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Entre as testemuñas de louvanza e gratitude que o Consello
da Cultura Galega acordou adicar á memoria do seu ben lembrado
Presidente Ramón Piñeiro encóntrase a de realizar esta edición
facsímile da versión galega que fixo, con Celestino Fernández de la
Vega, do «Cancioneiro da Poesía Céltica» (xAlkeltische Digtungen»)
de julius Pokorny, premiado pola «Editorial dos Bibliófilos Galegas»
no ano 1951 e que foi, cos «Camiños do tempo», a «Antífona da
Cantiga» de Ramón Cabanillas e «A Xente da Barreira» de
Carballo Calero, un dos primeiros libros na nosa lingua editados na
postguerra.
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este xeito rén-dese tributa a unha das !abarías levadas a
cabo por Piñeiro, sempre lonxe da fachenda e con bo siso e fina sensibilidade. Son exemplares os «Criterios» razoados na nota que
precede á versión e a normativa seguida, pero tamén brilla, en todo,
o dominio da lingua, que soubo mostrar nas produccións orixinais e
nos traslados de temas filosóficos, líricos, litúrxicos ... Lémbrese a
axuda prestada a fraternos poetas, o « Wessen der Vahre.it», a participación no «Misal Galega» ou a iniciativa da publicación polo
Consello da versión da « llíada» de Evaristo de Se la. Foron estes uns
dos moitos traballos que encheron os se.us días, adicados de cheo a
Galicia e ó cultivo do seu espíritu.
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Esta traducción, la primera hecha
a lengua romance de las poesías
celtas recogidas y publicadas por
Julius Pokorny con el título de
<1

ALTKELTISCHE DICHTUNGEN » ,

fué premiada en el II Concurso de la
Editorial d(J los Bibliófilos Gallegos.
Año de 1951

FALLO DEL JURADO

En Santiago de Compostela1 a catorce de Marzo
de mil novecientos cincuenta y uno1 se reunen en el
Decanato de la Facultad de Filoso/fa y Letras de la
Universidad1 los miembros del jurado designado por
la Editorial de los Bibli6filos Gallegos para fa llar el
Concurso de traducci6n al idioma gallego de una
obra -de la literatura universal. Preside el jurado
D. Abelardo Moraleja Laso1 siendo vocales D. Manuel Rey Martfnez 1 D. juan Gil Armad_a1 D. Manuel
Rabanal Alvarez y D. José María Alvarez Blázquez1
que actúa de Secretario.
El jurado 11rtantiene un prolongado y puntual
cambio de impresiones1 teniendo a la vista los textos
originales1 de cuya previa confrohtaci6n resulta que
. todas las obras presentadas al concurso1 además de
reunir las condiciones exigidas en las bases de éste1
muestran el acierto de sus respectivos autores en la
tarea realizada.

/
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Tras detenida deliberaci6n, el jurado acuerda conceder el premio a la traducci6n de la obra «ALTKELTISCHE DICHTUNGEN», de julius Pokorny, · que,
con el título de , Cancioeiro da .Poesía céltiga_,, han
realizado D. Celestino Fernández de la Vega y don
Ram6n Piñeiro L6pez.
Asimismo, teniendo en cuenta los excepcionales ·
méritos de la traducci6n de los , Cannina, de Horacio, hecha por D. Aquilino Iglesia Alvariño, acuerda
el jurado proponer a la Editorial -la edici6n de dicha .obra.
Y para que conste, extiendo la presente acta, que
firman conmigo el Sr. Presidente y Sres. Vocales,
en la fecha y lugar arriba expresados.
El Secretario,
JosÉ

M.

ALVAREZ BLÁZQUEZ.

V. B.º, El Presidente,
0

A. MoRALEJO.

Los Vocales:
MANUEL REY MARTÍNEZ.

]UAN GIL ARMADA.

MANUEL RABANAL ALv AREZ.

EN 1944 PUBRICOUSE EN BERNA o libro de julius Pokorny «Antigas
Poesías Celtas» ( Altkeltische Dichtungen, A. Francke, Ag. Verlag,
Bern. 1944), que nós eiquí traducimos -incluido o seu prólogo- co título
de «Cancioeiro da Poesía Céltiga». Trátase de unha Antoloxía da poesía
gaélica-irlandesa e «cymrica», con un apéndice de poesía anglo-irlandesa.
Tanto a Antoloxía como a introdución do propio Pokorny, son de gran
interés pra quen se preocupe poi-a cultura i-a literatura céltigas.
Os criterios seguidos por Pokorny na versión alemá das poesías celtas están
espostos no prólogo. A nosa versión galega pr,ocuróu a meirande fidelidade posibel á alemá de Pokorny dentro do que permite a diferencia das
duas língoas.
Ó traducir o prólogo somentes suprimimos a transcripción fonética das duas

estrofas -gaélica e címrica- que se citan no mesmo como exemplo de
versificación, xa que a pronunciación aproisimada das mesmas pódese
acadar tendo en conta as normas que se insertan ó remate do prólogo, en
cuia tradución permitímonos acrarar, entre paréntesis, algún fonema con
indicacións familiares ó leito.r.
Julio Pokorny nacéu en Praga en 1887. É un eminente filólogo i-escritor, que
estudóu na Universidade de Viena e na School of lrs Learning de Dublin.
Foi profesor, dende 1920, de Filoloxía celta da Universidade de Berlín.
Pubricóu, entre outras, as seguintes obras: «Die Seele lrlands» (A i-alma
de Irlanda); «Die Alteste Lyrik der grünen Insel» (A máis antiga lírica da
verde Illa). «Altirische Grammatik» (Gramática do Irlandés antigo). Editóu
a «Zeitschrif für. kelt. Philologie» (Revista de Filoloxía céltiga).

ACRARACIONS . DOS TRADUTORES

A ESCOLLA DA OBRA

OIDAMOS que o concurso de traducións
convocado por «Bibliófilos Gallegos» responde a unha doble finalidade: por unha
banda, arrequecer o cultivo literario da nosa
língoa someténdoa ás necesidás espresivas
das grandes creacións da literatura universal; por outra banda,
arrequecer a cultura galega co - a incorporación ·de valores espri- .
toás xurdidos e froitificados n- outros ambentes. Pra satisfacer
a primeira finalidade, que atende, con . preferencia, a prestixiar a
nosa língoa, ahondaba con traducir calisquera das obras maestras
das literaturas europeas ou algunha das obras crásicas greco-latinas.

