. +1, rplrpvonni: . a 
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| "Dratocui XI. | 

SC ALAZ RAI APAMBMNAN; 

    

“APAN. EI o pavele) & Atocv, oainăy * Epăvevoac, 

îpEdĂmoac? Să nat judic dnavcug; zi aluâ my "Dăvootz 

al mppny ode mpootfheag av, Snore Vine pvteu- 
sâuevocă ode mpooermett ţjEluoag dvăpa avotpanurrv 

x Eratpov, GAY Snepontiaâ.s nerţoAa ânaaiuio TA- 
gijites ;6 - 

AIAZ. Binâzus, 6 6 Ayăpayov ads făp pot Tis pa 
lac airtog xatEoTy,? pâvog areteraateic înt rote rog. 

ATAM. "HElovg 88 vena ouarae eîvări ua dinari? | 

xporetv dndvry ; 
AIAX. Nat, mă ve roada! oixela "pop ţuot 1 i 

e navoriia 705 dvebică!! “pe odoa,. Kai Spete oi dA)ot mod. 
îpelvowg ăvreg dneinaote!? roy dpăva nai Tape vtopij- 

a JATE WoL Tv div, 5 GE Ace Tov,!3 dv € 28 TOXĂdLG pu , pTov, Y 
  

1. poveig: part. aor. 2,d.1. taivcpar, = îpEXmoac, 
subînţ. cpoyeioae == și erai să ucizi. 3. "PA porvrevGăpevog : 

în Odysseia, să spune că Ulysse s-ar fi dus în infern ca să 
întrebe umbra profetului Tiresias, - asupra, -modului cura: s-ar 
putea întoarce acasă. — 4... îtpogermeiv : d, 1. îzpogdio. = 
5. peyi0a Bogatuov, subînţ. diipara ; v. p. 16, n. 5;= 
mergend cu paşi mari. —6. napiiAes: aor. 2, d.1 napspgopat.— 
7 NOTEGTI): aor. 2,-d. l. xa9torrpuut; are sens intrausitiv =u 

devenit, a fust.— $. îxi Totc: &rioie = penhru armele ; artica- 

Tut arată că e vorba de nişte arme bine cunoscute ; după le- 

gendă erau arinele lui Achille. 9. Grosu = fără nraf, a 
dică fără luptă.— 10. 23, "pe rotaăra, —. cel puţin în această 
privinţă. — LL. EMetptod = a zerului meu; "Telamon tata lui 
Ajax, şi Peleu, tata lui Achille, eran fraţi — 12. dmeinaafe: 
aor. med. d.;1 czyopebei == aţă enunțat =—L3. 3 5 AaEprou 
= dar fiul hui Dacrte, Ulysse; v, p. 37, n. 7.
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Zowoa mvăvvedovra uotauexâpilo, Orb zâv Douyăy, 
Gueivov lov eivar mad Emurnăetărepos Eyetv ză Ora. 
ATAM. Atu! zoyapody, & yewole rw Bzw, i, 

Btov: oo zip mAmpovopiav mapadobva? zâ.y Brehtv OVY- 
vevet Ye ăvr, ptpouoa îc 7d wctwyby xoneduevt orted.t 

AIA>. Ox, ad 7by "'Oâvaota, 85 avrenotij9n pâvos. 
ATAM. Zuyyvopat & Alav, ei dvopwrog îv bpEyd 

d&âns, jăiorov mpăypatas? 5năp 05 vai tipâv Exaoroc 
uivăbvoug DmEuevev, Eneira noi Expâryot Gov nad Tatra: 
2v Towot diwaoTaie.? . | 

AIAX Old Ey, jris!0 ov maredixuoev dA) od 
epuci! AEyew mi mepl my Dev. Tăy 5 0512 'Oăvoota 
bă) 00% proety obx iv Suvaiumy,!3 & 'Ayăpeuvoy, 033 
si ari)!+ pot ij Adypvâ ob” EmurdrtoL, 
  

|. ciumă : imperat. A. 1. atudopa,— 9. Btov: - part. neut. 
d. 1. 2s7; e întrebuințat aici absolut şi stă la acus. — zmucas 
că trebui: — 3. RapaGoDvat : inf. aor, 3, d. ll. napuă:Bout —, 
4. ard nev: aor. 1 de ta urati; Tv. p. 20, n. 2; 
5. AUTĂ — mă &mda — 6. GVYYVBUN, subinţ. E3sl==e de ertat — 
7, 1)5:9T0y td, î. 535 70 YW4T9s, apoziţiune pe lîngă 36Ens — 
8. uzi TaÂTa — și asta. — 9. Ev Tpwal dtxzoTatg = în faţa 
unor 'Lrojeni, care văjudecau. Agamemnon ca să nu supere nică. 
pe Ajax nici pe Uliysse, a însărcinat pe nişte prisonieri Tro- 
jeni să hotărască, cine e mai demn su+ aibă armele, Ajax ori 
Uiysse? “Trojenii s'au pronuriţat în favoarea lui Ulysse. — 
10. Sputs = care (feme) anume ; € vorba, de zeiţa Minerva, 
Athena — il. o Văuş, subînț. Est = pui pormis.— 2. Tv 
5'oby =cât pentru. — 8 bă 05yl.. Suvaipuv = n-aşi putea să 
nu-l urăsc; câ d verhul prine. e negativ, i.e acel al prop. 
subord. stă la inf. şi e tot negitiv, atuuci în propas subor- 
dinată s6 pune o negaţiune dublă, pi 05%, în loc de o nega- 
iune simplă, cum e în rowm.— Lt. ări) = însăși, 

 



A. 

dăapis, — îs, adj, uşor. 
ăadăs, — îm, — dv, adj.; 

comparat. Bzăzioy, âpelyoy; su- 
perl. fzinoroz, ăproroc, bun, 

cinstit, curagius. 

AyapEuvov, — ovoz (64, A- 
samemnon, fiul lut Atrev; era 

reg-le v'y-enciă ; în expediţia 
troiană a fost comandantul su- 
prem a) armatei grecugti. 

ăovaxTEw-6, viit.—"jc, 
mă suşăr, mă indignez. 

djewi)s, — e, adj., de neam 
prost, jasnie, fricos. 

ĂYXLSTROV, — ov 438), un- 
di 

Ayawpz, — ae: (5), ancoră. 

Apxyptov, —- ov (18), ancură, 

miră 

Ayhaliz, — as (î), Aglae. 
&pvotw-ă, vit, — djow, n 

ştiă. : 

AYpUTVIA, — ae G, în- 

somnie.. 

dir punvos, — ov, adj., treaz, 
lipsit de soma. 

AYX0, viit. &yăw. sugrum. 
dy, vit. fo. aor.2, îpya- 

8%, duc, conduce, port. 

âvăv, — &vos :5), luptă, 
Ang, — ov (6), Hades saă 

“DICTIONAR: 

Pluton fratele lui Zsig şi di- 

vinitatea supremă a infernului. 

| mnarte, intern. 
GâbvaToe, — ov, adj. slab, 

incapubil ; la neut. â2bvozv, 

imposihil. | 

Găw, viit. oopa, câni. 
Gel, «dr. tot-deauna, mereii. 
86, adr, cu desgust, fără. 

plăcere. - 

6) vatoc, — cv, adj. nemu- 
ritor. 

Adyvă, as (3), Athena, saă 
Minerva ; uua din divinităţile 

Olimpului ; era fca lui Jupi- 

ter ; atribuţiunile ei principale 

ara de a fi zeiţa înţelepeiunel 

şi a artelor, protectoarea ora- 
şelor în t mp de pace şi apă- 

rătoarea lor în timp de răsboiă. 
GO)nris —— 05 (ăi, arlet. 
ădAros, — a, — ov, adj., ne- 

norocit, 

ddAov, — os, (m), premii 
(de la luptă). 

îfhp6os, — a— ov, adj., nu-. 
meros, | 
Alaxbs, — 05 (6), Eac; era 

fiul lut Jupiter; a dus o viaţă 

foarte dreaptă şi pioasă, de 

aceia după moarte a fost numit 
şi el judecător în infera, alături   de Minos şi de Ihadamanthys.



48 ALA 

Atag,— tag (5), Ajax fiul 
lui Telamonioş; cel, mai, viteaz 
erou grec, după Achille ; du- 
pă mârtea, acestui din urmă, 
muma luj i-a pus armele maes- 
tre la, concurs ; eoncurenţi e- 
rau Ajax şi Ulysse; acesta a, 
fost învingător şi atunci Ajax 
de mânie a îunebunit şi s-a 
sinucis 

Aid vebg, -— tg (6), Plu- 
ton; an alt nume pentru “Acâng. 

aja, — arog. ză, sînge. 
activezi, viit. aloB'40opat, 

aor. 2, dotâunv, perf. cau, 
sîmţese 

zirE-ă, viit. — 1190, cer, 
alrudoiat-G, ha viit.— doo- 

MG, acuz. 
„ AÎTLOG, — a, — ov, adj., de 

vină. 
“aipvldtog, — a, — cv, adj. 

„neastep:at, 

dxavdnâns, — se, adj. spi- 
nos, încurcat. 

ÎxtoTpa, — ag (3) ae, 
auodovdiu-ă, vit, — ic, 

“urmez. însoțesc. 
„ duoviri, âdv. fără muncă, 

| dxovatog, — ov, adj., invo- 
luntar, forțat. 

, „Gxouv, viit. &uobaopa, aor, 
rkovau. perf. âx%moa, aud, 

„ Axparos, — ov, adj. curat, 
meamesterat. 
„pipe, — 2, adj, exact, 

| gregose. . deplin: 

  

      

AMA 

| near, ad. exact, chiar 
aşa. “ ri 

dxpos, — ce, — &, adj., ex- 
trem din capăt, din virf, 
ĂRY— cva, — cv; adj., in- 

voluntar, silit 
GA aioveizr ag (4), fadulie, 

îngîmiare, 
da, — cvos 6), fudul, 

fanfaron. 
dlanaăvăc,— , — în, adi. 

slab, gubred. 
ZĂţos — cas — aut. (38), du- 

rere, suferință, 
GANYIE, — te, adj., adeșă- 

rat. -- To civic, adevărul. 
2Anăs, ady. “întradevăr. 
XA Mee, 20g (5), pescar. 
a)ă, conj. dar, însă, 
&ĂATjAwY, pron. unii pe 

alţii. 
AAOG, — 4. —0, adj, altul. 
GĂGTplos, —-a, — ov, sdj, 

străin. al altuia. 
GdS, adr. âlt-fel, 
dăvnos, — av, adj., fără du- 

venă, fără întristără, — To dâv- 
10, veselia, 

dp, adv., împreună, în a- 
celaşi timp. 

paie, —8e, adj.,i ignorat 
prost. . 
natia, — ue (3), prostie 
pata, —me 3), car, trăsură. 

“ăpapr..vo, viit. âpagzijae- 
pa, aor. 2, Tape, mă insel,
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dpedtw-, viit.—7jow, sunt 
fără grijă, 

ăjoprpos,—0w, adj, intorm, 
urit. ÎN 

duci, prep. cu 3 ceasuri; cu 
genet. pentru; || cu daţ.. (poet.), 
pentru; cu acus., în jurul, 

ăppiodog, — ov, adj., ne- 
Kotărit, nesigur. 

Apepidoxos, — ov (6), Am- 
floh; a luat parte la expediţia 
troiană, şi după distrugerea, 
Troiei a rămas în Asia-Mică, 
unde a fundat diferite oracole ; 
era renumit maj ales oracolul 
din Mallos, în Cilicia, 

âv, particulă, care cu tim- 
purile secundare ale indie, şi 
cu optat. formează condiţiona- 
lut: Săe-oy ăy sai Mou. &y, 
ași zice, 

ây, conj., dacă ; v. 2ăy, 
vajiăw-ă, viit.—cdow, re- 

înviez, 
dvayrilo, viit,.— daw, si- 

lesc. . 
Ava Axiog, — &— ov, adj., 

trebuincios, 
dvaăiSupu (7. 8t3copu), dai, |: 

înapoiez. 
ăvalivoțiat, refaz. 
vaupto-ă, viit.—j0w, aor. 

