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Inleiding
Nadat Alexander de Grote het oosten had veroverd en daar de Griekse cultuur had
geïntroduceerd, o.a. door overal vrienden als koningen in staten achter te laten, was het
Grieks in die contreien de internationale taal geworden. In de Romeinse tijd is dat in het
oosten zeker niet veranderd. Het Latijn verspreidde zich in het westen als dé taal, maar het
oosten bleef op de Griekse cultuur gericht. Sterker de Romeinse elite nam het Grieks over als
de intellectuele en culturele taal bij uitstek en in de tweede eeuw na Chr. waren er zelfs
keizers zoals Hadrianus, de filhelleen en Marcus Aurelius, de filosoof op de troon, door wie
de positie van het Grieks versterkt werd.
Het belang en de stevige positie van het Grieks in het oosten zijn dan ook de reden, dat een
Syriër als Loukianos (120-180, geboren in Samosata te Syrië) zich het Grieks heeft eigen
gemaakt en dit is een understatement. Hij beheerste het Grieks beter dan wie dan ook. Het
kan niet anders zijn dan dat wie het Grieks enigszins machtig is en thuis is in de Griekse
literatuur, van oordeel is, dat Loukianos niet alleen perfect Grieks schrijft maar ook overal
blijkervan geeft thuis te zijn in de Griekse literatuur, retoriek en filosofie. Deze kennis
gebruikt hij op volstrekt persoonlijke wijze in volledig nieuwe literatuur, waarvan een groot
deel fictief is met filosofische tintjes, gelardeerd met retorische elementen, voorzien van
fijne humor en niet gespeend van een ruime fantasie. Wat je ook leest van deze litterator,
niet zelden zal op zijn minst een glimlach om je lippen verschijnen.
Loukianos heeft zich in eerste instantie bekwaamd in de retoriek. Hiervoor heeft hij de hele
kust van Asia afgereisd om uiteindelijk in Efesos te studeren. De stijl waarvan Loukianos zich
bediende heet het Atticisme. Er waren namelijk velen, die het Attisch van de 5e en 4e eeuw
voor Chr. bijzonder bewonderden (en dit terecht; denk aan grootheden als Sofokles,
Euripides, Plato, Demosthenes). Deze mensen, Atticisten geheten, deden hun uiterste best
dit Attisch na te volgen. Zo ook Loukianos. Denk niet, dat een kenner van de Atheense
schrijvers uit de 5e en 4e eeuw v. Chr. niet het verschil tussen Loukianos en die gouden tijd
ziet. Het verschil is onmiddellijk duidelijk. Op de eerste plaats zal het voor iedere specialist
van het gouden tijdperk toch even wennen zijn, dat de betekenis van de woorden van
Loukianos toch net iets anders is; bovendien gebruikt Loukianos toch wel andere woorden
en afwijkend van het klassieke Grieks is ook de stijl. Zo gebruikt Loukianos vaak
infinitivusconstructies met lidwoord, hetgeen je in de klassieke tijd minder zag.
Na zijn opleiding in de retoriek heeft Loukianos een tijdje als strafpleiter gewerkt in
Antiochië (Syrië). Hij was echter zonder succes. Vervolgens trok hij rond als redenaar om zo
de kost te verdienen. In die hoedanigheid trok hij rond in Griekenland, Italië en Gallië. Hier
verwierf hij niet alleen grote faam, maar ook groot vermogen.
Op een bepaald moment heeft hij een afkeer gekregen van dit lege bestaan en heeft hij zich
op de filosofie geworpen. Vanaf 160 n.Chr. woonde hij in Athene, schreef als Plato dialogen
met veel verwijzingen naar klassieke schrijvers.
Toch ging hij op een bepaald moment weer reizen en hield hij redevoeringen. Uiteindelijk is
hij circa 180 te Alexandrië gestorven, waar hij toen een hoge functie had bij de stadhouder
van Egypte.
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Loukianos’ werk
Dialogen der doden en goden
Als een gymnasiast al Loukianos kent, dan is dat van de buitengewoon humoristische,
enigszins filosofische dialogen der doden, of goden. Het zijn korte verhalen, waarin bepaalde
aspecten van het leven of de goden nader bekeken worden en dat meestal op spottende
wijze. De humor is verfrissend en doet een beetje niet-Grieks aan, zoals ook de humor van
Raiman, of Najib Amhali net iets anders is dan de gebruikelijke Nederlandse humor en
daarmee een verrijking is van de cultuur. Loukianos had wel voorbeelden, die hij gebruikte:
de filosoof Menippos van Gamarra, die in de 3e eeuw voor Christus leefde en satiren en
parodieën schreef.

De droom van Loukianos of het leven van Loukianos
Bovenal interessant is zijn autobiografische werk ‘De droom van Loukianos of het leven van
Loukianos’. Op een bijzondere levendige en waarachtige wijze beschrijft Loukianos, hoe hij
uiteindelijk voor zijn manier van leven gekozen heeft. Een duidelijk beeld krijg je zo van hoe
blijkbaar in een familie in die tijd over de verdere opleiding van een zoon beslist werd.
Duidelijk wordt ook Loukianos’ kennis van mythologie en filosofie.

Het levenseinde van Peregrinos
De hoofdpersoon van ‘Het levenseinde van Peregrinos’ is een cynische filosoof uit Parion, die
bij de Olympische Spelen van 165 n.Chr. op een brandstapel sprong. Persoonlijk beschouwde
Peregrinos deze zelfverbranding als een daad van superieure filosofische standvastigheid en
het ontbrak hem niet aan bewonderaars. Loukianos schildert hem af als een publiciteitsgeile
ijdeltuit. Daar had hij waarschijnlijk wel gelijk in. Filosofen en met name cynici vonden het
volstrekt acceptabel uit het leven te stappen, als het leven ondragelijk werd. Peregrinos
echter maakt er een heel spektakel van. Hij kondigt zijn zelfdoding al op de Olympische
spelen van 161 aan en voert die pas uit op de spelen van 165. Deze Peregrinos werd gekend
door Aulus Gellius, die waardering voor de man had, omdat hij karaktervast was: hij leefde in
een hut buiten de stad, als een echte cynicus. Gellius bezocht hem vaker.
Loukianos vertelt het relaas van Peregrinos in briefvorm.
Extra interessant wordt de brief door het feit dat Peregrinos deel zou hebben uitgemaakt
vaneen christelijke gemeenschap.

Ikaromenippos of Menippos boven de wolken
Het verhaal begint met de ontmoeting van Menippos en een vriend. De vriend vraagt
Menippos waarom hij de hemelverschijnselen bestudeert. Menippos vertelt dan waartoe die
studie hem gedreven heeft. Hij dacht ooit het antwoord over de hemel te vinden bij de
filosofen, maar omdat die elkaar tegenspraken, had hij besloten zich evenals Ikaros van
vleugels te voorzien. Hij vertelt hoe hij de maan bereikt heeft, hoe die hem opdrachten voor
Zeus gegeven heeft en hoe hij het domein van Zeus en de goden heeft betreden en
natuurlijk hoe het hem daar vergaan is.
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De Ware Vertellingen
In dezelfde trant als de ‘Ikaromenippos’ en dus sf-achtig is het werk ‘De ware vertellingen’.
Beide werken doen sterk denken aan ‘De avonturen van de baron van Münchhausen’.
De schrijver/verteller bekent in de inleiding leugens naar waarheid te vertellen. Hij voert als
rechtvaardiging hiertoe aan dat vele anderen onder wie filosofen en dichters datzelfde doen.
Zij vertellen vaak de meest fantastische dingen, zonder daarvoor bewijs te hebben of het zelf
te hebben gezien. Loukianos laat zich in zijn fantasie meevoeren op een schip de ruimte in,
waar hij deelneemt aan een oorlog tussen de bewoners van de maan en de zon en wanneer
hij weer afgedaald is en met zijn schip op de oceaan is geland, wordt hij door een
reuzemonster opgeslokt en beleeft hij bizarre dingen. Met moeite ontsnapt hij daaruit om
dan weer in andere avonturen terecht te komen.

Loukios of de ezel
Ook bekend van Loukianos is het werk ‘Loukios of de ezel’. Dit werk komt waarschijnlijk uit
een groter werk getiteld ‘Metamorphoses’. Hoewel het werk ‘Loukios of de ezel’ op naam
van Loukianos staat, is het waarschijnlijk dat het overgeleverde werk een soort samenvatting
is van het origineel. Met name in de het begin van het verhaal, maar ook wel elders,
verraden onduidelijkheden en onhandigheden in het Grieks en de verteltechniek dat dit niet
het werk van de perfectionist Loukianos is. Daarentegen verraadt het komische van de plot
en verraden ook vele heldere passages met leuke wendingen de hand van de grote schrijver
zelf.
Het verhaal vertelt hoe de jongeman Loukios uit Patras in het noordwesten van de
Peloponnesos graag een metamorfose wilde meemaken. Daarom trok hij naar Thessalië in
het noorden van Griekenland, de streek der heksen. Hier raakte hij inderdaad betoverd: hij
werd een ezel. Als ezel maakte hij van alles mee en het duurde lang en kostte veel moeite,
voordat hij weer zijn oude gedaante kreeg. Het is een zeer vermakelijk werk, dat veel
navolging kreeg o.a. in het verhaal van ‘De gouden ezel’ van Apuleius.
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[1.] Op weg naar Hipparchos
Ἀπῄειν ποτὲ ἐς Θετταλίαν· ἦν δέ μοι πατρικόν τι συμβόλαιον1 ἐκεῖ πρὸς
ἄνθρωπον ἐπιχώριον2· ἵππος δέ με κατῆγε καὶ τὰ σκεύη3 καὶ θεράπων
ἠκολούθει4 εἷς. ἐπορευόμην οὖν τὴν προκειμένην5 ὁδόν· καί πως ἔτυχον καὶ
ἄλλοι ἀπιόντες ἐς Ὕπατα6 πόλιν τῆς Θετταλίας, ἐκεῖθεν7 ὄντες· καὶ ἁλῶν8
ἐκοινωνοῦμεν9, καὶ οὕτως ἐκείνην τὴν ἀργαλέαν ὁδὸν ἀνύσαντες10 πλησίον
ἤδη τῆς πόλεως ἦμεν, κἀγὼ ἠρόμην τοὺς Θετταλοὺς εἴπερ ἐπίστανται ἄνδρα
οἰκοῦντα ἐς τὰ Ὕπατα, Ἵππαρχον τοὔνομα. γράμματα11 δὲ αὐτῷ ἐκόμιζον
οἴκοθεν, ὥστε οἰκῆσαι παρ᾽ αὐτῷ. οἱ δὲ εἰδέναι τὸν Ἵππαρχον τοῦτον ἔλεγον
καὶ ὅπῃ12 τῆς πόλεως οἰκεῖ καὶ ὅτι ἀργύριον ἱκανὸν ἔχει καὶ ὅτι μίαν
θεράπαιναν τρέφει καὶ τὴν αὑτοῦ γαμετὴν13 μόνας· ἔστι γὰρ
φιλαργυρώτατος14 δεινῶς. ἐπεὶ δὲ πλησίον τῆς πόλεως ἐγεγόνειμεν, κῆπός15
τις ἦν καὶ ἔνδον οἰκίδιον16 ἀνεκτόν17, ἔνθα ὁ Ἵππαρχος ᾤκει.
[2.] Bij Hipparchos
οἱ μὲν οὖν ἀσπασάμενοί18 με ᾤχοντο, ἐγὼ δὲ κόπτω προσελθὼν τὴν θύραν,
καὶ μόλις19 μὲν καὶ βραδέως, ὑπήκουσε20 δ᾽ οὖν γυνή, εἶτα καὶ προῆλθεν. ἐγὼ
μὲν ἠρόμην εἰ ἔνδον εἴη Ἵππαρχος·
“ Ἔνδον”, ἔφη· “σὺ δὲ τίς ἢ τί βουλόμενος πυνθάνῃ;”
”Γράμματα ἥκω κομίζων αὐτῷ παρὰ Δεκριανοῦ τοῦ Πατρέως21 σοφιστοῦ.”
“Μεῖνόν με”, ἔφη, “αὐτοῦ”, καὶ τὴν θύραν συγκλείσασα22 ᾤχετο εἴσω
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συμβόλαιον τό
ἐπιχώριος
3
τὰ σκεύη
4
ἀκολουθέω + dat.
5
πρόκειμαι
6
Ὕπατα
7
ἐκεῖθεν
8
ἅλς ἡ
9
κοινωνέω + gen.
10
ἀνύω
11
γράμματα τά
12
ὅπῃ + gen. part.
13
γαμετή ἡ
14
φιλάργυρος
15
κῆπός
16
οἰκίδιον τό
17
ἀνεκτός
18
ἀσπάζομαι
19
μόλις
20
ὑπακούω
21
Πατρεύς ὁ
22
συγκλείω
2

schuldbrief
inheems
bagage
volgen
voorgenomen zijn
Hupata, stadje
van daar
zout (als metonymia voor maaltijd)
delen
vorderen, afleggen
briefje
waar
wettige echtgenote
op geld belust
tuin
huisje
ondraaglijk
verwelkomen, groeten
met moeite
openen
inwoner van Patras
sluiten
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[1.] Op weg naar Hipparchos
Ooit was ik op weg van huis naar Thessalië. Ik had een schuldbrief van mijn
vader voor iemand die daar woonde. Een paard bracht mij met mijn bagage en
één dienaar volgde. Ik legde dan de voorgenomen weg af en het kwam
toevallig zo uit dat ook anderen op weg waren naar Hupata een stad in
Thessalië en dat die daarvandaan kwamen. Wij deelden de maaltijden met
elkaar en toen wij zo die lastige weg hadden afgelegd, waren we reeds dichtbij
die stad. Ik vroeg de Thessaliërs of ze een man genaamd Hipparchos kenden die
in Hupata woonde. Ik had namelijk een brief van huis voor hem om bij hem
onderkomen te krijgen. Zij zeiden dat ze die Hipparchos kenden en dat ze
wisten waar hij woonde en dat hij bemiddeld was en dat hij slechts één
dienares en zijn eigen vrouw onderhield. Want hij was verschrikkelijk,
uitzonderlijk op geld belust. Toen wij dichtbij de stad waren, was er een tuin en
daarin lag een afschuwelijk huisje, waar Hipparchos woonde.
[2.] Bij Hipparchos
Na dus afscheid genomen te hebben gingen zij weg en ik ging naar de deur. Ik
klopte aan en weliswaar met moeite en traag deed evenwel toch een vrouw
open. Vervolgens kwam ze ook naar buiten. Ik vroeg haar of Hipparchos binnen
was.
“Ja”, zei ze, ”Maar wie ben jij en met welke bedoeling vraag je dat?”
“Ik kom met een brief voor hem van Dekrianos van Patras, de sofist.”
“Wacht hier op mij.” zei ze en na de deur gesloten te hebben ging ze weer naar
binnen.
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πάλιν· καί ποτε1 ἐξελθοῦσα κελεύει ἡμᾶς εἰσελθεῖν. κἀγὼ δὲ παρελθὼν εἴσω
ἀσπάζομαι αὐτὸν καὶ τὰ γράμματα ἐπέδωκα. ἔτυχε δὲ ἐν ἀρχῇ δείπνου ὢν καὶ
κατέκειτο ἐπὶ κλινιδίου2 στενοῦ3, γυνὴ δὲ αὐτοῦ καθῆστο4 πλησίον, καὶ
τράπεζα μηδὲν ἔχουσα παρέκειτο. ὁ δὲ ἐπειδὴ τοῖς γράμμασιν ἐνέτυχεν5, “Ἀλλ᾽
ὁ μὲν φίλτατος ἐμοί”, ἔφη, “καὶ τῶν Ἑλλήνων ἐξοχώτατος6 Δεκριανὸς εὖ ποιεῖ
καὶ θαρρῶν πέμπει παρ᾽ ἐμοὶ τοὺς ἑταίρους τοὺς ἑαυτοῦ· τὸ δὲ οἰκίδιον τὸ
ἐμὸν ὁρᾷς, ὦ Λούκιε, ὡς ἔστι μικρὸν μέν, ἀλλὰ εὔγνωμον7 τὸν οἰκοῦντα
ἐνεγκεῖν8· ποιήσεις δὲ αὐτὸ σὺ μεγάλην οἰκίαν ἀνεξικάκως9 οἰκήσας.” καὶ
καλεῖ τὴν παιδίσκην, “Ὦ Παλαίστρα10, δὸς τῲ ἑταίρῳ κοιτῶνα11 καὶ κατάθες
λαβοῦσα εἴ τι κομίζει σκεῦος12, εἶτα πέμπε αὐτὸν εἰς βαλανεῖον13· οὐχὶ γὰρ
μετρίαν14 ἐλήλυθεν ὁδόν.”
[3.] Met Palaistra mee
ταῦτα εἰπόντος τὸ παιδισκάριον15 ἡ Παλαίστρα ἄγει με καὶ δείκνυσί μοι
κάλλιστον οἰκημάτιον16· καί, “Σὺ μέν”, ἔφη, “ἐπὶ ταύτης τῆς κλίνης κοιμήσῃ17,
τῷ δὲ παιδί σου σκιμπόδιον18 αὐτοῦ παραθήσω καὶ προσκεφάλαιον19
ἐπιθήσω.” ταῦτα εἰπούσης20 ἡμεῖς ἀπῄειμεν λουσόμενοι δόντες αὐτῇ
κριθιδίων21 τιμὴν22 εἰς τὸν ἵππον· ἡ δὲ πάντα ἔφερε λαβοῦσα εἴσω καὶ
κατέθηκεν. ἡμεῖς δὲ λουσάμενοι ἀναστρέψαντες23 εἴσω εὐθὺς παρήλθομεν,
καὶ ὁ Ἵππαρχός με δεξιωσάμενος24 ἐκέλευε συνανακλίνεσθαι25 μετ᾽ αὐτοῦ. τὸ
δὲ δεῖπνον οὐ σφόδρα λιτόν26· ὁ δὲ οἶνος ἡδὺς καὶ παλαιὸς ἦν.
1

ποτε
eindelijk
κλινίδιον τό
bed
3
στενός
smal
4
κάθημαι
zitten
5
ἐντυγχάνω + dat.
treffen
6
ἐξοχώτατος
meest uitstekend
7
εὔγνωμων
zachtzinnig, toegevend, oprecht, dankbaar
8
φέρω
dragen, onderhouden
9
ἀνεξικάκως
moeizaam
10
Palaistra, eigen naam ‘Worstelperk’
11
κοιτών ὁ
slaapkamer
12
σκεῦος τό
bagage
13
βαλανεῖον τό
badhuis
14
μέτριος
matig
15
παιδισκάριον τό
meisje
16
οἰκημάτιον τό
kamertje
17
κοιμάομαι
gaan slapen
18
σκιμπόδιον τό
veldbed
19
προσκεφάλαιον τό
kussen
20
vul aan αὐτῆς
21
κριθίδιον τό
gerst
22
τιμή
prijs
23
ἀναστρέφω
rechts omkeert maken
24
δεξιόομαι
verwelkomen, begroeten
25
συνανακλίνομαι
mee aanliggen
26
λιτός
eenvoudig
2
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Eindelijk kwam ze naar buiten en vroeg ons naar binnen te komen. Dat deed ik.
Βinnen begroette ik hem en gaf ik hem de brief. Hij was net aan het eten en hij
lag op een smal bedje. Zijn vrouw zat naast hem en er stond een tafel zonder
iets erop. Toen hij die brief gekregen had, zei hij: “Mijn grootste vriend en de
voortreffelijkste Griek Dekrianus doet hier goed aan: hij stuurt zonder huiver
zijn eigen vrienden naar mij. Maar Loukios je ziet dit huisje, hoe klein het is,
maar wel welwillend om onderdak te bieden aan wie het bewoont. Jij zult het
omtoveren tot een groot huis, als jij lankmoedig je intrek neemt.”
Hij riep het meisje: “Palaistra, geef mijn vriend een slaapkamer en als hij
bagage bij zich heeft, pak dat en zet dat daar neer. Begeleid hem daarna naar
een bad. Hij heeft geen geringe reis afgelegd.”
[3.] Met Palaistra mee
Toen hij dat gezegd had, nam het meisje Palaistra mij mee en liet zij mij een
heel mooi kamertje zien. Zij zei: “Jij moet op dat bed slapen en voor jouw slaaf
zal ik hier een veldbed neerzetten en een hoofdkussen daarop leggen.” Toen zij
dat gezegd had, gingen wij weg om een bad te nemen, maar eerst hadden we
geld voor gerst voor het paard gegeven. Zij pakte alle spullen op, bracht dat
naar binnen en zette het neer. Na ons bad keerden wij terug en gingen wij
direct naar binnen. Na ons begroet te hebben vroeg Hipparchos om met hem
aan te liggen. De maaltijd was niet erg eenvoudig: er was zoete en oude wijn.
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ἐπεὶ δὲ ἐδεδειπνήκειμεν, πότος1 ἦν καὶ λόγος οἷος ἐπὶ δείπνου ξένου, καὶ οὕτω
τὴν ἑσπέραν ἐκείνην πότῳ δόντες ἐκοιμήθημεν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ Ἵππαρχος
ἤρετό με, τίς μὲν ἔσται ἡ νῦν μοι ὁδὸς καὶ εἰ πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ
προσμενῶ.
“ Ἄπειμι μέν”, ἔφην, “εἰς Λάρισσαν2, ἔοικα3 δὲ ἐνταῦθα διατρίψειν4 τριῶν ἢ
πέντε ἡμερῶν.”
[4.] Habroia
ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἦν σκῆψις5. ἐπεθύμουν δὲ σφόδρα μείνας ἐνταῦθα ἐξευρεῖν
τινα τῶν μαγεύειν6 ἐπισταμένων γυναικῶν καὶ θεάσασθαί τι παράδοξον7, ἢ
πετόμενον ἄνθρωπον ἢ λιθούμενον8. καὶ τῷ ἔρωτι9 τῆς θέας10 ταύτης δοὺς
ἐμαυτὸν περιῄειν τὴν πόλιν, ἀπορῶν11 μὲν τῆς ἀρχῆς τοῦ ζητήματος12, ὅμως δὲ
περιῄειν· κἀν τούτῳ γυναῖκα ὁρῶ προσιοῦσαν ἔτι νέαν, εὐπορουμένην13,
ὅσον14 ἦν15 ἐκ τῆς ὁδοῦ συμβαλεῖν16· ἱμάτια γὰρ ἀνθινὰ17 καὶ παῖδες συχνοὶ18
καὶ χρυσίον περιττόν19. ὡς δὲ πλησιαίτερον γίνομαι, προσαγορεύει20 με ἡ
γυνή, καὶ ἀμείβομαι21 αὐτῇ ὁμοίως22, καὶ φησίν, “Ἐγὼ Ἄβροιά εἰμι, εἴ τινα τῆς
σῆς μητρὸς φίλην ἀκούεις, καὶ ὑμᾶς δὲ τοὺς ἐξ ἐκείνης γενομένους φιλῶ
ὥσπερ οὓς ἔτεκον αὐτή· τί οὖν οὐχὶ παρ᾽ ἐμοὶ καταλύεις23, ὦ τέκνον;”
“ Ἀλλὰ σοὶ μέν”, ἔφην, “πολλὴ χάρις24, αἰδοῦμαι δὲ οὐδὲν ἀνδρὶ φίλῳ
ἐγκαλῶν25 ἔπειτα φεύγων τὴν ἐκείνου οἰκίαν· ἀλλὰ τῇ γνώμῇ26, ὦ φιλτάτη,
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πότος ὁ
drinkgelag
Larissa, een stad in Thessalië
3
ἔοικα
schijnen, ik zal, dunkt me, ..
4
διατρίβω
verblijven
5
σκῆψις ἡ
voorwendsel
6
μαγεύω
toveren
7
παράδοξος
οngelooflijk
8
λιθόω
verstenen
9
ἔρως ὁ
verlangen
10
θέα ἡ
schouwspel
11
ἀπορέω + gen.
zich geen raad weten met
12
ζήτημα τό
zoektocht
13
εὐπορέομαι
bemiddeld zijn
14
ὅσον
voor zover als
15
ἐστι = ἔξεστι
16
συμβάλλω
opmaken, gissen
17
ἄνθινος
bloemig, met heldere kleuren
18
συχνοί
talrijke
19
περιττός
bovenmatig
20
προσαγορεύω
aanspreken
21
ἀμείβομαι
antwoorden
22
ὁμοίως
eveneens
23
καταλύω
logeren
24
χάρις ἡ
dank
25
έγκαλέω + dat.
aanklagen
26
γνώμη ἡ
opzet, bedoeling
2
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Toen wij gegeten hadden, werd er gedronken en gesproken zoals bij een
gastdiner. Νadat wij zo de avond aan de drank gespendeerd hadden, gingen we
slapen. De volgende dag vroeg Hipparchos mij, waar mijn tocht nu heen zou
gaan en of ik al die dagen bij hem zou blijven.
Ik zei: “Ik zal naar Larissa vertrekken en ik denk dat ik hier drie of vijf dagen zal
blijven.”
[4.] Habroia
Maar dat was maar een voorwendsel. Ik wilde namelijk ontzettend graag In
Hupata blijven en een van de vrouwen opsporen die de kunst van toveren
verstonden en iets ongelooflijks zien hetzij een mens die vliegt hetzij een die in
steen verandert. En in de ban van verlangen naar dat schouwspel liep ik rond in
de stad, terwijl ik niet wist waar ik met mijn speurtocht moest beginnen, maar
toch liep ik rond. Toen zag ik een vrouw naderen; zij was nog jong en
bemiddeld voor zover dat op straat kon worden opgemaakt, want zij had kleren
met heldere kleuren en talrijke slaven en heel veel goud. Toen ik dichterbij
kwam, sprak de vrouw mij aan en ik gaf haar eveneens antwoord. Zij zei: “Ik
ben Habroia -misschien ken je wel een vriendin van je moeder met die naam en ik houd ook van jullie die haar kinderen zijn, precies zoals van de kinderen
die ik zelf op de wereld gezet heb. Waarom logeer je dus niet bij mij, jongen?”
Ik zei: “Ik dank je hartelijk, maar ik schaam me ervoor zonder ook maar iets
opeen vriend aan te mereken te hebben zijn huis te ontvluchten. Maar beste,
in gedachte trek ik bij je in.
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κατάγομαι1 παρὰ σοί.”
“Ποῖ δέ”, ἔφη, “καὶ κατάγῃ;”
“Παρὰ Ἱππάρχῳ.”
“Τῶι φιλαργύρῳ;” ἔφη.
“Μηδαμῶς”, εἶπον, “ὦ μῆτερ, τοῦτο εἴπῃς. λαμπρὸς γὰρ καὶ πολυτελὴς2
γέγονεν εἰς ἐμέ, ὥστε καὶ ἐγκαλέσαι ἄν τις τῇ τρυφῇ3.”
ἡ δὲ μειδιάσασα4 καί με τῆς χειρὸς λαβομένη ἄγει ἀπωτέρω καὶ λέγει πρὸς
ἐμέ, “Φυλάττου μοι,” ἔφη, “τὴν Ἱππάρχου γυναῖκα πάσῃ μηχανῇ5· μάγος6 γάρ
ἐστι δεινὴ καὶ μάχλος7 καὶ πᾶσι τοῖς νέοις ἐπιβάλλει τὸν ὀφθαλμόν· καὶ εἰ μή
τις ὑπακούσῃ αὐτῇ, τοῦτον τῇ τέχνῃ ἀμύνεται8, καὶ πολλοὺς μετεμόρφωσεν
9
εἰς ζῷα, τοὺς δὲ τέλεον10 ἀπώλεσε· σὺ δὲ καὶ νέος εἶ, τέκνον, καὶ καλός, ὥστε
εὐθὺς ἀρέσαι11 γυναικί, καὶ ξένος, πρᾶγμα εὐκαταφρόνητον12.”
[5.] De waarschuwing
ἐγὼ δὲ πυθόμενος ὅτι τὸ πάλαι μοι ζητούμενον οἴκοι παρ᾽ ἐμοὶ κάθηται,
προσεῖχον οὐδὲν αὐτῇ ἔτι. ὡς δέ ποτε ἀφείθην, ἀπῄειν οἴκαδε λαλῶν13 πρὸς
ἐμαυτὸν ἐν τῆι ὁδῷ, “Ἄγε δὴ σὺ ὁ φάσκων ἐπιθυμεῖν ταύτης τῆς παραδόξου
θέας, ἔγειρέ μοι σεαυτὸν καὶ τέχνην εὕρισκε σοφήν, ᾗ τεύξῃ14 τούτων ὧν
ἐρᾷς15, καὶ ἐπὶ τὴν θεράπαιναν τὴν Παλαίστραν ἤδη ἀποδύου16 -τῆς γὰρ
γυναικὸς τοῦ ξένου καὶ φίλου πόρρω17 ἵστασο- κἀπὶ ταύτης κυλιόμενος18 καὶ
γυμναζόμενος19 καὶ ταύτῃ συμπλεκόμενος20 εὖ ἴσθι ὡς ῥαιδίως γνώσῃ· δοῦλοι
γὰρ τὰ δεσποτῶν ἐπίστανται καὶ καλὰ καὶ αἰσχρά.” καὶ ταῦτα λέγων πρὸς
ἐμαυτὸν εἰσῄειν οἴκαδε. τὸν μὲν οὖν Ἵππαρχον21 οὐ κατέλαβον ἐν τῆι οἰκίᾳ
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κατάγομαι
πολυτελής
3
τρυφή ἡ
4
μειδιάω
5
μηχανή ἡ
6
μάγος
7
μάχλος
8
ἀμύνομαι
9
μεταμορφόω
10
τέλεον
11
ἀρέσκω + dat.
12
εὐκαταφρόνητος
13
λαλέω
14
τύγχάνω + gen.
15
ἐράω + gen.
16
ἀποδύομαι
17
gen. + πόρρω
18
κυλίομαι
19
γυμνάζομαι
20
συμπλέκομαι
21
Ἵππαρχος
2

logeren
weelderig
luxezucht
glimlachen
middel, wijze
heks
wellustig, heftig
straffen
van gedaante veranderen
tenslotte
in de smaak vallen van
gemakkelijk te verachten
kletsen
treffen
verlangen naar
zich uitkleden (voor een worsteltraining)
ver van
rollen
zich oefenen
zich verstrengelen
bevelhebber van de ruiterij

14

“Maar waar ga je logeren?”zei ze.
“Bij Hipparchos.”
“Die duitendief?” zei ze.
Ik zei: “Moedertje, dat moet je absoluut niet zeggen, want hij is schitterend en
kwistig naar mij toe, zelfs zo dat men hem kan beschuldigen van weeldezucht.”
Zij glimlachte, nam me bij de hand en nam mij verder mee. Zij zei tegen mij:
“Alsjeblieft, hoed je met ieder middel voor Hipparchos’ vrouw. Want zij is een
geduchte tovenares en zij werpt haar oog op alle jonge mannen. Als iemand
niet naar haar luistert, dan straft ze hem met haar kunde. Zij heeft velen
veranderd in beesten en tenslotte te gronde gericht. En jij bent ook jong,
knul,en mooi zodat je onmiddellijk bij die vrouw in de smaak valt en jij bent ook
een vreemde, iets dat makkelijk te verachten is.”
[5.] De waarschuwing
Toen ik gehoord had dat hetgeen al lang door mij gezocht werd bij mij thuis zat,
lette ik absoluut niet meer op haar. Toen ze me eindelijk had laten gaan,
vertrok ik naar huis, terwijl ik onderweg tegen mezelf sprak: “Welaan dan, jij
die beweert naar dat ongelooflijke schouwspel te verlangen, alsjeblieft, word
wakker en vind een sluwe truc waarmee je dat zult bereiken wat je verlangt en
doe je kleren uit voor een worstelpartij met hun dienares Palaistra -blijf ver
staan van de vrouw van jouw gastheer en vriend- en wanneer je op die
Palaistra rollebolt en oefent en met haar in de clinch ligt, weet dan goed, dat jij
daar makkelijk achter zult komen; want slaven kennen de goede en slechte
kanten van hun meesters.” Met die woorden aan mijn adres ging zij het huis in.
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οὐδὲ τὴν ἐκείνου γυναῖκα, ἡ δὲ Παλαίστρα τῇ ἑστίᾳ παρήδρευε1 δεῖπνον ἡμῖν
εὐτρεπίζουσα2.
[6.] De charmes van Palaistra
κἀγὼ εὐθὺς ἔνθεν ἑλών, “Ὡς εὐρύθμως”, ἔφην, “ὦ καλὴ Παλαίστρα, τὴν
πυγὴν3 τῇ χύτρᾳ4 ὁμοῦ συμπεριφέρεις καὶ κλίνεις5. ἡ δὲ ὀσφὺς6 ἡμῖν ὑγρῶς7
ἐπικινεῖται. μακάριος ὅστις ἐνταῦθα ἐνεβάψατο8.” -σφόδρα γὰρ ἦν ἰταμὸν9 καὶ
χαρίτων μεστὸν τὸ κοράσιον10- “Φεύγοις ἄν”, εἶπεν, “ὦ νεανίσκε, εἴ γε νοῦν
ἔχοις καὶ ζῆν ἐθέλοις, ὡς πολλοῦ πυρὸς καὶ κνίσης μεστά11· ἢν γὰρ αὐτοῦ
μόνον ἅψηι12, τραῦμα ἔχων πυρίκαυτον13 αὐτοῦ μοι παρεδρεύσει, θεραπεύσει
δέ σε οὐδεὶς ἀλλ᾽ οὐδὲ θεὸς ἰατρός14, ἀλλ᾽ ἡ κατακαύσασά σε μόνη ἐγώ, καὶ τὸ
παραδοξότατον, ἐγὼ μέν σε ποιήσω πλέον ποθεῖν15, καὶ τῆς ἀπὸ τῆς
θεραπείας ὀδύνης16 ἀρδόμενος17 ἀεὶ ἀνθέξῃ18 καὶ οὐδὲ λίθοις βαλλόμενος τὴν
γλυκεῖαν ὀδύνην φεύξῃ. τί γελᾷς; ἀκριβῆ βλέπεις ἀνθρωπομάγειρον19. οὐ γὰρ
μόνα ταῦτα φαῦλα20 ἐδώδιμα21 σκευάζω, ἀλλ᾽ ἤδη τὸ μέγα τοῦτο καὶ καλόν,
τὸν ἄνθρωπον, οἶδα ἔγωγε καὶ σφάττειν22 καὶ δέρειν23 καὶ κατακόπτειν, ἥδιστα
δὲ τῶν σπλάγχνων24 αὐτῶν καὶ τῆς καρδίας ἅπτομαι.”
“Τοῦτο μὲν ὀρθῶς”, ἔφην, “λέγεις· καὶ γὰρ ἐμὲ πόρρωθεν καὶ μηδὲ ἐγγὺς ὄντα
οὐ κατακαύματι25 μὰ Δί᾽ ἀλλὰ ὅλωι ἐμπρησμῷ26 ἐπέθηκας, καὶ διὰ τῶν
ὀμμάτων τῶν ἐμῶν τὸ σὸν μὴ φαινόμενον πῦρ κάτω ἐς τὰ σπλάγχνα τἀμὰ
1