(1)

Capital collida do MS/ Cotton, Claudius E . v, f. 20 (século XI) do

Museo Británico e grabada en buxo por E. Mayer, filio. A capital N da lntroduci6n no seguinte capitulo foi collida do MS/ Harley 624, f. 108 b (s. XI)
sendo da mesma procedencia e grabada poi-o mesmo xilógrafo.
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Pra satisfacer a segunda finalidade, que pretende, ademáis do prestixio da língoa, vitalizar a nosa cultura, compría escoller unha obra
que. poi-o seu contido intrínseco poidese representar unha aportación sustancial á cultura galega. Velahí por qué . escollemos a obra
de Julius Pokorny «Altkeltische Dichtungen », obra que, ó noso
ver, responde con prenitude esencial á doble finalidade do concurso, de acordo co-as razóns seguintes:

l. Dentro da tradición cultural galega é a lírica a que representa a nosa creación máis xenuina e calificada . Galicia é, por outra
banda, un país de fondo céltigo e como tal se veñen interpretando
as súas manifestacións espritoás. A in~orporación da millor lírica
céltiga á vida cultural galega debe ser, poi-o tanto, do meirande
proveito.
11. O valor cultural d-ista obra abrangue dous aspeitos que
pra nós son igoalmente interesantes: unha .requintada escolma das
manifestacións poéticas . da i-alma céltiga e un estudo craro e sotil
encol das cualidás distintivas da poesía e da literatura céltiga en
xeneral, ambas feitas por Julius Pokorny que é a meirande autoridade con que contan os estudos celtísticos nos nosos días.
III. Mentres que as obras crásicas greco-latinas ou as grandes
obras das literaturas modernas son de dominio común ~o ambente
cultural galego, ben nas súas língoas orixinás, ben nas múltiples
traducións casteláns, a poesía céltiga perman~ce_ iñorada non soio
en Galicia sinon en toda a área das língoas románicas. Entregámoslle, pois, á língoa galega un tesauro poético desconocido pra o
resto das língoas neolatinas. E así debe de ser, xa que se trata do
tesouro poético dos celtas.
IV. Iste «Cancioeiro da Poesía Céltiga» permitirá levar a termo
unha serie de estudos comparativos entre as caraiterísticas da nosa
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poesía i-as da poesía céltiga, que teñen. unha solprendente analoxía,
como se bota de ver n-unha leitura atenta da presente obra. Ista
eras de estudos están inéditos entre nós mesmamente pol-o desconocemento da poesía dos celtas.
V. Tamén agardamas que o contaito dos nasos poetas co-a
máis enxebre poesía celta será de moito proveito no orde das
orientacións estéticas, contrapesando un pouco outra eras de infruxos menos avencellados ó noso fondo autóctono.

O CRITERIO DA TRADUCION

CoN RELACIÓN ó texto 5eguimos o criterio de fidelidade literal
preconizado poi-o mesmo Pokorny como o máis axeitado.
Con relación á língoa ativémonos ás seguintes consideracións:

l. O galego é unha língoa de longa vida oral que inda non
acadóu unha fixación literaria plena.
11. A fixación literaria da nosa língoa debe facerse gradualmente, sin forzar con violencias normativas a súa marcha natural ·
cara a maturidade cultural.
III. Tendo en conta que os recursos espresivos do galega son,
pol-o xeneral, de orixe campesiña, a primeira etapa da súa conversión en língoa de cultura superior debe consistir na escolm.a de
aquila parte do seu vocabulario que, entremedias da riqueza de
variantes propia das língoas de vida puramente oral, teña posibilidás de unha meirande dinidade literaria, procurando debullalo da
codia de ruralismo vulgar a que o conduxo un abandono literario
de séculas.
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IV. Entendemos que a nosa evolución lingüística ainda non
pasóu d-ista etapa de escolma a unha etapa, necesariamente posterior, de unificación. Hoxe en día non se podería trazar un lindeiro
craro e seguro entre «galega literario» e «galego popular», inda
que estamos en camiño de acadar tal diferenciadón.
V. De acordo con istas consideracións, a nasa tradución ademite unha discreta variedade de formas, evita a rixidez das normas
apriorísticas e procura a máisima sinxeleza ortográfica. Diste xeito
coidamos refrexar con fidelidade o estado aitual da língoa galega
na súa progresiva marcha cara a prena madurez cultural.
- Lugo, Nadal do 1950.

Gaita de dous roncóns
Miniatura das Cantigas de Santa María. (Século XIII).
Bib. do Mosteiro do Escorial. Códice b+2 .

Miniatura céltigo-irlandesa. Evanxeliario de San Chad (Século Vlll).
Dibuxo cruciforme. Biblioteca da Catedral de Lichfield.

INTRODUCION

AMENTRES que as creacións literarias dos
demáis pobos europeos xa fai tempo que son
patrimonio da xente culta, ben pouco se sabe,
antre nós, da cultura e da literatura dos celtas.
Da literatura dos irlandeses, a ponla máis vizosa
da álbore céltiga, somentes se conocen as obras da escola poética
anglo-irlandesa, dende Thomas Moore hastra William Butler, Yeats
e Synge, que por estaren escritas n-unha língoa allea non poden
dar, como é natural, unha imaxe fiel do esprito celta.
Soio acada sona o nome de Ossian (1) e chega a nós dende o
antigo ciclo cultural. Ossian, ise xenial apócrifo do escocés Macpherson que na segunda mitade do século XVIII conmovéu ó
mundo e foi o anovador i-o máis importante precursor do Romanticismo, chegando a espertar o entusiasmo de Goethe, de Herder
e de Schubert e cuias obras enchoiaban a Napoleón i-eran a súa
leitura prefirida. Inda que James Macpherson foi un falsificador

(1)

