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§22 

    Ἃ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ διατρίβων ἐν τῇ σελήνῃ κατενόησα καινὰ καὶ παράδοξα, ταῦτα 

βούλομαι εἰπεῖν. πρῶτα μὲν τὸ μὴ ἐκ γυναικῶν γεννᾶσθαι αὐτούς, ἀλλ´ ἀπὸ τῶν ἀρρένων· 

γάμοις γὰρ τοῖς ἄρρεσι χρῶνται καὶ οὐδὲ ὄνομα γυναικὸς ὅλως ἴσασι. μέχρι μὲν οὖν πέντε 

καὶ εἴκοσι ἐτῶν γαμεῖται ἕκαστος, ἀπὸ δὲ τούτων γαμεῖ αὐτός· κύουσι δὲ οὐκ ἐν τῇ νηδύϊ, 

ἀλλ´ ἐν ταῖς γαστροκνημίαις· ἐπειδὰν γὰρ συλλάβῃ τὸ ἔμβρυον, παχύνεται ἡ κνήμη, καὶ 

χρόνῳ ὕστερον ἀνατεμόντες ἐξάγουσι νεκρά, ἐκθέντες δὲ αὐτὰ πρὸς τὸν ἄνεμον κεχηνότα 

ζῳοποιοῦσιν. δοκεῖ δέ μοι καὶ ἐς τοὺς Ἕλληνας ἐκεῖθεν ἥκειν τῆς γαστροκνημίας τοὔνομα, 

ὅτι παρ´ ἐκείνοις ἀντὶ γαστρὸς κυοφορεῖ. μεῖζον δὲ τούτου ἄλλο διηγήσομαι. γένος ἐστὶ παρ´ 

αὐτοῖς ἀνθρώπων οἱ καλούμενοι Δενδρῖται, γίνεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. ὄρχιν ἀνθρώπου 

τὸν δεξιὸν ἀποτεμόντες ἐν γῇ φυτεύουσιν, ἐκ δὲ αὐτοῦ δένδρον ἀναφύεται μέγιστον, 

σάρκινον, οἷον φαλλός · ἔχει δὲ καὶ κλάδους καὶ φύλλα· ὁ δὲ καρπός ἐστι βάλανοι πηχυαῖοι 

τὸ μέγεθος. ἐπειδὰν οὖν πεπανθῶσιν, τρυγήσαντες αὐτὰς ἐκκολάπτουσι τοὺς ἀνθρώπους. 

αἰδοῖα μέντοι πρόσθετα ἔχουσιν, οἱ μὲν ἐλεφάντινα, οἱ δὲ πένητες αὐτῶν ξύλινα, καὶ διὰ 

τούτων ὀχεύουσι καὶ πλησιάζουσι τοῖς γαμέταις τοῖς ἑαυτῶν. 

   

§23 

    ἐπειδὰν δὲ γηράσῃ ὁ ἄνθρωπος, οὐκ 

ἀποθνῄσκει, ἀλλ´ ὥσπερ καπνὸς διαλυόμενος 

ἀὴρ γίνεται. τροφὴ δὲ πᾶσιν ἡ αὐτή· ἐπειδὰν γὰρ 

πῦρ ἀνακαύσωσιν, βατράχους ὀπτῶσιν ἐπὶ τῶν 

ἀνθράκων· πολλοὶ δὲ παρ´ αὐτοῖς εἰσιν ἐν τῷ 

ἀέρι πετόμενοι· ὀπτωμένων δὲ περικαθεσθέντες 

ὥσπερ δὴ περὶ τράπεζαν κάπτουσιν τὸν 

ἀναθυμιώμενον καπνὸν καὶ εὐωχοῦνται. σίτῳ 

μὲν δὴ τρέφονται τοιούτῳ· ποτὸν δὲ αὐτοῖς 

ἐστιν ἀὴρ ἀποθλιβόμενος εἰς κύλικα καὶ ὑγρὸν 

ἀνιεὶς ὥσπερ δρόσον. οὐ μὴν ἀπουροῦσίν γε καὶ 

ἀφοδεύουσιν, ἀλλ´ οὐδὲ τέτρηνται ᾗπερ ἡμεῖς, 

οὐδὲ τὴν συνουσίαν οἱ παῖδες ἐν ταῖς ἕδραις 

παρέχουσιν, ἀλλ´ ἐν ταῖς ἰγνύσιν ὑπὲρ τὴν 

γαστροκνημίαν· ἐκεῖ γάρ εἰσι τετρημένοι 

 

23. Quand un homme est parvenu à une extrême 

vieillesse, il ne meurt pas, mais il s'évapore en 

fumée et se dissout dans les airs. Ils se 

nourrissent tous de la même manière. Ils 

allument du feu et font rôtir sur le charbon des 

grenouilles volantes, qui sont chez eux en 

grande quantité ; puis ils s'asseyent autour de ce 

feu, comme d'une table, et se régalent en avalant 

la fumée qui s'exhale du rôti. Tel est leur plat 

solide. Leur boisson est de l'air pressé dans un 

vase, où il se résout en un liquide semblable à 

de la rosée. Ils ne rendent ni urine, ni 

excréments, n'ayant pas, comme nous, les 

conduits nécessaires. Ils ne peuvent pas non 

plus avoir par cette voie de commerce avec des 

mignons, mais par les jarrets, où s'ouvre leur 

gastrocnémie. 
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