παρεδρεύω
εὐτρεπίζω
3
πυγή ἡ
4
χύτρα ἡ
5
κλίνω
6
ὀσφύς ἡ
7
ὑγρῶς
8
ἐμβάπτομαι
9
ἰταμός
10
κοράσιον τό
11
μεστός + gen.
12
ἅπτομαι + gen .
13
πυρίκαυτος
14
ἰατρός
15
ποθέω
16
ὀδύνη ἡ
17
ἄρδομαι
18
ἀντέχομαι + gen.
19
ἀνθρωπομάγειρος
20
φαῦλος
21
ἐδώδιμος
22
σφάττω
23
δέρω
24
σπλάγχνον τό
25
κατάκαυμα τό
26
ἐμπρησμός ὁ
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zitten bij
gereed maken
achterwerk
kruik
neerleggen
bekken
soepel
zich dopen in
onbeschaamd
meisje
vol van; gesubstantiveerd acc. als lijdend voorwerp
vastpakken
brandgeneesheer
verlangen
pijn
bevochtigd worden, gedrenkt worden
zich vasthouden aan
kok die mensenvlees toebereidt
weinig
eetbaar
slachten
villen
ingewand
het branden, brandblaar
verbranding
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Hipparchos dan trof ik niet thuis aan, ook zijn vrouw niet, maar Palaistra zat bij
de haard voor ons eten te bereiden.
[6.] De charmes van Palaistra1
Ik zei onmiddellijk, nadat ik van het eten genomen had: “Mooie Palaistra, hoe
rithmisch beweeg jij je achterwerk rond tegelijk met je kruik en buig je die.
Jouw heupen bewegen zich soepel bij ons. Gelukzalig al wie zich daarin heeft
ondergedompeld.” Het deerntje was namelijk zeer onbeschaamd en zeer
verleidelijk.
Zij zei: “Jochie, jij zou er wel vandoor gaan, als je verstandig was en wilde leven;
geloof maar dat het met een massa vuur en vet gevuld is. Want als je die
slechts aanraakt, dan zul je met een brandwond ter plekke naast mij zitten en
niemand zal jou verzorgen en ook niet een geneesgod, maar alleen ik die jou
verbrand heeft en wat het meest ongelooflijke is, ik zal ervoor zorgen dat jij
een nog groter verlangen koestert en altijd zul jij dan met verlangen overgoten
worden en je daarom vasthouden aan de pijn die van die zorg komt en zelfs
niet als je met stenen bekogeld wordt, zul jij ontkomen aan die zoete pijn.
Waarom lach je? Jij ziet een nauwgezette kok van mensenvlees. Want ik bereid
niet alleen maar deze onbeduidende etenswaren voor, maar verder versta ik de
kunst dat grote en mooie, de mens, én te slachten én te villen én in stukken te
hakken en met het grootste genot raak ik de ingewanden zelf en het hart aan.”
“Dat zeg je werkelijk terecht.” zei ik. Want jij hebt mij van verre en zelfs zonder
dat ik in de buurt ben, niet ontstoken, bij Zeus, maar in lichterlaaien gezet en jij
hebt door mijn ogen heen jouw onzichtbare vuur naar beneden tot in mijn

1
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ῥίψασα φρύγεις1, καὶ ταῦτα οὐδὲν ἀδικοῦντα· ὥστε πρὸς θεῶν ἴασαί2 με
ταύταις αἷς λέγεις αὐτὴ ταῖς πικραῖς καὶ ἡδείαις θεραπείαις, καί με ἤδη
ἀπεσφαγμένον3 λαβοῦσα δεῖρε, ὅπως4 αὐτὴ θέλεις. ἡ δὲ μέγα καὶ ἥδιστον ἐκ
τούτου ἀνακαγχάσασα5 ἐμὴ τὸ λοιπὸν6 ἦν, καὶ συνέκειτο ἡμῖν, ὅπως, ἐπειδὰν
κατακοιμίσῃ7 τοὺς δεσπότας, ἔλθῃ εἴσω παρ᾽ ἐμὲ καὶ καθευδήσῃ.
[7.] Een verrassing thuis
κἀπειδὴ ἀφίκετό ποτε ὁ Ἵππαρχος, λουσάμενοι ἐδειπνοῦμεν καὶ πότος ἦν
συχνὸς ἡμῶν ὁμιλούντων8· εἶτα τοῦ ὕπνου καταψευσάμενος9 ἀνίσταμαι καὶ
ἔργωι10 ἀπήιειν ἔνθα ὤικουν. πάντα δὲ τὰ ἔνδον εὖ παρεσκεύαστο· τῶι μὲν
παιδὶ ἔξω ὑπέστρωτο11, τράπεζα δὲ τῆι κλίνηι12 παρειστήκει ποτήριον13
ἔχουσα· καὶ οἶνος αὐτοῦ παρέκειτο καὶ ὕδωρ ἕτοιμον καὶ ψυχρὸν14 καὶ
θερμόν. πᾶσα δὲ ἦν αὕτη τῆς Παλαίστρας παρασκευή15. τῶν δὲ στρωμάτων
ῥόδα16 πολλὰ κατεπέπαστο17, τὰ μὲν οὕτω γυμνὰ καθ᾽ αὑτά, τὰ δὲ λελυμένα,
τὰ δὲ στεφάνοις συμπεπλεγμένα18. κἀγὼ τὸ συμπόσιον εὑρὼν ἕτοιμον ἔμενον
τὸν συμπότην19.
[8.] Worstelopdrachten
ἡ δὲ ἐπειδὴ κατέκλινε τὴν δέσποιναν, σπουδῆι20 παρ᾽ ἐμὲ ἧκε, καὶ ἦν
εὐφροσύνη21 τὸν οἶνον ἡμῶν καὶ τὰ φιλήματα22 προπινόντων23 ἀλλήλοις. ὡς
δὲ τῶι ποτῶι παρεσκευάσαμεν ἑαυτοὺς εὖ πρὸς τὴν νύκτα, λέγει πρός με ἡ
Παλαίστρα· “Τοῦτο μὲν πάντως δεῖ σε μνημονεύειν24, ὦ νεανίσκε, ὅτι εἰς
1

φρύγω
ἰάομαι
3
ἀποσφάζω
4
ὅπως
5
ἀνακαγχάζω
6
τὸ λοιπὸν
7
κατακοιμίζω
8
ὁμιλέω
9
καταψεύδομαι + gen.
10
ἔργῳ
11
ὑποστρώννυμι
12
κλίνη ἡ
13
ποτήριον τό
14
ψυχρός
15
παρασκευή ἡ
16
ῥόδον τό
17
καταπάσσω + gen.
18
συμπλέκω
19
συμπότης ὁ
20
σπουδή ἡ
21
εὐφροσύνη ἡ
22
φίλημα τό
23
προπίνω
24
μνημονεύω
2

roosteren, bakken
genezen
slachten
zoals
luid lachen
verder, voortaan
in slaap brengen
omgaan
voorwenden, doen alsof
metterdaad, in werkelijkheid
een bed spreiden
(aanlig)bed
beker
koud
uitrusting, voorbereiding, toebereidselen
roos
strooien over
ineenvlechten
deelnemer aan een feestmaal; mededisgenoot
ernst
vrolijkheid
kus
toedrinken
zich herinneren
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ingewanden geworpen zo leg je mij op het rooster en dat zonder dat ik enig
onrecht doe. Daarom moet je mij genezen met die bittere en zoete therapieën
waarvan jezelf spreekt en slacht mij nu en pak mij, vil mij, zoals jij wilt. Na in
een luid en zeer hartelijk lachen te zijn uitgebarsten was zij in het vervolg de
mijne en wij hadden de afspraak dat zij wanneer zij haar meesters naar bed
gebracht had, bij mij binnen zou komen en zou slapen.
[7.] Een verrassing thuis
En toen op een gegeven moment Hipporchos gekomen was, waren wij na een
bad aan het dineren en werd er ontzettend gedronken, terwijl wij ons
onderhielden. Vervolgens deed ik alsof ik slaap had en stond ik op en ik ging
daadwerkelijk weg naar waar ik woonde. Alles binnen was gereed gemaakt.
Voor mijn slaaf was buiten een bed opgemaakt en bij mijn bed stond een tafel
met een beker en daarbij ter plekke stonden wijn en water klaar, zowel koud
als warm. Dat was heel het werk van Palaistra. Over de kussens waren vele
rozen gestrooid, sommige zo open zoals ze zijn, andere geplukt en weer ander
vervlochten met kransen. Toen ik dit drinkgelag voorbereid had aangetroffen,
wachtte ik op wie met mij zou meedrinken.
[8.] Worstelopdrachten
Toen zij haar meesteres op bed had gelegd, kwam ze met spoed naar mij. Het
was een vrolijke boel, terwijl wij elkaar wijn en kussen gaven. Toen wij ons met
de wijn goed hadden voorbereid op de nacht, sprak Palaistra tegen mij: “Dat
moet jij je volstrekt herinneren, knul, dat jij op Palaistra gestoten bent,
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Παλαίστραν ἐμπέπτωκας, καὶ χρή σε νῦν ἐπιδεῖξαι εἰ γέγονας ἐν τοῖς ἐφήβοις
γοργὸς1 καὶ παλαίσματα2 πολλὰ ἔμαθές ποτε.“
Ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἴδοις φεύγοντά με τὸν ἔλεγχον3 τοῦτον· ὥστε ἀπόδυσαι, καὶ ἤδη
παλαίωμεν.”
ἡ δέ, “Οὕτως”, ἔφη, “ὡς ἐγὼ θέλω, παράσχου μοι τὴν ἐπίδειξιν4· ἐγὼ μὲν
νόμωι5 διδασκάλου καὶ ἐπιστάτου6 τὰ ὀνόματα τῶν παλαισμάτων ὧν7 ἐθέλω
εὑροῦσα ἐρῶ, σὺ δὲ ἕτοιμος γίνου ἐς τὸ ὑπακούειν καὶ ποιεῖν πᾶν τὸ
κελευόμενον.”
“ Ἀλλ᾽ ἐπίταττε8”, ἔφην, “καὶ σκόπει ὅπως εὐχερῶς9 καὶ ὑγρῶς τὰ παλαίσματα
καὶ εὐτόνως10 ἔσται.“
[9.] Een complete serie grepen
ἡ δὲ ἀποδυσαμένη τὴν ἐσθῆτα καὶ στᾶσα ὅλη γυμνὴ ἔνθεν ἤρξατο ἐπιτάττειν,
“Ὦ μειράκιον, ἔκδυσαι καὶ ἀλειψάμενος11 ἔνθεν ἐκ τοῦ μύρου12 συμπλέκου
τῶι ἀνταγωνιστῆι13· δύο μηρῶν σπάσας14 κλῖνον ὑπτίαν, ἔπειτα ἀνώτερος
ὑποβάλων διὰ μηρῶν15 καὶ διαστείλας16 αἰώρει17 καὶ τεῖνε ἄνω τὰ σκέλη18, καὶ
χαλάσας19 καὶ στήσας κολλῶ20 αὐτῶι καὶ παρεισελθὼν βάλε καὶ πρώσας21
νύσσε22 ἤδη πανταχοῦ ἕως πονέσηι23, καὶ ἡ ὀσφὺς24 ἰσχυέτω25, εἶτα
ἐξελκύσας26 κατὰ πλάτος27 διὰ βουβῶνος28 δῆξον29, καὶ πάλιν συνώθει εἰς τὸν
1

γοργός
πάλαισμα τό
3
ἔλεγχος ὁ
4
ἐπίδειξις ἡ
5
νόμος ὁ
6
ἐπιστάτης ὁ
7
= τούτων ἅ
8
ἐπιτάττω
9
εὐχερῶς
10
εὐτόνως
11
ἀλείφομαι
12
μύρον τό
13
ἀνταγωνιστής ὁ
14
σπάω + gen.
15
μηρός ὁ
16
διαστέλλω
17
αἰωρέω
18
σκέλος τό
19
χαλάω
20
κολλάω
21
προωθέω
22
νύσσω
23
πονέομαι
24
ἡ ὀσφὺς
25
ἰσχύω
26
ἐξέλκω
27
πλάτος τό
28
βουβῶν ὁ
29
δάκνω
2

huiveringwekkend, vurig
worstelgreep
bewijs, test, onderzoek
demonstratie van kunnen
wijze, gewoonte
deskundige
opdragen
makkelijk
energiek
zich zalven (bij het worstelen en het leifdesspel)
zalf, olie
tegenstander
trekken aan
dij
openen
omhoog tillen
been
ontspannen, openen, grip verliezen
lijmen
vooruit stoten
steken, stoten
met moeite doen
bekken
krachtig zijn
wegtrekken
breedte
lies
bijten
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en jij moet nu tonen of jij onder de de jonge kerels je mannetje staat en ooit
vele worstelgrepen hebt geleerd.”
“Maar je zult me wel niet die test zien ontvluchten. Dus, kleed je uit, en laten
we nu worstelen.”
Zij zei: “Geef mij zo’n demonstratie van wat je kan, zoals ik het wil. Ik zal als een
leermeester en deskundige de namen van de grepen die ik wil, bedenken en
jou die vertellen en wees jij gereed om te luisteren en elk bevel uit te voeren.”
“Kom maar met je opdracht”, zei ik, “en zie hoe gemakkelijk en soepel en
energiek die grepen uitgevoerd zullen worden.”
[9.] Een complete serie grepen
Toen zij haar kleren had uitgetrokken en poedelnaakt haar psoitie had
ingenomen, begon zij vandaar opdrachten te geven: “Knul, kleed je uit, smeer
je daarna in met olie en pak mij, je tegenstander, vast. Trek mij aan mijn dijen
en leg mij op mijn rug en als je dan boven mij bent, werp mij dan onder je
tussen mijn dijen door en spreid mijn benen omhoog, ontspan dan en zet je
tegenstander overeind en plak je tegen hem aan en ga naar binnen en tref doel
en stoot vooruit en steek nu totdat je het zwaar krijgt en jouw bekken moet
sterk zijn, trek daarna terug en bijt over de breedte door de lies en
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τοῖχον1, εἶτα τύπτε· ἐπειδὰν δὲ χάλασμα2 ἴδῃς, τότ᾽ ἤδη ἐπιβὰς ἅμμα3 κατ᾽
ἰξύος4 δήσας σύνεχε, καὶ πειρῶ μὴ σπεύδειν, ἀλλ᾽ ὀλίγον διακαρτερήσας5
σύντρεχε6. ἤδη ἀπολέλυσαι.
[10.] Training deel II
κἀγὼ ἐπειδὴ ῥαιδίως πάντα ὑπήκουσα καὶ εἰς τέλος ἡμῖν ἔληξε7 τὰ
παλαίσματα, λέγω πρὸς τὴν Παλαίστραν ἅμα ἐπιγελάσας, “Ὦ διδάσκαλε, ὁρᾷς
μὲν ὅπως εὐχερῶς καὶ εὐηκόως πεπάλαισταί μοι, σκόπει δέ, μὴ οὐκ ἐν κόσμωι
τὰ παλαίσματα ὑποβάλλῃς8· ἄλλα γὰρ ἐξ ἄλλων ἐπιτάττεις.” ἡ δὲ ἐπὶ κόρρης9
πλήξασά10 με, “Ὡς φλύαρον11”, ἔφη, “παρέλαβον τὸν μαθητήν. σκόπει οὖν μὴ
πληγὰς ἔτι πλείους λάβηις ἄλλα12 καὶ οὐ τὰ ἐπιταττόμενα παλαίων”. καὶ ταῦτα
εἰποῦσα ἐπανίσταται καὶ θεραπεύσασα ἑαυτήν, “Νῦν”, ἔφη, “δείξεις εἴπερ
νέος εἶ καὶ εὔτονος13 παλαιστὴς καὶ εἰ ἐπίστασαι παλαίειν καὶ ποιεῖν τὰ ἀπὸ
γονατίου14”. καὶ πεσοῦσα ἐπὶ τοῦ λέχους ἐς γόνυ,” Ἄγε δὴ σὺ ὁ παλαιστής,
ἔχεις τὰ μέσα, ὥστε τινάξας15 ὀξεῖαν16 ἐπίπρωσον17 καὶ βάθυνον18. ψιλὸν19
ὁρᾷς αὐτοῦ παρακείμενον, τούτωι χρῆσαι20· πρῶτον δὲ κατὰ λόγον21, ὡς ἅμμα
σφίγγε22, εἶτα ἀνακλάσας23 ἔμβαλλε καὶ σύνεχε καὶ μὴ δίδου διάστημα24. ἐὰν
δὲ χαλᾶται, θᾶττον ἐπάρας25 ἀνώτερον26 μετάθες καὶ κρούσας27 κῦψον28 καὶ

1

τοῖχος ὁ
χάλασμα τό
3
ἅμμα τό
4
ἰξύς ἡ
5
διακαρτερέω
6
συντρέχω
7
λήγω
8
ὑποβάλλω
9
κόρρη ἡ
10
πλήττω
11
φλύαρος
12
vul aan παλαίσματα
13
εὔτονος
14
γονάτιον τό
15
τινάττω
16
ὀξύς
17
ἐπιπροωθέω
18
βαθύνω
19
ψιλός
20
χράομαι + dat.
21
λόγος
22
σφίγγω
23
ἀνακλάω
24
διάστημα τό
25
ἐπαίρω
26
ἀνώτερος
27
κρούω
28
κύπτω
2

wand
ontspanning, gat (in de linie)
knoopgreep
lendenen
volhouden
op elkaar afstormen
ophouden
voorschrijven
slaap
slaan
beuzelend
krachtig, energiek
knietje
schudden, schokken, aanstoten
scherp
verder vooruitstoten
diep graven
naakt
gebruiken
rede
samensnoeren
omhoogtrekken
tijdruimte, afstand
optillen
hoger
stampen, slaan
zich bukken
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en duw hem tegen de wand; daarna moet je slaan. Wanneer je een opening
hebt gezien, stap dan nu eropaf en pas een klemgreep toe langs de lendenen
en houd die vast en probeer je niet te haasten; houd even vol en storm dan op
elkaar af. Nu ben je los.
[10.] Training deel II
En toen ik makkelijk in alles gehoor gegeven had en onze grepen tenslotte
geëindigd waren, zei ik tegen Palaistra tegelijk met een glimlach: “Meester, je
ziet hoe makkelijk en gehoorzaam de grepen door mij zijn toegepast, maar zie
erop toe dat jij je grepen niet onordelijk voorschrijft, want je draagt ze door
elkaar op”. Maar zij sloeg mij op mijn slaap en sprak: “Wat voor een kletskous
van een leerling heb ik erbij gekregen. Zorg er maar voor dat je niet niet meer
klappen krijgt door andere grepen dan de opgedragen grepen toe te passen.
Toen ze dat gezegd had, stond ze op, verzorgde zichzelf en zei: “Nu zul je laten
zien of je jong bent en een krachtige worstelaar en of je kunt worstelen en de
grepen op je knieën kunt doen.” Ze viel op het bed op haar knieën.”Kom op
dan, jij worstelaar, jij hebt mijn middel vast; schud mij zo -ik ben wel snel –
stoot mij vooruit en ga diep. Je ziet een ongewapende tegenstander ter plekke
naast je liggen, maak daar gebruik van, maar eerst zoals voor de hand ligt, pas
zeg maar een klemgreep toe; trek mij daarna omhoog en plaats mij erop en
houd vast en geef geen centimeter speling. Als je tegenstander verslapt, til hem
dan snel hoger op en verplaats hem en sla hem en buk je en
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σκόπει ὅπως μὴ ἀνασπάσῃς1 θᾶττον ἢ κελευσθῆις, ἀλλὰ δὴ κυρτώσας2 πολὺ
αὐτὸν ὕφελκε3, καὶ ὑποβαλὼν κάτω αὖθις τὴν παρεμβολὴν4 σύνεχε5 καὶ
κινοῦ6, εἶτα ἄφες αὐτόν· πέπτωκε γὰρ καὶ λέλυται καὶ ὕδωρ7 ὅλος ἔστι σοι ὁ
ἀνταγωνιστής.” ἐγὼ δὲ ἤδη μέγα ἀναγελῶν, “Ἐθέλω”, ἔφην, “καὶ αὐτός, ὦ
διδάσκαλε, παλαίσματα ὀλίγ᾽ ἄττα8 ἐπιτάξαι, σὺ δὲ ὑπάκουσον ἐπαναστᾶσα
καὶ κάθισον, εἶτα δοῦσα κατὰ9 χειρὸς πάραψαι10 τὸ λοιπὸν καὶ καταμάττου11,
καί με πρὸς τοῦ Ἡρακλέους περιλαβοῦσα12 ἤδη κοίμισον.
[11.] De afspraak
Ἐν τοιαύταις ἡδοναῖς καὶ παιδιαῖς13 παλαισμάτων ἀγωνιζόμενοι14 νυκτερινοὺς
ἀγῶνας ἐστεφανούμεθα15, καὶ ἦν πολλὴ μὲν ἐν τούτωι τρυφή16· ὥστε τῆς εἰς
τὴν Λάρισσαν ὁδοῦ παντάπασιν ἐπιλελήσμην17. καί ποτε ἐπὶ νοῦν μοι ἦλθε τὸ
μαθεῖν ὧν ἕνεκα ἤθλουν18, καὶ φημὶ πρὸς αὐτήν, “Ὦ φιλτάτη, δεῖξόν μοι
μαγγανεύουσαν19 ἢ μεταμορφουμένην τὴν δέσποιναν· πάλαι γὰρ τῆς
παραδόξου ταύτης θέας ἐπιθυμῶ. μᾶλλον δ᾽ εἴ τι σὺ οἶδας, αὐτὴ
μαγγάνευσον, ὥστε φανῆναί μοι ἄλλην ἐξ ἄλλης ὄψιν20. οἶμαι δὲ καὶ σὲ οὐκ
ἀπείρως21 τῆσδε τῆς τέχνης ἔχειν22· τοῦτο δὲ οὐ παρ᾽ ἑτέρου μαθών, ἀλλὰ
παρὰ τῆς ἐμαυτοῦ ψυχῆς λαβὼν οἶδα, ἐπεί με τὸν πάλαι ἀδαμάντινον23, ὡς
ἔλεγον αἱ γυναῖκες, ἐς μηδεμίαν γυναῖκα τὰ ὄμματα ταῦτα ἐρωτικῶς ποτε
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ἀνασπάω
κυρτόω
3
ὑφέλκω
4
παρεμβολή ἡ
5
συνέχω
6
κινέομαι
7
ὕδωρ
8
ἄττα = ἅτινα
9
κατά + gen.
10
παράπτομαι
11
καταμάττομαι
12
περιλαμβάνω
13
παιδιά ἡ
14
ἀγωνίζομαι
15
στεφανόομαι
16
τρυφή ἡ
17
ἐπιλανθάνομαι + gen.
18
ἀθλέω
19
μαγγανεύω
20
ὄψις ἡ
21
ἀπείρως + gen.
22
ἔχω + adv.
23
ἀδαμάντινος
2

omhoogtrekken
krommen
wegtrekken
pootje lichten
vasthouden
zich bewegen
water
neer in
toepassen (zalf)
afvegen
omarmen, oppakken
spel
wedstrijden
kransen opzetten voor
weelderigheid
vergeten
zwoegen
betoveren
uiterlijk
onbeproefd in
zijn
ijzeren, onwankelbaar
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en zorg dat je hem niet sneller omhoog trekt dan dat je het bevel daartoe
gekregen hebt en laat hem diep buigen en trek hem dan onder je en gooi hem
weer beneden je en dring binnendoor naar binnen en houd dat zo en beweeg;
daarna laat je hem los. Want jouw tegenstander ligt en is op en is een en al
zweet.” Ik was nu luid aan het lachen en zei: “Ik zelf wil ook wel een paar
grepen opdragen. Jij, luister, kom overeind en ga zitten; doe zalf in je hand en
smeer het daarna uit en veeg het af. En bij Herakles, omarm me dan en leg mij
in bed.
[11.] De afspraak
Terwijl wij in zulke vreugdevolle spelletjes van worstelgrepen wedstrijdjes in de
nacht hielden, bekransten we ons en dat ging gepaard met grote
weelderigheid. Zodoende dacht ik al niet meer aan mijn reis naar Larissa. En op
een moment kwam bij mij de gedachte op dat te leren waarvoor ik me aftobde
en ik zei tegen haar: “Liefste, laat mij zien hoe jouw meesteres betovert of van
gedaante verandert. Want allang koester ik een verlangen naar dat
ongelooflijke schouwspel. Nog liever, als jij iets weet, voer dan zelf een
betovering uit zodat zich een gedaanteverandering van het een in het ander
aan mij voordoet. Want ik denk dat ook jij niet zonder ervaring bent in deze
kunst en dat heb ik niet van een ander vernomen, maar dat weet ik omdat ik
datzelf geconcludeerd heb, omdat jij mij die voorheen onwankelbaar was, zoals
de vrouwen zeiden, omdat ik deze ogen van mij nooit naar enige vrouw verliefd
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ἐκτείναντα συλλαβοῦσα τῆι τέχνηι ταύτηι αἰχμάλωτον1 ἔχεις ἐρωτικῶι
πολέμωι ψυχαγωγοῦσα2.” ἡ δὲ Παλαίστρα, “Παῦσαι, φησί, προσπαίζων3. τίς
γὰρ ᾠδὴ4 δύναται μαγεῦσαι5 τὸν ἔρωτα, ὄντα τῆς τέχνης κύριον6; ἐγὼ δέ, ὦ
φίλτατε, τούτων μὲν οἶδα οὐδὲν μὰ τὴν κεφαλὴν τὴν σὴν καὶ τήνδε τὴν
μακαρίαν εὐνήν· οὐδὲ γὰρ γράμματα ἔμαθον, καὶ ἡ δέσποινα βάσκανος7 οὖσα
τυγχάνει εἰς τὴν αὑτῆς τέχνην· εἰ δέ μοι καιρὸς8 ἐπιτρέψοι9 πειράσομαι
παρασχεῖν σοι τὸ ἰδεῖν μεταμορφουμένην τὴν κεκτημένην.” καὶ τότε μὲν ἐπὶ
τούτοις ἐκοιμήθημεν.
[12.] De metamorfose naar een raaf
ἡμέραις δὲ ὕστερον οὐ πολλαῖς ἀγγέλλει πρός με ἡ Παλαίστρα ὡς ἡ δέσποινα
αὐτῆς μέλλοι ὄρνις γενομένη πέτεσθαι πρὸς τὸν ἐρώμενον10. κἀγώ, “Νῦν”,
ἔφην, “ὁ καιρός, ὦ Παλαίστρα, τῆς εἰς ἐμὲ χάριτος11, ἧι νῦν ἔχεις12 τὸν σαυτῆς
ἱκέτην ἀναπαῦσαι πολυχρονίου ἐπιθυμίας.”
“Θάρρει,” ἔφη. κἀπειδὴ ἑσπέρα ἦν, ἄγει με λαβοῦσα πρὸς τὴν θύραν τοῦ
δωματίου, ἔνθα ἐκεῖνοι ἐκάθευδον, καὶ κελεύει με προσάγειν13 ὀπῆι14 τινι τῆς
θύρας λεπτῆι15 καὶ σκοπεῖν τὰ γινόμενα ἔνδον. ὁρῶ οὖν τὴν μὲν γυναῖκα
ἀποδυομένην. εἶτα γυμνὴ τῶι λύχνωι16 προσελθοῦσα καὶ χόνδρους17 δύο
λαβοῦσα τὸν μὲν λιβανωτὸν18 τῶι πυρὶ τοῦ λύχνου ἐπέθηκε καὶ στᾶσα πολλὰ
τοῦ λύχνου κατελάλησεν19· εἶτα κιβώτιον20 ἁδρὸν21 ἀνοίξασα, πάνυ πολλὰς
ἔχον πυξίδας22 ἐν αὑτῶι, ἔνθεν ἀναιρεῖται καὶ προφέρει μίαν· ἡ δὲ εἶχεν
ἐμβεβλημένον ὅ τι μὲν οὐκ οἶδα, τῆς δὲ ὄψεως
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αἰχμάλωτος
ψυχαγωγέω
3
προσπαίζω
4
ᾠδή ἡ
5
μαγεύω
6
κύριος + gen.
7
βάσκανος
8
καιρός ὁ
9
ἐπιτρέπω intr.
10
ἐράω
11
χάρις ἡ
12
ἔχω + inf.
13
προσάγω + dat.
14
ὀπή ἡ
15
λεπτός
16
λύχνος ὁ
17
χόνδρος ὁ
18
λιβανωτός ὁ
19
καταλαλέω + gen.
20
κιβώτιον τό
21
ἁδρός
22
πυξίς ἡ
2

