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Ὀδυσσῆος Νόστου Α 

Brèves Explications  

Dans cet extrait de l’Οδυσσεια sont notés les deux glides /j/ (yod) et /w/, considérés par 
la tradition savante, comme absents de l’épopée homérique parce que le premier, yod, 
que je note ἱ, avait disparu, pense-t-on, des dialectes grecs dans leur ensemble dès la fin 
du second millénaire, tandis que le second était devenu labile dans la diction épique. Or 
il est des contexte où digamma (ϝ = /w/) est requis par la métrique et où il a donc le statut 
de phonème (d’élément articulatoire de la langue épique grecque ancienne). S’il est 
phonème, il fait partie de la figure du mot et il était donc articulé en tous contextes. Là où 
il n’est pas discriminant de syllabe, il est en vérité présent, à l’intérieur de ce que l’on 
appelle un agglomérat, une suite de deux consonnes associées dans l’articulation, du type 
/pr/, /st/, /kr/, d’où /sw/, /dw/, /gw/, /nw/, etc. Quant à /j/ (yod), que j’écris ἱ, il est des 
contextes qui requièrent également sa présence (exemple, dans le premier vers Ἄν-δρα- 
μο/͜ι εν-νε-πε/ Μοῦ-σα- : iota, dans μοι doit être détaché de /o/, puisque la syllabe <mo-
> est brève ; en conséquence, il est lié ave ε de ἔννεπε ; la suite ι-εν ne forme qu’une 
seule syllabe ; cela n’est possible que parce que, à l’initiale de la syllabe, iota est en réalité 
articulé non pas /i/ (i-en) (cela ferait deux syllabes, mais /j/ (/jen/). Au début du vers 54 
de ce premier chant, dans la suite écrite μαϰράϛ, αἵ γαῖάν, la syllabe finale du féminin 
pluriel, normalement brève, n’est longue que par l’artifice d’une ponctuation qui permet 
de neutraliser la liaison μαϰρά-ϛ͜ αἵ. Or l’étymologie permet d’établir que le relatif grec 
est formé sur une racine indo-européenne à yod initial (*jo- / *ja-) ; c’est l’articulation de 
ce yod initial qui joue le rôle de discriminant de syllabe, entraîne la fermeture de la syllabe 
précédente et donc son allongement : μαϰ-ράϛ-/ ἱαί-1. 

Les variantes des leçons que j’ai adoptées ont pour référence le texte établi par van der 
Mühll (Editiones Helveticae), texte adopté par les éditeurs du TLG (UCI). Comme le 
principe d’un nouvel établissement d’un texte qui aurait pour titre Ὀδυσσῆος Νόστος est 
celui de l’adoption d’une orthographe restituée des premières transcriptions de la 
composition orale de l’Iliade et de l’Odyssée, il n’y aura aucune raison de proposer un 
apparat critique de diverses leçons établies à partir de manuscrits byzantins. L’apparat 
critique, ci-dessous, n’a d’autre fonction que de mettre en évidence la nouvelle 
orthographe, tenant compte de l’articulation de /w/ et de /j/, opposée à une orthographe 
établie par des grammairiens alexandrins ignorant tout de ces deux phonèmes et des 
principes adoptés pour leur écriture à la fin du VIe siècle à Athènes (sur l’écriture de 
l’épopée homérique à l’époque d’Hipparque, fils de Pisistrate, voir Minna Skafte Jensen, 
(2011) Writing Homer. A Study Based on Results form Modern Fieldwork, Copenhague) 

1 Une écriture ι (ἱ) à l’initiale d’un mot est d’une lecture complexe : vers 6, par exemple ce qui est 
conventionnellement écrit ἱέμενος doit être lu /jij-je-me-/nos-. Je l’écris donc ἱιἱέμενος ; /i/ devant ἱ 
se lira tantôt /jij-je/ (syllabe longue, fermée), tantôt /ji-je/ (syllabe brève, ouverte). La mesure du 
vers épique est une mesure fondée sur l’opposition syllabe longue vs syllabe brève. Seules sont 
brèves les syllabes ouvertes à pic vocalique bref. Toute syllabe fermée (s’achevant sur une consonne 
ou un glide) est longue. Μοι (/moj/) est long ; μο-ι (mo-je-) est bref. 
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Ὀδυσσῆος Νόστου Α 

1. Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ἱὸϛ μάλα πολλὰ
2. πλάγχθη ἐπεὶ Τροίηϛ  ϝιερὸν* πτολίεθρον ἔπερσε·
3. πολλῶν δ' ἀνθρώπων ϝίδεν ϝάστεϝα ϰαὶ νό̔ον ἔγνω
4. πολλὰ δ' ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγἑα ῾ϝὸν ϰατὰ θυμόν
5. ἀρνύμενοϛ ῾ϝήν τε ψυχὴν ϰαὶ νόστον ῾ϝεταίρων.
6. ἀλλ' οὐδ’ ὧς ῾ϝετάρουϛ εὐρύσατο ἱιἱέμενόϛ* περ·
7. αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίἱῃσιν ὄλοντο
8. νήπιοι ἱοὶ ϰατὰ βοῦϛ Ὑπερίονοϛ Ἠϝελίοιο
9. ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
10. τῶν ἁμόθεν γε θἑά θύγατερ Διϝόϛ* ϝειπὲ ϰαὶ ἡμῖν.
11. ἔνθ' ἱάλλοι* μὲν πάντεϛ ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον
12. ϝοίϰοι ἔσαν πόλεμόν τε πεφευγότεϛ ἠδὲ θάλασσαν·
13. τὸν δ' οἶϝον νόστου ϰεχρημένον ἠδὲ γυναιϰόϛ
14. νύμφη πότνι' ϝέρυϰε Καλυψώ δῖα θεάων
15. ἐν σπέ̔εσι* γλαφυροῖσι λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
16. ἀλλ' ἱότε* δὴ ϝέτοϛ ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν
17. τῷ ῾ϝοι ἐπεϰλώσαντο θἑοὶ ϝοῖϰόνδε νέ̔εσθαι
18. εἰϛ Ἰθάϰην οὐδ' ἱένθα πεφυγμένοϛ εἶ῾εν ἀϝέθλων
19. ϰαὶ μετὰ ῾ϝοῖσι φίλοισι· θἑοὶ δ' ἐλέϝαιρον* ἅπαντεϛ
20. νόσφι Ποσειδάωνοϛ· ὁ δ' ἀσπερχὲϛ μενέ̔αινεν
21. ἀντιθέ̔ῳ Ὀδυσῆϝι πάροϛ ῾ϝὴν γαῖαν ἱϰέσθαι.
22. ἀλλ' ὁ μὲν Αἰθίοπαϛ μετεϰίαθε τηλόθ' ἐ̔όνταϛ
23. Αἰθίοπαϛ τοὶ διχθὰ δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδρῶν
24. οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονοϛ οἱ δ' ἀνιόντοϛ
25. ἀντίἱων* ταύρων τε ϰαὶ ἀρνειῶν ἑϰατόμβηϛ.
26. ἔνθ' ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενοϛ· οἱ δὲ δαὶ ἱάλλοι
27. Ζηνὸϛ ἐνὶ μιεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόϝοι ἦσαν.
28. τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θἑῶν τε·
29. μνήσατο γὰρ ϰατὰ θυμὸν ἀμύμονοϛ Αἰγίσθοιο
30. [τόν ῥ' Ἀγαμεμνονίδηϛ τειλεϰλυτὸϛ* ἔϰταν' Ὀρέστηϛ·]
31. τοῦ2 ὅ γ' ἐπιμνησθεὶϛ ϝέπε' ἀθϝανάτοισι μετηύδα·
32. « ὢ πόποι οἷον δή νυ θἑοὺϛ βροτοὶ αἰτίἱονται.
33. ἐξ ἡμέων γάρ φασι ϰάϰ' ἔμμεναι· οἱ δὲ ϰαὶ αὐτοὶ
34. σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγἑ  ἔχουσιν
35. ἱὼϛ ϰαὶ νῦν Αἴγισθοϛ ὑπὲρ μόρον Ἀτρεϝίδαο
36. γῆμ' ἄλοχον μνηστήν τὸν δ' ἔϰτανε νοστήσαντα
37. ϝειδὼϛ αἰπὺν ὄλεθρον ἐπεὶ πρό ῾ϝοι ϝείπομεν ἡμεῖϛ
38. Ἑρμείαν πέμψαντεϛ ϝἑύσϰοπον Ἀργἑιφόντην
39. μήτ' αὐτὸν ϰτείνειν μήτε μνάϝασθαι* ἄϰοιτιν·
40. ἐϰ γὰρ Ὀρέσταο τίσιϛ ἔσσεται Ἀτρεϝίδαο

15 σπέεσι van der Mühll : σπέσσι plurimi 18 ἱένθα edd. : ἱένθα correxi 30 τηλεκλυτὸς van der Mühll : 
τειλεκλυτός correxi 26 δὴ edd. δαὶ correxi  27 μεγάροισιν edd. μἱεγάροισιν correxi 

