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ἀντισπαστικὸν (-ὸς) τρίμετρον (-ος) βραχυκατάληκτον (-ος)

1. Schol. in Aesch. Eum. 141 (I, p. 90. 13 sqq. Smith) + ὁ παρὼν χορὸς 
συνέστηκεν ἐκ στίχων ἰαμβικῶν τριμέτρων ἀκαταλήκτων σποράδην κειμένων 
ιαʹ, κώλων δὲ ἀντισπαστικῶν μονομέτρων καὶ διμέτρων καὶ τριμέτρων καταλη-
κτικῶν <καὶ> ἀκαταλήκτων καὶ βραχυκαταλήκτων κθʹ, ὧν τελευταῖον. (v. 178)

μιάστορ’ ἐκείνου πάσσεται.
Schol. in Aesch. Eum. 244 (I, p. 91. 1 sqq. Smith) + τὰ δὲ κῶλα ἀντισπαστι-

κὰ ιδʹ ἡμιόλια καὶ πενθημιμερῆ καὶ δίμετρα καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα καὶ 
τρίμετρα βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικά.

Schol. in Aesch. sept. 720-791 (II 2, p. 313. 17 sqq. Smith) οὗτος ὁ χορὸς 
συνέστηκεν ἐκ κώλων οβʹ ὧν τὰ πρῶτα ιδʹ ἀναπαιστικά. τὰ μὲν δίμετρα βραχυ-
κατάληκτα, τὰ δὲ ἀκατάληκτα, τὰ δὲ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ. τὰ δὲ ἑξῆς 
πάντα χοριαμβικὰ καὶ ἀντισπαστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ καὶ 
ἡμιόλια καὶ τρίμετρα βραχυκατάληκτα.

× ⏕   × ⏕    ⏕ ×  ||
2. Tzetz. de metr. Pind. 38. 20 sqq.

φαλαίκειον τὸ ἑπτακαιδέκατον γίνωσκέ μοι,
ἀλλάγε ἀντισπαστικὸν, πλὴν συλλαβῆς δεούσης.
τρίμετρον τὸ φαλαίκειον, πλὴν καταληκτικόν τε.
τοῦτο βραχυκατάληκτον, ἡ συλλαβή γὰρ δέει.
ἔστι δὲ τὸ Φαλαίκειον, ὅταν τὸ πρῶτον ἔχῃ
καὶ μόνον ἀντισπαστικόν, τὰς δ’ ἄλλας ἰαμβείους.
ἀπὸ Φαλαίκου λέγεται πρώτου εὑρόντος τούτου.
ὅρα καὶ τὴν κατάθεσιν οἵα ἐστὶ τοῦ κώλου.
ἀντίσπαστος ἴαμβος ἴαμβος ἴαμβος
                       .

Anon. Harl. 24. 1 sq. τρίμετρον (scil. ἀντισπαστικόν) βραχυκατάληκτον 
(Pind. Ol. 1. 11)

μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν.
Anon. Vat. 21 (Pind. Ol. 1. 11)

    .   .   .   .
μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν

τρίμετρον (scil. ἀντισπαστικόν) βραχυκατάληκτον φαλακεῖον.
Schol. vet. in Pind. Nem. 6 (p. 24. 19 sqq. Tessier) τὸ ιγʹ ἀντισπαστικὸν 

τρίμετρον βραχυκατάληκτον, ὅ ἐστι φαλαίκειον παρὰ συλλαβήν, οὗ ἡ ἀρχὴ τὸν 
ἀντίσπαστον ἔχει ἀδιάφορον τοῦ ἄρχοντος ποδός.

Schol. rec. in Pind. Ol. 1 (p. 47. 16 sq. Abel) τὸ ιζʹ ἀντισπαστικὸν τρίμε-
τρον βραχυκατάληκτον, ὃ καλεῖται φαλαίκειον ἀπὸ Φαλαίκου, ὡς εἴρηται.

Schol. in Aesch. Ag. 1090 (I, p. 86. 15 sq. Smith) + ἑτέρα στροφὴ ἔχουσα 
κῶλα γʹ, ὧν τὸ αʹ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Ag. 1140 (I, p. 87. 11 Smith) + τὸ εʹ ὅμοιον (scil. ἀντισπα-
στικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον) τῷ α´.
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Schol. in Aesch. Ag. 1156 (I, p. 87. 17 sq. Smith) + τὸ γʹ τρίμετρον (scil. 
ἀντισπαστικόν) βραχυκατάληκτον

Schol. in Aesch. sept. 78-150b (II 2, p. 50. 15 sq. Smith) + τὸ μαʹ ἀντισπαστι-
κὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου τετάρτου, τρίτου καὶ σπονδείου.

