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τοὺς δ' ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται.” 

Ἦ, καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα

κεῖτ' ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος

ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ' ἐξέσσυτο οἶνος

ψωμοί τ' ἀνδρόμεοι· ὁ δ' ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.

καὶ τότ' ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,

ἧος θερμαίνοιτο· ἔπεσσί τε πάντας ἑταίρους

θάρσυνον, μή τίς μοι ὑποδδείσας ἀναδύη.

ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν

ἅψεσθαι, χλωρός περ ἐών, διεφαίνετο δ' αἰνῶς,

καὶ τότ' ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι 

ἵσταντ'· αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων.

οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ' ἄκρῳ,

ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ' ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς

δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπῷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ

τρυπάνῳ, οἱ δέ τ' ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι

ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί·

ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες

δινέομεν, τὸν δ' αἷμα περίρρεε θερμὸν ἐόντα.

πάντα δέ οἱ βλέφαρ' ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμὴ

γλήνης καιομένης· σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι. 

ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον

εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα

φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν·

ὣς τοῦ σίζ' ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.

σμερδαλέον δὲ μέγ' ᾤμωξεν, περὶ δ' ἴαχε πέτρη,

ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ'. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν

ἐξέρυσ' ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ.

τὸν μὲν ἔπειτ' ἔρριψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,

αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ' ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς

ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι' ἄκριας ἠνεμοέσσας. 

οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος,

ἱστάμενοι δ' εἴροντο περὶ σπέος ὅττι ἑ κήδοι·

“Tίπτε τόσον, Πολύφημ', ἀρημένος ὧδ' ἐβόησας
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τους άλλους προηγουμένως· αυτό θα είναι το δώρο σου.»

Είπε, κι ανακλινόμενος ύπτιος ξάπλωσε, αμέσως έπειτα

στο πλάι γέρνοντας τον παχυλόν αυχένα έμενε εκεί, κι αυτόν ο ύπνος

που όλα τα δαμάζει πήρε· απ’ το λαρύγγι του ξεβράζονταν κρασί

και κρέατα ανθρώπινα· και διαρκώς ρευόταν βαρύς απ’ το κρασί.

Τότε ακριβώς εγώ τον πάσσαλο βαθειά στη στάκτη έβαλα,

ωσότου να πυρώσει· και σ’ όλους μιλώντας τους συντρόφους 

έδινα θάρρος μήπως και κάποιος από φόβο πίσω μού κάνει.

Αλλ’ όταν εντελώς ο πάσσαλος από ελιά μες στη φωτιά να πυρακτώσει

έμελλε, μια και χλωρός ακόμη ήταν, και δυνατά λαμπύριζε,

τότε ακριβώς εγώ βιαστικά απ’ τη φωτιά τον τράβηξα, ενώ οι σύντροφοι

γύρω μου στέκονταν· και θάρρος μεγάλο μας έδωσε ο θεός.

Αυτοί λοιπόν τον πάσσαλο από ελιά, στην άκρη μυτερό, αρπάζοντας

στο μάτι του τον έμπηξαν· κι εγώ σπρώχνοντας από πάνω 

τον περιέστρεφα, καθώς όταν τρυπά με το τρυπάνι κάποιος

ξύλο καραβιού, ενώ οι άλλοι από κάτω με τον ιμάντα το τραβούν

κι από τις δυό μεριές, και αυτό μανιωδώς κινείται αδιάκοπα· 

έτσι μέσα στο μάτι τον πυρακτωμένο πάσσαλο γερά κρατώντας

περιστρέφαμε· κι ολόγυρα ζεστό το αίμα έτρεχε.

Κι όλα στο πλάι, βλέφαρα και φρύδια, τσουρούφλιζεν η φλόγα

καθώς η κόρη του ματιού καιγόταν· κι απ’ τη φωτιά τσιτσίριζαν οι ρίζες του.

Πώς άνδρας χαλκιάς μεγάλο πέλεκυ ή και σκερπάνι

βυθίζει σε νερό ψυχρό σκληραίνοντας κι αυτά όπως τα βάζει και τα βγάζει

τσιτσιρίζουν δυνατά − γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτά το σίδερο αντοχή −

έτσι το μάτι του τσιτσίριζε γύρω στον πάσσαλο από ελιά.

Μούγκρισε φοβερά κι ολόγυρα αντήχησε η πέτρινη σπηλιά,

κι εμείς από το φόβο μας πίσω αποσυρθήκαμε. Εκείνος πάλι

τον πάσσαλο από το μάτι τράβηξε στο αίμα βουτηγμένο.

Αυτόν λοιπόν έπειτα αλλόφρων πιάνοντας με τα χέρια πέταξε από πάνω του,

ενώ με άγριες, δυνατές φωνές τους Κύκλωπες καλούσε, οι οποίοι 

γύρω εκεί σε σπήλαια κατοικούσαν σ’ ακρώρειες ανεμόδαρτες.

Κι εκείνοι τις φωνές του ακούγοντας άλλος από αλλού μαζεύονταν,

κι αφού στο σπήλαιο γύρω στάθηκαν ρωτούσαν ποιά η ανάγκη του·

«Κάτω από ποιά τόσο μεγάλη συμφορά, Πολύφημε, έτσι φωνάζεις
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νύκτα δι' ἀμβροσίην καὶ ἀΰπνους ἄμμε τίθησθα;

ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει;

ἦ μή τίς σ' αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;”

Tοὺς δ' αὖτ' ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·

“ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.”