2, veto, ridic, scot din loc, 
dvaoyuvria, — ag (3), ne- 

Taşinare, 

îvedațBăveo (v. pf), 
reiaă. 
Vana pOMaTos, —oy, adj., 

-fără rival. 
dvanei?o, vit, — zetow, 

conving. ” 
dvanerăvvopu (v.retdwwopur), 

desfac (o pînză), întina. 
vândevs, — oy, adj. plin. 
"AVAGTĂ-Ă, vit, — dow, 

trag, ridic. 
Avi oTaTog, — a, adj. dis- 

_trus. 

dvaoTpEpw, viit.—€yo, pert. 
— Earporpa, întore, schimb, răs- 
torn. 

dvarelvu, viit. — rev, aor, 
— Erewa, ridic, îmflu, 

dvapallwo (7. cpalveo), arăt. 
avăpdraodov,-—ay (10), sclav, 
dvăpetos, — a, — o, adj., 

curagios. 
dvâprăg, — dos (5), statue. 
avăpwâms, — ss, adj., băr- 

bătesc, tare. 

dveptonros, ov, adj., de ne- 
clevetit, de neblamaţ. 

dietog, — oy (5), vânt. 
dpaorog, — o, adj, o- 

dios, urit, 
dvEpyopan (v, Epxopa), mă 

urc, 
veyopau, viit âvsEopau, aor, 

2, Gveoxâumy, suport, sufer. a , dvebiăs, — că (6), văr. GVA pYSGW, saii — dr, âvnpău-6, viit, -— 1j0w, re» Viit. — tEw, proelam, întinerese. 
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dp, — pes (6), barbat. 
dubtw-6, viit, — 17;00, În- 

floresc. 

divboc, — eog-owg (să), floare. 
avâpworivos, — my — ov, adj., 

omenesc, 
AvOpiorivios, adv.omeneşte. 
ăvpwros, — os (5), om. 
Vă, viit. — 800, în- 

tristez. 
vota, — as (îi), prostie, ne- 

bunie. Ă 
voia, viit. — olev, aor. 

âvtwăa, deschid. | 

avrsterdioțat, viit.— doo- 
pa, rivalisez, mă întrec cu 

cine-va. 
OVrEpAOTI)S, —05 (5), rival. 
Ev, prepos. cu genet., pen- 

tru, în locul, în schimbul. 

âvrifzoig, — ews (3), anti- 

tesă, o figură stilistică. 
Gu noteoal — opat, vii: 

— Voopou, disput cui-va ceva, 

dwrhbu- 6, viit,— jjow, scot 

apă, 

vu, ady. sus. 
iztoc, — a, — ov, adj. vred- 

nic, demn, în preţ de... 

dEbw-6), viit.—6ow, găsesc 

- cu cale. 

tiu, — axos (ză), titlu, 
demnitate, 

dElwos, adv., în mod demn. 

dmoipptdAw, viit. — eX, 

aor. — eta, perf. — să, a- 

nunţ, spun. 

+ 

  

ALO 

dnayopedu, viit. meg, 
aor. 2, ănstnov, interzic. || La 

med., renunţ. 

ÎTĂȚUw, vit. — dEo, a0r. 2, 
ăzirțațoy, duc, conduc. 

dnaibevTos, -— ov, adj., ne- 

înstruit, neînvățat. 
AnourEw-6, viit.—196, cer, 

pretind. 
anavbew-&, viii, — 790, 

pierd Aoarea, mă ofilesc. 

&no6, — usa, —avy, adj., tot, 

ori-care. 
&metul (v. său), plec, mă duc. 
ămepavodoyia, — as (ij), 

vorbă lungă, flecărie. 
arEpxopat (v. Epxou), 

plec. „ 
G1TUSTEW-6), viit.—1j00o, nu 

cred, n-am încredere. 
dmă, prep. cu genet., de, de 

de la, dujă. 
âmoBi0pa, — as i), punte. 
AnoRă AA, viit.—BaA6, aor. 

2,—tgadov, perf. — PEpĂU, ar 

runc, pierd. 
dnofienu, viit.— Edo, pri- 

vese, 
dnărțeva, — ov (ră), odgon 

ide corabie). 

Gnosettitw-6, viit.— dow, 

mă tem, perd curajul. 
dmodidupt (v. iăwpi), dai 

îndărăt, înapoiez, plătesc. 

d059w, viit. — dow, des- 

brac ;||aor, 2, &nsăwv are sens 

mediă, m-am desbrăcat.
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AnOĂVI 5x00 (v. Oe ), 
mor. 
ATONA)EW-Ă (7. nadie ), 

chiem. 
dnoxeipto, viit.—spă, aor. 

— &netpa, tund, 
ănoxepăalvo» viit. — ayă, 

a0r. — ave, câştig, trag folos, 
dmovhelu, viit. — etou, las 

de-o-parte, exelud. 
ATORĂTEUI, vit. — ud, 

taiă, 
ănoxpivopau, viit.—vo5pas, 

a0r. — văuvy, răspund. 
ănodap Bă (v. AapBăvwo), 

capăt, trag folos. 
ănodeiz, viit., — Aeidu, 

aor, 2, ântinov, perf. 2, âno- 

A£o!na, las, părăsesc, 
„âmbMvpe, viit. — odiaw, 

perf.— cădea, distrug; |] pert, 
2, ânbiwia are sens de pres. 
pier, mor. 

dnomviv, vit. — t&w, aor. 
2, pas. ânenvtyyy, sugrum, înec, 
(stringând de git). 

dnopia, — ag (7), lipsă, să- 
răcie, 

dmopos, — ov, adj., încur. 
cat, grei. ” 

ATOppITT, vit. — po, 
arune. 

noTelvw, viit.—1ey8, aor, 
— ewe, întind, prelungese. 

amoridnue (v. tvr), pun 
de o parte, las. 
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dmopipw (v, qepw), duc, 
port cu mine.” 

ATOpĂ-fțitoy, — o, adj, li- 
niștit, fără griji, fără încureă- 
tură. 

AmpaYpovEGTEpOG, — a — 
ov compar. d. |. Grpdeppoy. 

pa, conj. deci. 
dpyăs, — în, adj. trîndav, 

leneş. 
âpYbpiov, — op (78), bani 

(de argint). 
ăpiâpto-a, vit, — 10, 

număr, socotesc, 
pote, viit.— zbcw, mă 

disting. 
dprius, adv., de curînd. 
dpi, vit. — dow, scot apă. 
dpxatos, — &, — ov, adj, 

vechi, 
&omuos, — o, adj., neîn- . 

sămnat, comun, de rind. 
dodevo-6, viit. — saw, 

sunt bolnav. 
ăopevos, — v, — ov, adj., 

mulţumit, 

doTetoc, — a, 
glumeţ, de ris, 

doga)i)s, — 26, adj., sigur, 
aTăp, conj., dar. 
ărevos, — ov, fără copii. 
GTEI)s, — îs, adj., neispră- 

vit, necomplet, 

dironos, — ov, adj., nepotri- 
vit, absurd, 

ATperiTog, — ov, adj., sta-. 
tornic, curajos. 

— ov, adj.
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a50ic, ady., din noi. 
BăpLOV, adv., mâine. 
arina, adv., îndată, 

curând. 
ANTEC, — în, — 8, pron. şi 

adj., el, el însuşi; || 6 adrâg, 

1) oi, acelaşi, aceiaşi. 

AWTOĂ, v. Eawroă, 
aYYEw-ă), viit. — 7jow, mă 

laud. 
„Grpouptw-6 (v. avaupăw), iaă, 

răpesc ; || lipsesc pe cine-va de 

ceva. - 
Apă. patos, —— ov, adj. 

fără otravă. - 
dipdovos, — ov, adj., mult, 

abundent. | 
pm, viit. âepijow, aor. |, 

dpiua, a0r. 2, ep perf. 

âwpetua, las liber, daă drumul. 
“Grpinvtoual-ODpuati, viit. d- 

qiEonau, a0r. 2,— inâuny, perf. 

— Dra, sosesc, ajung. 
Apiornuu (v. tompt), depăr- 

tez; || aor. 2, şi perf. aii sens 

în 

medii, mă depărtez, mă des- 

-- parta 

&pv, -adv. dâ-odată, pe 

neaşteptate. 

Ayan, — 4,— îv, adj, A- 
chaian, locuitor al Achaiet ; || 

prin -extensiune, Grec. 

&yVopor, vit. âx0eo8+isoueu, 
sor. -îX%E59nv, îmi pare răi. 
Ales, — îs (6), A- 

chille, fiul lui Peleu şi al 

Thetidei, cel mai viteaz dintre 

  

BOY 

eroii Greci adunaţi la asediul 

Troiei; mînia lui Achille for- 

mează, subiectul Iliadei lui 

Homer. 

B. 

Bafai, interj.. oh! - 
abs, — sta, — d, adj., des, 
BăaTpovy, — ov (7), toiag 

BapBorpropibs,— 05 (6), baz- 
barism, cuvânt sai expresiune 

barbară. i 
Băppapos, — ov &, străin. 
Bapew-, viit. — jjso, în- 

carc, îngreuiez. 
Băpos, — 20s-05 (10), po- 

vară, greutate. - 

fapbyw, viit., — vă, îngre- 

uiez, încarce, atîrn greii. 

Bapbe,— eta,—b, adj., grei. 
Beaiws, adr., sigur. 
Bios, — ov (6), viaţă. 
fw-ă, viii, — 09; a0r. 

2, s8lov, trăese. 
BdEzto, viit. — doo, văd, 
Boovpb6; — pău—păv, adj., 

crunt la chip. . 

Bodw-â), viit. porjoapat, strig. 
Bouwria, — as (îi, Beoţia 

o provincie a Helladej. 

Booxopa, mă hrănesc cu 
nădejdea. 

BovĂebw, viit. — boc, „pl 

nuesc; || la med. acelaşi sens, 

Bobăopuau, — si, viit.—ij90- 
pat, Yoesc.



BOY 

Bois, Boc (6), bot. 
Bpaâbe, — eta, — d, adj., 

încet, - Ă 

Bpevbbopar, viit. — doapae, 
mă fudulesc, privesc eu dispreţ. 

Bptcpos.. — zog - og tr), 
prune. 

- Boy. viit. — co, ud. 

” [. 

Yăp, conj.,căci, întradevăr, 
YaoTIjp. — săpos (îi), pân- 

tece. 

VE, conj. cel puţin ; | de 
sigur, 

feAw-6, viit, — doua, 
aor. — saca, rid, 

vehotos, — a, ov, adj, ri- 
dicol, caraghios. 

Yedolus, ady, în mod. ri- 
dicol, 

“Teidiog, — ov (6), Ge- 
- lean, Ipcuitor, din Gela, un o- 

raş pe coasta Siciliei. 
yet, — wros (6), râs, 

" Yewd&as—0o 5), nobil. 
Yewyalos, — 4, — ov, adj., 

brav, curagios, nobil. 
YEVOG, — sos-oog (73), near, 
Ep, — ovrog (5) bătrîn. 

Vile , pămint, 
YY]p&s, — anos-aog-us (13), 

bătrinețe. . 
YIN, viit.-—"mpăsopar, 

îmbătrinese, -- 
Yirvouau şi Yivouot, viit, 
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“feviooţai, a0r, 2, ăevâuny, 

perf. 1, veevmuau, perf. 2, 
"Eyova, mă fac, devin, mă în- 
tâmplu, sunt. 

VIYVOON şi VIVO, viit, 
pesenat, ao0r. 1, ărvwoz, aor. 

2, 2pyow cunosc. 
VIVO, . v. “pi-pvouate 

YVw5%0), V. "vboRw, 

YES — mos (5), şarlatan. 
Yowela, — ae (î), şarla- 

tanie, - 

Y05Y, conj. doar; || deci. 

Ypăe,— pas (3, babă. 
"YopRYbG, — pă, adj. gol. 
YVVĂ, — cumâs (3), femee, 
"PY, — ung (5), vultur. 

A. 

dal, conj., deci. 
iavoa, viit, ăijtopou, aor, 

2 Edanov, muşe. | 
- daxp5w, viit.— baw, pling 
dimtvlos, — ov (5), deget, 
Aapaoiae, — ov (5). n. pr., 

Damasias. = 

Adpwrnnos,— ov (6), n. pr. 
Damnip. 

