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NOTA PRELIMINAR 

Tense dita que os poemas homéricos fo ron a Biblia do 
pobo grego. Na Ilíada e na Odisea, buscaban os Gregos as 
normas da súa moral e as solucións máis axeitadas para 
cada momento. Os versos de Homero foron a escala da Gre
cia enteira. Versos houbo dos que se serviron ata para adi
viñas e curacións. 

A Ilíada, en particular, foi o monumento primeiro e o 
fundamento de toda a literatura dos Gregos. E tamén foi, 
pala data e polo seu valor literario, a primeira creación 
poética de Europa. A súa importancia como obra de arteJoi 
constatada en tódolos tempos, por veren nela unha das 
creacións máis grandiosas do espírito humano. 

A Ilíada de Homero é un poema épico, que se 
desenrola dentro da guerra de Troia . Por máis que dela só 
narra, en conxunto, 51 días do décimo ano de asedio, re
matando o poema antes de ser tomada a praza polos Gre
gos. O seu tema central é a cólera de Aquiles, coas conse
cuencias funestas, que dela se derivaron . Na súa forma 
actual, parece que foi composta nun porto xonio da Asia 
Menor, arredor do ano 725 a. C. 

Hoxe sabemos que a guerra de Troia existiu, como 
crían os gregos da antigüidade, e que a toma da cidade 
aconteceu no 1250 a. C. (a Troia VII a de Carl W Blegen). 
Por certo, esta guerra, para algúns historiadores, foi xa un 
conflicto entre a Europa e a Asia (Heródoto, Tucídides) e, 
para outros, foi unha loita entre Gregos, os Acaios de 
Micenas contras os Eolios de Troia, por rivalidade eco
nómica, e só serían asiáticos grande parte dos aliados dos 
Troianos (André Bonnard). Maila sociedade evocada na 
epopeia non parece corresponder a esa data do mundo 
micénico, nin á época da composición dallíada, senón máis 
ben a unha sociedade tal como a que existía no século X a . 
C. (M.I. Finley). 
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Os relatos da guerra de Traía, que, andando o tempo, 
darían lugar á Ilíada, tiveron, primeiro, durante séculas, 
unha existencia oral (nos tempos dos aedos ou cantores) e, 
despois, escrita (cos rapsodas ou recitadores). Homero, ó se 
valer deles, para crea-la súa epopeia, tal vex destacou máis 
o modo de vida dunha época determinada. En todo caso, a 
Ilíada non é froito dunha copia realista da vida, senón o re
sultado feliz dunha exornación poética, que un extraor
dinario poeta elaborou. 

De Homero, pouco o nada sabemos. Nada está de
mostrado nin sobre cando viviu, nin en que sitio naceu, nin 
onde viviu e morreu. O que sobre Homero sabemos é o froito 
dunha elaboración lexendaria . Mais, isa si, Homero existiu. 
Existí u un Homero de carne e oso, en Quíos, en Esmirna, ou 
noutra banda ca/quera, que planeou e deu f arma á Ilíada. 
Esíxeo así a unidade de conxunto do poema. E demándano 
os «toques maxistrais", cosque certos personaxes son, ó longo 
da obra, caracterizados (Schadewaldt). 

A Ilíada é a epopeia de !lío ou da guerra de Traía. Mais 
non da guerra en si, senón dun momento crítico da mesma. 
Os Acaios (Arxivos ou Dánaos), que andan na guerra de 
Traía, son postas en trance dun completo desastre pala 
cólera e o rancor de Aquiles na contra de Agamenón. A cau
sa f oí que Agamenón, o reí de reís, o comandante supremo 
da guerra diante dos muros de Traía, aldraxou a Aquiles, 
o mellar e máis va/ente guerreiro, arrebatándolle, á vista de 
todos, a súa parte no botín de guerra . Aquiles, despeitado, 
retírase ás súas tendas de campaña e deixa de combater. 
Mais, non parou niso a causa. Pediulle á súa nai Tetis, que 
era unha deusa, que fose ter con Zeus. ,para que o deus dese 
a victoria ós Troianos, en tanto que Agamenón non re
parase a honra do seufillo. E asífoi. Desde entón, déronse 
catro batallas. Aprimeira quedou indecisa e a segunda xa 
foi francamente desfavorable ós Acaios, que lle mandan a 
Aquiles unha embaixada, para que volteó combate; mais el 
non cede, porque aínda segue nas súas. A terceira batalla 
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puxo en grave perigo á armada toda dos Acaios, poilos 
Troianos, co grande Héctor á súa cabeza, chegaron a pren
der fogo a unha nave. Aquiles entón consente que vaia ó 
combate, en vez del, o seu compañeiro Patroclo, armado 
coas súas armas. E Patroclo rechaza, si, ós Troianos, mais 
sucumbe na loita, rematado por HéctorJillo do rei de Troia. 
E agora dase a cuarta batalla. Aquiles depón, ó fin, a súa 
cólera e o seu rancor e sae ó combate con novas armas 
divinas, dando marte a Héctor, do que pro/ ana ó cadáver, 
ó tempo que lle f ai honras ó cadáver do seu amigo Patroclo. 
O propio Príamo, o rei de Troia, ten que se baixar a Aquiles 
para que lle entregue o carpo do seufillo. Aquiles accede por 
razóns de humanidade. 

Maila Ilíada é máis ca un poema de guerra ou un poe
ma de paz. A Ilíada é o vivo retrato da totalidade da vida 
humana. Nela aparece plasmado o destino do home con 
tódolos seus afáns e trabal/os. Os heroes actúan cons
trinxidos por /orzas que son superiores a eles. É o poema da 
dor humana. Por iso xa Platón dixo de Homero, que Jora o 
mestre primeiro e o guía dos tráxicos todos, que detrás del 
viñeron. 

Mais é preciso aj acerse un ós rasgos típicos do estilo 
épico de Homero, que sempre se expresan nun verso único: 
o hexámetro ou hexapodia dactílica. Ahondan as 
repeticións de partes de verso ou de versos enteiros, dentro 
dun lento fluír da narración . O poeta non parece ter présa. 
A acción vai progresando en cámara lenta. As compa
racións («coma .. . ", "coma cando ... "), que a cada instante 
saen ó paso, interrompen a marcha, para mostraren máis 
plásticamente o relato, para recordaren un caso igual ou 
semellante, para entreteren. . . Son, case sempre, verda
deiras estampas tomadas da vida real, que ás veces se 
estenden máis alá do preciso . Todas elas denotan unha 
profunda observación poética sobre a naturaleza e os seus 
fenómenos. O epíteto fixo é outro dos rasgos do estilo de 
Homero. Aí van unhas mostras, por vía de exemplo. A "rho-
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dodáctylos Eos": a Aurora, de dedos de rosa; a "khry
sóthronos Here": a Hera de trono de ouro; a "theáglaukopis 
Athene": Atena, a dos ollas brillantes, ou, tal vez, a de ollas 
de curuxa; os "kare komóontas Akhaiói": os Acaios, de 
longas cabeleiras nas cabezas; o ,polymetis Odysseus": o moi 
enxeñoso Ulises; o "nepheleguereta Zeus": Zeus, o amon
toador de nubes ... E tamén, as fórmulas estereotipadas. 
Velaquí algunhas: ,phílen es patrida gaian": para a súa te
rra querida; "dúpesen dé pesón": e estrondou ó vir ó chan; 
"epas t 'éphat'ek t 'onómadsen": e dirixíalle a palabra e 
chamábao polo seu nome; "hós pháto, meídesen dé": así dixo 
e sorriuse; "tón (tén) d 'a u te proséeipe": e á súa vez 
respondeulle; "épea pteróenta proséuda": palabras aladas lle 
dirixía . .. 

Con todos estes recursos, a seu tempo ben combi
nados, "º máis grande poeta", "º máis divino dos poetas", "º 
pai da poesía", como tantas veces ten sido chamado, 
entretexeu a epopeia grandiosa da condición humana, coa 
loita desigual do home, contra a marte e o destino, que só na 
gloria imperecedeira pode encontrar un vislumbre de 
triunfo. O "morra o home e fique afama", dos nasos irmáns 
portugueses. 

O texto da Ilíada consta, na súa vulgata, de 15.693 
versos, que dividiu o gramático alexandrino Zenódoto en 
24 cantos, dunha extensión semellante, servíndose das 
letras do alfabeto grego. Cada canto ven cun título e contén 
un relato seguido. Tratei de buscar, en cada un deles, unhas 
partes, ou pequenoscadros,facendo a conseguinte división . 
Na traducción, procurei axustarme ás palabras de cada 
verso, coa máxima fidelidade, buscando certa harmonía, 
ante a imposibilidade de imita-lo ritmo orixinal. Non se 
trata, pois, dunha traducción en verso. É unha traducción 
palabra a palabra, frase a frase, verso a verso, harmoniosa, 
o máis rítmica posible, mais sen se ater a métrica algunha . 
O que máis importa, en todo caso, é interpreta-lo 
p ensamento do poeta. Por outra parte, Homero só é Homero 
nos seus hexámetros inmortais. 
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Poden chama-la atención, na traducción, os plurais 
en -oi e en -ai . Son debidos á transcripción de tódolos nomes 
propios, onomásticos ou topónimos, no caso nominativo, 
lidos coma no orixinal. Zeus mantémolo así sempre. 

E, para remate, permitídeme que- faga unha 
confesión persoal, xa un tanto homerizada. Pasei tempos 
esquecidos traballando nesta obra, con toda a miña 
entrega e coa maior ilusión. Coma cando un habilidoso 
escultor trata de sacar, nun pau de buxo, tal como ela era, 
á forza de gubia e paciencia, a cara enrugada daquel 
barbudo velliño, que morrera afogado nos turbillóns do río, 
ó librar da marte a un afouto cativo. Ou coma cando un 
incansable labrego, que quere levar un novo anaco de pan 
para a boca dos moitosfillosJoza e refoza nun pedreguento 
monte baldío, co fin de o converter nunha terra de moito 
pan dar. Pois, así eu me esforcei neste duro traballo. ¡Quería 
que Homero f alas e galega! E camiñei por camiños que antes 
ninguén recorrera . Elxa estaba,porcerto, a jalaren tódalas 
linguas máis importantes do mundo. Non podía, por tanto, 
deixar de Jalar no idioma meigo da doce Galicia. 

Evaristo de Sela 
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CANTO 1 

O ANDACIO E A XENREIRA 

(«Loimós kai menis») 

l. Preludio. Invocación á deusa (l-7). 

Canta, deusa, a xenreira de Akhileus Peleiades, 
tan funesta, que infinitas dores ós Akhaiói impuxo, 
e moitas valentes almas por <liante para o Aides levou, 
de heroes, e, deles mesmos, despoxos facía para os cans 
e para as aves de rapiña todas; e, de Zeus, 
cumpríase o designio; 
desde que xa por vez primeira se separaron os dous, 
disputando un co outro, 
o Atreídes, señor de homes, e o divino Akhileus. 

2. Grises, sacerdote de Apolo, vén busca-la súa filfa, que 
está prisioneira de Agamenón (8-52). 

(8-21) A chegada de Grises e a súa petición. 

¿E quen, pois, dos deuses, cunha disputa, un contra 
o outro lanzou, a se pelexaren?; 
de Letó e de Zeus o fillo; pois foi el quen, 
contra o rei irritado, 
un andazo maligno no exército fixo xurdir, 
e morrían os homes, 
porque a Khryses, que era seu sacerdote, lle fixo 
unha aldraxe 
o Atreídes; pois aquel chegou onda as rápidas naves 
dos Akhaiói 
co fin de libertar á súa filla, e traendo con el 
un inmenso rescate, 
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as ínfulas sostendo, nas súas mans, do certeiro frechador, 
Apolon, 
sobre o seu cetro de ouro, e suplicaba a tódolos Akhaiói, 
mais, sobre todo, ós dous fillos de Atreus, 
bos aliñadores de guerreiros: 

"Pillos de Atreus,,, e demais Akhaiói, 
de fermosas grebas, 
a vós, así vos concedan, os deuses, os que habitan 
as moradas do Ólympos 
arrasardes de raíz a cidade de Príamos, e felizmente 
ás vosas casas voltardes; 
mais, a min, á filla querida, ben vós me podiades soltar, 
e estes rescates por ela aceptar, 
respetando ó fillo de Zeus, o certeiro frechador, Apolon.» 

(22-32) Agamenón non lle devolve a filla a Grises e 
despacha ó home con brutalidade. 

Entón os outros Akhaiói, todos a unha voz, 
pronunciáronse 
a favor de respeta-lo sacerdote e de lle acepta-los 
espléndidos rescates; 
mais, a Agamemnon Atreídes, non lle agradaba aquilo 
ó seu corazón, 
senón que de mal modo o despachaba, e dura orde lle daba: 

"Que non te encontre eu, vello, ó pé das cóncavas naves 
nin hoxe, porque aquí te deteñas, nin outro día, 
porque de novo tornes, 
non sexa que entón para nada che sirva o cetro 
nin as ínfulas do deus; 
no que toca a ela, eu non a vou soltar; antes lle chegará 
tamén a vellez 
na nosa casa, en Argos, lonxe da súa patria, 
no meu tear indo e vindo e o meu leito compartindo; 
mais vaite , non me irrites, se é que san e salvo 
volver queres. " 
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(33-42) Grises marcha de volta sen leva-la filfa consigo, 
mais pide ó deus Apolo que castigue aquela ofensa. 

Así falaba; e colleu medo o vello e obedecía ó mandado; 
e camiñou de volta en silencio pola beira 
do estrondoso mar; 
mais moitos rogos despois, cando xa lonxe ía, 
facíalle o vello 
a Apolon, seu señor, a quen deu a luz Letó, a do bo cabelo: 

«Escóitame, Deus do arco de prata, que arredor 
de Khryse te-los brazos botados, 
e mais da Kila divina, e sobre Ténedos 
poderosamente reinas, 
oh Smintheus, se algunha vez, para ti , un gracioso templo 
cun teito eu che cubrín, 
ou se é certo que algunha vez, para ti, gordas coxas 
eu che queimei, 
de to uros ou de cabras, cúmpreme este desexo meu: 
que paguen os Danaói as miñas bágoas coas túas frechas." 

( 43-52) Apolo sementa a marte no campo dos Acaios, 
coas súas frechas e coa peste. 

Así dicía suplicando, e oíao Phoibos Apolon, 
e baixou dos cumes do Ólympos, encolerizado 
no seu corazón, 
o arco ás costas traendo e o ben pechado carcax; 
e resoaron, entón, as frechas sobre os ombros 
do encolerizado, 
ó pórse el en movemento; e el avanzaba, á noite parecido; 
sentábase logo ó lonxe das naves, e en seguida 
a súa frecha disparou; 
e un terrible estralido saíu do arxénteo arco; 
ós mulos só de primeiro atacaba e ós cans lixeiros, 
mais, despois, contra eles mesmos, a frecha aguda lanzando, 
disparaba; e, constantemente, numerosas piras 
de cadáveres ardían. 
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3. Reunión da asemblea dos Acacias (53-303). 

(53-67) Aquiles convoca a asemblea e toma neta a 
palabra. Hai que consultar cun adiviño. 

Nove días, así, sobre a tropa caían as frechas do deus, 
mais, ó décimo, para una xunta chamou á tropa Akhileus; 
pois, a el, nas mentes llo puxo a deusa dos brancos brazos, 
Here; 
pois estaba preocupada polos Danaói, porque, 
daquela maneira a morrer os vía; 
e, despois que eles, entón, acudiron 
e todos xuntos quedaron, 
no medio deles erguéndose, falaba o lixeiro de pés, 
Akhileus: 

«Atreídes, imaxínome que agora nós, outra vez errantes, 
para a casa irnos ter que regresar, se á morte 
cando menos escapamos, 
se agora, ó mesmo tempo, a guerra e o andazo van domar 
ós Akhaiói; 
mais , ¡ei!, primeiro a algún adiviño interroguemos, 
ou a un sacerdote, 
ou tamén a ún que entenda de soños, pois tamén o soño 
procedente de Zeus é, 
que nos poida dicir por que tanto se irritou Phoibos Apolon, 
se, pois, el por causa dun voto está queixoso, 
ou dunha hecatombe, 
se tal vez, da graxa de carneiros e de cabras escollidas, 
sendo el participante, quere de nós o andazo apartar.,, 

(68-83) O adiviño Ca/cante levántase para jalar, mais 
pide que o protexan polo que ten que dicir. 

E el, despois de así ter falado, tornábase, pois, sentar; 
e entre eles entón levantouse 
Kalkhas Thestorides, dos adiviños de aves con moito 
o mellor, 
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que sabía as cousas que agora pasan e as que van pasar 
e as que antes pasaron, 
e as naves guiou dos Akhaiói ata a badía de Ilios, 
polo seu don de adiviño, que lle deu Phoibos Apolon; 
este, a eles, prudentemente pensando, faloulles 
e no medio de todos dixo: 

«Oh Akhileus, ti convídasme, amado de Zeus, a explicar 
a cólera de Apolon, soberano frechador certeiro; 
pois ben, eu falarei; mais ti prométeme e xúrame primeiro, 
con toda a seguridade, para min ben disposto, 
que con palabras e mans me defenderás; 
pois abofé que penso que a un home vou irritar, 
quen de grande poder entre todos 
os Argueioi dispón e a quen obedecen os Akhaiói; 
que, o que ten sempre avantaxe, é un rei, cando se irrita 
contra un home inferior; 
xa que, por moito que o seu fel no mesmo día el dixira, 
así e todo, aínda para despois conserva o seu rancor, 
ata que ó fin llas pague, 
dentro do seu peito; mais ti dime se me salvarás." 

(84-91) Aquiles xura defender a Ca/cante a todo custo. 
El, que diga o que sabe. 

E, contestando, dicíalle o lixeiro de pés, Akhileus: 
«Confiando de todo, ti explica o mandado dos deuses 

que sabes; 
pois, non, xuro por Apolon, amado de Zeus, a quen ti, 
Kalkhas, 
invocando, ós Danaói os mandados dos deuses revelas, 
ninguén, mentres eu viva e na terra vexa a luz do día, 
enriba de ti, xunto das cóncavas naves, 
as súas pesadas mans porá, 
de entre tódolos Danaói, nin que a Agamemnon te refiras, 
quen, hoxe por hoxe, con moito o máis poderoso 
no campo de guerra, aláudase de ser.,, 
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(92-100) Ca/cante, o adiviño, jala ó fin e descóbre a 
razón da cólera de Apolo. A culpa tena Agamenón. 

E entón xa confiou e falaba o adiviño irreprochable: 
,Nin el, pois, por causa dun voto está queixoso, 

nin dunha hecatombe, 
senón por razón do seu sacerdote, 
ó que aldraxou Agamemnon 
e non lle soltou a filla nin lle aceptou os rescates; 
por iso, pois, dores nos deu o Frechador certeiro 
e aínda máis nos dará, 
nin el, antes, dos Danaói, o vergoñoso azoute apartará, 
antes, cando menos, de que a seu pai se lle devolva 
a moza de ollos vivos, 
sen precio, sen pago de rescate, e se lle leve 
unha sacra hecatombe 
a Khryse; entón tal vez, aplacándoo, poderiamos convencelo." 

(101-120) Agamenón ataca a Ca/cante. Bn todo caso, 
esixe unha compensación, se ten que quedar sen a 
Criseida . 

. E e l, despois de así ter falado, tomábase , pois, sentar; 
e, entre eles, entón levantouse 
o heroe Atreídes, moi poderoso Agamemnon, 
cheo de aflicción; e, de cólera, en grande maneira, 
as súas entrañas, polos dous lados negras, 
se lle enchían, e os seus ollos, a un fogo brillante, 
semellantes se lle puxeran; 
a Kalkhas, en primeiro lugar, de mala maneira 
para el mirando, se dirixiu: 

,Adiviño de desgracias, aínda nunca 
cousa boa me anunciaches; 
sempre, a ti, as desgracias che son queridas, 
nas túas entrañas, para as profetizar, 
mais , unha boa palabra, nin na vida a dixeches 
nin a cumpriches; 
e agora, <liante dos Danaói facendo os teus agoiros, 
dache por dicir 
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que é por isto que para eles o Frechador certeiro 
dores prepara, 
porque eu, da xove Khryseís os espléndidos rescates, 
non os quería aceptar, xa que moito mellor quéroa a ela 
para tela na miña casa; pois, na verdade, a Klytaimnestre 
eu a preferín, 
que é a miña lexítima esposa, xa que en nada lle é inferior, 
nin no corpo, nin na gracia, nin na intelixencia, 
nin nos traballos de mans. 

Mais, mesmo así, estou disposto a devolvela, 
se iso é o mellor; 
quero eu que a tropa san e salva estea e non que pereza; 
mais entón, para min, outra recompensa de contado 
dispoñede, para que non sexa eu só, 
de entre os Argueioi, o que non recompensado estea, 
porque nin está ben; 
pois, ben o estades a mirar todos, a miña recompensa 
váiseme a outra parte." 

(121-129) Aquiles salta enriba de Agamenón. Agora o 
que importa é aplacar ó deus. 

Mais, a el, respondíalle de seguido o dos áxiles pés, 
divino Akhileus: 

"Atreídes gloriosísimo o máis cobizoso de todos, 
¿como; pois, che van dar outra recompensa 
os magnánimos Akhaiói?; 
non sabemos que existan en parte ningunha bens comúns 
en cantidade; 
senón que, todo aquilo das cidades que saqueamos, 
iso xa está repartido, 
e non é xusto que os homes, vindo co seu de volta, 
xunten iso outra vez. 
Mais ti, pola túa parte, agora cede esta xove ó deus; 
e nólos Akhaiói 
con tres e catro tantos te resarciremos, se algún día Zeus 
nos concede saquea-la cidade de Troia, a das boas murallas." 
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(130-147) Agamenón replícalle a Aquiles. Ameaza con 
quitarlle o seu premio de guerra, ou o de Aiante, ou o de 
Ulises. Pero manda que, de todas formas, se prepare a 
expedición a Crisa, para devolve-la Criseida. 

E, a el, dando contestación, dicíalle 
o poderoso Agamemnon: 

"Non pretendas así, por valente que sexas, 
semellante ós deuses, Akhileus, 
oculta-la túa intención coa proposta, porque non 
me pasarás por <liante nin me vas convencer. 
¿Acaso queres que, mentres ti mesmo téña-la túa recompensa, 
sen embargo eu así 
me quede privado da miña, e por iso me mandas devolver 
a esta?; 
mais (que así se faga), se (despois) me dan outra recompensa 
os magnánimos Akhaiói, 
adaptándoa ó meu gusto, de modo que sexa equivalente; 
mais, se non ma desen, entón eu mesmo collería 
ou a túa ou a recompensa de Aias, entrando á vosa tenda, 
ou a de Odysseus 
traerei, tomándoa coas miñas mans; e el se irritará, 
aquel a quen eu me dirixa. 
Mais, isto, xa despois o pensaremos aínda outra vez, 
e agora, ¡veña!, unha nave negra arrastremos 
para o mar divino, 
e, nela, os remadores quemáis conveña xuntemos, e, nela, 
unha hecatombe 
carguemos, e, a bordo, á propia Khryseís, 
a de fermosas meixelas, 
fagamos subir; e un calquera, dos do Consello, 
sexa o capitán, 
ou Aias ou Idomeneus ou o divino Odyseus, 
ou ti , Peleídes, o máis terrible de tódolos homes, 
para que nos aplaques a O que obra desde lonxe, 
facéndolle sacrificios." 
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(148-171) Aquiles insulta a Agamenón e rompe para 
sempre con el. Non seguira nin un día máis naque/a 
guerra que nada lle importa. 

Mais, a el, entón, cun ollar rabeco a miralo, 
dicíalle o lixeiro de pés, Akhileus: 

"¡Ah, home revestido de impudencia, que só proveito 
estás a pensar, 
¿como queres que un só dos Akhaiói obedeza, 
debo corazón, asordes túas, 
ou ben de emprender unha marcha ou ben de loitar 
cara a cara con outros homes? 
Porque eu non viñen, por causa dos Troes belicosos, 
aquí loitar, xa que en nada contra min culpables son; 
pois nunca as miñas vacas me roubaron 
nin os meus cabalos, 
nin nunca na Phthíe fértil, que tanto heroe mantén, 
a colleita me arrasaron, porque a verdade é que hai 
moitísimas cousas que están de por medio, 
unhas montañas sombrizas e un mar resoante; 
senón que foi a ti, oh grande descarado, que nós 
en masa seguimos, para que ti te aledes, 
unha satisfacción tratando de conseguir para Menélaos 
e mais para ti, cara de can, 
de parte dos Troes; mais ti niso non te fixas 
nin diso te preocupas; 
e agora, a min, ti mesmo me ameazas con quitarme 
a miña recompensa, 
pola que moitas fatigas pasei, e déronma 
os fillos dos Akhaiói. 
Eu xa nunca teño unha parte no botín igual á túa, cada vez 
que os Akhaiói 
saquean unha populosa cidade dos Troes; 
mais, no máis duro da impetuosa guerra, 
as miñas mans se ocupan; mais, sempre que ó fin 
un reparto sobreveña, 
para ti a recompensa é moito maior, e eu, cunha pequena, 
mais grata, 
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vólvome con ela para as naves, despois 
de eu cansarme guerreando. 
Mais, desta vez, eu vólvome para Phthíe , pois, realmente , 
moito mellor é 
para a casa ir de volta, coas miñas naves encurvadas, 
e non penso, para ti, 
aquí deshonrado ó quedarme, ganancia e riqueza 
seguir amontoando." 

(172-187) Agamenónfai desprecio de Aquiles. E, aínda 
máis, dille na cara que lle vai quita-la Briseida, o seu 
premio de guerra. 

Mais, a el, respondíalle de seguido o señor de homes, 
Agamemnon: 

"Fuxe, pois, se o teu corazón a iso te incitou, que eu, 
ó menos, 
non che suplico que por min te quedes; ó meu lado 
hai tamén outros 
que sen dúbida me honrarán, e, en especial, 
o prudente Zeus. 
Para miné-lo máis odioso dos reis , alimentados por Zeus; 
pois sempre para ti a pendencia che foi grata, e as guerras 
e os combates; 
se moi forte ti es, un deus, sen dúbida, cho concedeu; 
de volta para a túa casa marchando, coas naves túas 
e cos teus compañeiros, 
entre os teus Myrmidones segue a se-lo rei , que, de ti , 
eu non fago conta ningunha, 
e non teño medo de que irritado ti esteas; polo contrario, 
vou facerche unha ameaza desta maneira: 
visto que a min me priva da Khryseís Phoibos Apolon, 
a e la, si, eu, coa nave miña e cos meus compañeiros, 
voulla mandar, mais entón eu vou traer Briseís, 
de fermosas meixelas, 
polo meu pé entrando na túa tenda, con ser ela 
a túa recompensa, para que ben vexas 
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canto máis por <liante estou eu de ti, e para que sinta medo 
tamén outro, 
como igual a min, de me falar e de comigo se comparar 
na miña presencia." 

(188-222) Aquiles, transido de dor, xa pensa en se botar 
a Agamenón. Atena, mandada por Hera, baixa do ceo 
para pór fin á pendencia entre os dous. Aquiles obedece 
e desiste do que ía facer. 

Así dicía; e o Peleíon sentiuse traspasado de dor, e, 
por dentro, o seu corazón, 
no peito peluxento, en facer unha de dúas estivo a dubidar, 
ou el, a súa espada afiada sacando, de ó par da súa coxa, 
ós outros, levantaríaos da xunta, e, ó Atreídes, 
morte lle daría, 
ou a súa cólera calmaría e contería o seu corazón. 
Entre tanto el isto estaba a revolver na súa mente 
e no seu corazón, 
e xa ía para fóra da vaíña tirando a grande espada, 
chegou alí Athene, 
baixando do ceo; pois por <liante mandáraa a deusa 
dos brancos brazos, Here, 
que a ámbolos dous por un igual no seu corazón amaba 
e polos dous se preocupaba; 
e parouse detrás del, e pola loura cabeleira 
agarrou ó Peleíon, 
para el só sendo visible; pois, dos outros, ninguén a vía; 
e quedou suspenso Akhileús, e para tras se virou, 
e ó momento recoñeceu 
a Palás Athenaie; e terribles os seus ollos brillaron; 
e, a ela dirixíndose, palabras aladas lle dicía: 

"¿Mais por que outra vez, filla de Zeus, portador da exide, 
aquí viñeches?; 
¿é tal vez para a insolencia contemplares 
do Agamemnon Atreídes?; 
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mais, unha cousa che direi, e, isto, penso eu que así 
se vai cumprir: 
polas súas arrogancias, axiña tal vez a vida perda ... 

E, a el, pola súa parte, díxolle a deusa de ollos de curuxa, 
Athene: 

"Yin eu mesma para calma-lo teu furor, se é 
que me obedeces, 
baixando do ceo; pois por <liante me mandou a deusa 
dos brancas brazos, Here, 
que a ámbolos dous, por un igual, no seu corazón ama 
e polos dous se preocupa; 
¡veña, pois!, pon fin á disputa, e non puxes da espada 
coa man; 
senón, iso si, con palabras, bótalle na cara 
o que lle vai pasar; 
pois eu así, ás abertas, cho direi, e isto tamén 
cousa feíta será: 
e é que un día che virán, tres veces, 
tantos espléndidos presentes, 
en pago desta insolencia; ti, pois, contente, 
e obedécenos a nós ... 

E, a ela, dándolle contestación, dicíalle o lixeiro de pés, 
Akhileus: 

"Cómpre, de volas <lúas, deusa, a vosa palabra gardar, 
por moi irritado que estea no meu corazón; 
porque así é mellar; 
ó que ós deuses obedeza, sempre eles moito o escoitaban." 

Dicía, e sobre o puño de prata retivo a pesada man, 
e outra vez para dentro da vaíña empuxou a grande espada, 
e rum desobedeceu 
á palabra de Athenaie; e ela para o Ólympos marchara, 
para as mansións de Zeus, portador da exide, 
no medio dos outros deuses. 
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(223-244)Aquiles, obedecendo a Atena, increpa a 
Agamenón con palabras aldraxantes. Fai solemne 
xuramento de estar apartado de guerra. 

Mailo Peleídes, de novo, con insultantes palabras, 
ó Atreídes se dirixiu, e aínda non deixaba o seu furor: 

"iBébedo, con ollos de can e corazón de veado!, 
nunca, nin para te armares para a guerra coa túa tropa, 
nin para te pores de emboscada cos máis valentes 
dos Akhaiói, 
valor tiveches no peito; que iso, para ti, 
a morte paréceche ser; 
certo que moito máis proveitoso é, no acampamento ancho 
dos Akhaiói, 
as recompensas arrapañar de quenquera que en contra 
de ti fale; 
es un rei que devoras ó teu pobo, e é porque reinas 
sobre homes que non son ninguén; 
que, se non, Atreídes, hoxe sería a última vez 
que a alguén aldraxases. 
Mais, unha cousa che vou dicir, e, enriba dela, 
eu un grande xuramento xurarei; 
si, xuro por este cetro, que xa nunca máis follas e ramas 
fará brotar, unha vez que xa o seu tronco alá 
nos montes deixou, 
nin reverdecerá; xa que, arredor, pois, o bronce lle cortou 
follas e casca; e que agora os fillos dos Akhaiói 
nas súas mans empuñan, os que administran xusticia, 
os que as leis, 
no nome de Zeus, sempre gardaron; pois este, para ti, 
vai se-lo meu grande xuramento: 
sen dúbida, un día a soidade de Akhileus asaltará ós fillos 
dos Akhaiói, 
a todos sen excepción; e ent6n en nada ti poderás, 
por aflixido que esteas, 
serlles de utilidade, cando moitos, baixo os golpes 
de Héktor, matador de homes, 
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caian tocados de morte; e ti entón, polos teus adentros, 
o teu corazón dilacerarás, 
todo cheo de furia, porque, ó mellor dos Akhaiói, 
en cousa algunha apreciaches." 

(245-284) Mediación do vello Néstor, o da doce palabra, 
o da moita experiencia. Xa foi conselleiro na guerra 
contra os Centauros. Deben ceder un e outro para ben 
dos Acaios. 

Así falaba o Peleídes, e tirou co cetro no chan, 
que con cravos de ouro estaba cravexado, e sentábase el; 
e o Atreídes, desde enfrente, de cólera se enchía; 
mais entón, no medio deles, Néstor, 
o da doce palabra, ergoeuse, o sonoro orador dos Pylioi , 
do que tamén, da súa lingua, fluía unha voz 
máis doce có mel; 
e, con el na vida, xa <lúas xeracións de homes mortais 
se consumiran, que con el outrora se criaron e naceron 
na Pylos divina, e, sobre os da terceira, agora reinaba; 
este, para eles ben pensando, tomou a palabra e, 
no medio deles, dixo: 

"¡Oh, deuses!, na verdade un grande loito á terra Akhaiís 
hoxe lle chega; 
de seguro que gozaría Príamos, e mailos fillos de Príamos, 
e os outros Troes grande alegría sentirían no seu corazón, 
se vos oísen dicir todas esas palabras, ó estardes a disputar 
un co outro, 
vós, que sóde-los primeiros dos Danaói no consello, 
e os primeiros para combater. 
Pois, ¡veña xa!, facédeme caso; que os dous sodes 
máis novos ca min; 
pois xa en tempos eu, con aínda máis esforzados ca nós, 
con homes tales tratei, e nunca eles de min desprecio facían. 
Que aínda non vin homes como aqueles, nin os penso ver, 
coma Peiríthoos e Dryas, pastor de pobos, 
e Kaineus e Exadios e o divino Polyphemos, 
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e Theseus Aigueídes, comparable cos inmortais; 
eles si que foron os máis fortes dos homes 
que na terra se criaron; 
os máis fortes eran e cos máis fortes loitaban, 
cos Pheres, que vivían nos montes, e, en terrible loita, 
con eles acabaron. 
E, por certo, con eles eu convivía, de Pylos vindo, 
de lonxe, dunha terra remota; porque me chamaron 
eles mesmos; 
e combatía por min mesmo eu; e, con aqueles, ningún 
<lestes, que agora son mortais que viven na terra, 
podería loitar; 
e, con todo iso, os meus consellos escoitaban e prestábanlle 
obediencia á miña palabra; 
pois, obedecede tamén vós, que non hai cousa mellor 
que obedecer; 
nin ti a éste, por valente que sexas, lle arrebáte-la moza, 
senón déixalla estar, pois a el nun principio de premio 
lla deron os fillos dos Akhaiói; 
nin ti, Peleídes, pretendas disputar co rei 
frente por frente, pois nunca participou 
dunha honra igual á súa 
un rei portador de cetro, a quen Zeus gloria lle deu. 
Pois, se ti es forte, e unha deusa nai te trouxo ó mundo, 
el, aínda á falta <liso, é máis poderoso, dado que manda 
sobre maior número de homes. 
E ti, Atreídes, calma o teu furor; son eu, pola miña parte, 
quen che suplico que depoñas a túa cólera contra 
Akhileus, que, en grande maneira, para todos, 
baluarte para os Akhaiói é dunha guerra perigosa." 

(285-291) Agamenón respóndelle a Néstor. Quéixase das 
inxurias de Aquiles. 

E, a el, dándolle a súa resposta, dicíalle 
o poderoso Agamemnon: 
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.. si, por certo, meu vello, todo iso que dixeches entra 
dentro de razón; 
mais é que este home quere estar por enriba 
de tódolos outros, 
sobre todos dominar el quere, e de todos se-lo rei, 
e a todos el quere dar ordes, que, desde logo, 
eu non penso obedecer; 
e, se del un lanceiro fixeron os deuses, que sempre viven, 
¿por iso xa lle dan o privilexio de lanzar inxurias?,, . 

(292-303) Aquiles córtalle a palabra a Agamenón. Insiste 
en non acata-las súas ardes. Xa deixando a Briseida, 
que Agamenón non lle toque ós outros bens seus. E, se 
non, que probe afacelo. 

Mais, a el entón, a súa palabra cortando, replicáballe 
o divino Akhileus: 

.. con razón, un cobarde e un ninguén, 
merecería ser eu chamado, 
se <liante de ti, en todo caso, eu cedese, sexa o que for 
o que digas; 
a outros,desa maneira comanda, e a min non me veñas 
dar ordes; porque eu xa non penso ooedecerte . 
E outra cousa che direi, e ti métea ben na cabeza: 
coas miñas mans, certamente eu non me baterei, 
por mor da doncela, 
nin contigo nin con outro, pois, ó cabo, quitástesma vós 
que ma <lestes; 
mais, das outras cousas que eu teño ó lado 
da miña rápida nave negra, 
<lesas, nada poderías levar, se o vés coller sen 
que o queira eu; 
e, se non, veña xa, fai a proba, para que se enteren 
tamén estes; 
axiña o teu sangue negro correrá ó redor da miña lanza." 
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4. Disolución da asemblea dos Acaios (304-317). 

(304-311) Saída da expedición para Crisa. 

Despois de así teren batallado, un co outro, 
con encontrados ditos, 
levantáronse do sitio os dous, e disolveron a asemblea, 
de preto das naves dos Akhaiói; 
o Peleídes, por el, cara ás súas tendas e ás súas naves iguais, 
camiñaba co Menoitiades e cos seus compañeiros; 
e o Atreídes, pois, unha nave rápida para o mar 
mandou puxar, 
e, para ela, vinte remadores escollía, e unha hecatombe 
embarcou para o deus; e, a bordo, á Khryseís, 
de fermosas meixelas, 
sentou, traéndoa el mesmo alí; e, de capitán, 
subiu o enxeñoso Odysseus. 

(312-317) Purificacións e sacrificios. 

Eles, entón, así que embarcaron, navegaban 
polos líquidos camiños, 
e, ás súas tropas, no en tanto, o Atreídes ordenaba 
que se purificasen; 
e eles purificábanse, pois, e, ó mar, as impurezas lanzaban, 
e facíanlle a Apolon rituais hecatombes, 
de touros e cabras, á beira do mar incansable; 
e o bafo da graxa ata o ceo chegou, dando voltas co fume. 

5. O aldra:xe a Aquiles, consumado (318-344). 

(318-325) Agamenón manda que lle traían á Briseida. 

Así eles, nestas cousas, afanados andaban 
polo acampamento; mais non por iso Agamemnon 
atrás se volvía do seu desafío, que de primeiro lle lanzou 
a Akhileus, 
senón que el, a Talthybios e a Eurybates, estas palabras 
lles dirixiu, 
que eran os seus dous arautos e os seus dilixentes servidores: 
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"Marchade á tenda de Akhileus Peleiades; 
e, colléndoa da man, traédeme á Briseís, 
a das fermosas meixelas; 
e se el non vola dá, eu mesmo entón irei buscala, 
chegándome alá con máis xente; cousa que para el aínda 
máis dura será ." 

(326-344) Dous arautos chegan á tenda de Aquiles para 
levaren consigo a Briseida. Aquiles accede. 

Despois de así ter falado, para alá os despachaba, 
e dura orde lles daba; 
e eles, a disgusto, marcharon pola beira do mar incansable, 
e, dos Myrmidones, ás tendas e naves chegaron; 
e, a el, encontrárono, preto da súa tenda 
e da súa nave negra, 
sentado, e, ó velos alí, non se alegrou Akhileus; 
eles, pola súa parte, turbándose e sentindo polo rei respeto, 
paráronse <liante del, e nada lle dicían nin lle preguntaban; 
mais el deuse conta de todo, polos seus adentros, 
e así lles falo u: 

"Saúde, arautos, de Zeus mensaxeiros 
e tamén dos homes, 
vinde máis para acá; de nada, <liante de min, 
vós sodes culpantes, senón Agamemnon, 
que aquí vos manda por causa da xove Briseís. 
Pois, anda, divino Patróklees, saca á moza fóra 
e dállela a estes dous para que a leven; mais que, 
eles mesmos, os meus testigos sexan, 
<liante dos deuses benaventuradós e <liante tamén 
dos homes mortais, 
e <liante dese rei intratable, se algún día outra vez 
se ten de min precisión, para, un azoute ignominioso, 
apartar 
dos outros; porque el, cheo de funestos sentimentos, 
anda feíto unha furia, 
e non sabe en modo algún mirar ó mesmo tempo 
para <liante e para atrás, 
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co fin de que, por el, ó pé das súas naves, sans e salvos, 
poidan os Akhaiói combater.., 

6. A deusa Tetis e o seufillo Aquiles (345-427). 
(345-356)Aquiles invoca a Tetis, súa nai, para se lle 
quixar de Zeus. Acaba de ser aldraxado, e el debía ó 
menos, xa que é mortal, darlle honras nesta vida. 

Así falaba, e Pátroklos obedecía ó querido compañeiro, 
e fixo saír da tenda á Briseís, a das fermosas meixelas, 
e déullela a eles para que a levasen; e eles outra vez 
marchaban ó longo das naves dos Akhaiói; 
e, a disgusto, con eles a muller ía; mais entón Akhileus, 
a chorar rompendo ó momento, lonxe dos seus compañeiros, 
ía sentarse isolado, 
na beira do mar brancacento, mirando de fixo para 
o pélago viñoso; 
e moito á súa nai lle rogou, as mans para ela tendendo: 

«Miña nai, xa que ti me enxendraches, aínda que para ser 
dunha vida tan curta, 
honra, cando menos, a min debía o Olympios outorgarme, 
Zeus, o que trona no alto; mais, nesta hora, a min, nin amáis 
pequena honra el me deu; 
porque, a min, o Atreídes, o moi poderoso Agamemnon, 
deshonroume á vista de todos; pois, colléndomo, 
retén no seu poder o 'meu premio de guerra, 
ante si mesmo privándome del.., 

(357-363) Tetis, que xorde do fondo do mar, quere sabe
la razón das bágoas do seu filio. 

Así dicía, bágoas derramando, e oíao a súa venerable nai, 
sentada nas fonduras do mar ó lado do seu vello pai; 
e rapidamente emerxiu do brancacento mar, na forma 
de néboa, 
e , pois, <liante del se sentaba, que a chorar aínda seguía, 
e coa man acariciouno, e a palabra lle dirixía e o seu nome 
lle daba: 
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«Meu fillo, ¿por que choras?; ¿e que pena che alcanzou 
o corazón?; 
ti fala abertamente, non o escondas no teu pensamento, 
para que o saibámo-los dous ... 

(364-392) Aquiles cóntalle a Tetis todo o que pasou desde 
un principio. 

E, a ela, un profundo salaio lanzando, respondíalle 
o lixeiro de pés, Akhileus: 

«Ti ben o sabes; ¿para que vou contar isto 
a quen o sabe todo?; 
nós marchabamos contra Thebe, sagrada cidade de Eetíon, 
e, por enteiro, a saqueamos e tra"iamos aquí tódalas cousas; 
e as cousas, entón, con equidade as repartiron entre si 
os fillos dos Akhaiói, 
e escolleron para o Atreídes á Kh1yseís, 
de fermosas meixelas. 
Mais entón Khryses, sacerdote do que fere de lonxe, 
Apolon, 
presentouse nas rápidas naves dos Akhaiói, os das courazas 
de bronce, 
para liberta-la súa filla, traendo con el un inmenso rescate, 
as ínfulas sosten do nas súas mans do que fere de lonxe, 
Apolon, 
sobre o seu cetro de ouro, e andaba a facer súplicas 
a tódolos Akhaiói, 
e, de maneira especial, ós dous fillos de Atreus, 
bos ordenadores de guerreiros. 
Entón os outros Akhaiói, a unha voz, clamaron todos 
que se respetase ó sacerdote e que se aceptase 
o espléndido rescate; 
mais , ó Agamemnon Atreídes, non lle agradaba iso 
ó seu corazón, 
senón que de mal modo o despachaba, e unha dura orde 
lle dictaba; 
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e, irritado, o vello de volta marchaba; mais, a el, Apolon, 
cando lle rezou, oíuno, porque moi querido lle era, 
e lanzou sobre os Argueioi o seu maligno dardo; 
e agora os homes 
morrían, uns detrás dos outros, e as frechas do deus voaban, 
por tódalas partes, sobre o ancho campamento dos Akhaiói; 
mais, a nós un adiviño, 
ben entendido na arte, nos explicaba os designios de 
O que fere de lonxe. 
Ó momento, eu fun o primeiro en dá-lo consello de aplacar 
ó deus; 
mais, ó Atreíon, despois disto, a cólera arrebatouno, 
e, rápidamente do asento se erguendo, 
lanzoume unha ameaza, que xa está consumada; 
pois, á unha, nunha rápida nave, os Akhaiói, 
de ollos xiradores, 
para Khryse a mandan, e dentro levan ofrendas 
para o Señor; 
e, á outra, mesmo agora da miña tenda saíron uns arautos 
que a levan, 
á filla de Briseus, que a min me deron de premio os fillos 
dos Akhaiói. 

(393-412) Aquiles pídelle axuda á súa nai. Que vaia estar 
con Zeus e que interceda por el. ó cabo1 Zeus debíalle a 
ela un grande favor. 

Mais ti, se é que podes, préstalle axuda ó teu fillo valente; 
chegándote ó Ólympos, suplícalle a Zeus, 
se algunha vez xa, 
ou de palabra, ti lle fuches grata ó corazón de Zeus, 
ou tamén de obra. 
Que moitas veces eu, no palacio do meu pai, te oín 
gloriarte, cando dicías que ó Kroníon, o que cobre o ceo 
de sombrizas nubes, 
ti soa entre os inmortais, dun aldraxante desastre o libraches, 
nunha vez que outros Olympioi queríano encadear, 
Here e Poseidaon e Palás Athene; 
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mais, chegando ti, deusa, soubeches libralo 
das súas cadeas, 
a toda présa polo das cen mans chamando, para vir 
ó vasto Ólympos, 
ó que os deuses dan o nome de Briáreos, e os homes todos 
chaman Aigaion, e que en forza aínda é superior a seu pai, 
quen, pois, ó lado do Kroníon asento tomaba, 
da súa gloria orgulloso; 
e tivéronlle medo os deuses ben-aventurados 
e non o encadearon. 
Disto facéndolle agora memoria, séntate ó seu lado 
e cólleo dos xeonllos, 
para ver se dalgunha forma quere, ós Troes, darlles axuda, 
e, ós Akhaiói, contra as popas e arredor do mar, acurralalos, 
dezmados, para que todos disfruten do seu reí, 
e recoñeza así o moi poderoso Agamemnon Atreídes 
a súa cegueira, pois ó mellor dos Akhaiói en nada 
soubo el honrar.,, 

(413-427) Tetis, coas bágoas nos olios, respóndelle ófillo. 
Subirá, si, ó Olimpo e jalará con Zeus do seu caso. 

Mais, a el, entón, respondíalle de seguido Thetis, 
bágoas derramando: 

"¡Ah!, fillo meu, ¿por que, pois, eu te criaba, 
se para o infortunio te parín?; 
¡oxalá ti puideses, nas túas naves, sen choro e sen mágoa 
quedar, xa que o teu destino é unha vida tan curta, 
non por moito tempo!; 
mais agora, ó tempo que un home que vai durar 
pouco, tamén desgraciado, por enriba de todos, 
encontrácheste ser; así que con mal fado te parín 
no meu palacio. 
Mais, para dicirlle a Zeus, que co raio goza, esa palabra túa, 
irei eu mesma ó Ólympos nevado, por ver se el 
se deixa convencer; 
mais ti, no en tanto, sentado ó pé das túas naves, 
de rápido andar, 
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a túa cólera contra os Akhaiói mantén, e, da guerra, 
abstente por completo; 
porque Zeus, ó Okéanos, na terra 
dos irreprochables Aithiopees, 
onte se marchou a un banquete, e os deuses, 
a un tempo todos, lle seguían; 
mais, no duodécimo día, de novo para o Ólympos virá, 
e entón, de seguida, eu irei á morada de Zeus, 
de sobrado de bronce, 
e abrazareille os xeonllos, e espero que o lograrei convencer.» 

7. Criseida en Crisa ( 428-487). 

( 428-439) Ulises chega a Crisa con Criseida e coa 
hecatombe. 

Así, pois, dicindo, ela marchouse, e, a el, 
deixouno no sitio, 
indignado no seu corazón, por mor 
da ben cinturada muller, 
que, pois, á forza, contra a súa vontade, lle quitaban; 
polo seu lado, Odyseus 
a Khryse chegaba, conducindo a sagrada hecatombe. 
E eles, cando xa no porto, de augas moi fundas, entraron, 
recolleron as velas, e acomodáronas na nave negra, 
e, o mastro, abatérono ata a súa forqueta, baixándoo 
polos cables dianteiros, 
en áxil manobra,e, a ela, para o fondeadeiro a levaron, 
á forza de remos; 
e fóra da nave botaron as pedras de ancorar, 
e as fortes amarras ataron; 
e fóra tamén eles propios saltaban 
sobre un rompente do mar, 
e, afóra, a hecatombe fixeron saír, 
para O quefere de lonxe, Apolon; 
e fóra Khryseís saíu da nave recorredora do mar. 
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(440-457) Criseida é entregada ó seu pai. Crises, agora, 
reza ó deus Apolo en favor dos Acaios. 

A ela, por certo, en seguida ó altar conducíndoa, 
o enxeñoso Odyseus, 
do pai seu, nas mans lla puña, e a el de palabra se dirixiu: 

"Oh Khryses, aquí me mandou o señor de homes, 
Agamemnon, 
a túa filla para che traer, e, a Phoibos, 
unha sagrada hecatombe 
ofrecer no nome dos Danaói, por ver se aplacamos ó señor, 
que agora, sobre os Argueioi, loitos 
de moito xemer lanzou." 

Despois de así ter falado, nas súas mans lla puña, 
e el recibiu, gozoso, 
á filla querida; e eles de seguida, para o deus, 
a sagrada hecatombe 
en orde dispuxeron ó redor do ben construído altar, 
e laváronse as mans, acto seguido, e colleron en alto 
os grans de cebada; 
e, por eles, Khryses en voz alta rezaba, para o ceo 
as mans erguendo: 

"Óeme, deus do arco de prata, que a Khryse protexes, 
e a Kila divina, e sobre Ténedos poderosamente imperas; 
ti xa unha vez, ó primeiro, me escoitabas ó invocarte, 
dándome honra a min, e de firme castigaches 
á tropa dos Akhaiói; 
unha vez máis agora, cúmpreme este meu voto: 
agora aparta xa dos Danaói o ignominioso azoute." 

Así dicía rogando, e a pregaria lle oía Phoibos Apolon. 

( 458-47 4) Descripción dos sacrificios solemnes ó deus 
Apolo. 

Mais, despois que, entón, fixeron o rezo e os ·grans 
de cebada espallaron, 
cara ó ceo, primeiro, estiraron a cabeza das víctimas e entón 
degoláronas e despois esfoláronas, 
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e cortaron os conxotes e cubríronos de graxa, 
dándolles dun lado e mais do outro, e encol deles puxeron 
anacos de carne crúa; 
e, encol de rachas de leña, queimaba neles o vello, e, 
por enriba, flamexante viño 
derramaba; e uns mozos, ó par del, nas mans sostiñan 
espetos de cinco puntas. 
E, logo que os conxotes se queimaron e comeron 
as entrañas, 
trinchaban, entón, o resto en anacos pequenos, 
e nos asadores os enfiaron, 
e asáronos con moita habilidade e retirárono todo do lume; 

· e, así que terminaron o traballo e prepararon o banquete, 
comían, e en nada o corazón estaba falto 
dunha parte por igual. 
Mais, cando xa, de beber e de comer, 
fóra a súa gana botaron, 
os mozos entón, de bebida ata o borde, 
as crateras encheron, 
e a todos por seu orde distribuíron, facendo primeiro 
unha libación con cada copa; 
e eles, o día enteiro, co canto e coa danza 
ó deus propiciaban, 
cantando todos a unha o fermoso peán, 
os fillos dos Akhaiói, 
celebrando a O que desde lonxe obra; e el, na súa alma, 
se recreaba ó tal oír. 

( 475-487) Ulises vén de volta de Crisa. As diversas 
manobras. 

E, cando o sol se meteu e enriba a escuridade se botou, 
entón xa, para durmir, se deitaron xunto ás amarras da nave; 
mais, así que a deusa da mañá apareceu, 
a dedos de rosa, Eós, 
tamén entón, sen máis, facíanse ó mar alto, de volta 
para o ancho acampamento dos Akhaiói; 
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e un favorable vento lles mandaba O que desde lonxe obra, 
Apolon; 
e eles o mastro levantaron e, ó vento, 
as velas brancas despregaron, 
e o vento inflou o seo do velame, e, ós dous lados, a onda 
purpúrea contra a roda da proa, con grande estrondo 
rumorexaba, segundo a nave avanzaba; 
e ela corría lombo abaixo da onda, dando finó seu camiño. 
E, unha vez, pois, que chegaron ó ancho acampamento 
dos Akhaiói, 
a nave negra entón eles na terra firme vararon, 
en alto sobre os bancos de area, e por debaixo escoras 
longas de apoio ó redor dela puxeron; 
e eles dispersábanse entón por rendas e naves. 

8. Tetis no Olimpo ( 488-530). 

(488-492) Aquiles segue na súa xenreira. 

Mais el, no en tanto, seguía na súa xenreira, 
sentado ó pé das súas naves de rápido curso, 
o descendente de Zeus, fillo de Peleus, 
o lixeiro de pés, Akhileus; 
e nunca á xunta acudía, onde un home adquire fama, 
e nunca á guerra, senón que consumía 
o seu propio corazón, 
alí permanecendo, e botaba de menos obrado de guerra 
e o combate. 

( 493-530) Tetis vai Jalar con Zeus. A súplica e a 
contestación. Zeus accede a f ace-lo que ela di. 

Mais, cando xa, pois, a partir daquel día, 
chegou a duodécima aurora, 
tamén entón xa para o Ólympos volveron os deuses, 
que sempre son, 
todos ó mesmo tempo, e Zeus viña de primeiro; e Thetis 
non se esqueceu dos encargos 
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do fillo seu, senón que ela xurdiu dunha onda do mar, 
e, moi de mañá, subiu ó grande ceo e ó Ólympos; 
e encontrou ó Kronides, o da ancha voz, sentado, 
á parte dos outros, 
no curuto máis alto do Ólympos, que tantos curutos ten; 
e, pois, <liante del se sentaba, e colleuno dos xeonllos 
coa man esquerda, e, coa dereita, pois, o queixo, 
por debaixo, lle acariciando, 
suplicante, faloulle a Zeus Kroníon, o señor: 

"Zeus pai, se algunha vez ata agora, entre os inmortais, 
algo de proveito che fixen, 
ou por <lito ou por feíto, cúmpreme entón este meu desexo: 
hónrame ó fillo, que a unha vida máis efímera que outros 
resultou destinado; mais, agora mesmo, 
o señor de homes, Agamemnon, 
fíxolle unha deshonra; pois, colléndolla, tenlle el a súa parte 
no botín, despoxándoo dela por si mesmo. 
Mais ti, ó menos, dalle honra, Zeus Olympios, bo conselleiro; 
e, en tanto, nos Troes pon superioridade, ata que os Akhaiói 
honren ó meu fillo e o acogulen de estimación ... 

Así dicía; mais nada lle respondía o que 
as nubes amontoa, Zeus, 
senón que, en silencio durante moito tempo, seguía sentado; 
mais Thetis, segundo o colleu, ó principio, 
dos xeonllos, 
así llos tiña collidos, fortemente agarrada, e suplicaba 
de novo por segunda vez: 

"Claramente, dunha vez, dame a túa promesa e faime 
o sinal do si coa cabeza, 
ou dime xa que non, que para ti non hai medo ningún, 
para que, ben sabido, saiba 
cánto eu, entre todas, son a deusa máis despreciada ... 

Mais, a ela, fortemente irritándose, respondíalle 
o que as nubes amontoa, Zeus: 

"Ben seguro que son funestas manobras, pois 
vas levarme a entrar en conflictos 
con Here, cando me reprenda con inxuriosas palabras; 
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e ela, mesmo sen iso, na presencia dos deuses inmortais, 
sempre a min 
me está a rifar, porque di que no combate 
eu ós Troes favorezo. 
Mais ti agora vaite de volta, que non te vexa 
Here; que, da miña conta, quedarán esas cousas, 
para as levar ata ó fin; 
e, se o dubidas, veña, fareiche coa cabeza o sinal do si, 
para que marches convencida; 
porque este é, da miña parte, entre os inmortais, o maior 
peñor; poilo meu, nin é revocable nin enganador, 
nin cousa que se deixe de cumprir, aquilo que eu confirme 
cun aceno de cabeza." 

Falou e, enriba das súas negras sobrancellas, o Kroníon 
fixo o sinal do si; 
e os divinos cabelos do señor, entón, axitáronse, 
na súa cabeza inmortal; e fixo estremece-lo grande Ólympos. 

9. Hera e mais Zeus en liorta (531-611). 

(531-543) Zeus foise sentar no trono do seu palacio. Hera 
dirixiuse a el con palabras mordaces. 

Os dous así concertados, un do outro se separaron; ela, 
sen máis, de seguida 
ó mar profundo, dun pulo, saltou desde o alto 
do brillante Ólympos, 
e Zeus, para a súa morada (marchou); e os deuses, 
a unha todos, levantáronse 
dos seus asentos á vista do seu pai; e nin un só se atreveu 
a esperar, no sitio sentado, ó que vían vir, senón que, 
para saírenlle ó encontro, puxéronse todos de pé. 
Así el entón no seu trono se sentaba; mais Here, 
que a vira, ben conta se deu de que con el 
os seus designios urdiu 
a dos pés de prata, Thetis, a filla do vello do mar; 
e ó instante, con mordaces palabras, 
a Zeus Kroníon se dirixía: 
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"¿Cál dos deuses agora outra vez, grande enganador, 
contigo os seus designios urdiu?: 
sempre a ti grato che é, lonxe de min estando, 
ás agachadas deliberando, tomar decisións; e nunca a min, 
de boa gana, quixeches comunicarme palabra algunha 
que penses ... 

(544-550) Zeus respóndelle a Hera . Non pode ela chegar 
a sabe lo todo. 

E, a ela, respondíalle en seguida o pai 
de homes e deuses: 

"Here, non esperes nunca que tódolos meus designios 
vas ti coñecer; difíciles para ti che serán, 
con sé-la miña muller; 
mais aquel que se deba oír, ninguén, en seguida, 
nin dos deuses nin dos homes, antes de ti o saberá; 
mais, o que eu, á parte dos deuses, queira matinar, 
ti, esas cousas, nin mas preguntes punto por punto, 
nin fagas indagacións." 

(551-559) Hera replícalle a Zeus. A promesa que a Tetis 
llefixo. 

E, a el, respondíalle de seguida a dos ollos de becerra, 
augusta Here: 

"Terribilísimo Kronides, ¿qué palabra é esa que dixeches?; 
o certo é que hai tempo xa que nin che pregunto nada 
nin fago indagacións, 
senón que, ben tranquilo, ti meditas cantas cousas queiras. 
Mais agora eu sinto un medo terrible no meu corazón 
de que te seduza 
a dos pés de prata, Thetis, filia do vello do mar; 
pois, ó rompe-lo día, ós teus pés se acuruxaba, e tomoute 
dos xeonllos; 
a ela, penso eu que ti, cun aceno de cabeza, promesa 
que non falla lle fixeches de que a Akhileus 
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honrarías, e a moitos morte darías xunto ás naves 
dos Akhaiói." 

(560-567) Zeus volve responder/le a Hera. A ver se vai ter 
que bourar neta. 

E, a ela, dándolle resposta, dicíalle o que as nubes 
amontoa, Zeus: 

"Insensata, sempre andas a cismar, e eu non me escondo 
de ti; 
e nada, emporiso, conseguir poderás, mais, do meu corazón, 
máis lonxe para min estarás; e iso para ti aínda 
máis duro será. 
E, se así isto é, debe serme a min grato; 
pois, en silencio, toma o teu asento, e obedece 
á miña palabra, 
non sexa que, entón, de nada che sirvan cantos deuses hai 
no Ólympos, 
máis préto de ti chegando, cando che bote enriba as miñas 
intocables mans ." 

(568-583) Hefesto, fillo de Hera e de Zeus, ponse de por 
medio. Hai que ter sempre presente que Zeus é o mais 
forte. 

Así dicía, e colleu medo a dos ollos de becerra, 
augusta Here, 
e, pois, en silencio sentábase, <lomeando o seu corazón; 
mais irritáronse no palacio de Zeus os deuses Ouraníones; 
e, entre eles, Héphaistos, o ilustre artesán, 
era o primeiro en falar, 
á súa nai, Here, a dos brancos brazos, dándolle satisfacción: 

"Certamente funestos estes asuntos van ser, 
e xa insoportables, 
se agora os dous, por mor dos mo1tais, disputades así, 
e, no medio dos deuses, alboroto metedes; 
xa nin dun banquete, 
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por bo que poida ser, se terá pracer, se as cousas peores 
son as que triunfan. 
E, á miña nai, un consello eu lle dou, por máis que, de seu, 
ben discreta ela é, 
que, ó meu pai Zeus, satisfacción <lea, 
para que outra vez non 
arme liorta o pai, e o banquete nos perturbe; 
pois, se quixese o Olympios, lanzador do raio, 
dos nosos asentos precipitarnos (podía); porque el é 
con moito o máis forte. 
Mais ti procura tocalo con palabras doces; 
ó momento entón propicio o Olympios nos será ." 

(584-594)Hera tiña que reportarse. O que a He/esto lle 
pasou con Zeus certa vez. 

Así, pois, dicía, e, dando un salto, a copa de <lúas asas, 
á súa nai na man lle puña, e díxolle máis: 

"Ten paciencia, miña nai, e resígnate, 
por moito que che doia, 
non te vexa eu, séndome tan querida, <liante dos meus ollos 
bourada, que entón en nada poderei, 
por moito que me aflixa, 
prestarche a miña axuda; poilo Olympios é difícil 
para se medir con el; 
que xa tamén outra vez, tratando eu de defenderte, 
el me chimpou, agarrándome dun pé, 
da soleira divina abaixo, 
e todo o día eu ía caendo, e, ó tempo que o sol se metía, 
vin dar en Lemnos, e xa pouca vida en min quedaba; 
alí uns homes Sinties de seguida me recolleron, non ben 
tombara no chan." 

(595-611) Volve a paz ó Olimpo. Banquete dos deuses. 
Chega a hora de durmir. 

Así dicía, e Here, a deusa dos brancos brazos, sorriuse, 
e, a sorrir, tomoulle coa súa man a copa ó fillo; 
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e entón el, ós outros deuses todos, de esquerda a dereita, 
falles servindo o doce néctar, que dunha cratera ía sacando; 
e, pois, levantouse unha risa, que non se apagaba, 
entre os deuses ben-aventurados, 
cando viron a Héphaistos pola sala a bulir. 

Así entón, todo o día ata que o sol se puxo, 
eles banqueteaban, e en nada o corazón estaba falto 
dunha parte por igual, 
nin da formingue belísima, que tiña nas man$ Apolon, 
nin das Musas, que cantaban, en alterno coro, 
con fermosa voz. 

Mais, así que se marchou a brillante luz do sol, 
eles fóronse deitar, á súa casa cada un, 
onde, a cada cal, a súa morada, o moi ilustre derreado, 
Héphaistos, construíu cori sabios pensamentos; 
tamén Zeus Olympios, o que lanza os raios, 
para o seu leito ía, 
onde habitualmente durmía, cando o doce sono lle entraba; 
subido alí descansaba, e, á súa beira, Here, 
a do trono de ouro. 
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CANTO 11 

O SOÑO E O .CATÁLOGO 

(«Óneiros kai katálogos») 

l. O Soño (1-52). 

(1-15) Zeus, que non logra durmir, Jala co Soño. 

Os outros, pois si, na mesma deuses que homes 
de empeñachado elmo, 
dormían a noite enteira, mais a Zeus non o tomaba 
o doce sono; 
senón que el andaba a cavilar na súa mente a maneira de, 
a Akhileus, 
honra lle dar, e facer morrer a moitos xunto as naves 
dos Akhaiói; 
e este, a el, na súa alma, parecíalle o mellar consello, 
enviar, sobre o Atreídes Agamemnon, ó funesto Soño, 
e, por el chamando, palabras aladas lle dicía: 

"Anda, vai alá, funesto Soño, xunto das lixeiras naves 
dos Akhaiói, 
meténdote na · tenda do Agamemnon Atreídes, 
a dicirlle todo con moita exactitude, como eu cho encargo; 
mándalle que arme ós Akhaiói, de longas cabeleiras 
na cabeza, 
a toda présa; porque agora, de seguro, podería conquista
la cidade, de anchas rúas, 
dos Troes; pois xa non, de maneira diferente, os que teñen 
os palacios do Ólympos, 
os inmortais, pensan; que a tódolos domeou 
Here, á forza de suplicar, e para os Troes, 
están destinádo-los loitos». 
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(16-34) O soño vaifalarlle a Agamenón. 

Así falaba, e partiu, pois, o Soño, non ben 
o mandado oíu; 
e ó instante chegaba ó pé das lixeiras na ves dos Akhaiói, 
e foise, pois, para o Agamemnon Atreídes; e encontrábao 
a durmir na súa tenda, que ó seu redor 
o divino sono se derramara; 
e parouse, entón, á súa cabeza, no Neleío transfigurado, 
no Néstor, a quen, pois, de entre os vellos, 
máis honraba Agamemnon; 
nel transformado, dicíalle o divino Soño: 

"Dormes, fillo de Atreus, o belicoso domador de cabalos; 
non debe estar toda a noite a durmir un home con mando, 
a quen pobos en guerra lle foron encomendados e que 
tantas cousas ó seu cargo ten; 
mais agora enténdeme de seguida; que, de Zeus, para ti 
mensaxeiro son, 
quen por ti, mesmo lonxe el estando, grandemente 
se interesa e ten de ti compaixón; 
el mandouche armar ós Akhaiói, de longas cabeleiras 
na cabeza, 
a toda présa; porque agora, de seguro, conquistarías 
a cidade, de anchas rúas, 
dos Troes; pois, xa non en desacordo, os que habitan 
os palacios do Ólympos 
os inmortais, están no seu pensar; que os domeu a todos 
Here, á forza de suplicar, e enriba dos Troes os loitos 
están pendurados, 
por decreto de Zeus; e ti garda ben isto nos teus sentidos, 
nin, de ti, o olvido 
dono se faga, cando o doce sono solto te deixe". 

(35-52) Agamenón manda ós arautos chamar ós homes 
para unha asemblea. 

Así, pois, dicindo, marchouse, e, a el, deixouno no sitio, 
aquelas cousas no seu corazón revolvendo, que, pois, 
realizarse non ían; 
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porque dicía el para consigo que tomaría a cidade 
de Príamos no día aquel, 
o insensato, e non sabía os traballos 
que aínda Zeus maquinaba; 
pois aínda ía deixar caer dores e laios 
enriba de Troes e Danaói, por medio de duros combates. 
E despertouse do sono, e a divina voz envolveuno; 
e, incorporándose, sentábase, e delicada túnica vestía, 
fermosa, sen estrear, e por enriba un grande manto 
se botaba; 
e nos seus pés brillantes atouse unhas fermosas sandalias, 
e ó redor, pois, dos seus ombros botouse a súa espada 
cravexada de prata; 
e colleu o cetro hereditario, para sempre, indestructible; 
con el na man, camiñou cara ás naves dos Akhaiói 
de courazas de bronce. 

Eós, por certo, pois, deusa ela, dirixiuse ó longo Ólympos, 
para lle anunciar a luz a Zeus e ós outros inmortais; 
entón el, ós arautos, de voz sonora, deu orde 
de que chamasen para unha xunta ós Akhaiói, 
de longas cabeleiras na cabeza; 
eles facían entón a chamada, e éstes xuntábanse 
a toda présa. 

2. O Consello dos Anciáns (53-83) . 

(53-75) Pala Agamenón. O Soño . Facer unha proba do 
ánimo da xente. 

Mais primeiro, ó Consello dos magnánimos anciáns, 
facía el sentar 
xunto da nave de Néstor, o rei que en Pylos nacera; 
téndoos el convocado, un ben urdido designio dispuña: 

"Escoitade, amigos; en canto eu dormía, o divino Soño 
veu a min 
na ambrosíaca noite; e, de todo en todo, co Néstor divino, 
na forma e na talla e no porte, moi de préto se configurara; 
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e púxose, pois, enriba da miña cabeza 
e por menxase me dixo: 
"Dormes, fillo de Atreus, o belicoso domador de cabalos; · 
non debe estar toda a noite a durmir un home con mando, 
a quen pobos en guerra lle foron encomendados 
e que tantas cousas ó seu cargo ten; 
mais agora enténdeme en seguida; que de Zeus para ti 
mensaxeiro son, 
quen por ti, mesmo lonxe el estando, grandemente 
se interesa e ten de ti compaixón; 
el mandouche armar ós Akhaiói, de longas cabeleiras 
na cabeza, 
a toda présa; porque agora, de seguro, conquistarías 
a cidade, de anchas rúas, 
dos Troes; pois, xa non en desacordo, os que habitan 
os palacios do Ólympos, 
os inmortais, están no seu pensar; que os domeou a todos 
Here, á forza de suplicar, e enriba dos Troes os loitos 
están pendurados 
por decreto de Zeus; e ti garda ben isto nos teus sentidos". 
Así el tendo falado, 
marchábase voando, e amino doce sono soltoume. 
Así que, movédevos xa, a ver se hai maneira de facer 
colle-las armas ós fillos dos Akhaiói; 
mais primeiro eu, coas miñas palabras, á proba os porei, 
como é de costume, 
e dareilles o consello de fuxiren coas súas naves, de moitas 
fileiras de remeiros, 
mais vós, cada un polo seu lado, tendes que os deter 
coas vosas razóns,,. 

(76-83) Fata Néstor. Chamarás armas. 

E el entón, despois de así ter falado, sentábase, pois, 
e no medio deles ergueuse 
Néstor, que, pois, de Pylos rei era, terra de moita area; 
mostrándose benevolente, a todos el arengou 
e entre eles dixo: 
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«Oh, amigos, dos Argueioi, conductores e gardiáns, 
se fose outro calquera dos Akhaiói, quen tal soño relatou, 
¡mentira!, diríamos nós sen dúbida, e aínda nos poriamos 
máis ó lonxe; 
mais esta vez tivo a visión quen se alauda de ser con moito 
o máis nobre dos Akhaiói; 
así que, ponde máns á obra, a ver se hai maneira de que 
poidamos armar ós fillos dos Akhaiói". 

3. A Asemblea (84-154). 

(84-109)0s homes acoden coma enxames de abellas. O 
bastón de mando de Agamenón. 

Así, pois, tendo falado, era o primeiro 
en saír do Consello, 
e eles tamén se levantaron e obedecían ó pastor de pobos, 
os reis portadores de cetro; e acudían os pobos. 
Do mesmo modo que xorden enxames de abellas apretadas, 
que dunha pedra oca están sempre novamente a saír, 
e, na forma de cachos de uva, voan sobre .as flores 
da primavera; 
e andan en montón a revoar, unhas por aquí 
e outras por alá; 
así as bandadas de homes, numerosas, 
desde naves e tendas, 
<liante da costa profunda avanzaban, 
en grupos para a Asemblea; e, no medio deles, 
Ossa flamexara, 
que os forzaba a vir, de mensaxeira de Zeus; 
e eles íanse reunindo. 
Mais axitada era a ~semblea, e debaixo dos pés 
tremía a terra, 
ó tempo que os homes buscaban asento, e era un tumulto; 
mais, a eles, nove 
arautos, dando altas voces, tentaban contelos, para veren se 
do balbordo dunha vez 
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se deixaban, e escoitaban ós reis, que de Zeus descenden. 
Mais, a moito custo, se sentaba a xente, anque, ó fin, 
quedáronse quietos nos seus asentos, 
parando co algareo; e en pé o poderoso Agamemnon 
se puxo, o seu cetro empuñando, o que Héphaistos 
se cansou para o labrar; 
Héphaistos deulio a Zeus, filio de Kronos, o soberano, 
mais Zeus, á súa vez, deulio ó seu mensaxeiro, 
"ºmatador de Argos"; 
e Hermeias, o soberano, deulio a Pélops, 
domador de cabalos; 
mais el polo seu lado, Pélops, deulio a Atreus, 
pastor de xentes; 
e Atreus, ó morrer, deixoulio a Thyestes, 
dono de moitos rabaños, 
mais el, polo seu lado, Thyestes, a Agamemnon lio deixaba, 
para o ostentar, 
para reinar en moitas illas e na Argos toda; 
sobre éste el apoiado, as súas palabras ós Argueioi dirixía : 

(110-14 l)Fala Agamenón. Era mellar Juxir do sitio para 
aterra. 

"Oh amigos, heroes Danaói, servidores de Ares, 
Zeus, filio de Kronos, atoume cunha grande cadea 
a un castigo ben pesado, 
o cruel, que outrora me prometeu, e confirmoumo cun sinal 
de cabeza, 
marchar de volta de aquí, despois de ter destruído 
a ben muraliada Ilios, 
e agora tramou un funesto engano, e mándame 
retornar para Argos, cheo de deshonra, despois 
de que perdín a moita xente. 
Así, pois, para Zeus prepotente, debe ser grato, 
quen xa, de moitas cidades, destruíu as cabezas 
e aínda máis destruirá; poilo seu poder é grandísimo. 
Porque é vergonzoso que isto se veña saber, 
ata para os vindeiros, 
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que unha tropa de Akhaiói, tan escollida e tan grande, 
para nada, así ande 
a guerrear nunha guerra, sen conseguir resultado, 
e a combater 
contra homes que son menos numerosos, e aínda 
non se aviste ó lonxe fin ningún. 
Pois se, nun supor, quixesemos, Akhaiói e Troes, 
concertando acordos de fiar, contarnos uns e mais ·outros, 
reunir ós Troes, cantos hai nos seus fogares, 
en tanto que nós, os Akhaiói, nos disporiamos 
por grupos de a dez, 
e escollsemos nós, cada decena, ó seu home para servirlle 
o viño, 
moitos grupos de a dez quedarían coa falta 
dun servidor de viño; 
tanto eu digo que os fillos dos Akhaiói en número superan 
ós Troes, que viven na cidade; mais os seus aliados, 
procedentes de moitas cidades, son homes que a lanza 
saben brandir, 
e eles moito me apartan do meu empeño e non me deixan, 
por máis que o queira, 
destruí-la cidade ben poboada de Ilios. 
Nove anos do grande Zeus xa pasaron, 
e xa o madeirame das naves apodreceu e os cabos cederon; 
e, sen dúbida algunha, as nosas mulleres e os nosos filliños 
estaban sentados nos nosos palacios, agardando por nós; 
e nós, coa empresa, 
pola que aquí viñemos, aínda non acabada. 
Pois, veña, como eu diga, obedezamos todos: 
fuxamos coas nosas naves para a nosa terra patria; 
pois que xa non tomaremos Troie, a das largas rúas". 

(142-l54)Prodúcese a desbandada. 

Así falaba, e o corazón dentro dos seus peitos, 
conmovía a aqueles 
todos, entre a multitude, cantos o Consello non oíron; 
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e removeuse a Asemblea, como as vagas enormes do mar, 
do alto mar Ikarios, que o Euros mailo Notos 
levantou, saltando sobre el desde as nubes do pai Zeus; 
e coma cando, en chegando, o Zéphyros 
remove unha profunda seara, 
violento lanzándose nela, e méxese sobre as espigas, · 
así toda a súa asemblea se removeu; e entón eles, 
con grande algareo 
para as súas naves se precipitaban, e, baixo os seus pés, 
a poeira 
íase elevando; e entón eles, uns ós outros, incitábanse 
a botar man das na ves e puxalas para o mar divino, 
e xa os camiños c;ie sirga limpaban; e obrado ó ceo chegaba, 
dos que para a casa ían ir; e xa, de debaixo, 
quitaban as escoras das naves. 

4. No Olimpo. Hera e Atena (155-181). 

(155-165)/nteroén no Olimpo a deusa Hera, que lle 
Jala a Atena. 

Entón puido producirse para os Argueioi a volta 
para a terra contra o seu destino, 
se non fose que, á Athenaie, a súa palabra Here lle falou: 

"iE entón, filla de Zeus, portador da exide, Atrytone!, 
¿así xa, para a casa, para a súa patria terra, 
os Argueioi fuxirán polo ancho lombo do mar, 
e, coma un motivo de fachenda para Príamos 
e os Troes, deixarían 
á Argueia Helene, por quen moitos dos Akahiói 
en Troie morreron, lonxe da querida patria terra? 
¡Veña!, vai agora mesmo onda tropa dos Akhaiói, 
de courazas de bronce; 
e, coas túas amables palabras, retén a cada home, 
e non deixes que para o mar arrastren as naves, de comba 
por ámbalas bandas". 
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(166-18l)Atena baixa do Olimpo efálalle a Ulises. 

Así falaba, e non desobedeceu a deusa de ollos 
de curuxa, Athene, 
senón que baixou lanzada desde os cabezos do Ólympos; 
e rapidamente chegaba xunto ás lixeiras naves dos Akhaiói; 
topou de seguida a Odyseus, igual a Zeus pola prudencia, 
para alí parado; que el, a súa negra nave, ben bancada, 
nin a man 
lle puña enriba, porque a dor lle embargaba 
o corazón e o ánimo; 
e, ó seu lado póndose, dicíalle a de ollos de curuxa, Athene: 

«Divino Laertiades, enxeñoso Odyseus, 
¿así xa, para a casa, para a vosa patria terra, 
fuxiredes, nas naves de moitos bancos caíndo, 
e, coma un motivo de fachenda, para Príamos 
e os Troes, deixariades 
á Argueia Helene, por quen moitos dos Akhaiói 
en Troie morreron, lonxe da querida patria terra? 
¡Veña!, vai agora mesmo onda tropa dos Akhaiói, 
e non pares xa, 
e, coas túas amables palabras, retén a cada home, 
e non deixes que para o mar arrastren as naves, 
de comba por ámbalas bandas". 

5. Intervención de Ulises (182-206). 

(182-187) Ulises trata de cante-la desbandada. 

Así falaba, e el recoñeceu a voz da deusa, 
cando ela lle falou, 
e botou a correr, e tirou fóra de si a súa capa de lá; 
e recolleuna 
o arauto Eurybates Ithakesios, que o seguía; 
e el, en persoa, chegando <liante de Agamemnon Atreídes, 
tomoulle o seu cetro, herdado dos seus avós, 
para sempre, indestructible; 
con el encamiñouse para as naves dos Akhaiói, 
de courazas de bronce. 
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(188-l97)Ulises razoa cos reís ecos homes ilustres, con 
doces palabras. 

A calquera reí e home prominente que encontrase, 
procurou retelo con doces palabras, parando xunto del: 

"¡Home extraordinario!, non é ben que ti teñas medo, 
igual que un cobarde, 
mais, ti mesmo, ponte sentado e manda sentar 
ós outros guerreiros; 
pois aínda non viches claramente cál é o pensar do Atreíon; 
agora, si, ponos á proba, mais axiña castigará 
ós fillos dos Akhaiói; 
e non todos no Consello oímos a cousa que el dixo; 
non sexa que, enfurecido, cause mal ós fillos dos Akhaiói; 
pois grande é a furia dos reís, nutridos por Zeus, 
e, a súa honra, de Zeus é procedente, e quérelle ben 
o prudente Zeus». 

(198-206) Ulises boura co cetro e increpa ós homes do 
pobo. 

Mais, ás avesas, a aquel home do pobo que vise 
e a dar gritos collese, 
a ese, co cetro, lombeiradas lle deu e de palabra 
o reprendeu: , 

"¡Insensato!, tente quieto e escoita a palabra dos outros, 
que son superiores a ti, porque ti, imbele e sen forzas, 
nunca en conta es tomado nin na guerra nin no Consello; 
en todo caso, os Akhaiói non iremos ser reís aquí todos; 
o goberno de moitos non é cousa boa; que sexa un só 
o que mande, 
un só reí, a quen lle deu o filio de Kronos, de mente astuta, 
(cetro e leis, para que sobre deles reine» .) 
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6. O caso de Tersites («O Descarado") (207-277) . 

(207-242)Tersites ataca a Agamenón. 

Así el, dando ordes como alto mando, percorría 
o campamento; e eles, para a Asemblea, 
de novo á présa corrían desde as naves e desde as tendas, 
cun ruído estrepitoso, coma cando a marexada 
dun estrondoso mar 
nunha praia grande brúa, e retomba o mar alto . 

Os outros, pois, íanse sentando, e quedáronse, ó fin, 
sosegados nos seus asentos; 
mais Thersites, só el, un leriante desaforado, aínda grallaba, 
quen, nos seus miolos, moitas palabras descompostas 
a prendera, 
para armar liorta cos reís, cun falar en van, 
mais non cun bo orde, 
senón todo o que a el lle parecese que, para os Argueioi, 
motivo de rir 
era; e era o home máis feo que ó pé de Ilios chegou: 
era cambado de pernas, e coxo dun pé; 
e os seus dous ombros, 
encorvados, sobre o peito contraídos; e, alá enriba, 
puntiagudo era de cabeza, e nela floreceu unha rala lá. 
E era moi odioso para Akhileus, sobre todo, e para Odyseus; 
pois, a estes dous, de continuo abelloaba; mais, desta vez, 
contra o Agamemnon divino, 
gritando cunha voz aguda, dicía as súas inxurias; 
e contra el, pois, os Akhaiói 
estaban terriblemente irritados, e indignáronse 
no seu corazón; 
mais el, a toda gorxa gritando, a Agamemnon 
reprendía coa súa palabra: 

"Atreídes, ¿de que te queixas aínda ou quemáis necesitas?; 
cheas de bronce as tú as ten das e están)' e moitas mulleres 
hai dentro das tendas, ben escollidas, que a ti os Akhaiói, 
ó primeiro de todos, che damos, sempre 
que unha cidade tomemos; 
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¿ou é que aínda tes precisión de ouro, 
o que poida traer un calquera 
dos Troes, domadores de cabalas, desde Ilios, 
como rescate dun fillo, 
a quen eu, comigo, atado traía, ou outro dos Akhaiói?, 
¿ou é muller nova (o que ti queres), 
para te unires a ela no amor, 
e da que ti só, en exclusiva, te fagas dono?; non é decoroso 
que, o seu guía sendo, en desgracias metas 
ós fillos dos Akhaiói. 
¡Oh seres moles, obxectos de vergonza, Akhaiai, 
xa non Akhaiói, 
para a casa, ó menos, coas nosas naves, de volta marchemos, 
e, a éste, deixémolo 
aquí en Troie a dixeri-los seus privilexios, para que vexa 
se, pois, algo nós a el lle valemos, ou tamén se non; 
que agora, ata a Akhileus, un home a el moi superior, 
deshonrou; pois, colléndolo, retén no seu poder o seu 
premio de guerra, el mesmo por si privándoo del; 
mais, de certo, non hai en Akhileus bile nas súas entrañas, 
senón que é un abandonado; 
pois noutro caso, Atreídes, agora por última vez aldraxarías". 

(243-264) Ulises reprende a Tersites. 

Así falaba, inxuriando a Agamemnon, pastor de xentes, 
o Tersites; mais de seguida ó seu lado se puña 
o divino Odyseus, 
e, despois de míralo con rabeca mirada, con dura palabra . 
o reprendía; 

"Thersites, falador de enredada palabra, aínda sendo 
un sonoro orador, 
pára xa dunha vez, e non queiras ti só entrar 
en pendencia cos reís; 
pois eu digo que outro mortal peor ca ti 
non o hai, entre cantos, cos Atreídes, rumbo a Ilios viñeron; 
polo tanto, non deberías falar, tomando na boca ós reís, 
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nin proferir contra eles inxurias, nin defende-lo retorno; 
aínda non vemos con toda a claridade como acabarán 
estes traballos, 
se retornaremos ben ou mal, nólos fillos dos Akhaiói. 
Así ti agora, a Agamemnon Atreídes, pastor de pobos, 
estás a inxuriar, porque lle dan moitísimas causas 
os heroes Danaói, e por iso ti falas abelloando; 
mais dunha vez cho direi, e isto será tamén cousa feíta: 
se outra vez te callo a desvariar, da forma que agora, 
que xa non estea máis para Odyseus a súa cabeza 
sobre os ombros, 
que xa non sexa máis chamado, de Telémakhos, pai, 
se, pondo en ti a man, eu non te deixo espido 
dos teus propios vestidos, 
o manto e maila túnica, e o que cobre as túas vergonzas, 
e non te largo, chorando, para as rápidas naves, 
da asemblea fóra, bourando en ti con golpes deshonrosos». 

(265-277) Ulises boura no Tersistes. Os Arxivos gaban a 
Ulises. 

Así, pois, falaba, e, co cetro, na espalda e nos ombros 
lle bateu; e el eslombouse, e unha grasa bágoa 
dos ollas lle rodou; 
e, unha inchazón sanguinosa, da espalda se levantou, 
por obra do cetro de ouro; e el, pois, sentábase 
e ficou atordoado, 
e, as dores sentindo, estupidamente mirando, a súa chorada 
se enxugou; 
e eles, anque aflixidos, á conta del, a gusto se riron; 
e así alguén cochichou, mirando para o outro de ó lado: 

"¡Oh!, ¡oh!, realmente incontables causas boas Odyseus 
leva feito, · 
ou ben sendo o primeiro en dar bos consellos, ou ben 
encabezando o combate; 
mais agora isto que entre os Argueioi fixo, 
é con moito o mellar, 
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(ó ser el) quen a ese inxuriador, falador desatado, parou, 
cando estaba a falar; 
seguro que nunca máis o incitará outra vez 
o seu ánimo ousado 
a insultar ós reís con inxuriosas palabras». 

7. Todo o mundo outra vez na Asemblea (278-393). 

(278-300)Fala Ulises. Hai que seguir loitando. 

Así cochichaban os da tropa; mais, de pé, 
o destructor de cidades, Odyseus, 
se puxo, o seu cetro empuñando; e, ó seu lado, 
a dos ollos de curuxa, Athene, 
transfigurada en arauto, mandara á tropa calar, 
para que a un mesmo tempo os fillos dos Akhaiói, 
tanto os de <liante coma os do fondo, 
o seu discurso puidesen oír e considera-lo seu consello; 
el, discretamente pensando, arengounos e dixo: 

«Atreídes, nesta hora, señor, os Akhaiói, quérente 
face-lo máis ignominioso para tódolos mortais humanos, 
e non cumpren a promesa que che deron, 
no momento mesmo de saíren de Argos., 
nutridora de cabalos, 
de, marcharen de volta, só despois de arrasaren a Ilios, 
a ben amurallada; 
pois, igual que nenos pequenos ou mulleres 
que perderon ó home, 
uns cos outros choran por volveren á casa; 
na verdade, o traballo é tal coma para que un, de aburrido, 
se marche; 
porque calquera, con só un mes que quede lonxe 
da súa muller, 
xa se impacienta, coa súa nave de moitos bancos 
de remeiros, á que as borrascas 
do inverno deteñan, e o axitado mar; 
e, a nós, un noveno ano nos está a acabar, 

58 



aquí permanecendo; por iso eu non me indigno 
de que os Akhaiói 
se impacienten xunto ás súas naves encurvadas; 
mais tamén, así e todo, 
(sería) certamente unha vergonza, tanto tempo aquí 
permanecer e de mans valeiras regresar; 
tende paciencia, amigos, e quedade por algún tempo, 
ata que saibamos 
se Kalkhas adiviña cousa certa, ou tamén se non. 

(301-335)Ulises segue a/alar. O dragón que apareceu e 
a profecía de Calcan te. 

Pois isto sabémolo ben nos nosos corazóns, 
e sodes todos 
testigos, (aqueles ó menos) ós que as deusas da morte 
non viñeron levar; 
era ó outro día, ou dous días despois, de cando en Aulís 
as naves dos Akhaiói 
se xuntaban, levando tantos males para Príamos e os Troes, 
e nós, polos dous lados en volta dunha fonte, 
ó pé dos sagrados altares, 
faciamos ós inmortais perfectas hecatombes 
debaixo dun belo plátano, de onde corría 
unha brillante auga; 
entón apareceu un grande sinal do ceo: un dragón, 
polos lombos roxo, 
espantoso, que, pois, o mesmo Olympios sacou 
á luz do día, 
xurdindo de debaixo do altar, polo plátano arriba 
se enrosco u. 
E alí no seu niño estaban os paxariños dunha gorriona, 
unhas crías noviñas, 
na póla máis alta, debaixo das follas acuruxados, 
(eran) oito, e a novena era a nai, a que puxo os ovos; 
entón el devorábaos, un detrás doutro, ó tempo que eles 
piaban lastimeiramente; 
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e a súa nai arredor del revoaba, chorando polos seus fillos; 
mais el, despois de se enrolar primeiro, de súpeto colleuna 
pola á, ó tempo que en volta voexaba e chiaba. 
Mais, non ben el enguliu ós paxariños da gorriona 
e a ela mesma, 
fíxoo invisible o deus, o que o mostrou; 
pois que nunha pedra o convertiu o fillo de Kronos, 
o astuto; 
e nós, plantados no sitio, admirabamos canto alí aconteceu, 
cómo, pois, terribles prodixios viñeron perturba-las 
hecatombes dos deuses, 
mais Kalkhas entón de seguida, declarando a vontade dos 
deuses, dicía: 

"¿Mais por qué en silencio vos quedastes, 
cabeludos Akhaiói?; 
"para nós fixo aparecer este grande sinal Zeus, 
o bo conselleiro, 
"dun futuro lonxano, que moito tardará en se cumprir, 
do que a fama nunca morrerá; 
"do mesmo modo que ése enguliu os paxari~os da gorriona 
e a ela mesma, 
"(eran) oito, e a novena era a nai, a que puxo os ovos, 
"así nós tamén, outros tantos anos, estaremos a lóitar alí, 
"mais, o décimo, a cidade tomaremos, de anchas rúas". 
El así falaba; e todo aquilo, por certo, 
estase agora a cumprir; 
pois, veña, quedádevos todos, Akhaiói de fermosas grebas, 
aquí, ata que conquistémo-la grande cidade de Príamos". 

Así dicía, e os Argueioi un grande clamor levantaban, e, 
arredor, as na ves 
cun ruído terrible resoaron, cos Akhaiói a gritaren, 
o discurso aprobando do Odyseus divino; 

(336-368)Fala Néstor. hai quemante-lo xurado. Unha 
nova estratexia. 

e entre eles tamén falou Néstor, o cabaleiro Guerenios 
(de Guerena ou Guerenon): 
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"¡Ah!, si, xa falades , parecéndovos a nenos, 
pequeniños, ós que en nada preocupan 
os traballos da guerra; 
¿a onde entón, para nós, irán para-los convenios 
e os xuramentos?; 
en fogo xa quedarían vontades e pensamentos de homes, 
e as libacións de viño puro e os apretóns de mans, 
nos que nós puxerámo-la confianza; 
pois así, con palabras, andamos a batallar, 
e ningún remedio 
encontrar podemos, despois de moito tempo aquí estar. 
Atreídes, ti, mantendo aínda como antes 
o teu firme designio, 
segue a mandar ós Argueioi nos duros combates, 
e , a eses, déixaos consumirse, un ou dous (cando máis), 
que, dos Akhaiói 
á parte, proxecten -mailo resultado non vai se-lo deles
antes, para Argos, de volta marcharmos, antes mesmo que, 
de Zeus, portador da exide, 
poidamos saber se (foi) unha mentira a promesa, 
ou tamén se non. 
Porque eu dígovos, con toda a certeza, que o moi poderoso 
Kroníon déuno-lo sinal do asentimento 
no día aquel, cando nas súas naves, 
de rápido andar, embarcaban 
os Argueioi, para os Troes levando o estrago e a morte, 
ó relampar polo lado dereito, debo agoiro sinais amostrando. 
Así, pois, que ninguén, antes de tempo, teña présa 
por volver para a casa, 
antes de un terse deitado con muller de Troes, 
e ter vingado as angustias e os laídos de Helene; 
mais, se alguén, loucamente, quere para a casa volver, 
que toque a súa negra nave, de bancos ben fornecida, 
para que, antes dos outros, coa súa filOrte se enfrente 
e co seu destino. 
Pois, señor, ti mesmo, pola túa parte , pensa (a cousa) ben, 
mais obedece tamén a outro; 
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non será, por certo, palabra que ten que ser rechazada, 
canto eu diga; 
separa ós homes por tribos, por fratrías, Agamemnon, 
para que a fratría a fratría socorra, e as tribos ás tribos; 
e, sempre que así obres, e sempre que os Akhaiói 
che presten obediencia, 
coñecerás de seguida quen dos xefes (sexa) un cobarde, 
e quen das tropas, 
e quen un valente sexa; pois que, por eles mesmos, 
combaterán; 
e coñecerás tamén se, por designio dos deuses, 
non saquea-la cidade, 
ou pola cobardía dos teus homes e a súa ignorancia 
da guerra". 

(369-393)Fa/a Agamenón. Non hai outro coma Néstor. 
Chegaren todos outra vez a un acordo. 

E, respondendo, dicíalle o poderoso Agamemnon: 
"Tamén esta vez na Asemblea superas, ancián, 

ós fillos dos Akhaiói; 
pois, ¡canté!, Zeus pai e Athenaie e Apolon, 
tivese eu dez conselleiros tales entre os Akhaiói; 
entón si que axiña baixaría o espiñazo a cidade 
do rei Príamos, 
polas nosas mans conquistada e destruída; 
mais o portador da exide, Zeus Kronides, dores me deu, 
quen me lanza en inútiles rixas e disputas; 
porque eu e Akhileus pelexamos, por mor dunha mociña, 
con encontradas palabras, e eu era o primeiro 
en me alporizar; 
mais, se algunha vez chegamos a opinar do mesmo modo, 
xa nunca despois, 
para os Troes, un aprazamento da súa ruína haberá, 
nin o máis pequeno. 
Mais agora, marchade comer, para que xuntos 
levemos a Ares; 
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que cadaquén afie ben a súa lanza, e dispoña ben 
o seu escudo, 
e que cadaquén dea ben a ración ós seus cabalos, 
de rápidos pés, 
e que cadaquén, unha ollada ó redor do seu carro botando, 
na nosa guerra pense, 
para que, o día enteiro, decidámo-la querela 
co odioso Ares; 
pois non haberá un descanso no medio, nin o mais curto, 
se non cando a noite, ó chegar, separe por forza 
o ardor dos homes; 
arredor dos peitos, de cada un, suará a correa 
do escudo, que cobreó home enteiro, e no cabo da lanza 
a súa man cansará; 
e o cabalo, de cada un, suará, do polido carro a puxar; 
e a quen eu vexa, lonxe do combate, querendo 
quedarse xunto ás naves encurvadas, a ése despois, 
non lle será posible librarse dos cans e das aves de rapiña ... 

8. A campaña segue. Preparación da batalla (394-
483). 

(394-418)Sacrificios ós deuses. O boi de Agamenón. A 
súa pregaria. 

Así dicía, e os Argueioi un grande clamor levantaban, 
coma cando unha vaga, 
nunha costa escarpada, cando a mova o Notos, en vindo, 
contra un penedo moi alto, que se adianta para o medio 
do mar; e ó que nunca deixan as vagas 
de tódolos ventos, cando dun lado ou do outro se formen; 
e, do sitio se erguendo, dábanse présa 
dispersándose polas naves, 
e acenderon o lume nas tendas, e a súa comida tomaron. 
E cadaquén facía sacrificios a un dos deuses sempiternos, 
pedíndolle escapar á morte e ó traballo de Ares; 
e el un boi sacrificou, o señor de homes Agamemnon, 
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ben gordo, de cinco anos, ó moi poderoso fillo de Kronos, 
e invitaba ós anciáns máis distinguidos dos Panakhaios, 
a Néstor, en primeiro lugar, e ó rei Idomeneus, 
mais, despois, ós dous Aias e ó fillo de Tydeus, 
e, de sexto, por seu lado, a Odyseus, con Zeus comparable 
na prudencia; 
e, por propio impulso, onda el chegou Menélaos, bo para 
o urro de guerra; 
pois xa coñecía no seu corazón a seu irmán, 
cómo traballaba; 
e puxéronse ó redor do boi e colleron os grans de cebada 
nas mans; 
e, no medio deles, orando, dicía o poderoso Agamemnon: 

"Zeus gloriosísimo, máximo, que cóbre-lo ceo 
de negras nubes, que vives no éter, 
que antes o sol non se meta nin enriba a escuridade se bote, 
antes de eu botar ó chan a trabe medianeira 
do palacio de Príamos, 
co fume denegrida, e de queimarlle as portas 
cun fogo abrasador, 
e de rasgar sobre o seu peito a túnica de Héktor, 
polo bronce atravesada; e que, ó redor del, 
moitos compañeiros, . 
boca abaixo caídos na poeira, cos dentes se agarren á terra". 

(419-43l)Zeus non accede ós rogos de Agamenón, mais 
acéptalle o boí. O sacrificio do boí e o banquete. 

Así dicía, mais, de ningunha maneira, pois, ó Kroníon 
lle satisfacía (o seu voto), 
senón que el, iso si, aceptou os seus sacrificios, mais 
un traballo non envidiable lle acrescentaba. 
Mais, así que, pois, a oración acabaron 
e os grans de cebada espallaron, 
ergueron primeiro (a cabeza do boi) 
e degolárono e esfolárono, 
e cortáronlle as coxas e de graxa as cubriron, 
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facéndoo dun lado e do outro, e enriba delas puxeron 
anacos de carne crúa; 
e queimábanos, pois, con leños sen follas, 
e, espetando entón as entrañas, mantíñanas 
enriba de Héphaistos; 
mais, así que as coxas se consumiron 
e as entrañas comeron, 
cortaban entón o resto en anacos 
e espetárono nuns asadores, 
e asaron con grande coidado, e retiraron todo do lume; 
mais, así que o seu traballo acabaron e prepararon para si 
a comida, 
entón comían, e en nada o seu corazón carecía 
dunha parte por igual. 

( 432-440)Fala Néstor despois do banquete. Hai que 
levanta-lo ardor guerreiro. 

Mais, así que, de beber e de comer, 
fóra a súa gana botaron, 
entre eles, entón, o primeiro en toma-la palabra era Néstor, 
o vello conductor de carros: 

"Gloriosísimo Atreídes, señor de homes, Agamemnon, 
non falernos agora moito tempo outra vez, 
nin aínda máis tempo 
apracémo-la obra, que xa o ceo nos mete na man; 
pois, ¡veña!, os arautos, polo seu lado, dos Akhaiói, 
de túnicas de bronce, 
á tropa convocando, agrúpena por naves, 
e nós, polo noso, así xuntos, polo ancho campamento 
dos Akhaiói 
camiñemos, para máis de présa despertarmos 
ó impetuoso Ares». 
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( 441-483)A chamada para o cambate. Aparición de 
Atena. O avance das tropas. Comparacións. 

Así . dicía, e non desobedeceu o señor de homes, 
Agamemnon; 
ó momento, ós arautos, de voz aguda, ordenou 
que chamasen para o combate ós Akhaiói, de longas 
cabeleiras na cabeza; 
eles a chamada fixeron, e estes reuníanse a toda présa; 
e os reís, nutridos por Zeus, os da compaña do Atreíon, 
corrían dunha banda á outra separando ós seus, e con eles 
Athene, a dos ollos de curuxa, 
a exide embrazando, preciosísima, que non se pon vella 
nin morre, 
da que cen franxas, todas de ouro, ondeaban no aire, 
todas ben entrenzadas, e de cen bois cada unha; 
con ela na man, de súpeto aparecida, lanzouse a través 
da tropa dos Akhaiói, 
incitándoos a marchar; e en cada un fixo 
levanta-la forza necesaria 
no seu corazón, para, sen tregua ningunha, guerrear 
e combater; 
e, de contado, a guerra selles fixo máis doce do que retornar 
nas ocas naves para a súa patria terra. 

Tal coma un fogo destructor abrasa un inmenso bosque, 
nos cumes dunha montaña, e de lonxe aparece o seu fulgor, 
así, do bronce divino dos que se puñan en marcha, 
o brillo resplandecente, a través do éter, ó ceo chegaba. 

E, tal coma innúmeros bandos de alíxeras aves, 
de gansos ou grous ou ciños de longo pescozo, 
na pradeira asiata, dun lado e do outro 
das correntes do Kaystrios, 
aquí e alá voan, orgullosas das súas ás, 
con estrondo pousando unhas <liante das outras, 
e resoa a pradeira, 
así, deles, innúmeros bandos, das naves saíndo 
e das tendas, 
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pola planicie Skamandria se esparexían; e, por debaixo, 
o chan 
cun ruído espantoso resoaba coas pisadas dos seus pés 
e coas patas dos cabalos; 
e compareceron na pradeira Skamandria, 
toda chea de flores, 
innumerables, coma follas e flores na súa época brotan. 

Tal coma moitas nubes de moscas apiñadas, 
que andan ás voltas nunha corte do gando, 
no tempo da primavera, cando o leite molla os recipientes, 
así, tantos Akhaiói, de longas cabeleiras na cabeza, 
enfrente dos Troes, 
na planicie se situaban, encalorecidos para os destruíren. 

E tal coma os homes das cabras, anchos rabaños 
de cabras, 
facilmente separan, despois de andaren misturadas 
no pasto, 
así, a eles, os dispuñan os seus xefes, uns aquí e outros alí, 
para entraren en combate, e, no medio, estaba 
o poderoso Agamemnon, 
en ollos e cabeza, semellante a Zeus, que co raio goza, 
e en cintura, a Ares, e en peito, a Poseidaon. 
Como, nunha manada de gando bovino, de todos, 
o máis destacado sempre foi 
o touro; pois el distínguese ben no medio 
das vacas reunidas; 
tal, pois, ó Atreídes fixo Zeus, no día aquel, 
distinguido entre moitos e destacado entre os heroes. 

9. O catálogo das naves (484-759). 

( 484-493)/nvocación ás Musas. 

Dicídeme agora, Musas, que as moradas 
Olympias tendes, 
-pois vós sodes deusas, e en tódalas bandas 
estades presentes, e sabédelo todo, 
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no en tanto que nós o rumor só oímos e nada sabemos
cales eran os capitáns dos Danaói e os seus señores; 
poila tropa toda, non sería eu capaz de a referir 
nin de a nomear, 
por máis que eu tivese dez linguas, e dez bocas, 
e por máis que en min houbese unha voz irrompible, 
e uns pulmóns de bronce, 
a non ser que volas Musas Olympiades, de Zeus, 
portador da exide, 
fillas , no meu pensamento puxesedes cantos 
ó pé de Ilios chegaron; 
diréi, iso si, os capitáns das naves e as naves todas. 

( 494-510) 1) Os homes da Beocia. 

Dos Boiotói eran capitáns Penéleos e Leitos, 
e Arkesílaos e Prothoénor e Kloníos, 
os que habitaban Hyríe e a pedregosa Aulís, 
e Skhoinos e Skolos e a moi montañosa Eteonos, 
Théspeia e Graia e a vasta Mykálesos, 
os que vivían arredor de Harma e de Eilesion e de Erythrai, 
os que tiñan Eleón e Hyle e Peteón, 
Okalee e Medeón, ben asentada cidade; 
Kopai e Éutresis e, a das moitas pombas, Thisbe, 
os que, Koróneia e a herbosa Halíartos, 
os que Plátaia tiñan, os que Glisas habitaban, 
os que Hypothébai tiñan, ben asentada cidade, 
e a sagrada Onkhestós, espléndido bosque Posideio, 
os que tiñan Ame, abundante en uvas, os que Mídeia (tiñan) 
e Nisa, a divina, e Anthedón, a fronteiriza; 
<lestes viñan cincuenta naves, e en cada unha 
ían cento vinte mozos dos Boiotói. 
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(511-516) 2)0s homes de Aspledón e de Orcómeno dos 
Minios. 

Os que Aspledón habitaban e Orkhomenós Minyeios, 
dos que eran capitáns Askálaphos e Iálmenos, fillos de Ares, 
que enxendrou Astyokhe no palacio de Aktor Azeides, 
virxe pudibunda, que ó piso superior subira, 
co forte Ares; pois el, a furto, deitouse ó seu lado; 
e, <lestes, trinta cóncavas naves en liña de combate avanzaban. 

(517-526) 3)0s homes da Fócida. 

·Polo seu lado, dos Phokees, Skhedíos e Epístrophos 
eran os capitáns, 
fillos de Íphitos, ámbolos dous, o magnánimo Naubolides, 
os que tiñan Kypárisos e a pedregosa Pythón, 
e Krisa divina e Daulís e Panopeus, 
os que vivían arredor de Anemóreia e de Hyámpolis, 
os que, pois, habitaban xunto ó divino río Kephisós; 
os que Lílaia tiñan por enriba das fontes do Kephisós; 
e, a estes, acompañábanos corenta negras naves; 
e aqueles, facendo a súa ronda, as filas 
de Phokees dispuñan, 
e, a seguir dos Boiotoi, á man esquerda se armaban. 

(527-535) 4)0s homes da Lócrida. 

E, dos Lokrói, o capitán era o rápido Aias, fillo de Oileus, 
máis pequeno, non tan alto como Aias Telamonios, 
senón moito máis baixo; era pequeno, con couraza de liño, 
mais, no manexo da lanza, sobrepasara 
a Panhélenes e Akhaiói; 
estes compartían Kynos e Opóeis e Kalíaros, 
e Besa e Skarphe e as amenas Augueiái, 
e Tarphe e Thronion, ó par das correntes do Boagrios; 
e acompañábano corenta negras naves 
dos Lokrói, que viven ó outro lado da sagrada Euboie. 
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(536-545) 5) Os homes de Eubea. 

E os que tiñan a Euboia, os Ábantes, que respiran furor , 
e a Khalkís e a Eiretria e a Histíaia, a das moitas uvas, 
e a Kérinthos, na beira do mar, e a alta cidade de Dion, 
os que Kárystos tiñan e os que as Styra habitaban, 
a estes alí os mandaba Elephénor, vástago de Ares, 
Khalkodontiades, xefe dos magnánimos Ábantes; 
e, detrás del, os Ábantes seguían lixeiros, cos seus 
longos cabelos na nuca, 
belicosos lanceiros, dispostos sempre, coas súas lanzas 
de freixo para <liante tendidas, 
a romperen courazas arredor dos peitos dos inimigos; 
e, con el, corenta negras naves concorrían. 

(546-556) 6)0s homes de Atenas. 

E os que, pois, as Athenai tiñan, cidade ben construída, 
terra de Erekhtheus, o de grande corazón, 
a quen en tempos Athene, 
filla de Zeus, criou, e a terra fecunda pariu; 
e nas Athenai o asentou, no seu rico templo; 
e alí o propician con tauros e borregos, 
ó pasaren os anos, os mozos dos Athenaiói; 
e, <lestes, o xefe era Menestheus, fillo de Peteós; 
e, igual a el, aínda ningún home sobre a terra existiu, 
para dispo-los cabalas e os homes armados de escudo; 
só Néstor con el rivalizaba; pois este era de máis idade; 
e, con el, cincuenta negras naves concorrían. 

(557-558) 7)0s homes de Salamina. 

E, de Salamís, Aias conducía doce naves, 
e, traéndoas, situouse onde estaban aliñadas 
as falanxes de Athenaiói. 
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(559-568) 8) Os homes de Argos e Tirinto; de Hermíona 
e Asina; de Trecena, Eiones e Epidauro; de Exina e 
Maseta. 

E os que tiñan Argos e Tíryns, a ben amurallada, 
Hermione e Asine, nun profundo golfo situadas, 
Troizén e Eiones, e á rica en viñedos Epídauros, 
e os que tiñan Aiguína e Mases, mozos eles dos Akhaiói, 
a estes alí os mandaba o bono brado de guerra, Diomedes, 
e Sthénelos, o fillo querido do Kapaneus famoso; 
e con eles ía un terceiro, Euryalos, home igual ós deuses, 
fillo do reí Mekisteus, fillo el de Talaos; 
mais en todos xuntos mandaba Diomedes, 
o bono brado de guerra, 
e, con eles, oitenta negras naves concorrían. 

(569-580) 9)0s homes de Micenas, Corinto e Cleonas; de 
Orneas, Aretirea e Sición, de Hiperesia, Gonoesa e Pe lena; 
de Exio, A Ribeira e Helica. 

E os que tiñan Mykenai, cidade ben construída, 
e a opulenta Kórinthos, e a ben construída Kleonai, 
e habitaban Orneiai e a Araithyree amena 
e Skyón, onde, pois, por vez primeira Ádrestos reinaba, 
e os que, Hyperesíe e a escarpada Gonóesa, 
e Pelene tiñan, e arredor de Aiguion habitaban 
e Aiguialós, todo enteiro, e arredor da Helike ancha, 
das súas cen naves o xefe era o poderoso Agamemnon 
Atreídes; con el, por certo, con moito, as máis numerosas 
e as mellares 
tropas seguían; e, entre elas, el propio revestiu 
ofuscan te bronce, 
da súa gloria fachendeando, e distinguíase 
entre os heroes todos, 
porque el era o máis bravo, e conducía tropas 
moito máis copiosas. 
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(581-590) 10) Os homes de Lacedemonia; de Faris, Esparta 
e Mesa; de Brisias e Auxías; de Amielas e Helos; de Laas 
e Etilo. 

E os que tiñan a afundida Lakedaimon, 
rica en desfiladeiros, 
e Pharis e Sparte e Mese, a das moitas pombas, 
e os que habitaban Bryseiái e a Augueiái amena, 
e os que, pois, tiñan Amyklai e Helos, cidade costeira, 
e os que tiñan Laas e arredor de Óitylos vivían, 
a estes, mandábaos Menélaos, o seu irmán, 
bo para obrado de guerra, 
cunha escuadra de sesenta naves; mais eles 
armábanse á parte; 
e, entre eles, el mesmo marchaba, nos seus ardores 
confiado, 
empurrando neles para o combate; porque ansiaba moitísimo 
no seu corazón 
vinga-las angustias e os laídos de Helene. 

(591-602) ll)Os homes de Pilo e Arena; de Trío e Epi; de 
Cipariseenta e Anfixenia. 

E os que habitaban Pylos e a Arene amena, 
e Thryón, vau do Alfeiós, e a ben construída Aipy, 
e Kypariséeis e Anfiguéneia habitaban, 
e Pteleós e Helos e Dorion, onde as Musas, 
saíndolle ó encontro a Thámyris, o Threiks, 
privárono do canto, 
cando viña de Oikhalíe, da casa de Éurytos Oikhalieus; 
pois ateimaba, gabándose, que as vencería, 
aínda que elas mesmas, 
as propias Musas, cantasen, as fillas de Zeus portaexide; 
e elas, encarraxadas, puxérono cego, e do canto, 
divino o despoxaron e fixérono esquece-la arte 
de toca-la cítara; 
a estes, a súa vez, mandábaos Néstor, o cabaleiro Guerenios 
(de Guerena ou Guerenon); 
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e, <lestes, noventa cóncavas naves en liña 
de combate avanzaban.· 

( 603-614) 12) Os homes de Arcadia; de Feneo e Orcómeno; 
de Ripa, Estratia e Enispa; de Texea e Mantinea; de 
Estínfalo e Parrasia. 

E os que tiñan Arkadíe, ó pé do alto monte de Kylene, 
xunto do túmulo de Áipytos, onde están os homes 
que combaten corpo a corpo, 
e os que compartían Pheneós e Orkhomenós, 
a das moitas ovellas, 
e Rhipe e Stratíe, e a ventosa Enispe, 
e tiñan Teguee e á Mantinee amena, 
e tiñan Stymphelos e compartían Parrasíe, 
a estes, mandábaos o poderoso Agapénor, fillo de Ankaios, 
cunha escuadra de sesenta naves; e en cada nave moitos 
homes Arkades montaban, experimentados en guerrear; 
poilo propio Agamemnon, señor de homes, lles deu 
naves ben provistas de bancos, para atravesaren 
o viñento ponto, 
o Atreídes, porque, a eles, os traballos do mar 
non lles preocuparan. 

(615-624) 13)0s homes de Buprasio e Elida. 

E os que, pois, habitaban Bouprasion e a Elis divina, 
canto, arriba, Hyrmine e Myrsinos, que está na fronteira, 
e a rocha Oleníe e Aleision dentro encerra, 
dos que, polo seu lado, eran catro os comandantes, 
e a cada home dez 
naves lixeiras seguían, e moitos Epeiói nelas ían embarcados; 
duns, pois, foron xefes Amphímakhos e Thalpios, 
fillos, aquel, de Ktéatos, e este, pois, de Éurytos, 
netos os dous de Aktor; 
e, doutros, o xefe era o forte Diores Amarynkeides, 
e, do cuarto grupo, o xefe era PolYx:einos, 
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semellante a un deus, 
fillo de Agasthenes Augueyades, o señor. 

(625-630) l4)0shomesdeDuliquioeosdasillas Equinas. 

E os de Doulikhion e as Ekhinai, sagradas 
illas, que están situadas á outra banda do mar, 
enfrente de Elis, 
a estes, á súa vez, mandábaos Megues, igual a Ares, 
o Phyleus, a quen enxendraba o amado de Zeus, 
conductor de carros, 
que un día, co seu pai irritado, para Doulikhion emigrou; 
e, con el, corenta negras naves concorrían. 

(631-637) 15)0s homes de Ítaca e Nérito; de Crocilea e 
Exilipe; de Zacinto; do continente e das beiras apostas. 

Odyseus, pola súa parte, conducía ós Kephalenes, 
de grande coraxe, 
os que, pois, tiñan Ithake e Nériton, de axitada follaxe, 
e habitaban Krokyleia e a áspera Aiguílips, 
os que tiñan Sákynthos e os que pola Samos toda habitaban, 
os que tiñan terra firme e os que habitaban 
as costas de enfrente; 
<lestes, por certo, o xefe era Odyseus, 
igual a Zeus na prudencia, 
e, con el, doce naves, de vermellas bandas, concorrían. 

(638-644) 16)0s homes de Etolia. 

E, dos Aitolói, o xefe era Thoas, fillo de Andraimon, 
os que habitaban Pleurón e Ólenos e Pylene 
e Khalkís, préto do mar, e Kalydón, pedregosa; 
pois xa non eran vivos os fillos de Oineus, 
de grande corazón, 
nin el, pois, era xa vivo, e morreu o louro Meléagros; 
nel, entón, totalmente recaíra, reinar sobre os Aitolói; 
e, con el, corenta negras naves concorrían. 
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(645-652) 17)0s homes de Creta. 

E, dos Kretes, o capitán era Idomeneus, 
famoso pola súa lanza, 
os que tiñan Knosós e Gortyn, amurallada, 
Lyktos e Míletos, e a branca Lykastos, 
e Phaistós e Rhytíon, cidades ben poboadas, 
e outros que por toda Krete habitaban, a das cen cidades; 
<lestes, pois, o capitán era Idomeneus, 
famoso pola súa lanza, 
e Meriones, o igual a Enyalios, matador de homes; 
e, con eles, oitenta naves concorrían. 

(653-670) 18) Os homes de Rodas. 

E Tlepólemos Herakleides, valente e alto de corpo, 
conducía desde Rhodos nove naves de altivos Rhodioi, 
que por toda Rhodos habitaban, en tres grupos divididos, 
Lindos e Ielysos, e a branca Kameiros; 
<lestes, pois, o capitán era Tlepólemos, 
famoso pola súa lanza, 
ó que, coa forza Herakleia, botou ó mundo Astyókheia, 
á que el se levara de Ephyre, do río Seleeis, 
despois de ter destruído moitas cidades 
de guerreiros nutridos por Zeus. 
Mais Tlepólemos, unha vez, pois, que creceu 
no ben axustado palacio, 
axiña deu morte ó tío materno do seu pai, 
Likymnios, renovo de Ares, cando xa se envellecía; 
e, rapidamente, naves ensamblou, e el, moita xente 
. consigo xuntando, 
marchouse, fuxindo para o alto mar; porque amenazárono 
os outros 
fillos, e os netos, da forza Herakleia; 
mais el, polo mar vagando, a Rhodos chegou, 
mil dores padecendo; 
e nela se estableceron en tres grupos, por tribos, 
e foron amados 
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de Zeus, que é o reí dos deuses e dos homes, 
e o Kroníon sobre eles derramaba unha divina riqueza. 

(671-675) 19) Os homes de Sima. 

Nireus, polo seu lado, traía de Syme tres naves iguais, 
Nireus, o fillo de Aglaie e de Kháropos, o señor, 
Nireus, o home máis fermoso que ó pé de Ilios chegou, 
de entre os outros Danaói, despois do irrepochable Peleíon; 
mais era débil, e pouca xente o seguía. 

(676-680) 20)0s homes de Nisiro, Crápato e Caso; de Cos 
e das illas Calidnas. 

E os que, pois, tiñan Nísyros, e Krápathos e Kasos, 
e Kos, cidade de Eurypylos, e as illas Kalydnai, 
dos que, polo seu lado, os guías foron 
Phéidippos e Antiphos, 
fíllos os dous de Thesalós, fillo este de Heraklés, o señor; 
e, con eles, trinta cóncavas, naves eri liña de combate 
avanzaban. 

(681-694) 2l)Os homes de Argos dos Pelasgos; de Ala, 
Alopa e Traquina; de Ptía e Hélada. 

Agora, polo seu lado, a aqueles (nombrarei), 
cantos habitaban o Argos Pelasguikós, 
os que Alos,. os que Alope, os que Trekhís ocupaban, 
os que tiñan Phthíe e Helás, a das fermosas mulleres, 
e Myrmidones eran chamados, e Hélenes e Akhaiói, 
destes, polo seu lado, das súas cincuenta na.ves, 
o xefe era Akhileus. 
Mais eles, agora, non se acordaban da horrísona guerra; 
porque ·ninguén había que os levase para as filas; 
poilo dos áxiles pés, divino Akhileus, deixábase estar 
para alá nas súas naves, 
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irritado por causa da xove Briseís, a do bo cabelo, 
que para si de Lyrnesós sacou, pasando moitos traballos, 
Lyrnesós arrasando e as murallas de Thebe, 
e abatiu a Mynes e a Epístrophos, famosos pola súa lanza, 
fíllos os dous de Evenós Selepiades, o señor; 
por ela doído, xacía el inactivo, mais logo tiña 
que se levantar. 

(695-710) 22)0s homes de Fílaca e Píraso; de Jtión; de 
Antrón e Pteleo. 

E os que tiñan Phylake e á Pyrasos florida, 
recinto de Deméter, e Iton, a nai dos rabaños, 
e a costeira Antrón e Pteleós, que era un leito de herba, 
<lestes, polo seu lado, o xefe era Protosílaos, o belicoso, 
estando el en vida; mais entón xa o tiña debaixo 
a terra negra; 
e, del, só quedara en Phylake a súa muller, 
coas meixelas dilaceradas, 
e unha casa a medio facer; pois un home Dárdano o matou 
ó saltar da súa nave en terra, con moito, 
o primeiro de todo dos Akhaiói. 
Mais, así e todo, eles non estaban sen mando, 
por máis que sentían a perda do xefe; 
senón que os formou Podarkes, renovo de Ares, 
fillo de Iphiklos Phylakides, dono de moitos rabaños, 
irmán carnal do magnánimo Protesílaos, 
máis novo en idade; pois aquel era, ó mesmo tempo, 
maior e máis valente, 
o heroe belicoso Protesílaos; mais, nin por iso, 
as súas xentes 
estaban faltas de xefe, por máis que sentían a perda 
dun que era tan bo; 
e , con el, corenta negras naves concorrían. 
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(711-715) 23)0s homes de Peras; de Beba, Gláfiras e 
!oleo. 

E os que habitaban Pherái, xunto do lago Boibeís, 
Boibe e Glaphyrai e a ben construída Iaolkós, 
<lestes, dunha escuadra de once naves, o xefe era 
o fillo querido de Ádmetos, 
Éumelos, a quen tivo de Ádmetos, a divina 
entre as mulleres, 
Álkestis, a mellor en fermosura das fillas de Pelías. 

(716-728) 24)0s homes de Metona e Taumacia; e os de 
Melibea e Olizona 

E os que, pois, Methone e Thaumakíe habitaban, 
e Melíboia tiñan e a Olizón escabrosa, 
e, <lestes, o xefe era Philoktetes, en arcos ben entendido, 
ó mando de sete naves; e, remadores, 
en cada unha, cincuenta 
embarcaran, en arcos ben entendidos , para de firme 
loitaren. 
Mais el, ó tempo, nunha illa xacía, fortes dores sufrindo, 
na sacratísima Lemnos, onde o abandonaron 
os fillos dos Akhaiói, 
a padecer pola ferida mala dunha funesta hidra; 
alí el xacía, contristado; mais axiña ían acordarse 
os Argueioi, ó pé das súas naves, de Philoktetes, 
o seu señor. 
Mais, n.in estes sequera, estaban faltos de mando, por máis 
que ó seu xefe botaban de menos; 
senón que os formou Medon, fillo bastardo de Oileus, 
ó que, pois, Rhene enxendrou nos brazos de Oileus, 
o destructor de cidades. 

(729-733) 25) Os homes de Trica e !toma; os de Ecalia . 

E os que tiñan Trike e a escarpada Ithome, 
e os que tiñan Oikhalíe, cidade de Eurytos o Oikhalieus, 
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<lestes, polo seu lado, os xefes foron 
os dous fillos de Asklepios, 
bos médicos os dous, Podaleiros e Makhaon; 
e, con eles, trinta cóncavas naves 
en liña de combate avanzaban. 

(734-737) 26) Os homes de Ormenio e Hiperia; de Asterio 
e Titano . 

E os que tiñan Ormenios, e os que, a fonte Hypéreia, 
e os que tiñan Asterion e os brancos cabezos dos Títanos, 
<lestes, o xefe era Eurypylos, o brillante fillo de Euaimon; 
e, con el, corenta negras naves concorrían. 

(738-747) 27) Os homes de Arxisa e Xirtona; de Orta, 
Elona e Oloosón. 

E os que tiñan Arguisa e (os que) habitaban Guyrtone, 
Orthe e Elone e Oloosón~ a branca cidade, 
a estes, á súa vez, mandábaos o aguerrido Polypoites, 
fillo de Peiríthoos, a quen enxendrou Zeus inmortal; 
ó que, pois, a famosa Hipodámeia concebiu 
nos brazos de Peiríthoos 
no día aquel, cando castigou ós lanudos Pheres, 
e, do Pelion, os expulsou e para os Aithikes os impeleu; 
non só, xunto con el tamén Leonteus, vástago de Ares, 
fillo do altivo Kóronos Kaineídes; 
e, con eles, corenta negras naves concorrían. 

(748-755) 28) Os homes de Cijo; de Dodona e do val do 
Titareso. 

E Gouneus, desde Kyphos, conducía vintedúas naves; 
e ó seu mando viñan os Ainienes e os aguerridos Peraibói, 
os que puxeron as súas casas arredor de Dodone, 
a dos crúos invernos, 
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os que compartían os traballos nas beiras 
do encantador Titaresios, 
que, pois, lanza ó Peneiós a súa auga de fermosa corrente, 
mais el non se mistura ó Peneiós, de prateadas ondas, 
senón que, como aceite, corre por enriba del; 
pois é un brazo de auga do Styx, o río do terrible xuramento. 

(756-759) 29) Os homes de Magnesia; os das beiras do 
Peneu e os de ó pé do Pelión. 

E, dos Magnetes, era capitán Próthoos, fillo de Tenthredón, 
os que arredor do Peneiós e do Pelion, de axitada follaxe, 
habitaban; d~stes, pois, o xefe era o rápido Próthoos, 
e, con el, corenta negras naves concorrían. 

10. Os mellares) dos homes e dos cabalas. Outra 
comparación do avance (760-785) . 

(760-762)Nova invocación ás Musas para sabe-los 
mellares. · 

Estes eran, pois, os guías e xefes dos Danaoí; 
agora dime ti, Musa, quen deles era, sen comparación, 
o mellor, 
deles mesmos e dos seus cabalos, daqueles que viñan 
xunto cos Atreídes. 

(763-767) As eguas mellares. 

Eguas, con moito, as mellores eran as do Pheretiades, 
que Éumelos picaba, rápidas coma paxaros, 
de igual pelo, da mesma idade, a nivel de lombo iguais; 
que en Pierie criou Apolon, o do arco de prata, 
a ámbalas eguas, que por <liante levan o terror de Ares . 
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(768-779) Os homes mellares. 

Dos homes, á súa vez, con moito, o mellor era 
Aias Telamonios, 
en tanto Akhileus estaba irritado; pois este era moi superior, 
e os seus cabalos tamén, os que transportaban 
ó irrepochable Peleíon. 
Mais el, ó entón, nas súas naves recurvas, 
corredoras do ponto, 
xacía inerte, por estar irritado contra Agamemnón, 
pastor de pobos, 
o Atreídes; e os seus homes, pola borda do mar, 
distraíanse, lanzando discos e dardos 
e frechas; e os cabalos, xunto do seu carro cada un, 
comendo loto e apio palustre, 
estacados estiveron; e os carros, ben enfundados, 
xacían na terra, dos seus señores 
nas tendas; e eles, botando de menos ó seu xefe, 
amado de Ares, 
ían e viñan, aquí e alá, polo acampamento, 
e non combatían. 

(780-785) Outra comparación do avance. 

E eles, pois, avanzaban como se aterra toda 
fose a fogo devorada; 
e, debaixo deles, a terra xemía, coma co fulmíneo Zeus 
irritado, sempre que el aterra azoute arredor de Typhoeus; 
nos Árima, onde din que están os leitos de Typhoeus; 
así, pois, aterra xemía grandemente debaixo dos pés deles 
camiñando; e moi de présa atravesaban a chaira . 

11. En Troia (786-815) . 

(786-806) Os Troianos en asemblea. Iris, mensaxeira de 
Zeus, alerta ós Troianos. 

E, ós Troes, de mensaxeira, · chegou a pés de vento, 
rápida Iris, 
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de parte de Zeus, portador da exide, coa dolorosa noticia; 
e eles celebraban asemblea, ás portas de Príamos, 
todos reunidos , tanto novos coma vellos; 
e Iris, rápida de pés , póndose a súa beira, 
a palabra lles dirixía; 
mais tomou a figura e a voz de Polites, fillo de Príamos, 
quen, na súa lixeireza de pés confiado, 
de vixía dos Troes se apostaba 
no altísimo túmulo do vello Aisyetes, 
espiando o momento en que os Akhaiói se lanzarían 
desde as súas naves; 
ne l, pois, transfigurada, faláballe Iris , rápida de pés: 

"Oh , vello, a ti sempre che son gratos 
os discursos indecisos, 
coma outros te mpos, na paz; mais unha guerra, 
que non cede, se levantou; 
certo que xa moitas veces en batallas de homes e ntrei , 
mais, unha tropa tal e tan grande, eu nunca a vin; 
pois, moi parecidos ás follas ou ás areas do mar, 
veñen a través da chaira, resoltos a loitar contra a cidade. 
Héktor, a ti, pois, maiormente cho encomendo, 
e ti obra déte modo; 
os aliados, na grande cidade de Príamos, 
son por certo moitos, 
e é distinta a lingua de homes distintos moi diseminados; 
cada home teña mando sobre aqueles dos que na súa terra 
é xefe, 
e ó combate el conduza, despois de os ter formado, 
ós seus concidadáns". 

(807-815) Héctor disolve a asemblea. Os Troianos corren 
ás armas e, en Batiea, cos seus aliados, di~póñense para 
o combate. 

Así dicía, e Héktor non ignorou a voz da deusa , 
e de seguida disolveu a asemblea; e para as armas corrían; 
e tódalas portas se abrían , e para fóra a tropa se botou, 
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tanto os homes de a pé coma os homes dos carros; 
e moito estrondo se levantara. 
E hai, cliante da cidade, un empinado outeiro, 
á parte, na chaira, accesible por tódolos lados, 
ó que, por certo, os homes chaman Batíeia, 
e os inmortais, polo seu lado, túmulo da saltadora Myrine; 
alí entón se separaron os Troes e mailos seus aliados. 

12. O catálogo dos Troianos e os seus aliados (816-877). 

(816-818) 1) Os homes de Troia. 

Dos Troes, o xefe era o grande Héktor, 
de tremulante casco, 
o Priamides; xunto del, con moito, 
as máis copiosas e as mellores 
tropas se armaban, cheas de ardor coas súas lanzas. 

(819-823) 2) Os homes de Dardania. 

Dos Dardanios, pola súa parte, viña á cabeza 
o nobre filio de Ankhises, 
Aineias, que nos brazos de Ankhises concebiu 
a divina Aphrodite, 
ó terse deitado a deusa co mortal nos arboredos 
das ladeiras do Ide , 
non só, con el tamén, os dous fillos de Anténor, 
Arkhélokhos e Akamas, ben entendidos en toda loita. 

(824-827) 3) Os homes de Zelia. 

E os que habitaban Séleia, no pé máis baixo do Ide, 
homes ricos, que beben a auga negra do Aisepos, 
Troes, dos que, á súa vez, era xefe 
o brillante filio de Lykaon, 
Pándaros, a quen, ata o arco, Apolon mesmo llo deu . 
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(828-834) 4) Os homes de Adrestia e de Apeso; de Pitiía e 
de Tería. 

E os que tiñan Adrésteia e o pobo de Apaisós, 
e (os que) tiñan Pityeia e o alto monte de Tereie, 
dos que o xefe e ra Ádrestos, na mesma que Amphios, 
o da couraza de liño , . 
fíllos os dous de Mérops Pe rkosios , que, 
por e nriba de todos, 
aprendera as artes de adiviñar, e non permitía 
que os seus fillos 
marchasen para a guerra, consumidora de homes; 
mais eles, a el, para nada 
caso lle facían; pois por e les puxaban 
as deusas da negra morte. 

(835-839) 5) Os homes de Percate e de Practio; e os de 
Sesto, Ahido e Arishe. 

E os que, pois , habitaban por Pe rkote e Praktios , 
e (os que) tiñan Sestós e Ábydos e a divina Arisbe, 
dos que, á súa vez, e ra xefe Asios Hyrtakides, 
príncipe de homes, 
Asíos Hyrtakides, a quen traían de Arisbe os seus cabalos, 
fogosos, grandes, desde as bordas do río Seleeis. 

(840-843) 6) Os homes de Larisa. 

E Hippóthoos conducía as tribos dos Pe lasgói, 
famosos pola súa lanza , 
daqueles que habitaban a fértil Lárisa; 
dos que era xefe Hippóthoos, e tamén Pylaios, 
vástago de Ares, 
fíllos os dous de Lethos Pelasgós Teutamides. 
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(844-845) 7) Os homes de Tracia. 

Mais, os Threikes, guiábaos Akamas, e o heroe Péiroos , 
a cantos dentro encerra o Heléspontos , de curso impetuoso. 

(846-847) 8) Os homes de Ciconia. 

E Éuphemos era o guía dos belicosos Kikones, 
fillo de Tróizenos, o Keades nutrido por Zeus. 

(848-850) 9) Os homes de Peonia. 

Mais Pyraikhmes conducía ós Paiones , 
armados de combados arcos, 
de lonxe, de Amydón, desde o Aksiós, 
que anchamente corre, 
desde o Aksiós, do que unha belísima auga 
sobre a te rra se espalla. 

(851 -855) 10) Os homes de Paflagonia; os de Citara e 
Sésamo; os das heiras do río Partenio; os de Cromna, 
Exíalo e Eritinos. 

E, dos Paphlagones, o guieiro era Pylaimenes, 
de peluxento peito, 
da rexión dos Enetói, de onde é a raza das mulas salvaxes, 
os que, pois, tiñan Kytoros e ocupaban Sésamos 
e habitaban, ó pé do río Parthenios, 
as súas famosas moradas, 
e a Kromna e a Aiguialós e ós altos Erythinoi. 

(856-857) 11) Os homes de Atiba. 

Mais, dos Alizones, Oclíos e Epístrphos eran os xefes, 
de lonxe, de Alybe, desde onde está a terra da prata . 
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(858-861) 12) Os homes de Misia. 

E, dos Mysói, o xefe era Khromis, 
e mailo áugure Énnomos, 
mais, coas aves, non evitou a sorte negra, 
senón que sucumbiu baixo as mans do Aiakides, 
lixeiro de pés, 
no río, onde a outros Traes matara tamén. 

(862-863) 13) Os homes de Ascania. 

Phorkys, á súa vez, ós Phrygues conducía, 
e mais Askanios, o semellante a un deus, 
de lonxe, de Askaníe; e estaban ansiosos 
por batérense en combate. 

(864-866) 14) Os homes de Meonia. 

Dos Meiones, á súa vez, os guieiros foron Mesthles 
e mais Ántiphos, 
fillos de Talaimenes, ós que pariu a lagoa Guygaie, 
que agora conducían ós Meiones, nacidos ó pé do Tmolos. 

(867-875) 15) Os homes de Mileto e do monte Ptiro; do río 
Meandro e do monte Mica/a. 

Nastes, á súa vez, foi o guieiro dos Kares, 
os de bárbara lingua, 
que tiñan Míletos e o monte das Phtheires, 
de espesa follaxe, 
e as correntes do Maíandros e os altos cabezos do Mykale; 
destes, pois, Amphímakhos e Nastes os guieiros foron, 
Nastes e Amphímakhos, brillantes fillos de Nomíon, 
quen tamén ía para o combate portando ouro 
coma unha moza, 
o pobre infeliz, mais isto en nada apartou del a triste marte, 
senón que sucumbiu baixo as mans do Aiakides, 
lixeiro de pés, 
no río , e, o ouro, o ardente Akhileus o levou . 
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(876-877) 16) Os homes de Licia . 

E Sarpedón era o xefe dos Lykioi, 
e mailo irreprochable Glaukos, 
de lonxe, da Lykíe, do remuiñante Ksanthos. 
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CANTO 111 

XURAMENTOS E COMBATE, HOME A 
HOME, DE ALEXANDRE E MENELAU 

(«Horkoi kai monomakhía 
Alexandrou kai Menelaou») 

l. Ofrecemento de Paris (1-20). 

(1-14) O avance dos Troianos e o dos Acaios. 

Mais, despois que en orde de batalla se puxeron, 
cos seus xefes, todos e cada un, 
os Troes, entón, avanzaban con barullo e algareo, 
como aves, 
igual que se propaga, ceo adiante, o axirido dos grous, 
que, despois que, por fin, ó inverno fuxiron 
e á chuvia indicible, 
co seu axirido eles voan por enriba 
das correntes do Okeanós, 
levando a morte e a súa última hora 
para os homes Pygmáioi; 
e eles, pois, de mañá, traban duro combate. 
Mailos Akhaiói, polo deles, avanzaban en silencio, 
respirando ardor, 
no seu ánimo dispostos a se axudaren uns ós outros. 

Coma cando, nos cumes dun monte, o Notos esparexeu 
a súa néboa, 
nada grata para os pastores, mais, para o ladrón, 
mellar aínda ca noite, 
e un só alcanza coa vista a onde manda unha pedra; 
así, pois, debaixo dos seus pés levantábase 
unha nube espesa de poeira, 
ó tempo que avanzaban; e, moi de présa, 
atravesaban a chaira. 
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05-20) O desafío de Paris. 

E, cando eles xa préto estaban, uns sobre os outros 
marchando, 
á frente dos Troes presentábase ó combate Aléxandros, 
semellante ós deuses, 
cunha pel de pantera sobre os ombros e un curvado arco 
e unha espada; e entón el, <lúas lanzas, 
remachadas con bronce, 
brandindo, desafiaba a tódolos mellores dos Argueioi 
a se mediren con el, facéndolles frente, en terrible combate. 

(21 -29) Menelau baixa do seu carro. 

E así, pois, que o viu Menélaos, amado de Ares, 
a camiñar por <liante da tropa, dando grandes alancadas, 
tal coma un león se alegrou cun grande corpo, ó atopalo, 
encontrando ou un cervo encornado ou unha cabra montesa, 
cando ten fame; pois devórao de todo, aínda que sobre el 
se lancen rápidos cans e robustos mozos; 
igual se alegrou Menélaos, cando a Aléxandros, 
semellante ós deuses, 
cos seus ollos viu; porque se figuraba que castigaría 
ó culpable; 
e ó momento, coas súas armas, do carro á terra saltou . 

(30-37) Paris retrocede á vista de Menelau. 

Mais así, pois, que o viu Aléxandros, 
semellante ós deuses, 
entre os campións aparecendo, o seu corazón 
comedo turbouse, 
e atrás se volvía, para o grupo dos seus compañeiros, 
da sorte negra fuxindo; 
e, coma cando un calquera, para atrás un salto deu, 
ó ver unha cóbrega 
nas gorxas dun monte, e o tremor dos seus membros 
se apoderou , 
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e, volta atrás, retirouse, e a palidez tomoulle as meixelas, 
así outra vez, entre a multitude de altivos Traes, 
se foi mergullar 
Aléxandros, semellante ós deuses , temendo 
ó fillo de Atreus. 

(38-57) Héctor recrimina a París. 

Mais Héktor, ó velo, reprendeuno con palabras inxuriosas: 
"¡Funesto París, de figura tan fermoso, 

mullerengo, enganador!, 
se <lebeches, ou non seres nacido, ou morreres sen te casar; 
abofé que iso dexesaría, abofé que era moito mellar, 
que non, desta maneira, seres obxecto de mofa, 
e odioso para os demais; 
de seguro, ás gargalladas, se rin os Akhaiói, 
de longas cabeleiras na cabeza, 
dicindo que é un campión excelente, pola súa bela 
aparencia, mais non hai forza nas súas entrañas, 
nin valor algún. 
¿E ti, sendo <lesa forza, en naves que recorren o mar, 
polo mar navegaches, xuntando apegados compañeiros, 
(e), metido entre xentes extrañas, traías unha muller 
debo ver, 
desde unha terra remota, esposa e cuñada 
de dous homes belicosos, 
grande sufrimento para o teu pai e para a túa cidade 
e para todo o teu pobo, 
para os enemigos, de certo, un motivo de gozo, 
mais para ti propio, unha vergonza? 
¿Non lle farías frente xa a Menélaos, amado de Ares?; 
así coñecerías de que clase de home tes a florida esposa; 
tal vez non che vala a cítara, nin eses dons de Aphrodite, 
ese teu cabelo e esa túa presencia, cando no medio do pó 
do chan te revolvas. 
Mais os Traes son moi tímidos; que, se non, xa 
terías vestido unha túnica de pedra, 
polos males que causaches». 
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(58-75) París respóndelle a Héctor. Loitaren só París ( ou 
Alexandre) e Menelau. 

Mais contesto u lle entón Aléxandros, semellante ós deuses: 
"Héktor, visto que me reprendeches con xusticia e non 

máis alá do debido, 
(ti tes sempre un corazón imperturbable, coma un machado, 
que penetra no tronco dunha árbore pola obra dun home, 
que, pois, con arte 
corte nel para un barco, e aumenta a forza do home; 
así ti tes no fondo do teu peito un intrépido espírito;) 
non me botes na cara os dons amables da áurea Aphrodite; 
non son de rexeitar, os gloriosísimos dons dos deuses, 
cantos queira que eles dean, e, por si mesmo, ninguén sería 
capaz de os obter. 
Mais, se ti queres que agora eu me entregue á loita, 
e me bata, 
fai sentar entón ós outros Troes e a tódolos Akhaiói, 
e, no medio, amine a Menélaos, amado de Ares, 
lanzádenos un contra o outro a combater por Helene 
e por tódolos seus bens; 
e, dos dous, o que venza e resulte máis forte, 
botando man noraboa de tódolos bens e da muller, 
léveos para súa casa; 
e volos outros, xurando amistade e pactos fieis, 
habitariáde-la fértil Troie, e eles, que volvan 
para Argos, criadora de cabalos, e para Akhaís, 
de lindas mulleres". 

(76-94) Héctor Jala para os dous bandos. Acepta-la 
proposta de París. 

Así dicía, e Héktor, polo seu lado, grandemente 
se alegrou, oíndo a súa proposta, 
e indo, pois, para o centro, contiña as falanxes dos Troes, 
agarrando polo medio a súa lanza; e eles sentáronse todos. 
Mais os Akhaiói, de longas cabeleiras na cabeza, 
sobre el disparaban, 
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tratrando de o ferir coas frechas, e con pedras lle tiraban; 
mais el, o señor de homes, Agamemnon 
un longo grito soltou: 

«Deténdevos, Arguéioi, non disparedes, 
mozos dos Akhaiói; 
que Héktor, o do casco brillante, algunha palabra 
disponse a dicir". 

Así dicía, e eles do combate se deixaron e 
en silencio se quedaron 
de repente; e Héktor, no medio dos dous bandos, dixo: 

«Escoitádeme, Troes e Akhaiói, de fermosas grebas, 
unha proposta de Aléxandros, por quen a disputa xurdiu; 
el invita ós outros Troes e a tódolos Akhaiói 
a deixaren as súas belas armas sobre a terra fecunda, 
e, no medio, el e mais Menélaos, amado de Ares, 
só os dous, batérense por Helene e tódolos seus bens; 
e aquel dos dous que venza e máis forte resulte, 
botando man noraboa dos bens todos e da muller, 
que os leve para a súa casa; 
e, os demais, concertémo-la amistade e xuramentos fieis". 

(95-11 O) Fala Menelau. Que interveña Príamo. Un pacto 
de paz. 

Así dicía, e todos eles entón, sen unha voz, 
en silencio quedaron; 
mais Menélaos, bo para o grito de guerra, tamén lles falou: 

"Escoitádeme agora tamén a min; pois, 
máis do que a ninguén, a dor traspasa 
o meu corazón, mais entendo que deben separárense xa 
Argueioi e Troes, porque moitos males levades xa padecido 
por causa da miña disputa e por causa de Aléxandros, 
polo seu principio; 
e aquel de nolos dous, para quen se dispuxeron 
a morte e o destino, 
morto sexa; mais os demais canto antes vos separariades. 
Traeredes un cordeiro e unha ovella, branco el e negra ela, 
para Gue e para Helios; e nós traeremos outro para Zeus; 
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conduciredes para aquí a forza de Príamos, para que 
sancione ritualmente os xuramentos, 
el propio en persoa, poilos seus fillos arrogantes 
e pérfidos son, 
para que ninguén, por transgresión, destrúa 
os xuramentos de Zeus; 
que sempre van polo aire os pensamentos 
dos homes novos; 
mais, se anda no medio deles o vello, ó mesmo tempo, 
adiante e atrás, 
dirixe a mirada, co fin de que resulte o mellor posible 
entre os do u s ... 

(111-120) Despois de Jalar Menelau. Os preparativos do 
pacto. 

Así dicía, e eles alegráronse, Akhaiói e Troes, 
esperando vérense libres da lamentable guerra; 
e, entón, deixaron parados en fila os cabalos, 
e eles baixaron dos carros, 
e das armas se espían; · deixáronas no chan, 
préto uns dos outros, e pouca terra dos dous lados había; 
e Héktor, á cidade, dous arautos despachaba, 
a toda présa; para traeren o cordeiro e a ovella, 
e a Príamos chamaren; 
por seu lado el, o poderoso Agamemnon, 
destacaba a Talthybios 
para irás ocas naves, e mandáballe o cordeiro 
traer; e el, pois, non desobedeceu ó Agamemnon divino. 

2. Helena na muralla de Troia (121-244). 

(121-145) Iris vai chamar por Helena. 

Mais Iris, á súa vez, de mensaxeira chegou xunto 
de Helene, a dos brancos brazos, 
tomando a figura da súa cuñada, a esposa de Antenorides, 
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a que o Antenorides tiña por súa, o poderoso Helikaon, 
Laodike, das fillas de Príamos, a mellor en figura. 
E encontrouna no palacio; e ela teda unha grande tea, 
un manto dobre deslumbrante, e bordaba nel 
moitos traballos, 
dos Troes, domadores de cabalos, e dos Akhaiói, 
de túnicas de bronce, 
que, por causa dela, padecían baixo as mans de Ares; 
e , situándose ó pé dela, dicíalle Iris, lixeira de pés: 

"Ven alá, ninfa querida, para que vexas 
cousas extraordinarias 
dos Troes, domadores de cabalos, e dos Akhaiói, 
de túnicas de bronce; 
os que antes levaban, uns contra os outros, a Ares, 
de moitas bágoas fon te, 
na terra chá, ansiando a funesta guerra, 
eses, agora, xa en silencio se sentan, poila guerra cesou, 
apoiados nos seus escudos, e, préto deles, as súas longas 
lanzas quedaron cravadas; 
mais Aléxandros e Menéláos, amado de Ares, 
por ti se baterán coas súas longas lanzas; 
e , de quenquera que venza, serás proclamada a súa muller". 

Así a deusa dicindo, no corazón lle meteu 
unha doce saudade 
do seu home primeiro e da súa urbe e dos seus país; 
e, ó momento, de brancos veos cuberta, 
do seu tálamo saía, tenra bágoa derramando, 
non soa, con ela tamén ían <lúas servidoras, 
Aithre, filla de Pittheus, e Klymene, a de olios bovinos; 
e un instante despois chegaban ás portas Skaiái. 

(146-160) Os vellos nas Portas Esceas. Os comentarios 
sobre Helena. 

E os de xunto a Príamos e Pánthoos e Thymoites 
e Lampos e Klytios e Hiketaon, renovo de Ares, 
e mais Oukalegon e Anténor, xuiciosos ámbolos dous, 
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estaban sentados, como anciáns do pobo, 
sobre as portas Skaiái, 
por vellez, xa da guera retirados, mais oradores 
excelentes, parecidos a carricantas que, no bosque, 
nunha árbore pausadas, fan chegar unha voz clara 
coma un lirio; 
tales, pois, os xefes dos Troes na torre se sentaban; 
e eles, entón, así que viron a Helene a camiñar para a torre, 
en voz baixa, uns ós outros, palabras aladas se decían: 

«Non é de estrañar que Troes e Akhaiói, debelas grebas, 
por tal muller, moito tempo dores padezan; 
de cara é enormemente parecida ás deusas inmortais; 
mais, aínda así, con ser ela tal, que nas naves se volva, 
e que aquí non se quede, coma unha praga para nós 
e, máis adiante, -para os nosos fillos". 

(161-244) Príamo e Helena na muralla. Os nomes dos 
guerreiros dos Acaios. 

1) O poderoso Agamenón (161-190) 

Así, pois, dicían, e Príamos chamou por Helene 
cunha voz: 

«Aquí <liante chegando, miña filla, séntate <liante de min, 
para que vexas ó teu primeiro marido 
e ós teus parentes e amigos 
(para ¡nin, ti non é-la causante, os deuses, en troques, 
son para minos causantes, 
eles contra min suscitaron unha guerra luctuosa de Akhaiói) 
e así tamén me nomees polo seu nome a este home enorme, 
quén é este home Akhaiós noble e alto; 
certo que, pola cabeza, outros aínda máis altos son, 
mais, tan fe.rmoso, eu nunca o vin cos meus ollos, 
nin tan imponente; pois é mesmo parecido a un home rei". 

E Helene, divina entre as mulleres, 
coas súas verbas lle respondía: 
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"Venerable es para min, querido sogro, 
e tamén intimidante; 
¡cómo me debeu ser agradable a morte cruel, cando ata aquí 
co teu fillo viña, deixando a miña cámara nupcial 
e os do meu sangue, 
e a miña filla mimada e a amable compañía 
das da miña idade!; 
mais isto non sucedeu; e chorándoo consuminme. 
Mais vouche dicir iso, que me preguntas e queres saber; 
ése (é) o Atreídes, Agamemnon, de extenso poder, 
ó mesmo tempo un bo rei e un poderoso lanceiro; 
en tempos era cuñado meu, dunha ollos de cadela, 
se algunha vez era de certo,,. 

Así dicía, e o vello admirouno e en voz alta dixo: 
"Oh feliz Atreídes, nacido consorte, favorito dos deuses, 

de certo, pois, hoxe en día moitos fillos de Akhaiói 
se che someteran. 
Eu tamén xa fun a Phryguíe, terra rica en viñedos, 
onde vin a moitísimos Phrygues, homes de fogosos cabalas, 
tropas de Otreus e de Mygdon, semellante a un deus, 
que, pois, entón acampaban nas bandas do Sangarios; 
pois tamén eu, por sé-lo seu aliado, entre eles me contei 
no día aquel, cando chegaron as Amazones, 
semellantes a un home; 
mais non eran eles tantos coma os Akhaiói, de ollos vivos». 

2) O enxeñoso Ulises (191-224). 

Outra vez, de novo, mirando a Odyseus, 
o vello preguntaba: 

"Anda, dime tamén éste, miña filla, quén é éste; 
de cabeza é máis baixo do que Agamemnon Atreídes, 
mais é máis ancho de ombros e de peito; 
as súas armas repousan sobre a terra fecunda, 
e el, ó igual que un carneiro, pasa revista ás filas de homes; 
eu cun carneiro o comparo, de espesa guedella, 
que atravesa un grande rabaño de brancas ovellas». 

E respondíalle entón Helene, nacida de Zeus: 
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"E ése, á súa vez, (é) o Laertiades, o enxeñoso Odyseus, 
que se criou no territorio de Ithake, 
aínda sendo terra tan pedreguenta, 
entendido en toda clase de astucias e agudas ideas.,. 

E, polo seu lado, o sensato Anténor, á súa vez, lle dicía: 
"Oh muller, moi de certo, esa palabra infalible dixeches; 

pois xa tamén unha vez aquí veu o divino Odyseus, 
en embaixada por ti con Menélaos, amado de Ares; 
e eu hospedeinos e, nas miñas mansións, 
de agasallos enchín, 
e, de un e mais outro, coñecín a talla 
e os ben tramados pensamentos. 
Mais, cando xa se meteron no medio dos Troes reunidos, 
estando de pé, Menélaos sobresaía 
polos seus anchos ombros, 
mais, sentádo-los dous, era máis venerable Odyseus; 
mais, cando xa para todos tecían palabras e pensamentos, 
velaquí que Menélaos falaba de présa, 
poucas palabras, mais moi claramente, 
pois non era moi locuaz 
nin divagador, por máis que por nacemento era posterior; 
mais, cando queira que se levantase o enxeñoso Odyseus, 
sempre de pé se quedou, e para abaixo mirou, 
cravando os ollos na terra, 
e nin atrás nin adiante o seu cetro movía, 
senón que o mantiña firme na man, 
parecido a un home ignorante; 
dirías que tal vez era un enfurruñado ou mesmo un tolo; 
mais, cando ó fin sacaba, do fondo do seu peito, 
a súa grande voz 
e as súas palabras parecidas ás folerpas de neve no inverno, 
xa non sería rival de Odyseus home algún; 
entón xa non tanto de Odyseus nos admiramos , 
contemplando a súa figura». 
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3) O prodixioso Aiante. Idomeneu. ¿E os irmáns de 
Helena? (225-244). 

Xa pola vez terceira, reparando en Aias, 
preguntaba o vello : 

"¿E quen é, pois, este outro home Akhaio, nobre e alto, 
que sobresae no medio dos Argueioi pola súa cabeza 
e os seus anchos ombros?" . 

E respondíalle Helene, de peplo fluctuante, 
divina entre as mulleres: 

"E ese é o prodixioso Aias, baluarte dos Akhaiói; 
e, do outro lado, entre os seus Kretes, 
coma un deus, Idomeneus 
se puxo, e, arredor del, os xefes dos Kretes se congregan; 
Menélaos, amado de Ares, moitas veces o hospedou 
na nosa casa, cando queira que de Krete chegase. 
E agora a outros vexo, a tódolos Akhaiói de ollos vivos, 
que ben recoñecería e o seu nome che diría; 
mais non son capaz de ver a dous aliñadores de guerreiros, 
a Kástor, domador de cabalas, e a Polydeukes, 
bo no puxilato, 
os dous, meus propios irmáns, que a miña nai 
para min deu a luz. 
Ou é que non viñeron da amable Lakedaimon, 
ou seguían ata aquí nas naves, que o mar recorren, 
e agora non se queren mergullar na loita de homes, 
por medo dos aldraxes e os moitos insultos 
que hai contra min". 

Así falaba, mais , a eles, xa debaixo os tiña a terra, 
criadora de vida, 
alí mesmo en Lakedaimon, na súa terra patria. 

3. O pacto cos xuramentos (245-313) . 

(245-258) O arauto Jdeu invita a Príamo para o pacto. 

E os ara u tos xa levaban pola cidade os peñores fidedignos 
dos deuses, 
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dous cordeiros e o viño gozoso, fruto da gleba, 
nun odre de pel de cabra; e, unha crátera resplandecente, 
levaba 
o arauto Idaios, e mais copas de ouro; 
e, achegándose, incitaba ó vello coas súas palabras: 

«Levántate, Laomedontiades, reclaman os xefes 
dos Troes, domadores de cabalos, e os dos Akhaiói, 
de túnicas de bronce, 
que baixes á chaira, onde concertéde-los fieis xuramentos; 
mais Aléxandros e Menélaos, amado de Ares, 
coas súas longas lanzas, loitarán pola muller; 
e, atrás do que venza, irían a muller e mailos bens; 
e os outros, despois de concertármo-la amistade 
e os fieis xuramentos, 
nós, habitariámo-1a Troie tan fértil e, eles, retornan 
para Argos, criadeiro de cabalos, e para Akhaís , 
abundante en mulleres fermosas". 

(259-291) Príamo baixa ó campo de batalla, conAntenor 
ó seu lado . Oración de Agamenón coas condicións de 
paz. 

Así dicía, e o vello estremeceuse, e ordenou 
ós compañeiros 
que xunguisen os cabalos; e eles á toda présa obedeceron; 
e Príamos entón subiu ó carro e puxou das rédeas 
para atrás; _ 
e, para xunto del, subiu Anténor ó fermosísimo carro; 
e os dous, polas Skaiái, dirixían, cara á chanzada, 
as rápidas cabalerías. 

Mais, cando xa, pois, chegaron ó medio dos Troes 
e dos Akhaiói, 
baixando do carro á terra nutricia, 
dirixíanse ó centro de Troes e Akhaiói; 
e levantábase entón ó momento Agamemnon, 
señor de homes, 
e tamén o moi prudente Odyseus; e os nobres arautos 
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xuntaban as víctimas dos deuses para os fieis xuramentos, 
e o viño na crátera 
misturaban, e, ós reis, sobre as súas mans auga verteron. 

E o Atreídes, para fóra sacando coas súas mans o coitelo, 
que sempre lle colgara xunto a grande vaíña da súa espada, 
cortaba uns pelos das cabeza dos cordeiros; e de seguida 
os arautos distribuíronos entre os xefes dos Troes 
e dos Akhaiói; 
e, por eles, o Atreídes, alzando as súas mans para o ceo, 
nunha voz forte rogaba: 

"Zeus pai, protector do Ide, o máis glorioso, 
o máis grande, 
e ti , Helios, que o ves todo e óelo todo; 
e vós, Potamói, e ti , Gaia, e vós, os que, debaixo da terra, 
de mortos, 
castigades ós homes, quenquera que sexa 
o que xure perxurio, 
séde volos testigos, e custodiade os fieis xuramentos: 
se Aléxandros mata a Menélaos, 
entón conserve el a Helene e tódolos seus bens, 
e nós, marchamos de volta nas nosas naves, 
que recorren o mar; 
e, se o louro Menélaos mata a Aléxandros, 
que os Troes de contado devolvan a Helene 
e tódolos ~eus bens, 
e que paguen ós Argueioi o precio que se fixou, 
e que tamén subsista entre os homes vindeiros; 
e, se Príamos e os fillos de Príamos a min ese precio 
non mo queren pagar, Aléxandros caído, 
entón eu tamén despois loitarei por esa compensación, 
aquí permanecendo, ata que consiga o fin da guerra». 

(292-301) Xuramento de Acaios e Troianos. 

Dicía, e de raíz cortou as gorxas dos cordeiros 
co incompasivo bronce; 
e deixounos sobre a terra, palpitantes, 
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privados da vida; poilo bronce botou fóra o seu vigor. 
E, con copas, da crátera viño sacando, 
vertíano á terra , e suplicaban ós deuses sempiternos; 
e así dixo cada un dos Akhaiói e dos Troes: 

"Zeus, o máis glorioso, o máis grande, e volos outros 
deuses inmortais, 
os primeiros, dun ou doutro bando, 
que estes xuramentos violen, 
así como este viño, que así selles derramen os seus miolos 
pola terra , 
os deles e os dos seus fillos, e que as súas mulleres 
queden sometidas a outros" . 

(302-313) Fala -Príamo. Príamo e Antenor volven para 
Troia. 

Así dicían, mailo Kroníon de modo ningún os satisfacía; 
e Príamos Dardanides díxolles entón a súa palabra: 

"Escoitádeme, Troes e Akhaiói, de fermosos grebas: 
eu, por certo, marcho para a ventosa Ilios, 
de volta, pois non resistirei ver <liante dos meus ollos 
ó meu fillo loitando con Menélaos, amado de Ares; 
Zeus tan só, sen dúbida, o sabe, e os outros 
deuses inmortais, 
para cal dos dous está polo destino aparellado 
un final de morte». 

Dicía, pois, e botou ó carro os seus cordeiros , 
aquel home igual ós deuses, 
e, entón, el propio montaba, e puxaba as rédeas para atrás; 
e, o seu lado, montou Anténor no fermosísimo carro. 
Os dous, desfacendo o camiño, para Ilios se volvían; 
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4. Combate de París e Menelau. Menelau, vencedor 
(314-417). 

(314-339) As sortes e os preparativos. 

e Héktor, fillo de Príamos, e o divino Odyseus 
o campo, entón, de primeiro medían, e despois, 
escollendo unhas sortes, removíanas nun casco de bronce, 
a ver cál dos dous, xa por <liante, tiraría 
a súa lanza de bronce; 
e as tropas rezaron, e para os deuses as mans ergueron, 
e así repetiu cada un dos Akhaiói e dos Troes: 

"Zeus pai, que desde o Ide gobernas, o máis glorioso, 
o máis grande, 
aquel dos dous que entre uns e outros meteu estes traballos, 
concédenos que ese, finado, se afonda na morada de Ais, 
e que para nós, ó contrario, haxa amistade 
e xuramentos fieis,,. 

Así, pois, dicían, e o grande Héktor, de cintilante casco, 
as sortes sacudía, 
a mirar para atrás; e rapidamente a sorte de Paris 
para fóra salto u; 
eles entón sentábanse en filas, onde a cada un 
lle quedaban os seus cabalos, de pés impacientes, 
e as súas armas cinceladas; 
e el, as súas belas armas, ó redor dos seus ombros pasou, 
o divino Aléxandros, esposo de Helene, a da linda cabeleira. 
Primeiro, nas súas pernas puxo caneleiras, 
belas, axustadas sobre o tornecelo cuns broches de prata; 
en segundo lugar, á súa vez, sobre o seu peito 
vestía a couraza 
de seu irmán Lykaon; e axustóuselle a el; 
e, pois, polos seus ombros, botouse unha espada 
con cravos de prata, 
feita de bronce, e despois, un escudo grande e forte; 
e, sobre a súa vigorosa cabeza, puxo un casco 
ben traballado, 
gornecido con crinas de cabalo; e, dun modo terrible, 
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o seu penacho, desde arriba, para adiante se inclinaba; 
e colleu unha forte lanza, que se lle adaptara ás súas mans. 
E así, de igual maneira, o belicoso Menélaos, 
das súas armas, se vestía. 

(340-368) O encontro de Paris e Menelau. 

E eles, despois que entón se armaron, dun lado e doutro 
da tropa, 
avanzaban para o medio de Troes e Akhaiói, 
mirándose dun modo terrible; e o estupor sobrecollía 
ós que para eles ollaban, 
así ós Troes, domadores de cabalos, coma ós Akhaiói, 
de fermosas grebas; 
e paráronse, xa préto, dentro do campo medido, 
brandindo as súas lanzas, odiándose un ó outro; 
e <liante disparaba Aléxandros a súa lanza de longa sombra, 
e bateu no escudo do Atreídes, por todas partes igual, 
mais o bronce non o perfurou, e torcéuselle a punta 
no sólido escudo; e el, á súa vez, co seu bronce se lanzaba, 
o Atreídes Menélaos, a Zeus pai suplicando: 

"Zeus señor, permite que eu castigue a quen primeiro 
a min me fixo mal, 
ó divino Aléxandros, e sométeo ás miñas mans, 
para que calquera tema, mesmo dos homes 
que despois de nós virán, 
facer mal a un hóspede, que a súa amistade lle mostrou". 

Dicía, entón, e, despois de a brandir, desparáballe 
a súa lanza, de longa sombra, 
e deu contra o escudo do Priamides, por todas partes igual; 
a través do escudo brillante penetrou a forte lanza, 
e na su couraza, moi labrada, se fincara; 
e, de lado a lado, contra a illarga, rasgoulle a túnica 
a lanza; mais el ladeouse e escapou á sorte negra . 
Mais o Atreídes, sacando a súa espada, cravexada de prata, 
bateu, levantándoa ben alto, na cimeira do elmo; 
mais entón, arredor del, 
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caeulle da man, partida en tres e ata catro anacos; 
e o Atreídes xemeu, mirando ó ancho ceo: 

"Zeus pai, ningún outro dos deuses, máis funesto ca ti; 
e eu que me prometía castigar a Aléxandros 
pola súa maldade; 
e agora nas miñas mans partíuseme a espada, e fóra a lanza 
voou en van do meu puño, e non o ferín". 

(369-382) Afrodita salva a París. 
Dicía, e, botándose a el, colleuno do elmo, 

gornecido de espesas crinas de cabalo, 
e , despois de voltealo, arrastrábao cara ós Akhaiói, 
de boas grebas, 
e, no delicado pescozo, afogábao a recamada correa, 
que, por debaixo do queixo, de suxeitadora do elmo, 
se lle puxera, 
E sen dúbida o tería arrastrado e unha gloria indicible 
tería alcanzado, 
se non fose que o viu, co seu ollo fino, 
a filla de Zeus, Aphrodite, 
que lle rompeu a correa, dun boí morto dun golpe; 
e o elmo, valeiro, seguiu polo aire á forte man. 
O heroe entón, entre os Akhaiói, de grebas fermosas, 
lanzouno, tras de o brandir, e recollérono 
os seus leais compañeiros; 
mais el outra vez sobre el se lanzo u, tentando matalo 
coa súa lanza de bronce; mais Aphrodite arrebatoullo, 
moi facilmente, como deusa, e cubriuno, pois, 
con moita néboa, 
e sentouno no seu tálamo, de bo cheiro, perfumado. 

