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Note:The text has hardly any accents, therefore I have accented it myself. 
If you think that the rythm in the text is wrong, please accent the words 
differently. Line numbers are not always in the proper arithmetic order, 
e.g. 409, 618 and sometimes there are two line numbers in the same line 
e.g. 89-91. Obviously, the translator has sometimes changed the order of 
the original text. Rhapsody N (the battle near the ships) has not been 
translated. 

Kazantzakis - Kakridis' translation has been dedicated to the memory of 
A. Pallis and in their prologue they write: "The greek public, the ones 
that cannot read the original Iliad, have read it in the translation of 
A. Pallis - Polylas translation, has a gentle text but is cold and rigid 
and did not help Greeks to know Homer. Palli's Iliad was published in 1904, 
and was one of the most significant works of that era; it still holds its 
glory. Pallis, adhering to theories of his time that considered many lines, 
scenes and whole rhapsodies spurious and that they were created by adapters 
and rhapsody makers later, has ommitted more than three thousand verses". 

ημείωση: Σο κείμενο έχει γραφεί σχεδόν χωρίς καθόλου τόνους, οπότε ο 
τονισμός είναι δικός μου. Αν θεωρείτε ότι η μουσικότητα του κειμένου 
έχει βλαφθεί, παρακαλώ τονίστε το αλλού. Οι αριθμοί των γραμμών δεν 
είναι πάντοτε στη σωστή σειρά τους πχ. 409, 618, και μερικές φορές 
αναγράφονται 2 σε μια γραμμή π.χ. 89-91. Προφανώς ο μεταφραστής έχει 
ανακατατάξει τις γραμμές του πρωτοτύπου. Η Ραψωδία Ν (η μάχη στα 
πλοία) 
δεν έχει μεταφραστεί. 

Η μεταγενέστερη μετάφραση των Καζαντζάκη - Κακριδή έχει αφιερωθεί στην 
μνήμη του Α. Πάλλη και στον πρόλογό τους αναγράφουν: «Σο ελληνικό 
κοινό, 
αυτό που δεν μπορεί να χαρεί την Ιλιάδα στο πρωτότυπο, την έχει γνωρίσει 
από τη μετάφραση του Αλέξαντρου Πάλλη - η μετάφραση του Πολυλά, με 
πολλή 
ευγένεια στο λόγο, μα ψυχρή και αλύγιστη, έχει πολύ πιο λίγο βοηθήσει 
τους Έλληνες να γνωρίσουν τον Όμηρο. Σου Πάλλη η Ιλιάδα εκδόθηκε στα 
1904, και στάθηκε ένα από τα πιο σημαντικά έργα της εποχής· και σήμερα 
ακόμα κρατάει όλη της την αξία. . . . Ο Πάλλης, ακολουθώντας θεωρίες 
κυρίαρχες στον καιρό του, που νόθευαν πλήθος στίχους, σκηνές και ραψωδίες 
ολόκληρες της Ιλιάδας, τάχα πώς τις είχαν πλάσει υστερότεροι διασκευαστές 
και ραψωδοί, παράλειψε πάνω από τρεις χιλιάδες στίχους.» 
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Ώ 

. 
 

 

 

. 
 

Μνχζα, ηξαγνχδα ην ζπκφ ηνπ μαθνπζηνχ Ώρηιέα, 
 

ηνλ έξκν! π' φινπο πφηηζε ηνπο Ώραηνχο θαξκάθηα, 
 

θαη πιήζνο έζηεηιε ςπρέο ιεβέληηθεο ζηνλ Άδε 
 

νπιαξρεγψλε, θη' έζξεςε κε ηα θνξκηά ηνπο ζθχινπο 
 

θη' φια ηα φξληα (ηνπ Αηφο έηζη είρε ε γλψκε νξίζεη), 5 

απ' ηελ αξρή ζαλ πηάζηεθε κε ην γνξγφ Ώρηιιέα 
 

η' Ώηξέα ν πξσηαθέληεο γηνο θαη ρψξηζαλ νη δην ηνπο. 
 

. 
 

Πηνο ηάρα ιεο ηνπο έβαιε ζεφο λα ινγνθέξνπλ; 
 

Σνπ Αία ν γηνο θαη ηεο Λεηφο, πνπ κε ηνλ Ώγακέκλν 
 

ζχκσζε θη' έξεμε θαθή κεο ζην ζηξαηφ παλνχθια, 10 

θαη θφζκνο πέζαηλε, γηαηί ζην ιεηηνπξγφ ην Υξχζα 
 

δε ζέιεζε η' Ώηξέα ν γηνο ιίγε ζπιαρληά λα δείμεη. 
 

. 
 

Γηαηί ήξζε αθηφο ζηα γιήγνξα ησλ Ώραηψλ θαξάβηα 
 

λα ιεπηεξψζεη ζέινληαο ηελ θφξε ηνπ, θαη πινχζηα 
 

είρε καδί ηνπ μαγνξά, θαη θξάηαε ζηα δην ρέξηα 
 

πάο ζην ρξπζφθηηαζην ξαβδί, η' Ώπφιινπ ηα ζηεθάληα, 
 

θη' φινπο ηνπο άιινπο Ώραηνχο ζεξκνπεξηθαινχζε, 15 

κα ηα πξσηάηα πην πνιχ, ηνπο δην ηνπο γηνπο η' Ώηξέα 
 

«Σ' Ώηξέα νη γηνί θη' νη άιινη εζείο ραιθνπιηζκέλνη Ώξγίηεο, 
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ζ' εζάο λα δψζνπλε νη ζενί λα κπείηε ζηνπ Πξηάκνπ 
 

ην θάζηξν, θαη ζηα ζπίηηα ζαο κε ην θαιφ λα ζχξηε· 
 

φκσο θη' εκέλα δψζηε κνπ ηελ θφξε κνπ, θαη πάξηε 20 

ηελ μαγνξά ηεο, έηζη ν γηνο λα ζαο βνεζάεη ηνπ Αία!» 
 

. 
 

Σφηεο κε ζέβαο θψλαμαλ νη άιινη Ώξγίηεο φινη 
 

«πάξηε ηελ ψξηα μαγνξά, ην γέξν ζπιαρληζηείηε!» 
 

κα αθηή ε βνπιή δελ η' άξεζε ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ, 
 

κφλε ηνλ έδησμε άζθεκα θη' είπε ζθηρηφ 'λα ιφγν 25 

«Σήξα εγψ, γέξν, κε ζε βξσ ηξηγχξσ ζηα θαξάβηα 
 

γηα ηψξα λ' αξγνζηέθεζαη γηα πίζσ λα θνπηάζεηο, 
 

κε δε ζε ζψζεη νχηε ξαβδί νχηε ζενχ ζηεθάλη. 
 

Σελ θφξε δελ ηε δίλσ εγψ!... παξ' φηαλ πηα γεξάζεη 
 

απ' ηελ παηξίδα ηεο καθξηά, ζην ζπηηηθφ κνπ, ζη' Άξγνο, 30 

ηε κέξα κε ηνλ αξγαιηφ, ηε λχρηα ζην πιεβξφ κνπ... 
 

Μα ζχξε! κε κ' αλάθηεηο πηα αλ ζεο γεξφο λα θχγεηο!» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν γέξνο ζθηάρηεθε θη' αγξίθεζε ην ιφγν. 
 

Καη πήξε κε βαξηά ςπρή ηελ ακκνπδηά άθξε άθξε 
 

ηνπ πνιπηάξαρνπ γηαινχ, θη' έηζη φιν κε θαηάξεο 35 

ηεο ππθλνπιέμνπδεο Λεηφο ην γην πεξηθαινχζε 
 

«Άθνπ κε, αξγπξνδφμαξε, εζχ πνπ δηαθεληέβεηο 
 

ηελ Κίιια κε ην ηφζν βηνο θαη ην λεζί ηεο Υξχζαο, 
 

θαη πνπ θπιάεη ηελ Σέλεδν η' αλίθεηφ ζνπ ρέξη. 
 

κηζέα! αλ ζηφιηζα θη' εγψ ηελ φκνξθε εθθιεζά ζνπ, 
 

αλ ζνχθαςα θακηά βνιά κεξηά γηνκάηα πάρνο 40 

αξληψλ θαη ηάβξσλ, μάθνπζ' ηνλ ηψξα κνπ αθηφ ηνλ πφζν· 
 

κε ζατηηέο ζνπ νη Ααλανί ηα δάθξηα αο κνπ πιεξψζνπλ!» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηελ θαηάξα εθηχο ζπλάθνπζε ν Ώπφιινο. 
 

Καη βξάδνληαο νρ ηνπ βνπλνχ θαηέβεθε ηηο ξάρεο, 
 

κε ην δνμάξη θξεκαζηφ θαη ηε ζατηνζήθε. 45 

ΐξφληεμαλ, φηαλ κε ζπκφ ηηλάρηεθε, νη ζαΎηεο 
 

ζηηο πιάηεο ηνπ. Καη πάγαηλε ζνιφο ζα κάβξε λχρηα, 
 

Έπεηηα αιάξγα θάζεηαη απ' ην ζηξαηφ θαη ξήρλεη, 
 

θη' άρεζε ν θξφηνο ζθηαρηεξφο νρ η' αξγπξφ δνμάξη. 
 

Μνπιάξηα πξψηα ζέξηδε θη' αζπξνηξηράηνπο ζθχινπο, 50 
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κα θαη ηνπο άληξεο έπεηηα κε ηηο πηθξέο ζαΎηεο 
 

βαξνχζε· θη' φιν θαίγαλε πνιιέο θσηηέο λεθξψλε. 
 

. 
 

Μέξεο ελληά ππθλφπεθηαλ κεο ζην ζηξαηφ νη ζαΎηεο, 
 

κα αθηνχ ζηηο δέθα ζπληπρηά θεξχρλεη ν Ώρηιέαο, 
 

γηαηί ηνλ θψηηζε ε ζεά, ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα, 55 

ηη ζιίβνπληαλ ηνπο Ώραηνχο ζα ζψξαε πνπ πεζαίλνπλ. 
 

Κη' νη θξάρηεο ζαλ ηνπο θψλαμαλ θαη καδσρηήθαλ φινη, 
 

ζεθψζεθε ν γνξγφπνδνο γηνο ηνπ Πειηά θη' έηζη είπε 
 

«Σ' Ώηξέα γηε, ηψξα πηα εκείο ζαξξψ ηε ζηξάηα πάιη 
 

ζα πάξνπκε θαη πίζσ νκπξφο ζηα ζπίηηα καο ζα πάκε, 60 

πξψηα απ' ην ζάλαην αλ ζσζεί θαλείο καο, αλ είλαη έηζη 
 

λα καο ζεξίδεη ν πφιεκνο θαη λα καο ηξψεη ε παλνχθια. 
 

Μνλ έια θάλαο ιεηηνπξγφο αο ξσηεζεί ή πξνθήηεο, 
 

ή θη' νλεηξάησλ μεγεηήο — θη' αθηά ηα ζηέιλεη ν Αίαο — 
 

πνπ λα μεγήζεη ηη καζέο καο ρφιηαζε έηζη ν Φνίβνο, 
 

κελ ηνχιεηςε εθαηνβνδηά, κελ ηάκα μεραζκέλν, 65 

αλ ζέιεη καιιηαξά απ' αξληά θαη ηάβξνπο ίζσο ηζίθλα 
 

λα ιάβεη, θη' απ' ην θνβεξφ ρακφ λα καο γιπηψζεη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε αθηφο θαη θάζεζε. Κη' απάλνπ ηφηε ν Κάξραο 
 

ζεθψζε, ν πην βαζχηεξνο απ' ηνπο πξνθήηεο φινπο 
 

πνπ θάηερε φια — ησξηλά, ζηεξλά, θαη πεξαζκέλα — 70 

θαη κε ηε καληνζχλε ηνπ, πνπ ν γηνο ηνπ Αία ν Φνίβνο 
 

ηνλ πξνίθηζε, έδεημε ηεο Σξηάο ην δξφκν ζηα θαξάβηα. 
 

Ώθηφο κε ην ζνθφ ηνπ λνπ ηνπο κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Γηε ηνπ Πειέα, αο ζεο εγψ, ηνπ Αία αγαπεκέλε, 
 

λα πσ η' Ώπφιινπ ην ζπκφ, ηνπ πξνθπιάρηε αθέληε, 75 

θαιά, ζηνλ ιέσ· φκσο θαη ζπ νξθίζνπ κνπ θαη ηάμε 
 

λα κε βνεζήζεο πξφζπκα κε ιφγν θαη θνληάξη. 
 

Κάπνηνο ζαξξψ ζα πεηξαρηεί πνπ ηνπο Ώξγίηεο φινπο 
 

ηνπο μεπεξλάεη ζε δχλακε θη' ν ιφγνο ηνπ αγξηθηέηαη. 
 

Γηαηί ληθάεη ν άξρνληαο κ' αδχλακν αλ καιψζεη, 80 

θαη ην ζπκφ ηνπ αλ θαηαπηεί εθείλε εθεί ηελ ψξα, 
 

φκσο θπιάεη κεο ζηελ θαξδηά ην πάζνο ηνπ, σο λα πάξεη 
 

ζηεξλά κηα κέξα γδηθησκφ. Μνλ ηήξα αλ ζα κε ζψζεηο.» 
 

. 
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Καη ηφηε ν θηεξνπγφπνδνο η' απάληεζε Ώρηιέαο 
 

«Άθνβα πεο θαη ζαξξεηά ηη πξνθεηηά θαηέρεηο. 85 

Ση λα! κα ην κπξηάθξηβν ηνπ Αία γην, πνπ, Κάξρα, 
 

πεξηθαιηέζαη εζχ θαη ιεο ηεο κνίξαο ηα γξακκέλα, 
 

άληξαο θαλείο, εγψ φζν δσ θη' έρσ αλνηρηά ηα κάηηα, 
 

ζην ηάδσ, ρέξη θνληθφ δε ζνπ ζεθψλεη εζέλα 
 

εδψ ζηνλ θάκπν, νπδέ θη' αθηφλ αλ πεηο ηνλ Ώγακέκλν 90 

πνπ απ' φινπο πξψηνο βαζηιηάο παηληέηαη εδψ πσο είλαη.» 
 

. 
 

Σφηεο πηα ζάξξεςε ν βαζχο πξνθήηεο θαη ηνπο είπε 
 

«Αελ ηνχιεηςε εθαηνβνδηά, ηάκα φρη μεραζκέλν, 
 

κφλε αθνξκή 'λαη ν ιεηηνπξγφο π' αδίθεζε ν αθέληεο, 
 

ηη απφξξηςε ηελ μαγνξά θαη ηνπ βαζηάεη ηελ θφξε. 95 

Γηα ηνχην ν Φνίβνο ζπθνξέο καο έζηεηιε, θη' αθφκα 
 

ζα ζηείιεη· θαη ηε θνληθηά παλνχθια δε ζα πάςεη 
 

πξηλ πάιε ηνπ παηέξα ηεο ηε καβξνκάηα θφξε 
 

απιέξσηε αμαγφξαζηε ηελ μαλαδψθεη πίζσ, 
 

πξηλ ζηείινπκε εθαηνβνδηά θαη ηνπ ζενχ ζηε Υξχζα. 100 

Σφη' ίζσο καιαθψζεη πηα θαη μαλαζάλνπκ' φινη.» 
 

. 
 

Βίπε θη' αθηφο θαη θάζεζε. Καη ηφηε ν Ώγακέκλνο 
 

η' Ώηξέα ν γηνο ζεθψζεθε, ν δπλαηφο αθέληεο, 
 

αθξίδνληαο, θη' απ' ην ζπκφ ηα κάβξα ζσζηθά ηνπ 
 

θνπζθψλαλ, θη' έρπλε θσηηέο ην κάηη ηνπ θαη ζπίζεο. 
 

Σνπ Κάξρα πξψηα ηνχξεμε κηα άγξηα καηηά θαη ηνχπε 105 

«Καθνκελήηε, πξφζραξν πνηέο δε κνχπεο ιφγν! 
 

Πάληα αγαπάεη δπζάξεζηα λα πξνθεηέβεη ν λνπο ζνπ, 
 

θη' έλα θαιφ κήη' έθαλεο, κήη' είπεο ζηε δσή ζνπ. 
 

Σψξα ζη' αζθέξη πάιη νκπξφο ιαιείο θαη πξνθεηέβεηο 
 

πσο ηάρα ηφζεο ζπθνξέο γηα αθηφ ηνπο ζηέιλεη ν Φνίβνο, 110 

ηη εγψ ζηελ πινχζηα μαγνξά δελ έζηεξμα ηεο θφξεο, 
 

πνπ θάιηα απηή ηνλ πχξγν κνπ λα κνπ ζηνιίδεη ζέισ. 
 

Ναη, θη' απ' η' απάξζελφ κνπ εγψ ηήλε πξνθξίλσ ηέξη, 
 

ηελ Κιπηαηκήζηξα, ηη καζέο ρεηξφηεξε δελ είλαη 
 

ζηα θάιιε, κήηε ζην θνξκί, ζηε γλψζε, θαη ζηα ρέξηα. 115 

Μα θη' έηζη πίζσ πξφζπκα ηε δίλσ αλ είλαη αλάγθε· 
 

δε ζέισ εγψ λα ράλεηαη, κνλ λα ζσζεί ν ζηξαηφο καο. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 11 
 

Κάλα άιιν εκέλα φκσο πξεζβηφ θνηηάμηε λα κνπ βξείηε, 
 

ακέζσο ηψξα! Σεξηαζηφ δελ είλαη εγψ κνλάρα 
 

έηζη λα κέλσ. Καη ζαξξψ αθηφ ην βιέπεη' φινη, 
 

πσο ε δηθή κνπ ηψξα ε ληα κηζέβεη ζ' άιια ρέξηα.» 120 

. 
 

Μα ηφηε ν θηεξνπγφπνδνο η' απάληεζε Ώρηιέαο 
 

«Σ' Ώηξέα μαθνπζκέλε γηε, αρφξηαγφηεξ' φισλ, 
 

πψο άιιν λα ζνπ δψζνπλ ζεο πξεζβηφ ηα παιεθάξηα; 
 

Αελ μέξσ πνπζελά πνιχ ακνίξαγφ καο πξάκα. 
 

Ανζήθαλε φζα πήξακε παηψληαο ηφζεο ρψξεο, 125 

θη' είλαη ληξνπήο απ' ην ιαφ μαλά λα καδσρηνχλε. 
 

Μνλ άζ' ηελ ηψξα εζχ ηε ληα ζην Φνίβν, θη' νη Ώξγίηεο 
 

δηπιά ζα ζ'ηα πιεξψζνπκε θαη ηξίδηπια αλ ν Αίαο 
 

θέξεη έηζη θαη θνπξζέςνπκε θάλα άιιν πινχζην θάζηξν.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ θάλεη ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο 130 

«Με δα εζχ πνχζαη γλσζηηθφο, ζεφκνξθε Ώρηιέα, 
 

θακψλεζαη έηζη, θη' έθθνια δε κε γειάο, δελ πείζεηο. 
 

Ή ηε δηθή ζνπ ηάρα ληα γηα λάρεηο ζηελ θαιχβα, 
 

κε ζεο λα θάζνπκαη έηζη εγψ κ' εδψ αδηαλά ηα ρέξηα 
 

θη' αθηή κνχ ιεο ζηνλ ηφπν ηεο λαλ ηήλε ζηείισ πίζσ; 
 

Καιά, αλ κνπ δψζνπλ ηα παηδηά θακηά άιιε νκνξθνπνχια, 135 

ηέηηα φπσο κνπ πνζεί ε θαξδηά, ηζάμηα αθηήο πνπ ράλσ· 
 

αιιηψο, κνλάρνο ηφηε εγψ πεγαίλσ θαη ηνπ Ώία 
 

ή ηε δηθή ζνπ παίξλσ ληά, ή ηνπ Απζζέα αθφκα 
 

ζα πάσ λα πάξσ... θη' έπεηηα αο ρνινζθάεη πνπ πάζεη! 
 

κσο αθηά θη' άιιε θνξά ηα μαλακειεηάκε· 140 

ηψξα έλα ειάηε αο ξήμνπκε ζηε ζάιαζζα θαξάβη, 
 

θξάμηε θαη λάθηεο δηαιερηνχο, βάιηε ηα βφδηα κέζα, 
 

βάιηε θαη ηελ θξηλφζσξε ηνπ Υξχζα ζπγαηέξα, 
 

θαη θαπεηάληνο έλαο καο αο ζχξεη απ' ηνπο αξρφληνπο, 
 

ν Ώίαο είηε ν Ανκεληάο είηε ν ζνθφο Απζζέαο, 145 

ή εζχ, η' αςχηεξν θνξκί απ' φινπο, Ώρηιέα, 
 

γηα λα κεξψζεηο ην ζεφ κε ησλ ζθαρηψλ ηελ ηζίθλα.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνλ ρακνθνίηαμε θαη ηνχπε ν Ώρηιέαο 
 

«Χρνχ κνπ αδηαληξνπξφζσπε, θνξκί κε δίρσο πίζηε, 
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πψο ιεο ζ' αθνχζεη πξφζπκα ην ιφγν ζνπ θαλείο καο 150 

θη' ή ζ' αλνηρηφ πηα πφιεκν ζα ηξέμεη ή ζε θαξηέξη; 
 

Ση εγψ δελ ήξζα απ' αθνξκή ησλ αζπηζηάδσλ Σξψσλ 
 

λα πνιεκήζσ εδψ, γηαηί δε κνχθηαημαλ εκέλα· 
 

κήη' άινγα κνπ κ' άξπαμαλ πνηέο ηνπο κήηε βφδηα, 
 

κήη' έθαςάλ κνπ ηα ζπαξηά θαη ηα βαζηά πεξβφιηα 155 

θάηνπ ζηε Φηηά, γηαηί πνιιά ζηε κέζε καο ρσξίδνπλ, 
 

ζεο θνξθνβνχληα απιφζθησηα ζεο ζάιαζζα αθξηζκέλε· 
 

Μνλ γηα δηθφ ζνπ δηάθνξν, μαδηάληξνπε, εγψ βγήθα 
 

καδί ζνπ, γηα λα βξεηο εζχ, θαθφζνπξηε, απ' ηνπο Σξψεο 
 

θη' ν αδεξθφο ζνπ μεδεκηά. Ώθηά δελ ηα ζπκάζαη, 160 

Μνλ η' αςεθάο! Καη ηψξα δα κε θνβεξίδεηο θηφιαο 
 

λα πάξεηο κε ην ρέξη ζνπ ηελ θφξε, πνπ γηα θείλε 
 

αίκα έθηπζα θαη πνπ ν ζηξαηφο κνχρεη ραξίζεη εκέλα. 
 

Ίζν κ' εζέλα κεξηηθφ πνηέο κνπ δελ θεξδίδσ 
 

θάζε πνπ πάξνπκε θακηά ησλ Σξψσλ πινχζηα ρψξα· 
 

Μνλ φζελε αίκαο θαη ζπαζί, λα! εηνχηα εδψ ηα ρέξηα 165 

δνπιέβνπλ πξψηα, κα αλ γελεί θαη κνηξαζά, εζχ παίξλεηο 
 

ηα πην πνιιά, κε ιίγν εγψ, ρσξίο παξάπνλν φκσο, 
 

πίζσ γπξλάσ, θη' αο έιησζα ηνπο Σξψεο πνιεκψληαο. 
 

Καη ηψξα θέβγσ! ηη πνιχ πην βνιεηφ λα ζχξσ 
 

θαιηά κνπ κε ηνπο ιφρνπο κνπ, ηη αςήθηζηνο λνκίδσ 170 

εδψ πσο δε ζα κάζσ βηνο θαη ζεζαβξφ κεγάιν.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο 
 

«ξα θαιή ζνπ αλ ζ' έπηαζε πφζνο λα παο! Γηα κέλα 
 

δε ζνπ πξνζπέθησ, κε ζαξξείο, λα κείλεηο· έρσ θη' άιινπο 
 

εδψ βνεζνχο κνπ, κάιηζηα ην βαζπγλψζηε Αία. 175 

Ώπ' φινπο πην ζε κάρνπκαη ηνπο αξρεγνχο εζέλα, 
 

ηη πάληα ζεο ινγνηξηβέο, ζεο θφλνπο θαη πνιέκνπο. 
 

Σάρα κνπ αλ είζαη δπλαηφο, αλ παιηθαξνζχλε 
 

θάπνηνο ζεφο ζ' ηελ έδσθε, ζηε Φηηά, αλ νξίδεηο, ζχξε 
 

κ' φιν ζνπ ην ζηξαηφ καδί, θαη πξφζηαδε φζν ζέιεηο 
 

ηνπο Μπξκηδφλεο· εηδέ εγψ δε ληάδνπκαη αλ ζπκψλεηο, 180 

δελ ηξέκσ αλ θέβγεηο. Κη' άθνπζε ην ιφγν πνπ ζνπ θξαίλσ· 
 

κηαο πίζσ θαη κνπ ηε δεηάεη ηε Υξπζνπνχια ν Φνίβνο, 
 

κ' αζξψπνπο θαη θαξάβη κνπ εγψ ζαλ ηνπ ηε ζηείισ, 
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κα ζην θαιχβη ζνπ ζαξζψ θη' αηφο κνπ ζα ζνπ πάξσ 
 

ηε ληα ζνπ, ηε ξνδφζηαρηε ΐξηζνχια, γηα λα κάζεηο 185 

ζαλ πφζν εγψ ζε μεπεξλψ, λα ηξέκεη αθφκα θη' άιινο 
 

φκηνο κνπ εκέλα έηζη αλνηρηά λα κνπ πξνβάιλεη θη' ίζνο.» 
 

. 
 

 

 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο άλαςε λ' αθνχζεη ηέηην ιφγν, 
 

θαη ηνπ δηπιφθεξε ε θαξδηά ζηα ινγγσκέλα ζηήζηα, 
 

ή λα ηξαβήμεη απ' ην κεξί ην θνθηεξφ ιεπίδη, 190 

λα αλαζηαηψζεη ηε βνπιή, ην βαζηιηά λα ζθάμεη, 
 

ή λα ζσπάζεη ηελ θαξδηά θαη ην ζπκφ λα πλίμεη. 
 

Μα εθεί π' αθηά η' αλάδεβε κεο ζηεο θαξδηάο ηα βάζηα 
 

θη' φμσ απ' ηε ζήθε γχκλσλε ηε ζπάζα, λα ηε! θηάλεη 
 

ε Ώζελά νρ ηνλ νπξαλφ, ηη ζηάιζεθε απ' ηελ Ήξα, 195 

πνπ ζπιινγή ίζε θαη ησλ δην ηνπο είρε θη' ίζε αγάπε. 
 

Καη ζηέθεη πίζσ ηνπ, ηνπ αξπάεη ηα θαζηαλά καιιηά ηνπ, 
 

ζ' αθηφλ κνλάρα θαλεξή, αλέθαληε ζηνπο άιινπο. 
 

άζηηζε εθείλνο θαη γπξλάεη, θη' αλαγλσξίδεη ακέζσο 
 

ηελ Ώζελά πνπ μάζηξαθηαλ ηα θνβεξά ηεο κάηηα. 200 

Καη θξάδνληάο ηελ ηεο ιαιεί δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Κφξε ηνπ Αία ζθηαρηεξή, γηαηί ήξζεο ηψξα πάιη; 
 

κε ζεο λα δεηο ηελ αςεθηά ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ; 
 

Βγψ 'λα ιφγν ζα ζνπ πσ πνπ ίζσο ηνλ δεηο λα γίλεη· 
 

ζα γιήγνξα νη πεξθάληεο ηνπ ζηνλ Άδε ζαλ ηνλ πάλε.» 205 

. 
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Σφηεο η' απάληεζε ε ζεά, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα 
 

«Ήξζα νρ ηνλ νπξαλφλε εγψ λα πάςσ ην ζπκφ ζνπ, 
 

αλ ζεο λ' αθνχζεηο, θη' ε ζεά κ' έρεη ζηαικέλα ε Ήξα, 
 

πνπ ζπιινγή ίζε θαη ησλ δην ζαο έρεη θη' ίζε αγάπε. 
 

Μνλ έια πάςε! θη' άζ' ηε εθεί ηε ζπάζα ζην θεθάξη. 210 

Μα αλ ζεο κε ιφγηα, ζηφιηζ' ηνλ φζν δεηά ε θαξδηά ζνπ, 
 

γηαηί ην ιφγν πνπ ζα πσ ζαλ ηφλε δεηο λα γίλεη· 
 

γηα αθηή ηελ πξνζβνιή δηπιά θαη ηξίδηπια κηα κέξα 
 

δψξα ζα ιάβεηο· κνλαρά βαζηάμνπ θη' άθνπζέ καο.» 
 

. 
 

Καη ηφηε ν γνξγνπφδαξνο ηεο απαληά Ώρηιέαο 215 

«Ώο γίλεη ν ιφγνο ζαο, ζεά! θηαο είκαη έηζη πληγκέλνο 
 

απ' ην ζπκφ θαηάθαξδα, ηη πην θαιά λα γίλεη· 
 

αλ ηνπο ζενχο αθνχο, θη' αθηνί ζνχ ζπρλαθνχλ ηνλ πφζν.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ζηακάηεζε ηε ζηαισκέλε ρνχθηα 
 

παο ζη' αξγπξφ ζπαζφρεξν θαη κέζα ζην θεθάξη 
 

έζπξσμε πάιη ην ζπαζί, κε δίρσο λ' απηζήζεη 220 

ζηνλ νξηζκφ ηεο Ώζελάο. Καη ηνπ Αηφο ε θφξε 
 

πίζσ πεηάεη ζηνλ Έιπκπν, ζηνπ Αία ηα παιάηηα, 
 

εθεί λα ζκίμεη ηνπο ζενχο θαη ηηο ζεέο ηηο άιιεο. 
 

. 
 

Κη' εθείλνο ηφηεο μαλαξρήο γπξλάεη ζηνλ Ώγακέκλν 
 

κε ηηο βιαζηήκηεο, θη' ν ζπκφο δελ ηφλε παξαηηνχζε 
 

«Ώ θξαζνδάιηζην θνξκί πνπ ζθχιαο έρεηο κάηηα, 225 

κα η' αιαθηνχ θαξδηά! πνηέο δε ζνπ βαζηάεη εζέλα 
 

λα βγεηο καδί κε ην ζηξαηφ ηνπο Σξψεο λα ρηππήζεηο, 
 

ή κεηά κάο ηνπο αξρεγνχο ζαλ πάκε ζε θαξηέξη· 
 

ράξνο αθηφ ζνπ θαίλεηαη ζην λνπ ζνπ θαη ιαρηάξα. 
 

Ώ λαί, πνιχ θαιχηεξα λ' αξπάδεηο ηηο γπλαίθεο 
 

κεο ζην πιαηχ ζηξαηφπεδν, θαλείο ζα ζε πεηξάμεη. 230 

Ναί! ιανθάγνο βαζηιηάο, γηαηί δεηινχο νξίδεηο· 
 

αιιηψο, αθηή ζνπ ε αξπαγή ζα ζνχηαλ θη' ε ζηεξλή ζνπ. 
 

Μα άθνπ ην ιφγν πνπ ζα πσ, ηνλ φξθν πνπ ζ' ακψζσ. 
 

Μα εηνχην ηα ξαβδί πνπ πηα πνηέο θισληά θαη θχιια 
 

δε βγάδεη κηαο θαη θφπεθε απ' ηνλ θνξκφ ζην ιφγγν, 235 

κήη' άζηα, γηαηί ηνχθαγε ηε θινχδα θαη ηα θχιια 
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ηξηγχξσ ν θνθηεξφο ραιθφο, θαη ηψξα ην θξαηάλε 
 

ζηα ρέξηα νη δεκνγέξνληεο θαη ζη' φλνκα ηνπ Αία 
 

δηθάδνπλ ην ιαφ, θη' αθηφλ βαξχ ηνλ έρνπλ φξθν, 
 

λαη ζάξζεη κέξα νη Ααλανί λ' απνζπκήζνπλ φινη 240 

ηνλ Ώρηιέα· ηφηε εζχ θαη κ' φιν ζνπ ηνλ πφλν 
 

δε ζα κπνξείο, ζ' ην ιέσ, θακκηά βνήζηα λαλ ηνπο δψθεηο, 
 

ζαλ πέθηνπλε απ' ηνπ Έρηνξα ην ρέξη ζθσηνκέλνη, 
 

θαη κεο ζηα ζηήζηα ζνπ ε θαξδηά ζα ιαρηαξάεη, ζα ιηψλεη 
 

πνπ ληξφπηαζεο ην πην γεξφ ησλ Ώραηψλ θνληάξη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ράκνπ ην ξαβδί αγξηφζπκνο ηηλάδεη 245 

κε ρξπζνθάξθηα θεληεηφ, θη' έπεηηα πάεη θαζίδεη. 
 

Κη' εθείζε ν άιινο θξέληαδε. Σφηεο πεηηέηαη νιφξζνο 
 

ν ρξπζνιάινο Νέζηνξαο κε ηε γιπθηά ηε γιψζζα, 
 

πνπ θη' απφ κέιη ηνχρπλε θσλή πην δαραξέληα. 
 

Βίρε ηδνκέλεο δην γεληέο σο ηφηεο λα πεξάζνπλ 250 

ζηελ Πχιν, πνπ γελλήζεθαλ πξηλ ζηα δηθά ηνπ ρξφληα 
 

θαη κεγαιψζαλ, θη' φξηδε ηφηεο γεληά ησλ ηξίησλ. 
 

. 
 

Ώθηφο κε ιφγηα γλσζηηθά ηνπο κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Χ ηη θαθφ πνπ πιάθσζε κεγάιν ηελ παηξίδα! 
 

Πψο ζα πεηάμεη απ' ηε ραξά ν Πξίακνο θη' νη γηνί ηνπ, 255 

θαη πφζν θάζε Σξστθή ςπρή ζ' αλαγαιιηάζεη, 
 

λα ζε ηα κάζνπλ φια αθηά, πσο ηξψγεζηε έηζη νη δην ζαο, 
 

εζείο πνπ πξψηνη ζην ζπαζί θαη ζηε βνπιή είζηε πξψηνη! 
 

Μα λα κ' αθνχζηε· θαη ηνπο δην ζάο μεπεξλάσ ζηα ρξφληα. 
 

Γηαηί ζηε ληφηε κνπ έζκημα εγψ κε ζεξηνκάρνπο 260 

θαιχηεξνχο ζαο, κα πνηέο αθηνί δε κ' αςεθνχζαλ. 
 

Γηαηί ζαλ ηέηηνπο ήξσεο δελ είδα αθφκα, κήηε 
 

ζα δσ ζαλ έλα βαζηιηά Καηληά, ζαλ έλα Αξχα, 
 

ζαλ ην δεηλφ Πνιχθεκν, ηνλ Ξάδε, ηνλ Πεξίζν, 
 

ζαλ ην Θεζηά ιεο πνχκηαδε ζεφο απ' ηα νπξάληα. 265 

Βίηαλ εθείλνη νη πην γεξνί ηεο γεο παιηθαξάδεο· 
 

γεξνί είηαλε θαη κε γεξνχο ρηππηνχληαλ, κε βνπλήζα 
 

ζεξηά, θη' ν θφζκνο ζάζηηζε ην πψο ηα μεπαζηξέςαλ. 
 

Μ' αθηνχο ηφηε έζκημα θη' εγψ ζαλ έθηαζα νρ ηελ Πχιν, 
 

πέξα απφ ηφπν καθξηλφ, ηη κ' έθξαμαλ κνλάρνη. 270 
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Καη πνιεκνχζα ηφηε εγψ ζην κέξνο ηα δηθφ κνπ· 
 

φκσο δε ζξέθεη ηψξα ε γεο ζλεηφ πνπ ζα κπνξνχζε 
 

λα βγεη κ' εθείλα ηα ζεξηά. Σέηηνη ήξσεο εκέλα 
 

ζηηο ζπβνπιέο κνπ πξφζεραλ, ηα ιφγηα κνπ αγξηθνχζαλ. 
 

Μα ιέσ αθνχζηε κε θη' εζείο θαη δε ζα κεηαληψζηε. 
 

Κη' εζχ κελ παίξλεηο, άθνπ κε, θη' αο δχλεζαη, ηελ θφξε, 275 

κνλ άζ' ηελ κηαο θαη δφζεθε ζηνλ Ώρηιηά απ' ηα' αζθέξη· 
 

πάιε φκσο κε ην βαζηιηά θη' εζχ λα ινγνθέξλεηο 
 

κε ζέιεηο ηνπ Πειηά γηε, θη' ελάληηα λα παγαίλεηο. 
 

Ίζνη δελ είκαζηε φινη καο ηνπ βαζηιηά πνπ ν Αίαο 
 

ηνλ δφμαζε θαη θπβεξλάεη βαζηψληαο ην ξαβδί ηνπ. 
 

Ώλ είζαη παιηθάξη εζχ, ζέτζζα αλ έρεηο κάλλα, 280 

κα ζνχλαη αθηφο αλφηεξνο, ηη πην πνιινχο νξίδεη. 
 

Μα έια, Ώγακέκλν, πάςε εζχ! Ναη, ράξε ζ' ην γπξέβσ, 
 

κε ην ζπκφ ηνπ, αο άλαςε, ζπλεξηζηείο, πνπ πάληα 
 

ζαλ θάζηξν απηφο αζάιεθην καο ζηέθεη ζηνπο πνιέκνπο.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο 285 

«Ναη, γέξνληα, φια γλσζηηθά ηα κίιεζεο θαη δίθηα. 
 

Μα αθηφο εδψ λα πάληα ηνπ πξσηηά γπξέβεη απ' φινπο. 
 

ζ' φινπο καο ζέιεη θεθαιή, λα γίλεηαη θη' αθέληεο, 
 

ζ' φινπο λα δίλεη πξνζηαγέο, θαη πηνο ζαλ ηα ζεθψζεη; 
 

Κη' αλ νη αζάλαηνη ζενί ηνλ θάλαλε αληξησκέλν, 290 

γηα αθηφ ηνπ πξέπεη πξνζβνιέο λα ρχλεη θη' απ' ηε γιψζζα;» 
 

. 
 

Μα ηφηεο ηνλ αληίζθνςε θαη ηνχπε ν Ώρηιέαο 
 

«Άλαληξν αιήζηα ζάκνπλα θνξκί θαη ηηπνηέλην, 
 

αλ πάληα λαη ζνπ θψλαδα, ην ζηφκα ζαλ αλνίγεηο· 
 

ζ' άιινπο παξάγγειλέ ηα αθηά, δελ είλαη αθηά γηα κέλα! 295 

Μα εηνχην αθφκα ζα ζνπ πσ θη' εζχ ζην λνπ ζνπ βάι' ην. 297 

Σ' άξκαηα δε ζα πάξσ εγψ λα ρηππεζψ καδί ζνπ, 
 

κ' εζέλα εδψ είηε θη' άιιν ζαο. θαλέλα, γηα ηελ θφξε, 
 

ηη εζείο ηε δψθαηε θη' εζείο ηελ παίξλεηέ κνπ πίζσ· 
 

κα απ' η' άιια πνχρσ ζην γνξγφ θαη κάβξν κνπ θαξάβη 300 

δε ζα κ' αγγίμεηο ηίπνηα ρσξίο ηε ζέιεζή κνπ. 
 

Βηδέ έια, αλ ζεο, δνθίκαζε, γηα λαλ λα ην δνπλ θη' εδψ φινη... 
 

ην κάβξν ζνπ αίκα γιήγνξα ζα βάςεη ην θνληάξη.» 
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. 
 

Έηζη ζα κάισζαλ νη δην κε ζπκσκέλα ιφγηα, 
 

ζεθψζεθαλ, θη' ε ζπληπρηά ρσξίδεη ζηα θαξάβηα. 305 

Κη' ν Ώρηιέαο πάγαηλε ησλ θαιπβηψλ ην δξφκν 
 

αληάκα κε ηνλ Πάηξνθιν θαη ηνπο δηθνχο ηνπ αζξψπνπο· 
 

θη' ν Ώγακέκλνο έξεμε ζηε ζάιαζζα 'λα πινίν, 
 

θαη ιακλνθφπνπο δηάιεμε σο είθνζη αλνκάηνπο, 
 

θη' έκπαζε κέζα ηα ζθαρηά ηνπ Φνίβνπ, θαη θαηφπη 
 

έθεξε κέζα θη' έθαηζε ηελ ψξηα Υξπζνπνχια· 310 

θαη κέζα ηέινο αξρεγφο κπήθε ν ζνθφο Απζζέαο. 
 

. 
 

Μπήθαλ ινηπφλ θη' αξκέληδαλ αθηνί ζην θχκα απάλνπ. 
 

θη' ν γηφο ' Ώηξέα πξφζηαμε λα παζηεθηεί η' αζθέξη 
 

θη' αθηνί θαινπαζηξέβνπληαλ θαη ζην γηαιφ πεηνχζαλ 
 

ηηο ιέξεο, θη' έζθαδαλ ζσζηά βντδφηξαγα ηνπ Φνίβνπ 315 

θνληά ζηελ πνιπηάξαρε αθξνγηαιηά· θη' ε ηζίθλα 
 

ζηξηθνθισζνχζε, ζηνλ θαπλφ ηξηγχξσ, σο ζηα νπξάληα. 
 

. 
 

 

 

. 
 

Σέηηεο αθηνί είραλε δνπιηέο κεο ζηνλ πιαηχ ηνλ θάκπν. 
 

Καη ηελ ακάρε ν βαζηιηάο δελ μέραλε απ' ηελ ψξα 
 

πνπ ζηε βνπιή θνβέξηζε ηνλ μαθνπζηφ Ώρηιέα, 
 

κνλ ηνλ Σαξζχβε θψλαμε θαη ην γνξγφ ΐξπβάδε, 320 

πνπ θξάρηεο ηνπ θαη παξαγηνχο ηνπο είρε κπηζηεκέλνπο 
 

«Ώκέηε ζη' Ώρηιέα νη δην, θαη κέζα απ' ηελ θαιχβα 
 

πάξηε απ' ην ρέξη η' φκνξθν θαη θέξηε κνπ θνξίηζη. 
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Μα αλ δελ ηε δψζεη, μεθηλψ κε πην πνιινχο, θη' αηφο κνπ 
 

ηελ παίξλσ εγψ. αλ πην βαξχ ζαλ ηνχξζεη αθηφ λνκίδσ...» 325 

. 
 

Έηζη είπε θαη ηνπο έζηεηιε κε ζπκσκέλα ιφγηα. 
 

Κη' άζεια νη θξάρηεο ηξάβεμαλ ζηκά ζηκά ηελ άθξε 
 

ηνπ ζηεηξνηξχγεηνπ γηαινχ, θαη ζην θαξαβνζηάζη 
 

ησλ Μπξκηδφλσλ θηάζαλε θη' σο ηηο θαιχβεο πέξα. 
 

Κη ήβξαλ αθηφλ πνπ θάζνπληαλ θνληά ζ' έλα θαιχβη 
 

θαη πινίν ηνπ, νπδέ ράξεθε κπξνζηά ηνπ ζαλ ηνπο είδε. 330 

Μα εθείλνη νκπξφο ζηνλ αξρεγφ κε δείιηα θαη κε ζέβαο 
 

ζηαζήθαλε, νπδέ ηνχθξαηλαλ θη' νπδέ ηνλ ραηξεηνχζαλ. 
 

Μα αθηφο ζην λνπ ηνπ ηφλησζε γηαηί ήξζαλ θαη ηνπο είπε 
 

«Καιφ ζηνπο θξάρηεο, ησλ ζεψλ θη' αληξψλ καληαηνθφξνπο! 
 

ηκψζηε... δε κνπ θηαίηε εζείο, κνπ θηαίεη ν Ώγακέκλνο 335 

πνπ γηα ηελ θξηλνκάγνπιε ζάο ζηέιλεη βξπζνπνχια. 
 

Μνλ έια, ζενγέλλεηε Πάηξνθιε, βγάι' ηελ θφξε 
 

θαη δψζ' ηε ηνπο λα ηήλε παλ. Κη' αο είλαη αθηνί καξηχξνη 
 

κπξνο ζηνπο αζάλαηνπο ζενχο θαη ζηνπο ζλεηνχο αζξψπνπο 
 

θαη ζην ζθιεξφ ην βαζηιηά, αλ θακηά κέξα πάιη 340 

κ' έρνπλ αλάγθε απ' άζθεκε ιαρηάξα λα γιηηψζσ 
 

ηα' αζθέξη. Ση δαβψζεθε θαη πήξε δξφκν εθείλνο, 
 

κεδέ θαηέρεη κηα ζηαιηά λα δεη θη' νκπξφο θαη πίζσ, 
 

πψο ζαλ ηνπ πνιεκά άβιαβν ηα' αζθέξη ζηα θαξάβηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθνχεη ν Πάηξνθινο ηα ιφγηα ηνπ ζπληξφθνπ, 345 

θαη βγάδεη ηε ξνδφζσξε θνπέια απ' ην θαιχβη 
 

θαη ηνπο ηε δίλεη λαλ ηελ παλ. Κη' αθηνί γπξλνχζαλ πίζσ 
 

ζηνλ θάκπν, θη' άζεια καδί θη' ε θφξε πεξπαηνχζε. 
 

. 
 

Κη' ν Ώρηιέαο ηφηε νκπξφο θαζίδεη ζη' αθξνγηάιη 
 

παξάκεξα, θη' έθιαηγε εθεί, απ' ηνπο ζπληξφθνπο ρψξηα, 350 

αιάξγα πξνο ηα πέιαγα ζσξψληαο. Καη ηα ρέξηα 
 

άπισζε θαη ηε κάλλα ηνπ ζπρλνπεξηθαινχζε 
 

«Μάλλα κνπ, αθνχ κε γέλλεζεο θαη ιηγνρξνληζκέλν, 
 

αο είηαλ θαλ ηνπ Κξφλνπ ν γηνο, ν βξνληνξήρηεο Αίαο, 
 

λα κε ηηκνχζε· κφλε αθηφο ζηαιηά δε κε ινγηάδεη. 
 

Γηαηί η' Ώηξέα ηψξα ν γηνο, ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο, 355 
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κεγάιν κνχθαλε άδηθν· γηαηί κε βηά κνχ πήξε 
 

θη' έρεη ηε ληα κνπ πνπ πξεζβηφ κνχρε ν ζηξαηφο ραξίζεη.» 
 

. 
 

Βίπε ζξελψληαο, θη' άθνπζε ηα ιφγηα ε θπξά κάλλα, 
 

πνχηαλ ζηα βάζηα ηνπ γηαινχ ζηνπ γέξνπ ηεο παηέξα, 
 

θαη βγήθε ζαλ αληάξα εθηχο απ' ην ςαξχ ην θχκα 
 

θαη ζην πιεβξφ ηνπ θάζεζε. Κη' ελψ δαθξνινγνχζε, 360 

ηνλ ράηδεςε έηζη ηξπθεξά θαη ηνχπε αγαπεκέλα 
 

«Ση θιαηο, παηδί κνπ; ηη θαθφ ζνπ πίθξαλε ηα ζπιάρλα; 
 

Πεο ην, λα μέξνπκε θη' νη δην, θαη κπζηηθφ κελ ηφρεηο.» 
 

. 
 

Σφηεο κε βαξηνζηελαγκνχο ηεο είπε ν Ώρηιέαο 
 

«Ξέξεηο — ηη λα ζ' ηα ιέσ αθηά; — θαη ηάρα δελ ηα μέξεηο; 365 

Πέξα ζηε Θήβα πήγακε, ζη' Ώεηηνχ ηελ πνιηηεία, 
 

πνπ ηελ θνπξζέςακε, θη' εδψ ην θέξακε ην πξάκα. 
 

Ώθηφ ην κνίξαζε ν ζηξαηφο κε δίθην αλάκεζφ ηνπ, 
 

θαη ρψξηζαλ ηνπ βαζηιηά ηελ ψξηα Υξπζνπνχια. 
 

Ο Υξχζαο ηφηε, ν ιεηηνπξγφο ηνπ πξνθπιάρηε Ώπφιινπ, 370 

ήξζε απφ πέξα σο ζηα γνξγά ησλ Ώραηψλ θαξάβηα 
 

λα ιεθηεξψζεη ζέινληαο ηελ θφξε ηνπ, θαη πινχζηα 
 

είρε καδί ηνπ μαγνξά, θαη θξάηαε ζηα δηά ρέξηα, 
 

πάο ζην ρξπζφθηηαζην ξαβδί, η' Ώπφιινπ ηα ζηεθάληα, 
 

θη' φινπο ηνπο άιινπο Ώραηνχο ζεξκνπεξηθαινχζε, 
 

κα ηα πξσηάηα πην πνιχ, ηνπο δην ηνπο γηνπο η' Ώηξέα. 375 

Σφηεο κε ζέβαο θψλαμαλ νη άιινη Ώξγίηεο φινη 
 

πάξηε ηελ ψξηα μαγνξά, ην γέξν ζπιαρληζηείηε!' 
 

κα αθηή ε βνπιή δελ η' άξεζε ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ, 
 

κφλε ηνλ έδησμε άζθεκα θη' είπε ζθηρηφ 'λα ιφγν. 
 

Έηζη νξγηζκέλνο έθπγε ν γέξνο πίζσ πάιη, 380 

θη' ν Φνίβνο ηφηεο μάθνπζε ηνπ γέξνπ ηελ θαηάξα, 
 

ηη είηαλ αγαπεκέλνο ηνπ πνιχ, θαη ζηνπο Ώξγίηεο 
 

έξεμε αξξψζηηα θνβεξή, πνπ απαλσηνί νη ζηξαηηψηεο 
 

πεζαίλαλ, θη' έπεθηαλ παληνχ νη ζετθέο ζαΎηεο 
 

κέζα ζηνλ θάκπν ηνλ πιαηχ. Μαο ιέεη ηφηε ν πξνθήηεο, 
 

ζαλ πνπ ηνπο θάηερε βαζηά, ηνπο νξηζκνχο η' Ώπφιινπ. 385 

Πξψηνο πξνβάιισ εθηχο εγψ ην Φνίβν λα κεξψζνπλ· 
 

κα πήξε ν βαζηιηάο θσηηά, θη' φξζηνο κεκηάο πεηηέηαη 
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θαη κηα θνβέξα κνχξεμε πνπ θη' είλαη θαλσκέλε. 
 

Ση κε θαξάβηα παλ ηε κηα ζηε Υξχζα νη καβξνκάηεο 
 

Ώξγίηεο έρνληαο καδί γηα ην ζεφ ζθαρηάξηα, 390 

θαη ηελ θνπέια νη Ααλανί πνπ κνχδσθαλ εκέλα, 
 

ήξζαλ πνιηψξα νη θξάρηεο ηνπ θαη πίζσ κνχ ηελ πήξαλ. 
 

Μα βφεζα, κάλλα, εζχ, αλ κπνξείο, ηνλ αληξησκέλν γην ζνπ. 
 

χξε λα πάο ζηνλ Έιπκπν θαη λα πεξηθαιέζεηο 
 

ην Αία, αλ ηελ θαξδηά άιινηεο, ή κ' έξγαηα ή κε ιφγν, 395 

κηα ζηάια ηνπ ηε γιχθαλεο. Γηαηί ζην ζπηηηθφ καο 
 

ζ' άθνπζα εγψ πνιιέο θνξέο λα ιεο θαη λα παηληέζαη 
 

πσο δα ην καβξνζχγλεθν ηνπ Κξφλνπ γην, κνλάρε 
 

κεο ζηνπο ζενχο, ηνλ γιχησζεο απ' άζθεκε ιαρηάξα, 
 

ηφηεο πνπ ζέιαλε νη ζενί νη άιινη — ν Πνζεηδψλαο, 
 

ε Ήξα, θη' ε ζεά Ώζήλα — λαλ ηφλε ηξηρνδέζνπλ. 400 

Μα απ' ηηο ηξηρηέο εζχ, ζεά, λαλ ηνλ γιπηψζεηο πήγεο. 
 

θη' απάλνπ θψλαμεο γνξγά ηνλ εθαηνρεξάην, 
 

πνπ Μπξηνδχλακν νη ζενί ηνλ ιελ — νη άληξεο φκσο 
 

Ώηγαίν — γηαηί ζηε δχλακε ληθάεη θαη ην γνληφ ηνπ· 
 

αθηφο ζην Αία θάζεζε ζηκά θακαξσκέλνο, 405 

θη' εθείλνη ρέξη ηξάβεμαλ απ' ηνλ πνιχ ηνπο θφβν. 
 

Μα ζχκηζέ ηνπ ηψξα αθηά, θαη θάηζε εθεί, θαη πηάζ' ηνπ 
 

ην γφλα, κήπσο ηνπο νρηξνχο ζειήζεη λα βνεζήζεη, 
 

θη' εθείλνπο γχξσ ζην γηαιφ θαη ζην θαξαβνζηάζη 
 

λαλ ηνπο ζηξπκψμεη κε ζθαγή κεγάιε, ηνπο Ώξγίηεο, 
 

πνπ έηζη λα ληψζνπλ η' φθεινο ηνπ βαζηιηά ηνπο φινη, 410 

θαη έηζη λα δεη ην θξίκαο ηνπ θη' ν γηνο η' Ώηξέα αθφκα 
 

πνπ ληξφπηαζε ην πην γεξφ ησλ Ώραηψλ θνληάξη.» 
 

. 
 

Καη ηφηεο δάθξηα ρχλνληαο απνινγηέηαη ε Θέηε 
 

«Ώρ γηε κνπ, ηη ζ' αλάζξεθα ηνλ πηθξνγελλεκέλν; 
 

Ώο δνχζεο δίρσο θαλ θαεκνχο θαη δάθξηα ζηα θαξάβηα, 415 

αθνχ θνληέβεη ε ψξα ζνπ, πνιχ καθξηά δελ είλαη. 
 

Μνλ ηψξα πην ιηγφδσνο θαη πην πηθξφο απ' φινπο 
 

κνχγηλεο. . . ζάηαλε ε ζηηγκή θαθή ζα ζε γελλνχζα. 
 

Μα αθηφ ην ιφγν ζνπ λα πσ ηνπ βξνληνξήρηε Αία 
 

κφλε ζα πάσ ζηνλ Έιπκπν ην ρηνλνζθεπαζκέλν, 420 

κήπσο πεηζηεί. Μνλ θάζνπ εζχ εδψ ζηα πινία ηψξα, 
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θαη βάζηα πάληα ην ζπκφ θαη κελ αγγίδεηο κάρε. 
 

Ση ηνχρνπλε ζηνλ Χθηαλφ ηξαπέδη νη Ώηζηφπνη, 
 

θαη πήγε ν Αίαο απ' ηα ςεο θη' φινη νη ζενί καδί ηνπ· 
 

φκσο ζε κέξεο δψδεθα πάιη είλαη λα γπξίζεη, 425 

θαη ηφηεο ζην ραιθφζηξσην ηνλ πχξγν ηνπ ζα ηξέμσ 
 

λα πέζσ νκπξφο ζηα πφδηα ηνπ, θαη ζαλ ηνλ πείζσ ζέισ!» 
 

. 
 

 

 

. 
 

Έηζη είπε θη' έθπγε, θη' αθηφλ ηνλ άθηζε ζηνλ θάκπν 
 

γηνκάην νξγή πνπ η' άξπαμαλ κε δφξη θη' άζειά ηνπ 
 

ηελ νκνξθνδσζκέλε ληά. 430 

. 
 

. 
 

Καη ηφηεο ν Απζζέαο 
 

ζηε Υξχζα δχγσλε καδί κε ηα ζθαρηά η' Ώπφιινπ. 
 

Καη κπαίλνληαο κεο ην βαζχ ιηκάλη, ηα παληά ηνπο 
 

δηπιψλνπλ θαη κεο ζην γνξγφ θαξάβη η' απηζψλνπλ, 
 

θαη ην θαηάξηη ζηξψλνπλε ζηελ θνίηε μακνιψληαο 
 

ηα μάξηηα, θη' σο πην κέζα εθεί ζη' αξαμνβφιη ιάκλνπλ. 435 

Κη' φμσ ηα βάξηα ξήρλνπλε θαη δέλνπλ ηελ πξπκάηζα, 
 

φμσ θη' αηνί ηνπο βγαίλνπλε πάο ζηνπ γηαινχ ηελ άθξε, 
 

θαη βγάδνπλ φμσ ηα ζθαρηά πνπ θέξλαλε ηνπ Φνίβνπ, 
 

θη' ε Υξπζνπνχια φμσ πεδάεη κέζα απ' ην ηξεραληήξη. 
 

. 
 

Καη θέξλνληάο ηελ ζην βσκφ ν γλσζηηθφο Απζζέαο, 440 
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ζηα ρέξηα ηνπ γεξν-γνληνχ ηε δίλεη θαη ηνπ θάλεη 
 

«Γέξν, ζηε Υξχζα ν βαζηιηάο κε ζηέιλεη λα ζνπ θέξσ 
 

ηελ θφξε, θη' εθαηνβνδηά λα ζθάμνπκε ηνπ Φνίβνπ, 
 

γηα λαλ ηνπ ζπιαρληζηεί ε θαξδηά ηνπο Ώραηνχο πνπ ηψξα 
 

ζηνλ θάκπν πνιπζηέλαρηεο ηνπο έζηεηιε ιαρηάξεο.» 445 

. 
 

Βίπε, θαη ηνπ ηελ έδσθε ζηα ρέξηα· ην παηδί ηνπ 
 

ην πήξε ν γέξνο κε ραξά. Κη' αθηνί ηξηγχξσ ακέζσο 
 

ζηνλ νκνξθφρηηζην βσκφ αξάδηαζαλ ηα βφδηα, 
 

θη' έπεηηα ρεξνλίθηεθαλ θαη πήξαλ ηα θξηζάξηα. 
 

Σφηεο παξάθιεζε άξρηζε ν Υξχζαο λαλ ηνπο θάλεη 450 

κε δπλαηφθσλε ιαιηά θαη ρέξηα ζεθσκέλα 
 

«Άθνπ κε, αξγπξνδφμαξε, εζχ πνπ δηαθεληέβεηο 
 

ηελ Κίιια κε ην ηφζν βηνο θαη ην λεζί ηεο Υξχζαο, 
 

θαη πνπ θπιάεη ηελ Σέλεδν η' αλίθεηφ ζνπ ρέξη. 
 

Κη' άιινηεο πξηλ ζπλάθνπζεο ηελ πξνζεθθή κνπ εκέλα, 
 

θαη γηα ην δίθην κνπ έζηξεμεο ησλ Ώραηψλ η' αζθέξη 
 

θαη παίδεςεο ζπαξαρηηθά· θαη ηψξα πάιη, Ώπφιιν, 455 

πεξηθαιψ ζε, αθφκα αθηφλ ηνλ πφζν μάθνπζέ κνπ· 
 

ιππήζνπ πηα ηνπο Ώραηνχο θαη δηψμε ηελ παλνχθια.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηελ παξάθιεζε μαθνχεη ν γηνο ηνπ Αία. 
 

. 
 

Έηζη ζαλ είπαλ δέεζε θξηζάξη παζπαιψληαο, 
 

πξψηα ζεθψλνπλ ησλ βνδηψλ ηηο θεθαιέο, ηα ζθάδνπλ, 
 

ηα γδέξλνπλ, θφβνπλ ηα λεθξά, θαη ηα δηπινηπιίγνπλ 460 

κε ζθέπε, θαη ηα ζπγπξλάλ κ' απφ παληνχ θνκκάηηα. 
 

Κη' απάλνπ ν γέξνο ηάθαηγε ζε ζθίδεο πεξηρψληαο 
 

μαλζφ θξαζί· θη' νη ληνη θνληά πεληφζνπγια θξαηνχζαλ. 
 

Ώπέ ε θσηηά ζα ρψλεςε θαη θάγαλε ηα ζπιάρλα, 
 

ιηαλίδνπλ η' άιια θξέαηα θαη ηα πεξλάλ ζηηο ζνχγιεο, 465 

ηα ςήλνπλ φκνξθα, φκνξθα θη' απ' ηε θσηηά ηα βγάδνπλ, 
 

Καη ηε δνπιηά ζαλ ηέιησζαλ θαη ηνίκαζαλ ηξαπέδη, 
 

ηξσλ, θαη δε ιείπεη ηίπνηα πνπ λα πνζεί ε θαξδηά ηνπο. 
 

Σέινο ζα ρφξηαζαλ θαιά γεξφ κε θαγνπφηη, 
 

πηάλνπλ νη ληνη θη' εθηχο πηνηφ γηνκίδνπλ ηα θξνληήξηα 470 

ίζα σο ζηα ρείιηα, θη' έπεηηα γχξσ θεξλάλ λα πηνχλε, 
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αθνχ η' Ώπφιινπ ηνχζηαμαλ κε ηα πνηήξηα πξψηα. 
 

Έηζη φιε κέξα κε ραξέο καιάθσλαλ ην Φνίβν, 
 

ηνπ πξνθπιάρηε ςέιλνληαο θαη ην ραξηησκέλν 
 

δνμνινγψληαο γηαηξεθηή· θη' άθνπγε αθηφο κε γιχθα. 
 

Κη' ν ήιηνο ζα βαζίιεςε θαη πήξε ην ζθνηάδη, 475 

ηφηεο ζηνπ μχινπ πιάγηαζαλ θνληά ην παιακάξη. 
 

. 
 

Κη' έθεμε ε ξνδνδάρηπιε λπρηνζξεκέλε Ώβγνχια, 
 

θαη ηφηεο πηα ηα πξχκηζαλ πίζσ λα παλ ζηνλ θάκπν. 
 

Κη' ν Φνίβνο ηνπο μαπφζηεηιε έλα αγεξάθη πξχκν, 
 

θη' εθηχο νη λάθηεο έζηεζαλ απάλνπ ην θαηάξηη 480 

θαη η' άζπξν αλνίμαλε παλί, θαη ην παλί ζηε κέζε 
 

απ' ηνλ αγέξα θνχζθσζε, θαη γχξσ ζηελ θαξίλα 
 

αρνχζε ζαλ αξκέληδαλ η' αθξνληπκέλν θχκα, 
 

θη' έηξερε ην θαξάβη νκπξφο νξγψλνληαο ην θχκα. 
 

Καη πηα ζαλ ήξζαλ ζηνλ πιαηχ ησλ Ώραηψλε θάκπν, 
 

ηξάβεμαλ φμσ ζηελ μεξά ην κειαλφ θαξάβη, 485 

ςειά ζηνλ άκκν, κε καθξηά ην ζηήισζαλ θαιάγγηα, 
 

θη' αηνί ηνπο γχξσ ζθφξπηζαλ ζηα πινία θαη θαιχβηα. 
 

. 
 

Χζηφζν εθείλνο θάζνπληαλ ζηα πινία ρνιηαζκέλνο 
 

ν γηνο ν θηεξνπγφπνδνο ηνπ μαθνπζηνχ Πειέα, 
 

δίρσο ζε πξνεζηψλ βνπιή πνηέο ηνπ λα δπγψλεη, 490 

δίρσο λα πάεη ζε πφιεκν, κνλ ηνχιησλαλ ηα ζπιάρλα 
 

πνχκελε αθηνχ, θαη ηηο ζθαγέο πνζνχζε θαη ηηο κάρεο. 
 

. 
 

Μα ηέινο πηα ζαλ πέξαζαλ σο κέξεο δην θαη δέθα, 
 

λα θη' νη παληνηηλνί ζενί ζηνλ Έιπκπν γπξλνχζαλ 
 

φινη καδί, θη' νκπξφο νκπξφο ν Αίαο πεξπαηνχζε. 495 

Κη' ε Θέηε ηηο παξαγγειηέο δελ μέραζε ηνπ γηνπ ηεο, 
 

Μνλ βγαίλεη κέζα απ' ηνπ γηαινχ ην θχκα, θη' αλεβαίλεη 
 

πξσΎ πξσΎ ζηνλ Έιπκπν θαη ζηα κεγάια νπξάληα. 
 

Καη βξήθε ρψξηα απ' ηνπο ινηπνχο ζενχο ην γην ηνπ Κξφλνπ 
 

παο ζηνπ κπξηφθνξθνπ βνπλνχ ηελ άθξε θαζηζκέλν. 
 

Καη έθαζηε νκπξφο ηνπ, ηνχπηαζε κε ην δεξβχ ηεο ρέξη 500 

ην γφλα, θαη κε ην δεμχ ηνχ αγγίδεη ην πεγνχλη 
 

θη' έηζη ηνλ πξσηαθέληε γην πεξηθαιάεη ηνπ Κξφλνπ 
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«Ώθέληε Αία, αλ άιινηεο κεο ζηνπο ζενχο κε ιφγν 
 

ή κ' έξγν εγψ ζ' σθέιεζα, αρ θάλε κνπ κηα ράξε! 
 

ΐφεζα ηα γην κνπ... αθηφο δσή ζηνλ θφζκν ζαλ ηνπο άιινπο 505 

δελ έρεη, κα θη' ν βαζηιηάο, η' Ώηξέα ν γηνο, λα ηψξα 
 

κεγάιν ηνχθαλε άδηθν· γηαηί κε βηά ηνπ πήξε 
 

θη' έρεη ηε ληα ηνπ πνπ πξεζβηφ ηνχρε ν ζηξαηφο ραξίζεη. 
 

Μα εζχ θαλ Αία, βφεζα ηνλ, βαζχβνπιε Βιπκπήζε, 
 

θη' σο ηφηεο δίλε δχλακε ζηνπο Σξψεο, δίλε λίθεο, 
 

σο πνπ ζην γην κνπ νη Ααλανί λα παλ θαη λα πξνζπέζνπλ.» 510 

. 
 

 

 

. 
 

Βίπε, κα δελ ηεο έθξηλε ν ζπγλεθνζπλάρηεο, 
 

Μνλ ψξα θάζνπληαλ πνιιή δίρσο λα βγάδεη ιέμε. 
 

Κη' ε Θέηε θαζψο ηνχπηαζε ην γφλα, ην βαζηνχζε 
 

πάληα ζθηρηά, θαη μαλαξρήο δεθηέξσζε ην ιφγν 
 

«Πεο πηα ην λαη έηζη αιεζηλά θαη ηάμ' ην κνπ, ή θη' αξλήζνπ — 
 

θαη ηη ζε κέιεη αλ αξλεζείο; — λα κάζσ ζέισ εκέλα 515 

πφζν πην ιίγν απ' ηνπο ινηπνχο ζενχο κε ινγαξηάδεηο.» 
 

. 
 

Σφηεο βαξηά ζηελάδνληαο ηεο είπε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ 
 

«Καθέο, πνιχ θαθέο δνπιηέο κ' αλνίγεηο κε ηελ Ήξα, 
 

θαη ζχρπζεο, ζα κε θεληάεη κε ηα πηθξά ηεο ιφγηα· 
 

πνπ θη' έηζη εθείλε αδηάθνπα κπξνο ζηνπο ζενχο καιψλεη 520 

θαη κνπ θσλάδεη πσο βνεζάσ ηνπο Σξψεο ζηνπο πνιέκνπο. 
 

Μφλε ηξαβήμνπ ηψξα εζχ κήπσο ζε ληψζεη ε Ήξα, 
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θη' εγψ ζαλ ηα θξνληίζσ αθηά λα γίλνπλε. κσο ζηάζνπ 
 

λα ζθχςσ ην θεθάιη κνπ, γηα λα ζπράζεη ν λνπο ζνπ. 
 

Αελ έρσ πην ζεκαληηθφ κε ηνπο ζενχο ζεκάδη, 525 

ηη ην θπιάσ αζάιεθην θη' αιεζηλφ, θαη πάληα 
 

ζα γίλεη φηη θη' αλ ηάμσ εγψ θνπλψληαο ην θεθάιη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ν Αίαο, θαη θνπλάεη ηα κειαλά ηνπ θξχδηα, 
 

θαη γχξσ ζην ζενηηθφ θεθάιη αλαζαιέβνπλ 
 

η' αζάλαηα ηνπ ηα ζγνπξά, θη' ν βνχλαξνο ηξαληάδεη. 530 

. 
 

Έηζη ζαλ ηα κηιήζαλε, ρσξίδνπληαη. Κη' ε Θέηε 
 

πεδά απ' η' νιφθσην βνπλφ κεο ζηνπ γηαινχ ηα βάζηα, 
 

θη' ν Αίαο πάεη ζηνλ πχξγν ηνπ. Κη' φινη νη ζενί κπξνζηά ηνπ 
 

αληάκα πξνζεθψζεθαλ απ' ηα θαζίζκαηά ηνπο, 
 

κήηε απνθφηεζε θαλείο λα κείλεη ζαλ ηνλ είδαλ 535 

πνπ ζίκσλε, κνλ φινη ηνπο ζηέθνπλ κπξνζηά ηνπ νιφξζνη. 
 

. 
 

Σφηε έηζη ν Αίαο θάζεζε ζην ζξφλν ηνπ. Κη' ε Ήξα 
 

ηνλ είδε θη' έλησζε βνπιέο πσο ζθάξσζε καδί ηνπ 
 

ε Θέηε, ηνπ ζαιαζζηλνχ ε ζπγαηέξα γέξνπ, 
 

θη' εθηχο κε ιφγηα αγγηρηηθά λα ηνπ κηιάεη αξρίδεη 
 

«Με πηφλ, καξγηφιε, απ' ηνπο ζενχο είρεο θνπβέληεο πάιη; 540 

Πάληα αγαπάο, ζα βξίζθνπκαη καθξηά, λ' απνθαζίδεηο 
 

θξπθά απφ κέλα, θαη πνηέο δε βάζηαμε ε ςπρή ζνπ 
 

λάξζεηο κνλάρνο λα κνπ πεηο κηα ιέμε απ' ηηο δνπιηέο ζνπ.» 
 

. 
 

Σφηεο ηεο είπε ησλ ζεψλ θη' αλζξψπσλε ν παηέξαο 
 

«Ήξα, δα θάζε κνπ ζθνπφ λα κάζεηο κελ η' νιπίδεηο· 545 

ζαξξψ ζαλ ηφβξεηο δχζθνιν θη' αο ζ' έρσ θαη γπλαίθα. 
 

Μα αλ είλαη ηίπνηα ζσζηφ λ' αθνχζεηο, απφ ζέλα 
 

δε ζαλ ην κάζεη πξηλ θαλείο, κήηε ζεφο κήη' άληξαο· 
 

κα θη' φηη ζέισ απ' ηνπο ζενχο λα ινγαξηάζσ ρψξηα, 
 

αθηφ κελ ην ςηινξσηάο, κελ ην ζπρλνμεηάδεηο.» 550 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ε δέζπνηλα, ε καξκαξφιαηκε Ήξα 
 

«Καιέ, ηη θάζεζαη θαη ιεο, γηε θνβεξέ ηνπ Κξφλνπ; 
 

Καη ηφζν δα δε ζ' αξσηψ, δε ζε δαιίδσ σο ηψξα, 
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κφλε φηη ζέιεηο, ήζπρνο κπνξείο θαη ζπιινγηέζαη. 
 

κσο πνιχ είκαη αλήζπρε κε ζ' έπεηζε λ' αιιάμεηο 555 

ε Θέηε, ηνπ ζαιαζζηλνχ ε ζπγαηέξα 
 

γέξνπ· 
 

ηη ήξζε θνληά ζνπ ζχληαρα θαη ζνχπηαζε ην γφλα, 
 

θαη κ' φξθν εζχ ηεο έηαμεο, ην βιέπσ, λα βνεζήζεηο 
 

ηνλ Ώρηιηά, θαη Ααλανχο πνιινχο λα μνινζξέςεηο.» 
 

. 
 

Σφηεο γπξλάεη ηνπ Κξφλνπ ν γηνο θαη κε ζπκφ ηεο θάλεη 560 

«Καεκέλε, δε ζε μεγειψ, κνλ πάληα θάηη ληψζεηο. 
 

κσο δε βγάδεηο ηίπνηα, κνλ πνπ ζα κε θξπψζεηο 
 

ρεηξφηεξα· θαη πην πνιχ αθηφ ζα ζνπ θνζηίζεη. 
 

Σάρα θη' αλ έγηλε φηη ιεο, ζα πεη πσο έηζη ζέισ. 
 

Μνλ θάηζε θάηνπ θξφληκα θη' αγξίθα κνπ ηα ιφγηα, 565 

κε ζεθσζψ, θη' φινη νη ζενί πνπ βξίζθνπληαη εδψ γχξσ 
 

δε ζε γιπηψλνπλ, έηζη εγψ ρνπθηηάζσ ηα καιιηά ζνπ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζθηάρηεθε ε θπξά, ε γειαδφκαηε Ήξα, 
 

θαη ηελ θαξδηά ηεο έζθημε πηα ιέμε λα κε βγάιεη. 
 

ΐαξηφκεζαλ εθεί νη Θενί ζηνπ Αία ην παιάηη, 570 

θη' άξρηζε πξψηα ν Ήθαηζηνο, ν μαθνπζηφο ηερλίηεο, 
 

λαλ ηνπο κηιάεη, θαη πάζθηδε ηε κάλλα λα βνεζήζεη 
 

«Ώ πηα ζα γίλεη κηζεξή θη' αζήθσηε ε δσή καο, 
 

αλ έηζη νη δην ζαο ζθνχδεηε εδψ ζαλ θαξαθάμεο 
 

θαη πηάλεζηε γηα ηνπο ζλεηνχο! Καη ην μεθάλησκά καο 575 

γιχθα δε ζάρεη πηα θακηά, ηη πήξε ε θαγνκάξα. 
 

Σε κάλλα εγψ πεξηθαιψ, θαζψο θη' αθηή ην ληψζεη, 
 

λάλαη θαιή θαη καιαθηά κε ηνλ παηέξα Αία, 
 

κελ πηάζεη ηα καιψκαηα μαλά, θαη καο ραιάζεη 
 

θη' εκάο ην θαγνπφηη καο. Γηαηί κπνξεί, ζα ζέιεη, 580 

λα καο πεηάμεη απ' ηα ζξνληά ν θεξαβλνηηλάρηεο 
 

ηνπ Κξφλνπ γηφο· ηη είλαη πνιχ πην δπλαηφο απ' φινπο. 
 

Μα εζχ κε ιφγηα καιαθά θαιφπηαλέ ηνλ, κάλλα, 
 

θαη ηφηε εθηχο πνλεηηθφ ζαλ ηφλε δεηο καδί καο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ζηεο κάλλαο ηνπ ζεθψλεηαη θαη βάδεη 585 

ηα ρέξηα πινπκηζηφ θαθθί, θαη ηεο ιαιεί δην ιφγηα 
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«Κάλε, καλλνχια, απνκνλή, θαη κ' φιε ζνπ ηελ πίθξα, 
 

κήπσο ζε δνπλ ηα κάηηα κνπ, πνπ ζ' αγαπάσ, ζηξσκέλε 
 

ζην μχιν, θαη δε ζα κπνξψ λα ζε βνεζήζσ ηφηεο 
 

θη' αο ιαρηαξίδσ. α βαξχ λ' αληηθεξζείο ηνπ Αία. 
 

. 
 

Ση δήηεζα θη' άιιε θνξά εγψ λα ζε βνεζήζσ, 590 

κα απφ ην πφδη κ' άξπαμε θαη κ' έξεμε ίζα θάηνπ 
 

νρ ην θαηψθιη η' νπξαλνχ· θη' νιεκεξχο γπξλνχζα, 
 

θαη πηα ζα βξάδηαζε, έπεζα παο ζην λεζί ηεο Λήκλνο, 
 

είρα δελ είρα πηα ςπρή· πξφζπκα ηφηε ακέζσο, 
 

ζαλ έπεζα, κε πήξαλε λα κε ληαζηνχλε νη ίληεο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ρακνγέιαζε ηνπ Κξφλνπ ε ζπγαηέξα, 595 

θαη κεο ην ρακνγέιην ηεο απ' ην παηδί ηεο παίξλεη 
 

ζηα ρέξηα ην θαθθί. Κη' αθηφο λερηάξη δαραξέλην 
 

απ' ην θξνληήξη βγάδνληαο, δεμά θεξλνχζε γχξσ 
 

θαη ηνπο ινηπνχο αζάλαηνπο. Καη πηάλνπλ θάηη γέιηα 
 

ηνπο ηξηζκαθάξηζηνπο ζενχο!... αηέιησηα, ζαλ είδαλ 
 

λα ζπξηαθέξλεη ν Ήθαηζηνο θνπηζνιαραληαζκέλνο. 600 

. 
 

Έηζη φιε κέξα ηξψγαλε ψζηε λα πέζεη ν Ήιηνο, 
 

θαη ηάραλε φια φζα δεηάεη θαιφ 'λα θαγνπφηη, 
 

ιαγνχην ζεο πεληάκνξθν πνπ ην βαξνχζε ν Φνίβνο, 
 

ζεο Μνχζεο πνπ ηξαγνχδηδαλ κε ράξε αξάδα αξάδα. 
 

. 
 

Σνπ ήιηνπ ηέινο βνχηεμαλ νη θσηεηλέο αρηίδεο, 605 

θαη ηφηεο κέζα θίλεζαλ λα παλ θαη λα πιαγηάζνπλ, 
 

νπνχρε ηνπ ηνπ θαζελφο ρηηζκέλα ν μαθνπζκέλνο 
 

πξσηνηερλίηεο Ήθαηζηνο κε ηε ζνθή ηνπ ηέρλε· 
 

θη' ν Αίαο ν αζηξαπεθηήο ν ζπγλεθνζπλάρηεο 
 

ζην ζηξψκα πάγαηλε θη' αθηφο, φπνπ θνηκνχληαλ πάληα, 610 

χπλνο ζαλ ηνχξρνπληαλ γιπθφο. Ώπάλνπ εθεί γπξκέλνο 
 

θνηκνχληαλ, θη' ε ρξπζφζξνλε ζεά θνληά ηνπ, ε Ήξα. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

ΐ 
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. 
 

. 
 

 

 

. 
 

Κη' νη άιινη αζξψπνη θαη ζενί θνηκνχληαλε φιε λχρηα, 
 

κα ν Αίαο δελ ηε ραίξνπληαλ ηνπ χπλνπ ηε γιπθάδα, 
 

Μνλ κεο ζην λνπ ηνπ αλάδεβε ην πψο ζηνλ Ώρηιέα 
 

δφμα λα δψθεη, θαη πνιινχο λα ζθάμεη ζηα θαξάβηα. 
 

Κη' αθηή ε βνπιή ηνχ θάλεθε ζαλ πην θαιή ζην λνπ ηνπ· 5 

λα ζηείιεη ηνλ Φεθηφλεηξν ζηνλ Ώγακέκλν θάηνπ. 
 

Καη θξάδνληαο ηνλ ηνπ ιαιεί δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Κάλε, Φεθηφλεηξε, λα πάο ζη' Ώξγίηηθα θαξάβηα. 
 

Να ηξέμεηο ζηελ θαιχβα εθηχο ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ, 
 

θη' φια ζσζηά λαλ ηνπ ηα πεηο, θαζψο ζ' ηα παξαγγέιλσ. 10 

Πεο ηνπ λα θξάμεη ζη' άξκαηα φιν ηα' αζθέξη ακέζσο, 
 

πνπ ηψξα ηελ πιαηχδξνκε κπνξεί λα πάξεη Σξνία, 
 

γηαηί ζηνλ Έιπκπν νη ζενί δελ έρνπλ πηα δην γλψκεο, 
 

ηη κε ηα πεξηθάιηα ηεο ηνπο γχξηζε καδί ηεο 
 

φινπο ε Ήξα, θαη θαεκνί ηνπο Σξψεο θαξηεξάλε.» 15 

. 
 

Βίπε, θαη ηξέρεη ν λεηξνο ζαλ άθνπζε ην ιφγν, 
 

θαη ρέξη ρέξη σο ζηα γνξγά θαξάβηα θαηεβαίλεη 
 

θη' εθεί ηξαβάεη θαηά ην γην ηνπ μαθνπζκέλνπ Ώηξέα. 
 

Καη θνηκηζκέλν κέζα εθεί ηνλ βξήθε ζηελ θαιχβα, 
 

θη' χπλνο αζάλαηνο παληνχ είηαλ ρπκέλνο γχξσ. 
 

Κη' απάλνπ απ' ην θεθάιη ηνπ πάεη ζηέθεη, κε ηνπ Νειέα 20 
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φκνηνο ην γηφ, πνπ πην πνιχ απ' φινπο ηνπο αξρφληνπο 
 

ηφλε ηηκνχζε ν βαζηιηάο· έηζη αιιαγκέλνο ηφηεο 
 

ηνπ κίιεζε ν Φεθηφλεηξνο θαη ηνχπε αθηά ηα ιφγηα 
 

«Κνηκάζαη, γηε ηνπ καρεηή, ηνπ θεκηζκέλνπ Ώηξέα; 
 

ιε ηε λχρηα ν πξνεζηφο δελ πξέπεη λα θνηκάηαη, 
 

πνχρεη πνιιά λα ληάδεηαη, ιανχο λα δηαθεληέβεη. 25 

Μνλ γιήγνξα άθνπ κε· έξρνπκαη ζηαικέλνο απ' ην Αία, 
 

πνπ θη' απ' αιάξγα ζε πνλάεη θαη ζ' αθξηβνθξνληίδεη. 
 

Να θξάμεηο είπε ζη' άξκαηα φιν η' αζθέξη ακέζσο, 
 

πνπ ηψξα ηελ πιαηχδξνκε κπνξείο λα πάξεηο Σξνία, 
 

γηαηί ζηνλ Έιπκπν νη ζενί δελ έρνπλ πηα δην γλψκεο, 30 

ηη κε ηα πεξηθάιηα ηεο ηνπο γχξηζε καδί ηεο 
 

φινπο ε Ήξα, θαη θαεκνί πξνζκέλνπλε απ' ην Αία 
 

ηνπο Σξψεο. Μνλ ζπκήζνπ ηα, θαη ηήξα κε ζε πηάζεη 
 

αιεζκνληά φηαλ ζεθσζείο απ' ην βαζχ ηνλ χπλν.» 
 

. 
 

Έηζη είπε θη' έθπγε, θ' αθηνχ ηνλ άθηζε κνλάρν 35 

κ' ειπίδεο κέζα ζηελ θαξδηά πνπ λα γελνχλ δελ είηαλ. 
 

Έιεγε ηάρα πσο ζα κπεη κνλήκεξα ζηελ Σξνία... 
 

ηπθιφο! θαη δε θαληάδνπληαλ ζαλ ηη δνπιηέο ν Αίαο 
 

ινγάξηαδε. Ση είρε ζθνπφ ζηνπο Ώραηνχο θαη Σξψεο 
 

λα ζηείιεη αθφκα ζηελαγκνχο θαη πίθξεο θαη πνιέκνπο. 40 

Καη μχπλεζε, θη' ε ζετθηά θσλή είηαλε ρπκέλε 
 

γχξσ, θη' νξζφο θάζεηαη, θαη βάδεη ην παλψξην 
 

ζθνπηί, θαηλνχξγην καιαθφ, θαη ηελ πιαηηά ηνπ θάπα, 
 

θη' ψξηα ακπνδέλεη ζάληαια ζηα παρνπιά ηνπ πφδηα, 
 

θη' αζεκνθάξθσηε θξεκάεη γχξσ ζηνπο ψκνπο ζπάζα· 45 

έηζη, θξαηψληαο ην ξαβδί ην γνληθφ ζηα ρέξηα, 
 

η' άιησην πάληα, θίλεζε γηα ην θαξαβνζηάζη. 
 

. 
 

Καη ζαλ αλέβεθε ε ζεά ζηνλ Έιπκπν, ε Ώβγνχια, 
 

ζην Αία θη' φινπο ηνπο ζενχο λα πεη πσο μεκεξψλεη, 
 

πξνζηάδεη ηνπο θαιφθσλνπο ηνπο θξάρηεο λα θσλάμνπλ 50 

ζε ζπληπρηά ηνπο Ώραηνχο κε ηηο ζξεκέλεο ρήηεο. 
 

Κη' αθηνί ιαινχζαλ, θη' έηξερε ην πιήζνο ρέξη ρέξη. 
 

. 
 

Καη πξψηα νξγάληδε βνπιή ησλ δπλαηψλ αξρφλησλ 
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θνληά ζηνπ γεξν-Νέζηνξα ην κειαλφ θαξάβη. 
 

Κη' αθνχ ηνπο έθξαμε, έζηεζε βαζηά βνπιή καδί ηνπο 55 

«Ώθνχζηε, αδξέθηα. Ο λεηξνο κνπ θάλεθε ήξζε ηάρα 
 

κεο ζηελ αζάλαηε λπρηηά, ζηνλ χπλν πνπ θνηκφκνπλ, 
 

θη' απ' φινπο πην ηνπ Νέζηνξα, ηνπ βαζηιηά απ' ηελ Πχιν, 
 

ιεο ζάκηαδε ζην πξφζσπν, ζη' αλάζηεκα, ζηα ρξφληα. 
 

Κη' ήξζε απφ πάλνπ ζηάζεθε ζηελ θεθαιή κνπ θη' είπε 
 

«'Κνηκάζαη, γηε ηνπ καρεηή, ηνπ θεκηζκέλνπ Ώηξέα; 60 

ιε ηε λχρηα ν πξνεζηφο δελ πξέπεη λα θνηκάηαη, 
 

πνχρεη πνιιά λα ληάδεηαη, ιανχο λα δηαθεληέβεη. 
 

Μνλ γιήγνξα άθνπ κε· έξρνπκαη ζηαικέλνο απ' ην Αία, 
 

πνπ θη' απ' αιάξγα ζε πνλάεη θαη ζ' αθξηβνθξνληίδεη. 
 

Να θξάμεηο είπε ζη' άξκαηα φιν ηνλ ιφρν ακέζσο, 65 

πνπ ηψξα ηελ πιαηχδξνκε κπνξείο λα πάξεηο Σξνία, 
 

γηαηί ζηνλ Έιπκπν νη ζενί δελ έρνπλ πηα δην γλψκεο, 
 

ηη κε ηα πεξηθάιηα ηεο ηνπο γχξηζε καδί ηεο 
 

φινπο ε Ήξα, θαη θαεκνί πξνζκέλνπλε απ' ην Αία 
 

ηνπο Σξψεο. Μνλ ζπκήζνπ ηα.' Κη' εθείλνο έηζη θέβγεη 70 

πεηψληαο, θαη μππλάσ εγψ απ' ην γιπθφ ηνλ χπλν. 
 

Μνλ πάκε, θη' ίζσο βγάινπκε ζηνλ πφιεκν η' αζθέξη. 
 

Μα πξψηα κε ηα ιφγηα εγψ ιέσ λαλ ηνπο δνθηκάζσ 
 

φπσο ηεξηάδεη, θαη ζα πσ λα θέβγνπκε απ' ηελ Σξνία 
 

καδί κε ηα πνιχζθαξκα θαξάβηα. Μνλ ηεξάηε, 
 

εζείο ηφηε άιινο απ' αιινχ λαλ ηνπο θξαηήζηε πίζσ.» 75 

. 
 

Βίπε θαη θάζεζε. Κη' εθηχο ζεθψζεθε θαηφπη 
 

λαλ ηνπο κηιήζεη ν βαζηιηάο ηεο ακκνπδάηεο Πχινο. 
 

Ώθηφο κε ιφγηα γλσζηηθά ηνπο κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Ώδξέθηα, πξψηνη νπιαξρεγνί ησλ Ώραηψλ θη' αξρφληνη, 
 

αλ άιινο καο ηέηην φλεηξν πεο είρε δεη, λα πνχκε 80 

είλαη ςεθηηά, θαη πην πνιχ θαη λα ηξαβάκε ρέξη· 
 

κα ηψξα ηφδε η' φλεηξν αθηφο πνπ εδψ παηληέηαη 
 

πσο είλαη αλφηεξνο πνιχ απ' φινπο ηνπο Ώξγίηεο. 
 

Μνλ πάκε, θη' ίζσο βγάινπκε ζηνλ πφιεκν η' αζθέξη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη πξψηνο θίλεζε απ' ηε βνπιή λα ζχξεη. 
 

Κη' νη άιινη ζεθσζήθαλε θαηά ηε ζπβνπιή ηνπ, 85 
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νη ξαβδνθφξνη πξνεζηνί. Καη πξφζηξερε η' αζθέξη. 
 

Κ' φπσο παγαίλνπλ ζχλλεθα ππθλψλε κειηζζψλε, 
 

πνπ βγαίλνπλ θη' φιν βγαίλνπλε κέζα απφ θνχθηα πέηξα, 
 

θαη ζηνίβεο ζηνίβεο ζηνπο αλζνχο ηεο άλνημεο πεηάλε, 
 

θη' εδψζεο ηξέρεη έλαο ζσξφο θαη ηξέρεη εθείζεο άιινο· 90 

έηζη ζσξνί θη' αθηψλ πνιινί θνπαδηαζηνί απ' ηα πινία 
 

θη' απ' ηηο θαιχβεο ηξέραλε ζηε ζπληπρηά λα πάλε, 
 

κπξνο ζη' αθξνγηάιη η' αςειφ. Κη' ε Φήκε αλάκεζφ ηνπο 
 

θνχλησζε θαη λα πεξπαηάλ ηνπο θέληαε, ε κελήηξα 
 

ηνπ Αία, θαη καδέβνπληαλ. Καη βνχεδε ην κετληάλη, 
 

βνγγνχζε θάησζεο θη' ε γεο θαζψο ηνπνζεηηνχληαλ, 95 

θη' είηαλ αληάξα θαη θσλή. Κη' ελληά δηαιαιεηάδεο 
 

ηνπο έζθνπδαλ λα θάηζνπλ πηα θαη ηε θσλή λα πάςνπλ, 
 

ίζσο αθνχζνπλ ηνπο ηξαλνχο αξρφληνπο ηη ζα πνχλε. 
 

Με θφπν θάζεζε ν ιαφο, κα ζηα θαζίζκαηά ηνπο 
 

ζχραζαλ ηέινο θη' έκεηλαλ. 
 

. 
 

Καη ηφηε ν Ώγακέκλνο 
 

ζεθψζεθε κε ην ξαβδί ην γνληθφ ζηα ρέξηα, 
 

ςηιφθηηαζηε Δθαηζηνδνπιηά. Ώθηφο ηφρε δνζκέλα 
 

ζην Αία, ηνλ αθέληε γην ηνπ Κξφλνπ, πάιε ν Αίαο 
 

ηφδσθε ζηνλ αξγνθνληά Βξκή, ηνλ αγσγηάηε, 
 

θαη πάιε αθηφο ζηνλ Πέινπα, ηερλίηε ακαμνιάηε, 105 

θη' ν Πέινπαο ζηνλ βαζηιηά ηφζσλ ιαψλ Ώηξέα· 
 

η' άθηζε αθηφο πεζαίλνληαο ζην κπξηνπινχζην Θηέζηε· 
 

ζηνλ Ώγακέκλν η' άθηζε θη' εθείλνο, πνπ έρνληάο ην, 
 

λα βαζηιέβεη ζε πνιιά λεζά θαη ζη' Άξγνο φιν. 
 

Ώθνπκπηζκέλνο παο ζ'αθηφ ιφγν λα βγάιεη αξρίδεη 110 

«ΐιαζηάξηα η' Άξε μαθνπζηά, Ώξγίηηθα μεθηέξηα, 
 

ν Αίαο κ' έρσζε βαζηά κεο ζε δεκηά κεγάιε, 
 

ν έξκνο! πξηλ πνπ κνχηαμε θνπλψληαο ην θεθάιη, 
 

πσο πξηλ κηζέςσ εγψ απφ δσ, ηελ Σξηα ζα ηελ θνπξζέςσ, 
 

θαη ηψξα γέιαζκα θαθφ βνπιήζεθε ζην λνπ ηνπ, 
 

θαη ζη' Άξγνο πίζσ κνχ κελάεη λα ζχξσ ληξνπηαζκέλνο 115 

θη' αο έραζα ηφζν ιαφ ... κα θαίλεηαη πσο έηζη 
 

ην ζέιεη ν παληνδχλακνο ηνπ Κξφλνπ γηνο, πνπ σο ηψξα 
 

πνιιψλ ρσξψλε γθξέκηζε, θη' αθφκα ζα γθξεκίζεη, 
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ηα θάζηξα· ηη ζην ρέξη ηνπ λα θάλεη φηη η' αξέζεη. 
 

Ση είλαη ληξνπήο λ' αθνχζνπλε αθηφ θαη ηα παηδηά καο, 
 

έηζη άδηθα ηέηηνο ιαφο ησλ Ώραηψλ θαη ηφζνο 120 

λα πνιεκά αλσθέιεθην ζεθέξη κε κηα ρνχθηα 
 

κνλάρα νρηξνχο, θη' άθξε θακηά δε θάλεθε σο ζηα ηψξα. 
 

Ση κηα ζηηγκή αλ πεο ζέιακε νη Ααλανί θαη νη Σξψεο 
 

λα θηιησζνχκε, θη' έηζη νη δπν λα κεηξεζνχκε ρψξηα, 
 

νη Σξψεο θάηνπ λα ζηξσζνχλ φζνη είλαη ρσξαΎηεο, 125 

θαη πάιε εκείο ζε δεθαξηέο πεο α ζε ρσξηζηνχκε 
 

θαη δηάιεγε λαλ ηελ θεξλάεη κηα κηά θη' απφ 'λαλ Σξψα, 
 

ζάκελαλ δεθαξηέο πνιιέο ρσξίο ηνλ θεξαζηή ηνπο. 
 

αλ ηφζν πην πνιινχο εγψ ηνπο θάλσ ηνπο δηθνχο καο 
 

απ' ηνπο νρηξνχο πνπ' θάζνπληαη ζην θάζηξν· κα απφ ρψξεο 130 

βνεζνί πνιιέο ηνπο ήξζαλε, ζηξαηφο θνληαξνκάρνο, 
 

πνπ κνπ δαβψλνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη κ' φιν κνπ ηνλ πφζν 
 

λα πάξσ δελ κ' αθήλνπλε ηε κπξηνπινχζηα Σξνία. 
 

Βλληά πηα ρξφληα πέξαζαλ ηνπ Αία, θαη ησλ πινίσλ 
 

έιησζαλ ηψξα ηα ζθνηληά θαη ζάπηζαλ ηα μχια, 135 

θαη ζα καο θάζνπληαη θιεηζηέο νη δφιηεο καο γπλαίθεο 
 

κε ηα παηδηά λα θαξηεξάλ, θη' εκάο αηέιησηε έηζη 
 

κέλεη ε δνπιηά καο πνπ σο εδψ καο έθεξε ζηα μέλα. 
 

Μνλ φινη ειάηε! αο θάλνπκε φπσο εγψ πξνζηάμσ. 
 

Ώο θχγνπκε κε ηα γνξγά θαξάβηα ζηελ παηξίδα, 140 

ηη πηα δελ ην θνπξζέβνπκε ην μαθνπζκέλν θάζηξν.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φισλ ηελ θαξδηά ηελ άγγημε ζηα ζηήζηα, 
 

φζνη απ' ην πιήζνο ηεο βνπιήο δελ η' άθνπζαλ ηα ιφγηα. 
 

Κη' ε ζπληπρηά θνπλήζεθε ζαλ θχκαηα κεγάια 
 

κεο ζην Νηθάξην πέιαγνο, φηαλ μεζπάεη ζηξφθνο 145 

ή φηαλ λνηηά απ' ηα ζχγλεθα ηνπ Αία θαη ην δέξλεη. 
 

Κη' φπσο πιαθψλεη απφζπεξνο θαη ην βαζχ ρσξάθη 
 

θπζζνκαλψληαο ην θνπλά θαη ζθχβνπλε η' αζηάρηα, 
 

έηζη άθξε σο άθξε ζάιεςε νιφθιεξν ην πιήζνο. 
 

Καη ηξέραλε κ' νρινβνπή ζηα πινία, θη' απφ θάηνπ 150 

απ' ηα πνδάξηα σο αςειά ν θνπξληαρηφο πεδνχζε, 
 

θη' έζθνπδε ν έλαο η' άιινπ εθηχο λ' αδξάμνπλ ηα θαξάβηα 
 

θαη λαλ ηα ξήμνπλ ζην γηαιφ, θαη πάζηξεβαλ η' αβιάθηα 
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θη' σο ζηα νπξάληα αλέβαηλε ην ζθνχμηκν, δεηψληαο 
 

πίζσ λα πάλε, θη' έβγαδαλ ησλ πινίσλ ηα θαιάγγηα. 
 

. 
 

Σφηε νη Ώξγίηεο ζάθεβγαλ θη' αο είηαλ άγξαθηφ ηνπο, 155 

αλίζσο θαη ηεο Ώζήλαο δελ ηεο ιαινχζε ε Ήξα 
 

«Χρνχ κνπ, ακάιαγε ζεά, ηνπ Αία ζπγαηέξα, 
 

έηζη ινηπφλ νη Ααλανί ζα θχγνπλ ζηνπ πειάγνπ 
 

ηα ζηήζηα απάλνπ ηα πιαηηά, λα πάλε πίζσ ζη' Άξγνο, 
 

θαη ηελ Ώξγίηηζζα Λεληφ ησλ Σξψσλε ζ' αθίζνπλ 160 

θαη ηνπ Πξηάκνπ παίλεκα, πνπ ηφζνη απ' αθνξκή ηεο 
 

ζηελ Σξνία Ώξγίηεο ράζεθαλ αιάξγα απ' ηελ παηξίδα; 
 

Μα ζχξε ηψξα σο ζην ζηξαηφ ησλ Ώραηψλ, θαη ηήξα 
 

κελ ηνπο αθήζεηο ζην γηαιφ λα ζέξλνπλ ηα θαξάβηα.» 165 

. 
 

Βίπε, θη' αγξίθεζε ε ζεά, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα, 
 

θη' απ' ηνπ Βιχκπνπ κε ζπνπδή θαηέβεθε ηηο άθξεο 
 

θη' ήξζε ζε ιίγν σο ζηα γνξγά ησλ Ώραηψλ θαξάβηα 
 

Καη ην Απζζέα βξήθε εθεί, άληξα ζνθφ ζα Αία, 
 

πνχζηεθε δίρσο η' άθηαζην θαιφδεην θαξάβη 170 

λ' αγγίδεη, ηη είρε ζηελ θαξδηά θαξκάθη θαη ζηα ζπιάρλα. 
 

Βθεί ζηκά ηνπ ζηάζεθε ηνπ Αία ε θφξε θη' είπε 
 

«Γηε ηνπ Λαέξηε ζετθέ, πνιχηερλε· Απζζέα, 
 

έηζη ινηπφλ ζηα ζπίηηα ζαο, ζην παηξηθφ ζαο ρψκα, 
 

ζα θχγεηε, θαη ζηα γνξγά θαξάβηα ζα ξηρηείηε, 175 

θαη ηελ Ώξγίηηζζα Λεληφ ησλ Σξψσλ ζελά αθίζηε 
 

θαη ηνπ Πξηάκνπ παίλεκα, πνπ ηφζνη εδψ ζηελ Σξνία 
 

γηα δάθηε Ώξγίηεο ράζεθαλ αιάξγα απ' ηελ παηξίδα; 
 

Μνλ ηξέρα ηψξα κέζα εζχ ζηνπο ιφρνπο θαη κε ζηέθεηο, 
 

θη' ακπφδηδε έλαλ έλαλε κε πεηζηηθά ζνπ ιφγηα 180 

θαη κελ αθίλεηο ζην γηαιφ λα ξήρλνπλ ηα θαξάβηα.» 
 

. 
 

Έλησζε εθείλνο ηε θσλή πσο ε ζεά ιαινχζε, 
 

θαη ηξέρεη, πέξα ξήρλνληαο ηελ θάπα· θη' ν ΐξπβάδεο 
 

ηελ πήξε, ν θξάρηεο ν Θηαθφο, πνπ πάγαηλε καδί ηνπ· 
 

θη' αηφο ηνπ ηξέρνληαο θνληά ζηνλ Ώγακέκλν, παίξλεη 185 

εθηχο ην γνληθφ ξαβδί απ' η' αξρεγνχ ηα ρέξηα, 
 

η' άιησην πάληα, θαη πεξλάεη ηα πινία πέξα δψζεο. 
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. 
 

Κη' φπην ζεκαληηθφ αξρεγφ ή πξφθξηην απαληνχζε, 
 

ζίκσλε θαη κε θηιηθά ηφλε ζηακάηαε ιφγηα 
 

«Νηξνπήο ζνπ, αδξέθη, λα δεηιηάο ζαλ πξφζηπρνο! Μνλ θάζνπ 190 

θη' εζχ ήζπρνο, πεξηφξηδε θαη η' άιια παιηθάξηα. 
 

Ση δελ θαινθαηέρνπκε αθφκα ζαλ ηη πξάκα 
 

έρεη ζην λνπ η' Ώηξέα ν γηνο· καο δνθηκάδεη ηψξα, 
 

κα ζα παηδέςεη γιήγνξα ησλ Ώραηψλ ηα' αζθέξη. 
 

ην είπε κέζα ζηε βνπιή δελ η' αγξηθήζακε φινη. 
 

Μήπσο ζπκψζεη ν βαζηιηάο ηεξάμηε θαη καο βιάςεη, 195 

θη' είλαη ν ζπκφο ηνπ θνβεξφο, θαη ηνχδσθε εμνπζία 
 

ν Αίαο, θαη ηνλ αγαπάεη αθηφλε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ.» 
 

. 
 

Μα φπην ζσξνχζε απ' ην ιαφ λα ζθνχδεη, ηνπ ηξαβνχζε 
 

κηα δπν ξαβδηέο, θαη ηνχιεγε κε ζπκσκέλα ιφγηα 
 

«ΐξε κε θνπληέζαη θη' άθνπγε ηνπο άιινπο ηη ζα πνχλε, 200 

πνχλαη απ' ηα ζέλα αλφηεξνη! Βζχ δεηιφο θη' αλάμηνο, 
 

κεο ζηε βνπιή αινγάξηαζηνο, αςήθηζηνο ζηε κάρε. 
 

Αε ζα νξίζνπκε φινη δα εδψ, κηθξνί κεγάινη. 
 

Καθφ 'λαη ε πνιπθεθαιηά· κηα θεθαιή κνλάρα, 
 

έλαο αο είλαη βαζηιηάο, ζ' αθηφλ πνπ ν γηνο ηνπ Κξφλνπ 
 

αξρήο ξαβδί ηνπ ράξηζε θαη λφκνπο γηα λα θξίλεη.» 205 

. 
 

Έηζη ινηπφλ ηνπο πξφζηαδε θαη πίζσ ηνπο βαξνχζε, 
 

θαη πάιη αθηνί ζηε ζπληπρηά πξνζηξέραλε απ' ηα πινία 
 

θη' απ' ηηο θαιχβεο κε βνπή, παξφκηα ζαλ ην θχκα 
 

ηνπ πνιπηάξαρνπ γηαινχ, πνπ ζ' αθξνγηάιη απάλνπ 
 

κεγάιν θνκαηηάδεηαη θη' ε ζάιαζζα κνπγθξίδεη. 210 

. 
 

Κη' νη άιινη θάζνπλη' ήζπρνη ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη κέλνπλ, 
 

κνλάρα αθφκα ν θαθιαηάο Θεξζίηεο ζνξπβνχζε, 
 

πνχμεξε πάληα έλα ζσξφ παιάβξεο λ' αξαδηάδεη, 
 

θαη κε ηνπο πξψηνπο ηάβαδε, ηξειά κε δίρσο ηάμε, 
 

φηη ζα θάλεη λφκηδε ηνπο άιινπο λα γειάζνπλ. 215 

Άιιν πην κηζεξφ θνξκί δελ ήξζε πέξα απ' η' Άξγνο. 
 

Βίηαλ αιιίζσξνο, θνπηζφο απ' ηφλα πφδη, κ' ψκνπο 
 

γπξηνχο πνπ κέζα πέθηαλε ζηα ζηήζηα, κε ρνπλήζν 
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θεθάιη, κφιηο ιηγνζηέο παζπαιηζκέλν ηξίρεο. 
 

Ώθηφλε πην ηνλ κάρνπληαλ απ' φινπο ν Απζζέαο 220 

θη' ν Ώρηιηάο· γηαηί κ' αθηνχο θηινλεηθνχζε πάληα. 
 

Καη ηφηεο πάιη κε θσλή κεγάιε βιαζηεκνχζε 
 

ηνλ Ώγακέκλν· θη' άθνπγαλ ηα ιφγηα κ' αλαγνχια 
 

νη Ααλανί, θαη ζχκσλαλ ζηα βάζηα ηεο θαξδηάο ηνπο. 
 

Μα αθηφο κε βξνληεξέο θσλέο δελ έπαβε λα ζθνχδεη 
 

«Σ' Ώηξέα γηε, ηη θηαίμακε θαη πάιη; ηη ζνπ ιείπεη; 225 

Γηνκάην ην θαιχβη ζνπ καζέο ραιθφ, γπλαίθεο 
 

έρεηο πνιιέο θαη δηαιερηέο, πνπ πξψηα πξψηα εζέλα 
 

ζ' ηηο δίλνπκε άκα κπνχκε εκείο ζε θάλα πινχζην θάζηξν. 
 

Ή ην ρξπζάθη αθφκα ζεο πνπ ηχρεη λα καο θέξεη 
 

θαη θάλαο Σξψαο πξνεζηφο γηα μαγνξά ηνπ γηνπ ηνπ, 230 

πνπ εγψ δεκέλνλε ή θαλείο εδψ ηνλ έθεξε άιινο, 
 

ή θακηά θφξε πνχθεξε λαλ ηελ θξαηήζεη ρψξηα 
 

θαη κφλνο λαλ ηε ραίξεηαη θαη λαλ ηελ αγθαιηάδεη; 
 

Βίζαη αξρεγφο καο θη' άπξεπν λα καο πνηίδεηο πίθξεο. 
 

Ά θνινθχζεο, ζίρακα ηνπ θφζκνπ, Ώξγηηνπνχιεο, 235 

φρη πηα Ώξγίηεο, πάξηε βξε ηα πινία λα ηξαβάκε, 
 

θη' αο κέλεη αθηφο ην βηνο ηνπ εδψ θη' αο ην δεζηαίλεη κφλνο, 
 

θη' έηζη ζα κάζεη θη' αλ εκείο θειάκε ή δε θειάκε. 
 

Πνχ ηψξα αθφκα πξφζβαιε ηνλ Ώρηιηά, έλαλ άληξα 
 

πην δπλαηφ ηνπ θαη πνιχ· ηη ην πξεζβηφ ηνπ πήγε 
 

θαη η' άξπαμε κε ην ζηαληφ. Μα αιήζηα αθηφο δελ έρεη 240 

ιίγε, Ώγακέκλν, κέζα ηνπ ρνιή, κνλ παξαβιέπεη· 
 

αιιηψο, αθηή ζνπ ε αξπαγή ζελάηαλ θη' ε ζηεξλή ζνπ.» 
 

. 
 

κσο εθεί ηνλ αξρεγφ πνπ ηνλ θαθνινγνχζε, 
 

λα θη' ν Απζζέαο ζηε ζηηγκή πξνθηαίλεη θαη ηνπ ξήρλεη 
 

κηα άγξηα καηηά, θαη κε ζπκφ ηνχ ζηακαηάεη ηε γιψζζα 245 

«Θεξζίηε παιαβφζηνκε, πνπ μέξεηο λα θσλάδεηο, 
 

ζηάζνπ, θαη κφλνο κε δεηάο κ' εκάο λα ινγνθέξλεηο! 
 

Γηαηί απφ ζέλα ιέσ εγψ θνξκί πην ζηρακέλν 
 

εδψ θαλέλα κε ηνπο γηνπο δελ άξαμε η' Ώηξέα, 
 

θαη δε ζνπ πάεη ηνπο αξρεγνχο λάρεηο εζχ ζην ζηφκα, 250 

θη' φιν γηα θείλνπο κ' άηζαια λα ξεηνξέβεηο ιφγηα, 
 

θαη ζηα παληά λα ζηέθεζαη κε βξεηο θαηξφ λα θχγεηο. 
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Πψο ζάβγεη αθφκα αθηή ε δνπιηά θαλείο δελ θαινμέξεη, 
 

αλ γηα θαιφ καο ή θαθφ ζ' αθίλακε ηελ Σξνία. 253 

Μνλ έλα ιφγν ζα ζνπ πσ πνπ ζα ηνλ δεηο λα γίλεη. 257 

Έηζη αλ ζε ηχρσ άιιε θνξά ζαλ ηψξα λα ζαιηάδεηο, 
 

δε ζέισ ην θεθάιη κνπ ζηνπο ψκνπο πηα λα ζηέθεη, 
 

ή πίζσ δσληαλφ λα βξσ ζην ζπίηη ην παηδί κνπ, 260 

αλ δε ζε πηάζσ θη' φια ζνπ ηα ξνχρα αλ δελ ζ'ηα βγάισ — 
 

ηελ θάπα, ην πνπθάκηζν, θη' φζα θνξάο ζηε θχζε — 
 

θαη κ' άζθεκν απ' ηε ζπληπρηά ζηπιηάξη αλ δε ζε δηψμσ, 
 

πνπ έηζη θιακέλνο θαη γπκλφο λα ηξέρεηο ζηα θαξάβηα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη κε ην ξαβδί ηελ πιάηε θαη ηνπο ψκνπο 265 

ηνπ θνπαλάεη γεξά, θη' αθηφο ηε ξάρε αλαζεθψλεη 
 

θαη δάθξπ ρχλεη θινγεξφ. Καη πξήμηκν ζηελ πιάηε 
 

αίκα γηνκάην αλέβεθε απ' ηνπ ξαβδηνχ ην ρηχπν. 
 

Καη δαξσκέλνο θάζεζε, θαη ληψζνληαο ηνλ πφλν 
 

ηνχξεμε κίζνπο κηα καηηά θαη ζθνχγγηζε ην δάθξπ. 
 

Κη' νη άιινη ραζθνγέιαζαλ θη' αο είηαλ πηθξακέλνη, 270 

θη' έηζη ν θαζέλαο έιεγε ζην γείηνλα γπξλψληαο 
 

«Πφζα θαιά θη' σθέιηκα θάλεη ν Απζζέαο πάληα, 
 

πξψηνο λα δίλεη ζπβνπιέο ζνθέο θαη λα καο βγάδεη 
 

ζηε κάρε! Μα ην πην θαιφ αθηφ 'λαη ηψξα απ' φια, 
 

πνπ ηνλ αθηάδε αθηφ ινγά ηνπ βνχβαλε ηε γιψζζα. 275 

Αε ζα θνηήζεη γιήγνξα θαη πάιη ν μεπαξκέλνο 
 

ησλ βαζηιηάδσλ καο βξηζέο λα ζθνχδεη θαη βιαζηήκηεο.» 
 

. 
 

Έηζη είπαλ. Κη' ν θαηαρηεηήο ζεθψζεθε Απνζέαο, 
 

ην ρξπζνθέληελν ξαβδί θξαηψληαο· θαη ζηκά ηνπ 
 

ηνπ Αία ε θφξε ε Ώζελά, κ' φςε ζα λάηαλ θξάρηεο, 280 

θψλαδε ηνπ ιανχ ζσπή λα θάλνπλ, γηα λ' αθνχζνπλ 
 

φινη ην ιφγν νη Ααλανί, θη' νη κπξνζηηλνί θη' νη πίζσ, 
 

θαη ηε βνπιή ηνπ βαζηιηά λα δνπλ, λα θαηαιάβνπλ. 
 

Ώθηφο κε ιφγηα γλσζηηθά ηνπο κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Σ' Ώηξέα γηέ, έβαιαλ βνπιή λα ζε θαθνληξνπηάζνπλ 
 

ηψξα πηα, αθέληε, νη Ααλανί ζηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ, 285 

θη' φζα ζνπ ηάμαλε μερλνχλ αθφκα ζαλ θηλνχζαλ 
 

ζηελ Σξνία απ' η' Άξγνπο λάξζνπλε η' αινγνζξφθα κέξε, 
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λα κε γπξίζνπλ πίζσ εμφλ ζαλ πάξνπλε ην θάζηξν· 
 

ηη ζαλ αλήιηθα παηδηά ή ζα γπλαίθεο ρήξεο 
 

θιαίγνπληαη ν έλαο η' αιινπλνχ θαη πίζσ ζελ λα πάλε. 290 

Αε ιέσ, κπνξεί θη' ν άλζξσπνο λα βαξεζεί ζην ηέινο 
 

ηνπο θφπνπο, θαη ζην ζπίηη ηνπ λα ζέιεη λα γπξίζεη. 
 

Κη' έλα θεγγάξη εδψ αλ αξγείο ην ηέξη ζνπ λα ζκίμεηο, 
 

ζηελάδεηο κεο ζη' αλάθξπδν θαξάβη ζα ζε ζπξψρλεη 
 

αιάξγα ε βαξπρεηκσληά θαη η' αγξηεκέλν θχκα· 
 

κα εκείο, καο βξήθε ν έλλαηνο πνπ θπθινθέξλεη ρξφλνο 295 

αζάιεθηνπο εδψ. Γηα αθηφ δελ είλαη θαηεγφξηα 
 

πνπ ηα παηδηά αλππνκνλνχλ λα θχγνπλ. Μα θαη πάιη 
 

ληξνπήο θαηξφ λα ιείπνπκε θαη λα γπξίζνπκε άδηνη. 
 

Θάξξνο, παηδηά! έια αο κείλνπκε κηα ζηάια σο πνπ λα δνχκε, 
 

ηάρα καληέβεη ςέκαηα ν Κάξραο ή θη' αιήζηα. 300 

Ση ην ζπκφζαζηε θαιά αθφκα αθηφ — καξηχξνη 
 

είζηε φινη εζείο πνπ ε ζπλνδηά δελ άξπαμε ηνπ ράξνπ — 
 

ζα ρηεο πξνρηέο, ηε ζχλαμε ζαλ είραλ ηα θαξάβηα 
 

κεο ζηελ Ώβιίδα γηα λα βγνπλ ηνπο Σξψεο λα βαξέζνπλ, 
 

εκείο ζηνπο άγηνπο ηνπο βσκνχο, ζην θεθαιάξη γχξσ, 305 

ζθάδνληαο βφδηα απ' ηνπο ζενχο δεηνχζακε βνήζηα 
 

ζηνλ ήζθην σξαίαο πιαηαληάο, φζε έηξερε θαζάξην 
 

ην ξέκα — ηφηεο θάλεθε κεγάιν 'λα ζεκάδη. 
 

Αξάθνο κε ξάρε θφθθηλε ζαλ αίκα, θξίθε ηέξαο, 
 

π' αηφο ηνπ ν Αίαο ηφβγαιε ζην θσο, πεδά απφ θάηνπ 
 

απ' ην βσκφ, θη' νιφηζα ζηελ πιαηαληά αλεβαίλεη 310 

Κη' εθετ είηαλ ληφζθαζηα πνπιηά, έηζη κηθξνχιηα αθφκα, 
 

ζηελ άθξε άθξε, ζηνπ δεληξνχ ηελ πχθλα δαξσκέλα, 
 

νρηψ, θη' ε κάλλα ηνπο ελληά πνπ ηάρε θισζζηζκέλα. 
 

Καη η' άθνπγεο π' απάλνπ εθεί κε θιάκα ζπαξηαξνχζαλ 
 

κέζα ζην ζηφκα ηνπ θηδηνχ. Κη' ε κάλλα γχξσ γχξσ 315 

πεηνχζε, ηα πνπιάθηα ηεο ζξελψληαο· κα ην θίδη 
 

γπξλάεη, θαη κεο ζηνπο ζξήλνπο ηεο ηελ πηάλεη απ' ηε θηεξνχγα. 
 

Καη ζαλ ηελ απνηέιησζε θη' αθηή θαη ηα πνπιηά ηεο, 
 

ην ζάκα ζέιεζε ν ζεφο, πνπ ηφδεημε, γηα πάληα 
 

γλσζηφ λα κείλεη, θαη άιιαμε ην δξάθν ζε ιηζάξη. 
 

Κη' εκείο ζηεθφκαζηε άθσλνη λα δνχκε ηέηην ζάκα. 320 

Μα κφιηο είδε ησλ ζεψλ ηα θνβεξά ζεκάδηα 
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ν Κάξραο ζηνπο βσκνχο, θη' εθηχο καληνινγψληαο είπε 
 

Καη ηη ζαο πηάζηεθε ε ιαιηά, Ώξγίηεο παηλεκέλνη; 
 

εκαληηθά ν βαζχβνπινο ηνπ Κξφλνπ γηνο ζεκάδηα 
 

γηα καο αθηά θαλέξσζε, θη' ε θήκε ηνπο αηψληα 
 

ζα δήζεη, κα ζεκάδηα αξγά αξγνθαηνξζσκέλα. 325 

Καζψο θαη κάλλα θαη πνπιηά ηάθαγε ηψξα ν δξάθνο, 
 

νρηψ, θη' ε κάλλα ηνπο ελληά πνπ ηάρε θισζζηζκέλα, 
 

ην ίδην ελληά θη' εκείο αθηνχ ζα πνιεκάκε ρξφληα· 
 

ζηα δέθα απάλνπ, ην θαζηξί ζηα ρέξηα καο ζα πέζεη.' 
 

Έηζη είπε, θαη ηα ιφγηα ηνπ ηψξα αιεζέβνπλ φια. 330 

Βιάηε, παιηθάξηα κνπ, ινηπφλ, θαη κείλεηε φινη 
 

εδψ, σο πνπ λαλ ηελ πάξνπκε ηε κπξηνπινχζηα ρψξα». 
 

. 
 

Βίπε, θαη δεησθξάβγαζαλ νη Ααλανί, θαη γχξσ 
 

ρηιηφζηνκα αληηιάιεζε απ' ηε θσλή ε αξκάδα, 
 

θη' φινη ηα ιφγηα παίλεζαλ ηνπ ζετθνχ Απζζέα. 335 

. 
 

Σφηεο ηνπο ιέεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο 
 

«Χ Θέ κνπ! αιήζηα ζαλ παηδηά ζηε ζπληπρηά κηιάηε 
 

αζψα, πνπ δελ πηάζαλε πνηέο ζπαζί ζην ρέξη. 
 

Κη' νη ζπθσλίεο καο ινηπφλ ηη ζα γελνχλ θη' νη φξθνη 339 

θη' νη άδνιεο δεμέο ζηαιηέο πνπ παίξλακε φινη ζάξξνο; 341 

Φσηηά λα θάςεη ηηο βνπιέο θαη ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ! 340 

γηαηί άθαξπα καιψλνπκε κε ιφγηα, θαη κηα ιχζε 
 

λα βξνχκε δε κπνξέζακε ηφζνλ θαηξφ εδσπέξα. 
 

Μα εζχ, Ώγακέκλν, αιχγηζηε κ' απφθαζε, ζαλ πξψηα, 
 

νδήγα πάληα ην ιαφ ζηνπο θνληθνχο πνιέκνπο, 345 

θη' εθείλνπο άζ' ηνπο λα ραζνχλ, έλαλ θαη δην, πνπ ρψξηα 
 

απ' ην ζηξαηφ βνπιήζεθαλ ζην λνπ ηνπο — απφ ηέηηνπο 
 

δελ έρεη πξνθνπή — λα παλ ζηνλ ηφπν ηνπο πξηλ δνχκε 
 

ςέκα γηα αιήζηα ζα θαλεί ην ηάμηκν ηνπ Αία. 
 

Ση λαη καο είπε, εγψ ζαξξψ, απ' ηα νπξάληα ν Αίαο 350 

ηε κέξα πνπ ηα γιήγνξα θαξάβηα μεθηλνχζαλ, 
 

ζθαγή θαη ράξν θέξλνληαο ζηνπο Σξψεο, θαη δεμηά καο 
 

άζηξαθηε εθείλνο θαη θαιά καο έδεηρλε ζεκάδηα. 
 

Ώο κε βηαδφκαζηε ινηπφλ λα πάκε πίζσ ζη' Άξγνο, 
 

πξηρνχ ρνξηάζνπκε θη' εκείο ησλ Σξψσλ ηηο γπλαίθεο 355 
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θαη ηεο Λεληφο μνθιήζνπκε ηηο πίθξεο θαη μαγξχπληεο. 
 

Μα φπηνο λα θχγεη βάξζεθε θαιά θαη ζψλεη, αο έβγεη 
 

λα βάιεη ρέξη ζην γνξγφ θαιφδεην θαξάβη, 
 

γηα λα θαηέβεη αξρχηεξα ησλ αιισλψλ ζηνλ Άδε. 
 

Μα, αθέληε, θξίλε νξζά θη' εζχ, κα αγξίθα θαη ηνπο άιινπο, 360 

θη' ν ιφγνο ηψξα πνπ ζα πσ δελ είλαη λαλ ηνλ ξήμεηο. 
 

Καηά γεληέο ηνπο Ώραηνχο θαη θαηά έζλε ζάμ' ηνπο, 
 

γεληά βνήζηα ζε γεληά θη' έζλνο λα θέξλεη ζ' έζλνο. 
 

Ώλ έηζη θάλεηο θη' ν ζηξαηφο δελ παξαθνχζεη, ηφηεο 
 

ζα δεηο πηνο αξρεγφο θηνηήο θαη πηνο είλαη αληξησκέλνο, 365 

θαη πην απ' ηα ζψκαηα· γηαηί ζα πνιεκάλε ρψξηα· 
 

ζα πεηο θη' αλ ζετθηά απφ νξγή ην θάζηξν αλ δελ θνπξζέβεηο 
 

ή θη' απφ δείιηα ησλ αληξψλ θη' αγλσξνζχλε κάρεο.» 
 

. 
 

Σφηεο γπξλάεη ζην Νέζηνξα θαη ιέεη ν Ώγακέκλνο 
 

«Καλείο αιήζηα, γέξν κνπ, ζηνπο ιφγνπο δε ζνπ βγαίλεη. 370 

Β θαη αλ ζνχρα, Αία κνπ θη' εζχ Ώζελά θη' Ώπφιιν, 
 

σο δέθα ζπβνπιάηνξεο κνλάρα λαλ ηνπ κηάδνπλ! 
 

Γιήγνξα ηφηεο ζάβιεπαλ γνλαηηζηή ηελ Σξνία 
 

θαη ζθιαβσκέλε απ' ηα βαξηά λα ξεκαρηεί ζπαζηά καο. 
 

Μα λα! ν θνπξηνπλνθξάηεο γηνο κ' νξγίζηεθε ηνπ Κξφλνπ. 375 

πνπ ζε καιψκαηα άθαξπα κε ξήρλεη θαη δηρφληεο· 
 

πνπ γηα κηα ληα πηαζηήθακε εγψ θη' ν Ώρηιέαο 
 

κε ιφγηα δπλαηά, θη' εγψ πξσηάξρηζα ηελ έρηξα. 
 

Μα αλ πάιε νη δην κνληάζνπκε θάλαλ θαηξφ, κηα κέξα 
 

δε ζελά αξγήζεη ε ζπθνξά ηνπο Σξψεο λα πιαθψζεη. 380 

Σψξα λα θάηε ζχξηε εθηχο θη' αο κπνχκε ζην θνληάξη. 
 

Καιά αθνλίζηε ηα ζπαζηά θαη ζάμηε ηηο αζπίδεο, 
 

δψζηε θξηζάξη θη' άρεξν ζηα γιήγνξα θαξηά ζαο, 
 

θαη ζπγπξίζηε νιφγπξα γηα πφιεκν η' ακάμα, 
 

γηα λα βαζηάκε νιεκεξχο ζηηο θνληαξηέο, ζηνπο ρηχπνπο. 385 

Γηαηί δελ έρεη αλάπαςε κηαο ψξαο, ψζηε ε λχρηα 
 

λα πάξεη, θαη ησλ δπν ζηξαηψλ ηε ιχζζα λα ρσξίζεη. 
 

Θα δξψζνπλ γχξσ ηα ινπξηά ηεο θνπθσηήο αζπίδαο 
 

ζηα ζηήζηα, απάλνπ ζηα ζπαζηά ηα ρέξηα ζ' απνζηάζνπλ, 
 

ηα δα ζα δξψζνπλ ζέξλνληαο ηα ηνξλεκέλα ακάμα. 390 

Κη' φπηνλ λα θνληνζηέθεη εγψ ηνλ δσ καθξπά απ' ηε κάρε, 
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αθηνχ ζηα ηαμηδηάξηθα θαξάβηα, αο κελ η' νιπίδεη 
 

πσο ζα γιπηψζεη, κνλ ζθπιηά ζαλ ηνλ παζηξέςνπλ θη' φξληα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη δεησθξάβγαζε η' αζθέξη, φπσο βνπήδεη 
 

ην θχκα απάλνπ ζ' αςειή αθξνβξαρηά, ζαλ έξζεη 395 

θαη ην ζπκψζεη ν ζίθνπλαο, ζε θάβν πνπ πξνβάιιεη 
 

θαη ηνλ ρηππάλ ηα θχκαηα κε θάζε αγέξα πάληα, 
 

απ' φζε αλ ηχρεη θαη θπζάεη, ζέιεηο βνξηά ζεο λφην. 
 

εθψλνπληαη έπεηηα, ζθνξπάλ, θαη ηξέρνπλ ζηηο θαιχβεο 
 

θσηηά λ' αλάςνπλ θαη ςσκί λα ςπρνθάλ κηα ζηάια. 
 

Κη' έζθαδαλ άιινη ζ' άιινλε ζεφ, πεξηθαιψληαο 400 

απ' η' Άξε πίζσ δσληαλνί ην καθειηφ λα ζψζνπλ· 
 

κα αθηφο ζηνλ παληνδχλακν ηνπ Κξφλνπ γην 'λαλ ηάβξν 
 

παρχ πεληαρξνληάηηθν, ν Ώγακέκλνο, ζθάδεη, 
 

θαη ζην ηξαπέδη πξνζθαιλάεη ηνπο πξψηνπο βαζηιηάδεο, 
 

πξψηα ην γεξν-Νέζηνξα, ην Ανκεληά καδί ηνπ, 405 

ζηεξλά ηνπο Ώίηδεο ηνπο δην, ην θνβεξφ Αηνκήδε, 
 

θαη ην Απζζέα πνχθηαλε ζηε γλψζε ιεο ην Αία· 
 

κα κφλνο ηνπ ήξζε ν ζαξξεηφο πνιεκηζηήο Μελέιαο, 
 

γηαηί ήμεξε πνιιή δνπιηά πσο είρε ν αδεξθφο ηνπ. 
 

Καη ηξηγπξλάλε ην ζθαρηφ βαζηψληαο ηα θξηζάξηα, 410 

ελψ άξρηδε η' Ώηξέα ν γηνο παξάθιεζε λα θάλεη 
 

«Χ Αία καβξνζχγλεθε κεγάιε δνμαζκέλε, 
 

πνπ ζηα νπξάληα θάζεζαη, αρ βφεζα λα κελ πέζεη 
 

ν ήιηνο, θαη λα κε ρπζεί ηεο λχρηαο ην ζθνηάδη, 
 

πξηρνχ ην πινχζην αξρνληηθφ γθξεκίζσ ηνπ Πξηάκνπ 415 

θαη θάςσ κ' άζπιαρλε θσηηά ηηο πφξηεο, θαη πξηλ θάλσ 
 

θνκάηηα απάλνπ ζην θνξκί ηνπ γηνπ ηνπ ηα ηζαπξάδα, 
 

θνπξειηαζκέλα απ' ην ραιθφ· θαη γχξσ ηνπ ζηξσκέλνη 
 

πνιινί ζπληξφθνη πίζηνκα ζην αίκα αο θνιπκπάλε.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, κα δελ ηνχζηξεγε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ αθφκα, 
 

Μνλ ηα ζθαρηάξηα δέρηεθε θαη πιήζαηλε ηηο πίθξεο. 420 

. 
 

Έηζη ζαλ είπαλ πξνζεθθή θξηζάξη παζπαιψληαο, 
 

πξψηα ζεθψλνπλ ηνπ βνδηνχ ηελ θεθαιή, ην ζθάδνπλ, 
 

ην γδέξλνπλ, θφβνπλ ηα λεθξά, θαη ηα δηπινηπιίγνπλ 
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κε ζθέπε, θαη ηα ζπγηξλάλ κ' απφ παληνχ θνκκάηηα 
 

Σφηεο ζε ζθίδεο άθπιιεο ηα θαίλε. Καη ζηε ζνχγια 425 

πεξλάλ ηα ζπιάρλα, θη' έπεηηα ζηελ αλζξαθηά ηα ςήλνπλ. 
 

Καη ηα κεξηά ζαλ θάεθαλ θαη θάγαλε ηα ζπιάρλα, 
 

ιηαλίδνπλ η' άιια θξέαηα θαη ηα πεξλάλ ζηηο ζνχγιεο, 
 

ηα ςήλνπλ φκνξθα φκνξθα, θη' απ' ηε θσηηά ηα βγάδνπλ. 
 

Καη ηε δνπιηά ζαλ ηέιησζαλ θαη ηνίκαζαλ ηξαπέδη, 430 

ηξσλ, θαη δε ιείπεη ηίπνηα πνπ λα πνζεί ε θαξδηά ηνπο. 
 

. 
 

Σέινο ζα ρφξηαζαλ θαιά γεξφ κε θαγνπφηη, 
 

πξψηνο ηνπο ιέεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο 
 

«Σ' Ώηξέα μαθνπζκέλε γηε, πξσηάξρνληα Ώγακέκλν, 
 

αο κελ αξγνχκε πην πνιχ εδψ κε ηηο θνπβέληεο 435 

θαη ηε δνπιηά αλαβάιινπκε πνπ καο αλνίγεη ν Αίαο, 
 

Μνλ ζην θαξαβνζηάζη νκπξφο! νη θξάρηεο αο ιαιήζνπλ 
 

θη' νρ ηα θαιχβηα αο βγάινπλε ηα' αζθέξη αξκαησκέλν, 
 

θη' εκείο ζηνλ θάκπν νη αξρεγνί κε δίρσο ραζνκέξηα 
 

αο ζχξνπκε έηζη αρψξηζηνη, λ' αξρίδνπκε θνληάξη.» 440 

. 
 

Έηζη είπε, θαη η' αγξίθεζε ην ιφγν ν Ώγακέκλνο, 
 

θαη ηνπο δηαιαιεηάδεο ηνπ πξνζηάδεη εθηχο λα θξάμνπλ 
 

ζηνλ πφιεκν ηνπο Ώραηνχο κε ηηο ζξεκέλεο ρήηεο· 
 

θη' αθηνί ιαινχζαλ, θη' έηξερε ην πιήζνο ρέξη ρέξη. 
 

Κη' νη ζενγέλλεηνη αξρεγνί γνξγά, θη' ν γηνο η' Ώηξέα, 445 

ηνπο ιφρνπο ηνπο παξάηαδαλ, θη' ε Ώζήλα καδί ηνπο 
 

κε ηελ αγέξαζηε άιησηε ηε κπξηνπινχζηα αζπίδα, 
 

πνπ σο εθαηφ ηεο θξέκνπληαλ καιακαηέληα θξφζα 
 

θαινπιεκέλα, σο εθαηφ βνδηψλε ην θαζέλα, 
 

κ' αθηή ζηα ρέξηα αζηξαθηεξή η' αζθέξη δξαζθεινχζε 450 

θαη γθάξδησλε ηνπο Ώραηνχο ζηνλ πφιεκν λα πάλε 
 

κεο ζηελ ςπρή αλαζηχισζε ηνπ θαζελφο ην ζάξξνο, 
 

πνπ έηζη ρσξίο απνθνπή λα πνιεκάλ θαη ζθάδνπλ· 
 

θη' άμαθλα πην γιπθηά νισλψλ ηνπο ήξζε ηφηε ε κάρε 
 

παξά λα παλ ζηελ πνζεηή παηξίδα κε ηα πινία. 
 

. 
 

Κη' φπσο θνπληψλεη αρφξηαγε θσηηά κεγάιν δάζνο 455 

ζηα θνξθνβνχληα, θαη ζσξείο ηε ιάκςε κίιηα αιάξγα, 
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φκηα άζηξαθηε σο ζηνλ νπξαλφ πεξλψληαο ηνλ αηζέξα 
 

θη' ε ιάκςε απ' ην ζεφζηαιην ραιθφ ζα ξνβνινχζαλ. 
 

. 
 

Πψο θαη πεηάκελσλ πνπιηψλ ακέηξεηα θνπάδηα, 
 

θχθλνη ιεθθνί καθξφιαηκνη γηα γεξαλνί γηα ρήλεο, 460 

γχξσ απ' ηνπ Κάυζηξνπ ηα λεξά, κεο ζη' Ώζηλφ ιηβάδη, 
 

θακαξσκέλα εδψ θη' εθεί πεηνχλ θηεξνθνπψληαο, 
 

θαη ην ιηβάδη απ' ηηο θσλέο βνπήδεη ζαλ θαζίδνπλ· 
 

έηζη έζλε ρχλνπληαλ πνιιά θη' αθηψλ νρ ηηο θαιχβεο 
 

ζηνλ θάκπν ην θακαληξηλφ, θη' ε γεο βξνληνβνινχζε 465 

θάηνπ απ' ηα πφδηα, ζθηαρηεξή θη' αθηψλ θαη ησλ αιφγσλ 
 

Καη ζηέθνπλ ζην θακαληξηλφ αλζφζηξσην ιηβάδη, 
 

ρηιηάδεο, ζαλ ηεο άλνημεο ηα ινχινπδα θαη θχιια. 
 

. 
 

Καη ζα κεγάια ζχγλεθα κπηγψλε ζσξεθηψλε 
 

πνπ πιεκκπξνχλ ηελ άλνημε ζε πξνβαηήζα ζηάλε, 470 

ηφηεο πνπ γχξσ μερεηιάεη ην γάια ζηηο θαξδάξεο, 
 

ηφζνη ζηνλ θάκπν ζηέθνπληαλ θη' νη Ααλανί ζηνπο Σξψεο 
 

αγλάληηα, θαη δελ έβιεπαλ ηελ ψξα λαλ ηνπο ζθίζνπλ. 
 

. 
 

Κη' φπσο γηδάδεο έθθνια πιαηηά γηδηψλ θνπάδηα 
 

ηα μερσξίδνπλ ζηε βνζθή ζαλ αλαθαησζνχλε, 475 

έηζη θη' αθηνχο παξάηαδαλ θη' νη θαπεηάληνη απ' ηφ 'λα 
 

θη' απ' η' άιιν κέξνο, γηα λα παλ ζηε κάρε· θαη ζην θέληξν 
 

ν Ώγακέκλνο, κηάδνληαο ηνπ Πνζεηδνχ ζηα ζηήζηα, 
 

ζηελ φςε θαη ζηελ θεθαιή κε ηνλ θεξαβλνθξάηε 
 

ηνπ Κξφλνπ γην, ζηε ιεβεληηά κε ην γνξγφ ηνλ Άξε. 
 

αλ ηάβξν πνπ φια μεπεξλάεη ηα βφδηα ζην θνπάδη 480 

θη' απ' φιεο μερσξίδεηαη ζηε ζηάλε ηηο γειάδεο, 
 

ηέηηνλε ν Αίαο έθαλε θη' αθηφλ ηε κέξα εθείλε, 
 

μερσξηζηφ θαηάιακπξν ζησλ αξρεγψλ ηε κέζε. 
 

. 
 

Καη ηψξα, Μνχζεο, πέζηε κνπ, ησλ νπξαλψλ λπθνχιεο — 
 

ζέαηλεο είζηε, θη' είζηε εθεί θαη μέξεηε ηα πάληα, 485 

κα θήκεο κφλν αθνχκε εκείο ρσξίο λα βιέπνπκε έξγα — 
 

πηνί ζηξαηεγνί ησλ Ώραηψλ θαη πηνη είηαλ βαζηιηάδεο. 
 

Βηδέ ηα πιήζε εγψ λα πσ θαη λαλ ηα λνκαηίζσ, 
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θη' αλ είρα δέθα ζηφκαηα θαη γιψζζεο δε κπνξνχζα, 
 

θη' αλ άζπαζηε είρα ηε ιαιηά θαη ζίδεξν ηα ζηήζηα. 490 

κσο ζα πσ ηνπο αξρεγνχο θαη ρψξηα θάζε αξκάδα. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Γ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

αλ έζαμε θάζε αξρεγφο ηνπο ιφρνπο ηνπο δηθνχο ηνπ, 
 

νη Σξψεο κε θσλή θη' αρφ ζαλ φξληα ξνβνινχζαλ, 
 

φπσο ζηνλ νπξαλφ αςειά νη γεξαλνί θσλάδνπλ, 
 

π' αθνχ ζσζνχλε απφ βαξηά βξνρή θη' αλεκνδάιε, 
 

θνπάδη ζη' Χθηαλνχ πεηάλ κε ιαιεηά ην ξέκα 5 

θέξλνληαο θφλνπο θη' φιεζξν καθξηά ζηνπο πηζακέληνπο· 
 

πφιεκν εθεί αξρηλνχλ θαθφ κφιηο ραξάμεη ε κέξα. 
 

Ήζπρνη νη άιινη βάδηδαλ παιηθαξηά γηνκάηνη, 
 

νη Ααλανί, κ' απφθαζε ζηε κάρε λα βνεζηνχληαη. 
 

. 
 

Κη' φπσο ν λφηνο θαηαρληά ζηα ξαρνβνχληα απιψλεη, 10 

θαηαξακέλε απ' ηνπο βνζθνχο, θαιή γηα λπρηνθιέθηε, 
 

θη' φζνλε δξφκν πάεη πεηξηά ηφζν ζσξάεη ην κάηη· 
 

έηζη ελψ βάδηδαλ ππθλή ζεθψλνπληαλ ε ζθφλε 
 

θάηνπ απ' ηα πφδηα, θαη γνξγά δηαβαίλαλε ηνλ θάκπν. 
 

. 
 

Καη ζα δπγψζαλε νη ζηξαηνί κε η' άξκαηα ζηα ρέξηα, 15 

ησλ Σξψσλ είηαλ θεθαιή ν παηλεκέλνο Πάξεο, 
 

θνξψληαο παξδαιφπξνβηα ζηνπο ψκνπο θαη δνμάξη 
 

θαη ζπάζα· θαη θνληάξηα δην ραιθνπιηζκέλα ζηψληαο 
 

πξνθάιλαε ηάρα νκπξφο λα βγνπλ ηα πξψηα παιεθάξηα 
 

ησλ Ώραηψλ θη' αληίθξπ ηνπ λα κεηξεζνχλ ζηε κάρε. 20 

. 
 

Καη ηφηε ν πνιεκφραξνο Μελέιαο ζαλ ηνλ είδε 
 

πνπ ηξαληαρηά δξαζθέιηδε νιφκπξνζηα απ' ηνπο άιινπο, 
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ράξεθε ζάκπσο ιένληαο πνπ βξίζθεη έλα κεγάιν 
 

θφκαην, ή δηπινθέξαην δαξθάδη ή αγξηνγίδη, 
 

πεηλψληαο· ηη κ' απφθαζε ην ράθηεη θη' αλ αθφκα 25 

ηνλ δηψρλνπλ ηα γνξγά ζθπιηά θη' νη ληνη νη παιηθαξάδεο· 
 

έηζη ν Μελέιαο ράξεθε ζαλ είδε ην ιεβέληε 
 

Ώιέμαληξν — ηη είπε ζην λνπ «ζα γδηθησζψ ηνλ θιέθηε!» — 
 

θαη ράκνπ ακέζσο πήδεμε κε η' άξκαηα νρ η' ακάμη. 
 

. 
 

Μα κφιηο ν ζεφκνξθνο Ώιέμαληξνο ηνλ είδε 30 

κεο ζηνπο πξνκάρνπο άμαθλα, ηνλ πηάλεη ιεο αληξάια, 
 

θαη πίζσ σο ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπ θνιψλεη κε ηελ πάζεη. 
 

Πψο ν δηαβάηεο ηνπ βνπλνχ ηε ιαγθαδηά ζα βιέπεη 
 

δαγθάξα νρηά, μαλάζηξνθα ηξαβηέηαη ηξνκαζκέλνο, 
 

θαη πίζσ θέβγεη θαη ρισκηά ηα κάγνπιά ηνπ βάθεη· 35 

έηζη θη' αθηφο θνβήζεθε ηνλ θαζηαλφ Μελέια 
 

θαη πίζσ ρψζεθε μαλά κεο ζην ζσξφ ησλ Σξψσλ. 
 

. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε ν Έρηνξαο, ηνπ ιέεη πηθξά δπν ιφγηα 
 

«ΐξε ζθχιν-Πάξε, νκνξθνληέ, γπλαηθνιπζζαζκέλε, 
 

μεινγηαζηή, πνπ λάρε παο δίρσο παληξηά θαη θιήξν! 40 

Κάιηα θη' αθηφ, θαη ζάκαζηε πνιχ πην θεξδηζκέλνη, 
 

παξά πνπ ζ' αλαζεκαηάεη θαη ζ' αγξηνβιέπεη ν θφζκνο. 
 

Πψο ζα γειάλε νη Ααλανί, πνχιεγαλ δα πσο είζαη 
 

θάπνηνο γελλαίνο αξρεγφο ζαλ είδαλ ηε ζσξηά ζνπ 
 

ηελ φκνξθε ... κα πνχ θαξδηά θαη παιηθαξνζχλε! 45 

Μσξέ ραξάο ζηνλ ήξσα πνπ κνχπαηξλε θαξάβηα 
 

θαη ην γηαιφ ηαμίδεβε κε θίινπο ηεο θαξδηάο ηνπ, 
 

θη' έζκηγε κ' αιινρσξηαλνχο, θη' απφ καθξηά νρ ηα μέλα 
 

γπλαίθα εδψ καο έθεξλε αγγεινθακσκέλε, 
 

ζπγγέληζζα παιηθαξηψλ, γηα ζπθνξά κεγάιε 
 

ηνπ ηφπνπ θη' φινπ ηνπ ιανχ θαη ηνπ γεξνγνληνχ ηνπ, 50 

γηα αηψληα ησλ νρηξψλ ραξά, πίθξα κνπ πάληα εκέλα! 
 

Λνηπφλ δε ζα ζηαζείο κπξνζηά ζην βαζηιηά Μελέια; 
 

Θάβιεπεο ηίλνπ αληξφο βαζηάο ηε ιπγεξή γπλαίθα... 
 

Αε ζα θεινχζε ε ιχξα ζνπ θαη ηεο ζεάο ηα δψξα, 
 

ηα θάιιε αθηά θαη ηα ζγνπξά, ζα ζ' έζηξσλε ζην ρψκα. 55 

Έρε φκσο ράξε π' άθαθα ηάρνπλ ηα ζπιάρλα νη Σξψεο· 
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αιιηψο, ζα ζε μεπάζηξεβαλ κε ηα ιηζάξηα σο ηψξα, 
 

γηα λα μνθιήζνπλ ηνπο θαεκνχο πνπ ηφζνπο ζνπ ρξσζηάλε.» 
 

. 
 

Καη ηφηε ν ζενθάκσηνο απνινγηέηαη Πάξεο 
 

«Έρηνξα, αθνχ κε κάισζεο φρη άδηθα, κνλ δίθηα... 
 

Πάληα ε θαξδηά ζνπ 'λαη ζθιεξή ζαλ ην κπαιηά φηαλ ζθίδεη 60 

ιέθθαο θνξκφ, θαη ηελ νξκή πιεζαίλεη ηνπ ηερλίηε 
 

πνπ θαξαβφμπιν φκνξθα ηελ πειεθάεη λα θηηάζεη· 
 

έηζη θαξδηά άζπιαρλε θη' εζχ έρεηο ζηα ζηήζηα κέζα. 
 

Με κνπ ρηππάο ηα δειεθηά ηεο Ώθξνδίηεο δψξα· 
 

δελ είλαη δα αθαηάδερηα ηα ηηκεκέλα δψξα 65 

πνπ καο ραξίδνπλε νη ζενί... εηδέ θαλείο κνλάρνο 
 

δελ η' απνρηάεη. Μα αλ ηψξα ζεο λα πνιεκήζσ, αο είλαη, 
 

πεο ηνπο, ησλ άιισλ Ώραηψλ θαη Σξψσλ, λα θαζήζνπλ 
 

θαη βάιηε εκέλα κε ην γην η' Ώηξέα εθεί ζηε κέζε 
 

γηα ηε Λεληφ θη' φιν ην βηνο λα ρηππεζνχκε νη δπν καο. 70 

Κη' φπνηνο ληθήζεη θαη θαλεί πην άμηνο, ηε γπλαίθα 
 

θη' φιν αο ην πάξεη ιέσ ην βηνο θη' αο πάεη ζην ζπηηηθφ ηνπ 
 

ηφηεο λ' ακψζηε νη άιινη ζαο φξθνπο πηζηνχο αγάπεο, 
 

θαη ραίξεζηε ηελ Σξνία εζείο, θη' εθείλνη πίζσ αο πάλε 
 

ζη' Άξγνο πνπ ζξέθεη νκνξθνληέο θαη δειεθηά πνπιάξηα.» 75 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο ράξεθε ζαλ άθνπζε ην ιφγν, 
 

θαη κεο ζηνπο Σξψεο ηξέρνληαο ηνπο ιφρνπο ζηακαηνχζε, 
 

η' φπιν απ' ηε κέζε ζθίγγνληαο. Καη ζηάζεθαλ νη ιφρνη. 
 

Μα άξρηζαλ θείζε νη Ααλανί λαλ ηφλε ζεκαδέβνπλ, 
 

θαη ζατηηέο ηνπ ξήρλαλε θαη ηνλ πεηξνβνινχζαλ. 80 

Σφηε έθξαμε κε κηα θσλή κεγάιε ν Ώγακέκλνο 
 

«ηαζείηε, παιηθάξηα κνπ! Ώξγίηεο, κε βαξάηε! 
 

α λα δεηάεη ν Έρηνξαο λα καο κηιήζεη θάηη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' απ' ηνλ πφιεκν θξαηηνχληαη αθηνί, θη' ακέζσο 
 

ζσπαίλνπλ. Σφηε ν Έρηνξαο θαη ησλ δηνλψλ ηνπο είπε 85 

«Σξψεο, αθνπζηέ κε, θη' εζείο, Ώξγίηεο παηλεκέλνη, 
 

ηη ιέεη ν Πάξεο π' αθνξκή κάο ζηάζεθε δηακάρεο. 
 

Πξνβάιιεη νη Σξψεο νη ινηπνί θη' φινη νη Ώξγίηεο ηψξα 
 

ηα κπξηνπινχκηζηα άξκαηα λαλ η' απηζψζνπλ ράκνπ, 
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θη' αηφο ηνπ κε ην καρεηή Μελέια κεο ζηε κέζε 90 

γηα ηε Λεληφ θη' φιν ην βηνο λα ρηππεζνχλ κνλάρνη· 
 

θη' φπηνο ληθήζεη θαη θαλεί πην άμηνο, ηε γπλαίθα 
 

θη' φιν αο ην πάξεη ιέεη ην βηνο θη' αο πάεη ζην ζπηηηθφ ηνπ· 
 

θη' νη άιινη εκείο λ' ακψζνπκε φξθνπο πηζηνχο αγάπεο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φινη ζψπαζαλ νη άιινη δίρσο ιέμε. 95 

Μα πξφβαιε ν πνιεκηζηήο Μελέιαο θαη ηνπο είπε 
 

«Κη' εκέλα ηψξα αθνχζηε κε! ηη πην πνιχ ε δηθή κνπ 
 

θαξδηά πηθξαίλεηαη. Θαξξψ πσο λα ρσξίζηε ηψξα 
 

νη δην ζαο πηα, γηαηί πνιιά πεξάζαηε καξηχξηα 
 

γηα ηε δηθή κνπ δηαθνξά θαη η' άδηθν ηνπ Πάξε. 100 

Κη' φπηνπ καο είλαη εδψ απ' ηνπο δην γξαθηφ ηνπ λα πεζάλεη, 
 

αο πέζεη! κφλε νη άιινη ζαο ακέζσο λα ρσξίζηε. 
 

Πξφβαην θέξηε νιφαζπξν θαη πξνβαηίλα κάβξε, 
 

ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο Γεο, θη' εκείο έλα άιιν γηα ην Αία. 
 

Φέξηε φκσο θαη ηνλ Πξίακν, αηφο ηνπ γηα λ' ακψζεη 105 

ηνλ φξθν, ηη είλαη αςήθηζηνη, κε δίρσο πίζηε, νη γηνί ηνπ, 
 

κήπσο ηνπο φξθνπο ηνπ Αηφο αιφγηαζηα παηήζνπλ. 
 

Πάληα αιαθξφκηαινη είλαη νη ληνί, κα κ' φζνπο ηχρεη ν γέξνο, 
 

ν γέξνο βιέπεη πίζσ ηνπ, βιέπεη θη' νκπξφο ηνπ ν γέξνο, 
 

πψο πην θαιχηεξα ε δνπιηά λα βγεη θαη γηα ηνπο δην ηνπο.» 110 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνη ράξεθαλ, νη Ααλανί θη' νη Σξψεο, 
 

κε ηελ νιπίδα απ' ηνπο ζθιεξνχο πνιέκνπο λα γιπηψζνπλ. 
 

ηαίλνπλ αξάδεο η' άινγα, θαη βγαίλνπλε απ' η' ακάμηα, 
 

έπεηηα βγάδνπλ η' άξκαηα θη' εθεί η' αθίλνπλ ράκνπ, 
 

ζηκά θη' νη δην, θαη ιίγε γεο ηνπο ρψξηδε ζηε κέζε. 115 

Κη' ν Έρηνξαο ηφηε έζηεηιε δην θξάρηεο κεο ζηε ρψξα 
 

λα θέξνπλ γιήγνξα η' αξληά, ην γέξνληα λα θξάμνπλ. 
 

Κη' ν Ώγακέκλνο πξφζηαμε ηνλ θξάρηε ηνπ Σαξζχβε 
 

λα πάεη ζηα πινία ηα γνξγά θαη ην ζθαρηφ λα θέξεη· 
 

θη' ν θξάρηεο πξφζπκα άθνπζε ηνπ βαζηιηά ην ιφγν. 120 

. 
 

Σφηεο ε Ίξηδα πεηάεη ηελ είδεζε λα δψθεη 
 

ζηελ αξρνληφθνξκε Λεληφ, κε κηα ηεο αληξαδέξθε, 
 

ηε Λανδίθε, κηάδνληαο, ηνπ Βιηθά ην ηέξη, 
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ηελ πην φκνξθε ηνπ βαζηιηά Πξηάκνπ ηηο θνπέιεο. 
 

Κη' έθηαζε, θαη ζηνλ αξγαιηφ ηελ ήβξε πνπ κεγάιν 125 

ζθνπηί ηφηε έθαηλε δηπιφ, αιηθνπινπκηζκέλν 
 

κε μφκπιηα πνπ δνπγξάθηδαλ ησλ δην ζηξαηψλ ηα πάζηα, 
 

πνπ ηφζα κε ηνλ πφιεκν γηα ιφγνπ ηεο ηξαβνχζαλ. 
 

Κη' ε γιεγνξφπνδε Ίξηδα ζηκψλεη θαη ηελ θξάδεη 
 

«Γηα ζήθσ, λχθε κνπ θαιή, θη' έια λα δεηο θνκάηη 130 

δνπιηέο, πνπ δε ζ' ηηο βάλεη ν λνπο, ησλ Ώραηψλ θαη Σξψσλ· 
 

πνπ πξψηα αθηνί ζθαδφληνπζαλ δίρσο ζπιαρληά ζηνλ θάκπν 
 

θη' άγξην δηςνχζαλ πφιεκν, κα ηψξα ρσξίο κάρεο 
 

ήζπρνη ζηέθνπλ, ζηηο ιακπξέο αθνπκπηζκέλνη αζπίδεο, 
 

θη' έρνπλ ζηκά ηνπο κεο ζηε γεο κπεγκέλα ηα θνληάξηα. 135 

Καη ηψξα ν πνιεκφραξνο Μελέιαο κε ηνλ Πάξε 
 

γηα ζέλα παλ λα ρηππεζνχλ κε ηα καθξηά θνληάξηα, 
 

θη' φπηνο ληθήζεη, ηέξη ηνπ αθηφο ζα ζε θεξδίζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' απνζπκηά γιπθηά κεο ζηελ ςπρή ηεο ρχλεη 
 

ηνλ πξψην γηα ηνλ άληξα ηεο, ηε πάξηε, ηνπο γνληνχο ηεο. 140 

Καη ξήρλεη απάλνπ βηαζηηθά ηελ θάηαζπξή ηεο κπφιηα, 
 

θη' απ' ην γηαηάθη μεθηλάεη ζηα δάθξηα βνπηεκέλε, 
 

φρη κνλάρε, πάγαηλαλ καδί δην παξαθφξεο, 
 

ε Ώίζξα ε θφξε ηνπ Πηζηά, θη' ε θαζηαληά Κιπκέλε. 
 

Κη' απέ ζε ιίγν ζψζαλε θνληά ζην Γεξβνπφξηη. 145 

. 
 

Κη' εθεί είηαλ — κε ηνλ Πξίακν, ηνλ Πάλζν, ην Θπκνίηε. 
 

ην Λάκπν, η' Άξε μαθνπζηφ βιαζηάξη, ηνλ Κιπηίν, 
 

ηνλ Εθεηά — ν Ώληήλνξαο θη' ν Οπθαιέγνο, άληξεο 
 

κε λνπ θη' νη δην θαη πξφθξηηνη, ζηνλ πχξγν θαζηζκέλνη. 
 

α γέξνη, πηα δελ πήγαηλαλ ζηηο κάρεο, κα ξεηφξνη 150 

ζπνπδαίνη, ζα δην ιεο ηζίληδηθεο πνπ θάζνπληαη ζε δέληξν 
 

θαη κεο ζην δάζνο κε θσλή ιαινχλ θαηηθεδέληα· 
 

ηέηηνη ζηνλ πχξγν θάζνπληαλ θη' νη πξνεζηνί ησλ Σξψσλ. 
 

Ώθηνί ζαλ είδαλ ηε Λεληφ π' αλέβαηλε ηνλ πχξγν, 
 

κίιεζε ν έλαο η' αιινπλνχ αγάιηα αγάιηα θη' είπε 155 

«ρη! γηα πιάζκα ζαλ θη' αθηή δελ είλαη θαηεγφξηα 
 

ηφζνλ θαηξφ πνπ ζθάδνληαη νη Ααλανί θη' νη Σξψεο! 
 

Ώιήζηα αζάλαηε ζεά ιεο είλαη ζαλ ηε βιέπεηο. 
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Μα θη' έηζη αο πάεη, θαη κ' φια ηεο ηα θάιιε, πίζσ ζη' Άξγνο 
 

κε ηα θαξάβηα ηα γνξγά, πάξα ζηεξλά λα κείλεη 
 

θαη λα καο θέξλεη ζπθνξέο θη' εκάο θαη ησλ παηδηψλ καο.» 160 

. 
 

Έηζη είπαλε, θη' ν Πξίακνο θσλάδεη ηελ Βιέλε 
 

«Πέξαζε εδψζεο, θφξε κνπ, θαη θάζεζε θνληά κνπ 
 

λα δεηο ηνλ πξψηνλε άληξα ζνπ, ηνπο θίινπο, ηνπο δηθνχο ζνπ — 
 

ηίπνηα εζχ δε κνχθηαημεο, πάξα νη ζενί κνπ θηαίλε 
 

πνπ κνχζηεηιαλ ηνλ πφιεκν θαη ηα πνιιά ηνπ δάθξηα — 165 

θη' εθείλν ην ζεφξαην γηα πεο κνπ εθεί ηνλ άληξα, 
 

πηνο λάλαη αθηφο ν Ααλαφο, ζθαληαρηεξφο κεγάινο. 
 

' αλάζηεκα, θη' άιινη είλαη εθεί θαη πην αςεινί· κα ηέηην 
 

ιεβέληε αθφκα εγψ πνηέο δελ είδα, κήηε ηφζν 
 

αξρνληηθφ λαη, βαζηιηάο κα ηελ αιήζηα κηάδεη.» 170 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ε Λεληφ, ε ιαηξεθηή γπλαίθα 
 

«ε θιαίεη, θαιέ κνπ πεζεξέ, ζε ζπκπνλά ε ςπρή κνπ . . . 
 

Ώρ άκπνηε έηζη ζάλαην θαθφ λα πξνηηκνχζα, 
 

ηφηεο πνπ μέθνςα θη' εδψ καδί ήξζα κε ην γην ζνπ, 
 

θη' άθηζα ζπίηη θαη δηθνχο θη' απάξζελή κνπ θφξε 
 

θαη ηφζεο κνπ ζπληξφθηζζεο, ιαρηαξηζηέο λπθνχιεο! 175 

κσο δε γέλεθε ... γηα αθηφ θαη ιηψλσ κεο ζηα δάθξηα. 
 

ζν γηα αθηφ πνπ κε ξσηάο, εγψ λα ζ' ην μεγήζσ. 
 

Ώθηφο εθεί είλαη ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο, 
 

δίθηνο αληάκα βαζηιηάο θη' αθνληηζηήο παξάμηνο· 
 

θνπληάδν εγψ ε θαθφζνπξηε έλαλ θαηξφ ηνλ είρα.» 180 

. 
 

Βίπε, θη' ν γέξνο ηνλ ηεξάεη κε ζηακαζκφ θαη θξάδεη 
 

«Χ θαινκνίξε δειεθηέ πινπηφζξεθηε Ώγακέκλν, 
 

πφζνπο αιήζηα Ααλανχο νξίδεη ε δχλακή ζνπ! 
 

Καη ζηελ ακπεισηή Φξπγηά κνχηπρε εγψ λα ζχξσ, 
 

θαη Φξχγεο είδα ακέηξεηνπο κε παξδαιά πνπιάξηα, 185 

ηνπ μαθνπζκέλνπ Μχγδνλα θαη ηνπ Οηξηά η' αζθέξηα 
 

πνπ ηφηεο είραλ ζχλνδν ζηνπ αγγαξηνχ ηνπο φρηνπο· 
 

ηη πήγα εθεί βνεζφο θη' εγψ θη' ελψζεθα καδί ηνπο 
 

ην ρξφλν πνπ νη αληξφθαξδεο πιαθψζαλε Ώκαδφλεο· 
 

κα ηφζνη ζαλ ηνπο Ααλανχο δελ είηαλ κήηε εθείλνη.» 190 
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. 
 

Καη ην Απζζέα βιέπνληαο μαλαξσηάεη ν γέξνο 
 

«Σήξα θη' εθείλνλ, θφξε κνπ, θαη πεο κνπ αθηφο πηνο είλαη. 
 

Αελ έρεη ηελ θνξκνζηαζά ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ, 
 

κα θαίλεηαη ζαλ πην θαξδχο ζηηο πιάηεο θαη ζηα ζηήζηα. 
 

Σάρεη βαικέλα θαηά γεο ηα πινπκηζηά άξκαηά ηνπ, 195 

θαη πεγαηλφξρεηαη θνληά ζηνπο ιφρνπο ζα κπξνζηάξεο. 
 

Έηζη λαη κηάδεη, αθνχξεθην ζαλ θξηάξη πνπ δηαβαίλεη 
 

θνπάδη ιεο αξίθλεην απ' άζπξεο πξνβαηίλεο.» 
 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ε Λεληφ, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα 
 

«Ώθηφλ ηνλ ιελ πνιχμεξν Απζζέα ηνπ Λαέξηε. 200 

ην Θηάθη, έλα πεηξφλεζν, γελλήζεθε, θαη μέξεη 
 

ζεο πνλεξηέο θάζε ινγήο ζεο δχζθνιεο ζνθίεο.» 
 

. 
 

Γπξλάεη ηφηε ν Ώληήλνξαο θαη ηεο Λεληφο ηεο θάλεη 
 

«Ναη, θφξε κνπ, πνιχ ζσζηά ην ιφγν αθηφ ηνλ είπεο. 
 

Γηαηί ήξζε κηα θνξά θη' εδψ ν ζετθφο Απζζέαο, 205 

ζηαικέλνο κε ην βαζηιηά Μελέια απ' αθνξκή ζνπ. 
 

Κη' έγηλα εγψ πξνζηάηεο ηνπο, ηνπο θίιεςα ζην ζπίηη, 
 

θη' είδα ηε γλψκε θαη ησλ δην θαη ηηο βαζηέο ηνπο ζθέςεο. 
 

Σφηεο ζαλ πήγαλ θη' έζκημαλ ηε ζπληπρηά ησλ Σξψσλ, 
 

φξζηνη, ηνπο ψκνπο πην αςειά ηνπο θξάηαε ν Μελέιαο· 210 

θάζνπληαλ, θαη πην αξρνληηθφο θαηλφηαλε ν Απζζέαο. 
 

Κη' φηαλ απέ έθηαζε ε ζηηγκή ζην πιήζνο λα ιαιήζνπλ, 
 

ηφηε ν Μελέιαο γιήγνξα θαη ιίγα κίιαε ιφγηα, 
 

κα ιίγα θαη θαιά, επεηδήο πνιχινγνο δελ είηαλ 
 

θαη θσλαθιάο κσξφγισζζνο ... ή ζαλ πην ληνο ζηα ρξφληα. 215 

Μα νιφξζνο ζαλ ηηλάδνπληαλ ν γλσζηηθφο Απζζέαο, 
 

έζηεθε, ράκνπ βιέπνληαο, κε κάηηα ζηπισκέλα 
 

ζηε γεο, θαη ην ξαβδί κπξνζηά γηα πίζσ δελ θνπλνχζε, 
 

παξά ην βάζηαε αζάιεθην ζαλ άπξαρηνο θαλέλαο· 
 

ιεο είηαλ άζξσπνο δαβφο, μεθνπηηαζκέλνο έηζη. 220 

Μα ηε κεγάιε φκσο θσλή ζαλ έρπλε απ' ηα ζηήζηα 
 

θη' νη ιφγνη ηνχβγαηλαλ ππθλνί ζα ρηφληα ην ρεηκψλα, 
 

ζλεηφ δελ είρε πνπζελά λα θηάλεη ην Απζζέα. 
 

Σφη' φρη! δελ ηνλ βιέπακε κε ηφζε θαηαθξφληα.» 
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. 
 

Σξίην ηνλ Ώία βιέπνληαο ξσηάεη ν γέξνο πάιη 225 

«Κη' αθηφο πηνο είλαη ν Ααλαφο, ν αςειφο θη' αζίθεο, 
 

πνπ ζην θεθάιη μεπεξλάεη ηνπο άιινπο θαη ζηνπο ψκνπο;» 
 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ε Λεληφ κε ην ζπξηφ θνπζηάλη 
 

«Ο γίγαο Ώίαο είλαη αθηφο, ησλ Ώραηψλε πχξγνο. 
 

Καη θνίηα εθεί ην Ανκεληά πνπ ζηέθεη απ' η' άιιν κέξνο 230 

φκηνο κ' αζάλαην ζεφ ζησλ ιφρσλ ηνπ ηε κέζε 
 

κε γχξσ ηνπ ησλ Κξεηηθψλ ηα πξψηα παιηθάξηα. 
 

πρλά ηνλ θηινμέλεβε ν θαζηαλφο Μελέιαο 
 

ζπίηη καο, πέξα νρ ην λεζί ζαλ έξρνπληαλ ηεο Κξήηεο. 
 

Καη ηψξα αρ! φινπο βιέπσ εγψ ηνπο άιινπο θαπεηάληνπο 
 

φζνπο γλσξίδσ θαη λα πσ θαηέρσ η' φλνκά ηνπο· 235 

κα δην δε βξίζθσ κνλαρά, ηνλ αινγνηερλίηε 
 

ηνλ Κάζηνξα θαη ην γεξφ ζηνπο γξφζνπο Πνιπδέθθε, 
 

ηνπο δην κνπ ζχζπιαρλνπο πνπ κηα καο γέλλεζε κεηέξα. 
 

Καλ απ' ηε ινπινπδφζηξσηε δε βγήθαλ Λαθσλία, 
 

θαλ θηάζαλε σο εδψ θη' αθηνί κε ηα ζαιάζζηα πινία, 240 

κα ηψξα ζησλ αληξψλ δε ζελ ηε κάρε λα πξνβάινπλ 
 

ζα ληξνπηαζκέλνη απ' ηηο πνιιέο πνκπέο κνπ θη' αηηκίεο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, κα ηνπο δην αδεξθνχο ην ρψκα ηνπο θξαηνχζε 
 

ζηε πάξηε εθεί κεο ζηεο γιπθηάο παηξίδαο ηνπο ηνλ θφξθν. 
 

Καη κέζα ηφηεο ζην θαζηξί νη δην δηαιαιεηάδεο 245 

θαηέβαηλαλ κε ησλ ζεψλ ηα ζεβαζηά νξθηζηήξηα, 
 

κε δην ζθαρηά θαη πξφζγιπθν θξαζί, ηεο γεο ην ζξέκκα, 
 

κεο ζ' έλα αζθί γηδίηηθν. Καη ηα ρξπζά πνηήξηα 
 

κ' έλα θξνληήξη π' άζηξαθηε θξαηψληαο ν Νηδαίνο, 
 

πήγε ζην γέξνληα ζηκά θαη ηνλ παξαθηλνχζε 
 

«ήθσ, ηνπ Λανπκέδνπ γηε, νη ζηξαηεγνί ζε θξάδνπλ 250 

ησλ αληξησκέλσλε Ώραηψλ, ησλ αινγάδσλ Σξψσλ, 
 

λα πάο ζηνλ θάκπν κε ζθνπφ φξθνπο πηζηνχο λα πάξηε. 
 

Ση ηψξα ν πνιεκφραξνο Μελέιαο κε ηνλ Πάξε 
 

γηα ηε Λεληφ ζα ρηππεζνχλ κε ηα καθξηά θνληάξηα, 
 

θη' ν ληθεηήο ιελ ηε Λεληφ θη' αο πάξεη θαη ην πξάκα, 255 

θη' φξθνπο εκείο αο θάλνπκε αγάπεο θαη θηιίαο· 
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έηζη ηελ Σξηα εκείο ζάρνπκε, θη' εθείλνη ζα γπξίζνπλ 
 

ζη' Άξγνο πνπ ζξέθεη νκνξθνληέο θαη δειεθηά πνπιάξηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν γέξνο ζθηάρηεθε θαη θξάδεη ζηνπο ζπληξφθνπο 
 

λα δέςνπλ η' άινγα· θη' αθηνί ηα δέβνπλ ρέξη ρέξη. 260 

Ώπάλνπ ηφηε αλέβεθε θαη ηα βντδήζα γέκηα 
 

ηέλησζε πίζσ, θη' έπεηηα ζην πινπκηζκέλν ακάμη 
 

αλέβεθε ν Ώληήλνξαο ηνπ βαζηιηά απφ δίπια· 
 

θαη κέζα απ' ηε Γεξβφπνξηα ηξαβάλ θαηά ηνλ θάκπν. 
 

. 
 

Κη' φηαλ ζε ιίγν θηάζαλε ζηκά ζηα δην η' αζθέξηα, 
 

ηφηεο μεπέδεςαλ ζηε γεο πνπ ζξέθεη θάζε πιάζκα, 265 

θαη κεο ζηε κέζε πξφβαηλαλ ησλ Ώραηψλ θαη Σξψσλ. 
 

Σφη' φξζηνο η' Άξγνπο κνλνκηάο ζεθψζεθε ν αθέληεο, 
 

φξζηνο θαη ηνπ Λαέξηε ν γηνο. Κη' νη θεκηζκέλνη θξάρηεο 
 

ηα βάιαλε φια ησλ ζεψλ ηα νξθηζηήξηα αληάκα, 
 

θαη ην θξαζί αλαθάησζαλ κεο ζην ιακπξφ θξνληήξη, 
 

θη' έρπζαλ λα ρεξνπιπζνχλ λεξφ ησλ βαζηιηάδσλ. 270 

Καη ζέξλνληαο η' Ώηξέα ν γηνο ηελ θάκα πνχρε πάληα 
 

θνληά ζηεο ζπάζαο ην καθξχ θεθάξη θξεκαζκέλε, 
 

ηξίρεο αξρίδεη απ' ησλ αξληψλ λα θφβεη ηα θεθάιηα. 
 

Κη' νη θξάρηεο ζαλ ηηο κνίξαζαλ ζηνπο πξψηνπο θαπεηάληνπο 
 

ησλ Σξψσλ θαη ησλ Ώραηψλ, ζηε κέζε ν Ώγακέκλνο 
 

αςά παξάθιεζε άξρηζε κε ζεθσκέλα ρέξηα 275 

«Αία παηέξα π' αςειά νξίδεηο απ' ηελ Ίδα, 
 

κεγάιε κπξηνδφμαζηε! θη' εζχ Ήιηε πνπ ηα πάληα 
 

βιέπεηο θη' αθνχο! θαη Πνηακνί θαη Γεο! θη' εζείο ζηνλ Άδε 
 

πνπ ζαλ πεζάλεη ν ςέθηνξθνο ζλεηφο ηνλ ηηκσξάηε, 
 

καξηχξνη λάζηε θαη πηζηνχο θπιάηε εζείο ηνπο φξθνπο! 280 

Ώλ ιάρεη ν Πάξεο ζήκεξα θαη ζθάμεη ην Μελέια, 
 

αθηφο αο έρεη ηε Λεληφ κ' φιν ην βηφο, θαη πίζσ 
 

λα πάκε εκείο ζηα ζπίηηα καο κε ηα ζαιάζζηα πινία. 
 

Μα πεο ηνλ Πάξε ν θαζηαλφο πψο έζθαμε Μελέιαο, 
 

νη Σξψεο πίζσ ηε Λεληφ κ' φιν ην βηνο λα δψζνπλ 285 

πιεξψλνληάο καο πξφζηηκν θαζψο ηεξηάδεη θηφιαο, 
 

πνπ λα ζηαζεί παξάδεηγκα θαη ησλ ζηεξλψλ αλζξψπσλ. 
 

Μα αλ δε ζειήζεη ν Πξίακνο θη' νη γηνί ηνπ λα πιεξψζνπλ 
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ην πξφζηηκν, ζα ζθνησζεί ν Πάξεο, ηφηε αθφκα 
 

εγψ θαη γηα ηελ πιεξσκή ζα κείλσ εδψ, θαη πάληα 290 

ζα πνιεκάσ σο πνπ λα βξσ ηελ άθξε ηνπ πνιέκνπ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη θφβεη ησλ αξληψλ κε η' άζπιαρλν ιεπίδη 
 

ηνπο ιάξπγγεο, θαη θαηά γεο ζπαξηαξηζηά η' αθίλεη 
 

ελψ ςνθνχζαλ· ηη ν ραιθφο ηνπο πήξε ηε δσή ηνπο. 
 

Κη' απ' ην θξνληήξη βγάδνληαο θξαζί κε ηα πνηήξηα, 295 

ζηάδνπλ θαη ζηνπο παληνηηλνχο ζενχο πεξηθαιηνχληαη. 
 

Κη' αθηνχο ηνπο ιφγνπο έιεγε θάζ' Ώραηφο θαη Σξψαο 
 

«Αία θη' αζάλαηνη ζενί, κεγάινη δνμαζκέλνη! 
 

φπηνη ηνπο φξθνπο βιάςνπλε θαη πξσηνθαθνπξγήζνπλ, 
 

έηζη φπσο ηξέρεη ην θξαζί αθηφ, θαη ηα κηαιά ηνπο 300 

ράκνπ λα ηξέμνπλε ζηε γεο, θη' αθηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο, 
 

θαη ην γπλαηθνιφγη ηνπο αο ην ρνξηάζνπλ άιινη.» 
 

. 
 

Καη ηφηε ν γεξν-Πξίακνο ηνπο κίιεζε δπν ιφγηα 
 

«Σξψεο, αθνχζηε κε, θη' εζείο Ώξγίηεο παηλεκέλνη! 
 

Βγψ ζη' αλεκνθχζεην θαζηξί γπξίδσ πίζσ, 305 

ηη δε βαζηάλ ηα κάηηα κνπ λα δνχλε ην παηδί κνπ 
 

φηαλ κε ηνλ παιεθαξά Μελέια ζα ρηππηέηαη. 
 

Μα αθηφ, ζαξξψ, ηνπ Κξφλνπ ν γηνο ην μέξεη, θη' νη αηψληνη 
 

άιινη ζενί, ζε πηφλε ηνπο γξαθηφ 'λαη λα πεζάλεη.» 
 

. 
 

Βίπε ν ηζφζενο ζλεηφο, θαη ζη' φκνξθν ηνπ ακάμη 310 

έβαιε κέζα ηα ζθαρηά, θη' αλέβεθε θη' αηφο ηνπ, 
 

έπεηηα πίζσ ηέλησζε ηα γηαιηζκέλα γθέκηα. 
 

ηκά ηνπ θη' ν Ώληήλνξαο αλέβεθε ζη' ακάμη. 
 

. 
 

Ώθηνί έηζη γχξηδαλ ινηπφλ ζην θάζηξν μαλαπίζσ· 
 

Κη' ν Έρηνξαο θη' ν ζετθφο Απζζέαο πξψηα πξψηα 
 

κεηξνχζαλ ηελ απφζηαζε. Καη ηνπο ιαρλνχο θαηφπη 315 

παίξλνπλ θαη κεο ζε ράιθηλε πεξηθεθαιηά ηνπο ζείλνπλ, 
 

πηνο ζα πξσηφξερλε απ' ηνπο δην ην θνθηεξφ θνληάξη. 
 

Βθεί νη ζηξαηνί ηφη' άξρηζαλ παξάθιεζε λα θάλνπλ, 
 

πξνο ηνπο αζάλαηνπο ζενχο ζεθψλνληαο ηα ρέξηα. 
 

Κη' αθηνχο ηνπο ιφγνπο έιεγε θάζε Ώραηφο θαη Σξψαο 
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«Αία παηέξα π' αςειά νξίδεηο απ' ηελ Ίδα, 320 

κεγάιε κπξηνδφμαζηε! φπηνο αθηά ηα πάζηα 
 

αλάκεζφ καο ηάβαιε, λαη θάλε αθηφο λα πέζεη 
 

θαη ζη' Άδε ηα εθηάβαζα σο κέζα λα θαηέβεη, 
 

θη' εκείο αο θάλνπκε μαλά φξθνπο πηζηνχο αγάπεο.» 
 

. 
 

Έηζη είπαλε. Καη ηνπο ιαρλνχο ν Έρηνξαο θνπλνχζε 
 

ηεξψληαο πίζσ· θη' αιαθξφο ηνπ Πάξε πήδεζ' φμσ. 325 

Κάζνπληαη ηφηεο ζηε ζεηξά νη άιινη, εθεί θαζέλαο 
 

πνχρε αθηζκέλα η' άξκαηα, ηα πίιαιά ηνπ δψα. 
 

Κη' εθείλνο βάδεη ζην θνξκί ηελ πινχζηα αξκαησζά ηνπ, 
 

ηεο νκνξθφκαιιεο Λεληφο ν δειεκέλνο άληξαο. 
 

Έβαιε πξψηα ηα γεξά ηνπζινχθηα ζηα θαιάκηα, 330 

παλψξηα, πνχηαλ κ' αξγπξά ζειχθηα αξκνδεκέλα. 
 

Καηφπη γχξσ θφξεζε ηα δίρνπθηα ζην ζηήζνο 
 

ηζαπξάδα η' αδεξθνχ Λπθά, θαη ηνχξζαλ ζην θνξκί ηνπ. 
 

Έπεηηα γχξσζε θξεκάεη ζηνπο ψκνπο ηνπ ηε ζπάζα, 
 

κ' αζεκνθάξθηα θεληεηή θαη ιεπηδνραιθέληα, 
 

θξεκάεη θαη ηε ζεφξαηε ζηεξηφθηηαζηή ηνπ αζπίδα. 335 

Κη' έβαιε ζην ιεβέληηθν θεθάιη ηε θαληνχζζα 
 

πεξθεθαιηά, πνπ έηζη αγξησπή ε αινγφθνπληά ηεο 
 

παο ζηελ θνξθή θπκάηηδε, θαη πήξε η' αληξησκέλν 
 

θνληάξη πνπ ηνπ πάγαηλε ζηε ρνχθηα ηνπ. Παξφκηα, 
 

θνξνχζε θη' ν παιηθαξάο Μελέιαο η' άξκαηά ηνπ. 
 

. 
 

αλ αξκαηψζεθαλ ινηπφλ, ζην κέξνο ηνπ ν θαζέλαο, 340 

κέζα ζηε κέζε πξφβαηλαλ ησλ Ώραηψλ θαη Σξψσλ, 
 

ξήρλνληαο θνβεξέο καηηέο, πνπ πήγαλ λα παγψζνπλ 
 

νη Ααλανί νη ραιθφπιηζηνη θη' νη αινγάδεο Σξψεο. 
 

Καη η' άξκαηα αλεκίδνληαο, λα θαγσζνχλ ιπζζψληαο, 
 

ζηαζήθαλε, θνληά θνληά, ζην κεηξεκέλνλ ηφπν. 345 

. 
 

Πξψηνο ν Πάξεο έξεμε ην γιήγνξν θνληάξη, 
 

θαη βξήθε ηελ νιφηζε αζπίδα ηνπ Μελέια· 
 

κά δελ ηελ ηξχπεζε ν ραιθφο, κνλ ζηελ αζπίδα κέζα 
 

ζηξάβσζε ε κχηε. Αέθηεξνο θηλάεη ν γηνο η' Ώηξέα 
 

κε ην θνληάξη, θη' έθαλε παξάθιεζε ζην Αία 350 
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«Ώθέληε Αία, αρ βφεζα κε ηνλ άληξα λα μνθιήζσ 
 

π' άξρηζε πξψηνο η' άδηθν, ην ζετθφλε Πάξε, 
 

θαη ζθφησζ' ηνλ ηνλ άπηζην κε ην δηθφ κνπ ρέξη, 
 

έηζη λα κελ θνηάεη θαλείο θη' απ' ηνπο ζηεξλνχο αζξψπνπο 
 

λα βιάθηεη ην θηιφμελν πνπ δείρλεη θαινζχλε!» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζηψληαο ηίλαμε ην γιήγνξν θνληάξη 355 

θαη ρηχπεζε ηε ζηξνγγπιή αζπίδα η' Ώιεμάληξνπ. 
 

Καη ην θνληάξη ηνπ πεξλάεη ηε θσηνβφια αζπίδα, 
 

θαη κεο ζηα καζηξνδνχιεθηα ηνχ ρψλεηαη ηζαπξάδα, 
 

θαη ην ζθνπηί ίζα εθεί θνληά ηνπ ζθίδεη ζην ιαγγφλη· 
 

κά 'γπξε αθηφο θαη ζψζεθε απ' ηνλ πηθξφ ην ράξν. 360 

Σφηε ν Μελέιαο βγάδνληαο ηε ζπάζα, ηε ζεθψλεη 
 

θαη κηα ηνπ δάθηεη εθεί ζπαζηά ζηνπ θξάλνπ ηνπ ην γξφκπν· 
 

κα η' αξγπξφθαξθν ζπαζί ηζαθίζηε απά ζην γξφκπν 
 

ζε ηξηά ζε ηέζζεξα, θη' εθηχο ηνπ μέπεζε απ' ηα ρέξηα. 
 

Σφηεο ηεξάεη ηνλ νπξαλφ θαη ξήρλεη κηα βιαζηήκηα 
 

«Αία, απφ ζέλα ιέσ ζεφ δελ έρεη πην γξνπζνχδε! 365 

Βίπα δα πσο ηελ απηζηηά ζα γδηθησζψ ηνπ Πάξε· 
 

κα δέο! ζηα ρέξηα κνχζπαζε ε ζπάζα, θη' απ' ηε ρνχθηα 
 

ηίλαμα η' φπιν έηζη άδηθα ρσξίο λάλ ηνλ θαξθψζσ!» 
 

. 
 

Βίπε, θαη κ' έλα πήδεκα ηνλ άδξαμε απ' ηε θνχληα, 
 

θη' έζηξηςε θαη ζησλ Ώραηψλ ην κέξνο ηνλ ηξαβνχζε. 370 

Καη η' νινθέληεην ινπξί ηνλ έπληγε απφ θάηνπ 
 

απ' ηα θαιφζξεθηα ιαηκά, πνπ ηελησηφ θξαηνχζε 
 

ηε ράιθηλε πεξθεθαιηά δεκέλε ζην πεγνχλη. 
 

. 
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. 
 

Καη ηφηεο ζαλ ηνλ έπαηξλε θαη ζ' απνρηνχζε δφμα 
 

αθάληαζε, κνλ ζηε ζηηγκή ηνλ είδε ε Ώθξνδίηε 
 

θαη ην βντδφινπξν ηνχ ζπάεη· θη' ε πεξηθεθαιαία 375 

έηζη άδηα πάγαηλε καδί κε η' αληξησκέλν ρέξη. 
 

Σφηεο αθηή ηελ ηίλαμε ζηξηθνγπξίδνληάο ηελ 
 

πξνο ηνπο δηθνχο ηνπ, φπνπ νη πηζηνί ηελ πήξαλε ζπληξφθνη· 
 

θη' αηφο ηνπ πίζσ πήδεζε κε ην ραιθέλην θξάμν, 
 

λαλ ηνλ ζθνηψζεη αθξίδνληαο. Μνλάρα ε Ώθξνδίηε 380 

ηνλ άξπαμε έθθνια έθθνια, ζα ζέαηλα, απ' ηε κέζε, 
 

ηνλ ζθέπαζε κ' έλα ππθλφ ζθνηάδη, θαη ηνλ πήγε 
 

θαη κεο ην κνζθνκχξηζην ηνλ θάζηζε γηαηάθη. 
 

Έπεηηα πήγε ηε Λεληφ λα θξάμεη. Καη ηε βξήθε 
 

ζηνλ πχξγν απάλνπ κε πνιιέο ηξηγχξσ παξαθφξεο, 
 

θαη κε ην ρέξη ηελ ηξαβάεη νρ η' αξαρληφ θνπζηάλη, 385 

φκηα κε κηα παιαητθηά γεξηά καιινηερλίηξα, 
 

πνπ ηα πνιχηηκα καιιηά ηήο δνχιεβε ζαλ είηαλ 
 

ζηνλ ηφπν ηεο, θαη πην πνιχ ηελ αγαπνχζε απ' φιεο· 
 

φκηα κ' αθηή, ηεο κίιεζε ε ξφδηλε Ώθξνδίηε 
 

«Έια, θη' ν Πάξεο ζε δεηάεη ζηνλ πχξγν λα γπξίζεηο. 390 

Ώρ ζηνιηζκέλν α ζε ηνλ δεηο απ' νκνξθηά πψο ιάκπεη 
 

κεο ην γηαηάθη, απάλνπ εθεί ζην ηνξλεθηφ θξεβάηη! 
 

Λεο απφ κάρε δε γπξλάεη, ιεο ζε ρνξφ πσο βγαίλεη, 
 

ή ην ρνξφ πσο ηέιησζε θαη ηψξα πάεη λα θάηζεη.» 
 

. 
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Έηζη είπε, θαη ηεο ηάξαμε ηα ζπιάρλα κεο ζηα ζηήζηα. 395 

αλ έλησζε φκσο ηεο ζεάο η' αρηηδνβφια κάηηα. 
 

ηα ραξηηφκνξθα ιαηκά, ηα ζηήζηα πνπ καγέβνπλ, 
 

ζθηάρηεθε ηφηεο θη' άλνημε ηα ρείιηα λαλ ηεο θξίλεη 
 

«Καιφηπρε, ηη ζεο κ' αθηά ην λνπ λα κνπ πιαλέζεηο; 
 

Με ζεο πην πέξα λα κε παο ζε θάκηα πινχζηα ρψξα, 400 

ζηε Μαηνληά είηε ζηε Φξπγηά κε ηα πνιιά η' ακπέιηα, 
 

αλ έρεηο θάλα λην θη' εθεί αθξηβαγαπεκέλν; 
 

Πψο ηάρα ηψξα λίθεζε ηνλ Πάξε ν γηνο η' Ώηξέα 
 

θαη ζέιεη πίζσ ζπίηη ηνπ ηελ έξκα λα κε πάξεη, 
 

ηψξα γη' αθηφ κνχ θφπηαζεο κε ηα πιαλέκαηά ζνπ; 405 

χξε ζηκά ηνπ θάζεζε θαη ηνπο ζενχο παξαίηα, 
 

θη' αο κε ζε παλ ηα πφδηα ζνπ ζηνλ Έιπκπν πηα πίζσ, 
 

Μνλ πάληα ηπξαγληνχ κ' αθηφλ θαη βιέπε ηνλ ζηα κάηηα 
 

σο πνπ ή γπλαίθα ή ζθιάβα ηνπ ζην ηέινο λα ζε θάλεη. 
 

