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Agamemnons borg i Argos. På taget en vagt

Vagten:
Må guderne befri mig for denne seje pine ! 
Her står – og ligger – jeg i årevis på vagt, 
som hund i lænke på Atridens tagterrasse. 
Jeg kender snart til lede enhver konstellation 
af disse nattens potentater der bestemmer 5

når det blir vinter eller sommer på vor jord – 
og kender til hver enkelts både op- og nedgang. 
Jeg vogter på det lyssignal af bavneild 
der skal forkynde at Trojas skæbne er beseglet, 
og sejren hjemme. Det har en kvinde – med hjertet fuldt 10

af håb og frygt, men manderesolut – beordret. 
På denne min tågeklamme nattevågeseng 
der aldrig blir en drømmeseng – for skræk og rædsel 
og ingen søvn er sengekammerat på den 
og hindrer jeg får hvile og lukker mine øjne – 15

forsøger jeg da ofte at nynne et refræn 
som surrogat for søvn og middel mod at døse, 
men bryder så i gråd ved tanken på, vort hus 
nu har det slet, men før var ordnet på det bedste. 
Om dog den sure pine blev slut for mig i nat, 20

og lykkeilden skinned igennem mulm og mørke !
(Et lysskær viser sig)

Velkommen, flamme der midt om natten klart bebuder
at det nu dages for os, og gir Argos grund 
til mange jubelkor og mange takkedanse. 
Juhu ! Juhu ! Jubii ! Jubii ! Juhu ! Jubii ! 25

(Hopper og danser)

Det råb får helt bestemt kong Agamemnons hustru 
op af sin seng og til i største hast at lade 
hurraer råbe i paladset for det bål 
på hendes ordre siden nu Ilion er taget, 
som det er tydeligt af dette ildsignal. 30

Men jeg er den der gir det glædesbål premiere ! 
Min herres lykkeslag gir også mig gevinst:
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Tre seksere til mig har bavneilden slået.
Må jeg så når min konge igen er sikkert hjemme,
få lov at ta hans hånd og trykke den i min ! 35

Men hvad der så – tys, tys ! Jeg har syv segl for munden !
Men dersom husets vægge fik stemmebånd og mæle,
så kunne det fortælle. Jeg sir det lisså gerne
til folk der ved det – som jeg er tavs i modsat fald.
(Han forlader taget. Koret kommer ind.)

Korføreren:
Anapæster

Det er tiende år siden Priamos fik 40

sine mægtige fjender, Atridernes par, 
Agamemnon og kong Menelaos, de to 
som af Zeus er forlenet med trone og stav. 
Med den tusindfuldtallige flådemagt fór 
de fra landet her ud 45

på et hævnende togt – 
med et hidsende skrig efter krig i et vildt 
raseri, som et kongeørnspar desperat – 
i ulidelig kval 
over tab af sit kuld og sin rugepligts slid – 50

flyver kredsende om 
og med vingernes slag i den bølgende luft 
ror sig sejlende rundt over ungernes seng. 
Men da hører en gud – en Apollon, en Pan 
fra det høje på skriget fra dem der bor dér, 55

den bevingede gråd der er skinger og skarp, 
og han sender til straf, om end silde og sent, 
en Erinye mod dem der har handlet forkert. 
Det var således gæsteretsværneren Zeus 
i sin magtfylde sendte Atriderne mod 60

Alexandros på grund 
af en kvinde der tog sig et flertal af mænd. 
Og så mangen en tung og fortærende strid – 
hvori knæ stødes ned imod slagmarkens støv, 
hvori spyd bliver splintret når kampen tar fat – 65

lod han både Danaer og Troere få. 
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Og hvordan det end står – 
det vil ende med det som er skæbnebestemt. 
Ingen brændofferbål, ingen drikofferskænk 
eller gave af korn 70

kan besværge en vred og urokkelig Zeus. 
Men for ærgerlig ælde kom vi ikke med 
på det straffende togt 
og må vente herhjemme med spædbørnekraft 
der må støttes med stok. 75