2 Τοῦ renvoie à Egisthe ; le nom d’Oreste à la fin du vers précédent fait écran ; ce vers est donc une 
interpolation probable. La mention d’Oreste intéressait le commanditaire de la Télémachie : le fils 
d’Agamemnon offrait un modèle de comportement pour le fils d’Ulysse. 
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41. ὁππότ' ἂν ἡβήσῃ τε ϰαὶ ῾ϝῆϛ ἰἱμείρεται αἴηϛ.  
42. ὣϛ ἔφαθ' Ἑρμείαϛ ἀλλ' οὐ φρέναϛ Αἰγίσθοιο  
43. πεῖθ' ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ' ἁθρόϝα πάντ' ἀπέτεισε.»   
44. τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα θἑὰ γλαυϰῶπιϛ Ἀθήνη·  
45. « ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη ὕπατε ϰρειόντων    
46. ϰαὶ λίην ϰεῖνόϛ γε ϝεϝοιϰότι ϰεῖται ὀλέθρῳ  
47. ἱωϛ ἀπόλοιτο ϰαὶ ἱάλλοϛ ἱότιϛ τοιαῦτά γε ϝρέζοι. 
48. ἀλλά μοι ἀμφ' Ὀδυσηϝὶ δἁίφρονι δαίεται ἦτορ 
49. δυσμόρῳ ἱὸϛ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει  
50. νήσοι ἐν ἀμφιρύτῃ ὅθι τ' ὀμφαλόϛ ἐστι θαλάσσηϛ  
51. νῆσοϛ δενδρέϝϝεσσα θἑὰ δ' ἐν δώματα ναίει  
52. Ἄτλαντοϛ θυγάτηρ ὁλϝόφρονοϛ ἱὸϛ τε θαλάσσηϛ  
53. πάσηϛ βένθἑα ϝοῖδεν ἔχει δέ τε ϰίϝοναϛ αὐτὸϛ  
54. μαϰράϛ ἱαὶ γαῖάν τε ϰαὶ οὐρανὸν ἀμφὶϛ ἔχουσι.  
55. τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον ϰατϝερύϰει  
56. αἰϝεὶ δὲ μαλαϰοῖσι ϰαὶ αἱμυλίοισι λἱόγοισι  
57. θέλγει ὅπωϛ Ἰθάϰηϛ ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεύϛ  
58. ἱιἱέμενοϛ ϰαὶ ϰαπνὸν ἀποθροίσκοντα νοῆσαι 
59. ῾ϝῆϛ γαίηϛ θϝανέ̔εν ἱιἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ  
60. ἐντρέπεται φίλον ἦτορ Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ' Ὀδυσσεὺϛ  
61. Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱιἱερὰ ϝρέζων  
62. Τροίαι ἐν εὐρείῃ ; τί νύ ῾ϝοι τόσον ὠδύσαο Ζεῦ ;»  
63. τὴν δ' ἀπαμειβόμενοϛ προσέφη νϝεφεληγερέτα* Ζεύϛ·  
64. « τέϰνον ἐμόν ποῖόν σε ϝέποϛ φύγεν ἕρϰοϛ ὀδόντων.  
65. πῶϛ ἂν ἔπειτ' Ὀδυσηϝὸϛ ἱεγὼ θείοιο λαθοίμην  
66. ἱὸϛ περὶ μὲν νό̔ον ἐστὶ βροτῶν περὶ δ' ἱιἱρὰ* θἑοῖσιν 
67. ἀθϝανάτοισιν ἔδωϰε τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν; 
68. ἀλλὰ Ποσειδάων γαιαίϝοχοϛ* ἀσϰελὲϛ αἰϝὲν  
69. Κύϰλωποϛ ϰεχόλωται ἱὸν ὀφθαλμοῦ ἀλάϝωσεν  
70. ἀντίθἑον Πολύφημον ἱοῦ* ϰράτοϛ ἐστὶ μἱέγιστον  
71. πᾶσιν Κυϰλώπεσσι· Θϝοῖσα* δέ μιν τέϰε νύμφη  
72. Φόρϰυνοϛ θυγάτηρ ἁλὸϛ ἀτρυγέτοιο μέδοντοϛ  
73. ἐν σπέ̔εσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα. 
74. ἐϰ τοῦ δὴ Ὀδυσῆϝα Ποσειδάων ἐνοσίχθων  
75. οὔ τι ϰαταϰτείνει πλάζει δ' ἀπὸ πατρίδοϛ αἴηϛ. 
76. ἀλλ' ἄγεθ' ἡμεῖϛ οἵδε περιφραζώμεθα πάντεϛ  
77. νόστον ὅπωϛ ἔλθῃσι· Ποσειδάων δὲ μεθήσει  
78. ῾ϝὸν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων  
79. ἀθϝανάτων ἀϝέϰητι θἑῶν ἐριδαινέμεν οἶϝοϛ. »  
80. τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα θἑὰ γλαυϰῶπιϛ Ἀθήνη·  
81. « ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη ὕπατε ϰρειόντων  
82. εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μαϰάρεσσι θἑοῖσι,   
83. νοστῆσαι Ὀδυσῆϝα πολύφρονα ῾ϝόνδε δόμονδε. 
 
50 νήσῳ edd. : νήσοι correxi metri causa  52 ὀλοόφρονος edd. : ὁλϝόφρονοϛ correxi ; scripsit Cleanthes   
56 λόγοισι edd. : λἱόγοισι correxi 58 ἀποθρῴσκοντα edd. : ἀποθροίσκοντα correxi 62 Τροίῃ edd. : Τροίαι 
correxi 63 νεφεληγερέτα edd. : νϝεφεληγερέτα scripsi 64 ὀδόντων edd. : ϝοδὸντων correxi 65 ἐγὼ edd. : 
ἱεγὼ correxi 68 γαιήοχος edd. γαιαίϝοχος correxi 71 Θόωσα edd. : Θοῖσα correxi 78 ὅν edd. : ῾ϝὸν correxi  79  
ἀθανάτων edd. : ἀθϝανάτων correxi  79 ἀέκητι edd. : ἀϝέκητι correxi 79 οἶος edd. : οἶϝος correxi    86 νύμφῃ 
edd. : νύμφαι correxi  
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84. Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα διάϰτορον* Ἀργἑιφόντην  
85. νῆσον ἐϛ Ὠγυγίην ὀτρύνομεν ὄφρα τάχιστα  
86. νύμφαι ϝἑυπλοϰάμῳ ϝείπῃ νημερτέ̔α βουλήν  
87. νόστον Ὀδυσσῆϝοϛ ταλασίφρονοϛ ἱώϛ ϰε νέ̔ηται. 
 
  
 
 
Fin du prologue 
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Ὀδυσσῆος Νόστου  Ε 
 
28. Ζεὺς δ’ἄρα Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·  
29. « Ἑρμεία· σὺ γὰρ αὖτε τά τ’ ἱάλλα περ ἄγγελόϛ ἐσσι·  
30. νύμφαι ϝἑυπλοϰάμῳ ϝειπεῖν νημερτέ̔α βουλήν  
31. νόστον Ὀδυσσῆϝοϛ ταλασίφρονοϛ ἱώϛ ϰε νέ̔ηται  
32. [οὔτε θἑῶν πομπῇ οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων·  
33. ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπὶ σχεδίηϛ πολυδέσμου πήματα πάσχων  
34. ἤματι ϝειϰοστῷ Σχερίην ἐρίβωλον ἵϰοιτο  
35. Φαιήϰων ἐϛ γαῖαν ἱοὶ ἀγχίθἑοι  γεγάϝασιν·  
36. οἵ ϰέν μιν περὶ ϰῆρι θἑὸν ὣϛ τιμήσουσι  
37. πέμψουσιν δ’ ἐν νηϝὶ φίλην ἐϛ πατρίδα γαῖαν  
38. χαλϰόν τε χρυσόν τε ἅλιϛ ϝεσθῆτά τε δόντεϛ  
39. πόλλ' ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίηϛ ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύϛ  
40. εἴ περ ἀπήμων ἦλθε λαχὼν ἀπὸ ληϝίδοϛ αἶσαν3. ]  
41. ὣϛ γάρ ϝ̔οι μοῖρ’ ἐστὶ φίλουϛ τ’ ϝιδέ̔εν ϰαὶ ἱϰέσθαι  
42. ϝοῖϰον ἐϛ ὑψόροφον καὶ  ̔ϝὴν ἐϛ πατρίδα γαῖαν. »  
43. ὣϛ ἔφατ' οὐδ’ ἀπίθησε διάϰτοροϛ* ἀργἑιφόντηϛ*.  
44. αὐτίϰ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο ϰαλϝὰ πέδιλα  
45. ἀμβρόσια χρύσεια τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν  
46. ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνἱέμοιο*.  
47. εἵλετο δὲ ϝράβδον τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει  
48. ὧν ἱεθέλει τοὺϛ δ’ αὖτε ϰαὶ ὑπνοίοντας ἐγείρει·   
49. τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο ϰρατὺϛ ἀργἑιφόντηϛ.  
50. Πιἱερίην δ’ ἐπιβὰϛ ἐξ αἰθέροϛ ἔμπεσε πόντῳ·  
51. σεύατ’ ἔπειτ’ ἐπὶ ϰῦμα λάρῳ ὄρνιἱθι ϝεϝοιϰώϛ  
52. ἱόϛ τε ϰατὰ δϝεινοὺϛ ϰόλπουϛ ἁλὸϛ ἀτρυγέτοιο  
53. ἰχθῦϛ ἀγρώσσων πυϰινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ·  
54. τῷ ϝίϰελοϛ πολέϝεσσι ϝοχήσατο ϰύμασιν Ἑρμῆϛ.  
55. ἀλλ’ ἱότε δὴ τὴν νῆσον ἀφίϰετο τειλόθι* οὖσαν   
56. ἔνθ’ ἐϰ πόντου βὰϛ ϝιοϝειδέ̔οϛ ἤπειρόνδε  
57. ἤιεν ὄφρα μἱέγα σπέ̔οϛ ἵϰετο τῷ ἔνι νύμφη  
58. ναῖεν ϝἑυπλόϰαμοϛ· τὴν δ’ ἔνδοθι τέτμεν ἐ̔οῦσαν.  
59. πῦρ μὲν ἐπ’ ἐσχαρόφιν μιέγα ϰαίετο τειλόσε δ’ ὀδμὴ  
60. ϰέδρου τ’ ϝευϰεϝάτοιο θύου τ’ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει  
61. δαιομένων· ἡ δ’ ἔνδον ἀϝιἱδιἱουσ'* ϝοπὶ ϰαλϝῇ 
62. ἱστὸν ἔπ οἰχομένη χρυσείῃ ϰερϰίδ’ ὕφαινεν. 
63. ὕλη δὲ σπέ̔οϛ ἀμφὶ πεφύϰει τηλέθϝουσα  
64. ϰλήθρη τ’ αἴγειρόϛ τε ϰαὶ ϝευώδηϛ ϰυπάρισσοϛ.  
65. ἱένθα δέ τ’ ὄρνιἱθεϛ τανυσίπτεροι εὐνάζοντο 
66. σϰῶπέϛ τ’ ἰἱρηϰέϛ τε τανύγλωσσοί τε ϰορῶναι  
67. εἰνάλιαι τῇσίν τε θαλάσσια ϝέργα μέμηλεν.  
68. ἡ δ’ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείουϛ γλαφυροῖο 