Aapbtevos.—ov ț5), n, pr. 
Damoxen. 

Adeputy, — coyos (6), n. pr. 
Damon, 

dz, conj., dar ; |] opus - Luk 
păy, pe de altă parte. 

dtăa, mă tem;.v, Belu, 
det, impers., viit. derjos, aor, -
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2dEmoe, imperf. £3s, trebue. 

Beiăuw, viit. aetow, per. 1 
dedorna, perf. 2 3ăx, (cu sens ! 

de pres.), mă tem, 

Beiuvupu, viit. deizo, aor. 
zdate, arăt, 

Actors, — ov (5), n. pr., 
Dinias. 

Bevăs —— dv, adj., teri- 
bil, reiă; || 70 3s:voy, subst., ne- 
norocire, 

Bermvev-â), viit.— %ow, ci- 
nez. 

Betrvoy, — ov (33), cină, 
GEheap, -— 201os (78), mo- 

meală, 
dette, — ,—bv, adj., drept 

„(despre mînă), cel ce se afă 

la dreapta. 
tona, viit, derioouau, am 

nevoe de ceva. 
dtov, — ovmos, partie. d. 1. 

det, ceia-ce trebue, 
Depp, — axos (25), piele. 
Exo, viit. — Bono, prii- 

mesc, 

i, adv., de sigur. 
dijOev, adr., ca şi când, în 

aparență. 
Îgbo-â, — dow, stirpese. 

Omdover:, adv,, evident, fără 
*ndoială. 

dijhos, — ov, adj, clar, lă- 
murit. 

ÂLă, prepos. cu 2 casuri; 
cu genet, prin, cu mijlocul; || 
cu acus, pentru, din causa.     

ALA 

Aia, acus, d. ]. Zei 
dapaivo, viit. —  prjoopar, 

aor. 2 defmv, perf. ăofetua, 

îmblu, trec, 
tapovno)tu-6, viit. jo, 

hrănese pe cine-va cu speranțe 

goale, cu promisiuni. 

Fa YtPVOSA (v.rpopvtbon), 
examinez, trec în revistă, re- 

cunosc. 
umar, — arog (3), dia- 

demă. 

„Bean, — me, (5), testa- 
ment. 

Bau pE-6- (v. âvatpEv), înn- 

part. 
vznpivu, viit.—vâ, aor.— 

tva, deosebesc, disting. Ă 

&adavâvwo (7. Aav0ăvu), 

scap din vedere. 

ÎuziWw, viit.- dow, despic, 

desfac. . 
apEdAr, viit.— peăâsot, 

întîrzii. 

daropOuedu, viit.— ehaw, 
tree pe cine-va peste o apă. 

OLXPPEW, viit. — pebsonat, 

a0r, Btppsvoa, curg, mă scurg; 

|| las să intre apă prfatre cră- 

pături. ” 

ăâraăis, — es (îi), orin- 
duire. 

ĂLaTA0Gw, sait — ww, viit. 

— rdkw, orînduesc, stabilesc, 

ordon. 

dvapEpo (v qspw), mă deo- 
sebese.
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Îăcpopos, — ov, adj. deo- 
sebit, - 

dtădox, viit. — art, învăţ 
(pe altul, doceo). 

dlâopu, viit.— as, aor. 1 
Edwua, aor. 2, Sâ, perf. a£- 
done, daă. 

eter, imperf. ter, 
declam, pronunţ un discurs. 

dqrtopon-odpua (9, dnrăo- 
ua), povestesc. 

Înilo, viit.— dau, judec. 
dinatos, — a, — ov, adj., 

drept. 
ÎMASTĂ)PLOV,— ay (a 2) tri- 

bunal, 
ÎaoTI);, — o5 5 (6, jude- 

cător. | 

AoyEvns, — aos-avs (6), Dio- 
gene, un renumit filosof cinic; 
în toată viaţa luia despreţuit 
şi şi-a bătut joe de bunurile 
omenești, trăind. întrun mod 
foarte simplu, dormind într”an 
butoiii ; din această causă a 
fost poreclit. 6 ubwy, câinele, 
întoemai ca şi Menip. 

Arăcpavos, — o (6), n. pr., 
Diofant. 

dis, num., de două ori, 
dupăw-&, viit.— 190, mi-e 

sete. 
ibog, — Sos-0vg |7), sete, 

Bonâw-ă, viit, 2cEw, aor, 
EBota, perf. BEorpat, par. 

d6Ea, — ns (Î), glorie. 
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dot, viit. — da, cred, 
presupun. 

dopvpoptw-, viit.—0, 
ajut, servesc, | 

îparxpii, —îis (5), drachmă, 
o monedă în valoare de vre-o 

98 de bani. 
dyvapuat, viit.—joopas, a0r. 

pas. 83vvy0nvy, pot. 

350 şi 8Uw, num. doi, două, 

EawTo0, — îs. — 05, pron. 
refl. fără nomin.; al lui însuşi. 

2iuw-6, viit. doo, las, per- 

mit. 

Evyeicpon, viit —qoo, înscriă, 
EYO, gen. &puo0ă şi pov, pron. 

pers., ei. 

20e)obatos, — ov, adj., vol- 
nic, de bună voie. 

£0£Aw, viit.— AYj9W, voesce, 
ei, conj. dacă, 
etey, interj., fie. 

einânws, adv. cu drept cu- 
vînt, 

etAmbept- "6, mă pălesc la 
soare, 

cluj, viit, oopou, sunt, 

" eiuu, cu sens de pres, și de 

viit., merg. 

eivat, inf. d. 1. ei, 

ipiivn; -— mg (îi), pace. 
etpouat, neusitat la pres.; 

aor. 2 sipâumy, întreb.
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ei; sai Es, prep, cu acus., 
în, spre, cître. 

ei, uta, &, num. an, una. 
eloEpyopat. (v Epuouat), în- 

tru, - 
ctow, adr. înăuntru. 

eira, adv., în urmă. 
Eu şi EE (în faţa unei vo- 

cale), prepos.. cu genet,, din, 
de la, în urma, după. 

EXOOTOG, —x, — o, adj, 
fie-care. 

Enâzr, — mg (3), Hecate, 
o zeiţă cu multe atribuţiuni : 
purtătoare de foc şi de lumină, 
zeiţa nașterilor, a farmecelor, 
dar în special era, personifica- 
rea lunei, de aceia, să făceau 
foarte multe sacrificii la lună, 
nouă şi plină; i să oferea 
mincărţ, plăcinte cu mere, 
brînză, ouă, întrun cuvânt, 
ceia, ce purta numele de âetx- 
vov "Exărns, adică cina Herateij: 

„ Exet, adv,, acolo. 
Emetvos, — m, = 

cela, ceia. | 
Euxirjaia, -— as (3), adu- 

harea poporului. | 
- EXDW, viit.—da0, slăbese, 

moleşese. 
ExTă8rv, adv,, în lanig. 
EXOV, — oo. — îv, adj., de 

bună voe, voluntar. 
EA XISTOG, — m, — o, adj., 

(v. ptnpăs), cel may mic ; || ză 
EXâytazey, cel puţin. 

5, pron.,     

ENE 

E)eyyos, — ov (6). probă. 
EAEw, — ms (3, Elena, 

fiica lui Jupiter şi a, Ledui, 

nevasta lui Menelau, regele 

Spartei; a fugit cu Paris, fiul 
regelui Trojei, şi asta a fost - 
pricina renumitului resboiă 
troian. ! 

E)evbepia, — ag (3), liber- - 
tate. | 

EXevdepos, — a — ov adj., 
liber. 

“EMAâs, — dos (3) Ellada, 
Grecia. 

E))EBopos, — ov (6), sptaz, 
“EMA, — mvos (6) Grec. 
Epfaivw (y, BaBaiyeo), întru. 
EpBAĂĂO (v. amopaăao) ,. 

torn, vărs. 

Sprie, viit.—EuzA3joo, 

aor. 2vEn)vioa, satur, 

Eupalvuo (v. cpaiv), arăt, 
fac să pară. 

Eubuyos, — ov, adj. viă, 
însufeţit. 

2, prep. cu dat., în. 
Evăvrlos, — a, — ov, adj., 

contrar, opus. 

EvEeLa, — as (3), lipsă, tre- 
buinţă, 

2v500ev, adr., din năuntra. 
Ever, (y. eul), sunt înăun- 

tru; |i îvzca e posibil, e par- 
mis. . 

Evexa, ady., din pricina, 
pentru, . 

Evewijuovra, num., uouă-zee i



    

ENE 

&veodio, or. 2 &vâgarţov, 
mănine. 

2v9a, „adv., acolo, unde. 
zv6dâe, adv., aici, încoace. 
VOL, — au, — a, adj., unii, 

“unele. 
&viore, adv., une- oră, 

Evvota, — &s (7), gind, în- 
ţeles. 

Evorrdog, — 9 adj., înar- 
mat. 

Evoyitu-6, vit, — so, 
supăr. 

2vradda, adv:, aici. 

Evraplov,-— (73), podoabă 
de îmormîntare. 

Evrexvog, -— o. adj., „care 
-are copii. 

EvTEAAwD, vitt. — ze26, aor. 
Evâzetăa, perf. Evrăzaiwa, re- 
comand, dai o însărcinare ; |j 
la med. acelaşi sens. 

2vrebdev, adr , de aicl. 
“&vTpupiw-, viit.—jow, a 

petrece pe seama cui-va. 
"ZE, v. x, ! 
2Eanorăt-â, viit. — 1ow, 

înşel. 
E%pyu, viit. — Ec, încep, 

daii semnalul. 
steupionu), (v. 

sesc, născocese, 
EEijs, adr., în rând. 

căorStw- -6, viit.— 1180, mă 
îmâu. 

ztoverăitw, viit.— fow, in- 
sult. 

z5ptonw), gă- 

1 andpa, 
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a 
260, adv., afară, 
Eotna, perf. de la un verb. 

neusitat sizw ; plusa. P- Eva, 
par, seamăn. , 

endâu, viit — goopa:, cînt, 
Enaivt- -6, 

laud. 
Eraipio, viit. enapă, aor. 

peri. Exiipra, ridic, 

viit, — s0w , 

înalț, 

Enei, conj., cină, după ce; 
|! de oare ce. - 

Exetăay, conj., după ce, în- 
dată ce. 

Ercerăi], conj., de oare-ce. 
Erreirep, cobj., de oare-ce. 
ereArisw, viit.— înv, hră- 

nese. pe cine-va, cu speranțe. 
ETEPAGTAG.—oy, adj., dră- 

gruţ, frumos. 

ei, prepos. cu 3 casuri ; 

| cu genet., pe ; | cu dat,. a- 

proape de, peste, pentru, în 

vederea; | cu acus., cître, spre. 

eruBalvoo, 'v. aaţaivo), mă 
are: 

EruBens, — o (6), călător, 
pasager. 

erfavăeww, vit. — ehow, 
întind curse. 

Enyeddu-â, viit. — ov, 
rid, îmi bat joc de cine-va.! 

Enurparți, — îs (î), în- 
stripţie. , 
Ev uto-0, viit. — 10, 

merg înti”o țară Oare: 

ezită, 
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eis sai EG, prep. cu acus,, | 
în, spre, cître. 

ei, uta, &, num., an, una. 
eloEpyopat (v tpuouat), în- 

tru, - 
ctow, adr. înăuntru. 

eira, adv., în urmă. 
Eu şi EE (în faţa unei vo- 

cale), prepos.. cu genet,, din, 
de la, în urma, după. 

EXOOTOG, —x, — ov, adj, 
fie-care. 

Enâzr, — mg (4), Hecate, 
o zeiţă cu multe atribuţiuni : 
purtătoare de foc şi de lumină, 
zeiţa nașterilor, a farmecelor; 
dar în special era, personifica- 
rea lunei, de aceia, să făceau 
foarte multe sacrificii la lună, 
nouă şi plină; i să oferea 
mincărț, plăcinte cu mere, 
brînză, ouă, întrun cuvânt, 
ceia ce purta numele de 2etr- 
vov "Exdrns, adică cina Heratej. 

