ΡΑΨΩΔΙΑ κ

νόστον θ᾽, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.”

ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΙΟΛΟΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΑΣ ΚΙΡΚΗ

Ὣς ἔφατ᾽, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.

Αναχώρηση.
Επεισόδιο
Ελπήνορα

ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν·
αὐτὴ δ᾽ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη,

(στ. 541-74)

λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ᾽ ἰξυῖ
καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ᾽ ἐπέθηκε καλύπτρην.

τον γυρισμό, πώς θα περάσεις το ιχθυοτρόφο πέλαγος.»
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Έτσι είπεν, κι αμέσως ήρθε η χρυσόθρονη Ηώς.
Σ’ εμένα τότε χλαμύδα και χιτώνα και ρούχα φόρεσε·
η ίδια πάλι αργυρόλευκο φόρεμα μακρύ ντύθηκε η νύμφη,
λεπτό, γεμάτο χάρη, κι έβαλε στη μέση γύρω ζώνη

545

ωραία και χρυσή και στο κεφάλι επάνω την καλύπτρα.

αὐτὰρ ἐγὼ διὰ δώματ᾽ ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους

Κι εγώ τ’ ανάκτορα διατρέχοντας πρότρεπα τους συντρόφους

μειλιχίοις ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·

με λόγια μειλίχια, μαλακά σε κάθε άνδρα παριστάμενος·

“Μηκέτι νῦν εὕδοντες ἀωτεῖτε γλυκὺν ὕπνον,

αλλά ώρα να φύγομε· μου τα εξήγησε όλα η σεβάσμια Κίρκη.»
550

Έτσι είπα, σ’ αυτούς δε πάλι πειθόταν η αγέρωχη ψυχή.

οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἔνθεν περ ἀπήμονας ἦγον ἑταίρους.

Ούτε όμως και από εκεί οδήγησα χωρίς απώλειες τους συντρόφους.

Ἐλπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος, οὔτε τι λίην

Υπήρχε κάποιος Ελπήνορας νεότατος, ούτε πολύ

ἄλκιμος ἐν πολέμῳ οὔτε φρεσὶν ᾗσιν ἀρηρώς,

στον πόλεμο ανδρείος ούτε στο νου γερός,

ὅς μοι ἄνευθ᾽ ἑτάρων ἱεροῖς ἐν δώμασι Κίρκης,
ψύχεος ἱμείρων, κατελέξατο οἰνοβαρείων·

δροσιά επιθυμώντας, (στη στέγη) πλάγιασε βαρύς απ’ το κρασί·
κι ακούγοντας το θόρυβο και τον συνωστισμό απ’ τους συντρόφους

ἐξαπίνης ἀνόρουσε καὶ ἐκλάθετο φρεσὶν ᾗσιν

ξύπνησε ξαφνικά και λανθασμένα υπολογίζοντας

ἄψορρον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,

αντί πίσω να πάει και να κατέβει τη μεγάλη σκάλα,

ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν· ἐκ δέ οἱ αὐχὴν

βαδίζοντας μπροστά έπεσε απ’ τη στέγη· και ο αυχένας του
560

ἐρχομένοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μετὰ μῦθον ἔειπον·

από τους αστραγάλους κόπηκε, η δε ψυχή κατέβηκε στον Άδη.

πως πάτε· άλλην οδό σ’ εμάς υπέδειξε η Κίρκη

εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης

προς τα ανάκτορα του Άδη, της τρομερής επίσης Περσεφόνης,
565

Ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,

χρησμό να πάρομε από το Θηβαίο Τειρεσία.»

565

Έτσι είπα, σ’ αυτούς δε πάλι κομμάτια έγινε η καρδιά τους,

ἑζόμενοι δὲ κατ᾽ αὖθι γόων τίλλοντό τε χαίτας·

κι εκεί αφού κάθισαν έβγαζαν γοερές κραυγές και τα μαλλιά τραβούσαν·

ἀλλ᾽ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο μυρομένοισιν.

τίποτα όμως δεν γινόταν με τους θρήνους τους.

Ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης

Αλλ’ όταν πια θλιμμένοι στη ψυχή, χύνοντας δάκρυ θαλερό,
570

βαδίζαμε στο πλοίο το γοργοτάξιδο, στην αμμουδιά της θάλασσας,

τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ οἰχομένη Κίρκη παρὰ νηῒ μελαίνῃ

την ίδια ώρα η Κίρκη πηγαίνοντας στο πλοίο το μελανόχρωμο

ἀρνειὸν κατέδησεν ὄϊν θῆλύν τε μέλαιναν,

γερά έδεσε σ’ αυτό κριό και προβατίνα μαύρη,

ῥεῖα παρεξελθοῦσα· τίς ἂν θεὸν οὐκ ἐθέλοντα

εύκολα προσπερνώντας μας· ποιός έναν θεό που δεν το θέλει

ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτ᾽ ἢ ἔνθ᾽ ἢ ἔνθα κιόντα;

μπορεί ή εδώ ή εκεί όταν πηγαίνει με τα μάτια του να δει;
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«Λέτε νομίζω στο σπίτι και στην πατρική αγαπημένη γη

ἔρχεσθ᾽· ἄλλην δ᾽ ἧμιν ὁδὸν τεκμήρατο Κίρκη

ᾔομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες,

555

Κι εγώ σ’ αυτούς που συγκεντρώνονταν τους μίλησα και είπα·

“Φάσθε νύ που οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν

ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο.”
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ο οποίος ξεχωριστά απ’ τους συντρόφους στα ιερά της Κίρκης δώματα,
555

κινυμένων δ᾽ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας

ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ᾽ Ἄϊδόσδε κατῆλθεν.

545

«Πια τώρα μην κοιμάστε στον ύπνο τον γλυκό παραδομένοι,

ἀλλ᾽ ἴομεν· δὴ γάρ μοι ἐπέφραδε πότνια Κίρκη.”
Ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
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