ΡΑΨΩΔΙΑ μ

ΤΑ ΠΕΡΙ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
ΣΚΥΛΛΑΝ ΚΑΙ ΧΑΡΥΒΔΗ ΒΟΑΣ ΗΛΙΟΥ

Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο

Επιστροφή
στην Αιαίη

νηῦς, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο

(στ. 1-7)

νῆσόν τ᾽ Αἰαίην, ὅθι τ᾽ Ἠοῦς ἠριγενείης
οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο,
νῆα μὲν ἔνθ᾽ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,

Όταν λοιπόν του ποταμού Ωκεανού το ρεύμα άφησε
το πλοίο, και στης ευρύχωρης μεγάλης θάλασσας το κύμα
και στο νησί Αιαίη έφτασε, όπου της αυγηγέννητης Ηούς
η κατοικία και οι χώροι βρίσκονται και οι ανατολές του Ήλιου,
το πλοίο λοιπόν φτάνοντας σ’ αυτήν στην αμμουδιά αράξαμε,
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ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.

κι οι ίδιοι έξω βγήκαμε στο μέρος όπου σκάει το κύμα.

ἔνθα δ᾽ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.

Εκεί για ύπνο πέσαμε προσμένοντας τη θεϊκή Ηώ.

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,

Ταφή
Ελπήνορα

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν ἐς δώματα Κίρκης
οἰσέμεναι νεκρὸν Ἐλπήνορα τεθνηῶτα.
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(στ. 8-15)

Και μόλις την αυγή φάνηκε η ροδοδάκτυλη Ηώς,
τότε λοιπόν εγώ στα δώματα της Κίρκης συντρόφους έστειλα
να πάνε και να φέρουν τον πεθαμένο νεκρόν Ελπήνορα.

φιτροὺς δ᾽ αἶψα ταμόντες, ὅθ᾽ ἀκροτάτη πρόεχ᾽ ἀκτή,

Κι αφού κορμούς αμέσως κόψαμε, όπου η ακτή ακρότατη προέχει,

θάπτομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.

εκεί τον θάψαμε θλιμμένοι στη ψυχή, χύνοντας δάκρυ θαλερό.

αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ᾽ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ,

Όταν λοιπόν έγιναν στάκτη ο νεκρός και του νεκρού τα όπλα,

τύμβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες
πήξαμεν ἀκροτάτῳ τύμβῳ εὐῆρες ἐρετμόν.

στην κορυφή του τύμβου μπήξαμε ευάρμοστο κουπί.
Κίρκης και
Οδυσσέα
συνάντηση

ἐξ Ἀΐδεω ἐλθόντες ἐλήθομεν, ἀλλὰ μάλ᾽ ὦκα
ἦλθ᾽ ἐντυναμένη· ἅμα δ᾽ ἀμφίπολοι φέρον αὐτῇ

(στ. 16-36)

σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν.

Αυτά λοιπόν εμείς στο κάθε τι με τη σειρά τακτοποιήσαμε· ούτε όμως
ξεφύγαμε της Κίρκης καθώς γυρίσαμε απ’ τον Άδη, αλλά αμέσως
ήρθε στολισμένη· συγχρόνως αμφίπολοι μαζί της έφερναν
Κι αυτή αφού ανάμεσά μας στάθηκε έλεγε η θεία μέσα στις θεές·
δύο φορές νεκροί, την ώρα που οι άλλοι άνθρωποι μία φορά πεθαίνουν.

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον

Αλλά εμπρός στο φαγητό στρωθείτε και πίνετε κρασί

αὖθι πανημέριοι· ἅμα δ᾽ ἠόϊ φαινομένηφι

εδώ όλη την ημέρα· και μόλις η αυγή φανεί
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θ’ αναχωρήσετε· εγώ δε πάλι το δρόμο θα σας δείξω και κάθε τι

σημανέω, ἵνα μή τι κακορραφίῃ ἀλεγεινῇ

θα εξηγήσω, να μην σας βρούνε βάσανα στη θάλασσα ή στη στεριά

ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆμα παθόντες.”

από οδυνηρές κακορραφίες σε περιπέτειες πέφτοντας.»

ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
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«Δαιμόνιοι, που ζωντανοί στα δώματα του Άδη κάτω πήγατε,

δισθανέες, ὅτε τ᾽ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ᾽ ἄνθρωποι.

Ὥς ἔφαθ᾽, ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
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ψωμί και κρέατα πολλά και σκούρο λαμπροκόκκινο κρασί.
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“Σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ᾽ Ἀΐδαο,

πλεύσεσθ᾽· αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα
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τύμβο αφού υψώσαμε κι επάνω πλάκα αφού σύραμε,
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Ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν· οὐδ᾽ ἄρα Κίρκην

ἡ δ᾽ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·
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Έτσι είπε, σ’ εμάς δε πάλι πειθόταν η αγέρωχη ψυχή.
Όσο λοιπόν η μέρα προχωρούσε μέχρι τη δύση του ηλίου,
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