. Exet, adv., acolo. 
Emetvos, — m, = 

cela, ceia. | 
uxirjaia, -— as (3), adu- 

harea poporului. | 
-_ EXÂUW, viit.—5ow, slăbese, 

moleşese. 

ExTă8TV, adv,, în lung. 
EXâV, — oda — dv, adj., de 

bună voe, voluntar. 
EA XISTOG, — m, — o, adj., 

(v. ptupăs), cel may mic ; || ză 
EXâytarey, cel puţin. 

5, pron.,     

28 

EAeYyos, — cv (5). probă. 
EXEv, — ms (3, Elena, 

fiica lui Jupiter şi a, Led+i, 

nevasta lui Menelau, regele 

Spartei; a fugit cu Paris, fiul 
regelui Trojei, şi asta a fost - 
pricina renumitului resboiă 
troian. ! 

E)evbepia, — ag (3), liber- - 
tate. | 

EXevdepos, — a — ov adj., 
liber. 

“EMAâs, — dos (3) Ellada, 
Grecia. 

E))EBopos, — ov (6), sptnz, 
“EMA, — mvos (6) Grec. 
Epfavw (y, Bafaiyeo), întru. 
EpBAĂĂO (v. amopaăao) ,. 

torn, vărs. 

Sprie, viit.—EuzA3joo, 

aor. 2vEn)voa, satur, 

Eupalvuo (v. cpaiv). arăt, 
fac să pară. 

Eubuyos, — ov, adj. viă, 
însufeţit. 

2, prep. cu dat., în. 
Evăvrlos, — a, — ov, adj., 

contrar, opus. 

EvEeta, — as (4), lipsă, tre- 
buinţă, 

2v500ev, adr., din năuntra. 
Event, (v. etpi), sunt înăun- 

tru; |i îvzca e posibil, e par- 
mis. . 

Evexa, ady., din pricina, 
pentru, . 

Evewijuovra, num., uouă-zee i
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&veodio, or. 2 &vâgarţov, 
măvine. 

2v9a, „adv., acolo, unde. 
z,Bdâe, adv., aici, incoace. 
VOL, — au, — %, adj., unii, 

“unele. _ 
Eviore, adv., une-oră. 
Ewota, — as (1), gind, în- 

ţeles. 
Evorrdog, — 9 adj., înar- 

mat. 

Evoyitu-6, vit, — so, 
supăr. 

2vradda, adv:, aici. 
Evraplov,-— (73), podoabă 

de îmormîntare. 
Evrexvog, -— o. adj., care 

-are copii. 
EvTEAAw, vitt. — ze26, aor. 

Evâzetăa, perf. Evrăzaiwa, re- 
comand, daii o însărcinare ; |j 
la med. acelaşi sens. 

Evredtlev, aav, de air. 
“&vTpupâw-, viit.—vjow, a 

petrece pe seama cui-va. 
Ev ! 

2Eanorăti-â, viit. — 1ow, 
înşel. 
Ep, viit. — fo, încep, 

daii semnalul. 
steupionu), (v. 

sesc, născocese, 
EEijs, adr., în rând. 

ctoStw- -6, viit.— 7ow, mă 
îmâu. 

Ă ztoverăitw, viit.— fow, in- 
sult. 

zăpioww), gă- 
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ZE, adv., atară. 
Zona, perf. de la un verb. 

neusitat six ; plusa. P- Eva, 
par, seamăn. 

Era do, viit — doopat, cânt, 
ETauvtu- -6, viit, — sow , 

laud. 
2naipiv, viit Enapă, aor. 

i Enipă , peri. Eripra, ridic, 
înalț, 

Enei, conj., cină, după ce; 
| de oare ce. - 

Exetăay, conj., după ce, în- 
dată ce. 

Ecerăi, couj., de oare-ce. 
Erreirep, cobj., de oare-ce. 
Enedzicu, viit.— înv, hră- 

nese. pe cine-va, cu speranțe. 
ETEPAGTAG,—oy, adj., dră- 

gruţ, frumos. 

ei, prepos. cu 3 casuri ; 

| cu genet., pe ; | cu dat. a- 

proape de, peste, pentru, în 

vederea; | cu acus,, citre, spre. 

2ruBalvoo, 'v. zaţaivo), mă 
are: 

EruBens, — o (6), călător, 
pasager. 

erfovăeww, viit, — show, 
întind curse. 

Enyeddu-&, viit. — ov, 
rid, îmi bat joc de cine-va. 

Epzoospi, — is (3), în- 
stripţie. , 
Ev uto-0, viit. — 10, 

merg înti”o țară Oare: 

ezită, 
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2menâs, adv., destul de. 
îmvpiv-ă, viit. — %av, 

doresc. 
E7rixono6,—ov ()), tăietâre. 
ETUKWTETU, viit, — dp, mă 

plec, piec capul. 

Erato, viit.—Acfw, aleg. 
EmupeTpto-6, viit, — jo, 

„măsor mai mult, adaog. 
Envotu- -6, viit. —7jo0, năs- 

cocesc, închipuese. 
ETUTITTO (v, mina), cad 

peste cineva, | 
Enun)a, — ov (să), bagaj, 

mobile, 
ETUT)4G0w, şi—r, viit.— 

dou, reg, repar. 

Emuzoyij — îs (5), alipire. 
ETtOXOTEW- -&, viiţ. — 190, 

privesc, examinez, observ, 
ETLOXWTtv), viit.— o, i iai 

în ris, 

ExioTapo, — at, — mau 
viit, „—97joopat, ştiă, mă pricep 

Eurapdoaw şi TTW , 
viit. o, turbur, neliniștesc. 

ETTĂGGW şi — 170, viit, — 
dEw, poruncese, 

EruTăptos, .— ov, adj, fu- 
nebru. 

Erurljăetos, — ov, adj., po- 
trivit, propriii. 

ETipdo-i, viit, — Yu, 
reproşez. 

eniropog, — o, adj. scurt, 
Eruptpto (v. qepw), aduc, 

adaog. 

, 
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ETXaiV0, viit.— Xeo, 
peri. 2 — xâxmya, case gura, 

admir, doresc. . 
ETGuVuNL, viit. Enopoăpat, 

aor. Encuosa, mă jur. 

EXTĂ, numer. şapte. 
Epaoriis, — 05 (6), iubitor. 

Epău-6, viit, — doo, în- 

drăgest, iubesc. 

EpyăGopar, imparf. etoțaă- 

pH viit.—copar, lucrez, fac. 

Epilu, viit.—tow, mă cert, 
disput. 

pie, — og (1), ceartă, 

gust de ceartă. . 
“Eoutis, — că (5), Hermes, 

un zei, corespunde cu Mercur 
al Romanilor; avea, diferite 
atribuţiuni ; cea mai princi- 

pală era de a fi crainicul zei- 

lor, de aceia e representat ca 

având aripi la, picioare şi un 

toiag de călător în mină; mai 

era zeul comerţului; tot el 

însoţia până-n infern sufletele 

morţilor, de unde i s-a dat și 
numele de woxonouzis (buxi, 

suflet, ntunv, trimit); în fine 

era şi ocrotitorul luptelor şi 

exerciţiilor gimnastice. | 

“Eppâhaos,—0v (5, 1: pr. 
Hermelaus. 

Epopuau, viit. 2pxjaopau, 
treb. 

EPpWop&Vos,—m, — ov, part. 

perf. pas. d. 1. fuowwbuu, sănătos, 

EpUbmpai—azes (nd), roşâţă. 

în-
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Epyoţat, viit. EXebaoua:, aor. 
2 jAdoy, peri. 2, Aude, vin, 

sosese. 
Ep —wro6 16, iubire. 

EpTăv-&, viit. —fow, în- 
treb. 

EpWTijOls, — eo (î , între- 
bare. 

6, prep., v. aig. 
2oeprvlw, viit. —daw, întru 

tîriş, pe bencl. 

EoEpyopat, v. etoigxopat. 
£ontjunu, viit.—go, trimit, 

daă. 

20n0ltw-6, viit, - ijav, mă 
îndes, mă îngrămădecc. 

Eraipor,— ev (5;, prieten, 
Erepos, —a,—ov, adj., altul, 

unul din doi, 

E, adv., încă, 
ETolu06;—y,— ov, adj., gata. 

EroG,—eo6-ovs (zb,, an. 
£D, adv., bine 
7DYE, interj,, bravo, foarte 

bine 

eblwvos, — og, adj , ușor 
îmbrăcat. . 

ebOpunros, — ov, adj., fragil, 
uşor de spart. 

25050, viit — vyă, îndrep- 
"tez, conduc. 

Eoupărns, —ows &,n pr 
Eucrate. 

eăptoprpos, —. ov, adj, fru- 
mos. “ 

OTAZE-6), viit.—rjaoo, fae 
drum bun pe mare,   

H 59 

sdploxu, viit, sp, dor, 
2 edpoy Şi vidpov, găsesc. 

eUrovoc, — o, adj., tare, 
viguros. 

ecpopos, —ov, adj. uşor de 
purtat, 

e5youat, viit, e edtopea, T0g, 

mă rog de cineva. 

Ewpeffig, adv., îndată. 
EcpeoTpi;, — i2os (î;, mantie. 
EPIOTI UL tv tornpu), asist. 
Ev, impe:f. eîxovy, viit. 

&5w, aor, 2 Eoxoy, perf. Eoxnua, 
am, posed. 

Ews, adv., până la. 

Z, 

Cdw-6), viit. — jar, trăese, 
Ze, gen. Ag, dat? Au, acus. 

Aia, voc. Zeă, Jupiter, fiul lui 

Cronos şi al Rheei, divinitatea 
supremă a Grecilor, părintele 
zeilor şi al oamenilor. 

înă6u-&, viit, — dow, riva= - 

lizez iati drept pildă, imitez, 

Zmvâpavros—ov (5), n. pr. 
Zenotant, 

Câpog, — ov (€J, întuneric, 
besnă. 

co — i (Î), viaţă. 
wpd S — 8, — ov, adj. „CU- 

rat, neamestecat. 

H. 

3 conj., saii ; || după un 
compar., de cât.
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TiYEopat-opuat, viit. —j0- 
ue: pert. firma, cred, consider. 

15%, adv., deja, acum. 
„ ÎjBov,— îis (î), plăcere, vo- 

luptate. 
1jdvrideta, — as (îi), plă- 

cere, desfriă, 

1jăW6, — ete, , adj., compar. 
îBioy, — ov, superi. făorog, — 

1, — 0, plăcut, dulee. 

Txw, viit. — £o, viă sosese; 

presentul are de ordinar sens 
de perfect, am venit. 
“Vuia, — as (Î, vîrstă, 
Tâlkos, — m — 0, adj., cât 

de mare, cit de mult. 

Tdos, — ov (6), euiă. 
Tipizonoy, — ov (32), jumă- 

tate. | 

*p, conj., dacă. 

1jrep, conj., de cit. 

Tips, — woş (6), eroi, 

mizeă, 
Tjovyia, — as (îi), linişte. 

Tv, — îvos (3), țărm. 

se- 

0. 

Vivaroc, — ov (5), moarte. 
Bizz, vit, — âu, aor, 

2 Ezaqpov, perf. răzaspa, îngrop. 
dappăw-ă, viit. — 10%, am 

curaj, am răbdare, rahd. 
Vavuso, viit. — dsopat, 

admir. 
Bearijs, — 03 (6), spectator,   
  

IRA 

Betog, — a, —'0v, &dj., divin 
dumnezeesc. ” 

GEyus, — t3og (1), arept, lege. 
Des, — 05 (6), zeăi. 
Deporeia, — as (î)), îngri- 

jire, servicii, linguşire. 
De parmebro, viit. — sbau, în 

grijesc. servesc, linguşese. 
0Epnoc, — oo (5) lupin, o l&- 

gumă. 