Βγψ φκσο δελ πεγαίλσ εθεί καδί ηνπ λα πιαγηάζσ. 410 

Νηξνπή είλαη, θαη ηη ζάιεγαλ νη Σξψηζζεο γηα κέλα 
 

λα ζε η' αθνχζνπλ;... Φηάλεη πηα φζα κε ηξσλ ζθνπιήθηα.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ Αία ζχκσζε ε θφξε θαη ηεο είπε 
 

«Με κ' εξεζίδεηο, άκνηξε, θη' απ' ην ζπκφ ζ' αθήθσ, 
 

«θαη ηφζν ζ' νρηξεθηψ φζν πξηλ ζ' αγάπεζα πεξίζζα, 415 

θαη πιέμσ ηξνκεξνχο ζθνπνχο αλάκεζα ζηνπο δην ηνπο, 
 

ηνπο Σξψεο θαη ηνπο Ώραηνχο, θη άζθεκα εζχ ηειεηψζεηο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηξφκαμε ε Λεληφ ε δηνγελλεκέλε, 
 

θη' έθπγε αγάιηα — ζθεπαζηή κε ηελ θαηάζπξε κπφιηα — 
 

θξπθά απ' ηνπο Σξψεο· θη' ε ζεά πήξε ην δξφκν πξψηε. 420 

Κη' άκα ζηνπ Πάξε θηάζαλε η' αξρνληηθφ παιάηη, 
 

ηξέμαλε ακέζσο ζηε δνπιηά νη άμηεο παξαθφξεο, 
 

θη' εθείλε απάλσ αλέβεθε, ε ιαηξεθηή γπλαίθα. 
 

Καη πήξε ηφηε έλα ζθακλί ε ρξπζσπή Ώθξνδίηε 
 

θαη πήγε θαη η' απίζσζε θαηαληηθξχ ηνπ Πάξε. 425 

Βθεί ηφηε έθαηζε ε Λεληφ, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα, 
 

κε κάηηα πξνο ηε γεο ζθπθηά, θαη ηάςαιε η' αληξφο ηεο 
 

«Ξαλάξζεο απ' ηνλ πφιεκν... πνπ έηζη λα ζ' είρε ζθάμεη 
 

αηνλ πφιεκν ν παιηθαξάο π' άληξα κνπ εγψ ηνλ είρα! 
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Βζχ παηληφζνπλ δα άιινηεο ηνλ θαζηαλφ Μελέια 430 

πσο ηνλ ληθάο ζηε δχλακε, ζηα ρέξηα, ζην θνληάξη· 
 

κα ζχξε θη' αληξνθάιεζ' ηνλ ζηήζνο κε ζηήζνο ηψξα 
 

λα μαλαβγείηε ... κσο εγψ ζ' ην ιέσ γηα ην θαιφ ζνπ, 
 

λα πάςεηο, θη' αζπιιφγηζηα πνιέκνπο κε γπξέβεηο 
 

θαη κάρεο κε ην βαζηιηά Μελέια λα κνπ ζηαίλεηο, 435 

κήπσο ζε ζηξψζεη γιήγνξα κε ην θνληάξη ράκνπ.» 
 

. 
 

Κη' ν Πάξεο ηφηε απάληεζε θαη ηεο Λεληφο ηεο είπε 
 

«Γπλαίθα, κε κε θαηεράο κε ηα πηθξά ζνπ ιφγηα. 
 

Ση ηψξα κε ηελ Ώζήλα κε λίθεζε ν Μελέιαο, 
 

κα άιινηε αθηφλ θη' εγψ. Θενί θη' εκάο καο παξαζηέθνπλ. 440 

Μνλ πάκε ηψξα ην θηιί ζην ζηξψκα λα ραξνχκε· 
 

ηη ηέηηα θιφγα ζηελ θαξδηά δελ έλησζα πνηέο κνπ, 
 

κήη' φηαλ πξψηα ζ' άξπαμα απ' ηελ παλψξηα πάξηε 
 

θαη κε ηα πειαγφδξνκα ηαμίδεβα θαξάβηα 
 

θαη ζηελ Κξαληά εθεί ζ' έζθημα ζηελ αγθαιηά, φζν ηψξα 445 

ζε ιαρηαξάσ θη' απνζπκηά γιπθηά κε θπξηέβεη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη μεθίλεζε κπξνζηά θαηά ην ζηξψκα, 
 

θαη πίζσζε ε ξνδφζσξε Λεληφ ηνλ αθινπζνχζε. 
 

. 
 

 

 

. 
 

Ώθηνί ινηπφλ πιαγηάζαλε ζην ηνξλεθηφ θξεβάηη, 
 

θη' ν γηνο η' Ώηξηά ιεο ζα ζεξηφ γπξλνχζε κεο ζην πιήζνο, 
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ίζσο μαλνίμεη πνπζελά ην ζετθφλε Πάξε. 450 

Μα δε κπνξνχζε απ' ηνπο βνεζνχο θαλείο κήη' απ' ηνπο Σξψεο 
 

λα δείμεη ηνλ Ώιέμαληξν ζηνλ θαζηαλφ Μελέια. 
 

Κη' φρη ηνλ είδαλ, θαη λα πεηο ηνλ θξχβαλε απ' αγάπε, 
 

ηη ζαλ ην κάβξν ζάλαην ηφλε κηζνχζαλ φινη. 
 

. 
 

Σφηεο ηνπο είπε ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο 455 

«Ώθνχζηε, Σξψεο θαη βνεζνί, θη' αθνχζηε κε, Ααξδάλνη! 
 

Δ λίθε θάλεθε ζαξξψ ηνπ βαζηιηά Μελέια, 
 

θαη ηψξα βγάιηε δψζηε καο ην βηνο κε ηελ Βιέλε, 
 

θη' έηζη φζν πξέπεη πξφζηηκν πιεξψζηε αθφκα, ηέηην 
 

πνπ λα ζηαζεί παξάδεηγκα θαη ησλ ζηεξλψλ αλζξψπσλ.» 460 

. 
 

Έηζη ηνπο είπε, θη' νη ινηπνί δεησθξαβγάλε Ώξγίηεο. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Α 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Καη ζην ρξπζφζηξσην νη ζενί ηνλ πχξγν κε ην Αία 
 

θάζνπληαλ θη' είραλε βνπιή, θαη ηνπο θεξλνχζε γχξσ 
 

λερηάξη ε Ήβα· θη' νη ζενί κε ηα ρξπζά πνηήξηα 
 

έλαο ηνλ άιιν θίιεβε, θαηά ηελ Σξηα ηεξψληαο. 
 

Άμαθλα ν Αίαο βάιζεθε ηελ Ήξα λα θεληήζεη 5 

κ' έλα δην ιφγηα αγγηρηηθά, θη' νξζά θνθηά κηινχζε 
 

«Έρεη πξνζηάηξεο δην ζεέο ν βαζηιηάο Μελέιαο, 
 

ηελ Ήξα ηελ Ώξγίηηζζα, ηελ Ώζελά ηε ψζηξα. 
 

Μα αθηέο καθξηά ηνπ θάζνπληαη θαη κφλν θάλνπλ ράδη 
 

ηνλ θάκπν, κα ε ξνδφγειε φκσο ζεά Ώθξνδίηε 10 

ζηνλ Πάξε πάληα 'λαη θνληά, ηνλ βγάδεη νρ ηνπο θηληχλνπο, 
 

θαη ηψξα κέζα απ' ηνπ θηδηνχ ηνλ γιχησζε ην ζηφκα. 
 

Αελ έρεη σζηφζν, λίθεζε ν θαζηαλφο Μελέιαο. 
 

Κη' εκείο αο δνχκε αθηή ε δνπιηά πψο πξέπεη λα ηειεηψζεη· 
 

ζ' αλάςνπκε άγξην πφιεκν θαη κάρεο μαλαπίζσ, 15 

γηα ιέηε πηα λα βάινπκε αγάπε αλάκεζφ ηνπο; 
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Μα αλ πάιη ζαο θαιφξρεηαη θαη δε ζαο πνιπληάδεη, 
 

αο κείλεη ε ρψξα απείξαγε ηνπ βαζηιηά Πξηάκνπ, 
 

θαη πίζσ ζη' Άξγνο ε Λεληφ αο πάεη κε ην Μελέια.» 
 

. 
 

 

 

. 
 

Βίπε, θη' αθηέο θαηζνχθηαζαλ, ε Ώζελά θη' ε Ήξα. 20 

Οη δην ηνπο θάζνπληαλ, ε κηα θνληά θνληά ζηελ άιιε, 
 

θαη γηα ηνπο Σξψεο ζπθνξέο ζην λνπ ηνπο κειεηνχζαλ. 
 

Κη' ε Ώζελά δελ έβγαιε κηα ιέμε, κνλ ζσπνχζε, 
 

θη' άγξηα αο ηελ έπηαλε ν ζπκφο ζθαζκέλε κε ην Αία· 
 

κα απ' ην ζπκφ μερείιηζε ε Ήξα θαη ηνπ θάλεη 
 

Ση είλαη πνπ θάζεζαη θαη ιεο, γηε θνβεξέ ηνπ Κξφλνπ; 25 

Πψο ζεο ηνπο θφπνπο άδηθα ζηε κέζε λα κ' αθήθεηο, 
 

φζν ίδξσζα ίδξν θη' έζπαζα ηα δα ζηξαηνινγψληαο, 
 

ηη ηνπ Πξηάκνπ είρα ζην λνπ ην ζφη λα μεθιεξίζσ. 
 

Κάλ' ην! φκσο κεξηθνί ζενί, ζ'ην ιέσ, ζα πηθξαζνχκε.» 
 

. 
 

Σφηεο ν Αίαο απαληάεη βαξηά αγαλαρηηζκέλνο 30 

«Καιφηπρε, κα ηη ινηπφλ! ηφζα θαθά ζνπ θάλνπλ 
 

ν Πξίακνο θη' φινη ηνπ νη γηνί, πνπ πνιεκάο αηψληα 
 

λα ηνπο ξεκάμεηο ζχξηδα ηε κπξηνπινχζηα ρψξα; 
 

Ώο δχλνπζνπλ κνλάρα εζχ λα κπεηο ζην θάζηξν κέζα 
 

θη' σκφ λα θαο ηνλ Πξίακν, λα θαο θαη ηα παηδηά ηνπ 35 

κ' φινπο ηνπο Σξψεο, ηφηεο πηα ζα ρφξηαηλε ν ζπκφο ζνπ. 
 

Κάλε φπσο ζεο! κα θνίηαδε κε βγάιεη αθηή ε δηρφληα 
 

αλάκεζφ καο έπεηηα θακηά κεγάιε ακάρε. 
 

Μα άθνπ, έλα ιφγν ζα ζνπ πσ θαη λα κνπ ηνλ ζπκάζαη. 
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αλ θάλσ απφθαζε θη' εγψ θαη ζέισ λα ραιάζσ 40 

θάζηξν θαλέλα φπνπ ίζσο δνπλ αζξψπνη αγαπεηνί ζνπ, 
 

λα κε κνπ θέξλεηο ζην ζπκφ ακπφδηα, κνλ λ' αθήθεηο. 
 

νχδσθα ζέινληαο θη' εγψ, θαη κ' άζεια φκσο ζπιάρλα. 
 

Γηαηί φζεο ρψξεο βξίζθνπληαη ζηνλ ήιηνλε απφ θάηνπ 
 

θαη ζηνλ αζηξφθσην νπξαλφ ζλεηνθαηνηθεκέλεο, 45 

απ' φιεο πην πνιχηηκε αθηή είηαλ ηεο θαξδηάο κνπ, 
 

ε Σξία ε κεγάιε, ν Πξίακνο, θη' ν μαθνπζηφο ιαφο ηνπ. 
 

Ση πξνζθνξέο δελ έιεηπαλ πνηέο απ' ην βσκφ κνπ, 
 

ζηαιηέο θαη ηζίθλα· αθηφ θη' εκάο καο έιαρε πξεζβηφ καο.» 
 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ε θπξά, ε καξκαξφιαηκε Ήξα 50 

«Σψξα ηξεηο ρψξεο έρσ εγψ πνιχ πην ιαηξεκέλεο, 
 

η' Άξγνο, θαη ηελ πιαηχδξνκε Μπθήλα, θαη ηε πάξηε, 
 

θαη ξήκαμε ηεο αλ πνηέο ηηο νρηξεθηεί ε θαξδηά ζνπ· 
 

θη' αθηέο δε ζ' ηηο αξληέκαη εγψ θαη δελ ηηο δηαθεληέβσ. 
 

Ση θη' αλ αξληέκαη θη' αλ δεηψ ακπφδηα λα ζνπ βάισ, 55 

ηη θαηνξζψλσ πνχζαη εζχ πνιχ πην δπλαηφο κνπ; 
 

κσο δελ πξέπεη λα ραζεί κήηε ν δηθφο κνπ ν θφπνο, 
 

ηη είκαη ζεά καζέο θη' εγψ, ίδηα καδί ζνπ θχηξα, 
 

θαη πην νισλψλε ζεβαζηή γελλήζεθα απ' ηνλ Κξφλν, 
 

θη' σο πξψηε γέλλα θη' επεηδήο κε ιελ δηθφ ζνπ ηέξη, 60 

εζέλα π' φισλ ησλ ζεψλ είζαη νξηζηήο θη' αθέληεο. 
 

Μα παξαρψξεζεο ζ' αθηά ζα θάλνπκε θη' νη δην καο, 
 

εκέλα εζχ θαη πάιη εγψ εζέλα ζα ζνπ θάλσ, 
 

θη' νη άιινη αζάλαηνη ζενί ζα παλ θαηά πψο πάκε. 
 

Μνλ ηψξα πεο ηεο, κελ αξγείο, ηεο Ώζελάο λα ηξέμεη 
 

ζηνπο πνιπηάξαρνπο ζηξαηνχο ησλ Ώραηψλ θαη Σξψσλ, 65 

θη' έηζη λα θάλεη π' άπηζηα λ' αξρίζνπλ πξψηνη νη Σξψεο 
 

θαη λα ρηππάλ ηνπο Ώραηνχο πνπ θέξδηζαλ ηε λίθε.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηελ άθνπζε ν θεξαβλνηηλάρηεο, 
 

θαη ιέεη εθηχο ηεο Ώζελάο δπν θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Πήγαηλε θάηνπ ζην ζηξαηφ δίρσο ζηηγκή λα ράζεηο, 70 

θη' έηζη λα θάλεηο π' άπηζηα λ' αξρίζνπλ πξψηνη νη Σξψεο 
 

θαη λα ρηππάλ ηνπο Ώραηνχο πνπ θέξδηζαλ ηε λίθε.» 
 

. 
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Έηζη είπε, θαη μαπφζηεηιε ηελ Ώζελά ζηα πιήζε, 
 

φπσο θη' εθείλε ψξα πνιιή λα ηξέμεη ιαρηαξνχζε, 
 

θη' απ' ηνπ Βιχκπνπ ρχζεθε, ηα θνξθνβνχληα θάηνπ. 
 

Πψο η' άζηξν θαίλεηαη πνπ ν γηνο ηνπ Κξφλνπ ζθεληνλίδεη, 75 

θη' είλαη ζεκάδη ή ζε ιαφ πνιχζηξαην ή ζε λάθηεο, 
 

ιακπξφ, θαη ζπίζεο άπεηξεο ζην δξφκν ηνπ ζθνξπάλε· 
 

ζαλ ηέηην αζηέξη ρχζεθε θη' αθηή ίζηα πξνο ηνλ θάκπν, 
 

θη' έπεζε αλάκεζα ζηνπο δηφ. Καη θνίηαδαλ κε ηξφκν 
 

νη θηεξνπγφπνδνη Ώραηνί θη' νη αινγάδεο Σξψεο. 80 

Κη' έηζη ν θαζέλαο έιεγε, ζην γείηνλα γπξλψληαο 
 

«Γηα πάιη πφιεκνο θαθφο ζ' αλάςεη θη' άγξηα κάρε, 
 

γηα βάδεη αλάκεζα ζηνπο δην αγάπε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ, 
 

πνχλαη ζηνλ θφζκν κνηξαζηήο ζηεκέλνο ηνπ πνιέκνπ.» 
 

. 
 

Έηζη ν θαζέλαο έιεγε ησλ Ώραηψλ θαη Σξψσλ. 85 

Κη' εθείλε κ' άληξα κηάδνληαο, κ' αθνληηζηή ςεκέλν, 
 

ην Λανδφθν, ρψζεθε κεο ζην ζσξφ ησλ Σξψσλ, 
 

παληνχ ηνλ άμην Πάληαξν πνχζε λα βξεη δεηψληαο. 
 

Καη βξήθε ηνπ Λπθά ην γην, ιεβεληνληφ παλψξην, 
 

πνχζηεθε, θη' είρε ηνπο γεξνχο ησλ αζπηζηάδσλ ιφρνπο 90 

ηξηγχξσ, π' απ' ηα ξέκαηα ηνπο έθεξε ηνπ Ώίζπνπ. 
 

Καη πάεη ζηκά θαη ηνπ ιαιεί δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Σάραηεο ζεο ην ιφγν κνπ, γηε ηνπ Λπθά, λ' αθνχζεηο: 
 

Γνξγή ζαΎηα ζνπ βαζηάεη λα ξήμεηο ηνπ Μελέια; 
 

Θα ζ' ηφρνπλ ράξε νη Σξψηδεο, ζα ζε παηλέζνπλ φινη, 95 

θη' απ' φινπο ράξε πην πνιχ ζα ζ' ην γλσξίδεη ν Πάξεο, 
 

θαη πξψηνο κ' αμεηίκσηα ζα ζε πινπηίζεη δψξα 
 

αλ δεη ηνλ πνιεκφραξν Μελέια μαπισκέλν 
 

παο ζηελ πνιχπηθξε θσηηά, ηεο ζατηηάο ζνπ ζχκα. 
 

Μνλ έια, νκπξφο! ζαΎηες' ηνλ ην βαζηιηά Μελέια, 100 

θαη θάλε ηάκα ηνπ ζενχ, η' αρηηδνζηάιηε Ώπφιινπ, 
 

πιήζνο αξληά πξσηφινπβα λα ζθάμεηο ζην βσκφ ηνπ, 
 

πίζσ ζαλ παο ζηνλ ηφπν ζνπ, ηε βινγεκέλε Γέιηα.» 
 

. 
 

Μ' αθηά ηα ιφγηα η' άκηαινπ ηνπ πείζεη ην κηαιφ ηνπ. 
 

Ίζα γπκλψλεη ζηε ζηηγκή η' σξηφμπζην δνμάξη, 105 

η' αγξηνηξαγήζν, π' άιινηεο ηνλ ηξάγν κνλαρφο ηνπ 
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θάηνπ απ' ηα ζηήζηα βάξεζε, εθεί πνπ ηνλ θαξηέξαε 
 

θη' απ' ην πνδφρη ζηνλ γθξεκφ ηνλ είδε λα πξνβάιεη· 
 

θη' έπεζε ράκνπ αλάζθεια ν ηξάγνο νρ ην βξάρν. 
 

Καηάθνξθα 'ρε θέξαηα καθξηά δεθάμε ρνχθηεο, 
 

πνπ ν θεξαηνπειεθεηήο ηνπ ηάδεζε κε ηέρλε 110 

ηα γηάιηζε φια, θαη ρξπζφ ηνπο έβαιε θνξάθη. 
 

Λνηπφλ ην ηέλησζε θαιά αθνπκπηζκέλν ράκνπ, 
 

θαη θαηά γεο ηα' απίζσζε. Κη' ελψ κπξνζηά ηνπ αζπίδεο 
 

θξαηνχζαλε νη ζπληξφθνη ηνπ, κήπσο ηπρφλ πιαθψζνπλ 
 

πξηλ νη γελλαίνη Ααλανί πξηλ δνχλε ρηππεκέλν 115 

ηνλ μαθνπζηφ η' Ώηξέα γην, ηνλ θαζηαλφ Μελέια, 
 

έβγαιε αθηφο ην ζθέπαζκα ηεο ζήθεο, θαη ζαΎηα 
 

πήξε θαηλνχξγηα θηεξσηή, πεγή ησλ κάβξσλ πφλσλ· 
 

θαη ηε ζαΎηα απάλνπ εθηχο ζηεξέσζε ζηελ θφξδα, 
 

θη' έθαλε ηάκα ηνπ ζενχ, η' αρηηδνζηάιηε Ώπφιινπ, 
 

πιήζνο αξληά πξσηφινπβα λα ζθάμεη ζην βσκφ ηνπ, 120 

πίζσ ζαλ πάεη ζηνλ ηφπν ηνπ, ζηε βινγεκέλε Γέιηα. 
 

Κη' έπηαζε θφξδα θαη ιαβέο αληάκα θαη ηξαβνχζε· 
 

ηελ θφξδα αγγίδεη ζην βπδί, η' αγθχιη ζην δνμάξη. 
 

Καη ηέινο πηα ζαλ ηέλησζε ην ιπγηζηφ δνμάξη, 
 

ζθχξημε η' φπιν... ε θφξδα αςά βνγγάεη... πεδά ε ζαΎηα... 125 

γνξγφζηαιηε, κεο ζην ζσξφ λα πέζεη ιαρηαξψληαο. 
 

. 
 

Μνλάρα δε ζε μέραζαλ, Μελέια, κήηε εζέλα 
 

νη ηξηζκαθάξηζηνη ζενί, θη' ε Ώζελά πην πξψηε, 
 

πνπ κπήθε νκπξφο θαη ζνχδησμε ηελ άραξε ζαΎηα. 
 

Ώπ' φιν η' άιιν ηνπ θνξκί ηελ έδησμε, ζα κάλλα 130 

πνπ δηψρλεη κπΎγα απ' ην κσξφ ζαλ ηεο γιπθνθνηκάηαη· 
 

κα ην δνπλάξη λαλ ηνπ βξεη ηελ έζηεηιε, ίζα ίζα 
 

εθεί πνπ ζκίγαλε ηα δην ρξπζά ζειπθσηήξηα 
 

κε πίζσ δηπινηζάπξαδν. ην ηεξηαζηφ δνπλάξη 
 

πέθηεη ε πηθξή θαη ην ηξππάεη ζαΎηα πέξα πέξα, 135 

θαη κεο ζηα καζηξνδνχιεθηα ηνπ ρψλεηαη ηζαπξάδα, 
 

θαη ζηε θαζθηά πνπ ηνπ θνξκηνχ ηελ είρε θπιαρηήξη 
 

θαη θξάρηε θάζε θνληαξηνχ, θαη πην πνιχ ηνλ είρε 
 

πξνθπιαγκέλν, κα θη' αθηή ηελ πέξαζε ίζα πέξα. 
 

Υάξαμε εθεί έηζη μψζαξθα ηνπ ζηξαηεγνχ ην θξέαο, 
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θη' έηξερε εθηχο απ' ηελ πιεγή καβξφζνιν ην αίκα. 140 

. 
 

αλ φηαλ θίιληηζη θακηά γπλαηθά αιηθνβάθεη, 
 

Λαθψληζζα θαλ Κάξηζζα, αηηνχ καγνπινθφξη, 
 

θαη θπιαγκέλν βξίζθεηαη κεο ζην θειάξη θάηνπ· 
 

πνιινί ζηα δά λαλ ηφραλε ζηνιίδη ιαρηαξνχλε, 
 

κα αθηφ πξνζκέλεη βαζηιηά κηα κέξα λα ζηνιίζεη, 
 

λα δίλεη ηνπ θαξηνχ νκνξθηά, ηηκή θαη ηνπ αινγάξε· 145 

έηζη ζνπ καηνβάθεθαλ, Μελέια, ηα ζξεκέλα 
 

κεξηά, θαη θάηνπ ηα θαληά θη' νη φκνξθνη αζηξάγαινη. 
 

. 
 

Σξφκαμε ηφηε ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο, 
 

αίκα ζαλ είδε κειαλφ νρ ηελ πιεγή λα ηξέρεη· 
 

ηξφκαμε αθφκα θη' ν γεξφο παιηθαξάο Μελέιαο. 150 

κσο ζαλ είδε η' άληεξν απ' φμσ θαη η' αγθίδηα, 
 

κέζα ε θαξδηά ζπλέθεξε ζηα ζηήζηα πίζσ πάιη. 
 

. 
 

Σφηεο βαξηά ζηελάδνληαο ηνπο είπε ν Ώγακέκλνο, 
 

ν δνμαζκέλνο βαζηιηάο, θξαηψληαο απ' ην ρέξη 
 

ηνλ αδεξθφ ηνπ, ελψ καδί βνγγνχζαλε νη ζπληξφθνη 
 

«Ώρ αδεξθέ κνπ, νξθίζηεθα ινηπφλ ην ζάλαηφ ζνπ 155 

πνπ κφλν ζ' έζηεζα κπξνζηά γηα καο λα πνιεκήζεηο, 
 

θαη λα νη νρηξνί ζε ιάβσζαλ θαη πάηεζαλ ηνπο φξθνπο. 
 

Μα άρξεζηνη νη φξθνη έηζη δελ παλ θαη ησλ αξληψλ ην αίκα, 
 

θη' νη άδνιεο δεμέο ζηαιηέο πνπ παίξλακε φινη ζάξξνο. 
 

Γηαηί θη' αλ δελ παηδέςεη εθηχο ν Αίαο, κα παηδέβεη 160 

χζηεξα αξγά, θαη κε βαξηέο δεκηέο μεπαγαδηάδνπλ, 
 

κε ηηο δηθέο ηνπο θεθαιέο, ηα γπλαηθφπαηδά ηνπο. 
 

Ση κνπ ην ιέεη αιάζεθηα εκέλα αθηφ ε ςπρή κνπ· 
 

ζα θέμεη ε κέξα κηα θνξά πνπ ζα ραζεί θη' ε Σξνία 
 

θη' ν βαζηιηάο ν Πξίακνο θη' ν μαθνπζηφο ιαφο ηνπ, 165 

θη' αθηνχο ηνπ Κξφλνπ αηφο ηνπ ν γηνο, ζπκφ γηνκάηνο κ' φινπο, 
 

ηε ζθνηεηλή απ' ηα ζχγλεθα ζαλ ηνπο ηξαληάεη θνπξηνχλα, 
 

αθηνχ ηνπ δφινπ παηδεθηήο. Ναί, αθηά ζα βγνπλ αιήζηα· 
 

κνλάρα ε ιχπε ζνπ, αδεξθέ, ηα ζπιάρλα ζα κνπ ζθάδεη 
 

αλ πάο εζχ θαη ηεο δσήο αλ ζνπ θνπεί ην λήκα, 170 

ηη ληξνπηαζκέλνο θη' άηηκνο ζα ζχξσ πίζσ ζη' Άξγνο, 
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ηη ηελ παηξίδα νη Ααλανί ζα ζπκεζνχλ ζε ιίγν 
 

θαη ηελ Ώξγίηηζζα Λεληφ ησλ Σξψσλ ζ' αθίζνπλ 
 

θαη ηνπ Πξηάκνπ παίλεκα. Κη' εζέλα εδψ ζακέλν 
 

κε δίρσο φθεινο, ε γεο ζα ηξψεη ηα θφθθαιά ζνπ. 175 

Κη' έηζη θαλείο πεξήθαλνο νρηξφο ζα πεη κηα κέξα, 
 

πνδνπαηψληαο ηνπ ιακπξνχ Μελέια ην κλεκνχξη 
 

'Έηζη λαί! πάληα ηνπο ζπκνχο αο βγάδεη ν Ώγακέκλνο, 
 

φπσο θαη ηψξα ζηξάηεκα έθεξε εδψ ηνπ θάθνπ, 
 

κα πίζσ ζη' Άξγνο γχξηζε, ζηελ πνζεηή παηξίδα, 180 

κ' άδηα θαξάβηα, αθίλνληνο ηνλ μαθνπζηφ Μελέια. ' 
 

Έηζη ίζσο πεη ... ην ράζκα ηνπ ηφηε αο κ' αλνίμεη ν Άδεο!» 
 

. 
 

Μα ηφηεο ηνχδσθε θαξδηά ν θαζηαλφο Μελέιαο 
 

«Θάξξνο! θαη κε θνβίδεηο πηα ησλ Ώραηψλ η' αζθέξη 
 

Αε κπήθε κεο ζην ςπρηθφ ε θνθηεξή ζαΎηα· 185 

κ' έζσζε νκπξφο ην πινπκηζηφ δνπλάξη, θη' απφ θάηνπ 
 

κε γιχησζε ε δσζηή ε θαζθηά πνπ θηηάζαλε νη ραιθηάδεο.» 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο 
 

«Άκπνηεο λάλαη αιεζηλφ, Μελέια αγαπεκέλε. 
 

Καη ηε ιαβσκαηηά ν γηαηξφο ζα πηάζεη, θαη βνηάληα 190 

ζα βάιεη απάλνπ ηνπο πηθξνχο λα ζηακαηήζεη πφλνπο.» 
 

Έηζη είπε, θαη ην ζετθφ δηαιαιεηή ηνπ θξάδεη 
 

«Σαξζχβε, ηξέρα ην Μαρά εθηχο εδψ λα θέξεηο, 
 

η' άμην βιαζηάξη η' Ώζθιεπηνχ, η' αζχγθξηηνπ ρεξνχξγνπ, 
 

γηα λα θνηηάμεη ηελ πιεγή ηνπ βαζηιηά Μελέια 195 

πνπ θάπηνο ηνλ ζαΎηεςε, ηερλίηεο ζην δνμάξη, 
 

Σξψαο ή ζχκκαρνο, ηηκή γηα αθηφλ, γηα καο ιαρηάξα.». 
 

Βίπε, θη' ν θξάρηεο άθνπζε ηνπ βαζηιηά ην ιφγν, 
 

θαη ηξάβεμε λα πάεη γνξγφο, κεο ζηνπ ζηξαηνχ ηελ πχθλα 
 

γπξέβνληαο ηνλ αξρεγφ Μαρά. Καη λα! ηνλ είδε 200 

πνχζηεθε, θη' είρε ηνπο γεξνχο ησλ αζπηζηάδσλ ιφρνπο 
 

ηξηγχξσ, π' νρ ηα Σξίθθαια ηνπο έθεξε καδί ηνπ. 
 

Καη πάεη ζηκά θαη ηνπ ιαιεί δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Με ζηέθεηο, ζξέκκα η' Ώζθιεπηνχ! ε θξάδεη ν Ώγακέκλνο, 
 

γηα λα θνηηάμεηο ηελ πιεγή ηνπ βαζηιηά Μελέια 205 

πνπ θάπηνο ηνλ ζαΎηεςε, ηερλίηεο ζην δνμάξη, 
 

Σξψαο ή ζχκκαρνο, ηηκή γηα αθηφλ, γηα καο ιαρηάξα.» 
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Έηζη είπε, θαη ηνπ ηάξαμε ηα ζπιάρλα κεο ζηα ζηήζηα. 
 

Κη' ακέζσο θίλεζαλ νη δην λα παλ κέζα απ' ην πιήζνο, 
 

ηνπ κάθξνπο ηνλ απιφρσξν αθνινπζψληαο θάκπν. 
 

Κη' εθεί ζαλ ήξζαλ πνχθαγε ηε ζατηηά ν Μελέιαο, 210 

θη' φινη είηαλε ηξηγχξσ ηνπ νη πξψηνη καδεκέλνη, 
 

ηφηε ν ηζφζενο γηαηξφο πξνβάιιεη αλάκεζφ ηνπο. 
 

Κη' εθηχο ηξαβνχζε απ' ην ιακπξφ δνπλάξη ηε ζαΎηα· 
 

θαη ηξάβα ηξάβα πίζσ, ζπάλ ηα θνθηεξά η' αγθίδηα. 
 

Καη ηνχιπζε ην πινπκηζηφ δνπλάξη, θη' απφ θάηνπ 215 

ιεη ηε δσζκέλε ηνπ θαζθηά πνπ θηηάζαλε νη ραιθηάδεο. 
 

Σφηεο ζαλ είδε ηελ πιεγή πνπ η' άλνημε ε ζαΎηα, 
 

ξνπθάεη ην αίκαο, θη' χζηεξα θάηη θαιά βνηάληα 
 

ηεο βάδεη απάλνπ πνχμεξε, θαη κηα θνξά πνπ ηάρε 
 

απφ θηιία ν Υείξσλαο δνζκέλα ηνπ γνληνχ ηνπ. 
 

Μα εθεί ηνλ μαθνπζηφ αξρεγφ π' αθηνί γηαηξνινγνχζαλ, 220 

λα θη' έθηαζαλ ηα ηάγκαηα ησλ αζπηζηάδσλ Σξψσλ· 
 

θη' αθηνί μαλαξκαηψζεθαλ λα κπνχλε ζην θνληάξη. 
 

Σφηεο δελ είδεο λα δεηιηά ην βαζηιηά Ώγακέκλν, 
 

κήηε λα ράζθεη δέλνληαο ηα ρέξηα, κνλ λα ηξέρεη 
 

ζηνλ πφιεκν πνπ ηα θαιά δνμάδεη παιηθάξηα. 225 

Σ' ακάμη ην ραιθφιακπξν κε ηα θαξηά ηνπ αθίλεη· 
 

ιαραληαζκέλα ν παξαγηφο πίζσ βαζηνχζε η' άηηα, 
 

ηνπ Φηφιεκνπ ν πηδέμνο γηνο, ν δπλαηφο ΐξπκέδνο, 
 

πνπ ζαλ ηνλ θαινξκήλεςε θνληά λαλ ηνπ ηα θέξεη 
 

άκα απνζηάζεη βγάδνληαο ηφζν ιαφ ζηε κάρε, 230 

πήγε πεδφο θαη δηάβαηλε ησλ Ώραηψλ ηνπο ιφρνπο. 
 

ζνπο Ώξγίηεο πξφζπκα λα ξνβνιάλ ζσξνχζε, 
 

λαλ ηνπο παηλέζεη ζηέθνπληαλ θαη λαλ ηνπο δψζεη ζάξξνο 
 

«Θάξξνο, παηδηά, θη' απφθαζε! θαη κε ζαο πηάλεη δείιηα! 
 

Αε ζα καο δψζεη ςέθηηθε βνήζεηα ν γηνο ηνπ Κξφλνπ, 235 

ηη αθηνί πνπ πξψηνη βιάςαλε, ηνπο φξθνπο αζεηψληαο, 
 

αθηψλ ηα ηξνθαληά θνξκηά νη ζθχινη ζα ρνξηάζνπλ, 
 

θαη ζη' Άξγνο κε ηα πινία εκείο ηα γπλαηθφπαηδά ηνπο 
 

ζα πάκε, ζαλ ηνπο πάξνπκε ηε κπξηνπινχζηα ρψξα.» 
 

ζνπο πάιε έβιεπε ρσξίο ςπρή λ' αλακειάλε, 240 

αθηνχο ηνπο έβξηδε άζθεκα κε ζπκσκέλα ιφγηα 
 

«Νηξνπήο, θηνηήδεο Ώραηνί, δνμάξηα πνπ ζαο πξέπνπλ! 
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Πνχ βφζθεηε έηζη κε ην λνπ ρακέλν, ζα δαξθάδηα 
 

πνπ ζα δηαβνχλ πειαιεηά κεγάιν θάκπν, ζηέθνπλ 
 

απνζηακέλα, θη' ε θαξδηά ηνπο παξαιεί ζηα ζηήζηα; 245 

Έηζη θη' εζείο λεθξψζαηε θαη ρέξη δελ θνπλάηε! 
 

Γηα θαξηεξείηε ηνπο νρηξνχο εδψ θνληά σο λα θηάζνπλ 
 

πνπ ηα γνξγά καο έρνπκε θαξάβηα ηξαβεγκέλα, 
 

ζηεο αθξηζκέλεο ζάιαζζαο ηελ άθξε, γηα λα δείηε 
 

ηάρα ζ' απιψζεη απάλνπ ζαο ν Αίαο ην δεμχ ηνπ;» 
 

Έηζη πξνζηάδνληαο παληνχ ηα ηάγκαηα πεξλνχζε, 250 

θη' έθηαζε νκπξφο ζηνπο Κξεηηθνχο ζα δηάβαηλε ην πιήζνο. 
 

Ώθηνί θνξνχζαλ η' άξκαηα ζηνπ Ανκεληά ηξηγχξσ· 
 

αθηφο ζαλ άγξην αηξφκεηνο θαπξί κ' νκπξφο ηνπο πξψηνπο, 
 

πίζσ ν Μεξηφλεο ηνπο ζηεξλνχο ηνπ γθάξδησλε αλνκάηνπο. 
 

Καη ζαλ ηνπο είδε, ράξεθε ν πξσηνθαπεηάληνο, 255 

θη ακέζσο είπε θηιηθά ηνπ Ανκεληά δπν ιφγηα 
 

«Βζέλα απ' φινπο, Ανκεληά, ηνπο Ώραηνχο πην πξψηα 
 

ζηνλ πφιεκν εγψ ζε ηηκψ θαη ζηηο δνπιηέο ηηο άιιεο, 
 

θαη ζην ηξαπέδη φηαλ θξαζί αξρνληηθφ θινγάην 
 

νη πξνεζηνί λεξψλνπκε κεο ζην βαζχ θξνληήξη. 260 

Ναη κελ, θη' νη άιινη πξφθξηηνη ζα πηνπλ ην ηαρηηθφ ηνπο, 
 

κα εζέλα πάληα μέρεηιν ζνπ ζηέθεη ην πνηήξη, 
 

ζαλ ην δηθφ κνπ, γηα λα πηεηο άκα νξερηεί ε θαξδηά ζνπ. 
 

Μα νκπξφο! ξνβφια αηξφκεηνο, ζαλ πνπ παηληέζαη σο ηψξα!» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη θη' ν Ανκεληάο, ησλ Κξεηηθψλε ν πξψηνο 265 

«Πηζηφ, αξρεγέ κνπ, ζχληξνθν, ζα κέ βξεηο πάληα εκέλα 
 

θαηά πψο ζ' ηφηαμα αξρηθψο θαη ζνχδσθα ην ρέξη. 
 

Σνπο άιινπο πήγαηλε άθνπξνπο Ώξγίηεο λα ζεθψζεηο, 
 

θη' αο κπνχκε εθηχο ζηνλ πφιεκν, ηη πάηεζαλ ηνπο φξθνπο 
 

νη Σξψεο... φκσο ζάλαηνο ηνπο θαξηεξάεη θαη θιάςεο, 270 

πνπ πξψηνη αθηνί καο βιάςαλε, ηνπο φξθνπο αζεηψληαο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο πέξαζε κε ηε ραξά ζηα ζηήζηα. 
 

Καη πξνρσξψληαο θηάλεη νκπξφο ζηνπο Ώίηδεο, θη' εθείλνη 
 

νπιίδνπληαλ, θαη ζχγλεθν πεδψλ ηνπο αθινπζνχζε. 
 

Κη' φπσο ζα βιέπεη ζχγλεθν βνζθφο ςειά νρ ηε ξάρε 275 

π' νγξφ κε θχζεκα λνηηά ζην πέιαγν αξκελίδεη, 
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θαη ιεο ζαλ πίζζα κειαλφ ηνπ θαίλεηαη απ' αιάξγα 
 

θαζψο πιαθψλεη νρ ην γηαιφ ζηθνπλνγθαζηξσκέλν, 
 

θη' αλήζπρνο κεο ζηε ζπειηά ηα ζξέκκαηά ηνπ κπάδεη· 
 

έηζη ησλ ζενγέλλεησλ αληξψλ ππθλνί θη' νη ιφρνη 280 

θηλνχζαλ κε ηνπο Ώίηδεο ζηνλ πφιεκν λα πάλε, 
 

ζνινί, απφ πιήζνο άξκαηα θη' αζπίδεο δαζσκέλνη. 
 

Καη ζαλ ηνπο είδε, ράξεθε ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο, 
 

θαη ζηέθεηαη θαη ηνπο ιαιεί δπν θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Ώίηδεο ησλ ραιθφθξαρησλ αξρφληνη Ααλαψλε, 285 

ζ' εζάο ηνπο δην πξνζηάγκαηα δελ παλ, θαη κήηε ιέμε 
 

δε ζα ζαο πσ· ηη κφλνη ζαο κε πξνζπκηά, ην μέξσ, 
 

ζηήζνο κε ζηήζνο ην ιαφ λα πνιεκάεη θεληάηε. 
 

Β θαη λα κνχηαλ, Αία κνπ θη' εζχ Ώζελά θη' Ώπφιιν, 
 

ζαλ ηε δηθή ηνπο ηελ θαξδηά κεο ζ' νισλψλ ηα ζηήζηα! 
 

Γιήγνξα ηφηεο ζάβιεπαλ λα γνλαηίζεη ε Σξνία 290 

θαη ζθιαβσκέλε απ' ηα βαξηά λα ξεκαρηεί ζπαζηά καο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθίλεη αθηνχο εθεί θαη πξνρσξάεη ζηνπο άιινπο. 
 

Ώθηνχ ην Νέζηνξα απαληάεη, ην ξήηνξα ηεο Πχινο 
 

κε ηε γιπθφθσλε ιαιηά, ηελ ψξα πνπ ηνπο ιφρνπο 
 

έζαδε, θαη λα πνιεκάλ ηνπο έιεγε ζαλ άληξεο, 
 

κε ινραγνχο ηνλ Ώίκνλα, ην ΐίαληα, ην Υξφκε, 295 

ηνλ αληξησκέλν Ώιάζηνξα, ηνλ αςειφ Πειάγν. 
 

Σνπο αινγάδεο είρε νκπξφο κε η' άινγα θη' ακάμα, 
 

θαη λα θπιάλ πηζψζηεζε πνιιή θαη δηαιεγκέλε 
 

πεδνχξα, θαη ηνπο αρακλνχο ηνπο έξεμε ζηε κέζε, 
 

πνπ ζελ δε ζέλε ζηαληθψο λα πνιεκάλ θη' εθείλνη. 300 

Σσλ αινγάδσλ ζηελ αξρή ηνπο μήγαε λα θξαηάλε 
 

η' άινγα, κεο ζηελ ηαξαρή κελ ηχρεη θαη ηνπο θχγνπλ. 
 

«Κη' αο κε δεηάεη θαλέλαο ζαο, απ' αμηνζχλε ηάρα 
 

θη' αληξηά, λα πνιεκάεη κπξνζηά κνλάρνο απ' ηνπο άιινπο, 
 

κήηε αο θσιψλεη· δχλακε ζα ράλεηε κνλάρα. 305 

Κη' φπηνο καθξηά απ' η' ακάμη ηνπ θάλα άιιν ακάμη ζκίμεη, 
 

αθηφο αο ξήρλεη, ηη πνιχ θαιχηεξα ζπθέξλεη. 
 

Κνχξζεβαλ έηζη θη' νη παιηνί ηα θάζηξα θαη ηηο ρψξεο, 
 

ηέηηα έρνληαο απφθαζε ζηα ζηήζηα, ηέηηα γλψκε.» 
 

. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 68 
 

Έηζη ζηνλ πφιεκν έβγαδε ηα παιηθάξηα ν γέξνο, 310 

ηη θάηερε πσο πνιεκάλ απ' ηα παιηά ηα ρξφληα. 
 

Κη' άκα ηνλ είδε, ράξεθε ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο, 
 

θαη θξάδνληάο ηνλ ηνπ ιαιεί δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Ώρ, γέξνληα, φπσο κέζα ν λνπο ζνχλαη κεζηφο ζηα ζηήζηα. 
 

έηζη ην ρέξη αο ζ' άθνπγε, ηα θφηζα αο ζνπ βαζηνχζαλ! 
 

Μφλε ηα έξκα γεξαηηά ζε ηξσλ... πνπ λα ζε πηάζνπλ 315 

θάλα άιινλε, θαη κε ηνπο ληνπο λα ζ' έβιεπαλ εζέλα!» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη θη' ν Νέζηνξαο, ν βαζηιηάο ηεο Πχινο 
 

«Σ' Ώηξέα γηε, έηζη λάκνπλα ζαλ ηφζεια θη' αηφο κνπ 
 

ζα ζηνλ θαηξφ φηαλ ζθφησζα ην ζετθφ Ρεθηάιε. 
 

Μα έια πνπ πάληα λα! νη ζενί δε καο ηα δίλνπλ φια· 320 

ληφο ηφηε αλ είκνπλ, κε γεξλνχλ ηα ρξφληα ηψξα πάιη. 
 

Μα θη' έηζη εγψ κε ηα θαξηά ζα πάσ, θαη ζα βνεζήζσ 
 

κ' αξκήληεο, φπσο ηφρνπκε δηθαίσκα νη γεξφληνη. 
 

Βηδέ θνληάξηα νη ληφηεξνη ζα παίμνπλ, πνπ δελ έρνπλ 
 

ηα ρξφληα κνπ θαη πνπ γεξά λνγάλ ηα θφθθαιά ηνπο.» 325 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο πέξαζε κε ηε ραξά ζηα ζηήζηα, 
 

θη' ήβξε ην γην ηνπ Πεηενχ, πνπ ζηέθνπληαλ κε γχξσ 
 

ιφρνπο ησλ Ώζεληψλ ππθλνχο, ηερλίηεο ηνπ πνιέκνπ. 
 

ηκά ηνπ εθεί ν πνιχμεξνο Απζζέαο θαξηεξνχζε, 
 

θαη δίπια ησλ Κεθαιιεληψλ ην δπλαηφ θνπζάην. 330 

Ση δελ ηνπο άθνπγε ν ιαφο αθφκα ην γηνπξνχζη, 
 

κφλε ησλ Σξψσλ θη' Ώραηψλ ηα θνβεξά η΄ αζθέξηα 
 

φηη άξρηδαλ λα μεθηλνχλ, θη' εθείλνη θαξηεξνχζαλ 
 

θάλα άιιν ηάγκα Ώραητθφ λα δνπλ λα πξνρσξήζεη, 
 

λα δψζεη ηξάθν ησλ νρηξψλ θη' ν πφιεκνο λ' αλάςεη. 335 

Κη' άκα ηνπο είδε ν βαζηιηάο, λαλ ηνπο καιψλεη αξρίδεη, 
 

θαη θξάδνληνο ηνπο ηνχο ιαιεί δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Χ ζενπαίδη Μελεζηηά, ηνπ Πεηενχ βιαζηάξη, 
 

θη' εζχ σ απάηεο κάζηνξε, πακπφλεξν θεθάιη, 
 

ηη θξχβεζηε θη' απφ καθξηά ηνπο άιινπο θαξηεξάηε; 340 

Έπξεπε εζείο λα ζηέθεζηε κεο ζηε ζεηξά ησλ πξψησλ 
 

θαη κε ηνπο πξψηνπο ηε θσηηά ηεο κάρεο λ' αληηθξχζηε. 
 

Γηαηί θαη πξψηνη ηξέρεηε ζην κήλεκά κνπ πάληα 
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ζαλ ηφρεη θαη ηνηκάδνπκε ησλ πξνεζηψλ ηξαπέδη, 
 

φπνπ λα ηξψηε βξίζθεηε ζθαρηά θαινςεκέλα, 345 

θαη πιφζθεο κε γιπθφ θξαζί λα πίλεηε φηαλ ζέηε. 
 

Σψξα ζα βιέπαηε ήζπρνη θη' αλ ηάγκαηά καο δέθα 
 

πξηλ απφ ζαο κε ηα βαξηά θνληάξηα αλ πνιεκνχζαλ.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνλ αγξηνθνίηαμε θη' απάληεζε ν Απζζέαο 
 

«Ση ιφγν ζνχ μεζηφκηζαλ, η' Ώηξέα γηε, ηα ρείιηα; 350 

Πψο ηάρα ιεο αλακειάσ ηε κάρε; α κεηξνχλε 
 

ηηο ζπάζεο ηνπο νη Ααλανί κε ησλ νρηξψλ ηηο ζπάζεο, 
 

ζα δεηο, αλ ζεο θη' απνζπκάο, ηνλ μαθνπζηφ Απζζέα 
 

ηνπο πξψηνπο λα θαηαπηαζηεί ησλ αινγάδσλ Σξψσλ 
 

ζηήζνο κε ζηήζνο... Μνλ εζχ πεηάο ρακέλα ιφγηα!» 355 

. 
 

Σφηεο κε ρείιηα γειαζηά ηνπ θάλεη ν Ώγακέκλνο 
 

ζαλ είδε πσο πεηξάρηεθε, θαη μείπε εθηχο ην ιφγν 
 

«Γηε ηνπ Λαέξηε ζετθέ, πνιχηερλε Απζζέα, 
 

κήηε ζε παξαθαηερψ κήηε νξηζκνχο ζνπ δίλσ. 
 

Ξέξσ πσο θξχβεη θηιηθηά κέζα ε ςπρή ζνπ γλψκε, 360 

γηαηί φηη ζέισ ζεο θη' εζχ. Μνλ πήγαηλε! Βηδέ εηνχηα, 
 

θάλα θαθφ αλ εηπψζεθε, ηα ζάδνπκε θαηφπη, 
 

θη' έηζη φια ν Αίαο ζαλ θαπλφ αο η' αλεκνζθνξπήζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθίλεη αθηνχο εθεί θαη πξνρσξάεη ζηνπο άιινπο. 
 

Βθεί ήβξε ην ιηνληφςπρν Αηνκήδε, ηνπ Σπδέα 365 

ηνλ άμην γην, πνπ ζηέθνπληαλ κεο ζην δεκέλν ακάμη, 
 

θη' είρε θνληά ην ηέλειν, ην γην ηνπ Καπαλέα. 
 

Κη' άκα ηνλ είδε ν βαζηιηάο, λαλ ηνλ καιψλεη αξρίδεη, 
 

θαη θξάδνληάο ηνλ ηνπ κηιεί δπν θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Χ θξίκαο, γηε ηνπ μαθνπζηνχ παιηθαξά Σπδέα! 370 

Ση ηξέκεηο θη' αρακλνηεξάο ηα δηάβαηα ηεο κάρεο; 
 

Έηζη ν Σπδέαο ζχζηεκα δελ ηφρε λα δαξψλεη, 
 

Μνλ πξφζπκα λα πνιεκάεη γηα ηνπο δηθνχο ηνπ πάληα, 
 

θαζψο ην ιέγαλε φινη ηνπο πνπ ζηε δνπιηά ηνλ είδαλ. 
 

Ση δελ ηνλ είδα εγψ πνηέο, κήηε έζκημα καδί ηνπ, 
 

κα ιελ πσο ζηελ παιηθαξηά δελ ηνχβγαηλε θαλέλαο. 375 

Ση δίρσο ήξζε πφιεκν, ζα θίινο, ζηε Μπθήλα 
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ζηξαηνινγψληαο κηα θνξά, αθηφο θη' ν Πνιπλείθεο, 
 

πνπ ηφηεο βγήθαλ ην θαζηξί ηεο Θήβαο ηα παηήζνπλ. 
 

Ώπ' ηνπο δηθνχο καο ήξζαλε βνήζηα λα γπξέςνπλ, 
 

θη' αθηνί λα δψζνπλ ήζειαλ θαη ηάδνπλ ηε βνήζηα, 380 

κα ν γηνο ηνπ Κξφλνπ κ' αρακλά ηνπο άιιαμε ζεκάδηα. 
 

Έηζη ην δξφκν πήξαλε θαη θέβγνπλ· θαη γπξλψληαο 
 

ζηνλ αςειφβνπξιν Ώζσπφ κε ηα παρηά ιηβάδηα, 
 

πάιη ν ζηξαηφο ηνλ έζηεηιε ζηε Θήβα ηνλ Σπδέα. 
 

Κη' αθηφο παγαίλεη, θαη πνιινχο Θεβαίνπο πεηπραίλεη 385 

πνχηξσγαλ κεο ζηνπ βαζηιηά Βηενθιή ηνλ πχξγν. 
 

Κη' εθεί είηαλ μέλνο ν γνξγφο Σπδέαο, θη' νη Θεβαίνη 
 

πνιινί θη' αθηφο κνλάρνο ηνπ, κα πάιη δε θνβνχληαλ, 
 

παξά ηνπο αληξνθάιεζε ζηα ρέξηα, θη' έλαλ έλα 
 

φινπο ηνπο λίθεζε έθθνια, ηη ηφζν ηνλ βνεζνχζε 350 

ηνπ Αία ε θφξε, ε Ώζελά. Κη' εθείλνη απ' ην θαθφ ηνπο 
 

παλ θαη ηνπ ζηαίλνπλ δπλαηή ζην δξφκν ηνπ κπξνζθάδα, 
 

ζα γχξηδε, πελήληα ληνπο κε δπν θαπεηαλαίνπο, 
 

ην Μαίν, ην γην ηνπ Ώίκνλα, πνχηαλ ζεφο κνλάρνο, 
 

ηνλ Πνιπθφληε δέθηεξν, βιαζηάξη η' Ώθηνθφλνπ. 395 

κσο ην ιάθθν θη' αθησλψλ ηνπο έζθαςε ν Σπδέαο· 
 

ηνπο ζθφησζε φινπο, θη' άθεθε κνλ έλα λα γπξίζεη, 
 

ην Μαίν κνλάρα, ζηξέγνληαο ζε ζετθά ζεκάδηα. 
 

Νά ζνπ ν Σπδηάο ην ηη είηαλε, κα γέλλεζε ην γην ηνπ 
 

ρεηξφηεξφ ηνπ ζην ζπαζί, θαιχηεξν ζηνπο ιφγνπο!» 400 

. 
 

Βίπε, κα ιέμε ν δπλαηφο δελ έβγαιε Αηνκήδεο, 
 

ηη ζα ζηξαηηψηεο η' αξρεγνχ ζεβάζηεθε ην ιφγν. 
 

κσο ηνπ Καπαλέα ν γηνο γπξίδεη θαη ηνπ θάλεη 
 

«Φεθηηέο κε ιεο, η' Ώηξέα γηε, θαη μέξεηο ηελ αιήζηα. 
 

Ναί, εκείο απ' ηνπο παηέξεο καο πνιχ πην παιηθάξηα 405 

ιέκε πσο είκαζηε. Ση εκείο αθφκα θαη ηεο Θήβαο 
 

ηελ πνιηηεία πήξακε ηελ εθηαπνξησκέλε, 
 

κε πην ιηγφηεξν ζηξαηφ πην ζηεξησκέλν θάζηξν, 407 

κα άζθεκα εθείλνη ηέιησζαλ κε ηηο πνιιέο πεξθάληεο. 409 

. 
 

Έηζη ίζνπο καο κελ κνπ δεηάο λα βγάιεηο ηνπο γνληνχο καο» 410 

Σφηεο κε κηα ινμή καηηά ηνπ ιάιεζε ν Αηνκήδεο 
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«Ώδξέθη, θιείζ' ην ζηφκα ζνπ, η' αθνχο; Σνλ Ώγακέκλν 
 

εγψ δελ ηνλ θαηεγνξάσ, πνχλαη αξρεγφο καο φισλ, 
 

αλ ηνπο γελλαίνπο Ώραηνχο λα πνιεκάλ ηνπο βηάδεη. 
 

Ση πξψηα αθηφο ζα δνμαζηεί αλ ληθεζνχλε νη Σξψεο 415 

θη' νη Ααλανί αλ ζθιαβψζνπλε ηε βινγεκέλε Σξνία, 
 

γηα αθηφλ θαη ζάλαη ε ζπθνξά κεγάιε αλ ληθεζνχκε. 
 

Μνλ έια ηψξα αο πηάζνπκε θη' εκείο ηελ άγξηα κάρε!» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ράκνπ πήδεμε κε η' άξκαηα νρ η' ακάμη, 
 

θαη βξφληεζε ν ραιθφο θξηρηά ζη' αξκαησκέλα ζηήζηα 420 

θαζψο θηλνχζε· ζάπηαλε θη' έλα άθνβν ηξνκάξα! 
 

. 
 

Κη' φπσο ζηελ πνιπηάξαρε αθξνγηαιηά ην θχκα 
 

δίρσο πιαθψλεη αλαθνπή, βνξηάο ζαλ ην μππλήζεη, 
 

θαη πξσηαξρχο ζην πέιαγν θνπζθψλεη, κα θαηφπη 
 

ζπάεη ζηελ μεξά κνπγθξίδνληαο, θη' νιχγπξα ζηνπο θάβνπο 425 

ζεξηέβεη θαζψο έξρεηαη θνξθνζηξνγγπισκέλν, 
 

θη' φμσ απ' ηα ζπιάρλα ηνπ μεξλάεη ηεο ζάιαζζαο ηελ άρλε· 
 

έηζη θαη ηφηε απαλσηνί ησλ Ώραηψλ νη ιφρνη 
 

κ' απφθαζε λα παλ νκπξφο ζηνλ πφιεκν θηλνχζαλ. 
 

Καη πξφζηαδαλ νη ζηξαηεγνί, θαζέλαο ηνπο δηθνχο ηνπ, 
 

θη' άθσλνη νη άιινη βάδηδαλ — δε ζάιεγεο πσο ηφζνο 430 

ιαφο ξνβφιαε έρνληαο θαη κηα θσλή ζηα ζηήζηα — 
 

κε πεηζαξρία θη' ήζπρα. Κη' απ' ηα θνξκηά νισλψλε 
 

αζηξάθηαλε νη αξκαησζέο πνπ πάγαηλαλ θνξψληαο. 
 

. 
 

Κη' νη Σξψεο, φπσο ζηέθνπληαη ζε λνηθνθχξε κάληξα, 
 

γηα λ' αξκερηνχλ ην γάια ηνπο, ρηιηάδεο πξνβαηίλεο, 
 

π' αθνχλ ην θιάκα ησλ αξληψλ θη' αηέιησηα βειάδνπλ, 435 

ηέηηνο ζηνλ θάκπν αθνχγνπληαλ θη' ν ιαιεηφο ησλ Σξψσλ. 
 

Ση ίδηα δελ είραλ ηε ιαιηά, κήη' φινη κηα ηε γιψζζα, 
 

Μνλ πιήζνο γιψζζεο ζα ζηξαηφο απφ πνιιέο παηξίδεο. 
 

Κη' ν Άξεο νδεγνχζε αθηνχο, ε Ώζελά ηνπο άιινπο, 
 

θη' ν Φφβνο θαη ην θηάμηκν θη' ε ιπζζαζκέλε Ώκάρε, 440 

ε αδεξθή θαη βιάκηζζα ηνπ ζλεηνζθάρηε η' Άξε, 
 

πνπ πξψηα κηθξνζηαίλεηαη, κα ζε θνκάηη αγγίδεη 
 

ηνλ νπξαλφ κε ηελ θνξθή, ηε γεο κε ηα πνδάξηα, 
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πνχξεμε κίζνο άζβπζην θαη ηφηε αλάκεζφ ηνπο 
 

θαη ηξέρνληαο κεο ζην ζηξαηφ ηνπο πιήζαηλε ηα πάζηα. 445 

. 
 

Καη ζα δπγψζαλε νη ζηξαηνί κε η' άξκαηα ζηα ρέξηα, 
 

θνπληξνχλ ηνκάξηα θαη ζπαζηά, θνπληξνχλε παιηθάξηα 
 

ραιθνπιηζκέλα, θαη θνληά θνληά νη αθαισκέλεο 
 

είηαλε αζπίδεο, θη' άλαςε κηα ηαξαρή κεγάιε. 
 

Καη θιάκα αθνχο θαη παίλεκα αληάκα αληξψλ πνπ ζθάδνπλ 450 

θαη ζθάδνπληαη, θη' ε γεο παληνχ ζην αίκα θνιπκπνχζε. 
 

Πψο δην πνηάκηα, νρ ηα βνπλά πνπ θαηεβνχλ ρεηκψλα, 
 

ξήρλνπλ καδί ζηε δηραιηά ηα βξφρηλα λεξά ηνπο, 
 

απφ πιαηηά δην ζηφκαηα κεο ζε βαζηά ζθηζκάδα, 
 

θη' αθνχεη αιάξγα ν πηζηηθφο ηνλ θξφην απάο ζηηο ξάρεο· 455 

έηζη θη' αθηνί, ζαλ έζκηγαλ, θσλάδαλε ρηππηνχληαλ. 
 

. 
 

Πξψηνο νρηξφ ν Ώληίινρνο ραιθφπιηζην ζθνηψλεη, 
 

ην Υέπσιν, έλα απ' ηα θαιά ησλ Σξψσλ παιηθάξηα· 
 

αθηφλε πξψηνο βάξεζε ζηνπ θνπληεξνχ ηνπ θξάλνπο 
 

ηε ιάκα νκπξφο, θαη ηνχκπεμε ζην θνχηειν ηνπ η' φπιν, 460 

θη' σο κέζα ε κχηε ρψζεθε ην θφθθαιν πεξλψληαο, 
 

θαη ηνπ ζθνηείληαζε ην θσο· ζαλ πχξγνο ηφηεο ράκνπ 
 

γθξεκίζηε ν ληνο κεο ζηελ θαξδηά ηεο ιπζζαζκέλεο κάρεο. 
 

Καη ηφηε ν Βιεθήλνξαο ηνλ έπηαζε απ' ηα πφδηα, 
 

θαη ηνλ ηξαβνχζε — ν αξρεγφο ησλ άθνβσλ Ώβάλησλ — 465 

φμσ απ' ηνπο ρηχπνπο, ηη ήζειε, δίρσο θαηξφ λα ράζεη, 
 

λαλ ηνλ γπκλψζεη· κα πνιχ δε βάζηαμε ν ζθνπφο ηνπ . . . 
 

Ση ην λεθξφ ν Ώληήλνξαο ηνλ είδε πνπ ηξαβνχζε, 
 

θαη ζηα πιεβξά — πνπ θάλεθαλ, ζαλ έζθπςε, απφ δίπια 
 

απ' ηελ αζπίδα — ηνλ βαξεί κε ην καθξχ θνληάξη, 
 

θαη ηφλε ζηξψλεη θαηά γεο. Σφηε έηζη αθηφο πεζαίλεη. 470 

Μα άξρηζε απάλνπ ηνπ ζθαγή ζθπιήζα πεηζκαηάξα 
 

ησλ Σξψσλ θαη ησλ Ώραηψλ, θαη ρνίκημαλ ζα ιχθνη 
 

έλαο λα θάεη ηνλ άιινλε, θη' άληξαο θνπάληδε άληξα. 
 

. 
 

Σφηεο θαξθψλεη η' Ώζεκηνχ ην γην ν κεγάινο Ώίαο, 
 

ην ηκνήζν, ιέθηεξν ραξηησκέλν αγφξη, 
 

πνπ ε κάλλα ηνπ ηνλ γέλλεζε ζηελ άθξε ηνπ ηκφε, 
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θαζψο ηελ Ίδα κηα θνξά θαηέβαηλε, φπνπ πήγε 475 

κε ηνπο γνληνχο ηεο λα ληαζηεί ηα γηδνπξφβαηά ηεο 
 

(γηα ηνχην θη' είρε η' φλνκα), κα λα γεξνθνκήζεη 
 

ηε κάλλα δελ η' αμηψζεθε, κνλ ηνχθνςε ηε ληφηε 
 

κε ην θνληάξη η' άζπιαρλν ν γηνο ηνπ Σειακψλα. 
 

Ση πξψηνο θαζψο έξρνπληαλ, ηα ζηήζηα, ζην δεμχ ηνπ 480 

θνληά βπδί, ηνπ ηξχπεζε, θη' αληίθξπ ην θνληάξη 
 

βγήθε σο ζηνλ ψκν, θη' έπεζε ζηε γεο ν ληφο, ζα ιέθθα 
 

πνπ ζε πιαηχ είλαη θαη ρισξφ ιηβάδη θπηξσκέλε, 
 

γιηζηξή, κε θιψλνπο ζηελ θνξθή ςειά ςειά απισκέλνπο, 
 

θη' ακαμνθηηάζηεο ζχξηδα κε ην κπαιηά ηελ θφθηεη, 485 

ηη ζέιεη ζ' φκνξθνπ ακαμηνχ θνπηί λα βάιεη γχξν, 
 

θη' αθηή ζηελ αθξνξεκαηηά μεξαίλεηαη ζηξσκέλε· 
 

φκην κε ιέθθα μάπισζε ην εκνήζν ν Ώίαο, 
 

ζξέκκα ηνπ Αία. Σφηε ν γηνο ηνπ βαζηιηά Πξηάκνπ, 
 

ν Άληηθνο, κεο ζην ζσξφ ηνπ ξήρλεη ην θνληάξη, 490 

κα δελ ηνλ βξήθε, κνλ βαξάεη ην Λέθθν, ηνπ Απζζέα 
 

έλα ζπληξφθη, ζη' αρακλά, θαζψο ηξαβνχζε εθείζεο 
 

ηνπ ηκνήζνπ ην θνξκί. Έηζη απάο ζην θνπθάξη 
 

έπεζε εθείλνο, θη' ν λεθξφο ηνπ γιίζηξεζε απ' ηα ρέξηα. 
 

Σφηε ν Απζζέαο, βιέπνληαο ην θίιν ζθνησκέλν, 
 

αλάθηεη, θαη ηνπο κπξνζηηλνχο ιακπξά ραιθνπιηζκέλνο 495 

πεξλάεη, θαη ηξέρεη ζηέθεηαη ζηκά ζηκά, θαη ξήρλεη 
 

ηεξψληαο γχξσ. Κψισζαλ νη Σξψεο κφιηο είδαλ 
 

θάπηνλ πνπ ξήρλεη. Μα άδηθα δελ πήγε ην θνληάξη, 
 

παξά ρηππάεη ην Αεκνθφ, γην ηνπ Πξηάκνπ λφζν, 
 

πνπ ηνχρε έξζεη νρ ηελ Άβπδν, πέξα νρ η' αινγνζξφθη. 500 

Ώθηφλ εθεί ζην κάγνπιν αθφληηζε ν Απζζέαο, 
 

πνπ γηα ην θίιν ηνπ άλαςε· θη' σο ζηα κειίγγη η' άιιν 
 

βγήθε ν ραιθφο, θαη ρχζεθε ζηα δην ηνπ κάηηα ε λχρηα. 
 

Καη πέθηνληαο βξνληάεη, αρνχλ θαη η' άξκαηα απφ πάλνπ. 
 

. 
 

Πφδηζε ηφηε ν Έρηνξαο θη' νη ζηξαηεγνί ησλ Σξψσλ, 505 

θη' νη Ααλανί δεησθξαβγνχλ θαη ηνπο λεθξνχο ηξαβάλε, 
 

θαη πάλε αθφκα πην κπξνζηά. Μα ζαλ ηνπο είδε ν Φνίβνο 
 

απφ ςειά νρ ηελ Πέξγακν, ρνιφζθαζε θαη ζθνχδεη 
 

«Σξψεο, νκπξφο! Με δείρλεηε ζηνπο Ώραηνχο ηηο πιάηεο! 
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Αελ έρνπλ ζίδεξν θνξκηά, δελ ηάρνπλε απφ πέηξα, 510 

πνπ λα βαζηάλε φηαλ ραιθφ ηνπο ξήρλνπλ ζαξθνζθάρηε. 
 

Λείπεη απ' ηνλ πφιεκν θη' ν γηνο ηεο ρξπζνκάιισο Θέηεο 
 

θαη ηνλ πληγφθαξδν ζπκφ ρνξηαίλεη ζηα θαξάβηα.» 
 

. 
 

Έηζη ν πνιχζθηαρηνο ζεφο ηνπο θψλαμε απ' ην θάζηξν. 
 

Καη γθάξδησλε ηνπο Ώραηνχο ε Σξηηνγελλεκέλε, 515 

ε κπξηνδφμαζηε ζεά, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα, 
 

θη' είηαλ ζηε κέζε φζε έβιεπε νθλά θαη πνιεκνχζαλ. 
 

. 
 

Σφηεο ην Αηψξε κάηηαζε ην κάβξν ξηδηθφ ηνπ. 
 

Ση κηα θνηξψλα κπηεξή ηνλ πήξε ζην δεμχ ηνπ 
 

αζηξάγαιν, απ' ηνλ αξρεγφ ξεγκέλε ησλ Θξαθψλε, 
 

ηνλ Πείξν, πνχξζε νρ ηελ Ώηλφ, βιαζηάξη ηνπ Νηκπξάζνπ. 520 

Χο πέξα πέξα η' άπνλν ιηζάξη ηα δην λέβξα 
 

ηνχζπαζε θαη ηα θφθθαια, θη' αλάζθεια ζην ρψκα 
 

έπεζε απιψλνληαο ηα δην ηα ρέξηα ζηνπο ζπληξφθνπο, 
 

θαη μεςπρνχζε. Οξκάεη μαλά ν Πείξνο θαη ηνπ δίλεη 
 

κηα θνληαξηά ζηνλ αθαιφ ζηκά, πνπ η' άληεξά ηνπ 525 

ρχζεθαλ φια θαηά γεο θαη ζβχζηεθε ην θσο ηνπ. 
 

Μα θαη ηνλ Πείξν αθφληηζε ν Ώηησιφο ν Θφαο 
 

ζηα ζηήζηα εθεί απάο ζηα βπδί, θαη ην ραιθφ ηνπ κπήγεη 
 

κεο ζηα πιεκφληα, θη' έπεηηα δπγψλεη θη' νρ ηα ζηήζηα 
 

φμσ ηηλάδεη η' φπιν εθηχο· θαη ην ζπαζί ηξαβψληαο 530 

ηνπ κπήγεη κηα κεο ζηελ θνηιηά θαη ηφλε μεκπεξδέβεη. 
 

Αελ ηνχβγαιε φκσο η' άξκαηα· ηη ηξέμαλε ηξηγχξσ 
 

νη Θξάθεο, ζηψληαο ηα καθξηά ζηα ρέξηα ηνπο θνληάξηα, 
 

θη' φζν θη' αλ είηαλ δπλαηφο θαληαρηεξφο κεγάινο, 
 

πίζσ ηνλ άκπσμαλ· θη' αθηφο αλνίγεη θαη θσιψλεη. 535 

. 
 

Έηζη έκεηλαλ θνληά θνληά νη δην ηνπο μαπισκέλνη 
 

ζηηο ζθφλεο κέζα, ησλ Θξαθψλ ν έλαο θαπεηάληνο, 
 

ν άιινο ησλ ραιθφπιηζησλ πξσηάξρνο Βπεηγψλε· 
 

κα θη' άιια πέθηαλε πνιιά ηξηγχξσ παιηθάξηα. 
 

. 
 

Πνχ λάηαλ ηφηε εθεί θαλείο λα δεη θαη λα ζαζηίζεη, 
 

θάπηνο π' αθφκα αιάβσηνο απφ ζπαζί ή θνληάξη 540 
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λα γχξηδε θαηακεζχο, θη' ε Ώζελά απ' ην ρέξη 
 

θξαηψληαο ηνλ, ηηο θνληαξηέο καθξηά ηνπ λα ζθνπληνχζε· 
 

ηη Σξψσλ θη' Ώραηψλ πνιιά θνξκηά ηε κέξα θείλε 
 

ράκνπ ζηα βνχξθα ζάβιεπε ζηξσκέλα δίπια δίπια. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Β 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Πάιη θαξδηά θαη δχλακε ηνπ θνβεξνχ Αηνκήδε 
 

ηνχδσθε ε θφξε ηνπ Αηφο, γηα λα θαλεί κεο ζ' φινπο 
 

ηνπο Ώραηνχο θη' αζάλαην λα θάλεη η' φλνκά ηνπ. 
 

Ώπ' ηελ αζπίδα ηνχθαηγε θη' απ' ην ραιθέλην θξάλνο 
 

θσηηά άζβπζηε, ιεο είηαλε ην ζεξηλφ η' αζηέξη, 5 

π' απ' φια αζηξάθηεη πην ιακπξφ αθνχ ινπζηεί ζην θχκα· 
 

ηέηηα απ' ηνπο ψκνπο ηνχθαηγε θη' απ' ην θεθάιη θιφγα! 
 

Καη κεο ζηε κέζε, φζ' άπεηξνη ρηππηνχληαλ, ηφλε ζηέιλεη. 
 

. 
 

Γνχζε έλαο πινχζηνο άξρνληαο ζηελ Σξηά, θάπηνο Αάξεο, 
 

Δθαηζηνιεηηνπξγφο, θη' αθηφο είρε δην γηνχο — Νηδηφλε 10 

ηνπο ιέγαλ θαη Φεγηά — θαινχο ζε πάζα κάρεο είδνο. 
 

ΐγήθαλε ηφηε αθηνί κπξνζηά θαη ηνχπεζαλ απάλνπ, 
 

αθηνί νρ η' ακάμη, θαη πεδφο μεθίλεζε ν Αηνκήδεο. 
 

Κη' νξκψληαο ζα δπγψζαλε κε η' άξκαηα ζηα ρέξηα, 
 

ηίλαμε πξψηνο ν Φεγηάο ην ηξνρηζηφ θνληάξη· 15 

φκσο ε κχηε απάλσζεο πεξλάεη απ' ηνπ Αηνκήδε 
 

ηνλ ψκν ηνλ αξηζηεξφ κε δίρσο λαλ ηνλ βιάςεη. 
 

Αέθηεξνο ξήρλεη ηφηε αθηφο, κα απ' ην δηθφ ηνπ ρέξη 
 

η' φπιν δελ πέηαμε άδηθα, κνλ ηνπ ρηππάεη ηα ζηήζηα 
 

κεζφβπδα, θη' νρ ηα θαξηά ηφλε γθξεκίδεη ράκνπ. 
 

Σφηε φμσ πήδεμε ν Νηδηφο θαη παξαηηάεη η' ακάμη, 20 

κήδ' ήβξε ζάξξνο λα ζηαζεί θαη ην θνξκί λα ζψζεη 
 

ηνπ ζθνησκέλνπ ηνπ αδεξθνχ. Ση ζάηξσγε θη' αθηφλε 
 

ην κάβξν θίδη, κνλαρά ν Ήθαηζηνο ηνλ ζψδεη, 
 

θαη ηνλ γιπηψλεη — απιψλνληαο ζθνηάδη νιφγπξά ηνπ — 
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κήπσο θη' ν γέξνο κε ρσξίο παξεγνξηά ηνπ κείλεη. 24 

. 
 

Κη' νη Σξψεο φηαλ είδαλε ηνπο γηνπο ηνπ γεξν-Αάξε 27 

πνπ ν έλαο κφιηο ζψζεθε, ηνλ άιιν πνχπεζε φκσο 
 

δίπια ζη' ακάμη, απ' ην θαθφ ηνπο κάησζε ε θαξδηά ηνπο. 
 

. 
 

Χζηφζν ε θφξε ηνπ Αηφο, ε Ώζελά ε Παιιάδα, 
 

παίξλεη απ' ην ρέξη θαη ιαιεί ηνπ ιπζζαζκέλνπ η' Άξε 30 

«Άξε θνληά, καηφβξερηε, Άξε θαζηξνηηλάρηε, 
 

δελ ηνπο αθίλνπκε ηνπο δην λα πνιεκάλε ηψξα, 
 

ζ' φπηνλ ηνπ Κξφλνπ ζέιεη ν γηνο ηε λίθε λα ραξίζεη, 
 

θη' αο ηξαβερηνχκε πίζσ εκείο, κε καο ζπκψζεη ν Αίαο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη βγάδεη απ' ηε ζθαγή ην γηγαληφθνξκν Άξε. 35 

Καη θάζηζε ηνλ Άξε αθηή εθεί απάο ζηνπ θακάληξνπ 
 

ηε ρινεξή αθξνπνηακηά ηε κηκηηζνζηξσκέλε· 
 

θη' νη Ααλανί ηζαθίδνπλε ηνπο Σξψεο, θαη ζθνηψλεη 
 

πάζα αξρεγφο θάπηνλ νρηξφ. Κη' ν Ώγακέκλνο πξψηνο 
 

φμσ απ' η' ακάμη γθξέκηζε ηνλ δε ην κεγάιν, 
 

ησλ Ώιηδψλσλ ζηξαηεγφ. Γηαηί θαζψο γπξλνχζε 40 

πξψηνο λα θχγεη, ηνχκπεμε ζηε ξάρε ην θνληάξη, 
 

ησλ ψκσλ ηνπ θαηακεζχο, θαη ηφβγαιε σο ζηα ζηήζηα. 
 

Καη πέθηνληαο βξνληάεη, αρνχλ θαη η' άξκαηα απφ πάλνπ. 
 

. 
 

Κη' ν Ανκεληάο μεπάζηξεςε ην Φαίζην, γην ηνπ ΐψξνπ, 
 

π' απ' ηε ιηγδεξνρψξαθε είηαλ θηαζκέλνο Σάξλν· 
 

αθηφλ ζηνλ ψκν ην δεμχ κε ην καθξχ ηνπ θξάμν 45 

ηνλ βξήθε εθεί π' αλέβαηλε ζη' ακάμη ηνπ, θαη ράκνπ 
 

έπεζε ν κάβξνο, θη' άραξν ηνλ ζθέπαζε ζθνηάδη. 
 

. 
 

Κη' φζν ην Φαίζην νη Κξεηηθνί γπκλψλαλε, ν Μελέιαο 
 

θαξθψλεη κε ην κπηεξφ θνληάξη ην θακάληξε, 
 

ηνπ ηξφθε γην, πνπ γχξηδε ηα δάζε γηα θπλήγη, 50 

παξάμν θπλεγφ, επεηδήο ε Άξηεκε έηζη αηή ηεο 
 

ηνλ είρε κάζεη λα ρηππάεη θάζε ινγήο αγξίκη 
 

π' απάλνπ ζξέθεη ζηα βνπλά ν δεληξσκέλνο ιφγγνο. 
 

Μα ηφηεο δελ ηνλ βνήζεζε ε ζατηέθηξα ε θφξε 
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θαη ηα ζεκάδηα νπνχηαλε σο ηφηεο πξνηθηζκέλνο, 
 

πάξα ν πνιεκνδφμαζηνο Μελέιαο ζαλ ηνλ είδε 55 

θη' έθεβγε νκπξφο ηνπ, ηνχζηεηιε ζηνπο ψκνπο ην θνληάξη, 
 

ίζα ζηε κέζε, θη' αληηθξχ ηνχ ηφβγαιε σο ζηα ζηήζηα. 
 

Κη' έπεζε κπξνχκηα, θη' άρεζε βαξηά ε αξκαησζά ηνπ. 
 

. 
 

Σνπ καζηξν-Κνιιεηή ην γην ζαλάησζε ν Μεξηφλεο, 
 

ην Φέξεθιν, πνπ θάηερε λα θηηάλεη κε ηα ρέξηα 60 

θάζε ινγήο ςηινδνπιηά, ηη ε Ώζελά πεξίζζα 
 

ηνλ αγαπνχζε., πνπ θη' αθηά καζηφξεςε ηα πινία 
 

ηνπ Πάξε ηα πξσηφθαθα, πνπ ζ' φινπο ηνπο Σξψεο 
 

θαη ζην δηθφ ηνπ θέξαλε θεθάιη ηφζεο πίθξεο· 
 

ηη ησλ ζεψλε ηα γξαθηά δελ ηάρε ζθνιηαζκέλα. 
 

Σφηε ν Μεξηφλεο ηξέρνληαο θαηφπη ηνλ πξνθηαίλεη, 65 

θαη κηα ηνπ δίλεη θνληαξηά δεμά ζην θσινκέξη, 
 

π' αληίθξπ ν ζηφθνο πξφβαιε, ζην θφθθαια απφ θάηνπ, 
 

θαηά ηε θνχζθα. Κη' έπεζε ζην γφλα μεθσλψληαο, 
 

θαη ράξνο θαηαζθφηεηλνο ηνπ ζθάιεζε ηα κάηηα. 
 

. 
 

Σνλ Πήδην ν Μέγεο ζθφησζε, γην η' Ώληελφξνπ λφζν, 
 

λφζνλε κα πνπ ε Θεαλφ η' αληξφο ηεο γηα ραηίξη, 70 

κ' αγάπε ηνλ κεγάισζε, ζαλ έλα απ' ηα παηδηά ηεο· 
 

αθηφλ ζηε κάρε ν μαθνπζηφο γηνο ηφηεο ηνπ Φπιέα 
 

δπγψλεη θαη ζηνπ θεθαιηνχ θαηά ην ζλίρη πίζσ 
 

ηφλε ρηππάεη, πνπ ζέξηζε ίζα σο ζηα δφληηα αληίθξπ 
 

θάηνπ απ' ηε γιψζζα ηνπ ν ραιθφο. Καη πέθηεη κεο ζηηο ζθφλεο, 
 

θαη ζθίγγεη κε ηα δφληηα ηνπ ην κέηαιιν ην θξχν. 75 

. 
 

Σν ζετθφλε Τςήλνξα ηφηεο ν γηνο ηνπ ΐαίκνπ, 
 

γην ηνπ γελλαίνπ Ανινπηνχ, πνχηαλε ηνπ θακάληξνπ 
 

βαικέλνο ιεηηνπξγφο θαη ιεο ζεφ ν ιαφο ηνλ είρε, 
 

ηφηε ν ιεβέληεο ΐξχππινο ηνλ πήξε θπλεγψληαο, 
 

θη' εθεί κπξνζηά ηνπ πνχθεβγε, πεδάεη θαη ηνπ θαζίδεη 80 

ζηνλ ψκν κηα κε ην ζπαζί θη' σο πέξα μεη ην ρέξη. 
 

Καη καησκέλν ηνχπεζε ζηε γεο ην ρέξη ράκνπ, 
 

θη' αθηφλ ηνλ πήξε ν ζάλαηνο θη' ε άπνλή ηνπ ε κνίξα. 
 

. 
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αλ έηζη νη άιινη δνχιεβαλ κεο ζηε θσηηά ηεο κάρεο· 
 

κα ην Αηνκήδε αλάκεζα ζε πηνπο λα πνιεκνχζε 85 

δελ ηφμεξεο, ζησλ Ώραηψλ ηε κέζε γηα ησλ Σξψσλ. 
 

Ση κεο ζηνλ θάκπν ρχλνπληαλ ζα ξέκα θνπζθσκέλν, 
 

πνπ ην ρεηκψλα αβάζηαρην ζαξψλεη θάζε ακπφδην· 
 

θξάρηεο πνιχβιαζηεο θπηηάο ην δξφκν δελ ηνπ θφβεη 90 

θη' νχηε γηνθχξηα αξκαζηαζηά, ζαλ μαθλνθαηεβάζεη 
 

ηφηεο πνπ πηάλεη ε πνιπκπξηά, θη' απ' ην ζηεζάην θχκα 
 

πνιιά ραιηνχληαη ρηήκαηα θαιά λπθνθπξαίσλ· 
 

έηζη ν Αηνκήδεο ζθφξπηδε ηνπο ππθλσκέλνπο ιφρνπο, 
 

κεδέ θαλείο ηνπ αληίζηεθε θηαο είηαλ ηφζν πιήζνο. 
 

. 
 

Μα ζαλ ηνλ είδε ν μαθνπζηφο γηνο ηνπ Λπθά ζηνλ θάκπν 95 

πνπ ζάξσλε έηζη αλέκπνδνο ηα ηάγκαηα κπξνζηά ηνπ, 
 

ηεληψλεη απάλνπ ηνπ γνξγά ην γπξηζηφ δνμάξη, 
 

θη' εθεί ζηνλ ψκν ην δεμχ, ζηνπ ηζαπξαδνχ ηε ρνχθηα, 
 

θαζψο νξκνχζε ηνλ βαξάεη. Κη' ε θνθηεξή ζαΎηα 
 

κέζα πεηάεη θη' αληίπεξα πξνβάιιεη, θαη ην αίκαο 100 

παζπάιηδε ηνπ ηζαπξαδνχ ηε κεηαιιέληα ρνχθηα. 
 

Έζθνπμε ηφηε ν Πάληαξνο κε κηα θσλή κεγάιε 
 

«Σξψεο, νκπξφο, ιηνληφθαξδνη, αιφγσλ 'κεξσηάδεο! 
 

ΐξήθα ηνλ πξψην απ' ηνπο νρηξνχο! Πνιχ δε ζα βαζηάμεη 
 

ζαξξψ ζηε γνξγνζατηηά, αιήζηα αλ ν αθέληεο 
 

ηνπ Αία ν γηνο κε ζήθσζε, φηαλ λαξζψ θηλνχζα!» 105 

. 
 

Έηζη είπε θαη παηλέθηεθε. Μα ην Αηνκήδε ε άγξηα 
 

ζαΎηα δελ ηνλ δάκαζε, κνλ σο κπξνζηά ζη' ακάμη 
 

πίζσ γπξλάεη θαη ζηέθεηαη, θαη ηνπ ζπληξφθνπ θξάδεη 
 

«Έια, αδεξθέ κνπ ηέλειε, πήδα νρ η' ακάμη θάηνπ, 
 

γηα λα κνπ βγάιεηο ηελ πηθξή πνπ κ' ήβξε εδψ ζαΎηα.» 110 

. 
 

Βίπε, θαη ράκνπ ν ηέλεινο επηχο πεδά νρ η' ακάμη, 
 

θαη πάεη ζηκά ηνπ ζηέθεηαη, θαη ηε γνξγή ζαΎηα 
 

φμσ απ' ηνλ ψκν ηνπ ζθνπληάεη θη' ίζα ηε βγάδεη πέξα. 
 

Καη πήδαε κεο απ' ηα ζηξηθηά ην αίκαο ηνπ ηζαπξάδα. 
 

. 
 

Σφηε έθαλε παξάθιεζε ν δπλαηφο Αηνκήδεο 
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«Άθνπ κε, ακάιαγε ζεά, ηνπ Αία ζπγαηέξα! 115 

ηελ έξκα κάρε αλ άιινηεο κε ηελ θαιή ζνπ γλψκε 
 

βνεζνχζεο ηνλ παηέξα κνπ, δείμε κνπ ηψξα, αθέληξα, 
 

θη' εκέλα ηελ αγάπε ζνπ, θαη θάλε λα ηζαθψζσ 
 

αθηφλ ηνλ άληξα, θη' αο ηνλ βξσ ζηνπ θνληαξηνχ ην δξφκν, 
 

πνπ λα κνπ ξήμεη πξφθαλε, θαη ζθνχδεη κε πεξθάληα 
 

πσο πηα δε ζα πνιπραξψ η' αγλφ ην θσο ηνπ ήιηνπ.» 120 

. 
 

Βίπε, θαη ηελ παξάθιεζή ηνπ μάθνπζε ε Παιιάδα. 
 

Σα κέιε ηνχθαλε αιαθξηά, πφδηα θαη ρέξηα απάλνπ, 
 

θαη ζηέθνληαο ζηκά ηνπ ιέεη, δπν θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Άθνβα ηψξα ηνπο νρηξνχο πνιέκα ηνπο, Αηνκήδε. 
 

Ση κεο ζηα ζηήζηα ζνχζηαμα ην παηξηθφ ζνπ ζάξξνο, 125 

αηξφκεην, ζαλ πνχθιεηλε κεο ζηελ θαξδηά ν Σπδέαο, 
 

θαη ζθφξπηζα ηελ θαηαρληά πνχρεο πξηρνχ ζηα κάηηα 
 

θαη ηψξα αιάζεθηα ζεφ ζα μερσξίδεηο θη' άληξα. 
 

Λνηπφλ αλ έξζεη εδψ θαλείο ζεφο λα δνθηκάζεη, 
 

κε ζεο εζχ κε ηνπο ζενχο λα πνιεκάο ηνπο άιινπο 130 

έηζη αλνηρηά· κα αλ ηνπ Αηφο ε θφξε ε Ώθξνδίηε 
 

έξζεη ζηε κάρε, ηξχπα ηελ αθηή κε ην θνληάξη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνλ άθηζε ε θνβεξή Παιιάδα, 
 

θη' εθείλνο πάεη ζηνπο κπξνζηηλνχο θαη μαλαζκίγεη πάιη. 
 

Καη πξηλ ηνπ γχξεβε ε θαξδηά λα πνιεκάεη ηνπο Σξψεο, 135 

κα ηφηεο ιχζζα ηξίδηπιε ηνλ πήξε, ζα ιηνληάξη 
 

πνπ πέξα, αιάξγα απ' ην ρσξηφ, πεδά αςειή κηα κάληξα 
 

λα θάεη αξληά ππθλφκαιια, θη' ν πηζηηθφο ηνχ ξήρλεη 
 

θαη ην καηψλεη, κα λεθξφ ζηνλ ηφπν δελ η' αθίλεη· 
 

ην πάζνο ηνπ έηζη πιήζελε, κα δε βνεζάεη θαηφπη 
 

παξά ηξππψλεη εδψ θη' εθεί, θη' έξκα η' αξληά ζθνξπάλε· 140 

αθηά ηα βιέπεηο θαηά γεο ζσξνχο ζσξνχο ζηξσκέλα, 
 

θαη ην ιηνληάξη απ' ην καληξί πεδάεη μαγξηεκέλν· 
 

κε ηέηηα νξγή ηνπο κπήρηεθε ησλ Σξψσλ θη' ν Αηνκήδεο. 
 

. 
 

Σφηε έζθαμε ηνπο αξρεγνχο Ώπείξνλα θη' Ώζηχλν· 
 

ηνλ έλα ζην βπδί ηξππάεη, ηνλ άιιν κε ηε ζπάζα 145 

κηα ηνπ θαζίδεη ζηνλ αξκφ, εθεί θνληά ζηνλ ψκν, 
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π' απ' ην ιαηκφ ηνχ ρψξηζε ηνλ ψκν θη' απ' ηελ πιάηε. 
 

Κη' άθηζε απηνχο θαη θπλεγάεη ηνλ Άβα, ηνλ Πνιχδν, 
 

η' Ώλνηρηνκάηε ηα παηδηά, ηνπ γεξν-νλεηξνθξίηε. 
 

Σα νλείξαηά ηνπο μέραζε λαλ ηνπο μεγήζεη ν γέξνο 150 

ζαλ μεθηλνχζαλ, θη' έπεζαλ ζηα ρέξηα ηνπ Αηνκήδε. 
 

. 
 

Έπεηηα ρνίκεμε ηνπο γηνπο ηνπ Φαίλνπα λα πηάζεη, 
 

ην Θφλα θαη ηνλ Ξάλζνλε, ιέθηεξα αγφξηα αθφκα· 
 

αθηφλ ηα έξκα γεξαηηά ηφηε έηξσγαλ, θαη πηα άιινλ 
 

ν δφιηνο γην δελ έθαλε λ' αθήθεη θιεξνλφκν. 155 

Γηαηί ν Αηνκήδεο έθνςε θαη ησλ δηνλψλ ηα ληάηα, 
 

θη' άθηζε θιάςεο θαη πηθξά θαξκάθηα ηνπ παηέξα, 
 

ηη δελ ηνπο είδε δσληαλνχο ζην ζπίηη λα γπξίζνπλ 
 

νρ ηε ζθαγή, κνλ κνίξαζαλ ην βηνο ηνπ νη ζπκπεζέξνη. 
 

. 
 

Έπεηηα ηζάθσζε δπν γηνπο ηνπ βαζηιηά Πξηάκνπ, 
 

δην ζ' έλα ακάμη, πνπ Υξνκηφ ηνπο ιέγαλε θη' Βρέκν. 160 

Κη' φπσο ιηνληάξη ρχλεηαη ζε βφδηα εθεί πνπ βφζθνπλ, 
 

θαη ζπάεη ην ζβέξθν κνζθαξηνχ ζην ιφγγν θαη γειάδαο, 
 

έηζη ζθηαγκέλνπο γθξέκηζε θη' εθηνχο ηνπο δην ν Αηνκήδεο 
 

κέζα απ' η' ακάμη, θη' έπεηηα θαη η' άξκαηά ηνπο πήξε, 
 

θη' έδσθε λαλ ηνπ παλ ηα δα νη θίινη ζηα θαξάβηα. 165 

. 
 

Σφηε ν Ώηλείαο ηνλ ζσξάεη πνπ ιηάληδε ηνπο ιφρνπο, 
 

θαη ηξέρεη κέζα απ' ηε ζθαγή θαη ησλ ζπαζηψλ ηνπο ρηχπνπο, 
 

ηνλ παηλεκέλν Πάληαξν πνχζε λα βξεη δεηψληαο. 
 

Καη βξήθε ηνπ Λπθά ην γην, αξρνληνληφ αληξησκέλν, 
 

θαη πάεη κπξνζηά ηνπ ζηέθεηαη θαη ηνπ κηιεί δην ιφγηα 170 

«Πάληαξε, πνχλαη ε θήκε ζνπ, πνχ νη θηεξσηέο ζαΎηεο 
 

θαη ην δνμάξη, φπνπ θαλείο εδψ άληξαο δε ζνπ βγαίλεη 
 

κήηε παηληέηαη ζηε Λπθία πσο ζνχλαη αλφηεξφο ζνπ; 
 

Μφλε ζην Αία ζήθσζε ηα ρέξηα, θη' έια ηψξα 
 

ηνλ άληξα αθηφλ ζαΎηες' ηνλ πνπ βιέπεηο λα! εθεί θάηνπ 175 

φινπο ληθάεη, θη' αθάληζε ζεκαληηθά ηνπο Σξψεο, 
 

γηαηί πνιιψλ παιηθαξηψλ ηνπο έρεη θάεη ην κάηη, 
 

εμφλ αλ είλαη αθηφο ζεφο, πνπ ηνχιεηςαλ ζθαρηά καο 
 

θαη ζχκσζε έηζη. Σσλ ζεψλ βαξηά ε νξγή πιαθψλεη.» 
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. 
 

Σφηε ν ιεβέληεο Πάληαξνο γπξίδεη θαη ηνπ θάλεη 
 

«Ώηλεία, δεκνγέξνληα ησλ αινγάδσλ Σξψσλ, 180 

ζαλ ην Αηνκήδε αθηφλ εγψ ηνλ απεηθάδσ ζ' φια, 
 

απ' ηελ αζπίδα θξίλνληαο θη' απ' ην ραιθέλην θξάλνο 
 

θη' απ' η' άηηα· κα θαιά ζεφο θη' αλ είλαη δελ θαηέρσ. 
 

Μα αλ είλαη αθηφο πνπ εγψ ζαξξψ, αλ ν Αηνκήδεο είλαη, 
 

κε δίρσο ρέξη αθηφο ζενχ δελ θάλεη ηφζν ζξήλνο, 185 

Μνλ θάπηνο δίπια ηνλ βνεζάεη ζεφο, θνπθνπισκέλνο 186 

κε θαηαρληά. Ση ηνχξεμα πνιηψξα θαη ηνλ βξήθα 188 

δεμά ζηνλ ψκν, δηάκεζα ηνπ ηζαπξαδνχ σο αληίθξπ· 
 

θη' έιεγα εγψ πσο ηνχζθαςα ην ιάθθν, κα ζηνλ ηφπν 190 

δελ έκεηλε... θάπηνο καζέο ζεφο καο θαηαηξέρεη. 
 

Έπεηηα εδψ κε πηά άινγα θη' ακάμη ζεο λα ζχξσ; 
 

Έ ζηνπ Λπθα η' αξρνληηθφ σο έληεθά 'λαη ακάμα 
 

γεξά θαηλνχξγηα δηαιερηά, κ' νιφγπξα απισκέλα 
 

ζεληφληα, θαη ζηνπ θαζελφο ην πιάη απφ 'λα ζηέθεη 195 

δεβγάξη, βίθν ηξψγνληαο θη' αζπξφγιπθν θξηζάξη. 
 

αλ μεθηλνχζα λάξζσ εδψ, πνιιέο θνξέο κνπ ηφπε 
 

ν γεξν-αθνληηζηήο Λπθάο κεο ζη' φκνξθφ καο ζπίηη· 
 

κεο ζην δεκέλν κνχιεγε ακάμη λα θαζήζσ 
 

θη' έηζη ζηεο κάρεο ηελ θαξδηά λα ηξέρσ κε ηνπο πξψηνπο. 200 

Μα εγψ δελ άθνπγα, θαη λα! ζα ζθχινο κεηαληψλσ. 
 

Σα δα ιππφκνπλ πνχκαζαλ λα κνπ θαινρνξηαίλνπλ, 
 

κήπσο ηνπο ιείςεη εδψ ηαγή κέζα ζε ηφζνλ αζθέξη. 
 

Έηζη η' αθήθα, θη' ήξζα εδψ πεδφο, θη' απ' ην δνμάξη 
 

φιπηδα· κα απφ 'θηφ θαιφ ηα κάηηα κνπ δελ είδαλ. 205 

ε δην απ' ηνπο πξψηνπο έξεμα σο ηψξα, ζην Αηνκήδε 
 

θαη ην Μελέια, θαη ηνπο δην ηνπο βξήθα, θη' αίκα κάβξν 
 

ηνπο έβγαια, κα πην πνιχ ηνπο πχξσζα κνλάρα. 
 

Γηα αθηφ δελ πήξα ζε θαιφ ην γπξηζηφ δνμάξη 
 

ηε κέξα εθείλε απ' ην θαξθί, ζαλ μεθηλνχζα ν έξκνο 210 

λα θέξσ εδψ ζηνλ Έρηνξα βνήζηα θαη ζηνπο Σξψεο. 
 

Μα λα γπξίζσ κηα θνξά θαη λα ζσξήζσ πάιη 
 

ηε ιαηξεθηή παηξίδα κνπ, η' αγαπεηφ κνπ ηέξη, 
 

θαη ζη' αςειφζθεπν λα κπσ κεγάιν αξρνληηθφ καο, 
 

θη' αο κνπ ην θφςεη ρέξη νρηξνχ ακέζσο ην θεθάιη, 
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αλ δελ ην ζπάζσ εγψ ζε δην θαη ζηε θσηηά αλ δε ξήμσ 215 

η' φπιν πνπ βιέπεηο, επεηδήο ην θνπβαιάσ ηνπ θάθνπ!» 
 

. 
 

Σφηε ν Ώηλείαο απαληάεη, ν ζηξαηεγφο ησλ Σξψσλ 
 

«Μελ θιαίγεζαη έηζη!... Δ αηπρηά δε ζα γπξίζεη σζηφζν 
 

πξηλ βγνχκε εκείο κπξνζηά ζ' αθηφλ ηνλ άληξα κε η' ακάμη 
 

θη' άθνβνη εδψ κεηξήζνπκε καδί ηνπ ηα θνληάξηα. 220 

Μνλ έια αλέβα δίπια κνπ, λα κάζεηο ζαλ ηη δψα 
 

είλαη ηνπ Σξψα η' άινγα, πνπ μέξνπλ κεο ζηνλ θάκπν 
 

απάλνπ θάηνπ ζαλ αεηνί λα θπλεγάλ θαη θέβγνπλ, 
 

πνπ θαη ζην θάζηξν ζα καο παλ γεξνχο, αλ πάιη ν Αίαο 
 

ηε λίθε ζηνλ αζίθε γην ραξίζεη ηνπ Σπδέα. 225 

Μνλ έια πάξ' ην θακνηζί ζηα ρέξηα θαη ηα γέκηα, 
 

θη' εγψ ζη' ακάμη ζ' αλεβψ θαη ζα ηνλ πνιεκήζσ· 
 

ή εζχ θαξηέξα ηνλ, θη' εγψ ηα ληάδνπκαη ηα δψα.» 
 

. 
 

Σφηεο πάιη είπε ηνπ Λπθά ν γηνο ν παηλεκέλνο 
 

«Ώηλεία, αηφο ζνπ βάζηαμη' ηα ηα γέκηα θη' άινγά ζνπ. 230 

Ση θάιηα κε ηνλ ακαμά πνπ μέξνπλ ζα ηξαβήμνπλ 
 

αλ ίζσο πάιη θέβγνπκε ηνλ ηνικεξφ Αηνκήδε, 
 

κήπσο ζθηαρηνχλε θη' έπεηηα θνιιήζνπλ, θη' απ' ηε κάρε 
 

δε ζέινπλ λα καο βγάινπλε, πνζψληαο ηε θσλή ζνπ, 
 

θαη ηφηε εκάο ηνπ αληξφθαξδνπ Σπδέα ν γηνο ρνηκήμεη 235 

θαη πάξεη ηα γνξγά άινγα θη' εκάο καο πεηζνθφςεη. 
 

Μνλ ηξάβα ηα εζχ ηα θαξηά θαη η' φκνξθφ ζνπ ακάμη, 
 

θη' αθηφλε εγψ ηνλ θαξηεξάσ κε η' φπιν ... θη' αο νξίζεη!» 
 

. 
 

Βίπαλ αθηά θη' αλέβεθαλ ζην ζθαιηζκέλν ακάμη, 
 

θη' απάλνπ ηξάβεμαλ, θσηηά γηνκάηνη, ζην Αηνκήδε· 240 

Μνλ ν θακαξσκέλνο γηνο ηνπ Καπαληά ηνπο είδε 
 

θαη ηνπ Αηνκήδε ιέεη εθηχο δπν θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Αηνκήδε, ηνπ Σπδέα γηε, κπξηάθξηβφ κνπ αδξέθη, 
 

άληξεο δην βιέπσ δπλαηνχο θαη ηξέρνπλε αθξηζκέλνη 
 

λα ζε βαξέζνπλ· ζα βνπλφ έρνπλ αληξηά θη' νη δην ηνπο. 245 

Ο έλαο ηνπο, ζαΎηεθηήο παξάμνο, θακαξψλεη 
 

πνπ ηνπ Λπθά 'λαη ηάρα γηνο· θη' ν άιινο, ν Ώηλείαο, 
 

παηληέηαη πσο ηνλ έζπεηξε ν μαθνπζηφο Ώρίζεο, 
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θη' έρεη θαη κάλα ιέεη ζεά, ηε ρξπζσπή Ώθξνδίηε. 
 

Μνλ έια πηα αο πνδίζνπκε κε η' άηηα, θαη κελ ηξέρεηο 
 

νκπξφο έηζη αζπιιφγηζηα θαη ηε δσή κνχ ράζεηο.» 250 

. 
 

Σφηεο ηνλ ηήξαμε ινμά θαη ηνχθαλε ν Αηνκήδεο 
 

«Μελ αλαθέξλεηο θαλ θεβγηφ, ηη κνλ ηα ιφγηα ράλεηο! 
 

Αε βξήθα απ' ηνπο γνληνχο κνπ εγψ ζηνλ πφιεκν λα ηξέκσ, 
 

ή λα μεθφθησ ... βξίζθεηαη θαξδηά εδψ κέζα αθφκα! 254 

Μα αθηνί θη' νη δην απ' ηα ρέξηα καο ηα γιήγνξα άινγά ηνπο 257 

πίζσ δε ζαλ ηα παλ, αλ δα θη' ν έλαο καο μεθχγεη. 
 

Σψξα άιιν ιφγν ζα ζνπ πσ θαη ηήξα κελ μεράζεηο. 
 

Ώλ ε πνιχβνπιε Ώζελά ηνπο δην ηνπο κ' αμηψζεη 260 

λα ζθάμσ, ηφηε εζχ εθεηδά ζηακάηα ην δηθφ καο 
 

γνξγφ δεβγάξη, δέλνληαο ηα γθέκηα απ' ην ζηεθάλη, 
 

θαη ζην δηθφ ζνπ ληάζνπ εθηχο λα πεηαρηείο δεβγάξη, 
 

θαη ρηχπα ην σο ησλ Ώραηψλ απ' ησλ νρηξψλ ην κέξνο. 
 

Γηαηί απ' ην ζφτ πνπ ράξηζε ηνπ Κξφλνπ ν γηνο ζηνλ Σξψα 265 

γηα ηνπ παηδηνχ ηνπ πιεξσκή, ηνπ Γαλπκήδε, ηη είηαλ 
 

ηα πην πεξίθεκα άινγα ζ' αλαηνιή θαη δχζε, 
 

ιελ έθιεςε απ' ην ζφτ αθηφ ν βαζηιηάο Ώρίζεο, 
 

ζη' άηηα θνξάδεο βάδνληαο θξπθά απ' ην Λανκέδν. 
 

Έμε πνπιάξηα ηνχθαλαλ ζηνπο ζηάβινπο ηνπ νη θνξάδεο· 270 

ηέζζεξα ν ίδηνο ζην παρλί θξαηάεη θη' αθξηβνζξέθεη, 
 

θαη η' άιια δην ηα ράξηζε ηνπ γηνπ ηνπ η' αληξησκέλνπ. 
 

Ώθηά αλ ηα πάξνπκε, ιακπξφ ζα γίλεη η' φλνκά καο!» 
 

. 
 

Ώθηά θνπβέληηαδαλ νη δηφ. Κη' νη άιινη ζε ιηγάθη 
 

θνληνδπγψλνπλ, ηα γνξγά ρηππψληαο άινγά ηνπο. 275 

Κη' έπηαζε πξψηνο ηνπ Λπθά ν γηνο λαλ ηνπ κηιήζεη 
 

«θιεξφθαξδε πνιεκηζηή, γηε ηνπ ιακπξνχ Σπδέα, 
 

ινηπφλ δε ζ' έθαγε ε γνξγή ξεμά, ε πηθξή ζαΎηα· 
 

κα αο δνχκε πάιη αλ ζα ζε βξσ κε ην θνληάξη ηψξα!» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζηψληαο ηίλαμε ην ζνπγιεξφ θνληάξη 280 

θαη ζηελ αζπίδα ηνλ βαξάεη· θη' εθείλε σο πέξα πέξα 
 

πεηάεη, ε κχηε ε ράιθηλε, θαη κπαίλεη ζηα ηζαπξάδα. 
 

Κη' έζθνπμε ηφηε ν Πάληαξνο κε κηα θσλή κεγάιε 
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«νχζθηζα σο κέζα ηελ θνηιηά! Πνιχ δε ζα βαζηάμεηο 
 

ιέσ φξζηνο πηα, θαη κνχδσθεο κεγάιε εκέλα δφμα!» 285 

. 
 

Μα δίρσο θφβν απάληεζε ν δπλαηφο Αηνκήδεο 
 

«Αε βξήθεο, κνλ αζηφρεζεο. Μα εζείο ζαξξψ πνηέο ζαο 
 

δε ζα ηειηψζηε, κνλαρά ζαλ πέζεη ν έλαο ράκνπ 
 

θη' ε γεο ξνπθήμεη αρφξηαγε ην αίκαο ηνπ ην κάβξν.» 
 

. 
 

Βίπε θαη ξήρλεη. Κη' έζηεηιε ηνπ Αία ε θφξε η' φπιν 290 

ζηε κχηε, εθεί ζην κάηη ηνπ ζηκά, θη' αληίθξπ ν ζηφθνο 
 

βγήθε ζην ζλίρη θφβνληαο ηα δπν ζβεξθνπνληίθηα. 
 

Καη πέθηεη, θη' ε αξκαησζά βξνληάεη απάλσζέο ηνπ, 294 

πινχκηα ραιθέληα νιφιακπξε, θαη θέβγνπλ δίπια η' άηηα· 295 

θη' άγιπθνο ράξνο ηελ ςπρή ηνπ πήξε θαη ηε ληφηε. 
 

. 
 

Σφη' ν Ώηλείαο πήδεζε κε ην θνληάξη ράκνπ 
 

θαη ηελ αζπίδα (ην λεθξφ ζθηάρηεθε κελ ηνπ πάξνπλ 
 

νη Ααλανί) θαη ζηήζεθε ζηκά ηνπ ζα ιηνληάξη 
 

ζάξξνο γηνκάηνο, θαη κπξνζηά ηε ζηξνγγπιή ηνπ αζπίδα 
 

θαη ην θνληάξη πξφβαιε — κ' απφθαζε λα ζθάμεη 300 

φπηνλ θη' ελάληηα αλ ηνχβγαηλε — ηξνκαρηηθά αιπρηψληαο. 
 

Κη' αθηφο, θνηξψλα ηνπ Σπδηά αξπάδεη ν γηνο ζηα ρέξηα, 
 

κεγάιν βάξνο, π' άληξεο δην ζαλ ηνπο ζλεηνχο ηνχο ηψξα 
 

δε ζαλ ηε ζήθσλαλ — κα αθηφο ηελ αιαθξνπεηνχζε 
 

θαη κφλνο — θαη ηνπ ζθίγγεη κηα ζην γνθφ, εθεί πνπ κέζα 305 

γπξλάεη ζην γφθν ην κεξί θαη πνπ ην ιέλε γνχβα· 
 

θη' ε πέηξα ηνχζπαζε ε ηξαρηά ηε γνχβα, θαη ζην γφλα 307 308 

πέθηεη, θαη κέλεη αθνπκπηζηφο κε η' αληξησκέλν ρέξη 
 

ζηε γεο, θαη λχρηα ζθνηεηλή ηνπ ρχλεηαη ζηα κάηηα. 310 

. 
 

Καη ηφηε εθεί ζα ράλνπληαλ ν βαζηιηάο Ώηλείαο, 
 

Μνλ λα! ηνλ είδε ε κάλλα ηνπ, ε ρξπζσπή Ώθξνδίηε, 
 

πνπ ζηηο βνζθηέο ηνλ έθαλε κε ηνλ αθέληε Ώρίζε, 
 

θαη κε η' αθξάην ρέξη ηεο αγθάιηαζε ην γηφθα, 
 

θη' άπισζε νκπξφο ηνπ απ' ην ιακπξφ κηα δίπια θφξεκά ηεο 315 

λαλ ηνλ θπιάμεη απ' ηηο ξεμέο, κελ ηχρεη νρηξφο θαλέλαο 
 

θαη ηεο ηνλ ζθάμεη κπήγνληαο ζηα ζηήζηα ην θνληάξη. 
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. 
 

Ώθηή καθξηά απ' ηηο θνληαξηέο ην γην ηεο θνπβαινχζε, 
 

θαη ηηο νξκήληεο δελ μερλάεη ν γηνο ηνπ Καπαλέα, 
 

αθηέο πνπ ηνπ παξάγγεηιε ν θνβεξφο Αηνκήδεο, 320 

Μνλ ηα κνλφλπρά ηνπ δα ηα ζηακαηάεη αιάξγα, 
 

φμσ απ' ηε κάρε, δέλνληαο ηα γθέκηα απ' ην ζηεθάλη, 
 

θη' νξκάεη θαη ην θαιφηξηρν δεβγάξη ηνπ Ώηλεία 
 

πέξα ηξαβάεη απ' ησλ νρηξψλ ζησλ Ώραηψλ ην κέξνο. 
 

Καη ηφδσθε ηνπ Αήππινπ, ηνπ γθαξδηαθνχ ηνπ βιάκε — 325 

π' απ' φινπο πην θαιχηεξα ηνλ είρε ηνπο ζπληξφθνπο, 
 

θη' είραλ κηα γλψκε πάληα νη δην — ζηα πινία λαλ η' αθήθεη· 
 

θη' ν ίδηνο πάιη αλέβεθε ζη' ακάμη ηνπ, θη' αδξάδεη 
 

ηα γθέκηα, θη' ίζα αβάζηαρηνο πξνο ην Αηνκήδε ηξέρεη. 
 

. 
 

Κη' αθηφο ζηελ Κχπξε ρνίκεμε κε η' άζπιαρλν θνληάξη, 330 

γηαηί ηελ ήμεξε άηνικε θη' φρη ζεά απφ θείλεο 
 

πνπ ζηξαηεγέβνπλ ζησλ αληξψλ ηνπο θνληθνχο πνιέκνπο, 
 

κήηε ξεκάρηξα θνησζνχ κήηε Ώζελά κ' αζπίδα. 
 

Καη κέζα ζαλ ηελ έθηαζε ζη' αζθέξη θπλεγψληαο, 
 

ηφηεο ηε ζεκαδέβεη ν γηνο ηνπ μαθνπζηνχ Σπδέα, 335 

θη' νξκάεη θαη μέζθνπξα ρηππά κε ην ραιθφ ην ρέξη 
 

η' αθξάην· θη' έθθνια ν ραιθφο ηήο ηξχπεζε ην δέξκα — 
 

πεξλψληαο ην ζενηηθφ ζθνπηί πνπ νη Υάξεο κφλεο 
 

ηήο ηφθηηαζαλ — ζηε ξίδα εθεί πην απάλνπ απφ ηε ρνχθηα. 
 

Κη' έηξερε πηα ην αίκα ηεο η' αζάλαην, ν ληρψξαο, 
 

ηέηηνο πνπ ηξέρεη απ' ηνπο ζενχο ηνπο κπξηνβινγεκέλνπο, 340 

γηαηί δελ πίλνπλ θινγσπφ θξαζί, δελ ηξψλε ζηάξη, 
 

θη' είλαη γηα θείλν αλαίκαηνη θη' αζάλαηνπο ηνπο ιέλε. 
 

Κη' έξεμε αθηή κε ηηο θσλέο ην γην ηεο νρ ηα ρέξηα. 
 

Ώθηφλ εθεί ηνλ γιχησζε ζηελ αγθαιηά ηνπ ν Φνίβνο 
 

κεο ζ' έλα κάβξν ζχγλεθν, κελ ηχρεη νρηξφο θαλέλαο 345 

θαη ηνλ ζθνηψζεη κπήγνληαο ζηα ζηήζηα ην θνληάξη· 
 

θαη ηεο ζεάο βξνληφθσλα ηεο έθξαμε ν Αηνκήδεο 
 

«Παξαίηα, θφξε ηνπ Αηφο, ηηο κάρεο θαη ηνπο θφλνπο· 
 

ηάρα δε ζψλεη πνπ δεηιέο γπλαίθεο μεινγηάδεηο; 
 

Μα αλ ζεο πνιέκνπο θαη θαιά, ζαξξψ κα ηελ ςπρή κνπ 350 

ζα ηξέκεηο έηζη θη' αλ αιινχ πσο πνιεκάλε αθνχζεηο.» 
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. 
 

Βίπε, θαη ζα ισιή ε ζεά ηξαβήρηε, ηη πνλνχζε. 
 

Κη' ε αλεκφπνδε Ίξηδα ηελ πηάλεη, θη' απ' η' αζθέξη 
 

ηε βγάδεη, ςπρνιίγσηε κε ηνπο πνιινχο ηνπο πφλνπο· 
 

θη' έβιεπεο ην ξνδφζσξν θνξκί λα κειαληάδεη. 
 

Καηφπη βξήθε ζηα δεξβά ηεο κάρεο θαζηζκέλν 355 

ηνλ Άξε, κ' άξκαηα θαη δα ζε ζχγλεθν θξπκέλα· 
 

θαη πέθηνληαο γνλαηηζηή, πνιιά κε πεξηθάιηα 
 

ηα ρξπζνζηέθαλα άινγα δεηνχζε η' αδεξθνχ ηεο 
 

«Ώρ αδεξθέ κνπ, ληάζνπ κε, θαη δψζ' κνπ η' άινγά ζνπ 
 

γηα λ' αλεβψ ζηνλ Έιπκπν, ζηα ζετθά ιεκέξηα. 360 

Πνιχ κε ηπξαγλά ε πιεγή πνπ κνχδσθε ν Αηνκήδεο, 
 

ζλεηφο πνπ θαη ην Αία πηα ζα πνιεκνχζε ηψξα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν Άξεο η' φκνξθν ηεο έδσθε δεβγάξη. 
 

Έηζη ζη' ακάμη αλέβεθε κε ηελ θαξδηά θιακέλε, 
 

θαη δίπια ε αλεκφπνδε ζεά ηα πινχζηα γέκηα 365 

παίξλεη ζηα ρέξηα, θαη ρηππάεη ηα δπν θαξηά λα ηξέμνπλ. 
 

Κη' αθηά πεηνχζαλ πξφζπκα. Έηζη ζε ιίγν θηάλνπλ 
 

ζην ρηνλνζθέπαζην Έιπκπν, ζηα ζετθά ιεκέξηα. 
 

Βθεί ε ζεά ηα ζηακαηάεη, ηα ιεη θαη ηα μεδέβεη, 
 

θαη ηελ αζάλαηε ηαγή ηνχο έβαιε λα θάλε. 
 

Κη' αθηή ζηεο Αηψλεο έπεζε ηα πφδηα, ε Ώθξνδίηε, 370 

ζηεο κάλλαο ηεο· ζηελ αγθαιηά ηελ πήξε ηφηε ε Αηψλε, 
 

ηελ πήξε θαη ηε ράηδεςε θαη ηξπθεξά ηεο είπε 
 

«Πηφο, θσο κνπ, ζ' έθαλε ζ' αθηά ηα ράιηα απ' ηνπο νπξάληνπο, 
 

αςήθηζηα, ζα λάθαλεο θάλα άπξεπν ζην θφξν;» 
 

. 
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. 
 

Σφηεο ε γειηαγάπεηε ηεο απαληά Ώθξνδίηε 375 

«Με ιάβσζε ν ιηνληφθαξδνο Αηνκήδεο ηνπ Σπδέα, 
 

γηαηί έβγαδα φμσ απ' ηε ζθαγή ην γην κνπ, ηνλ Ώηλεία, 
 

ηελ πην πνιχηηκε ςπρή πνπ ιαρηαξψ ζηνλ θφζκν. 
 

Γηαηί δελ είλαη ε κάρε πηα ηψξα Ώραηψλ θαη Σξψσλ, 
 

κα αλ αγαπάο νη Ααλανί θαη κε ζενχο ρηππηνχληαη.» 380 

. 
 

 

 

. 
 

Κη' ε Αηψλε, ε ζεβαζηή ζεά, ηεο απαληάεη δην ιφγηα 
 

«Παξ' ην, παηδί κνπ, απφθαζε, θαη κε ζε ηξψεη ε ιχπε. 
 

Πάζακε εκείο πνιιά νη ζενί σο ηψξα απ' ηνπο αζξψπνπο, 
 

ηα κάηηα ν έλαο η' αιινπλνχ λα βγάινπκε δεηψληαο. 
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Έπαζε ν Άξεο, ηφηε νη γηνί πνπ η' Ώισγέα, ν ηνο 385 

θη' ν ζθιεξφ-Φηάιηεο, ζηηο ηξηρηέο ηνλ είραλ βαιεκέλα, 
 

θιεηζκέλν κήλεο δψδεθα κεο ζε θειί ραιθέλην. 
 

Καη ηφηε εθεί ίζσο ράλνπληαλ ν ζλεηνθάγνο Άξεο, 
 

Μνλ ζηνλ Βξκή ην πξφθηαζε ε γιπθνκάηα Βξίβηα, 
 

ε κεηξπηά ηνπο, θη' ν Έξκεο ηνλ θιέβεη απφ θεη κέζα 390 

ζ' άζθεκα ράιηα, θη' ε ζθιεξή ηνλ έηξσγε ηξηρηά ηνπ. 
 

Έπαζε ε Ήξα ηνλ θαηξφ πνπ ζην δεμχ βπδί ηεο 
 

ν ζεξηνκάρνο Δξαθιήο κε ηξίγισζζε ζαΎηα 
 

ηελ θάξθσζε, πνπ πήγε πηα λαλ ηελ ηξειάλεη ν πφλνο. 
 

Έπαζε ν Άδεο ν βαζχο κηα ζατηηά θη' εθείλνο, 395 

φηαλ ζηε κέζε ησλ λεθξψλ, ζηελ Πχιν, ν ίδηνο πάιη 
 

ηνπ Αία ν γηνο ηνλ πιήγσζε θη' αθάληζε ζηνπο πφλνπο. 
 

Ο Άδεο ηφηε αλέβεθε ζηνπ Αία ηα παιάηηα 
 

θαη ζηνλ απέξαλην Έιπκπν κε ηελ θαξδηά ζιηκέλε, 
 

πνλψληαο ζ' φιν ην θνξκί· θαη η' φπιν θαξθσκέλν 
 

ζηελ πιάηε ηε βαζηαγεξή ηνλ θαηαηπξαγλνχζε. 400 

Μα βάδνληαο ν Γηξηξεθηήο καιαρηηθά βνηάληα 
 

ηνλ γηάηξεςε· ηη δα ζλεηφο δελ είηαλε πιαζκέλνο. 402 

Σψξα ε θνπθνπβαγηφκαηε ζεά Ώζελά θη' εζέλα 405 

ζνχζηεηιε αθηφλ ... Θεφηξεινο! πνπ δε ινγηάδεη ν λνπο ηνπ, 
 

ζαλ πνιεκάο κε ηνπο ζενχο πσο δελ πνιπρξνλίδεηο, 
 

νχηε απ' ηνλ πφιεκν γπξλάο θη' απ' ηε ζθαγή λ' αθνχζεηο 
 

ζηα γφλαηά ζνπ ηα γιπθά ινγάθηα ησλ παηδηψλ ζνπ. 
 

Έηζη αο πξνζέμεη, φζν πνιχ θη' αλ είλαη παιηθάξη, 410 

κήπσο ζηε κάρε άιινο θαλείο ηνπ βγεη πην δπλαηφο ηνπ, 
 

θη' ε Γηάια ε αξρνληφζξεθηε θακηά λπρηηά απ' ηνλ χπλν 
 

ζεθψζεη κε ηα θιάκαηα ην ζπηηηθφ ηεο φιν, 
 

ην ηέξη ηεο γπξέβνληαο, ηνλ πξψην απ' ηνπο Ώξγίηεο, 
 

ε γλσζηηθηά ηνπ θνβεξνχ Αηνκήδε γπλαηθνχια.» 415 

. 
 

Βηζη είπε, θαη ηεο ζθνχγγηδε ην ζετθφ ληρψξα 
 

κε ηα δην ρέξηα· θη' έγηαλε ην ρέξη, θη' νη βαξηνί ηεο 
 

πφλνη καιάθσζαλ. Κη' αθηέο, ε Ώζελά θη' ε Ήξα, 
 

ζσξνχζαλ, θη' έηζη αγγηρηηθά πεηξάδαλε ην Αία. 
 

Καη πξψηε πήξε ηνπ Αηφο λαλ ηνπ κηιήζεη ε θφξε 420 

«Παηέξα Αία, θάηη ηη ζα πσ, θαη κε ζπκψζεηο. 
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αλ θάπηα ε Κχπξε Ώξγίηηζζα μειφγηαδε λα θχγεη 
 

κε θάλαλ Σξψα — γηαηί αθηνί ηελ έρνπλ καγεκέλα– 
 

θάπηα απφ 'θηέο ρατδέβνληαο ηηο φκνξθεο λπθνχιεο 
 

η' αθξάην ρέξη ζηε ρξπζή ζα κάησζε θαξθίηζα.» 425 

. 
 

Γέιαζε ηφηεο ησλ ζεψλ θη' αζξψπσλε ν παηέξαο, 
 

θαη ηε ξνδφζηαρηε ζεά θσλάδεη θαη ηεο θάλεη 
 

«Αελ είλαη, θφξε κνπ, νη δνπιηέο γηα ζέλα ηνπ πνιέκνπ. 
 

Βζχ ηηο γιπθνπφζεηεο θνίηα δνπιηέο ηνπ γάκνπ, 
 

θη' άθηζ' ηα αθηά ζηεο Ώζελάο ηα ρέξηα θαη ζηνλ Άξε.» 430 

. 
 

Σέηηα κηινχζαλε νη ζενί αλάκεζφ ηνπο ιφγηα. 
 

. 
 

Καη ζηνλ Ώηλεία ρνίκεμε ν θνβεξφο Αηνκήδεο, 
 

μέξνληαο πσο ηνλ θχιαγε φρη άιινο, κφλε ν Φνίβνο 
 

κε ην δεμχ ηνπ· κα θη' αθηφλ ηνλ αςεθνχζε, θη' έηζη 
 

ζεφ κεγάιν, θη' έβιεπε πψο πάληα ηνλ Ώηλεία 
 

λα ζθάμεη, θαη ηελ μαθνπζηή λα πάξεη αξκαησζά ηνπ. 435 

Σξεηο έηζη ρχζεθε θνξέο δεηψληαο λα ηνλ ζθάμεη, 
 

θαη ηξεηο ν Φνίβνο ηνχζπξσμε ηελ ιακπξηζκέλε αζπίδα· 
 

κα θη' φηαλ ηέηαξηε φξκεζε ζα δαίκνλαο κνλάρνο, 
 

κπήγεη ν Ώπφιινο κηα θσλή κεγάιε θαη ηνπ θξάδεη 
 

«Γηα ζηάζνπ, ιηνληφθαξδε Αηνκήδε θαη ζηνράζνπ, 440 

θαη κε δεηάο κε ηνπο ζενχο λα γίλεζαη ίζα θη' ίζα! 
 

κηα ε γεληά δελ πιάζηεθε καζέο ησλ αζαλάησλ 
 

ζεψλε θαη ησλ θαηά γεο ζεξλάκελσλ αζξψπσλ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηνπ Σπδέα ν γηνο πηζψθαλε κηα ζηάια 
 

γηα λα γιπηψζεη απ' ην ζπκφ ηνπ πξνθπιάρηε Ώπφιινπ. 
 

Κη' αθηφο αιάξγα απ' ηε ζθαγή αθίλεη ηνλ Ώηλεία 445 

κέζα ζηελ άγηα Πέξγακν, νπνχραλε ρηηζκέλα 
 

ηελ εθθιεζηά ηνπ. Βθεί ε Λεηφ θη' ε Άξηεκε ζην κέζα 
 

πιαηχ ηεξφ ηνλ θξφληηδαλ θαη ηνλ γηαηξνινγνχζαλ. 
 

Κη' ν Φνίβνο έλα θάληαζκα ζνθίζηεθε, φκην ζ' φια 
 

κε ηνλ Ώηλεία, θαη κ' αθηφλ θαη ζη' άξκαηα ην ίδην, 450 

θη' νιφγπξα ζην θάληαζκα νη Ααλανί θη’ νη Σξψεο 
 

ηξππνχζαλ ηηο βντδφπεηζεο ζηξνγγπισηέο αζπίδεο, 
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θαη ηηο θηεξφιαθξεο πξνβηέο ζηα ζηήζηα ν έλαο η' άιινπ. 
 

. 
 

Σφηεο πηα ν Φνίβνο θψλαμε ηνπ ιπζζαζκέλνπ η' Άξε 
 

«Άξε θνληά, καηφβξερηε, Άξε θαζηξνηηλάρηε, 455 

έια απ' ηνλ πφιεκν ινηπφλ ηνλ άληξα αθηφλ λα βγάιεηο, 
 

πνχλαη άμηνο θαη ηνλ Αία πηα λα πνιεκήζεη ηψξα. 
 

Σελ Κχπξε πξψηα πιήγσζε απφ θνληά ζην ρέξη, 
 

έπεηηα αθφκα ζαλ ζηεηρεηφ κνπ ξίρηεθε θη' εκέλα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αηφο ηνπ θάζεζε ζηεο Πέξγακνο ηελ άθξε. 460 

Μα ν Άξεο πήγε ην ζηξαηφ θαη γθάξδησλε ησλ Σξψσλ 
 

φκηνο ζα λάηαλ ησλ Θξαθψλ ν ζηξαηεγφο Ώθάκαο, 
 

θαη ζηνπο ζενζπαξκέλνπο γηνπο θσλάδεη ηνπ Πξηάκνπ 
 

«Γηνί ηνπ Πξηάκνπ, ησλ ζεψλ βιαζηάξηα, σο πφηε αθφκα 
 

ζ' αθίλεηε έηζη απ' ηνπο νρηξνχο λα ζθάδεηαη ν ιαφο ζαο; 465 

Γηα ιέηε σο λα δπγψζνπλ πηα ζηηο ζηεξησκέλεο πφξηεο; 
 

Υάζακε έλα άληξα ηζφηηκν ηνπ Έρηνξα εδσπέξα, 
 

ην γην ηνπ κεγαιφςπρνπ Ώρίζε, ηνλ Ώηλεία. 
 

Οκπξφο! ηνλ άμην ζχληξνθν λα ζψζνπκε απ' ηνπο ρηχπνπο!» 
 

. 
 

Μ' αθηά ηα ιφγηα πξνζπκηά ηνπο έβαιε θαη ζάξξνο. 470 

. 
 

Σφηε αζθήκα θη' ν αξπεδφο ηνλ Έρηνξα καιψλεη 
 

«Έρηνξα, πνχ 'λαη — δε κνπ ιεο; — ε ηφικε πνχρεο πξψηα; 
 

Λεο ίζσο πσο ρσξίο βνεζνχο θη΄αζθέξη ζα βαζηάμεηο 
 

ην θάζηξν, κε η' αδέξθηα ζνπ θαη ηνπο γακπξνχο κνλάρα. 
 

Μα ηψξα εγψ θαλέλα ηνπο δε βιέπσ λα πξνβάιιεη, 475 

κφλε δαξψλνπλ ζα ζθπιηά ηξηγχξσ ζε ιηνληάξη, 
 

θη' εδψ φινη εκείο, φζνη είκαζηε βνεζνί ζαο, πνιεκάκε. 
 

Ση είκαη θη' εγψ βνεζφο εδψ θη' απφ πνιχ ήξζα αιάξγα. 
 

Ση αιάξγα βξίζθεηαη ε Λπθηά παο ζην ρνριάην Ξάλζν, 
 

θη' εθεί 'λα γφξη αλήιηθν θαη ληα άθεθα γπλαίθα, 480 

θαη βηνο κεγάιν π' ν θαζείο ην ιαρηαξά αλ δελ ηφρεη. 
 

Μα θη' έηζη ηνπο ζπληξφθνπο κνπ ηνπο ζηέιλσ νκπξφο, θη' αηφο κ νπ 

ηξέρσ κ' νρηξνχο λα ρηππεζψ· σζηφζν εγψ δελ έρσ 
 

δηθφ κνπ εδψ λ' αξπάμνπλ βηφο, γπλαίθεο κνπ λα πάξνπλ. 
 

Κη' εζχ κνπ ζηέθεηο, κήηε θαλ θσλάδεηο ζη' άιιν αζθέξη 485 
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λα κείλνπλ θαη ηα ηέξηα ηνπο απ' ηε ζθιαβηά λα ζψζνπλ. 
 

Σήξα κελ πέζηε ζησλ νρηξψλ ηα ρέξηα, ζαλ πηαζκέλνη 
 

ζε ιηλνβξφρη αδηάβαην, θαη ζην ζαθθί ζαο βάινπλ· 
 

γιήγνξα ηφηε ε πινχζηα ζαο ζα ζβχζεη πνιηηεία. 
 

Μα πξέπεη κέξα λχρηα αθηά ζην λνπ ζνπ εζχ λαλ ηάρεηο, 490 

θαη λα ζεξκνπεξηθαιείο ηνπο πξψηνπο ησλ βνεζψλε 
 

πηζηνί λα κείλνπλ, ηε βαξηά θνβέξα παξαηηψληαο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν ιφγνο δάγθαζε ηνλ Έρηνξα ζηα ζπιάρλα, 
 

θαη πήδεμε νρ' η' ακάμη εθηχο αξκαησκέλνο ράκνπ, 
 

θαη ζηψληαο ηα δην ζηνκσηά θνληάξηα, νινχζε ηξέρεη 495 

δίλνληαο ζάξξνο, θη' άλαςε πεηζκαησκέλε κάρε. 
 

Γπξλάλ νη Σξψεο, ηνπο νρηξνχο κε ζάξξνο αληηθξχδνπλ, 
 

κα αρψξηζηνη θη' νη Ααλανί βαζηνχλ θαη δελ ηζαθάλε. 
 

Κη' φπσο ιηρκίδνπλ ρσξηθνί, θαη η' άρεξν ζη' αιψληα 
 

παίξλεη ν αγέξαο, ζα θπζνχλ άλεκνη θη' ε μαλζνχια 500 

ζεά ρσξίδεη Αήκεηξα απ' η' άρεξν ην ζηάξη, 
 

θη' αζπξνινγάλε νη ζεκσληέο· φκηα άζπξηζε ηνπο άληξεο 
 

απ' άθξε σο άθξε ν θνπξληαρηφο, πνπ ζχγλεθα ιεο ηφηεο 
 

σο ζηνλ πνιχραιθν νπξαλφ ηνλ ηίλαδαλ ηα πφδηα 
 

ησλ δψλε, ζα καηάζκηγαλ — ηη πίζσ ηα γπξλνχζε 505 

θάζε ακαμάο — θη' νη δπν ζηξαηνί μαλά ζηε κάρε νξκνχζαλ. 
 

Κη' ν Άξεο λχρηα μάπισζε ζηνλ πφιεκν ηξηγχξσ, 
 

θη' έηξερε αθνχξαζηνο παληνχ βνεζψληαο ηνπο Ααξδάλνπο, 
 

θαη ηηο αξκήληεο ηέιησλε ηνπ ρξπζνζπάζε Ώπφιινπ, 
 

πνπ ηνχρε πεη θαη ζχζηεζε λ' αλαζηπιψζεη πάιη 
 

ησλ Σξψσλ ηελ παιηθαξηά, ζαλ είδε ηελ Παιιάδα 510 

θεβγάηε· γηαηί αθηή είηαλε ησλ Ώραηψλ πξνζηάηξα. 
 

. 
 

Κη' απ' ην βαζχπινπην ηεξφ θη' ν Φνίβνο ηνλ Ώηλεία 
 

ηνπο ζηέιλεη, θη' έβαιε δσή κεο ζη' αξρεγνχ ηα ζηήζηα. 
 

Κη' αθηφο ζηνπο θίινπο πάγαηλε, θαη ράξεθαλ εθείλνη 
 

άκα ηνλ είδαλ δσληαλφο πνπ δχγσλε θη' αθέξηνο, 515 

ζάξξνο γηνκάηνο, κα ρσξίο θαη λαλ ηνπ πνπλ δπν ιφγηα· 
 

ηη ε άιιε ακπφδηδε δνπιηά πνπ ν άγξηνο ζήθσζε Άξεο, 
 

θη' ε Έξηδα ε αρφξηαγε θη' ν Ώξγπξνδνμάξεο. 
 

. 
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Σνπο άιινπο ηνπ Λαέξηε ν γηνο θη' ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο 
 

θη' νη δπν γθαξδηψλαλε Ώίηδεο, ηνπο Ώραηνχο, ζηε κάρε· 520 

φκσο θη' νη ίδηνη νη Ααλανί κήη' απ' ηα ληαειίθηα 
 

ησλ Σξψσλ θξπθνδείιηαδαλ θαη κήηε απ' ηα γηξνχζα, 
 

Μνλ ζηέθαλε απαξάιιαρηνη ζα ζχγλεθα πνπ ζηαίλεη 
 

ν Αίαο ζε βηδηάο θαηξφ ζηα θνξθνβνχληα απάλνπ, 
 

αζάιεθηα, φηαλ ηνπ βνξηά ε ιχζζα θαη πάζα άιινπ 
 

θνηκάηαη αλέκνπ δσεξνχ, πνπ κε βνπή κεγάιε 525 

θπζνχλ θαη θάζε ζχγλεθν καβξφρξσκν ζθνξπίδνπλ· 
 

έηζη νη Ώξγίηεο ζηαζεξνί ηνπο Σξψεο θαξηεξνχζαλ 
 

δίρσο λα θέβγνπλ. Καη παληνχ ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο 
 

γπξλνχζε κέζα ζην ζσξφ θαη θψλαδε νινέλα 
 

«Άια! παηδηά, θαη βάξηε ηνπο! Μ' αηξφκεηα ηα ζηήζηα 
 

θηινηηκάζηε ηνπο νρηξνχο πηνο πξψηνο λα ζθνξπήζεη. 530 

πνπ ληξνπήο, θαη πηφηεξνη γιπηψλνπλ παξά πέθηνπλ· 
 

θέβγεηο, θαη μεπεηά ε ηηκή κε δίρσο λα γιπηψζεηο.» 
 

. 
 

Βίπε θη' ακέζσο ηίλαμε κηα θνληαξηά πηδέμηα, 
 

θαη βάξεζε έλαλ αξρεγφ θαη ηνπ Ώηλεία βιάκε, 
 

ην γην ηνπ Πέξγαζνπ Αεθφ, πνπ ηνλ ηηκνχζαλ ίζα 535 

νη Σξψεο ζαλ ηνπ βαζηιηά ηνπο γηνπο, γηαηί παξάμνο 
 

είηαλ ζησλ πξψησλ ηε ζεηξά λα πνιεκάεη θαη ζθάδεη 
 

θαηάζπηδα ηνλ βάξεζε, θη' αλφθειε ε αζπίδα 
 

θάλεθε ηφηεο, ηη ν ραιθφο ηε δηαπεξλάεη θαη κπαίλεη 
 

ζηα θάηνπ κέξε ηεο θνηιηάο ηξππψληαο ην δνπλάξη. 
 

Καη πέθηνληαο βξνληάεη, αρνχλ θαη η' άξκαηα απφ πάλνπ. 540 

. 
 

Σφηε ν Ώηλείαο ζθφησζε θη' αθηφο δην παιηθάξηα 
 

ησλ Ώραηψλε, ηνπ Αηνθιή ηνπο γηνπο· ηνλ έλα Κξήζν 
 

ηνλ ιέγαλε θη' Οξζίινρν ηνλ άιινλε. Ο γνληφο ηνπο 
 

θάζνπληαλ ζηελ θαιφρηηζηε Φεξή, ζε βηνο βαξβάηνο, 
 

θη' απ' ην Ρνπθηά θαηάγνπληαλ, απ' ην θαξδχ πνηάκη, 
 

πνπ θαηεβαίλεη δηάκεζα ηεο γεο ησλ Ππιησηψλε, 545 

θαη ηνλ Οξζίινρν έζπεηξε, πνιιψλ αθέληε αλζξψπσλ, 
 

γνληφ η' αηξφκεηνπ Αηνθιή· θη' αθηφο παηδηά ηνπ πάιη 
 

έθαλε εθείλνπο δίδπκα, ζε θάζε πφιεκν άμηνπο. 
 

Καη ζαλ αληξψζεθαλ νη δην, ζηε κπξηνπινχζηα Σξνία 550 
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πήγαλε κε ησλ Ώραηψλ ηα κειαλά θαξάβηα, 
 

βνεζψληαο η' Ώηξεφπνπια λα γδηθησζνχλ ηνπο Σξψεο· 
 

κνλάρα αθηνχ ηνπο ζθέπαζε ηνπ ράξνπ ην ζθνηάδη. 
 

Πψο κεγαιψλεη ε κάλλα ηνπο παο ζε βνπλνχ θνξθάδεο 
 

ιηνληάξηα δην κεο ζηελ θαξδηά δεληξνπληγκέλνπ ιφγγνπ, 555 

θη' αξληά θαη βφδηα πξφζπαρα αξπάδνπλ, θαη ηηο ζηάλεο 
 

ξεκάδνπλε ησλ ρσξηαλψλ ψζηε θη' αθηά λα πέζνπλ 
 

απ' ηα κπηεξνηξφρηζηα ησλ ρσξηαλψλ θνληάξηα· 
 

έηζη απ' ηα ρέξηα ζθάρηεθαλ θη' εθείλνη ηνπ Ώηλεία, 
 

θη' έπεζαλ φπσο έιαηα κεγάια γέξλνπλ ράκνπ. 560 

. 
 

Μα ηνπο ιππήζεθε ν γεξφο Μελέιαο ζαλ ηνπο είδε 
 

πεζκέλνπο, θη' φμσ ξήρηεθε απ' ηε γξακκή ησλ πξψησλ, 
 

αζηξάθηνληαο κεο ζην ραιθφ θαη παίδνληαο ην θξάμν· 
 

θη' ν Άξεο κε ηε γλψκε απηή ηνπ πιήζαηλε ηελ ηφικε, 
 

γηα λαλ ηνλ ζθάμεη η' άζπιαρλν θνληάξη ηνπ Ώηλεία. 
 

κσο ηνλ είδε ν γιήγνξνο Ώληίινρνο, θαη βγήθε 565 

φμσ απ' ηνπο πξψηνπο, ηξέκνληαο κελ ηίπνηα ηνπο πάζεη 
 

ν βαζηιηάο θαη ράζνπλε ηνπ θάθνπ ηφζνπο θφπνπο. 
 

Οη δην ηνπο ηφηεο ζηέθνπληαλ αληηθξπζηνί, κε ρέξηα 
 

θαη κ' άξκαηα ηνπο έηνηκα, λα ρηππεζνχλ δηςψληαο, 
 

θη' έηξεμε αθηφο ζηκά ζηκά, ηνπ βαζηιηά απφ δίπια. 570 

Σφηε ν Ώηλείαο πφδηζε θη αο είηαλ παιηθάξη, 
 

άληξεο ζαλ είδε αληίθξπ δην λα ζηέθνπλ δίπια δίπια· 
 

θη' αθηνί ηξαβάλε ηνπο λεθξνχο ζησλ Ώραηψλ ην κέξνο, 
 

θη' φηαλ ηνπο κάβξνπο ζησλ δηθψλ ηνπο έβαιαλ ηα ρέξηα, 
 

γχξηζαλ πάιη θαη κπξνζηά ζηε κάρε πνιεκνχζαλ. 575 

. 
 

Σνλ Ππινκέλε ηφηε νη δην, άληξα άμην ζαλ ηνλ Άξε 
 

θαη πξψην ησλ ιηνληφθαξδσλ ζθνηψλνπλ Παθιαγφλσλ. 
 

Ώθηφλ εθεί πνπ ζηέθνπληαλ, ηνπ ξήρλεη ην θνληάξη 
 

ν μαθνπζκέλνο ζθνπεθηήο Μελέιαο, θαη ηνλ βξίζθεη 
 

απάο ζηελ θιείδσζε. Κη' ν γηνο θαηφπη ηνπ Νεζηφξνπ 580 

ηνλ ακαμά ηνπ Μχδνλα ρηππάεη, ηνλ αληξησκέλν 
 

η' Ώηχκλε γην — η' αιφγαηα γπξλνχζε αθηφο λα θχγεη — 
 

κεζάγθσλα βαξψληαο ηνλ κε κηα ρνληξή θνηξψλα· 
 

θη' εθείλνο, ράκνπ ηνχπεζαλ ζηηο ζθφλεο νρ ηα ρέξηα 
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ηα γθέκηα π' απ' ηνπ θηιληηζηνχ ηε ράξε αζπξνβνινχζαλ. 
 

Σφηε φξκεζε ν Ώληίινρνο θαη κηα ζηελ θεθαιή ηνπ 
 

ζπαζηά ηνπ ζέξλεη, πνχπεζε νρ η' φκνξθφ ηνπ ακάμη 585 

κε ην θεθάιη, ζη' απαιφ απάλνπ θαη ζηνπο ψκνπο, 
 

θπζψληαο, κεο ζηα ρψκαηα. Καηξφ ζηεθφηαλε φξζηνο — 
 

γηαηί άκκν βξήθε εθεί βαζχ — σο πνπ η' αιφγαηά ηνπ 
 

ηνλ θιψηζεζαλ θαη ράκνπ εθεί ηνλ μάπισζαλ ζην ρψκα, 
 

θαζψο ν γηνο ηνπ Νέζηνξα ηα βάξεζε λα ηξέμνπλ, 
 

θη' έηζη ηα πήγε σο ζηα γνξγά ησλ Ώραηψλ θαξάβηα. 
 

. 
 

Σφηεο ηνπο είδε ν Έρηνξαο ζησλ ζηξαηησηψλ ηε κέζε 590 

θη' φξκεζε απάλνπ ζθνχδνληαο, θαη πίζσ ηνπ αθινπζνχζαλ 
 

ησλ Σξψσλ η' άγξηα ηάγκαηα, θη' έηξερε νκπξφο ν Άξεο 
 

κε ηελ αθέληξα θνησζνχ, πνπ ηεο θαγήο θξαηνχζε 
 

ηελ άθαξδε Ώλαζηάησζε, θη' ν ιπζζαζκέλνο Άξεο 
 

αλέκηζε αζεφξαην ζηηο ρνχθηεο ηνπ θνληάξη, 
 

θαη κηα κπξνζηά απ' ηνλ Έρηνξα κηα γχξηδε απφ πίζσ. 595 

. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε, ηξφκαμε ν θνβεξφο Αηνκήδεο. 
 

Πψο άληξαο καιαθφςπρνο πεξλάεη κεγάιν θάκπν 
 

θαη ζηέθεη νκπξφο ζε πνηακνχ ηελ άθξε θνπζθσκέλνπ 
 

πνπ ηξέρεη θαηά ην γηαιφ, θαζψο ηνλ δεη κε θξφηνπο 
 

π' αθξνινγάεη, θαη βηαζηηθφο ηξαβηέηαη πίζσ πάιη· 
 

ηφηε έηζη θψισζε θη' αθηφο θαη κίιεζε ζη' αζθέξη 600 

«ΐξε ηη ζαζηίδνπκε, παηδηά, ηνλ Έρηνξα ζα δνχκε 
 

θη' είλαη άθνβνο πνιεκηζηήο θαη ζην θνληάξη πξψηνο; 
 

Μα θείλνο έλα απ' ηνπο ζενχο έρεη θνληά ηνπ πάληα 
 

πνπ ηνλ γιπηψλεη απφ ζθαγή, ζαλ πνπ θαη ηψξα ν Άξεο, 
 

ηεξάηε! κ' άληξα κηάδνληαο ζλεηφ καδί ηνπ ηξέρεη. 
 

Μνλ κε ηα κάηηα ζηνπο νρηξνχο απάλνπ, πίζσ πάληα 605 

ηξαβηέζηε, θαη κε ηνπο ζενχο πνιέκνπο κε δεηάηε.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο πνιχ θνληά ηνχο δχγσζαλ νη Σξψεο. 
 

Έζθαμε ηφηε ν Έρηνξαο θαινχο δην αθνληηζηάδεο, 
 

δην ζ' έλα ακάμη· Ώρίγηαιν ηνπο ιέγαλ θαη Μελέζηε. 
 

Κη' ν Ώίαο ηνπο ζπιαρλίζηεθε, πεζκέλνπο ζαλ ηνπο είδε, 610 

θαη ηξέρεη ακέζσο ζηέθεηαη ζηκά ζηκά ζηνπο δην ηνπο 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 95 
 

θαη ξήρλεη ην ζπηζφβνιν θνληάξη, θαη ηνλ Άξε 
 

ζθνηψλεη, ηνπ ειάγνπ γην, πνπ ζηελ Παηζφ 'ρε πχξγν 
 

θη' είρε ζπαξηά θαη βηνο πνιχ, κα λα ζηελ Σξνία ε κνίξα 
 

ηνλ έζηεηιε ηνπ βαζηιηά βνεζφ θαη ησλ παηδηψλ ηνπ. 
 

Ώθηφλε ν Ώίαο ζνχγιηζε ζηνπ δνπλαξηνχ ηα κέξε· 615 

θαη θάηνπ θάηνπ ζηελ θνηιηά ηνπ κπήθε ην θνληάξη, 
 

θαη ράκνπ βξφληεζε. Έηξεμε ν μαθνπζηφο ηφηε Ώίαο 
 

λ' αξπάμεη ηελ αξκαησζά, κα ηνχξεμαλ νη Σξψεο 
 

ηα καθξνδξφκα νιφιακπξα θνληάξηα· θη' ε αζπίδα 
 

άξπαμε απάλνπ ηεο πνιιά· θη' εθείλνο ζην θνπθάξη 
 

ην πφδη απάλνπ βάδνληαο, ην ραιθσκέλν θξάμν 620 

ην ηίλαμε φμσ απ' ην θνξκί. κσο θαη η' άιια αθφκα 
 

λα βγάιεη πινπκηζηά άξκαηα δε κπφξεζε απ' ηνπο ψκνπο, 
 

ηη νη ρηππεζέο ηνλ ζηέλεβαλ. Καη ζθηάρηεθε ησλ Σξψσλ 
 

ην δπλαηφ δηαθέληεκα, πνπ ηφζνη εθεί, έλαο θη' έλαο, 
 

ζηάζεθαλ ζην λεθξφ ζηκά βαζηψληαο ηα θνληάξηα, 
 

θη' φζν θη' αλ είηαλ δπλαηφο θαληαρηεξφο κεγάινο, 625 

πίζσ ηνλ άκπσμαλ· θη' αθηφο αλνίγεη θαη θσιψλεη. 
 

. 
 

αλ έηζη νη άιινη δνχιεβαλ κεο ζηελ θαξδηά ηεο κάρεο. 
 

. 
 

Παξέθεη ηνλ Σιεπφιεκν, άληξα ηξαλφ ιεβέληε, 
 

θαη γην ηνπ Δξαθιή, ε ζθιεξή ηνλ ζηέιλεη κνίξα απάλνπ 
 

ζην αξπεδφ πνπ κε ζενχο λα κεηξεζεί κπνξνχζε. 
 

. 
 

Ώθηνί ζα δχγσζαλ θνληά κε η' άξκαηα ζηα ρέξηα, 630 

νη δην ηνπο αγγνλφο θαη γηνο ηνπ πγλεθνζπλάρηε, 
 

πξψηα άλνημε ν Σιεπφιεκνο ην ζηφκα λα κηιήζεη 
 

«Πηα αλάγθε, αθέληε αξπεδφ, ζε βηάδεη εδψ λα κέλεηο 
 

θαη λα δαξψλεηο, πνπ ζπαζί ζαλ ηη είλαη εζχ δελ μέξεηο; 
 

Φέκαηα ιελ πσο είζαη εζχ ηάρα παηδί ηνπ Αία· 635 

ηη είζαη πνιχ ρεηξφηεξνο, φρη ίζνο κε ηνπο άληξεο 
 

πνπ γέλλεζε ηνπ Κξφλνπ ν γηνο ζηα πεξαζκέλα ρξφληα. 
 

Άιινο ιελ άληξαο είηαλε ν μαθνπζηφο γνληφο κνπ, 
 

ν Δξαθιήο, πνχρε άηξνκε θαξδηά ζαλ ην ιηνληάξη, 
 

πνχξζε γηα η' άηηα κηα θνξά εδψ ηνπ Λανκέδνπ 640 

κ' έμε θαξάβηα κνλαρά θαη κεηξεηνχο λνκάηνπο, 
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θη' φκσο ην θάζηξν θνχξζεςε θη' εξήκσζε ηηο ζηξάηεο. 
 

Μα εζχ, θη' εζχ είζαη αλάςπρνο, αλάμηνο θη' ν ζηξαηφο ζνπ. 
 

Μήηε ζαξξψ πσο έθηαζεο απ' ηε Λπθία εδψ ηψξα 
 

θη' νη Σξψεο ηάρα αιάθξσζε ζα δνπλ θακηά απ' ηα ζέλα 
 

φζν θη' αλ είζαη δπλαηφο, παξά απ' η' άξκαηά κνπ 645 

μεθνηιηαζκέλνο ηε κπαζηά ζελά πεξάζεηο η' Άδε.» 
 

. 
 

Σφηε απαληάεη θη' ν αξπεδφο, ησλ Λπθησηψλε ν πξψηνο 
 

«Σιεπφιεκε, λαη ράιαζε ηεο Σξηάο εθηφο ην θάζηξν 
 

απ' ηηο δαβάδεο ηνπ ιακπξνχ αθέληε Λανκέδνπ, 
 

πνπ θείλνο φζν ηνχθαλε θαιφ, ηφζν κε ιφγηα 650 

αθηφο ηνλ πιέξσζε αρακλά, θαη η' άηηα λαλ ηνπ δψθεη 
 

δε ζέιεζε, θη αο ήξζε εδψ γηα αθηά απφ ηφζν αιάξγα. 
 

Μα ηψξα ζηάζνπ εζχ λα δεηο, ηη ζα ζ' ην πηψ ην αίκαο 
 

εδψ ζαξξψ, θη' απ' η' άξκαηα ζθαγκέλνο ηα δηθά κνπ, 
 

δφμα ζ' εκέλα, ηελ ςπρή ζηνλ Άδε ζα ραξίζεηο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο ζήθσζε ηα θξάμν λαλ ηνπ ξήμεη, 655 

θαη ηα θνληάξηα πήδεμαλ καδί θη' απ' ηα δην ρέξηα. 
 

Κη' ν έλαο βξήθε, ν αξπεδφο, θαηάκεζα ηε γνχβα, 
 

θαη δηάβεθε ν πηθξφο ραιθφο ηε ζάξθα σο πέξα πέξα, 
 

θαη κάβξε λχρηα αλήιηαγε ηνπ ζθέπαζε ηα κάηηα. 
 

Ο άιινο ζην δεξβχ κεξί ηνλ ιάβσζε, θη' ε κχηε 660 

σο θνιιεηά ζην θφθθαια ζα ιπζζαζκέλε πήγε· 
 

φκσο αθφκα απ' ηε ζθαγή ηνλ γιχησζο ν γνληφο ηνπ. 
 

. 
 

Καη ην ιεβέληε αξπεδφ νη ζετθνί ζπληξφθνη 
 

ηνλ βγάδαλε φμσ απ' ηε ζθαγή. Καη ην καθξχ θνληάξη 
 

ζεξλφκελν ηνλ βάξαηλε· κα απ' ηελ πνιιή ηνπο βηάζε 665 

θαλείο δε ζπιινγίζηεθε, δελ είπε ην θνληάξη 
 

λα βγάιεη ηνπ φμσ απ' ην κεξί θαη λα ζηαζεί ζηα πφδηα· 
 

ηφζν ηνπο έζθηγγε ν νρηξφο θαζψο ηνλ θνπβαινχζαλ. 
 

. 
 

Καη ηνλ Σιεηηφιεκν αληηθξχ νη γθαξδηαθνί ζπληξφθνη 
 

ηνλ βγάδαλε φμσ απ' ηε ζθαγή. Κη' ν ζετθφο Απζζέαο 
 

ηνλ είδε θη' ε θαξηεξηθηά πηθξάζεθε ςπρή ηνπ. 670 

Καη ηφηεο ηνπ δηπιφθεξε κέζα ε θαξδηά ζηα ζηήζηα 
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ή θαηαπφδη ηνπ Αηφο ην γην λα θπλεγήζεη 
 

ή λα ιηαλίζεη αιχπεηα ησλ Λπθησηψλ ην πιήζνο. 
 

κσο δελ ηνχηαλε γξαθηφ κε ην καθξχ θνληάξη 
 

αθηφο ηνλ αληξησκέλν γην ηνπ Αία λα ζθνηψζεη· 675 

έηζη ηε γλψκε ε Ώζήλα ηνπ γχξηζε ζην πιήζνο. 
 

. 
 

Σφηεο κε η' φπιν ην Υξνκηφ ζθνηψλεη θαη ηνλ Άιε, 
 

ηνλ Κνίξαλν, ηνλ Άιθαληξν, ηνλ Πξχηαλε, θη' αθφκα 
 

ηνλ παηλεκέλν Ώιάζηνξα, ην γλσζηηθφ Ννήκν. 
 

Ώθφκα θη' άιινπο πην πνιινχο ζα ζθφησλε Λπθηψηεο, 
 

κφλε ηνλ είδε κηα ζηηγκή ν θνπληνπινπκηζκέλνο 680 

κεγάινο Έρηνξαο, θη' νξκάεη φμσ απ' ηνπο κπξνζηνκάρνπο 
 

ραιθφπιηζηνο αζηξαθηεξφο θαη ρχλνληαο ηνλ ηξφκν 
 

κεο ζηνπο Ώξγίηεο. Υάξεθε ηνπ Αία ν γηνο κηα ζηάια 
 

άκα ηνλ είδε θη' έξρνπληαλ, θαη ηνχπε κε ηα δάθξηα 
 

«ΐνήζηα, ηνπ Πξηάκνπ γηε, βνήζηα! Με κ' αθήθεηο 
 

λα πέζσ, θη' αξπαρηάξη εδψ λα γίλσ ησλ νρηξψλε. 685 

Καηφπη κεο ζηε ρψξα ζαο αο θιείζσ θαη ηα κάηηα, 
 

κηαο θαη δε κνχηαλε γξαθηφ πίζσ θη' εγψ λα ζχξσ. 
 

ζην ζπίηη ζηελ παηξίδα κνπ, θαη λα θαινθαξδίζσ 
 

ην ηέξη κνπ ην ιαηξεθηφ, η' αλήιηθν παηδί κνπ.» 
 

. 
 

Βίπε, κα δελ απάληεζε ν Έρηνξαο κηα ιέμε, 
 

Μνλ πέξαζε ζαλ αζηξαπή, δεηψληαο λα ρηππήζεη 690 

γιήγνξα πίζσ ηνπο νρηξνχο θαη λαλ ηνπο δεθαηίζεη. 
 

Έηζη νη ζπληξφθνη θάζηζαλ ην αξπεδφ απφ θάηνπ 
 

απ' ηε ραξηησκέλε νμά ηνπ βξνληνξήρηε Αία· 
 

θη' έλαο ηνπ βιάκεο γθαξδηαθφο, ν δπλαηφο Πειάγνο, 
 

ηνπ ηξάβεμε φμσ απ' ην κεξί ην θξάμηλν θνληάξη. 695 

Κη' ν δχζηπρνο ιηγνζπκάεη, θαη γχξσ κηα καβξίια 
 

ζηα κάηηα ηνπ μαπιψλεηαη. Μα πάιη ςπρνπηάλεη, 
 

θαη ηνπ βνξηά ην δξφζηζκα, π' νιφγπξα θπζνχζε, 
 

ηα ζηήζηα ηνπ δσληάλεβε ηα βαξηνιηγσκέλα. 
 

. 
 

Κη' νη Ααλανί ζηνλ Έρηνξα κπξνζηά θαη ζην θνηψζηε 
 

κήηε ηηο πιάηεο γχξηδαλ θαηά ηα κάβξα πινία 700 

κήηε αληηπνιεκνχζαλε πνηέο, κνλ πάληα πίζσ 
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θψισλαλ κφιηο έλησζαλ ηνλ Άξε κε ηνπο Σξψεο. 
 

. 
 

Σφηεο πηνλ πξψην, πηνλ ζηεξλφ ν ραιθνθνξεκέλνο 
 

Άξεο μαξκάησζε θη' ν γηνο ηνπ βαζηιηά Πξηάκνπ; 
 

Σνλ Σέθηξα ηνλ ηζφζεν, ηνλ αινγάξε Οξέζηε, 705 

ηνλ Σξήρν ηνλ θνληαξηζηή, ηεο Ώηησιηάο ην ζξέκκα, 
 

ηνλ Έιελν, ηνπ ΐνίλνπα βιαζηάξη, ην ΐνηλφκα, 
 

θαη ηνλ Οξέζβε, πνπ θαζθηά θνξνχζε πινπκηζκέλε 
 

θη' είρε ζηελ Όιε πχξγν, εθεί ζηνπο φρηνπο ηεο Σνπάιηαο, 
 

δνζκέλνο ζην ζεζάβξηζκα, θαη δίπια ηα ρσξηά ηνπο 
 

είραλ θη' νη άιινη ΐνησηνί, ζην πινχηνο βνπηεκέλα. 710 

. 
 

Μα ζαλ ηνπο έλησζε ε ζεά, ε καξκαξφθνξθε Ήξα, 
 

πνπ ιηάληδαλ ηνπο Ώραηνχο κεο ζηε ζθιεξή ηε κάρε, 
 

γπξλάεη θαη ιέεη ηεο Ώζελάο δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Χρνχ κνπ, ακάιαγε ζεά, ηνπ Αία ζπγαηέξα, 
 

ηάκα ιέσ ηάμακε άδηθν ηνπ βαζηιηά Μελέια, 715 

πσο πξηλ κηζέςεη, πξψηα εδψ ην θάζηξν ζα θνπξζέςεη, 
 

έηζη αλ ηνλ Άξε αθήθνπκε ηνλ έξκν λα ιπζζάδεη. 
 

Μνλ έια! αο κπνχκε πηα θη' εκείο ζηε δάιε ηνπ πνιέκνπ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αγξίθεζε ε ζεά, ε ζεβαζηή Παιιάδα. 
 

. 
 

Κη' εθείλε πάεη θαη ζπγπξλάεη ηα ρξπζνζηέθαλα άηηα, 720 

ε Ήξα ε αξρηζέηζζα, ηνπ Κξφλνπ ε ζπγαηέξα. 
 

Κη' ε Ήβα πέξαζε γνξγά ζην ζηδεξέλην αμφλη, 
 

απ' η' ακαμνχ ηηο δπν κεξηέο, ηνπο ζηξνγγπινχο ραιθέληνπο, 
 

ηνπο νρηνδξάρηηλνπο ηξνρνχο. Μαιακαηέλην γχξν 
 

έρνπλ αθηνί, πάληα άιησην, θαη ράιθηλα απφ πάλνπ 
 

ζηεθάληα, ζάκα κνλαρφ, κε ηέρλε ηεξηαζκέλα· 725 

θη' είλαη απ' αζήκη θαη ηα δην ηξηγχξσ θεθαιάξηα. 
 

Καη ην θνπηί είλαη κε ρξπζά ινπξηά θαη κ' αζεκέληα 
 

δεκέλν, θαη ηξηγπξηζηφ απφ δηπιά ζηεθάληα. 
 

Καη η' αζεκέλην ηνχβαιε ηηκφλη, θαη ζηελ άθξε 
 

ηνπ δέλεη απάλνπ ην δπγφ, ιακπξφ καιακαηέλην, 730 

θαη ηα θαηάρξπζα πεξλάεη παλψξηα δπγνινχξηα. 
 

Κη' έδεςε ε Ήξα ζην δπγφ ηα γιήγνξα άινγά ηεο, 
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γηα πφιεκν αλππφκνλε θαη γηα ζθαγή θη' αληάξα. 
 

. 
 

ηνπ Αία σο ηφζν ε Ώζήλα ην γνληθφ παιάηη 
 

ράκνπ ακνιάεη ζην πάησκα η' αθξάην θφξεκά ηεο, 
 

μνκπιηφ ζθνπηί πνπ θέληεζε κνλάρε κ' επηζηήκε, 735 

θαη ζηα ηζαπξάδα βάδνληαο ηνπ πγλεθνζπλάρηε, 
 

θνξνχζε η' άξκαηα λα βγεη ζηε δαθξνδφηξα κάρε. 
 

Πξψηα ζηνπο ψκνπο θξέκαζε ηελ θξνζζσκέλε αζπίδα, 
 

θξηρηή, πνπ θχθισζε παληνχ ηελ ηξηγπξίδεη ν Φφβνο, 
 

θαη κέζα ε ηφικε, ε ρηξεηα, θαη η' άραξν Κπλήγη, 740 

κέζα θη' ε θάξα ηνπ θξηρηνχ ηεξάηνπ, ηεο Γνξγφλαο, 
 

άγξην θεθάιη ζθηαρηεξφ θαη ηνπ Αηφο ζεκάδη. 
 

Καη ζην θεθάιη θφξεζε ην ρξπζαθέλην θξάλνο, 
 

πνχρεη ζθαξί δηπιφιακν ηεηξαζηεθαλσκέλν 
 

[θαη κέζα σο εθαηφ ρσξάεη πνιηηεηψλ πεδνχξα]. 
 

Κη' αλέβεθε ζην θινγσηφ η' ακάμη, θαη ζηα ρέξηα 745 

άδξαμε ην βαζηαγεξφ βαξχ ηξαλφ θνληάξη, 
 

πνπ ζείλεη ην θαη παξαιεί ησλ καρεηψλ ηνπο ιφρνπο, 
 

φζνπο ε θφξε νρηξέβεηαη η' αλίθεηνπ παηέξα. 
 

. 
 

Κη' ε Ήξα κε ην θακνηζί γνξγά βαξάεη ηα δψα. 
 

Καη η' νπξαλνχ αθηνζέιεηε βξνληάεη θη' αλνίγεη ε πφξηα, 
 

πνπ ηε θπιάλε νη Βπνρέο, πνπ θη' έρνπλ ηε θξνληίδα 750 

ηνπ Έιπκπνπ θαη η' Οπξαλνχ, θη' αθηέο απάλνπ βάδνπλ 
 

ην ππθλσκέλν ζχγλεθν γηα ην ηξαβνχλε πίζσ· 
 

κέζα απφ θεη αζηξαπφηξερα ηξαβνχζαλ η' άινγά ηνπο. 
 

Καη βξίζθνπλ ρψξηα απ' ηνπο ινηπνχο ζενχο ην γην ηνπ Κξφλνπ 
 

παο ζηνπ κπξηφθνξθνπ βνπλνχ ηελ άθξε θαζηζκέλν. 
 

Βθεί η' ακάμη ζηακαηάεη ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα, 755 

θη' έηζη αξσηάεη ηνλ πάκπξσην ζεφ θαη ζπληπραίλεη 
 

«Αία παηέξα, πψο ινηπφλ! αθηέο δε ζε πεηξάδνπλ 
 

η' Άξε νη αζήθσηεο δνπιηέο; Αεο ηη ινγήο Ώξγίηεο 
 

θαη πφζνπο κνπ ζαλάησζε, ηξειά κε δίρσο ηάμε. 
 

ηελάδσ εγψ, κα μέγληαζηε ην δηαζθεδάδεη ε Κχπξε 760 

θη' ν ρξπζνδφμαξφο ζνπ ν γηνο, π' ακφιεζαλ αθηφλε, 
 

έλα άκηαιν πνπ δελ ςεθάεη ηελ ηάμε θαη ην δίθην. 
 

Αία παηέξα, ηάραηεο ζα κνπ ζπκψζεηο, πεο κνπ, 
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ηνλ Άξε αλ δηψμσ κ' άζθεκν ζηπιηάξη φμσ απ' ηε κάρε;» 
 

. 
 

Σφηεο ν καβξνζχγλεθνο ηνπ Κξφλνπ γηνο ηεο είπε 
 

«Οκπξφο ινηπφλ! Ώκφια ηνπ ηε ληθνδφηξα θφξε, 765 

π' απ' φινπο πην πνιχ αγαπάεη λα ηνλ βαξηνπαηδέβεη.» 
 

. 
 

Βίπε θη' αγξίθεζε ε ζεά, ε καξκαξφθνξθε Ήξα, 
 

θαη η' άινγα ηεο βάξεζε. Καη πξφζπκα πεηνχζαλ 
 

ηα δψα αλάκεζα ηεο Γεο θαη η' Οπξαλνχ κε η' άζηξα. 
 

Κη' φζν ζθνπφο, πνπ θάζεηαη ζε μέθαλην θαη βιέπεη 770 

πξνο ην θξαζχ ην πέιαγν, ζθνηεηλνμερσξίδεη, 
 

ηφζν πεδάλε ησλ ζεψλ η' αςεινπίιαια άηηα. 
 

Κη' φηαλ ζηεο Σξηάο δπγψζαλε η' αζηέξεθηα πνηάκηα, 
 

φπνπ ην ξέκα ν θάκαληξνο κε ηνπ ηκφε ζκίγεη, 
 

εθεί η' ακάμη ζηακαηάεη ε θξνπζηαιιφιαηκε Ήξα, 775 

μεδέβεη η' άηηα, θαη ππθλή ηνπο ρχλεη γχξσ νκίριε. 
 

Καη ρφξην ακάξαλην λα θαλ ηνπο θχηξσζε ν ηκφεο. 
 

Έπεηηα νη δην ηνπο, πεηαρηέο ζαλ ηνπ δξπκνχ ηξπγφλεο, 
 

πεγαίλαλε, αλππφκνλεο ηνπο Ώραηνχο λα ζψζνπλ. 
 

. 
 

Μα ηέινο πηα ζαλ έθηαζαλ εθεί πνπ θαξηεξνχζαλ 780 

νη πην πνιινί θαη δπλαηνί, ηξηγχξν ππθλσκέλνη 
 

ζηνλ άμην ηνπ Σπδέα γην, παξφκηνη ζα ιηνληάξηα, 
 

ή ζαλ θάπξηα άγξηα π' αρακλή δελ είλαη ε δχλακε ηνπο, 
 

ζηάζεθε εθεί θαη ρνχγηαμε ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα, 
 

κηαζκέλε ζαλ ην ηέληνξα πνχρε θσλή ραιθέληα 785 

θαη ηφζν κφλνο θψλαδε ζαλ άιινπο σο πελήληα 
 

«Νηξνπήο, Ώξγίηεο! Άλαηξνη, θαληαρηεξνί ζηα θάιιε! 
 

Σφηεο, ζαλ έβγαηλε ν γνξγφο ζηνλ πφιεκν Ώρηιέαο, 
 

πνηέο ηνπο δελ μεκχηηδαλ φμσ απ' ην θάζηξν νη Σξψεο, 
 

ηη η' Ώρηιέα ηφηξεκαλ η' αβάζηαρην θνληάξη· 790 

ηψξα απ' ηε ρψξα πνιεκάλ αιάξγα, εδψ ζηα πινία!» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνπο άλαςε ηε ιχζζα θαη ην πάζνο. 
 

. 
 

Σφηε ίζα ηξέρεη ε Ώζελά ζην βαζηιηά Αηνκήδε, 
 

θαη ηφλε βξίζθεη ηελ πιεγή, πνπ ηνπ Παληάξνπ η' φπιν 
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ηνχρε αλνηγκέλα, ζη' ακαμνχ ην πιάη λαλ ηε δξνζίδεη· 795 

ηη θάηνπ απ' ην πιαηχ ινπξί ηεο θνπθσηήο αζπίδαο 
 

ηε ζάξθα ν ίδξνο ηνχηζνπδε — εθεί ηφλε πνλνχζε, 
 

θη' είηαλ ην ρέξη ηνπ βαξχ — θη' απάλνπ ζεθσκέλν 
 

θξαηνχζε η' αζπηδφινπξν θαη ζθνχγγηδε ην αίκαο. 
 

Κη' έπηαζε εθείλε ην δπγφ ησλ δην ηνπ αιφγσλ θη' είπε 
 

«Ώ ιίγν ν γηνο ηνπ ηνχκηαζε πνπ γέλλεζε ν Σπδέαο! 800 

Ναί, εθείλνο είηαλ κηα κπνπθηά θνξκί, κα παιηθάξη. 
 

Κη' αθφκα ζα δελ άθηλα εγψ λα πνιεκήζεη 
 

θαη λα ζθαληάμεη, ηνλ θαηξφ πνπ πήγε κε καληάηα 
 

ζηε Θήβα, έηζη αζπληξφθηαζηνο κεο ζε πνιινχο Θεβαίνπο, 
 

παξά ζηνλ πχξγν θξφληκα λα μεθαληψλεη ηνχπα, 805 

αθηφο κε ηελ αηξφκεηε θαξδηά ηνπ, ζαλ θαη πξψηα, 
 

λ' αληξνθαιέζεη ηφικεζε ηνπο πξψηνπο ησλ Θεβαίσλ 
 

λα βγνπλ ζηα ρέξηα, θη' φινπο ηνπο ηνπο λίθεζε, έλαλ έλα. 807 

Μα εζέλα εγψ ζνπ ζηέθνπκαη ζηκά θαη ζε πξνζέρσ, 809 

θαη πξφζπκα λα πνιεκάο ηνπο Σξψεο ζε γθαξδηψλσ. 810 

Μα αλ ίζσο θφβνο άθαξδνο ζ' έρεη παγψζεη εζέλα 
 

ή θφπνο πνιπζάιεθηνο ζηα ήπαηα ζνχ κπήθε, 
 

ηφηεο δελ είζαη ζξέκκα εζχ ηνπ ηνικεξνχ Σπδέα.» 
 

. 
 

Σφηεο γπξίδεη θη' απαληάεη ν δπλαηφο Αηνκήδεο 
 

«' έλησζα, ακάιαγε ζεά, ηνπ Αία ζπγαηέξα, 815 

θαη ιέθηεξα ζελά ζ' ην πσ, ην ιφγν δε ζα θξχςσ. 
 

Βκέλα θφβνο άθαξδνο δε κ' έπηαζε θαη δείιηα, 
 

παξά δηθέο ζνπ ζπκβνπιέο έρσ ζην λνπ κνπ αθφκα. 
 

Αε κνχπεο λα κελ πνιεκάσ κε ηνπο ζενχο ηνπο άιινπο 
 

έηζη αλνηρηά, κνλ ηνπ Αηφο ε θφξε, Ώθξνδίηε, 820 

αλ έξζεη, λα ηξππήζσ αθηή κε ην βαξχ θνληάξη; 
 

Γηα αθηφ πνδίδσ ηψξα εγψ, θαη ηνπο ινηπνχο Ώξγίηεο 
 

ηνπο πξφζηαμα φινη ηνπο εδψ λα καδσρηνχλ ζηκά κνπ, 
 

ηη μάλνημα κεο ζηνπο νρηξνχο ηνλ Άξε π' αξρεγέβεη.» 
 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ε ζεά, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα 825 

«Αηνκήδε, ηνπ Σπδέα γηε, παηδί κνπ αγαπεκέλν, 
 

έλληα ζνπ αθηφ! Με ζθηάδεζαη ηνλ Άξε, κε θνβάζαη 
 

ζεφ θαλέλα· ηέηην εδψ έρεηο βνεζφ ζνπ, εκέλα! 
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Μνλ έια ηξέρα η' άινγα ίζα ζηνλ Άξε πξψην, 
 

θαη δχγσζε θαη θάξθσζ' ηνλ, ζέβαο αθηφο δε ζέιεη, 830 

ηέηηνο θξηρηφο δηπξφζσπνο ηέηηνο ιπζζηάξεο ζθχινο, 
 

πνπ πξηλ καο ηφηαμε ξεηά, θη' εκέλα θαη ηεο Ήξαο 
 

λάλαη βνεζφο ησλ Ώραηψλ, λα πνιεκάεη ηνπο Σξψεο, 
 

θαη ηψξα εθείλα ηα μερλάεη θαη ηξέρεη κε ηνπο Σξψεο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ην ηέλειν ηνλ πηάλεη ρέξη ρέξη 835 

θαη ράκνπ ηνλ ηξαβάεη· θη' αθηφο πεδάεη ακέζσο θάηνπ. 
 

Κη' αθηή ζη' ακάμη αλέβεθε ηνπ βαζηιηά απφ δίπια, 
 

ε ζέτζζα αλππφκνλε· θη' αθνχο βαξηά λα ηξίμεη 
 

η' αμφλη ηεο βειαληδηάο απ' ην κεγάιν βάξνο, 
 

ηη ζήθσζε δεηλή ζεά, παιηθαξήζν θη' άληξα. 
 

. 
 

 

 

. 
 

Σφηε ε ζεά ην θακνηζί αξπάδεη θαη ηα γέκηα, 840 

θη' ακέζσο ρηχπεζε ηα δα ίζα ζηνλ Άξε πξψην. 
 

Ώθηφο εθεί μαξκάησλε ην γίγα ηνλ Πεξίθα, 
 

ηνπ Ορήζνπ γην θη' νιφπξσην ησλ Ώηησιψλ θνληάξη· 
 

αθηφλε ν Άξεο μέγδπλε, θαη ηελ πεξθεθαιαία 
 

η' Άδε θνξάεη ε ζέτζζα κελ ηχρεη θαη ηε ληψζεη. 845 

. 
 

Μα ην Αηνκήδε βιέπνληαο ν ζλεηνθάγνο Άξεο, 
 

αθίλεη εθεί θνηηάκελν ην γίγαληα Πεξίθα 
 

φπνπ ηνλ πξσηνζθφησζε θαη ηε δσή ηνπ πήξε, 
 

θη' έηξεμε εθηχο νιφτζα ζην ζαξξεηφ Αηνκήδε. 
 

Κη' νη δην ζα δχγσζαλ θνληά κε η' άξκαηα ζηα ρέξηα, 850 
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πξψηνο ν Άξεο ηίλαμε ην θνθηεξφ θνληάξη 
 

ςειά, έηζη απάλνπ απ' ην δπγφ θαη ησλ θαξηψλ ηα γέκηα, 
 

ηη ηνπ δηςνχζε ηε δσή· φκσο ηνπ Αία ε θφξε 
 

ην πήξε κε ην ρέξη ηεο θαη ηφζηεηιε απφ πάλνπ 
 

απ' ην θνπηί, λα πάεη καθξηά λα πέζεη ζηα ρακέλα. 
 

Αέθηεξνο ηνπ Σπδέα ν γηνο ηηλάδεη ην θνληάξη, 855 

θη' ε Ώζελά ηνπ ηφκπεμε ζηνπ ιαγγνληνχ ηελ άθξε 
 

νπνχρε ηε θαζθηά δσζηή· εθεί ηνλ πεηπραίλεη 
 

θαη ηνλ ηξππάεη, θαη η' φκνξθν θνξκί ηνπ ζαθαηέβεη, 
 

θη' χζηεξα πάιη φμσ ηξαβάεη ην θξάμηλν θνληάξη. 
 

Κη' έζθνπμε ν Άξεο ζαλ ελληά ή ζα ρηιηάδεο δέθα, 860 

πνπ ζθνχδνπλ φηαλ έξρνπληαη ζηα ρέξηα θαη ρηππηνχληαη. 
 

Σξεκνχια πήξε θαη ηα δην ζηξαηέκαηα απ' ην θφβν· 
 

ηφζν μεθψληζε ν ζεφο πνπ θφλνπο δε ρνξηαίλεη. 
 

. 
 

Πψο ζθνηεηλή ζηα ζχγλεθα ζεθψλεηαη καβξίια 
 

ζαλ πηάλεη θαθνθχζεηνο αγέξαο κε ηελ θάςα, 865 

ηέηηνο θνληά ζηα ζχγλεθα θη' ν Άξεο ζην Αηνκήδε 
 

θαηλφηαλε φηαλ ζηα θαξδηά πεηνχζε απάλνπ νπξάληα. 
 

Κη' ήξζε ζε ιίγν ζησλ ζεψλ ηνλ ηφπν, ζηνπ Βιχκπνπ 
 

ηα θνξθνβνχληα, θη' έθαηζε κε ηελ θαξδηά ζιηκέλε 
 

ζηκά ζην Αία, θη' έδεηρλε π' απ' ηελ πιεγή ηνπ κέζα 870 

αλάβξπδε αίκα αζάλαην, θη' έηζη είπε κε ηα δάθξηα 
 

«Αία παηέξα, ηα θξηρηά θακψκαηα πνπ βιέπεηο, 872 

αθηά δε ζε πεηξάδνπλε; Μ' εζέλα ηάρνπκε φινη, 875 

ηη πήγεο ηε ζθαξηάδα αθηή θαη γέλλεζεο ζηνλ θφζκν, 
 

αλάζεκά ηελ! πνπ θαθφ πάληα δεηάεη λα θάλεη. 
 

ινη νη ζενί πνπ βξίζθνπληαη ζηνλ νπξαλφ ζ' αθνχλε, 
 

θη' φινη είκαζηε απνηαρηηθνί· κνλάρα αθηή δε ζέιεηο 
 

λα πεξηνξίζεηο κηα ζηαιηά, κνλ έηζη ηελ αθίλεηο, 880 

ηη είλαη δηθφ ζνπ γέλλεκα ην δηαζηξεκέλν πιάζκα! 
 

Να ηψξα ηνπ Σπδηά ην γην, ηνλ άπηαζην Αηνκήδε, 
 

ηνλ έρεη ρέξη ζε ζενχο βαικέλα λα ζεθψλεη. 
 

Σελ Κχπξε πξψηα πιήγσζε απφ θνληά ζην ρέξη, 
 

φκσο θαηφπη ζα ζηεηρηφ κνπ ξήρηεθε θη' εκέλα. 
 

Μνλ ηα γνξγά κε γιχησζαλ πνδάξηα· αιιηψο, πηνο μέξεη 885 

ζαλ πφζα ρξφληα ζησλ λεθξψλ ηνλ ηφπν ζα βνγθνχζα, 
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ή δσληαλφο ζ' απφκελα ραιθνζαθαηεκέλνο.» 
 

. 
 

Σφηεο, ηνλ ζηξαβνθνίηαμε ηνπ Κξφλνπ ν γηνο θαη ηνχπε 
 

«Μελ ήξζεο, άζηαην θνξκί, θνληά κνπ θαη γθξηληάδεηο! 
 

Άιιν ζεφ δε κάρνπκαη εγψ θαζψο εζέλα, 890 

ηη πάληα ζεο ινγνθνπέο, ζεο θφλνπο, ζεο πνιέκνπο. 
 

Σεο κάλλαο ζνπ, πνχλαη άπηαζηε, πνχλαη ζηνπξλάξη ε γλψκε, 
 

ηεο Ήξαο, πνπ θη' ν ιφγνο κνπ κε θφπν ηε δακάδεη, 
 

απ' ηηο νξκήληεο ηεο ζαξξψ αθηά πσο ηα παζαίλεηο. 
 

Μα αο είλαη ηψξα, πην πνιχ λα κνπ πνλάο δε ζέισ· 895 

παηδί κνπ ζ' έρσ, ε κάλλα ζνπ ζε γέλλεζε καδί κνπ. 
 

Μα αλ είζνπλ άιινπ γηνο ζενχ ζαλ πνχζαη δηαζηξεκέλνο, 
 

ζάζνπλ θαηξφ ζηα ηάξηαξα πην θάηνπ απ' ηνπο Σηηάλνπο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ην Γηαηξεθηή θσλάδεη λαλ ηνλ γηάλεη. 
 

Καη βάδνληαο ηνπ ν Γηαηξεθηήο καιαρηηθά βνηάληα, 900 

ηνλ γηάηξεςε· ηη δα ζλεηφο δελ είηαλε πιαζκέλνο. 
 

Πψο η' άζπξν γάια θη' άπερην γνξγή ε ππηηά ην πήδεη 
 

θαη γχξσ κε ην ρηχπεκα καδέβεη ρέξη ρέξη, 
 

έηζη ηνλ Άξε γηάηξεςαλ ακέζσο ηα βνηάληα. 
 

Κη' ε Ήβα ληφπιπηα ζθνπηηά ηνλ ινχδεη θαη ηνπ βάλεη· 905 

θη' έηζη ζην Αία θάζεζε ζηκά θακαξσκέλνο. 
 

. 
 

Βθείλεο πάιε νη δην γπξλνχλ ζηνπ Αία ηα παιάηηα, 
 

ε ζψζηξα ε θφξε ηνπ Αηφο θη' ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα, 
 

κηαο θη' ν αρφξηαγνο ζεφο παξάηεζε ηνπο θφλνπο. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Γ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Κη' έκεηλαλ κφλνη νη Ααλανί λα πνιεκάλ θη' νη Σξψεο· 
 

θη' ψξα μαλάζκηγαλ δεμά ψξα δεξβά ζηνλ θάκπν, 
 

θη' έξερλαλ έλαο η' αιινπλνχ ηα θξάμηλα θνληάξηα 
 

αλάκεζα απ' ηα ξέκαηα ηνπ Ξάλζνπ θαη ηκφε. 
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. 
 

Πξψηνο ηνπ Σειακψλα ν γηνο, ησλ Ώραηψλ ην θάζηξν, 5 

έζπαζε ιφρν Σξσηθφ θη' αιάθξσζε ηνπο θίινπο, 
 

άληξα ιεβέληε νξζφθνξκν ηξππψληαο, ηνλ Ώθάκα, 
 

πνπ κεο ζηνπο Θξάθεο είηαλε ην πην θαιφ θνληάξη. 
 

Ώθηφλε πξψηνο βάξεζε ζηνπ θνπληνπινχκηνπ θξάλνπο 
 

ηε ιάκα, θη' έκπεμε κπξνζηά ζην θνχηειφ ηνπ η' φπιν· 10 

θη' σο κέζα ρψζεθε ν ραιθφο ηνπ ζηφθνπ, δηαπεξλψληαο 
 

ην θφθθαια, θαη ζθνηεηληά ηνπ ζθέπαζε ηα κάηηα. 
 

. 
 

Καη ζθφησζε ηνλ Άμπιν ν ηνικεξφο Αηνκήδεο, 
 

ηνπ Σέθηξνπ γην, πνπ θάζνπληαλ ζηελ νκνξθνρηηζκέλε 
 

Ώξίζβα, θη' είρε βηνο πνιχ θαη θίινπο ηνπο αζξψπνπο, 
 

ηη θίιεβε φινπο έρνληαο ζηε ζηξάηα απάλνπ ζπίηη. 15 

Μα πνχηαλ ηφηε αθηνί κπξνζηά λα κπνπλ θαη λα πξνιάβνπλ 
 

ηε ζπθνξά, κνλ θαη ησλ δην ηνπο έθαγε ην κάηη, 
 

θη' εθείλνπ θαη ηνπ παξαγηνχ Καιήζνπ, πνπ ηα γέκηα 
 

ηνπ βάζηαε ηφηεο. Έηζη αθηνί πήγαλ θη' νη δην ζηνλ Άδε. 
 

. 
 

Καη ηνλ Οθέιηε ν ΐξχππινο ζθνηψλεη θαη ην Αξήζν, 20 

θη' έπεηηα νξκάεη ηνλ Ώίζεπν θαη Πήδαζν λα πηάζεη, 
 

πνχρε ε λεξάηδα Ώβάξβαξε κηα κέξα θαλσκέλνπο 
 

κε ην ιεβέληε ΐνπθνιηφ. Ώθηφο ηνπ Λανκέδνπ 
 

ν πην κεγάινο είηαλ γηνο, θξπθά μεγελλεκέλνο, 
 

θαη ηάςεζε φμσ ζηε βνζθή κε ηε ρξπζή λεξάηδα, 25 

θη' εθείλε αγφξηα δίδπκα γθαζηξψζεθε θαη θάλεη. 
 

Ώθηνχο, ν γηνο ηνπ Μεθηζηηά ηνπο λέθξσζε ηα θάιιε 
 

θαη ηελ ςπρή, θαη η' άξκαηά ηνπο έβγαιε απ' ηνπο ψκνπο. 
 

. 
 

Καηφπη ηνλ Ώζηχαιν ν Πνιππνίηεο ζθάδεη. 
 

