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ἦλθε δ᾽ ἐπὶ πτωχὸς πανδήµιος, ὃς κατὰ ἄστυ  
πτωχεύεσκ᾽ Ἰθάκης, µετὰ δ᾽ ἔπρεπε γαστέρι µάργῃ  
ἀζηχὲς φαγέµεν καὶ πιέµεν· οὐδέ οἱ ἦν ἲς  
οὐδὲ βίη, εἶδος δὲ µάλα µέγας ἦν ὁράασθαι.  
Ἀρναῖος δ᾽ ὄνοµ᾽ ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια µήτηρ      5 
ἐκ γενετῆς· Ἶρον δὲ νέοι κίκλησκον ἅπαντες,  
οὕνεκ᾽ ἀπαγγέλλεσκε κιών, ὅτε πού τις ἀνώγοι.  
ὅς ῥ᾽ ἐλθὼν Ὀδυσῆα διώκετο οἷο δόµοιο,  
καί µιν νεικείων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·  
“εἶκε, γέρον, προθύρου, µὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς ἕλκῃ.    10 
οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή µοι ἐπιλλίζουσιν ἅπαντες,  
ἑλκέµεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ᾽ αἰσχύνοµαι ἔµπης.  
ἀλλ᾽ ἄνα, µὴ τάχα νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται”.  
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύµητις Ὀδυσσεύς·  
“δαιµόνι᾽, οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν οὔτ᾽ ἀγορεύω,      15 
οὔτε τινὰ φθονέω δόµεναι καὶ πόλλ᾽ ἀνελόντα.  
οὐδὸς δ᾽ ἀµφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ  
ἀλλοτρίων φθονέειν· δοκέεις δέ µοι εἶναι ἀλήτης  
ὥς περ ἐγών, ὄλβον δὲ θεοὶ µέλλουσιν ὀπάζειν.  
χερσὶ δὲ µή τι λίην προκαλίζεο, µή µε χολώσῃς,     20 
µή σε γέρων περ ἐὼν στῆθος καὶ χείλεα φύρσω  
αἵµατος· ἡσυχίη δ᾽ ἂν ἐµοὶ καὶ µᾶλλον ἔτ᾽ εἴη  
αὔριον· οὐ µὲν γάρ τί σ᾽ ὑποστρέψεσθαι ὀΐω  
δεύτερον ἐς µέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος”.    
τὸν δὲ χολωσάµενος προσεφώνεεν Ἶρος ἀλήτης·      25 
“ὢ πόποι, ὡς ὁ µολοβρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει,  
γρηῒ καµινοῖ ἶσος· ὃν ἂν κακὰ µητισαίµην  
κόπτων ἀµφοτέρῃσι, χαµαὶ δέ κε πάντας ὀδόντας  
γναθµῶν ἐξελάσαιµι συὸς ὣς ληϊβοτείρης.  
ζῶσαι νῦν, ἵνα πάντες ἐπιγνώωσι καὶ οἵδε       30 
µαρναµένους· πῶς δ᾽ ἂν σὺ νεωτέρῳ ἀνδρὶ µάχοιο;”  
ὣς οἱ µὲν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων  
οὐδοῦ ἔπι ξεστοῦ πανθυµαδὸν ὀκριόωντο.  
τοῖϊν δὲ ξυνέηχ᾽ ἱερὸν µένος Ἀντινόοιο,  
ἡδὺ δ᾽ ἄρ᾽ ἐκγελάσας µετεφώνει µνηστήρεσσιν·      35 
“ὦ φίλοι, οὐ µέν πώ τι πάρος τοιοῦτον ἐτύχθη,  
οἵην τερπωλὴν θεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶµα·  
ὁ ξεῖνός τε καὶ Ἶρος ἐρίζετον ἀλλήλοιϊν  
χερσὶ µαχέσσασθαι· ἀλλὰ ξυνελάσσοµεν ὦκα”.  
ὣς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες,      40 
ἀµφὶ δ᾽ ἄρα πτωχοὺς κακοείµονας ἠγερέθοντο.  
τοῖσιν δ᾽ Ἀντίνοος µετέφη, Εὐπείθεος υἱός·  
“κέκλυτέ µευ, µνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω.  
γαστέρες αἵδ᾽ αἰγῶν κέατ᾽ ἐν πυρί, τὰς ἐπὶ δόρπῳ  
κατθέµεθα κνίσης τε καὶ αἵµατος ἐµπλήσαντες.      45 
ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,  
τάων ἥν κ᾽ ἐθέλῃσιν ἀναστὰς αὐτὸς ἑλέσθω·  
αἰεὶ δ᾽ αὖθ᾽ ἥµιν µεταδαίσεται, οὐδέ τιν᾽ ἄλλον  
πτωχὸν ἔσω µίσγεσθαι ἐάσοµεν αἰτήσοντα”.  
ὣς ἔφατ᾽ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε µῦθος.      50 
τοῖς δὲ δολοφρονέων µετέφη πολύµητις Ὀδυσσεύς·    
“ὦ φίλοι, οὔ πως ἔστι νεωτέρῳ ἀνδρὶ µάχεσθαι  
ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρηµένον· ἀλλά µε γαστὴρ  
ὀτρύνει κακοεργός, ἵνα πληγῇσι δαµείω.  