Schol. in Aesch. sept. 203-207b (II 2, p. 101. 18 sqq. Smith) εἰσὶν οὖν τὰ 
τοῦ παρόντος χοροῦ κῶλα ἀντισπαστικὰ τρίμετρα βραχυκατάληκτα δʹ, τὸ δὲ 
εʹ δίμετρον βραχυκατάληκτον ἤτοι ἡμιόλιον. δέχονται δὲ πεντασυλλάβους πό-
δας καὶ ἑξασυλλάβους.

Schol. in Aesch. sept. 219-222a (II 2, p. 109. 26 Smith) ἑτέρα στροφή. τὰ δὲ 
κῶλα ἀντισπαστικὰ ὅμοια τοῖς ἄνω γʹ (scil. τοῖς τριμέτροις βραχυκαταλήκτοις).

Schol. in Aesch. sept. 233-235a (II 2, p. 115. 17 sq. Smith) ἑτέρα στροφή. 
τὰ δὲ κῶλα ἀντισπαστικὰ τρίμετρα (scil. βραχυκατάληκτα) ὅμοια τοῖς ἄνω βʹ.

Schol. in Aesch. sept. 563-567a (II 2, p. 254. 8 Smith) ἀντισπαστικὰ κῶλα 
εʹ. τὰ μὲν δʹ τρίμετρα βραχυκατάληκτα.

Schol. in Aesch. sept. 686-688a (II 2, p. 297. 22 sq. Smith) ἀντισπαστικὰ 
κῶλα γʹ. τὰ δύο τρίμετρα βραχυκατάληκτα ὅμοια τοῖς πρὸς αὐτῶν.

Schol. in Aesch. sept. 698-701c (II 2, p. 304. 1 Smith) ἀντισπαστικὰ κῶλα 
δʹ. τὰ γʹ τρίμετρα βραχυκατάληκτα.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1190 (p. 279. 27 sqq. Longo) τὸ η´ ὅμοιον 
τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου δ´, ἰαμβικῆς συζυγίας καὶ τροχαίου.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1200 (p. 280. 9 sqq. Longo) τὸ ιε´ ἀντισπα-
στικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου δ´, ἰαμβικῆς συζυγίας καὶ δύο 
συλλαβῶν, ἤτοι ἰάμβου.

Schol. anon. in Eur. Hec. 1056-1084 (p. 9. 3 sq. Smith) τὸ ζ´ ἀντισπαστι-
κὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου γ´ καὶ ἰάμβου.

Schol. Tricl. in Eur. Hec. 1056-1084a (p. 39 de Faveri) τὸ η´ ἀντισπαστι-
κὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου γ´ καὶ ἰάμβου.

Schol. Tricl. in Eur. Phoen. 301-354a (p. 99 de Faveri) τὸ κα´ ἀντισπαστι-
κὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου πεντασυλλάβου 
καὶ ἰάμβου διὰ τὴν ἀδιάφορον.

Schol. Tricl. in Eur. Phoen. 301-354a (p. 99 de Faveri) τὸ κα´ ἀντισπαστι-
κὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου πεντασυλλάβου 
καὶ ἰάμβου διὰ τὴν ἀδιάφορον. εἰ δὲ βούλει καταληκτικὸν ἐξ ἀντισπάστου, παί-
ωνος α´ καὶ δακτύλου.

Schol. Tricl. in Eur. Phoen. 301-354a (p. 100 de Faveri) τὸ νγ´ ἀντισπα-
στικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου α´, ἐκ τρίτου καὶ σπονδείου.

Schol. Tricl. in Eur. Phoen. 1019-1066 (p. 111 de Faveri) τὸ ε´ σύντετον 
ἐκ δύο τροχαικῶν πενθημιμερῶν. εἰ δὲ βούλει ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυ-
κατάληκτον ἐκ διτροχαίου, ἐπιτρίτου τρίτου καὶ ἰάμβου ἢ πυρρίχιου.