Oepoirrs, — o» (5), n. pr, 
Thersite,” cel mai urit dintre 
toţi Grecii; care se adunase la 

Troja: şchiop, ghebos, şaşiiă 
şi gară rea; cel puţin, aşa 
ni-l descrie Omer. Ă 

Bt, — tg (1), Thetis, o 

zeiță marină; după legendă, a 

fost nevasta lui Peleu, deci 

mama lui Achille. 
Orjpăwo-â, viit. — av, vi- 

nez. 
Oyjoavpăs, —05 (5), comuară. 
9yroxw, viit. Oavoipot, a0r 

2 55avoy, perf. ze0wyxa mor. 
Opfjvos, — ov (5), bocet, cân- 

tec de jale. 
dpi, pixăg (3), fir de păr, 

păr. Ă 
05w, viit. — 6ow. sacrifie. 

I. 

i50b, inter. iată, uite. 
ÎMavăs, în, îv, adj, destul, 

îndestulător,; || capabil, în stare. 
Înavâs, adv., destul, de- 

ajuns.
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"Titoy, -- o (78), n. pri, 
Ilion, 'Troja, 

Îpttoy, — ov țsă), haină, 
manta, 

îv&, conj., pentru ca. 
"TE, — ov (6), n. pr, 

Ixion ; era renumit pentru pe- 
deapsa, pe care i-a aplicat-o 
Jupiter: I-a legat de o roată 
de foc, care se învirtia mereiă, 

„şi i-a dat drumul prin aer. 
"I6)ewg, — o (6, n. pr, 

Ioleus, tovarășul nedespărţit al 
lui Hercul, pe care. 1-a ajutat 
în diferite întreprinderi. Zeii 
i-ati acordat o a doua tinerețe, 
ca se apere Attica de duşmani, 

I00974910$ —oy, adj.; egal, 
de o-potrivă. a 

icomtuia, — as (îi) egalitate. 
totii, viit. oxiouw, aor. 1 

Eormoa, aşez, pun (în picioare); 
| aor. 2 2o7py, perf. 207%ua, 
aă sens intransitiv, staă (în 
picioare). , 

ioviov, — ov (ră), pînză (de 
corabie). 

toyvpâs, — &, — în, adj., 
tare, puternice. - : 

K. 

xad.zep, conj., precum. 
uăBappa, —arae (7), mur- 

dărie; |om murdar, ticălos, 
1Xds.potov,—ov (ră), jertfă 

de espiaţiune.   

IAT 6 

xa6ECopat, vit. — eăoSpat, 
şăd. 

uaVirjii, viit. mabiowo, aor, 
1 soda, trimit în jos; || 13, 

"| med., las să crească, 
xadiornpu, viit, X&TAGTI00), 

(v. tommpu), fixez, stabilesc, a- 
şez; || mă fac. 

nai, conj., şi. . 
XAVd6,—h,—îv, adj. not. 
aiTot, conj, deşi. 
AKG — 3, — d, adj., comp. 

ROAlDY,— 0, SUperl. 4dx+070g,— 

1,—0vy, r&ă,. netrebnie. 
XAEW-, viit.—2a0, perf, 

"Ene, chiem. 
Kaâvutârs, — o (5), 

n. pr., Callidemide. 
NGĂdOS,—a0s-0ne (75), fru- 

museţe. | 
NadăG—4,—in, adj., comp. 

aĂAIWV— ov, Superl. xăAALatcg, 

1;—0y, frumos, bun, cinstit. 
uatAnătov, — ov (3), trin- 

gtiuţă, sfoară. 
xapTepăs, —-ă, — î, adj, 

tare, voinic, puternic. 
XTă, prepos. cu genet. şi - 

cu acus.; || cu genet. pe, con- 
tra; |] cu acus. pe, în, în spre, 

întru; || câte, (sens distributiv). 
uaraRăiw (vi ânofăăiu), 

trintesc; || plătesc, cheltuiese. 
XATOVEAĂI-G, (9. -reădro), 

rd, îmi bat joe de cineva. 
XaTOĂAĂ LU, viit. — dav, 

condamn,
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NATOAĂINI, — ms (î), cor- 
damnare, pedeasă. 

varadu, viit. — 2500, a- 

fund, scufunăd. 

vardău, viit.—doopau, eânt 
în batjocură. 

sarablpaowvoțiat, viit. — 
voăpou,mă prefac voinie,curajos. 

ATANORTD, viit. — wEbo, 
tai în bucăţi. 

KATARUTTU, viit. — xăbo, 

mă plec. 
atu AeLTru) (v. &nosinv), 

las, părăsesc. 

xaral&tbopuat-obpau, viit.— 
wYijoouar, am parte de ceva. 

VATATREVTUD, viit.—măpbo, 
trimit (în jos). 

varăitivu, (v. miwwo), beaăi, 
înghit. 

“aan (e. xdso), abor: 
dez, ajung. 

arde.) 009-0v6, &ov-ov (6), 
drum pe mare. 

NATĂpATOR,— ov, adj. 

+&mat. 

uarasopiiw, viit. — isw, 

însăl. 
XaTaOTtĂ0, viit.—dov), trag 

în jos. 
vara (v. mu), pun 

jos, depun. | 
XXTAPROVEU-6), viit.-vij9w, 

dispreţuiesc. 
NATEDXONAI, (v. Epxopat), 

mă cobor, mă daiă jos. 
uarecbiv, aor, 2 vaTepa- 

“ov, mănînc mult. 

blăs- 

  

KO 

Va fOpât-, viit.—. sisu, 
acus, calomniez. 

NATOPITTU sai — 0%, 
viii. — dfw, îngrop. 

VETO, — cau, == mau, viit. 

meisopat staii culeat, zac. 

"vede, viit.— s5aw, ordon, 
poruncesc, recomand. 

vevodotia, — as (în, vani- 

tate. 

vepas, — aros şi — us (72), 

corn (de animal). 

KepBepos, -- ev (6), n. pr. 
Cerber, un câine monstru, cu 

trei capete, care sta de strajă 

la uşa infernului, ca să nu 

fugă vre-un mort. 

x1pbs, — 05 (6), ceară, 
XTIPLYU, — azog (78), pro- 

clamaţiune. 

vuvBuvebto, viit. 

sunt în primejdie. 
uivâvvos, — av (6), primej- 

die. , 
MAL, viit, xhaioopat a0or. 

Exdawoa, plâng. 

Ampovoula, — ag 3) MOg- 
tenire. * 

1 povânos, — ov (5), moş- 

tenitor. 
uijpos, — ob (5),mogtenire 
Kwijuov, — ovog (6), n. pr, 

Cnemon. 
VOTAOG, — %, — 0, âdj., gol, 

adînc. . 
MOVOG, — în, — dv adj., €o- 

mun ; || zb motvăv, lueru public. 

— eb9w,
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odăi, viit.— dow, pedep- 

sese, chinvesc. 
xodaxela, — as (îi, lingu- 

- gire. 
udat, — axos (5), lingu- 

şitor. 
6haoLs,— sws (1), pedeap- 

să, chin. | 

ări —xs (1), păr, coamă. 
nopti, viit. — tac, aduc. 
ROVS, —- eg (î)) praf. 
NGpaE, — axos (5), corb. 

Kopivăos, — a, — ov, Co- 

zintian. 
„ Kâgw0os,— ov (3) Corintul, 

un oraş din Achaia. 

KOUPOS, — n, — ov, adj., a- 

şor, gol. 
Kpoăvetov, — ov (18), Cra- 

neum, o pădurice de cyparoşi 

12 Nord-Vestul oraşului Co- 

rint, unde mergea lumea, să se 

  

„plimbe. 
upaviavy, — ov (18), craniu, 

tidvă. 

uparew-6, viit. — how, în- 

trec, înving. ! 

Kpărwv, —wvog (6), n. pr., 

Craton. 

XPavYi—îis (1), strigăt. 
upoubBetioc,—ov (6) ero- 

codil. 
Kpotoos, — au (6), Cresus, 

regele Ly.isi, renumit pentru 

bogăţiile sale. 
ATĂIG, — arog (73), pro- 

prietate, avere.     
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uopepvijrrs,—c» (6), pilot, 
conducătorul unei corăbii. 

VO, os (î), cupă, pa- 

har. 

DWWV, xobs (6), câine; || 
filosof cinic. 
MON, viit. — dou, pling, 

mă vaiet. . 

MWVStOV,— ob (15), cucută. 
MOTN—ms (Îi), vislă. 

A - 

AaBpaE,—axos (5), Inp de 
mare, (un fel de peşte). 

Aamedatbvos, — a, — ov, 

adj., Lacedemonian. 

Ady —wvo (5), Lacede- 
monian. 

AxĂEU-8, viit.—%j00, vor- 

besc, . flecăresc. 
Map Bv, viit. Ar bopar, aor. 

2 EAafov, perf. stânea, iaă, 

priimese. 
Adpmyos—ov (5), n. pr. 

Lampich. 

Xavâdvro, viit. Afaw, aor. 
2 zAaov, perf. Acâmba, stai 
ascuns, trec neobservat. 

A%oL0s,— ov, adj., păros. 
Aefasela, — as: (3), Leba- 

deia, un oraş din Beoţia, re- 

numit pentru oracolul lui Tro- 

phonios. 

MEU, viit. ASE şi 2p6, aor: 

1 Zeta, aor. 2 simovy, perf. 

elprr&, Zic, Spul.
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AEV — ovrog (6), leă. x, 
Astopâpos.—ov (î), drumul 

mare, . N 
AS —ag (7), n. pr., Leda, 

nevasta lui 'Tyndareu, renu- 
mită pentru frumuseţea, ei. 

Ampiw-d, viit. — jo, fle- 
cărese, spun mofturi, i 

Mipos,—ov (3), prostie, moft. 
MBos,— ov (5, piatră, stîncă, 
Alpn—"6 (i), lac, 
oyiGopou, viit., — igonau, 

socotesc. 

AoyLaiăe, --05 (6),socoteală, 
_ ASYos,—0w (6), vorbă, cu- 

vîntare, 
. 

od —că (6), pestilență. 
Mos, — în, — îv, adj., cel 

„ Care remâne; || ză Army, restul, 
Aovu, Viit.— cdou), îmbăiez, 

scald, 

Avâia, — as (î), Lydia, o 
Provincie pe coasta vestică a, 
Asiel-mică, cu capitala Sarde; 
în Lidia era muntele Sipylos; 
unde se afla mormântul lui 
Tantal. - 

Adxetov, — op (28), Liceul, |. 
un gimnasiă la nord-estul A- 
thenei; în Lyceiă era o şeoală 
filosofică, - 

AUTEW-G viit— 1960, întris- 
tez, 

Avrnpăs, — &, —'d, adj, 
întristător; | de nesuferit. 

AVTTĂw şi — O04U-G, tur- 
bez.     

MAT 

AD viit. Ador, desleg, des- 
prind. | 

M. 

HâiCo,-us (5) pâine, plăcintă, 
WLOiVOpLaLL, viit, uavoăuat, ar. 

2 pas. End, perf. păumyva, 
înebunesc. Ă 

HOXBLOG, — 2, — ov, adj., 
fericit. 
„PAD, — e, — d, adj., 

Comp. maxpârepoc, — a, — oy, 
snperl. ujutoros, — m, — ov, 
lung, eare ţine -mult, 

HAZ, ady. mult, foarte; |] 
chiar așa. i 

- uăaxia,— ae (1) moleșire 
MĂaAXĂE, — în, — &, adj. 

moale, moleşit, desfrinaţ. 
HAT, — 75 (î), subsioară,. 
podarnăs, — j— î, adj., 

V. - păĂaEG, - 
pXALSTA, ady, superl. d. ]. 

uda, foarte mult ; || (în res- 
„punsuri), da, de sigur. 

uâĂoY, adv., compar. d. |. 
uăia, mai, mai mult. 

java, — as (7), furie, ne- 
bunie, 

payrevoiai, viit,— eboopar, 
consult oracolul; | prezic. 

PÂVTIS, — eg (5), profet, 
porotorrovia, --ag (1), mun- 

că zădarnică. Pi 
PĂTatoG, — a, — ov, adj, 

zădarnic, nefolositor, |] îngimfat, 
uşuratec, prost. 

  

 



  

Nas 

MAP 

“păTriY, ady. în zadar; || de 
“geaba, gratis, 

peyadcâwgia,—as (î) dăr- 
nicie. 

MEyapa,—wv (2), Megara, 
un oraş ai Greciei. 