 
 
30 νύμφῃ edd. νύμφαι correxi 46 ἀνέμοιο edd. : ἀνἱέμοιο correxi 48 ὑπνώονταϛ edd. : ὑπνοίοντας correxi  
55 correxi τηλόθ’ ἐοῦσαν 57 ἤïεν edd. : εἴїεν scripsi (< ε-ει-εν)  61 ἀοιδίουσ’ edd. : ἀϝιἱδιἱουσ’ correxi  
63 τηλεθόωσα edd. : τηλέθϝωσα correxi 

                                                 
3  Vers 32-40 : bavardage inutile. Vers probablement interpolés. 
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69. ἡμερὶϛ ἱηβάϝουσα τεθήλει δὲ σταφυλῇσι.  
70. ϰρῆναι δ’ ἑξείηϛ πίσυρεϛ ῥϝέ̔ον ὕδατι λευϰῷ  
71. πλησίαι ἱαλλήλων τετραμμέναι ἱάλλυδιϛ ἱάλλη.  
72. ἀμφὶ δὲ λειμῶνεϛ μαλαϰοὶ ϝίου ἠδὲ σελίνου  
73. θήλἑον. ἱένθα ϰ’ ἔπειτα ϰαὶ ἀθϝάνατόϛ περ ἐπελθὼν  
74. θηϝήσαιτο ϝιδὼν ϰαὶ τερφθείη φρεσὶ ϝ̔ῇσιν.  
75. ἱένθα στὰϛ θηϝεῖτο διάϰτοροϛ Ἀργε῾ιφόντηϛ.  
76. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ϝ̔εῷ θηϝήσατο θυμῷ 
77. αὐτίϰ’ ἄρ’ εἰϛ εὐρὺ σπέ̔οϛ ἤλυθεν οὐδέ μιν ἄντην 
78. ἠγνοίησε ϝιδοῦσα Καλυψώ δῖα θἑάων·  
79. οὐ γάρ τ’ ἀγνῶτεϛ θἑοὶ ἱαλλήλοισι πέλονται  
80. ἀθϝάνατοι οὐδ’ εἴ τιϛ ἀπόπροθι δώματα ναίει.  
81. οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϝα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν  
82. ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἀϰτῆϛ ϰλαῖε ϰαθήμενοϛ ἱένθα πάροϛ περ  
83. δάϰρυσι ϰαὶ στοναχῇσι ϰαὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων  
84. [πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερϰέσϰετο δάϰρυα λείβων].  
85. Ἑρμείαν δ’ ἐρέϝεινε Καλυψώ δῖα θἑάων    
86. ἐν θρόνοι ἱδρύσασα φαϝεινῷ σιγαλόϝεντι·  
87. « τίπτε; μοι Ἑρμεία χρυσόρραπι εἰλήλουθαϛ  
88. αἰδοῖόϛ τε φίλοϛ τε ; πάροϛ γε μὲν οὔ τι θαμίζειϛ.  
89. αὔδα ἱό τι φρονέ̔ειϛ· τελέσαι δέ με θυμὸϛ ἄνωγεν  
90. εἰ δύναμαι τελέσαι γε ϰαὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.  
91. ἀλλ’ ἕπἑο προτέρω ἵνα τοι πὰρ ξένϝεια θείω. »  
92. ὣϛ ἄρα φωνήσασα θἑὰ παρέθηϰε τράπεζαν  
93. ἀμβροσίηϛ πλήσασα ϰέρασσε δὲ νέϰταρ ἐρυθρόν·  
94. αὐτὰρ ὁ πῖνε ϰαὶ ἦσθε διάϰτοροϛ Ἀργε῾ιφόντηϛ.  
95. αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε ϰαὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ  
96. ϰαὶ τότε δή μιν ϝέπεσσιν ἀμειβόμενοϛ προσέϝειπεν·  
97. « εἰρωταϛ μ’ ἐλθόντα θἑὰ θἑόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι  
98. νημερτέ̔ωϛ τὸν μῦθον ἐνισπήσω· ϰέλἑαι γάρ.  
99. Ζεὺϛ ἐμέ γ’ αἰνώγει* δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐϰ ἱεθέλοντα·  
100. τίϛ δ’ ἂν ϝεϰὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ  
101. ἄσπετον; οὐδέ τιϛ ἄγχι βροτῶν πόλιϛ ἱοί τε θἑοῖσιν  
102. ἱιἱερά τε ϝρέζουσι ϰαὶ ἐξαίτουϛ ἑϰατόμβαϛ.  
103. ἀλλὰ μάλ’ οὔ πωϛ ἔστι Διϝὸϛ νό̔ον αἰγιόχοιο  
104. οὔτε παρεξελθεῖν ἱάλλον θἑὸν οὔθ’ ἁλιῶσαι.  
105. φησί τοι ἄνδρα παρεῖναι ὀïζυρώτατον ἱάλλων  
106. τῶν ἀνδρῶν ἱοὶ ϝάστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο  
107. εἰνάϝετεϛ δεϰάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντεϛ ἔβησαν  
108. ϝοίϰαδ'· ἀτὰρ ἐν νόστῳ Ἀθηναίην ἀλίτοντο  
109. ἱή σφιν ἐπῶρσ’ ἄνἱεμόν τε ϰαϰὸν ϰαὶ ϰύματα μαϰρά.   
110. ἔνθ’ ἱάλλοι μὲν πάντεϛ ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ  ̔ϝεταῖροι  
111. τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνἱεμόϛ τε φέρων ϰαὶ ϰῦμα πέλασσε.  
112. τὸν νῦν σ’ αἰνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα·  
113. οὐ γάρ ϝ̔οι τῇδ’ αἶσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσθαι  

 
 

