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Amores  3.1  

Stat vetus et multos incaedua silva per annos;       

Υπάρχει ένα δάσος παλιό, άκοπο για χρόνια πολλά,  

credibile est illi numen inesse loco.   

θα πίστευε κανείς ότι κάποιος θεός κατοικεί στο μέρος.  

fons sacer in medio speluncaque pumice pendens,       

ιερή πηγή στο μέσο και σπηλιά σφηνωμένη στο βράχο 

et latere ex omni dulce queruntur aves.   

και από κάθε πλευρά γλυκό τραγούδι τραγουδούν τα πουλιά. 

Hic ego dum spatior tectus nemoralibus umbris-       

Εκεί καθώς εγώ περπατούσα μόνος στις δασώδεις σκιές 

quod mea, quaerebam, Musa moveret opus-   

αναζητώντας σε ποιο έργο η Μούσα μου θα με ωθούσε 

venit odoratos Elegia nexa capillos,       

ήρθε η Ελεγεία με χτενισμένα τα μυρωδάτα μαλλιά της 

et, puto, pes illi longior alter erat.   

και είχε, θαρρώ, το ένα πόδι της μακρύτερο.  

forma decens, vestis tenuissima, vultus amantis,    

γεμάτη χάρη η μορφή της, η εσθήτα της λεπτότατη, 

αγάπη απέπνεε το πρόσωπό της    

et pedibus vitium causa decoris erat.   

ακόμη και το ψεγάδι του ποδιού της ήταν αιτία γοητείας. 

venit et ingenti violenta Tragoedia passu:       

ήρθε και η μαινόμενη Τραγωδία με βήμα γιγάντιο: 

fronte comae torva, palla iacebat humi;   

τα μαλλιά της ριγμένα στο βλοσυρό της μέτωπο, η χλαίνη της στο χώμα 

laeva manus sceptrum late regale movebat,     

το αριστερό της χέρι σκήπτρο βασιλικό κουνούσε πέρα δώθε    

Lydius alta pedum vincla cothurnus erat.   

Λυδικός κόθορνος έδενε ψηλά στο πόδι της. 

Et prior 'ecquis erit,' dixit, 'tibi finis amandi,       



Και πρώτη μίλησε λέγοντας ‘δεν θα δώσεις τέλος 

O argumenti lente poeta tui?  

στην προσκόλλησή σου, ποιητή, στο θέμα του έρωτα;’ 

 nequitiam vinosa tuam convivia narrant,      

 τη μηδαμινότητά σου αφηγούνται τα συμπόσια 

narrant in multas conpita secta vias.   

και τα σταυροδρόμια που χωρίζουν σε δρόμους πολλούς. 

saepe aliquis digito vatem designat euntem,       

Συχνά κάποιος δαχτυλοδείχνει τον ποιητή στον δρόμο 

atque ait "hic, hic est, quem ferus urit Amor!"   

και λέει ‘αυτός, αυτός είναι που ο άγριος Έρωτας τον καίει!’ 

fabula, nec sentis, tota iactaris in urbe,       

δεν το ξέρεις αλλά είσαι το κοινό θέμα συζήτησης σε όλη την πόλη. 

dum tua praeterito facta pudore refers.    

όταν χωρίς καμιά ντροπή μιλάς για τις πράξεις σου.   

tempus erat, thyrso pulsum graviore moveri;       

ήρθε η ώρα να συντονιστείς με δυνατότερο θύρσο· 

cessatum satis est-incipe maius opus!   

Αρκετά χρονοτρίβησες – ανάλαβε μεγαλύτερο έργο! 

materia premis ingenium. cane facta virorum.       

Το θέμα πιέζει το πνεύμα σου. Τραγούδησε τα κατορθώματα ηρώων. 

"haec animo," dices, "area facta meo est!"   

‘Αυτό’ θα πεις ‘είναι το πεδίο της έκφρασής μου!’ 

quod tenerae cantent, lusit tua Musa, puellae,   

Η Μούσα σου έπαιζε με θέμα το τραγούδι των τρυφερών κοριτσιών     

primaque per numeros acta iuventa suos.   

και η πρώτη νιότη πέρασε με μέτρα νεανικά. 

nunc habeam per te Romana Tragoedia nomen!   

Τώρα, άσε μέσα από σένα, εγώ η Ρωμαϊκή Τραγωδία να κερδίσω φήμη!     

inplebit leges spiritus iste meas.'   

η έμπνευσή σου θα καλύψει τις απαιτήσεις μου.’ 

 



Hactenus, et movit pictis innixa cothurnis       

Έτσι μίλησε, και ισορροπώντας στους πλουμιστούς της τους κοθόρνους 

densum caesarie terque quaterque caput.   

Κούνησε τρεις, τέσσερις φορές το πυκνό της κεφάλι με τo ογκώδες χτένισμα. 

altera, si memini, limis subrisit ocellis-       

η άλλη, αν θυμάμαι καλά, χαμογέλασε με πλάγια βλεμματάκια – 

fallor, an in dextra myrtea virga fuit?  

κι αν δεν απατώμαι, βέργα μυρτιάς υπήρχε στο δεξί της χέρι; 

'Quid gravibus verbis, animosa Tragoedia,' dixit,      

‘Γιατί με τα βαριά σου λόγια, υψηλόφρων Τραγωδία,’ είπε,  

'me premis? an numquam non gravis esse potes?   

‘με συνθλίβεις; και τελοσπάντων δεν θα πάψεις ποτέ βαριά να είσαι; 

inparibus tamen es numeris dignata moveri;       

με άνισα μέτρα, ωστόσο, καταδέχτηκες να κινηθείς· 

in me pugnasti versibus usa meis.   