×    ⏕    ⏕ × ×  ||
3. Schol. vet. in Pind. Pyth. 5 (p. 18. 9 sqq. Tessier) τὸ ιʹ ἀντισπαστικὸν 

τρίμετρον βραχυκατάληκτον. ἰδίως δὲ ἐπήνεγκεν αὐτῷ τοὺς τροχαίους.
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Schol. rec. in Pind. Pyth. 5 (p. 171. 22 sqq. Irigoin) τὸ ι´ ἀντισπαστικὸν 
τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, διτροχαίου καὶ δύο συλλαβῶν. 
ἔν τισι δὲ τῶν κώλων καὶ πεντασυλλάβους ἔχει πόδας. διαλύονται γὰρ καὶ τῶν 
τοιούτων αἱ μακραί.

Schol. rec. in Pind. Pyth. 10 (p. 175. 21 sqq. Irigoin) τὸ η´ ἀντισπαστι-
κὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντίσπαστου, τροχαικῆς συζυγίας καὶ δύο 
συλλαβῶν.

Schol. in Aesch. Ag. 1140 (I, p. 87. 10 sq. Smith) + ἑτέρα στροφὴ τοῦ χοροῦ 
κώλων ϛʹ ἀντισπαστικῶν, ὧν τὸ αʹ τρίμετρον βραχυκατάληκτον.

Schol. in Aesch. Ag. 1407 (I, p. 88. 10 Smith) + τὸ βʹ τρίμετρον (scil. ἀντι-
σπαστικόν) βραχυκατάληκτον,

Schol. in Aesch. sept. 78-150b (II 2, p. 50. 39 sq. Smith) + τὸ ξγʹ ἀντισπα-
στικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου δευτέρου καὶ 
ἰάμβου.

Schol. in Aesch. sept. 219-222a (II 2, p. 109. 26 Smith) ἑτέρα στροφή. τὰ δὲ 
κῶλα ἀντισπαστικὰ ὅμοια τοῖς ἄνω γʹ (scil. τοῖς τριμέτροις βραχυκαταλήκτοις).

Schol. in Aesch. sept. 417-421a (II 2, p. 195. 27 sqq. Smith) ἀντισπαστι-
κὰ κῶλα εʹ. τὰ δʹ τρίμετρα βραχυκατάληκτα, τὸ δὲ εʹ ἡμιόλιον. ἔχουσι δὲ καὶ 
ταῦτα καὶ τὰ ἑξῆς πάντα τοὺς πλείους τῶν ποδῶν καὶ πεντασυλλάβους καὶ 
ἑξασυλλάβους.

Schol. in Aesch. sept. 563-567a (II 2, p. 254. 8 Smith) ἀντισπαστικὰ κῶλα 
εʹ. τὰ μὲν δʹ τρίμετρα βραχυκατάληκτα.

Schol. in Aesch. sept. 563-567c (II 2, p. 254. 14 sqq. Smith) + τὸ αʹ ἀντι-
σπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου δευτέρου 
καὶ ἰάμβου.

Schol. in Aesch. sept. 766-771b (II 2, p. 330. 19 sqq. Smith) + τὸ βʹ ὅμοιον 
(scil. ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον) ἐξ ἀντισπάστου, διτροχαίου 
καὶ ἰάμβου. τὸ μέντοι κῶλον τῆς στροφῆς χορεῖον ἔχει ἀντὶ ἰάμβου.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1329 (p. 282. 13 sqq. Longo) τὸ α´ ἀντισπα-
στικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον, ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου β´ καὶ ἰάμβου. 
τὸ τῆς ἀντιστροφῆς δὲ κῶλον πεντασύλλαβον ἔχει τὸν ἐπίτριτον.

Schol. anon. in Eur. Or. 140-207 (p. 12. 21 sq. Smith) τὸ λη´ ἀντισπαστι-
κὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου β´ καὶ ἰάμβου.

Schol. Tricl. in Eur. Or. 166-173a (p. 47 de Faveri) τὸ α´ ἀντισπαστικὸν 
τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου β´ καὶ ἰάμβου.

Schol. Tricl. in Eur. Phoen. 301-354a (p. 100 de Faveri) τὸ μζ´ ἀντισπα-
στικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου πεντασυλλά-
βου καὶ ἰάμβου.

Schol. rec. in Aristoph. Plut. 627b. 2 sqq. (p. 172 Chantry) ὁ ιαʹ ἀντισπα-
στικὸς τρίμετρος βραχυκατάληκτος, ἐπιμεμιγμένος ἐπιτρίτῳ βʹ. ὁ ιβʹ ἰαμβικὸς 
τρίμετρος. οἱ ἑξῆς δύο ἀντισπαστικοὶ τρίμετροι βραχυκατάληκτοι, τοῦ αʹ πο-
δὸς πεντασυλλάβου, τοῦ δὲ βʹ ἐπιτρίτου βʹ, ἢ τροχ<α>ικοί.