(krijgs)gevangen
bedriegen, boeien, voor zich winnen
met iemand spotten, bespotten
lied
in het leven roepen
meester van
belasterend, beheksend, jaloers
het juiste moment
zich toevertrouwen aan
beminnen
gunst
kunnen
gaan naar
opening
fijn, smal
vuurbekken
(wierook)korrel
wierook
uitspreken over
kistje
stevig
doosje
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liet gaan, krijgsgevangen hebt genomen met die kunst en mij in een
liefdesoorlog voor je wint.” Palaistra zei: “Stop met spotten. Want welk lied kan
Eroos in het leven roepen? Hij is namelijk de heer van die kunst. Maar ik,
liefste, bij jouw hoofd en bij dit gelukzalige bed, beheers niets daarvan. Want ik
heb niet leren lezen en schrijven en mijn meesteres is jaloers ten aanzien van
haar eigen kunst. Maar als het juiste moment zich aan mij voordoet, dan zal ik
proberen jou te laten zien hoe zij die in het bezit is van die kunst, van gedaante
verandert. En toen gingen wij met die afspraak slapen.
[12.] De metamorfose naar een raaf
Een paar dagen later berichtte Palaistra mij dat haar meesteres van plan was
om veranderd in een vogel naar haar geliefde te vliegen. Ik zei: “Nu is het ’t
moment, Palaistra, mij die gunst in te willigen, waardoor jij nu een einde kan
maken aan de lang gekoesterde wens van jouw smekeling.”
“Wees gerust.”zei ze. Toen het avond was, pakte ze me vast en nam ze me mee
naar de deur van het vertrek, waar zij sliepen en zij beval naar een kleine
opening in de deur te gaan en te kijken wat er binnen gebeurde. Ik zag dan hoe
de vrouw zich uitkleedde. Daarna ging ze naakt naar het vuurbekken toe en ze
nam twee korrels wierook en legde die op het vuur van de lamp. Daarna
opende zij een stevig kistje met zeer veel doosjes daarin en daaruit nam ze er
eentje en haalde die tevoorschijn en ze had ik weet niet wat daarin
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αὐτῆς ἕνεκα ἔλαιον αὐτὸ ἐδόκουν εἶναι. ἐκ τούτου λαβοῦσα χρίεται ὅλη, ἀπὸ
τῶν ὀνύχων1 ἀρξαμένη τῶν κάτω, καὶ ἄφνω2 πτερὰ ἐκφύεται αὐτῆι, καὶ ἡ ῥὶν3
κερατίνη4 καὶ γρυπὴ5 ἐγένετο, καὶ τἆλλα δὲ ὅσα ὀρνίθων κτήματα καὶ
σύμβολα6 πάντα εἶχε· καὶ ἦν ἄλλο οὐδὲν ἢ κόραξ7 νυκτερινός. ἐπεὶ δὲ εἶδεν
ἑαυτὴν ἐπτερωμένην8, κρώξασα9 δεινὸν καὶ οἷον ἐκεῖνο οἱ κόρακες, ἀναστᾶσα
ὤιχετο πετομένη διὰ τῆς θυρίδος10.
[13.] Mislukte metamorfose
ἐγὼ δὲ ὄναρ ἐκεῖνο οἰόμενος ὁρᾶν τοῖς δακτύλοις11 τῶν ἑαυτοῦ βλεφάρων12
ἡπτόμην, οὐ πιστεύων τοῖς ἐμαυτοῦ ὀφθαλμοῖς οὔθ᾽ ὅτι βλέπουσιν οὔθ᾽ ὅτι
ἐγρηγόρασιν13. ὡς δὲ μόλις καὶ βραδέως ἐπείσθην ὅτι μὴ καθεύδω, ἐδεόμην
τότε τῆς Παλαίστρας πτερῶσαι κἀμὲ καὶ χρίσασαν14 ἐξ ἐκείνου τοῦ φαρμάκου
ἐᾶσαι πέτεσθαί με· ἠβουλόμην γὰρ πείραι μαθεῖν εἰ μεταμορφωθεὶς ἐκ τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τὴν ψυχὴν ὄρνις ἔσομαι. ἡ δὲ τὸ δωμάτιον ὑπανοίξασα15
κομίζει τὴν πυξίδα. ἐγὼ δὲ σπεύδων ἤδη ἀποδύσας χρίω ὅλον ἐμαυτόν, καὶ
ὄρνις μὲν οὐ γίνομαι ὁ δυστυχής, ἀλλά μοι οὐρὰ16 ὄπισθεν17 ἐξῆλθε, καὶ οἱ
δάκτυλοι πάντες ὤιχοντο οὐκ οἶδ᾽ ὅποι· ὄνυχας δὲ τοὺς πάντας τέσσαρας
εἶχον, καὶ τούτους οὐδὲν ἄλλο ἢ ὁπλάς18, καί μοι αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες
κτήνους19 πόδες ἐγένοντο, καὶ τὰ ὦτα20 δὲ μακρὰ καὶ τὸ πρόσωπον μέγα. ἐπεὶ
δὲ κύκλωι περιεσκόπουν, αὑτὸν ἑώρων ὄνον21, φωνὴν δὲ ἀνθρώπου ἐς τὸ
μέμψασθαι22 τὴν Παλαίστραν οὐκέτι εἶχον. τὸ δὲ χεῖλος23 ἐκτείνας κάτω καὶ
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ὄνυξ ὁ
ἄφνω
3
= ῥίς ἡ
4
κεράτινος
5
γρυπός
6
σύμβολον τό
7
κόραξ ὁ
8
πτερόω
9
κρώζω
10
θυρίς, ῑδος ἡ
11
δάκτυλος ὁ
12
βλέφαρον τό
13
ἐγείρομαι
14
χρίω
15
ὑπανοίγω
16
οὐρά ἡ
17
ὄπισθεν
18
ὁπλή ἡ
19
κτῆνος τό
20
οὖς τὀ
21
ὄνος ὁ
22
μέμφομαι
23
χεῖλος τό
2

nagel
plots
neus
van hoorn
gekromd
kenmerk
raaf
bevleugelen
krassen
venster
vinger
ooglid
wakker worden
zalven
heimelijk openen
staart
van achteren
hoef
vee
oor
ezel
verwijten
lip
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en voor zover ik kon zien, dacht ik dat het olijfolie was. Zij nam daarvan en
zalfde zich, waarbij ze bij haar teennagels begon en plots groeiden vleugels uit
haar en haar neus werd van hoorn en gebogen en ze had al de andere
eigenschappen en kenmerken van vogels. Zij was niets anders dan een raaf bij
nacht. Toen zij zichzelf gevleugeld had gezien, begon ze vreselijk te krassen
zoals raven dat doen en opgestaan vloog ze weg door het raam.
[13.] Mislukte metamorfose
Omdat ik dacht dat ik dat als een droom zag, raakte ik met mijn vingers mijn
ogen aan, omdat ik mijn ogen niet geloofde, en omdat ik niet geloofde dat mijn
ogen zagen en niet dat ze wakker waren. Toen ik met moeite en langzaam
overtuigd was dat ik niet sliep, vroeg ik toen Palaistra ook mij van vleugels te
voorzien en mij met dat middel te zalven en te laten vliegen. Want ik wilde
proefondervindelijk erachter komen of ik na gedaanteverandering vanuit een
mens ook van binnen een vogel zou zijn. Zij opende heimelijk het vertrek en
bracht het doosje. Haastig had ik reeds mijn kleren uitgetrokken en zalfde ik mij
geheel, maar ik, ongelukkige, werd geen vogel, maar vanachteren kwam een
staart naar buiten en al mijn vingers verdwenen, ik weet niet waarheen, en ik
had in totaal vier nagels en dat waren slechts hoeven. Mijn handen en voeten
werden de poten van een stuk vee en mijn oren werden lang en mijn gelaat
groot. Toen ik mij rondom bekeek, zag ik slechts een ezel en ik had geen
mensenstem meer om Palaistra verwijten te maken. Mijn lip strekte ik uit naar
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αὐτῶι δὴ τῶι σχήματι1 ὡς ὄνος ὑποβλέπων2 ᾐτιώμην3 αὐτήν, ὅση δύναμις,
ὄνος ἀντὶ ὄρνιθος γενόμενος.
[14.] Rozen het antimiddel
ἡ δὲ ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν τυψαμένη4 τὸ πρόσωπον, “Τάλαινα”, εἶπεν, “ἐγώ,
μέγα εἴργασμαι5 κακόν· σπεύσασα γὰρ ἥμαρτον ἐν τῆι ὁμοιότητι6 τῶν πυξίδων
καὶ ἄλλην ἔλαβον οὐχὶ τὴν τὰ πτερὰ φύουσαν. ἀλλὰ θάρρει μοι, ὦ φίλτατε·
ῥάιστη γὰρ ἡ τούτου θεραπεία7· ῥόδα γὰρ μόνα εἰ φάγοις8, ἀποδύσῃ μὲν
αὐτίκα τὸ κτῆνος, τὸν δὲ ἐραστήν μοι τὸν ἐμὸν αὖθις ἀποδώσεις. ἀλλά μοι,
φίλτατε, τὴν μίαν νύκτα ταύτην ὑπόμεινον ἐν τῶι ὄνωι, ὄρθρου9 δὲ δραμοῦσα
οἴσω σοι ῥόδα καὶ φαγὼν ἰαθήσῃ10.” ταῦτα εἶπε καταψηλαφήσασά11 μου τὰ
ὦτα καὶ τὸ λοιπὸν δέρμα.
[15.] Een bedreigende concurrent
ἐγὼ δὲ τὰ μὲν ἄλλα ὄνος ἤμην12, τὰς δὲ φρένας13 καὶ τὸν νοῦν ἄνθρωπος
ἐκεῖνος ὁ Λούκιος, δίχα14 τῆς φωνῆς. πολλὰ οὖν κατ᾽ ἐμαυτὸν μεμψάμενος τὴν
Παλαίστραν ἐπὶ τῆι ἁμαρτίαι15 δακὼν τὸ χεῖλος ἀπήιειν ἔνθα ἠπιστάμην
ἑστῶτα τὸν ἐμαυτοῦ ἵππον καὶ ἄλλον ἀληθινὸν16 ὄνον τὸν Ἱππάρχου. οἱ δὲ
αἰσθόμενοί με εἴσω παριόντα, δείσαντες μὴ τοῦ χόρτου17 κοινωνὸς18 αὐτοῖς
ἐπεισέρχομαι, τὰ ὦτα κατακλίναντες ἕτοιμοι ἦσαν τοῖς ποσὶν ἀμύνειν19 τῇ
γαστρί20· κἀγὼ συνεὶς21 πορρωτέρω ποι τῆς φάτνης22 ἀποχωρήσας ἑστὼς
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σχῆμα τό
ὑποβλέπω
3
αἰτιάομαι
4
τύπτω
5
ἐργάζομαι
6
ὁμοιότης ἡ
7
θεραπεία ἡ
8
ἐσθίω, ἔφαγον
9
ὄρθρου
10
ἰάω
11
καταψηλαφάω
12
= ἦν
13
φρένες αἱ
14
δίχα + gen.
15
ἁμαρτία
16
ἀληθινός
17
χόρτος ὁ
18
κοινωνός + gen.
19
ἀμύνω + dat.
20
γαστήρ ὁ
21
συνίημι
22
φάτνη ἡ
2

houding, stand
van onder de wenkbrauwen/schuchter kijken
beschuldigen
slaan
iem. iets aandoen
gelijkenis
behandeling
eten
gen. temporis: in de ochtend schemering
genezen
strelen
inborst
zonder, afgezien van
fout
echt
hooi
deel hebbend aan
helpen
maag, vraatzucht
begrijpen
ruif
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beneden en ik probeerde haar, terwijl ik in juist die houding zoals een ezel
schuchter keek, uit alle macht te beschuldigen omdat ik een ezel in plaats van
een vogel geworden was.
[14.] Rozen het antimiddel
Zij sloeg haar gezicht met beide handen en zei: “Ik ongelukkige, ik heb een
grote ramp tot stand gebracht, want door mijn haast heb ik een fout gemaakt
omdat die doosjes op elkaar lijken en ik heb een ander genomen en niet die die
veren doet groeien. Maar heus, wees gerust, liefste, want de behandeling
daarvan is een peuleschil. Als je namelijk alleen rozen eet, zul jij ondmiddellijk
de gedaante van dit beest afleggen en dan zul je mij weer mijn minnaar
teruggeven. Maar, liefste, blijf alsjeblieft deze ene nacht in die gedaante van
een ezel, want morgen vroeg zal ik vliegensvlug voor jou rozen halen en dan zul
jij door die te eten genezen worden.” Dat zei ze en ze streelde mijn oren en de
rest van mijn huid.
[15.] Een bedreigende concurrent
Voor de rest was ik dan wel een ezel, maar innerlijk en van geest was ik een
mens, die Loukios, zonder mijn stem. Nadat ik dikwijls innerlijk Palaistra
verwijten had gemaakt om die fout, maar mij wel op mijn lip gebeten had, ging
ik naar de plek waarvan ik wist dat daar mijn paard stond en nog een ezel, een
echte, die van Hipparchos. Toen zij hadden bemerkt dat ik binnen kwam,
werden ze bang dat ik er nog eens bij kwam om samen met hen deel te hebben
aan het hooi; ze legden hun oren plat en waren bereid met hun benen hun buik
te beschermen. En toen ik dat begrepen had, ging ik verder weg van de ruif
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ἐγέλων, ὁ δέ μοι γέλως ὀγκηθμὸς1 ἦν. ταῦτα δ᾽ ἄρ᾽ ἐνενόουν πρὸς ἐμαυτόν· “Ὢ
τῆς ἀκαίρου2 ταύτης περιεργίας3. τί δέ, εἰ λύκος παρεισέλθοι ἢ ἄλλο τι θηρίον;
κινδυνεύεταί4 μοι μηδὲν κακὸν πεποιηκότι διαφθαρῆναι.” ταῦτα ἐννοῶν
ἠγνόουν5 ὁ δυστυχὴς τὸ μέλλον κακόν.
[16.] Gestolen
ἐπεὶ γὰρ ἦν ἤδη νὺξ βαθεῖα καὶ σιωπὴ πολλὴ καὶ ὕπνος ὁ γλυκύς, ψοφεῖ6 μὲν
ἔξωθεν ὁ τοῖχος ὡς διορυττόμενος7, καὶ διωρύττετό γε, καὶ ὀπὴ ἤδη ἐγεγόνει
ἄνθρωπον δέξασθαι δυναμένη, καὶ εὐθὺς ἄνθρωπος ταύτῃ8 παρῄει καὶ ἄλλος
ὁμοίως, καὶ πολλοὶ ἔνδον ἦσαν καὶ πάντες εἶχον ξίφη. εἶτα καταδήσαντες
ἔνδον ἐν τοῖς δωματίοις τὸν Ἵππαρχον καὶ τὴν Παλαίστραν καὶ τὸν ἐμὸν
οἰκέτην ἀδεῶς9 ἤδη τὴν οἰκίαν ἐκένουν10 τά τε χρήματα καὶ τὰ ἱμάτια καὶ τὰ
σκεύη κομίζοντες ἔξω. ὡς δὲ οὐδὲν ἄλλο ἔνδον κατελείπετο, λαβόντες ἐμέ τε
καὶ τὸν ἄλλον ὄνον καὶ τὸν ἵππον ἐπέσαξαν11, ἔπειτα ὅσα ἐβάστασαν12,
ἐπικατέδησαν ἡμῖν. καὶ οὕτως μέγα ἄχθος13 φέροντας ἡμᾶς ξύλοις14 παίοντες15
ἤλαυνον εἰς τὸ ὄρος ἀτρίπτωι16 ὁδῶι φεύγειν πειρώμενοι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα
κτήνη οὐκ ἔχω εἰπεῖν ὅ τι ἔπασχεν, ἐγὼ δὲ ἀνυπόδητος17 ἀσυνήθης18 ἀπιὼν
πέτραις ὀξείαις ἐπιβαίνων, τοσαῦτα σκεύη φέρων ἀπωλλύμην. καὶ πολλάκις
προσέπταιον19, καὶ οὐκ ἦν ἐξὸν20 καταπεσεῖν, καὶ εὐθὺς ἄλλος ὄπισθεν κατὰ
τῶν μηρῶν ἔπαιεν ξύλωι. ἐπεὶ δὲ πολλάκις “Ὦ Καῖσαρ” ἀναβοῆσαι ἐπεθύμουν,
οὐδὲν ἄλλο ἢ ὠγκώμην21, καὶ τὸ μὲν ὦ μέγιστον καὶ εὐφωνότατον ἐβόων, τὸ
δὲ Καῖσαρ οὐκ ἐπηκολούθει. ἀλλὰ μὴν καὶ δι᾽ αὐτὸ τοῦτο ἐτυπτόμην ὡς
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ὀγκηθμός ὁ
ἄκαιρος
3
περιεργἰα ἡ
4
κινδυνεύεται μοι
5
ἀγνοέω
6
ψοφέω
7
διορύττω
8
ταύτῃ
9
ἀδεῶς
10
κενόω
11
ὲπισάσσω
12
βαστάζω
13
ἄχθος τό
14
ξύλον τό
15
παίω
16
ἄτριπτος
17
ἀνυπόδητος
18
ἀσυνήθης
19
προσπταἴω
20
ἐξὸν ἐστι
21
ὀγκάομαι
2

gebalk
ongunstig, ongepast
nieuwsgierigheid
ik loop gevaar
niet weten
kraken
graven door
daarlangs
zonder angst
leeg maken, beroven
opzadelen
dragen
last
stuk hout
slaan
ongebaand
ongeschoeid
niet daaraan gewend
neervallen
het is mogelijk ( het is mogelijk zijnde)/geoorloofd
balken
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staan en probeerde ik te lachen, maar mijn gelach was gebalk. Ik bedacht het
volgende ten aanzien van mij: “O, wat was dit voor ongunstige
nieuwsgierigheid. Maar wat als een wolf naar binnenkomt of een ander beest?
Zonder enig kwaad gedaan te hebben loop ik de kans mijn eind te vinden.” Dat
bedenkend had ik, de ongelukkige, niet de ellende door die in het verschiet lag.
[16.] Gestolen
Want toen het reeds het holst van de nacht was en er diepe stilte heerste en
men aangenaam sliep, kraakte aan de buitenkant de muur als werd er
doorheen gegraven en dat gebeurde ook en er was al een opening die een
mens kon doorlaten en onmiddellijk kwam daar iemand naar binnen en nog
een op dezelfde wijze en er waren velen binnen en allen hadden een zwaard.
Daarna bonden ze binnen in hun kamertjes Hipparchos en Palaistra en mijn
slaaf vast en beroofden daarna zonder angst het huis: ze brachten het geld en
de kleren en de spulletjes naar buiten. Toen ze niets anders binnen
achterlieten, namen ze mij en die andere ezel en dat paard en zadelden ons;
alles wat ze droegen, bonden ze op ons vast en terwijl wij zo een grote last
droegen, sloegen ze ons met stokken en dreven ze ons naar de berg, terwijl zij
over een ongebaande weg probeerden te vluchten. Van die andere lastdieren
kan ik niet zeggen wat zij leden, maar ik vertrok ongeschoeid zonder het
gewend te zijn en stapte op scherpe rotsen; ik ging kapot van het dragen van
zovele spulletjes. Dikwijls viel ik neer, maar ik mocht niet neervallen;
onmiddellijk sloeg mij weer iemand van achteren op mijn dijen met een hout.
Toen ik dikwijls verlang
de uit te schreeuwen “O Caesar”, balkte ik slechts en het woordje ”o”
schreeuwde ik zeer luid en duidelijk, maar dat “Caesar” volgde niet. Maar
werkelijk ook juist daarom kreeg ik klappen, omdat
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προδιδοὺς1 αὐτοὺς τῶι ὀγκηθμῶι. μαθὼν οὖν ὅτι ἄλλως ἐβόων, ἔγνων2 σιγῇ
προϊέναι καὶ κερδαίνειν3 τὸ μὴ παίεσθαι.
[17.] Een tuin met valse rozen
ἐπὶ τούτωι ἡμέρα τε ἤδη ἦν, καὶ ἡμεῖς ὄρη πολλὰ ἀναβεβήκειμεν, καὶ στόματα
δὲ ἡμῶν δεσμῷ4 ἐπείχετο, ὡς μὴ περιβοσκόμενοι5 τὴν ὁδὸν ἐς τὸ ἄριστον6
ἀναλίσκοιμεν7· ὥστε ἐς τὴν τότε καὶ ἔμεινα ὄνος. ἐπεὶ δὲ ἦν αὐτὸ τὸ μέσον τῆς
ἡμέρας, καταλύομεν8 εἴς τινα ἔπαυλιν9 συνήθων10 ἐκείνοις ἀνθρώπων, ὅσον11
ἦν12 ἐκ τῶν γινομένων σκοπεῖν· καὶ γὰρ φιλήμασιν ἠσπάζοντο ἀλλήλους καὶ
καταλύειν ἐκέλευον αὐτοὺς οἱ ἐν τῆι ἐπαύλει καὶ παρέθηκαν ἄριστον καὶ τοῖς
κτήνεσιν ἡμῖν παρέβαλον κριθία13. καὶ οἱ μὲν ἠρίστων, ἐγὼ δὲ ἐπείνων14 μὲν
κακῶς· ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὔπω τότε κριθὰς ὠμὰς15 ἠριστήκειν, ἐσκοπούμην ὅ τι καὶ
καταφάγοιμι. ὁρῶ δὲ κῆπον αὐτοῦ ὀπίσω τῆς αὐλῆς, καὶ εἶχε λάχανα16 πολλὰ
καὶ καλὰ καὶ ῥόδα ὑπὲρ αὐτῶν ἐφαίνετο· κἀγὼ λαθὼν πάντας τοὺς ἔνδον
ἀσχολουμένους17 περὶ τὸ ἄριστον ἔρχομαι ἐπὶ τὸν κῆπον, τοῦτο μὲν ὠμῶν
λαχάνων ἐμπλησθησόμενος18, τοῦτο δὲ τῶν ῥόδων ἕνεκα· ἐλογιζόμην19 γὰρ ὅτι
δῆθεν20 φαγὼν τῶν ἀνθέων πάλιν ἄνθρωπος ἔσομαι. εἶτα ἐμβὰς εἰς τὸν κῆπον
θριδάκων21 μὲν καὶ ῥαφανίδων22 καὶ σελίνων23, ὅσα ὠμὰ ἐσθίει ἄνθρωπος,
ἐνεπλήσθην, τὰ δὲ ῥόδα ἐκεῖνα οὐκ ἦν ῥόδα ἀληθινά, τὰ δ᾽ ἦν ἐκ τῆς ἀγρίας
δάφνης24 φυόμενα· ῥοδοδάφνην25 αὐτὰ καλοῦσιν ἄνθρωποι, κακὸν ἄριστον
ὄνῳ τοῦτο παντὶ καὶ ἵππῳ· φασὶ γὰρ τὸν φαγόντα ἀποθνῄσκειν αὐτίκα.
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προδίδωμι
γίγνωσκω
3
κερδαίνω
4
δεσμός ὁ
5
περιβόσκομαι
6
ἄριστον τό
7
ἀναλίσκω
8
καταλύω
9
ἔπαυλις ἡ
10
συνήθης + dat.
11
ὅσον
12
ἐστι
13
κριθία τά
14
πεινάω
15
ὠμός
16
λάχανα τά
17
ἀσχολέομαι
18
ἐμπίπμπλημι + gen.
19
λογίζομαι
20
δῆθεν
21
θρῖδαξ ἡ
22
ῥαφανίς ἡ
23
σέλινον τό
24
δάφνη ἡ
25
ῥοδοδάφνη
2

verraden
besluiten
profiteren
boei
rond grazen
ontbijt, twaalfuurtje
gebruiken
logeren, halt houden
hoeve
bevriend met
voorzover als
het is mogelijk
spelt
honger hebben
rauw
groentes
bezig zijn
vullen met
bedenken
natuurlijk, onmiddellijk
sla
radijs
eppe
laurier
oleander
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ik hen met mijn gebalk zou verraden. Ik begreep dus dat ik vergeefs
schreeuwde en besloot in stilte voort te gaan en het als winst te innen niet
geslagen te worden.
[17.] Een tuin met valse rozen
Toen was het al dag en wij waren al vele bergen op gegaan en onze bekken
werden met een leidsel geleid opdat wij niet rondgrazend de weg zouden
gebruiken voor het ontbijt. Zodoende bleef ik tot die dag ook een ezel. Toen
het juist halverwege de dag was, hielden we halt bij een hoeve van mensen die
met hen bevriend waren voor zover ik dat kon zien aan de hand van de
gebeurtenissen. Want ze begroetten elkaar met kussen en de mensen in de
hoeve bevalen hun uit te spannen en zetten hun eten voor en ons het vee
wierpen ze gerst voor. Zij zaten te eten en ik had vreselijk honger, maar omdat
ik nog nooit rauwe gerst gegeten had, was ik aan het kijken wat ik ook zou
eten. Ik zag een tuin daar achter de hof en die had vele, mooie groentes en
daarboven vertoonden zich rozen. En ik ging, zonder dat zij, die binnen bezig
waren met het maal, het merkten, naar de tuin om me enerzijds vol te eten
met rauwe groentes, anderzijds wegens die rozen, want ik dacht dat ik
onmiddellijk na het eten van die bloemen weer een mens zou zijn. Vervolgens
toen ik de tuin betreden had, at ik me vol met sla en radijs en eppe, al wat een
mens rauw eet, maar die rozen waren geen echte rozen, maar zij groeiden aan
een wilde laurier. Mensen noemen die oleander; dat is een zeer slecht maal
voor iedere ezel en ieder paard; men zegt namelijk dat wie dat gegeten heeft
onmiddellijk sterft.
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[18.] Een vergeefse vlucht
ἐν τούτωι ὁ κηπουρὸς1 αἰσθόμενος καὶ ξύλον ἁρπάσας, εἰσελθὼν εἰς τὸν
κῆπον καὶ τὸν πολέμιον ἰδὼν καὶ τῶν λαχάνων τὸν ὄλεθρον2, ὥσπερ τις
δυνάστης μισοπόνηρος3 κλέπτην λαβών οὕτω με συνέκοψε τῶι ξύλωι, μήτε
πλευρῶν4 φεισάμενος5 μήτε μηρῶν, καὶ μὴν καὶ τὰ ὦτά μου κατέκλασεν6 καὶ
τὸ πρόσωπον συνέτριψεν7. ἐγὼ δὲ οὐκέτ᾽ ἀνεχόμενος ἀπολακτίσας8
ἀμφοτέροις καὶ καταβαλὼν ὕπτιον9 ἐπὶ τῶν λαχάνων ἔφευγον ἄνω ἐς τὸ ὄρος.
ὁ δὲ ἐπειδὴ εἶδε δρόμωι ἀπιόντα, ἀνέκραγε10 λῦσαι τοὺς κύνας ἐπ᾽ ἐμοί· οἱ δὲ
κύνες πολλοί τε ἦσαν καὶ μεγάλοι καὶ ἄρκτοις μάχεσθαι ἱκανοί11. ἔγνων ὅτι δὴ
διασπάσονταί με οὗτοι λαβόντες, καὶ ὀλίγον ἐκπεριελθὼν ἔκρινα12 τοῦτο δὴ τὸ
τοῦ λόγου13, ‘παλινδρομῆσαι14 μᾶλλον ἢ κακῶς δραμεῖν.’ ὀπίσω οὖν ἀπήιειν
καὶ εἴσειμι αὖθις εἰς τὴν ἔπαυλιν. οἱ δὲ τοὺς μὲν κύνας δρόμωι ἐπιφερομένους
ἐδέξαντο καὶ κατέδησαν, ἐμὲ δὲ παίοντες οὐ πρότερον ἀφῆκαν πρὶν ἢ ὑπὸ τῆς
ὀδύνης15 πάντα τὰ λάχανα κάτωθεν ἐξεμέσαι16.
[19.] De list
καὶ μὴν ὅτε ὁδοιπορεῖν17 ὥρα ἦν, τὰ βαρύτατα τῶν κλεμμάτων18 καὶ τὰ
πλεῖστα ἐμοὶ ἐπέθηκαν· κἀκεῖθεν τότε οὕτως ἐξελαύνομεν. ἐπεὶ δὲ
ἀπηγόρευον19 ἤδη παιόμενός τε καὶ τῶι φορτίωι ἀχθόμενος20 καὶ τὰς ὁπλὰς ἐκ
τῆς ὁδοῦ ἐκτετριμμένος21, ἔγνων αὐτοῦ καταπεσεῖν καὶ μηδ᾽ ἂν
ἀποσφάττωσί22 με ταῖς πληγαῖς ἀναστῆναί ποτε, τοῦτο ἐλπίσας μέγα μοι
ὄφελος23 ἔσεσθαι ἐκ τοῦ βουλεύματος· ὠιήθην γὰρ ὅτι πάντως ἡττώμενοι24 τὰ
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κηπουρός
ὄλεθρος ὁ
3
μισοπόνηρος
4
πλευρόν τό
5
φείδομαι + gen.
6
κατακλάω
7
συντρίβω
8
ἀπολακτίζω
9
ὕπτιος
10
ἀνακράζω
11
ἱκανός
12
κρίνω
13
λόγος
14
παλινδρομέω
15
ὀδύνη ἡ
16
ἐξεμέω
17
ὁδοιπορέω
18
κλέμμα τό
19
ἀπαγορεύω
20
ἄχθομαι
21
ἐκτρίβω
22
ἀποσφάττω
23
ὄφελος τό
24
ἡττάομαι
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tuinman
verderf, verlies
het slechte/de slechte hatend
zijde
sparen
breken, buigen
verbrijzelen
met de poten naar achteren trappen
achterover
luid schreeuwen
geschikt, in staat
verkiezen, kiezen voor
gezegde
terugrennen
pijn
uitbraken
reizen
diefstal, gestolen goed
weigeren
bevracht worden
afslijten
afmaken
nut, voordeel
overwonnen worden
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[18] Een vergeefse vlucht
Op dat moment bemerkte de tuinman het en greep hij een stuk hout. En toen
hij de tuin in gegaan was en de vijand en het verlies van zijn groenten gezien
had, heeft hij mij, als was hij een heerser die het slechte haat en een dief
gegrepen had, met dat hout in elkaar getrimd zonder mijn flanken, zonder mijn
dijen te sparen en hij heeft werkelijk ook mijn oren geknakt en mijn gezicht
kapot geslagen. Toen ik het niet meer uithield, heb ik met beide benen
achteruit getrapt en hem op zijn rug op zijn groenten gegooid. Daarna ging ik er
vandoor omhoog het gebergte in. Toen hij mij had zien wegdraven,
schreeuwde hij luid de honden los te laten op mij af. Dat waren vele, grote
honden die met beren konden vechten. Ik zag in dat zij mij, als ze mij te pakken
hadden gekregen, uiteen zouden scheuren. En nadat ik korte tijd in het wilde
weg had gelopen, verkoos ik dat wat het gezegde zegt: ‘Beter ten halve
gekeerd dan ten hele gedoold’. Ik ging dus terug en de hof weer binnen. Zij
vingen de honden op die op mij af kwamen rennen, sloegen mij en lieten mij
niet eerder gaan dan dat ik van pijn al de groentes vanonder uit mijn buik had
uitgekotst.
[19.] De list
En ja hoor, toen het tijd was op weg te gaan, hebben ze de zwaarste en meeste
gestolen waar op mij gezet. En wij trokken toen vandaar zo weg. Toen ik het
moe werd -want ik werd nu alsmaar geslagen en ik ergerde me over de last en
ik had door de tocht afgesleten hoeven – besloot ik ter plekke neer te vallen en
om zelfs niet, als ze mij zouden afmaken met hun klappen, ooit op te staan. Ik
verwachtte dat ik door mijn besluit het volgende als grote winst zou hebben: ik
dacht namelijk dat zij zich absoluut gewonnen zouden geven en mijn bagage
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μὲν ἐμὰ σκεύη διανεμοῦσι τῷ τε ἵππῳι καὶ τῶι ἡμιόνῳ, ἐμὲ δὲ αὐτοῦ ἐάσουσι
κεῖσθαι τοῖς λύκοις. ἀλλά τις δαίμων βάσκανος1 συνεὶς2 τῶν ἐμῶν
βουλευμάτων ἐς τοὐναντίον περιήνεγκεν· ὁ γὰρ ἕτερος ὄνος ἴσως ἐμοὶ τὰ αὐτὰ
νοήσας πίπτει ἐν τῆι ὁδῷ. οἱ δὲ τα μὲν πρῶτα ξύλῳ παίοντες ἀναστῆναι τὸν
ἄθλιον3 ἐκέλευον, ὡς δὲ οὐδὲν ὑπήκουε ταῖς πληγαῖς, λαβόντες αὐτὸν οἱ μὲν
τῶν ὤτων, οἱ δὲ τῆς οὐρᾶς ἀνεγείρειν4 ἐπειρῶντο· ὡς δὲ οὐδὲν ἤνυον5, ἔκειτο
δὲ ὥσπερ λίθος ἐν τῆι ὁδῶι ἀπηγορευκώς, λογισάμενοι6 ἐν ἀλλήλοις ὅτι δὴ
μάτην7 πονοῦσι καὶ τὸν χρόνον τῆς φυγῆς ἀναλίσκουσιν8 ὄνωι νεκρῶι
παρεδρεύοντες9, τὰ μὲν σκεύη πάντα ὅσα ἐκόμιζεν ἐκεῖνος διανέμουσιν10 ἐμοί
τε καὶ τῶι ἵππωι, τὸν δὲ ἄθλιον κοινωνὸν καὶ τῆς αἰχμαλωσίας11 καὶ τῆς
ἀχθοφορίας12 λαβόντες τῶι ξίφει ὑποτέμνουσιν13 ἐκ τῶν σκελῶν καὶ
σπαίροντα14 ἔτι ὠθοῦσιν ἐς τὸν κρημνόν15. ὁ δὲ ἀπήιει κάτω τὸν θάνατον
ὀρχούμενος16.
[20.] Thuiskomst
ἐγὼ δὲ ὁρῶν ἐν τῷ συνοδοιπόρῷ17 τῶν ἐμῶν βουλευμάτων τὸ τέλος, ἔγνων
φέρειν εὐγενῶς18 τὰ ἐν ποσὶ καὶ προθύμως19 περιπατεῖν20, ἐλπίδας ἔχων
πάντως ποτὲ ἐμπεσεῖσθαι εἰς τὰ ῥόδα κἀκ τούτων εἰς ἐμαυτὸν
ἀνασωθήσεσθαι· καὶ τῶν ληιστῶν21 δὲ ἤκουον ὡς οὐκ εἴη ἔτι πολὺ τῆς ὁδοῦ
λοιπὸν καὶ ὅτι καταμενοῦσιν ἔνθα καταλύσουσιν· ὥστε ταῦτα πάντα δρόμῳ
ἐκομίζομεν, καὶ πρὸ τῆς ἑσπέρας ἤλθομεν εἰς τὰ οἰκεῖα22. γραῦς23 δὲ γυνὴ
ἔνδον καθῆστο, καὶ πῦρ πολὺ ἐκαίετο. οἱ δὲ πάντα ἐκεῖνα ἅπερ ἐτυγχάνομεν
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βάσκανος
συνίημι + gen.
3
ἄθλιος
4
ἀνεγείρω
5
ἀνύω
6
λογίζομαι
7
μάτην
8
ἀναλίσκω
9
παρεδρεύω
10
διανέμω
11
αἰχμαλωσία ἡ
12
ἀχθοφορία ἡ
13
ὑποτέμνω
14
σπαίρω
15
κρημνός ὁ
16
ὀρχέομαι
17
συνοδοιπόρος ὁ
18
εὐγενῶς
19
προθύμως
20
περιπατέω
21
ληιστής ὁ
22
τὰ οἰκεῖα
23
γραῦς
2

beheksend
notie nemen van
rampzalig
opwekken
vorderen
bedenken
vergeefs
besteden, verkwisten
zitten bij
verdelen
gevangenschap
het dragen van de last
afsnijden
zieltogen
ravijn
dansen, springen
medereiziger
edel
bereid
rondlopen
rover
de eigen have
oude vrouw
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zouden verdelen tussen het paard en het muildier en dat ze mij daar zouden
laten liggen voor de wolven. Maar een of andere beheksende goddelijke macht
had mijn plannen begrepen en het de tegenovergestelde wending gegeven.
Want die andere ezel had hetzelfde als ik bedacht en liet zich op de weg vallen.
Zij sloegen hem eerst met een hout en bevalen de ongelukkige weer op zijn
benen te gaan staan en toen hij geen gehoor gaf aan de klappen, pakten
sommigen hem bij zijn oren en anderen bij zijn staart en probeerden hem op te
laten staan. Toen zij geen enkel succes hadden en hij daar als een steen
uitgeput op de weg lag, bedachten ze onderling dat zij vergeefse moeite deden
en de tijd om te vluchten verspilden door bij een dooie ezel te zitten en zij
verdeelden al de bagage die hij droeg tussen mij en het paard en zij grepen
onze ongelukkige deelgenoot aan zowel gevangenschap en het dragen van die
last en zij sneden hem bij de benen van onderen open met hun zwaard en
terwijl hij nog stuiptrekte, gooiden ze hem in het ravijn. Hij verdween beneden
met een sprong de dood in.
[20.] Thuiskomst
En toen ik bij mijn reisgenoot de afloop van mijn plannen zag, besloot ik om
wat voor mijn voeten kwam dapper te dragen en bereidwillig voort te stappen,
omdat ik de verwachting had absoluut een keer op rozen te stoten en daardoor
gered weer mezelf te worden. En van de rovers hoorde ik dat er niet meer veel
van de tocht resteerde en dat zij zouden blijven waar zij halt zouden houden.
Zodoende brachten wij dat alles op een drafje en voor de avond bereikten wij
hun have. Een oude vrouw zat binnen en er brandde een groot vuur; zij zetten
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ἡμεῖς κομίζοντες, εἴσω κατέθηκαν. εἶτα ἤροντο τὴν γραῦν, “Διὰ τί οὕτως
καθέζηι καὶ οὐ παρασκευάζεις ἄριστον;”
“ Ἀλλὰ πάντα, εἶπεν ἡ γραῦς, εὐτρεπῆ1 ὑμῖν, ἄρτοι πολλοί, οἴνου παλαιοῦ
πίθοι2, καὶ τὰ κρέα3 δὲ ὑμῖν τὰ ἄγρια σκευάσασα ἔχω.” οἱ δὲ τὴν γραῦν
ἐπαινέσαντες, ἀποδυσάμενοι ἠλείφοντο πρὸς τὸ πῦρ καὶ λέβητος4 ἔνδον ὕδωρ
θερμὸν ἔχοντος ἀρυσάμενοι5 ἔνθεν καὶ καταχεάμενοι αὐτοσχεδίῳ6 τῷ λουτρῷ
ἐχρήσαντο.
[21.] Bewaakt
εἶτα ὀλίγῳ ὕστερον ἧκον νεανίσκοι πολλοὶ κομίζοντες πλεῖστα ὅσα7 χρυσᾶ καὶ
ἀργυρᾶ καὶ ἱμάτια καὶ κόσμον γυναικεῖον καὶ ἀνδρεῖον πολύν. ἐκοινώνουν8 δὲ
οὗτοι ἀλλήλοις· καὶ ἐπειδὴ ταῦτα ἔνδον κατέθεντο, ὁμοίως ἐλούσαντο καὶ
οὗτοι. λοιπὸν μετὰ τοῦτο ἦν ἄριστον δαψιλὲς9 καὶ λόγος πολὺς ἐν τῶι
συμποσίωι τῶν ἀνδροφόνων. ἡ δὲ γραῦς ἐμοὶ καὶ τῷ ἵππῳ κριθὰς παρέθηκεν·
ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν σπουδῇ τὰς κριθὰς κατέπινε10 δεδιώς, οἷα εἰκός11, ἐμὲ τὸν
συνάριστον. ἐγὼ δὲ ἐπειδὰν ἴδοιμι τὴν γραῦν ἐξιοῦσαν τῶν ἔνδον ἄρτον12
ἤσθιον. τῇ δὲ ὑστερᾳ καταλιπόντες τῇ γραίᾳ νεανίσκον ἕνα οἱ λοιποὶ πάντες
ἔξω ἐπὶ τὸ ἔργον ἀπήιεσαν. ἐγὼ δὲ ἔστενον13 ἐμαυτὸν καὶ τὴν ἀκριβῆ
φρουράν· τῆς μὲν γὰρ γραὸς καταφρονῆσαι14 ἦν μοι καὶ φυγεῖν ἐκ τῶν ἐκείνης
ὀμμάτων δυνατόν, ὁ δὲ νεανίσκος μέγας τε ἦν καὶ φοβερὸν ἔβλεπε15, καὶ τὸ
ξίφος ἀεὶ ἔφερεν καὶ τὴν θύραν ἀεὶ ἐπῆγε.
[22.] Een lastpak
τρισὶ δὲ ὕστερον ἡμέραις μεσούσης16 σχεδὸν τῆς νυκτὸς ἀναστρέφουσιν17 οἱ
ληισταί, χρυσίον μὲν οὐδὲ ἀργύριον οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν κομίζοντες, μόνην δὲ