Μηα ηνπ Απζζέα θνληαξηά μαπιψλεη ηνλ Πηδχηε· 30 

ην ζενγέλλεην Ώξεηά θη' ν Σέθθξνο ζαλαηψλεη, 
 

θαη θάξθσζε ν Ώληίινρνο κε ην ιακπξφ θνληάξη 
 

ηνλ Ώβιεξφ. Σ' Ώηξέα ν γηνο ηνλ Έιαην ζθνηψλεη, 
 

πνχρε παηξίδα ηνλ γθξεκφ ηεο Πήδαζνο, ζηελ άθξε 
 

θνληά ηνπ άηλε πφηακνπ κε ην θαζάξην ξέκα. 35 

Σν Φχιαθν, εθεί πνχθεβγε, ν αληξησκέλνο Λήηνο, 
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ηφλε ηξππάεη· θη' ν ΐξχππινο ζθνηψλεη ην Μειάλζε. 
 

. 
 

Έπεηηα πηάλεη δσληαλφ ηνλ Άδξαζην ν Μελέιαο. 
 

Ση η' άηηα θαζψο έηξεραλ ζηνλ θάκπν αιαθηαζκέλα, 
 

ηνχκπιεμαλ ζε κπξρηάο θιαδί, θαη ην θακπχιν ακάμη 
 

ηνπ ηφζπαζαλ κπξνζηά κπξνζηά ζη' αηηκνληνχ ηελ άθξε· 40 

θαη παίξλνπλ η' άηηα ηνπ θαζηξηνχ ην δξφκν κε ηνπο άιινπο 
 

πνπ δεηιηαζκέλνη θέβγαλε, θη' αθηφο φμσ απ' η' ακάμη 
 

θνληά ζηε ξφδα πίζηνκα θαηξαθπιάεη θαη πέθηεη 
 

ζηα βνχξθα κέζα μαπισηφο. Βθεί ν γεξφο Μελέιαο 
 

ζηκά ηνπ ακέζσο βξέζεθε θξαηψληαο ην θνληάξη. 
 

. 
 

Με πεξηθάιηα ν Άδξαζηνο ηνπ πέθηεη ζηα πνδάξηα 45 

«Πάξε κε, αθέληε, δσληαλφ, θαη μαγνξά ζα ιάβεηο. 
 

Έρεη κεγάινπο ζεζαβξνχο ζηνπ πινχζηνπ κνπ παηέξα, 
 

ραιθφ, ρξπζάθη, ζίδεξν δπζθνινδνπιεκέλν· 
 

θαη ζα κεηξήζεη ν γέξνο κνπ πνιιά γηα λα κε ζψζεη, 
 

αλ κάζεη αθφκα δσληαλφ πσο κ' έρνπλ ζηα θαξάβηα.» 50 

. 
 

Βίπε, θαη ζα λαλ ηνχπεηζε ην λνπ ζηα ζηήζηα κέζα, 
 

θη' φηη έθαλε ηνπ παξαγηνχ λαλ ηνπ ηνλ δψθεη δίπια 
 

λαλ ηνπ ηνλ πάεη ζηα γιήγνξα θαξάβηα, λα! ηξεράηνο 
 

ν αδεξθφο ηνπ απ' αληηθξχ πξνθηαίλεη θαη ηνπ ζθνχδεη 
 

«Μελέια, α κα αδεξθνχιε κνπ, ηη ηνπο θπιάο ηνπο άληξεο; 55 

' ηφζαμαλ ηάρα κηα ραξά ην ζπηηηθφ ζνπ νη Σξψεο! 
 

Έηζη απφ δάθηνπο ηψξα εδψ ξνπζνχλη κε γιπηψζεη 
 

απ' η' Άδε ηα θαηάβαζα θη' απ' ηα δηθά καο ρέξηα, 
 

κεδ' φπην αθφκα αζεξληθφ κεο ζε θνηιηά 'λαη κάλλαο, 
 

αο κε γιπηψζεη κήηε αθηφ, κνλ άθαληνη απ' ηελ Σξνία 
 

φινη αο ραζνχλε ζχγθιεξνη ρσξίο ζαθή θαη θιάκα!» 60 

. 
 

Μ' αθηά ηα ιφγηα η' αδεξθνχ ηνχ γχξηζε ηε γλψκε, 
 

ζαλ πνπ ηνπ κίιεζε ζσζηά. Κη εθείλνο κε ην ρέξη 
 

ακπψρλεη η' αξρνληφπνπιν αιάξγα απφ θνληά ηνπ· 
 

θη' ν Ώγακέκλνο κηα αθφληηα ηνπ δάθηεη ζην ιαγγφλη 
 

θαη ηνλ μαπιψλεη αλάζθεια, θαη βάδνληαο ην πφδη 
 

ζηα ζηήζηα απάλνπ, φμσ ηξαβάεη ην θξάμηλν θνληάξη. 65 
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. 
 

Υνχγηαμε ηφηε ν Νέζηνξαο κε κηα θσλή κεγάιε 
 

«ΐιαζηάξηα η' Άξε μαθνπζηά, Ώξγίηηθα μεθηέξηα, 
 

κε ηψξα πιηάηζηθα! θαλείο κελ θαξηεξάεη μνπίζσ 
 

δεηψληαο κε ηα πην πνιιά ζηα πινία λα γπξίζεη, 
 

παξά έια νκπξφο! αο ζθάδνπκε λνκάηνπο, θαη ζηνλ θάκπν 70 

ζηεξλά ηα παίξλεηε ήζπρνη θη' αθηά απ' ηνπο ζθνησκέλνπο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζ' φινπο έβαιε απφθαζε θαη ζάξξνο. 
 

. 
 

Σφηεο νη πνιεκφραξνη Ώξγίηεο κεο ζην θάζηξν 
 

ηνπο Σξψεο πίζσ ζάθιεηλαλ ηξνκνθπξηεκέλνπο, 
 

αλίζσο θη' ν ιεβέληεο γηνο ηνπ βαζηιηά Πξηάκνπ, 75 

ν Έιελνο, ν πην βαζχο απ' ηνπο πξνθήηεο φινπο, 
 

δελ πάγαηλε ζηνλ Έρηνξα λα πεη θαη ζηνλ Ώηλεία 
 

«Ώηλεία θη' Έρηνξα, επεηδήο ζ' εζάο απάλσ ζηέθεη 
 

απ' φινπο πην πνιχ ε δνπιηά, θαη Σξψεο θαη Λπθηψηεο, 
 

ζαλ πνπ ζε θάζε αλάγθε καο, ζεο ζπληπρηά ζεο κάρε, 
 

είζηε νινλψλ αμηφηεξνη, ζηαζείηε αθηνχ θη' νινχζεο 80 

ηξέμηε, θαη ην ιαφ κπξνζηά ζηηο πφξηεο ζηακαηήζηε, 
 

πξηλ πάιη θχγνπλ θαη ρσζνχλ ζησλ γπλαηθψλ ηνπο θφξθνπο 
 

θαη θαηαληήζνπκε φινη καο ξεδίιη ησλ νρηξψλ καο. 
 

Έηζη ζα βάιηε πηα θαξδηά ζηα ηάγκαηά καο φια, 
 

κέλνπκε νη άιινη εκείο εδψ θαη πνιεκνχκε πάληα, 
 

ηη πξέπεη, θη' έηζη αο είκαζηε θαηαζαθαηεκέλνη· 85 

Έρηνξα, κφλε ζχξε εζχ ζηε ρψξα, θαη ηεο κάλλαο 
 

πεο ηεο ζαλ παο· ηηο πξνεζηέο αο κάζεη θη' αο αλέβεη 
 

ζηεο Ώζελάο ηελ εθθιεζά παο ζηνπ θαζηξηνχ ηελ άθξε, 
 

θαη η' άγηνπ ρηήξηνπ αλνίγνληαο κε ην θιεηδί ηελ πφξηα, 
 

φπην έρεη πέπιν πην φκνξθν θη' απ' φια πην κεγάιν 90 

θαη πνπ ζηνλ πχξγν πην πνιχ ην ιαρηαξά ε θαξδηά ηεο, 
 

αθηφ ζηεο ζεβαζηήο ζεάο ηα γφλαηα αο ην βάιεη, 
 

θαη πεο λα ηάμεη δψδεθα γειάδεο πσο ζα ζθάμεη 
 

ρξνληάξηθεο απείξαγεο ζηελ εθθιεζά ηεο κέζα, 
 

αλ ηελ παηξίδα ζπιαρληζηεί ηα ηέξηα ηα παηδηά καο, 95 

κήπσο αιάξγα απ' ην θαζηξί βαζηάμεη ην Αηνκήδε, 
 

άγξην ζηξαηηψηε, ηεο ζθαγήο αηξφκεην ηερλίηε, 
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πνπ ζηελ αληξηά μεπέξαζε ζαξξψ φινπο ηνπο Ώξγίηεο. 
 

Σφζν νχηε θαλ ηνλ Ώρηιηά δελ ηξέκακε πνηέο καο 
 

πνπ ιελ πσο είλαη γηνο ζεάο· κα αθηφο παξαιπζζάδεη, 100 

θαη ηέξη ζηελ παιηθαξηά δελ έρεη εδψ θαλέλα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο άθνπζε ηα ιφγηα η' αδεξθνχ ηνπ 
 

θη' ακέζσο ράκνπ πήδεμε κε η' άξκαηα απ' η' ακάμη. 
 

Καη ζηψληαο ηα δην θνθηεξά θνληάξηα πήγε νινχζεο 
 

κεο ζην ζηξαηφ, θαη θψλαδε λα πνιεκάλ θαη ζθάδνπλ, 105 

θαη ζήθσζε άγξην πφιεκν. Γχξηζαλ ηφηε νη Σξψεο 
 

θη' αληίθξπζαλ ηνπο Ώραηνχο· θη' αθηνί θσιψλνπλ πίζσ 
 

θαη παξαηηάλε ηε ζθαγή, ηη ιέγαλε ζην λνπ ηνπο, 
 

θάπηνο θαηέβεθε ζεφο ηνπο Σξψεο λα βνεζήζεη 
 

απ' ηνλ αζηξφθσην νπξαλφ· έηζη γπξίζαλε φινη! 
 

. 
 

Σφηεο θσλάδεη ν Έρηνξαο κε κηα θσλή κεγάιε 110 

«Σξψεο ιηνληφθαξδνη, θη' εζείο θνζκάθνπζηνη ζπκκάρνη, 
 

άληξεο θαλείηε, βξε παηδηά, θαη ηελ παιηθαξηά ζαο 
 

κελ μαζηνράηε, φζν πνπ εγψ λα ηξέμσ σο κεο ζηε ρψξα 
 

λα πσ ζηνπο γεξνπξνεζηνχο θαη ζηα γιπθά καο ηέξηα 
 

λα ηάμνπλ ησλ ζεψλ ζθαρηά θαη πξνζεθθέο λα θάλνπλ.» 115 

. 
 

Βίπε, θαη θέβγεη ζείλνληαο παο ζηελ θνξθή ηε θνχληα. 
 

Καη ζην θνξκί δεξβφδεμα, ην ζλίρη θη' αζηξαγάινπο 
 

ηνχ ηνπο ρηππνχζε ην κνπληφ ηνκάξη, πνπ ζηελ άθξε 
 

ζθέπαδε ηεο αθαισηήο αζπίδαο ην ζηεθάλη. 
 

. 
 

Κη' ν Γιάθθνο, η' Ώπνιφρνπ ν γηνο, θη' ν άζθηαρηνο Αηνκήδεο, 
 

καδί ζηε κέζε ησλ ζηξαηψλ λα ρηππεζνχλε νξκνχζαλ. 120 

Καη ζα δπγψζαλε ζηκά κε η' άξκαηα ζηα ρέξηα 
 

πξψηα ν Αηνκήδεο άλνημε ην ζηφκα λα κηιήζεη 
 

«Καη πηνο, αζίθε κνπ, είζαη εζχ απ' ηνπο ζλεηνχο αζξψπνπο; 
 

Ση πξηλ δε ζ' είδα εγψ πνηέο ζηε δνμνδφηξα κάρε. 
 

Μα ηψξα κίιηα πέξαζεο πάζα αξρεγφ ζηελ ηφικε, 125 

πνπ ην δηθφ κνπ αληίθξπζεο καθξφδξνκν θνληάξη. 
 

Μα ζηελ νξγή κνπ αδηαθνξνχλ παηδηά δπζηπρηζκέλσλ... 
 

Ώλ φκσο είζαη η' νπξαλνχ ζεφο θαηεβαζκέλνο, 
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εγψ κ' αζάλαηνπο ζενχο δελ πάσ λα πνιεκήζσ. 
 

Ση θαη ηνπ Αξχα αθφκα ν γηνο, ν δπλαηφο Λπθνχξγνο, 130 

δελ πξφθνςε πνπ κε ζενχο δεηνχζε λα καιψλεη· 
 

πνπ κηα θνξά ηνπ καληαθνχ Αηνλχζνπ ηηο βπδάρηξεο 
 

ζηεο Νχζαο ην ππθλφ βνπλφ ηηο πήξε θελεγψληαο, 
 

θη' εθείλεο ράκνπ ηα δαδηά πεηνχζαλ ζαλ ηηο ρηχπαε 
 

κε ηε βνπθέληξα. Κη' ν ζεφο ηξχπσζε εθηχο ηξεράηνο 135 

κέζα ζην θχκα ηνπ γηαινχ· θη' ε Θέηε ζαλ ηνλ είδε, 
 

ηνλ πήξε θαη ηνλ έθξπςε κεο ζην ιεθθφ ηεο θφξθν, 
 

ηη απ' ηνπ Λπθνχξγνπ ηηο θσλέο ηξεκνχιηαδε ζα θχιιν. 
 

Έηζη νη γιπθφδσνη ζενί ηνλ κίζεζαλ, θη' ν Αίαο 
 

ηνλ ηχθισζε, θαη πηα πνιχ δελ έδεζε ζηνλ θφζκν 
 

κηαο θη' νη αζάλαηνη ζενί ηνλ πήξαλ φινη ζ' έρηξα. 140 

Έηζη νχηε εγψ κε ηνπο ζενχο λα πνιεκάσ δε ζέισ. 
 

Ώλ φκσο είζαη απ' ηνπο ζλεηνχο πνπ ηξσλ ηεο γεο ην ζπέξκα 
 

έια θνληά λα κπεηο γνξγά ζηνπ Υάξνπ ηα πιεκάηηα.» 
 

. 
 

Κη' ν Γιάθθνο πάιε απάληεζε θαη ηνπ Αηνκήδε, ηνχπε 
 

«Ση ηε γπξέβεηο ηε γεληά, ιηνληφςπρε Αηνκήδε; 145 

Ξέξεηο ησλ θχιισλ ηε γεληά; θαη ησλ ζλεηψλ ηελ μέξεηο. 
 

Άιια απ' ηα θχιια θαηά γεο ζθνξπάεη η' αγέξη, θη' άιια 
 

πξνβάιινπλ κε ηελ άλνημε ζηα θνπλησκέλα δάζε· 
 

έηζη θη' νη άληξεο άιινη παλ θαη μαλαβγαίλνπλ άιινη. 
 

Μα αλ λαλ ηα κάζεηο ζεο θη' αθηά, θαη ζεο λα θαινμέξεηο 150 

πηά 'λαη ε γεληά κνπ — θαη πνιινί ζηνλ θφζκν ηελ θαηέρνπλ — 
 

βξίζθεηαη ζη' Άξγνπο ηελ θαξδηά κηα πνιηηεία, ε Κφξζν, 
 

θη' εθεί είηαλ θάπηνο ίζπθνο, ν πην καξγηφινο άληξαο 
 

πνπ ν θφζκνο είδε — ν ίζπθνο, βιαζηάξη ηνπ Ώηφινπ — 
 

θη' αθηφο ην Γιάθθν γέλλεζε, θη' ν Γιάθθνο ηνλ αζίθε 155 

ΐειιεξνθφληε, πνπ νη ζενί ηνλ ζηφιηζαλ κε ράξεο, 
 

κε ράξεο θαη κε ιεβεληηά θαη παιηθαξνζχλε. 
 

κσο ν Πξνίηνο ηφβαιε ζην λνπ λαλ ηνλ ραιάζεη 
 

θη' απ' ην ρσξηφ ηνλ έδησμε, ηη είηαλ ζηελ Κφξζν απ' φινπο 
 

πην δπλαηφο, θαη βαζηιηά ηνλ είρε ζηήζεη ν Αίαο. 
 

Κη' ν ιφγνο, γηαηί ε Πξνίηαηλα ηξειάζεθε καδί ηνπ, 160 

ε ζετθηά Άληηα, θη' ήζειε λα θξπθαγθαιηαζηνχλε, 
 

κα εθείλνο δελ ηελ άθνπγε, ζαλ ηίκην παιηθάξη. 
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Καη πάεη αθηή θαη ιέεη ςεθηηέο ηνπ βαζηιηά ηνπ Πξνίηνπ 
 

'Πξνίην, ηνπ Γιάθθνπ, έηζη λα δεηο, ην γην λαλ ηνλ ζθνηψζεηο, 
 

π' αζέιεηά κνπ ζέιεζε λα πάξεη ηελ ηηκή κνπ.' 165 

Πηάλεη ν ζπκφο ην βαζηιηά λ' αθνχζεη ηέηην πξάκα, 
 

κα δελ ηνλ ζθφησζε, σο αθηνχ δε βάζηαμε ε θαξδηά ηνπ, 
 

Μνλ ζηε Λπθηά κ' απφθξπθα ηνλ πξνβνδάεη ζεκάδηα 
 

ζαλάηνπ, κεο ζε δηπισηφ ζαλίδη ζθαιηζκέλα, 
 

θαη λαλ ηα δείμεη ηνχιεγε ζην γέξν πεζεξφ ηνπ, 170 

γηα λα ραζεί. Έηζη θίλεζε γηα ηεο Λπθηάο ηα κέξε, 
 

θη' ε ράξε ησλ αζαλάησλ ζεψλ ηνλ νδεγνχζε. 
 

Καη πηα ζαλ ήξζε ζηε Λπθηά π' αθξνδξνζίδεη ν Ξάλζνο, 
 

θαιφθαξδα ηνλ δέρηεθε ηνπ ηφπνπ ν βαζηιέαο· 
 

κέξεο ελληά ηνλ θίιεβε θαη βφδηα ελληά ηνπ ζθάδεη. 
 

Καη ηφηεο, κε ηε δέθαηε ηξηαληαθπιιέληα αβγνχια, 175 

ηφλε μεηάδεη θαη δεηάεη λα δεη ζαλ ηη ζεκάδηα 
 

πέξα απ' ηελ Κφξζν ηνχθεξλε θη' απ' ην γακπξφ ηνπ Πξνίην. 
 

Κη' εθηχο ζαλ είδε η' άζθεκα ζεκάδηα ηνπ γακπξνχ ηνπ, 
 

πξψηα λα πάεη ηνλ πξφζηαμε ηε ζθηαρηεξή Καηζίθα 
 

λα ζθάμεη. Ώθηή είηαλ ζετθφ, θη' φρη ζλεηψλε ζξέκκα, 180 

ιηνληάξη νκπξφο, θαηακεζχο θαηζίθα, πίζσ δξάθνο, 
 

θη' έβγαδε θιφγεο θαη θσηηέο απ' ηα πιαηηά ξνπζνχληα. 
 

Κάλεη θαξδηά απφ ζετθά ζεκάδηα θαη παγαίλεη 
 

θαη ηε ζθνηψλεη. Αέθηεξνπο ηνπο μαθνπζηνχο νιχκνπο 
 

πήγε θαη βάξεζε· γη' αθηφ ηνλ πφιεκν δηεγνχληαλ 185 

πσο ηάρα απ' φινπο ηνχδσθε ηνλ πην κεγάιν θφπν. 
 

Σξίηεο ηηο αληξνδχλακεο μεπάζηξεςε Ώκαδφλεο. 
 

Άιιε παγίδα ν βαζηιηάο ζην γπξηζκφ ηνχ ζηήλεη· 
 

ζηέιλεη ηα πην θαιχηεξα ηνπ ηφπνπ παιηθάξηα 
 

θαη ηνλ παξακνλέβνπλε· κα πίζσ πηα δελ ήξζαλ, 
 

ηη ηνπο ζαλάησζε ν ιακπξφο ΐειιεξνθφληεο φινπο. 190 

αλ είδε ζξέκκα πηα ζενχ πσο είηαλ αληξησκέλν, 
 

αθηνχ θνληά ηνπ ηνλ θξαηάεη, ηνπ δίλεη κηα ηνπ θφξε, 
 

θαη ηπρεξά απ' ηνπ βαζηιηά κηζά ηνπ δίλεη απ' φια. 
 

Καη γηα θπβέξλα ηνπ ν ιαφο θαη γεο θαιφ θνκάηη 
 

ηνπ ράξηζε απ' ηα δηαιερηά, κ' ακπέιη θαη ρσξάθη. 195 

Μα φηαλ θη' αθηφλ ηνλ κίζεζαλ φινη νη ζενί θαηφπη, 200 

αθηφο γπξλνχζε έηζη έξεκνο ζην Γπξηζηφλε θάκπν. 
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θαη κε θαεκέλε ηελ θαξδηά η' απφκεξα δεηνχζε. 202 

Κη' εθείλε ηξία ηνχθαλε παηδηά, ε βαζηινπνχια, 196 

ηνλ Ίζαληξν, θη' Ώπφινρν, ηε Λανδάκε ηξίηε. 
 

Σε Λανδάκε αγάπεζε ν θαξδηνγλψζηεο Αίαο 
 

θαη γέλλεζε ην αξπεδφ, ραιθφπιηζην ιεβέληε. 199 

Καη ζθφησζε ηνλ Ίζαληξν ν ζλεηνθάγνο Άξεο 203 

κηα κέξα πνχρε πφιεκν κε ηνπο ηξαλνχο νιχκνπο. 
 

Σελ θφξε ζχκσζε ε ζεά κε ην ρξπζφ δνμάξη 205 

θαη ζέξηζε. Ο Ώπφινρνο θη' αθηφο κε θάλεη εκέλα — 
 

λαη εθείλνπ γηνο παηληέκαη εγψ πσο είκαη — θαη ζηελ Σξνία 
 

λα πνιεκήζσ κ' έζηεηιε θαη ηφζα πεξηθάιηα 
 

κνχθαλε, πάληα ζηε ζθαγή λα θαίλνπκαη απ' ηνπο πξψηνπο 
 

θη' απ' φινπο πην θαιχηεξνο, κελ ηχρεη θαη ληξνπηάζσ 
 

«ην γέλνο ησλ παηέξσλ κνπ π' αηξφκεηα θνληάξηα 
 

θαη κεο ζηελ Κφξζν ζηάζεθαλ θαη ζηεο Λπθηάο ηνπο θάκπνπο. 210 

Λνηπφλ λα ε θχηξα θη' ε γεληά πνπ κ' έζπεηξαλ εκέλα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' αλαγάιιηαζε ν ηξνκεξφο Αηνκήδεο. 
 

Σ' φπιν ηνπ θάξθσζε ζηε Γεο πνπ ζξέθεη θάζε πιάζκα, 
 

θη' έηζη είπε κ' ήκεξε θσλή ζην ζηξαηνιάηε Γιάθθν 
 

«ΐιάκε κνπ ζ' έρσ παηξηθφ απ' ηα παιηά ηα ρξφληα. 215 

Γηαηί ν ΐνηλέαο κηα θνξά ζην ζπίηη ην ιεβέληε 
 

ΐειιεξνθφληε σο είθνζη θηινμελνχζε κέξεο. 
 

Μάιηζηα νη δην ηνπο θη' άιιαμαλ παλψξηα ζπκεηάξηα. 
 

Γνπλάξη ν έλαο έδσθε θνθθηλνιακπξηζκέλν, 
 

θη' ν γηνο ηνπ Γιάθθνπ έλα ρξπζφ δηπιφγνπβν πνηήξη, 220 

π' αθφκα ζπίηη βξίζθνπληαλ, γηα δσ ζαλ μεθηλνχζα. 221 

Γηα ηνχην θη' είκαη βιάκεο ζνπ εγψ κεο ζη' Άξγνο ηψξα, 224 

θαη ζηε Λπθηά 'ζαη πάιε εζχ φηαλ θη' εθεί μεπέζσ. 225 

Κη' απ' ηα θνληάξηα καο νη δην παξάκεξα αο ηξαβάκε, 
 

θαη κεο ζη' αλάζηα ηεο ζθαγήο. Καη Σξψεο θαη ζπκκάρνπο 
 

έρεη πνιινχο λα ζθάμσ εγψ φπηνλ κνπ ζηείιεη ν Αίαο 
 

θαη ηνλ πξνθηάζσ ηξέρνληαο, πνιινί είλαη πάιε Ώξγίηεο 
 

γηα ζέλα εδψ φπηνλ δχλεζαη ζηε γεο λα ζηξψζεηο ράκνπ. 
 

Κη' έια αο αιιάμνπκε άξκαηα, έηζη λα δνπλ θη' εηνχηνη 230 

πσο είκαζηε αδεξθνπνηηνί απ' ηνπο παπνχιεδέο καο.» 
 

. 
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Βίπαλ, θαη ράκνπ πήδεζαλ, θαη ην δεμχ ηνπο ρέξη 
 

πηάζαλε ν έλαο η' αιινπλνχ θη' νξθίζηεθαλ αγάπε. 
 

Μφλε ηνπ πήξε ηα κηαιά, ηνπ Γιάθθνπ, ηφηε ν Αίαο, 
 

πνπ πήγε θη' άιιαμε άξκαηα κε ην Αηνκήδε ηφηεο, 235 

ρξπζά κε ράιθηλα, εθαηφ βνδηψλ κ' ελληά βνδηψλε. 
 

. 
 

Κη' ν Έρηνξαο ηφηε έθηαζε κπξνζηά ζην Γεξβνπφξηη 
 

θαη ζηελ νμά, θη' εθεί ζσξφο ησλ Σξψσλε νη γπλαίθεο 
 

θη' νη θφξεο ηξέραλε φιεο ηνπο θαη γχξσ ηνλ ξσηνχζαλ 
 

γηα άληξεο λα κάζνπλ θαη παηδηά, γηα αδέιθηα θαη γηα θίινπο. 
 

Κη' αθηφο ηνπο είπε ζηνπο ζενχο λα δεεζνχλε, ζ' φινπο 240 

κε ηελ αξάδα· ηη πνιιέο είραλ λα πηνχλ θαξκάθηα. 
 

. 
 

κσο ζαλ ήξζε ζην ιακπξφ ηνλ πχξγν ηνπ Πξηάκνπ, 
 

θηηαζκέλν κε δην ιηαθσηά θαινπειεθεκέλα — 
 

. 
 

. 
 

πνχρε πελήληα κέζα ηνπ γηαηάθηα ζηελ αξάδα 
 

απφ πειεθεηφπεηξα, θαη ηνπ Πξηάκνπ κέζα 245 

νη γηνη πιαγηάδαλε θνληά ζηα ιαηξεθηά ηνπο ηέξηα· 
 

θαη γηα ηηο θφξεο πάιε εθεί κεο ζηελ αβιή απ' αληίθξπ 
 

είηαλ αλψη θαη δψδεθα γηαηάθηα ζηελ αξάδα 
 

απφ πειεθεηφπεηξα, θαη ηνπ Πξηάκνπ κέζα 
 

πιάγηαδαλ νη γακπξνί θνληά ζηα ιαηξεθηά ηνπο ηέξηα — 250 

λα! βγήθε νκπξφο ηνπ ε ζπιαρληθηά κεηέξα ηνπ, π' αγλάληηα 
 

ζηεο Λανδίθεο πάγαηλε, ηεο πην φκνξθήο ηεο θφξεο, 
 

θαη πήγε ηνλ αγθάιηαζε θαη ηνχπε κε ιαρηάξα 
 

«Παηδί κνπ, ηη ήξζεο θη' άθεθεο ηε ιχζζα ηνπ πνιέκνπ; 
 

Ώρ νη θαηαξακέλνη νρηξνί πνιχ ζαο ηπξαγλνχλε 255 

γχξσ ζηε ρψξα, θη' ε θαξδηά εδψ ζε ζηέιλεη εζέλα 
 

ζην Αία, απάλνπ απ' ην θαζηξί, ηα ρέξηα λα ζεθψζεηο. 
 

Μνλ ζηάζνπ, κηα γνπιηά θξαζί ζα ηξέμσ λα ζνπ θέξσ, 
 

πξψηα ηνπ Αία κηα ζηαιηά θαη ησλ ζεψλ ησλ άιισλ 
 

λα ζηάμεηο, θη' έπεηηα λα πηεηο θη' εζχ λα ζπλεθέξεηο. 260 

Γηαηί αλαζηαίλεη ηα θξαζί μαλά ηνπο θνπξαζκέλνπο, 
 

φπσο θη' εζχ θνπξάζηεθεο βνεζψληαο ηνπο δηθνχο ζνπ.» 
 

. 
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Σφηε ν ιεβέληεο Έρηνξαο ηεο απαληάεη δην ιφγηα 
 

«Με κε θεξλάο θαξδφγιπθν θξαζί, θαιή κνπ κάλλα, 
 

κε κ' απνζηάζεηο θη' φξεμε δελ έρσ πηα γηα κάρε. 265 

θηάδνπκαη θηφιαο κ' άληθηα ηα ρέξηα ην θινγάην 
 

θξαζί ζην καβξνζχγλεθν λα ζηάμσ γην ηνπ Κξφλνπ· 
 

κήηε π' αθνχζηεθε πνηέο παξάθιεζεο ηνπ Αία 
 

λα θάλεηο κεο ζηα αίκαηα ρσκέλνο θαη ζηε ιέξα. 
 

Μνλ ζχξε εζχ ζηελ εθθιεζά ηεο Ώζελάο ζην θάζηξν, 
 

θαη πάξε κε ζπκηάκαηα ηηο πξνεζηέο καδί ζνπ, 270 

θη' φπην έρεηο πέπιν πην φκνξθν θη' απ' φια πην κεγάιν 
 

θαη πνπ ζηνλ πχξγν πην πνιχ ην ιαρηαξά ε θαξδηά ζνπ, 
 

βάι' ηεο ην αθηφ ζηα γφλαηα ηεο Ώζελάο, θαη ηάμε, 
 

καλλνχια, πσο σο δψδεθα γειάδεο ζαλ ηεο ζθάμεηο 
 

ρξνληάξηθεο απείξαγεο ζηελ εθθιεζά ηεο κέζα, 275 

αλ ηελ παηξίδα ζπιαρληζηεί ηα ηέξηα ηα παηδηά καο, 
 

κήπσο αιάξγα απ' ην θαζηξί βαζηάμεη ην Αηνκήδε, 
 

άγξην ζηξαηηψηε, ηεο ζθαγήο αηξφκεην ηερλίηε. 
 

Μνλ ζχξε εζχ ζηελ εθθιεζά ηεο ζεβαζηήο Παξζέλαο, 
 

θη' εγψ ηνλ Πάξε πάσ λα βξσ θαη λαλ ηνλ θξάμσ, αλ ζέιεη 280 

θαη λα κ' αθνχζεη κηα θνξά... έηζη π' αθηνχ λ' αλνίμεη 
 

ε Γεο θαη λαλ ηνλ θαηαπηεί! Γηαηί ν κεγάινο Αίαο 
 

ζηνλ θφζκν κάο ηνλ έζηεηιε γηα δπζηπρηά θαη πίθξεο 
 

ησλ Σξψσλ θαη ηνπ βαζηιηά θη' εκάο ησλ αδεξθψλ ηνπ. 
 

Ώρ θείλνλ λα ζε ηφλε δσ λα θαηεβεί ζηνλ Άδε, 
 

ζάιεγα εδψ κνπ ζήθσζαλ απ' ηελ θαξδηά 'λα βξάρν!» 285 

. 
 

Βίπε, θαη ζπίηη αθηή γπξλάεη ηηο ζθιάβεο λα θσλάμεη. 
 

Κη' νη ζθιάβεο σο λα κάζνπλε ηηο πξνεζηέο ζηε ρψξα, 
 

αθηή ζηε κνζθνκχξηζηε θαηέβεθε απνζήθε, 
 

θη' εθεί είρε αθξφπιερηα ζθνπηηά, ησλ ηδσληηηζζψλε 
 

δνπιηά, π' αηφο ηνπ ηάθεξε απ' ηε ηδψλα ν Πάξεο 290 

πεξλψληαο ηνλ πιαηχ γηαιφ, ζην ίδην ην ηαμίδη 
 

ζαλ έθεξε θαη ηε Λεληφ ηελ αξρνληνζξεκέλε. 
 

Έλα απφ θείλα ηεο ζεάο δηαιέγεη λα ραξίζεη, 
 

πνχηαλ ζηα μφκπιηα πην φκνξθν θη' απ' φια πην κεγάιν, 
 

ιακπξφ ζαλ άζηξν· θη' είηαλε βαικέλν θάηνπ θάηνπ. 295 

Καη θίλεζε, θη' έλα ζσξφ αξρφληηζζεο μνπίζσ. 
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. 
 

Έηζη ζαλ ήξζαλ ζηεο ζεάο ηελ εθθιεζά ζην θάζηξν, 
 

ηελ πφξηα ε θξηλνκάγνπιε γπλαίθα η' Ώληελφξνπ, 
 

ε Θεαλφ, ηνπο άλνημε, ε θφξε ηνπ Κηζζέα· 
 

ηη είραλε αθηή ιεηηνχξγηζζα ηεο Ώζελάο νη Σξψεο. 300 

Κη' φιεο κε θιάκα θαη θσλή ζεθψζαλε ηα ρέξηα. 
 

Καη παίξλεη ηφηε ε Θεαλφ ην πέπιν θαη ην βάδεη 
 

ζηα γφλαηα ηεο Ώζελάο κε ηηο ρξπζέο πιεμνχδεο, 
 

θη' έπεηηα αξρίδεη πξνζεθθή θαη δέεζε λα θάλεη 
 

«Πξνζηάηξα, δέζπνηλα Ώζελά, ζεά κνπ δνμαζκέλε, 305 

αρ ηνπ Αηνκήδε η' άξκαηα θνκάηηαζ' ηα, θαη θάλε 
 

θη' αθηφλ λα πέζεη πίζηνκα κπξνζηά ζην Γεξβνπφξηη, 
 

θη' ακέζσο ζα ζνπ ζθάμνπκε σο δψδεθα γειάδεο 
 

ρξνληάξηθεο απείξαγεο εδψ ζηελ εθθιεζά ζνπ, 
 

αλ ηελ παηξίδα ζπιαρληζηείο θη' εκάο θαη ηα παηδηά καο.» 310 

. 
 

Βίπε, κα δελ ηνπο μάθνπζε ηε δέεζε ε Παιιάδα. 
 

. 
 

Έηζη νη αξρφληηζζεο ινηπφλ ζεξκνπεξηθαιηνχληαλ, 
 

θη' ν Έρηνξαο ηφηε έθηαλε ζηνλ πχξγν η' Ώιεμάληξνπ, 
 

πνχ' ρε ηνλ κφλνο ηνπ έμνρν θηηαζκέλν κε καζηφξνπο 
 

ηνπο πην θαινχο πνπ βξίζθνπληαλ ζηελ Σξνία ηφηε ρηίζηεο 315 

πνπ ζάια ηνχθηηαζαλ θη' αβιή θαη ηνχθηηαζαλ γηαηάθη 
 

κεο ζην θαζηξί, ζηνπ Έρηνξα ζηκά θαη ζηνπ Πξηάκνπ. 
 

Καη κπαίλεη κέζα ν Έρηνξαο ζηα ρέξηα ηνπ θξαηψληαο 
 

θνληάξη σο έληεθα περψλ, κε ην ραιθέλην ζηφθν 
 

π' άζηξαθηε νκπξφο θη' νιφρξπζν ηνλ έζθηγγε δνπλάξη. 320 

Βθεί ηνλ Πάξε πνχζαρλε ηνλ βξήθε ηελ παλψξηα 
 

κεο ζην γηαηάθη αξκαησζά, αζπίδα θαη ηζαπξάδα, 
 

θαη πνπ ζηα ρέξηα ην θπξηφ δνθίκαδε δνμάξη. 
 

Αίπια ε Λεληφ θαζφηαλε κε γχξσ ηεο ηηο ζθιάβεο 
 

θη' είρε ζ' αξγφρεξα αθνπζηά ζηξσκέλεο ηηο αξγάηξεο. 
 

. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε ν Έρηνξαο, ηνπ ιέεη πηθξά δην ιφγηα 325 

«Νηξνπήο, θαεκέλε, αθηνί νη ζπκνί πνπ ζηελ θαξδηά ζνχ κπήθαλ! 
 

Ληψλεη ν ιαφο πνπ ζθάδεηαη κπξνζηά ζην θαζηξνπφξηη, 
 

θαη γηα ηα ζέλα νη ζθνησκνί, ν πφιεκνο γηα ζέλα 
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είλαη αλακέλνο ζη' αςειφ θαζηξφηεηρν ηξηγχξσ. 
 

Έπξεπε εζχ λα κάρεζαη θαη κ' άιινπο, φζε βιέπεηο 330 

π' αλακειάλ ηνλ πφιεκν. Μνλ έια ηψξα ζήθσ! 
 

κήπσο ηηο θιφγεο δεηο θαη θαηλ ζε ιίγν ηελ παηξίδα.» 
 

. 
 

Σφηεο ν ζενθάκσηνο απνινγηέηαη Πάξεο 
 

«Έρηνξα, ζα κε κάισζεο φρη άδηθα, κνλ δίθηα, 
 

γηα αθηά ζελά ζ' ην μεγεζψ· Μνλ άθνπ κε θαη θξίλε. 
 

Βγψ φρη ηφζν απφ ζπκφ ή θηαίμηκν ησλ Σξψσλ 335 

θιείζηεθα εδψ, κνλ ήζεια ηε ιχπε λα ρνξηάζσ. 
 

Μα ηψξα κ' έπεηζε ε Λεληφ κε ηα γιπθά ηεο ιφγηα 
 

λα βγσ ζηνλ πφιεκν· ζαξξψ θαιχηεξα θη' αηφο κνπ 
 

έηζη λα γίλεη... ζ' έλαλε δε κέλεη πάληα ε λίθε. 
 

Μνλ έια ζηάζνπ, η' άξκαηα ηψξ σο λα βάισ· ή ζχξε, 340 

θ' έξρνπκαη εγψ θαηφπη ζνπ. Θαξξψ ζα ζε πξνθηάζσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηφο απάληεζε δε γχξηζε λα δψθεη. 
 

. 
 

 

 

. 
 

Σφηεο ηνπ κίιεζε ε Λεληφ κ' αγαπεκέλα ιφγηα 
 

«Κνπληάδε εκέλα ηεο ισιήο, ηεο ζηρακέλεο ζθχιαο, 
 

αρ ηελ αβγή πνπ ε κάλλα κνπ κε γέλλεζε ζηνλ θφζκν 345 

λα ζε κ' αξπάμεη κηα θαθή θνπξηνχλα, θαη ζηα φξε 
 

λα ζε κε θέξεη ή ζηνπ γηαινχ ην θνπζθσκέλα θχκα, 
 

φπνπ πξηλ ηχρνπλ φια αθηά λα κ' έπληγε ην θχκα· 
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κα κηα νη ζενί θαη η' ηφγξαςαλ ηέηηα θαθά λα ηχρνπλ, 
 

αο έπεθηα θαλ ζ' άιινπ αληξφο, θαιχηεξνπ, ηα ρέξηα, 350 

πνπ ληψζεη απφ θαηαιαιηά θαη θφζκνπ θαηεγφξηα. 
 

Μα αθηφο δελ έρεη δην κηαιά, κήηε πνηέο ηνπ ζάρεη· 
 

γηα θείλν πνπ κνπ θαίλεηαη ζαλ ην ραξεί κηα κέξα. 
 

Μνλ έκπα ηψξα, αληξάδεξθε, θαη πάξε λα θαζήζεηο 
 

θνληά κνπ εδψ, ηη ζ' έπλημαλ εζέλα πξψηα νη θφπνη 355 

απ' η' Ώιεμάληξνπ η' άδηθα θη' εκέλαλε ηεο ζθχιαο, 
 

πνπ κάβξε κνίξα ν νπξαλφο κάο έρεη θπιαγκέλα, 
 

έηζη πνπ πάληα θη' νη ζηεξλνί λα καο ζπκάληε αζξψπνη.» 
 

. 
 

Σφηε ν κεγάινο Έρηνξαο ηεο απαληάεη δην ιφγηα 
 

«Άζε κε, Βιέλε, αλ κ' αγαπάο, ηη δε κπνξψ λα κείλσ. 360 

Να ηξέμσ ηψξα βηάδνπκαη ηνπο Σξψεο λα βνεζήζσ, 
 

γηαηί κεηξάλε ηηο ζηηγκέο πνπ ιείπσ απφ θνληά ηνπο. 
 

Μνλ μχπλα ηνλ αθηφλ, Λεληφ, θη' αο θνπλεζεί θη' αηφο ηνπ, 
 

πνπ κέζα αθφκα ζην θαζηξί, πξηλ βγσ, λα κε πξνθηάζεη. 
 

Ση εγψ λα δσ ζα πεηαρηψ ζηνλ πχξγν ηνπο δηθνχο κνπ, 365 

ην κπξηνράηδεθηφ κνπ γην, ηελ έξκα κνπ γπλαίθα... 
 

Πηνο μέξεη πίζσ αλ ζα κε δνπλ θαη πάιη λα γπξίζσ, 
 

ή ζα κε ζθάμνπλ πηα νη ζενί κε ησλ νρηξψλ ηα ρέξηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη θέβγεη ζείλνληαο παο ζηελ θνξθή ηε θνχληα. 
 

Έπεηηα θηάλεη γιήγνξα ζη' αξρνληηθφ ηνπ ζπίηη, 370 

κα κέζα δελ ηελ πέηπρε ηελ φκνξθε Ώληξνκάρε, 
 

κφλε ζηνλ πχξγν είρε αλεβεί κε ηελ αθξάηε βάγηα 
 

θαη ην παηδί, θη' έθιαηγε εθεί κε πφλν θαη βνγγνχζε. 
 

Καη ζα δε βξήθε πνπζελά ην ιαηξεθηφ ηνπ ηέξη, 
 

πάεη ζηελ κπαζά θαη ζηέθεηαη, θαη θξάδεη ζηηο γπλαίθεο 375 

«Γηα αθνχζηε, ζθιάβεο, κηα ζηηγκή θαη πέζηε ηελ αιήζηα. 
 

Πνχζε ε θπξά ζαο έθαλε ζα βγήθε απφ ην παιάηη; 
 

Μελ πάεη ζηηο ζπλπθάδεο ηεο ή ζε θακηά αληξαδέξθεο; 
 

γηα κήπσο πάεη ζηελ εθθιεζά ηεο ζεβαζηήο Παξζέλαο, 
 

φπνπ θη' νη άιιεο δένπληαη ππθλφζγνπξεο θπξάδεο;» 380 

. 
 

Σφηεο γπξίδεη ε ζεξπεηή πηζηάηξα θαη ηνπ θάλεη 
 

«α ζεο, αθέληε, θαη θαιά λ' αθνχζεηο ηελ αιήζηα, 
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δελ πάεη ζηηο ζπλπθάδεο ηεο ή ζε θακηά αληξαδέξθεο, 
 

κήηε έζπξε ζηελ εθθιεζά ηεο ζεβαζηήο Παξζέλαο, 
 

φπνπ θη' νη άιιεο δένπληαη ππθλφζγνπξεο θπξάδεο· 385 

Μνλ πήγε ζη' αςειφ ππξγί, γηαηί είπαλ πσο νη Σξψεο 
 

είλαη ζθηγκέλνη θη' νη νρηξνί ληθάλ κεγάιε λίθε. 
 

Βθεί πεγαίλεη, ηξέρνληαο ζα λάραζε ην λνπ ηεο, 
 

θαη πάεη θη' ε βάγηα απφ θνληά κε ην παηδί ζηα ρέξηα.» 
 

. 
 

 

 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο έθπγε μαλά ηνλ ίδην δξφκν 390 

θαη ηα θαιφθηηαζηα ζηξαηηά πεξλνχζε πηιαιψληαο. 
 

Καη ηε ζηηγκή ζα δηάβαηλε ηε ρψξα θαη ζσξνχζε 
 

ην Γεξβνπφξηη, φζε είηαλε φμσ λα βγεη ζηνλ θάκπν, 
 

λα ηε απ' αγλάληηα πξφβαιε ηξεράηε ε Ώληξνκάρε, 
 

η' Ώεηηνχ ηνπ ιηνληαξφθαξδνπ ε κπξηνπινχζηα θφξε, 395 

η' Ώεηηνχ πνπ βαζηιηά άιινηεο ηνλ είραλ νη Κηιίθνη 
 

πέξα ζηε Θήβα, ζηα ξηδά ηεο δαζσκέλεο Πιάθνο· 
 

λα ηίλνο ξήγα ν Έρηνξαο ηελ θφξε είρε γπλαίθα. 
 

Πνπ ηφηε εθεί ηνλ έζκημε, θη' ε βάγηα απφ θνληά ηεο 
 

πεξπάηαε θη' είρε ην παηδί γπξκέλν απάο ζηνλ θφξθν, 400 

έηζη δα αζψν θαη κσξφ, ην κνζθαλαζξεκέλν 
 

Βρηνξνπδάθη πνχιακπε ζαλ ηεο αβγήο η' αζηέξη. 
 

θακαληξηλφ ν παηέξαο ηνπ ηνχρε φλνκα βαικέλα, 
 

κα Μνλαθέληεο θξάδνπληαλ απ' ηνπο ινηπνχο ηνπο Σξψεο, 
 

ηη κφλνο ηνχο δηαθέληεβε ν Έρηνξαο ην θάζηξν. 
 

Σφηε έηζη εθείλνο θνίηαμε ζσπψληαο ην παηδί ηνπ 
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κε ζιηβεξφ ρακφγειν· θη' ε φκνξθε Ώληξνκάρε 405 

ήξζε θιακέλε, ηνχπηαζε ζθηρηά ην ρέξη θη' είπε 
 

«Καεκέλε, αρ ην θηιφηηκν ζα ζ' αθαλίζεη. Πεο κνπ, 
 

η' αζψν αθηφ δελ ην πνλάο, δε ιππάζαη εκέλα 
 

πνπ κάβξε ρήξα θη' έξεκε ζε ιίγν ζα κ' αθήθεηο; 
 

Ση γξήγνξα φινη νη Ααλανί ζα ηξέμνπλ λα ζε ζθάμνπλ. 410 

Μα αλ είλαη λα ζε ζηεξεζψ, θαιχηεξα γηα κέλα 
 

λα κε ζθεπάζεη ε κάβξε Γεο! Γηαηί άιιν πηα αληηζηχιη 
 

δε ζα κνπ κείλεη, κνλ θαεκνί, ηα κάηηα ζα ζθαιίζεηο. 
 

Μεγάξ παηέξα εγψ 'ρσ πηα ή ηε γιπθηά κνπ κάλλα; 
 

Ση ηνλ παηέξα ν ζετθφο κνχ ζθφησζε Ώρηιέαο, 
 

θη' έθαςε θαη ησλ Κηιηθψλ ηε κπξηνπινχζηα ρψξα, 415 

ηε Θήβα ηελ ηξαλφπνξηε· θαη ζθάδνληάο ηνλ φκσο 
 

δελ ηνλ μαξκάησζε, σο αθηνχ δε βάζηαμε ε θαξδηά ηνπ, 
 

Μνλ ζαλ ηνλ έθαςε καδί κε ηα ρξπζά άξκαηά ηνπ, 
 

ηνχρηηζε κλήκα, θαη θηειηέο ηνπ θχηεςαλ ηξηγχξσ 
 

θαιέο λεξάηδεο ηνπ βνπλνχ, ηνπ Αία ζπγαηέξεο. 420 

Κη' εθηά κνπ αδέξθηα π' άθηζα ζηνλ παηξηθφ καο πχξγν, 
 

κεο ζε κηα κέξα θη' νη εθηά θαηέβεθαλ ζηνλ Άδε, 
 

ηη ελψ βνζθνχζαλ η' άζπξα αξληά θαη ηξαρειάηα βφδηα 
 

φμσ ζην ιφγγν, ηνπ Πειηά ν γηνο ηνπο έζθαμε φινπο. 
 

Δ κάλα κνπ πνπ ζηα ξηδά βαζίιεβε ηεο Πιάθνο, 425 

αθηήλε εδψ ηελ έθεξε κε η' άιιν βηνο αληάκα, 
 

κα ηε ιεθηέξσζε έπεηηα γηα μαγνξά κεγάιε, 
 

θη' ε Άξηεκε ηε ζέξηζε ζηνλ παηξηθφ ηεο πχξγν. 
 

Έρηνξα, ηψξα εζχ γνληφο θη' εζχ γιπθηά κνπ κάλλα, 
 

εζχ είζαη εκέλα θη' αδεξθφο θαη ηξπθεξφ κνπ ηέξη, 430 

Μνλ πηα ιππήζνπ κε, θη' αθηνχ ζην θάζηξν κείλε απάλνπ, 
 

κήπσο κε ξήμεηο ζε ρεξηά θαη ην παηδί ζ' αξθάληα. 
 

Καη ζηήζ' ηνπο ζηνλ αξλφ θνληά ηνπο ιφρνπο, πνπ παηηέηαη 
 

εθεί πην ν ηνίρνο έθθνια θη' αλεβαηή είλαη ε ρψξα. 
 

Γηαηί απφ θεη ήξζαλ ηξεηο θνξέο θαη πάζθηζαλ λα κπνχλε 435 

η' Ώηξέα ν γηνο θη' νη Ώίηδεο κε δηαιερηνχο λνκάηνπο, 
 

θη' ν θεκηζκέλνο Ανκεληάο θη' ν θνβεξφο Αηνκήδεο. 
 

Καλ θάπηνο ηνπο αξκήλεςε θαιφο ζηηο πξνθεηείεο, 
 

«θαλ ηνπο ην ιέεη θη' ε ηφικε ηνπο θαη ηνπο ζαξξχλεη ν λνπο ην πο.» 

. 
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Σφηε ν κεγάινο Έρηνξαο ηεο απαληάεη δην ιφγηα 440 

«Γπλαίθα, λαη θη' εγψ φια αθηά ζην λνπ κνπ η' αλαδέβσ· 
 

φκσο ληξνπή απ' ηηο Σξψηζζεο, ληξνπή 'λαη νκπξφο ζηνπο Σξψεο 
 

λα ζέξλνπκαη έηζη ζαλ θηνηήο αιάξγα απ' ηνπο πνιέκνπο... 
 

κήηε ην ζέιεη κνπ ε θαξδηά! ηη πάληα παιηθάξη 
 

έκαζα λάκαη θαη κπξνζηά ζηηο θνληαξηέο λα ηξέρσ, 445 

κ' απφθαζε ην γνληθφ λα δηαθεληέςσ ζξφλν. 
 

Ναη μέξσ, κνπ ην ιέεη αθηφ αιάζεθηα ε ςπρή κνπ, 
 

ζα θέμεη ε κέξα — δελ αξγεί — πνπ ζα ραζεί ε παηξίδα, 
 

θη' ν βαζηιηάο ν Πξίακνο, θη' ν μαθνπζηφο ιαφο ηνπ· 
 

κα δε κνπ ζθάδεη ηελ θαξδηά, ησλ Σξψσλ ζα ινγηάδσ 450 

ηα πάζηα, ή θαη ησλ δχζηπρσλ γνληψλε κνπ, νχηε ηφζν 
 

ησλ αδεξθψλ κνπ πνπ πνιινί κεο ζηα ρξπζά ηνπο ληάηα 
 

ζα θπιηζηνχλ ζην αίκα ηνπο ζθαγκέλνη απφ ηνπο Ώξγίηεο, 
 

φζν γηα ζέλα, φηαλ θαλείο απ' ησλ νρηξψλ η' αζθέξη 
 

ζε ζέξλεη ζε πηθξή ζθιαβηά ζηα δάθξηα βνπηεκέλε. 455 

Κη' άιιε ίζσο, ζη' Άξγνο φηαλ παο, λα θαίλεηο ζα ζε βάδεη, 
 

θαη κε ηε ζηάκλα απ' ηελ πεγή λεξφ ζα παο λα θέξλεηο, 
 

άζεια, δφιηα, κα ζθιεξή ζα ζε ζηαλέβεη αλάγθε. 
 

Καη ζα ζε βιέπνπλ πνπ πεξλάο αρλή θαη δαθξπζκέλε, 
 

'Νά ην' ζα ιελ 'ηνπ Έρηνξα ην ηέξη πνπ ησλ Σξψσλ 460 

είηαλ ην πξψην αθηφο ζπαζί ζηεο Σξνίαο ηνπο πνιέκνπο'. 
 

Έηζη ίζσο πνπλ· θη' ν πφλνο ζνπ ζα μαλαλνίγεη πάληα 
 

ζα βιέπεηο πσο απ' ηε ζθιαβηά λα βγεηο δελ έρεη νιπίδα. 
 

Μα ζέισ λα κε θάεη ε γεο, ε κάβξε πιάθα ζέισ, 
 

πξηλ λα βνγγάο λα θιαηο ζε δσ, θαη ζθιάβα λα ζε ζέξλνπλ!» 465 

. 
 

Έηζη ηεο είπε, θη' άπισζε ηα ρέξηα ζην παηδί ηνπ, 
 

κα πίζσ γέξλεη ην παηδί ζηνλ θφξθν ηεο βπδάρηξαο 
 

κε ηηο θσλέο, ηη ηφζθηαδε ε φςε ηνπ γνληνχ ηνπ, 
 

ζαλ είδε π' άζηξαθηε ν ραιθφο ζπηζφβνια νρ ην θξάλνο, 
 

θη' απάλνπ ζάιεβε αγξησπή ε αινγήζα θνχληα. 470 

Γέιαζε ηφηε ε κάλλα ηνπ κηα ζηάια θη' ν παηέξαο. 
 

Καη βγάδεη απ' ην θεθάιη εθηχο ν Έρηνξαο ην θξάλνο 
 

θαη η' απηζψλεη ράκνπ εθεί θαζψο ιακπνθνπνχζε, 
 

θη' φηαλ ην γην ηνπ θίιεζε θαη ρφξεςε ζηα ρέξηα, 
 

ζην Αία θη' φινπο ηνπο ζενχο δεήζεθε έηζη θη' είπε 475 
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«Πεξηθαιψ ζε, Αία κνπ, ζενί, πεξηθαιψ ζαο, 
 

αο δψζεη ε ράξε ζαο θη' αθηφο — ν γηνο κνπ — κεο ζηνπο Σξψεο 
 

φπσο θη' εγψ λα μαθνπζηεί, έηζη αληξησκέλνο πάληα 
 

θη' άμηνο ηεο Σξνίαο βαζηιηάο. Κη αο πνπλ γηα αθηφλ κηα κέξα 
 

'Ώθηφο απ' ηνλ παηέξα ηνπ πνιχ πην παιηθάξη' 
 

θαζψο γπξλά απ' ηνλ πφιεκν· θαη καησκέλα αο θέξλεη 480 

καδί ηνπ ιάθπξα, απ' νρηξφ πνπ ζθφησζε παξκέλα, 
 

πνπ λαλ ηνλ δεη ε καλλνχια ηνπ θαη λα ραξεί ε θαξδηά ηεο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη βάδεη ην παηδί ζηεο γπλαηθφο ηα ρέξηα, 
 

θη' εθείλε πίζσ ηφγπξε ζην κπξηζκέλνλ θφξθν 
 

θαη πηθξνρακνγέιαζε κε κάηηα δαθξπζκέλα. 
 

Καη ζαλ ηελ είδε θη' έθιαηγε, ηελ πφλεζε ε ςπρή ηνπ, 
 

θαη ηξπθεξά ηε ράηδεςε θαη κε θαεκφ ηεο είπε 485 

«Με κνπ βαξηνπηθξαίλεζαη, γπλαίθα, θαη θαλέλαο, 
 

αλ δελ ην γξάθεη ε κνίξα κνπ, ζηνλ Άδε δε κε ζηέιλεη. 
 

Βηδέ απ' ην ξηδηθφ θαλείο δε ζα ζσζεί πνηέο ηνπ, 
 

ζεο αληξησκέλνο ζεο δεηιφο, κηαο πνπ βξεζεί ζηνλ θφζκν. 
 

Μνλ κέζα ηψξα πήγαηλε λα θάηζεηο ζηηο δνπιηέο ζνπ, 490 

ζηε ξφθα θαη ζηνλ αξγαιηφ, θαη βάιε θαη ηηο ζθιάβεο· 
 

φζν γηα πφιεκν πνπ ιεο, νη άληξεο ζα θξνληίζνπλ, 
 

φινη θη' απ' φινπο πξψηα εγψ, φζνη θη' αλ δνπλ ζηελ Σξνία!» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηφηεο ζήθσζε ην θξάλνο ηνπ απφ ράκνπ. 495 

Κη' ε Ώληξνκάρε θίλεζε ζηνλ πχξγν λα γπξίζεη, 
 

ηεξψληαο πίζσ, θη' έρπλε πηθξά θαη κάβξα δάθξηα. 
 

ε ιίγν ζίκσζε έπεηηα ζη' αξρνληηθφ η' αληξφο ηεο, 
 

ζηνπ Έρηνξα η' αληξνθνληά, θαη κέζα καδσκέλεο 
 

βξήθε ηηο ζθιάβεο, θη' έπηαζαλ φιεο καδί ην θιάκα. 
 

πίηη ηνπ αθφκα δσληαλφ έηζη φιεο ηνλ ζξελνχζαλ· 500 

θαη ιέγαλε απ' ηνλ πφιεκν μαλά δε ζα γπξίζεη 
 

θη' απ' ησλ νρηξψλ δε ζα ζσζεί ηε ιχζζα θαη ηα ρέξηα. 
 

. 
 

Κη' ν Πάξεο δε ραζνκεξάεη ζηνλ αςειφ ηνπ ζπίηη, 
 

κφλε ζα ραιθνθφξεζε ηελ πινχζηα αξκάησζά ηνπ, 
 

πεξλάεη ηε ρψξα ηξέρνληαο κ' αθνχξαζην πνδάξη. 505 

αλ άινγν, πνπ ζην παρλί αξγφ παξαρνξηαίλεη 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 121 
 

θαη ην θαπίζηξη ζπάεη θη' νξκά ζηνλ θάκπν πηιαιψληαο — 
 

γηαηί λα ινχδεηαη έκαζε ζηα δξνζεξά πνηάκηα — 
 

πεξήθαλν έηζη, θη' αςειά βαζηάεη ηελ θεθαιή ηνπ, 
 

θη' απάλνπ θάηνπ ε ρήηε ηνπ ζηνπο ψκνπο θπκαηίδεη, 510 

θη' αθηφ γηνκάην ιεβεληηά, γνξγά ην παλ ηα πφδηα 
 

φπνπ ζπρλάδνπλ άινγα θαη ζηα ιηβάδηα βφζθνπλ· 
 

έηζη θαη ηνπ Πξηάκνπ ν γηνο, αζηξάθηνληαο ζαλ ήιηνο 
 

κεο ζηε ιακπξή ηνπ αξκαησζά, θαηέβεθε ην θάζηξν 
 

θακαξσηφο, θαη γιήγνξα ηνλ πήγαηλαλ ηα πφδηα. 
 

ε ιίγν αληάκσζε έπεηηα ηνλ μαθνπζηφ αδεξθφ ηνπ, 515 

ηνλ Έρηνξα, φηη πήγαηλε ζηνλ θάκπν λα γπξίζεη 
 

απ' φζεο πξηλ ξσηηφηαλε κε η' αθξηβφ ηνπ ηέξη. 
 

. 
 

Πξψηνο ν Πάξεο έπηαζε δην ιφγηα λα κηιήζεη 
 

«Πνιχ ζε βάζηαμα, αδεξθέ, θηαο βηάδεζαη λα ζχξεηο· 
 

άξγεζα, θη' φπσο πξφζηαμεο δελ έθηαζα ζηελ ψξα.» 
 

. 
 

Σφηε ν ιεβέληεο Έρηνξαο γπξίδεη θαη ηνπ θάλεη 520 

«Πάξε, θαθφ δε ζα ζνπ πεη θαλείο κε δίθηα γλψκε, 
 

λα ζε ζε δεη ζηνλ πφιεκν, γηαηί είζαη παιηθάξη. 
 

Μα αθίλεηο κφλνο θαη δε ζεο. Κη' εκέλα εδψ ε θαξδηά κνπ 
 

βνγγάεη ζηα ζηήζηα, άκα αγξηθψ θαη ζ' αλαζεκαηάλε 
 

νη Σξψεο πνπ ηξαβνχλ πνιιά καξηχξηα γηα ηα ζέλα. 525 

Μνλ πάκε ηψξα, θη' φια αθηά ηα ζάρλνπκε θαηφπη, 
 

αλ δψζεη ν Αίαο ιεθηεξηάο πνηήξη θακηά κέξα 
 

λα πηνχκε ζηνπο παληνηηλνχο ζενχο ησλ νπξαλψλε, 
 

ζα δηψμνπκε ηνπο Ώραηνχο αιάξγα απ' ηελ παηξίδα.» 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Δ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Βίπε ν ιεβέληεο Έρηνξαο, θη' φμσ απ' ην ηεηρνπφξηη 
 

νξκάεη, θη' ν Πάξεο έηξερε καδί ηνπ· θαη ησλ δην ηνπο 
 

κέζα ηνπο γχξεβε ε θαξδηά λα ζθάμνπλ θαη λα ζχζνπλ. 
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Κη' φπσο ζε λάθηεο πνπ πνζνχλ κηα ζηάια αγέξη πξχκν, 
 

ηνπ Κξφλνπ ηνπο ην ζηέιλεη ν γηνο ζαλ ηχρεη θη' απνζηάζνπλ 5 

ρηππψληαο κε ηα ιάηηλα θαιφμπζηα θνππηά ηνπο 
 

ην θχκα, θη' είλαη ε κέζε ηνπο απ' ηε δνπιηά θνκέλε· 
 

έηζη θη' αθηνχο, ζα θάλεθαλ, νη Σξψεο ηνπο πνζνχζαλ. 
 

. 
 

θφησζε ηφηε ν έλαο ηνπο ηνλ άξρνληα Μελέζηε, 
 

η' Ώξήζνπ γην, πνπ γέλλεζε ζηελ πνιπζηάθπιε Άξλα 10 

ε ψξηα ε Φπινκέδνπζα θη' ν ξνπαιάο Ώξήζνο. 
 

Κη' ν Έρηνξαο ηνλ Δνληά ηξππάεη ζην ζλίρη πίζσ 
 

θάηνπ απ' ην θξάλνο ην ζηηιπλφ, θαη ηε δσή ηνπ παίξλεη. 
 

Κη' ν Γιάθθνο, η' Ώπνιφρνπ ν γηνο, ησλ Λπθησηψλε ν πξψηνο, 
 

κέζα ζηε βξάζε ηεο ζθαγήο θαξθψλεη ην ΐηθίλν, 
 

ηνπ Αέμε γην — φηη πήδεμε κεο ζην γνξγφ ηνπ ακάμη — 15 

ζηνλ ψκν, θη' έπεζε λεθξφο κέζα απ' η' ακάμη ράκνπ. 
 

. 
 

Καη ζαλ ηνπο πήξε κπξνπδηά ηνπ Αία ε ζπγαηέξα 
 

ζεά Ώζήλα, πσο ιηάληδαλ ηνπο Ώραηνχο ζηε κάρε, 
 

ρχζεθε ηφηε απ' ηελ θνξθή ηελ Βιπκπήζα θάηνπ 
 

λα πάεη ζηνλ θάκπν ηνλ πιαηχ. Ώληίζεηά ηεο ηξέρεη 20 

θη' ν γηνο ηνπ Αία, ν ζθνπεθηήο Ώπφιινο αθξηζκέλνο 
 

ςειά απ' ην θάζηξν, θη' ήζειε ηνπο Σξψεο λα ληθήζνπλ. 
 

Κη' έζκημαλ ζηελ νμά ζηκά, θαη πξψηνο είπε ν Φνίβνο 
 

«Ση ήξζεο μαλά νρ ηνλ Έιπκπν κε ηφζε θξέληα πάιη, 
 

ηνπ Αία θφξε, θη' ε ηξαλή ζε θηέξσζε θαξδηά ζνπ; 25 

Ξέξσ, δεηάο ησλ Ώραηψλ κνλνδνμάζηξα λίθε 
 

λα δψθεηο· ηη δα αλ ράλνπληαη θαη Σξψεο, δε ζε κέιεη. 
 

Μα άθνπ κε, αλ ζέιεηο, θη' ίζσο βγεη πνιχ θαιχηεξά καο· 
 

ηψξα ηελ έξκα αο πάςνπκε ζθαγή θαη ηνπο πνιέκνπο 
 

ζήκεξα· απέ έπεηηα μαλά ρηππηνχληαη σο πνπ ηελ άθξε 30 

ηεο Σξηάο λα βξνχλε, αθνχ καζέο η' απνθαζίζαηε έηζη 
 

εζείο νη δην νη αζάλαηεο, λα θάηε αθηφ ην θάζηξν.» 
 

. 
 

Σφηε απαληά ε ζεά Ώζήλα, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα 
 

«Ναη έηζη, πξνθπιαρηή, αο γέλεη, θαη κε ηελ ίδηα γλψκε 
 

ήξζα θη' εγψ νρ ηνλ Έιπκπν θαηά ηα δην ηα' αζθέξηα. 35 

Μνλ έια, πψο ηνλ πφιεκν ζθνπέβεηο λαλ ηνπο πάςεηο;» 
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. 
 

Σφηεο ηεο είπε ν ζθνπεθηήο αθέληεο γηνο ηνπ Αία 
 

«Σνλ Έρηνξα αο ζεθψζνπκε, ηνλ άθνβν αινγάξε, 
 

κήπσο ηπρφλ θάλα Ώραηφ κνλάρνο κε κνλάρν 
 

αληξνθαιέζεη ζε ζθιεξή λα κεηξεζνχλε κάρε, 40 

θη' αθηνί ίζσο θηινηηκεζνχλ θαη βγάινπλ, νη Ώξγίηεο, 
 

ηνλ Ώία κε ηνλ Έρηνξα λα ραιθνπνιεκήζεη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' ε ζεά Ώζήλα θαηά πψο είπε θάλεη. 
 

. 
 

Καη ηνπο λνγάεη ν Έιελνο, ηνπ γέξνπ ν γηνο Πξηάκνπ, 
 

ην ηη βνπιή απνθάζηζαλ νη δην ζενί κηιψληαο, 45 

θαη πάεη ζηνλ Έρηνξα ζηκά θαη ζηέθεη θαη ηνπ θάλεη 
 

«Έρηνξα, ηνπ Πξηάκνπ γηε, ηζφγλσκε ηνπ Αία, 
 

ηάρα φηη πσ ην ιφγν κνπ ζ' αθνχζεηο; — αδεξθφ ζνπ 
 

κ' έρεηο καζέο — ηνπο δην ζηξαηνχο βάι' ηνπο λα θάηζνπλ ηψξα, 
 

κα έλαλε αηφο ζνπ απ' ηνπο νρηξνχο, ηνλ πην θαιχηεξφ ηνπο, 50 

ζε κάρε θξάμ' ηνλ άπνλε λα κεηξεζεί αληηθξχ ζνπ. 
 

Αε ζνχλαη αθφκα ξηδηθφ λα θαηεβείο ζηνλ Άδε, 
 

γηαηί έηζη εγψ άθνπζα θσλή ζεψλ παληνηηλψλε.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο ράξεθε ζαλ άθνπζε ην ιφγν, 
 

θαη κεο ζηνπο Σξψεο ηξέρνληαο ηνπο ιφρνπο ζηακαηνχζε, 55 

η' φπιν απ' ηε κέζε ζθίγγνληαο. Καη ζηέθνπλ φινη νη ιφρνη. 
 

Υάκνπ η' Ώηξέα εθηχο θη' ν γηνο ηνπο Ώραηνχο θαζίδεη, 
 

θάζεηαη θη' ε ζεά Ώζελά θη' ν Ώξγπξνδνμάξεο 
 

— παξφκηνη κ' φξληα αξπαρηηθά — ζηελ ηξαλνθφξκα απάλνπ 
 

ηνπ βξνληνξήρηε Αία νμά, θαη ραίξνπληαλ ζσξψληαο 60 

ηνπο άληξεο πνχηαλε ππθλέο αξάδεο θαζηζκέλνη, 
 

απ' φπια, θξάλα ράιθηλα θη' αζπίδεο δαζσκέλνη. 
 

Πψο κπάηε ρλψην ρχλεηαη παο ζηνπ γηαινχ ηελ άπια 
 

φηαλ πξσηνζεθψλεηαη, θαη ηα λεξά ζνπθξψλνπλ, 
 

ηέηηνη θη' νη ιφρνη θάζνπληαλ ησλ δην ζηξαηψλ ζηνλ θάκπν. 65 

. 
 

Κη' είπε ζηε κέζε ν Έρηνξαο ησλ Ώραηψλ θαη Σξψσλ 
 

«Σξψεο, αθνχζηε κε, θη' εζείο Ώξγίηεο παηλεκέλνη, 
 

γηα λα ζαο πσ φζα κνπ δεηάεη κέζα ε θαξδηά ζηα ζηήζηα. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 124 
 

Σνπο φξθνπο δελ ηνπο έβγαιε δεμά ν κεγάινο Αίαο, 
 

κνλ κεραλέβεη φιν θαθά θαη γηα ηνπο δην ζην λνπ ηνπ, 70 

σο πνπ ή η' νκνξθνπχξγσην λα καο ξεκάμηε θάζηξν 
 

ή εζείο λα δακαζηείηε νκπξφο ζηα πειαγήζα πινία. 
 

κσο καδί ζαο ήξζαλε νινχζεο παιηθάξηα, 
 

θη' νκπξφο! φπηνπ βαζηά ε θαξδηά, αο έξζεη νκπξφο απ' φινπο 
 

κ' εκέλα εδψ ηνλ Έρηνξα λα πξσηαγσληζηήζεη. 75 

Καη λα! ηη ιέσ, θη' αο είλαη ν γηνο ηνπ Κξφλνπ κάξηπξάο καο· 
 

αθηφο αλ κε ην δίθνθην ραιθφ κε ζθάμεη εκέλα, 
 

αο κνπ ηα βγάιεη η' άξκαηα θαη ζηα θαξάβηα αο ζχξεη, 
 

κα αο δψθεη πίζσ ην θνξκί, πνπ θαλ ην ιείςαλφ κνπ 
 

νη Σξψεο θαη ησλ Σξψσλε λα θάςνπλ νη γπλαίθεο. 80 

Μα εγψ αλ ηνλ ζθάμσ, αλ δψθεη κνπ ηέηην θακάξη ν Φνίβνο, 
 

ζαλ ηνλ γπκλψζσ απ' η' άξκαηα θαη ζαλ ηα πάσ ζην θάζηξν 
 

λαλ ηα θξεκάζσ κέζα εθεί ζηελ εθθιεζά ηα' Ώπφιινπ, 
 

δίλνληαο πίζσ ην θνξκί ζη' αλάθξπδα θαξάβηα, 
 

γηα λα ζηνιίζνπλ ην λεθξφ νη παηλεκέλνη Ώξγίηεο 85 

θαη κλήκα απάο ζη' απιφρσξν πεξγηάιη λαλ ηνπ ζηήζνπλ. 
 

Κη' ίζσο κηα κέξα πεη θαλείο απ' ηνπο ζηεξλνχο αλζξψπνπο, 
 

πνιχθνππα αξκελίδνληαο παο ζην γαιάδν θχκα 
 

Να! κλήκα εθεί παιηθαξηνχ πνπ ζηα παιηά ηα ρξφληα 
 

ηνπ θνζκνμάθνπζηνπ Έρηνξα ηνλ ζθφησζε ην ρέξη.' 90 

Έηζη ίζσο πνπλ, θη' ε δφμα κνπ ζα δήζεη πάληα εκέλα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνη απφκεηλαλ ρσξίο λα βγάδνπλ ιέμε· 
 

φρη λα πνχλε ληξάπεθαλ, λαη δείιηαζαλ λα πνχλε. 
 

Μα κε θαηξφ πεηηέηαη πηα θαη ηνπο ιαιεί ν Μελέιαο 
 

κε ηηο βξηζέο, θαη ηνχβξαδε κέζα ε θαξδηά απ' ην πάζνο 95 

«Χρνχ κνπ παηλεζηάξεδεο, γπλαίθεο θη' φρη πηα άληξεο, 
 

πάεη πηα, ηνπ θφζκνπ ζηρακφο ζα γίλνπκε, αλ εδψ φινη 
 

κπξνζηά ζηνλ Έρηνξα η' αθηηά ηα θαηεβάζνπκε έηζη. 
 

Μα ακέηε ζηελ νξγή φινη εζείο — θσηηά πνπ λα ζαο θάςεη! — 
 

πνπ αθηνχ ζαλ ςφθηνη, έηζη άδνμα, κνπ θάζεζηε έλαο έλαο· 100 

αθηφλ εγψ ζ' αξκαησζψ λαλ ηνλ βαξέζσ αηφο κνπ. 
 

Σν ηη ζα βγεη, είλαη ζησλ ζεψλ απάλνπ εθεί ηα ρέξηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ακέζσο θφξεζε ηελ πινχζηα αξκαησζά ηνπ. 
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Σφηεο πηα αιήζηα ζάβιεπεο, Μελέια, ηνπ ζαλάηνπ 
 

ην ηέινο απ' ηνπ Έρηνξα ηε ζηαισκέλε ρέξα, 105 

ηη είηαλ αλφηεξνο πνιχ, αλ ίζσο θη' νη αξρφληνη 
 

ησλ Ώραηψλ δελ ηξέραλε λα ζε βαζηάμνπλ πίζσ. 
 

Καη πξψηα ν κπξηαθέληεο γηνο η' Ώηξέα, ν Ώγακέκλνο, 
 

ηνπ ιέεη, ηνπ θξαίλεη, απ' ην δεμχ ελψ ηνλ θξάηαε ρέξη 
 

«Υακέλα ηάρεηο, αδεξθέ . . . κα δε ζνπ πξέπεη εζέλα 
 

ε ηξέια αθηή . .. Έρε απνκνλή, θαη κ' φιε ζνπ ηελ πίθξα 110 

κε ζεο απφ θηιφηηκν κε πην θαιχηεξφ ζνπ 
 

λα ρηππεζείο, ηνλ Έρηνξα, πνπ ηφλε ηξέκνπλ θη' άιινη. 
 

Ώθηφλ θαη ηνπ Πειέα ν γηνο ζηε δνμνδφηξα κάρε 
 

λα ζκίμεη δείιηαε, πνχλαη ζνπ πνιχ πην παιηθάξη. 
 

Μα άκε εζχ ηψξα θάηζε εθεί κε ηνπο ζπληξφθνπο, θη' άιιν 115 

θνληάξη εκείο ηνπ βγάδνπκε λ' αγσληζηεί καδί ηνπ. 
 

Κη' φζν θη' αλ είλαη αηξφκεηνο θαη θφλν δε ρνξηαίλεη, 
 

ραίξνληαο ην πιεβξφ ζαξξψ ζα γχξεη, πξψηα αλ ζψζεη 
 

γεξφο λα θχγεη απ' ηε ζθαγή θη' απ' ην θνληαξνρηχπη.» 
 

. 
 

Μ' αθηά ηα ιφγηα η' αδεξθνχ ηνχ γχξηζε ηε γλψκε, 12 0 

ηη είπε ζσζηά· θη' αθνχεη αθηφο. Κη' νη παξαγηνί θαηφπη 
 

ηνπ πήξαλ ηελ αξκαησζά ραξνχκελνη απ' ηνπο ψκνπο. 
 

. 
 

Σφηεο ζεθψζε ν Νέζηνξαο ζηε κέζε θαη ηνπο είπε 
 

«Χ ηη θαθφ πνπ πιάθσζε κεγάιν ηελ παηξίδα! 
 

ΐαξηά ζα βφγγαε ν Πειηάο, ν γεξν-αινγνιάηεο, 125 

ησλ Μπξκηδφλσλ καρεηήο θαη γλσκνδφηεο άμηνο, 
 

πνχρεξε ηφζν ζπίηη ηνπ ξσηψληαο κε κηα κέξα, 
 

θαη κάζαηλε θάζε Ώραηνχ ηε θχηξα, ηελ παηξίδα· 
 

ηψξα φινη νκπξφο ζηνλ Έρηνξα αλ κάζαηλε πσο ηξέκνπλ, 
 

πνιιέο θνξέο ζα ζήθσλε ζηνλ νπξαλφ ηα ρέξηα, 130 

λα θαηεβεί νρ ηα ζηήζηα ηνπ λεθξή ε ςπρή ζηνλ Άδε. 
 

Β ληνο θη' αο είκνπλ, Αία κνπ θη' εζχ Ώζελά θη' Ώπφιιν, 
 

ζαλ ηφηε απάο πνπ ζην γνξγφ Κειάδν ζπλαγκέλνη 
 

ρηππηνχληαλ θνληαξφπιηζηνη Ώξθάδεο θαη Ππιηψηεο, 
 

εθεί πνπ ηξέρεη ν Γηάξδαλνο, θνληά ζηεο Φηάο ην θάζηξν. 135 

Βθείλσλ πξσηαγσληζηήο βγήθε κπξνζηά ν Ρεθηάιεο, 
 

άληξαθιαο ίζνο κε ζενχο, ζηνπο ψκνπο ηνπ θνξψληαο 
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η' Ώξήζνπ ηελ αξκαησζά, πνπ ηνχραλ παξαλφκη 
 

βγαικέλα νη άληξεο ξφπαια θη' νη ιπγεξέο γπλαίθεο· 
 

ηη δελ πνιέκαε κε καθξηά θνληάξηα ή κε δνμάξη, 140 

παξά κε ξφπαιν έζπαδε ηνπο ιφρνπο ζηδεξέλην. 
 

θφησζε αθηφλ κε κπακπεζηά, φρη απ' αληξηά ν Λπθνχξγνο, 
 

ζ' έλα ζηελφ, φπνπ απ' ηε ζθαγή ν ζηδεξέληνο φγθνο 
 

δελ ηφλε γιχησζε, ηη πξηλ πξνθηαίλεη θαη ζηε κέζε 
 

θξπθά ν Λπθνχξγνο ηνλ ηξππάεη, θη' αλάζθεια ηνλ ζηξψλεη· 145 

έηζη ηνπ πήξε η' άξκαηα πνπ ηνχρε δψζεη ν Άξεο. 
 

Ώθηά 'ρε θη' έβγαηλε έπεηηα ζην παλεγχξη η' Άξε· 
 

θαη ζπίηη ηνπ ζα γέξαζε, ηα δίλεη ηνπ Ρεθηάιε, 
 

η' αγαπεηνχ ηνπ παξαγηνχ, λαλ ηα θνξάεη ζηε κάρε. 
 

Μ' αθηά ν Ρεθηάιεο η' άξκαηα ραιθνπιηζκέλνο ηφηεο, 
 

θάζε αξρεγνχ ηνχ θψλαδε λα βγεη λα κεηξεζνχλε· 150 

θη' αθηνί θνβνχληαλ δάξσλαλ, κεδέ θαλείο ηνικνχζε. 
 

Μα εγψ κνπ ηφπε κνπ ε θαξδηά λα πάσ λαλ ηνλ ρηππήζσ 
 

απ' αςεθηά κνπ ... είκνπλ καζέο πην ληνο ζηα ρξφληα απ' φινπο. 
 

Καη βγήθα εγψ, θαη κνχδσζε λίθε ηξαλή ε Παιιάδα. 
 

Άιιν άληξα εγψ δε ζθφησζα πην δπλαηφ ή κεγάιν, 155 

ηη εδψ θη' σο πέξα θνίηνπληαλ καθξχο μεθαξθσκέλνο. 
 

Νηνο έηζη αθφκα αο είκνπλα, ηα θφηζα αο κνπ βαζηνχζαλ! 
 

δε ζ' άξγηε ηφηε ν Έρηνξαο λα δεη θνληάξη νκπξφο ηνπ. 
 

Μα εδψ απφ ζαο θη' φζνη είζαζηε ησλ Ώραηψλ νη πξψηνη, 
 

θαλείο ηνλ Έρηνξα φξεμε δελ έρεη λ' αληηθξχζεη.» 160 

. 
 

Έηζη ηνπο κάισζε, θη' ελληά ζεθψλνπληαη φινη φινη. 
 

εθψζε απ' φινπο πξηλ πνιχ ν βαζηιηά Ώγακέκλνο, 
 

θαηφπη ηνπ Σπδέα ν γηνο, ν άθνβνο Αηνκήδεο, 
 

θαηφπη νη Ώίηδεο νη δην, ςεκέλα παιηθάξηα, 
 

θαηφπη ν άμηνο Ανκεληάο, καδί θη' ν παξαγηφο ηνπ 165 

Μεξηφλεο, ηζνδχλακνο ηνπ ζλεηνθάγνπ η' Άξε· 
 

ν ΐξχππινο θαηφπη, γηνο θακαξσηφο ηνπ ΐαίκνπ· 
 

φξζηνο θη' ν Θφαο βξέζεθε θη' ν γλσζηηθφο Απζζέαο. 
 

Ώθηνί φινη κε ηνλ Έρηνξα λα ρηππεζνχλ δεηνχζαλ. 
 

. 
 

Μα ηνπο μαλάπε ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο 170 

«Λαρλφ φινη ηψξα σο ζην ζηεξλφ ηξαβήμηε θη' φπηνπ πέζεη· 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 127 
 

γηαηί απφ δάθηνλ κνλαρά ζα δνπλ θαιφ νη δηθνί καο, 
 

κήηε θη' αθηφο ηνλ θφπν ηνπ ζα ράζεη, κφλε αο έξζεη 
 

πξψηα γεξφο κε ην θαιφ απ' ηνλ αγψλα πίζσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' απφ 'λα αθηνί ιαρλφ ζεκάδεςαλ, θαη κέζα 175 

ζην θξάλνο ηνπ πξσηαξρεγνχ ηνχο ξήρλνπλ Ώγακέκλνπ. 
 

Σφηε άξρηζε φινο ν ζηξαηφο παξάθιεζε λα θάλεη 
 

πξνο ηνπο ζενχο ζεθψλνληαο ηα ρέξηα· θη' ν θαζέλαο 
 

είπε μαλάπε, ηα πιαηηά θνηηάδνληαο νπξάληα 
 

«Αία παηέξα, ν Ώίαο καο λα ιάρεη γηα ν Αηνκήδεο, 
 

γηα αηφο ηνπ ηεο πνιχρξπζεο ν βαζηιηάο Μπθήλαο.» 180 

. 
 

Βίπαλ, θη' ν Νέζηνξαο ηνπο ζηεί. Κη' απ' ην ραιθέλην θξάλνο 
 

φμσ ν ιαρλφο πεηάρηεθε πνπ θη' φινη απνζπκνχζαλ, 
 

ηνπ Ώία. Σφηεο ζηε γξακκή παληνχ ηνλ πήγε ν θξάρηεο, 
 

θη' απ' ηα δεμά ηνλ έδεηρλε ζηνπο βαζηιηάδεο φινπο· 
 

θη' αθηνί ζαλ δελ ηνλ γλψξηδαλ, φρη είπαλ έλαο έλαο. 185 

Μα δείρλνληαο ηνλ ζηε γξακκή παληνχ, ζαλ ήξζε ηέινο 
 

ζηνλ άληξα πνπ ηνλ ράξαμε θαη ζην ραιθέλην θξάλνο 
 

ηνλ είρε ξήμεη, ζην ιακπξφ ηνλ Ώία, ηφηε απιψλεη 
 

ην ρέξη ν Ώίαο — πάεη θνληά θαη ηνπ ηνλ δίλεη ν θξάρηεο — 
 

ηη κε ραξά ηνλ γλψξηζε ζαλ ηνχδε ην ζεκάδη. 
 

Καη ράκνπ ηνλ πεηάεη κπξνζηά ζηα πφδηα ηνπ θαη θξάδεη 190 

«Αηθφο κνπ, αδξέθηα κνπ, ν ιαρλφο! Καη ηφρσ εγψ κεγάιε 
 

ραξά, γηαηί ηνλ Έρηνξα ζαξξψ ζαλ ηνλ ληθήζσ. 
 

Μα ειάηε, εγψ φζν η' άξκαηα ραιθνθνξάσ ηεο κάρεο, 
 

αξρίζηε εζείο παξάθιεζε ζην γην ηνπ Κξφλνπ Αία, 
 

ζηγά αθηνχ πνχζηε, κελ ηπρφλ θη' νη Σξψεο θαηαιάβνπλ... 195 

ή θη' αλνηρηά, ηη πηνλ εδψ ζα θνβεζνχκε θηφιαο; 
 

Πηνο ζέιεη, αο δείμεη ηελ αληξηά θαη ηέρλε ηνπ, θη' αο δνχκε 
 

αλ κε θνβίδεη, ηη ζαξξψ θη' εγψ δα ηφζν αλάμηνο 
 

δε βγήθα, δε κεγάισζα, ζηε αιακίλα πέξα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηνί πξνζέθθνπληαλ ζην γην ηνπ Κξφλνπ Αία, 200 

θη' είπαλ μαλάπαλ, ηα πιαηηά θνηηάδνληαο νπξάληα 
 

«Αία παηέξα, π' αςειά νξίδεηο νρ ηελ Ίδα, 
 

κεγάιε, κπξηνδφμαζηε! ηνπ Ώία δψζ' ηνπ λίθε, 
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θαη βνήζεζέ ηνλ δειεθηφ θακάξη λα θεξδίζεη· 
 

κα αλ θαη ηνλ Έρηνξα αγαπάο, ηελ ζπιινγή ηνπ αλ έρεηο, 
 

θαλ ίζε δψζ' ηνπο θαη ησλ δην ηε δχλακε θαη δφμα.» 205 

. 
 

Βίπαλ, θη' εθείλνο δψζηεθε η' αζηξαθηεξά άξκαηά ηνπ. 
 

Κη' φιε ηελ πινχζηα αξκαησζά ζα θφξεζε ζην ζψκα, 
 

ρνίκεμε ηφηε, ν γίγαο ιεο ζα λα ξνβφιαε Άξεο 
 

πνπ πάεη ζ' αληξψλε πφιεκν, αληξψλ πνπ ζπξψρλεη ν Αίαο 
 

κε ιχζζα λα θνκαηηαζηνχλ ακάρεο ζπιαρλνθάγαο· 210 

γίγαο θη' ν Ώίαο έηζη νξκάεη, ησλ Ώραηψλ ν πχξγνο, 
 

θη' άγξηεο ζπηζφρπλε καηηέο, θαη κ' αλνηρηά ηα ζθέιηα 
 

δξαζθέιαε παίδνληαο βαξχ καθξφδξνκν θνληάξη. 
 

Κη' νη Ααλανί θακάξσλαλ ζσξψληαο, κα ησλ Σξψσλ 
 

ηα ήπαηα φισλ θνβεξή ηνπο ηάθνςε ηξνκάξα. 215 

Λάρηηδε αθφκα θη' ε θαξδηά ηνπ Έρηνξα ζηα ζηήζηα, 
 

κηαο φκσο θη' αληξνθάιεζε, πάεη ηέιησζε, δελ είρε 
 

πηα λα μεθφςεη ή λα ρσζεί ζην πιήζνο μαλαπίζσ. 
 

. 
 

Κη' αζπίδα ν Ώίαο πιάθσζε ζαλ πχξγν θνπβαιψληαο 
 

πινχκηα ραιθέληα εθηάβντδε, πνπ ηνχδεζε κε ηέρλε 220 

ν Φηηάζηεο, ν πην μαθνπζηφο πεηζάο, ηεο Όιεο ζξέκκα· 
 

πνπ ηνχθηηαζε εθηαηφκαξε απφ θαινζξεκέλνπο 
 

ηάβξνπο αζπίδα, κ' φγδνε ιάκα ραιθνχ απφ πάλνπ· 
 

κ' αθηή ζηα ζηήζηα ηνπ κπξνζηά, ηνλ Έρηνξα δπγψλεη 
 

ζηκά ζηκά, απέ ζηέθεηαη θη' αξρίδεη ηηο θνβέξεο 225 

«Έρηνξα, ηψξα πηα άιαζα ζα δεηο κε κφλν κφλνο 
 

ζαλ ηη θνληάξηα έρνπλ εδψ θη' νη Ααλανί ζηνλ θάκπν 
 

θαη δίρσο ινρνζπάζηνξα ιηνληφθαξδν Ώρηιέα. 
 

Ναη, αθηφο ζηα γνξγνηάμηδα θηγνπξσηά θαξάβηα 
 

θάζεηαη αξγφο, ηη ρφιηαζε ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ· 230 

κα λα ζνπ βγνχκε εδψ 'καζηε ζαλ ηέηηνπο πνπ γπξέβεηο 
 

πνιινί, φζνπο ζεο. Μνλ άξρηδε ηε κάρε θαη ηνπο ρηχπνπο.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη θη' ν Έρηνξαο, ηνπ γέξνπ ν γηνο Πξηάκνπ 
 

«Ώία, ζεφζπαξηε αξρεγέ, ηνπ Σειακψλα ζξέκκα, 
 

κε κε ηξνκάδεηο, θαη παηδί δελ είκαη εγψ ή γπλαίθα 235 

ςφθηα έηζη, π' άξκαηα πνηέο δελ έπηαζε ζην ρέξη. 
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Βγψ θαιά ηνλ πφιεκν, θαιά ηνπο θφλνπο μέξσ· 
 

μέξσ δεμά, μέξσ δεξβά λα ζηξίβσ η' αξγαζκέλν 
 

ηνκάξη πνπ γεξφπεηζν ην θνπβαιάσ ζηηο κάρεο· 
 

κεο ζησλ γνξγψλ μέξσ ακαμψλ λα ρχλνπκαη η' αλάζηα, 240 

μέξσ πεδφο θαη ην ρνξφ λα πηάλσ η' άγξηνπ η' Άξε. 
 

Να ηη είκαη, θαη δε ζέισ εγψ θιεθηά λα ζε θπιάμσ 
 

θαη λα ζε θάσ· νξζάλνηρηα ζα ξήμσ, αλ ζε πεηχρσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζηψληαο έξεμε ην γιήγνξν θνληάξη, 
 

θαη ηελ πειφξηα ηνχ βαξάεη εθηάβντδή ηνπ αζπίδα, 245 

άθξε άθξε απάο ζηελ φγδνε ραιθνθηηαζκέλε δίπια. 
 

Έμε πεξλάεη ν άιησηνο ραιθφο θαη θφθηεη δίπιεο, 
 

θαη ζηέθεη ζην ζηεξλφ πεηζί. Σφηε ν κεγάινο Ώίαο 
 

θαηφπη ηίλαμε θη' απηφο ην ζηνκσηφ ραιθέλην 
 

θνληάξη, θαη ηνπ ρηχπεζε ηε θσηνβφια αζπίδα. 250 

Καη ην γεξφ φπιν ηνπ πεξλάεη σο πέξα ηελ αζπίδα 
 

θαη κεο ζηα καζηξνδνχιεθηα ηνχ ρψλεηαη ηζαπξάδα, 
 

θαη ην ζθνπηί ίζα εθεί θνληά ηνπ ζθίδεη ζην ιαγγφλη· 
 

κά' γπξε αθηφο θαη ζψζεθε απ' ηνλ πηθξφ ην ράξν. 
 

Σφηε χςσζαλ θη' νη δην καδί ηα δέθηεξα θνληάξηα 255 

θαη ξήρηεθαλ· ιεο είηαλε ιηνληάξηα ζαξθνθάγα, 
 

γηα άγξηα γνπξνχληα π' αρακλή δελ είλαη ε δχλακή ηνπο. 
 

Βθεί ηνπ βξήθε ν Έρηνξαο ζηε κέζε ηελ αζπίδα, 
 

κα δελ ηελ έζθηζε ν ραιθφο, ηη ζηξάβσζε ζηελ άθξε. 
 

κηα θη' ν Ώίαο θάξθσζε πεδψληαο ηε δηθή ηνπ, 260 

θη' ν ζηφθνο ίζα δηάβεθε σο κέζα — θη' ελψ νξκνχζε 
 

πίζσ μαλά ηνλ άκπσμε — θαη θφθηνληαο ηνπ πήγε 
 

σο ζην ιαηκφ, θη' αλάβξπδε καβξφζνιν ην αίκαο. 
 

. 
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. 
 

κσο ηε κάρε ν Έρηνξαο δελ παξαηηνχζε θη' έηζη· 
 

θσιψλεη θαη κηα πέηξα αξπάεη κε ηελ ρνληξή ηνπ ρέξα 
 

πνχηαλ ζηνλ θάκπν θαηά γεο, κάβξε ηξαρηά κεγάιε· 265 

κ' αθηή ηνπ Ώία βάξεζε ηελ εθηαπέηζα αζπίδα 
 

ζηε κέζε, απάο ζηνλ αθαιφ, θη' άρεζε γχξσ ν βξφληνο. 
 

Σφηεο θη' ν Ώίαο άδξαμε κηα πην πνιχ κεγάιε 
 

θνηξψλα, θαη ηελ έζθημε ζηξηθνγπξίδνληάο ηελ 
 

κε δχλακε σο απάλνπ εθεί. Κη' σο κέζα ηελ αζπίδα 
 

ν κπινπέηξαο ιίζαξνο ηνπ ζπάεη, θαη ηνπ θινλίδεη 270 

ηα γφλαηα· θη' αλάζθεια μαπιψζε, θνπηνπιψληαο 
 

κε ηελ αζπίδα. κσο εθηχο ηνλ ζήθσζε ν Ώπφιινο. 
 

. 
 

Καη ηφηεο πηα ζα δχγσλαλ λα ζπαζνιηαληζηνχλε, 
 

κνλ λα! δην θξάρηεο — ησλ ζεψλ θη' αληξψλ καληαηνθφξνη — 
 

ήξζαλ, ησλ Σξψσλ έλαο ηνπο, ησλ Ώραηψλ ν άιινο, 275 

θη' νη δην ηνπο γλσζηηθνί, ν Νηδηφο θη' ν ζετθφο Σαξζχβεο. 
 

Κη' αλάκεζά ηνπο ηα ξαβδηά ζεθψζαλε, θαη πξψηνο 
 

είπε ν Νηδηφο, πνπ έλα ζσξφ ηνχμεξε ν λνπο ζνθίεο 
 

«ψλεη, παηδηά κνπ, αθίζηε πηα θαη κε ζπαζνθνπηέζηε, 
 

ηη θαη ηνπο δην ζαο αγαπάεη ν Βιπκπήζνο Αίαο, 280 

άμηνη θη' νη δην ζαο· ηνχην δα θαη ην θαηέρνπκε φινη. 
 

Νπρηψλεη ηψξα· ζαλ θαιφ λ' αθνχκε θαη ηε Νχρηα.» 
 

. 
 

Σφηεο ν Ώίαο η' απαληάεη, ν γηνο ηνπ Σειακψλα 
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«Νηδηέ, φια αθηά ηνπ Έρηνξα θνπηάζηε λαλ ηα πείηε· 
 

ηη αθηφο δεηνχζε λαλ ηνπ βγνπλ ζε κάρε νη πην θαινί καο. 285 

Ώο θάλεη αξρή· φρη δε ζα πσ, αλ πξψηα αθηφο ζειήζεη.» 
 

. 
 

Σφηε ν ιεβέληεο Έρηνξαο η' απάληεζε δην ιφγηα 
 

«Ώία, αθνχ ζνχδσθε ν ζεφο θνξκνζηαζά αληξηνζχλε 
 

θαη γλψζε, θη' είζαη ζη' άξκαηα ησλ Ώραηψλ ν πξψηνο, 
 

ηψξα ηε κάρε αο πάςνπκε ηηο ιαβσζέο ηνπο ρηχπνπο, 290 

— ζήκεξα· απέ έπεηηα μαλά ρηππηνχκαζηε σο πνπ ν Αίαο 
 

λα καο ρσξίζεη, θη' έλαο καο ηε λίθε λα θεξδίζεη· 
 

ηψξα λπρηψλεη, ζαλ θαιφ λ' αθνχκε θαη ηε Νχρηα — 
 

θη' εζχ ζηα πινία πήγαηλε θαη θαινθάξδηζε φινπο, 
 

θη' απ' φινπο πξψηα, ηνπο δηθνχο θαη ηνπο ζπληξφθνπο πνχρεηο, 295 

θαη πάιη εγψ κεο ζην θαζηξί ηνπ βαζηιηά Πξηάκνπ 
 

φισλ ζα γηάλσ ηελ θαξδηά, θη' αληξψλ θαη γπλαηθψλε, 
 

πνπ ζηνπο ζενχο ζα πξφζπεζαλ, ηη ηξέκνπλ κήπσο πάζσ. 
 

Κη' έια έλα δψξν μαθνπζηφ αο δψζνπκε έλαο η' άιινπ, 
 

πνπ θάζε Σξψαο θη' Ώραηφο λα πεη ζαλ ηέηηα ιφγηα 300 

'Πξψηα λαη κελ πνιέκεζαλ ςπρφθαγε απ' ακάρε, 
 

φκσο κ' αγάπε ρψξηζαλ θαηφπη θηιησκέλνη.'» 
 

. 
 

Βίπε, θαη κηα αζεκφθαξθε πάεη θαη ηνπ δίλεη πάια 
 

κε ην θαιφθνθην ινπξί θαη κε θεθάξη αληάκα· 
 

δνπλάξη ν Ώίαο ηνχδσθε βπζζηλνιακπξηζκέλν. 305 

. 
 

Έηζη ινηπφλ ζα ρψξηζαλ, γπξλάεη ζηε κέζε ν έλαο 
 

ησλ Ώραηψλ, θη' ν Έρηνξαο πήξε ην δξφκν πίζσ 
 

θαηά ησλ Σξψσλ ηνπο ζσξνχο. Καη ράξεθαλ νη Σξψεο 
 

άκα ηνλ είδαλ δσληαλφ θη' αθέξην λα δπγψλεη, 
 

γεξφ απ' ηνπ Ώία ηελ νξκή θαη η' άπηαζηα ηα ρέξηα. 
 

Καη ζην θαζηξί ηνλ πάγαηλαλ, δχζπηζηνη αλ δνχζε αθφκα. 310 

Καη πάιε αληίθξπ νη Ααλανί ην παηλεκέλνλε Ώία 
 

ηνλ πάγαηλαλ ζηνπ βαζηιηά ραξνχκελν ηεο λίθεο. 
 

. 
 

Καη ζηηο θαιχβεο θηάλνληαο ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ, 
 

εθηχο ζηνλ παληνδχλακν ηνπ Κξφλνπ γηφ 'λα βφδη 
 

ν γηνο η' Ώηξέα αξζεληθφ πεληάρξνλν ηνπο ζθάδεη. 315 
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Πνπ γδέξλνπλ ην θαη κε ζπνπδή ην μεζπιαρλίδνπλ φιν 
 

θαη ιηαληζκέλν ηερληθά ζηηο ζνχγιεο ην πεξλνχλε, 
 

ην ςαίλνπλ φκνξθα φκνξθα, θη' απ' ηε θσηηά ην βγάδνπλ. 
 

Ώπέ ζαλ ηέιησζε ε δνπιηά θαη ηνίκαζαλ ηξαπέδη, 
 

ηξσλ, θαη δε ιείπεη ηίπνηα πνπ λα δεηά ε θαξδηά ηνπο. 320 

Καη ζην ηξαπέδη ν βαζηιηάο η' Ώηξέα γηνο ηνλ Ώία 
 

κ' νιάθεξα ηνλ θίιεβε η' απάθηα θαη ηηκνχζε. 
 

. 
 

Έπεηηα πηα ζα ρφξηαζαλ θαιά κε θαγνπφηη, 
 

άξρηζε ν γεξν Νέζηνξαο λα δαζθαιέβεη πξψηνο, 
 

π' απ' φινπο πην θαιή θαη πξηλ ηνχβγαηλε πάληα ε γλψκε. 325 

Ώθηφο κε ιφγηα γλσζηηθά ηνπο κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Σ' Ώηξέα γηε θη' νη άιινη εζείο ησλ Ώραηψλ αξρφληνη, 
 

πνιινί καζέο ππθλφκαιινη πέζαλε Ώξγίηεο ηψξα, 
 

π' αθηνχ πνπ ηξέρεη ν θάκαληξνο θαη η' φκνξθφ ηνπ ξέκα 
 

κ' αίκα ηνπο κάβξν πφηηζε ν ιπζζαζκέλνο Άξεο 
 

ηνπο θάκπνπο γχξσ, θη' νη ςπρέο θαηέβεθαλ ζηνλ Άδε. 330 

Γηα αθηφ 'λαη αλάγθε ζχληαρα λα πάςεηο ηνπο πνιέκνπο, 
 

θαη πάκε εκείο θαη ηνπο λεθξνχο κε βφδηα θαη κνπιάξηα 
 

θέξλνπκε θαη ηνπο θαίκε εδψ — θαη ζηε θσηηά ηξηγχξσ 333 

κλεκνχξη έλα αμερψξηζην ηνπο ρηίδνπκε — γπξλψληαο 336 

μαλά απ' ηνλ θάκπν· θαη θνληά αςεινπχξγηα ακέζσο 
 

αο ρηίζνπκε, δηαθέληεκα δηθφ καο θαη ησλ πινίσλ. 
 

Καη πφξηεο ιέσ λα βάινπκε καζηνξηθά δεκέλεο, 
 

πνπ κέζα λάρεη απ' ηα πνξηηά ησλ ακαμψλε δξφκν. 340 

Κη' απ' φμσ αο ζθάςνπκε βαζχ ραληάθη νκπξφο ζηνπο πχξγνπο, 
 

πνπ λα καο ζψδεη ην ζηξαηφ θαη η' άινγα ηξηγχξσ, 
 

κπαο θακηάλ ψξα ν πφιεκνο βαξχλεη ησλ νρηξψλε.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' είπαλ κάιηζηα νη βαζηιηάδεο φινη. 
 

. 
 

Κη' είραλ αληίθξπ ζπληπρηά ζην θάζηξν απάλνπ νη Σξψεο 345 

ππθλή ρηιηφθσλε, κπξνζηά ζηνπ βαζηιηά ηνλ πχξγν. 
 

Καη πξψηνο πηάλεη ν γλσζηηθφο Ώληήλνξαο ην ιφγν 
 

«Ώθνχζηε, Σξψεο θαη βνεζνί, θη' αθνχζηε κε, Ααξδάλνη, 
 

γηα λα ζαο πσ φζα κνπ δεηάεη κέζα ε θαξδηά ζηα ζηήζηα. 
 

Βιάηε, αδξέθηα, ζηνπο νρηξνχο Λεληφ καδί θαη πξάκα 350 
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δψζηε θη' αο θέβγνπλ, ηη ξεηνχο ηψξα αζεηψληαο φξθνπο 
 

ηνπο πνιεκάκε· ζπθνξέο γηα αθηφ καο απαληέρνπλ.» 352 

. 
 

Βίπε θαη θάζεζε. Έπεηηα ζεθψζε απάλνπ ν Πάξεο, 354 

ηεο ξνδνδχκσηεο Λεληφο ν δειεκέλνο άληξαο. 355 

Ώθηφο γπξλάεη θαη η' απαληά δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Ώληήλνξα, φζα ηψξα ιεο δελ είλαη θίινπ ιφγηα· 
 

ζνπ μέξεη θη' άιιε πην θαιή λα θφςεη ν λνπο ζνπ γλψκε. 
 

Μα αλ ηέηην ιφγν αιεζηλά ηνλ ιεο κε ηα ζσζηά ζνπ, 
 

ηφηεο ζα πεη νη αζάλαηνη πσο ζ' έρνπλ μεκσξάλεη. 360 

Μα ζα ιαιήζσ ηψξα εγψ εδψ κπξνζηά ζηνπο Σξψεο· 
 

λα! ην θεξχρλσ νξζά θνθηά, γπλαίθα εγψ δε δίλσ! 
 

φκσο ην βηνο φζφ 'θεξα ζηελ Σξνία απ' η' Άξγνο, φιν 
 

ην δίλσ, θη' απ' ην πινχηνο κνπ ηνπο βάδσ θη' άιιν αθφκα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε αθηφο θαη θάζεζε. Κη' ν Πξίακνο θαηφπη 365 

ζεθψζεθε, άληξαο κε κηαιφ ηζφβαξν ηνπ Αία. 
 

Ώθηφο κε ιφγηα θξφληκα ηνπο κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Ώθνχζηε, Σξψεο θαη βνεζνί, θη' αθνχζηε κε, Ααξδάλνη, 
 

γηα λα ζαο πσ φζα κνπ δεηάεη κέζα ε θαξδηά ζηα ζηήζηα. 
 

Σψξα ζαλ πξηλ πεγαίλεηε λα θάηε κεο ζηε ρψξα, 370 

θη' απέ ζηηο βάξδηεο φινη ζαο! θαη μάγξππλνη φιε λχρηα. 
 

Κη' αο ζχξεη ν θξάρηεο ηελ αβγή ζηα βαζνπιά θαξάβηα 
 

λα πεη ζη' Ώηξέα ηνπο δην ηνπο γηνπο, Μελέια θη' Ώγακέκλν, 
 

ηη ιέεη ν Πάξεο πνπ γηα αθηφλ πξσηάξρηζε ε δηακάρε. 
 

Μα αο ξήμεη ηερληθά θη' αθηφ ην ιφγν, αλ ζελ λα πάςνπλ 375 

ηνλ θαθνθξάρηε πφιεκν σο πνπ ηνπο ζθνησκέλνπο 
 

λα θάςνπκε· έπεηηα μαλά ρηππηνχκαζηε, ψζηε ν Αίαο 
 

λα καο δηαιχλεη θη' έλαο καο ηε λίθε λα θεξδίζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο ηνλ άθνπζαλ θη' φρη θαλείο δελ είπε. 379 

. 
 

Καη πήγε ν θξάρηεο ην πνπξλφ ζηα κειαλά θαξάβηα, 381 

θη' εθεί ηνπο βξήθε ζε βνπιή, ηνπο πνιεκνςεκέλνπο 
 

Ώξγίηεο, δίπια ζη' αθξηλφ ηνπ βαζηιηά θαξάβη. 
 

Κη' είπε, ζηε κέζε ζηέθνληαο, ν βξνληνιάινο θξάρηεο 
 

«Σ' Ώηξέα γηνη, θη' νη άιινη εζείο ησλ Ώραηψλ αξρφληνη, 385 
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κ' έζηεηιε ν Πξίακνο λα πσ θη' νη άιινη νη αινγάδεο 
 

Σξψεο — αλ ζαο βνιεί θη' εζάο θαη δε ζαο πνιπληάδεη — 
 

ηη ιέεη ν Πάξεο πνπ γηα αθηφλ πξσηάξρηζε ε δηακάρε. 
 

ιν ην βηνο φζφ 'θεξε κεο ζηα γνξγά θαξάβηα 
 

ζηελ Σξνία — πνπ έηζη ε ζάιαζζα λα ζε ηνλ πλίμεη πξψηα! — 390 

ην δίλεη, θη' απ' ην πινχηνο ηνπ ζαο βάδεη θη' άιιν αθφκα· 
 

ην ηέξη φκσο η' απάξζελν ηνπ μαθνπζηνχ Μελέια 
 

ιέεη δελ ην δίλεη . . . σζηφζν εκείο ηνλ βηάδνπκε, δε θηαίκε. 
 

Κη' αθφκα αθηφ κε πξφζηαμε λα πσ· λα πάςηε, αλ ζέηε, 
 

ηνλ θαθνθξάρηε πφιεκν σο πνπ ηνπο ζθνησκέλνπο 395 

λα θάςνπκε· έπεηηα μαλά ρηππηνχκαζηε, ψζηε ν Αίαο 
 

λα καο δηαιχλεη θη' έλαο καο ηε λίθε λα θεξδίζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνη ζψπαζαλ δίρσο λα βγάδνπλ ιέμε. 
 

Μα κε θαηξφ ηνπο ιάιεζε ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο 
 

«Σψξα φρη! α κε δερηεί θαλείο ηνπ Πάξε κήηε βηνο ηνπ 400 

κήηε Λεληφ. Οινθάλεξν, φζν ηπθιφο θη' αλ είζαη, 
 

πσο ηψξα νη Σξψεο κπιέμαλε κεο ζηνπ ρακνχ ηα δίρηηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη δεησθξάβγαζαλ κε κηα θσλή νη Ώξγίηεο, 
 

ηη κε θακάξη η' άθνπζαλ ηα ιφγηα ηνπ Αηνκήδε. 
 

Σφηεο ηνπ θξάρηε η' απαληάεη ν βαζηιηά Ώγακέκλνο 405 

«Νηδηέ, λα! αθνχο θαη κφλνο ζνπ ησλ Ώραηψλ ην ιφγν, 
 

ηη θξαίλνπλ· λα ινηπφλ θη' εγψ ηα ίδηα απνθαζίδσ. 
 

Μα ην λα θάςηε ηνπο λεθξνχο, ακπφδηα δε ζαο βάδσ· 
 

ηη κηαο θαη πάεη ν άλζξσπνο, ηη βιάθηεη ρέξη ρέξη 
 

αλ κεξσζεί ην ιείςαλν κε ηεο θσηηάο ηε ράξε; 410 

Σ' φξθνπ κνπ αο είλαη κάξηπξαο ν Βιπκπήζνο Αίαο!» 
 

. 
 

Βίπε, θη' πςψλεη ην ρξπζφ ξαβδί πξνο ηα νπξάληα. 
 

. 
 

Κη' ν θξάρηεο πίζσ κίζεςε θαηά ηεο Σξηάο ην θάζηξν. 
 

Καη ζηελ πιαηέα αθηνί είηαλε, νη Σξψεο, ζπλαγκέλνη 
 

φινη καδί, θαη θάζνπληαλ, ηνλ θξάρηε θαξηεξψληαο 415 

πφηε ζα θηάζεη. Κη' έξρνληαο σο ζηελ πιαηέα ν θξάρηεο, 
 

θαηακεζχο ηνπο ζηέθεηαη θαη δίλεη ηα καληάηα. 
 

Κη' εθείλνη εθηχο ζαλ η' άθνπζαλ, ηα ζχλεξγα ηνηκάδνπλ, 
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λα παλ λα θέξνπλ ηνπο λεθξνχο, θη' άιινη λα θφςνπλ μχια. 418 

Κη' απέ, ζαλ πξσηνρξχζσλε ν Ήιηνο ηα ρσξάθηα 421 

θαη κέζα απ' η' Χθηαλνχ βαζηά η' αγαιηνδξφκν θχκα 
 

αλέβαηλε ζηνλ νπξαλφ, θηλνχλ κε ηα κνπιάξηα. 
 

Καη πνχ θαλείο ηνλ θάζε εθεί λεθξφ λα μεδηαιχλεη, 
 

κνλ κε λεξφ μεπιαίλνληαο ηηο καησκέλεο ζάξθεο, 425 

ρχλνληαο δάθξηα πχξηλα ηνπο θφξησλαλ ζη' ακάμηα. 
 

κσο λα θιαίλε ν Πξίακνο δελ άθηλε· θη' νη Σξψεο 
 

βαξηφθαξδνη απάο ζηε θσηηά ηνπο ζψξεβαλ ζσπψληαο· 
 

θη' αθνχ ηνπο έθαςαλ, γπξλνχλ θαηά ηεο Σξηάο ην θάζηξν. 429 

. 
 

Σν ίδην απ' ηα θαιφζξνλα θη' νη Ααλανί θαξάβηα 419 

ζηέιλνπλ λα θέξνπλ ηνπο λεθξνχο, θη' άιινπο λα παλ γηα μχια. 420 

Καη ηνπο λεθξνχο ζαλ έθεξαλ, ηνπο πήξαλ θη' έλαλ έλα 430 

ηνπο ζψξεβαλ παο ζηε θσηηά κε πιεγσκέλα ζπιάρλα· 
 

θη' αθνχ ηνπο έθαςαλ, γπξλνχλ ζη' αλάθξπδα θαξάβηα. 
 

. 
 

Κη' φηαλ αθφκα κήηε αβγή, κνλ κηζαζπξίδεη ε λχρηα 
 

ηφηεο ηξηγχξσ ζηε θσηηά ζπλάρηεθαλ λνκάηνη 
 

ησλ Ώραηψλε δηαιερηνί — θαη γχξσ ηεο κλεκνχξη 435 

έθηηαζαλ έλα αρψξηζην γηα φινπο — απ' ηνλ θάκπν 
 

γπξλψληαο· θη' έρηηζαλ θνληά θαζηξφηεηρν κε πχξγνπο 
 

έηζη αςεινχο, δηαθέληεκα δηθφ ηνπο θαη ησλ πινίσλ. 
 

Καη κε πνξηηά ηνπο βφιεςαλ, καζηνξηθά δεκέλα, 
 

γηα λάρεη κέζα απ' ηα πνξηηά ησλ ακαμψλε δξφκν. 
 

Έπεηηα απ' φμσ ράξαμαλ ραληάθη νκπξφο ζην θάζηξν 440 

βαζχ κεγάιν δηάπιαην· θαη ηνχκπεμαλ παινχθηα. 
 

. 
 

Ώθηά ινηπφλ καζηφξεβαλ νη άθνπξνη νη Ώξγίηεο. 
 

Καη θάζνπληαλ ηφηε νη ζενί ζηνλ αζηξαπνηηλάρηε 
 

Αία θνληά, θαη ηε δνπιηά ζσξνχζαλ ηε κεγάιε 
 

ησλ ραιθαξκάησλε Ώραηψλ. Κη' ν Πνζεηδφο αξρίδεη 
 

θαη ιέεη, ηεο γεο ν ζαιεθηήο, δην θηεξσκέλα ιφγηα 445 

«Αία παηέξα, ηάρα δεη ζηνλ θφζκν απ' άθξε σο άθξε 
 

άζξσπνο πηα πνπ ζηνπο ζενχο ζ' αλνίμεη ηελ θαξδηά ηνπ; 
 

: Αε βιέπεηο, πάιε εθεί κπξνζηά νη Ααλανί ζηα πινία 
 

έρηηζαλ θάζηξν, θη' έζθαςαλ ραληάθη γχξσ γχξσ, 
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κα δίρσο δψξα θαη ζθαρηά θαη ησλ ζεψλ λα δψζνπλ. 450 

Ώθηφ ζα θεκηζηεί σο εθεί πνπ ρχλεη θσο ν ήιηνο, 
 

κα εθείλν εκείο πνπ κ' ίδξν καο κεγάιν, εγψ θη' ν Φνίβνο, 
 

ηνπ Λανκέδνπ ρηίζακε, ζαλ ην μεράζεη ν θφζκνο.» 
 

. 
 

Σφηεο ν Αίαο η' απαληάεη, βαξηά αγαλαθηηζκέλνο 
 

«Χρνχ! ηη ιφγν, αλίθεηε, καο είπεο, θνζκνζείζηε; 455 

Καιά, άιινο ηέηην απ' ηνπο ζενχο λα μεζηνκίζεη ιφγν 
 

πνπ ζνχλαη εζέλα πην αρακλφο ζηε δχλακε, ζηα ρέξηα. 
 

Ναί, αθηφ ζα θεκηζηεί σο εθεί πνπ ρχλεη θσο ν ήιηνο, 
 

κα ηη κ' αθηφ; α θχγνπλε νη παηλεκέλνη Ώξγίηεο 
 

κε ηα θαξάβηα ηνπο μαλά ζηελ πνζεηή παηξίδα, 460 

ηφηεο ην θάζηξν γθξέκηζ' ην θαη ζθφξπα ην ζην θχκα, 
 

θαη κ' άκκν ζθέπαζε μαλά η' απιφρσξν αθξνγηάιη.» 462 

. 
 

Έηζη θνπβέληηαδαλ νη δην. Καη βαζηιέβεη ν ήιηνο, 464 

θαη ηφηεο ηέιησζε ε δνπιηά ησλ Ώραηψλ. Καη πηάλνπλ 465 

λα ζθάμνπλ θαη ην δεηιηλφ λα θαλ κεο ζηηο θαιχβεο. 
 

Κη' ήξζαλ θαΎθηα κε θξαζί ηεο Λήκλνο θνξησκέλα 
 

πνιιά, πνπ ν γηνο ηνχο ηάζηεηιε ηνπ Γηάζνπ, ν Καινθξάζεο, 
 

πνπ γέλλεζε απ' ην βαζηιηά ην Γηάζν ε Ώςηπχιε· 
 

θαη ρψξηα γηα η' Ώηξηά ηνπο γηνπο, Μελέια θη' Ώγακέκλν, 470 

ηνπ Γηάζνπ ν γηνο θξαζί έδσθε λα πάλε σο ρίιηα κέηξα. 
 

Ώγφξαδε ινηπφλ θξαζί ησλ Ώραηψλ ην πιήζνο, 
 

πηνο κε ιεβέηηα ράιθηλα θαη πηνο κε ζηδεξέληα 
 

θαη πηνο κ' αζθηά βντδφπεηζα· άιινη κε βφδηα πάιη, 
 

θη' άιινη κε ζθιάβνπο· θη' έβαιαλ μεθάλησην ηξαπέδη. 475 

Κη' φιε ηε λχρηα ηξψγαλε νη άθνπξνη νη Ώξγίηεο 
 

ζηνλ θάκπν, θη' φινη νη Σξψηδεο κε ηνπο βνεζνχο ζην θάζηξν, 
 

θη' φιε ηε λχρηα ζπθνξέο ηνπο κειεηνχζε ν Αίαο, 
 

άγξηα βξνληψληαο· θαη ρισκή ηνπο έθνβε ηξνκάξα. 
 

Κη' έρπλαλ φινη ηνπο θξαζί νρ ηα πνηήξηα ράκνπ, 480 

κεδέ πξηλ ηφικεζε λα πηεη θαλείο ηνπο, πξηλ λα ζηάμεη 
 

ιηγάθη πξψηα ηνπ δεηλνχ βξνληνηηλάρηε Αία. 
 

Πιάγηαζαλ ηέινο λα ραξνχλ θαη κηα ζηαιηά ηνλ χπλν. 
 

. 
 

. 
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. 
 

Θ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Κη' ε θξνθνζηφιηζηε ε Ώβγή θσηνχζε θάζε ζηξάηα, 
 

θη' έθξαμε ησλ ζεψλ βνπιή ν βξνληνξήρηεο Αίαο 
 

ςειά ςειά ζηνλ Έιπκπν κε ηηο πνιιέο ξαρνχιεο. 
 

Κη' έιεγε αθηφο, θη' φινη νη ζενί πξνζερηηθά αγξηθνχζαλ 
 

«Ώθνχζηε κε φιεο νη ζεέο, θη' φινη νη ζενί αγξηθάηε,, 5 

γηα λα ζαο πσ φζα κνπ δεηάεη κέζα ε θαξδηά ζηα ζηήζηα· 
 

αθηφλ θαλείο ην ιφγν κνπ αο κε δεηάεη λ' αιιάμεη, 
 

κήηε ζεφο κήηε ζεά, κφλε φινη λαη λα πείηε, 
 

γηα λα ηειεηψλεη αθηή ε δνπιηά πνπ ζέισ ρέξη ρέξη. 
 

πην ζαο ληψζσ ρψξηα καο πσο κειεηάεη ζηνλ θάκπν 10 

λα θαηεβεί θη' ή Ααλανχο ή Σξψεο λα βνεζήζεη, 
 

πίζσ ζηνλ Έιπκπν άζθεκα ζαξζεί θεξαβλσκέλνο· 
 

ή ζαλ ηνλ ξήμσ αξπψληαο ηνλ καθξηά ζηνλ αξαρληάξε 
 

ηνλ Σάξηαξν, φπνπ ε πην βαζηά θάηνπ απ' ηε γε 'λαη ηξνχπα, 
 

πνχρεη ραιθέληα εθεί κπαζηά θαη ζηδεξέληεο πφξηεο, 15 

ηφζν απ' ηνλ Άδε πην βαζηά φζν θη' ε Γεο απ' η' άζηξα· 
 

ηφηεο ζα δεη πφζν 'καη εγψ πην δπλαηφο ζαο φισλ. 
 

Βηδέ έια, θάληε δνθηκή, λα θσηηζηείηε εδψ φινη· 
 

ρξπζή ηξηρηά απ' ηνλ νπξαλφ θξεκάζηε θαη πηαζηείηε 
 

φινη νη ζενί θη' νη ζέαηλεο, κα δε ζα θαηνξζψζηε 20 

λαλ ηνλ ηξαβήμηε εζείο ζηε γεο απ' ηνπ νπξαλνχ ην ζφιν 
 

ην Αία, νιφπξσην νξηζηή, φζν πνιχ θη' αλ δξψζηε. 
 

κσο λα ζχξσ αλ έπηαλα θη' εγψ κε ηα θαιά κνπ, 
 

φινπο ζαο κε γηαιφ θαη γεο ζα ζαο ηξαβνχζα αληάκα. 
 

Θάδελα ηφηεο ηελ ηξηρηά ηξηγχξσ ζηνπ Βιχκπνπ 25 

κηαλ άθξε, θη' φια ζάκελαλ ηα πάληα ζηνλ αγέξα. 
 

Σφζν φινπο ηνπο ζενχο ληθψ, ληθψ φινπο ηνπο αζξψπνπο.» 27 

. 
 

Βίπε, θαη δέβεη ηα γνξγά ραιθφπνδα άινγά ηνπ 41 

ζη' ακάμη, πνχηαλε ρξπζέο κε ρήηεο ηξηρσκέλα. 
 

Καηφπη ρξπζνπιίζηεθε, θαη ην ρξπζψξην πήξε 
 

θαινθηηαζκέλν θακνηζί, θη' αλέβεθε ζη' ακάμη. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 138 
 

ΐάξεζε ηφηεο η' αιφγα ηα ηξέμνπλ· θαη πεηνχζαλ 45 

κε δήιν αλάκεζα ηεο γεο θαη η' νπξαλνχ η' αζηξέληνπ. 
 

Έηζη ήξζε ζηε κπξηφπεγε θπλεγνβφζθεηε Ίδα, 
 

ζην Ξάγλαλην, πνχρε θιεζηά, βσκφ κνζθαρληζκέλν· 
 

εθεί ηα δα ηνπ μέδεςε απ' ην παλψξην ακάμη, 
 

ηάδεζε θαη κε έλα ππθλφ ηα ζθέπαζε ζθνηάδη. 50 

Έθαηζε απέθεη ζηελ θνξθή δνμνθακαξσκέλνο, 
 

θαη κηα ηελ Σξνία θνίηαδε κηα ην θαξαβνζηάζη. 
 

. 
 

Καη θάηνπ ηφηεο έπαηξλαλ νη Ααλανί λα θάλε 
 

ζην πφδη· θη' άκα απφθαγαλ, θνξνχζαλ η' άξκαηά ηνπο. 
 

Ώληίθξπ πάιε νπιίδνπληαλ κεο ζην θαζηξί θη' νη Σξψεο· 55 

πην ιίγνη, θη' έηζη φκσο λα παλ ζηε κάρε ιαρηαξνχζαλ 
 

ζθηρηή απ' αλάγθε, κε ραζνχλ ηα ηέξηα, ηα παηδηά ηνπο. 
 

Κη' φιεο νη πφξηεο άλνημαλ, θη' φινη, πεδνχξα ακάμηα, 
 

ρχζεθαλ φμσ, θαη βνπή ζεθψζεθε κεγάιε. 
 

. 
 

Καη ζα δπγψζαλε νη ζηξαηνί κε η' άξκαηα ζηα ρέξηα, 60 

θνπληξνχλ ηνκάξηα θαη ζπαζηά, θνπληξνχλε παιηθάξηα 
 

ραιθνπιηζκέλα, θαη θνληά θνληά νη αθαισκέλεο 
 

είηαλε αζπίδεο, θη' άλαςε κηα ηαξαρή κεγάιε. 
 

Καη θιάκα αθνχο θαη παίλεκα αληάκα αληξψλ πνπ ζθάδνπλ 
 

θαη ζθάδνπληαη, θη' ε γεο παληνχ ζην αίκαο θνιπκπνχζε. 65 

. 
 

Κη' φζν βαζηνχζε αθφκα αβγή θαη πξνρσξνχζε ε κέξα, 
 

έβξηζθαλ θη' απ' ηνπο δην νη ξεμέο θη' ηζφπεθηε η' αζθέξη· 
 

κα φηαλ ν ήιηνο άγγημε ηα κεζνπξάληα απάλνπ, 
 

πηα ηφηε ν Αίαο ηέλησζε ηε ρξπζνδπγαξηά ηνπ, 
 

θαη βάδνληαο ηεο κνίξεο δην ζθνηαδεξνχ ζαλάηνπ — 70 

ησλ αληξησκέλσλε Ώραηψλ, ησλ αινγάδσλ Σξψσλ — 
 

δηάδεη, απ' ηε κέζε πηάλνληαο· θη' εθηχο ησλ Ώραηψλε 72 

γέξλεη ην κάβξν ξηδηθφ. Σφηε απ' ηελ Ίδα ν Αίαο 75 

κπνπκπνχληζε άγξηα, θη' αζηξαπή ζθεληφληζε αλακέλε 
 

πξνο ηνλ ζηξαηφ ησλ Ώραηψλ· θη' εθείλνη ζαλ ηελ είδαλ, 
 

θέξσζαλ φινη, θαη ρισκή ηνπο έθνςε ηξνκάξα. 
 

. 
 

Σφηεο λα κείλεη ν Ανκεληάο, λα κείλεη ν Ώγακέκλνο 
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δε βάζηαμε, νχηε νη Ώίηδεο, νη δνπιεθηάδεο η' Άξε· 
 

κνλάρα ν γεξν-Νέζηνξαο έκελε αθφκα πίζσ, 80 

φρη φκσο γηαηί ηφζειε, κνλ η' αθξηλφ θαξί ηνπ 
 

ηνπ ηπξαγληνχληαλ, ηη έθαγε κηα ζατηηά απ' ηνλ Πάξε — 
 

ηεο νκνξθφκαιιεο Λεληφο ην δειεπηφ ηνλ άληξα — 
 

θαηάθνξθα, φπνπ ζην θξαλί πξσηαξρηλάεη ε ρήηε, 
 

θη' αθηή είλαη ε πην βαξηά πιεγή. Καη πήδεμε απ' ηνλ πφλν — 85 

ηη κπήθε ζην κηαιφ ν ραιθφο — θαη η' άιια κπέξδεςε άηηα 
 

θαζψο θπιηνχληαλ ζηελ πηθξή ζαΎηα θαξθσκέλν. 
 

Κη' εθεί π' ν γέξνο ρχζεθε θη' έθνβε κε ηελ θάκα 
 

η' αιφγνπ ηα παξάινπξα, λα! θηάλνπλ ηνπ Βρηφξνπ 
 

ηα γιήγνξα άηηα, θη' έθεξλαλ ηνλ άζθηαρην ακαμά ηνπο 
 

κεο ζην θπλήγη. Σε δσή ζάραλε ηφηε ν γέξνο, 90 

κφλε ηνλ είδε ζηε ζηηγκή ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο 
 

θαη ρνχγηαμε αγξηνθξάδνληαο βνήζηα ηνπ Απζζέα 
 

«Γηε ηνπ Λαέξηε ζετθέ, πνιχηερλε Απζζέα, 
 

πνχ θέβγεηο έηζη ζαλ θηνηήο θαη γχξηζεο ηηο πιάηεο; 
 

Μσξέ ελψ ηξέρεηο, ζα ζνπ κπεη θάλα θνληάξη πίζσ ... 95 

ηάζνπ! ην κάβξν απηφ ζθπιί λα δηψμνπκε απ' ην γέξν.» 
 

. 
 

Βίπε, κα ν ηεηξαπέξαηνο δελ άθνπζε Απζζέαο, 
 

Μνλ πέξαζε ζα θηεξσηφο θαηά ηα θνίια πινία. 
 

. 
 

Μα θη' φληαο κφλνο, δχγσζε ηνπο πξψηνπο ν Αηνκήδεο, 
 

θη' νκπξφο ζηνπ γεξν-Νέζηνξα ζηακάηεζε η' ακάμη, 100 

θαη θξάδνληάο ηνλ ηνπ ιαιεί δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Γέξν κνπ, αρπψο ζε ηπξαγλνχλ νη ληνη νη πνιεκηζηάδεο, 
 

ηη έζβπζε ε δχλακή ζνπ πηα, ζε ηξσλ ηα δφιηα ρξφληα, 
 

ζνχλαη αξγνπιά θαη η' άινγα, ζαριφο ν παξαγηφο ζνπ. 
 

Μνλ έια αλέβα δίπια κνπ· λα κάζεηο ζαλ ηη δψα 105 

είλαη ηνπ Σξψα η' άινγα, πνπ μέξνπλ κεο ζηνλ θάκπν 
 

απάλνπ θάηνπ ζαλ αεηνί λα θπλεγάλ θαη θέβγνπλ, 
 

π' απ' ηνλ Ώηλεία κηα θνξά ηα πήξα εγψ ζηε κάρε. 
 

Μα αθηά νη αζξψπνη αο ηα ληαζηνχλ, θη' έια γξακκή ζηνπο Σξψεο 
 

κ' εηνχηα εδψ αο ρνηκήμνπκε, θη' ν Έρηνξαο ζα δεη ίζσο, 110 

έρεη ή δελ έρεη κνπ δσή ζηε θνχρηα ην θνληάξη.» 
 

. 
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Βίπε, θη' αθνχεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο. 
 

Έηζη νη γελλαίνη παξαγηνί ηνχ πήξαλ ην δεβγάξη 
 

λαλ ην ληαζηνχλε, ν ηέλεινο θη' ν ζεξπεηφο ΐξπβάδεο· 
 

θη' αθηνί ζα κπήθαλε θη' νη δην ζη' ακάμη ηνπ Αηνκήδε, 115 

παίξλεη ζηα ρέξηα ν Νέζηνξαο ηα πινπκηζκέλα γέκηα 
 

θαη η' άινγα βαξάεη· θη' εθηχο ηνλ Έρηνξα δπγψλνπλ. 
 

Πνχ θαζψο έηξερε ίζα νκπξφο, ηνπ ξήρλεη ν αληξησκέλνο 
 

Αηνκήδεο, κα δελ πέηπρε, παξά ηνλ ακαμά ηνπ 
 

ηνλ Δλνπηά, η' αξάζπκνπ Θεβαίνπ γην, θαξθψλεη 120 

κπξφζηεζα, ζην βπδί θνληά, ελψ νδεγνχζε η' άηηα. 
 

Κη' φμσ απ' η' ακάμη θχιεζε, πήξαλ θαη δξφκν πίζσ 
 

ηα γιήγνξα άηηα, θη' έκεηλε λεθξφο εθεί ζηνλ ηφπν. 
 

Μάησζε ηφηεο ε θαξδηά ηνπ Έρηνξα, κα θη' έηζη 
 

άθηζε εθεί βαξηφθαξδνο ην ζχληξνθφ ηνπ ράκνπ 125 

πεζκέλν, θη' άιινλε ακαμά αηξφκεην δεηνχζε. 
 

Καη δίρσο η' άινγα νδεγφ δελ έκεηλαλ ζην θάκπν 
 

θαηξφλ πνιχ· ηη ήβξε ην γην ζε ιίγν ηνπ ΐηθίηε, 
 

ηνλ άθνβν Ώξρεπφιεκν, θαη κεο ζ' ακάμη ακέζσο 
 

ηνλ έκπαζε, θαη ηνχδσθε λαλ ηνπ θξαηάεη ηα γέκηα. 
 

. 
 

Θάγιεπεο ηφηεο ζπθνξά, δνπιηέο πνπ ζ' απνξνχζεο, 130 

θαη ζαλ αξληά ζα θιείλνπληαλ νη Σξψεο κεο ζην θάζηξν, 
 

κα εθηχο ηνπο είδε ησλ ζεψλ θη' αζξψπσλε ν παηέξαο, 
 

θη' αζηξαθηνκπνπκπνπλίδνληαο ηηλάδεη θινγηζκέλν 
 

αζηξνπειέθη θάηνπ, νκπξφο ζηα δψα ηνπ Αηνκήδε· 
 

θη' ε θιφγα πήδεζε ζθηαρηή απ' ην θακέλν ζηάθη. 135 

Κάπνπ απ' η' ακάμη η' άινγα δαξψζαλε απ' ην θφβν, 
 

ηνχπεζε θη' νρ ηα δάρηπια ηνπ γέξνπ η' ψξην γθέκη — 
 

ηνπ θφπεθε ε θαξδηά καζέο — θαη ηνπ Αηνκήδε ηνχπε 
 

«Αηνκήδε, γχξλα η' άινγα θαη δξφκν μαλαπίζσ! 
 

κεγάξ βνήζηα δε λνγάο πσο δε καο ζηέξγεη ν Αίαο; 140 

Σψξα ζ' αθηφλ ηνπ Κξφλνπ ν γηνο ραξίδεη θάζε δφμα 
 

ζήκεξα· απέ χζηεξα θη' εκάο, αλ ζέιεη, ζα καο δψθεη. 
 

Βηδέ ζηνπ Αία ηνπο ζθνπνχο αληίζηαζε δελ έρεη, 
 

έρε φζε ζεο αληξηά, επεηδήο πνιχ είλαη αλφηεξφο καο.» 
 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ν γεξφο παιηθαξάο Αηνκήδεο 145 
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«Ναη, γέξνληα, φια γλσζηηθά ηα κίιεζεο θαη δίθηα, 
 

κα ε ιχπε αθηή ε βαξηφθαξδε κνπ δηαπεξλάεη ηα ζπιάρλα· 
 

κηα κέξα ν Έρηνξαο ζα πεη κηιψληαο κεο ζηνπο Σξψεο 
 

'Κπλήγη ην Αηνκήδε εγψ ηνλ πήγα σο ηα θαξάβηα.' 
 

Έηζη ίζσο παηλεθηεί... κα ε γεο αο κε ξνπθήμεη ηφηεο!» 150 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο 
 

«Χρνχ, ηη ιφγν, αδξέθη κνπ, ζνπ μεζηνκίδεη ε γιψζζα! 
 

Μα αλ πεο ν Έρηνξαο δεηιφ ζε πεη θαη θνβεηζάξε, 
 

πηνο Σξψαο θαη πηνο Αάξδαλνο, ζαξξείο, ζα ηνλ πηζηέςεη; 
 

πηά ζα πηζηέςνπλ ζειπθά ησλ αζπηζηάδσλ Σξψσλ, 155 

πνχδσθεο ρψκα θη' έθαγαλ ηα ηξπθεξά ηνπο ηέξηα;» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο γχξηζε θεβγάια η' άινγά ηνπ 
 

πίζσ κεο ζην θπλεγεηφ. Κη' ν Βρηνξαο θη' νη Σξψεο 
 

κ' αρφ θαη γηνχρα ηνχξερλαλ πηθξά ζατηνθνηξψληα. 
 

Καη ηνχζθνπμε κε κηα θσλή ν Έρηνξαο κεγάιε 160 

«Αηνκήδε, εζέλα νη Ααλανί πεξίζζα ζε ηηκνχζαλ 
 

κε θξέαηα θαη κε πξσηηά θαη μέρεηιν πνηήξηα· 
 

κα ηψξα πηα ζα ζ' αςεθνχλ... βξε εζχ γπλαίθα εζχ είζαη! 
 

Υάζνπ, βξσκφθνπθια! ηη εγψ δε θέβγσ, δε ζ' αθίλσ 
 

λα καο παηήζεηο ην θαζηξί, θαη λα καο πάξεηο ζη' Άξγνο 165 

ηα ηέξηα καο· ζνπ ηάδσ πξηλ πσο ζα ζ' ην πησ ην αίκαο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη δηπιφβνπια ινγάξηαζε ν Αηνκήδεο 
 

λα θέξεη γχξα η' άινγα θη' απάλνπ λαλ ηνπ πέζεη· 
 

ηξεηο ην ινγάξηαζε θνξέο κεο ζηεο θαξδηάο ηα βάζηα, 
 

θαη ηξεηο βξνληάεη ηνπ Κξφλνπ ν γηνο απ' ηηο θνξθέο ηεο Ίδαο, 170 

ζηνπο Σξψεο ληψζκα δείρλνληαο κνλνθεξδίζηξαο λίθεο. 
 

. 
 

Κη' έζθνπμε ηφηε ν Έρηνξαο κε κηα θσλή κεγάιε 
 

«Ααξδάλνη θνληαξφπιηζηνη θαη Σξψεο θαη Λπθηψηεο, 
 

ζαλ άληξεο βάξηε ηνπο, παηδηά, ζαλ άμηα παιηθάξηα! 
 

Σν βιέπσ ηψξα, γθαξδηαθά απ' ηα νπξάληα ν Αίαο 175 

κνπ ζηέξγεη λίθε θαη ηηκή, κα ζηνπο νρηξνχο ιαρηάξεο. 
 

Σήξα νη κνπξινί ηη δα ηεηρηά λα ζνθηζηνχλε πήγαλ, 
 

ζάπηα θαη ηηπνηέληα! Ώθηά δε κνπ δεηιηνχλ ην κάηη· 
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έθθνια η' άηηα ην ζθαθηφ ραληάθη ζα πεδήζνπλ. 
 

Μφλε ζα θηάζσ κηα θνξά σο ζηα γνξγά θαξάβηα, 180 

ην λνπ ζαο! έρεηε έηνηκε θσηηά, θη' εγψ ηνπο θάλσ 
 

ζηάρηε ηα πινία, θη' φινπο ηνπο ζα γίδηα ηνπο παζηξέβσ.» 182 

. 
 

Βίπε, θαη ζη' άινγα έζθνπμε λα ηξέμνπλ θαη ηνπο είπε 184 

«Καηξφο ζαο ηψξα ηνπο πνιινχο λα κνπ πιεξψζηε θφπνπο 185 

πνχρεη ζπρλά γηα ζαο η' Ώεηηνχ ε θφξε, ε Ώληξνκάρε, 
 

ηη εζάο θαξδφγιπθε ηαγή ζαο βάδεη πξηλ εκέλα, 188 

πνπ δειεκέλνλε άληξα ηεο κε μέξεη ν θφζκνο φινο. 190 

Μφλε ζηα ηέζζεξα, θη' νκπξφο! ηξεράηε θαηαπφδη. 
 

Ώθηνχο αλ πηάζνπκε ηνπο δην, νιπίδσ ηνπο Ώξγίηεο 196 

αθηή ηε λχρηα ζηα γνξγά πσο ζαλ ηνπο θιείζσ πινία.» 
 

. 
 

Κη' αθηνί, φζν ν ηξάθνο έθιεηλε απ' ην ηεηρί σο ζηα πινία, 213 

πεδνχξα αληάκα γηφκηζε θη' ακάμα, πνπ εθεί κέζα 
 

ζηξπκψλνπληαλ, θη' ν Έρηνξαο ηνπο ζηξχκσλε, παξφκηνο 215 

κ' Άξε γνξγφ, φηαλ ηνχδσθε ηε λίθε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ. 
 

Κη' αλ ζεο κε θινγεξή θσηηά ζαλ ηάθαηγε ηα πινία, 
 

κφλε θσηίδεη ε δέζπνηλα ηνλ Ώγακέκλν ε Ήξα 
 

λα ηξέμεη ν ίδηνο ζχληνκα ηνπο άληξεο λα ζαξξχλεη. 
 

Καη ηξέρεη νκπξφο απ' ηε γξακκή ησλ θαιπβηψλ θαη πινίσλ, 220 

θαη κε ηε ρέξα ηε βαξηά βαζηνχζε ηε θινθάηα, 
 

κεγάιε θνθθηλφβαθε, θαη πήγε ζηάζε απάλνπ 
 

ζην κειαλφ θαξδφζθαθν θαξάβη ηνπ Απζζέα, 
 

πνχηαλ ζηε κέζε γηα λ' αθνχλ θαιά απ' ηα δην ηα κέξε. 223 

Υνχγηαμε εθείζεο, θη' ε θσλή αρνχζε απ' άθξε σο άθξε 227 

«Νηξνπήο, θηνηήδεο Ώραηνί, θαληαρηεξνί δνξκπάδεο! 
 

Πνχ παλ ξε νη παίληεο, πσο εκείο είκαζηε ηάρα νη πξψηνη, 
 

πνπ ηφηεο ξεηνξέβαηε ζηε Λήκλν ζα ληαήδεο 230 

ράθηνληαο βφδηα θαη θξαζί ξνπθψληαο, πσο θαζείο καο 
 

Σξψεο ζ' αμίδακε εθαηφ ζηνλ πφιεκν ή δηαθφζνπο; 
 

Πνχ ηψξα! κήηε κ' έλαλ ηνπο δελ είκαζηε θαλ ίζνη. 234 

Αία παηέξα, αρηχθισζεο πνηέο κε ηέηηα ηχθια 236 

θη' έθαλεο άιιν βαζηιηά παληνχ ηνπ θφζκνπ κπαίγλην; 
 

Μα εδψ φηαλ κ' έθεξλε ε νξγή, ην μέξεηο κε ηα πινία, 
 

πνηέο κνπ εγψ κπξηφκνξθν δελ πέξαζα βσκφ ζνπ, 
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κα απάλνπ ζ' φινπο έθαςα βνδηψλ κεξηά θαη πάρνο 240 

πνζψληαο ηελ θαιφθαζηξε λα δηαγνπκίζσ Σξνία. 
 

Μα, Αία, αθηφ κνπ ηνλ θαεκφ θαλ μάθνπζέ κνπ ηψξα· 
 

δψζε θαλ λα ζσζνχκε εκείο θη' απ' ηα δεηλά λα βγνχκε, 
 

κεδ' άθηλε έηζη Ααλανχο λα ζθάδνπληαη απφ Σξψεο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε δάθξηα ρχλνληαο, θαη ζπγθηλάεη ην Αία, 245 

θαη ηνχζηξεμε λα κε ραζεί Μνλ λα ζσζεί η' αζθέξη. 
 

Κη' εθηχο αεηφ μαπφζηεηιε, η' αιεζηλφηαην φξλην· 
 

δαξθάδη λπρνζήθσλε, γνξγήο ιαθίλαο ζξέκκα, 
 

πνπ ζηνλ παλψξην ηφξεμε ζηκά βσκφ ηνπ Αία, 
 

φπνπ ζπζίαδε ν ιαφο ζηνλ παληνκάληε αθέληε. 250 

Κη' αθηνί απ' ην Αία ζεκαδηά ζσξψληαο πσο ηνπο ήξζε, 
 

ξήρλνπληαη πάιη ησλ νρηξψλ θαη μαλαβξίζθνπλ ζάξξνο. 
 

. 
 

Σφηεο απ' ην Αηνκήδε πξηλ θαλείο, θηαο είηαλ ηφζνη, 
 

δελ είπε νκπξφο πσο ηξάβεμε κε η' άθηαζηα άινγά ηνπ, 
 

πσο ην ραληάθη δηάβεθε θη' αξρίλεζε πειέθη, 255 

Μνλ Σξψα αθηφο πνιχ πην πξηλ ζθνηψλεη, ηνλ Ώγέια, 
 

ην γην ηνπ Φξάδκνπ. Σ' άινγα γπξλνχζε αθηφο λα θχγεη· 
 

ζαλ έζηξηςε φκσο, ηνχκπεμε αλάκεζα ζηνπο δην ψκνπο — 
 

ζηελ πιάηε — η' φπιν, θη' αληηθξχ ηνχ ηφβγαιε σο ηα ζηήζηα. 
 

Καη πέθηεη, θη' ε αξκαησζά βξνληάεη απάλσζέο ηνπ. 260 

. 
 

Καηφπη παλ η' Ώηξέα νη γηνί, Μελέιαο θη' Ώγακέκλνο, 
 

θαηφπη νη Ώίηδεο νη δην, γηνκάηνη αληξηά θαη ζάξξνο, 
 

θαηφπη ν άμηνο Ανκεληάο καδί κε ην Μεξηφλε 
 

ην ζχληξνθφ ηνπ, ηζφηηκν ηνπ ζλεηνθάγνπ η' Άξε· 
 

ΐξχππγινο θαηφπη, γηνο θακαξσηφο ηνπ ΐαίκνπ. 265 

Έλλαηνο πήγε, ιπγηζηφ ηεληψλνληαο δνμάξη, 
 

ν Σέθθξνο, θαη ζηακάηεζε πηζάζπηδα ηνπ Ώία. 
 

Κη' άξρηζε ακέζσο ζατηηέο. Ο Ώίαο ηελ αζπίδα 
 

παξακεξνχζε· ηφηε αθηφο ηεξψληαο κφιηο ρηχπαε 
 

θάλαλ νρηξφ, ηνλ άθηλε λεθξφ εθεηπά, θαη γχξλαε 270 

πίζσ απ' ηνλ Ώία λα θξπθηεί, ζαλ πίζσ απφ κεηέξα 
 

παηδί· θη' αθηφο ηνλ ζθέπαδε κε ηε ιακπξή ηνπ αζπίδα. 
 

. 
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Σφηεο πηνλ πξψην ζθφησζε ν παηλεκέλνο Σέθθξνο; 
 

Σνλ Ώκνπά ζαΎηεςε, γην ηνπ Πνιηαίκνπ, πξψηα, 
 

ηνλ Άξκελν θη' Οξζίινρν θη' ηζφζεν Οθειέζηε, 275 

ην Ααίηνξα, Μειάληππν, Υξνκηφ, θαη Λπθνθφληε· 
 

φινπο ζσξφ ηνπο έζηξσζε ζηε γεο ηελ θαξπνδφηξα. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε, ράξεθε ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο 
 

πνπ Σξψσλ ιφρνπο ιηάληδε απ' η' άζπαζην δνμάξη, 
 

θαη πάεη θνληά ηνπ ζηέθεηαη θαη ηνπ ιαιεί δην ιφγηα 280 

«Σέθθξν κνπ, γηά ζην ρέξη ζνπ, ηνπ Σειακψλα ζξέκα, 
 

ξήρλε έηζη, κπαο θαη δεη ν ζηξαηφο θσο κέξαο θη' ν γνληφο ζνπ 
 

ν Σειακψλαο, πνπ κηθξφ ζ' αλάζξεςε θαη πάληα 
 

ζηνλ πχξγν ηνπ ζε θξφληηδε, θηαο είζνπλ λνζνπαίδη· 
 

καθξηά' λαη αθηφο, κα δφμαζ' ηνπ ζηνλ θφζκν η' φλνκά ηνπ. 285 

Κη' άθνπ ην ηη ζνπ ηάδσ εγψ, πνπ ζαλ ην δεηο λα γίλεη· 
 

κηα κέξα αλ δψζεη ε Ώζελά θη' ν Βιπκπήζνο Αίαο 
 

λαλ ηελ θνπξζέςνπκε ηελ Σξηά, ηε κπξηνπινχζηα ρψξα, 
 

πξεζβηφ ζηεξλά απφ κέλα εζχ ζα ιάβεηο πξψηα πξψηα, 
 

θαλ άκαμα δηπιάινγε, θαλ ηξίπνδν ιεβέηη, 290 

θαλ θφξε ληα πνπ δίπια ζνπ ηε λχρηα λα πιαγηάδεη.» 
 

. 
 

Σφηεο ν Σέθθνο απαληάεη, ν γηνο ηνπ Σειακψλα 
 

«Σ' Ώηξέα δνμαζκέλε γηε, ηη κε θεληάο λα ξήρλσ; 
 

Σί, δελ ην ζέισ εγψ; ζν θαλ πεγαίλεη ε δχλακή κνπ, 
 

δελ πάβσ, κφλε απ' ηε ζηηγκή πνπ ηζάθηζαλ θαη θέβγνπλ, 295 

φιν θηιέβσ ζατηηέο θαη ηνπο νρηξνχο ζθνηψλσ. 
 

Χο ηψξα νρηψ ηνπο έξεμα ηξηπιφδνληεο ζαΎηεο, 
 

θη' φιεο ζε ζάξθεο κπήρηεθαλ παιηθαξάδσλ Σξψσλ, 
 

κα αθηφλ λ' αγγίμσ δε κπνξψ, ην ιπζζαζκέλν ζθχιν.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' άιιε απ' ηε ρνξδή ηνπ ηίλαμε ζαΎηα 300 

θαηάγλαληά ηνπ, θη' ε θαξδηά ηνπ δήηαε λαλ ηνλ ζθάμεη· 
 

κα δελ ηνλ βξήθε, κνλ ρηππάεη ην Γνξγνζηφ ζην ζηήζνο, 
 

ιεβέληε ηνπ Πξηάκνπ γην, πνπ ε κάλα ηνπ απ' η' Ώεζχκη 
 

λχθε ήξζε θαη ηνλ γέλλεζε, ε ξνδνζηαιαγκέλε 
 

Καζηηάλεηξα, πνχρε ζεάο θη' φρη γπλαίθαο θάιιε. 305 

Καη δίπια ν ληνο ηελ θεθαιή γπξλάεη, ζαλ παπαξνχλα 
 

π' άλνημεο άζηα θαη θαξπφ ζε θήπν θνξησκέλε 
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ιπγάεη, ζαλ πηάζεη δπλαηφο λνηηάο θαη ηε θπζήζεη· 
 

έηζη έγπξε ηελ θεθαιή πνπ βάξαηλε απ' ην θξάλνο. 
 

. 
 

Ξαλά άιιε ν Σέθθξνο ηίλαμε νρ ηε ρνξδή ζαΎηα 
 

ίζηα κπξνζηά ζηνλ Έρηνξα, δεηψληαο λαλ ηνλ ζθάμεη. 310 

Μα αζηφρεζε θη' αθηφ, γηαηί ηε ζηξαβνπήγε ν Φνίβνο, 
 

κφλε ηνλ Ώξρεπφιεκν ρηππάεη, ηνλ αληξησκέλν 
 

ηνπ Έρηνξα αινγνδεγφ, ελψ ζηε κάρε νξκνχζε. 
 

θη' νκπξφζηεζα, εθεί ζηνπ βπδηνχ ηα κέξε, ηνλ θαξθψλεη· 
 

θη' φμσ απ' η' ακάμη θχιεζε — πήξαλ θαη δξφκν πίζσ 
 

ηα γιήγνξα άηηα — θη' έκεηλε λεθξφο αθηνχ ζηνλ ηφπν. 315 

. 
 

Μάησζε ηφηεο ε θαξδηά ηνπ Έρηνξα απ' ηε ιχπε· 
 

φκσο εθεί ηνλ άθηζε, θη' αο έθιαηγε ην βιάκε, 
 

θαη ηνλ Κεβξηφλε θψλαμε ηα γθέκηα λαλ ηνπ πηάζεη, 
 

ηνλ αδεξθφ ηνπ εθεί θνληά· θη' αθηφο αθνχεη θαη ηξέρεη. 
 

Σφηε φμσ ν ίδηνο πήδεζε απ' ην παλψξην ακάμη 320 

ζθνχδνληαο ζα ζεξηφ, θη' αξπάεη ζην ρέξη κηα θνηξψλα 
 

θη' ίζηα ζηνλ Σέθθξν ρνίκεζε, λαλ ηφλε θάεη δεηψληαο. 
 

Ώθηφο ηφηε έβγαιε πηθξή ζαΎηα νρ ηε θαξέηξα 
 

θαη ζηε ρνξδή ηε δχγσζε· κα ελψ ηξαβνχζε πίζσ, 
 

ζηνλ ψκν ν Έρηνξαο ζηκά, φπνπ ρσξίδεη ε θιείδα 
 

ιαηκφ θαη ζηήζηα θη' ε πιεγή είλαη βαξηά, εθεί πέξα 325 

ελψ ηνλ ζθφπεβε, η' αδξχ ηνχ θάζηζε θνηξψλη, 
 

θη' έζπαζε ν ρηχπνο ηε ρνξδή. Καη ηνπ κνπδηάδεη ε ρέξα 
 

ζηε ξίδα, θαη ζηα γφλαηα γθξεκίδεηαη θαη κέλεη, 
 

θη' φμσ απ' ην ρέξη ηνχπεζε ην ιπγηζηφ δνμάξη. 
 

Μα ν Ώίαο δελ ηνλ μέραζε ζαλ έπεζε, κνλ ηξέρεη, 330 

ζηέθεη απφ πάλνπ ηνπ, θη' νκπξφο ηνπ ζηήλεη ηελ αζπίδα. 
 

Σφηε απφ θάηνπ κπαίλνληαο δην ηνπ πηζηνί ζπληξφθνη, 
 

ν Μεθηζηηάο, ηνπ Έρηνπ ν γηνο, θη' ν ζετθφο Ώιάζηξνο, 
 

ζηα πινία ηνλ επάγαηλαλ ελψ βαξηά βνγγνχζε. 
 

. 
 

Πάιε ηνπ Κξφλνπ ν γηνο θαξδηά μαλάβαιε ζηνπο Σξψεο 335 

θη' ίζηα ακπψμαλ ηνπο Ώραηνχο σο ζην βαζχ ραληάθη, 
 

θη' έηξερε ν Έρηνξαο θσηηά γηνκάηνο κε ηνπο πξψηνπο. 
 

α ζθχινο π' άγξηνπ γνπξνπληνχ ή δαξθαδηνχ δαγθάλεη 
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θαπνχιηα πίζσ θαη κεξηά, κε πείζκα θπλεγψληαο, 
 

θαη ην κπεξδέβεη ελψ δεηάεη ηξηγχξσ λα μεθχγεη· 340 

έηζη ν ιεβέληεο Έρηνξαο ηνπο θφιιεζε, θαη πίζσ 
 

έζθαδε πάληα ην ζηεξλφ· θη' εθείλνη δξφκν πάληα, 
 

φπσο κηα κέξα γξάθηεθε λα θχγνπλ ηα παηδηά ηνπο. 
 

Μα ηέινο πηα ζα δηάβεθαλ ραληάθη θαη παινχθηα 
 

ηξεράηνη, θη' έπεζαλ πνιινί απ' ησλ νρηξψλ ηα ρέξηα, 
 

ζηάζεθαλ ηφηεο θη' έκελαλ εθεί θνληά ζηα πινία 345 

ζθνχδνληαο έλαο η' αιινπλνχ, θαη κ' απισηά φινη ρέξηα 
 

ηνλ θάζε θψλαδαλ ζεφ κ' αληάξα θαη πεξθάιηα· 
 

θη' ν Έρηνξαο η' σξηφηξηρν δεβγάξη απάλνπ θάηνπ 
 

γχξλαε, ιεο πιάθσζε Γνξγφ ή ζλεηνθάγνο Άξεο. 
 

. 
 

Μα ζαλ ηνπο είδε, πφλεζε ε καξκαξφιαηκε Ήξα 350 

θη' ακέζσο ιέεη ηεο Ώζήλαο δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Χρνχ κνπ, θφξε ηνπ Αηφο, Ση, πηα δε ζα ληαζηνχκε 
 

κηα αθφκα θαλ ζηεξλή θνξά ηνπο Ώραηνχο πνπ ζβχλνπλ; 
 

Θάρνπλ ζαξξψ άζθεκα ζηεξλά, θαη ζαλ ηνπο ζπλεπάξεη 
 

αλεκνδάιε ελφο αληξφο· κα αθηφο πάξα ιπζζάδεη, 355 

ν Έρηνξαο, γηαηί έθαλε έξγν πνιχ θαη ζξήλνο.» 
 

. 
 

Σφηε είπε θη' ε ζεά Ώζελά, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα 
 

«Ναί, πνπ λαλ ηνπ θνπεί ε δσή θαη λαλ ηνπ ζβχζεη ε ληφηε 
 

εδψ κεο ζηελ παηξίδα ηνπ απ' Ώραηνχ θνληάξη! 
 

Μα λα! ν παηέξαο πείζκσζε θαη γλψζε πηα δελ μέξεη, 360 

ν έξκνο! πάληα αλάπνδνο θαη πνζνραιαζηήο κνπ. 
 

:Καη ηα μερλάεη πφζεο θνξέο ηνπ γιχησζα ην γην ηνπ, 
 

ηφηε ν ΐξπζηηάο πνπ κ' αγγαξηέο ζπρλά ηνλ ηπξαγλνχζε; 
 

Βθείλνο ηφηε θιαίγνπληαλ πξνο ηνπο ζενχο, θη' εκέλα 
 

λαλ ηνλ βνεζήζσ κ' έζηειλε νρ ηα νπξάληα ν Αίαο. 365 

Μα εγψ αο ηα γλψξηδα φια αθηά, θαη η' αλειηνχ φηαλ η' Άδε 
 

ην ζθχιν θάηνπ ζηάιζεθε λα θέξεη νρ ηε ζνινχξα, 
 

δε γιχησλε απ' ηελ άπαηε ηεο ηχγαο θαηαβφζξα. 
 

Μα ηψξα εκέλα κε κηζεί, θαη πήγε θαη ηεο Θέηεο 370 

ην ζέιεκα ηήο ηφθαλε, π' νκπξφο ηνπ, κε ην ρέξη 
 

θξαηψληαο ην πεγνχλη ηνπ, ηα γφλαηα θηιψληαο, 
 

ηνπ πξφζπεζε ην γηφθα ηεο λαλ ηεο θαινθαξδίζεη. 
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Μα αο είλαη, ζα μαλάξζεη αβγή λα πεη θαιή κνπ θφξε. 
 

Σψξα έια εζχ ζπγχξηζε ηα γιήγνξα θαξηά καο, 
 

φζν ζηνπ Αία εγψ λα κπσ ην ζετθφ παιάηη 375 

θαη ηνπ πνιέκνπ η' άξκαηα λα βάισ, γηα λα δνχκε 
 

αλ κε ηα καο ν Έρηνξαο ζ' αλαγαιιηάζεη ηάρα 
 

φηαλ ζηα δηάβαηα άμαθλα θαλνχκε ηνπ πνιέκνπ, 
 

γηα θαη ζα ζξέςεη κε ςαρλφ θαη πάρνο θάλαο Σξψαο 
 

φξληα θαη ζθχινπο, πέθηνληαο εθεί θνληά ζηα πινία.» 380 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηελ άθνπζε ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα, 
 

θαη πάεη επηχο θαη ζπγπξλάεη ηα ρξπζνζηέθαλα άηηα, 
 

ε Ήξα ε αξρηζέαηλα, ηνπ Κξφλνπ ε ζπγαηέξα. 
 

Καη κεο ζηνπ Αία ε Ώζελά ην γνληθφ παιάηη 
 

ράκνπ ακνιάεη ζην πάησκα η' αθξάην θφξεκά ηεο, 385 

μνκπιηφ ζθνπηί, πνπ θέληεζε κνλάρε κ' επηζηήκε, 
 

θαη ηα ηζαπξάδα βάδνληαο ηνπ πγλεθνζπλάρηε 
 

θνξνχζε η' άξκαηα λα βγεη ζηε δαθξνδφηξα κάρε. 
 

Κη' αλέβεθε ζην θινγσπφ η' ακάμη, θαη ζηα ρέξηα 
 

άδξαμε ην βαζηαγεξφ βαξχ ηξαλφ θνληάξη, 390 

πνπ φηαλ ην ζείλεη παξαιεί ησλ καρεηψλ ηνπο ιφρνπο, 
 

φζνπο ε θφξε νρηξέβεηαη η' αλίθεηνπ παηέξα. 
 

Κη' ε Ήξα κε ην θακνηζί γνξγά βαξάεη ηα δψα. 
 

Καη η' νπξαλνχ αθηνζέιεηε βξνληάεη θη' αλνίγεη ε πχιε, 
 

πνπ ηε θπιάλε νη Βπνρέο, πνπ θη' έρνπλ ηε θξνληίδα 
 

ηνπ Έιπκπνπ θαη η' Οπξαλνχ, θη' αθηέο απάλνπ βάδνπλ 395 

ην ππθλσκέλν ζχγλεθν γηα ην ηξαβνχλε πίζσ· 
 

κέζα απφ θεη αζηξαπφηξερα ηξαβνχζαλ η' άινγά ηνπο. 
 

. 
 

 

 

. 
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Πήξε θσηηά νρ ηελ Ίδα ν γηνο ηνπ Κξφλνπ ζαλ ηηο είδε, 
 

θαη ηε ρξπζφθηεξε Ίξηδα λαλ ηνπο κηιήζεη ζηέιλεη 
 

«Σξέρα, αλεκφπνδε Ίξηδα, θαη ζηείι' ηεο πίζσ· ελάληηα 
 

αο κε κνπ παλ, γηαηί άζθεκα ζα ζκίμνπκε ζηε κάρε. 400 

Γηαηί έλα ιφγν ζαλ ηνπο πσ, πνπ ζ' αιεζέςεη θηφιαο· 
 

ζα ζαθαηέςσ η' άηηα ηνπο αθηνχ κεο ζηα ινπξηά ηνπο, 
 

ζάλ ηηο γθξεκίζσ θάηνπ αθηέο, ζα ζπάζσ θαη η' ακάμη — 
 

κεδέ ζε δέθα νινθιήξνπο πνπ θπθινθέξλνπλ ρξφλνπο 
 

δελ έρνπλε γηαηξηά νη πιεγέο π' αλνίγεη ν θεξαβλφο κνπ — 405 

γηα λαλ ην δεη ε θπξά Ώζελά ζαλ πψο κε πνιεκνχλε. 
 

Βηδέ ηελ Ήξα, αδηαθνξψ, ηη θάλεη δε ζπκψλσ· 
 

ζχζηεκα ηφρεη φηη θη' αλ πσ λα βάδεη πάληα ακπφδηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη θάηνπ ε Ίξηδα θηλάεη νρ ηηο ξαρνχιεο 
 

ηεο Ίδαο, θαη ζηνλ Έιπκπν λαλ ηνπο ην πεη αλεβαίλεη. 410 

Κη' εθεί ζηνπ κπξηνιφγγσηνπ βνπλνχ ηα πξσηνπφξηηα 
 

ηηο βξήθε θαη ηηο ζηακαηάεη, θαη ιέεη ην ηη είπε ν Αίαο 
 

«Πνχ ηξέρεηε; ζαλ ηη ισιηά ζαο κπήθε ζην θεθάιη; 
 

Μελ ηχρεη, ιέεη ηνπ Κξφλνπ ν γηνο, θαη Ααλαφ βνεζήζηε. 
 

Γηαηί εηζηδά θνβέξηζε, πνπ ζαλ ην θάλεη θηφιαο· 415 

Θα ζαθαηέςεη η' άηηα ζαο αθηνχ κεο ζηα ινπξηά ηνπο, 
 

ζα ζαο γθξεκίζεη θάηνπ εζάο, η' ακάμη ζα ζαο ζπάζεη — 
 

κεδέ ζε δέθα νιφθιεξνπο πνπ θπθινθέξλνπλ ρξφλνπο 
 

δελ έρνπλε γηαηξηά νη πιεγέο π' αλνίγεη ν θεξαβλφο ηνπ — 
 

γηα λαλ ην δεηο, θπξά Ώζήλα, ζαλ πψο ηνλ πνιεκνχλε. 420 

Βηδέ ηελ Ήξα, αδηαθνξεί, ηη θάλεη δε ζπκψλεη· 
 

ζχζηεκα ηφρεη φηη θη αλ πεη λα βάδεη πάληα ακπφδηα. 
 

Μα εζχ, ζθπιίηζα αδηάληξνπε, ζπκψδηζζα, αλ ηνικήζεηο 
 

κε ηα ζσζηά ζνπ αγλάληηα ηνπ θνληάξη λα ζεθψζεηο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ε αλεκφπνδε ζεά θαη θέβγεη πάιη. 425 

Σφηεο γπξλάεη ηελ Ώζελά θαη ζπληπραίλεη ε Ήξα 
 

«Χρνχ κνπ, ακάιαγε ζεά, ηψξα άζε αο κε δεηάκε 
 

γηα αζξψπνπο λα πηαλφκαζηε κε ησλ ζεψλ ηνλ πξψην· 
 

άιινη απφ δάθηνπο ζελ αο δνπλ, ζελ άιινη αο παλ ζηνλ Άδε, 
 

έηζη φπηνη ιάρνπλε. Βηδέ αθηφο, ηνλ νξηζκφ ηνπ αο θάλεη· 430 

δνπιηά ηνπ Σξψεο θη' Ώραηνχο λα θπβεξλά φπσο θξίλεη.» 
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. 
 

 

 

. 
 

Βίπε, θαη πίζσ γχξηζε η' σξηφηξηρν δεβγάξη. 
 

Κη' νη Βπνρέο ηνχο μέδεςαλ η' αςεινπίιαια άηηα 
 

θαη ηάδεζαλ ζη' αζάλαην παρλί ηνπο, θαη η' ακάμη 
 

ηφγπξαλ παο ζηα γηαιηζηά απ' φμσ κπξνζηνηνίρηα. 435 

Κη' νη δην ηνπο ζηα ρξπζά ζθακληά θαζίδνπλ κεο ζησλ άιισλ 
 

ζεψλ ηνλ θχθιν, θη' είραλε ηα ζπιάρλα καξακέλα. 
 

. 
 

Σφηε νρ ηελ Ίδα ησλ ζεψλ θη' αζξψπσλε ν παηέξαο 
 

θηλάεη λα πάεη ζηνλ Έιπκπν, θαη ζε ιηγάθη θηάλεη 
 

κε ηελ θαιφξνδε άκαμα ζηα ζετθά ιεκέξηα. 
 

Βθεί ηνπ ιχλεη ν Πνζεηδφο ηα δψα, θαη ζεληφλη 440 

απιψλεη απάο ζηελ άκαμα θαη ζηα ζηαζηά ηε βάδεη. 
 

Κη' αθηφο ζ' νιφρξπζν ζξνλί, ν βξνληνιάινο Αίαο, 
 

λα θάηζεη πάεη, θη' ν βνχλαξνο θαζψο παηνχζε ζηνχληαλ. 
 

Υψξηα ηνπ εθεί θαζήζαλε νη δην ζεέο κνλάρεο 
 

δίρσο κηα ιέμε λαλ ηνπ πνπλ ή λαλ ηνλ ραηξεηήζνπλ. 445 

Μα αθηφο ζην λνπ ηνπ ηφλησζε ην ηη είραλ θαη ηνπο είπε 
 

«Γηαηί, Ήξα, ηφζν, θη' Ώζήλα, γηαηί είζηε κνπδηαζκέλεο; 
 

Μα Ση, απνζηάζαηε καζέο ζηε δνμνδφηξα κάρε 
 

ζθάδνληαο Σξψεο, π' άζβπζηε θη' νη δην ηνπο έρεηε έρηξα; 
 

Λαρηάξα ζαο! κε ηελ αληξηά θαη δχλακε κνπ πνχρσ, 450 

δε κε γπξλνχζαλ φζνη εδψ ζενί είλαη ζηα νπξάληα· 
 

κα εζάο η' αθξάηα ζηήζηα ζαο πξηλ ηάπηαζε ηξεκνχια, 
 

πξηλ δείηε θαλ ηνλ πφιεκν θαη ηα θξηρηά ηνπ πάζηα. 
 

Μα αθνχζηε ηψξα ηη ζα πσ, ην ηη ζαο θαξηεξνχζε· 
 

κηαο θαη ζαο βάξαε ν θεξαβλφο, ζαο ιέσ, κε η' άηηα πίζσ 455 
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πηα δε ζα βιέπαηε Έιπκπν θαη ζετθά ιεκέξηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηέο βαξηφκεζαλ, ε Ώζήλα θη' ε Ήξα. 
 

Οη δην ηνπο θάζνπληαλ, ε κηα θνληά θνληά ζηελ άιιε, 
 

θαη γηα ηνπο Σξψεο ζπθνξέο ζην λνπ ηνπο κειεηνχζαλ. 
 

Κη' ε Ώζελά δελ έβγαιε κηα ιέμε, κνλ ζσπνχζε, 
 

θη' άγξηα αο ηελ έπηαλε ν ζπκφο ζθαζκέλε κε ην Αία· 460 

κα απ' ην ζπκφ μερείιηζε ε Ήξα θαη ηνπ θάλεη 
 

«Ση είλαη πνπ θάζεζαη θαη ιεο, γηε θνβεξέ ηνπ Κξφλνπ; 
 

Καιά ην μέξνπκε θη' εκείο, αληξηά αρακλή δελ έρεηο· 
 

φκσο καο θαηλ ηα ζπιάρλα καο ησλ Ώραηψλ ηα πάζηα, 
 

πνπ ζάρνπλ ζαλ θαθά ζηεξλά θη' ίζσο ραζνχλ ζηα μέλα.» 465 

. 
 

Σφηεο γπξίδεη θη' απαληάεη ν πγλεθνζπληάθηεο 469 

«Με ην πνπξλφ θαη πην πνιχ, θπξά γειαδνκάηα, 470 

ζα δεηο ηνλ παληνδχλακν ηνπ Κξφλνπ γην, αλ ην ζέιεηο, 
 

πνπ ζ' αθαλίδεη ηνλ ππθλφ ησλ Ώραηψλε αζθέξη. 
 

Ση δε ζα πάςεη ν Έρηνξαο η' αιχπεην πειέθη 
 

πξηλ ηνπ Πειέα ν γηνο μαλά πξνβάιεη απ' ην θαξάβη. 474 

Γηαηί έηζη ε Μνίξα ηφγξαςε. Κη εγψ, αλ εζχ ζπκψλεηο, 477 

δε ρνινζθάλσ, κεδέ αλ παο πέξα σο ηελ άθξε άθξε 
 

ηεο γεο θαη ηνπ πειάγνπ, εθεί πνπ ν Γηαπεηφο θη' ν Κξφλνο 
 

θάζνπληαη, θη' νχηε ραίξνπληαη δξνζαρληζκέλα αγέξηα 480 

νχη' ήιην, θη' είλαη νιφγπξα ηα βάζηα ηνπ Σαξηάξνπ· 
 

αλ θαηαληήζεηο θη' σο εθεί, εγψ ηα πείζκαηά ζνπ 
 

δελ ηα ςεθάσ, γηαηί φκην ζνπ ζεξηφ δε βξίζθεηαη άιιν.» 
 

. 
 

Βίπε, κα δελ η' απάληεζε κεδέ κηα ιέμε ε Ήξα. 
 

. 
 

ΐνχηεμε ηφηεο ζην γηαιφ η' φκνξθν θσο ηνπ ήιηνπ, 485 

ζθνηάδη απάλνπ ζέξλνληαο ζηε γεο ηελ θαξπνδφηξα. 
 

Κη' έδπζε ν ήιηνο άζεια ησλ Σξψσλ, κα νη Ώξγίηεο 
 

κε πφζν κ' αλαγάιιηαζε ηε ζθνηεηλή είδαλ λχρηα. 
 

. 
 

Σφηε ν ιεβέληεο Έρηνξαο κε ην ζηξαηφ απ' ηα πινία 
 

ηξαβάεη, θαη θάλεη ζπληπρηά θνληά ζην ρφριην ξέκα, 490 

ζε ιφθν απ' φζεο θαίλνληαλ σο πέξα ν θάκπνο φινο. 
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Καη ράκνπ αθηνί μεπέδεςαλ λ' αθνπξκαζηνχλ ην ιφγν 
 

πνπ ηνπο κηινχζε ν Έρηνξαο, ζηα ρέξηα ηνπ θξαηψληαο 
 

θνληάξη σο έληεθα περψλ, κε ην ραιθέλην ζηφθν 
 

πνχιακπε νκπξφο θη' νιφρξπζν ηνλ έζθηγγε δνπλάξη. 495 

' αθηφ αθνπκπψληαο έπηαζε λαλ ηνπο κηιήζεη θη' είπε 
 

«Ώθνχζηε, Σξψεο θαη βνεζνί, θη' αθνχζηε κε, Ααξδάλνη! 
 

Βγψ 'πα, πξηλ πσο θάζε νρηξφ θαη πινίν ζα ραιάζσ, 
 

θαη ηφηεο πίζσ ζη' αςειφ πσο ζα γπξίζσ θάζηξν· 
 

κα θξίκαο πξηλ πνπ βξάδηαζε, ηη ε λχρηα πξψηα πξψηα 500 

γιχησζε πινία θη' Ώραηνχο θνληά ζην γπξνγηάιη. 
 

Μα ηψξα αο ηελ αθνχζνπκε ηε καβξνθφξα Νχρηα, 
 

θη' ειάηε δείπλν αο ζηξψζνπκε. Καη η' άινγα oρ η' ακάμηα 
 

μεδέςηε ηα θαη βάιηε ηνπο ιίγε ηαγή λα θάλε, 
 

θη' έπεηηα πινχζηα πξφβαηα απ' ην θαζηξί θαη βφδηα 505 

ακέζσο θέξηε, θαη ςσκί θξαζί απ' ηα ζπηηηθά ζαο. 
 

Καη ζχξηε κάζηε ζηα ινγγά φζα κπνξείηε μχια, 
 

π' νινλπρηχο πνιιέο θσηηέο σο λα ραξάμεη ε κέξα 
 

λα θαίκε, θαη κεζνχξαλα λα θηεξνπγίδεη ε ιάκςε, 
 

κήπσο νη άθνπξνη Ώραηνί βαξζνχλ θαη λχρηα αθφκα 510 

παο ζηα πιαηηά ηεο ζάιαζζαο λα καο μεθφςνπλ ζηήζηα. 
 

Αίρσο θαλ αίκα θη' ήζπρνη αο κε κπαξθαξηζηνχλε, 
 

κφλε αο αξπάμνπλ θη' έλα δην πιεγέο — θη' αο ηηο γιεληάλε 
 

ζη' Άξγνο εθεί — απφ κπηεξφ θνληάξη ή απφ ζαΎηα, 
 

ελψ πεδάλ ζηα πινία ηνπο, πνπ λα κε βηάδεηαη άιινο 515 

λα θαηαπηάλεηαη άραξνπο πνιέκνπο κε ηνπο Σξψεο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη δεησθξάβγαζαλ νη Σξψεο, θαη μεδέβνπλ 542 

νρ ην δπγφ φια η' άινγα δξσκέλα, θαη ηα δέλνπλ 
 

κε ηα ινπξηά ν θαζέλαο ηνπο ζη' ακάμη ηνπ απφ δίπια. 
 

Έπεηηα πινχζηα πξφβαηα απ' ην θαζηξί θαη βφδηα 545 

θέξλνπλ ακέζσο, θαη ςσκί θξαζί απ' ηα ζπηηηθά ηνπο, 
 

θαη παλ καδέβνπλ ζηα ινγγά φζα κπνξνχζαλ μχια. 
 

. 
 

Έηζη φιε λχρηα θάζνπληαλ ζηηο ζηξάηεο ηνπ πνιέκνπ 553 

πεξήθαλνη φινη, θη' έθαηγαλ πνιιέο θσηηέο ηξηγχξσ. 
 

Πψο η' άζηξα απάλνπ νιφιακπξα, κε ην ιεθθφ θεγγάξη 555 

ζηε κέζε ηνπο, θσηνβνινχλ ζαλ ηχρεη θαινζχλε, 
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θη' φιεο νη ξάρεο θαίλνπληαη, θαη ραίξεηαη ν ηζνπάλεο· 559 

ηφζεο ησλ πινίσλ κεηαμχ θαη ησλ λεξψλ ηνπ Ξάλζνπ 560 

θσηηέο ζαξξνχζεο π' άλαςαλ κπξνζηά ζην θάζηξν νη Σξψεο. 
 

Υίιηεο ζηνλ θάκπν θαίγαλε θσηηέο, θη' απφ πελήληα 
 

θνληά ζε θάζε θάζνπληαλ λπρηνθσηίζηξα θιφγα· 
 

θαη η' άηηα, βίθν ηξψγνληαο θη' αζπξφγιπθν θξηζάξη, 
 

ηελ ψξηα πξφζκελαλ αβγή φξζηα θνληά ζηα πινία. 565 

. 
 

. 
 

. 
 

Ε 
 

. 
 

. 
 

. 
 

αλ έηζη νη Σξψεο θχιαγαλ· κα ηνπο Ώξγίηεο κάβξε 
 

ηξνκάξα ζέξηδε, θπγήο ζπληξφθηζζα αηηκάζηξαο, 
 

θαη πιήγσλε βαξχο θαεκφο θάζε αξρεγνχ ηα ζπιάρλα. 
 

Πψο ςαξνζξφθα ζάιαζζα δην άλεκνη αληάκα δέξλνπλ, 
 

ν δέθπξνο κε ην βνξηά, άκα άμαθλα πιαθψζνπλ 5 

κέζα απ' ηε Θξάθε, θαη κε κηαο ην κειαλφ ηεο θχκα 
 

ζεξηέβεη θη' φμσ απ' ην γηαιφ πεηάεη ζσξφ ηα θχθηα· 
 

λα πψο παξάδεξλε ε ςπρή ζησλ Ώραηψλ ηα ζηήζηα. 
 

. 
 

Κη' ν γηνο η' Ώηξηά απφ ηα δεηλά θαηάθαξδα ζιηκέλνο 
 

γχξλαε παληνχ θαη πξφζηαδε ηνπο βξνληνιάινπο θξάρηεο 10 

ρψξηα έλαλ έλα ζε βνπιή ηνπο ζηξαηεγνχο λα θξάμνπλ 
 

δίρσο θσλέο· θαη δνχιεβε θη' αηφο ηνπ κε ηνπο πξψηνπο. 
 

Κη' άθαξδνη παλ θαη ζηε βνπιή θαζίδνπλ. Σφηε εθείλνο 
 

ζεθψζε δάθξπα ρχλνληαο, ζα βξχζε βνπξθσκέλε 
 

πνπ ρχλεη απ' αςειφ γθξεκφ ηα ζνισπά λεξά ηεο· 15 

έηζη δαθξηνζηελάδνληαο λαλ ηνπο κηιάεη αξρίδεη 
 

«Ώδξέθηα, πξψηνη νπιαξρεγνί ησλ Ώραηψλ θη' αξρφληνη, 
 

ν Αίαο κ' έρσζε βαζηά κεο ζε δεκηά κεγάιε, 
 

ν έξκνο! πξηλ πνπ κνχηαμε θνπλψληαο ην θεθάιη, 
 

πσο πξηλ κηζέςσ εγψ απφ δσ, ηελ Σξηά ζα ηελ θνπξζέςσ, 20 

θαη ηψξα γέιαζκα θαθφ βνπιήζεθε ζην λνπ ηνπ, 
 

θαη ζη' Άξγνο πίζσ κνχ κελάεη λα θχγσ ληξνπηαζκέλνο 
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θηάο έραζα ηφζν ιαφ... κα θαίλεηαη πσο έηζη 
 

ην ζέιεη ν παληνδχλακνο ηνπ Κξφλνπ γηνο, πνπ σο ηψξα 
 

πνιιψλ ρσξψλε γθξέκηζε, θη' αθφκα ζα γθξεκίζεη, 
 

ηα θάζηξα· ηη ζην ρέξη ηνπ λα θάλεη φηη η' αξέζεη. 25 

Μνλ φινη ειάηε! αο θάλνπκε φπσο εγψ πξνζηάδσ· 
 

αο θχγνπκε κε ηα γνξγά θαξάβηα ζηελ παηξίδα, 
 

ηη πηα δελ ην θνπξζέβνπκε ην μαθνπζκέλν θάζηξν.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φινη θφκπηαζαλ θαη ζα βνπβνί ζσπνχζαλ. 
 

ξα πνιιή είηαλ ήζπρνη κε ζπιάρλα καξακέλα, 30 

κα κε θαηξφ ηνπο κίιεζε ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο 
 

«Σ' Ώηξέα γηε, παξαιαιείο, θαη ζ' αληηθξνχζσ εζέλα 
 

πξψηα — κε ιφγν, έηζη ζσζηά — θη' αθέληε, κε ζπκψζεηο. 
 

Σν ζάξξνο πξψηα κνχβξηζεο ζ' φινπο κπξνζηά, θαη κνχπεο 
 

είκαη θηνηήο θη' απφιεκνο· κα αλ είκαη, εδψ νη Ώξγίηεο 35 

ην μέξνπλ φινη, γέξνη ληνη. κσο εζέλα ηφλα 
 

ζνπ ράξηζε κνλάρα ν γηνο ηνπ Κξφλνπ ν ινμνγλψκαο· 
 

ζνχδσθε αξρή θαη πην πνιχ απ' φινπο καο νξίδεηο, 
 

φκσο αληξηά δε ζνχδσθε πνχρεη ηελ πξψηε αμία. 
 

Καιφηπρε, ηέηηα πνπ ιεο, ινηπφλ ζαξξείο αιήζηα 40 

έηζη είλαη η' Άξγνπο ηα παηδηά απφιεκνη θηνηήδεο; 
 

Μα εζέλα αλ ζ' έπηαζε φξεμε λα ζεθσζείο λα θχγεηο, 
 

ζχξε! λα δξφκνο αλνηρηφο, λα πινία ζη' αθξνγηάιη! 43 

κσο νη άιινη νη Ααλανί κε ηηο ζξεκέλεο ρήηεο 45 

ζα κείλνπλ σο λα πάξνπκε ην θάζηξν. Βηδέ αο ηξαβάλε, 
 

θη' αθηνί θη' νη ζηφινη ηνπο καδί, ζηελ πνζεηή παηξίδα· 
 

ηη εκείο, εγψ θη' ν ηέλεινο, δελ πάβνπκε σο λα βξνχκε 
 

άθξε ηεο Σξηάο· γηαηί ζεφο καο έρεη εδψ θεξκέλνπο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη δεησθξαχγαζαλ κε κηα θσλή νη Ώξγίηεο, 50 

ηη κε θακάξη η' άθνπζαλ ηα ιφγηα ηνπ Αηνκήδε. 
 

. 
 

Σφηεο ν γεξν-Νέζηνξαο ζεθψζεθε φξζηνο θη' είπε 
 

«Αηνκήδε, θαη ζηε κάρε εζχ είζαη γεξφο πεξίζζα, 
 

θαη ζηε βνπιή φινπο μεπεξλάο ηνπο ζπλνκήιηθνχο ζνπ. 
 

ζνη Ώραηνί, ην ιφγν ζνπ θαλείο δε ζ' αςεθήζεη, 55 

δε ζ' αληηπεί· κα ζηεο δνπιηαο δελ πήγεο θη' σο ζην βάζνο. 
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Βίζαη καζέο θαη ληνο — θαη γην ζα ζ' είρα εγψ ζηα ρξφληα, 
 

ηνλ πην κηθξφ — κα γλσζηηθά ηα θνπβεληηάδεηο φκσο. 58 

Μνλ έια εγψ, πνχκαη ζαξξψ πηα γέξνο, φια σο πέξα 60 

αο ηα μεγήζσ θη' αο ηα πσ· θη' αο κελ θαηαθξνλέζεη 
 

θαλείο ην ιφγν κνπ, νπδ' αθηφο ν βαζηιηά Ώγακέκλνο. 
 

Ώγξηάζξσπνο — δίρσο παηξηά θαη θνηλσληά — 'λαη εθείλνο 
 

πνπ αίκαο γπξέβεη αδεξθηθφ, θαηάξαηεο δηρφληεο. 
 

ρη! δηρφληεο ε ζνιή δε ζέιεη ηψξα λχρηα, 65 

ζέιεη θξνπξά. Καη ιέσ αο παλ θη' φμσ απ' ην θάζηξν βάξδηεο 
 

θνληά αο πιαγηάζνπλ ζην ζθαθηφ εδψ θη' εθεί ραληάθη. 
 

ηνπο ληνπο λα ηη είρα λαλ ηνπο πσ. Καηφπη εζχ, Ώγακέκλν, 
 

άξρηζε, πνχζαη θεθαιή ησλ βαζηιηάδσλ φισλ, 
 

θαη ζηξψζε ηνπο ησλ πξνεζηψλ ηξαπέδη. νπ ηεξηάδεη, 70 

δε ζνχλαη αηέξηαζην· θξαζί γηνκάηεο ζνπ νη θαιχβεο, 
 

πνπ πάζα κέξα νη Ααλανί ζνχ θνπβαινχλ κε πινία 
 

απάλνπ ζηνλ πιαηχ γηαιφ απ' αληηθξχ νρ ηε Θξάθε. 
 

Έρεηο ηνπ θφζκνπ η' αγαζά, ηη ηφζν νξίδεηο πιήζνο. 
 

Κη' φηαλ ζπληχρνπλ φινη εθεί, αθνχο αθηφλ πνπ γλψκε 
 

πξνβάιεη πην θαιχηεξε, θαη ρξεηαδφκαζηε φινη 75 

κηα άμηα πνιχ θαη θξφληκε, ηη θαηλ θνληά ζηα πινία 
 

άπεηξεο νη νρηξνί θσηηέο... πνπ πηνλ δε ζθάδεη ε πίθξα; 
 

Ναη, ην ζηξαηφ ή ζα θάεη αθηή ε λχρηα ή ζαλ ηνλ ζψζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνη πείζηεθαλ θη' φρη θαλείο δελ είπε. 
 

Καη λα θπιάμνπλ βγήθαλε λνκάηνη αξκαησκέλνη 80 

κε ινραγνχο ηνπ Νέζηνξα ην γην ην Θξαζπκήδε, 
 

ηνπο αδειθνχο Ώζθάιαθν θαη Γηάικελν, γηνπο η' Άξε, 
 

ην Αήππξν, ηνλ Ώθαξηά, ηνλ άθνβν Μεξηφλε, 
 

θαη κε ην Λπθνκήδε, γην ηνπ Κξένληα αληξησκέλν. 
 