Oἱ δ' ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευον·

“εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα, 

νοῦσόν γ' οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι,

ἀλλὰ σύ γ' εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι.”

Ὥς ἄρ' ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ' ἐγέλασσε φίλον κῆρ,

ὡς ὄνομ' ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων.

Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι,

χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων,

αὐτὸς δ' εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας,

εἴ τινά που μετ' ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε·

οὕτω γάρ πού μ' ἤλπετ' ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι.

αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ὄχ' ἄριστα γένοιτο, 

εἴ τιν' ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ' ἐμοὶ αὐτῷ

εὑροίμην· πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον,

ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν.

ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή.

ἄρσενες οἴιες ἦσαν ἐϋτρεφέες δασύμαλλοι,

καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·

τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϋστρεφέεσσι λύγοισι,

τῇς ἔπι Κύκλωψ εὗδε πέλωρ, ἀθεμίστια εἰδώς,

σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,

τὼ δ' ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους. 

τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ' ὄϊες φέρον· αὐτὰρ ἐγώ γε, 

ἀρνειὸς γὰρ ἔην, μήλων ὄχ' ἄριστος ἁπάντων, 

τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ' ἐλυσθεὶς

κείμην· αὐτὰρ χερσὶν ἀώτου θεσπεσίοιο

νωλεμέως στρεφθεὶς ἐχόμην τετληότι θυμῷ.

ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.

Ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
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μέσα στη θεϊκή νύκτα, κι εμάς έχεις αφήσει ξάγρυπνους;

Μήπως απ’ τους θνητούς βίαια κάποιος σου άρπαξε τα πρόβατα;

Ή μήπως τον ίδιο εσένα με δόλο ή και με βία θανατώνει;»

Και προς αυτούς πάλι από το άντρο απάντησε ο κραταιός Πολύφημος· 

«Ο Κανείς, ω φίλοι, με σκοτώνει με δόλο κι όχι με βία.» 

Κι εκείνοι ανταπαντώντας έλεγαν λόγια που πετούν στον άνεμο· 

«Αν μεν λοιπόν κανείς βία δεν σου ασκεί και είσαι μόνος σου,

τη νόσο του μεγάλου Δία αδύνατον να αποφύγεις,

γι’ αυτό εσύ ευχήσου στον πατέρα σου άνακτα Ποσειδώνα.»

Έτσι είπαν αναχωρώντας, κι εμένα γέλασε η καρδιά μου,

καθώς το όνομά μου τους εξαπάτησε και η υπεροχή του νου.

Ο Κύκλωψ πάλι μουγκρίζοντας κι από τους πόνους σπαρταρώντας,

κινούμενος ψηλαφητά, από την είσοδο αφαίρεσε το βράχο,

ενώ ο ίδιος κάθισε εκεί απλώνοντας τα δυό του χέρια,

μήπως και κάποιον ανάμεσα στα πρόβατα συλλάβει που πήγαινε μαζί τους 

προς την έξοδο· τόσο βεβαίως κατά βάθος νόμιζε πως ήμουνα ανόητος.

Εγώ ωστόσο μηχανευόμουν πώς όλα αίσια θα τελείωναν,

αν ίσως στους συντρόφους και στον ίδιο εμένα λύτρωση απ’ το χαμό

θα εύρισκα· και κάθε είδους τέχνασμα και δόλο μες στο μυαλό μου ύφαινα,

μια και περί ζωής επρόκειτο· γιατί μέγα κακό ήταν μπροστά μας.

Και η εξής στο νου μου μέσα φαινόταν άριστη βουλή.

Ήταν εκεί αρνιά αρσενικά δασύμαλλα, ευτραφή,

ωραία και μεγαλόσωμα, με τρίχωμα σκουρόχρωμο· 

αυτά σιωπηρά μαζί τα έδενα με λυγαριές ευλύγιστες,

επάνω στις οποίες κοιμόταν ο τερατώδης Κύκλωπας, που νόμους δεν εγνώριζε,

συν τρία επιλέγοντας· αυτό στη μέση έφερνε έναν άνδρα,

τα άλλα δύο στο πλάι βάδιζαν σώζοντας τους συντρόφους.

Τρία αρσενικά αρνιά τον κάθε άνδρα έφερναν· εγώ πάλι,

υπήρχε ένα κριάρι, από τα πρόβατα όλα το καλύτερο,

αυτού τη ράχη αρπάζοντας και στη δασύτριχη κοιλιά του αφού σύρθηκα,

έμενα εκεί· και με τα χέρια απ’ το θεσπέσιο τρίχωμα

όντας ανάσκελα κρατιόμουν σταθερά με αγωνία στη ψυχή.

Στη θέση αυτή λοιπόν στενάζοντας προσμέναμε τη θεϊκή Ηώ.

Και μόλις την αυγή φάνηκε η ροδοδάκτυλη Ηώς,
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Διαφυγή 
και σωτηρία
(στ. 413-559)