1

εὐπρεπής
πίθος ὁ
3
κρέας τό
4
λέβης ὁ
5
ἀρύομαι
6
αὐτοσχεδιός
7
ὃσος + superlativus
8
κοινωνέω + dat.
9
δαψιλής
10
καταπίνω
11
εἰκός
12
ἄρτος ὁ
13
στένω
14
καταφρονέω + gen.
15
βλέπω
16
μεσόω
17
ἀναστρέφω
2

klaar
pithos, opslagvat
vlees
ketel
putten, scheppen
in een moment klaar, geïmproviseerd
(ervoor of erachter) zo .. mogelijk
delen met
overvloedig
opdrinken
logisch
brood
zuchten
neer kijken op
een blik hebben
in het midden zijn
terugkeren
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dat alles wat wij toevallig vervoerden,binnen neer. Daarna vroegen zij het
oudje: “Waarom zit je zo en bereid jij geen maal voor?”
Het oudje zei: “Maar alles staat klaar voor jullie, vele broden, vaten met oude
wijn en ik heb die stukken wildvlees voor jullie voorbereid.” Zij prezen het
mensje en na zich uitgekleed te hebben zalfden zij zich bij het vuur en zij
schepten uit een bekken met warm water en goten dat over zich heen; zij
namen dat geïmproviseerde bad.
[21.] Bewaakt
Vervolgens korte tijd later kwamen vele jonge mannen; zij droegen zoveel
mogelijk goud en zilver en kleren en vele sieraden van vrouwen en mannen. Zij
deelden het met elkaar. Toen zij het binnen hadden neergezet, namen ook zij
eveneens een bad. Tenslotte was daarna een overvloedig maal en bij het
drinkgelag van de moordenaars werd er druk gesproken. Het oudje zette voor
mij en het paard gerst neer. Maar dat paard slokte haastig de gerst op uit
angst, zoals logisch was, voor mij als zijn ‘disgenoot’. Wanneer ik zag dat het
oudje wegging, vrat ik het brood van de mensen binnen. De volgende dag
lieten ze één jonge man bij het oudje achter en gingen al de anderen weg om te
werken. Ik zuchtte om mijzelf en de nauwgezette bewaking. Want ik kon wel
geen acht slaan op het oude vrouwtje en het was ook mogelijk aan haar ogen
te ontsnappen, maar de jongeman was groot en had een angstaanjagende blik
en hij droeg altijd zijn zwaard en hij hield de deur altijd toe.
[22.] Een lastpak
Drie dagen later, toen het bijna middernacht was, keerden de rovers terug. Zij
brachten noch goud noch zilver noch iets anders, maar alleen een meisje,
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παρθένον ὡραίαν1, σφόδρα καλήν, κλάουσαν2 καὶ κατεσπαραγμένην3 τὴν
ἐσθῆτα καὶ τὴν κόμην· καὶ καταθέμενοι αὐτὴν ἔνδον ἐπὶ τῶν στιβάδων4
θαρρεῖν ἐκέλευον καὶ τὴν γραῦν ἐκέλευον ἀεὶ ἔνδον μένειν καὶ τὴν παῖδα ἐν
φρουρᾶι5 ἔχειν. ἡ δὲ παῖς οὔτε ἐμφαγεῖν τι ἤθελεν οὔτε πιεῖν, ἀλλὰ πάντα
ἔκλαε καὶ τὴν κόμην τὴν αὑτῆς ἐσπάραττεν· ὥστε καὶ αὐτὸς πλησίον6 ἑστὼς
παρὰ τῇ φάτνῃ συνέκλαιον ἐκείνῃ τῇ καλῇ παρθένῳ. ἐν δὲ τούτῳ οἱ ληισταὶ
ἔξω ἐν τῷ προδόμῳ7 ἐδείπνουν. πρὸς ἡμέραν δὲ τῶν σκοπῶν τις τῶν τὰς
ὁδοὺς φρουρεῖν8 εἰληχότων9 ἔρχεται ἀγγέλλων ὅτι ξένος ταύτῃ παριέναι
μέλλοι καὶ πολὺν πλοῦτον κομίζοι. οἱ δὲ οὕτως ὡς εἶχον ἀναστάντες καὶ
ὁπλισάμενοι10 κἀμὲ καὶ τὸν ἵππον ἐπισάξαντες11 ἤλαυνον. ἐγὼ δὲ ὁ δυστυχὴς
ἐπιστάμενος ἐπὶ μάχην καὶ πόλεμον ἐξελαύνεσθαι ὀκνηρῶς12 προήιειν, ἔνθεν
ἐπαιόμην τῶι ξύλῳ ἐπειγομένων αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ ἥκομεν ἐς τὴν ὁδὸν ἔνθα ὁ
ξένος παρελάσειν ἔμελλεν, συμπεσόντες οἱ ληισταὶ τοῖς ὀχήμασιν13 αὐτόν τε
καὶ τοὺς ἐκείνου θεράποντας ἀπέκτειναν, καὶ ὅσα ἦν τιμιώτατα14 ἐξελόντες τῷ
ἵππῳ κἀμοὶ ἐπέθηκαν, τὰ δὲ ἕτερα τῶν σκευῶν αὐτοῦ ἐν τῇ ὕλῃ ἔκρυψαν.
ἔπειτα ἤλαυνον ἡμᾶς οὕτως ὀπίσω, κἀγὼ ἐπειγόμενος καὶ τῷ ξύλῳ
τυπτόμενος κρούω15 τὴν ὁπλὴν περὶ πέτραν ὀξεῖαν καί μοι ἀπὸ τῆς πληγῆς
γίνεται τραῦμα ἀλγεινόν16· καὶ χωλεύων17 ἔνθεν τὸ λοιπὸν τῆς ὁδοῦ ἐβάδιζον.
οἱ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, “Τί γὰρ ἡμῖν δοκεῖ τρέφειν τὸν ὄνον τοῦτον
πάντα18 καταπίπτοντα; ῥίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ19 οἰωνὸν20 οὐκ
ἀγαθόν.”
“Ναί, φησίν, ῥίψωμεν αὐτὸν καθαρισμὸν21 τοῦ στρατοῦ22 ἐσόμενον.” καὶ οἱ
μὲν συνετάττοντο ἐπ᾽ ἐμέ· ἐγὼ δὲ ἀκούων ταῦτα τῷ τραύματι λοιπὸν ὡς
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ὡραίος
κλάω
3
κατασπαράσσω
4
στιβάς
5
φρουρά ἡ
6
πλησίον
7
πρόδομος ὁ
8
φρουρέω
9
λαγχάνω
10
ὁπλίζομαι
11
ἐπισάττω
12
ὀκνηρῶς
13
ὄχημα τό
14
τίμιος
15
κρούω
16
ἀλγεινός
17
χωλεύω
18
πάντα
19
κρημνός ὁ
20
οἰωνός ὁ
21
καθαρισμός
22
στρατός ὁ
2

mooi
huilen
verscheuren
strozak
bewaking
in de buurt
voorhuis
bewaken
toegewezen krijgen
zich wapenen
zadelen
aarzelend
voertuig
duur
stampen
verschrikkelijk
mank zijn
altijd
hoogte
vogel, voorteken
reinigingsoffer
leger, schare
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een zeer mooi meisje dat huilde, met gescheurde kleren en losse haren. Zij
zetten haar binnen neer op de strozakken en bevalen haar gerust te zijn en
gaven het oudje de opdracht altijd binnen te blijven en het kind te bewaken.
Het meisje wilde noch iets eten noch drinken, maar zij huilde alsmaar en zij trok
haar haren uit. Zodoende was ook ik zelf, terwijl ik in de buurt van de ruif
stond, met dat mooie meisje aan het mee huilen. Op dat moment zaten de
rovers buiten in het voorhuis te eten. Tegen de dag kwam een van de uitkijken
die het als taak hadden gekregen de wegen te bewaken, berichten dat een
vreemde daar zou passeren en grote rijkdom vervoerde. Zij stonden
onmiddellijk op, wapenden zich en na mij en het paard opgezadeld te hebben,
dreven ze ons voort. Ik, ongelukkige die wist dat we ten strijde en oorlog
opbraken, ging aarzelend verder, en daarom werd ik met het hout geslagen
omdat ze haast hadden. Toen wij de weg bereikt hadden waar de vreemde zou
passeren, hebben de rovers, toen zij met de wagens samengetroffen waren,
hem en zijn dienaren gedood en nadat ze alles wat het duurst was uit de
wagens genomen hadden, hebben ze dat op het paard en mij geplaatst en de
rest van zijn spullen hebben ze in het bos verborgen. Toen dreven ze ons zo
terug en ik heb in mijn haast en terwijl ik geslagen werd met het hout, mijn
hoef op een scherpe rots getrapt en ik kreeg daardoor een vreselijke wond en
ik legde vandaar de rest van de weg mank af. Zij zeiden tegen elkaar: “Waarom
besluiten wij die ezel te voeden? Hij valt alsmaar. Laten we hem van de hoogte
werpen; hij is een slecht voorteken.”
“Ja”, zei men, “laten we hem naar beneden werpen om een reinigingsoffer van
de groep te zijn.” En zij vormden één front tegen mij. Toen ik dat hoorde,
stapte ik op die wond verder alsof ik hem niet had.
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ἀλλοτρίῳ ἐπέβαινον· ὁ γάρ τοῦ θανάτου με φόβος ἀναίσθητον1 τῆς ὀδύνης
ἔθηκεν.
[23.] De vlucht
ἐπεὶ δὲ ἤλθομεν εἴσω ἔνθα κατελύομεν, τὰ μὲν σκεύη τῶν ἡμετέρων ὤμων
ἀφελόντες εὖ κατέθηκαν, αὐτοὶ δὲ ἀναπεσόντες ἐδείπνουν. καὶ ἐπειδὴ νὺξ ἦν,
ἀπήιεσαν ὡς2 τὰ λοιπὰ τῶν σκευῶν ἀνασῶσαι3. “Τὸν δὲ ἄθλιον τοῦτον ὄνον”,
ἔφη τις αὐτῶν, “τί ἐπάγομεν4 ἄχρηστον ἐκ τῆς ὁπλῆς; τῶν δὲ σκευῶν ἃ μὲν5
ἡμεῖς οἴσομεν, ἃ δὲ καὶ ὁ ἵππος. καὶ ἀπήιεσαν τὸν ἵππον ἄγοντες. νὺξ δὲ ἦν
λαμπροτάτη ἐκ τῆς σελήνης. κἀγὼ τότε πρὸς ἐμαυτὸν εἶπον,” Ἄθλιε, τί μένεις
ἔτι ἐνταῦθα; γῦπές6 σε καὶ γυπῶν τέκνα δειπνήσουσιν. οὐκ ἀκούεις οἷα περὶ
σοῦ ἐβουλεύσαντο; θέλεις τῷ κρημνῷ περιπεσεῖν; νὺξ μὲν αὕτη καὶ σελήνη
πολλή· οἱ δὲ οἴχονται ἀπιόντες· φυγῇ σῶιζε σαυτὸν ἀπὸ δεσποτῶν
ἀνδροφόνων.” ταῦτα πρὸς ἐμαυτὸν ἐννοούμενος ὁρῶ ὅτι οὐδὲ
προσεδεδέμην7 οὐδενί, ἀλλά με ὁ σύρων8 ἐν ταῖς ὁδοῖς ἱμὰς9 παρεκρέματο10.
τοῦτό με καὶ παρώξυνεν11 ὡς μάλιστα ἐς τὴν φυγήν, καὶ δρόμωι ἐξιὼν ἀπήιειν.
ἡ δὲ γραῦς, ἐπεὶ εἶδεν ἀποδιδράσκειν ἕτοιμον, λαμβάνεταί με ἐκ τῆς οὐρᾶς καὶ
εἴχετο. ἐγὼ δὲ ἄξιον κρημνοῦ καὶ θανάτων ἄλλων εἰπὼν εἶναι τὸ ὑπὸ γραίας
ἁλῶναι ἔσυρον αὐτήν, ἡ δὲ μάλ᾽ ἀνέκραγεν12 ἔνδοθεν τὴν παρθένον τὴν
αἰχμάλωτον· ἡ δὲ προελθοῦσα καὶ ἰδοῦσα γραῦν δίκην13 Δίρκης14 ἐξ ὄνου
ἡμμένην15 τολμᾷ τόλμημα γενναῖον καὶ ἄξιον ἀπονενοημένου16 νεανίσκου·
ἀναπηδᾷ γὰρ εἰς ἐμέ, καὶ ἐπικαθίσασά μοι ἤλαυνεν· κἀγὼ τῷ τε ἔρωτι τῆς
φυγῆς καὶ τῇ τῆς κόρης σπουδῇ ἔφυγον ἵππου δρόμῳ· ἡ δὲ γραῦς ὀπίσω
ἀπελέλειπτο. ἡ δὲ παρθένος τοῖς μὲν θεοῖς ηὔχετο σῶσαι αὐτὴν τῇ φυγῇ· πρὸς
δὲ ἐμέ, “Ἤν με”, ἔφη, “κομίσῃς πρὸς τὸν πατέρα, ὦ καλὲ σύ, ἐλεύθερον μέν σε
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ἀναίσθητος + gen.
niet bemerkend
ὡς + inf.
om
3
ἀνασῴζω
in veilgheid brengen
4
ἐπάγω
aanvangen met
5
ἃ μὲν ... ἃ δὲ ...
het ene deel … het andere deel …
6
γύψ ὁ
gier
7
προσδέω
vastbinden aan
8
σύρω
slepen, trekken
9
ἱμάς ὁ
riem
10
παρακρεμάννυμι
naast zich laten hangen
11
παροξύνω
prikkelen, uitdagen
12
ἀνακράζω
luid roepen
13
δίκην + gen.
op de wijze van
14
Dirke is in de Griekse mythologie echtgenote van Lykos, vijandin van Antiope, die zij lange tijd kwelde.
Tenslotte ontkwam Antiope en hervond haar zoons, Amfioon en Zethos, die hun moeder wreekten door Dirke op
de horens van een wilde stier te binden.
15
ἅπτω ἐξ
vastmaken aan
16
ἀπονέομαι perf.
met de moed der wanhoop bezield zijn
2
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De angst voor de dood zorgde ervoor dat ik de pijn niet voelde.
[23.] De vlucht
Toen wij binnen waren gekomen waar wij logeerden, haalden zij de spullen van
onze schoften en zetten die goed neer en zelf ploften ze neer en aten ze. Toen
het nacht was, vertrokken zij om de rest van de spullen in veiligheid te stellen.
Een van hen zei: “Waarom nemen wij die ellendige ezel mee? Hij is nutteloos
door die hoef. Het ene deel van die dingen zullen wij dragen en de ezel het
andere.” Ze vertrokken met het paard. De nacht was schitterend door de maan.
En ik zei tegen mijzelf: “Ongelukkige, waarom blijf je nog hier? Gieren en hun
jongen zullen je oppeuzelen. Heb je niet gehoord wat voor dingen ze over jou
overlegd hebben? Wil je in het ravijn vallen? Het is nu nacht en er is veel
maneschijn. Zij zijn weggegaan. Red jezelf door te vluchten van die moordende
meesters.” Toen ik dat bij mijzelf dacht, zag ik dat ik aan helemaal niets vast
zat, dat echter de riem die mij op de wegen voorttrok, naast me hing. Dat heeft
mij ook optimaal geprikkeld om te vluchten en ik probeerde op een holletje
weg naar buiten te lopen. Toen het oudje had gezien dat ik gereed was om weg
te rennen, greep ze me bij mijn staart en hield zich vast. Nadat ik had gezegd
dat ik het ravijn en andere doden verdiende omdat ik door het oudje gepakt
was, probeerde ik haar mee te trekken, maar zij riep luid het gevangen meisje
van binnen naar buiten. Zij kwam naar buiten en toen zij gezien had hoe het
mensje vastgeknoopt zat aan de ezel durfde zij een voortreffelijk waagstuk dat
een wanhopige jongeman waardig was.Want ze sprong boven op mij en toen
ze op mij was gaan zitten, probeerde ze mij voort te drijven1. Ik ging uit
verlangen naar de vlucht en door de haast van het meisje er vandoor dravend
als een paard. Zij zei tegen mij: ”Als jij me naar mijn vader brengt, jij
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παντὸς ἔργου ἀφήσω κριθῶν δὲ μέδιμνος1 ἔσται σοι ἐφ᾽ ἑκάστης ἡμέρας τὸ
ἄριστον. ἐγὼ δὲ καὶ τοὺς φονεῖς τοὺς ἐμαυτοῦ φευξόμενος καὶ πολλὴν
ἐπικουρίαν2 καὶ θεραπείαν ἐκ τῆς ἀνασωθείσης ἐμοὶ κόρης ἐλπίζων ἔθεον τοῦ
τραύματος ἀμελήσας3.
[24.] Terug in het rovershol
ἐπεὶ δὲ ἥκομεν ἔνθα ἐσχίζετο4 τριπλῆ ὁδός, οἱ πολέμιοι ἡμᾶς
καταλαμβάνουσιν ἀναστρέφοντες καὶ πόρρωθεν5 εὐθὺς πρὸς τὴν σελήνην
ἔγνωσαν τοὺς δυστυχεῖς6 αἰχμαλώτους καὶ προσδραμόντες λαμβάνονταί μου
καὶ λέγουσιν, “Ὦ καλὴ κἀγαθὴ σὺ παρθένος, ποῖ βαδίζεις ἀωρίᾳ7, ταλαίπωρε8;
οὐδὲ τὰ δαιμόνια9 δέδοικας; ἀλλὰ δεῦρο ἴθι πρὸς ἡμᾶς, ἡμεῖς σε τοῖς οἰκείοις
ἀποδώσομεν”, σαρδώνιον10 γελῶντες ἔλεγον, κἀμὲ ἀποστρέψαντες εἷλκον
ὀπίσω. κἀγὼ περὶ τοῦ ποδὸς καὶ τοῦ τραύματος ἀναμνησθεὶς ἐχώλευον· οἱ δέ,
“Νῦν”, ἔφασαν, “χωλὸς ὅτε ἀποδιδράσκων ἑάλωκας; ἀλλ᾽ ὅτε φεύγειν ἐδόκει
σοι, ὑγιαίνων11 ἵππου ὠκύτερος καὶ πετεινὸς ἦσθα.” τοῖς δὲ λόγοις τούτοις τὸ
ξύλον εἵπετο, καὶ ἤδη ἕλκος12 τῷ μηρῷ εἶχον νουθετούμενος13. ἐπεὶ δὲ εἴσω
πάλιν ἀνεστρέψαμεν, τὴν μὲν γραῦν εὕρομεν ἐκ τῆς πέτρας κρεμαμένην ἐν
καλωδίῳ14· δείσασα γάρ, οἷον εἰκός, τοὺς δεσπότας ἐπὶ τῇ τῆς παρθένου φυγῇ
κρημνᾷ15 ἑαυτὴν σφίγξασα16 ἐκ τοῦ τραχήλου17. οἱ δὲ τὴν γραῦν θαυμάσαντες
τῆς εὐγνωμοσύνης18 τὴν μὲν ἀπολύσαντες ἐς τὸν κρημνὸν κάτω ἀφῆκαν ὡς ἦν
ἐν τῶι δεσμῶι, τὴν δὲ παρθένον ἔνδον κατέδησαν, εἶτα ἐδείπνουν, καὶ πότος
ἦν μακρός.
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beauty, dan zal ik jou van ieder werk ontslaan en zal jouw maal iedere dag een
schepel graan zijn. Ik rende zonder me om mijn wond te bekommeren zowel
om mijn moordenaars te ontvluchten als ook omdat ik veel hulp en zorg
verwachtte van het meisje dat door mij gered was.
[24.] Terug in het rovershol
Toen wij daar gekomen waren waar de weg zich in drieën splitste, stootten
onze vijanden op hun terugweg op ons en van verre herkenden ze ons,
ongelukkige gevangenen, onmiddellijk in de maneschijn en toen ze op ons
afgerend waren, grepen ze ons en zeiden ze: “Jij, mooi en voortreffelijk meisje,
waar ga jij bij ontij heen, ongelukkige? Ben jij niet bang voor het wonderlijke?
Wel, kom hierheen naar ons. Wij zullen jou aan je familie teruggeven.” Dat
zeiden ze onder sardonisch gelach. Zij draaiden zich om en trokken mij mee
terug. En ik was met mijn gedachten bij mijn verwonde voet en hinkte. Zij
zeiden: “Nu ben jij mank, nu jij gegrepen bent, terwijl je wegliep, maar toen jij
besloot te vluchten, was jij gezond en sneller dan een paard en had jij
vleugels.” Op die woorden volgde het hout. En reeds was ik door de kastijding
gewond aan mijn dij. Toen wij teruggekeerd waren en naar binnen waren
gegaan, troffen wij het oudje hangend aan een rots aan een touw. Want zoals
logisch was, was zij bang voor haar meesters om de vlucht van het meisje en
daarom hing zij zich wurgend op aan haar nek. Zij verbaasden zich over het
oude vrouwtje om haar redelijkheid; zij maakten haar los en wierpen haar naar
beneden in het ravijn in de strop zoals zij was, en zij bonden het meisje binnen
vast, aten daarna en er was een groot drinkgelag.
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[25.] Een vreselijke dood
κἀν τούτωι ἤδη περὶ τῆς κόρης διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους· “Τί ποιοῦμεν”, ἔφη
τις αὐτῶν, “τὴν δραπέτιν1;” “Τί δὲ ἄλλο”, εἶπεν ἕτερος, “ἢ τῇ γραῒ ταύτῃ κάτω
ἐπιρρίψωμεν αὐτήν, ἀφελομένην μὲν ἡμᾶς χρήματα πολλὰ ὅσον2 ἐπ᾽ αὐτῇ, καὶ
προδοῦσαν ἡμῖν ὅλον τὸ ἐργαστήριον3; εὖ ἴστε γάρ, ὦ φίλοι, ὅτι αὕτη εἰ τῶν4
οἴκοι ἐδράξατο5, οὐδὲ εἷς ἂν ἡμῶν ζῶν ὑπελείπετο· πάντες γάρ ἂν ἑάλωμεν,
τῶν ἐχθρῶν ἐκ παρασκευῆς6 ἡμῖν ἐπιπεσόντων. ὥστε ἀμυνώμεθα7 μὲν τὴν
πολεμίαν· ἀλλὰ μὴ οὕτω ῥαιδίως ἀποθνηισκέτω8 πεσοῦσα ἐπὶ τοῦ λίθου,
θάνατον δὲ αὐτῇ τὸν ἀλγεινότατον καὶ μακρότατον ἐξεύρωμεν καὶ ὅστις αὐτὴν
χρόνωι καὶ βασάνωι9 φυλάξας ὕστερον ἀπολεῖ.” εἶτα ἐζήτουν θάνατον, καί τις
εἶπεν, “Οἶδα ὅτι ἐπαινέσεσθε τὸ ἀρχιτεκτόνημα10”. τὸν ὄνον δεῖ ἀπολέσαι
ὀκνηρὸν11 ὄντα, νῦν δὲ καὶ χωλὸν εἶναι ψευδόμενον, καὶ μὴν καὶ τῆς φυγῆς τῆς
παρθένου γενόμενον ὑπηρέτην12 καὶ διάκονον13· τοῦτον οὖν ἕωθεν14
ἀποσφάξαντες ἀνατέμωμεν15 ἐκ τῆς γαστρὸς καὶ τὰ μὲν ἔγκατα16 πάντα ἔξω
βάλωμεν, τὴν δὲ ἀγαθὴν ταύτην παρθένον τῷ ὄνῳ ἐγκατοικίσωμεν17, τὴν μὲν
κεφαλὴν ἔξω τοῦ ὄνου πρόχειρον18, ὡς ἂν μὴ εὐθὺς ἀποπνιγείη19, τὸ δὲ ἄλλο
σῶμα πᾶν ἔνδον κρυπτόμενον, ὡς ἂν αὐτὴν κατακειμένην εὖ μάλα
συρράψαντες20 ῥίψωμεν ἔξω ἄμφω ταῦτα τοῖς γυψί, καινῶς21 τοῦτο
ἐσκευασμένον ἄριστον. σκοπεῖτε δέ, ὦ φίλοι, τῆς βασάνου τὸ δεινόν, πρῶτον
μὲν τὸ νεκρῶι ὄνωι συνοικεῖν, εἶτα θέρους22 ὥρᾳ θερμοτάτῳ
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[25.] Een vreselijke dood
Toen spraken zij over het meisje tot elkaar: “Wat doen we met die
wegloopster?” zei een van hen. “Wat moeten wij anders doen”, zei een ander,
“dan haar naar beneden op dat oude mens gooien, omdat ze werkelijk veel
dingen van ons heeft afgepakt, zover als dat in haar macht ligt en onze hele
bende verraden heeft. Want weet goed, vrienden dat zelfs niet één van ons, als
ze thuis gekomen was, in leven zou overblijven. Want wij zouden allen
gegrepen zijn, wanneer onze vijanden voorbereid zich op ons gestort hadden.
Laten we dus onze vijand straffen. Maar niet zo gemakkelijk moet ze sterven
door op een steen te vallen, maar laten wij voor haar een zeer moeilijke en
lange dood bedenken en eentje die haar met een langdurige marteling in de
greep houdt en daarna zal doden.” Daarna waren ze op zoek naar een dood en
één zei: “Ik heb een inval die jullie zullen prijzen. We moeten die ezel doden,
omdat die aarzelt; en omdat die ook nu doet alsof hij mank is en omdat hij,
donders nog aan toe, ook handlanger en dienaar van dat meisje is geweest bij
haar vlucht, moeten wij hem morgenochtend slachten en bij de buik
opensnijden en al zijn ingewande eruit gooien en dat ‘voortreffelijke’ meisje in
de ezel zetten, het hoofd enerzijds buiten de ezel voor het grijpen om te
voorkomen dat ze onmiddellijk stikt en de rest van haar lichaam binnen in de
ezel opgeborgen opdat wij haar, terwijl zij zich daar bevindt, en die ezel nadat
wij die zeer goed toegenaaid hebben, beide buiten aan de gieren zullen
toewerpen, daarmee een ongekend toebereid maal. Makkers, jullie zien het
verschrikkelijke van die marteling, als eerste dat ze met een dode ezel
‘samenwoont’, verder dat zij in de zomertijd door de zeer warme
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ἡλίῳ ἐν κτήνει καθεψεῖσθαι1 καὶ λιμῷ2 ἀεὶ κτείνοντι ἀποθνῄσκειν καὶ μηδὲ
ἐαυτὴν ἀποπνῖξαι ἔχειν· τὰ μὲν γὰρ ἄλλ᾽ ὅσα πείσεται σηπομένου3 τοῦ ὄνου τῇ
τε ὀδμῇ4 καὶ τοῖς σκώληξι5 πεφυρμένη6 ἐῶ λέγειν. τέλος δὲ οἱ γῦπες διὰ τοῦ
ὄνου παρεισιόντες εἴσω καὶ ταύτην ὡς ἐκεῖνον ἴσως καὶ ζῶσαν ἔτι
διασπάσονται7.
[26.] Onverwachte redding
πάντες ἀνεβόησαν ὡς ἐπὶ ἀγαθῷ μεγάλῳ τῷ τερατώδει8 τούτῳ εὑρήματι. ἐγὼ
δὲ ἀνέστενον9 ἑαυτὸν ὡς ἂν ἀποσφαγησόμενος10 καὶ μηδὲ νεκρὸς εὐτυχὴς
κεισόμενος, ἀλλὰ παρθένον ἀθλίαν ἐπιδεξόμενος καὶ θήκη11 οὐδὲν ἀδικούσης
κόρης ἐσόμενος. ὄρθρος12 δὲ ἦν ἔτι καὶ ἐξαίφνης ἐφίσταται πλῆθος
στρατιωτῶν ἐπὶ τοὺς μιαροὺς τούτους ἀφιγμένον, καὶ εὐθέως πάντας
ἐδέσμουν13 καὶ ἐπὶ τὸν τῆς χώρας ἡγεμόνα ἀπῆγον. ἔτυχε δὲ καὶ ὁ τὴν κόρην
μεμνηστευμένος14 σὺν αὐτοῖς ἐλθών· αὐτὸς γὰρ ἦν ὁ καὶ τὸ καταγώγιον15 τῶν
ληιστῶν μηνύσας16. παραλαβὼν οὖν τὴν παρθένον καὶ καθίσας ἐπ᾽ ἐμὲ οὕτως
ἦγεν οἴκαδε. οἱ δὲ κωμῆται17 ὡς εἶδον ἡμᾶς ἔτι πόρρωθεν, ἔγνωσαν
εὐτυχοῦντας18, εὐαγγέλιον αὐτοῖς ἐμοῦ προογκησαμένου19, καὶ
προσδραμόντες ἠσπάζοντο καὶ ἦγον ἔσω.
[27.] Dank
ἡ δὲ παρθένος πολὺν λόγον εἶχεν20 ἐμοῦ δίκαιον ποιοῦσα τοῦ συναιχμαλώτου
συναποδράσαντος καὶ τὸν κοινὸν αὐτῇ ἐκεῖνον θάνατον συγκινδυνεύσαντος.
καί μοι παρὰ τῆς κεκτημένης ἄριστον παρέκειτο μέδιμνος κριθῶν καὶ χόρτος
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zon in een stuk vee zal stoven en dat zij door killing honger zal sterven en niet
zichzelf kan wurgen. Want al het andere, wat zij zal ondergaan door de stank
wanneer die ezel rot en zij bezoedeld is door de wormen, laat ik maar
onvermeld. Tenslotte zullen de gieren door die ezel naar binnen dringen en
haar evenzeer als die ezel uiteenrukken, ookal leeft ze nog.
[26.] Onverwachte redding
Allen schreeuwden luid bij die monsterlijke vondst, omdat ze die goed en
groots vonden. Ik zuchtte luid om mijzelf omdat ik, dacht ik, wel afgemaakt zou
worden en omdat ik ook niet in mijn dood gelukzalig zou liggen, maar een
ongelukkig meisje zou herbergen en als grafkist zou dienen van een deerntje
dat geen onrecht begaan zou. Het was nog ochtend en plotseling verscheen
een menigte soldaten; zij waren daar gekomen tegen die afschuwelijke lieden
en ze sloegen onmiddellijk hen allen in de boeien en namen hen mee naar de
gouverneur van het gebied. Toevallig was ook de verloofde van het meisje
meegekomen. Hij was namelijk ook degene die het onderkomen van de rovers
verraden had. Hij nam het meisje mee en liet haar op mij zitten en bracht haar
zo naar huis. Toen de dorpelingen ons nog van verre gezien hadden, dachten ze
dat wij succes hadden, voor hen was het een goede boodschap toen ik had
gebalkt en naar ons toegerend begroetten ze ons en namen ons mee naar
binnen.
[27.] Dank
Het meisje hield bijzonder rekening met mij (daarmee handelde zij correct) die
als haar medegevange weggelopen was en het risico gelopen had zo tezamen
met haar te sterven. Ik kreeg van mijn bazin als maaltijd een schepel gerst en
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ὅσος καὶ καμήλῳ ἱκανός1. ἐγὼ δὲ τότε μάλιστα κατηρώμην2 τὴν Παλαίστραν
ὡς ὄνον με καὶ οὐ κύνα τῆι τέχνηι μεταθεῖσαν· ἑώρων γὰρ τοὺς κύνας εἰς
τοὐπτανεῖον3 παρεισιόντας καὶ λαφύσσοντας4 πολλὰ καὶ ὅσα ἐν γάμοις
πλουσίων νυμφίων5. ἡμέραις δὲ ὕστερον μετὰ τὸν γάμον οὐ πολλαῖς ἐπειδὴ
χάριν μοι ἡ δέσποινα ἔφη ἔχειν παρὰ τῷ πατρὶ καὶ ἀμείψασθαί6 με ἀμοιβῇ τῇ
δικαίᾳ θέλειν ὁ πατὴρ ἐκέλευσεν ἐλεύθερον ἀφιέναι ὑπαίθριον7 καὶ σὺν ταῖς
ἀγελαίαις ἵπποις νέμεσθαι8· “Καὶ γὰρ ὡς ἐλεύθερος, ἔφη, ζήσεται ἐν ἡδονῇ καὶ
ταῖς ἵπποις ἐπιβήσεται9.” καὶ αὕτη δικαιοτάτη ἀμοιβὴ ἐδόκει τότε, εἰ ἦν τὰ
πράγματα ἐν ὄνῳ δικαστῇ. καλέσας οὖν τῶν ἱπποφορβῶν10 τινα τούτῳ με
παραδίδωσιν, ἐγὼ δὲ ἔχαιρον ὡς οὐκέτι ἀχθοφορήσων11. ἐπεὶ δὲ ἥκομεν εἰς
τὸν ἀγρόν, ταῖς ἵπποις με ὁ νομεὺς12 συνέμιξεν καὶ ἦγεν ἡμᾶς τὴν ἀγέλην13 εἰς
νομόν.
[28.] Jaloezie
ἐχρῆν δὲ ἄρα κἀνταῦθα ὥσπερ Κανδαύληι14 κἀμοὶ γενέσθαι· ὁ γὰρ ἐπιστάτης15
τῶν ἵππων τῇ αὑτοῦ γυναικὶ Μεγαπόλῃ ἔνδον με κατέλιπεν· ἡ δὲ τῇ μύλῃ16 με
ὑπεζεύγνυεν, ὥστε ἀλεῖν17 αὐτῇ καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς ὅλας18. καὶ τοῦτο μὲν
ἦν μέτριον19 κακὸν εὐχαρίστῳ20 ὄνῳ ἀλεῖν τοῖς ἑαυτοῦ ἐπιστάταις· ἡ δὲ
βελτίστη καὶ παρὰ τῶν ἄλλων τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς ἀγροῖς - πολλοὶ δὲ πάνυ
ἦσαν - ἄλευρα21 τὸν μισθὸν αἰτοῦσα ἐξεμίσθου22 τὸν ἐμὸν ἄθλιον τράχηλον,
καὶ τὰς μὲν κριθὰς τοὐμὸν ἄριστον φρύγουσα23 κἀμοὶ ὥστε ἀλεῖν