5. Afrodita e Helena (383-417) . 

(383-394) Afrodita, disfrazada, vai buscar a Helena e 
jala con ela . 

E ela propia ó instante ía chama-la Helene; e encontrábaa 
sobre da alta torre, e, ó seu redor, Troái 
en grande número estaban; 
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e puxoulle do fragante veo, colléndollo coa man, 
e faloulle, transfigurada nunha vella de tempos pasados, 
nunha tecedeira, que para ela, cando en Lakedaimon vivía, 
fermosas lás preparaba, e a quen ela moitísimo amaba; 
nela transfigurada, dicíalle a divina Aphrodite: 

"Anda, ven; Aléxandros pídeche que volvas á casa; 
alí está el na súa cámara nupcial e no sei torneado leito, 
radiante de beleza e vestiduras, e non dirías 
que el ven de combater cun guerreiro, 
senón que a unha danza 
marcha, ou que, terminando unha danza fai pouco, repousa". 

(395-412) Helena, que recoñece a Afrodita, négase a ir 
con ela. 

Así dicía, e a ela, pois, no peito o corazón lle perturbaba; 
e, así que recoñeceu o pescozo fermosísimo da deusa, 
e os seus peitos desexables e os seus ollos fulgurantes, 
quedou, pois, estupefacta de contado e a súa palabra 
lle dicía e o seu nome lle daba: 

"Insensata, ¿por que pretendes seducirme así?; 
tal vez máis lonxe aínda, para algunha parte 
de cidades ben poboadas, 
levarásme, ou da Phryguíe ou da Meoníe amena, 
se algún amigo tes tamén alí, dos homes mortais; 
¿porque xa agora, ó divino Aléxandros, Menélaos 
tendo vencido, quere levárseme a min, a odiosa, 
para a casa, 
por iso xa agora aquí te presentaches cavilando enganos? 
Séntate ti ó seu lado, índote alá, e renuncia 
ós camiños dos deuses, 
e non volvas mais ó Ólympos polos teus pés, 
senón pena sempre por el e vixíao ben, 
ata que te faga súa muller, ou a súa escrava. 
Mais eu alá non irei -que sería indigno-
ª prepara-lo seu leito; que as Troái despois 
criticaranme todas; e teño sufrimentos infinitos 
no meu corazón". 
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(413-417) Afrodita, indignada, vólvellefalar a Helena. 

Mais, indignada, replicáballe a divina Aphrodite: 
"Non me provoques, insolente, non sexa que, 

irritada, te abandone, 
e te aborrezca tanto como agora de maneira extraordinaria 
te amei, 
e tramarei funestos odios no medio de ambos, 
de Troes e Danaói, e ti de mala morte vas morrer". 

6. París e Helena ( 418-447). 

( 418-423) Afrodita e Helena cara ó palacio de Alexandre 
(ou París). 

Así dicía, e colleu medo Helene, nacida de Zeus, 
e, cubríndose cun veo branco, brillante, botou a andar 
en silencio, e a tódalas Troái pasou inadvertida; 
e era a prime ira a de usa. 

E cando elas chegaron á fermosísima mansión 
de Aléxandros, 
as criadas, polo delas, volveron logo axiña ós seus traballos, 
e ela, divina das mulleres, ía para o seu tálamo, 
de elevado teito; 

( 424-436) Helena fálalle a París. 

e entón a sorridente Aphrodite, para ela un asento collendo, 
colocouno enfrente de Aléxandros, levándollo a deusa; 
alí sentábase Helene, filla de Zeus, portador da exide, 
desviando os seus ollos, e ó seu marido reprendeu 
coa súa palabra: 

"Volveches do combate; ¡cómo <lebeches alí perecer, 
subxugado por un home forte, que era 
o meu primeiro marido!; 
ben te gababas xa antes de, sobre Menélaos, amado de Ares, 
levares avantaxe pola túa forza e mans e lanza; 
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mais vai agora provocar a Menélaos, amado de Ares, 
a loitar outra vez frente por frente; mais eu 
recoméndoche desistir, e, co louro Menélaos, 
guerra aberta non trabar, nin baterte 
insensatamente, non sexa que sucumbas de seguida 
baixo a lanza del,,. 

(437-447) París respóndelle a Helena. 

Mais, respondéndolle coas súas palabras, díxolle París: 
"Muller, non fíra-lo meu corazón con duros reproches; 

pois agora Menélaos venceu coa axuda de Athene , 
mais outra vez, eu a el; que tamén nós ternos deuses 
donoso lado. 
Mais, anda xa, deitándonos, gocemos do amor; 
porque nunca aínda así o desexo as entrañas me envolveu, 
(nin sequera cando a vez primeira, da amable Lakedaimon 
raptándote, navegaba nas naves, que recorren o mar, 
e na illa de Kranae me unín contigo no amor e no leito) , 
como agora estou namorado de ti , e un doce desexo de min 
se apodera,,. 

Dicía, pois, e era o primeiro en ir para o leito; e, 
ó mesmo tempo, seguíao a muller. 

7. No campo de batalla ( 448-461). 

( 448-454) Menelau busca a Alexandre. 

Deitáronse, pois, os dous no entallado leito, 
e o Atreídes, a unha fera parecido, percorría a multitude, 
a ver se por algures descubría ó Aléxandros, 
semellante a un deus, 
mais ningún dos Troes nin dos seus ilustres aliados, 
ó Aléxandros, puido entón mostrar a Menelau, 
amado de Ares; 
que non por amistade o ocultaban, se alguén o vise; 
pois fíxose odioso para todos, igual á morte negra; 
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(455-461) Pala Agamenón. Menelau, o vencedor. 

e entón faloulles Agamemnon, rei de homes: 
"Escoitádeme, Troes e Dárdanoi, e aliados; 

evidentemente a victoria é de Menélaos, amado de Ares; 
vós, por tanto, á Argueia Helene, e con ela os seus tesouros, 
entregade, e a pagar unha indemnización que nos conveña, 
e que tamén subsista entre os homes que han de vir». 

Así dicía o Atreídes, e os outros Akhaiói aplaudían. 
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CANTO IV 

VIOLACIÓN DE XURAMENTOS 
E REVISTA DE AGAMENÓN 

(«Horkíon synkhysys kai 
epipólesis Agamémnonos») 

l. No palacio dos deuses Cl-71). 

(1 -4) Os deuses reunidos con Zeus en consello. 

E os deuses, ó pé de Zeus sentados, nunha xunta estaban 
encol dun sobrado de ouro, e, entre eles, a augusta Hebe 
o néctar a servir andaba; e eles, coas súas copas de ouro, 
brindaron uns cos outros, dos Troes a cidade contemplando; 

(5-12) Zeus trata de irritar a Hera. 

ó instante, trataba o fillo de Kronos de provocar a Here 
con picantes palabras, de malicia dicindo: 

"Dúas, por certo, para Menélaos as defensoras son, 
de entre as deusas, 
Here, a Argueia, e a Alalkomeneís, Athene; 
mais, velas aí elas, ó lonxe del sentadas, 
con miraren para el 
xa se dan por satisfeitas; en tanto que do outro, polo dela , 
a sorriseira Aphrodite 
sempre foi na súa axuda, e del ás deusas da morte aparta; 
e aínda agora mesmo o salvou, cando el pensaba morrer. 

03-19) Zeus proclama a victoria de Menelau. 

Mais o certo é que a victoria foi 
do amado de Ares, Menélaos; 

111 



mais nós deliberemos como van quedar estes traballos, 
ou entón de novo, a guerra mala e o urro do combate, 
que dá medo, 
levantar faremos, ou un pacto de amistade entre uns 
e outros de por medio poñamos; 
e , se así isto para todos preferible e de agrado fora, 
entón, nese caso, seguiría a estar habitada a cidade 
de Príamos, o reí, 
e, por súa parte, á de Argos, Helene, 
Menélaos consigo a levaría,,. 

(20-29) Atena e mais Hera apáñense á paz cos Troianos. 

Así falaba , e elas contra aquilo murmuraron, Athenaie 
e mais Here; 
xuntas as <lúas nos seus asentos estaban, e males 
para os Troes elas maquinaban; 
con todo, Athenaie en silencio estaba e nadiña dixo, 
por máis que irritaba con Zeus pai estaba, e unha cólera 
feroz a ela a tomaba; 
mais, á Hera, o peito non lle contivo o fel, 
senón que lle falaba: 

"Terribilísimo Kronides, ¿que proposta é ésa que fixeches? ; 
¿como queres en van así deixar o meu traballo, e sen acabar, 
coa suor que eu suei coa fatiga , e o que se me cansaron 
os cabalos, 
unha tropa, cando andaba eu a xuntar, para Príamos, 
desgracia, e para os fillos del? 
Ti faino; mailos deuses restantes, non todos cho aprobamos. 

(30-49) Zeus indígnase con Hera, mais accede ó que ela 
lle pide. 

Mais, a ela, grandemente irritado, respondíalle o que 
as nubes amontoa, Zeus: 

"Demo de muller, ¿no que entón, a ti, Príamos 
e de Príamos os fillos 
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tantos males che fan, que, sen parar, buscas, chea de furia, 
de Ilios destruír á tan ben feita cidade?; 
mais se ti, polo teu gusto, enfiándote por portas 
e por muros longos, 
crúo devorases a Príamos e ós fillos de Príamos 
e ós outros Traes, entón tal vez de todo a rabia túa curarías. 
Fai como ti queres: que non quera que , por min, 
esta disputa máis tarde, 
entre ti e mais eu, nunha grande discordia 
entre os dous se convirta; 
e outra cousa che direi, e ti métea ben nos teus sentidos: 
sempre e cando tamén eu, por querer unha cidade destruír, 
nalgunha facelo queira onde viven homes protexidos teus , 
non me veñas ti en nada a pórme pexas no meu arrebato, 
senón que ti entón tes que deixarme; 
que tamén eu mesmo a ti cho consentín por vontade miña, 
aínda que a disgusto do meu corazón; 
xa que, de todas cantas, debaixo do sól e o ceo estrelado, 
habitadas hai cidades de terrestres homes, 
delas, para min, no meu corazón, a máis apreciada 
era a Ilios sagrada, 
e máis Príamos e mailo pobo do da boa lanza 
de freixo, Príamos; 
que nunca alí o meu altar falto estaba dunha comida igual 
para todos, 
nin de libacións nin do cheira de carne e de graxa: pois ésta 
é a parte de honra á que ternos dereito nós. 

(50-67) Hera propón lle a Zeus f acérense os dous mutuas 
concesións, na cuestión dos devotos dun e mais doutro. 
Agora que Zeus mande a Atena ó campo Troiano, para 
que estes rompan, os primeiros, a tregua xurada. 

E, a el, entón contestáballe, a seguir, a dos ollos 
de becerra, augusta Hebe: 

"¡Olla ben!, para min, con moito, tres cidades as máis 
queridas me son, 
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Argos e mais Sparte e, a de anchas rúas, Mykene; 
pois ésas podes ti destruílas, se algún día se che fan odiosas 
no teu corazón; 
de ningunha delas, en contra de ti, eu <liante me poño 
nin che fago oposición; 
pois tamén, se eu me opoño e non deixo destruílas, 
nada fago con oporme, porque de certo, con moito, 
o máis forte es ti. 
Mais é preciso tamén que o meu traballo 
non quede sen rematar; 
que tamén eu deusa son, e a ascendencia, para min, 
de alí me ven de onde che ven para ti, 
e, a min, como a máis augusta de entre todas, 
enxendroume Kronos o astuto, 
por <lúas razóns ó mesmo tempo, polo meu nacemento 
e porque a túa esposa 
son eu a que son chamada, e entre tódolos inmortais 
o rei é-lo ti. 
Vaia, entón pois, nestas cousas faremos 
un ó outro concesións, 
a ti eu en cousas, e ti noutras a min; e detrás de nós virán 
os deuses, os outros, 
os inmortais; mais ti, sen máis, faille a Athenaie o encargo 
de ir, de Troes e Akhaiói, ó combate horrendo, 
e de facer de maneira que os Troes, 
ós moi arrogantes Akhaiói, · 
empecen, eles primeiros, en contra dos xuramentos, 
a fustigar,. . 

( 68-72) Zeus dalle a A tena a encomenda de baixar ó 
campo de batalla e conseguir que os Troianos ataquen ós 
Acaios, rompendo así a tregua. 

Así ela falaba, e non soubo dicir que non o pai de homes 
e deuses; 
ó momento á Athenaie palabras aladas dicía: 

"Anda, á toda présa, ó campamento vaite onda os Troes 
e os Akhaiói, 
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e fai de maneira que os Troes, ós moi arrogantes Akhaiói, 
empecen, eles primeiros, en contra dos xuramentos, 
a fustigar». 

2. Violación do pacto. Pándaro /ere a Menelau (73-
147). 

(73-84) Atena aparece no campo de batalla por enriba 
dos dous bandos e enche a todos de asombro. 

Así el tendo <lito, présa metía na xa disposta Athene, 
e baixou desde os cumes do Ólympos, 
dando un salto no aire; 
e, así tal , coma estrela que mandou o fillo de Kronos, 
o astuto, 
ou para uns navegantes, de sinal, ou para un campamento 
ancho de soldados, 
a refulxir toda ela; e, dela, unha chea de chispas se soltan; 
a ela parecida, lanzouse encol da terra Palás Athene, 
e de arriba embaixo saltou no medio deles; e o estupor 
sobrecollía ós que a miraban, 
tanto ós Troes, domadores de cabalos, coma ós das boas 
grebas , ós Akhaiói, 
e así un a outro dixo, torcendo a mirada para o seu vedño: 

"Ou é que entón outra vez a guerra mala e o urro 
do combate, que dá medo, · 
encol de nós irnos ter, ou é que unha boa amistade 
entre os dous pobos quérenos pór 
Zeus, . que, dos homes, é o árbitro da guerra que hai posto. 

(85-103) Atena transfigúrase en Laócodo e vai na busca 
de Pándaro, o arqueiro ensinado polo propio Apolo, e 
trata de convence/o para que lle dispare unha frecha a 
Menelau, do que el sacaría moito proveito. 

Así entón cadaquén dixo, dos Akhaiói e dos Troes; 
e ela, nun home transfigurada, dos Troes meteuse 
entre a masa, 
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na figura de Laódokos, o fillo de Anténor, un duro lanceiro, 
a Pándaros, o semellante a un deus, buscando, a mirar 
se por algures o atopaba; 
encontrou ó fillo de Lykaon, ó irreprochable 
e de grande forza, 
que a pé firme estaba; e á roda del, poderosas, as ringleiras 
dos armados de escudo, 
homes que o seguían desde as correntes do Áisepos; 
e, á súa beira ela posta, palabras aladas lle dirixía: 

"¿Non é certo entón que agora a min ti nunha cousa 
me farías caso, fillo valeroso de Lykaon?; 
poderías atreverte a disparar enriba de Menélaos 
unha rápida frecha, 
e, <liante de tódolos Troes, favor e máis gloria adquirirías, 
e, de todos, máis ca de ninguén, <liante de Aléxandros o rei; 
<leste, si, do primeiro, uns espléndidos regalos levarías, 
se a Menélaos el vise, de Atreus belicoso fillo, 
polo teu disparo domado, alá enriba a ser posto 
na pira dolorosa. 
Pois, veña xa, dispara sobre o Menélaos famoso, 
e faille un voto a Apolon, o Lykeguenés, 
tan nomeado arqueiro, 
de carneiros primeirizos, de ofrecerlle 
unha sonada hecatombe, 
cando á túa casa de volta chegares, á túa cidade 
da sagrada Zéleia". · 

(104-126) A historia de Pándaro. 
Pándaro fai o disparo. 

Así falaba Athenaie, e, a aquel home sen sentido, 
os miolos lle quentou; 
ó momento, man botaba ó seu arco ben pulido, 
dun choutador bode feito, 
dos do monte, que, pois, unha vez el mesmo, no peito 
a darlle acertando, 
dun penedo ó choutar, cando estaba del á espreita, 
ferira no corazón; e el para atrás de costas tombou 
encol do penedo; 
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a súa cornamenta, ó longo, da cabeza para fóra, 
dezaseis palmos medira; 
e, nela a traballar posto, un pulidor de cornos artesán, 
de primeiro encaixou un corno co outro, 
e despois, toda ben alisadiña, nun extremo montoulle 
un garafelo de ouro; 
e el entón, do outro lado, apoiouno ben apoiado no chan, 
puxando con forza para á terra, 
para podelo armar; e por <liante os escudos, de antipara, 
tiveron os seus bos compañeiros, 
non fose que, antes, contra el se botasen os belicosos fillos 
dos Akhaiói, 
antes de dispararlle a Menélaos, belicoso fillo de Atreus. 
Mais el xa quitaba a tampa da súa alxaba, 
e escolleu unha frecha 
non disparada nunca, alada, de negras dores principio; 
e nun instante sobre a corda adaptaba o amargo dardo, 
e facíalle un voto a Apolon, o Lykeguenés, 
tan nomeado arqueiro, 
de carneiros primeirizos, de ofrecerlle 
unha sonada hecatombe, 
cando á súa casa de volta chegase, a súa cidade 
da sagrada Zéleia; 
e xa estiraba para o peito, a un tempo o encaixe da frecha 
coa man agarrando e a corda feíta coas tiras da pel dun boi; 
a corda do arco ata a tetiña levou, e ata o arco, 
o ferro da punta. 
Mais, despois que xa en forma de circo 
o grande arco tenso u, 
renxeu o arco, e a corda con grande zunida zoaba, 
e saltou a frecha, 
de punta aguzada, que cara á masa de homes por voar ardía. 
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(127-147) Diálogo do aedo con Menelau. 
Dous símiles:. o da mosca no nena e o do marfil tinguido 
de púrpura. 

Mais nin de ti tampouco, Menélaos, se esqueceron 
os deuses felices, 
que morte non teñen, e, a primeira, a filla de Zeus, Agueleie, 
que, de ti por <liante posta, o dardo aguzado desviaba; 
e ela tanto entón apartábacho do corpo, 
coma caq@o unha nai, 
do fillo, enxota unha mosca, cando está a durmir 
con doce sono, 
e ela mesma, por si, encamiñábao para onde 
os pechos do cinto, 
feitos de ouro, tiñan a súa xuntura e podía aguantalo 
unha .dobre couraza; 
e alí foibater, no cinto axustado, a amarga frecha; 
a través ela, pois, se metera do cinto, tan ben traballado, 
e a través da couraza, moi labrada, se cravara, 
e da ventreira tamén, que levaba para defensa do coiro, 
coma última sebe dos dardos, 
que moitísimo a el o tiña librado; e a través para <liante 
pasou tamén dela; 
e por enriba, pois, o dardo rabuñou apeldo home; 
e ó momento corría o sangue negro desde a ferida . 
E, coma cando unha mulfer un marfil con púrpura tinga, 
Meonís ou Káeira, para un adorno ser 
nas bridas dos cabalos; 
mais déixao alá estar na súa recámara, e moitos llo pediron, 
os cabaleiros, para o levaren; mais ela para un rei déixao alá 
estar coma unha xoia de luxo, 
ó mesmo tempo, un ornato para o cabalo, 
e para o que a leva, un orgullo; 
tal así, Menélaos, tinguíronse co sangue os teus lomedros, 
ben torneados, e as túas pernas, e os tornecelos bonitos, 
alá embaixo. 
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3. Agamenón angustiado (148-219) . 

(148-182) Lamentacións de Agamenón diante da ferida 
do irmán. 

E estremeceuse, así pois, de seguido, 
o señor de homes, Agamemnon, 
cando viu o negro sangue para baixo a correr desde a ferida; 
e estremeceuse tamén el mesmo, o amado de Ares, Menélaos; 
mais, cando viu que a cordiña de nervo e as engorras 
da frecha de por fóra estaban, 
outra vez o alento no seu peito lle volveu; 
e, no medio deles, un profundo salouco lanzando, así dicía 
o poderoso Agamemnon, 
da man collendo a Menélaos, e ó tempo que tamén 
saloucaban os seus compañeiros: 

"Meu querido irmán, ¡é a túa morte, entón, ó face-lo 
xuramento, a que eu xurei, 
por <liante a ti só, ó poñerte, polos Akhaiói, en contra 
dos Troes para loitares, 
cando así contra ti dispararon os Troes, e no chan 
os xuramentos leais cos pés triparon! 
Non, en van non vai sé-lo pacto xurado, 
e o sangue dos carneiros 
e as libacións de viño puro e as apretas de mans, 
no que tivemos nós fe; 
pois, se tamén ó momento o Olympios non deu o castigo, 
tamén moito despois el o dá, e con grande castigo sempre 
os perxuros pagaron, 
coas súas propias cabezas e coas mulleres e fillos. 
Pois ben teño eu isto sabido na miña cabeza 
e no meu corazón; 
chegará un día no que de vez se perda a Ilios sagrada 
e Príamos e a xente do da boa lanza de freixo, Príamos, 
e no que Zeus, en contra deles, o fillo de Kronos, o que alá 
enriba está sentado, que no éther ten a súa casa, 
el mesmo, por si, ten de sacudir a súa tebrosa exide 
contra todos eles, 
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por vía desta traición irritado; estas cousas, por forza, 
non quedarán sen pasar. 
Mais, a min unha terrible dor por ti quedarame, 
oh meu Menélaos, 
se ti me morres e a medida da túa vida enches ata bordar; 
e, todo avergonzado, á moi sedenta Argos voltaría; 
porque de seguida lembraranse os Akhaiói 
da súa patria terra; 
e aquí entón, coma un trofeo para Príamos 
e os Troes, deixariamos 
á de Argos, Helene; e ós teus osos apodreceraos esta terra, 
ó quedares morto en Troie, nunha empresa . 
aínda non acabada; 
e tal vez alguén así dirá, dos Troes tan orgullosos, 
encol da tumba a saltar do Menélaos glorioso: 

"Oxalá que así, nas empresas súas todas, a súa furia 
descargase Agamemnon, 
coma tamén agora en van unha tropa trouxo aquí 
de Akhaiói, 
e xa volveu para a casa, para aterra querida dos seus país, 
coas súas naves valeiras, deixando aquí quedar 
ó bo Menélaus». 
Así un día alguén dirá; entón, que para min se abrise 
a ancha terra.» 

(183-187) Menelau trata de animar a Agamenón. 

Mais, a el, para animalo, dicíalle o louro Menélaos: 
"Ten coraxe e, por isto, non asustes á xente dos Akhaiói; 

non foi no bo sitio, onde o agudo dardo entrou, senón que, 
por <liante, 
protexeu o cinto esplendente, e, por baixo, 
a escarcela e a ventreira, que os homes do bronce forxaron". 
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(188-207) Agamenón di que é mellar mandar vir un 
médico. Ta/tibio vai buscar a Macaón. 

E, a el, en resposta, dicíalle o poderoso Agamemnon: 
uPois oxalá así fose, oh meu querido Menélaos; 

maila ferida, un médico che vai palpar, e nela porá 
remedios, que che calmen as negras dores". 

Falou, e, a Talthybios, divino arauto, dáballe a encomenda: 
"Talthybios, o máis de présa que poidas, 

a Makhaon aquí chama, 
o home que de Asklepios é fillo, do irreprochable médico, 
para que veña a Menélaos ver, ó belicoso fillo de Atreus, 
a quen alguén, que lle disparou, cunha frecha feriu, 
nos arcos ben entendido, 
dos Troes ou dos Lykíoi, para gloria del, iso si, 
mais para nós, para grande dó" . 

Así el falaba, e entón o seu arauto non soubo dicir 
que non, así que tal oíu, 
senón que se botou a andar entre a tropa de Akhaiói, 
os das courazas de bronce, 
cos seus ollos a procura do heroe Makhaon; e alá o viu 
que a pé firme estaba; e, ó redor seu, poderosas, 
as ringleiras dos armados de escudo, 
homes que o seguían desde Trike, a criadora de cabalos; 
e, ó lado del parado, palabras aladas lle dicía : 

,Anda, fillo de Asklepios, que chama por ti 
o poderoso Agamemnon, 
para que veñas a Menélaos ver, ó belicoso caudillo 
dos Akhaiói, 
a quen alguén, que lle disparou, cunha frecha feriu, 
nos arcos ben entendido, 
dos Troes ou dos Lykíoi, para gloria del, iso si, 
mais para nós, para grande dó,, 

(208-219) Macaón ven curar a Menelau. 

Así falaba, e, a el, pois, o corazón no peito lle turbaba; 
e botáronse a andar a través da masa polo campamento 
ancho dos Akhaiói; 
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mais, cando xa entón chegaban a onde o louro Menélaos, 
ferido, se atopaba (e á beira del axuntáranse 
cantos campións alí había, 
á súa roda postos, e el no medio deles estaba, 
coma un home igual a un deus), 
ó instante entón el, do cinto axustado, extraía a frecha; 
mais, ó tirar dela para fóra, rompéronse 
as aguzadas engorras; 
mais desatoulle o cinto esplendente, e, por baixo, 
a escarcela e aventreira, que os homes do bronce forxaron; 
e, despois que observou a ferida, onde se espetou 
a amarga frecha, 
o sangue ó terlle chupado, por enriba entón para 
calmar, uns remedios, como home entendido, 
nela esparexía, os que a seu pai unha vez, con amistoso 
pensar, lle proporcionou Kheiron. 

4. A revista das tropas (220-421). 

(220-231) Os Troianos avanzan e os Acaios prepáranse. 
O aedo Jala co seu auditorio. Agamenón, Eurimedonte 
e os cabalas. 

Namentres eles, á súa roda postos, atendían ó bo 
no brado de guerra, Menélaos, 
no entre tanto, enriba, dos Troes as ringleiras se viñeron, 
armados cos seus escudos; 
e eles, a súa vez, as súas armas vestiron, e acordáronse 
do gozo do combate. 

Daquela, a durmir, ti non verías ó Agamenón divino , 
nin co medo acuruxado, nin sen querer combater, 
senón, toda présa a darse, para o combate, 
onde un home gaña fama; 
pois, ós cabalos, alá deixounos estar, e ó seu carro , 
adornado de bronce; 
e, a eles, entón, o seu escudeiro para un lado os tiña 
a resoprar, 
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Eurymedon, o fillo de Ptolemaios, fillo éste de Péiraos; 
a éste, moi moito lle encargaba que á man sempre os tivese, 
para cando, a el, . 
nos seus membros, o tomase o cansazo, de moitos 
polo medio ó andar a mandar; 
e, así, el, a pé limpo estando, revista pasaba 
ás ringleiras de homes; 

(232-239) Agamenón empeza a revista das tropas. 
Agamenón infunde máis atento aínda ós animosos. 

e entón, ós que, pois, andando a presiña, el vise, dos Danaói 
de rápidos potros, 
a éstes, moito os encoraxaba, posto ó par deles, 
con estas palabras: 

·Argueioi , en nada vos afrouxedes 
do voso impetuoso valor; 
pois, do lado dos falsarios, o pai Zeus 
non vai estar de protector; 
senón que , dos que foron os primeiros, que contra 
os xuramentos atacaron, 
deles mesmos, iso si, as súas tenras carnes 
os voitres comerán, 
mais nós, por nosa parte, ás súas mulleres 
e ós fillos pequenos 
connosco levaremos polo mar nas nosas naves, 
despois que a súa cidade conquistemos,, . 

(240-249) Agamenón increpa ós desidiosos. 

Mais, a cantos afrouxando el vise no odioso combate, 
a éses, moito os recriminaba con coléricas voces: 

"Argueioi barulláns, só dignos de censura, ¿é que agora 
non tendes vergonza ningunha?; 
mais ¿por que así estades pasmados coma unhas cerviñas, 
que, despois de que entón se cansaron, 
por moita planicie correndo, 
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quedaron paradas, e xa dentro dos seus peitos 
ningunha forza lles queda?; 
tal así vós estades pasmados, e non combatedes; 
¿ou é que agardades a que os Troes máis préto cheguen 
de nós, a onde as naves 
foron puxadas, as das boas popas, encol da area 
do branco mar; 
para ver se entón vénvos botar unha man o fillo de Kronos?" 

(250-271) Agamenón honra con louvanzas a Idomeneu 
de Creta, que lle dá a súa resposta. 

Así el, de por si, como seu capitán mandando, 
pasaba revista ás ringleiras de homes; 
e chegou en <liante dos Kretes, no seu camiñar 
polo formigueiro de homes; 
e eles, á roda do Idomeneus belicoso, estábanse a armar; 
Idomeneus, polo del, andaba nas primeiras liñas, 
a un xabarín semellante pola súa forza, 
e Meriones, entón, metía présa nos batallóns afastados; 
e, ó velos, moito se alegrou o señor de homes, Agamemnon, 
e, de seguida, a Idomeneus lle falaba con palabras melosas: 

"Meu Idomeneus, por enriba de todos, eu a ti te honro, 
entre os Danaói, de rápidos cabalos, 
tanto se é na guerra, ou noútro traballo calquera, 
coma nun festín cando, para honra dos vellos, 
no faiscante viño 
os príncipes Argueioi nas cráteras a mistura fan; 
pois, se os outros Akhaiói, de longas cabeleiras na cabeza, 
a súa medida, polo deles, beben, a túa copa no en tanto 
chea sempre 
se mantivo, como á miña lle acontece, para bebermos 
cando o corazón o pida. 
Mais, anda xa para o combate, para nel mostrarte como 
desde tempos ti te gabas de ser". 

E, a el, polo seu lado, Idomeneus, dos Kretes conductor, 
en resposta lle dicía: 
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"Pillo de Atreus, podes estar ben seguro, sempre para ti 
eu un leal compañeiro 
hei de ser, coma de primeiro prometín e cho asegurei; mais 
ti mete présa nos outros Akhaiói, 
de longas cabaleiras na cabeza 
para que canto antes nos poñamos a loitar, visto que, 
polo deles, todo a un tempo , os xuramentos derramaron 
polo chan 
os Troes; mais, para eles, polo seu lado, só morte 
e mais loitos por <liante 
vai haber, porque foron os primeiros, por enriba do xurado, 
en rompe-los xuramentos. 

(272-291) Agamenón cos dous Aiantes e a súa nube de 
homes. O símil dos nubeiros dunha tormenta. 

Así falaba, e o fillo de Atreus para <liante pasaba, gozoso 
no seu corazón; 
e chegou en <liante dos dous Aias, ·no seu camiñar polo 
formigueiro de homes; 
e eles dous puxéronse armados cos seus capacetes, e con 
eles xuntamente unha nube viña de homes a pé. 
E, coma cando desde a súa atalaia viu unha nube 
o home das cabras, 
que ven vindo encol do mar, do Zéphiros co sopro; 
e, a el, que ó lonxe está, tan negra coma o breu 
aseméllaselle entón, cando ven encol do mar, e con ela trae 
unha tormenta moi grande, 
e arrepiouse ó vela, e para ºdentro dunha cova tangueu 
ás cabras e ás ovellas; 
así, xunto cos dous Aias, de homes mozos, 
que de Zeus descenden, 
para o feroz combate, apretados, movíanse os batallóns, 
coma unhas masas negras, de escudos e de lanzas ourizados. 
E, a éstes, entón alegrouse de velos o poderoso Agamemnon, 
e, con eles falando, palabras alad~s lles dicía: 

"Volos dous Aias, dos Argueioi os guieiros, 
os das courazas de bronce, 
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a vós, non, -pois nin ben me pareceu facervos 
exhortacións-, a vós eu nada vos mando; 
que xa vós mesmos bastante á vosa xente incitades, 
para con coraxe se bateren. 
Po is, ¡oxalá!, oh Zeus pai e Athenaie e Apolon, 
tal corazón en todos, nos seus peitos, houbese; 
entón si que logo baixaría o espiñazo a cidade de Príamos, 
o señor, 
polas mans nosas collida e arrasada,,. 

(292-325) Agamenón con Néstor. A estratexia de Néstor. 

Despois de así ter falado, a éstes, pois, deixounos 
alí mesmo, e el foi ter con outros; 
entón el a Néstor atopou, dos Pylioi o armonioso orador, 
que ós seus compañeiros dispondo estaba 
e alentándoos a loitar, 
ó redor, estes, do grande Pelagon e de Alástor 
e de Khromios 
e do Haimon poderoso e de Bías, o pastor de homes; 
ós aurigas, de por <liante, cos seus cabalos e carros, 
e, ós homes de a pé, por detrás os situou, 
moitos eles e valentes, 
para o valadar seren do combate; e, ós cobardes, 
no medio os meteu, 
para que, aínda non querendo un, tivése 
por forza que loitar. 
Ós aurigas entón, de primeiro, daba as súas ordes; 
pois a éstes el mandaba 
ós seus cabalos conter e non provocar o desorde na masa: 

"Que ninguén, no seu arte de andar cos cabalos 
ou no seu valor confiado, 
el só por <liante dos outros trate de ir, 
para cos Troes se bater, 
nin por súa conta recúe: pois con iso menos fortes seredes; 
mais aquel home, que desde o seu carro a outro carro 
chegar lle poida, 
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que coa súa lanza se estire para darlle, porque de certo 
moito mellor é así; 
así tamén . os antigos cidades e murallas destruían, 
este pensar e este alento nos seus peitos levando". 

Desta maneira o vello animándoos estaba, xa de tempos 
en guerras el ben sabido; 
e, a éste, entón alegrouse de velo o poderoso Agamemnon, 
e con el falando, palabras aladas lle dicía: 

"i~~, meu vello!, quén dese, se, así como conserva-la 
coraxe nese peito teu, 
así a ti os teus xeonllos te seguisen, e o vigor 
para ti enteiro estivese; 
mais, de ti enriba, a vellez che pesa, que a todos iguala; 
¡cómo debía algún 
dos homes, calquera outro, sé-lo que a tivese , e ti 
entre os máis novos sére-lo contado!". 

E, a el, respondíalle, a seguir, o Guerenio conductor 
de carros, Néstor: 

"Pillo de Atreus, cánto por ti querería, tamén eu mesmo, 
así estar coma cando ó divino Ereuthalíon matei; 
mais nunca dunha vez tódalas cousas os deuses 
deron ós homes; 
se entón mozo era, agora, en cambio, 
a min a vellez me toca, 
mais, aínda así, entre os aurigas estarei, e axudarei 
co meu consello e coas miñas palabras; pois ésa é a parte 
honrosa dos vellos; 
e as lanzas brandiranas os máis novos, que, máis do que eu, 
de vigor cheos se a topan e poden confiar na súa forza,,. 

(326-363) Agamenón pasa revista a Menesteu de Atenas 
e a Ulises de Cefalonia. Reprensión de Agamenón e 
réplica de Ulises. Agamenón trata de calmar a Ulises. 

Así el falaba, e o fillo de Atreus para <liante pasaba, 
gozoso no seu corazón; 
atopou ó fillo de Peteós, Menestheus, 
chicoteador de cabalos, 
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que alá estaba posto de pé; e, á súa roda, os Athenaioi, 
bos incitadores do combate; 
mais el préto estaba formado, o de moito inxenio, Odysseus, 
e, ó par del, de Kephallenes, ós dous lados, as fileiras, 
nada frouxas, 
alí paradas estaban; pois aínda, para eles, non oía a xente 
o brado de guerra, 
mais xa había un pouco que, uns de cara ós outros 
avanzando, empezaban a moverse os batallóns 
dos Troes, domadores de cabalos, e dos Akhaiói; 
mais, eles, agardando, 
alí parados estaban, para cando outro corpo de Akhaiói , 
para <liante se botando, 
sobre os Troes se lanzase e abrise el o combate; 
e, a éstes, ó velos, cubriunos de inxurias o señor de homes , 
Agamemnon, 
e, con eles falando, palabras aladas lles dicía: 

«Oh fillo de Peteós, o reí que de Zeus descende, 
e ti tamén, en malas artes o mestre consumado, 
que só no lucro pensas, 
¿por que, acuruxados, para un lado vos puxestes, e estades 
a esperar ós outros?; 
a vólos dous vos compete, entre os primeiros estando, 
resistir alí a pé firme, e na loita ardente tomar parte; 
que os primeiros tamén sodes, nun convite, en oírme a min, 
sempre que un banquete ós anciáns preparemos 
nólos Akhaiói; 
entón, boa carne asada, veña a comer e veñan copos 
de viña para beber, doce coma o mel, 
mentres tanto que queirades; 
mais, agora, vós de boa gana a mirar tamén estariades, 
se dez corpos de Akhaiói 
por <liante de vós se batesen co incompasivo bronce 
nas súas mans.» 

Mais, a ef, entón, cun ollar rabeco a míralo, contestáballe 
o de moito inxenio, Odysseus: 

«Fillo de Atreus, ¿qué palabra che fuxiu 
da sebe dos dentes?; 
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¿cómo é que ti dis que nós no combate para atrás 
nos botamos, cando os Akhaiói, 
en contra dos Troes, domadores de cabalos, despertamos 
ó afiado Ares?; 
ti vas ver, se é que queres e se a cousa che interesa, 
de Telémakhos, ó querido pai, cos máis avanzados mezclado 
dos Troes, domadores de cabalos; mais ti esas cousas 
para o aire as falas ... 

E, a el , todo a sorrir, dicíalle o poderoso Agamemnon, 
cando se decatou de que estaba irritado; mais atrás el agora 
volvíase do dito: 

"Fillo de Laertes, da raza de Zeus, enxeñoso Odysseus, 
nin te estou a reprender máis alá da conta nin estou 
a darche ordes; 
pois eu teño ben sabido cómo a ti o corazón no peito teu 
de bos pensamentos só che sabe; porque as cousas 
que ti sentes son as que sinto eu tamén; 
mais agora, deixa, que isto máis adiante arranxarémolo 
os dous , se algo malo hoxe 
se ten dito, e que isto todos os deuses en palabras 
que o vento as leva o convirtan ... 

(364-421) Agamenón pasa a onde está Diomedes. 
Agamenón increpa a Esténelo e a DiomedesJ e recórdalle 
a Diomedes a historia do seu paiJ Tideu de Etolia} en 
Micenas e en Tebas. Esténelo replica polos dous: eles son 
mellares do que foron os seus país. Diomedes manda 
calar a Esténelo. 

Despois de así ter falado, a éstes, pois , deixounos 
alí mesmo e el foi ter con outros; 
e atopou de Tydeus ó fillo, ó altivo Diomedes, 
que estaba alá posto de pé entre os cabalos 
e os carros ben axustados; 
e ó par del estaba formado Sthénelos , de Kapaneus o fillo; 
e, a éste tamén, increpouno, ó velo, o poderoso Agamemnon, 
e, falando con el, palabras aladas lle dicía: 
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«Aiai, fillo de Tydeus, o bravo domador de cabalas, 
¿de que estás tan asustado?, ¿e por que a mirar te pos 
con sobresalto para o sitio do combate?; 
non, por certo que ó teu pai, Tydeus, a el, así non lle gustaba 
estar a face-lo zoupeiro, 
senón, moito por <liante dos seus compañeiros, 
co inimigo se bater, 
segundo o que contaban os que o viran loitar; que non eu, 
por min, 
que nin con el cadrei, nin nunca o vin; mais, por enriba 
dos outros, aseguran que estaba. 
Pois velaí que sen guerra entrou en Mykenas, 
como hóspede, xunto co igual a un deus, Polyneikes, 
para unha tropa levantaren; 
e é que éstes, ó entón, facían campaña contra 
os sagrados muros de Thebe, 
e, así, con moita insistencia eles pedían que lles entregasen 
afamados auxiliares; 
e os de alí querían darllos e aprobaban de facelo, como eles 
llo teimaba~; 
mais Zeus fíxoos mudar de parecer, de mal agoiro sinais, 
á forza de amostrar. 
E, cando éstes, en vista <liso, se marchaban, e <liante 
do camiño estiveron, 
e ó Asopós chegaron, que nas súas beiras tanto xunco ten 
e unha cama de herba tan espesa, 
entón outra vez, cunha embaixada enriba, a Tydeus 
mandaron os Akhaiói, 
e para alá el marchou, e atopou a moitos fillos de Kadmo, 
que estaban de banquete no palacio do forte Eteeklés; 
alí entón, nin por moi estranxeiro que era o auriga Tydeus, 
non se amedoñaba, el só atopándose no medio 
de moitos Kadmeioi, 
senón que el, por si, para loitar nun desafío, chamaba onda 
el a quen fose, e a todo gañaba 
sen ningún traballo; tal era a axuda que lle daba Athene. 
Mais eles, resentidos, os Kadmeioi, picadores de cabalas, 
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para cando de volta no cammo el viñese, unha forte 
emboscada lle armaron, destacando 
cincuenta homes mozos; e os cabezas dous eran, 
Maion, o fillo de Haimon, o parecido ós inmortais, 
e o fillo de Autóphonos, o valeroso Polyphontes. 
Pois Tydeus tamén, ós tales, unha vergonzosa sorte 
lles mandou: 
a todos matou, e a un só deixaba para a casa volver; 
foi a Maion, ó que soltou, dos deuses ós sinais por obedecer. 
Tal era Tydeus, o Aitolios; mais a este fillo 
enxendrou, peor ca el no combate, 
mais na asemblea, mellor". 

Así falaba, e, a el, nada lle contestaba o forte Diomedes, 
con respeto oíndo a reprensión do reí venerable; 
mais, a el, replicoulle o fillo do Kapaneus famoso: 

«Pillo de Atreus, non nos veñas con mentiras, sendo que 
ti sabes para con verdade falares; 
nós, hoxe por hoxe, do que os nosos país, moito mellores 
gabámonos de ser; nós tamén a praza de Thebe 
conquistamos, a das sete portas, 
ben pouca xente levando para o pé do muro de Ares, 
confiados nos sinais dos deuses e na axuda de Zeus; 
eles, en cambio, polas súas tolas arrogancias se perderon; 
así que non me poñas ti agora ós nosos país 
a un igual raseiro,,. 

Mais, a el, entón, cun ollar rabeco con el se encarando, 
contestáballe o forte Diomedes: 

«Amigo, ponte calado e obedece á miña palabra; 
pois, non, eu non me indigno en contra de Agamemnon, 
o pastor de homes, 
de que incite a se bateren ós das boas grebas, ós Akhaiói; 
pois, para el, de certo, a gloria toda irá, se é que os Akhaiói 
ós Troes derrotan e se collen á Ilios sagrada, 
mais para el será tamén a grande dor, 
se os Akhaiói fosen derrotados; 
mais, veña xa, e nólos dous pensemos 
na nosa impetuosa forza,,. 
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Falaba así, e do carro abaixo coas súas armas saltou 
para a terra; 
e terrífico resoaba o bronce encol do peito do señor, 
ó chimparse el no chan; polos seus adentros, aínda 
ó máis valente, o medo o tomou. 

5. o primeiro encontro e 422-456). 

( 422-43.2) O avance dos Dánaos. O símil das ondas do 
mar nunha mareira. 

E, coma cando na costa, de moitos sons chea, 
unha onda do mar 
se levanta, e outra e mais outra, a seguir, do Zéphiros 
ó impulso movida; 
no pélago ela primeiro érguese irada na forma de crista, 
mais despois, 
contra a terra crebada, con grande bruído ela brúa, e, 
á roda dos promontorios 
enrolada quedando, remóntase en punta para arriba, 
e cuspe salgada escuma; 
así entón, outro e mais outro, a seguir, dos Danaói 
se movían os batallóns, 
sen parar, para o combate; e á cabeza deles encirraba 
en voz alta ós seus cada un 
dos capitáns; mailos outros, por eles, sen soltaren palabra 
avanzaban, que nin dirías 
que tanto home viña detrás , que tiña dentro do peito 
unha voz, 
en silencio, por teren medo ós que daban ordes; e, 
á roda de todos, 
as armas tan ben traballadas fulxían, coas que eles armados 
en formación avanzaban. 
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( 433-445) O avance dos Teucros. O símil dos balidos das 
ovellas, cando son muxidas. As linguas distintas. Ares e 
Atena. O Medo, a Fuxida, a Discordia. 

Mailos Troes, polo deles, así como as ovellas dun home 
de moitos bens, dentro do curral, 
unha nube delas alí están, ó seren muxidas 
do seu leite branco, 
de continuo a berrar, ó oí-la voz dos seus años, 
así era dos Troes o alarido, que polo campamento ancho 
se tiña levantado; 
pois non, de todos, era igual o acento nin era un só o falar, 
senón que a súa lingua con outras se mesturara, e, de moitas 
formas de chamarse, había alí homes. 
E concitou a uns Ares, por el, e, a outros, 
a dos ollos de curuxa, Athene, 
e Deimos e Phobos, e mais Eris, de loita sempre ansiosa, 
de Ares, o matahomes, irmá e compañeira, 
que só un pouco, ó primeiro, ergue irada a súa crista, 
mais, despois, 
no ceo fincou a cabeza e copé pisa no chan; 
ela, nuns e mais noutros, tamén entón, un furor igual 
de loita meteu de por medio, 
indo e vindo por entre a xente, facendo subir máis 
o bradar dos homes. 

(446-456) O choque dos dous exércitos. O símil da 
enxurrada. 

E eles, cando xa, pois, a un punto chegando 
os dous bandos, frente por frente, estiveron 
a un tempo entón fixeron choca-los broqueis, e a un tempo, 
as súas lanzas e os seus furores de homes 
armados de courazas de bronce; e os escudos, boxudos, 
broucaron uns cos outros, e moito estrondo se levantara; 
e alí, á mesma vez, laídos e berros de victoria xurdían, 
dos homes, 
ó mataren e ó morreren, e manaba co sangue a terra. 
E, coma cando, polo inverno crecidos, dous ríos, 
dos montes para abaixo correndo, 
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nun val profundo a un tempo xuntan a súa forte enxurrada, 
que, duns manantíos grandes, vén para adentro 
de afundida barranqueira, 
e, deles, alá ó lonxe aquel estrondo nos montes oía o pastor; 
así, duns e doutros, ó xuntárense na loita, foi o berro 
e o espanto. 

6. Combates singulares ( 457-544). 

( 457-472) A ntíloco da marte a Equepolo . Aguénor quítalle 
a vida a Elefénor. 

E foi o primeiro Antílokhos que, dos Troes, para a marte 
colleu a un home, guerreiro de empenachado capacete, 
un valente que andaba por fóra da formación, 
entre os campións, ó fillo de Thalisios, Ekhepolos; 
a éste, pois, deulle primeiro na crista do capacete, 
de espesas crinas de cabalo, 
e na testa cravouno, e furou entón no oso para o fondo 
a súa punta de bronce; e, a el, a sombra da marte 
os ollas lle cubriu, 
e para o chan caeu, coma cando unha torre, 
no duro combate. 

E, ó tambar, polos pés agarrouno o poderoso Elephénor, 
fillo de Kalkodon, capitán dos magnánimos Abantes, 
e arrastraba nel para fóra dos tiros, esforzándose ansioso 
para, canto antes, 
das súas armas despoxalo; mais ben pouco 
lle durou o seu esforzo; 
pois, do morto a puxar, así que o viu 
o magnánimo Aguénor, 
no costado, que, a el, ó derrearse, xunto ó escudo 
ó descuberto lle quedou, 
furouno coa súa lanza de punta de bronce, e deixoulle 
os membros desatados. 
Así, a el, faltoulle o alento, mais, á roda súa, 
unha tarapuxa se armou, 
ben dura, de Traes e de Akhaiói; e eles, coma lobos, 

134 



uns contra os outros saltaron, e un home 
a un home tumbaba. 

( 473-493) Aiante mata a Antemión, "º Simoesio". O símil 
do álamo que é cortado. Leuco, compañeiro de Ulises, cae 
marta por A ntif o. 

Entón Aias, o fillo de Telamón, acertou a darlle ó fillo 
de Antemión, 
"ó Simoeisios,, , un mozo na flor da idade, a quen un día 
a súa nai , 
do Ideó baixar, nas bordas do Simoéis 
ó mundo botou, despois de que entón, dos pais 
na compaña, ela veu para os rabaños vixiar; 
por iso lle chamaban "º Simoeisios,, ; mais, ós seus pais 
queridos, os coidados , non llos puido devolver, senón 
que ben curta para el a vida 
se facía , debaixo da lanza do Aias magnánimo, 
ó caer domado. 
Pois, cando de primeiro el viña para o ataque, acertoulle 
a dar no peito, xunto da tetiña 
do lado dereito; e , de frente, a través do ombro, 
a lanza de bronce 
entrou; e el, no medio da poeira, ó chan caeu, 
como un álamo igual, 
que, pois, na terra herbeira dun pantano grande se criara, 
todo liso, aínda que alá unhas polas, no máis alto, 
lle naceron; 
e ó que un día o home dos carros co fulxente ferro 
polo pé cortou, para, de lamia, domealo para un 
tan fermoso carro; 
e el, no en tanto, a secar alí queda nas bordas do río. 
Tal entón, ó fillo de Anthemión, "ó Simoeisios,,, 
tombou e despoxou 
Aias, da raza de Zeus; mais, enriba del, Ántiphos, 
o da fulxente couraza, 
de Príamos fillo, por entre a xente disparoulle 
con afiada lanza; 
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neste, por certo, fallou , mais el, a Leukos, de Odysseus 
o valente compañeiro, 
ferira nas virillas, cando dun morto para un lado 
estaba a puxar; 
e ó chan, redondo, veu enriba del, e o morto escorregóuselle 
da man. 

(494-516) Ulises, en vinganza, mata a Democoonte. 
Apolo arenga ós Teucros e Atena anima ós Acaios 
remisos. 

E, ó velo así morto, Odysseus moito 
no seu corazón se irritou , 
e botouse a andar entre ós campións de fóra da formación, 
co seu capacete de fulxente bronce na cabeza posto, 
e parou moi préto, ó vir cara ós mortos, e disparou 
coa súa lanza brillante, 
todo á roda del, unha ollada botando; e os Troes afastaron, 
ó face-lo home o seu disparo; mais el, non en van, 
o seu tiro lanzo u, 
senón que, a un fillo de Príamos, un bastardo, 
de pleno lle deu, a Demokoon, 
que lle chegou de Ábydos, de xunto ás eguas lixeiras; 
a éste, pois, Odysseus, polo compañeiro cheo de furor, 
cravouno coa súa lanza, 
por unha das tempas; e ela pola outro tempa para fóra saíu, 
a punta de bronce; e, a el, a sombra da morte 
os ollos lle cubriu, 
e estrondou na terra, ó bater no chan, e resoaron 
as súas armas enriba del. 
E botaron pé atrás os campións de fóra da formación, 
e tamén o · ilustre Héktor; 
mais os Argueioi nun grande algareo rompían, 
e retiraron ós mortos, 
e avanzaron moito máis para <liante; 
mais indignouse Apolon, 
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que do alto de Pérgamos a mirar estaba, e ós Troes animou, 
dando grandes berros: · 

"Atacade, Troes domadores de cabalos, non deixedes 
o campo de batalla 
para os Argueioi, que non é, para eles, nin de pedra 
a súa pel nin de ferro, 
para que o bronce poidan resistir, feito para cortar, 
ó seren tocados; 
nin, por certo, tampouco Akhileus, o fillo de Thetis, 
adobo cabelo, 
no combate toma parte, senón que alá para as súas naves, 
aquela xenreira que a alma lle aflixe, 
anda por dentro a cocer,.. 

Así voceaba desde o alto da súa cidade o terrífico deus; 
e, no que tocaba ós Akhaiói, 
veu para concitalos a filla de Zeus, 
a moi gloriosa Tritoguéneia, 
indo e vindo por entre a xente, onde algúns 
a frouxear ela vira. 

(517-526) Diores éferido e rematado por Píroo. 

Entón, ó fillo de Amarynkeus, a Diores, o seu destino 
co nó da morte atou; 
pois cun callau moi bicudo foi el alcanzado, 
xunto do tornecelo, 
na perna dereita; e tiroullo o capitán dos homes Threikes, 
Peiros, de Ímbrasos fillo, que, pois, de Ainos viñera; 
e, os dous tendóns e os osos, a pedra desvergonzada 
para o fundo machucou; e el, de costas na poeira, 
foi bater no chan, as dúas mans para 
os bos compañeiros alargando, 
o alento derradeiro de vez expirando; e o outro correulle 
enriba, o que, pois, o cantazo lle deu, 
Peiros, e furouno coa lanza polo embigo; 
e entón por alí, todas, 
derramáronse para a terra as súas entrañas, e, a el, 
a sombra da morte os ollos lle cubriu. 
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(527-538) Toante acaba coa vida de Píroo. Os Troianos 
impiden que despoxe o cadáver. 

Mais, enriba del, Thoas o Aitolós, víndoselle entón, 
acertoulle a dar coa súa lanza 
no peito, por enriba da tetiña, e fóiselle fincar no pulmón 
o bronce; 
e xunto del chegou Thoas, e para fóra a forte lanza 
arrincou do peito, e puxou entón da súa espada afiada, 
e con ela el, dun golpe, o ventre feriu no medio e medio, 
e para fóra sacáballe o alento da vida; 
mais, das súas armas, el non puido espilo; porque se 
puxeron todo á roda os seus compañeiros, 
os Threikes, con aqueles seus cabelos levantados só no 
medio da cabeza, as súas longas lanzas 
nas súas mans levando, 
os que, a el, grande de corpo con ser, e de moita forza 
e home de admirar, 
botárono lonxe de si; e el, recuando, estremeceuse. 
Así os dous na poeira, un ó lado do outro, 
quedaron no chan tumbados, 
que eran, un o dos Threikes, e outro o dos Epeios, 
os das courazas de bronce, 
capitáns os dous; e, ó seu redor, eran mortos 
tamén moitos outros. 

(539-544) Consideración final do aedo: foi un Jeito de 
armas sen tacha nun bando e no outro. 

Alí non tería en pouco aquel feito de armas home algún 
que nel entrase, 
quenquera que, aínda non tocado nin ferido 
polo afiado bronce, 
fose e viñese polo medio, e que o levase Palás Athene, 
da man colléndoo, a mais que dos tiros apartase o ímpeto; 
pois moitos dos Troes e dos Akhaiói no día aquel, 
de fuciños na poeira, uns ó lado dos outros, 
quedaron no chan tumbados. 
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CANTO V 

AS FAZAÑAS DE DIOMEDES 

(«Diomédous aristeia») 

l. A batalla continúa (l-83). 

(1-8) Palas Atenea infunde no Diomedes coraxe e ousadía. 

Entón, esta vez, ó fillo de Tydeus, ó Diomedes, 
Palás Athene 
deulle ardor e ousadía, para que destacado entre todos 
os Argueioi se fixese e unha fama boa adquirise; 
facíalle saír, a arder, do seu capacete e do seu escudo, 
sen cansar, un fogo, 
ó astro do outono semellante, que máis ca ningún 
a brillar, resplandece todo enteiro, despois de terse bañado 
nas augas do Okeanós; 
tal, a el, aquel fogo a arder, facíalle saír da súa cabeza 
e dos seus ombreiros, 
e levouno para o medio, onde moitísimos 
a perseguírense andaban. 

(9-26) Os dousfillos de Dares. Marte de Fexeu. 

E había un entre os Troes, de nome Dares, 
home rico e honesto, 
sacerdote de Héphaistos; e dous fillos tiña, 
Phegueus e Idaios, na loita ben practicádo-los dous, 
en toda sorte dela; 
éstes, a el, separándose dos máis, ó encontro lle saíron; 
eles dous, desde un carro de cabalos, mais el, polo chan, 
combatía a pé. 
E cando préto xa eles estaban, frente por frente avanzando, 
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Phegueus entón, o primeiro, disparaba a súa longa lanza; 
mais, do fillo de Tydeus, por enriba do ombreiro esquerdo, 
pasou a punta 
da lanza, mais a el non lle deu; e éste, de segundo, atacaba 
co seu bronce, 
o fillo de Tydeus; e, del, non en van o tiro lle escapou 
da súa man, 
senón que lle alcanzou o peito entre as tetiñas, e botouno 
abaixo do carro de cabalas. 
E Idaios para o chan saltou, deixando 
o seu tan fermoso carro, 
e non se atreveu a pórse, para defendelo, á roda 
do seu irmán morto; 
pois, entón, nin tampouco el tería escapado á sorte negra, 
mais Héphaistos librouno, e salvoulle a vida, 
coa noite tapándoo, 
así xa non, de todo, o vello desconsolado lle estaría. 
E os cabalas entón, para fóra do carro botándoos, 
o fillo do magnánimo Tydeus 
deullos ós seus compañeiros, para os levaren para xunto 
das cóncavas naves. 

(27-36) Atena fálalle a Ares e lévao para ó lonxe do 
combate. 

E os Troes magnánimos, cando viron 
ós dous fillos de Dares, 
un, a fuxir, e ó outro, morto ó pé do seu carro, 
a todos, co medo, deulles un salto o corazón; mais 
a dos ollos de curuxa, Athene, 
pola man colléndoo, con estas palabras, 
faláballe ó impetuoso Ares: 

"Ares, Ares, azoute dos homes, manchado co sangue 
das martes, o asalta-murallas, 
¿non podiamos xa ós Troes deixar, e mais ós Akhaioi, 
batérense eles sós, fose o que fose a quen o pai Zeus gloria 
darlle queira, 
e nólos dous retirármonos, e de Zeus evita-la cólera?» 
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Así despois de ter <lito, do combate para fóra sacou 
ó impetuoso Ares; 
e fíxoo entón sentarse nas bordas, cheas de herba, 
do Skámandros. 

(37-42) Agamenón mata a Odío, capitán dos Alizóns. 

e, ós Troes, entón fixéronos recuar os Danaói; e colleu 
de morte a un home cadanseu 
dos capitáns; e, o primeiro, o protector 
dos seus homes, Agamemnon, 
ó xefe dos Alizóns, ó Odíos grande, 
botou do seu carro abaixo; 
e foi que, de primeiro, ó volvérese el para botar a fuxir, 
nas costas a lanza espetoulle, 
dos ombreiros no medio, e a través do peito 
traspasou para fóra; 
e estrondou na terra, ó bater no chan, e resoaron 
as súas armas enriba del. 

( 43-47) Jdomeneu dá marte a Pesto, filio de Boro, o de 
Meonia. 

E Idomeneus, por súa vez, a Phaistos matou, 
do Meonio fillo, 
do Boros, que desde Tarne, a tan fértil ·terra viñera; 
a éste, pois, Idomeneus, pola lanza famoso, 
coa súa hnza longa 
picouno de morte, para o seu carro de cabalos ó estar 
a subir, polo ombreiro dereito; 
e caeu do carro, e, ó instante, a odiosa sombra no seu seo 
o acolleu . 
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· ( 48-58) Menelau, o filio de Atreu, dalle caza a 
Escamandrio, filio de Estrofio. 

A éste, pois, entón das súas armas despoxábano, 
os servidores do Idomeneus; 
e, ó filio de Strophios, o Skamandrios, tan hábil na caza, 
o filio de Atreus, Menélaos, colleuno de morte 
coa súa lanza aguzada, 
e iso que era tan bo cazador; pois ensinouno 
Ártemis mesma 
a tirar ás feras todas, que cría nos seus montes a selva; 
mais de nada entón lle valeu a Ártemis frecheira, 
nin aqueles tiros certos, polos que antes tanto tiña destacado; 
senón que, a el, o fillo de Atreus, 
pola lanza famoso, Menélaos, 
<liante de si ó telo a fuxir, nas costas feriuno coa lanza, 
dos ombreiros no medio, e a través do peito 
traspasou para fóra; 
o tombou de fuciños no chan, e resoaron 
as súas armas enriba del. 

(59-68) Merlones quítalla vida a Fereclo. 

E Meriones matou a Phéreklos, fillo de Tekton 
Harmonides, o que, coas súas .mans, sabía os traballos 
de arte todos 
compor; porque, máis cá ninguén queríao Palás Athene; 
o que, xustamente, para Aléxandros construíu 
aquelas naves iguais, 
principio de tantos males, que para tódolos Troes 
unha desgracia foron, 
e, para si mesmo, tamén, xa que nada do que os deuses 
tiñan decretado el sabía; 
a éste, pois, Meriones, cando xa o tivo a man, 
correndo a por del, 
déralle na nádega dereita; e, de banda a banda, 
todo dereito, pola vexiga por debaixo do oso, furou a punta; 
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e de xeonllos caeu a xemer, e a morte, 
de roda súa, envolveuno. 

(69-75) Megues fai morrer a Pedeu, o filio de Antenor. 

E entón Megues matou a Pédaios, o fillo de Anténor, 
que un bastardo por certo era, mais con todo o cariño 
o criaba a divina Theanó, 
igual que ós seus fillos, por dar gusto ó home dela; 
a éste, pois, o fillo de Phileus, pola súa lanza famoso, 
préto del ó chegarse, 
cravárao na cabeza, onda nuca, coa súa aguzada lanza; 
e, todo dereito cara ós dentes, por baixo, a lingua lle cortou 
o bronce; 
e tombou no po, e mordeu o frío bronce cos seus dentes. 

(76-83) Eurípilo, filio de Evemón, dá marte a Hipsenor, 
filio de Dolopión. 

E Eurypylos, o fillo de Euaimon, ó Hypsénor divino, 
fillo do altivo Dolopíon, que, pois, do Skámandros 
sacerdote chegara ser, e era coma un deus · venerado 
polo pobo, 
a éste, pois, Eurypylos, de Euaimon o glorioso fillo, 
por <liante de si ó telo a fuxir, ás carreiras detrás del, 
deulle un tallo nun ombreiro, 
coa espada curta botándose encol del, e por alí cortoulle 
o brazo pesado; 
e, todo cheo de sangue, o brazo ó chan caeu; e entón, a el, 
polos ollos 
tomábao a sombriza morte e o destino poderoso. 

143 



2. Pándarofere a Diomedes (84-165). 

(84-94) O filio de Tideu, coma un río des.bordado. 
(O aedo jala co auditorio). 

Así eles entón a bregar andaban no duro combate; 
mais, no que toca ó fillo de Tydeus, ti non saberías en que 
bando estaba el a tomar parte, 
nin se entre os Troes o tería un que contar 
ou entre os Akhaiói; 
pois botábase furioso pola chanciña toda, a un río 
na crecente semellante, 
polas chuvias do inverno desbordado, que, de présa 
ó baixar, esbandallou tódolos sucalcos; 
e, a éste, nin, entón, as somas sulagadas o deteñen, 
nin, pois, as sebes o paran, das terras cultivadas, que tánto 
fan medrar, 
ó chegar de súpeto, cando cae enriba abasto 
a chuvia de Zeus; 

. e, ó paso del, botou abaixo moitos traballos bos das 
xentes novas; así, polo fillo de Tydeus, por <liante del 
en confusión, eran levadas as espesas falanxes 
dos · Troes, e nin, pois, quedaban para agardalo, 
aínda con seren eles moitos . 

(95-105) Pándaro /ere a Diorr;edes. 

Mais, a el, cando, pois, o viu, de Lykaon o ilustre fillo, 
todo furioso a botarse pola chanciña, por <liante a levar 
en confusión ás falanxes, 
de seguida, en contra do fillo de Tydeus, tensaba 
o seu curvo arco, 
e feriuno, ó vir el todo lanzado, dándolle 
no ombreiro dereito, 
polo oco da couraza; e a través a voar pasou 
a amarga frecha, 
e , todo dereito, abriu camiño, e manchábase 
co sangue a couraza; 
e entón con grande voz bradou o, de Lykaon, glorioso fillo : 
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«Movédevos,Troes magnánimos, picadores de cabalos; 
pois ferido está o máis valente dos Akhaiói, 
e non penso que el 
por moito tempo resista o meu forte tiro, se de certo a min 
me empurrou o señor fillo de Zeus a arrincarme da Lykíe". 

(106-113) Esténelo arríncalle afrecha a Diomedes. 

Así falaba a gabarse; mais, ó outro, o tiro rápido 
non o domou, 
senón que, a recuar, en <liante dos cabalos e do carro 
veu parar, e a Sthénelos chamaba, de Kapaneus o fillo: 

"Móvete , doce fillo de Kapaneus, baixa do carro, 
para do ombreiro arrincáresme unha amarga frecha,,. 

Así, pois, dicía, e Sthénelos, do carro de cabalos saltou 
a terra, 
e , ó par del posto, a frecha rápida, que de parte a parte fora, 
tirou para fóra do ombreiro; 
e o sangue cichaba para arriba, coma un dardo, a través 
da tan ben tecida túnica; 

(114-132) Diomedes rézalle a Atena, que lle dá vigor; 
aínda para combater á mesma Afrodita. 

xa entón, a seguir, púñase a rezar, o no brado 
da guerra bo, Diomedes: 

"Óeme a min do que leva a "exide,, 
' ' 

de Zeus filla, Atrytone, 
se algún día, por mine por meu pai amor sentindo, 
á nosa beira estiveches 
na abrasadora guerra, agora outra vez, a min, móstrame 
o teu ·amor, Athene: 
e concédeme que eu ó home colla e que a tiro da miña lanza 
se achegue, 
quen primeiro a min me feriu, adiantándose, e estase 
a alaudar <liso, e anda a dicir que eu, 
por moito tempo, xa non hei de ver a brillante luz do sol". 

145 



Así falaba, rezando; e, a el, oíao Palás Athene, 
e, ós seus membros, volveullos lixeiros, os pés e os brazos, 
alá enriba; 
e, ó seu lado posta, palabras aladas pronunciaba: 

"Cheo de confianza agora, Diomedes, en contra 
dos Troes vai baterte; 
que dentro do teu peito a coraxe do teu pai eu metín, 
destemida, como a que sempre tiña o que tanto move 
o escudo, o auriga Tydeus; 
e tamén a néboa fóra dos teus ollos boteiche, 
que antes neles había, 
para que ben recoñezcas a un deus, 
tan ben como a un home; 
agora, pois, se un deus para tentearte aquí chega, 
ti, entón, para nada cosque non morren, cos deuses, 
frente por frente, te poñas a loitar, 
con tódolos outros; mais se, de Zeus, a filla, Aphrodite, 
entra na batalla, a ésa, si podes ferila co aguzado bronce'" 

033-143) Diomedes, coma un leónferido, defurorcheo, 
vaise meter no medio dos Troianos. 

Ela entón, así tendo falado, marchouse, 
a ollos de curuxa, Athene, 
e o fillo de Tydeus, outra vez retornando, cos combatentes 
da primeira liña se xuntou; 
e, anque antes, no seu ánimo, todo ansioso xa andaba, 
en contra dos Troes para loitar, 
agora entón, a el, un ardor tres veces como aquel o colleu, 
o mesmo que a un leon, 
ó que, pois, un pastor no campo, a vixiar ovellas, 
de lá xa para tosquiar, 
lixeiramente fira, para o seu curral ó saltar, e non o arremate; 
a súa forza creceuse, e el entón xa non vaina axuda delas , 
senón que pola corte se mergulla, e os animaliños sós andan 
a fuxir, cheos de medo; 
e elas entón, ós montóns, apretadas unhas contra as outras, 
quedan espalladas, 
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ó tempo que el, furioso, salta para fóra do alto curral; 
así, de furor cheo, no medio dos Troes foise meter 
o forte Diomedes. 

(144-165) Diomedes decima ós Troianos. Martes ós pares. 
Astínoo e Hipiron (144-147). Abante e Poliido (148-151). 
Xanto e Toon (152-158). Esquemon e Cromio (159-165). 

Entón colleu de morte a Asfynoos e a Hypeiron, 
pastor de homes, 
ó primeiro, por enriba da tetiña dándolle 
coa súa bróncea lanza, 
e, ó outro, coa súa espada grande, na clavícula 
xunto do ombreiro 
deulle un tallazo, e do pecozo o ombreiro lle separou, 
e da espalda. 
A éstes, alí os deixou quedar, e entón detrás de Abas 
botouse, e mais de Polyidos, 
os fillos de Eurydamas, o vello intérprete de soños; 
a eles, cando para a guerra saíron, o vello 
non lles interpretou os soños, 
senón que, ós dous, no combate mortos, o forte Diomedes 
das súas armas os despoxou. , 
Marchou despois sobre Ksanthós e sobre Thoon, de Pháinops 
fillos os dous, 
tan queridos un e outro por serodios; pois el xa estaba 
gastado coa triste vellez, 
e outro fillo non o puido facer, para deixalo, de herdeiro, 
cos seus bens; 
alí el, por si, ós dous despoxaba, e o doce alento quitaba, 
a un e mais outro, e ó pai deles, pranto e coitas amargas 
lle deixaba, pois non puido, estando eles vivos, 
á volta do combate, 
ilos acadar, e eran parentes de lonxe os que repartían canto 
de seu tiña. 

Despois, ós fillos de Príamos, o Dardanides, 
ós dous atrapou, 
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que no mesmo carro andaban, Ekhemmon e mais Khromíos; 
e, coma un león, que encol do gando pulou, 
o pescozo lle rompe, 
dunha xuvenca ou dunha vaca, que andan 
nun bosque a fartarse, 
así, a estes dous, do seu carro fóra, o fiHo de Tydeus 
fíxoos saír, cheos de ignominia, á forza, e, logo, 
das súas armas os despoxaba; 
e, os cabalos, ós seus compañeiros entregaba, 
para que os puxasen para as súas naves. 

3. Morte de Pándaro) filio de Licaón (166-296). 

(166-178) Eneas f álalle a Pándaro. 

Mais, a este, viuno Aineias, a barre-las fileiras dos homes, 
e botouse a andar -polo medio da batalla, e entre o ir e vir 
das lanzas, 
de Pándaros, o igual a un deus, á procura, a ver se nalgún 
sitio o atopaba; 
deu co fillo de Lykaon, sen reproche e forte, 
e parouse <liante del, e a palabra, cara a cara con el, 
lle dirixía: 

«Pándaros, ¿que é feíto do teu arco 
e das túas aladas frechas 
e da túa gloria? Niso ningún home é teu rival aquí, 
e ninguén en Lykíe se gaba de ser mellor ca ti; 
pois, anda, enriba dese home dispara un tiro teu, para Zeus 
as mans despois de ergueres, 
ése, quenquera que for, que está a avasallar, 
e xa moito mal leva feíto 
ós Troes, pois que, de moitos e valentes, 
os xeonllos desatou; 
se algún deus non é, resentido cos Troes, 
que por uns sacrificios está rancoroso; e é dura 
de levar enriba, a ira dun deus". 
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(179-216) Pándaro contéstalle a Eneas. 

E, a el, por súa parte, repondeulle, de Lykaon, 
o brillante filio: 

«Aineias, dos Traes o conselleiro, os das courazas 
de bronze, 
co ardoroso fillo de Tydeus, eu, por min, 
atópoo en todo igual, 
polo escudo a xulgar, e polo casco de tubo, 
e para os seus cabalas mirando; e, así e todo, ben seguro 
eu non sei se un deus el é. 
Mais, se el é o home que eu digo, o ardoroso fillo de Tydeus, 
entón non é sen axuda dun deus que el tal furor amostra, 
senón que algún ó seu lado 
se puxo, dos inmortais, cunha nube envolto nos ombreiros, 
e éste tivo que ser o que del, o tiro rápido, cando lle daba 
ben, desviou para outra banda; 
pois eu xa lle disparei un dardo meu, e deille no ombreiro 
dereito, todo a furar para dentro, polo oco da couraza; 
e eu entón, para min, dicíame que para xunto de Aidoneus 
íao mandar, 
mais, con todo iso, non o fixen <lomear; anda no medio, 
por forza, algún deus vingativo. 
E cabalas, non os teño agora aquí, nin carro, no que eu 
me poida montar 
e iso que alá quedan no palacio de Lykaon once carros 
fermosos, axustados da primeira man, acabados de facer; 
e, á súa roda, unhas fundas 
teñen postas; e, ó pé deles, para cada un_, 
unha parella de cabalas 
alí hai, a fartarse de branca cebada e de espelta. 
Por certo que, a min, entre outros moitos consellos, 
o vello lanceiro Lykaon, 
ó saír eu para a guerra, xa mo recomendaba no seu pazo, 
tan ben traballado; 
cuns bos cabalas, ateimábame el que viñese, 
e no carro montado, 
para comandar ós Traes nos duros combates; 
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mais eu non me deixei convencer --e, na verdade, 
moito mellor fose-, 
dos meus cabalos por mor, non me fosen estar 
faltos de forraxe, 
ó estaren os homes nun encerro, afeitos eles 
a comeren a fartar. 
Por cousa <liso, deixeinos, e, coma un infante máis, 
para Ilios me viñen 
no meu arco confiado; e éste, xa o puiden ver, non me ía 
servir para nada; 
pois xa contra dous capitáns disparei, 
contra o fillo de Tydeus e contra o fillo de Atreus, e, 
dun e doutro, 
verdadeiro sangue correr fixen, ó dar certo neles, mais só 
conseguín incitalos máis. 
Por iso, está visto, con mala sorte, do seu cravo, o curvo arco 
no día aquel descolguei, cando para a Ilios amable 
viñen á cabeza dos meus Troes, por facerlle un favor 
ó Héktor divino; 
mais, se consigo volver e mirar outra vez cos meus ollos 
a patria querida e a muller e o teito elevado 
da miña grande mansión, 
entón, a seguir, a min a cabeza, que me corte 
calquera home, 
se este arco nun chamexante fogo eu non boto, 
coas miñas mans, en anacos despois de rompelo; pois, sen 
que me sirva para nada, conmigo anda en toda parte." 

(217-228) Eneas replícalle a Pándaro. 

E, a el, entón Aineias, dos Troes conductor, 
por contra respondíalle: 

"Mais non así fales; mais, antes, non será doutra maneira, 
mentres, ó menos, que ti e máis eu, encol <leste home, 
cos meus cabalos e carro, 
de frente para el indo, coas armas á sorte non nos botemos; 
mais, anda, encol do meu carro monta, para que vexas 
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qué tal son os cabalos de Tros, qué ben saben pola planicie, 
lixeiros de todo, dunha banda para outra, perseguir e fuxir; 
eles tamén, a nolos dous, para cidade levarannos, salvos 
e sans, no caso de que outra vez 
Zeus, ó fillo de Tydeus, Diomedes, a gloria lle conceda. 
Mais, anda, agora o látigo e as redes lustrosas 
cólleas ti na man, e eu do carro de cabalos baixarei, 
para combater; 
ou, se non ti, a el, faille frente, e quedarán da miña conta 
os cabalos». 

(229-238) Pándaro respóndelle a Eneas. 

E, a el, entón por súa parte contestoulle, de Lykaon, 
o brillante fillo: 

"Aineias, ti mesmo colle as rédeas e os teus cabalos; 
mellor, co conductor de costume, do encurvado carro 
eles tirarán, se outra vez tivermos que fuxir do fillo 
de Tydeus; 
non for que comedo nos deixen ós dous na estacada, 
e non queiran 
sacarnos para fóra do combate, a túa voz por botaren 
de menos, 
e entón que, encol de nós caíndo, o fillo 
do magnánimo Tydeus, 
a nolos dous nos mate e que leve con el 
ós solípedos cabalos; 
así que, mellor, ti mesmo move o teu carro e os teus cabalos 
e, a el, eu ó vir para nós, recibireino coa mifía aguda lanza,,. 

(239-250) Esténelo fálalle a Diomedes. 

Despois, entón, de así ter falado, para o carro, tan ben 
traballado, subindo os dous, 
cheos de ardor, cara ó fillo de Tydeus dirixían ós seus 
rápidos cabalos; 
mais viunos Sthénelos, de Kapaneus o brillante fillo, 
e, ó momento, ó fillo de Tydeus, palabras aladas lle dicía: 

J 
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"Fillo de Tydeus, Diomedes, querido do meu corazón, 
a dous homes fortes estou a ver cara ti, ansiosos por loitar, 
que unha forza inmensa teñen, un, en arcos ben entendido, 
é Pándaros, e, por parte, fillo de Lykaon gábase de ser; 
o outro é Aineias, que tamén, 
fillo do irreprochable Ankhises 
gábase de ser, e de que a súa nai é Aphrodite; 
pois, anda xa, recuemos para os cabalos, e non así 
te me lances con ese ímpeto entre os campións', 
non for que, así como así, a túa vida perdas". 

(251- 273) Diomedes contéstalle a Esténelo. 

Mais, a el, entón, cun ollar rabeco a encararse con el, 
contestáballe o forte Diomedes: 

"Non me fales para nada de fuxir, que tampouco penso 
que me poidas convencer; 
pois non é para min de raza o combater a liscarse, 
nin co medo acuruxarse, aínda o meu vigor enteiro está; 
mais non quero ós cabalos subirme, senón que mesmo así 
ó encontro irei deles; tremer, non me deixa Palás Athene; 
o que é, a éses, outra vez de volta non os levarán 
os seus rápidos cabalos, 
ós dous, para lonxe de nós, e iso se un sequera deles 
chegase a escapar. 
E outra cousa che direi, e ti métea ben nos teus sentidos: 
se a moi conselleira Athene a gloria me concede 
de matalos ós dous, ti entón a estes rápidos cabalos nosos 
no sitio has de frenalos, ó circo de ferro do carro as rédeas 
atando tensadas, 
e has de saltar, non te esquezas, a coller os cabalos 
de Aineias, 
e has de correlos para fóra dos Troes, para onda os Akhaiói, 
os das boas grebas. 
Pois eles son da raza aquela que, a Tros, Zeus, 
o da ancha voz, 
noutro tempo lle deu en pago por Ganymedes, seu fillo , 
porque eran os mellores 
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dos cabalas, cantos hai debaixo da aurora e do sol; 
desta raza soubo roubar o protector 
dos seu homes, Ankhises, 
ás escondidas de Laomedon, facendo 
que cubrisen eguas súas, 
déstas, para el seis lle naceron no seu palacio 
como descendencia; 
a catro , gardándoos el para si, criábaos na súa corte, 
e, estes dous, a Aineias llos deu, mestres eles da derrota; 
se no-los collesemos, alzariamos de certo unha gloria boa" . 

(274-285) Pándaro fálalle a Diomedes e dispara enriba 
del. 

Así eles, pois, tales cousas un co outro falaban, 
mais, no en tanto, os outros dous de seguida á súa beira 
chegaron, a barteren nos seus rápidos cqbalos; 
e , a e l, entón, de primeiro, faloulle 
o brillante fillo de Lykaon: 

"Oh home de alma forte, coraxudo, 
fil lo do admirable Tydeus, 
entón , de todo a ti, o meu tiro rápido non te domeou , 
a miña amarga frecha; 
mais agora coa miña lanza vou probar, 
a ver se che acerto ben,, . 

Dixo así, e, despois de brandila , disparáballe 
a súa longa lanza, 
e bateu no escudo do fillo de Tydeus; e, a través del, 
para dentro, 
a punta de bronce, a voar, préto da couraza chegou; 
e entón con grande voz bradou o brillante fillo de Lykaon; 

«Ferido estás na illarga, de parte a parte , e non penso 
que por moito tempo aínda poidas resistir; mais, a min, 
un motivo grande de gabanza me <leches". 
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(286-296) Diomedes mata a Pándaro. 

Mais, a el, sen se espantar, contestáballe o forte Diomedes: 
«Fallaches e non me acertaches ben; mais, volos dous, 

eu non penso 
que, antes, ó menos paredes, antes que un dos dous 
ó menos, tumbando no chan, 
de sangue farte a Ares, o invencible loitador". 

Así a dicir, disparou; e o seu tiro endereitábao Athene 
para o nariz xunto do ollo, e os brancos dentes lle atravesou; 
e a língua na raíz lle cortou o bronce afiado, 
e a punta saíu para fóra polo máis fondo do queixo; 
e tumbou do carro, e renxeron as súas armas encol del, 
relucentes, a brillar, e espantáronse co medo 
os seus cabalos, 
de rápidas patas; e alí mesmo quedou solto o seu alento, 
e tamén a súa forza. 

4. Afroditaferida por Diomedes (297-430). 

(297-310) Eneas, ferido de marte. 

E Aineias saltou para fóra do carro co seu escudo 
e coa súa lanza longa, 
temendo que, ó mellor, lle viñesen arrastra-lo morto 
os Akhaiói, . 
e, entón, á roda del andaba, coma un león, 
na súa forza confiado, 
e por <liante del a súa lanza tivo e o seu escudo, 
que para tódalas bandas era igual, 
a aquel por matalo ansioso, fose quen fose, 
que na súa contra viñese, 
uns berros que metían medo soltando; mais el, entón, 
un callau colleu na man, 
o fillo de Tydeus, de tan grande peso que nin dous homes 
sequera o levantarían, 
como hoxendía os homes son, e el, coma se nada, manexábao 
mesmo el só; 
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con el bateu no cadril de Aineias, no sitio onde o conxote 
no cadril encaixa, e que «Cotyle" lle chaman; 
e esmagoulle o «Cotyle", e rompeulle os tendóns; 
e esfoloulle a pel a aspra pedra; e aquel heroe 
quedou de xeonllos, ó tumbar, e apoiouse 
coa súa man maciza 
na terra; mais, ó seu redor, os seus ollos, 
a negra noite cubriu. 

(311-317) Intervén Afrodita no favor do seufillo. 

E entón alí tivese morto o protector 
dos seus homes, Aineias, 
se non fose, pois, que co seu mirar penetrante, o viu a filla 
de Zeus, Aphrodite, 
a súa nai, que de Ankhises o tivera, ó andar un día éste 
a pastura-los bois; 
e, ó redor do seu querido fillo, botou 
os seus cóbados brancas 
e, por <liante, de seu peplo brillante cunha alorza tapouno, 
unha barreira para serlle dos tiros, •non fose que algún 
dos Danaói, de rápidos cabalos, 
o bronce no peito del afundindo, para fóra o alento 
lle quitase. 

(318-351) Afrodita (Cipris), ferida por Diomedes. 

Ela, pois, valéndose disto, ó seu querido fillo sacábao 
do combf!te; 
mais tampouco o fillo de Kapaneus se esqueceu 
das instruccións 
aquelas, que lle daba o bono brado de guerra, Diomedes, 
senón que el, entón, deixou frenados no sitio ós seus 
solípedos cabalas, 
ó lonxe do tumulto, ó circo de ferro do carro, as rédeas 
atando tensadas, 
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e, de Aineias saltando a coller os cabalas,, 
de crinas fermosas, 
correunos para fóra dos Traes, para o medio dos Akhaiói , 
os das boas grebas; 
e entregoullos a Deípylos, o compañeiro seu , 
a quen entre todos, 
el máis apreciaba, dos da súa idade, porque nos seus 
adentros un pensar coma o seu tiña visto, 
para as cóncavas naves, para que os levase. E entón, 
este heroe, 
para o seu carro subindo, colleu as rédeas lustrosas, 
e, ó momento, tras do fillo de Tydeus lanzaba 
ós seus solípedos cabalas, 
todo cheo de ardor; éste entón a K ypris estaba a perseguir 
co incompasivo bronce, 
sabendo o sen forza que era a deusa, 
que non era das deusas 
aquelas, que son as que na guerra dos homes 
desde arriba mandan, 
pois nin era Atheniae nin era a arrasa-cidades, Enyó. 
Mais, cando xa, pois, ó seu alcance a tiña, por entre a moita 
xente ó ir atrás dela, 
entón, dando unha estirada, o fillo do magnánimo Tydeus, 
na parte de arriba, feriulle a man, dun salto, 
coa aguda lanza, 
tan delicada ela; e, ó instante, a lanza na pel perfurou 
a través do divino peplo, que, para ela, as Gracias con tanto 
traballo fixeron polas súas mans, 
no pulso por enriba do oca da man; e corría o inmortal 
sangue da deusa, 
o "ikhor", que é o que corre nos ben-aventurados deuses; 
pois eles pan non comen, viño faiscante non beben, 
por iso, sen sangue eles son e inmortais se chaman. 
E ela, un grande berro soltando, de si deixou caer ó seu fillo; 
e , a éste, entón nas súas mans resgardouno Phoibos 
Apolon, 
cunha negra nube, non fose que algún dos Danaói, 
de rápidos corceis, 
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o bronce no peito cravándolle, para fóra o alento 
lle arrincase; 
e, a ela, entón cunha grande voz berroulle o bono brado 
de guerra, Diomedes: 

"Apártate , filla de Zeus, do combate e da matanza; 
¿ou é que non che basta con que a mulleres frouxas iludas?; 
mais se ti , aínda así, no combate andas a meterte, de seguro 
eu coido que ti, 
co medo, despois vas tremer <liante dun combate, con só 
que de lonxe oias del falar". 

(352-362) Iris recolle a Afrodita e lévaa a diante de Ares1 

seu irmán. 

Así falaba el, e ela, toda alterada, botou pé atrás, mais 
doíase terriblemente; 
a ela, entón Iris colléndoa, a pés de vento, sacábaa para fóra 
do tumulto, 
cando xa estaba toda chea de dores, e negra comezaba 
a pórselle a súa pel fermosa. 
Atopou ó pouco, na esquerda do q.mpo de combate, 
ó impetuoso Ares, 
que alí estaba sentado; e no aire a súa lanza estaba 
a repousar, e os seus veloces cabalas; 
e ela, entón, de xeonllos botada ós pés do irmán querido, 
moitos rogos facéndolle, pedíalle os seus cabalas, 
de frontaleiras de ouro; 

"Querido irmán, ven na miña axuda 
e dame os teus cabalas, 
para que poida ó Ólympos chegar, onde a mansión 
dos inmortais está; 
demasiado me doi esta ferida ,que un home mortal me fixo , 
o fillo de Tydeus, que neste punto e hora, ata con deus pai 
sería capaz de loitar". 
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(363-380) Afrodita, no Olimpo, coa súa nai Diona. 

Así falaba, e, a ela, entón Ares deulle ós seus cabalos, 
de frontaleiras de ouro; 
e ela no carro montaba, toda aflixida no seu corazón, 
e, ó par dela , Iris se puña e as rédeas tomaba nas súas mans, 
e co látigo neles bateu para pólos a andar, e eles, 
sen forzalos, a correr voaban; 
e logo, a seguir, chegaron á mansión dos deuses, 
o escarpado Ólympos; 
alí os cabalos parou a pés de vento, rápida Iris, 
desxunguíndoos do carro, e á beira botoulles 
o ambrosíaco pasto; 
e ela nos xeonllos ía botarse de Dione, a divina Aphrodite, 
nos da nai dela; e ésta nos seus brazos collía á filla súa, 
e coa man acariciouna, e a súas palabra lle dicía, 
e chamábaa polo nome: 

"¿Quén así, a ti, dos fillos do Ceo, tales cousas che fixo, 
miña filla, 
sen razón ningunha, coma se algún mal tiveses feíto á vista 
de todos?" 

E, a ela, contestáballe de seguida 
a amiga de sorrir, Aphrodite: 

"º que a min me feriu foi o fillo de Tydeus, 
o altivo Diomedes, 
por cousa de que eu ó meu fillo sacaba, ás escondidas, 
do combate, 
ó meu Aineias, que para min, de todos, con moito 
o máis querido é; 
pois, xa non é só dos Troes e os Akhaiói, a guerra espantosa, 
senón que desde agora os Danaói, polo deles, 
tamén cos inmortais se botan a loitar". 

(381-415) Diona consola á súafilla Afrodita. 

E, a ela, respondíalle a seguir, Dione, 
divina entre as deusas: 

"Sofre o teu, filla miña, e aguanta, aínda que moito 
che custe; 
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que moitos xa ternos sufrido, os que os pazos 
do Ólympos habitamos, 
por parte dos homes, penosas dores, 
uns sobre os outros, botando. 
Tivo tamén que sufri-lo seu Ares, cando, a el, Otos e mailo 
membrudo Ephialtes, 
fillos os dous de Aloeus, o prenderon cunha forte atadura; 
e dentro dunha pipa de bronce tivérano atado 
trece meses seguidos; 
e de seguro que alí morto tería Ares, o nunca farto da guerra, 
se non fose que a madrastra deles, a fermosísima Eeríboia, 
a Hermeas aviso lle pasou; e éste de alí sacou 
furtivamente a Ares, ,,. 
que xa esgotado estaba, paila pesada atadura estaba 
a dar cabo del. 
E tivo que sufri-lo seu Here, cando, a ela, 
o forzudo fillo de Amphitryon, 
no seu peito dereito, cunha frecha trifurcada, 
unha ferida le tiña feito; entón tamén a ela a colleu unha dor 
que non sandaba. 
E tivo que sufri-lo seu Aides, entre os tales, 
o monstroso deus, cun rápido dardo, 
cando, a el, o mesmo home, o fillo de Zeus, 
o que leva a exide, 
en Pylos ó ferilo, no medio de mortos, ás dores o entregou; 
mais el entón marchou ó palacio de Zeus 
e ó vasto Ólympos, 
no seu corazón todo aflixido, de dores traspasado; 
poilo dardo 
no ombreiro robusto estáballe espetado, e puña 
o seu ánimo en coidado; 
maís, a el, alí Paieon, uns remedios, que quitan as dores, 
a forza de lle pór, 
sóuboo curar; e é que, por causa ningunha, 
para morrer tiña nacido; 
¡o audacioso!, ¡o arrebatado!, que non tiña medo 
de facer causas impías, 
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que co seu arco fería ós deuses, ós que o Ólympos 
teñen por seu. 

Mais, en contra de ti, a que a éste acirrou foi a deusa 
dos ollos de curuxa, Athene; 
¡será parvo!, nin sequera isto sabe no seu corazón 
o fillo de Tydeus, 
que moito tempo non dura, o que os inmo1tais 
a guerra faga, 
e que, a el, nunca mais os seus fillos, ós seus xeonllos 
abrazados, lle chaman papai, 
ó vir de volta da guerra e da terrible matanza; 
pois, agora, o fillo de Tydeus, aínda que tan valente é, 
que se garde ben de que alguén máis forte ca ti 
con el non combata, 
non sexa que entón, por moito tempo Aiguiáleia, 
a moi prudente filla de Ádrestos, 
do sono, a chorar tódalas noites, ós seus criados desperte, 
por botar de menos á súa beira ó seu lexítimo esposo, 
ó máis bravo dos Akhaiói, 
e la, a coraxosa muller de Diomedes, o domador de cabalos". 

( 416-425) Atena e mais Hera acoden a Zeus, parafalarl!e 
en contra de Afrodita. 

Dicía así, e, coas <lúas mans súas, 
o "ikhor,, da man dela enxugaba; 
curábase a man, e as dores calmaban por dentro. 
Mailas outras, que o. estaban a ollar todo, 
Atheniae e mais Here, 
con picantes palabras, a Zeus, o fillo de Kronos, 
trataban de provocar; 
e, das <lúas, a primeira, que as pullas empezou, foi a deusa 
de ollos de curuxa, Athene: 

"Zeus pai, ¿de verdade que nadiña conmigo te enrabiarás 
por aquilo que che eu diga?; 
o máis certo é que Kypris , cando algunha das Akhaias 
estaba a inducir, 
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para xunto cos Traes se marchar, ós que agora tomou ela 
un desbordado amor, 
ó estar a acaraiciar a algunha <lesas Akhaias, 
de fermosos peplos, 
na agulla do prendedor dalgún broche de ouro, 
rabuñou a súa man delicada". 

( 426-430) Zeus desautoriza a Afrodita para meterse na 
guerra. 

Así falaba ela, e sorriu o pai de homes e deuses, 
e entón, chamando por ela, dicíalle 
á deusa de ouro, Aphrodite: 

"Non é para ti, filia miña, para quen están adicados 
os traballos da guerra, 
senón que ti, por túa parte, atende ós amorosos traballos 
dos casamentos, 
e eses outros, do Ares impetuoso e mais de Athene, 
todos eles ó cargo estarán,,. 

5. Diomedesfrente por frente de Apolo (431-453) . 

(431-442) Apolo pára a Diomedes. 

Así eles entón tales causas uns cos outros falaban, 
mais, entre tanto, contra Aineias botouse o bo no brado 
de guerra, Diomedes, 
anque ben sabía que enriba del, en persoa, tiña postas 
as súas mans Apolo; 
mais el, daquela, nin sequera ó grande deus respetaba, 
senón que arremetía unha e outra vez 
contra Aineias, para matalo e para espilo 
das súas gloriosas armas; 
tres veces, así, a seguir, contra el botouse, 
por matalo furioso, 
e outras tres cun golpe fort~ repeliu, 
o seu brillante escudo, Apolo; 
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mais, cando xa, a cuarta vez, se lanzou, 
a un ser divino semellante, 
entón, terribles berros soltando, dicíalle o que mesmo 
desde lonxe obra, Apolo: 

"Pénsao ben, fillo de Tydeus, e retírate, nin cos deuses 
ti pretendas ser igual nos teus designios, porque nunca 
foron raza igual 
a dos deuses inmortais e a dos homes, 
que pola terra camiñan". 

(443-448) Apolo leva con el a Eneas ó seu santuario de 
Pérgamo. 

Así falaba, e o fillo de Tydeus botábase un pouco atrás, 
a cólera por evitar do que fere desde lonxe, Apolon; 
mais entón, a Aineias, lonxe do tumulto do combate, 
foino deixar Apolon, 
en Pérgamos a santa, onde, para el, un templo, 
na honra súa, se tiña levantado; 
e velaí que entón, a el, Letó e mais Ártemis, a que tánto gusta 
de esparexer frechas, 
no grande santuario, curábano de todo e devolvíanlle 
o seu glorioso vigor; 

( 449-453) Apolo deixa un dobre de Eneas no campo de 
batalla. 

mais, no en tanto, el unha pantasma con figura de home 
formou, o do arco de prata, Apolon, 
ó mesmo Aineias, semellante en todo e, nas armas, outro tal, 
e entón, ó redor desta pantasma, 
os Troes e os divinos Akhaiói 
destrozábanse uns ós outros, á roda dos seus peitos, 
os escudos feítos de coiro de boi, 
uns escudos ben redondos, e os de pel con peluxe, 
lixeiros como ás; 
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6. Contra-ataque dos Troianos (454-518). 

( 454-459) Apolo f álalle a Ares. 

xa entón, ó impetuoso Ares, faláballe Phoibos Apolon: 
"Ares, Ares, azoute dos homes, manchado co sangue 

dos homicidios, o asalta-murallas, 
¿non xa, a este home, do combate poderías sacar, 
meténdote ti polo medio, 
ó fillo de Tydeus, que, oeste momento, polo del, 
ata con Zeus pai sería capaz de loitar?; 
a Kypris, primeiro, desde préto feriulle unha man no pulso, 
mais, despois, contra min mesmo a correr botouse , 
a un ser divino semellante". 

( 460-470) Ares métese entre os Troianos, transfigurado 
no tracio Acamante. 

Así tendo falado, el entón marchaba sentarse no outeiro 
de Pérgamo, 
e, dos Troes, ás fileiras, o funesto Ares concitaba, 
meténdose el polo medio, 
na figura de Akamas, o rápido conductor dos Trekes; 
e, ós fillos de Príamos, crianzas de Zeus, 
imperiosamente falou: 

"Oh fillos de Príamos, o rei da crianza de Zeus, 
¿ata cándo aínda matar deixaredes, na vosa xente, 
ós Akhaioi?; 
¿tal vez ata que ó redor das portas ben feitas 
anden a combater?; 
caído está no chan o home a quen nós ó par honrabamos 
do Héktor divino, 
Aineias, o fillo do magnánimo Ankhises; 
¡vamos, andade!, do estrondo do combate salvemos 
ó naso bo compañeiro". 

Así a falar, levantaba a forza e o alento de cada un. 
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( 471-492) Sarpedón increpa a Héctor. 

Entón tamén Sarpedón moito reprendeu ó Héktor divino: 
"Héktor, ¿onde xa se che vai esa forza que ti antes tiñas?; 

dicías unha vez que sen tropas a cidade serías capaz 
de defender, e sen aliados, 
ti só, cos teus cuñados e cos teus irmáns; 
<lestes, agora a ningún eu a ver alcanzo, 
nin a darme conta del , 
senón que están co medo acuruxados, coma cans á roda 
dun léón; 
e nós combatemos, os que de aliados viñemos. 
Pois tamén eu, o voso aliado por ser, de tan lonxe veño; 
pois lonxe está a Lykíe, nas bordas do Xanthos, 
que tántos remuíños ten, 
onde á miña muller querida deixei, e a un fillo 
que aínda non fala, -
a mais riquezas sen conto, coas que soña o que non ten; 
mais, aínda así, eu ós meus Lykíoi animo 
e estou ansioso eu mesmo 
con ese home por loitar; pese a que nada teño eu aquí tal 
que ou levar enriba os Akhaiói poidan, ou levar por <liante; 
ti, en cambio, para ahí estás parado, 
e nin a outros sabes mandar, 
ás túas xentes, a manterse a pé firme 
e a defender ás súas mulleres. 
Non for que, dalgún modo, coma nas mallas dunha rede 
de liño collidos, que de todo apaña, 
para os homes inimigos, presa e botín veñades os dous ser; 
e eles entón prontamente destruirán 
á ben habitada cidade vosa; 
mais é a ti a quen toca destas cousas todas preocuparse, 
polas noites e o día, 
ós capitáns suplicando dos chamados de tan lonxe, 
ós aliados teus, 
que sen quebranto resistan, e librarte desta maneira 
dunha dura reprobación". 
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( 493-518) Héctor enche de ardor ás súas tropas. Ataque 
dos Troianos. Volta de Eneas. 

Así falaba Sarpedón, e mordeulle no corazón a Héktor 
o seu discurso; 
e, sen máis, do carro coas súas armas saltou á terra, 
e, brandindo agudas lanzas, o exército percorría 
en tódolos sentidos, 
encirrando a combater, e despertaba o urro da tribo, 
que dá medo; 
e entón eles reviraron e cara a cara quedaron frente 
dos Akhaiói; 
mais os Argueioi a pé firme agardaron, apretados uns contra 
os outros, e non fuxiron co medo. 
E, coma o vento as pallas con el leva nas sagradas eiras, 
ó esta-los homes a aventar, cando a loura Deméter 
separa, se corren ben os ventos, o gran e as pallas, 
e de arriba abaixo fanse brancos os montóns de palla; 
así entón os Akhaiói 
brancos por derriba se puxeron coa poeira, 
que entón no medio deles, 
cara ó ceo de bronce levantaron, co seu bater no chan, 
as patas dos cabalos, 
ó axuntárense de novo uns cos outros; e é que, 
para o combate, facíanos dar volta os aurigas. 
E eles, a forza das súas mans, dereito por <liante a levaban; 
mais, ó redor, as tebras da noite 
o impetuoso Ares botou na batalla, ós Traes por axudar, 
por tódalas partes indo e vindo; e é que el cumpría ordes, 
as de Phoibos Apolon, o da espada de ouro, 
que lle tiña encomendado 
ós Troes a coraxe despertar, despois de que viu 
que Palás Athene 
se marchara; pois ela entón interviña, ós Danaói por axudar; 
e el, en persoa, a Aineias, do seu tan rico santuario, 
foino sacar, e no seu peito coraxe meteulle, 
ó pastor de pobos; 
e Aineias, no medio dos seus compañeiros, de novo 
aparecía; e éstes enchéronse de alegría, 
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así que o viron, vivo e san, cara a eles avanzando 
e un vigor bo mostrando; mais non lle · fixeron entón 
pregunta ningunha; 
que tampouco llo deixaba a brega nova, a que o do Arco 
de prata suscitaba 
e mais Ares, azoute dos homes, e mais Iris, a que sempre 
está de furor toda chea. 

7. Retirada dos Acaios (519-626). 

(519-532) Ulises e Diomedes incitan ós Dánaos. Agamenón 
percorre a multitude. 

E, a eles, por súa parte, eran os Aias, un e mais outro, 
mais Odysseus e Diomedes, 
os que os animaban, ós Danaói, a loitar: por máis que éstes, 
xa por eles mesmos, _ 
nin das forzas dos Troes nunca tiveran medo 
nin das súas furias, 
senón que alí estaban a agardar, a unhas nubes semellantes, 
ás que o fillo de Kronos, 
un día sen vento, deixou suspendidas enriba 
duns elevados montes, 
sen moverse nada, mentres durma a forza do Bóreas 
e doutros 
violentos ventos, que, ás nubes SOil)brizas, 
fanas disipar, cando con asubiantes asopros se levantan; 
así os Danaói polos Troes agardaban, a pé firme, 
e do sitio non fuxían; 
e o fillo de {\treus, polo medio da xente, de acá para alá 
andaba, sen parar, encoraxando neles: 

«Oh amigos, uns homes sede e un forte pulmón collede, 
e, uns dia"nte dos outros, vergonza sentide 
nos duros combates; 
dos que sentiron vergonza, deses homes, sempre foron 
máis os salvos que os que teñen morto; 
mais, dos que foxen, nin, pois, boa sona sae 
nin algunha axuda". 
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(533-540) Agamenón dá marte a Deicoonte. 

Dicía, e disparou coa súa lanza impetuosamente, 
e deulle, na fila dianteira, a un home, 
do Aineias magnánimo compañeiro el, a Deikoon, 
fi llo de Pérgasos, a quen os Traes, por un igual 
que ós fillos de Príamos, 
moita honra lle daban, porque sempre na punta andaba 
para, entre os campións da primeira liña, combater; 
a éste, pois, no escudo coa súa lanza deulle 
o poderoso Agamemnon; 
mais éste, á súa lanza, non lla deu detida, senón que a través 
para <liante pasou tamén del o bronce, 
e, por baixo, no ventre polo medio do cinto penetrou; 
e estrondou na terra, ó bater no chan, e resoaron 
as súas armas encol del. 

(541-560) Eneas abate ós Dánaos Cretón e Orsíloco. 

Entón, pola súa parte, Aineias, dos Danaói, colleu 
de morte a dous homes, dos máis valentes, 
fi llos eles de Dioklés, o Kreton e mailo Orsílokhos, 
dos que, pois, o pai, por certo, vivía 

· na ben construída Pheres, 
abondoso de facenda, e a súa estirpe era descendencia 
dun río, 
do Alpheiós, que, anchuroso, corre a través 
da terra dos Pylioi; 
pois éste enxendrou a Orsílokhos, de moitos homes señor; 
e Orsíokhos, entón, enxendraba ó Dioklés magnánimo, e, 
de Dioklés, xémeos fillos naceron, 
o Kreton e mailo Orsílokhos, en toda sorte de loita 
ben preparados, un e máis outro. 
Eles dous, por certo, pois, á xuventude non ben chegados, 
nas negras naves 
para Ilios, a dos bos poldros, na campaña 
dos Argueioi se embarcaron, 
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a honra para os dous fillos de Atreus, Agamemnon 
é mais Menélaos, 
para loitaren por conseguir; mais, ós dous alí, 
un final de morte os envolveu . 
Coma dous leóns que, dunha montaña nos cumes, 
foron criados pola súa nai, dentro das espesuras 
de profunda selva; 
eles entón, pois, roubando bois e gordas ovellas, 
os estábulos dos homes devastaban, ata que un día tamén 
eles mesmos, 
deses homes nas mans, foron mortos co afiado bronce; 
tales estes dous, polas mans do Aineias <lomeados, 
na terra viñeron dar, semellantes a uns abetos moi altos. 

(561-575) Menelau avanza cara a Eneas. Antíloco vai 
na súa axuda e Eneas retrocede. Menelau e Antíloco 
retiran os cadáveres de Cretón e Orsíloco e volven outra 
vez para o combate. 

E, deles, ó velos no chan tumbados, sentiu pena 
o querido de Ares, Menélaos, 
e alá se foi polo medio dos primeiros combatentes, 
co casco posto, de brillante bronce, 
brandindo a súa lanza; e, del, excitaba a forza Ares, 
nunha cousa pensando, para que polas mans de Aineias 
fose <lomeado. 
Mais, a el, viuno Antílokhos, do magnánimo Néstor fillo , 
e alá se foi polo medio dos primeiros combatentes; 
pois moito medo tiña polo pastor de pobos, 
non fose que, a el, algo lle pasase, e que en grande parte, 
a eles, os deixase sen o froito das súas penas. 
Os dous, por certo, xa as súas mans e as súas lanzas agudas , 
frente por frente, un para outro tiñan, 
ansiosos por se bateren; 
mais Antílokhos, moi préto, ía pórse ó lado 
do pastor de pobos; 
e entón Aineias non persistiu, aínda que era 
un impetuoso guerreiro, 
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cando viu ós dous homes, un ó pé do outro, 
que o estaban a agardar. 
E éstes, despois que, por fin, os cadáveres arrastraron 
para o campo dos Akahiói, 
ós dous infortunados, pois entón, deixáranos nas mans 
dos seus compañeiros, 
e eles , dando media volta, outra vez volvían, 
na primeira liña, a combater. 

(576-589) Menelau alcanza a Pilémenes e Antíloco a 
Midón. 

Entón a Pylamenes para a morte colleron, 
o igual na balanza a Ares, 
que era guieiro dos Paphlagones, magnánimos guerreiros 
con escudo; 
a éste, por certo, pois, o fillo de Atreus, pola súa lanza 
famoso, Menélaos, 
e Antílokhos a Mydon feriu, auriga escudeiro éste, 
valente fillo de Atymnios --el estaba a darlle a volta 
ós solípedos cabalos-
dunha pedrada no cóbado, acertándolle no medio; 
e entón das súas mans 
as rédeas, brancas co marfil, para o chao caeron na poeira. 
E Antílokhos, entón, botándose enriba del, coa súa espada 
fu roulle unha tempa; 
e el, así , a folguexar malamente, tumbou do carro, 
tan ben feíto, 
de capitón na poeira, metido deica por enriba da moleira 
e dos ombreiros; 
por moi longo tempo así quedara fincado -xa que deu, 
pois, cunha area profunda-
ata que ós seus cabalas, dando nel coas patas, 
ó chao o botaron no medio da poeira; 
a éstes, fustigounos Antílokhos, e para o campamento 
guiounos dos Akhaiói. 
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(590-595) Hétor e os Troianos avanzan protexidos polos 
deuses Ares e Enio. 

Mais, a éstes, Héktor viunos por entre as fileiras, 
e saltou para eles, 
a soltar agudos berros; e atrás del, dos Troes, 
marchaban as falanxes 
en potentes batallóns; e ía, entón, á cabeza deles Ares 
e a venerable Enyó, 
ésta, por certo, consigo levando o tumulto, sen piedade, 
dó cómbate, 
e Ares, por el, nas súas mans unha enorme lanza manexaba, 
e ía e viña, unhas veces, por certo, <liante de Héktor, 
outras veces detrás del. 

(596-606) Diomedes f ala cos seus compañeiros e manda 
retroceder. 

E, ó velo, estremeceuse o bo no brado de guerra, 
Diomedes; 
e, coma cando un home, que non ten mans que lle valan, 
camiñando por moita terra cha, 
queda parado á borda da rápida corrente dun río, 
que para o mar está a baixar, 
coa escuma escachoando ó miralo, e outra vez correndo 
volveuse para atrás, 
así entón o fillo de Tydeus recuaba, e díxolle á súa xente: 

"Oh amigos, ¡cómo aínda nos estrañamos 
de que o Héktor divino 
un bo lanceiro sexa e un intrépido guerreiro!; 
é que á súa beira sempre anda un, ó menos, dos deuses, 
que da desgracia o libra; 
e agora mesmo ten ó seu lado ó ben coñecido Ares, 
nun mortal guerreiro transformado; 
pois, ¡veña, entón!, cara ós Troes voltos sempre, para atrás 
pouco a pouco recuade, e cos deuses non queirades . 
á viva forza loitar". 
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(607-626) Héctor dá marte a Menestes e a Anquíalo. 
Aiante, polos helenos, acértalle a Anfio, mais ten que 
retirarse. 

Así, pois, estaba a falar, e os Troes moi préto 
chegaron deles; 
entón Héktor a dous homes matou, ben entendidos na loita, 
que no mesmo carro andaban, Menesthes e mais Ankíalos. 
E, deles, ó velos no chao tumbados, sentiu pena 
o grande fillo de Telamón, Aias; 
e parou moi préto, víndose onda eles, e fixo un disparo 
coa súa lanza brillante, 
e deulle a Amphios, de Sélagos fillo, que, pois, en Paisos 
vivía, con moita facenda e moita colleita; mais, a el, 
o seu destino 
facío vir de aliado na axuda de Príamos e dos seus fillos, 
A éste, pois, no cinto deulle o fillo de Telamón, Aias, 
e por debaixo no ventre quedoulle afundida a longa lanza, 
e estrondou na terra, ó bater no chan; e el correu 
onda o corpo, o ilustre Aias, 
das súas armas, para o despoxar; mailos Troes, encol del, 
as súas lanzas fixeron chover, 
aguzadas, resplandecentes; e o escudo recolleu 
enriba moitas; 
mais el, aínda así, co seu pé facendo forza, para fóra 
do morto a súa bróncea lanza 
conseguiu arrincar; mais, entón, xa non puido, 
as outras armas belas, 
dos seus ombreiros quitar; e é que estaba apoquentado 
polos tiros; 
e temeu el entón, á roda do corpo, unha defensa forte 
dos Troes altivos; 
que, moitos e valentes, <liante del se plantaron, 
as súas lanzas empuñando, 
os que, a el, grande de corpo aínda con ser e de moita forza 
e home de admirar, 
conseguiron alonxalo do pé deles; e el, retrocedendo, 
estremeceuse. 
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8. Sarpedón e Tlepólemo (627-710). 

(627-646) Tlepólemo Jálalle a Sarpedón. 

Así estes, por eles, bregaban no duro combatre; 
mais entón foi a Tlepólemos, o fillo de Heraklés, 
valente e grande de corpo, 
a quen fixo levantarse, en contra do divino Sarpedón, 
o destino poderoso; 
e eles, cando xa préto estaban, un enriba do outro 
no seu avanzar, 
fillo un e neto o outro de Zeus, o que as nubes axunta, 
ó outro, aínda entón, Tlepólemos, de primeiro, 
a palabra lle dirixiu: 

"Sarpedón, dos Lykioi conselleiro 
¿que necesidade para ti hai 
de estares aquí a pasar medo, sendo un home 
que de loita nada sabe?; 
mais, mentindo, é que din por aí que ti, de Zeus, 
o que leva a exide, un descendente 
vés ser, pois moito desmereces daqueles homes famosos, 
que de · Zeus naceron nos tempos dos homes de antes; 
senón que eles eran como din que o fornido Heraklés 
era, o meu pai, de temperamento ousado, 
de corazón de león; 
quen, unha vez, aquí vindo por cousa 
dos cabalos de Laomedon, 
con seis naves soamente e cuns poucos homes, 
de Ilios saqueou a cidade, e deixou sen homes as súas rúas; 
mais en ti, de cobarde, hai un corazón, 
e pérdense os teus homes; 
non penso que, en cousa ningunha , ti para os Troes 
un reforzo veñas ser 
con vires desde a Lykíe, nin ainda se moi forte aparentas ser, 
senón que, por min <lomeado, as portas 
do Aides vas traspasar". 
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(647-654) Sarpedón dalle a súa resposta a Tlepólemo. 

Mais, a el, pola súa parte, Sarpedón, dos Lykioi caudillo, 
por contra lle dicía: 

.. Tlepólemos, si, por certo, que aquel arruinou 
á Ilios sagrada, 
dun home polas tolices, as do arrogante Laomedon, 
que, pois, a aquel, que ben con el obrara, 
con mal falar replicou 
e non quixo deixarlle os cabalas, polos que el 
de tan lonxe viñera. 
Mais, a ti, eu aquí asegúroche que, a morte e a sorte negra, 
da miña man che van vir, e pola miña lanza, 
ó caeres <lomeado, 
a gloria a min me darás, e a túa alma, ó Aides, 
o de famoso corcel». 

( 65 5-662) Tlepólemo e Sarpedón disparan ó mesmo tempo 
as súas lanzas. Tlepólemo marre e Sarpedón queda 
ferido. 

Así falaba o Sarpedón, e o outro levantou xa para o alto 
a súa pica, 
o Tlepólemos; e, á unha vez as dúas, as súas lanzas longas, 
das súas mans, a voar, saíron; un, por certo, 
fo i darlle no pescozo, mesmo ó medio, 
o Sarpedón, e a punta dun lado ó outro, atravesou dolorosa; 
e, a el, polos ollos, a escura morte con seu veo tapouno. 
E Tlepólemos, por el, na coxa esquerda coa súa lanza longa 
tíñao furado, e a punta a través penetrou furiosa, 
para no oso ir encaixarse, mailo seu pai aínda 
da morte o libro u. 

(663-667) Sarpedón é retirado coa lanza aínda cravada. 

Eles, entón, pois, ó igual a un deus, ó Sarpedón, 
os divinos compañeiros seus, 
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levábano para fóra da batalla; e íalle a pesar a lanza longa 
que levaba a rastro del; mais nela ninguén perisou 
nin se fixou, 
da coxa, en arrincarlle a lanza de freixo, 
para poder subilo ó carro, 
con aquela présa que andaban; pois tal era o esforzo 
que eles puñan en ter conta á roda súa. 

(668-688) OsAcaios tamén retiran o cadáver de 1lepólemo. 
Ulises mata a sete Licios, mais Héctor avanza para el. 
Sarpedón f álalle a Héctor. 

E, a Tlepólemos, do outro lado, os das boas grebas, 
os Akhaiói, 
levábano para fóra da batalla; mais viu o que pasaba 
o divino Odysseus, 
que un ousado ánimo tiña, e deulle saltos de furia 
o seu corazón; 
mais estivo a dudar entón, no seu espírito e no seu corazón; 
se debía de ir máis lonxe, ó fillo de Zeus tonante, 
para perseguir, 
ou se era mellor que el, de máis Lykioi, a vida arrincase. 
Mais, daquela, para o Odysseus magnánimo, 
destinado non estaba, 
ó forte fillo de Zeus, matar co agudo bronce; 
por iso, pois, sobre a multitude dos Lykioi dirixiulle 
a súa coraxe Athene; 
entón el a Kóiranos colleu de morte, 
e a Alástor e a Khromíos, 
e a Álkandros e a Halios e a Noemon e a Prytanis. 
E aínda máis, de entre os Lykioi, 
dese morte o divino Odysseus, 
se, entón, agudamente non se decatase o grande Héktor, 
o do casco refulxente; 
e alá se foi polo medio dos combatentes primeiros, 
con aquel casco posto, de fulxente bronce, 
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o terror levando para os Danaói; mais alegrouse, pois , 
de velo chegar 
Sarpedón, de Zeus fillo, e cun falar lastimeiro faloulle: 

"iAi!, fillo de Príamos, non me deixes xa, 
coma unha presa para os Danaói, 
quedar aquí no chan tirado, senón ven na miña axuda; 
despois, que a min entón me deixe a vida 
dentro da cidade vosa, xa que, ó que vexo, 
non estaba destinado eu, por min, 
coa volta para a miña casa, na querida terrados meus pais, 
a encher de alegría á miña muller querida 
e ó meu tenro fillo". 

(689-698) Pelagonte atende a Sarpedón. 

Así falaba, mais, a el, nada lle respondía 
o do casco refulxente, Héktor, 
senón que paso u por onda el a correr, 
ardendo no desexo de, canto antes, 
botar para atrás os Argueioi, e, de moitos, 
para fóra o alento arrincar. 
Eles, entón pois, ó igual que a un deus, a Sarpedón, 
os ?ivinos compañeiros seus 
puxérono debaixo dunha fermosísima aciñeira, 
do que porta a exide, Zeus; 
e alí, pois, a el, da coxa, a lanza de freixo · 
arrincoulle para fóra 
o forte Pelagon, que era para el un querido compañeiro; 
e, a el, faltoulle o alento, e polos seus ollos 
derramouse a escuridade; 
mais de novo empezou a alentar, pois, á súa roda, 
o sopro de Bóreas 
soprando enriba del, devolvíalle a vida, 
cando tristemente agonizaba . 
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(699-702) Ante a acometida de Héctor e mais Ares, os 
Arxivos bátense en retirada. 

E, no en tanto, os Argueioi, baixo o empuxe de Ares 
e de Héktor, o do casco de bronce, 
nin, dunha vez, a fuxir se volvían para as negras naves, 
nin, dunha vez, se adiantaban para se enfrentaren 
ó combate, senón que, para atrás, 
a recuar estaban, desde cando souberon 
que entre os Troes andaba Ares. 

(703-710) Martes de Teutrante, Orestes, Treco, Enomao, 
Heleno e Oresbio. 

E, daquela, ¿quen foi, ó primeiro, e quen, 
ó derradeiro que mataron, 
Héktor, de Príamos fillo, mailo brónceo Ares?; 
ó divino Teuthras, e despois ó aguilloador 
de cabalos, Orestes, 
a Trekhos, lanceiro Aitolios, e a Oinómaos, 
e ó fillo de Óinops, Hélenos, e mais a Oresbios, 
de cintilante ventreira, 
que, pois, en Hyle moraba, en coidar da súa fortuna 
grandemente ocupado, 
asentado nas ribeiras do lago Kephisís; e, xunto del, outros 
Boiotói vivían, dunha terra moi farturenta disfrutando. 

9. Intervención de Hera e Atena (711-845). 

(711-718) Herafala con Atena. 

Mais, a éstes, cando, pois, os viu a deusa 
dos brancos brazos, Here, 
nos Argueioi dando morte en duro combate, 
de seguida a Atheniae palabras aladas lle dicía: 

"Ai, entón, do que leva a exide, de Zeus filla, Atrytone , 
de seguro, pois, en van aquela promesa 
lle fixemos a Menélaos, 
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de voltar para a terra, despois de ter destruído 
a ben murallada Ilios, 
se así andar rabioso deixamos ó funesto Ares; 
mais, anda xa, e nolas <lúas pensemos 
no noso ardente valor». 

(719-732) Hera e Hebe preparan o divino carro de 
guerra. 

Así falaba, e non soubo dicir que non a deusa 
de olios de curuxa, Athene; 
ela entón, de acá para alá indo a toda présa, aprontaba 
os seu cabalos, de cabezadas de ouro, 
Here, venerable deusa, filia do grande Kronos; 
e Hebe, por súa parte, polos dous lados do carro, 
rapidamente meteulle as redondas rodas , 
de bronce con oito radios, ó eixo de ferro, por unha banda 
e por outra; 
e, delas , por certo, de ouro a lamia era, que non 
se desgastaba, e por enriba tiña, 
de bronce, outras lamias ben axustadas, que era cousa 
de maravilla para ver; 
e os seus cubos, de prata son, dando voltas ó redor, 
por un lado e polo outro; 
e a súa caixa, con correas de ouro e prata 
está sustentada, e, en volta polos dous lados, 
unha antipara por <liante lle vai; 
e de alí para adiante, de prata, un timón saía; e na súa punta 
ela atou, de ouro, un fermoso xugo, 
e encol del unhas correas 
fermosas pasou, tamén de ouro; e entón 
no xugo meteu Here 
ós seus cabalos de rápidos pés, toda ansiosa de discordia 
e do brado de guerra. 
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(733-752) Atena ármase coas armas da guerra. 
Hera e Atena montan no carro e parten para o combate. 

Por súa parte, Atheniaie, a filla de Zeus, 
o que leva a exide, 
o seu peplo fino, entón, no chan deixou caer 
na casa do seu pai, 
todo el tan ben bordado, que, pois ela mesma se fixo 
e traballou coas súas mans; 
e entón ela, a túnica despois de se pór, de Zeus, 
o que axunta as nubes, 
coas súas armas para o combate se armaba, 
que de tantas bágoas cheo está. 
E, ó redor, entón, nos seus ombreiros botou a exide, 
de franxas toda chea, 
que mesmo da terror, pois nela están, todo á roda postas, 
na forma de coroa, Phobos, 
e mais Eris, e mais Alké, e maila arrepiante Ioké, 
e maila cabeza de Gorgó, o terrible monstro, 
terrífica, horrorosa, portento de Zeus, o que leva a exide. 
E, na súa cabeza, un casco puxo con <lúas cristas por enriba 
e catro cimeiras máis, 
feíto el de ouro puro, de cen cidades cos infantes adornado; 
e, entón, ó carro flamexante polo seu pé subiu, 
e na man collía a súa lanza, 
pesada, longa, forte, coa que ela <lomea 
as ringleiras de homes, 
dos heroes, contra os que se irrite a de poderoso pai. 
E Here co látigo a toda présa batía entón nos cabalas; 
e as portas do ceo, que se abren de por si, xemeron, 
as que gardaban as Horas, 
ás que está encomendado o grande ceo e o Ólympos, 
co cargo de retirar unha espesa nube 
ou volvela pór no seu sitio; 
por alí, pois, por elas para fóra, á forza de aguillón, 
facían pasar ós seus cabalas; 
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(753-766) Herafai unha súplica a Zeus: que lle permita 
deixar a Ares ben ferido. Zeus dalle a Hera o seu 
consentí mento. 

e atoparon ó Kroníon, dos outros deuses á parte, 
alá sentado 
no máis alto curuto do Ólympos, que tantos curutos ten; 
alí, ós seus cabalos, facéndoos parar, a deusa 
dos brancos brazos, Here, 
a Zeus supremo, o fillo de Kronos, facía unha pregunta, 
e díxolle: 

"Zeus pai, ¿non estás indignado en contra de Ares 
por estas crueis accións?; 
canta xente e que boa ten botado a perder 
na tropa dos Akhaiói, 
nos xeitos dun tolo, mais sen rexo ningún, e para min 
é o acoro, e eles, ben tranquilos, 
estanse a gozar, Kypris e mais o do arco de prata, Apolon, 
ó tolo ese, deixándoo solto, que non sabe de lei ningunha; 
Zeus pai, ¿acaso, pois, comigo vaste enrabiar, se, a Ares, 
dándolle un golpe dos que fan chorar, para fóra do combate 
eu o boto?,, 

E, a ela, entón en resposta dicíalle o que 
as nubes amontoa, Zeus: 

"Pois, anda, en contra del incita a Athenaie, 
a recolledora de presas de guerra, 
a que, máis ca ninguén, está acostumada a facelo chegar 
a malas dores,,. 

(767-777) Hera e Atena chegan a Traía. 

Así falaba el, e non soubo dicir que non a deusa 
dos brancos brazos, Here, 
e coa tralla azoutou ós seus cabalos; e eles, 
sen se resistir, voaban 
polo sitio que queda entre a terra e o ceo estrelado; 
e canto espacio, que nos aires se perde, 
un home a ver alcanzou cos seus ollos, 
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sentado nunha atalaia, mirando sobre o aviñado ponto, 
tanto avanzan dun pulo, a rincharen forte, 
os cabalos das deusas. 
E, cando xa a Troie chegaron, e ós dous ríos 
que están a correr, 
onde as súas augas xuntaban o Simóeis e o Skámandros, 
alí ós seus cabalos parou a deusa dos brancos brazos, Here, 
desxunguíndoos do carro, e, á súa roda, 
un neboeiro espeso esparexeu; 
e, para eles, ambrosíe o Simóeis fixo que brotase, 
para apastaren. 

(778-791) Hera, na figura de Esténtor, arenga ósArxivos. 

E elas <lúas, enton, botaron a andar, a tímidas pombiñas, 
nos seus pasos, semellantes, 
para os homes Argueioi, por levar axuda, ansisosas; 
mais, cando xa entón chegaban onde os máis 
e os máis valentes 
se encontraban, ó redor da forza de Diomedes, 
o domador de cabalos, 
todos agrupados, a leóns parecidos, que comen carne crúa, 
ou a porcos xabaríns, que teñen unha forza nada frouxa , 
alí parándose, a berrar dixo a deusa 
dos brancos brazos, Here, 
do Sténtor nos feitíos, o dos bos pulmóns, 
o da voz de bronce, 
que sempre con tanta forza voceou, coma doutros 
cincuenta xuntos: 

"Que vergonza, Argueioi, con probas de cobardía, 
só na aparencia imponentes; 
namentres, polo del, ó combate acudía o divino Akhileus, 
nin sequera unha vez os Troes <liante das portas Dardanias 
viñan poñe-lo pé; pois, daquel, colleran medo 
á potente lanza; 
mais agora, lonxe da súa cidade, ó pé das ocas naves, 
están a comba ter,.. 
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(792-813) Atena recrimina a Diomedes. 

Así a falar, levantaba a coraxe, e o ardor de cada un. 
E entón, do fillo de Tydeus, botouse á procura a deusa 
dos ollos de curuxa, Athene; 
e encontrou a este reí, ó pé dos seus cabalos e do carro, 
a ferida refrescando, a que lle fixo Pándaros coa frecha; 
poila suor esgotábao, por debaixo da ancha embrazadeira 
do escudo redondo; con isto estaba esgotado, 
e cansáballe a man; 
mais, no aire sostendo a embrazadeira, o seu sangue, 
negro coma unha nube, estaba a limpar; 
e, entón, a deusa no xugo dos cabalos puxo a man 
e con voz forte dixo: 

"¡Que pouco a el parecido, ó seu fillo enxendrou 
o Tydeus! 
Tydeus, si, pequeno, por certo, era de corpo, 
mais era un bo loitador; 
e mesmo cando, a el, eu combater non deixaba, 
nin botarse con furor, no tempo que marchou 
para lonxe dos Akhaiói, 
como embaixador, a Thebai, entre moitos Kadmeioi; 
andar de banquete, mandáballe eu, nos seus palacios, 
sen se meter en nada; 
mais el, que conservaba aquel seu ánimo fero, 
na mesma forma de antes, 
ós mozos dos Kadmeioi desafiaba, e a todo gañaba 
con facilidade; tal axudadora para el eu era. 
Mais, a ti, polo contrario, xa me podo eu pór á túa beira 
para axudarte e xa podo gardarte ben, 
e xa podo eu a ti ás abertas mandarte combater cos Troes; 
que a ti, ou o cansazo dos moitos lances de guerra 
nos membros se che te meteu, 
ou agora a ti, ó mellor, un medo de cobarde mantente 
paralizado; non, ti desde logo, 
de Tydeus fillo non es, do bravo fillo de Oineus". 
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(814-824) Diomedes xustifícase diante de Atena. 

E, a ela, en resposta dicíalle o forte Diomedes: 
"Ben te coñezco, oh deusa filia de Zeus, 

o que leva a exide; 
así que a ti abertamente direiche o meu <lito 
e non disimularei; 
nin me ten paralizado ningún medo de cobarde 
nin ningunha frouxidade, 
senón que aínda me sigo a acordar dos encargos, 
que ti me fixeches; 
ti non me deixabas, cos ben-aventurados deuses, 
de frente combater, 
cos demais; mais se é que a filla de Zeus, Aphrodite, 
entraba na batalla, entón, a ela, ferila co agudo bronce; 
por iso agora eu mesmo recúo, e tamén ós outros 
Argueioi mandei que se concentrasen aquí todos; 
porque eu ben sei que é Ares o que, a través do combate, 
anda a dirixilo". 

(825-834)Atena promételle axuda a Diomedes en contra 
de Ares. 

E, a el, contestáballe, a seguir, a deusa 
dos o.llos de curuxa, Athene: 

"Pillo de Tydeus, Diomedes, grato para o meu corazón, 
ti, por ti, non teñas medo de Ares nin doutro ningún 
dos inmortais; tal para ti eu segura axudadora son; 
senón que, polo contrario, ¡veña xa!, contra Ares, o primeiro, 
enfía os teus solípedos cabalos, 
e féreo, ben chegado a el, nin teñas respeto 
do impetuoso Ares, 
ese adoecido, que naceu para facer mal, 
que vai con un e con outro, 
que aínda hai pouco, por certo, a min e mais a Here 
nos prometía, falando á vista de todos, 
que el ía en contra dos Troes combater, e que ós Argueioi 
el ía axudar, 
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e agora velaí anda no medio dos Troes, 
e dos outros esqueceuse". 

(835-845) Atena botafóra a Esténelo e ponse ela no carro 
de Diomedes. 

Así dicindo, a Ethénelos ela, dos cabalos abaixo, 
empuxou para o chan, 
pola man para atrás tirando del, e el entón á terra 
de seguida saltou; 
e ela no carro montaba xunto ó Diomedes divino, 
toda impaciente a deusa; e con grande chío chiaba 
o eixo de aciñeira 
coa pesada carga; e é que enriba del levaba unha terrible 
deusa e un home fortísimo; 
e nas súas mans collía a tralla e mailas rédeas Palás Athene; 
e de seguida contra Ares, o primeiro, 
enfiaba ós solípedos cabalos. 
Entón el, por certo, ó Periphas descomunal estaba a matar, 
dos Aitolói, con moito, ó mellor, de Okhesios ilustre fillo; 
a éste, pois, Ares estaba a matar, o manchado de homicidios; 
mais Athene 
puxo na cabeza o casco de Hades, para que, a ela, 
non a vise o robusto Ares. 

10. Aresferido (846-909). 

(846-854) Ares dispáralle a Diomedes, mais A tena desvíalle 
a lanza no seu camiño. · 

Mais, así que viu o azoute dos homes, Ares, 
ó Diomedes divino, 
ó momento el, entón, ó Periphas descomunal alí deixou 
quedar por terra, no sitio onde primeiro, ó dar cab9 del, 
lle arrincaba a vida, 
e el marchou, sen máis, ó encontro de Diómedes, 
o domador de cabalos. 
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E, cando eles xa préto estaban, un sobre o outro 
no seu avanzar, 
de primeiro, Ares disparou, por enriba do xugo 
e das rédeas dos cabalos, 
coa súa lanza de bronce, ansioso de para fóra, 
a vida lle arrincar; 
mais, a ésta, entón, coa súa man colléndoa, a deusa 
de ollos de curuxa, Athene, 
desviouna para fóra do carro, para voar en van. 

(855-863) Diomedes dispáralle a Ares e Palas Atena 
encamiñoulle a lanza ó seu destino. 

De segundo, á súa vez atacaba o bo 
no brado de guerra, Diomedes, 
coa súa lanza de bronce; e apuntoulla Palás Athene 
contra o seu baixo ventre, onde el apretaba a ventreira; 
por alí, pois a el o feriu, ó darlle, e a pel fermosa lle rasgou, 
e para fóra a lanza puxou outra vez, e el tamaño berro daba, 
o brónceo Ares, 
canto xuntos nove mil bradaban, ou dez mil 
homes en guerra, no combate de Ares, 
a un tempo todos ó entrar; 
e a eles, entón, por dentro un arrepío tomounos, 
ós Akhaiói e ós Troes, 
con aquel medo que colleron; tanto era o que urraba Ares, 
o nunca farto de guerra. 

(864-887) Ares,ferido, márchase ó Olimpo para se queixar 
a Zeus. 

E, tal coma das nubes vese a saír un vapor escuro, 
cando, pola forza dun calor que queima, 
o vento da tormenta se levanta, 
tal así ó fillo de Tydeus, Diomedes, o brónceo Ares 
se lle figuraba, ó estar polas nubes a rubir cara ó ceo ancho. 
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E ben de présa chegaba, dos deuses, á morada, 
ó escarpado Ólympos, 
e ó par de Zeus, o fillo de Kronos, asento tomaba, 
no seu corazón todo apenado, 
e amostroulle o seu inmortal sangue manando da ferida, 
e entón, a queixarse, palabras aladas lle dicía: 

"Zeus pai, ¿non te indignas ó ver estes horrorosos feítos?; 
sempre nolos deuses os peores tormentos ternos padecido, 
duns e doutros pola culpa, por favor ós homes lles prestar. 
Contra ti, todos andamos en revolta; por que ti trouxeches 
ó mundo unha filla sen sentido, 
que leva a morte con ela, e á que sempre as malvadas 
accións lle interesan; 
poilos · outros todos, si, cantos deuses hai no Ólympos 
a ti, préstanche obediencia, e estámosche sumisos, 
cada un de nós; 
mais, en contra dela, ti nin de palabra te botas 
nin menos de obra, 
ó contrario, ti déixala solta, porque ti mesmo enxendraches 
unha filla que só sabe destruír; 
a que agora mesmo, de Tydeus ó fillo, ó altivo Diomedes, 
a andar feíto unha furia, foi a que o moveu, 
en contra dos inmortais deuses; 
a Kypris así, primeiro, desde préto feriuna 
nunha man onda o pulso, 
mais despois tamén mesmo a mio botouse, a un deus, 
tal el parella; 
só que, a min, libráronme os meus rápidos pés; que, 
se non xa hai tempo 
que alí penas estaba a pasar entre horrendos cadáveres, 
ou, de 'quedar vivo, aleixado me deixaba, 
do bronce á forza dos golpes». 

(888-898) Zeus dalle a súa resposta a Ares. 

Mais, a el entón, cun ollar rabeco encarándose con el, 
dicíalle o que as nubes amontoa, Zeus: 
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"Para nada, a min, ti que vas con un e con outro, sentado 
aquí ó meu lado, con choromicas me veñas; 
que ti o máis odioso para mines, dos deuses 
que o Ólympos habitan; 
pois sempre para ti a pendencia che foi ·de gusto, 
e as guerras e os combates; 
da túa nai para ti un arrebato che vén intolerable, 
que non cede nunca, 
de Here; a ela, por certo, eu só a moito custo logro domeala 
coas miñas palabras; 
así que eu penso que ti, por ela, estas cousas estas a pasar, 
polos seus consellos. 
Mais, así e todo, non soportarei que aínda por mais tempo 
ti esteas a ter dores; 
porque, ó cabo, ti de min raza es, e, para min, a ti ó mundo 
te botou a túa nai;-
mais, se ti foses da raza doutro calquera dos deuses, 
coma ti destructor, 
entón xa hai tempo que estarías baixo terra, máis no fondo 
cós fillos de Ouranós ... 

(899-909) Peón cura a Ares. Ares séntase ó lado de Zeus. 
Hera e Atena van de volta para o Olimpo . . 
Así falaba, e a Paieon tiña mandado que o curase; 

e alí enriba Paieon, para quitar as dores, 
remedios á forza de pór, 
sóuboo curar; porque tamén en nada 
para morrer el tiña nacido; 
e, coma cando o zume de figueira, o leite branco, 
ó ser removido, fixo callar, 
que líquido de todo estaba, e moi de présa pónselle espeso 
para o que o está a remexer, 
así, pois, de présa el curou ó impetuoso Ares. 
E, a el, Hebe entón deulle un baño, e unhas roupas 
de bo gusto lle vestiu; 
e, ó par de Zeus, fillo de Kronos, el tomaba asento, 
coa súa gloria todo cheo de orgullo. 
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E elas de novo para o pazo de Zeus, o grande, volvían, 
Here, a de Argos, e a de Alalkomenes, Athene, 
despois de teren parado ó azoute dos homes, 
Ares, nas súas matanzas. 
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CANTO VI 

ENCONTRO DE HÉCTOR E ANDRÓMACA 

(«Héktoros kai Andromakhes homilía») 

l. A batalla continúa. Victoria dos Acaios (l-72). 

(1 -11) O Aiante Te/amonio, o primeiro distinguido. 

E, entón, de Troes quedou soa e de Akhaiói 
a batalla horrenda; 
e moito, outra vez, por aquí e por alá se estendeu 
o combate na chaira, 
uns ós outros disparando dereito as súas brónceas lanzas, 
no medio e medio dos cursos do Simóeis e do Ksanthos. 

E Aias foi o primeiro, o fillo de Telamon, 
valadar dos Akhaiói, 
que dos Troes rompeu a falanxe, e luz 
nos seus compañeiros puxo, 
a un home ó darlle de morte, que o máis valente 
entre os Threkes se tiña feito, 
ó fillo de Éusoros, Akamas, que era bo e era grande; 
a este, pois, deulle primeiro na cimeira do seu casco 
de crinas de cabalo, 
e na testa espetóuselle, e entón pasou oso adentro, 
a punta de bronce; e, a el, a sombraº? seus ollos lle toldou . 

02-19) Diomedes mata a Axila, e tamén a Calesio, que 
era o seu escudeiro. 

E, a seguir, a Áksylos matou o bo 
no brado de guerra, Diomedes, 
ó fillo de Teuthras, que vivía na ben construída Arisbe, 
rico en medios de vida, e querido era dos homes; 
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porque a todos obsequiaba como amigo, xa que á beira 
do camiño a súa casa tiña; 
mais, a el, nin un deles, ó menos entón, veu para libralo 
da triste morte, 
por <liante póndose del, senón que a dous 
a vida lles quitaba, 
a el e ó seu axudante Kalesios, que, pois entón, 
dos seus cabalas 
era o conductor; e os dous debaixo da terra se mergullaron. 

(20-28) Euríalo, filio de Mecisteu, dá marte a Dreso e a 
Ofeltio, e tamén a Esepo e a Pédaso,_ que eran dous 
xémeos. 

E, a Dresos, foi Euryalos, e tamén a Opheltios, 
o que os matou e despoxou; 
e despois marchou enriba de Áisepos e Pédasos, 
ós que un día a ninfa 
das augas Abarbaree concebiu para 
o irreprochable Boukolíon; 
este Boukolíon era fillo do famoso Laomedon, 
o máis vello polo nacemento, senón que, sen que ninguén 
o soubese, o tivo a súa nai; 
foi que, andando el a pastorear coas ovellas, 
uniuse coa ninfa no amor e no leito, 
e ela, quedando preñada del, dous fillos xémeos pariu; 
e, dos dous, desatou o vigor e os seus magníficos membros 
o fillo de Mekisteus, e para fóra dos ombreiros 
as súas armas lles quitaba. 

(29-36) Sete martes máis, seguidas. 

E, a Astyalos, pois, matouno o aguerrido Polypoites; 
e, a Pidytes de Perkote abatiuno Odysseus 
coa súa lanza de bronce, e Teukros, ó Aretaon divino; 
e Antílokhos a Ábleros matou coa súa lanza cintilante, 
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fillo aquél de Néstor, e, a Élatos, o señor 
de homes, Agamemnon; 
vivía el nas bordas do Satnióeis, de bela corrente, 
en Pédasos, a alta; e, a Phylakos, colleuno de morte Leitos, 
o heroe, 
ó tentar el de fuxir; e Eurypilos a Melanthios abateu . 

(37-65) Menelau calle vivo a Adrasto. Ádrasto suplícalle 
que lle salve a vida e consegue enternece/o; mais intervén 
seu irmán, Agamenón, que lle dá marte, sen ter compaixón 
ningunha del. 

E entón, a Ádrestos, logo, o bo no brado de guerra, 
Menélaos, 
vivo o colleu; poilos seus cabalos, espantados correndo 
pola chaira, 
tropezando na rama dunha tamargueira, o curvo carro 
rompendo no final do timón, eles sós, galoparon 
cara á cidade, por onde xa os outros, espavorecidos, fuxían, 
e el, do carro abaixo, xunto a unha roda, volteando, caeu 
de cabeza na poeira contra a súa boca; e ó pé del plantouse 
o fillo de Atreus, Menélaos, brandindo 
a longa lanza na man; 
e entón Ádrestos axiña, collido dos seus xeonllos, 
estáballe a suplicar: 

"Cólleme a min vivo, fillo de Atreus, 
e ti acepta un digno rescate; 
que na casa do meu pai, que é moi rico, 
moitos tesouros hai gardados, 
en bronce, en ouro, en traballado ferro, 
dos que a ti che daría o meu pai, para quedares satisfeito, 
un inmenso rescate, 
se el souber que eu estou vivo nas naves dos Akhaiói". 

Así falaba, e, a el, pois, o corazón dentro do peito 
lle tocaba; 
e xa oía de seguida, nas rápidas naves dos Akhaiói, 
entregar ó seu axudante, para que alí o deixase; 
mais Agamemnon 
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de frente para el veu a correr, e, berrando con el, 
o seu falar lle dicía: 

"Ah meu amolecido, ah Menélaos, ¿mais e ti por que 
te importas así 
deses homes?; ¿é que a ti tantas causas boas 
che foron feitas na túa casa 
por parte dos Traes?; deles que ninguén escape 
do precipicio da morte 
nin das mans nosas, nin sequera aquel 
a quen no ventre a súa nai, 
varón sendo, ela leve, que nin ese escape, 
senón que á vez todos 
de Ilios desaparezan, deixados sen enterrar e esquecidos". 

Así falando o heroe, cambiou o corazón do seu irmán, 
causas de razón por aconsellarlle; e el entón 
de si apartou coa man 
ó heroe Ádrestos; e, a este, o poderoso Agamemnon 
enfiouno pola illarga; e el, de costas, tumbou, 
e o fillo de Atreus, 
un pé no peito estribando, arrincou para fóra 
a freixínea lanza. 

(66-72) Néstor arenga ós Arxivós. 

Néstor, por el, ós Argueioi animou, 
con larga voz voceando: 

"Oh amigos, heroes Danaói, servidores de Ares, 
que ninguén agora, os despoxos cobizando, atrás 
se quede, porque, o máis que poida levando, 
para os barcos regrese, 
senón que primeiro nos homes matemos; e despois entón, 
con sosego, 
os cadáveres na chaira poderedes despoxar, 
de cantos alí mortos hai". 

Así falando, incitaba o ardor e a coraxe de cada un. 
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2. Consello de Héleno a Héctor. 

Héctor deixa o frente de batalla (73-118). 

Daquela, de seguro que os Troes, <liante dos Akhaiói, 
queridos de Ares, outra vez recuando, 
para dentro de Ilios terían subido, 
polas súas cobardías <lomeados, 
se non fose, pois, que con Aineias e con Héktor falou, 
achegándose á súa beira, 
o fillo de Príamos, Hélenos, que, dos adiviños, 
era con moito o mellor: 

"Aineias e mais Héktor, xa que o peso da guerra 
encol de vós sobre todo, 
de Troes e Lykíoi, tense apoiado, porque os mellores 
para toda empresa sóde-los vós, quer para combater, 
quer para decidir, 
quedade aquí a pé firme parados, e, á vosa xente deténdea 
en <liante das portas, 
a onde for necesario acudindo, antes de que outra vez 
nos brazos das súas mulleres, 
a fuxir, vaian meterse os homes, e, para os enemigos, 
motivo de risa entón veñan ser. 
E, cando os dous tiverdes ás falanxes todas reanimado, 
nós entón ós Danaói combateremos, 
aquí inanténdonos firmes, 
por máis rendidos que nos sintamos; 
pois a necesidade apreta; 
Héktor, mais ti no en tanto na cidade entra, e fala de seguida 
á nai, túa e mais miña; e ela, convocando ás anciás 
no templo de Athenaie, a de ollos de curuxa, na cidade alta, 
abrindo coa chave as portas da sagrada casa, 
que un peplo, o que a ela lle parece o máis gracioso 
e o máis grande 
dos que hai no seu palacio, e que é con moito 
o de máis estimación para ela mesma, 
alí deixe encol dos xeonllos de Athenaie, a do bo cabelo, 
e que lle prometa, doce becerriñas no seu templo, 
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dun ano, aínda non aguilloadas, de lle sacrificar, 
se se compadece 
da nosa cidade e das mulleres dos Troes 
e dos nosos tenros fillos, 
se ó fillo de Tydeus afasta ela da Ilios sagrada, 
ese salvaxe lanceiro, poderoso mestre da derrota, 
a quen xa eu teño por sé-lo máis forte dos Akhaiói; 
nin mesmo ó Akhileus, nunca así ó menos, nós medo 
tiveramos, conductor el de homes, 
que din que dunha deusa é nacido; mais éste por demais 
anda embravecido coma un tolo, e ninguén con el é capaz, 
na coraxe, de se igualar,,. 

Así falaba, e Héktor, ó seu irmán, 
non soubo dicir que non; 
e, ó momento, do carro coas súas armas saltou á terra, 
e, brandindo agudas lanzas, entre a tropa 
se movía en todas direccións, 
incitando a combater, e despertaba o urro da tribo, 
que dá medo; 
e eles entón reviraron e, cara a cara, quedaron dos Akhaiói: 
e os Argueioi recuaron, e pararon na matanza, 
~ dicían que algún dos inmortais desde o ceo estrelado, 
ós Troes para axudar, á terra baixo_u, a xulgar 
de cómo deron media volta; 
e Héktor ós Troes animou, con larga voz voceando: 

"¡Troes altivos, e vós, os chamados de tan lonxe, 
aliados nosos!, 
homes sede, amigos, e acordádevos 
do voso impetuoso valor, 
no en tanto eu márchome a Ilios, e ós vellos 
do consello encomendo, e ás nosas mulleres, 
que ós deuses súplicas dirixan, 
e que lles prometan hecatombes. 

Así, pois, tendo falado, partiu 
o do casco cintilante, Héktor; 
e, á roda del, os tornecelos lle batía, e o pescozo, 
un coiro negro, 
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unha franxa que pola borda corría todo á roda 
do seu escudo boxudo. 

3. Glauco e Diomedes (119-236). 

(119-143) Diomedes fálalle a Glauco. 

Entre tanto Glaukos, o fillo de Hipólokhos, 
e o fillo de Tydeus, 
no medio duns e doutros íanse atopar, ansiosos de combater; 
e eles cando xa préto estaban, un sobre do outro avanzando, 
ó outro, de primeiro, falou o bo 
no brado de guerra, Diomedes: 

"Mais ¿quen ti es, seu valente, dos mortais homes?; 
pois nunca, por certo, eu te vin na batalla, 
que ó home dá gloria, 
antes de agora; mais de certo que hoxe, por ti, 
moito por <liante pasaches de tódolos outros, 
pola túa ousadía, cando no sitio á miña lanza 
de longa sombra agardaches; 
e, de pais desgraciados, son fillos, os que co meu furor 
se enfrentan. 
Mais, se ti es algún dos inmortais, que do ceo baixaches, 
non sería eu o que cos deuses celestes fose loitar; 
que nin sequera o fillo de Dryas, o forte Lykóorgbs, 
moito tempo duraba, o que, pois, cos deuses celestes 
pendencia tiña; 
quen nunha vez polos montes, do delirante Diónysos, 
ás amas do leite 
perseguía no sagrado Nyseion; e elas, a un tempo todas, 
os seus Thyrsos ó chan tiraron, polo homicida Lykourgos 
bouradas cunha aguillada; e Diónysos, 
cheo de medo fuxindo 

' 
mergullouse nas ondas do mar, e Thetis 
acolleuno no seu colo 

' 
todo asustado; pois un violento tremor o sobrecollía 
pola ameaza do home· 

' 
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mais en contra del, despois disto, irritáronse os deuses, 
que unha vida fácil están a vivir, 
e, a el, cego deixouno o fillo de Kronos; e, nin así, 
xa moito tempo 
el ía vivir, despois que para os inmortais se fixo odioso, 
para tódolos deuses; 
e non ía ser eu quen cos felices deuses quixese loitar. 
Mais se ti un máis es dos mortais, que da labranza 
o froito comen, 
máis para acá ven, para máis de présa, da túa perda, 
ó remate chegares ... 

(144-211) Glauco respóndelle a Diomedes. 

E, a el, por súa vez, respondíalle, de Hipólokhos, 
o ilustre fillo: 

«De Tydeus magnánimo fillo, ¿por que entón polo meu 
nacemento me preguntas?; 
coma, das follas, é o nacemento, talé tamén o dos homes; 
ás follas, unhas o vento na terra as espalla, 
mais outras a ramalleira, 
brotando con forza, fainas de novo nacer, e, da primavera, 
o tempo chega; 
así é dos homes a xeración, unha qúe crece, 
e outra que acaba. 
Mais, se queres aínda esas cousas saber, 
para que ti ben te enteres 
da nosa estirpe, e son moitos os homes que a coñecen, 
hai unha cidade, Ephyre, no fondo de Argos, 
a criadora de cabalos; 
e aí Sísyphos vivía, que o máis fino foi dos homes, 
o Sísyphos, fillo de Áiolos; e éste, pois, 
a Glaukos tivo de fillo, 
e o Glaukos tiña ó irreprochable Bellerophón; 
e, a éste, os deuses, unha beleza 
e unha virilidade encantadora, 
na vida lle concederon; mais, en contra del, Proitos desgracias 
tramou no seu corazón, 
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quen, pois, do seu pobo o expulsou, porque moito máis 
poderoso era el, 
para fóra do país dos Argueioi; xa que Zeus, esta terra, 
baixo o seu cetro a puxo. 
E é que por el a esposa de Proitos andivo tola, 
a divina Ánteia, 
para en secreto no amor con el se axuntar; mais, a el, 
en maneira ningunha, 
non o logrou convencer, a quen só pensamentos honrados 
dentro del tiña, ó bravo Bellerophón; 
e entón ela, mentindo, a Proitos, ó reí, lle dicía: 

"Así ti morras, oh Proitos, ou dá morte a Bellerophón, 
que comigo quería no amor se axuntar, 
non sendo eu gustante". 
Así ela falaba, e, ó reí, a cólera tomouno, 
cando tal cousa el oíu; 
mais, entón, de matalo, el recuaba, pois tivo escrúpulo <liso 
no seu corazón, 
mais mandábao para Lykíe, e entregoulle el mesmo, iso si, 
unhas marcas funestas, 
trazando, nunha taboíña dobrada, de morte moitos sinais, 
e amostrarllos, mandáralle el, ó seu sogro, para que isto 
fose a súa perda. 
Mais el marchou para Lykíe baixo a irreprochable protección 
dos deuses; 
mais, cando xa a Lykíe chegou e, do Ksantthos, ó curso, 
de boa gana o honraba o reí da Lykíe anchurosa; 
nove días o tivo por hóspede seu e nove bois para el 
mandou degolar. 
Mais, cando xa pola décima vez no ceo mostrouse 
a dos dedos de rosa, Eós, 
tamén entón el lle preguntaba e pedíalle ve-la mensaxe, 
o que for, pois, que para el, de parte do seu xenro, Proitos, 
lle traía; 

e, así que xa nas súas mans a mensaxe funesta el tivo, 
de parte do xenro, 
o primeiro, entón pois, á Khímaira invencible mandoulle 
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matar; e é que ela, pois, era da raza dos deuses, 
e non da dos homes, 
por <liante era un león, e por detrás unha serpe, 
e no medio unha cabra, 
que pola boca lanzaba, espantoso, 
un alento de fogo flamexante. 
E el foi e matouna, dos deuses nos prodixios confiado; 
de segundo, entón, loitou cos Sólymos famosos; 
por certo, para el, o máis duro combate de homes dicía 
que fora no que el se metera. 
O terceiro, a seguir, matou ás Amazonas, unhas guerreiras 
que coma homes loitaban; 
mais, contra el, entón, cando de volta viña, 
outra astuta trama urdía: 
escollendo da Lykíe a-nchurosa ós guerreiros máis valentes, 
armoulle no camiño unha emboscada; mais estes xa nunca 
de novo á casa chegaban: 
que a todos matou o irreprochable Belerophón. 
Mais, cando xa comprendía que dun deus caste boa el era, 
alí, a el, de retelo trataba, e dáballe el entón á filla súa, 
e cedeulle a el das honras de rei, todas, a metade; 
e, da súa parte, para el os Lykíoi unha terra lle demarcaron, 
máis grande cá dos outros, 
boa, de plantío e de labranza, para ·que alí vivise. 
E ela pariu tres fillos para o bravo Belerophón, 
Ísandros e mais Hipólokhos e Laodámeia; 
coa Laodámeia na cama veuse deitar o bo conselleiro, Zeus, 
e entón ela deu a luz ó igual a un deus, a Sarpedón, 
o de casco de bronce. 
Mais, cando xa tamén el se fixo odioso para tódolos deuses, 
entón el, vagabundo, pola cha Aleia solitario andaba, 
no seu corazón a roer, de camiño de homes fuxindo, 
e é que ó Isandros, seu fillo, Ares, o nunca farto de guerra, 
cando estaba a loitar cos Sólymos famosos, foi e matoullo; 
e, a ela, irritada a das rédeas de ouro, Ártemis, matoulla. 
E Hipólokhos era o que a min me enxendraba, e del , 
á moita honra, digo que son fillo; 
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e el mandábame a Troie, e, a min, con toda insistencia, 
os seus encargos me daba, 
de sempre ser o mellor e de por enriba dos outros quedar, 
e de a raza dos meus país nunca deshonrar, que, con moito, 
os máis valentes 
en Ephyre sempre foron e na Lykíe anchurosa. 
Desta raza e <leste sangue, <liante de ti, eu gábome de ser. 

(212-236) Diomedes contéstalle a Glauco. 

Así falaba el, e alegrouse o no brado 
de guerra bo, Diomedes: 
a súa lanza ó instante cravou na terra nutricia, 
e entón el con doces palabras lle falaba ó pastor de pobos: 

"Desa maneira, entón, ti para min vés ser un hóspede 
antigo por parte dos nosos país; 
porque en tempos o Oineus divino, 
ó irreprochable Belerophón, 
tívoo hospedado no seu palacio, 
vinte días facendo que estivese; 
e tamén un co outro intercambiaron presentes moi belos 
de hospitalidade: 
Oineus, por el, un cinto lle regalaba, coa púrpura brillando, 
e Belerophón, unha copa de ouro con <lúas asas, 
e que eu deixaba alá, ó vir, gardada no meu palacio; 
mais, de Tydeus, eu non me lembro, pois, a min, 
aínda moi pequeno eu sendo, 
deixoume, cando en Thebas pereceu a xente dos Akhaiói. 
Así que agora para ti, entón, eu un hóspede amigo 
no corazón de Argos 
son, na mesma que ti en Lykíe, cando a ese país eu chegue; 
e, de hoxe en <liante, as nosas lanzas un do outro apartemos, 
mesmo no medio dunha barafunda; 
pois para min, por certo, moitos Troes hai, 
e famosos aliados, 
para eu matar a quen un deus á man me poña 
e eu cos meus pés alcance, 
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e tamén para ti moitos Akhaiói hai, 
para matares a quen poidas; 
e agora as nosas armas un co outro trocaremos, 
para que tamén estes 
se enteren de que uns hóspedes antigos, por parte 
de nosos país, nós nos gabamos de ser". 

Así, pois, tendo falado, os dous, dos seus carros saltando, 
das mans entre si se colleron e xuráronse fidelidade ; 
mais entón tamén, a Glaukos, Zeus, fillo de Kronos , 
o xuício lle quito u, 
quen co fillo de Tydeus, Diomedes, unhas armas cambiaba 
de ouro por outras de bronce, as do precio de cen bois 
polas do precio de nove. 

4. Héctor e Hécuba (237-285). 

(237-241) Héctor na cidade. 

E Héktor, no en tanto, así que ás portas Skaias 
e xunto da torre chegaba, 
para á roda del, pois, a correr, as mulleres dos Troes 
acudían, e as súas fillas, 
para preguntaren polos seus fillos, ou polos irmáns 
ou parentes, 
ou polos seus homes; mais entón el, de seguida, ós deuses 
facer rezos mandara, 
a todas, unha atrás doutra; pois para moitas 
os loitos chegaran. 

(242-253) Héctor no palacio de Príamo. 

Mais, cando xa, de Príamos ó palacio, tan fermoso, 
el chegaba, 
de pulidos pórticos para o sol ornado - e, por parte , nel 
-cincuenta tálamos había de pulida pedra, 
uns á beira dos outros, a seguir, construídos; e onde os fillos 
de Príamos durmían xunto das súas lexítimas mulleres; 
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e, das fillas, da outra banda, por frente, dentro do patio, 
doce tálamos había, ben cubertos de teito, de pulida pedra, 
uns á beira dos outros, a seguir, construídos; 
e onde os xenros 
de Príamos durmían xunto coas súas recatadas mulleres
alí con el de frente topouse a dos doces regalos, súa nai, 
que á procura de Laodike saía, das súas fillas, no tocante 
a beleza, a mellor de todas; 
e entón ela colleuno da man e coa súa voz lle falaba 
e polo nome o chamaba: 

(254-262) Hécuba fálalle a Héctor. 

"Fillo, ¿mais por que é que, deixando o combate 
dos ousados, te viñeches?; 
de certo que xa moito vos apretan os, de odioso nome, 
fillos dos Akhaiói, 
combatendo á roda da cidade; mais, a ti aquí, 
o corazón moveute 
a vir, para, desde a acropole, a Zeus as mans erguer. 
Mais agarda, entón, que para ti, doce coma mel, 
un viño eu che traia, 
para que fagas unha libación a Zeus pai 
e ós outros inmortais, 
iso o primeiro, e despois tamén ti mesmo te confortarás, 
se o bebes; 
que a un home cansado, un ardor grande o viño lle dá, 
coma ti agora ben cansado estás, defendendo ós teus». 

(263-285) Héctor respóndelle á súa nai. 

E, a ela, respondíalle, a seguir, o do casco cintilante, 
grande Héktor: 

"Non me ofrezas viño de sabor a mel, miña santa nai, 
non fo r que me crebes a forza dos membros, 
e do meu valor me esqueza; 
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e, con mans impuras, a Zeus facer libacións 
dun flamexante viño, 
escrúpulo me dá; nin é permitido endexamais, 
ó das negras nubes, fillo de Kronos, 
de sangue e de lama, se un está manchado, preces dirixir. 
Mais ti, por túa parte, ó templo de Athenaie, 
a deusa do botín, 
vai coas ofrendas na man, despois de teres reunido 
ás anciás; 
e un peplo, o que a ti o máis gracioso 
e o máis grande che pareza, 
dos que hai no teu palacio, e que é con moito 
o de máis estimación para ti mesma, 
ese, ponllo encol dos xeonllos de Athenaie, adobo cabelo; 
e debes prometer, doce becerriñas no seu templo, 
dun ano, aínda non aguilloadas, de lle sacrificar, 
se se compadece 
da nosa cidade e das mulleres dos Troes 
e dos nosos tenros fillos, 
se ó fillo de Tydeus afasta ela da Ilios sagrada, 
ese salvaxe lanceiro, poderoso mestre da derrota. 
Mais ti, si, para o templo de Athenaie, a deusa do botín, 
ponte en camiño, e eu con Paris irei t~r, 
para chamar por el, 
se é que quere, o que lle eu digo, el escoitar; ¡así, para el, 
alí mesmo 
aterra se lle abrise debaixo dos seus pés!; pois para grande 
desgracia o Olympios o criaba, 
para os Troes e para o Príamos magnánimo 
e para os fill os del; 
se a el un día o vise a baixar para dentro do Aides, 
diría que o meu corazón, dun triste pesadelo, 
quedaba ó fin esquecido». 

202 



5. Hécuba no templo de Atena (286-311). 

(286-296) Hécuba vai busca-lo manto. 

Así dicía, e ela, entrando no palacio, ás súas criadas 
a xunto dela chamou; e elas, entón, convocaron 
pola cidade adiante ás anciás; 
e ela mesmo ó seu thálamo baixou, de perfumes el cheo, 
onde tiña os seus peplos, todos tan ben bordados, 
obra de mulleres 
Sidonias, que o propio Aléxandros, o semellante ós deuses, 
trouxo de Sidón, atravesando o ancho ponto, 
na mesma viaxe na que á Helene tamén trouxo con el , 
filla ela dun nobre pai; 
deles, un escollendo, Hekabe levábao de ofrenda a Athene, 
o que o máis fermoso era polos seus bordados, 
e tamén o máis grande, 
e, coma un astro, así el brillaba; e estaba posto ó fondo 
debaixo dos outros; 
e botouse a andar, e moitas anciás, comprimidas, 
detrás dela ían. 

(297-311) Hécuba chega ó templo. 
Teano entrega o manto e reza a oración. 

E, cando elas ó templo chegaban de Athene, 
na cidade alta, 
para elas as portas abriu Theanó, a das fermosas meixelas, 
filla ela de Kissés, muller de Anténor, o domador de cabalos; 
pois, a ésta, os Troes puxérona de sacerdotisa de Athenaie; 
e elas, cun longo alarido todas, para Athene 
as mans ergueron; 
e ela entón, o peplo recollendo, Theanó, 
a das fermosas meixelas 

' púxoo nos xeonllos de Athenaie, adobo cabelo, 
e, suplicando, rogaba á filla do grande Zeus: 

"Nosa señora Athenaie , protectora da nosa cidade, 
divina entre as deusas 

' 
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creba xa a lanza de Diomedes, e tamén a el mesmo, 
no chan de fuciños, faino caer <liante das portas Skaias, 
para que a ti, sen máis, agora xa, doce becerriñas 
no teu templo, 
dun ano, aínda non aguilloadas, che sacrifiquemos, 
se te compadeces 
da nosa cidade e das mulleres dos Troes 
e dos nosos tenros fillos". 

Así falaba ela, rezando, mais facía 
o sinil do non Palás Athene. 

6. Héctor con París e Helena (312-368). 

(312-331) Héctor fálalle a París. 

Así elas, por súa parte, pois, rezaban á filla de Zeus, 
o grande, 
mais Héktor, no en tanto, cara ás mansións de Aléxandros 
tiña marchado, 
tan fermosas elas, que, pois, el mesmo construíu 
cuns homes que entón os mellares 
eran na Troie feraz, coma homes mestres de obras, 
que lle fixeron un thálamo e unha sala e un patio, 
préto de Príamos e de Héktor, na cidade alta; 
alí Héktor entrou, o de Zeus amado, e na man, pois, 
a súa lanza sostiña, de once cóbados de longo; 
e <liante del refulxía, da lanza, 
a punta de bronce, e á roda dela corría unha virola de ouro. 
E, a el, atopouno no seu thálamo, as súas 
magníficas armas repasando, 
escudo e couraza, e o encurvado arco palpando; 
e a de Argos, Helene, no medio, pois, de mulleres escravas 
estaba alá sentada, e, ás súas criadas, 
primorosos labores encomendaba; 
mais, a el, Héktor reprendeuno, así que o viu, 
con afrontosas palabras: 

cc¡Demo de home!, non foi ben o rancor ese que ti 
gardaches no teu corazón; 
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os homes, eles, morren en torno da cidade 
e da escarpada muralla, 
batallando en dura loita, e por cousa túa o alarido e a guerra 
ó redor desta cidade se acendeu; e ti farías frente tamén 
a calquera outro, 
se a alguén vises que afrouxaba un pouco 
no odioso combate; 
pois, entón, ponte en pé, se non queres que en breve 
a cidade por un fogo abrasador se vexa queimada". 

(332-341) París contéstalle a Héctor. 

Mais, a el, entón, respondeulle Aléxandros, 
o semellante a un deus: 

"Héktor, pois que a min con razón me reprendeches, 
e non fóra do debido, 
por iso eu vouche explicar; e ti comprende e escóitame ben; 
non foi tanto, dos Troes, por rancor nin por despeito, 
que eu estaba no meu thálamo sentado, senón que quería 
á miña dor entregarme. 
Mais agora, a min, posta a razonar comigo, 
a miña muller con moles palabras 
persuadiume para o combate; e paréceme así tamén 
a min mesmo, 
que mellor será; que a victoria cambia de homes. 
Mais, anda, agora agarda, en tanto eu 
das armas de Ares me visto; 
ou , se non, vaite, e eu irei detrás de ti; 
que alcanzarte logo espero". 