Meyaprxâsy—iy, — 
Megara, 

HEYaG, perpăăm, nţa, genet. 

ov, din 

"pe &AGY, — AG, — A0v, comp. 

ptQayy, — ov, super. p&porog, 

"m —cy, mare, 
Mepuios, — o (5) n. pr. 

Megil. 
petdiorrut, viit. RETAITIjA 

(*. torni), transport. | 
petpaulo0s,—av(5) flăcăii. 
pEdas,—Acava, — day, adj., 

negru. 

pEet, verb impers., viit;— 
Aijoe, a avea grijă, a păsa, 
EMA, viit, pedârow, sunt 

gata, să; || întîrzii, şovăiese.- 
pEv, conj. pe de o parte. 
Mevnnos, — ov (6), n. pr. 

Menip, un renumit filosof ei- 

nic; după legendă, s-a spîn- 

zurat; v. Atopâms. 

pEVTot, conj, totuşi. 

pEpOG,—eag-0ug (78), parte. 

" WEGO0G,—, — ov, adj, mij- 
lociă. 

usoTb6,— 

_peTă, prepos. cu genet, şi 

acus:; || cu genet., cu, împre- 

ună ; || cu acus., după. 

Tov, adj., plin. 
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ITOvoEu-A, viit, — Tau, 
mă căiese. 

WETaEV, adr., între, în mij- 
locul. | 

pETEpYOpaL: (v. Epxonat), 
aduc. - 

WETomEw-6), viit.—1jow, mă 
mut. 

pETuoToV— ov (73), frunte. 
Hă], negat., pu, ca să nu. 
pr5ap6s, ady. nici de loc. 
pnjdeis,— te tar, - — 2%, adj, 

nimeni, nică unul. 
umăr, adv., nu... may, 
LĂV, adv., de sigur, 
Wire, conj., nici. 

IT p— spe (1), mamă. 
papăs—â,—ăy, adj, sce- 

lerat, ticălos. 

Midag, —ov (6), Midas, un 
rege al Frygiei, renumit pen- 
tru averile lui. 

WpodOYIO, — ag (3), Ae- 
cărire, vorbă plină de mofturi. 

|UApO6—ă,—v, adj. comp, 
Wip6Tepos,—4,—0y şi BAdTu0y 

—0v, Super]. pirp6TaT06,—p — 

ov, gi EXdxtoT06,——0vy, mic, 
pupvijox, viit. pyijoo, viit. 

pas. uwnodrooua, a0r pas. &u- 
vijcdny, perf. penwnpat, amin- 

tese; |] la med. mi-aduc aminte. 

pLOEw-6), viit.— 1joc, urăse. 

BV&, — &s (1), mină; ca mo- 

nedă valora 98 fr, ca mă- 

sură aproape 440 grame. 
PWYjovedu, viit.—edow, mi- 

5
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aduc aminte ; || pomenesc, a- 

mintesc. 
ALOIS, adv., abia. 
potpa,— as (Î)), soartă, des- 

tin. 

pGĂLS v. păpe. 
W6VOV, ady. numai. 

45VoG, — m, — ov, adj., sin- 

gur. 
Mynovos, — ov (î), Myko- 

nos, una din insulele Ciclade. 
WUYLOG — a, — 0, adj., în- 

tim, din adincul inimii. 

puopalvo, viit. — avă, aiu- 

rez, mă prostesc. 

N. 

val, adv., da, de sigur. 
VadG, — 05 (5), templu. 
Năpuiooos, — ov (5), Nar- 

cis; un tînăr foarte frumos, pe 

care zeii l-ai transformat în- 

ro floare, în narcis, poate cri- 

nul nostru, 

VALUTE ŢI — 1 — dy, adj., 

care serveşte la construirea co- 

răbiilor. 
va&d6, genet. vag şi ves” 7” 

navă, corabie. 

VeavlOX0s, — ov (5, 
iandru. 

VeBpos, — 05 (6), pu 
cerb. | 

vEnv6, — văos (5, 3i), venit 
de curind. 

  
  

vexpbs, — &, — dv, adj, 
mort; || ca subst., cadavru. 

veoyvbs— că (5), copil mic. 
„VEos, — a, — ov, adj. tinăr. - 
VsotTăg, — 0ă (5). puigor. 
VedpoV, — ov (7), nerv., 

muşchii, 

Vâw șiit. vaboopeu, înnot. 

VewÂNE-6), vit, — 100, 
trag la mal. 

Vi) pratie, afirm., să între- 

buinţează în jurăminte, vi Al 

pe Jupiter. - 
VIX4UW-6, viit. — Yoo, în- 

ving, 

Npebs, — cos (5), Nireă, 
fiu] Aglaiei şi al lui Charopos, 

cel mai frumos dintre toţi Grecii 

adunaţi la Troja. 

vouoberw-6, viit, =— av, 
legiuese, fac legi. 

voGâw-6, viit. — 1j9w, sunt 

bolnav. 

Vods, — 05 (6), minte. 4 

VO, adr., acum, 

HI
] 

ve 

„Vb 

nuca ale Ă 

sT)păS — ă, — ov, adj. us- 

cat. 

Ebdov, — ou (7d), bă, bas- 
ton. _



  

0. 

6,î, d, artic. —l, —a, 
cel, cea. 

Bold, — 05 (6), o0bol, o 
monedă în valoare de 15 bani. 

86056, — &yros (5), dinte. 

85Ypop.at „viit.— popa, mă 

vaiet. 

""0ăvogeus —6wg (5), Ulysse 
xegele Ithacei, unul din şefii 

Grecilor în expediţia de la 

Troia; era renumit pentru is- 
tețimea luf. 

5Bâvar,— av (at), pinză albă 
„de in. ” 

„0l5a, otaa, otăe, e un perf. 
cu sens de pres; plsa. p. 2%, 

viit. etoopau, ştiă, 
oixetoc, — a, — ov, adj., al 

casei, al familiei, înrudit. 

CÎNETIS, — ov (5), servitor, 
sclav. 

cixripu, viit. — wpâ, mă 
pling. 

oiwrpbs, — &, — di, adj., su- 

per]. 0Î4TLOTOG, — 7], — 0Y, 8TO- 

zav, de plins. 

Clar, v. ctopert, 
= out ”[3,— 4 (1)) vaiet, plins. 
oul, viit.— coEopou, mă 

vaiet, mă pling. 

olvoy60s)—ov (5) paharnic. 
olopat şi oljuat, imperf. 

-pounv şi Guy, viit. ohoouat, 

„cred, gândesc. 

0los,—a,—ovy, adj. ce fel; || 
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otâg s, capabil; |] oiâv ze posibil, 

oiXapat, viit.—xjaopzu, plec. 
dhedpos, — ov (6), flagel; 

| luat a aâj., ticălos, om de 
nimic. 

&yos, — m—ov, adj, puţin. 

dMyoypăwos, — ov, adj., 
vremelnic, de seurtă durată. 

Bhos,—m,—ov, adj., tot, în- 
treg. 

5, ady., în totul; || zai 
8iowg întrun cuvânt, 

“Oumpos, — o» (6), Homer, | 
autorul legendar al celor două 

frumoase epopei, Iliada şi O- 

dyssea; să zice că era orb şi 

că mergea din oraş în oraş 

cântându-şi poemele, 

Bupiat,— azog (md), ochiă. 

EoloG,—a,—0vy, adj. ase- 

menea. 
pol, adv., de asemeni. 
ÎpâVexpo6, — ov, adj., tot 

mort. Ă 

Spâtbrpos,— ov, adj., de a- 
ceiaşi părere. i 

Bus, conj, însă, totuşi. 
Bvap, dvelpanos (ză), vis, 
&vetpoTodEw-6, viit.— șiso, 

visez, sper lucruri deşarte. 

Aviv, viit. îvioo, viit, 
med. 6vigoua, aor. 2 med. 

&văpumy, servesc, folosesc; || la 
med., trag folos, ciştig. 

BToV,— au (ră), armă. 

ânoioş,— a,—ov, adj., ce fel, 
de ce natură.
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oTâG06,—m, — o, adj. cât 
de mare, cât de mult. 

&rcbnary, conj., când, 
ânâre, conj,, când. 
Ezos, aâ7,, cum; | conj, 

spre a. 
âpdo-ă, imperf. Ecpov. 

viit. Zbopau, aor, 2 eiov, perf. 
Spana, văd. 

îpyh, — î (4), mânie. 
&pEțojuat, viit, — Eopau, do- 

rese. 
6p%âs, adr, 

exact, 

&piiw, viit, — lov, fixez, ho- 

tărăsc, 

E, 8, pron, relat., care. 
5006, = m — ov, adj, cât 

de mare, cît de mult; || roccăzp 
&op, pe cât... pe atit, 

bine, drept, 

5onEp, 1jmep, &nep, pron. | 
rel., care. 

Bots, îm, 8, pron. ne- 
hot., oră-care, 

89705v, — o! (7), o 
re, conj., când. 
ări, conj., că. 
05, în faţa unet vocale 00%, 

iar când vocala are spirit as- 

pru 05%, negat,, nu. 

odăaus, adv,, nici de loc. 
058t, adv., nici, 
odăeic, codepla, că5ăy, ni- 

“meni, nică unul. 
0W5Entw, ady., nici de loc. 
oăxovy, înterog., nu-i așa 

Căa ? 

  

  

NAN 
eg Ea 

obobv, afirm; „ deci, î d'apor, 
05, eonj., “dee, prin ur- 

mare. 
CTE, ady., nici. 
057o0$, adn, 20570, adj. şi 

pron., acest, aceasta. -, :ş 
cărosi, adrni, Tov, ca şi 

0570. SÂEE ai 
0ăTU), în faţa unei „vocale 

0Tws, adr., ast-fel, atit. 
&rpetv, viit. — Ajow, dato- 

resc, sunt dator. 
îrpedos (73), folos, 
pina, — arog „IE, da 

torie. 
EpiLoudvw, vit âcpAijov, 

mă expun la ceva.) 

Gps, — bosj Ga, sprin- 
ceană. 

bis, — ewg (5), chip, faţă. 

Il. 

- nat&lovy, —,ov (rd), eopil mie” 
nat, mouBie (6,1), copil. 
Tha, adv., odinioară, de 

mult. 
TIĂALĂG, = dv, adj., ve- 

chit. 
TXaLSTI)G,—03(5), luptător. 
TaxdaioTpa,— as (îi), pale- 

stră, loc pentru luptă. 
TOVOTMA,—as |), armură 

complectă, arme, 
TraryovpȚia, —ag(îj) viclenie. 
TAYOIpȚOS, — ov, adj. -, Yi- 

clean, isteț,



  

trimit; || însoțesc convoiul. 

TAN 

- TAVTolos,—a,—oy, adj., de 
tot felul. 

TăvTwc, adv., 
totul, de sigur, 
DĂ, ady. mult, foarte. 
Tapă, prepos. cu 3 casuri; 

|] cu genet., de Ia, din partea; 
|| cu -dat., Ia; || cu acus., spre 
în cursul, lîngă. , 

mapaepEdoo (7. GinpedAw) 
ordon, poruneeşe, 

zapayivvouat (v. *tgvapee), 
mă întemplu, mă presint, mă 
aflu. * 

„ TapădEopat (v. dex), 
priimese, admit. 

zapaătăopu Co, dt3cou:),daă, 
predaii. 

ori-cum, în 

    mapădotoţ,—oy, adj., cu- 
zios, stranii, 

mapaeizto, (v.. Astno), daă 
la o parte, omit, 

napa)ovițoat, vit, — ts- 
ouă, înşel la socoteală. 

TZDAHEVo), viit, — nevă,a0r. 
Tagtnewvu, aştept, stai lingă. 