Βθηά 'ραλ νη θξνπξνί αξρεγνχο, θαη ληνί εθαηφ αθινπζνχζαλ 85 

θάζε αξρεγφ, έρνληαο καθξηά ζηα ρέξηα ηνπο θνληάξηα. 
 

Καη πήγαλ έθαηζαλ ηεηρηνχ αλάκεζα θαη ηάξθνπ· 
 

εθεί θσηηά άλαςε ν θαζείο θη' εηνίκαζαλ λα θάλε. 
 

. 
 

Κη' ν γηνο η' Ώηξέα καδεθηνχο ηνπο πξψηνπο ζηελ θαιχβα 
 

ηνπο πήγαηλε φινπο, θαη ιακπξφ ηνπο έβαδε ηξαπέδη. 90 

Κη' εθείλνη ζ' έηνηκα άπισζαλ ιηγνχδηα, νκπξφο ζηξσκέλα. 
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Κη' φηαλ πηα ηέινο ρφξηαζαλ θαιά κε θαγνπφηη, 
 

άξρηζε ν γέξν-Νέζηνξαο λα γλσκνπιέρλεη πξψηνο, 
 

π' απ' φισλ πην θαιή θαη πξηλ ηνχβγαηλε πάληα ε ζθέςε. 
 

Ώθηφο κε ιφγηα γλσζηηθά ηνπο κίιεζε έηζη θη' είπε 95 

«Σ' Ώηξέα μαθνπζκέλε γηε, πξσηάξρνληα Ώγακέκλν, 
 

ηέινο θη' αξρή απφ ζέλα εγψ ζα θάλσ, γηαηί νξίδεηο 
 

θφζκν πνιχ, θαη ζνχβαιε ηνπ Κξφλνπ ν γηνο ζην ρέξη 
 

ξαβδί εμνπζίαο γηα λα ηεξάο πψο λάλαη εθηπρηζκέλνη. 
 

Πιείζα γηα αθηφ εζχ πάεη λα δεηο θαη θάζε ρξηά λα θάλεηο, 100 

κα θη' άιινπ γλψκε λα δερηείο πνπ πηάζεη λα κηιήζεη 
 

επί θαινχ· ηη θέξδνο ζνπ, ζα βγεη θαιφ ζηε κέζε. 
 

Μα εγψ αο ζαο πσ ηη πην ζσζηφ κνπ θαίλεηαη πσο είλαη. 
 

Άιιν θαλείο θαιχηεξν δε ζα ζθεθηεί απ' ηε ζθέςε 
 

αθηή πνπ εγψ ζηνράδνπκαη θη' απφ θαηξφ θαη ηψξα, 105 

αθφκα απ' φληαο ζχκσζεο, ζεφζπαξηε, θαη πήγεο 
 

κεο ζη' Ώρηιηά θαη η' άξπαμεο ηελ θφξε ΐξηζνπνχια . . . 
 

φρη φκσο θαη κε γλψκε καο. Ση πφζα εγψ δε ζνχπα 
 

λα ζ' ακπνδίζσ! φκσο εζχ απ' ην ζπκφ αγξηεκέλνο 
 

πείξαμεο άληξα αλφηεξν πνπ θη' νη ζενί ηηκάλε, 110 

ηη έρεηο παξκέλα ηνπ ηε ληά. κσο θαη ηψξα αο δνχκε, 
 

πψο ζσηεξηά ζελάβξνπκε θηιηψλνληάο ηνλ πάιη 
 

κε ιφγηα πεξηθαιεζηά κε ηηκεκέλα δψξα.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη η' Ώηξέα ν γηνο, ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο 
 

«Γέξν, δελ ηάπεο ςέκαηα ηα δχζηπρά κνπ πάζηα. 115 

Έθηαημα, δελ η' αξληέκαη εγψ. Ναη, κε ζηξαηφ κεγάιν 
 

είλ' ίζνο φπηνλ πάξεη ν γηνο απφ θαιφ ηνπ Κξφλνπ, 
 

ζαλ ηψξα αθηφλ πνπ ηίκεζε θη' αθάληζε η' αζθέξη. 
 

Μηαο θη' έθηαημα φκσο ην ζηξεβιφ θεθάιη κνπ αγξηθψληαο, 
 

πξφζηηκν δίλσ θη' έηνηκνο μαλά 'καη λα θηιηψζσ, 120 

θη' νκπξφο ζαο ζ' φινπο μαθνπζηά ζα λνκαηίζσ δψξα. 
 

Βθηά ηξηπφδηα απχξσηα, δέθα ρξπζνχ θνκάηηα, 
 

ιεβέηηα σο είθνζη ιακπξά, γεξά άηηα βξαβεκέλα 
 

δψδεθα π' φια θέξδηζαλ ζην ηξέμηκν βξαβεία. 
 

Φησρφο δε ζάλαη ν άλζξσπνο πνπ ζε ηνπ πάλε ηφζα, 125 

άδην δε ζάλαη απφ ρξπζφ θαη βηνο η' αξρνληηθφ ηνπ 
 

αλ έρεη φζα κνχ θέξδηζαλ η' αιφγαηά κνπ πινχηε. 
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Καη ληέο εθηά π' ακίκεηα δνπιέβνπλ ζαλ ηνπ δψζσ 
 

Λέζβηζζεο, πνπ ζαλ θνχξζεςε ηελ πινχζηα Λέζβν αηφο ηνπ, 
 

ηηο πήξα εγψ, πνπ ηέξη ηνπο δελ είραλε ζηα θάιιε. 130 

Ώθηέο ηνπ δίλσ, θαη καδί ηε ληα πνπ πξηλ ηνπ πήξα, 
 

ηε ΐξηζνπνχια, θη' φξθνλε ζαλ η' νξθηζηψ κεγάιν, 
 

πνηέο πσο δελ ηελ άγγημα, ζην ζηξψκα ηεο δε κπήθα, 
 

π' φινη ζηνλ θφζκν ζχζηεκα γπλαίθεο ηφρνπλ θη' άληξεο. 
 

Ώθηά φια ζαλ ηα ιάβεη εθηχο. Μα αλ ησλ ζεψλε πάιη 185 

καο δψθεη ε ράξε ην θαζηξί λα πάξνπκε ησλ Σξψσλ, 
 

αο κπεη θαη πινίν κε ραιθφ θαη κάιακα αο θνξηψζεη 
 

γηνκάηα, ζα κνηξάδνπκε ην πξάκα, θαη γπλαίθεο 
 

φπηεο η' αξέζνπλ Σξψηζζεο σο είθνζη αο δηαιέμεη, 
 

απ' ηε Λεληφ χζηεξα ηηο πην ιαρηαξηζηέο ζηα θάιιε. 140 

Κη' αλ η' Άξγνο, ηνλ αθξφ ηεο γεο, δνχκε μαλά, ηνλ θάλσ 
 

γακπξφ κνπ· ηελ αγάπε κνπ ζαλ ηνλ Οξέζηε ζάρεη, 
 

η' αγφξη πνπ κεο ζη' αγαζά κ' αληξψλεηαη θαη ράδηα. 
 

Κη' έρσ κεο ζη' νκνξθφρηηζην παιάηη κνπ ηξεηο θφξεο, 
 

ηε Λανδίθε, Εθηάλαζζα, θαη ηε Υξπζφζεκή κνπ, 145 

θη' φπηα ηνπο ζέιεη, αλέδσξε ηελ παίξλεη ζηνπ Πειέα 
 

ηνλ πχξγν· εγψ φκσο θαη πξνηθηά πνιιά ζα ηελ πξνηθίζσ, 
 

ηφζα πνπ σο ηψξα θφξεο ηνπ θαλείο δελ έδσθε άιινο. 
 

Ση εθηά θαινθαηνίθεηεο ζαλ ηνπ ραξίζσ ρψξεο, 
 

ηε ρνξηαξνζηξσκέλε Εξή, ηελ Καξδάκπια, Βλφπε, 150 

ηελ φκνξθε Έπηα, ηε Φεξά, ηελ Άλζηα πνχρεη ηφζεο 
 

βαζηέο βνζθέο, ηελ Πήδαζν κε ηα πνιιά η' ακπέιηα, 
 

φιεο ζηε ζάιαζζα θνληά, ζηα ζχλνξα ηεο Πχινο. 
 

Πινχζηνο ηηο θαηνηθάεη ιαφο κε πξφβαηα θαη βφδηα, 
 

πνπ ζα ζεφ ζαλ ηνλ ηηκνχλ κε δψξα, θαη κπξνζηά ηνπ 155 

ζα ηξέρνπλ ηηο πνιχθεξδεο λαλ ηνπο δηθάδεη δίθεο. 
 

Ώθηά ηνπ δίλσ αλ ηνπο ζπκνχο μεράζεη πηα. Ώο κεξψζεη! 
 

Έλαο, ν Άδεο, κέξσζε δελ μέξεη ή πεξηθάιηα, 
 

γηα αθηφ θη' απ' φινπο ηνπο ζενχο πηα ηνλ κηζνχλ ζηνλ θφζκν. 
 

Κη' αο κε κνπ θάλεη αληίζηαζε, ηη εγψ πην βαζηιηάο ηνπ, 160 

πην — μέξεη — γεξνληφηεξνο εγψ 'καη θαη ζηα ρξφληα.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν Νέζηνξαο ν γεξν-αινγνιάηεο 
 

«Σ' Ώηξέα μαθνπζκέλε γηε, πξσηάξρνληα Ώγακέκλν, 
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ηψξα άμηα δψξα θαη θαιά πξνζθέξλεηο η' Ώρηιέα. 
 

Μνλ έια πξνεζηνχο δην ηξεηο αο ζηείινπκε, π' ακέζσο 165 

λα παλ σο ζηελ θαιχβα ηνπ θη' εθεί λαλ ηνλ ζπληχρνπλ. 
 

Μα ζηάζνπ, εγψ ζα πσ ζαο πηνχο, θη' αθηνί φρη αο κε καο πνχλε. 
 

Πξψηνο ν γεξν-Φνίληθαο νκπξφο αο νδεγέβεη, 
 

Βπεηηα ηνπ Λαέξηε ν γηνο θη' ν Ώίαο ν κεγάινο· 
 

θαη θξάρηεο, δην αο αθνινπζνχλ, ν Νφδηνο θη' ν ΐξπβάηεο. 170 

Καη ηψξα θέξηε καο λεξφ λα λίςνπκε ηα ρέξηα 
 

θη' φινπο δηαηάμηε λα ζηαζνχλ κε ζέβαο, ηη ηνπ Αία 
 

ζα θάλνπκε κηα δέεζε, αλίζσο καο πνλέζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνη η' άθνπζαλ κε πξνζπκηά ην ιφγν. 
 

Βθηχο λεξφ ηνπο έρπζαλ νη θξάρηεο λα ληθηνχλε, 
 

θη' νη ληνί θξνληήξηα κε πηνηφ γηνκίζαλε σο ηα ρείιηα, 175 

θη' φινπο θεξλνχλε, απ' ηνπο ζενχο κε ηα θαθθηά αξρηλψληαο 
 

Καη ζηάμνληαο, ζαλ ήπηαλε φζν ε θαξδηά δεηνχζε, 
 

ζεθψλνπληαη απ' ηνπ βαζηιηά λα πάλε ηελ θαιχβα, 
 

ελψ πνιιέο ηνπο έδηλε ν Μέζηνξαο νξκήληεο, 
 

φια ιεθηνινγψληαο ηνπο, κα ηνπ Απζζέα πξψηα 180 

ηνχιεγε θαη ηνπ ζχζηαηλε φηη κπνξεί λα θάλεη 
 

θαη ηνπ Πειηά ηνλ άμην γην λα θέξεη ζηα λεξά ηνπο. 
 

. 
 

Ώθηνί έηζη ηφηεο παίξλνπλε ηελ ακκνπδηά άθξε άθξε 
 

ηνπ πνιπηάξαρνπ γηαινχ, πνιιά πεξηθαιψληαο 
 

ηεο γεο ην ζείζηε Πνζεηδφ ην ζάκα ηνπ λα θάλεη 
 

θαη ηελ πεξήθαλε ςπρή λα πείζνπλ η' Ώρηιέα. 
 

Καη ζηα γνξγά ζαλ έθηαζαλ ησλ Μπξκηδφλσλ πινία, 185 

ηνλ ήβξαλ πνπ δηαζθέδαδε κ' σξηφθσλν ιαγνχην, 
 

νκνξθνπινχκην, θη' αξγπξφ είρε δπγφ απφ πάλνπ, 
 

πνπ δηάιεμε απ' η' Ώεηηνχ ην βηνο ζαλ πήξε ην θαζηξί ηνπ· 
 

κ' αθηφ γιεληνχζε, αξκαησιψλ παιηθαξηέο ιαιψληαο, 
 

θη' αληίθξπ είηαλ ν Πάηξνθινο κνλάρνο θαζηζκέλνο 190 

ήζπρνο, πφηε ην ζθνπφ ζα πάςεη θαξηεξψληαο. 
 

Κη' αθηνί πξνρψξεζαλ, κπξνζηά ν ζετθφο Απζζέαο, 
 

θη' νκπξφο ηνπ ζηάζεθαλ. Κη' αθηφο πεηηέηαη μαθληζκέλνο — 
 

απ' ην ζθακλί πνπ θάζνπληαλ — κε ην ιαγνχην θη' φια· 
 

φξζηνο καδί θη' ν Πάηξνθινο ζεθψζε ζαλ ηνπο είδε. 195 
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Κη' έθξαμε ηνπ Πειέα ν γηνο θαινζνξίδνληάο ηνπο 
 

«Γηά ζαο, θαιφ ζ' καο ήξζαηε ... (ά θάπηα ζθίγγεη αλάγθε!)... 
 

αδξέθηα κνχζηε πάληα εζείο, θηαο ζχκσζα ησλ άιισλ.» 
 

. 
 

 

 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνπο έθεξε πην κέζα ζηελ θαιχβα 
 

θαη ζηα ζθακληά ηνπο θάζηζε θαη η' άιηθά ηνπ πέθθηα, 200 

θη' εθηχο γπξλάεη θη' εθεί θνληά θσλάδεη ηνπ Παηξφθινπ 
 

«ΐάιε εδψ νκπξφο καο, Πάηξνθιε, θξνληήξη πην κεγάιν, 
 

άζ 'ην έηζη ην θξαζί πην αγλφ, δψζε νισλψλ πνηήξηα· 
 

θίινπο μελίδεη ε ζηέγε κνπ ηνπο πην ιαρηαξηζκέλνπο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθνχεη ν Πάηξνθινο ηα ιφγηα ηνπ ζπληξφθνπ. 205 

Καη ζηξψλεη ακέζσο ηάβιαξν κε ηεο θσηηάο ηε ιάκςε, 
 

θη' απάλνπ αξληνχ θαιφζξεθηνπ θαη ηξάγνπ βάδεη πιάηε, 
 

βάδεη θαη γνπξνπλφξαρε γηαιηζηεξή ηνπ πάρνπο· 
 

πνπ ελψ ηνπ ηηο βαζηνχζε ν γηνο ηνπ Αάξε, ν Ώθηνκέδνο, 
 

κε ην καραίξη ν ζετθφο ηηο έθνβε Ώρηιέαο, 
 

θαη ζαλ ηηο θαινιηάληζε, ηηο πέξαζε ζηηο ζνχγιεο. 210 

Κη' έθαςε ν Πάηξνθινο θαιή θσηηά, ν ιεβέληεο άληξαο. 
 

Κη' ε θιφγα αθνχ μεζχκαλε θαη ρψλεςαλ ηα μχια, 
 

ζηξψλεη ηε ζξάθα, ηα ζνπγιηά κ' αιάηη παζπαιίδεη, 
 

η' απιψλεη απάλνπ απ' ηε θσηηά, αθνπκπηζηά ζηηο θνχξθεο. 
 

Κη' αθνχ πηα ηα θαιφςεζε θαη θέλσζε ζε δίζθνπο, 215 

πήξε κεο ζ' ψξηα θάληζηξα ςσκί, θαη ζην ηξαπέδη 
 

ηφβαιε απάλνπ. Μνίξαζε ην θξηάο θη' ν Ώρηιέαο, 
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θη' έπεηηα θάζηζε αληηθξχ ηνπ ζετθνχ Απζζέα, 
 

έηζη απ' ηνλ άιιν ηνίρν εθεί, θαη ηνπ Παηξφθινπ ηνχπε 
 

πξψηα ην κέξνο ησλ ζεψλ λα πάξεη θαη λα θφςεη. 220 

Κη' έξεμε αθηφο ηηο πξνζθνξέο κεο ζηεο θσηηάο ηηο θιφγεο 
 

Σφηε φινη ζ' έηνηκα άπισζαλ θαγηά ζηξσκέλα νκπξφο ηνπο. 
 

. 
 

Καη πηα ζα ρφξηαζαλ θαιά γεξφ κε θαγνπφηη, 
 

γλέθεη ηνπ γεξν-Φνίληθα ν Ώίαο· θαη ζσξψληαο 
 

αθηφ ν Απζέαο, μέρεηιν γηνκίδεη ην πνηήξη 
 

κε ην θξαζί, θαη ραηξεηάεη ην ζετθφ Ώρηιέα 
 

«Γηα ζνπ, Ώρηιέα! Ώξρνληηθφ ηξαπέδη δε καο ιείπεη 225 

θαη ζηελ θαιχβα θάηνπ εθεί ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ, 
 

ηψξα θη' εδψ· ηη έρεη πνιιά λα θάκε φπσο πνζνχκε. 
 

Μα ν λνπο καο ζε μεθάλησκα θαη ζε ραξέο δελ είλαη, 
 

Μνλ βιέπνληαο βαξχ θαθφ θνβνχκαζηε, αξρεγέ κνπ, 
 

θαη ηξέκνπκε· ηη είλαη άγλσζην: ζα καο ζσζνχλ ηα πινία, 230 

ή ζα ραζνχλε, εμφλ εζχ θνληάξη αλ μαλαπηάζεηο. 
 

Ση νκπξφο ζην θάζηξν πέδεςαλ θαη ζην θαξαβνζηάζη 
 

νη Σξψεο νη ιηνληφςπρνη θη' νη μαθνπζηνί ζχκκαρνη 
 

θαη κεο ζηνλ θάκπν θαηλ πνιιέο θσηηέο, θαη ιελ πηα ηψξα 
 

πσο ζβάξλα σο κεο ζηα θηεξσηά θαξάβηα ζα καο πάξνπλ. 235 

Κη' φιν ηνπ Κξφλνπ ν γηνο δεμά ζεκάδηα δείρλνληάο ηνπο 
 

αζηξάθηεη· θάηνπ ν Έρηνξαο θσηηά γηνκάηνο άγξηα, 
 

παληνχ ρεηκάεη νξπίδνληαο ζην Αία, νχηε ινγηάδεη 
 

ζενχο θη' αζξψπνπο, κνλ θξηρηή ηνλ ζπλεπήξε θξέληα. 
 

Καη πφηε λάβγεη ε ξφδηλε πεξηθαιηέηαη αβγνχια, 240 

ηη ηάδεη, η' αθξνθίγνπξα ησλ θαξαβηψλ ζα θφςεη, 
 

θη' αθηά ζα θάςεη κ' άζβπζηε θσηηά, θαη ηνπο Ώξγίηεο 
 

ζα πειεθήζεη εθεί θνληά κεο ζηνπ θαπλνχ ηε δάιε. 
 

Σα ηξέκσ αθηά θαηάθαξδα, κελ ηνπ ηε βγάινπλ πέξα 
 

ηελ παηλεζηά νη ζενί, θη' εκάο κελ είλαη εδψ γξαθηφ καο 245 

λα πέζνπκε φινη δίρσο πηα λα μαλαδνχκε η' Άξγνο. 
 

Μα ζήθσ! αλ η' Ώξγηηφπνπια ζε κέιεη θαλ θαη ηψξα 
 

λα ζψζεηο απ' ηα βάζαλα θη' απ' ησλ νρηξψλ ηνπο ρηχπνπο. 
 

Βζχ χζηεξα ζα ιαρηαξείο, κα ηξφπν πηα δε ζάρεη 
 

λα βξεηο γηαηξηά, κηαο ην θαθφ θαη γίλεη· κφλε ζθέςνπ 250 

πψο ζα καο ζψζεηο πξηλ πνιχ απ' ηελ θαθή ηελ ψξα. 
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Μα, αδξέθη, ζ' ηφπε δην θαη ηξεηο ν γέξνο ζνπ παηέξαο 
 

ζηε Φηία, ηελ ψξα πνπ ζην γην η' Ώηξηά ζε πξνβνδνχζε 
 

Παηδί κνπ, λίθε ε Ώζελά θη' ε Ήξα, αλ ζελ, ζα δψζνπλ, 255 

κα εζχ ηε κεγαιφςπρε θαξδηά ζνπ κεο ζηα ζηήζηα 
 

λα πεξηνξίδεηο· πην θαιά ζπθέξλεη ε πξανζχλε. 
 

Παξαίηα πηα ηε δχζηξνπε ινγνηξηβή, θαη ηφηεο 
 

πεξζφηεξν φινη, γέξνη ληνη, ζα ζ' έρνπλ ηηκεκέλν.' 
 

Να! ηη ζ' αξκήλεβε, κα εζχ μερλάο· φκσο θαη ηψξα 260 

πάςε, νξέ αδξέθη, θη' άθηζε ην ζπιαρλνθάγν πείζκα, 
 

θη' αμίαο δψξα ν βαζηιηάο ζνπ δίλεη αλ μερνιηάζεηο. 
 

Μνλ έια ηψξα πξφζερε, θη' εγψ φια εδψ έλα έλα 
 

ζα πσ φζα δψξα ζνχηαδε κπξνζηά καο ζην θαιχβη. 
 

Βθηά ηξηπφδηα απχξσηα, δέθα ρξπζνχ θνκάηηα, 
 

ιεβέηηα σο είθνζη ιακπξά, γεξά άηηα βξαβεκέλα 265 

δψδεθα, π' φια θέξδηζαλ ζην ηξέμηκν βξαβεία. 
 

Φησρφο δε ζάλαη ν άζξσπνο πνπ ζε ηνπ πάλε ηφζα, 
 

άδην δε ζάλαη απφ ρξπζφ θαη βηνο η' αξρνληηθφ ηνπ 
 

αλ έρεη φζα ηνπ θέξδηζαλ η' αιφγαηά ηνπ πινχηε. 
 

Καη ληεο εθηά π' ακίκεηα δνπιέβνπλ ζα ζνπ δψζεη 270 

Λέζβηζζεο, πνπ ζαλ θνχξζεςεο ηελ πινχζηα Λέζβν αηφο ζνπ, 
 

ηηο πήξε αθηφο, πνπ ηέξη ηνπο δελ είραλε ζηα θάιιε· 
 

αθηέο ζνπ δίλεη, θαη καδί ηε ληα πνπ πξηλ ζνπ πήξε, 
 

ηε ΐξηζνπνχια, θη' φξθνλε ζα ζ' νξθηζηεί κεγάιν 
 

πνηέο πσο δελ ηελ άγγημε, ζην ζηξψκα ηεο δε κπήθε, 275 

π' άληξεο γπλαίθεο, αξγεγέ, ζπλήζηα ηφρνπλ φινη. 
 

Ώθηά φια ζα ζ' ηα δψζεη εθηχο. Μα αλ ησλ ζεψλε πάιη 
 

καο δψθεη ε ράξε ην θαζηξί λα πάξνπκε ησλ Σξψσλ, 
 

κπαίλεηο θαη πινίν κε ραιθφ θαη κάιακα θνξηψλεηο 
 

μέρεηιν, ζα κνηξάδνπκε ην πξάκα, θαη γπλαίθεο 280 

φπηεο ζ' αξέζνπλ Σξψηζεο σο είθνζη δηαιέγεηο, 
 

απ' ηε Λεληφ χζηεξα ηηο πην ιαρηαξηζηέο ζηα θάιιε. 
 

Κη' αλ η' Άξγνο, ηνλ αθξφ ηεο γεο, δνχκε μαλά, λα γίλεηο 
 

γακπξφο ηνπ· ηελ αγάπε ηνπ ζαλ ηνλ Οξέζηε ζάρεηο, 
 

η' αγφξη πνπ η' αληξψλεηαη κεο ζη' αγαζά θαη ράδηα. 285 

Κη' έρεη κεο ζη' νκνξθφρηηζην παιάηη ηνπ ηξεηο θφξεο, 
 

ηε Λανδίθε, Εθηάλαζζα, θαη ηε Υξπζφζεκή ηνπ, 
 

θη' φπηα ηνπο ζεο, αλέδσξε ζην γνληθφ ζνπ πχξγν 
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ηελ παο· κα αθηφο θαη κε πξνηθηά πνιιά ζαλ ηελ πξνηθίζεη, 
 

ηφζα πνπ σο ηψξα θφξεο ηνπ θαλείο δελ έδσθε άιινο. 290 

Ση εθηά θαινθαηνίθεηεο ζα ζνπ ραξίζεη ρψξεο, 
 

ηε ρνξηαξνζηξσκέλε Εξή, ηελ Καξδακχια, Βλφπε, 
 

ηελ φκνξθε Έπηα, ηε Φεξά, ηελ Άλζηα πνχρεη ηφζεο 
 

βαζηέο βνζθέο, ηελ Πήδαζν κε ηα πνιιά η' ακπέιηα. 
 

φιεο ζηε ζάιαζζα θνληά, ζηα ζχλνξα ηεο Πχινο. 295 

Πινχζηνο ηηο θαηνηθάεη ιαφο κε πξφβαηα θαη βφδηα 
 

πνπ ζα ζεφ ζα ζε ηηκνχλ κε δψξα, θαη κπξνζηά ζνπ 
 

ζα ηξέρνπλ ηηο πνιχθεξδεο λαλ ηνπο δηθάδεηο δίθεο. 
 

Ώθηά ζνπ δίλεη αλ ην ζπκφ ηνπ ζηέξμεηο πηα λ' αθίζεηο. 
 

Μα αλ πάξα ζνχλαη κηζεηφο η' Ώηξέα ν γηνο, θη' εθείλνο 300 

θη' αθηά ηα δψξα ηνπ, κα εκάο ιππήζνπ θαλ ηνπο άιινπο 
 

π' φινπο κάο έζθημε ν νρηξφο, θη' εκείο ζα ζε ηηκνχκε 
 

ζάκπσο ζεφ· ηη ζ' νισλψλ ζ' αλπςσζείο ηα κάηηα — 
 

ζ' ην ηάδσ — ηψξα ζθάδνληαο ηνλ Έρηνξα, γηαηί ήξζε 
 

θνληά πνιχ, ζαλ πνχλαη ηνο γηνκάηνο άγξηα ιχζζα, 305 

ηη ιέεη, θαλέλαο ίζνο ηνπ δελ είλαη απ' ηνπο Ώξγίηεο, 
 

φζνη θη' αλ ήξζαλε σο εδψ κε ηελ αξκάδα νρ η' Άξγνο.» 
 

. 
 

Σφηε ν γνξγφο η' απάληεζε γηνο ηνπ Πειέα θη' είπε 
 

«Γηε ηνπ Λαέξηε ζετθέ, πνιχηερλε Απζζέα, 
 

πξέπεη ην ιφγν νξζά θνθηά κηα λα ζαο πσ γηα πάληα, 
 

ην ηη έρσ αζάιεθην ζθνπφ λα θάλσ, ηη δε ζέισ 310 

λα κνχξρεηαη άιινο απ' αιινχ θη' εδψ λα ηξηδεηκχδεη· 
 

ηη άιια φπηνο θξχβεη ζηελ θαξδηά θη' άιια ηνπ ιελ ηα ρείιηα 
 

ηφλε κηζψ φζν κηζεηή κνχλαη ε κπαζηά θαη η' Άδε. 313 

Μήηε η' Ώηξέα ιέσ ν γηνο δε ζα κε πείζεη εκέλα 315 

κήηε άιινο ζαο θαλείο, γηαηί ζπνιιάηε δα δε κνχπαλ 
 

πνπ δίρσο πάληα αλαζαζκφ ηνπο Σξψεο πνιεκνχζα. 
 

Καη ηη κνπ κέλεη πνχζπξα ηφζα πνιιά καξηχξηα 321 

κ' αηψληεο κάρεο, ηε δσή ζαλ ηίπνηα αςεθψληαο; 
 

Πψο πάεη ε θιψζζα ην ζππξί ζη' αθηέξσηα πνπιηά ηεο 
 

ζα βξεη θαλέλα, θ' έπεηηα ςνθά απ' ηελ πείλα αηή ηεο, 
 

έηζη θη' εγψ πνιιέο λπρηηέο πεξλνχζα μαγξππλψληαο, 325 

θαη κέξεο κεο ζηα αίκαηα βνπηνχζα θαη ζηνπο θφλνπο, 
 

θαη κε ζηξαηνχο ρηππηφκνπλα γηα ηα δηθά ηνπο ηέξηα. 
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Αψδεθα σο ηψξα θνχξζεςα κε ηα θαξάβηα ρψξεο· 
 

πεδφο, σο έληεθα ζαξξψ ζηεο Σξηάο ηνπο θάκπνπο γχξσ· 
 

θη' απ' φιεο πήξα 'λα ζσξφ πνιχηηκα κ' αμία, 330 

θαη πάγαηλα ηνπ βαζηιηά θαη ηάδηλα Ώγακέκλνπ. 
 

Κη' εθείλνο, πίζσ κέλνληαο κεο ζην θαξαβνζηάζη, 
 

ηάπαηξλε, ιίγα κνίξαδε, πνιιά θξαηνχζε ν ίδηνο, 
 

θαη η' άιια ηάδηλε πξεζβηά ζησλ Ώραηψλ ηνπο πξψηνπο. 
 

Ώθηψλ δελ η' άγγημε θαλείο· θαη κνλαρά απφ κέλα 335 

κνπ πήξε θαη θξαηάεη ηε ληα πνπ ιαρηαξνχζα· ηψξα 
 

ζην ζηξψκα αο κνπ ηε ραίξεηαη! κσο γηαηί ησλ Σξψσλ 
 

λα θάλνπλ πφιεκν έπξεπε νη Ααλανί; Πηα αλάγθε 
 

ηφζν ιαφ η' Ώηξέα ν γηνο λα κάζεη, θη' εδσπέξα 
 

λα θέξεη; ή φρη απ' αθνξκή ηεο ιπγεξήο Βιέλεο; 
 

Ση, κφλνη ηηο γπλαίθεο ηνπο ηηο αγαπνχλ ζηνλ θφζκν 340 

η' Ώηξέα νη γηνί; πηνο έρεη λνπ θαη γλψζε, ηε δηθή ηνπ 
 

ηε ζέιεη θαη ηελ αγαπάεη, θαζψο αθηή θη' αηφο κνπ 
 

κ' φιε αγαπνχζα ηελ θαξδηά θηαο ηήλε πήξα ζθιάβα. 
 

Μα αθνχ κε γέιαζε, θη' αθηή ηελ πήξε κνπ απ' ηα ρέξηα, 
 

λα κε δνιψζεη αο κε δεηάεη . . . ηνλ μέξσ, δε κε πηάλεη. 345 

Μφλε, Απζζέα, κ' εζέλα πηα θαη ηνπο ινηπνχο αξρφληνπο 
 

αο δεη λα ζψζεη νρ ηεο θσηηάο ηηο θιφγεο ηα θαξάβηα. 
 

Να! κάιηζηα έθηηαζε πνιιέο δνπιηέο ρσξίο εκέλα, 
 

έρηηζε αθφκα θαη ηεηρί, θνληά άλνημε ραληάθη 
 

πιαηχ κεγάιν, θη' έκπεμε παινχθηα απάο ζην ιάθθν. 350 

Μα θη' έηζη ηνλ αληξνθνληά γην ηνπ Πξηάκνπ πίζσ 
 

λαλ ηνλ βαζηάμεη δε κπνξεί· κα εγψ φζν πνιεκνχζα, 
 

πνχ λα ηνικήζεη απ' ην θαζηξί καθξηά λα μεκπηίζεη! 
 

Μνλ ηφζν, σο ζηε Γεξβφπνξηα θαη ζηελ νμά, θνηνχζε. 
 

Βθεί κε πξφζκελε κηα αβγή, ιίγν ε ζηεξλή ηνπ λάλαη ... 355 

Καη ηψξα αθνχ ηνλ Έρηνξα δε ζέισ λα βαξέζσ, 
 

άβξην ηνπ Αία θάλνληαο ζπζία θαη ησλ άιισλ 
 

ζεψλ — γηνκίδνληαο θαιά ηα πινία αθνχ ηα ξήμσ 
 

ζηε ζάιαζζα — ζα δεηο, αλ ζεο θη' απνζπκάο, λα ζθίδνπλ 
 

πξσΎ πξσΎ ηα πινία κνπ ην ςαξνζξφθν θχκα, 360 

θαη κέζα λάθηεο πξφζπκνπο κε ην θνππί ζηα ρέξηα. 
 

Κη' αλ πξχκν αγέξη ν ζαιεθηήο ηεο γεο κνπ πξνβνδήζεη, 
 

ηελ ηξίηε αβγή ζηελ φκνξθε παηξίδα κνπ ζ' αξάμσ. 
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Βθεί άπεηξα έρσ π' άθηζα γηα δσ ζαλ πήξα δξφκν· 
 

κα θη' άιιν βην, φζν κνχιαρε, εδψ απ' ηελ Σξηά ζα πάξσ, 365 

ραιθφ θαη ζίδεξν ςαξχ θαη ιπγεξέο γπλαίθεο, 
 

ρξπζφ ζα πάξσ . . . κα ηε ληα αθηφο πνπ κνχρε δψζεη 
 

πίζσ ηελ πήξε αγέξσρα, ν βαζηιηά Ώγακέκλνο. 
 

Έηζη φια κνινγήζηε ηα θαζψο ηα παξαγγέιλσ, 
 

νξζάλνηρηα, πνπ πηα θαλείο ην θέξζηκφ ηνπ Ώξγίηεο 370 

λα κε ζεθψλεη, αλ θη' άιινπο ζαο ζθνπφ 'ρεη λα γειάζεη, 
 

ζαλ πνπ ςπρή δε ληξέπεηαη ... κα εκέλα φζν θη' αλ είλαη 
 

μαδηάληξνπνο, ζα δείιηαδε θαη λα κε δεη ζηα κάηηα. 
 

Μαδί ηνπ εγψ πηα ζε βνπιή δε ζπληξνθηάδσ ή κάρε· 
 

ηη κ' έβιαςε κε γέιαζε, θαη πηα κε ιφγηα πάιη 375 

δε κε ηζαθψλεη — ζψλεη ηνπ — κνλ ήζπρνο αο βγάδεη 
 

ηα κάηηα ηνπ, γηαηί ην λνπ ηνχ πήξε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ. 
 

Σα δψξα ηνπ εγψ ηα θισηζάσ θαη ζα ζθνππίδηα ηάρσ. 
 

Μήηε θη' αλ δέθα θη' είθνζη θνξέο κνπ δψθεη ηφζα, 
 

φζα έρεη ηψξα, θη' απ' αιινχ αλ ήζε ιάβεη αθφκα, 380 

κήηε φζα ζηνλ Οξρνκελφ, θη' φζα ζηε Θήβα κπαίλνπλ 
 

ηνπ Μηζηξηνχ φπνπ βξίζθεηαη πην απ' φινπο βηνο ζηνλ θφζκν — 
 

θη' αθηή είλαη σο εθαηφπνξηε, θη' φμσ απφ θάζε πφξηα 
 

δηαθφζνη βγαίλνπλ κ' άινγα θη' ακάμηα καρεηάδεο — 
 

κεδέ θη' αλ ηφζα κνχδηλε φζα ηα θχιια ή ηα άλζηα, 385 

κήηε έηζη δε κνπ πείζεη πηα ηε γλψκε, δε κ' αιιάδεη, 
 

σο πνπ φιε ηελ θαξδφπληγε βξηζηά λα κνπ μεξάζεη. 
 

Μήηε κε θφξε ηνπ παληξηέο δε ζέισ, θη' αλ αθφκα 
 

παξάβγαηλε κε ηε ρξπζή ζηελ νκνξθηά Ώθξνδίηε 
 

θαη ζε δνπιηέο θη' αξγφρεξα ζεά Παιιάδα αλ είηαλ, 390 

κήηε έηζη δελ ηελ παίξλσ εγψ, κνλ άιινλε αο γπξέςεη, 
 

φπηνο ηνπ πάεη θη' είλαη άξρνληαο θαιχηεξνο κνπ εκέλα. 
 

Ση δα αλ κε ζψζνπλ νη ζενί θαη θηάζσ σο ζηελ παηξίδα, 
 

αο είλαη ν γέξνο κνπ θαιά θη' αθηφο κνπ βξίζθεη λχθε. 
 

Να, αξρνληνπνχιεο βξίζθνπληαη ζηε Φηηά θαη ζηελ Βιιάδα 395 

πνιιέο, γελλήκαηα αξρεγψλ π' νξίδνπλ πνιηηείεο, 
 

θη' φπηα ηνπο ζέισ, ηέξη εγψ ηελ θάλσ αγαπεκέλν. 
 

Βθεί φιν κ' έβηαδε ζπρλά πφζνο βαζχο λα ζχξσ, 
 

θαη θφξε αθνχ ζηεθαλσζψ, λπθνχια ηαηξηαζκέλε, 
 

κ' αθηή ην βηνο λα ραίξνπκαη πνπ ζψξηαζε ν Πειέαο. 400 
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Ση δε κ' αμίδνπλ ηελ ςπρή εκέλα κήηε θη' φζνπο 
 

πινχζηα ρψξα ζεζαβξνχο ιελ είρε ηνπ Πξηάκνπ 
 

πξηλ έξζνπλ η' Άξγνπο ηα παηδηά, ζηα ρξφληα ηεο εηξήλεο, 
 

κήηε φζα ζηε βξαρφηνπε Ππζφ ιελ κέζα θιείλεη 
 

η' Ώπφιινπ ηνπ πξνθπιαρηή ην καξκαξνθαηψθιη. 405 

Γηαηί η' αξπάο ηα πξφβαηα θαη ηξαρειάηα βφδηα, 
 

ηξηπφδηα αθάπληζηα απνρηάο θαη μαλζνθέθαια άηηα, 
 

κα αζξψπνπ πίζσ ηελ ςπρή κήηε αξπαγή ηε θέξλεη 
 

κήηε θαη ρξήκα, αλ κηα θνξά δηαβεί ηνλ δνληνθξάρηε· 
 

Ση ε κάλλα κνπ ε ιεθθφπνδε ζεά κνχ ιέεη, ε Θέηε, 410 

πσο ηχρεο δην ινγηψλ κε παλ ζην ηέινο ηνπ ζαλάηνπ· 
 

αλίζσο κέλσ γχξσ εδψ θαη πνιεκάσ ην θάζηξν, 
 

πάεη δε ζα δσ πηα γπξηζκφ, κα αηψληα ζάρσ δφμα· 
 

κα αλ μαλαπάσ ζην ζπίηη κνπ, ζηε ιαηξεθηή παηξίδα, 
 

κνχλαη ρακέλε ε δφμα κνπ, κα καθξηλή ε δσή κνπ. 415 

Μάιηζηα ζπβνπιέβσ εγψ θαη ηνπο ινηπνχο ζαο, πξχκε 417 

λα βάιηε γηα ηνλ ηφπν ζαο, ηη πηα άθξε δε ζα βξείηε 
 

ηεο Σξηάο· γηαηί κ' απφθαζε ην ρέξη ηνπ απφ πάλνπ 
 

ηεο έβαιε ηνπ Κξφλνπ ν γηνο, θαη ζάξξεςε ν ιαφο ηεο. 420 

Μνλ ζχξηε νη δην ζαο η' φρη κνπ ζηνπο αξρεγνχο λα πείηε, 
 

Απζζέα θη' Ώία, ηη είλαη αθηφ ησλ πξνεζηψλ ην ρξένο, 
 

μαλά γηα λα ζπιινγηζηνχλ, θη' άιιε λα βξνχλε ηέρλε 
 

πνπ λαλ ηνπο ζψζεη νρ ηνπ θηδηνχ ην ζηφκα ηα θαξάβηα 
 

θαη ην ζηξαηφ, ηη ηψξα αθηή δε γίλεηαη, αο ην μέξνπλ. 425 

Μα ν Φνίληθαο αο κείλεη εδψ λα θνηκεζεί καδί καο, 427 

θη' αληάκα πηάλνπκε θνππί γηα ηε γιπθηά παηξίδα 
 

άβξην... αλ ην ζέιεη· ζηαληθά δε ζέισ λαλ ηνλ πάξσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' φινη έκεηλαλ μεξνί ρσξίο λα βγάινπλ ιέμε 430 

ζα ζαζηηζκέλνη· ηη ζθηρηά πνιχ ηνπο ηφπε η' φρη. 
 

Μα κε θαηξφ είπε ν Φνίληθαο ν γεξν-αινγνιάηεο, 
 

ζπψληαο ζηα δάθξηα, ηη έηξεκε κελ πάζνπλ ηα θαξάβηα 
 

«ην λνπ πηα αλ ηφβαιεο λα παο, ιεβέληε κνπ Ώρηιέα, 
 

θαη λα βνεζήζεηο κηα ζηαιηά δε ζέιεηο ηα θαξάβηα 435 

απ' ηε θσηηά, ζαλ πνπ ζπκφο ζνχ πείζκσζε ηα ζπιάρλα, 
 

πψο ηφηεο ζέιεηο πίζσ ζνπ, παηδί κνπ, εδψ λα κείλσ 
 

κφλνο; Μ' εζέλα κ' έζηεηιε ν γέξνο ζνπ παηέξαο 
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ηφηε φηαλ απ' ηε Φηηά ζην γην η' Ώηξηά ζε πξνβνδνχζε, 
 

αξράξε αθφκα θη' άπξαγν, αθάηερν απφ κάρεο 440 

θαη ζπληπρέο φπνπ απνρηνχλ θήκε θαη δφμα νη άληξεο. 
 

Γηα ηνχην κ' έζηεηιε, φια αθηά λα ζ' ηα καζαίλσ, θη' έηζη 
 

ιφγσλ λα γίλεηο ξήηνξαο θαη δνπιεθηήο πνιέκσλ. 
 

Έηζη, παηδί κνπ, μέξε ην, καθξηά ζνπ εγψ δε κέλσ, 
 

θη' αθφκα αλ κνχηαδε ν ζεφο ηα έξκα γεξαηηά κνπ 445 

λα μχζεη, θαη ιεβέληε λην ζαλ πξψηα λα κε θάλεη, 
 

ζαλ φηαλ ηε ξνδφηζνππξε Βιιάδα πξσηαθήθα 
 

γηα λ' απνθχγσ δηαθνξέο κε ηνλ παηέξα Ώκχληα. 
 

Ώθηφο κνπ θαξδηνζχκσζε γηα κηα παλψξηα ζθιάβα 
 

π' αγάπαε, θαη ην πξψην ηνπ θαηαθξνλνχζε ηέξη, 450 

ηε κάλλα κνπ. Κη' αθηή ήζειε ηνπο δην λαλ ηα ραιάζνπλ, 
 

θη' φιν κε μφξθηδε ηε ληα λα πάσ θαη λα πιαθψζσ. 
 

Σελ άθνπζα θαη ηφθαλα. Κη' ν γέξνο κνπ παηέξαο 
 

εθηχο ζαλ πήξε κπξνπδηά, κε θνβεξέο θαηάξεο 
 

κ' άξρηζε, θη' φιν δένπληαλ ζηηο άγξηεο Καηαδηψρηξεο 
 

πνηέο λα κελ θαζήζεη γηνο ζην γφλα κνπ, βγαικέλνο 455 

απφ ζπνξά κνπ· θη' νη ζενί μαθνχλε ηελ θαηάξα, 
 

ν Άδεο θάηνπ ζη' άλειηα ηεο γεο θη' ε Πεξζεθφλε. 
 

Σφηε έηζη κνχξζε ην ζπαζί λα πάξσ λαλ ηνλ ζθάμσ, 
 

κα θάπηνο κε μερφιηαζε ζεφο ζπκίδνληάο κνπ 
 

ηελ θαηαδίθε ηνπ ιανχ, ηνπ θφζκνπ ηηο βιαζηήκηεο, 460 

α ζε κε ιελ παηξνθνληά παληνχ κεο ζηελ Βιιάδα· 
 

Μα ν γέξνο λα κνπ βαξγνκάεη θη' εγψ ζην ζπίηη πάληα 
 

λα ζνπξηαθέξλσ, πηα ε θαξδηά δε βάζηαε κνπ ζηα ζηήζηα. 
 

Πφζα δε κνχπαλ φινη ηνπο, βιακάθηα θαη μαδέξθνη, 
 

πφζα δελ έθαλαλ αθηνχ λα κε βαζηάμνπλ ζπίηη! 465 

Ση πινχζηα ζέιεηο πξφβαηα, ηη ηξαρειάηα βφδηα 
 

κνχζθαδαλ, ηη θαιφζξεθηα θαςάιηδαλ γνπξνχληα, 
 

π' αζηξάθηαλε ηνπ πάρνπο ηνπο ζηξσκέλα κεο ηηο θιφγεο· 
 

πφζν θξαζί δελ πηφζεθε απ' ηα ζηακληά ηνπ γέξνπ! 
 

Νχρηεο ελληά δε κ' άθηλαλ, κνλ πιάγηαδαλ ηξηγχξσ 470 

θπιάγνληαο κε ηε ζεηξά, δίρσο ζηηγκή λα ιείςεη 
 

θσηηά, κηα θάηνπ απ' ηεο αβιήο ηηο αςειέο θνιφλεο, 
 

άιιε ζην πξφζπηην, κπξνζηά ζηνπ γηαηαθηνχ ηελ πφξηα. 
 

κσο ζαλ ήξζε ε δέθαηε ζπγλεθηαζκέλε λχρηα, 
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ηφηεο πηα εγψ ηνπ γηαηαθηνχ ηε ζηεξησκέλε πφξηα 475 

ηε ζπάσ θαη βγαίλσ, θη' έθθνια ηε κάληξα ηεο αβιήο καο 
 

πεδάσ ρσξίο νη θχιαθεο λα ληψζνπλ κήηε νη ζθιάβεο. 
 

Καη πήξα δξφκν έηζη καθξηά πεξλψληαο ηεο Βιιάδαο 
 

ηα θαξδνθάκπηα, θη' έθηαζα ζηελ πξνβαηνγελλήηξα, 
 

ζηε Φηηά ηε ρνλδξνρψκαηε, ζηνπ βαζηιηά Πειέα. 
 

Κη' αθηφο κε θαινδέρηεθε, θαη κνχδεημε κηα αγάπε 480 

ζάκπσο παηέξαο π' αγαπάεη παηδί ηνπ ρατδεκέλν, 
 

κνλαρνγηφ ηνπ θαη πνιιψλ ρηεκάησλ θιεξνλφκν· 
 

θαη κνχδσθε πνιιά ρσξηά, κε πινχηηζε, θαη πέξα 
 

ζηα ζχλνξα έθαηζα ηεο Φηηαο, αθέληεο ησλ Ανιφπσλ. 
 

Βγψ έηζη ζε κεγάισζα, ζεφκνξθε Ώρηιέα, 485 

θαη ζ' αγαπνχζα νιφςπρα, ηη κήηε ζε παηρλίδη 
 

κ' άιινλ λα παο δελ ήζειεο κήηε λα θαο ζην ζπίηη, 
 

παξά λα ζε ρνξηαίλσ εγψ ζηα γφλαηα κνπ απάλνπ, 
 

θξηάο θφβνληάο ζνπ θαη θξαζί βαζηψληαο ζνπ ζηα ρείιηα. 
 

Πνιιέο θνξέο κνπ ιέθηαζεο ην ξνχρν απάο ζηα ζηήζηα 490 

κε ην θξαζί, φηαλ ηφβγαδεο ρσξίο λα θαινληψζεηο. 
 

Έηζη πνιχ εγψ θφπηαζα, πνιιά 'παζα γηα ζέλα, 
 

κ' αθηά ζην λνπ, πσο άθιεξν κ' άθηζε εκέλα ν Αίαο· 
 

κνλάρα εζέλα ζ' έθαλα, ζεφκνξθε Ώρηιέα, 
 

παηδί κνπ, λάρσ θάπηνλε ζηα γεξαηηά πξνζηάηε. 495 

κσο, παηδί κνπ, κέξσζ' ηα η' αλήκεξά ζνπ ζπιάρλα, 
 

δελ πξέπεη ζνπ άζπιαρλε θαξδηά· ηη θη' νη ζενί νη κεγάινη 
 

ιπγνχλ, θηαο έρνπλ πην ηηκή πην δχλακε πην αμία· 
 

θη' αθηνχο κε ηα ζπκηάκαηα θαη κε ζηαιηέο θαη ηζίθλεο 
 

θαη θαινπηάζηξεο πξνζεθθέο ηνπο καιαθψλεη ν θφζκνο 500 

πεξηθαιψληαο, αλ ηπρφλ ηνπο θηαίμεηο θη' ακαξηήζεηο. 
 

Ση ηνπ κεγάινπ 'λαη Αηφο θη' νη Πεξηθάιηεο θφξεο, 
 

θνπηζέο, κε κάηηα αιιίζσξα, κε κνχηξα δαξσκέλα, 
 

πνπ θνχηζα θνχηζα ηξέρνπλε ηεο Φξέληαο θαηαπφδη· 
 

θη' αθηή είλαη ζηέξηα αθνχξαζηε, γηα αθηφ πνιχ μεηξέρεη 505 

φιεο ηνπο, θαη παληνχ ηεο γεο πξνθάλεη πξηλ θαη βιάθηεη 
 

θάζε ζλεηφ, θη' νη άιιεο ηνπο θαηφπη ηνπο γηαηξέβνπλ. 
 

Μα ηνπ Αηφο αλ ζεβαζηείο ηηο θφξεο ζα δπγψλνπλ, 
 

ηφηεο ζ' αθνχλ ηε δέεζε, κεγάια ζ' σθεινχλε· 
 

κα ράξε φπηνο ηνπο αξλεζεί θη' φρη ηνπο ιέεη κε πείζκα, 510 
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παλ ηφηεο θαη πεξηθαινχλ ην γην ηνπ Κξφλνπ Αία 
 

λα ζκίμεη κε ηε Φξέληα αθηφο, γηα λα βιαθηεί θαη πάζεη. 
 

Μνλ ηίκα, αγφξη κνπ, θη' εζχ ηηο θφξεο ηνπ κεγάινπ 
 

Αηφο, πνπ ιχγηζαλ πνιιψλ λνπ θξφληκν ζηνλ θφζκν. 
 

Ση δψξα αλ δε κεηξνχζε ν γηνο ηψξα η' Ώηξηά, αλ θαηφπη 515 

θη' άιια αλ δελ έηαδε, άζεηζηα βαζηψληαο πάζνο πάληα, 
 

ζάιεγα εγψ πσο ην ζπκφ κελ παξαηηάο, κελ ηξέρεηο 
 

λαλ ηνπο βνεζήζεηο, θη' άθηζ' ηνπο κεο ζηα ζηελά λα ξέςνπλ. 
 

Μα αθηφο θαη δίλεη εθηχο πνιιά, θη' απέ έηαμε πνιιά άιια, 
 

θη' άληξεο ηνπο πξψηνπο δηάιεμε κεο ζην ζηξαηφ θαη ζηέιλεη 520 

λα ζνπ πξνζπέζνπλ, πνπ θη' εζχ ηνπο έρεηο θάιηα απ' φινπο 
 

θαη πνπ κε ζεο ν ιφγνο ηνπο λα ληξνπηαζηεί θη' νη θφπνη· 
 

πξηλ φκσο ην πσο ζχκσζεο δελ έρεη θαηεγφξηα. 
 

Έηζη ηνπο έρνπκε αθνπζηά θαη ησλ παιηψλ αξρφλησλ 
 

ηνπο κχζνπο, ζαλ ηνπο έπηαλαλ ζπκνί πεηζκαησκέλνη· 525 

κε ιφγηα ηνπο καιάθσλεο, ηνπο γχξλαεο κε πεξθάιηα. 
 

Θπκάκαη κηα ηζηνξία εγψ — πνιχ παιηά, φρη ηψξα — 
 

πψο έγηλε, θαη ζα ηελ πσ λα δείηε, αδξέθηα, εδψ φινη. 
 

Οη Ώηησινί είραλ πφιεκν θη' νη άθνβνη Κνπξήηεο 
 

γχξσ ζηε ρψξα Κάιπδν, θαη ζθάδνπληαλ κε πάζνο, 530 

η' φκνξθν θάζηξν νη Ώηησινί δεηψληαο λα γιπηψζνπλ, 
 

θη' νη άιινη ηνπο κε ην ζπαζί δηςνχζαλ λαλ ην πάξνπλ. 
 

Ση ζπθνξά ηνπο έζηεηιε ε Άξηεκε απφ θνχξθα, 
 

πνπ δελ ηεο πξφζθεξε ν ΐνηληάο θαξπνχο κεο ζηα δξνζάηα 
 

πεξβφιηα, ελψ πνιιά νη ζενί ηξψγαλε βφδηα νη άιινη, 535 

θη' άθηζε κφλε ηνπ Αηφο ηε δνμαζκέλε θφξε· 
 

ή μέραζε ή δελ ηνχθνςε, κά 'ηαλ βαξχ ην θξίκαο. 
 

Θχκσζε αθηή — ην ζετθφ ην ζπέξκα, ε ζατηέθηξα — 
 

θη' αξζεληθφ άγξην αζπξφδνλην ηνπο έζηεηιε γνπξνχλη, 
 

πνπ ηνπ ΐνηληά ηνχ ξήκαδε η' ακπέιηα λχρηα κέξα, 540 

θη' έξεμε ζχγθνξκα πνιιά δεληξά κεγάια ράκνπ 
 

καδί κε ξίδεο θαη καδί θαη κε ησλ κήισλ η' άζηα. 
 

Μα κηαλ αβγή ν Μειέαγξνο ην ζθφησζε, έλαο γηνο ηνπ, 
 

ηη έκαζε θπλεγνχο πνιινχο απφ 'λα πιήζνο ρψξεο 
 

θαη ζθχινπο· ηη άληξεο ιηγνζηνί πνχ λαλ ην θάλνπλ δάθηη! 545 

ηέηην ζεξηφ 'ηαλ, θη' έζηεηιε πνιιέο ςπρέο ζηνλ ηάθν. 
 

ΐάδεη γηα αθηφ ηφηε ε ζεά δηρφληα αλακπνπκπνχια, 
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γηα ηνπ ζεξηνχ ηελ θεθαιή θαη ην ηξηράην δέξκα, 
 

θη' εθηχο Κνπξήηεο θη' Ώηησινί ζ' αξρίδνπλ ην θνληάξη. 
 

Μα φζν ν γεξφο ν Μειέαγξνο πνιέκαε, νη Κνπξήηεο 550 

πάληα άζθεκα ηα πήγαηλαλ, κεδέ πνηέο κπνξνχζαλ 
 

λ' αληέμνπλ φμσ απ' ην θαζηξί θηαο είηαλ ηφζν πιήζνο· 
 

ζηεξλά φκσο ζαλ ηνλ έπηαζε ζπκφο πνπ ηφζνπ θφζκνπ 
 

κε λνπ θαη θξίζε ηελ θαξδηά θνπζθψλεη κεο ζηα ζηήζηα, 
 

ηφηεο αθηφο, ζα ρφιηαζε, αξγφο καθξπά απφ κάρεο 555 

θάζνπληαλ κε ην ηέξη ηνπ, ηελ ψξηα Κιενπάηξα, 
 

ηεο ζθηρηνζηήζσο Μάξπεζζαο ηελ θφξε θαη ηνπ Νίδα. 
 

Μα άμαθλα αληάξα αθνχζηεθε θη' αρφο ζην θαζηξνπφξηη 573 

πνπ ηνπο ρηππνχζαλ ηα ππξγηά. Καη ηφηεο νη γεξφληνη 
 

ηνπ ζηέιλνπλ πξσηνιεηηνπξγνχο ζεψλ θαη ηνλ μνξθίδνπλ 575 

λα βγεη λα δηαθεληέςεη ηνπο, θαη ηνχηαδαλ κεγάιν 
 

ράξηζκα· νπνχηαλ πην παρχ ηεο Κάιπδνο ην ρψκα, 
 

εθεί παλψξην ηνχιεγαλ κεηφρη λα ρσξίζεη, 
 

πελήληα ζηξέκαηα, κηζφ ζηνλ θάκπν ακπεινηφπη, 
 

η' άιιν κηζφ έηζη αθχηεθην ρσξάθη λα δηαιέμεη. 580 

Πφζα δελ ηνχιεγε ν ΐνηληάο, ν γεξν-αινγνιάηεο, 
 

παο ζην θαηψθιη ζηέθνληαο, θαη ζνχζε κε ηα ρέξηα 
 

ηα θνιιεηά πνξηφθπιια μνξθίδνληαο ην γην ηνπ· 
 

πφζα θαη κάλλα θη' αδεξθέο δελ ηνχπαλ πεξηθάιηα — 
 

κα πηα πνιχ πεηζκάησλε — θαη πφζα αθφκα νη θίινη 585 

νη πην ζηελνί ζηελ Κάιπδν θαη ηηκεκέλνη πνχρε. 
 

Μα θη' έηζη κέζα ηελ θαξδηά δελ ηνχπεηζαλ ζηα ζηήζηα, 
 

σο πνπ πηα νη πφξηεο έπεζαλ, θαη ηα ππξγηά νη Κνπξήηεο 
 

παηνχζαλ, θη' έβαδαλ θσηηά παληνχ ζηε ρψξα γχξσ. 
 

Σφηεο κε ζξήλνπο κ' νδπξκνχο ην ιαηξεθηφ ηνπ ηέξη 590 

ηνχπεζε πηα ζηα πφδηα ηνπ, θη' φιεο κηα κηα ηηο πίθξεο 
 

η' αξάδηαζε ησλ δχζηπρσλ πνπ ηνπο παξζεί ην θάζηξν· 
 

ζθάδνπληαη νη άληξεο, ε θσηηά ηα ζπίηηα ηνχο ξεκάδεη, 
 

νρηξνί ηνχο παίξλνπλ ηα παηδηά, νρηξνί θαη ηηο γπλαίθεο. 
 

Κη' εθείλνπ ηνχβξαδε ε θαξδηά π' αγξίθαε ηέηηα πάζηα, 595 

θη' νξκά λα πάεη, θαη θφξεζε η' αζηξαθηεξά άξκαηά ηνπ. 
 

Σφηε έηζη αθηφο ηνπο έζσζε απ' ην ρακφ, μερλψληαο 
 

ηα πεξαζκέλα. κσο αθηνί δελ ηνχδσθαλ πηα δψξα, 
 

ηφζα πνπ ηνχπαλ θη' φκνξθα· ηνπο έζσζε φκσο θη' έηζη. 
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Μα ηψξα εζχ — κε γέλνηην! — κε βάιεηο κεο ζην λνπ ζνπ, 600 

παηδί κνπ, ηέηηα απφθαζε· ηη ηάρα ζα θειέζεη, 
 

φηαλ ηα πινία θαίγνπληαη αλ βγεηο λαλ ηα βνεζήζεηο; 
 

Μνλ ζχξε, θη' φινη ζα ζεφ ζα ζε ηηκνχλ θαηφπη.» 603 

. 
 

Σφηε ν γνξγφο η' απάληεζε γηνο ηνπ Πειηά θαη ηνχπε 606 

«Φνίληθα, γέξν κνπ λνπλέ, ηηκέο εγψ δε ζέισ· 
 

ηηκή ζαξξψ πσο κνχδσθε, φζε κνπ πξέπεη, ε Μνίξα. 
 

Μνλ άιιν ιφγν ζα ζνπ πσ, θαη πξφζερε λ' αθνχζεηο. 611 

Με γθξίληεο θαη κε ζηελαγκνχο κε κνπ ραιλάο ηα ζθψηηα, 
 

γηα λαλ ηνπ θάλεο δνχιεςε. Καη ηήξα θακηάλ ψξα, 
 

αγάπε αλ ηνχρεηο, κε γελεί απνζηξνθή ε δηθή κνπ. 
 

Κάιηα καδί κνπ λα κηζείο φπηνλ κηζεί θη' εκέλα. 615 

Σν ηη είπα νη θίινη εδψ αο ηνπ πνπλ· θαη θάιηα εζχ λα κείλεηο 617 

κ' εκάο εδψ λα θνηκεζείο, θη' ε ραξαβγή ζα θέμεη, 
 

ηα ιέκε, εδψ αλ ζα κείλνπκε ή πξέπεη λα ηξαβάκε.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' έγλεςε άθσλα ζηνλ Πάηξνθιν λα ζηξψζεη 620 

ηνπ γέξνπ ζηξψκα αθξφκαιιν, γηα λα ζθεθηνχλε νη άιινη 
 

λα παλ κηαλ ψξα αξρχηεξα νρ ηελ θαιχβα πίζσ. 
 

Μα ηφηε ν Ώίαο άλνημε ην ζηφκα λα κηιήζεη 
 

«Γηε ηνπ Λαέξηε ζετθέ, πνιχηερλε Απζζέα, 
 

πάκε! ηη νπζία ηίπνηα, ην βιέπσ, εδψ δε βγαίλεη. 625 

Καη ρξηά ην ιφγν πέξα εθηχο λα πάκε, αο είλαη φηη είλαη, 
 

ηη αλήζπρνη ζ' αθαξηεξνχλ. Χο ηφζν ν Ώρηιέαο 
 

ζηα ζηήζηα αλήκεξε έθαλε ηελ αληξηθή θαξδηά ηνπ, 
 

ν έξκνο! θαη μεράλεη πηα ησλ θίισλ ηελ αγάπε, 630 

πνπ εκείο ζηα πινία ηνχρακε απ' φινπο ρψξηα πάληα. 
 

Άζπιαρλε! εδψ θη' αλ αδεξθφ ζνπ ζθάμνπλ θη' αλ παηδί ζνπ, 
 

φρη δε ιεο αλ βγεη ν θνληάο θαη ζέιεη λα πιεξψζεη· 
 

θαη κέλεη αθηνχ ζηνλ ηφπν ηνπ πνιιά ν θνληάο κεηξψληαο, 
 

θαη ηνπ παζνχ ε βαξηά θαξδηά μεγξάθεη πηα ην κίζνο 635 

ζα ιάβεη δίθηα πιεξσκή. Μα εζέλα ζνχρνπλ βάιεη 
 

θαθφ άζβπζην νη ζενί ζπκφ ζηα ζηήζηα γηα κηα θφξε, 
 

κία θαη μεξή· κα ηψξα εκείο εθηά ηηο πην νκνξθνχιεο 
 

κ' άιια πνιιά ζνπ δίλνπκε. Μα αο ληψζεη πηα ε ςπρή ζνπ 
 

κηα ζηάια πφλν θαη ζπιαρληά. εβάζνπ ηελ θαιχβα 640 
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πνπ λα καο ζψζεηο ήξζακε ζηε ζηέγε ζνπ απφ θάηνπ, 
 

εκείο π' απ' φινπο είκαζηε πην θίινη ζνπ θη' αδξέθηα.» 
 

. 
 

Σφηε ν γνξγφο η' απάληεζε γηνο ηνπ Πειηά θαη ηνχπε 
 

«Ώία, ζεφζπαξηε αξρεγέ, ηνπ Σειακψλα ζξέκκα, 
 

σο κέζα ε θάζε ιέμε ζνπ ζηα ζσζηθά κνπ κπήθε· 645 

κα πάεη ε ςπρή κνπ απ' ην ζπκφ λα ζπάζεη, φηαλ ζην λνπ κνπ 
 

κνχξζνπλ εθείλα, σο αθηφο κε πνδνθχιεζε, έηζη 
 

ζαλ θάλα αζήκαλην ξαγηά ζ' φινπο κπξνζηά η' αζθέξη. 
 

Μα ζχξηε ηψξα πέζηε ηνπ πσο φρη! δε ζαιέβσ. 
 

Ναί, πξηλ ζθνπφ δελ ηφρσ εγψ λ' αγγίμσ πηα θνληάξη, 650 

πξηλ ν ιεβέληεο Έρηνξαο ηνπο θάςεη ηα θαξάβηα 
 

θαη πάξεη νκπξφο ην ζηξάηεκα εδψ σο ζηα ζχλνξά κνπ. 
 

Βηδέ φζν απφ θαιχβα κνπ θη' απφ δηθφ κνπ πινίν, 
 

πίζσ ζαξξψ ζα βαζηαρηεί θηαο ιαρηαξάεη πνιέκνπο.» 655 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνη παίξλνληαο δηπιφγνπβα πνηήξηα, 
 

έλα ν θαζέλαο, ζηάιαμαλ, θαη ζην θαξαβνζηάζη 
 

γχξηδαλ πάιη, θαη κπξνζηά πεξπάηαε ν Απζζέαο. 
 

. 
 

Κη' ν Πάηξνθινο ηνπο παξαγηνχο πξνζηάδεη θαη ηηο ζθιάβεο 
 

γνξγά λα ζηξψζνπλ καιαθφ ηνπ Φνίληθα ζηξσζίδη· 
 

θη' αθηέο ηελ πξνζηαγή η' αθνχλ θαη ηνπ βνιέβνπλ ζηξψκα — 660 

πξνβηά, αληξνκίδα, θαη ιηλφ ιεθηφθαλην ζεληφλη. 
 

Βθεί πεζκέλνο πξφζκελε ν γέξνο ηελ αβγνχια. 
 

Κη' ν Ώρηιέαο πιάγηαζε ζηεο ζηεξεήο θαιχβαο 
 

ην βάζνο, θη' ε ξνδφζσξε Αηνκήδα ζην πιεβξφ ηνπ, 
 

ηνπ Φφξβα ε θφξε, πνχθεξε νρ ην λεζί ηεο Λέζβνο. 665 

ηελ άιιε θφρε πιάγηαζε θη' ν Πάηξνθινο, θαη δίπια 
 

είρε θη' αθηφο ηελ Ίθηζζα ηε κπξηνζηνιηζκέλε, 
 

πνπ ηνπ Πειέα ν άμηνο γηνο ηνπ ράξηζε ζαλ πήξε 
 

ηελ πνιηηεία ηνπ Βληά, ηε βξαρσκέλε θχξν. 
 

. 
 

Κη' νη άιινη κφιηο έθηαζαλ ζηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ, 
 

φινη ηνπο φξζηνη κε ρξπζά πνηήξηα ηνπο θεξλνχζαλ 670 

νη πξφθξηηνη άιινο απ' αιινχ θαη γχξεβαλ λα κάζνπλ. 
 

Καη πξψηνο ν αθέληεο γηνο ηνπο αξσηάεη η' Ώηξέα 
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«Έια, Απζζέα μαθνπζηέ, ησλ Ώραηψλε αζέξα, 
 

πεο κνπ, Ση, ζέιεη απ' ηε θσηηά λα ζψζεη ηα θαξάβηα, 
 

ή φρη θη' ε πεξήθαλε θαξδηά ηνπ βξάδεη πάληα;» 675 

. 
 

Σφηε απαληά ν πνιχπεηξνο θαη ζετθφο Απζζέαο 
 

«Σ' Ώηξέα μαθνπζκέλε γηε, πξσηάξρνληα Ώγακέκλν, 
 

φρη, δε ζέιεη ην ζπκφ λα ζβχζεη, κνλ πην αθφκα 
 

αθξίδεη θαη πεξηθξνλάεη ηα δψξα ζνπ θη' εζέλα. 
 

Μφλνο ζνπ — ραηξεηίζκαηα ζνπ ζηέιλεη — λα θνηηάμεηο 680 

πψο λα γιπηψζεηο ην ζηξαηφ θαη ηα γνξγά θαξάβηα, 
 

θαη θνβεξίδεη πσο αθηφο ζηε ζάιαζζα, άκα θέμεη, 
 

ζα ξήμεη ηα θαιφζξνλα θαξάβηα θαη ζα θχγεη. 
 

Καη ηνπο ινηπνχο καο κάιηζηα, καο είπε, ζπβνπιέβεη 
 

φινη λα θέβγνπκε, ηη πηα εδψ άθξε δε ζα βξνχκε 685 

ηεο Σξηάο, γηαηί κ' απφθαζε ην ρέξη ηνπ απφ πάλνπ 
 

ηεο έβαιε ηνπ Κξφλνπ ν γηνο θαη ζάξξεςαλ νη Σξψεο. 
 

Έηζη είπε· λα, αο ηα πνπλ θη' αθηνί πνπ ηάιεγε κπξνζηά ηνπο, 
 

ν Ώίαο θη' νη δην θξάρηεο καο, θη' νη δην κε λνπ θαη θξίζε. 
 

Μα ν γεξν-Φνίληθαο εθεί θνηκήζεθε, φπσο ηνχπε, 690 

θη' έηζη ζα πάεη θη' αθηφο καδί ζηελ πνζεηή παηξίδα 
 

άβξην, αλ ην ζέιεη· ζηαληθά δε ζέιεη λαλ ηνλ πάξεη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φινη απφκεηλαλ ζαλ απνζβνισκέλνη, 
 

δίρσο λα θξαίλνπλ· ηη πνιχ ζθηρηά ηνπο ηφπε η' φρη. 
 

ξα πνιιή είηαλ άιαινη κε ζπιάρλα καξακέλα, 695 

κα κε θαηξφ ηνπο κίιεζε ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο 
 

«Σ' Ώηξέα μαθνπζκέλε γηε, πξσηάξρνληα Ώγακέλν, 
 

θξίκαο θαη πνπ ηνπ πξφζπεζεο πνηέο ζνπ θαη ρηιηάδεο 
 

ηνχηαμεο δψξα, γηαηί αθηφο πεξθαλνθέξλεη θη' έηζη, 
 

κα ηψξα πηφηεξν πνιχ ηνλ θνχζθσζεο πεξθάληεο. 700 

Άζ' ηνλ θη' αο θάζεηαη ήζπρνο, είηε κηζέςεη ή κείλεη· 
 

φζν γηα κάρε, αδηάθνξν! αο βγεη ζα ζέιεη αηφο ηνπ, 
 

ζαλ ηνλ θσηίζνπλ νη ζενί θαη η' νξερηεί ε θαξδηά ηνπ. 
 

Μνλ φινη ειάηε αο θάλνπκε ζαλ πνπ ζα πσ ζαο ηψξα. 
 

χξηε πιαγηάζηε, κα θαιά κε θαγνπφηη πξψηα 705 

ρνξηάζηε ηελ θνηιηά — ηη αθηφ δίλεη δσή θαη ζάξξνο — 
 

θαη ζα ραξάμεη ε φκνξθε ξνδνδαρηχισ αβγνχια, 
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θαηξφ κε ράλεηο, ην ζηξαηφ — πεδνχο θη' ακαμσκέλνπο — 
 

παξάηαμ' ηνπο εδψ κπξνζηά θη' νδήγα ηνπο ζηε κάρε· 
 

καδί καο, γηε η' Ώηξηά, θη' εζχ πνιέκα κε ηνπο πξψηνπο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φινη παίλεζαλ ην ιφγν νη βαζηιηάδεο, 710 

θαη ηνλ αινγνκεξσηή θακάξσζαλ Αηνκήδε. 
 

Καη ηφηεο ζηάδνπλ θαη ζθνξπνχλ ηξηγχξσ ζηα θαιχβηα, 
 

θη' εθεί πιαγηάδνπλ, κηα ζηαιηά ηνλ χπλν λα ραξνχλε. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Κ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Κη' νη άιινη ζηξαηεγνί θνληά ζηα πινία, θαξσκέλνη 
 

απφ βαζχ χπλν καιαθφ, νινλπρηχο θνηκνχληαλ· 
 

κα πνχ η' Ώηξέα ν άμηνο γηνο, ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο, 
 

λα θιείζεη κάηη πνπ πνιιέο ηνλ καξηπξέβαλε έγληεο! 
 

Πψο ξήρλεη αζηξαπνκπνχκπνπλα ν βξνληνιάινο άληξαο 5 

ηεο Ήξαο, θηηάλνληαο βξνρή θαη δπλαηφ ραιάδη, 
 

ή ρηφλη φηαλ νη εμνρέο ηξηγχξσ αζπξνινγάλε, 
 

ή θάπνπ ζηφκα αξπαρηηθφ θαξκαθεξνχ πνιέκνπ· 
 

Βηζη ππθλά ηνπ ζηέλαδαλ ηα ζηήζηα απ' ηεο θαξδηάο ηνπ 
 

ην βάζνο, θαη ηα ζπιάρλα εληφο ηνπ ζέξηδε ε ηξνκάξα. 10 

Σν κάηη εθεί ζαλ έξερλε ζηνπο Σξσηθνχο ηνπο θάκπνπο, 
 

ζάζηηδε πφζεο έθαηγαλ θσηηέο νκπξφο ζην θάζηξν, 
 

ηη αβινί π' αρνχζαλ θη' φξγαλα, ηη ιαιεηφο αζξψπσλ· 
 

κα πάιε φηαλ ηα πινία ηνπ ζσξνχζε θαη η' αζθέξη, 
 

ηξίρεο θαη ηξίρεο ζχξηδα ηξαβνχζε νρ ην θεθάιη 15 

πξνο ηα νπξάληα θη' έθιαηγε βαξηά ε πηθξή ςπρή ηνπ. 
 

Κη' αθηή ε βνπιή ηνχ θάλεθε ζαλ πην θαιή ζην λνπ ηνπ· 
 

πξψηα λα πάεη ζην Νέζηνξα πξηλ άιινπο θξάμεη αξρφληνπο, 
 

κελ θαηεβάζεη σθέιηκε θακηά βνπιή καδί ηνπ 
 

π' νιφθιεξν απ' ηε ζπθνξά ηα' αζθέξη λαλ ηνπ ζψζεη. 20 

Κη' εθηχο ζεθψλεηαη, θνξάεη ην ξνχρν ζην θνξκί ηνπ 
 

θη' ψξηα ακπνδέλεη ζάληαια ζηα παρνπιά πνδάξηα, 
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έπεηηα βάδεη παξδαιή πξνβηά — καθξηά σο ζηα πφδηα — 
 

μαλζνχ κεγάινπ ιηνληαξηνχ, θαη παίξλεη ην θνληάξη. 
 

. 
 

Μα θη' ν Μελέιαο έηξεκε ην ίδην — γηαηί ν χπλνο 25 

θαη ηα δηθά ηνπ βιέθαξα δελ ηάγγηδε — κελ πάζνπλ 
 

νη Ααλανί, πνπ ράξε ηνπ πνιχ γηαιφ πεξλψληαο 
 

ήξζαλ ζηελ Σξία, πξφζπκνη ην αίκα ηνπο λα ρχζνπλ. 
 

Πξψηα ζηελ πιάηε ηε θαξδηά παξδαιαθηφ κε βνχιεο 
 

ξήρλεη, θαη ζην θεθάιη ηνπ ζεθψλεη ην ραιθέλην 30 

γεξφ ηνπ θξάλνο θαη θνξάεη, θαη παίξλεη ην θνληάξη 
 

ζηε ζηαισκέλε ρέξα ηνπ. Κη' έηζη ήβγε λα μππλήζεη 
 

ηνλ αδεξθφ ηνπ, π' φινπο ηνπο ζηελ εμνπζία πεξλνχζε 
 

ηνπο Ώραηνχο, θαη ζα ζεφ ηνλ ιάηξεβε ην πιήζνο. 
 

Κη' εθεί ηνλ βξήθε, ζη' αθξηλφ θαξάβη ηνπ απφ δίπια, 35 

πνχβαδε η' άξκαηα· θη' αθηφο ραξνχκελνο ηνλ είδε. 
 

. 
 

Κη' έπηαζε πξψηα ν ζαξξεηφο Μελέιαο λα κηιήζεη 
 

«Ση έηζη αξκαηψλεζαη, αδεξθέ; ή θάπην καο λα ζηείιεηο 
 

ησλ Σξψσλ ζεο θαηάζθνπν; κσο πνιχ θνβνχκαη, 
 

δε ζ' αλαιάβεη ζνπ θαλείο ηέηηα δνπιηά, λα ζχξεη 
 

κνλάρνο πέξα σο ζηνπο νρηξνχο θαη λα θαηαζθνπέςεη 40 

κεο ζην ζθνηάδη. αλ πνιχ ζάρεη θαξδηά αληξησκέλε.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ θάλεη ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο 
 

«Ώλάγθε εγψ θη' εζχ, αδεξθέ, θακηά βνπιή λα βξνχκε 
 

σθέιηκε, π' απ' ηα δεηλά λα βγάιεη θαη λα ζψζεη 
 

ζηξαηφ θαη πινία, ηη άιιαμε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ γλψκε. 45 

Σνπ Έρηνξα ίζσο πην πνιχ ινγηάδεη ηα ζθαρηάξηα. 
 

Αελ είδα εγψ, δελ άθνπζα λα πνπλ πσο έλαο άληξαο 
 

ζθέθηεθε σο ηψξα ζπθνξέο κεο ζε κηα κέξα ηφζεο, 
 

φζα καο έθαλε δεηλά ν Έρηνξαο, πνπ σζηφζν 
 

ζενχ λα πεηο ή ζέτζζαο δελ είλαη αθξηβνπαίδη. 50 

Σφζε είλαη ε βιάβε, πνπ ζαξξψ θαηξφ ν ζηξαηφο θαη ρξφληα 
 

ζάλ ηε ζπκάηαη· έηζη βαξηά κάο έρεη αθαληζκέλνπο. 
 

Μνλ έια ηξέρα γιήγνξα θαη θψλαμε ηνλ Ώία, 
 

θξάμε ην Ανκεληά, θη' εγψ ζηνπ Νέζηνξα ζα ηξέμσ 
 

θαη ζαλ ηνπ πσ λα ζεθσζεί, κήπσο λα ζχξεη ζέιεη 55 
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φμσ σο ζην ηάγκα ησλ θξνπξψλ θαη δηαηαγέο λα δψθεη. 
 

Ση αθηφλ ζ' αθνχζνπλ πην θαιά· ηη ν γηνο ηνπ ησλ θξνπξψλε 
 

είλαη αξρεγφο θη' ν ζχληξνθνο ηνπ Ανκεληά ν Μεξηφλεο· 
 

ηη αθηνχο πην πξψηα ηάμακε ζηηο πφξηεο λα θπιάμνπλ.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν άθνβνο πνιεκηζηήο Μελέιαο 60 

«Καη πηά 'λαη, μήγα κνπ, έπεηηα ε πξνζηαγή ζνπ; Θέιεηο 
 

λα κείλσ εθεί πξνζκέλνληαο καδί ηνπο σο λα θηάζεηο, 
 

γηα ζεο λα ηξέμσ πίζσ εδψ ζαλ ηνπο ηα πσ ηα πάληα;» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη η' Ώηξέα ν γηνο, ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο 
 

«Βθεί θαξηέξα, κελ ηπρφλ ζην δξφκν ράζεη ν έλαο 65 

ηνλ άιινλε, ηη είλαη πνιιέο κέζα απ' ηνλ θάκπν νη ζηξάηεο. 
 

Κη' φζεο δηαβαίλεηο, θψλαδε πεξθάια λ' αγξππλάλε, 
 

θαη θάζε αληξφο λνκάηηδε ηε θχηξα ηνλ παηέξα, 
 

ηηκψληαο φινπο. Ξέραλε πηα ηψξα ηηο πεξθάληεο, 
 

θη' έια αο δνπιέβνπκε θη' εκείο, ηη εκάο ζαξξψ έηζη ν Αίαο 70 

πίθξεο καο έγξαςε βαξηέο ζα καο γελλνχζε ε κάλλα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνλ έζηεηιε θαινμεγψληαο ηα φια· 
 

απέ θηλάεη ην Νέζηνξα λα βξεη, ην γέξν αθέληε. 
 

Καη ζηελ θαιχβα ηνπ θνληά ηνλ ήβξε θαη ζην πινίν 
 

ζε ζηξψκα απάλνπ καιαθφ, θη' ήηαλ ζηκά ηνπ ράκνπ 75 

ε πινπκηζηή ηνπ αξκαησζά — αζπίδα, δην θνληάξηα, 
 

πεξθεθαιαία αζηξαθηεξή — ζηκά 'ηαλε θη' ε δψλε, 
 

φιε ζηνιίδηα, πνχδσλε ν γέξνο ζα θνξνχζε 
 

ηα ράιθηλα άξκαηα λα βγεη ζηνλ πφιεκν, νδεγψληαο 
 

ηνπο ιφρνπο, ηη απφ γεξαηηά δελ ίδξσλε η' αθηί ηνπ. 
 

Σφηε χςσζε ηελ θεθαιή, ζην γέξηθν ηνπ αγθψλα 80 

αθνπκπηζηφο, θαη ξψηεζε ην γην η' Ώηξέα θη' είπε 
 

«Πηνο είζαη εζχ πνπ πεξπαηάο ζηα πινία νκπξφο κνλάρνο 
 

κέζα ζηεο λχρηαο ηελ θαξδηά, π' φινη νη ζλεηνί θνηκνχληαη; 
 

Μελ θάλα ζχληξνθν δεηάο; κελ έραζεο κνπιάξη; 
 

Μίια — άθσλνο κελ πξνρσξάο — θαη πεο κνπ, ηη γπξέβεηο;» 85 

. 
 

Σφηε απαληάεη η' Ώηξέα ν γηνο, ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο 
 

«Χ γέξν, ηνπ Νειέα γηε, ησλ Ώραηψλ θακάξη, 
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ηνλ Ώγακέκλν εδψ ζσξάο, π' απ' φινπο πέξα σο πέξα 
 

πηφηεξν ν Αίαο κ' έςεζε θαη ζα κε ςήζεη αθφκα, 
 

φζν κνπ κέλεη αλαζαζκφο θαη ζηέθνπκαη ζηα πφδηα. 90 

Γπξλψ έηζη, ηη ζηα κάηηα κνπ γιπθφο δελ θάζεηαη χπλνο, 
 

πνπ ν πφιεκνο κ' αλεζπρεί θαη ηνπ ζηξαηνχ ηα πάζηα. 
 

Σν ηη ζα γίλνπλ ιαρηαξψ, θεθάιη πηα δελ έρσ, 
 

ιεο παξαδάιε κ' έπηαζε, θη' φμσ ε θαξδηά νρ ηα ζηήζηα 
 

πεδάεη, θαη θάηνπ κνπ ιπγνχλ ηα γφλαηα θαη ηξέκνπλ. 95 

Μα αλ λα βνεζήζεηο ζεο, αθνχ θαη ζπ δελ έρεηο χπλν, 
 

έια θαη θάηνπ ζηνπο θξνπξνχο αο πάκε, γηα λα δνχκε 
 

κήπσο απηνί απ' ηελ θνχξαζε θαη λχζηα αθαληζκέλνη 
 

νιφηεια απνθνηκεζνχλ θαη ηε θξνπξά μεράζνπλ· 
 

ηη ζηέθνπλ δεο! θνληά νη νρηξνί, κήηε θαλείο θαηέρεη, 100 

θαη λχρηα αλ δελ ηνπο ζπλεκπεί λ' αλνίμνπλε θνληάξη.» 
 

. 
 

Σφηε απαληάεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο 
 

«Σ' Ώηξέα μαθνπζκέλε γηε, πξσηάξρνληα Ώγακέκλν, 
 

κε δα ζαξξείο ηνπ Έρηνξα ν βαζπγλψζηεο Αίαο 
 

ζα θάλεη ηνπ θάζε ζθνπφ πνπ ίζσο νιπίδεη ηψξα, 105 

Μνλ θίδη θαη ρεηξφηεξν ίζσο ηνλ θάεη, αλ βγάιεη 
 

απ' ηελ θαξδηά η' αλήκεξν ην πείζκα ν Ώρηιέαο. 
 

Μα ην λα πάσ καδί ζνπ εγψ, κεηά ραξάο πεγαίλσ· 
 

κα θη' άιινπο αο ζεθψζνπκε, ην καρεηή Αηνκήδε 
 

κε ην Απζζέα, ηνπ Οτιηά ηνλ Ώία, θαη ην Μέγε. 110 

Μα αο ηξέμεη, αλ έρεηο άζξσπν, θη' αθηνχο λα θξάμεη αθφκα, 
 

ηνλ άξρνληα ην Ανκεληά, ηνλ Ώία ηνπ Σειακψλα· 
 

ηη αθηψλ ζηελ άθξε βξίζθνπληαη κεδέ ζηκά ηα πινία. 
 

Μα ην Μελέια, φζν αξρεγφο θη' αλ κνχλε θη' φζν βιάκεο, 
 

ζπκπάζα κε, φκσο μάζηεξα ζαλ ηνλ καιψζσ, πνπ έηζη 115 

θνηκάηαη αθηφο θη' αδηαθνξεί εζχ αλ δνπιέβεηο κφλνο. 
 

. 
 

' φινπο ηψξα 'ηαλ ρξένο ηνπ ηνπο αξρεγνχο λα ηξέρεη 
 

μνξθίδνληάο ηνπο· ηη πνιχ βαξηά καο δψλεη αλάγθε.» 
 

Σφηεο ηνπ θάλεη ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο 
 

«Πάππνπ, θαη ράξε άιιε θνξά ζα ζ' ηφρσ αλ ηνπ ηα ςέιλεηο, 120 

ηη αλακειάεη πνιιέο θνξέο θαη πξνζπκηά δε δείρλεη, 
 

φρη απφ λνπ αζπιινγηζά ή βαξεκφ, κνλ βιέπεη 
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ηη εγψ ζα πσ θη' αθαξηεξεί ην ζχλζεκα λα δψθσ. 
 

Μα ηψξα πξηλ ζεθψζεθε θαη λα κε βξεη ήξζε πξψηνο, 
 

θη' εγψ ίζα ίζα αθηνχο πνπ ιεο ηνλ έζηεηια λα θξάμεη. 125 

Μνλ πάκε, θη' φινπο ζηα πνξηηά ζα ζκίμνπκε ηνπο άιινπο 
 

κε ηνπο θξνπξνχο καδί, ηη εθεί λα ζπλαρηνχλ ηνπο είπα.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο 
 

«Έηζη δε ζα ζηξαβνζσξάεη θαλείο καο κεο ζη' αζθέξη, 
 

φρη δε ζαλ ηνπ ιέεη θαλείο ζα βγαίλεη θαη πξνζηάδεη.» 130 

. 
 

Βίπε, θαη θφξεζε γνξγά ζηα ζηήζηα ην ζθνπηί ηνπ, 
 

θη' ψξηα ζαληάιηα ακπφδεζε ζηα παρνπιά ηνπ πφδηα, 
 

θαη ηε θινθάηα ζην θνξκί ζειχθσζε, πνδήζα 
 

δηπιή άιηθε, θαη θαηζαξά καιιηά 'ηαλ θνξησκέλε. 
 

Καη πήξε ην πνιεκηθφ θνληάξη, κπησκέλν 135 

κε θνθηεξφ ραιθφ, θη' εθηχο θηλάεη νκπξφο ζηα πινία. 
 

. 
 

Πξψηνλε πήγε ν γέξνληαο θαη ζήθσζε απ' ηνλ χπλν 
 

ηνλ άμην ηνπ Λαέξηε γην, ην ζετθφ Απζζέα, 
 

κε κηα θσλή. Σφη' άμαθλα πήγε ζη' αθηηά ηνπ ν ήρνο, 
 

θη' απ' ηελ θαιχβα βγαίλεη εθηχο θαη ηνπο κηιάεη δην ιφγηα 140 

«Σί, νξέ, έηζη κέζα ζην ζηξαηφ γπξλάηε, νκπξφο ζηα πινία, 
 

κε ηα βαζηά κεζάλπρηα; πηα αλάγθε ζθίγγεη ηφζν;» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ θξαίλεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο 
 

«Γηε ηνπ Λαέξηε ζετθέ, πνιχηερλε Απζζέα, 
 

ζπκπάζα, ηη φινπο καο βαξχ θαθφ καο ζπλεπήξε. 145 

Μα έια καδί λα θξάμνπκε θαη ηνπο ινηπνχο πξσηάξρνπο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο ηξέρνληαο κεο ζηελ θαιχβα, ξήρλεη 148 

ζηελ πιάηε αζπίδα πινπκηζηή θαη πάεη ηνπο μαλαζκίγεη. 
 

. 
 

Πάλ ηφηεο ηνπ Σπδηά ην γην λα βξνπλ, θη' απ' ηελ θαιχβα 150 

φμσ ηνλ ήβξαλ παξαθεί κε η' άξκαηα, θη' νη θίινη 
 

γχξσ θνηκνχληαλ έρνληαο αζπίδεο πξνζθεθάιηα. 
 

ξζηα ηα φπια ηνπο κ' νπξέο ζηε γε είηαλε κπεγκέλεο, 
 

αιάξγα αληίθεγγε ν ραιθφο ζαλ αζηξαπή ηνπ Αία. 
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Κη' ν αξρεγφο θνηκφηαλε κε θάησ ηνπ ζηξσκέλν 155 

δέξκα βνδηνχ, θη' νιφιακπξν ραιί είρε πξνζθεθάιη. 
 

Κη' ν γέξνο δχγσζε θνληά θαη ηνλ μππλάεη θισηζψληαο 
 

κε ην πνδάξη, θη' αλνηρηά ηνλ κάισζε έηζη θη' είπε 
 

«Ξχπλα! ηη νξγή ςνθνινγάο, γηε ηνπ Σπδηά, φιε λχρηα; 
 

Ή δελ αθνχο πνπ θάζνπληαη ζηκά νη νρηξνί ζηα πινία, 160 

κφιηο πηα ιίγα βήκαηα, ζην θακπνβνχλη απάλνπ;» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηφο ζαλ αζηξαπή ζεθψζεθε νρ ηνλ χπλν, 
 

θαη θξάδνληάο ηνλ ηνπ ιαιεί δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Γέξν, δελ ηξψγεζαη, ήζπρα πψο θάζνπληαη δελ μέξεηο. 
 

Μα θη' άιινη ηάραηε Ώραηνί δε βξίζθνπληαη πην ληνη ζνπ 165 

παληνχ, λα ηξέμνπλ θη' φινπο καο λα θξάμνπλ έλαλ έλα 
 

ηνπο αξρεγνχο; Μα, γέξν, εζχ πεξηνξηζκφ δελ έρεηο.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο 
 

«Παηδί κνπ, λαη φια αθηά ζσζηά ηα κίιεζεο θαη δίθηα. 
 

Βγψ 'ρσ αζξψπνπο θαη πνιινχο — εγψ 'ρσ λαη θαη γηνπο κνπ 170 

παξάμηνπο — πνπ κπνξνχλ λα παλ ην κήλπκα λα δψθνπλ. 
 

Μα ην ζηξαηφ πνιχ βαξηά ηνλ πιάθσζε θνπξηνχλα, 
 

ηη απφ 'λα ξάκα θξέκεηαη ε ηχρε καο πηα ηψξα, 
 

:ηάρα ζα δήζνπκε ή γξαθηφ ην ξέκα λα καο πάξεη. 
 

Μνλ άκε ηνπ Φπιηά ην γην θαη ην γνξγφ ηνλ Ώία 175 

ζήθσζ' ηνπο ηψξα, αλ κε πνλάο, γηαηί είζαη εζχ πην ληνο κνπ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο θφξεζε πξνβηά — καθξηά σο ζηα πφδηα — 
 

μαλζνχ κεγάινπ ιηνληαξηνχ, θαη πήξε ην θνληάξη. 
 

Καη πήγε θαη ηνπο ζήθσζε θη' εθεί ηνπο έθεξε φινπο. 
 

. 
 

Σφηεο ζαλ πήγαλ ησλ θξνπξψλ θαη ζκίμαλε ηνπο ιφρνπο, 180 

δε βξήθαλ — φρη — ζ' χπλν εθεί ηνπο αξρεγνχο πεζκέλνπο, 
 

Μνλ μάγξππλνη φινη θάζνπληαλ θνξψληαο η' άξκαηά ηνπο. 
 

Πψο ζθχινη νκπξφο ζηα πξφβαηα θαθνλπρηάλ ζε ζηξνχγγα, 
 

αλ ληψζνπλ αηκαηφραξν ζεξηφ πνπ ην ιαγθάδη 
 

πεξλάεη ζηα φξε, θαη πνιχο απφ βνζθνχο θαη ζθχινπο 185 

θξφηνο θη' αρφο, θαη δε ζθαιλνχλ ην κάηη κηα ζηηγκνχια· 
 

έηζη θη' αθηψλ ζηα βιέθαξα δελ ηνπο θαηέβαηλε χπλνο 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 178 
 

π' φιε ηε λχρηα θχιαγαλ, ηη είραλ ην λνπ ηνπο πάληα 
 

θαηά ηνλ θάκπν άκα άθνπγαλ ξνβνιεηφ ησλ Σξψσλ. 
 

Κη' άκα ηνπο είδε, ράξεθε κε ηελ θαξδηά ηνπ ν γέξνο, 
 

θαη πήγε θαη ηνπο ζάξξπλε κ' έλαλ θαιφ ηνπ ιφγν 190 

. 
 

«Έηζη θπιάηε, νξέο παηδηά, θαη κε ζαο πηάλεη ε λχζηα 192 

ηα κάηηα εδψ, κελ πέζνπκε ζηα λχρηα ησλ νρηξψλε.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ην ραληάθη εθηχο πεξλάεη, θαη παλ καδί ηνπ 
 

θη' νη θαπεηάληνη, φζνη είηαλε ζηε ζπληπρηά θξαγκέλνη. 195 

Πήγε ν Μεξηφλεο, πήγε ν γηνο ηνπ Νέζηνξα ν ιεβέληεο, 
 

ηη ηνπο πξνζθάιεζαλ λα παλ καδί λαλ ηα κηιήζνπλ. 
 

Καη ην ζθαθηφ ζα δηάβεθαλ ραληάθη, παλ θαζίδνπλ 
 

ζηα παζηξηθά, φπνπ θαίλνπληαλ ζηε κέζε κηα άδηα ζέζε 
 

δίρσο θνπθάξηα θαηά γεο, φζελεο, πίζσ πάιη 200 

είρε γπξίζεη ν Έρηνξαο, ζα βάξαε ηνπο Ώξγίηεο 
 

θη' έθηαζε ε λχρηα θη' έθξπςε φια ηα πάληα γχξσ. 
 

Βθεί έθαηζαλ θη' αξρίλεζαλ λα ιελ ην ηη ζα θάλνπλ. 
 

. 
 

Καη πξψηα ν γεξν-Νέζηνξαο πηάλεη λα πεη δην ιφγηα 
 

«Πηαλνχ ην ιέεη, νξέ, ε θαξδηά, θαη ζην ζθνηάδη κέζα 
 

θνηάεη σο ζηνπο ιηνληφςπρνπο Ααξδάλνπο λα δπγψζεη, 205 

κήπσο ζηηο άθξεο θάλα νρηξφ ζπιιάβεη, ή θη' ίζσο πάξεη 
 

ηίπνηα ιφγν ηνπο, ζαλ ηη ζην λνπ ηνπο κειεηάλε, 
 

:λαλ ηφρνπλ ηάρα απφθαζε αθηνχ λα θαξηεξέςνπλ 
 

θνληά ζηα πινία, απ' ην θαζηξί αιάξγα, ή ζα γπξίζνπλ 
 

ζηε ρψξα, αθνχ ην ζηξάηεκα κάο λίθεζαλ ζηε κάρε. 210 

Ίζσο η' αθηγθξαζηεί φια αθηά, θη' αλ καο γπξίζεη πίζσ 
 

γεξφο, ζελάλαη ε θήκε ηνπ φζεο δηαβεί κεγάιε, 
 

ζε δχζε θαη ζ' αλαηνιή. Καη δειεθηά ζα ιάβεη 
 

θαλίζθηα· ηη φζνη νξίδνπλε αξρφληνη ζηα θαξάβηα, 
 

φινη απφ πξνβαηίλα κηα κε η' άζπξν ηεο καλλάξη 215 

ζάλ ηνπ ραξίζνπλ — ζαλ θη' αθηή δε βξίζθεηαη άιιν ρηήκα — 
 

θαη πάληα, φπνπ μεθάλησκα θη' φπνπ ηξαπέδη, ζάλαη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φινη απφκεηλαλ ρσξίο λα βγάινπλ ιέμε. 
 

Μα κε θαηξφ ηνπο κίιεζε ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο 
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«Γέξν, ε πεξήθαλε θαξδηά κεο ζη' άθνβα κνπ ζηήζηα 220 

κνπ ιέεη, εγψ σο κεο ζησλ νρηξψλ ηνπο ιφρνπο λα δπγψζσ 
 

Μα αλ γίλεηαη θη' άιινο θαλείο λαξζεί καδί λα πάκε· 
 

πην ζπληξνθηά, θαη πηφηεξν γηα ηε δνπιηά ην ζάξξνο. 
 

Αην παλ καδί, θαη πξηλ αθηφο πξηλ πφηε ληψζεη ν άιινο 
 

ην ηη ζπθέξλεη· κα αλ ηπρφλ θαη κφλνο φληαο ληψζεηο, 225 

φκσο πην νθλφο ζνπ πάληα ν λνπο, δε ζνχρεη ε γλψκε βάζνο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηνί αξθεηνί ήζειαλ λα παλ κε ην Αηνκήδε, 
 

ζέιαλε νη Ώίηδεο νη δην, ηα ζενπαίδηα η' Άξε, 
 

ηφζειε ν γηνο ηνπ Νέζηνξα θαη ηφζειε ν Μεξηφλεο, 
 

ηφζειε θαη η' Ώηξέα ν γηνο, ν καρεηήο Μελέιαο, 230 

ηφζειε ν αγνλάηηζηνο Απζζέαο κεο ζηνπο Σξψεο 
 

λα κπεη, ηη πάληα γχξεβε ηνλ θίληπλν ε θαξδηά ηνπ. 
 

. 
 

Σφηεο ηνπο είπε ν δπλαηφο αθέληεο Ώγακέκλνο 
 

«Αηνκήδε, ζξέκκα ηνπ Σπδηά, κπξηάθξηβφ κνπ αδξέθη 
 

ζχληξνθν αλ ζέιεηο, δηάιεμε — πάξε φπηνλ ζεο αηφο ζνπ — 235 

ηνλ πην άμην απ' φζνπο πξφβαιαλ, ηη απνζπκνχλ πνιινί ηνπο. 
 

Μα εζχ, απφ ζέβαο ηάραηεο, ηνλ πην θαιφ κε ζέιεηο 
 

λ' αθίζεηο, θαη ρεηξφηεξν δηαιέμεηο, κήηε ηήξα 
 

θχηξα ή γεληά θη' αλ είλαη ηνο πην βαζηιηάο κεγάινο.» 
 

. 
 

Βίπε, κα γηα ηνλ θαζηαλφ Μελέια αλεζπρνχζε. 240 

. 
 

Σφηεο ηνπο κίιεζε μαλά ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο 
 

«Ώλ νξηζκφο ζαο ζχληξνθν εγψ 'λαη λα δηαιέμσ, 
 

πψο ηφηεο λα μεράζσ εγψ ην ζετθφ Απζζέα, 
 

π' φηη θη' αλ πηάζεη, ε ηνικεξή θαξδηά ηνπ δε γλσξίδεη 
 

ηη είλαη φθλνο, θη' ε ζεά Ώζελά ηνλ αγαπάεη πεξίζζα; 245 

Μ' αθηφλ καδί, θη' απ' ηεο θσηηάο ηηο θιφγεο κέζα νη δην καο 
 

πίζσ γπξλνχκε, ηη πνηέο δελ ηνπ ζαζηίδεη ν λνπο ηνπ.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ θάλεη ν ζετθφο πνιχγλσξνο Απζζέαο 
 

«Γηε ηνπ Σπδηά, αζ' ηηο παίληεο ζνπ θαη θαηεγφξηεο ηψξα· 
 

ηη αθηά πνπ ιεο, ηα μέξνπλε εδψ νη Ώξγίηεο φινη. 250 

Μνλ πάκε! ε ψξα πέξαζε, ε ραξαβγή ζηκψλεη, 
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έγπξε ε πνχιηα, βξίζθεηαη ζην ηέινο ηψξα ε λχρηα.» 
 

. 
 

Έηζη είπαλ, θαη ηα θνβεξά θνξέζαλε άξκαηά ηνπο. 254 

Κη' έδσθε ζηνπ Σπδηά ην γην ν άμηνο Θξαζπκήδεο 255 

δίζηνκν ιάδν — ηη άθηζε ζηα πινία ην δηθφ ηνπ — 
 

θη' αζπίδα, θαη ηνπ θφξεζε έλαλ ηαβξήζν ζθνχθν 
 

κε δίρσο θνχληα ή ράιθηλα ζηεθάληα, π' απινζθνχθη 
 

ηνλ ιελ θαη ησλ παιηθαξηψλ γιπηψλεη ηα θεθάιηα. 
 

Καη ηνπ Απζζέα ηνχδσθε ν μαθνπζηφο Μεξηφλεο, 260 

ησλ Κξεηηθψλε ν ζηξαηεγφο, δνμάξη κε ζαΎηεο 
 

θαη ζπάζα· θαη ηνπ θφξεζε βντδνπεηζέλην θξάλνο 
 

ζηελ θεθαιή, πνπ κέζαζεο γεξά 'ηαλε ξακέλν 
 

κ' έλα ζσξφ ινπξηά, θη' ερηφο γχξσ ζεηξά 'ρε δφληηα 
 

αζπξφδνληνπ αγξηνγνπξνπληνχ, θνληά θνληά κε ηέρλε 
 

βαικέλα· θη' είηαλ βνιηθά ζηε κέζε θειπσκέλν. 265 

Ώπ' ηνλ Βιηφ ν Ώθηφιπθνο ζε πεξαζκέλα ρξφληα 
 

ην πήξε — φηαλ δηαγνχκηζε ηνλ πχξγν η' Ώκπληφξνπ — 
 

θαη η' Ώθηδάκα ηφδσθε ηνπ Κπζεξηψηε, θάηνπ 
 

ζηε θάληηα. Ώθηφο ην ράξηζε ηνπ Μφινπ ζπκεηάξη, 
 

θαη πάιε αθηφο λαλ ην θνξάεη ην ράξηζε ηνπ γηνπ ηνπ. 270 

Σφηε ν Απζζηάο ην θφξεζε θαη ηνχξζε ζην θεθάιη. 
 

. 
 

Έηζη ινηπφλ ζαλ έβαιαλ ηα θνβεξά άξκαηά ηνπο, 
 

θηλνχλε, θη' άθεθαλ εθεί ησλ πξνεζηψλ ην πιήζνο. 
 

Κη' απάο ζην δξφκν ε Ώζελά ηνπο έζηεηιε κηα ιάθξα 
 

δεμά· κα ην θαιφ πνπιί κεο ζην βαζχ ζθνηάδη 275 

δελ ηφδαλ, κφλε ιάιεζε θη' αθνχζηεθε ε θσλή ηνπ. 
 

Υάξεθε ηνπ Λαέξηε ν γηνο κε ην θαιφ ζεκάδη 
 

πνπ θάλεθε, θαη ζηε ζεά δεήζεθε έηζη θη' είπε 
 

«Άθνπ κε, θφξε ακάιαγε ηνπ Αία, εζχ πνπ πάληα 
 

κνπ παξαζηέθεηο ζηα δεηλά, θαη ζαλ θηλψ ε καηηά ζνπ 280 

κε βιέπεη, σ πιήζηα αγάπα κε, θαιή ζεά, θαη ηψξα, 
 

θαη θάλε λα γπξίζνπκε ζηα πινία δνμαζκέλνη, 
 

κεγάια θαηνξζψλνληαο πνπ ν νρηξφο λαλ ηα ζπκάηαη.» 
 

. 
 

Καηφπη πξνζεθθήζεθε θη' ν καρεηήο Αηνκήδεο 
 

«Άθνπ κε ηψξα, δέζπνηλα δηφζπαξηε, θη' εκέλα. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 181 
 

Έια καδί κνπ, ζέαηλα, ζαλ πνπ ζηε Θήβα πήγεο 285 

κε ηνλ παηέξα κνπ άιινηεο, ην ζετθφ Σπδέα, 
 

ζαλ έζπξε ησλ Ώραηψλ ζηε Θήβα απνζηαικέλνο. 
 

Βθείλνπο δίπια ζη' Ώζσπνχ ηνπο άθηζε ην ξέκα, 
 

θαη πήγε αθηφο εηξεληθά καληάηα ζηνπο Θεβαίνπο· 
 

φκσο γπξλψληαο, ζπθνξέο ηνπο ζθάξσζε θαη πίθξεο 
 

καδί ζνπ, ηη δε ζάιεβεο, ζεά κνπ, απ' ην πιεβξφ ηνπ. 290 

Σψξα έηζη βφεζα πξφζπκα, ζεά, θαη θχιαγέ κε, 
 

θη' εγψ ζνπ ζθάδσ ελφο ρξφλνπ δακάιη θνπηειάην, 
 

ακέξσην πνπ ζε δπγφ δελ ηφβαιαλ αθφκα· 
 

ζ' ην ζθάδσ αθηφ ρξπζψλνληαο ηα θέξαηά ηνπ γχξσ.» 
 

. 
 

Έηζη είπαλ, θαη ηνπο μάθνπζε ηε πξνζεθθή ε Παιιάδα. 295 

. 
 

Λνηπφλ ζαλ πξνζεθθήζεθαλ ζηελ θφξε ηνπ κεγάινπ 
 

Αηφο, κέζα ζηα ζθνηεηλά θηλνχλ ζαλ δην ιηνληάξηα, 
 

πεξλψληαο αίκαηα, άξκαηα, ιαβσκαηηέο, θνπθάξηα. 
 

. 
 

Μα θαη ησλ Σξψσλ ν άθνβνο ν Έρηνξαο η' αζθέξη 
 

δελ άθηζε λα θνηκεζεί, κνλ ζε βνπιή ηνπο πξψηνπο 300 

θσλάδεη, φζνη είηαλ πξφθξηηνη θαη ζηξαηεγνί ησλ Σξψσλ. 
 

Σνπο έθξαμε θαη ην βαζχ θαηάζηξσζε ζθνπφ ηνπ 
 

«Πηνο λα θεξδίζεη έρεη φξεμε θαη ηε δνπιηά πνπ ζέισ 
 

κνπ ηάδεη; Ώο πεη, θαη πιεξσκή ηνλ θαξηεξάεη π' αμίδεη. 
 

Άκαμα εγψ θαη δην άινγα κ' αθνχξαζηα ηα ζλίρηα, 305 

ηα πην γνξγά πνπ βξίζθνπληαη ζησλ Ώραηψλ ηα πινία, 
 

ζα δψζσ ζ' φπηνλ ηνπ βαζηάεη κε δφμα ηνπ κεγάιε 
 

λα πάεη θνληά ζησλ Ώραηψλ ηα πινία, θαη λα κάζεη 
 

αλ πάληα ηα γνξγφηξερα θπιάγνπληαη θαξάβηα, 
 

γηα ηψξα πνπ ηα ζηέξηα καο ηνπο ξήκαμαλ θνληάξηα 310 

έβαιαλ πηα θεβγηφ ζην λνπ, θη' απ' ηνπο κεγάινπο θφπνπο 
 

ζπαζκέλνη, δελ ηνπο πάεη ε θαξδηά ηε λχρηα λα θπιάμνπλ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηνί φινη απφκεηλαλ ρσξίο λα βγάδνπλ ιέμε. 
 

Μα εθεί είηαλ θάπηνο Αφινλαο, γηνο βξνληνιάινπ θξάρηε, 
 

ηνπ Καινγλψκε, ζε ραιθφ θαη ζε ρξνπζάθη πινχζηνο· 315 

λαη κελ θνξκί είρε αζήκαλην, κα πηιαιά ηα πφδηα, 
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θαη ζπίηη ηνπ είηαλ κνλνγηφο κεο ζ' αδεξθάδεο πέληε. 
 

Ώθηφο ινηπφλ ηνπ Έρηνξα ηνπ ιέεη κπξνζηά ζηνπο Σξψεο 
 

«Έρηνξα, λαη! ε αηξφκεηε κνπ ιέεη θαξδηά κνπ εκέλα 
 

πέξα λα πάσ αηά κειαλά θαξάβηα θαη λα κάζσ. 320 

Μνλ ζήθσζε έια ην ξαβδί, θη' νξθίζνπ κνπ ζην Αία 
 

πσο ραιθνπινχκηζηε άκαμα ζα κνπ ραξίζεηο θη' άηηα, 
 

αθηά πνπ παλ ζηνλ πφιεκν ηνλ μαθνπζηφ Ώρηιέα, 
 

θη' εγψ άθαξπνο θαηάζθνπνο δε ζα θαλψ ζνπ ή ςέθηεο· 
 

γηαηί ίζα ηφζν σο ην ζηξαηφ ζα ζχξσ, φζν λα θηάζσ 325 

ην πινίν ην βαζηιηθφ, πνπ εθεί νη αξρφληνη ηψξα 
 

ζάρνπλ βνπιή αλ ζα κείλνπλε ή θάιηα λα κηζέςνπλ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηφηε ν Έρηνξαο, ηνπ γέξνπ ν γηνο Πξηάκνπ, 
 

πήξε ζην ρέξη ην ξαβδί θαη ηνχθαλε ηνλ φξθν 
 

«η' φλνκα ακψλσ ηνπ Αηφο πνπ καο αθνχεη θαη βιέπεη, 
 

θαλείο καο η' άηηα πνπ δεηάο δε ζ' αλεβεί, ζ' ην ηάδσ, 330 

Μνλ πάληα ζάλαη ζηνιηζκφο δηθφο ζνπ θαη θακάξη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε θη' είπε ςέθηνξθα, κα εθείλνο πήξε αέξα. 
 

Βθηχο ζηνπο ψκνπο θξέκαζε ην γπξηζηφ δνμάξη, 
 

θη' έβαιε ζην θνξκί πξνβηά ςαξνηξηράηνπ ιχθνπ, 
 

θαη ζθνχθν ληθηηζφπεηζν ζηελ θεθαιή, θαη πήξε 335 

ην θνθηεξφ θνληάξη ηνπ. Έηζη θηλά απ' ηνλ θάκπν 
 

θαηά ηα πινία... φκσο γξαθηφ δελ ηνχηαλ λα γπξίζεη 
 

θαη ησλ νρηξψλ ζηνλ Έρηνξα λα πάεη καληάηα πίζσ. 
 

. 
 

Έηζη ην πιήζνο ησλ αληξψλ αθίλνληαο θη' αιφγσλ, 
 

παίξλεη ηε ζηξάηα πξφζπκνο. Μα ν ζετθφο Απζζέαο 
 

ηνλ ληψζεη θαζψο δχγσλε θαη θάλεη ηνπ Αηνκήδε 340 

«Κάπηνο, Αηνκήδε, ξνβνιάεη — ηήξα — καθξηά απ' ηνπο Σξψεο, 
 

δελ μέξσ, θαλ θαηάζθνπνο ησλ θαξαβηψλ θαλ ζέιεη 
 

θακηά λα θιέςεη αξκαησζά απ' ηα λεθξά θνπθάξηα. 
 

Μνλ άζ' ηνλ πξψηα δίπια καο λα πξνρσξήζεη ιίγν 
 

φμσ απ' ηε ζηξάηα, θη' έπεηηα νξκάκε εκείο, θη' ακέζσο 345 

ηνλ πηάλνπκε. Μα αλ ηξέρνληαο ηπρφλ καο πξνζπεξάζεη, 
 

κε η' φπιν εζχ απφ ηνπο νρηξνχο πξνο ηα θαξάβηα πάληα 
 

πεξηφξηδέ ηνλ, κελ ηπρφλ ζην θάζηξν καο μεθχγεη.» 
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. 
 

Βίπαλ, θαη παξακέξηζαλ φμσ απ' ην δξφκν, δίπια 
 

κεο ζηνπο λεθξνχο· θη' αζψα αθηφο ηνπο πέξαζε ηξεράηνο. 350 

Μα ηφζν ζαλ αιάξγεςε φζν κνπιάξηα νξγψλνπλ 
 

κεο ζε κηαο κέξαο θάκαην, ηη αθηά ληθνχλ ηα βφδηα 
 

κεο ζην βαζχ θαηεβαηφ φηαλ ηξαβνχλ η' αιέηξη, 
 

ηφηεο ρνηκάλε απάλνπ ηνπ· θη' εθείλνο κεο ζηε ζηξάηα 
 

ζηάζεθε αθηνχ ζαλ άθνπζε ησλ πνδαξηψλ ην ρηχπν, 
 

ηη ηνπ θξπθφιπηδε ε θαξδηά πσο ηνλ δεηνχζαλ θίινη 355 

κε πξνζηαγή ηνπ Έρηνξα λαλ ηνλ γπξίζνπλ πίζσ. 
 

Μα ζαλ ηνλ δχγσζαλ λα πεηο κηα θνληαξηά ή πην ιίγν, 
 

ληψζνληαο ην πσο είλαη νρηξνί θάλεη θηεξά ηα πφδηα, 
 

θαη δξφκν! Μα θη' εθείλνη εθηχο ηνλ πήξαλ θαηαπφδη. 
 

Πψο δην ζθπιηά θαξθφδνληα θπλεγνκαζεκέλα 360 

ζ' αιάθη ξήρλνπληαη ή ιαγφ θαη θπλεγνχλ κε πείζκα 
 

κέζα ζε δάζνο, θη' ν ιαγφο κπξνζηά φπνπ θχγεη θχγεη· 
 

έηζη θη' αθηνί ρσξίδνληαο ην γην ηνπ θξάρηε αιάξγα 
 

απ' ηνπο δηθνχο ηνπ, επίκνλα ηνλ θπλεγνχζαλ πάληα. 
 

Μα ηε ζηηγκή πνπ θφληεβε κεο ζηνπο θξνπξνχο λα πέζεη, 365 

πξνο ηα θαξάβηα θέβγνληαο, πηα ηφηεο ην Αηνκήδε 
 

ηνλ δπλακψλεη ε Ώζελά, κελ ηνλ πξνιάβνπλ άιινη 
 

θαη πνπλ π' αθηνί ηνλ ζθφησζαλ, θη' έξζεη θαηφπη εθείλνο. 
 

Κη' έθξαμε ηνπ Σπδέα ν γπηφο, κε ην θνληάξη νξκψληαο 
 

«ηάζνπ, κσξέ, θαη ζ' έθαγα! Ή ζηάζνπ ή ζα ζ' ην κπήμσ 370 

φπνπ θη' αλ είλαη — θη' άθνπ κε — ζηε ξάρε ην θνληάξη.» 
 

. 
 

Βίπε θαη ξήρλεη, κα ρσξίο ζθνπφ λαλ ηνλ βαξέζεη. 
 

Καη η' φπινπ ε κχηε πέξαζε δεμά απ' ηνλ ψκν απάλνπ, 
 

θαη κέζα κπήρηεθε ζηε γεο· θη' εθείλνο μαθληαζκέλνο 
 

ζηέθεη, ηνπ θφβνπ πξάζηλνο, παληνχ ξηγνθνπψληαο, 
 

θαη κεο ζην ζηφκα ηνπ άθνπγεο ηα δφληηα πνπ ρηππνχζαλ. 375 

. 
 

Σφηεο ιαραληαζκέλνη νη δην ηνλ θηάλνπλ, θαη ηα ρέξηα 
 

ηνπ πηάλνπλ. Κη' είπε ν Αφινλαο κε θιάκαηα ζηα κάηηα 
 

«Πάξηε κε ηψξα δσληαλφ, θαη μαγνξά θαηφπη 
 

ζαο δίλσ λα ιεθηεξσζψ· καο έρεη εκάο ην ζπίηη 
 

ραιθφ, ρξπζάθη, ζίδεξν δπζθνινδνπιεκέλν. 
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Γηα μαγνξά κνπ ν γέξνο κνπ πνιιά ζα ζαο κεηξήζεη, 380 

αλ κάζεη αθφκα δσληαλφ πσο κ' έρνπλ ζηα θαξάβηα.» 
 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ν βαζχο γηνο ηνπ Λαέξηε θη' είπε 
 

«Θάξξνο, δελ έρεη ζάλαην λα ζπιινγηέηαη ν λνπο ζνπ. 
 

Μνλ έια πεο κνπ ηψξα αθηφ θαη κίια ηελ αιήζηα. 
 

Γηαηί έξρεζαη έηζη κφλνο ζνπ νρ ην ζηξαηφ ζηα πινία 385 

κέζα ζηεο λχρηαο ηε ζνιηά π' φινη νη ζλεηνί θνηκάληαη; 
 

Με ζεο λα θιέςεηο άξκαηα απ' ηα λεθξά θνπθάξηα, 
 

ή κε ζε ζηέιλεη ν Έρηνξαο ηα πάληα λα μεηάζεηο 
 

εδψ ζηα πινία; Ή ηφζειεο θη' απφ δηθή ζνπ γλψκε;» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν Αφινλαο, θαη ηνχηξεκαλ ηα ζθέιηα 390 

«Με ηηο ςεπηηέο ηνπ ν Έρηνξαο κνχ πιάλεςε ην λνπ κνπ, 
 

πνπ η' άινγα ηα μαθνπζηά ηνπ ζετθνχ Ώρηιέα 
 

πσο ζα κνπ δψθεη κνχηαμε κε ην ραιθψξην ακάμη· 
 

θαη κ' έθαλε κεο ζηε γνξγή λα μεζαξξέςσ λχρηα 
 

θαη λα δπγψζσ σο ζησλ νρηξψλ η' αζθέξη, γηα λα κάζσ 395 

αλ πάληα ηα θηεξφηξερα θπιάγνπλε θαξάβηα, 
 

ή ηψξα πνπ ζαο ξήκαμαλ ηα ζηέξηα καο θνληάξηα 
 

βάιαηε πηα θεβγηά ζην λνπ, θη' απ' ηνπο κεγάινπο θφπνπο 
 

ζπαζκέλνη, πηα δε ζέιεηε ηε λχρηα λα θπιάμηε.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ρακνγέιαζε θη' απάληεζε ν Απζζέαο 400 

«ΐξε δψξα αιήζηα κηα θνξά π' νξέρηεθε ε θαξδηά ζνπ! 
 

η' άηηα πνπ ηνπ Πειέα ν γηνο ηξαβάεη! κα αθηά λα ιάβεη 
 

άιινο ζλεηφο ζα δφξηθα ζαξξψ θαη λα ηα δέςεη, 
 

εμφλ αθηφο πνπ ζέτζζα ηνλ γέλλεζε κεηέξα. 
 

Μνλ έια πεο κνπ ηψξα αθηφ θαη κίια ηελ αιήζηα. 405 

ηαλ γηα δσ μεθίλεζεο, ηνλ Έρηνξα, γηα πεο κνπ, 
 

ηψξα ζαλ πνχ ηνλ άθηζεο, ηνλ αξρεγφ ησλ Σξψσλ; 
 

πνχρεη βαικέλα η' άξκαηα, πνχ ζηέθνπλ η' άινγά ηνπ; 
 

ζαλ πψο θξνπξνχλε νη άιινη νρηξνί θαη πνχλαη πιαγηαζκέλνη; 
 

Καη πεο ζαλ ηη λα κειεηνχλ; κε ζελ αθηνχ λα κείλνπλ 410 

θνληά ζηα πινία, μέκαθξα ηνπ θάζηξνπ, ή ζα γπξίζνπλ 
 

ζηε ρψξα, αθνχ ην ζηξάηεκα κάο λίθεζαλ ζηε κάρε;» 
 

. 
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Σφηε απαληάεη ν Αφινλαο, ν γηνο ηνπ Καινγλψκε 
 

«Μεηά ραξάο ζνπ, ζα ζ' ηελ πσ εγψ φιε ηελ αιήζηα. 
 

Κνληά ζηνλ ηάθν ν Βρηνξαο ηνπ ζενγέλλεηνπ Ίινπ 
 

ρψξηα έρεη ηψξα ζπληπρηά κε ηνπο αξρφληνπο φινπο 415 

καθξηά απ' ηνπο θξφηνπο· θη' νη θξνπξέο πνπ κε ξσηάο, αθέληε, 
 

θακηά ηαγκέλε επίηεδεο δε καο θξνπξάεη η' αζθέξη. 
 

ζά 'λαη ηδάθηα Σξψσλε, ζαλ πνχλαη ζηαλεκέλνη, 
 

αθηνί αγξππλνχλ, θαη λα θπιάλ παξαθηλνχλε ν έλαο 
 

ηνλ άιινλε· φκσο νη βνεζνί π' απφ παληνχ καο ήξζαλ 420 

θνηκάληαη θαη ην θχιαγκα η' αθίλνπλ γηα ηνπο Σξψεο, 
 

ηη αθηψλ γπλαίθεο θαη παηδηά δελ έρεη εδψ λα πάζνπλ.» 
 

. 
 

Σφηεο απάληεζε ν βαζχο γηνο ηνπ Λαέξηε θη' είπε 
 

Πψο ηάρα, πεο, αλάθαηνη κεο ζηνπο ζσξνχο ησλ Σξψσλ 
 

θνηκάληαη ηψξα ή ρσξηζηά; Πεο κνπ θαιά, λα ληψζσ.» 429 

. 
 

Σφηε απαληάεη ν Αφινλαο, ν γηνο ηνπ Καινγλψκε 
 

«Μεηά ραξάο ζνπ εγψ θη' αθηά ζελά ζ' ηα πσ φπσο είλαη. 
 

Γηαινχ κεξηά 'λαη νη Παίνλεο κε ηα γπξηά δνμάξηα, 
 

νη Λέιεγεο θη' νη Κάθθνλεο, νη Πειαζγνί θη' νη Κάξεο. 
 

Σεο Θχκπξαο έπεζε ε κεξηά ζηνπο αινγάδεο Φξχγεο, 430 

ζηνπο Μήνλεο θαη ζηνπο Μπζνχο, ζηνπο άζθηαρηνπο Λπθηψηεο. 
 

Μα ηη ηα ζέηε ηψξα αθηά; Σνπ θάθνπ ηα ξσηάηε. 
 

Ση αλ λα ρσζείηε νξέγεζηε σο ζην ζηξαηφ ησλ Σξψσλ, 
 

λα! νη Θξάθεο ληνθεξκέλνη εθεί — ζηελ άθξε, ρψξηα απ' φινπο — 
 

θη' ν Ρήζνο, γηνο ηνπ Δνληά, ζηε κέζε, ν βαζηιηάο ηνπο. 435 

αλ η' άινγά ηνπ εγψ φκνξθα δελ είδα ή πην κεγάια· 
 

ρηφλη δελ είλαη αζπξχηεξν, άλεκνη πην δελ ηξέρνπλ. 
 

Σ' ακάμη ηνπ είλαη ηερληθά κ' αζήκηα δνπιεκέλν 
 

θαη κε ρξνπζάθηα. Ώξκαησζά ρξπζή ήξζε αξκαησκέλνο, 
 

ζεφξαηε αξηζηνχξγεκα· ηέηηα άξκαηα δελ πξέπεη 440 

άληξεο λαλ ηα θνξνχλ ζλεηνί, κφλε νη ζενί νη αηψληνη. 
 

Μα ηψξα εκέλα ζχξηε κε ζηα γνξγνδξφκα πινία, 
 

ή κε ηξηρηά εδψ δέζηε κε θη' αθίζηε κε δεκέλν, 
 

σο πνπ λα πάηε σο ζην ζηξαηφ θαη λα κε δνθηκάζηε, 
 

:ζαο ηάπα εγψ απαξάιιαρηα ηα πάληα ή δε ζαο ηάπα.» 445 

. 
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Σφηεο ινμά ηνλ θνίηαμε θη' είπε ν γεξφο Αηνκήδεο 
 

«Λακπξά, βξε Αφινλα, θη' νξζά καο ηάπεο, κα θεβγάια 
 

κελ θαξηεξάο, αθνχπεζεο ζηα ρέξηα ηα δηθά καο. 
 

Ση ηψξα αλ ζ' ακνιήζνπκε θαη πνχκε αο παο θαιηά ζνπ, 
 

μέξεηο εζχ ησλ θαξαβηψλ λα μαλαβξείο ην δξφκν, 450 

λα θάλεηο ή θαηαζθνπηέο ή λα καο πνιεκήζεηο· 
 

κα αλ ζε ραιάζεη ν ιάδνο κνπ θαη θαηεβείο ζηνλ Άδε, 
 

δελ έρεη πηα ησλ Ώραηψλ παηγλίδηα λαλ ηνπο παίμεηο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο ήζειε, πεγνπλνπηάλνληάο ηνλ 
 

κε ην παρχ ην ρέξη ηνπ, ζπιαρληά λαλ ηνπ δεηήζεη, 455 

Μνλ ν Αηνκήδεο ρνίκεμε θαη ηνχρσζε ην ιάδν 
 

κεζφζβεξθά ηνπ, θη' έθνςε ηα δπν πνληίθηα αληάκα, 
 

θη' έθαγε ρψκα ε θεθαιή ελψ ιαινχζε αθφκα. 
 

Καη ηφηεο ηνλ μεζθνχθσζαλ, ηνπ πήξαλ θαη η' νιφτζν 
 

θνληάξη, ηε ιπθνπξνβηά, ην ιπγηζηφ δνμάξη· 
 

αθηά ηα ζήθσζε αςειά ν ζετθφο Απζζέαο 460 

ζηελ Ώζελά ηε ιαθπξνχ θη' έηζη είπε κε θακάξη 
 

«Πάξ' ηα κε γηά ζνπ αθηά, ζεά· ηη εζχ πην πξψηα απ' φινπο 
 

ηνπο Βιπκπήζνπο δψξα καο ζα ιάβεηο. Μα θαη πάιη 
 

νδήγα καο, ζεά, σο εθεί πνπ πέδεςαλ νη Θξάθεο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηα ιάθπξα ζεθψλεη θαη ηα ζέηεη 465 

παο ζε κπξρηά, θη' αιάζεθην ηνπο έβαιε ζεκάδη, 
 

ζκίγνληαο ηα κπξρφθιαδα κε ζχρισξα θαιάκηα, 
 

κήπσο γπξλψληαο δελ ηα δνπλ κεο ζην βαζχ ζθνηάδη. 
 

. 
 

Έπεηηα κέζα απ' ην περηφ ην αίκαο ξνβνιψληαο 
 

θαη ηα θνπθάξηα, παλ γνξγά σο ζησλ Θξαθψλ ηνπο ιφρνπο. 470 

Ώθηνί απ' ηνλ θφπν αρφξηαγα θνηκφληνπζαλ κ' νκπξφο ηνπο 
 

φια γπξκέλα θαηά γεο ηα ράιθηλα άξκαηά ηνπο, 
 

ζσζηά, κε ηάμε, ηξεηο ζεηξέο· θη' είρε ν θαζέλαο δίπια 
 

ηα γιήγνξά ηνπ η' άινγα· θη' ν Ρήζνο κεο ζηε κέζε 
 

θνηκνχληαλ, θη' είρε πξφρεηξν η' άζπξν εθεηπά δεβγάξη, 
 

δεκέλν πίζσ κε ινπξηά απ' η' ακαμηνχ ην γχξν. 475 

. 
 

Καη πξψηνο ηνπ Λαέξηε ν γηνο ηνλ είδε θαη ηνλ δείρλεη 
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«Νά ζ' ηνλ, Αηνκήδε, ν βαζηιηάο, θαη λα ζνπ ην δεβγάξη 
 

πνπ καο κνιφγαε ν Αφινλαο πξηλ ηα ηηλάμεη ν ζθχινο. 
 

Μνλ έια ζθίμ' ηα δφληηα ζνπ θη' νκπξφο! Νηξνπήο λα ζηέθεηο 
 

κε η' άξκαηα έηζη αλφθεια, κνλ ιχλε ην δεβγάξη· 480 

ή εζχ καραίξσλε, θη' εγψ βάδσ ζην ρέξη η' άηηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ε άγγηρηε ζεά θπζάεη κεο ζην Αηνκήδε 
 

θαξδηά, θαη θάζηδε ιαδηέο δεμά δεξβά, θη' νη Θξάθεο 
 

ξήμαλε απειπηζηάο ζηξηγγηέο θαζψο κε ην καραίξη 
 

ηνπο ζθφησλε, θαη θάηνπ ε γεο θνθθίληδε απ' ην αίκαο. 
 

Κη' φπσο ιηνληάξη π' απαληάεη αηζφπαλα θνπάδηα, 485 

πξφβαηα ή γίδηα, αηκφδηςν ηνπο ξήρλεηαη ζηε κέζε, 
 

έηζη έπεζε θαη ηνπ Σπδηά ν γηνο απάο ζηνπο Θξάθεο 
 

σο πνχθαγε άληξεο δψδεθα, ελψ ν ζνθφο Απζζέαο, 
 

φπηνλ δπγψλνληαο ζηκά καραίξσλε ν Αηνκήδεο, 
 

πίζσ ηνπ αθηφο ηνλ έπηαλε απ' ην πνδάξη, θη' φμσ 490 

ηφλε ηξαβνχζε, ηη ήζειε η' αζπξνηξηράηα δψα 
 

κε δίρσο θφπν λα δηαβνχλ, θη' φρη θνξκηά παηψληαο 
 

λα θνβεζνχλ· ηη απφ λεθξνχο δελ ήμεξαλ αθφκα. 
 

Μα ηέινο πηα ζαλ έθηαζε ζην βαζηιηά ν Αηνκήδεο, 
 

ζηεξλφλε λέθξσζε θη' απηφλ ελψ βαξηά κε θφπν 495 

ξνχρληδε· ηη θαθφο ζβξαρλάο ηνχ πιάθσζε ζηνλ χπλν 
 

απ' ηηο νξκήληεο ηεο ζεάο ηε λχρηα αθηή, ν Αηνκήδεο. 
 

Έζθαδε ν έλαο, θη' έιπλε ηα δψα ηφηε ν άιινο, 
 

θη' φμσ απ' ην πιήζνο ηάβγαιε, ζ' έλα ινπξί δεκέλα, 
 

βαξψληαο ηα κε δνμαξηέο· ηη μέραζε ζην ρέξη 500 

λα πάξε η' ψξην θακνηζί απ' η' φκνξθν η' ακάμη. 
 

Έπεηηα ζθχξημε ζηγά λα ληψζεη ν ζχληξνθφο ηνπ. 
 

. 
 

Μα έζηεθε αθηφο θη' αλάδεβε ηη πην ζθπιήζν ηάρα 
 

λα θάλεη, ή η' ακαμφθνπην ζπξηφ απφ η' αηηκφλη 
 

κ' φια ηα ραιθνπινχκηζηα κέζα άξκαηα λα πάξεη — 
 

ή θαη λ' αξπάμεη ην αςειά θνπβαιεηφ ζηνπο ψκνπο — 505 

γηα απ' ησλ Θξαθψλε ην ζσξφ λα ζθάδεη αθφκα θη' άιινπο. 
 

Μα εθεί π' αθηά ινγάξηαδε ζην λνπ ηνπ, λα! θνληά ηνπ 
 

πξνθηαίλεη ε θφξε ηνπ Αηφο πνπ ζηέθεη θαη ηνπ θάλεη 
 

«Γηε ηνπ ιηνληφςπρνπ Σπδηά, θαηξφο πηα λα ηξαβήμεηο 
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θαηά ηα πινία, κήπσο παο θπλεγεκέλνο θηφιαο, 510 

αλ άιινο — πνπ κπνξεί — ζεφο ζεθψζεη θαη ηνπο Σξψεο.» 
 

. 
 

Έλησζε εθείλνο ηε θσλή πσο ε ζεά ιαινχζε, 
 

θαη ρέξη ρέξη αλέβεθε ζη' ακάμη· θη' ν Απζζέαο 
 

κε ην δνμάξη βάξεζε ηα δψα, πνπ πηιάια 
 

κέζα απ' ηνλ θάκπν ηξέραλε λα πάλε ζηα θαξάβηα. 
 

. 
 

Μα ζαλ ηπθιφο δε θχιαγε θη' ν Ώξγπξνδνμάξεο 515 

ζαλ είδε ηε ζεά Ώζελά πνπ βφεζαε ην Αηνκήδε, 
 

Μνλ ζθπιηαζκέλνο έηξεμε κεο ζηνπο ζσξνχο ησλ Σξψσλ 
 

θαη ζήθσζε ηνλ Εππνθφ, πξσηάην ησλ Θξαθψλε, 
 

γεξφ ηνπ Ρήζνπ μάδεξθν. Κη' αθηφο πεδά απ' ηνλ χπλν 
 

θη' άδην ην κέξνο βιέπνληαο πνχζηεθαλ πξηλ ηα δψα, 520 

θαη ηα παηδηά πνπ ζπάξαδαλ ιαβσκαηηέο γηνκάηνη, 
 

σρνχ, είπε, ηνπ ηνλ έζθαμαλ ηνλ γθαξδηαθφ ηνπ βιάκε. 
 

Καη βνχεμε απ' ηελ ηαξαρή θη' απ' ηηο θσλέο ν θάκπνο 
 

πνχηξερε ν θφζκνο· θη' έβιεπαλ δνπιηέο θαξκαθσκέλεο 
 

πνπ νρηξνί ήξζαλ λχρηα θη' έθαλαλ θαη ηφζηξηςαλ θαηφπη. 525 

. 
 

Κη' εθείλνη νη δην ηνπο, θηάλνληαο ζην κέξνο πνχραλ ζθάμεη 
 

ην γην ηνπ θξάρηε, ζηακαηνχλ ηα δψα, θη' ν Αηνκήδεο 
 

ράκνπ πεδάεη, θαη βάδεη ηνπ ζην ρέξη ηνπ Απζζέα 
 

ηα καησκέλα πιηάηζηθα. Κη' εθηχο μαλαλεβαίλεη 
 

θαη η' άινγα βαξάεη· θη' αθηά κε πξνζπκηά πεηνχζαλ. 530 

. 
 

Βθεί ην ρηχπν ν Νέζηνξαο πξσηαγξηθάεη θαη θξάδεη 532 

«Ώδξέθηα, πξψηνη νπιαξρεγνί ησλ Ώραηψλ θη' αξρφληνη, 
 

ςέθηεο ζα βγσ ή ζα βγσ ζσζηφο; Μα ζαλ ην πσ θηαο ζθάιισ. 
 

Ώιφγσλ πνδνβνιεηφ ζα λ' άθνπζαλ η' αθηηά κνπ. 535 

Ώρ θαη λ' αξπάμαλε άινγν νη δην καο αληξησκέλνη 
 

έηζη απ' ηνπο Σξψεο άμαθλα θαη λα γπξίδνπλ πίζσ! 
 

Μα ηξέκεη κέζα κνπ ε θαξδηά, κνπ ηξέκεη, κήπσο πάζνπλ 
 

νη πην πνιχηηκνη αξρεγνί απ' ησλ νρηξψλ γηνπξνχζη.» 
 

. 
 

Σφρε δελ ηφρε αθφκα πεη, θη' νη δην ηνπο λα! πξνβάιινπλ. 540 

Κη' άκα μεπέδεςαλ, εθηχο ηα ρέξηα νη βαζηιηάδεο 
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ηνπο έζθημαλ ραξνχκελνη κε γηέο κε θαιψο ήξζαλ. 
 

Καη πξψηα ν γέξνο έπηαζε λα πεη θαη λα ξσηήζεη 
 

«Μίια, Απζζέα μαθνπζηέ, ησλ Ώραηψλ θακάξη, 
 

πεο, η' άηηα πψο ηα πήξαηε; Ση, κπήθαηε σο ζησλ Σξψσλ 545 

κεο ζην ζηξαηφ; ή ζαο ηάδσθε θάλαο ζεφο ζην δξφκν; 
 

Μψξ' άινγα ηα ιεο αθηά, γηα ηνπ ειηνχ 'λαη αρηίδεο; 
 

' φιεο ηηο κάρεο βγαίλσ εγψ, κεδέ ζπλήζην ηφρσ 
 

ζαξξψ λα κέλσ πίζσ αξγφο θηαο είκαη ηφζν γέξνο· 
 

κα ηέηηα δψα σο ζήκεξα δελ μάλνημα, δελ είδα. 550 

Θενχ ζελάλαη δψξα αθηά πνπ βξήθε ζαο ζηε ζηξάηα , 
 

ηη θαη ηνπο δην ζαο αγαπάεη, ην μέξσ, ν Βιπκπήζνο 
 

ηνπ Κξφλνπ γηνο θη' ε Ώζελά, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα.» 
 

. 
 

 

 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ν βαζχο γηνο ηνπ Λαέξηε θη' είπε 
 

«Νέζηνξα, ηνπ Νειέα γηε, ησλ Ώραηψλ αζέξα, 555 

ζεφο αλ ζέιεη, λαη έθθνια θαη πην φκνξθα απφ δάθηα 
 

ραξίδεη αιφγαηα, επεηδήο πνιχ είλαη αλφηεξνί καο. 
 

Μα η' άηηα, γέξν, πνπ ξσηάο, αθηά 'λαη ληνθεξκέλα 
 

πέξα νρ ηε Θξάθε· θη' έζθαμε ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο 
 

ην λνηθνθχξε κ' άιινπο ηνπ σο δψδεθα λνκάηνπο, 560 

πνπ δίπια εθεί θνηκφληνπζαλ, θαπεηαλαίνπο φινπο. 
 

Βδψ ζηκά κάο έπεζε ζηα ρέξηα θη' έλαο άιινο 
 

νρηξφο, πνπ καο ηνλ έζηειλαλ θαηάζθνπν απ' ηνπο Σξψεο.» 
 

Βίπε, θαη κ' φςε νιφγειε δηαβαίλεη ην ραληάθη 
 

κε ηα θαξηά· θη' νη άιινη ηνπο ραξνχκελνη αθινπζνχζαλ 565 
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Καη ζηνπ Αηνκήδε θηάλνληαο ηε ζηεξεή θαιχβα, 
 

δέλνπλ ηα δψα ζην παρλί κε ηα θαινθνκέλα 
 

ινπξηά, ζη' αρνχξη νπνχζηεθαλ θαη ηάιια ηνπ Αηνκήδε 
 

γνξγφπνδα άηηα θη' έηξσγαλ θαξδφγιπθν θξηζάξη. 
 

Καη η' άξκαηα ηνπ Αφινλα η' απίζσζε ν Απζζέαο 570 

κεο ζην θαξάβη, σο λα ςεζεί ηεο Ώζελάο ζθαρηάξη. 
 

Καηφπη κπαίλνπλ ζην γηαιφ θη' απ' ηα θνξκηά μεπιαίλνπλ 
 

ηνλ ίδξν, απφ ηα δην κεξηά ηα ζθέιηα ην θεθάιη. 
 

Κη' αθνχ ην θχκα ηνπ γηαινχ ηνχο μέπιπλε απφ πάλνπ 
 

ηε ιέξα θαη ηνλ ίδξν ηνπο θη' αλάζαλε ε θαξδηά ηνπο, 275 

κπήθαλ κεο ζε θαιφμπζηα ινπηξά λ' απνινπζηνχλε. 
 

Κη' αθνχ κε ιάδη ηξίθηεθαλ, ινπζκέλνη θαη ηξηκέλνη 
 

θαζήζαλε ςσκί λα θαλ, θαη ηεο ζεάο κνζθάην 
 

ζηάδνπλ θξαζί πνπ θέλσζαλ γηνκάηε απφ θξνληήξα. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Λ 
 

. 
 

. 
 

 

 

. 
 

Κη' απ' ηνπ ιεβέληε Σηζσλνχ ηελ αγθαιηά ε Ώβγνχια 
 

ζεθψλνπληαλ λα θέξεη θσο ζ' φινπο, ζενχο θη' αζξψπνπο· 
 

θη' έζηεηιε ν Αίαο ζηα γνξγά θαξάβηα ηελ Ώκάρε 
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θξηρηή, πνπ πνιεκφζθηαρηξν ζηα ρέξηα ηεο βαζηνχζε. 
 

Καη ζηάζεθε ε Ώκάρε νκπξφο ζηα πινία ηνπ Απζζέα, 
 

πνχηαλ ζηε κέζε θη' άθνπγεο θαιά απ' ηα δην ηα κέξε, 5 

δεμά απ' ηα μπινθάιπβα ηνπ Ώία, θαη δεξβά ζνπ 
 

απ' η' Ώρηιέα, πνχζπξαλ ηα ηξεραληήξηα νη δην ηνπο 
 

ζηηο δην άθξεο ηεο απινγηαιηάο απ' αθνβηά θαη ζάξξνο· 
 

εθεί ε Ώκάρε ζηάζεθε θαη ζθνχδεη θαη ζηξηγγιίδεη 10 

άγξηα, θαη ζ' φισλ ηελ θαξδηά ησλ Ώραηψλ ππξψλεη 
 

ην ζάξξνο, γηα λα πνιεκάλ θη' αθνχξαζηνη λα ζθάδνπλ. 
 

Καη πην γιπθηά άμαθλα νισλψλ ηνπο ήξζε ηφηε ε κάρε 
 

παξά λα παλ ζηελ πνζεηή παηξίδα κε ηα πινία. 
 

. 
 

Κη' ν γηνο η' Ώηξηά ζεθψζεθε θαη πξφζηαμε ζηα φπια 15 

ηνπο άληξεο, θη' έβαιε θη' αθηφο ην ζακπσηή ραιθφ ηνπ. 
 

Έβαιε πξψηα ηα γεξά ηνπζινχθηα ζηα θαιάκηα, 
 

παλψξηα, πνχηαλ κ' αξγπξά ζειχθηα αξκνδεκέλα. 
 

Έπεηηα γχξσ θφξεζε ζην ζηήζνο ηα ηζαπξάδα, 
 

πνπ ζπκεηάξη κηα θνξά ηνπ ηάδσθε ν Κηλχξεο. 20 

Γηαηί σο ζηελ Κχπξν η' άθνπζε ηα ζαπκαζηά καληάηα 
 

πσο παλ κ' αξκάδα νη Ααλανί ηνπο Σξψεο λα ρηππήζνπλ· 
 

δψξν γη' αθηφ ηνπ ηφζηεηιε, γηα λαλ ηνλ θαινπηάζεη. 
 

Βίραλε σο δέθα αθηά ζεηξέο καβξνπδεξφ απ' αηζάιη, 
 

θη' απφ θαιάη σο είθνζη, θαη δψδεθα ρξνπζάθη· 25 

θαη δξάθνη θαηά ην ιαηκφ, ηξεηο απφ θάζε κέξνο, 
 

αηζάιηλνη απινλφληνπζαλ, ζα δφμεο πνπ ζηπιψλεη 
 

ν Αίαο κεο ζε ζχγλεθν, πξνο ηνπο ζλεηνχο ζεκάδη. 
 

Έπεηηα βάδεη ην ζπαζί ζηνπο ψκνπο, πνπ ζθαληνχζαλ 
 

η' αηφρξπζά ηνπ ηα θαξθηά, θη' είρε αξγπξφ ηξηγχξσ 30 

θεθάξη πνπ κε ρξπζσηά ινπξηά 'ηαλ θξεκαζκέλν. 
 

Καη πήξε ηελ πινπκφθηηαζηε θνξκνζθεπάζηξα αζπίδα, 
 

ψξηα άζπαζηε, π' νιφγπξα ζελάρε σο θχθινπο δέθα 
 

ραιθέληνπο, θη' είθνζη αθαινχο απφ θαιάη ζηε κέζε 
 

άζπξνπο, θη' αθφκα έλαλ κνπληφ θαηάκεζα αηζαιέλην. 35 

Καηάθνξθά 'ρε αγξηφζσξε Γνξγφλα γνπξινκάηα 
 

κε ηελ Σξνκάξα απφ δεμά, κ' απφ δεξβά ην Φφβν. 
 

Λνπξί είρε αξγπξνθάκσην, θαη δξάθνο αηζαιέληνο 
 

απάλνπ ζηξηθνγχξηδε, κ' άγξηα θεθάιηα ηξία 
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π' απφ 'λαλ κέζα πξφβαιιαλ ιαηκφ πιεκέλα αληάκα. 40 

Φφξεζε ηφηεο πέηζηλν ζηελ θεθαιή ηνπ θξάλνο 
 

κ' έλα ζθαξί δηπιφιακν ηεηξαζηεθαλσκέλν 
 

θη' αιφγνπ νπξά· θαη ζάιεβε θξηρηή απφ πάλνπ ε θνχληα. 
 

Καη πήξε δην ηνπ ηξνρηζηψ γεξά θνληάξηα κ' άθξεο 
 

ραιθέληεο, π' σο ζηνλ νπξαλφ ςειά ιακπνθνπνχζαλ. 45 

Καη κπνπκπνπλίζαλε νη ζεέο, ε Ώζελά θη' ε Ήξα, 
 

ηηκψληαο ηεο πνιχρξπζεο ην βαζηιηά Μπθήλαο. 
 

. 
 

Σφηεο παξάγγεηιε ν θαζείο ζηνλ ακαμά ηνπ, η' άηηα 
 

λαλ ηνπο βαζηνχλε εθεί ήζπρα κε ηάμε ζην ραληάθη, 
 

θη νη ίδηνη νκπξφο ξνβφιεζαλ κε η' άξκαηα νπιηζκέλνη 
 

πεδνί· θη' αθνχζηεθε άζβπζηε κε ηελ αβγή ε αληάξα. 50 

. 
 

Κη' νη Σξψεο πάιη νπιίζηεθαλ ζην θακπνβνχλη απάλνπ 55 

κε ζηξαηεγνχο ηνλ Έρηνξα, ην άμην Πνιπδάκα, 
 

θαη ηνλ Ώηλεία, πνπ ζεφ ιεο ν ζηξαηφο ηνλ είρε, 
 

θαη κ' άιινπο ηξεηο, ηνλ Πφιπβν θη' Ώγήλνξα θη' Ώθάκα — 
 

ιέθηεξν ληφ ζεφκνξθν — πνπ γηνί είηαλ η' Ώληελφξνπ· 60 

θη' έηξερε νκπξφο ν Έρηνξαο βαζηψληαο ηελ αζπίδα. 
 

Κη' φπσο πξνβάιιεη απφζπεξν κέζα απ' ηα ζχγλεθα άζηξν, 
 

κηα ιάκπεη, κηα θαη θξχβεηαη ζε ζχγλεθα εζθηνθφξα, 
 

έηζη θη' αθηφο κηα θαίλνπληαλ κπξνζηά, θαη κηα θαηφπη 
 

κεο ζηνπο ζηεξλνχο, πξνζηάδνληαο· θαη ραιθσκέλνο φινο 65 

έιακπε ιεο ζαλ αζηξαπή ηνπ βξνληνξήρηε Αία. 
 

. 
 

Κη' νη δην ζηξαηνί, φπσο θφβνπλε αληηθξνπζηνί ηνπο φξγνπο 
 

νη ζεξηζηάδεο ζε βαζχ ρσξάθη λνηθνθχξε, 
 

ζηάξη ε θξηζάξη, θαη ππθλά ηα ρεξνβφιηα πέθηνπλ· 
 

έηζη θη' αθηνί ίζα ξίρηεθαλ θαη ζθάδνπληαλ κε ιχζζα 70 

δίρσο θαλείο θαηάξαην θεβγηφ λα ζπιινγηέηαη. 
 

. 
 

Κη' φζν βαζηνχζε αθφκα αβγή θαη πξνρσξνχζε ε κέξα, 84 

έβξηζθαλ θη' απ' ηνπο δην νη ξεμέο θη' ηζφπεθηε ηα' αζθέξη· 85 

φκσο ηελ ψξα πνπ ν μπιάο αλνίγεη ην ηαγάξη 
 

λα θάεη ζηε βνπλνιαγγαδηά, ηα ρέξηα ζα κπνπρηίζνπλ 
 

θφβε θφβε έιαηα αςειά, θαη ηελ θαξδηά ηνπ πηάλεη 
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ιηγνχξα, θη' έλα δην κπνπθηέο γπξέβεη λα δαγθάζεη· 
 

ηελ ψξα αθηή ηα ηζάθηζαλ νη Ααλανί ησλ Σξψσλ 90 

ηα ηάγκαηα, θσλάδνληαο ζηα παιιηθάξηα ζάξξνο 
 

απφ 'λα ιφρν ζ' άιινλε. Κη' ν Ώγακέκλνο πξψηνο 
 

ρνίκεμε, θη' άληξα ζηξαηεγφ, ην ΐηάλνξα ζθνηψλεη, 
 

θη' αθηφλ θαη βιάκε ηνπ έπεηηα, ηνλ αινγάξε Οηιέα. 
 

Ση πήδεμε νρ η' ακάμη αθηφο λαλ ηφλε πνιεκήζεη, 
 

κα ίζα ελψ νξκνχζε, ηνχκπεμε ζην θνχηειφ ηνπ η' φπιν, 95 

θη' ε ράιθηλε πεξθεθαιηά ην θνθηεξφ θνληάξη 
 

δελ η' ακπνδάεη, κνλ δηάβεθε θαη θξάλνο θαη θεθάιη, 
 

θαη ιηψκα ηνχγηλε ν κηαιφο κεο ζην θεθάιη ηνπ φινο. 
 

Έηζη ε νξκή ηνπ θφπεθε. Καη ράκνπ αθίλνληάο ηνπο 
 

αθνχ ηα ράιθηλα άξκαηα ηνπο έβγαιε απ' ηνπο ψκνπο 100 

νξκάεη εθηχο ηνλ Άληηθν λα ζθάμεη θαη ην ΐίζν, 
 

γηνπο ηνπ Πξηάκνπ, λφζνλε θαη γλήζην, δην λνκάηνπο 
 

κεο ζ' έλα ακάμη. Σσλ θαξηψλ βάζηαε ηα γθέκηα ν λφζνο, 
 

θη' έζηεθε δίπια ν Άληηθνο. Ώθηνχο ν Ώρηιέαο 
 

ηνπο είρε πηάζεη κηα θνξά κεο ζηηο πιαγηέο ηεο Ίδαο 105 

ελψ βνζθνχζαλ πξφβαηα, θαη κε ιπγαξηνθιψληα 
 

ηνπο έδεζε, θαη μαγνξά λαλ ηνπο αθίζεη πήξε. 
 

Σφηεο ζηα ζηήζηα αθφληηζε ηνλ έλα ν Ώγακέκλνο, 
 

εθεί ίζα ζη' απαλφβπδα· ηνλ άιιν, ζέξλνληάο ηνπ 
 

κηα κε ηε ζπάζα πξν η' αθηί, ηνλ γθξέκηζε απ' η' ακάμη. 
 

Καη βηαζηηθφο ηνπο έβγαιε ηα ηερληθά άξκαηά ηνπο 110 

γλσξίδνληάο ηνπο, ηη θαη πξηλ κεο ζην θαξαβνζηάζη 
 

ηνπο είδε, ηφηε απ' ην βνπλφ π' ν Ώρηιηάο ηνπο πήγε. 
 

Πψο ιένληαο θξηρηφο γνξγήο ιαθίλαο δαξθαδνχιηα 
 

πάεη ζηε κνληά ηνπο θη' έθθνια κε ηα ζθιεξά ηνπ δφληηα 
 

η' αξπάεη θαη πλίγεη ζβχλνληαο ηελ απαιή θαξδηά ηνπο, 115 

ηη θη' αλ ε κάλλα ηνπο θνληά ηα βιέπεη, λα βνεζήζεη 
 

δελ θαηνξζψλεη, ηη θη' αθηή ηήλε ζεξίδεη ν ηξφκνο, 
 

κφλε δξσκέλε βηαζηηθηά, πεξλψληαο δάζα ιφγγνπο, 
 

θέβγεη φπνπ θχγεη, απ' ην ζθιεξφ ζεξηφ θπλεγεκέλε· 
 

έηζη θη' αθηνχο απ' ην ρακφ λα ζψζνπλ δε κπνξνχζαλ 120 

νη Σξψεο, κνλ ηζαθίζαλε φινη θη' αθηνί ζηνλ θάκπν. 
 

. 
 

Καηφπη ηνλ Ώπφινρν θαη Πείζαληξν, γελλαίνπο 
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ηνπ πξφθξηηνπ Ώληηκάρνπ γηνπο — π' αθηφλ κε δψξα ν Πάξεο 
 

κπνχθσζε απ' φινπο πην πνιχ, κε δειεθηφ ρξπζάθη, 
 

θη' ακπφδαε πίζσ ηε Λεληφ η' αληξφο ηεο λαλ ηε δψθνπλ — 125 

αθηνχ ηνπ πξνεζηνχ δην γηνπο ηζαθψλεη ν Ώγακέκλνο, 
 

δην ζ' έλα ακάμη, πνχζηξηςαλ η' αιφγαηα λα θχγνπλ. 
 

Μα πέζαλε νρ ηα ρέξηα ηνπο ηα ζηνιηζκέλα γθέκηα, 
 

θαη ζθηάρηεθαλ ηα δα. ξκεζε ηφηεο ν γηνο η' Ώηξέα 
 

ζα ιχθνο, θη' απ' η' ακάμη αθηνί ηφλε πεξηθαινχζαλ 130 

«Πάξε καο έηζη δσληαλνχο θαη δε ζα κεηαληψζεηο, 
 

η' Ώηξέα γηε! Έρεη ζεζαβξνχο κεγάινπο, θη' έρεη πινχηε — 
 

ραιθφ, ρξπζάθη, ζίδεξν δπζθνινδνπιεκέλν — 
 

. 
 

. 
 

ζηνπ κπξηνπινχζηνπ καο γνληνχ, ζηνλ πχξγν η' Ώληηκάρνπ· 
 

γηα μαγνξά καο άπεηξα ζα ζνπ κεηξήζεη ν γέξνο, 
 

αλ κάζεη αθφκα δσληαλνχο πσο καο θξαηνχλ ζηα πινία.» 135 

. 
 

Ώθηά κε θιάκαηα έιεγαλ ηνπ βαζηιηά, δεηψληαο 
 

λαλ ηνλ καιάμνπλ· κα άθνπζαλ ακάιαρην 'λα ιφγν 
 

«Γηνί, θαζψο ιέηε, αλ είζηε εζείο ηνπ πξφθξηηνπ Ώληηκάρνπ, 
 

πνχπε ζησλ Σξψσλ ηε βνπιή — ζαλ πήγε ν αδεξθφο κνπ, 
 

ζπκάζηε, κε ην ζετθφ Απζζέα απνζηαικέλνο — 140 

κελ ηνλ αθίζηε, ζθάμηε ηνλ πνπ ηνλ θξαηάηε ηψξα. 
 

λα! ηνπ γνληνχ ζαο η' άδηθα θαηξφο λα κνπ πιεξψζηε.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ράκνπ ηίλαμε ηνλ Πείζαληξν νρ η' ακάμη 
 

αλάζθεια, κε κηα αθνληηά ηξππψληαο ηνπ ηα ζηήζηα. 
 

Να θχγεη ν άιινο πήδεζε· φκσο θη' αθηφλε ράκνπ 145 

ηνλ ζθάδεη εθεί, ζεξίδνληαο ηα ρέξηα ην θεθάιη, 
 

πνπ ηφζηεηιε λα θπιηζηεί ζα ζθαίξα κεο ζην πιήζνο. 
 

. 
 

Κη' άθηζε αθηνχο, θαη πην ππθλνί φπνπ ρηππηνχληαλ ιφρνη 
 

ρνηκάεη, θη' αληάκα ηνπ νη ινηπνί ραιθνπιηζκέλνη Ώξγίηεο. 
 

Πεδνί πεδνχο αιψληδαλ, πνχθεβγαλ ζελ δε ζέλε, 150 

θη' ακαμσηνχο ακαμσηνί — θαη ηχθισλε ζηνλ θάκπν 
 

ν θνπξληαρηφο πνπ ζήθσλαλ ηα δψα πηιαιψληαο — 
 

κε ηα θνληάξηα θαη ζπαζηά. Κη' ν βαζηιηάο μνπίζσ 
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ζθφησλε πάληα θη' έθξαδε νκπξφο! ζηα παιηθάξηα. 
 

Πψο πέθηεη αρφξηαγε θσηηά κεο ζ' αθφθηνλε ιφγγν· 155 

παληνχ θισζφζηξηθηε ν βνξηάο ηήλε θπζάεη, θη' νη ζάκλνη 
 

ζχξηδα πέθηνπλ, ηη κ' νξκή ηνπο ζπλεπαίξλεη ε θιφγα· 
 

έηζη έξερλε η' Ώηξέα ν γηνο ηα παιηθάξηα ράκνπ 
 

θαζψο κπξνζηά ηνπ θέβγαλε, θη' άηηα πνιιά βαξβάηα 
 

άδηεο ιαινχζαλ άκαμεο, δεηψληαο ακαμάδεο, 150 

κεο ζηνπ πνιέκνπ ηα ζηξαηηά· κα αθηνί είηαλ μαπισκέλνη 
 

ράκνπ, πνιχ πην νξερηηθνί γηα φξληα πάξα ηέξηα. 162 

. 
 

Έηζη νη Ααξδάλνη, απ' ηνλ αξλφ κπξνζηά, θαηά ηνλ ηάθν 166 

ηνπ Ίινπ ηνπ παιαητθνχ ηνπ Ααξδαλνζπαξκέλνπ 
 

κέζα απ' ηνλ θάκπν ρχζεθαλ λα κπνπλ ζην θάζηξν κέζα· 
 

θη' εθείλνο πάληα ζθνχδνληαο, η' Ώηξέα ν γηνο, μνπίζσ 
 

θπλήγαε, θη' αηκαηφβαθε η' αδχγσηά ηνπ ρέξηα. 
 

Μα πηα ζαλ ήξζαλ ζηελ νμά θη' σο ζηε Γεξβηά ηελ πφξηα, 170 

ζηάζεθαλ θη' φινπο ηνπο εθεί λα θηάζνπλ θαξηεξνχζαλ. 
 

Ση αθφκα ιίγνη ηξέραλε, ζα βφδηα κεο ζηνλ θάκπν 
 

πνπ πάεη ιηνληάξη ζηελ θαξδηά θαη ηα ζθνξπάεη ηεο λχρηαο, 
 

φια, κα ε ψξα ηνπ ε ζηεξλή κνλάρα ελφο ζεκαίλεη, 
 

πνπ κε ηα δφληηα ηνπ η' αξπάεη θαη ην ιαηκφ ηνπ ζπάδεη 175 

πξψηα, θη' απέ φια ράθηεη ηνπ ηα ζπιάρλα θη' αίκαηά ηνπ· 
 

έηζη ηνπο Σξψεο πάληα ν γηνο η' Ώηξηά ηνπο θπλεγνχζε 
 

θαη ηνλ πην πίζσ ζθφησλε. Κη' αθηνί πνχ! λα ζηαζνχλε 
 

πνπ ηφζνπο ράκνπ μάπισζε κεο απ' η' ακάμηα κπξνχκηα 
 

θη' αλάζθεια· ηη βαζηαγκφ δελ ηνχρε ην θνληάξη. 180 

. 
 

ε ιίγν φκσο ζαλ θφληεβε λα θηάζεη νκπξφο ζηε ρψξα 
 

θάηνπ απ' ην θάζηξν η' αςειφ, πηα ηφηεο ν παηέξαο 
 

ζεψλ θη' αληξψλ θαηέβεθε κε θεξαβλφ ζην ρέξη 
 

νρ ηα νπξάληα, θη' έθαηζε ζηηο δξνζεξέο θνξθάδεο 
 

ηεο Ίδαο ηεο πνιχπεγεο. Σφηε έζηεηιε ζηνλ θάκπν 
 

ηε ρξπζνθηέξνπγε Ίξηδα κε κήλεκά ηνπ θάηνπ 185 

«Σξέρα λα πεηο, γνξγή Ίξηδα, ζηνλ Έρηνξά 'λα ιφγν. 
 

ζν ζσξάεη νιφκπξνζηα ην βαζηιηά Ώγακέκλν 
 

π' φιν κε η' φπιν ηνπ ρνηκάεη θαη ιφρνπο π' αισλίδεη, 
 

ηφζν αο πνδίδεη, θξάδνληαο ζηα παιηθάξηα, πίζσ 
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λα πεξηνξίδνπλ ηνπο νρηξνχο φζν κπνξνχλε πάληα· 190 

κα απφ θνληάξη αλ ρηππεζεί ή θάεη θακηά ζαΎηα 
 

θαη κπεη ζη' ακάμη, ηφηεο πηα ζαλ ηνπ ραξίζσ λίθε 
 

λα ζθάδεη, θη' σο ζηα γιήγνξα λα θπλεγάεη θαξάβηα, 
 

φζν λα ζθνηεηληάζεη ε γεο θαη βαζηιέςεη ν ήιηνο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αγξίθεζε ε ζεά κε ηηο ρξπζέο θηεξνχγεο 195 

θη' νρ ηηο δξνζφινπζηεο θνξθέο θαηέβεθε ζηελ Σξνία. 
 

Βθεί ηνλ άθνβν Έρηνξα, ηνπ γέξνπ γην Πξηάκνπ, 
 

ηνλ βξήθε κέζα πνχζηεθε ζην θνιιεηφ ηνπ ακάμη. 
 

Καη πάεη θνληά ηνπ ζηέθεηαη θαη ηνπ ιαιεί δην ιφγηα 
 

«Έρηνξα, ηνπ Πξηάκνπ γηε, ηζφγλσκε ηνπ Αία, 200 

ζ' εζέλα ν Αίαο κ' έζηεηιε αθηά λα ζνπ κηιήζσ. 
 

ζν ζσξείο νιφκπξνζηα ην βαζηιηά Ώγακέκλν 
 

π' φιν κε η' φπιν ηνπ ρνηκάεη θαη ιφρνπο π' αισλίδεη, 
 

πφδηδε σο ηφηεο, θξάδνληαο ζηα παιηθάξηα, πίζσ 
 

λα πεξηνξίδνπλ ηνπο νρηξνχο φζν κπνξνχλε πάληα· 205 

κα απφ θνληάξη αλ ρηππεζεί ή θάεη θακηά ζαΎηα 
 

θαη κπεη ζη' ακάμη, ηφηεο πηα ζα ζνπ ραξίζεη λίθε 
 

λα ζθάδεηο θη' σο ζηα γιήγνξα λα θπλεγάο θαξάβηα, 
 

φζν λα ζθνηεηληάζεη ε γεο θαη βαζηιέςεη ν ήιηνο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ε αλεκφπνδε ζεά θαη θέβγεη πάιη. 210 

Κη' εθείλνο ράκνπ πήδεζε κε η' άξκαηα απ' η' ακάμη, 
 

θαη ζηψληαο ηα δην θνθηεξά θνληάξηα πήγε νινχζεο 
 

κεο ζην ζηξαηφ θαη θψλαδε λα πνιεκάλ λα ζθάδνπλ, 
 

θαη ζήθσζε άγξην πφιεκν. Γχξηζαλ ηφηε νη Σξψεο 
 

θαη ζηάζεθαλ ησλ Ώραηψλ θαηαληηθξχ κε ζάξξνο. 214 

. 
 

Καη ηψξα, Μνχζεο, πέζηε κνπ, ησλ νπξαλψλ λπθνχιεο, 218 

πηνο ηάρα πξσηνξήρηεθε ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ 
 

είηε απ' ηνπο πξνζθιεηνχο βνεζνχο είηε απ' ηνπο ληφπηνπο Σξψεο . 

. 
 

Ο γηνο η' Ώληήλνξα, ν ηξαλφο παλψξηνο ΐηθηδάκαο, 221 

γέλλεκα ηεο ρνληξφζβσιεο πξνβαηνζξέθηξαο Θξάθεο. 
 

Μηθξφο ζαλ είηαλ, ν Κηζζηάο, ηεο κάλλαο ηνπ ν παηέξαο, 
 

ηεο Θεαλφο, ζηνλ πχξγν ηνπ ηνλ είρε αλαζξεκέλα· 
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θη' φηαλ ζηελ ψξα απέ έθηαζε ηεο ιεβεληηάο θαη ληφηεο, 225 

θνληά ηνπ αθηνχ ηνλ βάζηαμε, γακπξφ ηνπ λαλ ηνλ θάλεη· 
 

κα φηη ηνλ πάληξεςε, άθηζε ηε λχθε αθηνχ θαη πήγε, 
 

φπνπ άθνπγε ηνπο Ώραηνχο, κε δψδεθά ηνπ πινία. 
 

κσο θαηφπη η' άθεθε ηα πινία ζηελ Πεξθψηε 
 

θαη θίλεζε λα πάεη πεδφο. Καη ηφηεο πξψηνο ζάξξνο 230 

πήξε μαλά λ' αληηζηαζεί ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ. 
 

. 
 

Λνηπφλ ζα δχγσζαλ νη δην, λα ρηππεζνχλ δεηψληαο, 
 

η' Ώηξέα ν γηνο δελ πέηπρε, ηη ζηξαβνπήγε η' φπιν· 
 

θη' ν άιινο ζην δνπλάξη εθεί, πην θάηνπ απ' ηα ηζαπξάδα, 
 

βάξεζε θη' έβαιε φιε ηνπ ηε δχλακε, θη' νιπίδεο 235 

απ' ην βαξχ είρε ρέξη ηνπ· κα η' νινθεληεκέλν 
 

δνπλάξη δελ ηνπ ηφζθηζε, κνλ πξηλ πνιχ η' αζήκη 
 

βξήθε κπξνζηά θαη ζηξάβσζε ζα κνιπβέληα ε κχηε. 
 

Άξπαμε η' φπιν ν βαζηιηάο, θαη ζα ζεξηφ θνληά ηνπ 
 

ηξαβψληαο, ηνπ ην ηίλαμε φμσ απ' ην ζηέξην ρέξη 
 

κε βηά· θαη ηνλ πξνβφδεζε κε κηα ζπαζηά ζην ζλίρη. 240 

Έηζη έπεζε, θη' εθεί χπλνλε θνηκήζεθε ραιθέλην 
 

μέλνπο βνεζψληαο, έξεκνο, αιάξγα απ' ηε λπθνχια, 
 

ην ηέξη πνπ δε ράξεθε θη' είρε αθξηβά πιεξψζεη 
 

βφδηα πξψηα έδσθε εθαηφ, πνιιά 'ηαμε θαηφπη, 
 

γίδηα καδί θαη πξφβαηα πνπ ηνχβνζθαλ ρηιηάδεο. 245 

Σφηεο εθεί ηνλ γχκλσζε η' Ώηξέα ν γηνο, θαη πήγε 
 

πίζσ λ' αθίζεη ζην ζηξαηφ ηα πινπκηζηά άξκαηά ηνπ. 
 

. 
 

Μα άμαθλα ν Κφλαο ηνλ ζσξάεη ν παηλεκέλνο άληξαο, 
 

η' Ώληήλνξα ν πξσηφηνθνο, θη' απ' ηε βαζηά ηνπ ιχπε 
 

ηα κάηηα ηνπ ζπγλέθηαζαλ πνπ πήγε ν αδεξθφο ηνπ. 250 

Καη πιάγηα εθηχο κε η' φπιν ηνπ, θιεθηά απ' ηνλ Ώγακέκλν, 
 

ζηέθεη, θαη κηα κεζφρεξα πην θάηνπ απ' ηνλ αγθψλα 
 

ηνπ κπήγεη, πνχβγε αληίπεξα η' φπινπ ε ραιθέληα ε κχηε. 
 

Ξαθλίζηε ηφηε απ' ηελ πιεγή η' Ώηξέα ν γηνο, κα θη' έηζη 
 

ην ζάξξνο ηνπ δελ ηφραζε, κνλ ρχζεθε ηνλ Κφλα 255 

λα θάεη κε ην βνπλφζξεθην θνληάξη ηνπ ζην ρέξη. 
 

Ώθηφο εθεί ηνλ αδεξθφ κε βηάζε απφ ην πνδάξη 
 

ηξαβνχζε, θη' φισλ θψλαδε ησλ αξρεγψλ βνήζηα· 
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κα ελψ ηνλ ηξάβαε πξφζθεληξα, κηα θνληαξηά απφ θάηνπ 
 

ηνπ δίλεη απ' ηελ νιφηζε αθαισκέλε αζπίδα, 260 

θαη ηελ θαξδηά ηνπ παξαιεί· θαη ηξέρνληαο θνληά ηνπ 
 

ηνπ θφβεη θαη ηελ θεθαιή ζηνλ αδεξθφ ηνπ απάλνπ. 
 

Έηζη η' Ώληήλνξα ηνπο γηνπο, ζαλ πνχηαλε γξαθηφ ηνπο, 
 

θάηνπ λα παλ ηνπο έζηεηιε ζηνλ Άδε ν Ώγακέκλνο. 
 

. 
 

Έπεηηα η' άιια πήξε νκπξφο θνπάδηα ησλ νρηξψλε 
 

κε ην θνληάξη ην ζπαζί θαη κε βαξηέο θνηξψλεο, 265 

φζν έηζη νρ ηελ πιεγή δεζηφ αθφκα ηνχηξερε αίκαο. 
 

Μα ζαλ μεξάζεθε ε πιεγή θαη ηνχπαςε ην αίκαο 
 

θη' άξρηζαλ πφλνη ζνπγιεξνί λαλ ηνπ καζνχλ ηα ζπιάρλα, 268 

ηφηεο ζη' ακάμη αλέβεθε θαη η' ακαμά ζηα πινία 273 

ηνχπε λα πάεη, ηη λα ζηαζεί αδχλαην απ' ηνπο πφλνπο. 
 

Κη' έζθνπμε ηφηεο θη' ε θσλή αρνχζε απ' άθξε σο άθξε 275 

«Ώδξέθηα, πξψηνη νπιαξρεγνί ησλ Ώραηψλ θη' αξρφληνη, 
 

έια βνεζάηε ηψξα εζείο κελ πάζνπλ ηα γνξγά καο 
 

θαξάβηα, ηη ν βαζχγλσκνο ηνπ Κξφλνπ γηνο εκέλα 
 

δε κ' άθεθε ηνπο ζθπινρηξνχο λαλ ηνπο ρηππψ φιε κέξα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη βάξαε ν ακαμάο ηα θαινηξίρσηα άηηα 280 

θαηά ηα πινία· θαη ηα δα κε πξνζπκηά πεηνχζαλ. 
 

Παζπάιαε αθξφο ηα ζηήζηα ηνπο, η' άζπξηδε γχξσ ε ζθφλε, 
 

ζα βγάδαλε απ' ηνλ ηάξαρν ηνλ πνλεκέλν αθέληε. 
 

. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε ν Έρηνξαο πσο έθεπγε νρ ηε κάρε 
 

έζθνπμε ζ' φιν ην ζηξαηφ κ' αςηά θσλή κεγάιε 285 

«Ααξδάλνη θνληαξφπιηζηνη θαη Σξψεο θαη Λπθηψηεο, 
 

ζάξξνο, παηδηά, θαη βάξηε ηνπο αηξφκεηα ζαλ άληξεο! 
 

Έθπγε ν πην παιηθαξάο νρηξφο, θη' εκέλα ν Αίαο 
 

κεγάιε δφμα κνχδσθε. Μνλ ίζα η' άινγά ζαο 
 

απάλνπ ηνπο, γηα λ' αθνπζηεί ζηνλ θφζκν η' φλνκά ζαο.» 290 

. 
 

Βίπε, θαη ζ' φινπο έβαιε απφθαζε θαη ζάξξνο. 
 

Πψο ακνιάεη ν θπλεγφο κεο ζε ιαγγάδη ζθχινπο 
 

πίζσ απφ αζεξληθφ θαπξί ή ζθηαρηεξφ ιηνληάξη, 
 

έηζη έζηειλε θη' ν Έρηνξαο ηνπο αινγάδεο Σξψεο 
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λα θπλεγήζνπλ ηνπο νρηξνχο. Κη' ν ίδηνο κε πεξθάληα 295 

ζαλ Άξεο ζλεηνξεκαρηήο ξνβφιαε κε ηνπο πξψηνπο, 
 

θη' έπεζε κέζα ζην ζσξφ ζα δξφιαπαο ζηεζάηνο 
 

πνπ κελεμέζσξν γηαιφ ρηππάεη θαη ηξηθπκίδεη, 298 

θη' φξζηα θπινχλ ηα θχκαηα, θη' απ' ηελ νξκή η' αλέκνπ 307 

κεζνχξαλα πεδά ν αθξφο θαη γίλεηαη θνκάηηα· 
 

έηζη θη' αθηφο ηνπο Ώραηνχο ρηππνχζε ιπζζαζκέλα. 
 

. 
 

Θάγιεπεο ηφηε ζπθνξά, δνπιηέο πνπ ζ' απνξνχζεο, 310 

θαη θέβγνληαο νη Ααλανί ζα ηξχπσλαλ ζηα πινία, 
 

κφλε ν Απζζέαο θψλαμε ηνπ ζαξξεηνχ Αηνκήδε 
 

«Αηνκήδε, πεο ηη πάζακε θη' νθλνχκε ζαλ θηνηήδεο; 
 

Μνλ έια, αδξέθη, ζηάζνπ εδψ θνληά κνπ. Χ ηη ληξνπήο καο 
 

ζηνλ θφζκν, αλ ηψξα ν Έρηνξαο καο πάξεη ηα θαξάβηα!» 315 

. 
 

Σφηεο γπξίδεη θη' απαληάεη ν δπλαηφο Αηνκήδεο 
 

«Ναη, ζηέθσ εγψ θαη θαξηεξάσ· κα καθξηλή δε ζάλαη 
 

ζαξξψ ε αιάθξσζε απφ καο, ηη λίθε λα καο δψζεη 
 

δε ζέιεη ν Αίαο ηψξα πηα, κνλ λα! ζηνπο Σξψεο ζέιεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ράκνπ ην Θπκπξηφ ηνλ γθξέκηζε νρ η' ακάμη 320 

ηξππψληαο ηνλ ζη' αξηζηεξφ βπδί ηνπ· θη' ν Απζζέαο 
 

ηνλ παξαγηφ ηνπ θάξθσζε, ην ζετθφλε Μφιην. 
 

Κη' αθίλνληάο ηνπο έηζη αθηνχο ζαθαηεκέλνπο ράκνπ, 
 

πήγαλ θαη ζξήλνο έθαλαλ κεο ζην ζσξφ, ζα ρνίξνη 
 

πνπ ιαγσλίθεο άζθηαρηνη νξκνχλ θαη δνληνζθίδνπλ· 325 

έηζη έζηξεςαλ θαη ζθφησλαλ. Καη κε ραξά νη Ώξγίηεο 
 

γιπηψζαλε απ' ηνλ Έρηνξα θαη πήξαλε κηα αλάζα. 
 

. 
 

Σφη' άκαμα έπηαζαλ θαη δην κεο ζ' έλα ακάμη αξρφληνπο, 
 

ηνπ Πεξθσζηψηε Μέξνπα παηδηά, πνπ πξνθεηείεο 
 

απ' φινπο θάιηα θάηερε, κεδ' άθηλε ηνπο γηνπο ηνπ 330 

ζην ζλεηνθάγν πφιεκν λα πάλ' κα πνχ! λ' αθνχζνπλ 
 

νη έξκνη πνπ ηνπο έζπξσρλε ην κάβξν ξηδηθφ ηνπο. 
 

Ώθηνχο ηφηε ν θνζκάθνπζηνο αθνληηζηήο Αηνκήδεο 
 

δσή θη' αληξηά ηνπο έθιεςε θαη πήξε η' άξκαηά ηνπο. 334 

. 
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Σφη' ίζε ν Αίαο άπισζε θαη γηα ηνπο δην ηε κάρε, 336 

ελψ απ' ηελ Ίδα θνίηαδε· θη' αθηνί ρηππηνχληαλ θάηνπ. 
 

Βθεί άξπαμε ν Ώγάζηξνθνο ν ζηξαηεγφο ζην κπνχηη 
 

κηα απ' ην Αηνκήδε θνληαξηά· θαη λα ζσζεί δελ είρε 
 

θνληά ηνπ ακάμη, θη' αθξηβά ην πιέξσζε ην ιάζνο. 340 

Ση αθηά ηα βάζηαε ν παξαγηφο καθξηά, θαη κε ηνπο πξψηνπο 
 

πεδφο ν ίδηνο έηξερε σο πνπ ηνλ βξήθε ν ράξνο. 
 

Μα εθεί ζηε κέζε ν Έρηνξαο ηνπο είδε, θη' αιπρηψληαο 
 

ηνπο πέθηεη απάλνπ· θη' έηξεραλ νη ιφρνη ηνπ θαηφπη. 
 

. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε, ηξφκαμε ν θνβεξφο Αηνκήδεο, 345 

θαη ηνπ Απζζέα ηνχπε εθηχο πνπ ζηέθνπληαλ θνληά ηνπ 
 

«Να, δεο ηνλ, πάιη πιάθσζε ν ζθχινο λα καο πλίμεη· 
 

Μνλ ζηάζνπ εδψ κ' απφθαζε θη' εγψ ζ' ηνλ ζπγπξίδσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζηψληαο ηίλαμε ην θξάμηλν θνληάξη 
 

θαη βξήθε — δελ απφηπρε — θαηάθνξθα, ηξαβψληαο 350 

ζηελ θεθαιή· κα νρ ην ραιθφ αιάξγεςε ν ραιθφο ηνπ 
 

δίρσο λα θηάζεη σο ζην πεηζί, ηη ακπφδηζε ην θξάλνο, 
 

ρνπλήζν θξάλνο ηξίδηπιν, πνπ ηνχρε δψζεη ν Φνίβνο. 
 

Οξγηέο εθηχο πηζψηξεμε ν Έρηνξαο θαη κπήθε 
 

κεο ζην ζσξφ, θη' εθεί έπεζε ζηα γφλαηα, αθνπκπψληαο 355 

ην ρέξη ράκνπ, θαη ην θσο ηνπ ζφισζε ζηα κάηηα. 
 

Κη' ελψ ν Αηνκήδεο έηξερε θαηά ην δξφκν η' φπινπ — 
 

εθεί ζην ρψκα ηνχπεζε — κέζα απ' ηνπο πξσηνκάρνπο, 
 

ηφηεο αθηφο ζπλέθεξε, θαη πίζσ κεο ζη' ακάμη 
 

πεδά θαη ηξέρεη σο ζηνπο ζηεξλνχο θαη ζψδεηαη απ' ην ράξν. 360 

. 
 

Κη' έζθνπμε ηνπ Σπδέα ν γηνο, κε ην θνληάξη νξκψληαο 
 

«Πάιε απ' ην ράξν ζψζεθεο, ζθπιί! Μηά ηξίρα αθφκα 
 

θαη ζ' έηξσγα. ε γιχησζε πάιε, ζθπιί, ν Ώπφιινο, 
 

π' φιν θαη ζαλ ηνπ θιαίγεζαη ζαλ έξρεζαη ζηε κάρε. 
 

Μνλ έλληα ζνπ! θη' άιιε θνξά ζε βξίζθσ εγψ, θαη ηφηεο 365 

ζε μεκπεξδέβσ, αλ δα βπεζνχο θη' εγψ έρσ ζηα νπξάληα. 
 

Σψξα ζα πάξσ ηνπο ινηπνχο θπλήγη, θη' φπηνλ πηάζσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηνλ Ώγάζηξνθν λα μαξκαηψλεη αξρίδεη. 
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Μα ηφηε ν Πάξεο, ηεο Λεληφο ν δειεκέλνο άληξαο, 
 

ηνπ ηέλησζε ην γπξηζηφ δνμάξη, αθνπκπηζκέλνο 370 

πίζσ απφ ζηήιε, πνχζηεθε ζη' αληξνθηηαζκέλν κλήκα 
 

ηνπ Ίινπ, ηνπ Ααξδάλνπ γηνπ, παιηνχ δεκνγεξφληνπ. 
 

Έιπλε εθηφο ηα πινπκηζηά ηζαπξάδα απ' η' Ώγαζηξφθνπ 
 

ηα ζηήζηα, θη' απ' ηνπο ψκνπο ηνπ ηελ πεηζσκέλε αζπίδα, 
 

θαη ηνχβγαδε ην θξάλνο ηνπ. Βθεί ην λέβξν ν Πάξεο 375 

πίζσ ηξαβάεη ηνπ δνμαξηνχ θαη ξήρλεη, θη' ε ζαΎηα 
 

έηζη άδηθα απ' ην ρέξη ηνπ δελ πήδεζε, κνλ βξήθε 
 

ην ρηέλη ηνπ δεμηνχ πνδηνχ, θαη δηάβεθε σο αληίθξπ 
 

ζηε γεο θαη κπήθε. Γέιαζε κε ηελ θαξδηά ηνπ ν Πάξεο, 
 

θη' νρ ηελ πνδφρε πήδεμε θαη ηνχπε θαληαζκέλα 
 

«ε θάξθσζα, άδηθα ε ξεμά δελ πήγε! Ώρ θαη λάζε 380 

ζε θάσ, έηζη μεζθψληαο ζε ζηνπ ιαγγνληνχ ηε ξίδα, 
 

γηα λ' αλαζάλνπλ κηα ζηαιηά θη' νη Σξψεο, πνπ ζε ηξέκνπλ 
 

φπσο ιηνληάξη ζθηάδνπληαη βειαδνιάιεο γίδεο.» 
 

. 
 

Σφηεο ρσξίο λα θνβεζεί η' απάληεζε ν Αηνκήδεο 
 

«Ανμαξηζηή, κπηριηκπηδά, γισζζά, παξζελνκπήρηε, 385 

έια θη' αληίθξπ πξφβαιε ζαλ άληξαο, θαη ζα κάζεηο 
 

αλ ηα δνμάξηα ζνπ θειάλ θη' νη θηεξσηέο ζαΎηεο. 
 

Σί, πσο ην ρηέλη κνχγδαξεο, γηα αθηφ, κσξέ, παηληέζαη; 
 

Βγψ 'λα ηφρσ, εζχ αλ βαξείο ή θη' αλ παηδί ή γπλαίθα, 
 

γηαηί ε ξεμά 'λαη θνχθηα αληξφο καιάθα ηηπνηέληνπ. 390 

Ώλ ξήμσ εγψ φκσο, η' φπιν κνπ θαη κηα ζηαιηά αλ αγγίμεη, 
 

θφβεη βαζηά! αλ αζηξαπή ζνπ παξαιεί ηα ζπιάρλα· 
 

ζνχρεη ηα δπν ηεο κάγνπια λπρφζθηζηα ε γπλαίθα, 
 

κέλεη ε θακίιηα ζνπ αξθαλή· ξέβεηο θη' εζχ θαη βάθεηο 
 

ην ρψκα, κ' φξληα πην πνιιά παξά γπλαίθεο γχξσ.» 395 

. 
 

Βίπε, θαη ηνπ Λαέξηε ν γηνο παγαίλεη εθηχο θνληά ηνπ 
 

θαη ζηέθεη νκπξφο ηνπ. Κάζεζε ηφηε ν Αηνκήδεο πίζσ, 
 

θη' εθεί φμσ απ' ην πνδάξη ηνπ ηε γιήγνξε ζαΎηα 
 

ηξάβαε, θαη πφλνο ηζνπρηεξφο ηνπ δηάβεθε ηε ζάξθα. 
 

Σφηεο ζη' ακάμη αλέβεθε, θαη η' ακαμά ζηα πινία 
 

ηνχπε λα πάεη· ηη λα ζηαζεί αδχλαην απ' ηνπο πφλνπο. 400 

. 
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Σφηε ν Απζζέαο έκεηλε κνλάρνο θαη θνληά ηνπ 
 

ςπρή δελ είρε, ηη φινπο ηνπο είρε θφςεη ηξφκνο. 
 

Κη' έηζη είπε αλαζηελάδνληαο κεο ζηε γεξή θαξδηά ηνπ 
 

«Χρνχ, ηη ζα γελψ; Νηξνπήο αλ ηξαβερηψ απφ δείιηα 
 

ζηνλ φριν νκπξφο· ρεηξφηεξα, αλ πάιη εδψ κε πηάζνπλ 405 

κνλάρν, αθνχ ην θφβηζε ην πιήζνο η' άιιν ν Αίαο. 
 

Μα ηη ηα ζέιεη θη' φια αθηά ςηινινγά ε θαξδηά κνπ; 
 

Ξέξσ, απ' ηνλ θίληπλν νη δεηινί μεθφθηνπλε, κα αλ είλαη 
 

πξψηνο θαλείο ζηνλ πφιεκν, αθηφο — δελ έρεη — πξέπεη 
 

λα ζηέθεη πάληα αζάιεθηνο, ή λα ζθαρηεί ή λα ζθάμεη.» 410 

. 
 

Μα εθεί π' αθηά η' αλάδεβε κεο ζηεο θαξδηάο ηα βάζε, 
 

λα θαη πιαθψλνπλε νη ζεηξέο ησλ αινγάδσλ Σξψσλ 
 

θαη ηφλε δψλνπλ, κα θαθφ ηεο θεθαιήο ηνπο βγήθε. 
 