69 ἡβώωσα edd. : ἱηβάϝωσα correxi 77 forte rectius εἴλυθεν 86 θρόνῳ edd. : θρόνοι correxi metri causa  
99 ἠνώγει edd. : αἰνώγει correxi 
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114. ἀλλ’ ἔτι  ̔ϝοι μοῖρ’ ἐστὶ φίλουϛ τ’ ϝιδέ̔εν ϰαὶ ἱϰέσθαι  
115. ϝοίϰον ἐϛ ὑψόροφον ϰαὶ  ̔ϝὴν ἐϛ πατρίδα γαῖαν. »  
116. ὣϛ φάτο ῥίγησεν δὲ Καλυψώ δῖα θἑάων  
117. ϰαί μιν φωνήσασ’ ϝέπἑα πτερόϝεντα προσηύδα·  
118. « σχέτλιοί ἐστε θἑοί ζηλήμονεϛ ἔξοχον ἱάλλων  
119. οἵ τε θἑαῖσιν ἀγᾶσθε παρ’ ἀνδράσιν εὐνάζεσθαι  
120. ἀμφαδίην ἤν τίϛ τε φίλον ποιήσετ’ ἀϰοίτην.  
121. ἱὼϛ μὲν ὅτ’ Ὠρίων’ ἕλετο ϝροδοδάϰτυλοϛ Ἠϝώϛ  
122. τόφρα ϝ̔οι ἠγάσσασθε θἑοὶ ϝρεῖα ζώοντεϛ   
123. εἷϝοϛ μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόθρονοϛ Ἀρτεμιϛ ἁγνὴ   
124. ̔ϝοῖσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη ϰατέπεφνεν.  
125. ἱὼϛ δ’ ὁπότ’ Ἰασίωνι ϝἑυπλόϰαμοϛ Δημήτηρ  
126. ̔ϝῷ θυμῷ ϝείξασα μίγη φιλότητι ϰαὶ εὐνῇ  
127. νειϝοῖ ἔνι τριπόλῳ· οὐδὲ δϝὴν εἶ ἑν ἄπυστοϛ  
128. Ζεύϛ ἱὸϛ μιν ϰατέπεφνε βαλὼν ἀργῆτι ϰεραυνῷ.  
129. ὣϛ δ’ αὖ νῦν μοι ἄγασθε θἑοί βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι.  
130. τὸν μὲν ἱεγὼν ἐσάϝωσα περὶ τρόπιοϛ βεβαϝῶτα  
131. οἶϝον ἐπεί  ̔ϝοι νῆϝα θοϝὴν  ἀργῆτι ϰεραυνῷ   
132. Ζεὺϛ ἐλϝάσαϛ ἐϰέϝασσε μέσῳ ἐνὶ ϝοίνοπι πόντῳ.  
133. ἔνθ’ ἱάλλοι μὲν πάντεϛ ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ  ̔ϝεταῖροι  
134. τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνἱεμόϛ τε φέρων ϰαὶ ϰῦμα πέλασσε.  
135. τὸν μὲν ἱεγὼ φίλἑόν τε ϰαὶ ἔτρεφον ἦ δαὶ ἔφασϰον 
136. θήσειν ἀθϝάνατον ϰαὶ ἀγήραον ἤματα πάντα.  
137. ἀλλ’ ἐπεὶ οὔ πωϛ ἔστι Διϝὸϛ νό̔ον αἰγιόχοιο  
138. οὔτε παρεξελθεῖν ἱάλλον θἑὸν οὔθ’ ἁλιῶσαι  
139. ϝερρέτω εἴ μιν ϰεῖνοϛ ϝοτρύνει ϰαὶ ἱανώγει  
140. πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔ πῃ ἐγώ γε·  
141. οὐ γάρ μοι πάρα νῆϝεϛ ἐπήρετμοι ϰαὶ  ̔ϝεταῖροι  
142. οἵ ϰέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέϝα νῶτα θαλάσσηϛ.  
143. αὐτάρ  ̔ϝοι πρόφρων ὑποθήσομαι οὐδ’ ἐπιϰεύσω  
144. ἱώϛ ϰε μάλ’ ἀσϰηθὴϛ  ̔ϝὴν πατρίδα γαῖαν ἵϰηται. »  
145. τὴν δ’ αὖτε προσέϝειπε διάϰτοροϛ Ἀργἑιφόντηϛ·  
146. « οὕτω νῦν ἀπόπεμπε Διϝὸϛ δ’ ἐποπίζἑο μῆνιν 
147. μή πώϛ τοι μετόπισθε ϰοτεσσάμενοϛ χαλεπήνῃ. »  
148. ὣϛ ἄρα φωνήσαϛ ἀπέβη ϰρατὺϛ Ἀργἑιφόντηϛ·  
149. ἡ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆϝα μἱεγαλήτορα πότνια νύμφη  
150. ἤιἱ’ ἐπεὶ δὴ Ζηνὸϛ ἐπέϰλυεν ἀγγελιάων. 
151. τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀϰτῆϛ εὗρε ϰαθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε 
152. δαϰρυόφιν τέρσοντο ϰατείβετο δὲ γλυϰὺϛ αἰϝὼν  
153. νόστον ὀδυρομένῳ ἐπεὶ οὐϰέτι ϝ̔άνδανε νύμφη.   
154. ἀλλ’ ἦ τοι νύϰταϛ μὲν ἰαύεσϰεν ϰαὶ ἀνάγϰῃ  
155. ἐν σπέ̔εσι γλαφυροῖσι παρ’ οὐϰ ἱεθέλων ἐθελούσῃ·  
156. ἤματα δ’ ἂμ πέτρῃσι ϰαὶ ἠϝιόνεσσι ϰαθίζων 
157. [δάϰρυσι ϰαὶ στοναχῇσι ϰαὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων]  
158. πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερϰέσϰετο δάϰρυα λείβων.  

 
109 ἄνεμον edd. : ἄνἱεμόν scripsi 122 ἠγάασθε vdM : ἠγάσσασθε Papyrus  forte rectius ζοίοντες  123 ἕως 
edd. : εἷϝοϛ correxi  127 νειϝῷ ἔνι edd. : νειϝοῖ ἔνι correxi metri causa  ἦεν edd. : εἶ ἑν correxi  135 ἠδὲ 
edd. :  ἦ δαὶ correxi metri causa 
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159. ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσεφώνἑε δῖα θἑάων· 
160. « ϰάμμορε μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρἑο μηδέ τοι αἰϝὼν  
161. φθινέτω· ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ’ ἀποπέμψω.  
162. ἀλλ’ ἄγε δούρατα μαϰρὰ ταμὼν ἁρμόζἑο χαλϰῷ  
163. εὐρεῖαν σχεδίην· ἀτὰρ ἴϰρια πῆξαι ἐπ’ αὐτῆϛ  
164. ὑψοῦ ἱώϛ σε φέρῃσιν ἐπ’ ἠϝεροϝειδέ̔α πόντον.   
165. αὐτὰρ ἱεγὼ σῖτον ϰαὶ ὕδωρ ϰαὶ ϝοῖνον ἐρυθρὸν  
166. ἐνθήσω μενοϝειϰέ' ἅ ϰέν τοι λιμὸν ϝερύϰοι  
167. ϝείματά τ’ ἀμφιϝέσω· πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν  
168. ἱώϛ ϰε μάλ’ ἀσϰηθὴϛ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵϰἡαι  
169. αἴ ϰε θἑοί γ’ ἱεθέλωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν  
170. οἵ μου φέρτεροί εἰσι νὁῆσαί τε ϰρῆναί τε. »  
171. ὣϛ φάτο ῥίγησεν δὲ πολύτλαϛ δῖοϛ Ὀδυσσεύϛ  
172. ϰαί μιν φωνήσαϛ ϝέπἑα πτερόϝεντα προσηύδα·  
173. « ἱάλλο τι δὴ σύ θἑά τόδε μήδἑαι οὐδέ τι πομπήν  
174. ἱή ϰέλἑαι σχεδίῃ πέρϝαν μἱέγα λαῖτμα θαλάσσηϛ   
175. δϝεινόν τ’ ἀργαλέ̔ον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆϝεϛ ἱίἱσαι  
176. ὠϰύποροι πέρϝουσιν ἀγαλλόμεναι Διϝὸϛ οὔρῳ.  
177. οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἀϝέϰητι σέθεν σχεδίηϛ ἐπιβαίην  
178. εἰ μή μοι τλαίηϛ γε θἑά μἱέγαν ὅρϰον ὀμόσσαι  
179. μή τί μοι αὐτῷ πῆμα ϰαϰὸν βουλευσέμεν ἱάλλο. »  
180. ὣϛ φάτο μείδησεν δὲ Καλυψώ δῖα θἑάων  
181. χειρί τέ μιν ϰατέρεξεν ϝέποϛ τ’ ἔφατ’ ἔϰ τ’ ὀνόμαζεν·  
182. « ἦ δὴ ἀλιτρόϛ γ’ ἐσσὶ ϰαὶ οὐϰ ἀποφώλια ϝειδώϛ  
183. οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθηϛ ἀγορεῦσαι.  
184. ϝίστω νῦν τόδε γαῖα ϰαὶ οὐρανὸϛ εὐρὺϛ ὕπερθε  
185. ϰαὶ τὸ ϰατειβόμενον Στυγὸϛ ὕδωρ ἱὸϛ τε μἱέγιστοϛ  
186. ὅρϰοϛ δϝεινότατόϛ τε πέλει μαϰάρεσσι θἑοῖσι  
187. μή τί τοι αὐτῷ πῆμα ϰαϰὸν βουλευσέμεν ἱάλλο.  
188. ἀλλὰ τὰ μὲν νὁέ̔ω ϰαὶ φράσσομαι ἱάσσ’ ἂν ἐμοί περ  
189. αὐτῇ μηδοίμην ἱότε με χρειὼ τόσον ἵϰοι·  
190. ϰαὶ γὰρ ἐμοὶ νό̔οϛ ἐστὶν ἐναίσιμοϛ οὐδέ μοι αὐτῇ  
191. θυμὸϛ ἐνὶ στήθεσσι σιδήρἑοϛ ἀλλ’ ἐλεϝήμων."  
192. ὣϛ ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο δῖα θἑάων  
193. ϰαρπαλίμωϛ ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θἑοῖο.  
194. ἷξον δὲ σπεῖοϛ γλαφυρὸν θἑὸϛ ἠδὲ ϰαὶ ἀνἱήρ·  
195. ϰαί ῥ’ ὁ μὲν ἱένθα ϰαθέζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη  
196. Ἑρμείαϛ νύμφη δ’ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν 
197. ἔσθειν ϰαὶ πίνειν οἷα βροτοὶ ἄνδρεϛ ἔδουσιν· 
198. αὐτὴ δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆϝοϛ θείοιο  
199. τῇ δὲ παρ’ ἀμβροσίην δμῳαὶ ϰαὶ νέϰταρ ἔθηϰαν.  
200. οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προϰείμενα χεῖραϛ ἴαλλον.  
201. αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύοϛ ἠδὲ ποτῆτοϛ  
202. τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ δῖα θἑάων·  
203. « διϝογενὲϛ Λαϝερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ  

 
 