Schol. rec. in Aristoph. Plut. 637-640. 1 sqq. (p. 176 Chantry) τὸ α´ τρίμε-
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τρον (scil. ἀντισπαστικόν) βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου δευτέ-
ρου καὶ δύο συλλαβῶν, ἡμίσεος ποδὸς οὐσῶν.

×      ⏕  ×  ||
4. Schol. vet. in Pind. Pyth. 5 (p. 18. 8 sq. Tessier) τὸ ηʹ ἀντισπαστικὸν 

τρίμετρον βραχυκατάληκτον.
Schol. Tricl. in Eur. Phoen. 163-169a (p. 92 de Faveri) τὸ ζ´ ἀντισπαστι-

κὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ δύο ἀντισπάστων καὶ ἰάμβου.
Schol. Tricl. in Eur. Phoen. 1539-1545a (p. 122 de Faveri) τὸ γ´ ἀντισπα-

στικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον καθαρόν.
Serv. GL IV 463. 20 sq. de panico. panicum constat trimetro (scil. 

antispastico) brachycatalecto, ut est hoc:
Fauni semideum numen adest.

          ||
5. Schol. rec. in Aristoph. ran. 1341-1355. 11 sq. (p. 227 Chantry) τὸ ια´ 

(v. 1348 εἰειειειειλίσσουσα χεροῖν) ὅμοιον τρίμετρον (scil. ἀντισπαστικόν) βρα-
χυκατάληκτον.

          ||
6. Schol. vet. in Pind. Pyth. 5 (p. 18. 3 sq. Tessier) τὸ αʹ ἀντισπαστικὸν 

τρίμετρον βραχυκατάληκτον (δίμετρον ἀκατάληκτον codd., corr. Tessier).
Schol. rec. in Pind. Pyth. 5 (p. 171. 10 sq. Irigoin) τὸ αʹ ἀντισπαστικὸν τρί-

μετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, παιῶνος τρίτου καὶ δύο συλλαβῶν.

          ||
7. Schol. in Aesch. Prom. 561 (p. 45 Smyth) τὸ κϛʹ ἀντισπαστικὸν τρίμε-

τρον βραχυκατάληκτον, ἐξ ἀντισπάστου παίωνος πρώτου καὶ τροχαίου.

          ||
8. Schol. Tricl. in Eur. Phoen. 301-354a (p. 99 de Faveri) τὸ κζ´ ἀναπαι-

στικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον εἰς δισύλλαβον. εἰ δὲ βούλει ἀντισπαστικὸν τρί-
μετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, ἐπιτρίτου α´ καὶ τροχαίου.

          ||
9. Schol. anon. in Eur. Or. 140-207 (p. 12. 3 sq. Smith) τὸ κγ´ ἀντισπα-

στικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου, χοριάμβου καὶ ἰάμβου.

            ||
10. Schol. Tricl. in Eur. Or. 1454-1472a (p. 79 de Faveri) τὸ ιθ´ ἰαμβικὸν 

τρίμετρον βραχυκατάληκτον τοῦ β´ ποδὸς χορείου, τοῦ δὲ δ´ ἀναπαίστου. εἰ 
δὲ βούλει ἀντισπαστικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος β´, ἀντισπάστου 
καὶ διιάμβου διὰ τὴν ἀδιάφορον.
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          ||
11. Tzetz. de metr. Pind. 40. 11 sqq. 

τὸ τρίτον ἀντισπαστικόν, ἑκατέρωθεν δ’ ἔχει
αἷς φιληδεῖ ἀντίσπαστος, ἰαμβικάς σοι λέγω.
ἐν δέ γε τῷ εὐάνορος τὸ ρω τὸ νο ἐκτείνει.
τοῦ δέ γε κλέος ὡς κοινὴ τὸ ος ἐκλαμβανέσθω,
ἐν δ’ ἄλλοις τὸ μέτρον ἀπαθές. τὴν θέσιν λάβε μοι.
ἴαμβος ἴαμβος ἀντίσπαστος ἴαμβος
                            .

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1205 (p. 280. 19 sqq. Longo) τὸ ιθ´ ἀντι-
σπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἰαμβικῆς συζυγίας, ἀντισπάστου 
καὶ ἰάμβου.