(342-358) Helena Jala con Héctor. 

Así dicía, e, a el, nada lle respondía 
o do casco cintilante, Héktor; 
mais, a el, Helene lle falaba con palabras moi melosas: 

"iAi, cuñado meu, desta cadela maléfica, arrepiante!, 
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¡como me debeu, no día aquel, cando a min por vez 
primeira me botou ó mundo a miña nai, 
ter arrebatado, levándome por <liante, unha mala tempestade 
de vento, 
para unha serra ou para unha vaga do estrondoso mar, 
onde a min unha onda me engulise, antes que estes feítos 
tivesen pasado! 
Mais, xa que estas desgracias así os deuses quixeron, 
ó menos, dun home máis valente debía ser eu muller, 
que soubera o que é a indignación, e sentira as afrontas 
repetidas doutros homes; 
mais neste, nin, pois, agora un peito firme hai, nin, pois, 
nunca máis do mundo 
o vai haber; polo que tamén el vai colle-lo seu froito, 
penso eu. 
Mais, anda, agora entra e séntate ó meu lado neste asento, 
meu cuñado, porque a ti, máis cá ninguén, o coidado, 
o corazón che atravesou 
pola miña culpa, cadela que eu son, e por culpa da cegueira 
de Aléxandros, 
dos que enriba Zeus botou unha mala fada, 
para que tamén en <liante 
andémo-los dous postas en cantigas entre os homes 
que han de vir". 

(359-368) Héctor respóndelle a Helena. 

E, a ela, respondíalle entón o do casco cintilante, 
grande Héktor: 

«Non me mandes que me sente, Helene, por moito 
que ti me aprecies; nin me vas convencer; 
que xa o meu corazón me ten dado présa 
para que vaia axudar 
ós Troes, que en grande maneira de min falta teñen, 
por non estar eu alí. 
Mais ti, iso si, fai a ese levantarse, que se dea présa 
tamén el, 
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para que a min me colla estando eu aínda dentro da cidade; 
pois tamén eu propio á miña casa vou agora ir, para ver 
ós do meu servicio e á muller miña e ó pequeno meu fillo: 
que non sei se aínda á beira deles 
de volta chegarei outra vez, 
ou se xa os deuses me queren <lomear 
nas mans dos Akhaiói,,. 

7. Héctor e Andrómaca (369-502). 

(369-380) Héctor non atopa a Andrómaca no palacio e 
pregunta por ela ás criadas. 

Así, entón, despois de ter falado, marchou 
o do casco cintilante, Héktor; 
e logo, a seguir, chegaba ás súas mansións, 
tan boas para vivir, 
mais non atopou a Andromakhe, a dos brancos brazos, 
por ningunha sala, 
senón que ela co seu fillo e maila súa criada, a do bo peplo, 
na torre fórase pór, a soltar lamentos e a chorar. 
E Héktor, como dentro non atopou 
á súa irreprochable esposa, 
parouse na soleira para saír, e <liante das escravas dixo: 

"¡Vamos!, escravas, a ver se cousa certa me dicides; 
¿a onde foi Andromakhe, a dos brancos brazos, 
fóra do palacio?; 
¿tal vez vai na casa das miñas irmás ou na das miñas 
cuñadas, as dos bos peplos?, 
¿ou ó templo de Athenaie se dirixe, nonde tamén outras 
Troas, de ben riciños cabelos, á terrible deusa 
tratan de aplacar?,, 
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(381-389) A intendente contéstalle a Héctor no nome de 
todas. 

E, a el, por súa parte, a activa despenseira á súa pregunta 
lle respondeu: 

«Héktor, xa que así nos mandaches a verdade dicir; 
ela, nin vaina casa das túas irmás nin na das túas cuñadas, 
a dos bos peplos, 
nin no templo de Athenaie vai, onde tamén outras 
Troas, de ben riciños cabelos, á terrible deusa 
tratan de aplacar, 
senón que se encamiñou á torre grande de Ilios, 
porque oíu dicir 
que estaban xa nas últimas os Troes, e que era grande
ª forza dos Akhaiói; 
ela entón, por iso, á muralla a toda présa chega, 
a unha tola nos aires semellando; e leva tamén ó neno 
a ama de leite, que con ela foi.,, 

(390-439) Andrómaca sae ó encontro de Héctor. Trata de 
convence lo de que non saia a loitar e f aille unha 
pro posta alternativa. 

Falaba, pois, a muller da despensa, e el saíu de présa 
para fóra da casa, Héktor, 
polo mesmo camiño outra vez, rúas ben feítas abaixo. 
Cando ás portas chegaba, pasando a través 
da grande cidade, 
ás Skaiái, por onde, pois, se ía saír á planicie, 
alía súa muller, por quen moito pagou, 
ó encontro del veu a correr, 
Andromakhe,. a filla do magnánimo Eetión, 
o Eetión que vivía ó pé do Plakos, de bosques cuberto, 
en Thebe de Hypoplakíe, da Kilikía 
entre os homes reinando; 
<leste, pois, a filla era a esposa de Héktor, 
o da armadura de bronce. 
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Ela con el, entón, no camiño veu terse, 
e detrás unha criada viña con ela, 
que ó rapaz no colo traía, ó inocente, tan pequeno aínda, 
ó fillo de Héktor, tan querido, parella 
cunha estrela fermosa, 
ó que, pois, Héktor chamaba Skamandrios, mailos outros 
Astyánax; porque só, por si, a Ilios salvagardaba Héktor. 
E el entón sorriu, mirando para o nena sen dicir palabra; 
mais Andromakhe ó par del se lle puña, a chorar rompendo, 
e entón ela colleuno da man, e coa súa voz lle falaba 
e polo nome o chamaba: 

"Demo de home, perderate ese teu ardor, nin tes lástima 
do nena, tan pequeno, nin de min, infortunada, 
que axiña a viúva 
túa serei; pois axiña te matarán os Akhaiói, 
todos xuntos eneal de ti botándose; e para min mellar fose, 
se de ti me vexo eu falta, que na terra me afundise; 
porque xa non outro 
consola para min haberá, se ti ó encontro 
da túa sorte negra vas, 
senón penas e máis penas: nin tampouco teño pai 
nin santa nai. 
Que a meu pai, por certo, deulle marte o divino Akhileus, 
e de raíz arrasou á cidade dos Kílikes, a ben poboada, 
Thebe, a das altas portas; e matou a Eetión, 
mais non o despoxou das súas armas, pois nisto 
sentiu medo ós deuses no seu corazón, 
senón que, pois, o queimou xunto coas súas armas, 
tan ben traballadas, 
e enriba, de sinal, un montón de terra lle botaba, 
e ó redor ulmeiros lle plantaron 
as ninfas dos montes, fillas de Zeus, o que leva a exide. 
E os sete irmáns, que comigo eu tiña no palacio, 
todos eles ían, nun só día, do Aides para dentro; 
pois a todos marte deu o rápido de pés, divino Akhileus, 
no medio dos nasos bois, de torcido andar, 
e das nos as brancas ovellas. 
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E, á miña nai, que reinaba ó pé do Plakos boscoso, 
a ela, despois que, entón, aquí a trouxo 
xunto con outros tesouros, 
logo el deixouna libre, aínda que cobrando 
un rescate inmenso, 
mais na casa do pai disparoulle a súa frecha Ártemis, 
a deusa frecheira. 
¡Héktor!, que ti para min es agora pai e santa nai, 
e mais irmán, que ti para min es o florido esposo meu; 
¡pois, anda!, esta vez ten lástima de nós e aquí déixate estar 
enriba nesta torre, 
non deixes ó neno orfo e viúva á túa muller; 
e, á túa xente dispona ó pé da figueira brava, onde máis fácil 
de escalar é a cidade, e puido ser subida a muralla; 
pois xa por tres veces, por ahí chegando, 

· tentárono os mellores, 
á roda dos dous -Aias e do tan famoso Idomeneus, 
e á roda dos dous Atridas e do forte fillo de Tydeus; 
xa fose que alguén llo dixo, que de oráculos de deuses 
estaba ben enterado, 
xa fose tamén que o seu mesmo corazón 
os move e os incita." 

( 440-465) Héctor respóndelle a Andrómaca e non acepta 
a súa pro posta. 

E, a ela, por súa vez, respondeulle o do casco cintilante, 
grande Héktor: 

«Pois si, tamén a min esas cousas todas me preocupan, 
muller; mais, da maneira máis terrible, 
eu sinto vergonza na presencia dos Troes e na das Troiái, 
de rozagantes peplos, 
se, coma un cobarde, lonxe fuxo do combate; 
nin amino corazón nunca a iso me puxou, 
porque eu aprendín a ser valente 
en todo tempo, e en primeira fila entre os Troes combater, 
para manter, do meu pai, a grande gloria, e a miña, 
de min mesmo. 

210 



Pois ben eu isto sabido teño na miña alma 
e no meu corazón: 
haberá un día no que de vez pereza a Ilios sagrada, 
e Príamos e maila xente do da boa lanza de freixo, Príamos; 
mais non, a min, dos Troes, tanto me importa 
a súa dor no futuro, 
nin a da mesma Hekabe, nin a de Príamos, o reí, 
nin a dos meus irmáns, que, anque moitos e valentes, 
na poeira tombar poidan nas mans de homes inimigos, 
coma a túa propia dor, cando algún dos Akhaiói, 
de túnicas de bronce, 
en bágoas desfeita, con el á forza te leve, 
o libre día teu arrebatando; 
e tal vez, en Argos ó estares entón, ó servicio doutra, 
tela nun tear tecerías, 
e tal vez auga acarrexarías da Meseís ou da Hypereie, 
en moitas cousas forzada, e é que pesará encol de ti 
dura necesidade. 
E, un día, calquera un poida que diga, 
ó verte o pranto soltando: 

"De Héktor é esa a muller, o quemáis se sinalaba a loitar, 
dos Troes, domadores de cabalos, no tempo 
en que por Ilios combatían,, . 
Así un día alguén dirá; e para ti outra vez será 
unha nova dor, 
pola falta do home capaz de librarte do teu escravo día. 
Mais, que, a min morto, a amontoada terra 
rne cubra todo enteiro, 
antes que oír o teu grito e do teu rapto saber" . 

( 466-493) Héctor, o neno e a nai. Héctor reza polo filio e 
consola á súa muller. 

¡'. 

Despois de así ter falado, ó seu fillo nos brazos, 
tentou collelo o ilustre Héktor; 
mais, para atrás o neno, contra o seo da de fermosa cintura, 
súa ama, 
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encostouse berrando, do pai seu, polo aspecto asustado, 
por terlle medo ó bronce e ó penacho de crinas de cabalo, 
aterrador, desde o altísimo casco, oscilando para <liante, 
ó miralo . 
E a rir botouse o pai seu, e maila señora nai; 
ó momento, da súa cabeza, o casco quitou o ·ilustre Héktor, 
e logo pousouno na terra, todo el a brillar; 
e entón el, despois que ó seu querido fillo un bico lle deu , 
e o arrolou nos seus brazos, 
dixo, rezándolle a Zeus, e ós outros deuses: 

"Zeus e mailos outros deuses, concedede que tamén 
algún día chegue a ser este 
fillo meu, coma tamén eu, por min, o máis distinguido 
entre os Troes, 
así el na forza bo, e que en Ilios como soberano reine; 
e que un día alguén diga: "Co pai comparado, éste aínda 
é moito mellor", 
de volta do combate ó retornar; e que traía 
despoxos sanguentos, 
por ter dado morte a un guerreiro inimigo, e que se alegre 
entón no seu corazón a súa nai" . 

Despois de así ter falado, da súa esposa querida 
nas mans puxo 
ó fillo seu; e ela, pois, recibiuno no seu perfumado seo, 
entre bágoas a rir; e o seu marido sentiu pena dela ó notalo, 
e coa man acariciouna, e a palabra lle dirixía 
e polo nome a chamaba: 

"iMiña coitada!, non te aflixas por min demasiado 
no teu corazón; 
que, pasando por enriba do meu destino, ningún home 
ó Aides me vai mandar; 
mais, da súa sorte, podo asegurar tamén que, dos homes, 
ningún hai que escapado teña, 
nin cobarde, nin valente tampouco, despois de que á vida 
por primeira vez chega. 
¡Anda!, á casa retornando, os labores propios de ti mesma 
volve a atender, 
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o tear e maila roca, e ás túas servidoras encomenda 
que ó traballo se poñan; que a guerra ós homes ocupará, 
a todos eles, e en especial a min, 
cantos en Ilios teñen nacido ... 

(494-502) As servidoras xa dan a Héctor por morto e 
chórano en vida. 

Despois de así, entón, ter falado, do chan 
o casco recolleu o ilustre Héktor, 
o das crinas de cabalo; e a muller súa cara á casa marchara, 
virando para atrás a cabeza de cando en cando, 
grosas bágoas a fío vertendo; 
e pouco despois chegaba ás mansións, tan boas para vivir, 
de Héktor, mata-homes, e dentro atopou a moitas 
servidoras, e fixo nelas todas un salaio levantar; 
elas, aínda el vivo, a Héktor choraron na súa propia casa; 
porque xa unhas ás outras se dicían que de volta 
do combate el nunca máis 
volvería, escapando do furor e das mans dos Akhaiói. 

8. Héctor e París volven para o campo de batalla (503-
529). 

Tampouco Paris se demoraba nas súas altas mansións, 
senón que el por súa parte tamén, así que estivo vestido 
das súas gloriosas armas, traballadas en bronce, 
botouse en seguida á présa a través ·da cidade, 
nos pés rápidos seus confiado; 
e, coma cando un cabalo, parado tempos na corte, comendo 
a fartar no pesebre a cebada, 
a trenla rompendo, corre pola planicie 
batendo forte no chan 

' 
acostumado a bañarse nun río de fermosa .corrente, 
orgulloso el de si mesmo; e en alto a cabeza mantén, 
e ós dous lados as crinas 
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no pescozo vanlle a voar; e, no seu brío confiado, 
prontamente os seus xeonllos lévano cara ós sitios 
de costume e ó pasto dos cabalos; 
tal o fillo de Príamos, Paris, desde a Pérgamos alta, 
coas súas armas, todo a brillar coma un sol, 
rápidamente baixara, 
a rir gozoso, e lixeiros os seus pés levábano; 
e de seguida despois 
ó Héktor divino encontrou, ó seu irmán, cando xa estaba 
a torcer do sitio onde coa súa muller, pouco había, 
tenramente falaba; 
e, a el, foi o primeiro en dicirlle Aléxandros, 
o semellante a un deus: 

«Meu querido irmán, ¿non é certo que xa moito te estou 
a retrasar, cando tan ansioso estás, 
ó demorarme eu así, e que non cheguei en boa hora, 
como ti me mandabas?." 

E, a el, dándolle a súa resposta, dicíalle 
o do casco cintilante, Héktor: 

"¡Demo de irmán!, o que é a ti, ningún home, 
que por xusto se tivese, 
o teu traballo de guerra censurarche podería, 
porque valente ti es; 
mais tamén, cando che peta, afrouxas e non queres; 
e o meu corazón 
doese dentro do peito, cando en contra de ti 
vergonzas eu oio 
por parte dos Troes, que están pasando moita fatiga 
por cousa túa. 
Mais agora, vámonos xa; e esas cousas máis tarde 
arranxarémolas nós como amigos, se é que algún día Zeus 
nos concede, en honra dos deuses do ceo, que están 
sempre a vivir, 
a crátera da libertade poder erguer nas nosas mansións, 
de Troie por termos ó fin expulsado ós das boas grebas, 
ós Akhaiói." 

214 



CANTO VII 

COMBATE, HOME A HOME, 
DE HÉCTOR E AIANTE 

(«Héktoros kai Áiantos Monomakhía») 

l. A oferta de Héctor. Que saia o máis valente (1-205). 

(1-7) Héctor e Alexandre reintégranse ó combate. O símil 
do vento favorable para uns navegantes. 

Despois de así ter falado, portas afóra lanzouse 
o ilustre Héktor, 
e con el, xuntamente, Aléxandros ía, o seu irmán; 
e é que por dentro, no seu corazón, 
un e mais outro ardían nas ansias de voltaren á guerra 
e estaren a combater; 
e, así coma un deus, a uns mariñeiros, que llo estaban 
a esperar, concedeulles 
o vento, despois de que eles rendidos xa estean, 
cos pulidos remos 
o alto mar rompendo, pois co cansazo 
os seus membros quedaron desfeitos, 
así, pois, eles dous para os Troes, que os estaban 
a esperar, apareceron. 

(8-16) París (ouAlexandre) dá marte aMenestio e Héctor 
alcanza a Eioneu. Glauco /ere de marte a !finoo. 

Entón os dous colleron a un para a morte, este último 
ó fillo do reí Areíthoos, 
que en Ame habitaba, a Menesthios, a quen o da maza 
enxendrou, o Areíthoos, e mais Phylomédousa, 
a dos ollos de becerra; 
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e Héktor a Eioneus acertoulle a dar coa súa lanza aguda 
no pescozo, por debaixo do rebordo do seu casco, 
de fermoso bronce, e desatoulle os seus membros. 
Glaukos, pola súa parte, o fillo de Hipólokhos, 
conductor el dos homes Lykíos, 
a Iphínoos feriu coa lanza, no duro combate, 
fillo este de Dexios, no preciso momento en que el saltaba 
para o seu carro, de eguas veloces, 
acertándolle no ombro; e el do carro á terra caeu, 
e quedaron desatados os seus membros. 

Cl 7-32) Atena baixa do Olimpo, decidida a axudar outra 
vez ós Acaios, e Apolo sae ó seu encontro, adiviñando as 
súas intencións, e ponse a Jalar con ela. 

Mais, a éstes, cando pois os viu a deusa 
de ollos de curuxa, Athene, 
así nos Argueioi estar a matar no duro combate, 
encamiñouse, sen máis, dos cumes do Ólympos un salto 
no aire dando, 
á Ilios sagrada; mais ó seu encontro saíalle Apolon, 
que desde o alto de Pérgamos estaba a observala, 
pois para os Troes quería el a victoria; 
e un co outro, eles dous, se encontraban xunto da aciñeira ; 
a ela, o primeiro, faloulle o soberano fillo de Zeus, Apolon: 

"¿Mais por que ti outra vez, toda chea de présa, 
filla de Zeus, o grande, 
viñeches desde·o Ólympos, e o teu grande corazón 
así te impulsou?; 
¿tal vez para que xa ós Danaói, da batalla, o indeciso triunfo 
lles regales?; pois, desde logo, en nada dos Troes, que están 
a perecer, ti te compadeces. 
Mais, se a min algo ipe creses, isto moito mellor sería; 
agora nós suspendámo-la guerra e a carnicería, 
por hoxe; máis tarde outra vez tornarán batallar, 
ata que a ruína 
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de Ilios encontren, visto que así grato 
vos resultou ó corazón, 
a volos inmortais, arrasardes de todo esta cidade". 

(33-42) Atena replícalle a Apolo e este explica o seu 
consello. 

Mais, a el, entón respondeulle a deusa 
dos ollos de curuxa, Athene: 

"Así sexa, oh deus poderoso; pois, niso pensando, 
tamén eu mesma 
viñen desde o Ólympos dereita a xunto dos Troes 
e dos Akhaiói; 
mais, dime, ¿como tes pensado ti facer para-la guerra 
<lestes homes?,, 

Mais, a ela, entón respondeulle 
o soberano fillo de Zeus, Apolon: 

"De Héktor, suscitemos o violento ardor de acometer, 
do domador de cabalos, 
e sen dúbida que el a algún dos Danaói provocará para 
por si mesmo, el só, 
frente a frente baterse nun terrible combate, 
e eles entón, asombrados, os das grebas de bronce, 
os Akhaiói, 
tamén a un só lanzarían a combater contra o Héktor divino". 

(43-53) Atena acepta o consello de Apolo. Héleno revela 
o consello dos deuses. 

Así falaba, e non soubo dicir que non a deusa 
dos ollos de curuxa, Athene; 
mais, deles, Hélenos, de Príamos querido fillo, 
recolleu no seu corazón 
o consello, o que, pois, para os deuses era de agrado, 
ó deliberaren; 
e púxose xunto de Héktor, para el índose, 
e con este falar lle falou: 
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"Héktor, fillo de Príamos, que a Zeus 
na prudencia es igual, 
¿ti nunha cousa faríasme caso?, mira que ó cabo 
eu son teu irmán; 
pois entón, ós outros, mándaos sentar, ós Troes 
e a tódolos Akhaiói, 
e ti só, sen máis ningún, desafía, dos Akhaiói, 
a quen por máis valente se teña, 
para, frente a frente, baterse contigo nun terrible combate; 
que aínda para ti non é chegada a túa hora de morrer 
e do teu destino cumprir; 
pois sobre disto eu mesmo a voz oín dos deuses sempiternos·" 

(54-66) Un bando e máis outro f an sentar ós seus homes. 
A tena e Apolo, baixo a forma de voitres, na punta dunha 
aciñeira, para mellar contempla-lo combate. o símil das 
ondas do mar e os movementos das masas dos homes. 

Así falaba, e Héktor, pola súa parte, alegrouse 
grandemente, a súa palabra escoitando, 
e, entón, para o centro marchando, 
dos Troes detiña ás falanxes, 
polo medio a súa lanza empuñando; e eles, no sitio, 
sentáronse todos. 
No chan, do seu lado, Agamemnon tamén fixo sentar 
ós das boas grebas, ós Akhaiói; 
e alá enriba, entrementres, Athenaie e mailo 
do arco de prata, Apolon, 
ían pausarse, en aves transfigurados, nuns voitres, 
nunha aciñeira alta do pai Zeus, o que a exide porta, 
coa vista dos guerreiros disfrutando; pois, déstes, 
as filas xacían sentadas, espesas, 
de escudos e de cascos e de lanzas ourizadas. 
E da mesma maneira que se propagou por enriba do mar 
o ourizamento do Zéphiros, 
non ben el se levanta, e ensombrécese o mar todo 
ó seu paso, 
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tales así as filas xacían sentadas, de Akhaiói e de Troes, 
na vasta planicie; e entón Héktor para os dous ~andos falou: 

(67-91) Héctor Jala para os dous bandos. Loitar un home 
só por cada parte. Que saia o máis va/ente dos Acaios. As 
condicións para o trato do carpo do marta·. O epitafio, no 
caso de se-lo Acaio o morto. 

"Escoitádeme ben, Troes e os das boas grebas, 
os Akhaiói, 
para que eu vos diga o que a min o corazón no meu peito 
me manda. 
Os nosos xuramentos, pola súa parte, o fillo de Kronos, 
que alá no alto se senta, non quixo consumalos, 
senón que, males cismando para un pobo e para o outro, 
unha meta vos sinala novoso loitar, 
ata que ou ben vós á Troie, ben torreada, conquistedes, 
ou ben vós mesmos, xunto das vosas naves, 
sulcadoras de mares, ó fin sucumbades. 
Mais entre vós, sen dúbida algunha, están 
os mellores dos Panakhaiói; 
de entre eles agora, aquel a quen o seu corazón comigo 
a baterse lle incita, 
que aquí <liante veña, para de entre todos o voso campión 
ser en contra do Héktor divino; 
e así eu propoño, e que Zeus entre nós o testigo sexa: 
se a min el me alcanza co seu bronce de longa punta, 
das miñas armas despoxándome, entón, que as leve 
para as súas cóncavas naves, 
mais, o meu cadaver, á miña casa ha de devolver, 
para que do fogo, a min, 
os Troes e as mulleres dos Troes me fagan partícipe, 
como corresponde a un morto; 
mais se son eu o que a el dou alcance, porque me conceda 
a min esta gloria Apolon, 
das súas armas, entón, despoxándoo eu, 
levareinas para Ilios sagrada, 
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e colgareinas no templo de Apolon, o que desde lonxe fere, 
mais, ó seu cadáver, ás súas naves, 
de tan bos asentos, restituirei, 
para que lle fagan debidas exequias os das longas cabeleiras 
na cabeza, os seus Akhaiói, 
e un túmulo de terra lle amontoen 
nas beiras do ancho Heléspontos; 
e que un día alguén poida dicir, ata de entre os homes 
que aínda por nacer están, 
cando nunha nave de moitos remos navegue 
polo viñento pélago: 

"Mira, aquel é o túmulo dun home 
que hai moito tempo morreu, 
a quen un día, con ser el un dos valentes, morte lle deu 
o ilustre Héktor". 
Así un día alguén dirá; e a miña gloria 
xa nunca máis morrerá". 

(92-102) Obrigada resposta de Menelau. Aiante, o 
designado pota sorte. 

Así falaba, e eles entón, todos, sen soltaren palabra, 
quedaron en silencio; 
sentían vergonza de negarse ó desafío, mais tiveron medo 
de aceptalo; 
mais, ó cabo, xa Menelau se erguía, e falou para todos, 
con insulto inxuriándoos, e grandemente 
se doía no seu corazón: 

"jAi de min!, seus fanfarróns, Akhaiái, 
que xa non Akhaiói; 
de certo un baldón isto, por nosa parte, será, 
entre todos o máis terrible, 
se ningún dos Danaói agora, de Héktor enfrente, sae. 
Mais, así todos vós, outra vez, en auga 
e en terra vos convertisedes, 
sentados aí un a un, sen corazón, sen gloria, desta maneira; 
mais contra ese eu mesmo me armarei; que alá no alto, 
de victoria, os resultados están, nos inmortais deuses". 
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(103-119) Diálogo do aedo co auditorio. Agamenón 
disuade a seu irrnán, que quere loitar el mesmo con 
Héctor. 

Así, pois, tendo <lito, comezou a .pórse 
as súas armas f ermosas. 
Entón para ti, Menélaos, lucise, da túa vida, o día derradeiro 
debaixo das mans de Héktor, pois moito maís forte era, 
se non fose que, levantándose de présa, 
detivéronte os reis dos Akhaiói, 
e o propio fillo de Atreus, anchamente 
poderoso Agamemnon, 
pola man dereita te colleu e a súa palabra che dicía 
e polo teu nome te chamaba: 

"Ti desvarías, Menélaos, descendente de Zeus, que nada 
a ti falta che fai, 
de semellante loucura; pois domínate, entón, por moito 
que che custe, 
e non queiras, por causa dun despique, cun home 
moito máis forte ca ti, nun combate enfrentarte, 
con Héktor, fillo de Príamos, ó que teñen medo 
tamén outros; 
que ata Akhileus, con ese, na batalla, 
que a un home gloria dá, 
sentiu sempre medo de se enfrentar, e el, 
a ti, é moi superior. 
Anda, ti agora vaite sentar, retornando 
ó grupo dos teus compañeiros, 
que contra ese, de campión, a outro levantarán os Akhaiói; 
e, por máis que intrépido el é, e, do fragor do combate, 
é insaciable, 
asegúroche eu que con gusto el o seu xeonllo dobrará, 
se é que logra escapar 
da asoladora guerra e do terrible combate". 
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( 120-160) Pala Néstor, entre queixas e recordos. A historia 
de Areitoo, "º guerreiro da maza". Néstor aceptou en 
tempos o desafío de Ereutalión, mais agora é un vello. 
¿Que f an os de agora? 

Despois de así ter falado, o heroe fixo cambia-lo corazón 
do seu irmán, 
con xustas razóns aconsellando, e el obedecía; e entón, 
ó momento, 
cheos de contento, os seus escudeiros, dos ombros, 
as armas lle quitaron; 
Néstor, entón, no medio dos Argueioi se levantaba, 
e <liante de todos dixo: 

"jAi, deuses nosos!, que grande loito 
á terra Akhaiís lle alcanza; 
¡ai!, que xemidos non soltaría o vello conductor 
de carros, Peleus, 
dos Myrmidones valioso conselleiro e arengador, 
el que noutro tempo, facéndome preguntas, tanto disfrutaba 
na súa mansión, 
de tódolos Argueiói querendo saber 
ascendencia e descendencia!; 
se soubese que estes de hoxe están todos a tremer 
na presencia de Héktor, 
moitas súplicas facendo ós Inmortais, as súas mans levantaría 
cara ó ceo, 
para que a súa alma, dos seus membros separada, 
fose sulagarse no profundo da morada de Aides. 
Quén dera, Zeus pai e Athenaie e Apolon, 
que así eu fose xove aínda, coma cando nas beiras 
do rápido Keladon combatían, 
en guerra aberta uns cos outros, os Pylioi e os Arkades, 
famosos polas lanzas, 
ó pé das murallas de Pheiá, préto das augas do Iárdanos. 
Entre estes, daquela, Ereuthalíon, de campión, andaba, 
un home igual a un deus, 
que as armas levaba ás costas de Areíthoos, o soberano, 
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daquel divino Areíthoos, a quen de alcuña, "º da maza .. 
chamaban homes e mulleres, de grácil cintura, 
polo feito, pois, de que el non loitaba con arcos 
e con lanza longa, 
senón cunha maza de ferro, coa que rompía as falanxes; 
a este, Lykóorgos matouno por medio da astucia, 
e non da forza, 
mm estreito camiño, onde, pois, contra a morte, 
a maza aquela 
de ferro non lle valeu; porque antes Lykóorgos, 
que a traición se lle adiantou, 
coa súa lanza polo medio o traspasou, e el, de costas, 
no chan estirado quedou; 
e alí das súas armas o despoxou, as que lle deu de regalo 
o brónceo Ares. 
E estas eran as tales que el mesmo despois levaba 
nas lides de Ares; 
mais , cando Lykóorgos nas súas mansións envelleceu, 
deullas entón a Ereuthalíon, seu servidor, 
para que el as levase; 
de este, pois, el as armas tendo, desafiaba 
a tódolüs campións. 
Mais eles, dos pés á cabeza, tremían, e colléranlle medo, 
e ninguén se atreveu; 
mais, a min, o meu corazón, que xa por moitas pasou, 
incitoume a medirme con el, 
por aquela ousadía súa; e iso que, pola idade, 
o máis xove eu era de todos; 
e loitaba con el eu, e deume a min a gloria Athene; 
pois, a aquel xigantesco e fortísimo home, 
conseguín eu matar; 
pois, inmenso como el era, alí estaba no chan estirado, 
ocupando un treito enorme ó longo e ó ancho. 
¡Ah!, se eu naqueles anos me atopase, ¡ah!, se eu tivese 
o meu vigor aínda enteiro; 
entón axiña tería que afronta-lo combate 
o do casco cintilante Héktor· 

' ' 
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mais, de entre vós, nin os que son 
os campións dos Panakhaiói, 
nin sequera eses, de boa gana queredes saír 
ó encontro de Héktor". 

(161-176) Ofrécense nove guerreiros, que queren 
enfrentarse co Héctor divino. Néstor manda que o deixen 
nas mans da sorte. 

Así os reprendeu o vello, mais entón eles, 
nove en conxunto, de pé se puxeron; 
ergueuse con moito o primeiro, por certo, 
o caudillo de guerreiros, Agamemnon, 
e con el, despois, o filio de Tydeus se ergueu, 
o forte Diomedes, 
e con eles, despois-, os dous Aias, 
de impetuosa forza revestidos, 
e con eles, despois, Idomeneus 
e o compañeiro de Idomeneus, 
Meriones, comparable a Enyalios, matador de homes, 
e con eles, despois, Eurfpylos, de Evaimon ilustre fillo, 
e, por último, Thoas, o filio de Andraimon 
e mailo divino Odysseus; 
todos eles, pois, cada un de por si, querían verse cara a cara 
co Héktor divino; 
mais, a estes, entón, de novo lles falou o vello 
conductor de carros, Néstor: 

"Á sorte agora botade, do primeiro ó derradeiro, para ver 
quen é o designado; 
pois ese, entóri., encherá de alegría ós das boas grebas, 
ós Akhaiói; 
e tamén el propio, ó seu corazón, de alegría encherá, 
se consegue escapar 
da abrasadora campaña e do terrible combate". 

Así falaba, e eles,.a súa sorte marcaron, 
cunha marca cada un, 
e botáronas dentro do casco de Agamemnon, 
filio de Atreus; 
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(177-189) As tropas f an rezos ós deuses para que lle toque 
a Aiante ou a Diomedes, ou se non, ó propio Agamenón. 
A sorte cáelle a Aiante. 

e as tropas rezaron, e cara ós deuses as mans ergueron; 
e así algún repetiu, a mirar para o ceo anchuroso: 

"Zeus pai, que ou Aias saia por sorte, ou o fillo de Tydeus, 
ou o propio rei da do moito ouro, Mykene». 

Así, pois, rezaban, e sacudía o vello 
conductor de carros, Néstor, 
e fóra saltou unha sorte, do casco, aquela, pois, 
que querían eles, -
a de Aias; e un arauto, levándoa polo medio do grupo 
á toda parte, 
mostrouna, na súa man dereita, a tódolos campións 
dos Akhaiói; 
mais eles, ó non recoñecela por súa, foron dicindo que non, 
un a un. 
Mais, cando xa xunto daquel chegaba, levándoa polo 
medio do grupo á toda parte, 
que, marcándoa coa súa marca, dentro do casco a botou, 
que non era outro que o ilustre Aias, 
este alongou a man, e el entón botoulla nela, 
ó seu lado parando, 
e por súa a recoñeceu, da sortea marca mirando, 
e gozouse moito no seu corazón; 

090-205) Reacción deAiante,fillo de Telamón, ó tocar/le 
a sortea el. Fanse novas rezos, agora para que Aiante 
consiga a victoria. 

con ela entón, xunto do seu pé, para o chan tirou, 
ó tempo que exclamou: 

"Oh, amigos, esta sorte é a miña, e alégrame tamén 
eu mesmo 
no meu corazón, xa que penso vencer ó Héktor divino. 
¡Veña, pois!, namentres eu das miñas armas de guerra 
me vaia vestindo, 
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no en tanto vós facede rezos a Zeus , fillo de Kronos, 
noso señor, 
en silencio, polos vosos adentros, para que os Troes 
non se decaten; 
ou , se non, en voz alta, porque a ninguén ternos nós medo, 
despois de todo; 
pois ninguén a min pola forza súa, por máis que el o queira, 
se eu non me deixo, me vai facer fuxir, 
nin menos polo saber del, pois nin tampouco eu, 
por min, un ignorante así, 
espero que en Salamís nacín e me criei». 

Así falaba, e eles rezaban a Zeus, filio de Kronos, 
noso señor: 
e así algún dixo, a mirar para o ceo anchuroso: 

«Zeus pai, que desde o Ide protexes, o máis glorioso, 
o máis grande, 
dalle a victoria a Aias e fai que unha espléndida gloria 
para si gañe; 
mais, se tamén a Héktor, por outro lado, 
amor lle tes e cóidaste del , 
igual, a ámbolos dous, forza e máis gloria outorga". 

2. Combate, home a home, de Héctor Aiante (206-312). 

(206-218) Aiante avanza para o campo de batalla. 

Así, pois, rezaban, e Aias armábase no en tanto 
co deslumbrante bronce; 
e, así que xa encol da súa pel tivo tódalas armas vestidas, 
avanzou ó momento, precipitado, tal como avanza 
o monstruoso Ares, 
que marcha á guerra entre homes, ós que o fillo de Kronos, 
coa furia da roedora discordia, moveu entre si a loitar; 
tal, pois, Aias lanzouse, monstruoso, valadar dos Akhaiói, 
a sorrir cun espantoso semblante; e, abaixo, cos pés, 
ía a grandes pasadas andando, brandindo 
a súa longuísima lanza. 
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E, así a el, entón, ó miralo, os Argueioi 
de grande gozo se enchían, 
e, en cambio, ós Troes, un tremar espantoso sacudiu 
os seus membros, a cada un, 
e, a Héktor mesmo o corazón no seu peito lle palpitou; 
mais xa de maneira ningunha para atrás podía dar volta, 
levado do medo, nin mergullarse 
de novo na turba das súas xentes, despois de ter sido el 
o que retou ,ó combate. 

(219-223) Aiante chega préto de Héctor. Descripción do 
escudo de Aiante. , 

E Aias préto del chegou, portando un escudo 
coma unha torre, 
de bronce, de sete peles de boí, que Tykhíos lle traballou, 
preparándollo de todo, 
dos que traballan os coiros, con moito o mellar, 
que en Hyle a morada tiña, 
quen lle fixo un escudo cintilante con sete peles 
de tauros ben alimentados, e por enriba, de oitava, 
botoulle unha lámina de bronce; 

(224-232) Aiante ameaza a Héctor, de palabra. 

<liante do peito empuñándoo, o fillo de Telamon, Aias, 
detívose, pois, moi préto de Héktor, e, amenazándoo, dicía: 

"Héktor, agora si que xa ben claro vas ver, por ti mesmo, 
ti só, 
qué campións hai aínda no medio dos Danaói, 
mesmo sen contar con Akhileus, rompedor de filas 
de guerreiros, corazón de león; 
mais el , hoxe por hoxe, nas súas naves encurvadas, 
sulcadoras do mar, 
alá se deixa estar parado, cheo de rancor contra Agamemnon, 
o pastor de pobos; 
mais nós somos tales que poderiamos facerche frente 
incluso moitos; ¡veña xa!, comeza ti a batalla e a guerra". 
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(233-243) Héctor replícalle a Aiante. O moito que Héctor 
sabe de guerra. 

Mais, a el, por seu lado, replicoulle o do casco cintilante, 
grande Héktor: 

"Aias, da caste de Zeus, fillo de Telamon, señor de pobos, 
o que é, a min, non me veñas tentear, 
como a un mociño feble, 
ou como a unha muller, que non sabe de causas de guerra; 
polo que a min toca, eu ben sei de batallas 
e de ·matanzas de homes; 
sei á dereita, e sei á esquerda mover, de bois, 
a seca pel, que para min é un escudo invencible 
para guerrear; 
e sei lanzarme ó tumulto de eguas veloces; 
e sei, corpo a corpo, seguir na danza ó cruel Ares. 
Mais, a ti, pois, eu non quero ferirte, tal home sendo, 
ás escondidas espiando, senón ás abertas, 
a ver se atino a alcanzarte ... 

(244-254) Héctore Aiante xa están a tiro un do outro. De 
primeiro, dispara Héctor; de segundo Aiante. 

Dicía así, e, brandíndoa no aire, 
disparaba a súa enorme lanza, 
e bateu, de Aias, no terrible escudo, de sete coiros de boi, 
no revestimento de bronce, que a oitava capa formaba 
por fóra del; 
e por seis capas cruzou, desgarrándoas, o bronce inflexible, 
e no sétimo coiro parou; de segundo entón, polo seu turno, 
Aias, da caste de Zeus, disparaba a súa enorme lanza, 
e bateu no escudo do fillo de Príamos, todo el ben redondo; 
e, a través do escudo brillante, pasou a forte lanza, 
e na couraza, tan ben traballada, se afundira; 
e, dereito <liante dela, ó longo do costado, rasgoulle a túnica 
a lanza; mais el ladeouse a tempo e escapou á sorte negra. 
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(255-272) Héctor e Aiante por segunda vez se atacan. 
Héctor, ferido. 

E eles, arrincando as longas lanzas coas súas mans 
ó mesmo tempo os dous, 
un sobre o outro, entón, caeron, a uns leóns parecidos, 
que comen carne crúa, 
ou a uns porcos bravos do monte, 
dos que a forza non é frouxa; 
o fillo de Príamos, agora, no medio e medio do escudo, 
logrou coa lanza acertarlle, 
mais non cedeu o bronce, e, amais, dobróuselle a punta; 
por súa parte, Aias o escudo lle ensartou, cun salto que deu; 
e a través del para adiante 
a lanza pasou, e repeliuno, cando el se lanzaba, 
e, cortando, ó pescozo chegou, e negro sangue manaba. 
Mais nin así deixaba o combate 
o do casco cintilante, Héktor, 
senón que, recuando un tanto, unha pedra agarrou, 
coa súa man robusta, 
que alí había na chanciña, negra, e áspera e grande; 
con ela acertou a dar no terrible escudo de Aias, 
de sete coiros de boí, 
sobre o seu centro umbigado; e ecoou entón 
o bronce en redor. 
De segundo, á súa vez, Aias, moito maior callau 
do chan alcanzando, . 
lanzoullo, tras facelo voltear, e imprimiulle 
unha forza inmensa, 
e para dentro o escudo rompeu, ó dar nel cun penedo 
como a mó dun muíño, 
e entorpeceulle os xeonllos; e el, de costas, por terra caeu, 
·polo seu propio escudo esmagado; mais, a el, de seguida 
de pé o puxo Apolon. 
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(273-282) Chegan dous arautos, Ta/tibio e Jdeu, que 
impiden que a lo ita continúe. O arauto Jdeu f ala para 
Héctor e para Aiante. 

E entón, naquel momento, xa coas súas espadas, 
de préto se ferían, 
se non fose que dous arautos, de Zeus mensaxeiros 
e tamén dos homes, 
chegaron, un pola parte dos Troes, e outro 
pola dos Akhaiói, de courazas de bronce, 
Talthybios e mais Idaios, moi avisádo-los dous; 
e, no medio dun e mais outro, os seus cetros puxeron, 
e dixo a súa palabra 
o arauto Idaios, de asisados pensamentos sabedor: 

"Xa non máis, fillos queridos, guerreedes nin batalledes; 
porque ós dous vos quere o que xunta as nubes, Zeus, 
e un e mailo outro sodes bos lanceiros; iso, por nós, 
xa tamén sabémolo todos; 
maila noite xa se bota enriba; bo é tamén á noite obedecer". 

(283-286) Aiante dá resposta ó arauto Jdeu. 

E, a el, contestando, dicíalle o fillo de Telamon, Aias: 
"Idaios, a Héktor, esas palabras mandádalle dicir; 

pois foi el o que a combate retou a tódolos máis valentes; 
que sexa el o primeiro en decidir, que eu de boa gana 
pasarei por onde pase el". 

(287-305) Héctor replícalle a Aiante. Héctor e Aiante 
intercámbianse obsequios. 

E, a el, por súa parte, respondeulle o do casco cintilante, 
grande Héktor: 

"Aias, xa que che deu un deus a corpulencia e a forza 
e un xuício bo, e, pola túa lanza, dos Akhaiói o primeiro es, 
agora, entón, poñamos fin á loita e ó combate, 
no que toca ó día de hoxe; outro día de novo combateremos, 
ata que unha deidade 
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nos veña separar, e conceda a un dos bandos a victoria; 
e a noite xa se bota enriba; bo é tamén á noite obedecer; 
e así ti alegres, xunto ás naves, a tódolos Akhaiói, 
e, sobre todo, ós amigos e compañeiros, que contigo están; 
da miña parte, eu na cidade grande de Príamos, o reí, 
ós Troes alegrarei e ás Troiades, de rozagantes peplos, 
que, por min para rezar, penetrarán na divina asemblea. 
Pois, ¡veña xa!, regalos un ó outro, os máis gloriosos, 
<leámonos ámbolos dous, 
para que quenquera así diga, de Akhaiói e de Troes: 

"É certo que os dous se batían de morte por causa 
dunha disputa, que o corazón corroe, 
mais tamén é certo que en amistade se separaron, 
por teren os dous chegado a un acordo,.. 

Así, pois, tendo falado, deulle unha espada, 
ornada con cravos de prata, 
que coa súa vaíña el lle acompaña 
e co seu ben cortado taalín; 
Aias, pola súa parte, un cinto lle daba, de púrpura relucente. 

(306-312) Aiante e mais Héctor, de volta entre os seus. 

E entón eles, separándose, un coa xente dos Akhaiói 
ía, e o outro no bando dos Troes entraba; 
e estes alborozáronse moito, 
cando o viron, vivo e san e salvo, avanzando, 
de Aias escapando ó furor, e ás súas mans invictas; 
e, así pois, conducíano para a cidade os mesmos 
que a esperanza perderan de que salvo estivese. 
A Aias tamén, no outro lado, os das boas grebas, os Akhaiói, 
para <liante do Agamemnon divino o conducían, 
gozoso da súa victoria. 
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3. Despois do combate de Héctor e Aiante. 
As negociacións. (313-420) 

(313-322) Agamenón sacrifica un touro e fai un festín. 
Os preparativos. A comer e a beber todos. 

E cando xa eles nas tendas do fillo de Atreus estiveron, 
para eles, un boi sacrificou e caudillo 
de guerreiros, Agamemnon, 
un macho de cinco anos, ó moi poderoso fillo de Kronos; 
esfolábano e preparábano, e escuartexárono todo, 
e cortábano, pois, en anacos pequenos, con toda a pericia, 
e espetáronos nos asadores, 
e asáronos con sumo coidado, e, a seu tempo, 
do lume retirárono todo. 
E, despois que acabaron con este traballo 
e tiveron disposto o banquete, 
comían, e o apetito nada botaba de menos 
nun banquete por igual repartido; 
mais con raxos, a Aias, ben longos, distinguíao 
o heroe fillo de Atreus, anchamente poderoso Agamemnon. 

(323-344) Intervención de Néstor despois do festín. O 
consello que el dá. 

Mais, despois que, de bebida e de comida., 
fóra a gana botaron, 
entre eles o vello, o primeiro de todos, 
a urdir empezaba un designio, 
Néstor, de quen, tamén antes, o mellar parecí<! o consello; 
este a eles, cun bo pensar, dirixiuse 
e dixo no medio de todos: 

«Fillo de Atreus e volos outros príncipes dos Panakhaiói, 
pois que moitos levan morto, os de cabeza guedelludos, 
os Akhaiói, 
dos que agora o sangue negro, nas bordas 
do límpido Skámandros, 
esparexeu o punxente Ares, e as súas almas 
para o Ais descenderon; 
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así pois, é preciso que, coa aurora, 
suspénda-la guerra dos Akhaiói, 
e nós mesmos, todos xuntos, acarrexaremos para aquí 
ós nosos mortos, 
con bois e con mulos; logo queimémolos, 
pouco lonxe dediante das naves, para que, os osos ós fillos, 
calquera de nós 
a casa deles poida levar, cando outra vez tornemos 
á patria terra. 
E un túmulo común ó redor da pira levantaremos 
con terra, xuntándoa, 
segundo callar, da planicie; e ó pé del construamos 
en seguida 
torres altas, para resguardo das naves 
e tamén de nós mesmos; 
e, nelas, portas montaremos, ben axustadas, 
de modo que, a través delas, para os carros 
un camiño habería; 
e, da parte de fóra, cavaremos préto un profundo foxo, 
que, ó cabalo e á tropa, de nós apartaría, todo á roda .posto, 
para se algún día, sobre nós carga 
a guerra dos Troes altivos». 

Así dicía, e eles, pois, os reís todos, 
deron a súa aprobación. 

(345-353) A asemblea dos Troianos. Fata, o primeiro, 
Antenor. Que se devolva a Helena, con tódalas súas 
riquezas. 

E, de Troes, tamén xunta houbo, de Ilios na acrópole, 
terrible, turbulenta, ás portas de Príamos; 
e entre eles Anténor, moi sensato, comezaba a dicir: 

"Escoitádeme, Troes e Dárdanoi e aliados, 
para que eu poida dicir as cousas que o meu corazón 
dentro de peito me manda; 
dunha vez acabade, á Argueia Helene, 
e ós seus tesouros con ela, 
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<leamos ós fillos de Atreus, para que a leven; pois agora nós, 
ós xuramentos leais 
sendo perxuros, estamos a combater; así que, 
nada xa de máis proveito para nós, 
espero que nos vaia resultar, para que non procedamos así». 

(354-364) Fata, na asemblea dos Troianos, Alexandre 
( ou París), o actual marido de Helena. Que devolvería as 
súas riquezas, mais non a Helena. 

E el, por súa parte, despois de así ter falado, 
entón sentábase; e entre eles levantouse 
o divino Aléxandros, de Helene esposo, a da bela cabeleira, 
quen, a el respondendo, palabras aladas lle dirixía: 

"Anténor, ti, por túa parte, de ningún modo 
para min gratas, esas cousas propós; 
ti sabes tamén outra proposta mellor ca esa pensar; 
mais, se en realidade, así, esa proposta en serio ti fas, 
entón é, desde logo, que os deuses mesmos 
che fixeron perde-lo xuicio. 
Por min, tamén eu <liante dos Troes, domadores de cabalos, 
vou falar, 
mais, ás abertas, xa desde agora o digo; á muller, 
eu non a vou devolver, . 
mais, os tesouros, cantos, daquela, eu traía de Árgos 
para a nosa casa, 
todos eles, estou disposto a devolvelos e aínda, 
da miña casa, outros engadir». 

(365-380) Fata, na asemblea dos Troianos, Príamo, filio 
de Dárdano. Que se mande un arauto a xunto dos 
Acaios. 

E el, por súa parte, despois de así ter falado, 
entón sentábase; e entre eles levantouse 
o fillo de Dárdanos, Príamos, cos deuses 
na prudencia comparable, 
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este a eles, cun bo pensar, dirixiuse 
e dixo no medio de todos: 

"Escoitádeme, Troes e Dárdanoi e aliados, 
para que eu poida dicir as cousas que o meu corazón 
dentro do peito me manda; 
agora, entón, a cea tomade ó largo da cidade, 
como de costume, 
e, de monta-la garda, non vos esquezades 
e estea desperto cadaquén; 
e, de mañanciña, que Idaios vaia ás cóncavas naves, 
para dicir ós fillos de Atreus-, Agamemnon e Menélaos, 
a proposta de Aléxandros, por causa 
de quen a contenda surxiu. 
E tamén para esta razonable palabra dicirlles, 
a ver se queren 
facer unha tregua na guerra estrondosa, ata que os mortos 
queimemos; despois outra vez ó combate voltaremos, 
ata que un deus 
nos faga a súa escolla e <lea a un dos bandos a victoria". 

Así dicía, e eles, entón, con toda atención o escoitaban, 
e obedeceron, 
a cea, logo, tomaron, ó largo do campamento, 
nas súas propias formacións. 

(381-398) Jdeu, arauto de Príamo, e dos príncipes de 
Troia, preséntase onda as naves dos Acaios. Alexandre 
non devolve a Helena. Petición dunha tregua para 
atender ós mortos. 

E, de mañanciña, Idaios encamiñouse 
para as cóncavas naves; 
e encontrouse en xunta ós Danaói, servidores de Ares, 
xunto da nave, onda popa, de Agamemenon; el entón, 
para eles, 
posto no medio de pé, a súa palabra dicía, o sonoro arauto: 

"Fillo de Atreus, e volos outros príncipes dos Panakhaiói, 
mandárame Príamos, e os outros Troes ilustres, 
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para dicirvos, sempre que para vós aceptable e grata fose, 
a proposta de Aléxandros, por causa 
de quena contenda surxiu; 
os tesouros, si, cantos, daquela, Aléksandros 
nas súas cóncavas naves 
trouxo para Troie -¡así antes el tivese morto!-, 
todos eles, está disposto a devolvelos, e aínda, da súa casa , 
outros engadir; 
mais, á lexítima esposa do Menélaos glorioso, 
di que non a entregará; e iso que os Troes, polo deles, 
ese consello lle dan. 
E tamén me encargaban esta outra palabra, 
a ver se queredes 
facer unha tregua na guerra estrondosa, ata que os mortos 
queimemos; despois outra vez ó combate voltaremos, 
ata que un deus 
nos faga a súa escolla e dea a un dos bandos a victoria". 

Así dicía, e eles entón, todos, sen daren unha voz, 
quedaron en silencio; 

(399-404) Breve intervención de Diomedes, na asemblea. 
Non é hora de arranxos. Os Troianos, ó que se ve, están 
nas últimas. 

mais, ó cabo dun tempo, entón falou 
o bo no grito de guerra, Diomedes: 

"Que ninguén, pois, agora, nin os tesouros 
de Aléxandros acepte 
nin a Helene sequera; pois é evidente, mesmo para aquel 
que moi simple é, 
que xa para os Troes, da súa ruína, a hora final fixada está". 

Así falaba, e eles, pois, todos, aclamaban, 
os fillos dos Akhaiói, 
a linguaxe admirando de Diomedes, domador de cabalos; 



(405-413) Pala Agamenón na asemblea. Dalle a súa 
resposta ó arauto Jdeu. 

e entón, pois, a Idaios dicía o poderoso Agamemnon: 
"Idaios, velaí, a palabra dos Akhaiói, 

ti mesmo estás a oíla, 
cómo a súa resposta che dan; e a min paréceme ben 
que sexa así. 
E, no tocante ós mortos, ó de queimalos, 
eu en nada me opoño; 
pois ningunha demora, cos corpos dos mortos, 
convén que exista, así que morran, en propicialos 
por medio do fogo sen perda de tempo; 
e, do noso pacto, Zeus sexa testigo, 
o retumbante esposo de Here». 

Despois de así ter falado, o seu cetro levantou 
para tódolos deuses, 
e, de volta, Idaios marchou para a Ilios sagrada. 

(414-420) O arauto Jdeu, de volta da súa embaixada. A 
tregua. A recollida de martas, e a leña para a pira. 

E les estaban sentados en xunta, Troes e Dardaníones, 
todos alí reunidos, agardando cándo, pois, viría 
Idaios; e el, entón, chegou e a súa mensaxe comunicou, 
posto no medio deles; e eles dispúñanse a toda présa, 
para unha de <lúas, uns para os mortos transportar, 
e outros para a leña; 
e os Argueioi, polo seu lado, fóra das ben bancadas naves, 
dábanse présa, uns para os mortos transportar, 
e outros para a leña . 

4. A tregua. Construcción dun muro por parte dos 
A ca íos ( 421-482) . 

(421-432) Acaios e Troianos queiman os seus martas. 

O sol xa entón cos seus raios 
comezaba a feri-los campos, 
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desde o Okeanós, de corrente plácida, profunda, 
para o ceo remontando; e eles encontrábanse 
uns cos outros. 
Alí, recoñecer, difícil era, a cada home; 
mais, con auga limpando o sangue das feridas, 
bágoas ardentes vertendo, nos carros fóronos cargando; 
en cambio, non deixaba chorar o Príamos grande; e eles, 
en silencio, 
os cadáveres nas piras ían amontoando, 
aflixidos no seu corazón, 
e, despois que no fogo os queimaron, marcharon de volta 
para a Ilios sagrada. 
E así, de igual maneira, do outro lado, os das boas grebas, 
os Akhaiói, 
os cadáveres nas piras ían amontoando, 
aflixidos no seu corazón, 
e, despois que no fogo os queimaron, marcharon de volta 
para as cóncavas naves. 

( 433-441) Construcción do muro dos Acaios. 

E, cando aínda non era, pois, a alborada, senón que 
aínda entre lusco e fusco a noite andaba, 
xa entón, pois, á roda da pira xuntouse 
un escollido escuadrón de Akhaiói, 
e un túmulo común ó redor da pira 
facían con terra, xuntándoa, 
segundo callar, da planicie, e, ó pé del, un muro construíron, 
e unhas torres altas, para resguardo das naves 
e deles mesmos; 
e, nelas, portas montaban, ben a~ustadas, 
de modo que, a través delas, para os carros 
un camiño habería; 
e, da parte de fóra, un profundo foxo ó pé cavaron, 
ancho e grande, e nel estacas cravaron. 
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( 442-453) Posidón toma a palabra entre os deuses. Vaise 
perde-la fe. O muro dos Acaios pode eclipsa-la fama das 
murallas de Troia. 

Así eles, entón, traballaban, os das longas cabeleiras 
na cabeza, os Akhaiói; 
e os deuses, no en tanto, xunto de Zeus sentados, 
o que cos raios fulmina, 
estaban a contemplar a grande obra dos Akhaiói, 
os das courazas de bronce; 
e, entre eles, as palabras na boca tomaba, o primeiro, 
Poseidaon, o que a terra sacode: 

"Zeus pai, ¿acaso, pois, algún hai dos mortais, 
sobre a inmensa terra, 
que aínda, ós inmortais, o seu pensamento 
e o seu propósito queira manifestar?; 
¿non ves que xa outra vez os de longas cabeleiras na cabeza, 
os Akhaiói, 
un muro levantaron, para defensa das naves, e, arredor del, 
un foxo 
tenderon, e ós deuses non ofreceron 
as solemnes hecatombes?; 
e, <leste muro, xa verás, a fama será tanta, 
canto se espalla a luz da aurora; 
e do outro esqueceranse, o que eu e Phoibos Apolon 
para o heroe Laomedon construímos, 
pasando moitos traballos .. . 

(454-463) Zeus replícalle a Posidón. Posidón non debe 
inquietarse pota fama do muro dos Acaios. 

· Mais, a el, grandemente irritado respondíalle 
o que as nubes amontoa, Zeus: 

"iEh, ti!, o que conmóve-la terra, o tan poderoso, 
¿o que dixeches?; 
outro calquera dos deuses podería sentir medo 
<liante <lesa idea, 
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outro que fose moito máis débil ca ti, nos brazos e no ardor; 
maila túa fama, non hai dúbida algunha, será tanta, 
canto se espalla a luz da aurora. 
¡Xa está, pois!, cando outra vez os de longas cabeleiras 
na cabeza, os Akhaiói, 
marchen de volta coas súas naves para a querida terra 
dos seus pais, 
o seu muro, de arriba abaixo desfeito, poderás, todo el, 
no mar espallar, 
e de novo, a praia espaciosa, de areas cubrir, 
para que, por gusto teu, desapareza 
o grande muro dos Akhaifa,. 

( 464-482) A cea dos Acaios. Chegou viño de Lemnos. 

Así eles, entón, tales causas uris cos outros falaban, 
e meteuse o sol, mais quedou acabada a obra dos Akhaiói, 
e mataban bois polas tendas, e a súa cea tomaron. 
E unhas naves de Lemnos apareceron entón, 
que viño traían, 
moitas, por certo, que mandou o lesonides Éuneos, 
ó que, pois, concebiu Hypsipyle nos brazos de leson, 
pastor de tropas; 
e, á parte, para os fillos de Atreus, Agamemnon e Menélaos, 
mandou, de presente, o fillo de leson, levar un viño, 
mil medidas por xunto; 
de aquí, pois, fornecíanse de viño os de longas cabeleiras 
na cabeza, os Akhaiói, 
uns, a troco de bronce, e outros, a troco de brillante ferro, 
uns, a troco de peles, e outros, a troco das propias vacas, 
e outros, a troco de escravos de guerra; e preparábanse 
un festín farturento. 
E, toda a noite· entón sen parar, os das longas cabeleiras 
na cabeza, os Akhaiói, 
estaban de festín, na mesma que os Troes na súa cidade, 
e os seus aliados; 
mais tamén, toda a noite para eles, males cavilaba 
o bo conselleiro, Zeus, 
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dun modo que daba medo, no ceo tronando; e, a eles, 
un lívido terror os sobrecollía; 
e o viña, das súas copas á terra, deixaban caer, 
e ninguén se atreveu 
antes a beber, antes de facer libacións 
ó moi poderoso fillo de Kronos. 
Deitáronse, entón, despois e o regalo do sano colleron. 
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CANTO VIII 

BATALLA TRUNCADA 

(«Kolos makhe») 

l. Asemblea dos deuses Cl -5 2). 

(1-27) FalaZeusnaasemblea . Queningúndeusinterueña 
na guerra. Castigos. El pode máis ca ninguén. A corda de 
ouro. 

A alborada entón, co seu veo da cor do azafrán, 
xa se esparexía sobre toda a terra; 
e Zeus, de deuses, unha xunta fixo, o que goza 
en lanzar raios, 
no máis alto curuto do Ólympos, que tantos curutos ten; 
e el propio lles falaba, e os deuses, con sumisión, 
todos eles escoitaban: 

·<Oídeme ben, tódolos deuses e tódalas deusas, 
para que eu vos diga o que, a min, o corazón 
no peito me dicta; 
e que ningún de vós, así nisto o mando eu, for deus femia 
ou deus varón, 
intente resistirse á miña palabra, senón que, a unha todos, 
de acordo comigo esta de, co fin de pór remate, 
o máis rápido posible, a estes traballos. 
E aquel que eu vexa que, á parte dos deuses, quere 
ir ou ben ós. Troes axudar ou ben ós Danaói, 
bourado cos meus golpes, sen honor tornará 
para o Ólympos; 
ou, se non, botándolle man, tirarei con el 
para o Tártaro bretemoso, 
moi lonxe, alí onde máis fondo, debaixo da terra, 
é o abismo, 
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onde son de ferro as portas e de bronce a soleira, 
tan para abaixo do Aides, canto o ceo está lonxe da terra; 
saberedes entón en cánto son eu o máis forte dos deuses 
todos xuntos. 
E, se non, veña, facede a proba, deuses, 
para que o vexades todos, 
unha cadea de ouro do alto do ceo colgando, 
agarrade nela tódolos deuses e tódalas deusas; 
pois non ser'iades capaces de arrastrar do ceo para a terra 
a Zeus, o supremo mestre , por moitos esforzos 
que vós fixerades; 
mais, ó contario, cando xa tamén eu, decidido, quixese tirar 
dela para arriba, 
coa mesma terra vos levantaría e co mesmo mar; 
a cadea, despois, nun curuto do Ólympos 
eu a prendería, e entón todo isto no-aire 
quedaría pendurando; 
tánto eu por enriba estou dos deuses, 
por enriba estou dos homes" . 

(28-37) FalaAtena na asemblea. PoderdarósArxivos un 
consello de proveito. 

Así falaba, e eles, pois, todos, sen dicir palabra, 
quedaron en silencio, 
o seu discurso admirando; pois con moita enerxía falou; 
mais, ó cabo dun pouco, xa lle replicou a deusa dos ollos 
de curuxa, Athene: 

"Oh, pai noso, fillo de Kronos, 
o máis alto dos dominadores , 
ben, pois, tamén nós sabemos que a túa forza é invencible; 
mais, de tódalas maneiras, sentimos compaixón 
dos Danaói guerreiros, 
que agora, do seu malfadado destino a medida enchendo, 
van no combate finar. 
Mais, con todo, da guerra, si, absterémonos, 
como ti nolo mandas; 
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mais consello ós Argueioi daremos, o que lles poida ser útil , 
co fin de que non todos perezan por cousa 
de estares ti irritado". 

(38-52) Zeus, a son"ir, dalle a súa resposta a Atena. Zeus 
prepara o seu carro e voa ó monte Ida. 

E, a ela, sorrindo, contestáballe 
o que as nubes amontoa, Zeus: 

«Ten confianza, Tritoguéneia, querida filla; nada agora, 
con ánimo 
decidido de todo, estou a dicir, e quero contigo 
compracente ser". 

Despois de así ter falado , ó seu carro xunguía 
os seus dous cabalos, de pés de bronce, 
que, lixeiros, voaban, con áureas crinas como cabeleiras, 
e ouro el mesmo vestía encol da súa pel , e colleu a tralla, 
de ouro, ben traballada, e no seu carro montou, 
e fustigou para arrancar; e e les, sen que os forzasen, voaban 
por entre a terra e o ceo estrelado; 
e ó Ide chegaba, de moitos manantíos, criadeiro de feras, 
ó Gárgaron, onde el tiña un recinto sagrado 
e un altar con perfumes. 
Alí os cabalos parou o pai de homes e deuses, 
desxunguíndoos do carro, e por enriba deles 
un vapor espeso derramou; 
e entón el propio nos cumes se sentaba, da súa gloria ufano, 
contemplando a cidade dos Troes e as naves dos Akhaiói. 

2. Renóvase o combate (53-96). 

(53-59) Ármanse Acaios e Troianos. Os Troianos saen da 
cidade para o combate. 

E eles, no entre tanto, a comida tomaron, os de 'longas 
cabeleiras na cabeza, os Akhaiói, 
a toda présa nas tendas, e, despois de comer, 
as súas courazas se vestían. 
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E os Troes tamén, da outra parte, 
por toda a cidade se armaban, 
anque inferiores en número; mais estaban dispostos, 
aínda así, a entrar en combate, 
forzados pola necesidade, <liante dos fillos 
e <liante das súas mulleres; 
e abríanse tódalas portas, e por elas lanzouse a tropa, 
os homes de a pé e os homes dos carros; 
e moito estrondo se levantara. 

(60-65) Choque de Acaios e Troianos . 

E eles, cando xa, pois, a un punto chegando os dous 
bandos, frente por frente estiveron, 
a un tempo entón fixeron choca-los broqueis, e, a un 
tempo, as súas lanzas e os seus furores de homes 
armados de courazas de bronce; e os escudos, 
abombados coma embigos, 
broucaron uns cos ouros, e moito estrondo se levantara; 
e alí, á mesma vez, laídos e berros de victoria xurdían, 
dos homes, 
ó mataren e ó morreren, e manaba co sangue a terra. 

(66-77) A balanza de Zeus. Derrota para os Acaios. O 
raio que caeu entre os Acaios. 

Mentres, pois, de mañanciña era e mentres ía crecendo 
o sagrado día, 
no entre tanto· moito, de ámbolos bandos os tiros, acertaban 
a dar, e caía a xente; 
mais, cando Helios medio ceo xa remontara, 
tamén entón xa a áurea balanza o Pai estendía; 
e nela puña <lúas deusas da tristísima morte, 
a dos Troes, domadores de cabalos, e a dos Acaios, 
de courazas de br¿-nce, 
e suspendíaa, polo medio colléndoa; e baixaba 
o fatal día dos Akhaiói; 
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(Versos condanados por Aristarco e polos editores modernos. 
Son unha 
repetición contradictoria). 
e el desde o Ide, cungrande estampido, tronou, e abrasadora 
centella lanzou entre a tropa dos Akhaiói; e eles, ó vela, 
quedaron pasmados, e a todos un pálido terror sobrecolleu. 

(78-90) Só queda Néstor no campo de batalla. O cabalo 
ferido. De pronto chega Héctor. 

Entón nin Idomeneus se atreveu a resistir no seu sitio, 
nin sequera Agamemnon, 
nin tampouco os dous Aias agardaban, servidores de Ares; 
Néstor só quedaba, o vello conductor de carros, 
vixiador dos Akhaiói, 
e non por propia vontade, senón que un cabalo seu estaba 
malferido, ó que alcanzou cunha frecha 
o divino Aléxandros, de Helene esposo, a do bo cabelo, 
no alto da cabeza, onde as primeiras crinas dos cabalos 
no cranio nacen, e onde a ferida máis de morte é; 
e, coa dor que sentiu, empinouse no aire, poilo tiro 
ata os miolos lle penetrou, 
e ós outros cabalos trastornou, ó virar arredor do bronce. 
Mentres o vello, do cabalo, as correas cortaba, 
cun puñal na man lanzándose á présa, no en tanto, 
de Héktor, os veloces cabalos 
irrumpiron no medio daquel tumulto, 
un intrépido auriga levando, 
ó propio Héktor; e alí, de seguro, 
aquel vello a súa vida perdeu, 

(91-96) Diomedes quere salvar a Néstor. Pide axuda a 
Ulises . Ulises non debe dá-la espalda. 

se non fose que, a tempo, agudamente o advertiu 
o bono brado de guerra, Diomedes; 
e cun brado espantoso bradou, increpando a Odyseus: 
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"Divino fillo de Laertes, enxeñoso Odyseus, 
¿para onde estás a fuxir, a espalda de pronto volvendo, 
coma un cobarde no medio da masa?; 
que ninguén, cando estás a fuxir, nas costas 
a súa lanza che crave; 
volve , espera, ata tanto que do vello apartemos 
a ese salvaxe guerreiro". 

3. Os esforzos de Diomedes por salvar a Néstor(97- l 97). 

(97-111) Diomedes fálalle a Néstor. Os cabalas de 
Diomedes. 

Así falaba, mais non lle prestou atención o moi paciente, 
divino Odyseus, 
senón que pasou adiante a correr para as cóncavas naves 
dos Akhaiói; 
e o fillo de Tydeus, aínda que só el sendo, entre os primeiros 
combatentes foi meterse, 
e parou dediante dos cabalos do fillo de Neleus, 
o ve llo aquel, 
e, para el falando, palabras aladas lle dicía: 

"Oh vello, de certo que moito xa te apretan 
os mozos guerreiros, 
e a túa forza está crebada e a dura vellez te acompaña, 
e pouca cousa é tamén para ti o escudeiro, e vagarosos 
che son os cabalos . 
Mais, anda xa, no meu carro monta, para que vexas 
de qué caste son os cabalos de Tros, cómo eles saben 
a través da pla,nicie, 
a toda présa, en calquera sentido, 
pe rseguir o mesmo que fuxir, 
os que un día eu a Aineias quitei, mestres eles na escapada. 
Po is , deses teus, que os escudeiros se ocupen, 
e, estes meus, nolos dous 
contra os Troes, domadores de cabalos, dereitamente 
guiemos, e así tamén Héktor 
vai ver se tamén a miña lanza se enfurece, ou non, 
nas miñas mans,, . 
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(112-129) Néstor sobe ó carro de Diomedes. Encontro de 
Diomedes e Héctor. Diomedes alcanza de marte aEniopeu, 
auriga de Héctor, que é substituído por Arqueptólemo. 

Así falaba, e non desobedeceu o vello conductor 
de carros, Néstor; 
e , entón, das eguas de Néstor os dous escudeiros 
se ocupaban, 
o audaz Sthélenos e Eurymedon, o comedido; 
e eles dous, xuntos, no carro de Diomedes montaron; 
e Néstor nas mans colleu as rédeas escintilantes, 
e arreou coa fusta os cabalos; e axiña 
préto de Héktor estiveron. 
E, como este, dereito, para eles se viña, furioso, disparoulle 
o fillo de Tydeus; 
e nel, por certo, o tiro fallou, mais el , ó conductor do carro, 
escudeiro seu, 
fi llo do animoso Thebaios, Eniopeus, 
que, dos cabalos, as rédeas empuñaba, deulle no peito 
xunto dunha tetiña; 
e caeu do carro abaixo, e recuaron espantados os cabalos, 
de rápidos pés; e del, alí mesmo, desatouse a alma e o vigor. 
E, a Héktor, unha terrible dor lle cubriu a alma, 
polo seu conductor; 
mais, con todo, deixouno, por moi doído que estaba 
polo compañeiro, 
quedar xacente no chan, e el corría á procura dun conductor 
atrevido; nin, pois, aínda por moito tempo 
os seus cabalos estaban faltos de guía; 
pois de seguida encontrou 
ó fillo de Íphitos, o Arkheptólemos audaz, ó que, pois, 
entón, no· s~u carro 
de veloces cabalos, mandou montar, e metíalle a el 
as rédeas nas mans . 
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(130-138) Diomedes avanza sobre os Troianos. 
Intervención de Zeus. O trono e o raio. 

Entón un desastre habería e irremediables cousas 
terían acontecido, 
e logo serían encurralados en Ilios, coma carneiros, 
se non fose, pois, que co seu ollo agudo os viu 
o pai dos homes e os deuses; 
e, despois de, entón, tronar cun terrible trono, 
lanzou un branco raio, 
e, <liante mesmo dos cabalos de Diomedes, 
fíxoo na terra caer; 
e unha terrible labarada se alzou de xofre queimado, 
e os cabalos, espantados, encolléronse co medo 
debaixo do carro; 
e, a Néstor, das mans se lle escaparon as rédeas esplendentes, 
e sentiu medo el no seu corazón, e a Diomedes lle falou: 

( 139-144) Néstor dalle a Dio me des o consello de fuxir. 

ufillo de Tydeus, veña xa, para atrás, á fuxida, dirixe 
ós solípedos cabalos; 
¿e que non ves nisto que, para ti, de Zeus xa non ven axuda?; 
porque esta vez, a ese, o filio de Kronos, Zeus, 
a gloria lle dá, 
hoxe por hoxe; mañá outra vez tamén a nós, 
sempre que el o queira, 
nola dará; e home non hai que de Zeus poida 
un pensamento remover, 
nin o máis forte, pois que, na verdade, 
con moito máis poderoso el é .. . 

(145-150) Diomedes pon reparos ó consello de Néstor. 

E, a el, respondíalle de seguida o bo 
no grito de guerra, Diomedes: 

uSi, por certo, esas cousas todas, meu vello, 
dentro do xusto as dixeches; 
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mais esta terrible dor no meu corazón e no meu ánimo pesa; 
pois Héktor un día dirá entre os Troes arengando: 

"º fillo de Tydeus, por min posto en fuga, 
tivo que alcanza-las naves». 
Así un día se gabará; entón que para min 
se abrise a ancha terra,,. 

(151-156) Néstor trata de convencer a Diomedes para 
quefuxa. 

E, a el respondíalle de seguida o vello conductor 
de carros, Néstor: 

"Ai de min, fillo de Tydeus o valeroso, 
que cousa dixeches; 
pois, se a ti Héktor, cobarde e frouxo che chamase, 
abofé que non o creerán os Troes e os Dardaníones, 
nin as mulleres dos Troes magnánimos, armados de escudo, 
das que na poeira derribaches ós seus floridos homes». 

(157-166) Diomedes e Néstor foxen. Héctor fai pouco de 
Diomedes. 

Así, pois, tendo falado, para a fuga fixo dar volta 
ós solípedos cabalos 
para atrás polo medio do tumulto; mais enriba deles 
os Troes e Héktor, 
cun bradar espantoso, os seus dardos xemedores 
en masa disparaban; 
e, a el, enriba, con longa voz lle berrou o do cintilante casco, 
grande Héktor: 

"Fillo .de Tydeus, por enriba dos outros, ata hoxe, a ti 
te honraban os Danaói, de rápidos corceis, 
no asento e nas carnes e nas ben cheas copas; 
mais agora despreciarante; pois que coma unha muller 
ti te comportaras. 
Marcha en mala hora, cobarde boneca, pois non vai ser, 
por ceder eu, 
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que ti as torres nosas vas escalar, nin as mulleres nosas 
vas levar nas túas naves; antes, eu a ti, 
o teu último destino che darei". 

( 167-197) Dio me des está para dar volta e enfrentarse con 
Héctor. Zeus fai senti-lo se trono no alto do monte Ida. 
Héctor

1 
entón1 arenga ós Troianos1 e tamén ós cabalas. 

Así falaba el, e o fillo de Tydeus dubidoso estivo, 
se os cabalos virar e con el frente por frente loitar; 
tres veces, por certo, estivo a dubidalo na súa cabeza 
e no seu corazón, 
mais tres veces tamén desde os montes Idaios tronou 
o bo conselleiro Zeus, 
un sinal dando ós Troes, a victoria do combate 
coa axuda do ceo. 
E entón Héktor ós Troes animou, con forte voz gritando: 

.. Troes e Lykioi e Dárdanoi, que de préto combatedes, 
sede homes, amigos, e lembrádevos 
do voso impetuoso valor; 
vexo que, comigo benigno, decidiu o fillo de Kronos 
para min a victoria e unha grande gloria, e, en cambio, 
para os Danaói, a ruína; 
¡os parvos!, que, pois, agora eses muros ideaban, 
frouxos, só dignos de desprecio; e que non poderán 
o ardor noso conter; 
e os nosos cabalos, con facilidade, o foxo aberto 
por enriba saltarán. 
Mais, cando xa ó pé das súas cóncavas naves me atope, 
hai que entón acordarse do fogo devorador, 
para con fogo as naves eu queimar, 
e matar tamén ós propios 
Argueioi xunto das naves, atordoados co fume". 

Así tendo dito, ós cabalos animou e falou: 
.. xanthos e ti , Pódargos, e Aithon e Lampos divino, 

agora, a min, aquel coidado pagádemo, co que tanta vez 
Andromakhe, filla do magnánimo Eetíon, 
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a volos primeiros, o doce trigo vos puxo, 
viño mesturando para beberdes, cando gana vos dese, 
primeiro que a min, que o seu florido esposo 
préciome de ser. 
Pois, hala , correde enriba deles e facede un esforzo, 
para conquistarmos 
o escudo de Néstor, do que agora a fama ó ceo chega, 
de todo el de ouro ser, as abrazadeiras e el propio, 
e , dos ombros de Diomedes, domador de cabalos, 
a ben labrada couraza, que Héphaistos se cansou en forxar; 
se, con estas dúas pezas, nós lograsemos facernos, tería eu 
esperanza de que os Akhaiói 
esta mesma noite embarcasen nas súas naves rápidas" . 

4. Hera indignada (198-211) . 

(198-207) Hera quere que Posidón interveña en favor dos 
Acaios. 

Así falaba el , cheo de presunción, mais indignouse 
a augusta Here, 
e revolveuse no asento, e fixo abalar ó vasto Ólympos, 
e , entón, a Poseidaon, grande deus, na cara lle dicía: 

"iAi , ai!, abalador da terra, de ancha forza, 
nin agora a ti sequera, 
de que morran os Danaói, che <loe nos teus adentros 
o corazón; 
mais eles, para ti, a Helike e a Aigás, as súas ofrendas 
ben che acarrexan, 
abundantes e do teu agrado; pois ti, entón, para eles desexa 
a victoria. 
Que se nós quixesemos de verdade, cantos dos Danaói 
protectores somos, 
ós Troes repelir e conter ó da ancha voz, Zeus, 
alí mesmo onde está, coa súa pena se quedaría, 
sentado el só sobre o Ide". 
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(208-211) Posidón non quere loitar contra Zeus. 

Mais, a ela, grandemente irritado, contestáballe 
o poderoso abalador do chan: 

·Here linguateira, ¿que palabra é esa que dixeches?; 
eu non querería, pola miña parte, que con Zeus, 
fillo de Kronos, entrasemos en loita 
nolos outros, porque de certo moito máis forte é el». 

5. Contraataque dos Acaios (212-334). 

(212-216) Os Acaios encurralados. 

Así eles, entón, tales ditos uns cos outros trocaban; 
e, daqueles, no en tanto, canto espacio, desde as naves , 
a partir da torre, o foxo separaba, 
enchíase, a un mesmo tempo, de cabalos -
e de homes con escudos, 
comprimidos uns contra os outros; e é que os comprimía 
o comparable ó impetuoso Ares, 
Héktor, fillo de Príamos, cando a el Zeus a gloria lle deu . 

(217-244) Agamenón incita ás tropas por inspiración de 
Hera. Oración a Zeus. 

E entón te ría queimado cun . fogo abrasador 
as naves parellas, 
se non lle tivese na idea posto, a Agamemnon, 
a augusta Here., 
que, el en persoa intervindo, prontamente animase 
ós Akhaiói; 
e entón botouse a andar ó longo das tendas 
e as na ves dos Akhaiói, 
un purpúreo, grande manto, sostendo na man robusta, 
e parou xunto á de Odyseus, unha enorme nave negra, 
que, pois, no medio mesmo se encontraba, para facerse oír 
para un lado e para o outro, 
tanto ata ás t.endas de Aias, fillo de Telamon, 
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coma ata ás de Akhileus, que, pois, para os dous extremos 
as súas naves parellas 
puxaron, no seu valor confiando e na forza das súas mans; 
e gritou con voz penetrante ós Danaói, para se facer oír: 

"Vergonza para vós, Argueioi, cobardes probados, 
só na aparencia admirables; 
¿onde foron parar aquelas arrogancias, cando pois diciamos 
sermos nós os máis valentes, 
as que entón en Lemnos, cheos de presunción, pola boca 
para fóra botabades, 
ó tempo que com'iades talladas de carne, en abundancia, 
de bois de cornos derei.tos, 
ó tempo que beb'iades crateras transbordantes de viño, 
de que ós Troes frente, a cen ou a douscentos, cada un 
ía facer no combate?; e agora nin de un capaces somos, 
de Héktor, que axiña as nosas naves vai queimar 
con fogo abrasador. 
Zeus pai, ¿acaso, pois, a algún outro xa, 
dos moi poderosos reís , 
con esta desgracia aflixiches e dunha grande gloria 
o privaches?; 
e, sen embargo, podo xurar que nunca un belo altar teu, 
coa miña nave de moitos remadores, pasei eu de largo, 
cando, para a miña desgracia, para aquí viña, 
senón que en todos, de bois, graxa e coxas queimei, 
no desexo que eu traía de á Troie ben murada destruír. 
Pois entón, Zeus, cúmpreme polo menos este meu desexo: 
deixa, pois, polo menos, que nós mesmos escapemos 
e que nos salvemos, 
e non deixes que así polos Troes 
sexan domados os Akhaiói". 

(245-252) ZeusaccedeápeticióndeAgamenónemándalle 
o seu sinal. 

Así dicía, e, del , o pai compadeceuse, 
ó ver que a chorar estaba, 
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e concedeulle que a tropa sa e salva estivese 
e que non perecese; 
e, ó momento, unha aguia lle mandou , a ave máis segura 
das aves agoireiras, 
que un cervato levaba suspenso das garras, cría aínda 
pequena dunha cerva veloz; 
e, xunto ó altar de Zeus, tan belo, soltou o cervato, 
o nde, ó dono dos agoiros todos, 
ofrecían sacrificios os Akhaiói; 
e e les, como entó n viron que, pois, de Zeus veu a ave, 
máis intensamente sobre os Troes se lanzaron, e acordáronse 
do gozo no combate . 

(253-260) Diomedes, o primeiro en matar un home. 

Entón ninguén, primeiro, de entre os Danaói, por moitos 
que eles eran , 
se gabou, antes do fillo de Tydeus, 
de dom ina-los rápidos cabalos 
e de facelos pasar ó outro lado do foxo e de se bater 
frente a frente co inimigo, 
senón q ue con mo ito o primeiro foi el, que dos Troes abateu 
a un home de casco, 
ó filio de Phradmon, Aguélaos; este entón para a fuxida 
deu volta ós cabalos; 
mais, cando xa e l tiña a volta dada, polas costas 
a lanza lle era vou, 
dos ombros no medio, e polo centro do peito 
ata fóra lla e mpurrou ; 
e caeu do carró,e as súas armas encol del resoaron. 

(261-272) Avanzan outros máis detrás de Diomedes. Teucro, 
o mellar arqueiro. 

E despois <leste, 9s dous fillos de Atreus , 
Agame mnon e Menélaos, 
e, detrás deles, os dous Aiantes, revestidos 
de impetuoso valor, 
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e, detrás deles, Idomeneus e o compañeiro de Idomeneus, 
Meriones, comparable a Enyalios, mata-homes, 
e , detrás deles, Eurfpilos, de Evaimon, ilustre fillo; 
e Teukros, de noveno, chegou, o seu curvo arco tensando, 
e foi, entón, pórse debaixo do escudo de Aias, 
fi llo de Telamon; 
nisto Aias, polo seu lado, levantaba un pouco o seu escudo; 
e o heroe, polo del, 
primeiro axexando para toda parte, despois entón sobre un 
disparando, na multitude, 
coa súa frecha o alcanzaba, e este entón, no sitio caendo, 
a súa vida perdeu, 
e el entón, outra vez recuando, coma un neno 
nas faldas da nai, volveu esconderse 
detrás de Aias; e este co seu escudo brillante o tapaba. 

(273-277) Catálogo dos mortos por Teucro. 

Entón, ¿a quen o primeiro, dos Troes, 
matou Teukros sen tacha?; 
a Orsílokhos, en primeiro lugar, e despois a Órmenos 
e a Ophelestes, 
e a Dáitor e a Khromíos e ó deiforme Lykophontes 
e ó fillo de Polyaimon, Amopaon, e a Melánippos; 
a todos, un detrás do outro, fixo achegarse á terra nutricia. 

(278-291) Agamenónfálalle a Teucro. Que non deixe de 
matar. Recompensas. 

E, ó velo, gozouse o señor de homes, Agamemnon, 
co seu arco potente as falanxes dos Troes arruinando; 
e parou ó seu lado, índose para el, e por palabra lle dixo: 

"Teukros, querida cabeza, fillo de Telamon, 
señor de tropas, 
segue así disparando, e oxalá que unha luz de salvación 
para os Danaói veñas ser 
e para o teu pai, Telamon, que te alimentaba 
cando un neno eras, 
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e que, aínda con seres bastardo, te rodeou de coidados 
na súa propia casa; 
a e l, por máis que lonxe se atope, no carro da gloria 
pono agora. 
Mais, a ti, eu, ás abertas, direicho así, e cousa feita será: 
se a min me concede Zeus, ó que porta a exide, 
e mais Athene, 
que, de Ilios, arrase á ben constmída cidade, 
o primeiro, a ti, despois de min, un presente de honra 
na man che porei, 
ou b en un trípode, ou dous cabalos co seu propio carro, 
ou ben unha muller, que contigo no mesmo leito se meta". 

(292-308) Teucro contéstalle aAgamenón. Os oito mortos. 
Dúpáralle a Héctor, mais mata a Gorxitión. 

E, a el, en resposta, dicíalle o Teukros, sen tacha: 
ccfillo de Atreus, o moi glorioso, ¿por que a min, que ando 

cheo de ardor xa eu mesmo, 
así me estimulas?; de certo, canta forza en min hai, 
eu non paro, senón que, desde que para Ilios nós botámolos 
a e les, 
desde entón eu xa co meu arco, á espreita posto, 
homes estou eu matando; 
oito xa disparei, frechas de longa punta, 
e todas na carne se cravaron de valentes mozos; 
mais, a el non consigo acertarlle, a ese can doente". 

Dicía, pois, e outra frecha da súa corda lanzaba, 
de Héktor na dereitura, pois, por lograr alcanzalo de vez, 
ardía o seu corazón; 
e neste tamén agora fallou, mais el ó intachable Gorguythíon, 
fillo valente de Príamos, no peito alcanzou coa frecha, 
do que, por certo, unha esposa que de Aisyme viñera 
foi nai, 
a fermosa Kastiáneira, no corpo semellante ás deusas; 
e, coma unha adormideira para un lado a súa cabeza 
inclinou, ela nun xardín, 
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co seu fruto cargada e coas chuvias primaverais, 
tal así para un lado inclinou el a cabeza 
co seu casco cargada. 

(309-334) Teucro volve dispararlle a Héctor. Marte de 
Arquelóptemo. O callau de Héctor. Teucro, fóra de 
combate. 

E Teukros outra frecha da súa corda lanzaba, 
de Héktor na dereitura, pois, por alcanzalo de vez, 
ardía o seu corazón; 
mais el tamén neste caso fallo u ; pois que a fixo torcer 
de camiño o propio Apolon; 
mais, a Arkheptólemos, de Héktor, intrépido auriga, 
que viña lanzado para o combate, foi no peito alcanzar, 
xunto dunha tetiña; 
e caeu do carro, e recuaron os cabalas 
de lixeiros pés; e , del, alí desatouse a alma e o vigor. 
E, a Héktor, unha terrible dor lle apretou o corazón 
polo seu conductor; 
mais alí por entón o deixou, por moi apenado 
que el estivese polo seu compañeiro, 
e a Kebriones mandou, seu irmán, que alí préto estaba , 
que, dos cabalas, as rédeas el empuñase; e este , pois, 
non soubo dicir que non, así que o oíu; 
e el entón do carro resplandecente á terra saltou, 
espantosos gritos lanzando; e el un callau 
agarrou na súa man, 
e marchou dereito a Teukros, pois alcanzalo o seu corazón 
lle mandara; 
mais este, no entre tanto, da súa alxaba 
saco u amarga frecha, 
e encaixouna na corda; mais , a el, pola súa parte, 
o do cintilante casco, Héktor, 
cando xa para si a estiraba ata a altura do ombro, 
onde a clavícula separa 
o pescozo e o pe ito, e un sitio de moito peligro é , 
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alí, pois, ó estar contra el mesmo todo cheo de ardor, 
acertoulle coa pedra angulosa, 
e rompeulle a corda; e entumecéuselle a man no pulso, 
e quedou de xeonllos, ó desapromarse na terra, 
e o arco caeulle da man. 
Mais Aias non descoidou ó irmán, que caera, 
senón que, correndo, foi defendelo e ó redor del puxo 
o seu escudo; 
e, a el entón, de seguida debaixo meténdose 
dou-? fie is compañeiros seus, 
Mekisteus, de Ekhios fillo, e o divino Alástor, 
para as naves cóncavas o transportaban, 
profundos xemidos el dando. 

6. Os Acaios, derrotados (335-349). 

(335-349) Zeus volve incitar ós Troianos. O símil do can . 

E agora outra vez nos Traes o Olympios o ardor suscitou; 
e eles, dereito ó foxo profundo, empurraron ós Akhaiói; 

Héktor entre os primeiros marchaba, 
da súa forza finchado; 
e, coma cando un can, a un parco bravo ou a un león, 
alcanza por detrás, con pés veloces perseguindo, 
nas coxas, nas nádegas, e se se volve vai espiando, 
así Héktor perseguía ós de longas cabeleiras na cabeza, 
ós Akhaiói, 
sempre matando ó último; e eles fuxían. 
Mais, despois que sobre a estacada e sobre o foxo pasaron, 
derrotados fuxindo, e moitos sucumbiron baixo as mans 
dos Traes, 
eles entón, xa <liante das naves detíñanse, 
quedando alí parados, 
e, uns ós outros animándose e, para tódolos deuses, 
as mans erguendo, grandes promesas facían, 
cada un de por si; 
e Héktor, no en tanto, revolvía á toda parte ós seus cabalas , 
de fermosas crinas, · 
ollas de Gorgó levando, e de Ares, o azoute dos homes. 
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7. Hera e Atena intentan entrar na guerra (350-437). 

(350-380) Hera fálalle a Atena. A resposta de Atena. 
Ingratitude de Zeus. 

E, ó velos, compadeceunos a deusa 
dos brancos brazos, Here, 
e , de seguida, a Athenaie palabras aladas dirixía: 

"iAi, ai!, do que porta a exide, de Zeus filla, ¿xa non irnos, 
nolas <lúas, 
ó ver como sucumben os Danaói, preocuparnos deles 
unha última vez polo menos?; 
eles agora, o seu triste destino cumprindo, acaso marran, 
dun home só polo brío, pois el enfurécese de modo 
que non se pode conter, 
Héktor, o fillo de Príamos, e xa males causou 
que non teñen con ta ... 

E, a ela, á súa vez, respondeulle a deusa de ollos 
de curuxa, Athene: 

"Si, por certo, oxalá ése o ardor e a vida perdese, 
polas mans dos Argueioi morto na súa patria terra; 
mailo pai meu con entrañas enfurécese non boas, 
o cruel, sempre inxusto, dos meus planos desbaratador; 
e para nada daquelas cousas tense lembrado, de que, a el, 
moitísimas veces ó fillo seu 
eu lle salvaba, cando xa estaba esgotado 
polas probas de Eurystheus . 
Ben el entón choraba, cara ó ceo ollando, e, a min, Zeus, 
para socorrelo, desde o ceo me mandaba; 
pois, se eu estas cousas tivese previsto 
na miña alma prudente, 
cando, a el, dentro do Aides, de portas ben pechadas, 
o mandou entrar, 
do Erebos para traedle o can do odioso Aides, 
abofé que non tería escapado ás profundas correntes 
da auga do Styx. 
Mais agora, a min, entón aborréceme, mentres que 
de Thetis os plans realizou, 
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que os xeonllos lle bicou e tocoulle coa man no queixo, 
suplicándolle que honrase a Akhileus, destructor de c;idades; 
virá, con todo iso, un día no que outra vez "miña querida 
ollos de curuxa,, el me diga. 
Pois mira, ti agora, para nolas <lúas, 
prepara os solípedos cabalos, 
en tanto eu, entrando na mansión de Zeus, 
portador da exide, 
coas armas de guerra armareime, co fin de eu saber 
se, ante nolas <lúas, o fillo de Príamos, 
o do casco cintilante, Héktor, 
se alegrará, ó vernos aparecer xuntas polos camiños 
da guerra, 
ou se máis ben algún dos Troes fartará ós caos 
e ás aves de rapiña 
coa súa graxa e coas súas carnes, por tombar morto 
no chao <liante das naves dos Akhaiói>'. 

(381-396) Hera e Atena prepáranse para entrar en 
combate. Xa se dispoñen a saír do Olimpo. 

Así dicía, e non soubo dicir que non a deusa 
dos brancos brazos, Here; 
ela, entón, póndose á obra, coas cabezadas de ouro 
preparaba os cabalos, 
Here, venerable deusa, filla do grande Kronos; 
e Athenaie, filla de Zeus, portador da exide, 
o seu peplo deixou escorregar, tan fermoso, 
no sobrado do seu pai, 
ben bordado, que, pois, ela mesma se fixo e traballou 
coas súas mans, 
e ela, a túnica ves_tindo de Zeus, que as nubes amontoa, 
coas armas se armaba para a guerra lacrimosa; 
e ó carro flamante polo seu pé subiu, e empuñaba a lanza, 
pesada, longa, potente , coa que abate 
fileiras de homes, enteiras, 
de heroes, contra os que sinta odio a de poderoso pai. 
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E Here coa tralla vivamente batía, pois, nos cabalas; 
e , por si mesmas, renxendo, abríronse as portas do ceo, 
que ó seu cargo tiñan as Horas, 
ás que está encomendado o grande ceo e o Ólympos, 
ou ben para remover da entrada unha espesa nube, 
ou ben para colocala por <liante outra vez; 
por alí, pois, por entre elas, facían pasar 
os aguilloados cabalas. 

(397-408) Zeus manda a Iris ó encontro de Hera e Atena, 
para facetas volver para dentro do Olimpo. 

Mais Zeus pai, desde o Ide, así que as viu, irritouse, 
entón, dun modo terrible, 
e a Iris metíalle présa, a das ás de ouro, para que fose 
onda elas de mensaxeira: 

«Anda, vai alá, Iris rápida, para atrás fainas volver, 
mais non consintas que <liante de min 
se presenten; que para nada bo entraremos en batalla; 
pois así cho direi, e isto tamén cousa feita será: 
partire ille as pernas debaixo do xugo 
ós seus rápidos cabalas, 
e, a elas mesmas, do carro abaixo as chimparei 
e o carro en anacos porei; 
e nin entón en dez anos cumpridos, 
das feridas sandarán, que, ó alcanzalas, lles faga o meu raio, 
para que vexa a Ollas de curuxa qué e iso de se enfrentar 
co seu pai; 
mais contra Here non tanto me indigno nin me irrito; 
pois sempre, contra min, foi costume dela pór atrancos 
a canto eu quero facer ... 

(409-424) Iris transmite a Hera e Atena a mensaxe de 
Zeus. 

Así dicía, e levantouse Iris, a dos pés de furacán, 
para leva-la mensaxe, 
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e partiu desde os montes Idaios para o altísimo Ólympos; 
e nas primeiras portas do fraguento Ólympos, 
encarándose ás <lúas, detíñaas alí mesmo, e, de Zeus , 
lles comunicaba o mandato: 

"¿A onde vos lanzades tan de présa? ¿Por que a vós 
no peito se vos enfurece o corazón?; 
non vos deixa o fillo de Kronos ir axudar ós Argueioi; 
pois así vos ameazou o fillo de Kronos, como por enteiro 
o cumprirá, 
que lles partirá as pernas debaixo do xugo 
ós vosos rápidos cabalas, 
e que, a vós mesmas, do carro abaixo vos chimpará 
e que o carro en anacos porá; 
e que nin entón, en dez anos cumpridos, 
das feridas sandaredes, que, ó alcanzarvos, 
vos faga o seu raio, 
para que vexa a Olios de curuxa, qué é iso de se enfrentar 
co su pai; 
mais contra Here non tanto se indigna nin se irrita; 
pois sempre, contra e l, foi costume dela pór atrancos 
a canto el quere facer; 
mais ti es realmente a máis terrible , cadela desvergonzada, 
se de feito 
ousas, en contra de Zeus, a túa enorme lanza alzar" . 

( 425-437) Hera fálalle a A tena. Hera e A tena de volta no 
Olimpo. 

Ela, entón pois, así tendo falado, deu volta, 
a de pés rápida, Iris, 
e entón a Athenaie, Here, polo que toca a mensaxe, lle dixo: 

"iAi , ai!, filla de Zeus, o portador da exide, por min, 
eu xa non 
consinto que nolas <lúas, en contra de Zeus, 
polos mortais combatamos; 
deles, que este morra, e o outro viva, 
quen teña que ser por sorte; e el que, aquelas causas 
que está meditando no seu corazón, 
para Troes e Danaoi decida, como mellar lle conveña". 
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Así, pois, tendo falado, para atrás facía dar volta 
ós solípedos cabalos; 
e', a elas, as Horas entón desxunguíronlles 
os seus crinados cabalos, 
e despois prendéronos nos divinos pesebres, 
e , o carro, encostárono contra o muro brillante da entrada; 
e elas nos seus áureos sillóns tomaban asento, 
no medio dos outros deuses, cheas de tristeza 
no seu corazón. 

8. Zeus reafirma a súa vontade de apoiar ós Troianos 
(438-488). 

( 438-456) Zeus volve ó Olimpo. Fálalle a Atena e a Hera, 
que nada dicían do que tiña pasado. 

Mais Zeus pai, desde o Ide, o seu rápido carro 
e os seus cabalas 
ó Ólympos guiaba, e, dos deuses, chegou ós asentos; 
e, a el tamén, os cabalas entón lle desxunguiu 
o glorioso Deus que a terra sacode, 
e o carro no seu estrado lle colocaba, un lenzo de liño 
enriba del estendendo; 
e el, no en tanto, no seu áureo trono, o de ancha voz, Zeus, 
asento tomaba, e con el, debaixo dos seus pés, 
o grande Ólympos se estremecía. 
E elas, soas, de Zeus alá á parte, Athenaie e mais Here, 
estaban sentadas, e nada lle dicían nin lle preguntaban; 
mais el deuse conta nos seus adentros e dirixiuse a elas: 

u¿Por que así tan prostradas estades, 
Athenaie e mais Here?; 
non será, desde logo, porque vos cansastes, na batalla 
que a un home dá gloria, 
de matarTroes, contra os que vós un odio terrible levantastes. 
En todo caso, talé o meu ardor, e as miñas mans intocables, 
que non me volverían atrás cantos deuses hai no Ólympos; 
e volas <lúas, antes aínda o tremar vos colleu 
ós vosos brillantes membros, 
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antes de a guerra verdes, e, da guerra, 
os seus te rribles traballos . 
Pois así vos dire i, e isto tamén cousa feíta será: 
abofé que no voso carro, fulminadas polo meu raio, 
de volta ó Ólympos non chegar'iades, onde dos inmortais 
o asento está". 

(457-468) Hera contéstalle a Zeus e pídelle un trato . 

Así dicía, e e las rosmaron, Athenaie e mais Here; 
próximas elas estaban sentadas, e males 
para os Traes meditaban; 
con todo, Athenaie silenciosa estaba e nada dixo, 
por máis que estaba irritada contra Zeus pai, 
e u'nha cólera feroz a arrebataba; 
mais a Here, non lle contivo o pe ito a súa cólera, 
senón que lle falaba: 

"Terribilísimo fillo de Kronos , ¿que palabra 
é esa que dixeches?; 
ben, pois, tamé n nós sabemos que a túa forza é invencible; 
mais, secasí, nós dos Danaói sentimos compaixón, 
tan bos lanceiros, 
que agora, a súa mala sorte enchendo, tal vez morran. 
Pois, si, da guerra, entón, absterémonos, se ti nolo mandas; 
mais, ó menos, un bo consello ós Argueioi procuraremos, 
calquera que ben lles veña, 
para que non todos morran, por estares irritado ti". 

( 469-488) Zeus respóndelle a Hera . A noite bátase enriba. 

E, a ela, entón, respondéndolle , dicíalle 
o que as nubes amontoa, Zeus: 

"Pois, ó rompe-lo día , aínda máis ó prepotente Kroníon 
ti verás, se queres, ollos de xuvenca, augusta Here, 
exterminar moita xente dos Argue ioi belicosos; 
que non antes no combate cesará o poderoso Héktor, 
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antes de facer levantar, xunto ás súas naves, 
ó dos pés lixeiros, ó fillo de Peleus, 
no día aquel no que eles cliante das súas popas loiten, 
mm estreito espantoso, ó redor de Pátroklo~ morto. 
Pois así decretado polos deuses está; e, de ti, 
eu non me importo, 
de que ti te enfades, nin se ós últimos confíns chegas, 
da terra e do mar, onde Iápetos e Kronos, 
para sempre alí metidos, nin dos raios de Eelios Hyperíon 
gozan, nin dos aires, e un profundo Tártaros hai ó seu redor; 
nin se alí chegas, errante, de ti eu, 
de estares encolerizada, non me preocupo, pois máis can 
ca ti non hai outra cousa". 

Así dicía, mais, a el, nada lle respondía 
a dos brancos brazos, Here; 
e caeu entón no Okéanos a brillante luz do sol, 
arrastrando detrás dela á noite negra sobre a nutricia terra; 
para os Troes, entón pois, a disgusto deles mergullouse 
a luz, mais para os Akhaiói, 
benvida, tres veces dexesada, chegou a noite tebrosa. 

9. A noite f ai parar ós Troianos, cando xa estaban á 
vista do campo dos Acaios. ( 489-565). 

(489-541) Reunida a asemhlea, Héctor jala ós Troianos. 
Precaucións na cidade. 

E, de Troes, no entre tanto, unha xunta fixo 
o ilustre Héktor, 
lonxe das naves levándoos, ó pé do río, de tantos torbeliños, 
mm sitio limpo, onde, pois, entre cadáveres 
aparecía un claro; 
e, dos seus carros botando pé a terra, 
a súa palabra escoitaban, 
a que, pois, Héktor lles dirixía, o amado de Zeus; 
e na man, pois, 
a súa lanza empuñaba, de once cóbados; 
e por cliante da lanza brillaba 

267 



a súa punta de bronce, e ó redor dela un áureo aro corría , 
nela el apoiado, palabras aladas lles dirixía: 

"Escoitádeme, Troes e Dárdanoi e aliados; 
hoxe eu pensaba que nós, as súas naves despois de destruír 
e a tódolos Akhaiói, 
de volta íamos marchar para Ilios , a batida dos ventas; 
mais antes a escuridade ch ego u , o que hoxe salvo u de todo 
ós Argueioi e ás súas naves no rompente do mar. 
¡Veña!, en todo caso, agora nós obedezamos á noite negra 
e as nosas ceas preparemos; e ós de belas crinas, ós cabalas, 
dcsxunguide dos seus carros , e á súa be ira 
póndelles o seu pe nso; 
e da cidade traede bois e gordos carneiros, 
a toda présa , e viño, doce coma o mel , aportade, 
na mesma que o pan, das vosas casas, e, por parte, 
leña abundante xuntade, 
de modo que, a noite ente ira ata a aurora, 
que nace da bruma, 
accndamos fogue iras numerosas, e o seu resplandor 
ó ceo chegue, 
non for que, mesmo ó paso da no ite, os de longas cabeleiras 
na cabeza, os Akhaiói, 
a fuxir se boten polo ancho lombo do mar; 
que, polo menos, non se embarquen nas naves 
sen loita, tranquilos, 
senón de maneira que algún <lestes, ó menos, un tiro noso, 
mesmo na súa casa, teña que dixerir, 
alcanzado ou por frecha ou por lanza , de punta afiada, 
no momento en que para a súa nave saltaba, co fin 
de que teña medo tamén calquera outro 
de, enriba dos Troes, que doman cabalas, traer 
ó que é fonte das bágoas, a Ares. 
E que os arautos, de Zeus amados, pola cidade pregoen 
que os rapaces impúberes e os ruzos ve llos 
se xunten, arredor da cidade, sobre as divinas murallas; 
e e las, as nosas mulleres, no seu fogar cada unha, 
que un fogo grande acendan; e que unha garda alerta estea, 
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non for que un grupo de asalto por sorpresa entre na 
cidade, aproveitando que os nasos guerrefros 
acampan fóra. 
Así sexa, Troes magnánimos, como eu volo digo; 
e a miña palabra, que agora ó menos é sa, dita estea, 
e mitra, pola mañá entre os Traes domadores de cabalas, 
eu direi; 
eu pido, cheo de esperanza, a Zeus e ós outros deuses 
que me permitan botar fóra de aquí a eses cans doentes, 
(que as deusas da morte traen sobre as negras naves). 
Pois agora, pola noite, nós nos gardaremos a nós mesmos, 
e mañá, ben cedo, coas nasas armas armados, 
ó pé das naves cóncavas, despertemos ó ardente Ares; 
verei entón se a min, o fillo de Tydeus, 
o poderoso Diomedes, 
de xunto das naves para a muralla, me vai rechazar, 
ou se eu, a el 
co meu bronce dándolle marte, os seus despoxos sanguentos 
me levo; 
mañá el o seu valor mostrará, se á miña lanza 
agarda, cando se lle bote enriba; por máis 
que entre os primeiros, penso eu, 
xacerá ferido, e moitos arredor del, seus compañeiros, 
cando o sol se erga de mañá; pois, ¡se eu así 
fose inmortal e sen vellez os días todos, 
e fose honrado como era honrada Athenaie e Apolon, 
como que, agora, o día este, o desastre trae 
para os Argueioi!". 

(542-552) Os Troianos ofrecen sacrificios ós deuses, mais 
eles non os aceptan. 

Así Héktor falaba, e os Traes 
con grande estrondo aplaudiron; 
e eles entón ós cabalas desataron, que debaixo do xugo 
estaban a suar, 
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e atáronos con correas, nos carros respectivos cadaquén; 
e da cidade troüxeron bois e gordos carneiros 
a toda présa, e viño doce coma o mel aportaban, 
na mesma que o pan, das súas casas, e, por parte, 
leña abundante xuntaban; 
(e ofrecían ós inmortais perfectas hecatombes) 
e, ó fume da graxa, desde o chan, os vcntos levábano 
para dentro do ceo, 
(dun che iro tan grato; mais, de l, e n nada os deuses ben
aventurados a súa parte tomaban, 
nin a querían; pois moito , a eles, odiosa se lles fixo 
a Ilios sagrada, 
e Príamos e o pobo de Príamos, o da forte lanza). 

(553-565) Os Troianos quedan toda a noite no_ campo de 
combate. O símil das estrelas. As mil fogueiras e os 
cincuentc;¡, homes en cada unha. 

E eles, unha grande esperanza mante ndo, 
no campo de guerra 
permanecían a noite e nte ira, e fogueiras 
para eles ardían, innumerables; 
e, coma cando no ceo as estrelas, ó redor da brillante lúa, 
aparecían radiantes, cando se encontrou sen ventos o éter; 
e descubríanse tódolos outeiros e os promontorios altos 
e os vales; e do ceo, pois, desgarrouse o inmenso éter, 
e vense tódolos astros, e alegrou o seu corazón o pastor; 
tan ' numerosas, no espacio entre as naves 
e as correntes do Xanthos . 

' 
as fogueiras, que os Troes tiñan acesas, 
aparecían <liante de Ilios; 
mil fogue iras, pois, na terra chá ardían, 
e ó redor de cada unha 
sentábanse cincue nta á luz do fogo ardente. 
E os seus cabalos, cebada branca pacendo e centeo, 
estacados ó pé dos seus carros, á de belo trono, 
a Eós, agardaban. 
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CANTO IX 

SÚPLICAS 

l. Asemblea pota noite no campo dos Acaios (1-88). 

(1-8) A euforia dos Troianos e o abatemento dos Acaios. 
O símil da mareira. 

Así os Troes, polo deles, as súas gardas montaban; mais, 
ós Akhaiói, 
tíñaos por seus a divina fuga, do medo arrepiante compañeira, 
e dunha dor insoportable estaban transpasados 
tódolos príncipes seus; 
e, na me?ma que dous ventos o alto mar encrespan, 
de peixes cheo, 
Borees e Zéphyros, que de Threike sopran, 
levantándose de pronto; e nun instante unha vaga negra 
se amontoa, e moito argazo para fóra do mar esparexeu; 
tal así se lles partía o corazón dentro dos peitos dos Akhaiói. 

(9-28) Agamenón dá arde de convoca-la asemblea, pala 
noite, sen alertará enemigo. Agamenónfala na asemblea. 
A retirada. 

E o fillo de Atreu, de angustia grande transpasado 
o corazón, 
ía e viña, ós arautos de sonora voz mandando 
que nome por nome para a xunta convocasen 
a cada guerreiro, 
mais que non desen gritos; e el propio, entre os primeiros, 
se afanaba; 
e sentábanse na xunta contristados; e de pé Agamemnon 
se puña, bágoas derramando, coma fonte de augas sombrizas, 
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que do alto dun escarpado penedo a súa escura auga 
vai vertendo; 
así e l, un profundo salouco lanzando, as súas palabras 
ós Argue iói dicía: 

.. oh amigos, dos Argueiói capitáns e conselleiros, 
Zeus, fillo de Kronos, fortemente me atou 
cunha cegue ira pesada, 
o cruel, que antes me prometeu, e garantizoumo cun aceno 
de cabeza, 
que, despois de a Ilios destruír, a das boas murallas, 
eu retornaría, 
e agora un malvado engano preparou, e manda que eu, 
coa honra perdida, para Argos volva, despois 
que moito home pe rdín. 
Así, sen dúbida algunha, para Zeus prepotente, 
grato debe ser, 
que xa de moitas cidades abateu as cabezas 
e aínda máis abaterá; poilo seu poder é o máis grande. 
¡Pois, veña!, como eu diga, obeqezamos todos; 
fuxamos coas naves á nosa patria terra; 
pois xa non tomaremos Troie, a das anchas rúas". 

(29-49) Diomedes opónse abertamente á proposta da 
Agamenón. 

Así fa laba, e eles todos entón, sen soltaren palabra, 
quedaron en silencio; 
e moito tempo así calados estaban, cheos de turbación, 
os fillos dos Akhaiói; 
mais, por fin, entón falou o bo no brado 
de guerra, Diomedes: 

ufillo de Atreus, contigo prime iro eu me enfrentarei, 
por seres un inse nsato, 
o que é permitido", oh reí, nunha xunta; 
e ti por isto non te incomodes; 
o meu valor, ante todo, ti me inxuriaches perante os Danaói , 
ó pensares que para a gue rra eu non sirvo e que son 
un cobarde; por máis que iso todo 

272 



sábeno ben, dos Argueiói, así os novos coma tamén 
os vellos; 
a ti, si que os seus dons á metade che deu o fillo de Kronos, 
o astuto; 
co cetro, si, concedeuche seres honrado 
por enriba de todos, 
mais, o valor, non cho deu, que un poder é o máis grande. 
¡Infeliz!, ¿é que eres que así realmente, ata ese punto, 
os fillos dos Akhaiói 
para a guerra non serven e que son uns cobardes, 
como estás a dicir?; 
mais, se a ti propio o teu corazón te ten inducido 
a marchares de volta, 
vaite xa dunha vez; <liante de ti está o camiño, 
e as tú as na ves préto do mar 
sempre estiveron, as que te seguiron desde Mykene, 
ben numerosas; 
mailos demais quedarán, os de longas cabcleiras na cabeza, 
os Akhaiói, 
ata que por fin á Troie destruamos; e, 
se tamén eles o queren, 
que fuxan coas súas naves para a querida patria terra; 
ó menos nolos dous, eu e mais Sthénelos, 
combateremos ata que o fin 
de Ilios encontremos; pois coa axuda do ceo viñemos". 

(50-78) Pala Néstor na asemblea. Un convite ós caudillos. 

Así falaba, e eles todos, entón, aclamábano, 
os fillos dos Akhaiói, 
o discurso a~mirando de Diomedes, domador de cabalos; 
mais entón, levantándose, a eles se dirixía 
o conductor de carros, Néstor: 

"Fillo de Tydeus, por enriba de todo, 
na guerra forte ti élo, 
e, na asemblea, entre tódolos da túa idade, 
sempre fuches o mellar; 

273 



ninguén a ti o teu discurso che censurará, 
por moitos que os Akhaiói son, 
nin a contra che levará; mais non chegaches 
ó final das túas razóns; 
é certo que aínda un mozo es, e, meu, 
mesmo un fillo poderías ser, 
o máis novo pola idade; aínda así, causas sensatas predicas 
ós reís dos Argueioi, porque como é xusto falaches. 
Pois, mira , eu, que máis vello ca ti préciome de ser, 
vou fal ar e a todo chegarei; e ninguén, a min, 
o meu discurso me despreciará, nin sequera 
o poderoso Agamemnon; 
sen fratría, sen leí, sen fogar está aquel 
que a guerra apetece no seu propio pobo, 
a máis horrible de todas. 
Así pois, polo menos, agora, obedezamos á noite negra 
e a cea prepare mos; e que as sentinelas, polos seus grupos , 
instalen pastos ó longo do foxo escavado fóra da muralla . 
Ós mozos é, ós que isto eu encargo; mais despois, 
filio de Atreus, ponte ti ó frente; porque ti, entre os reís, 
o rei es; 
o frece un convite ós anciáns; é para ti conveniente, 
non é para ti ofensivo; 
cheas están de viño as túas tendas, que as naves dos Akhaiói 
cada día desde Threike polo ancho mar transportan; 
todo o que fai falta para agasallar, télo ti, e é 
que sobre moitos té-lo teu señorío. 
Mais, por moitos que contigo se congreguen, ti a aquel 
atenderás que un mellar 
consello che aconselle; que bastante falta teñen 
tódolos Akhaiói 
dun consello leal e ben urdido, porque os inimigos, 
préto das naves, 
acenden fogueiras mil; ¿quen isto podería ver alegremente?; 
po ila no ite esta ou destruirá o noso exército ou o salvará". 
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(79-88) Saen as sentinelas para os postas de garda. Os sete 
capitáns. O lume a a cea. 

Así dicía, e eles, pois, con toda atención o escoitaban, 
e fixéronlle caso; 
e as sentinelas, coas súas armas, a toda présa saían, 
ó redor do filio de Néstor, Thrasymedes, pastor de homes, 
e ó redor de Askálaphos e de Iálmenos, fillos de Ares, 
e ó redor de Meriones e de Aphareus e de Deípyros, 
e ó redor do fillo de Kreyon, Lykomedes divino . 
Sete eran os capitáns das sentinelas, e cen, con cada un, 
os mozos que a un tempo marchaban formados, 
longas lanzas nas mans empuñando; 
e no medio do foxo e da muralla se situaban, alí chegando; 
e nese sitio o lume acenderon, e preparábanse a cea, 
cada un para si. 

2. O convite de Agamenón ós caudillos (89-113). 

(89-91) A hora de comer e beber. 

Pola súa parte, o filio de Atreus, ós anciáns dos Akhaiói, 
todos xuntos, levaba 
para a súa tenda, e <liante deles dispuña 
unha apetitosa comida; 
e eles, para os alimentos preparados, que <liante tiñan, 
as súas mans alongaban. 

(92-113) Fata Néstor no convite ós caudillos.A falta de 
Aquiles. 

Mais, así que, de bebida e de comida, 
fóra a gana botaron, 
a eles, o vello, antes que outro calquera, a urdirlles 
empezaba o seu pensamento, 
Néstor, de quen, desde sempre, o mellor parecía 
o seu consello; 
el para eles, ben razoando, falou e dixo: 

275 



.. fillo de Atreus moi glorioso, señor 
de homes, Agamemnon, 
por ti eu terminarei, e por ti darei principio, 
porque ti, de moitos 
pobos, é-lo señor, e a ti Zeus nas mans che puxo 
o cetro e as leis, para que polos teus mires; 
por tanto, é preciso que, máis ca outro calquera, ti digas 
a túa palabra e que escoites a dos demais, 
e que acates tamén a outro, cando, a un calquera, 
o seu corazón o impulse 
a falar para o ben común; pois de ti dependerá todo 
canto outro empece. 
Por min, eu vou dici-lo que a min me parece sé-lo mellor; 
pois ningún outro, un pensamento mellor ca este, pensará, 
coma o que veño pensando, tanto xa hai moito tempo 
como aínda tamén agora, 
desde o día mesmo, oh descendente de Zeus, no que 
a xove filla de Briseus, 
por mo i irritado que Aquiles estaba, ti sacáchela 
da súa tenda, arrebatándolla a el, 
non segundo o noso pensar, por certo; que moito a ti, 
eu ó menos, 
moito cho desaconsellaba; mais ti, ó teu arrogante corazón 
cedendo, a un home, o máis valente, a quen 
os mesmos inmortais honraron, 
deshonraches; pois, arrebatándolla á forza, ti reteslle 
a súa parte; mais, aínda mesmo agora, 
pensemos cómo poderiamos, dándolle 
unha satisfacción, persuadilo 
con presentes amables e con palabras doces". 
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3: Ofrecementos de Agamenón a Aquiles no convite ós 
caudillos (114-181). 

(114-161) Agamenón dalle a súa re::,posta a Néstor. 
Agamenón dóese. Os presentes para Aquiles. 

E, a el, a súa vez contestoulle o señor 
de homes, Agamemnon: 

"Oh vello, ningunha mentira, das miñas 
cegueiras, contaches; 
cegue ime, e tampouco eu mesmo o nego; pois, por moitos 
guerreiros, vale un home a quen Zeus de corazón ame, 
como agora a este honrou, e domeou ó pobo dos Akhaiói. 
Mais, xa que me ceguei, cando a pensamentos 
perniciosos sucumbín, 
agora estou disposto a desagravialo e a entregadle 
unha inmensa indemnización; 
e, <liante de vós todos, os meus nomeados regalos vou dicir 
un por un, 
sete trípodes , que aínda non foron ó lum~, 
e dez talentos de ouro, 
e vinte brillantes caldeiras, e doce cabalos 
robustos, propios para vencer nas carreiras, que premios 
cos seus pés conseguiron; 
non estaría sen _bens aquel home que tantos premios ti vese, 
nin tampouco falto do preciosísimo ouro, 
cantos a min me trouxeron estes meus solípedos cabalos. 
E dareille tamén sete mulleres, en impecables 
labores entendidas, 
Lesbias elas, que, cando a Lesbos, a ben construída cidade, 
tomou el propio, 
eu escollín para min, as que pola súa beleza sobrepasaban 
a tódalas castes de mulleres; 
éstas, de por parte, lle darei, mais con elas tamén estará 
a que entón lle roubaba, 
a filla de Briseus; e, neste punto, 
un grande xuramento xurarei, 
de que nunca ó seu leito eu subín nin con ela me unín, 
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como é lei de vida dos humanos, entre homes e mulleres . 
Por de pronto, iso todo, de seguida, <liante del estará; mais, 
aínda máis, se algún día, 
á cidade grande de Príamos, os deuses 
nos conceden saquear, 
que a súa nave, ós montóns, de ouro e de bronce cargue, 
presentándose alá, cando repartámo-lo despoxo os Akhaiói, 
e que, mulleres Troiades, vinte el mesmo se escolla, 
as que, detrás da Argueia Helene, as máis fermosas sexan. 
E, se un día de volta chegarmos á Argos Akhaiikón, 
o ubre da terra, 
o rneu xcnro sería; e honrareino igual que a Orestes, 
o meu filio máis novo, que se me está a criar 
no medio de moita abundancia; 
pois tres filias teño na miña mansión, tan ben axustada, 
Khrysóthemis e Laodike e Iphiánasa, 
de las, á que e l máis queira, sen presentes de boda, 
que a leve 
para a casa de Pcleus; que eu, por enriba, regalos dareille, 
moitísimos, cantos nunca ninguén á súa filia lle deu; 
e dareille tamén sete cidades miñas, ben poboadas, 
Kardamyle e Enope, e Hiré, cos seus herbazais, 
e Pherás a divina, e Antheia, coas súas ricas pradeiras, 
e a bela Aipeia, e Pédasos, cos seus viñedos; 
todas préto do mar, na raia de Pylos, a terra da area; 
e nelas homes viven, donos de moitos carneiros, 
donos de moitos bois, 
que, a el, coas súas ofrendas, coma a un deus honrarán 
e, debaixo do seu cetro, crecidos tributos lle pagarán. 
Estas cousas eu a el lle cumpriría, se pon fin á súa cólera; 
que ceda -pois só Aides é duro e inflexible; 
e por iso tamén é para os mortais o máis odioso 
dos deuses todos-
e que el a min se someta, por canto eu un rei 
rná is poderoso son 
e por canto eu 1 por nacemento, máis vello gábome de ser". 
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(162-181) Néstor Jala outra vez no convite ós caudillos. 
Unha embaixada. 

E, a el, respondíalle de seguida o vello conductor 
de carros, Néstor: 

"Fillo de Atreus gloriosísimo, caudillo 
de guerreiros, Agamemnon, 
uns regalos, desta vez xa non censurables, 
ofreces a Akhileus, o señor; 
¡veña, pois!, a uns enviados escollidos destaquemos , que, 
o máis rápido posible , 
vaian á· tenda do fillo de Peleus, Akhileus. 
Mais, dcixádeme a min, eu porei ncles os ollos, 
e eles que obedezan; 
Phoinix, en prime iro lugar, o amado de Zeus, 
que vaia á cabeza, 
e, detrás del , Aias , o grande, e o divino Odyseus; 
e, dos arautos, Oclíos e Eurybates con eles camiñen. 
E agora traede para as mans auga, e, gardar 
un relixioso silencio, ordenade, 
co fin de que a Zeus, fillo de Kronos, tratemos de propiciar, 
a ver se de nós ten piedade". 

Así falaba , e para eles todos, do seu agrado, un discurso 
el pronunciou ; 
ó momento os arautos, entón, auga sobre as mans 
de cada un deles verteron, 
e os mozos, ata os bordes, as cráteras encheron de bebida, 
e entón serviron de beber a todos nas súas copas, 
despois de faceren libacións ós deuses. 
Maís , así que fixeron as libacións e beberon despois 
canto pedía o seu corazón, 
saían á présa da tenda de Agamemnon, fillo de Atreus; 
e, a eles , moito lles encargaba o vello 
conductor de carros Néstor · 

' ' 
volvendo os ollos rápidamente para cada un, 
mais a Odyseus sobre todo, 
que se esforzasen por convencer ó irreprochable fillo 
de Peleus. 
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4. Marcha dos emisarios para a tenda de Aquiles 
(182-221). 

(182-184) Rezos a Posidón polo camiño. 

E eles, entón , camiñaron pola be ira do bruante mar, 
moitísimos rogos dirixindo ó que abraza á te rra, 
ó que sacode o chan , 
para que fac ilmente puidesen convence-lo arrogante corazón 
do neto de Aiakós . 

(185-191) Chegada dos emisarios á tenda de Aquiles. As 
proez as dos guerreiros. 

E, dos Myrmidóns, ás tendas e ás naves chegaron, 
e, a el, o encontraron, que a súa alma estaba a recrear 
cunha cítara sonora, 
fermosa, be n traballada, e, e nriba, de prata a travesa era, 
que esco lle u para si , de e ntre os despoxos , cando a cidade 
de Eetíon el mesmo destruíu; 
con cla e l, pois, o seu corazón recreaba, e cantaba, 
ó seu son, as proezas dos guerreiros; 
e Pátroklos, só, enfrente del , estaba sentado en silencio, 
agardando ó neto de Aiakós, a ver cando acabaría de cantar. 

(192-198) Acollida dos emisarios por parte de Aquiles. 

E eles dous avanzaron entón, mais ía por <liante 
o divino Ody'seus, 
e fixeron alto <liante del ; e, sorprendido, levantouse 
de pronto, Akhile us, 
coa súa mesma cítara, de ixando o ase.oto 
o nde estaba sentado; 
e, de igual mane!fa, Pátroklos , así que viu ós homes, 
levantouse tamén. 

E, para e les adiantando as mans , en acollemento , 
dicíalles o lixeiro de pés , Akhileus: 
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"Sede benvidos; de certo, coma uns homes amigos, 
chegades onda min; ¿ou hai algunha grande necesidade?; 
vós para min, despeitado e todo, dos Akhaiói, 
os máis amigos sodes". 

(199-221) Aquiles agasalla ós emisarios. 

Así, pois, tendo falado, máis para adentro os levaba 
o divino Akhileus, 
e fíxoos sentar nuns sillóns con coberturas de púrpura; 
e de seguida a Pátroklos dicía, que préto del estaba: 

"Unha crátera máis grande agora mesmo, 
fillo de Menoitios, dispón, 
e máis forte fai a mestura, e a súa copa entrega a cada un; 
pois os homes máis amigos están hoxe 
debaixo do meu teito". 

Así <licia, e Pátroklos obedecía ó seu compañeiro. 
E entón el un cepo grande colocou á luz do lume, 
e alí, pois, uns lombos depositou, dunha ovella 
e dunha gorda cabra, 
e alí, dun porco ben cebado, un espiñazo 
rebordante de graxa; 
e sostíñallos Automedon, e cortábaos, pois, 
o divino Akhileus; 
e partíaos ben en talladas e nos espetos os enfiaba, 
e, un fogo grande, o fillo de Menoitios acendía, 
o mortal igual a un deus. 
E, cando o fogo queimou de todo e a chama se extinguiu, 
a brasa estendendo, os espetos en alto ó longo puxo, 
e botáballe o sal divino, dos seus soportes levantándoos. 
E, cando, pois, terminou o asado e nos pratos o serviu, 
Pátroklos, polo del, o pan collendo, distribuíuno pola mesa 
en fermosos azafates, maila carne distribuíuna Akhileus; 
e, el mesmo, enfrente se sentaba do Odyseus divino, 
contra o muro do outro lado, e, que ós deuses 
a ofrenda fixese, <lera orde 
a Pátroklos, seu compañeiro; e este no fogo 
botaba as primicias; 
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e eles, para os alimentos preparados, que cliante tiñan, 
as súas mans alongaban. 

5. Discurso de Ulises na tenda de Aquiles (222-306). 

(222-235) Ulises saúda a Aquiles e agradécelle a boa 
acollida. A inminencia dun desastre para os Acaios. 

Mais, así que, de bebida e de comida, 
fóra a gana botaron, 
fíxolle Aias un aceno coa cabeza a Phoinix; mais comprendeu 
o divino Odyseus, 
e, enchendo de viño a súa copa, ó momento xa saudara 
con cla a Akhileus: 

"Saúde, Akhileus; de comida, por certo, repartida 
por un igual, non andamos nós faltos, 
nin na tenda de Agamemnon, filio de Atreus, 
nin tampouco aquí agora; pois á man ternos 
moitas cousas de gusto 
para segu ir de banquete; mais , non son os dunha comida 
apetitosa, os traballos que nos preocupan, 
senón que, un inmenso desastre, oh descendente de Zeus , 
diante dos o lios vendo, 
nós moito nos tememos; pois xa en dúbida está 
se se van salvar ou se van pe rder 
as nosas naves ben bancadas, se non te revistes, 
xustamente ti, da túa valentía . 
Porque, préto das naves e do muro, 
o seu campamento estableceron 
os Troes altivos e os seus célebres aliados, 
acendendo moitos fogos ó longo do seu campo, e xa din 
que non ofreceremos resistencia, senón que 
sobre as nosas naves negras iremos caer. 
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(236-246) Zeus traba/la a favor dos Troianos. Héctor só 
agarda ó novo día para acabar cos Acaios. 

E Zeus, para eles, o fillo de Kronos, 
pola dereita sinais mostrando, 
non fai máis ca lostregar; e Héktor, 
da súa forza todo finchado, 
anda terriblemente furioso, confiado en Zeus, 
e non ten respeto ningún, 
nin ós homes nin ós deuses; que unha violenta rabia 
mctcuse dentro del; 
e está a pedir ó ceo que canto antes apareza a Eós divina; 
pois el asegura que, das nosas naves, 
vai corta-los altos mascaróns, 
e que as vai queimar mm devastador fogo, 
e que, ós Akhaiói, 
vai dar morte xunto delas, cando anden atordados 
polo fume; 
disto é do que eu sinto un medo terrible no fondo 
da miña alma, de que estas ameazas súas 
llas cumpran os deuses, pois entón, para nós, 
xa o noso destino sería 
quedar mortos en Troie, lonxe de Argos, 
criadora de cabalos. 

(247-251) Esta é a hora de Aquiles. 

Pois, arriba, se tes intención, aínda que tarde , de, 
ós fillos dos Akhaiói, 
angustiados, nesta hora salvar, 
baixo a avalancha dos Troes; 
para ti mesmo despois un grande pesar será, 
mais ningunha maneira, 
despois de estar feito o mal, hai xa de encontrarlle remedio; 
senón moito antes 
discurre como ós Danaói vas librar dun funesto día. 
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(252-261) Aquiles debe deíxa-la súa cólera. 

¡Meu bo amigo!, ben a ti o teu pai cho recomendaba, 
Pcleus, 
no día aquel cando a ti , desde Phthíe, 
xunto de Agamemnon te mandaba: 

"Fi llo meu, a forza, si, Athenaie e mais Here 
son as que cha darán, sempre que queiran, mais ti, 
ese teu soberbio corazón, 
has de mantera raía no teu peito; porque a dozura é mellor; 
e renunciar á discordia, que tantos males provoca, 
para que a ti máis 
te honren, dos Argueioi, tanto os novos coma os vellos". 
Así cho recomendaba o vello, mais ti esquéceste; 
mais, aínda mesmo agora, 
cálmate, e deixa a cólera, que aflixe o corazón; 
tamén, a ti, Agamemnon 
dignos presentes che ofrece, se renuncias á cólera túa. 

(262-298) Os presentes queAgamenón lle ofrece a Aquiles. 

E, se non, ti agora escóitame, e eu che contarei 
parte por parte 
cantos regalos para ti na súa tenda promete u Agamemnon: 
sete trípodes, que aínda non foron ó lume, 
e dez talentos de ouro, 
e vinte brillantes caldeiras, e doce cabalos 
robustos, propios para vencer nas carreiras, que premios 
cos seus pés conseguiron; 
non estaría sen bens aquel home que tantos premios tivese, 
nin tampouco falto do preciosísimo ouro, 
cantos premios os cabalos de Agamemnon 
cos seus pés lle trouxeron. 
E darache tamén sete mulleres, en impecables labores 
ben entendidas, 
Lesbias elas, que, cando a Lesbos, a ben construída cidade, 
tomaches ti propio, 
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el escolleu para si, as que entón pola súa bcleza sobrepasaban 
a tódalas castes de mulleres; 
estas, de por parte , che dará, mais con elas tamén estará 
a que entón che roubaba, 
a filla de Briseus; e, neste punto, 
un grande xuramento xurará, 
que nunca ó seu leito el subiu nin con cla se uniu, 
como é lei de vida dos humanos, entre homes e mulleres. 
Por de pronto, iso todo de seguida cliante de ti estará; mais, 
aínda máis, se algún día 
a cidade grande de Príamos, os deuses 
nos conceden saquear, 
que a túa nave, ós montóns, de ouro e de bronce cargues, 
presentándote alá, cando repartámo-lo despoxo os Akhaiói, 
e que, mulleres de Troiades, vinte ti mesmo escollas, 
as que, detrás da Argucia Hclcne, as máis fermosas sexan. 
E, se un día, de volta, chegarmos á Argos Akhaiikón, 
o ubre da terra, 
o seu xenro serías; e honrarate igual ca a Orestes, 
o seu fillo máis novo , que se lle está a criar no medio 
de moita abundancia; 
pois tres fillas ten na súa mansión, tan ben axustada, 
Khrysóthemis e Laodike e Iphiánasa, 
delas, á que ti máis queiras, sen presentes de boda, 
que a leves 
para a casa de Pcleus; que el, por enriba, regalos darache, 
moitísimos , cantos nunca ninguén á súa filla lle deu; 
e darache tamén scte cidades súas, ben poboadas, 
Ka rdamyle e Enope, e Hiré, cos scus herbazais , 
e Phcrás, a divina, e Antheia, coas súas ricas pradeiras, 
e a bela Aipeia e Pédasos, cos seus viñedos; 
todas préto do mar, na raia de Pylos, a terra da area; 
e nelas homes viven, donos de moitos carneiros, 
demos de moitos bois, 
que, a ti, coas súas ofrendas, coma a un deus te honrarán 
e, debaixo do teu cetro, crecidos tributos ·che pagarán. 
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(299-306) A sorte de tódolos Acaios está nas mans de 
Aquiles. 

Estas cousas el a ti che cumpriría, se pos fin á túa cólera; 
mais, se para ti o fillo de Atreus aínda se che fixo, 
no teu corazón, máis odioso 
el e mailos seus presentes, ti, ó menos, dos outros Panakhaiói, 
esgotados xa por todo o noso campo, ten deles compaixón, 
os que, a ti, coma un deus, 
te honrarán; pois, de seguro, para eles, 
unha grandísima gloria conquistarías; 
porque agora a Héktor collerías, 
xa que moi préto de ti chegaría, 
coa rabia funesta que ten, pois di que ningún igual 
para el hai de entre os Danaói, os que aquí 
as nosas naves trouxeron ... 

6. Resposta de Aquiles ó discurso de Ulises (307-429). 

(307-314) Aquiles vaifalar con sinceridade. O hipócrita 
é aborrecible. 

E, a el, dándolle a súa resposta, dicíalle 
o lixeiro de pés, Akhileus: 

,Nacido de Zeus, fillo de Laertes, 
de moitos recursos, Odyseus, 
é preciso, de todo punto, que a miña palabra 
con toda franqueza vos diga, 
do modo que eu me propoño actuar e 
como iso cousa feíta será, 
para que non me veñades con rechouchíos, 
ó meu lado sentados, un detrás doutro; 
pois aborrecible para min é aquel, 
ó igual que as portas do Aides, 
que unha cousa ess=onda nos seus adentros, 
e outra diga por fóra; 
mais eu direi como a min me parece que é o mellor. 
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(315-322) Queixas de Aquiles contra Agamenón. 

E non creo que me poida convencer 
nin o fillo de Atreus, Agamemnon, 
nin os outros Danaói, visto que, pois, 
ningunha gratitude había 
por combater, con homes inimigos, sen tregua, sempre; 
igual parte hai para o que se queda no campamento, 
e se un con denodo guerrea; 
e mm mesmo aprecio están tanto un cobarde 
coma tamén un valente; 
(morreu sempre igual aquel home que nada fixo 
e o que moito traballou;) 
tampouco a min nada me queda de máis proveito, despois 
que sufrín tantas penalidades no meu corazón, 
sempre a miña vida arriscando para guerrear. 

(323-343) O símil da ave que leva o alimento para as súas 
crías. As moitas conquistas e os repartos inxustos. O caso 
da Briseida. 

E, así como a ave, que para as súas implumes crías 
lles leve . 
o seu alimento, _despois de que o puido encontrar, e, á custa, 
pois, de moito mal para ela mesma, se move, 
así tamén eu moitas noites en vela pasaba, 
e días cruentos consumía guerreando, 
contra · homes loitando por causa das súas mulleres; 
doce cidades de homes, xa coas miñas naves destruín; 
e, a pé, conto que son once, pola Troie tan fértil adiante; 
delas todas, despoxos, moitos e preciosos, 
eu saquei, e tods>s eles, traéndoos aquí, 
a Agamemnon llos entreguei, 
ó fillo de Atreus; mais el, que atrás se quedaba 
xunto das naves veleiras, 
así que os recibiu, ós poucos os repartiu,· e moitos 
para si os gardaba, 
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e outros ós príncipes llos daba, e ós reis, 
como presentes de honor; 
a estes, si, intactos se lles conservan, mais a min, 
ó único de entre os Akhaiói, 
arrebatoume a miña parte, e ten el á compañeira do meu 
leito, que era do meu agrado; que, ó seu lado durmindo , 
disfrute; mais nese caso, ¿por que é preciso 
que guerreemos cos Troes 
nolos Argueioi?; ¿e por que unha tropa trouxo para aquí, 
despois de reunila, 
o fillo de Atreus?; ¿acaso non foi por causa de Helene, 
a da fermosa cabe le ira?; 
¿ou é que só aman ás súas mulleres, de entre os homes 
dotados de fala , 
os fillos de Atreus?; o certo é que calquera home bo 
e no seu xuício, 
á súa, quérea e cóidase dela, coma tamén eu a ela 
de corazón a quería , aínda sendo conseguida 
a punta de lanza. 

(344-355) Agamenón non cumpre as súas promesas. Que 
non cante con Aquiles. Que invente el mesmo a maneira 
de conter a Héctor. 

Pois agora, despois de que , das mans, a miña recompensa 
me quitou e me enganou , 
que non veña tentarme, que o coñezo ben; 
e non me vai convencer; 
máis ben, Odyseus, que, contigo e cos outros reis, 
pense el na maneira de afastar das naves o devorador fogo; 
por certo que xa moitísimas cousas el fixo sen min e así 
un muro construíu, e tendeu un foxo ó pé del, 
ancho e grande, e alí estacas cravou; 
mais nin así pode, a forza de Héktor, matador de homes, 
conter; mais, en tanto eu no medio dos Akhaiói combatía , 
nunca quería Héktor o combate suscitar lonxe 
da muralla deles, 
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senón que, ó máis, ata as portas Skaias 
e ata a aciñeira chegaba; 
alí unha vez, a min, atopándome eu só, e l me 
esperaba, e a duras penas escapou á miña acometida. 

(356-377) Aquiles anuncia a súa volta para Ptía ó día 
seguinte. Esta é a resposta que Ulises ha de dar a 
Agamenón: Non o volve enganar outra vez. 

Mais agora, como non quero eu enfrentarme 
co Héktor divino, 
mañá, despois de os sacrificios a Zeus facer, 
e a tódolos deuses, 
cargando ben as miñas naves, unha vez que ó mar as bote, 
ti verás, se queres, e se a ti a cousa che interesa, 
moi cedo polo Heléspontos, rico en peixes, navegando, 
ás naves miñas, e nelas a homes remar, cheos de ardor; 
e, se unha feliz travesía nos dá o glorioso Abalador da terra, 
ó terceiro día, na Phthíe farturenta, podo estar. 
Alí teño eu moitísi_mos bens, que alá deixei, cando 
en mala hora nesta terra vin dar; 
e , de aquí, outro ouro e bronce avermellado, 
e mulleres de fermosa cintura e cinsento ferro, 
comigo levarei , todo o que por sorte conseguín; pois, 
a miña parte de honor, quen ma deu, 
para · aldraxarme, outra vez ma quitou , 
o poderoso Agamemnon, 
o fillo de Atreus; todo isto cóntallo a el, así cho encargo, 
á vista de todo o mundo, para que tamén os outros 
Akhaiói se indignen, 
se algunha vez a outro dos Danaói aínda espera enganar, 
sempre da súa impudencia revestido; no que toe.a a min, 
non se atrevería, aínda tan cínico sendo, a mirarme á cara; 
e non penso prestarlle nin os meus consellos, 
nin o meu esforzo; 
pois que, por máis da conta, xa me enganou e ofendeu; 
e nunca máis outra vez 
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me e nga na ría coas súas palabras; e bastante para el sexa; 
pois, que, moi tranquilo, 
corra e l só á súa pe rdición; visto que , de todo, o seu xuício 
ll e quitou o prude nte Zeus . 

(378-416) Aquiles de!:>precia os presentes de Agamenón. 
Nada hai que vala unha vida. 

E odiosos para min os seus presentes son, e, a e l, 
té ñoo na estima dun cabelo; 
nin se a min , dez veces e vinte veces, tantos bens me dese 
ca ntqs agora e l te n, e outros máis , se dalgún sitio lle veñen , 
nin ca ntos en Orkhomenós e ntran, e cantos e n Thebas 
Aigyptía, o nde nas casas se gardan moitísimas riquezas, 
e cen portas te n , e, por cada unha de las, douscentos 
gucrreiros teñen paso, cos seus cabalas e carros; 
nin se a min tantos be ns e l me dese como area e poe ira, 
nin así scque ra, ó corazó n meu, 
lograría persuadir Agamemnon, 
antes de pagarme toda a súa a ldraxe, que a miña alma aflixe. 
C, coa filia de Aga me mnon, fillo de Atreus, 
cu non me casare i, 
nin se, coa áurea Aphrodite, e n fe rmosura , e la rivalizase, 
e, en traballos, con Athenaie, a dos o llos de curuxa, 
se igualase; 
nin , con e la , así me casarei; pois e l, que , dos Akhaiói, 
a o utro escolla , 
un , que a e l lle vai be n e que máis rei é; 
pois, seó cabo me salvan os deuses e á casa chego de volta, 
Pcleus, de seguro, comigo en seguida unha muller casará , 
e l por si mesmo; 
n10itas Akhai ides hai pola ancha Helás e por Phthíe, 
fillas de nobres, os que ás súas cidades defe nden, 
delas , á que e u prefira, fareina miña esposa; 
e a lí, a min, xa moito me puxou o meu corazón de home , 
para q ue, 
tomando lcxítima esposa , unha digna consorte, 
dos be ns disfrutase, que o vello Pele us gañou. 
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Pois, para min, nada hai que teña o valor dunha vida, 
nin canto din 
que Ilios atesourara, a ben habitada cidade, 
en tempos pasados, na paz, antes de chegaren 
os fillos dos Akhaiói, 
nin canto a sole ira de pedra do Frechador 
dentro dela encerra, 
a de Phoibos Apolon, na Pythó pedregosa; 
pois pódense apresar uns bois ou unhas gordas ovellas, 
pódense mercar trípodes e rubias cabezas de cabalas; 
mais, a alma dun home, que de novo retorne, non é posible , 
ni n por présa de guerra, 
nin pola man collida, despois que xa transpasou 
a sebe dos dentes. 
Poila miña nai dimo sempre, a deusa Thetis, a pés de prata, 
que <lúas parcas me arrastran para o meu final da morte; 
se, aquí quedando, da cidade dos Troes arredor combato, 
acabouse para min o retorno, maila miña gloria 
imperecedeira será; 
e, se para a miña casa torno, para a querida terra 
dos meus país, 
acabouse para min a gloria extraordinaria, mais 
por mo ito tempo para min vida 
habe rá , e non me alcanzará tan axiña o final da morte. 

(417-429) Os Acaios deben desistir do asedio. Troia está 
protexida por Zeus. Fénix, que quede xa na tenda de 
Aquiles. 

E, tamén ós outros, eu aconsellaría 
que para a súa casa se embarquen, pois xa 
non conseguiréde-la ruína 
da Ilios escarpada; porque, moito sobre e la, 
o da ancha mirada , Zeus , 
a man súa estendeu, e están cheas de valor as súas tropas . 
Mais vós, pois, de volta marchando, 
ós príncipes dos Akhaiói 
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a miña resposta dade -pois iso privilexio é dos vellos
para que eles ideen nos seus corazóns 
outra solución mellar, 
que lles salve as naves e a tropa dos Akhaiói 
xunto ás naves cóncavas, xa que non lles foi esta eficaz, 
a que agora idearon, estando eu aínda pola cólera apartado; 
mais Phoinix, connosco quedando, 
que aquí durma esta noite, 
para que comigo, a bordo das nosas naves, 
para a nosa terra, poida vir 
mañá, sempre que el queira; pois á forza non o vou levar». 

7. Discurso de Fénix na tenda de Aquiles (430-605). 

( 430-441) Fénix chora de pena, polo que vai ser dos 
Acaios. Mais con Aquiles veu e con Aquiles tamén 
volverá. 

Así dicía, e eles todos, pois, sen soltaren palabra, 
quedáronse en silencio, 
do seu discurso asombrados; pois con moita dureza 
el se negou; 
mais, ó cabo dun tempo, tomou entón a palabra 
o vello conductor de carros, Phoinix, 
a chorar rompendo; porque moito el temía 
polas naves dos Akhaiói: 

.. se de verdade o retorno na túa cabeza, ilustre Akhileus, 
revolves, e, en maneira ningunha, apartar das naves veleiras 
ti queres o fogo devorador, porque a cólera caeuche 
moi dentro do corazón, 
¿como despois, lonxe de ti, querido fillo, aquí podería 
quedarme eu só?; pois contigo me enviaba o vello conductor 
de carros, Peleus, 
no día aquel cando a ti desde Phthíe para xunto 
de Agamemnon te enviaba, 
sendo ti case un neno, que apenas nada sabía 
da cruel guerra, 
nin de asembleas, onde, os homes, distinguidos se fan .» 
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( 442-448) Por promesa ningunha, que lle puidesenfacer, 
podería Fénix quedarse alí. 

Por iso el a min me mandou, para ensinarche isto todo, 
a ser orador de elocuentes discursos 
e realizador de notables fazañas; 
así que, despois, lonxe de ti, querido fillo, eu non querería 
quedarme, nin se me prometese un deus en persoa, 
despois de a vellice raspar de min, deixarme novo, 
na flor da idade, 
cal era cando por vez primeira eu deixei á Helás, 
a terra das fermosas mulleres, 
para me escaparás iras do meu pai Amyntor, 
fillo de Órmenos, 

( 449-457) Fénix canta a historia da súa vida, a partir de 
cando era un mozo. A maldición do pai. 

que comigo se puxo feito unha furia, por culpa 
dunha manceba, de bonitos cabelos, 
á que e~ amaba, e por ela despreciaba á súa esposa, 
miña nai; e esta de cantina a min me suplicaba, 
abrazada ós meus xeonllos, 
que canto antes me unise eu coa manceba, 
para que ela aborrecese ó vello. 
Obedecina e así o fixen; mais meu pai, 
que de seguida se enterou, 
moitas maldicións me lanzou e 
ás horrendas Erinyes invocou, 
para que nunca nos xeonllos seus sentase ningún fillo 
que de min fose nacido; e os deuses daban cumprimento 
ás súas imprecacións, 
Zeus subterrán~o e a temible Persephóneia. 
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(458-473) .Fénix, daquela, optoupormarcharpolomundo. 

(A e l, entón, eu pensei en matalo co agudo bronce; 
rnais a lgún dos inmortais deu fin á miña cólera, que n , pois, 
no meu corazón 
rne puxo a voz do pobo e as moitas aldraxes dos homes, 
para rne evitar ser chamado parricida entre os Akhaió i.) 
Entó n xa nada tiña que o retivese, polos seus adentros, 
o rneu corazón , 
para seguir dando voltas po lo palacio dun pai e ncole rizado . 
Certo é que, sen descanso, amigos e pare ntes, 
que arredor de rnin estaban , 
alí , facéndome sú plicas, trataban de re te rme, no palacio; 
e mo itas gordas ovellas e cornudos bois , de re torcido andar, 
degolaba n , e mo itos parcos, rezumantes de graxa, 
para q ue se asasen , se estendían 
sobre a chama de Héphaistos, 
e bebíase moito viño das tinallas do vello. 
E, ror nove no ites, á rniña roda, as noites ente iras pasaban; 
eles, e ntón, facendo turnos, ga rdas montaban, 
e nunca se apagou 
o fogo, un no pó rtico do ben cercado patio, 
e outro no vestíbulo, <liante das portas do meu tálamo. 

(474-484) Un día Fénix chegou a Ptía, onde foi ben 
acollido polo rei Peleu, o pai de Aquiles. 

Mais, ca ndo xa pola décima vez se me botou e nriba 
a noite tebrosa, 
tarnén entón eu, do meu tálamo, 
as portas forteme nte axustadas 
rompendo, para fóra saín , e salte i por enriba 
do muro do patio 
con fac ilidade, ocultándome ós homes da garda 
e ás mulle res do servicio. 
Fuxía despo is para lonxe a través da Helás espaciosa, 
e cheguei á Phthíe fé rtil, nai de ovellas , 
á mansión do re i Pele u; e el a min , be névolo , acolleume, 
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e amoume, coma se un pai ó seu fillo amase, 
unixénito, mimado, no medio de moitos bens, 
e fíxome rico e, como súbdito, deume un pobo moi grande; 
e vivía nun extremo de Phthíe, sobre os Dólopes reinando. 

( 485-495) Fénix foi para Aquiles coma un pai e un 
mestre. 

E, a ti, tal como es, fíxente eu, oh semellante 
ós deuses, Akhileus, 
de corazón queréndote, pois non querías con outro 
nin a un banquete ir nin no palacio comer, 
senón cando eu , nos meus xeonllos sentándote, 
de comida te saciase, cortándocha primeiro en anaquiños 
e o viño a túa boca levando; 
moitas veces me mollaches no peito a túnica, 
de viño, borrifándome coa boca, na túa infancia penosa; 
así, por ti , moitísimo eu padecín e moitos traballos pasei, 
nisto sempre pensando, que a min os deuses 
non me concedían un fillo 
de mio nacido; e así, de ti, o meu fillo, 
ós deuses semellante, Akhileus, 
eu fixen, para que un día de min apartases 
o vergonzoso infortunio. 

(496-512) Fénix pídelle a Aquiles, en nome dun pasado 
común, que domine, por fin, a súa altivez e que se deixe 
aplacar. 

Veña, pois, Akhileus, domina ese ánimo altivo; 
que nin está ben 
que un incompasivo corazón ti teñas; pois déixanse torcer 
ata os deuses mesmos, 
con todo ser maior a súa virtude e a súa honra e a súa forza; 
e, así e todo, a e les, con ofrendas e con pregarias doces, 
e coa libación e co fume da graxa, conseguen os homes . 
face los mudar para o seu favor, 
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á forza de os implorar, sempre que alguén infrinxa algunha 
lei das súas e cometa algún pecado. 
Pois é que as Litái son, do Zeus grande, fillas, 
e, coxas e enrugadas e vesgas dos dous ollos, como son, 
elas, pois, aínda así, detrás de Ate cóidanse de ir sempre; 
mais ela, Ate, é robusta e de pernas fortes, co que a todas 
moita avantaxe saca no camiño, e chega primeiro ela 
por toda a terra 
causando todo o mal ós homes; e elas tratan 
de pór remedio despois; 
e, para aquel, que con respeto acate ás fillas de Zeus, 
cando ó seu lado chegan, 
para ese, entón, de grande proveito sempre elas lle foron , 
e atendían o que el suplicaba; 
mais, para aquel, que con desprecio as rechace 
e con dureza se negue a escoitalas, _ 
para ese, piden entón elas a Zeus, fillo de Kronos, 
corren do onda el, 
que Ate en .toda a parte o acompañe, para que, 
co propio dano, pague a súa culpa. 

(513-523) Agamenón xa desistiu da súa cólera. Os 
presentes e a embaixada con amigos escollidos. 

Veña, pois, Akhileus, procura tamén ti 
que ás fillas de Zeus acompañe 
a honra debida, que, doutros valentes, o espírito fai domear; 
que, se non fose que agora os seus presentes che ofrece, 
e outros para despois che promete 
o fillo de Atreus, senón que sempre naquel violento 
despeito se mantivese, 
non sería eu quen a ti che pedise que, a túa cólera 
posta de lado, 
ós Argueioi socorras, anque se visen ben necesitados; 
mais el, agora e a un mesmo tempo, ó instante 
moitas cousas che dá, e outras para despois prometeu, 
e homes, para, da súa parte, te imploraren, onda ti destacou, 
ós mellores guerreiros 
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cscollendo, de entre o exército Akhaiikó, a aqueles que, 
para ti mesmo, 
che son os máis amigos dos Argueioi; deles, 
ti non desprécie-la súa palabra 
nin os seus pasos; que ata o día de hoxe non había 
nada censurable en estares irritado. 

(524-549) Xa en tempos pasaron causas coma ésta. O 
exemplo de Meleagro. A guerra dos Curetes e os Etolios. 

Así tamén, dos de antes, o'iámolo dicir 
nas historias de homes 
heroes, cando dalgún deles unha violenta cólera 
se apoderaba; 
ós presentes eran sensibles e deixábanse aplacar 
con palabras; 
recordo este feito eu da antigüidade, non de agora, 
por certo, 
como era a cousa; e no medio de vós vou contalo, 
todos amigos meus. 
Os Kuretes loitaban, e os Aitolói belicosos, 
arredor da cidade de Kalydón, e uns ós outros se destrozaban, 
os Aitolói , por tratar de defender á súa Kalydón amable, 
e os Kuretes, por devastala empeñados, co frenesí de Ares. 
E foi que, contra eles este desastre, a do trono de ouro, 
Ártemis, promoveu, 
irritada porque a ela, as "thalisias", na encosta da súa viña, 
Oineus non lle ofrendou; e, así, os outros deuses tiñan 
a súa parte nas hecatombes, 
e a só ela non lle fixo ofrendas, á filla do grande Zeus; 
ou se esqueceu ou nin o pensou; mais cometeu 
un grande erro na súa alma; 
e ela , irritada, a da divina caste, a deusa frecheira, 
suscitou contra eles un enorme porco bravo, 
de brancas dentes, 
que estragos moitos facía, segundo é seu costume, 
no viñedo de Oineus 
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pois el, moitas árbores altas, polo pé arrincadas, 
á terra boto u, 
coas súas propias raíces e as propias flores dos froitos; 
mais, a este, o fillo de Oineus morte lle deu, Meléagros, 
de moitas cidades, homes cazadores xuntando, 
e cans; pois non sería posible vencelo con poucos homes; 
tan grande era de corpo, e a moitos fixo subir 
á pira luctuosa; 
mais entón ela, ó redor del, promoveu 
moito tumulto e clamor, 
pola cabeza do xabarín e da súa pel hirsuta, 
entre os Kurctes e os Aitolói magnánimos. 

(550-564) Meleagro, levado da cólera, tamén se retirou 
do combate. A historia de Idas, o sogro de Meleagro. O 
rapto de Cleopatra, ou Alcione. 

Pois tamén, namentres Meléagros, 
amado de Ares, combatía, 
no en tanto para os Kuretes a cousa mal ía, e non podían, 
fóra da súa muralla, manterse, moitos eles con seren; 
mais, cando xa a Meléagros invadiu a cólera, 
que, tamén doutros, 
fai inchar, dentro dos peitos, o corazón, 
por moito siso que teñan, 
entón el, coa nai propia, Althaie, irritado no seu cora'.?Ón, 
inerte estaba xunto da súa lexítima muller, a bela Kleopatra, 
filla de Márpesa, a Even ina, de fermosos tornecelos, 
a mais de Idas, que o máis forte dos homes da terra foi, 
dos de entón, -tamén, pois, do señor e_n contra 
tomou o seu arco, 
en contra de Phoibos Apolon, por causa da súa ninfa, 
de fermosos tornecelos; 
e, a ela ,entón, no seu palacio, o pai e a venerable nai 
Alkyone a chamaban de sobrenome, pois por ela 
a súa nai, do alción infortunado a sorte sufrindo, 
en bágoas se ·desfacía, cando o que fere de lonxe 
lla arrebatou, Phoibos Apolon-. 
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(565-574) As maldicións da nai de Meleagro) pota marte 
do irmán. Erinis renova a guerra . Os Curetes chegan ás 
portas de Calidón . 

ó lado dela, pois, el deixouse estar deitado, a súa cólera, 
da alma roedora, dixerindo, 
polas imprecacións da súa nai irritado, que, pois, ós deuses 
moito invocaba, aflixida pola morte do seu irmán, 
e moito tamén na terra nutridora coas súas mans batía, 
chamando por Aides e pola terrible Persephóneia, 
de xeonllüs caendo, co que se mallaban 
coas bágoas os seus seos, 
para que ó seu filio desen morte; e, a ela, 
a que nas tebras camiña, Erinys, 
cscoitábaa desde o fondo do Erebos, con aquel corazón seu 
sempre amargo que ten, 
e, deles, de seguida, ó redor das portas, o tumulto 
e o estroncio se levantara, 
sendo as torres cribadas polos dardos; 

(575-589) Embaixada e peticións a Meleagro para que 
valva ó combate e defenda á cidade. A situación é 
ex trema . 

e, a el, suplicábanlle os anciáns 
dos Aitolói , e manclábanlle, dos deuses, 
ós sacerdotes supremos, 
para que de alí saíse e os defendese, prometéndolle 
unha grande recompensa; 
na parte en que é máis fértil o chan da Kalydón amable, 
alí o invitaban a que a terra máis boa para si escollese, 
nunha extensión de cincuenta xugadas, 
unha metade para plantala de viña, 
e outra metade para terra de labra, a arrotear na chaira; 
e moito, a el, llo rogaba o vello conductor de carros, Oineus, 
na soleira subido do seu tálamo de alto teito, 
sacudindo as bens axustadas follas da porta, 
suplicándollo ó seu filio · 

1 ' 
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e moito, a el, as súas irmás e a venerable nai 
llo rogaban; mais el aínda máis refugaba; e moito, 
os seus compañeiros, 
os que, para el, os máis achegados e os máis queridos 
eran de todos; 
mais, nin así, ó seu corazón no peito lograban persuadir, 
ata cando xa o seu tálamo por unha nube de dardos 
era alcanzado, e eles nas torres 
puñan pé, os Kuretes, e prendían fago á grande cidade. 

(590-599) Intervención de Cleopatra. As calamidades 
nunha cidade conquistada. Meleagro salva ós Etolios. 

E entón xa, a Meléagros, a de fermosa cintura, 
a súa muller, 
lle imploraba, saloucando, e faille relatando 
unha por unha tódalas 
desgracias, cantas para aqueles sobreveñen, dos que 
a cidade sexa palas armas conquistada; 
ós homes, mátanos, e, á cidade, o fago a cinsas a reduce, 
e, ós nenas, outros os levan, e ás mulleres, 
de profundas cinturas; 
e, del, se lle conmovía o corazón, ó oír 
estes desgraciados resultados, 
e púxose en marcha, e sobre a pel vestiu 
as súas armas cintilantes; 
así el ós Aitolói libraba do fatal día, 
cedendo ó seu corazón; mais eles xa non, cos presentes , 
o recompensaron, 
moitos e gratos, e el da ruína os salvaba aínda así. 

(600-605) Aquiles debe seguí-lo exemplo de Meleagro . E 
agora é o momento preciso de salvar ós Acaios. 

Pois ti non me teñas tales ideas na túa cabeza, 
nin que a ti uri. deus 
a tal extremo te torza, amigo; que peor sería, 
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a unhas naves, cando están xa a arder, tratar de auxiliar; 
¡veña, pois!, polos presentes, 
ponte en marcha; que, igual cá un deus, 
te honrarán os Akhaiói; 
pois, se na guerra homicida te metes 
sen acepta-los presentes, 
xa non estarás igualmente en honra, mesmo se de nós 
o combate alonxas". 

8 . . Derradeiras intervencións na tenda de Aquiles 
(606-655). 

(606-619) Aquiles respóndello a Fénix. Fénix debe estar 
do lado de Aquiles. 

E, a el, respondendo, dicíalle o de pés lixeiro, Akhileus: 
"Phoinix, pai vello meu, de Zeus descendente, para nada 

a min, <lesa 
honra, se me alcanza a necesidade; senón que penso ser 
honrado pola sorte de Zeus, 
que a min me reterá xunto ás miñas naves encurvadas, 
mentres un folgo 
no meu peito quede e os meus xeonllos me sosteñan. 
E outra cousa che direi , e ti métea ben nos teus sentidos; 
non me túrbe-lo corazón lamentándote e aflixíndote, 
ó heroe filio de Atreus por dares gusto; que non fai falta 
ningunha que ti 
lle teñas amor, para non seres por min odiado, 
que amor che teño; 
mellor está para ti, sempre da miña parte, a aquel facer mal 
que a min mo faga. 
(De igual modo que eu, ten mando de rei e a metade 
comparte do meu honor.) 
E, a miña resposta, xa estes a levarán, mais ti, 
aquí quedando, déitate 
mm leito brando; e, cando a aurora teña despuntado, 
xa o pensaremos, e pode ser que regresemos ó noso 
ou pode ser que nos quedemos". 
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(620-642) Tercia Aiante dirixíndose a Ulises e a Aquiles. 
É mellar marchar de volta. Aquiles non ten corazón. Non 
hai nada que facer alí. 

Dicía, e a Pátroklos el, cos sobrancellos, 
sen soltar palabra, deulle a entender 
que para Phoinix estendese un ben espeso leito, para que, 
o máis de présa posible, 
na saída da tenda pensasen; mais entón, entre eles, Aias, 
o semcllante a un deus, fillo de Telamon, a palabra tomou: 

"Caste de Zeus, fillo de Laertes, inxenioso Odyseus, 
vámonos; pois non me parece que o fin da nosa misión _ 
con esta viaxe, ó menos, se poida alcanzar; 
e, levar canto antes, 
é preciso, a resposta ós Danaói, aínda non boa ela sendo, 
os que sen dúbida agora están a esperar por ela. 
Mais é que Akhileus, 
en feroz, dentro do peito, transmutou 
o seu magnánimo corazón, 
o crue l, nin se preocupa da amistade dos seus compañeiros, 
daquela coa que a el xunto das naves o honrabamos nós 
por enriba dos outros, 
o sen piedade; tamén, ó fin, calque ra , 
pola morte dun irmán, 
unha compensación, ou por un fillo seu morto, 
sempre aceptou; 
e, entón, aque l no medio do seu pobo continúa, 
despois de moito pagar, 
e, <leste, se apacigua o corazón, e o seu ánimo arrogante , 
pois que unha compensación recibiu; mais, a ti, 
un obstinado e mal 
corazón dentro do peito os deuses che puxeron 
por causa dunha moza, 
dunha soa; cando agora nós, a ti, sete che ofrecemos, 
en todo as máis perfectas, 
e outras moitas cousas xunto con elas; pois ti volve para nós 
propicio o teu corazón, 
e respeta a túa morada; que debaixo do teu teito estamos, 
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no nome do pobo dos Danaói, e desexamos para ti, 
máis ca os outros, 
os máis achegados sermos, e os máis amigos, 
de cantos Akhaiói hai". 

(643-655) AquilescontéstalleaAiante. Podenxa marchar 
e leva-la súa re~posta. El non volve á guerra. 

E, a el, respondendo, dicíalle o de pés lixeiro, Akhileus: 
"Aias, de Zeus caste, fillo de Telamón, señor de pobos, 

en todo, a min, segundo o ánimo teu, me pareceches falar; 
mais, a min, o corazón se me incha de cólera, cando daquilo 
me volvo recordar, de que maneira, a min, tan infamante, 
diante dos Argueioi, me tratou 
o fillo de Atreus, como se lle fai a calquera 
despreciable refuxiado. 
Mais vós retornade e a miña resposta anunciade; 
pois non antes da guerra sanguenta eu me ocuparei, 
antes de que o fillo do aguerrido Príamos, o Héktor divino, 
dos Myrmidones, ás tendas e ás naves chegue, 
degolando Argueioi, e consuma a fogo as naves; 
pois, diante da miña tenda e da miña nave negra, 
Héktor, por furioso que se atope, penso eu 
que da loita se absterá ." 

9. Retorno da embaixada (656-713). 

(656-668) Na tenda de Aquiles, todos se deitan. Os 
emisarios marchan de volta, con Ulises á cabeza . 