153 ἥνδανε edd. : vdM rectius ἅνδανε  164 ἠεροϝειδέα edd. : ἠϝεροϝειδέ̔α correxi  174 ἱή με delevi με 
metri causa ; περάαν edd. : πέρϝαν correxi 176 περόωσιν edd. : πέρϝουσιν correxi  
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204. οὕτω δὴ ϝοῖϰόνδε φίλην ἐϛ πατρίδα γαῖαν  
205. αὐτίϰα νῦν ἱεθέλειϛ ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε ϰαὶ ἔμπηϛ.  
206. εἴ γε μὲν ϝειδείηϛ σῇσι φρεσίν ὅσσα τοι αἶσα  
207. ϰήδε’ ἀναπλῆσαι πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱϰέσθαι  
208. ἱενθάδε ϰ’ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοιϛ  
209. ἀθϝάνατόϛ τ’ εἴηϛ ἱἰἱμειρόμενόϛ περ ϝιδέσθαι  
210. σὴν ἄλοχον τῆϛ τ’ αἰϝὲν ϝέλδἑαι ἤματα πάντα.  
211. οὐ μέν θην ϰείνηϛ γε χερείων εὔχομαι εἶναι  
212. οὐ δέμαϛ οὐδὲ φυήν ἐπεὶ οὔ πωϛ οὐδὲ ϝέϝοιϰε  
213. θνητὰϛ ἀθϝανάτῃσι δέμαϛ ϰαὶ ϝεῖδοϛ ἐρίζειν. »  
214. τὴν δ’ ἀπαμειβόμενοϛ προσέφη πολύμητιϛ Ὀδυσσεύϛ·  
215. « πότνἱα θἑά μή μοι τόδε χόϝϝἑο· ϝοῖδα ϰαὶ αὐτὸϛ    
216. πάντα μάλ' οὕνεϰα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια  
217. ϝεῖδοϛ ἀϰιδνοτέρη μἱέγεθόϛ τ’ εἰσάντα ϝιδέσθαι·  
218. ἡ μὲν γὰρ βροτόϛ ἐστι σὺ δ’ ἀθϝάνατοϛ ϰαὶ ἀγήρωϛ.  
219. ἀλλὰ ϰαὶ ὧϛ ἱεθέλω ϰαὶ ϝέλδομαι ἤματα πάντα  
220. ϝοῖϰαδέ τ’ ἐλθέμεναι ϰαὶ νόστιμον ἦμαρ ϝιδέσθαι.  
221. εἰ δ’ αὖ τιϛ ῥαίῃσι θἑῶν ἐνὶ ϝοίνοπι πόντῳ  
222. τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέ̔α θυμόν·  
223. ἦ δὴ γὰρ μάλα πολλὰ πάθον ϰαὶ πολλὰ μόγησα    
224. ϰύμασι ϰαὶ πολέμῳ· μετὰ ϰαὶ τόδε τοῖσι γενέσθω. »  
225. ὣϛ ἔφατ' ἠϝέλιοϛ δ’ ἄρ’ ἔδυ ϰαὶ ἐπὶ ϰνέφαϛ ἦλθεν·  
226. ἐλθόντεϛ δ’ ἄρα τώ γε μυχῷ σπείουϛ γλαφυροῖο  
227. τερπέσθην φιλότητι παρ’ ἱαλλήλοισι μένοντεϛ.  
228. ἦμοϛ δ’ αἰριγένεια* φάνη ϝροδοδάϰτυλοϛ Ἠϝώϛ   
229. αὐτίχ’ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ϝέννυτ’ Ὀδυσσεύϛ  
230. αὐτὴ δ’ ἀργύφἑον φᾶρϝοϛ μἱέγα ϝέννυτο νύμφη  
231. λεπτὸν ϰαὶ χαρίϝεν περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ  
232. ϰαλϝὴν χρυσείην ϰεφαλῇ δ’ ἐφύπερθε ϰαλύπτρην.  
233. ϰαὶ τότ’ Ὀδυσσῆϝι μἱεγαλήτορι* μήδετο πομπήν·    
234. δῶϰε μέν ϝ̔οι πέλεϰυν μἱέγαν ἄρμενον ἐν παλάμῃσι   
235. χάλϰἑον ἀμφοτέρωθεν ἀϰαχμένον· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ  
236. στειλειὸν περιϰαλλὲϛ ἐλάϝινον ϝεῦ ἐναρηρόϛ·  
237. δῶϰε δ’ ἔπειτα σϰέπαρνον ϝἑύξοϝον· ἦρχε δ’ ὁδοῖο  
238. νήσου ἐπ’ ἐσχατιήν ὅθι δένδρεϝα μαϰρὰ πεφύϰει  
239. ϰλήθρη τ’ αἴγειρόϛ τ' ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήϰηϛ  
240. αὖϝα πάλαι περίϰηλα τά ϝ̔οι πλώϝοιεν ἐλαφρῶϛ.   
241. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ’ ὅθι δένδρεϝα μαϰρὰ πεφύϰει 
242. ἡ μὲν ἔβη πρὸϛ δῶμα Καλυψώ δῖα θἑάων  
243. αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοϝῶϛ δέ ̔ϝοι ἤνυτο ϝέργον.  
244. δϝείϰοσι δ’ ἔϰβαλε πάντα πελέϰϰησεν δ’ ἄρα χαλϰῷ  
245. ξέσσε δ’ ἐπισταμένωϛ ϰαὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.  
246. τόφρα δ’ ἔνειϰε τέρετρα Καλυψώ δῖα θἑάων·  
247. τέτρηνεν δ’ ἄρα πάντα ϰαὶ ἥρμοσεν ἱαλλήλοισι  
248. γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε ϰαὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.  

 
215 πότνα van der Mühll : πότνια complures : πότνἱα scripsi  χώεο edd. :  χόϝϝἑο scripsi 223 ἤδη edd. : ἦ 
δὴ correxi  228 ἠριγένεια edd. : αἰριγένεια correxi  233 μεγαλήτορι edd. : μἱεγαλήτορι : scripsi  234 μεγάν 
edd. : μἱέγαν scripsi. Vide « Lexique » s. μεγαλήτωρ / μεγάς  
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249. ὅσσον τίϛ τ’ ἔδαφοϛ νηϝὸϛ τορνώσεται ἀνἱὴρ  
250. φορτίδοϛ εὐρείηϛ ϝἑὺ ϝειδὼϛ τεϰτοσυνάων  
251. τόσσον ἐπ’ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ’ Ὀδυσσεύϛ.  
252. ἴϰρια δὲ στήσαϛ ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι  
253. ποίει· ἀτὰρ μαϰρῇσιν ἐπηγϰενίδεσσι τελεύτα.  
254. ἐν δ’ ἱστὸν ποίει ϰαὶ ἐπίϰριον ἄρμενον αὐτῷ·  
255. πρὸϛ δ’ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο ὄφρ’ ἰθύνοι.  
256. φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲϛ οἰσυίνῃσι  
257. ϰύματοϛ εἶλαρ* ἔμεν· πολλὴν δ’ ἐπεχέϝϝατο ὕλην.  
258. τόφρα δὲ φάρϝἑ ἔνειϰε Καλυψώ δῖα θἑάων  
259. ἱστία ποιήσασθαι ὁ δ’ ϝεῦ τεχνήσατο ϰαὶ τά.  
260. ἐν δ’ ὑπέραϛ τε ϰάλουϛ τε πόδαϛ τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ  
261. μοχλοῖσιν δ’ ἄρα τήν γε ϰατείρυσεν εἰϛ ἅλα δῖαν.  
262. τέτρατον ἦμαρ ἔ̔ην ϰαὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·  
263. τῷ δ’ ἄρα πέμπτῳ πέμπ’ ἀπὸ νήσου δῖα Καλυψώ  
264. ϝείματά τ’ ἀμφιϝέσασα θυώδἑα ϰαὶ λούσασα.  
265. ἐν δέ  ̔ϝοι ἀσϰὸν ἔθηϰε θἑὰ μέλανοϛ ϝοίνοιο  
266. τὸν ̔ϝέτερον δ’ ὕδατοϛ μἱέγαν ἐν δὲ ϰαὶ ϝεῖα* 
267. ϰωρύϰῳ ἐν δέ ϝ̔οι ὄψα τίθει μενοϝειϰέ̔α πολλά·  
268. οὖρον δὲ πρὸ έ̔ηϰεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.  
269. γηθόσυνοϛ δ’ οὔρῳ πέτασ’ ἱστία δῖοϛ Ὀδυσσεύϛ.  
270. αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηϝέντωϛ  
271. ἥμενοϛ· οὐδέ ̔ϝοι ὕπνοϛ ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε  
272. Πληϊάδαϛ τ’ ἐσ ὁρϝόντι* ϰαὶ ὀψὲ δύοντα Βοϝώτην    
273. Ἄρϰτον θ' ἣν ϰαὶ ἄμαξαν ἐπίϰλησιν ϰαλέ̔ουσιν  
274. ἱή τ’ αὐτοῦ στρέφεται ϰαί τ’ Ὠρίἱωνα δοϰεύει  
275. οἴη δ’ ἄμμορόϛ ἐστι λοϝετρῶν Ὠϰἑανοῖο·  
276. τὴν γὰρ δή μιν ἱάνωγε Καλυψώ δῖα θἑάων  
277. ποντοπορευέμεναι ἐπ’ ἀριστερὰ χειρὸϛ ἔχοντα.  
278. ἑπτὰ δὲ ϰαὶ δέϰα μὲν πλέϝεν ἤματα ποντοπορεύων  
279. ὀϰτωϰαιδεϰάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρϝἑα σκιόϝεντα  
280. γαίηϛ Φαιήϰων ὅθι τ’ ἄγχιστον πέλεν αὐτῷ·  
281. ϝείσατο δ’ ἱως ἱότε ϝρινὸν ἐν ἠϝεροϝειδεῖ πόντῳ.  
282. τὸν δ’ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν ϰρείων ἐνοσίχθων  
283. τειλόθεν ἐϰ Σολύμων ὀρϝέ̔ων ϝίδεν· ϝείσατο γάρ ̔ϝοι  
284. πόντον ἐπιπλείων ὁ δὲ χώσατο ϰηρόθι μᾶλλον   
285. ϰινήσαϛ δὲ ϰάρη προτὶ  ̔ϝὸν μυθήσατο θυμόν·  
286. « ὢ πόποι ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν θἑοὶ ἱάλλωϛ  
287. ἀμφ’ Ὀδυσῆϝι ἐμεῖο μετ’ Αἰθιόπεσσιν ἐ̔όντοϛ·  
288. ϰαὶ δὴ Φαιήϰων γαίηϛ σχεδόν ἱένθα ̔ϝοι αἶσα  
289. ἐϰφυγέ̔εν μἱέγα πεῖραρ ὀϊζύοϛ ἱή μιν ἱϰάνει.  
290. ἀλλ’ ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἱέλϝαν* ϰαϰότητοϛ. » 
291. ὣϛ ϝειπὼν σύναγεν νϝεφέλαϛ* ἐτάραξε δὲ πόντον   
292. χερσὶ τρίαιναν ῾ϝελών· πάσαϛ δ’ ὀρόθυνεν ἀϝέλλαϛ  
293. παντοίων ἀνἱέμων σὺν δὲ νϝεφέ̔εσσι* ϰάλυψε  