1

ἱκανός
voldoende, geschikt
καταράομαι
vervloeken
3
ὀπτάνιον τό
keuken
4
λαφύσσω
opslokken
5
νυμφίος ὁ
pasgehuwd
6
ἀμείβομαι
vergelden
7
ὑπαίθριος
onder de blote hemel, in het vrije veld
8
νέμομαι
grazen
9
ἐπιβαίνω
betreden
10
ἱπποφορβός ὁ
paardenfokker
11
ἀχθοφορέω
een last dragen
12
νομεὺς ὁ
herder
13
ἀγέλη ἡ
kudde
14
Kandaules, vorst van Lydië, was verliefd op zijn eigen vrouw en liet zijn dienaar Gyges haar schoonheid. Zij
vrouw nam wraak.
15
ἐπιστάτης ὁ
opzichter
16
μύλη ἡ
molen
17
ἀλέω
malen
18
ὅλος
geheel
19
μέτριος
matig
20
εὐχάριστος
dankbaar
21
ἄλευρον τό
meel
22
ἐκμισθόω
verhuren
23
φρύγω
roosteren
2

52

zoveel hooi als voor een kameel genoeg is. Ik vervloekte toen met name
Palaistra omdat zij, zo dacht ik, met haar vaardigheid mij veranderd had in een
ezel en niet in een hond. Ik zag namelijk hoe de honden de keuken binnen
gingen en veel opslokten louter zaken die je vindt op het huwelijksfeest van
rijke pasgehuwden. Een paar dagen na de bruiloft, toen mijn meesteres bij haar
vader zei mij dankbaar te zijn en mij met een juiste vergoeding te willen
belonen, beval haar vader mij vrij onder de blote hemel te laten en mij met de
merries van de kudde te laten grazen. Hij zei: “Want hij zal als een vrije in genot
leven en de merries bestijgen.” Dat scheen toen de rechtvaardigste vergoeding,
als de kwestie bij een rechter lag die een ezel was. Nadat ze dus een
paardenverzorger geroepen had, overhandigde ze mij aan die en ik was blij dat
ik geen lasten meer zou dragen. Toen wij op het land gekomen waren, zette de
herder mij te midden van de merries en hij bracht ons, de kudde, naar de wei.
[28.] Jaloezie
Het moest dus ook daar met mij zo vergaan als met Kandaules. Want de
paardenopzichter liet mij thuis achter voor zijn eigen vrouw. Zij spande mij
onder het juk van de molen zodat ik voor haar louter en graan en gerst maalde.
En dat was niet een al te erg kwaad voor een gelukkige ezel om namelijk voor
zijn eigen opzichters te malen, maar die ‘beste vrouw’ verhuurde mijn
ongelukkige nek terwijl ze ook van de overige mensen op die akkers -want er
waren er zeer velen – meel als loon vroeg en de gerst dat mijn eten was
roosterde en mij toewierp zodat ik het zou malen
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ἐπιβάλλουσα, μάζας1 ὅλας ποιοῦσα κατέπινεν· ἐμοὶ δὲ πίτυρα2 τὸ ἄριστον ἦν.
εἰ δέ ποτε καὶ συνελάσειέ3 με ταῖς ἵπποις ὁ νομεύς, παιόμενός τε καὶ
δακνόμενος ὑπὸ τῶν ἀρσένων ἀπωλλύμην· ἀεὶ γάρ με μοιχὸν4 ὑποπτεύοντες5
εἶναι τῶν ἵππων τῶν αὑτῶν γυναικῶν ἐδίωκον ἀμφοτέροις εἰς ἐμὲ
ὑπολακτίζοντες6, ὥστε φέρειν οὐκ ἠδυνάμην ζηλοτυπίαν7 ἱππικήν. λεπτὸς8 οὖν
καὶ ἄμορφος9 ἐν οὐ πολλῶι χρόνωι ἐγενόμην, οὔτε ἔνδον εὐφραινόμενος10
πρὸς τῆι μύληι οὔτε ὑπαίθριος νεμόμενος, ὑπὸ τῶν συννόμων11
πολεμούμενος.
[29.] De ezeldrijver
καὶ μὴν καὶ τὰ πολλὰ12 εἰς τὸ ὄρος ἄνω ἐπεμπόμην καὶ ξύλα τοῖς ὤμοις
ἐκόμιζον. τοῦτο δὲ ἦν τὸ κεφάλαιον13 τῶν ἐμῶν κακῶν· πρῶτον μὲν ὑψηλὸν14
ὄρος ἀναβαίνειν ἔδει, ὀρθὴν δεινῶς ὁδόν, εἶτα καὶ ἀνυπόδητος15 ὄρει ἐν
λιθίνωι. καί μοι συνεξέπεμπον ὀνηλάτην16, παιδάριον17 ἀκάθαρτον18. τοῦτό με
καινῶς ἑκάστοτε ἀπώλλυε· πρῶτον μὲν ἔπαιέ με καὶ τρέχοντα λίαν οὐ ξύλῳ
ἁπλῷ19, ἀλλὰ τῷ ὄζους20 πυκνοὺς ἔχοντι καὶ ὀξεῖς, καὶ ἀεὶ ἔπαιεν ἐς τὸ αὐτὸ
τοῦ μηροῦ, ὥστε ἀνέῳκτό21 μοι κατ᾽ ἐκεῖνο ὁ μηρὸς τῇ ῥάβδῳ22· ὁ δὲ ἀεὶ τὸ
τραῦμα ἔπαιεν. εἶτά μοι ἐπετίθει φορτίον ὅσον χαλεπὸν εἶναι καὶ ἐλέφαντι
ἐνεγκεῖν· καὶ ἄνωθεν ἡ κατάβασις23 ὀξεῖα ἦν· ὁ δὲ καὶ ἐνταῦθα ἔπαιεν. εἰ δέ
μοι περιπῖπτον24 ἴδοι τὸ φορτίον καὶ εἰς τὸ ἕτερον ἐπικλῖνον, δέον25 τῶν ξύλων
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en hele gerstebroden maakte en verorberde. Mijn eten bestond uit zemelen.
En als de herder een keer mij samen met de merries voorτdreef, ging ik kapot
door de trappen en beten van de hengsten. Omdat zij altijd achterdochtig
waren dat ik hun eigen merries zou verleiden, zaten ze steeds achter mij aan en
trapten ze met hun twee achterpoten naar mij en het gevolg was dat ik de
jaloezie van die paarden niet kon verdragen. In korte tijd was ik mager en lelijk,
terwijl ik noch vrolijk werd, wanneer ik binnen bij de molen verbleef noch
wanneer ik onder de blote hemel graasde, omdat ik door mijn weidegenoten
belaagd werd.
[29.] De ezeldrijver
Bovendien werd ik ook meestal omhoog de berg opgestuurd en vervoerde ik op
mijn schoften blokken hout. Erger dan dat was er voor mij niet. Eerst moest ik
die hoge berg opklimmen, een vreselijk steile weg omhoog en verder moest ik
dat ook ongeschoeid doen op de stenen bergondergrond. Ze lieten met mij een
ezeldrijver meegaan, een smerig knaapje. Hij beulde mij telkens ongehoord af.
In de eerste plaats sloeg hij mij uitbundig, ook als ik rende, niet alleen met een
enkel stuk hout, maar met eentje die vele scherpe takken had en hij sloeg
alsmaar op dezelfde plek van mijn dij, zodat mijn dij daar door die stok open
lag. Hij sloeg altijd op die wond. Verder legde hij telkens zo’n grote last op mij
dat die zelfs voor een olifant moeilijk is om te dragen. Ook was de afdaling van
boven vol scherpe punten. Maar ook toen sloeg hij mij. En telkens als hij zag
dat de lading rond mij draaide en naar de andere kant neigde en het nodig was

55

ἀφαιρεῖν καὶ τῷ κουφοτέρῳ1 προσβάλλειν καὶ τὸ ἴσον ποιεῖν, τοῦτο μὲν
οὐδέποτε εἰργάσατο, λίθους δὲ μεγάλους ἐκ τοῦ ὄρους ἀναιρούμενος εἰς τὸ
κουφότερον καὶ ἄνω νεῦον2 τοῦ φορτίου προσετίθει· καὶ κατῄειν ἄθλιος τοῖς
ξύλοις ὁμοῦ καὶ λίθους ἀχρείους3 περιφέρων. καὶ ποταμὸς ἦν ἀέναος4 ἐν τῇ
ὁδῷ· ὁ δὲ τῶν ὑποδημάτων5 φειδόμενος6 ὀπίσω τῶν ξύλων ἐπ᾽ ἐμοὶ καθίζων
ἐπέρα7 τὸν ποταμόν.
[30.] Pesterijen
εἰ δέ ποτε οἷα8 κάμνων9 καὶ ἀχθοφορῶν καταπέσοιμι, τότε δὴ τότε τὸ δεινὸν
ἀφόρητον10 ἦν· οὗ11 γὰρ ἦν καταβάντος12 τὴν χεῖρά μοι ἐπιδοῦναι κἀμὲ
χαμόθεν ἐπεγείρειν13 καὶ τοῦ φορτίου ἀφελεῖν, ἄν ποτε καὶ δέοι, ὁ δὲ οὔτε
κατῆλθεν οὔτε χεῖρά μοι ἐπέδωκεν, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν
ὤτων ἀρξάμενος συνέκοπτέ με τῷ ξύλῳ, ἕως ἐπεγείρωσί με αἱ πληγαί. καὶ μὴν
καὶ ἄλλο κακὸν εἰς ἐμὲ ἀφόρητον ἔπαιζεν14· συνενεγκὼν ἀκανθῶν15 ὀξυτάτων
φορτίον καὶ τοῦτο δεσμῷ περισφίγξας16 ἀπεκρέμα17 ὄπισθεν ἐκ τῆς οὐρᾶς, αἱ
δὲ οἷον εἰκὸς ἀπιόντος τὴν ὁδὸν ἀποκρεμάμεναι προσέπιπτόν μοι καὶ πάντα
μοι τὰ ὄπισθεν νύττουσαι18 ἐτίτρωσκον19· καὶ ἦν μοι τὸ ἀμύνειν ἀδύνατον, τῶν
τιτρωσκόντων ἀεί μοι ἑπομένων κἀμοῦ ἠρτημένων20. εἰ μὲν γὰρ ἀτρέμα21
προΐοιμι φυλαττόμενος τῶν ἀκανθῶν τὴν προσβολήν22, ὑπὸ τῶν ξύλων
ἀπωλλύμην, εἰ δὲ φεύγοιμι τὸ ξύλον, τότ᾽ ἤδη τὸ δεινὸν ὄπισθεν ὀξὺ
προσέπιπτεν. καὶ ὅλως ἔργον ἦν τῷ ὀνηλάτῃ τῷ ἐμῷ ἀποκτενεῖν με.
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dat hij die blokken hout van mij afhaalde en ze toevoegde op de lichter beladen
zijde en de last gelijk verdeelde, deed hij dat nooit, maar hij pakte grote stenen
van de berg en legde die op de lichter beladen kant van de last die omhoog
dreigde te gaan. Ongelukkig door dat hout terwijl ik tegelijk ook nutteloze
stenen ronddroeg, ging ik naar beneden. En er was een eeuwig stromende
rivier op onze route. Hij ging achter de blokken hout op mij zitten en stak zo de
rivier over terwijl hij daarmee zijn sandalen spaarde.
[30.] Pesterijen
Als ik een keer uit vermoeidheid en omdat ik een last droeg neerviel, dan was
op dat moment de verschrikking ondraaglijk. Want telkens als het zijn taak was
om af te stappen en mij de hand te reiken en mij van de grond te laten opstaan
en lading af te nemen, telkens als dat een keer ook nodig was, stapte hij echter
niet af en ook gaf hij mij geen hand, maar sloeg hij me telkens; hij begon boven
bij mijn hoofd en oren met dat hout, totdat de klappen mij lieten opstaan.
Verder speelde hij ook nog een ander naar, ondraaglijk spel met mij. Wanneer
hij een lading van uiterst scherpe distels verzameld had en die met een band
rondom had vastgesnoerd, hing hij die op van achteren aan mijn staart. Zoals
logisch was, vielen die distels die aan mij hingen, telkens wanneer ik de weg
afliep, tegen mij aan. Doordat ze tegen heel mijn achterkant stootten,
verwondden ze die. Ik kon het niet beletten, omdat die distels die mij
verwondden, mij altijd volgden en aan mij vastgebonden zaten. Want als ik
rustig voortging op mijn hoede om niet door die distels getroffen te worden,
crepeerde ik door die houtblokken en als ik daaraan probeerde te ontkomen,
werd ik dan weer door dat vreselijke scherpe aan de achterkant getroffen. Mijn
ezeldrijver zag het volstrekt als taak mij te doden.

57

[31.] Brandend vlas
ἐπεὶ δέ ποτε ἅπαξ1 κακὰ πάσχων πολλὰ οὐκέτι φέρων πρὸς αὐτὸν λὰξ2
ἐκίνησα, εἶχεν ἀεὶ τοῦτο τὸ λὰξ ἐν μνήμηι. καί ποτε κελεύεται στυππεῖον3 ἐξ
ἑτέρου χωρίου εἰς ἕτερον χωρίον μετενεγκεῖν· κομίσας οὖν με καὶ τὸ
στυππεῖον τὸ πολὺ συνενεγκὼν κατέδησεν ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ δεσμῷ ἀργαλέῳ εὖ
μάλα προσέδησέ με τῷ φορτίῳ κακὸν ἐμοὶ μέγα τυρεύων4. ἐπεὶ δὲ προϊέναι
λοιπὸν ἔδει, ἐκ τῆς ἑστίας5 κλέψας δαλὸν6 ἔτι θερμόν, ἐπειδὴ πόρρω τῆς
αὐλῆς ἐγενόμεθα, τὸν δαλὸν ἐνέκρυψεν εἰς τὸ στυππεῖον. τὸ δὲ -τί γὰρ ἄλλο
ἐδύνατο; - εὐθὺς ἀνάπτεται7, καὶ λοιπὸν οὐδὲν ἔφερον ἄλλο ἢ πῦρ ἄπλετον8.
μαθὼν οὖν ὡς αὐτίκα ὀπτήσομαι9, ἐν τῆι ὁδῶι τέλματι10 βαθεῖ ἐντυχὼν ῥίπτω
ἐμαυτὸν τοῦ τέλματος ἐς τὸ ὑγρότατον11· εἶτα ἐκύλιον12 ἐνταῦθα τὸ στυππεῖον
καὶ δινῶν13 καὶ στρέφων ἐμαυτὸν τῷ πηλῷ κατέσβεσα14 τὸ θερμὸν ἐκεῖνο καὶ
πικρὸν ἐμοὶ φορτίον, καὶ οὕτω λοιπὸν ἀκινδυνότερον ἐβάδιζον τῆς ὁδοῦ τὸ
ἐπίλοιπον. οὐδὲ γὰρ ἔτι με ἀνάψαι τῷ παιδὶ δυνατὸν ἦν τοῦ στυππείου πηλῷ
ὑγρῷ πεφυρμένου15. καὶ τοῦτό γε ὁ τολμηρὸς παῖς ἐλθὼν ἐμοῦ
κατεψεύσατο16, εἰπὼν ὡς παριὼν ἑκὼν ἑαυτὸν ἐνσείσαιμι17 τῇ ἑστίᾳ. καὶ τότε
μὲν ἐκ τοῦ στυππείου μηδὲ ἐλπίζων ὑπεξῆλθον18.
[32.] De verzonnen aanranding
ἀλλ᾽ ἕτερον ὁ ἀκάθαρτος παῖς ἐξεῦρεν ἐπ᾽ ἐμὲ μακρῷ κάκιον· κομίσας γάρ με
ἐς τὸ ὄρος καί μοι φορτίον ἁδρὸν19 ἐπιθεὶς ἐκ τῶν ξύλων, τοῦτο μὲν
πιπράσκει20 γεωργῷ πλησίον οἰκοῦντι, ἐμὲ δὲ γυμνὸν καὶ ἄξυλον κομίσας
οἴκαδε καταψεύδεταί μου πρὸς τὸν αὑτοῦ δεσπότην ἔργον ἀνόσιον21·
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[31.] Brandend vlas
En toen ik eens één keer, toen ik veel slechts onderging en dat niet meer
verdroeg, hem een trap had gegeven, vergat hij die trap nooit meer. Een
keertje kreeg hij het bevel vlas van het ene gebied naar het andere gebied te
brengen. Toen hij mij gebracht had en de grote hoeveelheid vlas
bijeengebracht had, bond hij dat op me en en bond hij mij met een lastige boei
vast aan die last en veroorzaakte hij voor mij een enorme ellende. Toen wij
verder moesten gaan, stal hij uit de haard een nog hete brandende tak.
Eenmaal ver van de hoeve verborg hij die tak in het vlas. Dat vlas -want hoe kon
het ook anders- ontvlamde onmiddellijk en ik droeg niets anders meer dan een
onnemetelijk vuur. Ik begreep dan dat ik onmiddellijk geroosterd zou worden
en ik stortte mij, toen ik op de weg op een diepe vijver gestoten was, in het
natste deel daarvan. Daar was ik daarna het vlas aan het ronddraaien en mijzelf
draaiend en kerend bluste ik die hete en voor mij bittere last met de modder.
Zo ging ik verder zonder gevaar over de rest van de weg. Want de jongen kon
mij doordat het vlas door de natte modder bevochtigd was, niet meer in brand
steken. De brutale knaap loog daarover ten aanzien van mij, toen hij zijn
bestemming had bereikt; hij zei dat ik uit mezelf, toen ik binnen gekomen was,
mezelf in de haard geduwd had. En toen werkelijk ben ik ik zonder dat ik er
ook op hoopte, aan het vlas ontsnapt.
[31.] De verzonnen aanranding
Maar dat gemene joch vond een nog veel grotere ellende voor mij uit. Hij
bracht mij naar de berg en hij belastte mij met een zware last aan hout; die last
verkocht hij aan een boer die in de buurt woonde, maar nadat hij mij onbedekt
en zonder hout naar huis had gebracht, verzon hij over mij tegenover zijn
meester een goddeloze daad: “Heer, ik weet niet waarom wij die ezel
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“Τοῦτον, δέσποτα, τὸν ὄνον οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι βόσκομεν1 δεινῶς ἀργὸν2 ὄντα καὶ
βραδύν. ἀλλὰ μὴν νῦν ἐπιτηδεύει3 καὶ ἄλλο ἔργον· ἐπὰν γυναῖκα ἢ παρθένον
καλὴν καὶ ὡραίαν ἴδῃ ἢ παῖδα, ἀπολακτίσας4 ἵεται δρόμῳ ἐπ᾽ αὐτούς, ὡς εἴ τις
ἐρᾷ ἄνθρωπος ἄρρην5 ἐπὶ ἐρωμένηι γυναικὶ κινούμενος, καὶ δάκνει ἐν
φιλήματος σχήματι6 καὶ πλησιάζειν7 βιάζεται8, ἐκ δὲ τούτου σοι δίκας9 καὶ
πράγματα παρέξει, πάντων ὑβριζομένων, πάντων ἀνατρεπομένων. καὶ γὰρ νῦν
ξύλα κομίζων γυναῖκα εἰς ἀγρὸν ἀπιοῦσαν ἰδὼν τὰ μὲν ξύλα πάντα χαμᾲ
ἐσκόρπισεν10 ἀποσεισάμενος, τὴν δὲ γυναῖκα ἐς τὴν ὁδὸν ἀνατρέψας γαμεῖν
ἐβούλετο, ἕως ἄλλος ἄλλοθεν ἐκδραμόντες ἠμύναμεν τῇ γυναικὶ ἐς τὸ μὴ
διασπασθῆναι11 ὑπὸ τοῦ καλοῦ τούτου ἐραστοῦ.”
[33.] Castratie
ὁ δὲ ταῦτα πυθόμενος, “Ἀλλ᾽ εἰ μήτε βαδίζειν”, ἔφη, “ἐθέλει μήτε φορτηγεῖν12
καὶ ἔρωτας ἀνθρωπίνους ἐρᾷ ἐπὶ γυναῖκας καὶ παῖδας οἰστρούμενος13,
ἀποσφάξατε αὐτόν, καὶ τὰ μὲν ἔγκατα14 τοῖς κυσὶ δότε, τὰ δὲ κρέα τοῖς
ἐργάταις φυλάξατε· καὶ ἢν ἔρηται, πῶς οὗτος ἀπέθανε, λύκου τοῦτο
καταψεύσασθε15.” ὁ μὲν οὖν ἀκάθαρτος παῖς ὁ ἐμὸς ὀνηλάτης ἔχαιρε καί με
αὐτίκα ἤθελεν ἀποσφάττειν. ἀλλ᾽ ἔτυχε γάρ τις παρὼν τότε τῶν γειτόνων16
γεωργῶν· οὗτος ἐρρύσατό με ἐκ τοῦ θανάτου δεινὰ ἐπ᾽ ἐμοὶ βουλευσάμενος.
“Μηδαμῶς”, ἔφη, “ἀποσφάξῃς ὄνον καὶ ἀλεῖν καὶ ἀχθοφορεῖν δυνάμενον· καὶ
οὐ μέγα. ἐπειδὴ γὰρ εἰς ἀνθρώπους ἔρῳ καὶ οἴστρῳ17 φέρεται, λαβὼν αὐτὸν
ἔκτεμε18· τῆς γὰρ ἐπαφροδίτου19 ταύτης ὁρμῆς20 ἀφαιρεθεὶς ἥμερός21 τε
εὐθὺς καὶ πίων ἔσται καὶ οἴσει φορτίον μέγα οὐδὲν ἀχθόμενος. εἰ δὲ αὐτὸς
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voeden: hij is enorm lui en traag. Maar, heus, nu haalt hij nog een andere
streek uit: telkens wanneer hij een mooie en schone vrouw of deerne ziet of
een meisje, dan trapt hij met zijn poten naar achteren en rent hij op hen af
alsof hij als een of andere man verliefd is en op een vrouw waarop hij
verkikkerd is, afstormt en dan bijt hij met zijn lippen getuit om te kussen en
gebruikt hij geweld om haar te naderen; daardoor zal hij voor u de oorzaak van
processen en problemen zijn, omdat alles geschoffeerd en op zijn kop gezet
wordt. Want ook nu heeft hij, terwijl hij hout vervoerde een vrouw gezien,
terwijl zij vertrok naar het land en hij schudde al het hout van zich af; hij
verstrooide dat op de grond en wierp die vrouw omver tegen de grond en
wilde met haar de huwelijksdaad voltrekken, totdat wij van alle kanten erop af
gerend waren en de vrouw ervoor beschermden door die mooie minnaar
uiteengerukt te worden.”
[33.] Castratie
Toen hij dat vernomen had, zei hij: “Maar als hij noch wil lopen noch last wil
dragen en dol geworden liefdesgevoelens als een mens koestert voor vrouwen,
dan moeten jullie hem slachten en zijn ingewanden aan de honden geven en
zijn vlees bewaren voor de arbeiders. En als iemand vraagt hoe hij gestorven is,
schuif dat dan maar in de schoenen van een wolf.” Dat vervloekte jong dan,
mijn ezeldrijver, was blij en hij wilde mij onmiddellijk afmaken. Maar toevallig
was er toen iemand van de naburige boeren in de buurt. Hij redde mij van de
dood, maar had wel verschrikkelijke dingen voor mij besloten. Hij zei: “Je moet
zeker niet een ezel slachten die in staat is zowel te malen als een last te dragen.
Het stelt niets voor. Want aangezien hij bewogen wordt door liefdeswaanzin
jegens mensen, moet je hem grijpen en castreren. Want als hij beroofd is van
die liefdesaandrang, zal hij onmiddellijk tam en vet zijn en zonder zich te
ergeren een grote last dragen. Als jij zelf op dat gebied van de artsenij geen
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ἀπείρως1 ἔχεις ταύτης τῆς ἰατρείας2, ἀφίξομαι δεῦρο μεταξὺ τριῶν ἢ τεττάρων
ἡμερῶν καί σοι τοῦτον σωφρονέστερον προβατίου3 παρέξω τῇ τομῇ4.” οἱ μὲν
οὖν ἔνδον ἅπαντες ἐπῄνουν τὸν σύμβουλον, ὡς εὖ λέγοι, ἐγὼ δὲ ἤδη
ἐδάκρυον ὡς ἀπολέσων αὐτίκα τὸν ἐν τῷ ὄνῳ ἄνδρα καὶ ζῆν οὐκέτι ἐθέλειν
ἔφην, εἰ γενοίμην εὐνοῦχος5· ὥστε καὶ ὅλως ἀποσιτῆσαι6 τοῦ λοιποῦ ἐγνώκειν
ἢ ῥῖψαι ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ὄρους, ἔνθα ἐκπεσὼν θανάτῳ οἰκτίστῳ ὁλόκληρος7 ἔτι
καὶ ἀκέραιος8 νεκρὸς τεθνήξομαι.
[34.] Maar net ontsnapt
ἐπεὶ δὲ ἦν νὺξ βαθεῖα, ἄγγελός τις ἀπὸ τῆς κώμης9 ἧκεν εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ τὴν
ἔπαυλιν, ταύτην λέγων τὴν νεόνυμφον κόρην τὴν ὑπὸ τοῖς ληισταῖς γενομένην
καὶ τὸν ταύτης νυμφίον, περὶ δείλην10 ὀψίαν11 ἀμφοτέρους αὐτοὺς ἐν τῷ
αἰγιαλῷ12 περιπατοῦντας13, ἐπιπολάσασαν14 ἄφνω15 τὴν θάλασσαν ἁρπάξαι
αὐτοὺς καὶ ἀφανεῖς ποιῆσαι, καὶ τέλος αὐτοῖς τοῦτο16 τῆς συμφορᾶς καὶ
θανάτου γενέσθαι. οἱ δὲ οἷα17 δὴ κεκενωμένης18 τῆς οἰκίας νέων δεσποτῶν
ἔγνωσαν μηκέτι μένειν ἐν τῇ δουλείᾳ, ἀλλὰ πάντα διαρπάσαντες τὰ ἔνδον
φυγῇ ἐσῴζοντο. ὁ δὲ νομεὺς τῶν ἵππων κἀμὲ παραλαβὼν καὶ πάνθ᾽ ὅσα
δυνατὸς συλλαβὼν ἐπικατέδησέ μοι καὶ ταῖς ἵπποις ***. ἐγὼ δὲ ἠχθόμην μὲν
φέρων φορτίον ὄνου ἀληθινοῦ, ἀλλ᾽ οὖν ἄσμενος19 τὸ ἐμπόδιον20 τοῦτο τῆς
ἐμῆς ἐδεξάμην ἐκτομῆς21. καὶ τὴν νύκτα ὅλην ἐλθόντες ὁδὸν ἀργαλέαν καὶ
τριῶν ἄλλων ἡμερῶν τὴν ὁδὸν ἀνύσαντες22 ἐρχόμεθα ἐς πόλιν τῆς Μακεδονίας
Βέροιαν23 μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον.
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ἀπείρως + gen.
zonder ervaring in
ἰατρεία ἡ
geneesmethode
3
προβάτιον τό
lam
4
τόμη ἡ
snede, mes
5
εὐνοῦχος
eunuch
6
ἀποσιτέω
ophouden te eten
7
ὁλόκληρος
geheel, intact
8
ἀκέραιος
ongeschonden
9
κώμη ἡ
dorp
10
δείλη ἡ
namiddag
11
ὄψιος
laat
12
αἰγιαλός ὁ
strand
13
περιπατέω
rondwandelen
14
ἐπιπολάζω
naar de oppervlakte komen, hand overhand toenemen; zwellen
15
ἄφνω
plotseling
16
τοῦτο + gen.
dat van, zo’n
17
οἷα + part.
omdat
18
κενόω + gen.
leeg maken van
19
ἄσμενος
graag
20
ἐμπόδιος
hinderlijk
21
ἐκτομή ἡ
castratie
22
ἀνύω
afleggen
23
Beroia in het huidige Bulgarije
2
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ervaring hebt, zal ik zelf hier komen in twee of vier dagen en dan zal ik voor jou
hem met het mes ingetogener dan een lam maken.” Al de mensen binnen dus
vielen de raadgever bij, dat hij goed sprak, maar ik had de tranen al in de ogen
in de mening dat ik onmiddellijk de man in de ezel zou verliezen en ik zei niet
meer te willen leven, als ik een eunuch werd. Zodoende ook besloot ik totaal
voortaan niet meer te eten of mijzelf van de berg te werpen waar ik na
gesprongen te zijn met een zeer jammerlijke dood dood zou zijn, maar wel nog
intact en ongeschonden als lijk.
[34.] Maar net ontsnapt
Toen het ‘t holst van de nacht was, kwam er een bode van het dorp naar het
land en de hoeve en hij zei dat het pas gehuwde meisje dat in handen van de
rovers was geweest en haar bruidegom, toen zij in de late avond beiden aan
het wandelen waren op het strand, door de zee, toen die plotseling gezwollen
was, gegrepen en verdwenen waren en dat dat voor hen het einde van hun lot
was en de dood betekende. Omdat het huis dan zonder hun jonge meesters
was, besloten de dienaren niet meer in hun dienst te blijven, maar alles wat
binnen was, plunderden ze en zij brachten zich in veiligheid. De paardenhoeder
nam zowel mij erbij als ook al wat hij kon grijpen en bond dat op mij en de
merries ***. Ik ergerde me dat ik de last van een heuse ezel droeg, maar ik
aanvaardde die hinder wel tot mijn vreugde wegens die castratie. De hele
nacht legden wij een moeilijke weg af en toen wij nog eens een weg van drie
dagen hadden afgelegd, bereikten wij Beroia, een grote stad in Macedonië, die
rijk aan mensen is.
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[35.] Een nieuwe meester
ἐνταῦθα ἔγνωσαν οἱ ἄγοντες ἡμᾶς ἱδρῦσαι1 καὶ ἑαυτούς. καὶ τότε δὴ πρᾶσις2
ἦν ἡμῶν τῶν κτηνῶν καὶ κῆρυξ εὔφημος3 ἐν ἀγορᾶι μέσηι ἑστὼς ἐκήρυττεν4. οἱ
δὲ προσιόντες ἰδεῖν ἤθελον τὰ στόματα ἡμῶν ἀνοίγοντες καὶ τὴν ἡλικίαν ἐν
τοῖς ὀδοῦσιν5 ἑκάστου ἔβλεπον, καὶ τοὺς μὲν ὠνήσαντο6 ἄλλος ἄλλον, ἐμὲ δὲ
ὕστατον ὑπολελειμμένον ὁ κῆρυξ ἐκέλευεν αὖθις ἐπανάγειν ἐς οἶκον. “Ὁρᾷς”,
ἔφη, ”οὗτος μόνος οὐχ εὕρηκε κύριον7.” ἡ δὲ πολλὰ πολλάκις δινουμένη8 καὶ
μεταπίπτουσα9 Νέμεσις10 ἤγαγεν κἀμοὶ τὸν δεσπότην, οἷον οὐκ ἂν εὐξαίμην.
κίναιδος11 γὰρ καὶ γέρων ἦν τούτων εἷς τῶν τὴν θεὸν τὴν Συρίαν12 εἰς τὰς
κώμας καὶ τοὺς ἀγροὺς περιφερόντων καὶ τὴν θεὸν ἐπαιτεῖν13 ἀναγκαζόντων.
τούτῳ πιπράσκομαι πολλῆς πάνυ τιμῆς14, τριάκοντα δραχμῶν· καὶ στένων15
ἤδη τῷ δεσπότῃ εἱπόμην ἄγοντι.
[36.] Verwijten
ἐπεὶ δὲ ἥκομεν ἔνθα ᾤκει Φίληβος - τοῦτο γὰρ εἶχεν ὄνομα ὁ ὠνησάμενός με μέγα εὐθὺς πρὸ τῆς θύρας ἀνέκραγεν16, ” Ὦ κοράσια17, δοῦλον ὑμῖν ἐώνημαι
καλὸν καὶ ἁδρὸν καὶ Καππαδόκην18 τὸ γένος”. ἦσαν δὲ τὰ κοράσια ταῦτα
ὄχλος19 κιναίδων συνεργῶν20 τοῦ Φιλήβου, καὶ πάντες πρὸς τὴν βοὴν
ἀνεκρότησαν21· ὤιοντο γὰρ ἀληθῶς ἄνθρωπον εἶναι τὸν ἐωνημένον22. ὡς δὲ
εἶδον ὄνον ὄντα τὸν δοῦλον, ἤδη ταῦτα ἐς τὸν Φίληβον ἔσκωπτον23, “Τοῦτον