Así dicía, e eles, despois de, un a un, ir tomando a copa 
de dúas asas, 
ofrecendo as libacións, cara ás naves ían de volta; e á cabeza 
marchaba Odysseus. 
E Pátroklos, entón, ós seus compañeiros 
e ás mulleres de servicio ordenou 
que para Phoinix estendesen un ben espeso leito, 
o máis de présa posible; 
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e clas, obedecendo ó momento, estenderon 
o leito como mandou, 
as peles de ovella coa lá e o cobertor e a fina tea de liño; 
alí o vello se deitou, e pola Eós divina agardaba; 
mais Akhileus esa noite durmía mm recanto da súa tenda 
ben construída; 
e á súa beira, pois, deitouse unha muller, 
a que de Lesbos daquela traía, 
de Phorbas filla, Diomede, a das fermosas meixelas; 
e Pátroklos no outro extremo deitouse; e ó seu lado, 
pois, tamén 
Iphis, a da bela cintura, a que lle regalou o divino Akhileus, 
cando á Skyros escarpada conquistou, de Enyeus cidadela. 

( 669-692) Os que f oran mandados chegan de volta ás 
tendas dos Acaios. Ulises dalle a Agamenón a re~posta de 
Aquiles. · 

E, cando xa eles nas tendas do fillo de Atreus estiveron, 
a eles , entón de contado, con áureas copas, 
os fillos dos Akhaiói 
as boas vindas lles deran, cada un do seu canto, 
postos de pé , e xa lles facían as súas preguntas; 
mailo primeiro que os interrogaba era 
o señor de homes, Agamemnon: 

"Dime, anda, oh ilustre Odysseus, . 
grande gloria dos Akhaiói, 
¿entón, pois , quere das naves aparta-lo devorador fogo , 
ou negouse en redondo, e a cólera aínda domina 
ó seu magnánimo corazón?" 

E, a el, entón respondíalle o moi sufrido, divino Odysseus: 
.. fillo de Atreus moi· glorioso, 

señor de homes, Agamemnon, 
el non quere apaga-la súa cólera, senón que aínda máis 
se vai enchendo de furor, e recházate a ti 
e ós teus presentes; 
que ti mesmo te encargues de pensar entre os Argue ioi, 
mandábanos dicir, 
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como ás naves salvar podes, e á tropa dos Akhaiói; 
e, polo del, ameazou que, así que a aurora despunte, 
as súas naves, de moitos bancos, de <lúas combaduras, 
para o mar vai puxar. 
E tamén, ós demais, dicía que el lles aconsellaría 
que para a terra de volta embarcasen, porque 
-dicíanos el- xa non encontraréde-lo día final 
da Ilios escarpada; pois, moito en favor dela, 
o da grande voz, Zeus, 
a man súa puxo, e confianza colleron as súas tropas. 
Así dicía; están tamén estes para isto confirmar, 
os que me acompañaban, 
Aias e os dous arautos, asisados un e outro; 
que Phoinix alá, _o vello, a durmir se quedou, 
pois así llo indicara, 
para que a el, nas súas naves camiño da patria, o acompañe 
mañá, sempre que el queira; pois á forza non o vai levar ... 

(693-713) Detrás de UlisesJala Diomedes. Hai que tratar 
de resistir. Mais agora, a durmir. 

Así dicía, e eles todos, pois, sen soltaren palabra, 
quedáronse en silencio, 
do seu discurso asombrados; pois con dura franqueza 
el falou; 
e, por moito tempo, en silencio estaban, aflixidos, 
os fillos dos Akhaiói; 
mais, ó cabo dun tempo, tomou entón a palabra 
o bo no brado de guerra, Diomedes: 

"Fillo de Atreus moi glorioso, 
señor de homes, Agamemnon, 
non debeches suplicadle ó irreprochable fillo de Peleus, 
tantísimos presentes prometendo darlle; pois el soberbio é, 
mesmo sen isto; 
e agora, a el, moito máis nas súas soberbias o afundiches. 
Mais agora, a el xa, deixémolo en paz, que se marche, 
ou que se quede; que entón outra vez volverá ó combate, 
cando a el 
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o scu corazón no scu pcito llo mande e un dcus o levante; 
¡pois, vcña!, como c u diga , obcdczamos todos ; 
agora, cntón , durmide, dcspois de ben saciados, 
no voso corazón , 
de comida e de viño; pois isto forza é e valentía; 
mais, non ben apareza a bela de dedos de rosa, Eós, 
sen pcrda de tempo, <liante das naves, has de forma-la tropa 
e os cabalos, 
incitándoos ó combate, e tamé n ti mesmo, entre os primeiros, 
ha~ de combate r. ., 

Así fa laba, e eles, pois, todos, aprobaron, os reís , 
a pa labra admirando de Diomedcs, domador de cabalos; 
e cntón xa, despois de tercn fe íto as libacións , 
marcharon para a súa tenda, cada un; 
e alí se de itaron e o presente do sono colleron. 
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CANTO X 

MISIÓN NOCTURNA E MORTE DE DOLON 

(«Nykteguersía kai Dolonofonía») 

1. Os xefes dos Acaios son despertados para unha nova 
xunta (1-179). 

(1-24) Agamenón non pode durmir. 

Os outros, por certo, os príncipes dos Panakhaiói, 
xunto das naves, 
dormían toda a noite, polo brando sono dominados ; 
mais , ó fillo de Atreus, Agamemnon, pastor de pobos, 
non o prendía o doce sono, moitas causas 
na cabeza revolvendo; 
e, coma cando no ceo lostregue e esposo de Hcre, 
a do bo cabclo, 
preparando ou moita chuvia, indicible, o u unha sarabiada, 
ou unha nevada, cando, de branca, a neve cubría 
as terras de labor, 
ou, quen sabe, a enorme boca da guerra amarga, 
así, de seguido, no seu peito, xemía Agamemnon, 
do fondo do corazón, e tremíanlle as entrañas dentro. 
E era que, cando para o campo Troikós a mirada e l fixase, 
admiraba, pasmado, as fogueiras sen número, 
que ardían <liante de Ilios, 
o son das frautas e· das siringas e o bulicio dos homes; 
mais, cando para as naves os olios tornase, 
e para a tropa dos Akhaiói, 
moitos cabclos, da súa cabeza, de raíz se arrincaba, 
para Zeus, que no alto está, e grandes xemidos lanzaba 
o scu nobre corazón. 
E esta, a el, no scu ánimo lle parecía a mellor decisión, 
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onda Néstor, fillo de Neleus, onda el primeiro marchar, 
de entre os homes, 
para ve r se con el un proxecto irrepochable podería forxar, 
que, salvador, para tódolos Danaói resultase. 
E, e rguéndose, vestía arredor do peito unha túnica, 
e nos pés lustrosos atouse unhas belas sandalias, 
e despois en torno de si botou a pel vermella dun león 
fe roz , que ata ós pés lle baixaba, e empuñou a súa lanza . 

(25-33) Menelau tamén está de~perto e vai ter co seu 
irmán. 

E de igual maneira o terror a Menélos embargaba 
- po is tampouco a el 
o sono sobre as pálpebras se lle pousaba- co medo 
de que un desastre sufran 
os Argueioi, que , ó fin e ó cabo, por causa súa 
sobre moito mar 
{L Tro ie viñe ron, emprendendo unha ousada guerra. 
E así, de prime iro, a súa ancha espalda cubriu 
cunha pel de pantera, 
p intalgada , logo, alzándoo, sobre a súa cabeza un capacete 
colocou, e unha lanza tomou coa súa grosa man; 
e boto use a andar para pór en pé ó seu irmán, 
q ue, en alto grado, en todos 
os Argueioi mandaba, e polo seu pobo era honrado 
coma un deus. 

(34-41) Menelau f álalle a Agamenón, que xa tamén se 
está a armar. ¿Buscar un para e~pía? 

Mais encontrouno a botarse polos ombros 
as súas be las armas 
xunto á popa da súa nave; e , para el, 
foi benvido en chegando; 
Menélaos, bo no grito de guerra, faloulle primeiro: 
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"¿Por que así te armas, meu caro?; 
¿acaso a algún dos compañeiros 
queres mandar de explorador ós Troes?; mais, 
por desgracia, moito 
me temo que ninguén tome sobre si esta misión, 
de espiar a homes inimigos, avanzando só 
ó longo da noite divina; alguén 
de corazón moi animoso será". 

(42-59) Agamenón re:,póndelle a Menelau . Zeus está a 
favor de Héctor. Chamar a Aiante e a Idomeneu. E a 
Néstor. 

E, rcspondcndo, dicíalle o poderoso Agamemnon: 
"A mine a ti, oh Mcnélaos, de Zcus nacido, alcánzanos 

a ncccsidade dun consello 
provcitoso, que saque <leste trance e salve 
ós Argueioi e ás naves, despois de que mudou o pensamento 
ele Zcus. 
Ós sacrificios ele Héktor, ó que se ve, puxo máis atención; 
pois nunca vin, nin oía dicir, 
que un só home, mm día , tantos estragos tivcse maquinado, 
cantos Héktor, caro a Zeus, causou ós fillos dos Akhaiói, 
así, nin fillo dunha deusa nin dun dcus; 
e proez"as realizou que aseguro serán unha obsesión 
para os Argueioi 
por moito e longo tempo; pois tantos males 
contra os Akhaiói medito u. 
Mais, vai agora, a Aias e a Idomcneu chama, 
corrcnelo á toda présa ó longo das naves; 
e cu co Néstor divino 
irci ter, e animareino a levantarse, a ver se quere 
chcgarse ata o corpo sagrado ele gardas 
e as súas oreles lles dar; 
que , a el, mellor cá ninguén obedecerían; poilo fillo dcste 
manda ós gardas, e tamén o servidor de Idomeneus, 
Meriones; pois, a eles, dun modo especial , llelo confiamos·" 
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(60- 71) Menelau quere sahe-lo que dehe facer 
exactamente. Agamenón concreta. 

E rcspondíallc logo Mcnélaos, bo para o grito de guerra: 
.. ¿Oc que mancira, pois, me dices de palabra 

e me mandas?; 
¿quedo alí con eles, agardando ata que ti chegues, 
ou corro o utra vez para xunto de ti, despois de !les ter dado 
ben as túas instruccións?,, 

E de novo lle dixo o señor de homes, Agamemnon: 
"Quédate alí, non sexa que un do outro nos perdamos, 

ca rniñando; que son móitolos viciros no campamento; 
e fala con voz forte, por onde queira que vaias, e dalles orde 
de que estcan despertos, · 
nombrando a cada home polo nome do scu pai pola familia , 
a todos rene.lindo homcnaxe; e non te engrandezas 
no tcu corazón, 
antes ben, tamén nós traballcmos; que, así enriba de nós , 
bot{tbanos Zcus , de nacidos, un pesado infortunio". 

(72- L01) /lgamenón vai ter con Nésto~ que1 ó primeiro1 

se repón a el. Agamenón dalle explicacións a Néstor. A 
im.pección da garda . 

Así dicindo, despachaba ó seu irmán instruíndoo ben; 
e el botou, pois, a andar para xunto de Néstor, 
pastor de pobos; 
e encontrouno , préto da súa barraca e da súa negra nave, 
mm brando leito; e, préto del, no chan xacían 
as súas armas cintilantes , 
o es~udo e as dúas lanzas e o brillante casco; 
e, préto del, no chan xacía o cinturón faiscante, co que, 
pois, o vello 
se cinguía, cando, para a guerra homicida , se armaba, 
conducindo á súa xente, pois. non se de ixaba dominar 
pola triste ve llez. 
E, soergué.ndose, pois, sobre un cóbado, 
levantando a cabeza, 
faloulle ó Atreídes, e de palabra lle preguntaba: 
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u¿E qucn es ti , que vas só ó longo das naves 
polo acampamento, 
na noite escura, cando dormen os outros mortais, 
acaso procurando unha mula , ou un dos compañeiros?; 
fa la, para min non te vcñas coa boca pechada; 
¿de que tes precisión? 

E rcspondíalle entón o señor de homes, Agamemnon: 
"Oh, Néstor Ncleiades , grande gloria dos Akhaiói, 

rccoñccerás ó Atreídes Agamemnon, a quen, sobre todos, 
Zcus precipitou en traballos sen fin, en tanto un sopro 
nos peitos me quede e os meus xeonllos se movan. 
Ando así errante, porque, a min , o doce sono sobre os ollos 
non me baixa, senón que me preocupa a guerra, 
e os coidados dos Akhaiói; 
pois terriblemente temo polos Danaói, e a miña alma 
non está firme, senón que me sinto ansioso, 
e o meu corazón fóra 
do pcito me salta, e tremen por debaixo 
os meus brillantes membros. 
Mais, se algo qucrcs facer , visto que o sono tampouco 
a ti che chega, 
vén, baixemos ata onde as sentinelas, para velas , 
non suceda que elas, rendidas de fatiga, e tamén de sono, 
se durman, e, da garda, por completo se esquezan; 
e os homes inimigos están préto acampados; 
e nada· sabemos, 
non suceda que, ó mellor, ata pola noite pensan atacar .. . 

(102-118) Néstor dalle a súa re::,posta a Agamenón. ¡Se 
Aquiles mudase de senfimentosl Chamar ós outros xefes. 
Reprensión de Menelau. 

E respondíalle logo o vello conductor de carros, Néstor: 
"Atreídes gloriosísimo, señor de homes, Agamemnon, 

non sempre a Héktor, tódolos scus designios, 
o prudente Zeus · 
lle realizará, cantos agora, de seguro, el espera; 
senón que pe nso que, a el, 
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atormentarao con coidados aínda maiores, 
se un día Akhileus, 
da cólera pe nosa , aparta o seu corazón. 
Polo demais, eu seguireite de bo grado; mais, a súa vez, 
despertemos tamén a outros, 
tanto ó Tydeídes, famoso pola súa lanza, coma a Odyseus , 
coma ó rápido Aias e ó valeroso filio de Phileus; 
e a ver se alguén , chegándose alá, pode chamar 
tamén a estes, 
ó Aias, semellante a un deus, e ó soberano Idomeneus; 
poi las naves deles están moi lonxe, e non moi préto. 
Mais, aínda sendo amigo e respetable, a Menélaos 
reprendc rc i, aínda que ti mo leves a mal, 
mais non disimularei, 
porque el dorme, e deixou o traballar para ti só; 
neste mOmento debía, diante de tódolos xefes, afanarse 
suplicando; poila necesidade que ternos xa non é soportabb. 

( 119-127) Agamenón replícalle a Néstor en defensa de 
Menelau. fara Menelau o primeiro en erguerse. Agora, 
todos para as portas. 

Ma ilo señor de homes, Agamemnon, á súa vez, replicoullc : 
"Oh ve llo, noutras ocasións, incluso eu 

te inducín a inculpalo; 
pois, moitas veces, frouxea e non quere traballar, 
non á preguiza ccdendo nin á falta de intelixencia, 
senón pondo os olios en min e o meu impulso agardando; 
mais, ~oxc, levantouse moito antes de mine veu procurarme; 
mandcino eu xustamente chamar ós que ti solicitas. 
Pois, vamos; e encontrarémolos diante das portas, 
no medio dos gardas, pois alí lles dixen para se reunircn". 
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(128-130) Néstor vol ve re!)ponder a Agamenón. Aclarado 
o de Menelau: mellar, así. 

E contestáballe logo o vello conductor de carros, Néstor: 
"Nese caso, ninguén se indignará contra el 

nin o desobedecerá, 
de entre os Argueioi , cando queira que a algún instigue 
ou lle <lea ordes" . 

(131-147) Néstor prepárase e sae, para ir ter con Ulises. 
Ulises fai preguntas e Néstor contesta. 

Así dicindo, arredor do peito, unha túnica vestía, 
e atouse nos lustrosos pés belas sandalias, 
e ó corpo, pois, abrochouse un manto de púrpura, 
dobre, folgado, e unha espesa lá o recubriu; 
e tomou a forte lanza, en aguzado bronce rematada, 
e boto u a andar para as na ves dos Akhaiói, 
de túnicas de bronce. 
De seguido, a Odyseus, primeiro, en inxeni_o igual a Zeus, 
do sono sacaba o vello conductor de carros, Néstor, 
chamando por el en alto; e ó momento, ós sentidos, 
a chamada lle chegou, 
e saíu da barraca e a palabra lles dirixiu: 

"¿Mais, por que así, sós, ó longo das naves, 
polo campamento vagades, 
na noite divina?; ¿que necesidade tan grande se presenta?,. 
E rcspondíalle logo o vello conductor de carros, Néstor: 

"Nacido de Zeus, Laertiades, moi enxeñoso Odyseus, 
non te enfades; pois tal dor atormentou ós Akhaiói; 
mais ven connosco, para tamén a outro despertarmos, 
ó que conveña, 
para tomarmos decisións, de ou fuxir ou combater" . 
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(1 48-156) Néstor e Ulises van á busca de Diomedes 
Tidida . 

Así dicía, e e l, o moi enxeñoso Odyseus, 
á súa barraca volvendo. 
ós ombros se botou o ben decorado escudo, 
e marchou detrás deles. 
E foron te r co Tydeídes Diomedes; e topábano 
fóra da súa barraca, coas armas; e, ó redor, 
os seus compañeiros 
dormían, e, debaixo das cabezas, tiñan os seus escudos; 
e as súas lanzas , 
be n dcreitas, estaban , pola punta de ferro, 
espetadas no chan, e, ó lonxe, o seu bronce 
escintilaba, coma o lóstrcgo de Zeus pai; mailo heroe 
dormía , e, por debaixo, estaba estendida 
a pe! dun boi campestre, 
ma is , debaixo da súa cabeza, estaba estirado 
un resplandecente tapete. 

( l57-161) Néstor de::,perta a Diomedes, de palabra e de 
obra . 

Achegándose a el, despertábao o vello conductor 
de carros , Néstor, 
movéndoo copé, e dáballe présa e, ás aberras, o reprendeu : 

"Arriba, fillo de Tydeus; ¿como dormes un sono, 
q ue dura a noitc e nte ira?; 
¿no n oes que os Troes, sobre o outeiro da terra chá, 
préto das naves, acampan e xa nos separa 
unha pequena distancia?» 

(162-167) Diomedes re::,póndelle a Néstor. 

Así dicía , e el, do seu sono, moi de seguida se e rgueu, 
e, falando, palabras aladas lle dicía: 

"Es te rrible, vello , ti non afrouxas nunca no traballo. 
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¿Non hai tamén outros fillos dos Akhaiói máis novos, 
que logo despertarían a cada un dos reis, 
indo a un lado e a outro, por tódalas bandas?; 
mais ti, vello, es incorrixible". 

(168-179) Néstor contéstalle a Diomedes. Diomedes vai 
chamar a Aiante e a Mexes. 

E de novo lle dixo o vello conductor de carros, Néstor: 
"Si, por certo, esas cousas todas, amigo, dentro do xusto 

as dixeches; 
teño fillos irrepochables, e teño soldados 
tamén, numerosos, dos que calquera, indo a un lado 
e a outro , faría a chamada; 
mais unha necesidade moi grande asaltou ós Akhaiói; 
pois agora xa para todos está no gume dunha na valla 
ou unha tristísima morte para os Akhaiói ou vivir. 
Mais vai agora, ó rápido Aias e ó fillo de Phyleus, 
levanta -pois ti es máis novo-, se me compadeces". 

Así dicía, e el, sobre os ombros, vestiu a pel dun león 
feroz, grande, que ata os pés lle caía, 
e empuñou a súa lanza; 
e botou a andar, e, levantándoos, o heroe de alí os traía. 

2. Xunta nocturna nas avanzadas dos Acaios (180-
271). 

(180-197) Chegan ós postas de garda. Os vixías. Néstor 
felicita ós vixiantes. Camiño da xunta. 

E eles, cando xa, entre os gardas reunidos, se mesturaron, 
tampouco a durmir encontraron ós xefes dos gardas, 
senón que todos estaban en vela coas súas armas; 
e, tal coma os cans, arredor das ovellas, montan 
unha garda penosa mm aprisco, 
escoitando a unha fera coraxosa, que, da fraga, 
veña ó través das montañas ; e moito (é), 
contra ela, o tumulto 
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dos homes e dos cans, e o sono está para eles perdido; 
da mesma maneira, das súas pálpebras, 
o sono profundo lles fuxira, 
dos que estaban de garda na noite mala; pois sempre, 
para a planicie, 
voltos estaban, (á espreita de) cando sentisen 
ós Troes viren enriba; 
e, ó velos, o vello alegrouse, e animábaos coa súa palabra; 
(e, falando, palabras aladas lles dicía): 

"Vixiade así agora, meus fillos; que, a ninguén, o sono 
o venza, non nos tornemos nun motivo de gozo 
para os inimigos". 

Así dicindo, cruzou o foxo; e eles, 
xuntamente con el, seguían, 
os reís dos Argueioi, cantos foran chamados á xunta; 
e, con eles, Meriones e o brillante fillo de Néstor 
ían; pois eles m'esmos chamábanos a deliberaren con eles . 

(198-217) A xunta. Pala Néstor. Faifalta un que vaia de 
e::,pía. Premios. 

E, atravesando o foxo escavado, sentábanse 
mm (sitio) limpo, onde aparecía 
un espacio libre de cadáveres 
xacentes; de onde atrás se volveu o forte Héktor, 
matando Argueioi,. cando xa arredor a noite pechou; 
alí tomando asento, as súas palabras, uns ós outros, 
se dirixían; 
e , entre eles, iniciaba os discursos o vello conductor 
de carros, Néstor: 

"Oh amigos, ¿non habería ningún home, 
que se deixase levar do seu propio 
corazón arriscado, para, no medio dos Troes magnánimos, 
irse meter, a ver se fai, ó mellor, prisioneiro a algún dos 
inimigos, que ande polas estremas do seu campamento , 
ou tamén, se tal vez algunha conversa 
entre os Troes escoita, 
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(para sabermos) que causas entre si deliberan, 
se se propoñen 
quedar aquí, préto das naves, lonxe (da súa cidade), 
ou se á súa cidade 
de novo se retirarán, despois de domaren ós Akhaiói?; 
de todo isto se informaría, e de novo 
para xunto de nós volvería 
san e salvo; grande para el sería a gloria, debaixo do ceo, 
e.liante de tódolos homes, e para el haberá 
unha recompensa boa; 
pois cantos xefes mandan nas naves, 
cada un de todos eles, unha ovella negra lle darán, 
a femia cunha cría; ningunha riqueza, semellante a esta, 
e estará sempre presente nas comidas e festíns '" 

(218-226) Pala Diomedes. Quere ir el. Mais, ¿quen o 
acompaña? Pois, sempre mellar dous. 

Así dicía, ~ eles todos, entón, sen unha voz, 
en silencio quedaron; 
mais , no medio deles, falou tamén Diomedes, 
bo para o grito de guerra: 

·N éstor, a min, empúxame o corazón, 
e o meu ánimo viril, 
a penetrar no campamento dos homes inimigos, 
que están préto, 
dos Traes; mais, se algún home comigo viñese, 
tamén outro, 
máis esperanza (haberá) e máis confiado será; 
indo dous xuntos, ata un antes que o outro preveu, 
para que haxa proveito; e, aínda que un só tamén pense, 
con todo, (ten) o pensamento máis curto, e a mente fraca". 
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(227-239) Moitos queren ir con Diomedes. Fa/a 
Agamenón. Que Diomedes elixa ó mellar. 

Así dicía , e eles q uerían, moitos, seguir a Diomedes; 
queríano os dous Aias, servidores de Ares, 
queríao Meriones, e moito o quería o fillo de Néstor, 
e queríao o Atrcídes Menélaos, famoso pola súa lanza, 
e que ríao o paciente Odyseus, mergullarse na multitude 
dos Troes; que scmpre ousadía, nas súas entrañas, 
o scu ánimo sentía; 
mais, no medio deles, falou tamén Agamemnon, 
señor de homes: 

"Tydeídes Diomcdes, grato para o mcu corazón, 
o compañciro cscolleralo ti, ó que ti prefiras, 
ó máis va lc ntc dos que se presentan, 
xa que moitos se ofreceron. 
Nin ti, atcndcndo ós tcus respetos , (vaias) a un mellor 
dcixar, e ti, a un peor, de compañeiro tomas, 
ccdcndo a un miramcnto, 
mirando para a súa linaxc, nin se é máis rei». 

(2'10-253) Diomedes retoma a palabra. Que viñese Ulises 
con el. Ulises acepta. 

Así dicía , e tcmcu polo louro Mcnélaos; 
mais falou llcs outra vez Diomedes, 
bo para o grito de guerra: 

"Se me mandades que escolla eu mesmo 
ó meu compañeiro , 
¿como cntó n podería cu csquecerme do divino Odyscus, 
e.lo que o corat:ón (está) scmpre hen disposto, 
e o scu ánimo viril, 
en tódolos trahallos , e ámao Palás Athcne?; 
scguíndomc este , ata dun fogo ardente, 
vo ltariámo-los c.lous , xa que tanto souho disco1Tcr». 

E rcspondeulle á súa vez o moi sufrido, divino Odyseus: 
"Tydcídcs, nin me gahes, pois , por demais , 

nin me reprobes nada; 
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pois estás a fa lar, entre os Argueioi, ós que xa saben iso . 
¡Veña!, partamos; que a noite vai moi acabada, e (está) 
préto o romper do día, 
e os astros avanzaron xa moito, e a noite pasou , máis 
das e.lúas partes , e só unha terceira parte nos queda". 

(254-271) Ármanse os dous e::ipías1 para párense en 
marcha. O capacete de Meriones. 

Así dicindo , os dous envolvéronse 
nas súas armas terribles. 
Th rasymedes, o firme na loita , ó Tydeídes lle deu 
unha espada de dous fíos -a súa quedára lle na nave
e un escudo; e púxolle sobre a cabeza un clmo 
de co iro de touro, sen cimeira e sen penacho, que "kataityx" 
se chamou, e que resgarda a cabeza dos mozos guerreiros . 
E Meriones dáballe a Odyseus un arco e unha alxaba 
e unha espada, e púxolle sobre a cabeza un clmo, 
fe ito de co iro; e, por dentro, con moitas correas, 
estaba solidamente tensado; e , por fóra , os brancas dentes 
dun xabarín, de brillantes colmelos, estaban, 
en grande número, distribuídos aquí e alí , 
con habilidade e saber; e, no centro, unha capa de feltro 
se axustara ; 
este (cl mo), pois , o utrora, de Eleón, (da casa) 
de Amyntor Ormenides, 
tróúxoo, roubado, Autólykos , forzando 
a ben pechada morada, 
e , logo, en Skandeia , deullo ó Kytherios Amphidamas; 
e Amphidamas deullo a Molos , para ser unha prenda 
de hospitalidade, 
e este deullo a Meriones, seu fillo , para o levar; 
agora, entón, ben metido arredor, 
a cabeza de Odyseus cubriu. 
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3. Misión nocturna. Diomedes e Ulises, de 
recoñecemento (272-298). 

(272-282) Oración de Ulises a Palas Atenea. 

E, dcspois que , entón, eles dous se enfundaron 
nas súas armas terribles, 
botaron , pois , a andar, e, alí mesmo, de ixaron 
a tódolos xefes. 
E, á súa dereita , préto do camiño, unha garza real 
lles mandou 
Palás Athenaie, mais eles non a viron cos seus olios, 
a través da noite tenebrosa, mais oírona graliar; 
e a legrábase coa ave agoireira Odyseus, 
e rczáballe a Athene: 

"Escóitame, filia de Zeus porta-exide , que a min semprc 
me asistes e n tódolos meus trabalios, e a ti non me escondo , 
cando me movo; agora, de novo, no máis alto grado, 
tenme amor, Athene, 
e concédenos que outra vez volvamos para as naves, 
ca rgados de gloria, 
dcspois de termos consumado unha grande proeza, 
que ós Troes preocupe" . 

(283-298) OracióndeDiomedesaPalasAtenea.Diomedes 
e Ulises póñense en marcha. 

De segundo , á súa vez rezaba Diomedes, bo para o grito 
de guerra : 

"Escóitame agora tamén a min, filia de Zeus, Atrytone; 
acompáñame; coma cando ó me u pai, 
o divino Tydeus, acompañaches 
~ts Thcbai, cando polos Akhaiói de mensaxeiro ía ; 
e a eles, pois, nas bordas do Asopós os deixou, ós Akhaiói , 
de courazas de bronce, 
no en tanto que e l, .. para os Kadme ioi , 
unha doce palabra levaba 
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alá; mais, ó vir de volta, proezas moi tremendas maquinou 
contigo , divina deusa, cando, bondadosa, o asistiches. 
Así, agora, asísteme de grado e gárdame; 
e cu, polo meu lado, inmolareiche unha becerra dun ano, 
de ancha frente, 
non domada, que aínda o home non meteu 
debaixo do xugo; 
esa, cu che inmolarei, esparexcndo ouro nos seus cornos". 

Así dicían rezando, e oíaos Palás Athcne. 
E eles, despois que rezaron á filia do grande Zeus, 
botaron, pois, a andar, coma dous leóns 
a través da noite negra, 
polo medio da morte, polo medio dos cadáveres, 
e por entre as armas e o negro sangue. 

4. Xunta nocturna no campo dos Troianos. Dolón, o 
e~pía troiano (299-348). 

(299-312) Héctor tamén conuoca de noite para unha 
xunta. A recompensa de quen vaia e::,piar ó campo dos 
Acaios. 

Ma is tampouco Héktor, ós varonís Troes, deixou 
durmir, senón que chamaba ó mesmo tempo 
a tódolos xcfes, 
cantos eran guías e consclleiros dos Troes; 
el, ó telos xuntos, expuña un ben tramado designio: 

"¿Quen me cumpriría esta misión (que vou dicir) , 
comprometéndose a e la , 
a cambio dunha grande recompensa?; 
e o premio estaralle seguro; 
pois darei un carro e dous cabalos, de estirado pescozo, 
os mcllores que houber nas rápidas naves dos Akhaiói, 
(a) quenquera que teña a ousadía -e para si propio 
gañaría renome-
de chegar préto das slias rápidas naves , e averiguar 
se son vixiada-las rápidas naves na mesma que antes, 
ou se, vencidos xa polas nosas mans, 
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planean entre eles a fuxida, e non queren 
vixiar de noite, rendidos por un cansazo terrible" . 

(313-327) Dolón ofrécese de espía) mais quere seguridade 
da recompensa. 

Así dicía, e eles todos, pois, sen unha voz, 
quedaron en silencio. 
Mais, entre os Troes había un certo Dolon, fillo de Eumedes , 
o divino arauto , rico en ouro, rico en bronce, 
que, por certo, tiña unha mala figura , mais (era) 
lixc iro de pés ; 
e era só e l, no medio de cinco irmás; 
quen, pois, entón, ós Troes e a Héktor, a súa palabra dixo: 

"Héktor, a min, o corazón empúxame, 
e o meu ánimo viril, 
a chegarme préto das naves, de rápido curso, 
e tomar info rmacións . 
Mais, ¡veña!, levántame ese cetro, e faime por el xuramento 
de q ue os cabalos e o carro, cincelado en bronce, 
me darás, que transpotan ó irrepochable Peleion, 
e eu, para ti , non serei un espía inútil , 
nin en contra do esperado; 
pois irei de lado a lado, campamento adiante, 
ata que chegue 
á nave Agamemnonea, onde, de seguro, os xefes van 
tomar decisións, de ou fuxir ou combater". 

(328-337) Xuramen to de Héctor a Dolón) por mor dos 
cabalas. 

Así dicía , e el colleu nas súas mans o cetro 
e fíxo lle o xuramento: 

uSaiba agora Zeus mesmo, tronante esposo de . Here, 
que neses cabalos non montará ningún outro home 
dos Troes, senón que prometo que ti por sempre 
<liso te ufanarás". 
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Así dicía, e, pois, un perxurio xurou, mais incitábao; 
e , ó momento, polos ombros se botaba o encurvado arco, 
e , por de fóra, púxose a pel dun lobo gris, 
e , sobre a súa cabeza, un casco de pel de marta, 
e colleu afiado dardo, 
e botou a andar cara ás naves desde o seu campamento; 
mais non ía, pois, 
trae-la resposta a Héktor, vindo das naves de volta. 

(338-348) Ulises descobre a Dolón. 

Mais, cando xa, pois, atrás deixou o enxame de cabalos 
e de homes, 
rompeu, entón, polo camiño á toda présa; 
mais sentiuno vir de frente 
o divino Odyseus, e díxolle a Diomedes: 

"Diomedes, ese home ven do campamento, non sei se 
de espía das nosas naves, 
ou para despoxar a algún dos corpos mortos; 
mais, deixémolo primeiro adiantarse na chaira 
un pouco; e despois, saltando enriba del, colleríano 
rápidamente; e, se por pés nos gañase, 
sempre contra as naves, lonxe do seu campamento, 
(hai que) empuxalo, 
apuntándolle coa lanza, non vaia escapar 
na dirección da cidade". 

5. Dolón é sorprendido e morto (349-468) . 

(349-371) Dolón bota a fuxir, ó verse sorprendido. 
Diomedes fálalle a Dolón. 

Así, pois, dicindo, a un lado do camiño, entre mortos, 
se tenderon; e el, entón, por ignorancia, á présa pasou. 
·.v1ais, cando xa, pois, se distanciaba canto distan os sulcos 
das mulas -pois elas son mellares cós bois 
para tiraren dun arado composto 
mm barbeito profundo-, 

323 



eles correron detrás, e e l, e ntón , ó oí-lo ruído, parou; 
pois esperaba, no seu corazón, q ue (fosen) compañeiros , 
(que), para mandarlle dar volta, 
viñan de parte dos Troes, po r Hékto r dar contraorde . 
Mais, cando xa, po is, distaban un tiro de lanza, 
ou aínda menos, 
recoñcceu , entó n, a ho mes inimigos, e movía 
os seus áxiles xeonllos, 
para fuxir; ma is eles, ó mo me nto, a pe rseguilo se lanzaron; 
e, coma cando dous cans, de aguzados de ntes, 
a vezados á caza, 
ou a un cervati ño ou a unha lebre acosaban , 
sen cesar un instante, 
por un ha te rra cube rta de bosques, e o (animal) marcha 
por <l iante a corre r, dando chíos, 
así, a el, o Tydeídes e o destructo r de cidades, Odyseus, 
separándoo da súa xente, ían a pe rseguilo, 
sen cesa r un instante. 
Ma is, cando xa logo ía mete rse no medio dos gardas, 
·ara ás naves fuxindo, e ntó n Athe ne coraxe infundiulle 

ó 'I ydcídes, para q ue ningún dos Akhaiói, 
de courazas de bronce, 
se adiantase, gabándose, a tiradle, e e l chegue de segundo; 
e, sobre el coa súa lanza saltando, 
gritáballe o fo rte Dio medes: 

"Pára, ou coa mi ña lanza te alcanzare i, e no n creo 
que por moito tempo vaias escapar á total ruína 
pola miña man ... 

(372-381) Diomedes arreholoulle a súa lanza a Dolón, só 
para asustar. Dolón é capturado e p ide clemencia. 
Ofrece un inmenso rescate. 

Dicía, pois, e a súa lanza guindo u, ma is, de p ropósito, 
fallaba no home; 
e, por enriba do ombro dc re ito, a punta da be n pulida lanza 
na terra se cravou; e e l, po is, parou e q uedo u espantado, 
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a cambalearse -e na súa boca hai bater de dentes
pálido de medo; e eles dous, ofegantes, alcanzárono, 
e prendérono de mans; e el, a chorar, 
a súa palabra lles dicía: 

"Collédeme vivo, e eu rescatareime; pois, na casa, hai 
bronce e ouro e ferro, moi traballado, 
<liso, meu pai vos daría un inmenso rescate, 
se me soubese vivo nas naves dos Akhaiói". 

(382-399) Ulises dalle ánimos a Dolón, mais quería saber 
quefacía alí. Dolón cóntalle a historia da súa vida. 

E, contestando, dicíalle o moi prudente Odyseus: 
"Confía, e non estea a morte tan presente para ti; 

mais, ¡vetl.a!, dime isto e, con toda a verdade, 
expono exactamente : 
¿para onde así vas , só, cara ás naves , 
lonxe do teu campamento, 
a través da noitc escura, cando dormen os outros mortais?; 
¿tal vez, para despoxar a algún dos corpos mortos?; 
¿tal vez te enviou Héktor, para explorar cada cousa, 
ás ocas naves?; ¿tal vez o teu ánimo, a ti mesmo, te moveu?,, 

E respondíalle logo Dolón, e tremíanlle as pernas: 
"Con moitas me ntiras, fóra de xuício levoume Héktor, 

quen, a min, os solípedos cabalos do nobre Peleíon, 
entregarme asegurou, e o carro, cincelado en bronce, 
e mandárame que, camitl.ando na rápida noite negra , 
me chegase préto dos homes inimigos , e que averigüase 
se son vixiáda-las rápidas naves , na mesma que antes, 
ou se, vencidos xa polas nosas mans, 
planean entre eles a fuxida, e non queren 
vixiar de noite , rendidos por un cansazo te rrible" . 
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( 400-422) ¡Os cabalas do ardente Eácidal Ulises faille un 
interrogatorio a Dolón. Dolón contéstalle. 

E, a sorrir , dicíalle o moi prudente Odyseus: 
"Na verdade, a grandes presentes, o teu corazón aspiraba, 

¡os cabalos do fogoso Aiakides!; mais eles son traballosos, 
ó menos para os homes mortais, de domar e conducir, 
para outro que (non for) Akhileus, ó que 
unha nai inmortal enxendrou. 
Mais, ¡veña!, dime isto, e, con toda verdade, 
cxpono exactamente : 
¿onde agora, ó vir aquí, deixaches a Héktor, 
pastor de pobos?; 
¿e onde lle quedan as súas armas guerreiras, 
e onde os seus cabalos?; 
¿e como son, dos outros Troes, os postos de garda 
e os acampame ntos? 
e cantas cousas mediten e ntre si, se se propoñen 
quedar aquí pré to das naves, lonxe (das súas casas), ou se , 
para a súa cidade, 
de vo lta marcharán, dcspois que derrotaron xa ós Akhaiói". 
E respondcullc e ntón Dolon, fillo de Eumcdes: 

"Pois, iso, si que c u cho explicarei moi exactamente. 
Héktor, con eles, cantos son consclleiros, 
consulta pareceres, ó pé do monumento do divino Ilos, 
lonxe do tumulto; e, e n canto ós postos de garda, 
polos que preguntas, heroe, 
ningún (posto) destacado protexe o campamento, 
nin o vixía. 
Cantos fogares, con fogo, de Troes (hai) , para os que (é) 
unha neccsidade, 
eses (que os tc ñe n), sempre velaron, e chámanse, 
a se custodiaren, 
uns ós outros; mais , polo contrario, os nosos ilustres aliados 
dormen; pois remítense ós Troes (no punto de) vixiar; 
xa que eles non tcñen aquí préto fillos , nin mulleres". 
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(423-445) Ulises continúa a preguntar. Agora, sobre os 
aliados. O relato de Dolón. Res o. Que compro ben se falo u 
certo. 

E, contestando, dicíalle o moi prudente Odyseus: 
"¿Pois , como, agora, confundidos cos Troes, 

domadores de cabalos, 
dormen, ou á parte?; dimo, para que o saiba. 

E respondíalle logo Dolon, fillo de Eumedes: 
"Pois , iso, tamén eu cho explicarei moi exactamente. 

Do lado do mar, (están) os Kares e os Paiones, 
armados de arco combo, 
e os Lélegues e os Káukones e os divinos Pelasgói, 
e, do lado de Thymbre, tocaron en sorte 
os Lykioi e Mysioi altivos 
e os Phrygues, domadores de cabalos, e os Meiones, 
que combaten en carros. 
Mais, ¿por que me preguntades estas cousas unha a unha?; 
pois, se os dous dexesades introducirvos 
na masa dos Troes, 
estes (son) os Thrcikes, (en campo) á parte, recén chegados, 
os últimos de todos; 
e, no medio deles, Rhesos, o seu rei , fillo de Eioneus; 
<leste, vin os fermosísimos cabalos, e grandísimos; 
máis brancos cá neve e, a correr, iguais ós ventos; 
~ o carro foille ben traballado, con adornos de ouro e prata; 
unhas armas de ouro, enormes, unha maravilla para ver, 
chcgou portando; (tales) que non sentan ben ós mortais 
homes, para as levaren, senón ós deuses inmortais. 
Pois, a min, agora, aproximádeme ás naves, 
de rápido curso, 
ou, atándome con impecable atadura, deixádeme aquí, 
para que vaiades e fagáde-la proba de min, 
se, pois, como era debido, falei <liante de vós, 
ou tamén se non". 
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(146-468) Marte e de~poxo de Dolón . Ulises ofrécelle os 
de~poxos a Atenea. Pídelle agora a súa axuda, na 
marcha que van facer contra os Tracios. 

Mais, entón, mirando torvamente, dicíalle 
o forte Diomedes: 

,Non proxectes no teu án imo a fuxida , Dolon, 
aínda proporcionando útiles informacións , 
despois de que caeches nas nosas mans; 
pois, se agora te trocarnos ou libre te deixamos ir, 
de seguro, outra vez, máis tarde volves 
sobre as ráp idas na ves dos Akhaiói, 
o u esp iando ou frente a frente combatendo; 
mais, se abatido polas rniñas mans, pérde-la vida, 
xa nunca rnáis ti serás un sufrimiento para os Argueioi". 

Dicía, e el ía lle, da barba, coa súa espesa man 
colléndoo, suplicar, rnais el, o pescozo, 
polo medio lle alcanzou, 
lanzándose a e l co puñal, e os dous tendóns lle cortou ; 
e, aínda fa lando, a súa cabeza, co po se mesturou. 
E quit{tronlle e ntón, da súa cabeza, o gorro de pe! de marta 
e a pcl de lobo e o arco, curvado para atrás, e a longa lanza; 
e cstes , para Athena ie depredadora, o divino Odyseus 
arriba levantou coa súa man e, suplicando, 
a súa palabra lle dicía: 

<<Alégrate , deusa, con estas cousas; porque, a ti, 
a prirneira no Ólympos, · 
de entre tódolos inmortais, invocaremos; 
po is, tamén esta vez, 
condúcenos sobre os caba los dos homes Threikes 
e os seus acampamentos". 

Así, pois, dixo, e, sobre si, para arriba a lzándoos, 
deixounos no alto dunha tarnargueira; e tamén a lí 
puxo un sinal ben visible, 
atando en feixe canas e ramas moi tenras de tarnargueira, 
para que non lles pasase inadvertido, ó viren de volta 
na rápida noite negra . 
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6. Estrago no campo de Reso (469-531). 

(469-481) Ulises e Diomedes chegan ó campamento dos 
Tracios . 

E os dous seguiron acliante por entre armas 
e negro sangue, 
e, de seguida, chegaron, no seu avanzar, sobre o campo 
dos homes Threikes. 
E eles, dormían, moídos de cansazo, e as súas armas, 
fe rmosas , xunto a eles estaban pousadas no chan, 
ben en orde, 
en tres filas; e, ó lado deles, para cada un, 
dous cabalos aparellados. 
E no medio durmía Resos, e , préto del , 
os seus veloces cabalos 
estaban con correas atados do varal traseiro 
(do seu carro); 
e Odyseus, ó velo desde <liante, mostroullo a Diomedes: 

"Ese (é) o home, Diomedes , e eses (son) os cabalos, 
que nos explicaba Dolon, ó que nós matamos. 

Po is, ¡veña xa!, saca o teu forte vigor; 
non é conveniente que ti 
esteas vacilante coas armas, senón desata os cabalos; 
ou ti mata ós homes, e os cabalos quedarán para min». 

( 482-502) A deusa Atenea impíralle ardor a Diomedes, 
que fai unha carnicería entre os Tracios. Ulises vai 
retirando do camiño os cadáveres. O reí Reso fai o 
número trece dos martas. Ulises prepara os cabalas e 
asuhía por Diomedes. 

Así dicía, e Athene, a de ollos brillantes, 
inspiroulle ardor, 
e mataba a un lado e a outro; e, deles, un lastimeiro xemido 
se levantaba, 
ó seren feridos (de morte) coa espada, e a terra púñase 
roxa co sangue; 
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e, na mesma que un león, que, caendo eneal duns rabaños 
sen gardián, 
(sexan) cabras ou ovellas, sobre elas se bote, 
pensando no mal, 
así, contra os homes Threikes, avanzaba o fillo de Tydeus , 
ata que a doce matou; á súa vez, o moi prudente Odyseus, 
a todo aquel, que o Tydeídes, chegando onda el, 
coa súa espada, (de marte) ferise, 
a ese, Odyseus, agarrándoo dun pé, para atrás 
sempre o retirou, 
tal pensando na súa cabeza, que os cabalas, 
de fermosas crinas, 
pasasen fac ilme nte e non tremesen no seu corazón, 
cos cadáveres, ó tropezare n; pois non estaban aínda 
acostumados a e les . 
Mais, cando, ó fin, o fillo de Tydeus alcanzou ó rei , 
a este, ó décimo terceiro, a doce vida lle quitaba , 
ampeante; pois un soño malo na súa cabeza se lle presentou 
aquela noite, o neto de Oineides, 
por disposición de Athene; 
e, e ntre mentres, entón, o paciente Odyseus 
desataba ós solípedos cabalas, 
e prendíaos xuntos coas correas e sacábaos 
para fóra da multitude, 
baténdolles co arco, poilo látigo resplandecente , 
non se lembrou de o coller, coas súas mans, 
do labrado carro; 
e entón asubiou , para avisar ó divino Diomedes . 

(503-514) Diomedes quere facer unha última fazaña. 
PreséntaseAtenea, que lleaconsellasaírdealí ó momento. 
A volta dos e::,pías. 

Mais este, manténdose firme , dubidaba 
no que de máis arriscado faría, 
se el, botando manó carro, onde estaban as armas, 
ben decoradas, 
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do temón tiraría, ou o sacaría, alzándoo no aire, 
ou se aínda, de máis Threikes, a vida quitaría; 
cando el isto revolvía na súa mente, entre tanto Athene, 
posta ó seu lado, ó divino Diomedes lle falaba: 

"Acórdate xa da volta, filio do magnánimo Tydeus, 
para as ocas naves, non sexa que, incluso, 
retornes espantado polo medo, 
non sexa que, tal vez, algún outro deus desperte 
tamén ós Troes" . 

Así dicía, e el recoñeceu a voz da deusa, 
ó estar ela a falar, 
e rapidamente para os cabalos saltou; 
e Odyseus bateu neles 
co arco; e eles voaban para as rápidas naves dos Akhaiói. 

(515-525) Apolo, irritado contra Atenea, vai meterse no 
medio do exército troiano. Os Troianos contemplan o 
desastre, que os dous homes fixeran. 

Mais non tiña Apolon, o do arco de prata, 
unha vixilancia cega; 
cando viu a Athenaie acompañando ó filio de Tydeus, 
póndose irritado contra ela, mergullouse 
na numerosa multitude de Troes, 
e fixo levantar a Hippokoon, conselleiro dos Threikes, 
valeroso primo de Resos; e el, erguéndose do sono, 
cando viu deserto o sitio, onde quedaran 
os rápidos cabalos, 
e ós homes, aínda a palpitaren, en penosas matanzas, 
rompeu, pois, en xemidos e, polo seu nome, 
ó seu querido compañeiro chamou; 
e levantouse o griterío dos Troes, e un tumulto indicible, 
ó agolpárense todos á vez; e contemplaban 
as funestas accións, 
cantas (fixeran) uns homes que, despois de as faceren, 
marcharon de volta para as cóncavas naves. 
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(526-531) O viren de volta, os dous heroes recollen os 
de~poxos de Dolón. 

E, cando eles xa, pois, chegaban onde 
ó espía de Héktor mataron, 
alí Odyseus, caro a Zeus, retivo ós rápidos cabalos, 
e o Tydeídes entón, para a terra saltando, 
os ensanguentados despoxos 
nas mans a Odyseus lle puña, e subiu outra vez ós cabalos; 
e fustigou os cabalos, e eles, sen seren forzados, voaban 
para as ocas naves; pois, para alí, grato lles foi 
ó scu corazón. 

7. Os espías chegan de volta ó campo acaio (532-579). 

(532-539) Néstor é o primeiro en oí-lo ruído dos cabalas. 
Néstor Jala para todos. 

E Néstor, o primeiro, o estrépito sentía, 
e en voz alta dixo: 

"Oh amigos, conductores e gardiáns dos Argueioi, 
¿enganareime?, ¿direi realmente o certo?; 
mailo corazón me manda . 
Un estrépito de cabalos, de áxiles p.és, 
nos meus oídos me bate; 
¡ah! , se xa Odyseus e o forte Diomedes, tan de présa , 
dos Troes, trouxesen os solípedos cabalos; 
mais temo terriblemente, dentro da miña alma, 
que teñan algunha desgracia 
os máis valentes dos Argueioi, no tumulto dos Troes .. . 

(540-553) Chegada de Ulises e Diomedes. Néstor fa ille 
preguntas a Ulises re~pecto dos cabalas que trouxeran . 
Suposicións que el se fai. 

Aínda non dixera a palabra toda, cando, pois, 
chegaron eles mesmos; 
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e eles, entón, botaron pé á terra, e os outros, cheos de gozo, 
saudábanos coa destra e con doces palabras; 
e, primeiro, preguntaba Néstor, o xinete de Xerena: 

"¡Anda!, dime, oh célebre Odyseus, 
grande gloria dos Akhaiói, 
¿como estes cabalos conseguistes?, 
¿mergullándovos na masa 
dos Troes?, ¿ou algún deus, saíndovos 
ó encontro, volos proporcionou?; 
(son) terriblemente parecidos ós do sol; 
sempre ando mesturado cos Troes, pois podo dicir 
que nunca xunto ás naves me quedo, con ser un combatente 
xa vello; 
mais nunca vin nin observei tales cabalos; 
mais pcnso que volos deu algún deus, 
que ó voso encontro saíu; 
pois , ós dous, quérevos Zeus, amontoador de nubes, 
e maila filla de Zeus, portador da éxide, Athene, 
a dos ollos brillantes". 

(554-563) Ulises re::,póndelle a Néstor. A historia dos 
cabalas. 

E, dándolle resposta, dicíalle o moi prudente Odyseus: 
"Oh Néstor Ncleiades, gloria grande dos Akhaiói, 

fac ilmente un deus, querendo, aínda mellores ca estes, 
uns cabalos daría, porque, realmente, 
están moito máis por diante. 
Mais estes cabalos, meu vello, recén chegados, 
polos que preguntas, 
(son) Threikioi; e , ó seu dono, o bo Diomedes 
morte lle deu, e, xunto con el, a doce compañeiros, 
todos nobres; 
ó décimo terceiro, un espía, collímolo préto das naves, 
a quen, pois, para ser explorador do noso campamento, 
Héktor enviou, e os outros Troes nobres". 
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(564-579) UliseseDiomedes, xaoutraveznocampamenio . 
Os cabalas, na tenda de Diomedes. Os de~poxos de 
Dolón, na nave de Ulises. Ulises e Diomedes báñanse e 
comen. 

Así dicindo, fixo pasar ós solípedos cabalos 
a través do foxo, 
soltando unha risada; e, ó mesmo tempo, ían 
os outros Akhaiói, transbordantes de alegría . 
E eles, cando chegaron á tenda, ben traballada, do Tydeídes, 
prenderon os cabalos, con ben cortadas correas, 
no presepio equino, onde os cabalos de Diomedes, 
de áxiles pés, estiveron comendo trigo doce coma mel ; 
e, mm extremo da nave, os ensanguentados despoxos 
de Dolon, 
puxo Odyseus, en tanto preparasen un sacrificio a Athene. 
E eles mesmos, a súa moita suor, no mar se lavaban, 
metendo nel as pernas e o pescozo e as coxas; 
e, así que, a eles, a onda do mar, a súa moita suor, 
da súa pel !les limpou e o seu corazón se aliviou, 
meténdose, pois, en ben pulidas bañeiras, 
tomaron un baño. 
E, bañádo-los dous e abundantemente unxidos con aceite , 
sentábanse a comer, e, a Athene, dunha cratera 
chea sacándoo, ofrecían en libación viño doce coma mel. 
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CANTO XI 

PROEZAS DE AGAMENÓN 

(«Agamémnonos aristeia») 

1. Os dous exércitos prepáranse para reanuda-lo 
combate (1-66). 

1) No campo dos Acaios Cl-55). 

(1 -1 4) Zeus manda á deusa Discordia á nave de Ulises. 
A deusa) cos seus gritos) acende ós Acaios para a loita. 

E Eós, do seu leito, xunto ó admirable Tithonós, 
se levantaba, para leva-la luz ós inmortais e ós mortais; 
e Zeus mandaba, sobre as rápidas naves dos Akhaiói, á Eris 
terrible, o sinal da guerra levando entre mans. 
E parouse sobre a enorme nave negra de Odyseus, 
que estaba xusto no medio, para gritar a un lado e ó outro, 
tanto para as tendas de Aias Telamoniades, 
coma para as de Akhileus, os que, pois, nos extremos, 
ás súas naves iguais 
atracaron, confiados na súa virilidade e na forza 
das súas mans; 
alí, posta de pé, soltou a deusa un grito, grande, terrible, 
en voz aguda , e, ós Akhaiói, unha forza grande lles meteu, 
a cada un, 
no corazón, para, sen tregua, guerrearen e combateren; 
e, de pronto, a guerra para eles tornouse máis doce 
ca marcharen de volta, 
nas ocas naves, para a súa terra patria. 
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(15-46) O filio de Atreu dá ós Arxivos a arde de se 
armaren para o combate. El tamén se arma. As grebas. 
A couraza) que Ciniras lle regalara. O escudo) o casco e 
as dúas lanzas. 

E o Atreídes levantou a voz e, cinguirse para o combate, 
mandaba 
ós Argueioi; e el mesmo revestiu o bronce deslumbrante. 
Primeiro, puxo, arredor das súas pernas, as grebas 
fermosas, axustadas con broches de prata sobre o tornecelo; 
segundo, á súa vez, arredor dos seus peitos vestía a couraza, 
que outrora lle deu Kinyres, para ser un presente 
de hospitalidade; 
po is, a Kypros, chegaba a grande noticia, de que os Akhaiói 
ían navegar a Troie coas súas naves; 
por iso lla deu, querendo facerse grato ó reí. 
E, nela, por certo, había dez faixas de esmalte negro, 
e doce de ouro e vinte de estaño; 
e uns azulados dragóns lanzábanse para o pescozo, 
tres de cada lado, semellantes ós arcos da vella, 
que o Kroníon 
nunha nube asentou, coma sinal espantoso 
dos homes mortais. 
E, agora, arredor dos seus ombros, botouse a espada; 
e, nela, cravos 
de ouro, resplandecían, e a vaíña era 
de prata , suxeitada por cordóns de ouro. 
E soergueu ó que cobre o home enteiro, o moi artístico 
escudo, que no combate camiño se abre, 
fermoso, no que, arredor, había dez círculos de bronce, 
e, nel, había vinte embigos de estaño, 
brancos, mailo do centro, era de esmalte negro; 
e, na parte de arriba, á maneira de coroa, estaba Gorgó 
despregada , a da mirada feroz, 
a mirar dun modo terrible, e, arredor, Deimos e Phobos. 
E a embrazadora, desde el, era de prata; e, sobre ela, 
enroscárase un dragón azul escuro, e, nel, as cabezas eran 
tres, viradas en tres sentidos, nacidas dun único pescozo. 
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E, na súa cabeza, un casco se puxo, de dobre aboladura, 
con catro cimeiras, 
gornecido con crinas de cabalo; e, dun modo terrible, 
o penacho, no alto, oscilaba. 
E colleu <lúas fortes lanzas, armadas de bronce, 
puntiagudas; e o bronce delas, ó lonxe, ata o fondo do ceo 
brillaba; e entón Athenaie e mais Here tronaron, 
honrando ó rei de Mykene, a do moito ouro. 

(47-55) Soldados de a pé e conductores de carros toman 
posiciórl:s. A orballada de sangue. 

Cada cal, de seguida, mandaba entón ó seu conductor 
reter ben ós cabalos, en orde, alí mesmo ó pé do foxo, 
e eles mesmos, coma soldados de a pé, 
coas súas armas armados, 
dábanse présa; e un clamor sen fin se levantou, 
antes de rompe-lo día. 
E adiantáronse moito ós guerreiros montados, 
en estaren ordenados ó pé do foxo, 
e os guerreiros montados seguían detrás, a pouca distancia; 
e, alí, un alboroto 
sinistro promoveu o Kronides, e, desde o alto, 
fixo chover un rocío 
cheo de sangue, desde o éter, porque ía 
lanzar ó Aides moitas fortes cabezas. 

2) No campo dos Troianos (56-66). 
(56-66) Os Troianos póñense tamén en arde de batalla, 
en torno a Héctor. Polidamante, Eneas e os tres fil/os de 
Antenor: Pólibo, Axenor e Acamante. Protagonismo de 
Héctor. 

E os Troes, á súa vez, da outra banda, sobre unha altura 
da planicie, (en orde se puñan), 
en volta do grande Héktor e do irreprochable Polydamas, 
e de Aineias, que, entre os Troes, coma un deus era honrado 
polo pobo, 
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e dos tres Antenorides, Pólybos e o Aguénor divino, 
e o xove Akamas, semellante ós inmortais . 
E Héktor, entre os primeiros, portaba un escudo, 
por todas partes igual; 
mais, tal coma, das nubes, aparece un astro funesto, 
resplandecente , e entón outra vez se meteu 
entre as nubes sombrías, 
así Héktor, cando aparecía, unhas veces, entre os primeiros, 
e, outras veces , entre os derradeiros, dando as súas ardes; 
e todo el , pois, co bronce, 
brillaba, igual có relámpago de Zeus pai, portador da exide . 

2. As proezas de Agamenón (67-247). 

(67-83) Os homes caen, coma, nunhasega, osmonllosde 
trigo e de cebada. Dos deuses, só Eris (ou a Discordia) 
está p resente no sitio. 

E e les, ó igual que uns ce ifeiros, uns enfrente dos outros , 
que sigan o sulco dun home fel..iz, ó largo dun campo 
de trigo ou de cebada; e os monllos caen espesos; 
así os Traes e os Akhaió i, lanzándose uns sobre os outros, 
matábanse, e nin uns nin outros se acordaban 
da funesta fuxida . 
Maila lo ita mantiña iguais as cabezas, e eles, coma lobos, 
con ímpeto se lanzaban; mais Eris, si, a dos moitos xemidos, 
alegrábase ó velos; 
e , dos deuses, ela soa se encontraba entre os combatentes, 
poilos outros deuses non os asistían, senón que, tranquilos, 
deixábanse estar sentados nos seus palacios, 
onde para cada un 
se construíra unha bela morada nos recesos doÓlympos. 
Mais todos acusaban ó Kroníon, que cobre o ceo 
de nubes negras, 
porque, entón, quería concede-la gloria ós Traes; 
deles, pois, non se coidaba o pai; mais el, retirado a un lado, 
lonxe dos outros estaba sentado, ufano da súa gloria, 
contemplando a cidade dos Traes e as naves dos Akhaiói, 
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e o brillo ofuscante do bronce, e ós que mataban 
e ós que morrían. 

(84-98) Tiros e mortos de ámbolos bandos. Ataque dos 
Dánaos á hora de xanta-lo leñador. Agamenón dá 
marte a Bienor e a Oileu. 

Mentres era a aurora e o día sagrado crecía, 
entre tanto, os dardos de ámbolos bandos acertaban 
de todo, e a xente caía; 
mais, cando o home cortador de árbores 
o seu xantar preparou 
nas ribanceiras dun monte, despois de que cansou 
as súas mans, 
altas árbores cortando, e a fartura (de traballo) 
ó seu corazón lle chegou, 
e o desexo do doce alimento as entrañas lle toma, 
entón, co seu valor, os Danaói romperon as falanxes, 
animándose uns compañeiros ós outros nas filas; 
e Agamemnon 
saltou o primeiro, e colleu a un home, a Biénor, 
pastor de homes, 
a el, e, despois, ó seu compañeiro Oileus, 
domador de cabalos. 
Este, por certo, dos seus cabalos saltando, púxose de frente; 
mais, a el, cando en dereitura arremetía, na frente 
coa aguda lanza, 
o feriu, e a viseira de bronce non lle detivo a lanza, 
serión que, a través dela, entrou tamén no oso, e o encéfalo 
dentro, todo enteiro, reventara; derribouno, cando arremetía . 

(99-121) Agamenón dá marte a !so e a A ntifo. En tempos, 
xaforan collidos no Ida por Aquiles. Unha comparación. 
Un león e unha corza . 

E alí os deixou o señor de homes, Agamemnon, 
cos seus peitos a resplandecer, despois que das túnicas 
os despoxou; 
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e e l, entón, foi matar a Isos e Antiphos, 
dous fillos de Príamos, bastardo e lexítimo, ambos 
estando mm único carro; o bastardo levaba as rédeas, 
e o moi ilustre Antiphos, polo seu lado, combatía; ós que , 
unha vez Akhileus, 
nas arboradas ladeiras do Ide, amarraba con flexibles vimes, 
ó collelos a pastorea-las súas ovellas, e soltounos 
por unha indemnización; 
mais, desta, o Atreídes, anchamente 
o máis forte, Agamemnon, 
a e l, alcanzouno coa lanza no peito, por enriba da tetiña, 
a Antiphos, polo seu lado, a orella coa espada lle atravesou , 
e dos cabalas o derribou; 
e, á toda présa, das belas armas os despoxaba, 
recoñecéndoos; pois xa antes, xunto ás rápidas naves, 
os viu, cando os trouxo do Ide Akhileus, o lixeiro de pés. 
E, tal coma un león, dunha corza veloz, as débiles crías 
despedazou con toda a facilidade, colléndoas 
cos seus fortes dentes , 
cntrándolle á súa camada, e o tehro corazón lles arrebatou ; 
e cla, por máis que moi préto se atope, non lles pode 
valer; porque, dela mesma·, por dentro, un terrible tremor 
se apodera; 
e rapidamente saltou a través dos espesos aciñeirais e do 
bosque, 
escapando de présa, a suar, baixo o asalto da poderosa fera; 
así, pois, a eles, non podía protexelos da morte ninguén, 
entre os Troes, senón que tamén eles, baixo o poder 
dos Argueioi, fuxían asustados. 

(122- 147) Pisandro e Hipóloco son capturados por 
Agamenón . Piden clemencia e ofrecen tesau ros. 
Agamenón acaba cos dous . 

E agora el (alcanzou) a Péisandros e a Hippólokhos , 
firme no combate, 
fíllolos dous do valeroso Antímakhos, quen, pois, 
máis do que ninguén, 
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recibindo ouro de Aléxandros, en espléndidos regalos, 
non deixaba que Helene fose restituída ó louro Menélaos, 
<leste, pois, ós dous fillos sorprendeu o rei Agamemnon, 
estando os dous nun único carro, e, a un mesmo tempo, 
contiñan ós seus rápidos cabalas; 
pois, das mans, se lles foron as lucentes rédeas, 
e espantáronse os cabalas; e el, de frente, 
coma un león apareceu, 
o Atreídes; e os dous entón desde o carro lle suplicaban: 

"Cóllenos vivos, fillo de Atreus, e ti acepta 
un rescate digno; 
que moitos tesouros, na casa de Antímakhos, 
gardados están, 
bronce e ouro e ferro moi traballado, 
á conta deles, o noso pai daríache gustoso 
un inmenso rescate, 
se soubese que nolos dous estamos vivos 
nas na ves dos Akhaiói>· . 

Así eles dous, a choraren, dirixíanse ó rei 
con palabras de mel; mais unha voz amarga oíron 
por resposta: 

"Pois, se sóde-los fillos do valeroso Antímakhos, 
o que unha vez na xunta dos Troes pedía que, a Menélaos, 
chegado'en embaixada con Odyseus, semellante a un deus, 
alí mesmo se matase e que non volvese máis 
para os Akhaiói, 
agora pagaréde-la infamante aldraxe de tal pai". 

Dicía, e a Péisandros botou dos cabalas á terra, 
alcanzándoo no peito coa lanza; e el, de costas, 
contra o chan quedou pegado; 
e Hippólokhos, dun salto, fóra se botou, mais en terra 
morte lle deu, 
cortándolle as mans de raíz coa espada e tronzándolle 
o pescozo, 
e botouno a rolar, coma un rolo, polo. medio da turba. 
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(148-162) Loitas de infantes e de carros. Agamenón á 
cabeza. Moitos mortos. Unha comparación. Un incendio 
nun bosque. 

E a lí os deixou; e e l, a lí onde máis de nsas as falanxes 
se apiñaban, 
por alí , entón, se lanzou , e, ó seu lado, outros Akhaiói, 
de fermosas grebas, 
infantes mataban a infantes, que por forza fuxían, 
e xinetes, a xine tes, e, debaixo deles, levantouse a poeira, 
desde o chan, que provocaron os atroantes pés dos cabalos, 
matando neles co bronce; e o rei Agamernnon, 
matando sempre, detrás deles seguía , 
estimulando ós Argueioi. 
E, coma cando un fogo devastador prenda nun bosque 
sen desbrozar, 
e o vento, dando voltas, lévao por tódalas bandas, 
e os troncos, 
coa raíz arrincados, tomban no chan, forzados 
polo ímpeto do fogo; 
así, cntón, polo Atreídes Agamemnon, tombaban as cabezas 
dos Troes que fuxían, e moitos cabalos, de altivos pescozos, 
arrastraban con estrépito carros baldeiros polos camiños 
da guerra, 
botando de menos ós seus irreprochables conductores; 
mais estes sobre a terra 
xacían, para os voitres moito máis queridos que para 
as súas mulleres. 

(163-180) Héctor,protexidoporZeus .Agamenóncontinúa 
na persecución. Xa pasaron 'o túmulo de !lo e maila 
figueira . Parados diante das Portas Esceas e da aciñeira. 
A comparación do león e as vacas. 

Mais, a Héktor, apartábao Zeus do alcance das frechas , 
e dopo 
e da matanza e do sangue e do tumulto ; 
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e o Atreídes detrás deles seguía, estimulando vivamente 
ós Danaói; 
e eles, máis alá do túmulo de Ilos, o antigo Dardanides, 
polo medio da planicie, máis alá 
da figueira silvestre, corrían, 
ansiando p'ola cidade; e e l, gritando, seguíaos sempre, 
o Atreídes, e, dunha poe ira sanguenta, manchaba as súas 
mans intocables. 

Mais, cando xa chegaron ás portas Skaiái e á aciñeira, 
alí, entón, xa paraban e agardaban uns polos outros; 
e eles aínda polo medio da planicie fuxían, 
ó igual que unhas vacas, 
que un león espantou, presentándose na escuridade 
da noite, 
a todas elas; mais para unha soa aparece a ruína total; 
e rompeulle o pescozo, cos seus fortes dentes colléndoa 
primeiro, e despois engule o sangue e as entrañas todas; 
así, detrás deles, ía o Atreídes, o rei Agamemnon~ 
matando sempre ó último; e eles fuxían; 
e moitos, de cabeza e de costas: dos cabalas caeron, 
baixo as mans do Atreídes; pois, <liante del , arredor del, 
coa lanza furioso se movía. 

(181 -194) Zeus avisa a Héctor por medio de Iris. Que se 
retire, mentres siga Agamenón nas primeiras liñas. Se 
Agamenón for ferido, o deus mandaralle aviso a Héctor 
e daralle unha forza especial no combate. 

Mais, cando xa logo ían, ó pé da cidade e do alto muro, 
chegar, entón xa, pois, o pai de homes e deuses 
se sentaba nos cumes do Ide, abundante en fontes, 
baixando do ceo; e tiña o raio entre mans; 
e dáballe présa a Iris, a de ás de ouro, 
para leva-la súa mensaxe: 

"Anda, vai, rápida Iris, a palabra miña a Héktor dille; 
mentres vexa a Agamemnon, pastor de pobos, 
lanzándose con ímpeto entre os que combaten na primeira 
liña, matando filas de homes 

' 
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no en tanto, que retroceda, e, a esa outra xente, orde lle <lea 
de combater cos inimigos na dura refrega. 
Mais , cando, ou por lanza ferido ou por frecha alcanzado, 
para os seus cabalos salte, entón dareille a el forza 
para matar, ata que chegue ás ben provistas naves 
e se meta o sol e sobreveña a escuridade sagrada". 

095-217) Iris transmítelle a Héctor a mensaxe de Zeus . 
Héctor, con todo, recorre o exército e incita a combater. 
Reanúdase o combate. 

Así dicía, e non dcsobcdeceu a rápida Iris, a dos pés 
lixc iros coma o vento, 
e, dos montes Idaios, baixou para a Ilios sagrada. 
Encontrou ó fillo do valeroso Príamos, ó divino Héktor, 
de pé nos seus cabalos e carro ben axustado; 
e , póndose ó seu lado, dicíalle Iris, lixeira de pés: 

"Héktor, fillo de Príamos, en prudencia igual a Zeus, 
mando u me Zeus pai para is to che dicir: 
mcntrcs vcxas a Agamemnon, pastor de pobos, 
lanzándose con ímpcto entre os que combaten na primeira 
liña, matando filas de homes, 
no en tanto , retírate da loita, e , a esa outra xente, dalle orde 
de combater cos inimigos na dura refrega. 
Mais, cando, ou por lanza ferido ou por frecha alcanzado, 
para os seus cabalos salte, entón darache forza 
para matar, ata que chegues ás ben provistas naves 
e se meta o sol e sobreveña a escuridade sagrada". 

Ela, entón, a lixeira de pés, Iris, así dicindo, marchouse, 
e Héktor, do carro, coas súas armas, para a terra saltou , 
e, brandindo agudas lanzas, ía polo medio do exército, 
por todas partes, 
animando a loitar, e despertaba o grito de guerra terrible; 
e eles volvé ronse e quedaron de cara ós Akhaiói, 
mailos Argueioi , polo seu lado, reforzaron as súas falanxes. 
E organizouse o combate, e quedaron de frente; 
e Agamemnon 
lanzouse o primeiro, e quería loitar moi por <liante de todos. 
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(218-247) Ifidamantefoi o primeiro que a Agamenón se 
enfrentou. A historia de Ifidamante. ifidamante /ere a 
Agamenón. Agamenón dá marte a ifidamante coa súa 
propia e::,pada. 

Dicídcme agora, Musai , que ténde-las moradas Olympias, 
quén xa, de prime iro , ó encontro de Agamemnon saíu, 
ou dos mesmos Troes, ou dos seus famosos auxiliares. 
(Foi, si,) Iphidamas Antenorides, bo e grande, 
que se criou na fé rtil Threike, nai dos rabaños; 
sendo pequeno, no seu palacio o educou Kisés, 
seu avó materno, que enxendraba a Theanó, 
de fermosas meixelas; · 
e, así que, entón, alcanzou a plenitude 
da xuventude gloriosa, 
alí mesmo o retivo, e e l dáballe a súa filla ; 
mais, a penas casado, do seu cuarto nupcial saíu trala fama 
dos Akha ió i, 
con doce na ves recurvas, que lle seguían; 
despois , deixou e n Pe rkote aquelas naves iguais, 
e el, sendo un de a pé, ata Ilios viñera; 
quen, pois, daquela, ó encontro 
do Atreídes Agamemnon, saíu. 
E, cando eles xa préto estaban, víndose un sobre o outro, 
o Atreídes fallou , e a lanza pasoulle ó lado, 
mais Iphidamas, por e l, na cintura , por debaixo da couraza, 
feri uno , e enriba e l mesmo se apoiou, confiando 
na súa pesada man; 
mais non atravesou o cinto resplandecente, senón que 
moito antes, 
encontrándose coa prata , a punta , coma chumbo, se torceu; 
e, aga rrándoa coa man, o moi poderoso Agamemnon, 
para si tiraba dela, furioso coma un león, e da man, pois, 
lla arrincou; e alcanzoulle o pescozo coa espada, 
e os membros lle afrou xou. 
Así el, alí caendo, durmiu o sono de bronce, 
o infeliz, defendendo ós seus concidadáns, lonxe 
da súa lexítima esposa , 
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da esposa, da que non viu recompensa ningunha, e, 
en cambio, moito lle deu: 
primeiro, deulle cen bois, e, despois, mil prometeu, 
xuntamente, cabras e ovellas, que en número indicible 
lle pastaban. 
E entón o Atreídes Agamemnon despoxouno, 
e marchou entre a multitude dos Akhaiói, 
levando as belas armas. 

3. Agamenón, ferido, deixa o frente (248-283). 

(248-263) Coón, irmán maior de Jfidamante, /ere a 
Agamenón. Agamenón dá marte tamén a Coón, cando 
trataba de retira-lo cadáver do seu irmán. 

Mais, cando, pois, o viu Koon, moi sinalado 
entre os homes, 
primoxénito do Antenorides, un forte dó entón, a el, 
os o lios lle cubriu, ó cae-lo seu irmán; 
e púxose a un lado coa súa lanza, ocultándose 
ó divino Agame~non, 
e fcri uno no medio do brazo, debaixo do cóbado, .. 
e, de frente, abriuse camiño a punta da brillante lanza. 
~ estremeceuse, pois, entón Agamemnon, señor de homes; 
mais nin así desistía da loita e da guerra, 
senón que sobre Koon se lanzou, sostendo a súa lanza, 
nutrida polos ventos; 
el, por certo, a Iphidamas, seu irmán, e do mesmo pai, 
arrastraba, afanoso, por un pé, e chamaba 
por tódolos máis valentes; 
mais, ó estar a arrastralo a través da multitude, por debaixo 
do escudo combado, 
feriuno coa lanza gornecida de bronce, 
e desatoulle os membros; 
e cortou lle a cabeza, deixándoa sobre Iphidamas. 
Alí os fillos de Anténor, baixo o rei Atreídes, 
cumprindo o seu destino, mergulláronse 
para dentro da morada de Aides. 
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(264-283) Agamenón, ferido e con dores, continúa 
loitando. Unha comparación. Tal coma as dores do 
parto. Agamenón retírase do frente, deixando as súas 
ardes. 

E el pasaba revista ás filas dos outros homes, 
coa lanza e coa espada e con grandes pedradas, 
mentres un sangue aínda quente brotoulle da ferida. 
Mais, despois de que a ferida se secaba, e o sangue cesou, 
unhas dores agudas afundían a forza do Atreídes; 
e, coma cando crave a unha muller parturenta 
o dardo agudo, 
punxcnte, que disparan as que traen as dores do parto, 
as Eileithyiai , 
fillas de Here, que dispoñen as dores amargas, 
así, dores agudas afundían a forza do Atreídes; 
e para o seu carro saltou, e ó auriga dáballe orde 
de guiar para as ocas naves; poilo seu corazón 
estaba aflixido; 
mais gritou ós Danaói cun grito penetrante , para se facer oír: 

"Oh amigos, guías e gardiáns dos Argueioi, 
vós agora apartade das naves, que recorren o mar, 
o penoso grito de guerra, pois , a min, o prudente Zeus 
non me deixou combater ós Troes todo o día". 

Así dicía, e o auriga fustigou ós cabalos, 
de fermosas crinas, 
camiño das ocas naves; e eles, sen seren forzados, voaban; 
e cnchían os peitos de escuma, e por debaixo 
cubríanse de po, 
transportando ó rei esgotado para lonxe do combate. 
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4. J-Íéctor leva ós Troianos ó ataque (284-309). 

(284-298) I-Iéctor arenga a Troianos e Licios. Lanzar ós 
cahalos contra os Dánaos. As comparacións. Héctore os 
cans dos cazadores. A tempestade. 

Mais, así que Héktor viu a Agamemnon índose ó lonxe , 
a Troes e a Lykioi arengou, gritando forte: 

ccTroes e Lykioi e Dárdanoi, que de pré to combatedes , 
sede homes, amigos, e lembrádevos da vosa forza impetuosa; 
va ise o home máis valente, e a min deume 
unha grande gloria 
Zeus Kronides; pois, ¡veña!, lanzade ós vosos 
so lípedos caba los, dereito, 
contra os fortes Danaói, para gañardes unha gloria 
máis alta". 

Así dicindo, excitaba a forza e o ánimo de cada un; 
e, coma cando un cazador, ós seus cans, de brancos dentes , 
acirre contra un montaraz xabarín ou un león, 
así, contra os Akhaiói, ós magnánimos Troes acirraba 
[ Té ktor Priamides, igual a Ares, o ruinoso para os mortais; 
e el mesmo, entre os primeiros, pensando demasiado alto , 
partira, 
~ caeu sobre o campo de batalla, igual a un furacán , 
que sopra con violencia, 
que, saltando do alto, revolve o violáceo mar. 

(299-309) Os que Héctor matou. Os ventas, as nubes, as 
ondas do mar. As cabezas dos guerreiros polo chan. 

¿A quen alí , de primciro, e a quen, de último, 
das armas despoxou 
Héktor Priamides, cando Zeus gloria lle de u? 

· A Asíos, en primciro lugar, e a Autónoos e a Opites, 
e a Dólops Klytides e a Opheltios e a Aguélaos, 
e a Áisymnos e a Oros e a Hipónoos, firme no combate; 
a tales xcfes dos Danaói colleu, entón, e l, e despois, 
á multitude, coma cando o Zéphyros sacode as nubes 
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do branco Notos, azoutándoas con profunda tempestade; 
e moita onda inchada vai rodando, e, ó alto, a escuma 
esparéxese co sopro do vento errabundo; 
así, pois, espesas, eran abatidas por Héktor as cabezas 
dos guerreiros. 

5. Ulises e Diomedes rechazan ós Troianos (310-367) . 

(310-319) Ulises exhorta a Diomedes. Hai que resistir. 
Que veña ó seu lado. Diomedes respóndelle a Ulises. 
Estaba de acordo, anque pouco se podía facer. Zeus 
estaba a favor dos Troianos. 

Entón sería a ruína, e feítos irremediables acontecerían, 
e, ata caerían nas naves, os Akhaiói a fuxiren , 
se non fose que Odyseus animou a Diomedes Tydeídes: 

"Tydeídes, ¿que nos está a pasar, para esquecérmonos 
da nosa forza impetuosa?; 
pois, ¡ve ña! , aquí, amigo, ponte xunto de min; pois, 
xa de vergonza 
será, se Héktor, o do casco brillante, as naves nos colle" . 

E, contestando, dicíalle o forte Diomedes: 
"De certo, eu quedareime e resistirei; mais, 

de pouco tempo, 
será o noso pracer, porque Zeus, o que as nubes amontoa, 
prefire dar poder ós Troes, máis cá nós". 

(320-335) Diomedes dá marte a Timbreu, e Ulises, ó seu 
escudeiro, Molión. Diomedes acaba cos dous fillos do 
adiviño Mérope de Percate. Ulises remata a Hipódomo e 
a Hipéroco. 

Dicía, e, a Thymbraios, dos cabalos á terra botou, 
alcanzándoo coa lanza no peito esquerdo; 
á súa vez Odyseus, 
a Molíon, semellante a un deus, auriga daquel rei. 
A estes , deixáronos cotón, pois xa na guerra cesaron; 
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e, avanzando os dous por entre a multitude, sementaban 
a desorde, coma cando dous xabaríns, 
pensando demasiado alto, sobre caos de caza caeron; 
así mataban ós Traes, de novo acometendo; e os Akhaiói , 
que fuxían do Héktor divino, recobraban con gozo o alento . 
Entón dominaron un carro e os seus dous homes, 
os mellares do seu pobo, 
dous filias de Mérops Perkosios, quen, por enriba de todos , 
coñecera as adiviñacións, e non deixaba ós seus fillos 
partir para guerra homicida; mais eles, a el, por nada 
do mundo 
querían obedecelo; porque puxaban por eles as deusas 
da morte negra; 
a estes, pois, o Tydeídes, Diomcdes, famoso pola súa lanza, 
privándoos do alento e da vida, despoxábaos 
das súas armas famosas; 
e Odyseus a Hipódamos e a Hypéirokhos matou. 

(336-367) Agora o Cronida iguala o combate entre 
Troianos e Acaios. Diomedes dá marte a Agástrofo. 
Héctorlánzaseentón contraDiomedese Ulises. Diomedes 
f?tlalle a Ulises. Diomedes di~para a súa lanza á cabez a 
de Héctor. Héctor) a duras penas) escapa da marte. 
Diomedes f álalle) a gritos) a Héctor. Tarde ou cedo) xa 
acabará con el. 

Entón estendeulles por igual a batalla o Kroníon, 
que estaba para abaixo a mirar desde o Ide; e eles 
matábanse uns ós outros. 
E o fillo de Tydeus feriu coa lanza a Agástrophos, 
o heroe Payonides , na cadeira; e os seus cabalas 
non lle estaban préto para fuxir, e no seu ánimo obrou 
con grande cegueira; 
poilo seu escudeiro tíñaos lonxe, e el, a pé, 
lanzábase con ímpeto por entre os combatentes 
das primeiras filas, ata que a vida perdeu. 
E Héktor, cun mirar penetrante, avistounos a través 
das fileiras, e contra eles lanzouse 
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gritando; e ó mesmo tempo seguíano as falanxes Jos Troes; 
e, ó velo, estremeceuse Diomecles, o bo no grito de guerra, 
e ó momento clicíalle a Oclyseus, que estaba ó seu lado: 

"Contra nolos clous, de seguro, esta calamiclade a rolar 
nos vén, o potente Héktor; 
pois , ¡veña!, esteamos firmes e rechacémolo, agardanclo 
no sitio por el". 

Dicía, pois, e , brandinclo a súa lanza, de longa sombra, 
disparáballa, 
e accrtou , e non fallou, apuntánclolle á cabeza, 
no alto do casco; mailo bronce foi rebotado polo bronce, 
e non chegou á fcrmosa pel; porque o impediu o casco, 
de tres espesuras e unha longa cimeira , que lle deu 
Phoibos Apolon. 
Mais Héktor retirouse inmediatamente a grande distancia , 
e perdeu-se na multitude, 
e, vindo a terra, queclou de xeonllos, 
e coa súa man maciza apoiouse 
no chan; e unha noite negra os seus óllos envolveu; 
e, méntrelo Tycleícles ía tralo alcance da súa lanza, 
ó lonxe, a través dGs combatentes dianteiros , onde na tcrra 
lle vcu caer, 
no en tanto, Héktor recobrouse, e, saltando outra vez 
para o seu carro, 
conduciu por entre a multitude, e escapou á sorte negra. 
Mailo forte Diomedes dicía , saltando coa lanza na man: 

"¡Can! , unha vez máis agora escapaches á morte ; 
e ben préto de ti 
chegou a túa desgracia; agora -libroute outra vez 
Phoibos Apolon, 
a quen debes invocar, ó marchares para o fragor <los dardos ; 
con toda a certeza, matareite, tamé n máis adiante, 
saínclome ó encontro, 
se algún dos deuses tamén para min é socorredor; 
agora, outra vez contra os outros ma.rcharei , 
a quen alcance". 
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6. Diomedes, Jerido; Ulises, en perigo (368-471) . 

(368-400) Diomedes ponse a de~poxa-lo cadáver de 
Agástrofo, fillo de Peón. Alexandre fere a Diomedes. E 
.fálalle. Lograra.ferilo . Diomedes contéstalle a Alexandre. 
Non.fara nada. A chegada de Ulises. 

Dicía, e despoxaba ó Paionides, famoso pola súa lanza. 
Mais Aléxandros, o home de Hclene, a do bo cabclo , 
tendía o seu arco contra o Tydeídes, pastor de pobos , 
na este la apoiado, sobre o túmulo , feíto por man e.le homes, 
de Ilos Darc.lanides, ant igo ancián do pobo. 
Por certo que aquel , e.lo forte Agástrofos, a couraza 
resplanc.lecente tiraba entón e.lo seu peito, 
e, dos seus ombros, o escudo, 
e o pesado casco; mais este tiraba atrás a empuñadura 
do seu a rco, 
e dcullc , pois non lle saíu en van o tiro e.la man, 
na r lanta do pé c.lereito ; e, e.le rarte a parte , a frecha 
na tc rra c¡ucdou cravada; e el , rindo con moita a legría , 
sa ltou para fóra do scu escondite e , u fanándose, 
a súa palabra dicía : 

"Foches tocado, e non saíu en van o tiro da man; 
¡qué rena que , 
acertándoche na illarga, non che q uitase a vida!; 
así tamén, no seu in fort unio, a lento tomarían os Troes , 
que diantc de ti tremeron , coma as cabras baladoras 
e.liante dun león". 

E, non espantándose , contestáballe o forte Diomedes: 
"Arqueiro , insultador, brillante polo teu arco, 

bobo admirador de doncelas , 
se, frente por frente, coas túas armas, 
un combate comigo tentases , 
de nada che serviría o teu arco, nin as apretadas frcchas; 
e agora, por rabuñáresmc a planta dun pé, vanaglóriastc 
e.lesa maneira; 
non me preocupo, coma se unha muller me fcrisc , 
ou un nen o sen o uso da razón; 
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pois embotado é o tiro dun home cobarde, de ningún valor. 
Doutra clase, por certo, (o lanzado) por min, que, 
por pouco que toque, 
é un tiro penetrante, e ó momento deixa sen vida; 
e as <lúas meíxelas da súa muller están dilaceradas, 
e os seus fíllos son orfos naquel día; e el, 
enrubescendo a terra co seu sangue, 
apodrece, e, arredor, máis aves de rapiña ca mulleres". 

Así dicía, e Odyseus, famoso pola súa lanza, 
chegándose préto del, 
púxose por cliante; e el, sentándose detrás, o rápido dardo 
do seu pé arríncou, e, a través da carne, 
veulle unha terrible dor; 
e lanzouse para o seu carro, e ó conductor ordenaba 
que o levase para as ocas naves; poílo seu corazón 
estaba aflíxido. 

(401-425) Ulisesfala consigo mesmo. ¿·Que facer? Ulises 
encurralado. Unha comparación. Uns cazadores e un 
xaharín . Os mortos de Ulises. 

E quedouse só Odyseus, famoso pola súa lanza, 
e, con el, ningún 
dos Argueioi agardou, poilo terror apoderouse de todos; 
e, irritado, pois, para o seu magnánimo corazón falou: 

u¡Ai de min!, ¿que me vai pasar?; o mal é grande se fuxo, 
temendo á multitude; mais peor é se son collido 
só; e, ós outros Danaói, fíxoos fuxir o Kroníon. 
Mais ¿por que, estas causas, o meu corazón 
comigo discutiu?; 
pois sei que os cobardes apártanse da guerra, 
mais, quen no combate sobresaia, nese, sobre todo, 
recae a precisión 
de manterse a pé firme , o mesmo se foi ferido 
que se a outro feriu". 

Mentres el tales causas revolvía na súa mente 
e no seu corazón, 
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no en tanto, chegaron sobre el as filas dos Troes, 
armados de escudo, 
e encurralárono no medio, pondo entre e les a súa desgracia. 
E, coma cando, arree.la r dun xabarín, cans e floridos mozos 
arremeten, e e l sae dunha profunda espesura, 
afiando o seu branco dente entre as curvas mandíbulas , 
e axítanse arredor, e, por debaixo, ruído de dentes 
hai, mais e les espérano, por moi terrible que sexa, 
así, po is, entón arredor de Odyseus, 
amado de Zeus, precipitábanse 
os Troes; mais e l, prime iro, ó irreprochable Deyopites 
feriu no alto do ombro, saltando enriba del coa aguda lanzaJ 
e, despois, a Thoon e a Énnomos matou. 
E, a Khersidamas, despois, dos cabalos saltando, 
na parte do embigo, por debaixo do escudo boxudo, 
coa lanza 
fe riu ; e el, tombando na poe ira, colleu a te rra coa man. 

(126-455) A marte de Cárope. Soco f ere a Ulises. Ulises 
f ála lle a Soco e di!:>para a súa lanza contra el. Ulises volve 
falarlle a Soco, xa de marte caído. 

Deixounos, e el, entón, coa súa lanza feriu a Khárops, 
o Hipasides, 
irmán carnal do nobre Sokos; 
e, a socorrelo , viña Sokos, home igual a un deus, 
e parou , chegándose moi préto , e por palabra lle dixo: 

.. Qh Odyseus famoso, insaciable de astucias e traballo, 
hoxe, ou te gloriarás polos dous Hipasides, 
matando a tales homes e arrebatando as súas armas, 
ou , fe rie.lo pola miña lanza, tal vez a vida perdas .. . 

Así dicindo, feriuno no escudo, por todas partes igual; 
e, a través do escudo brillante, a forte lanza pasou , 
e, a través da couraza, ben labrada , se cravara, 
e, toda a pel, dos costados separou, mais xa non permitiu 
Palás Athenaie que entrase en contacto coas entrañas 
do home; 
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e Odyseus comprendeu que a lanzada 
non lle chegou mortal, 
e, botándose atrás, a Sokos por palabra lle dixo: 

"¡Ah desgraciado! , si, na verdade alcánzate hoxe 
a ruína total ; 
certo que a min me apartaches de combater contra os Troes; 
mais e u asegúroche que aquí mesmo, a morte 
e a sorte negra , 
neste día terás, e que, domado pola miña lanza, 
a min darasme a gloria, e a túa alma, ó Aides, 
famoso polos seus cabalos'" 

Dicía, e el, volvéndose para fuxir, de costas quedara, 
mais, non ben se virara, cravoulle a lanza na espalda, 
entre os <lous ombros, e a través do peito lla pasou, 
e estrondou, ó vir ó chan; e e l gabouse, o divino Odyseus: 

"¡Oh Sokos, fillo de Hípasos, o ardente domador 
de cabalos!, 
o fin da morte tomouche a dianteira , dando contigo, 
e non escapaches; 
¡ah infortunado!, a ti , nin o teu pai, nin a túa santa nai, 
os ollos che pecharán, por ben morto que esteas, 
senón que as aves de rapiña, 
que comen carne crúa, arrastrarante, batendo á roda túa 
as súas tupidas ás; 
mentres que a min, cando morra, honraranme 
os divinos Akhaiói". 

( 456-471) Ulises arrinca do seu carpo, e do escudo, a 
lanza de Soco. Mánalle o sangue. Ulises, véndase 
encurralado, grita por tres veces, pedindo auxilio. 
Menelau, que o oíu, faloulle a Aiante. 

Así dicindo, a potente lanza do valeroso Sokos, 
tirábaa para fóra da carne, e do escudo boxudo; 
e, para fóra sacada, brotoulle o sangue, 
e ó seu ánimo aflixía. 
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E os Troes magnánimos, cando viron o sangue de Odyseus, 
animándose uns ós outros ó longo da multitude, 
enriba del todos marcharon; 
e el íase para atrás retirando, e chamaba a gritos 
ós seus compañeiros; 
chamounos entón por tres veces, canto puido 
a cabeza dun home, 
e por tres veces sentía gritar, o amador de Ares, Menélaos; 
e axiña, entón, dicíalle a Aias, que estaba préto: 

"Aias Telamonios, nacido de Zeus, xefe de pobos, 
ata min chegou o grito do sufrido Odyseus, 
tal así, coma se o presionasen con forza, estando só, 
os Troes, encontrándose cortado de nós 
mm violento combate. 
Pois, ¡veña!, metámonos por entre a turba; 
poilo mellar é defendelo; 
teño medo de que algo lle pase, deixado só 
no medio dos Troes, 
por valente que sexa, e que unha grande saudade 
para os Danaói sobreveña.,. 

7. Aiante restablece a situación ( 472-520). 

( 472-488) Menelau e Aiante saen en socorro de Ulises. 
Ulises, encurralado. A comparación do ceroo ferido . 
Aiante e Menelau resolven a situación. 

Así dicindo, el era o primeiro, e aquel ó mesmo tempo 
seguiuno, o home igual a un deus; 
de seguida encontraron a Odyseus, caro a Zeus; 
e arredor del, pois, 
os Troes continuaban, coma se (fosen) 
os avermellados chacais dos montes, 
arredor dun cervo ben encornado, abatido, 
ó que un home alcanzou 
cunha frecha do seu arco; e escapou del por pés, 
a fuxir, méntrelo seu sangue quente 
e os seus xeonllos aguantaron; 
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mais, cando xa o prostra a rápida frecha, 
os carnívoros chacais devórano na serra, 
mm bosque umbroso; mais un deus alí trouxo un león 
devastador; e os chacais desbándanse cheos de medo, 
e entón devora el; 
así, pois, entón, arredor do Odyseus valente, 
de moito enxeño, 
os Troes arremetían, moitos e fortes, mais aquel heroe, 
contra eles coa súa lanza arremetendo, 
apartaba o día implacable. 
Mais entón alí préto chegou Aias, levando un escudo 
coma unha torre, 
e púxose ó seu lado; e os Troes dispersáronse co medo, 
cada un pola súa banda; 
e entón o belicoso Menélaos levouno para fóra da turba, 
agarrándoo pola man, ata que o seu servidor 
trouxo préto os seus cabalos. 

( 489-501) Aiante mata a un eferea catro. A comparación 
do río que se desborda, coa loita de Aiante. 

E Aias, saltando enriba dos Troes, colleu a Dóryklos 
Priamides, fillo ilexítimo, e despois a Pándokos feriu, 
e fe riu a Lysandros e a Pyrasos e a Pylartes. 
E, coma cando un río, que crece, baixa para a terra cha, 
torrente do inverno, do alto dos montes, acompañado 
da chuvia de Zeus, 
e, moitas aciñeiras secas, e moitos piñeiros, 
lévase consigo, e moito lodo no mar bota, 
así entón o ilustre Aias, empurrando <liante de si, 
a terra cha recorría, 
destrozando cabalos e homes; e Héktor aínda nada 
sabía, porque, pois, pelexaba na esquerda 
do combate todo, 
nas marxes do río Skámandros, onde, pois, máis 
caían cabezas de homes, e levantárase un grito 
de guerra inextinguible, 
en volta do grande Néstor e do valeroso Idomeneus. 
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(502-520) Héctor nada sabía do que pasara. As súas 
fazañas. Alexandre /ere a Macaón. Jdomeneu fálalle a 
Néstor. Que el e Macaón marchen canto antes para as 
naves. 

Héktor, pois, entre eles estaba, realizando 
proezas extraordinarias 
coa súa lanza e na arte de guia-lo carro, e destruía 
ás fa lanxes de mozos; 
e os divinos Akhaiói aínda non se apartarían do camiño, 
se Aléxandros, esposo de Helene, a do bo cabelo, 
non puxese fóra de combate ó campeador Makhaon, 
pastor de pobos, 
feríndoo, cunha frecha de tres puntas, no ombro dereito. 
Por e l, entó n, tive ron medo os Akhaiói, 
por máis que respiraban ardor, 
non fose que o collesen, tomando rumbo contrario 
o combate ; 
e axiña Idomeneus faláballe ó Néstor divino: 

.. oh Néstor Nele iades, grande gloria dos Akhaiói, 
¡veña!, monta no teu carro, e, ó teu lado, que Makhaon 
monte, e guía canto antes para as naves 
ós solípedos cabalos; 
pois, un home médico, equivalente de moitos outros é, 
á hora de extrae-las frechas e espallar enriba 
remedios calmantes,, . 

Así dicía, e o xinete de Xerena, Néstor, non desobedeceu ; 
e de seguida no seu carro montou , e ó seu lado Makaon 
montaba, fillo de Asklepios, o médico irreprochable; 
e fustigou ós cabalos, e eles, sen seren forzados, voaban 
para as ocas naves; pois alí sempre foi grato 
para o seu corazón. 
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8. Ofensiva victoriosa de Héctor. A retirada de Aiante 
(521-595) . 

(521-543) Cebrionesfálalle a Héctor. Marcharen para o 
sitio onde a loita era maior. Alí estaba Aiante. Héctor, 
coa súa chegada, provoca un perigoso tumulto. Mais 
evitou combater con Aiante. 

E Kebriones viu ós Troes turbados, 
xunto a Héktor (no carro) marchando, 
e por palabra lle dixo: 

"Héktor, aquí nolos dous cos Danaói combatemos, 
mm extremo da horrísona guerra, mailos outros 
Troes desbándanse en confusión, os cabalos 
e tamén eles mesmos; 
e perségueos Aias Telamonios; e ben o recoñecín; 
pois ten o seu ancho escudo en torno dos ombros; 
¡veña! , tamén nós 
dirixamos alá dereitamente cabalos e carros, onde, 
máis do que en ningures, 
cabaleiros e infantes, trabando unha loita funesta, 
mátanse uns ós outros, e levantouse un griterío inextinguible». 

Así, pois, dicindo, fustigou ós cabalos, 
de fermosas crinas, 
co chicote sonoro; e eles, ó senti-lo golpe, 
rapidamente levaban o veloz carro 
para entre os Troes e Akhaiói, 
pisando cadáveres e escudos; e, de sangue, o eixo, 
por baixo, manchárase todo, e os resgardos 
arredor da caixa, 
poilas gotas de sangue, dos cascos dos cabalos saltaban, 
e dos aros das rodas; e el ía ansioso por se mergullar na masa 
humana e por ela romper, saltando detrás; 
e alí unha desorde 
perigosa entre os Danaói provocou, e apartábase 
ben pouco dunha lanza. 
Mais el percorría as fileiras dos outros homes, 
coa lanza e coa espada e con grandes pedras, 
mais evitaba o encontro de Aias Telamoniades. 
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(Porque irritábase Zeus contra el, cando 
cun home mellor combatía.) 

(544-574) Zeusfai nace-lo medo no corazón de Aiante. 
A comparación dos cans e os labregos que gardan, dun 
león, ós seus bois. Outra comparación: o burro, o campo 
de trigo e os rapaces que gardan o burro. Aiante retírase 
do campo de batalla, ó mesmo tempo que loita. 

Mais Zeus pai, que no alto reina, levantou medo en Aias; 
e quedouse estupefacto, e botou para atrás o seu escudo, 
gornecido con sete peles de boi, 
e tremeu de medo, paseando a mirada ó seu redor 
sobre a multitude, parecido a unha fera, 
tornando a cabeza de vez en cando, pouco a pouco, 
con pasos lentos recuando. 
E, tal coma, a un louro león, fóra do estábulo dos bois, 
botábano cans e homes do campo, 
que non lle deixan rouba-la gorda carne dos seus bois, 
a noite enteira velando; mais el, que anda 
famento de carnes, 
vai dereito ó sitio, aínda que nada consegue; 
pois espesos dardos 
voan ó seu encontro, desde mans ousadas, 
e teas acesas, ás que ten medo, por ansioso que estea; 
e, ó rompe-lo día, marchou para lonxe co ánimo aflixido; 
así Aias entón, co corazón aflixido, dos Troes 
retirábase moi contrariado; pois temía 
polas naves dos Akhaiói. 

E, coma cando un burro, seguindo ó longo dunha terra 
de labor, ós rapaces forzou, 
teimoso, por máis que nel xa moitos paus se romperon, 
á roda del, polos dous lados, 
e morde a alta més, entrando nela; e os rapaces 
baten nel cos paus; maila forza deles é infantil; 
e con traballo o botaron, despois que de pasto se fartou ; 
así entón, pois, ó grande Aias, ó Telamonios filio, 
os altivos Troes e os seus ilustres aliados 
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seguíano sempre, baténdolle coas súas lanzas 
no medio do escudo. 
E Aias, unhas veces, acordouse da súa forza impetuosa, 
revolvéndose de novo, e contivo as falanxes 
dos Troes, domadores de cabalas, e, outras veces, 
virouse para fuxir; 
mais a todos impedía, sobre as rápidas naves, avanzar, 
e el lanzábase con ímpeto, no medio de Troes e Akhaiói 
situado; e as lanzas, desde mans animosas, 
craváronse algunhas no seu grande escudo, 
impulsadas adiante, 
e moitas tamén, a medio camiño, antes de alcanzaren 
a súa branca pel, 
quedábanse na terra, desexando vivamente 
da súa carne se fartaren. 

(575-595) Euripilo avanza para protexer a A iante. Di!:>para 
e /ere a Apisaón. Alexandre /ere a Euripilo, cando estaba 
a arrebatar/le as armas a Apisaón. Eurípilo retrocede 
para o grupo dos seus e, a voces, dirixese a todos. Que 
salven a Aiante. Aiante tamén camiñou para o grupo. 

Mais cando, pois, o viu o brillante fillo de Evemon, 
Eur)rpylos, acosado por espesos dardos, 
parou, pois, xunto del, avanzando, e disparou 
coa súa lanza resplandecente, 
e alcanzou a Apisaon Phausiides, pastor de pobos, 
no fíga.do, por baixo do diafragma, e axiña os xeonllos 
lle paralizou; 
e Eui-Ypylos sobre el se lanzou e collíalle as súas armas 
dos ombros. 
Mais cando, pois, o viu Aléxandros, semellante ós deuses, 
arrebatando as armas de Apisaon, ó momento o seu arco, 
sobre Eurypylos, tensaba, e alcanzouno co dardo na coxa 
dereita; e a cana rompeuse e entorpecíalle a coxa; 
e, para atrás, para o grupo dos seus compañeiros, recuaba, 
á morte escapando, 
e gritou, cunha voz penetrante, ós Danaói, facéndose oír: 
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"Oh amigos, guías e gardiáns dos Argueioi, 
deténdevos, dando media volta, e librade, do día implacable, 
a Aias, que é forzado polos dardos; e dígovos que el 
non escapará desta horrísona guerra; pois, ¡veña!, 
ben de frente, 
póndevos arredor do grande Aias, Telamonios fillo". 

Así dicía Eurypylos ferido; e eles, xunto a el, 
contiguos se puxeron, inclinando os escudos 
contra os ombros, 
erguendo as súas lanzas; e, ó encontro deles, marchou Aias; 
e parouse, dando media volta, despois que alcanzou 
o grupo dos seus compañeiros. 

9. Aquiles mándalle a Patroclo que vaia estar con 
Néstor (596-643). 

(596-617) Néstor e Macaón retíranse do campo de batalla. 
Aquiles dase canta desta retirada e chama por Patroclo. 
Que pregunte a Néstor a quen sacou, ferido, do combate. 

Así eles loitaban, á maneira dun fogo ardendo; 
e , a Néstor, do combate traían as eguas Neleiai, 
empapadas en suor, e a Makhaon, 
pastor de pobos, levaban. 
E, véndoo, o divino Akhileus, de áxiles pés, comprendeu; 
pois situárase na popa, na súa enorme nave, 
contemplando o arduo traballo e o deplorable ataque; 
e ó instante chamou ó seu compañeiro, Patrokleus, 
dándolle un grito desde a nave; e el, ó oílo, da súa tenda 
saíu, igual a Ares, e para el, pois, foi o principio 
da súa desgracia; 
primeiro preguntoulle o forte filio de Menoitios: 

"¿Por que chamas por min, Akhileus?; ¿e para que 
tes precisión de min?" 

E, respondendo, dicíalle o lixeiro de pés, Akhileus: 
"Divino Menoitiades, tan grato para o meu corazón, 

penso que agora, arredor dos meus xeonllos, 
vanse pór os Akhaiói, 
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suplicantes; pois chega unha necesidade xa insoportable. 
Mais vai agora, Pátroklos, amado de Zeus, pregúntalle 
a Néstor 
quen é ese a quen trae, ferido, do combate; 
que, ó menos por detrás, parecéuseme de todo a Makhaon, 
o Asklepiades, mais non vin os olios do home; 
poilas eguas pasaron polo meu lado a toda présa, 
ansiosas de seguiren adiante". 

Así dicía, e Pátroklos obedecía ó seu compañeiro, 
e marcho u a correr ó longo das ten das e das na ves 
dos Akhaiói. 

(618-643) Néstor e Macaón chegan á tenda do filio de 
Neleu ( ou sexa1 de Néstor). O secado das prendas e o 
refresco que !les fai Hecameda . A historia desta muller. 
A mesa posta e servida. A copa de Néstor. A conversa entre 
eles. 

E aqueles, cando xa á tenda do Neleiades chegaron, 
eles, pois, baixaron á te rra, que a moitos mantén, 
e Eurymedon, o escudeiro do vello, os cabalos desatrelaba 
do carro; e aqueles refrescábanse da suor das túnicas, 
póndose de cara á brisa, á beira do mar; e, ó cabo, 
entrando para a súa tenda, sentábanse en longas cadeiras. 
E preparáballes, para beberen, unha mestura Hekamede, 
de ben rizados cabelos, 
que o vello tomou en Ténedos, cando a saqueou Akhileus, 
fi lla ela de Arsínoos, de grande corazón, que para el 
os Akhaiói 
escolleron, porque no consello sacaba a todos avantaxe; 
ela, primeiro, puxo <liante deles unha mesa, 
bela, de pés de esmalte, ben pulida, e, enriba dela, 
unha cesta de bronce, e, nela, cebola, un bo entrante 
para a bebida, 
e mel fresco, e, ó lado, fariña de cebada sagrada, 
e, ó lado, unha fermosísima copa, que o ancián 
da súa casa traía, 
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...:on cravos de ouro cravexada; e as asas dela 
eran catro, e, arredor de cada unha, <lúas pombas 
de ouro comían, e, por debaixo, eran doulos fondos; 
outro, esforzándose, moveuna da mesa, 
estando chea, mais Néstor, o vello, levantábaa sen traballo; 
nela, pois, a muller, parecida ás deusas, fíxolles a mestura 
co viño Pramneio, e, enriba, ralaba queixo de cabra, 
cun ralador de bronce, e, enriba, branca fariña esparexía, 
e invitounos a beber, cando, pois, preparou a mestura. 
E eles dous, despois que, entón, bebendo, botaron fóra 
a súa sede abrasante, 
con conversas se entretiñan, entre eles falando, 

1 O. Patroclo con Néstor. Néstor relata as súas proezas. 
(644-803). 

(644-669) Chega Patroclo, de parte de Aquiles. ¿·Quen era 
aquel home que Néstor trouxera ferido? A resposta de 
Néstor. O panorama dos feridos e a postura de Aquiles. 

e nas portas aparecía Pátroklos, home igual a un deus; 
e, ó velo, o ancián levantouse do asento resplandecente, 
e, colléndoo da man, metíao dentro, e mandáballe sentarse; 
mais Pátroklos, da súa parte, recusaba , e dixo a súa palabra: 

"Non hai asento, ancián nutrido por Zeus, 
e non me persuadirás; 
respetable, temible, o que me mandou preguntar 
quen é ese a quen traes ferido; mais tamén eu mesmo 
o coñezo, pois vexo a Makhaon, pastor de pobos. 
E agora, para dicirlle a resposta a Akhileus, de volta, 
de mensaxeiro, me vou; 
e ben sabes ti, ancián nutrido por Zeus, como é aquel 
terrible home; logo me inculparía, aínda sendo inocente". 

E respondíalle de seguida o xinete de Xerena, Néstor: 
"¿Mais, por que , pois, así Akhileus chora 

polos fillos dos Akhaiói, 
cantos xa polos dardos foron alcanzados?; e nada sabe 
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· do dó, canto se levantou sobre o exército; poilos mellares 
encóntranse nas naves, alcanzados de lonxe 
e feridos de préto. 
Foi alcanzado de lonxe o Tydeídes, o forte Diomedes, 
e fo i ferido de préto Odyseus, famoso pola súa lanza, 
e mais Agamemnon; 
e foi alcanzado tamén Eurfpylos cunha frecha na coxa; 
e, a este outro, agora mesmo tróuxeno eu do combate, 
pola frecha, desde a corda, alcanzado. Mais Akhileus, 
con ser tan bo, non se inquieta polos Danaéri, 
nin ten deles compaixón; 
¿ou é que agarda ata que xa as rápidas naves, á beira do mar, 
a despeito dos Argueioi, sexan queimadas 
por un fago abrasador, 
e nós marramos, un a pór do outro? Poila miña forza 
non é coma en tempos, nos meus áxiles membros, era; 

(670-710) (Néstor segue a falar). Ponse a canta-las súas 
proezas. A disputa cos Eleios polo roubo dos bois. A marte 
de Itimoneu. Os enormes despoxos en Pilos. O reparto. O 
pago das débedas . A parte de Neleu . A chegada dos dous 
Moliones . 

¡ah, se eu me atopase na flor da idade e o vigor 
do meu corpo intacto estivese!, 
coma cando, entre os Eleioi e nós, unha disputa surxiu 
polo roubo duns bois, cando eu matei a ltymoneus, 
ó valente Hypeirokhides, que na Elis habitaba, 
promovendo represalias; e el, ó defende-las súas vacas, . 
foi alcanzado, entre os primeiros, por un dardo 
da miña man, 
e á terra caeu, e as súas xentes, os campesiños, 
a tremeren fuxiron. 
E da planicie recollemos unha presa de guerra 
bastante copiosa, 
cincuenta manadas de bois, outros tantos 
rabaños de ovellas, 
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outras tantas varas de porcos, outros tantos dispersos 
rabaños de cabras, 
e cento cincuenta eguas aloiradas, 
femias todas, e, debaixo de moitas, estaban os seus poldros; 
e tanguémolo para dentro do Pylos Ncleios, 
de noite , ata a cidade; e Neleus enchera de gozo o corazón, 
porque moito me tocou, marchando tan xove para a guerra; 
e os arautos apregoaban en voz alta, ó aparece-la aurora, 
que viñesen aqueles cos que unha débeda se tiña 
na Elis divina. 
E, reunído-los homes conductores dos Pylioi, 
facían as distribucións; poilos Epe iói tiñan débeda 
con moitos, 
porque nós, ó sermos poucos, e ramos maltratados en Pylos ; 
pois, en chegando, maltratounos a forza Herakleeie, 
en anos ante riores , e, cantos e ran os mellares, foron mortos; 
pois, doce e rámo-los fill os do irreprochable Neleus; 
deles, q uedc i só cu , e tódolos outros morreron; 
e, e nsoberbecidos por isto, os Epe iói , revestidos de bronce, 
contra nós, insolentes, tramaban malvadas accións. 
E o ve llo, unha manada de bois 
e un rabaño grande de ovellas, 
rcscrvou para si, cscollendo trescentas cabezas 
e os scus pastores; 
pois tamén a e l unha débeda grande se debía na Elis divina, 
os catro cabalos gañadores cos seus mesmos carros, 
q ue viñcron ó concurso; pois pola conquista 
dun trípode ían 
correr; mailo reí de homes, Augueias, alí mesmo 
os rctivo, e ó conductor expulsaba, aflixido polos cabalos; 
o ve llo, que estaba indignado das súas palabras e accións, 
tomou para si moitas cousas, indicibles; e o resto 
deullo ó pobo, 
para o distribuír, de maneira que ninguén se marchase 
privado dunha parte por igual. 
Nós, pola nosa parte, atendíamos a cada cousa, e, a través 
da cidade, 
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ofreciamos sacrificios ós deuses; mais eles, todos, 
no terceiro día, 
chegaron, ó mesmo tempo eles, moitos, 
e os solípedos cabalas, 
co maior ímpeto; e, no medio deles, 
armábanse os dous Moliones, 
sendo aínda uns rapaces, aínda non moi sabedores 
do impetuoso combate. 

(711-736) (Néstor segue a falar). Os Epeios cercaban a 
cidade de Trioesa. Atena baixa do Olimpo, para alertar 
ós Pitios. Neleu, seu pai, non quería que Néstor comba tese. 
Néstor combate de infante e sobresae no combate. No río 
Minieu. OssacrificiosnosagradoAlfeu. OsEpeiosapretan 
o cerco de Trioesa. 

E hai unha cidade, Thryoesa, unha alta colina, 
lonxe , sobre o Alfeiós, situada na estrema da areosa Pylos; 
cercábana, ávidos de a destruiren. 
Ma is, cando recorrían toda a planicie, onda nós Athene 
veu, de mensaxeira, a correr desde o Ólympos, 
para que nos armasemos, 
en plena noite, e non xuntaba en Pylos a un pobo forzado, 
senón a moi ansiosos de loitar. Mais, a min, Neleus 
non me de ixaba armarme, e escondeume os cabalas; 
pois dicía que eu aínda nada sabía dos traballos da guerra; 
mais, así e todo, distinguíame entre 
os nosos guerreiros montados, 
inclusive estando de soldado de a pé, porque así Athene 
levaba a contenda. 
E hai un río, o Minyeios, que se lanza no mar, 
préto de Arene, onde agardamos á Eós divina, 
cos carros dos Pylioi, e os escuadróns de infantes confluían; 
de alí , co maior ímpeto, armados coas nosas armas, 
chegamos ó mediodía á sagrada corrente do Alpheiós. 
Alí, ofrecendo a Zeus, moi poderoso, fermosos sacrificios, 
e un touro ó Alphe iós, e un touro a Poseidaon, 
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e, a Athenaie, a de ollos brillantes, unha becerra gregaria , 
despois tom.amo-la cea no exército, por compañías, 
e deitámonos, cada un coas súas armas, 
sobre as marxes do río. Mailos animosos Epeiói 
contorneaban xa a cidade, ávidos de a destrúiren 
de arriba abaixo; 
mais presentóuselles <liante a grande obra de Ares; 
pois, non ben o sol brillante se levantou por enriba da terra, 
trababámo-lo combate, invocando a Zeus e a Athene. 

(737-761) (Néstor segue a falar). A loita cos Epeios. O 
primeiro morto. A historia de Mulio. Os detalles da 
acción . Os cincuenta carros. Os dous Moliones. Intervén 
Posidón. Persecución dos Epeios. Chegada a Buprasio. 
Atena quixo que de alí se volvesen. A volta para Pilo . Un 
último morto. Zeus e Néstor. 

E, cando xa houbo choque de Pylioi e de Epeiói, 
fun eu o primeiro que a un home matei, e comigo 
trouxen ós solípedos cabalos, 
ó lancciro Moulios; e era xenro de Augueias, 
e por muller tiña á súa filla máis vella, a loura Agamede, 
que sabía tantos remedios cantos a ancha terra cría. 
Eu acerteille coa miña lanza, gornecida de bronce, cando 
de frente avanzaba, 
e veu á terra entre o po; e eu, saltando sobre o seu carro, 
coloqueime entre os combatentes dianteiros; 
mailos animosos Epeiói 
fuxiron, cada un para o seu lado, cando viron caído ó home 
xefe dos guerreiros montados, quen máis sobresaía a loitar. 
Mais eu lanceime enriba deles, semellante 
á negra tempestade, 
e apodereime de cincuenta carros, e, arredor 
de cada un, dous 
homes cos dentes morderon o po, pola miña lanza abatidos . 
E entón tería aniquilado ós Moliones Aktoriones, 
se non fose que seu pai, o anchamente poderoso, 
que a terra sacode, 
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salvounos do combate, envolvéndoos en moita néboa. 
Entón Zeus concedeu ós Pylioi unha grande victoria; 
pois, mentres tanto, en todo caso, perseguiámolos 
a través da vasta planicie, 
matando neles e recollendo as súas belas armas, 
ata que levámo-los nosos cabalos sobre Bouprasion, 
rica en trigo, 
e sobre a roca Oleníe, onde tamén, colina de Alesion, 
se chama; de onde, para atrás, botou a xente Athene. 
Alí, dando morte a un último home, deixeino no sitio; 
e os Akhaiói, 
de retorno, d~sde Buprasion, para a Pylos dirixían 
ós seus rápidos cabalos, 
e todos , dos deuses, aclamaban a Zeus , e, dos homes, 
a Néstor. 

(762-803) (Néstor remata de falar). Así foi Néstor. A 
postura de Aquiles e ·as atribucións de Patroclo. A súa 
historia. No palacio de Peleu, cando Néstor andaba a 
reclutar homes. As recomendacións dos país ós fillos (de 
Peleu a Aquiles e de Menecio a Patroclo). Patroclo 
esqueceuse das recomendacións do seu pai. Mais aínda 
se está a tempo. Que trate de mover a Aquiles, para que 
interueña. Ou que, ó menos, mande a Patroclo 6 combate 
coas armas e as tropas de Aquiles. 

Así era, se algunha vez era, entre os homes. 
Mais Akhileus, 
do seu valor, gozarase só; e creo ben que, a el, 
máis tarde , moito lle pesará, cando o seu pobo 
de todo se perda. 
¡Ah, meu bo amigo! , ben cho encargaba así Menoitios 
aquel día, cando desde Phthie te mandaba 
para ó lado de Agamemnon. 
E nolos dous, que estabamos dentro, eu e o divino Odyseus, 
todo ben no palacio o'iamos, como che daba encargos. 
Pois chegamos ás moradas de Peleus, de agradable vivenda, 
reunindo xente pola Akhaiís, que a moitos nutre. 
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E alí -dentro encontramos entón ó he roe Menoitios 
e a ti, e a Akhileus, ó teu lado; e o vello conductor 
de cabalos, Pcleus, 
qucimaba as gordas coxas dun boi, en honra de Zeus, 
que co raio goza, 
no recinto do patio; e sostiña na man unha copa de ouro, 
vcrtcndo brillante viño sobre as víctimas queimadas. 
Volos dous preparabáde-las carnes do boi, 
e nolos dous entón 
dctivémonos na entrada; e, sorprendido, Akhileus levantouse, 
e para dentro nos levaba, tomándonos da man, 
e mandábanos sentar, 
e ofrcccunos cumpridamente os presentes de hospitalidade , 
que cos hóspedes é de costume. 
Mais, cando xa nos saciamos de comida e de bebida, 
tomci c u, o primciro, a palabra, invitándovos 
a virdcs connosco; 
e volos dous queriádelo moito, e eles dábanvos 
moitos encargos. 

ancián Pcleus cncargáballe ó seu fillo Akhileus 
que fose scmprc o mcllor e fose superior ós outros; 
e a ti, á súa vez, así che encargaba Menoitios, fillo de Aktor: 

"Mcu fillo, por naccmento é superior Akhileus, 
mais ti es máis vello; e, en forza, el é moito mellor. 
Mais, xustamente, (ti podes) unha prudente palabra 
cxprcsarlle, e aconsellar 
e mandar; e e l obedecerate, para ben certamente". 
Así che encargaba o ancián, mais ti csquéceste; mais, 
aínda tamén agora, 
estaría ben que estas cousas lle dixcses ó valente Akhileus, 
a ver se se deixa convencer; 
¿e qucn sabe se, coa axuda dun deus, o seu ánimo 
tal vez moverías, 
falando con el?; pois boa é a exhortación dun compañeiro. 
Mais, se na súa alma algún oráculo evita, 
e algún, de parte de Zeus, a súa venerable nai lle revelou , 
que te deixe a ti, ó menos, marchar, e que, detrás de ti , 
vcña a outra xente 
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dos Myrmidones, a ver se chegabas a ser algunha luz 
para os Danaói; 
e que che dea as súas belas armas, para levalas á guerra, 
a ver se, tomándote por el, se apartan da guerra 
os Troes, e poden tomar un respiro os belicosos fillos 
dos Akhaiói, 
que están extenuados; e pouco é o respiro da guerra; 
e, vindo vós descansados, facilmente, a uns homes cansados 
polo grito de guerra, 
para atrás botar'iades contra a súa cidade, lonxe das naves 
e mais das tendas." 

11. PatrocloJ de voltaJ cura a Eurípilo (804-848). 

(804-848) Patroclo marcha de volta para as naves de 
Aquiles. Eurípilo, que vén ferido, tópase con el. 
Conversación entre os dous sobre a gravidade do 
momento. Patroclo cura a Eurípilo. 

Así dicía, e, a el, entón no peito o ánimo lle levantaba, 
e botou a correr, ó longo das naves , 
cara ó Aiakides Akhileus. 
Mais, cando xa, á altura das naves do Odyseus divino, 
Pátroklos, a correr, chegou, onde, para e les, a praza pública 
e o tribunal, 
estaba, e onde tamén, para eles, se prepararan 
os altares dos deuses, 
alí con el se encontrou Eurypylos, ferido , 
o Evaimonides , nacido de Zeus, cunha frecha na coxa, 
coxeando, do campo de batalla; 
e unha suor abundante corríalle 
dos ombros e da cabeza, e, da ferida penosa, 
saía a golfaróns un sangue negro; mailo seu espírito, 
por . dentro, firme estaba. 
E, ó ve lo, o valeroso fillo de Menoitios tiña lástima del , 
e entón, lamentándose, palabras aladas lle dicía: 

"iAh, míseros, conductores e gardiáns dos Danaói, 
así entón debiades, lonxe dos amigos e da te rra paterna , 
far tar en Troie ós rápidos cans con branca graxa! 
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Mais, ¡veña!, dime isto, Eurypylos, heroe nutrido por Zeus, 
¿conterán aínda os Akhaiói, dalgunha maneira, 
ó monstruoso Héktor, 
ou xa perecerán, pola súa lanza vencidos? 

E Eur}rpilos, ferido, dicíalle entón, por resposta: 
"Patroklés, nutrido por Zeus, defensa dos Akhaiói xa non 

haberá, senón que sobre as súas negras naves caerán; 
pois, dun lado, xa aqueles todos, cantos antes eran 
os mellares, 
nas súas naves xacen, alcanzados de lonxe ou feridos 
de préto 
polas mans dos Traes; e, do outro, a forza deles 
érguese sempre. 
Mais ti sálvame, ó menos, a min, levándome para 
a miña negra nave, 
e, da coxa, córtame a frecha, e o sangue negro, 
desde dentro dela, 
lávao con auga moma, e, sobre ela, 
esparexe remedios calmantes, 
saudables, os que, segundo din, ti aprendeches de Akhileus, 
a quen Kheiron ensinou, o máis xusto dos Kentauroi. 
Pois médicos nosos son Podaleirios e Ma'khaon, 
mais creo que un, na súa tenda, cunha ferida, 
precisando el mesmo tamén dun médico irreprochable, 
xace estendido; e o outro, na planicie, 
resiste ó agudo Ares dos Traes." 

E, á súa vez, respondeulle o forte fillo de Menoitios: 
"¿E como serían, ó fin, estes traballos?; ¿que faremos, 

heroe Eur)rpilos?; 
voume, para repetirlle a súa palabra ó valente Akhileus, 
a que me encargaba Néstor, o xinete de Xerena, 
vixiante dos Akhaiói; 
mais non por iso de ti me desentenderei, así esgotado". 

Dicía, e, collendo del polo peito, 
levaba ó pastor de pobos 
para a súa tenda; e un servidor, así que os viu, estendeu 
peles de boi polo chan. 
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Tendéndoo alí, co seu coitelo de guerra, da coxa cortáballe 
a aguda frecha, moi dolorosa, e o sangue negro, 
desde dentro dela, 
lavaba con auga moma, e, sobre ela, aplicoulle 
unha raíz amarga, 
despois de a triturar nas súas mans, que quita a dor, que, 
a el, todas 
as dores lle fixo parar; entóil a ferida secábase, 
e o sangue estancou. 
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CANTO XII 

COMBATE NA MURALLA 

(«Teikhomakhía») 

1. Os deuses e a futura destrucción da muralla dos 
Acaios (1-33). 

(1-9) As curas de Eurípilo e os combates en masa de 
Arxivos e Troianos. A muralla e o foxo que os Dánaos 
construíran. ¿Ii as hecatombes ós deuses? 

Así el, o forte fillo de Menoitios, nas tendas 
curaba a Eurypilos ferido; mais eles loitaban, 
Argueioi e Troes, tumultuosamente; e non ía, pois, 
xa contelos o foxo dos Danaói, nin, á beira, o muro 
ancho, que fixeron para defensa das naves , 
e, arredor, o foxo 
que escavaron, mais non ofreceron ós deuses 
as famosas hecatombes, 
para que:a eles, as súas rápidas naves e o moito despoxo, 
que dentro tiñan, lles salvase; senón que fora construída 
contra a vontade dos deuses 
inmorta is; por iso tamén, non por moito tempo 
en pé ía estar. 

00-33) Posidón e Apolo decidiron, ó fin, destruí-la 
muralla. Apolo, coas correntes de oito río::,~· Zeus, coas 
augas da chuvia; Posidón, botando ó mar os alicerces. 

En canto Héctor estaba vivo e Akhilcus 
na súa cólera seguía 
e a cidade do señor Príamos estivo sen destruír, 
no en tanto tamén o grande muro dos Akaiói en pé estaba; 
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mais, cando, do lado dos Troes, morreron cantos eran 
os mell'orcs, 
e moitÓs, do lado dos Argueioi, uns foron mortos, 
outros foron deixados, 
e era destruída a cidade de Príamos no décimo ano, 
e os Argueioi nas súas naves para a súa patria 
de volta marcharon, 
entón xa pensaban Poseidaon e Apolon 
en destruí-lo muro, dirixindo contra el a forza dos ríos, 
cantos dos montes Idaioi corren para o mar, 
o Rhesos e o Heptáporos e o Káresos e o Rhodíos 
e o Grénikos e o Áisepos e o divino Skámandros 
e o Simóeis, onde moitos escudos de pel de touro e cascos 
caeron no po, e a raza dos homes semideuses; 
e, de todos eles, para o mesmo sitio, as bocas dirixiu 
Phoibos Apolon, 
e, nove días seguidos, contra o muro lanzaba a corrente; e, 
ó mesmo tempo, Zeus facía chover 
sen parar, para que máis de présa, no mar sumerxidos, 
os muros quedasen; 
e o mesmo Ennosígaios, sostendo nas mans o tridente , 
ía ó frente deles , e para as ondas botaba tódolos alicerces 
de madciros e pedras, que os Akhaiói, afanándose moito, 
no sitio puxeron, 
e púxoo todo chairo polas bordas do Heléspontos, 
de forte corrente 
e outra vez, a grande ribeira , de areas cubriu, 
despois de o muro destruír, e, ós ríos, fíxoos refluír 
segundo o seu curso, por onde antes vertían a súa auga, 
de fermosa corrente . 
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2. Os Troianos di::,póñense a ataca-la muralla (34-107). 

(34-48) Lóitase arredor da muralla dos Arxivos. Os 
Arxivos repréganse e concéntranse nas naves, fuxindo 
de Héctor. A comparación dun xaharín ou dun león, 
encurralados. 

Así, pois, máis ac.liantc, Poscidaon e Apolon pensaban 
dispor; mais cotón a loita e o griterío de guerra como fogo 
se estenderan arrcdor 
do muro ben construído, e rcsoaban as trabes das torres 
ó scren alcanzadas polos dardos; e os Argucioi, domados 
polo azoute 'ele Zcus, 
detíñansc, cncurralados, nas ocas naves, 
temendo a Héctor, violento conscllciro da fuxida; 
e el loitaba, como antes, igual a un furacán; 
e, coma cando, entre cans e homes cazadores, 
un xabarín ou un león vai e vén, da súa forza alardeando; 
mais eles, dispóndosc coma un muro entre si mesmos, 
póñensc de facc e disparan numerosos 
dardos , das súas mans; mais non por iso 
o scu nobrc corazón 
está espantado nin con ganas de fuxir, mais matouno 
o seu valor; 
e a todo instante dá voltas sobre si mesmo, probando 
as filas dos homes; 
e por onde qucira que se lance, por alí ceden as filas 
dos homes; 

(49-59) Héctor quere cruza-lofoxo dos Arxivos. O foxo e 
as súas estacas. 

así Hcktor, a través da turba pasando, rogaba 
ós scus compañciros, 
incitándoos a transpo-lo foxo; mailos cabalos, 
de áxiles pés, non se atrevían, e soltaban fortes rinchos, 
sobre o alto 
borde parados; porque lles daba horror aquel foxo 
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tan ancho, pois , ó velo de préto, nin saltar por cnriba, 
nin atravcsalo, 
e ra cousa fácil; xa que, escarpados precipicios 
a todo o scu longo, 
nos dous lados , atopáronsc, e , por cnriba, de estacas 
aguzadas, estaba gornccido, que os fillos 
dos Akhaiói dispuxcron, 
apretadas e grandes , como defensa dos homes inimigos; 
a lí un cabalo, que puxa polo scu carro de fcrmosas rodas, 
non fác ilmente 
pe netraría , e os soldados de a pé meditaban se o farán. 

(60-79) Polidamante fálalle a Héctor, e a tódolos xef es. 
Deixa-los cahalos á heira do foxo e comhater a pé. 

Xustamc ntc cntón díxollc Polydarnas, parándose 
ó scu lado , ó dcstcmido Héktor: 

"Héktor, e dcmais conductores de Trocs 
e de tropas auxiliares , 
insensatame nte polo foxo lanzamos ós nosos 
rápidos cabalos; 
e el é moi difícil de o atravesar; porque ncl estacas 
aguzadas dispu xcron , e, contra clas, o muro dos Akhaiói ; 
a lí non hai manc ira a lgunha de se baixar nin de combatcr, 
para os conductores de carros; pois é un sitio cstrcito, 
onde creo que seriamos fcridos. 
Pois, na vcrdadc, se, qucrcndo o scu mal , os dcstrúc 
por c ntciro a eles 
Zcus , que trona no a lto do ceo, e, ós Trocs, dcscxa socorrer, 
tamén c u o qucrcría, e q ue iso ó momento se fixcsc , 
que aquí , lonxc de Argos, os Akhaiói pcrcccscn 
sen rcnomc; 
mais , se se volvcscn, e un novo ataque viñcsc 
das naves, e sobre o cavado foxo nos lanzamos, 
xulgo que cntón nin sequcra un mcnsaxciro 
habcría para tornar 
de volta á cidadc, por obra dos Akha iói revirados. 
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Pois, ¡vcña! , da mancira que cu diga, obcdczamos todos; 
os aurigas, que rctcñan os cabalos á borda do foxo, 
e nós, a pé, coas armas armados, 
sigamos todos a Héktor, apiñados; que os Akhaiói 
non resistirán, se xa para des foron atada-las cordas 
da morte .. . 

(80-107) Héctor acepta o consello de Polidamante. As 
cinco columnas de ataque. Os xefes de cada unha. Da 
1 ª: Héctor, Polidamante e Cehriones. Da 2ª: París, Alcátoo 
e Axenor. Ra 3ª: Heleno, Deifoho e Asio. Da 4ª: Eneias, 
Acamante e Arquéloco. Da 5ª: Sarpedón, Glauco e 
Asteropeu. 

Así falaba Polydamas, e a Héktor parcccullc ben 
a súa saudablc palabra, 
e, ó instante, coas súas armas, saltou do carro á tcrra; 
e os outros Trocs xa non se reunían sobre os scus cabalos, 
senón que todos, dun salto, botáronsc fóra, dcspois 
de que viron ó Héktor divino; 
de seguida cadaquén ó scu cochciro mandaba 
que rctivcsc os cabalos en boa ordc, alí mesmo, 
á borda do foxo; 
e eles, separándose, dispoñéndosc a si mesmos, 
fo rmados en cinco corpos, ían detrás dos scus xcfcs . 
Uns ían con Héktor, e co irreprochable Polydamas, 
estcs eran os máis numerosos e os mellorcs, e os que máis 
ardcntcmentc dcscxaran 
combatcr sobre as ocas naves, despois de rompe-la muralla 
e scguíaos Kebrioncs, de tercciro; pois, ó lado do seu carro, 
Héktor dcixou a outro inferior a Kebrioncs. 
E, dos ~egundos, era xcfc Paris, e Alkáthoos e Aguénor. 
E, dos tcrcciros, Hélcnos e Dcíphobos, 
semcllante ós dcuscs , 
de Príarnos fíllolos dous ; e o tcrcciro era o hcroc Asíos, 
As ios Hyrtakidcs, que de Arisbc levaban uns cabalos 
fulvos, grandes, desde o río Sclccis. 
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E, dos cuartos, era xde o nobre fillo de Ankhises, 
Aineias, e, con el, os dous fillos de Anténor, 
Arkhélokhos e Akamas, en todo combate ben sabidos. 
E Sarpedón foi o xde dos ínclitos aliados, 
e, ó seu lado, escolleu a Glaukos e ó belicoso Asteropaios; 
pois des parecéronlle, con moito, sé-los mdlores 
dos demais, ó menos despois de si propio; visto que el 
sobresaía mesmo no medio de todos. 
E eles, despois que uns cos outros se agruparon, cos seus 
escudos de coiro de boi, traballados con arte, 
camiñaron, pois, dereito ós Danaói, cheos de ardor, 
e xa pensaban que non 
se manterían firmes, senón que caerían 
nas súas negras na ves. 

3. Asia choca cos Lapitas (108-194). 

(108-136) Asia non segue o consello de Polidamante e 
avanz a co seu carro pola súa conta. (Idomeneu daralle 
morte a Asio). Ahérta-las portas dos Acaios. Polipetes e 
leonteu agardaron a arremetida de Asio. 

Entón os outros Troes e os seus célebres aliados 
obedeceron o consello do irreprochable Polydamas; 
mais Asios Hyrtakides, xde de homes, non quería 
alí deixa-los cabalos e o conductor, compañeiro de armas, 
senón que con des achegouse ás rápidas naves, 
o insensato, e non ía, pois, ás ruíns deusas 
da m<)lte escapando, 
dos seus cabalos e do seu carro gabándose, das naves, 
marchar de volta para Ilios, a batida dos ventos; 
que antes o destino maldito envolveuno 
por medio da lanza ere Idomeneus, o ilustre Deukalides. 
Pois marchou para a esquerda das naves, 
por onde os Akhaiói 
voltaban da planicie con cabalos e carros; 
pois por alí os seus cabalos e carro lanzou, e nas portas non 
encontrou as follas pechadas e o grande ferrollo, 
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senón que uns homes tíñanas abertas, por se, dado o caso, 
a algún dos compañeiros 
salvaban, fuxindo do combaate para as naves. 
Por alí, pois, a dereito, mantendo a súa idea, os seus cabalas 
cantiña, e os outros seguíano, 
con gritos agudos gritando; pois pensaban 
que os Akhaiói xa non 
se manterían firmes, senón que caerían 
nas súas negras naves; 
¡insensatos!, mais nas portas dous homes encontraron, 
excelentes, 
fillos altivos dos lanceiros Lapithai, 
un, fillo de Peiríthoos, o forte Polypoites, 
e o outro, Leonteus, funesto para os mortais, 
semellante a Ares . 
Os dous, así pois, <liante das altas portas, 
a pé firme estiveran, coma cando, nas montañas, 
as árbores de alta cima, 
que resisten tódolos días ó vento e á chuvia, 
provistas de grandes, profundas raíces; 
de igual modo eles dous, nas súas mans confiados 
e na súa forza, 
agardaban ó grande Asios, que lles viña enriba, 
e non fqxían. 

(137-161) O desenrolo da arremetida de Asia. Os xefes 
eran o dita Asia, e mais Iámeno, Orestes, Adamante, 
Toan e Enómao, Polipetes e Leonteu, · dentro e fóra da 
muralla . Acaios e Troianos di::ipáranse dardos e pedras. 

E e les , a dereito, na dirección do muro ben construído, 
os escudos de peles de boi secas 
para arriba levantando, marchaban con grande griterío 
arredor do rei Asios e de lamenós e de Orestes 
e de Adamas o Asiades e de Thoon e de Oinómanos. 
E eles, por certo, durante algún tempo, ós Akhaiói, 
de fermosas grebas, 
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excitaban, estando no interior, a combater polas naves; 
mais, <lespois que xa viron, sobre o muro lanzándose, 
ós Troes, e se deu o alarido e o medo dos Danaói, 
saltando un e mais outro para fóra das portas, 
<liante delas loitaron, 
semellantes a dous xabaríns silvestres, que nos montes 
reciben o ruído, que vén de homes e cans, 
e, saltando de través, en volta deles as árbores rompían, 
cortándoas de raíz, e xordamente un ruído de dentes 
pe rcíbese, ata que alguén, feríndoos de morte, 
a vida lles tire; 
así metía ruído o bronce brillante deles sobre os peitos, 
ó seren de frente alcanzados; pois combatían moi fortemente, 
confiados nos guerreiros de enriba e na súa forza. 
E eles, en efecto, con pedras arreboladizas, 
desde as ben construídas torres, 
disparaban, defendéndose a si mesmos e ás súas tendas 
e ás súas rápidas naves; e, coma os flocos de neve 
caían a te rra, 
ós que un vento, que sopra con forza, sacudindo 
as nubes sombrías, 
derramou desde arriba sobre a terra, que a moitos nutre; 
así, das mans deles, os tiros corrían, tanto dos Akhaiói 
coma tamén dos Troes; e os elmos, ó redor, 
daban un son seco, 
ó seren batidos con pedras de muíño, e tamén 
os escudos boxudos. 

(162-194) Asia quéixase a Zeus pai. Polipetes e Leonteu 
non cedían. Outras portas. Coma un deus. O fago 
prodixioso. Polipetes deu marte a Dámaso, a Pilón e a 
Ormeno. Leonteu acabou con Hipómaco e Antífates~· con 
Menón, con Iámeno e con Orestes. 

E entón, pois, queixouse e tamén bateuse coas mans 
nas súas <lúas coxas 
Asíos Hyrtakides, e, irritándose , a súa palabra dicía: 
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"Zeus pai, en verdade, pois, agora tamén ti 
es un mentirán 
por enteiro; pois non pensaba eu que os heroes Akhaiói 
ían resistí-la nosa forza e mans intanxibles. 
Mais estes ... , tal coma vespas, de áxiles corpos, ou abellas, 
que fan o seu niño na borda dun camiño escarpado, 
e non abandonan a súa oca morada, senón que, 
manténdose firmes , 
rechazan de si ós homes cazadores polo ben dos seus fillos, 
así estes, aínda sendo dous, non queren, das portas, 
apartarse, antes de ou matar ou ser collidos". 

Así dicía, mais non convencía ó ánimo de Zeus, 
dicindo estas cousas; 
pois , a Héctor, o seu corazón desexaba concede-la gloria. 

(E outros trababan combate xunto a outras portas; 
mais é difícil que eu diga, coma un deus, todas estas cousas; 
pois, por todas partes, un fogo, pegado por un deus, 
se levantara arredor do muro 
de pedras; os Argueioi, aínda que aflixidos, por necesidade 
defendían as súas naves; e no seu ánimo 
aflixíranse os deuses 
todos, cantos, dos Danaói, na loita eran socorredores) . 

E os Lapíthai comezaron o combate e a carnicería; 
entón, por seu lado, o fillo de Peirithoos, o forte Polypoites, 
fe riu a Dámasos coa lanza a través do elmo, 
de carrilleiras de bronce; 
e o brónceo elmo non se mantivo, pois, firme, senón que, 
a través para adiante, 
a bróncea punta o oso rompeu, e a masa encefálica , 
dentro, esparexérase toda; e domouno 
cando máis ansioso andaba; 
logo, a seguir, a Pylon e a Órmenos matou. 
E, á súa vez, Leonteus, renovo de Ares, ó fillo de Antímakhos, 
Hipómakhos, coa súa lanza alcanzou, atinxíndoo no cinto; 
e, de seguida, puxando da vaíña a súa aguda espada, 
lanzándose a través da multitude, a Antiphates, primeiro, 
en combate de préto bateu; e el, pois, de costas 
por terra quedou tendido; 
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logo, a seguir, a Menon e a lamenós e a Orestes, 
a todos,. a un detrás do outro, achegou á terra, 
que a moitos mantén. 

4. Héctor négase a oír a Polidamante 095-264). 

095-229) As tropas de Polidamante e de Héctor. A aguia 
e o dragón. Polidamantefálalle a Héctor. O presaxio é de 
non atacar. 

Mentrcs estes os despoxaban das brillantes armas, 
no en tanto eles, os mozos, que a Polydamas 
e a Héktor seguían, 
-eran os máis e os mellares, e desexaban co maior ardor 
rompe-lo muro e queima-las naves a fogo vivo-
eles, pois, aínda vacilaban, parados na beira do foxo . 
Pois, ansiosos e les polo atravesaren, veulles por enriba 
unha ave agoirenta , 
un paxaro, de alto voo, de ixando a tropa á súa esquerda, 
transportando coas uñas un enorme dragón, 
da cor roxa do sangue, 
daquela vivo, palpitante; e aínda non se esquecía da loita; 
pois picou no pe ito ó que o transportaba, préto do pescozo, 
virándose para atrás; e el deixouno caer de si á terra, 
transido de dores, e no medio da turba abaixo o botou, 
e el, a chiar, voaba cos sopros do vento . 
E os Troes tremeron co medo, así que viron 
a escintilante serpente 
tendida no medio deles , presaxio de Zeus 
portador da exide; 
e entón Polydamas , aproximándose, díxolle 
ó intrépido Héktor: 

«Héktor, sempre dalgún modo me increpas nas xuntas, 
aínda aconsellando causas boas, pois, claro, non dice ben 
en maneira algunha 
que, sendo eu un soldado da tropa, <liante de ti fale 
pola miña conta, nin na xunta 
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nin tampouco na guerra, senón que debo sempre 
acrecenta-lo teu poder; 
agora outra vez ás abertas direi como a min me parece 
que é o mellar. 
Non vaiamos loitar polas naves cos Danaói; 
pois penso que así vai cumprirse, se na verdade 
esta ave agoirenta para os Troes veu por enriba, 
ansiosos eles polo atravesaren, 
un paxaro, de alto voo, deixando a tropa á súa esquerda, 
transportando coas uñas un enorme dragón, 
da cor roxa do sangue, 
vivo; mais deixouno caer a toda présa antes de chegar 
ás súas moradas, 
e non conseguiu, levándoo, dárllelo ós seus fillos; 
así nós, mesmo se, as portas e a muralla dos Akhaiói, 
rompcsemos con forza grande, e aínda que cedan 
os Akhaiói, 
non viremos de volta en orde, desde as naves, 
polos mesmos camiños; 
pois alí deixaremos a moitos dos Troes, ós que os Akhaiói, 
combatendo polas súas naves, co bronce morte darán. 
Así interpretaría un adiviño, que na súa alma claramente 
soubcse de sinais dos deuses, e a quen obedecerían 
as tropas" 

(230-250) Héctor négase en redondo a seguí-lo consello 
de Polidamante. El non se importaba do voo dos paxaros. 
O mellar agoiro era de/ende-la patria. Héctor ameaza de 
marte a Polidamante. 

Mais entón Héktor, o do elmo brillante, mirándoo 
con torva mirada, dáballe a súa resposta: 

"Polydamas, ti disme esas causas, que en maneira 
algunha son gratas para min; 
sabes tamén outra palabra mellar ca esta entender. 
Mais, se realmente agora pronuncias esta en serio, 
cntón é que sen dúbida os deuses mesmos che botaron 
a pcrde-lo xuício, 
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a ti, que me animas, de Zeus tonante, a olvidar 
as vontades, que el mesmo me presentou e aprobou; 
e ti aléntasme agora a que, ás aves de rapiña, de longas ás, 
obedeza, das que para nada me preocupo nin me coido, 
quer vaian pola dereita, cara á aurora e ó sol, 
quer pola esquerda, ás veces, cara á sombra brumosa. 
Mais nós obedezamos á vontade do grande Zeus, 
que reina sobre tódolos mortais e inmortais; 
un só agoiro é o mellor, o de combater pola patria; 
¿mais por que temes ti á guerra e ó combate?; 
pois, aínda que nosoutros fosemos todos, arredor, mortos, 
nas naves dos Argueioi, para ti non hai medo de morreres ; 
pois nin o teu corazón é firme contra o inimigo 
nin loitador; 
mais, en todo caso, como ti te manteñas apartado 
do combate, ou, a algún outro, 
enganándoo con mentirosas palabras, desvíes da guerra, 
ó momento perdera-la vida, pola miña lanza ferido». 

(251 -264) Héctor ponse en marcha contra os Acaios. 
Zeus axuda ós Troianos. Os Dánaos deféndense. 

Así, pois, tendo <lito, camiñou <liante, e eles, 
ó mesmo tempo, seguían detrás, 
cun clamor maravilloso; e, alén <liso, Zeus, que goza co raio , 
levantou dos montes Idaioi unha tempestade de vento, 
que entón, dereito ás naves, a poeira levaba; por outro lado, 
dos Akhaiói, 
a intelixencia enfeitizaba, e ós Troes e a Héktor 
gloria concedía. 
Confiados de todo nos bos sinais del e na súa forza, 
tentaban rompe-lo grande muro dos Akhaiói; 
arrincaban entón os modillóns das torres, e botaban 
abaixo os parapeitos, 
e con alzapremas levantaban os pilares postos de reforzo, 
que os Akhaiói, pois, 
ós primeiros de todo, na terra puxeron, para seren 
os sosténs das torres; 
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e tiraban deles, e esperaban, o muro dos Akhaiói, 
romper; mailos Danaói aínda non se retiraban do camiño, 
senón que eles, cos escudos de coiro, de pel de bois, 
protexendo os parapeitos, 
fe rían desde eles ós inimigos, que avanzaban 
baixo o muro. 

5. Os dous Aiantes animan á defensa (265-289). 

(265-289) Os dous Aiantes dirixen e animan a defensa. 
Tantas pedras coma a neve que Zeus manda. 

E os dous Aias, dando ordes, sobre as torres 
ían e viñan a tódalas bandas, excitando a forza dos Akhaiói; 
a un, con doces xeitos, a outro con duras palabras 
reprendíano, a quenquera que visen por enteiro 
afrouxando na loita: 

"iEi amigos!, quen dos Argueioi é sobresaliente 
e quen é mediano 
e quen é peor, pois de ningún modo son iguais tódolos 
homes na guerra, agora hai para todos traballo; 
e rccoñecédelo tamén sen dúbida vós mesmos; 
que ninguén para tras 
se volva cara ás naves, ó oír a quen vos está a exhortar, 
antes ben, para <liante marchade e uns ós outros animádevos, 
a ver se Zeus Olympios, o que lanza os raios , nos concede 
que, despois de rechazármo-lo ataque, fagamos fuxir 
ós inimigos para a cidade.» 

Así eles, clamando en alta voz, animaban 
a loita dos Akhaiói; 
e, así coma as folerpas da neve caen espesas 
mm día de inverno, cando Zeus, o bo conselleiro, fixo 
que nevase, mostrándolles ós homes estes dardos seus; 
e, adormecendo os ventos, derrama a neve continuadamente, 
ata que cobre 
os curutos dos montes máis altos 
e os promontorios avanzados 
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e as planicies cubertas de loto e os fecundos traballos 
dos homes, 
e vese esparexida tamén nos portas e nas costas escarpadas 
do brancacento mar, 
maila onda, que alí vén romperse, detena; 
e tódalas outras causas 
se cobren por enriba, cando a nevada de Zeus cae enriba; 
así as pedras deles, a un e a outro lado, voaban numerosas, 
unhas, pois, contra os Troes, e outras desde os Troes 
contra os Akhaiói, 
sendo alcanzados; e por todo o muro 
un son xordo levantárase. 

6. Sarpedón, ó asalto da muralla (290-412) . 

(290-330) Sarpedón, ó asalto da muralla. O escudo de 
Sarpedón. Ponse en marcha. Sarpedónfálalle a Glauco. 
Recórdalle os privilexios de que disfrutan na súa terra de 
Licia. O que os Licios dirán dos seus reís. Sarpedón e 
Glauco póñense en marcha. 

Mais nin entón os Troes e o magnífico Héktor 
romperían as portas do muro e o longo ferrollo, 
se non fose, pois, que Zeus, o bo conselleiro, 
ó seu fillo Sarpedón 
levantou contra os Argueioi, coma un león contra bois 
de recurvos cornos. 
E, sen máis, púxose por <liante un escudo, 
por tódalas bandas igual, 
fermoso, de bronce, ben traballado, que, pois, 
un obreiro do bronce 
forxou, e no interior coseu numerosas peles de boi 
con variñas de ouro seguidas en volta do círculo, 
el, póndoo, pois, por <liante, dúas lanzas brandindo, 
botouse, entón, a andar, coma un león, criado nos montes, 
que falto 
de carnes estivese durante moito tempo, 
e o seu ánimo arrogante mándao, 
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para probar fortuna nun rabaño de ovellas, penetrar mesmo 
nunha sólida mallada; 
e, por máis que encontre préto dela ós homes pastores 
con cans e con lanzas, a vixiar arredor das ovellas, 
non por iso trata de fuxir, sen antes tentar ben o curral, 
senón que el, pois, ou ben se apoderou da súa tallada, 
saltando enriba dela , ou ben tamén el mesmo 
foi de pronto atravesado por un dardo dunha rápida man; 
así, pois, entón, a Sarpedón, semellante a un deus, 
o seu ánimo moveuno 
a lanzarse sobre o muro e rompe-los parapeitos; 
e ó instante faláballe a Glaukos, filio de Hippólokhos: 

"Glaukos, ¿por que entón, pois, nolos dous 
somos honrados con preferencia, 
en asento e en carnes e en tazas de viño máis cheas, 
en Lykíe, e todos como a deuses nos miran, 
e ternos para nós un grande territorio nas beiras do Xanthos, 
fermoso, de plantío e de terra de labor, fértil en trigo?; 
polo tanto agora, estando entre os Lykioi de primeiros, 
é preciso 
que a pé firme resistamos e participemos na ardente loita, 
para que algún dos Lykioi, solidamente armados 
de couraza, diga: 
"Non é sen gloria que reinan na Lykía 
os nosos reís , e consumen gordos carneiros 
e viño escollido, doce coma o mel; mais tamén, pois, 
o seu vigor 
é excelente, visto que entre os Lykioi de primeiros combaten." 
Porque, amigo meu, se, por fuxirmos agora desta batalla, 
xa para sempre , sen vellez e inmortais, fosemos 
ser, nin eu mesmo no medio dos primeiros loitaría, 
nin a ti te traería para a loita, que dá honra ó home; 
mais agora, xa que, en todo caso, as deusas da morte 
están sobre nós, 
ós millares, ás que é imposible que un mortal 
fuxa nin esca pe, 
vaiamos, ben a alguén gloria <leamos, ben alguén a né>s." 
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Así dicía, e Glaukos nin atrás se botou nin desobedeceu; 
e os dous marcharon dereito, conducindo ó grande pobo 
dos Lykioi. 

(331-369) Menesteu estremécese, ó ver avanza-los Licios. 
Pide socorro a gritos. Ninguén o atende. Manda ó Xarauto 
Tootes que vaia chamar polos Aiantes. Que ó menos 
viñese un deles co arqueiro Teucro. Aiante Te/amonio 
vén na axuda de Menesteu. 

E, ó velos, estremeceuse de horror Menestheus, 
o fillo de Peteós; 
porque á súa torre se encamiñaban, levando a desgracia; 
e mirou para tódalas bandas ó longo da torre dos Akhaiói, 
para ver se vía a algún 
dos xefes, calquera que a perdición lle apartase 
para os seus compañeiros; 
e recoñeceu ós dous Aias, insaciables os dous de combate, 
que a pé firme estaban, e a Teukros, que naquel momento 
da súa tenda saía, 
pré to deles; mais non había para el maneira de facerse oír, 
por máis que gritaba; 
pois tan grande era o ruído, e o griterío chegaba ata o ceo, 
ó seren batido-los grandes escudos e os cascos, 
gornecidos con crinas de cabalo, 
e as portas; porque todas foran pechadas, e eles, 
<liante delas 
parados, tentaban, rompéndoas, entrar pola forza; 
e , a toda présa, a xunto de Aias, mandaba ó arauto Thootes: 

"Vai, divino Thootes, chama, a correr, a Aias, 
mellor, ós dous; pois iso, con moito, o mellor 
de tódalas cousas 
sería, porque aquí dentro de pouco a ruína total 
estará preparada; 
pois, de tal maneira, se lanzaron á carga os conductores 
dos Lykioi, que, ata o dfa de hoxe, sempre 
son violentos nas fortes refregas. 
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Mais, se alí tamén, para eles, o combate 
e a loita se presentaron, 
que veña ó menos, só, o forte Aias Telamonios, 
e que o acompañe tamén Teukros, ben entendido no arco 
e nas frechas,,. 

Así dicía, e o arauto, pois, así que o oíu, 
non o desobedeceu, 
e botouse a correr ó longo do muro dos Akhaiói, 
de courazas de bronce, 
e, chegando, parouse xunto dos Aias, e ó momento 
dirixíase a eles: 

"Aiantes, conductores dos Argueioi, de courazas 
de bronce, 
urxíalles o fillo querido de Peteós, nutrido por Zeus, 
que fosen alá, para tomaren parte no combate, ó menos 
por uri pouco de tempo, 
mellor os dous; pois iso, con moito, o mellor 
de tódalas cousas 
sería, porque alí dentro de pouco a ruína total 
estará preparada; 
pois, de tal maneira, se lanzaron á carga os conductores 
dos Lykioi, que , ata o día de hoxe, sempre 
son violentos nas fortes refregas. 
E, se alá tamén o combate e a loita se presentaron, 
que veña ó menos, só, o forte Aias Telamonios, 
e que o acompañe tamén Teukros, ben entendido 
no arco e nas frechas". 

Así dicía, e o grande Aias Telamonios non desobedeceu. 
Ó momento, ó Oliades, palabras aladas lle dirixía: 

"Aias, volos dous aquí mesmo, ti e mailo forte Lykomedes, 
quedando a pé firme, alentade ós Danaói a loitar con forza; 
mentres eu vou alá e fago frente á guerra; 
mais logo volverei outra vez, despois 
de que ben os socorra." 
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(370-412) Aiante Telamoniocon Teucro, mailoaxudante 
Pandión, camiñan pala cara interior da muralla. 
Lánzanse á loita . Aiante mata a Epicles, dun cantazo. 
Teucro pon fóra de combate a Glauco. Sarpedón fura a 
Alcmaón e bota abaixo un parapeito. Aiante e Teucro 
van enriba de Sarpedón, que é contido . Sarpedón chama 
ós Licios. 

Así, pois, tendo falado, Aias Telamonios partiu, 
e xunto con el ía Teukros, irmán tamén polo pai; 
e, ó lado deles, Pandíon levaba o curvo arco e as frechas 
de Teukros. 
Cando chegaron á torre do magnánimo Menestheus, 
camiñando por detrás do muro, e chegaron a xunto 
dos que estaban sendo presionados, 
eles escalaban xa os parapeitos, iguais 
a unha escura tempestade, 
os fortes conductores e gardiáns dos Lykioi; 
e lanzáronse a loitar mm combate frontal , e levantouse 
o griterío de guerra. 

E Aias Telamonios, o primeiro, a un home matou , 
ó compañeiro de Sarpedon, ó magnánimo Epiclés, 
alcanzándoo cun penedo bicudo, que, pois, 
dentro do muro 
había, grande el, préto do parapeito, na parte máis alta; 
e ó que non facilmente, 
con ámbalas mans, sostería un home, 
nin das xuventudes de todo, 
tal coma son agora os mortais; e el, pois, erguéndoo, 
desde enriba mandoullo, 
e esmagoulle o casco, de catro penachos, 
e rompeulle os osos 
da cabeza, todos a un tempo; e el, pois, 
parecido a un mergullador, 
caeu da alta torre, e a vida deixou os seus osos. 
E Teukros, a Glaukos, o forte fillo de Hippólokhos, 
cunha frecha alcanzou, cando se lanzaba polo alto muro, 
por onde, pois, viu o brazo espido, e apartouno da batalla; 
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e Glaukos deu un salto atrás do muro, ocultándose, 
para que ningún dos Akhaiói 
o mirase ferido e se ufanase con palabras. 
E a Sarpedón sobreveulle a dor de Glaukos, ó se marchar, 
non ben contase deu; mais, con todo iso, 
non se esqueceu da batalla, 
senón que el, a Alkmaon Thestorides, alcanzándoo, 
coa súa lanza 
fe riuno, e outra vez para fóra a arma lle arrincou; e el, 
marchando detrás da lanza, caeu 
de cabeza para adiante, e á roda del retumbaron 
as súas armas, con arte traballadas en bronce. 
E Sarpedón entón, agarrando un parapeito 
coas súas mans robustas, 
puxou del para si, e todo el seguiuno dun extremo ó outro, 
e por enriba 
quedou o muro espido, e abriuse para moitos un camiño. 

Pero Aias e mais Teukros, atacándoo ó mesmo tempo, 
este , cunha frecha 
lle alcanzara, sobre o peito, o correón brillante 
do escudo, que ó home enteiro cobre; mais Zeus apartaba, 
ás deusas da morte, 
do seu fillo, para que non sucumbise <liante 
das popas das naves; 
e Aias, dando un salto, o escudo lle picou, mais, 
a través para <liante, 
a lanza non pasou, mais empurrouno para atrás, 
cando máis ansioso estaba. 
E distanciouse, pois, un pouco do parapeito, 
por máis que el, de todo, 
non se retiraba, poilo seu corazón esperaba conquistar 
para si gloria; 
e, virándose, chamou ós Lykioi, semellantes ós deuses: 

"Oh Lykioi, ¿por que, pois, así afrouxades 
na vosa forza impetliosa?; 
pois para min é difícil, aínda sendo valente, 
despois de rompe-lo muro eu só, abrirvos un camiño 
ata as naves; 
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mais, vinde comigo; que, a obra de moitos, 
sempre mellor (resultou)». 

7. Os Troianos derriban a muralla ( 413-471). 

(413-441) Licios e Arxivos en loita na muralla. A 
comparación dos dous campes.iños. Os feridos de ámbolos 
bandos son moitos. A balanza da vendedora de la . Vese 
chegada a hora de Héctor, que anima ós Troianos. 

Así dicía, e eles, temendo nos seus adentros a chamada 
a gritos do seu señor, 
cargaron enriba con máis brío, arredor do seu señor, 
que os aconsellaba; 
mailos Argueioi, da outra banda, fortalecían as súas falanxes 
no interior do muro, e grande para eles demostraba 
sé-lo traballo; 
pois nin os fortes Lykioi podían, dos Danaói 
o muro, despois de o romperen, abrírense camiño 
ata as naves, 
nin tampouco os guerreadores Danaói podían, ós Lykioi, 
do muro, para atrás rechazar, agora que a el se achegaron; 
e, tal coma, ó lado dos marcos, dous homes pelexan, 
levando as medidas nas mans, nunha terra común, 
e eles, nun pouco espacio, disputan polo seu dereito, 
así, pois, a e les, separábanos tan só os parapeitos; e eles, 
por enriba dos mesmos, 
esgazaban, arredor dos peitos duns e doutros, os, 
de coiro de boí, 
escudos ben arredondados e as rodelas aladas. 
E moitos no seu corpo eran feridos polo bronce 
sen piedade, 
tanto a calquera un que, ó virarse, deixase ó descuberto 
a espalda , 
combatendo, coma moitos, a través do mesmo escudo; 
por todas partes xa, as torres e os parapeitos, 
con sangue de homes 
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regáranse, dun lado e do outro, de Troes e de Akhaiói. 
Mais nin así podían provoca-la fuxida dos Akhaiói, 
senón que se sostiñan, como, ás balanzas, 
unha muller fiandeira honesta 
que, suspendendo a pesa e a la, dos dous lados, 
levanta o fiel, 
ata equilibra-los pratos, para procurar para os seus fillos 
unha paga de vergonza; 
así, equilibradamente, a loita deles estendérase, e a guerra, 
antes de cando xa Zeus lle deu unha gloria alta a Héktor 
Priamides, que saltou, o primeiro, sobre o muro 
dos Akhaiói; 
e gritou ós Troes, facéndose oír cunha voz penetrante: 

"Movédevos, Troes domadores de cabalos, 
e rompede o muro 
dos Argueioi e metede un fogo prodixioso nas súas naves." 

( 442-471) Os Troianos lánzanse á muralla . A pedra que 
Héctor agarrou. A porta da muralla dos Acaios. Héctor 
rompe a porta da muralla e dase o asalto xeral. Os 
Troianos entran pota porta franqueada. 

Así dicía, incitándoos, e eles todos, 
coas súas orellas, oíano, 
e, agrupados, lanzáronse dereitos para o muro; eles entón 
para os canzorros trepaban, as súas lanzas 
aguzadas empuñando, 
e Héktor, agarrando unha pedra, levábaa consigo, 
que, pois, das portas, 
estaba alí <liante, na parte inferior, maciza, 
mais na parte superior 
era puntiaguda; e, a esta, nin dous homes, 
os mellores do pobo, 
fac ilmente a removerían do chan para enriba dun carro, 
tal coma son agora os mortais; mais el, facilmente, 
brandíaa aínda só; 
o fillo de Kronos, de mente retorcida, trocoulla en levián. 
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E, coma cando un pastor facilmente leva 
o velocino dun carneiro, 
agarrándoo con unha das mans, e a carga 
ben pouco lle pesa, 
así Héktor, a pedra, que do chan levantara, consigo levaba, 
dereito ás madeiras 
que, pois, defendían as portas, solidamente, 
estreitamente axustadas, 
de <lúas follas, altas; e, no interior, dous ferrollos 
pasaban en sentido contrario, e unha chave axustáraos ben. 
E, moi préto chegando, parouse, e, afianzándose, 
lanzouna ó centro delas, 
despois de afianzarse ben sobre as súas pernas abertas, 
para que o seu proxectil non lle fose máis débil, 
e fixo salta-las <lúas couceiras, e a pedra caeu dentro , 
polo seu peso, e as portas grandemente bramaron, e nin, 
pois, os ferrollos 
resistiron, e as madeiras saltaron cada unha 
para a súa banda, 
coa forza da pedra; e el, pois, para dentro saltou, 
o magnífico Héktor, 
comparable, no seu rostro, á rápida noite; 
e fulxía polo bronce 
espantoso, que vestira arredor do seu corpo, 
e, coas mans, <lúas 
lanzas sostiña; ninguén sería capaz de contelo, 
saíndolle ó paso, 
fóra dos deuses, cando polas portas pulou; e con fogo 
acendera os seus ollos. 
E, virándose para a multitude, deu ós Troes orde 
de franquea-lo muro; e eles obedeceron a quen os mandaba; 
e, sen máis tardar, uns escalaron o muro, 
e outros polas mesmas 
portas feitas irromperon; e os Danaói fuxiron 
cheos de medo 
para as ocas naves, e un griterío incesante se elevou. 
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CANTO XIII 

COMBATE XUNTO DOS NAVÍOS 

(«Epí tais nausí makhe») 

l. Posidón acode en socorro dos Acaios (1 -1 35). 

(1-9) Zeus, agora, deixa da súa man ós Troianos e pon 
a súa mirada noutros pobos ó lonxe: nos Misios, nos 
Hipemolgos, nos Abios. Zeus non sospeitaba que outro 
deus fose tomarpartido na guerra. 