For gammelmandskraft 
er som pattebarnsmarv og ikke et sted 
der er Krigsgudens plads, og oldingeliv 
med sit visnende løv 
må gå støttebensgang og stavre af sted 80

og er ikke mer værd end et barn – 
som en drøm der om dagen står frem. 
Men vor dronning, Tyndáreos’ datter, 
Klytaimestra ! Hvad er der ? Hvad nyt ? Og hvad bud 
er så godt at du sender besked 85

overalt om at ofre til tak ? 
Alle guder der råder for os i vor by, 
fra det høje, det dybe, ved boligens dør, 
på vort fællesskabs torv, 
har nu altre med bål 90

hvori gaver blir flammende brændt. 
Og snart her og snart dér 
slår der himmelhøjt fakkelskær op 
og må lyde usvigefuld mild, 
fortryllende indviet olies bud 95

fra den dybeste kælder i kongens palads. 
Røb om det hvad du kan og du må, så du blir 
helerinde af denne min kvalfulde tvivl 
som snart varsler om ondt og som snart giver håb, 
fra de ofre du lader mig se, om at få 100

en befrielse fra 
den fortærende kval der med nagende bid 
har umætteligt tag i mit hjerte og sind.
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Koret:
Strofe 1

Vor magt er at forkynde det kraftige tegn vore stærke 
krigere fik – for vor livsalder indgyder stadig 105

troværdigheds kraft og styrke i sang – 
hvorledes Achaiernes tokongevælde i enig magt 
med unge Helleneres hævnende lanse og hånd 110

fulgtes af fyrige fugle mod Troernes land, 
kongeørnsvarsler for skibenes konger. 
En sort og en hvid over hale og ryg, 115

lod sig pludselig se over slottet fra lansehåndssiden 
og opåd en hare med ufødte killinger, 
ynkeligt fanget i dødsløbets yderste spring. 120

Syng klage og ve ! Retfærdighed skal vinde sejr !

Antistrofe 1

Hærens seer erkendte Atridernes brødrepars tvende 
viljer til kamp var harefortærende ørne 
i hærmagtens top, og varsled sådan: 125

“Vort togt skal ad åre forøde kong Priamos’ storstads pragt, 
og alt hvad dens folk har af liggendefæ bag dens mur, 
lader da skæbnens gudinde dem miste brutalt. 130

Blot ikke gudesendt vrede forinden 
formørker den hær der er Troernes åg ! 
For af ynk er den hellige Artemis vred på sin faders 135

bevingede hunde som opåd et skælvende 
bytte med ufødte unger. Det ækles hun ved.” – 
Syng klage og ve ! Retfærdighed skal vinde sejr ! –

 Epode

“Så mild som den Skønne Gudinde end er 140

imod grumme løvinders kluntede unger, 
så glad for hver dyremors diende børn, 
både på mark og i skov, 
kræver hun af mig jeg tolker at varslet bebuder 
ikke blot lykke og held, men også brøde og skyld. 145

Jeg ber dig, Apollon, forhindre din søster 
i at la årlange modstorme rase og fastholde flåden 
og fordre et nyt og uhyrligt og ufortæreligt offer, 150
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forvolder af fejde i slægten og hustruoprør.
Da gror der en uudlugelig vrede som uden at glemme
hersker i hjemmet og fostrer en hævn for et barn.” 155

Sådanne varsler om gru midt i storhed og sejr blev forkyndt 
af Kalchas ved synet af ørnenes par ved kongens palads.
Og derfor vort råb:
Syng klage og ve ! Retfærdighed skal vinde sejr ! –

Strofe 2

Zeus – hvem Gud så end er – ifald dét er ham kært 160

at han kaldes det navn, 
da taler jeg til ham med det. 
Alt prøvet og vejet, har jeg ikke andet 
end Zeus at ty til om jeg virkelig skal 165

få væltet den golde belastning af sinde.

Antistrofe 2

Den der forud var stor og i alle slags strid 
ejed svulmende mod, 
blir nu ikke nævnt med et ord. 170

Og den der så kom, er nu slået og borte. 
Kun den der besynger den sejrende Zeus 
af hjertet, kan vinde sig visdommens fylde. 175

Strofe 3

Zeus ér det der viser os mennesker vej til forstand
med sin lov om at lidelse lærer.
Og plagsom ser hjertet i drømme sin nød: 180

Selv modvilligt bliver man klog.
Thi Gudernes gunst er en voldelig tvang.
Frygteligt troner de i deres magt.

Antistrofe 3

Det så vi dengang hvor den ældste Atride og chef 185

for vor flåde blindt fulgte en seer 
og pustede til sine ulykkers storm 
da Grækerne, plaget af sult, 
lå stille ved Aulis hvor ebbe og flod 190

brusende går gennem Chalkis’ kanal.