 
266 ᾖα edd. : ϝεῖα scripsi  272 ὁρόωντι edd. : ὁρϝόντι  correxi  290 ἐλάαν edd. : ἱέλϝαν correxi  291 
νεφέλας edd. : νϝεφέλαϛ  correxi  cf. 293 νεφέεσσι edd. : νϝεφέ̔εσσι scripsi metri causa  
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294. γαῖαν ὁμοῦ ϰαὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.  
295. σὺν δ’ εὖρόϛ τε νότοϛ τ’ ἔπεσον ζέφυρόϛ τε δυσαϝὴϛ  
296. ϰαὶ βορέ̔ηϛ αἰθρηγενέτηϛ μἱέγα ϰῦμα ϰυλίνδων.  
297. ϰαὶ τότ’ Ὀδυσσῆϝοϛ λύτο γούνατα ϰαὶ φίλον ἦτορ  
298. ὀχθήσαϛ δ’ ἄρα ϝεῖπε πρὸϛ ̔ϝὸν μἱεγαλήτορα θυμόν·  
299. « ὤ μοι ἱεγὼ δειλόϛ τί νύ μοι μήϰιστα γένηται·  
300. δείδω μὴ δὴ πάντα θἑὰ νημερτέ̔α ϝείπεν  
301. ἱή μ’ ἔφατ’ ἐν πόντῳ πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱϰέσθαι  
302. ἄλγἑ ἀναπλήσειν· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.  
303. οἵοισιν νϝεφέ̔εσσι περιστέφει οὐρανὸν εὐρὺν  
304. Ζεύϛ ἐτάραξε δὲ πόντον ἐπισπέρχουσι δ’ ἄϝελλαι  
305. παντοίων ἀνἱέμων· νῦν μοι σϝῶϛ* αἰπὺϛ ὄλεθροϛ. 
306. τρὶϛ μάϰαρεϛ Δαναοὶ ϰαὶ τετράϰιϛ ἱοὶ τότ’ ὄλοντο  
307. Τροίαι ἐν εὐρείῃ χάριν Ἀτρεϝίδῃσι φέροντεϛ.  
308. ἱως δαὶ ἱεγώ γ’ ὄφελον θϝανέ̔εν  ϰαὶ πότμον ἐπισπεῖν 
309. ἤματι τῷ ἱότε μοι πλεῖστοι χαλϰήρἑα δοῦρα  
310. Τρῶ ἑϛ ἐπέρριψαν περὶ Πηλείωνι θϝανόντι.  
311. τῶ ϰ’ ἔλαχον ϰτερέ̔ων ϰαί μου ϰλέϝοϛ ἦγον Ἀχαιοί· 
312. νῦν δέ με λευγαλέῳ θϝανάτῳ εἵμαρτο ϝαλῶναι. »  
313. ὣϛ ἄρα μιν ϝείπόντ’ ἱέλϝασεν μἱέγα ϰῦμα ϰατ’ ἄϰρηϛ  
314. δϝεινὸν ἐπεσσύμενον περὶ δὲ σχεδίην ϝελϝέλιξε.  
315. τεῖλε  δ’ ἀπὸ σχεδίηϛ αὐτὸϛ πέσε πηδάλιον δὲ  
316. ἐϰ χειρῶν πρὸ έ̔ηϰε· μέσον δέ ϝ̔οι ἱστὸν ἔϝαξε  
317. δϝεινὴ μισγομένων ἀνἱέμων ἐλθοῦσα θύελλα·  
318. τειλοῦ δὲ σπεῖρον ϰαὶ ἐπίϰριον ἔμπεσε πόντῳ.  
319. τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόβρυχα θῆϰε πολὺν χρόνον οὐδὲ δυνάσθη  
320. αἶψα μάλ’ ἀνσχεθέ̔εν μἱεγάλου ὑπὸ ϰύματοϛ ὁρμῆϛ·  
321. ϝείματα γάρ  ̔ϝε βάρυνε τά  ̔ϝοι πόρε δῖα Καλυψώ.  
322. ὀψὲ δὲ δή ῥ’ ἀνέδυ στόματοϛ δ’ ἐξέπτυσεν ἅλμην  
323. πιϰρήν ἱή ϝ̔οι πολλὴ ἀπὸ ϰρατὸϛ ϰελάρυζεν.  
324. ἀλλ’ οὐδ’ ὧϛ σχεδίηϛ ἐπελήθετο τειρόμενόϛ περ  
325. ἀλλὰ μεθορμηθεὶϛ ἐνὶ ϰύμασιν ἐλλάβετ’ αὐτῆϛ  
326. ἐν μέσσῃ δὲ ϰαθῖζε τέλοϛ θϝανάτου ἀλεϝείνων.  
327. τὴν δ’ ἐφόρει μἱέγα ϰῦμα ϰατὰ ῥόϝον ἱένθα ϰαὶ ἱένθα.  
328. ἱως δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸϛ βορέ̔ηϛ φορέ̔ῃσιν ἀϰάνθαϛ  
329. ἂμ πεδίον πυϰιναὶ δὲ πρὸϛ ἱαλλήλῃσιν ἔχονται.  
330. ὣϛ τὴν ἂμ πέλαγοϛ ἄνἱεμοι φέρον ἱένθα ϰαὶ ἱένθα·  
331. ἱάλλοτε μέν τε νότοϛ βορέ̔ῃ προβάλεσϰε φέρεσθαι  
332. ἱάλλοτε δ’ αὖτ’ εὖροϛ ζεφύρῳ ϝείξασϰε διώϰειν. 
333. τὸν δὲ ϝίδεν Κάδμου θυγάτηρ ϰαλλίσφυροϛ Ἰνώ  
334. Λευϰοθέ̔η ἱὴ πρὶν μὲν ἔ̔ην βροτὸϛ αὐδήϝεσσα  
335. νῦν δ’ ἁλὸϛ ἐν πελάγεσσι θἑῶν ἐξέμμορε τιμῆϛ.  
336. ἱή ῥ’ Ὀδυσῆϝ’ ἐλέϝεισεν* ἀλώμενον ἄλγἑ  ἔχοντα·   
337. [αἰθυίῃ δ’ ϝεϝιϰυῖα ποτῇ ἀνεδύσετο λίμνηϛ] 
338. ἷζε δ’ ἐπὶ σχεδίηϛ ϰαί μιν πρὸϛ μῦθον ἔϝειπε·  
339. « ϰάμμορε τίπτε τοι ὧδε Ποσειδάων ἐνοσίχθων  
 
