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ὃν τινα µὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη  
τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς·  
“δαιµόνι᾽ οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,      190 
ἀλλ᾽ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς·  
οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ᾽ οἷος νόος Ἀτρεΐωνος·  
νῦν µὲν πειρᾶται, τάχα δ᾽ ἴψεται υἷας Ἀχαιῶν.  
ἐν βουλῇ δ᾽ οὐ πάντες ἀκούσαµεν οἷον ἔειπε.  
µή τι χολωσάµενος ῥέξῃ κακὸν υἷας Ἀχαιῶν·      195 
θυµὸς δὲ µέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων,  
τιµὴ δ᾽ ἐκ ∆ιός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ µητίετα Ζεύς”.  
ὃν δ᾽ αὖ δήµου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι,  
τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁµοκλήσασκέ τε µύθῳ·  
“δαιµόνι᾽ ἀτρέµας ἧσο καὶ ἄλλων µῦθον ἄκουε,        200 
οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ᾽ ἀπτόλεµος καὶ ἄναλκις  
οὔτέ ποτ᾽ ἐν πολέµῳ ἐναρίθµιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ·  
οὐ µέν πως πάντες βασιλεύσοµεν ἐνθάδ᾽ Ἀχαιοί·  
οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω,  
εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλοµήτεω      205 
σκῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέµιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι”.  
ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ᾽ ἀγορὴν δὲ 
αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων  
ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦµα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης  
αἰγιαλῷ µεγάλῳ βρέµεται, σµαραγεῖ δέ τε πόντος.     210  
ἄλλοι µέν ῥ᾽ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας·  
Θερσίτης δ᾽ ἔτι µοῦνος ἀµετροεπὴς ἐκολῴα,  
ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσµά τε πολλά τε ᾔδη  
µάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσµον, ἐριζέµεναι βασιλεῦσιν,  
ἀλλ᾽ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν       215 
ἔµµεναι· αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε·  
φολκὸς ἔην, χωλὸς δ᾽ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤµω  
κυρτὼ ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερθε  
φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ᾽ ἐπενήνοθε λάχνη.  
ἔχθιστος δ᾽ Ἀχιλῆϊ µάλιστ᾽ ἦν ἠδ᾽ Ὀδυσῆϊ·        220 
τὼ γὰρ νεικείεσκε· τότ᾽ αὖτ᾽ Ἀγαµέµνονι δίῳ  
ὀξέα κεκλήγων λέγ᾽ ὀνείδεα· τῷ δ᾽ ἄρ᾽ Ἀχαιοὶ  
ἐκπάγλως κοτέοντο νεµέσσηθέν τ᾽ ἐνὶ θυµῷ.  
αὐτὰρ ὃ µακρὰ βοῶν Ἀγαµέµνονα νείκεε µύθῳ·  
“Ἀτρεΐδη τέο δ᾽ αὖτ᾽ ἐπιµέµφεαι ἠδὲ χατίζεις;      225 
πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες  
εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ  
πρωτίστῳ δίδοµεν εὖτ᾽ ἂν πτολίεθρον ἕλωµεν.  
ἦ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει  
Τρώων ἱπποδάµων ἐξ Ἰλίου υἷος ἄποινα,       230 
ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν,  
ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα µίσγεαι ἐν φιλότητι,  
ἥν τ᾽ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ µὲν ἔοικεν  
ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέµεν υἷας Ἀχαιῶν.  
ὦ πέπονες κάκ᾽ ἐλέγχε᾽ Ἀχαιΐδες οὐκέτ᾽ Ἀχαιοὶ      235 



οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώµεθα, τόνδε δ᾽ ἐῶµεν  
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέµεν, ὄφρα ἴδηται  
ἤ ῥά τί οἱ χἠµεῖς προσαµύνοµεν ἦε καὶ οὐκί·  
ὃς καὶ νῦν Ἀχιλῆα ἕο µέγ᾽ ἀµείνονα φῶτα  
ἠτίµησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.      240 
ἀλλὰ µάλ᾽ οὐκ Ἀχιλῆϊ χόλος φρεσίν, ἀλλὰ µεθήµων·  
ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο·”  
ὣς φάτο νεικείων Ἀγαµέµνονα ποιµένα λαῶν,    
Θερσίτης· τῷ δ᾽ ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς,  
καί µιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε µύθῳ·      245 
“Θερσῖτ᾽ ἀκριτόµυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής,  
ἴσχεο, µηδ᾽ ἔθελ᾽ οἶος ἐριζέµεναι βασιλεῦσιν·  
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φηµὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον  
ἔµµεναι, ὅσσοι ἅµ᾽ Ἀτρεΐδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον.  
τὼ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόµ᾽ ἔχων ἀγορεύοις,      250 
καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστόν τε φυλάσσοις.  
οὐδέ τί πω σάφα ἴδµεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,  
ἢ εὖ ἦε κακῶς νοστήσοµεν υἷες Ἀχαιῶν.  
τὼ νῦν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαµέµνονι ποιµένι λαῶν  
ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ µάλα πολλὰ διδοῦσιν      255 
ἥρωες ∆αναοί· σὺ δὲ κερτοµέων ἀγορεύεις.  
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσµένον ἔσται·  
εἴ κ᾽ ἔτι σ᾽ ἀφραίνοντα κιχήσοµαι ὥς νύ περ ὧδε,  
µηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆϊ κάρη ὤµοισιν ἐπείη,  
µηδ᾽ ἔτι Τηλεµάχοιο πατὴρ κεκληµένος εἴην,      260 
εἰ µὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ µὲν φίλα εἵµατα δύσω,  
χλαῖνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ᾽ αἰδῶ ἀµφικαλύπτει,  
αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω  
πεπλήγων ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν”.    
ὣς ἄρ᾽ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ µετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤµω      265 
πλῆξεν· ὃ δ᾽ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ·  
σµῶδιξ δ᾽ αἱµατόεσσα µεταφρένου ἐξυπανέστη  
σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο τάρβησέν τε,  
ἀλγήσας δ᾽ ἀχρεῖον ἰδὼν ἀποµόρξατο δάκρυ.  
οἳ δὲ καὶ ἀχνύµενοί περ ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν·      270 