E, cando Zeus así achegou, para onde as naves, 
ós Troes e tamén a Héctor, 
deixábaos entón ó pé delas, a soste-lo traballo e a aflicción, 
sen daren de man, e el para outra banda 
os seus ollos resplandecentes viraba, 
ó lonxe, a contempla-la terra dos Thrakes, 
afe izoados a montar, 
e a dos Mysói, que combaten de préto, 
e a dos nobres Hippemolgói, 
que se nutren con le ite, e a dos Ábioi, 
os máis xustos dos homes; 
mais, para Troia, xa de ningunha maneira 
os seus o llos resplandecentes viraba; 
pois el, no seu ánimo, non esperaba 
que ningún dos inmortais 
fose socorrer ou ós Troes ou ós Danaói. 

(10-16) Posidón estaba á espreita desde o pico máis alto 
de Samotracia. Apiádase dos Acaios, ó velos vencidos. O 
culpable era Zeus. 

Mais non tiña, cego, o seu observatorio, o máis forte, 
O que conmove aterra; 
e en efecto e l, mirando con admiración a guerra e a loita, 
estaba sentado 
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no alto, no cume máis elevado da selvosa Samos 
da Tracia; pois desde alí deixábase ver todo o Ida, 
e deixábase ve-la cidade de Príamos e as naves dos Akhaiói; 
alí, pois, el, saíndo do mar, estaba sentado, 
e compadecíase dos Akhaiói, 
dominados polos Troes, e indignábase fortemente 
contra Zeus. 

(17-38) Posidón baixa da alta montaña, onde estaba a 
vixiar. Encamíñase ó exército dos Acaios. 

Mais de súpeto baixou do inaccesible monte, 
avanzando de présa cos pés; e tremían os altos montes 
e o bosque 
baixo os pés inmortais de Poseidaon, ó pasar; 
tres veces tendeu os seus pasos, marchando, e, 
á cuarta, ó seu término chegou, 
a Aigái, onde, para el, nas profundidades dun lago, 
famosos palacios 
foran construídos, de ouro brillantes, 
indestructibles por sempre. 

Alí, en chegando, preparaba no carro ós 
dous cabalas de pés de bronce, 
de rápido voo, que se orgullaban das súas crinas de ouro, 
e el mesmo vestíase de ouro arredor da súa pel, 
e colleu un látigo 
de ouro, ben traballado, e montou no seu carro, 
e marchouse, a cabalgar por enriba das ondas; e 
os monstros mariños saltaban ledos debaixo del, 
de tódalas bandas, fóra dos seus escondedoiros, 
e non ignoraban ó seu señor; 
e o mar abríase de gozo; e eles voaban por enriba 
moi rapidamente, e nin por debaixo se mallaba 
o brónceo eixo; , 
e levábano para as naves dos Akhaiói os seus cabalas , 
bos saltadores. 

E hai unha gruta espaciosa nas profundidades 
do profundo lago, 
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entre Ténedos e Imbros, terra de chao escarpado; 
alí ós cabalas parou Poseidaon, o que conmove a terra, 
desxunguíndoos do carro, e, a súa comida divina, botoulles 
de comer; e púxolles nas patas unhas pexas de ouro, 
irrompibles, insoltables, co fin de que alí, 
sen se moveren, agardasen 
a que regresase o seu señor; e el púñase en camiño 
para o exército dos Akhaiói. 

(39-58) Posidón, no carpo e na voz de Ca/cante, arenga 
ós dous Aiantes. Precisaban da axuda dun deus. 

Mailos Troes, agrupados, iguais á chama ou ó furacán, 
seguían ó Héktor Priamides, moi fortemente excitados, 
voceantes, gritadores; e, ás naves dos Akhaiói, contaban 
con as tomaren, e, ó seu lado, alí mesmo, mataren 
a tódolos mellares. 

Pero Poseidaon, abrazador da terra, o que a conmove, 
ós Argueioi animaba, saíndo do mar profundo, 
sendo igual a Kalkhas na armazón do corpo e na dura voz; 
dirixíase, ós primeiros, ós dous Aias, ávidos de loita 
xa eles mesmos: 

"iAiantes!, volos dous salvaréde-la tropa dos Akhaiói, 
lembrándovos da vosa forza, e non da fría fuxida. 
Pois, noutra parte, eu non temo ás mans intanxibles 
dos Troes, que en masa o grande muro transpuxeron; 
que a todos conterán os Akhaiói, de fermosas grebas; 
mais , nese sitio, sí moito temo que algo 
moi terrible suframos, 
onde, pois, el, o furioso, comparable á chama, comanda, 
Héktor, que se gababa de ser fillo do fortísimo Zeus. 
¡Ah se algún dos deuses de tal maneira nos corazóns 
vos obrase 
que non só vós mesmos firmemente resistisedes, 
senón que tamén ós outros excitasedes!; 
así, por moito ímpeto que traia, repeliriádelo das naves, 
que navegan lixeiras, aínda que o levante 
o Olympios mesmo". 
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(59-80) Posidón toca co seu bastón ós dous Aiantes e 
éncheos de ardor e de forza para combateren. 

Dicía, e, co seu bastón, o abrazador da terra, 
o que a conmove, 
a un e mais outro tocándolles, encheunos 
dunha forza poderosa, 
e púxolles lixeiros os seus membros, os pés e, enriba, 
as mans; 
e el botouse a voar, igual ca un falcón, de rápidas ás, 
que, pois, emprendendo voo desde altísimo 
rochedo escarpado, 
Iánzase a través da planicie para perseguir a outra ave, 
así Ionxe deles lanzouse Poseidaon, o que aterra conmove. 
Mais, deles dous, recoñeceuno antes o de Oileus, 
o veloz Aias, 
e axiña, pois, dirixíase a Aias, filio de Telamón: 

"Aias, con certeza un dos deuses, 
que son donos de Ólympos, 
transformado no adiviño, anímanos a loitar préto das naves, 
mais e l non é Kalkhas, o profético adiviño; 
que, os rastros, detrás, dos pés e das pernas del, 
ó marchar, recoñecín fácilmente; poilos deuses 
son fáciles de recoñecer; 
e, amais <liso, a min mesmo, o corazón no meu peito 
impúlsame máis a guerrear e a loitar, 
e están ansiosos, abaixo, os pés e as mans, arriba". 

E, contestándolle, dicíalle o Aias Telamonios: 
"Así agora tamén a min, arredor da lanza, 

as miñas mans intanxibles 
me están ansiosas, e unha forza para min fixo levantar, e, 
debaixo, polos meus pés, 
por un e por outro, síntome lanzado; e ganas teño, aínda só, 
de trabar combate con Héktor Priamides, 
por moi furioso que veña". 
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(81-124) Posidón excita ó combate ó resto dos Acaios, que 
estaban moi abatidos. 

Así eles, tales cousas, un para o outro falaban; 
gozosos co seu ardor bélico, que un deus no seu corazón 
lles mete u; 
e, no en tanto, O abrazador da terra, por detrás, 
excitou ós Akhaiói, 
que, préto das rápidas naves, o seu corazón aliviaban; 
pois, ó mesmo tempo, pola penosa canseira, 
os seus membros estaban desfeitos, 
e no seu ánimo a dor sobrevíñalles, ó veren 
ós Troes, que o grande muro transpuxeron en masa; 
e eles, ó miralos, vertían as bágoas debaixo das sobrancellas; 
pois dicían que non escaparían de debaixo da desgracia; 
mais O que conmove aterra, 
meténdose no medio deles, fácilmente reanimaba 
ás fortes falanxes; 
e foi primeiro a exhortar a Teukros e a Leitios, 
e ó heroe Penéleos e a Thoas e a Deípyros, 
e a Meriones e a Antílokhos, que atendían ó grito de guerra; 
a eles, el, impulsándoos, palabras aladas lles dirixía: 

"¡Vergonza, mozos novos Argueioi!; en vós eu 
teño posta a confianza de que, loitando, ""'· 
salvéde-las nosas naves; 
mais, se vós abandonásede-la guerra funesta, 
xa agora á vista está o día de sucumbirdes 
debaixo dos Troes. 
¡Ah!, realmente cos meus ollos vexo esta maravilla grande, 
espantosa, que eu andaba a dicir que nunca pasaría, 
que enriba das nosas naves viñesen os Troes, que antes 
se me pareceran a corzas fuxitivas, que, pola selva, 
de chacais e de panteras e de lobos, son alimentos, 
sen máis, dando voltas cobardes 

) ' 
e non con gusto de combater; 
así, noutro tempo, os Troes, a forza e as mans dos Akhaiói, 
non querían de frente agardar, nin por un instante; 
mais agora combaten lonxe da cidade, préto das ocas naves 
por culpa do conductor e por frouxedades das tropas, 
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q ue, po r estar e n pende ncia con e l, non que ren defe nder 
as naves, que rápidame nte navegan , antes prefiren 
ser mortos ó lado de las. 
Mais , aínda que, de todo, realmente sexa culpable 
o hcroe Atreídes, o poderoso ó lonxe, 
porque despreciou ó lixe iro de pés, ó Pe leíon, 
e n maneira algunha é lícito que nós 
abando né mo-lo combate; 
máis ben, rcmediémolo máis rápidamente; as mentes 
dos bos son certame nte curables; 
e vós, na vosa forza impe tuosa, xa non 
re mitides honrosame nte, 
ó sérde-los mellares ó longo do exército; nin eu mesmo 
lo itaría contra un ho me, que na guerra remitise, 
sendo un ho me fraco; mais convosco indígnome 
no meu corazón; 
¡ah scus moles!, pronto xa un mal má is grande faredes 
con este abando no; mais metede nas me ntes, 
cada un de vós, 
o ho nor e a vinganza; po is xa unha g rande disputa 
se lcvanto u; 
xa préto das naves combate Héktor, 
bo para o grito de gue rra, 
vio le nto, e as po rtas rompeu e o lo ngo fe rrollo". 

(125-135) De~pois da chamada de Posidón, os Acaios 
todos di~póñense para o combate arredor dos Aiantes. A 
formación dos Acaios. 

Así, pois, excitando, o abrazador da te rra 
puxo en pé de guerra ós Akhaiói; 
e cntón , arredor dos dous Aias , dispúñanse as falanxes 
poderosas, ás q ue nin Ares, me téndose entre elas, 
tería por pouca cousa, 
nin Athenaia, a q ue excita ós guerreiros; 
poilos que eran os mellares , 
os escollidos, agardaban ós Troes e ó divino Héktor, 
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apretando, un xunto do outro, lanza contra lanza, 
escudo contra sólido escudo; 
xa que o escudo opúñase ó escudo, o elmo ó elmo, 
e o home ó home; 
e tocábanse os elmos, gornecidos con crinas de cabalo, 
polas súas brillantes cimeiras, 
cando a cabeza inclinaban, tan apretados uns 
cos outros se puxeron; 
e vibraban as lanzas, por mans ousadas 
brandidas; e eles só pensaban en marchar para cliante, 
e dcsexaban ardentemente loitar. 

2. A defensa dos Acaios (136-205). 

(136-154) Héctor cae sobre os Acaios, ó igual que, cun 
temporal, un enorme callau . Dir[xese ós Troianos, Licios 
e Dárdanos. Vén no nome de Zeus. 

E os Troes, en masa, atacaron primeiro, e á cabeza, pois, 
viña Héktor, 
de frente, precipitado, ó igual que un bloque de pedra 
desde un rochedo, 
ó que un río, crecido polas chuvias do inverno, 
abaixo desde un cume botou, 
ó romper, co inmenso temporal , os amparos 
do impudente rochedo; 
e no alto, dando un salto, voa, e ecoa debaixo del 
o bosque, e el corre con seguridade, incesantemente, 
ata que chega 
ó chan, e entón deixa de rolar, por precipitado que veña; 
así Héctor, ata entón, ameazaba, ata o mar, 
con pasar fácilmente polo medio das tendas 
e as naves dos Akhaiói, 
sementando a morte; mais, cando xa se encontrou 
coas apretadas falanxes, 
detívose, entón moi préto delas chegado· e de frente 

' ' ' ' os fillos dos Akhaiói, 
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batendo ncl con espadas e lanzas de dúas puntas , 
repclírono deles; e e l, retirándose, estremeceuse; 
e gritou ós Troes cunha voz pe netrante, para se facer oír: 

·Troes e Lykioi e Dárdanoi, que combatedes de préto, 
q uedádevos comigo; os Akhaiói non me conterán 
por moito tempo, 
aínda, moi e n masa compacta, a si mesmos dispóndose, 
máis ben, creo, retiraránse da miña lanza, 
se de verdade a m in 
me suscitou o maior dos de uses , o troante marido de Hera". 

( 15 5-168) Deif obo, fillo de Príamo, adiántase e é ferido 
por Meriones. 

Así falando, excitaba a forza e o alento d~ cada un . 
E e ntre eles, pe nsando demasiado alto, 
adiantárase Deíphobos 
Priamides, e, por diante de si, empuñaba o escudo, 
por tódalas bandas igual , 
avanzando cos pés a pasos lixe iros 
e indo adiante co escudo. 
Mais Meriones apuntáballe coa súa lanza resplandecente, 
e acertou nel , e non fallou, no escudo 
por tódalas bandas igual, 
de pcl de touro; mais non o atravesou, senón que, 
moito antes, 
a longa lanza rompeuse no seu encaixe; e Deíphobos 
mantivo lonxe del o escudo de pel de touro, pois, 
no seu ánimo, tívolle medo 
á lanza do vale nte Meriones; mailo heroe 
retirábase outra vez para o grupo dos seus compañeiros, 
e quedou terriblemente irritado 
polas dúas cousas, pola victoria e tamén 
pola lanza que rompeu. 
E botouse a andar ó longo das tendas 
e as na ves dos Akhaiói, 
para traerse unha longa lanza, que na súa tenda lle quedara. 
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(169-205) Teucro dá marte a lmbrio. A historia de 
Jmbrio. A caída do home e a corta do freixo. Héctor mata, 
de segundas, a Anfímaco e quere de:-,poxalo, pero Aiante 
arremete contra el. Héctor ten que se retirar estremecido. 
Estiquio e Menesteu tramportan o carpo de Anfímaco. Os 
dous Aiantes levan o de lmbrio. Eran coma dous leóns. 

E os outros loitaban, e o grito de guerra, inextinguible, 
se levantara. 
E Teukros Telamonios foi o primeiro en matar a un home, 
ó lanceiro Imbrios, fillo de Méntor, dono de moitos cabalos; 
e habitaba Pédaion, antes de chegaren os fillos dos Akhaiói, 
e tiña por muller a unha filla ilexítima de Príamos, 
a Medesicaste; 
mais, en canto chegaron as naves recurvas dos Danaói, 
marchou entón para Ilios, e distinguíase 
no medio dos Troes, 
e moraba na casa de Príamos; e este honrábao ó igual 
que ós seus fillos . 
A este, pois, o fillo de Telamon, debaixo da orella, · 
coa súa longa lanza, 
feri u, e sacou fóra a lanza outra vez; e e l entón caeu 
tal coma un fre ixo, 
que, no curuto dun monte, que desde lonxe é visible 
de tódalas bandas, 
polo broncé cortado, as súas temas follas no chan vai bate r; 
así caeu, e arredor del retumbaron as armas , 
tan ben traballadas en bronce. 
E Teukros lanzouse a e l, ávido de o despoxar 
das súas armas; 
mais, ó momento de e l se lanzar, Héktor disparoulle 
coa lanza resplandecente; 
pero o outro, vendo frente por frente 
a bróncea lanza, desviouse 
un pouco; e e l, a Amphímakhos, fillo de Ktéatos Aktoríon, 
que viña para o combate, foille no peito coa lanza dar; 
e estrondou ó vir ó chan, e as armas e nriba del retiniron. 
E Héktor lanzouse a e l, para o e lmo, axustado ás témporas, 
arrincar da cabeza do magnánimo Amphímakhos; 
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mais Aias, ó momento de el se lanzar, coa súa lanza 
resplandecente, tratou de alcanzar 
a Héktor; mais por ningún sitio penetrou no seu corpo, 
que todo, pois, co bronce 
espantoso estaba cuberto; e el, pois, 
feriu o embigo do escudo, 
mais repeliuno con grande forza; e el retirouse para detrás 
dos dous mortos , e os Akhaiói leváremos de alí. 
A Amphímakhos, pois, Stikhios e o divino Menestheus, 
xcfes dos Athenaioi, leváronos para o medio 
da tropa dos Akhaiói; 
a Imbrios, por outra parte , os dous Aias, 
áv idos de forza impetuosa, 
coma dous leóns, a uns cans de aguzados dentes, 
unha cabra 
arrebatando , lévana ó longo de espesas brozas, 
sosténdoa entre as súas queixadas, en alto, 
por enriba da terra, 
así, pois, a el, os dous Aias, cubertos de casco, 
sosténdoo en alto, 
despox{tbano das súas armas; e, do tenro pescozo, a cabeza 
cortou o Oiliades, irritado pola morte de Amphímakhos, 
e botouna a rodar coma unha bola a través da turba; 
e, a Héktor, e.liante dos pés caeulle, no medio da poeira. 

3. Idomeneu e Meriones (206-401). 

(206-238) Posidón Jala co !domeneu. 

E entón xa Poseidaon se irritou no seu corazón, 
ó cae-lo seu neto no terrible combate, 
e botouse a andar ó longo das tendas e as naves dos Akhaiói 
para excitar ós Danaói, e ós Troes coidados lles preparaba. 
E encontrouse, pois, con el Idomeneus, 
famoso pola súa lanza, 
que viña de xunto a un compañeiro, 
que fai pouco do combate 
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saíu, alcanzado na curva da perna polo agudo bronce; 
os cornpañciros sacárono, e el, despois de dar 
as súas ordcs ós médicos, 
dirixíase para a súa tcnda; pois aínda vehementemente 
dcsexaba, do combate, 
ó encontro saír; e dicíalle o máis forte, 
O que conmove a terra, 
scndo igual na voz a Thoas, fillo de Andraimon, 
que, en toda a Pleurón e na alta Kalydón, 
sobre os Aitolói reinaba, e polo pobo 
coma un deus era honrado: 

"Idorneneus, conselleiro dos Kretes, 
¿onde entón as ameazas 
van, as que os fillos dos Akhaiói proferían contra os Troes?". 

E entón Idomeneus, conductor dos Kretes, 
contestáballe á súa vez: 

"Oh Thoas, ningún home é agora culpado, 
en canto o que eu 
coñezo; que todos sabemos guerrear; 
e a ninguén o retén o medo cobarde e ninguén, á desidia 
cedendo, do duro combate se arredra; senón que, 
de certo , así 
debe de serlle grato ó moi poderoso Kroníon, 
que os Akhaiói aquí perezan, sen renome ningún, 
lonxe de Argos . 
Pero, ¡Thoas!, o certo é que eras sempre firme 
contra o inimigo, 
e a outro tamén dás alento, alí onde ves a un afrouxar; 
pois agora non cedas e exhorta a cada home". 

E contestáballe entón Poseidaon, o que conmove aterra: 
"Idomeneus, que nunca máis aquel home retorne 

de Troia, senón que aquí mesmo en xoguete dos cans 
se convirta , 
o que, por propia vontade, neste día de ixe de loitar. 
Pois, ¡veña!, collendo as túas armas, preséntate aquí; 
que a isto é preciso, xuntamente, 
darlle présa, a ver se algún proveito conseguimos, 
aínda sendo dous . 
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Que, na unión, aparece o valor dos homes, 
ata dos moi apoucados; 
e nolos dous, mesmo cos bos, saberiamos loitar". 

(239-294) Idomeneu encóntrase con Meriones e jala con 
el. 

Despois de así ter falado, o deus meteuse outra vez 
no traballo dos homes; 
e Idomeneus, cando xa á súa tenda, 
ben traballada, chegaba, 
arredor do seu corpo vestiuse as súas belas armas, 
e <lúas lanzas colleu, 
e botouse a andar, parecido a un lóstrego, que o Kroníon, 
colléndoo coa man, sacudiu desde o brillante Ólympos, 
mostrando un sinal ós mortais; e as súas luces 
son moi brillantes; 
así o seu bronce brillaba arredor do peito, ó correr. 
[ cncontrouse cntón con el Meriones, o seu bo servidor, 
préto aínda da súa tenda; pois, unha lanza de bronce,ía 
buscar; e dicíalle o potente Idomeneus: 

"Meriones, filio de Molos, lixeiro de pés, 
o máis querido dos meus compañeiros, 
¿ma is por que viñeches, deixando guerra e combate?; 
¿ou é que foches alcanzado, e atorméntate 
a punta da frecha?; 
¿ou viñeches á procura de min por causa dalgunha mensaxe? 
Nin e u mesmo 
teño ganas de quedarme sentado na tenda, senón de loitar" . 

E entón o sensato Meriones contestáballe a súa vez: 
.. rdomeneus, conselleiro dos Kretes, 

de courazas de bronce, 
veño, por se unha lanza na tenda che queda, 
para a levar; poila outra rompina, a que antes tiña, 
ó bater no escudo do moi orgulloso Deíphobos". 

E entón Idomeneus, conductor dos Kretes, 
contestáballe á súa vez: 
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"Lanzas, se as queres, o mesmo unha que vinte encontrarás 
na miña tenda, encostadas ó muro resplandecente, 
que fai cara á entrada, 
troianas, que dos mortos me levo; pois non penso 
en combater, situado ó lonxe dos homes inimigos; 
por iso eu teño lanzas e escudos arcados, 
e mais elmos e courazas, que, de brillo, relacen" . 

E entón o sensato Meriones contestáballe á súa vez: 
uTamén eu, por certo, teño, na miña tenda 

e na miña negra nave, 
moitos despoxos dos Troes; pero non están préto 
para os coller; 
pois asegúroche que eu de ningunha maneira 
estou esquecido da miña forza, 
senón que entre os primeiros, ó longo da loita, que honra, 
me manteño, cando queira que a disputa de guerra 
se levanto u; 
fóra de ti, tal vez a outro calquera dos Akhaiói, 
de courazas de bronce, 
paso inadvertido ó loitar, mais penso que ti sábelo ben 
por ti mesmo". 

E entón Idomeneus, conductor dos Kretes, 
contestáballe a súa vez: 

uCoñezo como eres polo teu valor; ¿por que 
tes que contarme estas cousas?; 
que se agora, xunto das naves, fosemos escollidos 
tódolos mellares 
para unha emboscada, onde aparece mellor 
ca en sitio ningún o valor dos homes, 
onde sempre quedou á mostra quen é un home medroso 
e quen un destemido; 
poila cor do malo cámbiase, dunha maneira ou doutra, 
e o .seu ánimo, dentro do peito, non se cantiña 
para estar quieto no sitio sen se mover, 
senón que se agacha, agora aquí, agora alá, e séntase 
sobre os dous pés, 
e, dentro do peito, o corazón bátelle a grandes saltos, 
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pensando nas deusas funestas, e sobrevenlle 
un ranxido de dentes; 
pero, do bo, nin a cor, pois, se cambia, nin por demais 
se espanta, así que entra en pendencia 
nunha emboscada de homes, 
senón que fai votos por verse canto antes metido 
na loita funesta; 
nin alí se tería en pouco o teu vigor e as túas mans. 
Porque se, loitando con fatiga, foses ferido de lonxe 
ou de préto, 
a a rma non se che era varía por detrás na nuca 
nin na espalda; 
senón que encontraría ou o teu peito ou o teu ventre, 
ó ires para <liante arrebatado, no medio da tropa 
dos guerreiros da primeira fila. 
Mais, ¡veña!, non falernos máis destas causas, 
coma uns parvos 
aquí parados, non sexa que alguén contra nós 
se indig ne con moita arrogancia; 
senón que, índote á miña tenda, escolle unha forte lanza". 

(295-327) Meriones vai detrás de Idomeneu) ata o 
alcanzar. Idomeneu e Meriones comparables con Ares. 
Merionesfaille unha pregunta a Idomeneu. Mellar) pala 
esquerda. 

Así dicía, e Meriones, igual ó rápido Ares, 
colleu, a toda présa, da tenda unha lanza de bronce, 
e marchou detrás de Idomeneu, 
todo interesado pola guerra. 
E, tal como Ares, funesto para os mortais, 
se presenta na guerra, 
e xunto con e l o seu fillo Phobos, forte e intrépido, 
seguiu, o que fai fuxir a un guerreiro por animoso que sexa; 
os dous, pois, be n armados, saen da Threke 
para sobre os Éphyroi marcharen, 
o u sobre os magnánimos Phleguyes; e nunca eles entón 
ós dous oían, senón que deron a gloria a un deles; 

410 



tales Meriones e mais Idomeneus, conductores de homes, 
retornaban á guerra, armados de brillante bronce. 
E Meriones dirixiulle a palabra, o primeiro: 

"Deukalides, ¿por onde, entón, queres entrar na loita?; 
¿tal vez pola dereita do campo todo?, ¿ou polo medio?, 
¿ou pola esquerda?, pois penso que en ningures tan 
pouco donos son do combate os Akhaiói, 
de longas cabeleiras nas cabezas". 

E entón Idomeneus, conductor dos Kretes, 
con'testáballe á súa vez: 

"Nas naves do medio, xa outros están, para as defenderen, 
os dous Aias e mais Teukros, que, dos Akhaiói, é o mellor 
pola súa destreza en dispara-lo arco, e é bo tamén 
no combate a pé firme; 
eles rechazarano máis que de sobra, 
por ansioso de guerra que veña, 
a Héktor Priamides, aínda que moi forte é. 
Costa arriba será para el, por moi lanzado a loitar, 
vencendo a forza deles e as súas mans intanxibles, 
prender fogo ás naves, a menos que o propio Kroníon 
bote un tizón a arder nas rápidas naves; 
pero nunca cedería o grande Aias Telamonios 
<liante dun home, 
<liante dun que for mortal e que coma 
a moedura de Deméter, 
e que poida ser partido co bronce e coas grandes pedras; 
nin, <liante de Akhileus, o que rompe 
as filas inimigas, retrocedería, 
polo menos nun combate a pé firme; que, por pés, 
non é posible con el competir. 
E así, en canto a nós, diríxete para a esquerda do exército, 
para que, o máis pronto posible, 
saibatnos se ou lle damos gloria a alguén, 
ou alguén a nós nola dará". 
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(328-344) Os Troianos, en masa, cargan contra ldomeneu. 
A comparación cunha tormenta. O espectáculo da loita . 

Así dicía, e Meriones, igual ó rápido Ares, 
era o primeiro en ir, ata que chegaron xunto do exército, 
onde lle mandara . 

E eles, así que viron a Idomeneus, 
comparable coa chama na forza, 
a el e ó seu servidor, coas súas armas ben labradas, 
animándose uns ós outros pola tropa adiante, 
arremeteron todos contra e l; 
e trabábase un combate deles por igual, ó pé das popas 
das naves. 
E, como alí onde, por obra de ventas asubiantes, 
furacáns se desencadeen, 
no día aquel, cando hai moitísimo pó nos camiños, 
e e les ó mesmo tempo levantan 
unha grande nube de poeira, 
así, entón, a loita deles chegou a un mesmo lugar, 
e no seu ánimo andaban ansiosos 
por dárense morte uns ós outros, ó longo da turba, 
co agudo bronce. 
E a loita, destructora de homes, ourizouse de lanzas 
longas, que nas mans levaban, que atravesan as peles; 
e cegaba os olios 
o brillo do bronce dos elmos refulxentes 
e o das courazas, recentemente pulidas, 
e o dos escudos resplandecentes, 
dos que ó mesmo tempo camiñaban; 
de corazón moi intrépido sería 
quen entón se alegrase e non se aflixise, 
contemplando o traballo. 
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(345-382) Acoden Zeus e mais Posidón. Zeus, en favor 
dos Troianos; Posidón, en favor dos Acaios. O nó da 
guerra . Proezas de Idomeneu. A marte de Otrioneu, o 
que quería ser xenro de Príamo. Idomeneufai burla do 
morto . 

E eles, os dous poderosos fillos de Kronos, 
pensando cada un polo seu lado, 
para os homes heroes, tristes dores preparaban; 
Zeus, claro es~á, quería a victoria para os Traes 
e para Héktor, 
co fin de dar gloria a Akhileus, o lixeiro de pés; 
aínda que non, por completo, 
quería que perecese o exército acaio enfrente de Ilion, 
senón que trataba de honrar a Thetis e ó seu intrépido filio; 
Poseidaon, pola súa parte, excitaba ós Argueioi, 
meténdose no medio deles, 
saíndo furtivamente do branca seo do mar; e era que se doía 
de que foran vencidos polos Traes, e contra Zeus . 
indignábase violentamente. 
Os dous tiñan, por certo, a mesma orixe e unha soa liñaxe, 
mais Zeus nacera primeiro e sabía máis causas; 
e por iso, pois, fuxía de socorrelos ó descuberto, 
e sempre en segredo incitaba, polo exército adiante, 
transfigurado mm home. 
E un e mais outro, da loita feroz e do combate indeciso, 
o nó torcendo, sobre os dous bandos a corda estiraron, 
(ese nó) que nin se rompe nin se desata, 
que os xeonllos de moitos desato u. 
Entón, por máis de ser xa de cabelos grisallos, 
pasando ós Danaói as súas ardes, 
Idomeneus, saltando sobre os Traes, suscitou neles a fuga. 
Pois deu morte a Othryoneus, que, desde Kabesos , 
estaba dentro, 
quen, pois, había pouco chegara, ó rumor da guerra, 
e, das filias de Príamos, en matrimonio pedía 
á mellar en fermosura, 
a Kassandra, sen aportar un presente, 
mais prometía unha grande proeza, 
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botar, a viva forza, para lonxe de Troia ós fillos dos Akhaiói; 
e prometeulle o vello Príamos, e aseguroulle, 
que lla daría; e el combatía, confiando nas promesas. 
Pero Idomeneus apuntáballe coa súa lanza resplandecente, 
e acertoulle, feríndoo, cando a grandes pasadas 
viña avanzando; e non o protexeu a couraza 
de bronce, que levaba, senón que se cravou 
en pleno ventre; 
e estrondou, ó vir ó chan; e el gloriouse e gritou: 

"Othryoneus, por enriba de tódolos mortais, 
agora mesmo te louvo, 
se pensas, na túa verdade, cumprir tódalas cousas 
que prometeches 
a Príamos o Dardanides; e el, por seu lado, 
prometeuche a súa filla. 
Tamén nós cumpririamos estas nosas, que che fixesemos, 
e, das fillas do Atreídes, en matrimonio, dariámosche 
á mellor en fermosura, 
traéndoa de Argos, para se casar, se connosco 
arrasases a Ilion, cidade ben habitada. 
Mais ségueme, co fin de que nas naves, que recorren o mar, 
nos poñamos de acordo 
sobre o casamento, pois non somos malos sogros". 

(383-401) Idomeneu dá marte a Asio. A caída do home 
e a da árbore que é cortada. Antíloco mata ó escudeiro 
de Asio. Os ca halos de Asio. 

Así falando, por un pé arrastrábao, 
por entre a dura refrega, 
o heroe Idomeneus; pero Asios veu na súa axuda, 
como defensor, 
parándose, de pé, <liante dos seus cabalos; e, a estes, 
resoprando sobre os seus ombros, 
tíñallos sempre o auriga escudeiro; e el, 
no seu ánimo, ansiaba 
alcanzar a Idomeneus; mais el, adiantándose, 
coa súa lanza o feriu 

414 



na garganta por debaixo do queixo, e o bronce 
de parte a parte empurrou . 
E caeu, coma cando caeu unha aciñeira ou un álamo, 
ou un piñeiro esguío, que nos montes uns homes carpinteiros 
cortaron coas súas machadas, acabadas de afiar, por ser 
madeira apropiada para barcos; 
así el, diante dos cabalos e do carro, xacía estirado, 
renxéndolle os dentes, agarrándose ó pó ensanguentado. 
E o seu auriga quedou fóra de si, perdendo os sentidos, 
que ata alí tiña, 
e el nin sequera valor tivo, escapando 
ás mans dos inimigos, 
para vira-los cabalos atrás, e Antílokhos, entón, 
firme no combate, 
alcanzándoo, traspasouno polo medio coa súa lanza, 
e non o protexeu a couraza 
de bronce, que levaba, senón que se lle cravou 
en pleno ventre; 
e el, ofegante, caeu do ben traballado carro, 
e , ós cabalos, Antílokhos, fillo do magnánimo Néstor, 
sacounos de entre os Troes para o medio dos Akhaiói, 
de fermosas grebas. 

4. Intervención de Deifobo e Eneas ( 402-539). 

(402-423) Deifobo di::,para sobre Idomeneu. O escudo de 
Idomeneu. Deifobo dá marte, de segundas, a Hipsenor, 
fillo de Hípaso, do que segaba moito con berros insolentes. 

Mais Deíphobos foise moi préto de Idomene us, 
aflixido por Asios, e disparou sobre el 
a súa lanza resplandecente. 
Pero e l, véndoa de frente, esquivou a lanza de bronce, 
o Idomeneus; pois escondeuse debaixo do escudo, 
por todas partes igual, 
que e l, pois, con peles de bois e con bronce deslumbrador 
ben labrado, levaba sobre si con <lúas barras reforzado· 

' ' 
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encolleuse todo debaixo del, e a lanza de bronce 
pasoulle a voar por enriba, 
e o escudo resoou cun mído seco, ó deslizarse enriba del 
a lanza; mais nin así partiu en van da súa pesada man, 
senón que lle foi dar a Hypsenor Hippasides, 
pastor de homes, 
no fígado, por baixo do diafragma, e ó momento 
desatoulle os xeonllos. 
E Deíphobos gloriouse insolentemente, gritando para lonxe: 

"Asios, agora, por certo, non xaz sen vinganza, 
e figúrome que el, 
aínda que baixando para a morada de Hais, 
violento porteiro, 
gozarase no seu corazón, visto, pois, 
que lle procurei un compañeiro ... 

Así dicía, e ós Argueioi sobreveulles a dor de ver 
como se ufanaba, 
e, sobre todo, turbáballe o ánimo ó valeroso Antílokhos; 
mais, nin por estar aflixido, se descoidou do seu compañeiro, 
scnón que, correndo, protexeuno e cubriuno 
co seu grande escudo. 
Despois, entó n, póndose debaixo 
dos apegados compañeiros, 
Mekisteus, filio de Ekhios e o divino Alástor, 
levábano para as ocas naves, xemendo profundamente. 

( 424-454) Idomeneu quere matar ou morrer. Posidón 
ponlle diante a Alcátoo. A Hipodamia. Posidónfai que 
Idomeneu lle dea marte a Alcátoo. As gabanzas de 
Idomeneu. Tres mortos por un. A súa ascendencia divina. 

Pero Idomeneus non calmaba o seu grande ardor, 
e estaba ansioso sempre 
ou por sumir a algún dos Troes na escura noite, 
ou por dar el propio co corpo na terra, 
apartando do desastre ós Akhaiói. 
Eqtón, v;elaí ó filio de Aisyetes, nutrido por Zeus, 
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ó heroe Alkáthoos, que, por certo, era xenro de Ankhises, 
pois estaba casado con Hipodámeia, 
a máis vella das súas fillas, 
a quen sempre quixo de corazón o seu pai 
e a súa augusta nai, 
no seu palacio; pois superara a todo o mundo da súa idade 
en fermosura e en labores e en facultades; 
por iso tamén con ela 
casouse o mellor home na ancha Troia; 
entón, por mans de Idomeneus , domouno Poseidaon, 
enfeitizándolle os olios resplandecentes, e traboulle 
os seus magníficos membros; 
nin, pois, podía escapar para tras nin salvarse, 
senón que, como a unha columna 
ou a unha árbore de alta follaxe, 
que están de pé sen movemento, no medio do peito 
coa lanza feriuno 
o heroe Idomeneus, e rompeulle, dos dous lados, a couraza 
de bronce, que antes lle apartaba da carne a ruína; 
e entón resoou cun estalido seco, 
ó ser atravesada pola lanza. 
E estrondou, ó vir ó chan, e a lanza quedara espetada 
no corazón, 
que, pois, ó palpitar, tamén movía o extremo 
da lanza; e entón despois tiráballe a forza o forte Ares; 
e Idomeneus gloriouse insolentemente, gritando para lonxe: 

"Deíphobos, ¿supomos entón que agora está ben, 
ó estaren tres mortos por un?; despois de que ti 
tanto te vanaglorias. 
Home extraordinario, mais, aínda ti mesmo, 
ponte enfrente de min, 
para que vexas que tal é o rebento de Zeus, 
que aquí chega comigo, 
que, primeiro, enxendrou a Minos, para protexe-la Krete; 
e , á súa vez, Minos enxendrou ó irreprochable Deukalíon, 
e Deukalíon enxendrábame a min, como señor 
para moitos homes 
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na ancha Krete; e agora, aquí, as miñas naves 
trouxeron comigo 
a desgracia para ti e para o teu pai e para os outros Troes". 

(455-495) Deífobo vaina busca de Eneas. Deífobofálalle 
a Eneas. Que viñese con el. Idomeneu espera, a pé firme; 
mais pide axuda. O peso dos anos. Vén Eneas e ségueno 
tódolos seus. 

Así dicía, e Deíphobos estivo indeciso 
ntre dous extremos, 

se iría buscar de compañeiro a algún 
dos magnánimos Troes, 
baténdose primeiro en retirada, ou se probaría sorte, 
aínda que só. 
Mais, ó pensalo ben, pareceullo que así era mellor, 
qu fose buscar a Aineias; e encontrouno, 
ó último da tropa, 
de pé parado; pois sempre estaba irritado 
contra o Príamos divino, 
porque, pois, aínda sendo valente entre 'os homes, 
nada o apreciaba. 
E, póndose á súa beira, palabras aladas lle dícia: 

"Aineias, conselleiro dos Troes, 
agora é de todo preciso que ti 
veñas axudar ó teu cuñado, se algo o coidado en ti entra. 
Mais sígueme, socorramos a Alkáthoos, que a ti en tempos, 
por ser teu cuñado, crioute nas súas moradas, 
cando eras pequeno; 
e ó que deu morte Idomeneus, famoso pola súa lanza". 

Así dicía , e entón, a el, levantoulle o ánimo no peito, 
e foise para Idomeneus, grandemente interesado 
pola guerra. 
Mais non por iso a Idomeneus o colleu o medo, 
coma a un neno mimado, 
senón que os agardaba, coma cando un xabarín, 
nas montañas, na súa forza confiado, 
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que agarda ó moito ruído de homes, que vén sobre el, 
mm lugar solitario, e ourízaselle o lombo por enriba; 
e os ollos entón coma fogo lle brillan; e os dentes 
afía, ansioso por apartar de si tanto a cans como a homes; 
así agardaba Idomeneus, famoso pola súa lanza, 
e non retrocedía, 
a Aineias, que, en socorro, viña sobre el; mais chamaba 
a gritos ós seus compañeiros, 
pondo os ollos en Askálaphos e en Aphareus e en Deipyros 
e en Meriones e en Antílokhos, mestres no grito de guerra; 
el, para os excitar, palabras aladas lles dicía: 

"Vinde, amigos, e dádeme axuda, que me atopo só; 
e temo dun modo terrible 
a Aineias atacando, o lixeiro de pés, que vén sobre min, 
quen moi firme é en despoxar homes no combate; 
e ten tamén, por el, a flor da xuventude, que é a maior forza; 
que, se os dous fosemos dunha mesma idade, 
con este ánimo meu, 
lago, ou unha grande victoria sería por el levada, 
ou eu a levaría". 

Así dicía, e eles todos, entón, 
tendo un só ánimo nos peitos, 
puxéronse ó seu lado, apoiando os escudos nos ombros. 
E Aineias, pola súa parte, chamou polos seus compañeiros, 
pondo os ollas en Deíphobos e en Paris 
e no divino Aguénor, 
que, xunto con el, eran conductores dos Troes; 
mais despois 
as tropas ían detrás deles, como detrás do carneiro 
sempre foron as ovellas, 
cando van beber, de volta do pasto; e o pastor entón 
sente alegría no seu corazón; 
así, a Aineias, alegráraselle a alma no seu peito, 
cando viu ó rabaño de tropas, que a el propio o seguía. 
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(496-539) Eneas e Idomeneu. Eneas non logra tocar a 
Idomeneu. Jdomeneu dá marte a Enómao, mais non 
pode acabar de despoxalo. Deifobo dispáralle outra vez 
a Idomeneu, pero da marte a Ascáfalo. Combate arredor 
do cadáver de Ascáfalo. Deifobo é ferido por Meriones. 
Polites, irmán de Deifobo, sácao do combate. 

E eles, ós dous lados de Alkáthoos, lanzáronse 
a un combate corpo a corpo 
coas súas longas lanzas; e, en volta dos peitos, o bronce 
resoaba cun ruído terrible, ó atacárense ó longo da tropa 
uns ós outros; mais dous homes, aguerridos 
por e nriba dos outros, 
Aineias e mais Idomeneus, iguais a Ares, 
estaban ansiosos por corta-la pel un do outro 
co bronce sen piedade. 
Aineias, o primeiro, disparou a súa lanza sobre Idomeneus; 
pero e l, véndoa de frente, esquivou a lanza de bronce, 
e a lanza de Aineias, brandindo, para debaixo da terra 
marchaba, despois de que, pois, en van da forte man saltou. 
E Idomeneus, entón, a lcanzou a Oinómaos 
no medio do ventre, 
e rompeulle a comba da couraza, e polas tripas o bronce 
penetrou; e e l, no po caendo, agarrou a terra coa man. 
E Idomeneus, a lanza de longa sombra, do cadáver 
arrincou, pero, as outras belas armas, xa non puido, pois 
dos ombros lle quitar; pois, polos disparos, estaba oprimido; 
que xa non lle eran firmes os membros dos pés, para, 
á carreira, se lanzar, 
nin, pois, para se lanzar detrás da súa arma, 
nin para se esquivar; 
por iso, pois, corpo a corpo, aínda o día implacable 
de si apartaba, 
mais, para fuxir, xa os seus pés non o levaban rápidamente 
fóra do combate. 
E, mentres el, paso a paso, se retiraba, disparoulle 
coa súa lanza resplandecente 
Deíphobos; que, por certo, lle tiña un odio constante, 
de sempre; 
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mais el tamén entón fallou, e el coa lanza 
alcanzou a Askálaphos, 
fil lo de Enyalios; e, a través do ombro, a forte lanza 
pasou; e e l, caendo no po, agarrou a terra coa man. 
Mais aínda nada, pois, soubera o que grita con voz forte, 
o robusto Ares, 
de que un fillo de l caera no violento combate, 
senón que e l, pois, no alto Ólympos, 
deba ixo de áureas nubes, 
estaba sentado, comprimido polos propósitos de Zeus, 
alí onde outros 
deuses inmortais estaban, apartados do combate. 

E e les, ós dous lados de Askálaphos, lanzáronse 
a un combate corpo a corpo; 
Deíphobos, a Askálaphos, o casco resplandecente 
lle quitou , mais Meriones, igual ó rápido Ares, 
lanzándose enriba del, feriuno no brazo coa lanza, 
pero entón, 
o casco , provisto dun tubo, por terra caendo, 
produciu un ruído xordo. 
E Meriones, lanzándose de novo enriba del, 
tal coma un voitre, 
sacou a forte lanza de ó final do brazo, 
e, para atrás, cara ó grupo dos seus compañeiros, 
se retiraba; e, a el, Polites, 
seu propio irmán , tendéndolle as mans polo medio, 
sacábao da horrísona guerra, ata que chegou ós cabalos 
rápidos, que, para el, detrás da guerra e da loita, 
puxeron, tendo o seu conductor e o seu carro, 
de cores variadas; 
eles levábano para a ciclade , xemendo profundamente, 
esgotado; e, da man, recén fe rida , corríalle o sangue. 
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5. Proezas de A ntíloco (540-580). 

(540-580) Eneas/ere de marte a Afareu. Antíloco mata a 
Toan. O deus Posidón protexía a A ntíloco, que sempre 
estaba en acción. Adamante di:-,para sobre Antíloco, 
mais Posidón non deixa que acabe con el. Meriones dá 
marte a Adamente, e Heleno, a Deipiro . 

E os outros loitaban, e levantárase 
un grito de guerra inextinguible. 
Entón Aineas, saltando sobre Aphareus Kalctorides, 
feriuno no pescozo coa aguda lanza, 
cando para el estaba virado; 
e a súa cabeza inclinouse para o outro lado, 
e caeulle e nriba o escudo 
e o e lmo, e, arreciar del, a morte, 
destructora da vida, espallo use. 
E Antílokhos, espiando a Thoon, que de espalda se volvera, 
lanzándose sobre el, feriuno, e cortou lle a vea toda, 
a que, corre ndo de parte a parte ó longo da espalda, 
vén dar ó pescozo; 
esta , cortoulla toda; e el, de espaldas, no po 
caeu, ámbalas mans para os seus compañeiros tendendo. 
E Antílokhos lanzouse sobre el, e, dos ombros, 
as armas lle collía, 
ó tempo que ollaba para tódalas bandas; e os Troes, arreciar, 
cada quen dun sitio, 
bourábanlle o ancho escudo, resplandecente, 
mais nin sequera podían 
aruñar, dentro del, co bronce sen piedade, a tenra pel 
de Antílokhos; porque, de feito, Poseidaon, 
o que conmove a terra, 
defcndeu ó filio de Néstor, mesmo entre moitos disparos. 
Pois nunca, por certo, sen inimigos estaba, 
senón que no medio deles 
sen parar se revolvía; nin e l tiña a súa lanza sen mover, 
senón que, sempre moito, 
fixéraa vibrar, de ser axitada; e procuraba, 
coa súa intelixencia, 
ou disparar sobre alguén, ou atacar de préto. 
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Mais, namentres se esforzaba ó lo ngo da turba, 
non se escapaba a Adamas, 
o Asiades, que lle deu un golpe no medio do escudo 
co agudo bronce, 
atacándoo de pré to; mais tornoulle débil a punta da lanza 
Poseidaon, o da negra cabele ira, negándolle a súa vida . 
E unha parte dela quedouse, igual ca unha estaca 
polo fogo que imada, 
no escudo de Antílokhos, e a metade e n te rra xacía; 
e outra vez para o grupo dos seus compañeiros se retiraba, 
para se salvar da de usa da morte . 
Mais, conforme se retiraba , Meriones, seguíndoo, fe riuno 
coa súa lanza 
entre as partes e o embigo, alí onde máis 
doloroso era Ares para os mise rables mortais; 
alí a lanza se lle espetou; e e l, índose con ela, 
arredor da lanza 
palpitaba, coma cando un boi, ó que, nas montañas, 
uns homes boieiros, 
con correas atando, á forza conducen, 
por máis que non o queira; 
así el, fcrido, palpitaba, aínda que só por un pouco, 
non por moito tempo, 
ata que, chegando xunto del, a lanza 
da súa carne lle arrincou 
o heroe Meriones; e a sombra da morte cubriulle os olios. 

E Hélenos, a Deípyros, desde préto , 
a sén lle atravesou coa súa espada 
grande, da Thrakia, e fíxo lle salta-lo casco; 
este entón, desprendéndose, na terra caeu , 
e un dos Akhaió i 
que combatían, cando rodaba e ntre os seus pés, recolleuno; 
e, a el, a noite escura, baixando polos seus o lios, cubriuno . 
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6. Proezas de Menelau (581-672). 

(581-600) Menelau enfréntase a Heleno, filio de Príamo. 
Heleno di::,para sobre Menelau. Unha comparación. 
Menelau fere a Heleno nunha man. Retírase este e 
Axenor faille a cura. 

E, ó Atreídes Menélaos, bo no grito de guerra, 
tomouno a dor; 
e avanzou, lanzando ameazas contra Hé lenos, o heroe, 
o señor, 
aguda lanza brandindo; e este puxaba atrás o encurvamento 
dó seu arco. 
E os dous, pois, á mesma vez se atacaban, un, 
coa lanza puntiaguda, 
ans iaba face-lo seu disparo, e o outro, coa frecha, 
da corda do seu arco. 
O Priamides e ntón, no peito, coa súa frecha alcanzoulle 
a comba da couraza, maila cortante frecha do sitio voou . 
E, coma cando, do longo pau de aventar, nunha grande eira 
saltan as fabas, de pel escura, ou os garbanzos, 
baixo o vento sibilante e a forza do aventador, 
así, da couraza do Menélaos ilustre , 
dcsprcndéndose de todo, lonxe voou a cortante frecha. 
E cntón o Atreídes, Menélaos, bo no grito de guerra, 
nunha man 
alcanzouno, naquela coa que sostiña o arco ben pulimentado; 
e, no arco entón, 
de frente, a través da man, se metera a bróncea pica; 
e o utra vez, cara ó grupo dos seus compañeiros, se retiraba, 
da dcusa da morte para se salvar, 
dcixando pende-la man; e a lanza de freixo ía a rastro ; 
e o magnánimo Aguénor retirouna da súa man, 
e, a esta, atouna con la de ovella ben torcida, 
coa fonda, que, pois, para el, pastor de pobos, 
lle tiña o seu servidor. 
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(601-642) Pisandro lánzase contra Menelau. Di:,para 
primeiro Mene la u e de:,pois Pisandro, mais sen resultado. 
Di:,paran, de novo, os dous a un tempo. Menelau dá 
marte a Pisandro. Fálalle ó cadáver. 1Por que Zeus 
favorecerá a uns homes coma os Troianosl 

E Péisandros, dereito ó Menélaos ilustre, 
marchaba; e é que o levaba a súa mala sorte a un final 
de morte, 
a ser por ti , Menélaos, dominado no terrible combate. 
E, cando eles xa préto estaban, 
un enriba do outro avanzando, 
o Atrcídes fallou, e a súa lanza para un lado se lle volveu; 
ma is Péisandros, o escudo do Menélaos ilustre 
golpeou, pero non puido, a través para achante, 
o bronce meter; 
pois estivo firme o ancho escudo, e rompeuse no encaixe 
a lanza; e, nos seus adentros, alegrouse 
e esperaba a victoria. 
Mailo Atreídes, sacando a súa espada, cravexada de prata, 
sobre Péisandros saltou; pero este, de debaixo 
do seu escudo, sacou unha bela 
machada, ben traballada en bronce, cun mango de oliveira 
longo, ben pulimentado; e un co outro ó mesmo tempo 
se encontraron. 
E este alcanzoulle a cimeira do elmo, 
de espesas crinas ornado, 
por debaixo mesmo do alto penacho, e aquel, 
ó seu asaltante, na frente o alcanzou, 
por enriba do nariz; e rcnxéronlle os osos, e os seus ollos, 
ós scus pés, ensanguentados, na terra, no po, caeron, 
e dobrouse, tombando no chan; e el, 
póndolle o pé no peito , 
dcspoxouno das súas armas e, gabándose, 
a súa palabra lle dicía: 

"Así de ixaredes, de certo, as naves dos Danaói, 
de rápidos cabalos, 
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Troes o rgullosos, insaciables no grito de guerra temido, 
non fa ltos xa do utra afrenta e infamia, 
despois da que me fi xestes, cae.lelas malvadas , 
nin no voso ánimo 
temestes á cólera dura de Zeus to nante, 
protector da hospitalidade, que un día destruiravos 
por completo a vosa alta cidade; 
vós, que, á miña lexítima esposa e moitos be ns , 
polo mar leva ndo, lo ucame nte marchastes, despois 
de tercies sido agasa llados ó seu lado. 
Agora, o utra vez, nas nosas naves, que recorren o mar, 
vehementemente desexades 
prender un fogo funesto , e matar ós heroes Akhaiói; 
mais, dalgunha mane ira, seredes detidos , por moi ansiosos 
de Ares que esteades . 
Zeus pai, por cousa ce rta din que ti , nos saberes, 
estás por enriba dos o utros, 
homes e deuses; e de ti veñen estas cousas todas; 
¡como, pois, da-lo teu favo r a uns homes orgullosos, 
os Troes , dos q ue a forza é sempre loucamente insensata, 
e non son capaces 
de se fartaren do grito de gue rra do combate, 
para todos igual! 
E, de tódalas cousas, hai farta, así de sono como de amor,· 
e do doce canto e da irreprochable danza, 
cousas das que un tamén máis procura que o seu desexo 
ó seu término chegue , 
antes que ó da gue rra ; pero os Troes 
no n se dan fartos de lo ita". 

Así falando, das a rmas e nsanguentadas, o corpo 
despoxando, o irre prochable Menélaos dáballas 
ós seus compañeiros, 
e el o utra vez, de novo marchando , foi meterse 
entre os combatcntes das prime iras fil as . 
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(643-672) Harpalión lánzase sobre Menelau. Di~para, 
mais sen resultado. Meriones acaba con Harpalión. O 
seu pai Pilemenes. París dá morte a Euquenor. Tíñaa alí. 

Entón saltou ó seu encontro o filio do rei Pylaimenes, 
Harpalíon, que, pois, para guerrear, co seu pai viña 
a Troia , mais non volveu outra vez á terra patria ; 
quen, pois, entón , o medio do escudo do Atreídes, 
coa lanza tocou 
de préto, pero non puido, a través para acliante, 
o bronce meter, 
e outra vez para o grupo dos seus compañeiros se retiraba , 
para se salvar da de usa da morte, 
a tódalas partes mirando, non fose que algué n alcanzase 
a súa carne co bronce. 
Ma is , conforme se retiraba, Meriones contra e l disparaba 
unha bróncea frecha, 
e, pois, alcanzouno na nádega dereita; maila frecha de 
fre nte, por debaixo do oso, ó longo da vexiga, atravesou . 
E, sentándose alí mesmo, entre as mans dos seus compañeiros 
o último alento exhalando, coma un verme sobre a terra 
xacía tendido; e o seu negro sangue, de dentro , 
corría e mollaba a terra . 
E os Paphlagoncs, de grande corazón, púñanse de roda del, 
e, alzándoo para o seu carro, levábano á Ilios sagrada, 
aflixidos; e con eles marchaba o seu pai, 
vcrtcndo as bágoas, 
que ningunha compensación existía polo seu filio morto. 

Mais Paris, ó velo morto, no seu ánimo, 
moito se encolcrizou; 
pois era hóspede seu no medio de moitos Paphlagones; 
por este, pois, irritado, e l disparaba unha bróncea frecha. 
E había un certo Eukhénor filio do adiviño Polyidos 

' ' 
rico e va lente, que habitaba en Kórinthos nas súas mansións , 
qucn, pois, ben sabedor do seu destino funesto , 
nunha nave puña o pé; 
que moitas veces llo dixo o vello, o valente Polyidos , 
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que ou ben acabaría na súa casa, por unha penosa 
enfermidade consumido, 
ou sucumbiría entre as naves dos Akhaiói, 
domado polos Troes; 
por iso , pois, ó mesmo tempo evitaba 
o penoso castigo dos Akhaiói 
e a enfermidade odiosa, para non padecer 
no seu ánimo dores. 
Alcanzouno por debaixo da mandíbula e da orella; 
e , de présa, o alento 
dos seus membros marchaba , e as odiosas tebras, pois, 
apoderáronse del. 

7. A resistencia dos dousAiantes (673-722). 

(673-722) OsAcaiosestánavencercoaaxudadePosidón . 
A batalla chante das naves dundos A iantes e de Protesilau. 
Os pobos e os seus capitáns. A historia de Medonte. Os 
dous Aiantes, sempre xuntos. Unha parella de bois, 
nunha labranza. O filio de Telamón. Os Locrios e o filio 
de Oileu. Os Troianos, en desbandada. 

Así eles loitaban, á maneira do fogo ó arder; 
mais Héktor, con ser amado de Zeus, non se informara, 
nin nada soubera 
de que, pois, á esquerda das naves, lle eran chacinadas 
as tropas polos Argueioi; e logo tamén a gloria dos Akhaiói 
sería; pois, de tal maneira, o abrazador da terra, 
o que a conmove, 
excitaba ós Argueioi , e el mesmo coa súa forza os socorría ; 
senón que se mantiña onde, en primeiro lugar, 
sobre as portas e o muro se lanzou, 
rompendo as espesas filas dos Danaói, armados de escudo, 
onde estaban as na ves de Aias e de Protesílaos, 
arrastradas para a beira do branco mar; e, diante delas , 
un muro fora construído, que levantaba moi pouco, 
onde máis 

428 



violentos se mostraban na loita eles mesmos 
e mailos cabalos. 

E alí os Boiotói e os Iáones, de longas túnicas, 
os Lokrói e os Phthíoi e os magníficos Epeiói, 
con trabalio o contiñan, ó lanzarse contra as naves, 
e non podían 
apartar deles ó divino Héktor, comparable á chama, 
e alí, os elexidos de preferencia dos Athenaioi; e, entón, 
no medio deles, 
tiña o mando Menestheus, filio de Peteós, 
e xunto con el seguían 
Pheidas e Stikhíos e Bías, o bo; e, dos Epeiói, 
Megues Phyleídes e Amphíon e Drakíos, 
e, cliante dos Phthíoi, Medon e Podarkes, firme na loita. 
Por certo, o primeiro era filio bastardo do divino Oileus, 
ou sexa Medon, irmán de Aias; mais vivía 
en Phylake, lonxe da terra dos país, por ter dado morte 
a un home, 
a un parente da súa madrastra, Eriopis, 
que tiña por esposa Oileus; 
e o outro era filio de Íphiklos, o Phylakides. 
Eles dous, postos en armas <liante dos Phthíoi magnánimos, 
defendendo as naves , loitaban ó lado dos Boiotói; 
mais Aias, o rápido filio de Oileus, de ningunha maneira 
se apartaba de Aias Telamonios, nin o máis mínimo, 
senón que, coma, mm campo, dous bois, da cor do viño, 
que dun arado ben axustado 
tiran a un tempo, le.vando un ánimo igual; e arredor, pois, 
na raíz dos seus cornos, moita suor lies brota; 
e só a canga ben pulimentada os separa, dos dous lados, 
mentres van andando polo sulco; e consegue 
o remate do campo; 
así eles dous , marchando á mesma vez, estiveron a pé firme · 
de todo, un préto do o utro . 
Mais, por certo, ó Telamoniades, moitas e boas 
tropas seguíano, compañeiros seus, 
que lle tomaban o escudo, 
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sempre que lle chegaba ós xeonllos o cansazo e a suor. 
Pero, ó Oiliades, de grande corazón, non o seguían, pois, 
os Lokrói; 
poilo seu pulmón non lles resistía mm combate a pé firme; 
que non tiñan brónceos elmos, 
gornecidos de espesas crinas, 
nin tiñan escudos ben redondeados nin lanzas de madeira 
de freixo, 
senón que, pois , nos seus arcos e na la de ovella ben torcida , 
confiados, con el viñan a Ilios, cos que entón, 
a miúdo disparando, as falanxes dos Troes rompían; 
e así, entón, os de acliante, coas súas armas ben labradas, 
contra os Troes loitaban e contra Héktor, 
armado de bronce, 
e os de atrás, disparando, p-asaban inadvertidos; 
e, do seu ardor guerreiro, xa nada 
se acordaban os Troes; porque as frechas sementaban 
a confusión entre eles. 

8. Héctor reagrupa ós Troianos para un novo asalto 
(723-837). 

(723-7 47) Polidamante diríxese a Héctor. Que non deixe 
de escoita-lo seu consello. Hai que atacar á brava ou 
retroceder. Aínda quedaba Aquiles. 

Daquela, lonxe das naves e tendas, tristemente 
se retirarían os Troes para a Ilios ventosa, 
se non fose que Polydamas, achegándose a el, 
díxolle ó animoso Héktor: 

"Héktor, es incapaz de de ixarte levar por consellos; 
porque un deus che deu, por enriba de todos, 
as artes da guerra, 
por iso queres tamén no consello 
por enriba dos outros saber; 
mais non poderás, de maneira ningunha, ti só, á mesma vez, 
reunilo todo; 
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pois, a un, deulle un deus as artes da guerra, 
e, a outro, a danza, a tal outro, a cítara e o canto, 
mais, a outro, Zeus, de longa mirada, 
ponlle no peito un sentido 
bo, do que se aproveitan moitos homes, 
e a moitos salvou, e, en primeiro lugar, 
tamén el propio o recoñeceu. 
Mais eu direi como a min me parece que é o mellor; 
pois, por tódalas bandas, arredor de ti, unha coroa de guerra 
se acendeu; 
e os Troes magnánimos, despois de que marcharon 
sobre o muro, 
uns están ó lonxe coas súas armas , e outros loitan, 
uns poucos contra moitos máis, esparexidos 
ó longo das naves. 
Mais, ¡veña!, retirándote agora, chama aquí 
a tódolos mellores; 
e, desde este momento, poderemos pensar ben 
o parecer todo enteiro, 
se é mellor que nos botemos enriba das naves, 
de moitas filas de remeiros, 
por se quere un deus dámo-la victoria, 
ou se o mellor é que logo 
das naves nos apartemos, indemnes; porque eu, á verdade, 
temo que os Akhaiói tomen, do de onte, 
o desquite, pois, nas naves, un home insaciable de guerra 
lles queda, e penso que non vai manterse enteiramente 
apartado da loita". 

(748-773) Héctor contéstalle a Polidamante. Concen
trárense todos no sitio. Héctor vai á busca dos heroes 
máis bravos. HéctorpregúntalleaParisporeles. París era 
o causante de todo. ¿E que fa cía? 

Así dicía Polydamas, e agradoulle a Héktor 
a súa palabra saudable, 
e ó momento, do carro, coas súas armas, para a terra saltou 
e, respondéndolle, palabras aladas lle dirixía: 
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"Polydamas, ti entón retén aquí mesmo a tódolos mellores, 
mentres eu vou acolá e fago frente á guerra; 
e rapidamente volverei outra vez, despois de lles ter 
transmitido ben as miñas ordes». 

Dixo, pois, e lanzouse, parecido a un monte nevado, 
a dar voces, e voaba polo medio dos Troes 
e dos seus auxiliares; 
e eles , para xunto do Panthoídes, para xunto 
do valeroso Polydamas, 
todos, á présa, corrían, non ben oían a voz de Héktor. 
Mais el, a Deíphobos, á forza de Hélenos, señor de homes , 
e ó Asiades, Adamas, e a Asíos, fillo de Hyrtakos, 
ía e viña buscando, entre os combatentes das primeiras 
filas , a ver se os topaba nalgún lado. 
E encontrounos, mais xa non-de todo indemnes nin a salvo 
da ruína; 
senón que algúns xa, préto das popas 
das naves dos Akhaiói, 
baixo as mans dos Argueioi, estaban tendidos, perdendo 
as súas vidas, 
e outros estaban no muro, alcanzados de lonxe ou feridos 
de préto. 
E, a el, logo o atopou, á esquerda da loita , d~ bágoas chea, 
ó divino Aléxandros, marido de Helena, a do bo cabelo, 
que andaba a encoraxar ós seus compañeiros e a incitalos 
a loitaren, 
e, parándose ó seu lado, con palabras inxuriosas, 
a el se dirixía : 

"Funesto Paris, á vista o mellor, 
tolo polas mulleres, engaiolador, 
¿onde están, pois, Deíphobos e a forza de Hélenos, 
señor de homes, 
e o Asiades, Adamas, e Asios, fillo de Hyrtakos?; 
¿e onde tamén, Othryoneus?; agora arruinouse toda , 
de arriba abaixo, 
a Ilios alta; agora tamén para ti será certa a túa ruína total. 
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(774-837) Alexandre (ou Pari::,) re::,póndelle a Héctor. 
Que se poña á cabeza e eles seguirano. Héctor déixase 
convencer. Diríxese os dous irmáns ó máis duro do 
combate. Unha tempestade, e a marcha dos Troianos. 
Héctor vai á cabeza. Aiante, fillo de Telamón, encárase 
a Héctor. Os Acaios saberán defenderse. A aguia que, 
pota dereita, pasou a voar. Héctor contéstalle a Aiante. Se 
ataca, será o desastre dos Acaios. Héctor ponse en 
marcha, seguido dos seus. Os Arxivos di::,póñense á 
defensa. 

E, á súa vez, Aléxandros, semellante 
ós deuses , respondeulle: 

"Héktor, xa vexo que tes corazón para inculpar 
a un inocente, 
noutras ocasións, sen dúbida, terme dcixado máis da guerra 
debo, que tampouco a miña nai me pariu a min 
cobarde de todo; 
pois, desde que, ó pé das naves, suscitáche-la loita 
dos teus compañeiros, 
desde entón, aquí estando, cos Danaói tiñamos trato 
sen pararmos; e os compañeiros, polos que ti preguntas, 
foron mortos; 
só dous, Deíphobos e a forza de Hélenos, señor de homes, 
do campo partían, ferie.los por longas lanzas, 
ambos na man; mais apartou deles a morte o Kroníon. 
E, agora, guía ti, a onde o teu corazón 
e o teu a lento te incitan 
e nós, cheos de ansia, seguiré moste ó momento, 
e respóndoche que en nada 
irnos estar faltos de valor, canto a nosa forza nos permite; 
pois, máis alá da súa forza, non é posible guerrear, 
por ansioso que un estea». 

Así dicindo, o heroe sosegou os sentimentos do irmán; 
e botaron a andar para onde máis loita 
e grito de guerra había , 
arredor de Kebriones e do irreprochable Polydamas, 
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de Phalkes e de Ortaios e de Polyphetes, 
semellante a un deus, 
e de Palmys e Askanios e Morys, fillos de Hippotíon, 
que, pois, da Askanía, de fértil terruño, viñeron, 
para a outros reemprazaren, 
na aurora precedente; e entón Zeus impeliunos a loitar. 
E eles ían, comparables a un furacán de ventos terribles, 
que, pois, co trono do pai Zeus , sobre a planicie vén, 
e, cun ruído divino, vai mesturarse co mar, e nel, moitas 
ondas, que fcrven, do resoante mar, 
encurvadas, branqueando de escuma, por <liante unhas, 
e por detrás mitras; 
así os Troes, por cliante uns ben axustados, 
e por detrás o utros, 
brillando co bronce, ós seus -conductores seguían. 
E <liante , igual ó funesto Ares, ía Héktor, 
o Priamides; e tiña por <liante del o escudo, 
por tódalas bandas igual, 
espeso de peles , e por enriba , moito bronce se lle estendera; 
e, arrcdor das tempas, axitábasclle o casco resplandccente. 
E, tomando a dianteira , por tódalas partes, 
arredor das fa lanxcs, tenteaba, 
a ver se nalgún sitio lle cedían, cando avan?:-aba cuberto 
co seu escudo; 
mais non turbou o a lento nos peitos dos Akhaiói; 
antes ben, Aias, o primeiro, provocouno, 
andando a longas pasadas: 

"Home extraordinario, vente préto; ¿por que entón 
así amedrentas 
ós Argueioi?; non somos en nada descoñecedores da loita, 
senón que os Akhaiói fomos sometidos 
ó látigo maligno de Zeus . 
O teu ánimo agora, sen dúbida, espera saquear 
as nosas naves; mais tamén nós ternos mans 
para vos rechazar de seguida; 
moi de certo que iría por <liante a vosa cidade, 
de boa vivenda, 

434 



tomada e destruída polas nosas mans; 
e, para ti propio, asegúroche que o momento está préto, 
cando, fuxindo, 
pedirás, a Zeus pai e ós outros inmortais, 
que sexan máis veloces que falcóns os cabalos, 
de fermosas crinas, 
os que para a cidade te levarán, 
levantando po pola planicie! ., 

Así, pois, falando, vooulle por enriba, á súa dereita, 
unha ave, 
unha aguia, que voa alto; e entón daba gritos 
a tropa dos Akhaiói, 
confiada no augurio; mais el, o magnífico Héktor, dáballe 
a súa resposta: 

"Aias, o das palabras erradas, xactancioso, ¿que dixeches?; 
pois así eu, fillo de Zeus, portador da exide, 
fose os días todos, e me tivese parido a augusta Here, 
e fose honrado como se honraba Athenaia e Apolon, 
como agora este día a desgracia trae para os Argueioi 
todos sen excepción, e, entre eles, ti terás sido ferido, 
como te atrevas 
a espera-la miña longa lanza, que, a túa pel de lirio, 
che esgazará; e, ós cans dos Troes 
e ás aves de rapiña, saciarás 
coa túa graxa e as túas carnes, caendo préto 
das naves dos Akhaiói». 

Así, pois, tendo <lito, rompeu marcha o primeiro; 
e eles seguíano 
cun clamor prodixioso, e igualmente gritaba a tropa detrás; 
e os Argueioi, da outra banda, tamén gritaban, 
e non se esqueceron 
da súa forza, senón que agardaban ós mellores dos Troes, 
que lles viñan enriba; 
e o estrondo, duns e mais outros, chegou ó éter 
e ás luces de Zeus . 
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CANTO XIV 

ENGANO DE ZEUS 

l. Os xefes acaios) diante da derrota dos seus (1-134). 

(1-26) Néstor jala con Macaón. El vai ver como van as 
causas por f óra. 

Mais a Néstor non lle pasou inadvertido o griterío, 
por máis de estar a beber, 
senón que, a Asklepiades, palabras aladas lle dicía: 

"Dime, brillante Makhaon, de que maneira estarán 
estes traballos da guerra; 
xa é máis grande o clamor dos floridos guerreiros 
xunto das naves; 
mais ti, polo teu lado, agora bebe, sentado, brillante viño, 
en canto Hekamede, de ben rizados cabelos, quentes baños 
quente e o sangue das feridas limpe; 
mais eu, índome a un posto de observación, logo o saberei.,, 

Así dicindo, tomou o grande escudo, ben feito, 
do seu fillo, 
de Thrasymedes, domador de cabalas, que na tenda 
estaba pausado, 
co bronce grandemente brillando; e el tiña o escudo 
do seu pai; 
e colleu unha forte lanza, aguzada con agudo bronce, 
e, fóra da tenda, parouse, e logo viu algo indecoroso, 
a uns, asustados, e a outros, detrás perseguindo, 
ós Traes altivos; e fora botado abaixo o muro dos Akhaiói. 
E, coma cando se incha o pélago grande con onda xorda, 
presentindo os expeditos camiñ'os dos ventas sonoros, 
e así (se queda), e nin, pois, dando voltas, 
a van za para ningunha das <lúas bandas, 
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ata que baixe, decidido, algún sopro de Zeus, 
así o vello, dividido no seu interior, fluctuaba 
entre <lúas saídas, se marcharía para a multitude 
dos Danaói, de rápidos cabalos, 
ou ó encontro do Atreídes Agamemnon, pastor de pobos. 
Mais, ó pensalo, pareceulle que así era de máis proveito, 
ir estar co Atreídes; e eles matábanse uns ós outros, 
loitando; e resooulles á roda do corpo o bronce duro, 
ó se feriren coas espadas e coas lanzas de dobre punta. 

(27-40) N¿stor topa ós reis. As naves dos xefes e a súa 
disposición. 

E con Néstor atopáronse os reis, nutridos por Zeus, 
que subían das súas naves, cantos foran 
polo bronce tocados, 
o Tydeídes e Odyseus e o Atreídes Agamemnon. 
Porque, pois, para moi lonxe da loita, 
foran puxáda-las naves, 
na beira do albacento mar; pois, ás primeiras, 
para a planicie 
as puxaron, e, contra as súas popas, construíron o muro; 
porque, nin con ser espaciosa, puido, a todas · 
as naves, a costa coriter, e as tropas estaban apretadas; 
por iso, pois, dispuxéronas en filas, e encheron, de toda 
a beiramar, a larga boca, canto reuniron os promontorios. 
Así, pois, eles, desexando ve-la loita e a guerra, 
apoiados na lanza, marchaban xuntos; e aflixíaselles 
o án imo nos peitos; e foi atopado o ancián, 
Néstor, e asustou o ánimo nos peitos dos Akhaiói; 

( 41-51) Agamenón fálalle a Néstor. Os Acaios recusaban 
combater. 

e, chamándoo polo seu nome, dicíalle 
o poderoso Agamemnon: 
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"Oh Néstor Neleiades, grande gloria dos Akhaiói, 
¿mais por que, deixando a guerra, destructora de homes, 
aquí vés?; 
teño medo de que xa me cumpra a palabra o forte Héktor, 
quen entón me ameazou, falando entre os Traes, 
de non antes, de xunto ás naves, para Ilios retornar, 
antes de queimar a fogo as naves, e, tamén, de nos matar 
a nós mesmos; 
el así falaba; e estas cousas todas xa agora se cumpren. 
¡Pobres de nós!, pois , de certo, tamén outros Akhaiói, 
de fermosas grebas, 
no seu ánimo gardan bile contra min, de igual modo 
que Akhileus, 
e non queren loitar xunto ás primeiras naves." 

(52-63) Néstor contéstalle a Agamenón. A situación era 
extrema. 

E, en seguida, contestáballe Néstor, o auriga de Xerena: 
"De certo xa esas cousas reais sucederon, e, 

doutra maneira, 
nin o cambiaría o mesmo Zeus, que no alto do ceo troa; 
porque xa está derribado o muro, no que confiaramos 
que sería irrompible abrigo das naves e de nós mesmos; 
e eles, préto das finas naves , sosteñen unha loita 
que non cede, 
encarnizada; nin con moito observar desde un lugar elevado, 
xa non saberías 
de cal das dúas partes son empuxados 
os Akhaiói que foxen , 
da maneira que en confusión son sacrificados, 
e o grito de guerra chega ata o ceo. 
Mais nós pensemos de que modo serán estes traballos, 
a ver se algo o pensamento encontra; mais, na guerra, 
non animo a nos 
mergullar; pois non é posible que un ferido combata 
dalgunha maneira ." 
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(64-81) Agamenón re::,póndelle a Néstor. A retirada . 

E, á súa vez, respondeulle o señor de homes, Agamemnon: 
"Néstor, visto que xa loitan préto das popas das naves , 

e que o muro ben feito non valeu, e de nada o foxo (serviu), 
polo que moitas sufriron os Danaói, 
e no seu ánimo esperaban 
que sería irrompible abrigo das naves e deles mesmos; 
así, dalgunha maneira, debe serlle grato a Zeus, 
o moi poderoso, 
que aquí os Akhaiói perezan sen nome lonxe de Argos; 
pois sabía, cando benévolo, daba axuda ós Danaói, 
e sei agora que, a eles, igual cá deuses ben-aventurados, 
glorifícaos, mais atou a nosa forza e mans. 
Mais, ¡veña!, como eu diga, obedezamos todos; 
as naves, cantas sacadas están as primeiras, á borda do mar, 
re movámolas do sitio, e arrastrémolas todas 
para o mar divino, 
e tet1.ámolas do sitio, no medio do mar, fondeadas 
nas súas moladas, ata que chegue 
a noite inmortal, por se, nela, da guerra se absteñen 
os Troes; e entón arrastrariámo-las naves todas; 
pois non hai vergonza ningunha en fuxir á desgracia, 
nin sequer<:l ó longo da noite; 
mellor (obra) quen antes se libre, fuxindo, 
ca (quen) se deixe atrapar.,, 

(82-102) Intervén Ulises. Agamenón non merece a xente 
que leva con el. 

Mais entón, mirándoo con torva mirada, 
dicíalle o moi enxeñoso Odyseus: 

"Atreídes, ¿que palabra se che escapou da barreira 
dos dentes?; 
¡miserable!, a un exército sen honra, deberías 
mandar, e non sé-lo rei sobre nós, ós que, pois, Zeus, 
desde a xuventude e ata a vellez, 
por destino lles deu emprender 
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penosas guerras, ata pereceren, un a un. 
¿Desta maneira, precisamente, a cidade dos Troes, 
de largas rúas, pretendes 
abandonar, pola que moitas calamidades sufrimos?; 
cala, e que ningún outro dos Akhaiói oia esa 
palabra, que nunca pola súa boca un home pasaría, 
quenquera que, no seu espírito, saiba falar cousas adecuadas, 
e que leve cetro, e lle obedezan homes, 
tantos, cantos ti entre os Argueioi gobernas; 
mais agora, negueiche a razón por completo, 
¡que cousa dixeches!; 
ti, que aconsellas, despois de trabado o combate e (alzado) 
o grito de guerra, 
arrastrar para o mar as naves , ben provistas de bancos, 
para que, aínda máis, 
ós Troes, que xa sen iso dominan, se lles cumpran 
os seus votos, 
e, a nós, a ruína total se nos veña enriba; porque os Akhaiói, 
se para o mar son arrastráda-las naves, 
non manterán o combate, 
senón que ollarán todo arredor, e retiraranse da batalla; 
entón o teu consello sería funesto, rei de guerreiros." 

(103-108) Agamenón contéstalle a Ulises . El non fará 
nada en contra da vontade dos Acaios. 

E, de seguida, contestáballe o señor 
de homes, Agamemnon: 

"Odyseus, moito, dalgún modo, tocáchesme no corazón 
coa túa censura 
penosa; mais eu, por min, non dou orde de que, por forza, 
para o mar arrastren as naves, ben provistas de bancos, 
os fillos dos Akhaiói. 
Mais, agora, haxa quen, un designio mellor ca este, propoña, 
quer xove ou vello; e, para min, con gusto sería ." 
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(109-134) Toma a palabra Diomedes. A historia da súa 
f amilia. Ó f in, póñense todos en marcha, con Agamenón 
á cabeza. 

E, e ntre eles, tamén tomo u a palabra Dio medes, 
bo no grito de gue rra : 

"Préto (está) o home, non o buscaremos 
por mo ito te mpo, sempre que que irades 
de ixarvos convencer, e non sintadcs e n algo e nvidia, 
ningún de vós, con rcscntime nto, 
porque, po is, po la idade son o máis novo e ntre vós; 
mais tamén c u me precio de ser fillo dun pai bo, 
de Tydc us, ó q ue e n Thcbai cobre a te rra de rramada . 
Po is, de Porthe us, tres fill os irrepre nsibles naceron , 
e, moraban e n Ple uró n e na alta Kalydón , 
Agrios e Melas, e o tc rceiro era 
o conducto r de carros, O ine us, 
pa i do me u pai; e, deles, e ra o máis sinalado polo seu valor. 
Ma is e l a lí se q ucdo u, e me u pai establcccuse e n Argos, 
dcspois de andar e rrante; po is, dalgunha rnane ira, 
así q ue ríao Zeus, e mailos o utros de uses; 
e tomou por mulle r a unha das fill as de Ádrastos, 
e habitada unha casa 
rica e n be ns, e, e n cantidade, tiña campos 
de trigo, e ti ña, á redo nda, rno itas ringle iras 
de árbores frutais, 
e tiña moitos rabaños; e a tódo los Akhaió i superara 
pola súa lanza; e estas cousas tivestes que as oír, 
coma cousa verdade ira . 
Así, po is, pretextando q ue eu sexa de mala raza e cobarde , 
non podcredcs desprecia-la palabra acertada, 
q ue c u be n el iga; 
¡veña!, partamos para o combate, po r fe ridos que csteamos, 
por p recisió n; 
mais, despois, alí, nós, por nós, manteñámonos 
lonxe da lo ita, 
fóra dos da rdos, no n fo r que algué n reciba 
ferida sobre fer ida; 
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mais, incitándoos, empuxarémo-los o utros, os que, 
ata o día de hoxe, 
dando satisfacción ó seu ánimo, mantéñense apartados 
e non lo itan ." 

Así dicía, e eles, pois, escoitábano a gusto 
e deixáronse convencer; 
e botaron a andar, e, á cabeza deles marchaba o señor 
de homes, Agamemnon. 

2. Posidón reanima ós Acaios 035-152). 

(135-152) Posidón) nos feitíos dun vello) fálalle a 
Agamenón. 

Mailo famoso Que conmove a terra non tiña, 
coma un cego, 
o seu posto de observación, senón q ue se meteu 
no medio deles, parecido a un home vello, 
e colleu a man dereita do Agamemnon Atreídes, 
e, falando con el, dirixíalle aladas palabras: 

«Atreídes, agora xa, sen dúbida, 
o funesto corazón de Akhileus, 
dentro do peito, se lle alegra, a mortandade 
e a fuga dos Akhaiói 
contemplando, pois dentro del non hai xuício, 
nin pouco nin moito. 
Mais, ¡así el se perdese e un deus o baldase!; 
mais, contra ti, aínda os deuses ditosos 
non están de todo irritados, 
senón que aínda , ó meu ver, os conductores 
e gardiáns dos Troes 
encherán de poeira a larga planicie, e veralos ti mesmo 
fuxindo para a cidade, desde as naves 
e as tendas de campaña." 

Así dicindo, un grande berro solto u , 
lanzándose pola planicie ; 
e , canto berraban nove mil o u dez mil 
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homes nunha guerra, trabando a un tempo a loita de Ares, 
tanta voz, do seu peito, o poderoso Que conmove aterra 
fixo daquela saír; e, ós Akhaiói, unha grande forza 
lles mete u, a cada un, 
no corazón, para face-la guerra e loitar, 
sen ceder un momento. 

3. Hera prepara o engano de Zeus (153-291). 

(153-186) Subirá ó Ida para deitarse con Zeus e deixalo 
ben dormido. Mais, primeiro, ten que se compor. 

E Here, a do trono de ouro, cos seus olios o viu, 
desde o Ólympos, estando ela de pé, desde un curuto; 
e, ó momento, coñeceu 
ó que ofegaba a través da loita, que honra, 
ó seu irmán camal e cuñado, e alegrábase no seu ánimo; 
mais, a Zeus, no cume 
máis alto do Ide, abundante en fontes, 
viu, sentado, e foille odioso para o seu ánimo; 
e entón a augusta Here, a dos olios bovinos, pensou 
de que maneira enganar o espírito de Zeus, 
portador da exide; 
e este aparentábalie ser, no seu ánimo, o mellor acordo, 
chegarse ó Ide ela mesma, ben preparada, 
por se ó melior desexaba durmir por amor 
xunto á súa carne, e entón, sobre el, 
un sono saudable e doce 
difundirá nas súas pálpebras e nos seus intelixentes sentidos. 
E botouse a andar para o seu cuarto, 
que lle preparou o seu filio, 
Héphaistos, e as súas sólidas portas 
axustou ben ós batentes, 
cun ferrollo oculto, e que outro deus non abría; 
alí e la entrando, pechou sobre si as portas resplandecentes. 
Primeiro, entón, con ambrosía, do seu corpo desexable, 
as manchas todas limpou , e unxiuse cun aceite oleoso, 
divino, aromático, que, pois, estaba perfumado para ela; 
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ó ser el remexido na casa de Zeus, de sobrado de bronce, 
a tódolos sitios, pola terra e o ceo, o cheiro chegaba. 
Ela , entón, despois de unxir con e l o seu belo corpo, 
e, os seus longos cabelos, 
despois de os peitear coas súas mans, trenzounos 
en trenzas resplandecentes, 
belas, divinas, desde a cabeza inmortal. 
E, de seguida, vestiuse cun vestido divino, 
que para ela Athene 
alisou, despois de o traballar, e nel puña 
moitas obras de arte; 
e, cuns broches de ouro, no peito o prendía. 
E cinguiuse unha cinta, provista de cen borlas, 
e meteu, pois, nos lóbulos ben perforados, uns pendentes 
de tres perlas do tamaño das amoras; e moita gracia saía 
dos seus escintileos. 
E, arriba, cubriuse, a divina das deusas, cun veo 
belo, novo; e era branco coma o sol; 
e, ós seus lucidos pés , atouse unhas belas sandalias . · 

(187-223) Hera fálalle a Afrodita . Quería pedirlle un 
favor. Afrodita accede a entregar/le o "kestós himás", 
onde se contiñan as súas armas. 

Mais, cando xa, de todo, arredor do seu corpo 
dispuxo o seu atavío, 
botou, pois, a andar para fóra do cuarto, 
e, chamando a Aphrodite, 
ó lonxe dos outros deuses, dirixiulle a palabra: 

"jAi, se agora a min, q uerida filia, te someteses 
nunha cousa, que diga!, 
¿ou negaríaste, por estar no teu ánimo irritada, 
porque eu, ós Danaói, mais ti ós Troes socorres?,, 

E contestáballe entón a filia de Zeus, Aphrodite: 
"Here, venerable de usa, filla do grande Kronos, 

di o que intentas; que o meu ánimo mandoume realizalo, 
se é que o podo realizar e se cousa é 
que pode ser realizada." 
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E, meditando enganos, replicáballe a augusta Here: 
"Dame agora a min o amor carnal e o desexo sexual, 

co que ti a todos 
dominas, ós inmortais e ós homes mortais . 
Pois vou visitar, nos confíns da terra, que a moitos mantén, 
a Okeanós, xénese dos deuses, e á nai Tethys, 
que ben me alimentaban e criaban nas súas moradas, 
recibíndome de Rheie, cando o lonxividente Zeus, 
a Kronos, 
debaixo da terra e do mar estéril, asentou; 
vounos visitar, e porei fin ás súas innumerables disputas; 
pois xa hai moito tempo que un do outro 
se manteñen afastados, 
no leito nupcial e no amor carnal, porque a cólera 
o seu ánimo invadiu . -
Se, coas miñas palabras, facendo cambia-lo seu corazón, 
os puxese sobre o leito, para se uniren no amor carnal, 
scmpre por eles sería chamada querida e venerable." 

E, outra vez, respondeulle Aphrodite, 
que gosta de sorrir: 

"Non é posible, nin é conveniente, recusa-la túa palabra; 
pois dormes nos brazos de Zeus, o mellar.,, 

Falou, e desatouse do peito unha cinta bordada, 
de cores variadas, e onde lle foran preparados 
tódolos encantos; 
alí dentro están o amor carnal, e o desexo sexual, 
e o trato íntimo, 
a persuasión, que o pensamento roubou, 
mesmo dos que pensan con cordura; 
púxolla, pois, nas mans e dirixíalle a palabra e chamábaa 
polo seu nome: 

u¡Toma agora!, pon no teu seo esta cinta 
de cores variadas, na que foron preparadas tódalas causas; 
asegúroche que ti 
non volverás sen telo conseguido, 
canto dentro de ti meditas." 

Así dicía, e a augusta Here, de ollas bovinos, sorriu , 
e, a sorrir, púxoa entón no seu seo. 
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(224-241) Hera marcha á procura do Sano. Quere que 
deixe dormido a Zeus, cando estea con ela na cama. 
Regalaralle un trono de ouro. 

Ela entón, Aphrodite, a filla de Zeus, 
para a súa casa marchou, 
e Hcre a voar deixou o cume do Ólympos 

' ' ' 
e, atravesando a Pieríe e a amable Emathíe, 
lanzouse sobre os montes nevados dos Thrakes, 
afeizoados a montar, 
polos cimos máis altos; e non alcanzaba cos pés a terra; 
e desde o Athos foi sobre o mar, que coa mareira se incha, 
e a Lemnos chegaba, á cidade do divino Thoas. 
Alí atopou a Hypnos, irmán de Thánatos, 
e entón colleuno da man e dirixíalle a palabra e chamábao 
polo seu nome: 

"Hypnos, señor de tódolos deuses e de tódolos homes, 
igual que xa unha vez a miña palabra escoitabas, así, 
outra vez, tamén agora 
déixate persuadir; e eu teríache agradecemento 
os días todos . 
Faime durmi-los ollos resplandecentes de Zeus, 
debaixo das sobrancellas, 
no momento en que eu con el estea deitada en amor; 
e, como presente, dareiche un belo trono, 
por sem¡Jre indestructible, 
de ouro; o meu filio Héphaistos, o coxo dos dous pés, 
prepararacho, traballándoo con arte, e, por debaixo, 
un escabelo para os pés meterá , 
sobre o que póuse-los teus pés lucidos, 
ó celebra-los festíns. " 

(242-262) O Sano contéstalle a Hera . Non quere deixar 
dormido a Zeus. Xa recihira un ho escarmento . 

E, contestándolle, o Sono profundo dicíalle: 
,+Iere, venerable deusa, filla do grande Kronos, 

a outro dos deuses, sempre existentes, eu, por min, 
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facilmente o faría durmir, mesmo ás augas do río 
Okeanós, que para tódolos seres a xénese foi; 
mais, préto de Zeus Kroníon, eu non me chegaría, 
nin o faría durmir, a menos que el mesmo mo ordene. 
Pois xa tamén noutro tempo unha orde túa me picaba, 
no día aquel, cando aquel altivo fillo de Zeus 
navegaba desde Ilios, despois de saquea-la cidade 
dos Troes; 
certamente eu, por min , recollín o espírito de Zeus , 
portador da exide, 
arredor de l, profundo, esparexido; e ti, no teu ánimo, 
males contra el meditaches, 
sobre o mar levantando sopros de ventos penosos, 
e levándoo entón para Koos, de boa vivenda, 
lonxe dos amigos todos; mais el, despertando, indignábase, 
traquexando ós deuses pola estancia, mais, 
por enriba de todos, a min 
me buscaba; e, de seguro, que a min me lanzaría do éter 
ó mar, ne! desaparecido, 
se non fose a Noite, domadora de deuses e homes, 
que me salvou; 
cheguei a ela, ó fuxir, e el apaciguouse, aínda que irritado; 
porque non se atrevía a facer cousas desagradables 
para a Noite veloz. 
Agora, outra vez, dasme orde de realizar 
este outro (mandado) impracticable." 

(263-269) Hera respóndelle ó Sano. Que marche sen 
medo ningún. Ademais, daralle por mullera Pasitea, a 
Gracia pota que el adoecía. 

E, outra vez, respondeulle a augusta Here, 
a dos ollos bovinos: 

"Sono, ¿por que ti agora así pensas nos teus adentros?; 
¿ou é que eres que Zeus, o lonxividente, así quere socorrer 
ós Troes 
como entón estivo moi irritado polo seu fillo Heraklés? 
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Anda, pois, e eu , a ti , a unha das Khárites máis novas 
dare iche, para que con ela te cases e sexa a túa esposa, 
(a Pasithee, á quen sempre desexas, os días todos)." 

(270-276) O Sano acepta a proposta de Hera, mais ten 
que !lo xurar. 

Así dicía , e o Sono alegrouse, e, contestando, dicíalle : 
"¡Está ben!, xúrame agora po la auga invio lable do Styx, 

e cunha man toca á te rra, que a moitos mantén, 
e coa outra, ó mar brillante, para que, e ntre no los dous, 
todos e les 
tcstcmutl.as sexan, os deuses de debaixo, que están arredor 
de Kronos, 
de que, con toda a certeza, darasme a unha das Khárites 
máis novas, 
á Pasithee, a quen eu mesmo desexo os días todos ." 

(277-291) Herafaille o xuramento ó Sano. Hera e mailo 
Sano parten para o Ida . Chegada ó cabo Lecto. 

Así dicía, e Here , a deusa dos brancos brazos, 
non desobedeceu , 
e xuraba , como mandaba, e ós deuses todos nomeou , 
ós que están no Tártaro, que se chaman Titanes . 
Mais , dcspois de que, entón , xurou e o xuramento acabou, 
puxéronse os dous en marcha , e, de ixando 
a cidade de Lemnos e a de Imbros , 
cnvoltos nunha néboa, fi xeron rapidame nte o camiño . 
E chegaron ó Ide, abundante e n fontes, nai de feras, 
a Lektón, onde, prime iro , abandonaron o 'mar; 
e eles por terra 
marcharon, e a altísima selva movíase debaixo dos seus pés . 
Alí o Sono parouse, antes de ve-los olios de Ze us, 
trepa ndo para un abeto moi grande, que, 
sendo entón no Ide 
o máis alto nacido, a través do a ire chegaba ó éte r; 
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alí estaba, cuberto polas ramas do abeto, 
parecido ó paxaro sonoro, que, nos montes , 
os deuses chaman "khalkís", e os homes, "kymindis". 

4. Zeus dórmese nos brazos de Hera (292-351) . 

(292-311) Hera diante de Zeus. Zeusfálalle a Hera, entre 
doces recordos. Hera dalle canta da súa viaxe. Mais 
quixera vir antes a participar/lo. 

E Here impetuosamente avanzou 
para o puntiagudo Gárgaras, 
do elevado Ide; e viuna Zeus, amontoador de nubes; 
e, así que a viu, de igual maneira o amor cubriulle 
as súas sólidas e ntrañas, 
como cando, por vez primeira, 
os dous en amor se xuntaron, 
indo para o !cito, ocu ltándose ós seus xenitores; 
e diante dela se puxo, e diríxíalle a palabra e chamábaa 
polo seu nome: 

"Here, ¿como, precipitada, do alto do Ólympos, 
aquí chegas?; 
e non están prese ntes cabalas e carros, 
nos que poideses montar.,, 

E, meditando enganos, dicíalle a augusta Here: 
"Vou visitar, nos confíns da terra, que a moitos mantén, 

a Okeanós, xéncse dos deuses, e á nai Tethys, 
que ben me alimentaban e criaban nas súas moradas; 
vounos visitar, e porei fin ás súas innumerables disputas; 
pois xa hai n10ito tempo que un do outro 
mantéñense afastados, 
no leito nupcial e no amor camal, porque a cólera 
o seu ánimo invadiu. 
E os cabalas, ó pé do Ide , abundante en fontes, 
q uedaron parados, que me levarán sobre a terra firme 
e sobre as augas do mar; 
e agora, por causa túa , aquí, do alto do Ólympos, 
por isto chcgo, 

450 



non sexa que ó mellor despois te encolerices, 
no caso de que pola calada 
parta para a casa do Okeanós, de profunda corrente." 

(312-328) Zeus contéstalle a Hera. Hera incitábao máis 
ca ningunha outra muller, fose ela deusa ou simple 
mortal. Recorda, ó efecto, as súas aventuras amorosas. 

E, contestándolle , Zeus, amontoador de nubes, dicíalle: 
"Here , para alá, tamén máis tarde pódese ir, 

ma is, ¡anda! , gocémo-los dous plenamente .do amor, 
de itándonos xuntos. 
Que nunca aínda así , a min , o amor dunha deusa 
ou dunha muller 
me dorninou, inundando dentro do peito o meu corazón, 
nin cando me namorei da esposa Ixionia, 
que pariu a Peiríthoos, consellerio prudente 
igual ós deuses; 
nin cando (me namorei) de Dánae Akrisione, 
de fermosos tornecelos, 
que pariu a Perseus, sinalado entre tódolos homes; 
nin cando (me namorei) da filia do célebre Phoinix, 
que me pariu a Minos e a Rhadámanthys, 
semellante a un deus; 
nin sequera cando, en Thebe, de Semele 
e de Alkmene (me namorei), 
que, pois, enxendrou por filio ó valente Heraklés; 
e ela, Semele, pariu a Diónysos, motivo de gozo 
para os mortais; 
nin cando (me namorei) de Deméter, a soberana de 
fe rmosas trenzas, nin cando (me namorei) 
de Letó gloriosísima, 
nin cando de ti mesma (me namorei), 
coma de ti agora estou namorado e un doce desexo 
de min se apodera." 
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(329-340) Hera re::,p óndelle a Zeus. Non quere xacer con 
Zeus nos cumes do Olimp o, á vista de todo o mundo. 

E, meditando e nganos, d icíalle a augusta He re : 
uMoi te rrible Kronide, ¿que palabra dixeches?; 

se ago ra viva me nte d esexas que gocé mo- lo s d o us 
ple name nte do amo r, de itándo nos xuntos 
nos cimos do Ide, e todas esas causas sucede n á luz do día, 
¿como sería, se, a nós, un dos deuses, sempre existe ntes, 
nos vise durmindo, e, marchando á súa busca, 
ós de uses todos, 
a historia lles contase?; e u, po r min , no n to rnaría á túa casa , 
ó levantarme do sitio, que a cousa sería indignante . 
Ma is, se xa, po is, queres, e ó te u gusto fo iche grato, 
ti tes un cuarto, que che pre parou o_ teu fillo, 
Héphaistos, e as súas sólidas po rtas axusto u ben 
ós bate ntes; 
va iamos de ita rnos alá, xa que agora o le ito nupcial 
che agrado u ... 

(341-351) Zeus contéstalle a Hera. Que non teña reparo. 
Tenderá unha nuhe de ouro, que os tap e. 

E, contestándo lle, Zeus, amontoador de nubes, dicíalle: 
uHere, no n temas que algún dos de uses 

ou algún dos ho mes 
nos po ída ver; con tal nube e u te cubrire i arredor, 
de o uro; e non nos vería a través nin sequera Helios, 
do que a luz é a máis penetrante para ver ... 

Dicía, po is, e o filio de Kronos a súa esposa 
nos brazos collía; 
e, debaixo de les, a terra divina facía nacer he rba nova, 
e loto bañado de orballo e azafrán e xacinto 
espeso e brando, cousa que os levantaba 
por e nriba do chan; 
nisto de itáronse os do us, e sobre e les bo taron unha nube 
fc rmosa, de o uro; e dela caían brillantes pingue iras 
de o rballo . 
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5. Posidón outra vez en acción (352-401) . 

(352-360) Zeus quédase dormido nos brazos de Hera . O 
Sano corre xunto a Posidón, para pólo sohreaviso. 

Así, sen se mover, dormía o pai 
sobre o elevado Gárgaron, 
polo sono e polo amor dominado, e nos brazos tiña 
á súa esposa; 
e a correr se botou para as naves dos Akhaiói 
o Sono profundo, 
para lle dicir a nova ó abrazador da te rra, 
ó que conmove a terra; 
e, parándose ó seu lado , palabras aladas lle dirixía: 

"Poseidaon, socorre agora, decidido, ós Danaói, 
e concédelles gloria, por pouco tempo que sexa, 
en canto aínda dorme 
Zeus, pois eu envolvinno mm brando sopor; 
e Here seduciuno, para goza-los dous plenamente do amor, 
deitándose xuntos ." 

(361-387) Posidón preséntase nos postas avanzados e 
exhorta ós Arxivos. 

Así tendo dito, el partía para as razas famosas de homes, 
e, a e l, aínda máis o incitaba a prestar axuda ós Danaói; 
e, ó momento, lanzándose dun salto entre os primeiros, 
grandemente os excitou: 

"Argueioi, ¿e tamén outra vez deixámo-la victoria 
para Héktor 
Priamides, para que colla as naves e levante gloria?; 
e el así o di é gábase, porque Akh ile us 
permanece nas ocas naves, irritado no seu corazón; 
mais en nada a falta del será por demais, 
sempre que nolos o utros 
nos excitemos a prestarmos mutua axuda. 
Pois, ¡veña!, como eu diga, obedezamos todos; 
os escudos , cantos mellares e máis grandes (houber) 
no exército, 
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embrazando, e as cabezas, con elmos moi resplandecentes, 
cubrindo, e as lanzas máis longas nas mans empuñando , 
marchemos; e eu irei á vosa cabeza, e aínda digo 
que Héktor Priamides non se mantén firme, 
por moi ansioso de loita que estea. 
E aquel home, que for firme no combate, e que teña 
ó ombro un escudo pequeno, 
dé llo ó home máis débil , e escóndase e l 
no escudo máis grande ... 

Así dicía, e eles, pois , escoitábano moito , e obedeceron; 
e púñanos en orde de batalla os propios reís, por máis 
de estaren feridos, 
o Tydeídes e Odyseus e o Atreídes Agamemnon; 
e, marchando por todos, as armas de Ares cambiaban; 
o bo as boas vestiu, e ó peor as peores lle deron. 
Ma is , cando, pois , arredor do seu corpo, se vestiron 
co bronce deslumbrador, 
botaron, pois, a andar, e marchaba, entón, á cabeza deles 
Poseic.laon, o que conmove a terra, 
na forte man empuñando unha espada espantosa, 
de longa punta, 
comparable a un lóstrego; e con e l non é posible loitar 
no triste combate, senón q ue un temor ós homes retén. 

(388-401) Héctor, pala súa parte, ordenou ós Troianos. O 
choque duns e mais outros, entre voces terribles. 

E, á súa vez, do o utro lado , ós Troes ordenaba 
o magnífico Hektor. 
Xa, pois , entón a máis terrible disputa de guerra cstenderon 
Poseiclaon, o da negra cabeleira, e o magnífico Héktor, 
este, por certo, socorrendo ós Troes, e aque l, ós Argueioi; 
e o mar solevantouse ata as tenclas e as naves 
dos Argueioi; e eles trababan combate con grande alarido; 
nin a vaga do mar resoa tanto contra a terra firme , 
cando é levantada do seo do mar 
polo sopro Bóreo doloroso; 
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nin é tanto o fragor dun fogo ardendo 
nos vales dunha montaña, cando un bosque 
empezou a queimar; 
nin o vento, arredor das árbores de copas frondosas, tanto 
resoa, que brama con moitísima forza, ó estar irritado, 
canto foi, pois, o grito de guerra de Troes e Akhaiói, 
dun modo espantoso gritando, cando uns sobre os outros 
se precipitaron. 

6. Héctor ferido ( 402-439). 

Héctor dispara sobre Aiante, mais sen resultado ningún . 
Aiante, fillo de Telamón, alcanza a Héctor cun enorme 
calla u. 

E o magnífico Héktor sobre Aias disparou, o primeiro, 
coa súa lanza, cando para si de frente el se volvera, 
e non fallo u, 
no sitio, pois, (lle foi dar) onde, encol do seu peito, 
dous talabartes se esticaban, 
un, o do escudo e outro, o da espada, tachonada de prata; 
eles protexéronlle a súa pel delicada; e Héktor irritouse, 
porque, pois, a arma veloz en van da man lle fuxiu, 
e retirábase outra vez para o grupo dos seus compañeiros, 
evitando á deusa da morte . 
A el, en cambio, entón, conforme se retiraba, 
o grande Aias Telamonios, 
cunha pedra, das moitas, pois, que, usadas coma sosténs 
das rápidas naves, 
rolaban ós pés dos que loitaban, unha delas alzando, 
déralle no peito, por enriba da borda do escudo, 
préto do pescozo, 
e, ó bater nel , lanzábao, coma un pión, e marchou ás voltas 
por tódalas partes . 
E, coma cando, baixo a forza do pai Zeus, 
a árbore á terra caía, 
de raíz arrincada, e un cheira espantoso de enxofre nace 
dela, e o ánimo non o sostén, quenquera que o vexa, 
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estando préto, pois duro é o raio do grande Zeus, 
así caeu ó momento por terra, no medio do po, 
a forza de Héktor; 
e deixou cae-la lanza da man, e enriba del 
o escudo foi arrastrado, 
e o elmo, e arredor del resoaron as súas armas, 
labradas en bronce. 
E os fillos dos Akhaiói correron alá, dando grandes gritos , 
esperando arrastralo, e disparaban espesas 
lanzas; mais ninguén puido, ó pastor de pobos, 
ferir nin alcanzar de lonxe; pois, antes, 
rodeárono os mellores, 
Polydamas e mais Aineias e o divino Aguénor 
e Sarpedón, xefe dos Lykioi, e o irreprochable Glaukos . 
E, dos outros, ninguén del se despreocupou, 
senón que, <liante, 
os seus escudos, ben arredondados, ó momento tiveron; 
e, a el, pois, os seus compañeiros 
erguéndoo nos brazos, levábano para fóra do combate , 
ata chegar ós cabalos 
rápidos, que, para el, por detrás da loita e da guerra, 
estiveron dispostos, tendo o seu conductor e o seu carro, 
de cores variadas; 
estes para a cidade o levaban, soltando pesados xemidos. 

Mais, cando xa chegaron ó paso do río 
de fermosa corren te, 
do Xanthos remuiñante, que enxendrou Zeus inmortal, 
alí, fóra dos cabalos, achegárono á terra, e enriba del auga 
verteron; e el retomou folgo e mirou para arriba cos ollos, 
e, quedándose de xeonllos, negro sangue vomitou; 
mais outra vez para atrás á terra se achegou, e, a el, 
os seus ollos, 
a noite negra cubriulle; poilo tiro aínda 
o seu ánimo domaba. 
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7. Os Troianos, repelidos para f óra do campo de batalla 
(440-507). 

(440-457) Aiante, filio de Oileu, /ere de marte a Satnio, 
filio de Enope. A historia de Satnio. Combate arredor do 
carpo do marta. Polidamante alcanza a Protoenor. 

E os Argueioi, así que, pois, viron que Héktor 
para lonxe marchaba, 
máis sobre os Troes se precipitaron, e acordáronse 
do gozo da batalla. _ 
Entón, con moito o primeiro de todo, o de Oileus, 
o veloz Aias, 
saltando detrás del coa puntiaguda lanza, feriu a Satnios, 
o Enopides, ó que, pois, unha ninfa, 
unha nái3:de irreprochable, 11~ pariu 
a Enops, 'cando pastoreaba os seus bois 
nas ribanceiras do Satniois. 
Pois, a este, o Oiliades, famoso pola súa lanza, 
chegándose préto, 
feriuno no flanco; e el caeu para atrás, e, arredor del, entón 
Troes e Danaói comenzaban unha dura refrega. 
Mais, cara a el, como socorredor, veu Polydamas, 
brandidor da lanza, 
Panthoídes, e alcanzou no ombro dereito a Prothoénor, 
fillo de Aréilykos, e a forte lanza, a través do ombro, 
seguiu, e el, caendo no po, colleu aterra co oco da man; 
e Polydamas, dun modo terrible, vanagloriouse, 
gritando moito: 

"Non creo que esta vez, do magnánimo Panthoídes, 
da súa man forte, un tiro en van saltase, 
senón que algún dos Argueioi o recolleu na súa pel, 
e creo que este, 
apoiado nel, baixará para dentro da casa de Aides ." 
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(458-474) Os Arxivos séntense doídos polasfanfurriñas 
de Polidamante. Aiante,fillo de Telamón, dispara contra 
Polidamante, maila lanza foille dar a Antenor. 

Así dicía, e ós Argueioi sobreveulles a dor de el se ufanar; 
e, maiormente, excitoulle o ánimo ó ardente Aias, 
ó Telamoniades; pois caeu mesmo xunto del; 
e rapidamente, cando el se ía, disparoulle 
coa súa lanza resplandecente. 
Mais Polydamas, polo del, evitou á negra deusa da morte , 
dando un salto de lado, mais recibiuna o fillo de Anténor, 
Arkhélokhos; porque, pois, para el decidiron 
os deuses a súa perda. 
Alcanzouno, pois, na xuntura da cabeza e do pescozo, 
pola vértebra extrema, e cortoulle os dous tendóns; 
e, del, a cabeza e a boca e as ventas, moito antes, 
ocuparon o chan, ó el caer, que as pe rnas e os xeonllos; 
e Aias, á súa vez, gritáballe ó irreprochable Polydamas: 

"Reflexiona, Polydamas, e dime cousa veraz, 
¿acaso, pois, para morrer a cambio de Prothoénor, 
ese home non é 
equivalente?; non me parece, por certo, de orixe humilde 
nin (fillo) de miserables, 
senón, irmán de Antenor, domador de cabalos, 
ou fillo seu; pois parecíaselle moito nos aires da familia. " 

( 475-485) Acarnante dá marte a Prómaco, o Beocio. 
Gábase do Jeito a grandes voces. 

Falaba, pois, coñecéndoo ben, e ós Troes 
a dor tomóullelo corazón; 
alí mesmo Akamas , a Prómakhos o Boiotios, 
coa súa lanza feriu, 
marchando en socorro do seu irmán; 
e el polos pés o arrastraba; 
e, disto , Akamas, dun modo terrible, vanagloriouse, 
gritando moito: 
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"Argueioi fanfarróns, nunca fartos de ameazas, 
de certo que o traballo, e maila aflicción, non será só 
para nós, senón que un día así morreredes tamén vós . 
Considerade como vos dorme Prómakhos, domado 
pola miña lanza, para que o rescate do meu irmán 
non estea sen pagar por moito tempo; por iso tamén 
calquera home móstrase orgulloso 
por quedarlle un parente no seu palacio, 
como gardador da perdición." 

( 486-507) Os Arxivos séntense agora doídos palas 
fanfurriñas de Acamante. Penéleo lánzase sobre 
Acamante, mais fere de marte a Jlioneu, filio único do 
opulento Forbante. Penéleo, coa cabeza de Jlioneu en 
alto, alardea do seu triunfo diante dos Troianos. 

Así dicía, e ós Argueioi sobreveulles a dor de el se ufanar; 
e, maiormente, excitoulle o ánimo ó ardente Penéleos; 
e lanzouse sobre Akamas; mais este non agardou a pé firme 
o embate 
de Penéleos, señor de homes; e el feriu a Ilioneus, 
fillo de Phorbas, rico en carneiros, a quen, pois, 
con preferencia 
entre os Troes, Hermeas amaba e fortuna lle concedeu; 
mais, nos brazos del, a súa nai só concebira a Ilioneus . 
Feriuno, entón, por baixo dunha sobrancella, 
na raíz do ollo, 
e botoulle fóra a pupila; e a lanza, 
a través do ollo para adiante, 
tamén pola caluga saíu, e el sentábase estendendo as mans, 
ámbalas dúas; e Penéleos, sacando a aguda espada, 
alcanzoulle o medio mesmo do pescozo, e fixo saltará terra 
á cabeza co seu casco; e aínda a forte lanza 
estaba no ollo; e el, erguéndoa no aire, 
como a unha cabeza de dormideira, 
mostróullela ós Troes e, vanagloriándose, 
a súa palabra lles dicía: 
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«Ide dicir, da miña parte, Troes, do nobre Ilioneus 
ó pai e á nai, que xerhan na súa casa; 
pois tampouco a esposa de Prómakhos Aleguenorides 
estará radiante de alegría por ver chegar 
ó seu home querido, cando xa 
de Troie marchemos de volta os mozos dos Akhaiói.,, 

Así dicía, e, a todos eles, entón, un tremor 
os seus membros tomou, 
e cadaquén ollaba a seu arredor por onde escapar 
á ruína total. 
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CANTO XV 

NOVO ATAQUE 

l. O despertar de Zeus e a súa cólera (1-77). 

(1-33) Zeus despértase do sano e encárase con Hera. De 
pouco lle ían servir, cantos enganos urdira. 

Mais, cando as puntiagudas estacas e o foxo cruzaron, 
fuxindo, e moitos morreron baixo as mans dos Danaói, 
eles, ó fin, xunto dos carros detíñanse, quedando no sitio, 
verdecidos de medo, espantados; mais despertou Zeus 
nos cumes do Ide, ó lado de Here, de trono de ouro, 
e en pé púxose, pois, dando un pulo, 
e viu a Troes e a Akhaiói, 
a aqueles, desbaratados, e a estes, 
que os perseguían por detrás, 
ós Argueioi, e, no medio deles, ó señor Poseidaon; 
e viu a Héktor, que na planicie xacía ferido, e, ó seu arredor, 
os seus compañeiros 
estaban, e el víase atacado dun penoso arquexo, 
estando sen coñecemento, 
vomitando sangue, xa que non o feriu 
o máis débil dos Akhaiói; 
e, ó velo, compadeceuse o pai de homes e deuses, 
e, mirando a Here dun modo terrible, con torva mirada, 
dirixiulle a palabra: 

"Moi malicioso, por certo, o teu engano, 
irremediable Here, 
fixo deixa-la loita ó Héktor divino, 
e puxo en fuga ás súas tropas. 
Non sei se outra vez, das túas tramas dolorosas, 
disfrute-la primeira e cos meus golpes te azoute. 
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¿Ou é que non te lembras de cando estabas pendurada 
desde alá arriba, e nos pés 
púxente <lúas bigornas, e arredor das mans 
boteiche unha atadura 
de ouro, irrompible?; e ti no éter e nas nubes 
estabas pendurada; e irritábanse os deuses no vasto Ólympos, 
mais non podían soltarte, manténdose préto; 
e, a quen collese, 
agarrándoo, lanzábao da miña soleira, para que tocase 
a terra, estando xa desmaiado; mais, a min, 
nin así me deixaba o corazón 
a dor constante do divino Heraklés, 
a quen ti, coa axuda do vento Boréas, 
persuadindo ás tempestades, _ 
mandaches para o mar estéril, meditando desgracias, 
e de seguida arrastráchelo a Koos, de boa vivenda; 
de alí eu o saquei e troúxeno outra vez 
para Argos, criadora de cabalos, por máis 
que pasando moitos traballos. 
Lembrareiche outra vez estas cousas, para que deixes 
dunha vez de enganar, 
co fin de que vexas se de algo che sirve o amor e o leito, 
no que comigo te uniches, vindo onda min, 
lonxe dos deuses, e me enganaches". 

(34-46) Hera contéstalle a Zeus. Se Posidón axudara ós 
Acaios, por canse/lo dela non Jora . 

Así dicía, e a augusta Here, a dos ollos bovinos, 
estremeceuse de horror, 
e, falando con el, dirixíalle aladas palabras: 

"Saiba agora isto Gaia e Uranós anchuroso, arriba, 
e a auga derramada do Styx, (e este o maior 
xuramento e o máis terrible é para os deuses ditosos), 
e a túa sagra cabeza e o noso leito 
lexítimo, polo que nunca eu en van xuraría; 
non por desexo meu Poseidaon, que conmove a terra , 
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causa dano ós Troes e a Héktor, e socórreos a eles, 
senón que o seu ánimo, dalgunha maneira, 
impúlsao e mándao, 
e, ó ver ós Akhaiói esgotados ó pé das súas naves, 
compadeceuse deles. 
Mais eu, por min, mesmo a el, daríalle o consello 
de ir por alí por onde ti, entón, O que cobre o ceo 
de nubes negras, lle mandes ... 

(47-77) Zeus respóndelle a Hera. Esta é a súa vontade e 
este vai sé-lo futuro. 

Así dicía , e o pai de homes e deuses sorriu , 
e, respondendo, dirixíalle aladas palabras: 

"Se ti , augusta Here, de ollos bovinos, de aquí en <liante 
te sentases entre os inmortais, pensando igual a min, 
entón Poseidaon, por moito el querelo doutra maneira, 
rápidamente mudaría de idea, conforme ó meu 
e ó teu corazón. 
Mais, se xa , pois, falas con verdade e exactamente, 
vaite agora ó medio das tribos dos deuses, e fai que aquí 
veñan Iris e Apolon, famoso polo seu arco, 
para que ela, ó medio do exército dos Akhaiói, 
de couraza de bronce, 
se encamiñe, e diga, da miña parte, ó señor Poseidaon 
que, deixada a guerra, se volva para as súas moradas, 
e Phoibos Apolon, por el, para que excite a Héktor á loita, 
e lle insufle forza outra vez, e se esqueza das dores, 
que agora atorméntano nas súas entrañas, e para que, 
en contrapartida, ós Akhaiói, 
bóteos para atrás outra vez, suscitando neles 
unha fuga cobarde, 
e para que estes, fuxindo, caian nas naves, 
de moitas filas de remeiros, 
do Peleídes Akhileus; e este levantará para o combate 
ó seu compañeiro, 
a Pátroklos; e , coa súa lanza, matarao o magnífico Héktor 
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<liante de Ilion, despois de aniquilar a moitos guerreiros, 
e, entre outros, ó meu fillo, ó divino Sarpedon; 
e, por causa del irritado, a Héktor matará o divino Akhileus. ) 
Mais, desde aquilo, entón un novo ataque, 
a partir das na ves, 
sempre eu prepararei, dun extremo ó outro, 
ata que os Akahiói 
collan a alta Ilion, gracias ós consellos de Athenaie . 
Mais, antes, nin eu, pois, a miña cólera calmo, nin, a ningún 
dos inmortais, deixarei prestar axuda ós Danaói aquí, 
antes de se ter cumprido o desexo do Peleídes, 
como de primeiro lle prometín, 
e confirmei coa miña cabeza, 
no día aquel, cando a deusa Thetis 
dos meus xeonllos se colleu, 
suplicándome que dese honra a Akhileus, 
destructor de cidades». 

2. Os deuses, postas outra vez en obediencia (78-21 7). 

(78-112) Hera volve ó Olimpo . Era inútil empeñarse en 
levarlle a contra a Zeus. 

Así dicía, e Here, a deusa dos brancos brazos, 
non soubo dicir que non , 
e, do alto dos montes Idaios, marchou ó vasto Ólympos. 
E, coma cando salta o pensamento dun home, 
que, por moita 
terra tendo pasado, pensa nos seus intelixentes adentros , 
"¡ah, se alí estivera, ou alá!», e medita moitas cousas, 
así, impetuosamente lanzada, atravesou a voar 
a augusta Here; 
e chegou ó alto Ólympos, e encontrou, reunidos, 
ós deuses inmortais na casa de Zeus; e eles, ó vela, 
todos saltaron do asento e dábanlle a benvida 
cos seus vasos de beber. 
Mais ela deixou ós outros, e, a Themis, 
a de fermosas meixelas, 
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o vaso lle aceptaba; poila primeira 
ó seu encontro foi, a correr, 
e, falando con ela, dirixíalle aladas palabras: 

"Here, ¿por qué viñeches?; pareces asustada; 
con toda a certeza, asustoute o fillo de Kronos, 
que é o teu esposo". 

E contestáballe entón Here, a deusa de brancos brazos: 
"Non me preguntes esas cousas, deusa Themis; 

sábelo tamén ti mesma, 
qué ánimo arrogante e duro é o del. 
Mais ti agora preside, nestas estancias, 
o festín por igual para os deuses; 
e esas cousas oiralas ti tamén, xunto con tódolos inmortais, 
qué malas obras anuncia Zeus; e digo 
que, a todos igualmente, o ánimo non se lles vai alegrar, 
nin ós mortais 
nin ós deuses, se alguén, aínda agora alegre, 
participa no festín". 

Ela, pois, a augusta Here, así dicindo, sentábase, 
e, ó longo da casa de Zeus, irritáronse os deuses; e ela riu 
cos beizos, maila súa testa, sobre as súas 
cerúleas sobrancellas, 
non se alegrou; e, indignada, no medio de todos dicía: 

"Uns inxenuos (somos), os que contra Zeus 
nos enfurecemos, perdendo o sentido; 
si, ata queremos, índonos máis préto, detelo 
ou de palabra ou pola forza; mais el, alá á parte sentado, 
nin se preocupa, 
nin se inquieta; pois, entre os deuses inmortais, gábase 
de sé-lo mellor, con moito, pola forza e o poder. 
Así , pois, aguantade o mal que a cada un vos mande; 
porque, a Ares, témome que xa agora 
unha desgracia lle aconteceu; 
poilo fillo na loita pereceu, o máis querido dos homes, 
Askálaphos, que o forte Ares di que era seu". 
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(113-142) Fata Ares. Disponse a vinga-la marte do filio . 
Intervén Atena. Hai que seguí-la vontade de Zeus. 

Así falaba, e Ares bateu nas súas coxas vigorosas 
coas palmas das mans, e, lamentándose, dicía: 

"Non vos indignedes agora contra min, 
os que ténde-las Olímpicas moradas, 
se ás naves dos Akhaiói me vou, 
a vinga-la morte do meu fillo, 
aínda que, para min, o meu destino fose, 
polo raio de Zeus alcanzado, 
xacer abatido préto dos mortos, 
no medio de sangue e poeiras". 

Así dicía, e, pois, a Deimos e a Phobos, dáballes orde de, 
os seus cabalas, 
xunguiren, e el vestiuse as súas armas brillantes . 
Entón, aínda máis grande e máis penosa, outra 
bile de Zeus frente ós inmortais, e cólera, teríase producido , 
se non fose que Athene, teméndose moito 
por tódolos deuses, 
saltou a través do vestíbulo, e deixou o asento 
onde estaba sentada, 
e quitoulle, sen máis, da súa cabeza, o elmo e, 
dos seus ombros, o grande escudo, 
e, a lanza, púxolla de pé, colléndolla da súa forte man, 
(a lanza) de bronce; e, coas súas palabras, 
dirixíase ó impetuoso Ares: 

"¡Tolo furioso!, botáche-los sentidos a perder, insensato; 
realmente agora, para ti, en van 
hai orellas para oír, e a túa intelixencia está perdida, 
e o teu sentimento de vergonza. 
¿Non óe-las causas que di Here, a deusa dos brancas brazos, 
que agora mesmo, de xunto ó Zeus Olympios chegou?; 
¿acaso queres, moitos males ti mesmo sufrindo, 
ir de volta para o Ólympos, por máis que aflixido, 
por necesidade, 
e, para os outros todos, un grande mal plantar?; 
porque, ó momento, ós Troes altivos e ós Akhaiói 
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deixará, e el virá ó Ólympos para alborotarnos, 
e colleranos, un detrás doutro, quen sexa culpable 
e quen tamén non. 
Por iso, de novo agora, exhórtote a depo-la túa bile 
polo fillo; 
que xa máis de un, mellor ca el en forza e en mans, 
ou perdeu a vida, ou aínda máis tarde a perderá; e é difícil 
salva-la raza e a descendencia de tódolos homes». 

Así dicindo, no seu asento sentou ó impetuoso Ares . 

(143-167) Iris e Apolo na presencia de Zeus, por encargo 
de Hera. Zeus dalle as súas ardes a Iris. 

E Here chamou para fóra do edificio a Apolon 
e a Iris, a intermediaria entre os deuses inmortais, 
e, falando con eles, dirixíalle aladas palabras: 

"Zeus chamábavos ó Ida, para irdes 
o máis de présa posible; 
e, despois que cheguedes, e vexáde-la cara de Zeus, 
facerdes todo o que el mande e dispoña". 

Ela, pois, a augusta Here, así dicindo, marchaba de volta, 
e sentábase no seu asento; e eles dous, 
dando un pulo, voaban. 
E chegaban ó Ida, abundante en fontes, 
nai de animais selváticos, 
e encontraron ó Kronides, que ve ó lonxe, 
no elevado Gárgaron 
sentado; e unha nube perfumada, 
á maneira de coroa, rodeábao. 
E eles, así que est~veron <liante de Zeus, 
amontoador de nubes, 
detivéronse; e non se irritou no seu ánimo, ó velos, 
porque eles obedeceron de présa ás palabras da súa esposa; 
e a Iris , á primeira , dirixíalle palabras aladas: 

«Anda, vai, veloz Iris, ó señor Poseidaon 
anunciar todas esas cousas, mais sen seres 
portadora de falsas noticias; 
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mándalle que, desistindo da loita e da guerra, 
regrese para as tribos dos deuses ou ó mar divino . 
E, se non me obedece ás palabras, senón que as desprecia, 
reflexione xa entón na súa mente e no seu corazón, 
se, por forte que sexa, cando contra el me lance, se atreve 
a esperarme, pois digo ás abertas que, pola forza, 
estou moito por <liante del 
e son o primeiro polo nacemento; mailo seu corazón 
non ten medo 
de dicirse igual a min, a quen temen tamén os outros». 

(168-183) Iris preséntase a Posidón, de parte de Zeus. A 
mensaxe de Zeus. 

Así dicía, e a rápida Iris, a dos pés de vento, 
non soubo dicir que non, 
e baixou dos montes Idaios á divina Ilios . 
E, coma cando das nubes voe a neve, ou o granizo 
frío, por obra da forza do Bóreas, nacido do éter, 
así, impetuosamente apresurada, dun lado ó outro 
voou a rápida Iris, 
e, parándose ó seu lado, dicíalle ó famoso 
Que conmove aterra: 

·Unha menxase, para ti, Abrazador da terra, 
de cerúleos cabelos, 
viñen aquí traendo, da parte de Zeus, portador da exide; 
mandouche que, desistindo da loita e da guerra, 
regreses para as tribos dos deuses ou ó mar divino . 
E, se non lle obedeces ás palabras, senón que as desprecias, 
amenazábate, que tamén el, para loitar 
frente a frente contigo, 
aquí virá; mais encargábache entón que escapases 
ás súas mans, pois di, ás abertas, que, pola forza, 
está moito por <liante de ti 
e é o primeiro polo nacemento; mailo teu corazón 
non ten medo 
de dicirse igual a el, a quen temen os outros». 
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(184-199) Posidón respóndelle a Iris. Zeus dáballe ardes 
con demasiada arrogancia . 

E estando grandemente irritado, dicíalle o famoso 
Que conmove aterra: 

u¡Ah, grandes deuses! , de certo, pois, aínda sendo bo, 
con moito orgullo falou, 
se pretende, pola forza, conterme, contra o meu querer, 
sen do eu igual en dignidade . 
Pois somos tres irmáns, fillos de Kronos, 
ós que deu a luz Rhea, 
Zeus e mais eu, e o terceiro Aides, que reina 
sobre os que están baixo terra; 
e, en tres partes, tódalas cousas foron divididas, e cada un 
do seu honor participou; 
e eu obtiven por sorte habitar por sempre o albacento mar, 
despois de botada-las sortes, e Aides obtivo 
a sombra tenebrosa, 
e Zeus obtivo o ancho ceo no éter e nas nubes; 
e aterra aínda é ben común de todos, e mailo alto Ólympos. 
Así, pois, en cousa algunha vivirei ós dictados de Zeus, 
e, tranquilo, 
por forte que sexa, permaneza na súa terceira parte; 
e que, coas súas mans, non trate, en maneira algunha, 
de me atemorizar, tal como a un acañado; 
pois de máis proveito sería que, ás fillas e fillos, 
ós que el propio enxendrou, coas súas 
terribles palabras reprendese, 
e eles escoitarano, cando os apremie, tamén pola forza,,. 

(200-204) Iris replícalle a Posidón . ¿Non podería cambia
/a resposta tan dura? 

E, á súa vez, respondíalle a rápida Iris, 
a dos pés de vento: 

·<Así, entón, exactamente, Abrazador da terra, 
de cerúleos cabelos, 
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lévolle a Zeus a túa palabra dura e forte, 
¿ou cambiarás algo?; as entrañas dos bos son flexibles. 
Sabes que as Erinyes seguen en todo momento 
ós máis vellos" . 

(205-217) Posidón contéstalle a Iris . Esta vez cederá . 

E contestoulle outra vez Poseidaon, 
o que conmove a terra: 

"Deusa Iris, moi como é xusto, esta túa palabra dixeches; 
bo tamén isto foi sempre, cando as cousas oportunas 
o mensaxeiro comprenda . 
Mais é que me entra unha terrible dor no corazón e na alma, 
cando, a min, copartícipe seu cun mesmo destino, 
quéreme reprender con palabras irritadas . 
Mais, con todo, agora, por máis de estar indignado, cederei; 
mais vouche d icir outra cousa, e, de corazón, 
con isto ameazarei; 
se, prescindindo de min e de Athenaie, 
a recolledora de botín, 
de Here e de Hermeies e do señor Héphaistos, 
deixase ó fin á alta Ilios subsistir, e non a quixese 
destruír, e dar ós Argueioi un grande poder, 
saiba isto, que entre nolos dous existirá un rancor incurable". 

3. Zeus socorre ós Troianos (218-261) . 

(218-235) Zeus dalle agora as súas ardes a Apolo. O 
designio de Zeus. 

Así dicindo, O que conmove aterra 
deixou ó exército Acaio, 
e, partindo do sitio, mergullábase no mar, 
e botárono de menos os heroes Akhaiói. 
E entón Zeus, o amontoador de nubes, dirixíase a Apolon: 

.. vai agora, amado Phoibos, á procura de Héktor, 
o armado de bronce; 
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pois xa o abrazador da terra, O que conmove a terra, 
se marcha para o mar divino, evitando a cólera arrebatada 
nosa; pois tamén outros souberon moito de loita, 
polo menos os deuses que están abaixo, 
os que están á roda de Kronos. 
Mais isto, tanto para min coma para el propio, moito mellor 
foi, que, antes <liso, por máis de estar indignado, cedeu 
ás miñas mans, poila cousa non remataría sen suor. 
Mais ti, polo teu lado, colle nas mans a exide franxada, 
para con ela, abanándoa moito, 
meter medo ós heroes acaios; 
e, para ti mesmo, oh Infalible nos tiros, o magnífico Héktor 
sexa o obxecto dos teus coidados; 
porque entón, entrementres, desperta nel unha forza grande, 
ata que os Akhaiói, 
fuxindo, cheguen ás naves e ó Heléspontos; 
e, desde alí, eu mesmo a obra e a palabra pensarei, 
de maneira que tamén outra vez os Akhaiói teñan 
un respiro no seu trabalio" . 

(236-261) Apolo baixa do Ida e vai ter con Héctor. Héctor 
e Apolo dialogan . 

Así dicía, e Apolon, pois, non soubo dicir que non 
a seu pai, 
e baixou dos montes Idaios, parecido ó falcón, 
rápido matador de pombas, e que é amáis rápida das aves; 
encontrou ó filio do valeroso Príamos, ó divino Héktor, 
sentado, xa non xacía por terra, e novo alento tomaba, 
recoñecendo, arredor del, _ós seus compañeiros; 
e o abafo e a suor 
cesaban, desde que o despertaba o espírito de Zeus, 
o portador da exide; 
e, parándose ó seu lado, dicíalle Apolon, o que obra 
conforme á súa vontade: 

"Héktor, filio de Príamos, ¿como así ti, lonxe dos outros, 
estás sentado, con tan pouco vigor?; ¿é que tal vez 
algún coi dado de ti se apodera?,,. 
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E, nunha voz débil, dicíalle Héktor, o do elmo brillante: 
"Mais, ¿quen es ti, ¡oh, o mellor de entre os deuses!, 

que preguntas me fas cara a cara?; 
¿non sabes que, a min, <liante das popas 
das naves dos Akhaiói, 
cando estaba a matar ós seus compañeiros, 
alcanzoume Aias, o bo no grito de guerra, 
cunha pedra no peito, e puxo fin á miña forza impetuosa?; 
e xa eu me dicía que, ós mortos e á casa de Aides, 
naquel día vería, pois xa o meu corazón se exhalaba .. . 

E, á súa vez, díxolle o señor Apolon, 
o que obra conforme á súa vontade: 

"Cobra ánimo agora; -tal socorredor, para ti, o Kroníon, 
desde o Ida, enviou, para estar ó teu lado e para te defender, 
a Phoibos Apolon, o da espada de ouro, que, 
desde antes, a ti 
te defendo, ó mesmo tempo a ti mesmo e á alta cidade. 
Pois, ¡veña!, ti agora manda con présa ós teus moitos aurigas 
que guíen, contra as cóncavas naves, 
ós seus rápidos cabalas; 
que eu, marchando por <liante, ós cabalas, o camiño 
todo, lles alisarei, e porei en fuga ós heroes Akhaiói». 

4. Héctor reaparece no campo de batalla (262-305). 

(262-280) O avance de Héctor. Dúas comparacións. 

Así dicindo, insuflou unha forza grande 
no pastor de pobos. 
E, coma cando un cabalo, que está na corte parado, 
comendo cebada en abundancia no pesebre, 
rompendo o ronzal, corre pola planicie, golpeando o chan, 
acostumado a bañarse nun río de fermosa corrente, 
estando orgulloso de si; e en alto ten a cabeza, 
e, ós dous lados, as crinas 
nos seus ombros revoan; e el, do seu esplendor, 
vai convencido, 
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os seus xeonllos lévano rápidamente para os sitios 
de costume e o pasto dos cabalas; 
así Héktor, axilmente, pés e xeonllos movía, 
dando présa ós aurigas , desde que oía a voz do deus . 
E, así como eles, ou a un cervo cornudo 
ou a unha cabra salvaxe, 
perseguiron, uns cans e uns homes do campo; 
e unha rocha escarpada, ou un bosque sombrizo, 
salvou ó animal, porque aínda non estaba fixado 
polo destino, que lle deseo alcance; 
e entón, cos gritos deles, un león barbudo se presentou 
ó camiño, e rapidamente a todos botou atrás, por ansiosos 
que viñesen; 
así os Danaói, en todo este tempo, en tropel, 
constantemente perseguían, 
ferindo con espadas e con lanzas de dobre punta, 
mais, cando viron a Héktor recorrendo as fileiras de homes, 
quedáronse espantados, e a todos eles lles caeu 
a alma ós pés . 

(281-305) Toante arenga ós Dánaos. ¡Outra vez o temible 
Héctor/ 

E entón fa láballes Tl10as, fillo de Andraimon, 
dos Aitolói o mellar con moito, hábil no dardo, 
e bo no corpo a corpo; e, na ágora, poucos dos Akhaiói 
o vencían, sempre que os mozos con palabras loitasen; 
el, pensando ben, faloulles e dixo entre eles: 

"¡Ah, grandes deuses!, certamente un grande milagre 
é este, que cos meus olios vexo, 
como, fuxindo ás deusas da morte, 
outra vez de novo levantouse 
Héktor; con toda a certeza, o ánimo de cada un 
xa moitas esperanzas gardaba 
de que el tivese perecido ás mans de Aias Telamoniades; 
mais algún dos deuses unha vez máis protexeu e salvou 
a Héktor, quen xa, de moitos Danaói, os xeonllos soltou, 
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coma, tamén agora, penso que vai ser; pois, 
non sen a vontade 
de Zeus tonante, na primeira fila do combate, 
mantense de pé, así ardor respirando. 
Mais, ¡veña!, como eu diga, obedezamos todos; 
á multitude, mandemos que ás naves se volva; 
e nós, cantos nos gabamos de sé-los mellares no exército, 
manteñámonos firmes no sitio, para ver se de golpe 
o contemos, saíndolle ó encontro 
brandindo as lanzas; e creo que el, por moi ansioso 
de loita que estea, 
no seu ánimo sentirá medo de se mergullar 
na multitude dos Danaói>•. 

Así dicía, e eles, pois, escoitábano moito 
e deixábanse convencer; 
eles, entón, arredor de Aias e do señor Idomeneus, 
e de Teukros e de Meriones e de Megues, igual a Ares, 
chamando ós mellares, o combate dispuñan · 
frente a Héktor e ós Troes; e, atrás, 
a multitude volvíase ás naves dos Akhaiói. 

5. Os Acaios, rechazados para detrás da súa muralla 
(306-388). 

(306-327) Penetración troiana . Feb9 Apolo, ó frente dos 
Troianos. Desbandada dos Acaios. 

E os Troes abalanzáronse en masa, e o primeiro era, 
pois, Héktor, 
que andaba a longas pasadas; e <liante del 
ía Phoibos Apolon, 
cuberto cunha nube polos ombros, 
e empuñaba a exide impetuosa, 
terrible, hirsuta todo ó seu redor, distinguida, que, 
pois, o ferreiro 
Héphaistos lle deu a Zeus, co fin de que a ostentase 
para terror dos homes; 
empuñándoa, pois, nas súas mans, el foi <liante das tropas. 
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E os Argueioi, en masa, a pé firme agardaron, 
e levantouse un grito 
agudo de ambos lados, e, das cordas dos arcos, as frechas 
saltaban; e moitas lanzas, saídas de mans animosas, 
unhas cravábanse na carne de guerreiros áxiles no combate, 
e moitas tamén, no medio, antes de toca-la branca pel, 
na terra se alzaban, ansiando fartarse de carne . 
En canto Phoibos Apolon tiña a exide quieta nas mañs, 
no en tanto, os tiros alcanzaban por un igual 
ós uns e ós outros, e a xente caía; 
mais, así que, enfrente dos Danaói, de rápidos cabalas, 
ollando para eles, 
el a axitou, e, enriba, el propio un grito fortísimo deu, 
o corazón, a eles, 
nos seus peitos, enfeitizoulles, e esquecéronse 
da súa forza impetuosa. 
E igual que, ou a unha manada de bois, 
ou a un grande rabaño de ovellas, 
dúas feras transtornan na escuridade da negra noite, 
sobrevindo de pronto, cando o pastor non está presente, 
así foron postos en fuga, por medo, os Akhaiói, 
agora cobardes; pois Apolon 
inspiroulles a fuga, e daba a gloria ós Troes e a Héktor. 

(328-342) Relación de Acaias martas. 

E entón, dispersado o combate, un home colleu 
de morte a outro home. 
Héktor, por el, inatou a Stikhios e a Arkesílaos, 
aquel, conductor dos Boiotói, de couraza de bronce; 
e este, fiel compañeiro do magnánimo Menestheus; 
e Aineias, a Medon e a lasos, das armas despoxou; 
por certo que un era fillo bastardo do divino Oileus, 
era o Medon, irmán de Aias; mais vivía 
en Phylake, lonxe da terra dos pais, 
por ter matado a un home, 
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a un parente da súa madrastra, Eriopis, 
á que tiña por esposa Oileus; 
e lasos fora feito xefe dos Athenaioi, 
e dicíase que era filio de Sphelos Boukolides. 
A Mekisteus de morte o colleu Polydamas, 
e, a Eskhios, Polites, 
na primeira fila da refrega, e, a Klonios, 
de morte o colleu o divino Aguénor. 
E Paris, a Déiokhos, no alto do ombro alcanzou, por detrás , 
cando fuxía entre os combatentes das primeiras liñas, 
e, de parte a parte, o bronce lle meteu. 

(343-366) Os Acaiosfoxen á dese~perada para detrás do 
foxo e do muro. Os Troianos avanzan e Febo Apolo 
achanda ofoxo e desmorona a muralla. 

Mentres eles despoxaban a estes das súas armas, 
os Akhaiói, 
lanzándose sobre o foxo cavado e as estacadas, 
fuxían por aquí e por alá, e entraban no muro 
por necesidade; 
e Héktor ós Troes exhortou, gritando para o lonxe: 

"Lanzarvos contra as naves, e deixarvos 
dos sanguentos despoxos; 
e a quen noutra parte vexa, lonxe das naves, 
alí mesmo a morte para el pensarei, sen que, a el, 
ó morrer, os seus parentes e parentas, 
o fagan partícipe do fogo, 
senón que arrastrarano os cans cliante da nosa cidade". 

Así dicindo, impulsou ós seus cabalos, 
baténdolles no lombo, 
exhortando ós Troes, de fileira en fileira ; e eles, con el, 
todos gritando, conducían os cabalos dos seus carros 
cun clamor maravilloso; e, por cliante, Phoibos Apolon, 
botando abaixo cos pés facilmente 
as lombas do foxo profundo, 
para o medio as tiraba, e formou un camiño, 
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longo e ancho, canto, nunha lanza, o alcance 
chega a ser, cando un home de forza a dispara, 
facendo un esforzo. 
Por alí, pois, eles esparexíanse en turmas , e, cliante, Apolon, 
portando a exide preciosísima; e abaixo botaba 
o muro dos Akhaiói, 
moi facilmente, coma cando un neno bota abaixo a area, 
á beira do mar, 
quen, logo, pois, de construír xoguetes para a puerilidade, 
de novo, outra vez, a xogar, destruíunos con pés e mans; 
así, pois, ti , poderoso Phoibos, moita canseira e aflicción 
dos Argueioi destruíches, suscitando neles mesmos a fuga. 

(367-389) Os Acaios, recuados para as naves. A oración 
de Néstor a Zeus . Defensa a todo o trance. 

Así eles, préto das naves , detíñanse , quedando no sitio, 
exhortándose uns ós outros, e, para tódolos deuses , 
as mans erguendo, grandes cousas prometía cada un; 
á súa vez Néstor, o xerenio, vixiante dos Akhaiói, 
dun modo especial 
suplicaba , as mans tendendo para o ceo estrelado: 

"Zeus pai, se algunha vez alguén, para ti, en Argos, 
rica en trigo , 
ou dun boi ou dunha ovella, gordas coxas queimando, 
che suplicaba volver á patria, e ti sobre ti o tomaches, 
e fixéche-lo sinal do asentimento, 
lémbrate <liso e aparta de nós, Olympios, o día implacable, 
e non deixes que así, polqs Troes , 
sexan os Akhaiói dominados" . 

Así dicía suplicando, e, con grande estrondo, 
trobexou o bo conselleiro Zeus, 
atendendo ás súplicas do vello Neleiades. 

Mailos Troes, así que observaron o estrépito de Zeus , 
o portador da exide, 
máis sobre os Argueioi se precipitaron 
e do gozo de combater se acordaron. 
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E eles, coma unha grande vaga do mar, de anchos camiños, 
que sobre os costados dunha nave baixará, 
sempre que a empurre 
a forza do vento; pois este engrosa moitísimo as vagas; 
así os Troes, con grande griterío, pasaban para alá do muro, 
e, impulsando para dentro os cabalos, 
loitaban ó pé das popas das naves 
con lanzas de dobre punta, de préto, eles, desde os cabalos, 
e os outros, desde as naves negras, arriba subíndose, 
con longas varas, que, pois, para eles nas naves estaban, 
propias para combates por mar, ben axustadas, 
revestidas de bronce na punta. 

6. Patroclo marcha de volta para xunto de Aquiles (390-
404) . 

E Pátroklos, en canto os Akhaiói e os Troes 
combatían polo muro, fóra das rápidas naves, 
no en tanto el, na tenda do valeroso Eur)Ípylos, 
permanecía sentado e alegrábao coas súas palabras, 
e, na ferida penosa, 
derramáballe remedios calmantes das negras dores. 
Mais, cando xa, contra o muro precipitárense, viu 
ós Troes, e sobreveu o grito de dor dos Danaói, e a fuga , 
lamentouse , pois, entón e golpeouse os lomedros 
coas palmas das mans, e, queixándose, dicía: 

"Eur)Ípylos, xa non podo, aínda que de min, 
sen dúbida precises, 
aquí ó teu lado seguir; pois agora 
unha grande disputa surxiu; 
e, a ti , que un servidor te alegre, mais eu 
volverei á toda présa, para xunto de Akhileus, 
a fin de o incitar a combater. 
¿E quen sabe se, ó mellor, coa axuda dun deus, 
non lle movo o corazón, 
dándolle o meu consello?; e é boa 
a exhortación dun compañeiro". 
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7. O combate diante das naves (405-591). 

( 405-418) Os Acaios resisten a pé firme o ataque dos 
Troianos. O encontro igualado de Héctor e Aiante. 

A el, pois, así tendo falado, os seus pés levábano; 
e os Akhaiói 
a pé firme resistían ós Troes, que sobre eles se lanzaron; 
mais non podían, 
aínda cando eran menos, rechazalos das naves; 
mais tampouco os Troes podían, as formacións dos Danaói 
rompendo, meterse no medio das tendas e das naves. 
Senón que, así como o cordel, un mastro de nave, 
totalmente endereita, 
nas mans dun carpinteiro entendido, que, pois, toda 
a súa arte coñece ben, gracias ós consellos de Athene, 
así, equilibradamente, mantivérase tenso o combate deles, 
e a guerra; 
e uns trababan combate arredor dunhas naves e outros, 
arredor doutras, 
e Héktor avanzou dereitamente de cara ó Aias ilustre . 
E os dous tiñan o traballo por unha soa nave, 
mais non podían 
nin aquel botar a este e a fogo vivo queima-las naves , 
nin este botar para atrás a aquel, xa que, pois, 
un deus o impulsou. 

(419-441) Aiante dá marte a Calétor, primo de Héctor, e 
Héctor, a Licqfrón de Citera, compañeiro de Aiante. 
Aiante pide axuda a Teu_cro, seu irmán. 

Entón o magnífico Aias, ó fillo de Klytios, Kalétor, 
cando levaba fogo a unha nave, no peito coa lanza feriu; 
e estrondou ó vir ó chan, e o facho caeulle da man. 
E Héktor, cando cos seus olios ó seu primo viu 
caer no po e.liante da negra nave , 
ós Troes e ós Lykioi chamou, gritando para o lonxe: 
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·Troes e Lykioi e Dárdanoi, que de préto combatedes, 
non vos apartedes un instante da loita nesta estreitura, 
senón salvade ó fillo de Klytios, impedide que os Akhaiói 
o despoxen das súas armas, despois de caer 
na disputa das naves". 

Así dicindo, disparou sobre Aias 
coa súa lanza resplandecente; 
sobre este fallou, mais el entón deulle a Lykóphron, 
fillo de Mástor, 
servidor de Aias, Kytherio, que, pois, na casa del 
habitaba, despois de que a un home matou 
nas sagradísimas Kythera, 
a este, pois, na cabeza-o alcanzou, por enriba da orella, 
co bronce agudo, 
cando estaba de pé xunto de Aias; e el, 
de costas no medio do po, 
da popa da na ve á terra caeu, e afrouxáronse 
os seus membros . 
E Aias estremeceuse de horror, e a seu irmán lle dicía: 

"Meu doce Teukros, xa se nos perdeu o fiel compañeiro, 
o Mastorides, a quen nós, ó estar na nosa casa, 
chegado de K yrhera, 
honrabamos no palacio igual que ós nosos pais; 
e a quen o Héktor magnánimo matou; ¿onde están agora 
as túas frechas, 
que feren de marte con rapidez, e o arco, 
que Phoibos Apolon che proporcionou?". 

( 442-457) Teucro /ere de marte a Clito, filio de Pisenor e 
amigo de Polidamante. 

Así dicía, e el comprendeu, e, correndo, 
colocouse ó lado del, 
sostendo na man o arco retesado para atrás, e maila alxaba , 
que garda as frechas; e moi de présa as súas frechas 
sobre os Troes lanzaba. 
E alcanzou entón a Kleitos, brillante fillo de Pisénor, 
compañeiro de Polydamas, o ilustre Panthoídes, 
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que tiña as rédeas nas mans; el sobre os cabalos traballara; 
pois por alí os dirixía, por onde, pois, máis numerosos 
chocaban entre si os batallóns, 
co fin de agradar a Héktor e ós Troes; mais logo, 
para el propio, 
a desgracia lle chegou, da que ninguén o salvou, por máis 
que vivamente o desexasen todos. 
Poila frecha, de moitos xemidos, foille dar no pescozo, 
por detrás; 
e caeu do carro, e os cabalos recuaron, 
facendo resoa-lo carro baldeiro. Mais viuno de seguida 
o señor 
Polydamas, e foi porse, o primeiro, <liante dos seus cabalos; 
entón el confiounos a Ascynoos, fillo de Protiáon, 
e moito lle recomendou que, sen desvía-la vista del, 
alí préto lle tivese 
os cabalos; e el mesmo, marchando outra vez, 
xuntouse cos combatentes das primeiras liñas. 

( 458-483) Teucro disponse a disparar sobre Héctor, mais 
Zeus rómpelle a corda do arco. Teucro comenta co irmán 
esta desgracia. 

E Teukros, contra Héktor, o armado de bronce, 
outra frecha 
tomaba, e tería posto fin á loita <liante 
das naves dos Akhaiói, 
se, alcanzándoo a el, que era o mellor, 
lle tivese quitado o alento vital. 
Mais non se ocultou ó sagaz espírito de Zeus, 
que, pois, gardou 
a Héktor, e, a Teukros Telamonios, a fama lle arrebatou, 
quen, a el, no arco irreprochable, a ben torcida corda 
lle rompeu, no momento de a esticar; 
e desvióuselle a outra parte 
a frecha cargada de bronce, e o arco caeulle da man. 
E Teukros estremeceuse de horror, e a seu irmán lle dicía: 
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"¡Ah, grandes deuses!, sen dúbida, corta pola raíz, 
as trazas da loita 
nosa, un deus, que o arco fóra da man me botou, 
e rompeume a corda, acabada de torcer, que lle atei 
pola mañá, para resistir moitas veces 
as frechas que dela saltasen,, . 

E, á súa vez, respondíalle o grande Aias Telamonios: 
"Amigo meu, mira, deixa, o teu arco 

e as túas abundantes frechas, 
quedar no chan, visto que un deus, que envexa 
ós Danaói, inutilizouno; 
mais, tomando nas mans unha longa lanza 
e un escudo sobre o ombro, 
loita contra os Troes e incita ás outras tropas; 
que, aínda dominando eles, non tomen sen esforzo 
as nosas naves, ben provistas de bancos, mais lembrémonos 
do noso ardor guerreiro,,. 

Así dicía, e el entón o seu arco 
nas ten das de campaña deixou, 
en cambio, el sobre os ombros botouse 
un escudo de catro peles, 
e sobre a forte cabeza puxo un casco ben traballado, 
gornecido con crinas de cabalo, e, de modo terrible, o 
penacho, desde alá enriba, para adiante se inclinaba; 
e colleu unha forte lanza, aguzada co agudo bronce, 
e botou a andar, e, moi de présa, correndo, 
púxose ó lado de Aias . 

(484-500) Héctor fai un chamamento ós Troianos. Zeus 
estaba da súa parte. 

E Héktor, así que os tiros de Teukros viu entorpecidos, 
ós Troes e ós Lykioi chamou, gritando para o lonxe: 

"Troes e Lykioi e Dárdanoi, que de préto combatedes, 
sede homes, amigos, e lembrádevos da vosa forza impetuosa, 
ó longo das cóncavas naves; que agora vin cos meus olios 
os tiros do mellar home entorpecidos por Zeus. 
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E, ós homes, sen traballo ningún, a axuda de Zeus, 
resúltalles fácil de recoñecer, 
tanto ós que lles conceda a gloria máis alta, 
como ós que enfraqueza e se negue a defender, 
así agora enfraquece a forza dos Argueioi, 
e socórrenos a nós. 
¡Pois, veña!, loitade préto das naves, en masa; 
e, aquel de vós, 
que, ferido de lonxe ou tocado de préto, vaia ó encontro 
da morte e do seu destino, 
que morra; para quen pola patria combate, non é vergonzoso 
morrer; e salva está a súa muller, e os seus fillos, 
para despois, 
e intacta a súa casa, e a súa parte de herencia, 
sempre que os Akhaiói 
nas súas naves retornen á terra da patria". 

Así dicindo, excitaba a forza e o ánimo de cada un. 

(501-514) Aiantefai oseu chamamento ósAcaios. Tiñan 
que salva-las naves. 

E, á súa vez, Aias, do outro lado, 
chamou ós seus compañeiros: 

"¡Qué vergonza, Argueioi!; agora é certo, ou perecer 
ou salvarnos e rechaza-lo desastre das naves. 
¿Ou é que esperades, se se apodera das naves Héktor, 
o do elmo brillante, 
regresar a pé, cada un á súa terra patria?; 
¿ou, incitando á toda a súa tropa, non oídes 
a Héktor, que xa vivamente desexa prender fogo ás naves?; 
pois non os chamou para ir a un baile, senón para loitar. 
E, para nós, non hai ningún pensamento, 
nin designio mellor ca éste, 
o de traba-las mans e a coraxe nun combate corpo a corpo; 
é preferible, ou morrer dunha vez ou vivir, 
a consumirse ó longo do tempo no terrible combate, 
así xustamente, préto das naves, a mans de homes inferiores". 

Así dicindo, excitaba a forza e o ánimo de cada un. 
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(515-543) Trábase a loita . Os mortos dun bando e do 
outro. 

Entón Héktor matou a Skhedios, fillo de Perimedes, 
xefe dos Phokeis, e Aias matou a Laodamas, 
conductor de infantes, brillante fillo de Anténor; 
e Polydamas, a Otos Kylenios, das súas armas despoxou, 
compañeiro de Phyleídes, xefe dos magnánimos Epeioi. 
Mais Megues lanzouse sobre el, ó velo; mais el 
para un lado apartouse, 
o Polydamas; e non acertou nel; pois Apolon 
non deixaba que o fillo de Pánthoos caese domado 
entre os combatentes das primeiras liñas; 
mais el, a Kroismos, no medio do peito, coa súa lanza feriu; 
e estrondou ó vir ó chan; e el quitáballe 
as armas dos ombros. 
Mais entón, sobre el, lanzouse Dólops, 
ben entendido na lanza, 
o Lampetides, que foi o fillo máis forte 
que enxendrou Lampos, 
o Laomedontiades, ben entendido na forza impetuosa , 
quen entón, o centro do escudo do Phyleídes, 
coa súa lanza feriu, 
atacando de préto; mais protexeuno a sólida couraza, 
que, pois, sobre si levaba, axustada en <lúas pezas; 
que en tempos Phyleus 
consigo trouxo de Ephyre, das marxes do río Seleis. 
Pois deulla o seu hóspede , o señor de homes Euphetes, 
para a levará guerra, como escape dos homes inimigos; 
a que, tamén entón, da carne do seu fillo, a ruína lle apartou. 
Mais Megues, do seu elmo de bronce, 
gornecido con crinas de cabalo, 
a cimeira máis alta golpeoulle coa súa lanza puntiaguda, 
e arrincoulle alí o penacho de cabalo; e todo el, á terra, 
desde o alto caeu no po, resplandecente de púrpura 
aínda recente. 
En canto que este con el combatía, manténdose firme , 
e esperaba aínda a victoria, 
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no en tanto, o belicoso Menélaos veu na súa defensa, 
e situouse ó seu lado coa súa lanza, sen ser visto del, 
e alcanzoulle o ombro por detrás; 
e a punta da arma penetrou polo medio do esterno, ansiosa, 
indo para adiante; e el, pois, caeu de cabeza. 

(544-559) Mexes e Menelau dispóñense a despoxar das 
súas armas o carpo de Dólope. 

Os dous entón, sobre el se precipitaron, para, 
as súas armas de bronce, dos ombros 
lle arrebatar; mais Héktor fixo un chamamento 
ós seus irmáns, 
a todos completamente, e, primeiró, L'· , · -

ó Hiketaonidés reprendeu·, · -· 
ó forte Melánippos; por certo que este, nun tempo, 
os seus bois, de pasos rodantes, 
en Perkote apastaba, cando aínda lonxe 
os inimigos estaban; 
mais, cando chegaron as naves dos Danaói, 
de dobre curvatura, 
alá, a Ilios, marchou, e sinalábase entre os Troes, 
e habitaba na casa de Príamos, e el apreciábao igual 
que ós seus fillos; 
a este, pois, Héktor reprendeu, e dirixíalle a palabra 
e chamábao polo seu nome: 

«¿Así entón afrouxaremos, Melánippos?; 
¿nin sequera agora, a ti , 
se che revolve o corazón, de ver ó teu primo morto?; 
¿non ves como se afanan en torno das armas de Dólops?; 
pois, ségueme; que xa non é posible, de lonxe, 
contra os Argueioi 
loitar, desde agora vai ser que , ou nólos matamos a eles, 
ou eles, de arriba abaixo, 
conquistan a alta Ilios e matan ós seus cidadáns. 

Así dicindo, el púxose en marcha o primeiro, e o outro 
ó momento seguiuno, home igual ós deuses; 
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(560-564) O chamamento de Aiante ós Arxivos. 

e, ós Argueioi, excitábaos o grande Aias Telamonios: 
«Oh amigos, sede homes, e metédevos na alma 

o sentímento da vergonza, 
e sentide vergonza uns dos outros, nas duras refregas; 
dos homes que senten vergonza, sempre foron 
máilos salvos ca os que morreron; 
mais, dos que foxen, nin, pois, gloria nace, 
nin axuda ningunha" . 

(565-571) Menea/u irJcita a Antíloco. 

Así dicía, e os outros, tamén por eles propios, 
vivamente desexaban apartalos de si, 
mais, a súa palabra, na alma meteron, e protexeron as naves 
cun cerco de bronce; mais Zeus, contra eles, 
despertaba ós Troes. 
E Menélaos, o bono grito de guerra, a Antílokhos apremaba: 

·<Antílokhos, ningún outro dos Akhaiói é máis xove ca ti, 
nin máis lixei~o de pés, nin forte coma ti para loitar; 
se, saltando fóra das liñas, alcanzases 
a algún home dos Troes .. . " 

(572-591) Antíloco alcanza de marte a Melanipo e trata 
de o despoxar; mais, á vista de Héctor, bota a Juxir. 

Así dicindo, el outra vez de présa saíu, 
mais ó outro excitaba; 
e pulou para fóra dos combatentes dianteiros, 

' e disparou .coa súá lanza resplandecente, 
paseando á mirada en volta de si; · e os Troes recuaron, 
ó dispara-lo home; mais el non lanzou un tiro inútil, 
senón que, ó filio de Hiketaon, ó altivo Melánippos, 
cando para a guerra tornaba, no peito alcanzou, 
por xunto da tetiña; 
e estrondou ó vir ó chan, e as tebras cubríronlle os olios. 
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E Antílokhos sobre el se lanzou, coma un can, que, 
sobre un cervatiño 
ferido, se lanza, ó que, no momento de saltar da súa cova, 
un cazador tivo a sorte de alcanzar, e soltoulle os membros; 
así sobre ti, Melánippos, se lanzou Antílokhos, 
firme no combate, 
para, das túas armas, te despoxar; mais non se ocultou 
ó Héktor divino, 
que, pois, veu ó seu encontro correndo, 
ó longo do combate. 
Mais Antílokhos non agardou, aínda sen do 
un rápido guerreiro, 
senón que el, pois, colleu medo, parecido a unha fera 
que fixo un mal, 
que, cando matou un can ou un boieiro ó pé dos seus bois, 
foxe, antes de que se reúna unha tropa de homes; 
así colleu medo o Nestorides, e, despois, 
os Troes e mais Héktor, 
cun clamor maravilloso, os seus tiros xemedores, 
en masa lle disparaban; 
mais parou, volvéndose de frente, cando alcanzou 
o grupo dos seus compañeiros. 

8. Ultimo asalto dos Troianos ás naves (592-725). 

(592-614) Estábanse a cumpri-los designios de Zeus. 
Agora quería ver arder unha nave dos Dánaos. 

E os Troes, parecidos a leóns que comen carne crúa, 
contra as naves se lanzaban, e cumprían asordes de Zeus, 
que constantemente despertaba neles unha forza grande, 
e enfeitizaba o corazón 
dos Argueioi e a gloria lles quitaba, e, ós outros, excitábaos. 
Poilo seu corazón quería concede-la gloria a Héktor 
Priamides, co fin de que, nas naves recurvas, 
un fogo por un deus aceso, 
incansable, lanzase, e, de Thetis, a súplica funesta, 
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toda enteira, cumprise; pois iso esperaba Zeus, 
o bo conselleiro, 
ver cos seus ollos a luz dunha nave incendiada; 
pois, desde aquel propio instante, un contraataque 
desde as naves, ía 
provocar contra os Troes, e conceder gloria os Danaói. 
Pensando nisto, contra as cóncavas naves, despertaba 
a Héktor Priamides, que xa ben ansioso de loita 
el propio estaba; 
e avanzaba furioso, coma cando Ares, brandidor de lanza , 
ou un fogo funesto 
polos montes avanza furioso, nas espesuras 
dunha selva profunda; 
nacíalle escumallo ó redor da boca, e os dous ollos 
brillábanlle debaixo das súas sobrancellas terribles , e, 
arredor, o seu casco 
axitábase de maneira espantosa nas tempas do combatente 
Héktor; pois, en persoa, desde o éter, o seu socorredor era 
Zeus, que, só a el, entre tantos homes, 
honraba e daba gloria; pois, de curta vida, debía 
ser; que xa para el suscitara o día fatal 
Palas Athenaie, baixo a forza do Peleídes. 

(615-652) Héctor trata de rompe-las filas dos Dánaos. 
Logra saltar para o medio da turba. Héctor só dá marte 
a Perifetes. 

E, pois, quería rompe-las liñas de homes, tenteando, 
por onde, á sazón, vía a tropa máis numerosa 
e as mellores armas; 
maís nin así podía rompelas, por moito que o desexase; 
pois resistían, unidos entre si coma unha torre, 
coma unha rocha 
escarpada, enorme, que está á beira do mar embranquecido, 
e que agarda ás pasaxes veloces dos ventos sonoros 
e ás vagas ínchadas, que contra ela vomitan; 
así, a pé firme , os Danaói agardaban ós Troes, 
e non se asustaban. 
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Mais el, coma o fogo brillando, todo á roda de si, 
saltou para o medio da multitude, 
e sobre eles caeu, coma cando, sobre unha rápida nave, 
cae unha vaga 
violenta, polo vento nutrida, debaixo das nubes; e ela toda 
desapareceu debaixo da escuma, e o sopro temido do vento 
brama na vela, e tremen no seu corazón os mariñeiros, 
levados do medo; pois líbranse da morte por ben pouco; 
así era rasgado o corazón nos peitos dos Akhaiói. 
Mais el, coma un león funesto, que chegou 
onda unhas vacas, 
que, pois, na fondigonada dun grande pantano pastan, 
innumerables, e con elas anda o pastor, 
que aínda non sabe ben 
combater a unha fera, para evita-la morte 
dunha vaca de curvados cornos; 
e é que el, coas primeiras ou coas últimas vacas, 
vai sempre, mailo outro, saltando nas do medio, 
cómelle unha vaca, e as outras, todas, retroceden de medo 
<liante del; así entón os Akhaiói, 
de medo prodixioso, por Héktor e Zeus pai, 
foron postos en fuga, 
todos, e el só matou a Periphetes Mykenaios, 
fillo querido de Kopreus, que, dos traballos de Eurystheus, 
as ordes outrora levaba para a súa forza Herakleia . 
Deste pai moi inferior naceu un fillo mellor, 
nas máis variadas virtudes, tanto nos pés como en loitar, 
e, polo seu bo sentido, estaba entre os primeiros 
dos Mykenaioi; 
quen, pois, entón a Héktor unha gloria máis alta 
lle puxo na man. 
Pois, ó se virar para atrás, chocou violentamente 
na borda do escudo, 
que el levaba, caído ata os pés, en defensa dos tiros; 
neste, el, embarazado, caeu de costas, 
e, arredor, o seu casco, 
de maneira espantosa, nas tempas del resoou, ó caer. 
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Mais Héktor, con ollo fino, viuno, e, correndo, 
púxose onda el, 
e afundiulle a súa lanza no peito, e, 
préto dos seus compañeiros, 
matouno; e eles, aínda que aflixidos polo seu compañeiro, 
non podían 
serlle de proveito; pois eles propios colléranlle moito medo 
ó Héktor divino. 

(653-673) Os Troianos, ó fin, chegaron ás naves. 
Resistencia dos Acaios. As palabras de Néstor e a 
intervención de Atena. 

E chegaron á vista das naves, e, arredor deles, 
estiveron as proas 
das naves, cantas puxaban para aterra primeiro; mais eles 
botáronse enriba . 
E os Argueioi, tamén á forza, retrocederon das naves 
primeiras, mais, alí mesmo, frente ás tendas pararon, 
compactos, e non se dispersaron polo acampamento; 
porque os detiña a vergonza, 
e o temor; pois incesantemente increpábanse uns ós outros . 
Á súa vez, dun modo especial, Néstor de Xerena, 
vixiante dos Akhaiói, 
a cada home imploraba, suplicándollo 
no nome dos seus país: 

«Oh amigos, sede homes e metédevos na alma 
o sentimento da vergonza, 
<liante dos outros homes, e lembrádevos, cada un, 
dos vosos fil los e das vosas mulleres e da vosa facenda 
e dos vosos país, 
tanto a quen lle viven como a quen lle morreron; 
por eles, que aquí non están, suplícovos eu 
que vos manteñades vigorosamente e que non 
viréde-las costas para a fuga". 