Tapărav şi ră RO pĂTAV, 
de tot. 

napareuru, viit.— zânpo, 

TAOĂOTOG,— ou (6), parasit. 
Tăpăreivu, viit. —Tevă, în- 

tind, lungesc. 
„RăpaxwpEw- 6, viit, —'j9w, 

cedez, 
TapEYpyudw-d), viit. — dam.   recomand, ordon. 
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T-oxpetă, — es (î), obraz. 
năpetu (vz eiut), sunt de 

față, asist, . 
mapEpyopat (9. - Epxopat), 

trec pe lîngă cine-va, trec, tra. 
versez, 

Tapiatwats, — eg (îi), pari- 
sosă, (egalitatea a două mem- 
bre de frasă), figură de stil, 

TApOmEw-E5, viit. — av, 
stai lingă cine-va, sunt vecin, 

T&polpia, —-as-(î), proverb. 
Tappnaia, — as (5), -liber- 

ate la vorbă, sinceritate, 

râs, năsa, măy, adj., 

TĂOYw, viit, ai a aor, 

2 Enatey, perf. ninovba, sufăr, 

păţesc. 
TATĂGIV, viit. — dEw, lo- 

vese, 
TA, viit. — co, pun ca- 

păt;. || le med:, încetez, 

Ta 9s, — sta,-—d, gros, gras. 
TEVdt- d — ic, — e viit. 

— js, mi-e foame. 
TEMENUS, — sug (6), secure. 

TcEvrs, — "og (6), sărac. 

TEVTANIOLOPLAL, — a, num., 
cincl-zeci de mil. 

TEVIE, num, cînet. | 

TEVTIuÂvTopog, — ov (1), 
corabie cu 50 de vislaşi. 

mepi, prepos. cu 3 casuri; 
|| cu genet, despre, relativ la; 
| cu dat. în jurul; || cu acus, 
în jurul, cu privire la, 
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Tep (7. amopiăă0), 
înconjur, încing, îmbrac, 

TeplEXopat (v. Ex6), sunt 
prins, sunt stăpinit. 

„2 REpIApUTTU, viit.— xpbipeo, 
ascund eu îngrijire, acopăr 
bine. - 

TEptnEv, viit. — pevdă, aş- 
tept. | 

meptodos,—ov (3), perioadă. 
mepinbbriros, — o, adj., 

foarte de dorit. 
TE poss, V. RSpiTTOg. 

TEpITPETUD, (v. pent), res- 
torn, 

TEpLTTAG,—i— dy, adj., ne- 
folositor, superâui, 

TETĂVVUUL, vit, neTăaw, 
aor, Entraca, perf. RETUR, 
întind, desfac, 

TdăĂoy,—0v (73), cirmă, 
TIPA, —as (îi), desagă,. 
TUXQi)G, adv., amar, cu as- 

prime. Ă 
Ti, viit, moăua, aor, 2 

_Eniov, perf. ntzwxa, bla, 
O TURT, vit, TEooăuu, a0r. 
2 Enesovy, pezf. nenzuxa, cad. 

TLOTEVU, viit.— edow, cred. 
TAĂGGW şi TĂÂTTO, viit, 

zădow, fac; | la med. mă fac, 
mă prefac. - - 

TĂEw, viit. zisboouat, a0r, 
Endevoa, perf. nEMĂEVX&, navi- 
ghez, călătorese pe mare. 
TÂYT,— is (3, rană. 

- TI, adr., afară de; || dar. 
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TĂTpEW-6, viit.— ca, îm- 
plu. | | 

TAGog-0ds, gen.-—60v — că 
(6, navigaţiune, drum pe mare. 
TAGVOLOG,—a, —0v, adj., bo- 

gat, 
TĂGUTEW-A), viit. — 7ov, 

sunt bogat. 
7:A0OToG, —0v (5), bogăţie. 
IlAoYTov,—wvog (6), Pluton 

zeul infernului; v. “Aâye. 
"m6Bev, adr., de unde. 
Toi, adv., încotro ? 
TU, adv., încotro-va. 
Tottu-îd, viiţ. — 190, fac; 

| cânt în poesie. 
"Tr0tTi)s, — că (5), poet. 
TewxidoG, — m, — ov, adj., 

pestriţ. , 
noias, — a, — ov, adj., ce 

tel ? de ce natură ? 

mEeţos, — ov (4) răsboiă. 
6, — ewg (1), oraş, stat, 

TCMĂÂuIG, adv., adese. 
IloAv&eburc, — oc-ovs (6), 

Pollux, fratele lui Castor; Cas- 
tor să născuse muritor iar Pol- 
lux nemuritor; de aceia după 
moartea lui Castor, Pollux îm- 
părţi cu el nemurirea; anume: 
fie-care din et, petrecea pe rând 
o zi îh infern şi una în Olimp, 
EX eraă fii lui Tindareu, re- 
gele Spartei, de aceia une-ori 
li să dă numele de Aduowy, 
Spartan.



  

NOA 

TlcivBeyuov.— cv (ză), di- 
min. d. ]. [loAvăebuns: 

moAdupos, — ov, adj., cu 
multe uşi, plin de găuri. 

TGĂUTĂONOS, — o, adj., 
foarte încureat. 

TOAWG, modă, RoĂD gen. noă- 
A05,—îjg,—05, adj., mult, mare. 

TOAWGAONOS, — cm. adj. 
gras, cărnos. 

- ROĂITEAIS, — 2s, adi., mă- 
reţ, splendid, somptuos, 

TovE-6), viit. — Yaw, mun- 

cese, mă obosesc, 

nopâpeta, — ov (ră), pre- 
"ul călătoriei, 

mopOpebe,—ecs (6), luntraş. 
noppubev, adv,, de departe. 
TOoptpupi6,—- i2os (4) mantie 

de purpură. 
TLOG06,— m,— o, adi., cât? 

cât de mare? cât de mult. 
TOTALĂ, — 05 (6), fluviă. 
OTE, ady. inter., când? 
ROTE, adv. nedef., când-va, 

vreodată. 
ROnEepoG, — a,—oy adj. 

“care doi? 
TOTdV, — 05 (13), băutură, 
TOD, ady. inter., unde? 

“7:00, ady. nedef., unde-va; |] 
cum-va. , 

2056, mes (5), pieior. 

Tp&ypă, — azos (13), luciu, 
afacere. 

TpĂGAW şi TTU, viit, — Ev, 
fac, lucrez.   

HPO 7i 

TpEnE!, impers:, să cuvine, - 
trebue. 

T:ptoțius, — eog (6, bătrân, 
7rpiwov. — ovag (6), ferestrăăi 

pă; prepos. cu genet., îna- 
inte, pentru. 

TOGĂTELUL (v. stu), plec îna- 

inte 
TpOATEPXONAL (v. Epxopat), 

plec înainte, mor înainte. 

npoancdyioxu (E) 
mor întâi. 

Tp0ămdoG, — ov adj vădit, 
clar. 

mpocăpia, — es (î, preşe- 
denţia, locul de onoare. 

TpoEp/Ouat (7. Epxaneu), vin 
în faţa col-va, înaintez. 

Tpodvijo%w fr. 0woxw), mor 
înaintea, cul-va. 

polua, ady, de geaba, 

gratis. 

TpOdEYU) (7. A57w), prezic. - 
Tpoolda (7. al3a), prevăd, 

ştii de may-nainte. 

TPOTEMIIU vit, — oo, tri- 
met înainte. 

pd, prepos. cu 3 ceasuri; 
|| eu genet., de, de către; |eu 

dat. pe lingă ; || cu acus., pen- 

tru, din pricina, contra. 

TpoGBAETW qv, Bene), pri- 
vesc, 

TpO0etţu! (v. eliu), merg spre, 
înaintez. 

TPOGEOXONAL (v. Epxouau), 
merg spre, mă presint.
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TpOGETI, adv., afară de asta, 

încă. 
TPOGEXW. (e. Exo), am încă; 

| zeoccxo by voăv, sunt atent, 
bag de seamă, . 

TpooT)u, viit. —sjEw, con- 
vin, mă potrivesc; | aparţin, 
sunt înrudit. 

TPOGITu, viit. zpoovaw aor. 
-npoofjuă, admit, priimese, 

TPOSXwVEW- -d, viit, — Yj9w, 
mă închin, ador 

mpoodaufai VO (v.Azpu Bey), 
capăt, mai priimeşt, 

TpOGĂEYO (n. 1470), vor- 
"Dese, declar. 

= rposridnpu (e. “2I0pc), a- 
„daog. 

TrpoopEpr (v. ep), aduc. 
TP6OGWTIOV, — ov (', faţă, 

figură. 
TpoTepov, adv., mai îna- 

inte, rai întA, 
Tpârepoc, — ay— o, adj, 

anterior, 

TEptory, adv., de curând, 
Tpod”8rjs, — ov (6) Băcăă 

flăcăiandru, 
Tpâ5Tov, ady, mai întât. 
TPOTOG,—,—oy, adj., pri- 

mul, cel dintât. 

Tepăv, —e5 (3), aripă. 
Ilrpăăop 083 =-0v (6), n. pr. | e vv,—Gvog, 47), Sieyena, Ptoodor. , [od un oraş în. Pelopones, TOYOY, — ovos (6), barbă, ÎMVBVOR— a, — -0v, adj., TOS, adv. inter, cum ? din Sicyona. 

   

    

    
    

   

    
    

   

   
   

cam în modul. 

p. 

par. piu, păov, superi. păozog 
uşor, facil. 

Paăiws, ady, eu uşurinţă, 
Fatu, viit. — îow, mă fac 

bine. 

Gov, —ov (mb) petec, 
fina, — aitos (7, vorbă, 

discurs. 
P/cop, —opos- (6), orator. 

„Bis, tvas (6), nas. 
Piowupu, viit. 6630, întă- 

|'rese; ||la med., mă însănătoşez; 
perf. Eppwopas, sunt sănătos, 

y, 

Sardanapal, un rege al Asi- 
riei, renumit pentru desfitul 
Şi moleşirea în care trăia, 

Găpă, —pxâs (3), carne, 
GATPĂNIS. — ov (6), satrap. 
GAUTOI, v. gemvzod, 

reâ., tu însuţi. 
GEVăG,— dy, adj., grav, 

venerabi]. 

TOS, adr. nedef, cam așa, 

Pdiosi—a, ov, adj., com- 

XapBavimad)os,— ov (5), 

GEXVTOU, — 1js, — că, pron,
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„Zog, — o (6), Sisyf, | 
cunâscut prin pedeapsa la care 
era condamnat în infern; tre- 
buia să ridice mere pe un 
munte, o piatră care mere să 
rostogolea Ia vale, 

Oxaplâtav, —0u (ză, 
şoară, 

Ondipoc, — eoe-ous (78), lun- 
tre. 

OMEAoG,—a0g- ove( Tâ)gambă, 
picior. 

OXEnU, vit, — $w, acopăr, 
ascund, 

GopbG,—0ă (Î), rug. 
| Sb, ci, dv, adj., pos., al 

- tă, a ta, 
"Vorpla, — ag (Î), ştiinţă, în- 

țelepciune. 

luntri- 

Găptaja, ——aTos (78), eursă, i 
înșelăciune. 

GOPLOTI)G, — od (6), înșelă- 
tor, garlatan. 

dopăs, — i — ov, adj., în- 
ţelept, prudent. 

oTevâv, viit. — escu, 
grăbesc. 

ŞT1)AaLov, — oy (73), peş- 
tere, cavernă, 

GTe:otdGt, — daw, mă răs- 
col, 

ortdiv, viit. ore, aor. 
'Zoreria, perf. orala, perf. 
med. Eoraăpat, trimiţ, 

GTEvaypbs, —că (6), suspin, 
plins. 

9T5vw, viit., orevă, gem, 

mă 
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STeptu, viit, STep1jaw, pri- 
vez, lipsesc pe cine-va de un 
lucru. 

OTEtpavos,— av (5), coroană. 
OTÂHs, — &ros (zl, gură. 
ST6uoy, — ov (1), intrare, 

gură. 
ÎndE, — bvds (5), Styxul, un 

rîi al infernului ; ; era consi- 
derat ca având o putere foarte 
mare şi misterioasă, în cât 
chiar zeii, când voiaă să jure, 
jura pe Styx, şi jurământul 
acesta era sfint, 

o, pron., tu. 