Και τα δικά μου μέτρα χρησιμοποιώντας μου επιτέθηκες. 

non ego contulerim sublimia carmina nostris;       

δεν θα συγκρίνω με τα υψηλά σου τραγούδια τα δικά μου· 

obruit exiguas regia vestra fores.   

Τα βασιλικά σου ανάκτορα σκιάζουν τις ταπεινές μου θύρες. 

sum levis, et mecum levis est, mea cura, Cupido;       

ελαφριά είμαι, και ελαφρύ είναι κ το θέμα μου, ο Έρωτας· 

non sum materia fortior ipsa mea.   

δεν είμαι δυνατότερη από το ίδιο μου το θέμα. 

rustica sit sine me lascivi mater Amoris;       

χωρίς εμένα η μητέρα του φιλήδονου Έρωτα ακατέργαστη θα ήταν· 

huic ego proveni lena comesque deae.   

εγώ παρουσιάστηκα ως μεσολαβητής κ ακόλουθός της. 

quam tu non poteris duro reserare cothurno,       

η πόρτα που εσύ με τον σκληρό σου κόθορνο δεν θα μπορέσεις να ξεκλειδώσεις 

haec est blanditiis ianua laxa meis;   

 



είναι διάπλατα ανοιχτή με τα γλυκόλογά μου.  

et tamen emerui plus quam tu posse, ferendo       

και πράγματα κέρδισα περισσότερα από σένα, ανεχόμενη 

multa supercilio non patienda tuo.   

πολλά που δεν θα άντεχε η δική σου περηφάνια. 

per me decepto didicit custode Corinna      

χάρη σε μένα έμαθε η Κορίννα τον φρουρό να ξεγελά 

liminis adstricti sollicitare fidem,   

και να παραπλανά την πίστη της σφιχτομανταλωμένης πόρτας,  

delabique toro tunica velata soluta       

να ξεγλιστρά από το κρεβάτι ντυμένη με χαλαρό χιτώνα 

atque inpercussos nocte movere pedes.     

και να κυκλοφορεί τη νύχτα με αθόρυβο βήμα. 

a quotiens foribus duris infixa pependi,       

πόσες φορές καρφωμένη σε πόρτα σκληρή κρεμάστηκα,  

non verita a populo praetereunte legi!   

χωρίς να φοβάμαι μήπως διαβαστώ από κάποιον περαστικό. 

quin ego me memini, dum custos saevus abiret,       

και μια φορά θυμάμαι, καθώς ερχόταν ο άγριος φρουρός, 

ancillae miseram delituisse sinu.   

να κρύβομαι η καημένη στης υπηρέτριας τον κόρφο. 

quid, cum me munus natali mittis, at illa       

ή πως, όταν με στέλνεις για δώρο γενεθλίων, και εκείνη 

rumpit et adposita barbara mersat aqua?   

η βάρβαρη με σκίζει και στο νερό που είναι δίπλα της με ρίχνει; 

prima tuae movi felicia semina mentis;   

πρώτη εγώ ωρίμασα της σκέψης σου τα σπέρματα·    

munus habes, quod te iam petit ista, meum.'   

ό,τι ζητά αυτή τώρα να της δώσεις, δικό μου είναι.’ 

Desierat. coepi: 'per vos utramque rogamus,       

Σταμάτησε, κ άρχισα εγώ: ‘ας ρωτήσω την καθεμιά από σας, 

in vacuas aures verba timentis eant.   



με φόβο μήπως τα λόγια μου δεν φτάσουν στα αυτιά σας. 

altera me sceptro decoras altoque cothurno;       

η μια σας με θεωρεί άξιο για σκήπτρα και ψηλούς κοθόρνους· 

iam nunc contacto magnus in ore sonus.   

και ήδη με το πρώτο άγγιγμα στο στόμα μου ανέβηκε ο υψηλός ο ήχος. 

altera das nostro victurum nomen amori –        

εσύ η άλλη αιώνια μου δίνεις φήμη για τους έρωτές μου – 

ergo ades et longis versibus adde brevis!   

έλα λοιπόν και πρόσθεσε σύντομους στίχους στους μεγάλους! 

exiguum vati concede, Tragoedia, tempus!      

άφησε λίγο χρόνο στον ποιητή, Τραγωδία! 

tu labor aeternus; quod petit illa, breve est.'   

αιώνιος είναι ο μόχθος σου· ό,τι ζητά εκείνη σύντομο.’ 

Mota dedit veniam-teneri properentur Amores,       

Συγκινήθηκε και μου έκανε τη χάρη – ας σπεύσουν οι τρυφεροί οι Έρωτες, 

dum vacat; a tergo grandius urguet opus!   

όσο υπάρχει χρόνος· μεγαλύτερο έργο με πιέζει στη συνέχεια! 

 
Οβ. Tr. 2.371-84, 407-8 
Ilias ipsa quid est aliud nisi adultera, de qua       
inter amatorem pugna virumque fuit?   
quid prius est illi flamma Briseidos, utque       
fecerit iratos rapta puella duces?   
aut quid Odyssea est nisi femina propter amorem,       
dum vir abest, multis una petita viris?   
quis nisi Maeonides Venerem Martemque ligatos      
 narrat, in obsceno corpora prensa toro?   
unde nisi indicio magni sciremus Homeri       
hospitis igne duas incaluisse deas?   
omne genus scripti gravitate tragoedia vincit:       
haec quoque materiam semper amoris habet.   
numquid in Hippolyto nisi caeca est flamma novercae?       
nobilis est Canace fratris amore sui…   
tempore deficiar, tragicos si persequar ignes,       
vixque meus capiet nomina nuda liber.   
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