Así dicindo, excitaba a forza e o ánimo de cada un . 
E Athene quitoulles dos ollos a nube de escuridade, 
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prodixiosa; e fíxose a luz para eles, completamente, 
dun lado e doutro, 
tanto do lado das naves coma do lado da guerra, 
que non distingue persoas. 
E distinguiron a Héktor, o bo no grito de guerra, 
e ós seus compañeiros, 
así cantos atrás quedaran afastados e non combatían, 
coma cantos trababan combate préto das rápidas naves. 

(674-695) Intervención de Aiante, por parte dos Acaios, 
e de Héctor, pala dos Troianos. 

Mais xa, pois, a Aias, de grande corazón, 
non lle era grato ó seu ánimo, 
quedarse alí, onde se retiraran outros fillos dos Akhaiói; 
senón que el recorría as cubertas das naves, 
andando a longas pasadas, 
e brandía nas mans unha pértiga grande, 
para combates por mar, 
ben axustada por medio de aneis, de vintedous cóbados. 
E coma cando un home é ben entendido en montar cabalos, 
quen, despois que, de entre moitos, 
engancha xuntos a catro cabalos, 
levándoos da chaira , arréaos para a grande cidade 
por unha estrada frecuentada polo pobo; e vírono moitos, 
homes e mulleres; e el, continuamente, 
sempre con seguridade, 
saltando dun para outro, cámbiase, e eles voan; 
así Aias, polas moitas cubertas das rápidas naves, 
ía e viña de contino, andando a longas pasadas, e a súa voz 
chegáballe ó éter, 
e, sempre dun modo terrible gritando, ós Dánaoi exhortaba 
a rechazalos de naves e tendas . Mais tampouco Héktor 
se quedaba no tumulto dos Troes, solidamente acourazados; 
senón que, coma unha aguia de cor acesa, 
dunhas aves aladas, 
sobre un bando se lanza, que se alimentan á beira dun río , 
de gansos ou de grous ou de cisnes de longo pescozo, 
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así Héktor lanzouse sobre unha nave, 
de proa de azul subido, 
ó seu encontro voando; e Zeus, por detrás, empurrouno 
coa súa grandísima man, e, con el, á súa tropa empurraba. 

(696-725) Renóvase o combate ó pé das naves. ¡Fago, 
para queima-la nave de Protesilaul 

E outra vez unha aguda loita xunto ás naves empezou; 
dirías que, incansables e duros, uns contra os outros, 
agora entraban-en guerra, ¡tan ansiosamente loitaban! 
E, combatendo, este era o seu pensamento: os Akhaiói 
dicíanse para si que non escaparían á desgracia, 
senón que morrerían, 
mais, para os Troes, o seu corazón esperaba, 
nos peitos de cada un, 
queima-las naves e matar ós heroes Akhaiói. 
Eles, por cada parte, estas cousas pensando, 
uns ós outros se enfrentaron; 
e Héktor tocou a popa dunha nave, sulcadora do ponto, 
fermosa, rápida sobre as ondas do mar, 
que a Protesílaos trouxo 
para Troie, e non o levou outra vez á terra patria. 
E agora, por esta nave, Akhaiói e mais Troes 
matábanse entre si nun corpo a corpo; nin eles, pois, 
agardaban, de ámbolos lados, os tiros das frechas, 
nin os dos dardos, 
senón que eles, de préto situados, levando un único alento, 
xa loitaban con aguzados machados 
e con achas de dous gumes 
e con grandes espadas e con lanzas de dobre punta. 
E moitas dagas, fermosas, de puños gornecidos de negro , 
unhas, das mans á terra, caeron, e outras, dos ombros 
dos homes que loitaban; e manaba sangue a terra negra. 
E Héktor, despois de colle-la popa, non a soltaba, 
retendo o esporón entre as mans, e ós Troes exhortaba: 
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"Traede o fogo, e ó mesmo tempo vós mesmos, en masa, 
soltade o grito de guerra; 
agora Zeus deunos un día que os contrapesa a todos, 
o de tomarmos as naves, que, aquí chegadas 
contra a vontade dos deuses, 
moitos sufrimentos nos causaron, pola cobardía dos vellos, 
que, cando eu quería loitar <liante das popas das naves, 
a mio propio me retiñan e á tropa contiñan; 
mais, se efectivamente, pois, Zeus, que ve ó lonxe, 
entón turbaba os sentidos 
nosos, agora el mesmo nos impulsa e nos manda". 

9. A resistencia heroica de A iante. Só el dá marte a doce 
(726-746). 

Así dicía, e eles, pois, máis sobre os Argueioi 
se precipitaron. 
E Aias xa non aguantaba no sitio; 
pois polos tiros era vencido; 
senón que cedía un pouco, pensando morrer, 
ata un banco de remeiros de sete pés de longo, e deixou 
a cu berta da igual na ve. 
Alí, pois, el se parara, vixiando, e coa lanza, sen descanso, 
apartaba das naves ós Troes, a calquera que levase 
o fogo incansable; 
e, tamén sen deseando, gritando duo modo terrible, 
ós Danaói exhortaba: 

"Oh amigos, heroes Danaói, servidores de Ares, 
sede homes, amigos, lembrádevos da vosa forza impetuosa; 
¿ou é que eremos que detrás de nós hai algúns defensores, 
ou algún muro mellor, que ós homes defenda da ruína?; 
non hai préto ningunha cidade, preparada con torres, 
onde nos poidamos resgardar, contando cun pobo, 
que nos dese forza a nós; 
senón que, na planicie dos Troes, solidamente acourazados, 
certamen te 
nos topamos, encostados contra o mar, 
lonxe da terra patria; 
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así, pois , a luz está nas nosas mans, 
non na brandura da guerra". 

Dicía, e, lanzándose furioso, coa súa lanza puntiaguda 
arremetía; 
e, a calquera dos Troes, que para as ocas naves se dirixise 
co fogo ardente, respondendo á chamada de Héktor, 
Aias feriuno, recibido a pé firme pola súa longa lanza; 
e a doce , <liante das naves , de préto feriu. 
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CANTO XVI 

PATROCLEA 

(«Patrókleia») 

1. Aquiles permite a Patroclo socorrer ós Acaios (1-100). 

(1-19) Patroclo, Jeito unha fonte de bágoas, vai ter con 
Aquiles, que, compadecido, quere sabe-la razón daquel 
tanto chorar. 

Así eles, pola nave ben provista de bancos, loitaban; 
e Pátroklos chegábase xunto de Akhileus, pastor de pobos, 
quentes bágoas vertendo, coma unha fonte 
de augas negras, 
que, dunha rocha enfesta, a súa auga escura verte. 
E, ó velo, tiña lástima del o divino Akhileus, de áxiles pés, 
e, falando con el, dirixíalle aladas palabras: 

"¿Máis por que choras, Pátroklos, coma unha nena 
pequena, que, ó par da nai correndo, atéimalle 
para que a colla nos brazos, 
agarrándolle o fino vestido, e retena, 
por máis présa que leve, 
e, cos ollos cheos de bágoas, para ela olla, 
co fin de que a erga do chao?: 
semellante a ela, Pátroklos, tenra bágoa vertes. 
¿Ou é que nos pretendes anunciar 
algunha cousa ós Myrmidones?, 
¿acaso, algunha noticia de Phthie, ti só oías?; 
din que Menoitios, fillo de Aktor, por certo aínda vive, 
e Peleus Aiakides vive entre os Myrmidones, 
deles dous, mortos, moito nos aflixiriamos. 
¿Ou é que así ti te lamentas polos Argueioi, 
por ver como perecen, 
préto das cóncavas naves, por causa da súa transgresión? 
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Fala, non me escónda-lo teu pensamento, 
para que o saibámo-los dous ... 

(20-45) Patroclo relátalle a Aquiles a situación extrema 
na que os Arxivos se atopan. Xa que el segue coa súa 
xenreira, pídelle que, polo menos, o deixe ir a el, vestido 
coas súas armas, ó frente dos Mirmidóns. 

E, xemendo profundamente, dicíaslle, Patroklés, 
conductor de cabalos: 

"Oh Akhileus, fillo de Peleus, o mellor, 
con moito, dos-Akhaiói, 
non te indignes; porque tal dor ós Akhaiói maltratou. 
Pois aqueles, por certo, xa todos, 
cantos eran dantes os mellores, 
xacen nas naves, feridos de lonxe ou tocados de préto; 
de lonxe, foi ferido o Tydeídes, o forte Diomedes, 
e, de préto, fo i tocado Odyseus, famoso pola súa lanza, 
e mais Agamemon, 
e, de lonxe, tamén foi ferido Eurypylos, 
na coxa, por unha frecha; 
e, arredor deles agora, afánanse os médicos, 
que saben de moitos remedios, 
curando as súas feridas, mais ti foches irremediable, Akhileus. 
Que a min, en todo caso, nunca me tome ese rancor, 
que ti gardas, 
oh terriblemente valeroso; ¿como outro, que despois 
de nós veña sacará proveito de ti, 
se agora non defendes ós Argueioi dun desastre aldraxante?; 
¡desapiadado!, o teu pai non era, pois, Peleus, 
conductor de carros, 
nin Thetis a túa nai; senón que te enxendraba o bril.lante mar 
e as rochas escarpadas, porque o teu espírito é duro. 
Mais se, nas túas mentes, algún oráculo procuras evitar, 
e algún che deu a saber, da parte de Zeus, a túa augusta nai, 
ó menos, mándame a min de présa, e, ó mesmo tempo, 
dame a outra tropa 
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dos Myrmidones, para ver se, dalgunha maneira, 
chego a ser unha luz para os Danaói; 
e dame, para os meus ombros, as túas armas, 
para con elas me armar, 
para ver se, tomándome por ti, se apartan da guerra 
os Troes, e teñen respiro os belicosos fillos dos Akhaiói; 
que están esgotados; e pouco é o respiro da guerra; 
e facilmente, ó non estarmos cansados, 
a uns homes cansados de loita, 
repeliriamos para a súa cidade, 
lonxe das naves e das tendas" . 

( 46-100) Aquiles respóndelle a Patroclo. Consente en 
emprestar/le as súas armas e en que entren na guerra ó 
seu mando os Mirmidóns, baixo certas condicións. 

Así dicía, implorando con grande insistencia, o inxenuo; 
pois, en realidade, estaba 
a implorar para si mesmo á mala morte e á súa deusa; 
mais Akhileus, o lixeiro de pés, estando grandemente 
irritado, a palabra lle dirixía: 

"iAi de min, Patroklés, nacido de Zeus!, 
¿que tal me dixeches?; 
nin por un oráculo me preocupo, 
calquera que sexa o que sei, 
nin nada me deu a saber, da parte de Zeus, 
a miña augusta nai; 
senón que esta terrible dor ó corazón e á alma me entra, 
que un home queira privar do seu ó seu igual 
e despoxalo outra vez do seu presente de honor, 
porque o ultrapasou en poder; 
terrible dor esta para min é, despois de que as dores 
no meu corazón padecín; 
a moza, que, pois, para min, como presente de honor, 
me escolleron os fillos dos Akhaiói, 
e que para min coa miña lanza gañei, ó destruír 
unha cidade ben amurallada, 
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arrincouma das mans outra vez o poderoso Agamemnon 
Atreídes, como a un despreciado estranxeiro. 
Mais deixemos iso, por ser cousas pasadas; 
pois tampouco era posible 
seguir irritado incesantemente no meu corazón; sen embargo, 
por min, dicía 
que non antes a miña cólera aplacaría, senón cando xa 
ás miñas naves o grito de guerra chegue, e a guerra. 
Mais ti ponte ós teus ombros as miñas armas famosas, 
e, para loitar, manda ós Myrmidones, amigos de guerrear 
se xa unha nube sombría de Troes ten arrodeadas 
as naves con maior forza, e eles, no rompente do mar, 
están apoiados, retendo aínda unha pequena parte de terra , 
os Argueioi; e a cidade dos Troes, toda , en pé se puxo, 
confiada; porque a fronte do meu elmo non ven 
brillar préto; pronto, fuxindo, os foxos 
de mortos encherían, se, a min, o poderoso Agamemnon 
ben me quixese; mais agora, arredor 
do noso exército, loitan. 
Pois tampouco, nas mans de Diomedes Tydeídes, 
a lanza con furia se move, co fin 
de afasta-la ruína dos Danaói; 
e aínda eu non oía a voz do Atreídes, falando 
desde a súa odiosa cabeza; senón que a de Héktor, 
matador de homes, 
exho1tando ós Troes, ó meu arredor resoa, e eles, 
co seu grito de guerra, 
ocupan toda a planicie, ós Akhaiói no combate batendo. 
Mais, aínda así, Pátroklos, co fin de afasta-la ruína das naves, 
cae sobre eles con maior forza, non sexa que agora, 
con fogo aceso, 
nos queimen as naves, e a volta nos corten á nosa patria. 
E déixate persuadir, como a ti eu, o remate da miña palabra, 
nos teus sentidos che poño, 
para que trates de conseguir para min grande honra e gloria 
entre tódolos Danaói, e que estes, a fermosísima moza, 
de volta me traian, e, amais diso, 
me dean espléndidos presentes. 
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Despois que os expulses das naves, debes dar volta atrás; 
e, aínda que, a ti, outra vez 
che permita conseguir gloria o esposo tonante de Hera, 
non pretendas ti, sen min, loitar 
cos Troes belicosos; pois máis deshonrado me deixarás; 
nin, tampouco, posto o teu orgullo na guerra e no combate, 
matando Troes, debes conduci-los teus soldados ata Ilios, 
non sexa que , do alto do Ólympos, algún dos deuses 
sempre existentes, 
no teu camiño se veña meter; a eles, de certo, moito os 
quere Apolon, o que obra conforme á súa vontade; 
senón que debes dar volta atrás, cando a luz da salvación 
nas naves 
poñas, e deixalos a eles loitar na planicie. 
¡Oxalá, Zeus pai e Athenaie e Apolon, 
que, en definitiva, ningún dos Troes á morte escape, 
cantos eles son, 
e ningún dos Argueioi, e que nolos dous 
nos libremos da ruína, 
para desatarmos, nós sós, os veos sagrados de Troia! 

2. Héctor ponfogo ás naves (101-129). 

(101-111) Aiante non puido resistir máis e retrocedeu. 

Así eles, un para o outro, tales cousas falaban, 
e Aias xa non se mantiña firme; pois era vencido polos tiros; 
domábao o espírito de Zeus, e os nobres Troes, 
que lle disparaban; e, terrible, arredor das súas tempas, 
o resplandecente 
casco, ó ser golpeado, producíalle resonancia , 
e era golpeado de contino 
nas aboladuras ben traballadas; e el sentía cansado 
o seu ombro esquerdo, 
de estar sempre a soster con firmeza o seu grande , 
movedizo escudo; e, con todo, non podían 
movelo do sitio, botándoselle enriba, 
cos seus tiros arredor del. 
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E sempre estaba tomado dun penoso arquexo, 
e, para abaixo, a suor, 
de todas partes, dos seus membros, abundante lle corría, 
e non tiña maneira 
de tomar un respiro; e, por todas partes, 
o mal no mal se apoiara. 

(112-129) ¡Fago nunha nave/ Aquiles dalle présa a 
Patroclo. 

Dicídeme ag_ora, Musas, que ocupáde
las moradas Olympias, 
como entón o fogo primeiro caeu nas naves dos Akhaiói. 
Héktor, póndose xunto de Aias, na lanza de freixo, 
por detrás, rente ó encaixe da punta, un golpe lle deu 
coa súa grande espada, 
e, de todo, lla tronzou; Aias Telamonios 
en balde brandiu na man a súa lanza tronzada, 
e, ó lonxe del, 
a bróncea punta produciu un ruído xordo, ó dar no chan. 
E coñeceu Aias, no seu irreprochable corazón, 
e estremeceuse de horror, 
as obras dos deuses, pois el, os seus pensamentos de loita, 
por enteiro lle cortaba, 
Zeus, o que resoa no alto do ceo, e para os Troes 
quería a victoria; 
e retirábase para fóra do alcance dos tiros; 
e eles lanzaron o incansable fogo 
a unha rápida nave; e nela propagárase rapidamente 
a chama inextinguible. 
Así o fogo rodeaba a popa; e Akhileus, 
baténdose as coxas, dirixíulle a palabra a Patroklés: 

"Móvete, Patroklés, nacido de Zeus, loitador en carro; 
vexo xa nas naves o ímpeto do fogo abrasador; 
témome xa que as naves nos collan e cousas 
xa non evitables nos veñan; 
ponte as armas o máis pronto posible, e eu reúno a tropa". 
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3. Patroclo e os Mirmidóns prepáranse para a batalla 
(130-277). 

(130-154) Patroclo ármase coas armas de Aquiles. 

Así dicía , e Pátroklos armouse co bronce deslumbrador. 
Primeiro, nas pernas, púxose as grebas 
fermosas, axustadas con broches de prata sobre os tornecelos; 
en segundo lugar, á súa vez, arredor do seu peito 
cinguía a couraza, 
labrada, chea de estrelas, do Aiakides, o lixeiro de pés. 
E, para os ombros, pois, botou a espada, 
ornada con tachóns de prata, 
de bronce ela, e despoilo grande e sólido escudo; 
e, sobre a súa cabeza forte, puxo o elmo ben traballado, 
gornecido con crinas de cabalo; e, dun modo terrible, 
o penacho alá enriba para <liante se inclinaba. 
E colleu <lúas lanzas fortes, que á súa palma da man 
se lle axustaran; 
e só non colleu a lanza do irreprochable Aiakides, 
pesada, grande, compacta; esta, por certo, 
ningún outro dos Akhaiói era capaz 
de a brandir, senón que só Akhileus era capaz de a brandir, 
un freixo Peliás, que a seu pai lle trouxo Kheiron 
dos cimos do Pelion, para ser morte para os heroes . 

. E deu ordes de que os cabalos rapidamente 
atrelase Automedon, 
a quen, despois de Akhileus, rompedor das filas inimigas, 
moitísmo apreciaba, 
e, para el, era o máis fiel na loita, 
para agarda-la súa chamada; -
e, para el tamén, Automedon puña baixo o xugo 
os rápidos cabalos, 
Xanthos e Balíos, que voaban cos ventos, 
ós que enxendrou do vento Zéphyros a Harpyia Podargue, 
cando apastaba nun prado polas bordas 
da corrente do Okeanós; 
e, nos atadoiros do cabalo de reposto, ó irreprochable 
Pédasos facía trotar, 
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ó que, pois, un día trouxo Akhileus, despois 
de toma-la cidade de Eetíon, 
que, aínda sendo mortal, ós cabalos inmortais seguía. 

(155-167) Aquiles pon en pé de guerra ós Mirmidóns. 

E, ós Myrmidones, pois, Akhileus, 
camiñando para eles, armounos 
a todos, ó longo das tendas, coas súas armas; e eles, coma 
lobos devoradores de carne crúa, e cunha forza inmensa 
nas súas almas,_ 
que, en dando morte nos montes 
a un grande cervo cornudo, 
esgázano; e todos teñen as fazulas vermellas de sangue; 
e, en rabaño, van, dunha fonte de augas sombrías, 
lamber, coas súas linguas delgadas, a negra auga 
da tona, vomitando o sangue da morte; e, dentro, o ánimo, 
nos peitos, intrépido está, mailo seu ventre séntese oprimido; 
tales, os conductores e gardiáns dos Myrmidones, 
arredor do bo servidor do Aiakides, o lixeiro de pés, 
dábanse présa; e, entre eles, pois, 
estaba o belicoso Akhileus, 
excitando cabalos e homes armados de escudos. 

(168-197) As naves que Aquiles levara para a guerra de 
Troia. Os seus capitáns e a súa historia . 

Cincuenta eran as naves rápidas, coas que Akhileus, 
o amado de Zeus, a Troie se dirixía; e en cada unha 
cincuenta eran os homes, compañeiros 
nos bancos dos remeiros; 
e nomeou, pois, cinco xefes, nos que confiara, 
para as mandar; mais el era o señor, ten do grande poder. 
Dunha fila, era xefe Menesthios, de couraza relucente, 
fillo de Sperkheiós, o río caído do ceo; 
ó que concebiu a filla de Peleus, a fermosa Polydora, 
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nos brazos de Sperkheiós, o incansable, 
muller que cun deus se deitara, 
mais era tido por fillo de Boros, fillo de Perieres, 
quen, pois, ás abertas, con ela estaba casado, 
despois que lle deu infinitos presentes. 
E, doutra, era xefe o Éudoros belicoso, 
fillo de solteira, ó que concebía Polymele, 
unha fermosa no coro de danza, 
filla de Phylas; pois, dela , o forte Argueifontes 
se namorou, ó vela cos seus ollos entre as que cantaban 
e danzaban 
nun coro de Ártemis, a da roca de ouro, 
a que gusta do ruído; 
e, ó momento, ó piso de arriba subindo, 
deitouse con ela ás escondidas 
Hermeias o socorredor, e deulle un fillo brillante, 
Éudoros, moi veloz en correr e tamén loitador; 
mais, cando xa Eileithyia, a que trae as dores do parto, 
á luz o sacou e viu os raios do sol, 
a ela, a témpera forte de Ekhekles Aktorides, 
para as súas mansións, por muller, a levou, despois 
que por ela deu infinitos presentes, 
e o vello Phylas alimentábao ben e coidábase del, 
rodeándoo do seu cariño, coma se fose seu fillo. 
E, da terceira, era xefe o Péisandros belicoso, 
o Maimalides, que entre tódolos Myrmidones se distinguía 
en loitar coa lanza, despois do compañeiro do Peleíon. 
E, da cuarta, era xefe o vello conductor de cabalos Phoinix, 
e, da quinta, Alkimedon, fillo irreprochable de Larkes. 

( 198-209) Aquiles dirixe ós Mirmidóns enérxicas palabras. 

Mais, cando xa a todos, xuntamente 
cos seus conductores, Akhileus 
dispuxo, separándoos ben, unha vehemente palabra 
lles dirixía: 

"Myrmidones, que ninguén se me esqueza das ameazas 
que, nas rápidas naves, en contra dos Troes proferiades 

503 



durante toda a miña cólera, e acusabádesme, 
todos e cada un: 
"Cruel fillo de Peleus, con bile, pois, te alimentaba a túa nai, 
desapiadado, que, nas naves, retés contra a súa vontade 
ós teus compañeiros; 
ó menos, nas naves, que recorren o mar, 
marchemos para a nosa terra 
outra vez, xa que, pois, unha bile tan maligna 
na túa alma se che meteu ." 
Estas cousas, ó estardes reunidos, moitas veces me diciades; 
e agora diante dos ollos se vos presenta 
o grande traballo da loita, da que noutro tempo 
estabades namorados; 
aquí, todo aquel que tiver un forte pulmón, 
contra os Troes combata." 

(210-248) Patroclo e Automedonte póñense á cabeza de 
tódolos Mirmidóns. Oración de Aquiles a Zeus. 

Así dicindo, excitaba a forza e o ánimo de cada un; 
e as fileiras uníronse máis, cando oíron ó seu rei . 
E, coma cando un home, con pedras ben apretadas, 
asegura a parede 
da súa alta casa, para se salvar das violencias dos ventos, 
así os seus elmos e os seus escudos arcados 
estiveron ben asegurados; 
o escudo, pois, apoiábase no escudo, o elmo no elmo, 
e no home o home; 
e tocábanse os elmos, gornecidos con crinas de cabalo, 
nas súas cimeiras brillantes, 
sempre que a cabeza inclinaban, tan apretados se puxeron 
uns contra os outros . 
Mais diante de todos, armábanse dous homes, 
Pátroklos e mais Automedon, que tiñan un único alento, 
para loitaren diante dos Myrmidones, mais Akhileus 
botou, pois, a andar para a súa tenda, 
e abriu a tampa dunha arca 
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fermosa, ben labrada, que, para el, Thetis, 
a dos pés de prata, 
na nave lle puxo, para consigo a levar, despois de enchela 
ben de túnicas 
e de mantos, que abrigan do vento, e de tupidos tapetes. 
E alí estaba unha copa ben feita , e ningún outro 
dos homes por ela bebía o viño flamexante, 
e, a ningún outro dos deuses, con ela, libacións el ofrecía, 
de non ser a Zeus pai; 
entón, pois, tomándoa da arca, con enxofre purificouna 
primeiro, e despois lavouna en fermosas correntes de auga, 
e el mesmo lavou as mans e sacou o viño flamexante; 
entón oraba, póndose de pé no medio do recinto, e ofrecía 
o viño en libación, 
mirando para o ceo; e non se ocultou a Zeus, 
que goza co raio: 

"Señor Zeus, Dodonaios, Pelasguikós, que habitas lonxe, 
que velas sobre Dodona, a de duros invernos; 
e, en torno de ti, os Selói 
habitan, intérpretes teus, que non lavan os pés , 
que dormen no chan; 
igual que un día a miña palabra escoitabas, 
cando pedín a túa protección, 
dándome a min honra, e castigaches cun grande castigo 
ó pobo dos Akhaiói, 
así tamén agora, unha vez máis, 
cúmpreme este meu desexo. 
Porque eu, por min, seguirei na parte das naves, 
mais, no medio de moitos Myrmidones, 
ó meu compañeiro mando 
a loitar; manda por <liante, xunto con el, a gloria, Zeus , 
que ves ó lonxe, 
e anímalle no peito o corazón, para que tamén Héktor 
vexa se, pois, tamén só, sabe face-la guerra 
o noso ecudeiro, ou se, as súas mans intanxibles, entón 
se lle moven con furia, cando eu con el vou 
ó traballo de Ares. 
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Mais, logo que afaste das naves a loita e o seu griterío, 
fai que entón volte intacto para as rápidas naves 
coas armas súas todas e cos seus compañeiros, 
que de préto combaten." 

(249-256) Zeus só lle concede a Aquiles a metade do que 
el lle pedira . 

Así dicía suplicando, e Zeus, o bo conselleiro, oíao; 
mailo pai concedeulle unha cousa e recusoulle outra; 
rechazar das naves a guerra e a loita, 
concedeullo, mais recusoulle voltar intacto da loita. 
E el , despois de face-la libación e a súplica a Zeus pai, 
outra vez na tenda entrou, e a copa repuxo na arca, 
e, para fóra saíndo, a pé firme, <liante da tenéla quedou, 
pois aínda, no seu corazón, desexaba 
contempla-la batalla terrible de Troes e de Akhaiói. 

(257-277) Os Mirmidóns avanzan ata alcanzar ós 
Troianos. Patroclo exhorta os seus compañeiros. 

E eles, con Pátroklos, de grande corazón, armados, 
avanzaron en filas, ata que, demasiado alto pensando, 
entre os Troes se precipitaron; 
e, ó momento, esparexíanse, parecidos ás vespas 
do camiño, que uns rapaces irritan, como é costume deles , 
importunándoas sempre, ó teren os seus niños no camiño, 
¡os moi parvos!; e un mal común ocasionan a moitos; 
pois, sempre que despois algún home camiñante, 
pasando por alí, 
as perturbe, sen o querer, como elas teñen un ánimo forte, 
voa para <liante o enxame todo e defende ós seus fillos. 
Entón os Myrmidones, levando o corazón e o ánimo delas, 
desde as naves, esparexíanse; e un grito de guerra , 
inextinguible, se levantara; 
E Pátroklos chamou ós seus compañeiros, 
gritando para o lonxe: 
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"Myrmidones, compañeiros de Akhileus Peleiades, 
sede homes, amigos, lembrádevos da vosa forza impetuosa, 
para honrarmos ó Peleídes, que é, con moito, o mellor 
dos Argueioi, nas naves, e o mesmo son os seus servidores, 
que de préto combaten, 
e tamén para que o Atreídes, o poderosos señor, 
Agamemnon, recoñeza 
a súa cegueria, pois en nada honrou ó mellor dos Akhaiói.» 

Así dicindo, excitaba a forza e o ánimo de cada un, 
e caeron sobre os Troes en masa; e as naves, arredor, 
espantosamente resoaron, cos Akhaiói a gritar. 

4. Fazañas de Patroclo (278-363). 

(278-283) Túrbanse os Troianos por medo á intervención 
de Aquiles. 

E, así que os Troes viron ó forte fillo de Menoitios, 
a el e ó seu servidor, coas súas armas brillando, 
a todos, o alento se lles turbou, e as falanxes movéronse, 
pensando que, xunto das naves, o Peleíon, lixeiro de pés, 
a súa xenreira, ó fin, depuxera e a amistade escollera; 
e cada un paseaba a mirada ó seu redor, 
para ver por onde fuxir á ruína total. 

(284-305) Patroclo dá marte a Pirecmes, xefe dos Péones. 
Os Troianos retroceden loitando. 

E Pátroklos disparou, o primeiro, 
coa súa lanza resplandecente, 
de frente, sobre o centro, alí onde 
máis numerosos se axitaban, 
xunto á popa da nave do magnánimo Protesílaos , 
e alcanzou a Pyraikhmes, que, ós Páiones, guerreiros 
encasquetados que combaten a cabalo, 
de Amydón conducíu, desde o Axiós, 
que anchamente corre; 
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alcanzouno no ombro dereito; e el, de costas, na poeira 
caeu xemendo, e, á roda del, espantáronse 
os seus compañeiros, 
os Páiones; pois Pátroklos isnpiroulles a fuga, a todos eles, 
ó matar ó seu conductor, que era o mellor á hora de loitar; 
e botounos das naves, e apagou o fogo aceso . 
E, a medio queimar, pois, a nave alí quedou; e eles fuxiron, 
os Troes, mm tumulto prodixioso; e os Danaói espalláronse 
ó longo das ocas naves; e fíxose un tumulto que non cedía. 
E, coma cando, do alto cimo dun grande monte, 
unha densa nube aparta Zeus, amontoador de relámpagos, 
e quedaron ó descuberto tódolos observatorios 
e altos promontorios 
e vales selvosos, e, do alto do ceo, pois, 
desgarrouse o éter inefable, 
así os Danaói, despois que rechazaon das naves 
o fogo abrasador, 
respiraron un pouco, mais non chegaba 
a sé-lo cesamento da guerra; 
pois aínda non, por certo, os Troes, por obra dos Akhaiói, 
amados de Ares, · 
para <liante fuxían das negras naves, 
senón que aínda, pois, resistían, e, por forza, 
das naves se retiraban. 

(306-350) Cadaxefe dos Dánaos dá marte a unguerreiro. 

E entón, dispersado o combate, un home 
a un home de morte colleu, 
de entre os conductores; e, o primeiro, 
o forte fillo de Menoitios, 
no momento mesmo en que Aréilykos viraba as costas, 
alcanzoulle a coxa 
coa súa lanza puntiaguda, e, a través, para <liante, 
o bronce empurrou; 
e a lanza rompeu o oso, e el, de cabeza, sobre aterra 
caeu; por seu lado, o belicoso Menélaos feriu a Thoas 
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no peito ó descuberto xunto ó escudo, 
e desatoulle os membros. 
E Phyleídes, espreitando a Ámphyklos, 
que contra el se lanzo u, 
anticipouse, alcanzándoo no alto da perna, 
onde o máis groso 
músculo do home se atopa; e, á roda da punta da lanza, 
fendéronse os nervios; e as tebras cubríronlle os ollos. 
E os Nestoridai, un feriu a Atymnios coa súa lanza aguzada, 
Antílokhos, e fixo pasa-la bróncea lanza a través do flanco; 
e caeu para <liante; mais Maris, para un corpo a corpo, 
coa súa lanza 
sobre Antílokhos saltou, irritado polo irmán, 
plantándose <liante do morto; mais Thrasymedes, 
semellante a un deus, 
anticipouse, alcanzándoo, antes de el o ferir, e non fallou, 
no ombro, de seguida; e a punta da lanza, o alto do brazo, 
desgarrou dos músculos, e, penetrando, cortou o oso; 
e estrondou ó vir ó chan, e as tebras cubríronlle os ollos. 
Así eles dous, polos dous irmáns vencidos, 
para o Érebos foron, os bos compañeiros de Sarpedón, 
os fillos, tiradores de dardo, de Amisódaros, 
que, pois, a Khímaira 
nutriu, a invencible, desgracia para moitos homes. 
E Aias Oiliades, lanzándose sobre Kleóbulos, 
colleuno vivo, detido no tumulto; mais, a el, alí mesmo 
a forza 11~ desatou, golpéndolle o pescozo coa súa espada, 
de boa empuñadura; 
e a espada toda amornouse co sangue; e, del, 
caendo sobre os seus ollos., 
apoderouse a purpúrea morte, e o destino poderoso. 
Penéleos e Lykon correron un para o outro; 
pois, coas lanzas, 
fallaron mutuamente, e en van ambos dispararon; 
e eles, outra vez, coas espadas, un para o outro correron; 
aquí Lykon ó fin 
alcanzoulle a cimeira do casco, gornecido 
con crinas de cabalo, mais polo puño, 
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partíuselle a espada; e el, debaixo da orella, 
o pescozo golpeou, 
Penéleos, e a espada toda para dentro afundiu, 
e só se mantivo 
a pel, e a cabeza pendeu, e os seus membros soltáronse. 
E Meriones, dando alcance a Akamas cos seus rápidos pés, 
feriuno no ombro dereito, no momento de subir 
para os cabalas; 
e do carro caeu, e polos seus ollos estendérase a escuridade. 
E Idomeneus, a Érymas, na boca, co bronce sen piedade, 
feriu; e a lanza de bronce de frente atravesou 
por debaixo do -cerebro, e partiu, pois, os osos brancas; 
e os dentes, ó seu paso, foron arrincados, 
e enchéronselle os dous 
ollos de sangue; e este, da boca e polas narinas, 
fíxoo manar, ó abrilas coa respiración; 
e a negra nube da morte cubriuno. 

(351-357) O ataque dos Dánaos comparado co duns 
lobos carniceiros. 

Así, pois, estes conductores dos Danaói 
colleron de morte cada un ó seu home. 
E, coma uns lobos botábanse sobre uns años 
ou uns cabritos, 
¡uns ladróns!, substraéndoos dos rabaños, cando nos montes 
se separaron polas insensateces do pastor; e eles, ó velos, 
arrebátanGs rápidamente, ó teren un cobarde corazón; 
así os Danaói botábanse sobre os Troes; e estes, da fuga, 
de triste son, lembráronse, e esquecéronse 
da súa forza impetuosa. 

(358-363) O grande Aiante non perde de vista a Héctor. 
Mais Héctor sabe gardarse. 

O grande Aias, sempre sobre Héktor, 
o armado de bronce, 
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vivamente desexaba disparar; mais el, 
coa súa pericia da guerra, 
tendo os seus anchos ombros cubertos 
cun escudo de pel de touro, 
vixiaba o asubío das frechas e o ruído dos dardos; 
por demais, recoñecía que oeste combate a victoria 
íase ó outro bando; 
mais, aínda así, aguantaba, e salvaba 
ós seus apegados compañeiros. 

5. Derrota dos Troianos (364-418). 

(364-393) Os Troianos foxen en desbandada ó pé das 
naves dos Acaios. Héctor abandona ós seus. Patroclo 
persegue ós Troianos . 

E, coma cando, do Ólympos, chega unha nube 
ata dentro do ceo, 
desde o éter divino, cando Zeus estende unha tempestade, 
así desde as naves chegou o griterío, e a fuga deles, 
e non pasaban de volta na orde debida; 
e, a Héktor, os cabalos 
de pés áxiles, levábano de alí coas súas armas, 
e atrás deixaba á turba 
dos Troes, ós que retiña, contra a súa vontade, 
o foxo escavado. 
E moitos rápidos cabalos, que tiran do carro, no foxo 
deixaron os carros dos reis, rotos na extremidade do timón, 
e Pátroklos seguía exhortando ·vivamente ós Danaói, 
pensando no mal para os Troes; e eles, co seu griterío 
e coa súa fuga, 
encheron tódolos camiños, despois que, entón, se espallaron; 
e, no alto, un turbillón de pó 
esparexíase, debaixo das nubes, e os solípedos cabalos 
estirábanse acelerados 
de volta para a cidade, lonxe de naves e tendas. 
E Pátroklos, por onde viu moitísima tropa turbada, 
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por alí, pois, dando gritos, se lanzaba; e os homes, 
debaixo dos eixos, caían, 
dos seus carros, de cabeza, e os carros 
con estrépito envorcaban, 
e en liña recta, pois, por enriba do foxo saltaron 
os rápidos cabalas, 
divinos, que, a Peleus, os deuses lle deron, 
espléndidos presentes, 
dándose présa para adiante, e o seu ánimo chamouno 
contra Héktor; 
pois sentía vivo desexo de o ferir; mais levábano de alí 
os seus rápidos -cabalas. 
E, coma, baixo unha tempestade, a terra, toda negra, 
está cargada, 
mm día outonizo, cando unha violentísima auga fai caer 
Zeus, cando, xa irritado, é duro cos homes, 
que, por violencia, na praza pública, 
escollen decisións torcidas, 
e desterran a xusticia, non tendo en conta 
a mirada dos deuses; 
e tódolos ríos deles crecen, no seu correr, 
e moitas pendentes entón cortan as augas torrenciais, 
e xemen grandemente ó correr, para o mar purpúreo, 
desde os montes, de cabeza, e desaparecen 
os traballos dos homes; 
así as eguas troianas xemían grandemente, ó correr. 

(394-418) Patroclo córtalle a retirada ós Troianos e fai 
unha chacina . 

Mais Pátroklos, cando entón cortou as primeiras falanxes, 
de novo, contra as naves metíaos, para atrás, e, á súa cidade, 
non os deixaba subir, por moito que o desexasen, 
senón que, entre 
as naves e o río e o alto muro, 
detrás deles saltando, matábaos, e facíalles paga-lo rescate 
de moitos. 
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Alí, por certo, a Prónoos, o primeiro, alcanzou 
coa súa lanza resplandecente, 
no peito ó descuberto xunto ó escudo, 
e desatoulle os membros; 
e estrondou ó viró chan; e el, despois, a Théstor, 
filio de Enops, 
de segundo, lanzándoselle enriba -este, por certo, 
no asento ben pulido do seu carro, 
estaba sentado, encollido; pois quedou transportado 
no seu corazón, e, das mans, pois, 
voáronlle as rédeas-- el, entón, coa lanza feriuno, 
achegándose a el, 
pola mandíbula dereita, e atravesoulle alí mesmo os dentes, 
e, colléndoo coa lanza, alzábao por enriba do parapeito 
do carro, coma cando un home calquera, 
sentado nunha rocha saliente, un peixe sagrado 
para fóra do mar alza, co fío e co bronce brillante; 
así o alzaba do carro, de boca aberta, 
coa súa lanza resplandecente, 
e para abaixo, pois, de cara, empuxouno; 
e abandonouno o alento, ó caer. 
Mais despois, a Eryalos, cando a toda présa, enriba del 
se lle viña, cunha pedra alcanzou 
no medio da cabeza; e esta toda en <lúas metades partiuse 
dentro do forte casco; e el, pois, de cabeza na terra 
caeu, e, á súa roda, espallouse a morte, que a vida destrúe . 
Mais despois, a Érymas e a Amphoterós e a Epaltes, 
e a Tlepólemos e ó Damastorides e a Ekhios e a Pyris, 
e a Ipheus e a Éuippos e a Polymelos o Argueades, 
a todos, un detrás do outro, á terra, 
que a moitos nutre, achegou . 

513 



6. Morte de Sarpedón (419-568). 
( 419-461) Sarpedón censura ós Licios. Decide saír el ó 
encontro de Patroclo. O fillo de Crono e mais Hera 
dialogan. Hera non accede ós seus desexos. O Cronides 
fai chover sangue. 

Mais Sarpedón, cando, entón, viu ós seus compañeiros, 
de cotas sen cobre-ventre, 
polas mans de Pátroklos Menoitiades domados, 
exhortou, pois, ós Lykioi, semellantes ós deuses, 
tomándoa con eles: 

"Vergonza, o~ Lykioi; ¿para onde fuxides?; 
séde rápidos agora; 
que eu sairei ó encontro <leste home, para saber 
quen é ese que campea e que xa moitos males fixo 
ós Troes, cando, de moitos e bos, os xeonllos desatou .» 

Dicía, pois, e do carro, coas súas armas, 
para a terra saltou; 
e, do outro lado, Pátroklos, cando o viu, do seu carro saltou. 
E eles, do mesmo modo que voitres, de uñas curvadas, 
de peteiros torcidos, 
nunha alta rocha, dando gritos estridentes, loitan, 
así eles, gritando, precipitáronse, o un sobre o outro. 
Mais, ó velos, o fillo de Kronos, de espírito torcido, 
compadeceuse, 
e dirixíalle a palabra a Hera, súa irmá e súa esposa: 

"Ai de min, que Sarpedón, que é para min 
o máis querido dos homes, 
ten por destino ser domado por Pátroklos Menoitiades. 
E, ó darlle voltas, o corazón no peito estame ansioso 
entre <lúas solucións, 
ou, estando vivo, da loita lacrimosa 
arrebatándoo, pólo seguro na fértil terra de Lykía, 
ou xa domalo baixo as mans do Menoitiades .» 

E de seguida respondíalle a augusta Hera, 
a de ollos de becerra: 

"Moi terrible Kronides, ¿que palabra tal dixeches?; 
¿a un home, que é un mortal, desde tempos 
marcado polo destino, 
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queres outra vez da morte desditosa lfoertar?; 
faino; mailos outros deuses, non todos cho aprobamos. 
E outra cousa che direi, e ti métea ben nos teus sentidos; 
se, estando en vida, mandas a Sarpedón á súa casa, 
pensa que a continuación tamén algún outro dos deuses 
é posible que queira 
mandar a un fillo seu para lonxe do forte combate; 
pois, en volta da grande cidade de Príamos, loitan moitos 
fillos de inmortais, nos que meterás un odio terrible . 
Mais, se tan querido che é, e o teu corazón se lamenta, 
entón déixao primeiro, no forte combate, 
ser domado polas mans de Pátroklos Menoitiades; 
e, cando xa o abandone a alma, e o tempo, 
manda á Morte e ó Sono profundo que o transporten, 
ata que xa ó país da ampla Lydía cheguen, 
onde o enterrarán os seus irmáns e achegados 
cun túmulo e unha estela; pois este é o presente de honor 
dos que morreron.» 

Así dicía , e o pai de homes e deuses non desobedeceu; 
mais, desde enriba, derramou sobre aterra 
unhas pingas sanguentas, 
para honrar ó seu fillo, que lle ía Pátroklos 
matar na Troie, de fértil terruño, lonxe da súa patria. 

(462-507) Sarpedón e Patroclo frente por frente un do 
outro. Sarpedón,ferido de marte, aínda anima a Glauco, 
xefe dos Licios. 

E eles, cando xa préto estaban, 
un sobre o outro avanzando, 
entón, por certo, Pátroklos, ó ínclito Thrasydemos, 
que, pois, bo servidor do señor Sarpedón era, 
alcanzouno no baixo ventre, e desatoulle os membros . 
E Sarpedón, alí mesmo, nel fallou, 
coa súa lanza resplandecente, 
de segundo, sobre el precipitándose, mais el 
ó cabalo Pédasos feriu 
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coa súa lanza no ombro dereito; e este gritou, 
ó exhala-la vida, 
e caeu desapromado no po a rinchar, 
e do seu corpo o alento voou . 
E os outros dous apartáronse, e o xugo ranxeu, e as rédeas 
enredáronselle, cando xa morto xacía no po 
o cabalo de reposto; 
por certo, Automedon, famoso pola súa lanza, 
encontrou o remedio; 
desenvaiñando a espada, de longa punta, 
de ó lado da gorda coxa, 
dando un salto, -dun tallo, separou ó cabalo de reposto 
e non fallou; 
e os outros dous endereitáronse 
e estiráronse nas súas rédeas; 
e eles dous lanzábanse de novo un contra o outro, 
nunha disputa que o ánimo corroe. 

Entón Sarpedón, outra vez nel fallou, 
coa súa lanza resplandecente, 
e, por enriba do ombro esquerdo de Pátroklos, 
pasou a punta 
da lanza, e non o alcanzou; mais este, o seguinte, 
co seu bronce, lanzábase, 
Pátroklos; e a arma non fuxiu en van da súa man, 
senón que o alcanzou alí onde, pois, as vísceras torácicas 
están encerradas ó redor do apretado corazón; 
e caeu coma cando unha aciñeira caeu, 
ou un álamo branco, 
ou un alto piñeiro, que, nos montes, uns homes carpinteiros 
cortaron cos seus machados, recentemente afiados, 
para ser madeira de barco; 
así el, <liante dos cabalos e do carro, xacía tendido, 
xemente, collendo coas manso po ensanguentado. 
Coma a un touro matou un león, presentándose 
no medio do rabaño, 
(un touro) da cor do fogo, magnánimo, 
entre os bois de pasos rodantes, 
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e morreu xemendo debaixo das queixadas do león, 
así o conductor dos Lykioi, armados de escudo, 
por Pátroklos 
ferido de morte, enfurecíase, e ó seu compañeiro 
polo seu nome chamou: 

"Glaukos, amigo meu , guerreiro no medio dos homes, 
agora éche de todo preciso 
ser un lanceiro e un animoso guerreiro; 
agora, a guerra mala, sexa por ti desexada, se és rápido. 
Primeiro, entón, excita ós homes conductores dos Lykioi, 
dirixíndote a tódalas bandas, a combateren por Sarpedón; 
mais, despois, tamén ti mesmo, por min, loita co bronce; 
pois para ti eu, tamén despois, unha vergonza 
e unha inxuria 
serei, os días todos por sempre, se a minos Akhaiói 
das miñas armas me despoxasen, pois na disputa 
das súas naves caín; 
máis ben, resiste firmemente, e excita á tropa toda." 

Non ben, pois, así falou, a consumación 
da morte cubriuno, 
por ollos e por narinas; e o outro, co pé no peito, 
del aguantando, 
arrincáballe da carne a súa lanza, e as súas vísceras torácicas 
con ela tamén viñan; 
e , xuntamente, sacoulle o alento vital e a punta da lanza." 
E os Myrmidones retiveron alí os cabalas, 
que con forza sopraban, 
desexando vivamente fuxir, despois que sentiron 
desocupádo-los carros dos seus señores. 

(508-526) Glauco pídelle a Apolo a súa protección . 
Quería que o curase. 

E a Glaukos, ó oí-la súa voz, unha dor terrible lle naceu; 
e turbóuselle o corazón, porque non o puido socorrer; 
e, coa man agarrándoo, apretaba o seu brazo; 
porque o agotaba 
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a ferida, que alí Teukros cunha frecha lle fixo, 
cando asaltaba 
o alto muro, apartando a perdición para os seus compañeiros; 
e, pois, orando, díxolle a Apolon, o infalible nos tiros: 

"Óeme, señor, que en algures no rico país de Lykía 
estás, ou en Troie; pois ti podes, en toda parte, oír 
a un home aflixido, tal como agora a aflicción 
alcánzame a min. 
Pois teño esta forte ferida, e o brazo, en volta, 
estame atormentado por agudas dores, e o meu sangue 
non pode secar, e, por el, estame o ombro cangado; 
e non podo sosler firme a lanza, nin loitar, 
marchando contra os inimigos; e o mellor home morreu, 
Sarpedón, fillo de Zeus; mais el nin presta axuda ó seu fillo. 
Mais ti, polo menos, señor, cúrame esta forte ferida, 
e adormece as miñas dores, e dame vigor, para que, 
polos meus compañeiros 
licios chamando, os excite a eles a face-la guerra, 
e para que eu mesmo loite arredor do cadáver do morto". 

(527-547) O milagre de Apolo. Glauco excita a Licios e 
Troianos. Encárase principalmente con Héctor e f álalle 
con dureza . 

Así dicía, e oíao Phoibos Apolon; 
ó momento calmoulle as dores, e , da ferida penosa 
o sangue negro secou, e no ánimo meteulle forza; 
e Glaukos deuse conta nas súas entrañas e alegrouse, 
de que o grande deus de présa lle prestou atención 
no seu suplicar. 
Primeiro, entón, excitaba ós homes conductores dos Lykio~ 
dirixíndose a tódalas bandas, a combater por Sarpedón; 
mais, despois, ía para o medio dos Traes, 
camiñando a grandes pasadas, 
cara a Polydamas Panthoídes e ó Aguénor divino, 
e foi cara a Aineias e Héktor, o armado de bronce, 
e, situándose préto, palabras aladas lle dirixía : 
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"Héktor, agora xa de todo estás esquecido 
dos teus aliados, 
que, por ti, lonxe dos seus amigos e da terra paterna, 
a vida consomen; e ti non os queres socorrer. 
Xace no chan Sarpedón, conductor dos Lykioi, 
armados de escudo, 
o que protexía á Lykía, tanto coas súas leis xustas, 
coma coa súa forza; 
e o brónceo Ares domouno coa lanza, 
nas mans de Pátroklos . 
Pois, ¡veña xa!, amigos, vinde axudalo, e enfurecédevos 
no voso corazón, 
non sexa que as súas armas lle arrebaten, 
e o cadáver maltraten 
os Myrmidones, indignados por cantos dos Danaói morreron, 
que lles matamos, coas nosas lanzas, 
préto das súas rápidas naves". 

(548-568) Os Troianos, con Héctor á cabeza, lánzanse 
dereitos ós Dánaos. Patroclo tamén excita ós Acaios e, 
dun modo especial, ós dous Aiantes. Troianos e Licios, 
Mirmidóns e Acaios entran en combate arredor do carpo 
morto. Zeus bota á noite enriba deles. 

Así dicía, e dos Troes apoderouse, 
de arriba abaixo, un dó 
incontenible, invencible, porque, para eles, 
o apoio da cidade 
era, aínda sendo un estraño; e, xunto con el, moitas 
tropas seguían, e, entre elas, sobresaía á hora de loitar; 
e marcharon ansiosos dereitamente ós Danaói; 
e, á cabeza deles, pois, ía 
Héktor, irritado por Sarpedón. Mais, ós Akhaiói, 
excitounos o animoso corazón de Patroklés Menoitiades; 
e ós dous Aias, ós primeiros, dirixía a palabra, 
ansiosos de loita tamén eles dous: 

519 



"Aiantes, agora séxavos grato defendervos, 
tales como erades dantes entre os homes, ou aínda mellores . 
Xace no chan o home que primeiro entrou 
no muro dos Akhaiói, 
Sarpedón; ¡ah, se puidesemos aldraxalo, 
apoderándonos del, 
e lle arrincasémo-las súas armas dos seus ombros, e, a algún 
dos seus compañerios, 
que aquí o van vir defender, domasemos 
co bronce desapiadado!,, 

Así dicía, mais eles tamén, por si mesmos, sentían 
vehementes desexos de rechaza-lo ataque . 
E eles, cando, dun lado e do outro, 
consolidaron as súas falanxes, 
Troes e Lykioi e Myrmidones e Akhaiói, 
lanzáronse a loitar arredor do cadáver do morto, 
gritando dun modo terrible; e retiniron con estrépito grande 
as armas dos guerreiros. 
E Zeus estendeu unha noite funesta 
por enriba da forte refrega, 
para que funesto fose o traballo da loita arredor do seu fillo. 

7. O combate á roda do carpo de Sarpedón (569-683). 

(569-587) Héctor dá marte a hpixeu. A historia de Epixeu. 
Patroclo, pota súa parte, abate a Estenelau. 

E os Troes rechazaron, os primeiros, ós Akhaiói, 
de ollos movedizos; 
pois foi alcanzado un home, que non era, de ningunha 
maneira, o peor entre os Myrmidones, 
o fillo do Agaklées magnánimo, o divino Epeigueus, 
que, pois, en Boúdeion, de boa vivencia, era rei 
noutro tempo; mais logo, por ter dado morte 
a un primo seu, moi valente, 
acudiu suplicante a Peleus e a Thetis, a dos pés de prata; 
e eles, con Akhileus, o rompedor das filas inimigas, 
enviábano, para seguir 
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á Ilios, rica en poldros, co fin de que loitase contra os Troes. 
A este, pois, cando xa no cadáver tocaba, 
alcanzouno o magnánimo Héktor, 
cun callau, na cabeza; e ela toda en <lúas partes fendeuse, 
dentro do forte elmo; e el, pois, para <liante, sobre o cadáver 
caeu, e, á súa roda, espallouse a morte, que destrúe a vida . 
E, a Pátroklos, pois, sobreveulle a dor 
do compañeiro morto, 
e lanzouse a dereito a través dos que combatían 
nas primeiras filas, parecido ó falcón 
rápido, que sempre fixo fuxir ás grallas e ós estorniños; 
así, a dereito, contra os Lykioi , Patroklés, loitador en carro, 
lanzácheste, e contra os Troes, e estabas no teu corazón 
encolerizado polo teu compañeiro. 
E, pois, alcanzou a Sthenélaos, fillo querido de Ithaimenes, 
cun callau no pescozo, e rompeulle os tendóns. 

(588-602) Os Troianos máis avanzados retíranse do sitio. 
Nesta retirada, Glauco mata a Baticles, que o perseguía. 

E retrocederon os que combatían nas primeiras filas 
e o magnífico Héktor. 
E, canto é o alcance dun longo venábulo, 
que, pois, un home lanza, para proba-la súa forza, 
ben sexa no xogo, 
ou tamén na guerra, no medio de inimigos, 
que destrúen a vida, 
tanto retrocederon os Troes, e para <liante 
lanzáronse os Akhaiói. 
Mais Glaukos, o primeiro, conductor dos Lykioi, 
armados de escudo, 
virouse, e matou ó Bathyklés magnánimo, 
de Khalkon querido fillo, que habitando casas en Helás, 
distinguíase entre os Myrmidones 
pola súa prosperidade e riqueza . 
A este, pois, Glaukos, no medio do peito, coa lanza feriu , 
virándose de pronto, cando, perseguíndoo, o collía; 
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e estrondou ó vir ó chan; e unha forte dor 
apoderouse dos Akhaiói, 
así que o nobre home caeu; mailos Troes 
grandemente se alegraron, 
e, adiantándose en turba, situáronse á roda del, mais, 
nin por iso, os Akhaiói 
da súa forza se esqueceron, e levaban a súa forza 
a dereito deles. 

(603-631) Pola parte dos Acaios, Meriones remata a 
Laógono. Eneas non logra ferir a Meriones. Eneas e 
Meriones dialogan entre si. Reprensión de Patroclo a 
Meriones. 

Entón, á súa vez, Meriones colleu de morte 
a un home dos Troes cuberto de casco, 
a Laógonos, animoso fillo de Onétor, 
que, sacerdote do Zeus 
Idaios, fora, e era honrado polo pobo coma un deus; 
alcanzouno por debaixo da mandíbula e a orella; 
e, de présa, o alento, 
dos seus membros, partía, e a odiosa escuridade, 
pois, tomouno. 
E Aineias, sobre Meriones, a súa broncínea lanza disparo u; 
pois esperaba alcanzalo, por máis de avanzar 
cubríndose co escudo. 
Mais el, véndoa de frente, evitou a bróncea lanza; 
pois para <liante vergouse, e, por detrás, a longa lanza 
no chan se cravou, e alí aínda vibrou o extremo 
da lanza; mais entón, de seguida, o forte Ares 
a forza lle afrouxaba; 
e, así, a lanza de Aineias, vibrando, na terra 
estaba perdida, xa que, pois, inutilmente 
da súa forte man salto u; 
e Aineias, pois, irritouse no seu corazón 
e con voz forte faloulle: 
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"Meriones, axiña a ti, aínda sendo un bailarín, 
a miña lanza teríate feito cesar para sempre, 
se te ti vese alcanzado.,. 

E, pola súa parte, Meriones, famoso pola súa lanza, 
contestáballe á súa vez: 

"Aineias, difícil che vai ser, por forte que sexas, 
apaga-la forza de tódolos homes, de calquera que contra ti 
veña, disposto a se defender; pois ti, hoxe por hoxe, 
tamén es un mortal; 
se tamén eu, tendo éxito, te alcanzase a ti no medio do peito 
co meu bronce aguzado, 
ben de présa, por forte que ti sexas e por confiado 
que esteas nas túas mans, 
a min, daríasme a fama, e , a túa alma, a Aides, 
famoso polos seus cabalas". 

Así dicía, e o forte fillo de Menoitios reprendeuno: 
"Meriones, ¿por que ti, aínda sendo bo, dis esas cousas?; 

amigo meu, ¡abofé non!, con palabras inxuriosas, os Troes 
non se apartarán do cadáver; antes, a algún reterao aterra; 
poila decisión da guerra está nas mans, e a das palabras 
está no consello; 
así pois, non é preciso aumenta-la palabra, senón loitar". 

(632-665) Patroclo e Meriones, no fragor do combate. 
Sarpedón, irrecoñecible. A decisión de Zeus: Patroclo 
seguirá repelindo ós Troianos. 

Así dicindo, el era o primeiro en avanzar, e o outro, 
mortal igual a un deus, detrás del marcho u. 
E, así como, daqueles, subiu o grande ruído, 
duns homes cortadores de árbores, 
nas crebadas dun monte, e desde lonxe deixábase oír, 
así, deles, subía, desde a terra, de folgados camiños, 
o son xordo 
do bronce e do coiro e das peles de boi, ben traballadas, 
ó seren batidos polas espadas e as lanzas, de dobre punta. 
Mais, ó Sarpedón divino, xa nin un home prudente 
o recoñecería, pois, de tiros e de sangue e de pós, 
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estaba recuberto de parte a parte, 
da cabeza á punta dos pés. 
E eles xuntábanse sempre arredor do cadáver, 
coma cando as moscas 
no estábulo zunen, á roda dos baldes cheos de leite, 
no tempo da primavera, cando o leite enche os vasos; 
así, pois, eles xuntábanse arredor do cadáver, 
e Zeus nin un momento 
apartou, do forte combate, os seus ollos resplandecentes, 
senón que para eles sempre miraba , 
e no seu ánimo deliberaba, 
maquinando moitas cousas para a morte de Pátroklos, 
se xa tamén a el, no forte combate, 
alí mesmo, sobre Sarpedón, semellante a un deus, 
o magnánimo Héktor 
co bronce o mataría, e dos seus ombros as armas lle quitaría, 
ou se, aínda tamén para máis, o duro traballo aumentaría. 
E, pensándoo ben, pareceulle que o mellor era así, 
que o bo servidor do Akhileus Peleiades, 
de novo, ós Troes e a Héktor, o armado de bronce, 
rechazase para a cidade, e quitase o alento de moitos. 
E, a Héktor, ó primeiro de todos, un ánimo cobarde 
dentro lle meteu ; 
e, para o seu carro subindo, volveu a espalda para fuxir 
e exhortou ós outros 
Troes a fuxir; pois recoñeceu as sagradas balanzas de Zeus. 
Entón nin os fortes Lykioi se mantiñan firmes, 
senón que fuxiron 
todos, despois que ó seu rei viron ferido no corazón, 
xacente, entre unha multitude de cadáveres; pois moitos, 
enriba del, 
caeron, cando o Kroníon estendeu a forte disputa. 
E eles, pois, dos ombros de Sarpedón, as armas arrebataron, 
brónceas, brillantes, que, para as ocas naves, 
para que as levasen, deu ós seus compañeiros 
o forte fillo de Menoitios . 
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(666-683) Zeus parlamenta con Apolo sobre Sarpedón. 
Que sacase o cadáver do sitio e que, polo Sono e a Marte, 
fose transportado a Licia. 

E entón Zeus, o amontoador de nubes, dicíalle a Apolon: 
,Anda, vai agora, amado Phoibos, 

límpalle as negras nubes de sangue 
a Sarpedón, desviándote dos dardos, e despois, 
levándoo para moi lonxe de alí, lávao nas correntes dun río 
e únxeo con ambrosía, e vístelle vestiduras divinas; 
e mándao levar polos prontos conductores, 
Hypnos e Thánatos, os xémeos, os que, pois, de présa 
porano na ancha Lykía, terra rica, 
onde o enterrarán os seus irmáns e achegados 
cun túmulo e unha columna; pois este é 
o presente de honor dos que morreron". 

Así dicía, e Apolon, pois, non deixou 
de escoitar a seu pai; 
e baixou dos montes Idaios para a batalla terrible, 
e, sacando ó momento do medio dos dardos 
ó Sarpedón divino, 
levándoo para moi lonxe de alí, 
lavouno nas correntes dun río 
e unxiuno con ambrosía, e vestiulle vestiduras divinas; 
e mandouno levar polos prontos conductores, 
Hypnos e Thánatos, os xémeos, os que, pois, de présa 
puxérono na ancha Lykía, terra rica. 

8. Patroclo, á persecución dos Troianos (684-776) . 

(684-711) O grande desvarío de Patroclo. As martes que, 
entre Troianos e Licios, Patroclo provocou. A desbandada 
troiana. Patroclo, nos muros de Troia, rechazado polo 
propio Febo Apolo. Non estaba de ser. 

E Pátroklos, estimulando ós cabalos e a Automedon, 
ós Troes e ós Lykioi perseguía, e un grande erro cometeu, 
o moi inxenuo; se tivese gardado a palabra do Peleiades, 
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tería, de certo, escapado á mala sorte da morte negra . 
Mailo pensamento de Zeus é sempre máis forte 
có dun home; 
quen, ata a un home forte, fai fuxir, 
e da victoria foi desposuído 
facilmente, e cando el mesmo impulsa a loitar; 
quen, a el, tamén entón o ánimo no peito lle excitou. 

¿A quen entón o primeiro, e a quen o derradeiro 
das armas despoxaches, 
Patroklés, cando xa, a ti, os deuses 
para a morte te chamaron? 
A Ádrestos, en primero lugar, e a Autónoos e a Ekheklos 
e a Périmos Megades e a Epístor e a Melánippos, 
mais despois, a Élasos e a Moulios e a Pylartes; 
a estes, matounos, mailos outros pensaban na fuga, todos 
e cada un . 

Entón tomarían Troia, a das altas portas, 
os fillos dos Akhaiói, 
polas mans de Pátroklos; pois, arredor, adiante, lanzábase 
impetuosamente coa súa lanza; 
se non fose que Phoibos Apolon, na torre ben construída, 
presentouse, pensando para el causas funestas, 
e defendendo ós Troes. 
Tres veces contra un ángulo do alto muro marchou 
Pátroklos, e tres veces Apolon con violencia o apartou, 
golpeándolle o escudo resplandecente 
coas súas mans inmortais. 
Mais, cando xa, á cuarta, contra el se lanzara , 
igual a un deus, 
gritando dun modo espantoso, palabras aladas lle dirixía: 

"Retírate, Patroklés, de Zeus nacido; 
non é agora para ti o destino, 
que a cidade dos Troes altivos sexa destruída pola túa lanza, 
nin pola de Akhileus, que é moito mellar ca ti." 

Así dicía, e Pátroklos retrocedía moito para atrás, 
evitando a cólera de Apolon, que de lonxe fere. 
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(712-725) Febo Apolo, na figura de Asia, incita a Héctor 
para o combate contra Patroclo . 

Mais Héktor, nas portas Skaiái, 
retiña ós solípedos cabalos; 
pois estaba indeciso entre loitar, conducíndoos de novo 
para o medio do tumulto, 
ou gritar ás tropas que se reunisen detrás do muro. 

Mentres, pois, estas cousas pensaba, ó seu lado púñase 
Phoibos Apolon, 
tomando os feitíos dun home vigoroso e forte, 
de Asios, que era tío materno de Héktor, 
o domador de cabalos, 
propio irmán de Hékabe, e fillo de Dymas, 
que habitaba na Phryguía, sobre as correntes do Sangarios; 
tomando os seus feitíos, faláballe Apolon, fillo de Zeus: 

"Héktor, ¿mais por que cesas na loita?; 
para nada falta che fai. 
¡Ah!, ¡quen me dera!, se canto son inferior, tanto fose 
superior a ti; 
entón axiña, dun modo horrible, da guerra te retirarías . 
Mais, ¡veña xa!, dirixe contra Pátroklos os teus cabalos, 
de casco forte, 
para ver se o colles de morte, e se Apolon che da fama". 

(726-750) Apolo perturba ós Ar.xivos, metido entre eles. 
Patroclo dá marte a Cebriones, cocheiro de Héctor, e f ai 
burla del. 

Así dicindo, o deus marchou outra vez 
para o traballo dos homes, 
e o magnífico Héktor, ó prudente Kebriones, mandou 
que fustigase os cabalos na dirección do combate. 
Mais Apolon, 
ó chegar, mergullouse entre a multitude, 
e, entre os Argueioi, un tumulto 
funesto provocou, e, ós Troes e a Héktor, dáballes a gloria. 
E Héktor, ós outros Danaói, deixábaos, e nin os mataba; 
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mais, el, contra Pátroklos, dirixía os seus cabalos, 
de casco forte. 
E Pátroklos, da outra banda, dos cabalos á terra saltou, 
coa esquerda, a lanza empuñando; e, coa outra, 
apañaba unha pedra 
brillante, áspera, á que cubriu arredor a súa man, 
e, estribándose no chan, lanzouna, e non por moito tempo 
tiña medo do home, 
e o proxectil non erro u, e alcanzo u ó cocheiro de Héktor, 
Kebriones, fillo bastardo do ínclito Príamos, 
que empuñaba as rédeas, na testa, coa aguda pedra; 
e a pedra levouse as dúas sobrancellas, e nin se lle mantivo 
o oso, e os olios por terra caeron no po, 
diante dos seus pés; e el, pois, parecido a un buzo, 
caeu do alto do carro ben traballado, e o alento da vida 
os seus osos deixou. 
E a palabra lle dirixía, Patroklés, guerreiro montado, 
mofándote del: 

"jVaia!, ¡que home máis áxil!, ¡con que facilidade 
se tira de cabeza! 
Se tal así lle saíse tamén en algures, no mar rico en peixe, 
a moitos podería saciar este home, buscando ostras, 
da súa nave saltando, mesmo que o marestivese borrascoso, 
como agora, desde os cabalos, con facilidade 
na planicie se tira. 
Na verdade, pois, tamén entre os Troes existen saltadores". 

(751-776) Patroclo lánzase sobre o cadáver de Cebriones) 
mais acode Héctor, para o defender. Tarapuxa de Patroclo 
e de Héctor polo carpo do marta. Á súa roda) Troianos e 
Dánaos acométense coa furia dos ventas arrebatados. 

Así dicindo, sobre o heroe Kebriones marchara, 
levando o ímpeto do león, que, ó saquear estábulos, 
foi alcanzado no peito, e a súa forza perdeuno; 
así sobre Kebriones, Patroklés, saltaches, precipitado. 
Mais Héktor, á súa vez, da outra banda, 
dos cabalos á terra saltou. 
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Os dous combateron arredor de Kebriones, 
coma dous leóns, 
que, nos cumes dun monte, arredor dunha corza morta, 
combaten, tendo os dous fame, sendo os dous enfonchados; 
así, arredor de Kebriones, os dous excitadores 
do grito de guerra, 
Pátroklos Menoitiades e o magnífico Héktor, 
estaban ansiosos por corta-las carnes, un ó outro, 
co bronce sen piedade . 
Héktor, despois que o tomou da cabeza, non o soltaba; 
e Pátroklos, do outro lado, tíñao collido dun pé; 
e xa os outros, 
Troes e Danaói, recomezaban unha dura refrega. 

E así coma o Euros e o Notos entraban en loita entre si 
nos vales dun monte , para sacudiren un bosque profundo, 
á faia e ó freixo e ó comiso de casca delgada , 
os que, uns contra os outros, lanzaron as súas ramas 
de longa punta 
cun ruído divino, e o ranxido das que se rompen, 
así Troes e Akhaiói, lanzándose uns sobre os outros, 
matábanse, e non se lembraban, nin os uns nin os outros, 
da funesta fuga. 
E, arredor de Kebriones , moitas lanzas aguzadas craváranse, 
e frechas aladas, que da corda do arco saltaron, 
e moitas pedras grandes bateron fortemente os escudos, 
dos que loitaban en volta del; e el, mm torbeliño de po, 
xacía, grande como el era, esquecido da arte 
de guia-lo carro . 

9. Marte de Patroclo (777-867). 

(777-817) Patroclofai estragos nos Troianos. O deus Febo 
Apolo sáelle ó encontro) dalle unha pancada nas costas 
e déixao sen armas. Patroclo) que queda quieto no sitio1 

abraiado, é ferido por Euf orbo. 

Mentres Helios atravesara polo medio do ceo, 
entre tanto, os tiros acertaban moito en ámbolos bandos, 
e a tropa caía; 
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mais cando Helios pasaba ó outro lado, 
á hora en que se desatrelan os bois, 
aínda entón, xa, pois, máis alá da decisión do destino, 
os Akhaiói eran mellares. 
Sacaron dos tiros ó heroe Kebriones , 
fóra do griterío dos Troes, e arrebatáronlle 
as armas dos ombros, 
e Pátroklos lanzouse sobre os Troes, 
pensando desgracias para eles; 
tres veces lanzouse entón, igual ó rápido Ares, 
gritando dun modo espantoso, e tres veces matou 
nove homes. -
Mais cando xa, á cuarta vez, se lanzara , igual a un deus, 
entón, pois, para ti, Pátroklos, deixouse ver 
o término da túa vida; 
pois saíache ó encontro, no forte combate, Phoibos 
temido; mais el, no medio do tumulto, non o viu vir; 
pois, cuberto con moita néboa, ó seu encontro saíu; 
e situouse detrás del, e golpeoulle 
as costas e os largos ombros 
coa palma da man, e déronlle volta os ollos. 
E tiroulle o casco da cabeza Phoibos Apolon; 
e este, ó rolar, producía ruído debaixo dos pés dos cabalos, 
por sé-lo casco alongado en forma de tubo, 
e mancháronse as crinas 
de sangue e de po; antes non era permitido 
que este casco, enfeitado con crinas de cabalo, 
se manchase de po, 
senón que , a cabeza e a fronte graciosa dun home divino, 
defendía, de Akhileus; mais entón Zeus deullo a Héktor 
para o levar na súa cabeza, e, para el, 
estaba préto a súa ruína. 
E rompéuselle toda nas mans a lanza, de longa sombra, 
pesada, grande, compacta, protexida de bronce; 
e, dos seus ombros, 
o escudo, que baixaba ata os pés, xunto co seu talabarte, 
á terra caeu; 
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e desatoulle a couraza o señor fillo de Zeus, Apolon. 
E a cegueira da alma tomouno no seu corazón, e soltáronse 
os seus magníficos membros, 
e quedou de pé abraiado; e, por detrás, nas costas, 
coa súa lanza aguzada, 
entre os ombros, de préto, alcanzouno un home dárdano, 
o Panthoídes Éuphorbos, que sobrepasara ós da súa idade 
na lanza e na arte de guia-lo carro e nos pés rápidos; 
e, en efecto, xa unha vez a vinte homes 
fixo baixar dos cabalos, 
cos carros indo por primeira vez, cando aprendía a guerra; 
este, o primeiro, contra ti a súa arma lanzou, 
auriga Patroklés, 
mais non te domou; e correu para atrás outra vez, 
e mesturouse coa multitude, 
despois de ter arrrincado da carne a súa lanza de freixo, 
e non agardou a pé firme, 
en combate, a Pátroklos, por máis de estar desarmado. 
Mais Pátroklos, polo golpe do deus e pola lanza domado, 
para atrás retirábase, para o grupo dos seus compañeiros , 
co fin de evita-la deusa da morte. 

(818-867) Héctor remata a Patroclo. Palabras 
escarnecedoras de Héctor a Patroclo, cando xa estaba 
nas últimas. Patroclo predícelle a Héctor a súa propia 
marte, pota man de Aquiles. Héctor fai pouco da tal 
profecía. 

Mais Héktor, así que viu ó Patroklés magnánino 
retirarse para atrás, alcanzado polo bronce agudo, 
chegou, pois, préto del a través das fileiras, 
e feriuno coa espada 
na parte inferior dunha illarga, e, a través para adiante , 
o bronce empurrou; 
e estrondou ó vir ó chan, e á tropa dos Akhaiói 
grandemente aflixiu . 

531 



E, coma cando, a un xabarín infatigable, un león, 
no gozo da loita, con forza presionou, 
cando os dous, demasiado alto pensando, 
loitan nos cimos dun monte 
en volta da auga dunha pequena fonte; e nela os dous 
queren beber; 
mailo león, coa súa forza, domou ó xabarín, 
que moi ofegante respira; 
así, ó que a moitos matou, ó forte filio de Menoitios, 
Héktor Priamides, de préto, coa súa lanza , o alento da vida 
lle quitaba, 
e, vanagloriándose, palabras aladas lle dirixía: 

"Pátroklos, de certo, tal vez te figurabas 
que ías saquea-la nosa cidade, 
e, despois de lles arrebata-lo día libre ás mulleres Troadas, 
que as ías levar nas naves para a túa terra patria, 
¡o moi inxenuo!; mais , <liante delas , 
os rápidos cabalos de Héktor 
estendéronse cos pés para loitar; e, coa espada eu mesmo 
distíngome entre os Troes, amigos de guerrear, 
que lles aparto 
o día fatal; mais , a ti, os voitres aquí te comerán. 
¡Ah desgraciado!, por bo que el sexa, 
non te protexeu Akhileus, 
quen, sen dúbida, manténdose afastado, moitísimas veces 
che encargaba, ó marchares: 

"Antes non me volvas, Patroklés, loitador en carro, 
para as cóncavas naves, antes que, de Héktor, 
matador de homes, 
a túnica ensanguentada, arredor do seu peito, teñas rasgado". 
Así che dicía, sen dúbida, e a ti, sen sentido, 
persuadíache os miolos" . 

E, nunha voz débil, contestábaslle ti, auriga Patroklés: 
"Agora xa, Héktor, ufánate moito; xa que che deu 

a victoria Zeus Kronides, e Apolon, que me domaron 
con facilidade; pois eles quitáronme as armas dos ombros; 
mais, da túa condición, aínda que vinte 
ó meu encontro saísen, 
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todos alí morrerían, pola miña lanza domados; 
senón que a min matoume o destino funesto, 
e o fillo de Letó, 
e, dos homes , Éuphorbos; e ti ére-lo terceiro, 
que me despoxas. 
E outra cousa che direi , e ti métea ben nos teus sentidos: 
tampouco ti mesmo, por certo, vivirás por moito tempo; 
senón que, para ti , xa 
ó teu lado presentóuseche a morte , e o destino forte, 
sendo domado polas mans de Akhileus, 
o irreprochable Eakides" . 

Así, pois , dicindo , a consumación da morte cubriuno; 
e a súa alma, voando dos seus membros , para o Aides fora, 
lamentando a súa sorte fatal, ó deixar vigor e xuventude; 
mais , aínda de morto, dirixíalle a palabra 
o magnífico Héktor; 

"Patroklés, ¿por que agora me anuncias a ruína total?; 
¿e quen sabe se o mellor Akhileus, fillo de Thetis, 
a do bo cabelo, 
non me antecede en perde-lo alento vital, 
pola miña lanza ferido?". 

Así, pois, tendo falado, a súa bróncea lanza, 
da ferida aberta, 
para si arrincou, co pé nel apoiando, e empurrouno 
de costas para fóra da lanza; 
e, ó momento, coa súa lanza , marchara para Automedon, 
o escudeiro, semellante a un deus, do Eakides, 
lixeiro de pés; 
pois ansiaba ferilo; mais sacábario do campo 
os rápidos cabalos, 
divinos, que os deuses a Peleus deron, 
de espléndidos presentes . 
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CANTO XVII 

PROEZAS DE MENELAU 

(«Aristeia Meneláou») 

l. Menelau de/ende o carpo de Patroclo (1-60). 

(1-17) Menelau diante do carpo de Patroclo. Conminación 
de Euforbo. 

Mais non lle pasou inadvertido ó fillo de Atreus, 
ó amado de Ares, Menélaos, 
Pátroklos, domado polos Troes no combate; 
e púxose en marcha por entre os combatentes dianteiros , 
co bronce brillante cuberto, 
e, arredor del, pois, xiraba, como, arredor do terneiro, 
unha nai 
primípara, lamentosa, non antes sabedora do parto; 
así arredor de Pátroklos xiraba o louro Menélaos; 
e, <liante, tívolle a súa lanza e o seu escudo, 
por todas partes igual, 
ansioso por darlle morte, sexa quen for 
que en contra del veña . 
Mais tampouco o fillo de Pánthoos, de boa lanza, 
se despreocupou 
de que caese o Pátroklos irr_eprochable; e xunto del, pois, 
situouse, e dirixiulle a palabra a Menélaos, amado de Ares: 

«Atreídes Menélaos, nutrido por Zeus, señor de pobos, 
retírate, e abandona o cadáver, e deixa 
os sanguentos despoxos; 
que ninguén, de entre os Troes famosos 
e os seus auxiliares, primeiro, 
coa lanza, a Pátroklos no forte combate alcanzou; 
así que, deixa que eu para min cobre unha boa fama 
entre os Troes; 

535 



cando non, teme que a ti propio te alcance, e que che quite 
o alento da vida, doce coma o mel. .. 

(18-32) Menelau replícalle a Ei~forho. Que.fose el, quen 
do sitio se apartase. 

E, grandemente irritado, respondeulle o louro Menélaos: 
.. zeus pai, non é bo vanagloriarse con demasiada soberbia. 

Nin ) pois, da pantera, tan grande é a furia, nin a do león , 
nin a do porco bravo, funesto, do que o grandísimo 
alento, no peito, da súa forza se envaidece, 
como a que senten os fillos de Pánthoos, de boas lanzas. 
Con todo, nin sequera a forza de Hyperénor, 
domador de cabalos, 
da súa xuventude gozou, cando en pouco me tivo 
e agardoume a pé firme 
e dicía que eu , entre os Danaói, o guerreiro máis censurable 
era; pois digo que el, ó menos marchando polos seus pés , 
non alegrou á súa muller e ós seus pais queridos. 
Así, certamente, tamén eu a túa forza che desatarei, 
se enfrente de min 
te mantés; ¡vamos!, eu douche o consello de que, 
cedéndome o sitio, 
marches para a multitude, e non te poñas enfrente de min, 
antes de algún mal sufrires; poilo consumado, 
ata un neno pequeno o chegou a coñecer". 

(33-42) Euforho non se deixa convencer por Menelau. 

Así dicía , mais non o persuadiu; e dicíalle , 
repóndose a el: 

"Agora xustamente, Menélaos, nutrido por Zeus, pagarás, 
moi de certo, 
polo meu irmán, a quen mataches, e, gabándote, proclámalo, 
e deixaches viúva á súa muller, no fondo do tálamo novo, 
e indicible choro e dó ós pais causaches; 
sen dúbida, para aqueles desgraciados, o fin do seu choro 
eu sería , 
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se eu, levando a túa cabeza e as túas armas, 
póñoas nas mans de Pánthoos e da Phrontis divina. 
Mais xa non estará moito tempo o traballo por tentar, 
nin sen loita, ou de forza ou de fuxida." 

( 43-60) Menelau dá marte a Euforho. 

Así tendo falado, acertoulle no escudo, 
por todas partes igual; 
mailo bronce non o rompeu, e dobróuselle a punta 
no forte escudo; e el, de segundo, co seu bronce lanzouse, 
o Atreídes Menélaos, suplicando a Zeus pai; 
e, cando para atrás cedía, na raíz da garganta, 
feriuno, e el mesmo o golpe apoiou, confiando na súa 
pesada man; 
e, de frente, a través do brando pescozo, a punta pasou , 
e estrondou ó vir ó chan, e, con estrépito, as súas armas 
chocaron enriba del; 
de sangue, mollábanselle os cabelos, semellantes ás Khárites , 
e os rizos , que con ouro e con prata se suxeitaban. 
E igual que un home alimenta un renovo de oliveira, louzán, 
mm sitio solitario, onde en abundancia a auga borbotou , 
que crece fermoso; e báteno os sopros 
de tódolos ventos, e cóbrese de flor branca; 
mais, sobrevindo de súpeto un vento con moita tempestade, 
arrincouno do seu buraco e na terra tendido o deixou; 
tal, ó fillo de Pánthoos, a Euphorbos, de boa lanza, 
o Atreídes Menélaos, despois que o matou, das súas armas 
o despoxaba . 

2. Héctor apodérase das armas de Patroclo, mais non 
conseguefacerse co carpo (61-187). 

(61-81) Apolo, na.figura de Mentes, excita a Héctor. 

E coma cando un león, criado nos montes, 
na súa forza confiado, 
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colle rapidamente unha vaca do rabaño, que anda no pasto, 
a que mellor (lle parece); 
e, colléndoa cos seus fortes dentes, rompeulle o pescozo, 
primeiro, e, despois, o sangue e as vísceras todas engule, 
esnaquizándoa; e, arredor del, canse homes pastores 
lanzan gritos moi grandes, ó lonxe, mais non queren 
pórselle enfrente; pois tómaos moito o verde medo; 
así, a ningún deles, o corazón no peito lle daba o valor 
de se pór enfrente do ilustre Menelau. 
Daquela, as armas famosas do Panthoídes, 
facilmente as levaría 
o Atreídes, se non fose que, del, 
envexa sentiu Phoibos Apolon, 
quen, pois, contra el a Héktor lanzou, o igualó rápido Ares, 
tomando a figura dun home, a de Mentes, 
conductor dos Kíkones; 
e, falando con el, dirixíalle aladas palabras: 

"Héktor, agora ti, certamente, así corres, 
perseguindo cousas inasequibles, 
ós cabalos do ardente Aiakides; mais eles son penosos, 
ó menos, para os homes mortais, de dominar e dirixir, 
para outro, ó menos, que non for Akhileus, ó que pariu 
unha nai inmortal. 
E, no en tanto, Menélaos, o belicoso fillo de Atreus, 
defendendo a Pátroklos, ó mellor dos Troes matou, 
a Éuphorbos, o Panthoídes, e coa súa 
forza impetuosa acabou." 

(82-105) Menelaufala consigo mesmo, ó ver vira Héctor 
cara a el. ¡Se alí estivese Aiante/ 

Así tendo falado, el, o deus, marchou outra vez 
para o traballo dos homes, 
e, a Héktor, unha terrible dor envolveulle 
as negras entrañas; 
e paseou, pois , entón a mirada polas fileiras, 
e ó momento recoñeceu, 
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a un, arrebatando as famosas armas, e, a outro, sobre aterra 
xacente; e o sangue corría pola ferida feíta; 
e rompeu por entre os combatentes dianteiros, 
armado do seu casco de brillante bronce, 
gritando fortemente, comparable coa chama de Héphaistos, 
inextinguible; non lle pasou inadvertido ó fillo de At-reus, 
gritando fortemente; 
e entón, irritado, para o seu grande corazón díxose: 

"iAi de min!, se estas belas armas abandono, 
e a Pátroklos, que, por causa da miña honra, 
aquí xace morto, 
moito me temo que contra min se indigne 
algún dos Danaói, quen tal vexa. 
E se, aínda sendo só eu, con Héktor e cos Troes loito, 
por sentir vergonza, moito me temo que tal vez poñan, 
arredor de min, moitos contra un; 
pois, ós Troes todos, aquí trae Héktor, o do elmo brillante . 
Mais, ¿por que, entón, me falou estas cousas 
o meu corazón?; 
cando un home pretende, contra a vontade dos deuses, 
loitar contra un guerreiro, 
ó que un deus honra, logo sobre el 
unha grande calamidade rolou; 
por tanto, contra min non se indignará ningún dos Danaói, 
quen tal vexa, 
por cede-lo terreo a Héktor, sendo así que fai a guerra 
por impulso divino. 
Mais, se ó menos oíse nalgunha parte 
o grito de guerra de Aiante, o bo, 
voltando os dous outra vez, lembrariámonos 
do noso bélico ardor, 
mesmo contra un deus, para ver se, dalgunha maneira, 
o cadáver rescatabamos 
para Akhileus Peleídes; e, dos nosos males, 
sería o máis levadeiro .» 
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(106-122) Chegan os Troianos, con Héctor á cabeza. 
Menea/u retrocede efálalle a Aiante. 

Mentres el, estas cousas, na súa mente 
e no seu corazón revolvía, 
entre tanto, enriba del avanzaron as filas dos Troes; 
e, á súa cabeza, viña, pois, Héktor; 
mais el entón para atrás se retiraba, e deixou ó morto, 
voltándose de cando en cando, coma un león barbudo, 
ó que, pois, fagan fuxir da corte cans e mais homes 
coas lanzas, e o estrondo; e, nas súas entrañas, 
o seu forte puln~ón 
xélase, e, ben a seu pesar, sae do curral; 
así de Pátroklos se alonxaba o louro Menélaos. 
Mais parou, virándose de todo, despois que chegou ó grupo 
dos seus compañeiros, 
buscando coa vista ó grande Aias Telamonios; 
e avistouno moi rapidamente, á man esquerda da loita toda, 
dando ánimo ós seus compañeiros e impulsándoos a loitar; 
pois un medo divino neles Phoibos Apolon meteu; 
e botou a correr, e, póndose ó instante ó seu lado, 
dirixíalle a palabra: 

"Aias, agora, meu doce amigo, á roda de Pátroklos morto 
fagámo-lo noso esforzo, a ver se, polo menos, lle presentamos 
a Akhileus o seu cadáver 
espido; por canto, as armas, xa as ten Héktor, 
o do elmo brillante.» 

(123-139) AianteeMenelauprotexen o carpo de Patroclo. 

Así dicía, e, ó ardente Aias, conmoveulle o corazón; 
e rompeu por entre os combatentes dianteiros, 
e, ó mesmo tempo, o louro Menélaos. 
Héktor, entre tanto, despois que a Pátroklos 
as súas armas famosas lle arrebatou, 
íao arrastrando, co fin de lle cortar dos ombros a cabeza 
co aguzado bronce 
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e dárlle-lo cadáver ás cadelas de Troia, 
unha vez sacado do campo. 
Mais Aias chegóuselle préto, portando o seu escudo, 
coma unha torre; 
e Héktor retirábase, para atrás, cara á multitude 
dos seus compañeiros marchando, 
e para o seu carro saltou; e el dáballe-las belas armas 
ós Troes, co fin de as levaren á cidade, 
para seren unha grande gloria para el. 
E Aias, pondo o seu largo escudo arredor do Menoitiades, 
situárase de garda, igual que un león arredor das súas crías, 
ó que, pois, cando nunha selva conduce ós seus pequenos, 
ó encontro lle saen 
homes cazadores; mais el envaidécese da súa forza, 
e abaixa de todo as súas sobrancellas, ocultando os ollos; 
así Aias correra arredor do heroe Pátroklos. 
E, do outro lado, o Atreídes, Menélaos, o amado de Ares, 
situárase de garda, acrecendo no seu peito un grande dó. 

(140-168) Glauco, caudillo dos Licios, increpa a Héctor. 
Carpo por carpo: Sarpedón por Patroclo. 

Mais Glaukos, filio de Hippólokhos, 
conductor dos homes Lykioi, 
mirando a Héktor con torva mirada , 
censurouno con áspera palabra: 

"Héktor, de figura o mellor, na loita , pois, 
moi por debaixo estabas; 
abofé que unha fama boa te acompaña, 
sendo así que es un fuxitivo. 
Pensa agora como, o teu territorio e a túa cidade, salvarás 
ti só, cos homes que en Ilios naceron; 
pois ningún dos Lykioi, ó menos, cos Danáoi loitar 
irá pola cidade, visto que, pois, non había 
agradecemento ningún 
por loitarmos con homes destructores, sempre, sen parar. 
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¿Como habías ti de salvar a un home inferior 
no medio da turba, 
¡oh infortunado!, despois de que a Sarpedon, ó mesmo 
tempo o teu hóspede e o teu compañeiro, 
abandonaches nas mans dos Argueioi, para se converter 
nunha presa e mm despoxo deles, 
quen, por certo, con moito, un proveito resultou, 
para a cidade e para ti mesmo, 
mentres estaba con vida?; e agora non te atreveches 
a apartar del os cans. 
Por tanto, agora, se algún dos homes Lykioi 
se deixa por mfo persuadir, 
para a casa nos irnos, e a ruína total para Troie 
terá claramente aparecido . 
Que, se agora nos Troes houbese unha forza moi animosa, 
que non treme, como a que entra nos homes, 
que, pola súa patria, 
con homes de ánimo hostil, traballo e loita arrostraron, 
axiña a Pátroklos para dentro de Ilios arrastrariamos; 
e, se este, na cidade grande do señor Príamos, 
entra, morto, e da batalla o arrastramos, 
axiña os Argueioi, as belas armas de Sarpedon, 
soltarían, e a el mesmo para dentro de Ilios traeriamos; 
pois foi morto o servidor dun home tal, que é, con moito, 
o mellor 
xunto ás naves dos Argueioi, e os seus servidores, 
que combaten de préto. 
Mais ti, do Aias, de grande corazón, 
nin sequer.a te atreveches 
a pórtelle enfrente, mirándolle ós ollos no medio 
do grito de guerra, 
nin a combatelo dereitamente, pois é mellor ca ti ... 

(169-187) Héctor replícalle a Glauco. O culpable de todo 
era Zeus. O seu valor xa se verá. 

E entón, mirándoo con torva mirada, dicíalle Héktor, 
o do elmo brillante: 
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ccGlaukos, mais ¿por que ti, sendo tal como es, 
con tanto orgullo falaches?; 
oh, amigo meu, e eu que pensaba que ti estabas, 
polos teus sentimentos, por enriba dos outros, 
por enriba deles , cantos habitan Lykíe, de fértil terruño; 
mais agora despreciei enteiramente os teus sentimentos, 
¡que cousa dixeches!; 
ti, que afirmas que eu non esperei ó enorme Aias . 
Con toda a certeza, non tiven eu medo á loita, nin ó ruído 
dos cabalos; 
senón que sempre máis forte foi o pensamento de Zeus, 
portador da exide, 
quen, unhas veces, fai fuxir ata a un home forte, e a victoria 
lle quitou 
facilmente, e, outras veces, impulsa el mesmo a loitar. 
Mais, ven acá, meu amigo, ponte ó meu lado 
e mira a miña obra, 
e ti vas ver se, o día enteiro, vou ser un cobarde, 
como proclamas, 
ou se, a algún dos Danaói, por moi ansioso de loita 
que estea, 
lle vou impedir que combata por Pátroklos morto." 

Tendo así falado, chamou ós Troes, 
. gritando para o lonxe: 

ccTroes e Lykioi e Dárdanoi, que de préto combatedes, 
séde homes, amigos, lembrádevos da vosa forza impetuosa, 
mentres eu, do Akhileus irreprochable, visto as armas 
belas, das que a forza de Pátroklos despoxei, 
despois de o matar." 

3. Héctor volve ó combate, vestido coas armas de 
Patroclo (188-261). 

(188-197) Héctorfai o troco das armas. 

Tendo, pois, así falado, Héktor, 
o do elmo brillante, saíuse 
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da guerra ahrasadora; e alcanzaha ós compañeiros, correndo 
moi de présa, aínda non lonxe, pois seguíraos 
con rápidos pés, 
que transportahan para a cidade 
as famosas armas do Peleídes; 
e, parándose lonxe da loita, de moitas hágoas, 
de armas mudaha; 
e entón el, as súas, co fin de que as levasen 
para a Ilios divina, deunas 
ós Troes, amigos de guerrear, e el vestíase 
das armas inmortais 
do Peleídes Akhileus, que os deuses Uraníones 
a seu pai lle proporcionaron; e este, pois, 
regaloullas ó seu fillo, 
ó ser vello; mailo fillo non chegou á vellez 
dehaixo das armas do pai . 

( 198-208) Zeus, jalando para si. Héctor aínda alcanzará 
unha grande victoria. 

Mais, cando, pois, Zeus, o amontoador de nubes, 
de lonxe o viu, 
armado coas armas do divino Peleídes, 
movendo, pois, a caheza, dixo para o seu corazón: 

"¡Ah!, desgraciado, en nada che está presente 
ó espírito a morte, 
que xa para ti préto está; e as armas inmortais vistes 
do home .mellen·, <liante do que tremen tamén outros; 
xa lle mataches ó seu compañeiro, a un tempo hondadoso 
e forte, 
e as súas armas, da súa caheza e dos seus omhros, 
non conforme a hoa orde, 
lle quitaches; mais, polo menos agora, unha grande forza , 
na man che porei, 
como compensación de que xa nunca a ti, por regresares 
da loita , 
che recihirá Andromakhe as famosas armas do Peleíon. " 
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(209-232) Héctor instiga ós capitáns. A metade dos 
despoxos e unha gloria igual. 

Dixo e, nas súas cerúleas sobrancellas, 
o Kroníon fixo o sinal do si; 
e, a Héktor, as armas sobre o corpo lle axustou, 
e penetrouno Ares, 
terrible, guerreiro, e enchéronselle, pois, os seus membros 
por dentro, 
de vigor e de forza; e, entre os seus famosos auxiliares, 
penetrou, pois, con grande forza gritando; 
e mostrábase a todos eles, 
brillando coas armas do magnánimo Peleíon; 
e, pasando dun a outro, a cada un alentaba 
coas súas palabras , 
a Mesthles e a Glaukos e a Medon e a Thersílokhos, 
e a Asteropaios e a Deisénor e a Hippóthoos, 
e a Phorkys e a Khromios e a Énnomos, o agoireiro; 
a estes el, para os excitar, palabras aladas lles dirixía: 

"Oíde, tribos innumerables de veciños auxiliares; 
non por eu buscar unha masa, nin por ter ansia dela, 
aquí vos reunín a cada un, lonxe das vosas cidades, 
senón para que, a min, ás mulleres dos Troes 
e ás criaturas inocentes, 
de boa gana, me salvasedes dos Akhaiói, 
amigos de guerrear; 
pensando isto, para presentes e para comida, esgoto 
ós meus pobos, e aumento a coraxe de cada un de vós . 
Pois agora, cada un, voltado en dereitura (ó inimigo), 
ou ben pereza, 
ou ben sálvese; pois (tal é) o trato íntimo da guerra; 
e quen, a Pátroklos, por máis que xa morto estea, 
para os Troes, domadores de cabalas, consiga arrastrar, 
e logre que Aias lle deixe paso, 
a metade dos despoxos con el repartirei , 
e outra metade tan só 
eu terei; e a gloria será para el, enteiramente, 
como para min." 
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(233-245) Os Troianos tratan de se facer co carpo de 
Patroclo. Aiantefálalle a Menelau. Necesitan axuda. 

Así dicía, e eles, cargando en dereitura 
dos Danaói, avanzaron, 
erguendo as súas lanzas; e, moitas esperanzas, 
o corazón lles daba 
de arrinca-lo cadáver das mans do Aias Telamoniades, 
¡os moi inxenuos!; o certo foi que, enriba del, a moitos, 
o alento da vida lles quitou; 
e entón, pois, Aias dixo a Menélaos, bo no grito de guerra: 

"Amigo meu, Menélaos, nutrido por Zeus, 
nolos dous, xa non 
espero que, nin o un nin o outro, da guerra voltemos 
á patria; 
xa non temo tanto polo cadáver de Pátroklos, 
que en breve saciará ós cans e ás aves de rapiña dos Troes, 
como temo pola miña cabeza, que algunha desgracia 
lle veña, 
e pola túa, pois envólveo todo a nube da guerra, 
Héktor, e para nós, ó contrario, aparece a ruína total. 
Mais, ¡veña!, chama ós mellores dos Danáoi, 
por se alguén te oe" . 

(246-261) Menelau, a voces, pide axuda ós capitáns 
arxivos. Acoden moitos deles . 

Así dicía, e Menélaos, bo no grito de guerra, 
non desobedece u, 
e con voz penetrante gritou, facéndose oír polos Danaói: 

"Oh amigos, conductores e gardiáns dos Argueioi, 
que sodes dos que, xunto ós Atreídes, 
Agamemnon e Menélaos, 
beben á custa do pobo e teñen mando, cada un 
sobre as súas xentes; e acompaña a honra e a gloria, 
que veñen de Zeus; 
difícil é para min distinguir a cada un 
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dos conductores; pois acendérase tanto a disputa da guerra; 
mais cada un veña el por si, e indígnese no seu corazón 
de que Pátroklos chegue a ser un xoguete para as cadelas 
de Troia." 

Así dicía, e rapidamente oíuno o veloz Aias de Oileus; 
e o primeiro ó seu encontro chegou, correndo a través 
do combate, 
e detrás del Idomeneus e o compañeiro de Idomeneus, 
Meriones, igual a Enyalios, matador de homes; 
e, dos outros, ¿quen, coas súas propias mentes, 
os seus nomes diría, 
cantos daquela a continuación a loita 
dos Akhaiói despertaron? 

4. Loitafuriosa arredordo carpo de Patroclo (262-422) . 

(262-273) Héctor, á cabeza dos Troianos. Os A.caías, á 
roda do cadáver de Patroclo. O nehoeiro de Zeus. 

E os Troes abalanzáronse apiñados; e á cabeza, pois, 
viña Héktor; 
e, coma cando nas bocas dun río, caído do ceo 
unha grande onda contra a corrente bramou, 
e, arredor, as altas 
beiras resoan, ó vomita-lo mar fóra , 
con tanto grito de guerra, os Troes, pois, marchaban. 
Mailos Akhaiói 
mantivéranse firmes arredor do Menoitiades, conservando 
un único alento, 
protexidos polos seus grandes escudos, gornecidos 
de bronce; e, arredor deles, pois, 
por enriba dos seus cascos brillantes, o Kroníon, 
unha néboa espesa 
esparexeu, pois nin sequera aborrecía ó Menoitiades 
noutro tempo, 
mentres, estando vivo, era compañeiro do Aiakides; 
e odioso, pois, pareceulle que, no medio dos seus inimigos, 
chegase a ser un achado para as cadelas 
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de Troia; por tal motivo, tamén excitou ós seus compañeiros 
a defendelo. 

(27 4-287) Os Troianos f an fuxir ós Acaios. Intervención 
de Aiante. 

Mailos Troes rechazaron, os primeiros, ós Akhaiói, 
de ollos movedizos; 
e, deixando atrás ó morto 1 á vista deles, co medo, 
retrocederon, mais, a ningún deles, 
coas súas lanz_as, de morte colleron os Troes altivos, 
por vivamente que o desexasen, 
mais para o seu lado arrastraban o morto; mais tamén 
pouco tempo, lonxe del, os Akhaiói 
ían estar; pois, moi de présa, fíxolles dar media volta 
Aias, que, por enriba, pola súa figura, e, por enriba, 
polos seus feitos, chegara a estar, 
sobre os outros Danaói, despois do irreprochable Peleíon; 
e adiantouse en dereitura a través dos combatentes dianteiros, 
comparable en forza a un porco 
bravo, que, nos montes, cans e guerreiros na flor da idade, 
facilmente dispersou, dando voltas polos vales; 
así o fillo do nobre Telamón, o magnífico Aias, 
meténdose no medio, facilmente dispersou 
as falanxes dos Troes, 
que arredor de Pátroklos se situaran, e, sobre todo, pensaban 
en arrastralo para a súa cidade e en procura-la gloria. 

(288-318) Aiante dá marte a Hipótoo, cando xa levaba a 
rastro, por un pé, o cadáver de Patroclo. Héctor foil/e dar 
a Esquedio. Aiante acaba con Forcis. 

Por certo, a el, o magnífico fillo do Lethos Pelasgós, 
Hippóthoos, arrastrábao dun pé ó longo da forte refrega, 
despois de llo atar cunha tira de coiro polo tornecelo 
arredor dos tendóns, 
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para se facer grato a Héktor e ós Traes; mais sobre el, axiña, 
chegou a desgracia, que ninguén, entre os seus, lle apartaba, 
por máis que vivamente o desexasen; 
e, a el, o filio de Telamón, que, polo medio da multitude, 
sobre el se lanzo u, 
en combate de préto, feriuno, a través do seu elmo, 
de carrilleiras de bronce; 
e o elmo, gornecido de espesas crinas, rompeu, 
arredor da punta da lanza, 
ó ser percutido por unha lanza grande e unha man maciza, 
e, xunto ó seu encaixamento, saltou da ferida o cerebro 
sanguento; e alí mesmo a forza del desatouse, 
e, das mans, pois, 
o pé do Pátroklos magnánimo, ó chan viña 
xacer; e el, xunto <leste, caeu de cabeza enriba do morto, 
lonxe da súa Lárisa, de fértil terruño, e, ós pais 
queridos, non lles devolveu os seus coidados, e, para el, 
o tempo da vida de pouca duración 
foi, ó ser pola lanza domado do magnánimo Aias . 

Mais Héktor, pola súa vez, sobre Aias fixo un disparo 
coa súa lanza resplandecente; 
mais el, véndoa de frente, evitou a bróncea lanza, 
por un case nada; e ela, a Skhedíos, 
fillo do magnánimo Íphitos, 
dos Phokées, con moito, o mellar, que na famosa Panopeus 
as súas moradas fixaba, de moitos homes senda señor, 
a este, alcanzouno no medio dunha clavícula; 
e, de parte a parte, a aguda 
punta de bronce por baixo do ombro seguiu; 
e estrondou ó viró chane as súas armas resoaron sobre el. 

Mais Aias, de novo, a Phórkys, ardente fillo de Pháinops, 
cando vixiaba a Hippóthoos, no medio do ventre feriu; 
e rompeu a comba da couraza, e, a través das entrañas, 
o bronce 
penetrou; e el, no po caendo, agarrou aterra co oca da man. 
E retrocederon os combatentes dianteiros 
e o magnífico Héktor; 
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e os Argueioi con grande clamor gritaban, 
e arrastraron ós mortos, 
a Phorkys e a Hippóthoos, e, para si, dos seus ombros 
as armas soltaban. 

(319-332) Apolo instiga a Eneas, na figura do arauto 
Perifante. 

Entón, outra vez, os Troes, por obra dos Akhaiói, 
amados de Ares, 
vencidos, para Ilios terían subido, en razón 
das súas cobardías, 
e os Argueioi terían gañado gloria, mesmo 
contra a vontade de Zeus, 
en razón da súa forza e do seu vigor; mais Apolon mesmo 
a Aineias excitaba, polas trazas, parecido a Periphas, 
o arauto Epytides, que, xunto ó seu vello pai, 
envellecía, sendo o seu arauto, tendo no seu corazón 
amistosos sentimentos; 
tomando a súa figura, dicíalle Apolon, fillo de Zeus: 

"Aineias, ¿como, mesmo contra un deus, defenderiades 
a alta Ilios?; como xa vin a outros homes, 
que na súa forza e no seu vigor estaban confiados, 
e na súa virilidade, 
e no seu número, e que tiñan un pobo intrépido; 
mais Zeus, moito máis para nós que para os Danaói, prefire 
a victoria; mais vós tremedes de maneira indicible 
e non loitades." 

(333-341) Eneas recoñece a Apolo e f álalle a Héctor. ¡Era 
unha vergonza! 

Así dicía, e Aineias, a Apolon, que fere de lonxe, 
recoñeceu, ó velo de cara, e, chamándoo cun grande grito, 
díxolle a Héktor: 

"Héktor, e mailos outros conductores dos Troes 
e dos auxiliares, 
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unha vergonza, por certo, sería esta agora, que, por obra 
dos Akhaiói, amados de Ares, 
vencidos, para Ilios subisemos, en razón das nosas cobardías. 
Mais, aínda agora mesmo, un dos deuses me di, póndose 
xunto de min, 
que Zeus, o máis alto conselleiro prudente, na loita 
é o noso socorredor; 
por tanto, pois, marchemos en dereitura dos Danaói, e non 
(deixemos que) estes, tranquilos, 
ás naves acheguen a Pátroklos morto». 

(342-365) Os Troianos revólvense contra os Acaios. Eneas 
derriba a Leiócrito, e Licomedes, ó reiApisaón. Actuación 
de Asteropaio. A proclama continua de Aiante. 

Así dicía, e, pois, moi por fóra saltando, 
dos combatentes dianteiros, detívose; 
e os outros revolvéronse e puxéronse de frente ós Akhaiói. 
Entón, á súa vez, Aineias coa súa lanza feriu a Leiókritos, 
fillo de Arisbas, bo compañeiro de Lykomedes. 
Mais Lykomedes, amado de Ares, compadeceuse 
do que caera, 
e, avanzando, situouse moi préto, e disparou 
a súa lanza resplandecente, 
e alcanzou ó Hippasides Apisaon, pastor de pobos, 
no fígado, debaixo do diafragma, e soltoulle ó momento 
os xeonllos, 
quen, pois, da Paioníe, de fértil terruño, viñera, 
e, despois de Asteropaios, era o mellor á hora de loitar. 

Mailo belicoso Asteropaios compadeceuse do que caera, 
e adiantouse tamén el dereitamente, resol to a loitar 
cos Danaói; 
mais xa non era posible de maneira ningunha; pois, nos 
seus grandes escudos, estaban metidos, por tódolos lados, 
colocados arredor de Pátroklos, e ante si presentaban 
as lanzas. 
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Pois Aias ía a un lado e a outro, a xunto de todos, dando 
moitisimas ordes; 
que ninguén para atrás do cadáver se retirase, ordenaba, 
que ninguén de alí se adiantase a loitar, 
destacado dos outros Akhaiói, 
senón que estivesen fixos moi arredor del 
e que de préto loitasen. 
Así daba ordes o Aias enorme, e aterra, de sangue 
purpúreo se mallaba, e, uns á beira dos outros, caían 
os mortos, á mesma vez os dos Troes e os dos seus 
orgullosos auxiliares 
e os dos Danaó1; que tampouco estes loitaban 
sen derramamento de sangue, 
mais eran menos, con moito, os que morrían, 
pois lembráranse sempre 
de apartar uns dos outros, no estrondo do combate, 
a morte dura. 

(366-383) Combates no medio dun neboeiro e a ceo 
descuberto. Trasímedes e Antíloco, que nada sabían da 
marte de Patroclo. 

Así eles loitaban, á maneira do fogo, e non diriades 
que o sol estaba entón san e salvo, nin a lúa; 
pois estaban cubertos por unha néboa sobre o campo 
de batalla, cantos, os mellares, 
firmes se mantiveron arredor do Menoitiades morto. 
E os outros Troes e Akhaiói, de fermosas grebas, 
loitaban tranquilos debaixo do éter sereno, 
e despregárase o raio 
agudo do sol, e unha nube non aparecía por toda 
a terra, nin polos montes; e loitaban, parando 
de tempo en tempo, 
evitando, mutuamente, os tiros xemedores, 
entre si moi apartados. Mailos do medio padecían dores 
pola néboa e pola guerra, e, co bronce 
sen piedade, consumíanse 
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cantos eran os mellores; mais dous guerreiros aínda 
non se enteraran, 
dous homes ilustres, Thrasymedes e Antílokhos, 
de que morrera o irreprochable Pátroklos, 
senón que aínda pensaban 
que, vivo, loitaba cos Troes na primeira fila da refrega; 
e eles dous, tendo <liante dos ollos a morte e a fuga 
dos seus compañeiros, 
combateron por separado, despois que así orde 
Néstor lles daba, 
ó mandalos á guerra desde as negras naves. 

(384-411) Continúa a loita arredor do cadáver ó remate 
do día. Aquiles aínda ignoraba a marte do seu amigo. 

E, para os outros, todo o día formárase a grande disputa 
da porfía 
penosa; e, de cansazo e de suor, sen parar, sempre, 
os xeonllos e as pernas e, abaixo, os pés de cada un, 
empapábanse, e as mans e os ollos, dos que loitaban 
arredor do bo servidor do Aiakides, lixeiro de pés. 
E, coma cando un home, a pel dun touro, dun boi grande, 
dá ós seus homes, para que a estiquen, embebida de graxa; 
e eles, pois, ó recibila, estícana, separándose 
ó redor, e, de seguida, foise a humidade, 
e a graxa métese nela, 
por seren moitos os que por ela están a tirar, e queda 
esticada toda, dunha parte á outra; 
así eles, aquí e acolá, polo morto, nun treito pequeno, 
uns e mais outros tiraban; e o corazón dáballes 
unha grande esperanza, 
ós Troes, de o arrastraren para Ilios, e, ós Akhaiói 
para as ocas naves; e, arredor del, formárase unha loita 
cruel; e nin Ares, o que sacode ós homes, nin Athene, 
de vela, teríana en pouco_, aínda que a bile moito · 
neles entrase; 
tal, Zeus, por Pátroklos, de homes e de cabalos, 
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un duro combate naquel día redobrou; mais aínda, 
pois, nada 
soubera, que Pátroklos estaba morto, o divino Akhileus; 
xa que, pois, moi lonxe das rápidas naves loitaban, 
ó pé da muralla dos Troes; nunca el o pensaba 
no seu corazón, 
que tivese morto, senón que, despois de se ter achegado 
ás portas, vivo 
para atrás voltaría, pois tampouco tal cousa esperaba, 
que destruíse de todo a cidade sen el, nin con el; 
pois, escoitándoa en lugar apartado, oíallo moitas veces 
dicir á súa nai, -
que lle daba a coñece-lo pensamento do grande Zeus; 
mais entón, abofé, unha desgracia tamaña como 
a que sucedeu, non lle dixo 
a súa nai, que, pois, se lle perdeu o seu máis 
querido compañeiro. 

(412-422) Óense voces de atento nun e noutro campo. 

E eles, sempre á roda do morto, empuñando 
as súas lanzas aguzadas, 
sen tregua chocaban entre si e uns ós outros despoxábanse; 
e así dixo a cada momento algún dos Akhaiói, de vestidos 
de bronce: 

.. oh amigos, non sería para nós certamente glorioso, 
volver 
para as ocas naves, senón que, aquí mesmo, a negra terra 
para todos se abra; isto para nós, nun instante, 
sería moito mellor, 
se deixamos este ós Troes, domadores de cabalos, 
para que o arrastren cara á súa cidade e alcancen gloria.» 

E así, á súa vez, algún dos Troes magnánimos 
a cada momento falou : 

.. oh amigos, aínda que a nosa sorte fose 
a de sermos domados ó pé <leste home, 
todos por un igual, que por nada ninguén deixe a guerra." 
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5. A dor dos cabalas de Aquiles (423-542). 

( 423-440) Choran os cabalas de Aquiles. 

Así, pois, dixo algún deles a cada momento, 
e a forza de cada un a cada instante excitou. 
Así eles loitaban, e un estrondo de ferro, 
a través do éter estéril, ó brónceo ceo chegaba; 
e os cabalos do Aiakides, que estaban lonxe da loita, 
choraban, tan pronto como souberon que o seu conductor 
tombara no po por obra de Héktor, matador de homes; 
certo que Automedon, o valeroso fillo de Diores, 
moitas veces tocábaos, pois, co chicote rápido, 
batendo neles, 
e moitas veces dirixíase a eles con palabras de mel, 
e moitas veces cunha imprecación; 
mais eles, nin atrás, para as naves, para o ancho Heléspontos, 
querían volver, nin á guerra, entre os Akhaiói, 
senón que, igual que permanece firme unha columna 
funeraria, que, sobre o túmulo 
dun home morto, ou dunha muller, está erguida, 
así permanecían firmemente, o fermosísimo carro retendo, 
cravando na terra as cabezas; e, a eles, bágoas 
quentes, das súas pálpebras ó chan, 
lles corrían, derramándoas 
pola falta do seu conductor; e manchábase 
a súa crina louzá, 
que da coleira caía ó longo do xugo, dunha e doutra banda. 

(441-455) O filio de Crono compadécese dos cabalas de 
Aquiles e Jala para si. 

E, ó velos, pois, derramar bágoas, 
o Kroníon compadeceuse, 
e, meneando a cabeza, díxose para o seu corazón: 

"iAh infortunados!, por que vos demos ó señor Peleus, 
a un mortal, e vós sodes sen vellez e inmortais; 
¿tal vez para que dores tivesedes 
entre os homes desgraciados?; 
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pois nada hai, por certo, en parte algunha, máis lamentable 
có home, 
entre tódolos seres, cantos sobre a terra respiran 
e se arrastran. 
Mais, de ningunha maneira, nin en vós, nin no voso carro 
ben labrado, 
irá Héktor Priamides montado; pois non o permitirei; 
¿acaso non é suficiente con té-las armas 
e <lesa maneira gabarse?; 
e, a vós, forza nos vosos xeonllos e no corazón, 
vos infundirei, 
para que tamén levedes san e salvo a Automedon, da guerra 
para as ocas naves; pois aínda lles darei a gloria 
de matar, ata que cheguen ás naves, 
ben provistas de bancos, 
e o sol se mergulle e sobreveña a escuridade sagrada." 

( 456-480) A arroutada de Automedonte. Chamada de 
atención de Alcimedonte e resposta de Automedonte. 

Así tendo <lito, ós cabalos forza boa inspirou; 
e eles, o podas súas crinas para o chan sacudindo, 
rapidamente levaban ó veloz carro en dirección ós Troes 
e ós Akhaiói; 
e enriba deles loitaba Automedon, moi aflixido 
polo seu compañeiro, 
lanzándose cos seus cabalos, coma un voitre 
no medio dos gansos; 
pois facilmente fuxía do estrondo dos Troes, 
e facilmente lanzouse sobre moita multitude, perseguindo. 
Mais non mataba homes, sempre que a perseguir 
se deu présa; 
porque non era posible, de ningunha maneira, 
estando no carro sagrado, 
atacar coa súa lanza e dirixi-los rápidos cabalos; 
mais, ó fin, moito despois, cos seus ollos, viuno un home, 
compañeiro seu, 
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Alkimedon, fillo de Laerkes Haimonides; 
e púxose detrás do carro, e dirixíase a Automedon: 

«Automedon, ¿quen dos deuses, a ti agora, 
tan inútil determinación 
dentro do peito che puxo, e o teu bo senso che quitou?; 
como que, contra os Troes, na primeira liña, loitas 
só; agora ben, o teu compañeiro foi morto, e Héktor, 
as armas 
do Aiakides, de telas el mesmo sobre 
os seus ombros, glóriase.» 

E, á súa vez, replicáballe Automedon, fillo de Diores: 
"Alkimedon, ¿quen outro, pois, dos Akhaiói igual a ti, 

para mante-la doma e o vigor duns cabalos inmortais, 
de non ser Pátroklos, conselleiro prudente, igual ós deuses, 
cando vivo estaba?; mais agora alcánzao a morte, e mailo 
seu destino . 
¡Veña! Ti entón, o chicote e as rédeas lucentes 
recolle, e eu baixarei dos cabalos, para loitar.» 

(481-515) Automedonte e Alcimedonte, xuntos na loita . 
Héctor e Eneas, polo lado dos Troianos, xuntamente con 
Cromio e Areto. A táctica de Automedonte. Chamada ós 
dous Aiantes e a Menelau. 

Así dicía, e Alkimedon, para o carro de combate saltando, 
rapidamente o chicote e as rédeas nas mans collía, 
e Automedon, dun salto, botouse fóra; mais viuno 
o magnífico Héktor, 
e ó momento faláballe a Aineias, que alí préto estaba: 

"Aineias, conselleiro dos Troes, vestidos de bronce, 
vin alá ós dous cabalos do Aiakides, lixeiro de pés, 
que na guerra aparecen . cuns conductores malos; 
terei algunha esperanza de os coller, se ti, no corazón 
teu, tamén o queres, pois, se contra eles nolos dous 
nos lanzamos, 
non ousarían loitar por Ares, manténdose en pé 
frente a frente." 
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Así dicía, e non desobedeceu o bo filio de Ankhises; 
e os dous camiñaron en dereitura, cubertos, nos ombros, 
con peles de boí 
secas, duras; e moito bronce fora enriba estendido. 
E, con eles, Khromíos e mais Áretos, semellante ós deuses, 
ían ámbolos dous; e moito, a eles, 
o corazón dáballes esperanzas 
de matalos ós dous e por <liante traer ós cabalos 
de alto pescozo; 
¡os moi inxenuos!, pois, sen derrame de sangue, 
non ían marchar 
de volta de xu-nto de Automedon. Este, polo seu lado, 
despois de a Zeus pai suplicar, 
encheu as súas entrañas, negras todo arredor, de forza 
e de vigor; 
e ó momento dirixíase a Alkimedon, seu fiel compañeiro: 

"Alkimedon, non me teñas agora ó lonxe os cabalos, 
senón xustamente soprando sobre a miña espalda; pois eu, 
por min, 
non creo que Héktor Priamides se vaia apartar 
do seu ímpeto, 
antes, ó menos, de ter subido para os caballos de Akhileus , 
de fermosa melena, 
despois de nos matar a nolos dous, e antes de ter posto 
en fuga as liñas de homes 
dos Argueioi, ou de ter sido el mesmo vencido 
nas primeiras filas.» 

Despois de así falar, ós dous Aias chamou e a Menélaos: 
"Aiantes, conductores dos Argueioi, e Menélaos, 

ó morto, confiádeo, entón, (ós guerreiros), 
cantos os mellores sexan, 
para que eles ronden á roda del e as liñas de homes 
do seu lado aparten, 
e, a nolos vivos, defendédenos do día implacable; 
pois por aquí cargaron, no curso da guerra, chea de bágoas, 
Héktor e Aineias, que son os mellores dos Troes. 
Mais, con toda a certeza, estas cousas repousan 
nos xeonllos dos deuses; 
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pois dispararei tamén eu a miña lanza, e quedarán as cousas 
todas ó coidado de Zeus. 

(516-542) Automedonte alcanza de marte a Areto e 
fúrtase á lanza de Héctor. Acoden os dous Aiantes e 
retroceden Héctor, Eneas e Cromio . 

Dixo, pois, e, despois de a brandir, disparaba a súa lanza, 
de longa sombra, 
e alcanzou a Áretos no escudo, por todas partes igual; 
e este non detivo a lanza e a través para <liante 
o bronce pasou, 
e, a través do cinto, no baixo ventre meteuse . 
E coma cando un home na flor da idade, empuñando 
un aguzado machado, 
asestando un golpe por detrás dos cornos 
dun boi do campo, 
córtalle o músculo todo, e el, para <liante pinchando, 
á terra ven, 
así, entón, el, para <liante pinchando, de boca arriba caeu; 
e a lanza, 
moi aguzada, tremendo nas súas entrañas, os membros 
lle desataba. 
E Héktor, sobre Automedon, fixo un disparo 
coa súa lanza resplandecente; 
mais este, véndoa de frente, evitou a bróncea arma; 
inclinou para <liante a cabeza, e, detrás del, a longa lanza 
cravouse no chan, e vibrou o fuste 
da lanza; e entón despois o forte Ares a súa forza afrouxaba. 
E agora xa coas espadas de préto se lanzarían, 
se, a eles dous, ansiosos de loita, non os separasen 
os dous Aias, 
que, pois, viñeron a través da multitude, ó chamalos 
o seu compañeiro; 
por medo a eles, turbándose un pouco, 
de novo para atrás retrocederon 
Héktor e Aineias e mais Khromíos, semellante ós deuses, 
e, a Áretos, alí o deixaron, co corazón partido, 
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tirado no chan; e Automedon, igual ó rápido Ares, 
despoxouno das súas armas e, ufanándose, 
a súa palabra dicía: 

"Moi de certo, en verdade, un pouco ó menos, 
do Menoitiades defunto, 
o corazón da súa pena aliviei, aínda matando a un inferior.)) 

Así dicindo, collendo os despoxos ensanguentados, 
no carro 
depositounos, e para dentro el mesmo subiu, de pés, 
e, enriba, de mans, 
ensanguentado, coma un león que un touro devorou. 

6. Prosegue o combate con avantaxe para os Troianos 
(543-655). 

(543-566) Atena, na figura de Fénix, excita a Menelau. 
Menelau dalle a súa resposta. 

E de novo, por Pátroklos, estendérase unha dura refrega, 
penosa, moi chorada, e despertou a disputa Athene, 
baixando do ceo; pois mandoúna Zeus, que ve ó lonxe, 
para excitar ós Danaói; que xa se cambiara o seu pensamento. 
Tal coma, ó purpurino arco da vella, 
para os mortais estende 
Zeus desde o ceo, para ser un sinal, ou de guerra, 
ou tamén dun inverno xelador, que, pois, nos traballos 
fixo ós homes cesar sobre aterra, e pon ó gando inquedo, 
así ela, envolvéndose a si propia nunha nube purpurina, 
meteuse polo corpo de tropa dos Akhaiói, e despertaba 
a cada home. 
E, primeiro, para excitalo, dirixíase ó fillo de Atreus, 
ó forte Menélaos -pois este estaba entón préto dela
tomando os feitíos de Phoinix e a súa dura voz: 

"Para ti, de certo, Menélaos, unha vergonza 
e unha inxuria 
será, se, ó fiel compañeiro do nobre Akhileus, 
arrastran os cans veloces baixo a muralla dos Troes. 
¡Veña!, mantente con todo o vigor, e anima á tropa toda." 
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E, á sua vez, respondeulle Menélaos, 
bo no grito de guerra: 

"Phoinix, pai meu, ancián hai tanto tempo nacido, 
así Athene 
forza me dese, e de min apartase o ímpeto dos tiros; 
entón si que eu querería pórme por forza ó seu lado 
e defender 
a Pátroklos; poilo el morrer, moito me aflixiu o corazón; 
mais Héktor ten a forza terrible do fogo, e non cesa 
de matar co bronce; pois Zeus, a el, dalle gloria ... 

(567-581) Atena, aloumiñada co dito por Menelau. 
Menelau dá marte a Podes. 

Así dicía, e alegrouse a deusa de ollos brillantes, Athene, 
de que, pois, de tódolos deuses, a ela, á primeira invovou; 
e púxolle forza nos ombros e nos xeonllos, 
e, no peito, infundiulle a ousadía da mosca, 
que, por moi enxotada que sexa da pel do home, 
está desexosa 
de lla picar, e élle doce o sangue do home; 
dunha tal ousadía, ela encheu as súas denegridas entrañas, 
e marchou para xunto de Pátroklos, e disparou 
a súa lanza resplandecente. 
E, entre os Troes, estaba Podés, fillo de Eetíon, 
rico e bona guerra; e Héktor honrábao moitísimo, 
de entre o pobo, pois, para el, era un querido compañeiro 
de festíns; 
a este, pois, no cinto alcanzou o louro Menélaos, 
cando á fuga se lanzou, e a través para <liante 
o bronce empurrou; 
e estrondou ó viró chan; e o Atreídes Menélaos 
arrastrou ó morto, do campo dos Troes, para a banda 
dos seus compañeiros. 
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(582-596) Apolo incita a Héctor, tomando a figura de 
Fénope. Zeus dá a victoria ós Troianos. 

Mais, a Héktor, póndoselle préto, animábao Apolon, 
parecido a Pháinops Asiades, que, para el, de todos 
os seus hóspedes, o máis querido era, tendo as súas 
moradas en Ábydos; 
tomando os feitíos del, dirixíalle a palabra Apolon, 
o que obra conforme á súa vontade: 

·Héktor, ¿que outro dos Akhaiói te temería aínda?; 
cando xa retrocedeches de medo <liante de Menélaos, que, 
polo menos antes, 
era un lanceiro mol; e agora vaise, despois de el só levantar 
ó morto do campo dos Troes, e matou ó teu fiel compañeiro, 
bo entre os combatentes dianteiros, Podés, fillo de Eetión." 

Así dicía, e cubriuno unha nube negra de dor, 
e rompeu polo medio dos combatentes dianteiros, armado 
do seu casco de brillante bronce. 
E entón xa o Kronides colleu a exide franxada, 
brillante, e o Ida con nubes por enteiro ocultou, 
e, lostregando, moi fortemente troou, e abalouno, 
e , ós Troes, daba a victoria, e fixo fuxir ós Akhaiói. 

(597-625) Penéleo e Leito foxen) despois deferidos. 
Idomeneu alcanza a Héctor en van. Héctor dispara 
sobre Jdomeneu) mais dá marte a Cérano, o auriga de 
Meríones. Meríones aconsella a Jdomeneu a retirada. 

Primeiro comezaba a fuxida Penéleos Boiotios; 
pois, para <liante sempre volto, foi alcanzado 
por unha lanza no ombro, 
na parte máis alta, con esgazadura da pel; e rabuñoulle 
o oso adentro 
a punta da lanza de Polydamas; pois este, entón, alcanzouno, 
índose préto. 
Héktor, á súa vez, feriu de préto na man, sobre o pulso, 
a Leitos, 
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fillo do Alektryón magnánimo e fixo cesa-lo seu gozo 
de combater; 
e arrepiouse, paseando a mirada ó seu redor, pois xa 
non esperaba, no seu corazón, 
loitar contra os Troes, sostendo a lanza na man. 
Mais Idomeneus, a Héktor, cando atrás de Leitos 
se precipitara, 
na couraza, sobre o peito, préto do mamilo, alcanzárao; 
maila longa lanza rompeuse no encaixe, e gritaron 
os Troes; e el entón disparou sobre Idomeneus Deukalides, 
que estaba de pé no seu carro; nel, pois, por un pouco 
certamente, fallou; 
mais el (alcanzou) ó compañeiro e conductor de Meriones, 
a Kóiranos, que, pois, desde Lyktos, 
a ben construída, seguíao 
-pois, deixando as naves, de dobre curvatura, 
a pé primeiro 
veu, e, ós Troes, unha grande victoria púxolles na man, 
se non fora que Kóiranos, á toda présa, guiou os cabalas, 
lixeiros de pés; 
e para el chegoulle a luz, e del apartaba o día implacable, 
mais el mesmo a vida perdeu nas mans de Héktor, matador 
de homes-
alcanzouno por debaixo da mandíbula e da orella, 
e os dentes, pois, 
a punta da lanza por <liante levou, e a língua polo medio 
lle tallou; 
e do carro caeu, e deixou cae-las rédeas á terra; 
e Meriones, coas súas mans, recolleunas 
do chan, inclinándose, e dirixíase a Idomeneus: 

"Fustiga agora, ata chegares ás rápidas naves; 
ben podes ver que xa non hai victoria dos Akhaiói.., 

Así dicía, e Idomeneus fustigou os cabalas, debela crina, 
na dirección das ocas naves; pois xa o temor caeu 
sobre o seu corazón. 
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(626-655) FalaAiante Te/amonio. Zeus está de parte dos 
Troianos; mais rézalle e el retira a néboa. ¡Se Aquiles 
es ti vese inf armado/ 

Mais, ó magnánimo Aias e a Menélaos, 
non pasou inadvertido 
Zeus, cando agora ós Troes daba unha decisiva victoria; 
e, entre eles, o grande Aias Telamonios daba comenzo 
ás palabras: 

"iAi de nós!, agora, por certo, ata quen é moi neno 
coñecería que o propio pai Zeus socorre ós Troes; 
poilos tiros de todos eles sempre alcanzan a alguén, 
quenquera que os lance, 
ou malo ou bo; pois Zeus, en todo caso, 
enderéitaos sempre; 
mais, a todos nós, <leste modo, á terra nos caen en van. 
Mais, ¡veña!, pensemos nós mesmos o designio mellor, 
tanto para saca-lo morto de aquí, 
como para que nós mesmos, 
chegando de volta, nos convirtamos nun motivo de gozo 
para os nosos compañeiros, 
que, sen dúbida, ó vernos aquí, están aflixidos, e ata din 
que, a forza de Héktor, matador de homes, 
e as súas mans intanxibles, 
non as resistiremos, senón que caeremos nas negras naves . 
Mais, quen <lera que houbese algún compañeiro que, 
o máis de présa posible, llo comunicase 
ó Peleídes, pois non creo que el teña sido informado 
da triste nova, que o seu compañeiro querido morreu . 
Mais non podo ver en parte algunha a un tal dos Akhaiói; 
pois, co neboeiro, están ocultos igualmente eles 
e os cabalos. 
Zeus pai, polo menos, ti libra ós fillos dos Akhaiói 
do neboeiro, 
fainos un ceo despexado e danos que cos ollos vexamos; 
deixa todo visible e destrúenos, xa que agora a ti así 
che agradou ... 
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Así dicía, e o pai sentiu compaixón del, 
que as bágoas botaba; 
e, ó momento, disipou o neboeiro e apartou dos camiños 
o espeso vapor, 
e brillou o sol, e, o campo de batalla todo, 
de pronto a parece u; 
e entón, pois, Aias díxolle a Menélaos, bono grito de guerra: 

"Mira agora, Menélaos, nutrido por Zeus, se é que ves, 
aínda vivo, a Antílokhos, fillo do magnánimo Néstor, 
e aprémao, para que, a toda présa marchando, 
ó valeroso Akhileus 
lle diga, pois, que o seu compañeiro máis querido morreu. 

7. É mandado Antíloco a xunto de Aquiles (656-699). 

(656-672) Temor de Menelau, ó marchar de ó lado do 
cadáver de Patroclo. Recomendacións a Merlones e ós 
dous A iantes. 

Así dicía, e Menélaos, bo no grito de guerra, 
non soubo dicir que non, 
e botou a andar, como, dun estábulo, un león, 
que (se vai), despois de que, entón, se cansa de provocar 
cans e homes, 
qu~ non lle deixan sacar para si a gordura dos bois, 
velando durante toda a noite; e el, por estar ávido de carnes, 
adiántase dereitamente, mais nada logra; 
pois numerosos venábulos 
ó seu encontro voan, desde mans ousadas, 
e as tochas acesas, que teme, por ansioso que vaia; 
e, co albor, vaise para lonxe con ánimo triste; 
así Menélaos, bono grito de guerra, de ó lado de Pátroklos, 
íase moi forzado; pois temíase moito de que os Akhaiói, 
<liante dunha fuga penosa, abandonáseno ós inimigos; 
e moito, a Meriones e ós dous Aias, llelo encargaba: 

"Aiantes, conductores dos Argueioi, e Meriones, 
agora, da bondade do pobre Pátroklos, 
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lembrádevos; pois para todos sabía ser doce, 
cando estaba vivo; mais agora alcánzao a morte, 
e o seu destino.» 

(673-699) Merielau encontra a Antíloco e dalle a 
encomenda, despois de o informar da desgracia . A ntíloco 
bota a correr, chorando. 

Así, pois, tendo falado, o louro Menélaos partiu, 
a tódolos lados mirando, como a aguia, da que, pois, din 
que mira coa máis aguda mirada, das aves que hai 
baixo o ceo, 
á que, mesmo sendo desde o alto, nunca lle pasou 
inadvertida unha lebre, lixeira de pés, 
que está debaixo dun mato, de frondosa cabeleira, senón 
que sobre ela 
sempre se lanzou, e, colléndoa ó momento, 
a vida lle arrebatou; 
así entón a ti, Menélaos, nutrido por Zeus, 
os teus ollos resplandecentes 
para tódolos lados se che viraban, polo medio da turba 
dos moitos teus compañeiros, 
por ver se vía nalgunha parte ó fillo de Néstor, estando 
aínda vivo; 
e moi axiña o avistou no extremo esquerdo da loita toda, 
dando ánimo ós seus compañeiros e impulsándoos a loitar, 
e, situándose préto, dirixíalle a palabra o louro Menélaos: 

«Antílokhos, nutrido por Zeus, ven aquí, para informáreste 
da triste nova, que non debía ter sido; 
penso que, con só botar unha ollada, xa ti mesmo tamén 
comprendes que un deus fa i rola-la desgracia 
para os Danaói, 
e a victoria é dos Troes; e foi morto o mellor dos Akhaiói, 
Pátroklos, e unha grande saudade para os Danaói sobreveu. 
Mais ti, ó momento, ó encontro de Akhileus, marcha 
correndo ás naves dos Akhaiói, 
para dicirllo, por se, a toda présa, para a súa nave, 
salva ó morto 
espido; poilas armas tenas Héktor, o do elmo brillante ... 
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Así dicía, e Antílokhos horrorizouse, ó oí-la súa palabra; 
e en moito tempo unha incapacidade de palabras tomouno, 
e os seus ollos 
enchéronse de bágoas, e estivo en suspenso a súa voz forte; 
mais nin así se descoidou do encargo de Menélaos, 
e botou a correr, e , as súas armas, deullas 
ó seu irreprochable compañeiro, 
Laódokos, que, os seus solípedos cabalos, 
préto del facía xirar. 

8. Os Acaios salvan o cadáver de Patroclo (700-761). 

(700-721) Menelau retorna para xunto do cadáver de 
Patroclo. Pala cosAiantes. Resposta doAiante Te/amonio. 

A el, entón, bágoas vertendo, sacábano os seus pés 
para fóra da guerra, 
co fin de lle levar ó Akhileus Peleídes a desgraciada palabra. 
Mais, a ti, pois, Menélaos, nutrido por Zeus, non che daba 
o corazón, 
defender ós seus esgotados compañeiros, de onde se foi 
Antílokhos, e unha grande saudade para os Pylioi sobreveu; 
senón que el despachoulles ó divino Thrasymedes, 
e el propio outra vez para xunto do heroe Pátroklos 
marchárase, 
e 'detívose xunto ós Aiantes, correndo, e ó momento 
dirixíase a eles: 

"A el, por certo, xa o mandei ás rápidas naves, 
para que vaia a xunto de Akhileus, lixeiro de pés; 
aínda que non creo 
que veña agora, por moi rebordante de bile que estea contra 
o Héktor divino; 
porque non podería loitar contra os Troes, estando inerme. 
Mais pensemos nós mesmos, pola nosa conta, 
o designio mellor, 
tanto para saca-lo morto de aquí, 
coma para que nós mesmos, 
no medio do griterío dos Troes, 
á morte e ó destino fuxamos ." 
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E contestáballe entón o grande Aias Telamonios: 
"Dixéchelo todo como é debido, glorioso Menélaos; 

pois, ¡veña!, ti e Meriones, deslizándovos moi de présa 
por debaixo do morto, levantándoo, sacádeo do combate; 
e detrás, 
nolos dous loitaremos cos Troes e co Héktor divino, 
tendo igual alento, os que un mesmo nome ternos, nós que, 
xa antes, 
manténdonos firmes un ó lado do outro, 
ó perfurante Ares gardamos." 

(722-734) Menelau e Meríones retiran o cadáver de 
Patroclo. Respeto ós Aiantes. 

Así dicía, e eles, pois, ó morto, 
da terra en brazos levantaban, 
no alto, moi alto; e entón, por detrás, gritaba a tropa 
dos Troes, así que viron ós Akhaiói levantando o morto; 
e adiantáronse dereitos a eles, parecidos a uns cans, que, 
enriba dun xabarín, 
alcanzado, lánzanse por <liante dos cazadores mozos; 
pois durante algún tempo, iso si, corren, 
ávidos de o esgazar, 
mais cando xa, pois, dá media volta no medio deles, na súa 
forza confiado, 
para atrás volveron e espalláronse tremendo, cada un para 
o seu lado; 
así os Troes durante algún tempo, en tropel, sempre, 
ó inimigo seg1:1ían, 
ferindo con espadas e lanzas de dobre punta; 
mais cando xa, pois, os dous Aias, dando media volta, 
cara a eles 
puxéronse, a cor deles mudouse e ninguén se atreveu 
a combater polo morto, dando un salto para <liante. 
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(735-761) O cadáver de Patroclo, camiño das naves. 

Así eles, cheos de ardor, transportaban o morto, 
da guerra 
para as ocas naves; e, contra eles, redobrárase unha guerra 
feroz, coma o fogo, que, correndo a toda présa para unha 
cidade de homes, 
de súpeto formado, flamexa, e desaparecen as casas, 
nun grande esplendor; e a forza do vento sobre el brame; 
así, con eles, de cabalas e de homes guerreiros, 
un constante estrondo viña, ó tempo de se retiraren; 
mais eles (van), como mulos, que, 
armándose dunha forza potente, 
arrastran dun monte, por un inaccesible carreiro, 
ou unha trabe cumieira, ou un tronco grande 
para unha nave; e o seu ánimo, 
ó dárense présa, se lles consumía, ó mesmo tempo 
de cansazo e suor; 
así eles, cheos de ardor, transportaban ó morto. E, detrás, 
os dous Aias (ós Troes) contiñan, como contén a auga 
un promontorio 
cuberto de bosques, adentrado profundamente 
nunha planicie, 
que, ata ás augas dolorosas dos ríos impetuosos, 
detén, e, de seguida, para todas, un curso 
na planicie establece, 
desviándoas; e en nada o rompen, por máis de correren 
con forza; 
así, sempre, os dous Aias contiñan, por detrás, a loita 
dos Troes; mais estes, ó mesmo tempo, detrás seguían, e, 
no medio deles, dous, sobre todo, 
Aineias Ankhisiades e o magnífico Héktor. 
E, así como vén unha nube de estorniños, ou de grallos, 
sinistramente chiando, cando ven vir 
ó falcón, que trae a morte ás aves pequenas, 
así, pois, <liante de Aineias e Héktor, os mozos dos Akhaiói, 
sinistramente chiando ían, e esquecíanse 
do gozo de combater; 
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e, nos arredores e ós dous lados do foxo, 
caeron moitas armas fermosas 
dos Danaói que fuxían; mais non había paranza da guerra. 
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CANTO XVIII 

FABRICACIÓN DAS ARMAS 

l. Aquiles entérase da morte de Patroclo (1-21). 

(1-14) Aquiles presente a desgracia. 

Así eles loitaban, á maneira dun fogo que arde. 
E Antílokhos, mensaxeiro lixeiro de pés, a xunto de 
Akhileus chegou; 
e atopouno <liante das súas naves, de altos cornos, 
aquelas cousas no seu corazón pensando, 
que xa cumpridas estaban, 
e entón, amuándose, para o seu ánimo orgulloso, dixo: 

"iAi, eu!, ¿mais, por que, pois, outra vez, os Akhaiói, 
de longas cabeleiras nas cabezas, 
se revolven préto das naves, asustados a través da planicie?; 
temo que xa me manden os deuses unhas desgracias tristes 
para a miña alma, 
conforme ó que unha vez, con exactitude, miña nai 
me comunicou, e díxome 
que o mellor dos Myrmidones, estando eu aínda vivo, 
baixo as mans dos Troes, a luz do sol abandonaría. 
Moi de certo, xa morreu o forte fillo de Menoitios, 
o afouto; e eu ben lle mandaba que, despois de apartar 
delas o fogo abrasador, 
volvese outra vez para as naves, e non loitase á forza bruta 
con Héktor.» 

05-21) Antíloco dalle a Aquiles a penosa noticia. 

En canto el, estas cousas, na súa mente 
e no seu corazón revolvía, 
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no en tanto, préto del chegou o fillo do nobre Néstor, 
bágoas quentes vertendo, e dicíalle a dolorosa mensaxe: 

"iAi!, fillo do prudente Peleus, dunha moi triste 
noticia, vaste informar, que non debía ter acontecido; 
Pátroklos xace por terra, e xa combaten á roda do morto 
espido; e, as armas, tenas Héktor, o do elmo brillante." 

2. Tetis vén consolar ó seufillo (22-147). 

(22-34) As mostras de dar, de Aquiles, pala marte de 
Patroclo. 

Así dicía, e unha nube negra de dor envolveuno; 
e, con ámbalas mans, da lareira collendo cinsa, 
esparexeuna sobre a súa cabeza, 
e o seu rostro gracioso afeaba; 
e a negra cinsa pegábase á súa túnica de néctar; 
e el mesmo, grande el, nun grande espacio tendido, 
nas cinsas 
xacía, e, coas propias mans, a súa cabeleira afeaba, 
arrincándoa. 
E as escravas, que, dos despoxos, trouxo Akhileus, 
e mais Pátroklos, 
aflixidas no seu corazón, grandemente gritaban, e, afóra, 
saíron a correr, para arredor do ardente Akhileus, 
e, coas mans, todas, 
batéronse os peitos, e desuníronse os membros 
de cada unha. 
E Antílokhos, polo seu lado, lamentábase, vertendo bágoas, 
collendo as mans de Akhileus; e el, 
no seu glorioso corazón, xemía; 
pois tivo receo de que se segase o pescozo co ferro. 

(35-64) O pranto de Tetis e das Nereidas, no fondo do 
mar. Tetis decide xurdir das augas. 

Mais queixouse dun modo espantoso; 
e oíuno a súa augusta nai, 
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que, nas fonduras do mar, se atopaba xunto ó seu vello pai, 
e lamentouse, pois, de seguida; e, á roda dela, reuníronse 
as deusas, 
todas cantas Nereides no fondo do mar estaban. 
Alí, pois, estaba Glauke e Thaleia e Kymodoke, 
Nesaie e Speió e Thoe e Halíe, a dos ollos de becerra, 
e K ymothóe e Aktaie e Limnóreia 
e Melite e Íaira e Amphitóe e Agaué, 
e Dotó e Protó e Phérousa e Dynamene, 
e Dexamene e Amphinome e Kaliáneira, 
Dorís e Panope e a gloriosa Galáteia, 
e Nemertés e Apseudés e Kaliánasa; 
e alí estaba Klymene e Iáneira e Iánasa, 
Maira e Oréithya e Amathya, de cabelos ben rizados, 
e as outras Nereides, que no fondo do mar estaban; 
e, destas tamén, a branca caverna encheuse; e todas elas, 
a un mesmo tempo, 
batéronse os peitos, e Thetis daba principio ó pranto: 

"Escoitádeme, irmás Nereides, para que, ben todas, 
saibades, oíndome, cantos coidados hai no meu corazón. 
¡Ai, eu, desgraciada!, ¡ai, nai infortunada dun heroe!, 
que din a luz, pois, a un fillo irreprochable e forte, 
sobresaínte entre os heroes; e el, igual a un renovo, creceu; 
eu, despois de o criar, á maneira dunha planta nun outeiro 
de terra cultivada, 
mandeino para Ilios sobre as recorvas naves, 
a loitar contra os Troes; mais non o recibirei outra vez, 
a casa voltando, ó interior da morada Peleia; 
e, mentres me vive e ve a luz do sol, 
está aflixido, e en nada podo valerlle, índome alá. 
Anque irei, para ve-lo meu fillo querido, e oír 
que dor lle veu, permanecendo lonxe da guerra." 

(65-93) Tetis e Aquiles. Zeus cumprira. As razóns dador 
de Aquiles. Ten que acabar con Héctor. 

Tendo, pois, así falado, deixou a caverna; e, con ela, 
as outras, 
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cheas de bágoas, viñan, e, arredor delas, a onda do mar 
rompíase; e elas, cando xa á Troia, 
de fértil terruño, chegaron, 
para a costa subían, unha detrás da outra, alí mesmo, 
onde, apretadas, 
foran postas en seco as naves dos Myrmidones, 
arredor do veloz Akhileus. 
E, mentres este profundamente xemía, achegábase a el 
a súa augusta nai, 
e, lamentándose con aguda queixume, a cabeza do seu fillo 
entre as súas ~ans colleu, 
e queixándose, pois, palabras aladas lle dirixía: 

"Pillo, ¿por que choras?; mais que dor ás entrañas 
che chegou?; 
fala ás abertas, non o escondas; as cousas, por certo, 
xa che se cumpriron, 
da parte de Zeus, como, pois, xa antes, ó menos, pedías, 
alzando as mans para o ceo, 
que tódolos fillos dos Akhaiói fosen repelidos 
para as súas popas, 
por estaren privados de ti, e que padecesen 
feítos vergonzosos.». 

E, profundamente xemendo, dicíalle 
o lixeiro de pés, Akhileus: 

«Miña nai, as cousas, por certo, pois, 
o Olympios compriumas; 
mais, ¿que pracer para min (pode haber) niso, despois 
de que morreu o meu querido compañeiro, 
Pátroklós, a quen eu estimaba por enriba 
de tódolos meus compañeiros, 
igual que á miña cabeza?; perdino, e Héktor, as armas, 
despois de o matar, arrebatoulle, prodixiosas, 
cousa maravillosa de ver, 
fermosas; as que, por certo, como espléndidos presentes, 
a Peleus deron os deuses, 
no día aquel, cando te meteron no leito dun home mortal. 
Mellor fose que ti, polo teu lado, alí mesmo, 
entre as inmortais do mar, 
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seguises vivindo, e que Peleus para a súa casa levase 
unha esposa mortal; 
e agora, para que tamén ti teñas, nas túas entrañas, 
un dó inconmensurable, 
por perece-lo teu fillo, non o recibirás, outra vez 
á casa voltando, porque xa o meu ánimo, nin me manda 
vivir, nin estar entre os homes, de non ser que Héktor, 
primeiro, a vida perda, pola miña lanza ferido, 
e pague polos despoxos de Pátroklos Menoitiades." 

(94-126) Tetis e Aquiles (continuación). Se mata a 
Héctor, morrerá tamén el. Aquiles lamenta a súa cólera. 
Mais agora, e en todo caso, ten que actuar. 

E, á súa vez, díxolle Thetis, vertendo bágoas: 
«Fillo, serasme xa de curta vida, polas cousas que dis; 

pois, ó momento, a continuación, detrás de Héktor, a morte 
está disposta para ti.» 

E, irritándose en grande maneira, dicíalle o Akhileus, 
lixeiro de pés: 

"¡Así eu morto quedase neste propio momento, xa que 
tiña que ser, pois, que, ó meu compañeiro, 
cando oían matar, non o socorrese!; el, 
moi lonxe da súa patria, 
pereceu, e de min careceu, para sé-lo protector da súa ruína. 
E agora, visto que xa non volverei á miña terra patria, 
e que, para Pátroklos, non fun a salvación, 
nin para os compañeiros 
restantes, que xa, en grande número, domados foron polo 
Héktor divino, 
aquí sentado xunto das naves estou, igual que unha carga 
inútil da terra, 
tal sendo, cal ningún dos Akhaiói de vestidos de bronce, 
na guerra; anque, para a xunta, hai tamén outros mellores. 
¡Así a discordia desaparecese de entre os deuses 
e de entre os homes! 
¡e a bile, que, ata ó moi prudente, sempre o fixo ser 
un violento!, 
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¡que, moito máis doce có mel, que cae gota a gota, 
nos peitos dos homes, coma o fume, crece!; 
como a min, agora de bile me encheu 
o señor de homes Agamemnon. 
Mais deixemos que estas causas teñan antes sucedido, 
por máis aflixidos que esteamos, 
domando o ánimo nos nosos peitos, aínda que á forza; 
e agora vou ir, ata alcanzar ó destructor da querida cabeza, 
a Héktor; e, a deusa da morte, eu entón recibireina, 
cando xa 
Zeus queira ql}e me chegue, e os outros deuses inmortais. 
Porque tampouco á deusa da morte escapou 
a forza de Herakles, 
que era, nembargantes, moi amado para Zeus Kroníon, 
o señor; 
senón que o domou o destino e a terrible cólera de Hera. 
Así tamén eu, se xa para min está preparado 
un semellante destino, 
quedarei no chan estirado, despois de que morra; mais 
agora, que, unha fama boa, poida tomar para min, 
e que, algunha das Troiades e das Dardanides, 
de profundos seos, 
con ámbalas mans, das súas tenras meixelas, 
as bágoas enxugando, faga que xema sen descanso, 
e que coñezan que xa hai moito tempo 
que da guerra desistín; 
e non me apartes da loita, por moito que me queiras; 
non me convencerás ... 

(127-147) Tetis e Aquiles (conclusión). Tetis traeralle 
unha nova armadura. Sobe eta ó Olimpo e baixan as 
Nereidas para o fondo mar. 

E de seguida contestáballe Thetis, 
a deusa dos pés de prata: 

«Si, meu fillo, todo iso é verdade; non é malo, 
aparta-la ruína total ós esgotados compañeiros. 
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Mais, nas mans dos Troes, están as túas fermosas armas, 
de bronce, brillantes; delas, por certo, Héktor, 
o do elmo brillante, 
aláudase, téndoas el mesmo sobre os seus ombros; 
mais asegúroche 
que non se vai sobrealaudar por moito tempo, pois, para el, 
a morte está préto. 
Mais ti, por agora, non te mergulles aínda no traballo 
de Ares, 
antes de me veres <liante dos teus ollos, chegar aquí; 
pois, de mañanciña, volvo, ó nace-lo sol, 
traendo comigo unhas fermosas armas, 
de parte do señor Héphaistos." 

Tendo, pois, así falado, separouse do seu fillo, 
e, virándose para as súas irmás do mar, 
no medio delas dicía: 

«Vós agora, pola vosa parte, mergúlládevos 
no ancho seo do mar, 
para verdes ó vello do mar e as mansións do pai, 
e contádello todo; e eu, por min, ó alto Ólympos 
vou, a xunto de Héphaistos, famoso pola súa arte, 
a ver se quere 
proporcionar ó meu fillo unhas armas famosas, brillantes.» 

Así dicía, e elas mergulláronse ó momento baixo 
a onda do mar; 
e ela, á súa vez, a deusa Thetis, a dos pés de prata, 
para o Ólympos 
ía, co fin de traer para o seu fillo unhas armas famosas. 

3. Aquiles solta un berro e sementa o terror entre os 
Troianos (148-242). 

(148-164) Héctor trata de arrastrar para o seu campo o 
cadáver de Patroclo. 

A ela, pois, ó Ólympos levábana os seus pés; 
mailos Akhaiói, 
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cun alarido divino, <liante de Héktor, matador de homes, 
fuxindo, ata as naves e ata o Heléspontos chegaban. 
Nin puideron os Akhaiói, de fermosas grebas, a Pátroklos 
morto, o servidor de Akhileus, dos tiros librar; 
pois xa outra vez o alcanzaron a tropa e os cabalas, 
e Héktor, fillo de Príamo, na forza, comparable á chama. 
Tres veces, por detrás, colleuno dos pés 
o magnífico Héktor, 
ansioso de o arrastrar, e ós Troes grandemente gritaba; 
e tres veces os dous Aias, revestidos dunha forza impetuosa, 
apartárono violentamente do morto; mais el, firmemente, 
na súa forza confiado, 
unhas veces lanzouse entre o tumulto, e outras veces, 
polo contrario, 
detívose, gritando grandemente; mais, para atrás, 
non se retiraba de ningunha maneira. 
E, así como, dun corpo, a un fero león, non o poden 
facer fuxir uns pastores do campo, tendo el grande fame , 
así, entón os dous encasquetados Aias 
nin por un instante podían 
escorrentar do morto ó Héktor Priamides. 

(165-201) Iris preséntase a Aquiles e incítao a defender a 
Patroclo. Reparos de Aquiles. Iris pídelle que se deixe ver 
nofoxo. 

E teríao, ó fin, para si arrastrado, 
e unha gloria indicible alcanzaría, 
se non fora que, para o Peleíon, a pés de vento, a rápida Iris , 
cunha embaixada chegou, a correr desde o Ólympos, 
para que as armas tomase, 
ás escondidas de Zeus e dos outros deuses; pois mandouna 
por <liante Hera; 
e, situándose préto, palabras aladas lle dirixía: 

"¡Levántate, Peleídes, o máis terrible de tódolos homes!; 
socorre a Pátroklos, por quen un combate terrible 
está trabado <liante das naves; e eles, 
uns ós outros, mátanse, 
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uns, combatendo polo cadáver do morto, 
e outros, co fin de o arrastraren para a ventosa Ilios, 
os Troes, precipítanse; e, en primeiro lugar, 
o magnífico Héktor 
arde en desexos de o levar para si; e, a súa cabeza, o seu 
ánimo mándalle 
cravarlla no alto da estacada, despois de lla cortar 
do tenro pescozo. 
¡Veña!, ¡arriba!, non xazas máis aí; que che entre na alma 
un temor relixioso 
de que Pátroklos veña ser xoguete para as cadelas de Troia; 
unha ignominia será para ti, se o morto, aldraxado, 
alá chegar" . 

E o divino Akhileus, o dos áxiles pés, 
respondíalle de seguida: 

"Deusa Iris, pois ¿quen dos deuses te mandou 
de mensaxeira?;" 

E a rápida Iris, a pés de vento, contestoulle á súa vez: 
«Mandoume Hera, a gloriosa esposa de Zeus; 

nin está enterado o Kronides , piloto supremo, 
nin ningún outro 
dos inmortais, que polo nevado Ólympos viven". 

E, contestando, Akhileus, o lixeiro de pés, dicíalle: 
"¿E como, pois, vou ir á loita?; as miñas armas, 

téñenas eles; 
e a miña nai prohibíame que antes, de couraza, me arme 
antes de a ver, <liante dos meus ollos, chegar aquí; 
pois aseguraba que consigo traería unhas fermosas armas, 
de parte de Héphaistos . 
E non sei de ningún outro, de quem poida vestí-las súas 
famosas armas, 
se non é o escudo grande de Aias Telamoniades; 
mais el mesmo tamén, penso eu, encóntrase 
entre os primeiros, 
matando coa súa lanza en volta de Pátroklos morto". 

E a rápida Iris, a pés de vento, contestoulle á súa vez: 
"Ben sabemos tamén nós, claro é, que as túas armas 

famosas están noutras mans; 
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mais, simplemente, índote ata o foxo, déixate ver ós Troes, 
para ver se, teméndote a ti, se apartan da guerra 
os Troes, e respiran os belicosos fillos dos Akhaiói, 
que están esgotados; que pouco é o respiro da guerra". 

(202-242) Os tres berros de Aquiles diante do foxo, e o 
fago, que da súa cabeza saía. Os Acaios retiran o carpo 
de Patroclo. Hera abriga ó sol a se afundir, antes de 
tempo, no curso do mar. 

Ela, pois, aJris, lixeira de pés, tendo así falado, partiu, 
mais Akhileus, o amado de Zeus, levantouse; 
e Athena, arredor 
dos seus ombros fortes, botou a exide franxada, 
e, arredor da cabeza, de coroa, cinguíalle, a máis divina 
das deusas, unha nube 
de ouro, e, desde ela, acendía unha chama brillante. 
E, coma cando o fume, subindo desde unha cidade, chega 
ata o éter, 
alá ó lonxe, desde unha illa, arredor da que loitan 
uns inimigos, 
eles, o día enteiro, sométense ó xuício do odioso Ares 
<liante da súa cidade; mais, cando o sol xa se meteu , 
arden os sinais de fogo, uns detrás dos outros, e a súa luz, 
para arriba 
sobe, irradiando, para ser vista polos veciños, 
por se chegan coas súas naves, coma preservadores 
da súa perdición; 
así, da cabeza de Akhileus, a luz chegaba ó éter. 
E, índose ata o foxo, lonxe do muro, detívose, mais, 
cos Akhaiói, 
non se mesturaba; pois respetaba o prudente encargo 
da súa nai; 
alí deténdose, gritou, e, á parte, Palás Athena 
tamén deu unha voz; e provocou entre os Troes 
un tumulto indicible . 
E, coma cando a súa voz, moi clara se lles facía ós veciños, 
cando soaba a trompeta, 
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por obra duns inimigos, que a vida destrúen, cercando 
a súa cidade, 
así entón, moi clara para eles se fixo, a voz do Aiakides . 
E, cando eles, pois, oían a voz de bronce do Aiakides, 
a todos, a alma selles turbou; e os cabalos, debelas crinas, 
para atrás, os carros facían volver; pois no seu ánimo 
dores prevían; 
e os conductores quedaron fóra de si, logo que viron 
o fogo incansable, 
espantoso, por enriba da cabeza do magnánimo Peleíon, 
aceso; e Athena acendíao, a deusa de ollos brillantes. 
Tres veces, por certo, enriba do foxo, grandemente gritaba 
o divino Akhileus, 
e tres veces turbáronse os Troes 
e os seus famosos auxiliares; 
e alí tamén entón morreron doce homes excelentes, 
arredor dos seus carros e lanzas. Mailos Akhaiói, 
con ledicia, a Pátroklos, de debaixo 
dos disparos, arrastrándoo, 
colocárono nun leito; e os seus compañeiros rodeárono, 
vertendo bágoas por el; e, no medio deles, ía Akhileus, 
o lixeiro de pés, 
quentes bágoas vertendo, despois que viu 
ó seu fiel compañeiro 
xacente nun cadaleito, esgazado polo aguzado bronce; 
a el, pois, certamente, cos seus cabalos e carro, mandábao 
á guerra, mais non o recibiu outra vez, voltando 
polo seu pé. 

E a augusta Here, a dos ollos de becerra, ó incansable sol, 
obrigou a volver, á forza, para as correntes do Okeanós; 
púxose o sol, e cesaron os divinos Akhaiói 
na dura batalla e na guerra igualadora. 
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4. Asemblea dos Troianos (243-313). 

(243-283) Pala, o primeiro, Polidamante, o filio de Pántoo. 
Aconsella a retirada para a cidade, co fin de mellar se 
gardaren de Aquiles. 

E os Troes, á súa vez, do outro lado, do forte combate, 
retirándose, desatrelaron dos carros os rápidos cabalos 
e reuníronse para unha xunta, antes de pensaren na cea; 
mais tívose a xunta, postos de pé, e ninguén se atreveu 
a sentarse; pois, a todos, un tremor invadía, 
porque Akhileus 
reapareceu, e durante moito tempo abstíñase 
da loita dolorosa. 
E, entre eles, era o primeiro en falar o intelixente Polydamas 
Panthoídes; pois só el miraba para adiante e para atrás; 
e era compañeiro de Héktor, e na mesma noite naceron, 
mais aquel, pois, levaba moita avantaxe polas súas palabras, 
e este, pola súa lanza; 
el, pensando ben, falou e a eles se dirixiu: 

«Amigos, considrádeo moi atentamente; pois eu, 
por min, exhórtovos 
a volver agora á cidade, a non agarda-la aurora divina 
na planicie, préto das naves; pois estamos lonxe 
donoso muro. 
En canto ese home mostraba a súa cólera 
ó divino Agamemnon, 
entre tanto, máis fáciles eran os Akhaiói para guerrear; 
pois estaba gozoso eu propio por pasa-la noite préto 
das rápidas naves, 
esperando coller, ó fin , esas naves, de dobre curvatura . 
Mais, agora, temo terriblemente ó Peleíon, lixeiro de pés; 
sendo o seu ánimo tan impetuoso, non quererá 
permanecer na planicie, onde, ó cabo, Troes e Akhaiói, 
uns e outros, no medio, dividen entre si a forza de Ares, 
senón que loitará pola cidade e polas nosas mulleres. 
Pois, ¡veña!, volvamos para a nosa cidade, confiade en min; 
pois así será; 
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agora, ó Peleíon, lixeiro de pés, fíxoo parar a noite 
divina; mais, se nos encontra, aquí estando, 
mañá, lanzado ó ataque coas súas armas, ben, a el, 
de seguida algún 
o coñecerá; pois, con ledicia chegará á Ilios divina 
quen escape, mailos cans e os voitres comerán a moitos 
dos Troes; ¡e oxalá unha cousa así, do meu oído sempre 
lonxe estea! 
Mais se, ás miñas palabras, vos sometedes, por aflixidos 
que esteamos, 
pola noite, concentrarémo-la nosa forza na praza, e, 
á cidade, defenderana as torres 
e as altas portas e os batentes nelas axustados, 
longos, ben pulidos, ensamblados; 
e, á mañanciña, ó raia-la aurora , coas nosas armas armados, 
estaremos de pé sobre as torres; e , para el, (será) 
máis doloroso, se acaso quere, 
partindo das naves, loitar contra nós arredor do muro; 
de volta, outra vez marchará para as súas naves, despois 
de que, ós seus cabalos, de alto pescozo, 
farte de variada carreira, dando voltas con eles ó pé 
da cidade; 
mailo seu ánimo impediralle que dentro dela se lance, 
e nunca a destruirá; antes, comerano a el, os rápidos cans». 

(284-313) Réplica de Héctor a Polidamante. Hai que 
seguir alí, ó pé das naves. 

E, mirándoo, pois, con torva mirada, dicíalle Héktor, 
o do elmo brillante: 

"Polydamas, ti falas cousas que non son do meu gusto, 
ti, que nos animas a que, volvendo de novo, na cidade 
nos comprimamos; 
¿ou é que aínda non esta des enfastiados de vervos contraídos 
dentro das torres? 
Porque, antes, da cidade de Príamos, os homes mortais 
acostumaban, todos, dicir que era rica en ouro, que era rica 
en bronce; 
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mais agora xa, das casas, desapareceron as xoias fermosas, 
e moitas xa, á Phryguíe e á Meoníe amable, 
chegan, como bens para seren vendidos, despois que 
o grande Zeus contra nós se irrito u. 
E agora, cando a min me concedeu o fillo de Kronos, 
de espírito torcido, 
obter gloria xunto ás naves, e empurrar para o mar 
ós Akhaiói, 
¡oh insensato!, non expoñas máis eses pensamentos entre 
o pobo; 
pois ningún dos Troes se deixará por ti persuadir; que non 
o permitirei. -
¡Veña, pois!, como eu diga, todos obedezamos; 
agora, por de pronto, tomade a cea, ó longo do campamento, 
nas formacións, 
e acordádevos da vosa garda, e cada un estea de vela; 
e, se algún dos Troes está excesivamente aflixido 
polos seus bens, 
despois de os reunir, entrégueos ós nosos homes, 
para en común os comeren; 
mellor é que disfrute deles cada un dos nosos, que non 
os Akhaiói; 
e, á mañanciña, ó raia-la aurora, coas nosas armas armados, 
préto das ocas naves, despertámo-lo perfurante Ares; 
e, se realmente o divino Akhileus en armas se levantou 
xunto ás naves, 
máis doloroso, se é que quere, será para el; eu, <liante del, 
non fuxirei da horrísona guerra, senón que, moi cara a cara, 
a pé firme estarei, xa leve el unha grande victoria, 
xa a leve eu; 
é de todos Enyalios, e moitas veces matou a quen ven 
para matar". 

Así Héktor na xunta falaba, e aclamárono os Troes, 
¡os moi inxenuos!; pois Palás Athene arrebatoulles a sensatez; 
pois, a Héktor, que meditaba desgracias, 
aplaudírono (todos), 
e ninguén, pois, a Polydamas, que trazaba un bo plan. 
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5. Aquiles chora sobre o carpo de Patroclo (314-367). 

(314-342) O pranto por Patroclo. Aquiles Jala ós 
Mirmidóns. A promesa que ó pai de Patroclo fixera. A 
cabeza de Héctor, para osfunerais de Patroclo. 

Tomaron, pois, a cea ó longo do acampamento; 
mailos Akhaiói, 
por Pátroklos, toda a noite xemían, lamentándose del; 
e, entre eles, o Peleídes, daba principio a un forte pranto, 
colocando as súas mans, matadoras de homes, sobre o peito 
do seu compañeiro, 
ó tempo que moi fortemente xemía, coma un león barbudo, 
ó que, pois, un home, frechador de cervos, en segredo 
os cachorros roube, 
dunha fraga compacta; e el aflíxese, por ter chegado 
demasiado tarde, 
e moitas encanadas percorreu, rastrexando as pegadas 
do home, 
para ver se o descobre en algures; pois apodérase del 
totalmente unha bile punxente; 
así el, profundamente xemendo, diríxese ós Myrmidones: 

"iAi de min!, de certo, pois, unha palabra va 
naquel día soltei, 
cando ánimo daba ó heroe Menoitios, nas súas mansións, 
e dicíalle que lle traería de volta a Opóeis 
ó seu perínclito fillo, 
despois de destruír, de arriba abaixo, a Ilios, e a súa parte 
de botín recibir. 
Mais Zeus, ós homes, non lles realiza 
tódolos seus pensamentos; 
pois, polo fado, está decidido que ambos 
unha mesma terra envermellemos, 
aquí en Troia, pois tampouco a min, por regresar, 
me recibirá, nas súas mansións, Peleus, o vello conductor 
de carros, 
nin Thetis, miña nai, senón que a terra aquí mesmo 
me reterá. 