GvyYevi;, — &s, adj., rudă, 
OUYYVORLI) — ne (3), ier- 

tare, scuză, 
SUYHATAGTĂW-Ă, viit, — 

dow, trag în jos, tîresc. 
gupeptiocârpăc)- "6, vit, — 

1j5w, discut cu cine-va, filosofie. 
GUvappărepos, — &, —'0y, 

adj., amîndol. 
GUverut (e. eiul), sunt, tră- 

ese împreună, cu cine-va. 
gvveipw, viit, -— ep&, repet, 

fac ceva mereă. 
GUVEVITITTD (v, ninti), cad 

la un loc, 
ouventdapuBdvo (7. Aayu- 

Băvo), iai | la med., pun mina. 
la, ceva. 

OvvEpyopa (v. Epxopeu), mă 
adun. 
- BUVeTs,— 4, — dy, adj. cu- 
minte, deştept,
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GUvEXu (7. Exw), ţin în loc. 
abvberos, — ov, adj., com- 

pus. 
Gvvin, viit. Guvyijow, aor, 

ouvijaa, per. ouvetna, înțeleg, 
pricep. 

ovyriOpu (v. 21074), e com- 

pun, adun, aşez la un loe 
GVOTpATEVW, viit, — e5ov, 

fac o expediție cu cine-va, 
GUVOTPATUDTIS, — ov „, 

tovarăş de arme. 
op, viit. — aAâ, aor, 

Zoia, înşel ; || la med. mă 
înşel, greşesc. 

Opele, ocpâăv, pron. pers. 3-a, 
ek înşişi. 

SxÎjua, — aros (76), atitu- 

„dine, aparenţă, exterior, 

OX0ĂI, — is (îi), timp liber, 
oo, viit, — ow, scap pe 

cine-va din primejdie. 
ÎoupăTns, — ovg (6), So- 

crate, un mare filosof atenian, 
care a fost condamnat la moarte 
prin cucută, de cei 80 de ty- 
rani. 

SÂN, — amo (1d), trup, 
corp. 

T. 

TăĂAYTOV,-— ov jză), talent, 
o monedă în valoare de vre-o 
5898 fr. 

Tăyra)og, — ov (6); Tantal 
un rege al Frigiel; a trădat 

  

    

  

TIM 

secrete zeilor şi atunci a fost 

condamnat la pedeapsa pe care 
o descrie Lucian. 

TanewvăG, — în, — ow adj. 

umilit, slab, mic. 

Tăpoc, —— cv (5), mormânt. 
TaEts, adv,, iute, repede. 
TĂXLSTA, ady., iute, de 

grabă, 

TE, conj., şi, 

TEYoG, — sog-0vg (33), aco- 
periş. - 

TEAeUTatoG, — au, — ov, adj., 
cel din urmă ; |] ză vedeuratov, 

în fine. 

nepdoTtog, — x, -— o, adj-, 
minunat, miraculos. 

repureia, — ag (1), înşelă- 
ciune, şarlatanie. 

Tepareyoțat, viit,—edocyuce: 
spun minciuni, mint. 

TErTapes.—a, num., patru. 
TEVI, — ms (3), artă, mese- 

rie; || mijloc, iscusinţă. 

TIĂNODTOG, — nb ty 0570, 
adj., aşa de mare, aşa de mult, 

TiOmpu, viit. co, aor. 1 
£0ua, aor. 2 E0xv, perf. sedea, 

pun, aşez, 

TiOwvăs,—oă (5), ithonos, 
bărbatul Aurorei; aceasta a 

cerut de la zei pentru el viaţă 

eternă, dar a uitat să ceară 

şi tinereţe eternă, aşa că Ti- 
thonos a ajuns bătrân girbov. 

Tpdt-6, viit, — tico, cin-. 
stesc, onorez,



- 

mn 
-Tpopt-G, viit.—1jow, pe- 

depsesc, chinuesc, 

Tis, i, genet. log, pron. 
interog., cine ? ce? 

TIS, m, genet, mw, pron, 
nedef. cineva, ceva. 

Tizvds,—05 (6), Tityos, era, 
condamnat la următorul ehin: 
nişte vulturi îl rodeaii într- 
una ficaţil,care cregtea mereă, 

Tolyăgoby, conj., deci, așa 
dar. 

Toivoy, conj., deci, 
TOLOOTOG, — ab, — 0310, 

adj., aşa fel, de acest fel. 
TENOG.—0v: (5), dobindă. 
ToAuir)pg, — ă, — ă, adj., 

curajos, îndrăsneţ. 
TEnos,—cv (6), loc. 
70505106, &57n,—050, adj., 

aşa de mult, așa de mare. 
TETe, ady, atunci. 
Tpaupaniac,—ov (5), rănit. 
Tpe!, pla, num., trel. | 

TpEnv), viit, — Vw, aor. 
Erpeţa, aor. 2 Erpanoy, perf. 
mărpopa, iîntore; || la med., 
plec pe un drum, 

TPLĂXOVTE, num., treizeci. 
TpiBov, — eyog (6), manta 

veche, proastă. 

TpiBovtov,—ov (ză), manta, 
proastă, 

Tploos,—av (3), răspântie, 
rescruce de Jrumuri. 

TpOTCALOV,—0v (md), trofeii,   

    

TIE 7> 

TPOTWTI,p,—îjpog (5), curea, 
(pentru legat visla). 

Tpopwoc, — ov 6, 'Tro- 
fonius, renumit pentru _ora- 
colul pe care-l avea la Leba- 
deia, în Beoţia, unde prezicea 
viitorul. 

Tpoyds,—05 (5, roată. 

TUI, — die tî, desfeiă, 
voluptate, 

ToYYâvw, vit.  zedgouou ,. 
aor. 2 Erxoy, perf.. zezăxua, 
obțin; | mă întâmplu. 

TWp&vY0s, — ov (5), tiran, 
rege. 

Tvpo,—căg (1), n. pr. Tyro,. 
renumită pentru frumuseţea ei. 

TOphă6, = — dy, adj., orb. 
TU4pos,— ov (6), trufie, aro- 

ganţă, vanitate, prostie. 

TI. 

“YduwvBoc, — ov (6, n. pr 
Hyacint, un tînăr aşa de fru- 
mos, încît până şi Apollon s'a 
îndrăgit de el. 
Ofpi6, — ews (3), insultă. 
Vâwp, 5ăanog (7), apă. 
50Aoc, — ov (5) fecărire. , 
DAGUTEUV-Ă, viit, — 1900, . 

latru. , 
Snăpyu, viit. — £v, exist, 

sunt. 

Snăp, prepos. cu 2 casură; 
|| cu genet., peste, pentru, în
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interesul; || cu acus. peste, din- 
:colo de. 

Ontpa, — ag (1, odgon, 
fiinghie (pentru condus pinza 
„corăbiei. 

SnepBădAw (v. anofsăao), 
întrec, înving. 

dnepyijpwos,—wv,adj., fârte 
Dătrîn, moşneag. 

SnepexTivu, vit, — «lao, 
plătesc pentru cine-va. 
: OTEPOTUA adv., cu dis- 
preţ. 

Onepotbia,— ag (3), fadulie, 
aroganță. 

Snepridmut (v. tm), pun, 
-aşez peste ceva. 

OntoyvEapat-09par, vit. 5- 
TooX%jsonat, aor. Î breoxzyy, 
aor. 2, Onsoyâumy, făgăduesc, 

"promit. 
Oră prepos. cu 3 casuri; 

|| cu genet, de către, din causă; 
| cu dat, subt.; |lcu acus. subt. 

Onofod patos, — ov adj:, 
„substituit. 

Snoxpwlu, viit.— o, gem. 
Orodaufăvo (v. aospăveo) 

admit. 
OTopEvu, viit.— vă, aştept, 

“sufăr. 
Omooabpov, — ov. adj., pu- 

Ared, 

OTTOOTEVI, viii. — vâ sus- 
pin uşor. 

DNOTapĂ0aW și — 
viit.— Zo, tarbur puţin. 

? 

1Tw,   
  

SPA 

DoTepov, adv., pe urmă. 
bn, — în, — dv, adj. 

înalt. 

9. 

cpatiVt, viit, povâă, aor. &pyva 
perf. negau, arăt; || perf 

2 ntpnva are sens neutru, 
adaupăs, — &,— dv, adj., 

chiel, pleşuv. 

cpărvepbs, — &, — dv. 
clar, vădit. 

cPăppuatxoy, — ov (ză), o- 
travă, 

(Pă&oxw, imperf. Zpoonoy , 

zic, . _ 
qtpw, viit. otow, aor. Î 3jyey- 

a, a0r, 2 îjvepuov, perf. E 

vox, duc, port, sufăr. 
EV, viit, Peuboba, a aor, 

2 Epoyov, fug. 
<yjpă, vit, pyjow, aor, 2 Ey 

zic, spun, 
pbdvoo, viit. qddouw, ajung 

adj., 

la, apuc să, 
BEyopar, viit. — “Copa, 

vorbesc, 
(ptĂ6G04p0s, — ov (6) filosof. 
GplĂTATOG, v. cptdos. 
cpofew- "0, viit. — Yoo, în- 

spăiment; || la med., mi-e teamă. 
«povebu), viit. — ebow, aaa, 
«otbe, — 2, —d adj., 

cuţit, „- 
cpăGw, viit, — at, Zic, ex- 

plic.
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peris, — idoc (3), grijă. 
pot — ps (6), Frigian, 

- Trojan, 

_ UNĂGOU şi — rw, viit.— 
îv, păzesc. 

(PUOLE — soţ (7), îre, na- 

tură. 

dv, viit, 500, nasc, Pro- 

duc; || aor. 2 Epoy, şi perf. n€- 

qua, ati sens neutru: mă năs- 

cuiii, mam născut. 

X. 

xaip, viit. — av, aor. 2 

EX&envy, mă bucur, 

YaĂETdG, — i, — dv, adj, 
greii, obositor. 

Vopieis,— e00%, — 8, adj., 

drăguţ, frumos, glumeţ. 

Xagtvos, — ov (6), n, pr., 
Charinus. 

Xagp6hewos,—w (6), n. pr., 
Charmolaus. | 

Yaponăs, — în, —dv, adj, 
vioiă, vesel, - 

_ Xăpiov,— vos (6), Charon, 

luntraşul care avea însărci- 

narea, să treacă peste Acheron, 

în infern, sufletele morţilor, 

Xdpit), -— onos (5), n. pr., 
Charope. 

Xa, —arog (6),prăpastie. 
yethos—eog-ovs (7) buză, 
velo, xepbe (î, dat. pl. 

Xepst, mînă.   
  

e 77 

etpwv, ov, compar. nereg. 

d. ]. maxăe, mai răi, 
" Ypăobat-âpuart, viit. - %jo0- 

n: mă servesc. 

Xpatwo-&, prezic, dati oracol. 
03, impers., imperf. 2x63y,. 

viit. Xpyoe, trebuie, 

YpTipae, — eros (78), lucru ;. 
| da pl. bani. 

XETouedo, viit. — ebov, 
folosesc. 

XPT)Stuos, — m, — ov, adj-, 
folositor. 

" Xp6a,—as (îi), culoare. 
1p5vos,—ov (6), timp. 
xpuolov, — ov (7, aur (în: 

monedă). ! 
Xpvod6, — 05 (5), aur (ca. 

metal. 

XWWIpL vit. XGoo, aor.. 
Exus&, săp. 

Vwpiay, — ov (d), loc. 

Y. 

eve, ——dy, adj., chel, 
pleşuv, 

pedoc,—eos-ous (tă), min- 

ciună. 
Wev5ouar, viit. 

aor. Epevodumy, mint, 

tpidds——dv, adj. gol, 

VoX—4is (î, suflet. 

9. 

d, înterj. o! (cu vocat.). 7 

Waboouat,,



  

00E _- 9Xp 
bbâw-ă, viit, db îm- 66, adr. ca, ca şi. 

ping. 
bs; conj., că; || că. Gp06, = ov (6), umăr. &g, adv,, aşa. 

Du5TIS,— prog (4) cruzime, 
one așa, cum. vEopar-opau, viit, îvijoo- Pe adv., aşa, 

"po, cumpăr; | la acr, face | Gore, conj. încit, 2Tptăpmye 
OXpăs— ă &— dv, adj, gal- by, — 05 (13), oi. ben, palid, &pyw, viit. — 500, url, la 

„med, acelaşi sens. 
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