1

ἱδρύω
vestigen
πρᾶσις ἡ
verkoop
3
εὔφημος
met goede/luide stem
4
κηρύττω
aankondigen, schreeuwen
5
ὀδούς, ‐όντος ὁ
tand
6
ὠνέομαι
kopen
7
κύριος ὁ
meester
8
δινέομαι
zich omdraaien
9
μεταπίπτω
veranderen
10
Νέμεσις ἡ
Nemesis, Vergelding
11
κίναιδος
doortrapt
12
sc. Aphrodite
13
ἐπαιτέω
smeken
14
τιμή ἡ
prijs
15
στένω
zuchten
16
ἀνακράζω
luid schreeuwen
17
κοράσιον τό
meisje
18
Καππαδόκης
Cappadocisch
19
ὄχλος
menigte
20
συνεργός
samen werkend met
21
ἀνακροτέω
applaudiseren
22
hier met passieve betekenis
23
σκώπτω
spotten, bespotten
2
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[35.] Een nieuwe meester
Onze leiders besloten ons en zichzelf daar te vestigen. Toen dan was daar een
verkoop van ons, het kleinvee en een heraut met goede stem stond midden op
de agora dat aan aan te kondigen. Wie op ons afkwam wilde onze mond
openen en daarin kijken en zij zagen aan de tanden van ieder de leeftijd en de
anderen werden ieder door een ander gekocht, maar ik bleef als laatste over en
de heraut beval mij weer naar huis te brengen. Hij zei: “Je ziet het. Hij alleen
heeft geen baasje gevonden”. Maar Nemesis die zich heel vaak omkeert en
verandert, bracht ook mij zo’n baasje als ik wel niet zou wensen. Want hij was
doortrapt en oud en één van die lieden die die Syrische godin naar de dorpen
en de de akkers ronddragen en die mensen dwingen zich smekend tot die godin
te richten. Aan hem werd ik heel duur verkocht, voor dertig drachmen.
Zuchtend volgde ik nu mijn meester die mij leidde.
[36.] Verwijten
Toen wij gekomen waren waar Philebos woonde -want zo heette de man die
mij gekocht had- zette hij het onmiddellijk op een luid schreeuwwen voor de
deur: “Meisjes, ik heb een mooie en stevige saaf voor jullie gekocht,
Kapadocisch van afkomst.” Die meisjes waren een hoop doortrapte
medewerkers van Philebos en allen applaudiseerden als antwoord op dat
geschreeuw. Zij dachten namelijk dat het werkelijk een mens was die gekocht
was. Toen zij gezien hadden dat de slaaf een ezel was, verweten ze dat dadelijk
Philebos: “Waarvandaan heb jij die gehaald om die niet als slaaf maar als je
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οὐ δοῦλον, ἀλλὰ νυμφίον1 σαυτῇ πόθεν ἄγεις λαβοῦσα; ὄναιο2 δὲ τούτων τῶν
καλῶν γάμων καὶ τέκοις ταχέως ἡμῖν πώλους3 τοιούτους.
[37.] Automutilatie
καὶ οἱ μὲν ἐγέλων. τῇ δὲ ὑστεραίᾷ συνετάττοντο4 ἐπ᾽ ἔργον, ὥσπερ αὐτοὶ
ἔλεγον, καὶ τὴν θεὸν ἐνσκευασάμενοι5 ἐμοὶ ἐπέθηκαν. εἶτα ἐκ τῆς πόλεως
ἐξηλαύνομεν καὶ τὴν χώραν περιῄειμεν. ἐπὰν δ᾽ εἰς κώμην τινὰ εἰσέλθοιμεν,
ἐγὼ μὲν ὁ θεοφόρητος ἱστάμην, ὁ δὲ αὐλητὴς6 ἐφύσα7 *ὅμιλος8* ἔνθεον, οἱ
δὲ9 τὰς μίτρας10 ἀπορρίψαντες τὴν κεφαλὴν κάτωθεν ἐκ τοῦ αὐχένος11
εἱλίσσοντες12 τοῖς ξίφεσιν ἐτέμνοντο τοὺς πήχεις13 καὶ τὴν γλῶτταν τῶν
ὀδόντων ὑπερβάλλων14 ἕκαστος ἔτεμνε καὶ ταύτην, ὥστε ἐν ἀκαρεῖ15 πάντα
πεπλῆσθαι μαλακοῦ16 αἵματος. ἐγὼ δὲ ταῦτα ὁρῶν τὰ πρῶτα ἔτρεμον17 ἑστώς,
μή ποτε χρεία τῇ θεῷ καὶ ὀνείου αἵματος γένοιτο. ἐπειδὰν δὲ κατακόψειαν18
οὕτως ἑαυτούς, ἐκ τῶν περιεστηκότων θεατῶν συνέλεγον ὀβολοὺς19 καὶ
δραχμάς20· ἄλλος ἰσχάδας21 καὶ τυροὺς καὶ οἴνου κάδον22 ἐπέδωκε καὶ πυροῦ
μέδιμνον καὶ κριθῶν τῷ ὄνῳ. οἱ δὲ ἐκ τούτων ἐτρέφοντο καὶ τὴν ἐπ᾽ ἐμοὶ
κομιζομένην θεὸν ἐθεράπευον.
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νυμφίος
ὀνίνημι
3
πῶλος ὁ
4
συντάττω
5
ἐνσκευάζω
6
αὐλητής, ‐οῦ, ὁ
7
φυσάω
8
ὅμιλος, ὁ
9
οἱ δὲ
10
μίτρα ἡ
11
αὐχήν, ‐ένος ὁ
12
εἱλίσσω
13
πῆχυς ὁ
14
ὑπερβάλλω + gen.
15
ἀκαρής
16
μαλακός
17
τρέμω
18
κατακόπτω
19
ὀβολός ὁ
20
δραχμή ἡ
21
ἰσχάς, ‐άδος ἡ
22
κάδος ὁ
2

bruidegom
bevoordelen
veulen
gereed maken
voorbereiden
de fluitspeler
blazen
menigte
de anderen
hoofddoek, tulband
hals, nek
draaien
onderarm
werpen over
erg kort
zacht; corrupt, suggestie hier te lezen ὁμοῦ
rillen van angst
opensnijden
obool, 1/6 drachme
drachme; een drachme was een zilveren munt, het loon van één dag
gedroogde vijg
kruik
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bruidegom mee te nemen? Ik wens je plezier toe van dat mooie huwelijk en dat
je spoedig voor ons dergelijke veulens op de wereld zet.”
[37.] Automutilatie
Zij lachten. De volgende dag maakten zij zich gereed voor hun werk, precies
zoals zijzelf zeiden en nadat ze de godin uitgedost hadden, zetten ze haar op
mij. Daarna gingen wij uit de stad en trokken we door het land rond. Wanneer
wij een dorp bereikten, bleef ik, die de godin droeg, staan en de fluitspeler blies
bezield en de anderen wierpen hun tulband af en draaiden hun hoofd van
onderen vanaf hun nek en sneden zich met zwaarden in hun onderarmen en
een ieder stak zijn tong voorbij aan zijn tanden en sneed ook daarin zodat
binnen de kortste keren alles in een keer vol bloed zat. Toen ik dat zag, stond ik
eerst te trillen, bang dat de godin ooit ook behoefte zou krijgen aan ezelbloed.
Toen zij zich zo hadden opengesneden, zamelden zij van de toeschouwers die
om hen heen stonden obolen en drachmen in. Maar men gaf ook nog eens
vijgen en kazen en een kruik vol wijn en een schepel tarwe en gerst voor de
ezel. Daarmee voedden zij zich en vereerden zij de godin die op mij vervoerd
werd.
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[38.] Noodlottig gebalk
καί ποτε εἰς κώμην τινὰ αὐτῶν εἰσβαλόντων1 ἡμῶν νεανίσκον τῶν κωμητῶν
μέγαν ἀγρεύσαντες2 εἰσάγουσιν εἴσω ἔνθα καταλύοντες ἔτυχον. ἔπειτα
ἔπασχον ἐκ τοῦ κωμήτου ὅσα συνήθη3 καὶ φίλια τοιούτοις ἀνοσίοις κιναίδοις
ἦν. ἐγὼ δὲ ὑπεραλγήσας ἐπὶ τῇ ἐμαυτοῦ μεταβολῇ, “Καὶ μέχρι4 νῦν ἀνέχομαι5
κακῶν”, ἀναβοῆσαι, “ὦ Ζεῦ σχέτλιε”, ἠθέλησα, ἀλλ᾽ ἡ μὲν φωνὴ οὐκ ἀνέβη μοι
ἡ ἐμή, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ ὄνου ἐκ τοῦ φάρυγγος6, καὶ μέγα ὠγκησάμην7. τῶν δὲ
κωμητῶν τινες ἔτυχον τότε ὄνον ἀπολωλεκότες, καὶ τὸν ἀπολωλότα ζητοῦντες
ἀκούσαντές μου μέγα ἀναβοήσαντος παρέρχονται εἴσω οὐδενὶ οὐδὲν εἰπόντες
ὡς ἐμοῦ τοῦ ἐκείνων ὄντος, καὶ καταλαμβάνουσι τοὺς κιναίδους ἄρρητα8
ἔνδον ἐργαζομένους· καὶ γέλως ἐκ τῶν ἐπεισελθόντων πολὺς γίνεται. ἔξω
ἐκδραμόντες ὅλῃ τῇ κώμῃ τῷ λόγῳ διέδωκαν9 τῶν ἱερέων τὴν ἀσέλγειαν10. οἱ
δὲ αἰδούμενοι δεινῶς ταῦτα ἐληλεγμένα11 τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἔνθεν12
ἐξήλασαν, καὶ ἐπειδὴ ἐγένοντο ἐν τῇ ἐρήμῳ13 τῆς ὁδοῦ ἐχαλέπαινον καὶ
ὠργίζοντο ἐμοὶ τῷ μηνύσαντι14 τὰ ἐκείνων μυστήρια15. καὶ τοῦτο μὲν ἀνεκτὸν16
τὸ δεινὸν ἦν, κακῶς τῷ λόγῳ ἀκούειν17, ἀλλὰ τὰ μετὰ τοῦτο οὐκέτ᾽ ἀνεκτά· τὴν
γὰρ θεὸν ἀφελόντες μου καὶ χαμαὶ18 καταθέμενοι καὶ τὰ στρώματά19 μου
πάντα περισπάσαντες20 γυμνὸν ἤδη προσδέουσί με δένδρῳ μεγάλῳ, εἶτα
ἐκείνῃ τῇ ἐκ τῶν ἀστραγάλων21 μάστιγι22 παίοντες ὀλίγον ἐδέησαν23
ἀποκτεῖναι, κελεύοντές με τοῦ λοιποῦ ἄφωνον24 εἶναι θεοφόρητον25.
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εἰσβάλλω
ἀγρεύω
3
συνήθης
4
μέχρι
5
ἀνέχομαι + gen.
6
φάρυγξ, φάρυγγος ἡ
7
ὀγκάομαι
8
ἄρρητος
9
διαδίδωμι
10
ἀσέλγεια ἡ
11
ἐλέγχω
12
ἔνθεν
13
ἐρῆμος
14
μηνύω
15
μυστήριον τό
16
ἀνεκτός
17
κακῶς ἀκούω
18
χαμαὶ
19
στρῶμα, ‐ατος τό
20
περισπάω
21
ἀστράγαλος ὁ
22
μάστιξ, ‐ιγος ἡ
23
ὀλίγον δέω + inf.
24
ἄφωνος
25
θεοφόρητος
2

binnenvallen
jagen
gewoon
tot
keel
balken
onuitsprekelijk
doorgeven
teugelloosheid
te schande maken, beschuldigen
vandaar
verlaten
verklikken
mysterie, geheime rite
ondraaglijk
er wordt slecht gesproken van
op de grond
(zadel)dek, -tuig
eraf halen
bikkel
zweep
er weinig vanaf zijn; het scheelt weinig of
stil
een god dragend
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[38.] Noodlottig gebalk
En toen wij zelf een keer een dorp binnengevallen waren, hebben zij een grote,
jonge dorpeling gevangen en meegenomen naar de plek waar zij toevallig
verbleven. Daarna lieten zij zich van die dorpeling alles welgevallen wat voor
zulke goddeloze, doortrapte lieden gewoon en geliefd was. En ik wilde uit groot
verdriet om mijn gedaanteverandering luid schreeuwen: “O hardvochtige Zeus,
zelfs tot op dit moment verdraag ik rampen.”, maar niet klonk mijn stem, maar
die van de ezel uit mijn keel en ik balkte luid. Een paar van die dorpelingen
waren toen toevalig een ezel kwijt en op zoek naar die verloren ezel hoorden ze
mij luid balken; zij kwamen binnen zonder iemand iets te zeggen in de mening
dat ik die van hen was en ze troffen die doortrapte lieden aan terwijl zij
onuitsprekelijke handelingen aan het verrichten waren. En er werd door de
indringers onbedaarlijk gelachen. Toen zij naar buiten gerend waren, vertelden
ze het hele dorp van de bandeloosheid van de priesters. Omdat zij zich
verschrikkelijk schaamden voor die beschuldigingen, vertrokken ze de volgende
nacht vandaar en toen zij op een verlaten deel van de weg gekomen waren,
waren ze boos en ziedend op mij omdat ik hun geheime rites verraden had. Dat
was dan wel een onverdraaglijk verschrikkelijk iets dat er kwaad over mij
gesproken werd, maar het vervolg was niet meer te harden. Ze namen namelijk
de godin van mij af en zetten die op de grond en nadat ze al mijn tuig hadden
afgenomen, bonden ze mij naakt aan een grote boom en daarna sloegen ze me
met die zweep van bikkels en doodden mij bijna, terwijl ze mij bevalen
voortaan zonder te kikken de godin te dragen.
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καὶ μὴν καὶ ἀποσφάξαι1 μετὰ τὰς μάστιγας ἐβουλεύσαντο ὡς2 ἐς ὕβριν αὐτοὺς
βαλόντα πολλὴν καὶ τῆς κώμης οὐκ ἐργασαμένους ἐκβαλόντα· ἀλλ᾽ ὥστε με μὴ
ἀποκτεῖναι, δεινῶς αὐτοὺς ἡ θεὸς ἐδυσώπησε3 χαμαὶ καθημένη καὶ οὐκ
ἔχουσα ὅπως ὁδεύοι4.
[39.] Dodelijk overleg
ἐντεῦθεν οὖν μετὰ τὰς μάστιγας λαβὼν τὴν δέσποιναν ἐβάδιζον καὶ πρὸς
ἑσπέραν ἤδη καταλύομεν εἰς ἀγρὸν πλουτοῦντος ἀνθρώπου. καὶ ἦν οὗτος
ἔνδον καὶ τὴν θεὸν μάλα ἄσμενος τῇ οἰκίᾷ ὑπεδέξατο καὶ θυσίας5 αὐτῇ
προσήγαγεν. ἐνθάδε οἶδα μέγαν κίνδυνον αὐτὸς ὑποστάς6· τῶν φίλων γάρ τις
τῷ δεσπότῃ τῶν ἀγρῶν ἔπεμψε δῶρον ὄνου ἀγρίου μηρόν· τοῦτον ὁ μάγειρος7
σκευάσαι λαβὼν ῥαιθυμίᾳ8 ἀπώλεσε, κυνῶν πολλῶν λαθραίως9 εἴσω
παρελθόντων· ὃς δεδιὼς πληγὰς πολλὰς καὶ βάσανον10 ἐκ τῆς ἀπωλείας τοῦ
μηροῦ ἔγνω κρεμάσαι11 ἑαυτὸν ἐκ τοῦ τραχήλου. ἡ δὲ γυνὴ ἡ τούτου, κακὸν
ἐξαίσιον12 ἐμόν, Ἀλλὰ μήτε ἀπόθνῃσκε, εἶπεν, ”ὦ φίλτατε, μήτε ἀθυμίᾳ13
τοιαύτῃ δῷς σεαυτόν· πειθόμενος γάρ μοι πράξεις εὖ πάντα. τῶν κιναίδων14
τὸν ὄνον λαβὼν ἔξω εἰς ἔρημον χωρίον κἄπειτα σφάξας αὐτὸν τὸ μέρος μὲν
ἐκεῖνο τὸν μηρὸν ἀποτεμὼν κόμιζε δεῦρο καὶ κατασκευάσας τῷ δεσπότῃ
ἀπόδος καὶ τὸ ἄλλο τοῦ ὄνου κάτω που ἐς κρημνὸν ἄφες· δόξει γὰρ ἀποδρὰς
οἴχεσθαί ποι καὶ εἶναι ἀφανής15. ὁρᾷς δὲ ὡς ἔστιν εὔσαρκος16 καὶ τοῦ ἀγρίου
ἐκείνου πάντα ἀμείνων;” ὁ δὲ μάγειρος τῆς γυναικὸς ἐπαινέσας τὸ βούλευμα,
“Ἄριστα, ἔφη, σοι, ὦ γύναι, ταῦτα, καὶ τούτῳ μόνῳ τῷ ἔργῳ τὰς μάστιγας
φυγεῖν ἔχω, καὶ τοῦτό μοι ἤδη πεπράξεται.” ὁ μὲν οὖν ἀνόσιος οὗτος οὑμὸς
μάγειρος ἐμοῦ πλησίον ἑστὼς τῇ γυναικὶ ταῦτα συνεβουλεύετο.
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en erger, zij besloten ook om mij na de geselingen te slachten, omdat ik hen
ten prooi zou hebben geworpen aan grote schande en ik de oorzaak zou zijn
dat zij zonder hun werk voldaan te hebben uit het dorp geworpen waren. Het
feit echter dat de godin op de grond zou zitten en geen middel had om te
reizen boezemde hun angst in, zodat ze mij niet doodden.
[39.] Dodelijk overleg
Daarna dan na die zweepslagen was ik op weg met mijn meesteres op mijn rug
en tegen de avond eindelijk hielden we halt op het land van een rijk man. Hij
was binnen en nam tot zijn grote vreugde de godin op in zijn huis en hij bracht
offers aan haar. Ik ben me ervan bewust dat ik zelf daar een groot gevaar
getrotseerd heb. Want een vriend stuurde de heer van het land als geschenk
een dij van een wilde ezel. Toen de kok die ontvangen had om te bereiden
verpestte hij die door nalatigheid; er kwamen namelijk veel honden ongemerkt
binnen. Uit angst voor veel slagen en voor foltering wegens het verlies van die
dij besloot hij zich te verhangen, maar zijn vrouw, een buitengewone bron van
ellende voor mij, zei: “Liefste, geef je niet over aan zo’n moedeloosheid. Als je
namelijk naar mij luistert, zul je alles goed doen. Neem de ezel van die
schelmen buiten naar een verlaten plekje en slacht hem daarna; snijd het
bewuste deel zelf eraf en neem dat mee hiernaartoe en wanneer je dat bereid
hebt, geef het onze meester en de rest van die ezel moet je ergens naar
beneden in een ravijn weggooien. Ze zullen denken dat hij ergens heen
weggelopen is en verdwenen is. Zie je dat hij veel vlees heeft en in alle
opzichten beter is dan die wilde ezel?” De kok prees het plan van zijn vrouw en
zei: “Dat advies van jou is zeer goed en alleen door dat te doen kan ik aan die
zweepslagen ontkomen en beschouw dat reeds als gedaan.” Die goddeloze kok
van mij overlegde dat met zijn vrouw, terwijl hij dichtbij mij stond.
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[40.] Groot gevaar
ἐγὼ δὲ τὸ μέλλον ἤδη προορώμενος κράτιστον ἔγνων τὸ σώζειν ἐμαυτὸν ἐκ τῆς
κοπίδος1 καὶ ῥήξας2 τὸν ἱμάντα3 ᾦ διηγόμην καὶ ἀνασκιρτήσας4 ἵεμαι δρόμῳ
εἴσω ἔνθα ἐδείπνουν οἱ κίναιδοι σὺν τῷ δεσπότῃ τῶν ἀγρῶν. ἐνταῦθα
εἰσδραμὼν ἀνατρέπω πάντα τῷ σκιρτήματι5 καὶ λυχνίαν6 καὶ τραπέζας· κἀγὼ
μὲν ᾤμην κομψόν7 τι τοῦτο πρὸς σωτηρίαν ἐμὴν εὑρηκέναι, καὶ τὸν δεσπότην
τῶν ἀγρῶν κελεύειν εὐθέως ὡς ἀγέρωχον8 ὄνον ἐμὲ κατακλεισθέντα ποι
φυλάττεσθαι ἀσφαλῶς· ἀλλά με τοῦτο τὸ κομψὸν εἰς ἔσχατον9 ἤνεγκεν
κινδύνου. λυττᾶν10 δόξαντές με ξίφη πολλὰ ἤδη καὶ λόγχας ἐπ᾽ ἐμὲ ἐσπάσαντο
καὶ ξύλα μακρά, καὶ εἶχον11 οὕτως ὥστε ἀποκτενεῖν με. ἐγὼ δὲ ὁρῶν τοῦ
δεινοῦ τὸ μέγεθος δρόμῳ εἴσω παρέρχομαι ἔνθα οἱ ἐμοὶ δεσπόται
κοιμηθήσεσθαι ἔμελλον. οἱ δὲ θεασάμενοι τοῦτο συγκλείουσι τὰς θύρας εὖ
μάλα ἔξωθεν.
[41.] Diefstal en straf
ἐπειδὴ δὲ ἤδη ὄρθρος12 ἦν, ἀράμενος13 τὴν θεὸν αὖθις ἀπῄειν ἅμα τοῖς
ἀγύρταις14 καὶ ἀφικόμεθα εἰς κώμην ἄλλην μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον, ἐν ᾕ
καὶ καινότερόν τι ἐτερατεύσαντο15, τὴν θεὸν μὴ μεῖναι ἐν ἀνθρώπου οἰκίᾳ, τῆς
δὲ παρ᾽ ἐκείνοις μάλιστα τιμωμένης ἐπιχωρίου16 δαίμονος τὸν ναὸν οἰκῆσαι. οἱ
δὲ καὶ μάλα ἄσμενοι τὴν ξένην θεὸν ὑπεδέξαντο τῇ σφῶν αὐτῶν θεῷ
συνοικίσαντες, ἡμῖν δὲ οἰκίαν ἀπέδειξαν ἀνθρώπων πενήτων17. ἐνταῦθα
συχνὰς18 ἡμέρας οἱ δεσπόται διατρίψαντες ἀπιέναι ἤθελον εἰς τὴν πλησίον
πόλιν καὶ τὴν θεὸν ἀπῄτουν τοὺς ἐπιχωρίους, καὶ αὐτοὶ ἐς τὸ τέμενος
παρελθόντες ἐκόμιζον αὐτὴν καὶ θέντες ἐπ᾽ ἐμοὶ ἤλαυνον ἔξω. ἔτυχον δὲ οἱ
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[40.] Groot gevaar
Omdat ik wat ging komen al voorzag, besloot ik dat het ’t beste voor mij was
mij te redden van het mes en, nadat ik de teugel had verbroken waarmee ik
werd geleid en getrapt had, rende ik naar binnen waar de schelmen zaten te
eten samen met de landheer. Toen ik daar naar binnen was gerend, gooide ik
alles om door te trappen, zowel een vuurbekken als tafels. Ik dacht dat als
slimme zet bedacht te hebben voor mijn redding en dat de landheer direct zou
bevelen om mij als arrogante ezel ergens op te sluiten en veilig te bewaken.
Maar die slimme zet bracht mij in het uiterste gevaar. Omdat ze dachten dat ik
gek was, trokken ze vele zwaarden en lansen tegen mij en lange staken en het
was duidelijk dat ze me zouden doden. Toen ik de grootte van het gevaar zag,
rende ik langs hen naar binnen waar mijn meesters zouden gaan slapen. Toen
zij dat gezien hadden, sloten ze de deuren zeer stevig aan de buitenkant.
[41.] Diefstal en straf
Toen het eindelijk ochtend was, nam ik de godin weer op mij en vertrok ik
tegelijk met de bedelaars en wij bereikten een ander groot dorp met veel
mensen waar ze nog ongewoner wonderlijke zaken vertelden, dat de godin niet
in een mensenhuis bleef, maar haar intrek nam in de tempel van de inheemse
godin die bij hen het meest in ere was. Zij ontvingen ook zeer verheugd de
vreemde godin en lieten haar verblijven bij die van henzelf en zij wezen ons een
woning van arme mensen toe. Toen mijn meesters daar talrijke dagen hadden
doorgebracht, wilden ze vertrekken naar de stad in de buurt en vroegen ze de
godin terug van de inheemsen. Toen zij zelf het heiligdom binnengegaan
waren, haalden ze haar en zetten haar op mij. Daarna dreven ze mij van het
terrein. Maar toen die goddelozen dat heiligdom binnegegaan
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δυσσεβεῖς1 εἰς τὸ τέμενος2 ἐκεῖνο παρελθόντες ἀνάθημα3 φιάλην4 χρυσῆν
κλέψαντες, ἣν ὑπὸ τῇ θεῷ ἔφερον· οἱ δὲ κωμῆται αἰσθόμενοι τοῦτο εὐθὺς
ἐδίωκον, εἶτα ὡς πλησίον ἐγένοντο, καταπηδήσαντες5 ἀπὸ τῶν ἵππων εἴχοντο6
αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ δυσσεβεῖς καὶ ἱεροσύλους7 ἐκάλουν καὶ ἀπῄτουν τὸ
κλαπὲν ἀνάθημα, καὶ ἐρευνῶντες8 πάντα εὗρον αὐτὸ ἐν τῶι κόλπῳ9 τῆς θεοῦ.
δήσαντες οὖν τοὺς γυνίας10 ἦγον ὀπίσω καὶ τοὺς μὲν εἰς τὴν εἱρκτὴν11
ἐμβάλλουσι, τὴν δὲ θεὸν τὴν ἐπ᾽ ἐμοὶ κομιζομένην ἀράμενοι ναῷ ἄλλῳ
ἔδωκαν, τὸ δὲ χρυσίον τῇ πολίτιδι12 θεῷ πάλιν ἀπέδωκαν.
[42.] Klappen
τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τά τε σκεύη κἀμὲ πιπράσκειν13 ἔγνωσαν, καὶ ἀπέδοντό με ξένῳ
ἀνθρώπῳ τὴν πλησίον κώμην οἰκοῦντι, τέχνην ἔχοντι ἄρτους14 πέττειν15· οὗτός
με παραλαβὼν καὶ πυρῶν μεδίμνους δέκα ὠνησάμενος, ἐπιθείς μοι τὸν πυρὸν
οἴκαδε ἤλαυνεν ὡς ἑαυτὸν ὁδὸν ἀργαλέαν· ὡς δὲ ἥκομεν, εἰσάγει με εἰς τὸν
μυλῶνα, καὶ ὁρῶ πολὺ πλῆθος ἔνδον ὁμοδούλων16 κτηνῶν, καὶ μύλαι17 πολλαὶ
ἦσαν, καὶ πᾶσαι τούτοις ἐστρέφοντο, καὶ πάντα ἐκεῖνα μεστὰ18 ἦν ἀλεύρων19.
καὶ τότε μέν με οἷα20 ξένον δοῦλον καὶ φορτίον βαρύτατον ἀράμενον καὶ ὁδὸν
ἀργαλέαν ἀφιγμένον ἀναπαύεσθαι ἔνδον ἀφῆκαν21, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὀθόνῃ22
τὰ ὄμματά μου σκεπάσαντες23 ὑποζευγνύουσί με τῇ κώπῃ24 τῆς μύλης, εἶτα
ἤλαυνον. ἐγὼ δὲ ἠπιστάμην ὅπως χρὴ ἀλεῖν πολλάκις παθών,
προσεποιούμην25 δὲ ἀγνοεῖν· ἀλλὰ μάτην26 ἤλπισα. λαβόντες γὰρ
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waren, hebben ze een wijgeschenk, een gouden offerschaal, gestolen, die ik
onder de godin vervoerde. Toen de dorpelingen dat in de gaten hadden
gekregen, achtervolgden ze hen direct; daarna toen ze in de buurt waren
gekomen, sprongen ze van hun paarden en hielden zij hen vast; ze noemden
hen goddelozen en heiligschenners en zij eisten het gestolen wijgeschenk
terug. Toen ze alles doorzochten, vonden ze het in het boezemkleed van de
godin. Zij bonden dan de mietjes vast en namen ze mee terug en wierpen hen
in het gevang, maar nadat ze de godin die op mij vervoerd werd, van mij
afgenomen hadden, gaven ze haar aan een andere tempel en het gouden
wijgeschenk gaven ze aan de godin terug.
[42.] Klappen
De volgende dag besloten ze de spullen en mij te verkopen en ze verkochten
mij aan een vreemde kerel die in een dorp in de buurt woonde wiens beroep
het was broden te bakken. Toen hij me meegenomen had en tien schepels
graan gekocht had, laadde hij dat graan op mij en dreef mij naar zijn huis over
een lastige weg. Toen wij daar gekomen waren, bracht hij me in de molen en ik
zag binnen een menigte kleinvee dat tevens slaaf was en er waren veel
tredmolens; zij werden alle door hen gedraaid en alles was vol van meel.
Omdat ik een vreemde slaaf was en een zeer zware last gedragen had en over
een lastige weg daar gekomen was, hebben ze mij toen binnen tot rust laten
komen. Maar de volgende dag bedekten ze mijn ogen met een doek en bonden
ze me onder de boom van een tredmolen; daarna dreven ze mij voort. Ik wist
wel hoe ik moest malen, omdat ik dat al vaak had meegemaakt, maar ik deed
alsof mijn neus bloedde. Maar mijn hoop bleek vergeefs.
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πολλοὶ τῶν ἔνδον βακτηρίας1 περιίστανταί με καὶ μὴ προσδοκήσαντα2, ὡς οὐχ
ὁρῶντα, παίουσιν ἀθρόᾳ3 τῇ χειρί, ὥστε με ὑπὸ τῆς πληγῆς ὥσπερ στρόμβον4
ἐξαπίνης5 στρέφεσθαι· καὶ πείραιᾳ6 ἔμαθον ὅτι χρὴ τὸν δοῦλον ἐς τὸ τὰ
δέοντα ποιεῖν μὴ περιμένειν τὴν χεῖρα τοῦ δεσπότου.
[43.] Het harde leven van een tuindersezel
λεπτὸς7 οὖν πάνυ γίνομαι καὶ ἀσθενὴς τῷ σώματι, ὥστε ἔγνω με ὁ δεσπότης
πωλῆσαι, καὶ ἀποδίδοταί με ἀνθρώπῳ κηπουρῷ8 τὴν τέχνην· οὗτος γὰρ εἶχε
κῆπον λαβὼν γεωργεῖν9. καὶ τοῦτο εἴχομεν ἔργον· ὁ δεσπότης ἕωθεν10 ἐπιθείς
μοι τὰ λάχανα11 ἐκόμιζεν εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ παραδοὺς τοῖς ταῦτα
πιπράσκουσιν ἦγέ με πάλιν εἰς τὸν κῆπον. εἶτα12 ἐκεῖνος μὲν καὶ ἔσκαπτε13 καὶ
ἐφύτευε14 καὶ τὸ ὕδωρ τῷ φυτῷ15 ἐπῆγεν, ἐγὼ δὲ ἐν τούτῳ εἱστήκειν ἀργός16.
ἦν δέ μοι δεινῶς ἀλγεινὸς ὁ τότε βίος, πρῶτον μὲν ἐπεὶ χειμὼν17 ἤδη ἦν
κἀκεῖνος οὐδὲ αὑτῷ στρῶμα18 εἶχεν ἀγοράσαι19 οὐχ ὅπως20 ἐμοί, καὶ
ἀνυπόδητος21 πηλὸν22 ὑγρὸν καὶ πάγον23 σκληρὸν καὶ ὀξὺν ἐπάτουν24, καὶ τὸ
φαγεῖν τοῦτο μόνον ἀμφοτέροις ἦν θρίδακας25 πικρὰς καὶ σκληράς.
[44.] Een matpartij
καί ποτε ἐξιόντων ἡμῶν εἰς τὴν πόλιν ἐντυγχάνει ἀνὴρ γενναῖος στρατιώτου
στολὴν26 ἠμφιεσμένος27, καὶ τὰ μὲν πρῶτα λαλεῖ πρὸς ἡμᾶς τῇ Ἰταλῶν φωνῇ
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Want toen velen van wie binnen waren, stokken hadden gepakt, omsingelden
ze mij en zonder dat ik het verwachtte, omdat ik het niet zag, sloegen ze mij
allen tegelijk, zodat ik door de klappen plotseling als een tol draaide. Zo heb ik
door ervaring geleerd dat een slaaf niet de hand van de meester moet
afwachten om zijn taak uit te voeren.
[43.] Het harde leven van een tuindersezel
Ik raakte dus volkomen uitgemergeld en fysiek verwakte ik, zodat mijn meester
besloot mij te verkopen en ik ben aan iemand verkocht die tuinman van beroep
was. Hij had een tuin gekregen om te bewerken. Dit was mijn taak: in de
ochtend legde mijn meester groente op mij en dat bracht hij naar de markt en
nadat hij dat had afgeleverd aan de verkopers, bracht hij mij weer naar zijn
tuin. Daarna was hij daar aan het spitten en planten en de aanplant aan het
bewateren en stond ik in die tijd werkeloos. Mijn leven toen was verschrikkelijk
pijnlijk. Op de eerste plaats toen het namelijk winter was en hij zelfs niet voor
zichzelf een bed kon kopen, laat staan voor mij, ging ik zelfs zonder schoeisel
door de natte modder en over harde en scherpe rotsen en wij beiden aten
slechts bittere en harde sla.
[44.] Een matpartij
Toen wij een keer weggingen naar de stad, ontmoette ons een aanzienlijk man
in soldatenrusting en aanvankelijk sprak hij met ons in het Latijn en hij vroeg
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καὶ ἤρετο τὸν κηπουρὸν ὅποι ἀπάγει τὸν ὄνον ἐμέ· ὁ δέ, οἶμαι, τῆς φωνῆς
ἀνόητος1 ὢν οὐδὲν ἀπεκρίνατο· ὁ δὲ ὀργιζόμενος, ὡς ὑπερορώμενος2, παίει τῇ
μάστιγι τὸν κηπουρόν, κἀκεῖνος συμπλέκεται3 αὐτῷ καὶ ἐκ τῶν ποδῶν εἰς τὴν
ὁδὸν ὑποσπάσας4 ἐκτείνει, καὶ κείμενον ἔπαιεν οὕτω καὶ χειρὶ καὶ ποδὶ καὶ
λίθῳ τῷ ἐκ τῆς ὁδοῦ· ὁ δὲ τὰ πρῶτα καὶ ἀντεμάχετο καὶ ἠπείλει5, εἰ ἀνασταίη,
ἀποκτενεῖν τῇ μαχαίρᾳ6· ὁ δὲ ὥσπερ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐκείνου διδαχθείς, τὸ
ἀκινδυνότατον7, σπᾷ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ ῥιπτεῖ πόρρω, εἶτα αὖθις ἔπαιε
κείμενον. ὁ δὲ τὸ κακὸν ὁρῶν ἤδη ἀφόρητον8 ψεύδεται9 ὡς τεθνηκὼς ἐν ταῖς
πληγαῖς· ὁ δὲ δείσας ἐπὶ τούτῳ τὸν μὲν αὐτοῦ ὡς εἶχε κείμενον ἀπολείπει, τὴν
δὲ μάχαιραν βαστάσας10 ἐπ᾽ ἐμοὶ ἤλαυνεν ἐς τὴν πόλιν.
[45.] Verraad
ὡς δὲ ἤλθομεν, τὸν μὲν κῆπον αὐτοῦ συνεργῳ11 τινι ἐπέδωκεν γεωργεῖν, αὐτὸς
δὲ τὸν κίνδυνον τὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ δεδιὼς κρύπτεται ἅμα ἐμοὶ πρός τινος τῶν ἐν
ἄστει συνήθων12. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ, δόξαν αὐτοῖς13, οὕτω ποιοῦσιν· τὸν μὲν ἐμὸν
δεσπότην κιβωτῷ14 ἐνέκρυψαν15, ἐμὲ δὲ ἀράμενοι ἐκ τῶν ποδῶν κομίζουσιν
ἄνω τῇ κλίμακι16 ἐς ὑπερῶιον17 κἀκεῖ με ἄνω συγκλείουσιν. ὁ δὲ στρατιώτης ἐκ
τῆς ὁδοῦ τότε μόλις ἐξαναστάς, ὡς ἔφασαν, καρηβαρῶν18 ταῖς πληγαῖς ἧκεν
εἰς τὴν πόλιν καὶ τοῖς στρατιώταις τοῖς σὺν αὐτῷ ἐντυχὼν λέγει τὴν ἀπόνοιαν19
τοῦ κηπουροῦ· οἱ δὲ σὺν αὐτῷ ἐλθόντες μανθάνουσιν ἔνθα ἦμεν κεκρυμμένοι,
καὶ παραλαμβάνουσι τοὺς τῆς πόλεως ἄρχοντας. οἱ δὲ εἴσω τινὰ πέμπουσι τῶν
ὑπηρετῶν20 καὶ τοὺς ἔνδον ἅπαντας προελθεῖν ἔξω κελεύουσιν· ὡς δὲ
προῆλθον, ὁ κηπουρὸς οὐδαμοῦ ἐφαίνετο. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ἔνδον
ἔφασαν εἶναι τὸν κηπουρὸν κἀμὲ τὸν ἐκείνου ὄνον· οἱ δὲ
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ἀνόητος + gen.
onbekend met
ὑπεροράω
neerkijken op
3
συμπλέκομαι
slaags raken met
4
ὑποσπάω
wegtrekken
5
ἀπειλέω
dreigen
6
μάχαιρα, ‐ης, ἡ
mes, zwaard
7
ἀκίνδυνος
veilig
8
ἀφόρητος
ondraaglijk
9
ψεύδομαι
liegen, doen alsof
10
βαστάζω
optillen
11
συνεργός ὁ
medewerker
12
συνήθης
vriend
13
δόξαν αὐτοῖς acc.abs./of bijstelling in acc. bij de hele zin
14
κιβωτός, ἡ
houten kist
15
ἐγκρύπτω
verbergen
16
κλῖμαξ, ‐ακος, ἡ
ladder
17
ὑπερῷος
boven-, opper18
καρηβαρέω
duizelig zijn
19
ἀπόνοια, ἡ
dwaasheid
20
ὑπηρέτης, ‐ου, ὁ
staatsslaaf
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de tuinder waarheen hij mij, de ezel, bracht. Hij, naar ik meen, onbekend met
Latijn antwoordde niets. De ander boos, omdat hij dacht dat de tuinder op hem
neerkeek, sloeg de tuinder met een zweep en die ging op de vuist met hem en
hij trok hem aan zijn voeten onderuit en legde hem languit op de weg. Toen hij
lag, trof hij hem zo zowel met zijn handen als met zijn voeten als ook met een
steen van de weg. Hij probeerde in eerste instantie zich te verzetten als ook
dreigde hij als hij op zou staan, hem met zijn zwaard te doden. Maar de tuinder
trok, alsof hij juist van hem dat advies gehad had, diens zwaard weg en wierp
het ver weg; daarna gaf hij hem weer een pak slag. De man zag nu dat zijn
slechte situatie ondragelijk was en hij deed alsof hij dood was, terwijl hij
geslagen werd. De tuinder daarom bevreesd geraakt liet hem liggend achter
zoals hij was en nadat hij het zwaard op mij had gelegd, dreef hij mij naar de
stad.
[45.] Verraad
Toen wij thuis gekomen waren, droeg hij zijn tuin aan een medewerker van
hem over om te bewerken. Hij zelf uit angst voor het gevaar ten gevolge van de
reis verborg zich samen met mij bij een verwant in de stad. De volgende dag
deden zij als volgt zoals ze besloten hadden: ze verborgen mijn meester in een
houten kist. En na mij bij mijn benen opgetild te hebben, brachten ze mij
omhoog via de trap naar de bovenverdieping en daarboven sloten ze mij op.
Toen kwam de soldaat, toen hij met moeite van de weg was op gestaan, zoals
ze zeiden, duizelig door de klappen naar de stad en toen hij op zijn
medesoldaten gestoten was, vertelde hij van de dwaasheid van de tuinder.
Toen zij met hem meegegaan waren, kwamen zij erachter waar wij verborgen
waren en haalden zij de wethouders van de stad erbij. Zij stuurden iemand van
hun dienaren naar binnen en bevalen allen die binnen waren naar buiten
tevoorschijn te komen. Toen ze tevoorschijn gekomen waren, vertoonde de
tuinder zich geenszins. De soldaten dus zeiden dat hij en ik, zijn ezel, binnen
waren.
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οὐδὲν ἄλλο ὑπολελεῖφθαι ἔλεγον οὔτε ἄνθρωπον οὔτε ὄνον. θορύβου1 δὲ ἐν
τῷ στενωπῷ2 καὶ πολλῆς βοῆς ἐκ τούτων γινομένης ὁ ἀγέρωχος καὶ πάντα
περίεργος3 ἐγὼ βουλόμενος μαθεῖν τίνες εἶεν οἱ βοῶντες, διακύπτω4 ἄνωθεν
κάτω διὰ τῆς θυρίδος5. οἱ δέ με ἰδόντες εὐθὺς ἀνέκραγον· οἱ δὲ ἑαλώκεσαν6
ψευδῆ λέγοντες· καὶ οἱ ἄρχοντες εἴσω παρελθόντες καὶ πάντα ἀνερευνῶντες7
εὑρίσκουσιν τὸν ἐμὸν δεσπότην τῇ κιβωτῷ ἐγκείμενον καὶ λαβόντες τὸν μὲν
εἰς τὸ δεσμωτήριον8 ἔπεμψαν λόγον τῶν τετολμημένων ὑφέξοντα9, ἐμὲ δὲ
κάτω βαστάσαντες10 τοῖς στρατιώταις παρέδοσαν. πάντες δὲ ἄσβεστον11
ἐγέλων ἐπὶ τῷ μηνύσαντι ἐκ τῶν ὑπερῴων καὶ προδόντι τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην·
κἀκ τότε ἐξ ἐμοῦ πρώτου ἦλθεν εἰς ἀνθρώπους ὁ λόγος οὗτος, “Ἐξ ὄνου
παρακύψεως12”.
[46.] Diefstal
τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τί μὲν ἔπαθεν ὁ κηπουρὸς ὁ ἐμὸς δεσπότης, οὐκ οἶδα, ὁ δὲ
στρατιώτης πωλήσειν με ἔγνω, καὶ πιπράσκει με πέντε καὶ εἴκοσιν Ἀττικῶν13· ὁ
δὲ ὠνησάμενος θεράπων ἦν ἀνδρὸς σφόδρα πλουσίου πόλεως τῶν ἐν
Μακεδονίᾳ τῆς μεγίστης Θεσσαλονίκης. οὗτος τέχνην εἶχε ταύτην, τὰ ὄψα14 τῷ
δεσπότῃ ἐσκεύαζεν, καὶ εἶχεν ἀδελφὸν σύνδουλον ἄρτους πέττειν καὶ
μελίπηκτα15 κιρνᾶν16 ἐπιστάμενον. οὗτοι οἱ ἀδελφοὶ σύσκηνοί17 τε ἀεὶ ἦσαν
ἀλλήλοις καὶ κατέλυον ἐν ταὐτῷ καὶ τὰ σκεύη τῶν τεχνῶν εἶχον ἀναμεμιγμένα,
καὶ μετὰ ταῦτα κἀμὲ ἵστασαν ἔνθα κατέλυον. καὶ οὗτοι μετὰ τὸ δεῖπνον τοῦ
δεσπότου πολλὰ λείψανα18 ἄμφω εἴσω ἐκόμιζον ὁ μὲν κρεῶν καὶ ἰχθύων, ὁ δὲ
ἄρτων καὶ πλακούντων19. οἱ δὲ κατακλείσαντες ἔνδον ἐμὲ μετὰ τούτων καὶ
φυλακὴν ἐμοὶ γλυκυτάτην περιστήσαντες ἀπῄεσαν ὥστε