αλ φηαλ ρνίξν θπλεγνχλ ζθπιηά θαη ληνη αληξησκέλνη 
 

ηξηγχξσ, θαη ρνηκάεη αθηφο φμσ απ' ην ππθλνιφγγη, 415 

δφληηα ηξνρίδνληαο ιεθθά κεο ζην γπξηφ ζαγψλη, 
 

θαη ηξέρεη εδψ θαη ηξέρεη εθεί, θαη ησλ δνληηψλ ηνπ ν ρηχπνο 
 

αρεί, κα αθηνί ηνλ θαξηεξνχλ θηαο είλαη ηέηην ζθηάρηξν· 
 

ηφηε έηζη νη Σξψεο ξήρηεθαλ ηνπ ζετθνχ Απζζέα. 
 

Μα εθείλνο πξψηα ιάβσζε ην καρεηή Αηνπίηε 420 

θαηά ηνλ ψκν εθεί αςειά, κε ην θνληάξη νξκψληαο, 
 

θη' έπεηηα ζθφησζε άιινπο δην, ηνλ Έλλνκν θαη Θφλα. 
 

Κη' άθηζε αθηνχο θαη ρνίκηζε ζην Υεξζηδάκα πνχρε 
 

πεδήζεη ράκνπ νρ η' άινγα, θαη θάηνπ απ' ηελ αζπίδα 
 

ηνπ θάζηζε κηα θνληαξηά κεο ζηεο θνηιηάο ηελ θφςε· 
 

θη' έπεζε εθείλνο ράκνπ εθεί θαη δάγθαζε ην ρψκα. 425 

. 
 

Καηφπη θαη ην Υάξνπα ζαλάησζε, η' Ώπάζνπ 
 

γην θαη ηνπ ψθνπ αθηάδεξθν η' αξρνληνγελλεκέλνπ. 
 

Κη' έηξεμε λαλ ηνλ ζψζεη αθηφο, ηζφζενο ιεο άληξαο, 
 

πνπ πήγε νκπξφο θαη ζηάζεθε θνληά θνληά ηνπ θη' είπε 
 

«Μάζηνξε δφινπ θαη ζθαγήο, θνζκάθνπζηε Απζζέα, 430 

ή θαη ηνπο δην εδψ ζήκεξα ηνπο γηνπο ζα ζαλαηψζεηο 
 

η' Ώπάζνπ, θαη ζα παηλεθηείο παηψληαο ηα θνξκηά ηνπο, 
 

ή απ' η' φπιν κνπ ζα θαηεβείο ζηνλ Άδε ζνπγιηζκέλνο.» 
 

. 
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Βίπε, θη' εθηχο κηα θνληαξηά ηνπ δάθηεη ζηελ αζπίδα 
 

θαη η' φπιν ηνπ ίζα δηάβεθε ηε θσηνβφια αζπίδα 435 

θαη κεο ζηα καζηξνδνχιεθηα ηνπ ρψζεθε ηζαπξάδα, 
 

θαη μέζθηζε φιε απ' ηα πιεβξά ηε ζάξθα, κα ε Παιιάδα 
 

κέζα η' αληξφο δελ άθηζε ηα ζσζηθά λ' αγγίμεη. 
 

. 
 

Έλησζε εθείλνο πσο βαξηά δελ είηαλε ε πιεγή ηνπ, 
 

θη' νξκψληαο πάιη, κίιεζε ηνπ ψθνπ αθηά ηα ιφγηα 440 

«Ώ ζθχιε, ηψξα ζ' έθαγε ην κάβξν θίδη αιήζηα! 
 

Ναη, ηψξα εγψ δε ζα κπνξψ λα πνιεκήζσ πηα άιινπο, 
 

κα ψξα θαθή θαη ζάλαηνο ζα βξεη λνκίδσ εζέλα 
 

ζήκεξα εδψ, θη' απ' η' φπιν κνπ ζθαγκέλνο ζα ραξίζεηο 
 

δφμα ζ' εκέλα, ηελ ςπρή ζηνλ θαβαιάξε ράξν.» 445 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο γχξηζε θαη ηφθνςε θεβγάια· 
 

ζαλ έζηξηςε φκσο, ηνχκπεμε ζηνπο ψκνπο ην θνληάξη 
 

ίζα ζηε κέζε, θη' αληηθξχ ηνπ ηφβγαιε σο ζηα ζηήζηα. 
 

Κη' έπεζε αρψληαο, θη' ν γεξφο παηλέθηεθε Απζζέαο 
 

«Χ ψθε, γηε ηνπ καρεηή θη' αινγνιάηε Ώπάζνπ, 450 

δε γιχησζεο, κνλ πξφθαλε ν ράξνο θαη ζε πήξε. 
 

Παο, δφιηε, θαη ηα κάηηα ζνπ δε ζα ζ' ηα θιείζεη εζέλα 
 

ε κάλλα θη' ν γεξν-γνληφο, κνλ φξληα ζαξθνθάγα 
 

ζα ζε μεζθίζνπλ, γχξσ ζνπ ρηππψληαο ηηο θηεξνχγεο· 
 

κα εγψ αλ πεζάλσ, νη Ααλανί λεθξφ ζα κε ζηνιίζνπλ.» 455 

. 
 

Έηζη είπε θη' απ' ηε ζάξθα ηνπ θη' αθαισηή ηνπ αζπίδα 
 

φμσ ηνπ ψθνπ μέζεξλε ην δπλαηφ θνληάξη, 
 

πνπ, κφιηο βγήθε, πήδεζε ην αίκαο, θαη πνλνχζε. 
 

Κη' νη Σξψεο νη ιηνληφθαξδνη ζαλ ηνχδαλε ην αίκαο, 
 

ιφρνο ην ιφρν θξάδνληαο ηνπ πέζαλε φινη απάλνπ, 460 

κα εθείλνο πίζσ θψισλε θαη ρνχγηαδε ζηνπο θίινπο. 
 

Σξεηο έζθνπμε έηζη φζε θσλή ηα ζηήζηα ηνπ ρσξνχζαλ, 
 

θαη ηξεηο, ζα θψλαδε, θνξέο ηνλ άθνπζε ν Μελέιαο 
 

πνπ ζχληνκα είπε εθεί θνληά ζην γην ηνπ Σειακψλα 
 

«Ώία, ζεφζπαξηε αξρεγέ, ηνπ Σειακψλα ζξέκκα, 465 

θσλή ζαξξψ πσο άθνπζαλ η' αθηηά κνπ απ' ην Απζζέα, 
 

θσλή ζα λαλ ηελ ρψξηζαλ κεο ζηελ θαξδηά ηεο κάρεο 
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θη' εθεί ίζσο ηνλ θαηαπνλνχλ κνλαρηαζκέλν νη Σξψεο. 
 

Μα νκπξφο! ζηηγκή κε ράλνπκε, αο ηξέμνπκε βνεζνί ηνπ. 
 

Σξέκσ, ηφζν άμηνο ζηξαηεγφο κνλάρνο κεο ζηνπο Σξψεο 470 

κελ πάζεη, θη' χζηεξα νισλψλ πνιχ ζα καο ζηνηρίζεη.» 
 

. 
 

Βίπε θαη πξψηνο θίλεζε, θαη πίζσ ν Ώίαο, άληξαο 
 

ζεψλε ηζάμηνο. Κη' ήβξαλε ην ζχληξνθν απφ Σξψεο 
 

ηξηγπξηζκέλν, ζάιεγεο ηζαθάιηα αηκαηνθάγα 
 

γχξσ ζε δηπινθέξαηε ιαθίλα ιαβσκέλε, 475 

π' απάο ζηα φξε θπλεγφ μεθέβγεη πηιαιψληαο 
 

φζν ην αίκα 'λαη δεζηφ θαη ηελ αθνχεη ην γφλα· 
 

φκσο ζηεξλά φηαλ ε πηθξή ζαΎηα ηε δακάζεη, 
 

ηελ ηξσλ κέζα ζ' νιφζθησην ξνπκάλη ηα ηζαθάιηα, 
 

ζη' φξνο απάλνπ· κα άμαθλα ιηνληάξη αλ θέξεη ε ηχρε 480 

λπράην, ζαλ ηε ράςεη αθηφ θαη ηα ηζαθάιηα θέβγνπλ· 
 

ηφηε έηζη ηνλ αηξφκεην ζηε κέζε ηνπο Απζζέα 
 

Σξψεο πνιινί θαη δπλαηνί βαξνχζαλ, θαη κε η' φπιν 
 

αθηφο νξκψληαο πάζθηδε λα ζψζεη ην πεηζί ηνπ. 
 

Μα λα! κ' αζπίδα ζαλ ππξγί πξνβάιλεη ν Ώίαο δίπια 485 

θαη ζηέθεη· ηφηε εθηχο θεβγηφ άιινη απ' αιινχ νη Ααξδάλνη. 
 

Σφηε ν Μελέιαο ηνχπηαζε ην ρέξη θαη ηνλ βγάδεη 
 

νρ ηε ζθαγή, σο πνπ δχγσζε ν παξαγηφο κε η' άηηα. 
 

. 
 

Κη' ν γηνο ηνπ Σειακψλα νξκάεη ζηνπο Σξψεο θαη ζθνηψλεη 
 

ην θεκηζκέλν Αφξπθιν, γην ηνπ Πξηάκνπ λφζν, 490 

έπεηηα θαη ηνλ Πάληνθν θαη Λχζαληξν θαξθψλεη, 
 

θαξθψλεη θαη ηνλ Πχξαζν θαη ην γνξγφ Ππιάξηε. 
 

Πψο πνηακφο βνπλφπεθηνο γηνκάηνο ην ρεηκψλα 
 

νξκάεη ζηνλ θάκπν, απφ βξνρή ηνπ Αία θνπζθσκέλνο, 
 

θαη πιήζνο μεξνπξίλαξα, θαη θνχηζνπξα 'λα πιήζνο, 
 

ζέξλεη, θαη πιήζνο ζην γηαιφ ζπκάξηα θαηεβάδεη· 495 

έηζη φξκαε θη' έηζη ζάξσλε ηνλ θάκπν ηφηε ν Ώίαο 
 

θη' έζθαδε αζξψπνπο θη' άινγα. 
 

. 
 

. 
 

Κη' ν Έρηνξαο αθφκα 
 

δελ ηφμεξε, ηη νιφδεξβα ηεο κάρεο πνιεκνχζε 
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θνληά ζηελ αθξνθακαληξηά, φπνπ θνξκηά αληξησκέλα 
 

πέθηαλε ηφζα θη' άζβπζηε βνπή είηαλ ζεθσκέλε 500 

γχξσ ζην γεξν-Νέζηνξα, ζηνλ άμην Ανκελέα. 
 

Βθεί πνιέκαε ν Έρηνξαο, κ' αινγνζχλε θη' φπιν 
 

ζάκαηα θάλνληαο θη' αληξψλ ζεξίδνληαο ηνπο ιφρνπο· 
 

κα βήκα αθφκα νη Ααλανί δε ζα θνπλνχζαλ πίζσ, 
 

αλ ην Μαρά ην βαζηιηά εθεί π' αληξαγαζνχζε 505 

δελ ηνλ ζηακάηαε ηεο Λεληφο ν δειεκέλνο άληξαο, 
 

πνχζηεηιε ηξίδνληε δεμά ζηνλ ψκν ηνπ ζαΎηα. 
 

πνπ γηα δάθηνλ ηξφκαμαλ νη αθξηζκέλνη Ώξγίηεο, 
 

κήπσο ηζαθίζεη ν πφιεκνο μαλά θαη ηνλ ζπιιάβνπλ, 
 

θη' εθηχο ηνπ γεξν Νέζηνξα ηνπ θξάδεη ν Ανκελέαο 510 

«Νέζηνξα, ηνπ Νειέα γηε, ησλ Ώραηψλ θακάξη, 
 

γιήγνξα! θαη ζη' ακάμη ζνπ αλέβα — θη' ν Μαράνο 
 

δίπια ζνπ — θαη ζηα ηέζζεξα θαηά ηα πινία ρηχπα. 
 

Γηαηί άζξσπνο καζέο γηαηξφο αμίδεη πιήζνο άιινπο· 
 

ζαΎηεο βγάδεη, βφηαλα καιαρηηθά απηζψλεη.» 515 

. 
 

Βίπε, θη' αθνχεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο, 
 

θαη κπαίλεη εθηχο ζη' ακάμη ηνπ — θη' αλέβεθε ν Μαράνο 
 

θνληά ηνπ, ζξέκκα η' Ώζθιεπηνχ, παξάμνπ γηαηξνπφξνπ — 
 

θαη η' άινγα βαξάεη· θη' απηά κε πξνζπκία πεηνχζαλ 
 

πξνο ηα θαξάβηα ηνπ, ηη εθεί λα θηάζεη απνζπκνχζε. 520 

. 
 

Σφηε ν Κεβξηφλεο έλησζε ηνπο Σξψεο πσο ζθνξπνχζαλ 
 

ακαμσκέλνο, ζην πιεβξφ ηνπ Έρηνξα, θαη ηνχπε 
 

«Έρηνξα, εκείο κε ηνπο νρηξνχο ρηππηνχκαζηε εδσθάηνπ 
 

ζηελ άθξε ηνπ θαθφερνπ πνιέκνπ, φκσο νη άιινη 
 

Σξψεο ηζαθάλε αλάθαηνη, πεδνχξα θη' ακαμάδεο. 525 

Ο Ώίαο ηνπο ζηελνρσξάεη, ν γηνο ηνπ Σειακψλα· 
 

θαιά ηνλ μέξσ, ηελ πιαηηά θνξάεη ζηνλ ψκν αζπίδα. 
 

Μα εθεί ίζα αο ζχξνπκε θη' εκείο, πνπ πην ππθλφ η' αζθέξη — 
 

πεδνί θη' ακάμηα — απφ θαθή εξεζηζκέλε ακάρε 
 

πεηζνθνπηνχληαη, θη' άζβπζηε βνπή είλαη ζεθσκέλε.» 530 

. 
 

Βίπε, θη' ακέζσο βάξεζε η' αζπξφηξηρα άινγά ηνπ 
 

κε θξνηνιάιν θακνηζί· θη' αθηά πνλψληαο, πήξαλ 
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θαη ηξάβεμαλ ζηα ηέζζεξα η' αιαθξνδξφκν ακάμη 
 

λεθξνχο παηψληαο θη' άξκαηα, θη' φιν η' αμφλη θάηνπ 
 

θη' νη ακαμφγπξνη είηαλε παζπαιηζκέλνη κ' αίκαο 535 

απ' ηηο ζηαιηέο πνπ ησλ ηξνρψλ πεηνχζαλ ηα ζηεθάληα 
 

θαη η' αινγφλπρα. Κη' αθηφο κεο ζην ζσξφ λα πέζεη 
 

θαη λαλ ηνλ ζπάζεη βηάδνπληαλ, θαη ηαξαρή κεγάιε 
 

έξεμε ζ' φινπο, θη' άξρηζε πειέθη ρέξη ρέξη. 539 

. 
 

Φφβν ηνπ Ώία ηνχβαιε ηφηε ν κεγάινο Αίαο. 544 

Καη ζηέθεη νιφμαθλνο, πεηάεη ζηε ξάρε ηελ αζπίδα, 545 

θη' αθνχ 'δε γχξσ, ζα ζεξηφ θαηά ην πιήζνο θάλεη 
 

ηεξψληαο πίζσ, κηα ζηαιηά γφλα πεξλψληαο γφλα. 
 

Κη' φπσο απφ καληξί βνδηψλ μαλζφηξηρν ιηνληάξη, 
 

δηψρλνπλ ζθπιηά θαη ρσξηαλνί πνπ μάγξππλνη φιε λχρηα 549 

θξνπξνχλ, θη' εθείλν ζέινληαο λα θάεη βντδήζν πάρνο 551 

ρνηκάεη, κα δίρσο φθεινο, ηη απ' αληξησκέλα ρέξηα 
 

φπια πνιιά ηνπ πέθηνπλε θαη θνχηζνπξα αλακέλα 
 

ζηα κάηηα νκπξφο, πνπ κ' φιε ηνπ ηελ πξνζπκηά ην ζθηάδνπλ 
 

θαη πηα αιαξγέβεη ηελ αβγή κε ζπιάρλα πηθξακέλα· 555 

ηφηε έηζη ν Ώίαο έθεβγε κε ζηήζηα πηθξακέλα 
 

πνιιά άζεια, γηαηί έηξεκε κελ πάζνπλ ηα θαξάβηα. 
 

Πψο γάηδαξνο ληθάεη παηδηά δηαβαίλνληαο ρσξάθη, 
 

ζηαληάξεο θαη πνιιά ηνπ ζπνπλ ζηε ξάρε ηνπ καηζνχθηα, 
 

θαη κπαίλεη θφθηεη ηα βαζηά ζπαξηά, θαη ηα θνπέιηα 560 

ηνλ θνπαλνχλε, κα άπιεξε είλαη έηζη ε δχλακή ηνπο, 
 

θαη κφιηο πηα ηνλ δηψρλνπλε ζαλ ηελ ηπιψζεη πξψηα· 
 

έηζη αθινπζνχζαλε ην γην ηνπ Σειακψλα πάληα 
 

ηφηε νη πνιχηνπνη βνεζνί θη' νη αινγάδεο Σξψεο 
 

θαη ηελ αζπίδα αδηάθνπα ηνπ αθφληηδαλ ζηε κέζε. 565 

Κη' ν Ώίαο πφηεο θξφληηδε λα πνιεκάεη γπξλψληαο 
 

πίζσ μαλά θη' ακπφδηδε ηα ηάγκαηα ησλ Σξψσλ, 
 

πνηέο γπξλνχζε θη' έθεβγε· κα σο ζηα γνξγά θαξάβηα 
 

λα πξνρσξήζνπλε άθνπνη ηνπο έθξαδε ην δξφκν. 569 

. 
 

Μα ηφηε εθεί ν ιεβέληεο γηνο ηνλ έλησζε ηνπ ΐαίκνπ, 575 

ν ΐξχππινο, π' απ' ηηο ππθλέο ξεμέο ζηελνρσξηνχληαλ, 
 

θαη πάεη θνληά ηνπ ζηέθεηαη θαη ξήρλεη ην θνληάξη, 
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θη' έλα αξρεγφ, ηνλ Ώπηζά, βαξάεη, ην γην ηνπ Φάςε, 
 

ζην ζθψηη, θάηνπ απ' ηε ζθεπή, θη' εθηχο ηνλ ραληαθψλεη· 
 

έπεηηα νξκάεη θη' απ' η' άξκαηα αξρίδεη λα ηνλ γδχλεη. 580 

Μα ηφηεο ν ζεφκνξθνο κφιηο ηνλ είδε Πάξεο 
 

π' αξπνχζε ηελ αξκαησζά, ακέζσο ην δνμάξη 
 

πηζσηξαβάεη απάλνπ ηνπ, θαη ζην δεμχ κεξί ηνπ 
 

κε ηε ζαΎηα ηνλ ηξππάεη. Κη' έζπαζε ην θαιάκη, 
 

θαη ην κεξί ηνπ βάξπλε· θαη ιίγν ιίγν πίζσ 
 

πξνο ηνπο ζπληξφθνπο θψισζε γηα λα ζσζεί απ' ην ράξν. 585 

Έζθνπμε ηφηεο, θη' ε θσλή αρνχζε απ' άθξε σο άθξε 
 

«Ώδξέθηα, πξψηνη νπιαξρεγνί ησλ Ώραηψλ θη' αξρφληνη, 
 

γπξίζηε θαη κε θέβγεηε, θη' απ' ην ρακφ γιπηψζηε 
 

ηνλ Ώία πνπ ηνλ ιχζζαμαλ νη θνληαξηέο. Αε ζάβγεη 
 

ζαξξψ νρ ηεο κάρεο δσληαλφο ηνπο ρηχπνπο. Μνλ ηα ζηήζηα 590 

ζηήζηε κπξνζηά ζηνλ Ώία καο, ην γην ηνπ Σειακψλα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ζα ιαβψζεθε. Κη' αθηνί φινη ππθλσκέλνη 
 

ζηέθνπλ ζηκά ηνπ — γέξλνληαο ζηνπο ψκνπο ηηο αζπίδεο — 
 

κ' φξζηα θνληάξηα. Κη' έζκημε ν Ώίαο ζηνπο ζπληξφθνπο, 
 

θη' αλάκεζφ ηνπο θηάλνληαο μαλαγπξλάεη θαη ζηέθεη. 595 

. 
 

Σφηε έηζη αθηνί ρηππηφληνπζαλ ζαλ ππξθαγηά αγξηεκέλε. 
 

Καη βγάδαλε νρ ηνλ πφιεκν ην γέξν ηα γνξγά ηνπ 
 

ηα δα δξσκέλα, θαη καδί ην ζηξαηεγφ Μαράν. 
 

Βθεί ηνλ είδε θη' έλησζε ην γέξν ν Ώρηιέαο, 
 

ηη έζηεθε νκπξφο ζη' απιφθνηινπ ηξεραληεξηνχ ηελ άθξε 600 

ζσξψληαο ηε βαξηά δνπιηά θαη η' άραξν θπλήγη· 
 

θαη θξάδεη εθηχο ηνλ Πάηξνθιν λα βγεη λαλ ηνπ κηιήζεη. 
 

Κη' εθείλαο κφιηο άθνπζε απ' ηελ θαιχβα κέζα, 
 

βγήθε ζαλ Άξεο... κα θαθνχ αξρή είηαλ λαλ ηνπ γίλεη. 
 

. 
 

Καη πξψηνο ν παιηθαξάο γηνο είπ3 ηνπ Μελνίηε 605 

«Γηαηί, Ώρηιέα, κ' έθξαμεο; ηη ζεο θαη κε γπξέβεηο;» 
 

. 
 

Σφηε ν γνξγφο η' απάληεζε γηνο ηνπ Πειηά θαη ηνχπε 
 

«Γηε ηνπ Μελνίηε ζετθέ, κπξηάθξηβφ κνπ αδξέθη, 
 

ηψξα ζαξξψ πηα νη Ααλανί ζηα πφδηα ζα κνπ πέζνπλ 
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κε πεξηθάιηα, ηη ςαρλφ πηα αγγίδεη ην καραίξη. 610 

Μνλ ζχξε εθεί ην Νέζηνξα θη' αξψηα, Πάηξνθιέ κνπ, 
 

πηφλ ηάρα αθηφλ απ' ηε ζθαγή λα θέξλεη ιαβσκέλν; 
 

Πίζσζε αλ θξίλεηο, ζ' φια ηνπ κε ην Μαρά ιέσ κηάδεη, 
 

ην ζξέκκα η' Ώζθιεπηνχ, κα νκπξφο ηελ φςε ηνπ δελ είδα, 
 

ηη ίζα ηξαβψληαο η' άινγα κε πέξαζαλ ηξεράηα.» 615 

. 
 

Βίπε, θη' αθνχεη ν Πάηξνθινο ηα ιφγηα ηνπ ζπληξφθνπ 
 

θη' ίζηα ηξεράηνο μεθηλάεη λα ζχξεη σο ζηηο θαιχβεο. 
 

. 
 

Κη' εθείλνη κφιηο έθηαζαλ ζηνπ γέξνπ ηελ θαιχβα, 
 

αηνί ηνπο πέδεςαλ ζηε γεο πνπ ζξέθεη θάζε πιάζκα, 
 

θη' έιπζε η' άηηα ν παξαγηφο ηνπ γέξνληα, ν ΐξπκέδνο. 620 

Βθείλνη ηφηε απ' ηα ζθνπηηά μεζηέγλσζαλ ηνλ ίδξν, 
 

θαηά η' αγέξη ζηέθνληαο νκπξφο ζη' αθξνζαιάζζη· 
 

έπεηηα κέζα κπαίλνπλε θαη ζηα ζθακληά θαζίδνπλ 
 

Σφηεο ηνπο έθηηαζε ρπιφ ε φκνξθε Βθακήδε — 
 

π' απφρηεζε απ' ηελ Σέλεδν ν γέξνο, φηαλ πήξε 625 

ν Ώρηιέαο ην λεζί — η' Ώξζίλνπ ε ζπγαηέξα, 
 

πνχραλ ηνπ γέξνπ νη Ααλανί ρσξίζεη κέζα απ' φιν 
 

ην πξάκα, ηη είηαλ ζηε βνπιή ν πην νισλψλ ζνθφο ηνπο. 
 

Ώθηή ηνπο ζπξψρλεη πξψηα νκπξφο θαιφμπζην ηξαπέδη 
 

παλψξην αηζαινπφδαξν, θαη ζε ηαςί ραιθέλην 
 

ηνπο βάδεη κηα κειφπεηα, θαη βάδεη 'λα θξνκκχδη 630 

πξνζθάη λα πίλνπλ, θαη θνληά ζηαξφςσκν ηνπο βάδεη, 
 

βάδεη θη' νιφιακπξν θαθθί πνχρε απ' ηελ Πχιν ν γέξνο 
 

θεξκέλα ραιθνθάξθσην, κε ηέζζεξα θηηαζκέλν 
 

αθηηά, πνπ πεξηζηέξηα δην δεξβφδεμα βνζθνχζαλ 
 

ρξπζά ζην θάζε αθηί, θαη δην είρε απφ θάησ πάηνπο. 635 

Άιινο ην θνχλαε δχζθνια απ' ην ηξαπέδη αλ είηαλ 
 

γηνκάην, κα ην ζήθσλε κε δίρσο θφπν ν γέξνο. 
 

Ώθηνχ ρπιφ ε ζεφκνξθε γπλαίθα αλαθαηέβεη 
 

απφ θξαζί Πξακληψηηθν, θαη κέζα γηδνηχξη 
 

μχλεη κε ηξίθηε ράιθηλν θαη παζπαιά άζπξν αιέβξη. 640 

Καη ην ρπιφ άκα ηνίκαζε, ηνπο είπε «ειάηε πηέζηε.» 
 

. 
 

Κη' αθηνί ήπηαλ, θη' ε πνιχζηεγλε ζαλ θφπεθέ ηνπο δίςα 
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θη' ε ψξα δηάβαηλε ήζπρα κε ιφγηα θαη θνπβέληα, 
 

λα! ην θαηψθιη ν Πάηξνθινο παηάεη, ζεφκηνο άληξαο. 
 

ξζηνο εθηχο ζεθψζεθε ν γέξνο — ζαλ ηνλ είδε — 645 

νρ ην ιακπξφθηηαζην ζθακλί, θη' απ' ην δεμχ ην ρέξη 
 

ηνλ πήξε θαη ηνλ έκπαζε θαη ηνχιεγε λα θάηζεη. 
 

Μα ηνπ Μελνίηε πάιη ν γηνο δελ ήζειε θαη ηνχπε 
 

«Αελ θάζνπκαη φρη, γέξν κνπ, δέλ ψξα γηα θαζήζη. 
 

Αχζηξνπνο πάληα ν αξρεγφο, θαη κ' έπεςε λα κάζσ 
 

πηνο ιαβσκέλνο είλαη αθηφο πνπ θέξλεηο· κα ηνλ βιέπσ 650 

θαη ηνλ θαηέρσ κφλνο κνπ, ην βαζηιηά Μαράν. 
 

Πάσ ηψξα, πξέπεη η' αξρεγνχ λα δψθσ ηα καληάηα. 
 

Βζχ ηνλ μέξεηο, γέξν κνπ, θαιά, ζαλ ηη είλαη εθείλνο· 
 

δε ρσξαηέβεη, εθεί άμαθλα ηνπ θηαηο ρσξίο λα θηαίμεηο.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ θάλεη ν Νέζηνξαο, ν γεξν-αινγνιάηεο 655 

«Ση ηάρα θιαίεη ηνπο Ώραηνχο ν Ώρηιέαο έηζη 
 

θαη δα ξσηάεη πηνη πάζαλε; πνπ θαλ δε βάδεη ν λνπο ηνπ 
 

ζαλ ηη δεηλά καο πιάθσζαλ! Ση νη πξψηνη απφ ζαΎηεο 
 

θη' απφ θνληάξηα θνίηνπληαη ζηα πινία ρηππεκέλνη. 
 

αΎηα ηνπ Σπδέα ν γηνο, θαη θνληαξηά ν Απζζέαο, 660 

έθαγε θνληαξηά θη' ν γηνο, η' Ώηξέα, ν Ώγακέκλνο· 
 

θη' εγψ άιινλ πάιε εδψ 'θεξα, αθηφλ, ηψξα νρ ηε κάρε 663 

κε ζατηηάο ιαβσκαηηά. Χζηφζν ν Ώρηιέαο 
 

θαξδηά 'ρεη, κα δε ριίβεηαη, δε καο πνλάεη θνκάηη. 665 

Γηα ζηέθεη πηα σο λα θαίγνπληαη θνληά ζη' αθξνζαιάζζη 
 

ηα πινία απφ θσηηά άζβπζηε, ελψ παξαιπκέλνπο 
 

θη' εκάο καο ζθάδνπλ ζαλ ηξαγηά; Ση εγψ — ηί ζεο; — δελ έρσ 
 

πηα κεο ζην γέξηθν θνξκί ην λέβξν πνχρα πξψηα. 
 

Ώρ λάζει' είκνπλα έηζη ληνο θαη λα βαζηνχζα αθφκα 670 

ζαλ φηαλ πηάζακε ζπαζί εκείο κε ηνπο Διηψηεο 
 

απφ βντδαξπαγή, θη' εγψ ηνλ άμην η' Ώπεξφρνπ 
 

γην ζθφησζα, ηνλ Σπκνληά, έλα άξρνληα ηνπ ηφπνπ, 
 

δεηψληαο πίζσ μεδεκηά. Ση εγψ κ' αθηφ ην ρέξη 
 

ηνλ θάξθσζα ελψ γιχησλε ηα βφδηα ηνπ, θαη ράκνπ 675 

έπεζε, θη' φιν ζθφξπεζε ησλ ρσξηαλψλ ην πιήζνο. 
 

Καη πιηάηζηθα κε ηνπο ζσξνχο καδέςακε νρ ηνλ θάκπν, 
 

πελήληα βντδνθφπαδα, πξνβάησλ άιια ηφζα, 
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πελήληα ρνίξσλ, θαη γηδηψλ πιαηηά θνπάδηα σο ηφζα, 
 

θαη γιήγνξα άινγα μαλζά σο εθαηφλ πελήληα, 680 

φια θνξάδεο πνχζξεθαλ πνιιέο ηνπο θαη πνπιάξηα. 
 

Καη κεο ζε κηα λπρηηά φια αθηά ηα πήγακε ζηελ Πχιν 
 

σο ζην θαζηξί. Ώλαγάιιηαζε κέζα ν Νειηάο ζηα ζηήζηα 
 

πνχκνπλα ηφζν ηπρεξφο κφιηο ζε κάρε βγήθα. 
 

Καη κφιηο έθεμε ε αβγή, νη θξάρηεο δηαιαινχζαλ 685 

λαξζεί νπηαλνχ ζηελ Ήιηδα ρξσζηηνχληαλ θάπην ρξένο. 
 

Καη ζα καδψρηεθαλ αθηνί, ηφηε νη δεκνγεξφληνη 
 

ηνπο κνίξαδαλ· γηαηί πνιιψλ ρξσζηνχζαλε νη Διηψηεο, 
 

ζαλ πνχκαζηε κηα ρνχθηα εκείο ζηελ Πχιν, ξεκαζκέλνη· 
 

ηη ν ζεξηνκάρνο Δξαθιήο κάο ξήκαμε ζαλ ήξζε 690 

ηα ρξφληα πξηλ, θαη ράζεθαλ νη πην θαινί καο φινη. 
 

Ση είκαζηε σο γηνη πξηλ δψδεθα ηνπ γλσζηηθνχ Νειέα, 
 

θη' ελψ κνλάρα απφκελα θη' φινη είραλ πάεη νη άιινη. 
 

Γηα αθηφ νη ραιθφθξαρηνη Βπεηγνί πνιχ είηαλ μεπαξκέλνη 
 

θη' άδηθεο έπαηδαλ δνπιηέο, ζαλ πνπ καο αςεθνχζαλ. 695 

Καη πήξε ηφηε ν γέξνληαο βνδηψλ θνπάδη, θη' άιιν 
 

κεγάιν αξληψλ, δηαιέγνληαο ηξαθφζα θαη ηζνπάλνπο. 
 

Ση θαη ηνπ γέξνπ κνπ καζέο ηξαλφ ρξσζηηνχληαλ ρξένο, 
 

ηέζζεξα ηξεμεκηά άινγα θη' νη άκαμεο πνπ πήγαλ 
 

λα παξαβγνχλ· γηαηί είηαλε λα ηξέμνπλ γηα ηξηπφδη, 700 

κα εθεί ηα θαηαθξάηεζε ν βαζηιηάο Ώβγείαο, 
 

θη' έδησμε απέ ηνλ ακαμά πνπ ζξήλαε η' άινγά ηνπ. 
 

Γηα αθηά ηα ιφγηα θη' έξγαηα ν γέξνο ζθπιηαζκέλνο 
 

θξάηεζε ηφζα, θη' έδσθε λα κνηξαζηνχλε η' άιια 
 

ζην πιήζνο, κελ ηνπ πάεη θαλείο αδηθεκέλνο ζπίηη. 705 

Βκείο αθηά ηα ζάμακε έλα έλα, θαη ζην θάζηξν 
 

ζθάμακε γχξσ ζηνπο ζενχο. Κη' εθείλνη ηξίηε κέξα 
 

φινη ήξζαλε — νη πεδνί πνιινί, πνιινί θη' νη αινγάδεο — 
 

ζχςπρνη, θαη καδί δην γηνη η' Ώρηφξνπ αξκαησκέλνη, 
 

ληνη αθφκα θη' απφ πφιεκν ρσξίο λα θαινμέξνπλ. 710 

Κη' είλαη κηα ρψξα, ε ΐνχξιηζζα, φξζηα ξαρνχια, αιάξγα 
 

απάλνπ ζην Ρνπθηά, αθξηλή ηεο ακκνπδάηεο Πχινο· 
 

πνπ δψλνληάο ηελ, η' αιαηηνχ δεηνχζαλ λαλ ηελ θάλνπλ. 
 

Μα αθνχ παληνχ θαηέβεθαλ ζηνλ θάκπν, εκάο ηε λχρηα 
 

ε Ώζελά νρ ηνλ Έιπκπν γνξγή ήξζε καο κελήηξα 715 
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λ' αξκαησζνχκε, θη' άζεινπο δελ έκαζέ καο γχξσ, 
 

φινη είκαζηε αλππφκνλνη λα βγνχκε ζην θνληάξη, 
 

Μα εκέλα λα νπιηζηψ ν Νειηάο δε κ' άθηλε, θαη η' άηηα 
 

κνχθξπςε, ηη είπε απφ ζθαγέο πσο δε ζθακπάδσ αθφκα. 
 

Μα θη' έηζη εγψ φκσο — θαη πεδφο — δνμάζηεθα ζηε κέζε 720 

ησλ ακαμηψλ, ηη ε Ώζελά κνχδσθε αληξηά θαη ζάξξνο. 
 

Κη' έρεη έλα Μίλην πνηακφ, πνπ δίπια ηεο Ώξήλαο 
 

πάεη ζην γηαιφ· κε η' άηηα εθεί πξνζκέλακε λα θέμεη, 
 

θη' άιινη πίζσ πιάθσλαλ, νη ιφρνη ησλ πεδψλε. 
 

χςπρνη ηελ αβγή απφ θεη κε ηάμε αξαδηαζκέλνη, 725 

θξαηψληαο η' άξκαηα, ήξζακε σο ζηνπ Ρνπθηά ην ξέκα. 
 

Βθεί ψξηα θαίγνληαο ζθαρηά ηνπ παληνθξάηε Αία, 
 

ζθάδνληαο ηάβξν ηνπ Ρνπθηά, ηνπ Πνζεηδνχ άιινλ ηάβξν, 
 

φκσο ηεο ζψζηξαο Ώζελάο γειάδα θνπηειάηε, 
 

ηφηεο ζηνλ θάκπν θάηζακε λα θάκε ιφρνη ιφρνη, 730 

θαη θνηκεζήθακε, φινη καο κε η' άξκαηα νπιηζκέλνη, 
 

γχξσ ζην ξέκα. Σφηε εθεί λα! απφ παληνχ νη νρηξνί καο 
 

δψλνπλ ηα θάζηξν θη' ήζειαλ θνκάηηα λαλ ην θάλνπλ. 
 

Μα η' Άξε θνβεξή δνπιηά ηνπο έθνςε ηε θφξα· 
 

ηη κφιηο έθεμε ηε γεο ν θσηνδφηεο ήιηνο 735 

νξκνχκε, Αία θη' Ώζελά πεξηθαιψληαο φινη. 
 

Σφηεο ζηα ρέξηα νη Βπεηγνί ζαλ ήξζαλ θη' νη Ππιηψηεο, 
 

εγψ άληξα πξψηνο ζθφησζα θαη πήξα η' άινγά ηνπ, 
 

ην Μφιην ηνλ θνληαξηζηή, πνχηαλ γακπξφο η' Ώβγεία 
 

θη' είρε ηελ πξψηε θφξε ηνπ, ηελ θαζηαληά Ώγακήδε, 740 

π' φζα ε πιαηηά θπηξψλεη γεο βνηάληα, ηάμεξ' φια. 
 

Ώθηφλ εγψ, ζα δχγσλε, ηνπ κπήγσ ην ραιθέλην 
 

θνληάξη, θαη καθξχ πιαηχ ζ' ηνλ ζηξψλσ· θαη ζη' ακάμη 
 

πήδεζα εγψ θαη ζηελ ζεηξά ησλ πξσηνκάρσλ κπήθα. 
 

Σφηε νη ιηνληφθαξδνη Βπεηγνί φινη φπνπ θχγεη θχγεη 745 

ζθφξπεζαλ κφιηο είδαλε θη' έπεζε ηέηηνο άληξαο, 
 

ησλ αινγάδσλ αξρεγφο, πνχηαλ ζηηο κάρεο πξψηνο. 
 

Χζηφζν εγψ ηνπο κπήρηεθα ζα κπφξα αληαξσκέλε. 
 

Πελήληα ακάμηα ηζάθσζα, θαη γχξσ ζην θαζέλα 
 

άληξεο δην δάγθαζαλ ηε γεο, απ' η' φπιν κνπ ζθαγκέλνη. 
 

Μα θαη η' Ώρηφξνπ ηα παηδηά ζα θαηεινχζα, αλίζσο 750 

ηεο γεο ν ζεηζηήο Πνζεηδφο δελ ηάζσδε νρ ην θφλν, 
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ν ζπάξηεο ηνπο, κε θαηαρληά πνιιή ζθεπάδνληάο ηνπο. 
 

Νίθε ηξαλή ηφηε έδσθε ησλ Ππιησηψλε ν Αίαο, 
 

ηη σο ηφζν νκπξφο ηνχο είρακε κέζα απ' ην ππθλνθάκπη, 
 

άληξεο βαξψληαο θη' άξκαηα καδψλνληαο παλψξηα, 755 

σο πνπ ην πνιπθξίζαξν πάηεζαλ η' άινγά καο 
 

ΐνππξάζη, θαη ηεο Χιεληάο ην βξάρν, θαη η' Ώιείζε 
 

πνπ ιελ ηε ξάρε· φζε ε ζεά καο γχξηζε πηα πίζσ. 
 

Βθεί ζηεξλφ άληξα ζθφησζα θη' αθήθα ην θπλήγη. 
 

Κη' απ' ην ΐνππξάζη νη Ώραηνί θαηά ηελ Πχιν ηφηεο 760 

ιαινχζαλ πίζσ η' άινγα, δνμνινγψληαο φινη 
 

ην γην ηνπ Κξφλνπ απ' ηνπο ζενχο, ην Νέζηνξα απ' ηνπο άληξεο. 
 

Έηζη είκνπλ, ληνο θη' αλ είκνπλα! Μα απ' η' Ώρηιηά ηε ληφηε 
 

ςπρή ζηνλ θφζκν δε ζα δεη ζηαιηά θαιφ. Μα αο είλαη! 
 

κεηαλησκέλνο θαη πηθξά ζα θιάςεη ζα ραζνχκε. 
 

κσο, αδξέθη, εζέλα αθηά ζνπ ζχζηαηλε ν Μελνίηεο 765 

ηφηεο πνπ ζ' έζηειλε νρ ηε Φηηά λα παο ζηνλ Ώγακέκλν, 
 

θη' είκαζηε κέζα εκείο, εγψ θη' ν ζετθφο Απζζέαο, 
 

θη' φια θαιά η' αθνχγακε ζα ζ' ηάιεγε ζηνλ πχξγν. 
 

Ση ήξζακε ζηνπ Πειέα νη δην η' αξρνληηθφ, δεηψληαο 
 

ζηξαηφ κεο ζηελ πνιχβνζθε λα κάζνπκε ΏραηΎδα. 770 

Μέζα ινηπφλ εθεί ήβξακε ηνλ αξρεγφ Μελνίηε, 
 

ήβξακε εζέλα, θη' έζηεθε ζηκά ζνπ ν Ώρηιέαο. 
 

Σφηε ν Πειηάο κεο ζηεο αβιήο ηνλ ππξγνθξάρηε κπνχηηα 
 

έςαηλε πξφζπαρα βνδηψλ ζην βξνληνξήρηε Αία, 
 

θη' έλα πνηήξη νιφρξπζν ζηα ρέξηα ηνπ θξαηψληαο, 
 

μαλζφ θξαζί ζαλ ςαίλνπληαλ ηα κπνχηηα πεξερνχζε. 775 

Κη' εζείο ην θξηάο θξνληίδαηε, κα ζηε κπαζηά λα! νη δην καο 
 

ζηαζήθακε. ξζηνο ηφηε εθεί πεηάρηε ν Ώρηιέαο 
 

ζαλ μαθληζκέλνο, θη' έηξεμε θη' απ' ην δεμχ ην ρέξη 
 

καο πήξε κέζα ζηελ αβιή, λα θάηζνπκε καο είπε, 
 

καο θίιεςε φια ηα θαιά πνπ ζπλεζνχλ κε μέλνπο. 
 

Κη' αθνχ ραξήθακε θαιά ην θαγνπφηη, πηάλσ 780 

ην ιφγν εγψ, θαη λάξζεηε ζαο έιεγα καδί καο. 
 

Βζείο πνιχ ην ζέιαηε, θη' ακέζσο ηφηε εθείλνη, 
 

θη' νη δην νη γεξφληνη, αξρίλεζαλ πνιιά λα δαζθαιέβνπλ. 
 

Σν γηφ ηνπ ν γέξνο μφξθηδε, ν βαζηιηάο Πειέαο, 
 

πάληα ζηε κάρε αηξφκεηνο θη' απ' φινπο λάλαη πξψηνο, 
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κα εζέλα αθηά η' Ώρηφξνπ ν γηνο ζνπ ζχζηαηλε, ν Μελνίηεο 785 

'Παηδί κνπ, ηνπ Πειέα ν γηνο ζηελ αξρνληηά 'λαη ν πξψηνο, 
 

ζηα ρξφληα εζχ· κα αλ πεηο αληξηά, πνιχ πην αμίδεη εθείλνο. 
 

Μα αξκήλεβέ ηνλ φκνθα, ηελ ίζηα ζηξάηα δείρλε, 
 

δψζη' ηνπ κηα γλψκε· θαη πηα αθηφο επί θαινχ αο ζ' αθνχεη. 
 

Έηζη έιεγε, κα εζχ μερλάο. κσο θαη ηψξα αθφκα 790 

ίζσο ζ' αθνχζεη αλ ηνπ ηα πεηο ηνπ θξφληκνπ Ώρηιέα. 
 

:Πηνο μέξεη ην — πξψηα νη ζενί! — ηα ζπιάρλα αλ δελ η' αγγίμεη 
 

ε ζπβνπιή ζνπ· ε ζπβνπιή θαιή είλαη ηνπ ζπληξφθνπ. 
 

Μα αλ ηελ θαξδηά ηνπ ίζσο θακηά καληνινγηά δεηιηάδεη, 
 

θακηά αλ ηνπ μέξεη ε ζεβαζηή κεηέξα ηνπ απ' ην Αία, 795 

κα αο ζηείιεη εζέλα, θαη καδί αο βγεη θαη η' άιιν πιήζνο 
 

ησλ Μπξκηδφλσλ, κήπσο δεη κηα ζηάια θσο η' αζθέξη. 
 

Καη πεο ηνπ ηα ιακπξά άξκαηα, ζα βγεηο, λα ζνπ δαλείζεη, 
 

κήπσο ζαξξψληαο νη νρηξνί πσο είζαη ηάρα εθείλνο 
 

ζηαζνχλ, θη' έηζη αλαζάλνπλε νη αληξησκέλνη Ώξγίηεο 800 

πνχιησζαλ πηά· ηη ιηγνζηή απ' ηε ζθαγή είλαη αλάζα. 
 

Έθθνια αθνχξαζηνο ιαφο πνιεκνθνπξαζκέλνπο 
 

ζα δηψμεη θαηά ην θαζηξί αιάξγα απ' ηηο θαιχβεο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνπ η' άγγημε ηα ζπιάρλα κεο ζηα ζηήζηα, 
 

θαη μεθηλάεη απ' ηα πινία νκπξφο λα πάεη ζηνλ Ώρηιέα 805 

ηξεράηνο. Κη' φηαλ έθηαζε ζηνπ ζετθνχ Απζζέα 
 

ην ηξεραληήξη, νπνχθαλαλ ηηο ζπληπρηέο θαη δίθεο 
 

θη' νπνχραλε θαη ηνπο βσκνχο ρηηζκέλα ησλ ζεψλε, 
 

λα! άμαθλα νκπξφο ηνπ ν ΐξχππινο, ηνπ ΐαίκνπ ζενπαίδη, 
 

απφ ηε κάρε, ζην κεξί ζατηνιαβσκέλνο, 810 

πξνβάιιεη εθεί θνπηζαίλνληαο, θαη θξχνο ηνχηξερ' ίδξνο 
 

θάηνπ νρ ηα ξαρνθέθαια, θη' απ' ηε βαζηά πιεγή ηνπ 
 

αλάβξπδε αίκαο κειαλφ, κα ν λνπο ηνπ βάζηαε αθφκα. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε ν άθνβνο ηνπ γέξνπ γηνο Μελνίηε, 
 

ηνλ πφλεζε θαη ιφγηα δην ηνπ κίιεζε ζξελψληαο 815 

«Ώ δχζηπρνη, ησλ Ώραηψλ νπιαξρεγνί θη' αξρφληνη, 
 

έηζη ινηπφλ ζαο κέιινπληαλ, αιάξγα απφ παηξίδα 
 

θαη θίινπο, κ' άζπξν πάρνο ζαο εδψ φξληα λα ρνξηάζηε. 
 

Μνλ έια πεο κνπ ΐξχππιε, ζεφζπαξηε αξρεγέ κνπ, 
 

ηη ιεο, ζηνλ Έρηνξα άξαγεο ζ' αληηζηαζνχλε αθφκα, 820 
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ή ζα ραζνχλ πηα νη Ααλανί ζθαγκέλνη απ' ην ζπαζί ηνπ;» 
 

. 
 

Σφηε απαληάεη ν ΐξχππινο, ν ιαβσκέλνο άληξαο 
 

«ρη, άξρνληά κνπ Πάηξνθιε, νιπίδα πηα νη Ώξγίηεο 
 

δελ έρνπλ, κνλ κεο ζηα γνξγά ζα πέζνπλε θαξάβηα· 
 

γηαηί φινη εθείλνη, φζνη είηαλ πξηλ νη πην θαινί καο, φινη 825 

ζαθαηεκέλνη θνίηνπληαη ζηα πινία απφ θνληάξη 
 

ή ζπάζα νρηξψλ, θαη πάληα αθηψλ πιεζαίλεη ε δχλακε ηνπο. 
 

Μα εκέλα γιχησζέ κε εζχ θαη ζχξε κε ζην πινίν, 
 

θαη θφςε κνπ φμσ νρ ην κεξί ηε θηεξσηή ζαΎηα, 
 

κε ζχριην μέπιπλε λεξφ ην αίκαο, θαη βνηάληα 830 

βάιε θαιά καιαρηηθά, π' ν άμηνο Ώρηιέαο 
 

ιελ ζ' ηάκαζε θαη πνπ θη' αθηφλ ιελ έρεη καζεκέλα 
 

ν Υείξσλαο, ν πην πξαγχο απ' ηνπο Κεληάβξνπο φινπο. 
 

Ση ν Πνδαιείξεο ν γηαηξφο θη' ν γηαηξεθηήο Μαράνο, 
 

ν έλαο κε πιεγή ζαξξψ πσο ράκνπ ζηελ θαιχβα 
 

θνίηεηαη ζέινληαο γηαηξφ θη' αηφο ηνπ θαηεράξε· 835 

ζηνλ θάκπν ν άιινο ζηακαηάεη ησλ Σξψσλ ην γηνπξνχζη..» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν Πάηξνθινο, ν μαθνπζηφο ιεβέληεο 
 

«αλ πψο λα θάλνπκε, αξρεγέ; πψο θαη ηα δην λα γίλνπλ; 
 

Πξέπεη λα πάσ 'λα ιφγνλε λα πσ ζηνλ Ώρηιέα 
 

π' ν γέξνο κνχ παξάγγεηιε, ν βαζηιηάο ηεο Πχινο· 840 

κα θη' έηζη δε ζ' άθίλσ εγψ λα ζε παηδέβεη ν πφλνο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζηελ θαιχβα ηνπ ηνλ πάεη, ζεθψλνληάο ηνλ 
 

θάηνπ απ' ηα ζηήζηα. Κη' είδε ηνλ ν παξαγηφο θαη ράκνπ 
 

ηνπ ζηξψλεη βντδνδέξκαηα. Βθεί ηφλε μαπιψλεη, 
 

θη' νρ ην κεξί ηε ράιθηλε θαξκαθεξή ζαΎηα 
 

κε ην καραίξη ηνχθνςε, θαη ηνχπιπλε ην αίκαο 845 

κε ριηαξφ λεξάθη· απέ κηα ξίδα κε ηα ρέξηα 
 

ηξίβεη θαη βάδεη ηνπ, πηθξή πνλνθνηκήηξα ξίδα. 
 

Έηζη φινη πηα ηνπ ινχθαμαλ νη πφλνη, θη' ε πιεγή ηνπ 
 

ζηγά ζηγά μεξάζεθε θαη ηνχπαςε ην αίκαο. 
 

. 
 

. 
 

. 
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Μ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Έηζη κεο ζηα θαιχβηα αθηφο ην ιαβσκέλν θίιν 
 

γηάηξεβε, ηνπ Μελνίηε ν γηνο· κα νη άιινη πνιεκνχζαλ 
 

Σξψεο θη' Ώξγίηεο ζσξεθηνί. Μεδ' είηαλ λ' ακπνδίζεη 
 

πηα ην ραληάθη, ή ην θαξδχ ηεηρφθαζηξν απφ πάλνπ 
 

πνπ ηφθηηαζαλ ησλ θαξαβηψλ ηακπνχξη, θαη ραληάθη 5 

θπθιφζθαςαλ, κα ησλ ζεψλ δελ πξφζθεξαλ ζθαρηάξηα 
 

πνπ ηα πνιιά ηνπο ιάθπξα λα ζψδεη θαη θαξάβηα 
 

γχξσ ηξηγχξσ· αζέιεηα ζα λάηαλ ησλ κεγάισλ 
 

ζεψλ ρηηζκέλν, θαη γηα αθηφ δε βάζηαμε θαη ηφζν. 
 

Γηαηί φζν δνχζε ν Έρηνξαο θαη ρφιηαε ν Ώρηιέαο 10 

θη' είηαλ ην θάζηξν απάηεην ηνπ βαζηιηά Πξηάκνπ, 
 

ηφζν θαη ην ηξαλφ ηεηρί ησλ Ώραηψλ βαζηνχζε. 
 

Μα αθνχ ησλ Σξψσλ έπεζαλ φζνη εθιερηνί είηαλ φινη, 
 

πνιινί θη' Ώξγίηεο ράζεθαλ — ή θαη ζσζήθαλε άιινη — 
 

θη' έπεζε ρξφλν δέθαην ην θάζηξν ηνπ Πξηάκνπ 15 

θαη γηα ηελ πνζεηή ν ζηξαηφο ηα πξχκηζε παηξίδα, 
 

ηφηεο πηα ν Φνίβνο βάξζεθε θη' ν Πνζεηδφο λα ζείζνπλ 
 

ην θαζηξνηείρη, κπάδνληαο ηα δπλαηά πνηάκηα 
 

φια φζα ηξέρνπλ ζην γηαιφ νρ ηα βνπλά ηεο Ίδαο, 
 

ην Ρήζν ηνλ Βθηάπνξν ηνλ Κάξεζν ην Ρφδε 20 

ην Γξαληθφ ηνλ Ώίζεπν ην ζετθφ ηκφε 
 

ην θάκαληξν, πνπ εθεί πνιιέο κεο ζηα λεξά ηνπ αζπίδεο 
 

θαη θξάλα πέζαλε θη' αληξψλ κηζφζεσλ βιαζηάξηα· 
 

φισλ αθηψλ ηα ζηφκαηα γχξηζε αληάκα ν Φνίβνο, 
 

θη' έζηειλε απάλνπ ζην ηεηρί κέξεο ελληά ην θχκα 25 

— θη' φιν θη' ν Αίαο έβξερε — δεηψληαο ρέξη ρέξη 
 

λα ζαιαζζψζεη ηα ηεηρηά. Κη' νκπξφο, ηεο γεο ν ζείζηεο 
 

πάγαηλε κε ην ηξίδνλην ζηα ρέξηα, θαη πεηνχζε 
 

ζην θχκα φια ηα ζέκεια, ζεο θνχηζνπξα ζεο πέηξεο, 
 

πνχδξσζε θη' έβαιε ν ζηξαηφο· θη' εθεί έηζη ηάθαλε φια 
 

απιάδα ζηνλ Βιιήζπνλην ηνλ πειαγνδαξκέλν. 30 

Καη ην ηεηρί ζαλ γθξέκηζε, ηφηε άκκν ζην πεξγηάιη 
 

μαλάζηξσζε, θαη γχξηζε ηνπο πνηακνχο λα πάξνπλ 
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ην δξφκν πνχζηειλαλ θαη πξηλ η' αθξφδξνζα λεξά ηνπο. 
 

. 
 

Λνηπφλ έηζη είηαλ έπεηηα νη δπν ζενί λα θάλνπλ· 
 

κα άλαςε ηφηεο ζην ηεηρί ηξηγχξσ μεθνπθάζηξα 35 

ζθαγή, θη' αρνχζε ε μπιηθή ησλ πχξγσλ απ' ηνπο ρηχπνπο. 
 

Κεξαπλσκέλνη νη Ααλανί απ' ηελ νξγή ηνπ Αία 
 

παξάιπζαλ, κεο η' αιαθξηά θαξάβηα ζηξπκσκέλνη, 
 

ιείςαλα νκπξφο ζηνλ Έρηνξα, γεξφ ζθαγήο ηερλίηε. 
 

Κη' αθηφο, ζαλ πάληα, κ' φξγεηα θνπξηνχλαο πνιεκνχζε. 40 

Κη' φπσο ζηε κέζε θπλεγψλ θαη ζθχισλε ιηνληάξη, 
 

ή ρνίξνο άγξηνο, απ' αληξηά πεξήθαλα γπξίδεη, 
 

θαη θχθιν θάλνπλε ζθηρηφ νη θπλεγνί θαη ζηέθνπλ 
 

αγλάληηα, θη' φιν θνληαξηέο ζπρλά ππθλά ηηλάδνπλ, 
 

κα ηνπ ζεξηνχ ε γεξή θαξδηά δελ ηνπ δεηιηάεη δε ηξέκεη, 45 

κα ε ηφζε ηνπ φκσο αθνβηά ην ραληαθψλεη ηέινο· 
 

έηζη θη' εθείλνο ηξέρνληαο κεο ζην ζσξφ γπξλνχζε 49 

θη' φιν ηνπο θίινπο μφξθηδε ηνλ ηάθξν λα δηαβνχλε. 50 

Μα δελ θνηνχζαλ η' άινγα, κνλ ζηέθαλε άθξε άθξε 
 

ζηα ρείιηα θαη ριεκέληξηδαλ, ηη ην πιαηχ ραληάθη 
 

ηα θφβηδε, ζα δχζθνιν λαλ ην πεδήζνπλ πέξα 
 

ε λα δηαβνχλ· γηαηί γθξεκνί ηνχ ζθνχθσλαλ ηνλ φρην 
 

απ' άθξε σο άθξε, θη' είηαλε παινχθηα απάλνπ απάλνπ 55 

αξαδηαζκέλα κπηεξά, πνπ ζηήζαλε νη Ώξγίηεο — 
 

ππθλά κεγάια — δηαθεληηά απφ γηνπξνχζηα Σξψσλ. 
 

Βθεί έθθνια άηη, ζ' άκαμα θαιφξνδε δεκέλν, 
 

δελ έκπαηλε, κα βιέπαλε, πεδνί αλ ζα θαηνξζψζνπλ. 
 

. 
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. 
 

Βθεί φκσο λα! ν αςέγαδνο ζηκψλεη Πνιπδάκαο 60 

ηνλ αληξησκέλνλε Έρηνξα θαη ιέεη αθηά ηα ιφγηα 
 

«Έρηνξα θη' νη ινηπνί αξρεγνί ησλ Σξψσλ θαη βνεζψλε, 
 

ηξειά ιαινχκε δηάκεζα ηνπ ραληαθηνχ η' ακάμηα· 
 

κα αθηφ ζα δφξηθν πνιχ λαλ ην δηαβείο, ηη απάλνπ 
 

παινχθηα ζηέθνπλ κπηεξά, θη' έρεη ηεηρί παξέθεη. 64 

Καιά, αλ ν Αίαο ηνπο κηζεί θαη βνχιεηαη σο ζην ηέινο 67 

λα ραληαθψλεη ηνπο νρηξνχο θαη λα βνεζάεη ηνπο Σξψεο — 
 

λαη εγψ θαη ηψξα ζάζεια αθηφ λα γίλεη ακέζσο, 
 

άρλαξνο λα ραζεί ν νρηξφο ζηελ Σξνία, αιάξγα απ' η' Άξγνο — 70 

κα αλ πφδα νκπξφο γπξίζνπλε θαη γίλεη απ' ηα θαξάβηα 
 

αληηδησγκφο θαη κπιέμνπκε κεο ζην ζθαθηφ ραληάθη, 
 

ηφηεο ζαξξψ θαη κελεηήο πσο πίζσ δε ζα θηάζεη 
 

ζην θάζηξν πηα, φηαλ ν νρηξφο ζηξαθεί θαη καο ληθήζεη. 
 

Μνλ ηψξα ειάηε, θη' φηη εγψ ζαο πσ αο ην θάλνπκε φινη. 75 

Σ' άινγα ζην ραληάθη νκπξφο νη παξαγηνί αο βαζηάμνπλ, 
 

θη' εκείο πεδνί κε η' άξκαηα παξαηαγκέλνη αο πάκε 
 

καδί φινη κε ηνλ Έρηνξα αρψξηζηνη· νη Ώξγίηεο 
 

δε ζα ζηαζνχλ αλ πηα ζεψλ ηνπο θπλεγάεη θαηάξα.» 
 

. 
 

Βίπε θη' εθείλνπ η' άξεζε ν γλσζηηθφο ν ιφγνο, 80 

θαη πήδεζε απ' η' ακάμη εθηχο αξκαησκέλνο ράκνπ. 
 

Μεδέ έκεηλαλ θη' νη άιινη εθεί παξαηαγκέλνη Σξψεο 
 

ζη' ακάμηα κέζα, κνλ πεδνχλ φμσ φινη ζαλ ηνλ είδαλ. 
 

. 
 

Σφηε νη θνζκάθνπζηνη βνεζνί θη' νη άιινη νη Σξψεο φινη 108 

ηελ άθνπζαλ η' αςέγαδνπ ηε γλψκε Πνιπδάκα· 
 

κα ν Άζνο, ηνπ Ώξηάθνπ ν γηνο, ν ζηξαηεγφο ησλ Σξψσλ, 110 

λ' αθίζεη εθεί δελ ήζειε ηνλ παξαγηφ θαη η' άηηα, 
 

κνλ κε η' ακάμη πέξαζε. Μεδέ ηα θχιια βξήθε 120 

ζθηρηνθιεηζκέλα ηνπ πνξηηνχ κήηε βαιηφ ην ζχξηε, 
 

Μνλ ηα θξαηνχζαλε αλνηρηά, κήπσο γιπηψζνπλ ίζσο 
 

θάλα ζπληξφθη πνχηξερε νρ ηε ζθαγή ζηα πινία. 
 

Μάηηαδε εθεί ίζα θη' έηξερε, θη' νη άιινη αθνινπζνχζαλ 
 

θξηθηά αιπρηψληαο· ηη έιεγαλ πσο πηα δε ζα βαζηάμνπλ 125 

νη Ααλανί, κνλ ζηα γνξγά ζα πέζνπλ κέζα πινία... 
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ισινί, γηαηί ήβξαλ ζην πνξηί δην πξψηα παιηθάξηα, 
 

θνληαξηζηάδσλ Λαπηζψλ παηδηά θακαξσκέλα, 
 

ηνλ έλα ηνπ Πεξίζνπ γην, ηνλ άμην Πνιππνίηε, 
 

θη' άιινλ ην Ληνληάξα, άηξνκν ζαλ Άξε ζλεηνθάγν. 130 

Ώθηνί ζη' αςεινπφξηη νκπξφο ζηεζήθαλε, φπσο ζηέθνπλ 
 

απάλνπ γηγαληφθνξθεο βειαληδηέο ζηα φξε, 
 

πνπ πάζα κέξα ζε βξνρέο αληέρνπλ θαη ζ' αλέκνπο, 
 

ηη ξίδεο έρνπλ ζέκεια κεγάιεο απισκέλεο· 134 

έηζη ηνλ Άζν πξφζκελαλ θαη βήκα δελ θνπλνχζαλ, 136 

ζαλ πνπ ηνπο γθάξδησλε ε αληξηά θη' απάλνπζε νη ζπληξφθνη. 153 

. 
 

Ση εθείλνη απ' ηα θαιφρηηζηα ππξγηά πεηξνβνινχζαλ 
 

θνηξψλεο, δηαθεληέβνληαο ην ζηφιν ην πεηζί ηνπο 155 

θαη ηα θαιχβηα. Κη' έπεθηαλ νη πέηξεο ζαλ ηνινχπεο, 
 

π' αλεκνδάιε, ζείλνληαο αληαξσκέλα γλέθηα, 
 

ρχλεη ππθλέο απάο ζηεο γεο θάζε βνζθή θαη θάκπν· 
 

έηζη έβξερε απ' ησλ Ώραηψλ ηα ρέξηα θαη ησλ Σξψσλ 
 

βαξηέο θνηξψλεο, θαη κ' αρφ μεξφλε απ' ηα ιηζάξηα 160 

ηα θξάλα γχξσ βνχεδαλ θη' νη ζηξνγγπιέο αζπίδεο. 
 

. 
 

Σφηε είηαλ πνπ μεθψληζε ηα γφλαηα ρηππψληαο, 
 

θη' έηζη είπε θαη βιαζηήκεζε ηνπ Ώξηάθνπ ν γηνο ν Άζνο 
 

«Αία παηέξα, λα ινηπφλ! θη' εζχ πιαζκέλνο ςέθηεο 
 

σο ζην κεδνχιη! Ση είπα δα εγψ πσο νη Ώξγίηεο 165 

δε ζα βαζηάμνπλ ηελ νξκή θαη η' άπηαζηά καο ρέξηα· 
 

κα ηψξα αθηνί ζα κέιηζζεο, πνπ απάο ζην κνλνπάηη — 
 

ή ζθήθεο παξδαιφθνξκεο — θσιηάδνπλ, κεδ' αθίλνπλ 
 

ζηηγκή ηηο βαζνπιέο θσιηέο, κνλ ζηέθνπλ θαη θεληξψλνπλ 
 

ηνπο θπλεγνχο ηνπο, ζέινληαο λα ζψζνπλ ηα κηθξά ηνπο· 170 

έηζη θη' αθηνί, θηαο είλαη δην, νρ ην πνξηί δε ζέινπλ 
 

λα ηξαβερηνχλ, πξηλ πέζνπλε ή πξηλ μαπιψζνπλ άιινπο.» 
 

. 
 

Βίπε, κα ηνπ Αηφο ηνπ λνπ δελ πείζεη αθηά ιαιψληαο, 
 

γηαηί ε θαξδηά ηνλ Έρηνξα ηνπ δήηαε λα δνμάζεη. 174 

. 
 

Σφηεο εθεί ην Αάκαζν ν άμηνο Πνιππνίηεο 182 

κέζα απ' ην ραιθνκάγνπιν ηνλ αθνληίδεη θξάλνο· 
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θαη δελ ακπφδηζε ν ραιθφο, κνλ πέξα σο πέξα ν ζηφθνο 
 

κε ηελ νξκή ηνπ μέζθηζε ην θφθθαια, θαη ιηψκα 185 

κέζα φινο ηνχγηλε ν κηαιφο θαη ηνχθνςε ηε θφξα· 
 

θαηφπη θαη ηνλ ξκελν μαξκάησζε θαη Πχιν. 
 

Κη' ν αληξησκέλνο Ληνληαξάο γην ζθάδεη η' Ώληηκάρνπ 
 

κε η' φπιν, ηνλ Ώπφκαρν, ρηππψληαο ηνλ ζηε δψλε· 
 

απέ μακψλεη ηε βαξηά απ' ην θεθάξη ζπάζα, 190 

θη νξκψληαο κέζα απ' ην ζσξφ, ηνλ Ώληηθάηε πξψηα 
 

απφ θνληά ηξππάεη — θη' αθηφο αλάζθεια ήξζε θάηνπ — 
 

έπεηηα θαη ην Γηακελφ ην Μέλν ηνλ Οξέζηε, 
 

φινπο ηνπο ζηξψλεη απαλσηνχο ζηε γεο ηελ θαξπνδφηξα. 
 

. 
 

Κη' ελφζσ αθηνί ηνχο άξπαδαλ η' αζηξαθηεξά άξκαηά ηνπο, 195 

ηφηε φζνη ληνη ηνλ Έρηνξα ζηελ έθνδν αθινπζνχζαλ, 
 

πνπ πην πνιινί είηαλ θη' άηξνκνη θαη ην ηεηρί λα ζπάζνπλ 
 

πξψηνη ήζειαλ θαη κε θσηηά λα θάςνπλ ηα θαξάβηα, 
 

αθηνί έζηεθαλ ζα δίγλσκνη κπξνο ζην ραληάθη αθφκα. 
 

Ση ελψ δεηνχζαλ λα δηαβνχλ, λα! απ' ηα δεξβά ηνχο βγήθε 200 

θαθφ φξλην, αςεινπέηαρηνο αεηφο, θξαηψληαο θίδη 
 

ζηα λχρηα θφθθηλν ρνληξφ, πνπ δσληαλφ έηζη αθφκα 
 

ζπαξηάξηδε κα ηελ αληξηά δελ είρε ράζεη σζηφζν· 
 

ηη ελψ ην βάζηαε, πίζσ αθηφ γπξλάεη θη' εθεί ζην ζηήζνο 204 

ηνλ ηξψεη, ζηα πιάγηα ηνπ ιαηκνχ, θη' αθηφο καθξηά ηνπ ράκνπ 
 

η' ακφιεζε κεο ζηνπ ζηξαηνχ, ζαλ πφλεζε, ηε κέζε, 
 

θαη πήξε δξφκν — θξψδνληαο — κε η' αγεξηνχ ην ρλψην. 
 

Πάγσζαλ φινη ηδφληαο ην ην πινπκηζκέλν θίδη 
 

ράκνπ ζηε κέζε, ηνπ Αηφο ηνπ αζηξαπεθηή ζεκάδη. 
 

. 
 

Σφηεο ακέζσο ζίκσζε ν άμηνο Πνιπδάκαο 210 

ηνλ αληξησκέλνλε Έρηνξα· θαη ηνχπε αθηά ηα ιφγηα 
 

«Έρηνξα, πάληα, φηαλ κηιψ, ζαλ θάπσο κ' απνπαίξλεηο, 
 

θηάο ιέσ ζσζηά, ηη ηάραο κνπ κεδέ ηεξηάδεη, εγψ φληαο 
 

απιφο πνιίηεο, ζε βνπιέο ή κάρεο λ' αληηζηέθσ· 
 

ρξένο κνπ ιεο λα ζέβνπκαη ηνπο νξηζκνχο ζνπ πάληα. 
 

. 
 

Πάιη φκσο ηψξα ζαλ ην πσ ην ηη ζαξξψ ζπθέξλεη. 215 

Μελ πάκε λα ρηππήζνπκε ησλ Ώραηψλ ηα πινία· 
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ηη έηζη θνβάκαη ζα καο βγεη, αλ η' φξλην αθηφ, φπσο ηφδεο, 
 

απ' ηα δεξβά καο θάλεθε ζαλ είηαλ λα δηαβνχκε, 
 

θαθφ φξλην, αςεινπέηαρηνο αεηφο, θξαηψληαο θίδη 
 

. 
 

ζηα λχρηα θφθθηλν ρνληξφ, πνπ κέζα ηνπ είρε αθφκα 220 

δσή, κα ηφξεμ' άμαθλα πξηλ θηάζεη σο ζηε θσιηά ηνπ, 
 

κήηε λα πάεη θαηφξζσζε ζη' αεηνχδηα λαλ ην δψθεη· 
 

έηζη θη' εκείο, θη' αλ ζπάζνπκε ηεηρί θαη θαζηξνπφξηη 
 

κε ηελ νξκή καο θη' νη νρηξνί θσιψζνπλ, κα κε ράιηα 
 

ηνλ ίδην δξφκν ζάξζνπκε νρ ηα θαξάβηα πίζσ. 225 

Κη' ίζσο πνιινχο αθίζνπκε δηθνχο καο, πνπ νη Ώξγίηεο. 
 

ηα πινία δηαθεληέβνληαο, κε ην ραιθφ ζα ζθάμνπλ. 
 

Να, καληνιφγν αλ μέηαδεο, ηη ζα ζνπ πεη, αλ θαηέρεη 
 

απφ ζεκάδηα ζετθά θη' αιεζηλφ ηνλ μέξνπλ.» 
 

. 
 

Σφηεο ν Έρηνξαο ινμά ηνλ θνίηαμε θαη ηνχπε 230 

«Σψξα φζα, Πνιπδάκα, ιεο δελ είλαη θίινπ ιφγηα. 
 

νπ μέξεη θη' άιιε πην θαιή λα θφςεη ν λνπο ζνπ γλψκε. 
 

Μα αλ ηέηην ιφγν αιεζηλά ηνλ ιεο κε ηα ζσζηά ζνπ, 
 

ηφηεο ζα πεη νη αζάλαηνη πσο ζ' έρνπλ μεκσξάλεη, 
 

πνπ εδψ κνπ ςέιλεηο νξηζκνχο ηνπ Αία λ' αζηνρήζσ 235 

θαη θάιηα ζεο εγψ πνπιηά θη' αεηνχο κ' νξγηά θηεξνχγεο 
 

λ' αθνχζσ... πνπ δελ ηνπο ςεθάσ, ζην λνπ κνπ δελ ηνπο βάλσ, 
 

ζέλε δεμά αο πεγαίλνπλε φζε αλαηέιλεη ν ήιηνο, 
 

ζέλε δεξβά, θαηάηζα θαηά ηε κάβξε δχζε. 240 

Βκείο ηε γλψκε ηνπ Αηφο λ' αθνχκε πξέπεη, π' φινπο 
 

νξίδεη αζξψπνπο θαη ζενχο. Έλα πνπιί είλαη απ' φια 
 

ην πην θαιφ, λα πνιεκάο γηα ηε γιπθηά παηξίδα. 
 

Ση ηάρα εζχ ηνλ πφιεκν θνβάζαη θαη ηνπο θφλνπο; 
 

Ση θη' αλ νη άιινη πέθηνπκε κε ηηο ρηιηάδεο φινη 245 

ζηα πινία νκπξφο, κα θφβν εζχ λα ζθνησζείο δελ έρεη, 
 

ηη είλαη ε θαξδηά ζνπ απφιεκε, δεηιηάδεη αλ δεη θνληάξη. 
 

Μα άθνπ, απ' ηε κάρε αλ ηξαβερηείο ή παο θαη μεινγηάζεηο 
 

θάλα άιινλε θη' νρ ηε ζθαγή ηφλε γπξίζεηο πίζσ, 
 

ζ' έθαγα εθηχο θαξθψλνληαο κεο ζηελ θαξδηά ζνπ η' φπιν.» 250 

. 
 

Βίπε θαη θίλεζε κπξνζηά, θη' νη άιινη αθνινπζνχζαλ 
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κε ριαινή πνπ θνχθαηλε. Κη' αλεκνδάιε ν Αίαο 
 

νρ' ηα βνπλά ηνπο έζηεηιε ηεο Ίδαο, πνπ ζηα πινία 
 

θχζαε γξακκή ηνλ θνπξληαρηφ, θαη δάβσλε ηα κάηηα 
 

ησλ Ώραηψλ κα πιήζαηλε ηε δχλακε ησλ Σξψσλ. 255 

Ώπ' ηα ζεκάδηα ηνπ έηζη αθηά θη' απ' ηελ αληξηά ηνπο ζάξξνο 
 

πήξαλ, θαη ην ηξαλφ ηεηρί λα ζπάζνπλ πξνζπαζνχζαλ. 
 

Σξαβνχζαλ ππξγαγθψλαξα θαη γθξέκηδαλ κπξνζηήζηα, 
 

ηα πξνβαικέλα κφριεβαλ ζηεξίδηα, πνπ νη Ώξγίηεο 
 

ηάζηεζαλ πξψηα κεο ζηε γε γηα λα βαζηνχλ ηνπο πχξγνπο. 260 

Ώθηά ηξαβνχζαλ, θη' φιπηδαλ ησλ Ώραηψλ ην θάζηξν 
 

λα ζπάζνπλ· φκσο βήκα αθηνί δε ζάιεβαλ αθφκα, 
 

Μνλ ηα κπξνζηήζηα θξάδνληαο κ' αζπίδεο βντδνπέηζεο 
 

ρηππνχζαλ ηνλ νρηξφ απφ θεη θαζψο νξκνχζε απάλνπ. 264 

. 
 

Μα δε ζα ζπνχζε ν Έρηνξαο θη' νη αινγάδεο Σξψεο 290 

ηφηεο αθφκα ην πνξηί θαη ην καθξχ ην ζχξηε, 
 

λα κε ζε ζηείιεη ζηνπο νρηξνχο απάλνπ ηφηε ν Αίαο, 
 

ζα κεο ζε βφδηα ιένληα, ην αξπεδφ ην γην ηνπ. 
 

Ώκέζσο ηελ νιφηζε πξφβαιε νκπξφο ηνπ αζπίδα, 
 

ψξηα ραιθέληα ρηππεηή, π' έλαο ραιθηάο κε ηέρλε 295 

ηε ρηχπεζε, θαη ζ' απισηά ρξπζά ξαβδηά απφ κέζα 
 

πνιιά 'ξαςε βντδφπεηζα ηξηγχξσ ζην ζηεθάλη· 
 

αθηή θξαηψληαο κπξφζηεζα, δην παίδνληαο θνληάξηα, 
 

θηλάεη ζα ιαγθαδφζξεθην ιηνληάξη πνπ ηνπ ιείςεη 
 

θαηξφ ην θξηάο, θη' ε άθνβε ηνπ ιέεη θαξδηά ηνπ θξηάξηα 300 

λα δνθηκάζεη θη' αλ καληξί γεξφ 'λαη λα παηήζεη· 
 

ζαλ έηζη ηφηεο πχξσζε ην αξπεδφ ε θαξδηά ηνπ, 307 

πεδψληαο ηφηεο ζην ηεηρί λα ζπάζεη ηα κπξνζηήζηα. 
 

. 
 

Κη' εθηχο ην Γιάθθν θψλαμε θαη ηνχπε αθηά ηα ιφγηα 
 

«Γιάθθν, ηη ηάρα ζηε Λπθηά εκάο ηηκνχλ πην πξψηα 310 

κε θξέαηα θαη κε πξσηηά θαη μέρεηιν σο απάλνπ 
 

πνηήξηα, θη' φινη ζα ζενχο ζηα κάηηα κάο ζσξνχλε; 
 

Βθεί ηξαλφ ραηξφκαζηε κεηφρη απάο ζηνπ Ξάλζνπ 
 

ηηο άθξεο, πινχζην ζε θπηηά θαη θάκπν ζηαξνδφηε. 
 

Σψξα γηα αθηφ λα ζηέθνπκε κάο πξέπεη κε ηνπο πξψηνπο 315 

θαη κε ηνπο πξψηνπο ζηε θσηηά λα κπαίλνπκε ηεο κάρεο, 
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πνπ ηέηηα θαη λα πεη θαλείο ραιθφθξαρηνο Λπθηψηεο 
 

ρη! εθεί πέξα ζηε Λπθηά αλάμηα δελ νξίδνπλ 
 

νη βαζηιηάδεο καο εκάο, θαη ηξσλ παρηά ζξεθηάξηα 
 

ή δηαιερηφ ηξαβνχλ θξαζί γιπθφπηνην, κνλ έρνπλ 320 

θη' αληξηά ιακπξή, ηη πνιεκνχλ κεο ζηε ζεηξά ησλ πξψησλ.' 
 

Μα, αδξέθη, αλ είηαλ απ' αθηή ηε κάρε λα ζσζνχκε 
 

θαη λα κε δνχκε πηα πνηέο γεξάκαηα θαη ράξν, 
 

ηφηεο θη' εγψ δε ζάηξερα κπξνζηά λα πνιεκήζσ 
 

κήηε θη' εζέλα ζάζηειλα ζηε δνμνδφηξα κάρε· 325 

κα ηψξα αθνχ καο θαξηεξνχλ θη' έηζη ζαλάηνπ ηχρεο 
 

ρίιηεο, πνπ δε κπνξεί θαλείο ζλεηφο λαλ ηνπο γιπηψζεη, 
 

πάκε, ή λα δψζνπκε ηηκή ή θαη ζηνπο δην καο άιινο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν Γιάθθνο άθνπζε κε πξνζπκηά ην ιφγν, 
 

θη' φξκεζαλ ίζα, ηνλ ππθλφ ζηξαηφ ηνπο νδεγψληαο. 330 

. 
 

Καη ζαλ ηνπο είδε ν Μελεζηηάο, ηνπ θφπεθε ην αίκα, 
 

ηη αθηφλ λα ζβχζνπλ έηξεραλ θαη ζην ππξγί ηνπ νξκνχζαλ, 
 

θαη ην ηεηρί δεξβφδεμα θνηηάδεη, κήπσο δεη ίζσο 
 

θάλα αξρεγφ π' νρ ηα δεηλά ηνπο άληξεο λαλ ηνπ ζψζεη. 
 

Βθεί είδε ηνπο δην Ώίηδεο ηνπο καρνιηκαζκέλνπο 335 

πνχζηεθαλ — θαη ηνλ Σέθθξν εθεί π' φηη ήξζε νρ ηελ θαιχβα — 
 

θνληά· κα πνχ λα θψλαδε θαη λ' αθνπζηεί ε θσλή ηνπ! 
 

ηφζε βνπή είηαλ, θη' έθηαλε ζηνλ νπξαλφ ε αληάξα, 
 

θαζψο βαξνχζαλ άπαθηα αζπίδεο θξάλα πφξηεο· 
 

ηη φξκεζαλ ζ' φια ηα πνξηηά, θη' νκπξφο ηνπο πιήζνο Σξψεο 340 

λαλ ηηο γθξεκίζνπλ πάζθηδαλ κε δφξη θαη λα κπνχλε. 
 

. 
 

Κη' έζηεηιε εθηχο ζηνπο Ώίηδεο ηνλ θξάρηε ηνπ ην Θφηε 
 

«Ξεθίλα, Θφηε ζετθέ, ηνλ Ώία ηξέμε θξάμ' ηνλ — 
 

αο έξζνπλ κάιηζηα θη' νη δην — πεο ηνπο πσο θάιηα νη δην ηνπο 
 

λάξζνπλ, ηη γιήγνξα άζθεκε ζα δνχκε εδψ θνπξηνχλα· 345 

ηη έηζη νη Λπθηψηεο αξρεγνί καο έζθημαλ, πνπ αηψληα 
 

κεο ζηηο ζθαγέο ζα ζίθνπλαο ηα πάληα ζπλεπαίξλνπλ. 
 

Μα αλ θφξσζε θη' εθεί ε δνπιηά θαη πνιεκνχλ, κα αο έξζεη 
 

κνλάρνο ν παιηθαξάο θαλ γηνο ηνπ Σειακψλα, 
 

θη' αληάκα ν Σέθθξνο πνπ θαιά θαηέρεη απφ δνμάξηα.» 350 
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. 
 

Βίπε, θη' ν θξάρηεο άθνπζε ηνπ βαζηιηά ην ιφγν, 
 

θαη παίξλεη δξφκν, ην ηεηρί ηξεράηα αθνινπζψληαο, 
 

έπεηηα νκπξφο ζηνπο Ώίηδεο πάεη ζηέθεη θαη ηνπο θάλεη 
 

«Ώίηδεο, ησλ ραιθφθξαρησλ αξρφληνη Ααλαψλε, 
 

ν γηνο ηνπ ζενγέλλεηνπ ηνπ Πεηενχ ζαο θξάδεη 355 

λα πάηε εθεί, θαη κηα ζηαιηά ζηε κάρε λα βνεζήζηε — 
 

κάιηζηα αλ γίλεηαη θη' νη δην — θαιπηέξα θη' νη δην ζαο 
 

λα πάηε, ηη άζθεκε ζα δνπλ γιήγνξα εθεί θνπξηνχλα, 
 

ηη έηζη νη Λπθηψηεο αξρεγνί ηνλ έζθημαλ, πνπ αηψληα 
 

κεο ζηηο ζθαγέο ζα ζίθνπλαο ηα πάληα ζπλεπαίξλνπλ. 360 

Μα αλ θφξσζε θη' εδψ ε δνπιηά θαη πνιεκάηε, αο έξζεη 
 

θαη κφλνο ν παιηθαξάο θαλ γηνο ηνπ Σειακψλα, 
 

θη' αληάκα ν Σέθθξνο πνπ θαιά θαηέρεη απφ δνμάξηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο έζηξεμε, ν γηγαληέληνο Ώίαο, 
 

θαη ιέεη ηνπ ζπλνλφκαηνπ δην θηεξσκέλα ιφγηα 365 

«Ώδξέθη, νη δην ζαο ηψξα, εζχ θη' ν άμηνο Λπθνκήδεο, 
 

βαζηάηε εδψ θαη δίλελε θαξδηά ζηα παιηθάξηα 
 

λα πνιεκνχλ κ' απφθαζε, θη' εγψ ζα ηξέμσ πέξα 
 

λαλ ηνπο βνεζήζσ ζηε ζθαγή· κα πάιη ζα γπξίζσ 
 

γιήγνξνο ζαλ ηνπο ζψζσ πξηλ θαη θφβν πηα δελ έρεη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ν Ώίαο θη' έζπξε, θη' αληάκα πήγε ν Σέθθξνο 370 

ν αδεξθφο ηνπ απ' άιιελε κεηέξα θαη καδί ηνπο 
 

ν Πάληεο κε ην ιπγηζηφ ηνπ Σέθθξνπ πάεη δνμάξη. 
 

Κη' φηη έθηαζαλ ζηνπ Μελεζηηά ηνλ πχξγν ξνβνιψληαο 
 

κέζα απ' ην θάζηξν — θαη δεηλά ηνπο ήβξαλε ζθηγκέλνπο — 
 

λα! ηφηε νη άιινη ζα ζνιή ηηο πνιεκίζηξεο κπφξα 375 

αλέβαηλαλ, ησλ Λπθησηψλ νη ζηξαηεγνί θη' αξρφληνη· 
 

κα αθηνί ηνχο πέθηνπλ ζα ζεξηά θαη ην πειέθη αξρίδεη. 
 

. 
 

Πξψηνο λνκάην ζθφησζε ν αληξησκέλνο Ώίαο 
 

ην ιηνληαξφςπρν Βπηθιή, ηνπ αξπεδνχ ζπληξφθη, 
 

ξήρλνληαο πιάθα, π' άμπζηε κεγάιε, απάλνπ απάλνπ 380 

θνίηνπληαλ κέζα απ' ην ηεηρί θνληά ζηελ πνιεκίζηξα. 
 

Σέηηα έθθνια δελ θνπβαιάεη, φζν γεξφο θη' αλ είλαη, 
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κε δην ηνπ ρέξηα άληξαο ζλεηφο ζαλ ηνπο ζλεηνχο ηνχο ηψξα· 
 

κα κ' έλα αθηφο ηε ζήθσλε. Καη ξήρλνληάο ηελ ζπα ηνπ 
 

ην θξάλν ην ραιθφζθαξν, θαη ζξνχβαια ηνπ θάλεη 
 

ηεο θεθαιήο ηα θφθθαια ρσξίο κηζφ λ' αθίζεη. 385 

Καη ράκνπ εθείλνο έπεζε απ' ηνλ νιφξζν πχξγν 
 

ζα βνπηερηήο, θη' νρ ην θνξκί θηεξνχγηαζε ε ςπρή ηνπ. 
 

. 
 

Κη' ν Σέθθξνο ηνλ Ώηξφκεην γην η' Ώπνιφρνπ Γιάθθν 
 

κε ηε ζαΎηα, ελψηξερε ζη' αςεινπχξγη απάλνπ, 
 

ηνλ θάξθσζε εθεί πνχδε ηνλ κ' αθχιαρην βξαρηφλη, 
 

θαη ηνχθνςε ηελ πξνζπκηά. Κη' αθηφο θιεθηά νρ ηνλ πχξγν 390 

πίζσ πεδάεη, κελ ηφλε δεη θάλα Ώραηνχ ην κάηη 
 

πσο έθαγε ιαβσκαηηά θαη παηλεζέο θσλάμεη. 
 

Σνχξζε θαθφ ηνπ αξπεδνχ πνπ ηνχθεβγε έηζη ν βιάκεο, 
 

άκα ηνλ είδε· κα έκεηλε λ' αγσληζηεί θαη κφλνο, 
 

θαη θαζψο είδε ηνλ Ώιθκά ηνπ κπήγεη ην θνληάξη 
 

θη' φμσ ην ζέξλεη· ηφηε αθηφο η' φπιν αθινπζψληαο πέθηεη 395 

κπξνχκηα, θη' αρεί ε ραιθφπινπκε ηξηγχξσ αξκαησζά ηνπ. 
 

Σφηε άξπαμε κε ηε γεξή ρεξνχθια ην κπξνζηήζη 
 

θαη ηξάβαε, θη' έπεζε φιν ηνπ σο πέξα, θαη ηνπ θάζηξνπ 
 

άλνημε δξφκν ζε πνιινχο γπκλψλνληάο ηνπ απάλνπ. 
 

. 
 

κσο αθηφλε νη δην αδεξθνί ελψζεθαλ, θη' ν έλαο 400 

ηνλ ζατηέβεη ζην ιακπξφ ινπξί ηεο αληξνζψζηξαο 
 

γχξσ ζηα ζηήζηα αζπίδαο ηνπ — κα απ' ην παηδί ηνπ ν Αίαο 
 

δηψρλεη ην ράξν, κε ζθαρηεί ζηκά ζη' αθξνθαξάβηα — 
 

θη' ν Ώίαο ηελ αζπίδα νξκάεη θαη ηνπ ηξππάεη, κα κέζα 
 

δε κπήθε ε κχηε, κνλαρά ηνλ άκπσμε ελψ νξκνχζε. 405 

Έηζη ιηγάθη θψισζε νρ ην ηεηρί, κα πάιη 
 

δελ ηξάβαε ρέξη, ηη ε θαξδηά ηε λίθε ηνπ δηςνχζε. 
 

. 
 

Γχξηζε ηφηεο θη' έθξαμε ζησλ Λπθησηψλ η' αζθέξη 
 

«Λπθηψηεο, ηη έηζη ηε ζθιεξή αλακειάηε κάρε; 
 

Αχζθνιν κφλνο, βξε παηδηά, θηαο είκαη παιηθάξη, 410 

λα ζπάζσ θάζηξν, θαη ζηξαηί λ' αλνίμσ σο ηα θαξάβηα. 
 

Μνλ φινη νκπξφο! ηη πην ε δνπιηά ησλ πην πνιιψλε αμίδεη.» 
 

. 
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Βίπε, θη' αθηνί ζεβάζηεθαλ ηελ πξνζηαγή η' αθέληε 
 

θη' φινη καδί ηνπ πιάθσζαλ κε πην κεγάιν πείζκα. 414 

Μα θη' έηζη πνπ ηνπο Ώραηνχο λαλ ηνπο ηζαθίζνπλ πίζσ! 432 

Μνλ ζηέθαλε φπσο δπγαξηά ηεο ηίκηαο ζηέθεη αξγάηξαο, 
 

πνπ έρνληαο δχγη θαη καιιηά δεξβφδεμα ηζνδηάδεη 
 

ζσζηά, ηη ζέιεη ην ςσκί λα βγάιεη ησλ παηδηψλ ηεο· 435 

έηζη ίζα αθηψλ είρε απισζεί ν πφιεκνο θη' ε κάρε, 
 

σο πνχδσθε ηνπ Έρηνξα ν Αίαο πην κεγάιε 
 

ηέινο ηηκή, θαη πήδεμε κέζα ζην θάζηξν πξψηνο. 
 

. 
 

Έζθνπμε ηφηεο, θη' ε θσλή αρνχζε απ' άθξε σο άθξε 
 

«Σξψεο, νκπξφο, ιηνληφθαξδνη! Σσλ Ώραηψλ ην θάζηξν 440 

ζπάζηε ην, θαη ζεφθαθηε βάιηε θσηηά ζηα πινία!» 
 

. 
 

Έηζη ηνπο πχξσζε, θη' αθηνί θάλνπλ αθηηά θη' αθνχλε, 
 

θη' φινη ελσκέλνη νκπξφο ηξαβάλ κεο ζην ηεηρί λα κπνχλε. 
 

Κη' ελφζσ απ' η' αγθσλάξηα αθηνί ζθαξθάισλαλ θξαηψληαο 
 

θνληάξηα ραιθνηξφρηζηα, λα! ν Έρηνξαο κηα πέηξα 445 

αξπάεη θαη θέξλεη, πνχζηεθε εθεί κπξνζηά ζηελ πφξηα, . 
 

ρνληξή κε κπηεξή θνξθή· ηέηηα απφ ράκνπ πέηξα 
 

γεξνί δην αξγάηεο έθθνια δελ ηε θνξηψλνπλ ηψξα 
 

κέζα ζε θάξν, φκσο αθηφο ηε ρφξεβε θαη κφλνο. 449 

Πψο ν ηζνπάλεο έθθνια θξηαξηνχ θνπξά κε ηφλα 451 

ζεθψλεη ρέξη θαη πνιχ δελ ηνλ ιπγάεη ην βάξνο, 
 

έηζη ηελ πέηξα ζήθσζε, θαη ζηηο ζαλίδεο ίζα 
 

πήγε, ζηηο θξάρηξεο ηεο κπαζηάο, καζηξνζθηγκέλεο ζηέξηεο 
 

αςεινδίθπιιεο, πνπ δην απαλσηνί απφ κέζα 455 

ζχξηεο ηηο θιηνχζαλ κε κνλφ θαξθί ζπγθξαηεκέλνη. 
 

Καη πήγε ζηάζεθε ζηκά θαη κεο ηε κέζε κ' άρηη 
 

ηηο ρηχπεζε, ξηδψλνληαο ηα ζθέιηα πνπ ε ξεμά ηνπ 
 

λα θάλεη ζξήλνο, θαη ηνπο δην ηνπο ηζάθηζε ξεδέδεο. 
 

Μέζα απ' ην βάξνο έπεζε ε πέηξα, θαη ηξηγχξσ 
 

βνχεμε ε πφξηα δπλαηά· θη' νη ζχξηεο δελ αληέρνπλ, 460 

Μνλ ζπάεη ε μπιηθή άιιε αιινχ κε ηελ νξκή ηεο πέηξαο. 
 

Πήδεμε ηφηε ν θνβεξφο γηνο ηνπ Πξηάκνπ κέζα 
 

κ' φςε άγξηα ζα γνξγήο Νπρηφο — θαη μάζηξαθηε απ' ην ζθηάρηε 
 

ραιθφ πνπ θφξαε ζην θνξκί — βαζηψληαο δην θνληάξηα 
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κέζα ζηηο ρνχθηεο ηνπ. Καλείο, λάζε πξνβάιεη νκπξφο ηνπ, 465 

δελ ηνλ ζηακάηαε εμφλ ζεφο ηελ ψξα πνπ πεδνχζε 
 

κεο ζηε κπαζηά, θαη ιεο θσηηέο ηα κάηηα ηνπ πεηνχζαλ. 
 

Γχξηζε ηφηεο θη' έθξαμε πξνο ην ζηξαηφ ησλ Σξψσλ 
 

λα κπνχλε απάλνπ απ' ην ηεηρί· θη' εθείλνη αθνχλ ην ιφγν, 
 

θη' άιινη απφ πάλνπ κνλνκηάο πεδνχζαλ, άιινη πάιη 
 

ρχλνπληαλ κέζα απ' ηε κπαζηά. θνξπνχλ ηφηε νη Ώξγίηεο 470 

θαηά ηα πινία εδψ θη' εθεί, θαη γφλα πήγε ν θξφηνο. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Ν 
 

. 
 

[Αελ έρεη κεηαθξαζηεί] 
 

. 
 

. 
 

Ξ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Βθεί λα! αθνχεη, θηαο έπηλε, ν Νέζηνξαο ηα δήησ, 
 

θαη ζη' Ώζθιεπηνχ ιαιεί ην γην δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«θέςνπ, ηη ιεο λα θάλνπκε, Μαρά ζενζπαξκέλε. 
 

αλ πην κεγάιν ζάιαγν ηψξα αγξηθάσ απ' ηε κάρε. 
 

Μνλ θάζνπ εδψ ηνπ ιφγνπ ζνπ θη' ήζπρνο πίλε κφλνο, 5 

σο λα δεζηάλεη έλα ινπηξφ ε ιπγεξή Βθακήδε 
 

ζεξκφ, θαη ηεο πηθξήο πιεγήο ην αίκαο λα μεπιχλεη· 
 

ηη ηξέρεη, εγψ ζην μέθαλην ζα πεηαρηψ λα κάζσ.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνπ γηνπ ηνπ εθηχο ηνπ Θξαζπκήδε παίξλεη 
 

ζηέξηα κηα αζπίδα αζηξαθηεξή, εθεί βαικέλε δίπια 10 

ζηελ θφρε — ηη ηνπ γέξνληα ηελ είρε ν Θξαζπκήδεο- 
 

θαη παίξλεη αθξφραιθν γεξφ θνληάξη αθνληζκέλν. 
 

Κη' φμσ φηη βγήθε, απ' ηε κπαζηά δνπιηά άραξε μαλνίγεη, 
 

ηνπο Ώραηνχο πνπ ηζάθηδαλ θαη Σξψεο θαηαπφδη 
 

πνπ ηνπο βαξνχζαλ· θη' είηαλ πηα θαη ην ηεηρί πεζκέλν. 15 

Πψο ηνλ απέξαλην γηαιφ κνπγθφ ζνιψλεη θχκα — 
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ηη αλέκσλ ιάισλε κελάεη ζηθνπληαζηφ δξνιάπη, 
 

θχκα κε δίρσο λα θπιάεη απ' ηφλα ή η' άιιν κέξνο 
 

σο λα θαηέβεη νξηζηηθφ θάλα απ' ην Αία αγέξη· 
 

λα πψο κειέηαε ν γέξνληαο κε ζπιάρλα αληαξσκέλα 20 

δηπιφβνπια, ή γηα ην ζσξφ ησλ Ώραηψλ λα θάλεη 
 

είηε λα πάεη ζη' Ώηξηά ην γην, ζην βαζηιηά Ώγακέκλν. 
 

Μα αθηή ε βνπιή ηνχ δφθεζε ζαλ πην θαιή, λα ζχξεη 
 

ζην βαζηιηά. Κη' νη δην ζηξαηνί ζηελ κάρε πειεθηνχληαλ 
 

κε πείζκα, θη' άιησηνο ραιθφο γχξσ ζηα ζηήζηα αρνχζε 25 

θαζψο ρηππηνχληαλ κε ζπαζηά θαη δίζηνκα θνληάξηα. 
 

. 
 

Βθεί νη ζεφζπαξηνη έζκημαλ ην γέξν βαζηιηάδεο — 
 

ηη απ' ηα θαξάβηα αλέβαηλαλ — φζνη είηαλ ιαβσκέλνη, 
 

η' Ώηξέα ν γηνο, θαη ηνπ Σπδηά ν γηνο, θαη ηνπ Λαέξηε. 
 

Γηαηί σο πνιχ είηαλε αςειά ηα πινία ηξαβεγκέλα 30 

αιάξγα απ' ην καβχ γηαιφ, ηη ηξάβεμαλ ζηνλ θάκπν 
 

ηα πξψηα, θη' έρηηζαλ ηεηρί ζηκά ζη' αθξνθαξάβηα· 
 

ηη ην πεξγηάιη είηαλ πιαηχ, κα δε κπνξνχζε θη' φια 
 

λαλ ηα ρσξέζεη, θη' ν ζηξαηφο πνιχ είηαλ ζηξπκσγκέλνο. 
 

Γηα αθηφ ζθαιηά η' αξάδηαζαλ, θαη γηφκηζε φιε ε άπια 35 

ηεο ακκνπδηάο σο πέξα εθεί πνπ θξάδαλε νη δην άθξεο. 
 

Βθεί νη αξρφληνη πάγαηλαλ ζπκαδσρηνί, αθνπκπψληαο 
 

παο ζηα θνληάξηα, γηα λα δνπλ ηελ ηαξαρή, θαη βφγγαε 
 

κέζα ε θαξδηά ζηα ζηήζηα ηνπο. Βθεί απαληνχλ ην γέξν, 39 

θη' ν πξσηαθέληεο γηνο η' Ώηξηά ηνλ θψλαμε θαη ηνχπε 41 

«Νέζηνξα, ηνπ Νειέα γηε, ησλ Ώραηψλ θακάξη, 
 

εδψ γηαηί ήξζεο θη' άθηζεο ηελ αληξνθάγα κάρε; 
 

Σξέκσ ην ιφγν ν Έρηνξαο κε καο ηνλ βγάιεη αιήζηα, 
 

πνπ κηα θνξά θνβέξηζε κηιψληαο κεο ζηνπο Σξψεο, 45 

πσο νρ ηα πινία ζην θαζηξί δε ζα γπξίζεη πίζσ 
 

αλ ζηάρηε δελ ηα θάλεη πξηλ θη' αλ φινπο δε καο ζθάμεη. 
 

Έηζη έιεγε, θαη ηψξα αθηά βιέπσ αιεζέβνπλ φια. 
 

Χ δπζηπρηά, θη' νη άιινη ηνπο θαινπιηζκέλνη Ώξγίηεο 
 

καδί κνπ θξπθνρφιηαζαλ, θαη ζαλ ηνλ Ώρηιέα 50 

δε ζελ λα πνιεκήζνπλ πηα γηα η' αθξηλά θαξάβηα.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν Νέζηνξαο, ν γέξν-αινγνιάηεο 
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«Σέιησζαλ λαη έηζη αθηά φπσο ιεο — αθηή είλαη ε κάβξε αιήζεηα — 
 

θη' αιιηψο δελ ηα ηειηψλεη πηα κήηε ν κεγάινο Αίαο· 
 

ηη ην ηεηρί πάεη έπεζε, π' νιπίδακε ζα κείλεη 55 

θάζηξν γηα καο απάηεην, ηακπνχξη ηεο αξκάδαο, 
 

θη' αθηνί ζα ζθχινη πνιεκνχλ, κε πείζκα, λα καο πάξνπλ 
 

ηα πινία, θαη δε βγάδεηο πηα, θαη κηα θαη δην αλ θνηηάμεηο, 
 

πνπ πην ν ζηξαηφο — δεξβά ή δεμά — ηζαθάεη θαθνπαζαίλεη· 
 

ηφζν έηζη πέθηεη αλάθαηα, θη' αρεί ε θσλή σο ζηα χςε. 60 

Μα αο δνχκε, αδξέθηα, αθηή ε δνπιηά πψο λα γελεί, αλ καο βγάιε η 

ηίπνηα ε ζθέςε· φκσο εκείο δε γίλεηαη λα κπνχκε 
 

κεο ζηε ζθαγή, ηη δε βαζηάεη ζε κάρε ν ιαβσκέλνο.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη η' Ώηξέα ν γηνο, ν βαζηιηά Ώγακέκλνο 
 

«Γέξν, αθνχ ηψξα πνιεκνχλ σο ζη' αθξηλά θαξάβηα, 65 

θη' άθειν βγήθε ην ρηηζηφ ηεηρί θαη ην ραληάθη 
 

πνπ λα γελεί καο παίδεςε θαη θξπθνιπίδακ' φινη 
 

θάζηξν ζαλ ηφρνπκε άζπαζην θη' εκείο θαη ηα θαξάβηα, 
 

ζα πεη έηζη ν παληνδχλακνο ην ζέιεη γηνο ηνπ Κξφλνπ, 
 

άρλαξνη λα ραζνχκε εδψ αιάξγα απ' ηελ παηξίδα. 70 

Ση ηφμεξα φηαλ γθαξδηαθά καο βφεζαε, θαη ην μέξσ 
 

θαη ηψξα πνπ έηζη ζα ζενχο καθαξηζηνχο δνμάδεη 
 

ηνπο Σξψεο, θαη ηα ρέξηα εκάο καο θφβεη θαη ην ζάξξνο. 
 

Μα ειάηε, θη' φηη εγψ ζαο πσ, αθηφ αο ην θάλνπκ' φινη. 
 

Ρήμηε ηα πινία ζην γηαιφ, ηα πξψηα εθεί πνπ ζηέθνπλ 75 

θνληά ζηελ αθξνζαιαζζά, θαη ζη' αλνηρηά ηξαβψληαο 
 

εθεί αο η' αθίζνπκε δεηά ζηα βάξηα σο πνπ λα θηάζεη 
 

ε λχρηα ε αζηξνζηφιηζηε, αλ δα θαη ηφηε αλ πάςνπλ 
 

ηε κάρε νη Σξψεο· έπεηηα ηξαβνχκε θη' φια η' άιια. 
 

Νηξνπήο δελ έρεη λα ζσζείο, θη' αλ μεθηλήζεηο λχρηα.» 80 

. 
 

Σφηεο ινμά ηνλ θνίηαμε θη' είπε ν ζνθφο Απζζέαο 82 

«Ση ιφγηα αθηνχ, η' Ώηξέα γηε, ζνπ μεζηνκίδεη ε γιψζζα; 
 

Αχζηπρε! Κάιηα αο φξηδεο θάλα άιιν αζθέξη — ςφθην — 
 

φρη άληξεο ηέηηνπο ζαλ θη' εκάο, εκάο πνπ ν γηνο ηνπ Κξφλνπ 85 

απφ παηδηά καο πξνίθηζε ζε κάρεο θαη πνιέκνπο 
 

λα δνχκε πάληα σο ζηε ζηηγκή πνπ ζα καο θάεη ην ρψκα. 
 

Έηζη ινηπφλ, νξέγεζαη ηελ πιαηνδξφκα Σξνία 
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λ' αθίζεηο π' άπεηξα γηα αθηή βάζαλα εδψ ηξαβνχκε; 
 

ψπα! κελ ηχρεη ζνπ θαλείο ην ιφγν θαη ζ' αθνχζεη, 90 

ιφγν πνπ δα άληξαο θαζαθηφο δε βγάδεη έηζη νρ ην ζηφκα 
 

πνηέο ηνπ, αλ μέξεη ην ζσζηφ λα θαηεβάζεη ν λνπο ηνπ, 
 

ηα ρξέε αλ μέξεη η' αξρεγνχ θη' νξίδεη ηφζν πιήζνο. 93 

Μα πάεη! ζ' ηνλ μέγξαςα ην λνπ κ' αθηφ ην ιφγν πνχπεο, 95 

πνπ ζεο ηελ ψξα πνπ ε ζθαγή θη' ε κάρε βξάδεη αθφκα 
 

λα ξήμνπκε κεο ζην γηαιφ ηα πινία θαη λα γίλεη 
 

πην αθφκα φηη νη νρηξνί πνζνχλ, πνπ καο ληθάλε θηφιαο, 
 

θαη λα καο ζπλεπάξεη πηα ην ξέκα· ηη νη Ώξγίηεο 
 

δε ζάρνπλ λνπ γηα πφιεκν, παξά ζα παξαιχζνπλ 100 

θη' αιινχ ζα βιέπνπλ ζαλ ηξαβάο κεο ζην γηαιφ ηα πινία. 
 

Θα δεηο ηφηε αλ καο ξήκαμε αθηή ε βνπιή ζνπ, αθέληε.» 
 

. 
 

Σφηε απαληάεη η' Ώηξέα ν γηνο, ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο 
 

«ΐαξχο, Απαζέα, ν ιφγνο ζνπ θαη ζα καραίξη κπήθε 
 

κεο ζηελ θαξδηά κνπ· κα άζεια δε ζέισ εγψ νη Ώξγίηεο 105 

λα ξήμνπλ ηα θαιφζξνλα κεο ζην γηαιφ θαξάβηα. 
 

Καη ηψξα, πην θαιφ φπνηνο ζαο μέξεη ζηξαηί, αο κηιήζεη, 
 

γέξνο ή ληφο· ηη κε ραξά ην ιφγν εγψ ζ' αθνχζσ.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν μαθνπζηφο παιηθαξάο Αηνκήδεο 
 

«Βδψ' λαη αθηφο — κελ ηξέρεηε πην αιάξγα — αλ ζέηε σο ηφζν 110 

λ' αθνχζηε θη' φηη εγψ ζα πσ θη' αλ δελ θαθνθαλεί ζαο 
 

πνπ ηάραηε είκαη απ' φινπο ζαο πην ληνο εδψ ζηα ρξφληα. 
 

Μα απ' άξρνληα γνληφ θη' εγψ πσο ζπάξζεθα παηληέκαη, 
 

απ' ηνλ Σπδηά πνπ γεο ρπηή ζηε Θήβα ηνλ ζθεπάδεη. 
 

Γηαηί ν Πνξζηάο ηξεηο έθαλε ιεβεληνληνχο — θη' νη ηξεηο ηνπο 115 

ηελ Κάιπδν θαη ηεο Πιεβξφο ηα πιάγηα θαηνηθνχζαλ — 
 

ην Μέια θαη ηνλ Άγξηνλε θαη ηνλ παππνχ ΐνηλέα, 
 

πνχηαλ ζηα ρξφληα ν ηξίηνο ηνπο κα ζηελ αληξηά 'ηαλ πξψηνο. 
 

Μα έκεηλε εθείλνο ζηελ Πιεβξφ, θαη κίζεςε ν γνληφο κνπ 
 

ζη' Άξγνο θη' εθεί ζπηηψζεθε, γηαηί ίζσο έηζη ν Αίαο 120 

θη' νη άιινη ηφζειαλ ζενί. Κη' εθεί απ' η' Ώδξάζηνπ πήξε 
 

κηα θφξε, θη' είρε αξρνληηθά γηνκφην βηνο θαη πινχηε, 
 

θη' είρε ρσξάθηα 'λα ζσξφ ζηαξφθαξπα κε γχξσ 
 

πνιιέο θπηηάο δεληξνζεηξέο· θαη δσληαλά 'ρε πιήζνο, 
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θη' είηαλ θη' απ' φινπο ηνπο ην πην γεξφ θνληάξη ζη' Άξγνο. 
 

Μα αθηά αθνπζηά ζαλ ηάρεηε, αλ είλαη ή φρη αιήζηα. 125 

Έηζη ηπρφληα ή άλαληξν δελ έρεη λα κε πείηε 
 

θαη λ' αςεθίζηε φηη ζαο πσ, κε ιφγν αλ ζαο κηιήζσ. 
 

Οκπξφο! ζηε κάρε, — ηη είλαη ρξηά — θαη ιαβσκέλνη αο πάκε! 
 

Καη ηφηε εθεί δε κπαίλνπκε ζηνπο ρηχπνπο, κνλ παξέθεη 
 

ζηέθνπκε εκείο, κε θάεη πιεγή παο ζε πιεγή θαλείο καο· 130 

κα άιινπο εθεί πξνζηάδνπκε λα παλ νκπξφο, π' σο ηψξα 
 

έηζη αγαπνχλ θαη ηφξεμαλ απ' νθλεξία φμσ θη' φμσ.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φινη πείζηεθαλ ζην γλσζηηθφ ηνπ ιφγν, 
 

θαη μεθηλνχλ, θη' νκπξφο νκπξφο πεξπάηαε ν γηνο η' Ώηξέα. 
 

. 
 

Μα ζαλ ηπθιφο δε βίγιηδε ηεο γεο ν ηξαληνζείζηεο, 135 

κνλ ηξέρεη εθηχο θαηφπη ηνπο κ' έηζη κνξθή ζα γέξνο, 
 

θαη πάεη ην ρέξη ην δεμχ θαη πηάλεη η' Ώγακέκλνπ, 
 

θαη θξάδνληάο ηνλ ηνπ κηιάεη δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Σ' Ώηξέα γηε, ζα ραίξεηαη ζηα ζηήζηα η' Ώρηιέα 
 

ηψξα ε θαξδηά ηνπ ε άραξε, πνπ βιέπεη ηε θεβγάια 140 

ησλ Ώραηψλ θαη ηε ζθαγή, ηη λνπ ζηαιηά δελ έρεη, 
 

πνπ έηζη θαιφ ηα κάηηα ηνπ πνηέο ηνπ λα κε δνχλε! 
 

Μα εζέλα αθφκα δα νη ζενί δε ζε κηζνχλ θαη ηφζν, 
 

παξά θαη κέιιεηαη — έλληα ζνπ! — ζηνπο αξρεγνχο ησλ Σξψσλ 
 

λα θχγνπλ φινη πίζσ νκπξφο, θαη ζαλ ηνπο δεηο ζηνλ θάκπν, 145 

ζ' ην ηάδσ, λα ηζαθίδνπληαη πηνο λα γιπηψζεη πξψηνο.» 
 

. 
 

Βίπε θαη ρνπγηνρνχγηαμε, ζηνλ θάκπν ξνβνιψληαο. 
 

ζν ζηνλ πφιεκν σο ελληά ή θη' σο ρηιηάδεο δέθα 
 

άληξεο θσλάδνπλ πηάλνληαο θνληαξνθφπη η' Άξε, 
 

ηφζε θσλή απ' ηα ζηήζηα ηνπ ηεο γεο ν ηξαληνζείζηεο 150 

έβγαιε εθεί θαη γηφκηζε θάζε Ώραηνχ ηα ζπιάρλα 
 

κε θξέληα, γηα λα πνιεκάλ θη' αιχπεηα λα ζθάδνπλ. 
 

. 
 

Κη' είδε ε ζεά νρ ηνλ Έιπκπν, ε ρξπζνζξφλα ε Ήξα, 
 

απ' η' αθξνβνχλη πνχζηεθε, θαη λα! μαλνίγεη θάηνπ 
 

ηνλ αδεξθφ θη' αληξάδεξθν, ζηε δνμνδφηξα κάρε 155 

πνπ πεγαηλφξρνπληαλ γνξγφο θαη ράξεθε ε θαξδηά ηεο· 
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θη' είδε ην Αία ζηελ θνξθή ηεο ξεκαηνχζαο Ίδαο 
 

ςειά ςειά πνπ θάζνπληαλ, θαη κηζεηφο ηεο ήξζε. 
 

Καη ηφηε ε δέζπνηλα ζεά, ε βντδνκάηα ε Ήξα, 
 

πήξε λα δεη πψο ηνπ Αηφο ην λνπ λα μεγειάζεη. 160 

Κη' αθηή ε βνπιή ηήο θάλεθε ζαλ πην θαιή ζην λνπ ηεο· 
 

λα πάεη ζηελ Ίδα κ' φιεο ηεο ηηο ράξεο ζηνιηζκέλε, 
 

κήπσο πνζήζεη άκα ηε δεη λαλ ηεο ραξεί ηα θάιιε, 
 

θη' χπλν ζαλ ηνχρπλε ζηεξλά βαζχ θαη μεθνπξάζηε 
 

παο ζηα βαξηά ηνπ βιέθαξα θαη ιηγσκέλα ζπιάρλα. 165 

. 
 

Καη ζηνλ νληά λα πάεη θηλάεη πνπ ν Ήθαηζηνο ν γηνο ηεο 
 

ηεο έθηηαζε κε ηεξηαζηά ζηνπο παξαζηάηεο θχιια 
 

θη' άγλσξν θιείζηξν· αθηφ ζεφο θαλείο δελ ηφμεξ' άιινο. 
 

Καη κπήθε κέζα θ' έθιεηζε η' αρηηδνβφια θχιια. 
 

Καη πξψηα νρ ην ιαρηαξηζηφ θνξκί ηεο θάζε ιέξα 170 

βγάδεη κ' αζάλαην λεξφ, θαη ηξίβεηαη κε ιάδη, 
 

πνχρε έλα ζπάλην αζάλαην κπξνπδηθά γηνκάην, 
 

ιάδη π' απ' ηνλ θαιφζηξσην θη' αλ ην θνπλάο ηνπ Αία 
 

ηνλ πχξγν, πάιε ε κπξνπδηά γεο θη' νπξαλφ πνηίδεη· 
 

κ' απηφ έηξηςε η' αθξάην ηεο θνξκί, θαη κε ηα ρέξηα 175 

ρηελίδεη ηα ππθλφζγνπξα θαη πιέρλεη ηα πιεμνχδηα, 
 

πινχζηα πιεμνχδηα απ' φκνξθν ζενηηθφ θεθάιη. 
 

Καη ζάκα θφξεζε ζθνπηί πνπ ε Ώζελά ηεο ηφρε 
 

ςηινδνπιέςεη θαη πνιιά ηνχρε βαικέλα μφκπιηα· 
 

θαη κε ρξπζέο ην θνχκπσζε ζηα ζηήζηα νκπξφο θαξθίηζεο. 180 

Έπεηηα ηξίπεηξα θνξάεη ζη' αθηηά ηεο ζθνπιαξίθηα 
 

ξνδφρξσκα, π' απ' ηελ πνιιή ιακπνθνπνχζαλ ράξε. 
 

Κη' έβαιε ε ζεβαζηή ζεά ζηελ θεθαιή ηεο γχξσ 
 

δεζηά θαηλνχξγηα — θαη ιεθθή έηζη είηαλ ιεο ζαλ ήιηνο — 185 

θη' ψξηα ζαληάιηα απέ έδεζε ζηα ιηκπηζηά ηεο πφδηα. 
 

. 
 

Έηζη ζα θφξεζε φια ηεο ζην ζψκα ηα ζηνιίδηα, 
 

βγαίλεη λα ζχξεη, θ' έπεηηα ηελ Ώθξνδίηε θξάδεη 
 

ρψξηα απ' ηνπο άιινπο ηνπο ζενχο θαη ηεο κηιά 'λα ιφγν 
 

«Μηα ράξε, θσο κνπ, ζνπ δεηψ, θαη πεο κνπ, ζαλ ηελ θάλεηο, 190 

ή κήπσο ηάρα ζ' αξλεζείο θη' έρεη ε θαξδηά ζνπ θάθηα 
 

πνπ εγψ βνεζάσ ηνπο Ώραηνχο θη' εζχ βνεζάο ηνπο Σξψεο;» 
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. 
 

Σφηεο ε θφξε απάληεζε ηνπ Αία, ε Ώθξνδίηε 
 

«Ήξα κνπ, ζεβαζηή ζεά, ηνπ Κξφλνπ ζπγαηέξα, 
 

ιέγε ηη ζεο· κεηά ραξάο ζα θάλσ φηη κ' νξίζεηο, 195 

αλ γίλεηαη ε δνπιηά πνπ ιεο θη' αλ κνπ πεξλά απ' ην ρέξη.» 
 

. 
 

Σφηεο ηεο ιέεη κε δηαβνιηά ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα 
 

«Αψζ' κνπ ινηπφλ ηνλ έξσηα, θαη δψζ' κνπ ηελ αγάπε 
 

π' φινπο ζηνλ θφζκν εζχ ληθάο κ' αθηή, ζενχο θη' αζξψπνπο. 
 

Ση πάσ λα δσ ηα πέξαηα ηεο γεο, θαη ηε κεηέξα 200 

Σεζχλα θαη ηνλ Χθηαλφ, πεγή ησλ νπξαλήζσλ, 
 

πνπ κ' είραλ πάληα ηνπο κηθξή θη' αλάζξεθαλ κε ράδηα, 
 

φηαλ κε πήξαλ απ' ηεο Ρηάο ηα ρέξηα ζην ππξγί ηνπο, 
 

ηφηεο ηνλ Κξφλν πνχξεμε ν βξνληνιάινο Αίαο 
 

θάηνπ νρ ηελ θαξπνδφηξα γεο θη' νρ ην γηαιφ ην ζηείξν. 
 

Πάσ λαλ ηνπο δσ θη' έλα ζσξφ παιηέο ηνπο δπζαξέζθηεο 205 

λαλ ηνπο δηαιχλσ, ηη θαηξφ ηψξα δελ παλ λα ζκίμνπλ 
 

ζε ζηξψκα αγάπεο, επεηδήο πεηζκάησζε ε ςπρή ηνπο. 
 

Ώλ ηελ θαξδηά ηνχο πείζσ εγψ κε δην θαιά ινγάθηα 
 

θαη θηιησκέλνη αγθαιηαζηνχλ ζαλ πξηλ ζ' αγάπεο ζηξψκα, 
 

πάληα αθξηβή ηνπο ζα κε ιελ θαη ιαηξεθηή ζα κ' έρνπλ.» 210 

. 
 

Καη ηφηε ε θηινγέιαζηε ηεο απαληά Ώθξνδίηε 
 

«Υάξε ζνπ εζέλα λ' αξλεζψ δελ πξέπεη νπδέ ηεξηάδεη, 
 

γηαηί ζηνπ πξψηνπ ησλ ζεψλ ηελ αγθαιηά θνηκάζαη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ιεη απ' ηα ζηήζηα ηεο ην θεληεηφ δνπλάξη 
 

κπξηφρξσκν, πνχλαη φια ηεο ηα κάγηα εθεί πιεγκέλα. 215 

Βθεί είλαη ν Πφζνο θη' Έξσηαο, εθεί είλαη ε μεινγηάζηξα 
 

Γιπθνκηιηά πνπ θαη ην λνπ ηνλ πην γεξφ ηξειαίλεη. 
 

ηα ρέξηα αθηφ ηεο ηφδσθε θαη κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Να, δψζε αθηφ ζηε κέζε ζνπ η' σξηφρξσκν δνπλάξη· 
 

φια ζαλ ηάβξεηο κέζα εθεί πιεγκέλα, θαη ζ'ην ηάδσ 220 

πσο αθαηφξζσηα δελ παο, φηη αλ ζθνπέβεη ν λνπο ζνπ.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη γιπθνγειάεη ε γειαδφκαηε Ήξα, 
 

γιπθνγειάεη θαη ην ινπξί ζηε κέζε νκνξθνδψλεη. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 233 
 

. 
 

ηνλ πχξγν ηφηεο γχξηζε ε ξφδηλε Ώθξνδίηε, 
 

κα ε Ήξα πήξε θη' έθπγε πηιάια νρ η' αθξνιφθη. 225 

Κη' απ' ηελ αλζφζηξσηε Ώκαζηά θη' απ' ηελ Πηεξηά πεξλψληαο 
 

ηξέρεη ίζα πξνο η' αζπξφρηνλα βνπλά ησλ αινγάδσλ 
 

Θξαθψλ, άθξε άθξε θαη ηε γεο δελ πάηαε κε ηα πφδηα· 
 

φπνπ απ' ηνλ Άζν ζηνπ γηαινχ ην θχκα θαηεβαίλεη 
 

θαη πάεη ζηνπ Θφα ην λεζί, ζηε βινγεκέλε Λήκλν. 230 

Βθεί ηνλ Όπλν αληάκσζε, η' αδέξθη ηνπ ζαλάηνπ, 
 

θαη πηάλνληαο ην ρέξη ηνπ ηνχ κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Όπλε κνπ, αθέληε ησλ ζεψλ θαη ησλ ζλεηψλ αθέληε, 
 

θη' άιινηε εζχ ην ιφγν κνπ ηνλ άθνπζεο, θαη ηψξα 
 

κε κ' αξλεζείο, θαη πάληα εγψ ζα ζνπ γλσξίδσ ράξε. 235 

Σψξα αθηφ ζέισ, θνίκηζε ηα κάηηα η' αρηηδέληα 
 

ηνπ Αία, εθηχο πνπ ζ' αγθαιηά θξπθνζθηρηνχκε αγάπεο. 
 

Καη δψξν εγψ φκνξθν ζξνλί ρξπζφ ζα ζνπ ραξίζσ 
 

πάληα άιησην, πνπ ν Ήθαηζηνο ν γηνο κνπ ζα ηνπ θηηάζεη 
 

κ' ψξηα ζηνιίδηα, θαη ζθακλί ζηε βάζε ζαλ ηνπ βάιεη 240 

γηα λ' αθνπκπάο ηα παρνπιά ζαλ μεθαληψλεηο πφδηα.» 
 

. 
 

Σφηεο απάληεζε ν βαζχο θαη μεθνπξάζηεο Όπλνο 
 

«Ήξα κνπ, ζεβαζηή ζεά, ηνπ Κξφλνπ ζπγαηέξα. 
 

έθθνια εγψ λαη αλ άιινλ πεηο ζεφ κεγάιν αηψλην 
 

ζνπ ηνλ θνηκίδσ, θη' αλ κνπ πεηο ηνπ πνηακνχ ην ξέκα, 245 

ηνπ Χθηαλνχ, πνπ πιάζηεθε πεγή κεο ζ' φινπο πξψηε· 
 

φκσο ην Αία εγψ, ην γην ηνπ Κξφλνπ, δελ αγγίδσ, 
 

δελ ηνλ θνηκίδσ, εμφλ αθηφο αθηφζεια αλ πξνζηάμεη. 
 

Ση δα νη νξκήληεο ζνπ θαη πξηλ κε πξφθνςαλ, ζπκάζαη, 
 

ηε κέξα πνπ ν ιηνληφςπρνο γηνο ηνπ κεγάινπ Αία 250 

πίζσ απ' ηελ Σξνία αξκέληδε, ζαλ θνχξζεςε ην θάζηξν. 
 

Βγψ ην λνπ ηνχ θάξσζα βαζχο ρπκέλνο 
 

γχξσ, 
 

θαη γηα ην γην ηνπ εζχ έβαιεο θαθνχο ζθνπνχο ζην λνπ ζνπ 
 

θη' άγξηα ζην θχκα ζηέιλνληαο αλεκνδάιε, σο πέξα 
 

ζηελ πινχζηα Κν ηνλ έζπξσμεο, αιάξγα απ' ηνπο δηθνχο ηνπ. 255 

Κη' άμαθλα ν Αίαο μχπλεζε, θη' απφπαηξλε ρηππνχζε 
 

κεο ζηελ αβιή φινπο ηνπο ζενχο, κα εκέλα πην δεηνχζε, 
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θαη ζα κε ηίλαδε άθαλην ζην θχκα νρ ηα νπξάληα, 
 

ε Νχρηα αλ ησλ ζεψλ θη' αληξψλ δε κ' έζσδε ε ληθήηξα. 
 

Βθεί έθπγα θαη γιχησζα, ηη κ' φινπο ηνπο ζπκνχο ηνπ 260 

ζηακάηεζε απφ ζεβαζκφ, κε ρνινζθάζεη ε Νχρηα. 
 

Σψξα άιιε πάιε αθηή κνπ ιεο δνπιηά άπξεπε λα θάλσ.» 
 

. 
 

 

 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ε ζεά, ε καξκαξφιαηκε Ήξα 
 

«Όπλε, ηη ηα ζπκάζαη αθηά θαη ηη ηα βάδεη ν λνπο ζνπ 
 

Μα ηη, ηνπο Σξψεο έηζη ιεο ζα δηαθεληέςεη ν Αίαο 265 

ζαλ φπσο γηα ηνλ Δξαθιή ζνχ ζχκσζε ην γην ηνπ; 
 

Μνλ έια πήγαηλε, θη' εγψ κηα απ' ηηο πην ληέο ηηο Υάξεο 
 

ζνπ δίλσ λαλ ηελ παληξεθηείο θαη ηέξη λαλ ηελ θάλεηο, 
 

ηελ Παζηζηά π' νξέγεζαη λχρηα θαη κέξα πάληα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν Όπλνο ράξεθε θη' απάληεζε έηζη θη' είπε 270 

«Έια ινηπφλ νξθίζνπ κνπ ζηεο ηχγαο η' αγηνλέξη — 
 

κε ηφλα ρέξη ζνπ άγγηδε ηε Γεο ηε κπξηνζξφθα, 
 

κε η' άιιν ηνλ αληίιακπν Γηαιφ, γηα λάλαη θάηνπ 
 

καξηχξνη καο φινη νη ζενί πνπ ηξηγπξλνχλ ηνλ Κξφλν — 
 

πσο λαη απ' ηηο Υάξεο ηηο πην ληέο ηε κηα ζα κνπ ραξίζεηο, 275 

ηελ Παζηζηά π' νξέγνπκαη λχρηα θαη κέξα πάληα.» 
 

. 
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Έηζη είπε, θη' έζηξεμε ε ζεά, ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα, 
 

θη' φπσο ηεο είπε νξθίζηεθε, θαη ηνπο λνκάηηζ' φινπο 
 

ηνπο θαηαηάξηαξνπο ζενχο πνπ ιέγνπληαη Σηηάλεο. 
 

. 
 

Έηζη ινηπφλ ζαλ άκσζε θαη ηέιησζε ηνλ φξθν, 280 

θέβγνπλ θη' αθίλνπλ ηα λεζά ηεο Λήκλνο θαη ηεο Νίκπξνο, 
 

θφβνληαο δξφκν γιήγνξα, ζε θαηαρληά ρσκέλνη. 
 

Έηζη ήξζαλ ζηε κπξηφβξπζε θπλεγνβφζθεηε Ίδα, 
 

θαη ζην Λερηφ πξσηάθηζαλ ηε ζάιαζζα, θαη βγήθαλ 
 

φμσ θη' νη δην ηνπο ζηε ζηεξηά, θαη ηα γνξγά ηνπο πφδηα 
 

ςειά ζηηο άθξεο ζάιεβαλ ηα θπιισκέλα δέληξα. 285 

Κη' ν Όπλνο ζηέθεη εθεί — πξηρνχ πάεη ζηνπ Αηφο ηα κάηηα — 
 

απάο ζε ζφξαην έιαην, πνπ απάο ζηελ Ίδα ηφηεο 
 

απ' φινπο πην ηξαλφθνξκνο ςειά θνξθνπεηνχζε· 
 

εδέθεη κεο ζηα ζχκππθλα θξπκέλνο δεληξνθιάδηα 
 

θαζφηαλε, φκηνο κε πνπιί γιπθφθσλν πνπ νη άληξεο 290 

ην ιελ ζηα φξε θχκηληα θαη πνπ νη ζενί ραιθνχδα. 
 

. 
 

Μα ε Ήξα αλέβεθε γνξγά ζην Ξέθαλην, ηελ άθξε 
 

ηεο Ίδαο· θαη ηελ είδε εθεί ηνπ Κξφλνπ ν γηνο ν Αίαο, 
 

ηελ είδε θη' έξσηαο βαζχο ηνπ δηάβεθε ηα ζπιάρλα, 
 

ζαλ ηφηε φηαλ πξσηφζκηγαλ θαη πάγαηλαλ κ' αγάπε 295 

ζπρλά λα θιεθηαγθαιηαζηνχλ θξπθά απφ ηνπο δην γνληνχο ηνπο. 
 

Καη πάεη θνληά ηεο ζηέθεηαη θαη ηεο ιαιεί δην ιφγηα 
 

«Ήξα, γηα πνχ κε ην θαιφ; Καη ζην βνπλφ γηαηί ήξζεο 
 

ηφζν άμαθλα; κσο άκαμα δε βιέπσ λάρεηο θη' άηηα.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη κε δηαβνιηά ε αθξνζάξθσηε Ήξα 300 

«Να, πάσ λα δσ ηα πέξαηα ηεο γεο, θαη ηε κεηέξα 
 

Σεζχλα θαη ηνλ Χθηαλφ, πεγή ησλ νπξαλήζσλ, 
 

πνπ κ' είραλ πάληα ηνπο κηθξή θη' αλάζξεθαλ κε ράδηα. 
 

Πάσ λαλ ηνπο δσ θη' έλα ζσξφ παιηέο ηνπο δπζαξέζθηεο 
 

λαλ ηνπο δηαιχλσ, ηη θαηξφ ηψξα δελ παλ λα ζκίμνπλ 305 

ζε ζηξψκα αγάπεο, επεηδήο πεηζκάησζε ε θαξδηά ηνπο. 
 

Ώλ ηελ θαξδηά ηνπο πείζσ εγψ κε δην θαιά ινγάθηα 
 

θαη θηιησκέλνη αγθαιηαζηνχλ ζαλ πξηλ ζ' αγάπεο ζηξψκα 
 

πάληα αθξηβή ηνπο ζα κε ιελ θαη ιαηξεθηή ζα κ' έρνπλ. 
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Φαξηά αλ ξσηάο, λα θάηνπ εθεί ζην ξηδνβνχλη ζηέθνπλ 
 

ηεο Ίδαο, άμηα λα κε παλ απφ ζηεξηά θαη θχκα. 
 

Ήξζα εδψ ηψξα σο ζην βνπλφ γηα ζέλα, ηη δε ζέισ 
 

λα κνπ ζπκψζεηο χζηεξα, αλ έηζη, δίρσο ιέμε, 310 

κηζέςσ σο πέξα ζη' άπαηνπ ηνπ Χθηαλνχ ηνλ πχξγν.» 
 

. 
 

Μα ηφηεο ν αζηξαπεθηήο ηεο είπε γηνο ηνπ Κξφλνπ 
 

«Ήξα, γηα θεη είλαη θη' έπεηηα θαηξφο λα κνπ κηζέςεηο, 
 

Μνλ έια εκείο ηνλ έξσηα κηα ζηάια λα ραξνχκε, 
 

ηη σο ηψξα πφζνο γπλαηθφο ή θαη ζεάο πνηέο κνπ 315 

ζηα ζηήζηα δε κνπ ρχζεθε, δε κ' άγγημε ηα ζπιάρλα, 
 

φζν ζε ζέισ θαη γιπθηά ηψξα κε θιέγεη αγάπε.» 328 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη κε δηαβνιηά ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα 
 

«Ση ιφγνο πάιη αθηφο πνπ ιεο, γηε ζεβαζηέ ηνπ Κξφλνπ; 330 

Ώλ ηψξα αγάπε λα ραξείο απνζπκάο ζηεο Ίδαο 
 

ην Ξέθαλην — θη' είλαη φια ηνπο νξζάλνηρηα ηξηγχξσ — 
 

κα ηη ζα θάλνπκε αλ καο δεη θάλαο ζεφο αηψληνο 
 

αγθαιηαζκέλνπο θη' έπεηηα λαλ ην πξνθηάζεη ηξέμεη 
 

κεο ζηνπο ζενχο; Πψο ηφηεο ζεο λα ζεθσζψ απ' αγάπεο 335 

θαη λα θαλψ ζηνλ πχξγν ζνπ κεο ζηε γισζζηά ζηα ιφγηα; 
 

Μα αλ πηα ην ζέιεηο θη' ε θαξδηά ζ' η' απνζπκάεη, λα! έρεηο 
 

γηαηάθη πνπ ζηνλ Έιπκπν ζνχρεη θηηαζκέλα ν γηνο ζνπ, 
 

ν Ήθαηζηνο, κε ηαηξηαζηά ζηνπο παξαζηάηεο θχιια· 
 

εθεί ζα ζέιεηο αγθαιηά, εθεί ζην ζηξψκα αο πάκε.» 340 

. 
 

Σφηεο ηεο Ήξαο απάληεζε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ θη' είπε 
 

«Ήξα, πσο ζαλ ην δεη ζεφο είη' άληξαο κε θνβάζαη· 
 

ηη εγψ κε ηέηην ζχγλεθν ζα ζε ζθεπάζσ γχξσ 
 

ρξπζφ, πνπ δηάκεζα θη' αθηφο δε ζα καο βιέπεη ν Ήιηνο 
 

πνχλαη ην θσο ηνπ γηα λα δεη πην δηαπεξάην απ' φια.» 345 

. 
 

Βίπε, θη' αξπάεη ην ηέξη ηνπ ζηελ αγθαιηά ηνπ ν Αίαο. 
 

Κη' ε Γεο ηνπο βγάδεη ληφβιαζην θαη καιαθφ ρνξηάξη, 
 

γηνχιηα ηνπο βγάδεη νιφδξνζα βαζηιηθνχο θαη θξίλνπο 
 

ππθλνχο, πνπ έηζη αςειά απ' ηεο γεο ην ρψκα ηνπο θξαηνχζαλ. 
 

Πέζαλε εθεί, κεο ζε ρξπζφ θνπθνπισκέλνη γλέθη, 350 
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παλψξην γλέθη πνχζηαδε δξνζηέο αρηηδνβφιεο. 
 

. 
 

Έηζη θνηκφηαλε ήζπρνο ζηελ άθξε, λαξθσκέλνο 
 

απ' χπλν ν Αίαο θη' έξσηα, θη' είρε αγθαιηά ηελ Ήξα. 
 

Καη ηξέρεη ν Όπλνο ν βαζχο λα ζχξεη ζηα θαξάβηα 
 

θαη θάηνπ εθεί ηνπ Πνζεηδνχ ηελ είδεζε λα δψθεη. 355 

Καη πάεη θνληά ηνπ ζηέθεηαη θαη ηνπ κηιάεη δην ιφγηαν 
 

«ΐφεζα, ηνπ Κξφλνπ, ηψξα, γηε, ηνπο Ώραηνχο κε ζάξξνο, 
 

θη' ψξα θαλ ιίγε ράξηζ' ηνπο ηε λίθε, ελψ θνηκάηαη 
 

αθφκα ν Αίαο, γηαηί εγψ ηνπ ζθέπαζα ηα ζπιάρλα 
 

κε καιαθηά απνθάξσζε, θη' ε γειαδφκαηε Ήξα 
 

ηνλ γέιαζε θη' εξσηηθά λα θνηκεζνχλ ηελ πήξε.» 360 

. 
 

Βίπε, θαη πήγε ηφηε αθηφο ζη' αζξψπηλα θνπάδηα, 
 

θη' ν Πνζεηδφο πηα πξφζπκα ζαξξέβεη λα βνεζήζεη. 
 

Βθηχο πεδάεη κηα σο ζηε γξακκή ησλ κπξνζηηλψλ θαη ζθνχδεη 
 

«Ώξγίηεο, ηη, ζηνλ Έρηνξα ζ' αθίζνπκε έηζη ιέηε 
 

ηε λίθε; Ση, ζα δνμαζηεί θαξάβηα καο παηψληαο; 365 

Έηζη παηληέηαη ηψξα αθηφο θαη ιέεη, ηη ν Άρηιέαο 
 

πέξα ζηα πινία κέλεη αξγφο πνπ πείζκσζε ε θαξδηά ηνπ. 
 

Μα φινη αλ βνεζάηε, αο ιείπεη αθηφο, ε λίθε 'λαη δηθή καο. 369 

Βιάηε! εγψ ζα ηξέμσ νκπξφο, θαη ηψξα ζα ηζαθίζεη — 374 

έηζη εγψ ιέσ — ν Έρηνξαο, φζε θη' αλ έρεη θξέληα.» 375 

. 
 

Βίπε, θαη ζ' φινπο έβαιε απφθαζε θαη ζάξξνο. 378 

. 
 

Σφηεο ζπλέξηα ηέλησζαλ ζθπιίηηθε πνιέκνπ 389 

εδψ ν ιεβέληεο Έρηνξαο, εθείζε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ, 390 

βνεζφο ν έλαο Ώραηψλ, βνεζφο ν άιινο Σξψσλ. 
 

Γηφκηζε η' αθξνγηάιη εθεί κπξνζηά ζηα πινία ιφρνπο 
 

παληνχ, θη' νξκνχζαλ νη ζηξαηνί κε μεθνπθάζηξα αληάξα. 
 

Σφζν ζε μέξα ζάιαζζαο ην θχκα δε βνπήδεη, 
 

ζαλ ην ζεξηέβεη νρ ηα βαζηά θαθνχ βνξηά θνπξηνχλα· 395 

ηφζν δελ ηξηδνζαιαγάεη κήηε ε θσηηά, άκα αξρίζεη 
 

πέθθνπο λα θαίεη αξίθλεηνπο ζε βνπλνπιαγηά θη' φξε· 
 

ηφζν δε ζθνχδεη ν άλεκνο ζ' νξζφθιαξα ηξηγχξσ 
 

ινγγφθξαμα, φπνπ πην πνιχ κνπγθξίδεη ζα θξεληάζεη, 
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φζε θσλή ηφηε άρεζε απ' Ώραηνχο θαη Σξψεο, 400 

ζα ρνίκηζαλ λα θαγσζνχλ θαθφζηξηγγα αιπρηψληαο. 
 

. 
 

Καη πξψηα πξψηα ν Έρηνξαο αθφληηζε κε η' φπιν 
 

ηνλ Ώία, εθεί ίζα απάλνπ ηνπ π' νξκνχζε, θαη ηνλ ήβξε 
 

νπνχλαη νκπξφο ηα δην ινπξηά ζην ζηήζνο ηελησκέλα, 
 

ηφλα αξγπξφθαξθνπ ζπαζηνχ θαη ηεο αζπίδαο η' άιιν. 405 

Ώθηά η' αθξάην ηνχζσζαλ θνξκί. Καη ηνπ Πξηάκνπ 
 

ηφηεο ν γηνο ιππήζεθε πνπ ην γνξγφ θνληάξη 
 

πήγε άδηθα νρ ην ρέξη ηνπ, θαη πίζσ ζησλ ζπληξφθσλ 
 

γπξλάεη ηνπο ιφρνπο κελ ηνπ βγεη ιαρηάξα ζην θεθάιη. 
 

Μα εθεί πνπ γχξηδε, λα! ν γηνο ηνπ Σειακψλα ν Ώίαο 
 

κηα πέηξα — πνπ πνιιέο εθεί ησλ θαξαβηψλ ζηεξίδηα 410 

κπξνζηά είηαλ ζθφξπηεο ζησλ αληξψλ ηα πφδηα — κηά απφ δάθηεο 
 

ζεθψλεη, θη' έηζη πξφζιαηκα απάλνπ απ' ηελ αζπίδα 
 

ηφλε βαξάεη, ζηα ζηήζηα νκπξφο, κηα πέηξα πνπ ζα ζθαίξα 
 

ηνπ πέηαμε ίζα απάλνπ ηνπ ζηξηθνγπξίδνληάο ηελ. 
 

Πψο ηνπ Αηφο ν θεξαβλφο ράκνπ μαπιψλεη ιέθθα 
 

κε ξίδεο θη' φια, θαη θξηρηά βξσκάεη ην ζηάθη γχξσ, 415 

θη' άμαθλα αλ ηχρεη θαη ηνλ δεηο, ζε θφβεη θξχνο ίδξνο 
 

θνληά αλ βξεζείο, ηη ηνπ Αηφο δε ρσξαηέβεη ν ρηχπνο· 
 

ην ίδην ακέζσο ζηξψζεθε θη' εθείλνο κεο ζηηο ζθφλεο. 
 

Μέζα απ' ηε ρνχθηα ηνχθπγε ην ράιθηλν θνληάξη, 
 

ηνπ πήγε αιινχ ην θξάλνο ηνπ, ηνπ πήγε άιινπ ε αζπίδα, 
 

θη' ε ραιθνπινχκηζηε άρεζε ηξηγχξσ αξκαησζά ηνπ. 420 

. 
 

ξκεζαλ άγξηα ζθνχδνληαο νη Ααλανί κ' νιπίδα 
 

λαλ ηνλ ηξαβήμνπλ, θη' έξερλαλ ζπρλά ππθλά θνληάξηα· 
 

φκσο δελ κπφξεζε θαλείο κε ζπάζα ή κε θνληάξη 
 

λαλ ηνλ βαξέζεη, ηη κπξνζηά πξηλ ζηάζεθαλ νη πξψηνη 
 

ησλ Σξψσλ φινη, Ώγήλνξαο Ώηλείαο Πνιπδάκαο, 425 

θη' νη ζηξαηεγνί ησλ Λπθησηψλ, ν αξπεδφο θη' ν Γιάθθνο. 
 

Μεδ' άιινο ηνλ ακέιεζε θαλείο ηνπο, κφλε νκπξφο ηνπ 
 

θξαηνχλ ηηο νκνξθφθπθιεο αζπίδεο, θαη θαηφπη 
 

ηνλ παίξλνπλ θη' φμσ νρ ηε ζθαγή ζηα ρέξηα ηνπο ηνλ βγάδνπλ, 
 

σο πνχξζαλ ζηα γνξγά άινγα πνπ θαξηεξνχζαλ πίζσ 430 

φμσ απ' ηε κάρε κ' ακαμά θαη κε παλψξην ακάμη, 
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θη' έηζη ηνλ παλ πξνο ην θαζηξί ελψ βαξηά βνγγνχζε. 
 

Κη' φηαλ ζην πέξαζκα έθηαζαλ η' αζψπαζηνπ θακάληξνπ, 
 

πιήζηνπ πνηακνχ πνχθαλε ν βξνρνδφηεο Αίαο, 
 

εθεί ηνλ βάδνπλ θαηά γεο θαη δξνζεξφ ηνπ ξήρλνπλ 435 

λεξφ· θη' αθηφο αλάζαλε, θη' αλνίγνληαο ηα κάηηα 
 

ζηα γφλαηα ηνπ θάζεζε θαη μέξαζε αίκαο κάβξν. 
 

Μα έγπξε πάιη πίζσζεο, θαη ράκνπ ηνχ πιαθψλεη 
 

ην θσο ζνινχξα, ηη ε πιεγή ηνλ δαηκνλνχζε αθφκα. 
 

. 
 

Κη' νη Ααλανί, ζσξψληαο ηνλ πσο έθεβγε απ' ηε κάρε, 440 

πην νξκνχλ απάλνπ ζηνπο νρηξνχο θαη μαλαβξίζθνπλ ζάξξνο. 
 

Σφηεο ν Ώίαο ηνπ Οτιηά κε ην βαξχ θνληάξη 
 

πνιχ πην πξψηνο πήδεζε θαη θάξθσζε ην άηλε, 
 

γην μσζηθηάο, π' αςέγαδε ηνλ έθαλε λεξάηδα 
 

κε ηνλ μεζηήζηα ΐήλνπα ζαλ έβνζθε ηα βφδηα 
 

θνληά ζηνπ άηλε πνηακνχ ηνπο αλζνπιήζηνπο φρηνπο 445 

Ώθηφλ δπγψλεη θαη ηξππάεη κε η' φπιν ζην ιαγγφλη, 
 

θαη ηνλ μαπιψλεη αλάζθεια, θαη γχξσ ζην θνπθάξη 
 

έπηαζαλ Σξψεο θη' Ώραηνί πεηζκαησκέλε κάρε. 
 

Μα λαλ ην ζψζεη ηξέρεη επηχο ν άμηνο Πνιπδάκαο, 
 

ηνπ Πάλζνπ ν θηφο, θαη ΄βαξεζε ηνλ γηφλε η' Ώξειχθνπ 450 

δεμά ζηνλ ψκν, σο αληηθξχ ηξππψληαο ηνπ ηνλ ψκν· 
 

θη' έπεζε εθείλνο θη' έζθημε ηε γεο ζηελ αγθαιηά ηνπ. 
 

Σφηεο εθεί ηνπ Πάλζνπ ν γηνο θαηαθακαξσκέλνο 
 

παηλέθηεθε κε κηα θσλή π' αθνχζηε απ' άθξε σο άθξε 
 

«Πηνο είπε ιέεη πσο άδηθα κέζα απ' ηε ζηέξηα ρνχθηα 
 

ηνπ Πνιπδάκα πήδεμε ην ραιθσκέλν θξάμν; 455 

ηε ζάξθα θάπηνο η' άξπαμε, θη' απάλσ ηνπ αθνπκπψληαο 
 

ηψξα εγψ ιέσ ζα θαηεβεί σο ζη' Άδε ηα ιεκέξηα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνπο Ώραηνχο ζθπιηάδεη ε παηλεζηά ηνπ, 
 

κα απ' φινπο πηφηεξν ε ρνιή ηαξάρηεθε ηνπ Ώία, 459 

θη' ελψθεβγε γνξγά γνξγά, ηνπ ξήρλεη ην θνληάξη. 461 

Μα αηφο ηνπ ν γηνο η' απφθπγε ηνπ Πάλζνπ, κ' έλαλ πήδν 
 

ζηα πιάγηα, θη' ν Ώξρέινρνο, γηνο η' Ώληελφξνπ, αξπάδεη 
 

ην ρηχπν... αθηφλ καζέ νη ζενί πξνηίκεζαλ λα πέζεη. 
 

Γηαηί ηνλ βξήθε ζην ζηεξλφ ζθνληχιη, εθεί πνπ ζκίγνπλ 465 



www.schooltime.gr Σελίδα 240 
 

ν ζβέξθνο κε ηελ θεθαιή, θαη ηνχθνςε ηα δην ηνπ 
 

πνληίθηα· θαη ζαλ έπεζε, θεθάιηα ζηφκαο κχηεο 
 

έθαγαλ ρψκα πξηλ πνιχ, πξηλ ζθέινο θάεη θαη γφλα. 
 

Σφηεο ν Ώίαο θψλαμε ζηνλ άξρν Πνιπδάκα 
 

«Λφγηαζε εδψ, ηνπ Πάλζνπ γηε, θαη πεο κνπ ηελ αιήζηα. 470 

Ση ιεο; Ώμηδεη αθηφο εδψ ν άληξαο η' Ώξειχθνπ 
 

ηνλ άμην γηφ; ρη πνηαπφο θαη πνηαπψλε ζπέξκα, 
 

Μνλ ζα λα θαίλεηαη αδεξθφο ηνπ μαθνπζηνχ Ώληελφξνπ 
 

ή γηνο· ηη εθείλνπ πην ζαξξψ θνξκνζηαζά 'ρεη θη' φςε.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ηάρα — κα θαιά ηνλ ήμεξε — θαη πίθξα 475 

κπήθε ζησλ Σξψσλ ηελ θαξδηά. Σφηεο ηξππά ν Ώθάκαο 
 

ηνλ Πξφκαρν ην ΐνησηφ, ηη πήγε λα γιπηψζεη 
 

ηνλ αδεξθφ πνπ ν Πξφκαρνο πηζψζεξλε απ' ηα πφδηα. 
 

Καη ζαλ ηνλ ζθφησζε, έπεηηα θαηαθακαξσκέλνο 
 

παηλέθηεθε κ' αςηά θσλή π' αθνχζηε απ' άθξε σο άθξε 
 

«Ανμαξνκάρνη Ααλανί, ηεο παηλεζάο καζηφξνη, 
 

φρη δα! ζπθνξέο εκείο δε ζα ηξαβνχκε κφλνη, 480 

παξά ζα ηχρεη ιέσ εδψ θη' εζείο λεθξνί λα πέζηε. 
 

Κνηηάμηε, πψο ν Πξφκαρνο ζθακέλνο ζάο θνηκάηαη, 
 

πνπ η' αδεξθνχ κνπ αμψθιεηνο θαηξφ δα λα κε κέλεη 
 

ν ζθνησκφο εδψ. Γηα αθηφ θαη ζπγγελή λ' αθίζεη 
 

πίζσ πεξηθαιάεη θαλείο, ιαρηάξαο μερξεψζηε.» 485 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνπο Ώραηνχο ζθπιηάδεη ε παηλεζά ηνπ, 
 

κα απ' φινπο πηφηεξν ε ρνιή ηαξάρηε ηνπ Πελέια 
 

θη' φξκεζε εθηχο απάλνπ ηνπ. Μα θψισζε ν Ώθάκαο 
 

ζαλ είδε ην γηνπξνχζη ηνπ, θη' αθηφο ην ΐηιηνλέα 
 

ρηππάεη ηνπ κπξηνπξφβαηνπ Φφξβα 'λα γην, ηνλ Σξψα 490 

π' αγάπαε πην πνιχ ν Βξκήο θαη ηνχρε βηνο ραξίζεη, 
 

ηη ε κάλλα ηνπ κνλαρνγηφ ηνλ έθαλε καδί ηνπ· 
 

αθηφλ ζηε ξίδα ηνπ καηηνχ θάηνπ απ' ηα θξχδηα ηφηεο 
 

βαξψληαο, ηνχβγαιε ην θψο· θαη πέξαζε ν ραιθφο ηνπ 
 

ην κάηη, θη' φμσ δηάβεθε ίζα σο ζην ζλίρη αληίθξπ. 495 

Κη' έθαηζε ράκνπ, απιψλνληαο ν ληνο ηα δην βξαρηφληα. 
 

Σφηε ν Πελέιαο ζέξλνληαο ηε ζπάζα ηνχ θαζίδεη 
 

κηα δπλαηή θαηάζβεξθα, πνπ θεθαιή θαη θξάλνο 
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θχιεζαλ ράκνπ αρψξηζηα, ελψηαλ κέζα αθφκα 
 

ζην κάηη η' φπιν. Σφηε αθηά ηα ζήθσζε απφ ράκνπ, 
 

θαη ζηνπο νρηξνχο γπξίδνληαο θσλάδεη κε πεξθάληα 500 

«Πέζηε απφ κέλα, Σξψηδεο, ζηε κάλλα θαη ζηνλ θχξε 
 

ηνπ ΐηιηνληά λ' αξρίζνπλε ηα κνηξνιφγηα ζπίηη· 
 

γηαηί θη' εθείλε, ε ιπγεξή γπλαίθα ηνπ Πξνκάρνπ, 
 

δε ζα δερηεί ηνλ άληξα ηεο ραξνχκελε φηαλ ηέινο 
 

μαλά απ' ηελ Σξία γπξίζνπκε ζηελ πνζεηή παηξίδα.» 505 

. 
 

Έηζη είπε, θη' ινσλ θφπεθαλ ηα ήπαηα απ' ηνλ ηξφκν, 
 

θαη θάζε Σξψαο θνίηαδε πνχ λα ζσζεί νρ ην ράξν. 
 

. 
 

Καη ηψξα, Μνχζεο, πέζηε κνπ, ησλ νπξαλψλ λπθνχιεο, 
 

πηνο ηάρα πξψηνο Ώραηφο λα πήξε καησκέλεο 
 

αξκαησζέο, ζαλ έγπξε ηε κάρε ν Σξαληνζείζηεο. 510 

. 
 

Πξψηνο ηνπ Σειακψλα ν γηνο ηνλ Όξηε κε ην θξάμν 
 

παζηξέβεη, ησλ ιηνληφθαξδσλ νπιαξρεγφ Μπζψλε· 
 

θαη γχκλσζε ν Ώληίινρνο ην Μέξκεξν θαη Φάιθε· 
 

θαη ηνλ Εππφηε μάπισζε θαη Μφξε ν γηνο ηνπ Μφινπ· 
 

θαη πήξε ν Σέθθξνο η' άξκαηα ηνπ Πξφζνπ θαη Πεξθήηε. 515 

Σνλ Ώπεξήλνξα έπεηηα βαξάεη κεο ζην ιαγγφλη 
 

ν γηνο η' Ώηξηά, θαη η' άληεξα σο κέζα ην θαληάξη 
 

ηνπ ζέξηζε, θαη βηαζηηθά πεηά νρ ηελ αλνηγκέλε 
 

πιεγή ε ςπρή ηνπ, θαη βαζχ ηνλ ζθέπαζε ζθνηάδη. 
 

Κη' έλα ζσξφ έθαγε ν γνξγφο γηνο ηνπ Οτιέα ν Ώίαο, 520 

ηη αθηφο δελ είρε ηέξη ηνπ ζαλ έπαηξλε θπλήγη 
 

ζηξαηνχο ζηνλ θάκπν, πνχζπαζαλ φηαλ ηα ζθηάδεη ν Αίαο. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Ο 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Μα ηέινο πηα ζα δηάβεθαλ παινχθηα θαη ραληάθη 
 

ηξεράηνη, θη' έπεθαλ πνιινί απ' Ώραηψλ θνληάξηα, 
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ζηάζεθαλ ηφηεο θη' έκελαλ εθεί θνληά ζη' ακάμηα 
 

ρισκνί ηνπ θφβνπ, ηξέκνληαο· θαη ζηελ θνξθή ηεο Ίδαο 
 

μχπλεζε ν Αίαο άμαθλα απ' ην πιεβξφ ηεο Ήξαο. 5 

Κη' φξζηνο πεδάεη, θαη ζηέθνληαο ζσξάεη ηα δην η' αζθέξηα, 
 

ηνπο Σξψεο πνχραλ ληθεζεί, θαη πίζσ ηνπο Ώξγίηεο 
 

πνπ ηνπο βαξνχζαλ θη' έηξερε ν Πνζεηδφο καδχ ηνπο. 
 

Κη' είδε ζηνλ θάκπν θαηά γεο ηνλ Έρηνξα βαικέλν, 
 

θη' νη θίινη γχξσ θάζνπληαλ, θη' αθηφο αγθνκαρνχζε 10 

βαξηά θπζψληαο, πνπ ε ςπρή ιεο ηνχβγαηλε, θαη μέξλαε 
 

αίκαο, ηη δελ ηνλ βάξεζε ν πην αρακλφο Ώξγίηεο. 
 

Κάεθε ζαλ ηνλ είδε εθεί, θη' έξεμε εθηχο ηεο Ήξαο 
 

ινμή καηηά θαη ηξνκεξφ ηεο κίιεζε έλα ιφγν 
 

«Άζθαιηα ν δφινο ζνπ, άπηζηε, ηνλ Έρηνξα απ' ηε κάρε 
 

κνχπαςε εθεί ν θαθφβνπινο θαη ηζάθηζε ηνπο Σξψεο. 15 

Αελ μέξσ αιήζηα αλ πξψηε εζχ δελ πξέπεη λα πιεξψζεηο 
 

ηα κπιέθνπδά ζνπ κε βεξγηέο θαη λαλ ηνπο δεηο ηε γιχθα. 
 

Ή δε ζπκάζαη φηαλ ςειά ζε θξέκαζα θη' ακφληα 
 

δην ζνχδεζα ζηα πφδηα ζνπ θαη ζνχζθημα ηα ρέξηα 
 

κ' άζπαζηε νιφρξπζε ηξηρηά, θη' εζχ έηζη θξεκαζκέλε 20 

έκελεο κεο ζην ιηφθσην θαη ζη' νπξαλνχ ηα γλέθηα; 
 

Καη ζην ηξαλφ βνπλφ νη ζενί βαξπγνκνχζαλ φινη, 
 

κα δελ ηνικνχζαλ θαη θνληά λα παλ θαη λα ζε ιχζνπλ, 
 

ηη φπηνλ αξπνχζα ηίλαδα νρ ην θαηψθιη θάηνπ, 
 

θη' εθείλνο έθηαλε ζηε γεο κε ηελ ςπρή ζην ζηφκα. 
 

Μα θη' έηζη δελ μεζχκαλα απ' ηε βαξηά εγψ ιχπε 25 

ηνπ ζενγέλλεηνπ Δξαθιή, πνπ εζχ η' Ώλεκνβξφρηα 
 

μειφγηαζεο θαη ην ΐνξηά κε ηνπο θαθνχο ζθνπνχο ζνπ, 
 

θαη ζαιαζζφδαξην σο ηελ Κν ηνλ έζπξσμεο αιάξγα. 
 

Μα εγψ ηνλ έζσζα απφ θεη θαη ηφλε πήγα πίζσ 
 

ζηεξλά απφ ηφζα βάζαλα ζη' αινγνζξφθν η' Άξγνο. 30 

Λείςε απ' ηηο δηαβνιηέο ινηπφλ, κε ζ' ηα ζπκίζσ πάιη 
 

θαη δεηο αλ βγάδεηο ηίπνηα απφ θηιηά θη' αγάπεο, 
 

πνχξζεο θιεθηά θαη κνχπεζεο ζηελ αγθαιηά κ' απάηε.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζθηάρηεθε ε ζεά, ε γειαδφκαηε Ήξα, 
 

θαη θνβηζκέλε απάληεζε δην θηεξσκέλα ιφγηα 35 

«' ακψλσ ηψξα κα ηε Γεο, κα ηα νπξάληα απάλνπ, 
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θαη κα ηε κειαλφρπηε ηεο Φξίθηαο θαηαβφζξα, 
 

π' φξθνο ν πηφ 'λαη θνβεξφο κε ηνπο ζενχο θαη δέηεο, 
 

κα ηε ζεπηή ζνπ θεθαιή, ην λπθηθφ καο ζηξψκα, 
 

ην ζηξψκα εγψ πνπ ςέθηνξθα ζην ζηφκα κνπ δελ πηάλσ, 40 

ζνπ ηάδσ ν ζείζηεο Πνζεηδφο δε βιάθηεη απ' αθνξκή κνπ 
 

ηνπο Σξψεο θαη ηνλ Έρηνξα, ή θαη βνεζάεη Ώξγίηεο, 
 

Μνλ ζαλ ηνλ ζπξψρλεη αθηφζεια κέζα ε θαξδηά, γηαηί είδε 
 

θαη πφλεζε ηνπο Ώραηνχο πνχηαλ ζηελά δσζκέλνη. 
 

Ώλ κε ξσηά, εγψ ζαλ ηνπ πσ, θάιηα θη' αθηφο λα ζχξεη 45 

εζχ φπσο, Μαβξνζχγλεθε, καο νδεγάο ζηε ζηξάηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηφηεο ησλ ζεψλ θη' αζξψπσλ ν παηέξαο 
 

κ' έλα ρακφγειν ήκεξν ηεο κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Ώλ ηφηεο, Ήξα, δέζπνηλα γειαδνκάηα, κέλεηο 
 

ήζπρε εδψ κεο ζηνπο ζενχο θαη παο θαζψο παγαίλσ, 50 

γιήγνξα ηφηε ν Πνζεηδφο ζαξξψ ζθνπφ ζ' αιιάμεη 
 

φπσο εκείο ηα ζέινπκε, θηαο πξνηηκά άιιε ζηξάηα. 
 

κσο αιήζηα αθηά αλ ηα ιεο θη' φρη έηζη ηάρα ιφγηα, 
 

ζχξε σο ζηνπο ζετθνχο ζσξνχο θη' ακέζσο θξάμε ηψξα 
 

Σελ αλεκφπνδε Ίξηδα λαξζεί θαη ηνλ Ώπφιιν, 55 

γηα λα θαηέβεη ε Ίξηδα ζησλ Ώραηψλ ηνπο ιφρνπο 
 

θη' αο πεη ηνπ ζείζηε Πνζεηδνχ λ' αθίζεη ηνπο πνιέκνπο 
 

θαη λα ηξαβάεη ζηνλ πχξγν ηνπ κεο ζηνπ γηαινχ ηα βαζηά· 
 

θη' αο ζηείιεη ν Φνίβνο πάιε νκπξφο ηνλ Έρηνξα ζηε κάρε, 
 

κέζα μαλά θπζψληαο ηνπ δσή ζαλ ηνπ γηαηξέςεη 60 

ηνπο πφλνπο πνπ ηνλ ηπξαλλνχλ, θαη ηνπο Ώξγίηεο πίζσ 
 

αο ηνπο γπξίζεη κε θεβγηφ δεηιφθαξδν ζθηαγκέλνπο, 
 

πνπ αβάζηαρηνη σο ζηα θηεξσηά λα ηζαθηζηνχλ θαξάβηα. 63 

Μα πξηλ δελ μεζπκψλσ εγψ, κήηε ζεφ θαλέλαλ 72 

άιινλε αθήλσ εδψ βνεζφο ησλ Ώραηψλ λα ηξέμεη, 
 

πξηλ σο ζηελ άθξε ν πφζνο ηνπ ηειεηψζεη η' Ώρηιέα 
 

πνπ ηνχηαμα — ηε ζετθηά θνπλψληαο θεθαιή κνπ — 75 

ηε κέξα π' άγγημε ε ζεά ηα γφλαηά κνπ, ε Θέηε, 
 

θαη λα ηηκήζσ θιάθηεθε ηνλ θαζηξνπάξηε γην ηεο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο ηνλ άθνπζε ηνπ Κξφλνπ ε θφξε ε Ήξα, 
 

θαη ζηνλ ηξαλφ πήγε Έιπκπν νρ ηηο θνξθέο ηεο Ίδαο. 
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αλ πψο πεηάεη ν λνπο αληξφο θνζκνηαμηδεκέλνπ 80 

φηαλ ζηεο κάβξεο ηνπ θαξδηάο ηα βάζηα ινγαξηάδεη 
 

«εδψ 'κνπλα θη' εθεί 'κνπλα,» θαη ηα παιηά ζπκάηαη· 
 

έηζη γνξγά πεηάρηεθε πηιάια ε ζεβαζηή Ήξα. 
 

Καη ηνπο ζενχο, ζαλ έθηαζε, ηνπο βξήθε ζπλαγκέλνπο 
 

ζηνλ πχξγν κέζα ηνπ Αηφο, θη' φηαλ ηελ είδαλ, φινη 85 

ζεθψζεθαλ θη' εθηχο λα πηεη ηεο πξφζθεξλαλ πνηήξηα. 
 

Μα αθηή ηνπο άιινπο άθηζε, θαη παίξλεη ην πνηήξη 
 

ηε Θέκεο, πξψηε πνχηξεμε λα ηελ θαινζνξίζεη 
 

θαη πξψηε πνπ ηεο κίιεζε δπν θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Ήξα, γηαηί ήξζεο; Φαίλεζαη ζαλ ηξνκαζκέλε. Ξέξσ, 90 

ζα ζ' απνπήξε ν άληξαο ζνπ, ν γηνο ηνπ γέξν-Κξφλνπ.» 
 

. 
 

Σφηεο απάληεζε ε ζεά, ε καξκαξφθνξθε Ήξα 
 

«Θέκε ζεά, κελ ηα ξσηάο! Κη' εζχ εθείλνπ ηελ μέξεηο 
 

ηε γλψκε ηη είλαη, αλήκεξε δίρσο ςεθηά θαη ζπιάρλνο. 
 

Μα θάηζε θη' άξρηζε λα ηξσο, γηαηί νη ζενί πξνζκέλνπλ, 95 

θαη ζαλ ηα πσ εγψ ζ' φινπο ηνπο ηη καο κελάεη ν Αίαο, 
 

άζθεκεο καο κελάεη δνπιηέο, πνπ δε ζαξξψ ζ' αλνίμνπλ 
 

ηελ φξεμε φληνπ δσληαλνχ, νχηε ζενχ νχη' αλζξψπνπ, 
 

ηψξα αλ αθφκα κ' ήζπρν θεθάιη ηξψεη θαλείο ηνπο.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ε Ήξα θη' έθαηζε — θαη ζηνπ Αηφο ηνλ πχξγν 100 

φινη νη ζενί βαξηφκεζαλ — -θαη γέιαζε, κα γέιην 
 

ζηα ρείιηα κφλν θη' έκεηλε αληαξηαζκέλε ε φςε, 
 

θη' έπεηηα πήξε κε πηθξά λαλ ηνπο κηιήζεη ιφγηα 
 

«Ώιί καο πνπ έηζη αιφγηαζηα ζπκψλνπκε ηνπ Αία 
 

θη' αθφκα λαλ ηνπ βάινπκε πεξηνξηζκφ δεηνχκε 105 

κ' αληξηέο καο θαη θνβέξεο καο! Μα εθείλνο ηη ηνλ κέιεη 
 

πνπ θάζεηαη θη' αδηαθνξεί. Ση απ' ηνπο ζενχο παηληέηαη 
 

πσο μάζηεξά 'λαη αλφηεξνο, πην δπλαηφο απ' φινπο. 
 

Γηα αθηφ φηη ζηέιλεη ζαο, θαιφ θαθφ, ζπνιιάηε πάληα. 
 

Να! πνπ θαη ηψξα ζηελαγκνί ηνλ Άξε θαξηεξνχλε, 110 

ηη ηνλ πην ιαηξεθηφ ζλεηφ ηνχ ζθφησζαλ ζηε κάρε, 
 

ην γην ηνπ ηνλ Ώζθάιαθν πνπ ηφλε ιέεη δηθφ ηνπ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν Άξεο ρηχπεζε ην ζαξθσηφ ηνπ γφλα 
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κε ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ, θαη θψλαμε ζξελψληαο 
 

«Αε θηαίσ πηα ηψξα εγψ, ζενί, αλ ηξέμσ ζηα θαξάβηα 115 

ησλ Ώραηψλ θαη ηε ζθαγή ηνπ γηνπ κνπ μερξεψζσ, 
 

θη' αλ κέιιεηαί κνπ ν θεξαβλφο ηνπ Αία λα κε ξήμεη 
 

ράκνπ μεξφ κεο ζηνπο λεθξνχο ζην καησκέλν θάκπν.» 
 

. 
 

Βίπε θαη βάδεη η' άξκαηα θαη πξφζηαμε λα δέςνπλ 
 

ζη' ακάμη ηνπ ηα δπν ςαξηά, ην Φφβν θαη ηνλ Σξφκν. 120 

. 
 

Σφηε νη ζενί ρεηξφηεξα πην αθφκα ησλ παζψλ ηνπο 
 

ηνλ ηάξαρν ίζσο πάζαηλαλ απ' ηνπο ζπκνχο ηνπ Αία, 
 

κφλε απφ θφβν ε Ώζελά, φινη νη ζενί κελ πάζνπλ, 
 

φμσ ρνηκά νρ ην πξφζπηην θη' αθίλεη ην ζξνλί ηεο, 
 

θη' έηξεμε ακέζσο ηνχβγαιε ηα θξάλν απ' ην θεθάιη 125 

θαη ηελ αζπίδα απ' ην θνξκί, θαη η' άζπαζην θνληάξη 
 

ηνπ η' άξπαμε απ' ηε ρέξα ηνπ θαη ηφζηεζε ζηελ θφρε. 
 

Έπεηηα κε ρνληξά άξρηζε λαλ ηνπ ηα ςέιλεη ιφγηα 
 

«ΐιάθα ζθαξηάδν, ζνχζηξηςε! Λνηπφλ η' αθηηά ηνπ θάθνπ 
 

ηάρεηο λ' αθνχο, γηαηί έραζεο θάζε ληξνπήο θαη γλψζε. 
 

Μα δελ αθνχο ηη είπε ε ζεά, ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα, 130 

πνπ ηψξα κφιηο έθηαζε ζηνλ Έιπκπν απ' ηνπ Αία; 
 

Ή ζεο θη' εζχ θαθά πνιιά λα πάζεηο, λα γπξίζεηο 
 

άλαβια εδψ ζηνλ Έιπκπν κε ηελ θαξδηά θακέλε, 
 

θη' εκάο ησλ άιισλ ζπθνξέο λα βάιεηο ζην θεθάιη; 
 

Ση ίζηα ηνπο ιηνληαξφςπρνπο Ώξγίηεο θαη ηνπο Σξψεο 135 

ζ' αθίζεη, θαη ζα ηξέμεη εδψ ζ' εκάο λα μεζπκάλεη, 
 

θη' φινπο ζ' αξπάμεη ζηε ζεηξά, ζθάιιεηο μεζθάιιεηο φινπο. 
 

Έηζη — άθνπ κε — κε ρνινζθάο γηα ην παηδί ζνπ ηψξα· 
 

ηη θη' άιινη αθφκα πην θαινί ζηε δχλακε ζηα ρέξηα 
 

ή ζθαρηήθαλε ή ζα ζθαρηνχλ θαη ζαλ πνιιά γπξέβεηο, 140 

απάζεθηε θάζε ζενχ λάλαη ε γεληά θαη θχηξα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνλ έβαιε ζ' έλα ζξνλί λα θάηζεη. 
 

. 
 

Σφη' φμσ ε Ήξα θψλαμε ηελ Ίξηδα νρ ηνλ πχξγν — 
 

π' αθηή είηαλ ησλ παληνηηλψλ ζεψλ καληαηνθφξα — 
 

θαη ηνλ Ώπφιιν, θαη ηνπο ιέεη δην θηεξσκέλα ιφγηα 145 



www.schooltime.gr Σελίδα 246 
 

«ηήλ Ίδα εθηχο ηνπ Κξφλνπ ν γηνο λα πάηε ζαο πξνζηάδεη. 
 

Βθεί ζα θηάζηε θη' έξζεηε ζην Αία νκπξφο, θνηηάμηε 
 

πξφζπκα θάληε — αθνχζηε κε — φηη ζαο πεη θαη ζέιεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη κέζα γχξηζε ε ζεβαζηή Ήξα πάιη 
 

θη' έθαηζε ζην ζξνλί. Κη' αθηνί ηξεράηνη πήξαλ δξφκν. 150 

Έηζη ήξζαλ ζηε κπξηφπεγε θπλεγνβφζθεηε Ίδα, 
 

θη' ήβξαλ ην Αία ζηνπ βνπλνχ ηελ άθξε θαζηζκέλν, 
 

ζην Ξέθαλην· θη' είρε άισλα κνζθαρληζκέλν γλέθη. 
 

Κη' νκπξφο ζαλ ήξζαλ ζησλ ζεψλ θη' αζξψπσλ ηνλ παηέξα, 
 

ζηέθνπλ θαη θαξδηνράξεθε, άκα ηνπο είδε, ν Αίαο 155 

πνπ έηζη ηα ιφγηα η' άθνπζαλ ηεο γπλαηθφο ηνπ ακέζσο. 
 

Κη' άξρηζε πξψηα θη' έιεγε ηεο Ίξηδαο δην ιφγηα 
 

«Σξέρα, γνξγή Ίξηδα, λα παο, θη' αθηά άθνπ λα κελήζεηο 
 

φια η' αθέληε Πνζεηδνχ ρσξίο λ' αιιάμεηο ιέμε. 
 

Πεο ηνπ πνιέκνπο θαη ζθαγέο λα παξαηηήζεη ακέζσο, 160 

θαη κηα θαη δην ή ζηε ζάιαζζα ή ζησλ ζεψλ ηνλ θχθιν. 
 

Μα αλ δελ πεηζηεί ζηα ιφγηα κνπ θη' αςήθηζηα ζ' αθνχζεη, 
 

αο ινγαξηάζεη θη' αο ζθεθηεί πσο, δπλαηφο θη' αλ είλαη, 
 

δελ έρεη λα κ' αληηζηαζεί ζαλ πηάζσ αζηξνπειέθη 
 

θαη ηνπ ξερηψ, ηη εγψ ζαξξψ πνιχ είκαη αλφηεξφο ηνπ 165 

θαη πξηλ ζηα ρξφληα· σζηφζν αθηφο ζαλ ίζνο κνπ λα βγαίλεη 
 

ιεο δε δεηιηάδεη, εκέλαλε πνπ κε θνβάληαη θη' άιινη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθνχεη ε γιήγνξε ζεά, θαη ρέξη ρέξη 
 

έηξεμε θάηνπ απ' ηηο θνξθέο ηεο Ίδαο σο ζηνλ θάκπν. 
 

Πψο αςειά νρ ηα ζχγλεθα πέθηεη ραιάδη ή ρηφλη 170 

θαηάθξην, ζα θπζάεη βνξηάο θαη θέξλεη παγνθαίξη, 
 

έηζη γνξγφπνδε ε ζεά πηιάιεζε σο ηνλ θάκπν. 
 

Βθεί ζην ζείζηε Πνζεηδφ πήγε ζηκά θαη ηνχπε 
 

«Ήξζα σο εδψ 'λα κήλεκα, αθέληε γηε ηνπ Κξφλνπ, 
 

λα θέξσ απ' ηνλ αζηξαπεθηή θνπξηνπλνθξάηε Αία. 175 

Λέεη απφ κάρεο θαη ζθαγέο λα ηξαβερηείο, θαη κέζα 
 

ζηε ζάιαζζα ή ζηα ζετθά ιεκέξηα λα γπξίζεηο. 
 

Μα αλ δελ πεηζηείο ζηα ιφγηα ηνπ θη' αςήθηζηα κ' αθνχζεηο, 
 

θνβέξηδε θη' αθηφο εδψ πσο λα ζε πνιεκήζεη 
 

ζάξζεη αλνηρηά, κα θάιηα ζνπ λα ηξαβερηείο λνκίδεη, 180 
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κε ζνπ ξερηεί, ηη αθηφο καζέο πνιχ είλαη αλφηεξφο ζνπ 
 

θαη πξηλ ζηα ρξφληα· σζηφζν εζχ έηζη ίζνο ηνπ λα βγαίλεηο 
 

ιέεη δε δεηιηάδεηο, ηνπ Αηφο πνπ ηνλ θνβάληαη θη' άιινη.» 
 

. 
 

Σφηεο βαξηά αγαλάρηεζε ηεο γεο ν ζείζηεο θη' είπε 
 

«Χ θαληαζία! Ση, δπλαηφο γηαηί είλαη, ζα κ' νξίδεη 185 

κε δφξη εκέλα θη' άζεια, πνπ εγψ 'καη ηζφβαζκφο ηνπ; 
 

Ση είκαζηε ηξία αδέξθηα εκείο, ηνπ Κξφλνπ νη γηνη απ' ηε Ρέα, 
 

εγψ θ' ν Αίαο θη' έπεηηα ν λεθξνξήγαο Άδεο. 
 

Κη' φια ζε ηξία κνηξάζηεθαλ, ηνπ θάζε γηνπ έλα ζέκα· 
 

εγψ, ζα ξήρλακε ιαρλφ, πήξα λα νξίδσ πάληα 190 

ηα θχκα, ν Αίαο ηα πιαηηά νπξάληα κεο ζηα γλέθηα 
 

θαη ζην ιηνπχξη, θη' έπεζαλ ζηνλ Άδε ηα ζθνηάδηα· 
 

κα ε Γεο θνηλή θη' ν Έιπκπνο κέλεη νινλψλε σο ηψξα. 
 

Έηζη νξηζκνχο ηνπ ή πξνζηαγέο δελ παίξλσ εγψ, θη' αο κέλεη 
 

εθεί ήζπρνο ζην ζέκα ηνπ, φζν ηξαλφο θη' αλ είλαη. 195 

Κη' αο κε κε ζθηάδεη — έηζη δεηιφο δελ είκαη — κ' αζηξαπέο ηνπ . 

Πην γλσζηηθφ 'λαη θφξεο ηνπ λα παξαπάεη θαη γηνπο ηνπ 
 

κε ιφγηα ηνπ έηζη αγέξσρα, ηη ζαλ παηδηά ηνπ πνχλαη, 
 

ρξένο ηνπο, ζελ δε ζέλε, αθηνί λ' αθνχλ φηη πξνζηάδεη.» 
 

. 
 

Σφηε ε γνξγφπνδε Ίξηδα η' απάληεζε θαη ηνχπε 200 

«Έηζη ινηπφλ, αθηά λα πσ, Σξαληάρηε καβξνκάιιε, 
 

ζην Αία ζεο ηα ιφγηα ζνπ — ζθηρηά πεηζκαησκέλα — 
 

ή ζεο λ' αιιάμεηο; Ώιιαρηή ηνπ γλσζηηθνχ 'λαη ε γλψκε. 
 

Σνπο πην κεγάινπο πσο βνεζνχλ ην μέξεηο νη Καθίζηξεο.» 
 

. 
 

Σφηεο ηεο είπε ν Πνζεηδφο, ν καβξνκάιιεο ζείζηεο 205 

«σζηφο πνιχ, Ίξηδα ζεά, ν ιφγνο ζνπ. ηφλ θφζκν 
 

θαιφ θη' αθηφ φηαλ έρεη λνπ γεξφ ν καληαηνθφξνο. 
 

Καεκφ φκσο ηφρσ ηεο θαξδηάο, πάεη λα κνπ θέξεη θξέληα, 
 

πνπ εκέλα ηνλ ηζφηηκν, γξακκέλνλε φκηαο κνίξαο, 
 

λα κ' απνπαίξλεη φιν δεηάεη κε ζπκσκέλα ιφγηα. 210 

Μα ηψξα — εγψ ηνλ ζέβνπκαη — δελ επηκέλσ, αο είλαη. 
 

Μα άθνπ, άιιν ιφγν ζα ζνπ πσ, πνπ δέλ απιή θνβέξα. 
 

Ώλ ζέιεη εκάο ζην πείζκα καο, ηεο Ώζελάο θη' εκέλα 213 

λα ιππεζεί η' νξζφβξαρν θαζηξί θαη λαλ η' αθίζεη 215 



www.schooltime.gr Σελίδα 248 
 

νιφξζν, θαη ησλ Ώραηψλ λα κελ ηνπο δψζεη λίθε, 
 

αο κάζεη αθηφ, πσο άζβπζην ζάρνπκε πάληα πάζνο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθίλεη ην ζηξαηφ θαη πάεη θαη κέζα κπαίλεη 
 

ζην θχκα, θη' απνζχκεζαλ ηνλ Πνζεηδφ νη Ώξγίηεο. 
 

. 
 

Σφηεο ν Αίαο θψλαμε ην γην ηνπ Φνίβνπ θη' είπε 220 

«Πήγαηλε ηψξα Ώπφιιν κνπ, ηνλ Έρηνξα θαη βφεζα, 
 

ηη ηψξα ν ζείζηεο Πνζεηδφο κεο ζην ςαξχ ηνπ θχκα 
 

μαλάκπε, θη' έηζη γιχησζε απφ ην βαξχ ζπκφ κνπ. 
 

Ση θη' άιινη ζάθνπγαλ ζενί ηε κάρε καο ζηνλ θφζκν, 
 

θη' φζνη είλαη αθφκα κεο ζηεο γεο ηα βάζηα κε ηνλ Κξφλν. 225 

Μα θέξδνο είλαη θαη ησλ δην πνπ έηζη ε δνπιηά δελ πήγε 
 

πην θεη, θαη πνπ ηα ρέξηα κνπ απφθπγε απφ ζέβαο· 
 

εηδέ, ζ' ην ιέσ πσο άδξσηα δε ζάρε μεδηαινχδηα. 
 

Μα πάξε εζχ ζηα ρέξηα ζνπ ηελ θξνζζσηή κνπ αηγίδα, 
 

θαη ζθηάδε ζθηάδε ζηψληαο ηελ ησλ Ώραηψλ η' αζθέξη. 230 

Κη' έρε δηπιά, πξνθπιαρηή, ζηνλ Έρηνξα ηα κάηηα, 
 

ην πάζνο ηνπ πάληα άλαβε ζηα ζηήζηα, σο πνπ νη Ώξγίηεο 
 

ηξεράηνη σο ζηνλ Βιιήζπνλην λα θηάζνπλ θη' σο ζηα πινία. 
 

Αηθή κνπ απέθεη 'λαη δνπιηά ην ηη ζα πσ ή ζα θάλσ, 
 

μαλά νη Ώξγίηεο γηα λα δνπλ απ' ηνλ αγψλα αλάζα.» 235 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνο άθνπζε ηελ πξνζηαγή ηνπ Αία, 
 

θαη ρχζε θάηνπ απ' ηα βνπλά ηεο Ίδαο ζαλ αγηνχπαο, 
 

ζα θαζζνθάγνο άθηαζηνο πνχλαη ζηνλ θφζκν απ' φια 
 

ην πην γνξγφθηεξν πνπιί. Καη βξήθε ηνπ Πξηάκνπ 
 

ην γην ηνλ θνζκνμάθνπζην ζηνλ θάκπν εθεί, φρη ράκνπ 
 

ζηξσκέλν πηα, κνλ θάζνπληαλ, θη' φηη είρε ζπλεθέξεη 240 

θαη γχξσ γλψξηδε μαλά, θη' ν ίδξνο ην δηρνχλη 
 

ζηακάηαε, αθνχ ηνλ μχπλεζε η' Ώζηξάθηε πάιε ε γλψκε. 
 

Καη πήγε ζηάζεθε θνληά ηνπ Αία ν γηνο θαη ηνχπε 
 

«Λεβέληε ηνπ Πξηάκνπ γηε, πψο ρψξηα απ' φινπο ζηέθεηο 
 

εδψ κηζφλεθξνο; αλ ηη θαθφ ζε βαζαλίδεη;» 245 

. 
 

Σφηεο εθείλνο η' απαληάεη κε ηελ ςπρή ζην ζηφκα 
 

«Πηνο είζαη εζχ, ζενχιε κνπ, πνπ κ' αξσηάο αγλάληηα; 
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Αε ζ' ηφπαλ πσο ζαλ έζθαδα ηνπο Ώραηνχο ζηα θνίια 
 

θαξάβηα νκπξφο, κε βάξεζε ζηα ζηήζηα κε κηα πέηξα 
 

ηνπ Σειακψλα ν άμηνο γηνο θαη κ' έβγαιε απ' ηε κάρε; 250 

Καη κηα ζηηγκή είπα, ζήκεξα πσο ζηα ιεκέξηα η' Άδε 
 

θαη ζηνπο λεθξνχο ζα βξαδηαζηψ, γηαηί είρα ςπρνκάρε.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν θπιαρηήο αθέληεο γηνο ηνπ Αία 
 

«Σψξα θαξδηά! ηη ηέηην δεο βνεζφ νρ ηελ Ίδα ν Αίαο 
 

λα ζε πξνζέρεη ζνχζηεηιε θαη δίπια ζνπ λα ζηέθεη, 255 

ην Φνίβν εκέλα, θπιαρηή ηνπ Αία γην, πνπ πάληα 
 

θη' εζέλα ζψδσ σο ζήκεξα θαη η' νξζσκέλν θάζηξν. 
 

Μνλ έια ηψξα πξφζηαμε η' ακαμσηφ ζνπ αζθέξη 
 

ίζα σο ζηα πινία ηηο γνξγέο θνξάδεο λα ιαιήζνπλ, 
 

θη' εγψ κπξνζηά ηνπο ηξέρνληαο ην δξφκν ζαλ ηνπο ζηάμσ 260 

ίζν έηζη, θαη ησλ Ώραηψλ ηνπο ιφρνπο ζα ηζαθίζσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη θχζεζε άπεηξν κεο ζηελ θαξδηά ηνπ ζάξξνο. 
 

Πψο ην βαξβάην ζε παρλί αξγφ παξαρνξηαίλεη 
 

θαη ην θαπίζηξη ζπάεη θη' νξκάεη ζηνλ θάκπν πηιαιψληαο — 
 

γηαηί λα ινχδεηαη έκαζε ζηα δξνζεξά πνηάκηα — 265 

πεξήθαλν έηζη, θη' αςειά βαζηάεη ηελ θεθαιή ηνπ 
 

θη' απάλνπ θάηνπ ε ρήηε ηνπ ζηνπο ψκνπο θπκαηίδεη, 
 

θη' αθηφ γηνκάην ιεβεληηά γνξγά ην παλ ηα πφδηα 
 

φπνπ ζπρλάδνπλ αιφγα θαη ζηα ιεηβάδηα βφζθνπλ· 
 

έηζη θη' εθείλνο γφλαηα θαη πφδηα γνξγνθνχλαε, 
 

θη' έθξαδε νκπξφο! άκα άθνπζε ηα ζετθά ηα ιφγηα. 270 

. 
 

Κη' αθηνί, φπσο δηπινθέξαην αιάθη ή αγξηνγίδη 
 

παίξλνπλ θπλήγη νη ρσξηαλνί θη' αζπξνηξηράηνη ζθχινη, 
 

κα θέβγεη αθηφ ζε ζγνπκπνπιά βνπλά θαη δαζσκέλεο 
 

ινγγηέο, κεδέ γξαθηφ καζέο δελ είηαλ λαλ ην πηάζνπλ, 
 

ηη απ' ηηο θσλέο ηνπο ιένληαο αξρνληηθφο ζην δξφκν 275 

πξνβάιλεη θη' φινπο ζελ δε ζελ ζε κηα άρλα ηνπο θσιψλεη· 
 

έηζη νη Ώξγίηεο ζσξεθηνί πξηλ θπλεγνχζαλ πάληα 
 

φιν ρηππψληαο κε ζπαζηά θαη δίζηνκα θνληάξηα, 
 

κα άκα ηνλ Έρηνξα είδαλε π' νξκνχζε απάο ζηνπο ιφρνπο, 
 

δείιηαζαλ θη' φισλ ζξνχβαια ηνπο έγηλε ην ζάξξνο. 280 
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. 
 

Σφηε είπε θαη ηνπο ιάιεζε η' Ώληξαίκνπ ν γηνο ν Θφαο, 
 

πξψην ησλ Ώηησιψλ ζπαζί, πηδέμνο κε θνληάξη, 
 

γεξφο θαη ζ' ακαμνζθαγή, θαη ιίγνη ηνλ ληθνχζαλ 
 

ζηε ζπληπρηά φηαλ φινη νη ληνη παξάβγαηλαλ ζην ιφγν. 
 