307 Τροίῃ edd. : Τροίαι correxi  308 δὴ edd. : δαὶ correxi   θανεῖν edd. : θϝανέ̔εν correxi  320 ἀνσχεθέειν 
edd. : ἀνσχεθέ̔εν correxi  
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340. ὠδύσατ’ ἐϰπάγλωϛ ὅτι τοι ϰαϰὰ πολλὰ φυτεύει;  
341. οὐ μὲν δή σε ϰαταφθείσει μάλα περ μενἑαίνων.  
342. ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ϝέρξαι δοϰέ̔ειϛ δέ μοι οὐϰ ἀπινύσσειν·  
343. ϝείματα ταῦτ’ ἀποδὺϛ σχεδίην ἀνἱέμοισι φέρεσθαι  
344. ϰάλλιπ' ἀτὰρ χείρεσσι νέϝων ἐπιμαίἑο νόστου 
345. γαίηϛ Φαιήϰων ὅθι τοι μοῖρ’ ἐστὶν ἀλύξαι.  
346. τῆ δέ τόδε ϰρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι  
347. ἄμβροτον*· οὐδέ τί τοι παθέ̔εν δέϝοϛ οὐδ’ ἀπολέσθαι. 
348. αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψἑαι ἠπείροιο  
349. ἂψ ἀπολυσάμενοϛ βάλλειν4 εἰϛ ϝοίνοπα πόντον  
350. πολλὸν ἀπ’ ἠπείρου αὐτὸϛ δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι. »  
351. ὣϛ ἄρα φωνήσασα θἑὰ ϰρήδεμνον ἔδωϰεν  
352. αὐτὴ δ’ ἂψ ἐϛ πόντον ἐδύσετο ϰυμαίνοντα  
353. αἰθυίῃ ϝεϝιϰυῖα· μέλαν δέ  ̔ϝε ϰῦμ’ ἐϰάλυψεν.  
354. αὐτὰρ ὁ μερμήριξε πολύτλαϛ δῖοϛ Ὀδυσσεύϛ  
355. ὀχθήσαϛ δ’ ἄρα ϝεῖπε πρὸϛ  ̔ϝὸν μεγαλήτορα θυμόν· 
356. « ὤ μοι ἐγώ μή τίϛ μοι ὑφαίνῃσιν δόλον αὖτε  
357. ἀθϝανάτων ὅ τέ με σχεδίηϛ ἀποβῆναι ἱανώγει.  
358. ἀλλὰ μάλ’ οὔ πω πείσομ' ἐπεὶ ῾ϝεϰὰϛ ὀφθαλμοῖσι  
359. γαῖαν ἱεγὼν ϝιδόμην ὅθι μοι φάτο φύξιμον εἶναι.  
360. ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ϝέρξω δοϰέ̔ει δέ μοι εἶναι ἄριστον·  
361. ὄφρ’ ἂν μέν ϰεν δούρατ’ ἐν ἱαρμονίῃσι ἱαραίρῃ* 
362. τόφρ’ αὐτοῦ μενέ̔ω ϰαὶ τλήσομαι ἄλγἑα πάσχων·  
363. αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ ϰῦμα τινάξῃ  
364. νήξομ' ἐπεὶ οὐ μέν τι πάρα προνὁῆσαι ἄμεινον. » 
365. εἷϝος* ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε ϰατὰ φρένα ϰαὶ ϰατὰ θυμόν 
366. ὦρσε δ’ ἐπὶ μἱέγα ϰῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχθων  
367. δϝεινόν τ’ ἀργαλέ̔ον τε ϰατηρεφέϛ ἱέλϝασε δ’ αὐτόν.  
368. ἱως δ’ ἄνἱεμοϛ ζαϝὴϛ ᾔων θημῶνα τινάξῃ  
369. ϰαρφαλέων τὰ μὲν ἄρ τε διεσϰέδασ’ ἱάλλυδιϛ ἱάλλῃ  
370. ὣϛ τῆϛ δούρατα μαϰρὰ διεσϰέδασ'. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺϛ  
371. ἀμφ’ ἑνὶ δούρατι βαῖνε ϰέληθ’ ἱως ἵππον ἱελαύνων  
372. ϝείματα δ’ ἐξαπέδυνε τά  ̔ϝοι πόρε δῖα Καλυψώ.  
373. αὐτίϰα δὲ ϰρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσεν  
374. αὐτὸϛ δὲ πρηνὴϛ ἁλὶ ϰάππεσε χεῖρε πετάσσαϛ  
375. νηχέμεναι μεμαώϛ. ϝίδε δὲ ϰρείων ἐνοσίχθων  
376. ϰινήσαϛ δὲ ϰάρη προτὶ  ̔ϝὸν μυθήσατο θυμόν·  
377. « οὕτω νῦν ϰαϰὰ πολλὰ παθὼν ἄλϝου* ϰατὰ πόντον 
378. εἰϛ ὅ ϰεν ἀνθρώποισι διϝοτρεφέ̔εσσι μιγείῃϛ. 
379. ἀλλ’ οὐδ’ ἱώϛ σε ϝέϝολπα ὀνόσσεσθαι ϰαϰότητοϛ. »  
380. ὣϛ ἄρα φωνήσαϛ ἵμασεν ϰαλλίτριχαϛ ἵππουϛ  
381.  ἰἱϰετο δ’ εἰϛ Αἰγάϛ ὅθι  ̔ϝοι ϰλυτὰ δώματ’ ἔ῾ασιν. 
 
349 βαλέειν edd. : βάλλειν correxi  361 ἀρμονίῃσιν ἀρήρῃ codices : ἱαρμονίῃσι ἱαραίρῃ correxi 377 
ἀλόω edd. : ἄλϝου correxi 378 μιγήῃς edd. : μιγείῃϛ  correxi  