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν µοι πάντες ὀµόσσατε καρτερὸν ὅρκον,    55 
µή τις ἐπ᾽ Ἴρῳ ἦρα φέρων ἐµὲ χειρὶ βαρείῃ  
πλήξῃ ἀτασθάλλων, τούτῳ δέ µε ἶφι δαµάσσῃ”.  
ὣς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπώµνυον, ὡς ἐκέλευεν.  
[αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὄµοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,]  



τοῖς δ᾽ αὖτις µετέειφ᾽ ἱερὴ ἲς Τηλεµάχοιο·      60 
“ξεῖν᾽, εἴ σ᾽ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυµὸς ἀγήνωρ  
τοῦτον ἀλέξασθαι, τῶν δ᾽ ἄλλων µή τιν᾽ Ἀχαιῶν  
δείδιθ᾽, ἐπεὶ πλεόνεσσι µαχήσεται ὅς κέ σε θείνῃ.  
ξεινοδόκος µὲν ἐγών, ἐπὶ δ᾽ αἰνεῖτον βασιλῆες,  
Εὐρύµαχός τε καὶ Ἀντίνοος, πεπνυµένω ἄµφω”.      65 
ὣς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπῄνεον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς  
ζώσατο µὲν ῥάκεσιν περὶ µήδεα, φαῖνε δὲ µηροὺς  
καλούς τε µεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦµοι  
στήθεά τε στιβαροί τε βραχίονες· αὐτὰρ Ἀθήνη  
ἄγχι παρισταµένη µέλε᾽ ἤλδανε ποιµένι λαῶν.      70 
µνηστῆρες δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως ἀγάσαντο·  
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·  
“ἦ τάχα Ἶρος Ἄϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει,  
οἵην ἐκ ῥακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει”.  
ὣς ἄρ᾽ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο θυµός.      75 
ἀλλὰ καὶ ὧς δρηστῆρες ἄγον ζώσαντες ἀνάγκῃ  
δειδιότα· σάρκες δὲ περιτροµέοντο µέλεσσιν.  
Ἀντίνοος δ᾽ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόµαζε·    
“νῦν µὲν µήτ᾽ εἴης, βουγάϊε, µήτε γένοιο,  
εἰ δὴ τοῦτόν γε τροµέεις καὶ δείδιας αἰνῶς,      80 
ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρηµένον, ἥ µιν ἱκάνει.  
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσµένον ἔσται·  
αἴ κέν σ᾽ οὗτος νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,  
πέµψω σ᾽ ἤπειρόνδε, βαλὼν ἐν νηῒ µελαίνῃ,  
εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήµονα πάντων,     85  
ὅς κ᾽ ἀπὸ ῥῖνα τάµῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ  
µήδεά τ᾽ ἐξερύσας δώῃ κυσὶν ὠµὰ δάσασθαι”.  
ὣς φάτο, τῷ δ᾽ ἔτι µᾶλλον ὑπὸ τρόµος ἤλυθε γυῖα.  
ἐς µέσσον δ᾽ ἄναγον· τὼ δ᾽ ἄµφω χεῖρας ἀνέσχον.  
δὴ τότε µερµήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,      90 
ἢ ἐλάσει᾽ ὥς µιν ψυχὴ λίποι αὖθι πεσόντα,  
ἦέ µιν ἦκ᾽ ἐλάσειε τανύσσειέν τ᾽ ἐπὶ γαίῃ.  
ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,  
ἦκ᾽ ἐλάσαι, ἵνα µή µιν ἐπιφρασσαίατ᾽ Ἀχαιοί.  
δὴ τότ᾽ ἀνασχοµένω ὁ µὲν ἤλασε δεξιὸν ὦµον      95 
Ἶρος, ὁ δ᾽ αὐχέν᾽ ἔλασσεν ὑπ᾽ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω  
ἔθλασεν· αὐτίκα δ᾽ ἦλθεν ἀνὰ στόµα φοίνιον αἷµα,  
κὰδ δ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίῃσι µακών, σὺν δ᾽ ἤλασ᾽ ὀδόντας  
λακτίζων ποσὶ γαῖαν· ἀτὰρ µνηστῆρες ἀγαυοὶ  
χεῖρας ἀνασχόµενοι γέλῳ ἔκθανον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς     100 
ἕλκε διὲκ προθύροιο λαβὼν ποδός, ὄφρ᾽ ἵκετ᾽ αὐλὴν  
αἰθούσης τε θύρας· καί µιν ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς  
εἷσεν ἀνακλίνας, σκῆπτρον δέ οἱ ἔµβαλε χειρί,  
καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·    
“ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο κύνας τε σύας τ᾽ ἀπερύκων,      105 
µηδὲ σύ γε ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος εἶναι  
λυγρὸς ἐών, µή πού τι κακὸν καὶ µεῖζον ἐπαύρῃ”.  