Ώθηφο κε ιφγηα γλσζηηθά ηνπο κίιεζε έηζη θη' είπε 285 

«Χρνχ, θη' αθηφ λαη απ' η' άγξαθα πνπ βιέπσ ηψξα νκπξφο κνπ! 
 

Σήξα, απ' ην ράξν γιχησζε ν Έρηνξαο, θαη βγήθε 
 

μαλά ζηε κάρε θνβεξφο, πνπ εκείο θξπθή κηα νιπίδα 
 

ηφρακε πηα πσο ηνχθαγε ηελ θεθαιή ηνπ ν Ώίαο. 
 

Μα θάπηνο ηνπ μαλάδσθε ζεφο ηε γηά ηνπ πάιη 290 

θαη γιχησζε ... ηεξάηε, αθηφο π' αθάληζε πνιινχο καο, 
 

φπσο θαη ηψξα ιέσ μαλά ζα γίλεη, ηη δε ζηέθεη 
 

κε ηφζε αληξηά έηζη νιφκπξνζηα δίρσο ηνπ Αία γλψκε. 
 

Μα ειάηε θη' φηη εγψ ζαο πσ, ηψξα έηζη αο θάλνπκ' φινη. 
 

Σν πιήζνο πξψηα αο ζηείινπκε λα ζχξεη ζηα θαξάβηα, 295 

θη' εκείο πνπ ιέκε ηνπ ζηξαηνχ πσο είκαζηε ν αζέξαο 
 

κ' φξζηα αο ζηαζνχκε αληίθξπ ηνπ θνληάξηα, θαη ην δξφκν 
 

κπξνζηά αο ηνπ θφςνπκε, θη' αθηφο ζαξξψ, φζν θη αλ ιπζζάδεη, 
 

ζάλ ην ζθεθηεί σο ζησλ Ώραηψλ ηνπο ιφρνπο λα βνπηήμεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο ηνλ άθνπζαλ θη' φρη θαλείο δελ ηνχπε. 300 

Καη κε ηνλ Ώία φζνη είηαλε θαη Ανκεληά θαη Σέθθξν 
 

θαη κε ην Μέγε ηνλ γεξφ θαη κε ην γην ηνπ Μφινπ 
 

ζθηρηνγξακκίδνπλ — θξάδνληαο ηνπο πην θαινχο θνληά ηνπο — 
 

θαηάγλαληα ζηνλ Έρηνξα θαη ζην ζηξαηφ ησλ Σξψσλ, 
 

θαη πίζσ νη άιινη πφδηδαλ, ην πιήζνο, πξνο ηα πινία. 305 

. 
 

Κη' νη Σξψεο ίζηα καδσρηνί νξκνχλε, θη' νδεγνχζε 
 

ν Έρηνξαο κε δξαζθειηέο κεγάιεο, θαη κπξνζηά ηνπ 
 

πάγαηλε ν Φνίβνο, ζθεπαζηφο κε ζχγλεθν ζηνπο ψκνπο, 
 

θαη ζθηάρηξα αηγίδα ράιθηλε ζηα ρέξηα ηνπ θξαηνχζε 
 

κε θξφζζα γχξσ νιφιακπξα, πνπ ν Ήθαηζηνο ηνπ Αία 
 

ηελ έδσθε, ν ιακπξφο ραιθηάο, λαλ ηε θνξάεη ζηε κάρε· 310 

αθηή βαζηψληαο ην ζηξαηφ κπξνζηά κπξνζηά νδεγνχζε. 
 

Μα αρψξηζηνη θη' νη Ααλανί βαζηνχλε, θη' άγξηα αληάξα 
 

ζεθψζαλε νη ζηξαηνί θη' νη δην, θη' νρ ηηο ρνξδέο πεδνχζαλ 
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ζαΎηεο, θη' νρ ηηο δπλαηέο ηα ζηεξηνθξάμα ρνχθηεο 
 

άιια ζε ζάξθεο κπήγνπληαλ αληξψλ παιηθαξάδσλ, 315 

φκσο πνιιά θαη πέθηαλε — πξηλ άζπξν θξηάο αγγίμνπλ — 
 

ζηε κέζε ράκνπ, αζξψπηλε ζάξθα λα θαλ δηςψληαο. 
 

. 
 

Έηζη φζν αθίλεηε ν ζεφο θξαηνχζε ηελ αηγίδα, 
 

βξίζθαλε θη' απ' ηνπο δην νη ξεμέο θη' ηζφπεθηε η' αζθέξη· 
 

κα φηαλ θαηάκαηα έπεηηα ζσξψληαο ηνπο Ώξγίηεο 320 

ηελ ηξάληαμε, θη' απέ έζθνπμε ζθνπμηά θξηρηή κεγάιε, 
 

ηφηεο ηνπο λάξθσζε ην λνπ, παξάιπζε ε θαξδηά ηνπο. 
 

Σφηε φπσο δην ζεξηά άμαθλα ζε κάβξεο λχρηαο πίζζα 
 

πιαθψλνπλ θη' άπεηξν ζθνξπνχλ πξνβάηηλν θνπάδη 
 

ε κνπγθξνβφδηθν ζσξφ ελψ ν ηζνπάλεο ιείπεη· 325 

έηζη άλαληξα έθπγαλ θη' αθηνί, γηαηί ηξνκάξα ν Φνίβνο 
 

ηνπο έβαιε κεο ζηελ θαξδηά θαη δφμαδε ηνπο Σξψεο. 
 

. 
 

Κη' έζθαμε ηφηε ν Έρηνξαο ην ηίρε θη' Ώξθεζίια, 329 

ηνλ έλα ησλ ραιθφθξαρησλ πξσηάξρν ΐνησηψλε, 330 

ηνλ άιιν η' άμηνπ Μεθηζηηά ζπληξφθη κπηζηεκέλν. 
 

Κη' ν γηνο η' Ώρίζα γχκλσζε ην Μέδν θαη ην Γηάζν. 
 

Νφζνο ν πξψηνο είηαλ γηνο ηνπ ζετθνχ ΟΎιέα, 
 

ηνπ Ώία — ν Μέδνο — αδεξθφο, θαη ζηε Φπιάθε αιάξγα 
 

ζε μέλνπο ηφπνπο θάζνπληαλ, ηη ηεο κεηξηάο Βξηψπεο, 335 

πνχρε ηελ ηέξη ν Οτιηάο, μαδέξθη 'ρε ζθνηψζεη· 
 

θη' είηαλ ν άιινο ζηξαηεγφο απ' ηελ Ώζήλα, ν Γηάζνο, 
 

θαη γηνο ηνπ θήινπ πνχηαλ γηνο ηνπ καρεηή ΐνπθφινπ. 
 

Καη κεο ζηε κπξνζηηλή ζεηξά ζθνηψλεη ν Πνιπδάκαο 
 

ην Μεθηζηηά, θη' ν ζετθφο Ώγήλνξαο ηνλ Κιφλε, 
 

θαη ζαλαηψλεη ηνλ Βρηφ ν γιήγνξνο Πνιίηεο. 340 

Κη' ν Πάξεο κεο ζηνπο κπξνζηηλνχο ην Αηφρν, ελψ γπξλνχζε 
 

λα θχγεη, ραιθνβάξεζε ζηε ξίδα πίζσ η' ψκνπ, 
 

θη' ν ζηφθνο ίζα σο αληηθξχ ηνπ ζνχγιηζε ηνλ ψκν. 
 

. 
 

Κη' ελφζσ αθηνί ηνπο γχκλσλαλ, λα! πέθηνπλ νη Ώξγίηεο 
 

ζην ράληαθα θαη ζηα κπερηά παινχθηα, θαη πηιάια 
 

δεξβφδεμα θαθήλ θαθψο κεο ζην ηεηρί ηξαβηνχληαη. 345 

Έθξαμε ηφηε ν Έρηνξαο κε κηα θσλή κεγάιε 
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«Αελ έρεη ηψξα πιηάηζηθα, κφλ' φινη νκπξφο! ζηα πινία. 
 

Ώιινχ θαλέλα ζαο αλ δσ, αιάξγα απ' ηα θαξάβηα, 
 

αθηνχ ζαλ ηνπ ην θάσ εγψ ην κάηη, θαη ζηελ Σξνία 
 

δε ζαλ ηνπ θιάςνπλ ην λεθξφ αδέξθηα θαη μαδέξθηα, 350 

κνλ ζθχινη νκπξφο ζην θάζηξν καο θνςίδηα ζαλ ηνλ θάλνπλ.» 
 

. 
 

Βίπε θαη ηα θαξηά ρηππάεη ζηνπο ψκνπο, θαη θσλάδεη 
 

λα ηξέμνπλ φινη νη ιφρνη νκπξφο. Καη κ' έλα δήησ νη Σξψεο 
 

φινη καδί ηνπ ηξέμαλε κ' αιφγαηα θη' ακάμα, 
 

θη' ε ηαξαρή ιεο θνχθαηλε. Κη' νκπξφο ηνπο ηφηε ν Φνίβνο, 355 

ηνπ βαζπράληαθνπ έθθνια γθξεκίδνληαο ηα ρείιηα 
 

κε κηα θισηζά, ηα πέηαμε ζηνλ πάην, θη' έηζη δξφκν 
 

καθξχ γηνθχξσζε, θαξδχ ηφζν φζν πάεη θνληάξη 
 

πνπ ληνο ηηλάδεη γηα λα δεη ζαλ πφζε ε δχλακή ηνπ· 
 

εθεί — κπξνζηά ν ζεφο — ρνηκνχλ νη Σξψεο ιφρνη ιφρνη. 360 

. 
 

Κη' ν Πάηξνθινο, φζν νη ζηξαηνί αθφκα πνιεκνχζαλ 390 

ηξηγχξσ εθεί ζην ράληαθα φμσ απ' ηα πινία αθφκα, 
 

αθηφο σο ηφηεο θάζνπληαλ ζηνπ ζηξαηεγνχ ΐξππχινπ, 
 

κε ιφγηα ηνλ δηαζθέδαδε, θαη ζηελ πηθξή πιεγή ηνπ 
 

βνηάληα απίζσλε, γηαηξηά θαηαξακέλσλ πφλσλ. 
 

Μα θαζψο είδε ζηα γνξγά θαξάβηα πσο ρνηκνχζαλ 395 

νη Σξψεο, θαη κ' νρινβνπή πσο θέβγαλε νη Ώξγίηεο, 
 

ηφηε ψρνπκνπ μεθψληζε, θαη κ' αλνηθηέο ηηο ρνχθηεο 
 

ηα δην ηνπ γφλαηα ρηππάεη θαη ιέεη ζξελνινγψληαο 
 

«ΐξχππιε, εγψ πηα δε κπνξψ, θηαο έρεηο ηφζν αλάγθε, 
 

λα κέλσ εδψ, ηη θνίηα λα! θαθφ κεγάιν αλάβεη· 400 

ν παξαγηφο ζνπ αο ζε ληαζηεί. Βγψ ζηνλ Ώρηιέα 
 

ζα ηξέμσ, θαη ζηνλ πφιεκν λα βγεη ζαλ ηνπ πξνζπέζσ. 
 

Πξψηα νη ζενί, ίζσο ηελ θαξδηά ηα ιφγηα κνπ — πηνο μέξεη; — 
 

η' αγγίμνπλ· ηη πνιιά κπνξνχλ ηνπ βιάκε ηα πεξθάιηα.» 
 

. 
 

Βίπε θαη θέβγεη αθξάηεηνο. Κη' νη Ααλανί ηνπο Σξψεο 405 

κ' απφθαζε, ελψ πιάθσλαλ, πξνζκέλνπλ· κα πνχ ηξφπνο 
 

πίζσ λαλ ηνπο βαξέζνπλ πηα, θηαο είηαλε πην ιίγνη. 
 

Μήηε θη' νη Σξψεο κπφξεζαλ ηνπο Ώραηνχο λα ζπάζνπλ 
 

θη' σο ζηα θαιχβηα κηα θνξά θαη πινία λα δπγψζνπλ. 409 
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Γηαηί ηνπο ιφρνπο ζθίγγνληαο βαζηνχζαλ ιεο ζα βξάρνο 618 

κεγάινο θξεκαζηφο κπξνζηά ζε ζάιαζζα νξγηζκέλε, 
 

άζεηζηνο βξάρνο θηαο βνγγάεη ηξηγχξσ αλεκνδάιε 620 

θη' άπαθηα αο ηνπ μεξλάεη αθξνχο ην θχκα ζεξηεκέλν· 
 

έηζη έζηεθαλ θη' αθηνί άζεηζηνη θαη βήκα δελ θνπλνχζαλ. 
 

. 
 

Κη' ν Ώίαο φιν θψλαδε ζηα παιηθάξηα γχξσ 501 

«Παηδηά, ληξνπήο καο! Έθηαζε ζηηγκή θη' ή ζα ραζνχκε, 
 

ή ζα ζσζνχκε αλ ζψζνπκε απ' ην ρακφ ηα πινία. 
 

Με δα ζαξξείηε, ηψξα εδψ αλ πάξνπλ ηα θαξάβηα, 
 

πσο πεξπαηψληαο ην γηαιφ σο ζη' Άξγνο ζα δηαβείηε; 505 

Γηα δελ αθνχηε ζηνπο νρηξνχο ηνλ Έρηνξα πνπ ζ' φινπο 
 

θξάδεη λα ηξέμνπλ θαη ιπζζάεη λα θάςεη ηελ αξκάδα; 
 

ε πφιεκν, φρη ζε ρνξφ, ην μέξηε, ηνπο θσλάδεη. 
 

Μα, αδξέθηα, γλψκε πην θαιή γηα καο δε κέλεη ηψξα 
 

παξά αο ζηαζνχκε απνθνληά, θαη ηελ παιηθαξηά καο 
 

καδί ηνπο αο κεηξήζνπκε θαη ηα βαξηά καο θξάμα. 510 

Κάιηα ή λα πάκε κηα θνξά γηα πάληα ή λα ζσζνχκε, 
 

θη' φρη λα ιηψλνπκε άδηθα ζε κάρε δίρσο άθξε, 
 

εδψ λα! απφ κηα θνχρηα νρηξνχο ζηα πινία ζηξπκσγκέλνη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' άθξηδαλ θη' αθηνί λαλ ηνπο ρηππήζνπλ πίζσ, 565 

θαη πξφζπκνη ζηα πινία νκπξφο ζηήλνπλ ραιθέλην θξάρηε· 
 

κα θαη ηνπο Σξψεο πχξσζε ηνπ Κξφλνπ ν γηνο ν Αίαο. 
 

. 
 

Καη ηφηεο πάιη εθεί ζθαγή αξρίδεη απειπηζκέλε. 696 

Λεο δξνζεξνί θη' απιήγσηνη πσο θη' Ώραηνί θαη Σξψεο 
 

ζε κάρε πξσηνζκίγαλε· ηφζν άγξηα εθεί ρηππηνχληαλ! 
 

Καη πνιεκψληαο είρε αθηά ζην λνπ ην θάζε αζθέξη· 
 

πσο πηα δε κέλεη γιπησκφο νη Ααλανί ζαξξνχζαλ 700 

κφλε φινη εθεί ζα ζθνησζνχλ, κα κεο ζηα ζηήζηα νη Σξψεο 
 

είραλ νιπίδα πσο ζηξαηφ θη' αξκάδα ζα ξεκάμνπλ· 
 

αθηά ζαξξψληαο ζηήζεθαλ ηα δην η' αζθέξηα αληίθξπ. 
 

. 
 

Σφηε ν γελλαίνο Έρηνξαο ην θέδε ραληαθψλεη, 515 

άμην ηνπ Πεξηκήδε γην, ησλ Φσθησηψλ ηνλ πξψην· 
 

θη' ν Ώίαο η' Ώληελφξνπ γην ραξηησκέλν ζθάδεη, 
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ην Λανδάκα, ησλ πεδψλ, πηδέμν πνιεκάξρε· 
 

θη' ν Πνιπδάκαο γχκλσζε ηνλ ην απ' ηελ Κπιιήλε, 
 

ησλ Βπεηγψλ ην ζηξαηεγφ θαη ζχληξνθν ηνπ Μέγε. 
 

Μα ηφδε ηνπ Φπιέα ν γηνο θη' νκπξφο πεδάεη θαη ξήρλεη, 520 

κα δελ ηνλ πήξε — ηη έθαλε παξέθεη, θη' ν Ώπφιινο 
 

ηνπ Πάλζνπ γην δελ άθηλε λα πέζεη εθεί ζηνπο πξψηνπο — 
 

Μνλ κεο ζηα ζηήζηα θάξθσζε ηνλ Κξνίζκν, πνπ βξνληψληαο 
 

πέθηεη βαξχο. Σφηε έπηαζε λαλ ηνλ γπκλψζεη ν Μέγεο· 
 

κα ηνπ πιαθψλεη ν Αφινπαο, πνιεκηζηήο ςεκέλνο, 525 

ηνπ Λάκπνπ ν γηνο, πνπ μαθνπζηφο ηνλ έθαλε παηέξαο, 
 

θη' απφ θνληά ηνχ ηξχπεζε ζηε κέζε ηελ αζπίδα 528 

κε ην ραιθφ, κα ηα γεξά ηνλ γιχησζαλ ηζαπξάδα 
 

πνπ δηπινρνπθηνηέξηαζηα ηα θφξαε. Ώπ' ηελ Βθχξα 530 

άιινηεο ηάθεξε ν Φπιηάο, απ' ηνπ ειιή ην ξέκα, 
 

θαη βιάκεο ηνχ ηα ράξηζε, ν βαζηιηάο Βθήηεο, 
 

πνπ ζαλ θηλάεη γηα πφιεκν λαλ ηα θνξάεη κπξνζηήζη· 
 

φπσο θαη ηφηεο ηνχζσζαλ ην γην ηνπ απφ ην ράξν. 
 

Μα ηνχπαημε θη' ν Μέγεο κηα κε ην βαξχ θνληάξη 535 

θαηάθνξθα ζην ράιθηλν θνπληνινθήζν 
 

θξάλνο, 
 

θη' φιε ηε θνχληα ηνχζπαζε· θη' ε θνχληα κεο ζηηο ζθφλεο 
 

πέθηεη φιε ράκνπ, ληφβαθε κ' άιηθν πινχζην ρξψκα. 
 

Μα ελψ ηε κάρε αθηφο βαζηάεη θη' νιπίδεη πάληα λίθε, 
 

λα ζνπ ν Μελέιαο άμαθλα θηάλεη βνεζφο ηνπ Μέγε, 540 

θαη πιάγηα ζηέθνληαο θξπθά ηνπ ξήρλεη ην θνληάξη 
 

πίζσ ζηνλ ψκν. αλ ηξειφ πεξλάεη ηα ζηήζηα η' φπιν 
 

πεηψληαο νκπξφο, θη' ν Αφινπαο ζσξηάζηε κε ηα κνχηξα. 
 

. 
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. 
 

κσο ζηνλ Ώία ν Έρηνξαο ηνλ μαθνπζηφ ρνηκίδεη. 415 

Καη γηά 'λα πινίν πηάζηεθαλ νη δην, κα δε κπνξνχζαλ 
 

κήηε ηνλ Ώία δηψρλνληαο λα θάςεη αθηφο ην πινίν, 
 

θαη κήηε ν Ώίαο πάιε αθηφλ λα ηνλ ακπψμεη πίζσ 
 

κηαο θαη ηνπ Αία ν νξηζκφο ηνλ πήγε σο ζηελ αξκάδα. 
 

Βθεί ηνλ Κξάρηε, η' Ώθνπζηνχ ην γην, ν ιακπξφο ν Ώίαο 
 

ηξππάεη ζηα ζηήζηα ελψθεξλε θσηηά γηα ην θαξάβη· 420 

θη' έπεζε αρψληαο, θη' ν δαβιφο ηνπ γιχζηξεζε απ' ηα ρέξηα. 
 

Μα κφιηο είδε ν Έρηνξαο λεθξφ ηνλ μάδεξθφ ηνπ 
 

πνχπεθηε ράκνπ, νκπξφο εθεί ζην κειαλφ θαξάβη, 
 

έθξαμε ζ' φιν ην ζηξαηφ κ' αςηά θσλή κεγάιε 
 

«Ααξδάλνη θνληαξφπιηζηνη θαη Σξψεο θαη Λπθηψηεο, 425 

κε ραιαξψζηε, κνλ θαξδηά ιηγάθη αθηή ηελ ψξα 
 

θαη ζψζηε η' Ώθνπζηνχ ην γην, κε ιάρεη εδψ νη Ώξγίηεο 
 

θαη ηνλ γπκλψζνπλ πνχπεζε κεο ζην θαξαβνζηάζη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζθίγγεη ην ιακπξφ θνληάξη ηνπ ζηνλ Ώία, 
 

κα δελ ηνλ ήβξε, κνλ ην γην ηνπ Μάζηνξα Λπθφθξν, 430 

ηνλ Κπζεξηψηε, ζχληξνθν ηνπ Ώία — πνπ θεβγάηνο 
 

γηα θφλν νρ η' φκνξθν λεζί ζηνπ Ώία θαηνηθνχζε — 
 

αθηφλ ρηππάεη ζηελ θεθαιή, εθεί ζη' αθηί απφ πάλνπ, 
 

ελψζηεθε θνληά θνληά ζην γην ηνπ Σειακψλα· 
 

θη' έπεζε ράκνπ αλάζθεια μεξφο κπξνζηά ζην πινίν. 435 

. 
 

Πάγσζε ν Ώίαο θη' έθξαμε παξέθεη η' αδεξθνχ ηνπ 
 

«Σέθθξν κνπ, πάεη πηα ράζακε ην κπηζηεκέλν θίιν, 
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ην γην ηνπ Μάζηνξα, πνπ εκείο ζαλ ήξζε απ' ην λεζί ηνπ 
 

παηέξα ιεο ηνλ είρακε ζηνλ πχξγν καο. Να, ηψξα 
 

ηνπ Έρηνξα ηνλ ζθφησζε ε ρέξα ε κεζησκέλε. 440 

Μα πνχλαη ηψξα νη θηεξσηέο ζαΎηεο ζνπ, αδεξθέ κνπ, 
 

θαη ην δνμάξη ζνπ πνπ ν γηνο ζνπ ράξηζε ηνπ Αία;» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηφο ηνλ άθνπζε θη' ήξζε ζηκά ηξεράηνο, 
 

θη' είρε ζηα ρέξηα θνληθέο ζαΎηεο θαη δνμάξη 
 

πηζψζπξην· θη' αξρίδεη εθηχο λα ξήρλεη ζηα γηνκάηα. 
 

Καη ηνπ Πεηζάλνξα βαξάεη ην γην, ηνλ άμην Κιείην, 445 

ην ζχληξνθν ηνπ θεκηζηνχ ιεβέληε Πνιπδάκα, 
 

ελψηαλ κεο ζηελ άκαμα. Σα γθέκηα αθηφο θξαηνχζε 
 

θη' έηξερε εθεί πνπ πην ππθλνί ρηππηφληνπζαλ νη ιφρνη, 
 

ηνπ αληξεησκέλνπ Έρηνξα δεηψληαο θαη ηνπο Σξψεο 
 

λα θαινπηάζεη· κα θαθφ ηνπ βγήθε ζην θεθάιη, 450 

θαθφ πνπ δελ ηνπ πξφιαβαλ θηαο ιαρηαξνχζαλ φινη, 
 

ηη πίζσ κπήθε ε άραξε ζαΎηα κεο ζην ζλίρη. 
 

Κη' φμσ νρ η' ακάμη θχιεζε, γπξλνχλ θαη ηα γνξγά άηηα 
 

πίζσ μαλά, ηελ άκαμα θαηξαθπιψληαο άδηα. 
 

Μα ηάδε εθεί ν αθέληεο ηνπο ν Πνιπδάκαο πξψηνο 
 

θη' έηξεμε λαλ ηα πηάζεη έθηχο. Καη ηφηεο ζηνλ Ώζηχλν 455 

ηάδσθε, ζηνπ Πξσηηά ην γην, θαη ηνχπε θαη μαλάπε 
 

λάρεη ηα κάηηα ηέζζεξα θη' αιάξγα λα κε ζηέθεη· 
 

θη' ν ίδηνο πάεη ηνπο κπξνζηηλνχο θαη μαλαζκίγεη πάιη. 
 

. 
 

Κη' ν Σέθθξνο βγάδεη δέθηεξε ζαΎηα λα ηξαβήμεη 
 

ζηνλ Έρηνξα, θαη ζάπαβε ηε κάρε νκπξφο ζηα πινία 
 

αλ ηνλ βαξνχζε πνχηαλε ην πην γεξφ θνληάξη. 460 

Μα ηνλ Αηφο δε γέιαζε ην κάηη, π' αγξππλνχζε 
 

κελ πάζεη ν Έρηνξαο, θη' αθηή ηε δφμα δελ η' αθίλεη, 
 

Μνλ ηελ θαιφζηξηθηε ηνπ ζπάεη ρνξδή ηνπ ζην δνμάξη 
 

θαζψο ηξαβνχζε απάλνπ ηνπ. Καη πάεη ζηξαβά ε ζαΎηα, 
 

θη' φμσ απ' ην ρέξη ηνχπεζε ην ιπγηζηφ δνμάξη. 465 

. 
 

Καη ην δνμάξη ν Έρηνξαο πσο ράιαζε ζαλ είδε, 484 

θξάδεη κε δπλαηή θσλή ηνπο Σξψεο θαη Λπθηψηεο 485 

«Ααξδάλνη θνληαξφπιηζηνη θαη Σξψεο θαη Λπθηψηεο, 
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ζαλ άληξεο βάξηε ηνπο, παηδηά, ζαλ άμηα παιηθάξηα 
 

ζηα πινία νκπξφο· γηαηί είδα εγψ κ' αθηά ηα κάηηα ηψξα 
 

πνχζπαζε ν Αίαο ζηξαηεγνχ κεγάινπ ην δνμάξη. 
 

Λάζνο δελ θάλεηο, μάζηεξε ηνπ Αία 'λαη ε βνήζηα, 490 

θαη ζ' φζνπο ζέιεη ηελ ηηκή ηεο λίθεο λα ραξίζεη 
 

θη' φζνπο αθίλεη αβνεζήηνπο δίρσο θαξδηά θαη ζάξξνο, 
 

ζαλ φπσο ηψξα εκάο βνεζάεη θαη ηνπο νρηξνχο δεηιηάδεη. 
 

Μνλ πνιεκάηε αρψξηζηνη εδψ κπξνζηά ζηα πινία! 
 

Κη' φπηνο λεθξφο απφ ζπαζί γηα απφ θνληάξη πέζεη, 495 

αο πέζεη! Αελ είλαη αηηκηά λα πέζεηο πνιεκψληαο 
 

γηα ηελ παηξίδα· ιέθηεξα ηα ηέξηα ηα παηδηά καο, 
 

ηα γνληθά καο άβιαθηα θη' νη πχξγνη καο ζα κείλνπλ, 
 

νρηξνχο θαη πινία αλ ζχςπρνπο ηνπο θάεη ην κάβξν θίδη!» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζ' φινπο έβαιε απφθαζε θαη ζάξξνο. 500 

Καη ζα ιηνληάξηα νη ιφρνη εθηχο νξκνχλ δσληαλνθάγα 592 

ίζηα ζηα πινία, θη' έθαλαλ ηνπο νξηζκνχο ηνπ Αία, 
 

π' φιν ηνπο ιχζζαε, κα άξπαδε ηε λίθε απ' ηνπο Ώξγίηεο 
 

θαη ηελ αληξηά ηνπο ράβλσλε, κα πχξσλε ηνπο Σξψεο. 595 

Γηαηί είηαλ πάληα ν πφζνο ηνπ νη Σξψεο λα ληθήζνπλ 
 

θη' άζβπζηε ν Έρηνξαο θσηηά ζεφθαθηε λα βάιεη 
 

ζηα πινία, θ' έηζη λα γελεί ηεο Θέηεο ε θαηάξα. 598 

Κη' αθηφο ζαλ Άξεο θξέληαδε, ζα θιφγα ιεο ξεκάρηξα 605 

πνπ ζε βνπλήζαο ιαγθαδηάο ιπζζνκαλάεη ηελ πχθλα, 
 

θη' έρπλε αθξνχο ην ζηφκα ηνπ θαη ζπίζηδαλ ηα κάηηα 
 

θάηνπ απ' ηα θξχδηα ηα ζκηρηά, θη' ελψ πνιέκαε αρνχζε 
 

κε θξίθε ζηα κειίγγηα ηνπ δεξβφδεμα ην θξάλνο. 609 

Κη' έηζη ηνπο πέθηεη φπσο νξκάεη ζε ηξεραληήξη θχκα 
 

αλεκνζέξηεθην άξπαγν, θαη ράλεηαη ην πινίν 625 

φιν κεο ζε λεξά θη' αθξνχο, θαη ζηα παληά κνπγθξίδεη 
 

ζθηαρηφ ην ζηθνπλφθπιιν, θη' νη λάθηεο θαξδηνηξέκνπλ, 
 

ηη ιελ ζαλ ηνπο ξνπθήμεη εθηχο ε κάβξε θαηαβφζξα. 628 

. 
 

Κη' άδξαμε ηφηε ν Έρηνξαο πειαγνδξφκν πινίν 704 

παλψξην θηεξνηάμηδν, πνχρε ζηελ Σξηά θεξκέλα 705 

ηνλ Πξσηεζίια, κα μαλά θαη ζη' Άξγνο δελ ηνλ πήγε. 
 

Γηα αθηφ αθξηζκέλνη νη Ααλανί θη' νη Σξψεο ην θαξάβη 
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έλαο ηνλ άιιν απφ θνληά βαξνχζαλ, θη' απ' αιάξγα 
 

δελ θαξηεξνχζαλ δνμαξηψλ ξεμέο θαη θνληαξηψλε, 
 

Μνλ έζηεθαλ ζηκά ζηκά, θη' νη δπν ηνπο κ' ίδην πάζνο, 710 

θαη κε κπαιηάδεο θνθηεξνχο ρηππηφληνπζαλ θη' αμίλεο 
 

θαη κε ζεφξαηα ζπαζηά θαη δίζηνκεο καραίξεο. 
 

Κη' είηαλ ζηξσκέλε ράκνπ ε γεο καβξνδεκέλεο πάιεο 
 

πιαηηέο παλψξηεο, θαη θνξκηά κε γπκλσκέλα ζηήζηα. 
 

θαη ιεο πνηάκηα ηξέραλε καβξφζνια απ' ην αίκαο. 715 

. 
 

Μα ν Ώίαο ν ηξαλφθαξδνο δελ έζηεθε εθεί ράκνπ 674 

λα πνιεκήζεη φπνπ νη ινηπνί Ώξγίηεο πνιεκνχζαλ, 
 

Μνλ κε κεγάια βήκαηα ηα μχια δξαζθεινχζε 
 

ηνπ πινίνπ, ζηψληαο λαθηηθφ ζηηο ρνχθηεο ηνπ θνληάξη, 
 

πήρεο εηθνζηδηφ καθξχ δνπλαξνθνιιεκέλν. 678 

Κη' φιν ζηνπο άληξεο έβαδε θσηηά ζεξηνθσλψληαο 732 

«ΐιαζηάξηα η' Άξε μαθνπζηά, Ώξγίηηθα μεθηέξηα, 
 

ζαλ άληξεο βάξηε ηνπο, παηδηά, ζαλ άμηα παιηθάξηα! 
 

Μελ μέξηε θη' άιινπο πίζσ καο βνεζνχο πνπ θαξηεξάλε, 735 

ή θάλαλ πχξγν πην γεξφ πνπ ζηέθεη λα καο ζψζεη; 
 

Κάζηξν δελ μέξσ εγψ θνληά ππξγφθξαρην θαλέλα 
 

πνπ κ' άιιε δχλακε απφ θεη μαλά λ' αληηζηαζνχκε. 
 

Σξψεο εδψ καο ηξηγπξλνχλ κε ζπάζεο κε θνληάξηα, 
 

θη' εκείο ζπξσγκέλνη σο ζην γηαιφ αιάξγα απ' ηελ παηξίδα. 740 

Έηζη ε νιπίδα ζην ζπαζί, φρη ζε δείιηα θη' φθλν.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζ' φινπο έβαιε απφθαζε θαη ζάξξνο. 667 

. 
 

Μα κηαο ηελ πξχκε ν Έρηνξαο θαη κπφξεζε λα πηάζεη, 716 

πηα δελ ηελ άθηλε ζηηγκή θξαηψληαο ηε θηγνχξα 
 

κε ηα δην ρέξηα δπλαηά, θαη θψλαμε ηνπο Σξψεο 
 

«Φέξηε θσηηά, θη' σο ζην ζηεξλφ ζα ζθχινη πνιεκάηε! 
 

Έθεμε ηψξα αβγή γηα καο ε πην ραξηησκέλε 
 

ηα πινία λαλ ηνπο θάςνπκε, πνπ ζησλ ζεψλ ην πείζκα 720 

ήξζαλ θη' εδψ καο ξήκαμαλ, απ' ησλ γεξφλησλ δείιηα 
 

πνπ πάληα, εγψ ζα γχξεβα λα βγσ λαλ ηα βαξέζσ, 
 

νη έξκνη αθηνί κ' ακπφδηδαλ θαη ην ζηξαηφ θξαηνχζαλ. 
 

Μα ηφηεο θη' αλ καο ηχθισλε ν βξνληνιάινο Αίαο, 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 259 
 

λα! αδξέθηα, πάιε καο βνεζάεη θαη καο ζαξξχλεη ηψξα.» 725 

. 
 

Βίπε, θη' νη Σξψεο ξήρηεθαλ κε πην κεγάιε ιχζζα. 
 

Καη ζελ δε ζέλε νη Ααλανί ηξαβηνχληαη απ' ηα θαξάβηα 655 

ηα πξψηα, θη' έκεηλαλ εθεί πνχηαλ θνληά νη θαιχβεο, 
 

άζπαζηνη κήηε ζθφξπηζαλ ζηνλ θάκπν· ηη ηνπο βάζηαε 
 

ληξνπήο θαη ζέβαο, ηη έζθνπδαλ έλαο ζηνλ άιιν ζάξξνο. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Π 
 

. 
 

. 
 

. 
 

αλ έηζη αθηνί γηα η' φκνξθν θαξάβη πνιεκνχζαλ. 
 

Καη ηφηεο θηάλεη ν Πάηξνθινο κπξνζηά ζηνλ Ώρηιέα 
 

ρχλνληαο δάθξηα θινγεξά, ζα βξχζε βνπξθσκέλε 
 

π' απ' νξζνιίζη ηα ζνιά θαηξαθπιάεη λεξά ηεο. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε ν ζετθφο ηνλ πφλεζε Ώρηιέαο, 5 

θαη θξάδνληάο ηνλ ηνπ ιαιεί δην θηεξσκέλα ιφγηα. 
 

«Ση θιαηο ζαλ θφξε, Πάηξνθιε, κηθξνχια πνπ ηεο κάλλαο 
 

δεηάεη, καδί ηεο ηξέρνληαο, ζηα ρέξηα λαλ ηελ πάξεη, 
 

θαη ηελ ηξαβά ελψ βηάδεηαη, θη' σο πνπ λαλ ηε ζεθψζεη 
 

ηε βιέπεη πάληα νιφδαθξε πηαζκέλε απ' ηελ πνδηά ηεο; 10 

Έηζη ηα δάθξηα, Πάηξνθιε, ζαλ θνπεινχδη ρχλεηο. 
 

Μελ μέξεηο ηίπνηα θαθφ γηα ηα παηδηά ή γηα κέλα; 
 

κελ άθνπζεο εζχ θακηά πηθξή είδεζε απ' ηε Φηία; 
 

Χζηφζν δεη ν Μελνίηεο ιελ, η' Ώρηφξνπ ν γηνο, αθφκα, 
 

δεη θη' ν Πειηάο, ηνπ Ώηαθνχ ν γηνο, κεο ζηα βνπλά καο, 15 

πνπ λα θιαθηνχκε, αλ πέζαλαλ, βαξηφθαξδα θη' νη δην καο. 
 

Μα πεο ηη θιαηο, λα μέξνπκε θη' νη δην καο, κελ ην θξχβεηο.» 19 

. 
 

Σφη' είπεο, Πάηξνθιε αινγά, κε ζηελαγκνχο θαη θιάκα 20 

«Χ αδέξθη, ηνπ Πειέα γηε, ησλ Ώραηψλ αζέξα, 
 

ζπκπάζα· ηη άγξηα ην ζηξαηφ θνπξηνχλα ζπλεπήξε. 
 

Ση φζνη είηαλ πξηλ νη πην θαινί, απφ ζαΎηεο φινη 
 

θη' απφ θνληάξηα θνίηνπληαη ζηα πινία ρηππεκέλνη. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 260 
 

αΎηα ηνπ Σπδέα ν γηνο, θαη θνληαξηά ν Απζζέαο, 25 

έθαγε θνληαξηά θη' ν γηνο η' Ώηξέα ν Ώγακέκλνο· 
 

θη' έρεη αξπαγκέλα ζην κεξί ζαΎηα ν γηνο ηνπ ΐαίκνπ. 
 

Ώθηνχο γηαηξνί κε ηα πνιιά βνηάληα ηνπο θνηηάδνπλ 
 

θαη ηνπο γηαηξέβνπλ ηηο πιεγέο. Μα εζχ θαξδηά δελ έρεηο! 
 

αλ ηέηην πάζνο πνπ βαζηάο πεηζκαηηθά ζηα ζηήζηα 30 

ζεφο λα ζψδεη, σ ηεο θαθήο ηεο ψξαο παιηθάξη! 
 

Πηνο άιινο, πεο, θη' απ' ηνπο ζηεξλνχο ζα δεη θαιφ απφ ζέλα 
 

αλ νρ ηε κάβξε ζπθνξά ηνπο Ώραηνχο δε βγάιεηο; 
 

Άζπιαρλε, ε Θέηε κάλλα ζνπ, παηέξαο ζνπ ν Πειέαο 
 

δελ είλαη· εζέλα ζάιαζζα ζε γέλλεζε αθξηζκέλε 
 

θαη γθξεκνβξάρηα, ηη ζεξηνχ θαξδηά 'ρεηο κεο ζηα ζηήζηα. 35 

Μα αλ ίζσο ζνπ δεηιηάεη θακηά ην λνπ ζνπ πξνθεηεία 
 

πνχρε απ' ην Αία αθνχζεη πξηλ ε ζεβαζηή ζνπ ε κάλλα, 
 

κα άθηζε θαλ λα ζχξσ εγψ, καδί κνπ αο βγνπλ θαη ηάιια 
 

ηα παιηθάξηα κήπσο δεη κηα ζηάια θσο η' αζθέξη . 
 

Καη δάλεηζε κνπ η' άξκαηα, ζα βγσ, η' αζηξαθηεξά ζνπ, 40 

ίζσο φηη είκαη ηάρα εζχ λνκίδνληαο κε νη Σξψεο 
 

ζηαζνχλ, θη' έηζη αλαζάλνπλε νη παηλεκέλνη Ώξγίηεο 
 

πνχιησζαλ πηα· ηη ιηγνζηή απ' ηε ζθαγή είλαη αλάζα. 
 

Έθθνια αθνχξαζηνο ιαφο πνιεκνθνπξαζκέλνπο 
 

ζα δηψμεη πίζσ σο ζην θαζηξί αιάξγα απ' ηηο θαιχβεο.» 45 

. 
 

Έηζη είπε πεξθαιψληαο ηνλ ... α ηη ηπθιφο, γηαηί είηαλ 
 

δηθφ ηνπ ράξν θαη θαθφ λα πεξθαιέζεη ηέινο! 
 

. 
 

Σφηε αλαζηέλαμε βαζηά θαη ηνχπε ν Ώρηιέαο 
 

«Χρνχ, ηη ιφγν, Πάηξνθιε ζεφζπαξηε, κνπ θξαίλεηο! 
 

Αε ζπιινγηέκαη εγψ θακηά καληνινγηά πνπ μέξσ, 50 

ιφγν δε κνχπε ε ζεβαζηή κεηέξα κνπ απ' ην Αία· 
 

ιάβξα φκσο ηφρσ ηεο θαξδηάο, πάεη λα κνπ θέξεη θξέληα, 
 

φηαλ θαλείο ηνλ ίζν ηνπ λα παξαπάεη γπξέβεη 
 

θαη πίζσ αξπά ηνπ ην πξεζβηφ, ηη πηφ 'λαη δπλαηφο ηνπ. 
 

Ώθηφο κε ηπξαγλά ν θαεκφο, ηη κάησζε ε θαξδηά κνπ, 55 

γηαηί ηε ληα πνπ ρψξηζε πξεζβηφ ν ζηξαηφο γηα κέλα 
 

θαη πήξα κε ηε ζπάζα κνπ παηψληαο θαζηξνρψξηα, 
 

αθηή μαλά νρ ηα ρέξηα κνπ ηελ πήξε ν Ώγακέκλνο, 
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η' Ώηξέα ν γηνο, ζα λάκνπλα ιεο ηνπ ζσξνχ ξαγηάο ηνπ. 
 

Μα ηψξα αθηά αο θνπξέβνπληαη· γξαθηφ 'ηαλ λα κε κείλεη 60 

πάληα ε θαξδηά κνπ ακέξσηε, θη' εγψ δα πνχπε ν λνπο κνπ 
 

πσο πξηλ δελ πάβσ ην ζπκφ πξηλ θαηαληήζεη πξψηα 
 

σο ζηα θαξάβηα αθηά κνπ εδψ ε κάρε θη' ε αληάξα. 
 

Σψξα έια βάιε, Πάηξνθιε, ηα μαθνπζηά άξκαηά κνπ 
 

λα παο ζηε κάρε ηα παηδηά πνπ ιαρηαξνχλ θνληάξη, 65 

ηη κάβξν ζχγλεθν, νη νρηξνί, δεο! πιάθσζαλ ηα πινία 
 

βαξηά, θη' είλαη φινη νη Ααλανί ξεγκέλνη ζη' αθξνβξάρηα 
 

άθξε άθξε· ιίγν θη' ν γηαιφο ζαλ ηνπο ρσλέςεη πίζσ. 
 

Ση φιν φμσ βγήθε νρ ην θαζηξί ηεο Σξηάο ην ςπρνκέηξη.... 
 

πψο φρη; Οκπξφο ηνπο δε ζσξνχλ ηνπ θξάλνπ κνπ ηελ φςε 70 

λ' αζηξάθηεη· εηδέ ζα γηφκηδε θνπθάξηα θάζε αβιάθη 
 

κεκηάο αλ ήμεξε ν ηξαλφο ηη κ' άμηδε Ώγακέκλνο. 
 

Μα λα ηα ηψξα, αο ραίξεηαη, ηα πινία ηνπ βαξνχλε. 
 

Ση δφληηα πηα δε δείρλεη εθεί Αηνκήδηθν θνληάξη, 75 

γχξσ δελ άθνπζα λα βγεη ιαιηά νρ ηνλ Ώγακέκλν, 
 

ην ζθχιν αθηφ ηνλ άπηζην· κα ν Έρηνξαο ζα ζθάζεη 
 

απ' η' άπαθην ιεο ζθνχμηκν, πνπ ζηέιλεη Σξψεο γχξσ 
 

παληνχ, θαη κεο ζηνλ θάκπν αθηνί θάζε Ώραηφ ζαξψλνπλ. 
 

Μα ηξέμε — πξέπεη — Πάηξνθιε, λα ζψζεηο ηελ αξκάδα 80 

απ' ηε θσηηά, κελ ηνπο θαεί θαη πηα δε δνπλ παηξίδα. 
 

Μα άθνπ θαιά ηη ζα ζνπ πσ θαη ηήξα κελ μεράζεηο. 83 

Αηψμε νρ ηα πινία ηνπο νρηξνχο, θαη πίζσ εθηχο! Καη λίθε 87 

φηαλ ζνπ δψθεη θαη ραξείο ν βξνληνιάινο Αίαο, 
 

κε ζε κεζήζεη ν πφιεκνο θαη πάξα ζεο αιάξγα 8 9 91 

δίρσο κνπ σο ζην θαζηξί λα παο, νκπξφο ζνπ νρηξνχο βαξψληαο, 
 

κελ ηχρεη θη' απ' ηνλ Έιπκπν θαλείο ζεφο αηψληνο 
 

ζηε κέζε κπεη, ηη αθηνχο πνιχ ηνπο πξνζηαηέβεη ν Φνίβνο· 
 

κνλ πφδα πίζσ γχξηζε, ηα πινία άκα αιαθξχλεηο, 95 

θη' εθείλνπο άζ' ηνπο φζν ζελ λα θαγσζνχλ ζηνλ θάκπν.» 
 

. 
 

Έηζη θνπβέληηαδαλ νη δην. Κη' ν Ώίαο πηα ζην πινίν 101 

δελ έζηεθε, ηη νη θνληαξηέο ηνλ έζθηγγαλ ησλ Σξψσλ. 
 

Σνπ Αία ηνλ ληθνχζε ν λνπο θη' νη ηφζνη αληάκα Σξψεο 
 

βαξψληαο· θη' έβγαδε θξηρηή ηξηγχξσ ζηα κειίγγηα, 
 

ζαλ ην ρηππνχζαλ, ηαξαρή η' αζηξαθηεξφ ηνπ θξάλνο, 105 



www.schooltime.gr Σελίδα 262 
 

γηαηί φιν ζηα θαιφθηηαζηα ζηεθάληα ην βαξνχζαλ. 
 

Κνκέλνο ηνχηαλ ν δεξβχο ν λψκνο πνπ ηνπ θξάηαε 
 

πάληα γεξά ηε ζθαιηζηή εθηάπεηζή ηνπ αζπίδα, 107 

ηνλ είρε πηάζεη θαη βαξχ ιαράληαζκα, θη' νινχζεο 109 

ηνχηξερε βξχζε απ' ην θνξκί ν ίδξνο, κεδ' αλάζα 110 

ζηηγκή δελ είρε, θαη ζσξφο πιαθψλαλε νη ιαρηάξεο. 
 

. 
 

Καη ηψξα, Μνχζεο, πέζηε κνπ, ησλ νπξαλψλ λπθνχιεο, 
 

πψο πξψηα λάπεζε ε θσηηά κεο ζηελ αξκάδα ηάρα. 
 

ηνλ Ώία πήγε ν Έρηνξαο ζηκά, θη' έηζη κε ηέρλε 
 

κηα η' άζηξαςε θαιή ζπαζηά ζην θξάμηλν θνληάξη 115 

θνληά ζηεο κχηεο ην θαξθί, θαη ηφθνςε ίζα πέξα. 
 

Ώθηφ έηζη, ν Ώίαο θνινβφ ην ζνχζε κεο ζηε ρνχθηα, 
 

θη' αιάξγα αρψληαο ηνχπεζε ράκνπ ν ραιθέληνο ζηφθνο. 
 

Σνχλησζε ηφηε ε αληξηθηά θαξδηά — θαη ηνχξζε ζχγθξηα — 
 

ην ζετθφ ην δάρηπιν, πσο θάζε κάρεο ηέρλε 120 

ηνπ ράιλαε ν Αίαο θη' ήζειε ηνπο Σξψεο λα ληθήζνπλ. 
 

Σφηε έηζη ν Ώίαο θψισζε νρ ηα θνληάξηα πίζσ, 
 

θη' εθείλνη αθνχξαζηε θσηηά ζην ζπαζσηφ θαζίδνπλ 
 

ζθαθί· θαη θιφγα απάλνπ εθηχο ηνπ ρχζεθε ξεκάρηξα. 
 

. 
 

αλ έηζη ηφηξσγε ε θσηηά. Καη ηφηε ν Ώρηιιέαο 
 

ρηππάεη ηα δην ηνπ γφλαηα θαη θξάδεη ηνπ Παηξφθινπ 125 

«Πάηξνθιε, νκπξφο, ζεφζπαξηε, γελλαίε ακαμνκάρε, 
 

λα! βιέπσ γιψζζα αλήκεξε θσηηάο θνληά ζηα πινία. 
 

Σξέρα, κελ πηα ηα θάςνπλε θαη γιπησκφ δελ έρεη. 
 

Οπιίζνπ, κελ αξγείο, θη' εγψ ηνπο άληξεο παξαηάδσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηφο νπιίζηεθε ην ζακπσηή ραιθφ ηνπ. 130 

Έβαιε πξψηα ηα γεξά ηνπζινχθηα ζηα θαιάκηα, 
 

παλψξηα, πνχηαλ κ' αξγπξά ζειχθηα αξκνδεκέλα. 
 

Έπεηηα πήξε θφξεζε ζην ζηήζνο ηα ηζαπξάδα, 
 

αζηξέληα παξδαιφκνξθα, ηνπ θηεξσηνχ Ώρηιιέα. 
 

Καηφπη γχξσζε θξεκάεη ζηνπο ψκνπο ηνπ ηελ πάια, 135 

κ' αζεκνθάξθηα θεληεηή θαη ιεπηδνραιθέληα, 
 

θξεκάεη θαη ηε ζεφξαηε ζηεξηφθηηαζηή ηνπ αζπίδα. 
 

Κη' έβαιε ζη' αξρνληφκνξθν θεθάιη ηε θαληνχζα 
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πεξθεθαιηά, πνπ έηζη αγξησπή ε αινγφθνπληά ηεο 
 

παο ζηελ θνξθή θπκάηηδε, θαη πήξε δην αληξησκέλα 
 

θνληάξηα πνπ ηνπ πάγαηλαλ ζηε δπλαηή ηνπ ρνχθηα. 139 

. 
 

Καη λαλ ηνπ δέςεη η' άινγν ηνλ Ώθηνκέδν νξίδεη, 145 

πνπ ηνλ αγάπαε πην πνιχ ζηεξλά απ' ηνλ ινρνζπάζηε 
 

γην ηνπ Πειηά, θαη ηα πηζηά πνπ ηνχρε, πσο ζηε κάρε 
 

έθνδν νρηξνχ δε ζα ζθηαρηεί. Καη πάεη ν Ώθηνκέδνο 
 

θη' εθηχο ηνλ Ξάλζν ζην δπγφ θαη ηνλ Φαξχ ηνπ δέβεη, 
 

ηα πηιαιά άηηα, πνπ καδί πεηνχζαλ κε η' αγέξηα, 
 

πνπ κε ην Γέθπξν άλεκν ηάρε κηα ιάκηα θάλεη, 150 

ε Λεθθνπφδα, ελψβνζθε κηα κέξα ζην ιηβάδη 
 

θνληά ζην ξέκα η' Χθηαλνχ. Καη κεο ζηα παξαινχξηα 
 

ην γάβξν δέλεη Πήδαζν — πνπ ν Ώρηιηάο ηνλ πήξε 
 

ηφηεο η' Ώεηηνχ ζαλ πάηεζε ην ζηεξησκέλν θάζηξν — 
 

πνχηξερε κ' άηηα αζάλαηα, ζλεηφ θηαο είηαλ ζξέκκα. 
 

. 
 

Πάεη ηφηε ν Ώρηιηάο παληνχ απφ θαιχβα ζ' άιιε 155 

θη' φινπο θσλάδεη ζη' άξκαηα. Κη' εθείλνη ακέζσο φμσ 156 166 

πξφζηξεμαλ φινη, θη' έζηεθε ζηε κέζε ν Ώρηιέαο 
 

ακαμσηνχο ζαξξχλνληαο θη' αζπηδσκέλνπο άληξεο. 
 

. 
 

Πελήληα ζάηαλ ηα γνξγά θαξάβηα πνπ ζηελ Σξνία 
 

νδήγαε ηνπ Πειέα ν γηνο κε ιακλνθφπνπο κέζα 170 

απφ πελήληα αληξφθαξδνπο. Καη θάλνληάο ηνπο ιφρνπο 
 

δηφξηζε πέληε νπιαξρεγνχο πνπ ηα πηζηά ηνπο είρε. 171 

. 
 

Σνλ πξψην ιφρν αξρήγεβε ν παξδαινηζαπξάδεο 173 

Μελέζηεο, ζπέξκα ηνπ πεξρηνχ, δηφζξεθηνπ πνηάκνπ, 
 

πνχθαλε ε θφξε ηνπ Πειηά, ε σξαία Πνιπδψξα, 175 

κε ηνλ αθνχξαζην πεξρηφ, γπλαίθα κε ζεφλε· 
 

κά 'ιέγαλ ηάρα κε ην γην — ην ΐψξν ηνπ Πεξγήξε, 
 

πνπ ηελ παληξέθηεθε αλνηρηά βαξηά αγνξάδνληάο ηελ. 
 

Σνλ άιιν ιφρν ν Έβδσξνο νδήγαε, γελλεκέλνο 
 

δίρσο ζηεθάλη απ' ηελ θαιή ρνξέθηξα Πνιπκήια, 180 

θφξε ηνπ Φχια. Ώθηή ν γεξφο ηελ πφζεζε Ώξγνζθάρηεο 
 

φηαλ ηελ είδε κ' άιιεο ληεο πνπ ρφξεβε ζηε ζθφιε 
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ηεο ρξπζνδφμαξεο ζεάο, ηεο θπλεγήηξαο θφξεο, 
 

θη' εθηχο αλέβεν άθαθνο Βξκήο θξπθά ζηνλ πχξγν 
 

θαη ηελ αγθάιηαζε, θαη γην ηεο έζπεηξε ιεβέληε, 185 

γνξγφ πνιχ ζην ηξέμηκν, ζηηο θνληαξηέο ηερλίηε· 
 

π' φηαλ θαηφπη ε Λεθηεξφ, ησλ πφλσλ ε ραξίζηξα, 
 

έβγαιε ην παηδί ζην θσο θαη ηνπ ήιηνπ 'δε αρηίδα, 
 

ηφηεο ηελ θφξε ν Βρεθιήο, η' αθέληε ν γηνο Ώρηφξνπ, 
 

ηελ πήξε ηέξη ζπίηη ηνπ βαξηά πιεξψλνληάο ηελ, 190 

θαη ην παηδί η' αλάζξεςε κε ράδηα ν γέξν-Φχιαο, 
 

νιφςπρα αγαπψληαο ην ζα λάηαλ γηνο δηθφο ηνπ. 
 

Σνλ ηξίην ιφρν ν Πείζαληξνο νδήγαε, ν θεκηζκέλνο 
 

γηνο ηνπ Μαηκάινπ, πνχηαλε ην πην γεξφ θνληάξη 
 

ησλ Μπξκηδφλσλ χζηεξα απ' η' Ώρηιηά ην βιάκε. 195 

Ο γέξνο πάιε Φνίληθαο ηνλ ηέηαξην νδεγνχζε. 
 

Σνλ πέκην ηνπ Λαέξηε ν γηνο, ν άμηνο Ώιθηκέδνο. 
 

. 
 

Καη πηα άκα κε ηνπο αξρεγνχο η' αζθέξη ν Ώρηιέαο 
 

θαιά 'ζηεζε θαη ρψξηζε, ηφηεο ζθηρηφ 'πε ιφγν 
 

«Παηδηά, θαλείο κε κνπ μερλάεη ηη ιφγηα γηα ηνπο Σξψεο 200 

εδψ παρηά κνχ θφβαηε, θαη ηα παξάπνλά ζαο 
 

ζηηγκή δελ πάβαηε φινη ζαο ζαλ είκνπλ ζπκσκέλνο 
 

'Έξκε αξρεγέ, έηζη γηα ζπκνχο ζ' έθαλε εζέλα ε κάλλα, 
 

πνπ, άθαξδε, ηα παηδηά βαζηάο κε ην ζηαληφ απ' ηε κάρε. 
 

Κάιηα ζηε Φηηά αο γπξίζνπκε κε ηα ζαιάζζηα πινία 205 

μαλά, αθνχ κπήθε ζνπ θαθφο έηζη ζπκφο ζηα ζπιάρλα.' 
 

Σέηηα ζπρλά φινη ζσξεθηνί κνπ ζθνχδαηε· λα! ηψξα 
 

ζθαγήο βαξηά άλνημε δνπιηά πνχραηε πξηλ ζαο πφζν, 
 

θαη ζχξηε κ' άηξνκε φινη ζαο θαξδηά λα πνιεκήζηε.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνπο έβαιε απφθαζε θαη ζάξξνο, 210 

θαη πην φινη νη ιφθνη πχξσζαλ κ' η' αξρεγνχ ην ιφγν. 
 

Πψο αξαδηάδεη ν κάζηνξεο ζε ηνίρν νιφξζνπ πχξγνπ 
 

ππθλέο ηηο πέηξεο, πνπ βνξηά λα κελ ηηο ζπάεη δξνιάπη, 
 

έηζη ηα θξάλα γξάκκηδαλ θη' αθαισκέλα αζπίδηα. 
 

Ώζπίδα αζπίδα ζηήξηδε, άληξα άληξαο, θξάλνο θξάλνο, 215 

θη' άγγηδαλ ηα θνπληφθξαλα κε ηνπο ραιθέληνπο γξφκπνπο 
 

ζα ζθχβαλε· έηζη ζηε ζεηξά ππθλνί ζηαζήθαλε φινη. 
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Κη' νκπξφο νκπξφο δην ζηέθνπληαλ κ' η' άξκαηά ηνπο άληξεο, 
 

ν δνμαζκέλνο Πάηξνθινο θη ν άμηνο Ώθηνκέδνο, 
 

δην κ' έλαλ πφζν, νιφκπξνζηα λα ζαλαηψλνπλ Σξψεο. 220 

. 
 

Χζηφζν ηνπ Πειέα ν γηνο γπξίδεη ζηελ θαιχβα 
 

θη' αλνίγεη εθεί ην ζθέπαζκα θνπηηνχ πινπκνπδηζκέλνπ, 
 

πνπ ε αξγπξφπνδε ζεά ηνπ ηφρε βάιεη, ε Θέηε, 
 

λα πάξεη κεο ζην πινίν ηνπ, θαιά ζηνηβάδνληάο ην 
 

κε θινθνπέθθηα, ξνπρηθά, θη' αλεκνθφθηξεο θάπεο. 
 

Πνηήξη θχιαε κέζα εθεί θαιφθηηαζην, π' νχη' άληξαο 225 

κ' αθηά άιινο έπηλε θξαζί, κήη' έπηαλε λα ζηάμεη 
 

αιινχ ζενχ πνηέο ηνπ εμφλ ηνπ Αία ηνπ παηέξα. 
 

Σν πήξε ηφηε απ' ην θνπηί, ην πάζηξεςε κε ζηάθη 
 

πξψηα, θαη ηφπιπλε έπεηηα κ' αγλφ λεξφ νρ ηε βξχζε. 
 

Καηφπη λίβνληαο θη' αθηφο ηα ρέξηα, ην γηνκίδεη 230 

κάβξν θξαζί, θαη ζηέθεηαη κεο ζηεο αβιήο ηε κέζε. 
 

Κη' έζηαδε ηφηε εθεί θξαζί ζσξψληαο ηα νπξάληα 
 

θαη δένπληαλ, θαη ηνπ Αηφο δελ μέθπγε ην κάηη 
 

«Χ Αία Ασδσλάξρνληα, Πειαζγηθέ, π' νξίδεηο 
 

καθξηά ηε κπξηνρηφληζηε Ασδψλε, θαη ρσξηά 'ρνπλ 
 

γχξσ νη ειινί, νη ιεξφπνδνη ρακφζηξσηνί ζνπ κάληεο, 235 

θη' άιινηεο πξηλ κνπ μάθνπζεο ηελ πξνζεθθή κνπ εκέλα, 
 

θαη γηα ην δίθην κνπ έζηξεμεο ησλ Ώραηψλ η' αζθέξη 
 

θαη παίδεςεο ζπαξαρηηθά· θαη ηψξα πάιη, σ Αία, 
 

πεξηθαιψ ζε, αθφκα αθηφ ηνλ πφζν μάθνπζέ κνπ. 
 

Βγψ ζα κείλσ ηψξα εδψ, κα κ' φινπο κνπ ηνπο ιφρνπο 
 

αδέξθη ζηέιλσ αγαπεηφ λα πάεη λα πνιεκήζεη, 240 

θαη δφμαζ' ηνλ, δπλάκσζ' ηνπ, σ βξνληνιάιε Αία, 
 

κέζα ζηα ζηήζηα ηελ θαξδηά, πνπ ν Έρηνξαο λα κάζεη, 
 

θη' αλ κνλαρφο ηνπ ν βιάβεο κνπ λα πνιεκάεη θαηέρεη, 
 

ή ηφηεο κφλν ηνπ ιπζζνχλ η' αδχγσηά ηνπ ρέξηα 
 

φηαλ καδί ηνπ πάσ θη' εγψ ζην παλεγχξη η' Άξε. 245 

Μα φηαλ πηα δηψμεη ηε ζθαγή θη' αληάξα νρ ηα θαξάβηα, 
 

άπαζνο θάλε ηφηε εδψ λα κνπ γπξίζεη πίζσ 
 

κ' φια κνπ η' άξκαηα, καδί θαη η' άζθηαρην κνπ αζθέξη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε θαη ηελ άθνπζε ηε δέεζε ηνπ ν Αίαο. 
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Γηα ηφλα ηνχπε κάιηζηα, γηα η' άιιν ηνχπε η' φρη· 250 

λαλ ηα γιπηψζεη ηνχζηξεμε νρ ηα ρακφ ηα πινία, 
 

λαλ ηνχξζεη πίζσ δσληαλφο, φρη είπε πσο δε ζάξζεη. 
 

. 
 

Έηζη ινηπφλ ζαλ έζηαμε ηνπ Αία, εθηχο γπξίδεη 
 

κέζα μαλά, θαη ην θαθθί κεο ζην θνπηί απηζψλεη. 
 

Έπεηηα βγαίλεη εθεί κπξνζηά θαη ζηέθεη ζηελ θαιχβα, 255 

ηη θαλ ηα κάηηα ηνπ λα δνπλ ηνλ πφιεκν πνζνχζε. 
 

. 
 

Σφηεο γπξλάεη ν Πάηξνθινο θαη ζηνπο ζπληξφθνπο θξάδεη 268 

«Παηδηά, ηεο Φηηαο ζηαβξαεηνί, ζπληξφθνη η' Ώρηιέα, 
 

άληξεο θαλείηε θη' φινη ζαο ζα ζθχινη πνιεκήζηε. 270 

Έηζη, παηδηά, ζα δνμαζηεί θη' ν αξρεγφο, πνπ πξψηνο 
 

είλαη, ηνλ μέξνπλ, ζηε θσηηά, θαη πξψηνη νη παξαγηνί ηνπ· 
 

έηζη ζα δεη ην θξίκαο ηνπ θη' ν γηνο η' Ώηξέα αθφκα 
 

π' αςήθηζε ην πην γεξφ ησλ Ώραηψλ θνληάξη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνπο έβαιε απφθαζε θαη ζάξξνο. 275 

Κη' νκπξφο φινη ίζηα ρχζεθαλ απ' ην θαξαβνζηάζη, 257 259 

ζα ζθήθεο πνχρνπλε θσιηέο ζε κνλνπάηη απάλνπ, 260 

θαη ηα παηδηά 'ρνπλ ζχζηεκα λαλ ηηο πεηζκψλνπλ πάληα, 
 

έηζη απφ ζθαληαιηά, θη' αθηέο κ' αηξφκεην φιεο ζάξξνο 262 264 

ίζα ηνπο πέθηνπλ ζέινληαο λα ζψζνπλ ηα κηθξά ηνπο· 265 

έηζη φινη ρχζεθαλ ηπθιά νη Μπξκηδφλεο ηφηεο 
 

νρ ηα θαξάβηα κε θσλή θαη μεθνπθάζηξα αληάξα, 
 

θη' έπεζαλ ηνπο νρηξνχο λα θαλ, θη' νιφγπξα ε αξκάδα 276 

ηξνκαρηηθά αληηβνχεμε απ' ηνπ ζηξαηνχ ηα δήησ. 
 

. 
 

Καη πξψηνο ηφηε ν Πάηξνθινο ηηλάδεη ην θνληάξη 284 

ίζα ζηε κέζε, νπνχηαλε πην ππθλσκέλε ε κάρε, 285 

ζη' αθξνθαξάβη εθεί θνληά η' αξρφληνπ Πξσηεζίια, 
 

θαη ηνλ Ππξαίρκε θάξθσζε πνχρε απ' η' Ώμηνχ ην ξέκα 
 

ακαμνπιίηεο Παίνλεο ηεο Ώκπδφο 
 

θεξκέλα. 
 

ηνλ ψκν βξήθε ηνλ δεμά, θη' εθείλνο μεθσλψληαο 
 

πέθηεη ζηα βνχξθα αλάζθεια, θαη γχξσ ηνπ νη ζπληξφθνη 290 

ζθνξπνχλ, ηη ζ' φινπο έβαιε κεο ζηελ ςπρή ηξνκάξα 
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ζα ζθφησζε ηνλ αξρεγφ πνχηαλ ζηε κάρε ν πξψηνο. 
 

Καη δηψρλνληάο ηνπο έζβπζε ηηο θιφγεο, θαη ην πινίν 
 

έκεηλε εθεί κηζφθαθην, θαη πφδηζαλ νη Σξψεο. 294 

. 
 

Κη' φπσο απ' αςειή θνξθή βνπλνχ κεγάινπ ν Αίαο 297 

ππθλφ αιαξγέβεη ζχγλεθν, θαη γχξσ η' αθξνηήξηα 
 

πξνβάιλνπλ θαη ηα μέθαληα θαη ηξνθαληά ιηβάδηα, 
 

ηη θάηνπ πιεκκπξάεη ην θσο νρ η' νπξαλνχ ην ζφιν· 300 

έηζη είδαλ θσο νη Ααλανί ζα γιχησζε ε αξκάδα 301 302 

απ' ηε θσηηά θαη θψισζαλ αλαγθαζκέλνη νη Σξψεο. 303 305 

Καη πξψηνο ράλεη ν Έρηνξαο ην ζάξξνο, θαη πεδψληαο 656 

ζη' ακάμη θέβγεη αθξάηεηνο, θαη πξφζηαδε φινη πίζσ 
 

λα θχγνπλ, ηη είδε ηνπ Αηφο πσο είρε αιιάμεη ε γλψκε. 658 

. 
 

Σφηεο πψο θιέθηεο ιχθνη παλ νρ ην βπδί ηεο κάλλαο 352 

αξληά λ' αξπάμνπλ θαη ηξαγηά, θη' νη κάλλεο κεο ζην ιφγγν 
 

ζθνξπνχλ απ' ηνπ βνζθνχ αηδακηά, θαη ζαλ ην δνπλ νη ιχθνη 
 

γιήγνξα γχξσ αξπνχλ θη' αθηέο παξάιπηεο ηνπ θφβνπ· 355 

έηζη φξκεζαλ νη Ααλανί λα θαλ νρηξνχο, θη' νη Σξψεο 
 

θχγεη φπνπ θχγεη, θη' άηηκνο ηνπο ζπλεπήξε ηξφκνο. 
 

Ση πίζσ πιάθσλε ζηνηρηφ ν Πάηξνθινο, θαη πάληα 372 

νκπξφο! ζηνπο άληξεο θψλαδε, πνπ νη Σξψεο ζαζηηζκέλνη 
 

θαη ζθνχδνληαο θάζε ζηξαηί πιεκκχξεζαλ, θαη η' άηηα 374 375 

άλαβια πήξαλ ηνπ θαζηξηνχ ζηα ηέζζεξα ην δξφκν. 375 376 

. 
 

Σνλ Πξφλν ηφηεο ζνχγιηζε κε ην ιακπξφ φπιν πξψηα — 399 

ζηα ζηήζηα εθεί ζαλ ηάδεημε αζπηδνγπκλσκέλα — 400 

πνχπεζε αρψληαο θαη λεθξφο απφκεηλε ζηνλ ηφπν. 
 

Αέθηεξν εθεί ην Θέζηνξα, κε ην βαξχ θνληάξη 
 

νξκψληαο — θάζνπληαλ αθηφο ζη' ακάμη δαξσκέλνο, 
 

ηη ηάραζε θαη ηνχπεζαλ ηα γθέκηα ηνπ απ' ηα ρέξηα — 
 

αθηφλ δεμά ζηα κάγνπιν δπγψλεη θαη ηνπ κπήγεη 405 

κηα θνληαξηά θαη ηνπ ηξππάεη ην δνληνθξάρηε σο πέξα. 
 

Έηζη φμσ απφ ηελ άκαμα πηαζκέλν ζην θνληάξη 
 

ηφλε ηξαβνχζε, ζαλ ςαξάο πνπ ζηέθεη ζ' αθξνβξάρη 
 

θαη ςάξη βγάδεη νρ ην γηαιφ κ' αξκίδη θαη κ' αγθχζηξη· 
 

έηζη έζεξλε αλνηρηφζηνκν ην Θέζηνξα κε η' φπιν 
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νρ ην θνπηί, θαη πίζηνκα ηνλ πέηαμ' άςπρν φμσ. 410 

Έπεηηα ηξέρεη θαη ρηππάεη κε πέηξα ηνλ Βξχια 
 

θαηάκεζα ηεο θεθαιήο, πνπ κεο ζην ζηέξην θξάλνο 
 

άλνημε ζε θνκάηηα δηφ· θη' έπεζε εθείλνο κπξνχκπα, 
 

θη' αλήιηνο γχξσ ζάλαηνο ηνπ ρχζεθε ζηα κάηηα. 
 

Καηφπη ηνλ Σιεπφιεκν θη' Ώθνηεξφ θη' Βπάιηε, 415 

ηνλ Έρην θαη ηνλ Έβηππν θαη ην ΐηθηά θαη Πχξε 
 

θαη ηνλ Βξχκα θαη ην γην ηνπ πξσηαξρφληνπ Ώξγέα, 
 

ηνπο έζηξσζε φινπο ζσξεθηνχο ζηε γεο ηελ πινπηνδφηξα. 
 

. 
 

Μα άκα ηφη' είδε ν αξπεδφο ηνπο άθαζθηνπο ζπληξφθνπο 
 

π' απ' η' αληξησκέλνπ ζθάρηεθαλ Παηξφθινπ ην θνληάξη, 420 

γπξλάεη κε ιφγηα αγγηρηηθά θαη ζθνχδεη ζηνπο Λπθηψηεο 
 

«Παηδηά, πνχ θέβγεηε; Νηξνπήο! ηαζείηε, νξέ, κε ζάξξνο, 
 

ηη εγψ ζ' αθηφλ ζα βγσ κπξνζηά ηνλ άληξα, γηα λα κάζσ 
 

πηνο είλαη αθηφο πνπ καο ληθάεη θη' έθαλε ηφζν ζξήλνο, 
 

γηαηί πνιιψλ παιηθαξηψλ έθαγε εδψ ην κάηη.» 425 

. 
 

Βίπε, θαη ράκνπ πήδεμε κε η' άξκαηα απ' η' ακάμη, 
 

πήδεμε θη' φμσ ν Πάηξνθινο άκα αληηθξχ ηνλ είδε. 
 

Κη' νη δην, φπσο δην γαληδφκπηνη αεηνί θαξθνλπράηνη 
 

κ' άγξηεο ζηξηγγηέο μεζθίδνπληαη ζε ζχξαρν βνπλήζν, 
 

έηζη θη' αθηνί ζηξηγγίδνληαο λα θαγσζνχλ ρνηκνχλε. 430 

. 
 

Καη ζαλ ηνπο είδε, πφλεζε κέζα ε θαξδηά ηνπ Αία, 
 

θη' εθηχο ηεο Ήξαο ιάιεζε δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Χρνχ, γξαθηφ 'λαη ν αξπεδφο — ζλεηφο πνπ θάιηα απ' φινπο 
 

ιαηξέβσ εγψ — λα κνπ ζθαρηεί κε ηνπ Παηξφθινπ ρέξη. 
 

Καη ζπιινγηέκαη, θη' ε θαξδηά δηπιφγλσκα κε ζέξλεη· 435 

πφηεο κνπ ιέεη πσο άξπαμ' ηνλ απ' ηε ζθαγή θαη ζχξ' ηνλ, 
 

έζηη φζν δεη, σο κεο ζηεο Λπθηάο ηελ πινχζηα ηνπ παηξίδα, 
 

θαη πφηεο, ηψξα πηα αο ζθαρηεί κε ηνπ Παηξφθινπ η' φπιν.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ε δέζπνηλα, ε καξκαξφιαηκε Ήξα 
 

«κα αιήζηα ηψξα αθηφ ην ιεο, γηε ζεβαζηέ ηνπ Κξφλνπ; 440 

Άληξα ζλεηφλε, απφ θαηξνχο ζεκαδεθηφ ηεο κνίξαο, 
 

ζεο πάιη απ' ηνλ θαθφθξαρην λα ιεθηεξψζεηο ράξν; 
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Κάλ' ην· φκσο κεξηθνί ζενί, ζ' ην ιέσ, ζα πηθξαζνχκε. 
 

Σψξα έλα ιφγν ζα ζνπ πσ θαη πξφζεμε λ' αθνχζεηο. 
 

Ώλ παο θη' αθηφλ ζηνλ ηφπν ηνπ ηνλ ζηείιεηο δσληαλφλε, 445 

ηφη' ίζσο θη' άιινο καο ζεφο γπξέςεη, ζπιινγίζνπ, 
 

λα βγάιεη νρ ηε ζθιεξή ζθαγή παηδί ηνπ αγαπεκέλν, 
 

ηη γχξσ ηνπ ηξαλνχ θαζηξηνχ ηεο Σξνίαο πνιεκνχλε 
 

θη' άιισλ πνιιά παηδηά ζεψλ πνπ ζα ζθπιηάζνπλ φινη. 449 

Μα αλ ζνχλαη αθξηβαγάπεηνο θη' αλ ζ' ηνλ ζξελνχλ ηα ζπιάρλα, 
 

ηψξα άθηζ' ηνλ θη' αο ζθνησζεί κε ηνπ Παηξφθινπ ρέξη, 
 

κα φηαλ αλάζα θαη δσή πηα ηνλ αθήζνπλ, ζηείιε 
 

ην ζάλαην θαη ην βαζχ ηνλ Όπλν λαλ ηνλ πάξνπλ, 
 

σο λαλ ηνλ πάλε ζηεο πιαηηάο κεο ζηα ρσξηά Λπθίαο, 455 

φπνπ μαδέξθνη θη' αδεξθνί κε κλήκα θαη κε ζηήιε 
 

ζάλ ηνλ ζηνιίζνπλ· ηη πξεζβηφ αθηφ 'λαη ησλ λέθξσλε.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ησλ ζεψλ θη' αληξψλ ηελ άθνπζε ν παηέξαο. 
 

Καη καησκέλεο έβξερε θαηά ηε γεο ςηράιεο 
 

ηηκψληαο ηνλ θαιφ ηνπ γην, πνχηαλ ζηεο Σξηάο ηνπο θάκπνπο 460 

λαλ ηνπ ζθαρηεί ηφηε άδηθα αιάξγα απ' ηελ παηξίδα. 
 

. 
 

Κη' νη δην αξρεγνί ζα δχγσζαλ κε η' άξκαηα ζηα ρέξηα, 
 

ηφηε ν αθέληεο Πάηξνθινο ηνλ θνζκνμαθνπζκέλν 
 

Θξαζχδεκν, πνπ παξαγηφο ηνπ αξπεδνχ 'ηαλ άμηνο, 
 

ηξππάεη ζηε ξίδα ηεο θνηιηάο θαη ηε δσή ηνπ θφθηεη. 465 

Κη' ν αξπεδφο κε ην ιακπξφ θνληάξη δελ ηνλ ήβξε 
 

θαηφπη νξκψληαο, κα βαξάεη δεμά ζηνλ ψκν η' άηη 
 

η' απνμηλφ, ηνλ Πήδαζν, πνπ κνχγθξηδε θπζνχζε, 
 

θη' απέ έπεζε κ' αρφ βαξχ θαη πέηαμε ε ςπρή ηνπ. 
 

Υψξηζαλ η' άιια δην... ν δπγφο ηνπο έηξηδε... ηα γέκηα 470 

κπεξδέθηεθαλ ζα ζηξψζεθε η' απνμηλφ ζηηο ζθφλεο. 
 

' αθηφ φκσο βξήθε εθηχο γηαηξηά ν άμηνο Ώθηνκέδνο· 
 

δελ ηάραζε, κνλ ζέξλνληαο νρ ην παρχ κεξί ηνπ 
 

ηελ θάκα, ηξέρεη ηα ινπξηά θαη θφβεη ηνπ Πεδάζνπ, 
 

θη' έηζη η' αιφγαηα έζηαμαλ θαη κπήθαλ ζηα ινπξηά ηνπο. 475 

. 
 

Ξαλά ηφηε φξκεζαλ νη δην κ' ακάρε ςπρνθάγα. 
 

Κη' ν αξπεδφο αζηφρεζε κε ην θνληάξη πάιη, 
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ηη ε κχηε απάλνπ πέξαζε απ' ηα δεξβχ ηνλ ψκν 
 

δίρσο λα βξεη. Καηφπη νξκά κε ην ραιθφ ν Παηξφθιεο, 
 

πνπ έηζη ηνπ θάθνπ η' φπιν ηνπ δελ πήδεζε απ' ην ρέξη, 480 

Μνλ κπήθε εθεί πνπ ηελ θαξδηά ηελ θιηνχλ ηα ζπιάρλα γχξσ. 
 

αλ έιαην ή βειαληδηά ζσξηάζηεθε ή ζα ιέθθα 
 

ρνληξή, πνπ θφβεη ν κάζηνξεο ζηα φξε κε ηζεθνχξη 
 

ληνηξφρηζην, φηαλ μπιηθή ηξεραληεξηνχ ζπλάδεη· 
 

έηζη ζηξσκέλνο θαηά γεο ζ' άηηα κπξνζηά θη' ακάμη 485 

κνχγθξηδε λπρνζθίγγνληαο ην καησκέλν ρψκα. 
 

Σφηε ν ιεβέληεο Πάηξνθινο ηνπ βάδεη ην πνδάξη 503 

ζηα ζηήζηα απάλνπ, θη' έζπξε ην ραιθσκέλν θξάμν 
 

νρ ην θνξκί, θαη βγήθε εθηχο ζηφθνο καδί θαη ζπιάρλα. 
 

Αε ζηέθνπλ ηφηεο, κνλ ζθνξπνχλ θη' νη δπλαηνί Λπθηψηεο 659 

φινη, ζαλ είδαλ θη' έπεζε ζηε κάρε ν βαζηιηάο ηνπο· 
 

θη' αξπνχλ ηα φπια νη Ααλανί απ' ηνπ λεθξνχ ηνπο ψκνπο, 663 

αρηηδνβφια ράιθηλα, πνπ ζ' έλα δην ζπληξφθνπο 
 

ηάδσθε ηνπ Μελνίηε ν γηνο λαλ ηνπ ηα παλ ζηα πινία. 665 

. 
 

Σφηεο ζην Φνίβν γχξηζε θη' είπε ν κεγάινο Αίαο 
 

«Φνίβε κνπ γηε κνπ, πήγαηλε ην αξπεδφ λα βγάιεηο 
 

αιάξγα ηψξα απ' ηηο ξεμέο, θαη πάξε νρ ην πνηάκη 
 

αγλφ λεξφ θαη πιχλε ηνπ ηηο καησκέλεο ζάξθεο, 
 

άιεης' ηνλ ιάδη αζάλαην θη' άιησηα βάι' ηνπ ξνχρα. 670 

Καη ζηείιε δην νδεγνχο γνξγνχο καδί λα ηνλ ζεθψζνπλ, 
 

ην Υάξν θη' Όπλν, δίδπκα δην αδέξθηα, πνπ ζε ιίγν 
 

ζάλ ηφλε παλ σο ζηεο Λπθηάο κεο ζηα ρσξηά ηα πινχζηα, 
 

θη' εθεί μαδέξθνη θη' αδεξθνί κε κλήκα θαη κε ζηήιε 
 

ζάλ ηνλ ζηνιίζνπλ· ηη πξεζβηφ αθηφ 'λαη ησλ λεθξψλε.» 675 

. 
 

Βίπε θαη ηνπ παηέξα εθηχο ην ιφγν αθνχεη ν Φνίβνο, 
 

θαη θάηνπ ηξέρεη νρ ηα βνπλά ηεο Ίδαο σο ζηνλ θάκπν, 
 

θη' φμσ καθξηά ην αξπεδφ απ' ηηο ξεμέο ζεθψλεη, 
 

πνιχ καθξηά, κ' αγλφ λεξφ ηνλ πιαίλεη πνηακήζν, 
 

ηνπ αιείθεη ιάδη αζάλαην, ηνπ βάδεη αηψληα ξνχρα, 680 

θαη ζηέιλεη δην νδεγνχο γνξγνχο καδί λα ηνλ ζεθψζνπλ, 
 

ην Υάξν θη' Όπλν, δίδπκα δην αδέξθηα, πνπ ζε ιίγν 
 

σο ζηεο Λπθηάο ηνλ πήγαλε κεο ζηα ρσξηά ηα πινχζηα. 
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. 
 

 

 

. 
 

Κη' ν Πάηξνθινο θσλάδεη νκπξφο! ζηνλ ακαμά ζηα δψα, 
 

θαη ηξέρεη πίζσ απ' ηνπο νρηξνχο ... σ ηη βαξχ ην ιάζνο, 685 

γηαηί αλ ν έξκνο η' αξρεγνχ ηα ιφγηα δελ μερλνχζε, 
 

ζάρε ζσζεί απ' ην ζάλαην θη' απ' ηα ζθνηάδηα η' Άδε. 
 

Μα πάληα λα! ληθάεη ν λνπο ηνπ Αία, θη' φρη αζξψπσλ, 688 

πνπ έηζη θαη ηφηεο ηελ θαξδηά ηνπ θηέξσζε ζηα ζηήζηα. 691 

. 
 

Σφηε πηνπο πξψηνπο, Πάηξνθιε, πηνπο ξήκαμεο θαηφπη, 
 

φηαλ ηα βξφρηα πηα νη ζενί ζνχ ζηήζαλε ηνπ ράξνπ; 
 

Σνλ Άδξαζην ζαλάησζεο θαη ην Μεγάδε πξψηνπο, 
 

ην Έιαζν ην ΐίζηνξα ηνλ Έρεθιν ηνλ Πέξκν, 695 

θαηφπη ην Μειάληππν ην Μφιε ηνλ Ππιάξηε· 
 

φινπο αθηνχο, ελψθεβγαλ αιαθηαζκέλνη νη άιινη. 
 

. 
 

Χζηφζν ν Έρηνξαο βαζηάεη ζην Γεξβνπφξηη η' άηηα 712 

θη' εθεί ινγάξηαδε αλ μαλά ζα ηξέμεη ζηελ αληάξα. 
 

λα πνιεκήζεη, ή ην ζηξαηφ ζα θιείζεη κεο ζην θάζηξν. 
 

Κη' ελψ η' αλάδεβε, λα! εθεί πξνβάιιεη νκπξφο ηνπ ν Φνίβνο, 715 

κηαζκέλνο κ' άληξα δπλαηφ, ηνλ Άζε ηνλ μεζηήζηα, 
 

πνχηαλε ζηφο ηνπ, αθηάδεξθνο ηεο ζεβαζηήο Βθάβεο, 
 

θαη η' αξρεγνχ ηνπ Αχκα γηνο πνπ ζηεο Φξπγηάο ηα κέξε 
 

βαζίιεβε, ηξηγχξσ εθεί ζηνπ αγγαξηνχ ην ξέκα· 
 

έηζη κηαζκέλνο ηφηε ν γηνο ηνχπε ηνπ Αία, ν Φνίβνο 720 
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«Κξίκαο ηε θήκε ζνπ, Έρηνξα! Ση παξαηηάο ηε κάρε; 
 

Ση λα ζνπ θάλσ πνχζαη εζχ πην δπλαηφ θνληάξη! 
 

αιιηψο, εθηχο ζα ζνχδεηρλα πψο παξαηηνχλ πνιέκνπο. 
 

Μνλ έια ιάια η' άινγα θαηά ηνλ Πάηξνθιν ίζηα, 
 

κήπσο ηνλ ζθάμεηο αλ ηπρφλ ζνπ δψθεη λίθε ν Φνίβνο.» 725 

. 
 

Έηζη είπε θη' έθπγε ν Θεφο. Καη ηφηε εθεί πξνζηάδεη 
 

ν μαθνπζκέλνο Έρηνξαο ηνλ άθνβν Κεβξηφλε 
 

μαλά κε ηα γνξγά άινγα ζηνλ θάκπν λα γπξίζεη. 
 

. 
 

Κη' ν Φνίβνο πάεη σο ζησλ ζηξαηψλ θαη ρψλεηαη ηελ πχθλα, 
 

θη' άζθεκε ξήρλεη ηαξαρή ζησλ Ώραηψλ ηνπο ιφρνπο, 
 

κα δφμα δίλεη θη' αθνβηά ζηνλ Έρηνξα ζηνπο Σξψεο, 730 

θη' άμαθλα γχξηζαλ γξακκή ηνπο Ώραηνχο λα θάλε, 552 

κ' νκπξφο νκπξφο ηνλ Έρηνξα, ην θνβεξφ ιηνληάξη. 
 

Ώθηφο θαζ' άιινλ άθηλε νρηξφ θαη δε βαξνχζε, 731 

θη' ίζηα ζηνλ Πάηξνθιν φξκεζε. Κη' ν Πάηξνθινο αληίθξπ 
 

πήδεμε ράκνπ νρ η' άινγα, θαη θξάηαε ην θνληάξη 
 

κε ην δεξβχ, θη' αδξάδνληαο κε ην δεμχ κηα πέηξα, 
 

ρνληξή θνηξψλα πνπ φιε ηνπ ηνπ γηφκηζε ηε ρνχθηα, 735 

ξήρλεη κ' νξκή, ηη δα θαηξφ δελ άθηζε λ' αγηάζνπλ· 
 

κήδ' είηαλ άζηνρε ε ξεμά, ηη ηνλ Κεβξηφλε, λφζν 
 

γην ηνπ Πξηάκνπ, θη' ακαμά ηνπ θεκηζκέλνπ Βρηφξνπ, 
 

ηνλ ήβξε εθεί ζηα θνχηειν ελψ ηα γθέκηα βάζηαε. 
 

Κη' έζπαζε ε πέηξα θαη ηα δην ηα θξχδηα, κεδ' ακπφδην 740 

ζηάζε ην θφθθαιν, θη' αθηνχ ηα κάηηα νκπξφο ζηα πφδηα 
 

ηνχπεζαλ ράκνπ ζηα πειά, θη' αθηφο βνπηά απ' η' ακάμη 
 

ζα ζθνπγγαξάο, θη νρ ην ζθαξί ηνχ κίζεςε ε ςπρή ηνπ. 
 

. 
 

Καη ηνχπεο ηφηεο, Πάηξνθιε ιεβέληε, πεξγειψληαο 
 

«Χρ σρ, ν ζθχινο ηη αιαθξχο! βνπηηέο πνπ ζνπ ηηο παίξλεη. 745 

Μα αλ γίλεη αθηφο ζαιαζζηλφο, ηη ιφγνο, έλα πιήζνο 
 

ζα ζξέςεη, απ' ηα θαΎθη ηνπ πεδψληαο θαη ζηνλ πάην 
 

ζθνπγγάξηα ςάρλνληαο λα βξεη, θηαο είλαη νξγηέο ην βάζνο, 
 

ζαλ πνπ ζηνλ θάκπν λα! άθνβα πεδά απ' η' ακάμη ηψξα. 
 

Έρνπλ ινηπφλ ζην θάζηξν ηνπο θη' νη Σξψεο κπεριηβάληα.» 750 

. 
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Βίπε, θη' ακέζσο ρχζεθε λα γδχζεη ηνλ Κεβξηφλε· 
 

ζεξηφ 'ηαλ ιεο πνπ ρχλεηαη βνπζηάζη λα ξεκάμεη, 
 

κα απ' αθνβηά ηνπ ράλεηαη ηη ην βαξνχλ ζηα ζηήζηα· 
 

ζαλ έηζη, Πάηξνθιε, φξκεζεο κε ιχζζα ζηνλ Κεβξηφλε. 
 

Μα θη' απ' αληίθξπ ν Έρηνξαο πεδά νρ η' ακάμη ράκνπ, 755 

θαη ηφηε αξρίδνπλ πφιεκν γηα ηνλ Κεβξηφλε νη δην ηνπο, 
 

ζα ιένληεο πνπ έηζη θη' νη δην ιεβέληεο, πεηλαζκέλνη, 
 

ζθίδνπληαη ζε βνπλνχ θνξθή γηα ζθνησκέλν αιάθη· 
 

έηζη γηα ηνλ Κεβξηφλε νη δην ηεο κάρεο θαηεράξνη, 
 

ν Πάηξνθινο θη' ν Έρηνξαο, η' αηξφκεηα ιηνληάξηα, 760 

δηςνχζαλ κ' άζπιαρλν ραιθφ λα πεηζνθνπεζνχλε. 
 

. 
 

Κη' ν Έρηνξαο κηαο θη' έπηαζε η' αδεξθηθφ θεθάιη, 
 

δελ η' άθηλε· θη' ν Πάηξνθινο αληίθξπ απ' ην πνδάξη 
 

ηξαβνχζε, θη' έζηεζαλ ζθαγή νη άιινη πεηζκαηάξα. 
 

Πψο ζ' φξνπο δηάζθειν ν βνξηάο θη' ν λφηνο πνιεκνχλε 765 

πηνο πην πνιχ ηα ζχκππθλα λα ζείζεη δεληξνθφξκηα, 
 

νμέο θαη θξάμα θη' αθξαληέο κε ζχκππθλα ηα θχιια, 
 

πνπ δπλαηφιαια ρηππνχλ η' απιφβεξγα θιαξηά ηνπο 
 

ηφλα κε η' άιιν, θη' ε ινγγηά ζα ζπάδνπλ ζαιαγίδεη· 
 

έηζη φξκεζαλ θη' νη δην ζηξαηνί λα ρηππεζνχλ κε ιχζζα 770 

θαη ζθάδνπληαλ, κεδ' είρε πηα θεβγηφ θαλείο ζην λνπ ηνπ. 
 

Κη' είραλ ηξηγχξσ ζην λεθξφ πνιιά κπερηεί θνληάξηα, 
 

πνιιέο ζαΎηεο θηεξσηέο δνμαξνηηλαγκέλεο, 
 

θαη ηηο αζπίδεο έθξνζγαλ πνιιά ρνληξά θνηξψληα, 
 

ζαλ πνιεκνχζαλ θχθισ ηνπ. Κη' ν μαθνπζηφο Κεβξηφλεο 775 

θνίηνπληαλ κεο ζηνλ θνπξληαρλφ καθξχο εδψ θη' σο πέξα 
 

κε δίρσο πηα κηαιφ θαη λνπ γηα ακαμνζχλεο θη' άηηα. 
 

. 
 

Κη' σο ηφηε ν Ήιηνο π' άγγηδε ηα κεζνπξάληα απάλνπ, 
 

έβξηζθαλ θη' απ' ηνπο δην νη ξεμέο θη' ηζφπεθηε η' αζθέξη· 
 

κα φηαλ ην πίζσ πήξε πηα ζηξαηί γηα λα μεδέςεη, 
 

ηφηεο πηα ηέινο άγξαθα ληθήζαλε νη Ώξγίηεο 780 

θη' έζπξαλ φμσ ην λεθξφ απ' ηηο ξεμέο, θαη πήγαλ 
 

πέξα καθξηά θαη η' άξκαηα ηνπ βγάιαλε νρ ηνπο ψκνπο. 
 

. 
 

ξκεζε πάιη ν Πάηξνθινο λα πεηζνθφςεη Σξψεο. 
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Σξεηο ηφηε ρχζεθε θνξέο ζα ζλεηνθάγνο Άξεο 
 

θξηρηά αιπρηψληαο, θαη ηηο ηξεηο ελληά 'ζθαμε αλνκάηνπο· 785 

κα θη' φηαλ ηέηαξηε φξκεζε ζαλ ην ζηνηρηφ κε η' φπιν, 
 

ηφηε αρ! ε ψξα, Πάηξνθιε, ζνπ ζήκαλε ε ζηεξλή ζνπ! 
 

Ση νκπξφο ηνπ βγήθε ζθηαρηεξφο ν Φνίβνο κεο ζηε κάρε 
 

δίρσο ζηνλ ηφζν αλαβξαζκφ πσο πιάθσλε λα ληψζεη. 
 

Ση ζθεπαζκέλνο κε περηή ζνινχξα ηνλ δπγψλεη... 790 

θαη ζηέθεη πίζσ... ηνπ ρηππάεη ψκνπο πιαηηνχο θαη ξάρε 
 

κ' έηζη ηε ρνχθηα νξζάλνηρηε πνπ ηνχζηξηςαλ ηα κάηηα. 792 

ηάζεθε ηφηε νιφμαθλνο, θη' εθηχο θαζψο ηνλ είδε 806 

ηξέρεη έλαο Αάξδαλνο θη' εθεί ηνπ ζηέιλεη ην θνληάξη 
 

απφ θνληά ζηε ξάρε ηνπ, θαηάκεζα ησλ ψκσλ, 
 

ηνπ Πάλζνπ ν ληνο ν Έθνξβνο πνπ θάζε λην ληθνχζε 
 

κε ην θνληάξη η' άινγα ηα θηεξσηά πνδάξηα· 
 

πνπ θη' άληξεο ηφηε σο είθνζη είρε απ' η' ακάμηα ξήμεη 810 

θηάο πξσηνβγήθε κ' ακαμά πψο πνιεκνχλ λα κάζεη. 
 

Μα πηνο, ιεβέληε Πάηξνθιε, ζνχκπεμε η' φπιν πξψηνο· 
 

δε ζ' έζθαμε φκσο, κνλ μαλά η' άξπαμε εθηχο ηξεράηνο 
 

θη' έθπγε πίζσ σο ζην ζσξφ ρσξίο λα ζε πξνζκείλεη. 814 

. 
 

ΐιακέλνο ηφηε ν Πάηξνθινο απ' ηνπ ζενχ ην ρηχπν 816 

θη' απ' ηελ πιεγή ηνπ, γχξηδε — γηα λα ζσζεί νρ ην ράξν — 
 

θαηά ησλ θίισλ ηνπο ζσξνχο· κα ν Έρηνξαο ηνλ είδε 
 

πσο θψισλε, απφ θνθηεξφ θνληάξη ηξππεκέλνο, 
 

θη' φμσ πεηηέηαη απ' ηηο ζεηξέο ησλ Σξψσλ, θαη θνληά ηνπ 820 

ρνηκάεη θαη ρψλεη ραιθφ ζηνπ ςπρηθνχ ηε ξίδα 
 

θαη πέξα σο πέξα ηνλ ηξππάεη. Έπεζε ηφηε αρψληαο, 
 

θαη πιήγσζε βαζηά βαζηά θάζε Ώραηνχ ηα ζπιάρλα. 
 

Πψο ιένληαο καρνληθάεη θάπξη ζηεξηνδνληάην — 
 

ζαλ πνιεκνχλ πεξήθαλα ζ' νιφξζν θνξθνβνχλη 
 

γηα κηα πεγνχια, ηη δηςνχλ θαη ζελ θη' νη δην λα πηνχλε — 825 

θαη ην ζπαξάδεη, ελψ θπζάεη θαη κάρεηαη σο ζην ηέινο· 
 

έηζη κε η' φπιν απφ θνληά θαη ην Ααξδαλνθάγν 
 

γην ηνπ Μελνίηε ν Έρηνξαο έζηξσζε εθεί ζην ρψκα. 
 

. 
 

Έζθνπμε ηφηε ν Έρηνξαο πεξήθαλα θαη ηνχπε 
 

«Αελ είζαη εζχ πνπ κ' φιπηδεο πσο ηάρα ζα ξεκάμεηο 830 
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ηελ μαθνπζηή παηξίδα κνπ θαη πσο ζηεο Φηηαο ηα κέξε 
 

ζθιάβεο ζα παο ηα ηέξηα καο κε ηα γνξγά ζνπ πινία; 
 

Μνπξιέ, κα νκπξφο ηνπο η' άθηαζην ηνπ Έρηνξα δεβγάξη 
 

ζηε κάρε πάεη κε δξαζθειηέο, θ' είκαη θη' εγψ ην πξψην 
 

θνληάξη αδείιηαζηνπ ζηξαηνχ πνπ ζαλ ηηο ζψζσ ζέισ 835 

απ' ηε ζθιαβηά. Μα εζέλα εδψ αγηνχπεο ζα ζε θάλε. 
 

Ά δφιηε, πνχηαλ θαη βνεζφο δε ζνχξζε ν Ώρηιέαο; 
 

Σν παιηθάξη! πνχκεηλε ζην πινίν, κα λα ζηείιεη 
 

ήμεξε εζέλα κηα ραξά, παρηά κηιψληαο ιφγηα 
 

'Λεβέληε... Πάηξνθιε... αινγά... πξηλ κε γπξίζεηο πφδα 
 

θαηά ηα πινία νρ ηε ζθαγή πξηλ ζθίζεηο ηα ηζαπξάδα 840 

ζηνπ Έρηνξα η' αληξνθνληά ηα καησκέλα ζηήζηα.' 
 

Έηζη ζα ζνχπε, θη' άκηαιε, ηνλ άθνπζε ν κηαιφο ζνπ.» 
 

. 
 

Σφη' είπεο, Πάηξνθιε αινγά, κε ηελ ςπρή ζην ζηφκα 
 

«Σψξα θακάξσλε, Έρηνξα, φζν κπνξείο, ηη ν Αίαο 
 

λίθε θη' ν Φνίβνο ζνχδσθαλ πνπ κ' έζθαμαλ εκέλα· 845 

ηη ζαλ θη' εζέλα θη' είθνζη λα ζε κνπ βγνπλ, εδψ φινη 847 

ζάηξσγαλ ρψκα, απ' ην γεξφ ραιθφ κνπ θαξθσκέλνη. 
 

Ναί, εκέλα ε έξκα ε Μνίξα κνπ κε ζθφησζε θη' ν Φνίβνο 
 

θη' απφ ζλεηνχο ν Έθνξβνο· χζηεξα εζχ ήξζεο, ηξίηνο. 850 

Μα άθνπ, έλα ιφγν ζα ζνπ πσ θαη λα κνπ ηνλ ζπκάζαη. 
 

Καηξφ θη' εζχ δε ζα ραξείο — θαη μέξε ην — ηη ζ' έρεη 
 

απφ θνληά πηα ε Μνίξα ζνπ θη' ν ζλεηνθάγνο Υάξνο, 
 

π' απφ ην ρέξη είλαη λα παο ηνπ μαθνπζηνχ Ώρηιέα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη κάβξν ζχγλεθν ηνλ ζθέπαζε ζαλάηνπ, 855 

θαη πέηαμε νρ ηα ζηήζηα ηνπ λα πάεη ε ςπρή ζηνλ Άδε, 
 

θη' έθιαηε ην κάβξν ηεο γξαθηφ π' άθεθε αληξηά θαη ληφηε. 
 

. 
 

Μα θαη λεθξφ έηζη ν Έρηνξαο ηνπ θψλαμε θαη ηνχπε 
 

«Πάηξνθιε, ηη καληνινγάο θαη ηη κνπ ςέιλεηο ράξνπο; 
 

Πηνο ζ' ηφπε αλ δε ζα πάεη θη' ν γηνο ηεο Υξπζνκάιισο Θέηεο 860 

ζηνλ ηάθν πξηλ, απφ ζθιεξφ ραιθφ κνπ ηξππεκέλνο;» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη παηψληαο ηνλ ηξαβάεη ην ράιθηλν φπιν 
 

νρ ηελ πιεγή, θη' αλάζθεια ηνλ ζπξψρλεη απ' ην θνληάξη. 
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Κη' εθηχο ην πήξε θη' έηξεμε θαηά ηνλ Ώθηνκέδν, 
 

ακαμνιάηε ηζφζεν ηνπ θηεξσηνχ Ώρηιέα, 865 

ηη ηνπ δηςνχζε ηε δσή. Μα αθηφλ καθξηά απ' ηε κάρε 
 

ηνλ έβγαδαλ η' αζάλαηα γνξγφπνδα άινγά ηνπ, 
 

δψξα ιακπξά πνχραλ ζενί δνζκέλα ζηνλ 
 

Πειέα. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Ρ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Κη' έλησζε εθηχο η' Ώηξέα ν γηνο, ν καρεηήο Μελέιαο, 
 

ην πψο ζθνηψζε ν Πάηξνθινο ζηνλ πφιεκν απ' ηνπο Σξψεο. 
 

Καη κέζα νξκά απ' ηνπο κπξνζηηλνχο ραιθφπιηζηνο, θαη ζηέθεη 
 

ζηκά ηνπ, ζάιεγεο νκπξφο ιαθίλα ζε δαξθάδη 
 

ρατδέθηξα πξσηνβχδαρηε, πξηλ άγλσξε απφ γέλλα· 5 

έηζη ζηκά ηνπ ζηάζεθε ν θαζηαλφο Μελέιαο 
 

θξαηψληαο ζην λεθξφ κπξνζηά αζπίδα θαη θνληάξη, 
 

κ' απφθαζε φπηνο αληηθξχ ηνπ βγεη λαλ ηνλ ζπαξάμεη. 
 

. 
 

κσο αδηάθνξνο θη' ν γηνο δελ έκεηλε ηνπ Πάλζνπ 
 

άκα ν ιεβέληεο Πάηξνθινο ζθνηψζεθε, κνλ πήγε 10 

θνληά ηνπ εθεί θαη ζηάζεθε θαη ηνπ Μελέια ηνχπε 
 

«Θεφζπαξηε η' Ώηξέα γηε, Μελέια πνιεκάξρε, 
 

πίζσ! Σα ιάθπξα άζ' ηα αθηνχ θαη ην λεθξφ παξαίηα, 
 

γηαηί απ' ηνπο μαθνπζηνχο βνεζνχο ή Σξψεο πξηλ θαλείο κνπ 
 

κε η' φπιν δελ ηνλ θάξθσζε κεο ζηεο ζθαγήο η' αλάζηα. 15 

Έηζη άθηζε λα δνμαζηψ κεο ζην ζηξαηφ ησλ Σξψσλ, 
 

κε ζε βαξέζσ θαη μηλή ζνπ βγεη ε παιηθαξηά ζνπ.» 
 

. 
 

Σφηεο βαξηά αγαλάρηεζε θη' απάληεζε ν Μελέιαο 
 

«Αία παηέξα, σ ηη θαθφ ε μππαζηά θη' ε παίληα! 
 

Σνπ ιηνληαξηνχ, ηεο πάξδαιεο δελ είλαη ηφζε ε ηφικε, 20 

δελ έρεη ηφζε ν μεζθηζηήο αγξηφρνηξνο πνπ κέζα 
 

ζηα ζηήζηα ε γίγηζζα θαξδηά ηνπ βξάδεη απ' αληξηνζχλε, 
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φζε έρνπλε πεξθάληα νη γηνη ηνπ Πάλζνπ νη θαληαζκέλνη. 
 

Μα ιέσ, θη' ν Ώπεξήλνξαο δε ράξεθε ν ιεβέληεο 
 

ηε ληφηε, φηαλ κ' αςήθηζε θαη πξφβαιε αληηθξχ κνπ, 25 

θη' είπε πσο είκαη ηάρα εγψ ην πην αρακλφ θνληάξη 
 

ησλ Ώραηψλ· φκσο ζαξξψ δε ζα θαινθαξδίζεη 
 

γπλαίθα, θαη γνληνχο μαλά γπξλψληαο ζην ρσξηφ ηνπ. 
 

πσο ζα μεθνηιηάζσ εδψ θη' εζέλα, νξέ, ζ' ην ηάδσ, 
 

αλ κνπ θνξηψλεζαη. Μα εγψ ζην ιέσ γηα ην θαιφ ζνπ. 30 

ράηληε πηα ηψξα κε δεηάο καδί κνπ εδψ πνιέκνπο, 
 

κελ πάζεηο... πάληα ν θξφληκνο πξηλ πάζεη ινγαξηάδεη.» 
 

. 
 

Βίπε, κα δελ ηνλ έπεηζε, παξά η' αληείπε πάιη 
 

«Σψξα εδψ πηα, η' Ώηξέα γηε, βαξηά ζα κνπ πιεξψζεηο 
 

ηνλ αδεξθφ πνπ κνχζθαμεο — θαη θακαξψλεηο θηφιαο — 35 

θαη κεο ζην λην λνηθνθπξηφ ηνχ ρήξεςεο ην ηέξη, 
 

θη' έθαλεο πίθξεο λα πνζνχλ θαη θιάκαηα νη γνληνί ηνπ. 
 

Ίζσο ησλ έξκσλ κηα ζηαιηά ην δάθξπ ηνπο ζηεγλψζεη, 
 

αλ ηελ αξκαησζά ζνπ εγψ θαη ην θεθάιη πάξσ 
 

θαη η' απηζψζσ ζπίηη καο ζηα ρέξηα ησλ γνληψλ ηνπ. 40 

Μα αθηή ε δνπιηά αδνθίκαζηε θαηξφ δε ζα ηξαβήμεη 
 

είηε απνιέκηζηε... φηη βγεη, θαλ ζάλαηνο θαλ λίθε.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' επηχο κηα θνληαξηά ηνχ ζθίγγεη ζηελ αζπίδα, 
 

κα δελ ηελ έζθηζε ν ραιθφο, κνλ κεο ζηε ζηέξηα αζπίδα 
 

ζηξάβσζε ε κχηε. Υνίκεμε θαηφπη ν γηνο η' Ώηξέα 45 

κε ην θνληάξη, θάλνληαο παξάθιεζε ηνπ Αία, 
 

θη' εθεί πνπ πίζσ θψισλε λα θχγεη, ηνπ ην κπήγεη 
 

ζηνπ ιαξπγγηνχ ηα ζέκεια, θαη ζπξψρλεη φζν κπνξνχζε 
 

κε ηε βαξηά ρεξνχθια ηνπ, ηφζν π' αληίθξπ βγήθε 
 

η' φπινπ ν ραιθφο δηαβαίλνληαο ηνλ ηξνθαληφ ιαηκφ ηνπ· 
 

θη' έπεζε αρψληαο, βνχεμαλ θαη η' άξκαηα απφ πάλνπ. 50 

Πψο λην θπληάλη ζξέθεη ειηάο ν ρσξηαλφο ζε ζέζε 53 

αθξφηνπε — φπνπ γάξγαξα λεξά απ' ηε γε αλαβξχδνπλ — 
 

παλψξην δξνζνζηφιηζην, θη' αγέξηα ην ρατδέβνπλ 55 

θάζε ινγήο, θαη κε ππθλά ινπινχδηα ρξπζαλζίδεη, 
 

κα άμαθλα ζθίγγεη ν άλεκνο, θη' νξκψληαο η' αγξηνθαίξη 
 

φμσ απ' ηε γνχβα ην πεηάεη θαη ράκνπ ην πιαγηάδεη· 
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παξφκηα ην ιεβέληε γην ηνπ Πάλζνπ θη' ν Μελέιαο 
 

μάπισζε ράκνπ θη' έπεηηα δεηνχζε λαλ ηνλ γδχζεη. 60 

Πψο κε ην ζάξξνο ησλ λπρηψλ βνπλφζξεθην ιηνληάξη 
 

γειάδα αξπάεη ηελ πην φκνξθε απφ ζσξφ πνπ βφζθεη, 
 

θαη κε ηα δφληηα ηα ζθιεξά θξαηψληαο ηελ ηεο ζπάδεη 
 

ην ζβέξθν πξψηα, θη' έπεηηα ηε ζθίδεη θαη ηεο ράθηεη 
 

αίκαο θαη ζπιάρλα, θη' φινη ηνπο — θαη ζθχινη θαη ηζνπάλνη — 65 

γχξσ απ' αιάξγα ζθνχδνπλε θσλάδνπλ, κα δε ζέινπλ 
 

λαλ ηνπ ξερηνχλε, ηη ρισκφο φινπο ηνπο θφβεη θφβνο· 
 

έηζη απ' ηνπο Σξψεο θαλελφο κέζα ε θαξδηά ζηα ζηήζηα 
 

δελ ηφικαε λα πξνβάιεη νκπξφο ζην καρεηή Μελέια. 
 

. 
 

Σφηε ήζε πάξεη κηα ραξά απ' ην λεθξφ ηα πινχζηα 70 

η' άξκαηα, κα ηνπ δνχιεςε ηε δφμα αθηή ν Ώπφιινο, 
 

πνπ ζαλ ηνλ Μέληε έηζη κηαζηφο, ηνλ άξρν ησλ Κηξθφλσλ, 
 

ηνχζηεηιε νκπξφο ηνλ Έρηνξα, ζαλ Άξε γνξγνκάρν. 
 

Ση πήγε θαη ηνλ θψλαμε θαη ηνχπε αθηά ηα ιφγηα 
 

«Έρηνξα, ηξέρεηο ηψξα εζχ θαη θπλεγάο ηνπ θάθνπ 75 

η' άινγα η' Ώρηιέα εδψ· κα αθηά λαλ ηα δακάζεη 
 

ζλεηφο θαη δέςεη ζα βαξχ, αίκα αλ δε θηχζεη πξψηα, 
 

άιινο παξά ηνλ Ώρηιηά π' αζάλαηε έρεη κάλλα· 
 

κα ζχγθαηξα η' Ώηξέα ν γηνο, ν καρεηήο Μελέιαο, 
 

ζηεηφο κπξνζηά ζηνλ Πάηξνθιν κάο θάξθσζε έλαλ πξψην 80 

παιηθαξά, ηνλ Έθνξβν, θαη ηε δσή ηνπ πήξε.» 
 

. 
 

Βίπε ν ζεφο, θαη γχξηζε μαλά ζη' αληξνπειέθη. 
 

. 
 

Μάησζε ηφηεο ε θαξδηά ηνπ Έρηνξα απ' ηε ιχπε, 
 

θη' εθηχο γπξλάεη ηε ζπκπινθή λα δεη, θαη βιέπεη πέξα 
 

ηνλ έλαλ π' άξπαε η' άξκαηα, ηνλ άιινλ πνχηαλ ράκνπ 85 

ζηξσκέλνο θη' αίκαο έηξερε νρ ηε βαζηά πιεγή ηνπ· 
 

ηφηεο πεξλάεη ραιθφπιηζηνο ησλ κπξνζηηλψλ ηνχο ιφρνπο 
 

θξηρηά αιπρηψληα, αλέκπνδνο θσηηά ζα θνπλησκέλε. 
 

. 
 

Μά 'ρε ην λνπ ηνπ θη' άθνπζε η' αιχρηεκα ν Μελέιαο, 
 

θη' έηζη είπε αλαζηελάδνληαο κεο ζηε γεξή θαξδηά ηνπ 90 

«Χρνχ, αλ ηελ πινχζηα αξκαησζά αθίζσ, θη' αλ ην βιάκε 
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πνχραζε εδψ ηε ληφηε ηνπ γηα λα ηηκήζεη εκέλα, 
 

κήπσο ξεδηιεθηψ αλ θαλείο κε δεη ηπρφλ δηθφο καο· 
 

κα αλ πάιε Σξψεο θη' Έρηνξα ζηαζψ θαη πνιεκήζσ 
 

κνλάρνο, κήπσο φινη ηνπο κε δψζνπλ πνχλαη ηφζνη, 95 

γηαηί φιν δεο! ν Έρηνξαο κνπ θέξλεη ην θνπάδη. 
 

Μα ηη ηα ζέιεη θη' φια αθηά κνπ η' αλαδέβεη ν λνπο κνπ; 
 

Με δίρσο ηχρε αλ πνιεκάο ζενπξνζηάηεθην άληξα, 
 

κεγάιν δελ αξγεί θαθφ λα βγεη ζνπ ζην θεθάιη. 
 

Έηζη πηνο ζάβξεη θηαίμηκν αλ δεη πσο ηάρα νκπξφο ηνπ 100 

ηξαβηνχκαη, αθνχ ζηνλ πφιεκν ζεφο ηνλ δηαθεληέβεη; 
 

Μα αο είηαλ θάπνπ λάβξηζθα ηνλ αληξησκέλν κνπ Ώία! 
 

Σφηεο γπξλψληαο πάιε νη δην μαλαξρηλνχκε κάρε 
 

θηάο έρνπκε θαηαδξνκή, θη' έηζη ίζσο ελσκέλνη 
 

ζψζνπκε θαλ ην ιείςαλν γηα ην γνξγφ Ώρηιέα 
 

απ' ηνπο νρηξνχο· ηψξα άιιε πηα παξεγνξηά δελ έρεη.» 105 

. 
 

Μα εθεί π' αθηά η' αλάδεβε κεο ζηεο θαξδηάο ηα βαζηά, 
 

λα! νη ιφρνη θηάλνπλ ησλ νρηξψλ θη' ν Έρηνξαο π' νδήγαε. 
 

Σφηεο αθίλεη ην λεθξφ, θαη γχξλαε ζηνπο δηθνχο ηνπ 
 

ηεξψληαο πίζσ, ζάιεγεο ιηνληάξη ζαγσλάην, 
 

π' απφ βνπζηάζη κε θσλέο ην δηψρλνπλ θαη κε θξάμα 110 

ρσξηάηεο θαη καληξφζθπια, θαη ηνπ ζεξηνχ ζηα ζηήζηα 
 

βξάδεη ε θαξδηά ηνπ θη' άζεια νρ ην καληξί αιαξγέβεη· 
 

έηζη νρ ηνλ Πάηξνθιν έθεβγε θη' ν θαζηαλφο Μελέιαο. 
 

Καη ζην ζηξαηφ ζαλ έθηαζε, γπξίδεη νκπξφο θαη ζηέθεη, 
 

θη' νινχζεο ηήξαδε λα δεη ην γίγα αλ ζάβξηζθε Ώία. 115 

. 
 

Καη λα ζε ιίγν ηνλ ζσξάεη δεξβά δεξβά ηεο κάρεο 
 

πνπ γηάξδησλε έιεγε έζθνπδε ζηνπο άληξεο λα βαξνχλε, 
 

θαη πάεη θνληά ηνπ ζηέθεηαη θαη ηνπ κηιάεη δην ιφγηα 119 

«Ώία κνπ, νκπξφο! Σνλ Πάηξνθιν καο ζθφησζαλ! Χ αδξέθη, 120 

κε ζηέθεηο παξά αο ηξέμνπκε, θη' έηζη ίζσο ελσκέλνη 
 

ζψζνπκε θαλ ην ιείςαλν γηα ην γνξγφ Ώρηιέα 
 

απ' ηνπο νρηξνχο· ηψξα άιιε πηα παξεγνξηά δελ έρεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αλάβεη ηελ θαξδηά ηνπ πνιεκφραξνπ Ώία, 123 

πνπ κέζα νξκά απ' ηνπο κπξνζηηλνχο, θη' αληάκα ηνπ ν Μελέιαο. 
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. 
 

Καη ηφηε εθεί ηνλ Πάηξνθιν ν Έρηνξαο ζηνλ θάκπν 125 

ηνλ έζεξλε, αθνχ ηνχβγαιε ηα ζακπεξά άξκαηά ηνπ, 
 

γηα λαλ ηνπ θφςεη κε ραιθφ ηελ θεθαιή απ' ηνπο ψκνπο 
 

θαη ξήμεη ην θνξκί ζηεο Σξηάο ηνπο ζθχινπο ληξνπηαζκέλν. 
 

Μα λα! πιαθψλεη κε ηξαλή ζαλ πχξγν αζπίδα ν Ώίαο, 
 

θη' ν Έρηνξαο θσιψλεη εθηχο σο ζην ζσξφ ησλ Σξψσλ. 129 

Σφηεο ζθεπάδεη ην λεθξφ κε ηελ πιαηηά ηνπ αζπίδα 132 

θαη ζηέθεη ν Ώίαο κ' αλνηρηά ηα γηγαληέληα ζθέιηα, 
 

ζα ιηνληαξνχ πνπ, ελψ πεξλά ην δάζνο κε κηθξά ηεο, 
 

άμαθλα βξίζθεη παγαληά ζην δξφκν ηεο, θαη ζηέθεη 135 

ζηα θνπηαβάθηα νκπξφο αληξηά γηνκάηε, θη' φιν θάηνπ 
 

ηξαβάεη ην θξπδνηφκαξν ζθεπάδνληαο ηα κάηηα· 
 

έηζη θη' ν Ώίαο ζηάζεθε κπξνζηά ζην ζθνησκέλν. 137 

. 
 

Καη ηφηε απ' ηελ πνιχδαθξε ν Έρηνξαο ηε κάρε 192 

ζηάζεθε πέξα, θη' άιιαδε ηα πινπκηζηά άξκαηά ηνπ. 
 

Καη ηε δηθή ηνπ αξκαησζά ζηνπο αζπηζηάδεο Σξψεο 
 

ηε δίλεη κέζα λαλ ηνπ παλ ζην ζηεξησκέλν θάζηξν, 
 

θη' έβαδε αθηφο η' αζάλαηα ηα φπια η' Ώρηιέα 195 

πνπ νπξάληνη ζηνλ Πειηά ζενί ηα ράξηζαλ, θη' εθείλνο 
 

ηάδσθε πάιη γέξνο πηα ηνπ ιαηξεκέλνπ γηνπ ηνπ. 196 

. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε απφ ςειά ν ζπγλεθηάζηεο Αίαο 198 

πσο η' άξκαηα ηφηε έβαδε ηνπ ζετθνχ Ώρηιέα, 
 

κεο ζηελ θαξδηά ηνπ ιάιεζε θνπλψληαο ην θεθάιη 200 

«Ώ δφιηε, κεδέ θαλ ζνπ πάεη ζην ράξν ν λνπο, πνπ ζ' έρεη 
 

απφ θνληά, παξά άιησηε αξκαησζά κνχ βάδεηο 
 

παιηθαξηνχ θνζκάθνπζηνπ πνπ ηφλε ηξέκνπλ θη' άιινη· 
 

πνπ βιάκε ηνχ ζαλάησζεο ιεβέληε θη' αληξησκέλν 
 

θαη ηελ αξκαησζά άπξεπα απφ θεθάιη θη' ψκνπο 205 

ηνπ πήξεο. Νίθε φκσο ηξαλή ζα ζνπ ραξίζσ ηψξα, 
 

αθνχ δελ έρεη νρ ηε ζθαγή πίζσ λα παο, θαη κέζα 
 

λα πάξεη θαη λα ζνπ ληαζηεί ηα φπια ε Ώληξνκάρε.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ην καβξφζγνπξν θνπλάεη θεθάιη ν Αίαο. 
 

. 
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Καη ηέξηαμε ε αξκαησζά ζηνπ Έρηνξα ην ζψκα, 210 

θη' Άξεο θνληάο θαηαιπηήο ηνπ κπήθε, θαη ηα κέιε 
 

γηφκηζαλ δχλακε αληνρηά. Καη ζησλ βνεζψλ ην κέξνο 
 

ηξέρεη κε θνβεξέο θσλέο, θη' νπινιακπνθνπψληαο 
 

ηνπο θάλε ζαλ Ώρηιέαο λα πιάθσλε αληξησκέλνο. 
 

Καη ζ' φινπο πήγε θαη θσηηά ηνπο έβαιε, έλαλ έλαλ, 215 

ζην Μέδν θαη Θεξζίινρν, ζην Μέζηιε θαη ζην Γιάθθν, 
 

ζηνλ Εππνζφ, Αεηζήλνξα, θη' Ώζηεξνπηφ, θαη Φφξθε, 
 

ζην Υξφκην ηνλ παιηθαξά, ζηνλ Έλλνκν ην κάληε. 
 

. 
 

ε δάθηνπο πήγε θη' έθξαμε λαλ ηνπο θηινηηκήζεη 
 

«Ώθνχζηε, γείηνλεο βνεζνί πνπ κνχξζαηε θνπάδηα, 220 

εγψ ιαφ δε γχξεβα, κήδε έζλνο κνχρε ιείςεη, 
 

θη' εδψ φινπο απ' ηνπο ηφπνπο ζαο ζαο κάδεςα έλαλ έλαλ, 
 

Μνλ γηα λα ζψζηε πξφζπκνη ησλ Σξψσλ ηηο γπλαίθεο 
 

θαη ηα παηδηά η' αλήιηθα απ' ησλ νρηξψλ ηα λχρηα. 
 

Σέηηα κ' νιπίδα ζε ζξνθέο θαη θφξνπο λχρηα κέξα 225 

ιηψλσ ηνπο Σξψεο κνπ, θη' εζάο θάζε φξεμή ζαο θάλσ. 
 

Έηζη ν θαζείο θαηάζηεζα νξκψληαο ζέιεη αο πέζεη 
 

ζέιεη αο ζσζεί· γηαηί είλαη αθηφ ηεο κάρεο ην παηρλίδη. 
 

Κη' φπηνο, παηδηά, θη' έηζη λεθξφ ηνλ Πάηξνθιν φπσο είλαη 
 

ζχξεη νρ ηα ρέξηα ησλ νρηξψλ θαη ηνπ θσιψζεη ν Ώίαο, 230 

ηνπ δίλσ ηα κηζά άξκαηα λα πάξεη, εγψ θξαηψληαο 
 

η' άιια κηζά· θη' ε δφμα ηνπ φζε ε δηθή κνπ ζάλαη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνη ρχζεθαλ ζα δξφιαπαο φινη ίζα 
 

κ' φξζηα θνληάξηα, θη' ε θαξδηά κηα απνζπκηά ηνχο είρε, 
 

λ' αξπάμνπλε σο ζην κέξνο ηνπο ηνλ Πάηξνθιν απ' ηνλ Ώία... 235 

ισινί! ηη απάλνπ ηνπ έζθάςε πνιιψλ εθεί ην ιάθθν. 
 

. 
 

ηεξλά φκσο είπε ηνπ άζθηαρηνπ Μελέια ηφηε ν Ώίαο 
 

«Ώδξέθη, ζενγέλλεηε Μελέια, δελ η' νιπίδσ 
 

θη' εκείο πσο πηα νρ ηνλ πφιεκν ηψξα ζα πάκε πίζσ. 
 

Ναί, ηψξα πηα ηνλ Πάηξνθιν δε ζπιινγηέκαη ηφζν 240 

π' φξληα θαη ζθχινπο γιήγνξα ζην θάζηξν ζα ρνξηάζεη, 
 

φζν γηα ην θεθάιη κνπ θαη ην δηθφ ζνπ ηξέκσ 
 

κελ πάζνπλ, ηη φια ζθέπαζε πνιέκνπ αληάξα γχξσ, 
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θαη ράζθεη ξνχθνπιαο ζαξξείο ν Έρηνξαο κπξνζηά καο. 
 

Μα θψλαμε, θη' ίζσο θαλείο αθνχζεη πνιεκάξρεο.» 245 

. 
 

Βίπε, θαη πξφζπκα άθνπζε ν καρεηήο Μελέιαο, 
 

θη' έθξαμε θη' ε γεξή θσλή αθνχζηε απ' άθξε σο άθξε 
 

«Ώδξέθηα, πξψηνη νπιαξρεγνί ησλ Ώραηψλ θη' αξρφληνη, 
 

π' απ' ηα θνηλά καο ζξέθεζηε ζηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ 
 

θαη ζηνπ Μελέια, θη' ν θαζείο κε ηελ εθθή ηνπ Αία 250 

ηηκή θαη δφμα ραίξεηαη θαη ην ιαφ ηνπ νξίδεη· 
 

ρψξηα εδψ κνχλαη δχζθνιν θάζε άληξα λα μαλνίμσ 
 

κέζα ζην πιήζνο — ηη ε θσηηά ηφζν ιπζζάεη ηεο κάρεο — 
 

κα αο ηξέμεη κφλνο ηνπ ν θαζείο, θαη κελ θαηαδερηείηε 
 

λα γίλεη ν Πάηξνθινο ζθπιηψλ ζην θάζηξν παλεγχξη.» 255 

. 
 

Βίπε, θαη ηνπ Οτιηά ν γνξγφο ακέζσο άθνπζε Ώίαο, 
 

θη' έθηαζε πξψηνο, ηε ζθαγή δηαβαίλνληαο ηξεράηνο. 
 

Καηφπη πήγε ν Ανκεληάο, θαη πήγε ν ζχληξνθφο ηνπ 
 

Μεξηφλεο, ηζνδχλακνο ηνπ ζλεηνθάγνπ η' Άξε. 259 

. 
 

Κη' νη Σξψεο φινη νξκνχλ καδί, θη' ν Έρηνξαο νδήγαε. 262 

Πψο ζπάεη ζε θάβν νξζφβξαρν ην θχκα, θαη βνπήδεη 264 

γχξσ θάζε άθξε ελψ ν αθξφο πεδάεη ζηηο πέηξεο φμσ, 265 

κε ηέηνηα πιάθσλαλ βνπή. Μα θη' αληηθξχ νη Ώξγίηεο 
 

φινη ηνπο κηα κ' απφθαζε κπξνζηά ζην ζθνησκέλν 
 

είηαλ ζηεκέλνη νιφθξαρηνη κε ηα ραιθέληα αζπίδηα. 268 

. 
 

Καη πξψηνη νη Σξψεο άκπσμαλ ηνπο άθνπξνπο Ώξγίηεο 274 

π' αθίζαλ ην λεθξφ εθεηπά θαη πφδηζαλ, κα νη Σξψεο 275 

θαλέλαλ ηνπο δε ζθφησζαλ θηαο είραλ ηφζν πάζνο, 
 

παξά ηξαβνχζαλ ην λεθξφ. Μα ιίγν θη' νη Ώξγίηεο 
 

είηαλ καθξηά λα ζέξλνπληαη, ηη πίζσ εθηχο ηνπο πήγε 
 

ν Ώίαο, πξψηνο ζ' νκνξθηά θαη πξψηνο ζε θνληάξη 
 

κέζα ζην ζηξάηεκα φιν εμφλ ηνλ άθηαζην Ώρηιέα. 280 

Ση ζαλ θάπξη ιεο ρχζεθε ηνπο κπξνζηηλνχο πεξλψληαο 
 

ινγγφζξεθην, πνπ ζηα βνπλά γπξλάεη κέζα απφ δάζνο 
 

θαη ζθχινπο άθνπα ζθνξπάεη θαη ληνπο παιηθαξάδεο· 
 

έηζη ν ιεβέληεο Ώίαο, γηνο η' αξρφληνπ Σειακψλα, 
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ρνηκάεη θαη ηνπο ζσξνχο ζθνξπάεη ζε κηα ζηηγκή ησλ Σξψσλ, 285 

πνχζηεθαλ ζην λεθξφ θνληά θη' φινη είραλ έλαλ πφζν, 
 

λα δνμαζηνχλ ηξαβψληαο ηνλ σο ζην δηθφ ηνπο θάζηξν. 
 

. 
 

Έζεξλε ηφηεο ην λεθξφ κεο ζηε ζθπιήζα κάρε 
 

νρ ην πνδάξη ν Πφζνο, γηνο ηνπ Πειαζγνχ ηνπ Λήζνπ, 
 

δεκέλν κ' αζπηδφινπξν θνληά ζηνπο αζηξαγάινπο 290 

γχξσ ζηα λέβξα, ηη ήζειε ζηνλ Έρηνξα ζηνπο Σξψεο 
 

δήιν λα δείμεη ... κα θαθφ ηνπ βγήθε ζην θεθάιη, 
 

πνπ δελ η' ακπφδηζε θαλείο θηαο ιαρηαξνχζαλ ηφζν. 
 

Ση ν Ώίαο κέζα απ' ην ζσξφ ρνηκάεη θαη ηνλ ζνπγιίδεη 
 

απφ θνληά, ηξππψληαο ηνπ ην ραιθνζηέξην θξάλνο, 294 

θη' νρ ηελ πιεγή φμσ πήδεζαλ θνληά ζην ζνπιελάξη 297 

αλάθαηα αίκα θαη κηαιφο. Έηζη έζβπζε ε δσή ηνπ, 
 

θη' απφ ηε ρνχθηα αθίλνληνο λα πέζεη ράκνπ ν πφδαο 
 

ζηξψζεθε εθεί η' απίζηνκα ζηνλ Πάηξνθιν απφ πάλνπ, 300 

καθξηά απ' ηελ πινχζηα Λάξηζζα, θαη λα γεξνθνκήζεη 
 

γξαθηφ δελ ηνχηαλ ηνπο γνληνχο, κνλ ηνχθνςε ηα ληάηα 
 

ν Ώίαο, γίγαο καρεηήο, κε ην πηθξφ θνληάξη. 
 

. 
 

Σφηεο ζηνλ Ώία ν Έρηνξαο ηηλάδεη ην θνληάξη, 
 

πνπ εθείλνο ηφδε απ' αληηθξχ θη' απφθπγε ην ρηχπν 305 

κφιηο· κα ηνπ ιηνληφθαξδνπ ΐηθίηνπ γην, ην θέδε, 
 

ησλ Φσθησηψλ ηνλ πην γεξφ, πνπ πχξγν 'ρε ζηεκέλα 
 

ζην θεκηζκέλν Παλνπηφ, ρσξηψλ πνιιψλ αθέληεο, 
 

αθηφλ βαξάεη θαηάκεζα ηεο θιείδαο, θη' ήβγε σο πέξα — 
 

θάηνπ απ' ηνλ ψκν πξνφξηδα — η' φπινπ ε ραιθέληα κχηε. 310 

Καη πέθηνληαο βξνληάεη, αρνχλ θαη η' άξκαηα απφ πάλνπ. 
 

. 
 

Κη' ν Ώίαο πάιη έλα απ' ηνπο γηνπο ηνπ Φαίλνπα, ην Φφξθε — 
 

πνπ νκπξφο ζηνλ Πφζν ζηάζεθε — κεζφθνηια αθνληίδεη, 
 

θαη ηνχζπαζε ηνπ ηζαπξαδνχ ηε ρνχθηα, θη' σο ζην βάζνο 
 

ηνχθαγε η' άληεξα ν ραιθφο. Κη' ν Φφξθεο κεο ζηε ζθφλε 
 

έπεζε, θη' άδξαμε ηε γεο ζθηρηά ζηελ αγθαιηά ηνπ. 315 

. 
 

Κσιψλεη ηφηε ν Έρηνξαο θη' νη ζηξαηεγνί ησλ Σξψσλ, 
 

θαη κε ηα δήησ νη Ααλανί ηνλ Πφζν θαη ην Φφξθε 
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ηξαβάλ θαη ηηο αξκαησζέο ηνχο ιχλνπλ απ' ηνπο ψκνπο. 
 

. 
 

Καη ηφηε νη πνιεκφραξνη Ώξγίηεο κεο ζην θάζηξν 
 

ηνπο Σξψεο πίζσ ζάθιεηλαλ ηξνκνπαξαιπκέλνπο, 320 

θαη δνμαζκέλα — ζηνπ γξαθηνχ ην πείζκα — ζα ληθνχζαλ 
 

κε ηελ αληξηά θαη ηφικε ηνπο, κα ζχληνκα ν Ώπφιινο 
 

πχξσζε ηνλ Ώηλεία εθεί, κηαζκέλνο ζαλ ηνλ θξάρηε 
 

Πεξίθα, ηνπ Φσλάθια γην, πνπ ζπίηη ηνπο γεξλνχζε 
 

θξάρηεο ηνπ γέξνπ ηνπ γνληνχ πηζηφο θη' αγαπεκέλνο· 325 

φκηνο κ' αθηφλ ηνπ κίιεζε ν γηνο ηνπ Αία Ώπφιινο 
 

«Ώηλεία, πψο ζα ζψδαηε η' φξζην θαζηξί αλ ε κνίξα 
 

θαη θάπσο δελ θαιφζειε, ζαλ πνπ πνιινχο είδα άιινπο 
 

δίρσο βνήζηα ζετθηά — κε ηφικε αληξηά θαη ζάξξνο 
 

θαη κ' φζν αθηνί είραλε ιαφ — λα ζψδνπλ ηα ρσξηά ηνπο; 330 

Μα εζάο πην ζέιεη απ' ησλ νρηξψλ ηε λίθε ζαο ν Αίαο, 
 

κα λα! δελ πνιεκάηε εζείο, παξά δεηιηάηε αηψληα.» 
 

. 
 

Βίπε θη' εθείλνο έλησζε ην Φνίβν ζαλ ηνλ είδε 
 

αγλάληηα εθεί, θαη ρνχγηαμε ζηνλ Έρηνξα κε πάζνο 
 

«Έρηνξα θη' νη ινηπνί αξρεγνί ησλ Σξψσλ θαη βνεζψλε, 335 

ληξνπήο ζαο αλ σο ζην θαζηξί νη παηλεκέλνη Ώξγίηεο 
 

ηψξα έηζη ζβάξλα αλ ζα καο παλ παξάιπηνπο ηεο δείιηαο! 
 

Μα ηψξα φηη κε δχγσζε θάπηνο ζεφο, θαη κνχπε 
 

ην Αία, νιφπξσην νξηζηή, πσο καο ζπληξέρεη πάληα· 
 

έηζη φινη αο ηξέμνπκε ίζα νκπξφο, θαη δίρσο πεηζνθφπη 340 

αο κελ ηνλ πάλε νη ζθπινρηξνί ηνλ Πάηξνθιν σο ζηα πινία.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη πξψηνο ρχλεηαη κπξνζηά κπξνζηά θαη ζηέθεη 
 

θη' φινη γπξλάλ θαη ηνπο νρηξνχο κε ζάξξνο αληηθξχδνπλ. 
 

Κη' αθηφο κε ην θνληάξη εθηχο ην Ληφθξηην ζθνηψλεη, 
 

η' Ώξίζβα γην θη' αγαπεηφ ηνπ Λπθνκήδε θίιν. 345 

Καη ζαλ ηνλ είδε πνχπεζε, πηθξάζε ν Λπθνκήδεο, 
 

θαη ηξέρεη ζηέθεη νιφθνληα θαη ξήρλεη ην ιακπξφ φπιν, 
 

θαη η' φπιν ηνπ ηνλ Ώπηζά θάηνπ ρηππά απ' ηε ζθέπε 
 

ζην ζθψηη, θαη ηνλ πξνβνδάεη, έλα άληξα πνιεκάξρν, 
 

πνπ πέξα απ' ηε ρνληξφζβσιε ηελ Παηνληά 'ρε θηάζεη 350 

θη' είηαλ ζηεξλά απ' ηνλ Ώζηξνπηφ ην πην γεξφ θνληάξη. 
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. 
 

Λππήζε ηφηε ν Ώζηξνπηφο πεζκέλν ζαλ ηνλ είδε, 
 

θαη ηξέρεη ηνπο νρηξνχο θη' αθηφο κε πάζνο λα ρηππήζεη, 
 

κα αξγά ην ζθέθηεθε, γηαηί παληνχ αζπηδνθξαγκέλνη 
 

ζηέθαλε γχξσ ζην λεθξφ κε πξφβαιηα θνληάξηα. 355 

. 
 

Ση ν Ώίαο έηξερε παληνχ, ηνπο ζάξξπλε ηνπο κίιαε, 
 

νρ ην λεθξφ ηνπο ζχζηαηλε θαλείο κήηε έλα βήκα 
 

λα κελ θσιψλεη ή ρψξηα νκπξφο λα πνιεκά απ' ηνπο άιινπο, 
 

Μνλ γχξσ λα βαξνχλε εθεί θαηάθνληα ζηεκέλνη. 
 

Έηζη έθξαδε ν ζεφξαηνο ν Ώίαο, θη' απ' ην αίκα 360 

κνχζθεβε ε γεο ην θφθθηλν, θαη πέθηαλε ζθαγκέλνη 
 

γεηηνληθά άθνβνη βνεζνί θαη Σξψεο, κα θη' Ώξγίηεο 
 

καδί ηνπο· ηη δα απιήγσηα θη' αθηνί δελ πνιεκνχζαλ. 363 

. 
 

 

 

. 
 

Έηζη άγξηα δάιε νιεκεξχο θνπξηνχληαδε πνιέκνπ 384 

ζθπιήζνπ. Κη' ίδξνο θνπξληαρηφο, δίρσο ζηηγκήο αλάζα, 385 

ηα κάηηα θάζε καρεηή πεξέραε θαη ξνπζνχληα 
 

θαη ρέξηα πφδηα γφλαηα θαζψο πεηζνθνπηνχληαλ 
 

γχξσ φινη εθεί ζηνλ παξαγηφ ηνπ μαθνπζηνχ Ώρηιέα. 
 

Κη' φπσο ζα δψζεη ν κάζηνξεο ηάβξνπ ηξαλνχ ηνκάξη 
 

ζε ληνπο λα ρξίζνπλ κ' άιεηκα θαη λα ηεληψζνπλ γχξσ, 390 

θη' νη ληνη ην παίξλνπλ θη' αλνηρηνί θχθισ φινη ην ηξαβνχλε 
 

γεξά, θη' ε χιε κπαίλνληαο θαιληίδεη ε δχλακή ηνπ, 
 

θη' φιν παληνχ ηεληψλεηαη θαζψο ηξαβνχλε ηφζνη· 
 

έηζη θη' νη δην ηνπο ην λεθξφ ηξαβνχζαλ πέξα δψζεο 
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κηθξφ ζε θχθιν, θη' φιπηδαλ θάζε ζηηγκή θη' νη δην ηνπο 395 

νη Σξψεο λαλ ηνλ ζχξνπλε ζην θάζηξν, θη' νη Ώξγίηεο 
 

ζηα βαζνπιά θαξάβηα ηνπο. Θεξηά ιεο πνιεκνχζαλ· 
 

λα ζε ηνπο δεη ζεά Ώζελά, λα ζε αληξνζθηάρηεο Άξεο, 
 

ιφγν αρακλφ δε ζάιεγαλ, φζν θη' αλ είραλ πάζνο. 399 

. 
 

Έηζη πνιέκαε, θη' έιεγε θάζε Ώραηφο ιεβέληεο 414 

«Νηξνπήο, αδξέθηα, θη' αηηκηά λα ηξαβερηνχκε πίζσ! 415 

Αελ έρεη, ζ' φινπο καο εδψ κπξνζηά αο αλνίμεη πξψηα 
 

ε κάβξε γεο! Ναί, θάιηα αθηφ, θάιηα φηη ηχρεη αο ηχρεη, 
 

αλ είλαη αθηφλ λ' αθίζνπκε ζηνπο αζπηζηάδεο Σξψεο 
 

λα καο ηνλ ζχξνπλ ζην θαζηξί θαη λα βνπήμεη ν θφζκνο.» 
 

. 
 

Καη πάιε αθηά θάζε έιεγε ραιθνπιηζκέλνο Σξψαο 420 

«Ώδξέθηα, θη' αλ καο γξάθηεθε λα πέζνπκε φινη αληάκα 
 

θνληά ζ' αθηφλ ηνλ ήξσα, θαλείο κε θχγεη βήκα!» 
 

. 
 

Έηζη έιεγαλ, θαη πχξσλε ηελ ηφικε ν έλαο η' άιινπ 
 

θαη δψζ' ηνπ ρηχπνπο, θη' έθηαλε ν ζηδεξέληνο θξφηνο 
 

σο ζηνλ ραιθφζηξσην νπξαλφ κέζα απ' ηνλ άδην αηζέξα. 425 

. 
 

Σέινο πηα ν Ώίαο κίιεζε ζην γην η' Ώηξηά Μελέια 651 

«Σήξα, Μελέια ζετθέ, αλ δσληαλά ίζσο θάπνπ 
 

δεηο ην ιεβέληε Ώληίινρν, ηνπ γέξνπ γην Νεζηφξνπ, 
 

θαη μφξθηζ' ηνλ λα ηξέμεη εθηχο ζηνλ Ώρηιέα σο πέξα 
 

θαη λαλ ηνπ πεη πσο ράζεθε ν ιαηξεθηφο ηνπ βιάκεο.» 655 

. 
 

Βίπε θαη πξφζπκα άθνπζε ν θαζηαλφο Μελέιαο, 
 

θαη μεθηλάεη λα πάεη, θαζψο ιηνληάξη αθίλεη ζηάλε 
 

ζαλ θνπξαζηεί εξεζίδνληαο ζθπιηά θαη παιηθάξηα, 659 

πνπ φιε ηε λχρηα μάγξππλνη θξνπξνχλ αξκαησκέλνη, 660 

θαη ην ιηνληάξη ζέινληαο λα θάεη βντδήζν πάρνο 
 

ρνηκάεη, κα δίρσο φθεινο, ηη απφ βαξηέο ρεξνχθιεο 
 

φπια πνιιά ηνπ πέθηνπλε θαη θνχηζνπξα αλακέλα 
 

ζηα κάηηα νκπξφο, πνπ κ' φιε ηνπ ηελ πξνζπκηά ην ζθηάδνπλ, 
 

θαη πηα αιαξγέβεη ηελ αβγή κε ζπιάρλα πηθξακέλα· 
 

έηζη έθεβγε απ' ηνλ Πάηξνθιν θη' ν ζαξξεηφο Μελέιαο 665 
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πνιιά άζεια, γηαηί έηξεκε κελ ηνλ αθίζνπλ φινη 
 

ζθπιηψλ μεζθιίδη, αλ παληθφο αθξάηεηνο ηνπο πηάζεη. 
 

. 
 

Καη μφξθηδε ηνπο Ώίηδεο, μνξθίδεη ην Μεξηφλε 
 

«Ώίηδεο θαη ηνπ Μέγε γηε, ησλ Ώραηψλ αξρφληνη, 
 

ηψξα φινη ζπκεζείηε ηεο ηνπ δφιηνπ καο Παηξφθινπ 670 

ηηο ράξεο. Πάληα 'λα γιπθφ λα πεη είρε ζ' φινπο ιφγν 
 

ζα δνχζε... Ώρ ηψξα ζάλαηνο ηνλ πήξε θη' άγξηα κνίξα.» 
 

. 
 

Έηζη ηνπο είπε, θη' έθπγε ν θαζηαλφο Μελέιαο 
 

παληνχ ηεξψληαο, ζαλ αεηφο π' απ' ηνπ νπξαλνχ ηα φξληα 
 

πνιχ πην δηαπεξαζηηθά ην κάηη ηνπ μαλνίγεη, 675 

πνπ θη' απ' ηα χςε ν γιήγνξνο ιαγφο δελ ηνπ μεθέβγεη 
 

θξπκέλνο κεο ζε ζχκππθλα ζπκάξηα, κνλ βνπηψληαο 
 

έηζη άςε ζβχζε ηνλ αξπάεη θαη ηε δσή ηνπ θφβεη· 
 

έηζη θη' εζχ, η' Ώηξέα γηε, η' αζηξαθηεξά ζνπ κάηηα 
 

θαηά ησλ ιφρσλ ηνπο ζσξνχο παληνχ ηα γχξλαεο ηφηεο, 680 

αλ ην Ώληίινρν ίζσο δεηο ζηνλ θάκπν δσληαλφλε. 
 

. 
 

Καη ζε ιηγάθη ηνλ ζσξάεη δεξβά δεξβά ηεο κάρεο 
 

πνπ γηάξδσλε έιεγε έζθνπδε ζηνπο άληξεο λα βαξνχλε, 
 

θαη πήγε ζηάζεθε θνληά θαη ηνχπε αθηά ηα ιφγηα 
 

«Ώληίινρε, έια γιήγνξα, ζεφζπαξηε, λα κάζεηο 685 

πηθξή είδεζε πνπ έηζη αρπνηέο αο κε καο είρε ηχρεη! 
 

Σψξα ην βιέπεηο κφλνο ζνπ, ην μέξεηο πσο ν Αίαο 
 

εκάο καο βξέρεη ζπθνξέο θαη πσο ληθνχλ νη Σξψεο. 
 

Κη' έπεζε πάεη απ' φινπο καο ε πην θαιή καο ζπάζα, 
 

ν Πάηξνθινο, θαη ην ζηξαηφ γνλάηηζε ν ρακφο ηνπ. 690 

Μα ηξέμε εζχ ζηα πινία εθηχο θαη πεο ην η' Ώρηιέα, 
 

κήπσο πξνθηάζεη ην λεθξφ θαη ζψζεη σο ζηα θαξάβηα 
 

γπκλφ· ηα φπια βξίζθνπληαη ζηνπ Έρηνξα ηα ρέξηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηφο ιεο πάγσζε ζαλ άθνπζε ην ιφγν. 
 

ξα πνιιή ινγαιαιηά ηνλ είρε, θη' ε αλάζα 695 

ηνχ πηάζηεθε, θαη γηφκηζαλ ηα δην ηνπ κάηηα δάθξηα. 
 

Μα θη' έηζη δελ αζηφρεζε ηα ιφγηα ηνπ Μελέια, 
 

Μνλ ηξέρεη νκπξφο, θαη η' άξκαηα ζ' έλα ζπληξφθη αθήθε, 
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ζηα Λανδφθν, πνπ θνληά ηνπ γχξλαε ηα γνξγά άηηα. 
 

. 
 

Έηζη, ιεβέληε Ώληίινρε, ζηα δάθξηα βνπηεκέλν 700 

καθξηά νρ ηε βξάζε θαη ζθαγή ζε πάγαηλαλ ηα πφδηα 
 

λα δψζεηο ζηνπ Πειηά ην γην ηα ζιηβεξά καληάηα. 
 

. 
 

Μα ν γηφο η' Ώηξέα σο ζην λεθξφ γπξλάεη ηξεράηνο πίζσ. 706 

ζηέθεη ζηνπο Ώίηδεο θνληά θαη ιέεη ιαρηαξηζκέλνο 
 

«Να, εθηφλ εγψ ηνλ έζηεηια ζη' αλάθξπδα θαξάβηα, 
 

κα αλ ζα πξνβάιεη ν Ώρηιηάο θαη ηφζν δελ η' νιπίδσ 
 

φζε θη' αλ ηνχρε καρεηά ηνπ Έρηνξα θαη κίζνο. 710 

Ση πψο; Αε γίλεηαη άλνπινο λα βγεη λα πνιεκήζεη. 
 

Μα αο δνχκε ειάηε κφλνη καο πηνο ηξφπνο ηψξα κέλεη 
 

πνπ ην λεθξφ λα ζψζνπκε θαη πνχ θη' εκείο λα βγνχκε 
 

απ' ησλ νρηξψλ ην δψζηκν κ' αθέξην ην πεηζί καο.» 
 

. 
 

Σφηεο ν γηγαληέληνο γηνο ηνχ ιέεη ηνπ Σειακψλα 715 

«σζηά λαη ιεο, αδξέθη κνπ, θη' ειάηε γηάζνπ! κπάηε 
 

γιήγνξα θάηνπ απ' ην λεθξφ, εζχ κε ην Μεξηφλε, 
 

θη' έηζη απφ δσ φμσ πάξηε ηνλ. Βκείο αθνινπζψληαο 
 

βαξνχκε νη δην ηνλ Έρηνξα θαη ηνπο Ααξδάλνπο πίζσ, 
 

νη δην καο κ' έλα η' φλνκα θαη κηα θαξδηά, π' αληάκα 720 

ζηέθνληαο πάληα αηξφκεηνη ηνλ Άξε θαξηεξάκε.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' νη δην ηνπο ην λεθξφ αγθαιηαζηά απφ ράκνπ 
 

ηνλ ζήθσζαλ ςειά ςειά. Καη ζθνχμαλε φινη νη Σξψεο 
 

ζαλ είδαλ Ώραηνχο κπξνζηά θαη ζήθσλαλ ην ζψκα. 
 

Κη' φξκεζαλ ίζα ζα ζσξφο ζθπιηά πνπ πιεγσκέλν 725 

θαπξί λα θηάζνπλ ρχλνπληαη θαη ιηψκα λαλ ην θάλνπλ· 727 

έηζη φξκεζαλ θαηφπη ηνπο θνπαδηαζηνί θη' νη Σξψεο. 730 

. 
 

Μα εθείλνη κε ηνλ Πάηξνθιν ζηνπο ψκνπο πήξαλ δξφκν 735 

πξνο ηα θαξάβηα βηαζηηθά, ηε κάρε παξαηηψληαο. 
 

Πψο δην κνπιάξηα βάδνληαο ηα δπλαηά ηνπο ζέξλνπλ 742 

ή θαξαβφμπιν ή ρνληξφ νρ ηα βνπλά δνθάξη 
 

ζε κνλνπάηη αλφκαιν, θαη ιχλεηαη ε θαξδηά ηνπο 
 

ελψ ηξαβνχλ θαη βηάδνπληαη ιαραληζηά δξσκέλα· 745 
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ζαλ έηζη νη δην ηνπο βηαζηηθά ην ζψκα θνπβαινχζαλ. 
 

Καη πίζσζε νη δην Ώίηδεο ακπφδηδαλ ηνπο Σξψεο, 
 

ιεο θάβνο βξαρνζηήζσηνο πνπ ζηακαηάεη ην θχκα 747 

ζαλ αθξνζπάεη θη' αλφθεια ιπζζάεη λαλ ηνλ θινλίζεη· 751 

έηζη φιν πίζσ νη Ώίηδεο βαξνχζαλ ην γηνπξνχζη 
 

ησλ Σξψσλ, π' φινη ηνπο καδί κε πείζκα αθνινπζνχζαλ, 
 

κ' άξρνπο δην νκπξφο αηξφκεηνπο, ηνλ Έρηνξα θη' Ώηλεία. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

 
 

. 
 

. 
 

. 
 

αλ έηζη αθηνί ρηππηφληνπζαλ, πνπ ιεο θσηηά 'ρε αλάςεη. 
 

Βθεί ν γνξγφο Ώληίινρνο σο ζη' Ώρηιέα θηάλεη 
 

κε ηα καληάηα, θη' ήβξε ηνλ π' νκπξφο ζηα ηξεραληήξηα 
 

ζην λνπ ίζα ίζα αθηά 'βαδε πνπ ηνχραλ ηχρεη θηφιαο, 
 

θη' έηζη έιεγε ζηελάδνληαο κεο ζηε γεξή θαξδηά ηνπ 5 

«Χρνχ, ηη πάιη ηζάθηζαλ σο ζηα θαξάβηα ηάρα 
 

νη Ααλανί, θαη ηξέρνπλε ζηνλ θάκπν αιαθηαζκέλνη; 
 

Λεο νη ζενί πσο ηνπο θαθνχο λα κνχθαλαλ ζθνπνχο ηνπο, 
 

ζαλ πνπ κνπ μήγαε ε κάλλα κνπ θαη κνχιεγε πσο φζν 
 

αθφκα δσ, έλαο αξρεγφο ηξαλφο ησλ Μπξκηδφλσλ 10 

ζ' αθίζεη ηνπ ήιηνπ ην θσο απφ θνληάξη Σξψσλ; 
 

Χρνχ, λαη ν Πάηξνθινο ζαξξψ ζα κνχπεζε ζηε κάρε... 
 

ν έξκνο! κα δελ ηνχπα εγψ, ζα ζψζεη απ' ηελ θνξψζηξα 
 

θσηηά ηα πινία, δίρσο πηα πνιέκνπο λα γπξίζεη;» 
 

. 
 

Μα εθεί π' αθηά η' αλάδεβε κεο ζηεο θαξδηάο ηα βάζηα, 15 

λα! δάθξηα ρχλνληαο ζεξκά ηνπ γέξνπ ν γηνο Νεζηφξνπ 
 

πξνβάιιεη νκπξφο ηνπ θη' έθεξλε ηα ζιηβεξά καληάηα 
 

«Χρνχ γηε η' άξρνληα Πειηά, σ ηη είδεζε ζ' αθνχζεηο, 
 

θαξκάθη, πνπ έηζη αο είηαλε πνηέο λα κε ζε ηχρεη! 
 

Έπεζε ν Πάηξνθινο ... γπκλφ λα ζψζνπλ πνιεκάλε 20 

ην ζψκα· η' άξκαηα έκεηλαλ ζηνπ Έρηνξα ηα ρέξηα.» 
 

. 
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Βίπε, θη' εθείλνλ θαηαρληά ζθεπάδεη κάβξεο λχρηαο, 
 

θαη ζηάρηε αξπάδεη κε ηηο δην ηηο ρνχθηεο, θαη ηε ξήρλεη 
 

ζηελ θεθαιή αζθεκίδνληαο ηελ φςε ηελ παλψξηα· 
 

θη' ε ζηάρηε γχξσ θάζνπληαλ ζη' αθξφθαλην ηνπ ξνχρν. 25 

Καη ζηξψζεθε καθξχο πιαηχο ζηηο ζθφλεο μαπισκέλνο, 
 

θαη ζπνχζε ράκνπ, ξήκαδε, ηελ θφκε κε ηα ρέξηα. 
 

Κη' νη ζθιάβεο, πνχραλ πάξεη νη δην αληάκα πνιεκψληαο, 
 

μεθψληζαλ απ' ηνλ θαεκφ ησλ ζπιάρλσλ ηνπο, θη' φμσ φιεο 
 

ηξέμαλε ακέζσο γχξσ ηνπ ρηππψληαο κε ηα ρέξηα 30 

η' αθξάηα ζηήζηα, θη' έπεθηαλ ιηγφζπκεο κηα κηα ηνπο. 
 

Θξήλαε θαη ηνπ Νεζηφξνπ ν γηνο δαθξνινγψληαο δίπια, 
 

θη' ελψ εθεηλνχ ε αληξφπιαζηε βφγθαε θαξδηά, ηα ρέξηα 
 

ηνχ βάζηαε, κπαο θαη ην ιαηκφ ζεξίζεη κε ην ιάδν. 
 

. 
 

Μνχγθξηζε ηφηεο ζα ζεξηφ, θη' ε κάλλα ηνπ ζηα βάζηα 35 

πνχκελε θάηνπ ηνπ γηαινχ, ζηνπ γέξνπ ηεο παηέξα, 
 

η' αθνχεη θαη ζπάεη ζηα θιάκαηα, θαη ηνπ γηαινχ νη λεξάηδεο 
 

καδέβνπληαη φιεο γχξσ ηεο, φζεο βαζηά 'λαη θάηνπ, 38 

θαη γηφκηζε ε πιαηηά ζπειηά· θη' ελψ φιεο ηνπο ηα ζηήζηα 50 

ρηππνχζαλ, ηφηε αξρίλεζε ηα κνηξνιφγηα ε Θέηε 
 

«Ώθνχζηε κε ηε ριηβεξή, λεξάηδεο κνπ αδεξθνχιεο, 
 

γηα λα κνπ μέξηε ηη θαεκνί ηα ζπιάρλα κνπ ζπαξάδνπλ. 
 

Γφτ κνπ θη' αιί κνπ ε δχζηπρε πηθξαξρνληνγελλήηξα, 
 

πνπ γην αθνχ γέλλεζα ιακπξφ βαζηαγεξφ, ηνλ πξψην 55 

ιεβέληε απ' φινπο, θη' έξεμε ιεο χςνο ζα θπληάλη, 
 

ζα δέληξν εγψ ηνλ άληξσζα π' αλζίδεη ζε πεξβφιη, 
 

θη' έηζη ζηελ Σξηα ηνλ έζηεηια λα πνιεκήζεη Σξψεο 
 

κ' αξκάδα αλαθξπδφπισξε, κα πηα δε ζα γπξίζεη 
 

μαλά λα ηνλ δερηψ ε πηθξή ζην γνληθφ ηνπ πχξγν. 60 

Μα θη' φζν δεη θαη βιέπεη ήιηνπ αρηίδα, πάιε αθφκα 
 

πάζηα ηνλ δέξλνπλ θαη θακηά βνήζηα εγψ δελ ηνχκαη. 
 

Μα ηψξα πάσ λαλ ηφλε δσ, λ' αθνχζσ απ' ην παηδί κνπ 
 

ηη ηνλ ιππάεη ελψ θάζεηαη αιάξγα απφ πνιέκνπο.» 
 

. 
 

Βίπε θη' αθίλεη ηε ζπειηά, θη' νη άιιεο δαθξπζκέλεο 65 

καδί ηεο φιεο πάγαηλαλ, θαη γχξσ ηνπο ην θχκα 
 

ζπνχζε. Κη' απέ ζαλ έθηαζαλ ζηεο Σξηάο ηα θαξδνθάκπηα, 
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βγαίλαλε αξάδα ζηελ μεξά, εθεί ζπξκέλα σο φμσ 
 

πνχηαλ ππθλά ηα γιήγνξα ησλ Μπξκηδφλσλ πινία 
 

κ' άξρν ηνπο ηνπ Πειηά ην γην. Κη' αθηφο ελψ βνγγνχζε, 70 

λα! άμαθλα νκπξφο ηνπ πξφβαιε ε ζεβαζηή ηνπ ε κάλλα, 
 

θαη μεθσλψληαο έπηαζε ηνπ γηνπ ηεο ην θεθάιη, 
 

θη' άξρηζε κ' αλαθπιιεηά λαλ ηνπ κηιάεη θαη ηνχπε 
 

«Ση θιαηο, παηδί κνπ, ηη θαθφ ζνπ πίθξαλε ηα ζπιάρλα; 
 

Πεο ην, κελ ηφρεηο κπζηηθφ. Να, ζνχγηλε απ' ην Αία 
 

ε ράξε έηζη απαξάιιαρηα ζαλ πνπ ηα ρέξηα απάλνπ 75 

ζήθσζεο πξηλ θαη δένπζνπλ, λα ζηξπκσρηνχλ ζηα πινία 
 

κ' άζθεκα ράιηα νη Ααλανί θαη λα ζε θξάδνπλ φινη.» 
 

. 
 

Σφηεο βαζηά ζηελάδνληαο ηήο είπε ν Ώρηιέαο 
 

«Ναί, κάλλα, αθηφ λαη κνχθαλε ηνλ πφζν ν γηνο ηνπ Κξφλνπ, 
 

κα :πηα ε ραξά κνπ αθνχ 'ραζα ην βιάκε ηεο θαξδηάο κνπ, 80 

ηνλ Πάηξνθιν κνπ πνχρα εγψ θάιηα απφ θάζε αδέξθη, 
 

ζα θσο κνπ· αθηφο πάεη ράζεθε, θη' ν Έρηνξαο ηα φπια 
 

ηνχ πήξε — αθνχ ηνλ ζθφησζε — παλψξηα γηγαληέληα, 
 

ζάκα κνλάρα αλ ηάβιεπεο, πνπ δειεκέλα δψξα 
 

ηάδσζαλ ηνπ Πειηά νη ζενί ηε κέξα πνπ ζ' αζξψπνπ 85 

ηάδσζαλ ηνπ Πειηά νη ζενί ηε κέξα πνπ ζ' αζξψπνπ 
 

αθηνχ κε ηηο αζάλαηεο ηεο ζάιαζζαο λεξάηδεο 
 

θαη ηέξη λάπαηξλε ν Πειηάο απ' ηηο ζλεηέο γπλαίθεο. 
 

Μα λα, γηα λάρεηο ηελ ςπρή πίθξεο θη' εζχ γηνκάηε 
 

φηαλ ην γην ζνπ ζηεξεζείο, πνπ πηα δε ζα γπξίζεη 
 

ζηε Φηηά μαλά λαλ ηνλ δερηείο... ηη κήηε εγψ δε ζέισ 90 

λα δσ θαη κ' άληξεο λα γπξλάσ, αλ πξψηα εδψ ζηνλ θάκπν 
 

δελ μεςπρήζεη ν Έρηνξαο απ' φπιν κνπ ζθαγκέλνο 
 

θαη ηνπ Παηξφθινπ ηε ζθαγή θαη γχκληα αλ δελ πιεξψζεη.» 
 

. 
 

Σφηεο ε Θέηε ε ζέτζζα ηνπ ιέεη δαθξνπληγκέλε 
 

«Κνληά ζεκαίλεη ε ψξα ζνπ, παηδί κνπ, αθηά πνπ θξαίλεηο, 95 

ηη εθηχο ζηεξλά απ' ηνλ Έρηνξα ζε θαξηεξάεη ν ράξνο.» 
 

. 
 

Μα ηφηεο ηνπ Πειέα ν γηνο ηεο ιέεη βαξχ κε πάζνο 
 

«Σψξα αο ςνθήζσ! αθνχηαλε ην βιάκε λα κε ζψζσ 
 

ζα ζθάδνπληαλ, κφλε έπεζε αιάξγα απ' ηελ παηξίδα, 
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θη' έβνζθα εγψ ζα κ' έθξαδε δεηψληαο κνπ βνήζηα. 100 

Καη ηψξα ηί; ζα μέξσ εγψ η' αδέξθηα κνπ πσο Σξψεο 103 

ηα ζθάδνπλ θαη ζα θάζνπκαη κε ρέξηα ζηαβξσκέλα, 
 

ηεο γεο ζαβνχξα αλφθειε, ζηα πινία εδψ θιεηζκέλνο; 
 

Βθηχο ζα ηξέμσ λαλ ηνλ βξσ, ηνπ δφιηνπ κνπ Παηξφθινπ 114 

ην ξεκαρηή ηνλ Έρηνξα, θαη θαιψο λάξζεη ν ράξνο 115 

ζα ζέιεη ν Αίαο θη' νη ινηπνί ζενί λα κνπ ηνλ ζηείινπλ! 
 

Ώο δσ θαλ θακηά Σξψηζζα, πξηλ ζβχζσ, νκνξθνπνχια 122 

απ' η' απαιά ηεο κάγνπια ηα δάθξηα λα ζθνπγγίδεη 
 

δηπιφρεξα έηζη, αζηέξεθηνπο κε ζηελαγκνχο θαη ζξήλνπο. 
 

Κη' φζν, καλλνχια, αλ κ' αγαπάο, κε ζέιεηο απ' ηε κάρε 126 

λα κε θξαηήζεηο, γηαηί εγψ δελ πείζνπκαη, ζα ζχξσ.» 
 

. 
 

Σφηε ε ιεθθφπνδε ζεά ηνπ ιέεη δην ιφγηα, ε Θέηε 
 

«Ναί γηε κνπ, αθηά θαιά ηα ιεο· ζσζηφ 'λαη ηνπο ζπληξφθνπο, 
 

πνπ ηπξαγληνχληαη, απ' ην βαξχ ρακφ λα ιεθηεξψζεηο. 
 

Μα ε φκνξθή ζνπ αξκαησζά ζε Σξψηθα 'λαη ρέξηα, 130 

ράιθηλε αζηξαθηεξή, θη' αθηή ν Έρηνξαο ζηνπο ψκνπο 
 

θακαξσκέλνο ηε θνξάεη... κα δε ζα θακαξψζεη 
 

ζαξξψ θαηξφ, ηη απφ θνληά ηνλ έρεη ηψξα ν ράξνο. 
 

κσο θνληάξη αθφκα εζχ κελ πηάζεηο, πξηλ γπξίζσ 
 

θη' εδψ κε δνπλ ηα κάηηα ζνπ· ηη κφιηο θέμεη ν ήιηνο, 135 

πξσΎ πξσΎ ζηνλ Έιπκπν ζα ζχξσ λα ζνπ θέξσ 
 

αξκαησζά απ' ηνλ Ήθαηζην παλψξηα δνπιεκέλε.» 
 

. 
 

Βίπε θη' αθίλεη ε ζέτζζα ηνλ μαθνπζκέλν γην ηεο, 
 

θαη θάλεη ζηηο ζαιαζζηλέο γπξλψληαο αδεξθάδεο 
 

«ΐνπηήμηε εζείο κεο ζηνπ γηαινχ ην θαξδνθφξθη ηψξα 140 

λα δείηε ην ζαιαζζηλφ γνληφ καο ζην ππξγί ηνπ, 
 

θη' φια ηνπ γέξνπ πέζηε ηα. Ση εγψ ζα ηξέμσ ηψξα 
 

ζηνλ Έιπκπν, ζηνπ μαθνπζηνχ πξσηνηερλίηε Δθαίζηνπ, 
 

αλ ζέιεη νιφιακπξα άξκαηα ηνπ γηνπ κνπ λα ραξίζεη.» 
 

. 
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. 
 

Έηζη είπε, θη' νη ζεέο βνπηνχλ κέζα ζην θχκα ακέζσο. 145 

Κη' αθηή ίζα πξνο ηνλ Έιπκπν, ε ιεθθνπφδα ε Θέηε, 
 

πηιάιαε μαθνπζηά άξκαηα λα θέξεη ηνπ παηδηνχ ηεο. 
 

. 
 

Μα ελφζσ αθηή ζηνλ Έιπκπν ηελ πάγαηλαλ ηα πφδηα, 
 

αθηή ηελ ψξα νη Ααλανί κ' αρφ δαηκνληζκέλν 
 

θπλεγεηνί απ' ηνλ Έρηνξα ηνλ αληξνθάγν θηάλνπλ 
 

ηξεράηνη σο ζηνλ Βιιήζπνλην θη' σο ζην θαξαβνζηάζη. 150 

Μεδ' ήζε ζχξνπλ ην λεθξφ σο φμσ νρ ηελ αληάξα, 
 

ηη πάιη ηνπο μαλάθηαζαλ πεδνί θη' ακαμσκέλνη 
 

θη' ν Έρηνξαο πνπ ζάρε ιεο αληξηά άπηαζηε ζα θιφγα. 
 

Ώθηφο ηξεηο πίζσζε θνξέο ηνλ έπηαζε απ' ηα πφδηα 155 

λαλ ηνλ ηξαβήμεη ζέινληαο θη' έθξαδε νκπξφο! ζηνπο Σξψεο 
 

θαη ηξεηο θνξέο νη Ώίηδεο, ςεκέλνη καρεηάδεο, 
 

ηφλε βαξνχλε απ' ην λεθξφ. Μα αθηφο γηνκάηνο ζάξξνο 
 

πάληα πφηε φξκαε ζην ζσξφ, πφηε έζηεθε αιπρηψληαο 
 

ηξνκαρηηθά, κα πίζσ πηα δε ζάιεβε νχηε βήκα. 160 

Κη' φπσο ιηνληάξη πνπ ςνθάεη ηεο πείλαο δε κπνξνχλε 
 

βνζθνί ιαγθαδνθνίκεηνη απφ ζθαρηφ λα δηψμνπλ, 
 

έηζη θη' νη Ώίηδεο, νη δην ραιθφθξαρηνη αζπηζηάδεο, 
 

ηνλ Έρηνξα απ' ηνλ Πάηξνθιν λα ζθηάμνπλ δε κπνξνχζαλ. 
 

Καη ζαλ ηνλ ηξάβαε κάιηζηα κε πάγθνζκή ηνπ δφμα, 165 

κα ε αλεκφπνδε Ίξηδα γνξγή ζηνλ Ώρηιέα 
 

ηξέρεη κελήηξα, θαη ηνπ ιέεη λ' αξκαησζεί, ηη ε Ήξα 
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θξπθά απ' ην Αία θαη ινηπνχο ηελ έζηεηιε αζαλάηνπο. 
 

. 
 

Καη πήγε ζηάζεθε θνληά θαη ηνχπε αθηά ηα ιφγηα 
 

«ήθσ, Ώρηιέα, νιφπξσην ηνπ θφζκνπ παιηθάξη, 170 

βφεζα γηα ην λεθξφ! Έζηεζαλ πεηζκαησκέλε κάρε 
 

κπξνζηά ζηα πινία νη δην ζηξαηνί θαη ζθάδνπληαη, δεηψληαο 
 

νη Ααλανί ηνλ Πάηξνθιν λα ζψζνπλ, θη' νη Ααξδάλνη 
 

ζη' αλεκνθχζεην θαζηξί ιπζζάλε λα ηνλ ζχξνπλ. 
 

Κη' απ' φινπο πξψηα ν Έρηνξαο λαλ ηνλ ηξαβήμεη σο κέζα 175 

ηφβαιε πείζκα, ηη έηαμε απ' ην ιαηκφ λα θφςεη 
 

θαη ζε παινχθηα η' φκνξθν θεθάιη λαλ ηνπ κπήμεη. 
 

Μα ζήθσ πηα, κελ θάζεζαη! Νηξνπή ε ςπρή ζνπ αο ληψζεη 
 

κε ζεο ζθπιηά ηνλ Πάηξνθιν ζην θάζηξν λα ραξνχλε.» 179 

. 
 

Σφηε ν γνξγφο απάληεζε γηνο ηνπ Πειέα θη' είπε 181 

«Καιή Ίξηδα, θαη πηνο ζεφο λα κνπ ηα πεηο ζε ζηέιλεη;» 
 

. 
 

Σφηε ε γνξγφπνδε Ίξηδα η' απάληεζε θαη ηνχπε 
 

«Δ ζεβαζηή Ήξα κ' έζηεηιε, ηνπ Αία ε ζπγθνηκήηξα. 
 

Κη' αθηφ κήη' ν πξσηφζξνλνο ηνπ Κξφλνπ γηνο κήη' άιινο 185 

ην μέξεη αζάλαηνο ζεφο απ' φζνπο θαηνηθνχλε 
 

ζην ζπρλνρηφληζην Έιπκπν θαη γχξσ ζηηο ξαρνχιεο.» 
 

. 
 

Σφηεο απάληεζε ν γνξγφο γηνο ηνπ Πειέα θη' είπε 
 

«Πψο ζεο λα ζχξσ αθνχ νη νρηξνί κνχ πήξαλ η' άξκαηα κνπ; 
 

Δ κάλλα πξηλ δελ ήζειε λ' αξκαησζψ γηα κάρε 
 

εδψ πξηλ έξζεη θαη μαλά ηα κάηηα κνπ ηε δνχλε. 190 

Ση κνχηαμε απ' ηνλ Ήθαηζην ιακπξά άξκαηα λα θέξεη.» 
 

. 
 

Σφηε ε γνξγφπνδε Ίξηδα ηνπ ιέεη θη' αθηή δην ιφγηα 195 

«Ναί, αθηφ ην μέξνπκε θη' εκείο, ηα φπια πσο ζ' ηα πήξαλ. 
 

Μα ζχξε θη' έηζη· πξφβαιε ζηνπ ραληαθηνχ ηνλ φρην, 
 

κήπσο δεηιηάζεηο ηνπο νρηξνχο θαη πηα ηξαβήμνπλ ρέξη, 
 

θη' έηζη αλαζάλνπλ κηα ζηαιηά θη' νη Ααλανί, πνπ πάλε 200 

λα ιηψζνπλ· ιίγε 'λαη καζέο απ' ηε ζθαγή ε αλάζα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ε γιήγνξε ζεά θαη θέβγεη πίζσ πάιη, 
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θη' αθηφο ζεθψζεθε λα πάεη. Κη' ε Ώζελά ηνπ βάδεη 
 

γχξσ ζηνπο ψκνπο ηνπο γεξνχο ηελ θξνζζσκέλε αηγίδα. 
 

θαη ηνπ ζηεθάλσζε ε ζεά κε ζχγλεθν ηελ θφκε 205 

ρξπζφ· φζεο ιακπαδφθηεξεο θπθινπεδνχζαλ θιφγεο. 
 

Πψο απ' αιαξγηλφ λεζί βγαίλεη θσηηά θαη θηάλεη 
 

σο ζηνλ αηζέξα, απφ θαζηξί πνχρνπλ νρηξνί δσζκέλα, 
 

ηη βγαίλνπλ φμσ νη θάηνηθνη θαη κάρνπληαη νιεκέξα 210 

ζ' αλαηξηρηάξε πφιεκν, κα ζα βνπηήζεη ν ήιηνο 
 

αλάβνπλ ζχδεηεο θσηηέο — θη' ε ιάκςε σο ζηα νπξάληα 
 

ςειά πεδάεη — γηα λαλ ηε δνπλ γεηηφλνη θη' ίζσο ηξέμνπλ 
 

νρ ην ρακφ κε θαξαβηψλ βνήζηα λα ηνπο ζψζνπλ· 
 

έηζη απ' ηελ θφκε ηνπ έθηαλε θη' ε ιάκςε σο ζηνλ αηζέξα. 
 

Καη πήγε απάλνπ ζηάζεθε ζηνπ ραληαθηνχ ηνλ φρην, 215 

παξέθεη ιίγν απ' ην ηεηρί, κεδέ έζκηγε ηνπο άιινπο, 
 

ηη ηελ νξκήληα 'ρε ζην λνπ ηεο κάλλαο· θη' απ' ηνλ φρην 
 

ρνχγηαμε νιφξζνο ζηέθνληαο, θη' ε Ώζελά σο αιάξγα 
 

έζθνπμε, θη' έθνςε ε ζηξηγγηά ηα ήπαηα ησλ Σξψσλ. 218 

ινπο ηνπο έπηαζε ζπαζκφο — θη' φιεο μαλά νη θνξάδεο 223 

γπξλνχλ η' ακάμηα — ηη έβιεπαλ κπξνζηά αλνηρηφ ηνλ Άδε. 
 

Κη' νη ακαμάδεο ζάζηηζαλ, ζαλ είδαλ πσο ε θιφγα 225 

αδάκαζηε ηξνκαρηηθά ζηελ θφκε ηνπ απφ πάλνπ 
 

πήδαε· θη' ε θφξε ηνπ Αηφο ηε θνχλησλε ε Παιιάδα. 
 

Σξεηο άγξηα ρνχγηαμε θνξέο απάλνπ απ' ην ραληάθη, 
 

θαη ηξεηο θνπβάξηα γίλεθαλ θαη Σξψεο θαη ζπκκάρνη. 
 

Σφηεο θαη δψδεθα αξρεγνί ζθνηψζεθαλ απ' φπια 230 

θη' απφ δηθέο ηνπο άκαμεο. 
 

. 
 

Καη ηφηεο πηα νη Ώξγίηεο 
 

φμσ απ' ηνπο ρηχπνπο ην λεθξφ ηξαβνχλ μαιαθξσκέλνη 
 

θαη ηνλ πιαγηάδνπλ ζε ςαζί. Κη' νη θίινη ηνπ ζξελψληαο 
 

ηνλ ηξηγπξλνχλ, θαη πίζσ ν γηνο πεξπάηαε ηνπ Πειέα 
 

θη' έρπλε δάθξηα πχξηλα, ζαλ είδε απάο ζην μχιν 235 

ζηξσκέλν θνληαξφζθαρην ην κπηζηεκέλν βιάκε. 
 

Ώρ λαη κ' ακάμηα θη' άινγα ηνλ έζηεηιε ζηε κάρε, 
 

κα δελ η' αμηψζεθε λα πεη ην θαιψο ήξζεο πάιη. 
 

. 
 

Σνλ Ήιην ηφηεο ε θπξά ηνπ Κξφλνπ θφξε, ε Ήξα, 
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ηνλ ζηέιλεη θάηνπ ζη' Χθηαλνχ ην ξέκα αζέιεηά ηνπ 240 

πίζσ λα πάεη. Καη βνχηεμε ν Ήιηνο, θη' νη Ώξγίηεο 
 

ηνπο ρηχπνπο πηα ηνπο άζπιαρλνπο ζθνιλνχλ θαη ηνπο πνιέκνπο. 
 

Σν ίδην νη Σξψεο αληηθξχ ηξαβηνχληαη νρ ηε ζθνηψζηξα 
 

ηε κάρε θαη η' αιφγαηα μεδέβνπλ απ' η' ακάμα, 
 

θη' φινη ίζα παλ ζηε ζπληπρηά πξηλ θαλ θξνληίζνπλ δείπλν. 245 

ξζηνη έθαλαλ ηε ζπληπρηά ζην πφδη, νπδέ ηνικνχζε 
 

θαλείο λα θάηζεη, ηη έηξεκαλ π' άμαθλα ν Ώρηιέαο 
 

βγήθε ζηνλ θάκπν, θαη θαηξφ ζπαζί δελ είρε αγγίμεη. 
 

. 
 

Κη' έπηαζε πξψηα ν γλσζηηθφο ην ιφγν Πνιπδάκαο, 
 

ηνπ Πάλζνπ ν γηνο, ηη κφλν αθηφο ζσξνχζε νκπξφο θαη πίζσ. 250 

πληξφθνη αθηφο θη' ν Έρηνξαο, κηαο λχρηαο είηαλ γέλλεο· 
 

αθηφο ζηνπο ιφγνπο, κα πνιχ ληθνχζε ζη' φπιν ν άιινο. 
 

Ώθηφο κε ιφγηα γλσζηηθά ηνπο κίιεζε έηζη θη' είπε 
 

«Παηδηά, ηα κάηηα ηέζζεξα! Ση εγψ ζαο ιέσ πσο πίζσ 
 

λα πάκε πξέπεη· εδψ μαλά κεζφθακπα δελ πξέπεη 255 

λα καο μαλάβξεη ε ραξαβγή, ηη ην θαζηξί είλαη αιάξγα. 
 

Ση έρηξα ζαλ είρε κε ην γην η' Ώηξέα αθηφο ν άληξαο, 
 

πην ηφηεο είηαλ νη νρηξνί ζηε κάρε ηνπ ρεξηνχ καο. 
 

Σφρα ραξά κνπ ηφηε εγψ λ' απιψλσ ηελ αξίδα 
 

ζηα πινία νκπξφο, ηη ηφιπηδα πσο ζαλ ηα θάλσ ζηάρηε. 260 

Πνιχ φκσο ηψξα ζθηάδνπκαη ην γιήγνξν Ώρηιέα, 
 

ηη κε ην πάζνο η' άπηαζην πνπ βγήθε αθηφο, :ζαξξείηε 
 

ζηνλ θάκπν ζα πεξηνξηζηεί, φπνπ Ώραηνί θαη Σξψεο 
 

κνηξάδνπλ θνληαξηέο, εδψ ζηε κέζε πνιεκψληαο, 
 

θαη δε ζα ζηήζεη πφιεκν γηα ηέξηα καο θαη θάζηξν; 265 

Μνλ πάκε πίζσ, αθνχζηε κε· ηη λα ηη ζα καο ηχρεη. 
 

Σψξα λαη ε λχρηα ακπφδηζε ην γιήγνξν Ώρηιέα 
 

ε ζετθηά· κα αλ κείλνπκε θη' εδψ ηαρηά αλ καο πηάζεη 
 

φηαλ θαλεί ραιθάξκαηνο, ηφηε έλα δην ζα θξίλνπλ, 
 

ζσζηά αλ κηιψ· ηη ζα βινγνχλ η' αζηέξηα ηνπο αλ ζψζνπλ 270 

λα παλ ζην θάζηξν, θαη πνιινί εδψ φμσ ζα ρνξηάζνπλ 
 

φξληα θαη ζθχινπο. Μα νη ζενί έηζη αο κε βγάινπλ ςέθηε!» 
 

. 
 

Σφηεο ινμά ηνλ θνίηαμε ν Έρηνξαο θαη ηνχπε 284 

«Ώιινχ λα παο ηνπο ιφγνπο ζνπ λα βγάδεηο, Πνιπδάκα, 285 
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πνπ ζεο μαλά κεο ζην θαζηξί ζα γίδηα λα ρσζνχκε! 
 

Σί, αθφκα δε ρνξηάζαηε ζε πχξγνπο ηξππσκέλνη; 
 

Ο θφζκνο πξηλ ηε θήκηδε ηε ρψξα ηνπ Πξηάκνπ 
 

ρξπζφ γηνκάηε θαη ραιθφ, κα ηψξα νη ζεζαβξνί καο 
 

παλ πηα, απ' ηα ζπίηηα ράζεθαλ, θη' άιιν πνιχ καο πξάκα 290 

ην πάκε πέξα ζηε Φξπγηά θη' άιιεο ηξηγχξσ ρψξεο 
 

θαη ην πνπινχκε, απ' ηε ζηηγκή πνπ καο νξγίζηε ν Αίαο. 
 

Μα ηψξα πνπ κνπ δίλεη ν γηνο ηνπ Κξφλνπ λα θεξδίζσ 
 

λίθε ιακπξή θαη ηνπο νρηξνχο σο ζην γηαιφ λα ζπξψμσ, 
 

κε κνπ δεηάο, κψξ' άκηαιε, ηέηηεο θηνηηέο λα βγάδεηο... 295 

Σξψαο δε ζα ζ' αθνχζεη εδψ θαλείο, ηη δε ζ' αθίζσ. 
 

κσο ην έρεη ηνπ αλ θαλείο βαξέζεθε, αο ην θέξεη 300 

εδψ, θαη ην κνηξάδσ εγψ ζην θησρνιφτ ησλ Σξψσλ· 
 

πάξα νη Ώξγίηεο, πην θαιά λα ην ραξνχλ δηθνί καο. 
 

Μνλ έια θάληε εγψ φηη πσ θη' φρη αο κελ πεη θαλείο ζαο. 297 

Καζήζηε θάηε κηα γσληά ζηνλ θάκπν κε ηνπο ιφρνπο, 
 

θαη βάιηε βάξδηεο λα θπιάλ θη' φινη ηα κάηηα δέθα, 
 

θη' άβξην άκα θέμεη ε ραξαβγή φινη νπιηζκέλνη ηφηεο 303 

κάρε ζ' αλνίμνπκε γεξή ζηα βαζνπιά θαξάβηα. 
 

Ση! Κη' απ' ηα πινία αλ ν γνξγφο ζεθψζεθε Ώρηιέαο 305 

ηαρηά, αλ νξίδεη, πνιεκάεη, ηη θαλ εγψ νρ ηε κάρε 
 

δε θέβγσ, δε ζαλ ηνλ ζθηαρηψ, κνλ ζηήζνο λαη κε ζηήζνο 
 

ζάλ ηνπ κπερηψ, ή θεξδίζεη αθηφο ή λίθε εγψ θεξδίζσ. 
 

Υάξεο δελ έρεη ν πφιεκνο... θαη ζθνησζηή ζθνηψλεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη θφζκν ράιαζαλ γχξσ απ' ηα δήησ νη Σξψεο. 310 

Γαβνί! ηη ε Ώζελά ην λνπ ηνχο πήξε απ' ην θεθάιη, 
 

θαη πήγαλ κε ηνλ Έρηνξα θαη ηνπο ηξεινχο ζθνπνχο ηνπ, 
 

κα κε ηνπ Πάλζνπ νχηε έλαο ηνπο ην γην π' νξζά κηινχζε. 
 

Σφηε έθαγαλ κεο ζην ζηξαηφ. 
 

. 
 

Κη' νη Ααλανί φιε λχρηα 
 

κε δάθξηα θαη κε ζηελαγκνχο ηνλ Πάηξνθιν ζξελνχζαλ. 315 

Καη πξψηνο ηνπ Πειέα ν γηνο ην κνηξνιφτ αξρίδεη, 
 

θη' έβαιε απάο ζηνπ βιάκε ηνπ ηα λεθξσκέλα ζηήζηα 
 

ηηο αληξνζθάρηξεο ρέξεο ηνπ, θαη ζηέλαδε βνγγνχζε, 
 

ζαλ ην ιηνληάξη πνπ κηθξά ηνπ πήξε ν θπλεγάξεο 
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θιεθηά απ' ην δάζνο ην ππθλφ, θη' αθηφ ζα θηάζεη παίξλεη 320 

ηξεράην γχξα ηα ινγγά βνγγψληαο, θη' φιν ςάρλεη 
 

πψο λάβξεη αρλάξηα η' αξπαρηή, ηη άγξηα ην πηάλεη ιχζζα· 
 

έηζη βαξηά ζηελάδνληαο κνηξνινγνχζε θη' είπε 
 

«Ώρ μεζηνκνχζα αθέιεθην ηε κέξα εθείλε ιφγν, 
 

ζαλ γθάξδησλα ηνλ αξρεγφ Μελνίηε ζην ππξγί καο 325 

θη' είπα πσο ληθεηή ηεο Σξηάο θαη θνξησκέλν πινχηε 
 

πίζσ ζαλ ηνπ ηνλ πάσ εγψ ηνλ μαθνπζκέλν γην ηνπ· 
 

κα αρ! ίζα πάληα ηνπο ζθνπνχο δε καο ηνπο βγάδεη ν Αίαο, 
 

ηη είλαη γξαθηφ λα βάςνπκε έλα θη' νη δην καο ρψκα 
 

ζηα μέλα αιάξγα, ηη θη' εγψ δε ζα γπξίζσ πίζσ 330 

λα κε δερηεί ζηνλ πχξγν καο ν γέξνο κνπ παηέξαο 
 

θη' ε δφιηα κάλλα, κνλ εδψ ζα κε ζθεπάζεη ε πιάθα. 
 

Μα εγψ φκσο ηψξα, Πάηξνθιε, ζηεξλά ζνπ αθνχ ζα ζβχζσ, 
 

πξηλ δε ζε ζάβσ, πξηλ εδψ ζνπ θέξσ ηνπ Βρηφξνπ 
 

ηελ θεθαιή θαη η' άξκαηα, η' αηξφκεηνπ θνληά ζνπ, 335 

θαη δψδεθα ιεβεληνληνχο πξηλ ζηε θσηηά ζνπ δίπια 
 

ζνπ ζθάμσ Σξψεο· ηη βαζηά κε δάγθαζε ν ρακφο ζνπ. 
 

Μα σο ηφηε εδψ ρσξίο ζακφ ζα θνίηεζαη ζηα πινία, 
 

θαη λχρηα κέξα γχξσ ζνπ γπλαίθεο ησλ νρηξψλε 
 

ζα θιαίλε δάθξηα ρχλνληαο, αθηέο π' αληάκα νη δην καο 340 

κε ην ζπαζί ζθιαβψζακε θαη ηελ παιηθαξηά καο, 
 

ησλ Σξψσλ ζαλ θνπξζέβακε αξρνληνπινχζηεο ρψξεο.» 
 