En irlandés Oisín, pronunciado Oschihn.
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que introduxo nas antigas cancións céltigas o Pesimismo i-a Sentimentalidade do século XVIII, tras -do capelo do vello cantor celta,
que tan importante papel desempeñóu na tradición irlandesa o
mesmo que na escocesa-galesa, escóndese, con todo, a herdanza
de unha das máis ricas e valiosas literaturas da vella Europa, pois
o mesmo Macpherson era de certo un celta, i-o rexo, ás veces
místico sentimento da Natureza que atravesa · as súas poesías
corresponde a unha das notas máis enxebres da poesía céltiga de
todol-os tempos.
O xenio céltigo xa tiña penetrado denantes na literatura europea, cando, aló na Edade Meia, serviron de base para a gran épica
cortesán de Christian de Troyes, de Wolfram von Eschenbach e
d-outros, os temas lexendarios dos paíse_s celtas, o do Rei Arthur
i-a súa Táboa Redonda, o de Parsifal, o de Tristán e Isolda, temas
que non deixaron de arrequecer a pantesía dos nosos poetas hastra
Ricardo Wagner.
Endemal, dos propios celtas, da súa maneira de/ ser, da súa
historia máis antiga, sábese ben pouco ainda nos círculos ilustrados. -1-en Suiza ben podían espertar intrés isas cuestións, pois, en
boa parte, pertenece á matriz d-ise pobo tan outamente dotado.
Eiquí o celtismo non .é talmente unha simple lembranza histórica esvaída, pois numerosos rastros, non soio en modernos topónimos e nemes de ríos senón tamén nos dialeitos vivos, amóstrannos que unha parte esencial da aitual poboación debe ser de
procedencia céltiga.
A nemes céltigos seguros pertenecen, por exemplo, os nemes
de lugar Than, Magden, Murten, Olten, Moudqn, Nyon, Yverdon,
que conteñen, todos, o céltigo « durion » (Fortaleza, Castro), ou
Solothurn e Winterthur, nos que á verba «duren» (Porta) está
incruída. Tamén os no mes de lugar con termjnación « akon » engadida a un no me de propietario - fundador ou a no mes de álbores e
prantas, como Büsserach, Embrach, Mandach~ Bertigny (Brittenach),
Blonay ou Bettlach, Collex, Onex, Vernex, Verney, ademáis de
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nomes como Brienz, Cham, Eschenz, Kempten, Lausanne, Riddes,
Spiez, Wabern, Windisch i-outros moitos. Nomes celtas de ríos,
con seguranza, son os seguintes: Brinaz, Emme, Glane, Jogne
(Jonen, Jona), Limmat, Trame, Tréme e Rhein. O topónimo Frutt
(Uri, Schwyz), tamén é un antigo nome de río, que en Tessin
ainda perdura como «fruda », «frada», (fervenza). Outras verbas
celtas ainda .vivas nos dialeitos son . « bifere » (Berna), « bifa »
(Waadt) (acedar, agriar), «chumme», «gumme» (vaganta), «dross»,
«tross» (rododendro), «lusa», «luse» (Wallis, Uri) (lámpara),
«nidel » (tona); etc.
Xa se sabe que non son de orixe céltiga todol-os nomes prerrománicos ou prexermánicos. No remate do último milenio antes
de Cristo tivo lugar na Alemaña Oriental unha forte emigración, en
parte cara os Balkáns i-a Italia do Norde i-en parte cara a Alemaña
Central e do Sul. Da súa primitiva patria en Lusacia, Silesia i-o
País dos Sudetes marcharon cara o Sul i-o Oeste como portadores
1 da « Urnenfelderkultun> (cultura dos campos de urnas), os veneto-ilíricos, que queimaban os seas mortos ¡.:.enterraban as cinzas
en estensos campos de urnas.
Como puiden amostrar valéndome de topónimos e nomes de
río, os veneto-ilíricos tamén ocuparon Suiza e terras de Francia, da
Península pirenaica e das Illas Británicas. Tamén os retos pertenecen a iles no seu estrato orixinario.
En Suiza e no Suroeste de Alemaña mesturáronse cos primitivos celtas, que os asimilaron ó fin i-ó remate, pro deixaron nume~
rosos rastros en nomes xeográficos. Soio en nomes de lugar menciortaréi os seguintes: Andest, Avenches, Genf, Peist, Trün,_Zürich;
en nomes de ríos: Aare, Aarnon, Avanc;on, Ill, Necker, Plessur,
Rhóne, Sarbach e Thur.
Ainda é frecoente a falta de craridade eneal do que se debe
entender pol-a verba «Celtas». En Francia adoitábase a considerar
como céltiga a poboadón braquicéfala, de cabelo escuro, do
Oeste dos Alpes.
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Nós chamamos «celtas» aos pobos de língoa celta. Enténdese
por tal a ponla máis noroeste da gran familia lingüística indoxermánica, á que pertenecen, como é cousa sabida, as língoas xermánicas, itálicas, balto-eslavas, o ílirico-veneto, o grego, o armenio, o
indo-iránico (ario), o rético, o tocario, o trácico ·i-o frixio.
As língoas celtas divídense, asímesmo, en dous grupos: o gaélico i-o galo-britón, ó que perteneceron a maoría dos dialeitos dos
celtas continerttás.
Aitualmente a língoa celta ainda se fala en Irlanda, Escocia,
Gales e Bretaña por uns dous millóns de persoas aproisimadamente.
N-outro tempo estaban, con todo, moito máis estendidas as
língoas céltigas.
Como patria orixinaria dos celtas pode terse o 5.0. de Alemaña, o Norde e Centro de Suiza, a Renania nórdica deica Coloña,
Alsacia i-o Este de Francia, onde se formóu o verdadeiro celtismo,
despóis da mestura dos inmigrantes veneto ilíricos; máis ·tarde
aparece na mitade oucidental como portador da cultura de Hallstat~, a máis vella cultura do ferro da Europa central. (A fuitade
oriental do dominio cultural hallstáttico seguíu sendo veneto-ilírica
hastra meiados do século V a. de C.)
Baixo a lenta presión que os xermanos exercían nó Rhin cara
o Oeste, marcharon os primeiros celtas, e precisamente os da
ponla lingüística gaélica, xa no século VI a. de C., en parte a través
de S. O. de Francia cara España, en parte do baixo Rhin j -a Bretaña
cara as Illas Británicas, onde perdura ainda a súa língoa en Escocia
e Irlanda; na Illa de Man desaparecéu inda non fai moitos anos.
Pro as grandes marchas céltigas en son de conquista iniciáronse
verdadeiramente no século V a. de C., de~póis de verificado o paso
da vella cultura oucidental de Hallstatt, á nova cultura da Edade
do Ferro de La Téne, que se chamóu así poi-o lugar dos xacementos de Neuenburgersee (Lago de Neuchatel), acontecemento
motivado poi-a coincidencia simultánea sobre a Italia do Norte de
infruxos técnicos itálicos, etruscos e gregos.
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A crecente regalía, que se bota de ver, por exemplo, na riqueza
de ornamentación dos _sartegos dos Cabezaleiros da Alsacia e do
S. O. da Alemaña, xunto co inzamento evidentemente forte da
poboación, conduxeron, finalmente, a unha podente espansión.
Istes celtas La Téne, que pertenecían á ponla lingüística galobritánica, conquistaron a Italia do Norde e penetraron deica Roma
(387-386) e ainda deica a Campania i-a Apulia.
En Suiza prodúcese, n-iste tempo, un gran inzamento da poboación céltiga xa eisistente, a non ser no cantón -dos frisóns que
se tiña celtificado moi lixeiramente e onde a cultura reto-ilírica se
afirmóu inteiramente.
Aos veneto-ilíricos quitáronlles os celtas a parte oriental do Sul
da Alemaña, a comarca das estribacións dos Alpes ó longo do Danubio, Alemaña central, o país dos Sudetes e Hungría. Ó mesmo
tempo esténdense poi-o Oeste de Francia e Bélxica. Os países
sudalpinos austríacos sírvenlles máis ben coma lugares de tránsito;
no 335 a. de C. atopóunos Alexandre o Grande xa en Adria; pouco
1 tempo despóis ocupan a propia Ilyria i-a Tracia; ó Norde dos Cárpatos chegan deica as bocas do Danubio e marchan ( 278- 277
a. de C.) sobre o Hellesponto e fundan o Reino dos Gálatas no
corazón da Asia Men·o r. No século III a. de C. parten do Baixo
Rhin, por unha banda, cara Britania, onde perdura ainda a súa
língoa en Gales -en Cornualles morréu fai 150 anos pouco máis
ou menos-, por outra banda, a través de Francia, cara España,
a onde xa tiñan ido denantes, poi-o mesmo camiño, os celtas
gaélicos. O elemento lingüístico galo-británico na Gran Bretaña foi
reforzado novamente aló poi-o 75 e 50 a. de X. C. por inmigrantes
belgas.
Tan ampla foi a espansi.ó n dos pobos de língoa celta. Pro língoa
e raza ry.on son, de ningunha maneira, a mesma causa.
¿A qué raza pertenecían, xa que lago, os celtas da antiguedade?
Eran, poi-o menos nos seus estratos · superiores, un pobo nórdico,
de outa estatura, cabelo loiro e ollas azús, según foron descritos
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po1-os antigos. Hastra os tempos de César ainda non se sabía distinguilos dos xermanos. Pro xa o Emperador Calígula fixo tinguir
de roxo os cabelos dos galos de talla outa pra desfilaren diante do
seu carro trunfal como prisioeiros xermanos; os galos debían terse
mesturado bastante máis que os xermanos con elementos do cabelo
escuro e podemos constatar, por achádegos funerarios dos tempos
máis antigos, que os poboadores da primitiva patria céltiga na
Alemaña do Suroeste i-o Norde de Suiza, procedían, n-efeito, de
unha mestura de braquicéfalos alpinos indíxenas (na Renania tamén
dolicocéfalos mediterráneos chegados do S.) que, sen dúbida, eran
de cabelo escuro e de talla pequeneira ou media, con conquistadores indo-xermánicos de talla outa, dolicocéfalos, que, a fins do
Neolítico, tiñan penetrado dende o Norde.
Nas Illas Británicas atoparon os conquistadores celtas unha poboación primitiva, predominantemente mediterránea, procedente
de España e do Norde de Africa; ainda hoxe unha boa parte dos
habitantes de fala céltiga de Irlanda, Escocia, Gales e Bretaña ( únicamente colonizado dende o S. O. de Inglaterra no século V despóis de Cristo) é de talla pequeneira, cabelo escuro e crecho, dmperamento lizgairo e d-un podente don de pantesía artística, por
onde se pode reconocer, sen medo a trabucamento, a súa ascendencia meridional.
Tamén na primitiva patria céltiga o número de homes loiros
·e outos é ho~e moito menor que na antiguedade, cando _iles tiñan
imprimido o seu calco a toda a poboación. En todo caso os celtas
de hoxe son racialmente moi diferentes dos antigos, pois n-iles
predomina a raza mediterránea fortemente, mentres que os celtas
primitivos representan principalmen~e unha mestura alpino-nórdica.
Que os conquistadores celtas das Illas Británicas eran de orixe primordialmente nórdico .despréndese tamén da v·ella literatura lexendaria irlandesa que, si ben é verdade que non posee documentos
anteriores ó século VIII d. de C., refrexa estados de cultura de
tempos moito máis antigos. Con poucas esceicións os héroes i-os
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reis están descritos n-isa literatura coma de talla outa, de_ cabelos
loiros e de ollas azús, i-a lenda dá canta, incruso, de un Rei que
non quería ser de cabelos escuras «porque iso non lle acai a un
Señor», e ó cal Deus, escoitando os. seus pregos, convertíuno en
albizo.
Da ricaz e soio oralmente trasmitida literatura dos celtas do
Continente, nada, endemal, chegóu hastra nós. As numerosas estirpes celtas do Continente que dominaron Europa dende
bocas
do Danubio hastra as colunas de Hércoles e dende o baixo Rhin