1

θόρυβος, ὁ
kabaal
στενωπός, ὁ
steeg
3
περίεργος
nieuwsgierig
4
διακύπτω
(hoofd) steken door
5
θυρίς, ‐ίδος, ἡ
venster
6
ἁλίσκομαι
betrapt worden
7
ἀνερευνάω
onderzoeken
8
δεσμωτήριον
gevangenis
9
ὑπέχω λόγον
rekenschap afleggen
10
βαστάζω
tillen
11
ἄσβεστον
onbedaarlijk
12
παράκυψις, ‐εως, ἡ
het tevoorschijn piepen/komen
13
gen.pretii; sc. Attische drachmen
14
ὄψον, τό
gekookte spijzen
15
μελίπηκτον, τό
honingkoek
16
κιρνάω
mixen
17
σύσκηνος, ὁ
tentgenoot
18
λείψανον, τό
overblijfsel, restant
19
πλακοῦς, ‐οῦντος, ὁ
cake
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Maar zij zeiden dat er niets verder achtergebleven was, noch een mens noch
een ezel. Toen er kabaal in de steeg en veel geschreeuw ontstond van de kant
van hen, wilde ik als zijn dienaar en omdat ik in alle gevallen nieuwsgierig ben
te weten komen wie die schreeuwers waren en daarom keek ik van boven naar
beneden door het raampje. De soldaten zagen mij onmiddellijk en
schreeuwden luid en onze vrienden waren erop betrapt dat ze leugens
vertelden. De wethouders gingen naar binnen, doorzochten alles en vonden
mijn meester in de houten kist. Toen ze hem hadden gearresteerd, stuurden ze
hem naar de gevangenis om rekenschap af te leggen voor wat hij had gedurfd.
Mij tilden ze naar beneden en gaven ze aan de soldaten. Allen lachten
onbedaardlijk om mij die zijn meester had verklikt en verraden vanuit de
bovenverdieping. Toen kwam van mij als eerste dat gezegde onder de mensen:
“Doordat een ezel zich laat zien”.
[46.] Diefstal
Ik weet niet wat mijn meester, de tuinder, heeft ondergaan, maar de soldaat
besloot mij te verkopen en hij verkocht mij voor vijfentwintig Attische
drachmen. De koper was een zeer vermogend man uit de grootste stad van die
in Macedonië, Thessalonika. Het was zijn taak gekookte spijzen voor zijn heer
voor te bereiden. hij had een broer, ook een slaaf die broden kon bakken en
koeken kon mixen. Die broers woonden altijd met elkaar en zij verbleven in
hetzelfde huis en zij deelden met elkaar hun vakwerktuig; daarna stalden ze
ook mij waar zij vebleven. Na de maaltijd van hun meester brachten zij beiden
vele restjes naar binnen, de een vlees en vis en de ander brood en koeken.
Toen zij mij daarmee binnen hadden opgesloten en een zeer zoete gevangenis
om mij heen hadden geformeerd, gingen ze weg om zich te baden.
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ἀπολούσασθαι· κἀγὼ τοῖς παρακειμένοις κριθιδίοις1 μακρὰ χαίρειν λέγων ταῖς
τέχναις καὶ τοῖς κέρδεσι2 τῶν δεσποτῶν ἐδίδουν ἐμαυτόν, καὶ διὰ3 μακροῦ
πάνυ ἐγεμιζόμην4 ἀνθρωπείου τροφῆς. οἱ δὲ ἀναστρέψαντες εἴσω τὰ μὲν
πρῶτα οὐδὲν ᾐσθάνοντο5 τῆς ὀψοφαγίας6 τῆς ἐμῆς ἐκ τοῦ πλήθους τῶν
παρακειμένων, κἀμοῦ ἔτι ἐν φόβῳ καὶ φειδοῖ7 κλέπτοντος τὸ ἄριστον8. ἐπεὶ δὲ
καὶ τέλεον9 ἤμην10 αὐτῶν καταγνοὺς ἄγνοιαν, τὰς καλλίστας τῶν μερίδων καὶ
ἄλλα πολλὰ κατέτρωγον11, καὶ ἐπειδὴ ᾔσθοντο ἤδη τῆς ζημίας12, τὰ μὲν πρῶτα
ἄμφω ὕποπτον13 ἐς ἀλλήλους ἔβλεπον καὶ κλέπτην ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον καὶ
ἅρπαγα14 τῶν κοινῶν καὶ ἀναίσχυντον15 ἔλεγον, καὶ ἦσαν ἀκριβεῖς λοιπὸν
ἄμφω καὶ τῶν μερίδων ἀριθμὸς16 ἐγίνετο.
[47.] Betrapt en gefêteerd
ἐγὼ δὲ τὸν βίον εἶχον ἐν ἡδονῇ καὶ τρυφῇ17, καὶ τὸ σῶμά μου ἐκ τῆς συνήθους
τροφῆς πάλιν καλὸν ἐγεγόνει καὶ τὸ δέρμα ἐπανθούσῃ18 τῇ τριχὶ19
ἀπέστιλβεν20. οἱ δὲ γενναιότατοι μέγαν τέ με καὶ πίονα21 ὁρῶντες καὶ τὰ
κριθίδια μὴ δαπανώμενα22, ἀλλ᾽ ἐν ταὐτῷ μέτρῳ ὄντα, εἰς ὑπόνοιαν ἔρχονται
τῶν τολμημάτων τῶν ἐμῶν, καὶ προελθόντες ὡς εἰς τὸ βαλανεῖον23 ἀπιόντες,
ἔπειτα τὰς θύρας συγκλείσαντες, προσβαλόντες ὀπῇ24 τινι τὰ ὄμματα τῆς
θύρας ἐσκοποῦντο τἄνδον. κἀγὼ τότε μηδὲν τοῦ δόλου εἰδὼς ἠρίστων25
προσελθών. οἱ δὲ τὰ μὲν πρῶτα ἐγέλων ὁρῶντες ἄριστον ἄπιστον· εἶτα δὲ τοὺς
ὁμοδούλους ἐκάλουν ἐπὶ τὴν ἐμὴν θέαν, καὶ γέλως πολὺς ἦν, ὥστε καὶ ὁ
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κριθίδιον, τό
gerst
κέρδος, ‐εος, τό
winst, voordeel
3
διά + gen.
na
4
γεμίζω + gen.
vullen met
5
αἰσθάνομαι + gen.
bemerken
6
ὀψοφαγία, ἡ
weelderig eten
7
φειδώ, ‐οῦς, ἡ
sparen, ontzien
8
ἄριστον, τό
het eten
9
τέλεος
volledig, absoluut
10
= ἦν; perifrastische vorm met καταγνοὺς
11
κατατρώγω
opeten
12
ζημία, ἡ
verlies, schade
13
ὕποπτος
argwanend
14
ἅρπαξ, ‐αγος, ὁ
rover
15
ἀναίσχυντος
schaamteloos
16
ἀριθμός, ὁ
getal, telling
17
τρυφή, ἡ
weelderigheid
18
ἐπανθέω
opbloeien
19
θρίξ, τριχός, ἡ
haar
20
ἀποστίλβω
glanzen
21
πίων
vet
22
δαπανάω
consumeren
23
βαλανεῖον, τό
bad
24
ὀπή, ἡ
een opening
25
ἀριστάω
eten
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Ik zei van harte tabee tegen het gerst dat voor mij klaar stond en gaf mij over
aan de bonusproducten van mijn meesters vaardigheden en sinds heel lang
vulde ik me met het eten van mensen. Toen zij binnen teruggekeerd waren,
bemerkten zij eerst niets van mijn smulpartij door de hoeveelheid van wat er
nog was en omdat ik bovendien bang en voorzichtig het eten stal. Maar toen ik
ook honderd procent begrepen had dat zij er niet vanaf wisten, at ik de mooiste
porties op en noch veel andere dingen. Toen zij eindelijk de schade hadden
bemerkt, keken ze eerst beide bedenkelijk naar elkaar en noemden ze elkaar
dief en rover van gemeenschappelijk bezit en schaamteloos en ze waren verder
heel precies en de porties werden geteld.
[47.] Betrapt en gefêteerd
Ik bracht mijn leven door in genot en weelde en mijn lichaam was door het
gewone voedsel weer mooi en mijn huid glansde doordat mijn haar opbloeide.
Toen die ‘zeer adelijken’ zagen dat ik groot en vet was en dat het gerst niet
gegeten werd, maar net zoveel bleef, begonnen ze een vermoeden van mijn
streken te krijgen. Toen zij naar buiten gegaan waren alsof zij naar het badhuis
vertrokken, sloten zij vervolgens de deuren, maar zij drukten hun oog tegen
een opening en bespiedden wat er binnen gebeurde. Zonder dat ik toen iets
van die list wist, ging ik op het eten af en at. Zij lachten eerst bij het zien van
het ongelooflijke maal. Maar daarna riepen ze medeslaven om naar mij te
kijken en het gelach was niet van de lucht zodat ook hun meester
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δεσπότης αὐτῶν ἤκουσεν τοῦ γέλωτος, θορύβου ὄντος ἔξωθεν, καὶ ἤρετο τινα
ἐφ᾽ ᾧ τοσοῦτον οἱ ἔξω γελῶσιν. ἐπεὶ δὲ ἤκουσεν, ἐξανίσταται τοῦ συμποσίου
καὶ διακύψας εἴσω ὁρᾷ με συὸς ἀγρίου μερίδα καταπίνοντα1, καὶ μέγα ἐν
γέλωτι ἀναβοήσας εἰστρέχει εἴσω. κἀγὼ σφόδρα ἠχθόμην2 ἐπὶ τοῦ δεσπότου
κλέπτης ἅμα καὶ λίχνος3 ἑαλωκώς. ὁ δὲ πολὺν εἶχεν ἐπ᾽ ἐμοὶ γέλωτα, καὶ τὰ μὲν
πρῶτα κελεύει με εἴσω ἄγεσθαι εἰς τὸ ἐκείνου συμπόσιον, ἔπειτα τράπεζάν
μοι παραθεῖναι εἶπε καὶ εἶναι ἐπ᾽ αὐτῇ πολλὰ τῶν ὅσα μὴ δυνατὸν ἄλλῳ ὄνῳ
καταφαγεῖν, κρέα λοπάδας4 ζωμοὺς5 ἰχθῦς, τοῦτο μὲν ἐν γάρῳ6 καὶ ἐλαίῳ
κατακειμένους, τοῦτο δὲ νάπυϊ7 ἐπικεχυμένους8. κἀγὼ τὴν τύχην ὁρῶν ἤδη
ἁπαλόν9 μοι προσμειδιῶσαν10 καὶ μαθὼν ὅτι με τοῦτο μόνον τὸ παίγνιον11
ἀνασώσει, καίτοι ἤδη ἐμπεπλησμένος ὅμως ἠρίστων τῇ τραπέζῃ παραστάς. τὸ
δὲ συμπόσιον ἐκλονεῖτο12 τῷ γέλωτι. καί τις εἶπεν, “Καὶ πίεται οἶνον οὗτος ὁ
ὄνος, ἤν τις αὐτῷ ἐγκερασάμενος13 ἐπιδῷ· “καὶ ὁ δεσπότης ἐκέλευσεν κἀγὼ τὸ
προσενεχθὲν ἔπιον.
[48.] De wonderen van de ezel
ὁ δὲ οἷον εἰκὸς14 ὁρῶν ἐμὲ κτῆμα παράδοξον15 τὴν μὲν τιμὴν τὴν ἐμὴν κελεύει
τῶν διοικητῶν16 τινι καταβαλεῖν τῷ ἐμὲ ὠνησαμένῳ καὶ ἄλλο17 τοσοῦτον, ἐμὲ
δὲ παρέδωκεν ἀπελευθέρῳ18 τῶν αὑτοῦ τινι νεανίσκῳ καὶ εἶπε κατηχεῖν19 ὅσα
ποιῶν μάλιστα ψυχαγωγεῖν20 αὐτὸν δυναίμην. τῷ δέ γε ῥάιδια ἦν πάντα·
ὑπήκουον γὰρ εὐθὺ εἰς ἅπαντα διδασκόμενος. καὶ πρῶτον μὲν
κατακλίνεσθαί21 με ἐπὶ κλίνης ὥσπερ ἄνθρωπον ἐπ᾽ ἀγκῶνος22 ἐποίησεν, εἶτα
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καταπίνω
ἄχθομαι
3
λίχνος
4
λοπάς, ‐άδος, ἡ
5
ζωμός, ὁ
6
γάρος, ὁ
7
νᾶπυ, τό
8
ἐπιχέω
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ἁπαλόν
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προσμειδιάω
11
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12
κλονέω
13
ἐγκεράννυμι
14
εἰκὸς
15
παράδοξος
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διοικητής, ‐οῦ, ὁ
17
ἄλλος
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19
κατηχέω
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κατακλίνω
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opslokken
zich ergeren, lijden
gulzig
schaalvis
soep
vissaus
mosterd
overgieten
zacht
glimlachen naar
spel, komische performance
verwarren
mengen
logisch, natuurlijk
ongelooflijk
rentmeester, administrateur
ander, nog eens
vrijgelatene
leren
entertainen
neerleggen
elleboog
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het gelach hoorde, hoewel het kabaal van buiten kwam en hij vroeg iemand
waarom ze buiten zo hard lachten. Toen hij het gehoord had, stond hij op van
het drinkgelag, keek door de opening naar binnen en zag hoe ik een portie van
een wild varken verorberde en na luid in gelach uitgebarsten te zijn rende hij
naar binnen. Ik ergerde me zeer, omdat ik in tegenwoordigheid van mijn
meester als dief en gulzigaard ontmaskerd was. Hij lachte hartelijk om mij en
beval eerst dat ik naar binnen gebracht werd naar zijn drinkgelag en daarna zei
hij voor mij een tafel neer te zetten en dat daarop veel moest liggen van dat
wat een andere ezel niet kon eten, stukken vlees, schaalvissen, soepen, vissen,
enerzijds in vissaus en olie gelegen anderzijds met mosterdsaus overgoten.
Toen ik zag hoe het lot mij zacht toelachte en ik begrepen had dat alleen die
komische perfomance mij zou redden, at ik toch nadat ik bij de tafel was gaan
staan, hoewel ik al vol zat. Het drinkgelag raakte in verwarring door het gelach.
En iemand zei: “Die ezel zal ook wijn drinken, als iemand voor hem die mengt
en hem die geeft.” De meester droeg dat op en ik dronk wat mij gebracht werd.
[48.] De wonderen van de ezel
Omdat hij, zoals logisch was, mij als een ongelooflijk bezit zag, beval hij een van
zijn rentmeesters mijn prijs te betalen aan de man die mij gekocht had en nog
eens dat bedrag en hij overhandigde mij aan een jonge vrijgelatene van hem en
hij beval hem mij alles te leren waarmee ik door dat te doen hem het meest
kon entertainen. Voor hem toch was alles makkelijk. Want ik gaf in alles direct
gehoor, wanneer ik in iets onderwezen werd. Eerst liet hij me op een bed gaan
liggen precies zoals een mens op mijn ellebog; daarna liet hij mij zowel
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καὶ προσπαλαίειν1 αὐτῷ καὶ μὴν καὶ ὀρχεῖσθαι2 ἐπὶ τοὺς δύο ἐπανιστάμενον
ὀρθὸν καὶ κατανεύειν3 καὶ ἀνανεύειν πρὸς τὰς φωνὰς καὶ πάνθ᾽ ὅσα ἐδυνάμην
μὲν καὶ δίχα4 τοῦ μανθάνειν, ποιεῖν· καὶ τὸ πρᾶγμα περιβόητον5 ἦν, ὄνος ὁ τοῦ
δεσπότου, οἰνοπότης, παλαίων, ὄνος ὀρχούμενος. τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι πρὸς τὰς
φωνὰς ἀνένευον ἐν καιρῷ6 καὶ κατένευον· καὶ πιεῖν δὲ ὁπότε θελήσαιμι, ᾔτουν
τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸν οἰνοχόον7 κινήσας. καὶ οἱ μὲν ἐθαύμαζον τὸ πρᾶγμα ὡς
παράδοξον ἀγνοῦντες ἄνθρωπον ἐν τῷ ὄνῳ κείμενον· ἐγὼ δὲ τρυφὴν
ἐποιούμην τὴν ἐκείνων ἄγνοιαν. καὶ μὴν καὶ βαδίζειν8 ἐμάνθανον καὶ κομίζειν
τὸν δεσπότην ἐπὶ νώτου καὶ τρέχειν δρόμον ἀλυπότατον9 καὶ τῷ ἀναβάτῃ10
ἀναίσθητον11. καὶ σκεύη12 μοι ἦν πολυτελῆ13, καὶ στρώματα14 πορφυρᾶ
ἐπιβάλλομαι, καὶ χαλινοὺς15 εἰσεδεχόμην ἀργύρῳ καὶ χρυσῳ
πεποικιλμένους16, καὶ κώδωνες17 ἐξήπτοντό μου μέλος μουσικώτατον
ἐκφωνοῦντες.
[49.] In Thessalonike
ὁ δὲ Μενεκλῆς ὁ δεσπότης ἡμῶν, ὥσπερ ἔφην, ἐκ τῆς Θεσσαλονίκης δεῦρο
ἐληλύθει ἐπ᾽ αἰτίᾳ18 τοιαύτῃ· ὑπέσχετο19 τῇ πατρίδι20 θέαν21 παρέξειν ἀνδρῶν
ὅπλοις πρὸς ἀλλήλους μονομαχεῖν εἰδότων· καὶ οἱ μὲν ἄνδρες τῆς μάχης ἤδη
ἦσαν ἐν παρασκευῇ22, καὶ ἀφῖκτο ἡ πορεία23. ἐξελαύνομεν ἕωθεν, κἀγὼ τὸν
δεσπότην ἔφερον εἴ ποτε χωρίον εἴη τῆς ὁδοῦ τραχὺ24 καὶ τοῖς ὀχήμασιν25
ἐπιβαίνειν χαλεπόν. ὡς δὲ κατέβημεν ἐπὶ Θεσσαλονίκην, οὐκ ἦν
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προσπαλαίω + dat.
ὀρχέομαι
3
κατανεύω
4
δίχα + gen.
5
περιβόητος
6
καιρός, ὁ
7
οἰνόχοος ὁ
8
βαδίζω
9
ἄλυπος
10
ἀναβάτης, ‐ου, ὁ:
11
ἀναίσθητος
12
σκεύη, τά
13
πολυτελής
14
στρῶμα, ‐ατος, τό
15
χαλινός, ὁ
16
ποικίλλω
17
κώδων, ‐ωνος, ἡ
18
αἰτία, ἡ
19
ὑπισχνέομαι
20
πατρίς, ‐ίδος, ἡ
21
θέα, ἡ
22
παρασκευή, ἡ
23
πορεία, ἡ
24
τραχύς
25
ὄχημα, ‐ατος, τό
2

worstelen met
dansen
naar beneden knikken, ja knikken
zonder
beroemd, veel besproken
het juiste moment
wijnschenker
gaan, wandelen
zonder pijn
berijder
onbemerkt
tuig, uitrusting
zeer duur
dek
teugel
borduren, versieren
bel
reden
beloven
vaderland
schouwspel
voorbereiding, training
reis
ruw
wagen
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met hem worstelen als ook, ja werkelijk, dansen, terwijl ik rechtop op twee
benen ging staan en hij liet mij ja en nee knikken op wat gezegd werd en hij liet
alles doen wat ik kon, ja zeker, ook zonder dat te leren. De zaak was veel
besproken: een ezel van de meester die wijn drinkt, die worstelt, een ezel die
danst en vooral dat hij nee en ja knikte, wanneer het moest, op wat men zei.
Telkens wanneer ik wilde drinken vroeg ik dat door met mijn ogen de
wijnschenker in beweging te brengen. Zij waren verbaasd over de zaak omdat
het in hun ogen niet normaal was, omdat ze niet wisten dat in de ezel een
mens zat. Ik deed hoogmoedig ten aanzien van hun onwetendheid. Verder
leerde ik te wandelen en mijn meester op mijn rug te vervoeren en te rennen
zonder pijn en ongemerkt voor mijn berijder. Ik had veel dure spullen; er werd
een purperen dek op mij gegooid; ik kreeg teugels die bont versierd waren met
zilver en goud en er werden bellen aan mij bevestigd die een zeer melodisch
liedje lieten klinken.
[49.] In Thessalonike
Menekles, onze meester, zoals ik zei, was om de volgende reden uit
Thessalonike hierheen gekomen. Hij had zijn vaderland beloofd een
schouwspel te organiseren van mannen die in staat waren met wapens van
man tegen man met elkaar te strijden. Die mannen waren reeds in training
voor dat gevecht. Het moment om op weg te gaan was aangebroken. Wij reden
in de ochtend weg en ik droeg mijn meester telkens als een keer het terrein van
de weg ruw was en moeilijk te begaan voor de wagens. Toen wij afgedaald
waren naar Thessalonike, was er niemand die zich niet naar het schouwspel
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.
ὅστις ἐπὶ θέαν οὐκ ἠπείγετο1 καὶ τὴν ὄψιν τὴν ἐμήν· ἡ γὰρ ἐμὴ δόξα2
προεληλύθει ἐκ μακροῦ καὶ τὸ πολυπρόσωπον3 καὶ τὸ ἀνθρώπινον τῶν ἐμῶν
ὀρχημάτων καὶ παλαισμάτων. ἀλλ᾽ ὁ μὲν δεσπότης τοῖς ἐνδοξοτάτοις4 τῶν
αὑτοῦ πολιτῶν παρὰ τὸν πότον5 ἐδείκνυέ με καὶ τὰ παράδοξα ἐκεῖνα τὰ ἐν
ἐμοὶ παίγνια ἐν τῷ δείπνῳ παρετίθει.
[50.] Lustobject
ὁ δὲ ἐμὸς ἐπιστάτης6 πρόσοδον7 εὗρεν ἐξ ἐμοῦ πολλῶν πάνυ δραχμῶν·
κατακλείσας γάρ με ἔνδον εἶχεν ἑστῶτα, καὶ τοῖς βουλομένοις ἰδεῖν ἐμὲ καὶ
τἀμὰ παράδοξα ἔργα μισθοῦ τὴν θύραν ἤνοιγεν. οἱ δ᾽ εἰσεκόμιζον ἄλλος ἄλλο
τι τῶν ἐδωδίμων8, μάλιστα τὸ ἐχθρὸν εἶναι ὄνου γαστρὶ9 δοκοῦν· ἐγὼ δὲ
ἤσθιον. ὥστε ὀλίγων ἡμερῶν τῷ δεσπότῃ καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει συναριστῶν10
μέγας τε καὶ πίων δεινῶς ἤδη ἐγεγόνειν. καί ποτε γυνὴ ξένη οὐ μέτρια11
κεκτημένη, τὴν ὄψιν12 ἱκανή13, παρελθοῦσα ἔσω ἰδεῖν ἐμὲ ἀριστῶντα εἰς ἔρωτά
μου θερμὸν ἐμπίπτει, τοῦτο μὲν14 τὸ κάλλος15 ἰδοῦσα τοῦ ὄνου, τοῦτο δὲ τῷ
παραδόξῳ τῶν ἐμῶν ἐπιτηδευμάτων16 εἰς ἐπιθυμίαν17 συνουσίας προελθοῦσα·
καὶ διαλέγεται πρὸς τὸν ἐπιστάτην τὸν ἐμὸν καὶ μισθὸν αὐτῷ ἁδρὸν18
ὑπέσχετο, εἰ συγχωρήσειεν19 αὐτῇ σὺν ἐμοὶ τὴν νύκτα ἀναπαύσεσθαι20·
κἀκεῖνος οὐδὲν φροντίσας, εἴτε ἀνύσει21 τι ἐκείνη ἐξ ἐμοῦ εἴτε καὶ μή,
λαμβάνει τὸν μισθόν.
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ἐπείγω
δόξα, ἡ
3
πολυπρόσωπος
4
ἔνδοξος
5
πότος, ὁ
6
ἐπιστάτης, ‐ου, ὁ
7
πρόσοδος, ἡ
8
ἐδώδιμος
9
γαστήρ, γαστρός, ἡ
10
συναριστάω
11
μέτριος
12
ὄψις, ‐εως, ἡ
13
ἱκανός
14
τοῦτο μὲν …, τοῦτο δὲ …
15
κάλλος, ‐εος, τό
16
ἐπιτήδευμα, ‐ατος, τό
17
ἐπιθυμία, ἡ
18
ἁδρός
19
συγχωρέω
20
ἀναπαύομαι
21
ἀνύω
2