585 



Mais. agora, pois, Pátroklos, visto que irei para debaixo 
da terra detrás de ti, 
non che tributarei os derradeiros honores, ata tanto, 
de Héktor, aquí non che traia 
as armas e a cabeza, (de quen foi) 
o teu magnánimo matador; 
e, <liante da túa pira, degolarei doce 
brillantes fillos dos Troes, de encolerizado por ti 
estares morto; 
e, no en tanto, estarás así xacente xunto ás naves encurvadas, 
e, arredor de ti, as Tróai e as Dardanides, de profundos seos, 
por ti carpirári noites e días enteiros, vertendo bágoas, 
as que nós mesmos, a moito custo, gañamos por vía da forza 
e da inxente lanza, 
saqueando ricas cidades de homes mortais". 

(343-367) O carpo de Patroclo, lavado e perfumado, é 
posta nun leito. Zeus quéixase a Hera pala volta de 
Aquiles. 

Tendo así falado, ós seus compañeiros deu orde 
o divino Akhileus 
de que metesen ó fogo unha grande trepia, para, 
canto antes, 
a Pátroklos lavárenlle o sangue das feridas. 
E eles colocaban sobre o fogo ardente a caldeira para a auga 
do baño, 
e nela, pois, a auga verteron, e, meténdolle leña por baixo, 
facíana arder; 
o ventre da trepia, o fogo rodeaba, e quentábase a auga; 
e, cando, ó fin, no bronce brillante, a auga ferveu, 
entón xa o lavaron, e unxírono con graxo aceite, 
e encheron as feridas dun ungüento de nove anos; 
e, despois de o colocaren nun leito, cubrírono cun lenzo 
fermoso de liño, 
da cabeza ós pés, e, por enriba, cun veo branco. 
Despois, toda a noite, arredor de Akhileus, o lixeiro de pés, 
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os Myrmidones por Pátroklos xemían, lamentándose del; 
e Zeus, a Here, se dirixiu, súa irmá e súa esposa: 

«Lográche-la túa tamén agora, augusta Here, a dos ollos 
de becerra, 
facendo levantar en armas a Akhileus, o lixeiro de pés; 
sen dúbida, pois, de ti 
mesma naceron os Akhaiói, de longas cabeleiras 
nas cabezas». 

E contestáballe entón a augusta Here, a dos ollos 
de becerra: / 

«Kronides terribilísimo, ¿que palabra dixeches?; 
tamén certamente, dalgunha maneira, debe un home 
consuma-lo seu designio contra outro home, 
aínda que é mortal e non ten tantas ideas; 
¿como entón eu, que digo sé-la primeira das deusas, 
a un mesmo tempo, polo meu nacemento e porque 
a túa esposa 
son chamada, e ti reinas sobre tódolos inmortais, 
non debía tramar desgracias ós Troes, se contra eles 
estou irritada?,,. 

6. Tetis no palacio de Hefesto (368-467). 

(368-409) O palacio de He/esto e os vinte trípodes 
automáticos, que el estaba afacer. Tetis salváralle a vida. 

Así eles, un co outro, tales cousas conversaban; 
e Thetis, a dos pés de prata, chegaba á morada 
de Héphaistos, 
indestructible, estrelada, distinguida entre as dos inmortais, 
de bronce, que, pois, o mesmo Kylopodíon se fixo. 
E atopouno a suar, indo e vindo á roda dos foles, 
dándose présa; pois preparaba uns trípodes, 
vinte entre todos, 
para os dispor ó longo da parede dunha sólida sala, 
e, por baixo, no pé, a cada un, rodas de ouro lles puxo, 
para que, por si mesmos, entrasen na asemblea divina 
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e outra vez para a sala volvesen, ¡cousa maravillosa de ver! 
E eles, por certo, xa case tiñan o seu remate, mais aínda non, 
as orellas, 
ben labradas, estaban botadas; e preparábaas, pois, 
e forxaba as súas grampas. 
Mentres el, con discreto sentido, nestas cousas traballaba, 
no en tanto, chegou préto del a deusa Thetis, a dos pés 
de prata. 
E viuna, para ela avanzando, Charis, de fúlxido veo, 
fermosa, coa que estaba casado o moi ilustre Coxo; 
e colleuse, po_is, con ela da man, e dirixíalle a palabra 
e chamábaa polo seu nome: 

"¿Mais por que, Thetis, a de longo peplo, á nosa casa vés, 
(deusa) venerable e amada?; de ordinario, ó menos, non vés 
con ningunha frecuencia; 
mais vén para <liante comigo, para che ofrece-los dons 
de hospitalidade». 

Tendo, pois, así falado, a divina das deusas para <liante 
a levou; 
e, de seguida, fíxoa sentar nunha cadeira ornada de tachóns 
de .prata, 
fermosa, ben labrada; e debaixo dos pés tiña un escabelo; 
e foi chamar por Héphaistos, famoso pola súa arte, 
e a súa palabra lle dirixiu: 

"Héphaistos, vén aquí; Thetis, agora, nalgunha cousa, 
precisa de ti». 
E o moi ilustre Coxo contestáballe de seguida: 

"Sen dúbida, entón, dentro da miña casa está unha 
deusa, que para min é terrible e tamén venerable, 
ela salvoume, cando adorme alcanzou, ó caer alá lonxe, 
por desexo da miña nai, de mirada de can, que me quixo 
esconder por ser coxo; entón dores tería padecido 
no meu corazón, 
se non fora que, sobre o seu seo, me recibiron Eurynome 
e Thetis, 
Eurynome, filla do Okeanós, que en si mesmo reflúe. 
Ó lado delas, por nove anos, moitas obras de arte forxaba , 
broches e curvos brazaletes e rosetas e colares, 
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nunha oca caverna; e, ó seu redor, a corrente do Okeanós, 
fervendo de escuma, inmensa, pasaba; mais ningún outro 
disto sabía, nin dos deuses, nin dos homes mortais, 
senón que o souberan Thetis e mais Eurynome, 
as que me salvaron. 
Ela, agora, á nosa casa ven; polo tanto, é preciso que eu, 
a todo custo, 
lle pague a Thetis, a das trenzas fermosas, tódolos precios 
do meu rescate; 
¡veña!, ti, entón, agora pon <liante dela fermosos dons 
de hospitalidade, 
mentres eu arrombo os foles e as ferramentas todas". 

(410-427) Hefesto deixa o traba/lo e vai ter con Tetis. 
Desde lago, está predisposto a atendela . 

Dixo, e o monstro de sopro ruidoso, ergueuse do banco 
da súa bigornia, 
coxeando; e as súas pernas delgadas dábanse présa 
debaixo del. 
Os foles, pois, ponos lonxe do fogo, e, as ferramentas todas, 
coas que traballaba, xuntounas nunha arca de prata; 
e, cunha esponxa, a suor limpaba, dun lado e doutro da cara 
e de ámbalas mans, 
do seu pescozo robusto e do seu peito peludo, 
e vestiu unha túnica, e colleu un bastón groso e encamiñouse 
á porta, 
coxeando; e dábase présa, en axuda do seu señor, 
unha de cada lado, unhas servas 
de ouro, parecidas a doncelas viventes; 
nelas, hai intelixencia nas súas entrañas, e tamén voz 
e forza, e obras saben, pola gracia dos deuses inmortais; 
elas, pois, ós lados do seu señor, afanábanse; e el, camiñando 
con dificultade, 
préto, alí onde Thetis, nunha cadeira resplandecente , 
sentábase, 
e colleuse, pois, con ela da man, e dirixíalle a palabra 
e chamábaa polo seu nome: 
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"¿Mais por que, Thetis, a do longo peplo, á nosa casa vés, 
(deusa) venerable e amada?; de ordinario, ó menos, non vés 
con ningunha frecuencia; 
di o que tes na cabeza; que o meu corazón 
tenme ordenado facelo, 
ó menos, se é cousa que eu podo facer e se xa se ten feíto». 

( 428-467) Tetis cóntalle a Hefesto tódolos seus motivos de 
dor. Pídelle unhas novas armas para Aquiles. Hefesto 
prométellas. 

E, de seguida, contestáballe Thetis, vertendo as bágoas: 
«Héphaistos, ¿acaso, pois, xa algunha, (de todas) 

cantas deusas no Ólympos están, 
tantas afliccións penosas no seu corazón soporto u, 
cantas dores a min, de entre todas, Zeus Kronides me deu?; 
de entre as outras habitantes do mar, só a min me someteu 
a un home, 
ó Peleus Aiakides, e o leito dun home soportei, 
por moito que eu non quixese. Quen, por certo, xa, 
coa triste vellez, 
xace nas súas mansións abrumado, e outras dores 
agora me deu; 
cando me concedeu que un fillo me nacese e que o criase, 
por riba dos heroes; e el puxou para riba, igual a un rebento; 
e, despois de o nutrir, como a unha planta nun outeiro 
dunha terra cultivada, 
mandeino para Ilios nas naves encurvadas, 
a combater cos Troes; mais non o recibirei outra vez 
dentro da morada de Peleus, vindo de volta para o seu lar. 
E, mentres me vive e mira a luz do sol, 
está aflixido, e en nada podo valerlle, por máis que vaia 
ó seu lado. 
A xove, que, pois, para el, como presente de honra, 
escolleron os fillos dos Akhaiói, 
arrincoulla das mans outra vez o poderoso Agamemnon. 
E entón el, por estar aflixido por ela, consumíase 
nas súas entrañas; mais, ós Akhaiói, 
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os Troes empurrábanos contra as súas popas, e, fóra de alí, 
non os deixaban saír; e pedíanllo con encarecemento 
os anciáns 
dos Argueioi, e nomeábanlle moitos moi ilustres presentes; 
entón el, acto seguido, negábase a apartar por si propio 
a súa ruína, 
mais el, a Pátroklos, das súas armas revestiu, 
e enviábao á guerra, e, ó mesmo tempo, unha tropa 
numerosa, de acompañamento, lle deu; 
e, todo o día, loitaban arredor das portas Skaiái; 
e terían entón, no mesmo día, destruído a cidade, 
se non fora que Apolon, 
cando xa el lles fixera moitas desgracias, de Menoitios, 
ó forte fillo, 
matou, entre os combatentes dianteiros, e, a Héktor, a gloria 
lle deu. 
Por iso veño agora a suplicar, ós teus xeonllos, 
a ver se queres 
darlle ó meu fillo, que está destinado a morrer pronto, 
un escudo e un casco 
e unhas fermosas grebas, axustadas con broches 
sobre o tornecelo, 
e unha couraza; poilo que el tiña perdeuno 
o seu fiel compañeiro, 
ó ser polos Troes derribado; e el sobre aterra xace, estando 
na súa alma aflixido". 

E o moi ilustre Coxo contestáballe de seguida: 
«Ten bo ánimo; que estas cousas non te preocupen 

nos teus adentros; 
¡quen me <lera!, así puidese, da morte, no fragor 
do combate, 
ó lonxe, escondelo, cando a sorte terrible lle chegue, 
como el vai ter armas fermosas, tales, outra vez, 
que calquera, 
de entre moitos homes, quedará admirado, 
quenquera que as vexa". 
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7. Hefesto forxa as armas de Aquiles ( 468-617). 

(468-477) He/esto en acción. Os /oles automáticos e os 
vinte fornas. Os materiais e as ferramentas. 

Tendo así falado, a ela, alí mesmo a deixou, 
e el para os seus foles marchou; 
e volveunos cara ó fogo e mandoulles traballar; 
e os foles todos, os vinte, sobre os crisois sopraban, 
exhalando un sopro inflamador de toda clase, 
unhas veces, para asistir a quen quere présa, e outras veces, 
ó contrario, 
de acordo co que Héphaistos quería e conforme 
a obra progresaba; 
e botaba no fogo o bronce duro e o estaño 
e o ouro estimado e a prata; e, de seguida, 
colocou sobre o seu cepo unha grande zafra, 
e, cunha man, colleu 
un martelo forte, e, coa outra, colleu as tenaces. 

(478-608) Fabricación do escudo. As nove obras de arte 
ne! representadas. 

E facía en primeiro lugar un escudo, á mesma vez grande 
e compacto, 
traballándoo artisticamente por tódalas partes, e arredor 
botáballe unha borda resplandecente, 
triple, brillante, e, de por fóra, un talabarte de prata; 
e cinco, pois, eran as láminas daquel grande escudo; mais 
enriba del, 
trazaba moitas obras de arte con discreto sentido. 

Nel, a terra preparou, e, nel, o ceo, e, nel, o mar, 
e o sol incansable e a lúa chea, 
e, nel, as estrelas todas, das que está o ceo coroado, 
as Pleiades e as Hyades e a forza de Oríon 
e Árktos, á que tamén Ámaxa de sobrenome chaman, 
que alí mesmo xira e observa a Oríon, 
e é a única privada dos baños do Okeanós. 
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E, nel, foco <lúas cidades de homes mortais, 
fermosas. Nunha, por certo, pois, eran festas nupciais 
e convites, 
e, ás noivas, debaixo de tochas brillantes, 
desde as súas cámaras, 
levábanas pola cidade, e moito himno 
de himeneo levantárase; 
e mozos danzaríns xiraban vertixinosos, 
e, no medio deles, pois, 
frautas e formingues tiñan o seu son; e as mulleres 
miraban con admiración, postas de pé, cada cal na soleira 
da porta de afóra. 
E os homes estaban reunidos na ágora; e alí unha disputa 
levantárase, e dous homes discutían por causa 
da expiación pecuniaria 
por un home morto; un afirmaba telo dado todo, 
facéndollo saber ó pobo, e o outro negaba ter cousa 
algunha recibido; 
e os dous desexaban, <liante dun home sabido, 
logra-lo seu propósito; 
e as xentes aclamábanos ós dous, dos dous lados defensores; 
e os arautos, pois, contiñan a turba; e os anciáns 
estaban sentados sobre pedras alisadas, nun círculo sagrado, 
e, nas súas mans, tiñan os cetros dos arautos, 
de voz que polo aire resoa; 
despois, con eles na man, erguíanse vivamente, 
e alternativamente o seu xuício emitían; 
e estaban, pois, depositados no medio deles dous talentos 
de ouro, 
para os daren a aquel que, entre eles, dixese 
a decisión máis recta. 

E, arredor da outra cidade, estaban dous acampamentos 
de guerreiros, 
que brillan debaixo das súas armas; e, de modo diferente, 
agradáballes a determinación, 
ou de a destruíren de arriba abaixo, ou entre si dividiren 
en <lúas partes, tódalas súas causas, 
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canta fortuna, a amable cidade, dentro dela gardaba; 
mais eles aínda non se convencían, e armábanse ocultamente 
para unha emboscada. 
O muro, entón, as súas esposas e os seus fillos pequenos, 
defendíano, subidos no alto, e, no medio, homes, 
ós que a vellez consigo tiña; 
e eles ían (á emboscada); e, á cabeza deles, marchaba, pois, 
Ares, e Palás Athene, 
os dous de ouro, e vestidos de ouro vestiran, 
fermosos e grandes, coas súas armas, e, como deuses, 
ó cabo, 
distintamente brillantes; e os guerreiros 
eran algo máis pequenos. 
E, cando eles xa, pois, chegaban ó sitio, onde mellor 
lles parecía, para tende-la emboscada, 
no río, onde estaba o bebedoiro para tódolos rabaños, 
aí, pois, eles púñanse á espreita , 
envoltos no bronce brillante; 
e entón, lonxe deles, dous espías 
dos seus guerreiros estaban, 
agardando a cando visen os rabaños de ovellas e ós bois, 
de cornos curvados. 
E estes logo apareceron, e dous pegureiros con eles viñan, 
recreándose coas súas siringas; e en nada presentiron 
o engano; 
eles, entón, ó velos <liante de si, correron alá, 
e, de seguida, rapidamente, 
o paso lles cortaban ás manadas de bois 
e ós fermosos rabaños 
de brancas ovellas, e ós pastores mataban. 
Mailos outros, cando, pois, do moito ruído xunto ós bois, 
conta se deron, 
estando sentados dediante da praza das xuntas, ó momento, 
para os cabalos, 
de pés galopantes, subindo, detrás deles ían, 
e alcanzábanos rapidamente; 
e, póndose en pé de guerra, nas marxes do río 
combate trababan, 
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e alcanzábanse uns ós outros coas súas lanzas gornecidas 
de bronce. 
E entre eles Eris, e entre eles Kydoimós atopábanse, 
e entre eles a funesta Ker, 
que, a un, collíao vivo, recén ferido, a outro, ileso, 
a outro, morto, arrastrábao polos pés ó longo do tumulto 
do combate; 
e o vestido, nos ombros, tíñao vermello co sangue 
dos homes. 
E, como mortais vivos, comportábanse e loitaban, 
e os cadáveres dos mortos retiraban. 

E, nel, puña un barbeito de terra molar, un fértil labradío, 
espacioso, de tres aradas; e moitos labradores nela, 
facendo ir e vir ás súas xuntas, conducíanas por aquí 
e por alá; 
e, sempre que eles, para daren a media volta, chegasen 
ó límite do campo, 
alí, a eles, nas mans un vaso de viño, doce coma o mel, 
dáballes un home, que se aproximaba; e eles seguiron 
ás voltas ó longo dos sulcos, 
estando sempre ansiosos por chegaren ó límite 
do barbeito profundo; 
e, detrá deles, a terra tornábase negra, e tomara o aspecto 
de terra labrada, 
sendo así que era de ouro; o que, sen dúbida, por enriba 
de todo, sempre foi unha maravilla. 

E, nel, puña un dominio real; e aquí uns xornaleiros 
ceifaban, aguzadas fauces nas mans empuñando; 
e os móllos, uns, ó longo do sulco, un detrás doutro, 
á terra caían, 
e, outros, os enfeixadores, con atillos atábanos; 
e tres eran, pois, os enfeixadores, que foran pastos ó frente; 
mais, por detrás, 
uns rapaces, que recollían os móllos, levándoos nos brazos, 
procurábanllos constantemente; e o rei, no medio deles, 
en silencio, 
empuñando o seu cetro, puxérase nun sulco, 
gozoso no seu corazón; 
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e os arautos, ó lonxe, debaixo dunha árbore, 
a comida preparaban, 
e, despois de ter degolado un grande boi, ocupábanse nel; 
e as mulleres, 
de xantar, para os xornaleiros, 
moitas fariñas brancas vertían. 

E, nel, puña unha viña moi cargada de cachos, 
fermosa, de ouro; e as negras uvas no alto estaban, 
e estaba apoiada, de parte a parte, en rodrigas de prata; 
e, dos dous lados, tendeu un foxo azul escuro, e, arredor, 
unha sebe 
de estaño; e había para ela un único sendeiro, 
por onde ían os acarrexadores, cando vendimaban a viña; 
e mozas e mozos,pensando en tenruras, 
en trenzadas cestas, transportaban o froito, 
doce coma o mel; 
e, no medio deles, un mozo, coa formingue sonora, 
dunha maneira encantadora tocaba, e un lino fermoso 
ó son dela cantaba 
cunha voz tenue; e os outros, a un mesmo tempo, 
no chan triscando, 
cos seus pés, saltando, seguíano co seu canto eco seu grito. 

E, nel, fixo un rabaño de vacas, de cornos rectos; 
e as vacas estaban feitas de ouro e de estaño, 
e saían á présa, a muxir, da esterqueira para o pasto, 
préto dun río ruidoso, préto da delgada cana; 
e uns pegureiros de ouro coas vacas en liña ían, 
catro eran eles, e seguíanos nove cans, lixeiros de pés. 
Mais dous leóns espantosos, entre as vacas primeiras, 
dun touro muxidor apoderábanse; e este, 
con longos muxidos muxindo, 
era arrastrado; e perseguíanos os cans e os mozos; 
mais eles dous, despois de esgazaren a pel do grande touro, 
engulían as súas entrañas e o seu negro sangue; 
e os pegureiros 
en van os perseguían, encirrando os seus rápidos cans; 
e estes, por certo, apartábanse de trabar ós leóns, 
e, manténdose moi préto, ladraban e evitábanos. 
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E, nel, fixo un prado o moi ilustre Coxo, 
mm fermoso val, un grande prado de ovellas brancas, 
e estábulos e chouzas cubertas e apriscos. 

E, nel, o moi ilustre Coxo, con arte, 
exornaba un coro variado, 
semellante ó que en tempos, na ancha Knosós, 
Dáidalos preparou para Ariadne, a das trenzas fermosas. 
Alí mozos e mozas, que ós pais moitos bois proporcionan, 
bailaban, agarrándose, uns ós outros, as mans polo pulso; 
e elas tiñan finos vestidos, e eles, con túnicas, 
cubríranse, ben fiadas, que docemente de aceite brillan; 
e elas, pois, tiñan fermosas coroas, e eles, coitelos 
tiñan, de ouro, que lles penduraban de talabartes de prata; 
e eles, unhas veces, foron en roda correndo, 
con pés experimentados, 
moi facilmente, coma cando, unha roda ben axustada, 
nas súas mans, un 
ceramista, sentado, ponse a probar, a ver se marcha; 
e, outras veces, polo contrario, foron en liñas correndo uns 
para os outros. 
E moita multitude rodeou o coro encantador, 
recreándose con el; e dous saltartíns, para eles mesmos, 
dando principio ó seu canto, daban voltas no medio. 

E, nel, puña a grande forza do río Okeanós, 
ó longo da borda última do grande escudo, feito solidamente. 

(609-617) Fabricación do resto das armas. 

Mais, despois que xa preparou uri escudo, á mesma vez, 
grande e compacto, 
preparoulle entón, unha couraza,máis resplandecente 
cá luz do fogo, 
e preparoulle un elmo forte, ás súas tempas ben axustado, 
fermoso, ben labrado, e no alto púxolle 
un penacho de ouro, 
e preparoulle unhas grebas de fermoso estaño. 
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Mais, despois que tódalas armas, o ilustre Coxo fabricou, 
erguéndoas en peso, púxoas <liante da nai de Akhileus; 
e ela, tal coma un falcón, saltou do alto do Ólympos nevado, 
levando consigo as armas brillantes de Héphaistos . 
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CANTO XIX 

RENUNCIA DA CÓLERA 

(«Ménidos apórresis») 

1. Aquiles recibe as armas que Hefesto lle forxou (1 -39) . 

(1-11) Chega Tetis coas armas. 

A Aurora, de peplo de azafrán, das correntes do Okeanós 
levantábase, para leva-la luz ós inmortais e ós mortais; 
e ela ás naves chegaba, levando consigo os presentes 
da parte de Zeus; 
e encontrou, ó seu fillo querido, tirado na terra 
arredor de Pátroklos, 
a chorar con gritos agudos; e moitos compañeiros, 
á roda del, 
as bágoas derramaban; e ela, a divina das deusas, ó lado 
deles aparecía, 
e colleuse, pois, con el da man, e dirixíalle a palabra 
e chamábao polo seu nome: 

"Meu fillo, a el agora, por aflixidos 
que esteamos, deixémolo 
xacer, porque, xa o primeiro de todo, foi morto por desexo 
dos deuses; 
mais ti recibe de Héphaistos as armas famosas, 
fermosísimas, como nunca outras iguais sobre os seus 
ombros home algún levou." 

(12-27) Aquiles diante das novas armas. 

Tendo, pois, así falado, a deusa deixa as armas no chan 
<liante de Akhileus; e resoaron todas aquelas obras de arte. 
E, ós Myrmidones, pois, a todos, tomounos o tremor, 
e ningún se atreveu 
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a miralas de cara, senón que se botaron a tremer; 
mais Akhileus 
así como as viu, así a el máis a bile o penetro u, e os seus 
dous ollos, 
dun modo terrible, debaixo das súas pálpebras, 
coma se fosen fogo, mostráronse; 
e alegrábase, ó ter nas súas mans os brillantes presentes 
do deus. 
Mais, despois que cos seus sentidos plenamente se recreou, 
observando aquelas obras de arte, 
ó momento, á súa nai, palabras aladas lle dirixía: 

«Miña nai, o deus proporcionouche unhas armas 
como é dado 
que sexan as obras dos inmortais, e que ningún home 
mortal é ca paz de realizar. 
E agora, entón, eu armareime; só que moito, terriblemente 
temo que, entrementres, sobre o forte fillo de Menoitios, 
as moscas, polas feridas das armas de bronce, meténdoselle, 
enxendren vermes, e aldraxen o morto 
-do que a vida saíu - e tódalas súas carnes apodrezan ... 

(28-39) Tetis coidará do corpo de Patroclo . 

E de seguida contestáballe a deusa Thetis, 
a dos pés de prata: 

«Pillo, que estas cousas non te preocupen 
polos teus adentros; 
tratarei eu de apartar del esas especies salvaxes, 
as moscas, que, pois, ós homes mortos 
no combate devoran; 
pois, aínda que el aquí xaza un ano enteiro, 
a súa pel estaralle sempre inmutable, ou aínda mellor. 
Mais ti, entón, para a ágora chamando ós heroes acaios, 
renunciando á túa cólera contra Agamemnon, 
pastor de pobos, 
ármate para a guerra, sen máis tardar, e revístete de valor. ,, 

Tendo, pois, así falado, dentro del meteu 
unha forza moi animosa, 
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e, á súa vez, a Pátroklos, ambrosía e néctar vermello 
botoulle polas narinas, para que a pel lle estivese inmutable. 

2. Reconciliación de Aquiles e Agamenón (40-275). 

( 40-73) Aquiles convoca unha xunta dos Acaios e 
renuncia á cólera . 

E entón o divino Akhileus botou a andar 
pola beira do mar, 
gritando dun modo espantoso, e fixo levantar 
ós heroes acaios. 
E, pois, mesmo os que de ordinario permanecían 
no recinto das naves, 
e tamén os pilotos, que a seu cargo tiñan os lemes das naves, 
e os intendentes, que nas naves había, 
distribuidores de trigo, 
tamén eles, por certo, entón á ágora ían, porque Akhileus 
apareceu, e por moito tempo da loita dolorosa 
estaba apartado. 
Mais dous servidores de Ares viñeron a coxear, 
o Tydeídes, firme na loita, e o divino Odyseus, 
apoiados na súa lanza; pois aínda tiñan 
as súas tristes feridas; 
e, ó chegaren, sentábanse na fila primeira. 
Mailo último en chegar foi Agamemnon, o señor de homes, 
que unha ferida tiña; pois tamén a el, no forte combate, 
feriuno Koon Antenorides coa súa lanza 
gornecida de bronce. 
Mais, cando xa tódolos Akhaiói estiveron reunidos, 
erguéndose no medio deles, Akhileus, o lixeiro de pés, 
a súa palabra lles dirixía: 

"Atreídes, ¿acaso, pois, isto, en algo, para ambos mellor 
foi, para ti e para min, cando nolos dous, 
no corazón aflixidos, 
furiosos nos puxemos cunha disputa, que o ánimo consume, 
por cousa da xove?; 
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¡debeu Ártemis, nas naves, coa súa frecha matala, 
no día aquel, cando eu tomei Lyrnesós, devastándoa!; 
pois, así, non terían mordido a terra inmensa 
tantos Akhaiói, 
baixo as mans dos nosos inimigos, por estar 
eu en contra de ti anoxado; 
o mellor foi para Héktor e os Troes; mailos Akhaiói, 
figúrome que se lembrarán por moito tempo da miña teima 
e da túa. 
Mais deixemos o que xa é cousa pasada, 
por aflixidos que esteamos, 
domando de-ntro dos peitos o noso ánimo, 
<liante da necesidade; 
e agora eu, con toda certeza, a miña bile calmo, que 
tampouco, en maneira algunha, hai precisión 
de que eu estea furioso obstinadamente, por sempre; 
incita xa á guerra, á toda présa, ós Akhaiói, 
de longas cabeleiras nas cabezas, 
para que, unha vez máis, ós Troes experimente, 
ó seu encontro saíndo, 
e vexa se queren durmir xunto ás nosas naves; mais coido 
que algún deles, 
con gusto, os seus xeonllos dobrará, quen fuxa 
da guerra abrasadora, por obra da miña lanza." 

(7 4-144) FalaAgamenón. Quere ser ben oído e entendido. 
Culpa a tres deuses do que pasou. Con todo, confesa a súa 
falta e ofrécelle a Aquiles uns dignos presentes. 

Así, dicía, e alegráronse os Akhaiói, de grebas fermosas , 
de veren que, á súa cólera, renuncia o magnánimo Peleíon; 
e, entre eles, tamén falou o señor de homes, Agamemnon, 
desde alí mesmo, desde o propio asento, sen se pór de pé 
no medio deles: 

"Oh amigos, heroes Danaói, servidores de Ares, 
é bo escoitar, mesmo a quen fale de pé, e non está ben 
interrompelo; pois é molesto, mesmo para quen 
é un experimentado; 
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e, no medio de moito balbordo de homes, 
¿quen, entón, oiría 
ou falaría?; e entorpécese o orador, por sonora que sexa 
a súa voz. 
Eu vou explicarme co Peleídes; mais, volos outros 
Argueioi, escoitade, e a miña palabra ben coñecede, todos 
e cada un. 
Moitas veces, ata este momento, os Akhaiói dixéronme 
a min esa palabra, 
e sempre me reprendían; mais eu non son o causante, 
senón Zeus e a Moira, e a que nas tebras camiña, Erinys, 
que, na ágora, nos meus sentidos, lanzáronme 
unha cegueira salvaxe, 
no día aquel, cando, a Akhileus, eu mesmo arrebatei o seu 
presente de honra. 
Mais, ¿que podería daquela facer?; unha deusa leva ó seu fin 
tódalas cousas; 
a venerable filla de Zeus, Ate, que a todos transtorna, 
¡a perniciosa!; e ela ten uns pés brandos; pois ó chan 
non os achega, senón que ela, pois, sobre as cabezas 
dos homes camiña, 
damnificando ós humanos; e, en todo caso, de dous, polo 
menos a un, sempre de arriba abaixo encadeou. 
E, en efecto, xa, pois, unha vez a Zeus transtornou, aínda 
que, o máis excelente, 
din ser, dos homes e dos deuses; mais tamén a el, pois, 
Here, sendo unha muller, cunha astucia súa, enganouno, 
no día aquel, cando, á forza Heraklea, ía 
parir Alkmene, en Thebe, a fermosamente coroada; 
el, por certo, gloriándose, entre tódolos deuses, dicía: 
"Oídeme, vós, deuses todos, e vós, deusas todas, 
para que eu vos diga o que o meu corazón, no peito, 
me dicta; 
hoxe, Eileithyia, a que trae as dores do parto, a un varón, 
á luz 
traerá, que reinará sobre tódolos seus veciños, 
da raza dos homes que son do meu sangue." 

603 



Mais entón, meditando un engano, dicíalle a augusta Here: 
"Serás un embusteiro e non darás cumprimento 
á túa palabra; 
e se non, ¡veña!, xúrame agora, Olympios, 
cun firme xuramento, 
que ese, con enteira seguridade, reinará 
sobre tódolos seus veciños, 
o que oeste día caia entre os pés dunha muller, 
da raza dos homes que son do teu sangue ... 
Así dicía; e Zeus non viu para nada a súa tramoia, 
senón que xurou o grande xuramento, e despois foi 
moi desencamiñado; 
e Here, dando un salto, deixou o cimo do Ólympos, 
e rapidamente chegou á Argos Akhaiikós, onde, pois, sabía 
que estaba a forte esposa de Sthénelos Perseiades; 
e ela levaba no ventre materno ó seu filio, e o sétimo mes 
para el aínda principiara; 
mais sacouno á luz, por máis de estar falto de meses, 
e retardou o parto de Alkmene, e detivo ás Eileithyai; 
e ela mesma, levándolle a noticia, dicíalle a Zeus Kroníon: 
"Zeus pai, o do raio fulxente, unha palabra no corazón 
che porei; 
xa naceu un varón distinguido, que reinará 
sobre os Argueioi, 
Eurystheus, fillo de Sthénelos Perseiades, 
da túa raza; non é para el indecoroso reinar 
sobre os Argueioi. .. 
Así dicía, e unha dor aguda feriuno no fondo da alma; 
e, ó momento, a Ate agarrou, pola cabeza, 
de cabelos brillantes, 
irritado nas súas entrañas, e cun firme xuramento xurou 
que nunca máis, ó Olympos e ó ceo estrelado, 
voltaría outra vez Ate, que a todos transtorna; 
así tendo <lito, guindouna lonxe do ceo estrelado, 
despois de a facer voltear coa súa man; e, ó pouco, foi dar 
ós traballos dos homes; 
por culpa dela, lamentábase el sempre, cando vía 
ó seu fillo querido, 
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realizando unha faena ignominiosa, baixo as probas 
de Eurystheus. 
Así tamén eu, cando, á súa vez, o grande Héktor, 
o do elmo brillante, 
aniquilaba ós Argueioi, xunto ás popas das naves, 
non podía esquecerme de Ate, pola que fun 
primeiramente desencamiñado; 
mais, xa que obrei erradamente e Zeus me quitou o xuício, 
quero satisfacerte polo pasado e darche 
unha ilimitada indemnización. 
¡Veña!, érguete xa para a guerra, e excita ó combate 
ós outros guerreiros; 
e , no que toca ós presentes, aquí estou eu para 
proporcionarche tódalas causas, cantas, a ti, cando foi verte 
onte, na túa tenda, che prometeu o divino Odyseus. 
E, se queres, agarda, aínda que esteas ansioso de Ares, 
e os meus servidores, collendo da miña nave os presentes, 
traeranchos, para que vexas se che dou causas 
de satisfacción." 

(145-153) A contestación de Aquiles. O primeiro é a 
guerra. 

E, contestando, dicíalle Akhileus, o lixeiro de pés: 
"Atreídes moi ilustre, señor de homes, Agamemnon, 

os presentes, se queres proporcionarmos, 
como é conveniente, 
ou retelos, na túa man está; mais, agora, lembrémonos 
donoso ardor guerreiro, 
o antes posible; pois non hai necesidade de estarmos aquí 
a falar por falar, 
nin de perdérmo-lo tempo; pois aínda hai unha grande obra 
non feita; 
que vexa calquera de novo a Akhileus entre os primeiros 
facendo morrer coa súa bróncea lanza 
ás falanxes dos Troes; 
que cada un de vós, recordándose, loite contra un home." 
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(154-183) Intervención do discreto Ulises. O primeiro é 
comer. Que Agamenón, agora xa, traía os presentes e 
xure que nunca coa Briseida se deitou. E que lle ofreza 
a Aquiles un banquete de reconciliación. 

E, contestando, dicíalle o moi enxeñoso Odyseus: 
"Mais, non así, por bo que ti sexas, Akhileus, 

semellante a un deus, 
en xexún, incites, sobre Ilios, ós fillos dos Akhaiói, 
a ir combater cos Troes, pois non será por pouco tempo 
a batalla, tan pronto como se encontren as falanxes 
de homes, e un deus, a uns e a outros, forza inspire. 
Senón manda, máis ben, ós Akhaiói que, préto das rápidas 
naves, coman e beban, 
do seu pan e do seu viño; pois isto é vigor e mais forza; 
que non hai home que, o día todo enteiro, ata ó solpor, 
sen probar pan, poida fronte por fronte loitar; 
pois, mesmo que no seu interior ardentemente 
desexe guerrear, 
con todo, os seus membros, ocultamente, vánselle pondo 
pesados, e alcánzao 
a sede e a fame, e os xeonllos estanlle entorpecidos 
ó avanzar; 
mailo home, que, despois de saciado de viño e comida, 
guerrea todo o día cos homes inimigos, 
sente de seguida animoso o seu corazón dentro do peito, 
e en nada os seus membros 
antes se cansan, antes de que todos se retiren da guerra. 
Pois, ¡veña!, dispersa a tropa e manda que a comida, 
preparen, e, os presentes, o señor de homes, Agamemnon, 
que os faga traer para o medio da ágora, co fin de que 
tódolos Akhaiói, 
polos seus ollos, os vexan, e ti te enternezas no teu corazón. 
E, póndose en pé entre os Argueioi, que, cun xuramento 
solemne, che xure 
que nunca ó seu leito subiu nin con ela se xuntou, 
o que lei é natural, señor, xa de homes, xa de mulleres; 
e que tamén, a ti mesmo, o teu corazón, no teu peito, 
favorable che sexa. 
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Mais, despois, que, dentro da súa tenda, che dea satisfacción 
cun banquete 
abondoso, para que en nada quedes falto de xusticia. 
Atreídes, e ti no futuro, tamén con outro, máis xusto 
serás; que non é, por certo, cousa reprensible nun rei 
que a un home dea satisfaccións, cando un foi o primeiro 
en se encolerizar.,, 

(184-197) Agamenón contéstalle a Ulises. Acepta a súa 
proposta. Que el propio se encargue de trae-los presentes. 

E respondeulle, á súa vez, o señor de homes, Agamemnon: 
"Alégrome, Laertiades, de oírche esa palabra; 

pois recorréchelo todo e detalláchelo, como conviña; 
e eu quero xurar esas cousas, e o meu ánimo mándamo, 
e non perxurarei por un deus. Mais, Akhileus, 
que agarde aquí no sitio, por moi ansioso de Ares 
que poida estar; 
e agardade os outros todos, que estades reunidos, ata que 
os meus presentes 
cheguen da miña tenda e confirmemos cun sacrificio 
os fieis xuramentos. 
E, a ti mesmo, che encargo e mando este cometido; 
esco,llendo os mozos mellores dos Panakhaiói, 
que traian da miña nave os presentes, cantos, a Akhileus, 
onte prometemos dar, e que conduzan 
para aquí as mulleres. 
E Talthybios, que, para min, a toda présa, ó longo do ancho 
campamento dos Akhaiói, 
un xabarín me procure, para o sacrificarmos a Zeus 
e a Helios .,, 

098-214) Aquiles Jala outra vez. Nin presentes nin 
banquetes, polo de agora. 

E, contestando, dicíalle o lixeiro de pés, Akhileus: 
"Atreídes moi ilustre, señor de homes, Agamemnon, 
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noutra ocasión máis propicia, debedes ocuparvos 
<lesas cousas, 
cando algún descanso da guerra se produza 
e, no meu peito, non sexa tan grande o ardor. 
Mais agora, eles, aínda alá xacen por terra, atravesados 
de morte, os que domou 
Héktor Priamides, cando Zeus gloria lle deu, 
e volos dous para a comida apremades; e eu, 
pola miña parte, de certo, 
mandaría que os fillos dos Akhaiói agora mesmo guerreasen, 
en xexún, s~n probaren bocado, e, ó se po-lo sol, 
que preparasen unha grande cea, despois 
de vingármo-la afrenta. 
E, antes, de ningunha maneira, pola miña gorxa me baixaría 
nin a bebida, nin o alimento, cando está morto 
o meu compañeiro, 
que, na miña tenda, atravesado de morte 
polo bronce aguzado, 
alá xace por terra, cos pés para a porta virados, e, arredor, 
os meus compañeiros 
choran; por iso, para min, esas cousas, no meu propio 
ánimo, non tiveron ningún interés, 
senón a morte e o sangue e o penoso xemido dos homes." 

(215-237) Ulises respóndelle a Aquiles. Insiste na súa 
proposta. Tamén é máis vello f! ten mellar pensar. 

E, contestando, dicíalle o moi enxeñoso Odyseus: 
"Oh .Akhileus, fillo de Peleus, o mellor, con moito, 

dos Akhaiói, 
es máis forte ca min, e superior, e non en pouco, 
na lanza, mais, no pensamento, sobrepásote eu 
moito, pois nacín primeiro e máis cousas vin; 
así, pois, que o teu corazón teña paciencia 
coas miñas palabras. 
E, de présa, chega ós homes a fartura de pelexa, 
onde o bronce, moitísima palla, por certo, sempre esparexeu 
polo chan, 
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maila colleita é ben pouca, cando inclina a balanza 
Zeus, que sempre foi o árbitro da guerra dos homes. 
Mais, á custa do ventre, non é posible que os Akhaiói 
choren a un morto; 
pois, moitos, en demasía, e un detrás do outro, tódolos días 
caen; ¿cando, entón, un tomaría un respiro na súa dor?; 
non, quenquera que morra, hai que enterralo, 
conservando un ánimo implacable, despois de o chorar 
por un día; 
mais, cantos sobrevivan, na guerra odiosa, 
que se lembren da bebida e da comida, para que, 
aínda máis, 
sen cesar, sempre, cos homes inimigos loitemos, 
tendo revestido o corpo co bronce indestructible; mais, 
que ninguén, outra 
exhortación das tropas agardando, se deteña; 
pois esta exhortación será a súa desgracia, quenquera 
que se deixe estar 
xunto ás naves dos Argueioi; senón que, 
lanzándonos xuntos 
contra os Troes, domadores de cabalos, despertemos 
ó penetrante Ares,,., 

(238-265) Ulises pon en marcha o plan de Agamenón. Os 
presentes son traídos áxunta. Agamenónfai oxuramento. 

Dicía, e por compañeiros tomou ós fillos 
do ilustre Néstor 
e a Negues Phyleídes e a Thoas e a Meriones 
e a Lykomedes Kreiontiades e a Melánippos; 
e botaron a andar para a tenda de Agamemnon Atreídes. 
Ó momento, despois, ó mesmo tempo era a palabra, 
e realizárase a obra; 
da tenda levaban os sete trípodes, que lle prometeu, 
e vinte caldeiras brillantes, e doce cabalos; 
e sacaban axiña mulleres expertas en irreprochables traballos, 
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sete, en conxunto, e, a oitava, á Briseís, 
de fermosas meixelas; 
e, despois de pesar, ó todo, dez talentos de ouro, Odyseus 
viña de volta o primerio, e, ó mesmo tempo, os presentes 
traían os outros mozos dos Akhaiói . 
E depositáronos no medio da ágora, e Agamemnon entón 
levantábase ; e Talthybios, a un deus, parecido na voz, 
suxeitando coa man un xabarín, púñase ó lado 
do pastor de pobos; 
e o Atreídes, puxando, coas súas mans, do puñal, 
que, xunto á grande vaíña da súa espada, 
sempre lle pendurara, 
cortando, como primicias, unhas cerdas do xabarín, 
erguendo as mans para Zeus, 
suplicaba; e eles todos, no en tanto, préto deles, en silencio, 
estaban por terra sentados, 
os Argueioi, como era o debido, escoitando ó seu rei; 
e, tendo, pois, suplicado, dixo, ollando para o largo ceo: 

"Saiba agora Zeus, primeiro, o máis alto 
e o mellor dos deuses, 
e Gue e Helios e as Erinyes, que, debaixo da terra, 
ós homes castigan, calquera que cometa perxurio, 
que nunca eu puxen a miña man sobre a xove Briseís, 
nin, do seu leito, pretexto alegando, nin outro algún; 
senón que, nas miñas tendas, non tocada, permanecía. 
E, se algún perxurio nisto hai, que os deuses dores me <lean, 
moitísimas, cantas dan a quenquera que peca contra eles , 
ó xurar.,, 

(266-275) O sacrificio a Zeus. Aquiles renuncia á cólera. 

Dicía, e cortou a gorxa do xabarín co bronce 
sen piedade; 
entón Talthybios, para o grande abismo 
do embranquecido mar, 
despois de o ter volteado, lanzouno, de pasto 
para os peixes; mais Akhileus, 
erguéndose, entre os Argueioi, amigos de guerrear, dicía: 
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«Zeus pai, grandes ceguerias da alma, ós homes 
dás certamente; 
noutro caso, xamais, dentro do peito, o meu corazón, 
o Atreídes, de parte a parte, me turbaría, nin a xove 
me arrebataría contra a miña vontade, sen atender a razóns; 
mais, sen dúbida, Zeus 
quería que a morte chegase para moitos Akhaiói. 
E, agora, marchade á comida, para que, xuntos, 
levemos a Ares .» 

3. Briseida e Aquiles laméntanse sobre Patroclo (276-
348) . 

(276-281) Os Mirmidóns fanse cargo dos presentes. 

Así, pois, se expresou, e disolveu a ágora rápida; 
eles, entón, dispersábanse, cada un para a propia nave, 
mailos Myrmidones magnánimos ocupábanse dos presentes, 
e, levándoos, marcharon cara á nave do Akhileus divino; 
e deixáronos nas tendas, e sentaron as mulleres, 
e, ós cabalos, os nobres servidores guiáronos 
para a manada. 

(282-300) Briseida chora sobre Patroclo. Aseguráralle 
que fa ría dela a lexítima esposa de Aquiles. 

E Briseís entón, pois, semellante á Aphrodite de ouro, 
cando a Pátroklos viu, atravesado de morte 
polo bronce aguzado, 
deixándose caer enriba del, lamentábase con agudos 
xemidos, e, coas súas mans, aruñou 
o seu peito e o seu tenro pescozo e a súa fermosa face; 
e, a muller parecida ás deusas, chorando, pois, dixo: 

«Pátroklos, para min infortunada, o máis grato 
ó meu corazón, 
vivo eu te deixaba, ó saír desta tenda, 
agora encóntrote morto, señor de pobos, 
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ó voltar de novo; así, para min, sempre unha desgracia 
sucede á outra. 
Ó home, a quen meu pai e miña augusta nai me deron, 
vino, <liante da súa cidade, atravesado de morte polo 
bronce aguzado, 
e a tres irmáns, que a nai común me deu, 
tan queridos, que foron todos ó encontro do día fatal. 
Mais nin sequera entón me deixabas, cando, ó meu home, 
o lixeiro Akhileus 
morte lle deu, e a cidade do divino Mynes destruíu, 
(nin sequera entón me deixabas) chorar, senón que me 
dicías, unha e outra vez, que, do Akhileus divino 
a lexítima esposa, de min farías, e que nas súas naves 
me levaría 
para a Phthíe, e que cun banquete a boda celebraría entre 
os Myrmidones; 
por iso, tanto te choro, de morto, por seres sempre de doce 
palabra comigo.» 

(301-308) Aquiles non quere comer. Non fai máis que 
chorar. 

Así, chorando, dicía, e as mulleres tamén xemían, 
por Pátroklos en aparencia, mais cada unha, polas mágoas 
delas mesmas. 
E, á roda del, reuníanse os anciáns dos Akhaiói, 
suplicándolle que tomase alimento; 
mais el negábase, xemendo: 

"Suplícovos, se aígún dos meus compañeiros se deixa 
por min persuadir, 
que, antes, non me aconselledes, nin de comida 
nin de bebida, 
farta-lo meu corazón, pois unha dor terrible 
apodérase de min; 
e, ata que o sol se poña, agardarei, e aguantarei ben.» 
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(309-337) Os dous Atridas, Ulises, Néstor, Jdomeneu e o 
ancián Fénix tratan de calma-la aflicción de Aquiles. 

Tendo así falado, despediu ós outros reis, 
mais con el permanecían os dous Atreídes 
e o divino Odyseus, 
Néstor e Idomeneus e o vello auriga Phoinix, 
que distraían ó fortemente aflixido; mais, na súa alma, 
por nada 
se distraía, antes de se mergullar na boca 
da guerra sanguenta; 
e, acordándose, fortemente respirou e exclamou: 

"Aínda hai ben pouco, por certo, que a min tamén ti, 
desafortunadísmo, o máis querido dos meus compañeiros, 
ti propio, nesta tenda, me puxeches unha comida de gusto, 
á présa e solicitamente, cando queira que os Akhaiói 
se daban présa 
en levar contra os Troes, domadores de cabalos, a Ares, 
de moitas bágoas. 
E agora ti xaces no chan, atravesado de morte, 
e o meu corazón 
manténse en xexún de bebida e comida, de cantas cousas 
están aquí dentro, 
por saudade de ti; pois, na verdade, non sufriría 
outra cousa peor, 
aínda que me informase de que estaba morto o meu pai, 
que, a estas horas, en Phthíe tal vez vérte tenro pranto 
pola falta de tal fillo; e eu, nun país estranxeiro 
por causa da horrible Helene, contra os Troes guerreo; 
ou da morte daquel que en Skyros se me cría, 
o meu fillo querido, 
se, polo menos, el vive aínda, o meu Neoptólemos, 
semellante a un deus. 
Porque, antes, o meu corazón no meu peito contara 
con que eu só morrese lonxe de Argos, criadora de cabalos, 
aquí en Troie, e que ti volveses a Phthíe, 
para, ó meu fillo, na túa rápida nave negra, 
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mo levares de Skyros e cada cousa miña lle mostrares, 
a miña adquisición e as miñas cativas e a miña grande casa 
de teito elevado. 
Pois, en canto a Peleus, xa penso, ou que, de todo en todo, 
está morto, ou que, se aínda vive cun resto de vida, 
estará aflixido 
pola odiosa vellez e por estar, sobre min, sempre agardando 
unha triste mensaxe, cando se entere 
de que eu estou morto.» 

(338-348) Zeus instiga a Atena a que se coide de Aquiles. 

Así dicía, chorando, e xemían tamén os anciáns, 
lembrándose cada un deles das causas 
que na súa casa deixaba; 
mais, deles, compedeceuse o Kroníon, ó velos chorar 
daquela maneira, 
e, ó momento, a Athenaie, palabras aladas lle dirixía: 

«Miña filla, xa de todo te apartas dun home bo; 
¿acaso agora Akhileus xa, para nada, no teu propio ánimo 
te preocupaba?; 
el, por certo, <liante das súas naves, de cornos rectos, 
alá está, chorando ó seu compañeiro; e xa os outros 
marcharon para a comida, e el queda en xexún, sen comer. 
Pois vai alá e, néctar e ambrosía amable, 
bótalle no peito gota a gota, para que non lle entre a fame. 

4. Aquiles ármase coa nova armadura (349-403). 

(349-356) Atena fai que Aquiles non sinta Jame. 

Tendo así falado, alentaba a Athene, de antes ansiosa; 
e ela, parecida ó falcón de longas ás, de son agudo, 
lanzouse do ceo abaixo a través do éter; e xa os Akhaiói 
armábanse de seguida no acampamento; e ela, a Akhileus, 
néctar, no peito, e ambrosía amable 
botoulle, para que a fame triste non lle chegue 
ós seus xeonllos; 
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e ela, para a sólida morada do seu poderosísimo pai, 
retornaba, e eles saían en masa para lonxe 
das rápidas naves . 

(357-364) Os Acaios aflúen, coas súas armas, a un lugar 
algo distante das naves. 

E, coma cando as espesas folerpas desde Zeus voan, 
frías, ó impulso de Bóreas, nacido no éter, 
así entón, espesos, os elmos radiantemente brillantes, 
das naves saían á luz do día, e os escudos arcados, 
e as courazas, de pezas fortemente unidas, 
e as lanzas de freixo; 
e o seu brillo ata o ceo chegaba, e resplandeceu de ledicia 
a terra toda arredor, 
baixo o esplendor deslumbrante do bronce; e un ruído 
xordo elevábase debaixo dos pés 
dos homes; e, entre eles, armábase o divino Akhileus; 

(365-391) Aquiles e as súas armas. 

e o ranxido dos seus dentes crecía, e os seus dous ollos 
brillaban coma se fosen o brillo do fogo, e, por dentro, 
no seu corazón, 
penetrábao unha dor insoportable; e el, pois, así estando 
furioso cos Troes, 
vestiuse os presentes do deus, que Héphaistos 
lle traballou, preparándollos. 
Primeiro, polas pernas,púxose as grebas 
fermosas, axustadas con broches de prata sobre o tornecelo; 
logo xa a couraza ós dous lados do peito cinguía; 
e, entón, para os ombros botou a espada, ornada con 
tachóns de prata, 
de bronce; e despois, o escudo, grande e compacto, 
embrazou, e, ó lonxe del, un brillo apareceu, coma o da lúa. 
E, coma cando, ós mariñeiros, desde o mar alto, 
aparece o brillo 
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dun fogo aceso, que arde alá arriba, nos montes, 
nun estábulo solitario; mais, a eles, por moito 
que non o queiran, os furacáns 
lévanos contra o mar alto, rico en peixes, 
para lonxe dos seus; 
así, ata o éter chegaba o brillo do escudo de Akhileus, 
fermoso, ben labrado; e, levantando o casco 
resistente, púxoo na súa cabeza; e este 
coma un astro brillaba, 
o casco gornecido con crinas de cabalo, e en torno 
axitábanse as crinas 
de ouro, que Héphaistos lle deixaba caer, espesas, arredor 
da cimeira. 
E probouse nas súas armas o divino Akhileus, 
para ver se se lle axustaban e se, dentro delas, os seus 
membros brillantes libremente se movían; 
mais, para el, eran como ás, e levantaban ó pastor de pobos. 
E entón, do seu estoxo, sacou a lanza paterna, 
pesada, grande, compacta; que ningún outro 
dos Akhaiói podía 
brandir, senón que só Akhileus sabía brandila, 
aquela lanza de freixo do Pelion, que para o seu pai 
cortou Kheiron, 
dos cumes do Pelion, co fin de ser morte para os heroes. 

(392-403) Aquiles exhorta ós seus cabalas. 

E Automedon e Álkimos, con solicitude, os cabalos 
xunguían; e vestíronos con fermosas correas, e os freos 
puxeron nas súas queixadas, e para atrás 
esticaron as rédeas, 
cara ó ben axustado asento do carro; e el, 
o chicote resplandecente, 
á súa man axustado, empuñando, sobre os cabalos lanzouse, 
o Automedon; detrás, co seu casco na cabeza, 
subiu Akhileus, 
brillando grandemente coas súas armas, 
coma o radiante Hyperíon, 
e, ós cabalos de seu pai, con voz terrible exhortou: 
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ccXanthos e Balíos, célebres fillos de Podargue, 
pensade agora doutra maneira, para traerdes san e salvo 
ó voso conductor, 
outra vez para a tropa dos Danaói, cando xa nos fartemos 
de guerra, 
e non o deixedes, como a Pátroklos, morto no sitio." 

5. O cabalo de Aquiles predícelle a morte (404-424). 

E entón, debaixo do xugo, respondíalle o cabalo 
áxil de pés, 
Xanthos, e á présa inclinou a cabeza; e toda a súa crina, 
caendo da coleira ó longo do xugo, chegaba ó chan; 
e Here, a deusa dos brancos brazos, fixo del un dotado 
de voz humana: 

ccSi, por certo, agora, ó menos, aínda te salvaremos, 
forte Akhileus; 
mais, para ti, está préto o día fatal; e non seremos nós 
os responsables, senón un grande deus e o forte destino; 
pois tampouco, por causa da nosa lentitude 
e da nosa frouxidade, 
dos seus ombros, quitaron os Troes as armas de Pátroklos; 
senón que foi o primeiro dos deuses, ó que deu a luz Letó, 
adobo cabelo, 
quen o matou, entre os combatentes dianteiros, 
e deu a gloria a Héktor; 
por nolos dous, correriamos ata ó par do sopro 
do Zéphyros, 
por máis que din que, de todos, é o máis lixeiro; mais, 
para ti mesmo, 
é o teu destino, seres domado á forza por un deus 
e por un home." 

Tendo, pois, así falado, as Erinyes a súa voz retiveron; 
e, irritándose contra el grandemente, a palabra lle dirixía 
Akhileus, o lixeiro de pés: 

ccXanthos, ¿por que me anúncia-la morte?; mais tampouco 
é para nada preciso que o fagas; 
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xa eu mesmo sei moi ben que o meu destino é morrer aquí, 
lonxe do meu pai e da miña nai; mais, aínda con todo iso, 
non cederei, antes de lles ter dado ós Troes 
unha farta de loita ... 

Dicía, pois, e, soltando gritos, para as primeiras liñas, 
os solípedos cabalos dirixía. 
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CANTO XX 

A BATALLA DOS DEUSES 

1. Das e libertade ós deuses para interoir ( 1-7 4). 

(1-18) Xunta dos deuses. Posidón quere sabe-la razón 
daquela xunta. 

Así eles, xunto ás naves recurvas, armábanse, 
os Akhaiói, insaciables de loita, en volta túa, fillo de Peleus, 
e, á súa vez, do outro lado, os Troes, nunha altura 
da planicie; 
e Zeus entón mandou a Themis que convocase ós deuses 
para unha xunta, 
desde a cabeza do moi fraguento Ólympos; e ela, pois, 
por todas partes, 
indo e vindo, mandou que viñesen á morada de Zeus. 
Nin sequera, pois, un dos ríos faltaba, á parte do Okeanós, 
nin, pois, das ninfas, que habitan os bosques fermosos 
e os nacentes dos ríos e os lugares húmidos, cheos de herba; 
e, ó chegaren á morada de Zeus, o amontoador de nubes, 
sentábanse en pórticos pulidos, con columnas, que, 
para Zeus pai, 
Héphaistos fixo con discreto sentido. 

Así eles, entón, na morada de Zeus se reuniran; 
e nin sequera o Enosíkhthon 
á deusa desoíu, senón que veu do mar para xunto 
dos outros, 
e sentábase, pois, no medio deles e preguntaba o propósito 
de Zeus: 

"Mais, ¿por que outra vez, ti, o do raio fulxente, convocas 
ós deuses para unha xunta?; 
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¿é que tal vez algo meditas sobre os Troes e os Akhaiói?; 
pois agora, moi préto deles, coma o fogo, esténdese a loita 
rapidamente, e a guerra." 

(19-40) Zeus respóndelle a Posidón. Que cada deus 
auxilie ós que el máis pre/ira. 

E, contestando, dicíalle Zeus, o amontoador de nubes: 
"Coñeceches, Enosígaios, o propósito meu 

no meu peito, 
polo que vós reunín; preocúpanme, ó velos perecer. 
Mais eu, pola miña parte, nunha engroba do Ólympos, 
quedarei 
sentado, e, con contemplarvos, darei alegría ó meu corazón; 
mais volos outros, de seguida, 
marchade, para metervos entre Troes e Akhaiói, 
e socorrede a uns ou a outros, por ondeé o pensar 
de cada un. 
Pois, se Akhileus, mesmo só, entra en loita contra os Troes, 
nin sequera un instante resistirán ó lixeiro de pés, ó Peleíon; 
pois xa antes, só con velo, tremían; 
mais agora, cando xa está tamén, no seu ánimo, terriblemente 
irritado polo seu compañeiro, 
temo que ata o muro destrúa, ultrapasando o destino." 

Así dicía o Kronides, e movía unha guerra 
que nunca cede; 
e os deuses botaron a andar para a guerra, tendo o seu 
corazón cada un por un bando; 
Here marchou para o campo das naves, e Palás Athene 
e Poseidaon, o abrazador da terra, e o benfeitor 
Hermeias, que sempre sobresaíu polos seus 
sagaces pensamentos; 
e con eles ía · Héphaistos, que se envaidece da súa forza, 
coxeando, e, por debaixo, dábanse présa 
as súas pernas delgadas; 
e, para os Troes, marchou Ares, o do elmo brillante, 
e, con el, 
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o intonso Phoibos e Ártemis, a frechadora, 
e Letó e Xanthos e a sorrideira Aphrodite. 

(41-53) Os deuses no medio dos combatentes. Atena 
enardece ós Acaios e Ares ós Troianos. 

Mentres, pois, lonxe dos homes mortais, 
estaban os deuses, 
no en tanto, os Akhaiói grandemente runfaron, 
porque Akhileus 
apareceu, e, durante moito tempo, abstivérase 
da loita dolorosa; 
e , entre os Troes, un calafrío terrible penetrou nos seus 
membros, a cada un, 
asustados, cando vían ó Peleíon, lixeiro de pés, 
brillando debaixo das súas armas, igual a Ares, funesto 
para os mortais. 
Mais, despois que os Olimpios se meteron entre a multitude 
dos homes, 
levantouse Eris, violenta, que sacode ós homes, 
e gritaba Athene, 
ora póndose na beira do foxo escavado, fóra do muro, 
ora, sobre os promontorios resoantes, soltaba 
o seu longo grito; 
e gritaba Ares, da outra parte, igual á escura tempestade, 
exhortando ós Troes, nunha voz penetrante, 
ora desde a parte máis alta da cidade, 
ora, correndo, na beira do Simoeis, sobre a Kalikolone. 

(54-74) Os deuses entran en combate, uns cos outros. 

Así, os deuses felices, excitando ós dous bandos, 
lanzaron a un contra o outro, e facían rebentar entre eles 
unha pesada disputa; 
e, dun modo espantoso, troou o pai de homes e deuses, 
desde o alto; e, por debaixo, Poseidaon fixo tremer 
a terra ilimitada e as altas cabezas dos montes; 
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e tremían os sopés todos do Ide, abundante en fontes, 
e os seus curutos, e a cidade dos Troes e as naves 
dos Akhaiói; 
e, debaixo da terra, tivo medo o señor dos que están 
baixo terra, Aidoneus, 
e, temendo por si, do seu trono saltou, e gritaba, non fose 
que, alá arriba, 
lle rachase aterra Poseidaon, o que a conmove, 
e se deixasen ver, ós mortais e ós inmortais, 
as súas mansións 
espantosas,_ mofentas, que ata os deuses aborrecen; 
tanto estrépito, pois, dos deuses, se elevou, cando, 
na súa disputa, xuntos saían ó campo de guerra. 
Pois, de feíto, <liante do señor Poseidaon, 
erguíase Phoibos Apolon, tendo consigo 
as súas frechas aladas, 
e, <liante de Enyalios, a deusa de ollos brillantes, Athene; 
e, enfrente de Here, púxose a da roca de ouro, a ruidosa 
Ártemis, a frechadora, irmá de Hékatos; 
e, enfrente de Letó, púxose o forte benfeitor Hermés, 
e, entón, <liante de Héphaistos, o grande río vorticoso, 
ó que os deuses chaman o Xanthos, e os homes, 
o Skámandros. 

2. Combate de Aquiles e Eneas (75-352). 

(75-85) Apolo, na figura de Licaón, incita a Eneas a 
loitar con Aquiles. 

Así os deuses contra os deuses ían; mais Akhileus 
desexa, sobre todo, meterse pola multitude contra Héktor 
Priamides; poilo seu ánimo mandáballe, entón, sobre todo 
co del, 
co sangue seu, saciar a Ares, o guerreiro que leva escudo 
de couro; 
mais Apolon, o que ós homes sacode, 
a Aineias levantou, dereitamente 
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frente ó Peleíon, e unha forza destemida lle infundiu; 
e fíxose igual na voz a Lykaon, filio de Príamos; 
e, tomando os feitíos del, Apolon, filio de Zeus, 
dirixíalle a palabra: 

«Aineias, conselleiro dos Troes, ¿onde están 
as túas promesas, 
as que facías ós reis dos Troes, bebendo viño, 
de que ías loitar frente a frente co Akhileus Peleídes? .. 

(86-102) Eneas replícalle a Apolo. ó lado de Aquiles, 
sempre anda algún deus. 

E, á súa vez, contestando, díxolle Aineias: 
«Priamides, ¿por que me mandas, por máis que tal cousa 

non queira, 
loitar frente ó Peleíon altivo?; 
pois, enfrente do Akhileus, lixeiro de pés, non será agora 
a primeira vez 
que me porei, senón que xa tamén noutro tempo, coa súa 
lanza, fíxome fuxir 
do Ide, cando se botou sobre as nosas vacas, 
e destruíu a Lyrnesós e a Pédasos; mais, a min, Zeus 
salvoume, quen, en min, forza e expeditos xeonllos suscitou; 
con toda certeza, sería domado polas mans de Akhileus 
e de Athene, 
que, marchando <liante, puña nas súas mans a salvación 
e mandáballe 
destruír, coa súa lanza de bronce, a Lélegues e a Troes. 
Por iso, non é posible que un home loite en contra 
de Akhileus; 
pois, á súa beira, sempre hai un dos deuses, que aparta del 
a desgracia; 
mais tamén, por outro lado, o seu dardo voaba dereito, 
e non se detén 
antes de ter furado a pel dun home; mais, se un deus 
estendese un resultado igual do combate, non tan facilmente 
me vencería, por máis que se gabe de ser todo de bronce ." 
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(103-109) Apolo contéstalle a Eneas. Máis debía el sé-lo 
axudado. 

E, á súa vez, respondeulle o señor Apolon, fillo de Zeus: 
"Heroe, ¡pois veña!, tamén ti, ós deuses sempre existentes, 

suplica; e ademais din que ti, de Aphrodite, filla de Zeus , 
es nacido, e el, en cambio, é fillo dunha deusa inferior; 
pois unha é filla de Zeus, e a outra, do vello do mar; 
¡veña!, dereito a el, leva o duro bronce, 
e, de ningunha maneira, 
te botes atrás, nin por palabras luctuosas, 
nin pola imprecación." 

(110-131) Apolo infúndelle bríos a Eneas, mais Hera 
alerta a Atena e a Posidón . Hai que impedir que Aquiles 
sucumba. 

Tendo así falado, unha forza grande 
ó pastor de pobos infundiu, 
e avanzou polo medio dos combatentes dianteiros, armado 
do seu casco de brillante bronce; 
mais, a Here, a de brancos brazos, non se lle ocultou o fillo 
de Ankhises, 
ó marchar contra o Peleíon, a través da multitude de homes; 
e, chamando ós deuses ó mesmo tempo, a súa palabra, 
no medio deles, lles dirixiu: 

"Volos dous, Poseidaon e Athene, pensade agora 
nas vosas almas, como serán estes traballos. 
Aineias, que alí o vai , avanzou, armado do seu casco 
de brillante bronce, 
contra o Peleíon, e Phoibos Apolon foi quen o encirrou; 
¡pois veña!, nós, polo menos, fagámoslle dar volta atrás, 
desde este momento; ou, se non, que tamén, de agora 
en <liante, algún de nós, do lado de Akhileus, 
se poña, e unha forza grande lle dea , e que nada, 
ó seu corazón, 
lle falte , para que vexa que o aman os mellares 
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dos inmortais, e que eles, polo contrario, son uns deuses 
de vento, os que, ó menos ata ó presente, 
apartan dos Troes a guerra e o combate. 
E todos do Ólympos baixamos, para virmos ó encontro 
desta loita, co fin de que nada entre os Troes sufra 
hoxe; máis tarde, á súa vez, aquelas cousas sufrirá, cantas, 
para el, a A.isa, 
con liño, ó nacer, lle fiou, cando a súa nai o deu a luz. 
Mais, se Akhileus, pola voz dos deuses, estas cousas 
non sabe, 
sentirá medo entón, cando algún deus frente a frente veña 
na guerra; poilos deuses son terribles, se se deixan ver 
no seu esplendor. .. 

(132-143) Posidón calma a Hera. Que, da guerra, se 
ocupen os homes. 

E, de seguida, contestáballe Poseidaon, 
o que aterra conmove: 

·Here, non te irrites sen motivo razoable; que para nada 
che é preciso; 
eu, por min, non querería que empurrasemos ós deuses 
a unha disputa, 
nós, ós outros, despois de que somos realmente 
moito máis fortes; 
senón que nós, máis ben, tomemos asento, marchando 
do camiño para unha atalaia, e a guerra, estará ó coidado 
dos homes. 
Mais, se Ares comeza a loita, ou Phoibos Apolon, 
ou se deteñen a Akhileus e non o deixan loitar, 
entón, ó momento, para nós mesmos, levantarase a disputa 
do grito de guerra; e penso que, moi de présa, 
decidida a disputa, 
de volta ó Ólympos irán para a reunión dos outros deuses, 
domados á forza polas nosas mans ... 
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(144-155) Os deuses á expectativa. 

Tendo, pois, así falado, o Kyanokhaites guiounos 
á muralla, feita de terra, do divino Heraklés, 
de grande altura, que, pois, para el, os Troes e Palás Athene 
facían, para que se salvase do monstro mariño, ó escapar 
del fuxindo, 
cando contra el se lanzaba desde a beiramar ata a planicie. 
Alí, pois, tomaba asento Poseidaon e os outros deuses, 
e vestiron, pois, os seus ombros dunha nube irrompible; 
e os do outro lado tomaban asento, sobre as escarpadas 
alturas da Kalikolone, 
en torno de ti, poderoso Phoibos, e de Ares, 
destructor de cidades; 
así eles, pois, dun lado e do outro, 
sentados estaban, meditando 
os seus proxectos; mais, para comeza-la acerba guerra, 
vacilaban uns e outros, e Zeus, no alto sentado, mandábao. 

(156-198) Adiántanse Eneas e Aquiles. Discursos antes 
do encontro. Fa/a Aquiles. Eneas xa sabía da súa lanza. 

E, deles, encheuse, toda enteira, a planicie 
e co bronce brillaba, 
de homes e de cabalas; e resoaba aterra debaixo dos pés 
dos que ó mesmo tempo se lanzaban; e, dos homes, 
marcadamente os mellares, 
para o medio de entrambos exércitos, simultaneamente 
saían, desexosos de loitar, 
Aineias Ankhisiades e o divino Akhileus. 
E, o primeiro, presentárase Aineias, ameazante, 
movendo a cabeza co seu forte casco; ó mesmo tempo, 
o escudo impetuoso, 
<liante do peito sostiña, e a súa bróncea lanza brandía. 
Mais, do outro lado, levantouse frente a el o Peleídes, 
coma un león 
ladrón, ó que, a todo trance, queren dar morte os homes 
reunidos, todo un pobo; e el, ó primeiro, despreciándoos, 
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segue a súa marcha, mais, cando un dos guerreiros, áxiles 
no combate, 
coa súa lanza o alcanzou, contraeuse abrindo as fauces, e, 
ós dentes, a escuma 
vénlle, e xémelle no peito o corazón valeroso, 
e, coa cauda, os seus costados e as súas ancas, 
de ambos lados, 
azouta, e, a si mesmo, anímase a loitar, 
e, con ollos chispantes, abalánzase, en dereitura, 
cheo de furia, a ver se mata a un 
dos homes, ou el propio perece na primeira liña; 
así, a Akhileus, animábao a súa forza e o seu ánimo baril 
a marchar de frente a Aineias, de grande corazón. 
E, cando xa préto estaban, índose un para o outro, 
faloulle primeiro o divino Akhileus, o dos áxiles pés: 

ccAineias, ¿por que ti, adiantándote tanto da túa tropa, 
me agardas?; ¿acaso o teu ánimo incítate 
a combateres comigo, 
esperando sé-lo señor dos Troes, domadores de cabalos, 
co honor de Príamos?; mais, aínda que me despoxases, 
non por iso Príamos, o seu honor de rei, na man che porá; 
visto que ten fillos, e el ten os pés no chan 
e non é un insensato. 
¿Ou é que tal vez os Troes che delimitaron un territorio, 
superior ó dos outros, 
fermoso, de plantío e de labra, para o cultivares, 
sempre que me mates?; mais penso que dificilmente 
ti o farás. 
Podo dicir, por min, que xa tamén noutro tempo coa miña 
lanza te fixen fuxir; 
¿ou é que non te lembras de cando, lonxe dos teus bois, 
estando só, 
te perseguín polos montes do Ide abaixo, con rápidos pés, 
axilmente?; e entón, fuxindo, para nada a cabeza voltabas; 
e, de alí, para Lyrnesós secretamente fuxiches; mais eu, 
sobre ela botándome, destruína, coa axuda de Athene 
e de Zeus pai, 
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e, mulleres cativas, arrebatándolles o día libre, 
comigo levaba; mais, a ti, Zeus salvoute, e os outros deuses. 
Mais non creo que agora te salven, como, no teu ánimo, 
botas de conta; senón que che aconsello que, apartándote 
do sitio, 
volvas para a multitude, e non te quedes enfrente de min, 
se non queres sufrir algún mal; e, o mal feito, ata o parvo 
o coñeceu.» 

099-258) Fa/a Eneas. Fai a historia da súa ascendencia. 
Tamén el é de estirpe divina. 

E, á súa vez, respondíalle Aineias, e a voces dixo: 
«Peleídes, agora a min, con palabras, 

coma se un neno fose, 
non esperes que me vas meter medo, pois tamén eu mesmo 
sei perfectamente 
proferir inxurias e ditos inxustos. 
E sabémo-la ascendencia de ambos, e sabémo-los país, 
por termos oído as moi renomeadas palabras 
dos homes mortais; 
mais, de vista, nin ti, pois, nunca ós meus viches, nin eu, 
pois, ós teus; 
din que ti es fillo do irreprochable Peleus 
e de Thetis, túa nai, de fermosas meixelas, brotada do mar; 
mais eu, por min, o fillo de Ankhises, de grande corazón, 
gábome de ser, e a miña nai é Aphrodite; 
deles, xa agora, uns ou outros, ó seu fillo chorarán, 
a partir de hoxe; pois, non creo que, con palabras puerís, 
así decidida a disputa entre nós, retornemos da loita. 
Mais, se, esas cousas, tamén saber queres, 
para que ben coñezas 
a nosa ascendencia, e sábena moitos homes, Centón escoita); 
primeiro, Zeus, o amontoador de nubes, 
a Dárdanos enxendrou 
e este a Dardanía fundou, pois aínda a Ilios divina 
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non fora, na planicie, edificada, coma cidade 
de homes mortais, 
senón que aínda habitaban as ladeiras do Ide, abundante 
en fontes. 
E Dárdanos, á súa vez, un fillo enxendrou, o reí Erikhthonios, 
que xa veu sé-lo máis rico dos homes mortais; 
tres mil cabalos del, por terreo baixo e húmido, pastaban, 
femias, orgullosas das súas poldras rebrincadoras; 
e, delas, namorouse Borees, cando a pastar andaban, 
e, aparentando un cabalo de cerúlea crina, cubriunas; 
e elas, empreñando, doce poldras pariron; 
e estas, cando saltaban sobre a terra feraz de laboura, 
corrían, polo alto, por enriba do froito dos talos, e non 
o rompían; 
mais, cando xa saltaban sobre as anchas costas do mar, 
corrían, polo alto, por enriba do rompente 
do embranquecido mar. 
E Erikhthonios enxendrou a Tros, o señor para os Troes; 
e de Tros, á súa vez, tres fillos irreprochables naceron, 
Ilos e Asárakos e Ganimedes, semellante a un deus, 
que veu ser xustamente o máis fermoso dos homes mortais; 
ata os deuses para o alto o arrebataron, para servir viño 
a Zeus, 
pola súa fermosura, co fin de que entre os deuses estivese. 
E Ilos, á súa vez, enxendrou a un fillo irreprochable, 
Laomedon; 
e Laomedon, entón, a Tithonós enxendrou e a Príamos 
e a Lampos e a Klytios e a Hiketaon, rebento de Ares; 
e Asárakos, a Kapys, e este, pois, tivo por fillo a Ankhises; 
e Ankhises, a min, e Príamos ó Héktor divino enxendrou. 
Desta raza, por certo, gábome de ser, e <leste sangue; 
mais, en canto ó valor, Zeus, ós homes, auméntao 
ou diminúeo, 
como quere, pois el é o máis forte de todos. 
Mais, ¡veña!, xa non falernos máis <lesas cousas, coma 
se nenos fosemos, 
cando aquí estamos en pleno combate de hostilidade; 
pois, para os dous, é posible dicirnos inxurias, 
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moitísimas, (tantas que) nin sequera a carga levaría 
unha nave de cen bancos de remeiros; 
e é que a lingua dos mortais é voluble, e, nela, 
moitos ditos hai 
de tódalas especies, e o pasto de palabras moito é, nun lado 
e noutro; 
como sexa a palabra que <lis, tal é a resposta que oes. 
Mais ¿que necesidade hai de disputas e altercados entre nós, 
de inxuriarnos un ó outro, cara a cara, como mulleres, 
que, cando se encolerizaron por unha disputa, que corroe 
o ánimo, 
berran unhas coas outras, saíndo ó medio da rúa, 
moitas cousas (dicíndose), verdadeiras ou non, poila bile, 
ó fin, é quen as dicta?; 
mais, con palabras, a min, que estou ansioso de loita, 
non me apartarás do combate, 
antes de que co bronce frente a frente loitemos; mais,¡veña!, 
canto antes 
tenteémonos un ó outro coas nosas brónceas lanzas. 

(259-272) Eneas crava a súa lanza no escudo de Aquiles, 
mais só lle fura dúas placas. 

Dicía, pois, e a súa forte lanza meteu no escudo terrible, 
espantoso; e o grande escudo xemeu arredor coa punta 
da lanza. 
E o Peleídes, coa súa forte man, de si o escudo 
apartou, espantándose; pois consigo dicíase que a lanza 
de longa sombra 
do magnánimo Aineias facilmente o atravesaría, 
¡o moi inxenuo!, que non viu, na súa mente 
e no seu corazón, 
que os gloriosísimos presentes dos deuses non son fáciles 
de seren domados, ó menos para os homes mortais, e que 
non ceden. 
Nin tampouco entón a forte lanza do ardente Aineias 
o escudo rompeu; pois detívoa o ouro, presente do deus; 
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senón que só por <lúas capas pasou, mais elas, pois, aínda 
tres máis 
eran, porque cinco lle botou o Coxo, 
as <lúas de bronce, e <lúas, por dentro de estaño, 
e unha soa de ouro, sobre a que, pois, se detivo a lanza 
de madeira de freixo. 

(273-308) Aquiles, á súa vez, non alcanza de pleno a 
Eneas e avanza sobre el coa súa espada na man. 
Intervén o deus Posidón, que expón a situación diante 
dos deuses. 

O segundo, disparaba, á súa vez, Akhileus a súa lanza, 
de longa sombra, 
e alcanzou a Aineias no seu escudo, por todas partes igual, 
por debaixo do rebordo extremo, por onde o bronce máis 
delgado corría, 
e máis delgada era apelde boi; e el, a través, para adiante, 
o freixo Peliás, saltou, e o escudo baixo el resoou. 
E Aineias encolleuse e lonxe de si levantou o escudo, 
tendo medo; e a lanza, pois, por enriba da espalda, na terra 
se plantou, arelante, e fendeu os dous aros 
do escudo, que cobre ó home enteiro; e el, tendo evitado 
a longa lanza, 

. quedou de pé, mais, nos seus olios, espallouse 
unha dor inconmensurable, 
espantándose, ó ver que a arma préto del se cravou; 
mais Akhileus, 
impaciente, puxando da súa espada aguzada, lanzouse 
contra el, 
gritando dun modo espantoso; mais el, coa man, 
un callau colleu, 
o Aineias, unha grande proeza, (pois era un enorme callau), 
que non levarían dous homes, 
como agora son os mortais; mais el, aínda só, 
brandíao facilmente; 
entón Aineias tería co callau alcanzado ó que sobre el 
se lanzaba, 
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ou no casco, ou no escudo, que tería del apartado 
a funesta ruína, 
e o Peleídes, de préto, coa súa espada, o alento vital 
lle tería quitado, 
se non fose, pois, que, con ollo penetrante, viuno Poseidaon, 
o que conmove a terra; 
e, ó momento, entre os deuses inmortais, a súa palabra dixo: 

"iAi dor!, certamente teño pena do magnánimo Aineias, 
que axiña, polo Peleion domado, baixará para o Ais, 
por se deixar persuadir polas palabras de Apolon, o que tira 
de lonxe, 
¡o moi inxenuo!, e en nada o gardará da funesta ruína. 
Mais ¿por que aquí agora este, que non é culpable, 
dores padece 
sen razón, por causa de penas alleas, sendo así 
que sempre agradables 
presentes dá ós deuses, que do ancho ceo son donos?; 
pois, ¡veña!, nós, pola nosa parte, saquémolo de debaixo 
da morte, 
non sexa que ata o Kronides se irrite, se é que Akhileus 
a este dá morte; e o seu destino é salvarse, 
co fin de que non morra por falta de seme, e non se vexa 
xa máis, a raza 
de Dárdanos, a quen o Kronides amou sobre tódolos seus, 
os que del naceron e de mulleres mortais; 
pois xa, á raza de Príamos, o Kroníon odiou; 
e agora xa a forza de Aineias reinará sobre os Troes, 
e os fillos .dos seus fillos, que detrás sobreveñan ... 

(309-317) Hera respóndelle a Posidón . Ela e Palas Atena 
xuraran non axudar ós Troianos. 

E de seguida contestáballe a augusta Here, a dos ollos 
de becerra: 

"Enosígaios, ti mesmo na túa alma pensa 
en Aineias, se vas sacalo do apuro, ou se vas deixar 
que, aínda sendo bo, sexa domado polo Akhileus Peleídes; 
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poilo certo é que nolas <lúas moitos xuramentos fixemos 
entre tódolos inmortais, eu e Palás Athene, 
de nunca apartar de sobre os Troes o día malo, 
mesmo cando a Troia toda ardese nun fogo terrible, 
estando en chamas, porque a incendien un día os belicosos 
fillos dos Akhaiói.» 

(318-339) Posidón baixa ó campo de batalla . Cobre de 
néboa os olios de Aquiles e leva polo aire a Eneas, ó que 
reprende. 

Mais, despois que isto oíu Poseidaon, o que conmove 
a terra, 
botou, pois, a andar a través da loita e entre a axitación 
das lanzas, 
e chegou a onde Aineias estaba, e o glorioso Akhileus; 
a el entón, ó momento, unha escuridade polos ollos 
lle esparexía; 
ó Akhileus Peleídes; e entón, o freixo, ben gornecido 
de bronce, 
arrincou do escudo do magnánimo Aineias; 
e depositouno <liante dos pés do Akhileus, 
mais, a Aineias, erguéndoo da terra para arriba, dáballe 
un empurrón, 
e, moitas filas de heroes, e, moitas tamén de cabalas, 
Aineias, dun salto, transpuxo, lanzado ó aire pola man 
do deus, 
e chegou ó outro extremo da guerra impetuosa, 
onde os Káukones para a guerra se armaban; 
e moi de préto chegouse a el Poseidaon, o que conmove 
a terra, 
e, falando con el, dirixíalle aladas palabras: 

«Aineias, ¿quen dos deuses che manda, estando así cego, 
loitar frente a frente co Peleíon altivo, 
que, ó mesmo tempo, é máis forte ca ti e máis amado 
dos inmortais?; 
retírate, máis ben, cando te encontres con el, 
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non sexa que chegues á morada de Ais, aínda por enriba 
do teu destino; 
mais, despois que Akhileus vaia ó encontro da morte 
e do seu destino, 
confiando xa entón, loita entre os primeiros; 
pois ningún outro dos Akhaiói das armas te despoxará." 

(340-352) Pala Aquiles, asombrado do acontecido. Mais 
el segue coa guerra. 

Tendo asj falado, alí o deixou, despois de lle dicir 
con exactitude tódalas cousas; 
e ó momento entón disipou dos ollos de Akhileus 
a escuridade 
divina; e el entón cos seus ollos viu claramente, 
e, pois, irritado, díxolle ó seu grande corazón: 

"¡Ah!, certamente un grande prodixio é este, 
que cos meus ollos vexo; 
esta lanza aquí xace na terra, mais, ó home, 
non o vexo, contra quen a disparei, tratando de o matar; 
certamente, pois, tamén Aineias, amado dos deuses inmortais, 
igualmente era; mais eu dicía que vanamente, sen razón, 
se gababa; 
¡vaiase, pois, en mal hora!; xa ánimo, para me experimentar, 
non terá, quen tamén agora, gustoso, da morte fuxiu; 
mais, ¡veña xa!, despois de exhortar ós Danaói, 
amigos de guerrear, 
atacarei ós outros Troianos, marchando ó seu encontro." 

3. Proezas de Aquiles (353-503). 

(353-363) Aquiles anima ós guerreiros. 

Dicía, e para as fileiras saltou, e a cada home exhortaba: 
"Xa non máis, desde agora, lonxe dos Troes vos 

manteñades, divinos Akhaiói, 
senón, ¡veña!, de cara a un home, un home marche, 
e ardentemente desexe loitar; 
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pois difícil é para min, por moi forte que sexa, 
perseguir a tantos homes e loitar con todos; 
nin Ares, que é un deus inmortal, nin Athena 
a boca de tan extenso combate recorrerían, 
nin ese traballo soportarían; 
mais, en todo aquilo que eu podo facer, coas miñas mans 
e cos meus pés 
e coa miña forza, asegúrovos que, por nada, nin o máis 
mínimo afrouxarei, 
senón que irei, de punta a punta, a través da súa liña, 
e non creo que ningún 
dos Troes se alegre, quen préto da miña lanza se poña ... 

(364-372) Héctor exhorta ós Troianos. Irá ó encontro de 
Aquiles. 

Así dicía, impulsándoos; e o ilustre Héktor, ós Troes 
exhortou, gritando, e dicía que iría ó encontro de Akhileus: 

«Troes altivos, non temades ó Peleíon; 
tamén eu, con palabras, ata cos inmortais loitaría; 
mais, coa lanza, é difícil, pois certamente 
moito máis fortes son; 
tampouco Akhileus dará cumprimento 
a tódalas súas palabras, 
senón que unha tal vez a cumpre, mais outra, 
aínda no medio, déixaa incumprida; 
e eu irei ó encontro del, por máis que, polas súas mans, 
ó fogo sempre se pareceu, 
por máis que, polas súas mans, ó fogo sempre se pareceu, 
e a súa forza, ó ferro ardente ... 

(373-378) Apolo prevén a Héctor. Que non se adiante por 
fóra das liñas. 

Así dicía, impulsándoos, e eles, contra o inimigo, 
as lanzas levantaron, 
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os Traes; e uniuse a un mesmo tempo a forza deles 
e alzouse o grito de guerra; 
e entón Phoibos Apolon, póndose ó lado de Héktor, 
díxolle, pois: 

"Héktor, non te adiantes de ningunha maneira, 
para loitares con Akhileus nas primeiras filas, 
senón agárdao na multitude e desde o tumulto, 
non sexa que, ou de lonxe te alcance coa súa lanza, 
ou de préto te fira coa súa espada.» 

(379-418) Aquiles bátase sobre os Troianos. Morte de 
.(fitión, Demoleonte, Hipodamante e Polidoro. 

Así dicía, e Héktor mergullouse outra vez na multitude 
dos homes, 
espantado, cando oíu a voz do deus que lle falou. 
Mais Akhileus precipitouse no medio dos Traes, revestido 
de fortaleza no seu corazón, 
gritando dun modo espantoso, e primeiro colleu de marte 

a Iphitíon, 
o nobre Otrynteídes, conductor de moitos pobos, 
que unha ninfa náiade pariu para Otrynteus, destructor 
de cidades, 
baixo o Tmolos nevado, no rico país de Hyda; 
e, cando dereito a si se precipitaba, alcanzouno coa súa 
lanza o divino Akhileus, 
no medio da cabeza; e fendeuse en dúas partes toda ela, 
e estrondou, ó viró chan, e gloriouse o divino Akhileus: 

"Xaces no chan, Otrynteídes, o máis terrible 
de tódolos homes; 
aquí está a túa marte, e o teu nacemento está á beira do lago 
Guyguie, onde están os dominios dos teus pais, 
sobre o Hylos, rico en peixes, e o Hermas remuiñante.» 

Así dicía, gloriándose, e as tebras cubríronlle os ollas; 
e facíano anacos, coas lamias das rodas, os cabalas 
dos Akhaiói, 
no combate da primeira fila; e el, detrás <leste, a Demoleon, 
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bo gardador da loita, fillo de Anténor, 
feriu pola sén, a través do elmo, de carrilleiras de bronce; 
e, pois, o brónceo elmo non resistiu, senón que, a través del, 
a punta da lanza, apresada, crebou o óso, e o encéfalo, 
dentro, esparexérase todo; e domou a quen ansioso 
de loita viña. 
E de seguida, a Hippodamas, cando dos cabalos saltou, 
ó fuxir <liante del, na espalda coa súa lanza feriu; 
e el exhalaba o seu último alento, e muxiu, coma cando 
o touro 
muxiu, ó ser arrastrado para o altar do señor Helikonios, 
cando o arrastran os mozos; e, con isto, séntese alegre 
o Enosikhthon; 
así, entón, soltando un muxido, o seu alento viril 
os seus osos deixou. 
E entón el, coa súa lanza na man, marchou á busca 
do divino Polydoros 
Priamides; e, a este, o pai por nada o deLxaba loitar, 
por ser, entre os fillos, o máis novo de idade, 
e por ser para el o máis querido, mais, por pés, 
a todos vencía; 
e entón, sen reflexión, para mostra-la excelencia 
dos seus pés, 
lanzábase con ímpeto por entre os combatentes dianteiros, 
ata que o alento da vida perdeu; 
alcanzouno coa súa lanza, no medio do corpo, o dos áxiles 
pés, divino Akhileus, 
na espalda, cando rapidamente pasaba, alí onde, do cinto, 
as fibelas 
de ouro se axustaban, e unha dobre couraza se opuña; 
maila punta da lanza abriu camiño de frente por xunto 
ó embigo, 
e de xeonllos, queixándose, caeu, e cubriuno arredor 
unha nube 
escura, e, coas súas mans, contra si retivo, ó se encurvar, 
as súas entrañas. 
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(419-437) Héctor lánzase ó encontro de Aquiles, á vista 
da marte do seu irmán Polidoro. Aquiles e Héctor 
cámbianse ameazas. 

Mais, cando Héktor viu ó seu irmán Polydoros 
retendo as entrañas coas mans, ó se encurvar para aterra, 
polos seus ollos, pois, unha escuridade se lle espallara; e xa, 
pois, non soportou 
seguir por máis tempo a dar voltas ó lonxe, senón que 
marchou ó encontro de Akhileus, 
a súa lanza aguzada brandindo, comparable á chama; 
mais Akhileus, 

· non ben o viu, xa saltou sobre el, e, falando con moita 
arrogancia, a súa palabra dicía: 

«Préto está o home que máis fondamente 
o meu ánimo aflixiu, 
o que me matou ó compañeiro quemáis apreciaba; e xa, 
pois, por máis tempo, non será posible 
que un do outro, asustados, fuxamos ó longo dos camiños 
da guerra ... 

Dicía, e, mirándoo con torva mirada, gritáballe 
ó divino Héktor: 

«Ven máis préto, para máis de présa chegares ó final 
da túa ruína ... 

Mais, sen se espantar, dicíalle Héktor, 
o do elmo brillante: 

«Peleídes, agora, con palabras, como se fai a un neno, 
non esperes atemorizarme, que ben sei tamén eu mesmo 
proferir burlas e ditos inxuriosos; 
e sei que ti es bo na guerra, e que eu son, con moito, 
inferior a ti; 
mailo certo é que estas cousas repousan nos xeonllos 
dos deuses, 
e ben pode ser que, aínda sendo inferior, o alento da vida 
che arrinque, 
alcanzándote coa miña lanza, pois, por certo, tamén a miña 
arma é aguzada por <liante ... 
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( 438-454) Héctor dispara sobre Aquiles, mais Atena fai 
que a lanza valva para o lugar de partida. Aquiles 
dispara sobre Héctor, mais Apolo arrebata ó home do 
sitio. 

Dicía, entón, e, despois de a brandir, disparaba 
a súa lanza, mais Athene 
cun sopro seu, fíxoa volver para atrás, lonxe 
do ilustre Akhileus, 
por máis de ter moi levemente soprado; e ela chegaba 
de volta ó Héktor divino, 
e alí, <liante dos seus pés, caeu; mais Akhileus, 
furioso, lanzouse contra el, para tratar de o matar, 
gritando dun modo espantoso, mais Apolon arrebatouno 
moi facilmente, como deus que é, e ocultouno, pois, detrás 
dunha néboa espesa; 
tres veces entón se lanzou contra el, o dos áxiles pés, 
divino Akhileus, 
coa súa bróncea lanza, e tres veces 
na néboa profunda bateu; 
mais, cando xa, á cuarta vez, contra el se lanzou, 
igual a un deus, 
gritando dun modo espantoso, palabras aladas lle dirixía: 

.. Qutra vez agora á morte fuxiches, can; 
e, ben préto de ti, 
chegou a desgracia; salvoute agora outra vez 
Phoibos Apolon, 
ó que debes suplicar, antes de ires ó estrépito dos dardos. 
Con toda a certeza, eu mátote, tamén se máis tarde 
te encontro, 
se é que algún dos deuses, tamén de min, é acorredor; 
e agora a outros dos Troes atacarei, ó que primeiro atope." 

( 4 55-489) Aquiles segue f acendo estragos. Marte de Driope, 
Demuco, Laógono, Dárdano, Tros, Mulio, Equecio, 
Deucalión, Rigmo e Areitoo. 

Tendo así falado, feriu a Di-Yops, cun dardo, 
en pleno pescozo; 
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e caeu <liante dos seus pés; mais el no sitio o deixou, 
e, a Demoukhos Philetorides, valeroso e de alta talla, 
nun xeonllo coa lanza alcanzando, detívoo no sitio; 
despois, entón, 
feríndoo coa súa grande espada, o alento vital lle quitaba . 
E, de seguida, el, sobre Laógonos e Dárdanos, fillos de Bías, 
lanzándose, ós dous, dos cabalos, para a terra botou, 
a un, alcanzándoo de lonxe coa súa lanza, a outro, feríndoo 
de préto coa súa espada. 
E deu morte tamén a Tros Alastorides, que veu de frente 
ós seus xeonllos, 
por se a vida lle perdoaba, facendo del o seu prisioneiro, 
e vivo o deixaba, 
e non o mataba, tendo piedade da igualdade de idade, 
¡o moi inxenuo!, mais isto el non o sabía, que non se ía 
deixar persuadir; 
pois non era home brando de corazón, nin amable, 
senón moi furioso; este, pois, coas súas mans, tocáballe 
os xeonllos, 
desexando vivamente suplicadle, mais el, polo fígado, 
feriuno coa súa espada; 
e o fígado escorregoulle para fóra do corpo, e o negro 
sangue, que del saía, 
o seu peito encheu; e as tebras cubríronlle os ollos, 
quedando falto do alento vital; e agora el a Moulios feriu, 
póndoselle préto, 
coa súa lanza na orella; e, ó instante, pola outra orella saíu 
a bróncea punta; e despois el, a Ékheklos, fillo de Aguénor, 
en plena cabeza feriu coa espada de boa empuñadura, 
e amornouse a espada toda co sangue; e, a el, polos ollos 
tomouno a purpúrea morte e o destino poderoso. 
E despois, a Deukalíon, por onde se xuntan os tendóns 
do cóbado, por alí o traspasou, a través da súa man, 
coa bróncea punta; e este agardábao, entorpecido na man, 
vendo a morte <liante; e el, cortándolle o pescozo 
coa súa espada, 
tirou para lonxe a cabeza co casco; a médula entón 
saltou das vértebras, e el, sobre a terra, xacía tendido. 
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E agora el botou, pois, a correr detrás do irreprochable fillo 
de Péireos, 
Rhigmos, que, da Thrake, de fértil terruño, viñera; 
e alcanzouno en pleno corpo cun dardo, e cravóuselle 
o bronce no ventre, 
e do seu carro caeu; e el tamén, a Aréiathoos, o seu servidor, 
que, ós seus cabalos, fixera dar volta atrás, na espalda, 
coa lanza aguzada 
feriuno, e do carro abaixo botouno; e os cabalos axitáronse. 

(490-503) Aquiles, comparado cun incendio, e con dous 
bois, que nunha eira trillan cebada. 

E, do mesmo modo que un fogo, prendido por algún 
deus, elévase, furioso, nas profundas encanadas 
dun monte resequido, e quéimase unha apretada floresta, 
e o vento fai dar voltas á chama, levándoa por <liante para 
tódolos lados, 
así el, para tódolos lados, lanzábase con ímpeto coa súa 
espada, igual a un deus, 
perseguindo ós que quería matar, e a negra terra estaba 
ensopada de sangue. 
E, coma cando un xungue uns bois de larga fronte, 
para esmaga-la branca cebada, nunha eira ben construída, 
e rapidamente os grans esfolados quedaron debaixo 
dos pés dos bois muxidores, 
así, debaixo do magnánimo Akhileus, os solípedos cabalos 
pisaban á mesma vez mortos e escudos; e o eixo, de sangue, 
por baixo, todo el, salpicárase, e os anteparos de arredor 
do carro, 
polas gotas, que de si lanzaban, pois, os cascos dos cabalos, 
e as das llantas das rodas; mais el, alcanzar gloria, 
vivamente desexaba, 
o Peleídes, e, de sangue callado, manchábanse 
as súas mans intanxibles. 
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CANTO XXI 

COMBATE Á BEIRA DO RÍO 

(«Parapotamios makhe») 

l. Aquiles, nas bordas do Escamandro Cl-33). 

(1-16) A metade dos guerreiros troianos, fuxindo de 
Aquiles, tratan de atravesa-lo río Escamandro ( ou Xanto). 

Mais, cando xa chegaron ó vao do río 
de fermosa corrente, 
do Xanthos remuiñante, que Zeus inmortal enxendrou, 
alí, en dous grupos cortándoos, a úns, perseguíaos 
pola planicie, 
en dirección á cidade, por onde os Akhaiói, 
asustados, fuxían 
o día anterior, cando o magnífico Héktor contra eles 
se lanzaba furioso; 
por alí eles, pois, fuxidos, espallábanse, mais Here, 
unha nube 
espesa, por <liante deles tendía, co fin de os deter; 
e os outros (a outra metade) 
eran comprimidos contra o río, de corrente profunda, 
de arxentados remuíños, 
e nel caeron con grande estrépito, 
e as profundas augas resoaron, 
e retumbaban grandemente, a un lado e a outro, as 
escarpadas ribeiras; e eles, no medio dun griterío, 
nadaban aquí e alá, dando voltas arredor dos turbillóns; 
e, coma cando as langostas, polo ímpeto dun fogo, 
levantan voo, 
para fuxir para un río; pois abrásaas o fogo incansable , 
de repente levantado, e elas na auga se esconden; 

643 



así, polo empuxe de Akhileus, do Xanthos vorticoso, 
a corrente ruidosa encheuse, en confusión, de cabalas 
e de homes. 

( 17-33) Aquiles, valéndose só da súa espada, ataca no río 
ós fuxitivos . Os doce mozos, para expiación por Patroclo. 

E entón, o nacido Zeus, a súa lanza alí deixou, 
na ribeira escarpada, 
apoiada nunhas tamargueiras, e el, igual a un deus, 
lanzouse dentro do río, 
só a súa espada empuñando, mais, nos seus adentros , 
actos ruíns meditaba, 
e fería, volvéndose con vehemencia para tódolos lados; 
e alzábase un xemido indecoroso 
dos que eran feridos pola súa espada, e co sangue 
envermellábase a auga. 
E, así como <liante dun arroaz, de larga boca, 
os outros peixes, 
fuxindo, enchen os fondos dun porto, debo fondeadoiro, 
asustados; pois, sen remedio, devora ó que atrapa; 
así os Troes, ó longo das augas do río temido, 
debaixo das escarpas das beiras agachábanse. Mais el, 
despois que cansou as súas mans de matar, 
sacou vivos do río a doce mozos escollidos, 
para expiación por Pátroklos morto, o Menoitiades; 
sacounos fóra, espavorecidos coma cervatiños, 
e atoulles detrás as mans con ben cortadas correas, 
que eles mesmos levaban sobre as súas flexibles túnicas, 
e confiounos ó seus compañeiros, para os levaren 
ás ocas naves; 
e entón el outra vez se lanzou, ardendo en desexos 
de matar. 
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2. Aquiles e Licaón (34-138). 

(34-63) Licaón, aínda había pouco, tiña sido prisioneiro 
de Aquiles. Agora, Aquiles jala para si, ó velo saírdo río. 

Entón encontrábase cun fillo de Príamos, o Dardanides, 
que do río fuxía, de nome Lykaon, a quen, pois, en tempos, 
el mesmo, 
facéndoo seu prisioneiro, levábao dunha terra paterna, 
por máis que non o quixese, 
sobre el de noite avanzando; e el, co bronce aguzado, 
a un cabrafigo, 
cortaba as ramas novas, para seren as varandas dianteiras 
dun carro; 
e sobre el, pois, como desgracia imprevista, chegou 
o divino Akhileus. 
E entón vendeuno, para Lemnos, a ben construída, 
nas súas naves levándoo, e, por el, o fillo de leson o seu 
precio deu; 
mais, de alí, un hóspede libertouno, e moito por el deu, 
Eetíon, de Imbros, e enviouno á divina Arisbe; 
de aquí, téndose escapado, regresaba á casa paterna; 
e, durante once días, o seu corazón alegraba 
cos seus amigos, 
ó chegar de Lemnos; mais, ó duodécimo, de novo 
un deus o lanzou nas mans de Akhileus, que o ía 
mandar para a casa de Aides, por máis que, ir, non quixese. 
E, así que o viu, pois, o divino Akhileus, o dos áxiles pés, 
desarmado, sen casco nin escudo, e nin lanza tiña, 
senón que todo, entón, por terra o botou; 
pois a suor esgotábao, 
dos esforzos de fuxir para fóra do río, e o cansazo 
domáballe os xeonllos; 
irritado, entón, díxolle ó seu grande corazón: 

"iAh!, ¡grande milagre é este que cos meus ollos vexo!; 
de seguro que tamén os Troes magnánimos, que eu matei, 
de novo se erguerán de debaixo da sombra tenebrosa, 
igual que xa tamén este voltou, fuxindo ó día desapiadado, 
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despois de ter sido vendido na Lemnos divina; 
e non o detivo 
a extensión do mar embranquecido, que a moitos, contra 
a súa vontade, contén. 
Mais, ¡veña xa!, tamén el, a punta da nosa lanza, 
esta vez probará, para que, no meu corazón, eu vexa e saiba 
se, pois, igualmente tamén desde alí voltará, ou se o reterá 
a terra, dadora de vida, que ata ó máis forte 
no seu seo retén." 

(64-96) Aquiles non logra alcanzar a Licaón, coa súa 
lanza. Licaón implora piedade, abrazado ós xeonllos de 
Aquiles. 

Así pensaba, esperándoo; e este chegou préto del, 
asombrado, 
impaciente por tocar os seus xeonllos, e, no seu corazón, 
a todo trance quería 
escapará morte mala e á sorte negra; 
levantou entón ó momento a súa longa lanza 
o divino Akhileus, 
impaciente por ferilo, mais el correu por baixo a botarse 
ós seus pés e agarroulle os xeonllos, 
agachándose; e a lanza , pois, por enriba das súas costas, 
na terra, 
ergueita quedou, con sentir ela vivo desexo de se fartar 
na pel humana; 
mais el, cunha man agarrando os seus xeonllos, suplicáballe , 
e, coa outra, retiña a lanza aguzada e non a soltaba; 
e , falando con el, dirixíalle aladas palabras; 

"Suplícoche, Akhileus, caído ós teus pés e tomando os 
teus xeonllos; mais ti respétame e ten piedade de min; 
para ti, nutrido por Zeus, estou agora no lugar 
dun suplicante respetable; 
pois, ó teu lado, pola primeira vez comín a fariña 
de Deméter, 
no día aquel, cando me fixeches prisioneiro nunha terra 
ben cultivada, 
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e vendéchesme, levándome para lonxe do meu pai 
e dos meus amigos, 
para Lemnos, a moi divina, e déronche por min o precio 
de cen bois. 
E de seguida fun rescatado, dando por min tres veces 
outro tanto; e, para min, a aurora é 
esta a duodécima, desde que a Ilios cheguei, 
tras moito padecer; e, agora, outra vez nas túas mans 
me puxo 
o destino funesto; debo ser, sen dúbida, 
odioso para Zeus pai, 
quen outra vez a ti me entregou; e, para unha vida ben curta, 
a miña nai 
me pariu, Laothoe, filia do vello Altes, 
de Altes, que é o señor dos Lélegues, amigos de guerrear, 
que ten a escarpada Pédasos, á beira de Satnioies. 
E, á filla del, tíñaa por esposa Príamos, e tamén, 
a moitas outras; 
e, dela, nacemos dous, e ti, a ambos, terás degolado; 
a un, xa o domaches entre os infantes dianteiros, 
a Polydoros, semellante a un deus, cando o alcanzaches 
coa túa lanza aguzada; 
e, agora, xa aquí para min a miña desgracia será; 
pois non penso 
que poida escapar das túas mans, unha vez, pois, que algún 
deus cara a ti me dirixiu. 
Mais, outra cousa che direi, e ti métea ben na túa cabeza; 
non me mates, pois eu non son do mesmo ventre 
que Héktor, 
que che matou ó compañeiro bondadoso e forte ... 

(97-113) Aquiles, inexorable. Licaón vai morrer. 

Así, pois, lle falaba o magnífico fillo de Príamos, 
suplicándolle coas súas palabras, mais oíu unha voz 
que non puido ser doce: 

"¡Insensato!, non me poñas por <liante os rescates, 
nin <liso me fales; 
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nun principio, certamente, antes de Pátroklos ter ido 
ó encontro do seu día predestinado, 
entrementres, na miña alma, érame cousa máis grata, 
perdoa-la vida 
ós Troes, e a moitos collín vivos e vendinos; 
mais, agora, non hai ningún que á morte fuxa, 
sempre que un deus 
o bote nas miñas mans <liante de Ilios, 
ningún de tódolos Troes, e, moito menos, dos fillos 
de Príamos. 
¡Veña!, me~ amigo, morre tamén ti; ¿por que así te queixas?; 
morreu tamén Pátroklos, que era moito mellor ca ti; 
¿non ves como son tamén eu fermoso e grande?, 
e son de pai nobre, e unha nai deusa enxendroume; 
mais, con todo, tamén sobre min está a morte, 
e o destino poderoso; 
será, ou unha aurora, ou unha tarde, ou un mediodía, 
cando alguén, ó servicio de Ares, tamén a min, o alento 
da vida me arrebate, 
ou alcanzándome el coa súa lanza, ou coa frecha 
desde a corda dun arco ... 

(114-138) Aquiles acaba con Licaón e bota o cadáver ó 
río, no medio de xactanciosas palabras. O río irritase 
contra Aquiles. 

Así dicía, e ó momento perderon as forzas os seus 
xeonllos e o seu corazón; 
soltou, pois, a lanza, e el sentábase, as mans estendendo, 
ámbalas <lúas; mais Akhileus, desenvaiñando 
a súa espada aguzada, 
feriuno pola clavícula xunto ó pescozo, e, toda enteira, 
para dentro 
entrou a espada de dous gumes; e el, pois, de cabeza 
caendo, sobre a terra 
xacía estendido, e o seu sangue negro fluía e mollaba 
a terra; 
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e Akhileus, colléndoo por un pé, lanzouno ó río, para que 
fose arrastrado, 
e, gabándose, dicíalle estas palabras aladas: 

«Xace aí agora no medio dos peixes, que, na túa ferida, 
o sangue che lamberán, despreocupados; a ti, a túa nai 
non te chorará, póndote nun leito fúnebre, senón que 
o Skámandros 
remuiñante, levarate para dentro do largo seo do mar; 
saltando nas ondas, lanzarase, ó negro rizado 
da xerfa, algún 
peixe, que coma a branca graxa de Lykaon. 
Perecede, ata alcanzármo-la cidade da Ilios divina, 
vós, fuxindo, e eu, detrás, saqueando; 
e nin o río de fermosa corrente, de arxentados remuiños, 
vos protexerá, ó que, xa desde hai moito tempo, moitos 
touros sacrificades, 
e ó que lanzades vivos, nos seus remuíños, 
solípedos cabalos; 
senón que, aínda así, morreredes con mala sorte, 
ata que, todos, 
paguéde-la morte de Pátroklos e a desgracia dos Akhaiói, 
ós que nas rápidas naves matastes, ó lonxe de mio." 

Así, pois, dicía, e o río irritouse aínda máis 
no seu corazón, 
e na súa alma consideraba cómo no seu empeño faría cesar 
ó divino Akhileus, e, dos Troes, a desgracia apartaría . 

3. Aquiles e Asteropeu (139-199). 

Cl 39-160) Aquiles lánzase sobre Asteropeu, que, animado 
polo río Escamandro (ou Axio), ó seu encontro saíra. 
Diálogo entre Aquiles e Asteropeu. 

Mais, entre tanto, o fillo de Peleus, empuñando 
a súa lanza, de comprida sombra, 
sobre Asteropaios saltou, ardendo en desexos de o matar, 
sobre o fillo de Pelegón; e, a este, o Axiós, 
de ancha corrente, 
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enxendrouno, e Períboia, das fillas de Akesamenós, 
a máis vella; pois con ela, en efecto, uniuse o río, 
de remuiños profundos; 
sobre el, pois, lanzouse Akhileus, e o outro, saíndo do río 
ó seu encontro, 
púxose frente a el, <lúas lanzas empuñando; e furia lle puxo 
no seu corazón 
o Xanthos, pois encolerizárase polos mozos mortos 
no combate, 
ós que Akhileus atravesaba, corrente abaixo, 
e non se compadecía. 
E, cando eles xa préto estaban, un sobre o outro avanzando, 
faloulle, o primeiro, o dos áxiles pés, divino Akhileus: 

"¿Quen es, de onde es, de entre os homes, ti que ousas 
vir ó meu encontro?; 
só fillos de pais desventurados veñen ó encontro 
do meu furor." 

E dicíalle á súa vez o magnífico fillo de Pelegón: 
«Peleídes magnánimo, ¿por que me preguntas 

polo meu nacemento?; 
veño da Paionía, de fértil terruño, que queda lonxe, 
conducindo homes da Paionía, de longas lanzas; e esta, 
para min, é agora 
a aurora undécima, desde cando a Ilios cheguei; 
e a miña ascendencia venme do Axiós, que corre anchamente, 
do Axiós, o que a máis fermosa auga sobre a terra verte, 
quen enxendrou a Pelegón, famoso pola súa lanza; e din 
que este, a min, 
me enxendrou; mais, agora, loitemos, magnífico Akhileus." 

(161-199) Despois de fallaren coa lanza, primeiro 
Asteropeu e, a seguir, Aquiles, este dá marte a Asteropeu 
coa súa espada. Aquiles fai alarde do seu triunfo. 

Así dicía ameazando, e el, o divino Akhileus, ergueu 
o seu freixo do Pelion; mailo outro tíralle <lúas lanzas 
ó mesmo tempo, 
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o heroe Asteropaios, pois era ambidextro; 
e, pois, cunha lanza , o escudo alcanzou, mais, dunha parte 
a outra, 
non rompeu o escudo; pois detívoa o ouro, presente 
do deus; 
e, coa outra, alcanzouno, rabuñándoo no cóbado, da man 
dereita, e saeu con forza o sangue negro; e ela, 
por enriba del, 
cravárase na terra, por máis de desexar vivamente fartarse 
de carne. 
Akhileus, de segundo, á súa vez, o freixo, que voa dereito, 
sobre Asteropaios lanzo u, arden do en desexos de o matar; 
e fallou, pois, e foi dar na elevada ribanceira, 
e quedou, pois, cravada ata o medio, na ribanceira, 
a súa lanza de freixo. 
E o Peleídes, desenvaiñando, de xunto á coxa, 
a súa espada aguzada, 
sobre el, furioso, saltou; e el, pois, o freixo de Akhileus, 
non o podía arrincar, do lugar escarpado, 
coa súa grosa man; 
tres veces con forza o moveu, impaciente polo arrincar, 
e tres veces na súa forza afrouxou; e, á cuarta vez, quería, 
con toda a súa alma, 
crebar, curvándoa, a lanza de freixo do Aiakides, 
mais, antes, Akhileus, de préto, coa súa espada, o alento 
da vida lle arrebatou; 
pois deulle no ventre, ó lado do embigo, e de dentro, 
entón, todas 
as súas entrañas por terra se derramaron; e a sombra 
da morte veloulle os olios, 
en tanto estertoraba; e Akhileus, pois, ó seu peito saltando, 
despoxouno das súas armas e, ufanándose, 
dicíalle a súa palabra: 

"Xace así; difícil é para ti, do fortísimo Kroníon, 
cos fillos loitar, aínda que teñas nacido dun río. 
Dicías ti, entón, que eras da raza dun río, 
que corre ancha-mente, 
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mais eu, pola miña ascendencia, ufánome de ser 
do grande Zeus; 
enxendrábame un home que é o señor 
de moitos Myrmidones, 
Peleu Aiakides; e o Aiakós, pois, era fillo de Zeus; 
así, pois, Zeus é máis forte cós ríos, que para o mar flúen, 
e, á súa vez, sempre máis forte foi a descendencia de Zeus 
cá dun río. 
Pois, en realidade, un grande río tes ó teu lado, a ver 
se en algo che pode 
valer; mais -non é posible loitar con Zeus Kroníon, 
a quen nin sequera se iguala o máis forte, o Akheloios, 
nin a grande forza do Okeanós, de corrente profunda, 
do que, tódolos ríos e todo o mar, 
e tódalas fontes e os longos pozos flúen; 
senón que, tamén el, de sempre temeu ó raio 
do grande Zeus 
e ó terrible trebón, cando desde o ceo arruba." 

3. A cólera do Escamandro (200-323). 

(200-221) Aquiles avanza contra os Péones, quefuxiron, 
cando viran morrer a Asteropeu. Matanza de Péones. O 
río irritase e fálalle a Aquiles. Que deixe de matar nas 
súas augas. 

Dicía, pois, e, do lugar escarpado, arrincou 
a súa bróncea lanza, 
e , a el, alí o deixaba, unha vez que a vida lle quitou, 
estendido na area, e a negra auga mollábao. 
E as anguías, pois, e os peixes rodeábano, 
comendo a súa graxa, roendo os seus riles; 
e el botou, pois, a andar para o medio dos Páiones, 
que combaten en carros, 
que entón, pois, fuxiran pola ribeira do río remuiñante, 
cando viron ó mellar deles, no forte combate, 
domado á forza polas mans e pola espada do Peleídes. 
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Entón colleu de morte a Thersílokhos e a Mydon 
e a Astypylos 
e a Mnesos e a Thrasíos e a Ainios e a Ophelestes; 
e, sen dúbida, máis Páiones aínda tería matado 
o rápido Akhileus, 
se non fose que, irritándose, a palabra lle dirixía o río 
de remuíños profundos, 
en home transfigurándose, e, desde un profundo remuíño, 
faloulle: 

«Oh Akhileus, é-lo máis forte de todos, mais é-lo que 
obras con máis desmesura 
entre os homes; pois sempre che prestan axuda 
os propios deuses . 
Se o fillo de Kronos che deu poder para exterminar 
ós Troes todos, 
ó menos, levándoos para lonxe de min, fai na planicie 
as túas terribles fazañas; 
pois xa, cunha multitude de mortos, teño as miñas 
amables correntes, 
e xa non podo, por parte algunha, verte-la miña corrente 
no mar divino, 
por estar cheo de mortos, e ti matas dun modo aniquilador; 
máis, ¡veña xa!, deixa de matar; o horror apodérase de min, 
señor de pobos." 

(222-232) Aquiles contéstalle ó río. Non parará ata dar 
marte a Héctor, ou ser morto por el. O río Escamandro 
censura a Apolo. 

E, contestando, dicíalle o lixeiro de pés, Akhileus: 
«Esas cousas así serán, Skámandros, nutrido por Zeus , 

como ti queres. 
Mais, antes, non deixarei de matar ós Troes orgullosos , 
antes de os ter encerrado na súa cidade e de me ter medido 
con Héktor, 
frente a frente, sexa que el me dome a min, ou eu a el. ,, 

Tendo así <lito, lanzárase a toda présa ó asalto dos Troes, 
igual a un deus; 
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e entón, o río, de remuíños profundos, a Apolon, a palabra 
lle dirixía: 

"jAi de nós! , Arguyrótoxos, fillo de Zeus, ti entón, 
as vontades 
do Kroníon, non as cumpriches, quen, a ti , 
moitísimas veces mandábache 
que asistises ós Troes e que os defendeses, ata vir 
a tarde, que lentamente cae e cobre de sombra a fecunda 
terra de labor.,. 

(233-283) O río ataca a Aquiles, coas súas augas 
desbordadas, e pano en perigo de marte. Aquiles pide 
axuda ós deuses. 

Dicía, e Akhileus, famoso pola súa lanza , saltou 
para o medio, 
lanzándose desde a ribance ira; mais el botóuselle enriba, 
lanzándose impetuoso con inchadas ondas, 
e, tódalas súas correntes, contra el levantou, revolvéndoas, 
e fóra os mortos botou, 
numerosos, que, pois, nel había ós montóns, 
ós que matou Akhileus; 
coma un touro muxindo, botábaos fóra de si , 
para a terra; e, ós aínda vivos, nas súas 
fermosas correntes, salvábaos, 
escondéndoos nos seus profundos e grandes remuíños. 
Mais, á roda de Akhileus, terrible, revolto, 
erguíase un vagallón, 
e a corrente, batendo no escudo, empurrábao; e nin cos pés 
se podía soster; e el entón agarrouse coas mans 
a un lamargueiro, 
ben crecido, grande; e este, de raíz, vindo abaixo, 
toda a ribanceira rompeu e detivo as fermosas correntes 
coas súas bastas ramas, e fíxoo franqueable, 
ó vir abaixo, todo el, dentro; e el, pois, saltando do medio 
do remuíño, 
lanzouse á planicie, por onde voa cos seus rápidos pés, 
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por estar tomado do medo; mais non por iso o grande deus 
na súa lo ita cesaba, senón que sobre el se precipito u, 
escurecendo a superficie das súas augas, co fin de desviar 
da súa obra 
ó divino Akhileus, e aparta-la ruína dos Troes . 
E o Peleídes botouse fóra, dun salto, canto é, dunha lanza , 
o alcance, 
co ímpeto da aguia negra, a cazadora, 
que, ó mesmo tempo, é amáis forte e amáis rápida das aves; 
a ela parecido, lanzouse, e, sobre o seu peito, o bronce 
espantosamente resoaba; e, para lonxe del, escapando, 
fuxía, mais el viña detrás, coas súas augas, correndo 
cun ruído moi grande. 
E, coma cando un home, para regar, 
desde unha negra fonte, 
diríxelle, á auga, o seu curso polo medio de plantíos 
e xardíns, 
levando entre mans o seu sacho, co que, do rego, 
os estorbos quitar; 
e, ó avanza-la corrente, os callaus todos 
remóvense; e ela corre con ruído, ó caer de présa 
nun terreo enladeirado, e ata se adianta ó que a guía; 
así, sempre, a onda da corrente a Akhileus alcanzou, 
por áxil que fose; que, ó fin, os deuses están por <liante 
dos homes. 
E, cantas veces o divino Akhileus, o dos áxiles pés, 
se dispuña 
a resistirlle de frente e coñecer se, todos xuntos, 
os inmortais o perseguen, os que ocupan o vasto ceo, 
outras tantas, a el, a grande onda do río, caído do ceo, 
batíalle no alto dos ombros; e el, para arriba, cos pés daba 
un salto, 
aflixíndose no seu corazón; mailo río, por baixo, domaba 
os seus xeonllos, 
fluíndo por baixo impetuoso, e socaváballe a area por baixo 
dos pés; 
e o Peleídes entón queixouse, ollando para o vasto ceo: 
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"Zeus pai, ¿como ningún dos deuses veu, para, a min, 
digno de compaixón, 
salvarme do río?; e, logo, aínda o que fose sufriría. 
Mais, para min, ningún outro dos Uraniones é precisamente 
o culpable, 
senón a miña nai, que con mentiras me iludía; 
ela dicíame que eu, ó pé do muro dos Troes encourazados, 
perecería coas frechas veloces de Apolon. 
¡Así me tivese matado Héktor, que, ó menos, é o mellor 
que aquí na vida existiu!; 
así, entón, un valente tería matado, e a un valente 
tería despoxado; 
mais agora o meu destino quere que, por triste morte, 
eu sexa collido, 
pechado nun grande río, como a un neno porqueiro, 
ó que, pois, arrastra un torrente, cando o atravesa 
no inverno.>• 

(284-297) Posidón e Atena salvan a Aquiles e anímano 
a seguir matando Troianos. 

Así dicía, e, ó seu lado, moi de présa, Poseidaon e Athene 
puxéronse, ó sitio chegando, e no corpo eran parecidos 
a homes, 
e, coa súa man, a man del collendo, con palabras, 
aseguránronlle a súa fidelidade; 
e, entre eles, daba principio ás palabras Poseidaon, 
o que conmove aterra: 

"Peleídes, nin tremas, pois, en exceso, nin por nada 
te espantes; 
que, de entre os deuses, somos nolos dous os teus gardiáns, 
aprobándoo Zeus, eu e Palás Athene; 
poilo teu destino non é que sexas por un río domado, 
senón que este pronto remitirá, e ti mesmo vas velo; 
mais aconsellarémoste prudentemente, sempre 
que te deixes persuadir; 
non apartes , antes, as túas mans da guerra igualadora, 
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antes de teres encerrado, dentro dos famosos muros 
de Ilios, á tropa 
dos Troes, quenquera que escape; e ti, despois de que, 
a Héktor, o alento da vida lle quites, 
vólvete de novo para as naves; que nós dámosche gloria 
que conquistar.,, 

(298-323) O río Escamandro pide axuda ó río Simois, en 
contra de Aquiles. 

Tendo eles dous así, entón, falado, marcharon 
para xunto dos inmortais; 
e el, pois, en efecto, o consello dos deuses grandemente 
o animaba, avanzou 
para a planicie; e toda ela encheuse de auga desbordada, 
e moitas fermosas armas de mozos guerreiros, mortos 
na loita, 
aboiaban, e os seus cadáveres; e saltaban no aire 
os seus xeonllos, 
para se lanzar contra a corrente, a dereito, e xa non o detivo 
o río, que corre anchuroso, pois unha grande forza Athene 
lle meteu. 
Mais tamén o Skámandros non puña fin á súa furia, senón 
que aínda máis 
se encolerizaba contra o Peleíon, e erguía en forma de crista 
unha onda da súa corrente, 
alzándoa ben alto, e, gritando, chamou ó Simóeis: 

"Querido irmán, entre os dous, ó menos, 
a forza <leste home 
conteñamos, pois, en breve, a cidade grande de Príamos, 
o señor, 
totalmente . destruirá, e os Troes, firmes no combate·, 
non se manterán. 
Pois, axúdame, o máis de présa posible, e enche de todo , 
as túas correntes, 
de auga dos manantíos, e levanta tódolos torrentes, 
e suscita unha grande onda e arma moito estrondo 
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de troncos de árbores e de pedras, para que, ó fin , 
deteñamos a ese home cruel, 
que agora así domina, e é tan ardente coma os deuses. 
Pois eu digo que, a súa forza, de nada lle servirá, 
nin a súa fermosura, 
nin as súas belas armas, que, nalgunha parte, moi no fondo 
do pantano 
xacerán, cubertas de lama; e, a el mesmo, 
rolareino na area, espallando á súa roda, 
ós montóns, cascallo 
incontable, _e, nin sequera os seus osos, serán capaces 
os Akhaiói 
de os recoller; tanto limo enriba del amontoarei; 
alí mesmo terá tamén o seu túmulo, e xa non 
lle será necesario 
que sobre el acugulen terra, cando os Akhaiói celebren 
os seus funerais." 

5. Combate dofogo e da auga (324-382). 

(324-341) O río arremete con ímpeto inaudito contra 
Aquiles. Intervención de Hera. Que He/esto, seu filio, 
ataque ó Xanto. 

Dicía, e, axitándose, alzándose para arriba 
impetuosamente, lanzouse contra Akhileus, 
burbullante de escuma e de sangue e de mortos; 
e, ó momento, unha onda fervente do río, caído do ceo, 
alzábase ergueita, e abatía ó Peleíon; 
e Hera un grande grito soltou, temendo moito por Akhileus, 
non fose que o arrebatase o grande río, 
de remuíños profundos, 
e, ó instante, faláballe a Héphaistos, seu fillo querido; 

«Levántate, Kylopodíon, meu fillo; pois, contra ti , 
sempre encontrabamos que o Xanthos remuiñante era teu 
igual no combate; 
¡veña!, socórrenos canto antes, e fai brillar moita chama; 
e eu , do Zéphyros e do branco Notos, 
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un violento furacán, do mar irei levantar, 
que abrase as cabezas e as armas dos Troes, 
propagando entre eles un fogo maligno; e ti , 
xunto ás ribeiras do Xanthos, 
queima as árbores, e lanza fogo dentro del mesmo; e que, 
de maneira ningunha, 
atrás te bote con doces palabras ou cunha imprecación; 
non aplaques antes a túa cólera, senón, cando xa 
eu cho diga, gritando, entón suspende o fogo incansable." 

(342-360) Hefesto, contra o Xanto. O río cede. 

Así dicía , e Héphaistos preparaba un fogo 
por un deus a ceso. 
Primeiro, na planicie, o fogo ardía, e queimaba ós mortos, 
moitos, que, pois, no río estaban ós montóns, ós que 
Akhileus matou; 
e toda a planicie quedou enxuta, e contívose 
a auga brillante . 
E, coma cando o Bóreas, do fin do verán, un verxel 
recentemente regado, 
nun momento, sécao; e alégrase diso o que o traballe; 
así quedou enxuta a planicie toda, e ós mortos, pois, 
queimou; e logo el, contra o río, a súa chama brillante virou. 
Ardían os ulmeiros e os salgueiros e as tamargueiras, 
e ardía o loto e o xunco e a xunza, 
que, nas beiras das fermosas correntes do río, en grande 
abundancia naceran; 
e padecían anguías e peixes , os que daban voltas 
entre os turbillóns, 
os que saltaban aquí e alá nas fermosas correntes, 
torturados co sopro do moi hábil Héphaistos; 
e ardía a forza do río, e dirixíalle a palabra e chamábao 
polo seu nome: 

"Héphaistos, ningún dos deuses pode igualarse contigo, 
e tampouco eu loitaría contigo, que así co teu fogo abrasas; 
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pára esta loita, e que, ós Troes, neste mesmo instante, 
o divino Akhileus 
da súa cidade expulse; ¿que interés teño eu na disputa 
e no socorro?,, 

(361-382) O Escamandro, polo fago abrasado, invoca o 
auxilio de Hera. Por el, cede en todo; que Hera conteña 
ó seufillo. Hefesto, obedecendo á súa nai, apaga as súas 
chamas. 

Dicía, polo fogo queimado, e burbullaban 
as súas fermosas correntes; 
e, do mesmo modo que ferve por dentro unha caldeira, 
apurada con moito fogo, 
derretendo a baña dun porco ben nutrido, 
burbullando de todas partes, pois madeiras secas debaixo 
están postas, 
así as súas fermosas correntes eran polo fogo abrasadas, 
e a súa auga fervía; 
e xa, para adiante, non quería fluír, senón que se detiña; 
pois atormentábao o sopro, 
con violencia, do moi enxeñoso Héphaistos; mais el, 
a Here, 
implorándoa con moitas súplicas, palabras aladas lle dirixía: 

·Here, ¿por que se abatía o teu filio sobre a miña corrente, 
para me aflixir, a min, 
de entre os outros?; eu, por certo, non son para ti 
tan culpable, 
canto os outros todos, cantos son protectores dos Troes. 
Mais, a pesar diso, eu cesarei, se ti o mandas, 
mais que cese tamén el; e , ademais, tamén o xurarei, 
que nunca apartarei dos Troes o día da desgracia, 
mesmo cando a Troia toda arda, por un fogo devorador 
consumida, e fogo lle prendan os aguerridos fillos 
dos Akhaiói." 

E, cando isto\ oíu Here, a deusa de brancos brazos , 
de seguida, pois, faláballe a Héphaistos, seu fillo querido: 
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"Detente, Héphaistos, meu fillo glorioso; que, 
nunca ben estivo, 
por causa dos mortais, maltratar así a un deus inmortal. ,, 

Así dicía, e Héphaistos apagou o fogo, prendido 
por un deus, 
e outra vez, pois, a onda, retrocedendo, refluíu polas súas 
fermosas correntes. 

6. A guerra entre os deuses (383-513). 

(383-399) Os deuses, divididos en dous bandos, atácanse 
uns ós outros. Ares diríxelle aAtena inxuriosas palabras. 

Mais, cando foi domada a furia do Xanto, eles entón 
apaciguáronse; pois Here, por máis que irritada, contívoos; 
mais, entre os outros deuses, caeu a discordia, pesada, 
penosa, e, en cada peito, o alento sopraba 
en dous sentidos contrarios; 
e caeron uns sobre os outros con grande estrondo, e resoou 
a vasta terra 
e, ó redor, o grande ceo soou. E oíao Zeus 
sentado no Ólympos; e ríulle o seu corazón 
de alegría, cando vía ós deuses entrar en contenda. 
Entón eles xa non estiveron moito tempo afastados uns dos 
outros; pois, á cabeza, ía Ares, 
o furador de escudos, e, contra Athenaia, 
o· primeiro, lanzouse, 
a súa bróncea lanza empuñando, 
e inxuriosa palabra dicíalle: 

"Mais, ¿por que outra vez, oh mosca de can, lánza-los 
deuses á loita. 
mantendo unha ousadía impetuosa, e por que te moveu ese 
ánimo grande?; 
¿é que non te lembras de cando ó Diomedes 
Tydeídes incitaches 
a ferirme, e ti mesma, empuñando a lanza brillante, 
en dereitura de min a impeleches, e a miña 
fermosa pel esgazaches?; 
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así, pois, creo que agora ti, á túa vez, has de pagar cantas 
me fixeches." 

(400-414) Loita de Ares e Atena. Ares queda malparado 
e Atena láudase. 

Tendo así falado, asestoulle un golpe 
sobre a exide, franxada, 
espantosa, que nin o raio de Zeus doma; 
nela bateulle Ares, o maculado de sangue, 
coa súa longa lanza. 
Mais ela, recuando, coa súa grosa man, apañou unha pedra, 
que na planicie se encontraba, negra ela, e áspera e grande, 
que, pois, homes doutros tempos puxeron, para sé-la 
estrema dunha terra de labor; 
con ela, alcanzou no pescozo ó impetuoso Ares, 
e os membros lle desatou; 
e sete arpentes cubriu, ó viró chan, e encheu de po 
os cabelos, 
e, arredor del, as súas armas rechiaron; e riuse Palás Athene, 
e, gloriándose, palabras aladas lle dirixía: 

"iO moi inxenuo!, aínda entón non comprendeches 
canto máis forte 
gábome eu de ser, para comparares a túa furia coa miña. 
Así pagarías de todo as Erinyes da túa nai, 
que, irritada, contra ti maquina males, porque, ós Akhaiói, 
abandonaches, e defendes ós Troes orgullosos." 

( 415-422) Afrodita atende a Ares, mais Hera incita a 
A tena en contra dela . 

Tendo, pois, así dito, volvía atrás os seus ollos brillantes; 
e, a el, colléndoo da man, a filla de Zeus, 
Aphrodite, levábao, 
ó tempo que, moi fortemente, el xemía; e apenas 
se o alento recobraba; 
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mais, así que entón a viu Here , a deusa de brancas brazos, 
ó momento, a Athenaia, palabras aladas lle dirixía: 

"¡Oh! , filla de Zeus, portador da exide, Atrytone, 
mira como outra vez a mosca de can leva a Ares, o funesto 
para os mortais, 
da guerra abrasadora, por entre o tumulto; ¡veña!, persíguea." 

( 423-433) Atena lánzase sobre Afrodita. A tena, vencedora, 
láudase. 

Así dicía, e Athene lanzouse contra ela, e alegrábase 
no seu corazón, 
e, botándose, pois, sobre ela, no peito, coa súa forte man, 
golpeouna; e, alí mesmo, desatáronse os seus xeonllos. 

1 

e o seu corazón. 
Así, pois, agora xacían os dous sobre aterra, 
que a moitos mantén, 
e ela, pois, gabándose, palabras aladas pronunciaba: 

"Tales, agora, todos ·cantos protectores teñen os Troes, 
quen <lera que fosen, cando loiten 
cos Argueioi encourazados, 
e así confiados e atrevidos, como Aphrodite 
veu en auxilio de Ares, facendo frente á miña furia; 
así, xa hai tempo que nós teriamos acabado a guerra, 
despois de termos destruído a ben construída cidade 
de Ilios." 

( 434-460) Posidón provoca aApolo, defensor dos Troianos. 
Recórdalle as que pasaron os dous ás ordes do troiano 
Laomedonte. 

Así dicía, e Here, a deusa dos brancas brazos, sorriu. 
Mais entón dicíalle a Apolon o poderoso Enosíkhthon: 

«Phoibos, ¿por que nolos dous ata agora estivemos 
un do outro apartados?; nin ben está, 
despois de comezaren os outros; vergonzoso sería, se, 
sen loita, 
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voltasemos ó Ólympos, á casa de Zeus, de piso de bronce; 
comeza; pois ti, por nacemento, es máis novo; pois, 
para min, non sería 
honroso, porque nacín primeiro e sei máis cousas. 
¡Insensato!, ¡como un corazón sen sentido tiñas!; nin agora, 
daquelas cousas, 
te lembras, de cantas entón sufrimos en volta de Ilios, 
só nolos dous de entre os deuses, cando, 
para o arrogante Laomedon, 
ó chegarmos da morada de Zeus, traballamos a soldo 
durante un ano, 
por un salario previamente axustado; e el, facendo un sinal, 
dábanos ordes. 
E eu entón, para os Troes, arredor da cidade, 
un muro construín, 
ancho e moi fermoso, para que fose indestructible a cidade; 
e ti, Phoibos, apastába-los bois de cornos recurvos, 
de pasos rodantes, 
nas ladeiras arborizadas do Ide, moi fraguento, 
de bosques cuberto. 
Mais, cando xa, o término moi gozoso do pagamento, 
as horas 
traían, entón, todo o noso salario, á viva forza, roubounos 
o terrible Laomedon, e, despois de nos ameazar, despedíanos; 
el ameazounos con que, por baixo, os pés e, arriba, as mans 
nos amarraría, e que nos vendería nunhas illas remotas; 
e el aseguraba que, de ambos, cortaría co bronce as orellas; 
e os dous marchabamos de volta co ánimo cheo de odio, 
irritados polo salario, que, despois de o ter prometido, non 
nolo pagou . . 
E ti agora, ás tropas del, outorgas favor, e non, 
máis ben, connosco 
tratas de facer como perezan os orgullosos Troianos, 
de xeonllos, de mala maneira, cos seus fillos e as súas 
vergonzosas mulleres .» 
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(461-477) Apolo négase a combater contra Posidón. 
Artemis, a súa irmá, incrépao. 

E, á súa vez, respondeulle o señor que obra conforme 
á súa vontade, Apolon: 

ccEnnosígaios, non dirías que eu, no meu san xuício, 
estou, se agora contigo combatese por mor duns mortais 
miserables, que, semellantes ás follas, nun tempo 
encóntranse na súa plenitude, cheas da chama da vida, 
comendo o froito da terra, 
e noutro, acaban mortas. Senón que, o máis pronto posible, 
poñamos nós fin á loita; e que eles sós entre si combatan." 

Tendo, pois, así falado, volveuse para atrás; pois sentía 
vergonza, como é natural, 
de chegar ás mans co seu tío paterno. 
Mais reprendeuno moito a súa irmá, a señora das feras, 
a Ártemis silvestre, e dicíalle a súa inxuriosa palabra: 

"Así que foxes, Hekáergos, e, a Poseidaon, a victoria 
toda concedeches, e, sen nada facer, a gloria lle <leches; 
¡insensato!, ¿por que levas entón ese arco inútil?; 
que, agora, non te oia eu máis, no palacio do noso pai, 
gabáreste, coma noutro tempo entre os deuses inmortais, 
de guerrear frente a frente contra Poseidaon." 

( 478-496) Hera increpa a Artemis. Loita con ela e 
desármaa. 

Así dicía, e nada lle respondía Apolon, o que obra 
conforme á súa vontade, 
mais, encolerizada, a venerable esposa de Zeus 
reprendeu á Iokhéaira con inxuriosas palabras: 

cc¿Mais como ti agora pretendes, atrevida cadela, comigo 
enfrentarte?; difícil son eu para ti, para que te opoñas 
ó meu furor, 
por máis que sexas portadora de frechas, porque, a ti, 
de leoa entre as mulleres, 
púxote Zeus, e deuche permiso para matará que queiras. 
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De certo, mellar é, polos montes, matar feras 
e corzas silvestres, que, con máis fortes, 
violentamente loitar. 
Mais, se queres saber de guerra, Centón empeza), para que 
saibas ben 
canto por <liante estou eu, xa que comigo en furor 
te comparas." 

Dicía, pois, e agarráballe ámbalas mans polo pulso, 
coa man esquerda, e, coa dereita, pois, collíalle o arco 
dos ombros, 
e con el, pois, rindo, por xunto ás orellas batíalle, 
volvéndose esta a un lado e a outro; e rápidas caían 
as frechas; 
e, chorando, de cabeza gacha, a deusa fuxiu, 
coma unha pomba, 
que, pois, por un falcón perseguida, voou 
cara a un oco rochedo, 
para o seu buraco; que, para ela, aínda non estaba polo 
destino fixado que fose apañada; 
así ela, chorando, fuxiu, e, alí mesmo, o seu arco deixou. 

(497-513) Hermesnon quereloitarcontralatona. Latona 
e Artemis, de volta, no Olimpo. Artemis quéixase a Zeus 
do ataque de Hera. 

E entón, a Letó, dirixiuse o mensaxeiro Argueifontes: 
"Letó, eu, contigo, non loitarei; pois, é difícil, 

combater coas esposas de Zeus, o amontoador de nubes; 
¡anda!, moi xubilosa, entre os deuses inmortais, 
vai gabarte de que me venceches á pura forza." 

Así, pois, dicía, e Letó do chan recollía o curvo arco, 
e as frechas, 
que acá e alá están caídas nun remuíño de po. 
Ela , de volta marchaba, despois de así recoller o arco 
e as frechas da súa filla; 
e esta, pois, ó Ólympos chegaba, á casa de Zeus, de piso 
de bronce, 

666 



e, sentábase, como filla, sobre os xeonllos do seu pai, 
e, arredor dela, pois, o seu divino vestido tremía; e entón, 
contra si, 
apretouna o seu pai, o Kronides, e preguntáballe 
docemente sorrindo: 

"¿Quen agora dos Uraníones tales causas che fixo, 
miña filla, 
sen razón, como se algún mal fixeses, á vista de todos?,, 
E, á súa vez, respondeulle a fermosamente coroada, 
a Keladeiná: 

"Bateume a túa esposa, meu pai, Here, 
a dos brancas brazos, 
pola que penden sobre os inmortais a disputa e o altercado." 

7. Aquiles diante de Troia (514-611). 

(514-525) Apolo marcha a Troia, a inspecciona-las 
murallas. Os deuses, dos dous bandos, retornan ó Olimpo. 
Aquiles segue matando. 

Así eles, de tales causas, entre si conversaban; 
mais Phoibos Apolon entrou na Ilios divina; 
pois preocupáralle o muro da ben construída cidade, 
temendo que os Danaói, por enriba do destino, naquel día 
o destruísen. 
E os outros deuses, que sempre existen, 
para o Ólympos ían, 
uns, irritados, e outros, gloriándose en grande maneira; 
e sentábanse xunto do pai, que cobre o ceo de nubes 
negras; mais Akhileus 
facía morrer, igualmente, ós Troes mesmos 
e ós solípedos cabalas. 
E, coma cando, subindo, ó ancho ceo chega o fume 
dunha cidade que arde, e a cólera dos deuses fíxoo subir, 
e, a todos, traballo deu, e, a moitos, impuxo dós, 
así Akhileus, ós Troes, deu traballo e dós . 
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(526-536) Príamo manda abri-las portas da cidade, para 
que poidan salvarse, os que foxen diante de Aquiles. 

E o vello Príamos situárase na divina muralla torreada, 
e viu ó lonxe ó enorme Akhileus; mais, por obra del, 
os Troes eran á présa levados por <liante, fuxidos, 
e ningunha axuda 
aparecía; e el, lamentándose, á terra, 
da muralla torreada baixaba, 
co fin de dar présa ós gloriosos gardas das portas, ó longo 
do muro: 

«Abertas inantede as portas, nas vosas mans, ata que 
as nosas tropas, 
fuxidas, entren na cidade; pois, é Akhileus, 
quen, de préto, os trae por <liante; penso que agora haberá 
causas funestas. 
Mais, cando xa respiren dentro do muro, reagrupadas, 
de novo outra vez botade os batentes ben axustados; 
pois temo que ese home funesto salte sobre o noso muro." 

(537-570) Apolo salta fóra do muro de Troia e incita a 
Axenor a esperar a Aquiles. Axenor párase a pensalo 
dentro de si. 

Así dicía, e eles abriron as portas e correron os ferrollos; 
e estas, abertas, foron a salvación; mais Apolon 
saltou para fóra ó seu encontro, co fin de evita-la ruína 
dos Troes. 
E eles, na dirección da cidade e do alto muro, 
devorados dunha sede ardente, cheos de po, da planicie 
fuxían; e el perseguíaos vivamente coa lanza, 
e, do seu corazón, unha rabia 
forte apoderábase sempre, e desexaba ardentemente 
conseguir gloria. 

Entón, á Troia de altas portas, terían tomado os fillos 
dos Akhaiói, 
se Phoibos Apolon non tivese movido ó Aguénor divino, 
home irreprochable e forte, fillo de Anténor; 
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meteulle audacia no corazón, e, ó lado del, el mesmo 
se puxo, para o apartar das pesadas mans da morte, 
encostado a unha aciñeira; e cubrírase, pois, 
con moita néboa; 
mais el, así que viu a Akhileus, o destructor de cidades, 
detívose, e, ó agardalo, estáballe axitado o corazón 
con moitos pensamentos; 
e, irritándose, pois, dixo para o seu magnánimo espírito: 

"iAi de min!; se, <liante do forte Akhileus, 
fuxo, por onde os outros, asustados, corren en desorde, 
collerame tamén así, e cortarame o pescozo 
como a un cobarde. 
E, se eu deixo que eses sexan perseguidos 
polo Akhileus Peleídes, e, a pé, lonxe do muro, 
para outra parte 
fuxo, na dirección da planicie de Ilio, ata chegar 
ás ladeiras arborizadas do Ide e meterme polas súas fendas; 
á tardiña, despois de terme lavado no río, 
refrescado da miña suor, seríame posible regresar a Ilios. 
Mais ¿por que o meu corazón comigo tales cousas falou?; 
é de temer que me vexa, ó partir da cidade para a planicie, 
e que, saltando detrás de min, me colla cos seus rápidos pés; 
e entón, imposible será, fuxir á morte 
e ás divinidades funestas; 
pois é demasiado forte, está sobre tódolos homes. 
E, se, <liante da cidade, en frente del saio ... ; 
porque el ten certamente unha pel vulnerable 
ó aguzado bronce, . 
e, nel, hai unha soa vida, e din del os homes que un mortal 
é; mais Zeus Kronides dalle gloria." 

(571-589) A:xenordecide esperaraAquiles. Ó velo chegar, 
fálalle. Terá que loitar. 

Tendo así <lito, encollido sobre si mesmo, esperaba 
por Akhileus, e, dentro del, o seu corazón 
forte dispúñase a guerrear e a combater. 
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Como a pantera sae dunha profunda espesura 
contra o home cazador, e, en nada, no seu ánimo, 
se espanta, nin se arredra, porque oia o ladrar dos cans; 
pois, mesmo que, anticipándose, ou a fira de préto ou 
a alcance de lonxe, 
aínda coa lanza transpasada, non cede 
na súa defensa, antes de loitar corpo a corpo 
ou ser domada; 
así o fillo do nobre Anténor, o divino Aguénor, 
non quería fuxir, antes de se ter posto á proba 
contra Akhileus, 
mais el, pois, por <liante tivo o escudo, 
por todas partes igual, 
e, coa súa lanza, apuntáballe, e con voz grande gritáballe: 

ccSen dúbida xa, no teu corazón, moitas esperanzas 
concebeches, ilustre Akhileus, 
de destruír neste día á cidade dos altivos Troes, 
¡o insensato!; e o certo é que aínda moitas dores por ela 
terán que se padecer; 
pois, dentro dela, moitos e fortes homes estamos, 
que, en defensa dos nosos pais e das nosas mulleres 
e dos nosos fillos, 
a Ilios defenderemos; mais ti, aquí, irás ó encontro 
do teu destino, 
aínda sendo tan terrible e destemido guerreiro." 

(590-611) A loita de Axenor e Aquiles. Intervención de 
Apolo. 

Dicía, pois, e, da súa pesada man, 
un dardo aguzado lanzou, 
e, pois, alcanzouno na perna, debaixo do xeonllo, 
e non fallou; 
e, arredor dela, a greba de estaño, traballado recentemente, 
resoou espantosamente; mailo bronce saltou atrás repelido, 
lonxe do home alcanzado, e non penetrou, e detivérono 
os presentes do deus. 
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E o Peleídes lanzouse sobre Aguénor, o semellante 
a un deus, 
de segundo; mais Apolon non lle deixou alcanzar gloria, 
senón que llo arrebatou, e cubriuno, pois, con moita néboa, 
e, tranquilo, pois, da guerra, facíao saír. 
Mais el, ó Peleíon, cun engano, da tropa separaba; 
poilo Ekáergos, parecido en todo ó propio Aguénor, 
púxose <liante dos seus pés, e este, á carreira, 
lanzouse a perseguilo; 
en canto el o perseguía pola planicie, fértil en trigo, 
distanciándose ó longo do Skámandros, 
o río de profundos remuíños, 
mentres, o deus só corría un pouco por <liante; 
e, cun engano, cegábao Apolon, 
co fin de que sempre esperase alcanzalo cos seus pés; 
no en tanto, os outros Troes, postos en fuga por medo, 
chegaron en turba, 
alegres, á praza, e a cidade encheuse de guerreiros, 
que nela se refuxiaron; 
e eles, pois, nin sequera, fóra da cidade e do muro, 
se atreveron 
a esperar uns polos m1tros, e a saber quen tiña fuxido 
e quen na guerra morreu; senón que, 
precipitadamente, irromperon 
na cidade, (todo aquel) a quen salvaron os seus pés 
e os seus xeonllos . 
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CANTO XXII 

MORTE DE HÉKTOR 

(«Héktoros anáiresis») 

l. Aquiles diante de Troia (1-20) . 

(1-13) Héctorquédase por fóra do muro. Apolo descóbrese 
a Aquiles. ¡Fora enganadol 

Así eles, pola cidade, despois de teren fuxido 
coma cerviños, 
deixaban que a suor se enxugase, e beberon, e remediaban 
a sede, 
encostados ós fermosos parapeitos; mailos Akhaiói 
máis préto do muro chegaban, levando os seus escudos 
sobre os ombros inclinados; 
e, a Héktor, o funesto destino pexoulle os pés, para que alí 
mesmo se quedase, 
<liante de Ilios e das portas Skaiái. 
E entón, ó Peleíon, faláballe Phoibos Apolon: 

"¿Mais por que me persegues cos teus rápidos pés, 
fillo de Peleus, 
sendo ti un mortal, a un deus inmortal?; nin en min, 
ata agora, 
recoñeceches que son un deus, e ti segues furioso 
no teu ardor; 
sen dúbida, pouco che importa a loita dos Troes, ós que 
fixeches fuxir, 
eles, por certo, na súa cidade se reagruparon, e ti ata aquí 
te retiraches; 
de certo, non me matarás, cando á morte 
non estou destinado." 
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(14-20) Aquiles revólvese contra Apolo. Mais é un deus 
inmortal. 

E, irritándose en grande maneira, dicíalle Akhileus, 
o lixeiro de pés: 

"Prexudicáchesme co teu engano, Hekáergos, o máis 
funesto de tódolos deuses, 
desviándome aquí agora, lonxe do muro; de certo 
que aínda moitos 
á terra cos dentes se agarrarían, antes de a Ilios chegaren; 
e agora, a ~in, priváchesme dunha grande gloria, 
e, a eles, salváchelos 
facilmente, pois, en nada, temeches vinganza detrás; 
de boa gana, de ti me vingaría, se, para iso, 
forza en min houbese". 

2. Príamo e Hécuba suplican a Héctor que entre en 
Troia (21-89). 

(21-76) Aquiles encamíñase a Troia. Príamo, desde a 
muralla, veo vire suplícalle a Héctor que non se enfrente 
con el. 

Tendo así <lito, para a cidade, demasiado alto pensando, 
marchara, 
lanzándose coma un cabalo, gañador do premio cos carros, 
que, pois, facilmente corre, a galope tendido, pola planicie; 
así Akhileus axilmente pés e xeonllos movía. 

E o vello Príamos foi o primeiro que cos seus ollos o viu, 
precipitado pola planicie, brillando grandemente, 
coma o astro, 
o que, pois, sae no outono, e os seus brillos moi claros 
fulxen no medio de moitos astros na escuridade da noite, 
ó que, de nome, chaman o can de Oríon; 
el é, si, o máis brillante, aínda que tamén un mal sinal 
sempre foi, 
e trae moita febre ós míseros mortais; 
así, sobre o peito, brillaba o bronce del, ó correr. 
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E o vello queixouse, e el bateu na cabeza coas mans, 
erguéndoas en alto, e, en grande maneira queixándose, 
gritaba, 
suplicando ó seu filio; mais el, <liante das portas, 
continuaba, firmemente desexoso de loitar con Akhileus; 
e o vello, as mans estendendo, dicíalle 
con lastimeiras palabras: 

"Héktor, meu fillo, non me fagas frente a ese home, 
só, sen os outros, para que non vaias ó momento ó encontro 
do teu destino, 
domado polo Peleíon, pois, na verdade, está moi por <liante 
de ti, 
¡o cruel!; ¡así fose, para os deuses tan querido, 
como para min él; pronto o comerían os canse os voitres, 
por terra tendido; de seguro que, ó fin, das entrañas, 
unha dor terrible me saería; 
quen, a min, de moitos e bos fillos, privado me deixou, 
matándoos ou vendéndoos en illas remotas. 
E aínda agora, a dous fillos meus, Lykaon e Polydoros, 
non podo ver, entre os Troes, que na cidade se reuniron, 
os que me pariu Laothoe, a mellor das mulleres. 
Mais, se aínda están vivos no exército, seríanos posible 
máis tarde 
rescatalos a precio de bronce e de ouro; pois hainos na casa; 
pois moitas riquezas á súa filla lle deu Altes, o vello famoso; 
e se xa morreron e están nas moradas de Aides, 
a dor será para o meu corazón e para a súa nai, (para nós) 
que os enxendramos; 
mais, para o resto dos nosos, a dor, menos duradeira 
será, se non morres ti tamén, domado por Akhileus. 
¡Anda!, ven para dentro do muro, meu fillo, a fin de salvares 
ós Troes e ás Troas, e non lle <leas unha gloria 
ó Peleídes, e, a cambio, ti mesmo pérda-la túa vida; 
e, tamén, compadécete de min, na desgracia caído, 
que aínda o sentido conservo, 
dun desventurado, ó que, pois, no limiar da vellez, 
o pai Kronides, 
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nun penoso destino, fará perecer, despois de moitos males 
ter visto, 
os meus fillos, mortos e arrastráda-las miñas filias, 
e os meus tálamos, saqueados, e os meus tenros netos, 
contra o chan lanzados no terrible combate, 
e as miñas noras, arrastradas polas mans funestas 
dos Akhaiói; 
e, a min mesmo, por último, nas miñas primeiras portas, 
os cans 
carniceiros, arrastraranme, despois que alguén, 
co bronce aguzado, 
de préto feríndome ou de lonxe alcanzándome, dos meus 
membros, o alento me arrebate, 
(uns cans, por certo), ós que alimentaba á miña mesa 
nas miñas mansións, para vixiaren as miñas portas, 
que, despois de o meu sangue beberen, estando 
transportados de rabia no seu corazón, 
quedarán deitados nas portas exteriores. E, en todo, 
está ben para un novo 
por Ares morto, atravesado polo bronce aguzado, 
estar xacente no chan; todo en el é fermoso, aínda estando 
morto, canto deixa ver; 
mais, cando, a unha branca cabeza e a un branco queixo 
e a virilidade dun vello morto, uns cans insultan, 
iso é certamente o máis lamentable 
para os míseros mortais." 

(77-89) Hécuba, a nai de Héctor, tamén lle pide que se 
refuxie dentro da cidade. 

Dicía, pois, o vello, e, dos seus brancos cabelos, pois, 
coas súas mans, tirábase, 
arrincándoos da cabeza; mais, a Héktor, nin así lle convencía 
o corazón. 
E a nai, á súa vez, da outra banda, lamentábase 
derramando bágoas, 
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(cunha man) o seo descubrindo, e, coa outra, 
o peito levantou; 
e, derramando bágoas, palabras aladas lle dirixía: 

"Héktor, meu fillo, respeta isto, e compadécete de min 
mesma, se, como é certo, un día este peito che din, 
que quita os coidados; 
acórdate disto, filio querido, e rechaza a ese home abrasador, 
estando ti dentro do muro, e contra el non te poñas 
en primeira fila, 
¡o miserable!; pois, se te mata, xa, de ningunha maneira, 
eu a ti 
te chorarei nun leito fúnebre, querido renovo, 
a quen eu mesma parín, 
nin a túa muller, moi ricamente dotada; senón que, lonxe 
de nós, a grande distancia, 
xunto ás naves dos Argueioi, os rápidos cans comerante." 

3. Vacilacións de Héctor (90-130). 

(90-130) Acórdase da triple advertencia de Polidamante 
e medita sobre a ruína que provocou. ¿Ceder? 

Así eles dous, chorando, ó seu fillo se dirixían, 
suplicándolle con moitas razóns; mais, a Héktor, nin así 
lle convencían o corazón, 
senón que el agardaba ó enorme Akhileus, 
que moi préto viña; 
e, tal como unha serpente de montaña a un home agarda 
na súa madrigueira, 
despois de comer perniciosos venenos, e nela entrou 
unha bile terrible 
e mira de modo espantoso, retorcéndose arredor do covil; 
así Héktor, mantendo unha furia inextinguible, 
non retrocedía , 
apoiando o seu escudo resplandecente no saliente 
do muro; 
e, irritándose, pois, díxolle ó seu magnánimo espírito: 
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"iAi de min!, se agora polas portas e os muros me meto, 
o primeiro en cubrirme de oprobio será Polydamas, 
que me aconsellaba que ós Troes guiase para a cidade, 
a noite esa funesta, cando se ergueu o divino Akhileus; 
mais eu non me deixei convencer; e moito mellor, 
por certo, sería; 
e agora, que ó meu pobo perdín polas miñas insensateces, 
sinto vergonza <liante dos Troes e das Troades, 
de longos peplos, 
non diga un día alguén, outro máis cobarde ca min: 
«Héktor, por ter confiado na propia forza, perdeu ó pobo"; 
así dirán; e moito mellor, por certo, sería, 
ou vir de volta, despois de matar, frente a frente, a Akhileus, 
ou baixo el sucumbir, gloriosamente, 
<liante da miña cidade. 
Mais, se eu depuxese o meu escudo arcado 
e o meu elmo forte, e, apoiando a miña lanza ó muro, 
indo en persoa, fose ó encontro do Akhileus irreprochable 
e lle prometese que, á Helene, e ós seus bens xuntamente 
con ela, · 
todos en absoluto, cantos Aléxandros, nas ocas naves, 
a Troie trouxo, o que foi o principio da disputa, 
entregaría ós Atreídes, para os levaren, e que, ó mesmo 
tempo, á parte <liso, cos Akhaiói 
partillaría as outras cousas, cantas ten escondidas 
esta cidade; 
e que, despois, conseguiría o xuramento dos vellos 
de non ocultaren nada, senón partillaren todo 
en <lúas partes, 
canta riqueza a cidade amada dentro dela encerra ... 
Mais ¿por que tales cousas comigo o meu corazón conversou?; 
se eu, indo en persoa, <liante del me presento, el non terá 
piedade de min, 
nin, para nada, me respetará, e matarame, 
estando desarmado, 
así coma unha muller, non ben das miñas armas 
quede nu. 
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Non é posible agora, do alto dunha aciñeira 
ou dun rochedo, 
conversar con el, coma unha moza e un mozo, 
coma unha moza e un mozo un co outro conversan; 
mellar será que nos lancemos á loita o antes posible; 
vexamos a cal dos dous o Olympios dá gloria." 

4. A persecución (131-187). 

( 131-166) Héctor bota a fuxir, ó ver a Aquiles préto de si. 
Aquiles corre detrás de Héctor arredor da muralla. As tres 
voltas. 

Así meditaba, esperando, e chegou préto del Akhileus, 
igual a Enyalios, o guerreiro que axita o penacho do casco, 
sacudindo sobre o ombro dereito o freixo do Pelion, 
terrible; e, arredor del, o bronce brillaba, comparable 
ó resplandor, 
ou dun fogo ardente, ou do sol nacente. 
E, a Héktor, así que o viu, tomouno o tremar; e xa, pois, 
non aguantou 
esperalo no sitio, e deixou as portas atrás, 
e marchou aterrorizado; 
e o Peleídes saltou sobre el, nos seus rápidos pés confiado. 
Tal como, nas montañas, un falcón, amáis lixeira das aves, 
sobre unha tímida pomba, facilmente, sempre se lanzou, 
e ésta foxe, baixándose, e el, de préto, 
agudamente chiando, 
bótase repetidas veces sobre ela, e o seu ánimo incítao 
a collela; 
así, pois, el, ansioso, a dereito voaba, e Héktor botouse 
a tremer, 
por baixo do muro dos Troes, e axilmente movía 
os seus xeonllos . 
E eles, por xunto do miradoiro e do cabrafigo ventoso, 
sempre ó pé do muro, e por fóra, precipitáronse 
polo camiño dos carros, 
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e chegaban ás <lúas fontes de fermosa corrente; 
onde os manantíos 
saltan, os dous, do Skámandros remuiñante; 
un deles, pois, corre con auga quente, e, arredor, un fume 
elévase del, coma se dun fogo ardente se tratase; 
e o outro, mesmo no verán, corre semellante ó granizo, 
ou á neve fría, ou ó xelo feíto da auga. 
E alí préto hai sobre eles uns lavadeiros, largos, 
fermosos, en pedra, onde, os seus vestidos brillantes, 
lavaban as mulleres dos Troes e as súas fermosas fillas, 
noutro tempo, no tempo da paz, antes de teren chegado 
os Akhaiói; . 
por alí, pois, á carreira, pasaron, un a fuxir, e o outro, 
detrás, perseguindo; 
<liante, un home nobre fuxía, e outro ben mellor perseguíao 
rapidamente, pois, nin por unha víctima, nin pola pel 
dun boi, 
loitaban, que son os premios dos homes nas carreiras a pé, 
senón que corrían pola vida de Héktor, 
domador de cabalas. 
E, coma cando uns solípedos cabalas, gañadores de premios, 
á volta dos marcos, 
corren moi rapidamente; e un grande premio está 
á súa espera, 
un trípode ou unha muller, para honrar a un home morto; 
así eles, por tres veces, arredor da cidade de Príamos, 
xiraron 
con rápidos pés; e os deuses todos mirábanos; 

(167-176) Zeus quere deliberar, entre os deuses, sobre a 
sorte de Héctor. 

e, entre eles, tomaba a palabra, o primeiro, o pai de homes 
e deuses: 

cc¡Ai dor! , a un home en verdade querido, á roda 
do muro perseguido, 
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cos meus ollos vexo; e o meu ·corazón compadécese 
de Héktor, que moitas coxas me queimou 
nos cumes do Ida, o moi fraguento, e outras veces aínda 
no alto da cidadela; e, a el, agora, á súa vez, 
o divino Akhileus 
perségueo con pés veloces arredor da cidade de Príamos. 
Pois, ¡veña!, reflexionade, deuses, e deliberade 
se o salvaremos da morte, ou se xa 
o domamos, por valente que sexa, a través 
do Akhileus Peleídes." 

( 177-187) A tena non está conforme con que Zeus salve a 
Héctor. Zeus deixa que Atena cumpra o seu desexo. 

Mais, Athene, á súa vez, a deusa de ollos brillantes, 
dirixiulle a palabra: 

"Oh pai, o do raio fulxente, o que cóbre-lo ceo de negras 
nubes, ¿que cousa dixeches?; 
a un home, que é un mortal, hai tempo marcado 
polo destino, 
outra vez da morte, no fragor do combate, queres librar?; 
faino; mais non tódolos outros deuses che dan a razón." 

E, respondendo, dicíalle o amontoador de nubes, Zeus: 
"Ten confianza, Tritoguéneia, miña filla; nada agora, 

con ánimo 
resolto, falo, e quero ser doce contigo; 
obra como a ti a idea che veu, e xa non cedas." 

Tendo así <lito, alentaba a Athene, xa antes ansiosa; 
e, saltando, baixou dos cumes do Ólympos. 

5. Intervención de Atena (188-246). 

(188-204) NinAquilespodealcanzaraHéctorninHéctor 
logra escapar de Aquiles. 

Mailo rápido Akhileus atrás de Héktor seguía , 
perseguíndoo con ardor; 
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e, coma cando, nos montes, o can persegue ó cervato 
dunha corza, 
que levantou da súa toca, ó longo de carreiros e barrancos; 
e, por máis que se lle esconda, meténdose debaixo 
dunha matagueira, 
con todo, el corre, rastrexando de contino, 
ata que o atope; 
así Héktor non se lle escondía ó Peleíon, o lixeiro de pés. 
E, cantas veces para as portas dardanias se dirixiu, 
co fin de se pór mesmo por baixo 
dos ben construídos torreóns, 
por se, desde arriba cos seus dardos, o protexían, 
outras tantas, pasándolle por <liante, fíxoo volver 
para a planicie; pois el, por si, sempre voaba na dirección 
da cidade. 
E, coma, nun soño, non pode un alcanzar ó que foxe; 
nin, pois, el pode do outro escapar, nin este alcanzalo; 
así el, cos seus pés, non podía alcanzalo, nin o outro fuxir. 
Mais ¿como Héktor tería evitado as deusas da morte, 
se, nunha última e derradeira vez, non lle asistise Apolon, 
de préto, que lle excitou o vigor e os áxiles xeonllos? 