as

hastra as ruinas fumegantes de Roma foron absorbidas na Romanidad~, sin deixaren rastro, denantes de que chegaran a de_
s enrolar

un sistema propio de escritura. En troques o pobo galo emigrado
a Irlanda conqueríu, con anterioridade a todol-os pobos do Oucidente e Norde de Europa, unha rica e ampla notación da súa literatura, que foi dabondo temperá pra nos proporcioar revelacións
de moito valemento en col da súa antiga paganía .e dos primitivos
estadios da cultura oucidental.
Na Illa lonxana, que ficóu fara do dominio de Roma, foise desenrolando, senlleira, ó decorrer dos séculas, unha peculiarísima
cultura indíxena que resistíu as acometidas dos wikingos nos séculas IX e X e que tamén ofrecéu longa resistencia á conquista anglonormanda, hastra que nos comenzos do século XVII case ··sucumbíu
co~a

indecibel 'desventura das guerras cromwelianas.
O cristianismo, que en toda Europa se tiña amostrado en retesía

co-a vella cultura pagano- nacional, en Irlanda acomodouse ó xeneral desenrolo nacional. Os monxes irlandeses foron os máis celosos
defensores e termadores non soio da cultura crásica senón tamén
da vella cultura indíxena. Algunhas das máis belas poesías da Natureza debémosllas a piadosos ermitáns. Estaba tan fortemente arraigada no pobo a vella língoa materna que, mália de abourala féridamente e de teimar poi-a súa acabación -o pobo irlandés foi
instruído dende 1500 a 1700 escrusivamente por literatura manuscrita que, cando a podían atapar, era destruída con fanático
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asaño- sobrevivíu á época da Dictadura e no ano 1801, dos cinco
millóns de habitantes que tiña Irlanda, catro millóns (e a mitade
d-iles con caráiter escrusivo) eran ainda de língoa irlandesa. E si
hoxe en día se sirven da súa língoa materna sementes uns 400.000
irlandeses débese, aparte da política escolar inglesa, principalmente
á aititude antinacional, simultánea á liberación (1829), de certos
círculos católicos aos que soio Hes interesaba facer de Irlanda unha
estación misional para a conversión de Inglaterra e por iso en todas
partes favoreceron a língoa inglesa. Tan soio n-istes derradeiros
anos se lembróu o clero, especialmente o baixo, dos seus deberes
nacionás. Os esforzos da Liga Gaélica, fundada poi-o benemérito
profesor Dr. Douglas Hyde en 18~3, recibiron un novo e podente
pulo co-a constitución do Estado libre de Irlanda, do que foi
elexido primeiro presidente o citado Sr. Douglas, de tal xeito que,
na aitualidade, é un deber patriótico o deprender a língoa dos
antepasados, co cal pódese considerar salvada.
Os monumentos literarios máis antigos que se conservan son
do século VII d. de C., inda que en manuscritos bastante máis
modernos. De unha época anterior, pouco máis ou menos do
século IV ó VI, cóntase escrusivamente con inscripcións funerarias
n-unha escritura de puntos e raias, o alfabeto Ogham, c~nxumi
nado, evidentemente, con conocemento do alfabeto latino. · Os
séculas VIII e IX, deben ser considerados como a época frolida da
antiga literatura irlandesa, que atopóu un súpeto fin á causa dos
asaltos dos wikingos comenzados no ano 795. Despóis da batalla
de Clontarf (1014) xurdíu outravolta unha época dourada para a
literatura, e os vellos manuscritos foron coleicionados e copiados
de novo; a maoría dos monumentos do anterior período frolido
fóronnos trasmitidos en manuscritos dos séculas XI e XII.
No período que vai dende 1200 hastra comenzos do século XVII
chega á prenitude o bardismo profesional, que hastra daquela estaba
pouco representado na literatura. Isto correspóndese principalmente co feudalismo introducido pol-os conquistadores normanXXIV

dos, no cal cada Señor feudal contaba co seu bardo familiar que
tiña como misión cantar a barileza i-as aicións heroicas do seu
Señor. Todal-as innumerábeles poesías dos bardos, análogamente
ás dos mestres cantores alemáns, siñifican un retroceso dende o
punto de vista poético, pois caraiterízanse máis por unha métrica
artificial e unha lingoaxe requintada e arcaica que pol-a inspiración.
Os tempos arrepiantes das guerras cromwelianas, nos que a
simple posesión de manuscritos considerábase como delito de pena
de marte, deberon, naturalmente, contribuir ó decaemento do
bardismo; pro, ao mesmo tempo, a poesía popular, incoercíbel,
atopóu de novo a súa antiga xustificación, i-o pobo deulle espresión
oral ás súas mágoas e á súa ardente <loor en numerosas cántigas
e cantos. Na segunda mitade do século XIX, após da época da
fame, tamén semellóu que fose a morrer ista literatura que, con
razón, tense considerado coma o intento máis feliz pra encarnar
a música en verbas.
Con todo, a Renacencia céltiga, que no século aitual operóu
moitos resultados valiosos en todol-os dominios da vida cultural,
tróuxonos tamén o rexurdimento da poesía irlandesa, i-as obras de
Patrick Henry Pearse e d-outros aluman o futuro con prenitude de
espranzas.
Tamén en Irlanda a literatura é o espello do caráiter do pobo.
O irlandés pertenece ó tipo sanguíneo de afusquinamento doado,
con predominanza das imaxes sobre os sentimentos. De ahí a súa
axilidade mental, a súa facilidade e rapidez de comprensión, que
conquire espresión en atinadas frases e retruques (1); é mestre do
diálogo, sobresaínte coma orador e coma xornalista, dogoirador de
saber, curioso, aberto ás impresións novas e inclinado á imitanza,
. dotado de podente pantesía que se folga no solprendente; ama
o inxenio, o grotesco, a pantástica eisaxeración da ledicia e da
door, causa que lles trouxo de parte dos sobrios ingleses o inxusto
(1)