. 
 

Ώθηά ζαλ είπε, πξφζηαμε ηνπο παξαγηνχο λα ζηήζνπλ 
 

ιεβέηη απάλνπ απ' ηε θσηηά κεγάιν, γηα λα πιχλνπλ 
 

γιήγνξα εθεί νρ ην ιείςαλν ην αίκαο ην πεγκέλν. 345 

Κη' νη ληνη ιεβέηη ηξίπνδν παλ ζηε θσηηά θαη ζηαίλνπλ, 
 

κέζα ηνπ ρχλνπλε λεξφ, θαηλ απφ θάηνπ ζθίδεο· 
 

θαη ηελ θνηιηά ηνπ ιεβεηηνχ ρατδέβνληαο νη θιφγεο 
 

δέζηαηλαλ κέζα ην λεξφ, θαη πηα ζαλ πήξε βξάζε 
 

πιαίλνπλ θαη ηξίβνπλ ην λεθξφ κε ιάδη, θαη ζην ζηξψκα 350 

ηνλ παλ θαη ηνλ ζθεπάδνπλε απφ θεθάιη σο πφδηα 352 

κ' ψξην ζεληφλη αξαρλεξφ θη' αθξφζσξε αληξνκίδα. 
 

. 
 

Έηζη φιε λχρηα νιφγπξα ζηνλ μαθνπζηφ Ώρηιέα 
 

λεθξφθιαηγαλ κε ζηελαγκνχο ηνλ Πάηξνθιν νη ζπληξφθνη. 355 
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. 
 

Κη' ε Θέηε ηφηεο έθηαλε ζηνλ πχξγν ηνπ Δθαίζηνπ, 369 

άιησην αζηξέλην, απ' ησλ ζεψλ πην πίζεκν ησλ άιισλ, 370 

ραιθέλην, πνπ ηνλ έθηηαζε αηφο ηνπ ν Κνπηζνπφδεο. 
 

Καη βξήθε ηνλ πνπ κε ζπνπδή ζηα θπζεξά ηνπ θχθισ 
 

γχξλαε δξσκέλνο, ηη έθηηαλε σο είθνζη ιεβέηηα 373 

ηξίπνδα, θη' έβαιε ρξπζή ζην θάζε πφδη ξφδα, 375 

π' αθηφζεια σο κεο ζησλ ζεψλ ηε ζπληπρηά λα ηξέρνπλ 
 

θαη πάιε κέζα λα γπξλνχλ... πνχηαλ ην λνπ λα ράλεηο! 
 

Κη' είηαλ θνληά ζην ηέινο ηεο φιε ε δνπιηά, λα ηφζν 
 

π' αθφκα αθφιιεηα έκελαλ ηα ζθαιηζκέλα αθηηά ηνπο· 
 

αθηά λα θηηάζεη πάζθηδε θαη ηα θαξθηά βαξνχζε. 
 

Μα εθεί πνπ ηα καζηφξεβε κε ηε ζνθή ηνπ ηέρλε, 380 

λα ηελ, πξνβάιιεη ε ζέτζζα ε Θέηε νκπξφο ζηνλ πχξγν, 
 

θη' άκα ηελ είδε, πξφζηξεμε ε ιακπξνζθνχθσ ε Υάξε 
 

παλψξηα, πνχρε ν μαθνπζηφο πξσηνηερλίηεο ηέξη, 
 

θαη πάεη ηελ πηάλεη απ' ην δεμχ θαη ηεο ιαιεί δην ιφγηα 
 

«Σί, Θέηε αθξηβνζψξεηε, ζε θέξλεη ζην ππξγί καο, 385 

ζεά κνπ ζεβαζηή; Ση δα ζπρλά δε καο ζπκάζαη. 
 

Μνλ έια κέζα, θφπηαζε λα ζε θηιέςσ θάηη.» 
 

. 
 

 

 

. 
 

Έηζη είπε ε ζεβαζηή ζεά θαη ηελ πεγαίλεη κέζα. 
 

Βθεί αζεκφθαξθν ζξνλί ηεο έδσθε λα θάηζεη, 
 

πινχκην ψξην, πνχρε θαη ζθακλί γηα ηα πνδάξηα θάηνπ. 390 
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Έπεηηα πήγε θη' έθξαμε ηνλ Ήθαηζην θαη ηνχπε 
 

«Ήθαηζηε, ε Θέηε εδψ ε ζεά κάο ήξζε θαη ζε ζέιεη.» 
 

. 
 

Σφηε ν ηερλίηεο απαληάεη ζεφο απ' η' αξγαζηήξη 
 

«Ση ιεο, θαιέ; Θεά 'λαη αθηή πνπ ζέβνπκαη ιαηξέβσ, 
 

πνπ κ' έζσζε φηαλ έπαζα — κε ην λα πέζσ αιάξγα — 395 

απφ ισιηά ηεο κάλλαο κνπ, πνπ ε ζθχια λα κε θξχςεη 
 

δεηνχζε, ηη είκνπλα ρσιφο. Θα ζβνχζα ηφηε ν έξκνο, 
 

ε Θέηε αλ δε κε δέρνπληαλ ζηα βαζηά θη' ε ΐξπλφκε, 
 

θφξεο θη' νη δην ηνπο η' Χθηαλνχ κε ην πιαηχ ην ξέκα. 
 

Βθεί ζηκά ηνπο ρξφληα ελληά πνιιά 'θηηαλα ζηνιίδηα — 400 

ζειχθηα, ρξπζνινχινπδα, γηνξληάληα, ζθνπιαξίθηα — 
 

κεο ζηε ζπειηά ηελ θνπθσηή· θαη η' αθξηζκέλν θχκα 
 

κε κνπξκνπξίζκαηα έηξερε ηξηγχξσ θνπζθσκέλν. 
 

Μεδ' άιινο ηφμεξε ζεφο κεδέ ζλεηφο θαλέλαο, 
 

κφλε ε ΐξπλφκε ηφμεξε πνπ κ' έζσζε θη' ε Θέηε. 405 

Ώθηή καο ήξζε ηψξα εδψ, θαη λα ε ζηηγκή θη' εκέλα 
 

φηη ρξσζηψ πνπ κ' έζσζε λαλ ηεο πιεξψζσ ηψξα. 
 

Μα θαινδέμνπ ηελ εζχ θαη ζηξψζ' ηεο ηψξα δείπλν 
 

σο πνπ ζθπξηά θαη ζχλεξγα λ' αθίζσ εγψ ζηελ άθξε.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αιάξγα απ' ηε θσηηά ηα θπζεξά ηνπ βάδεη, 410 

θαη ζήθσζε νρ ην θνχηζνπξν ην γηγαληέλην ακφλη, 
 

θη' φια ηα ζχλεξγα έπεηηα πνπ δνχιεβε καδέβεη 
 

κεο ζε κηα γνχξλα αζεκσηή. Καηφπη κε ζθνπγγάξη 
 

ηα δην ηνπ ρέξηα νιφγπξα μεπιαίλεη θαη ηελ φςε, 
 

ην ζλίρη ην βαζηαγεξφ, ηα δαζσκέλα ζηήζηα. 415 

Καη ληχζε, πήξε έλα παρχ ξαβδί θαη ηξάβεμ' φμσ, 
 

θη' ήξζε ζε ιίγν εθεί θνληά πνπ θάζνπληαλ ε Θέηε 422 

ζην ιακπξνζθάιηζην ζξνλί. Σν ρέξη ηεο κε ζέβαο 
 

εθεί ηεο πηάλεη, θαη ηεο ιέεη δην αγαπεκέλα ιφγηα. 
 

«Σί, Θέηε αθξηβνζψξεηε, ζε θέξλεη ζην ππξγί καο, 
 

ζεά κνπ ζεβαζηή; Ση δα ζπρλά δε καο ζπκάζαη. 425 

Μίια ηη νξίδεηο· ζα γελεί — ζ' ην ηάδσ — φηη δηαηάμεηο, 
 

αλ είλαη κπνξεηή ε δνπιηά θη' αλ κνπ πεξλά απ' ην ρέξη.» 
 

. 
 

Σφηεο ε Θέηε απάληεζε ζηα δάθξηα βνπηεκέλε 
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«Ήθαηζηε, ηάρα πηα ζεά, ζηνλ Έιπκπν φζεο είλαη, 
 

πηά — πεο κνπ — ηφζεο ζπθνξέο λα πέξαζε θαη ιχπεο, 430 

ηφζν φζν εκέλα δηάιεμε λα κε πηθξάλεη ν Αίαο; 
 

Μνλάρα εκέλα πάληξεςε απ' ηηο λεξάηδεο κ' άληξα 
 

ζλεηφλε, θη' είρα εγψ ζλεηνχ λα θαηαπίλσ ράδηα, 
 

θηάο θψλαμα θηαο ηζίξημα. Αε ζψλεη αθηφο ζηνλ πχξγν 
 

πνπ πηα απ' ηα κάβξα γεξαηηά κνχ θνίηεηαη ζαθάηεο, 435 

Μνλ ηψξα λα! άιια βάζαλα κνχ βγήθαλ ζην θεθάιη. 
 

Γηφλε αθνχ κνχδσθε ιακπξφ ηεο δφιηαο λα γελλήζσ, 
 

πξψην ιεβέληε, θη' έξεμε ιεο χςνο ζα θπληάλη, 
 

ζα δέληξν εγψ ηνλ άληξσζα π' αλζίδεη ζε πεξβφιη, 
 

θη' έηζη ζηελ Σξία ηνλ έζηεηια λα πνιεκήζεη Σξψεο 440 

κ' αξκάδα αλαθξπδφπισξε, κα πηα δε ζα γπξίζεη 
 

μαλά λαλ ηνλ δερηψ ε πηθξή ζην γνληθφ ηνπ πχξγν. 
 

Μα θη' φζν δεη θαη βιέπεη ήιηνπ αρηίδα, πάιε αθφκα 
 

πάζηα ηνλ δέξλνπλ θαη θακηά βνήζηα εγψ δελ ηνχκαη. 
 

Σε ληα καζέο πνπ ηνχδσθαλ πξεζβηφ ηα παιηθάξηα, 
 

πήγε μαλά απ' ηα ρέξηα ηνπ ηελ πήξε ν γηνο η' Ώηξέα. 445 

Κη' ελψ απ' ηε ιχπε ηνπ έηξσγε ηα ζσζηθά ηνπ ν γηνο κνπ 
 

γηα ην θνξίηζη, λα νη νρηξνί ζηξπκψλνπλ ηνπο Ώξγίηεο 
 

κεο ζηα θαξάβηα, θη' φμσ πηα λα βγνχλε δε κπνξνχζαλ. 
 

Έζηεηιαλ ηφηε νη πξφθξηηνη θαη ηνλ πεξηθαινχζαλ 
 

λα βγεη, θαη δψξα ηνχηαδαλ πνιιά θαη θεκηζκέλα. 
 

Σφηε είπε, εγψ απ' ηε ζπθνξά δελ πάσ λαλ ηνπο γιπηψζσ, 450 

κα αο πάεη, αλ ζέιεη, ν Πάηξνθινο θη' αο βάιεη η' άξκαηά κνπ, 
 

θαη κ' έλα πιήζνο ιφρνπο ηνπ ηνλ πξνβνδάεη ζηελ κάρε. 
 

Κη' αθηφο πνιέκαε νιεκεξχο θνληά ζην Γεξβνπφξηη, 
 

θαη ζάπαηξλε ηελ ίδηα αβγή ην θάζηξν, κφλε ν Φνίβνο 
 

εθεί πνπ ζξήλνο έθαλε ζησλ κπξνζηηλψλ ηε κέζε 455 

ηνλ ζθάδεη, θαη ηνλ Έρηνξα δνμάδεη κε ηε λίθε. 
 

Έηζη έξρνπκαη ζηα πφδηα ζνπ λα πέζσ ηψξα, αλ ζέιεηο 
 

ηνπ γνξγνπέζαληνπ κνπ γηνπ αζπίδα λαλ ηνπ δψθεηο, 
 

ηζαπξάδα, θαη ηνπζινχθηα δην κε ηεξηαζηά ζειχθηα, 
 

θαη θξάλνο· ηη φζα αλ είρε πξηλ, παλ ν πηζηφο ηνπ βιάκεο 460 

ηνχ ηάραζε, θη' αθηφο βνγγάεη κε δίρσο φπια ράκνπ.» 
 

. 
 

Σφηε ν πηδέμνο απαληάεη θαη μαθνπζηφο ηερλίηεο 
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«Έλληα ζνπ, Θέηε· ζπιινγή αθηφ κελ ηφρεη ν λνπο ζνπ. 
 

Γηαηί έηζη απ' ηνλ θαθφθξαρην ην ζάλαην αο κπνξνχζα 
 

λαλ ηφλε θιέςσ πνπζελά ζα θηάζεη ε κάβξε ε ψξα, 465 

φπσο πεληάκνξθα άξκαηα ζα ιάβεη, πνπ ζηνλ θάκπν 
 

φινη, φζνη ηχρεη λα ηνπο δνπλ ηα θάιιε, ζα ζαζηίδνπλ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθνχ ηελ άθηζε θαη πάεη ζηα θπζεξά ηνπ, 
 

πνπ ζηε θσηηά γπξλψληαο ηα ηνπο είπε λα θπζνχλε· 
 

θη' αθηά φια αληάκα, σο είθνζη, θπζνχζαλ κεο ζηηο γνχβεο 470 

βγάδνληαο ρλψην ηεξηαζηφ γηα θάζε θιφγαο είδνο, 
 

πνιχ γηα θιφγα πεξηζζή θη' άιινηεο πάιη ιίγν, 
 

έηζη φπσο ηφζειε ν ζεφο θαη ηεο δνπιηάο βνινχζε. 
 

Σφηε άζπαζην έβαιε ραιθφ παο ζηε θσηηά θη' αζήκη, 
 

θαιάη θη' έλα πνιχηηκν ρξπζάθη, απέ ζηπιψλεη 475 

ην γηγαληέλην ακφλη ηνπ ζην θνχηζνπξν, θαη παίξλεη 
 

γεξφ ζθπξί κε ην δεμχ, καζηά κε η' άιιν ρέξη. 
 

. 
 

Καη πξψηα πξψηα αξρίλεζε κεγάιε αζπίδα ζηέξηα, 
 

πινχκηα σο ζηελ άθξε, θαη ιακπξφ ηεο έβαιε ζηεθάλη 
 

ηξίθισλν γχξσ αζηξαθηεξφ κε ην ινπξί αζεκέλην. 480 

Σάβξνπ πεηζί είρε ν δίζθνο ηεο πεληάδηπιν, θαη κέζα 
 

ηνχ ζθάιηδε άζηα έλα ζσξφ κε ηε ζνθή ηνπ ηέρλε. 
 

. 
 

Έθηηαζε κέζα εθεί ηε Γεο, κέζα Γηαιφ θη' Οπξάληα, 
 

Ήιην εθεί κέζα αθνχξαζην, γηνκφθσην Φεγγάξη, 
 

θη' φια ηα δνχδηα η' νπξαλνχ πνχρεη ζηεθάλη γχξσ, 485 

ΐξνράζηεξα θαη Κπλεγφ ιακπξφθεγγν θαη Πνχιηα, 
 

θη' Ώξθνχδα πνπ πνιινί ζλεηνί θη' Ώκάμη ηήλε θξάδνπλ, 
 

πνπ πάληα αθηνχ θισζνγπξλάεη ηνλ Κπλεγφ ζσξψληαο 
 

θαη κφλε αθηή κεο ζη' Χθηαλνχ δε ινχδεηαη ην θχκα. 
 

. 
 

Κη' έθηηαζε κέζα δην φκνξθεο αζξψπσλ πνιηηείεο. 490 

ηε κηα 'ραλ μαθαληψκαηα θαη γάκνπο, θαη ηηο λχθεο 
 

πεγαίλαλε απ' ηεο κάλλαο ηνπο κε θψηα κε ιακπάδεο 
 

κέζα απ' ηνπο δξφκνπο, θη' έζθνπδαλ λα δήζνπλ λα γεξάζνπλ. 
 

Κη' νξρηνχληαλ ρνξεθηάδεο δην, θαη θφζκν ιεο ραιλνχζαλ 
 

θαηακεζχο ηνπο η' άξγαλα — δνπξλάδεο θαη ιαγνχηα — 495 
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θη' έθαλαλ ράδη ζηέθνληαο ζηα μψζπξα νη γπλαίθεο. 
 

. 
 

Σελ άιιε ρψξα ζθάιηζε κε πχξγνπο ζηεξησκέλε, 509 

θαη κέζα ν θφζκνο έηξερε κειίζζη ζηελ πιαηέα, 497 

ηη είρε ζηεζεί θαβγάο θαη δην θηινλεηθνχζαλ άληξεο 
 

γηα ζθνησκέλνπ πιεξσκή. Οξθίδνπληαλ ν έλαο 
 

πσο θάζε πιέξσζε ιεθηφ θαη ηα πνζά μεγνχζε, 500 

φρεζθε ν άιινο έιεγε, πσο ηίπνηα δελ πήξε· 
 

ηέινο θη' νη δην 'παλ, κάιηζηα αο θξίλεη ν θαηεράξεο. 
 

Κη' έζθνπδε ν θφζκνο θη' έδηλαλ άιινη αιινπλνχ ην δίθην, 
 

κα νη θξάρηεο ηνπο πεξηφξηδαλ. Κη' νη γέξνη θαζηζκέλνη 
 

ζηα καξκαξέληα ηνπο ζξνληά ζηε ζηξνγγπιή πιαηέα, 
 

θξαρηψλ θαιφθσλσλ ξαβδηά ζηα ρέξηα ηνπο θξαηψληαο 505 

ζεθψλνπληαλ κε ηε ζεηξά λα θξίλνπλ έλαο έλαο. 
 

Κη' είηαλ ζηε κέζε δην θινπξηά βαικέλα, γηα λα πάξεη 
 

αθηφο π' απ' φινπο πην ζσζηά ην δίθην ζα μεγνχζε. 508 

. 
 

Κη' είηαλ απ' φμσ αληξψλ ζηξαηφο πνχξζαλ θιεθηά λ' αξπάμνπλ 
 

ην βηνο ηεο ρψξαο, θη' ήζειαλ θαξηέξη εθηχο λα ζηήζνπλ. 513 

Κη' έηζη άκα εθεί ήξζαλ πνπ θαιά βνινχζε ην θαξηέξη, 520 

ζε ξέκα πνχρε πφηηζκα γηα δσληαλά θαζ' είδνο, 
 

θάζεζαλ ηφηεο, κε ραιθφ πνπ ζάκπσλε νπιηζκέλνη· 
 

θαη ρψξηα απ' ην ζηξαηφ ζθνπνί δην θάζνπληαλ ζε βίγια, 
 

πφηε λα δνπλ πξνζκέλνληαο αξληά απ' αιάξγα ή βφδηα. 
 

Κη' αθηά λα! ακέζσο πξφβαιαλ, θαη δην βνζθνί μνπίζσ 525 

κ' αβινχο γιεληνχζαλ δίρσο πξηλ ηελ πνλεξηά λα ληψζνπλ. 
 

Μα νη άιινη πξηλ πνπ ηάδαλε, ρνηκνχλ θαη ρέξη ρέξη 
 

πέθηνπλ θνπαδηαζηνί θη' αξπνχλ ηα ηξαρειάηα βφδηα, 
 

ζσξνχο η' αξληά η' αζπξνκάιια, θαη ηνπο ηζνπάλνπο ζθάδνπλ. 
 

Κη' απ' ην θαζηξί φηαλ άθνπζαλ θνληά ζηα βφδηα αληάξα 530 

ζα δηθαδφληνπζαλ κπξνζηά ζηνπο γέξνπο θαζηζκέλνη, 
 

πεδνχλ ζη' ακάμηα κέζα εθηχο θαη ηξέρνπλ λαλ ηνπο πηάζνπλ. 
 

Κη' φηαλ ζε ιίγν δχγσζαλ, παξάηαμαλ ηνπο ιφρνπο 
 

θνληά ζηελ αθξνξεκαηηά, θαη πηάλνπλ ζηέξηα κάρε 
 

θη' έλαο ηνλ άιινλ θάξθσλε κε ην ραιθέλην η' φπιν. 
 

Βθεί έζκηγε θαη θηάμηκν θη' Ώκάρε, εθεί θαη Υάξνο 535 

θξαηψληαο άιινλ δσληαλφ βαζηά ληνπιεγσκέλν, 
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άιινλ ηξαβνχζε θαη λεθξφ κεο ζηε ζθαγή απ' ην πφδη, 
 

θαη ξνχρα θφξαε θφθθηλα ζην αίκαο βνπηεκέλα. 538 

. 
 

Κη' έθηηαζε κέζα ιηγδεξφ ρσξάθη, πινχζην θάκπν, 541 

θαξδχ θαη ηξηπινγχξηζην· θη' εθεί πνιινί νξγσηάδεο 
 

δεβγάξηα ζηξηθνγχξηδαλ ιαιψληαο πέξα δψζεο. 
 

Κη' νξγψλνληαο ζα ζάθηαλαλ ζηνπ ρσξαθηνχ ηελ άθξε, 
 

πήγαηλε ληνο θη' έλα θαθθί ηνπο έβαδε ζηα ρέξηα 545 

θξαζί γιπθφ· θαη δψζ' ηνπ αθηνί φιν φξγσλαλ η' αβιάθηα, 
 

θη' φιν λα θηάζνπλ ζπνχδαδαλ ζηνπ ρσξαθηνχ ηελ άθξε. 
 

Καη κάβξηδε απφ πίζσ ε γεο, ιεο έκηαδε νξγσκέλε 
 

θηάο είηαλ ρξπζνζθάιηζηε· αθηφ δα αλ είηαλ ζάκα! 
 

. 
 

Κη' εθεί έλα βαζπγξάζηδν κέζα έθηηαλε κεηφρη, 550 

πνπ ζεξηζηάδεο, ηξνρηζηά ζηα ρέξηα ηνπο δξεπάληα 
 

βαζηψληαο, δψζ' ηνπ ζέξηδαλ· θη' απ' ηηο ρνπθηηέο ιεο άιιεο 
 

έπεθηαλ ράκνπ απαλσηέο ζηε γεο αξάδα αξάδα, 
 

άιιεο πάιε έπαηξλαλ γνξγνί δεηάδεο λαλ ηηο δέζνπλ. 
 

Σξεηο νη δεηάδεο π' φξηδαλ· θαη ηα παηδηά απφ πίζσ 555 

δίρσο λα ζηέθνπλ αγθαιηέο ην ρφξην θνπβαινχζαλ 
 

θη' έδηλαλ πάληα. Κη' ήζπρνο παξέθεη ν λνηθνθχξεο 
 

ξαβδί θξαηψληαο έζηεθε ραξνχκελνο ζηνλ φρην. 
 

Καη θξάρηεο ρψξηα ηνίκαδαλ θάηνπ απφ ιέθθα δείπλν, 
 

θη' έςελαλ βφδη πνχζθαμαλ κεγάιν· θη' νη γπλαίθεο 
 

πνιιά άζπξα αιέβξηα αιέζαλε, ηαγή ησλ δνπιεθηάδσλ. 560 

. 
 

Κη' έβαδε ακπέιη εθεί ζηκά ζηαθχιηα θνξησκέλν 
 

ψξην κεγάιν νιφρξπζν, κα ηα ζηαθχιηα κάβξα, 
 

[ην θάζε θιήκα κ' αξγπξά παινχθηα ζηπισκέλν]. 
 

Γχξσ ραληάθη θάξθσζε ζκαιηέλην, γχξσ θξάρηε 
 

απφ θαιάη, θη' είρε αλνηρηφ κνπληφ 'λα κνλνπάηη, 565 

ζη' ακπέιη απ' φζεο έκπαηλαλ ζαλ είηαλ λα ηξπγήζνπλ. 
 

Καη ληεο θαη ληνη θαιφθαξδνη καδί φινη θνπβαινχζαλ 
 

ην γιπθνζηάθπιν θαξπφ κεο ζηα πιερηά θαιάζηα. 
 

Κη' έλαο ηνπο ληνο ζην γπξηζκφ ηνχο βάξαε ην ιαγνχην 
 

γιπθά πνπ ιεο ζε ιίγσλε, θη' αγάιη η' απνηξχγηα 570 

ηξαγνχδαε, θη' φιε ε ζπληξνθηά μνπίζσ ξνβνινχζε, 
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θαη μεθσλψληαο ρφξεβαλ κ' αλάιαθξν πνδάξη. 
 

. 
 

Κη' έθηηαζε κέζα εθεί βνδηψλ θνπάδη θνπηειάησλ — 
 

απφ θαιάη ηα δηφξζσζε ηα βφδηα θαη ρξπζάθη — 
 

π' απ' ηελ ηαγή ίζα ηξέραλε κε κνπγθξεηά λα πηνχλε 575 

θνληά ζε ξέκα κνχξκνπξν, δξνζάην θαιακηψλα. 
 

Μαδί θαη ηέζζεξνη ρξπζνί ηζνπάλνη κνλνζθνίλη 
 

θαηέβαηλαλ, κ' ελληά ζθπιηά π' αθνινπζνχζαλ άζπξα. 578 

. 
 

Κη' έθηηαζε κέζα ν ζετθφο ηερλίηεο θαη ιηβάδη 587 

κεο ζε ιαθθηά, θαη πξφβαηα πνπ εδψ θη' εθεί βνζθνχζαλ, 
 

θη' έθηηαζε ζηξνχγγεο θαη καληξί θαη ζθεπαζηέο θαιχβεο. 
 

. 
 

Κη' έθηηαζε κέζα αθξφζπαζην θαη η' Χθηαλνχ ην ξέκα 607 

θνληά ζην γχξν ην ζηεξλφ ηεο ζθαιηζηήο αζπίδαο. 
 

. 
 

Καη ηέινο πηα ζαλ έθηηαζε κεγάιε αζπίδα ζηέξηα, 
 

ηζαπξάδα θηηάλεη αζηξαθηεξά ιακπξφηεξα απφ θιφγα· 610 

ηνπ θηηάλεη θξάλνο ζθαιηζηφ γεξφ θαη ηεξηαζκέλν 
 

ζηα δην κειίγγηα, κε ρξπζή πνχρε απφ πάλσ θνχληα. 
 

Κη' απφ θαιάη ηνπ ηάθαλε θαζάξην ηα ηνπζινχθηα. 
 

. 
 

Έηζη κε ηέρλε ηε δνπιηά ζαλ ηελ απφθηηαζ' φιε, 
 

ηα άξκαηα παίξλεη θαη κπξνζηά ζηε Θέηε η' απηζψλεη. 615 

Καη θάησ αθηή απ' ηηο ρηνληζηέο θνξθάδεο ζα γεξάθη 
 

πεηάεη, ηελ αρηηδφιακπξε αξκαησζά θξαηψληαο. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Σ 
 

. 
 

. 
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. 
 

Κη' ε θξνθνζηφιηζηε ε Ώβγή νρ η' Χθηαλνχ ην ξέκα 
 

αλέβαηλε λα θέξεη θσο ζ' φινπο, ζενχο θη' αζξψπνπο· 
 

θαη θηάλεη ε Θέηε θέξλνληαο απ' ην ζεφ ηα δψξα 
 

θάηνπ ζηα πινία. Κη' ήβξε εθεί ην γην ηεο πνπ πεζκέλνο 
 

ζηα ζηήζηα απάλνπ ηνπ λεθξνχ πηθξφιαια ζξελνχζε, 5 

θη' έλα ζσξφ ζπληξφθνη ηνπ κνηξνινγνχζαλ γχξσ. 
 

Κη' αθηή ζηε κέζε πξφβαιε, ε ζεβαζηή ηνπ ε κάλλα, 
 

πνπ πήγε ηνλ αγθάιηαζε κε ζπκπνληά θαη ηνχπε 
 

«Πνλάο, παηδί κνπ, κα άθηζ' ηνλ ζην λεθξηθφ ηνπ ζηξψκα 
 

ην κάβξν αθηφ, αθνχ πήγε πηα απφ ζεψλ θαθία, 
 

θαη δέμνπ αθηά απ' ηνλ Ήθαηζην ηα φπια, μαθνπζκέλα 10 

παλψξηα, π' φκηα αληξφο θνξκί δε δψζηεθε σο ζηα ηψξα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ε ζεβαζηή ζεά, θη' νκπξφο ηνπ ηα ζσξηάδεη 
 

ράκνπ· θη' εθείλα βξφληεμαλ, πινπκφθηηαζηα έλα θη' έλα. 
 

Σξφκνο ηνπο έθνςε φινπο ηνπο, κεδέ λαλ η' αγλαληέςεη 
 

ηφικαε θαλείο, κνλ ζθφξπηζαλ. Μα ν Ώρηιέαο φκσο 15 

ηάδε, θαη πην ην πάζνο ηνπ ηνλ πήξε, θαη ηα κάηηα 
 

θξηρηέο θάηνπ απ' ηα βιέθαξα ιεο ηνπ πεηνχζαλ θιφγεο. 
 

Καη κε ραξά ηα μέηαδε ζηα ρέξηα· θαη ζαλ ηάδε 
 

θαη ρφξηαζε πηα ηνπ ζενχ ηα δειεκέλα δψξα, 
 

εθηχο γπξλάεη ηεο κάλλαο ηνπ θαη ηεο κηιάεη δην ιφγηα 29 

. 
 

«Μάλλα, ν ζεφο κνχ ράξηζε ζαλ φπια πνπ ηεξηάδεη 
 

λάλαη ε δνπιηά απ' αζάλαην, θη' φρη απ' αζξψπνπ, ρέξη. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 307 
 

Καη ζαλ ηαλ βάισ ηψξα εγψ. Μα αλεζπρψ φκσο, κάλλα, 
 

κήπσο σο ηφηεο ζην λεθξφ θαθφκπηγεο ρσζνχλε 
 

πεξλψληαο ηηο βαζηέο πιεγέο, θαη κέζα εθεί ζθνπιήθηα 25 

γελλήζνπλ θαη ην ιείςαλν κνπ βιάςνπλ — αρ ν κάβξνο 
 

πάεη πέζαλε — θαη ην θνξκί ηνπ ην ζαπίζνπλ φιν.» 
 

. 
 

Σφηε ε ιεθθφπνδε ζεά ηνπ ιέεη δην ιφγηα, ε Θέηε 
 

«Παηδί κνπ, ηέηνηα ζπιινγή — άζε — κελ έρεη ν λνπο ζνπ. 
 

Γηαηί ζα δηψμσ η' άγξηα εγψ θνπάδηα απφ θνληά ηνπ, 30 

ηηο κπίγεο, πνπ ηνπο άληξεο ηξσλ ηνπο πνιεκνζθαγκέλνπο. 
 

Γηαηί θη' αλ θάζεηαη άζαθηνο νιφθιεξν 'λα ρξφλν, 
 

δε ζελ' αιιάμεη αθηφο ζσξηά, ίζσο θαη πην ξνδίζεη. 
 

Μνλ θξάμε εζχ ζε ζπληπρηά ησλ Ώραηψλ η' αζθέξη, 
 

θαη κε η' Ώηξέα αθνχ ην γην θηιηψζεηο, ηφηε νπιίζνπ 35 

γηα κάρε εθηχο θαη πφιεκν θαη δείμε ηελ αληξηά ζνπ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη κέζα ηνχζηαμε παιηθαξήζν ζάξξνο, 
 

θη' έπεηηα αζάλαην λεξφ κεο ζην λεθξφλε ζηάδεη 
 

απ' ηα ξνπζνχληα, π' άιησηεο νη ζάξθεο ηνπ λα κείλνπλ. 
 

. 
 

Κη' εθείλνο πήξε ην γηαιφ άθξε άθξε, ν Ώρηιέαο, 40 

θξηρηά αιπρηψληαο ζήθσζε ησλ Ώραηψλ η' αζθέξη. 
 

Κη' φινη φζνη κέλαλε άιινηεο κεο ζην θαξαβνζηάζη — 
 

φινη ηηκφληα πνπ βαζηνχλ, πνπ θπβεξλνχλ θαξάβηα, 
 

θη' φινη νη ηακίεο ηνπ ζηξαηνχ πνπ ην ςσκί κνηξάδνπλ — 
 

ηφηεο θη' αθηνί ζηε ζπληπρηά πεγαίλαλε, ηη βγήθε 45 

ν Ώρηιηάο π' απφ θαηξφ ζπαζί δελ είρε αγγίμεη. 
 

Κνπηζαίλνληαο θη' εθείλνη νη δην, νη δνπιεθηάδεο η' Άξε, 
 

πήγαηλαλ, ηνπ Σπδέα ν γηνο θη' ν ζετθφο Απζζέαο, 
 

έηζη αθνπκπψληαο ζε καθξηά θνληάξηα, γηαηί αθφκα 
 

είραλ βαξηέο ιαβσκαηηέο· θαη παλ ζηελ πξψηε αξάδα 50 

θαη θάζνπληαη ηεο ζπληπρηάο. Καη λά, ζηεξλφο ηνχο ήξζε 
 

η' Ώηξηά θη' ν πξσηαθέληεο γηνο, ν βαζηιηά Ώγακέκλνο, 
 

ηη είρε πιεγή· γηαηί θη' αθηφλ ζην πφδη είρε ιαβψζεη 
 

ν Κφλαο, η' Ώληελφξνπ ν γηνο, φηαλ βαζηνχζε ε κάρε. 
 

. 
 

Έηζη φινη αθνχ καδέθηεθαλ νη παηλεκέλνη Ώξγίηεο, 
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ηφηεο ζεθψζε ν μαθνπζηφο γηνο ηνπ Πειέα θη' είπε 55 

«Σ' Ώηξέα γηε, ηη βγάιακε κε ηνπο ζπκνχο καο ηάρα — 
 

θη' εζχ θη' εγψ — φηαλ πηάζακε θαξδνιπζζάρηξα ακάρε 
 

λα! γηα κηα ηζνχπα, θαη ην λνπ καο ηχθισζε ην πάζνο; 
 

Κάιηα αο ηελ είρε ε Άξηεκε ζεξίζεη ζην θαξάβη 
 

ηε κέξα φηαλ ηελ πήξα εγψ παηψληαο ην θαζηξί ηεο! 60 

Σφηε έηζη απφ θνληάξηα νρηξψλ ηφζνη Ώραηνί θαη ηφζνη 
 

κ' αίκαο ηε γεο δε ζάβαθαλ, ζα κ' έπηαζε ην πείζκα. 
 

Λεο ζέιακε θαιφ λα δνπλ νη Σξψεο· κα νη δηθνί καο 
 

θαηξφ ζαξξψ ην πάζνο καο ζα ιελ θαη μαλαιέλε. 
 

Μα έγηλαλ πηα, αο η' αθίζνπκε θαη κ' φιε καο ηε ιχπε, 65 

ζέκε δε ζέκε ηελ θαξδηά ζσπψληαο κεο ζηα ζηήζηα. 
 

Σψξα εγψ πάβσ ην ζπκφ, κεδέ ηεξηάδεη αηψληα 
 

πείζκα λα κνπ βαζηά ε ςπρή, θη' έια — θαηξφ κε ράλεηο — 
 

θξάμε, Ώγακέκλν, ζη' άξκαηα ηνπο Άθνπξνπο Ώξγίηεο, 
 

ηη ηνπο νρηξνχο ζα βγσ μαλά λα δνθηκάζσ, αλ ζέινπλ 70 

λα θαινξίζνπλ σο εδψ. Μα ην πιεβξφ ζα γχξνπλ 
 

ραξνχκελνη ζα λα ζαξξψ φζνη έρνπλ ίζσο ηχρε 
 

απ' ην ζπαζί κνπ αιάβσηνη λα βξνπλ ην δξφκν πίζσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθείλνη ράξεθαλ, νη παηλεκέλνη Ώξγίηεο, 
 

πνπ μείπε πηα ν ιηνληφθαξδνο γηνο ηνπ Πειηά ην πείζκα. 75 

. 
 

Σφηεο ηνπο είπε ν μαθνπζηφο αθέληεο Ώγακέκλνο 
 

έηζη φπσο θάζνπληαλ, ρσξίο λα ζεθσζεί ζηε κέζε 
 

«ΐιαζηάξηα η' Άξε μαθνπζηά, Ώξγίηηθα μεθηέξηα, 
 

θαιφ φηαλ ζεθσζεί θαλείο λ' αθνχηε, κεδέ πξέπεη 
 

λαλ ηνλ δηαθφθηνπλ, ηη θη' αθηφο ζαζηίδεη ν θαηεράξεο. 80 

Μα αλ πιήζνο ζνξπβάεη πνιχ, πψο ηφηεο ζεο θαλείο καο 
 

λα πεη ή λ' αθνχζεη; Πλίγεηαη θσλή θη' ε πην ιαινχζα. 
 

Καη ηψξα η' Ώρηιέα εγψ ζα μεγεζψ· φκσο φινη 
 

πξνζέμηε νη άιινη θη' ήζπρα ην ιφγν κνπ αγξηθήζηε. 
 

πρλά κνχ ιέγαλε φινη ηνπο ην ιφγν αθηφ, θαη πάληα 85 

κε θαηερνχζαλ, κα λα εγψ δε θηαίσ, κνλ ε Καηάηξα — 
 

αθηή πνπ ζη' αλήιηα γπξλάεη — θη' ε Μνίξα κνπ θη' ν Αίαο, 
 

πνπ άγξηα κε θξέληα πχξσζε ζηε ζπληπρηά ην λνπ κνπ 
 

ηε κέξα π' άξπαμα ηε ληα μαλά απ' ηνλ Ώρηιέα. 
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Ση λάθαλα φκσο; πνπ ζεφο ηα πάληα απνθαζίδεη. 90 

Αέζπνηλα θφξε ηνπ Αηφο π' φινπο ισιαίλεη ε έξκα, 
 

Λσιηά ηε ιελ, θη' έρεη απαιά ηα πφδηα κεδ' αγγίδεη 
 

ηε γεο, κφλε θνξθή θνξθή παηάεη ζλεηψλ θεθάιηα 
 

θαη ηνπο δεκηψλεη. Γάβσζε πνιινχο σο ηψξα θη' άιινπο, 
 

ηη θαη ην Αία ιψιαλε κηα κέξα πνχλαη απ' φινπο 95 

ιελ πξψηνο, άληξεο θαη ζενχο· κα λα ε Λσιηά θη' εθείλνλ 
 

ηνλ γέιαζε κε πνλεξηέο, θαη ζειπθφ φληαο πιάζκα, 
 

ηε κέξα πνχηαλ ε μαλζή Ώιθκήλε λα γελλήζεη 
 

ην ζεξηνζθνησζηή Δξαθιή ζηε ζηεξηνπχξγσ Φήβα. 
 

Ση ζ' φινπο ηνπο ζενχο κπξνζηά ηφη' είπε κε θακάξη 100 

Ώθνχζηε κε, φιεο νη ζεέο, θη' φινη νη ζενί λ' αθνχζηε, 
 

γηα λα ζαο πσ φζα κνπ πνζεί κέζα ε θαξδηά ζηα ζηήζηα. 
 

Άληξα ζα βγάιεη ζήκεξα ζην θσο ε πνλνδφηξα 
 

Λεθηέξσ π' φια ζαλ ηνλ πνπλ ηα γπξνρψξηα αθέληε, 
 

άληξα απφ θχηξα θαη γεληά κ' αίκα δηθφ ηνπ κέζα.' 105 

Σφηεο κε πνλεξηά απαληάεη ε δνινπιέρηξα ε Ήξα 
 

Φέκα ην ιεο, ην ιφγν ζνπ πνηέο δε ζ' αιεζέςεηο· 
 

εηδέ έια, Αία, νξθίζνπ κνπ φξθν κεγάιν ηψξα 
 

πσο φια αιήζηα ζα ηνλ πνπλ ηα γπξνρψξηα αθέληε 
 

αθηφλ πνπ πέζεη ζήκεξα απφ γπλαίθαο κήηξα, 110 

άληξαο αλ είλαη απφ γεληά κ' αίκα δηθφ ζνπ κέζα.' 
 

Βίπε, θη' αθηφο ηελ πνλεξηά δελ έλησζε θη' ακψλεη 
 

φξθν έλα δέηε, θη' άζθεκα γειάζηεθε θαηφπη. 
 

Ση ε Ήξα θέβγεη ηξέρνληαο νρ ηνπ βνπλνχ ηελ άθξε 
 

θαη ζη' Άξγνο θνπβαιηέηαη εθηχο, πνπ η' άξρνληα ηελέινπ, 115 

γηνπ ηνπ Πεξζέα, εθεί ήμεξε ηε ιπγεξή γπλαίθα. 
 

Ώθηή είρε αγφξη ζηε θνηιηά εθηά κεηξψληαο κήλεο, 
 

θη' φμσ ζην θσο ηήο ηφβγαιε, θη' εθηακελίηηθν έηζη, 
 

θαη ηεο Ώιθκήλεο ζηακαηάεη ηε γέλλα θαη ηνπο πφλνπο. 
 

Έπεηηα ηξέρεη ζηνπ Αηφο κε ηα καληάηα πάιη 120 

'Παηέξα αζηξαπνθέξαβλε, ηνπ Κξφλνπ γηε, 'λα ιφγν 
 

ζα ζνπ κηιήζσ. ήκεξα γελλήζεθε έλαο άληξαο 
 

ιακπξφο, πνπ ζα γελεί νισλψλ ησλ Ώξγηηψλε αθέληεο, 
 

γηνο ηνπ ηελέινπ, λα ν ΐξπζηηάο απ' ηνπ Πεξζηά ην γέλνο, 
 

αίκα δηθφ ζνπ· πξέπεη ηνπ λα βαζηιέβεη ζη' Άξγνο.' 
 

Βίπε, θαη ιχπε θινγεξή βαζηά ηνπ θαίεη ηα ζπιάρλα, 125 
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θη' αξπάδεη ακέζσο ηε Λσιηά νρ ηηο ζγνπξέο πιεμνχδεο, 
 

κέζα απ' ην πάζνο βξάδνληαο, θαη βαξηνξθίζηεθ' φξθν 
 

ην πσο πνηέο ζηνλ Έιπκπν, πνηέο ζη' αζηξέληα νπξάληα 
 

δε ζα παηήζεη πηα ε Λσιηά π' φινπο ισιαίλεη πάληα. 
 

Βίπε, θαη κε ην ρέξη ηνπ ζηξηθνθισζάεη θαη ξήρλεη 130 

νρ ηα νπξάληα ηε Λσιηά, θη' αθηή ζε ιίγν θηάλεη 
 

σο ζηα κεηφρηα ησλ ζλεηψλ. Ώθηή ζπκνχληαλ πάληα 
 

θαη ζηέλαδε, φηαλ έβιεπε ην ιαηξεκέλν γπηφ ηνπ 
 

πνπ ηνλ βαζάληδε ν ΐξπζηηάο θαη δνχιεβε ζα ζθιάβνο. 
 

Έηζη θη' εγψ ζηα πινία νκπξφο ζα ζέξηδε ηνπο άληξεο 
 

ηνπ Έρηνξα η' αλίθεην θνληάξη, δε κπνξνχζα 135 

λα βγάισ ηε Λσιηά απ' ην λνπ πνπ κ' είρε πξηλ ισιάλεη. 
 

Μα αθνχζθαια φκσο, θαη ην λνπ κνπ πήξε ηφηε ν Αίαο, 
 

ζέισ μαλά λα θηιησζψ, λα δψθσ πινχζηα δψξα. 
 

Μα ζήθσ κ' φιν ην ζηξαηφ ζηνλ πφιεκν λα βγνχκε, 
 

θη' έηνηκνο είκαη εγψ, φηαλ ζεο, λα δψθσ θάζε δψξν 140 

πνπ ζηελ θαιχβα ζνπ ήξζε ερηέο θαη ζνχηαμε ν Απζζέαο. 
 

Βηδέ θαξηέξα αλ πξνηηκάο, θηαο βηάδεζαη γηα κάρε, 
 

θη' νη παξαγηνί απ' ην πινίν κνπ παλ ηψξα θαη ηα θέξλνπλ, 
 

θαη δεο ηα, θη' έπεηηα κνπ ιεο, ζαλ πνπ πνζείο αλ είλαη.» 
 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ν γνξγφο γηνο ηνπ Πειέα θη' είπε 145 

«Σ' Ώηξέα μαθνπζκέλε γηε, πξσηάξρνληα Ώγακέκλν, 
 

θαιά! Σα δψξα δψζ' κνπ αλ ζεο, ζαλ πνπ ηεξηάδεη, ή θξάηα, 
 

η' αθίλσ αθηφ ζην ρέξη ζνπ. Μνλ έια νκπξφο! ζηε κάρε 
 

ακέζσο ηψξα! Ση άπξεπν εδψ λ' αξγνινγνχκε, 
 

λα ράλνπκ' ψξα· αηέιησηε δνπιεηά κεγάιε αθφκα.» 150 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ν ζνθφο γηνο ηνπ Λαέξηε θη' είπε 154 

«Με δα έηζη εζχ ν ηφζν θαιφο, ζεφκνξθε Ώρηιέα, 155 

κε ζεο ηνπο ιφρνπο λεζηηθνί λα ζεθσζνχλ θη' ακέζσο 
 

λα πνιεκήζνπλ ηνπο νρηξνχο, ηη ε κάρε ιίγεο ψξεο 
 

δε ζα βαζηάμεη, αλ γίλεη αξρή θαη ζπκπιαθνχλ νη άληξεο 
 

θαη ρχζεη θαη ζηνπο δην ν ζεφο κέζα ζηα ζηήζηα πάζνο. 
 

Μα άζε λα θαλ — λα πηνχλ θαη κηα — κεο ζην θαξαβνζηάζη 160 

ηα παιηθάξηα καο· ηη αθηφ δίλεη δσή θαη ζάξξνο. 
 

Γηαηί φιε κέξα πηνο κπνξεί σο λα βνπηήμεη ν ήιηνο 
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ζηήζηα κε ζηήζηα αθάγσηνο λα πνιεκάεη ζηνλ θάκπν; 
 

Ση αθφκα θη' αλ απφθαζε ην θάλεηο, κα βαξαίλνπλ 
 

ηα κέιε ζνπ φκσο άλησζα θαη ζε ιηγψλεη ε πείλα, 165 

ζε θφβεη ε δίςα, ζνπ ιπγάεη ζα ξνβνιάο ην γφλα. 
 

Μνλ έια ζθφιλα ηα παηδηά, θαη πεο ηνπο λα ηζηκπήζνπλ 171 

θάηη λα θαλ, θη' ν βαζηιηάο ηα δψξα ν Ώγακέκλνο 
 

ζηε ζπληπρηά αο ηα θέξεη εδψ, γηα λαλ ηα δνπλ εδψ φινη 
 

θαη κέζα ζνπ ζαξαπαεί ιίγν ε ςπρή θη' εζέλα. 
 

Κη' φξθν αο ζ' ακψζεη ζηέθνληαο ζησλ Ώραηψλ ηε κέζε 175 

ηε ληα πσο δελ ηελ άγγημε, ζην ζηξψκα ηεο δε κπήθε, 
 

π' άληξεο γπλαίθεο, αξρεγέ, ζπλήζηα ηφρνπλ φινη. 177 

Σξαπέδη ηφηε αξρνληηθφ λα θηιησζείηε αο δψθεη, 179 

ηξαπέδη πινχζην, πνπ ζσζηφ φηη είλαη λα κε ιείςεη. 180 

Καη η' άδηθν πηα μέγξας' ην, ηα πεξαζκέλα μέρλα! 178 

Σ' Ώηξέα γηε, έπεηηα θη' εζχ ζηνραζηηθφο πηα κ' φινπο 181 

θνίηα λα γίλεηο, ηη αξρεγφ δελ είλαη θαηεγφξηα, 
 

πξηλ ζαλ πξνζβάιεη ν βαζηιηάο, λαλ ηνπ θηιηψλεη πάιη.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη η' Ώηξέα ν γηνο, ν πξσηαθέληεο η' Άξγνπο 
 

«Γηε ηνπ Λαέξηε, κε ραξά ζ' αγξίθεζα ην ιφγν, 185 

γηαηί φια ηα μεθχιιηζεο θαη μήγεζεο κε ηάμε. 
 

Ώθηά λαη εγψ ζαλ ηα νξθηζηψ, κνπ ην πνζεί ε θαξδηά κνπ, 
 

κήη' φξθν παίξλσ ςέθηηθν πξνο ηνπο ζενχο. Μα αο κείλεη 
 

ν Ώρηιηάο σο ηφηε εδψ θηαο βηάδεηαη γηα κάρε, 
 

κείλεηε θη' φινη αρψξηζηνη νη άιινη σο πνπ λα θηάζνπλ 190 

ηα δψξα εδψ φμσ θαη πηζηά λα ζθάμνπκε νξθηζηήξηα. 
 

Σψξα, Απζζέα, νξίδσ αθηφ θαη ζ' η' αλαζέησ εζέλα· 
 

δηάιεμε ληνπο κεο ζην ζηξαηφ, αξρφλησλ γηνπο, θαη θέξε 
 

ηα δψξα νρ ην θαξάβη κνπ, φια φζα η' Ώρηιέα 
 

ερηέο ξεηά ηνπ ηάδακε, θαη θέξηε ηηο γπλαίθεο. 195 

Κη' ν θξάρηεο κνπ κεο ζηνλ πιαηχ ηνλ θάκπν αο εηνηκάζεη 
 

θαπξί, πνπ εθηχο λα ζθάμνπκε ζην Αία θαη ζηνλ Ήιην.» 
 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ν γνξγφο γηνο ηνπ Πειηά θαη ηνχπε 
 

«Σ' Ώηξέα μαθνπζκέλε γηε, πξσηάξρνληα Ώγακέκλν, 
 

αθηά θαηφπη κάιηζηα ζσζηφ λαλ ηα θξνληίζηε, 200 

ζα γίλεη ηέινο ζθφιαζκα ηεο κάρεο θη' φηαλ κέζα 
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εδψ ζηα ζηήζηα ηα δαζά δε βξάδεη ηφζν πάζνο. 
 

Μα ηψξα εθείλνη θνίηνπληαη ζθαγκέλνη απ' ην θνληάξη 
 

ηνπ Έρηνξα, ζαλ ηνχδσθε ηε λίθε ν γηνο ηνπ Κξφλνπ, 
 

θη' εζείο θαγηά κνπ θξαίλεηε. ρη φρη! εγψ πξνζηάδσ 205 

ηψξα λα πηάζνπλε ζπαζί ηα παιηθάξηα ... ακέζσο ... 
 

απφηηζηνη θαη λεζηηθνί, θαη ζα βνπηήμεη ν ήιηνο 
 

αο θαλ φζν πνζνχλ, αθνχ μερξεσζεί ε δεκηά καο. 
 

Μα θάηνπ πξηλ δε γίλεηαη λα κνπ θαηέβεη εκέλα 
 

ζην ζηφκα εδψ θαγί ή πηνηφ, αθνχ 'ραζα ην βιάκε, 210 

πνπ ζηελ θαιχβα απφ ραιθφ κνχ θνίηεηαη ζθαγκέλνο 
 

ηεξψληαο θαηά ηε κπαζηά, θαη γχξσ ηνπ νη ζπληξφθνη 
 

ζξελνχλ. Γηα αθηφ δελ έρσ λνπ γηα θαγνπφηηα ηψξα, 
 

παξά γηα θφλνπο αίκαηα θαη ζηελαγκνχο θαη θξίθε.» 
 

Σφηεο η' απάληεζε ν ζνθφο πνιχηερλνο Απζζέαο 215 

. 
 

«Χ ηνπ Πειέα αθέληε γηε, ζπαζί καο πξψην απ' φινπο, 
 

κε η' φπιν εζχ είζαη αλφηεξνο, πνιχ θαιχηεξφο κνπ, 
 

φκσο λνκίδσ πσο θη' εγψ ζε μεπεξλάσ πνιχ ίζσο 
 

ζηε γλψκε, ηη είδα θφζκν πξηλ θαη πην πνιιά θαηέρσ. 
 

Έηζη έρε ιίγν απνκνλή ην ηη ζα πσ λ' αθνχζεηο. 220 

Πάληα νη αζξψπνη γιήγνξα ηνλ πφιεκν κπνπρηίδνπλ, 
 

πνπ ην δξεπάλη ηνπ ζσξφ ζηξψλεη ην ρφξην ράκνπ, 
 

κα ν ζέξνο ηίπνηα, φηαλ πηα ηε δπγαξηά ηνπ ν Αίαο 
 

ηε γχξεη πνχλαη κνηξαζηήο ζηεκέλνο ησλ πνιέκσλ. 
 

Μα ην λεθξφ δε γίλεηαη κε ηελ θνηιηά νη Ώξγίηεο 225 

λα θιάςνπλε, ηη απαλσηά πιήζε πνιιά φιε κέξα 
 

πέθηνπλ ... πψο ηφηε απ' ηα δεηλά θαλείο ζα πάξεη αλάζα; 
 

Μα πξέπεη απηφο λα ζάβεηαη πνπ πέζεη, θαη ησλ θίισλ 
 

αο θάλεη απνκνλή ε θαξδηά, κηα κέξα ζαλ ηνλ θιάςνπλ, 
 

θη' φζνη άιινη απ' ηελ θαηάξαηε ζσζνχλε κάρε, πξέπεη 230 

λα δνπλ λα θάλε θαη λα πηνπλ, γηα λα βαζηνχλ πην αθφκα 
 

ζε πφιεκν κε ηνπο νρηξνχο πεηζκαησκέλν πάληα, 
 

δσζκέλνη ηελ αξκαησζά. Σψξα άιιν πηα θαλείο καο 
 

αο κελ πξνζκέλεη πξφζηαγκα θαη θνληνζηέθεη πίζσ, 
 

ηη η' άιιν αθηφ ηνπ ζαλ ηνπ βγεη ιαρηάξα ζην θεθάιη, 235 

ζηα πινία πίζσ αλ θάζεηαη, κνλ φινη νκπξφο! ζα θάκε, 
 

αο ηξέμνπκε ίζηα ηνπο νρηξνχο λ' αξρίζνπκε πειέθη.» 
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. 
 

Βίπε, θαη πήξε ηνπο δην γηνπο καδί ηνπ ηνπ Νεζηφξνπ, 
 

θαη πήξε ην Μειάληππν ην Θφα ην Μεξηφλε 
 

ην Μέγε, ζξέκκα ηνπ Φπιηά, ηνλ άμην Λπθνκήδε, 240 

θαη ηελ θαιχβα πήγαλε ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ. 
 

Έηζη άςε ζβχζε ηέιησζε φιε ε δνπιηά, ηη ακέζσο 
 

θέξαλε θηφιαο ηα εθηά ηξηπφδηα πνχρε ηάμεη, 
 

ηα δψδεδα άηηα, θη' είθνζη ιεβέηηα γαλσκέλα, 
 

θη' εθηά γπλαίθεο βγάιαλε — ιακπξέο, ςηινδνπιέθηξεο — 245 

θη' φγδνε ε θξηλνκάγνπιε πεξπάηαε ΐξηζνπνχια. 
 

Κη' αθνχ ν Απζζέαο έδηαζε ρξπζφ θνκκάηηα δέθα 
 

θηλάεη, θαη πάγαηλαλ καδί ηα δψξα νη άιινη αξρφληνη. 
 

. 
 

Κη' άκα ζηε κέζε ηάβαιαλ ηεο ζπληπρηάο, ζεθψζε 
 

η' Ώηξέα ν γηφο· θαη πάεη θνληά ν θξάρηεο ηνπ ν Σαξζχβεο, 250 

θξάρηεο κε ζετθηά θσλή, βαζηψληαο ην γνπξνχλη. 
 

Σφηε έζπξε η' Ώηξέα ν γηνο ηελ θάκα πνχρε πάληα 
 

θνληά ζηεο ζπάζαο ην καθξχ θεθάξη θξεκαζκέλε, 
 

θη' έθαλε αξρή απ' ηνπ γνπξνπληνχ ηηο ηξίρεο· θαη ην Αία 
 

πεξηθαιψληαο ζήθσζε ηα ρέξηα, θη' φινη νη άιινη 255 

ζηάζεθαλ ήζπρνη εθεηπά θαη ζησπειά αγξνηθνχζαλ. 
 

. 
 

Κη' είπε ηεξψληαο ηα πιαηηά νπξάληα ν γηνο η' Ώηξέα 
 

«Άθνπ κε, Αία, πξψηα εζχ, ησλ αζαλάησλ φισλ 
 

ηξαλφηαηε πξσηαξρεγέ, θη' άθνπ κε, Γε θη' εζχ Ήιηε, 
 

θη' νη Γδίθηζζεο πνπ ηηκσξνχλ ηνπο ςέθηνξθνπο ζηνλ Άδε· 260 

παίξλσ φξθν, εγψ δελ άγγημα πνηέο ηε ΐξηζνπνχια 
 

κήηε δεηψληαο αγθαιηά κήηε δνπιηά θακκηά άιιε, 
 

Μνλ ηηκεκέλα θάζνπληαλ κεο ζηελ θαιχβα πάληα. 
 

Φέθηνξθα αλ είπα, έηζη νη ζενί θαθά άπεηξα αο κνπ ζηείινπλ, 
 

ηφζα φζα ζηέιλνπλ ζ' φπηνλε ηνπο θηαίμεη ςεθηνξθψληαο.» 265 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο ραιθφθνςε ηνπ ρνίξνπ ην ιαξχγγη. 
 

Έπεηηα ν θξάρηεο ηνλ πεηάεη ζηξηθνθισζίδνληάο ηνλ 
 

ζη' αθξέλην θχκα ηνπ γηαινχ, γηα λαλ ηνλ θαλ ηα ςάξηα. 
 

. 
 

Σφηεο ζεθψζεθε ν γνξγφο γηνο ηνπ Πειέα θη' είπε 
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«Αία παηέξα, σ ηη βαξηά ζηνλ θφζκν καο ηπθιψλεηο! 270 

Βηδέ πνηέο ηα ζπιάρλα κνπ δε ζ' άλαβε ζηα ζηήζηα 
 

ηφζν βαζηά η' Ώηξέα ν γηνο, νχηε ηε ληα άζειά κνπ 
 

δε ζάπαηξλε απ' ηα ρέξηα κνπ, κα λά, ν κεγάινο Αίαο, 
 

λα πέζνπλ ίζσο ήζειε πνιιά καο παιηθάξηα. 
 

Σψξα λα θάηε ζχξηε πηα γηα λ' αξρηλνχκε κάρε.» 275 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηε ζπληπρηά ζθνιάδεη ρέξη ρέξη, 
 

θη' φινη ζθνξπνχλε θη' ν θαζείο ζην πινίν ηνπ παγαίλεη. 
 

Έπηαζαλ ηφηε νη παξαγηνί ηα δψξα λα θξνληίζνπλ, 
 

θαη θέβγνπλ πέξα λαλ ηα παλ ζηνπ μαθνπζηνχ Ώρηιέα. 
 

Κη' αθνχ φια η' άιια απίζσζαλ κεο ζηηο θαιχβεο, βάδνπλ 280 

ηηο ληεο λα θάηζνπλ· έπεηηα ηα ζεξπεηά θνπέιηα 
 

βαξνχλ η' αιφγαηα λα παλ κε ην θνπάδη η' άιιν. 
 

. 
 

Σφηεο ε ΐξηζνπνχια, ληα ρξπζή ζαλ Ώθξνδίηε, 
 

ζαλ είδε απφ ζθιεξφ ραιθφ ηνλ Πάηξνθιν ζθαγκέλν, 
 

ηνχπεζε απάλνπ, θη' έκπεμε ηα θιάκαηα, μεζθψληαο, 
 

ηελ φκνξθε φςε η' απαιά ιαηκά ηεο η' άζπξα ζηήζηα. 285 

Κη' έηζη κνηξνινγνχζε ε ληα πνχρε λεξάηδαο θάιιε 
 

«Πάηξνθιε, εζχ πνπ ε κάβξε κνπ ζε ιάηξεβε ε θαξδνχια, 
 

Ώρ δσληαλφ εγψ ζ' άθηζα ζαλ έθεβγα, θαη ηψξα 
 

ζην γπξηζκφ κνπ, αθέληε κνπ, ζε βξίζθσ ζθνησκέλν. 
 

Ώλ ηφρεη ε κνίξα κνπ δεηλά λα κε ζπαξάδνπλ πάληα. 290 

Σνλ άληξα ε κάλλα κνπ ε γιπθηά πνπ κνχδσθε θη' ν θχξεο 
 

ηνλ είδα απ' άζπιαρλν ραιθφ ζθαγκέλν νκπξφο ζην θάζηξν, 
 

θαη ηξία αδέξθηα κνπ πνπ κηα καο γέλλεζε κεηέξα, 
 

θη' αθηνί νη θαεκέλνη ράζεθαλ, θη' νη ηξεηο ηελ ίδηα κέξα 
 

κσο εζχ δε κ' άθηλεο — ζα κνχζθαμε ηνλ άληξα 295 

ν Ώρηιέαο θη' έθαςε ην γνληθφ καο πχξγν — 
 

λα θιαίσ, κνλ πάληα κνχηαδεο πσο ηέξη ηνπ θαηφπη 
 

ζα γίλσ εγψ, θαη ζα κε παο ζηε Φηηά κε ηα θαξάβηα 
 

λα θάλεηο ηηο ραξέο κνπ εθεί. Γηα αθηφ ζε θιαίσ κε πφλν, 
 

ζε ιαρηαξάσ πνπ πέζαλεο, γιπθφινγέ κνπ πάληα.» 300 

. 
 

Έηζη ζξελνχζε, θη' έθιαηγαλ θαηφπη θη' νη γπλαίθεο, 
 

εθείλνλ ηάρα κα θαεκνχο ε θαζεκηά δηθνχο ηεο. 
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. 
 

Κη' νη πξνεζηνί ησλ Ώραηψλ καδέθηεθαλ θαηφπη 
 

ζηνλ Ώρηιέα νιφγπξα θαη ηνλ πεξηθαινχζαλ 
 

λα θάεη θαη θάηη, κα φρη αθηφο ηνπο έιεγε βνγγψληαο 
 

«Να δήζηε, αδξέθηα, αλ κ' αγαπά θαλείο ζαο, κε κνπ ιέηε 305 

ςσκί ή θξαζί πξνηχηεξα ζην ζηφκα κνπ λα βάισ, 
 

γηαηί έρσ κεο ζηα ζηήζηα κνπ ηα ζπιάρλα καησκέλα. 
 

Κη' σο λα λπρηψζεη αλ θαξηεξψ, ζαο ιέσ κε κε θνβάζηε.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' έζηεηιε λα παλ ηνπο άιινπο βαζηιηάδεο, 
 

κα κείλαλε η' Ώηξηά νη δην γηνη θη' ν ζετθφο Απζζέαο 310 

θη' ν Ανκεληάο θη' ν Νέζηνξαο θη' ν Φνίληθαο ν γέξνο 
 

λαλ ηνλ παξεγνξήζνπλε, πνπ δίρσο πηα λα πάςεη 
 

βφγγαε· κα ηίπνηα γηα αθηφλ παξεγνξηά δελ είρε, 
 

σο λάκπεη ζηεο ζθαγήο μαλά ην καησκέλν ζηφκα. 
 

. 
 

Καη ζα ζπκήζε, ζηέλαμε κέζα απ' ηα βαζηά θη' είπε 
 

«Ναί, δχζηπρε, άιινηεο θη' εζχ, αγαπεηφ κνπ αδξέθη, 315 

κνχζηξσζεο δείπλν αλαζηηθφ εδψ κεο ζηελ θαιχβα 
 

γνξγά γνξγά θαη γιήγνξα, ζα βηάδνπληαλ λ' αλνίμνπλ 
 

νη Ααλανί κε ηνλ νρηξφ πνιπδαθξνχζα κάρε. 
 

Μα ηψξα εζχ κνπ θνίηεζαη λεθξφο θαη δε ζαιέβεηο, 
 

θη' εκέλα λεζηηθηά ε θαξδηά — θηαο έρσ ηφζα νκπξφο κνπ — 320 

πνζψληαο ζε. Γηαηί θαθφ ρεηξφηεξν λα πάζσ 
 

άιιν δελ έρεη, θη' αλ κνπ πνπλ ην γέξν κνπ πσο πήγε — 
 

πνπ ηψξα δάθξηα πχξηλα ρχλεη ίζσο ζηελ παηξίδα 
 

πνπ ηέηην γην ζηεξήζεθε, θη' αθηφο ζηα μέλα αιάξγα 
 

γηα κηα Λεληφ μεηζίπσηε κε κάρεο ηπξαγληέηαη — 325 

ή αθηφλ πνπ εθεί κνπ αληξψλεηαη, η' αγφξη κνπ, ζηε θχξν 
 

«[αθφκα αλ ν Νηνθηφιεκνο κνχ δεη ν θακαξσκέλνο]. 
 

Ση πξηλ κνπ η' φιπηδε ε θαξδηά πσο ηάρα εγψ κνλάρα 
 

εδψ ζα βξσ ηνλ ηάθν κνπ αιάξγα απ' ηελ παηξίδα 
 

ζηεο Σξίαο ηα κέξε, φκσο εζχ πψο ζα γπξίζεηο πίζσ, 330 

γηα λα κνπ βγάιεηο ην παηδί, ζα ζβχζσ εγψ, νρ ηε θχξν, 
 

θαη λαλ ηνπ δείμεηο φια κνπ έλα έλα, ζεζαβξνχο κνπ 
 

θαη ζθιάβνπο κνπ θαη ζθεπαζηφ αςεινθηάζηε πχξγν. 
 

Ση ηψξα πηα ζαξξψ ν Πειηάο κηα θαη θαιή απ' ηνλ θφζκν 
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πσο πέζαλε, ή θη' αλ θαςνδεί ιηγάθη, πσο ζηελάδεη, 335 

ζπαζκέλνο απ' ηα γεξαηηά θαη θαξηεξψληαο πάληα 
 

κάβξα καληάηα, φηαλ ηνπ πνπλ ην πσο κε πήξε ν ράξνο.» 
 

. 
 

Βίπε ζξελψληαο, θη' έθιαηγαλ θη' νη πξνεζηνί θαηφπη 
 

ζπκάκελνη φζα αθήθαλε ζηνλ πχξγν ηνπ ν θαζέλαο. 
 

. 
 

Καη ζαλ ηνπο είδε πνχζβπλαλ ζην κνηξνιφτ ν Αίαο 340 

ηνπο πφλεζε θαη ιέεη εθηχο ηεο Ώζήλαο δην ιφγηα 
 

«Παηδί κνπ, πάεη ηνλ αθίζεο ζηελ ηχρε ηέηηνλε άληξα· 
 

ή δε ζ' η' αγγίδεη πηα ζηαιηά ηα ζπιάρλα ν Ώρηιέαο; 
 

Μα δεο ηνλ! ηψξα εθεί κπξνζηά ζη' νξζφπισξν θαξάβη 
 

θάζεηαη θαη κνηξνινγάεη ην βιάκε, θη' φινη νη άιινη 345 

πήγαλ λα θαλ, κα λεζηηθφο αθηφο θαη δηςαζκέλνο. 
 

«Μα ζχξε ζηάμ' ηνπ αζάλαην λεξφ ζηα ζηήζηα κέζα 
 

εθεί πνπ θιαίεη, γηα λα κπνξεί ζηελ πείλα λα βαζηάμεη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε θαη ηελ έζηεηιε, ζαλ πνπ θη' αθηή πνζνχζε. 
 

Κη' φκηα κε ιάθξα νξγηφθηεξε ηξαλφθσλε, νρ ηα χςε 350 

θάηνπ πεηάεη κέζα απ' ην θσο ηελ ψξα πνπ νη Ώξγίηεο 
 

παληνχ ζηνλ θάκπν η' άξκαηα θνξνχζαλ ηνπ πνιέκνπ. 
 

Κη' έζηαμε αζάλαην λεξφ κεο ζη' Ώρηιηά ηα ζηήζηα, 
 

πνπ πείλα πηα θαθφξηζηε λα κελ ηνλ ηξεκνβιάςεη, 
 

απέ ζη' αθίλεηνπ γνληνχ μαλά ην ζηέξην πχξγν 355 

θέβγεη, 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Καη ρχζεθε ν ζηξαηφο ηφη' φμσ απ' ηα θαξάβηα. 
 

Πψο νρ ηνλ νπξαλφ ππθλά πέθηνπλ ηα ρηφληα θάηνπ, 
 

ςπρξά, απφ Θξαθνδξφιαπα βνξηνζηαικέλνπ θχιιν, 
 

ηφηε έηζη ιακπξνγηάιηζηα πιήζνο κεγάιν θξάλα 
 

φμσ απ' ηα πινία πξφβαηλαλ, θαη πξφβαηλαλ αζπίδεο, 360 

ζσξφο θνληάξηα θξάμηλα, θαη δίρνπθηα ηζαπξάδα. 
 

Δ ιάκςε πάεη κεζνχξαλα, γεινχλε γχξσ νη θάκπνη 
 

απ' ηε θεγγηά· θαη ησλ αληξψλ αληηβξνληάεη ην βήκα. 
 

. 
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Σφηεο ζηε κέζε νπιίζηεθε ν άμηνο Ώρηιέαο. 364 

Έβαιε πξψηα ηα γεξά ηνπζινχθηα ζηα θαιάκηα 369 

παλψξηα, πνχηαλ κ' αξγπξά ζειχθηα αξκνδεκέλα. 370 

Καηφπη πήξε θφξεζε ζηα ζηήζηα ηα ηζαπξάδα, 
 

θη' έπεηηα γχξσ θξέκαζε ζηνπο ψκνπο ηνπ ηε ζπάζα, 
 

ραιθέληα αζεκνθάξθσηε, θαη πήξε ηελ αζπίδα, 
 

ζηέξηα, πνπ αιάξγα ε ιάκςε ηεο ζα θεγγαξηνχ θσηνχζε. 
 

Πψο θαίλεηαη νρ ην πέιαγν ζε ιακλνθφπνπο ιάκςε 375 

θσηηάο πνπ θαίεη, θαη θαίεη νκπξφο ζε πξνβαηήζα ζηξνχγγα 
 

ζ' φξνο ςειά, ελψ άλεκνο ηνπο λάθηεο ζηαληνζπξψρλεη 
 

ζηα ζηήζηα απάλνπ ζηνπ γηαινχ αιάξγα απ' ηνπο δηθνχο ηνπο· 
 

έηζη έθηαλε σο ζηνλ νπξαλφ θη' ε ιάκςε νρ ηελ αζπίδα 
 

ηε ιακπξνζθάιηζηε. Έπεηηα ην θξάλνο βαξηαζθψλεη 380 

θαη ην θνξάεη ζηελ θεθαιή. αλ άζηξν αρηηδνβφιαε 
 

ην θξάλνο η' αινγφθνπλην, θαη ζάιεβαλ ηξηγχξσ 
 

νη θνχληεο πνχβαιε ν ζεφο ππθλφρξπζεο ζηελ άθξε. 
 

Καη πήξε δνθηκάζηεθε κεο ζη' άξκαηα, αλ ηνπ πάλε 
 

θη' αλ θνχλαε κέζα ιέθηεξα ηα κέιε, θαη ζαξξνχζεο 385 

είηαλ θηεξά θαη ζήθσλαλ ηνλ αξρεγφ ζηα χςε. 
 

ηεξλά νρ ηε ζήθε ηνπ άδξαμε ην γνληθφ θνληάξη, 
 

βαξχ κεγάιν δπλαηφ — άιινο αθηφ λα παίμεη 
 

δε κπφξαε, κφλνο θάηερε λαλ η' αλεκίδεη εθείλνο, 
 

δαγφξην θξάμν πνχθνςε ςειά απ' ην θνξθνβνχλη 390 

γηα ηνλ Πειέα ν Υείξνλαο αξκαησιψλ ξεκάρηξη. 
 

. 
 

Σ' άινγα ηφηε ν Άιθηκνο θη' ν Ώθηνκέδνο πηάλνπλ 
 

θαη δέβνπλ, θη' φκνξθα ινπξηά ηνπο βάδνπλ, θαη ζηα δφληηα 
 

ηα ραιηλάξηα, θη' άπισζαλ ηα γθέκηα ηνπο σο πίζσ 
 

ζην θαινθάξθσην θνπηί. Καηφπη ν Ώθηνκέδνο 395 

πήξε ζηα ρέξηα θακνηζί ιακπξφ θαη ηεξηαζκέλν, 
 

θαη κεο ζη' ακάμη πήδεζε. Καη πίζσ ν Ώρηιέαο 
 

αλέβεθε — άκα νπιίζηεθε — ζη' ακάμη, θαη ζθνξπνχζε 
 

αρηίδεο ιεο απ' ην ραιθφ ζαλ ήιηνο θσηνδφηεο. 
 

. 
 

Καη θψλαμε κε ζθηαρηεξή θσλή ζηα γνληθά άηηα 
 

«Φαξέ θαη Ξάλζν, μαθνπζηά παηδηά ηεο Φηεξνπφδαο, 400 

θνηηάμε αιιηψο ηνλ ακαμά λα μαλαθέξηε πίζσ 
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ζηα πινία εδψ, φηαλ πφιεκν ρνξηάζνπκε θαη κάρε, 
 

φρη φπσο έκεηλε λεθξφο ν Πάηξνθινο ζηνλ θάκπν.» 
 

. 
 

Σφηε είπε θάηνπ απ' ην δπγφ ην παξδαιφ πνπιάξη, 
 

ν Ξαλζφο — θη' έζθπςε πηθξά ηελ θεθαιή, θη' ε ραίηε 405 

μερχζεθε φιε απ' ην δπγφ θνληά ζηα πφδηα ράκνπ — 
 

ηη ηνχδσθε θσλή ε ζεά ε καξκαξφιαηκε Ήξα 
 

«Ναί, ζα ζε ζψζνπκε — ζα δεηο, ζεφκνξθε Ώρηιέα — 
 

θαη ηψξα αθφκα, κα ε αβγή πιαθψλεη πηα ε ζηεξλή ζνπ. 
 

Αε θηαίκε· ε κνίξα θαη ηξαλφο ζεφο ζα ζ' αθαλίζεη. 410 

Ση κήηε απ' φθλν θη' άξγεηα δηθή καο ηνπ Παηξφθινπ 
 

ηνπ πήξαλ ηφηεο η' άξκαηα απ' ην θνξκί ηνπ νη Σξψεο. 
 

Σξαλφο ζεφο ηνλ έθαγε ζησλ κπξνζηηλψλ ηε κέζε, 
 

ηνπ Αία ν γηνο θαη ηεο Λεηφο, θαη δφμαζε ηνπο Σξψεο. 
 

Σξέρνπκε θαη κε θχιιν εκείο δεθχξνπ, αλ είλαη αλάγθε, 415 

π' αγέξα απ' φινπο πην αιαθξχ ηνλ ιέλε· φκσο εζέλα 
 

ζ' ηφγξαςε ε κνίξα απφ ζεφ λα ζθνησζείο θη' φρη άληξα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ακέζσο ηε θσλή ηνπ πήξαλε νη Καηάξεο. 
 

. 
 

Σφη' είπε ηνπ Πειέα ν γηνο βαξηά αγαλαρηηζκέλνο 
 

«Ξάλζν, ζαλάηνπο κε κελάο, θαηξφο δελ είλαη ηψξα. 420 

Ναί, μέξσ αθηφ θη' εγψ θαιά, γξαθηφ 'λαη εδψ λα πέζσ 
 

καθξηά απ' ηνπο έξκνπο κνπ γνληνχο. Μα θη' έηζη εγψ δε θέβγσ, 
 

πξέπεη ηνπο Σξψεο πξψηα εδψ πειέθη λα ρνξηάζσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ιάιαε η' άινγα κπξνζηά κπξνζηά αιπρηψληαο. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Τ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Έηζη ζηα θνίια πινία νκπξφο ηξηγχξσ ζνπ νη Ώξγίηεο, 
 

γηε ηνπ Πειηά, αξκαηψζεθαλ, αρφξηαγε πνιέκσλ· 
 

θαη πάιε νη Σξψεο αληηθξχ ζην θακπνβνχλη απάλνπ. 
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. 
 

Κη' ν Αίαο ιέεη ηεο Θέκηζηαο ζε ζπληπρηά λα θξάμεη 
 

θάζε ζεφ ζηνπ νξζφβξαρνπ θνξθνβνπληνχ ηελ άθξε. 5 

Κη' αθηή ηξεράηε απφ παληνχ πξνζηάδεη ρέξη ρέξη 
 

θάζε ζεφλε σο ζηνπ Αηφο ηνλ πχξγν λα θνπηάζεη. 
 

Καλέλα, εμφλ ν Χθηαλφο, δελ έιεηςε νχηε ξέκα, 
 

μσζηά θακηά φζεο ραίξνπληαη ρνξηαξηαζκέλνπο βάιηνπο 
 

θαη βξχζεο θαη πεγέο λεξψλ θη' φζεο παλψξηα δάζα. 
 

Κη' φινη ζαλ ήξζαλ ζηνπ Αηφο ηνλ πχξγν, παλ θαζίδνπλ 10 

ζηα καξκαξφθνθηα ζξνληά πνπ ηνπ παηέξα Αία 
 

ηνπ ηάρε θάλεη ν Ήθαηζηνο κε ηε ζνθή ηνπ ηέρλε. 
 

. 
 

Έηζη νη ζενί είηαλ ζηνπ Αηφο ηνλ πχξγν ζπλαγκέλνη. 
 

Κη' φρη δελ είπε ηεο ζεάο κήηε ηεο γεο ν ζείζηεο, 
 

Μνλ πάεη ζηνλ πχξγν νρ ηνπ γηαινχ ηα βαζηά, θαη θαζίδεη 15 

θαηακεζχο ηνπο θη' αξσηάεη ηνλ νξηζκφ ηνπ Αία 
 

«Ση πάιη, Ώξγπξνθέξαβλε, ζε ζπληπρηά κάο θξάδεηο; 
 

Κάηη γηα Σξψεο θη' Ώραηνχο ζα λ' αλαδέβεη ν λνπο ζνπ, 
 

ηη ηψξα απηψλ ν πφιεκνο είλαη άζβπζηα αλακέλνο.» 
 

. 
 

Σφηε απαληάεη ν ζπγλεθηάο ηνπ Κξφλνπ γηνο, ν Αίαο 
 

«είζηε ηεο γεο, κνπ κάληεςεο κε ηη βνπιή θαη γλψκε 20 

ζαο έθξαμα· λαί, ζπιινγή πνπ ζθάδνπληαη ηνπο έρσ. 
 

Μα εγψ ζηα θνξθνβνχληα εδψ ζα κείλσ, θη' νρ ηε ξάρε 
 

ζα ραίξνπκαη ην ζέακα· κα εζείο νη άιινη θάηνπ, 
 

ην πξνηηκάσ, πεγαίλεηε ζηνλ θάκπν, θαη βνεζάηε 
 

φπηνπο ζαο ζπκπαζά ε θαξδηά, ζεο Ώραηνχο ζεο Σξψεο. 25 

Μφλνπο αλ ηνπ Πειηά ην γην λα πνιεκάλ αθίζηε 
 

ηνπο Σξψεο, πάεη αδχλαην θαη κηα ζηηγκή λα κείλνπλ. 
 

Ώθηνί θαη πξηλ ζσξψληαο ηνλ ηξεκνχιηαδαλ, κα ηψξα 
 

πνπ γηα ην βιάκε θη' ε ςπρή ηνπ κάληαζε, θνβάκαη 
 

κήπσο — γξακέλν είη' άγξαθν — ηε ρψξα ηνχο παηήζεη.» 30 

. 
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. 
 

Βίπε, θαη ζήθσζε θξηρηή πνιέκνπ αλεκνδάιε. 
 

Κη' εθηχο φινη νη ζενί θηλνχλ ζηνλ πφιεκν λα πάλε 
 

κ' αληίζεηνπο ζην λνπ ζθνπνχο. Ση ζην θαξαβνζηάζη 
 

ε Ήξα ε αξρηζέαηλα, θη' ε Ώζελά ε Παιιάδα, 
 

θη' ν ζεηζηήο πήγε Πνζεηδφο, θη' Βξκήο ν αγσγηάηεο 
 

πνπ λνπο γεξφο ην ληφζσξν θεθάιη ηνπ ζηνιίδεη· 35 

καδί θη' ν Ήθαηζηνο θσηηά γηνκάηνο θνχηζα θνχηζα 
 

ξνβφιαε... θνχηζα, κα γνξγά ηνπ δξφκηδαλ ηα πφδηα. 
 

Μα ν Άξεο πήγε ν πινπκηζηφο ζηνπο Σξψεο, θαη καδί ηνπ 
 

ην ξέκα ν Ξάλζνο θη' ε Λεηφ θη' ε ξφδηλε Ώθξνδίηε 
 

θη' ε ζατηέθηξα Άξηεκε θη' ν ζγνπξνκάιιεο Φνίβνο. 40 

. 
 

Σψξα φζν ζηέθαλε νη ζενί απ' ηνπο αζξψπνπο ρψξηα, 
 

ηφραλ κεγάιε νη Ααλανί ραξά πνπ ν Ώρηιέαο 
 

βγήθε ζηνλ θάκπν, θαη θαηξφ ζπαζί δελ είρε αγγίμεη· 
 

φκσο ηξέκνπια ζχγθνξκε ηνπο Σξψεο παξαινχζε 
 

θη' απειπηζηά, πνπ ην γνξγφ ζσξνχζαλ Ώρηιέα 45 

θαζψο κεο ζη' άξκαηα άζηξαθηε ζα ζλεηνθάγνο Άξεο. 
 

Μα φηαλ κηαο ζκίμαλε νη ζενί η' αζξψπηλα θνπάδηα, 
 

μεζπά ε Ώκάρε αλήκεξε, ρνπγηάδεη θη' ε Παιιάδα, 
 

πφηε φξζηα απ' φμσ απ' ην ηεηρί θαη ην ζθαθηφ ραληάθη, 
 

πφηε καθξφζθνπδε θνληά ζη' αθξφδαξηα αθξνγηάιηα· 50 

θη' έζθνπδε ν Άξεο αληηθξχ ζα ζίθνπλαο ζηνπο Σξψεο 
 

άγξηα νρ ηνπ θάζηξνπ ηελ θνξθή, θαη πφηε πηιαινχζε 
 

θνληά ζην ξέκα πίζσ νκπξφο ζη' Χξηνθνιιψλη απάλνπ. 
 

. 
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Έηζη νη παληνηηλνί ζενί ηνπο δην ζηξαηνχο ηξαθαίξλνπλ 
 

ππξψλνληαο ηνπο, θαη βαξχ ζηε κέζε αλάβεη πάζνο. 55 

Καη βξφληεζε άγξηα ησλ ζεψλ θη' αζξψπσλ ν παηέξαο 
 

νρ ηα νχξάληα· θάησζεο θη' ν Πνζεηδφο ηξαληάδεη 
 

ηεο γεο ηνλ φγθν, ησλ βνπλψλ ηηο αςειέο θνξθάδεο. 
 

Κη' φιεο νη ξάρεο ζάιεβαλ ηεο πεγνδφηξαο Ίδαο, 
 

ζαιέβαλε φινη νη πφδεο ηεο, ην θάζηξν, ηα θαξάβηα. 60 

Σξφκαμε θάηνπ ν Πινχηνλαο, ν λεθξαθέληεο η' Άδε, 
 

θη' εθηχο πεδάεη απ' ην ζξνλί θαη ζθνχδεη, θνβηζκέλνο 
 

ηε γε κε ζπάζεη ν Πνζεηδφο, ηεο γεο απάλνπ ν ζείζηεο, 
 

θαη ζε ζλεηνχο θη' αζάλαηνπο θαλεί ε θξηρηή θσιηά ηνπ, 
 

κνχρια θαη πίζζα, πνπ νη ζενί κ' αλαηξηρηά ηε βιέπνπλ. 65 

. 
 

Κη' ν θάκπνο μέρεηινο ζηξαηφ ραιθνιακπνθνπνχζε 156 

απ' άληξεο θη' άινγα, θη' ε γεο θξνθξφηηδε απ' ηα πφδηα. 
 

Βθεί ρνηκάεη κεο ζησλ νρηξψλ ηε κέζε ν Ώρηιέαο 381 

κ' αςέο θσλέο θαη κε θαξδηά αξκαησκέλε ζάξξνο. 
 

Καη πξψηνο ηξψεη ην ΐηθηηηφ, ιεβέληε γην ηνπ Οηξχληα, 
 

ηξαλά αξρεγφ, πνπ κηα μσζηά ηνλ γέλλεζε ζην πινχζην 
 

ρσξηφ ηεο Όδαο, ζηα ξηδά ηνπ ρηνληζκέλνπ Σκψινπ· 385 

αθηφλ, εθεί ίζα πνχηξερε, ζηεο θεθαιήο ηε κέζε 
 

ηνλ θξνχεη κε η' φπιν, π' άλνημε ζε δην θνκάηηα ε θάξα. 
 

Κη' έζθαζε ράκνπ, θη' ν ιακπξφο παηλέθηεθε Ώρηιέαο 
 

«Φφθα ηνπ Οηξχληα γηε, θνξκί πην θαληαζκέλν απ' φινπο! 
 

Βδψ ζα ξέςεηο, θη' ε γεληά αο ζνπ βαζηά απ' ηε ιίκλε 390 

ηε Γχγηα, νπνχρεη γνληθφ κεηφρη ζαο ζηελ άθξε, 
 

θνληά ζηνπ Υχιινπ ηα λεξά, ζηα θχκαηα ηνπ Υέξκνπ.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη βαζίιεςαλ ηνπ ΐηθηηηνχ ηα κάηηα, 
 

θη' αθηνχ ζηε κπξνζηηλή γξακκή ηεο κάρεο κε ηηο ξφδεο 
 

ηνλ ιηάληδαλ ησλ Ώραηψλ ηα πινπκηζκέλα ακάμα. 395 

Αέθηεξν ηνπ Πειέα ν γηνο θαξθψλεη ζην κειίγγη 
 

κέζα απ' ην θξάλν η' φκνξθν ηνλ άξρν Ληνληνδήκν, 
 

γην η' Ώληελφξνπ θαη γεξφ ηεο κάρεο παιηθάξη· 
 

θαη δελ ακπφδηζε ν ραιθφο, γηαηί κ' νξκή πεξλψληαο 
 

ε κχηε η' φπινπ μέζθηζε ην θφθθαια, θαη ιηψκα 
 

κέζα φινο ηνχγηλε ν κηαιφο θαη θφπεθε ε αληξηά ηνπ. 400 
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. 
 

Σνλ Εππνδάκα παξαθεί, ζαλ πήδεζε νρ η' ακάμη 
 

θη' έθεβγε νκπξφο ηνπ, ηνχκπεμε ζηνπο ψκνπο ην θνληάξη. 
 

Κη' αθηφο θπζνχζε κνχγθξηδε, ζαλ ηάβξνο πνπ κνπγθξίδεη 
 

ζαλ ηνλ ηξαβνχλε νη ληνη κπξνζηά ζηνλ Βιηθψλην αθέληε 
 

λαλ ηνπ ηνλ ζθάμνπλ, θη' ν ζεφο ζσξψληαο θακαξψλεη· 405 

έηζη ελψ κνχγθξαε, ε αληξηθηά θηεξνχγηαζε ςπρή ηνπ. 
 

. 
 

Καηφπη ηνλ Πνιχδσξν κε ην θνληάξη ηξέρεη 
 

λα πηάζεη, ηνπ Πξηάκνπ γην. Πνχ ν γέξνο ηνπ παηέξαο 
 

ζηε κάρε δελ ηνλ άθηλε λα βγεη, ηη ζηεξλνπαίδη 
 

ηνλ είρε αθξηβνγέλλεην θαη πην ηνλ αγαπνχζε· 410 

κα ηφηε αθηφο απ' ακηαιηά — δεηψληαο γνξγνζχλε 
 

λα δείμεη, ηη ζην ηξέμηκν θάζε άιιν λην ληθνχζε — 
 

πηιάιαε κε ηνπο κπξνζηηλνχο σο πνπ ηνλ ήβξε ν ράξνο. 
 

Γηαηί ζηε κέζε ηνλ βαξάεη κε η' φπιν ν Ώρηιέαο — 
 

δίπια ελψ πέξλαε θηεξσηφο — ζηνπ δνπλαξηνχ ηα κέξε, 
 

εθεί πνπ ζκίγαλε ηα δην ρξπζφκνξθα ζειχθηα 415 

κε πίζσ δηπινηζάηηξαδν· θη' αληίθξπ η' φπινπ ε κχηε 
 

πξφβαιε, εθεί ζηνλ αθαιφ. Καη μεθσλψληαο πέθηεη 
 

ζην γφλα ν ληφο, ελψ ππθλή ηνλ ζθέπαδε ζνινχξα, 
 

θη' έγπξε αξπψληαο η' άληεξα ζηκά ηνπ κε ηα ρέξηα. 
 

. 
 

Κη' ν Έρηνξαο ηνλ αδεξθφ ζαλ είδε πνπ θξαηψληαο 
 

ζηα ρέξηα η' άληεξα έγεξλε λα πέζεη, εθηχο ζα δάιε 420 

ηα κάηηα ηνπ ζπγλέθηαζε, θαη πηα απ' ηε κάρε αιάξγα 
 

δελ ηνλ βαζηάο λ' αξγνγπξλάεη, κνλ ην βαξχ θνληάξη 
 

ζηψληαο ζηνλ Ώρηιέα νκπξφο, ρνηκάεη ζαξξείο ζα θιφγα. 
 

Κη' αθηφο ηνλ βιέπεη, εθηχο πεδάεη θαη θξάδεη κε πεξθάληα, 
 

«Να ην ζεξηφ πνπ ηελ ςπρή κνχ κάζεζε σο ζηε ξίδα, 425 

πνπ κνχζθαμε η' αδέξθη κνπ! Κξπθηνχο πηα εδψ δελ έρεη, 
 

παξά ζα δνχκε ηψξα εθηχο πηνο ζελά θάεη ηνλ άιιν.» 
 

. 
 

Βίπε, ηνλ θνίηαμε ινμά θαη ηνπ θσλάδεη πάιη 
 

«Έια ζηκά λα κπεηο γνξγά ζηνπ ράξνπ ηα πιεκάηηα!» 
 

. 
 

Μα δίρσο θφβν απάληεζε ν Έρηνξαο θαη ηνχπε 430 
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«Γηε ηνπ Πειέα, εγψ παηδί δελ είκαη, θαη κε ιφγηα 
 

δε κε ηξνκάδεηο, ηη θη' εγψ ην ίδην αλ ζεο θαηέρσ 
 

λα ζνπ κηιήζσ πξνζβνιέο θαη λα ζνπ πσ βιαζηήκηεο. 
 

Σν μέξσ, εζχ είζαη δπλαηφο, θη' ίζσο εγψ φρη ηφζν· 
 

κά 'λαη ζηα ρέξηα ησλ ζεψλ, ρεηξφηεξνο ή φρη, 435 

κπνξεί ίζσο λα ζε ζθάμσ εγψ θαη λα ζε ζηείισ πξψηνο 
 

ζηνλ Άδε, ηη ζα κπηεξφ κπξνζηά θη' εκέλα η' φπιν.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζηψληαο ηφξεμε· κα ηνπ Αηφο ε θφξε 
 

κε κηα πλνή η' αιάξγεςε καθξηά απ' ηνλ Ώρηιέα, 
 

θπζψληαο ην αιαθξά αιαθξά· θη' αθηφ γπξίδεη πίζσ 440 

θαη πέθηεη ράκνπ, αθηνχ κπξνζηά ζηνπ Έρηνξα ηα πφδηα. 
 

Υχλεηαη ν άιινο ζα ζεξηφ, κε ιχζζα θη' αιπρηψληαο 
 

θξηρηά· κα ηνπ ηνλ άξπαμε ν Φνίβνο, έηζη ακέζσο 
 

ζα δα ζεφο, θαη κε ππθλφ ηνλ ζθέπαζε ζθνηάδη. 
 

Σξεηο ηφηεο ρχζεθε βνιέο δεηψληαο λαλ ηνλ ζθάμεη, 445 

θαη ηξεηο κε η' φπιν ηε βαζηά θνπάληζε ζνινχξα· 
 

κα φηαλ θαη ηέηαξηε φξκεζε ιεο ζα ζηνηρηφ νρ ηνλ Άδε, 
 

ηφηε έκπεμε θξηρηή θσλή θαη ηνχπε αθηά ηα ιφγηα 
 

«Πάιε απ' ην ράξν ζψζεθεο, ζθπιί! Μηά ηξίρα αθφκα 
 

θαη ζ' έηξσγα. ε γιχησζε πάιε, ζθπιί, ν Ώπφιινο, 450 

π' φιν θαη ζαλ ηνπ θιαίγεζαη ζαλ έξρεζαη ζηε κάρε. 
 

Έλληα ζνπ! ζα ζε βξσ μαλά, ζνπ πίλσ εγψ ην αίκαο, 
 

αλ έρσ δα θη' εγψ ζενχο βνεζεηηθνχο κνπ θάπνπ. 
 

Μα ηψξα πάσ η' αζθέξη ζνπ λα ζθάμσ, φπηνλ πεηχρσ.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη κεζφζβεξθα ην Αξχνπα αθνληίδεη 455 

θαη ηνλ ζσξηάδεη εθεί κπξνζηά ζηα πφδηα ηνπ. Καηφπη 
 

αθίλεη αθηφλ, θη' άληξα γεξφ ιεβέληε, ην Αεκνχρν, 
 

πεδνχθισζε, κηα θνληαξηά ζην γφλα ζθίγγνληάο ηνπ, 
 

θαη κε ηε ζπάζα ηνπ έπεηηα ηνλ ηέιησζε γηα πάληα. 
 

Όζηεξα ηξέρεη θαη δην γηνπο ηνπ ΐηά, ην Λανγφλν 460 

θαη Αάξδαλν, νρ η' ακάμη ηνπο γθξεκίδεη, ηη ηε ζπάζα 
 

ζηνλ έλα κπήγεη απφ θνληά, ζηνλ άιινλ ην θνληάξη. 
 

. 
 

Σνλ Σξψα, η' Ώιαζηφξνπ γην — αθηφο ηνπ πέθηεη νκπξφο ηνπ 
 

ζηα πφδηα, κελ ηνλ ιππεζεί θαη ηε δσή η' αθίζεη, 464 
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ν έξκνο! :Μα δελ ηφμεξε πσο άδηθα ιαινχζε, 466 

ηη δα απαιφθαξδε ςπρή θαη καιαθηά δελ είρε, 
 

παξά ζεξηνχ. Καη ηνχπηαζε ν Σξψαο κε ηα ρέξηα 
 

ηα γφλαηα ηνπ, ζέινληαο λα πεη, λαλ ηνλ μνξθίζεη, 
 

κα αθηφο ζην ζθψηη ηνχκπεμε ηε ιάκα, θαη ην ζθψηη 
 

ηνπ μεθνιλάεη, θαη κειαλά ηα αίκαηα αλαβξχδνπλ 470 

θαη φιν ηνλ θφξθν πιεκκπξνχλ, θη' ελψ 'βγαηλε ε ςπρή ηνπ, 
 

ηα δην ηα κάηηα νιφκαβξν ηνπ ζθέπαζε ζθνηάδη. 
 

. 
 

Σφηεο ζην Μφιε πάεη θνληά θαη ηνλ ηξππάεη ζη' αθηί ηνπ, 
 

θη' σο ζη' άιιν ηνπ ίζα πέξαζε ν ηξνρηζκέλνο ζηφθνο. 
 

Καηφπη η' Ώγελφξνπ γην, ηνλ Έρεθιν, ζπαζίδεη 
 

ζηελ θεθαιή θαηάκεζα, π' φιε απ' ην αίκα κέζα 475 

δεζηάζε ε ζπάζα ηνπ ε θαξδηά, θη' έηζη ζηνλ Άδε θάηνπ 
 

ηνλ πήγε ν κάβξνο ζάλαηνο θη' ε άπνλε ηνπ ε κνίξα. 
 

. 
 

Καη ην Αεθθάιε αθφκα, εθεί πνπ ζηνλ αγθψλα ζκίγνπλ 
 

ηα δην πνληίθηα, ηνπ ηξππάεη κε η' φπιν ην βξαρηφλη. 
 

Έηζη κε ρέξη αθηφο βαξχ ηνλ πξφζκελε, ζσξψληαο 480 

ην ράξν νκπξφο ηνπ· κηα ζπαζηά ηνχ θαηεβάδεη εθείλνο 
 

ζην ζλίρη, θαη πεηάεη καθξηά θάξα καδί θαη θξάλν. 
 

Ορ ηα ζθνληχιηα πήδεμε ηφηε φμσ ην κεδνχιη, 
 

θη' εθείλνο ράκνπ ζηξψζεθε καθξχο πιαηχο ζηηο ζθφλεο. 
 

. 
 

Έπεηηα νξκάεη ηνλ άξρνληα λα πηάζεη γην ηνπ Πείξνπ, 
 

ην Ρίγκν, π' νρ ηελ θαξπεξή φηη είρε θηάζεη Θξάθε, 485 

θαη κηα ηνπ δίλεη π' ν ραιθφο κεο ζηελ θνηιηά ηνπ κπήθε, 
 

θη' ήξζε απ' η' ακάμη αλάπνδα. Μα θαη ηνπ παξαγηνχ ηνπ 
 

Ώξήζνπ, ελψ ηα δην θαξηά πξνζπάζαε λα γπξίζεη, 
 

ηνπ θάζηζε κηα θνληαξηά ζηε ξάρε, θη' νρ η' ακάμη 
 

έπεζε ράκνπ θη' έθπγαλ ηα δα ηνπ ζαζηηζκέλα. 
 

. 
 

Πψο παίξλεη ζβάξλα ιαγθαδηέο βαζηέο θσηηά κεγάιε 490 

ζ' φξνο μεξφ θαη θαίγνπληαη ηα πεθθνπιήζηα δάζε, 
 

θαη θιφγα ν άλεκνο παληνχ ζθνξπάεη ζηξηθνθισζψληαο· 
 

έηζη μνπίζσ απ' ηνπο νρηξνχο ζα ιάκηα ιεο κε η' φπιν 
 

ρνηκνχζε ζθφησλε, θη' ε γεο θαηέβαδε αίκα κάβξν. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 325 
 

. 
 

Πψο δέβεηο βφδηα αζεξληθά κεγάια θνπηειάηα 495 

θαη ηξίβεηο ζηαξνθξίζαξν ζε καξκαξέληα αιψληα, 
 

θη' εθηχο ιηαλφ φιν γίλεηαη απ' ησλ βνδηψλ ηα πφδηα· 
 

έηζη θαη η' άπηαζηα άινγα ηνπ μαθνπζηνχ Ώρηιέα 
 

λεθξνχο παηνχζαλ θη' άξκαηα, θη' φιν η' αμφλη θάηνπ 
 

θη' νη ακαμφγπξνη είηαλε παζπαιηζκέλνη κ' αίκαο 500 

απ' ηηο ζηαιηέο πνπ ησλ ηξνρψλ πεηνχζαλ ηα ζηεθάληα 
 

θαη η' αινγφλπρα. Κη' αθηφο δε ρφξηαηλε λα ζθάδεη, 
 

θη' έβαθε κ' αίκαο κειαλφ η' αδχγσηά ηνπ ρέξηα. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Φ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Καη πηα ζαλ ήξζαλ ζηνπ γνξγνχ ην πέξαζκα πνηάκνπ 
 

πνχρε ηνπ Αία θάλεη ν γηνο, ζηνπ θπκαηάξε Ξάλζνπ, 
 

ηνπο θφβεη εθεί, θαη ηνπο κηζνχο ζηνλ θάκπν θπλεγνχζε 
 

θαηά ηε ρψξα, νπνχηξεραλ θαηάθνβνη νη Ώξγίηεο 
 

ηε κέξα πξηλ, ζα κάληαδε η' αθέληε ν γηνο Πξηάκνπ· 5 

εθεί ηξεράηνη ρχζεθαλ, θη' νκπξφο λαλ ηνπο κπεξδέςεη 
 

άπισζε ε Ήξα 'λα περηφ ζθνηάδη. Οη άιινη πάιη 
 

ζπξσρλφληνπζαλ πξνο ην βαζχ αθξάξγπξν πνηάκη. 
 

Καη πέθηνπλ κέζα βάξερα, ζαιαγνζπάεη ην ξέκα, 
 

νη νρηνί γχξσ αληηβνγγνχλ· θαη κε θσλέο νη Σξψεο 10 

θνπβάξηα κέζα εδψ θη' εθεί ζηνπο ρφρινπο θνιπκπνχζαλ. 
 

Πψο απφ ιάκςε ππξθαγηάο ζεθψλνπληαη νη αθξίδεο 
 

θη' νξκνχλ θαηά ηνλ πνηακφ, θη' ε θιφγα κηαο μεζπάζεη 
 

θαίεη πάληα αθνχξαζηε, θη' αθηέο πεδνχλ ην θχκα θχκα· 
 

έηζη θη' απ' ηνπ Πειηά ην γην θπλεγεηνί, ηνπ Ξάλζνπ 15 

ην ιάιν ξέκα γηφκηζαλ αλάθαηα άληξεο θη' άηηα. 
 

. 
 

Κη' εθείλνο η' φπιν αθίλεη αθηνχ ζηνλ φρην πιαγηαζκέλν 
 

κεο ζηηο κπξρηέο, θαη ζα ζηνηρηφ κε ην ζπαζί κνλάρα 
 

πεδάεη ζην ξέκα — θη' έβαιε θαθνχο ζθνπνχο ζην λνπ ηνπ — 
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ιηαλίδνληαο δεμά δεξβά, θαη βνγγεηά θαη ζξήλνη 20 

φιν άπαθηα αθνπγφληνπζαλ πνπ πάληα ηνπο ρηππνχζε 
 

κε ην ζπαζί, θαη ην λεξφ θνθθίληδε απ' ην αίκαο. 
 

Πψο ςάξηα, φηαλ ηξαλφθνξκν ηα θπλεγάεη δεξθίλη, 
 

ζθνξπνχλ θαη κεο ζηνπ ιηκαληνχ ηξππψλνπλ ηνπο θξπςψλεο 
 

θαηάηξνκα, ηη ράθηεη εθηχο φπην ηπρφλ ζπιιάβεη· 
 

ην ίδην θάηνπ απ' ηνπο γθξεκνχο ζηε ξεκαηηά θη' νη Σξψεο 25 

δαξψλαλε φινη. Κη' φηαλ πηα ηνπ κπνχρηηζαλ ηα ρέξηα 
 

βαξψληαο, ηφηεο δηάιεμε ληνπο δψδεθα απ' ην ξέκα 
 

γηα λα πιεξψζνπλ κ' αίκα ηνπο ην θφλν ηνπ Παηξφθινπ. 
 

Κη φμσ ηνπο βγάδεη, ζα κηθξά δαξθάδηα ζαζηηζκέλνπο, 
 

πίζσ ηα ρέξηα δέλνληαο κε ηα θαινθνκέλα 30 

ινπξηά πνπ γχξσ ηα ζηξηθηά ηνπο έδσλαλ ηζαπξάδα· 
 

θη' έηζη νη ζπληξφθνη ηνπ δεηνχο ηνπο πήγαλ ζηα θαξάβηα. 
 

. 
 

Πάιε ρνηκάεη ζηνλ πνηακφ αρφξηαγνο λα ζθάμεη, 
 

θη' νκπξφο λα! ην Λπθά ζσξάεη, ηνπ γέξνπ γην Πξηάκνπ, 
 

ελψ νρ ην ξέκα μέθνθηε, ηνλ ίδην πνχρε πηάζεη 35 

θη' άιιε βνιά πξηλ άμαθλα ζην γνληθφ ηνπ ρηήκα, 
 

πνπ ληφθιαξα βειαληδηάο κε ην κπαιηά κηα λχρηα 
 

πήγε λα θφςεη θη' άκαμαο ξνδφγπξνπο λα θηηάζεη, 
 

κα εθεί αλαπάληερν θαθφ ηνπ βγήθε, ν Ώρηιέαο. 
 

Σφηεο ζηεο Λήκλνο ην λεζί ηνλ πήξε θαη ηνλ πήγε 40 

λαλ ηνλ πνπιήζεη, θη' έδσθε ηα γξφζα ν Καινθξάζεο. 
 

Βθεί έλαο βιάκεο ηνπ, ν Ώεηηφο, μαλαγνξάδνληάο ηνλ 
 

κε ρξήκαηα πνιιά, αληηθξχ ηνλ πήγε ζηελ Ώξίζβα. 
 

Κη' φηαλ πεδφο πήγε έπεηηα ζην γνληθφ ηνπ πχξγν, 
 

κέξεο μεθάλησλε έληεθα κε θίινπο π' απ' ηε Λήκλν 45 

γιχησζε πίζσ· κα μαλά ηε κέξα ηελ θαηφπη 
 

κνίξα θαθή ηνλ έξεμε ζηα ρέξηα η' Ώρηιέα, 
 

π' άλαβια ηνχηαλε γξαθηφ ζηνλ Άδε λαλ ηνλ ζηείιεη. 
 

Ση ζαλ ηνλ είδε πνχθεβγε νρ ην λεξφ κε πφδη 49 

θαηάθνπν απ' ηελ θνχξαζε, ζεθψλεη ην θνληάξη 5 2 67 

λαλ ηνλ θαξθψζεη, κα ν Λπθάο πξηλ ζθχβεη θαη ζθπκέλνο 68 

ηξέρεη θη' εθηχο ηα γφλαηα ηνπ πηάλεη, θη' ίζα η' φπιν 
 

πεξλά απ' ηε ξάρε απάλσζεο θαη κπήγεηαη ηξεράην 
 

ζην ρψκα, ζάξθα αλζξσπίλε δεηψληαο λα δαγθάζεη. 70 
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. 
 

Σα πεξηθάιηα ηφηε ν γηνο αξρίδεη ηνπ Πξηάκνπ 73 

«πιαρληά, Ώρηιέα κνπ, αλ ζενχο ιαηξέβεηο, ζε μνξθίδσ· 
 

ράξε κνπ πξέπεη, ηζφζεε, πνπ ζαλ πξνζηάηε ζ' έρσ. 75 

Ση εγψ απ' ην ρέξη ζνπ ςσκί πξσηφθαγα ζηα μέλα, 
 

ζα κ' έπηαζεο κεο ζη' φκνξθν κεηφρη θαη ζηε Λήκλν 
 

κε πήγεο θαη κε πνχιεζεο αιάξγα απ' ηνπο γνληνχο κνπ, 
 

καθξηά απφ θίινπο, θη' εθαηφ βηνο ζνχθεξα βνδηψλε. 
 

Σξίδηπια ηψξα πιέξσζα θαη ζψζεθα, θη' αθηή είλαη 80 

ε κέξα κνπ ε δσδέθαηε πνπ γχξηζα ζηελ Σξνία 
 

πνιιά παζφληαο· φκσο λά, ζηα ρέξηα ζνπ κε ξήρλεη 
 

κνίξα άζηνξγε μαλά ... Ώρ ζα πεη κε θαηαξάζηε ν Αίαο 
 

πνπ ηψξα πάιη κ' έπηαζεο. Ληγφρξνλν ε Λαζφα 
 

ε κάλλα κνπ αρ κε γέλλεζε, ηνπ γέξνληα Άιηε ε θφξε, 85 

η' Άιηε π' νξίδεη ηνπο γεξνχο Λειέγνπο θη' έρεη πχξγν 
 

κεο ζηελ νιφξζηα Πήδαζν ζην ξέκα εθεί ηνπ άηλε. 
 

Σ' Άιηε είρε θφξε ν Πξίακνο — κα 'ρε έλα πιήζνο θη' άιιεο — 
 

θαη δην καο έθαλε, κα εζχ ζα ζθάμεηο θαη ηνπο δην καο. 
 

ησλ πξψησλ ζθφησζεο πεδψλ ηε κέζε ην ιεβέληε 90 

Πνιχδσξν, ηξππψληαο ηνλ κε ην βαξχ θνληάξη· 
 

ράξνο θη' εκέλα ηψξα εδψ κε βξίζθεη, ηη ην μέξσ 
 

δε ζνπ γιπηψλσ αθνχ ν ζεφο ζηα ρέξηα ζνπ κε ζηέιλεη. 
 

Μα άθνπ ... έλα ιφγν ζα ζνπ πσ κνλάρα ... κε κε ζθάδεηο, 
 

ίδηα δελ έρσ κάλλα εγψ θη' ν Έρηνξαο, πνπ ν έξκνο 95 

πήγε έηζη θαη ζνπ ζθφησζε η' αδέξθη ηεο θαξδηάο ζνπ.» 
 

. 
 

Έηζη ν ιακπξφπιηζηνο Λπθάο ηνχ θιαίγνπληαλ δεηψληαο 
 

λαλ ηνλ καιάμεη· κα άθνπζε ακάιαρην 'λα ιφγν 
 

«Άκηαιε, ράξεο κε κηιάο θαη μαγνξέο κελ θξαίλεηο! 
 

Γηαηί πξηλ πέζεη ν Πάηξνθινο, πξνηίκαε λαη ε θαξδηά κνπ 100 

λα κε ζαο ζθάδσ, θη' έπηαζα πνιινχο θαη ζαο πνπινχζα· 
 

κα ηψξα πάεη πηα, απφ ρακφ δε ζψδεηαη φπηνλ ζηείιεη 
 

ζηα ρέξηα αθηά ηνπ Κξφλνπ ν γηνο εδψ κπξνζηά ζην θάζηξν, 
 

θαη θάζε νρηξφ, κα κάιηζηα γην ηνπ Πξηάκνπ αλ πηάζσ. 105 

Μα, βιάκε, πέζαλε θη' εζχ, γηαηί έηζη θιαηο; Να, πήγε 
 

θη' ν Πάηξνθινο πνπ πην πνιχ ζα λ' άμηδε απφ ζέλα. 
 

Σήξα κε δα πφζν θη' εγψ ζθαληαρηεξφο κεγάινο, 
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παηέξαο κ' έζπεηξε άξρνληαο, ζεά 'ρσ αλ ζεο θαη κάλλα· 
 

σζηφζν ηχρε αλήκεξε κε θαξηεξάεη θαη ράξνο. 110 

Θα θέμεη αβγνχια, ή δεηιηλή ζα ηχρεη ή κεζεκέξη, 
 

φηαλ θη' εκέλα ηε δσή ζηε κάρε ζα κνπ πάξνπλ 
 

ή κε θνληάξη ή ξήρλνληαο ζαΎηα απφ δνμάξη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' απφκεηλε ν Λπθάο ζα ιείςαλν, θαη η' φπιν 
 

ράκνπ ακνιάεη απιψλνληαο ηα ρέξηα θαη θαζίδεη. 115 

Κη' εθείλνο ζέξλεη ην θνθηφ ζπαζί, θαη κηα ηνπ κπήγεη 
 

θαηά ηελ θιείδα ζην ιαηκφ θνληά, πνπ κέζα ε ζπάζα 
 

ηνχ ρψζεθε φιε. Πίζηνκα πέθηεη ν Λπθάο θαη κέλεη 
 

ράκνπ ζηξσηφο, θαη γχξσ ε γεο θνθθίληδε απ' ην αίκαο. 
 

Σφηε απ' ην πφδη ηνλ αξπάεη θαη ζηα λεξά ηνλ ξήρλεη 120 

λα πάεη ην ξέκα, θη' έπεηηα θακαξσκέλνο είπε 
 

«Σα ςάξηα ζχξε αθηνχ λα βξεηο, π' απ' ηελ πιεγή ζνπ γχξσ 
 

ζα γιχθνπλ αίκα αμέγληαζηα. ηελ ςάζα λα ζε θιάςεη 
 

δε ζα ζε βάιεη ε κάλλα ζνπ, κνλ ην ρνριάην ξέκα 
 

ζα ζε ηξαβήμεη σο θάηνπ εθεί ζηεο ζάιαζζαο ηνλ θφξθν. 125 

Θα ξέβεηε έηζη σο πνπ κπξνζηά ζην θάζηξν ζαο λα θηάζηε, 128 

θεβγάια εζείο θαη πάληα εγψ ιηαλίδνληαο μνπίζσ. 
 

Μεδέ έρεη η' αξγπξφγνξγν πνηάκη λα ζαο ζψζεη, 130 

ν Ξάλζνο, πνπ ζπρλά πνιινχο ηνπ ζθάδεηε βνπβάινπο 
 

θαη δσληαλά ηνχ ξήρλεηε πνιιά άηηα κεο ζην θχκα· 
 

κα θη' έηζη ζα ζαο ηξψεη νρηά, σο λα πιεξψζηε ηέινο 
 

ηνπ βιάκε εδψ ην ζάλαην, ησλ Ώραηψλ ηα πάζηα, 
 

πνπ ζηα γνξγά — ζαλ έιεηπα — ηνπο ζθάδαηε θαξάβηα.» 135 

. 
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. 
 

Έηζη είπε, θη' άλαςε ζπκφ ζηα ζπιάρλα ηνπ πνηάκνπ. 
 

Κη' εθεί πνπ ν θνληαξφδνμνο γηνο ηνπ Πειηά ζηε κέζε 233 

πήδεζε θάηνπ νρ ηνλ γθξεκφ, ηφη' ίζα ην πνηάκη 
 

ρνηκάεη θπκαηνθνχζθσην μππλψληαο θάζε ξέκα, 235 

θη' έβξαδε ζθνχληαε ηνπο λεθξνχο, πνπ πιήζνο ζηα λεξά ηνπ 
 

πιέραλε κέζα, απφ ην γην ζθαγκέλνη ηνπ Πειέα. 
 

μσ φινπο ηνπο μεξλνχζε αθηνχο κε κνπγθξεηά ζαλ ηάβξνο, 237 

θη' φξζην ην θχκα θνβεξφ ζηνλ Ώρηιηά ηξηγχξσ 240 

έβξαδε, θη' έπεθηε έζπξσρλε θαηάζπηδα νπδέ κπφξαε 
 

λα βαζηαρηεί ζηα πφδηα ηνπ. Μα ηέινο πηα αγθαιηάδεη 
 

ρνληξφθνξκε αςειή θηειηά, πνπ μεθνιλά απ' ηηο ξίδεο 
 

θαη ζπλεπαίξλεη πέθηνληαο ηνλ φρην, θη' ακπνδίδεη 
 

η' αθξνθπκάηηζηα λεξά κε ηνπο ππθλνχο ηεο θιψλνπο. 245 

Σφηε νρ ην θχκα μεπεδάεη, θαη θηεξσηφ κε πφδη 
 

παίξλεη ηνλ θάκπν αβάζηαρηνο, ιεο είρε γιεγνξάδα 247 

ζαλ ηνπ λπρηφθηεξνπ η' αεηνχ, ηνπ θπλεγάξε αγηνχπα, 252 

πνχλαη πνπιί ην πην γνξγφ, ην πην ιεβέληηθν φξλην· 
 

έηζη ζην θάκπν δξφκηδε — θη' αρνχζε απάο ζηα ζηήζηα 
 

θξίθε ν ραιθφο ηνπ — θη' έθεβγε δεμά δεξβά γπξλψληαο, 255 

κα πάληα ν πφηακνο κ' αρνχο ηνχ πιάθσλε μνπίζσ. 
 

Κη' αλ ίζσο θάπνηε έθαλε λ' αληηζηαζεί δεηψληαο 265 

κηα θαη θαιή λα θσηηζηεί, ηάρα κπξνζηά ηνλ έρνπλ 
 

φινη νη ζενί πνπ θαηνηθνχλ ηα θσηηζκέλα νπξάληα, 
 

πάληα άγξηα ηνπ πειάγσλε λεξνζπξκή ηνπο ψκνπο. 
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Κη' αθηφο θαξδνζηελφρσξνο πεδνχζε, κα ην ξέκα 270 

πιάθσλε θξέλην θη' έζθαβε ην ρψκα πνπ παηνχζε. 
 

. 
 

Κιάθηεθε ηφηεο ηα πιαηηά θνηηάδνληαο νπξάληα 
 

«Αία παηέξα, κα ζεφ δελ έρεη λα κε ζψζεη 
 

νρ ην πνηάκη ηψξα εδψ; ηεξλά φηη πάζσ αο πάζσ. 
 

Μα δε κνπ θηαίεη άιινο θαλείο ζεφο απ' ηα νπξάληα, 275 

παξά κνπ θηαίεη ε κάλλα κνπ πνπ κε γεινχζε ε έξκα, 
 

θαη κνχπε, θάηνπ απ' ην ηεηρί ησλ αζπηζηάδσλ Σξψσλ 
 

πσο ηάρα απφ θνηβφζηαιηεο ζα ζθνησζψ ζαΎηεο. 
 

Ώο κ' είρε αρζθάμεη ν Έρηνξαο, ην πξψην εδψ θνληάξη! 
 

Σφηεο θη' άληξαο έπεθηε, θαλ ζάρε θη' άληξαο ζθάμεη. 280 

Σψξα γξαθηφ κνπ απ' άηηκν ρακφ λα πάσ ζηνλ ηάθν 
 

δσζκέλνο ζε λεξνζπξκή, ζαλ γνπξνπληψλ θνπέιη 
 

πνπ ζε ραληάθη πλίγεηαη πεξλψληαο ην ρεηκψλα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο ν Πνζεηδφο θη' ε Ώζελά θνληά ηνπ 
 

πήγαλ θαη ζηέθνπλ, κε κνξθή ζαλ άληξεο, θη' έηζη ζάξξνο 285 

ηνπ δίλνπλ, κεο ζηα ρέξηα ηνπο ηα ρέξηα ηνπ θξαηψληαο. 
 

Κη' άξρηζε πξψηα ν Πνζεηδφο λαλ ηνπ κηιάεη θαη ηνχπε 
 

«Με θέβγεηο, ηνπ Πειέα γηε, θαη κελ παξαηξνκάδεηο, 
 

ηη ηέηηνη εκείο ζενί ήξζακε βνεζνί ζνπ εδψ ζηνλ θάκπν 
 

κε ζηέξμηκν ηνπ Αία, εγψ θη' ε Ώζελά ε Παιιάδα. 290 

Έηζη δελ είλαη ε κνίξα ζνπ πνηάκη λα ζε πλίμεη, 
 

Μνλ ηψξα ζα ινπθάμεη αθηφο, θη' εζχ ζα ζχξεηο πίζσ. 
 

Σψξα λα πηά 'λαη ε ζπβνπιή πνπ ζα ζνπ πνχκε, θη' άθνπ. 
 

Μελ πάβεηο πξηλ η' αλήκεξν πειέθη, πξηλ ζηξπκψμεηο 
 

ηνπο Σξψεο, θάζε κάλλαο γην, κεο ζη' αςειφ ηεηρί ηνπο, 295 

αλ δα μεθχγεη θαη θαλείο· θαηφπη, ζα ζθνηψζεηο 
 

κε ην ραιθφ ηνλ Έρηνξα, γχξλα ζηα πινία πάιη. 
 

Νίθε, Ώρηιέα, ζέινπκε θαη δφμα λα θεξδίζεηο.» 
 

. 
 

Βίπαλ θαη παλ κε ηνπο ζενχο. Κη' αθηφο νξκάεη ζηνλ θάκπν, 
 

γηαηί ηελ ηφικε η' άλαςαλ ηα ζετθά ηνπο ιφγηα. 
 

Κη είηαλ ν θάκπνο μέρεηινο λεξά παληνχ ρπκέλα, 300 

παληνχ λεθξνί θη' αξκαησζέο παλψξηεο θνιπκπνχζαλ· 
 

θη' αθηφο ηα πήδαε έηζη αςειά ελψ γξακκή ίζα αληίθξπ 
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θαηά ην θχκα ξήρλνπληαλ, κεδέ ηνλ ζηακαηνχζε 
 

ν αθξηζκέλνο πφηακνο, γηαηί ηνπ Αία ε θφξε 
 

ηνχρε βαικέλα δχλακε κεο ζην θνξκί κεγάιε. 
 

Μεδ' άθηλε θη' ν θάκαληξνο ηε ιχζζα, κνλ πην αθφκα 305 

ζπκφο ηνλ πήξε, θαη κ' αςχ νξζνζηεκέλν θχκα 
 

νξκνχζε θη' φιν αλάζθεια ηνλ άκπσρλε λα πέζεη. 307 327 

. 
 

Σνλ είδε ηφηεο θη' έζθνπμε ε Ήξα, ηξνκαζκέλε 328 

κήπσο ηνλ πλίμεη ην ηξαλφ βαζχρνριν πνηάκη, 
 

θαη θξάδεη εθηχο ζηνλ Ήθαηζην, ην ιαηξεκέλν γην ηεο 330 

«Παηδί κνπ θνπηζνπφδε κνπ, νκπξφο! γηαηί ζηε κάρε 
 

εζέλα ιέκε ηζφπαιν πσο είζαη ηνπ θακάληξνπ. 
 

Μα βφεζα, θη' έια γιήγνξα ρχλε θσηηέο θαη θιφγεο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν Ήθαηζηνο θσηηά ζεφζηαιε αθνληίδεη, 342 

θη' αλάβεη ν θάκπνο, ηα θπηά απ' άθξε σο άθξε πηάλνπλ. 
 

Καίγνπληαλ θχπεξα θηειηέο θαη βνχξια θαη ηξηθχιιηα, 350 

θαη θαίγνπληαλ κπξρηέο θη' ηηηέο· θη' φινο ν θάκπνο γχξσ 351 345 

μεξάζεθε, θαη ζηακαηάεη η' αθξνληπκέλν θχκα. 
 

Κη' φπσο ιεβέηη απφ πνιιήο θσηηάο ππξάδα βξάδεη 362 

κέζα κε ρφρινπο, ηη ζηεγλά θαηλ απφ θάηνπ μχια, 364 

ζαλ έηζη απ' ηε θσηηά άλαςαλ νη ξεκαηφρηνη γχξσ, 365 

θη' έβξαδε η' φκνξθν λεξφ απ' ηνπ ζενχ ηηο θιφγεο. 365 367 

. 
 

Σφηεο ζηελ Ήξα ηε ζεά κε πεξηθάιηα θη' φξθνπο 
 

θψλαμε θη' είπε ν θάκαληξνο δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Ήξα, ηη ηψξα βάξζεθε ηα θχκαηά κνπ ν γηνο ζνπ 
 

λα βαζαλίζεη; κσο εγψ δε θηαίσ, ζεά κνπ, ηφζν, 370 

φζν φινη νη άιινη θηαηλ ζενί πνχλαη βνεζνί ησλ Σξψσλ. 
 

Μα ηψξα λα! ινπθάδσ εγψ, αλ είλαη αθηφ νξηζκφο ζνπ, 
 

θη' αο ζηακαηήζεη πηα θη' αθηφο. Βγψ ζνπ θάλσ θη' φξθν 
 

λα κε ζαιέςσ απφ ρακφ λα ζψζσ πηα ηνπο Σξψεο, 
 

κεδέ θη' ε Σξνία αλ ράλεηαη, θαη κε θσηηά πειψξηα 375 

αλ θαίγεηαη φιε θαη ηελ θαηλ ηα παιηθάξηα η' Άξγνπο.» 
 

. 
 

Ώθηφ ζαλ η' άθνπζε ε ζεά, ε καξκαξφιαηκε Ήξα, 
 

γπξλάεη θαη ιέεη ζηνλ Ήθαηζην, ην ιαηξεκέλν γην ηεο 
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«Ήθαηζηε, ζηάζνπ, μαθνπζηφ παηδί κνπ, ηη δελ πξέπεη 
 

ζλεηψλε ράξε αζάλαην ζεφ λα βαζαλίδεηο.» 380 

. 
 

Βίπε, θαη ζβχλεη ν Ήθαηζηνο ηηο ζετθέο ηνπ θιφγεο, 
 

θαη θάηνπ ηξέρνπλ ηα λεξά μαλάζηξνθα ζην ξέκα. 
 

. 
 

Κη' έζηεθε ν γέξν-Πξίακνο ζηνλ πχξγν, θη' απφ θεη είδε 526 

ην γίγα ηνπ Πειέα γηφ· θαη ζαλ ηξαγηά φινη νη Σξψεο 
 

δίρσο αληίζηαζε έηξεραλ θχγεη φπνπ θχγεη νκπξφο ηνπ. 
 

Καη μεθσλίδεη, θάηνπ νξκάεη, θαη ηξέρεη λα ζεθψζεη 
 

ηελ θνζκνμάθνπζηε θξνπξά κπξνζηά ζην ηεηρνπφξηη 530 

«ΐαζηάηε ην πνξηί αλνηρηφ σο πνπ ν παληθσκέλνο 
 

ιαφο λα θηάζεη σο ζην θαζηξί, ηη ηήξα! ν Ώρηιέαο 
 

λα! εθεί ηνπο θπλεγά . . . Χ θσηηά πνπ ζα καο θάςεη ηψξα! 
 

Μα κέζα ζα ρσζεί ν ιαφο θαη κπνχλε λ' αλαζάλνπλ, 
 

ηα ζηέξηα θχιια θιείζηε ηα μαλά, γηαηί θνβάκαη 535 

κήπσο — δελ ηφρεη ηίπνηα — πεδήζεη κέζα ν ζθχινο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αλνίγνπλ νη θξνπξνί θη' ακπψρλνπλ ηνπο καληάινπο. 
 

Κη' άζπξνη απ' ηε ζθφλε νη Σξψηδεο, θαηάζηεγλνη ηεο δίςαο, 540 

ίζα γηα η' αςειφ ηεηρί θαη γηα ηελ Σξηά νρ ηνλ θάκπν 
 

θέβγαλε, ελψ κε η' φπιν εθηφο ιεο ζα ζεξηφ αθινπζνχζε, 
 

θαη ιχζζαο θιφγα αλήκεξεο ηνχρε ε ςπρή λα ζθάμεη. 
 

. 
 

Σφηεο πηα η' Άξγνπο ηα παηδηά ην θάζηξν ζα παηνχζαλ 
 

αλ ην ιεβέληε Ώγήλνξα δελ πχξσλε ν Ώπφιινο, 545 

γην η' Ώληελφξνπ, αδείιηαζην παλψξην παιηθάξη. 
 

ηα ζηήζηα ζάξξνο ηνχβαιε, θαη πάεη θνληά ηνπ ζηέθεη — 
 

γηα λαλ ηνλ ζψζεη απφ βαξηά θαθνηπρηά ζαλάηνπ — 
 

θαη ζηελ νμηά αθνπκπάεη ρσζηφο κεο ζε ππθλφ ζθνηάδη. 
 

Κη' εθηφο ηνλ θαζηξνκαρεηή γην ηνπ Πειηά ζαλ είδε, 550 

ζηέθεη, θη' ν λνπο ηνπ αλάδεβε πνιιά ελψ θαξηεξνχζε 
 

«Χρνχ κνπ, αλ πάξσ δξφκν νκπξφο ζην θνβεξφ Ώρηιέα 
 

πέξα φπνπ ζθφξπηνη θέβγνπλε θη' νη άιινη, ηφηεο θη' έηζη 
 

κε πηάλεη ζα δεηιφ θηνηή θαη ην ιαηκφ κνχ θφβεη. 555 

Μα αθηνχο ζην έιεφο ηνπ εδψ αλ ηνπο αθίζσ κφλνπο, 
 

θη' αιάξγα απ' ην θαζηξφηεηρν ην βάισ εγψ ζηα πφδηα 
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κέζα απ' ηνλ θάκπν, σο πνπ λα βγσ απάλνπ εθεί σο ζηεο Ίδαο 
 

ηηο ππθλνδέληξσηεο πιαγηέο θαη ζηα ινγγά ηξππψζσ, 
 

ηφηεο ην βξάδπ ινχδνπκαη ζηα θξχα λεξά, θαη πίζσ 560 

γπξλάσ ζηε ρψξα δξνζεξφο, ηνλ ίδξν μεπιπκέλνο ... 
 

Μα ηη ηα ζέιεη θη' φια αθηά η' αλαζθαιέβεη ν λνπο κνπ; 
 

Μήπσο ζηνλ θάκπν νρ ην θαζηξί κε δεη πσο αιαξγέβσ, 
 

θαη κε ηζαθψζεη κε γνξγφ πνδάξη θπλεγψληαο· 
 

ηη ηφηεο πηα απφ ζάλαην θαη ράξν δε γιπηψλσ, 565 

ηη δχλακε ίζε ζαλ θη' αθηφλ ζλεηφο θαλείο δελ έρεη. 
 

Μα αλ πεο εδψ ζηε ρψξα νκπξφο κε η' φπιν ηνλ πξνζκείλσ; 
 

Ση έρεη καζέο θαη ζάξθα αθηφο πνπ ηελ ηξππάεη θνληάξη, 
 

ζλεηφ ηνλ ιέλε, κηα ςπρή έρεη θη' αθηφο ζηα ζηήζηα.» 569 

. 
 

Βίπε, θαη ζηέθεη καδεθηφο λαλ ηνλ πξνζκείλεη, θη' είρε 571 

κέζα ε θαξδηά ηνπ απφθαζε γεξά λα πνιεκήζεη. 
 

Πψο λα μεζθίζεη θπλεγφ κέζα απφ ππθλνιφγγη 
 

φμσ πεηηέηαη ε πάξδαιε, πνπ θαη ζθπιηά αλ γαβγίδνπλ, 
 

ζαλ ηη ζα πεη θνβφθαξδνο θαη δείιηα δελ γλσξίδεη· 575 

έηζη ν Ώγήλνξαο, ν γηνο ηνπ ζεβαζηνχ Ώληελφξνπ, 579 

πξηλ δνθηκάζεη πφιεκν δελ ήζειε λα θχγεη, 580 

Μνλ ηε γεξή θη' ηζφθπθιε θξάηεζε νκπξφο ηνπ αζπίδα 
 

θαη βξνληνθψλεζε έηνηκνο λα ξήμεη ην θνληάξη 
 

«Σν μέξσ, ν λνπο ζνπ ηφιπηδε, ζεφκνξθε Ώρηιέα, 
 

λα καο παηήζεηο ζήκεξα η' αγέξσρν καο θάζηξν 
 

ηξέια! ηη αθφκα εδψ αξθεηφ θνληάξη πξηλ ζα παίμεη. 585 

Ση άληξεο πνιινχο θαη δπλαηνχο εδψ 'ρεη, πνπ ηελ Σξνία, 
 

θξνπξνί ζηα ηέξηα καο κπξνζηά θη' αδχλακα παηδηά καο, 
 

ζαλ ηε γιπηψζνπλ· Μνλ εζχ ζα βξεηο εδψ ηνλ ηάθν, 
 

πνχζαη έηζη αλήκεξν ζεξηφ θαη θαληαζκέλν θη' άγξην.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ε ρέξα ηνπ ε βαξηά ηηλάδεη ην θνληάξη, 590 

πνπ δίρσο ιάζνο ην θαλί ηνχ βξήθε εθεί ζην γφλα. 
 

Καη γχξσ ην ληνκέηαιιν αληήρεζε ηνπζινχθη 
 

θξηρηά· φκσο η' φπιν αληηπεδάεη πίζσ μαλά κε δίρσο 
 

βιάβε θακηά, ηη ακπφδηδαλ ηα δψξα ηνπ Δθαίζηνπ. 
 

. 
 

Αέθηεξνο ηφηεο λαλ ηνλ θάεη ρνηκίδεη ν Ώρηιιέαο, 595 
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κα ν Φνίβνο δελ ηνλ άθηζε ηε λίθε λ' απνιάςεη, 
 

ηη ηνλ Ώγήλνξα άξπαμε, θαη ζθεπαζηφ κ' αληάξα 
 

φμσ λα πάεη ηνλ έζηεηιε ραξνχκελν απ' ηε κάρε. 
 

Καηφπη ηνπ Πειηά ην γην αιάξγεβε νρ ην πιήζνο 
 

κ' απάηε· ηη φινο κηάδνληαο ν πξνθπιάρηεο Φνίβνο 600 

ζαλ ην ιεβέληε Ώγήλνξα, θηλάεη θη' νκπξφο ηνπ ηξέρεη 
 

γνξγά, θη' εθείλνο ρχζεθε μνπίζσ θπλεγψληαο. 
 

. 
 

Κη' εθεί πνπ ηνλ θπλήγαε αθηφο ζην ζηαξνβγάιηε θάκπν, 
 

ιίγν ελψ νκπξφο ηνπ μέηξερε — θαη ηνλ γεινχζε ν Φνίβνο 
 

κε ηέρλε, πνπ έηζη λα ζαξξεί πσο ζα ηνλ πηάζεη πάληα — 605 

ηφηεο θεβγάια νη Σξψηδεο θηάλνπλ ζσξφο ζην θάζηξν 
 

ραίξνληαο πηα, θαη γηφκηζε ην θάζηξν ηξππσκέλνπο. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Υ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Μέζα έηζη νη Σξψεο ζην θαζηξί ζα ιάθηα δεηιηαζκέλνη 
 

λα μεδηςάζνπλ έπηλαλ θαη ζηέγλσλαλ ηνλ ίδξν 
 

γπξκέλνη απάο ζηα ηερληθά κπξνζηήζηα· θη' νη Ώξγίηεο 
 

δχγσλαλ ηφηεο κε γπξηά ζηηο πιάηεο ηνπο η' αζπίδηα. 
 

Μα απ' φμσ αθηνχ ηνλ Έρηνξα ε πεξηπαίρηξα ε Μνίξα 5 

λα κείλεη ζην πνξηί κπξνζηά ηνλ πεδνπθιψλεη ηφηεο. 
 

. 
 

Σφη' είπε ζηνπ Πειηά ην γην ν θπιαρηήο Ώπφιινο 
 

«Γηαηί, Ώρηιέα, εζχ ζλεηφο κνχ ηξέρεηο θαηαπφδη 
 

εκέλα η' άιησηνπ ζενχ; Μα ηη ινηπφλ, αθφκα 
 

ζεφο πσο είκαη δε ζσξάο πνπ θπλεγάο κε πείζκα; 10 

θνπφ καζέο δε ζάρεηο πηα λα δεθαηίδεηο Σξψεο — 
 

αθηνί παλ ηξχπσζαλ — γηα αθηφ ζη' απφκαθξα αιαξγέβεηο. 
 

Μα εκέλα δε κπνξείο, γξαθηφ δε ζνχλαη λα κε ζθάμεηο.» 
 

. 
 

Σφη' είπε ηνπ Μειέα ν γηνο βαξηά αγαλαρηηζκέλνο 
 

«Μ' έβιαςεο, Φνίβν, εζχ ζεέ πην δηαζηξεκέλε απ' φινπο, 15 
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πνπ ηψξα εδψ κε γχξηζεο· εηδέ πξηλ κπνχλε κέζα, 
 

πνιινί ζην θάζηξν νκπξφο ηε γεο ζάραλ δαγθάζεη αθφκα. 
 

Έθθνια αθηνχο ηνπο έζσζεο, θαη κνχθιεςεο εκέλα 
 

δφμα ηξαλή, ηη παηδεκφ θαηφπη δε θνβάζαη. 
 

Βγψ φκσο λαη ζε παίδεβα αλ κνχζηεθε ζην ρέξη» 20 

. 
 

Έηζη είπε, θαη πξνο ην θαζηξί πεξήθαλα γπξίδεη 
 

πηιάια, ιεο ζαλ άινγν κ' ακάμη αγσλνδξφκν 
 

πνπ ρισξνθάκπηα αλάιαθξν κε δξαζθειηέο δηαβαίλεη· 
 

έηζη έπαηδε θη' αθηφο γνξγά ηα γφλαηα θαη πφδηα. 
 

. 
 

Πξψηνο ν γέξν-Πξίακνο ηνλ είδε πνπ ζηνλ θάκπν 25 

δξφκηδε θάηνπ, αζηξάθηνληαο ζαλ άζηξν πνπ πξνβάιιεη 
 

ηνλ ηξπγεηή, θη' απφ πνιιά ηξηγπξηζκέλν αζηέξηα 
 

ρχλεη ην θσο ηνπ αιάζεθηα κεο ζηεο λπρηφο ηελ πίζζα. 
 

θχιν ην θξάδνπλ Κπλεγνχ θαη πην ιακπξά 'λαη απ' φια, 
 

φκσο ζηνλ νπξαλφ θαθφ ζεκάδη 'λαη ζηεκέλν, 30 

ηη ζέξκεο θέξλεη ζη' άκνηξν η' αζξσπνιφτ ζα βγαίλεη· 
 

έηζη, ζαλ έηξερε, ν ραιθφο ηνπ μάζηξαθηε απ' ηα ζηήζηα. 
 

Καη ζπάεη ζηα δάθξηα ν γέξνληαο, θ' πςψλνληαο ηα ρέξηα 
 

ρηππνχζε ην θεθάιη ηνπ, θαη κε θσλή θαη θιάκα 
 

ην γην ηνπ μφξθηδε θ' νκπξφο ζην Γεξβνπφξηη νιφξζνο 35 

δίςαε σο ζην ηέινο ηνπ Πειηά ην γην λα πνιεκήζεη. 
 

. 
 

Κη' έθξαμε ν γέξνο, θη' άπισλε ζπαξαρηηθά ηα ρέξηα 
 

«Έρηνξα, κε κνπ θαξηεξάο, παηδί κνπ, αθηφ ην ζθχιν 
 

κνλάρνο έηζη αβνήζεηνο, κε ράζεηο ηε δσή ζνπ, 
 

παηδί κνπ, απ' ην θνληάξη ηνπ, γηαηί είλαη αλφηεξφο ζνπ... 40 

η' άγξην ζεξηφ! πνπ έηζη νη ζενί ηφζε φζε εγψ λαλ ηνχραλ 
 

αγάπε! θχινη γιήγνξα ζαλ ηνλ μεζθνχζαλ θη' φξληα 
 

λεθξφ, θη' εδψ ην βάξνο κνπ ζα κνχβγαηλε απ' ηα ζηήζηα, 
 

πνπ γηνπο κε ζηέξεζε πνιινχο, γηνπο ζηα ρξπζά ηνπο ληάηα 
 

πνπ ζθφησλε είηε ζε λεζηά απφθεληξα ηνπο πνχιαε ... 45 

Ση ηψξα ηνλ Πνιχδσξν θαη ην Λπθά, δην γηνπο κνπ, 
 

δε βιέπσ εδψ πνπ θιείζηεθαλ κέζα ζην θάζηξν νη Σξψεο, 
 

η' αγφξηα πνπ ε αξρφληηζζα κνπ γέλλεζε ε Λαζφα. 
 

Μα αλ δνπλ ζηνλ θάκπν, εγψ ζηεξλά κε κάιακα θη' αζήκη 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 336 
 

ηνπο μαγνξάδσ, ηη έρνπλε ζηνλ πχξγν νη ζεζαβξνί κνπ· 50 

κα αλ ηψξα πηα ζθνηψζεθαλ, ζηα βάζηα αλ είλαη η' Άδε, 52 

γηα καο αρ πνπ ηνπο θάλακε, γηα καο ζα κείλεη ε πίθξα, 
 

κα ν άιινο θφζκνο — ηί ζαξξείο; — κηα αβγή ζαλ ηνπο ζξελήζεη 
 

θαη ζα μεράζεη, εμφλ θη' εζχ παηδί κνπ, αλ καο ξεκάμεηο. 55 

Μφλε έκπα, γηε κνπ, ζην θαζηξί, εζχ πνπ ηεο παηξίδαο 
 

είζαη ν ζσηήξαο, ηη χζηεξα — ηί βγαίλεη; — ζα δνμάζεηο 
 

ην ζθχιν απηφ, κα, γηε κνπ, εζχ ηε ιεβεληηά ζα ράζεηο. 
 

πιαρλίζνπ κε, φζν αθφκα δσ, ηνλ άκνηξν θη' εκέλα, 
 

αρ ν πηθξφο! πνπ ζηε κπαζηά ησλ γεξαηηψλ κνπ ν Αίαο 60 

ζα κε μνληψζεη αλήκεξα, πνιιά αθνχ δσ καξηχξηα, 
 

ζθαγκέλνπο γηνπο θαη ζηε ζθιαβηά ηηο θφξεο παγεκέλεο, 
 

ζηεξλά θη' εκέλα πνπ ζθπιηά ηνπ δξφκνπ ζα κε θάλνπλ 66 

θνςίδηα νκπξφο ζηα μψζπξα, φηαλ θνληάξη ή ζπάζα 
 

κνπ ξήμεη θαηά γεο λεθξφ ην γέξηθν θνπθάξη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηξάβαε ηα ςαξά καιιηά ηνπ νρ ην θεθάιη 77 

θαη ηα καδνχζε· κα εθεηλνχ δελ ηνχπεηζε ηε γλψκε. 
 

. 
 

Καη δίπια πάιη ε κάλλα ηνπ ζξελνχζε θη' αλνηγκέλν 
 

θξαηνχζε κ' έλα ρέξη ηεο ηνλ θφξθν, θαη κε η' άιιν 80 

ζεθψλεη απάλνπ ην βπδί θαη θξάδεη κε ιαρηάξα 
 

«Γηε κνπ Έρηνξα, ζεβάζνπ αθηά, ιππήζνπ κε θη' εκέλα, 
 

θη' ε δφιηα αλ ζνχδσθα πνηέο πνλνκαιάρηε θφξθν, 
 

ζπκήζνπ ην έια, αγφξη κνπ, θαη ηνλ νρηξφ ζνπ κέζα 
 

έκπα θαη ρηχπα απ' ην θαζηξί, κελ η' αληηζηέθεηο κφλνο, 85 

ηη αλ ζε ζθνηψζεη, σ γφτ θη' αιί! ζην ζηξψκα ζηνιηζκέλν 
 

δε ζα ζε θιάςσ, αζηέξη κνπ, εγψ ε πηθξή ζνπ κάλλα, 
 

κήηε ε γπλαίθα ζνπ ε ρξπζή, κφλε ηαρηά καθξηά καο 
 

ζηα πινία πέξα ησλ νρηξψλ ζα ζε ζπαξάμνπλ ζθχινη.» 
 

. 
 

Έηζη πνιιά ηνπ θψλαδαλ ηνπ ιαηξεκέλνπ γηνπ ηνπο 90 

θαη ηφλε μφξθηδαλ θη νη δην κε πφλν θαη ιαρηάξα· 
 

κα γλψκε αθηφο δελ άιιαδε, κνλ ην γνξγφ Ώρηιέα 
 

θαξηέξαε πάληα πνχθηαλε ζεφξαηνο, ζα γίγαο. 92 

Καη ηελ αζπίδα γέξλνληαο ζε πξνβγαικέλν πχξγν 97 

είπε κε βνγγεηά βαζχ κεο ζηελ ηξαλή θαξδηά ηνπ 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 337 
 

Χρνχ κνπ! αλ ζχξσ θαη ρσζψ κέζα ζην θάζηξν ηψξα, 
 

άηηκνο είκαη ζα κνπ πεη ν Πνιπδάκαο πξψηνο, 100 

πνχζειε πίζσ ην ζηξαηφ λα θέξσ κεο ζην θάζηξν 
 

ηελ έξκα εθείλε ηε λπρηηά ζα βγήθε ν Ώρηιέαο. 
 

Μα εγψ φρη ηνχπα... α! ζάβγαηλα πνιχ πην θεξδηζκέλνο... 
 

Μα ηψξα ηφζν κνπ ζηξαηφ ζαλ πήξα ζην ιαηκφ κνπ 
 

κε ηηο πεξθάληεο κνπ, δεηιηψ ηνπο Σξψεο λ' αληηθξχζσ, 105 

κήπσο γπξίζεη θαη κνπ πεη θαλείο ρεηξφηεξφο κνπ 
 

'Λακπξή ε αληξηά ηνπ Έρηνξα πνπ ξήκαμε ηνλ ηφπν!' 
 

Έηζη ζα πνπλ. Καη θάιηα κνπ εδψ ή ηνλ Ώρηιέα 
 

λα ζθάμσ θη' έηζη ληθεηήο ζην θάζηξν λα γπξίζσ, 
 

ή δηαθεληέβνληάο ην εγψ λα πέζσ θαη ζαλ άληξαο.» 110 

. 
 

Ώθηά ζηα λνπ 'ρε θη' έζηεθε, θαη θηάλεη ν Ώρηιέαο, 131 

θηάλεη θνληά ζα θνληθφο ζεξηαθσκέλνο Άξεο 
 

ζηψληαο ζηε ρνχθηα ηε δεμηά ην θξάμν ην βνπλήζν, 
 

θξηρηφ, θαη γχξσ ηνπ ν ραιθφο ζα θιφγα αληηθεγγνχζε 
 

θαλ θνπλησκέλεο ππξθαγηάο θαλ ήιηνπ π' αλεβαίλεη. 135 

Σνλ βιέπεη ν Έρηνξαο, δεηιηάεη θη' αθηνχ πηα πνχ λα κείλεη! .. . 

πίζσ ηνπ αθίλεη ην θαζηξί θαη δξφκν αιαθηαζκέλνο. 
 

Σφηεο ρνηκάεη κε γιήγνξν πνδάξη ν Ώρηιέαο, 
 

ιεο ζα γεξάθη ζηε ινγγηά ην πην ιεβέληηθν φξλην 
 

πνπ ρχλεηαη θαη θπλεγάεη δεηιφθαξδε ηξπγφλα, 140 

θαη θέβγεη εθείλε εδψ θη' εθεί, κα απφ θνληά ζηξηγγιψληαο 
 

η' φξλην πιαθψλεη αθνχξαζην θαη ζέιεη λαλ ηελ πηάζεη· 
 

λα πψο κε πείζκα δξφκηδε, θη' ν Έρηνξαο κπξνζηά ηνπ 
 

πηιάιαε θάηνπ απ' ην θαζηξί γνξγφ θνπλψληαο γφλα. 
 

. 
 

Έηζη πξνο ηε ζεφξαηε νμά θαη βίγια πάληα 145 

δξφκηδαλ θάηνπ απ' ην ηεηρί ηε δεκνζά αθινπζψληαο, 
 

σο πνπ σο ζηηο κάλλεο ηνπ λεξνχ ηηο γάξγαξεο θαζάξηεο 
 

δπγψζαλε, φπνπ νη δην πεγέο πεδνχλε ηνπ θακάληξνπ. 
 

Δ κηα αλαβξχδεη ριηφ λεξφ θη' αρλνχο νιφγπξά ηεο 
 

ζθνξπάεη ζα λαλ ηε δέζηαηλε θακηά θσηηά αλακέλε· 150 

ε άιιε ζα ραιάδη ιεο ςπρξή ην θαινθαίξη 
 

ή θαη ζα ρηφλη ή θξνχζηαιιν ραξίδεη ηα λεξά ηεο. 
 

Καη γνχξλεο πάληα απ' ηα λεξά βαζηέο πεηξνθηηαζκέλεο 
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γηνκίδνπλε, φπνπ ζχρλαδαλ νη θφξεο θη' νη γπλαίθεο 
 

ησλ Σξψσλ η' απαιφθαληα ζθνπηηά λα θαινπιχλνπλ, 155 

πξηλ, ζηεο εηξήλεο ηνπο θαηξνχο, πξηλ θηάζνπλ νη Ώξγίηεο. 
 

Βθεί απφ δίπια πέξαζαλ ηξεράηνη, θπλεγψληαο, 
 

θεβγάια ν άιινο — θη' έθεβγε κπξνζηά 'λα παιηθάξη, 
 

κα πην παιηθαξάο πνιχ ηνλ θπλεγνχζε πίζσ — 
 

κε βηα, ηη δα δελ είραλε ζθαρηάξη ή βντδαζπίδη 
 

ζην κάηη, πνπ βξαβεία νη ληνί ζην ηξέμηκν θεξδίδνπλ, 160 

κνλ έηξεραλ γηα ηελ ςπρή ηνπ μαθνπζκέλνπ Βρηφξνπ. 
 

Πψο ηξηπνδνχλ ζηα ηέζζεξα γπξλψληαο ηα ζεκάδηα 
 

ηππφδξνκν άηηα θαη ιακπξφ βξαβείν 'λαη βαικέλν, 
 

ή ληα ή ιεβέηη ηξίπνδν, ζα ζάθηνπλ βαζηιέα· 
 

έηζη θη' αθηνί ηξεηο έηξεμαλ θχθισ ζην θάζηξν γχξνπο 165 

κε πφδηα θηεξνζάιεθηα. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Κη' φινη νη ζενί ζσξνχζαλ 
 

θη' άξρηζε ηφηεο πξψηα ν γηνο λαλ ηνπο κηιάεη ηνπ Κξφλνπ 
 

«Χ θξίκα, αγαπεηφ ζλεηφ ζσξάσ θαη ιαηξεκέλν 
 

π' νκπξφο ζην θάζηξν θπλεγνχλ, θαη κνπ ζξελεί ε ςπρή κνπ 
 

ηνλ Έρηνξα, πνπ ζηηο θνξθέο ηεο δαζσκέλεο Ίδαο 170 

κπνχηηα 'λα πιήζνο κνχθαηγε βνδηψλε, θη' άιια πάιη 
 

κέζα ζηεο Σξηάο η' αθξφθαζηξν· κα ηψξα ν Ώρηιέαο 
 

ηνλ έρεη δεο! θπλήγη νκπξφο ζηε ρψξα ηνπ Πξηάκνπ. 
 

Μνλ έια ινγαξηάζηε ηα, ζενί, θη' αο δνχκε ηψξα, 
 

ηη ιέηε, :θάιηα λα ζσζεί, ή ζέηε ν Ώρηιέαο 175 

λαλ ηνλ ζθνηψζεη, ηέηηνλε ζενθνβνχκελν άληξα;» 
 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ε ζεά, ε Ώζελά ε Παιιάδα 
 

«Παηέξα καβξνζχγλεθε, ηη ιεο, αζηξαπνβγάιηε; 
 

Άληξα ζλεηφλε, απφ θαηξνχο ζεκαδεθηφ ηεο Μνίξαο, 
 

ζεο πάιη απ' ηνλ θαθφθξαρην λα ιεθηεξψζεηο ράξν; 180 

Κάλ' ην· φκσο κεξηθνί ζενί, ζ' ην ιέσ, ζα πηθξαζνχκε.» 
 

. 
 

Σφηεο ηεο ιέεη ηνπ Κξφλνπ ν γηνο, ν βξνληνξήρηεο Αίαο 
 

«Έλληα ζνπ, ηξηηνγέλλεηε παηδί κνπ, δε κηινχζα 
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κε ηελ θαξδηά κνπ. ρη, εγψ λα πηθξαζείο δε ζέισ. 
 

χξε — ζ' αθίλσ — φπνπ πνζείο, θη φπσο νξίδεηο θάλε.» 185 

. 
 

Βίπε, θαη ζηέιλεη ηε ζεά ζηνλ θάκπν ρέξη ρέξη, 
 

φπσο θη' εθείλε ψξα πνιιή λα ηξέμεη ιαρηαξνχζε· 
 

θη' απ' ηνπ Βιχκπνπ ρχζεθε ηα θνξθνβνχληα θάηνπ. 
 

. 
 

Καη ηνπ Πειέα ν γηνο ζηηγκή ηνλ Έρηνξα απ' νκπξφο ηνπ 
 

δελ παξαηηνχζε, θη' έηξερε κε πείζκα θπλεγψληαο. 
 

Πψο ζθχινο ζ' φξνο θπλεγάεη κεο ζε ιαθθηέο θαη πιάγηα 
 

δαξθάδη π' φμσ ηάβγαιε νρ ηε θσιηά ηεο κάλλαο, 190 

θαη κεο ζε ζάκλν αλ πάεη θξπθηεί θαη ράζεη ην, φκσο ηξέρεη 
 

θη' φιν κπξίδεη ςάρλνληαο σο λαλ ηνπ βξεη η' αρλάξηα· 
 

έηζη θη' ν Έρηνξαο ζηηγκή δελ κπφξαε λα μεθχγεη. 
 

Ση θάζε π' φξκαε ζην πνξηί αγλάληηα λα μεθφςεη 
 

θη' σο θάηνπ απ' ηνπο νξζφζηεθνπο λα θαηαθχγεη πχξγνπο, 195 

κπαο θη' νη δηθνί ηνπ απάλσζεο κε ζατηηέο βνεζήζνπλ, 
 

γιήγνξα ν άιινο πξφθηαηλε κπξνζηά θαη ηνλ γπξλνχζε 
 

θαηά ηνλ θάκπν, θη' έηξερε κεξηά ηνπ θάζηξνπ ν ίδηνο. 
 

Πψο ζ' φλεηξν λα θπλεγάο δε δχλεζαη φπηνλ θέβγεη — 
 

θη' εζχ λα πηάζεηο δε κπνξείο θη' νχηε λα θχγεη εθείλνο — 200 

ην ίδην δελ θαηφξζσλαλ θη' νη δην ηνπο πηιαιψληαο 
 

κήηε λα πηάζεη ν έλαο ηνπο κήηε λα θχγεη ν άιινο. 201 

Κη' έγλεθε κε ηελ θεθαιή ζη' αζθέξη ν Ώρηιέαο 205 

θη' ακπφδαε ζατηηέο πηθξέο λα ξήμνπλ, κήπσο άιινο 
 

πξνηχηεξά ηνπ δνμαζηεί ηνλ Έρηνξα βαξψληαο. 
 

. 
 

Μα φηαλ θαη ηέηαξηε θνξά πεξάζαλε απ' ηηο βξχζεο, 
 

πηα ηφηε ν Αίαο ηέλησζε ηε ρξπζνδπγαξηά ηνπ, 
 

θαη βάδνληάο ηεο κνίξεο δην ζθνηαδεξνχ ζαλάηνπ — 210 

ηε κηα γηα ηνπ Πειηά ην γην, ηνπ Έρηνξα ηελ άιιε — 
 

δηάδεη απ' ηε κέζε πηάλνληαο, θη ακέζσο ηνπ Βρηφξνπ 212 

γέξλεη ην κάβξν ξηδηθφ. Σφηεο ζηνλ Ώρηιέα 214 

ηξέρεη ε ακάιαγε ζεά, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα, 
 

θαη πάεη θνληά ηνπ ζηέθεηαη θαη ηνπ κηιάεη δην ιφγηα 215 

«Σψξα πηα νιπίδσ, μαθνπζηέ ιεβέληε κνπ Ώρηιέα, 
 

κε δφμα πίζσ νιφιακπξε ζα πάκε ζηα θαξάβηα 
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ζθάδνληαο πξηλ ηνλ Έρηνξα, η' ακπνχρηηζην θνληάξη. 
 

Ση ηψξα δε γιπηψλεη πηα, θαη θφζκν α ζε ραιάζεη 220 

ν Φνίβνο, θαη ζηνπ Αία νκπξφο αλ θπιηζηεί ηα πφδηα. 
 

Μα ζηάζνπ εδψ θη' αλάζαλε, θη' αθηφλ εγψ παγαίλσ 
 

θαη ζνπ ηνλ πείζσ αηξφκεηα λα ζ' αληηθξχζεη ηψξα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηφο ηελ άθνπζε θαη ράξεθε ε θαξδηά ηνπ. 
 

θαη ζηέθεη απάο ζην ζηνκσηφ αθνπκπηζκέλνο θξάμν. 225 

. 
 

Καη μεθηλψληαο ε ζεά ηνλ Έρηνξα πξνθηαίλεη, 
 

κ' φκηα κνξθή θαη κ' άζπαζηε ιαιηά ζαλ ηνπ Αεθφβνπ, 
 

θαη πάεη θνληά ηνπ ζηέθεηαη θαη ηνπ κηιάεη δην ιφγηα 
 

«Πνιχ ζε ηπξαγλά, αδεξθέ, ην βιέπσ, ν Ώρηιέαο 
 

πνπ έηζη ηξηγχξσ ζην θαζηξί ζε θπλεγάεη κε πείζκα. 230 

Μφλε αο ζηαζνχκε ηψξα νη δην... θαη ζαλ θνπηάζεη, βιέπεη.» 
 

. 
 

Σφηεο ηεο ιέεη ν Έρηνξαο, ν παηλεκέλνο άληξαο 
 

«Αήθνβε, εζχ είζνπλα θαη πξηλ ην πην κνπ αγαπεκέλν 
 

αδέξθη απ' φινπο πνχθαλε κε ηελ Βθάβε ν γέξνο· 
 

ηψξα απφ πξηλ θαη πην πνιχ ζα ζ' έρσ ηεο θαξδηάο κνπ, 235 

αθνχ ζηηγκή δε δείιηαζεο, ζαλ κ' είδεο νρ ην θάζηξν, 
 

λα βγεηο βνεζφο κνπ, θη' φινη ηνπο κέλνπλ θιεηζκέλνη νη άιινη. » 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ε Ώζελά, ηνπ Αία ε ζπγαηέξα 
 

«Ναη, αδέξθη, κνχθαλαλ πνιιά θη' ε κάλλα θη' ν παηέξαο, 
 

πνιιά νη ζπληξφθνη, θη' έπεθηαλ ζηα πφδηα κνπ έλαο έλαο, 240 

λα κείλσ αθηνχ· ηφζν φινη ηνπο ηνλ ηξέκνπλ· κα ε θαξδηά κνπ 
 

ζηα ζηήζηα κέζα πήγαηλε λα ζπάζεη απφ ιαρηάξα. 
 

Μνλ ίζα ηψξα απάλνπ ηνπ ηξαβάκε — ηα θνληάξηα 
 

κε ιππεζείο — θη' αο δνχκε δα, :ζα ζθάμεη εδψ ηνπο δην καο 
 

θαη καησκέλα ιάθπξα ζα πάεη ζηα ηξεραληήξηα, 245 

ή θαη ζα πέζεη πξψηα αθηφο απ' ην βαξχ ζνπ η' φπιν.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη κε πνλεξηά ηξαβάεη νκπξφο ε πξψηε. 
 

. 
 

Κη' φηαλ νη δην δπγψζαλε κε η' άξκαηα ζην ρέξη, 
 

πξψηα άξρηζε ν πινπκφθξαλνο γηνο ηνπ Πξηάκνπ θη' είπε 
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«Γηε ηνπ Πειηά, πηα κε ζαξξείο ζαλ πξηλ πσο ζα κε ζθηάμεηο 250 

πνχηξεμα θχθισ ηξεηο θνξέο, θη' φηαλ κε η' φπιν νξκνχζεο 
 

λα ζε πξνζκείλσ δείιηαζα· κα λα ζηαζψ ε θαξδηά κνπ 
 

ηψξα κνπ ιέεη, λα κεηξεζψ καδί ζνπ, ή ζθάμσ ή ζθάμεηο. 
 

Μνλ έια πξψηα ηνπο ζενχο αο θξάμνπκε καξηχξνπο, 
 

ηη αθηνί καξηχξνη νη πην πηζηνί θαη θχιαθεο ησλ φξθσλ. 255 

ΐάξβαξα εγψ φρη — νξθίδνπκαη — δε ζα ζε βιάςσ, αλ ζέιεη 
 

λίθε λα δψθεη κνπ ν ζεφο θαη ηε δσή ζνχ πάξσ· 
 

Μνλ ζα ζε γδχζσ απ' η' άξκαηα, ζα δψθσ ζηνπο δηθνχο ζνπ 
 

πίζσ, Ώρηιηά, ην ιείςαλν. Έηζη θη' εζχ λα θάλεηο.» 
 

. 
 

Σφηεο ινμά ηνλ θνίηαμε θαη ηνχπε ν Ώρηιέαο 260 

«Έρηνξα, κή, θνληά άπηζηε, κε ιεο καξηχξνπο θη' φξθνπο. 
 

Ώλ φξθνπο έθαλαλ πνηέο αζξψπνη θαη ιηνληάξηα 
 

[αλ είδεο ιχθνπο πνπζελά θη' αξληά ζπληξνθηαζκέλνπο], 263 

πεο ηφηεο πσο εγψ θη' εζχ ζα θηιησζνχκε. ρη! ξθνπο 265 

δελ έρεη νη δην καο, πξηλ λεθξφο ν έλαο πέζεη ράκνπ 
 

θη' αίκαο κπνπρηίζεη ν ιάξπγγαο ηνπ ιηκαζκέλνπ η' Άξε. 
 

ΐάιε φια ζνπ ηα δπλαηά, ηελ επηζηήκε βάι' ηελ· 
 

ρξηά πάζα λα θαλείο γεξφ θνληάξη θη' αληξησκέλν. 
 

Αελ έρεη θέβγσ πηα λα πεηο, ηη ε Ώζελά ε Παιιάδα 270 

ζα ζε μεθάλεη ηψξα εδψ κε η' άζπιαρλφ κνπ ρέξη, 
 

θη' σο ζην ζηεξλφ κηα θνπαληά ηα πάζηα ησλ ζπληξφθσλ 
 

ζα ζ' ηα μνθιήζσ πνχζθαδεο βαξψληαο ηνπο κε ιχζζα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζηψληαο ηίλαμε ην ραιθσκέλν θξάμν· 
 

κα ηφδε νκπξφο ν Έρηνξαο θη' απφθπγε ην ρηχπν, 
 

ηη έζθπςε πξηλ, θαη ηξέρα αθηφ ηνπ ζθχξημε απφ πάλνπ 275 

θαη πέξα κπήρηεθε ζηε γεο. Σφηεο ηνπ Αία ε θφξε 
 

η' αξπάεη, ρσζηά απ' ηνλ Έρηνξα, θαη ηνπ ην δίλεη πάιη. 
 

. 
 

Σφη' είπε ηνπ Πξηάκνπ ν γηνο ζην θνβεξφ Ώρηιέα 
 

«ΐξήθεο ιακπξά! Κη' εγψ 'ιεγα, παρηά θαζψο κηινχζεο, 
 

πσο δα, θαιέ κνπ, ζνχγλεςε ην ζάλαηφ κνπ ν Αίαο. 280 

Μα εζχ ηνπ λνπ ζνπ ςέκαηα θαη θαληαζηέο ιαινχζεο, 
 

γηα λα δεηιηάζσ ζαλ παηδί, λα κε ζαζηίζεη ν θφβνο. 
 

Αε θέβγσ εγψ φρη, η' φπιν ζνπ ζηε ξάρε δε κνπ κπήγεηο, 
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Μνλ ίζα εδψ ζα ζνπ ξερηψ, θαη ηξχπα κνπ ηα ζηήζηα 
 

αλ ζ' ηφηαμε ν ζεφο. Μα δεο λα κνπ γιπηψζεηο πξψηα 285 

απ' ην ραιθφ κνπ, πνπ αρ! ζην θξηάο λα ζνπ ρσλέςεη κέζα! 
 

Ώο παο εζχ, θαη ηφηεο πηα ζνπ δείρλσ εγψ αλ ληθνχλε 
 

νη Σξψεο κνπ· ηη ε πην βαξηά θαηάξα εζχ ηνπο είζαη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζηψληαο ηίλαμε ην ράιθηλν θνληάξη 
 

θαη κεο ζηε κέζε αιάζεθηα ηνπ βξήθε ηελ αζπίδα, 290 

κα η' φπιν πήδεμε καθξηά. Σνλ πήξε ηφηε ε ιχπε 
 

πνπ έηζη απ' ηε ρέξα ηνπ άδηθα πεηάρηε ην γνξγφ φπιν. 
 

Καη ζηέθεη κε βαξηά θαξδηά, ηη άιιν δελ είρε θξάμν, 
 

θαη θξάδεη φζν κπνξνχζε αςά ην Αήθνβν, δεηψληαο 
 

άιιν φπιν· κα πνχ Αήθνβνο ηέηηα ζηηγκή θνληά ηνπ! 295 

Σφηε έλησζε ν πινπκφθξαλνο γηνο ηνπ Πξηάκνπ θη' είπε 
 

«Χρνχ, ην βιέπσ πηα νη ζενί κε θξάδνπλε ζηνλ Άδε! 
 

Ση είπα καζέο πσο είρα εγψ ην Αήθνβν θνληά κνπ· 
 

κα είηαλ παγίδα ηεο ζεάο, θη' είλαη ζην θάζηξν εθείλνο. 
 

Σψξα αθνχ ν ράξνο πιάθσζε θαη πηα δελ έρσ νιπίδα, 300 

έηζη αο κελ πέζσ ζα ξαγηάο δίρσο ηηκή, κα αο δείμσ 304 

θαλ άμηα πξηλ παιηθαξηά πνπ λα βνπήμεη ν θφζκνο!» 305 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φμσ ην ζπαζί ηξαβάεη η' αθνληζκέλν 
 

πνπ ζηα πιεβξφ ηνπ θξέκνπληαλ, ζηέξηα κεγάιε ζπάζα, 
 

θη' αθνχ καδέθηεθε, ρνηκάεη ζαλ θπλεγάξηθν φξλην, 
 

πνπ κάβξα γλέθηα ζθίδνληαο θαηάθακπα πιαθψλεη 
 

λ' αξπάμεη αλήζπρν ιαγφ ή ηξπθεξφ 'λα αξλάθη· 310 

έηζη φξκεζε αλεκίδνληαο ην θνθηεξφ ιεπίδη. 
 

Υνηκάεη θαη ηνπ Πειέα ν γηνο, θη' άγξην ζπκφ ε ςπρή ηνπ 
 

γηφκηζε, θαη ζηα ζηήζηα νκπξφο θξαηνχζε ηελ αζπίδα, 
 

πινχκηα γεξή, θη' αλέκηδε ςειά ε νπξά ζην θξάλνο 
 

π' αρηηδνβφιαε, θη' έπαηδαλ ρξπζά ηα θξφζζα γχξσ 315 

πνπ πιήζνο θχθισ ζηελ νπξά ηάρε ν ζεφο θνιιήζεη. 
 

Πψο άζηξν βγαίλεη ζηεο λπρηφο ηελ πίζζα κεο ζη' αζηέξηα, 
 

ν είξεο, η' άζηξν πνπ ςειά πην ζηέθεη σξαίν απ' φια, 
 

ηέηηα θη' ε ιάκςε απ' η' φπιν ηνπ, πνπ ζην δεμχ ην ρέξη 
 

η' αλέκηδε έρνληαο θαθνχο ζθνπνχο, θαη κε ην κάηη 320 

ζσξνχζε η' φκνξθν θνξκί πνπ ζ' αλνηρηεί πην πξψηα. 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 343 
 

Μα αθηφ ε ραιθέληα αξκαησζά ηνχ ηφθξπβε φιν η' άιιν, 
 

παλψξηα, π' απ' ηνλ Πάηξνθιν ηελ πήξε ζθάδνληάο ηνλ, 
 

κά 'δεηρλε εθεί πνπ ηα θιεηδηά ρσξίδνπλ ζλίρη θη' ψκνπο, 
 

ζηε γνχβα, εθεί πνπ ε θνληαξηά πην γιήγνξα ζθνηψλεη· 325 

εθεί ηνλ θάξθσζε θαζψο ηνπ ξήρλνπληαλ, θη' σο πέξα 
 

βγήθε ν ραιθφο δηαβαίλνληαο ηνλ ηξνθαληφ ιαηκφ ηνπ 
 

δίρσο ε άθξε ε ζνπγιεξή λα αγγίμεη ην ιαξχγγη . 328 

. 
 

Υάκνπ εθεί πέξα ν Έρηνξαο ζσξηάζηεθε ζηηο ζθφλεο, 330 

θη' έζθνπμε ηνπ Πειέα ν γηνο πεξήθαλα απφ πάλνπ 
 

«Έρηνξα, εζχ ίζσο έιεγεο, ζα κνχζθαδεο ην βιάκε, 
 

δελ έρεη θφβν, ζα ζσζείο, ηη έηπρα εγψ καθξηά ζνπ... 
 

Άκηαιε! πίζσ μνθιεηήο ζηα βαζνπιά θαξάβηα 
 

θαξηέξαε έλαο πην γεξφο, εγψ πνπ εδψ κε βιέπεηο, 
 

εγψ πνπ ζ' έζθαμα. θπιηά ηηο ζάπηεο ζνπ ηηο ζάξθεο 335 

ζα θάλε θη' φξληα, κα Ώραηνί ηνλ Πάηξνθιν ζα ζάςνπλ.» 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν Έρηνξαο κε ηελ ςπρή ζην ζηφκα 
 

«Ξνξθίδσ ζε, έηζη λα ραξείο ην θσο ζνπ ηνπο γνληνχο ζνπ. 
 

κε ζεο ζηνλ θάκπν ην θνξκί λα κνπ ληξνπηάζνπλ ζθχινη. 
 

Αέμνπ ραιθφ θαη κάιακα πνπ πιήζνο ζα ζνπ θέξεη 340 

λα κ' αγνξάζεη ε κάλλα κνπ θη' ν δχζηπρνο παηέξαο, 
 

θαη ζπίηη πίζσ δψζ' ηνπο ην ην ιείςαλν, πνπ κέζα 
 

λα κνπ ην θάςνπλ ζην θαζηξί νη Σξψηζζεο θη' νη Σξψεο.» 
 

. 
 

Σφηεο ινμά ηνλ θνίηαμε θαη ηνχπε ν Ώρηιέαο 
 

«θάζε, ζθπιί, θαη ζε γνληνχο θαη θσο κε κε μνξθίδεηο! 345 

ηη ην θαθφ πνπ κνχθαλεο, αραο κπνξνχζα ν ίδηνο 
 

έηζη λα ζ' ηηο ζπαξάμσ σκέο θαη λα ζ' ηηο θάσ ηηο ζάξθεο. 
 

Έηζη φρη! απ' ηα ζθπιηά άζξσπνο ηελ θάξα δε ζ' ηε ζψδεη, 
 

κεδέ θη' αλ δέθα ζεζαβξνχο θη' αλ είθνζη κνπ θέξεη 
 

θη' εδψ κεηξήζεη, θαη πνιιά θαηφπη θη' άιια αλ ηάμεη· 350 

κήηε θη' αθφκα ν Πξίακνο κε κάιακα αλ ζε δηάζεη, 
 

λαη θη' έηζη λεθξνζηφιηζην δε ζα ζε θιάςεη ε κάλλα 
 

ζην ζηξψκα απάλνπ εζέλαλε, ησλ ζπιάρλσλ ηεο ην ζξέκκα, 
 

Μνλ φξληα θάζε ζνπ κπνπθηά θαη κνχξγνη ζα κνηξάζνπλ.» 
 

. 
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Σφηεο ηνπ ιέεη ν Έρηνξαο, θαη ηνχβγαηλε ε ςπρή ηνπ 355 

«Ση ζνπ πξνζπέθησ πνπ θαιά ζε μέξσ; Πνηφο ζα πείζεη 
 

ηέηην ζεξηφ; Ση ζίδεξν ζνχλαη ε θαξδηά ζηα ζηήζηα. 
 

Θπκήζνπ κε φκσο, ηη ζηνηρηφ κηα κέξα ζα ζνπ γίλσ, 
 

ηελ ψξα πνπ ηνπ Αία ν γηνο θη' ν Πάξεο ζα ζε ζθάδνπλ 
 

εθεί ζην Γεξβνπφξηη νκπξφο, θηαο είζαη παιηθάξη.» 360 

. 
 

Βίπε, θαη ζχγλεθν άλειην ηνλ ζθέπαζε ζαλάηνπ, 
 

θαη πέηαμε νρ ηα ζηήζηα ηνπ λα πάεη ε ςπρή ζηνλ Άδε, 
 

θη' έθιαηε ην κάβξν ηεο γξαθηφ π' αθήθε αληξηά θαη ληφηε. 
 

. 
 

Μα θαη λεθξφ έηζη ν Ώρηιηάο ηνπ θψλαμε θαη ηνχπε 
 

«Φφθα εζχ ηψξα, θη' έπεηηα αο κνχξζεη εκέλα ν ράξνο, 365 

ζα ζέιεη ν Αίαο θη' νη ινηπνί ζενί λα κνπ ηνλ ζηείινπλ.» 
 

. 
 

Βίπε θαη ζέξλεη απ' ην θνξκί ην ραιθσηφ θνληάξη 
 

θη' εθεί θνληά παξάκεξα η' αθίλεη· θαη θαηφπη 
 

απ' ηελ παλψξηα αξκαησζά λαλ ηνλ γπκλψλεη αξρίδεη 
 

αίκαο γηνκάηε. Κη' έηξεμε γχξσ ν ζηξαηφο λα δνχλε 
 

ζαλ ηη είηαλ ηάρα ν Έρηνξαο, ε φςε ε ιεβεληηά ηνπ 370 

ηα ζηήζηα· ηη έηζη αιάβσηνη πνχ πξηλ λα παλ θνληά ηνπ! 
 

. 
 

Κη' έηζη ν θαζέλαο έιεγε, ζην γείηνλα γπξλψληαο 
 

«Μπα! Πφζν ηψξα μέγληαζηα ηνλ Έρηνξα καιάδεηο, 
 

φρη φπσο φηαλ κε θσηηά καο έθαηγε ηα πινία.» 
 

. 
 

Έιεγε αθηά, θαη δχγσλε θνληά θαη ηνλ ηξππνχζε. 375 

. 
 

Καη ηφηεο ηνπ Πειέα ν γηνο, ηα φπια ζαλ ηνπ πήξε, 
 

ζηάζεθε εθεί κεο ζηνπ ζηξαηνχ ηε κέζε θαη ηνπο είπε 
 

«Σψξα φινη ειάηε — νκπξφο, παηδηά — ηε λίθε ηξαγνπδψληαο 391 

ζεθψζηε αθηφλ θη' αο ζχξνπκε ζηα βαζνπιά θαξάβηα. 
 

Μεγάιε ε δφμα! θάμακε ιακπξφ 'λα παιηθάξη, 
 

ηνλ Έρηνξα, πνπ ζα ζεφ ηνλ ιάηξεβαλ ζην θάζηξν!» 
 

. 
 

Βίπε θαη βάξβαξε δνπιηά ηνχ κπήθε λαλ ηνπ θάλεη. 395 

Σα λέβξα πίζσ ησλ πνδηψλ ηξππψληαο ηνπ απ' ηε θηέξλα 
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σο ηνλ αζηξάγαιν, πεξλάεη ινπξηά βντδνθνκέλα, 
 

θαη δέλνληάο ηνλ ζην θνπηί αθίλεη ην θεθάιη 
 

ράκνπ λα ζέξλεηαη· έπεηηα ζεθψλεη θαη ζη' ακάμη 
 

βάδεη ηελ πινχκηα αξκαησζά, θη' εθηχο ζα κπήθε ν ίδηνο 
 

ρηππάεη λα ηξέμνπλ, θη' έθεβγαλ κε πξνζπκηά ηα δψα. 400 

Κη' αλέβαηλε — ελψ ζέξλνπληαλ — ν θνπξληαρηφο, καδνχζε 
 

ε κάβξε θφκε, βνχιηαδε ζηα βνχξθα ην θεθάιη, 
 

θεθάιη πξηλ ηφζν φκνξθν, κα ηφζειε έηζη ν Αίαο 
 

λαλ ην ξεκάμνπλ ηφηε νρηξνί ζηελ ίδηα ηνπ παηξίδα. 
 

. 
 

αλ έηζη αθηφλ ηνλ έζεξλαλ. Κη' ε κάλλα ηνπ ηξαβνχζε 405 

η' άζπξα καιιηά ηεο, πέηαμε ηελ πινχζηα ζθνχθηα αιάξγα, 
 

θαη ζαλ ηξειή μεθψληζε ζαλ είδε ην παηδί ηεο. 
 

πάεη θαη ζηα θιάκαηα ν πηθξφο ν γέξνο, θη' φινη γχξσ 
 

ζξελνχζαλ, θη' φιν ην θαζηξί βαξχ είηαλ κνηξνιφγη. 
 

Έηζη έκνηαδε ιεο ην θαθφ, ζα λάιησλαλ νη θιφγεο 410 

ηελ Σξηα ηε ιεβεληφππξγε απ' ηελ θνξθή σο ηνλ θάκπν. 
 

Κη' νη θίινη κφιηο δχλνπληαλ ην γέξν λα βαζηάμνπλ, 
 

π' αληίζηεθε φιν θη' ήζειε φμσ λα βγεη νρ ην θάζηξν. 
 

Κη' ελψ θπιηνχληαλ ζηα ζβνπληά, ηνπο μφξθηδε φινπο γχξσ, 
 

κε η' φλνκά ηνπο θξάδνληαο ηνπο θίινπο έλαλ έλαλ 415 

«Ώλνίρηε, αδέξθηα... αθίζηε κε ζαο ιέσ, θηαο κε ιππάζηε, 
 

λα βγσ φμσ εθηχο θαη κφλνο κνπ λα ηξέμσ σο ζηα θαξάβηα 
 

λα πέζσ νκπξφο ζηα πφδηα ηνπ, ζ' αθηφ ην ζαξθνθάγν... 
 

α ην θνληά... ίζσο ζεβαζηεί ηα ρξφληα κνπ, ίζσο ληψζεη 
 

ζπιαρληά γηα η' άζπξα κνπ καιιηά. Κη' αθηφο παηέξα γέξν 420 

έρεη καζέο, πνπ ιεο γηα αθηφ ηνλ έζπεξλε, λα γίλεη 
 

ράξνο ησλ Σξψσλ· κα έθαςε πην πξψηα εκέλα απ' φινπο, 
 

πνπ ηφζα κνχζθαμε παηδηά κεο ζηα ρξπζά ηνπο ληάηα. 
 

Μα φινπο δε κνπ ηνπο θιαίεη αθηνχο ηφζν βαζηά ε θαξδηά κνπ, 
 

φζν έλαλ π' σο ζηνλ ηάθν κνπ ζα ζχξεη κε ν θαεκφο ηνπ, 425 

ηνλ Έρηνξα. Χ, ζηα ρέξηα κνπ αο κνχρε θαλ πεζάλεη, 
 

πνπ νη δην θαλ λα ρνξηαίλακε ην κνηξνιφτ ην θιάκα, 
 

εγψ θη' ε κάβξε ε κάλλα ηνπ πνπ ηνλ πηθξνγελλνχζε.» 
 

. 
 

Έηζη ζξελνχζε, θη' έθιαηγαλ καδί ηνπ θη' φινη νη Σξψεο. 
 

. 
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Σφηε ε Βθάβε αξρίλεζε ησλ γπλαηθψλ ην θιάκα 430 

«Χρ γηε κνπ, εγψ ε θαθφηπρε, ηη πηα λα δσ ζηνλ θφζκν 
 

ηψξα πνπ εζχ κνπ πέζαλεο, ηεο ρψξαο ην θακάξη, 
 

ηεο ρψξαο ε παξεγνξηά, π' φινη, γπλαίθεο θη' άληξεο, 
 

λχρηα θαη κέξα ζα ζεφ ζε ιάηξεβαλ ζην θάζηξν. 
 

Ση εζχ είζνπλ κφλε δφμα καο, εζχ είζνπλ κφλε νιπίδα, 435 

ζα δνχζεο· ηψξα αρ ζάλαηνο, ηψξα ζε πήξε ράξνο.» 
 

. 
 

 

 

. 
 

Έηζη έθιαηγε ε γεξφληηζζα. κσο αθφκα σο ηφηεο 
 

δελ είρε αθνχζεη ηίπνηα ηνπ Έρηνξα ε γπλαίθα, 
 

γηαηί λα πάεη δε βξέζεθε ζσζηφο καληαηνθφξνο 
 

λα πεη πσο φμσ απ' ην θαζηξί ηήο έκελε ν θαιφο ηεο, 
 

Μνλ έθαηλε άιηθν ζθνπηί ζηνπ πχξγνπ ηεο ηα βάζηα 440 

δηπιφ, θαη κέζα πινπκηζηά η' αλζνθεληνχζε μφκπιηα. 
 

Βθεί ζηηο άμηεο θψλαμε ηηο ζθιάβεο κεο ζηνλ πχξγν 
 

ζηε ζηηα λα βάινπλ ηξίπνδν ιεβέηη απ' ηα κεγάια, 
 

γηα λάρεη έηζη έηνηκν δεζηφ ινπηξφ φηαλ θνπξαζκέλνο 
 

πίζσ γπξίζεη ν Έρηνξαο ζηνλ πχξγν ηνπ νρ ηε κάρε ... 
 

Ώρ έξκα, πνχ λα θαληαζηείο π' αιάξγα απφ ινπηξά ζνπ 445 

ηνλ έζθαμε ε ζεά Ώζελά κ' έλα θνληάξη νρηξνχ ηνπ! 
 

Μα άμαθλα αθνχεη μεθσλεηά νρ ην ηεηρί θαη θιάςεο, 
 

θαη ηεο ιπγνχλ ηα γφλαηα, πέθηεη ε βειφλα ράκνπ. 
 

Κη' ακέζσο θψλαμε μαλά ζηηο ιπγεξέο ηεο ζθιάβεο 
 

«Γιήγνξα, ειάηε δην καδί, λα δσ γηαηί ε αληάξα. 450 
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Κιάκα άθνπζα ηεο πεζεξάο, θη' εκέλα κεο ζηα ζηήζηα 
 

ηξέκεη σο ζην ζηφκα κνπ ε θαξδηά θαη κε παγψλεη ν θφβνο. 
 

Κάπηα ζελάπεζε ζηνπο γηνπο ηνπ βαζηιηά θνπξηνχλα... 
 

Μα, Αία, εκέλα ζψζε κε απφ πηθξά καληάηα!» 454 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φμσ ρχζεθε ζαλ παιαβή νρ ην ζπίηη 460 

κε ζπιάρλα πνπ ηεο ζπάξαδαλ, θη' νη ζθιάβεο αθινπζνχζαλ. 
 

Κη' σο ζην ππξγί ζαλ έθηαζε θη' σο ζησλ αληξψλ ηνλ θχθιν, 
 

ξήρλεη ηα κάηηα ... ζηέθεηαη... θαη βιέπεη νκπξφο ζηε ρψξα 
 

πνπ θαηά γεο ηνλ έζεξλαλ θαη πνπ γνξγά ηα δψα 
 

ηφλε ηξαβνχζαλ μέγληαζηα πξνο ην θαξαβνζηάζη. 465 

Νχρηα ηα κάηηα ζθνηεηλή ηεο ζθέπαζε, θαη πίζσ 
 

ζσξηάζηεθε, κεο ζην ιαηκφ ηήο πηάζηεθε ε αλάζα, 
 

θη' έξεμε αιάξγα ηε ιακπξή δεζηά νρ ηελ θεθαιή ηεο — 
 

ζηεθάλη θαη ρξπζφρηελν θη' σξηνπιεκέλν δίρηπ — 
 

θεθαινδέηε πνχιαβε απ' ηε ρξπζή Ώθξνδίηε, 470 

ηε κέξα λχθε ν Έρηνξαο π' απφ ηνπ Ώεηηνχ ηνλ πχξγν 
 

ηελ πήξε αθνχ ηεο ράξηζε κχξηα ζηνιίδηα πινχζηα. 
 

Κη' έηξεμαλ γχξσ έλα ζσξφ θνπληέο θαη ζπλπθάδεο, 
 

θαη ηελ θξαηνχζαλ πνπ θνληά λαλ ηε ζθνηψζεη ν πφλνο. 
 

. 
 

Κη' φηαλ μαλά ζπλέθεξε θαη πήξε ιίγε αλάζα, 475 

ζηελάδεη νρ ηελ θαξδηά βαζηά θαη κνηξνιφγη αξρίδεη 
 

«Έρηνξα, εγψ ε θαθφηπρε! Με κηα θη' νη δην καο κνίξα 
 

εζχ ζηελ Σξία γελλήζεθεο, ζηνλ πχξγν ηνπ Πξηάκνπ, 
 

θη' εγψ ζηε Φήβα, ζηα ξηδά ηεο δαζσκέλεο Πιάθνο, 
 

ζη' Ώεηηνχ ην πινχζην αξρνληηθφ, πνπ δφιηνο δφιηα εκέλα 480 

κηθξή κ' αλάζηαηλε ... Ώρ γηαηί πνηέο ηνπ λα κε θάλεη; 
 

η' Άδε εζχ ηψξα ηε θσιηά θάηνπ απ' ηεο γεο ηνπο θξχθηεο 
 

κηζέβεηο, θαη ζε ζιηβεξή κ' αθίλεηο ιχπε εκέλα, 
 

έξκα ληα ρήξα· θαη κηθξφο ν γηνο καο έηζη αθφκα 
 

πνπ εγψ θη' εζχ γελλήζακε... πνπ πηα θαιφ απφ ζέλα, 485 

Έρηνξα, δε ζα δεη αθνχ παο, κήηε θη' εζχ απφ θείλνλ .. . 
 

γφη ην παηδάθη κνπ! πνπ πξηλ ζηα γφλαηά ζνπ απάλνπ 500 

κεδνχιη κνλάρα έηξσγε θαη ηξπθεξφ ζξεθηάξη, 
 

θη' ε λχζηα ζα κνπ ηφπηαλε θαη μέρλαε ηα παηρλίδηα, 
 

ηφηεο ζε ζηξψκα καιαθφ ζηελ αγθαιηά ηελ βάγηαο 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 348 
 

θιηνχζε ηα κάηηα κε θαξδηά θάζε αγαζφ γηνκάηε· 
 

έξκν φκσο ηψξα νιάξθαλν πνιιέο ζα πηεη ίζσο πίθξεο, 505 

ν Μνλαθέληεο πνπ ηνλ ιελ φινη, γπλαίθεο θη' άληξεο, 
 

ηη κφλνο ηνπ δηαθέληεβεο ην θάζηξν εζχ, θαιέ κνπ . . . 
 