Schol. Tricl. in Eur. Phoen. 182-192a (p. 93 de Faveri) τὸ γ´ ἀντισπαστι-
κὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἰαμβικῆς συζυγίας ἤτοι διιάμβου, ἀντισπά-
στου καὶ πυρριχίου ἢ ἰάμβου διὰ τὴν ἀδιάφορον.

          ||
12. Schol. in Aristoph. av. 863a. 3 sq. (p. 135 Holwerda) Tr τὸ γ´ ὅμοιον ἐξ 

ἐπιτρίτων καὶ αὐτὸ τρίμετρον (scil. ἀντισπαστικόν) βραχυκατάληκτον.

          ||
13. Schol. in Aesch. Prom. 425 (p. 34 Smyth) τὸ αʹ ἀντισπαστικὸν τρίμε-

τρον βραχυκατάληκτον, ἐξ ἐπιτρίτων πρώτων δύο καὶ ἰάμβου.

× ⏕    ×      ||
14. Schol. in Aesch. sept. 345-356b (II 2, p. 164. 4 sqq. Smith) + τὸ ιγʹ 

ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου πρώτου, διιάμβου καὶ 
πυρριχίου ἢ ἰάμβου διὰ τὴν ἀδιάφορον. τὸ μέντοι τῆς ἀντιστροφῆς κῶλον δι-
σπόνδειον ἔχει ἀντ’ ἐπιτρίτου.

Schol. in Aesch. sept. 563-567a (II 2, p. 254. 8 Smith) ἀντισπαστικὰ κῶλα 
εʹ. τὰ μὲν δʹ τρίμετρα βραχυκατάληκτα.

Schol. in Aesch. sept. 750-757b (II 2, p. 323. 35 sqq. Smith) + τὸ αʹ ἀντισπα-
στικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου πρώτου, διιάμβου καὶ ἰάμβου.

          ||
15. Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1090 (p. 278. 28 sq. Longo) τὸ θ´ ὅμοιον 

τρίμετρον (scil. ἀντισπαστικόν) βραχυκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου α´, ἀντισπά-
στου ἢ παίωνος γ´ καὶ δύο συλλαβῶν.

          ||
16. Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1090 (p. 278. 28 sq. Longo) τὸ θ´ ὅμοιον 

τρίμετρον (scil. ἀντισπαστικόν) βραχυκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου α´, ἀντισπά-
στου ἢ παίωνος γ´ καὶ δύο συλλαβῶν.
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          ||
17. Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1337 (p. 282. 28 sqq. Longo) τὸ γ´ ἀντι-

σπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἰαμβικῆς συζυγίας, ἐπιτρίτου τρίτου 
καὶ ἰάμβου. εἰ δὲ βούλει, ἰαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον.

×       × ×  ||
18. Schol. in Aesch. sept. 166-172b (II 2, p. 88. 4 sq. Smith) + τὸ βʹ ὅμοιον 

τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ διιάμβου, ἐπιτρίτου βʹ καὶ ἰάμβου.
Sacerd. GL VI 538. 20 sqq. de trimetro brachycatalecto praxilio. 

antispasticum trimetrum brachycatalectum praxilium fit hippio tertio <et> 
tribus trochaeis: (cf. Hor. carm. I 4. 2)

trahuntque nunc machinae carinam.
hoc etiam ithyphallicum antispasticum nuncupatur.

          ||
19. Schol. in Aristoph. av. 863a. 6 (p. 135 Holwerda) Tr τὸ η´ ὅμοιον (scil. 

ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον) τῷ γ´.
Schol. Tricl. in Eur. Hec. 923-932a (p. 36 de Faveri) τὸ η´ ἀντισπαστικὸν 

τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτων β´ καὶ α´ καὶ δύο συλλαβῶν ἀδιαφόρων.

          || 
20. Schol. anon. in Eur. Hec. 1024-1034 (p. 8. 18 sq. Smith) τὸ ϛ´ τρίμε-

τρον (ἀντισπαστικόν ?) βραχυκατάληκτον ἐκ παιώνων β´ δύο καὶ πυρριχίου.

          ||
21. Schol. Tricl. in Eur. Hec. 1056-1084a (p. 39 de Faveri) τὸ θ´ ὅμοιον 

(scil. ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον) ἐκ παίωνος α´, ἐπιτρίτου δ´ 
καὶ ἰάμβου. εἰ δὲ βούλει ἔστω ἰωνικόν. ὁ γὰρ παίων οἰκεῖος μᾶλλον τοῖς ἰωνικοῖς.

[P.S.]