Óllese a poesía da páx. 116 i-a nota.
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reproche de «andromeneiros)). Pro non é ningún farfalleiro amigo
de runfadelas, senón que é valente, loitador e belicoso, gozoso no
exercicio das armas, nas retesías e deportes de toda eras; ó mesmo
tempo, da máis fonda inclinación relixiosa, causa que comparte,
o mesmo que a ~aoría das restantes cualidás, cos demáis pobos
celtas. Un senso histórico fortemente desenrolado, que con frecoencia esquece as realidás do presente, permítelle ó irlandés atapar
particular intrés nas esgrevias grandezas do pasado. A todo isto
engádese unha reloucante ledicia pol-a beleza d-iste mundo e, en
tempos máis antigos, tamén unha sensoalidade san, natural, un
senso particularmente desenrolado para as córes i-as belas formas,
que, en todal-as partes en que se ensaióu amostra un temperamento fortemente artístico, especialmente dotado para a poesía
i-a música. Non embargantes logra millar o pequeno, o todo abranguibel e reducido, o detalle, en cuia elaboración é insuperabel
- pra as creacións amplas, monumentás, semella que lle falta perseverancia-. O amor á Patria, ó chan nativo, está n-íl fortemente
impreso. As representacións locás atinguen, ondequeira, en arte,
relixión e língoa, o primeiro posto.
«A Literatura irlandesa está, pois, tamén caraiterizada -como
tan asisadamente dixo Havelock Ellis- poi-o decorativo dos ~eus
procedementos, que teima arreo por conquerir o detalle belo e
armónico. As páxinas dos . romances celtas seméllanse a tapices
Gobelinos, con estrevidos perffa e fortes córes ou tons soavemente
armónicos e delicadas liñas». Sin razón caraiterizouse a literatura
irlandesa coma escura, misteriosa e patolóxicamente sentimental.
Apenas si pode ún imaxinarse algo máis craro, máis fresco e máis
san que a poesía irlandesa. Bernhard Shaw faille decir ó seu irlandés
Larry Doyle que lle entran ganas de asesinar a alguén cando oi falar
á xente de «melanconía celta».
O esparexemento da idea de que unha tristura desesperada
atravesa toda a poesía celta débeselle á moderna, decadente e
hipersensitiva escala poética anglo-celta, a que, sin conocemento
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verdadeiro da literatura celta, quérelle dar ó mundo de fala inglesa
a «nota céltiga» (Celtic Note).
O que, dende os días de Cromwell, a maoría dos bardos de Irlanda soio fagan soar nas súas arpas tristeiras cancións, non se corresponde co caráiter do pobo celta, senón cos estados de indecibel
tristura que, baixo a Dictadura, tíñanse apoderado da verde Illa.
Na literatura irlandesa máis antiga esprésase unha reloucante
ledicia da eisistencia, unha fresca e orixinaria forza.
En ningunha outra antiga literatura que non seña a céltiga
atopamos ise sinxelo entusiasmo pol-a natureza, inconturbado e
limpo de infruxos da paixón humán, ceibe de convencións e de
pensamentos requintados ou de finxidas atmósferas.
Pra o poeta celta a Natureza non é unha simple decoración,
non é un adegaño ornamental, senón que está estreitamente avencellada co-a propia vida sentimental. A poesía céltiga é, dende os
tempos máis antigos, soñadora e romántica, pantástica e acentuadamente sentimental e tan achegada á Natureza que, ademáis de
animala totalmente, caraiterízase tamén pol-a ausencia de calquer
moral, de toda lexislación ética obrigadoira.
A poesía celta pagán somentes conoce o direito persoal ou a
ausencia d-íl, pro non unha Némesis, non unha ameazadora lei
moral que se impón ós homes -de ahí que tampouco haxa inmoralidade nin pecado- (1). O seu país é o país da mocedade eterna
onde «homes e nobres mulleres adivírtense con xogos rexoubeiros,
sin pecados e sin delitos».
O vento i-as ondas, as froles i-as álbores son pra o poeta tan
viventes como a figura da súa amada. Non contempla a Natureza
con ollos de home cavilador ou de crítico artístico, senón que se
sinte identificado co-ila n-unha entrega sin reservas ós seus acordes máxicos que lle percuran o máis fondo conocemento da súa
segreda vida.
(1)

A relixión pagán irlandesa non conoce ningún Interno.
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«Nunca atopamos -como nota atinadamente Kuno Meyerunha descripción elaborada ou de longo alento, senón máis ben
unha sucesión de imaxes que o poeta bosquexa, ó xeito impresionista, con lenes e destros toques de pincel. Evita o evidente i-o
logar común e prefire, máis que nada, á insinuación, a espresión
velaiña, o decir as causas a medias)).
A literatura irlandesa non soio é «a máis antiga voz do abren te
da civilización oucidental europea», senón que, no seu contido,
mantívose case sin infruencia das grandes correntes literarias do
resto de Europa e conservóu a súa orixinalidade deica os nosos
días. Tampouco, pois, se lle poden apricar os criterios · de medida
deprendidos na literatura grega e n~ latina. Ela eisiste de seu coma
espello de un ·pobo cuio estilo de pensamento, marcadamente
sentimental, está, ainda hoxe, astronómicamente alonxado da Europa helenizada, do seu crasicismo e do seu racionalismo. A antiga
poesía lírica de Irlanda é de certo fragmentaria: pequenas poesías
persoales, poesías da Natureza, poesías relixiosas e breves monólo- gos dramáticos, en gran parte mesturados con relatos en prosa. Alí
onde a narración acada un punto culminante, ou a ocasión parece
axeitada, póñense poesías en boca do protagonista do relato,
poesías que na maoría dos casos pódense xebrar do relato e adequiren autonomía sin dano. Por iste procedemento foi como Ossian
se convertíu en poeta para a Tradición. Orixinariamente íl fo¡ tan .
soio un héroe do ciclo lexendario de Finn i-os seus finneses, pro
como nas lendas se poñen moitas veces poesías en boca súa (1), despois foi considerado erróneamente com~ bardo. A vella poesía
lírica irlandesa é case s·e mpre anónima¡ apenas eiquí ou alá a topamos o escuro neme de un poeta.

É unha cousa verdadeiramente notabel i-en consoancia co-a
verdade i-a craridade que caraiteriza á poesía irlandesa o feito de
que (en contraposición á poesía dos romanos e dos xermanos)
(1)
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Páxina 71.