εζχ π' αιάξγα απφ γνληνχο κπξνζηά ζ' νρηξψλ θαξάβηα 
 

ζθνπιήθηα ηψξα ζα ζε θαλ, αθνχ ρνξηάζεηο ζθχινπο 
 

γπκλφο· θαη ζα ζνπ θαίηνπληαη ηα ξνχρα κεο ζηνλ πχξγν, 510 

ςηιά παλψξηα, πνχθηηαζαλ ησλ γπλαηθψλε ρέξηα . . . 
 

Μα αθηά φια ζαλ ηα θάςσ εγψ, αρ δίρσο φθειφο ζνπ, 
 

πνπ ζάβαλν ζε λεθξηθή θσηηά δε ζα ζνπ γίλνπλ.» 513 

. 
 

Έηζη έθιαηγε, θη' φιεο καδί ζξελνχζαλ νη γπλαίθεο. 515 

. 
 

. 
 

. 
 

Φ 
 

. 
 

. 
 

. 
 

αλ έηζη αθηνί βνγγνχζαλε ζην θάζηξν. Μα νη Ώξγίηεο 
 

ζαλ ήξζαλ ζηνλ Βιιήζπνλην θη' σο ζηα γνξγά θαξάβηα, 
 

γχξσ φινη νη άιινη ζθφξπηζαλ, ζην πινίν ηνπ ν θαζέλαο, 
 

κα ηνπ Πειέα ν άμηνο γηφο ηα ζαξξεηά ζπληξφθηα 
 

δελ άθηλε λα δηαιπζνχλ, παξά ηνπο είπε πξψηα 5 

«πληξφθνη αθνχζηε αγαπεηνί, γνξγνί κνπ Μπξκηδφλεο, 
 

η' άηηα κε ιχζηε απ' ηα ινπξηά, κνλ έηζη ιίγν αθφκα 
 

κ' ακάμηα αο πάκε θη' άινγα λα θιάςνπκε κηα ζηάια 
 

ηνλ Πάηξνθιν καο· ηη πξεζβηφ αθηφ 'λαη ησλ λεθξψλε. 
 

Μα αθνχ θαηφπη θιάκαηα ρνξηάζνπκε θαη δάθξηα, 10 

ηφηεο εδψ μεδέβνπκε θη' φινη ελσκέλνη ηξψκε.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζπνπλ ζηα θιάκαηα φινη νη ζπληξφθνη αληάκα, 
 

θαη πξψηνο ηνπ Πειέα ν γηνο. Έηζη ζξελψληαο θάλνπλ 
 

ηξεηο γχξνπο θχθισ ζην λεθξφ κε η' αιφγα θη' ακάμηα 
 

ελψ ηνλ πφζν ηνπ θιακνχ ηνπο ζπληαβινχζε ε Θέηε. 
 

Πφηηδαλ άκκνπο, πφηηδαλ αξκαησζέο ηα δάθξηα, 15 

ηη ηέηηνλε φινη ζηέλαδαλ ηεο κάρεο θαηεράξε. 
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. 
 

Καη πξψηνο ηνπ Πειέα ν γηνο ηα κνηξνιφγηα αξρίδεη 
 

κε ρέξηα απάο ζηνπ βιάκε ηνπ ηα λεθξσκέλα ζηήζηα 
 

«Θεφο καδί ζνπ, Πάηξνθιε, θη' σο ζη' Άδε ηα ιηκέξηα! 
 

ζα πξηλ ζνχηαμα, φια εγψ ζα ζ' η' αιεζέςσ ηψξα· 20 

σκφ λα θαλ ηνλ Έρηνξα ζηνπο ζθχινπο ζαλ ηνλ δψζσ, 
 

θαη δψδεθα αξρνληφπνπια ησλ Σξψσλ ζηε θσηηά ζνπ 
 

ζα ζθάμσ νκπξφο, ηη κ' έθαλε έηζη ζεξηφ ν ζθαγκφο ζνπ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη βάξβαξε δνπιηά ζνθίζηεθε λα θάλεη, 24 

θαη κεο ζηα βνχξθα ζηξψλεη, νκπξφο ζηελ ςάζα ηνπ Παηξφθινπ, 
 

ηνλ Έρηνξα έηζη αλάζθεια. Ώπέ νη ινηπνί ηνπο βγάδνπλ 
 

ηα ράιθηλα φπια, θη' έιπζαλ ηα πνιεκφραξα άηηα, 
 

θη' νκπξφο ζην πινίν θάζεζαλ ηνπ ζετθνχ Ώρηιέα, 
 

ζσξνί· θη' αθηφο ηνπο έθαλε λεθξφδεηπλν ηξαπέδη. 
 

ΐφδηα πνιιά 'ζηξψζαλ ζηε γεο κε ηνπο ιαηκνχο θνκέλνπο, 30 

πξφβαηα αζπξφκαιια πνιιά θη' αθξνπαηνχζεο γίδεο· 
 

θη' έλα ζσξφ θαςάιηδαλ θαιφζξεθηα γνπξνχληα 
 

π' αζηξάθηαλε ηνπ πάρνπο ηνπο ζηξσκέλα κεο ζηηο θιφγεο. 
 

Κη' έηξερε γχξσ ζην λεθξφ παληνχ ην αίκαο βξχζε. 
 

. 
 

Καη ηφηεο πήξαλ ην γνξγφ ηνπ γέξνπ γην Πειέα 35 

ζηνπ βαζηιηά νη αηξφκεηνη νπιαξρεγνί, θαη κφιηο 
 

ηνλ έπεηζαλ, ηη ηνχθιαηγε κέζα ε θαξδηά ην βιάκε. 
 

Κη' φηαλ ζε ιίγν θηάζαλε ζηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ, 
 

εθηχο ηνπο θξάρηεο πξφζηαμαλ λα ζηήζνπλε ιεβέηη 
 

κεγάιν απάλνπ απ' ηεο θσηηάο ηηο θιφγεο, κήπσο πείζνπλ 40 

ηνλ Ώρηιηά ηα αίκαηα, λα πιχλεη θαη ηε ιέξα. 
 

Μα αθηφο δε ζάιεβε, παξά ηνπο πήξε αθφκα θη' φξθν 
 

«Ναη κα ην Αία, αλφηαην ζεφ θαη πξψην απ' φινπο, 
 

ζαο ιέσ ηελ θεθαιή κνπ πξηλ ινπηξφ δε ζα κ' αγγίμεη, 
 

πξηλ πξψηα ν Πάηξνθινο θαεί θαη κλήκα ηνλ ζθεπάζεη, 45 

πξηλ ην λεθξφ ηνπ ε θφκε κνπ ζηνιίζεη· ηη ε θαξδηά κνπ 
 

ηέηηα άιιε πίθξα δε ζα δεη σο πνπ λα πάσ ζηνλ ηάθν. 
 

Μα ηψξα αο θάηζνπκε άραξα ιίγν ςσκί λα θάκε, 
 

θη' άκα ραξάμεη πξφζηαμε, η' Ώηξέα γηε, ηνπο άληξεο 
 

λα θφςνπλ μχια, θη' έπεηηα ηα ρξεηαζηά λα δψζνπλ 50 
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φια φζα πξέπεη πίζεκνο λεθξφο καδί ηνπ λάρεη 
 

ζαλ πάεη κεο ζη' Άδε η' άθσηα θη' αξαρληαζκέλα βάζηα, 
 

πνπ έηζη απ' νκπξφο καο ην λεθξφ ε θιφγα ρέξη ρέξη 
 

λα θάςεη, θη' χζηεξα ν ιαφο λα ζχξεη ζηε δνπιηά ηνπ.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνλ άθνπζαλ θη' φρη θαλείο δελ είπε. 
 

Καη ρέξη ρέξη εηνίκαζαλ δείπλν ν θαζείο θαη πήξαλ 55 

λα θάλε, δίρσο ηίπνηα π' νξέγνπληαλ λα ιείπεη. 
 

Κη' αθνχ ηνπο ρφξηαζε ε θαξδηά θαιά ην θαγνπφηη, 
 

ζθνξπνχλ, θαη ζηελ θαιχβα ηνπ πάεη ν θαζείο λα γχξεη. 
 

. 
 

Κη' ν Ώρηιέαο ζηνπ γηαινχ ηελ πνιπηάξαρε άθξε 
 

βαξηά ζηελάδνληαο έθαηζε κε θχθισ ηνπο ζπληξφθνπο, 60 

ζε κηα άπια πνχζθαδε θνληά ην θχκα ζηα ραιίθηα. 
 

Κη' ν χπλνο ζαλ ηνλ λάξθσζε γιπθά πεξερπκέλνο, 
 

ιχπεο θαη πφλνπ ιπηξσηήο — ηη είρε απνθάλεη νξκψληαο 
 

πίζσ απ' ηνλ Έρηνξα, κπξνζηά ζηεο Σξηάο η' νιφξζν θάζηξν — 
 

λα! νκπξφο ηνπ θάλεθε ε ςπρή ηνπ ζετθνχ Παηξφθινπ, 65 

φκηα ηνπ ζ' φια — αλάζηεκα, θσλή, πεληάκνξθε φςε — 
 

θαη κ' ίδηα ζην θνξκί ζθνπηηά ζαλ πνπ θαη πξηλ θνξνχζε. 
 

. 
 

Κη' απάλνπ απ' ην θεθάιη ηνπ πάεη ζηέθεη θαη ηνπ θάλεη 
 

«Πάεη πηα, Ώρηιηά, εγψ πέζαλα, θαη ηψξα εζχ θνηκάζαη 
 

θαη κε μερλάο· ζ' άιινπο θαηξνχο κε θξφληηδεο, ζα δνχζα. 70 

Θάςε κε, αδξέθη, ηε κπαζηά πηα λα δηαβαίλσ η' Άδε. 
 

Μαθξηά κε δηψρλνπλε νη ςπρέο ησλ πεζακέλσλ ήζθησλ, 
 

ην ξέκα αληίθξπ λα δηαβψ δε ζελ θαη δε κ' αθίλνπλ, 
 

Μνλ έηζη εδψ θη' εθεί γπξλψ κεο ζη' Άδε ηε ζνιάδα. 
 

Καη ζε μνξθίδσ, αρ δψζ' κνπ εδψ ην ρέξη ζνπ· ηη πάιη 75 

πηα δε γπξλψ απ' ηα ηξίζβαζα, κηαο θαη κε θαλ νη θιφγεο. 
 

Πηα δε ζα θάηζνπκε φπσο πξηλ ρψξηα απ' ηνπο άιινπο θίινπο 
 

λα ινγαξηάζνπκε φια νη δην, κνλ κε θαηάπηε εκέλα 
 

δξάθαηλα ε κνίξα πνχιαρα ζα κε γελλνχζε ε κάλλα. 
 

κσο θη' εζέλα ζετθέ, ζνπ γξάθηεθε, Ώρηιέα, 80 

θάηνπ απ' ηεο Σξηάο λα ζθνησζείο η' νξζνρηηζκέλν θάζηξν. 
 

Άιιν φκσο ιφγν ζα ζνπ πσ, θαη θάλ' ηνλ, ζε μνξθίδσ· 
 

λα κε κνπ βάινπλ ρσξηζηά ηα θφθθαια, Ώρηιέα, 
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απ' ηα δηθά ζνπ, κνλ θαζψο δήζακε αληάκα νη δην καο, 84 

έηζη έλα θαη ηα θφθθαια θηβνχξη αο καο ζθεπάζεη.» 91 

. 
 

Σφηεο η' απάληεζε ν γνξγφο γηνο ηνπ Πειηά θαη ηνχπε 
 

«Ση ήξζεο, αδξέθη κνπ, θη' εδψ ηνπο πφζνπο ηεο θαξδηάο ζνπ 
 

κνπ παξαγγέιλεηο; Έλληα ζνπ, φπσο δεηάο θη' νξίδεηο, 95 

ηα πάληα ζα βνιέςσ εγψ θαη ζ' φια ζα ζ' αθνχζσ. 
 

Μφλε θνληά κνπ δχγσζε... Ώρ έια αγθαιηαζκέλνη 
 

κηα ζηάια λα ρνξηάζνπκε θαξκαθεξφ θαλ θιάκα.» 
 

. 
 

αλ έηζη ηνχπε, θη' άπισζε ηα ρέξηα δίρσο φκσο 
 

λα πηάζεη. Κη' ε ςπρή θαπλφο θέβγεη θαη κέζα κπαίλεη 100 

ζηεο γεο κε ηζηξηρηά. Κη' αθηφο νιφμαθλνο πεηηέηαη, 
 

ρηππάεη ην γφλα θαη ιαιεί παξαπνληάξε ιφγν 
 

«Χρνχ, έρεη θάπηα ην ινηπφλ θαη ζη' Άδε ηα ιεκέξηα 
 

ςπρή θη' εηθφλα, κα δσή κεδ' χπαξμε δελ έρεη. 
 

Ση ηνπ Παηξφθινπ κνπ ε ςπρή φιε ηε λχρηα ε δφιηα 105 

εδψ θνληά κνπ ζηέθνπληαλ, θαη ζηέλαδε βνγγνχζε 
 

θαη θάζε κνχιεγε νξηζκφ· έηζη είηαλ φκσο, θάζκα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζ' φισλ ηελ θαξδηά μππλάεη ηνπ ζξήλνπ πφζν, 
 

θη' φινη ζξελνχζαλ — σο πνπ πηα ην ραξακέξη πήξε — 
 

γχξσ ζην έξκν ιείςαλν. 
 

. 
 

Χζηφζν ν Ώγακέλνο 
 

κνπιάξηα θη' άληξεο πξφζηαμε απ' ηηο πιαγηέο νινχζεο 
 

μχια λα παλ λα θέξνπλε· θη' νξίδεη θεθαιή ηνπο 
 

βιάκε η' αθέληε Ανκεληά, ηνλ αξρεγφ Μεξηφλε. 
 

. 
 

Κη' αθηνί θηλνχλ ζηα ρέξηα ηνπο θξαηψληαο ηα ηζηθνχξηα 
 

θαη ηα πιερηά ζθνηληά κ' νκπξφο ηα δα πνπ πεξπαηνχζαλ· 115 

θη' ίζα ινμά δεξβά δεμά παλ θάηνπ απάλνπ νινχζεο. 
 

Κη' φηαλ ζηεο Ίδαο έθηαζαλ ηα δξνζηζκέλα πιάγηα, 
 

πήξαλ κε ηξνρηζηφ ραιθφ θη' νμέο αςεινθιάξεο 
 

έθνβαλ φινη βηαζηηθνί, πνπ κε κεγάινπο θξφηνπο 
 

πέθηαλε ράκνπ. Σφηε αθηνί θνκάηηα ηηο ιηαλίδνπλ, 120 

ηηο δέλνπλ ζηα κνπιάξηα ηνπο, θη' αθηά γνξγά παηψληαο 
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πήξαλ ηνπ θάκπνπ ην ζηξαηί κέζα απ' ηα ππθλνιφγγηα. 
 

Ώθφκα θη' φινη θνχηζνπξα νη άληξεο θνπβαινχζαλ — 
 

ηη ηέηηα δηάηα δηάηαμε ν θαπεηάλ Μεξηφλεο — 
 

θαη κνλνζθνίλη θηάλνληαο ζην πεξηγηάιη, ράκνπ 125 

ηα ξήρλαλε φπνπ 'λα ιακπξφ κλεκνχξη ν Ώρηιέαο 
 

κειέηαε γηα ηνλ Πάηξνθιν λα ζηήζεη θαη δηθφ ηνπ. 
 

. 
 

Κη' φια αθνχ ζψξεςαλ παληνχ ηα μχια, αθηνχ θαζίδνπλ 
 

θαη κέλνπλ φινη αρψξηζηνη. Κη' ν Ώρηιηάο ηφη' φινπο 
 

ηνπο πνιεκφςεηνπο εθεί πξνζηάδεη Μπξκηδφλεο 
 

λ' αξκαησζνχλ θαη η' άινγα λα δέςνπλε ζη' ακάμηα. 130 

Πξφζπκνη αθηνί ζεθψλνπληαη θαη δψλνπλ η' άξκαηά ηνπο, 
 

θη' φινη ζη' ακάμηα — θη' νδεγνί θαη καρεηάδεο — κπαίλνπλ. 
 

Μπξνζηά η' ακάμηα, ζχγλεθν πίζσ νη πεδνί αθνινπζνχζαλ 
 

ππθλφ· θη' νη θίινη ζήθσλαλ ην ιείςαλν ζηε κέζε, 
 

θφκεο γηνκάην πνχθνβαλ θη' απάλνπ ηνχ πεηνχζαλ· 135 

θαη πίζσ ηνπ Πειέα ν γηνο ηνπ θξάηαε ην θεθάιη 
 

θαηαζιηκέλνο, ηη έζηειλε πηζηφ ζηνλ Άδε αδέξθη. 
 

. 
 

Κη' φηαλ ζε ιίγν θηάζαλε ζην κέξνο πνπ ηνπο είπε, 
 

βάιαλε ράκνπ ην λεθξφ θαη ζψξηαζαλ ηα μχια 139 

σο πφδηα νιφγπξα εθαηφ, θαη κε θαξδηά θιακέλε 164 

απάλνπ απάλνπ απίζσζαλ ην ιείςαλν ζηε ζηνίβα. 165 

Γδέξλνπλε ηφηεο ζην ζσξφ κπξνζηά θαη ζπγπξίδνπλ 
 

πιήζνο αξληά ππθλφκαια θαη ηξαρειάηα βφδηα, 
 

θη' απ' φια πήξε ν γιήγνξνο γηνο ηνπ Πειέα πάρνο 
 

θαη ζθέπαζε φιν ην λεθξφ απφ θεθάιη σο πφδηα, 
 

θη' έπεηηα γχξσ ζψξηαζε ηα ζθνησκέλα δψα. 
 

Καη παίξλεη θη' αθνπκπάεη ζηακληά κε κέιη θαη κε ιάδη 170 

ζην λεθξνθξάβαην. Έπεηηα βαξβάηα ηέζζεξα άηηα 
 

ξήρλεη ζηελάδνληαο βαξηά κεο ζην ζσξφ ησλ μχισλ. 
 

Βλληά 'ρε ν βαζηιηάο ιακπξνχο ηνπ ηξαπεδηνχ ηνπ ζθχινπο· 
 

δην θη' απφ δάθηνπο έζθαμε. Καη θαηαιάεη θαηφπη 
 

κε ην καραίξη σο δψδεθα αξρνληνληνχο ησλ Σξψσλ, 175 

θαη ληνπο θαη ζθχινπο κ' αλνηρηά ιαξχγγηα κεο ζηα μχια 
 

ηνπο ξήρλεη... α! βάξβαξε δνπιηά ζνθίζηεθε λα θάλεη! 
 

. 
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Φιφγα ηφηε έβαιε άζπιαρλε ζηα μχια λα θνπληψζνπλ, 
 

θη' αρ μεθσλψληαο έθξαμε ην ιαηξεκέλν βιάκε 
 

«Σψξα άκε θάηνπ, αδέξθη κνπ, θαη πηα ζεφο καδί ζνπ! 
 

ηη θάζε ηάκα πνχηαμα ζνπ ηφρσ θαλσκέλα. 180 

Να, δψδεθα αξρνληφπνπια καδί ζνπ ησλ νρηξψλε 
 

ηα ηξσλ νη θιφγεο φια ηνπο. κσο ηνλ Έρηνξα φρη! 
 

δε ζαλ ηνλ δψθσ ηεο θσηηάο, κνλ ζθχινη ζαλ ηνλ θάλε.» 183 

. 
 

Χζηφζν ηνπ λεθξνχ ε θσηηά λα ιακπαδηάζεη αξγνχζε· 192 

ηφηε άιιν ζθέθηεθε ν γνξγφο γηνο ηνπ Πειηά λα θάλεη. 
 

ηα μχια ζηέθνληαο κπξνζηά, ζηνπο δην πεξηθαιηέηαη 
 

αλέκνπο — Γέθπξν, ΐνξηά — θη' ψξηα ζθαρηά ηνπο ηάδεη· 195 

θη' φιν κ' απφ ρξπζφ ζηαιηέο ηνπο μφξθηδε πνηήξη 
 

λαξζνχλ, πνπ ε θιφγα ηνπο λεθξνχο λα πηάζεη ρέξη ρέξη 
 

θαη λα θνπληψζνπλ ζχληνκα ηα ζηνηβαζκέλα μχια. 
 

. 
 

Καη λαλ ην πεη ε γνξγή Ίξηδα πεγαίλεη ζηνπο αλέκνπο, 
 

ζαλ άθνπζε ηηο πξνζεθθέο. Ώθηνί κεο ζηνπ Γεθχξνπ 200 

ραξνθνπνχζαλ θη' έηξσγαλ ηφη' φινη καδεκέλνη· 
 

θη' ίζηα λα! ε άθηαζηε Ίξηδα πξνβάιλεη εθηχο ηξεράηε 
 

κπξνζηά ζηελ πέηξηλε κπαζηά. Κη' άμαθλα ζαλ ηελ είδαλ, 
 

πεηηνχληαη, φινη φξζηνη, θη' ν θαζείο ηελ έθξαδε θνληά ηνπ. 
 

Μα αθηή δελ ήζειε — φρεζθε — λα θάηζεη, κνλ ηνπο είπε 
 

«Αελ θάζνπκαη, ηη ζη' Χθηαλνχ έρσ λα πάσ ην ξέκα, 205 

ζησλ Ώηζηφπσλ ηα ρσξηά — πνπ ησλ ζεψλε ζθάδνπλ 
 

άπεηξα βφδηα — εθεί θη' εγψ λα θάσ ζθαρηφ καδί ηνπο. 
 

Μα εζάο, ΐνξηά θαη Γέθπξε, ζαο θξάδεη ν Ώρηιέαο 
 

λα ηξέμηε γνξγνζίθνπλνη — ζθαρηά ζαο ηάδεη αλ ηξέμηε — 
 

θαη λα θηεξψζηε ηε θσηηά, φπνπ βαικέλνο ζηέθεη 210 

ν Πάηξνθινο πνπ νη Ααλανί θιαηλ φινη ην ρακφ ηνπ.» 
 

. 
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. 
 

Βίπε θαη θέβγεη. Σφηε νη δην ζεθψζεθαλ αλέκνη 
 

κ' αρνχο θαη θξφηνπο, θη' έζπξσρλαλ ηα ζχγλεθα κπξνζηά ηνπο. 
 

Κη' ήξζαλ ζε ιίγν ζην γηαιφ — θαη πχξγσζε ην θχκα 
 

θάηνπ απ' ην ιάιν θχζεκα — θαη θηάλνληαο ζηελ Σξνία 215 

πέθηνπλε ζηε θσηηά, θη' αθηή κνπγθξίδεη θαη ζεξηέβεη. 
 

Έηζη φιε λχρηα νη δην καδί ζηξηγγφθσλα θπζψληαο 
 

ηηο θιφγεο ζξέθαλε· φιελε θαη δίπια ν Ώρηιέαο 
 

θξάηαε πνηήξη δίγνπβν, θη' απφ ρξπζή θξνληήξα 
 

έπαηξλε θη' έρπλε θξαζί θαη κνχζθεβε ην ρψκα, 220 

θη' φιν κειέηαε ηελ ςπρή ηνπ δχζηπρνπ Παηξφθινπ. 
 

. 
 

Κη' φηαλ η' αζηέξη ζθάεη ςειά πνπ θσο κελάεη ηνπ θφζκνπ, 226 

ηφηε ε θσηηά καξάζεθε, μεζχκαλαλ νη θιφγεο, 228 

θαη θέβγνπλ πάιη ζπίηη νη δην αλέκνη λα γπξίζνπλ 
 

θαηά ηεο Θξάθεο ην γηαιφ π' αρνχζε ππξγσκέλνο. 230 

. 
 

Κη' ν Ώρηιέαο ην ιαφ βαζηάεη αθηνχ θαη ζηήλεη 257 

κεγάιν αγψλα, θη' έβγαδε βξαβεία νρ ηα θαξάβηα. 
 

Νηεο βγάδεη ξνδνζηάιαρηεο θαη θνπηειάηα βφδηα, 
 

γεξά κνπιάξηα θη' άινγα θη' απχξσηα ηξηπφδηα, 260 

βγάδεη ςαξχ ζηδεξηθφ θη' απφ ραιθφ ιεβέηηα. 
 

. 
 

Πξψην βξαβείν δειεθηφ ησλ αινγάδσλ βάλεη, 
 

γπλαίθα πνχμεξε ιαπξέο δνπιηέο, θη' έλα ηξηπφδη 
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αθηηάδηθν πνπ εηθνζηδηφ ρσξνχζε εληφο ηνπ κέηξα. 
 

Ώθηά ηνπ πξψηνπ· θη' έβαιε ηνπ δέθηεξνπ θνξάδα 265 

έμε ρξνλψλε, αδάκαζηε, πνπιάξη γθαζηξσκέλε. 
 

Σνπ ηξίηνπ πάιη ηνχβαιε απχξσην ιεβέηη 
 

πνπ ρψξαε κέηξα σο ηέζζεξα, ζηηιπλφκνξθν έηζη αθφκα. 
 

Κη' έβαιε δην ηνπ ηέηαξηνπ θινπξάθηα. Καη ηνπ πέκπηνπ 
 

ιαγχλα πινπκνζθάιηζηε, αλέγγηρηε θαηλνχξγηα. 270 

. 
 

Καη ζηάζεθε φξζηνο ζηνπ ζηξαηνχ ηε κέζε θαη ηνπο είπε 
 

«Σ' Ώηξέα γηνη θη' νη άιινη εζείο θηεξνπνδάηνη Ώξγίηεο, 
 

λα αιφγσλ ζηέθνπλ έηνηκα βξαβεία, αθηά κπξνζηά ζαο. 
 

Σψξα άιινπ αλ είρακε λεθξνχ αγψλα, εγψ ην πξψην 
 

ζα θέξδηδα θαη ζην γνξγφ ζα πάγαηλα θαξάβη, 275 

ηη μέξηε πφζν η' άηηα κνπ ζην ηξέμηκν ληθνχλε. 
 

Ώζάλαηά 'λαη· ν Πνζεηδφο ηνπ γέξνπ κνπ παηέξα 
 

ηα ράξηζε, θη' εκέλα αθηφο κνχ ηάδσθε θαηφπη. 
 

Βγψ φκσο δε ζα παξαβγψ κε η' άπηαζηα άινγά κνπ, 
 

ηη ηέηην ράζαλε ακαμά ζηνλ θφζκν μαθνπζκέλν, 280 

θαηάθαιν, πνπ πάληα αθηφο ηηο ραίηεο ηνπο πεξέραε 
 

ιάδη μαλζφ, αθνχ ηάπιαηλε κεο ζην θαζάξην ξέκα. 
 

Ώθηφλε η' άηηα κνπ πνζνχλ, θαη κε ζθπκέλν ράκνπ 
 

ζηέθνπλ θεθάιη θαη ηε γεο αγγίδεη ε πινχζηα ραίηε. 
 

κσο δσζηείηε νη άιινη ζαο λα ηξέμηε εδψ, φπηνο έρεη 285 

θαξηά γεξά θαη ηνπ βαζηάεη ην ζθελσκέλν ακάμη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο λα παξαβγνχλ ζεθψλνπληαη αινγάδεο. 
 

Ώξρχηεξα νισλψλ πνιχ ν Έβκεινο ζεθψζε, 
 

η' Ώδκήηνπ ν γηνο, πνπ πξψηεβε ζ' αινγνζχλεο ηέρλε. 
 

Καηφπη ηνπ Σπδέα ν γηνο ζεθψζεθε, ν Αηνκήδεο, 290 

θη' άηηα δην δέβεη Σξστθά, πνπ ηάρε απ' ηνλ Ώηλεία 
 

άιινηε αξπάμεη, κα έζσζε ην λνηθνθχξε ν Φνίβνο. 
 

Σξίηνο η' Ώηξηά ζεθψζε ν γηνο, ν θαζηαλφο Μελέιαο, 
 

ηνπ Αία ζξέκκα, θη' έδεςε δην γιήγνξα άινγά ηνπ, 
 

ηνλ Πφδαξγν, δηθφ ηνπ δσ, θαη η' αδεξθνχ ηελ Ώίζα, 295 

πνπ ν Υέπσινο ηελ έδσθε ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ 
 

ξνζθέηη, ηη ήζειε ζηελ Σξία καδί ηνπ λα κε ζχξεη, 
 

παξά ζηνλ ηφπν ηνπ έηζη αθηνχ λα κείλεη, θαη ην βηνο ηνπ 
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λα ραίξεηαη πνπ ηνχδσθε ρνπθηηέο ηα πινχηε ν Αίαο, 
 

κεο ζηε ηθηψλα πνπ πιαηηά ζηνιίδνπλ ρνξνζηάζα· 
 

αθηή έδεβε ελψ αθξάηεηε λα ηξέμεη ιαρηαξνχζε. 300 

. 
 

Σέηαξηνο ν Ώληίινρνο λα παξαβγεί ζεθψζε, 
 

ηνπ Νέζηνξα ν ιεβέληεο γηνο, ηνπ ζηεξηνζηήζα γέξνπ, 
 

θαη δην θαιφηξηρα άινγα κ' αθνχξαζηα πνδάξηα 
 

ζη' ακάμη δέβεη, ζξέκκαηα ηεο ακκνπδάηεο Πχινο. 
 

Βθεί λα ν γέξνο κε ζθνπφ ηα κάηηα λαλ η' αλνίμεη 305 

δπγψλεη, θη' έηζη ζε ζνθφ ζνθά κηινχζε ιφγηα 
 

«Ναη εζέλα, γηε κνπ Ώληίινρε, θαη λην έηζη πνχζαη, ν Αίαο 
 

ζ' αγάπεζε θη' ν Πνζεηδφο, θαη ζνχκαζαλ θαζ' είδνο 
 

αινγνζχλεο· έηζη εζχ δε ζεο θαη ηφζε νξκήληα. 
 

Ξέξεηο ηηο άθξεο ηερληθά λα ζηξίβεηο· κα έια η' άηηα 
 

π' νθλά ζνχ ηξέρνπλε, θη' αθηνχ ζαξξψ ίζσο πέζεηο φμσ. 310 

Σψξα έια, γηε κνπ, κελ αξγείο, κνλ ζθέςνπ θάζε ηξφπν 313 

ζθέςνπ θαιά, κήπσο ηπρφλ ζνπ θχγνπλ ηα βξαβεία. 
 

Με λνπ ν μπιάο θαιχηεξνο, θη' φρη κε ρέξηα ηφζν· 315 

κε λνπ ηελ ηξάηα ζηνπ γηαινχ η' αθξνγαιάδν θχκα 
 

ηελ θπβεξλά ν αξκεληζηήο ζα ζθίμεη αλεκνθαίξη· 
 

κε λνπ ακαμάο ηνλ ακαμά ληθάεη ζαλ παξαβγαίλνπλ. 
 

Γηαηί φπηνο ηάραηε έρνληαο θαιά άινγα θη' ακάμηα 
 

ζαξξέβεη, θαη ζπρλά άζθνπα δεξβά δεμά αιαξγέβεη, 320 

ζαζηίδνπλ ηφηεο η' άινγα θαη βαζηαγκφ δελ έρνπλ· 
 

κα πεο ηξαβάο πην νθλά άινγα, κα ηε δνπιηά θαηέρεηο, 
 

πάληα ζηελ άθξε ίζα ηεξάο, σο πνπ λα θηάζεη ε ψξα 
 

λα δψθεηο δξφκν θαη θνληά λα ζηξίςεηο δίρσο ιάζνο. 324 

Ξάζηεξε ε άθξε, ζα ζ' ηελ πσ θαη δε γειηέζαη, κα άθνπ. 326 

μσ απ' ην ρψξα σο κηαλ νξγηά ζηέθεη μεξφ 'λα μχιν, 
 

πέθθν ή νμά π' απφ βξνρή ζαπίια δε γλσξίδνπλ· 
 

δεξβφδεμα ην ζπγθξαηνχλ δην πέηξεο αζπξηζκέλεο 
 

ζην ζηαπξνδξφκη, θη' νκαιφ πάεη γχξσ ακαμνζηξάηη· 330 

θαλ ζχλνξν ηηο έζηεζαλ θαλ κλήκα νη πξηλ αζξψπνη. 
 

Ώθηφ άθξε ηψξα η' φξηζε ηνπ δξφκνπ ν Ώρηιέαο. 
 

Έξηδα μχγσζ' ην έηζη αθηφ ζαλ ην δηαβαίλεηο γχξσ· 
 

θαη ην θνξκί πιαγηάδνληαο ιίγν δεξβά — λα έηζη — 335 

κεο ζην θαιφδεην θνπηί, κπήμ' ηε θσλή, θη' ακέζσο 
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η' άινγν βάξα ην δεμχ θη' ακφια ηνπ ην γθέκη, 
 

κα ην δεξβχ έηζη ζχξηδα ην ζχλνξν αο πεξάζεη, 
 

ηφζν πνπ ε άθξε λα ζαξξείο η' αμφλη πσο αγγίδεη 
 

ηεο ξφδαο· φκσο πξφζεμε ζηελ πέηξα κελ ηζνπγθξίζεηο, 340 

ηη ηφηε αιίκνλν, έρε γηά θη' αιφγαηα θη' ακάμη. 
 

Οη άιινη αθηφ ζαλ ην ραξνχλ, κα εζχ κε πίθξα πάληα 
 

ζαλ ην ζπκάζαη. Έηζη αλνηρηά ηα κάηηα θαη θπιάμνπ! 
 

Μα κηαο ην ζχλνξν άβιαβα θαη ην πεξάζεηο δίπια, 
 

πάεη πηα, πνχ λα ζνπ βγνπλ νκπξφο! Ώο θπλεγάλ, δελ πηάλνπλ.» 345 

. 
 

Έηζη είπε ν γέξνο, θαη μαλά ζηε ζέζε ηνπ θαζίδεη 349 

αθνχ ηεο θάζε ην θιεηδί ηνχ μήγεζε επηζηήκεο. 350 

. 
 

Πέκηνο γνξγά άινγα έδεςε λα παξαβγεί ν Μεξηφλεο. 
 

. 
 

Καη ηφηεο ξήρλνπλ ηνπο ιαρλνχο, ζη' ακάμηα αλεβαζκέλνη, 
 

θαη ζηεη ηνπο ηνπ Πειέα ν γηνο. Καη πξψηνο η' Ώληηιφρνπ 
 

βγήθε ν ιαρλφο· ν Έβκεινο πήξε ζεηξά θαηφπη· 
 

ηξίηνο θνληά η' Ώηξέα ν γηνο, ν καρεηήο Μελέιαο· 355 

θη' έιαρε ηέηαξηνο ζεηξά ηνπ Μέγε ν γηνο Μεξηφλεο· 
 

θη' έπεζε ν θιήξνο ν ζηεξλφο ζηνλ πξψην πξψην απ' φινπο 
 

αινγνηξέρηε, ζην γεξφ παιηθαξά Αηνκήδε. 
 

. 
 

Σφηεο ζα κπήθαλ ζηε γξακή, νξίδεη ηα ζεκάδηα 
 

ν Ώρηιέαο πέξα θεη ζηνπ θάκπνπ ηελ ηζάδα, 
 

θαη ιέεη ηνπ γέξν-Φνίληθα λα πάεη θαη λαλ ηνπο γίλεη 360 

ζθνπφο, θαη ην ζσζηφ λα πεη ηεξψληαο πψο ζα ηξέμνπλ. 
 

. 
 

Κη' αθηνί φινη αληάκα ζη' άινγα ην θακνηζί ζεθψλνπλ 
 

θαη ηα βαξνχλ, θαη ζθνχδνληαο ηνπο θψλαδαλ λα ηξέρνπλ 
 

κε ζάξξνο, θη' φια αβάζηαρηα πεηνχζαλ κεο ζηνλ θάκπν 
 

πέξα απ' ηα πινία ζαλ αεηνί, ελψ σο ζηα χςε ε ζθφλε 355 

θάηνπ απ' ηα πφδηα αλέβαηλε ζα ζχγλεθν ή ρακςίλη, 
 

θαη κε ην ρλψην η' αγεξηνχ αλέκηδαλ νη ραίηεο. 
 

Κη' νη άκαμεο κηα αγγίδαλε ηε γεο ηε ζλεηνζξφθα, 
 

κηα ζεθσηέο αξκέληδαλ. Κη' ακαμάδεο κέζα 
 

έζηεθαλ φξζηνη, θη' ε θαξδηά ηνπο ρηχπαε λα ληθήζνπλ. 370 
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. 
 

Μα ην ζηεξλφ ζαλ έηξεραλ ην δξφκν ηα γνξγά άηηα 373 

πίζσ ίζα ζηνλ ςαξχ γηαιφ, ηφηε έιακςε ε αμία 
 

ηνπ θαζελφο, ηη ηφκπεμαλ ζηα ηέζζεξα, θη' ακέζσο 375 

φινπο νκπξφο μεπέξαζε ν άμηνο γηνο η' Ώδκήηνπ, 
 

κε ην Αηνκήδε πνχηξερε ηα Σξψηθα βαξβάηα 
 

θαηφπη ηνπ, φρη φκσο καθξηά, κνλ έηζη πεο κηα ζηάια, 
 

ηη φιν ιεο είηαλ λ' αλέβνπλ ην κπξνζηηλφ η' ακάμη, 
 

θαη δέζηαηλε ε αλάζα ηνπο ηε ξάρε ηνπ Ββκήινπ 380 

θαη ηνπο πιαηηνχο ηνπο ψκνπο ηνπ, ηη ηξέραλε κε πείζκα 
 

ζα λάραλ ηα θεθάιηα ηνπο απάλσ ηνπ ζηεκέλα. 
 

Κη' ή ζα πξνζπέξλαε κάιηζηα ή δήηεκα ζε γίλεη, 
 

αλ δελ ηνπ θηφλαε ν ζθνπεθηήο ηνπ Αία γηνο ηε λίθε 
 

π' άμαθλα η' ψξην θακνηζί ηνπ ηίλαμε νρ ηα ρέξηα. 
 

Αάθξηα ηνχ γηφκηζαλ ζεξκά ηα κάηηα ηνπ απ' ην πείζκα, 385 

π' φιν ζσξνχζε πην γνξγά λα πηιαινχλ η' άιια άηηα, 
 

κα αβάξεηα έηζη ηξέρνληαο θαιληνχζαλ ηα δηθά ηνπ. 
 

. 
 

Σνλ πήξε φκσο ηεο Ώζελάο ην κάηη ηνλ Ώπφιιν 
 

πσο ην Αηνκήδε αδίθεζε, θαη ηξέρεη θαη ηνπ δίλεη 
 

ην θακνηζί, θαη δχλακε μαλαθπζάεη κεο ζη' άηηα. 390 

Έπεηηα μέρεηιε ζπκφ ηνλ Έβκειν πξνθηαίλεη 
 

θαη ηνπ ηζαθίδεη ην δπγφ· θη' φμσ ηα δα απ' ηε ζηξάηα ηα άηηα 
 

ηνπ θέβγνπλ, θαη καδί γιπζηξάεη θαη πέθηεη η' αηηκφλη. 
 

Γθξεκίζηεθε θη' αθηφο ζηκά ζηε ξφδα ηνπ νρ η' ακάμη 
 

ράκνπ, θαη κχηεο ζηφκαηα θαηάγδαξε θη' αγθψλα. 395 

Αίπια ν Αηνκήδεο κέξηαζε, θαη βάξα βάξα η' άηηα 398 

απ' ηνπο ινηπνχο πνιχ κπξνζηά μεπέηαμε, ηη ζάξξνο 
 

έβαιε ζη' άινγα ε ζεά θαη ηνχδσθε ηε λίθε. 400 

Αέθηεξνο πίζσ ηνπ έηξερε ν θαζηαλφο Μελέιαο. 
 

. 
 

Σφηε έθξαμε ν Ώληίινρνο ζην γνληθφ δεβγάξη 
 

«Οκπξφο θη' εζείο ζηα ηέζζεξα κε δξαζθειηέο κεγάιεο! 
 

Μ' εθείλα λαη δελ απαηηψ λα παξαβγείηε η' άηηα 
 

πνπ ηξέρεη ηνπ Σπδέα ν γηνο, ηη γιεγνξάδα ηψξα 405 

ηνπο ράξηζε ε ζεά Ώζήλα θαη ηνχδσθε ηε λίθε. 
 

Μα ηνπ Μελέια η' άινγα πξνθηάμηε ρέξη ρέξη 
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θαη κελ νθλάηε, κελ ηπρφλ θαη κηα θνξάδα, ε Ώίζα, 
 

ζαο κνπξληαξέςεη. Οκπξφο, παηδηά, ηη κείλαηε έηζη πίζσ; 
 

Μα άθνπ, έλα ιφγν ζα ζαο πσ πνπ ζα ζαο ηχρεη θηφιαο. 410 

Αελ έρεη ράδηα πηα γηα ζαο ζην γνληθφ καο ζηάβιν, 
 

Μνλ ζα ζαο θφςεη αιχπεηα ν ιάδνο ηα ιαξχγγηα 
 

αλ πην αρακλά απ' ηνλ φθλν ζαο θεξδίζνπκε βξαβείν. 
 

Μα δξφκν θαηαπφδη ηνπο! Κη' εγψ έλληα ζαο, δνπιηά κνπ — 415 

έρσ ην λνπ κνπ — ζην ζηελφ λα πξνζπεξάζσ πξψηνο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηά ιεο ηάζθηαμε η' αθεληηθνχ ε θνβέξα 
 

θαη θφβνπλ δξφκν. Μα πνιχ δελ πέξαζε, θαη λα ην 
 

ζσξάεη ηεο ζηξάηαο ην ζηελφ ηνπ γέξνπ ν γηνο Νεζηφξνπ. 
 

Σεο γεο εθεί είηαλ ζπάζηκν, πνχρε θαηέβεη ξέκα 420 

κε ηηο βξνρέο θαη ηφζπαζε γνπβηάδνληαο ην δξφκν. 
 

Βθεί ν Μελέιαο έηξερε θαη δήηαε λ' απνθχγεη 
 

ην ιάθθν νκπξφο ηνπ. Μα έμαθλα αθίλεη ηε γξακκή ηνπ 
 

θη' νξκάεη ινμά ν Ώληίινρνο ρηππψληαο η' άινγφ ηνπ. 
 

. 
 

Σφηεο η' Ώηξηά θνβήζεθε ν γηνο θαη ηνπ θσλάδεη 425 

«ΐξε αδέξθη, απξφζερηα ηξαβάο, κνλ θξάηα η' άινγά ζνπ! 
 

ηελφο ν δξφκνο... κε πεξλάο, πην ζη' αλνηρηά ζα βγνχκε... 
 

Κξάηα, κελ πάζνπκε θη' νη δην, ζνπ ιέσ, αλ κε ρηππήζεηο.» 
 

. 
 

Βίπε, κα εθείλνο έηξερε θαη πην κε βηάζε αθφκα 
 

θαη βάξαε κε ην θακνηζί ζα λα κελ άθνπε ηάρα. 430 

ζε είλαη δίζθνπ πέηξηλνπ ε πην γλσζηή αιαξγάδα 
 

πνπ ξήρλνπλ ληνη ζα ζέινπλε λα δνπλ ηε δχλακή ηνπο, 
 

ζαλ ηφζν πξφζηξεμαλ κπξνζηά· θαη η' άιια — ηνπ Μελέια — 
 

θάιηηζαλ πίζσ, ηη έθνςε ηε θφξα ηνπο ν ίδηνο, 
 

κήπσο ηα δα δξνκίδνληα κεο ζην ζηελφ ηξαθάξνπλ 435 

θη' έξζνπλ η' ακάμηα αλάπνδα, θαη γθξεκηζηνχλ θη' νη δην ηνπο 
 

ζηηο ζθφλεο κέζα, ελψ δεηνχλ πηνο πξψηνο λα πεξάζεη. 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ θξάδεη ν θαζηαλφο κε ηηο βξηζέο Μελέιαο 
 

«Αελ έρεη, Ώληίινρε, θνξκί ζαλ πνχζαη εζχ ρακέλν! 
 

Κνπξέβνπ! Κξίκαο γλσζηηθφ π' σο ηψξα ζε ζαξξνχζαλ. 440 

Μα θη' έηζη δίρσο φξθν εζχ δελ παίξλεηο ην βξαβείν.» 
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. 
 

Βίπε, θη' ακέζσο έζθνπμε ζηα δα ηνπ θαη ηνπο είπε 
 

«Καξδηά! Μελ ηξηπνδάηε νθλά θηαο ζαο πηθξαίλεη ε ιχπε, 
 

ηη πξψηα αθηψλ ηα γφλαηα θαη πφδηα ζ' απνζηάζνπλ 
 

πξηλ απφ ζαο, ηη θαη ησλ δην πηα πέξαζαλ ηα ληάηα.» 445 

. 
 

Βίπε, θη' αθηά ιεο ηάζθηαμε ε πξνζηαγή η' αθέληε 
 

θαη πήξαλ δξφκν, θη' έθηαζαλ ηα κπξνζηηλά ζε ιίγν. 
 

. 
 

Καη ζην κετληάλη νη Ααλανί ηξηγχξσ θαζηζκέλνη 
 

δεηνχζαλ ηα γνξγά άινγα λα δνπλ ζα ζα πξνβάινπλ· 
 

θη' αθηά ζηνλ θάκπν δξφκηδαλ θνπξληαρηνζθεπαζκέλα. 
 

. 
 

Πξψηνο ηνπο ηάδε ν Ανκεληάο, ησλ Κξεηηθψλ αθέληεο, 450 

ηη παξαθεί ζε μέθαλην θαξηέξαε θαζηζκέλνο. 
 

Φσλή απφ πέξα εθεί άθνπζε — θαη ηφλησζε πηαλνχ 'ηαλ — 
 

θη' είδε ζε ιίγν η' άινγν κπξνζηά πνπ πηιαινχζε, 
 

παλψξην, θφθθηλν παληνχ εμφλ πνχρε άζπξε βνχια 
 

ιεο ζα θεγγάξη ζηξνγγπιή ζην θνχηειν γξακέλε. 455 

. 
 

Σφηεο εθηχο ζεθψλεηαη θαη ζηνπο Ώξγίηεο θξάδεη 
 

«Πέζηε κνπ, αδξέθηα, νπιαξρεγνί ησλ Ώραηψλ θη' αξρφληνη, 
 

κνλάρα εγψ, ή θαη ιφγνπ ζαο ζσξάηε πέξα η' άηηα; 
 

Ώιιά ζα λα κνπ θαίλνπληαη κπξνζηά πσο πηιαινχλε, 
 

ζαλ άιινο δείρλεη ν ακάμαο· θαη η' άιια εθεί ζηνλ θάκπν 460 

πάπαζαλ πξέπεη, πνχηαλε κπξνζηά ζαλ μεθηλνχζαλ. 
 

Ή ιέσ ηα γθέκηα ηνχπεζαλ, ή ζηξίβνληαο ηελ άθξε 465 

δελ ηνχβγε πέξα π' αρακλά θξαηνχζε ην δεβγάξη. 
 

Υάκνπ ζελάξζε εθεί ζαξξψ θαη ζάζπαζε η' ακάμη, 
 

θη' έηζη ην δξφκν η' άινγα ζα πήξαλ αγξηεκέλα. 
 

Μα ζεθσζείηε νκπξφο θη' εζείο λα δείηε· ηη πηνο είλαη 
 

δελ μερσξίδσ εγψ θαιά. α λα ζαξξψ φκσο, πξψηνο 470 

δπγψλεη ηνπ Σπδέα ν γηνο, ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο.» 472 

. 
 

Σφηεο ηνλ έβξηζε άζθεκα ηνπ Οτιέα ν Ώίαο 
 

«Ση πάληα πξψηνο, Ανκεληά, πεηηέζαη; Βθείλα αθφκα 
 

ζηνλ θάκπν πέξα, ηξέρνπλε, η' αςεινπίιαια άηηα. 475 
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Αελ είζαη ληνο θαη ηφζν δα, πνπ ηα δηθά ζνπ ηάρα 
 

πην αιάξγα λα μαλνίγνπλε απ' νισλψλ ηα κάηηα. 
 

Μα πάληα πξψηνο λα κηιάο ζ' αξέζεη... κα ληξνπήο ζνπ... 478 

Γά' λαη, ζνπ ιέσ, θαη ηψξα νκπξφο ηα ίδηα, ηνπ Ββκήινπ, 480 

ζαλ πάληα, θη' φξζηνο ζηέθεη αθηφο ηα γθέκηα ηνπ θξαηψληαο.» 
 

. 
 

Θχκσζε ηφηε ν αξρεγφο ησλ Κξεηηθψλ θαη ηνχπε 
 

«Ώία, θνξκί θηιφλεηθν, θαθφγισζζε, άκε πάξε 
 

παξάδεηγκα απ' ηνπο άιινπο ληνπο, ηη ν λνπο δε ζνχρεη ζέβαο. 
 

Θεο; Έια βάιε ζηνίρεκα... ηξηπφδη εδψ ή ιεβέηη... 485 

θη' αο γίλεη ν βαζηιηάο θξηηήο ζαλ πηφ 'λαη ην δεβγάξη 
 

πνπ ηξέρεη πξψην, θαη ζα δεηο ζα ζθάζεηο ην ιεβέηη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο πεηάρηεθε ν Ώίαο ζθπιηαζκέλνο, 
 

θαη λ' απαληήζεη πήγαηλε κε ζπκσκέλα ιφγηα. 
 

Κη' ίζσο ην ηζάθσκα πην νκπξφο ζα πξνρσξνχζε αθφκα, 490 

κα ηφηε ηνπ Πειέα ν γηνο ζεθψζεθε θη' έηζη είπε 
 

«Μελ πηα ζπκνχο, αθίζηε ηεο ηηο πξνζβνιέο θη' νη δην ζαο, 
 

Ώία θαη Ανκεληά! Νηξνπήο π' αθνχλ ηα παιηθάξηα. 
 

Κη' αλ άιινο ηέηηα αλ θάλεη, εζείο λαλ ηνλ βαζηάηε πξέπεη. 
 

Μα ηψξα θάηζεηε ήζπρνη. Κη' έια εδσδά θαζήζηε 495 

καδί καο, γηαηί η' αιφγα ηε λίθε ιαρηαξψληαο 
 

φπνπ θη' αλ είλαη ζα θαλνχλ, θη' φινη ζα δείηε ηφηεο 
 

η' άηηα καζέο ησλ αξρεγψλ, πηά 'λαη κπξνζηά, πηά πίζσ.» 
 

. 
 

Έηζη είπε. Καη θαηφπηλ εθηχο ζηα ηέζζεξα ν Αηνκήδεο 
 

δπγψλεη, θη' φιν η' άινγα θακφηζηδε ζηνπο ψκνπο. 500 

Κη' ήξζε ζηε κέζε ζηάζεθε, ελψ πνηάκη ν ίδξνο 507 

έηξερε θάηνπ νρ ησλ θαξηψλ ηνπο ψκνπο θαη ηα ζηήζηα. 
 

Έπεηηα ράκνπ εθηχο πεδάεη νρ ην παλψξην ακάμη 
 

γνξγάιαθξνο, θαη ζην δπγφ ην θακνηζί ηνπ γέξλεη. 510 

Μεδέ έραζε ψξα ν ηέλεινο, κνλ ηα βξαβεία ακέζσο 
 

αξπάεη, θαη ζ' άμηνπο παξαγηνχο ληα θαη ηξηπφδη δίλεη 
 

κέζα λαλ ηνπ ηα παλ, θαη ιεη η' αιφγαηα απ' η' ακάμη. 
 

. 
 

Κη' ήξζε κε ηα' άηηα δέθηεξνο ηνπ γέξνπ ν γηνο Νεζηφξνπ, 
 

κε δαβνιηά, φρη αμία ηνπο, πεξλψληαο ην Μελέια. 515 
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Μα θη' έηζη εθείλνο ηνχηξερε ζηκά ζηκά ηνπ πάληα. 
 

ζν ζε ξφδα η' άινγν είλαη θνληά πνπ ζέξλεη 
 

ακάμη αξρφληνπ δσεξέο κε δξαζθειηέο ζηνλ θάκπν, 
 

θη' νη αθξηλέο νπξφηξηρεο ιεο ηα ζηεθάληα αγγίδνπλ, 519 

λα πίζσ απ' ηνλ Ώληίινρν ζαλ πφζν ν γηνο η' Ώηξέα 522 

πηιάιαε· φκσο ζηελ άξρε θη' σο κηα δηζθηά 'ηαλ πίζσ. 
 

Μάιηζηα δξφκν αλ είραλε λα ηξέμνπλ ιίγν αθφκα, 526 

ζνπ ηνλ πξνζπέξλαε δίρσο θαλ θηινλεηθία λα γίλεη. 
 

. 
 

Μα ν παηλεκέλνο ζχληξνθνο ηνπ Ανκεληά, ν Μεξηφλεο, 
 

πην πίζσ, σο πεο κηα θνληαξηά, πηιάιαε απ' ην Μελέια, 
 

ηη πην αξγνθίλεηα αιφγα αθηφο ηξαβνχζε απ' φινπο, 530 

φληαο θη' αηφο ηνπ αθάηερνο ζ' ακαμνζχλεο ηέρλεο. 
 

. 
 

Κη' ν γηνο η' Ώδκήηνπ εξρφηαλε ζηεξλφο μεκεηλεκέλνο, 
 

θαη ζψξαεο πέξα η' άινγα πνπ ηνχζεξλαλ η' ακάμη. 
 

Καη ζαλ ηνλ είδε ν μαθνπζηφο ιππήζεθε Ώρηιέαο, 
 

θαη πάεη ζηε κέζε ζηέθεηαη θαη ιέεη αθηά ηα ιφγηα 535 

«Πην πίζσ ν πην θαιχηεξνο κάο έξρεηαη· κα ειάηε 
 

βξαβείν εδψ αο ηνπ δψζνπκε ζαλ πνπ ηνπ πξέπεη, αδέξθηα, 
 

ην δέθηεξν· φκσο ηνπ Σπδηά ην πξψην ν γηνο αο πάξεη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φπσο φξηδε λαη η' απαληήζαλε φινη. 
 

Καη ηε θνξάδα ηφηε εθηχο ζαλ ηνχδηλε φπσο είπαλ, 540 

κα λα! άμαθλα ζεθψλεηαη, ηνπ γέξνπ ν γηνο Νεζηφξνπ 
 

θαη κε ην δίθην ηνπ απαληάεη θαη ιέεη αθηά ηα ιφγηα 
 

«Θα γίλνπκε απφ δην ρσξηά, γηε ηνπ Πειέα, αλ θάλεηο 
 

ηψξα φ,ηη ιεο — θαη πξφζερε ζνπ ιέσ, ζα κ' αδηθήζεηο — 
 

ηάρα γηαηί είραλ αηπρηά η' ακάμηα θη' άινγά ηνπ 545 

θη' αθηφο είλαη άμηνο θαη θαιφο. Μα Ση, αο πεξηθαιηνχληαλ 
 

θαη ζηνπο ζενχο· ηφηε ζηεξλφο δε ζάθηαλε έηζη απ' φινπο. 
 

Μα αλ ηνλ ιππάηαη ζνπ ε θαξδηά θαη ζνχλαη αγαπεκέλνο, 
 

έρεηο ρξπζάθη εζχ πνιχ, ραιθφ 'ρεηο ζηελ θαιχβα, 
 

έρεηο θαξηά θαη πξφβαηα θαη ρεξνδέμεο ζθιάβεο· 550 

πάξε απ' αθηά θαη δψζ' ηνπ, αλ ζεο, θαη πην κεγάιν δψξν 
 

ηψξα εδψ νκπξφο καο, θη' φινη καο ζελά ζνπ πνχκε γηάζνπ· 
 

κα ηε θνξάδα εγψ φρη! απηή δελ ηελ αθίλσ· εηδέ έια, 
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αο δνθηκάζεη φπηνο ηνικάεη θαη βιέπεη πψο ηελ παίξλνπλ.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηνπ ρακνγειάεη αληίθξπ ν Ώρηιέαο 555 

θαιφθαξδα, ηη βιάκε ηνπ ηνλ είρε αγαπεκέλν, 
 

θη' ήκεξνο έηζη η' απαληάεη δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Ώληίινρε, αλ ζηνλ Έβκειν έλα άιιν εγψ λα δψζσ 
 

ζεο ράξηζκα, θαιά, θη' αθηφ κεηά ραξάο ζνπ αο γίλεη. 
 

Σζαπξάδα απ' ηνλ Ώζηεξνπηφ πνπ πήξα ζαλ ηνπ δψθσ 560 

ραιθέληα, πνχλαη ζηνιηζηά κ' απφ θαιάη αξάδα 
 

ιακπξή ηξηγχξσ· βηνο πνιχ ζα ιάβεη αλ ηα πνπιήζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη θξάδεη ηνπ πηζηνχ ζπληξφθνπ ηνπ Ώθηνκέδνπ 
 

λαλ ηνπ ηα θέξεη· θη' άκα αθηφο ηνπ ηάθεξε απφ κέζα, 
 

ηάδσθε εθηχο ζηνλ Έβκειν πνπ κε ραξά ηα πήξε. 565 

. 
 

Σφηε απ' ην πάζνο βξάδνληαο ζεθψζεθε ν Μελέιαο 
 

θαη ηνλ Ώληίινρν έιεγεο πσο δήηαε λα ζπαξάμεη. 
 

Κη' ν θξάρηεο ηνχβαιε ξαβδί ζην ρέξη, θη' είπε ζ' φινπο 
 

ζσπή λα θάλνπλ. Κη' άξρηζε έηζη ν ζεφκηνο άληξαο 
 

«Ση είηαλ εθείλα, Ώληίινρε; Κη' εγψ 'ιεγα έρεηο γλψζε. 570 

Μνπ ληξφπηαζεο ηε ιεβεληηά, κ' αδίθεζεο ηα δψα 
 

βάδνληαο ηα δηθά ζνπ νκπξφο πνπ παλ πνιχ πην πίζσ. 
 

Μα ειάηε ηψξα, νπιαξρεγνί ησλ Ώραηψλ θη' αξρφληνη, 
 

πέζηε ην δίθην εδψ κπξνζηά ζην πιήζνο... Κη' φρη ράξεο· 
 

δε ζέισ εγψ λα πεη θαλείο απ' ηα παηδηά θαηφπη 575 

'Μέ δφξη απ' ηνλ Ώληίινρν, κε ςέκαηα ν Μελέιαο 
 

η' άινγν πήξε θη' έθπγε. αλ πην αρακλά 'ρε δψα, 
 

κά 'ρε καζέο πην δχλακε θαη πην πνιιή εμνπζία.' 
 

Μα αθίζηε, ζα δηθάζσ εγψ, θαη δε ζα πεη θαλείο ζαο 
 

πηζηέβσ εδψ παξάπνλν, ηη ίζα ζα πσ ην δίθην. 580 

Ώληίινρε, έια πξφβαιε, ζεφζπαξηε αξρεγέ κνπ, 
 

«θη' φξζηνο κπξνζηά ζη' ακάμη ζνπ ην θακνηζί θξαηψληαο, 
 

βάιε ην ρέξη ζη' άινγα, θαη ζαλ πνπ πξέπεη νξθίζνπ 
 

κ' απάηε αλ δε κ' ακπφδηζεο επίηεδεο η' ακάμη.» 585 

. 
 

Σφη' απαληά ν Ώληίινρνο, ν γλσζηηθφο ιεβέληεο 
 

«πκπάζα, ηη είκαη εγψ πην ληφο, αθέληε κνπ Μελέια, 
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κα εζχ είζαη γεξνληφηεξνο θαη πηφ 'ζαη αλφηεξφο κνπ. 
 

Ξέξεηο πψο ζθάιινπλ πάληα νη ληνη θαη πψο παξαζηξαηνχλε, 
 

ηη ν λνπο ηνπο αθαξπάδεηαη, ξερηά ηνπο είλαη ε ζθέςε. 590 

Γηα αθηφ κε κε ζπλεξηζηείο. Να ηε θνξάδα, ν ίδηνο 
 

ζηε δίλσ, θη' άιιν ηίπνηα θαιχηεξν αλ νξίδεηο 
 

απ' ηελ θαιχβα κνπ, θη' αθηφ κεηά ραξάο ζνπ πάξ' ην. 
 

Κάιηα φηη ζεο, ζεφζπαξηε, κα ηελ θαιή ζνπ γλψκε 
 

δε ράλσ εγψ, νχηε ηελ ςπρή κε ςεθηνξθηέο θνιάδσ.» 595 

. 
 

Βίπε, θαη παίξλεη η' άινγν θαη πάεη θαη ηνπ ην δίλεη 
 

ζηα ρέξηα ηνπ. Σφηε εθείλνπ γιπθάζεθε ε θαξδηά ηνπ, 
 

ζα ζηάρηα πνπ ηα πεξεράεη πξσΎ πξσΎ ε δξνζνχια 
 

ηφηεο πνπ ςαίλεηαη ν θαξπφο ζ' νιφρλνπδα ρσξάθηα· 
 

έηζη γιπθάζε ζνπ ε θαξδηά, Μελέια, κεο ζηα ζηήζηα, 600 

θη' ήκεξνο ηφηεο ηνχθξηλεο δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Ώληίινρε, φρη! Ώο ζνπ γελεί θάιηα ε δηθή ζνπ ράξε 
 

θηάο ρφιηαζα. Ση σο ηψξα εζχ ζηξεβιφο θη' αλαπνδηάξεο 
 

δελ είζνπλ· έηζη κηα θνξά ζε ζπλεπήξε ε ληφηε. 
 

Μα άιινηεο ηψξα κε δαο κ' αλφηεξνπο λα παίδεηο, 605 

γηαηί άιινο κα ην λαη θαλείο ην λνπ δε κνπ γπξλνχζε· 
 

φκσο εζχ πνιιά 'παζεο, πνιιά 'ρεηο ηξαβεγκέλα 
 

γηα κέλα, θη' έρεη ν αδεξθφο θη' ν αγαζφο ζνπ γέξνο, 
 

θη' αθνχ κνπ πξφζπεζεο μερλάσ ηα πάληα, λαη ζνπ δίλσ 
 

θαη η' άινγν θηαο είλαη αθηφ δηθφ κνπ, γηα λα κάζνπλ 610 

θη' αθηνί πσο άγξηα αγέξσρα δελ έρσ εγψ ηα ζπιάρλα.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζην Ννήκν εθεί, ζπληξφθη η' Ώληηιφρνπ, 
 

δίλεη λα πάξεη η' άινγν, θη' ν ίδηνο ην ιεβέηη 
 

πήξε η' νιφιακπξν. Έπεηηα ηα δην ρξπζνθνκάηηα 
 

πήξε ν Μεξηφλεο, ηέηαξηνο ζαλ έθηαζε κε η' άηηα. 615 

Πέκην βξαβείν απφκλεζθε, δηπιφζηεζηε ιαγχλα· 
 

αθηή ηνπ γέξν-Νέζηνξα ηελ πήγε ν Ώρηιέαο 
 

θαη ηνπ ηελ έδσθε κπξνζηά ζ' φινπο εθεί θαη ηνχπε 
 

«Να εηνχηε, γέξν κνπ, θη' εζχ. ην ζεζαπξφ ζνπ αο κείλεη 
 

λα ζνπ ζπκίδεη ηε ζαθή ηνπ δφιηνπ θαλ Παηξφθινπ, 
 

ηη εθείλνλ δελ ην βιέπεηο πηα. Καη ράξηζκα ζ' ηε δίλσ 620 

έηζη, γηαηί δελ είζαη εζχ γηα πάιεκα θαη γξφζνπο. 
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Μήηε ζε ηξέμηκν πνδηψλ δε ζάβγεηο ή θνληάξη, 
 

ηη, γέξν, πηα ζε ζθέβξσζαλ ηα ρξφληα... αλάζεκά ηα!» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηνπ ηελ έδσθε ζηα ρέξηα ηνπ, θη' ν γέξνο 
 

ηελ πήξε κε ραξά, θη' απέ η' απάληεζε δην ιφγηα 625 

«Ναη, γηε κνπ, αθηά φια γλσζηηθά ηα κίιεζεο θαη δίθηα· 
 

ηη πηα, παηδί κνπ, δε κ' αθνχλ ηα πφδηα, νπδέ ρνηκνχλε 
 

ηφζν γνξγά ηα ρέξηα κνπ δεξβφδεμα απ' ηνπο ψκνπο. 
 

Νηφο έηζη αθφκα αο είκνπλα, έηζη γεξά αο βαζηνχζα, 
 

ζαλ ηφηεο πνπ η' Ώκαξπγθηά ζαθή είραλ ζην ΐνππξάζη, 630 

ηνπ βαζηιηά ηνπο, θη' έζηεζαλ αγψλεο ηφηε νη γηνη ηνπ. 
 

Βθεί θαλείο ηφη' ίζνο κνπ δε βγήθε, ζεο Ππιηψηεο, 
 

ζεο Βπεηγφο ιηνληφςπρνο ζεο Ώηησιφο βνπλήζνο. 
 

ηνπο γξφζνπο πξψηα λίθεζα ηνλ άμην Κιπηνκήδε· 
 

ζην πάιεκα έλα απ' ηελ Πιεβξφ ιεβέληε, ηνλ Ώγθάγην, 635 

πνπ λα κνπ βγεη ζεθψζεθε. Σξέμηκν αλ πεηο θαηφπη, 
 

ηνλ Ίθηθιν έθαλα απ' αζπξνχ πνχρε άθηαζηα ηα πφδηα. 
 

Καη πάιε εγψ ζην ξήμηκν ηνπ θξάμνπ βγήθα πξψηνο. 638 

Να ηη είκνπλ ηφηεο. Σψξα νη ληνη λαλ ηηο θνηηάμνπλ πξέπεη 643 

ηέηηεο δνπιηέο, θη' εγψ θαηξφο ηα γεξαηηά λα βφζθσ. 
 

Μ' είπαλ καζέο ζηελ ψξα κνπ παιηθαξά θη' εκέλα. 645 

Μα ζχξε θαη ην βιάκε ζνπ κε ηνπο αγψλεο ηίκα, 
 

θη' αθηφ κε ηελ θαξδηά κνπ εγψ ην δέρνπκαη, θαη ηφρσ 
 

θακάξη κνπ πνπ δελ μερλάο πνηέο ην ηη κ' αμίδεη. 648 

Γηα φια αθηά έηζη φηη πνζείο αο ζ' ην ραξίδεη ν Αίαο.» 650 

. 
 

Βίπε, θαη ηνπ Πειέα ν γηνο κεο ζην ππθλφ η' αζθέξη 
 

γπξίδεη, φηαλ ν γέξνο πηα απφεηπε ηα παιηά ηνπ. 
 

. 
 

Καη ηφηε αλήκεξεο γξνζηάο ηνπο βάδεη νκπξφο βξαβεία. 
 

Μνπιάξη δνπιεθηάδηθν κεο ζην κετληάλη θέξλεη 
 

θη' εθεί ην δέλεη, ακέξσην, έμε ρξνλψλ π' απ' φια 655 

πην δφξηθν λα κεξσζεί θαη γηα ην ληθεκέλν 
 

πνηήξη βάδεη πινπκηζηφ. Καηφπη ζηάζεθε φξζηνο 
 

θη' αθηά ηα ιφγηα κίιεζε ζησλ Ώραηψλ ηε κέζε 
 

«Σ' Ώηξέα νη γηνη θη' νη άιινη εζείο ραιθνπιηζκέλνη Ώξγίηεο, 
 

άληξεο δην ζέινπκε γηα αθηά — ηνπο πην παιηθαξάδεο — 
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γξνζηέο λα παίμνπλ ζηέθνληαο αγλάληηα δίρσο δείιηα. 660 

' φπηνλ ν Φνίβνο αληνρή ραξίζεη θη' έβγεη πξψηνο 
 

θαηά πσο φινη εδψ ζα δνπλ, αθηφο λα ην κνπιάξη 
 

αο πάξεη αθηφ η' ακέξσην θαη ζηελ θαιχβα αο ζχξεη· 
 

θη' αο πάξεη η' νκνξθφπινπκν πνηήξη ν ληθεκέλνο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο ζεθψζεθε άληξαο ηξαλφο ζηεζάηνο, 
 

ν γηνο ηνπ Παλνπηά Βπεηγφο, ησλ γξφζσλ θαηεράξεο. 665 

Κη' άγγημε εθηχο η' αθνχξαζην κνπιάξη θαη ηνπο είπε 
 

«Πηνο είλαη... αο βγεη... πνπ ην δηπιφ πνηήξη ζα θεξδίζεη. 
 

Ση ζαο ην ιέσ, άιινο θαλείο δελ παίξλεη ην κνπιάξη, 
 

δε κε ληθάεη, ηη ζηηο γξνζηέο — ην ιέσ — εγψ 'καη ν πξψηνο. 
 

Β ηη θη' αλ είκαη αθάηερνο ηεο κάρεο; ' φιεο ηάρα 670 

λάρεη επηζηήκε ν άζξσπνο δε γίλεηαη ηηο ηέρλεο. 
 

Μνλ έλα ιφγν ζα ζαο πσ πνπ, μέξηε ην, ζα γίλεη. 
 

Θαλ ηνπ ην θάλσ ην θνξκί ιαγνχκη, ζαλ ηνπ ζπάζσ 
 

ηα θφθθαια. ινη εδψ θνληά νη θίινη ηνπ αο πξνζκέλνπλ, 
 

λαλ ηνλ ζεθψζνπλ έπεηηα ζαλ ηνπ ην θάσ ην κάηη.» 675 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φινη θέξσζαλ ζαλ απνζβνισκέλνη. 
 

Έλαο κνλάρα, ν ΐξχπνινο, ζεφκην παιηθάξη, 
 

ηνπ αληηζεθψζε ηφηε, ν γηνο ηνπ Μεθηζηηά η' αθέληε, 
 

εθηνχ πνπ πήγε κηα βνιά — ζαλ πέζαλε ν Οηδίπνπο — 
 

ζηε Φήβα, θη' φινπο λίθεζε ζηνπο λεθξηθνχο αγψλεο. 680 

Ώθηφλ πξνηίκαε ληθεηή ν ζαξξεηφο Αηνκήδεο, 
 

θαη πήγε θαη ηνλ θξφληηδε θαη ηνχιεγε έρε ζάξξνο. 
 

Γνπλάξη πξψηα ηνχδσζε ζηε κέζε ηνπ ηξηγχξσ, 
 

θη' έπεηηα ηνχδεζε ινπξηά θαιφθνθηα ηαβξήζα. 
 

. 
 

Καη πξνρσξνχλ, ζα δψζηεθαλ ζηνπ κετληαληνχ ηε κέζε, 685 

θη' αληίθξπ ζήθσζαλ καδί ηνπο ζηδεξέληνπο γξφζνπο 
 

θαη ξήρηεθαλ· ραιάδη ιεο θαηέβαηλαλ νη ρηχπνη. 
 

ΐξνληνχζαλ ηα ζαγψληά ηνπο, βξχζε παληνχ απ' ηα κέιε 
 

έηξερε ν ίδξνο. Μα ζσξάεη ν Βπεηγφο ηνλ άιιν 
 

πνπ θνίηαδε άλνηγκα λα βξεη, θαη παίξλνληαο κηα θφξα 690 

ηνπ θνπαλάεη ην κάγνπιν, πνπ άιιε γξνζηά λ' αξπάμεη 
 

δελ είρε αλάγθε, κφλε αθηνχ ιεο έγηλε δην δίπιεο. 
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Σφηεο ζηα ρέξηα ν Βπεηγφο ηνλ ζήθσζε, θαη θχθισ 695 

ηξέρνπλ νη θίινη θαη γνξγά ηνλ βγάδνπλ απ' ηε κέζε 
 

ελψζεξλε ηα πφδηα ηνπ θη' αίκαο παρχ μεξλνχζε 
 

κε δίπια θεθαιή γπξηή. Σφηε έηζη αιαιηαζκέλν 
 

ζηε κέζε ησλ ζπληξφθσλ ηνπ ηνλ απηζψλνπλ ράκνπ, 
 

θαη παλ αθηνί θαη παίξλνπλε ην δίγνπβν πνηήξη. 
 

. 
 

Σξίηα άιια θέξλεη ηνπ Πειηά ν γηνο βξαβεία ακέζσο 700 

θαη πξνζθαιλάεη ζε πάιεκα ηνπο Ώραηνχο ζθπιήζν. 
 

Σξηπφδη θινγνδηάζθειν ηνπ ληθεηή ηνχ βάδεη 
 

κεγάιν, πνχιεγε ν ζηξαηφο δψδεθα βφδηα θάλεη· 
 

κα αθφκα θαη ηνπ δέθηεξνπ πάεη θαη ζηε κέζε βάδεη 
 

γπλαίθα πνχμεξε πνιιέο δνπιηέο, θαη κεηαμχ ηνπο 
 

πσο θάλεη σο βφδηα ηέζζεξα ηε ιέγαλε νη Ώξγίηεο. 705 

Καη ζηάζεθε φξζηνο θη' έθξαμε κεο ζηνπ ζηξαηνχ ηε κέζε. 
 

«Βιάηε ηψξα πάιεκα, θη' αο ζεθσζνχλε δην ζαο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο ν γίγαληαο πξνβάιιεη ηκπξφο ηνπο Ώίαο, 
 

θηλάεη θαη ηνπ Λαέξηε ν γηνο, πνιχηερλνο παλνχξγνο. 
 

Καη πξνρσξνχλ, ζα δψζηεθαλ, ζηνπ κετληαληνχ ηε κέζε, 710 

θη' εθηχο αδξάδνπληαη αγθαιηά κε ηηο ρνληξέο ρεξνχθιεο, 
 

ζαλ παηεξά αςεινχ ζπηηηνχ πνπ κάζηνξαο ηα δέλεη 
 

ζκηρηά έηζη πνπ ηνπ δξφιαπα λα κελ ηα ζθηάδεη ε ιχζζα. 
 

Σξίδαλε νη ξάρεο, άπαθηα κε πείζκα νη κεζησκέλεο 
 

ρέξεο ηξαβνχζαλ, έηξερε πνηάκη θάηνπ ν ίδξνο, 715 

γξφκπνη παληνχ πεηάρηεθαλ ζηνπο ψκνπο ζηα πιεβξά ηνπο 
 

ππθλνί θη' αηκαηνβχζζηλνη. Καη ζπξψρλαλε ηξαβνχζαλ 
 

δίρσο αλάζα, ηη ήζειαλ ην δηάζθειν ηξηπφδη. 
 

Μήηε φκσο ηνπ Λαέξηε ν γηνο θαηάθεξλε ηνλ Ώία 
 

λα μεξηδψζεη, κήηε αθηφλ λα ξίμεη ράκνπ ν Ώίαο, 720 

ηη είρε ηα θφηζα αιχγηζηα. Μα ηέινο λα βαξηνχληαη 
 

ζαλ άξρηζαλ νη Ααλανί, ηφηεο ηνπ ιέεη ν Ώίαο 
 

«Γηε ηνπ Λαέξηε ζετθέ, πνιχηερλε Απζζέα, 
 

ή ζήθσζέ κε ή εζέλα εγψ· θαη πηα ν ζεφο ηη ζάβγεη.» 
 

. 
 

Έηζη είπε θαη ηνλ ζήθσζε. Μα αθηφο ηηο πνλεξηέο ηνπ 725 

δελ μέραζε, κνλ ηνπ παηάεη θιψηζν πηδέμν πίζσ 
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θαη ζνπ ηνλ θέξλεη αλάζθεια, θη' αληάκα απάο ζηα ζηήζηα 
 

ηνπ πέθηεη. άζηηζε ν ιαφο θη' απφκεηλε ζαλ ηφδε. 
 

Αέθηεξνο πήξε ν ζετθφο Απζζέαο λα ζεθψζεη, 
 

θαη κηα ζηαιηά ηνλ ζάιεςε, κα πνχ λα ηνλ ζεθψζεη! 730 

Μνλ ην δηθφ ηνπ ιχγηζε ην γφλα, θη έηζη πέθηνπλ 
 

ράκνπ θη' νη δην θνληά θνληά θαη θνπξληαρηφ γηνκίδνπλ. 
 

. 
 

Σφηε ήζε πάιη αζεθσζνχλ θαη ηξίηε λα παιέςνπλ, 
 

κα ηξέρεη θαη ηνπο ζηακαηάεη αηφο ηνπ ν Ώρηιέαο 
 

«ψλεη, κελ πνιεκάηε πηα θαη ζπάδεζηε ηνπ θάθνπ. 735 

Πάξηε — είλαη ε λίθε ηζφβαξε — ίζα θη' νη δην βξαβεία 
 

θαη ζχξηε, ηη έρνπλ θη' άιινη ηνπο λ' αγσληζηνχλ θαηφπη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηνί ηνλ άθνπζαλ, θη' απ' ηα θνξκηά ζθνππίδνπλ 
 

ηε ζθφλε θη' έπεηηα μαλά ηα ξνχρα ηνπο θνξνχλε. 
 

. 
 

Σφηε άιια πάιη βάδεη εθηχο βξαβεία γιεγνξάδαο, 740 

θξνληήξα αξγπξνζθάιηζηε, πνπ ρψξαε σο έμε κέηξα 
 

θαη λίθαε κεο ζ' αλαηνιή θαη δχζε ε νκνξθηά ηεο 
 

πνιχ, ηη ρξχζνρνη ιακπξνί ηε δνχιεςαλ ηδφλεο, 
 

θαη λάθηεο ηνλ πιαηχ γηαιφ πεξλψληαο σο ζηε Λήκλν 
 

ράξηζκα εθεί ηελ έδσθαλ ηνπ βαζηιηά ηνπ Θφα 745 

ζαλ άξαμαλ κεο ζηνπ λεζηνχ ην ζθαιηζηφ ιηκάλη, 
 

θαη μαγνξά ζηνλ Πάηξνθιν ηελ έδσθε θαηφπη 
 

γηα ην Λπθά ν αθέληεο γηνο ηνπ Γηάζνπ, ν Καινθξάζεο· 
 

ηφηεο ηνπ βιάκε ηνπ θη' αθηή βξαβείν ν Ώρηιέαο 
 

ηε βάδεη γηα ηνλ πην αιαθξχ κε ηα γνξγά πνδάξηα. 
 

Καη βάδεη γηα ην δέθηεξν βφδη παρχ κεγάιν, 750 

θαη γηα ηνλ ηξίην ελάκηζπ καιακαηηνχ θνκάηη. 
 

Καη ζηάζεθε φξζηνο θη' έθξαδε ζησλ Ώραηψλ ηε κέζε 
 

«Βιάηε ηψξα ηξέμηκν, θη' νκπξφο φζνη βαζηάηε.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο ζεθψζεθε ν γνξγνπφδεο Ώίαο, 
 

γηνο η' Οτιηά, ζεθψζεθε θη ν γλσζηηθφο Απζζέαο, 755 

θαηφπη θη' ν Ώληίινρνο, ηνπ γέξνπ ν γηνο Νεζηφξνπ, 
 

γηαηί φινπο πάιε αθηφο ηνπο ληνπο ζην ηξέμηκν ληθνχζε. 
 

Καη ζηε ζεηξά ζα ζηάζεθαλ, ηελ άθξε ν Ώρηιέαο 
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νξίδεη, θη' νρ ηε κάλλα αθηνί ρνηκνχλε. Κη' άςε ζβχζε 
 

πέξαζε ν Ώίαο, θη' έηξερε απνθνληά ν Απζζέαο, 
 

ιεο θφιλαε, φπσο γπλαηθφο θνληά 'λαη ην θαιάκη 760 

ζηα ζηήζηα ηεο, ζαλ ην ηξαβάεη κε πξνθνκέλα ρέξηα 
 

θαη δηάκεζα ηνπ ζηεκνληνχ ηηλάδεη ην καζνχξη· 
 

έηζη έηξερε θη' αθηφο θνληά, θαη πίζσ κε ηα πφδηα 
 

πάηαε ηα ρλάξηα πξίλ ρπζεί ν θνπξληαρηφο ηξηγχξσ, 
 

θαη ζην θεθάιη αλαζαζκφ ηνχ θχζαε, πηιαιψληαο 765 

πάληα βαξβάηα, ελψ ν ζηξαηφο ηνπ δεησθξάβγαδ' φινο 
 

ζαξξχλνληάο ηνλ πνχθαλε ηα πάληα λα θεξδίζεη. 
 

Μα ην ζηεξλφ φηαλ έηξεραλ πηα δξφκν, ηφηεο θάλεη 
 

παξάθιεζε απφ κέζα ηνπ ζηεο Ώζελάο ηε ράξε 
 

«Θεά, άθνπζέ κε! Δ ράξε ζνπ ηα πφδηα αο κνπ θηεξψζεη!» 770 

. 
 

Έηζη είπε θαη ηνπ μάθνπζε ηε δέεζε ε Παιιάδα. 
 

Σα κέιε ηνχθαλε αιαθξά — ηα γφλαηα ηα πφδηα — 
 

θαη ζην βξαβεία φηη είηαλε ζε ιίγν λα ρνηκήζνπλ, 
 

βιάθηεη ηνλ Ώία ε Ώζελά, θαη λα! γιπζηξάεη παηψληαο 
 

ζβνπληά ρπκέλα πνχηαλ θεη κνπγθξφθσλσλ βνδηψλε, 775 

πνχζθαδε ζηνπ Παηξφθινπ πξηλ ν άμηνο Ώρηιέαο· 
 

θαη πέθηεη, θαη ηνπ γηφκηζαλ ζβνπληά ην ζηφκα νη κχηεο. 
 

Σφηεο αξπάεη ηνπ γέξνπ ν γηνο Λαέξηε ηελ θξνληήξα 
 

ζαλ ήξζε πξψηνο· θη' έκεηλε ην βφδη γηα ηνλ Ώία. 
 

. 
 

Έθηπζε αθηφο ζα ζηάζεθε ηνλ θφπξν, θαη ην βφδη 780 

θξαηψληαο απ' ην θέξαην ηνπο είπε αθηά ηα ιφγηα 
 

«Μσξέ, πψο κνχβιαςε ε ζεά ηα πφδηα! πνπ ζα κάλλα 
 

αθηφλ πηα ιεο ηφλε βνεζάεη, ηνλ παξαζηέθεη πάληα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φινη ζπάζαλε ζηα γέιηα απ' ηελ θαξδηά ηνπο. 
 

. 
 

Καη ην ζηεξλφ βξαβείν ν γηνο ην πήξε ηνπ Νεζηφξνπ, 785 

θαη κεο ζηε κέζε ηνπ ζηξαηνχ ρακνγειψληαο είπε 
 

«Πξάκα, νξέ αδέξθηα, ζα ζαο πσ γλσζηφ ζαο· πσο αθφκα 
 

θαη ηψξα ηνπο παιαητθνχο φινη νη ζενί ηηκνχλε. 
 

Ση έλα δην ρξφληα πηφηεξα έρεη απφ κέλα ν Ώίαο, 
 

κα αθηφο εθεί είλαη απφ γεληά θη' αζξψπνπο πεξαζκέλνπο, 790 
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θφθθαιν κηα θνξά γεξφ π' αδχλαην θαλείο καο 
 

ζηα πφδηα λαλ ηνπ παξαβγεί... εμφλ ν Ώρηιέαο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηνπ Πειηά ην γην λα κεγαιχλεη δήηαε. 
 

Γχξηζε ηφηεο ν γνξγφο θη' απάληεζε Ώρηιέαο 
 

«Ώδξέθη, ν ιφγνο ζνπ ν θαιφο δε ζα ζνπ πάεη ηνπ θάθνπ, 795 

παξά θη' αθφκα εγψ κηζφ θινπξί ζα ζνπ ραξίζσ.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ηνπ Πειέα ν γηνο, θαη πάεη θαη ηνπ απηζψλεη 
 

ζηα ρέξηα ην θινπξί, θη' αθηφο ραξνχκελνο ην πήξε. 
 

. 
 

Καηφπη βάδεη κηα ρνληξή αηνγηνκάηε ζθαίξα, 826 

πνπ πξηλ ηελ έξερλε ν Ώεηηφο, αθέληεο αληξησκέλνο· 
 

κα ζαλ ηνλ έζθαμε ν γνξγφο γηνο ηνπ Πειηά, ηελ πήξε 
 

θη' εθεί ηελ έθεξε έπεηηα κε η' άιιν πξάκα αληάκα. 
 

Καη ζηάζεθε φξζηνο θη' έθξαμε ζησλ Ώραηψλ ηε κέζε 830 

«Βιάηε φζνη ηε ζθαίξα απηή λα δνθηκάζηε ζέηε. 
 

Ση αλ έρεηο θαη βνζθέο πνιιέο ηξηγχξσ θαη ρσξάθηα, 
 

παξ' ηελ θαη ζίδεξν αξθεηφ ζελάρεηο λα κνηξάδεηο 
 

σο πέληε ρξφληα απαλσηά, κεδ' έθθαηξα κε ρέξηα 
 

πίζσ βνζθφο ή ζπάξηεο ζνπ ζα ζχξεη ζηε δνπιηά ηνπ.» 835 

. 
 

Βίπε, θη' εθηχο ζεθψζεθε ζηε κέζε ν Πνιππνίηεο, 
 

ζεθψζεθε θη' ν Ληνληαξάο, ζηεξηνδεκέλνο άληξαο, 
 

θη' ν Βπεηγφο, θαη ηέηαξηνο ηνπ Σειακψλα ν Ώίαο, 
 

θαη ζηάζεθαλ ζεηξά. Κη' αξπάεη ν Βπεηγφο ηε ζθαίξα, 
 

θαη ξήρλεη αθνχ ηε ρφξεςε· θαη γέιαζε καδί ηνπ 840 

ην πιήζνο φιν. Αέθηεξνο ν Ληνληαξάο ηε ξήρλεη. 
 

Σξίηνο ηελ έξεμε ν ηξαλφο ηνπ Σειακψλα ν Ώίαο 
 

κε ζηέξην ρέξη, θαη πεξλάεη θάζε αιινπλνχ ζεκάδη. 
 

Μα φηαλ ζην ρέξη ν καρεηήο ηελ πήξε Πνιππνίηεο, 
 

ηφηεο φζν ζθεληνλάεη βνζθφο αιάξγα ηε καγθνχξα 845 

πνπ κε ζηξνθέο ζηξνθέο πεξλάεη ην βντδηλφ θνπάδη, 
 

ηφζν φινπο πέξαζε έθθνια. Καη ρνχγηαμε ην πιήζνο. 
 

Σφηεο ζεθψλνπληαη θαη παλ νη παξαγηνί θαη παίξλνπλ 
 

ζηα βαζνπιά θαξάβηα ηνπο η' αθεληηθνχ ηε ζθαίξα. 
 

. 
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Καηφπη ζίδεξν ςαξχ ησλ ζθνπεθηάδσλ βάδεη, 850 

δέθα απηζψλνληαο κηζά θη' νιφθιεξα πειέθηα. 
 

Καη ζηαίλνληαο ηξηραληεξηνχ καβξφπισξνπ θαηάξηη 
 

πέξα ζηνπο άκκνπο, έδεζε κε ζπάγγν νρ ην πνδάξη 
 

δεηιή ηξπγφλα, θη' είπε νκπξφο! λα πάξνπλ ηηο ζαΎηεο. 854 

. 
 

Σφηεο γνξγά ζεθψζεθε ν δνμαζκέλνο Σέθθξνο, 859 

ζεθψζεθε θη' ν ζχληξνθνο ηνπ Ανκεληά ν Μεξηφλεο. 860 

Καη παίξλνπλ ζείλνπλ ηνπο ιαρλνχο κεο ζε ραιθέλην θξάλνο, 
 

θη' ν Σέθθξνο πξψηνο έιαρε. Κη' ακέζσο κηα ζαΎηα 
 

ξήρλεη γεξή, κα μέραζε λα ηάμεη θαη ηνπ Φνίβνπ 
 

πσο έλα πιήζνο πξψηκα αξληά ζα ζθάμεη ζην βσκφ ηνπ. 
 

Έηζη δελ ηφβξε ην πνπιί, ηη αθηή ηε ραξή ν Φνίβνο 865 

δελ ηνχθαλε, κφλε ρηππάεη ζηκά ζηκά ζην πφδη 
 

ην ζπάγγν νπνχηαλ ην πνπιί δεκέλν νρ ην θαηάξηη. 
 

Κη' αθηή πεηάεη κεζνχξαλα, θη' ν ζπάγγνο θαηεβαίλεη 868 

ζηε γεο. Καη ρνχγηαμε ν ζηξαηφο. Σφηεο εθεί ν Μεξηφλεο 
 

ηξάβεμε πίζσ ζηε ζηηγκή ηνπ δνμαξηνχ ηελ θφξδα — 870 

κα ηε ζαΎηα ηνπ έηνηκε ηελ είρε γηα λα ξήμεη — 
 

θη' εθεί ςειά ζηα ζχγλεθα ζαλ είδε ηελ ηξπγφλα 874 

πνχθεξλε θχθινπο, ηε βαξάεη ζηε κέζε ελψ πεηνχζε 875 

κε ηηο θηεξνχγεο αλνηρηέο. Καη γιήγνξα ε ςπρή ηεο 880 

ηεο ήβγε κέζα απ' ην θνξκί, Κη' έπεζε πέξα αιάξγα. 
 

Κη' φινο ηξηγχξσ εθεί ν ζηξαηφο ζσξνχζε ζαζηηζκέλνο. 
 

Πήξε έπεηηα ηα δέθα ηνπ πειέθηα ν γηνο ηνπ Μέγε 
 

θαη πάεη ζηα κηζνπέιεθα ν μαθνπζκέλνο Σέθθξνο, 
 

πνπ παίξλνληαο ηα σο ην βαζχ ηα θνπβαιάεη θαξάβη. 
 

. 
 

Καηφπη ηνπ Πειέα ν γηνο καθξφδξνκν θνληάξη 
 

θέξλεη, θαη θέξλεη απχξσην πνπινπδηζηφ ιεβέηη 885 

πνπ σο έλα βφδη ζ' άμηδε, θαη η' απηζψλεη ράκνπ 
 

Σφη' είπε αθνληηζηάδεο δην λα βγνπλ κε ηα θνληάξηα. 
 

ξζηνο ηηλάδεηαη ν ηξαλφο αθέληεο Ώγακέκλνο, 
 

φξζηνο ηνπ Μέλε αθφκα ν ληφο, ην Κξεηηθφ μεθηέξη, 
 

. 
 

Μα ηφηε πάεη ν γιήγνξνο θαη ηνπο κηιά Ώρηιέαο 
 

«Σ' Ώηξέα γηε, ην μέξνπκε πσο είζαη απ' φινπο πξψηνο· 890 
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μέξνπκε, εζχ ζηε δχλακε ληθάο θαη ζην θνληάξη. 
 

Μα πάξε ην ιεβέηη εζχ θαη ζχξε ζηα θαξάβηα, 
 

θαη η' φπιν αο ην ραξίζνπκε ηνπ θαπεηάλ Μεξηφλε, 
 

αλ δε ζε κέιεη· σζηφζν εγψ ζα ζ' ηα γλσξίδσ ράξε.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' φρη ν βαζηιηάο δελ ηνχπε ν Ώγακέκλνο, 895 

Μνλ ηνπ Μεξηφλε ηνχδσθε ην ράιθηλν θνληάξη· 
 

θαη πήξε αθηφο ην πινπκηζηφ ιεβέηη, θαη ηνπ θξάρηε 
 

Σαξβχζε ηφδσθε έπεηηα λαλ ηνπ ηα πάεη ζηα πινία. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

Χ 
 

. 
 

. 
 

 

 

. 
 

Καη ηα παηρλίδηα πηα ζθνιλνχλ, θαη γχξσ ζηα θαξάβηα 
 

ζθνξπνχλ ηα πιήζε εδψ θη' εθεί, θαη ληάδνπληαη λα θάλε 
 

θη' χπλν γιπθφλε λα ραξνχλ. Μα ζξήλαε ν Ώρηιέαο 
 

θη' είρε ζην λνπ η' αγαπεηφ ζπληξφθη, κεδ' ν χπλνο, 
 

ηνπ θφζκνπ ν θαηαπνλεηήο, ηνλ έπηαλε, κνλ πάληα 5 

πφηε απφ δσ πφηε απφ θεη παξάδεξλε γπξλψληαο, 
 

θαη ηνπ Παηξφθινπ αλάδεβε ηε ιεβεληηά ηε ληφηε, 
 

θη' φια φζα ηξάβεμαλ καδί — ηη θφπνπο πφζα πάζηα — 
 

κε η' άγξην θχκα ηνπ γηαινχ θαη κε ζηεξηάο πνιέκνπο. 
 

Ώθηά ζπκνχληαλ θη' έρπλε πηθξά θαη κάβξα δάθξηα, 
 

ψξεο ζηε ξάρε πιαγηαζηφο ή ζην πιεβξφ γπξκέλνο 10 

ψξεο η' απίζηνκα. Άιινηεο ζεθψλνπληαλ πεξπάηαε 
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άζθνπα ζη' αθξνγηάιη νκπξφο. Μα εθηχο ην ραξακέξη 
 

κφιηο ζσξνχζε ρξχζσλε ηε ζάιαζζα ηνπο άκκνπο, 
 

θη' έδεβε ηφηεο η' άινγα ζη' ακάμη, θη' απφ πίζσ 
 

ηνλ Έρηνξα έδελε θη' εθηχο λαλ ηνλ ηξαβά αξρηλνχζε. 15 

Καη θχθισ αθνχ ηνλ έζεξλε ζηνλ ηάθν ηνπ Παηξφθινπ 
 

ηξεηο γχξνπο, ηφηε εζχραδε κεο ζηελ θαιχβα πάιη 
 

θαη πξνχκηα, ην λεθξφ ζηξσηφ παξάηαε κεο ζηηο ζθφλεο. 18 

. 
 

αλ έηζη πάληα ζπάξαδε ηνλ Έρηνξα απφ πάζνο. 22 

Μα ηέινο πηα ε δσδέθαηε ζαλ ήξζε ρξπζαβγνχια, 31 

ηφη' είπε κέζα ζηνπο ζενχο ηνπ Αία ν γηνο ν Φνίβνο 
 

«Υάξε δελ μέξηε ή πφλεζε, ζενί! Ση, δε ζαο είρε 
 

πνηέο ηνπ θάςεη ν Έρηνξαο βντδνηξαγήζα κπνχηηα; 
 

Μα δε ζαο πήγε έηζη ε θαξδηά λεθξφ θαλ λαλ ηνλ ζψζηε, 35 

πνπ λαλ ηνλ δεη ε γπλαίθα ηνπ θη ε κάλλα θη' ν παηέξαο 
 

θαη ην παηδί ηνπ θη' ν ιαφο, πνπ γιήγνξα ζηξσκέλν 
 

παο ζηε θσηηά ηνπ λεθξηθά ζαλ ηνχξερλαλ ζηνιίδηα. 
 

Μφλε ηνλ έξκν ηνπ Πειηά γην ζέηε λα βνεζάηε, 
 

πνπ δίθην κεο ζηα ζπιάρλα ηνπ δελ μέξεη, κήηε ν λνπο ηνπ 40 

ιπγάεη κηα ζηάια, κνλ ιπζζάεη ζαλ η' άθαγν ιηνληάξη, 
 

πνπ ην θεληξψλεη ε δχλακε θη' ε άζθηαρηε θαξδηά ηνπ 
 

θαη πάεη αζξψπσλ δσληαλά λα βξεη θαη λα ρνξηάζεη· 
 

έηζη θάζε έραζε ζπιαρληά, πηα ζέβαο δελ θαηέρεη. 44 

Αηθφ ηνπ θη' άιινο πξηλ καζέο θαη πην ιαρηαξηζκέλν 46 

ζάραζε — ή γην ηνπ, ή αδεξθφ απφ κηαο κάλλαο ζπιάρλα — 
 

κα θιαίεη, ζηελάδεη, θη' έπεηηα ηειηψλεη· γηαηί νη Μνίξεο 
 

ηα πιάζαλε κ' απνκνλή ηα ζσζηθά η' αζξψπνπ. 
 

Μα αθηφο ηνλ Έρηνξα, αθνχ πξηλ ηνπ ζέξηζε ηα ληάηα, 50 

δεηφ απ' ακάμη ηνλ ηξαβάεη ζηνπ βιάκε ηνπ ηνλ ηάθν 
 

γχξσ ηξηγχξσ· κα άπξεπα ην θάλεη, δίρσο ζθέςε... 
 

Μελ πηα ζπκψζνπκε θη' εκείο, θηαο είλαη ζενπαίδη, 
 

ηη λα κ' αθηφ ην πάζνο ηνπ ζε Γε θνπθή ακαξηαίλεη.» 
 

. 
 

Θχκσζε ηφηεο θη' απαληάεη ε θξνπζηαιιφθνξθε Ήξα 55 

«Θάηαλ θη' αθηφ απ' ηα ιφγηα ζνπ πνπ ζπλεζάο, θαιέ κνπ, 
 

αλ δα Ώρηιέα θη' Έρηνξα ηηκήζηε έηζη ίζα θη' ίζα. 
 

Μά 'ηαλ ζλεηφο ν Έρηνξαο, βπδί γπλαίθαο πήξε, 
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κα ν Ώρηιέαο ζέαηλαο παηδί, πνπ εγψ πνπ βιέπεηο 
 

κε ράδηα ηελ αλάζξεςα θαη ζηνλ Πειηά γπλαίθα 60 

ηελ έδσθα, άληξα απ' ηνπο ζενχο πεξίζζα αγαπεκέλν. 
 

ινη είζηε ζηηο ραξέο, ζενί· θη' εζχ θξαηψληαο ιχξα, 
 

θαθφ θνξκί, πάληα άπηζηε, μεθάλησλεο ζηε κέζε.» 
 

. 
 

Σφηεο -γπξίδεη θη' απαληάεη ηνπ Κξφλνπ ν γηνο ν Αίαο 
 

«Ήξα, κε ζεο δα ηνπο ζενχο θαη ηφζν λ' απνπαίξλεηο 65 

ρη, ίζα δε ζα ηηκεζνχλ· κα απ' φζνπο θαλ θη' ε Σξνία 
 

έρεη ζλεηνχο, θάιηα νη ζενί ηνλ Έρηνξα αγαπνχζαλ. 
 

Καη πξψηα εγψ, ηη πνζεηά δε κνπ μερλνχζε δψξα· 
 

αη ιεηηνπξγηέο δελ έιεηπαλ πνηέο απ' ην βσκφ κνπ, 
 

ζηαιηέο θαη ηζίθλα· αθηφ πξεζβηφ θη' εκάο καο έρεη ιάρεη, 70 

Μα :πηνο ζα πάεη εδψ ζεφο ηε Θέηε λα καο θξάμεη, 74 

θη' εγψ ζσζηφ 'λαη ζαλ ηεο πσ λα ιάβεη ν Ώρηιέαο 75 

ηελ μαγνξά απ' ηνλ Πξίακν θαη ην λεθξφ λ' αθίζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ε γιήγνξε Ίξηδα θηλάεη λαλ ην κελήζεη, 
 

θη' εθεί ζηε άκν αλάκεζα θαη πεηξνβξάρα Νίκπξν 
 

πεδάεη κεο ζην καβχ γηαιφ — θαη βνχεμε ην θχκα — 
 

θη' νξκάεη ζηα βαζηά ζα βαξχ κνιχβη, πνπ ρσκέλν 80 

κεο ζε κηα ζθιήζξα θέξαην ιηβαδνπιάλνπ ηάβξνπ 
 

πεγαίλεη ςάξηα ιαίκαξγα ζηνλ πάην λα ξεκάμεη. 
 

Κη' ήβξε κεο ζηε βαζηά ζπειηά ηε Θέηε, θαη ηξηγχξσ 
 

θάζνπληαλ ηνπ γηαινχ νη ζεέο νη άιιεο καδσκέλεο· 
 

θη' έθιαηγε αθηή ζηε κέζε ηνπο ηνπ γηνπ ηεο η' αληξησκέλνπ 85 

ηε κνίξα, πνχηαλε γξαθηφ αιάξγα απ' ηελ παηξίδα 
 

λαλ ηεο ραζεί ζηα ιηγδεξά ηεο Σξηάο ηα θαξδνθάκπηα. 
 

. 
 

Καη ζηέθεη ε γιήγνξε Ίξηδα θνληά ηεο θαη ηεο θάλεη 
 

«ήθσ έια, Θέηε, ζε δεηάεη ν βαζπγλψζηεο Αίαο.» 
 

. 
 

Κη' ε αξγπξφπνδε ζεά ηεο απαληάεη, ε Θέηε 
 

«Καη ηη κε ζέιεη, αθηφο ζεφο κεγάινο; Ση δεηιηάδσ 90 

ζενχο λα ζκίγσ, θη' αρ κε ηξσλ ηφζα ζθνπιήθηα εκέλα. 
 

Μα αο πάσ! Σν ιφγν ηνπ, φηη πεη, δε ζαλ ηνλ πεη ηνπ θάθνπ.» 
 

. 
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Έηζη είπε ε ζεβαζηή ζεά, θαη παίξλεη κηα ηεο κπφιιηα 
 

κάβξε, πνπ πην βαζχ ζθνπηί δελ είρε ν θφζκνο άιιν. 
 

Καη μεθηλάεη λα πάεη, θη' νκπξφο ε Ίξηδα νδεγνχζε, 95 

γνξγή ζεά αλεκφπνδε· θαη δίπια, λα πεξάζνπλ. 
 

ην ιάιν παξακέξηδε θη' αθξνληπκέλν θχκα. 
 

Καη ζηελ μεξά άκα αλέβεθαλ, πεηνχλ σο ζηα νπξάληα. 
 

Βθεί ήβξαλ ην βξνληφθσλν ηνπ Κξφλνπ γην — θαη θχθισ 
 

θάζνπληαλ καδεθηνί νη ζενί, καθαξηζκέλνη αηψληνη — 
 

θαη δίπια ηνπ έθαηζε, ηη εθηχο ηξαβήρηεθε ε Παιιάδα. 100 

ην ρέξη εθεί ρξπζφκνξθν θαθθί ηήο βάδεη ε Ήξα 
 

κε θαιψο ήξζεο· θη' ήπηε αθηή θαη ηεο ην δίλεη πίζσ. 
 

. 
 

Άξρηζε ηφηε πξψηα ν γηνο λαλ ηνπο κηιάεη ηνπ Κξφλνπ 
 

«Ήξζεο, ζεά, ζηνλ Έιπκπν, θηαο έρεηο ηφζε ιχπε 
 

π' αμέραζηνο ζνπ θαίεη θαεκφο ηα ζπιάρλα... λαη ην μέξσ... 105 

κα θη' έηζη ζα ζ' ην πσ γηαηί ζνχζηεηια ιφγν λάξζεηο. 
 

Μέξεο ελληά νη αζάλαηνη ζενί ινγνκαρνχλε 
 

γηα ην λεθξφ ηνλ Έρηνξα θαη ην γνξγφ Ώρηιέα, 
 

θαη ζελ ην ιείςαλν ν Βξκήο λα θιέςεη· εγψ φκσο φρη! 
 

ηέηηα λα πάζεη ζπθνξά δε ζέισ ν Ώρηιέαο. 110 

ηη ηελ αγάπε δελ μερλάσ πνπ ζνχρσ θαη ην ζέβαο. 
 

Μα εθηχο ζηνλ θάκπν πήγαηλε θαη πεο ην αθηφ ηνπ γηνπ ζνπ· 
 

πεο ηνπ νη ζενί πσο ρφιηαζαλ, θη' εγψ πην πξψηα απ' φινπο 
 

ηνπ ηφρσ αθηφ παξάπνλν, πνπ ζηα θαξάβηα αθφκα 
 

βαζηάεη ηνλ Έρηνξα άζαθην θαη δελ ηνλ δίλεη πίζσ, 115 

κήπσο εκέλα ζεβαζηεί θαη ζηξέμεη λαλ ηνλ πάξνπλ. 
 

χξε, θη' εγψ ζηνλ Πξίακν κελάσ πσο ζηα θαξάβηα 
 

λα πάεη ην ιαηξεκέλν ηνπ παηδί λα μαγνξάζεη 
 

κε δψξα πνπ ηα ζσζηθά λα γηάλνπλ η' Ώρηιέα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' άθνπζε ε ζεά, ε Θέηε ε ιεθθνπφδα, 120 

θη' νρ ηνπ Βιχκπνπ ηηο θνξθέο θαηέβεθε πεηψληαο, 
 

θαη ζηελ θαιχβα απέ έθηαζε ηνπ γηνπ ηεο. Καη ηνλ ήβξε 
 

πηθξά πνπ ζξήλαε, θη' νη πηζηνί ηξηγχξσ ηνπ ζπληξφθνη 
 

είραλ δνπιηέο θη' εηνίκαδαλ λα θάλε ρέξη ρέξη· 
 

θη' είραλε θξηάξη καιιηαξφ ζθαγκέλν εθεί ζηελ άθξε. 125 

Καη πήγε θάζεζε θνληά θνληά ε θαιή ηνπ ε κάλλα, 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 376 
 

πνπ ηξπθεξά ηνλ ράηδεςε θαη ηνχπε αγαπεκέλα 
 

«Παηδί κνπ, πεο κνπ, σο πφηε πηα κε ζηελαγκνχο θαη θιάκα 
 

ζα ηξσο ηα ζπιάρλα ζνπ, ρσξίο κήηε ςσκί λ' αγγίδεηο 
 

κήηε γπλαίθα; Μα θαιφ θαη ζ' αγθαιηά γπλαίθαο 130 

λα γχξεηο, ηη πνιιή δσή δελ έρεηο πηα, κνλ ηψξα 
 

ζνπ ζηέθεη δίπια ν ζάλαηνο θη' ε άπνλε ζνπ ε κνίξα. 
 

Μα γιήγνξα άθνπ κε· έξρνπκαη κε κήλεκα απ' ην Αία, 
 

πνπ ιέεη, ρνιηάζαλε νη ζενί, θη' αθηφο πην πξψηα απ' φινπο 
 

ζνπ ηφρεη αθηφ παξάπνλν, πνπ ζηα θαξάβηα αθφκα 135 

βαζηάο ηνλ Έρηνξα άζαθην θαη δελ ηνλ δίλεηο πίζσ. 
 

Μνλ άζε πηα, θαη ηνπ λεθξνχ ηελ μαγνξά έια, δέμνπ.» 
 

. 
 

Καη ηφηε ν θηεξνγιήγνξνο ηεο απαληά Ώρηιέαο 
 

«Ώο είλαη... Ώο θέξνπλ μαγνξά θαη ην λεθξφ ηνπο δίλσ, 
 

αλ ηέηηνο είλαη — αθνχ ην ιεο — ν νξηζκφο ηνπ Αία.» 140 

. 
 

αλ έηζη νη δην ηνπο ηφηε εθεί ζηα πινία, γηνο θαη κάλλα· 
 

ιαινχζαλ θη' έιεγαλ πνιιά ινγάθηα θηεξσκέλα. 
 

. 
 

Κη' ν Αίαο ιέεη ηεο Ίξηδαο λα ηξέμεη πξνο ην θάζηξν 
 

«Καηξφ κε ράλεηο, Ίξηδα γνξγή, κνλ ηα ιεκέξηα 
 

ηα ζετθά ηψξα άθηζ' ηα, θαη πήγαηλε σο ζηελ Σξνία 
 

λα πεηο ηνπ γέξνπ βαζηιηά πσο ζην θαξαβνζηάζη 145 

λα πάεη ην ιαηξεκέλν ηνπ παηδί λα μαγνξάζεη 
 

κε δψξα πνπ ηα ζσζηθά λα γηάλνπλ η' Ώρηιέα, 
 

κφλνο, κεδ' άιινο ηνπο θαλείο καδί ηνπ λα κε ζχξεη. 
 

Μνλ θάλαλ θξάρηε γέξνληα αο πάξεη λα ηξαβήμεη 
 

ηηο κνχιεο κε η' σξηφηξηρν η' ακάμη, θαη ζην θάζηξν 150 

πάιε έπεηηα ην ιείςαλν λα θέξεη απ' η' Ώρηιέα. 
 

Καη πεο, κε βάιεη ζάλαην ζην λνπ ηνπ ή θάλα θφβν· 
 

ηέηην νδεγφ ηνπ — ηνλ Βξκή — ζα ζηείινπκε καδί ηνπ, 
 

πνπ ζαλ ηνλ πάεη σο πνπ ίζα θεη λα θηάζνπλ ζη' Ώρηιέα. 
 

Μα αθνχ ηνλ πάεη θαη ζη' αξρεγνχ ηνλ κπάζεη ηελ θαιχβα, 155 

έλληα ηνπ, δελ ηνλ ζθάδεη πηα κεδ' άιινπο δε ζ' αθίζεη· 
 

ηπθιφο δελ είλαη ή άκηαινο κήη' άζεβνο, λ' αγγίμεη 
 

άληξα πνπ ράξε ηνπ δεηάεη γνλαηηζηφο κπξνζηά ηνπ.» 
 

. 
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Βίπε, θη' ε Ίξηδα ε ζεά θηλά, ε γνξγή κελήηξα. 
 

Καη ζηνπ Πξηάκνπ θηάλνληαο βξήθε θσλή θαη θιάκα. 160 

Γχξσ ζην γέξν ζηελ αβιή νη γηνη ηνπ θαζηζκέλνη 
 

πηθξά κε δάθξηα κνχζθεβαλ ηα ξνχρα ηνπο, θη' ν γέξνο 
 

ζηε κέζε θάζνπληαλ, βαζηά ρσκέλνο κεο ζηελ θάπα, 
 

θη' είρε θεθάιη θαη ιαηκφ ζσξνχο ζβνπληά γηνκάην 
 

πνπ κε ηα ρέξηα απάλνπ ηνπ πεηνχζε ζαλ θπιηνχληαλ. 165 

ηνλ πχξγν κέζα νη θφξεο ηνπ θη' νη λχθεο μεθσλνχζαλ 
 

απ' ησλ αληξψλ ηνπο ηνλ θαεκφ, πνπ ηφζνη θαη ιεβέληεο 
 

ζηνλ Άδε πήγαλε απ' νρηξψλ θνληάξηα ζθνησκέλνη. 
 

. 
 

 

 

. 
 

Καη ζηέθεη ε Ίξηδα ζηκά ζην γέξν, θαη ηνλ θξάδεη 
 

ζηγά ιαιψληαο, θη' έπηαζε ην γέξν σο κέζα ν ηξφκνο 170 

«Γηε ηνπ Ααξδάλνπ, έια θαξδηά, κε βάλεη ν λνπο ζνπ θφβν. 
 

Αελ ήξζα εγψ γηαηί δεηλά ζσξψ πνπ ζνπ πιαθψλνπλ, 
 

Μνλ ήξζα κε θαινχο ζθνπνχο. Σνπ Κξφλνπ ν γηνο κε ζηέιλεη, 
 

πνπ θη' απ' αιάξγα ζε πνλάεη θαη ζε θξνληίδεη πάληα. 
 

Πήγαηλε — ν Αίαο ζνπ κελάεη — ηνλ Έρηνξα λα πάξεηο 175 

κε δψξα πνπ ηα ζσζηθά λα γηάλνπλ η' Ώρηιέα, 
 

κφλνο, κεδ' άιιινο ζαο θαλείο καδί ζνπ λα κε ζχξεη. 
 

Μνλ θάλαλ θξάρηε γέξνληα πάξε πνπ λα ηξαβήμεη 
 

ηηο κνχιεο κε η' σξηφηξνρν η' ακάμη, θαη ζην θάζηξν 
 

πάιε έπεηηα ην ιείςαλν λα θέξεη απ' η' Ώρηιέα. 180 

Καη ιέεη, κε βάιεηο ζάλαην ζην λνπ ζνπ ή άιιν θφβν· 
 

ηέηην νδεγφ ζνπ — ηνλ Έξκε — ζα ζηείινπκε καδί ζνπ, 
 

πνπ ζα ζε πάεη σο πνπ ίζα θεη λα θηάζηε ζη' Ώρηιέα. 
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Μα αθνχ ζε πάεη θαη ζη' αξρεγνχ ζε κπάζεη ηελ θαιχβα, 
 

έλληα ζνπ, δε ζε ζθάδεη πηα κεδ' άιινπο δε ζ' αθίζεη· 185 

ηπθιφο δελ είλαη ή άκηαινο κεδ' άζεβνο λ' αγγίμεη 
 

άληξα πνπ ράξε ηνπ δεηάεη γνλαηηζηφο κπξνζηά ηνπ.» 
 

. 
 

Έηζη είπε ε αλεκφπνδε ζεά θαη θέβγεη πίζσ. 
 

Κη' αθηφο ηνπο γηνπο ηνπ πξφζηαμε λα βγάινπλ ηα κνπιάξηα 
 

κε ζηέξην θάξν, θαη θνπηί απάλνπ λαλ ηνπ δέζνπλ. 190 

Ώπέ ζηε κνζθνκχξηζηε θαηέβεθε απνζήθε, 
 

πιαηηά θεδξέληα, πνπ ζσξνχο πνιχηηκα ρσξνχζε. 
 

Κη' έθξαμε αθηνχ ηε ζεβαζηή γηξηά ηνπ θαη ηεο είπε. 
 

«Γπλαίθα, εδψ 'ξζε ηνπ Αηφο κελήηξα νρ ηα νπξάληα, 
 

θαη κνχπε πσο ζηα γιήγνξα ησλ Ώραηψλ θαξάβηα 
 

λα πάσ ην ιαηξεθηφ καο γην λα μαγνξάζσ ν ίδηνο 195 

κε δψξα πνπ ηα ζσζηθά λα γηάλνπλ η' Ώρηιέα. 
 

Μα πεο θη' εζχ ην ηη ζαξξείο, ζαλ πψο ζ'ην ιέεη ν λνπο ζνπ; 
 

Ση εκέλα αθξάηεηε ε θαξδηά κνχ ιαρηαξάεη λα ζχξσ 
 

πέξα ζηα πινία σο ζηνλ πιαηχ ησλ Ώραηψλε θάκπν.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ιχζεθε ε γηξηά ζηα θιάκαηα θαη ηνχπε 200 

«Χρνχ, θη' ε γλψζε ζνπ καζέο ηη γέλεθε, πνπ σο ηψξα 
 

ζηα μέλα θαη ζηελ Σξνία εδψ ζε δηαιαινχζαλ φινη; 
 

Πψο ζεο λα ζχξεηο ζησλ νρηξψλ σο ζηα θαξάβηα κφλνο, 
 

θαη λ' αγλαηέςεηο ην ζεξηφ πνπ ηφζνπο θη' αληξησκέλνπο 
 

ζνχζθαμε γηνπο ζνπ; ίδεξν καζέ ε θαξδηά ζνπ ζάλαη. 205 

Ση α ζε ζε πηάζεη θαη ζε δεη κπξνζηά ηνπ αθηφο ν ζθχινο, 
 

ν ζαξθνθάγνο θη' άπηζηνο, ζπιαρληά δε ζα ζνπ δείμεη, 
 

δε ζα ληξαπεί ηα ρξφληα ζνπ. Μνλ ηψξα αο θιαίκε αιάξγα, 
 

θιεηζκέλνη κέζα εδψ. Βίδ' αθηφο, φηη ε ζθιεξή ηνπ ε κνίξα 
 

ζην γελλεκφ ηνπ ηνχθισζε ζαλ ηνλ γελλνχζα ε κάβξε, 210 

ζθχινπο λα ζξέςεη αιάξγα καο, ζ' άζπιαρλνπ πφξηα αζξψπνπ... 
 

π' αο είηαλ αρ κεο ζηελ θαξδηά ηα λχρηα λαλ ηνπ κπήμσ, 
 

λαλ ηνπ ηε θάσ! Σφη' ίζσο πηα ζαξρφκαζηε ίζα θ' ίζα.» 213 

. 
 

Σφηε απαληά ν ζεφκνξθνο γηνο ηνπ Ααξδάλνπ θη' είπε 217 

«Με κ' ακπνδίδεηο πνπ πνζψ λα πάσ, ηη δε ζ' αιιάμσ, 
 

θαη κε κνπ γίλεζαη θη' εζχ θαθφ ζεκάδη ζπίηη. 
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Ση αλ άιινο κνπ η' αξκήλεβε — πεο αλ ζλεηφο — ζηνλ θφζκν, 220 

ζεο απφ ζπιάρλα θξίλνληαο ζεο φλεηξα, ηα πνχκε 
 

ςεπηηά 'λαη θη' ίζσο ζε θαθφ πσο θφβνο λα ηειηψζεη. 
 

Μα ηψξα αθνχ ζεά άθνπζα θη' νκπξφο κνπ εγψ ηελ είδα, 
 

ζα ζχξσ... ηφπα, ζα γελεί. Ώλ γξάθηεθε εθεί θάηνπ 
 

λα ζθνησζψ, ψξα κνπ θαιή! Βθηχο ην ιάδν αο πηάζεη 225 

θη' αο κε ηειηψζεη ν Ώρηιηάο, ζαλ πάξσ ην παηδί κνπ 
 

ζηελ αγθαιηά κνπ θη' ν πηθξφο ρνξηάζσ κνηξνιφγη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη πήξε θη' άλνηγε ηηο ζθαιηζηέο ζθεπάζηξεο 
 

ησλ ζεληνπθηψλ, θαη δψδεθα βγάδεη ζθνπηηά παλψξηα, 
 

κνλέο θινθάηεο δψδεθα, πέθθηα άιια ηφζα βγάδεη, 230 

ηφζα πνπθάκηζα θξνπζηά θαη ηφζα 
 

παλσθφξηα, 
 

θαη δην ηξηπφδηα π' άζηξαθηαλ θαη ηέζζεξα ιεβέηηα· 233 

βγάδεη πνηήξη ακίκεην, π' φηαλ ηαμίδη βγήθε 
 

γλσζηνί ηνπ ηνπ ην ράξηζαλ ζηε Θξάθε, βηνο κεγάιν· 235 

κα νπδέ θη' αθηφ δελ η' άθηζε, ηη δηάππξα ε θαξδηά ηνπ 
 

έλα πνζνχζε, ην λεθξφ λα μαγνξάζεη γην ηνπ. 
 

. 
 

Καη βγήθε, θη' νρ ην ιηαθσηφ ηφη' άξρηζε λα δηψρλεη 
 

κε ηηο βιαζηήκηεο ηηο βξηζέο φινπο ηνπο Σξψεο φμσ 
 

«μσ, αζπλείδεηνη, άηηκνη! Μα ηη, θη' εζάο δελ έρνπλ 
 

ηα ζπίηηα θιάςεο πνχξζαηε λα κε θξνληίζηε ηάρα; 240 

Γηα κ' αςεθάηε πηα πνπ λα! κε θαηαξάζηε ν Αίαο 
 

θη' έραζα ηέηην γην ιακπξφ; κσο θη' εζείο, αο είλαη, 
 

ράζεθε εθείλνο, θη' νη νρηξνί ζα δείηε αλ ζα ζαο ςήζνπλ... 
 

Μα εκέλα πξηλ ηα κάηηα κνπ κνπ δνπλ αρ ηελ παηξίδα 
 

λα ζβχλεη λα ξεκάδεηαη, πξηλ ζη' Άδε αο πάσ ηα βάζηα!» 245 

. 
 

Έηζη είπε, θαη ηνπο άξρηζε ξαβδηέο, θη' νη Σξψεο φμσ 
 

ηξαβνχζαλ, γηαηί βηάδνπληαλ λα μεθηλήζεη ν γέξνο. 
 

Πήγε έπεηηα θαη θψλαμε κε ηηο βξηζέο ηνπο γηνπο ηνπ, 
 

ηνλ Πάξε θαη ηνλ Έιελν, ην ζετθφλε Ώγάζν, 
 

ηνλ Πάκκν, ην βξνληφθσλν Πνιίηε θαη ηνλ Πφζν, 250 

ην Αήθνβν θη' Ώληίθνλν, ην Αην ην δειεκέλν. 
 

Ώθηνχο θσλάδεη ηνπο ελληά θαη ηνπο πξνζηάδεη ν γέξνο 
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«Οκπξφο, ραδνί θαθά παηδηά, ζαιέςηε! Π' άκπνηε φινη 
 

ζηα πινία αληίο ηνλ Έρηνξα λάραηε πέζεη αληάκα! 
 

Χ ν κάβξνο σρ ν ζθνηεηλφο, πνπ γηνπο ηνπο πην ιεβέληεο 255 

ζηελ Σξηά... κεο ζ' φιε... εγψ 'θαλα, κα αθηνί λά, πήγαλ φινη, 
 

ν ζηεζνκάρνο Μήζηνξζο, ν ζαξξεηφο ΣξσΎινο, 
 

ν Έρηνξαο πνπ ιεο ζεφο είηαλ νκπξφο ζηνπο άληξεο, 
 

γηνο πνπ ζλεηνχ δελ έκηαδε, κφλε ζενχ ζα ζξέκκα· 
 

αθηνχο ηνπο πήξε ν πφιεκνο, φκσο ηα κπαίγληα κέλνπλ, 260 

ιακπξνί γηα πήδνπο θαη ρνξνχο, μεθαλησηήδεο, ςέθηεο, 
 

αξληψλ θαη ηξάγσλ θιέθηεδεο απ' ηνπο θησρνχο ηνπ ηφπνπ ... 
 

Λνηπφλ ηη θάζεζηε; Έια νκπξφο! ηνηκάζηε κνπ ην θάξν 
 

θαη κέζα βάιηε ηνπ φια αθηά γηα λα ηξαβνχκε δξφκν.» 
 

. 
 

Βίπε θη' αθηνί κηζφθνβνη απ' ηηο θσλέο ηνπ γέξνπ 265 

βγάδνπλ ην θάξν ζεθσηφ, κνπιάξηθν θαηλνχξγην 
 

ζηέξην φκνξθν θαιφξνδν, θαη ην θνπηί ηνχ δέλνπλ. 
 

Καη θαηεβάδνπλ ην δπγφ θαηφπη νρ ην παινχθη — 
 

δπγφ ππμέλην, κε θαξθί θαη δηάθηα βνιεκέλν — 
 

θη' φμσ καδί κ' εθηάπερν ηνλ θέξλνπλ δπγνινχξη. 270 

Ώπέ ζηπιψλνπλ ην δπγφ ζη' νιφμπζην αηηκφλη 
 

νκπξφο νκπξφο θαη ηνπ πεξλνχλ ζηε κχηε ηελ θξηθέιια. 
 

Σφηεο ηνλ δέλνπλ ζην θαξθί ηξεηο γχξνπο, θαη θαηφπη 
 

δέλνπλ αξάδα ην ινπξί θαη ηνπ ιπγνχλ ηελ άθξε. 
 

Σέινο ηελ πινχζηα μαγνξά ζα θέξαλε απφ κέζα 275 

θη' απάλνπ εθεί ηελ έβαιαλ ζην πιαληζκέλν ακάμη, 
 

ηνπ δέβνπλ ηα ρνληξφλπρα βαζηαγεξά κνπιάξηα, 
 

παλψξηα δψξα, απ' ηνπο Μπζνχο ζην γέξν ραξηζκέλα. 
 

Κη' άηηα ηνπ γέξνπ ηνχδεςαλ, π' αλάζξεθε δηθά ηνπ 
 

ηαΎδνληάο ηα απφ παρλί θαιφμπζην ζην ζηάβιν. 280 

. 
 

αλ έηζη νη δπν ηνπο βφιεβαλ κεο ζηελ αβιή η' ακάμηα, 
 

ν βαζηιηάο θη' ν θξάρηεο ηνπ, κε λνπ θη' νη δην θαη γλψζε. 
 

Βθεί ηνπο ζίκσζε ε γηξηά ραξνθνκέλε Βθάβε, 
 

θη' είρε ζην ρέξη ην δεμχ κεο ζε ρξπζφ πνηήξη 
 

ιίγν θξαζί θαξδφγιπθν λα ζηάμνπλ πξηλ θηλήζνπλ· 285 

θαη ζηάζεθε ζην θάξν νκπξφο θαη ηνχπε αθηά ηνπ γέξνπ 
 

«Καιέ, λα! ζηάμε ηνπ Αηφο, θαη λάξζεηο πεξηθάια 
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ζπίηη ζνπ πίζσ νρ ηνπο νρηξνχο, αθνχ πνζά ε θαξδηά ζνπ 
 

λα ζχξεηο θαη θαιά, ρσξίο — ζ' ην ιέσ — εγψ λα ζέισ. 
 

Μα αθνχ ζα παο, έια ην γην ηνπ Κξφλνπ πεξηθάια 290 

π' φιε ηελ Σξνία εδψ ζσξάεη νρ ηηο θνξθέο ηεο Ίδαο, 
 

θαη δήηα ηνπ φξλην, κελεηή γνξγφ — πνπ πιήζηα ν ίδηνο 
 

αγάπε ηνχρεη θαη ληθάεη ζηε δχλακε θαζ' άιιν — 
 

δεμχ, πνπ κε ηα κάηηα ζνπ ζσξψληαο ην λα ζχξεηο 
 

ζηνλ θάκπν κε ην ζάξξνο ηνπ θαη ζην θαξαβνζηάζη. 295 

Μα κελεηή ηνπ, γέξν κνπ, αλ δε ζνπ ζηείιεη ν Αίαο, 
 

ηφηε πηα εγψ, φζν θη' αλ πνζάο, ζνπ ιέσ θαη ζε μνξθίδσ, 
 

κελ ηχρεη θαη ζησλ Ώραηψλ δπγψζεηο ηα θαξάβηα.» 
 

. 
 

Σφηε απαληά ν ζεφκνξθνο γηνο ηνπ Ααξδάλνπ θη' είπε 
 

«Γπλαίθα, ηέηην πνπ δεηάο, δε ζα ζνπ πσ φρη· θάιηα 300 

ζην Αία λα ζεθψζνπκε ηα ρέξηα, αλ καο πνλέζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ηελ θειάξηζζα πξνζηάδεη λαλ ηνπ ρχζεη 
 

αγλφ λεξφ ζηα ρέξηα ηνπ· θη' αθηή θνληά ζηκψλεη, 
 

ηάζη ζηα δην ηα ρέξηα ηεο θξαηψληαο θαη ιεγέλη. 
 

Καη λίθηεθε, θη' απ' ηε γηξηά ζαλ πήξε ην πνηήξη, 305 

έηζη είπε θαη δεήζεθε ηεξψληαο ηα νπξάληα 
 

«Αία σ παηέξα, π' αςειά νξίδεηο απ' ηελ Ίδα, 
 

κεγάιε κπξηνδφμαζηε! Δ ράξε ζνπ αο κνπ δψθεη 
 

λα κε δερηεί κε ζπκπνληά θη' αγάπε ν Ώρηιέαο. 
 

Καη ζηείιε κνπ φξλην, κελεηή γνξγφ — πνπ πιήζηα ν ίδηνο 310 

αγάπε ηνχρεηο θαη ληθάεη ζηε δχλακε θαζ' άιιν — 
 

δεμχ, πνπ κε ηα κάηηα κνπ ζσξψληαο ην λα ζχξσ 
 

ζηνλ θάκπν κε ην ζάξξνο ηνπ θαη ζην θαξαβνζηάζη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθνχεη ηε δέεζε ν βαζπγλψζηεο Αίαο, 
 

θαη λα! ηνπ ζηέιλεη εθηχο αεηφ, ην ηπρεξφηαην φξλην, 315 

λπρνζπαξάρηε θπλεγφ πνπ ηφλε ιελ θη' αγηνχπα. 
 

Πφζν αςειφζθεπνπ ζπηηηνχ εθηάθαξδή 'λαη ε πφξηα 
 

αλζξψπνπ πινχζηνπ, ηερληθά θηηαζκέλε κε καληάινπο, 
 

ηφζν κεγάιεο η' άλνηγαλ δεξβφδεμα νη θηεξνχγεο. 
 

Κη' απφ ςειά δηαβαίλνληαο ην θάζηξν γνξγνπέηεο 
 

βνπηάεη δεμά ηνπο· θη' φινη εθεί ηνλ είδαλ κ' αλαγάιιηα 320 
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θη' εληφο ηνπο έγηαλε ε θαξδηά ζηα πιεγσκέλα ζηήζηα. 
 

. 
 

Σφηε αλεβαίλεη βηαζηηθφο ζην ζηέξην ακάμη ν γέξνο 
 

θη' φμσ ηξαβά απ' η' αρφιαιν ιηαθφ θη' απ' η' αβινπφξηη. 
 

Σν θάξν νκπξφο — ηεηξάξνδν — ηξαβνχζαλ ηα κνπιάξηα 
 

πνπ ηα νδεγνχζε ν θξφληκνο Νηδηφο· θαη πίζσ ν γέξνο 325 

βαξνχζε η' άηηα, θαη γνξγά ηνπο θψλαδε λα ηξέρνπλ 
 

θάηνπ ην θάζηξν. Κη' νη δηθνί ηνλ ζπλνδέβαλε φινη 
 

πηθξά ζξελψληαο, πνχιεγεο πσο ζε ζθαγή παγαίλεη. 
 

. 
 

Καη θάηνπ πηα ζαλ έθηαζαλ σο ζηελ αξρή ηνπ θάκπνπ, 
 

ηφηεο αθηνί — νη γακπξνί θη' νη γηνί — γπξίδνπλ πφδα πίζσ, 330 

κέζα λα παλ. Κη' εθείλνη νη δην δελ μέθπγαλ ην κάηη 
 

ηνπ βξνληνιάιεηνπ Αηφο ζαλ πξφβαιαλ ζηνλ θάκπν, 
 

Μνλ είδε θαη ζπκπφλεζε ην γέξν ν γηνο ηνπ Κξφλνπ, 
 

θη' ακέζσο είπε ζηνλ Βξκή ην γην ηνπ εθεί κπξνζηά ηνπ 
 

«Βξκή, π' απ' φινπο πην πνιχ ζνχλαη ραξά ζνπ εζέλα 335 

ρσξηφ λα θάλεηο κε ζλεηνχο θαη ζπλαθνχο ζαλ θξάδνπλ, 
 

έια λα παο, θη' σο ηα γνξγά ηνλ Πξίακν θαξάβηα 
 

ζχξε ηνλ έηζη, π' Ώραηφο λα κελ ηνλ δεη πξηλ άιινο, 
 

λα κελ ηνλ ληψζεη θαλ θαλείο, πξηλ θηάζεη σο ζη' Ώρηιέα.» 
 

. 
 

Έηζη είπε, θη' ν αξγνθνληάο ηνλ άθνπζε αγσγηάηεο, 
 

θη' εθηχο ζηα πφδηα ακπφδεζε ηα δην φκνξθα ζαληάιηα, 340 

ρξπζά θη' αηψληα, πνπ καδί κε η' αγεξηνχ ην ρλψην 
 

παληνχ σο ζηελ άθξε θαη ζηεξηάο ηνλ πάλε θαη πειάγνπ. 
 

Έπεηηα πήξε ην ξαβδί π' αζξψπσλ — φζνπο ζέιεη — 
 

καγέβεη κάηηα, ή θαη μππλάεη πάιε άιινπο θνηκηζκέλνπο. 
 

Μ' αθηφ ζηα ρέξηα ν δπλαηφο πεηνχζε Ώξγνζθνηψζηεο, 345 

θαη ζηνλ Βιιήζπνλην θνληά ζαλ ήξζε θαη ζηνλ θάκπν 
 

πηάλεη ην δξφκν, κηάδνληαο παιηθαξάθη αξρφληνπ 
 

πξσηφρλνπδν, πνπ ε πην γιπθηά η' αλζνζηνιίδεη ληφηε. 
 

. 
 

Κη' νη γέξνη νη δην ζαλ ηξάβεμαλ παξέθεη απ' ην κεγάιν 
 

ηνπ Ίινπ κλήκα, ζηακαηνχλ ηα δα λαλ ηα πνηίζνπλ 350 

ζην ξέκα· ηη είρε πηα ζηε γεο θαη πέζεη ην ζθνηάδη. 
 

Κη' εθηφλε ν θξάρηεο, ηνλ Βξκή, ζα δχγσλε απφ πέξα, 
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ηνλ είδε θαη ηνπ βαζηιηά ηνχ θψλαμε θαη ηνχπε 
 

«Πξίακε, ζθέςνπ! Να δνπιηά πνπ ζέιεη λνπ θαη ζθέςε. 
 

Να! θάπηνο θνίηα εδψ ζαξξψ θνκάηηα ζα καο θάλεη. 355 

Μνλ έια... θάλε... κε ηα δα λα θέβγνπκε· εηδέ ηφηεο 
 

γνλαηηζηνί αο δεηήζνπκε ζπιαρληά, αλ καο ζπκπνλέζεη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν λνπο ηνπ ζάζηηζε ηνπ γέξνπ απ' ηελ ηξνκάξα, 
 

θη' φξζηεο ζην γέξηθν θνξκί η' αζθψζεθαλ νη ηξίρεο, 
 

θαη ζηάζεθε έηζη ζα δαβφο. Μα λά, ν Βξκεο ακέζσο 360 

ζίκσζε ηφηεο θη' έπηαζε ην γέξνληα απ' ην ρέξη, 
 

θη' άξρηζε λαλ ηνλ αξσηάεη θαη ηνχπε αθηά ηα ιφγηα 
 

«Παππνχιε κνπ, έηζη κ' άινγα πνχ ηξέρεηο θαη κνπιάξηα 
 

κέζα ζε λχρηαο ζηγαιηά π' φινη νη ζλεηνί θνηκνχληαη; 
 

Καη ησλ νρηξψλ δε ζ' έζθηαμε ε ιχζζα θαη ην κίζνο 
 

πνπ η' άρηη απάλνπ ζνπ έηνηκαη θνληά 'λαη εδψ λα βγάινπλ; 365 

Μα αλ πεο θαλείο ηνπο ζ' έβιεπε πσο παο κε ηφζα πινχηε 
 

κεο ζην ζθνηάδη η' άραξν, ζαλ ηη ζθνπφ 'ρεηο ηφηεο; 
 

Νηφο κήηε εζχ είζαη, γέξνληαο θη' αθηφο ζε ζπλνδέβεη, 
 

θη' αλ ζε πεηξάμνπλ δε θειάεη βνήζηα λα ζνπ δψθεη. 
 

Αε ζα ζε βιάςσ φκσο εγψ, κήη' άιινπο δε ζ' αθίζσ 370 

λα ζε πεηξάμνπλ· ηη ζαξξψ ην γέξν κνπ έηζη βιέπσ.» 
 

. 
 

Σφηε απαληά ν ζεφκνξθνο γηνο ηνπ Ααξδάλνπ θη' είπε 
 

«Ναη έηζη είλαη, γηε κνπ, φπσο ηα ιεο. Μα απ' ηνπο ζενχο σο ηψ ξα 

θάπηνο θξαηά απφ πάλνπ κνπ θη' εκέλα ην δεμχ ηνπ, 
 

πνπ λα δηαβάηε ηπρεξφ κνχ ζηέιλεη νκπξφο ζηε ζηξάηα 375 

ηέηηνλε εδψ φπσο είζαη εζχ, θακαξσηφο παλψξηνο, 
 

παηδί γνληψλε δειεθηψλ, κε γλψζε πξνηθηζκέλνο.» 
 

. 
 

Σφηε ν λεθξαγσγηάηεο γηνο η' απάληεζε ηνπ Αία 
 

«Ναη, γέξν κνπ, φια γλσζηηθά ηα κίιεζεο θαη δίθηα. 
 

Έια φκσο πεο κνπ ηψξα αθηά θαη κίια ηελ αιήζηα· 380 

κελ παο ζηα μέλα πνπζελά ην ηφζν βηνο θαη πινχηνο 
 

γηα λα ζσζεί ζνπ αλέγγηρην, ή θη' φινη παξαηηάηε 
 

πηα ηψξα ην ζεφρηηζην θαζηξί ζαο, ηξνκαζκέλνη 
 

πνπ ηέηην ζάο ζθνηψζεθε ζηε κάρε παιηθάξη, 
 

ν γηνο ζνπ; Ώθηφο δελ άθηλε ηνπο Ώραηνχο λ' αγηάζνπλ.» 385 
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. 
 

Σφη' είπε ν ζενπξφζσπνο γηνο ηνπ Ααξδάλνπ ν γέξνο 
 

«Πηνο είζαη εζχ, θαιφ παηδί; πψο ιέγνπληαη νη γνληνί ζνπ; 
 

Πψο κ' αξρνληηά κνχ παίλεζεο ην δχζηπρν παηδί κνπ!» 
 

. 
 

Σφηε ν λεθξαγσγηάηεο γηνο η' απάληεζε ηνπ Αία 
 

«Βκέλα, γέξν, ε γιψζζα ζνπ, κα ιέεη ην γην ε θαξδηά ζνπ. 390 

Σν γην ζνπ εγψ πνιιέο θνξέο ζηε δνμνδφηξα κάρε 
 

ηνλ είδα κε ηα κάηηα αθηά, θαη ηφηεο πνπ σο ζηα πινία 
 

πήξε κπξνζηά ηνπο Ώραηνχο κε θνληθφ πειέθη· 
 

θη' εκείο ζηακάδακε άλεξγνη, ηη ακπφδαε ν Ώρηιέαο 
 

λα πηάζνπκε θνληάξη εκείο, ηφηε φληαο πεηζκσκέλνο. 395 

Γηαηί έρσ αθηφλ εγψ αξρεγφ ζαλ πνχκαη Μπξκηδφλαο, 
 

θη' έλα ζηελ Σξηα κάο έθεξε θαιφζηξσην θαξάβη. 
 

Γνληφ 'ρσ ηνλ Πνιχρηνξα, γέξν εζηηδά φπσο είζαη, 
 

άξρνληα πινχζην εθηά κε γηνπο θη' εγψ ην ζηεξλνπαίδη· 
 

κα εκέλα απ' ηνπο εθηά ν ιαρλφο κνχπεζε εδψ λα ζχξσ. 400 

Κη' ήξζα νρ ηα πινία ηψξα εδψ ζηνλ θάκπν· ηη άκα θέμεη, 
 

ζα πηάζεη πφιεκν ν ζηξαηφο ζην θάζηξν γχξσ πάιη, 
 

ηη παλ λα ζθάζνπλ θάζνληαο, θαη πνχ λαλ ηνπο βαζηάμνπλ 
 

νη ζηξαηεγνί πνπ πφιεκν δηςνχλ ηα παιηθάξηα!» 
 

. 
 

Σφηε απαληά ν ζεφκνξθνο γηνο ηνπ Ααξδάλνπ θη' είπε 405 

«Έηζη απ' ην ζηξάηεκα φπσο ιεο ηνπ μαθνπζηνχ Ώρηιέα 
 

αλ είζαη, ηφηε — έηζη λα δεηο — πεο κνπ φιε ηελ αιήζηα· 
 

βξίζθεηαη ν γηνο κνπ αθφκα εθεί ζηα πινία, ή πηα θνκάηηα 
 

ν Ώρηιηάο ηνλ έξεμε ζηνπο ζθχινπο λαλ ηνλ θάλε;» 
 

. 
 

Σφηε ν λεθξαγσγηάηεο γηνο απάληεζε ηνπ Αία 410 

«Γέξν, φρη, δελ ηνλ άγγημε φξλην σο ζηα ηψξα ή ζθχινο, 
 

Μνλ έηζη ράκνπ θνίηεηαη ζηξσκέλνο κεο ζηηο ζθφλεο, 
 

ζην πινίν νκπξφο. Να, θιείζαλε δψδεθα κέξεο ηψξα 
 

πνχλαη λεθξφο, κα αζάπηζην ηνλ βιέπεηο, δελ ηνπ πηάλεη 
 

ζθνπιήθηα αθφκα ε ζάξθα ηνπ πνπ ηξσλ ηνπο ζθνησκέλνπο. 415 

Σν κφλν, ηνλ ηξαβά άζπιαρλα ζηνπ ιαηξεκέλνπ βιάκε 
 

γχξσ ηνλ ηάθν, φηαλ θαλεί ε ζετθηά ε αβγνχια, 
 

κα άιιν θαθφ φρη. Ώλ παο θη' εζχ, ζα δεηο πψο ζηέθεη ράκνπ 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 385 
 

νιφδξνζνο, κε ηνπ θνξκηνχ θάζε αίκα μεπιπκέλν. 419 

Σφζν θξνληίδνπλε νη ζενί ηνλ μαθνπζκέλν γην ζνπ.» 422 

. 
 

Βίπε, θη' ν γέξνο ράξεθε θαη η' απαληάεη δην ιφγηα 424 

«Αε κεηαληψλεη ν άζξσπνο πνηέο ηνπ αλ ηηκεκέλα 425 

πξνζθέξλεη δψξα ζηνπο ζενχο, ηη δα — ε θαιή ηνπ ε ψξα! — 
 

θη' ν γηνο κνπ κεο ζηνλ πχξγν καο πνηέο δε ιεζκνλνχζε 
 

ηνπο ηξηζκαθάξηζηνπο ζενχο π' απ' ηα νπξάληα βιέπνπλ, 
 

θαη δεο, ηνπ ην κλεκφλεςαλ θαη ζαλ ηνλ βξήθε ν ράξνο. 
 

Μα δέμνπ αθηφ, πεξηθαιψ, ην πινπκηζηφ πνηήξη 
 

θαη ζψζε κε... κε ησλ ζεψλ ηε ράξε νδήγεζέ κε 430 

σο πνπ λα θηάζσ σο ζη' αςειφ θαιχβη η' Ώρηιέα.» 
 

. 
 

Σφηε ν λεθξαγσγηάηεο γηνο η' απάληεζε ηνπ Αία 
 

«Νηφο είκαη, γέξν, κα άθηζε, δελ πηάλεη ν πεηξαζκφο ζνπ 
 

πνπ δψξα ζέιεηο λα δερηψ ρσξίο λα μέξεη εθείλνο. 
 

Ναη, λαλ ηνλ θιέςσ ηφρσ εγψ ληξνπήο κνπ, θη' ε θαξδηά κνπ 435 

δεηιηάδεη, κελ ηπρφλ κνπ βγεη ιαρηάξα ζην θεθάιη. 
 

Μα πεο ην, θη' νδεγφο ζνπ εγψ παγαίλσ, αλ ζεο, σο ζη' Άξγνο 
 

πηζηά θαη ηίκηα, ζεο πεδφο ζεο κε γνξγφ θαξάβη· 
 

κήδε έρε θφβν απ' η' νδεγνχ αςεθηζηά λα πάζεηο.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' απάλνπ εθηχο πεδάεη ζη' αινγσκέλν ακάμη 440 

θη' αξπά ν θαιφζεινο ζεφο ην θακνηζί ζηα ρέξηα, 
 

αξπάεη ηα γθέκηα, θαη θπζάεη γεξή θαξηεξνζχλε 
 

κεο ζηα κνπιάξηα θη' άινγα. Μα ηέινο πηα ζηνπο πχξγνπο 
 

ζαλ έθηαζαλ ησλ θαξαβηψλ θαη ζην βαζχ ραληάθη, 
 

εθεί νη θξνπξνί ηφη' άξρηδαλ ην δείπλν λα ηνηκάδνπλ· 
 

χπλν φκσο ν αξγνθνληάο Βξκήο ηνπο πεξερχλεη 445 

φινπο, θαη ην πνξηί κεκηάο αλνίγεη, θαη ηνπο ζχξηεο 
 

ηνπο ζπξψρλεη πέξα, θη' έπεηηα κπάδεη ην γέξν κέζα 
 

θαη κπάδεη ηα θακαξσηά θαλίζθηα κε ην θάξν. 
 

. 
 

Μα ζη' Ώρηιέα σο πέξα πηα ζαλ ήξζαλ ηελ θαιχβα 
 

νιφξζηα, πνχραλ η' αξρεγνχ θηηαζκέλα νη Μπξκηδφλεο 
 

κ' ειάηνπ μχια πνχζθηζαλ, θη' νρ ηα ιηβάδηα ρφξην 450 

θφβνληαο ζθέπαζαλ ζθεπή ππθλφθπιιε απφ πάλνπ, 
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θαη ηνχθηηαζαλ κεγάιε αβιή ηξηγχξσ κε παινχθηα 
 

ππθλά, θαη θιηνχζε κάληαινο ηελ πφξηα ηνπ ειαηέληνο 
 

έλαο θαη κνλαρφο, πνπ ηξεηο λνκάηνη ηνλ ζθαιλνχζαλ — 
 

θαη ηξεηο ην θιείζηξν ην ηξαλφ μαλάλνηγαλ ηεο πφξηαο — 455 

νη άιινη, κα θη' αβνήζεηνο ηνλ ζθάιλαε ν Ώρηιέαο· 
 

ηφηε ν θαιφζεινο ζεφο ηνλ άλνημε ηνπ γέξνπ, 
 

θη' έκπαζε κέζα η' αξρεγνχ ηα δειεκέλα δψξα. 
 

. 
 

Υάκνπ έπεηηα νρ ηελ άκαμα θαηέβεθε θαη ηνχπε 
 

«Γέξν, καδί ζνπ εγψ σο εδψ ζεφο αηψληνο ήξζα, 460 

εγψ ν Βξκήο, ηη κ' έζηεηιε θάηνπ νδεγφ ζνπ ν Αίαο. 
 

Μα ηψξα ζα ζ' αθίζσ πηα· δε ζέισ λα πξνβάισ 
 

ζηα κάηηα η' Ώρηιέα νκπξφο, ηη δα 'λαη θαηεγφξηα 
 

ζεφο λα δείρλεη νξζάλνηρηα ζ' αζξψπνπο έηζη αγάπε. 
 

Μνλ έκπα εζχ ηα γφλαηα θαη πηάζε η' Ώρηιέα, 465 

θαη ζηνλ παηέξα μφξθηζη' ηνλ ζηε ιπγεξή ηνπ κάλλα 
 

θαη ζην παηδί ηνπ, θαη ζαξξψ ηα ζπιάρλα ζαλ η' αγγίμεηο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη ζηνπ Βιχκπνπ αθηφο ηα καθξνβνχληα θέβγεη. 
 

Σφηεο πεδψληαο θαηά γεο ν γέξνο νρ η' ακάμη, 
 

άθηζε ην Νηδηφ φμσ θεη, πνπ πξφζκελε βαζηψληαο 470 

ηα δα — κνπιάξηα θη' αιφγα — θη' νιφτζα αηφο ηνπ θάλεη 
 

γηα ηελ θαιχβα φπνπ ν γνξγφο θαζφηαλε Ώρηιέαο. 
 

Ώθηφλ ηνλ βξήθε κέζα εθεί, κα ιείπαλε νη ζπληξφθνη, 
 

θαη κφλνη αθηνί είραλε δνπιηά θνληά ηνπ, ν Ώθηνκέδνο 
 

θη' ν θιψλνο η' Άξε ν Άιθηκνο· ηη είρε ηειηψζεη κφιηο 475 

ην δείπλν, κάιηζηα έζηεθε θαη ην ηξαπέδη αθφκα. 
 

. 
 

Καη κπαίλεη πξηλ αθηνί ηνλ δνπλ... δπγψλεη... η' αγθαιηάδεη 
 

ηα δην ηνπ ν γέξνο γφλαηα θαη ηνπ θηιάεη ηα ρέξηα, 
 

θξηρηά αληξνθάγα, πνπ πνιινχο ηνχραλε γηνπο ζπαξάμεη, 479 

θη' εθεί γνλαηηζηφο ηνπ ιέεη κε πεξηθάιηα, κ' φξθνπο 485 

«Γέξν φπσο είκαη εγψ γνληφ, ζεφκνξθε Ώρηιέα, 
 

έρεηο — ζπκήζνπ — ζηε κπαζηηά ησλ έξκσλ γεξαηηψλε. 
 

Ίζσο θη' εθείλνλ γχξσ ηνπ πέξα ζηε Φηηά νη γεηηφλνη 
 

ηνλ ηπξαγλνχλ, δίρσο βνεζφ θνληά ηνπ λαλ ηνλ ζψζεη 
 

νρ ηα δεηλά θαη βάζαλα. Μα αθηφο πσο δεηο καζαίλεη, 490 
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θη' φιν ε ςπρή ηνπ ραίξεηαη θαη θξπθνιπίδεη πάληα 
 

λα δεη ην ιαηξεθηφ ηνπ γην φηαλ γπξλά απ' ηελ Σξνία· 
 

φκσο εγψ ν βαξηφκνηξνο πνπ γηνπο ηνχο πην ιεβέληεο 
 

ζ' φιε ηελ Σξνία εγψ 'θαλα, θαλείο πηα δε κνπ κέλεη. 
 

Βίρα πελήληα γηνπο εγψ ζα θηάζαλε νη Ώξγίηεο, 495 

πνπ δεθαλληά ηνπο απφ κηα γελλήζεθαλ κεηέξα, 
 

θαη ηνπο ινηπνχο κνπ γέλλεζαλ κέζα ζηνλ πχξγν νη ζθιάβεο. 
 

Μα ν άγξηνο Άξεο ζέξηζε ηνπο πην πνιινχο· θη' απ' φινπο 
 

ηνλ πην θαιφ κνπ, πνπ ιαφ δηαθέληεβε θαη θάζηξν, 
 

ηνλ Έρηνξα, ζηεξλά θη' αθηφλ, ελψ γηα ηελ παηξίδα 500 

πνιέκαε, εζχ ηνλ ζθφησζεο. Σψξα γηα αθηφλ ζηα πινία 
 

ήξζα σο εδψ, θαη μαγνξά πνιχηηκε ζνχ θέξλσ 
 

λα μαγνξάζσ ην λεθξφ. Μα ηνπο ζενχο ζεβάζνπ ... 
 

πφλα θη' εκέλα... φπσο πνλάο ην γέξν ζνπ παηέξα. 
 

Βγψ 'καη πην ηνπ ιππεκνχ... φζα θαλείο δελ είδε 505 

πάζηα ηξαβψ π' απ' ην θνληά δεηάσ ηνπ γηνπ καο ράξεο.» 
 

. 
 

Βίπε, θαη πφζν η' άλαςε ην γέξν ηνπ λα θιάςεη, 
 

θη' έζπξσμε αγάιηα πηάλνληαο ηνλ Πξίακν απ' ην ρέξη. 
 

Καη ζα ζπκήζεθαλ θη' νη δην, ν έλαο ηνπο ην γην ηνπ 
 

ζξελνχζε, ζη' Ώρηιέα νκπξφο ηα πφδηα 'λα θνπβάξη, 510 

πηθξά θη' ν άιινο έθιαηγε ην γέξν ηνπ, ή θαη πάιη 
 

ην βιάκε ηνπ, θη' νη ζηελαγκνί παληνχ ηξηγχξσ αρνχζαλ. 
 

. 
 

Μα πηα ην θιάκα ν ζετθφο ζα ρφξηαζε Ώρηιέαο, 513 

ηφηεο ζεθσζή νρ ην ζξνλί, θαη ζήθσζε απ' ην ρέξη 515 

ην γέξν — η' άζπξα ηνπ καιιηά πνλψληαο, η' άζπξα γέληα — 
 

θαη κε θσλή ήκεξε ηνπ ιέεη δην θηεξσκέλα ιφγηα 
 

«Ώ δφιηε, λαη πνιιά ε ςπρή ζνχπηε πηθξά θαξκάθηα! 
 

Πψο, πεο κνπ, βάζηαμεο εδψ λαξζείο ζηα πινία κφλνο 
 

κπξνζηά ζ' εθείλνλ πνπ πνιιά παηδηά ζνπ θη' αληξησκέλα 520 

ζνχρεη ζθαγκέλα; ίδεξν πξέπεη ε θαξδηά ζνπ λάλαη. 
 

Σψξα έια θάηζε ζην ζξνλί. Καη πηθξακέλνη ή φρη, 
 

άζ' ηεο ηηο πίθξεο ηψξα εθεί θη' αο θαηλ κεο ζηελ θαξδηά καο, 
 

γηαηί φθεινο κελ θαξηεξάο απφ παγψζηξα θιάςα. 
 

Ση έρνπλ ησλ δχζηπρσλ ζλεηψλ αθηά νη ζενί θισζκέλα, 525 

λα δνπλ κε ιχπεο... κα θαεκφο ην ηη είλαη, αθηνί δελ μέξνπλ. 
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Ση ζηέθνπλ ράκνπ ζηνπ Αηφο ηνλ πχξγν δην πηζάξηα, 
 

κε δψξα ηέηηα πνπ ζθνξπάεη, θαθά — ή θαιά κεο ζη' άιιν — 
 

θη' ν Αίαο ζ' φπηνπο θη' απ' ηα δην αλάθαηα ραξίζεη. 
 

πφηεο ζα ζκίμνπλ κε ραξέο θαη πφηεο κε ιαρηάξεο· 530 

κα άζθεκα αλ δψθεη, πξφζσπν ζενχ πνηέο δε βιέπεηο, 
 

θαη κπίγα ζε θεληάεη θαθή απ' άθξεο γεο σο άθξεο 
 

θη' αηίκεηνο απφ ζενχο ιπζζνγπξλάο θη' αζξψπνπο. 
 

Έηζη θαη ηνπ Πειηά νη ζενί θακαξσκέλα δψξα 
 

απφ κηθξφ ηνπ ράξηζαλ, θαη ηνπο ζλεηνχο ληθνχζε 535 

φινπο ζε πινχηνο θη' αγαζά, ησλ Μπξκηδφλσλ άξρνο, 
 

θαη ηέξη ηνχδσθαλ ζεά, ζλεηφο θηαο είηαλ έηζη. 
 

Μα ηνχβαιαλ θαη ζπθνξέο κε η' αγαζά, γηαηί άιια 
 

ζηνλ πχξγν βαζηιφπνπια δελ ηνχζηξεμαλ λα θάλεη, 
 

κνλ έθαλε έλα κνλνγηφ παλψξην· πνπ, ην βιέπεηο, 540 

δελ ηνλ γεξνθνκάεη, ηη λα ζηελ άθξε εγψ ηνπ θφζκνπ 
 

ζέξλνπκαη ηα παηδηά ζνπ εδψ λα ηπξαγλάσ θη' εζέλα. 
 

Κη' εζέλα, γέξν, αθνχγακε πσο κηα θνξά εθηπρνχζεο· 
 

ηη φζνπο ηεο Λέζβνο ην λεζί εληφο ηνπ ζξέθεη αζξψπνπο, 
 

θη' ν άπεηξνο Βιιήζπνληνο ή θη' ε Φξπγηά απφ πάλνπ, 545 

φινπο ζε πινχηνο θαη ζε γηνπο ιελ, γέξν, ηνπο ληθνχζεο. 
 

Μα κηα νη ζενί θαη ζνχζηεηιαλ ηέηηα βαξηά θνπξηνχλα, 
 

δελ πάβνπλ γχξσ νη ζθνησκνί ζην θάζηξν ζνπ, δελ πάβνπλ. 
 

Μα ζάξξνο, έια πηα κελ θιαηο — ηη βγάδεηο π' αρ ν ζξήλνο 
 

πίζσ δε θέξλεη — είλαη γξαθηφ λα κε ζηεξέβεη ε πίθξα.» 550 

. 
 

Σφηε απαληά ν ζεφκνξθνο γηνο ηνπ Ααξδάλνπ θη' είπε 
 

«ρη, αξρεγέ κνπ, κε κνπ ιεο λα θάηζσ εγψ, φζν ν γηνο κνπ 
 

ράκνπ ξεγκέλνο θνίηεηαη. Μνλ δψζ' κνπ ηνλ... ηα κάηηα 
 

κνπ ιαρηαξνχλε λα ηνλ δνπλ. Καη πάξε — κε ραξά ζνπ — 555 

ηα πινχζηα δψξα πνχθεξα. Κη' έηζη ε εθθή ηνπ Αία 
 

πίζσ αο ζε πάεη ζηνλ ηφπν ζνπ γηα ην θαιφ πνπ θάλεηο!» 557 

. 
 

Σφηεο ινμά ηνλ θνίηαμε θαη ηνχπε ν Ώρηιέαο 559 

«Με, γέξν, κ' εξεζίδεηο πηα. Σφρσ θη' εγψ ζην λνπ κνπ, 560 

θαη ζα ζ' ηνλ δψζσ. Μνχξζε εδψ απ' ηνπο ζενχο κελήηξα 
 

ε κάλλα πνπ κε γέλλεζε, ζαιάζζηνπ γέξνπ ε θφξε. 
 

Κη' εζέλα δε κνπ μέθπγε — ην λνηψζεη, γέξν, ν λνπο κνπ — 
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ζεφο πσο ζ' έθεξε σο εδψ ζη' Ώξγίηηθα θαξάβηα. 
 

Ση λάξζεη σο ην ζηξαηφ ζλεηφο, θαη ληνο αλ πεηο ιεβέληεο, 565 

δε ζα θνηνχζε· ηνπο θξνπξνχο δε δηάβαηλε θξπθά ηνπο, 
 

κήηε θαη ζάιεβε έθθνια ηεο πφξηαο κνπ ην ζχξηε· 
 

Έηζη άζε, γέξν κελ θεληάο ηε ζιηβεξή θαξδηά κνπ, 
 

κήπσο — θαη πξφζπεθην έηζη εδψ — θη' εζέλα δε ζ' αθήθσ 
 

γεξφ, θαη ηφηεο ζηνπ Αηφο ην ιφγν ζ' ακαξηήζσ.» 570 

. 
 

Βίπε, θη' ν γέξνο ζθηάρηεθε θαη η' αγξηθάεη ην ιφγν. 
 

Κη' εθείλνο ζα ιηνληάξη ιεο βγαίλεη φμσ απ' ηελ θαιχβα, 
 

φρη κνλάρνο, πάγαηλαλ δην παξαγηνί καδί ηνπ, 
 

ν Ώθηνκέδνο θη' Άιθηκνο, νη δην ηνπο π' αγαπνχζε 
 

πην απ' φινπο, ηψξα ν Πάηξνθινο πνπ ηνχρε πηα πεζάλεη. 575 

Ώθηνί μεδέβνπλ η' άινγα θη' αθνχξαζηα κνπιάξηα 
 

θαη κπάδνπλ ηνλ ηξαλφθσλν θξάρηε ηνπ γέξνπ κέζα, 
 

ηνπ ιελ λα θάηζεη, θη' έπεηηα απ' ην παλψξην θάξν 
 

παίξλνπλ ηελ πινχζηα μαγνξά ηνπ θεκηζκέλνπ Βρηφξνπ. 
 

Μα αθήθαλ παλσθφξηα δην θη' έλα ζθνπηί ζην θάξν, 580 

γηα λα ηπιίμεη ην λεθξφ θαη πίζσ λαλ ηνλ δψθεη 
 

λαλ ηφλε παλ ζηνλ ηφπν ηνπ. Καη θξάδεη ζθιάβεο φμσ, 
 

ηνπο ιέεη λα πιχλνπλ ην λεθξφ, λαλ ηνλ αιείςνπλ ιάδη, 
 

παξέθεη θάπνπ, κελ ηπρφλ θαη δεη ην γην ηνπ ν γέξνο. 583 

. 
 

Κη' νη ζθιάβεο ζαλ ηνλ έπιπλαλ θη' αιείςαλε κε ιάδη, 587 

ηνλ ηχιημαλ κεο ζην ζθνπηί θαη ζη' ψξην παλσθφξη· 
 

θαη ηφηε αθηφο ηνλ ζήθσζε θη' απίζσζε ζην ζηξψκα, 
 

θη' νη παξαγηνί ηνλ έβαιαλ θη' νη δην καδί ζην θάξν. 590 

Σφηε έζπαζε ζηα θιάκαηα θαη ηνπ Παηξφθινπ θξάδεη. 
 

«Με κνπ ρνιηάζεηο, Πάηξνθιε, ζα κάζεηο κεο ζηνλ Άδε 
 

πσο ηψξα ζηνλ παηέξα ηνπ πάεη ν θνληάο ζνπ πίζσ, 
 

ηη έιαβα δίθηα μαγνξά. Μα πάιη εγψ θη' εζέλα 
 

θαιφ, φπσο πξέπεη, κεξηηθφ απ' φια ζα ζνπ δψζσ.» 595 

. 
 

Βίπε, θαη πίζσ γχξηζε κεο ζη' αςειφ θαιχβη, 
 

θαη θάζεζε ζην ζθαιηζηφ ζξνλί ηνπ πνχρε αθίζεη, 
 

έηζη απ' ηνλ άιιν ηνίρν εθεί, θαη ηνπ Πξηάκνπ ηνχπε 
 

«Λέθηεξν ηψξα, γέξν κνπ, ην ιείςαλν, φπσο είπεο, 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 390 
 

ήζπρν εθεί ζην ζηξψκα ηνπ. Κη' άκα ραξάμεη ε κέξα, 600 

παξ' ην θαη ζχξε ζηελ εθθή. Μνλ έια ηψξα αο θάκε. 
 

Ση λα γεθηεί ζπκήζεθε θη' ε ρξπζνκάιισ ε Νηφβε, 
 

πνπ δψδεθα έραζε παηδηά — θη' φρη έλα — ζην ππξγί ηεο, 
 

ληνπο έμε κεο ζηε ληφηε ηνπο θαη ζπγαηέξεο έμε. 
 

Μα ν Φνίβνο ζθφησζε ηνπο γηνπο κε η' αξγπξφ δνμάξη, 605 

ηη ζχκσζε ηεο κάλλαο ηνπο — θη' ε Άξηεκε ηηο θφξεο — 
 

ηη ήζειε δα κε ηε Λεηφ λα γίλεηαη ίζα θη' ίζα. 
 

Αψδεθα εγψ, είπε, γέλλεζα, κα δην ε Λεηφ κνλάρα· 
 

κα αθηνί, θαη δην φληαο, ζθφησζαλ ηα δψδεθά ηεο φια. 
 

Μέξεο ζην αίκα θνίηνπληαλ ελληά, θαη λαλ ηνπο ζάςεη 610 

δελ είρε κείλεη πηα θαλείο, γηαηί ν κεγάινο Αίαο 
 

έθαλε πέηξεο ην ιαφ· κα εθεί ζηηο δέθα κέξεο 
 

ηνπο ζάβνπλ η' νπξαλνχ νη ζενί. Κη' ε Νηφβε ηφηεο πήξε 
 

λα θάεη πηα, ζαλ θνπξάζηεθε ρχλε φιν ρχλε δάθξηα. 613 

Έηζη έια ηψξα, γέξν κνπ, θαηξφο θη' εκείο λα θάκε 618 

κηα ζηάια· θη' έπεηηα ηνλ θιαηο ην γην ζνπ, ζα γπξίζεηο 
 

ζην θάζηξν κέζα, θαη πνιινί καδί ζνπ ζαλ ηνλ θιάςνπλ.» 620 

. 
 

Βίπε, θη' απάλνπ ν γιήγνξνο ζεθψλεηαη Ώρηιέαο 
 

θαη ζθάδεη αξλί ιεθθφκαιιν. Κη' νη κπηζηηθνί ζπληξφθνη 
 

ην γδέξλνπλ θαη ην ζπγπξλνχλ θαιά κε θάζε ηέρλε, 
 

θαη ιηαληζκέλν ηαρηηθά ζηηο ζνχγιεο ην πεξλνχλε, 
 

ην ςαίλνπλ φκνξθα φκνξθα θη' απ' ηε θσηηά ην βγάδνπλ. 
 

Καηφπη παίξλεη ην ςσκί λα δψζεη ν Ώθηνκέδνο 625 

κεο ζε παλψξηα θάληζηξα, θαη πάεη θαη ζην ηξαπέδη 
 

ηα βάδεη απάλνπ· θαη ην θξηάο κνηξάδεη ν Ώρηιέαο. 
 

Καη ηφηεο ζ' έηνηκα άπισζαλ θαινχδηα, νκπξφο ζηξσκέλα. 
 

. 
 

Κη' φηαλ πηα ηέινο ρφξηαζαλ θαιά κε θαγνπφηη, 
 

ν γέξνο ηνπ Πειηά ην γην θακάξσλε, πψο είηαλ 
 

ιακπξφο κεγάινο! ιεο ζεφ πσο έκηαδε ίζα πέξα. 630 

Καη πάιε αθηφο ηνλ Πξίακν θακάξσλε, ζσξψληαο 
 

ηελ φςε ηελ αξρνληηθηά, ηα ιφγηα ηνπ αγξηθψληαο. 
 

. 
 

Μα ηέινο πηα ζα ρφξηαζαλ κε ην λα βιέπνπληαη έηζη, 
 

πξψηνο ηφηε ν ζεφκνξθνο γηνο είπε ηνπ Ααξδάλνπ 
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«Με, ζενπαίδη, ηψξα αξγείο, κνλ πεο ηνπο λα κνπ ζηξψζνπλ, 635 

γηα λα ραξνχκε κηα ζηαιηά θαη ην γιπθφ ηνλ χπλν. 
 

Ση απ' φληαο βξήθε ζάλαην κε ην ζπαζί ζνπ ν γηνο κνπ, 
 

ζηηγκή θάηνπ απ' ηα βιέθαξα δε κνχθιεηζαλ ηα κάηηα, 
 

κνλ θιαίσ ζηελάδσ, ηηο πνιιέο ηηο πίθξεο κνπ αλαδέβσ, 
 

θη' φμσ θπιηνχκαη ζηα ζβνπληά κεο ζηεο αβιήο ην γχξν. 640 

Σψξα λα θη' έθαγα ςσκί θαη κνχβξεμε ηα ρείιηα 
 

ιίγν θξαζάθη· κα φκσο πξηλ δελ είρα αγγίμεη ζηάια.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηφο ηνπο παξαγηνχο πξνζηάδεη θαη ηηο ζθιάβεο 
 

ζην ιηαθσηφ λα βάινπλε θιηλάξη, θαη λα ζηξψζνπλ 
 

φκνξθα θφθθηλα ραιηά, λ' απιψζνπλ αληξνκίδεο, 645 

θη' απάλνπ ζθέπαζκα ζγνπξέο λα βάινπλε θινθάηεο. 
 

Κη' έβγαηλαλ απ' ηε ζάια αθηέο ζηα ρέξηα θσο θξαηψληαο, 
 

θη' ακέζσο — θάλνληαο γνξγά — ηνπο ζηξψλνπλ δην θιηλάξηα. 
 

. 
 

Σφηεο ηνπ ιέεη ν Ώρηιηάο γιπθφιαια ηνπ γέξνπ 
 

«Να, γέξν κνπ, φμσ πιάγηαζε, κελ ηχρεη θαη πξνβάιεη 650 

θαλείο εδψ άμαθλα αξρεγφο, γηαηί έξρνπληαη πνιινί ηνπο 
 

θη' αληάκα εδψ ζαλ αδεξθνί θάζε δνπιηά κηιάκε. 
 

πηνο ηνπο κεο ζηε θηεξσηή κειαλνθφξα λχρηα 
 

ζε δεη, ζαλ ην πξνθηάζεη εθηχο ηνπ βαζηιηά Ώγακέκλνπ, 
 

θαη πηα ην λα δνζεί ν λεθξφο αλαβνιέο ζ' αξρίζνπλ. 655 

Μνλ έια πεο κνπ ηψξα αθηφ θαη κίια ηελ αιήζηα· 
 

:πφζνλ θαηξφ ηνλ Έρηνξα ζθνπφ 'ρεηο λα ζξελήζεηο, 
 

πνπ σο ηφηε εγψ κε ην ζηξαηφ λα κελ αλνίμσ κάρε.» 
 

. 
 

Σφηε απαληά ν ζεφκνξθνο γηνο ηνπ Ααξδάλνπ θη' είπε 
 

«Ώ ζεο ην μφδη ηνπ, φπσο ιεο, ηνπ γηνπ κνπ λ' απνζψζσ, 660 

γηε ηνπ Πειηά, έηζη θάλε κνπ θαη ζα ζρσξλψ ζε πάληα. 
 

Ση μέξεηο, κεο ζην θάζηξν εκείο θιεηζκέλνη, θαη ηα μχια 
 

ζην ιφγγν αιάξγα θη' ν ιαφο βαξηά 'λαη θνβηζκέλνο. 
 

Μέξεο ελληά ην ιείςαλν ζα θιαίκε κεο ζηνλ πχξγν, 
 

ζηηο δέθα ζαλ ην ζάςνπκε θαη ζα δεηπλήζεη ν θφζκνο, 665 

ηε κέξα ηελ εληέθαηε ζα ζηήζνπκε ην κλήκα· 
 

θαηφπη πνιεκνχκε πηα αθνχ ην ζέιεη ε ηχρε.» 
 

. 
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Σφηε ν γνξγφο ηνπ κίιεζε γηνο ηνπ Πειηά θαη ηνχπε 
 

«Ναη, γέξν κνπ, αο γελεί θη' αθηφ θαζψο νξίδεηο, έηζη· 
 

ηη κέξεο δψδεθα, φπσο ιεο, θνληάξη δελ ζα πηάζσ.» 670 

. 
 

Βίπε θαη ηφηεο ηνχπηαζε ην ρέξη ην δεμχ ηνπ 
 

εθεί ζην ρηέλη, κελ ηπρφλ θαη βάιεη ν λνπο ηνπ θφβνπο. 
 

. 
 

Κη' εθείλνη νη δην ζην πξφζπηην, ν βαζηιηάο θη' ν θξάρηεο, 
 

πιαγηάδνπλ, θη' είρε ζπιινγέο ν λνπο ηνπο θαη θξνληίδεο. 
 

Μα ν Ώρηιέαο πιάγηαζε ζηεο ζηεξεήο θαιχβαο 675 

ην βάζνο, θη' ε ξνδφζσξε θνληά ηνπ ε ΐξηζνπνχια. 
 

. 
 

Κη' νη άιινη αζάλαηνη ζενί θη' νη άληξεο, θαξσκέλνη 
 

απφ βαζχ χπλν καιαθφ, θνηκνχληαλε φιε λχρηα· 
 

κα ηνπ Βξκή η' αξγνθνληά δελ ηνπ θαηέβαηλ' χπλνο, 
 

ηη φιν ινγάξηαδε ην πψο λα βγάιεη νρ ηα θαξάβηα 680 

ην γέξν Πξίακν, θιεθηά απ' ησλ θξνπξψλ ην ιφρν. 
 

Κη' απάλνπ απ' ην θεθάιη ηνπ πάεη ζηέθεη θαη ηνπ θάλεη 
 

«Γέξν, ην βιέπσ, νη ζπθνξέο δε ζε ηξνκάδνπλ, πνπ έηζη 
 

θνηκάζαη αθφκα απφ πνιινχο νρηξνχο ηξηγπξηζκέλνο, 
 

ηη ν Ώρηιέαο ζ' άθηζε. Καη ηψξα λαη ηνλ πήξεο 685 

ην γην ζνπ αδξά πιεξψλνληαο, κα εζέλα ν Ώγακέκλνο 
 

θη' νη Ααλανί αλ ζε ληψζνπλε, ζαλ ηξίδηπια νη δηθνί ζνπ 
 

νη γηνη ίζσο δψζνπλ, δσληαλφ γηα λα ζε πάξνπλ πίζσ.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' ν γέξνο ζθηάρηεθε θη' εθηχο μππλάεη ηνλ θξάρηε. 
 

Σ' άινγα ηφηεο ν Έξκεο ηνπο δέβεη θαη κνπιάξηα, 690 

θαη κφλνο ηνπ ίζα ηα ρηππάεη θαηά ηνλ θάκπν πέξα 
 

γνξγά γνξγά, ρσξίο ςπρή λα ληψζεη πσο πεξλνχζαλ. 
 

Μα φηαλ ζηνλ πφξν θηάζαλε η' αζψπαζηνπ θακάληξνπ, 
 

η' ψξηνπ πνηάκνπ πνχθαλε ν βξνρνδφηεο Αίαο, 
 

ηφηε ν Έξκεο ηνπο άθηζε ζηνλ Έιπκπν λα ζχξεη, 
 

θαη βγήθε ε ξφδηλε ε αβγή ηνπο θάκπνπο λα θσηίζεη. 695 

. 
 

Κη' εθείλνη νη δην κε θιάκαηα θαη δάθξηα πξνρσξνχζαλ 
 

θαηά ηελ Σξία κε ην λεθξφ κεο ζην παλψξην θάξν. 
 

Καη δελ ηνπο είδε πξηλ θαλείο, ζεο άληξαο ζεο γπλαίθα, 
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παξά ε Καζζάληξα ε φκνξθε ζα ρξπζσπή Ώθξνδίηε 
 

ζηελ άθξε αλέβε θαη ζσξάεη ην γέξν ηεο παηέξα 700 

φξζην κε ηνλ θαιφθσλν κέζα ζη' ακάμη θξάρηε, 
 

θαη ην λεθξφ 'δε πνχθεξλαλ ηα δην κνπιάξηα πίζσ 
 

ζην ζηξψκα απάλνπ πιαγηαζηφ. Καη κπήγεη εθηχο ην θιάκα 
 

θαη θξάδεη κε μεθσλεηά ζ' φιε ηε ρψξα θάηνπ 
 

«Άληξεο γπλαίθεο, ηξέμηε εθηχο ηνλ Έρηνξα λα δείηε... 
 

Παζίραξη αρ ηνλ βιέπαηε ζα γχξηδε νρ ηε κάρε 705 

ζ' άιινπο θαηξνχο, ηη ηνπ ιανχ ραξά 'ηαλ θαη θακάξη.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηνχ δελ έκεηλε ςπρή — γπλαίθα ή άληξαο — 
 

ζηε ρψξα, ηη φινπο έπηαζε αβάζηαρηε ζα ιχπε, 
 

κνλ παλ ηνπο ζκίγνπλ ζην πνξηί κε ην λεθξφ ζην θάξν. 
 

Πξψηεο ζην θάξν ρχζεθαλ καδψληαο ηα καιιηά ηνπο 710 

ε κάλλα θη' ε γπλαίθα ηνπ, θαη ην λεθξφ θεθάιη 
 

θξαηνχζαλ· θη' έθιαηγε ν ιαφο ηξηγχξσ ππθλσκέλνο. 
 

Βθεί φιε κέξα ην λεθξφ σο λα βνπηήμεη ν ήιηνο 
 

κε δάθξηα ζάθιαηγαλ πηθξά κπξνζηά ζην θαζηξνπφξηη, 
 

κφλε απ' η' ακάμη θψλαμε ζ' φινπο ηξηγχξσ ν γέξνο 715 

«Κάληε κνπ ηφπν λα δηαβνχλ η' ακάμηα, θαη θαηφπη 
 

ρνξηαίλεηε φινη θιάςηκν φηαλ ηνλ πάσ ζηνλ πχξγν.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηνί παξακεξνχλ θη' αθίλνπλ λα πεξάζεη. 
 

. 
 

 

 

. 
 

Έηζη ζαλ πήγαλ ην λεθξφ ζηνλ φκνξθφ ηνπ πχξγν, 
 

ηνλ πήξαλ θαη ηνλ έβαιαλ ζην ηνξλεθηφ θιηλάξη, 
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θη' άξρηζε εθεί ησλ γπλαηθψλ ην κνηξνιφτ ηξηγχξσ. 720 

. 
 

Κη' ε Ώληξνκάρε ε ιπγεξή ην θιάκα αξρίδεη πξψηε, 723 

ηελ θεθαιή ηνπ Έρηνξα ζηα ρέξηα ηεο θξαηψληαο 
 

«Άληξα κνπ, ληνο κνπ ράζεθεο θαη ρήξα ληα κ' αθίλεηο 725 

ζηνλ πχξγν εδψ, θη' ν γηφθαο καο κηθξνχιεο έηζη αθφκα 
 

πνπ εζχ θη' εγψ ηνλ θάλακε, κεδέ ζα δεη πηα ληφηε, 
 

ηη πξηλ — λαη, θάηη κνπ ην ιέεη — ε ρψξα αθηή σο ζην θάζηξν 
 

ζα ξεκαρηεί, ηη εζχ ν θξνπξφο λα! πήγεο, πνπ θξνπξνχζεο 
 

θαη θάζηξν θαη κηθξά παηδηά θη' αξρνληηθέο γπλαίθεο, 730 

πνπ ηψξα κε θαξάβηα νρηξψλ ηαρηά ζα παλ ζηα μέλα, 
 

θαη ζελά πάσ καδί θη' εγψ... Σφηεο θη' εζχ, παηδί κνπ, 
 

καδί κνπ ή ζάξζεηο ζηε ζθιαβηά θαη ζα ζθιαβνδνπιέβεηο 
 

εθεί ζηα μέλα απφ ζθιεξφ αθέληε αγγαξεκέλνο, 
 

ή — σ θξίθε! — ζα ζε πηάζεη νρηξφο, ζα ξήμεη ζε νρ ηνλ πχξγν, 735 

κε πάζνο πνπ ίζσο ηνχζθαμε ν Έρηνξαο ην γην ηνπ 
 

ηνλ παηέξα ή αδεξθφ· ηη απ' ην ραιθφ ηνπ πιήζνο 
 

Ώξγίηεο δάγθαζαλ ηεο γεο η' ακέηξεηα ιηζάξηα, 
 

ηη ζα ζεξηφ ν παηέξαο ζνπ είηαλ ζηε κάρε πάληα. 739 

Γηα αθηφ φινο ηνλ ζξελά ν ιαφο κεο ζη' αςειφ καο θάζηξν... 
 

θη' έθαλεο ζξήλνπο λα πνζνχλ θαη θιάκαηα νη γνληνί ζνπ, 
 

Έρηνξα· εγψ φκσο ζαλ ηα πησ ηα πην πνιιά θαξκάθηα, 
 

ηη μεςπρψληαο, άληξα κνπ, δε κ' άπισζεο ηα ρέξηα, 
 

δε κνχπεο ιφγν ζνπ γιπθφ, πνπ πάληα ... λχρηα κέξα ... 
 

λαλ ηνλ ζπκάκαη θαη βξνρή ηα δάθξηα κνπ λα ηξέρνπλ.» 745 

. 
 

Έηζη ζξελνχζε, θη' έπεηηα βνγγνχζαλε νη γπλαίθεο. 
 

. 
 

Σφηε ε Βθάβε δέθηεξε ηα κνηξνιφγηα ζηήλεη 
 

«Έρηνξα, εζχ ησλ ζπιάρλσλ κνπ ην ιαηξεθηφ βιαζηάξη, 
 

είρεο θαη πξψηα ησλ ζεψλ ζα δνχζεο ηελ αγάπε, 
 

κα θαη ζηνπ ράξνπ ζνπ έπεηηα ζε θξφληηζαλ ηελ ψξα. 750 

Ση η' άιια κνπ παηδηά ν γνξγφο ζαλ ηάπηαλε Ώρηιέαο, 
 

αληίθξπ — ηνλ ςαξχ γηαιφ πεξλψληαο — ηα πνπινχζε, 
 

ζηε Νίκπξν ή Λήκλν ή ζην λεζί ηεο πεθθσκέλεο άκνο· 
 

κα εζέλα ζα ζε ζθφησζε κε η' άπνλν θνληάξη, 
 

φιν ηξηγχξσ ζ' έζεξλε ζηνπ βιάκε ηνπ ηνλ ηάθν 755 
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πνπ ηνχζθαμεο... κα ηάρα ηη, κελ ηνλ αλάζηεζε έηζη;.... 
 

κα θνίηεζαη φκσο δξνζεξφο θη' απείξαρηνο ζηνλ πχξγν, 
 

ζαλ θάπηνο πνπ ν δνμαξηζηήο ιεο ήξζε γηνο ηνπ Αία 
 

θαη ζπίηη ηνπ ηνλ ζέξηζε κε ηηο ππθλέο ζαΎηεο.» 
 

. 
 

Έηζη ζξελνχζε, θη' άλαςε αρφξηαζην 'λα θιάκα. 760 

. 
 

Σξίηε ε πεληάκνξθε αξρηλάεη Λεληφ ηα κνηξνιφγηα 
 

«Έρηνξα, ν πην ιαρηαξηζηφο θνπληάδνο ηεο θαξδηάο κνπ, 
 

άληξαο κνπ λαη ν ζεφκνξθνο ν Πάξεο πνπ ζηελ Σξνία 
 

κ' έθεξε εδψ ... πνπ έηζη ν γηαιφο λα κ' είρε πλίμεη πξψηα! 
 

Ση είθνζη ρξφληα πέξαζαλ σο ηψξα πνπ καδί ηνπ 765 

πήξα απφ θεη ηα κάηηα κνπ θη' αθήθα ηελ παηξίδα, 
 

κα αθφκα ιφγν ή πξνζβνιή δελ άθνπζα πηθξφ ζνπ· 
 

κα θη' άιινο λα κε κάισλε ζηνλ πχξγν, ζεο θνπληάδνο 
 

ζεο ζπλπθάδα κνπ ή θνπληά ζεο ηάρα ε πεζεξά κνπ — 
 

κα ν πεζεξφο γιπθφινγνο ιεο ζαλ παηέξαο πάληα — 770 

εζχ κε κηα ζνπ ζπκβνπιή ηε γλψκε ηνπο γπξλνχζεο. 
 

Γηα αθηφ θη' εζέλα θιαίσ γσ κε ζπιάρλα πιεγσκέλα, 773 

ζξελάσ καδί θη' εκέλαλε· ηη θίιν πηα δελ έρσ, 
 

ιφγν θαιφ δε ζ' αγξηθψ, ηη κ' απνζηξέθνπληαη φινη.» 775 

. 
 

Έηζη είπε, θη' έθιαηγε έπεηηα ην ππθλσκέλν πιήζνο. 
 

. 
 

Καη ηφηε ν γέξν-Πξίακνο ζηνπο Σξψεο ιέεη δην ιφγηα 
 

«Σψξα, παηδηά κνπ, ζχξηε πηα γηα μχια, δίρσο θφβν 
 

απφ θαξηέξη ησλ νρηξψλ. Ση πξηλ ν Ώρηιέαο 
 

δε ζα καο βιάςεη — κνχηαμε ζα κ' έζηειλε απ' ηα πινία — 780 

πξηλ ε δσδέθαηε ε αβγή γιπθνραξάμεη πξψηα.» 
 

. 
 

Βίπε, θη' αθηνί ζηα θάξα ηνπο ηα βφδηα θαη κνπιάξηα 
 

δέβνπλ, θαη ρέξη ρέξη νκπξφο καδέβνπληαη ζηε ρψξα. 
 

Μέξεο ελληά ζσξνχο ζσξνχο ηα μχια θνπβαινχζαλ· 
 

κα πηα ζα βγήθε ε δέθαηε ζλεηνθσηίζηξα αβγνχια, 785 

βγάδνπλ ηνλ άηξνκν Έρηνξα κε ζξήλνπο, θαη ζησλ μχισλ 
 

παλ θαη ηνλ ζέηνπλ ηελ θνξθή, θη' απέ θσηηά ηνπο βάδνπλ. 
 

. 
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Καη λα! πξνβάιιεη ε ραξαβγή απ' ηα ζθνηάδηα πάιε, 
 

θαη ηφηεο γχξσ ζηε θσηηά ζπλάδνπληαη φινη νη Σξψεο. 
 

Κη' φινο ζαλ έθηαζε ν ιαφο θαη ζηάζεθαλ ηξηγχξσ, 790 

πξψηα κε θφθθηλν θξαζί ζβχλνπλ ηα μχια, σο πέξα 
 

πνπ πήγε ε θιφγα, θ' χζηεξα η' αδέξθηα θη' νη ζπληξφθνη 
 

καδέβνπλ η' άζπξα θφθθαια κνηξνινγψληαο φινη, 
 

θη' έηξεραλ δάθξηα πχξηλα ζηα καγνπιά ηνπο θάηνπ. 
 

Έπεηηα ζε ρξπζφ ζηακλί ηα παίξλνπλ θαη ηα βάδνπλ 795 

πνπ κ' άιηθα ην ζθέπαζαλ ζθνπηηά απαινθαζκέλα· 
 

ηφηεο ζε ιάθθν βαζνπιφ ηα ρψλνπλ, θη' απφ πάλνπ 
 

ρνληξά ιηζάξηα 'λα ζσξφ ζσξηάδνπλ ρέξη ρέξη. 
 

Κη' ακέζσο κλήκα ηνχζθαςαλ, θη' είραλ ζηεκέλνπο γχξσ 
 

παληνχ ζθνπνχο κελ ηχρεη πξηλ θη' νη Ααλανί πιαθψζνπλ. 800 

Κη' αθνχ ην κλήκα ηέιεησζαλ, παλ πίζσ· θαη θαηφπη 
 

καδέβνπληαη φινη ηαρηηθά θαη θάζνπληαη λα θάλε 
 

ζηνλ πχξγν ηνπ δηφζπαξηνπ ηνπ βαζηιηά Πξηάκνπ. 
 

. 
 

Έηζη ηφηε έγηλε ν ζακφο η' αινγνκάρνπ Βρηφξνπ. 
 

                 Λίβεξπνπι, 1 ηνπ ηαβξνχ 1901 
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