(205-223) Zeus, á cuarta volta, pesa as sortes de Héctor e 
Aquiles, e pesa máis a de Héctor. Apolo desampara a 
HéctoreAtena vai terconAquilesedallea boa nova. Ela 
enganará a Héctor. 

E o divino Akhileus un sinal de prohibición coa cabeza 
ás súas tropas facía, 
e non deixaba que sobre Héktor lanzasen 
os seus amargos venábulos, 
non fose que alguén, feríndoo, alcanzase a gloria e el 
chegase o segundo. 
Mais, cando xa, pola cuarta vez, ás fontes chegaban, 
tamén entón xa o pai estendía as súas balanzas de ouro, 
e, nelas, puña <lúas deusas da morte, que ó home deita 
por terra, 
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a de Akhileus, e a de Héktor, o domador de cabalos, 
e alzábaas, colléndoas polo medio; e, de Héktor, babeaba 
o día fixado polo destino, 
e para (o mundo) de Aides partía, 
e debcouno Phoibos Apolon; 
mais, xunto do Peleíon, chegaba a deusa 
de ollos brillantes, Athene, 
e, situándose préto, palabras aladas lle dirixía: 

«Agora xa espero, ilustre Akhileus, de Zeus amado, 
que nolos dous 
levaremos ás naves unha grande gloria para os Akhaiói, 
dando morte a Héktor, por máis insaciable de loita 
que sexa; 
agora xa non lle é posible fuxir das nosas mans, 
por moito que por el se mate Apolon, o que obra conforme 
á súa vontade, 
arrastrándose ós pés de Zeus pai, o portador da exide; 
mais ti agora detente e respira, que, a el, eu, 
marchando ó seu lado, persuadireino, para que loite frente 
a frente contigo." 

(224-246) Atena toma a figura de Deífobo, irmán de 
Héctor, e logra que este deixe de correr e marche contra 
Aquiles. 

Así dicía Athenaia, e el obedecía, e estaba gozoso 
no seu corazón, 
e parou, pois, apoiándose sobre o freixo de punta 
de bronce. 
E ela, pois, deixábao, e foi ó encontro do Héktor divino, 
e Deíphobos parecida, no corpo e na voz invencible; 
e, situándose préto, palabras aladas lle dirbcía: 

"Querido (irmán), o rápido Akhileus acósate xa certamente 
con moita forza, 
perseguíndote con pés veloces arredor da cidade 
de Príamos; 
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pois, ¡veña xa!, deteñámonos e rechacémolo, 
facéndolle frente ... 

E, á súa vez, contestoulle o grande Héktor, 
o do elmo brillante: 

«Deíphobos, antes xa certamente eras ti, para min, 
o máis querido 
dos irmáns, que Hekabe e Príamos tiveron de fillos; 
mais vexo que, desde agora, aínda máis na miña alma hei 
de estimarte, 
ti, que, por min, te atreveches, así que cos teus ollos 
me viches, -
a saír do muro, e os outros permanecen dentro ... 

Mais Athene, á súa vez, a deusa de ollos brilllantes, 
contestoulle: 

«Querido (irmán), é certo que o noso pai e a nosa augusta 
nai con moito encarecemento, 
pedíanme, caendo ós meus pés, un atrás do outro, 
e tocándome os xeonllos, e os meus compañeiros, 
arredor de min, 
que alí me quedase; pois tan grande é o medo 
que todos teñen; 
mais, por dentro, o meu corazón estaba atormentado 
por un triste dó. 
E agora os dous, ansiosos de loita, en dereitura loitemos, e, 
de lanzas, 
non haxa aforro ningún, para que vexamos se Akhileus, 
dándonos morte a nolos dous, leva os nosos 
sanguentos despoxos 
para as ocas naves, ou se el é domado pola túa lanza ... 

6. O combate (247-305). 

(247-259) Héctor e Aquiles frente a frente. Héctor propón 
un pacto entre os dous, de respeto e entrega do carpo do 
vencido. 

Despois de así falar, Athene, tamén con astucia, 
camiñou <liante; 
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e, cando eles, marchando un sobre o outro, 
xa préto estaban, 
o grande Héktor, o do elmo brillante, faloulle primeiro: 

"Fillo de Peleus, xa non fuxirei de ti, como antes 
tres veces fuxía arredor da grande cidade de Príamos, 
e nunca me atrevín 
a esperar a quen sobre min viña; agora, ó contrario, 
o meu corazón moveume 
a presentarme enfrente de ti; domínete eu, ou sexa eu 
o dominado. 
Pois, ¡veña xa!, ós deuses invoquemos de testigos; pois eles, 
os mellares 
testigos, serán, e os mellares gardiáns dos nosos acordos; 
eu, pola miña parte, non te mutilarei dun modo terrible, 
se Zeus, a min, 
me dá a victoria, e a túa alma che arrebato; 
senón que, despois de te ter, entón, despoxado, Akhileus, 
das túas famosas armas, 
o teu corpo, de novo, darei ós Akhaiói; e, 
da mesma maneira, obra ti ... 

(260-272) Aquiles non accede a tal pacto e ameázao coa 
marte inmediata. 

E, mirándoo, pois, con torva mirada, dicíalle o lixeiro 
de pés, Akhileus: 

"Héktor, o inesquecible, non me fales de acordos; 
así como non son posibles xuramentos fieis entre os leóns 
e os homes, 
e non teñen os lobos e os cordeiros un corazón concorde, 
senón que continuamente meditan males, 
uns para os outros, 
así non é posible que eu e ti nos tratemos como amigos, e, 
para nada, entre nós 
existirán xuramentos, antes de que un ou outro, 
vindo ó chan, 
sacie co seu sangue a Ares, o combatente invencible. 
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Lémbrate de todo o teu valor; agora, sobre todo, é preciso 
que un lanceiro sexas e un ousado guerreiro; 
xa non tes escapatoria, e, a ti, de seguida, Palás Athene, 
coa miña lanza, te vai domar; e agora pagarás, todos xuntos, 
os loitos dos meus compañeiros, ós que ti morte <leches, 
lanzándote furioso coa túa lanza.» 

(273-288) Aquiles lanza a súa pica sobre Héctor, sen 
lograr alcanza/o. A tena devólvella, ás escondidas. Héctor 
crécese diante de Aquiles. 

Dicía, pois, e, brandindo a súa lanza 
de longa sombra, disparábaa; 
mais, véndoa vir de frente, o !ilustre Héktor evitouna; 
pois, prevéndoo, sentábase sobre os talóns, e, 
por enriba del, a bróncea lanza voou, 
e espetouse na terra; mais, ó instante, Palás Athene arrincouna 
e dáballa novamente a Akhileus, e escondeuse de Héktor, 
pastor de pobos; 
e Héktor díxolle ó irreprochable Peleíon: 

«Fallaches, Akhileus, semellante ós deuses, e aínda, pois, 
en nada, 
souberas, de parte de Zeus, o meu destino; 
no en tanto, dicíalo; 
mais resultaches un hábil lingoreteiro e un ladrón 
de palabras, 
co fin de que, téndoche medo, da miña forza e do meu valor 
me esquecese. 
Non me cravarás a túa lanza nas costas, por botar a fuxir, 
senón métea no meu peito, marchando en dereitura, 
ansioso, sobre ti, 
se un deus cho concedeu; agora, á túa vez, evita 
a miña lanza 
de bronce; ¡así xa a recibises toda enteira na túa carne!; 
entón, para os Troes, a guerra resultaría máis leve, 
se ti estás morto; pois ti es para eles o azoute maior.,, 
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(289-305) Héctor acerta en van, coa súa lanza, no 
escudo de Aquiles. Pide axuda a Deífobo, que xa non 
está ó seu lado. Dase, entón, canta do engano, mais 
resólvese a morrer loitando. 

Dicía, pois, e, brandindo a súa lanza de longa sombra, 
disparábaa; 
e alcanzou no medio o escudo do Peleídes, e non fallou; 
maila lanza foi despedida para lonxe do escudo; 
e Héktor encolerizouse, 
ó ver, pois, que o rápido proxectil en van da súa man 
lle fuxiu, 
e parouse, sentíndose avergonzado, pois non tiña 
outra lanza de freixo; 
e chamaba a Deíphobos, o do branco escudo, 
con grande forza gritando; 
pedíalle a súa longa lanza; mais este xa préto del non estaba; 
e Héktor comprendeu na súa alma e exclamou: 

"iAi dor!, con toda certeza, xa os deuses me chamaron 
para a morte; 
pois eu xulgaba que o heroe Deíphobos estaba aquí 
ó meu lado; 
mais el está detrás do muro, e, a min, Athene enganoume. 
E agora xa, para min, está préto a cruel morte, 
xa non está lonxe, 
xa non ten remedio; pois, desde hai moito, entón, isto era 
sen dúbida o máis preferido 
para Zeus e para o fillo de Zeus, o Hekebolos, 
que noutro tempo, 
comigo benévolos, me defenderan; mais agora alcánzame 
o destino. 
Mais, non morra eu sen loita e sen gloria, 
senón, despois de facer algo grande, que se transmita 
ós que han de vir. 11 
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7. A marte de Héctor (306-404). 

(306-336) Héctor bátase sobre Aquiles coa súa espada. 
Aquiles, á súa vez, arremete contra Héctor, que cae no 
po, atravesado de marte. Aquiles aláudase do triunfo 
diante de Héctor moribundo. 

Tendo, pois, así falado, desenvaiñou 
a súa espada aguzada, 
que, por baixo da illarga, lle pendía, grande e forte, 
e, comprimíndose, lanzouse con ímpeto, como aguia, 
que voa alto, 
que cae sobre a planicie, a través de nubes tenebrosas, 
para arrebatar, ou unha tenra cordeira, 
ou unha tímida lebre; 
así lanzouse Héktor, brandindo a súa espada aguzada. 
E precipitouse tamén Akhileus, e encheuse, no corazón, 
de furia 
salvaxe, e, como amparo, puxo <liante do peito o escudo, 
fermoso, ben labrado, e movía contra o seu rival a cabeza, 
co seu casco resplandeceqte, 
de catro cimeiras; e, fermosas, axitábanse, á volta, as crinas 
de ouro, que Héphaistos, en grande número, en torno 
da cimeira dispuña. 
E, ó modo que vai, no medio dos astros, na escuridade 
da noite, o astro 
Hésperos, que se presenta coma o astro máis fermoso 
no ceo, 
así saía un resplandor da punta da lanza ben aguzada, que, 
pois, Akhileus 
na man dereita brandía, meditando a desgracia para 
o Héktor divino, 
ollando para a súa fermosa pel, para ver 
por onde mellor cedería. 
E protexían, de todo, o seu corpo, as armas de bronce, 
fermosas, das que despoxou ó valeroso Pátroklos, despois 
de o matar; 
mais quedaba ó descuberto no sitio onde as clavículas 
separan o pescozo dos ombros, 
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na garganta, onde a destrucción da vida é rapidísima; 
por aquí, pois, coa súa lanza alcanzouno o divino Akhileus, 
no momento en que, cara a el, excitado, se precitipitaba, 
e a punta pasou, todo dereito, a través do branco pescozo; 
mais, non lle cortou o gargueiro, a lanza de freixo cargada 
de bronce, 
para que algo lle puidese dicir, respondéndolle 
coas súas palabras; 
e caeu no po; e, sobre el, vanagloriouse o divino Akhileus: 

"Héktor, sen dúbida pensabas, ó despoxar a Pátroklos, 
que estarías a salvo, e, a min, para nada me respetabas, 
por estar lonxe, 
¡o inxenuo!; mais, como vingador, moito máis forte ca el, 
por máis que afastado, 
nas ocas naves, quedara atrás eu, 
que os xeonllos che desatei; a ti agora, os cans e as aves 
de rapina 
arrastrarante ingnominiosamente, mais, a el, prestaranlle 
os Akhaiói as debidas honras." 

(337-343) Héctor, xa case sen atento, pídelle a Aquiles 
que respete o seu cadáver e que o entregue ós seus. 

E, desfalecendo, dicíalle Héktor, o do elmo brillante: 
"Suplícocho pola túa vida, e polos teus xeonllos 

e polos teus pais, 
non deixes que os cans me destrocen préto das naves 
dos Akhaiói, 
senón ti acepta o bronce, en abundancia, e o ouro, 
presentes que che darán o meu pai e a miña augusta nai, 
e dá de novo o meu corpo á miña casa, para que, do fogo, 
a min, 
de morto, me fagan participar, os Troes e as mulleres 
dos Troes." 
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(344-354) Aquiles móstrase implacable. O carpo de Héctor 
será entregado ós canse ás aves de rapina. 

E, mirándoo, pois, con torva mirada, dicíalle o lixeiro 
de pés, Akhileus: 

"Non me supliques, can, polos meus xeonllos 
nin polos meus pais; 
¡así, a miña cólera, e o meu corazón, a min propio, 
me incitase 
a comer crúa a túa carne, despois de, membro a membro, 
terte cortado, polas que me fixeches!, 
non hai, pois, quen os cans aparte da túa cabeza, 
por máis que, dez veces e vinte veces, incontables rescates 
me pesen, aquí traéndoos, e aínda que outros me prometan, 
por máis que mande que te rescaten a peso de ouro 
Príamos Dardanides: nin aínda así, a ti, a túa augusta nai 
te chorará, despois de te acomodar nun leito de morte, 
(a ti) a quen ela mesma pariu, 
senón que os cans e as aves de rapina, de todo, 
te devorarán." 

(355-366) Héctor anúncialle a Aquiles a súa pronta 
marte, ó tempo que voa a súa propia alma. Aquiles aínda 
lle Jala, despois de morto. 

E Héktor, o do elmo brillante, morrendo, dicíalle: 
"Basta que te mire, para coñecerte ben, e non era, 

pois, posible 
que te persuadise; pois, verdadeiramente, un corazón 
de ferro tes no peito. 
Gárdate agora, non sexa que eu, para ti, me convirta 
nun motivo da cólera dos deuses, 
no día aquel, cando, a ti, Paris e Phoibos Apolon, 
por bo que sexas, morte che darán nas portas Skaiái." 

Tendo, pois, así falado, cubriuno o final da morte, 
e a súa alma, dos seus membros voando, 
para o Ais marchara, 
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lamentando a súa sorte fatal, pois deixaba virilidade 
e xuventude; 
xa morto, dicíalle o divino Akhileus: 

"Morre; e, á deusa da morte, eu, no seu día, recibireina, 
cando xa 
queira Zeus que o meu destino se cumpra, e os outros 
deuses inmortais.» 

(367-375) Aquiles arrinca a súa lanza do cadáver de 
Héctor que é contemplado e ferido polos outros Acaios. 

Dicía, pois, e, a bróncea lanza, do morto arrincou, 
e púxoa a un lado, e el, dos ombros, quitáballe as armas 
sanguentas; e correron, para arredor do cadáver, os outros 
fillos dos Akhaiói, 
que contemplaron a estatura e a fermosura admirable 
de Héktor; e ninguén, pois, polo seu lado pasou sen o ferir; 
e así cada un lle foi dicindo, ollando para o outro compañeiro: 

"¡Oh deuses!, por certo que agora, é moito máis brando 
de tocar 
Héktor, que cando incendiou as nosas naves 
co fogo ardente.,, 

Así, pois, cada un lle foi dicindo, e, ó seu lado pasando, 
feriuno. 

(376-394) Aquiles Jala no medio dos Acaios. Sería o 
momento de ataca-la cidade; mais decide arrastrar cara 
ás naves o carpo de Héctor, para honrar a Patroclo. 

Mais, cando o divino Akhileus, o dos áxiles pés, acabou 
de o despoxar, 
póndose no medio dos Akhaiói, profería 
estas palabras aladas: 

"iOh amigos!, dos Argueioi, conductores e gardiáns, 
xa que os deuses nos concederon que domase a este home, 
que moitos males causou, máis que tódolos outros xuntos, 
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¡vamos, pois, probemos fortuna coas nosas armas arredor 
da cidade, 
para coñecérmo-lo designio dos Troes, calé o que teñen, 
se abandonarán a cidade alta, despois de ter este caído, 
ou se a todo custo tratan de permanecer nela, aínda 
non estando Héktor. 
Mais, ¿por que tales cousas me razoou o corazón?; 
préto das naves, xace morto, non chorado, insepulto, 
Pátroklos; e, del, non me esquecerei, mentres eu propio 
me encontre entre os vivos e os meus xeonllos se movan; 
e, por máis-que no Ais se esquecesen por completo 
dos mortos, 
eu, mesmo alí, lembrareime do meu compañeiro. 
E agora, ¡veña!, xoves guerreiros dos Akhaiói, 
cantando o peán, 
para as ocas naves regresemos, e, a este, levémolo connosco; 
alcanzamos unha grande gloria; matamos ó Héktor divino, 
a quen os Troes na cidade invocaban, igual que a un deus." 

(395-404) Héctor, atado polos pés ó carro de Aquiles, é 
arrastrado pota planicie. 

Dicía, pois, e, para o Héktor divino, obras ofensivas 
meditaba; 
furoulle os tendóns dos dous pés, por detrás, 
do calcañar ó tornecelo, e ataba correas de bois, 
e amarrounas ó carro, mais, deixou que a cabeza arrastrase; 
e, subindo para o seu carro, despois de ter recollido 
as armas famosas, 
fustigou, pois, ós cabalos, para que corresen, e eles, 
de boa gana, voaban; 
e había unha nube de po, ó ser el arrastrado, e, arredor, 
os seus cabelos 
escuros espallábanse, e a súa cabeza, toda enteira, 
na poeira 
xacía, antes tan graciosa; mais entón Zeus, ós seus inimigos, 
entregouna, para que a aldraxasen na súa propia 
terra patria. 

692 



8. O dó en Troia (405-515). 

( 405-428) Príamo e Hécuba, os pais de Héctor, choran 
desesperados, vendo, desde a muralla, ó seu JUio marta 
e sen piedade aldraxado. O vello Príamo quere saír da 
cidade, para se botar ós pés de Aquiles. 

Así, de po, cubrírase toda a súa cabeza; e a súa nai 
arrepelábase o pelo, e tirou o seu veo brillante 
para lonxe de si, e en grandísimos lamentos prorrompeu, 
ó ver ó seu fillo; 
e xemeu tamén o pai lastimosamente, e, arredor, as xentes, 
ó largo da cidade, de lamento e xemido estaban tomadas; 
e a isto era, pois, aquilo moi parecido, coma se, toda enteira, 
a Ilios excelsa, polo fogo, de arriba abaixo, fose consumida. 
Os homes, por certo, con traballo contiñan ó ancián, 
que estaba indignado, 
ansioso por transpo-las portas dardanias; 
e, a todos, suplicáballes, pola lama rolando, 
polo seu propio nome, a cada home chamando: 

"Apartádevos, amigos, e, por máis que por min vos 
inquietedes, deixade que eu só, 
saíndo da cidade, vaia ás naves dos Akhaiói, 
para suplicar ó home ese, orgulloso, audaz, 
por se respeta a miña idade e se compadece 
da miña vellez; que tamén el ten neste momento un pai 
de tal clase, 
Peleus, que o enxendrou e que o criou, para chegar a ser 
unha calamidade 
para os Troes; mais, a min, principalmente, por enriba 
de todos, dores me ocasionou; 
pois a tantos fillos me matou, que estaban na flor da idade; 
de todos eles, non tanto me lamento, por aflixido que estea, 
canto dun só, do que a dor aguda, para dentro do Ais, 
farame baixar, 
de Héktor; ¡se, ó menos, tivese morto entre os meus b_razos!; 
os dous nos teriamos saciado de chorar e deitar bágoas 
por el, 
a nai infortunada, que o daba a luz, e eu propio ... 
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. ( 429-436) O lamento de Hécuba, no medio das Troianas. 

Así dicía, chorando, e xemían con el os seus cidadáns; 
e, entre as Troai, Hekabe daba principio 
ó vehemente lamento: 

"Meu fillo, ¡desgraciada de min!; ¿por que hei de vivir 
agora, despois de ter padecido cousas terribles, 
estando ti morto?; ti, que, para min, noite e día, 
eras, na cidade, o meu orgullo, e, para todos, a salvación, 
ó longo da urbe, para Troes e para Troai, que, a ti, 
como a un deus, 
cun aceno te saudaban; pois, para eles, eras unha gloria 
moi grande, 
estando vivo; agora, á túa vez, alcánzate a morte 
e a túa sorte fatal.,, 

(437-459) A esposa de Héctor, Andrómaca, que nada 
sabía do acontecido, sobresáltase cos gritos e xemidos e 
acode á muralla. 

Así dicía, chorando, mais áinda nada soubera a muller 
de Héktor; pois ningún mensaxeiro verdadeiro veu 
anunciadle que, pois, o seu marido fóra de portas permanecía, 
senón que ela, ó fondo da súa alta morada, teda unha tea 
dobre, purpúrea, e, nela, bordaba flores variadas. 
E mandou, ás súas servidoras, de ben rizados cabelos, 
dentro da casa, 
que puxesen ó fogo un trípode grande, 
co fin de que houbese, 
para Héktor, un baño quente, ó regresar do combate, 
¡a infeliz!, nin soubo que, a el, moi lonxe do seu baño, 
domouno, polas mans de Akhileus, Athena, 
a dos ollos brillantes. 
Mais oíu o lamento e o xemido, do lado da torre; 
e os seus membros tremeron e a lanzadeira caeulle 
por terra; 
e ela, outra vez, dirixíase ás súas escravas, 
de ben rizados ·cabelos: 
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«Vinde, seguídeme <lúas, vou ver que sucesos ocorreron; 
da miña venerable sogra a voz oía, e, dentro de min mesma, 
no meu peito, o meu corazón sáltame para a boca, e, 
debaixo, os meus xeonllos 
quédanme tesos; algunha desgracia xa préto está 
para os fillos de Príamos. 
¡Que tal palabra estea lonxe do meu oído!; mais, 
moito, terriblemente 
temo que o divino Akhileus, ó meu Héktor ousado 
pola planicie persiga, téndoo separado, a el só, da cidade, 
e poña fin ó doloroso valor 
que dentro de si tiña, pois nunca el quedaba entre a masa 
de homes 
senón que moito para <liante corría, non cedendo·a ninguén 
no seu ardor.,, 

(460-474) Andrómaca, xa na muralla, cae desmaiada, 
ó ve-lo cadáver de Héctor, daquela maneira arrastrado. 

Así dicindo, correu precipitada a través do palacio, igual 
a unha ménade, 
fortemente axitada no seu corazón; e, xunto con ela, 
ían as servidoras. · 
Mais, cando á torre e á multitude de homes chegou, 
púxose de pé enriba do muro, ollando para tódolos lados, 
e avistouno, 
arrastrado <liante da cidade; poilos veloces cabalos 
arrastrábano sen piedade para as ocas naves dos Akhaiói. 
E unha noite sombría os seus ollos cubriu, 
e para atrás caeu, e a alma exhalou; 
e, lonxe da súa cabeza, espallaba os seus lazos relucentes, 
a diadema e a cofia e a cinta entrenzada 
e o veo, que, pois, lle deu a áurea Aphrodite 
no día aquel, cando Héktor, o do elmo brillante, a levou 
da casa de Eetíon, despois que por ela deu 
infinitos presentes. 
E arredor dela estiveron, en grande número, as cuñadas 
e as concuñadas, 
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que a sostiñan no medio delas, turbada pola dor, a punto 
de morrer; 

( 475-515) Andrómaca, volta en si, rompe en lamentacións, 
cun vivísimo desconsolo. ¡O seu filio Astianacte queda 
orfo/¡ Un nena sen pail 

e ela, cando, ó fin, en si volveu e o alento vital de novo 
á súa alma se uniu, 
en alta voz xemendo, no medio das Troai falou: 

"Héktor, -¡desgraciada de min!; para un destino igual, 
entón, nacemos 
ambos, ti en Troie, na casa de Príamos, 
e eu nas Thebai, ó pé do Plakós, de bosques cuberto, 
na casa de Eetíon, que de pequena me criaba, 
un pai infortunado, a unha filla infortunada; ¡máis me valera 
que non me tivese enxendrado! 
E agora, para as moradas do Ais, nos profundos ocultos 
da terra, ti 
vas, e déixasme a min nuri horrible dó, 
viúva nas túas mansións; ¡e é aínda tan pequeno o fillo, 
que enxendramos, ti e mais eu, os infortunados!; e nin ti, 
para el, 
serás, Héktor, axuda, pois morreches, nin el para ti. 
Pois, mesmo que escape á guerra moi chorada dos Akhaiói, 
sempre, para el, traballo e coidados, máis tarde 
existirán; outros, certamente, as súas terras levarán. 
E o día, que o deixa orfo, deixa ó neno tamén sen amigos; 
e, a cabeza, sempre baixou, e, as súas meixelas, sempre 
estiveron bañadas de bágoas, 
e, forzado pola necesidade, o neno achégase ós amigos 
do seu paj, 
puxándolle a un polo manto, e pola túnica a outro; 
e, mesmo compadecéndose, un deles ofreceulle 
unha pequena taza, 
e os seus labios mollou, mailo padal non mollou; 
e, o que aínda ten pai e nai vivos, semp¡e o botou 
duo banquete, 
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batendo nel coas súas mans e rifándolle con ditos inxuriosos: 
«Lárgate, sen máis voltas; non come connosco o teu pai. .. 
E, cheo de bágoas, acode o neno á súa nai viúva, 
o noso Astyánax, o que antes, nos xeonllos do seu pai, 
só médula comía e graxa gorda de ovellas; 
e, cando o sono o prendía e deixaba de brincar, 
durmía nun leito, nos brazos da ama, 
en cama branda, de gozos cheo no seu corazón; 
mais agora, privado do seu pai, moito terá que sufrir 
o noso Astyánax, como os Troes lle chaman de sobrenome; 
pois só ti (Héktor) lles defendía-las portas 
e os longos muros. 
E agora, a ti, ó pé das naves encurvadas, lonxe dos teus país, 
comerante os vermes mexedores, despois de que se sacien 
os cans, 
encontrándote nu de todo; cando, na túa casa, as túas 
vestiduras están, 
finas e elegantes, por mans de mulleres preparadas. 
Mais, a todas elas, por certo, no fogo ardente 
hei de as queimar, 
sen ningún proveito certamente para ti, pois non vas estar 
envolto nelas, 
mais, co'fin de que sexan a túa gloria, <liante dos Troes 
e das Troiades ... 

Así dicía, chorando, e as mulleres tamén choraban. 
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CANTO XXIII 

XOGOS NA HONRA DE PATROCLO 

(«Agón epitafios») 

l. O dó de Aquiles (1-107). 

(1-11) Aquiles manda que os Mirmidóns, en armas, 
honren a Patroclo. 

Así eles xemían pola cidade; mailos Akhaiói, 
cando xa ás naves e ó Heléspontos chegaron, 
eles, pois, dispersábanse, cada un J).ara a súa nave, 
mais, ós Mirmidones, Akhileus non lles permitía 
que se dispersasen, 
senón que el, entre os seus belicosos compañeiros, dicía: 

"Myrmidones de rápidos cabalos, meus fieis compañeiros, 
non desatrelemos aínda dos carros ós solípedos cabalos, 
senón que, índonos máis préto cos propios cabalos e carros, 
a Pátroklos choremos; pois este é o presente de honra 
dos mortos; 
e, cando estivermos fartos do choro funesto, 
desatrelando os cabalos, cearemos aquí todos". 

(12-23) As tres voltas dos Mirmidóns arredor do carpo de 
Patroclo. Promesa de Aquiles, coas mans postas sobre o 
peito do defunto. 

Así dicía, e eles, en masa, xemeron, 
e era o primeiro Akhileus; 
e eles, tres veces, arredor do cadáver, os cabalos, 
de pelo fermoso, guiaron, 
chorando por el; pois Thetis, entre eles, o desexo 
do choro excitou; 
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mollábanse as areas, e mollábanse as armas dos homes, 
coas bágoas; pois, a tal inspirador da fuga, 
botaban de menos; 
e, entre eles, o Peleídes daba principio 
a un vehemente lamento, 
colocando as súas mans, matadoras de homes, no peito 
do seu compañeiro: 

"Alégrate de min, oh Pátroklos, mesmo nas moradas 
do Ais; 
pois xa che vou cumprir todo o que antes prometín, 
a Héktor at-a aquí arrastrando, para dalo a comer cru ós cans, 
e degolar, <liante da túa pira, a doce 
brillantes fillos dos Troes, encolerizado por estares 
ti morto". 

(24-34) O banquete fúnebre. 

Dicía, pois, e maquinaba obras ignominiosas contra 
o Héktor divino, 
tendéndoo, ó pé do leito mortuorio do Menoitiades, 
boca abaixo 
na poeira; e eles, agora, quitábanse, cada un, as súas armas, 
brónceas, brillantes, e desatrelaban os seus cabalos, 
que rinchan forte, 
e sentábanse préto da nave do Aiakides, lixeiro de pés, 
innumerables; e el, cun banquete a satisfacción, 
os funerais celebraba; 
moitos bois relucentes se estiraban no estertor da morte 
arredor do ferro, 
ó seren degolados, e moitas ovellas e balantes cabras; 
e moitos porcos de brancos dentes, florecentes de graxa, 
a asar eran postos sobre a chama de Héphaistos; 
e por todas partes arredor do cadáver en abundancia 
o sangue corría. 
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(35-53) Aquiles, na tenda de Agamenón. Non se lavará 
das manchas de sangue ata ter cumprido con Patroclo. 

Mais, ó señor lixeiro de pés, ó Peleíon, 
levábano, a xunto do divino Agamemnon, 
os reis dos Akhaiói, 
despois de o persuadir a moito custo, aínda irritado 
no seu corazón polo compañeiro. 
E eles, cando xa, camiñando, chegaron á tenda 
de Agamemnon, 
de seguida ós arautos, de voz clara, deron orde 
de que puxesen ó fogo un trípode grande, 
para ver se persuadían 
ó Peleídes a que o sangue das feridas se lavase; 
mais el negábase firmemente, e, sobre iso, fixo un xuramento: 

"Non, por Zeus, que é o máis alto e o mellor dos deuses , 
non me é permitido aproxima-las augas á miña cabeza, 
antes de ter posto a Pátroklos no fogo e vertido a terra 
da súa sepultura, 
e cortado a miña cabeleira, pois nunca, a min, así outra vez 
adoró corazón me chegará, mentres entre os vivos estea. 
Mais agora, entón, obedezamos ó odioso alimento; 
e mañá, ó raia-la aurora, manda ti, Agamemnon, 
señor de homes, 
que traian a leña e que ó seu lado poñan 
canto é conveniente 
que o morto teña, para se mergullar na sombra brumosa, 
para que, a el, o queime o fogo infatigable, 
máis rapidamente dos nosos ollos desaparecendo, 
e as tropas volvan ós seus traballc~s». 

(54-92) Aquiles encamíñase á praia, para se entregará 
súa dor. Queda dormido e aparécelle, en soños, a alma 
de Patroclo. O que del quere Patroclo. ¡X untos na mortel 

Así dicía, e eles, pois, escoitábano ben, e obedecérono; 
e á présa, pois, en cada grupo, a cea preparando, 
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comían, e en nada o corazón estaba falto dunha parte 
por igual. 
Mais, despois que, a gana de bebida e de comida, 
fóra botaron, 
eles marcharon, a fin de se deitaren, cada un 
para a súa tenda, 
mailo Peleídes, na beira do mar resoante, 
estaba tendido, xemendo pesadamente, 
con moitos Myrmidones, 
nun lugar puro, onde as vagas batían a costa; 
cando, ó fin, o sono o tomaba, desatándolle os coidados 
do ánimo, 
profundo, á roda del derramándose - pois cansáronse 
moito os seus membros brillantes, 
ó se lanzar contra Héktor cara á ventosa Ilio-
sobreveulle a alma do mísero Pátroklos, 
en todo a el parecida, na estatura e nos ollos fermosos, 
e na voz, e, sobre o seu corpo, vestírase con vestidos iguais; 
e parou, pois, sobre a súa cabeza e dirixiulle a palabra: 

"Dormes, Akhileus, e, ·de min, esquecido quedaches; 
non te descoidabas de min, mentres vivía, mais (descóidaste) 
estando morto; 
entérrame o máis de présa posible, 
as portas do Ais atravesarei; 
apártanme para lonxe as almas, sombras dos mortos, 
e non me deixan mesturarme con elas, do outro lado do río, 
senón que así fun errante ó longo da morada de Ais, 
de largas portas. 
E agora, dame a túa man, pídocho chorando; 
pois xa nunca máis 
voltarei do Ais, despois de me terdes feito partícipe do fogo ; 
pois xa nunca máis, vivos ó menos, ó lonxe dos compañeiros 
sentados, proxectos faremos, senón que, a min, a deusa 
da morte, 
odiosa, devoroume, a que, ó nacer, me tocou; 
e tamén, para ti mesmo, Akhileus, semellante ós deuses, 
o teu destino é 
que perezas baixo o muro dos opulentos Troes . 
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E outra cousa che vou dicir e encomendar, 
a ver se te deixas convencer; 
non póña-los meus osos lonxe dos teus, Akhileus, 
senón no mesmo lugar, xa que os dous nos criamos 
na vosa casa, 
cando, sendo aínda pequeno, desde Opóeis, Menoitios 
para a vosa casa me levou, por un lamentable homicidio, 
no día aquel, cando matei ó fillo de Amphidamas, 
¡o insensato!, non querendo, por terme encolerizado 
no xogo das tabas; 
entón Peleus, o conductor de carros, acolléndome 
na súa morada, 
criábame con todo coidado, e nomeoume o teu escudeiro; 
pois, que, así tamén, unha mesma urna cubra os osos 
de nolos dous, 
a ánfora de ouro, que che deu a túa augusta nai». 

(93-107) Aquiles, nosoño, accedeóquellepide, maisnon 
consegue abrazar a Patroclo. ¿·Que queda de nós nas 
moradas do Hades? 

E contestando, dicíalle o lixeiro de pés, Akhileus: 
"Mais, ¿por que aquí viñeches, cabeza amiga, 

e esas cousas, unha a unha, me encargas?; eu, por min, 
h~i de cumprilas todas totalmente, e obedecereite, 
como ti mandas . 
Mais ponte máis préto de min; abrazándonos, 
sequera un momento, 
un ó outro, saciémonos do choro funesto ... 

Así, pois, dicindo, tratou de o alcanzar coas súas mans, 
mais non o logrou; que a alma, para debaixo da terra, 
coma un fume, 
partía, soltando un chío; e Akhileus, asombrado, ergueuse 
dun salto 
e bateu coas mans, unha contra a outra, e palabras 
lastimeiras proferiu: 
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"iAi dor! Entón é certo que algo vive, mesmo nas moradas 
do Ais, 
unha alma e unha imaxe, mais alí xa non habita o espírito; 
pois, toda a noite sobre min, do mísero Pátroklos 
a alma, suspensa, estivera, xemendo e chorando, 
e encargábame as causas, unha por unha, e con el 
parecérase maravillosamente ... 

2. Osfunerais de Patroclo (108-261). 

(108-126) Agamenón manda que vaian buscar leña 
para a pira. ó frente dos homes, ponse Meriones. 

Así dicía, e suscitou, neles todos, o desexo do choro; 
e apareceulles Eós, a dos dedos de rosa, estando aínda 
a chorar 
arredor do cadáver, digno de compaixón. Mais entón 
o poderoso Agamemnon 
mandaba que mulos e homes trouxesen leña, 
das tendas saíndo, de todas partes; e un home bo, para ir 
ó frente, surxira, 
Meriones, servidor do valeroso Idomeneus. 
E eles partían, levando nas súas mans machados 
de leñadores 
e cordas ben entrenzadas; e os mulos, pois, ían <liante deles; 
e moito andiveron costa arriba, costa abaixo, e de lado 
e de través. 
Mais, cando xa chegaron ás ladeiras arboradas do Ide, 
de moitos m~nantíos, 
ó momento, pois, as aciñeiras, de alta cabeleira, co longo 
fío do bronce, 
cortaban, dándose présa; e elas, grandemente resoando, 
caían; os Akhaiói entón, fendéndoas , 
atábanas ás mulas; e estas, aterra, coas súas patas, rompían, 
aspirando á planicie, a través das brozas espesas; 
e tódolos cortadores das árbores portaban leños; 
pois así o mandara 
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Meriones, servidor do valeroso Idomeneus; 
e botábanos, pois, na costa, en fileiras, onde, pois, Akhileus 
un grande túmulo meditou (erixir) para Pátroklos 
e para el mesmo. 

(127-137) A instancias de Aquiles, osMirmidónsforman 
o séquito fúnebre. 

Mais, despois de colocaren arredor, por todas partes, 
a indicible leña, 
sentáranse, pois, alí mesmo agardando, agrupados. 
Mais Akhileus, 
ó momento, mandou, ós seus Myrmidones belicosos, 
que cinguisen o bronce, e que cada un xunguise, ós carros, 
os seus cabalas; e eles levantábanse e metíanse dentro 
das armas, 
e montaron, nos carros, combatentes e aurigas, 
<liante Cían) estes guerreiros dos carros, e, detrás, 
viña unha nube de infantes, 
innumerables; e, no medio deles, levaban a Pátroklos 
os seus compañeiros; 
e recubrían todo o cadáver cos seus cabelos, 
que sobre el botaban, 
cortándoos en sinal de dó; e, por detrás, sostíñalle a cabeza 
o divino Akhileus, 
aflixido; pois mandaba para o Ais 
ó seu compañeiro irreprochable . 

(138-151) Chegada ó lugar marcado para o túmulo. 
Aquiles córtase a cabeleira, para ofrecer/la a Patroclo. 

E eles, cando ó sitio chegaban, 
onde lles sinalou Akhileus, 
depuxeron o féretro, e, ó momento, leña abundante 
lle amontoaban. 
Entón, aínda máis, outra cousa pensou o dos rápidos pés, 
o divino Akhileus; 
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póndose lonxe da pira, cortou a súa loura cabeleira, 
que, pois, florida, para o río Sperkheiós alimentaba; 
e, irritado, pois, dixo, mirando ó ponto viñoso: 

"Sperkheiós, en van cho prometeu o meu pai Peleus, 
que eu, se alá volvía, á terra patria querida, 
cortaría para ti a miña cabeleira e que che ofrecería 
unha hecatombe sagrada, 
e que cincuenta carneiros enteiros, 
no propio lugar, sacrificaría, 
nas túas fontes, onde un bosque sagrado tes e un altar 
perfumado de incenso; 
así prometía o vello, mais ti non cumpríche-lo seu desexo; 
e agora, xa que non volvo á terra patria querida, 
permíteme que, ó heroe Pátroklos, a miña cabeleira lle <lea, 
para que a leve". 

(152-160) Aquiles e os seus Mirmidóns rematan a 
cerimonia. Retirada do resto das tropas. 

Así tendo <lito, nas mans do seu compañeiro, 
a súa cabeleira 
puxo, e suscitou neles todos o desexo de chorar; 
e tal vez se lles tería mergullado a luz do sol, 
aínda chorando, 
se non fora que Akhileus, achegándose de pronto 
a Agamemnon,- díxolle: 

«Atreídes, pois, a ti, sobre todo, as tropas dos Akhaiói 
obedecerante, ás túas palabras, e aínda tempo hai 
de saciármonos de pranto, 
dispersa agora ás tropas para lonxe da pira e manda que, 
a cea, 
preparen; e, do resto, .coidarémonos nós, para os que, 
dun modo especial, 
o morto é un motivo de dó; e, connosco, 
quédense só os xefes". 
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(161-183)ApiracocorpodePatroclo. Ofrendasesacrificio 
de animais e de mozos troianos. ¡Fago na piral Os berros 
e as ameazas de Aquiles. 

Mais, cando isto oíu o señor de homes, Agamemnon, 
ó momento, dispersou a tropa por entre as naves iguais, 
e os que coidaban do funeral alí quedaban, 
e leña amontoaban, 
e fixeron unha pira de cen pés, nun e noutro sentido, 
e, no máis alto da pira, aflixidos no seu corazón, colocaron 
ó morto. 
E, moitas corpulentas ovellas, e bois, de pasos rodantes, 
cornudos, 
<liante da pira, esfolaban e preparaban; e, de todos, pois, 
a graxa recollendo, con ela o magnánimo Akhileus cubriu 
o cadáver, 
da cabeza ós pés, e, arredor, os corpos esfolados amontoa; 
e alí puña tamén ánforas de mel e de aceite, 
inclinándoas para o leito mortuorio; e, catro cabalas, 
de alto pescozo, 
na pira lanzaba precipitadamente, dando grandes xemidos. 
Nove cans á súa mesa tiña o señor, 
e, deles, dous degolando, na pira os lanzaba, 
e, a doce nobres fillos dos magnánimos Troes, 
dándolles morte co bronce; e meditaba nos seus adentros 
actos ruíns; 
e, na pira, a forza implacable do fogo lanzou, co fin 
de que a devorase. 
E lamentouse de seguida e ó seu compañeiro 
polo nome chamou: 

"Queda contento de min, oh Pátroklo.s, 
mesmo nas moradas do Ais; 
pois xa che estou a cumprir todo o que antes prometín; 
a doce nobres fillos dos magnánimos Troes, 
a todos eles, xunto contigo, o fogo devora; mais, 
de ningún modo, a Héktor 
Priamides, ó fogo darei a devorar, senón ós cans». 
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(184-191) Afrodita e Apolo protexen o cO'rpo de Héctor. 

Así dicía, ameazando; mailos cans non o rodeaban, 
senón que a filla de Zeus, Aphrodite, ós cans, del apartou, 
día e noite, e unxíao cun aceite de rosas, 
divino, para que non o lacerase, ó arrastralo; 
e, sobre el, Phoibos Apolon, unha nube sombría fixo baixar, 
do ceo á planicie, e cubriu o espacio todo enteiro, 
canto o cadáver ocupaba, por non querer que, antes, 
o ardor do sol 
resecase a súa pel, arredor dos tendóns e dos membros. 

(192-211) Aquiles reza ós ventas, ó Bóreas e ó Céfiro, para 
que veñan e aviven o lume. Iris vai dar aviso ós ventas. 

Mais non se consumía a pira de Pátroklos morto; 
entón, aínda máis outra causa pensou o dos rápidos pés, 
divino Akhileus; 
póndose lonxe da pira, oraba ós dous ventas, 
ó Bóreas e ó Zéphyros, e prometíalles belos sacrificios; 
e, facendo tamén moitas libacións nun vaso de ouro, 
pedíalles con encarecemento 
que viñesen, para que, polo fago, os cadáveres sexan 
queimados o máis de présa posible, 
e que, a tal fin, a leña se poña a arder; e rapidamente, Iris, 
que o sente implorar, presentouse ós ventas de intermediaria. 
Eles, daquela, reunidos na casa do Zéphyros, 
de sopro desfavorable, 
celebraban un convite; e Iris, correndo ata alí, detívose 
na soleira de pedra; e eles, cando cos seus ollas a viran, 
saltaron do asento, todos, e chamábana, cada un para xunto 
de si; 
mais ela, ó momento, rexeitou tomar asento e dixo 
a súa palabra: 

«Non (é causa de tomar) asento; pois voume outra vez 
para as correntes do Okeanós, 
á terra dos Aithíopes, onde ofrecen hecatombes 
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ós inmortais, para, con eles, participar eu tamén 
nos sacrificios. 
Mais Akhileus, ó Bóreas e ó Zéphyros ruidoso, 
pídevos que vaiades, e prométevos belos sacrificios, 
para que fagades arde-la pira, na que xace 
Pátroklos, polo que xemen tódolos Akhaiói". 

(212-225) O Bóreas e o Céfiro bufan toda a noite sobre a 
pira. Aquiles, derramando viño, invoca a alma do seu 
amigo. 

Ela, pois, así tendo <lito, partiu, e eles levantáronse 
cun ruído divino, as nubes <liante de si empuxando; 
e rapidamente sobre o ponto viñan soprar, e revolveuse 
a ondada 
baixo o sopro sonoro; e, á Troia, de fértil terruño, chegaban, 
e na pira caeron, e un fogo prodixioso 
grandemente crepitaba. 
E, toda a noite, pois, eles, ó mesmo tempo, 
o fogo da pira axitaban, 
soprando con agudos asubíos; e, toda a noite, 
o rápido Akhileus, 
collendo unha dobre copa, dunha crátera de ouro 
sacando viño, derramábao no chan, e regaba aterra, 
invocando a alma do infortunado Pátroklos. 
E, tal como un pai se lamenta, ó queima-los osos do seu fillo, 
recén casado, que, ó morrer, deixou na aflicción ós seus 
infortunados xenitores, 
así Akhileus lamentábase, ó queima-los osos 
do seu compañeiro, 
arrastrándose préto da pira, xemendo sen cesar. 

(226-248) Á chegada do novo día, a pira é acabada de 
apagar con viño. Aquiles manda que os osos de Patroclo 
sexan gardados nunha urna funeraria. 

Mais, cando o luceiro da mañá vén, para anuncia-la luz 
sobre a terra, 
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detrás do que a aurora, de peplo da cor do azafrán, sobre 
o mar se espalla, 
entón, a pira apagábase, e a chama cesou; 
e os ventos, de novo outra vez, movéronse, para volveren 
á súa casa, 
sobre o ponto tracio; e este xemía, pola inchazón das ondas, 
con furor precipitándose. 
E o Peleídes, da pira, para outro lado, apartándose, 
deitouse, cansado, e botouse sobre el o doce sono; 
mailos outros reuníanse, apiñados, á roda do Atreíon; 
e despertouno o barullo e o estrépito dos que acudían, 
e tomaba asento, despois de levantado, e a palabra 
lles dirixiu: 

«Atreídes e volos outros, os mellares dos Panakhaiói, 
primeiro, apagade con viño flamexante a pira 
toda, canto o ardor do fogo dominou; mais, despois, 
recollámo-los osos de Pátroklos Menoitiades, 
distinguíndoos ben; e moi fáciles son de recoñecer; 
pois estaban no medio da pira e os outros, á parte, 
no extremo, consumíanse, en confusión cabalas e homes. 
E, eses osos, nunha urna de ouro e con dobre capa de graxa, 
poñámolos, ata que eu mesmo no Ais sexa ocultado; 
e, no tocante ó túmulo, eu non mando que se lle faga 
moi grande, 
senón tan só o conveniente; e, despois, aínda os Akhaiói 
poderán edificarllo, amplo e alto, os que, detrás de min, 
con vida quededes nas naves, de moitos remos". 

(249-261) Recollen os osos de Patroclo e erixen o túmulo. 
Aquiles saca das naves os premios para os que venzan 
nos xogos, que en honra de Patroclo vanse celebrar. 

Así falaba, e eles obedeceron ó Peleíon, lixeiro de pés; 
primeiro, apagaron con viño flamexante a pira, 
alí onde a chama chegou, e a cinsa espesa caeu; 
e, chorando, os osos brancas do seu amable compañeiro 
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recollían para unha urna de ouro e unha dobre capa 
de graxa, 
e, póndoos nunha das tendas, cubríronos cun fermoso 
pano de liño; 
e deron forma circular ó túmulo e os alicerces botaron 
arredor da pira; e, de seguida, un montón 
de terra amontoaron, 
e, unha vez que levantaron o túmulo, íanse. Mais Akhileus 
retiña alí á xente e dispuña unha vasta asemblea, 
e, das naves, sacaba os premios, caldeiras e trípodes 
e cabalos e mulos e fortes cabezas de bois, 
e mulleres, de fermosa cintura, e cinsento ferro. 

3. Os xogos (262-897). 

1) A carreira de carros (262-652). 

(262-286) Aquiles anuncia os premios e invita a participar. 
El non intervén. 

Antes de todo, para os rápidos aurigas, 
como espléndidos premios, 
ofreceu unha muller para levar, sabedora 
de irreprochables traballos, 
e un trípode de asas, de vintedúas medidas, 
para o primeiro; e, á súa vez, para o segundo, 
unha egua ofreceu, 
de seis anos, non domada, que no seu seo levaba unha cría 
de mulo; 
e, para o terceiro, ofreceu unha caldeira, nunca posta 
ó fogo, 
fermosa, que tiña cabida para catro medidas, branca aínda 
coma antes; 
e, para o cuarto, ofreceu dous talentos de ouro, 
e, para o quinto, unha vasilla de dobre asa, nunca posta 
ó fogo, ofreceu; 
e púxose de pé e a palabra ós Argueioi lles dirixiu: 
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«Atreídes e demais Akhaiói, de fermosas grebas, 
eses son os premios que ós aurigas lles esperan no certame. 
Se agora, en honra doutro, os Akhaiói disputasemos, 
de certo que eu, obtendo o primeiro, para a miña tenda 
o levaría; 
pois sabedes canto os meus cabalas avantaxan ós outros 
polos seu valor; 
posto que son inmortais, e Poseidaon deullos 
ó meu pai Peleus, e el, á súa vez, encomendoumos a min. 
Mais, desta vez, eu aquí me quedarei, e, comigo, os meus 
solípedos cabalas; 
pois, de tal conductor, a nobre gloria perderon, 
tan doce, que, moitísimas veces, brando aceite 
nas súas crinas lles verteu, despois de os lavar 
en auga brillante; 
por el choran os dous, estacados no sitio, e, no chao, 
as súas crinas se apoiaron, e os dous quedaron parados, 
aflixidos no seu corazón. 
Mais partide, volos outros, ó longo do campo, quenquera 
dos Akhaiói 
que confíe nos seus cabalas e nos seus carros ben axustados". 

(287-305) Os participantes: o rei Eumelo, filio de Admeto; 
Diomedes Tidida; Mene la u, filio de Atreu, e A ntíloco, filio 
de Néstor Nelida. 

Así dicía o Peleídes, e reuníronse os veloces aurigas. 
Levantouse, sen dúbida, moito primeiro, o señor 
de homes, Éumelos, 
fillo querido de Ádmetos, que na arte 
de guia-lo carro sobresaíra. 
E, despois del, levantouse o forte Diomedes Tydeídes, 
que baixo o xugo tiña os cabalas de Tros, 
que un día arrebatou 
a Aineias, mais, a este, salvouno secretamente Apolon. 
E, despois del, entón, levantouse o louro Menélaos Atreídes, 
nacido de Zeus, e baixo o xugo puxo dous rápidos cabalas, 

712 



a Aithe, a egua de Agamemnon, e ó seu 
propio cabalo Pódargos; 
a egua, deulla, a Agamemnon, Ekhépolos Ankhisiades, 
como presente, para non o seguir ata a ventosa Ilios, 
senón gozar, alí quedando; pois deulle grande 
riqueza Zeus, e habitaba el na vasta Sikyón; 
el baixo o xugo a puña, estando ela moi anhelosa 
pola carreira. 
E, o cuarto, ós seus cabalos, de fermosas crinas, 
preparou Antílokhos, 
brillante fillo de Néstor, o altivo señor, 
o Neleiades; e cabalos nacidos en Pilos, 
de pés áxiles, levaban o seu carro; mailo seu pai, achegándose 
a el, 
mirando polo seu ben, dáballe os seus consellos, aínda 
sendo de seu el prudente: 

(306-350) Prndentes e atinados consellos de Néstor ó seu 
filio Antíloco. 

«Antílokhos, con seres novo, a ti, sen dúbida, amáronte 
Zeus e Poseidaon, e ensináronte nas artes de guia-lo carro, 
de tódalas maneiras; por tanto, non hai necesidade ningunha 
de te ensinar; 
sabes certamente virar ben arredor das marcas; 
mailos teus cabalos 
son moi lentos na carreira; e, por tanto, penso 
que vas ter dificultades. 
Son máis rápidos os cabalos dos outros, por máis que, 
por si mesmos, 
eles non saben pensar máis do que ti mesmo; 
¡veña pois xa!, ti, meu querido, pon no teu ánimo enxeño, 
de toda clase, para que non se che escapen os premios; 
co enxeño, o leñador é moito mellor do que coa forza; 
e, co seu enxeño, tamén o piloto, no viñoso ponto, 
goberna a rápida nave, polos ventos batida; 
e, con inxenio, o auriga ó auriga avantaxa. 
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Pois hai quen, confiado nos seus cabalos e no seu carro, 
insensatamente, de moi lonxe vira, por aquí e por alí, 
e os seus cabalos van errantes pola pista, e non os domina; 
mailo que sabe de designios proveitosos, aínda guiando 
cabalos inferiores, 
para a marca ollando sempre, contórnaa de préto, 
e non se esquece 
de os arrear, desde un principio, coas correas de coiro, 
senón que os domina con firmeza e observa 
ó que ten <liante. 
E direiche a marca, que está moi visible, 
e non che pasará inadvertida; 
hai posto un tronco seco, de case unha braza sobre aterra, 
ou de aciñeira ou de piñeiro; que non apodrece coa chuvia, 
e, de cada lado, dúas pedras brancas lle serven de apoio, 
na encrucillada dun camiño, maila pista é lisa 
dos dous lados; 
ou é a tumba dun home en tempos morto, 
ou fora un marco no tempo dos homes antigos, 
e agora púxoo de meta o dos áxiles pés, divino Akhileus. 
Ti tes que facer pasa-lo teu carro e os teus cabalos, 
achegándoos moito a ela, case (rozándoa), 
e ti mesmo has de inclinarte, no ben trenzado asento, 
levemente para a esquerda deles; e entón, 
ó cabalo da dereita, 
has de aguilloálo, dándolle voces, e soltarlle as rédeas, 
das túas mans; 
e, o cabalo da esquerda, sexa á meta estreitamente achegado, 
ata o extremo de que pareza que chega a ela o cubo 
da traballada roda; mais tes que evitar chocar 
contra a pedra, 
non sexa que fíra-los teus cabalos e rómpa-lo teu carro; 
e un motivo de gozo, para os outros, e unha vergonza, 
para ti mesmo, 
vai ser; ¡veña, pois!, meu querido, procura estar prevenido, 
xa que tes bo sentido. 
Pois, se, impelendo os teus cabalos, na meta pasases 
de préto, 
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non hai quen te colla, lanzándose detrás de ti, 
nin quen te pase, 
por máis que guíe, detrás de ti, ó divino Aríon, 
o veloz cabalo de Ádrestos, que era da raza dos deuses, 
ou ós de Laomedon, que aquí se criaron, tan bós». 

Así tendo <lito, Néstor Neleios, de novo no seu sitio, 
sentábase, despois que, ó seu filio, lle dixo os puntos 
esenciais de cada cousa. 

(351-361) Un quinto participante: Meriones. Nun casco, 
bátanse as sortes. Fénix, o vixía da meta. 

E Meriones, en fin, enganchou, o quinto, os seus cabalos, 
de fermosas crinas. 
E, para os seus carros, subiron, e as sortes botaron; 
e movíaas, para as sacar, Akhileus, e saltou fóra a sorte 
do Nestorides 
Antílokhos; e, detrás del, por sorte, foi designado, 
o poderoso Éumelos; 
e, a seguir del, entón, o Atreídes, Menélaos, famoso 
pola súa lanza, 
e, a seguir del, Meriones por sorte foi designado, 
para se colocar; e, de último, 
pola sorte foi designado o Tydeídes, que era, con moito, 
o mellor, para guiar cabalos. 
E puxéronse en liña, e Akhileus sinalóulle-la marca, 
alá lonxe, na lisa planicie; e, préto dela, 
de observador, colocou 
a Phoinix, semellante a un deus, compañeiro do seu pai, 
para que se recordase da carreira e depois lle relatase 
a verdade. 

(362-372) Comenza a carreira . Cabalas e carros, cara á 
meta. 

E eles todos, a un tempo, os chicotes 
sobre os cabalos ergueron, 
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e batéronlles coas rédeas de coiro, e animáronos 
coas súas voces, 
(para que se lanzasen) con impetuosidade; e eles recorrían 
rapidamente a planicie, 
lonxe das naves, velozmente; e, debaixo do peito, o po 
levantado, subía, coma unha nube ou un furacán, 
e as súas crinas ondeaban ó sopro do vento. 
E os carros, unhas veces, achegábanse á terra, 
que a moitos mantén, 
e, outras veces, no aire saltaron; e os aurigas 
de pé estiveron nos carros, e o corazón 
de cada un palpitaba, 
desexando vivamente a victoria; e cada cal 
sen descanso animou 
ós seus cabalas, e estes, levantando po, 
voaban pola planicie. 

(373-416) A volta da meta cara ó mar. De primeiro, vén 
Eumelo e, pretiño del, Diomedes. Intervención dos deuses 
Apolo e Atena. Agora, Diomedes vai de primeiro, e 
Menelau e Antíloco, case a un tempo, van de segundos. 
Antíloco anima ós seus cabalas. 

Mais, cando xa os rápidos cabalas a carreira emprendían 
no seu último treito, 
de volta cara ó branco mar, entón xa, o valor de cada un 
deixábase ver, .e inmediatamente a velocidade dos cabalas 
redobrouse; e entón, ó momento, 
adiantábanse as eguas, de patas lixeiras, do Pheretiades. 
Mais, atrás delas, seguían os cabalas de Diomedes, 
os cabalas de Tros, e non estaban moi lonxe, 
senón moi préto; 
pois dixérase que ían montar no carro a cada instante, 
e, co seu alento, a espalda de Éumelos 
e os seus largos ombros 
quentaban; pois voaban, sobre el pondo as cabezas. 
E entón, ou teríao pasado, ou teríalle posto 
a victoria incerta, 
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se, contra o fillo de Tydeus, non estivese irritado 
Phoibos Apolon, 
quen, pois, das mans, caer lle fixo o chicote esplendente; 
e, dos ollos del, despeitado, as bágoas caeron, 
pois vía que elas aínda moito máis corrían, 
e eles afrouxáronlle, ó correren sen estímulo. 
Mais, a Athenaie, non lle pasou inadvertido Apolon, 
ó enganar 
ó Tydeídes, e, ó momento, lanzouse ó encontro do pastor 
de pobos, 
e deulle un chicote e ós seus cabalos ardor infundiu; 
e, despois, irritada, cara ó fillo de Ádmetos marchara, 
e a deusa rompeulle o xugo equino; e entón as eguas 
correron, cada unha polo seu lado, fóra xa do camiño, 
e o timón sobre a terra rolou; 
e el mesmo, do carro volteando, xunto a unha roda caeu, 
e esgazouse nos cóbados e na boca e no nariz, 
e rompéuselle a testa por enriba das sobrancellas; 
e os seus ollos 
enchéronse de bágoas e a súa voz vigorosa 
quedouse detida. 
E entón o Tydeídes, dando un xiro, dirixía 
os solípedos cabalos, 
adiantándose moito ós outros; pois Athene 
infundiu vigor ós seus cabalos e deulle a el a gloria; 
e detrás del, entón, viña o louro Menélaos Atreídes; 
e Antílokhos animou ós cabalos do seu pai: 

"Avanzade tamén vós; alongade o galope o máis 
de présa posible; 
por certo que eu non vos mando que con aqueles 
vós compitades, 
cos cabalos do ardente Tydeídes, ós que Athene 
agora concedeu velocidade e deulle a el a gloria; 
mais alcanzade os cabalos do Atreídes, 
e non vos quededes atrás, 
rapidamente, para que non vos cubra de vergonza 
Aithe, con ser unha femia; ¿por que atrás vos quedades, 
meus dous valentes?; 
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pois así vos direi, e o meu <lito, por certo, cumprido será; 
para vós, na casa de Néstor, pastor de pobos, coidado 
non haberá, e ó momento mataravos co bronce aguzado, 
se, por cedermos, levamos un premio peor. 
¡Veña, pois!, seguide e lanzádevos o máis de présa posible; 
e eu, por min, para isto, a miña arte empregarei, 
e a miña reflexión, 
para me deslizar <liante del en lugar estreito, 
e non se me escapará". 

( 417-428) Antíloco trata de se adiantar a Menelau nun 
paso estreito. Menelau grítalle a Antíloco, para que non 
o pase alí. 

Así dicía, e eles, temendo a ameaza do seu señor, 
correron máis por un pouco de tempo; mais axiña, despois, 
viu Antílokhos, o firme no combate, un paso estreito 
do afundido camiño. 
Había unha greta na terra, onde a auga 
do inverno, estancada, 
rompeu unha parte do camiño, e escavou todo o lugar; 
por alí, pois, guiaba Menélaos, para evita-lo choque 
das rodas. 
Mais Antílokhos, dando un leve xiro, guiaba os seus 
solípedos cabalos 
para fóra do camiño, e, inclinándose un pouco, perseguíao. 
E o Atreídes temeu e gritáballe a Antílokhos: 

"Antílokhos, de maneira atolada conduces; pois detén 
os teus cabalos; 
que o camiño é estreito, e, de seguida, ondeé máis largo, 
me adiantarás; 
non sexa que, chocando co meu carro, a ambos 
causes dano". 
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( 429-447) Antíloco adiántase a Menelau, que lle volve 
gritar, ó tempo que anima ós seus propios cabalas. 

Así dicía, mais Antílokhos, aínda moito máis, 
a marcha aceleraba, 
dando présa co aguillón, mesmo parecido a quen non oe. 
E, canto é, desde o alto do ombro, o espacio do disco, 
que lanzou un home vigoroso, que experimenta 
a súa xuventude, 
tanto os seus cabalos se adiantaron; e elas atrás se quedaron, 
as do Atreídes, pois el mesmo, por propia vontade, deixou 
de incitalas, 
non fose que no camiño chocasen os solípedos cabalos 
e virasen os carros ben trenzados, e eles propios 
caesen no po, ó dárense présa pola victoria. 
E, reprendéndoo, o louro Menélaos dicíalle: 

«Antílokhos, ningún outro dos mortais é máis forte e máis 
funesto ca ti; 
¡vaite en mal hora!, poilos Akhaiói non estabamos no certo 
ó dicir que eras sensato. 
Mais, con todo, nin así, sen xuramento, o premio levarás". 

Tendo así falado, animou ós seus cabalos e díxolles: 
«Non me quededes atrás, nin vos deteñades, aflixidos 

no corazón; 
a eles, os pés e os xeonllos cansaránselles 
antes que a vós; pois ambos están privados de xuventude". 

Así dicía, e eles, temendo a ameaza do seu señor, 
correron máis, e logo estiveron ó lado dos outros. 

(448-472) Os espectadores da carreira. A Jdomeneu, 
parécelle que o que vén de primeiro é Diomedes. 

Entre tanto, os Argueioi, sentados no lugar do certame, 
contemplaban 
os cabalos; e estes voaban, levantando po, pola planicie. 
E distinguiu primeiro os cabalos Idomeneus, conductor 
dos Kretes; 
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pois estaba sentado, fóra do lugar do certame, moi alto, 
nun posto de observación; 
e, oíndo o grito do auriga, por máis de estar lonxe, 
recoñeceuno, e distinguiu ó cabalo notable, que viña 
á cabeza, 
que, polo resto, era todo vermello, mais na testa 
unha marca branca ostentaba, redonda coma unha lúa; 
e púxose de pé e, <liante dos Argueioi, a súa palabra dixo: 

"Oh amigos, conductores e gardiáns dos Argueioi, 
¿son eu só o que vexo os cabalas, ou vós tamén?; 
outros parécenme ser, os cabalas dianteiros, 
e outro, figúraseme o auriga; e elas tal vez, en algures, 
na planicie, tiveron un tropezo, as que, para alá, 
eran as mellares; 
pois, certamente, vinas xirar en primeiro lugar arredor 
da marca, 
mais agora non as logro ver por banda algunha, e iso 
que os meus ollos, por todas partes, 
mirando, búscanas pol4 planicie de Troia; 
ou é que, ó auriga, fuxíronlle as rédeas, e non puido 
retelas ben arredor da marca, e non tivo fortuna, 
ó da-la volta; 
imaxínome que alí el terá caído e o seu carro terá destrozado, 
e elas saíronse da carreira, despois de que, a furia, do seu 
ánimo se apoderou. 
Mais, levantándovos, ollade vós tamén; pois eu, por min, 
non o distingo ben; mais paréceme ser un home 
Aitolós, de raza, e é señor entre os . Argueioi, 
o fillo de Tydeus, domador de cabalas, o forte Diomedes». 

( 47 3-481) A iante, filio de Oileu, increpa a Jdomeneu pota 
súa afirmación. O que vén diante é Eumelo. 

Mailo fillo de Oileus, o veloz Aias, reprendeuno 
de modo inxurioso: 

"Idomeneus, ¿por que gastas tanta parola antes de 
tempo?; aínda, lonxe dos outros, 
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as eguas, de patas no aire, corren pola vasta planicie. 
Nin es realmente o máis novo entre os Argueioi, 
nin os teus ollos miran, desde a túa cabeza, de modo 
tan penetrante; 
mais sempre, nos teus ditos, gastas moita parola; mais 
para nada é preciso 
que ti sexas un lingoreteiro; pois, ó lado, 
hai tamén outros mellores. 
As eguas, que están máis adiante, son as mesmas, 
as de antes, 
as de Éumelos, e no carro está el propio, 
empuñando as rédeas". 

( 482-487) Jdomeneu replícalle a Aiante de Oileu. ¿Quere 
unha aposta? 

E o conductor dos Kretes, irritándose, en contra dicíallle: 
«Aias, moi bona disputa, malévolo, mais, en todo o resto, 

non estás á altura dos Argueioi, pois ti tes un corazón duro. 
¡Veña, entón!, apostemos, ou un trípode, ou unha caldeira, 
e, de árbitro, ó Agamemnon Atreídes, os dous poñamos, 
sobre que cabalos van <liante, para que te enteres á hora 
de pagar ... 

( 488-498) Aquiles f ai para-la disputa entre Jdomeneu e 
Aiante de Oileu. 

Así dicía, mais, ó momento, levantábase o veloz 
Aias de Oileus, 
irritado, para lle contestar con duras palabras; 
e, agora xa, o altercado entre os dous, aínda máis lonxe 
tería ido, 
se non fora que o propio Akhileus levantábase tamén 
e a súa palabra dicía: 

«Non máis agora, un ó outro, vos repliquedes 
con palabras duras, 
malévolas, Aias e Idomeneus, pois nin parece ben; 
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e, contra outro, tamén vós vos indignariades, quenquera 
que de tal modo obrase; 
¡veña!, vós, sentados no lugar do certame, mirade 
os cabalas; e logo eles mesmos, ó dárense présa 
pola victoria, 
aquí chegarán; e entón recoñeceredes, cada un de vós, 
os cabalas dos Argueioi, cales chegan de segundos e cales 
de prime iros». 

(499-513) Chega de primeiro Diomedes. Esténelo, o seu 
cocheiro, recolle o premio (a escrava e o trípode) e 
entrégao ós seus compañeiros. 

Así dicía, e o Tydeídes, moi préto, surxiu, correndo 
a galope tendido, 
e conducía, co chicote sempre o ombro alcanzando; 
e os seus cabalas 
levantaban as patas en alto, recorrendo rápidamente 
a súa ruta. 
E de contino sobre o conductor rachas de po lanzaban, 
e os carros, de ouro e de estaño cubertos, 
corrían detrás dos cabalas, de áxiles pés; 
e ben pouco profunda 
era a rodeira dos aros, detrás, 
na fina area; e é que eles, dándose présa, voaban. 
E parou no medio da palestra, e moita suor brotaba 
dos pescozos e do peito dos cabalas, para aterra; 
e el mesmo, do carro brillante, ó chan saltou, 
e encostou, pois, contra o xugo o seu chicote; 
e non se retrasou 
o forte Sthénelos, senón que á toda présa o premio colleu, 
e confiouno ós seus compañeiros altivos, 
para a muller conduciren 
e levaren ó trípode de asas; e el desxunguía os cabalas. 
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(514-5 38) O segundo en chegar é A ntíloco, case ó mesmo 
tempo queMenelau. Despois, chegaMeriones e, de último, 
Eumelo, ó que Aquiles propón para o segundo premio. 

E detrás del, entón, os seus cabalas guiou 
Antílokhos Neleios, 
que na carreira lle pasara a Menélaos, con artimañas, non 
por rapidez; 
mais, aínda así, Menélaos dirixía préto del 
os seus rápidos cabalas. 
E, canto dista da roda o cabalo, que, pois, ó seu señor, 
sobre o carro, estirándose, leva pola planicie; 
tocan no aro as puntas das crinas 
do rabo; e el corre moi préto das rodas, e nunca é moito 
o espacio intermedio, ó correr pola inmensa planicie; 
tanto agora, Menélaos, do irreprochable Antílokhos, 
quedaba atrás; mais, de primeiro, como a distancia dun tiro 
de disco, quedara atrás, 
mais alcanzábao rapidamente; pois aumentaba 
o nobre vigor 
da egua de Agamemnon, Aitha, a da fermosa melena; 
e, se aínda máis longa, para os dous, tivese sido a carreira, 
sen dúbida teríalle pasado e non tería quedado 
o seu triunfo indeciso. 
Pola súa parte, Meriones, o bo servidor de Idomeneus, 
atrás do glorioso Menélaos quedaba, á distancia do alcance 
dunha lanza; 
poilos seus cabalas, de fermoso pelo, eran moi lentos, 
e el propio era o máis frouxo, para conducir un carro 
nun certame. 
E, o último de todos, chegou o fillo de Ádmetos, 
arrastrando o seu carro fermoso, conducindo por <liante 
os seus cabalas; 
e, ó velo, o dos áxiles pés, o divino Akhileus, 
tivo lástima del, 
e entón, póndose no medio dos Argueioi, 
palabras aladas pronunciaba: 
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"ºhome mellor conduée, o último, 
os seus solípedos cabalos; 
pois ben, démoslle un premio, como é debido, 
o segundo; e, o primeiro, que o leve o fillo de Tydeus". 

(539-554) Antíloco oponse á proposta de Aquiles. O 
segundo premio (a egua) é seu. Que lle dea, do seu, un 
premio especial. 

Así dicía, e eles, pois, todos, aprobábanllo, 
como el mandaba; 
e teríalle entón dado a egua, pois aprobáronllo os Akhaiói, 
se non fora, pois, que Antílokhos, fillo 
do magnánimo Néstor, 
erguéndose, con xusticia respondeulle ó Akhileus Peleídes: 

«Oh Akhileus, contigo quedarei moi irritado, se cumpres 
esa palabra; pois vas quitarme a min o premio, 
pensando nos danos que sufriron o seu carro e os seus 
veloces cabalos, 
sendo el un valente; mais debería, ós inmortais, 
ter suplicado; así non tería chegado o último de todos, 
corren do co seu carro. 
E, se tes lástima del, e sempre foi grato ó teu corazón, 
ti na túa tenda tes moito ouro, e tes bronce, 
e cabezas de gando, e tes cativas e solípedos cabalos; 
tomando, despois, un premio <lestes, dallo, aínda maior, 
ou tamén, agora ó momento, para que te alauden 
os Akhaiói. 
Mais, a esta, eu non a darei; e, por ela, que probe fortuna 
aquel dos homes que queira chegar ás mans comigo". 

(555-565) Aquiles avense á proposta de Antíloco. Dalle, 
do seu, unha couraza a Eumelo. 

Así dicía, e o dos áxiles pés, o divino Akhileus, botouse 
a rir, 
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alegre con Antílokhos, pois para el era 
un compañeiro querido; 
e, respondéndolle, palabras aladas lle dirixía: 

"Antílokhos, se me mandas que, da miña tenda, 
outro premio 
para Éumelos traía, eu farei como ti <lis; 
dareille unha couraza, a que lle quitei a Asteropaios, 
couraza de bronce, sobre a que unha franxa 
de brillante estaño 
correó seu redor; e para el será de grande valor". 

Dicía, pois, e, ó seu compañeiro Automedon, mandou 
que a trouxese da súa tenda; e el ía, e tróuxolla alí, 
e púñalla nas mans a Éumelos; e el recibiuna contento. 

(566-585) Menelaufala diantede todos,pedindoxusticia. 
Que, ó menos, Antíloco xure que o adiantara sen querer 
e non con trampa. 

Mais entón, entre eles, levantábase tamén Menélaos, 
estando no seu ánimo aflixido, 
contra Antílokhos violentamente encolerizado; e entón, 
pdis, o arauto 
púxolle o cetro na man, e mandou calar 
ós Argueioi; e el, home igual ós deuses, de seguida falaba: 

"Antílokhos, antes, un home sensato, ¿que fixeches?; 
o meu valor, de vergonza cubriches, causándome dano 
ós cabalos, 
ó lanzares por <liante ós teus, que sen dúbida eran 
moi inferiores. 
Pois, ¡veña!, conductores e gardiáns dos Argueioi, 
no medio de todos, decidide entre nolos dous, e non 
con axuda a unha das partes, 
non sexa que algún dos Akhaiói, de ves'tidos de bronce, 
diga algún día: 
«Menélaos, forzando con mentiras a Antílokhos, 
vaise, levando a egua, pois eran moi inferiores 
os seus cabalos, mais el era superior en valor e forza,,. 
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E, se non, ¡veña!, eu mesmo decidirei, e garantízoche 
que ningún 
outro dos Danaói me vai reprender; pois será recta (esta 
miña decisión) . 
Antílokhos, nutrido por Zeus, ven acá, como é de leí, 
colocándote de pé <liante dos cabalas e do carro, 
eco chicote 
flexible entre as túas mans, co que antes os conducías, 
pondo a man nos teus cabalas, polo abrazador 
da terra, Enosígaios, 
xura que non detiveches, adrede, con dolo, o meu carro". 

(586-595) Antíloco pídelle perdón a Menelau e ofrécelle 
a egua, que lle correspondera. 

Mais, á súa vez, Antílokhos, sensato, faláballe de frente: 
"Ten agora paciencia; pois eu son moito máis novo 

ca ti, señor Menélaos, e ti es máis vello e mellar; 
sabes cales son os excesos dun home novo; 
pois, nel, o pensamento é rápido e o xuício, escaso. 
Resígnese, pois, o teu corazón; e eu mesmo, a egua, 
que obtiven, che darei; e se agora, do que é meu, 
outro premio 
máis grande, me pedises, á présa, ó momento, darcho 
preferiría, en vez de, para sempre contigo, oh nutrido 
por Zeus, 
vivir enemistado, e ser culpable <liante dos deuses". 

(596-623) Antíloco entrégalle a Menelau a egua do 
premio. Menelau dase por satisfeito e déixalle a egua, 
quedándose el co caldeirón. O cuarto e o quinto premio. 

Dicía, pois, e, conducindo a egua, o fillo 
do magnánimo Néstor 
púñaa nas mans de Menélaos; e a a\ma <leste 
alegróuselle, coma o orballo arredor das espigas 
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dunha més a crecer, ó tempo que as terras de laboura 
se ourizan; 
así, pois, a ti, Menélaos, alegróuseche a alma dentro 
do peito; 
e, falando con el, dirixíalle aladas palabras: 

"Antílokhos, agora eu mesmo cederei, 
a pesar de estar irritado, pois, nin un desencamiñado, 
nin un insensato, 
eras no pasado; agora, polo contrario, o ardor xuvenil 
venceu á razón. 
Mais, para outra vez, evita enganar ós mellores; 
pois, dos Akhaiói, ningún outro home tan pronto 
me persuadiría; 
mais ti, certamente, xa moito sufriches e moito te afanaches, 
e o teu nobre pai e o teu irmán, por min; 
por iso, deixareime persuadir por ti, ó suplicáresme, e ata, 
a egua, 
che darei, aínda que era miña, para que saiban tamén estes 
que o meu espírito nunca é orgulloso nin duro". 

Dicía, pois, e, a Noemon, o compañeiro 
de Antílokhos, deu 
a egua, para que a levase; e el entón colleu 
a brillante caldeira. 
E Meriones levantou para si os dous talentos de ouro, 
por sé-lo cuarto en chegar. E só quedaba o quinto premio, 
a vasilla de dobre asa; e Akhileus deulla a Néstor, 
levándoa a través da xunta dos Argueioi, e, parándose ó seu 
lado, díxolle: 

«Toma agora, ancián, ten ti tamén esta posesión, 
para ser un recordo dos funerais de Pátroklos; pois, a el, xa 
nunca máis 
o verás entre os Argueioi; e, este premio, doucho 
sen máis; pois xa non vas combater no puxilato, nin loitarás, 
nin tampouco entrarás no certame dos d~udos, nin, 
cos teus pés, 
correrás; pois xa sobre ti pesa a· dura vellez.,. 
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(624-652) Néstor recibe a vasilla con alegría e diríxese a 
Aquiles, recordando as súas propias proezas, na 
mocidade. 

Tendo así falado, nas mans lle puña a vasilla; e el 
recibiuna contento, 
e, falando con el, dirixíalle palabras aladas: 

«Si, por certo, meu fillo, en todo iso xustamente falaches; 
pois xa, meu amigo, non están firmes os meus membros, 
os meus pés, e xa as miñas mans 
non se-lanzan lixeiras, nos dous lados dos ombros. 
¡Ah!, ¡se eu fose novo e a miña forza firme estivese, 
coma cando os Epeiói enterraban ó poderoso Amarynkeus, 
en Bouprasion, e os fillos do rei propuxeron premios!; 
entón, ningún home foi igual a min, nin, pois, dos Epeiói, 
nin dos mesmos Pylioi, nin dos magnánimos Aitolói. 
No puxilato, vencín a Klytomedes, fillo de Énops, 
e, na loita, a Ankaios Pleuronios, que contra min se ergueu; 
e, na carreira, paseille por pés a Iphiklos, con todo ser el bo, 
e, no tiro da lanza, paseille a Phyleus e a Polydoros. 
Só, nos cabalas , adiantáronme a minos Aktoríones, 
que, polo seu número, pasáronme <liante, compracidos 
na victoria, 
pois aínda quedaban, para este xogo, os premios 
máis grandes; 
e eles, pois, eran xémeos; un firmemente levaba as rédeas, 
firmemente as rédeas levaba, e o outro, entón, 
co chicote excitaba. 
Así era noutro tempo; mais agora, que saian outros 
máis novos 
para tales loitas; e, a min, éme preciso, á vellez triste, 
obedecer, mais entón, polo contrario, 
entre os heroes sobresaía. 
Mais vai e tributa, cos xogos, as últimas honras 
ó teu compañeiro; 
e isto, eu recíboo xubiloso, e alégrame o corazón, 
ó ver que sempre te lembras de min, que contigo fun 
bondadoso, e non te esqueces 
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da honra, coa que é debido que eu sexa honrado 
entre os Akhaiói; 
¡e así os deuses, en pago disto, gracia abundante che <lean!,, 

Así dicía, e o Peleídes, por entre a numerosa multitude 
de Akhaiói, 
marchaba, despois de que oía toda a louvanza do Neleídes. 

2) O puxilato (653-699). 

(653-663)Aquilesanunciaospremioseinvitaaparticipar. 

E entón el propuxo os premios do puxilato doloroso; 
traendo unha mula, capaz de traballar, amarrouna no lugar 
do certame, 
(unha mula) de seis anos, indómita, 
que é moi penoso domar; 
e entón, para o vencido, deixaba unha copa dobre; 
e púxose de pé e a súa palabra entre os Argueioi dixo: 

«Atreídes, e os outros Akhaiói, de belas grebas, 
para estes premios, a dous homes invitemos, os que sexan 
os mellores, 
a que se batan en puxilato, ben erguído-los puños; e aquel, 
a quen Apolon 
forza lle dea, para resistir, e así o recoñezan 
tódolos Akhaiói, 
que marche levando á súa tenda a mula, capaz de traballar; 
e o vencido a copa dobre levará ... 

(664-675) Érguese Epeio e jala, desafiante, coa man 
posta na mula. 

Así dicía, e ó momento levantábase un home valeroso 
e de alta talla, 
entendido no puxilato, o fillo de Panopeus, Epeiós, 
e puxo a man sobre a mula, capaz de traballar, e con voz 
clara e forte falo u: 
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«Que aquí veña, o que vai leva-la copa dobre; 
pois, a mula, asegúrovos que ningún outro dos Akhaiói 
a levará, 
por terme vencido no puxilato, pois gábome 
de sé-lo mellar. 
¿Non é acaso bastante que son inferior no combate?; nin 
posible, pois, era 
que un home fose hábil en tódolos traballos. 
Pois así vos direi, e o meu <lito, por certo, cumprido será; 
ó que de frente me veña, rasgareille a pel e rompereille 
os osos; 
e que, préto del queden, aquí reunidos, os que del 
se coiden, 
que o sacarán do sitio, cando caia domado baixo 
as mi ñas mans,,. 

(676-699) Só un rival comparece: Euríalo, filio do rei 
Mecisteu . Victoria d_e Epeio. 

Así dicía, e eles, pois, todos, sen unha voz, 
en silencio quedaron; 
e só EurYalos frente a el se levantaba, home igual ós deuses, 
fillo do señor Mekisteus Talaionides, 
que outrora foi ás Thebai, á morte de Oidípous, que caera 
na guerra, 
para os xogos fúnebres; e alí vencía a tódolos Kadmeiones . 
O Tydeídes, famoso pola súa lanza, afanábase á roda del, 
dándolle ánimos coas súas palabras, e, en grande maneira, 
quería para el a victoria; 
e, primeiro, púxolle arredor o cinto, e, despois, 
deulle as correas, ben cortadas, dun boí campestre. 
E, unha vez cinguído-los dous, avanz.aron para o medio 
do lugar do combate, 
e, erguendo, un para o outro, os dous a un tempo, as súas 
robustas mans, 
caeron, pois, un sobre o outro, e as súas pesadas mans 
entrecruzáronse. 
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E o estalo dos seus queixos foi terrible, e corría a suor, 
de todas partes, dos seus membros; mais entón lanzábase 
o Epeiós divino, 
e asestoulle un golpe na meixela, no momento en que el 
miraba atordoado; e xa non, pois, por moito tempo, 
de pé se sostiña; pois alí mesmo desfaleceron os seus 
membros brillantes. 
E, coma cando, polo encrespamento do Bóreas, 
salta un peixe 
na algosa praia, e unha negra onda cubriuno, 
así el, ó ser golpeado, no aire saltou; 
mailo magnánimo Epeiós, 
colléndoo coas súas mans, endereitouno; e rodeárono 
os seus bos compañeiros, 
que o levaban a través do lugar do certame, arrastrando 
os pés, 
cuspindo espeso sangue, deixando caer para un lado 
a cabeza; 
e, levándoo, sentárono entre eles, tendo 
o seu espírito extraviado, 
e eles propios, póndose en camiño, trouxeron 
a copa dobre. 

3) A loita (700-739). 

(700-707) Aquiles anuncia os premios e invita a participar. 

E, ó momento, o Peleídes outros premios propuxo, 
os terceiros, 
que mostra ós Danaói, os da loita dolorosa, 
para o que vencese, un grande trípode, propio para o fogo, 
que os Akhaiói entre si avaliaban en doce bois; 
e, para o home que resultase vencido, unha muller puxo 
no medio, 
e sabía facer moitos labores, e avaliábana en catro bois; 
e púxose de pé e a súa palabra entre os Argueioi dixo: 

«Levantádevos, os que agora este premio 
tentedes conseguir". 
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(708-724) Incorpóranse o grande Aiante Te/amonio e o 
enxeñoso Ulises. Dase a primeira loita. Fa/a Aiante 
Te/amonio, para o esforzo final. 

Así dicía, e entón levantouse o grande Aias Telamonios, 
e, de contrario, alzábase Odyseus, o moi hábil, sabedor 
de proveitosos designios. 
E, téndose, pois, cinguido, ambos avanzaron para o medio 
do lugar do certame, 
e, un nos brazos do outro, prendéronse 
coas súas fortes mans, 
como se prenden as vigas, que un artífice ilustre axustou , 
dun alto edificio, para o gardar da violencia dos ventos. 
E renxían, pois, as súas costas, baixo as súas ousadas mans, 
ó seren duramente puxadas; e a suor húmida 
polos seus corpos corría, 
e inchazóns abundantes polos flancos e os ombros, 
purpúreas de sangue, neles creceron; mais eles, 
sen respiro ningún, 
a victoria vivamente desexaban, polo trípode ben feito; 
mais nin Odyseus podía facelo caer e achegalo ó chao, 
nin Aias podía, poila forza robusta de Odyseus resistía . 
Mais, cando xa, pois, aflixían ós Akhaiói , de belas grebas, 
entón o grande Aias Telamonios faloulle: 

uLaertiades, nacido de Zeus, enxeñoso Odyseus, 
ou levántame, ou levántote eu; e as cousas todas estarán 
outra vez ó coidado de Zeus". 

(725-739) Aiante e Ulises loitan por segunda vez. 
Intervención de Aquiles. 

Tendo así dito, levantouno; mais Odyseus 
non se esquecía da súa astucia; 
deulle un golpe por detrás no xarrete, e desatou 
os seus membros, 
e caeu para atrás; e, sobre o seu peito, Odyseus 
caeu; e as tropas, esta vez, miraban con atención, 
e quedaron maravilladas. 
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O segundo, á súa vez, o moi paciente, divino Odyseus, 
levantouno a el, 
e moveuno, pois, un pouco do chao, mais non o levantou, 
senón que, co peso, o seu xeonllo dobrou; e por terra 
caeron os dous, 
un ó lado do outro, e lixáronse de po. 
E, sen dúbida, erguéndose dun salto, 
unha terceira vez loitarían, 
se non fose que o propio Akhileus púñase en pé e retíñaos; 

"Non loitedes máis, nin vos agotedes de traballos; 
e a victoria, para ambos; tomando, pois, premios iguais, 
marchade, para que sigan tamén cos xogos outros Akhaiói". 

Así dicía, e eles, pois, escoitábano con atención, 
e obedeceron, 
e, despois, entón, de limpárense o po, vestiron 
as súas túnicas. 

4) A carrerira a pé (7 40-797). 

(740-753)Aquilesanunciaospremioseinvitaaparticipar. 

E o Peleídes ó momento, propuña outros premios, 
os da velocidade, 
Únha crátera de prata ben labrada; e, pois, de seis medidas 
tiña cabida, mais, en fermosura, vencía sobre a terra toda, 
con moito, pois Sidones moi artistas traballárona ben, 
e homes Phóinikes traíana sobre o sombrío ponto, 
e expuxérona nos portos, e déro·nlla a Thoas de regalo; 
e, como precio do fillo de Príamos, Lykaon, deulla, 
ó heroe Pátroklos, Euneos lasonides. 
E Akhileus propúxoa como premio do seu compañeiro, 
(levándoa) o que máis lixeiro se movese 
cos seus rápidos pés; 
para o segundo, á súa vez, propuxo un boi grande e gordo 
de graxa, 
e, para o último, medio talento de ouro propuxo; 
e púxose de pé e a súa palabra entre os Argueioi dixo: 
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"Levantádevos, os que agora este premio 
tentedes conseguir ... 

(754-770) Participantes: Aiante de Oileu, Ulises eAntíloco, 
filio de Néstor. Aiante vai de primeiro, seguido moi de 
préto por Ulises, que invoca a Atena. 

Así dicía, e, ó momento, levantábase o veloz 
Aias de Oileus, 
e, despois, o moi hábil Odyseus, e, por fin, o fillo de Néstor, 
Antílokhos; pois este, polo seu lado, na carreira de pés, 
ós mozos todos vencía; 
e puxéronse en liña; e Akhileus mostroulles a marca. 
E, a partir da marca, a súa carreira precipitárase; 
e, ó momento, entón 
o Oiliades tomaba a dianteira; mais, detrás del, lanzábase 
o divino Odyseus, 
moi préto, coma cando, dunha muller ben cinguida, 
préto do seu peito está a lanzadeira, á que puxa destramente 
coas súas mans 
tirando fortemente dos fíos do urdido, e retena préto 
do seu peito; así préto corría Odyseus, e, atrás del, 
pisaba cos seus pés as súas pegadas, antes de que o po 
caese nelas; 
e, sobre a súa cabeza, derramaba o seu bafo 
o divino Odyseus, 
correndo sempre rápidamente; e gritábanlle tódolos Akhaiói, 
ó ve-lo seu desexo de victoria, e animaban a quen tanto 
se esforzaba. 
Mais, cando xa facían o final da carreira, de pronto Odyseus 
suplicaba a Athenaie, a de ollos brillantes, no seu corazón: 

"Oeme, deusa, vén, propicia, socorre-los meus pés11 • 

(771-783) A tena favorece a Ulises, que alcanza o primeiro 
premio. A sorna de Aiante. 

Así dicía, suplicando; e oíao Palás Athene, 
e púxolle os membros lixeiros, os pés, abaixo, 
e as mans, arriba. 
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Mais, cando xa, ó momento, sobre o premio se ían botar, 
alí Aias, correndo, escorregou -pois Athene prexudicouno-
onde, pois, estaba esparexida a bosta dos bois, de fortes 
muxidos, antes sacrificados, 
que, en honra de Pátroklos, fixo matar o lixeiro 
de pés, Akhileus; 
e, de bosta de boi, enchéuselle a boca e as ventas. 
E a crátera, entón, levantouna o moi paciente, 
divino Odyseus, 
ó sé-lo primeiro en chegar; e, o boi, colleuno 
o brillante Aias; 
mais detívose, tendo un corno do boi campestre collido 
entre as mans, 
ó tempo que cuspía a bosta, e entre os Argueioi dixo: 

"iAi dor!, en realidade danoume os pés unha deusa, . 
a que, en todo tempo, 
coma unha nai, está ó lado de Odyseus e préstalle axuda". 

(784-797) Antíloco toma, sorrindo, o último premio. 
Alaba a Ulises e, de paso, glorifica a Aquiles, que premia 
·o seu eloxio. 

Así dicía, e eles, pois, todos, ríronse con gusto 
do seu caso. 
E Antílokhos, pois, levábase xa o último premio, 
sorrindo, e dixo a súa palabra entre os Argueioi: 

«Direivos, amigos, por máis que o sabedes todos vós, 
que, aínda tamén agora, 
os inmortais honran ós homes máis vellos; 
pois Aias é nacido un pouco antes de min, 
e o outro é da xeración anterior e dos homes anteriores; 
mais din que é un vello aínda robusto e ~xil; e, é difícil 
ós Akhaiói, loitar con el á carreira, de non ser Akhileus". 

Así dicía, e glorificaba ó Peleíon, lixeiro de pés; 
e Akhileus, ó contestarlle, replicoulle con estas palabras: 

«Antílokhos, non se terá <lito en van esa gabanza túa, 
senón que eu vouche dar ademais outro medio talento• .. 
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Así tendo <lito, nas mans llo puña, e el 
recibiuno contento. 

5) O combate (798-825). 

(798-810)Aquilesanunciaospremioseinvitaaparticipar. 

Logo, o Peleídes, unha lanza, de comprida sombra, 
propuxo, levándoa para o lugar do certame, e un escudo 
e un casco, 
armas de Sarpedón, que Pátroklos lle arrebatou; 
e púxose de pé e a súa palabra entre os Argueioi dixo: 

"Para estes premios, invitamos a dous homes, os que 
sexan os mellores, 
a que, vestindo as súas armas, empuñando o bronce, 
que atravesa a pel, 
un ó outro se experimenten <liante da multitude. 
Aquel dos dous que, primeiro, lanzándose a fondo, toque 
a fermosa pel do contrario, 
e chegue ás súas carnes, a través da armadura 
e do negro sangue, 
a ese, eu dareille esta espada, ornada con tachóns de prata, 
fermosa, da Thrake, que a Asteropaios arrebatei; 
e, estas armas, lévenas os dous en común; 
e nós servirémoslles unha boa comida, nas tendas". 

(811-825) Érguese o grande Aiante Te/amonio e o forte 
Diomedes Tidida. Ás tres acometidas, Aquiles, dalle a 
grande espada ó Tidida. 

Así dicía, e levantouse entón o grande Aias Telamonios, 
e igualmente, o Tydeídes se levantou, o forte Diomedes. 
E eles, despois que entón se armaron, cada un ó seu canto 
da multitude, 
saían os dous para o medio, ansiosos de loitar, 
ollándose de modo terrible; e o estupor apoderouse 
de tódolos Akhaiói. 
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Mais, cando xa préto estaban, un sobre o outro avanzando, 
tres veces se lanzaron, tres veces se acometeron de préto; 
entón Aias, ó fin, no escudo, por todas partes igual, 
con forza bateu, mais á pel non chegaba; que a defendía, 
por dentro, a couraza; 
e o Tydeídes entón, de seguida, por enriba 
do grande escudo, 
trataba, sen descanso, de alcanzarlle o pescozo coa punta 
da lanza resplandecente. 
E entón xa, pois, os Akhaiói, temendo moito por Aias, 
pediron que, cesando no combate, os dous recibisen 
premios iguais; 
mailo heroe deulle ó Tydeídes a grande espada, 
levándolla coa vaíña e co ben cortado talabarte. 

6) O lanzamento de disco (826-849). 

(826-835) Aquiles saca a bola de ferro de Eetión e invita 
a que se levanten os que queren contender. 

E entón o Peleídes puxo de premio un disco de ferro 
fundido en bruto, 
que en tempos lanzaba a grande forza de Eetíon; 
mais, a este, matouno os dos áxiles pés, Akhileus, 
e traíano consigo, nas súas naves, con outros tesouros; 
e púxose de pé e a súa palabra entre os Argueioi dixo: 

«Levantádevos, os que agora este premio 
tentedes conseguir; 
por moi lonxe que el teña os seus fértiles campos, 
terá ferro ata para, cinco anos enteiros, 
gastar; pois, non por estar falto de ferro, 
á cidade irá o seu pastor, nin o seu labrador, senón que 
o disco llo proporcionará,,. 

(836-849) Érguense Polipetes, Leonteu, Aiante Te/amonio 
e Epeio . Polipetes, o vencedor. 

Así dicía, e levantouse entón Polypoites, firme na loita, 
e a forza vigorosa de Leonteus, semellante a un deus, 
e Aias Telamoniades e o divino Epeiós. 
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E púñanse un detrás do outro, e colleu o disco 
o divino Epeiós, 
e lanzouno, despois de o voltear; e ríronse tódolos Akhaiói. 
De segundo, á súa vez, tirouno Leonteus, rebento de Ares; 
de terceiro, á súa vez, proxectouno o grande Aias Telamonios, 
da súa forte man, e ultrapasou as marcas de todos. 
Mais, cando xa o disco colleu Polypoites, firme na loita, 
canto un home pastor lanzou o caxato, 
que, volteando, voa por enriba das vacas do rabaño, 
tanto ultrapasou todo o lugar do certame; e eles deron voces 
en aplauso; 
e, levantándose, os compañeiros do forte Polypoites, 
ás ocas naves levaban o premio do seu rei. 

7) O tiro de arco (850-883). 

(850-858) Os premios e o fito. 

E entón el propuxo ós arqueiros ferro azulado, 
e, para eles, propuñ~ dez machados de dous gumes, e dez 
machados dun gume só, 
e fixo ergue-lo mastro dunha nave de proa azulada, 
ó lonxe, sobre as areas, e, del, unha tímida pomba, 
cunha corda delgada, por unha pata ataron, e sobre ela, 
pois, invítaos 
a lanza-las súas frechas. "ºque lle dea á tímida pomba, 
collendo para si tódolos machados con dous gumes, 
que os leve á súa tenda; 
o que lle dea á corda, fallando na ave, 
levará os machados dun gume só, pois el é 
realmente inferior". 

(859-883) Os participantes (Teucro e Meriones) e o 
resultado. 

Así dicía, e levantouse entón a forza de Teukros, o señor, 
e tamén, pois, Meriones, o bo servidor de Idomeneus; 
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e, escollendo unhas sortes, sacudíanas nun elmo de bronce, 
e Teukros foi o primeiro designado por sorte; e, ó momento, 
a súa frecha 
lanzou con tódalas súas forzas, mais non prometeu ó señor 
facerlle unha hecatombe magnífica 
de cordeiros primoxénitos. 
Non alcanzou, por certo, a ave; pois negoullo Apolon, 
de envexa; 
mais el na corda acertou, xunto á pata, por onde fora atada 
a ave; 
e a corda cortou dereitamente, a amarga frecha; 
ela entón voou para o ceo, e caeu 
a corda á terra; e entón gritaron os Akhaiói. 
E, dándose présa, Meriones entón tiroulle, da man, 
o arco; a frecha, xa a tiña disposta por adiantado, en canto 
el apuntaba; 
e, ó instante, prometeu a Apolon, que dispara certeiramente, 
facerlle unha hecatombe magnífica 
de cordeiros primoxénitos. 
E alá arriba viu, debaixo das nubes, á tímida pomba; 
e alí, pois, cando ela volteaba, el feriuna, por baixo da á, 
no medio do corpo, 
e pasoulle, de parte a parte, a frecha; a que, de volta na terra 
cravouse, <liante dopé de Meriones; maila ave, 
pousada no mastro da nave, de proa azulada, 
deixou pendura-lo pescozo, e as súas ás espesas 
sobre ela caeron, 
e, de pronto, dos seus membros, o alento da vida voou, e, 
lonxe de alí, 
caeu; e as tropas, de novo, contemplaban, 
e quedaron maravilladas. 
E Meriones, pois, tódolos dez machados con dous gumes, 
para si levantou, 
e Teukros, os machados dun gume só, 
para as ocas naves levaba. 
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8) O tiro de azagaia (884-897). 

(884-897) O premio: unha longa pica e un caldeirón. Os 
participantes: Agamenón Atrida e Merlones. 

E entón o Peleídes, unha lanza, de comprida sombra, 
e unha caldeira, que non tocara o fogo, do valor dun boi, 
ornada de flores, 
propuxo, levándoas para o lugar do certame; e levantáronse, 
pois, os homes lanzadores de dardos; 
levantouse, pois, Agamemnon Atreídes, poderoso ó lonxe, 
e con d levantouse Meriones, o bo servidor de Idomeneus; 
mais alí Hes falou o dos áxiles pés, divino Akhileus: 

«Atreídes; ben sabemos canto avantaxas a tódolos outros 
e ata que punto é-lo mellor pola túa forza e nos lanzamentos 
de dardos; 
mais ti, este premio tomando, para as ocas naves, 
retorna, e, a lanza, irnos darlla ó heroe Meriones, 
sempre que ti o queiras no teu corazón; pois eu, por min, 
invítote a iso». 

Así dicía, e non desobedeceu o señor 
de homes, Agamemnon; 
e deulle a Meriones a lanza de bronce; e o heroe, 
ó seu arauto Talthybios, o fermosísimo premio lle daba. 
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CANTO XXIV 

RESCATE DE HÉCTOR 

(«Héktoros lytra») 

l. Aquiles aldraxa o cadáver de Héctor (l-21). 

(1-21) Aquiles arrastra o cadáver de Héctor arredor da 
pira de Patroclo, xa apagada. 

E disolveuse o certame, e os homes, para as rápidas 
naves, todos e cada un, 
dispúñanse a ir; e eles na cea pensaban 
e en fartárense do doce sono; mais Akhileus 
choraba, ó se lembrar do seu compañeiro, e, a el, o sono, 
que todo o doma, non o tomaba, senón que se revolvía 
de acá para alá, 
botando de menos o vigor e a forza nobre de Pátroklos, 
e cantas cousas con el debandou e dores pasou, 
(combatendo) nas guerras dos homes, ou atravesando 
as dolorosas ondas; 
ó pensar nisto, unha lágrima ardente vertía, 
botándose unhas veces de costado, e outras, para atrás, 
de costas, e outras veces sobre o peito; e, ás veces, póndose 
en pé, 
daba voltas, andando de acá para alá, polo beira do mar; e, 
a el, a aurora 
nunca se lle escapaba, cando sobre o mar e sobre 
as ribeiras aparecía; 
mais el, cando ó seu carro xunguía os seus rápidos cabalos, 
sempre a Héktor atou detrás do carro, para así arrastralo, 
e, despois de o ter arrastrado tres veces arredor do túmulo 
do Menoitiades morto, 
outra vez na súa tenda descansaba, e, a el, deixábao 
no po, boca abaixo, tendido; mais Apolon, 
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toda inxuria, do seu corpo apartaba, compadecéndose 
do home, 
con todo estar morto; e cubríao todo coa súa exide 
de ouro, para que non o dilacerase, ó arrastralo. 

2. Xunta dos deuses (22-119). 

(22-30) Os deuses non poden sufrir semellante espectáculo. 

Así el, por estar tan furioso, ó Héktor divino aldraxaba; 
mailos deuses ben-aventurados, ó contemplalo, 
compadecíanse del, 
e incitaban a Argueifontes, de longa vista, aquello roubase. 
Entón, ós outros deuses, agradáballes (tal pensamento), 
mais non a Here, 
nin a Poseidaon, nin á doncela de ollos brillantes, 
senón que seguían como de primeiro, cando odiosa 
se lles fixo a divina Ilios, 
e Príamos e o seu pobo, por causa da cegueira 
de Aléxandros, 
que ás deusas inxuriou, cando ó seu aprisco lle chegaban, 
e só louvou a aquela que unha luxuria dolorosa 
lle proporcionou. 

(31-54) ó cabo de doce días, Apolo diríxese ós deuses. 
Reproba a súa pasividade. 

Mais, cando xa, pois, atrás disto, 
a duodécima aurora chegou, 
tamén entón, pois, Phoibos Apolon falaba, 
no medio dos inmortais: 

«Sodes crueis, deuses, sodes maléficos; ¿é que nunca, 
para vós 
queimou Héktor coxas de bois e de cabras perfectas?; 
agora, que xa só é un cadáver, non vos atrevestes a salvalo, 
para o mostrar á súa mullere á súa nai e ó seu filio, 
e ó seu pai Príamos, e ás súas tropas, que, de seguida, 
no fogo o queimarían e honras fúnebres lle tributarían. 
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Polo contrario, deuses, queredes axudar ó funesto Akhileus, 
que nin, pois, ten sentimentos xustos, nin pensamento 
flexible dentro do peito, e só sabe cousas salvaxes, 
coma un león, 
que, pois, á súa grande forza e ó seu corazón arrogante, 
cedendo, salta sobre os rabaños dos homes, para colle-lo 
seu alimento 
así Akhileus perdeu a compaixón, e non ten pudor, 
(que ós homes grandemente prexudica e favorece). 
Pode un home perder a un ser aínda máis querido, 
un irmán, nacido do mesmo ventre, ou ata un fillo; 
mais, ó fin, sempre cesou de chorar e de se lamentar; 
poilas Moirai, ós homes, un corazón paciente lles puxeron. 
Mais el, ó Héktor divino, despois que a doce vida lle quitou, 
atándoo ós seus cabalos, arredor do túmulo 
do seu compañeiro, 
arrástrao; isto, para el, certamente, nin máis fermoso, nin 
mellor é; 
que tema, por máis valente que sexa, que nós contra el 
nos irritemos; 
pois, enfurecéndose, xa só terra xorda maltrata ... 

(55-63) Hera reponse a Apolo. Aquiles e Héctor non son 
de igualar. 

Mais Here, a de brancos brazos, encolerizada, dicíalle: 
"Sería, tamén esa, unha palabra túa, Arguyrótoxos, 

se xa igual honra ides dar a Akhileus e a Héktor; 
Héktor é un mortal e chupoulle o peito a unha muller; 
mentres que Akhileus, descendencia é de deusa, 
á que eu mesma 
alimentei e criei, e a un home dei por compañeira deleito, 
a Peleus, que, de corazón, lles foi querido ós inmortais; 
e vós todos, deuses, asistiades ó casamento; e ti, entre eles, 
no banquete tomabas parte, coa túa formingue, ¡ti, 
compañeiro dos malos, sempre desleal! .. 
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(64-76) Zeus replícalle a Hera. Que un deus vaia buscar 
a Tetis, a nai de Aquiles. 

Mais, contestando, dicíalle o amontoador 
de nubes, Zeus: 

«Here, non te irrites así, de todo, contra os deuses; 
pois, non, a honra non será igual; mais tamén Héktor, 
para os deuses, era o máis querido dos mortais, 
que en Ilios están; 
como para minera, pois en cousa algunha descoidaba 
as agradables ofrendas; 
que nunca o meu altar falto estaba dunha comida igual, 
nin de libación e graxa de víctimas; pois esa honra, 
por destino, nós ternos. 
Mais renunciemos a roubar - non hai maneira posible
ó animoso Héktor, ás escondidas de Akhileus; pois sempre, 
en auxilio del, 
ten ido a súa nai, tanto de noite como de día; 
mais, se algún dos deuses fose chamar a Thetis, para que 
se chegase onda min,· 
eu diríalle entón unha consistente palabra, 
de modo que Akhileus 
acepte os presentes de Príamos e entregue a Héktor." 

(77-88) Iris baixa á morada de Tetis. Zeus chámaa ó 
Olimpo. 

Así dicía, e levantouse Iris, a dos pés de furacán, 
para leva-la súa mensaxe, 
e , entre Samas e a inaccesible Imbros, 
lanzouse ó negro ponto; e a auga estancada xemeu; 
e ela ó abismo botouse, semellante á bóla de chumbo, 
que, metido no corno dun boi do campo, 
vai leva-la sorte fatal ós peixes, comedores de carne crúa. 
E encontrou a Thetis nunha cóncava caverna, e, arredor, 
pois, as outras 
deusas do mar estaban reunidas; e ela, no medio de todas , 
choraba o destino do seu fillo irreprochable, que lle ía 
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perecer na Troie, de fértil terruño, lonxe da súa patria; 
e, situándose préto, palabras aladas lle dirixía: 

"Levántate, Thetis; chámate Zeus, sabedor 
de pensamentos indestructibles ... 

(89-99) Tetis respóndelle a Iris. Ela obedecerá, por máis 
que es tea pola dor agobiada. 

E contestáballe entón a deusa Thetis, a dos pés de prata: 
"¿Mais por que me manda ir aquel grande deus?; 

e vergonza me dá 
de me misturar cos inmortais, pois na miña alma teño 
innumerables dores. 
Mais irei, e non será palabra en van, canto el me diga." 

Tendo, pois, así falado, a divina entre as deusas colleu 
o seu veo, 
un veo azul escuro, pois non hai prenda máis negra; 
e botou a andar, e, <liante, a pés de vento, a rápida Iris, 
guiábaa; e , arredor delas, entón, as ondas do mar retirábanse. 
E elas <lúas, subindo ata a costa escarpada, lanzáronse cara 
ó ceo, 
e encontraron ó Kronides, que ve ó lonxe, e, arredor del, 
tódolos outros 
deuses felices, que están sempre nun ser, estaban reunidos. 

(100-119) Tetis no Olimpo. Zeus mándaa a xunto de 
Aquiles, para que o mova a devolve-lo carpo de Héctor. 

E ela, pois, ó lado de Zeus pai se sentaba, que Athene 
o seu lugar lle cedeu; 
e Here na man lle puxo un vaso de ouro, fermoso, 
e tentou alegrala coas súas palabras; e Thetis, despois 
de beber, tendeulle o vaso; 
e, entre eles, daba comezo ás palabras o pai de homes 
e deuses: 

«Viñeches ó Ólympos, deusa Thetis, a pesar 
de estares aflixida, 
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sufrindo un dó insoportable nas túas entrañas; 
seino tamén eu; 
mais, aínda así, vouche dicir por que razón aquí te chamei. 
Hai xa nove días que unha disputa surxiu entre os inmortais 
sobre o cadáver de Héktor e Akhileus, 
destructor de cidades; 
e eles incitan a Argueifontes, de longa vista, aquello roube; 
mais eu, esta gloria, quérolla dar a Akhileus, 
gardando o teu respeto e amor para o futuro. 
Marcha, pois, á toda présa, ó exército e dalle ó teu fillo 
as miñas ordes; 
dille que os deuses están, contra el, irritados, e que eu, 
máis alá de todos 
os inmortais, estou encolerizado, pois, con peito furioso , 
retén a Héktor xunto ás naves encurvadas, e, a cambio 
dun rescate, non o entregou, 
a ver se, a min, me teme e, a cambio dun rescate, 
a Héktor entrega. 
Pola miña parte, eu enviareille a Irisó magnánimo Príamos, 
para que rescate ó seu fillo, índose ás naves dos Akhaiói, 
e, a Akhileus, lle leve presentes, que o seu ánimo abranden." 

3. Aquiles e Príamo reciben a arde dos deuses ( 120-187). 

(120-140) Tetis comunícalle ó seu filio a arde de Zeus. 
Aquiles accede. 

Así dicía, e a deusa Thetis, a dos pés de prata, 
non desobedeceu, 
e baixou, saltando das cabezas do Ólympos~ 
e á tenda do seu fillo chegou; alí, pois, a el, 
encontrouno, xemendo sen cesar; e , arredor del, 
os seus compañeiros . 
traballaban con ansia e dispuñan a comida da mañá; 
e, para si, un grande carneiro lanudo era degolado na tenda. 
E sentábase moi préto del a súa augusta nai, 
e afagouno coa man, e dirixíalle a palabra e chamábao 
polo seu nome: 
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"Meu fillo, ¿ata cando, lamentándote e estando aflixido, 
devorara-lo teu corazón, sen que te lembres nin da comida, 
nin do leito?; e, bo é, que cunha muller, en relacións íntimas, 
te unas; pois non me vivirás por moito tempo, senón que, 
para ti, xa 
préto, ó teu lado, a morte se puxo, e o poderoso destino. 
Mais escóitame axiña, pois son mensaxeira de Zeus para ti; 
el di que os deuses están, contra ti, irritados, e que el, 
máis alá de todos 
os inmortais, está encolerizado, pois, con peito furioso, 
retés a Héktor xunto ás naves encurvadas, e, a cambio 
dun rescate, non o entregaches; 
mais, ¡veña xa!, entrégao, e acepta o rescate do cadáver." 

E, contestando, dicíalle o lixeiro de pés, Akhileus: 
"Así sexa; que alguén traia o rescate e leve o cadáver, 

se así o mandou con ánimo benévolo o Olympios mesmo." 

(141-158) Zeus agora mándalle a Iris que vaia a !lío a 
xunto de Príamo. Que rescate ó seu filio. 

Así eles, no medio das naves, nai e fillo, 
moitas palabras aladas un co outro cruzaban. 
Mailo Kronides despachaba a Iris para a Ilios sagrada: 

"Anda, vai, Iris veloz, deixando o asento do Ólympos, 
lévalle a miña mensaxe ó magnánimo Príamos, 
dentro de Ilios, 
para que rescate ó seu fillo, índose ás naves dos Akhaiói, 
e, a Akhileus, lle leve presentes, que o seu ánimo abranden, 
el só, que ningún outro home dos Troes con el vaia; 
sígao só un arauto, máis vello ca el, que conduza 
as mulas e o carro, de belas rodas, e despois, á volta, 
para a cidade traia o morto, ó que matou o divino Akhileus. 
Que, na súa alma, para nada a morte lle preocupe, 
nin outro temor; 
pois tal é o guía que lle daremos, ó Argueiphontes, 
que o conducirá ata que o achegue, levándoo el, a Akhileus. 
Mais, cando o teña metido dentro da tenda de Akhileus, 
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este non o matará, e impedirállelo a tódolos outros; 
pois, nin é insensato, nin inconsiderado, nin perverso, 
senón que, con toda solicitude, perdoaralle a vida 
a un home suplicante. 

059-187) Iris fálalle a Príamo, de parte de Zeus. Que 
vaia, confiado, a xunto de Aquiles. 

Así dicía, e levantouse Iris, a dos pés de furacán , 
para leya-la súa mensaxe; 
e chegou á morada de Príamos, e encontrou gritos de dor, 
e pranto; 
os fillos, sentados á roda do pai, dentro do patio, 
mallaban de bágoas as súas roupas, e, no medio, 
estaba o ancián, 
envolto apretadamente nun manto; e, por todo el , moita 
inmundicia había, na cabeza e no pescozo do vello, 
que, pois, ó se botar polo chan, coas súas mans apañou; 
e as fillas e as noras lamentábanse palas estancias, 
recordando cántos xa e qué nobres combatentes 
xacían, que as súas vidas perderon a mans dos Argueioi. 
E detívose préto de Príamos a mensaxeira de Zeus, 
e faláballe, 
tendo tomada a palabra en voz baixa; e, a el, tomoulle 
os membros o tremar: 

"Soségate, Príamos Dardanides, no teu corazón, 
e non te espantes, 
pois, desta v~z, eu non veño para te ameazar 
cunha desgracia, 
senón, por pensar no teu ben; pois son, para ti, mensaxeira 
de Zeus, 
que, por máis de estar lonxe, sente grande inquietude 
por ti e compadécete. 
Ordenou o Olympios que ti, ó Héktor divino, rescates, 
e que, a Akhileus, lle leves presentes, 
que o seu ánimo abranden, 
ti só, que ningún outro home dos Traes contigo vaia; 
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sígate só un arauto, máis vello ca ti, que conduza 
as mulas e o carro, de belas rodas, e despois, á volta, 
para a cidade traia ó morto, ó que matou o divino Akhileus. 
Que, na túa alma, para nada a morte te preocupe, 
nin outro temor; 
pois tal é o guía que contigo irá, o Argueiphontes, 
que te conducirá ata que te achegue, levándote el, 
a Akhileus. 
Mais, cando te teña metido dentro da tenda de Akhileus, 
este non te matará, e impedirállelo a tódolos outros; 
pois, nin é insensato, nin inconsiderado, nin perverso, 
senón que, con toda solicitude, perdoaralle a vida 
a un home suplicante. 

4. Príamo prepárase para partir(l88-321). 

(188-199) Príamo consulta con Hécuba, a súa muller. 
Quere ir ó campamento dos Acaios. 

Tendo, pois, así falado, a lixeira de pés, Iris, foise do sitio, 
e entón el, ó instante, un carro de mulas, de fermosas rodas, 
ós seus fillos, 
ordenara preparar, e atar sobre el o cesto de vime; 
e el baixou ó seu tálamo aromático, 
de madeira de cedro, de teito elevado, 
que moitas xoias cantiña; 
e chamou á súa esposa, Hekabe, e faloulle: 

"¡Oh infeliz! Veume un mensaxeiro olímpico, 
da parte de Zeus, 
para que rescate ó meu fillo, índome ás naves dos Akhaiói, 
e, a Akhileus, lle leve presentes, que o seu ánimo abranden. 
Pois, dime, ¿isto, qué che parece ser, no teu corazón?; 
pois, o que é a min, mándame, dun modo terrible, o meu 
ardor, e o meu corazón, 
ir alá, ás naves, ó interior do largo campamento 
dos Akhaiói.., 
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(200-216) Hécuba teme pola vida de Príamo e non quere 
que vaia. 

Así dicía, e a súa muller lamentouse, e respondíalle 
coa súa palabra: 

"iAi de min! ¿Onde foi para-lo teu bo xuício, polo que ti, 
noutros tempos, 
eras famoso entre os homes do estranxeiro e entre aqueles 
sobre os que reinas?; 
¿como queres ir ti só ás naves dos Akhaiói, 
(e presentarte) <liante dos ollos do home, que moitos 
e valentes 
fillos che matou?; ¡de ferro é, sen dúbida algunha, 
o teu corazón!; 
pois, se te colle, e <liante te ve cos seus ollos, 
sendo, como el é, un home carniceiro e non de fiar, 
nin de ti se compadecerá, 
nin respeto ningún por ti sentirá; non, agora, lonxe de 
todos, chorémolo os dous, 
sentados no noso salón; pois así, para el, sen dúbida, 
a poderosa Moira 
co seu liño teceu, ó nacer, cando eu mesma á luz o dei, 
que fartase ós cans, de rápidos pés, lonxe dos pais , 
na casa dun home forte, do que eu querería coller polo 
medio o seu fígado, 
para o comer, agarrándome a el fortemente; entón serían 
pagáda-las contas 
do meu fillo, pois non o matou cando 
se conducía cobardemente, 
senón cando, <liante dos Troes e das Troiades, 
de profundos seos, 
estaba a pé firme, non se acordando, nin de fuxida , 
nin de escondedoiro." 

(217-227) Príamo insiste en ir. Mándallo unha deusa e, 
en todo caso, quere abrazar ó seufillo morto. 

E, á súa vez, contestoulle o vello Príamos, 
semellante a un deus: 
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"Non me reteñas, pois eu quero ir, nin, para min, 
ti mesma 
sexas, nas nosas moradas, ave de mal agoiro; tampouco 
me convencerás; 
pois, se mo mandase outro calquera dos que viven na terra, 
ou os que son adiviños, intérpretes dos sacrificios, 
ou os sacerdotes, 
diríamos que era unha mentira e, aínda máis, de facelo, 
nos apartaríamos; 
mais, agora, como eu mesmo oín a unha deusa, e vina 
<liante de min, 
irei, e a súa palabra non será en van; 
e, se o meu destino é 
morrer xunto ás naves dos Akhaiói, revestidos de bronce, 
quéroo; pois, así ó momento me matase Akhileus, 
ó coller ó meu fillo nos brazos, despois que teña botado fóra 
o meu desexo de pranto." 

(228-264) Príamo xunta os presentes, que a Aquiles lle 
vai levar. Escorrenta ós Troianos das portas do seu 
palacio e berra cos seusfillos, pota calma que se dan. 

Dicía, e as fermosas tampas das súas arcas abría; 
de alí entón sacou doce fermosísimos peplos, 
e doce mantos simples, e outros tantos tapetes 
e outras tantas pezas de tea branca e, amais <liso, outras 
tantas túnicas. 
E, de ouro, despois de o pesar, levaba un total 
de dez talentos, 
e tamén, dous trípodes flamexantes, e catro caldeiras, 
e tamén, unha copa fermosísima, que os homes tracios 
lle deron, 
cando alá foi en embaixada, grande posesión ela; mais, 
nin esta sequera, 
nas súas moradas o vello deixou, pois quería, con toda 
a súa alma, 
rescatar ó seu fillo. E el, ós Troes todos, 

751 



do pórtico fóra botaba, reprendéndoos 
con inxuriosas palabras: 

"Marchade en mala hora, seres maléficos vituperables; 
¿é que tamén vós, 
nas vosas casas, non tendes pranto, 
que me vindes aquí aflixir?; 
¿ou ten des por póucalas dores que Zeus Kronides me deu, 
con matarme ó meu mellor fillo?; mais coñecerédelo tamén 
vós mesmos; 
pois, para os Akhaiói, seredes agora máis fáciles 
de matar, despois de morto el; mais, así eu, por min, 
antes que, a miña cidade, saqueada e destruída, 
cos meus ollos vexa, me afunda na casa de Ais." 

Dicía, e apartaba ós homes co bastón; e eles afóra saíron, 
ó apremalos o vello; e entón el polos seus fillos chamaba, 
reprendendo a Hélenos e a París e ó Agathon divino, 
e a Pammon e a Antíphonos e a Polites, bo no grito 
de guerra, 
e a Deíphobos e a Hipóthoos e ó nobre Díos; 
chamándoos, o vello, ós nove, mandáballes: 

"Dádevos présa, malos fillos, cabezas baixas; ¡así, todos, 
a un tempo, 
no lugar de Héktor, tivesedes morto, 
préto das rápidas naves! 
¡Ai!, eu son infortunado en extremo, pois enxendrei 
fillos valentes, 
na vasta Troie, e, deles, podo dicir que ningún 
me foi deixado, 
nin Néstor, semellante a un deus, nin Troilos, combatente 
en carro, 
nin Héktor, que era un deus entre os homes, e non parecía 
ser fillo dun home mortal, senón dun deus. 
A estes, matoumos Ares, e fóronme deixadas 
todas estas vergonzas, 
embusteiros e bailaríns, os mellores en coros e danzas, 
raptores de cordeiros e cabritos, no seu propio país. 
¿E que non é hora xa de me preparárde-lo carro axiña, 
e de me pordes nel todas estas cousas, 
co fin de emprendérmo-la marcha?,, 
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(265-298) Os ji/los de Príamo dispóñeno todo. Hécuba 
pídelle que f aga as libacións a Zeus, antes de partir. Mais, 
¡que non marche sen un sinal favorable dos deusesl 

Así dicía, e eles, pois, temendo a ameaza do pai, 
levantaron un carro de mulas, debelas rodas, 
fermoso, recén construído, e, enriba del, 
unha cesta de vime ataron, 
e, do seu cravo, baixaban o xugo mular, 
de buxo, boxudo, ben provisto de aneis; 
e, co xugo, traían a correa do xugo, de nove cóbados. 
E puxérono ben no timón, ben pulimentado, 
no extremo dianteiro, e na chavella metían a argola 
do xugo, 
e tres veces, de cada lado, atáronos á roda da boxa, 
e despois 
ataron máis veces e dobraron debaixo o extremo da correa. 
E entón, levándoos da súa cámara, sobre o carro, 
ben pulimentado, 
amontoaban o inmenso rescate da cabeza de Héktor, 
e xunguiron as mulas de tiro, de forres cascos, 
as que, pois, noutro tempo os Mysói a Príamos deron, 
¡un espléndido presente! 
Mais, para Príamos, puñan debaixo do xugo os cabalas, 
que o vello, 
coidándoos el en persoa, nun presepio 
ben pulimentado criaba. 

Eles dous xunguían, pois, os animais, nas altas moradas, 
o arauto e Príamos, que tiñan nos seus corazóns 
pensamentos prudentes; 
e entón, co corazón triste, chegou préto deles Hekabe, 
levando viño doce coma o mel, na súa man dereita, 
nunha copa de ouro, para que non partisen sen antes teren 
feíto unha libación; 
e parouse <liante dos cabalas, e dirxíalle a palabra 
e chamábao polo seu nome: 

"Toma, fai libación a Zeus pai, e pídelle que, 
para a túa casa, te traía 
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de volta, de entre os homes inimigos, xa que así, ó fin, 
o teu corazón 
puxa de ti cara ás naves, non queréndoo eu certamente. 
Pois ti suplícalle entón ó Kroníon, o que cobre o ceo 
de negras nubes, 
o deus do Ida, que ve ós seus pés toda a Troie, 
e pídelle a ave, a veloz mensaxeira, que, para el mesmo, 
é a máis querida das aves, e da que a forza é grandísima, 
á túa dereita, para que, véndoa ti mesmo 
cos teus propios ollos, 
confiado nela, vaias para a banda das naves dos Danaói, 
de rápidos cabalas. 
Mais, se Zeus, que ve ó lonxe, a súa mensaxeira 
non che dese, 
non serei eu quen entón, apremándote, te anime, 
para ires ás naves dos Argueioi, por moito que o desexes.n 

(299-321) Príamo accede á petición da súa mullere ora 
ó pai Zeus. Zeus f ai aparece-la súa aguia á dereita de 
Príamo. 

E, contestando, dicíalle Príamos, semellante a un deus: 
"Muller, non che direi que non, se tal é o teu desexo; 

pois, é bo, ergue-las mansa Zeus, para ver se de nós 
se compadece ... 

Dicía, pois, e, á intendenta, que o servía, 
daba présa o vello, 
para que lle vertese auga pura nas mans; e achegouse ela, 
a servidora, traendo ó mesmo tempo nas mans a palangana 
e o augamáns; 
e, despois de se ter lavado, recibiu a copa da súa muller; 
entón, póndose en pé no medio do patio, oraba, 
e derramaba o viño, 
levantando os ollos para o ceo, e, alzando a voz, 
dicía a súa palabra: 

"Zeus pai, protector do Ide, gloriosísimo, máximo, 
concédeme que, como hóspede grato e digno de piedade, 
eu entre na morada de Akhileus, 
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e envíame a ave, a veloz mensaxeira, que, para ti mesmo, 
é a máis querida das aves, e da que a forza é grandisíma, 
á miña dereita, para que, véndoa eu mesmo cos meus 
propios ollos, 
confiado nela, vaia para a banda das naves dos Danaói, 
de rápidos cabalas." 

Así dicía, orando, e oíao o bo conselleiro, Zeus: 
e, ó momento, a súa aguia lanzou, o máis perfecto 
dos voadores, 
a cazadora de cor escura, que tamén chaman a Negra; 
e, o grande que é a porta dunha cámara de teito elevado, 
dun home rico, ben provista de ferrollos, 
tan grandes eran as súas ás, dunha e doutra banda; 
e apareceulles, 
á súa dereita, voando por enriba da cidade; e eles, ó vela, 
alegráronse, e, en tódolos peitos, o corazón recreouse. 

5. P_ríamo encamíñase ó acampa mento acaio (322-
439). 

(322-338) Príamo sae da cidade. Zeus ordénalle a Hermes 
que guíe ó rei Príamo e que o esconda ás miradas. 

E, dándose présa, no seu carro o vello montou, 
e guiouno a través do vestíbulo e do pórtico sonoro. 
Diante, do carro de catro rodas, puxaban as mulas, 
que o prudente Idaios guiaba; e, detrás, 
os cabalas, que o vello, guiándoos, co seu chicote incitaba 
rapidamente pola cidade; e, ó mesmo tempo, seguíano 
tódolos seus amigos, 
chorando moito por el, como se á morte marchase . 
Mais estes, así que entón da cidade baixaron, 
e á p lanicie chegaron, 
de novo, pois, para Ilios volvían, 
os fillos e xenros, mais non lle pasaron inadvertidos a Zeus, 
que ve ó lorixe, os dous solitarios, 
cando na planicie se deixaron ver; e compadeceuse 
do vello, non ben o viu, 
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e, a Hermeias, pois, o seu fillo, de frente mirándoo, 
de seguida dicía: 

«Hermeias, posto que a ti éche sempre moi grato, 
acompañar ó home, e alí escoitabas a quen quixeses, 
anda, vai, e, a Príamos, ata as ocas naves dos Akhaiói, 
condúceo de tal maneira, que non o vexa, pois, 
nin o enxergue ninguén, 
de entre os outros Danaói, antes de chegar ó Peleíon." 

(339--348) Hermes chega a Troia e toma a figura dun 
príncipe moi novo. 

Así dicía, e Argueifontes, o conductor, non soubo dicir 
que non; 
ó momento entón ós seus pés atou unhas fermosas sandalias, 
divinas, de ouro, que o levaban, agora fose 
sobre o elemento líquido, 
agora fose sobre a terra interminable, cos sopros do vento; 
e tomou o caduceu, co que enfeitiza os ollos dos homes, 
de cantos el quere, e desperta tamén outra vez 
ós que dormen; 
empuñándoo na man, voaba o forte Argueifontes; 
e ó momento, pois, a Troie e ó Heléspontos chegaba, 
e botou a andar, parecido a un príncipe mozo, 
que empeza a ter barba, do que a xuventude está chea 
de gracia . 

(349-357) Príamo e o seu arauto, parados xunto ó río. 
Temor pala presencia dun home novo (Hermes). 

E, cando eles entón máis alá chegaron 
da grande tumba de Ilos, 
pararon, pois, as mulas e os cabalas, para os abeberaren 
no río; pois xa tamén a escuridade sobre a terra chegou . 
Mais entón o arauto, véndoo de préto, distinguiu 
a Hermeias, e tomaba a palabra , e a Príamos dixo: 
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«Atende, Dardanides; hai un caso de discreta intelixencia; 
vexo un home e imaxino que pronto nos vai pór en anacos; 
pois, ¡veña xa!, fuxamos nos cabalos, ou se non, 
tocándolle nos xeonllos, supliquémoslle, a ver se de nós 
se compadece." 

(358-371) O mozo (Hermes) tranquiliza a Príamo. Que 
nada tema; protexerao: recórdalle a seu pai. 

Así dicía, e, ó vello, turbóuselle o espírito, 
e terriblemente temeu, 
e os pelos quedáronselle tesos, nos seus flexibles membros, 
e parouse abraiado; mais, por si mesmo, o Benfeitor, préto 
del chegando, 
a man do vello collendo, preguntáballe, e díxolle: 

"¿Para onde, pai, desta maneira, os teus cabalos 
e as túas mulas conduces, 
a través da noite divina, cando dormen os outros mortais?; 
¿é que entón ti non temeches ós Akhaiói, 
respirando eles furor, 
que che son inimigos e están hostís, préto de aquí?; 
se algún deles te vise, na rápida noite negra, 
conducir tantos tesouros, ¿que pensamento terías?; 
pois ti non es un mozo, e un vello é, ese que te acompaña, 
para vos defenderdes dun home, se vos quere atacar. 
Mais eu, en nada, mal che farei, e, aínda máis, contra outro 
defenderíate; e tómote polo meu pai.,, 

(372-404) Príamo tranquilízase, mais fanse, un ó outro, 
preguntas."º mozo,, (Hermes)faise pasar por un servidor 
do Pelida. 

E contestáballe entón o vello, Príamos, 
semellante a un deus: 

«Así son, máis ou menos, esas cousas, meu fillo, 
tal como dis; 
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mais, sen dúbida, unha vez máis sobre min a súa man 
estendeu algún dos deuses, 
que, para saírme ó encontro, tal viaxeiro me enviou, 
oportuno, coma ti, que, de corpo e aspecto, es admirable 
e, de espírito, es inspirado, e, sen dúbida, es fillo 
de pais afortunados ." 

E contestoulle á súa vez o conductor Argueiphontes: 
"Si, por certo, meu vello, en todo iso, 

como é xusto falaches; 
mais, ¡veña!, dime isto, e explícate con precisión, 
¿é que -mandas fóra, a algunha parte, os teus tesauros, 
moitos e bos, 
cara a homes estraños, para que eles che permanezan 
a salvo?, 
¿ou é que xa todos abandonades á Ilios divina, 
tomados do medo?; pois tal home, o mellor, pereceu, 
o teu fillo; pois, no combate, en nada era inferior 
ós Akhaiói.,, 

E contestáballe entqn o vello Príamos, 
semellante a un deus: 

"Mais ¿quen ti es, mozo excelente, e de que país es?; 
¡cómo me contaches belamente o destino 
do meu fillo infortunado!,, 

E contestoulle á súa vez o conductor Argueiphontes: 
"Posme á proba, vello, e pregúntasme 

polo Héktor clivino; 
¡que de veces eu, no combate, que honra, 
cos meus ollos o vin, e cando, cara ás naves marchando, 
mataba sen descanso nos Argueioi, feríndoos de morte 
co bronce aguzado!; 
e nós, parados no sitio, admirabámolo; pois Akhileus 
non nos deixaba lÓitar, por estar encolerizado 
contra o Atreíon. 
Pois eu son servidor seu, e unha mesma nave, 
ben traballada, nos trouxo; 
e son un dos Myrmidones, e teño por pai a Polyktor; 
el é rico, mais vello xa, así coma ti, 
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e el seis fillos ten, e eu o sétimo son; 
botándoo á sorte entre nós, fun designado por sorte, para 
acompañar ata aquí ó heroe. 
E agora saín das naves para a planicie; pois, ó rompe-lo día, 
os Akhaiói, de ollos movedizos, batalla darán 
arredor da cidade; 
pois eles indígnanse por permanecer inactivos, 
e non poden 
contelos, os reis dos Akhaiói, de tan ansiosos que están 
de guerra." 

( 405-423) Os deuses coidan do corpo de Héctor. 

E contestáballe de seguida o vello Príamos, 
semellante a un deus: 

"Se entón, do Akhileus Peleídes, servidor 
es, ¡veña xa!, dime con exactitude toda a verdade, 
¿o meu fillo está aínda xunto das naves, ou xa, 
ós seus cans, Akhileus o botou, despois de o cortar membro 
a membro?,, 

E contestoulle á súa vez o conductor Argueiphontes: 
'"Oh vello, os cans aínda non o comeron, 

nin as aves de rapina, 
senón que aínda el está xacente á beira da nave de Akhileus, 
como antes, na súa tenda; e esta é, para el, 
a duodécima aurora, 
desde que alí está tendido, e nin o corpo en nada 
lle apodrece, nin os vermes 
o comen, os que, pois, ós homes, mortos por Ares, devoran. 
É certo que, á roda da tumba do seu compañeiro querido, 
arrástrao con corazón insensible, 
cando a aurora divina aparece, 
mais non o desfigura; se a el te aproximases, ti mesmo verías 
qué fresco el xace, e cómo o sangue, por todo el, 
lle foi lavado, 
e non está manchado en parte algunha; e as feridas 
pecháronse todas, 
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cantas el recibiu; pois moitos nel o seu bronce espetaron. 
Así, os deuses ben-aventurados, do teu fillo coidan, 
aínda sendo un cadáver, pois moi grato lles era 
ó seu corazón. 

(424-439) Príamo quere regalar/le "ó mozo" unha copa. 
Non !la acepta, mais levarao á tenda de Aquiles. 

Así dicía, e o vello alegrouse, e contestáballe 
coa súa palabra: 

"¡Ah, fillo meu!, é, pois, realmente bo, ofrece-los presentes 
de lei 
ós inmortais, que nunca o meu fillo, se algunha vez existiu , 
no seu palacio, se esquecía dos deuses, que ocupan 
o Ólympos; 
por iso eles del se acordaron, mesmo no trance fatal 
da súa morte. 
Mais, ¡veña xa!, recibe de min esta fermosísima copa, 
e deféndeme, e acompáñame, coa axuda dos deuses, 
ata que chegue á tenda do Peleiades.» 

E contestoulle á súa vez o conductor Argueifontes: 
"Posme a proba, vello, ó verme tan novo, mais non 

me persuadirás, 
ti, que me invitas a que acepte os teus dons a furto 
de Akhileus; 
eu, á verdade, teño medo, e vergonza na alma me daría 
de o espoli~r, non sexa que algún mal despois me veña. 
Mais ti dispós de min como guía, e, á famosa Argos chegaría, 
acompañándote con coidado, nunha rápida nave, ou a pé; 
ninguén te atacaría, despreciando ó guía.» 
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6. Príamo na tenda de Aquiles (440-676). 

( 440-467) "º mozo» salta ó carro de Príamo e faino pasar 
milagrosamente ata a tenda de Aquiles. Alí descobre 
quen é e torna para o ceo. 

Dicía, e, saltando para o carro e os cabalos, o Benfeitor, 
rapidamente, nas súas mans, o chicote e as rédeas tomaba, 
e insuflou a cabalos e mulas un ardor excelente. 
Cando, ós baluartes das naves e ó foxo, chegaron, 
había pouco que os gardas se ocupaban da cea, 
e o conductor Argueiphontes, sobre eles, o sono verteu, 
sobre todos, e, á présa, as portas abriu e descorreo 
os ferrollos, 
e meteu dentro a Príamos e os espléndidos presentes, sobre 
o seu carro. 
E así chegaron, ó cabo, á tenda do Peleídes, 
a alta tenda, que os Myrmidones fixeron para o seu señor, 
cortando troncos de abeto; e, por arriba, construíron 
µnha cuberta de canas sen mondar, segándoas dun prado; 
e, arredor, un grande patio para o seu señor fixeron, 
cercado de estacas apretadas; e, a porta, sostíñaa 
un só ferrollo 
de abeto, que botaban, para pechar, tres Akhaiói, 
e, para abrir, erguían o grande ferrollo das portas, tres, 
dos outros; mais Akhileus, claro é, botábao, aínda só; 
abriu entón, pois, a porta ó vello, Hermeias o benfeitor 
e meteu dentro os gloriosos presentes para o Peleíon, 
lixeiro de pés, 
e dos cabalos á terra baixaba, e dirixiulle a palabra: 

"Oh vello, en realidade, eu son un deus inmortal, que 
viñen ó teu encontro, 
son Hermeias; pois meu pai deume a ti como guía . 
Mais agora eu de volta marcharei, e, de Akhileus, 
<liante dos ollos, non me presentarei; 
que sería cousa indigna, 
que un deus inmortal, así con cariño, acollese a mortais, 
á vista de todos; 
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mais ti, non ben entres, abraza os xeonllos do Peleíon, 
e, polo seu pai e pola súa nai, adobo cabelo, 
e, polo seu fillo, suplícalle, para lle conmoveres o corazón». 

(468-484) Príamo, ós pés de Aquiles. 

Tendo, pois, así falado, para o vasto Ólympos partiu 
Hermeias; e Príamos, dos cabalos, á terra saltou, 
e, a Ida_ios, alío deixou; e el no patio se quedaba, gardando 
cabalos e mulas; mailo vello marchaba dereito á estancia, 
onde, pois, Akhileus, caro a Zeus, de costume se sentaba; 
e dentro, a el propio, 
encontrouno, e os seus compañeiros estaban sentados 
á parte; e só dous, de entre eles, 
o heroe Automedon e Álkimos, rebento de Ares, 
dábanse présa en servilo; xustamente acababa de toma-lo 
seu alimento, 
de comer e beber; ma'is aínda a mesa estaba posta. 
E o grande Príamos pasoulles inadvertido, ó entrar, e, 
póndose, pois, ó seu lado, 
coas súas mans agarrou os xeonllos de Akhileus e bicoulle 
as mans, 
terribles, homicidas, que moitos fillos lle mataron. 
E, coma cando unha densa cegueira arrebatou a un home, 
que, na súa terra, 
despois de matar a un ser humano, chegou á terra doutros, 
á casa dun home rico, e o estupor sobrecolle ós que 
o ven chegar, 
así, estupefacto, quedou Aquileus, ó ver a Príamos, semellante 
a un deus, <liante de si; 
e estupefactos quedaron tamén os demais, e miráronse uns 
ós outros; 
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(485-506) A súplica de Príamo. Bica as mans que lle 
mataron ó mellar dos seusfillos. 

e, suplicando, Príamos a súa palabra lle dirixiu: 
«Lémbrate de teu pai, Akhileus, semellante a un deus, 

da mesma idade que eu, na soleira funesta da vellez; 
e tal vez, tamén a el, os veciños que ten arredor 
o atormentan, e non ten ninguén para afastar del 
a perdición e a ruína. 
Mais el, ó menos, mentres oia dicir que ti segues con vida, 
alégrase no seu corazón, e espera, tódolos días, 
ver ó seu fillo chegar de Troia; 
mais eu, infortunado en extremo, despois que enxendrei 
fillos excelentes, 
na ancha Troia, teño que dicir que ningún deles 
me foi deixado; 
eu tiña cincuenta, cando chegaron os fillos dos Akhaiói; 
dezanove, eu tíñaos dun mesmo ventre, 
e, ós outros, paríanmos mulleres no palacio; 
de moitos deles, o impetuoso Ares os xeonllos desatou; 
e, ó que eu tiña por único, pois defendíanos, á cidade 
e a nós mesmos, 
ti, hai ben pouco, matáchemo, cando defendía a súa patria, 
ó Héktor; por quen veño agora ás naves dos Akhaiói, 
para o rescatar do teu poder, e traio un rescate inmenso. 
¡Veña!, respeta ós deuses, Akhileus, e, a min mesmo, 
compadéceme, 
lembrándote do teu pai; mais eu son aínda máis digno 
de compaixón, 
pois atrevinme ó que ningún outro mortal da terra 
(se atreveu), 
a achegar á miña boca a man do home matador 
do meu fillo» . 
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(507-551) Aquiles e Príamo choran á mesma vez. Aquiles 
compadécese de Príamo. As dúas tina/las, cos dons que 
Zeus reparte ós mortais. 

Así dicía, e nel, pois, excitou o desexo do xemido 
polo pai; 
e, da man, pois, tomándoo, apartou de si ó vello 
con suavidade; 
e, entregádo-los dous ós recordos, o outro, por Héktor, 
matador de homes, 
choraba abundantemente, <liante dos pés 
de Akhileus arrastrado, 
mais Akhileus choraba ó seu pai, e, por momentos, tamén 
a Pátroklos; e o xemido de entrambos elevábase a través 
da morada. 
Mais, cando xa de xemido se fartou o divino Akhileus 
e das súas entrañas saíulle ese desexo, e dos seus membros, 
de pronto saltou do seu trono, e, ó vello, da man, levantaba, 
compadecéndose da súa branca cabeza 
e do seu branco queiio, 
e, falándolle, dirixíalle aladas palabras: 

"iAh, infortunado!, certamente, moitas desgracias 
soportaches no teu corazón; 
¿como te atreveches a vir só ás naves dos Akhaiói, 
ós ollos do home, que, moitos e valentes 
fillos che matou?; de ferro, té-lo teu corazón. 
Mais, ¡veña xa!, séntate, pois, neste trono, e as dores, 
de tódalas maneiras, 
deixémolas repousar na nosa alma, por máis aflixidos 
que esteamos; 
pois, do choro xeado, non hai proveito ningún; 
pois así o teceron os deuses para os desgraciados mortais, 
viviren aflixidos; só eles están despreocupados. 
Pois <lúas tinallas están plantadas no chan de Zeus, 
cheas de dons que el nos dá, unha de males e outra de bens; 
a quen Zeus, que goza co raio, llos dea entremesturándollos, 
ese encóntrase unhas veces co malo e outras veces co bo; 
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mais, ó que só desventuras lle dea, a ese, convertiuno 
nun padrón de ignominia, 
e unha fame mala, devorante, lévao por <liante a través 
da terra divina, 
e anda de acá para alá, sen ser honrado, nin por deuses , 
nin por mortais. 
Así tamén, a Peleus, os deuses déronlle espléndidos dons 
desde o seu nacemento; pois superara a tódolos homes 
en felicidade e riqueza, e era señor sobre os Myrmidones, 
e, aínda sendo un mortal , fixeron dunha deusa a súa esposa; 
mais, tamén a el, o deus lle impuxo un mal, pois non lle 
naceu, no seu palacio, unha prole de fillos robustos , 
senón que só un filio enxendrou, destinado a unha morte 
prematura; e agora eu 
non estou ó coidado del, ó se facer vello, pois, moi lonxe 
da terra patria, 
atópome en Troia, aflixíndote a ti e ós teus fillos . 
Tamén de ti, meu vello, por oídas sabemos 
que noutro tempo eras feliz; 
en canto, dentro, abranguen, Lesbos arriba, 
asen to de Mácar, 
e, máis lonxe, a Phryguía e o Heléspontos inmenso, 
din que ti, vello, a todos superaches en riqueza e en fillos; 
mais, desde que esta desgracia che trouxeron os Uraníones, 
sempre tes loitas arredor da cidade, e sempre matanzas. 
Sopórtao, e non te lamentes na túa alma sen nunca parar; 
pois nada conseguirás, con estar triste polo teu fillo, 
e non o porás en pé, máis ben, outra desgracia , 
podes sufrir . ., 

(552-570) Príamo pídelle a Aquiles que lle entregue ofillo 
e acepte o rescate. A alporizada resposta de Aquiles. 

E contestáballe de seguida o vello Príamos, 
semellante a un deus: 

"Non me mandes aínda sentar nun trono, nutrición 
de Zeus, en canto Héktor 
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xaza nas túas tendas, abandonado, senón, canto antes, 
entrégamo en rescate, para o ver cos meus ollos; e ti acepta 
por el os presentes 
numerosos, que che traemos; e oxalá ti deles goces, 
e oxalá volvas 
á túa terra patria, pois ti deixáchesme primeiro, 
a min mesmo, vivir e ve-la luz do sol». 

E, mirándoo, pois, con torva mirada, dicíalle Akhileus, 
o lixeiro de pés: 

"Non me irrites máis agora, vello; que tamén penso 
eu mesmo 
entregarche a Héktor en rescate, pois veu a min, como 
mensaxeira de Zeus, 
a miña nai, a que me deu a luz, filla do vello do mar. 
E tamén comprendo, Príamos, na miña alma, 
e non mo ocultarás, 
que algún dos deuses te trouxo ás rápidas naves 
dos Akhaiói; 
pois ningún mortal, a .vir, se atrevería, por moito 
que estivese na flor da xuventude, 
ata o noso campamento; pois nin se ocultaría 
ós nosos gardas, nin, os ferrollos 
das nosas portas, facilmente do seu sitio movería. 
Polo tanto, non me turbes máis agora o corazón 
nas súas dores, 
non sexa, vello, que nin a ti mesmo te deixe na miña tenda, 
por suplicante que sexas, e entón falte ós mandatos 
de Zeus.» 

(571-595) Automedonte e Alcimo, amigos de Aquiles, 
recollen os presentes traídos por Príamo. O carpo de 
Héctor é posta nun leito no carro de Príamo, polo propio 
Aquiles, que lle pide a Patroclo que non lle garde por isto 
rancor. 

Así dicía, e o vello temeu, e obedecía á súa palabra. 
E entón o Peleídes saltou, coma un león, porta a fóra 
da estancia, 
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non só, con el viñan dous escudeiros, 
o heroe Automedon e Álkimos, ós que, pois, 
no máis alto grado, 
honraba Akhileus, de entre os seus compañeiros, despois 
de que Pátroklos morrera; 
estes entón, do xugo, soltaban cabalas e mulas, 
e meteron dentro ó arauto, voceiro do vello, 
e sentárono nun taborete; e, do carro, de boas rodas, 
collían o inmenso rescate, pola cabeza de Héktor; 
mais deixaron nel <lúas pezas de tea e unha túnica, 
ben fiada, 
co fin de envolve-lo morto, no momento de dárllelo, para 
ser levado á súa casa. 
E entón, chamando ás escravas, mandaba que, por enteiro, 
fose lavado e unxido, 
despois de o trasladar a un lugar apartado, co fin de que 
Príamos non vise ó seu fillo, 
non fora que el, no seu corazón aflixido, non contivese 
a súa cólera, 
ó ve-lo fillo, e que, a Akhileus, se lle turbase o corazón, 
e que o matase, e entón falte ós mandatos de Zeus . 
E, despois que, entón, o lavaron e unxiron con óleo 
as escravas, 
e que o envolveron nunha fermosa peza de tea, amais 
éia túnica, 
o propio Akhileus, erguéndoo en peso, colocouno 
nun leito, 
e os seus compañeiros, todos á vez, alzárono sobre o carro 
ben pulido; 
e xemeu, pois, entón, e nomeou polo nome 
ó seu compañeiro: 

·Non te anoxes comigo, Pátroklos, se é que te enteras, 
mesmo estando no Ais, que, ó Héktor divino devolvín 
ó seu pai, pois, un non indecoroso rescate, me deu; 
e, á súa vez, para ti, tamén, deles, separarei canto conveña." 
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(596-620) Aquiles volve á súa tenda e anúncialle a 
Príamo que xa ten ó seufillo no seu carro, sobre un leito. 
Agora tiñan que pensar en cear, seguindo o exemplo de 
Níobe . 

Dicía, pois, e, para a súa tenda, de novo marchaba 
o divino Akhileus, 
e sentábase na cadeira moi artística, de onde saltou, 
na outra parede, e dicíalle a Príamos a súa palabra: 

.. o teu fillo, vello, xa che foi restituído, tal como pedías, 
e xace nun leito; e, ó deixarse ve-la aurora, 
veralo ti mesmo, cando o leves; mais, agora, lembrémonos 
da cea. 
Pois tamén Níobe, adobo cabelo, se lembrou do alimento, 
cando, nas súas propias mansións, doce fillos lle morreron, 
seis fillas e seis fillos, que estaban en plena xuventude; 
a eles, matoullos Apolon, co seu arco de prata, 
por estar contra Níobe encolerizado, e, a elas, Ártemis, 
a frechadora, 
porque, pois, con Letó se comparaba, 
a de fermosas meixelas; 
dicía que esta deu a luz a dous, e ela soa deu a luz a moitos; 
mais eles, con seren dous, a tódolos seus lle mataron. 
Estes, entón, nove días xacentes no seu sangue están, e non 
había ninguén 
que os sepultase, poilo Kroníon convertiu ás persoas 
en pedras; 
mais, entón, ó décimo día, os deuses Uraníones sepultáronos; 
e ela, pois, cando xa se cansou de verter bágoas, lembrouse 
do seu alimento; 
e agora, por algures, nos rochedos, nas montañas solitarias, 
no Sypylos, onde din que están os leitos das deusas 
ninfas, que sempre xoguetearon nas bordas do Akheloios, 
aí, aínda sendo unha pedra, por vontade dos deuses, 
os seus coidados dixire. 
Pois, ¡veña xa!, tamén nós, divino ancián, pensemos 
no alimento; máis tarde, poderás de novo chorar ó teu fillo, 
cando, para Ilios, o teñas levado; e, de certo, será por ti 
ben chorado." 
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(621-642) A cea. Príamo e Aquiles contémplanse e 
admíranse mutuamente. Príamo quérese deitar. 

Dicía, e, dándose présa, unha cándida ovella, 
o rápido Akhileus 
matou; e os seus compañeiros esfolábana e preparábana 
ben, seguindo a norma, 
e partíana, pois, habilmente en anacos, e espetáronos 
en asadores, 
e asáronos con grande coidado, e retirárono todo; 
e Automedon, entón, collendo pan, repartiuno pola mesa, 
en fermosos cestos; e, as carnes, repartiunas Akhileus; 
e eles, para os alimentos preparados, que <liante estaban 
postos, as súas mans alongaban. 
Mais, despois que, a gana de bebida e de comida, 
fóra de si botaron, 
Príamos Dardanides miraba con admiración a Akhileus, 
¡que talla tiña e que aspecto!; de frente, era realmente 
parecido ós deuses; 
mais Akhileus tamén miraba con admiración 
a Príamos Dardanides, 
contemplando a súa boa aparencia e oíndo a súa palabra. 
Mais, cando xa se fartaron de mirar un para o outro, 
faloulle a el, o primeiro, o vello Príamos, semellante 
a un deus: 

"Dame agora un leito, o máis pronto posible, nutrición 
de Zeus, para que, sen demora, 
despois de deitados, gocemos dun doce sono; 
poilos meus ollos aínda non se pecharon, debaixo 
das miñas pálpebras, 
desde que, baixo as túas mans, perdeu a vida o meu fillo, 
senón que xemo sempre e dós incontables dixiro, 
arrebolándome polo excremento nos recintos do patio; 
só agora algún alimento tomei e, o viño flamexante, 
pola miña goela, fixen baixar; antes de agora, 
eu nada tomara ." 
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(643-658) Aquiles bromea con Príamo, polo albergar 
debaixo do pórtico. Os funerais de Héctor. 

Dicía, pois, e Akhileus, ós seus compañeiros 
e ás escravas mandou 
que dispuxesen camas debaixo do pórtico e que, 
cobertores fermosos 
de púrpura, nelas botasen, e que estendesen 
por enriba tapetes, 
e que puxesen mantos de grosa lá enriba de todo, 
para se envolveren; 
e elas saían da sala, levando unha tocha nas mans, 
e axiña, pois, dándose présa, estenderon dous leitos; 
e dicíalle entón Akhileus, o lixeiro de pés, gracexando: 

·Déitate alá fóra, meu caro vello, non sexa que algún 
dos Akhaiói, 
que teñen voz no consello, aquí veña, 
deses que sempre, comigo 
sentados, toman as súas deliberacións, como é natural; 
se algún deles te vise na negra noite, que cae rapidamente, 
ó momento, diríallo a Agamenón, pastor de pobos, 
e resultaría un aprazamento do rescate do cadáver. 
Mais, vexamos, dime isto, e expono exactamente, 
cantos días desexas para tributa-las últimas honras 
ó Héktor divino, , 
co fin de que, todo ese tempo, eu mesmo permaneza aquí 
e conteña á tropa ... 

(659-676) Aquiles consente nunha tregua de once días. 

E de seguida contestáballe o vello Príamos, 
semellante a un deus: 

«Se de verdade queres que eu cumpra as cerimonias 
fúnebres para co Héktor divino, 
obrando así comigo, Akhileus, faríasme un grande favor. 
Pois sabes como estamos comprimidos na cidade, 
e que a leña está lonxe, 
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que hai que a traer do monte, e os Troes teñen moito medo; 
durante nove días quereriamos choralo na casa, 
no décimo, poderiamos sepultalo, e, o pobo, o banquete 
fúnebre celebraría, 
no undécimo, fariamos sobre el o seu túmulo, 
e, no duodécimo, estaremos dispostos para o combate, 
se for preciso.,, 

E, á súa vez, díxolle o dos áxiles pés, divino Akhileus: 
«Ti tamén, vello Príamos, iso terás, como pides; 

pois suspenderei a guerra tanto tempo como me mandaches.» 
Tendo, pois, así falado, polo pulso, do vello, a man 

dereita colleu, para que nada na súa alma temese . 
Eles, pois, alí mesmo, no vestíbulo, durmiron, 
o arauto e mais Príamos, que só pensamentos prudentes 
tiñan nos seus corazóns, 
mais Akhileus dormía no interior da tenda ben axustada; 
e Briseís, a das fermosas meixelas, deitouse ó seu lado. 

7. A volta de Príamo a Troia (677-781). 

(677-688) Hermes baixa do Olimpo e fálalle a Príamo. 
Está no medio de inimigos. 

Os outros, pois, deuses e homes, que combaten 
en carros, 
durmían toda a noite, sometidos ó brando sono; 
mais, a Hermeias, o benfeitor, non o collía o sono, 
pois meditaba no seu corazón cómo, ó rei Príamos, 
das naves faría saír, ocultándose ós gardas sagrados 
das portas; 
e, ó fin, pousouse sobre á súa cabeza e díxolle a súa palabra; 

«Oh vello, o mal agora nada che preocupa, 
cando así dormes 
entre homes funestos, despois que en paz 
te deixou Akhileus; 
e, agora, rescatáche-lo teu fillo e <leches moitos presentes 
por el; 
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mais, por ti, vivo, ata tres veces, outros tantos darían 
os fillos que alá che quedaron, se Agamemnon 
Atreídes te recoñecese, e se te recoñecesen tódolos Akhaiói.,, 

(689-706) Hermes saca furtivamente a Príamo, do 
acampamento acaio. Casandra, a primeira en divisa-lo 
carro. 

Así dicía, e o vello tivo medo, e despertou ó arauto; 
e Hermeias xunguiulles cabalos e mulas, 
e el mesmo, pois, conducíaos rapidamente a través 
do acampamento, e ninguén contase deu. 
Mais, cando xa chegaron ó vao do río, de fermosa corrente, 
do Xanthos remuiñante, que Zeus inmortal enxendrou, 
Hermeias entón volveuse para o alto Ólympos, 
e Eós, co seu peplo da cor do azafrán, espallábase 
sobre a terra toda, 
e eles, con lamento e xemido, conducían para a cidade 
ós cabalos, e as mulas levaban o cadáver. E ningún outro, 
dos homes e das mulleres, de ben cinguida cintura, antes 
os recoñeceu, 
senón, pois, Kasandra, semellante á áurea Aphrodite, 
que, tendo subido ó Pérgamos, a seu pai distinguiu, 
erguido sobre o carro, e ó arauto, o pregoeiro da cidade; 
e viuno, pois, a el, no carro de mulas, nun leito xacente; 
e entón, pois, prorrompeu en lamentos e, a gritos, fíxose oír 
por toda a cidade: 

«Veredes a Héktor, Troes e Troades, vindo ó seu encontro, 
se outrora tamén, cando vivo, ó regresar da loita, 
vos alegrabades, pois el era unha grande alegría para a nosa 
cidade e o pobo todo." 

(707-717) A esposa e a nai de Héctor bátanse, as primeiras, 
sobre o carro. Príamo pide á turba que deixe paso. 

Así dicía, e alí, dentro da cidade, non quedou 
ningún home, 
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nin muller; que unha dor incontenible de todos se apoderou; 
e encontráronse, préto das portas, co que traía o cadáver. 
As primeiras, a esposa querida e a nai venerable, 
arrincábanse de dor os cabelos, lanzándose sobre o carro, 
de fermosas rodas, 
tocando a súa cabeza; e a multitude, chorando, rodeábaos. 
E alí entón, todo o día, ata se pó-lo sol, 
moita bágoa vertendo por Héktor, <liante das portas 
a chorar estarían, 
se, pois, desde o carro, o vello, ás súas xentes, 
non lles falase: 

"Facédeme sitio, para pasar coas mulas; e xa logo 
de pranto vos saciaredes, despois que o conduza 
á súa casa.» 

(718-745) O cadáver de Héctor, no palacio, sobre un 
riquísimo leito. As lamentacións de Andrómaca. Unha 
muller, viúva, e un filio, orfo. 

Así dicía, e eles separáronse e ó carro paso deixaron; 
e eles, non ben o meteron dentro das famosas mansións, 
acto seguido, 
puxérono nun leito tradeado, e, ó seu lado, fixeron sentar 
ós aedos, 
os que entoan o treno, e estes, o seu canto xemente, 
por el, pois, exhalaban, e, en resposta, as mulleres xemían; 
mais entón, no medio delas, Andromakhe, a dos brancos 
brazos, comezaba o seu pranto, 
tendo entre as súas mans a cabeza de Héktor, 
matador de homes: 

"Meu home, perdéche-la vida ben novo, e, a min, viúva 
me deixas nas túas mansións; e aínda é tan pequeno 
ese fillo, 
que ti e mais eu enxendramos, dous infortunados, 
e non creo 
que á mocidade chegue; pois antes, de arriba abaixo, 
esta cidade 
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será destruída; pois pereceches ti, o seu gardián, o que, 
á cidade, 
de apuros sacabas, e protexía-las súas respetables mulleres 
e os seus nenos pequenos, 
elas, sen dúbida, pronto serán levadas nas ocas naves, 
e eu certamente entre elas; e ti tamén, meu fillo, 
ou comigo mesma 
seguirás, ata un país onde farías traballos indignos, 
penando <liante dun amo inclemente, ou algún dos Akhaiói, 
da man agarrándote, lanzarate do alto dunha torre, triste fin, 
debido a estar irritado, porque Héktor a un irmán lle matou, 
ou ó seu pai, ou tamén, a un fillo, pois moitísimos 
dos Akhaiói, 
nas mans de Héktor, cos dentes, agarráronse 
ó chan inmenso; 
pois non era brando o teu pai na loita penosa. 
E, por este motivo, chórano as nosas xentes 
por toda a cidade, 
mais, ós teus pais, abominable pranto e dó causaches, 
Héktor; e, sobre todo, en min subsistirán tristes dores; 
pois nin sequera, ó morrer, me tendéche-las mans 
desde o leito, 
nin me dixeches unha palabra discreta, da que sempre, 
noite e día, eu me lembraría, derramando bágoas." 

(746-759) O lamento de Hécuba. O filio amado dos 
deuses. 

Así dicía chorando, e choraban tamén as mulleres; 
mais Hekabe, á súa vez, daba principio ó forte pranto; 

"Héktor, para o meu corazón, o máis querido, con moito, 
de tódolos fillos, 
para min, mesmo estando vivo, xa eras amado dos deuses; 
e eles, pois, de ti se coidaban, mesmo no trance forzoso 
da morte. 
Pois, ós outros fillos meus, Akhileus, o lixeiro de pés, 
vendíaos, a quenquera que prisioneiro colleu, ó outro lado 
do mar estéril, 
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levándoos a Samos e a Imbros e a Lemnos, a fumegante; 
e, a ti, despois que a alma che arrebatou, co bronce 
de longa punta, 
arrastrábate moitas veces arredor do túmulo 
do seu compañeiro, 
Pátroklos, que ti lle mataches; e nin así o resucitou . 
Mais agora, como bañado de orballo e acabado de morrer, 
nas nosas mansións 
estás xacente, semellante a aquel a quen Apolon, o do arco 
de prata, 
contra el avanzando, matou coas súas doces frechas." 

(760-775) A lamentación de Helena . O seu único amigo. 

Así dicía chorando, e levantou un choro incesante; 
mais Helene de seguida, a terceira, daba principio 
ó seu pranto: 

"Héktor, para o meu corazón, o máis querido, con moito, 
de tódolos meus cuñados, 
o meu marido é certamente Aléxandros, semellante 
a un deus, 
que para Troia me trouxo; ¡oxalá eu antes tivese morto! 
Pois xa, para min, é agora este o ano vixésimo, 
desde que viñen de alá e saín da miña patria; 
mais nunca unha palabra mala, nin dura, de ti oín; 
ó contrario, se, no palacio, algún outro me censuraba, 
un dos meus cuñados, ou algunha irmá deles, ou unha 
das súas mulleres, de fermosos peplos, 
ou a miña sogra -poilo meu sogro sempre foi para min 
coma un doce pai-
ti entón impedíasllo, apaciguándoo coas túas razóns, 
e coa túa amabilidade e coas túas doces palabras. 
E, por iso, aflixida na miña alma, choro ó mesmo tempo 
por ti e por min, desventurada, 
pois xa ningún outro eu teño, na ancha Troia, 
que para min sexa 
benevolente ou amigo, pois todos, <liante de min, arrepíanse." 
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(776-781) Príamo manda buscar leña. A tregua de 
Aquiles. 

Así dicía chorando, e xemía en resposta 
o inmenso xentío; 
e entón, ás súas xentes, o vello Príamos a palabra 
lles dirixiu: 

"Troes, agora traede leña para a cidade, e, para nada, 
no voso corazón, 
temades un hábil axexo; pois Akhileus, con firmeza, 
ó deixa_rme partir das negras naves, así o ordenaba, 
que, antes, ningún dano se nos causase, antes de que 
chegue a duodécima aurora." 

8. Os funerais de Héctor (782-804). 

(782-787) Os nove días de acarrexo de leña. ó décimo 
día, poñen na pira o cadáver e préndenlle fago . 

Así dicía, e eles, ós carros, os bois e as mulas 
xunguiron, e axiña, despois, reuníanse <liante da cidade; 
durante nove días , eles, unha inmensa cantidade de leña, 
acarrexaban; 
mais, cando xa, pola décima vez, apareceu a aurora, 
que brilla para os mortais, 
tamén entón, pois, bágoas derramando, 
ó ousado Héktor sacaban, 
e colocaron, no máis alto da pira, o cadáver, 
e prendéronlle lume. 

(788-804) O undécimo día . A urna, cos osos. O túmulo. 
O banquete fúnebre. 

E, cando apareceu Eós, a filla da mañá, 
a dos dedos de rosa, 
a esa hora, pois, reuniuse o pobo arredor da pira 
do famoso Héktor. 
E, cando, pois, se xuntaron e reunidos quedaron, 
o primeiro, cun viño flamexante, apagaron a pira 
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toda, por onde queira que a furia do fogo se estendeu; 
e, despois, 
os brancos osos apañaban os seus irmáns e compañeiros, 
por el chorando, e, polas súas meixelas, 
as bágoas espesas caían. 
E, despois de os teren apañado, puxéronos nunha urna 
de ouro, 
cubríndoos con brandos lenzos de púrpura; 
e de seguida, pois, metérona na cóncava fosa, e, 
na parte superior, 
cubrírona con grandes pedras, espesas; 
e rapidamente levantaron un túmulo, e, arredor, vixiantes 
estaban situados por todas partes, 
non fose que os Akhaiói, de belas grebas, 
antes de tempo atacasen; 
e, tendo levantado o túmulo, volvíanse outra vez; 
e, despois, 
reunidos, como é rito, celebraban un glorioso banquete 
nas moradas de Príamos, o rei nutrido por Zeus. 
Así eles se ocupaban nos funerais de Héktor, 
o domador de cabalos. 
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