ΡΑΨΩΔΙΑ λ

γηθοσύνη, ὅ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι.

ΝΕΚΥΙΑ

γεμάτη από χαρά για τον εξαίσιο γιο του όπως του αφηγήθηκα.
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Αἱ δ᾽ ἄλλαι ψυχαὶ νεκύων κατατεθνηώτων

Αίαντας
(στ. 541-67)

ἕστασαν ἀχνύμεναι, εἴροντο δὲ κήδε᾽ ἑκάστη.

Οι άλλες ψυχές πάλι όσων νεκρών είχαν στη γη αφανισθεί
στέκονταν λυπημένες, κι η κάθε μιά ρωτώντας έλεγε τα δικά της βάσανα.

οἴη δ᾽ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο

Μόνη η ψυχή του γιου του Τελαμώνα Αίαντα

νόσφιν ἀφεστήκει, κεχολωμένη εἵνεκα νίκης,

στεκόταν μακριά, χολωμένη με αφορμή τη νίκη,

τήν μιν ἐγὼ νίκησα δικαζόμενος παρὰ νηυσὶ

που δίκαια εγώ κατέκτησα μετά από δίκη πλάι στα πλοία
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τεύχεσιν ἀμφ᾽ Ἀχιλῆος· ἔθηκε δὲ πότνια μήτηρ.

για τα όπλα του Αχιλλέα· μου τά ’βαλε στα χέρια η σεβαστή μητέρα του.

παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη.

Τα επιδίκασαν επίσης οι γιοι των Τρώων και η Παλλάς Αθήνη.

ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀέθλῳ·

Μακάρι να μην είχα νικήσει σε τέτοιου είδους αγώνα·

τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ᾽ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν,

γιατί γι’ αυτά μια τέτοια κεφαλή κράτησε στα σπλάγχνα της η γη,

Αἴανθ᾽, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ᾽ ἔργα τέτυκτο

τον Αίαντα, ο οποίος πρώτος στο κάλλος, πρώτος στα έργα του ξεχώριζε
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τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.

από τους άλλους Δαναούς μετά τον ξακουστό Πηλείωνα.

τὸν μὲν ἐγὼν ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν·

Αυτόν λοιπόν εγώ προσφώνησα με λόγια μειλίχια, μαλακά·

“Αἶαν, παῖ Τελαμῶνος ἀμύμονος, οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες

όπλα; τα έβαλαν στη μέση οι θεοί για βλάβη στους Αργείους,
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μια κι ένας τέτοιος πύργος χάθηκε γι’ αυτούς· για σένα οι Αχαιοί

ἶσον Ἀχιλλῆος κεφαλῇ Πηληϊάδαο

εξίσου με την κεφαλή του Πηληάδη Αχιλλέα

ἀχνύμεθα φθιμένοιο διαμπερές· οὐδέ τις ἄλλος

αδιάκοπα θρηνούσαμε που χάθηκες· κι άλλος κανείς

αἴτιος, ἀλλὰ Ζεὺς Δαναῶν στρατὸν αἰχμητάων

ο αίτιος, αλλά ο Δίας που το στρατό των δορυμάχων Δαναών
σφόδρα τον μίσησε, και μοίρα θανάτου έδωσε σ’ εσένα.
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ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν᾽ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς

Αλλά έλα κοντά μου, άνακτα, τη φωνή ν’ ακούσεις και τον λόγο

ἡμέτερον· δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.”

το δικό μου· δάμασε την οργή και την αγέρωχη ψυχή σου.»

Ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλας

Ίσως την ώρα εκείνη και χολωμένος σ’ εμένα να μιλούσε, ίσως κι εγώ σ’ αυτόν·
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αλλά η καρδιά μου μέσα στα προσφιλή μου στήθη ήθελε

τῶν ἄλλων ψυχὰς ἰδέειν κατατεθνηώτων.

τις ψυχές των άλλων νεκρών να δει που είχαν στη γη αφανισθεί.

Ἔνθ᾽ ἦ τοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱόν,

Μυθικών ηρώων
κατάλογος

χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα θεμιστεύοντα νέκυσσιν,
ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ᾽ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
Τὸν δὲ μέτ᾽ Ὠρίωνα πελώριον εἰσενόησα
θῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
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ανάμεσα στις άλλες ψυχές όσων νεκρών είχαν στη γη αφανισθεί.

ἀλλά μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι

ἥμενον· οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
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Έτσι είπα, κι εκείνος χωρίς καμιάν απάντηση πήγε στο Έρεβος

ψυχὰς εἰς Ἔρεβος νεκύων κατατεθνηώτων.
ἔνθα χ᾽ ὁμῶς προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν·
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δεν έμελλε εσύ να λησμονήσεις την εναντίον μου οργή για τα ολέθρια

τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο· σεῖο δ᾽ Ἀχαιοὶ

ἐκπάγλως ἔχθαιρε, τεῒν δ᾽ ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν.
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«Αίαντα, γιε του ξακουσμένου Τελαμώνα, ούτε και μετά θάνατο

οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων
οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν Ἀργείοισι,

540

570

(στ. 568-626)

Μίνωας
(στ. 568-71)

Ωρίων
(στ. 572-75)
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Εκεί λοιπόν είδα τον Μίνωα, τον λαμπρό του Δία γιο,
σκήπτρο χρυσό κρατώντας και τους νεκρούς να κρίνει,
καθισμένος· γύρω σ’ αυτόν εκείνοι δίκη ζητούσαν από τον άνακτα,
όρθιοι ή καθιστοί, μέσα στου Άδη το ευρύπυλο παλάτι.
Μετά από αυτόν τον πελώριο Ωρίωνα αντιλήφθηκα
όλα μαζί στον ασφοδελό λειμώνα να συγκεντρώνει τα θηράματα,
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