                                                 
4  Les infinitifs des aoristes seconds sont de la forme -ehen (issus de -esen) ; dans ce cas -hen est 

toujours long par position devant initiale consonantique. Le contexte invite donc à écrire l’infinitif 
duratif βάλλειν, ce qui est justifié par le sens du verbe, non pas « jeter », mais « laisser s’appliquer 
sur » = « laisser flotter sur… »  
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382. αὐτὰρ Ἀθηναίη ϰούρη Διόϛ ἱάλλ’ ἐνό̔ησεν·  
383. ἦ τοι τῶν ἱάλλων ἀνἱέμων ϰατέδησε ϰελεύθουϛ  
384. παύσασθαι δ’ ἐϰέλευσε ϰαὶ εὐνηθῆναι ἅπανταϛ·  
385. ὦρσε δ’ ἐπὶ ϰραιπνὸν βορέ̔ην πρὸ δὲ ϰύματ’ ἔϝαξεν  
386. ἱῆϝοϛ ὃ Φαιήϰεσσι φιληρέτμοισι μιγείη  
387. διϝογενὴϛ Ὀδυσεύϛ θϝάνατον ϰαὶ ϰῆραϛ ἀλύξαϛ.  
388. ἱένθα δύω νύϰταϛ δύο τ’ ἤματα ϰύματι πηγῷ  
389. πλάζετο πολλὰ δέ  ̔ϝοι ϰραδίη προτιόσσετ’ ὄλεθρον.  
390. ἀλλ’ ἱότε δὴ τρίτον ἦμαρ ϝἑυπλόϰαμοϛ τέλεσ’ Ἠϝώϛ  
391. ϰαὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνἱεμοϛ μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη  
392. ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ’ ἄρα σχεδὸν ἐσϝίδε γαῖαν  
393. ὀξὺ μάλα πρὸ ϝιδὼν μἱεγάλου ὑπὸ ϰύματοϛ ἀρθείϛ.  
394. ἱὼϛ δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιοϛ βίοτοϛ παίδεσσι φανείῃ  
395. πατρόϛ ἱὸϛ ἐν νούσῳ ϰεῖται ϰρατέρ’ ἄλγἑα πάσχων  
396. δηρὸν τηϰόμενοϛ στυγερὸϛ δέ  ̔ϝοι ἔχραϝε δαίμων  
397. ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θἑοὶ ϰαϰότητοϛ ἔλυσαν  
398. ὣϛ Ὀδυσῆϝ  ̔ἀσπαστὸν ϝείσατο γαῖα ϰαὶ ὕλη  
399. νῆχε δ’ ἐπϝειγόμενοϛ ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι.  
400. ἀλλ’ ἱότε τόσσον ἀπῆν ὅσσον τε γέγωνε βοϝήσαϛ* 
401.  ϰαὶ δὴ δοῦπον ἄϰουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσηϛ· –  
402. ῥόχθει γὰρ μἱέγα ϰῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο  
403. δϝεινὸν ἐρευγόμενον ϝείλυτο δὲ πάνθ’ ἁλὸϛ ἄχνῃ·  
404. οὐ γὰρ ἔσαν λιμένεϛ νηϝῶν ὀχοί οὐδ’ ἐπιϝωγαί  
405.  ἀλλ’ ἀϰταὶ προβλῆτεϛ ἔσαν σπιλάδεϛ τε πάγοι τε· –  
406. ϰαὶ τότ’ Ὀδυσσῆϝοϛ λύτο γούνατα ϰαὶ φίλον ἦτορ  
407. ὀχθήσαϛ δ’ ἄρα ϝεῖπε πρὸϛ  ̔ϝὸν μεγαλήτορα θυμόν·  
408. « ὤ μοι ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀϝελπέ̔α δῶϰε ϝιδέσθαι  
409. Ζεύϛ ϰαὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξαϛ ἐπέρϝησα  
410. ἔϰβασιϛ οὔ πῃ φαίνεθ’ ἁλὸϛ πολιοῖο θύραζε·  
411. ἔϰτοσθεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέϝεϛ ἀμφὶ δὲ ϰῦμα   
412. βέβρυχεν ῥόθιον λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη  
413. ἀγχιβαθὴϛ δὲ θάλασσα ϰαὶ οὔ πωϛ ἔστι πόδεσσι  
414. στήμεναι ἀμφοτέροισι ϰαὶ ἐϰφυγέ̔εν ϰαϰότητα·  
415. μή πώϛ μ’ ἐϰβαίνοντα βάλῃ λίθαϰι ποτὶ πέτρῃ  
416. ϰῦμα μἱέγ’ ἁρπάξαν· μελέϝη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή.  
417. εἰ δέ ϰ’ ἔτι προτέρω παρανήξομαι ἤν που ἐφεύρω  
418. ἠϝιόναϛ τε παραπλῆγαϛ λιμέναϛ τε θαλάσσηϛ  
419. δείδω μή μ’ ἐξαῦτιϛ ἀναρπάξασα θύελλα  
420. πόντον ἐπ’ ἰχθύϝεντα φέρῃ βαρέϝα στενάχοντα  
421. ἠϝέ τί μοι ϰαὶ ϰῆτοϛ ἐπισσεύῃ μἱέγα δαίμων  
422. ἐξ ἁλόϛ οἷά τε πολλὰ τρέφει ϰλυτὸϛ Ἀμφιτρίτη·  
423. ϝοῖδα γὰρ ἱώϛ μοι ὀδώδυσται ϰλυτὸϛ ἐννοσίγαιοϛ. »  
424. ἱῆϝοϛ ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε ϰατὰ φρένα ϰαὶ ϰατὰ θυμόν  
425. τόφρα δέ μιν μἱέγα ϰῦμα φέρεν τρηχεῖαν ἐπ’ ἀϰτήν.  
426. ἱένθα ϰ’ ἀπὸ ϝρινοὺϛ δρύφθη σὺν δ’ ὀστέ̔ ἀράχθη  
427. εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆϰε θἑὰ γλαυϰῶπιϛ Ἀθήνη·  
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428. ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενοϛ λάβε πέτρηϛ  
429. τῆϛ ἔχετο στενάχων ἱῆϝοϛ μἱέγα ϰῦμα παρῆλθε.  
430. ϰαὶ τὸ μὲν ὣϛ ὑπάλυξε παλιρρόθιον δέ μιν αὖτιϛ  
431. πλῆξεν ἐπεσσύμενον τειλοῦ δέ μιν ἔμβαλε πόντῳ.  
432. ἱως δ’ ἱότε πουλύποδοϛ θαλάμηϛ ἐξελϰομένοιο  
433. πρὸϛ ϰοτυληδονόφιν πυϰιναὶ λά῾ιγγεϛ ἔχονται  
434. ὣϛ τοῦ πρὸϛ πέτρῃσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν  
435. ϝρινοὶ ἀπέδρυφθεν· τὸν δὲ μἱέγα ϰῦμ’ ἐϰάλυψεν.  
436. ἱένθα ϰε δὴ δύστηνοϛ ὑπὲρ μόρον ὤλετ’ Ὀδυσσεύϛ  
437. εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶϰε γλαυϰῶπιϛ Ἀθήνη·  
438. ϰύματοϛ ἐξαναδύϛ τά τ’ ἐρεύγεται ἤπειρόνδε  
439. νῆχε παρέξ ἐϛ γαῖαν ὁρϝόμενοϛ εἴ που ἐφεύροι  
440. ἠϝιόναϛ τε παραπλῆγαϛ λιμέναϛ τε θαλάσσηϛ.  
441. ἀλλ’ ἱότε δὴ ποταμοῖο ϰατὰ στόμα ϰαλλίρϝοιο  
442. ἷξε νέϝων τῇ δή  ̔ϝοι ϝείσατο χῶροϛ ἄριστοϛ  
443. λεῖοϛ πετράων ϰαὶ ἐπὶ σϰέπαϛ ἦν ἀνἱέμοιο·  
444. ἔγνω δὲ πρὸ ρϝέ̔οντα ϰαὶ εὔξατο  ̔ϝὸν ϰατὰ θυμόν·  
445. « ϰλῦθι ϝάναξ ὅ τιϛ ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ἱϰάνω  
446. φεύγων ἐϰ πόντοιο Ποσειδάωνοϛ ἐνιπάϛ.  
447. αἰδοῖοϛ μέν τ’ ἐστὶ ϰαὶ ἀθϝανάτοισι θἑοῖσιν  
448. ἀνδρῶν ἱὸϛ τιϛ ἵϰηται ἀλώμενοϛ ἱως ϰαὶ ἱεγὼ νῦν  
449. σόν τε ῥόϝον σά τε γούναθ’ ἱϰάνω πολλὰ μογήσαϛ.  
450. ἀλλ’ ἐλέϝαιρε ϝάναξ· ἱιϰέτηϛ δέ τοι εὔχομαι εἶναι. »  
451. ὣϛ φάθ' ὁ δ’ αὐτίϰα παῦσεν  ̔ϝὸν ῥόϝον ἔσχε δὲ ϰῦμα  
452. πρόσθε δέ  ̔ϝοι ποίησε γαλήνην τὸν δ’ ἐσάϝωσεν   
453. ἐϛ ποταμοῦ προχοϝάϛ. ὁ δ’ ἄρ’ ἄμφω γούνατ’ ἔϰαμψε  
454. χεῖράϛ τε στιβαράϛ· ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον ϰῆρ·  
455. ᾤδἑε δὲ χρόϝα πάντα θάλασσα δὲ ϰήϰιε πολλὴ  
456. ἂν στόμα τε ῥῖνάϛ θ'· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστοϛ ϰαὶ ἄναυδοϛ  
457. ϰεῖτ’ ὀλιγηπελέ̔ων ϰάματοϛ δέ μιν αἰνὸϛ ἵϰανεν.  
458. ἀλλ’ ἱότε δή ῥ’ ἄμπνυτο ϰαὶ ἐϛ φρένα θυμὸϛ ἀγέρθη  
459. ϰαὶ τότε δὴ ϰρήδεμνον ἀπὸ  ̔ϝέ̔ο λῦσε θἑοῖο.  
460. ϰαὶ τὸ μὲν ἐϛ ποταμὸν ἁλιμυρήϝεντα μεθῆϰεν  
461. ἂψ δ’ ἔφερεν μἱέγα ϰῦμα ϰατὰ ῥόϝον αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ  
462. δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ’ ἐϰ ποταμοῖο λιασθεὶϛ  
463. σχοίνοι ὑπεϰλίνθη ϰύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν. 
464. ὀχθήσαϛ δ’ ἄρα ϝεῖπε πρὸϛ  ̔ϝὸν μεγαλήτορα θυμόν·  
465. « ὤ μοι ἐγώ τί πάθω; τί νύ μοι μήϰιστα γένηται;  
466. εἰ μέν ϰ’ ἐν ποταμῷ δυσϰηδέ̔α νύϰτα φυλάσσω  
467. μή μ’ ἄμυδιϛ στίβη τε ϰαϰὴ ϰαὶ θῆλυϛ* ϝέρση 
468. ἐξ ὀλιγηπελίηϛ δαμάσῃ ϰεϰαφηϝότα θυμόν·  
469. αὔρη δ’ ἐϰ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέϝει ἠϝῶθι πρό.  
470. εἰ δέ ϰεν ἐϛ ϰλειτὺν ἀναβὰϛ ϰαὶ δάσϰιον ὕλην  
471. θάμνοισ’ ἐν πυϰινοῖσι ϰαταδράθω εἴ με μεθείη  
472. ῥῖγοϛ ϰαὶ ϰάματοϛ γλυϰερὸϛ δέ μοι ὕπνοϛ ἐπέλθοι  
473. δείδω μὴ θήρεσσιν ϝ̔έλωρ ϰαὶ ϰύρμα γένωμαι. »  
474. ὣϛ ἄρα  ̔ϝοι φρονέ̔οντι δϝάσσατο ϰέρδιον εἶναι· 
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475. βῆ ῥ’ ἴμεν εἰϛ ὕλην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατοϛ εὗρεν  
476. ἐν περιφαινομένῳ. δοιοὺϛ δ’ ἄρ’ ὑπείλυθε θάμνουϛ  
477. ἐξ ὁμόθεν πεφυϝῶταϛ· ὁ μὲν φυλίηϛ ὁ δ’ ἐλαίηϛ.  
478. τοὺϛ μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνἱέμων διάϝη μένοϛ ὑγρὸν ἀϝέντων  
479. οὔτε ποτ’ ἠϝέλιοϛ φαϝέθων ἀϰτῖσιν ἔβαλλεν  
480. οὔτ’ ὄμβροϛ πέρϝασϰε διαμπερέϛ· ὣϛ ἄρα πυϰνοὶ  
481. ἱαλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίϛ ἱοὺϛ ὑπ’ Ὀδυσσεὺϛ  
482. δύσετ’  ἄφαρ δ’ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν  
483. εὐρεῖαν· φύλλων γὰρ ἔ̔ην χύσιϛ ἤλιθα πολλή  
484. ὅσσον τ’ ἠϝὲ δύω ἠϝὲ τρεῖϛ ἄνδραϛ ϝέρυσθαι  
485. ὥρῃ χειμερίῃ εἰ ϰαὶ μάλα περ χαλεπαίνοι.  
486. τὴν μὲν ϝιδὼν γήθησε πολύτλαϛ δῖοϛ Ὀδυσσεύϛ  
487. ἐν δ’ ἄρα μέσσῃ λέϰτο χύσιν δ’ ἐπεχέϝϝατο φύλλων.  
488. ἱως δ’ ἱότε τιϛ δαλὸν σποδιῇ ἐνέϰρυψε μελαίνῃ  
489. ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆϛ ἱῷ μὴ πάρα γείτονεϛ ἱάλλοι  
490. σπέρμα πυρὸϛ σϝῴζων ἱίνα μή ποθεν ἱάλλοθεν αὕοι  
491. ὣϛ Ὀδυσεὺϛ φύλλοισι ϰαλύψατο. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη  
492. ὕπνον ἐπ’ ὄμμασι χέϝ  ̔ἱίνα μιν παύσειε τάχιστα  
493. δυσπονέ̔οϛ ϰαμάτοιο φίλα βλέφαρ’ ἀμφιϰαλύψαϛ.  
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