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La famille d’Héraclès, réfugiée près d’un autel, est menacée de mort par Lycos, qui a profité de
l’absence encore du secours, la femme d’Héraclès, Mégara, du héros pour usurper le trône.
Tandis qu’Amphitryon espère se prépare à la mort

Μεγάρα

Ὦ̓̂ πρέσβυ, Ταφίων ὅς ποτ’ ἐξει̂λες πόλιν 60
στρατηλατήσας κλεινὰ Καδμείων δορός,
ὡς οὐδὲν ἀνθρώποισι τω̂ν θείων σαφές.
Ἐ̓γὼ γὰρ οὔτ’ ἐς πατέρ’ ἀπηλάθην τύχης,
ὃς οὕνεκ’ ὄλβου μέγας ἐκομπάσθη ποτέ,
ἔχων τυραννίδ’, ἡ̂ς μακραὶ λόγχαι πέρι 65
πηδω̂σ’ ἔρωτι σώματ’ εἰς εὐδαίμονα,
ἔχων δὲ τέκνα· κἄμ’ ἔδωκε παιδὶ σῳ̂
ἐπίσημον εὐνὴν Ἡρακλει̂ συνοικίσας.
Καὶ νυ̂ν ἐκει̂να μὲν θανόντ’ ἀνέπτατο,
ἐγὼ δὲ καὶ σὺ μέλλομεν θνῄσκειν, γέρον, 70
Οἵ θ’ Ἡράκλειοι παι̂δες, οὓς ὑπὸ πτεροι̂ς
σῴζω νεοσσοὺς ὄρνις ὣς ὑφειμένη.
οἳ δ’ εἰς ἔλεγχον ἄλλος ἄλλοθεν πίτνων,
Ὦ μη̂τερ, αὐδᾳ̂, ποι̂ πατὴρ ἄπεστι γη̂ς;
τί δρᾳ̂, πόθ’ ἥξει; τῳ̂ νέῳ δ’ ἐσφαλμένοι 75
ζητου̂σι τὸν τεκόντ’· ἐγὼ δὲ διαφέρω
λόγοισι, μυθεύουσα. Θαυμάζων δ’ ὅταν
πύλαι ψοφω̂σι, πα̂ς ἀνίστησιν πόδα,
ὡς πρὸς πατρῳ̂ον προσπεσούμενοι γόνυ.
Νυ̂ν οὐ̂ν τίν’ ἐλπίδ’ ἢ πέδον σωτηρίας 80
ἐξευμαρίζῃ, πρέσβυ; πρὸς σὲ γὰρ βλέπω.



ὡς οὔτε γαίας ὅρι’ ἂν ἐκβαι̂μεν λάθρᾳ·
φυλακαὶ γὰρ ἡμω̂ν κρείσσονες κατ’ ἐξόδους·
οὔτ’ ἐν φίλοισιν ἐλπίδες σωτηρίας
ἔτ’ εἰσὶν ἡμι̂ν. Ἡ̔ν́τιν’ οὐ̂ν γνώμην ἔχεις 85
λέγ’ ἐς τὸ κοινόν, μὴ θανει̂ν ἕτοιμον ᾐ̂.

Ἀμφιτρύων 88
Ὦ̓̂̓̂ θύγατερ, οὔτοι ῥᾴδιον τὰ τοιάδε
φαύλως παραινει̂ν, σπουδάσαντ’ ἄνευ πόνου·
χρόνον δὲ μηκύνωμεν ὄντες ἀσθενει̂ς. 87

Μεγάρα
Λύπης τι προσδει̂ς ἢ φιλει̂ς οὕτω φάος; 90

Ἀμφιτρύων
Καὶ τῳ̂δε χαίρω καὶ φιλω̂ τὰς ἐλπίδας.

Μεγάρα
Κἀγώ· δοκει̂ν δὲ τἀδόκητ’ οὐ χρή, γέρον.

Ἀμφιτρύων
Ἐν ται̂ς ἀναβολαι̂ς τω̂ν κακω̂ν ἔνεστ’ ἄκη.

Μεγάρα
Ὁ̔ δ’ ἐν μέσῳ με λυπρὸς ὢν δάκνει χρόνος.

Ἀμφιτρύων
Γένοιτο ἂν, ὠ̂ θύγατερ, οὔριος δρόμος 95
ἐκ τω̂ν παρόντων τω̂νδ’ ἐμοὶ καὶ σοὶ κακω̂ν,
ἔλθοι τ’ ἔτ’ ἂν παι̂ς οὑμός, εὐνήτωρ δὲ σός.
Ἀ̓λλ’ ἡσύχαζε.

Euripide, La Folie d’Héraclès