a forma poética, en esencia, aparece limitada á poesía lírica. Narracións en verso e baladas fixéronse máis frecoentes, por infruxo
esterno, en tempos posteriores, pro un epos propio en verso nunca
foi indíxena de Irlanda.
Como forma de espresión pra as narracións épicas queda a
prosa, de tal xeito que a mesma Eneida de Virxilio i-a épica da
lenda de Arthur fixeron a súa entrada en Irlanda traducidas en
prosa e non - en verso, inda que ós poetas -Hes non faltasen, nin
moito menos, dotes pra facelo; un epos en verso pareceríalle ó
irlandés cousa artificial e amañada.
Compre sinalar que en Irlanda non se desenrolóu unha dramática propia, nin xiquera fragmentariamente, a non ser nos anos
derradeiros, inda que non son inteiramente raros, nos relatos en
prosa, episodios outamente · dramáticos.
A forma prefirida pol-a poesía irlandesa, sobre todo nos tempos máis antigos, cáseque non se diferencia da prosa rítmica. Ainda
non se pode falar de un feitío estrófico firme. Tan soio un certo
paralelismo dos membros e unha repetición de rítmica cadencia ó
fin de cada período nos permite, en xeneral, falar de «poesía».
Non hai rima nin aliteración e si se dan algunha vez é con caráiter
de ornamento esporádico sin ningún principio reconocíbel. A ista
eras pertenecen as poesías das páxinas 77 e 78.
Ó remate impóñense, por infruxo da serodia poesía latina de
Himnos, formas inteiramente novas que están caraiterizadas por
un número fixo de sílabas e un firme feitío estrófico, así coma
poi-a rima final, e, moitas veces, tamén por rima interna. Non hai
troques regulares de acento. Abundan as estrofas de catro versos
procedentes de estrofas de dous versos longos que, por cesura,
divídense, á sua vez, en dous versos cortos. Prefírese o heptasílabo.
Si o cabo do terceiro verso non rima co-a rima principal ou co
cabo do primeiro, con frecoencia aparece unha rima interna no
carto verso, como ocurre, por exemplo, na poesía tidoada «No
hosco>> (páx. 25).
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Dom-farcai fidbaide fál
fom-chain loíd luin -lúad nad-célhuas mo lebrán ind línech
fom-chain trírech inna n-én.
No tocante á poesía máis antiga dos celtas británicos non
estamos tan documentados coma na dos galos de Irlanda e de
Escocia. De Bretaña e Cornualles non chegóu a nós dos tempos
máis antigos ·nada que teña valemento artístico. Tan soio ·dos
«Cymren» (pronúnciese Komren) de Gales xorra hastra os nosos
días unha ininterrumpida corrente de mostras literarias que, non
embargantes, comenza máis tarde que_en Irlanda. Os manuscritos
« cymricos » máis vellos remontan ós séculas XII e XIII, pro son
escasos en número e inda que algunhas das poesías que conteñen
pertenecen a datas anteriores non se poden remontar, ainda as
máis antigas, máis a]ó do século IX; a maoría son de tempo máis
re~ente. En Gales tamén debéu de eisistir daquela unha poesía da
Natureza semellante á de Irlanda, pro non acadóu espresión frecoente nos manuscritos d-iste tempo, que conteñen, principalmente, a poesía tradicional de unha aristocracia conservadora i-a
oficial dos bardos cortesáns. A principal misión dos poetas de
corte era compoñer elexías pol-a morte dos membros da familia
dos príncipes. lsto, xunto co-as lagoas da tradició!l, esprica a
predominanza da elexía na antiga literatura « cymrica » e non o
pretendido caráiter melancónico dos celtas, inda que non semelle
estrano que a xabreira paisaxe nordesía poida producir sentimentos
elexíacos o mesmo nos celtas que nos anglo-saxóns. É certo que ás
veces veñen a espresión arelas do inasequibel, de un pasado sin
espranza. Así os laios do home vello poi-a súa mocedade perdida
fo ron o tema prefirido o mesmo da poesía « cymrica » que da
irlandesa, que aparece despóis fortemente acentuado nas poesías
do ciclo lexendario de Ossian. Non embargantes, nas cancións
ossiánicas auténticas non atopamos o máis lixeiro rastro da doorosa
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melanconía de Macpherson, como nol-o amostra unha ollada en
col das poesías das páxinas 69 e 71. O que vimos de decir sobre
o caráiter do pobo irlandés tamén é valedeiro, en xeneral, pra os
« cymricos » de Gales, co-a salvedade de que n-iste caso a evolución política e social foi compretamente distinta. Tampouco deixóu
de ter a súa importancia o feito de que a maoría dos « cymricos »
se convirtisen ó protestantismo, no que as sectas puritanas representan un gran papel que co tempo foi infruindo no caráiter popular e que sin dúbida é responsabel de que a ledicia vital i-o goce
sensorial que caraiterizaron a poesía medieval apenas se poida
atapar na poesía moderna. Os celtas de Gales perderon tamén a
súa independencia política, mais como unha estirpe celta, a dos
Tudor, conqueríu o trono de l~glaterra, non se pode falar de unha
opresión da cultura indíxena semellante á que padeceron os irlandeses. A língoa « cymrica » é hoxe mesmo unha das língoas céltigas
de máis vida e amostra unha rica literatura moderna. Frases sentenciosas i-epigramáticas, que en Irlanda poi-o xeneral soio aparecen
en prosa, representan un gran papel na poesía « cymrica ». A máis
antiga poesía « cymrica » seméllase na súa forma á poesía outamente
desenrolada dos bardos irlandeses. Caraiterízase sobre todo por
un sistema moi compricado de aliteración e rima interna.
A estrofa 11 da poesía da páx. 124 soa en ortografía normalizada:
Hir nos, llwm rhos, llwyd rhiw,
glas glan, gwylan yn ymliw,
garw mor; gwlaw a fydd heddyw.
Nas páxinas que veñen fixen por dar unha escolla -incompreta,
naturalmente- dos máis belidos cachenos da vella lírica celta.
Tamén escolméi duas composicións da época posterior (páxs. 49
e 116). No apéndice incruio mostras da moderna poesía angloirlandesa a fin de evidenciar o infruxo do modo de pensar céltigo
sobre a moderna poesía inglesa. Unha versión métrica das vellas
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poesías líricas non sería posibel sin renunciar ás súas cualidás máis
enxebres e delicadas. Por isa as traduxen, fiel ás verbas i-o sentido,
en prosa rítmica, pra lles non amingoar nada da súa orixinalidade.
Agardo que tamén n-isa forma escintile craramente a súa beleza
de tal maneira que o leitor veceiro das causas artísticas poida formarse unha ideia do seu outo valor poético.

SOBRE A PRONUNCIACIÓN

EN IRLANDÉS o acento sempre recae sobre a primeira sílaba. So- ·
mentes nos verbos compostos hai régoas especiás. O acento (') fai
longa a vocal atinguida. Ai, sin acento, pronúnci.ase coma Í/ th
pronúnciase coma en inglés th de think/ dh coma o th inglés de
that/ gh, diante de a, o, u coma g soave ( gue), diante de e, i
coma} (y)/ bh igual w (v labiodental); mh o mesmo con nasalización da vocal devenceira; así por exemplo, Temhaiz coma en
francés teint ouir/ s diante e, i igual sch ( x galega).
En «cymrico>> sempre recae o acento sobre a penúltima sílaba.
u = ü, w =u,· y, en sílaba que non seña final =o (eu francesa),
do contrario = Í/ e = k/ ll = chl/ rh = chr.

.

Miniatura céltigo-irlandesa Evanxeliario de Macgregol en Rushworth (S. IX).
San Xoan. Oxford Bodleian Library.

1

POESIA IRLANDESA

NATUREZA

NO

BOSCO

O valado do hosco cíngueme darredor,
o canto do merlo ven onda mín,
e sabor do meu pergameo cheo de liñas
resoa o garuleiro rechouchío dos paxaros.
Dende o curuto da álbore chámame, con voz erara,
o cuco de manto gris.
Verdadeiramente -¡el Señor me garde!i qué ben se escribe ó achego do hosco!
(SÉCULO

IX)

5

O REI I-0 ERMITAN

REl
¿Por qué, ouh ermitán Marbhán, non durm_es
en Jeito de prumas?
¿Por qué queres miJlor dormir ó sera o
en leito de pau de piñeiro?
ERMITÁN

Eu teño unha cabana no hosco,
que tan soio o meu Deus sabe onde está,
antre un freixo e unha avelaneira.
Unha álbore enorme, centenaria, cóbrea co-as súas ponlas.
Oous postes cobertos de uces sostéñena,
os cabrinfollos medran no soarego.
A mesta arboreda que a envolve produce rica mantenza
pra gordos parcos.
A miña casa é cativa, pro a mín abóndame.
O camiño cara ela conózoio ben.
Un paxaro pequeno vestido de merlo
asubía na ponla doce canto.

