Ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν Πάντρουκλον κλαίει, οὐχ ὑπομένει
ποτέ του ἄνθρωπος τινὰς τέτοιον θρῆνον οὐκ εἶδεν,
ὡς ἔποικεν ὁ Ἀχιλλεὺς ἐπάνω τοῦ Παντρούκλου.
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Πολλὰς φορὰς ἀπάνω του πίπτει ἐξαποθαμένος
καὶ τὸ κορμίν του μέφεται, ψήγεται ἀτός του πάλιν.
«Καλός σου φίλος», ἔλεγε, «καὶ συγγενὴς οὐκ ἤμην,
ὅταν διχῶς μου σὲ ἔστειλα νὰ ὑπᾷς νὰ πολεμήσῃς.
Οἴμοι, κακὴ ἀποχωρισία, ἔδε κακὴ ἀγάπη
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τὴν ἔδειξα ἐγὼ εἰς ἐσέν! Ἐγὼ ἔχω ὅλον τὸ πταῖσμα,
ἀφὸν διχῶς μου ἀπόθανες˙ ἔδε μεγάλον κρίμα!
Ἐὰν εἶχα εἶσται μετ’ ἐσὲν εἰς πόλεμον τὸν δόλιον,
ἄνθρωπον ζωντανὸν ποτὲ ἐσὺ νὰ μὴ ἐφοβήθης.
Ἀμὴ τὸ δόλιον ῥιζικὸν μὲ ἐχώρισε ἀπ’ ἐσένα,
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καί, ἕως οὗ νὰ ζῶ, χαρὰν ποτέ, ἀγάπην ἢ φιλίαν,
μὲ ἄνθρωπο οὐ μὴ ἀποκτήσω <ἐγὼ> τέτοιαν οἵαν μετ’ ἐσένα,
τόσα πιστήν, τόσα καλὴν μὲ πᾶσα ἀγαθοσύνη˙
ποτὲ καλὸν οὐδὲν σκοπῶ νὰ κάμω εἰς τὸν κόσμον
διὰ νὰ μοῦ ἔλθῃ καὶ χαρὰ ἢ καὶ παρηγορία.
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Πολὺν ἔναι τὸ ἔχασα, φίλε μου, ἀπὸ ἐσένα—
τὸ κορμί σου τὸ εὔμορφον, τὰ κάλλη σου τὰ τόσα.
Πλέον μὲ ἀγάπας, φίλε μου, παρὰ τὸν ἑαυτόν σου˙
φίλος μου ἤσουν ἀκριβὸς καὶ ἐγὼ πάλε ἐδικός σου.
Μὲ δάκρυα πάντα νὰ σὲ κλαίω, ἕως νὰ ζῶ εἰς τὸν κόσμον.

4275

Καὶ ἂν ἠμπορέσω, φίλε μου, ἐκδικήσει σὲ θέλω˙
ὁπόταν μὲ τὸν Ἕκτορα ἀντάμα νὰ σμιχθοῦμεν,
σκοτώσει θέλει αὐτὸς ἐμὲν ἢ ἐγὼ πάλιν ἐκεῖνον.
Ἀϊλί, νὰ εἶχα ἐκεῖ εὑρεθῆ, ὅταν ἀπεπεζεύθη
ἀπάνω σου διὰ τὰ ἄρματα! Κακὰ τὰ ἤθελε πάρει,
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καὶ οὐ μὴ λείψῃ, ἐλπίζω το, νὰ μὴ τὸ ἐξαγοράσῃ.
Διατ’ ἐσένα, φίλε μου, θέλουν χίλιοι ἀποθάνει,
ὁποὺ πολλὰ νὰ τοὺς θλιβοῦν ὁ Ἕκτωρ καὶ οἱ ἄλλοι».
Ταῦτα δὲ πάντα λέγοντα, πίπτει εἰς λιγοθυμίαν.
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