doen haasten
roem, reputatie
met vele aangezichten
aanzienlijk
het drinken
verzorger
inkomsten
eetbaar
buik, maag
de maaltijd delen
matig
uiterlijk, verschijning
voldoende, voortreffelijk
enerzijds …, anderzijds …
schoonheid
betrachting, bezigheid
verlangen
dik, vet
overeenkomen, toestaan
slapen, rusten
vorderingen maken, bereiken
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haastte en om mij te zien. Want mijn roem was mij ver vooruitgegaan en mijn
veelzijdigheid en het menselijke van mijn dansen en worstelen. Maar mijn
meester liet mij aan de aanzienlijksten van zijn burgers zien tijdens het drinken
en hij schotelde hun de ongelooflijke grappigheden in mij bij het maal voor.
[50.] Lustobject
Mijn opzichter vond een manier om aan mij heel veel drachmen te verdienen.
Want na mij opgesloten te hebben hield hij mij binnen op stal en voor wie mij
en mijn ongelooflijkheden wilde zien, opende hij de deur tegen betaling. Van
hen bracht de een deze etenswaar binnen en de ander die etenswaar, vooral
wat het minst in de smaak scheen te vallen bij de maag van een ezel. Maar ik at
het op. Zo was ik reeds in een paar dagen in de ogen van mijn meester en zijn
disgenoten in de stad groot en vreselijk vet. En een keer kwam een vreemde
vrouw met een behoorlijk vermogen, die er qua uiterlijk wel mocht zijn, binnen
om mij te zien eten en zij werd hartstochtelijk verliefd op mij; zij vatte enerzijds
door het zien van de schoonheid van de ezel, anderzijds door het uitzonderlijke
van mijn bezigheden het verlangen tot intiem contact met mij op. Zij sprak met
mijn opzichter en beloofde hem een vet loon, als hij haar zou toestaan met mij
de nacht te slapen. Zonder dat die zich erom druk maakte of zij bij mij iets zou
bereiken of niet, cashte hij de gage.
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[51.] Lange nacht
κἀπειδὴ ἑσπέρα τε ἦν ἤδη κἀκ τοῦ συμποσίου ἀφῆκεν ἡμᾶς ὁ δεσπότης,
ἀναστρέφομεν1 ἔνθα ἐκαθεύδομεν, καὶ τὴν γυναῖκα εὕρομεν πάλαι
ἀφιγμένην ἐπὶ τὴν ἐμὴν εὐνήν2. κεκόμιστο δὲ αὐτῇ3 προσκεφάλαια4 μαλακὰ
καὶ στρώματα εἴσω κατέθεντο5 καὶ χαμεύνιον6 ἡμῖν εὐτρεπὲς7 ἦν. εἶτα οἱ μὲν
τῆς γυναικὸς θεράποντες αὐτοῦ που πλησίον πρὸ τοῦ δωματίου8 ἐκάθευδον, ἡ
δὲ λύχνον9 ἔνδον ἔκαιε μέγαν τῷ πυρὶ λαμπόμενον· ἔπειτα ἀποδυσαμένη
παρέστη τῷ λύχνῳ γυμνὴ ὅλη καὶ μύρον10 ἔκ τινος ἀλαβάστρου11 προχεαμένη
τούτῳ ἀλείφεται12, κἀμὲ δὲ μυρίζει13 ἔνθεν, μάλιστα τὴν ῥῖνά14 μου μύρων
ἐνέπλησεν, εἶτά με καὶ ἐφίλησε καὶ οἷα15 πρὸς αὐτῆς ἐρώμενον καὶ ἄνθρωπον
διελέγετο καί με ἐκ τῆς φορβειᾶς16 ἐπιλαβομένη ἐπὶ τὸ χαμεύνιον εἷλκε· κἀγὼ
οὐδέν τι τοῦ παρακαλέσαντος17 εἰς τοῦτο δεόμενος καὶ οἴνῳ δὲ παλαιῷ πολλῷ
ὑποβεβρεγμένος18 καὶ τῷ χρισματὶ19 τοῦ μύρου οἰστρημένος20 καὶ τὴν
παιδίσκην δὲ ὁρῶν πάντα καλὴν κλίνομαι, καὶ σφόδρα ἠπόρουν21 ὅπως
ἀναβήσομαι τὴν ἄνθρωπον· καὶ γὰρ ἐξ ὅτου22 ἐγεγόνειν ὄνος, συνουσίας ἀλλ᾽
οὐδὲ23 τῆς ὄνοις συνήθους24 ἔτυχον ἁψάμενος οὐδὲ γυναικὶ ἐχρησάμην25
ὄνῳ26· καὶ μὴν καὶ τοῦτό μ᾽ εἰς δέος27 οὐχὶ μέτριον ἦγε, μὴ οὐ χωρήσασα28 ἡ
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ἀναστρέφω
terugkeren
εὐνή, ἡ
bed
3
dativus auctoris
4
προσκεφάλαιον, τό
kussen
5
aor. med. hier met passieve betekenis en plur. ondanks neutrum van στρώματα (dit is niet abnormaal)
6
χαμεύνιον, τό
veldbed
7
εὐτρεπής
klaar
8
δωμάτιον, τό
vertrek
9
λύχνος, ὁ
lamp
10
μύρον, τό
olie, zalf
11
ἀλαβάστρος, ὁ
een alabaster flacon
12
ἀλείφω
zalven
13
μυρίζω
insmeren
14
ῥίς, ῥινός, ἡ
neus
15
οἷα acc.adverbialis
zoals
16
φορβειά, ἡ
halster
17
n.sg.
18
ὑποβεβρεγμένος
enigszins dronken
19
χρῖσμα, ‐ατος, τό
zalving
20
οἰστράω
prikkelen, opjagen
21
ἀπορέω
niet weten
22
ἐξ ὅτου
sinds
23
ἀλλ᾽ οὐδὲ
slechts
24
συνήθης
gewoon, gebruikelijk
25
χράομαι + dat.
seks hebben met
26
ὄνος, ἡ
ezelin
27
δέος, δέους, τό
angst
28
χωρέω
toegeven
2
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[51.] Lange nacht
En toen het al avond was en de meester ons van het drinkgelag wegstuurde,
gingen wij terug naar onze slaapplaats. Wij troffen daar die vrouw aan; zij was
allang in mijn bed beland. Er waren door haar zachte kussens gebracht en ze
had binnen dekens neergelegd en er stond voor ons een veldbed klaar. Daarna
lagen de dienaren van de vrouw daar ergens in de buurt dichtbij het vertrek te
slapen. Zij ontstak een grote lamp binnen die door het vuur licht verspreidde.
Daarna trok ze haar kleren uit en ging zij volledig naakt bij de lamp staan. Zij
goot olie uit een flesje, smeerdε zich daarmee in en ook mij; vooral mijn neus
vulde ze met zalf. Daarna kuste ze me en sprak ze tot mij woorden als tegen
een minnaar. Na mij bij mijn halster genomen te hebben trok ze me naar het
bed. Ik had echt geen aansporing hiervoor nodig en ik was enigszins door een
hoeveelheid oude wijn dronken en geprikkeld door de zalving met de olie. Ik
zag hoe mooi het meisje in alle opzichten was en legde me neer. Ik was in grote
vertwijfeling hoe ik op het mens zou klimmen. Sinds ik namelijk een ezel was,
was ik echter ook niet in contact gekomen met seks die gewoon was aan ezels
en ik had met geen ezelin verkeer gehad. En dat bracht mij werkelijk ook tot
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γυνὴ διασπασθῇ1, κἀγὼ ὥσπερ ἀνδροφόνος καλὴν δώσω δίκην. ἠγνόουν δὲ
οὐκ εἰς δέον2 δεδιώς. ἡ γὰρ γυνὴ πολλοῖς τοῖς φιλήμασι, καὶ τούτοις ἐρωτικοῖς,
προσκαλουμένη ὡς εἶδεν οὐ κατέχοντα3, ὥσπερ ἀνδρὶ παρακειμένη
περιβάλλεταί με καὶ ἄρασα4 εἴσω ὅλον παρεδέξατο. κἀγὼ μὲν ὁ δειλὸς
ἐδεδοίκειν ἔτι καὶ ὀπίσω ἀπῆγον ἐμαυτὸν ἀτρέμα5, ἡ δὲ τῆς τε ὀσφύος6 τῆς
ἐμῆς εἴχετο, ὥστε μὴ ὑποχωρεῖν7, καὶ αὐτὴ εἵπετο τὸ φεῦγον. ἐπεὶ δὲ ἀκριβῶς8
ἐπείσθην ἔτι μοι καὶ προσδεῖν9 πρὸς τὴν τῆς γυναικὸς ἡδονήν τε καὶ τέρψιν,
ἀδεῶς10 λοιπὸν ὑπηρέτουν11 ἐννοούμενος ὡς οὐδὲν εἴην κακίων τοῦ τῆς
Πασιφάης12 μοιχοῦ13. ἡ δὲ γυνὴ οὕτως ἦν ἄρα ἐς τὰ ἀφροδίσια14 ἑτοίμη καὶ τῆς
ἀπὸ τῆς συνουσίας ἡδονῆς ἀκόρεστος15, ὥστε ὅλην τὴν νύκτα ἐν ἐμοὶ
ἐδαπάνησεν16.
[52.] Misbruik
ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἡ μὲν ἀναστᾶσα ἀπῄει συνθεμένη17 πρὸς τὸν ἐπιστάτην τὸν
ἐμὸν οἴσειν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς18 τὸν μισθὸν τὸν αὐτὸν τῆς νυκτός. ὁ δὲ ἅμα μὲν
πλουσιώτερος ἐκ τῶν ἐμῶν γενόμενος καὶ τῷ δεσπότῃ καινότερον19 ἐν ἐμοὶ
ἐπιδειξόμενος συγκατακλείει με τῇ γυναικί· ἡ δὲ κατεχρήσατό20 μοι δεινῶς. καί
ποτε ἐλθὼν ὁ ἐπιστάτης ἀπαγγέλλει τῷ δεσπότῃ τὸ ἔργον, ὡς ἂν αὐτὸς
διδάξας, καὶ ἐμοῦ μὴ εἰδότος ἄγει αὐτὸν ἑσπέρας21 ἤδη ἔνθα ἐκαθεύδομεν,
καὶ διά τινος ὀπῆς τῆς θύρας δείκνυσί με ἔνδον τῇ μείρακι συνευναζόμενον22.
ὁ δὲ ἡσθεὶς τῇ θέᾳ καὶ δημοσίᾳ23 με ταῦτα ποιοῦντα δεῖξαι ἐπεθύμησε, καὶ
κελεύει πρὸς μηδένα ἔξω τοῦτο εἰπεῖν,” Ἵνα”, ἔφη, “ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς θέας
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διασπάω
uiteenrukken
οὐκ εἰς δέον
niet met betrekking tot wat nodig is: zonder reden
3
κατέχω
begrijpen
4
αἴρω
optillen
5
ἀτρέμα
rustig
6
ὀσφῦς, ὀσφύος, ἡ
lendenen
7
ὑποχωρέω
zich terugtrekken
8
ἀκριβῶς
zeker
9
προσδέω
vastbinden, koppelen
10
ἀδεῶς
zonder angst
11
ὑπηρετέω
dienen
12
Pasiphaë, de vrouw van koning Minos van Kreta, had seks met een stier, waaruit de Minotaurus voortkwam.
13
μοιχός, ὁ
echtbreker
14
τὰ ἀφροδίσια
liefde
15
ἀκόρεστος + gen.
onverzadelijk
16
δαπανάω
spenderen
17
συντίθημι
afspreken
18
ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς
op dezelfde voorwaarden, voor hetzelfde doel
19
καινός
nieuw, ongehoord
20
καταχράομαι + dat.
gebruiken
21
ἑσπέρα, ἡ
avond; gen. temporis
22
συνευνάζομαι
slapen met
23
δημόσιος
publiekelijk, van de mensen; δημοσίᾳ – in het openbaar, en plein public
2
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een niet geringe angst, dat de vrouw als ze toegegeven had, uiteengetrokken
zou worden en dat ik dan als moordenaar een mooie straf zou betalen. Maar ik
wist niet dat ik zonder reden bang was. Want de vrouw probeerde mij met haar
vele kussen te lokken en met dat soort liefdesdingen, toen ze had gezien dat ik
het niet begreep. Toen zij ‘mij’ had opgetild, liet zij mij in mijn totaliteit binnen.
Ik, de ongelukkige, was nog bang en ik probeerde rustig terug te gaan, maar zij
hield zich vast aan mijn lendenen zodat ik me niet terugtrok en zij volgde mij
die probeerde te vluchten. Toen ik er absoluut gerust op was om mij ook aan
het genot en vermaak aan de vrouw koppelen, was ik verder zonder angst
gedienstig, terwijl ik bedacht dat ik geenszins slechter was dan de echtbreker
van Pasiphaè. De vrouw was zo gereed tot de liefde en zo onverzadelijk in het
genot van de seks dat zij heel de nacht in mij investeerde.
[52.] Misbruik
Toen zij met de dageraad opgestaan was, ging ze weg, nadat ze met mijn
opzichter had afgesproken op dezelfde voorwaarden hetzelfde loon voor de
nacht te brengen. Zodra hij rijker was geworden door mijn daden, sloot hij mij
met de vrouw op om ook zijn meester het nogal ongehoorde in mij te laten
zien. Zij gebruikte mij bij de beesten af en een keer ging mijn opzichter naar de
meester en berichtte van de daad als had hij het zelf de ezel geleerd en zonder
dat ik het wist bracht hij hem toen het al avond was, waar wij sliepen. Hij liet
door een opening in de deur zien hoe ik binnen met het meisje in bed lag. Hij
blij met het schouwspel verlangde ook in het openbaar te laten zien hoe ik dat
deed en hij beval het tegen niemand buiten te zeggen. Hij zei: “Opdat wij op de
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παραγάγωμεν τοῦτον ἐς τὸ θέατρον σύν τινι τῶν καταδεδικασμένων1
γυναικῶν, κἀν πάντων ὀφθαλμοῖς ἐπὶ τὴν γυναῖκα ἀναβήσεται.” καί τινα τῶν
γυναικῶν, ἥτις κατεκέκριτο2 θηρίοις ἀποθανεῖν, ἄγουσιν ἔνδον παρ᾽ ἐμὲ καὶ
προσιέναι τε ἐκέλευον καὶ ψαύειν3 ἐμοῦ.
[53.] In het theater
εἶτα τὸ τελευταῖον4 τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐνστάσης5, ἐν ᾗ τὰς φιλοτιμίας6 ἦγεν ὁ
ἐμὸς δεσπότης, εἰσάγειν ἔγνωσάν με εἰς τὸ θέατρον. καὶ εἰσῄειν οὕτω· κλίνη
ἦν μεγάλη, ἀπὸ χελώνης7 Ἰνδικῆς πεποιημένη, χρυσῷ ἐσφηκωμένη8, ἐπὶ ταύτης
με ἀνακλίνουσιν κἀκεῖ μοι τὴν γυναῖκα παρακατέκλιναν. εἶτα οὕτως ἡμᾶς
ἐπέθηκαν ἐπί τινος μηχανήματος9 καὶ εἴσω εἰς τὸ θέατρον παρενέγκαντες
κατέθηκαν ἐν τῷ μέσῳ, καὶ οἱ ἄνθρωποι μέγα ἀνεβόησαν καὶ κρότος10 πάσης
χειρὸς ἐξήλατο11 ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ τράπεζα ἡμῖν παρέκειτο καὶ πολλὰ ἐσκευασμένα
ἐπ᾽ αὐτῇ ἔκειτο ὅσα τρυφῶντες ἄνθρωποι ἐν δείπνῳ ἔχουσιν. καὶ παῖδες ἡμῖν
παρειστήκεισαν οἰνοχόοι καλοὶ τὸν οἶνον ἡμῖν χρυσίῳ διακονούμενοι12. ὁ μὲν
οὖν ἐμὸς ἐπιστάτης ἑστὼς ὄπισθεν ἐκέλευέν με ἀριστᾶν· ἐγὼ δὲ ἅμα μὲν
ᾐδούμην ἐν τῷ θεάτρῳ κατακείμενος, ἅμα δὲ ἐδεδίειν μή που ἄρκτος13 ἢ λέων
ἀναπηδήσεται14.
[54.] Demasqué
ἐν τούτῳ δέ τινος ἄνθη15 φέροντος παροδεύοντος16 ἐν τοῖς ἄλλοις ἄνθεσιν ὁρῶ
καὶ ῥόδων χλωρῶν17 φύλλα18, καὶ μηδὲν ἔτι ὀκνῶν19 ἀναπηδήσας τοῦ λέχους20
ἐκπίπτω· καὶ οἱ μὲν ὤιοντό με ἀνίστασθαι ὀρχησόμενον· ἐγὼ δὲ ἓν ἐξ ἑνὸς21
ἐπιτρέχων καὶ ἀπανθιζόμενος22 ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν ἀνθῶν τὰ ῥόδα
1
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dag van het schouwspel hem het theater binnenleiden samen met een
veroordeelde vrouw en dan zal hij voor de ogen van allen die vrouw bestijgen.”
Ze brachten een vrouw die veroordeeld was om te sterven door dieren1, bij mij
binnen en ze bevalen haar me te benaderen en mij aan te aanraken.
[53.] In het theater
Daarna, toen tenslotte de bewuste dag aangebroken was, waarop hij zijn dure
spelen voor zijn campagne hield, besloten ze mij het theater binnen te
brengen. Ik ging als volgt naar binnen: er was een groot bed, gemaakt van een
Indische schildpad, met goud bijeengebonden; daarop legden zij mij neer en
naast mij legden ze de vrouw. Daarna legden ze ons zo op een toneelmachine
en na ons het theater binnengebracht te hebben zetten ze ons in het midden
neer. De mensen hieven een luid gejuich aan en geklap van alle handen klonk
voor mij. Er stond een tafel bij ons en veel stond daarop klaar, alles wat
luxueuze mensen bij een maaltijd hebben. Er stonden slaven bij ons die als
wijnschenkers ons wijn serveerden in een gouden beker. Mijn opzichter stond
achter mij en beval mij te eten. Enerzijds schaamde ik me toen ik in het theater
lag en anderzijds was ik bang dat er misschien een beer of leeuw op zou
duiken.
[54.] Demasqué
Toen op dat moment iemand die bloemen bracht, passeerde, zag ik onder de
overige bloemen ook bladeren van verse rozen en zonder nog te aarzelen
sprong ik op en viel ik van het bed. De mensen dachten dat ik opstond om te
dansen. Ik echter rende op de ene roos na de ander af en van de bloemen zelf

1

‘Ad bestias’ was de gebruikelijke uitdrukking.
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κατέπινον. τῶν δὲ ἔτι θαυμαζόντων ἐπ᾽ ἐμοὶ ἀποπίπτει ἐξ ἐμοῦ ἐκείνη ἡ τοῦ
κτήνους ὄψις καὶ ἀπόλλυται, καὶ ἀφανὴς ἐκεῖνος ὁ πάλαι1 ὄνος, ὁ δὲ Λούκιος
αὐτὸς ἔνθεν2 μοι γυμνὸς εἱστήκει. τῇ δὲ παραδόξῳ ταύτῃ καὶ μηδέποτε
ἐλπισθείσῃ θέᾳ πάντες ἐκπεπληγμένοι δεινὸν ἐπεθορύβησαν3 καὶ τὸ θέατρον4
εἰς δύο γνώμας ἐσχίζετο5· οἱ μὲν γὰρ ὥσπερ6 φάρμακα δεινὰ ἐπιστάμενον καὶ
κακόν τι πολύμορφον ἠξίουν7 εὐθὺς ἔνδον πυρί με ἀποθανεῖν, οἱ δὲ
περιμεῖναι8 καὶ τοὺς ἀπ᾽ ἐμοῦ λόγους ἔλεγον δεῖν καὶ πρότερον διαγνῶναι, εἶθ᾽
οὕτως δικάσαι περὶ τούτων. κἀγὼ δραμὼν πρὸς τὸν ἄρχοντα τῆς ἐπαρχίας9 ἔτυχεν δὲ τῇ θέᾳ ταύτῃ παρών - ἔλεγον κάτωθεν10 ὅτι γυνή με Θετταλὴ
γυναικὸς Θετταλῆς δούλη χρίσματι μεμαγευμένῳ11 ἐπαλείψασα12 ὄνον
ποιήσειεν, καὶ ἱκέτευον αὐτὸν λαβόντα ἔχειν με ἐν φρουρᾷ13 ἔστ᾽14 ἂν αὐτὸν
πείσαιμι, ὡς οὐ καταψεύδομαι οὕτω γεγονός.
[55.] Eindelijk op vrije voeten
καὶ ὁ ἄρχων, “Λέγε”, φησίν, “ἡμῖν ὄνομα τὸ σὸν καὶ γονέων τῶν σῶν καὶ
συγγενῶν, εἴ τινας φὴς ἔχειν τῷ γένει προσήκοντας15, καὶ πόλιν”. κἀγώ, “Πατὴρ
μέν”, ἔφην,” ... ἔστι μοι Λούκιος, τῷ δὲ ἀδελφῷ τῳ ἐμῷ Γάϊος· ἄμφω δὲ τὰ
λοιπὰ δύο ὀνόματα κοινὰ16 ἔχομεν. κἀγὼ μὲν ἱστοριῶν17 καὶ ἄλλων εἰμὶ
συγγραφεύς18, ὁ δὲ ποιητὴς ἐλεγείων19 ἐστὶ καὶ μάντις20 ἀγαθός· πατρὶς δὲ ἡμῖν
Πάτραι τῆς Ἀχαΐας21”. ὁ δὲ δικαστὴς ἐπεὶ ταῦτα ἤκουσε, “Φιλτάτων ἐμοί”, ἔφη,
“λίαν ἀνδρῶν υἱὸς εἶ καὶ ξένων οἰκίᾳ τέ με ὑποδεξαμένων καὶ δώροις
τιμησάντων, καὶ ἐπίσταμαι ὅτι οὐδὲν ψεύδῃ παῖς ἐκείνων ὤν· καὶ τοῦ
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plukte ik de rozenblaadjes en schrokte die op. Terwijl zij nog met de mond
open mij aangaapten, viel van mij dat uiterlijk van die ezel af en die ezel van
zojuist was verdwenen; vanaf dat moment stond, geloof me, Loukios zelf daar
naakt. Door dat onverwachte en nooit verhoopte schouwspel waren allen van
slag en begonnen zij daarbij vreselijk kabaal te schoppen. Het publiek raakte
verdeeld in twee kampen. Sommigen namelijk billijkten het dat ik alsof ik
kundig was op het gebied van vreselijke kruiden en alsof ik een wezen met vele
gedaanten was, onmiddellijk in het theater door vuur zou sterven, de andere
kant zei dat het nodig was ook de woorden van mij af te wachten en eerst
erachter te komen hoe het zat, daarna zo tot een oordeel daarover te komen.
Toen ik daarna naar de gouverneur van de provincie gerend was -hij woonde
dat schouwspel namelijk toevallig bij- vertelde ik van onderen1 dat een
Thessalische vrouw, slavin van een Thessalische vrouw mij met betoverde zalf
had ingesmeerd en zo had veranderd in een ezel en ik smeekte hem mij te
arresteren en in bewaking te houden totdat ik hem er wel van zou overtuigen
dat ik niet loog dat het zo gebeurd was.
[55.] Eindelijk op vrije voeten
De gouverneur zei: “Zeg ons jouw naam en die van jouw ouders en verwanten,
als jij zegt enige bloedverwanten te hebben, en noem een stad.”
En ik zei: “Mijn vader …2, ik heet Loukios3 en mijn broer heet Gaïos. Wij tweeën
hebben de twee andere namen4 gemeenschappelijk. Ik ben schrijver van
geschiedenissen en andere zaken en hij is dichter van elegieën en een goede
ziener. Ons vaderland is Patrai in Achaia.” Toen de rechter dat gehoord had, zei
hij: “Jij bent buiten kijf de zoon van zeer goede vrienden van mij en gastheren
die mij in hun huis hebben opgenomen en met geschenken hebben geëerd en
ik weet dat je echt niet liegt dat je hun zoont bent. Hij sprong van zijn zetel op,

1

De gouverneur zat op een eigenpodium.
Hier ontbreekt een deel in de manuscripten.
3
Lucius en Caius/Gaius, Latijnse namen
4
sc. cognomen en nomen gentie; de vader is met zijn drie Romeinse namen genoemd.
2
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δίφρου1 ἀναπηδήσας περιβάλλει τε καὶ πολλὰ ἐφίλει, καί με οἴκαδε ἦγεν ὡς
ἑαυτόν. ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὁ ἐμὸς ἀδελφὸς ἀφίκετο ἀργύριον καὶ ἄλλα μοι πολλὰ
κομίζων, κἀν τούτῳ με ὁ ἄρχων δημοσίᾳ πάντων ἀκουόντων ἀπολύει. καὶ
ἐλθόντες ἐπὶ θάλασσαν ναῦν ἐσκεψάμεθα καὶ τὴν ἀποσκευὴν2 ἐνεθέμεθα.
[56.] Een blauwtje
ἐγὼ δὲ κράτιστον εἶναι ἔγνων ἐλθεῖν παρὰ τὴν γυναῖκα τὴν ἐρασθεῖσάν3 μου
τοῦ ὄνου, καλλίων αὐτῇ φανεῖσθαι λέγων νῦν ἐν ἀνθρώπῳ ὤν. ἡ δὲ ἀσμένη τέ
μ᾽ εἰσεδέξατο τῷ παραδόξῳ, οἶμαι, τοῦ πράγματος ἐπιτερπομένη4, καὶ
δειπνεῖν σὺν αὐτῃ καὶ καθεύδειν ἱκέτευε· κἀγὼ ἐπειθόμην νεμέσεως5 ἄξιον
εἶναι νομίζων τὸν ὄνον τὸν ἀγαπηθέντα νῦν γενόμενον ἄνθρωπον
ὑπερτρυφᾶν6 καὶ τὴν ἐρασθεῖσαν ὑπερορᾶν7· καὶ δειπνῶ σὺν αὐτῇ καὶ πολὺ ἐκ
τοῦ μύρου ἀλείφομαι καὶ στεφανοῦμαι τῷ φιλτάτῳ ἐς ἀνθρώπους με
ἀνασώσαντι8 ῥόδῳ. ἐπεὶ δὲ ἦν νὺξ βαθεῖα ἤδη καὶ καθεύδειν ἔδει, κἀγὼ δ᾽
ἐπανίσταμαι καὶ ὡσπερεὶ μέγα τι ἀγαθὸν ποιῶν ἀποδύομαι καὶ ἵσταμαι
γυμνὸς ὡς δῆθεν9 ἔτι μᾶλλον ἀρέσων10 ἐκ τῆς πρὸς τὸν ὄνον συγκρίσεως11. ἡ
δὲ ἐπειδὴ εἶδέ με πάντα ἀνθρώπινα ἔχοντα, προσπτύσασά μοι12, “Οὐ φθείρῃ13
ἀπ᾽ ἐμοῦ”, ἔφη,” καὶ τῆς ἐμῆς οἰκίας καὶ μακράν ἀπελθὼν κοιμήσῃ14;” ἐμοῦ δ᾽
ἐρομένου, “Τί γὰρ καὶ ἡμάρτηταί μοι τοσοῦτο;” “Ἐγώ”, ἔφη, “μὰ Δί᾽ οὐχὶ σοῦ,
ἀλλὰ τοῦ ὄνου τοῦ σοῦ ἐρῶσα15 τότε ἐκείνῳ καὶ οὐχὶ σοὶ συνεκάθευδον, καὶ
ᾠμην σε καὶ νῦν κἂν ἐκεῖνό γε μόνον τὸ μέγα τοῦ ὄνου σύμβολον16 διασώζειν
καὶ σύρειν17· σὺ δέ μοι ἐλήλυθας ἐξ ἐκείνου τοῦ καλοῦ καὶ χρησίμου ζῴου ἐς
πίθηκον18 μεταμορφωθείς”. καὶ καλεῖ εὐθὺς ἤδη τοὺς οἰκέτας καὶ κελεύει με
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omarmde mij en gaf mij veel kussen en hij bracht mij naar zichzelf thuis. Op dat
moment kwam ook mijn broer met zilver en vele andere zaken voor mij. Toen
liet de gouverneur mij openlijk, terwijl allen het hoorden, vrij. Nadat wij naar de
zee gegaan waren, spotten wij een schip en legden wij onze bagage daarop.
[56.] Een blauwtje
Ik bedacht dat het ’t beste was om naar de vrouw te gaan die op mij als ezel
verliefd was geworden, terwijl ik dacht dat ik nu als mens in haar ogen mooier
zou zijn. Verheugd ontving ze mij van het ongeloolijke, denk ik, van de zaak
genietend en zij smeekte mij samen met haar te eten en te slapen. Ik liet me
overhalen omdat ik meende dat het straf verdiende, als de beminde ezel, nu hij
mens geworden was, buitengewoon hooghartig zou zijn en zijn minnares zou
versmaden. Ik at met haar en smeerde me met veel zalf in en ik bekranste mij
met de zeer geliefde roos die mij weer in veiligheid bij de mensen had
gebracht. Toen het al het holst van de nacht was en we moesten slapen, stond
ook ik op en ik kleedde mij uit alsof ik een zeer gote, goede daad verrichtte en
ik posteerde me naakt in de overtuiging dat ik natuurlijk nog meer in de smaak
zou vallen vergeleken met de ezel. Toen zij had gezien, dat alles menselijk aan
mij was, spuugde ze op mij en zei ze: “Maak dat je weg komt van mij en van
mijn huis en ga ver weg en slaap daar.” Toen ik gevraagd had: “Wat voor zo’n
grote fout heb ik begaan?” zei zei: “Omdat ik , bij Zeus, niet op jou maar op
jouw ezel verliefd was, sliep ik toen met die en niet met jou en ik dacht dat jij
ook nu wel in ieder geval dat grote kenmerk van die ezel nog had en dat
rondsleepte. Maar jij bent tot mij gekomen, nadat je uit dat mooie nuttige
wezen veranderd bent in een aap.” En onmiddellijk riep ze nu haar slaven en
beval mij opgetild op hun rug uit het huis te dragen.
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τῶν νώτων1 μετέωρον2 κομισθῆναι ἔξω τῆς οἰκίας, καὶ ἐξωσθεὶς3 πρὸ τοῦ
δωματίου ἔξω γυμνὸς καλῶς ἐστεφανωμένος καὶ μεμυρισμένος τὴν γῆν
γυμνὴν περιλαβὼν ταύτῃ συνεκάθευδον. ἅμα δὲ τῷ ὄρθρῳ γυμνὸς ὢν ἔθεον
ἐπὶ ναῦν καὶ λέγω πρὸς τὸν ἀδελφὸν τὴν ἐμαυτοῦ ἐν γέλωτι4 συμφοράν.
ἔπειτα ἐκ τῆς πόλεως δεξιοῦ5 πνεύσαντος ἀνέμου πλέομεν ἔνθεν, καὶ ὀλίγαις
ἡμέραις ἔρχομαι εἰς τὴν ἐμὴν πατρίδα. ἐνταῦθα θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ
ἀναθήματα6 ἀνέθηκα, μὰ Δί᾽ οὐκ ἐκ κυνὸς πρωκτοῦ7, τὸ δὴ τοῦ λόγου8, ἀλλ᾽ ἐξ
ὄνου περιεργίας9 διὰ μακροῦ πάνυ, καὶ οὕτω δὲ μόλις, οἴκαδε ἀνασωθείς.
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Toen ik buiten voor de deur gezet was in mijn nakie mooi bekranst en gezalfd,
nam ik de blote aarde in mijn armen en sliep met haar. Tegelijk met de
ochtendschemering rende ik naakt naar het schip en vertelde mijn broer onder
gelach wat mij overkomen was. Daarna voeren wij onder gunstige wind weg
van de stad en in een paar dagen bereikte ik mijn vaderland. Daar offerde ik
aan de reddende goden en stelde ik wijgeschenken op, omdat ik, bij Zeus, na
zeer lange tijd en zozeer met moeite veilig thuis gekomen was, niet gered van
het achterwerk van een hond, zoals het gezegde luidt, maar van de
nieuwsgierigheid van een ezel.
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