6

Os cervos de Druim Rolach baixan cara ó río
rebricando por maina encosta.
Teño <liante dos meus ollas o rubio Raighne,
o grorioso Mucraimhe e Móinmhagh.
A melena garimosa d-un teixo de cortiza verde
sostén o ceo.
¡ Ledizoso lugar! Unha o uta, verde en ciña,
resiste o trebón.
Hai unha macira clemente e xenerosa,
que a todos, gastosa, ousequia.
Un arbusto vizoso e cheo de vigor,
moi ramudo e cargadiño de avelás.
Unha fonte erara e pura,
moi boa pra beber un trago.
Arredor medran aigróns, teixos
e fraguiza tan grande coma un home.
Alí paran os cochos,
cabras e relos,
xabarís e crias dos pon::oteixos,
i-o veado que pace.
Un manso rebaño de moradores dos profundos da fraga
xúntase acarón da mifü1 casa.
Os raposos tamén asisten.
i Rexoubeiro cadro !
Costosamente unidos
véñenme a ver os príncipes máis garridos:
auga erara, bauza sempre verde,
salmós pencados

7

Ramas cheas de sorbas, mauros abruños
i-escuros escallas
boa mantenza, landras, sementes
en bandeixa sen adorno.
Unha presa de ovos, mel, cebolas silvestres,
que Deus envióu;
mazás doces, arándos
e mirtiños.
Cervexa de herbas, unha fonte de amorodos
de coor e sabor escelentes,
periñas de estripo e bagas de simbros,
abruños e noces.
Unha cunea do augamel de fermosas avelás,
froitos que dá xenio velos medrar,
castañas louras, melenas de sebes de rosas,
e boas oucas doces.
Cando o vran lumioso alonga o seu manto vermello
¡Qué doce recen do!
Entón hai terrelos, mellorana silvestre e porros verdes
en refrescante verdor.
¡Qué gaioleira soa a música
do brilante paporrubio,
a canción do tordo, a confiada chamada do cuco,
sobar da miña casa!
Enxamios de abellas e coleópteros,
os pequenos músicos do Mundo,
zoan en amistoso coro.

8

Pouco denantes do remate do vran
comenza o boureo dos parrulos silvestres
e dos mergos.
O raudo regueiro marmula.
A lizgaira papuxiña, boa cantadeira,
canta dende a ponla da avelaneira.
Pencadas cotovías e petos.
¡Unha numerosa hoste!
Lagarteiros, gueivotas, gaioleiros paxaros brancas pasan
namentres o mar brúa.
Ledo soa o chío do pardo faisán silvestre
dende as uceiras coor púrpura.
No vran, a máis lumiosa estación,
resoa o burdear dos bois.
Nada escuro e magoante hai sobordos campos farturentos:
todo e ridente e ledizoso.
O vento borboriña na ramalleira do hosco
cara o ceo chumboso, aneboado;
o murmurio da fervenza, a canción dos cisnes,
soan coma doces melodías.
Un fermoso abeto cántame segredos desinteresados.
Oiante dos ollos de Cristo,
que non me canso de abenzoar,
eu non son máis malo ca ti.
Ti fólgaste nos teus gozos
que tan soio outorgan grandes riquezas;
tamén eu agradezo as miñas ledicias
que soio o meu bó Cristo me percura.
9

Enxamáis teño que loitar,
non me fai cavilar ningunha retesía de batallas.
Dou gracias al Señor, que tan abondosamente me agasollóu
na miña retroca.
REI

Eu daría o meu grorioso reino
i-o herdo do meu pai,
por poder estar sempre rente de ti,
dende agora deica a hora da miña morte.
¡ Ouh Marbhán !
(SÉCULO

10

X)

CANCION DO VRAN

. ¡Ouh, tempo do vran, fermoso tempo!
En coores lumiosos brila o mundo;
desque comenza a lumbrigar o día
xa se oi ó merlo canta que canta.
O cuco souril repite con voz forte:
¡Deus te traia, fermoso vran !
as crúas friaxes da invernía xa pasaron.
As ponlas do hosco están vizosas,
o veado trema con medo cheo de presentimentos,
a maina onda embala acompasada,
o océano dúrmese profundamente,
un manto frolido cobre a terra,
a abella co-a súa forza miuda
carreta pesadas cárregas de polen,
os cascos dos bois removen brandos chaos,
a formiga disponse pra un rico banquete,
a arpa do hosco fai soar a súa múseca.
A vela está arriada.-¡ Todo está cheo de paz!
Todos os cumes están mergullados nun mar de coor,
na tona dos fondos lagos hai brilos máxicos.
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O paspallás, cantor xeitoso, deixa ouvir a súa voz.
A fria e outa fervenza cántalle un saúdo ó estanque momo;
os xungos cóntanse segredos,
anduriñas de áas lixeiras cruzan os aires,
un erara marmurio resoa arredor do outeiro;
o aciñeiro está cargadiño de froitos,
na lagoa boliga un fervedoiro de vida.
A lama do trolleiro é maura como áa de corvo,
con craridade soa a leda chamada do cuco,
o pencado salmón brimbéase no pulo,
a forza do baril guerreiro medra con brío,
o rapás faise mozo,
a rapariga, esgrevia e fermosa, frolece; o hosco da xeni.o velo do cima ó fondo
i-a témera chá largada.
Ameigadora é a pompa do vran,
o tiránico inverno xa ten pasado;
as álbores lacen con branca vestido de froles
i-a máis leda paz estival reina sobar do país;
bandadas de paxaros apóusanse nos prados,
o campo verdecido rí co-as froles
atravesado por unha marmulante e erara corrente.
Un xurdio anceio de galopar en lixeiro corcel apodérase -de ún,
o exército está en armas, endrezado para a loita;
escintilantes caien as raiolas de sol riba da terra
e douran os nenúfares co-a súa lus.
Un probe paxariño, abraiado,
canta infatigabel con erara voz:
é a laberca que anuncia ó país o seu mensaxe:
¡O vran entró u no seu es prendar!
(SÉCULO
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IX)

DESPEDIDA DO VRAN

Escoitade o meu mensaxe: o cervo brúa,
o inverno fa¡ caer a neve, o vran xa se foi.
Ven un xieiro que corta, o sol está baixo,
o seu curso é breve, o mar desacouga co-a maruxía.
Os fentos están ateixados, murchouse o seu verdor.
O mergo fai sentir o seu gacear de costume.
A xeada enguruñóu a áa do paxaro.
Hai xeada. - Eis o meu mensaxe.
(SÉCULO

IX)
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CANCION DO INVERNO

1•Q ue,,

f naxe
. ....1

Fai frío esta noite na chá largada de Lorg;
a neve é máis outa que o cume da mo_ntaña,
o veado xa .non pode atopar mantenza.
i Frío de xeada !

