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4) Hom. Hy. 3.127-9

1) Hom. Hy. 18.10-12

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ, Φοῖβε, κατέβρως ἄμβροτον εἶδαρ
οὔ σέ γ᾽ ἔπειτ᾽ ἴσχον χρύσεοι στρόφοι ἀσπαίροντα,
οὐδ᾽ ἔτι δέσματ᾽ ἔρυκε, λύοντο δὲ πείρατα πάντα.

καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ·
σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον.
χαῖρ᾽ Ἑρμῆ χαριδῶτα, διάκτορε, δῶτορ ἑάων.
2) Deipnosophistae 15.12
ἐγὼ δ᾽ ἐντυχὼν τῷ Μηνοδότου τοῦ Σαμίου συγγράματι, ὅπερ
ἐπιγράφεται Τῶν κατὰ τὴν Σάμον ἐνδόξων ἀναγραφή, εὗρον
τὸ ζητούμενον…τοὺς δὲ Ἀργείους πυθομένους καὶ
χαλεπαίνοντας πεῖσαι χρημάτων ὑποσχέσει Τυρρηνοὺς
λῃστρικῷ τῷ βίῳ χρωμένους ἁρπάσαι τὸ βρέτας…ἀθύρου δὲ
ὄντος τότε τοῦ νεὼ ταχέως ἀνελέσθαι τὸ βρέτας καὶ
διακομίσαντας ἐπὶ θάλασσαν εἰς τὸ σκάφος ἐμβαλέσθαι·
λυσαμένους δ᾽ αὐτοὺς τὰ πρυμνήσια καὶ τὰς ἀγκύρας
ἀνελομένους εἰρεσίᾳ τε πάσῃ χρωμένους ἀπαίρειν οὐ
δύνασθαι. ἡγησαμένους οὖν θεῖόν τι τοῦτ᾽ εἶναι πάλιν
ἐξενεγκαμένους τῆς νέως τὸ βρέτας ἀποθέσθαι παρὰ τὸν
αἰγιαλόν…ζητήσεως γενομένης εὑρεῖν αὐτὸ τοὺς ζητοῦντας ἐπὶ
τῆς ᾐόνος, ὡς δὲ δὴ βαρβάρους Κᾶρας ὑπονοήσαντας
αὐτόματον ἀποδεδρακέναι, πρός τι λύγου θωράκιον
ἀπερείσασθαι καὶ τοὺς εὐμηκεστάτους τὼν κλάδων
ἑκατέρωθεν ἐπισπασαμένους περιειλῆσαι πάντοθεν
3) Hom. Hy. 1A.1-7
οἱ μὲν γὰρ Δρακάνῳ σ᾽, οἱ δ᾽ Ἰκάρῳ ἠνεμοέσσῃ,
φάσ᾽, οἱ δ᾽ ἐν Νάξῳ, δῖον γένος, εἰραφιῶτα,
οἱ δέ σ᾽ ἐπ᾽ Ἀλφειῷ ποταμῷ βαθυδινήεντι
κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διὶ τερπικεραύνῳ,
ἄλλοι δ᾽ ἐν Θήβῃσιν, ἄναξ, σε λέγουσι γενέσθαι,
ψευδόμενοι· σὲ δ᾽ ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
πολλὸν ἀπ᾽ ἀνθρώπων, κρύπτων λευκώλενον Ἥρην.

5) Hom. Hy. 4.409-11
…καὶ χερσὶ περίστρεφε καρτερὰ δεσμὰ
ἄγνου· ταὶ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ κατὰ χθονὸς αἶψα φύοντο
αὐτόθεν…
6) Hom. Hy. 4.8 = 18.8
ὄφρα κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον Ἥρην
7) Hom. Hy. 7.12-18
…καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεῖν ἀργαλέοισιν·
τὸν δ᾽ οὐκ ἴσχανε δεσμά, λύγοι δ᾽ ἀπὸ τηλόσ᾽ ἔπιπτον
χειρῶν ἠδὲ ποδῶν· ὁ δὲ μειδιάων ἐκάθητο
ὄμμασι κυανέοισι, κυβερνήτης δὲ νοήσας
αὐτίκα οἷς ἑτάροισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
“δαιμόνιοι, τίνα τόνδε θεὸν δεσμεύεθ᾽ ἑλόντες
καρτερόν; οὐδὲ φέρειν δύναται μιν νηῦς εὐεργής.”
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