A treboada botouse enriba de todo o país,
os carriozos das ladeiras fixéronse ríos,
os vaus fixéronse profundos illós.
Cada lagoa profunda volveuse mar,
cada illó fíxose profunda lago a;
xa non hai cabalo que poida atravesar o vau de Ross,
que endexamáis atravesaron bípedos.
Móvense desacougados os peixes arredor de Irlanda,
non hai praia contra a que non creben ardentías;
nin ó lonxe nin ó ancho se olla abrigo onde se agarimar;
non soa ningunha campá, nin chama a grula.
Os lobos, na fraga de Cuan,
están sin sono e sin acougo na súa tobeira,
a miuda papuxiña non atopa achego
no seu niño da encosta do outeiro de Lon.
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Xistra frisgante e aspra xeada
asaltaron o cativo exército dos paxariños;
o merlo non pode atapar agarimo ó seu gasto
nas fragas de Cuan.
Amorosiño colga ó lume o noso caldeiro,
é fraxil a ct;tbana na encosta do outeiro de Lon,
a neve crebóu eiquí o hosco;
produce faterna rubir a Benn Bó.

Ó paxaro milenario de Glenn Righe
atorméntao o vento furioso¡
grande é a súa mágoa e a súa miseria,
o xelo cólgalle arredor do peteiro.
Erguerse do brando leito de prumas
--¡ Fai mentes!- sería toleada.
Hai mareas de xelo en cada vau;
por iso eu non me canso de repetir: ¡Qué friaxe ... !
(SÉCULO

X)

Benn: quer dicir cume da montaña.
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AS CATRO ESTACIONS
En certa ocasión, no outono, o poeta Aithirne visitóu ó seu filio adoutivo
Amairghen. Tifia mentes de se marchar ó outro día poi-a mai'ián, pro
Amairghen, con unha canción, conqueríu retelo durante todo o inverno i-a
primaveira. Hastra que chegóu o vran non-o deixóu marchar.

OUTONO
No outono góstalle a todo o mundo quedar na casa,
alí hai ahondo que facer
pra todol-os días, que son ben pequenos.
Os marxos corzos deixan a súa grea
e agáchanse entremedias dos fentos ateixados.
En percura da cerva bruante
baixan os cervos dende os outeiros.
As landras maduran moi ben na outa carballeira.
Por riba da terra pardacenta destácanse rechos
os rastrollos das searas.
Medran as silvas de agudas espiñas
arredor da fortaleza pardiñeira.
Froito pesado cobre o duro terreo.
Caen as avelás -¡ colleita ben boa, abofellas ! das avelaneiras do outo do castelo.
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Miniatura céltigo-irlandesa. Salterio irlandés de Dover (Século X).
Cristo na Cruz. Cambridge, Saint john' s College.

INVERNO
No tempo tristeiro da invernía
as ondas do mar escachan pesadamente
contra as costas.
Os paxariños andan esmorecidos poi-os prados.
Tan soio os corvos, co arrubar do trebón,
alégranse do sangue vermello.
Todo está frío, xabreiro, cheo de néboa;
os cans fracos e osudos fanse estrevidos.
O pote de ferro escachoa acarón do lume
todo o día escuro.

PRIMAVEIRA
Aspra e frienta é a primaveira,
a xeada bate na cara.
Os parrulos nos estanques
erguen o seu boureo,
soa distinto o coro laioso dos chiantes grous.
Manadas de lobos axexan nas bauzas
ó escrebar o día.
Nos freixos os paxaros senten arrepío
e levantan o vóo e fuxen dos hoscos e da herba verde
diante de moitas feras.
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VRAN
¡ Espréndida é a estación do vran !

O auto hosco está quedo,
non se abala unha folla.
A locente ramalleira está coberta de verde.
Os regueiros choutan lizgairos,
nas pradeiras hai quentura e Iecer.
(SÉCULO

18

XI)

CANCION Ó MAR

Un forte trebón alporiza a superficie de Ler;
¡Destemido é o home que se aventura nas ondas furentes !
O vento zoa. Sobor da infinda superficie do mar
chega, cortante, a frieira bafaxe do inverno
e frísganos, coma unha lanza, o fío do lombo i-as pernas.
Si se ergue vento do Leste,
a furia das ondas medra
e son arrastradas cara o Oeste,
cara a terra onde se pon o sol,
cara o mar verde, tormentoso, largado.
Si se ergue o vento do Norde,
entón as ardentías escuras, rexas,
son arrempuxadas pra baixo, ó lonxe, ás praias do Sul,
alporizándose i-enfusándose cara o ceo,
con máxico e furente balbordo.
·Si se ergue o vento do Oeste,
galgando sobre a vertixinosa pleamar,
entón arrastra as ondas cara o Leste,
en procela, cara onde loce a álbore do sol,
lonxe, cara o infindo mar aberto.
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Si se ergue o vento do Sul
asoprando cara dentro, sobre a terra dos escudados saxóns,
entón a ardentía bate a illa Scid
e bota a escuma deica o picouto de Caladh-Ned
e arremuiña a foz verde-gris de Sinann.
Alporizadas embalan as ondas do mar,
alí está fermosa a patria da navegación;
o vento fai axirxilar o xabre da orela
na enseada de Inbhear na dá Ainmhech;
os remos sulcan ás carreiras o ancho mar.
As ondas escáchanse enrabechadas
onde os ríos, en amplas bocas, vértense no mar.
En Cenn Tire, na terra de Alba, brúa o trebón,
o xeado inverno fa¡ entanguecer o nos o sangue;
dende as montañas as rápidas augas baixan en cachoeira cara o val.
¡ Ouh, tí, Filio do Deus Pai, co- as túas poderosas mesnadas,

gárdame contra os pavoríos do vento zoante,
tí, Rei xusticieiro da Comunión, agarímame contra o témcro furacán,
contra o inferno i-as súas furentes treboadas.
(SÉCULO

Ler: Deus do mar, Rei Lear de Shakespeare.
Sinann: inglés Shannon.
Alba: vello nome de Escocia.
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XI)

A ILLA DE ARRAN

Arran, abondosa en caza,
a onda· escáchase contra as túas beiras;
moitas xentes atopan n-ela a súa mantenza,
dardos azús alí averméllanse.
O cocáinas do veado pace pol-os teus píncaros,
saborosas bagas madurecen nas encostas dos teus montes,
auga fresquiña corre pol-os teus regueiros,
nos pardos aciñeiros madurece rica ceba.
Pódese abesullar como cazan os pequenos galgos i-os furóns,
están a madurecer as amaras i-os abruños
nos matos de acarón das carballeiras
onde os cervos pasan deluvándose nas álbores.
Arroibadas ouricelas medran nos penedos,
nos prados verdecentes a herba está vizosa,
riba dos teus arrecifes belidamente feitucos
choutan reloucantes os corzos xovenquiños.
Na beira medran os cochos,
dá xenio contemplar a campía,
as ponlas das avelaneiras están cargadiñas,
as naves, alongadas, escorréganse pol-o medio das ondas.
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¡Qué ben se está en Arran no tempo dos días bós:
nos regueiros relacen as troitas,
arredor dos albeiros arrecifes voan as gueivotas !
¡Sempre é maravillosa Arran !
(SÉcuLO XIII. Pertenece ó ciclo lexendario ossiánico)

Arran está na costa oucidental de Escocia.
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TRISCOS LIRICOS

Na serra de Cúa, fragosa e negra,
moran manadas de lobos.
Láiase o vento nas engrobias dos seus veigales,
arredor das súas freitas oubean os lobos.
Poi-o outono o cervo esgrouviado e fero
anda a calacear uivante;
riba do seu penedo quéixase a garza.

II
A noite e fría en Móin Mhór,
bátase enriba un forte torbón;
unha crúa nevarada contra a que o vento rindo asopra
asubía sobor da coberta do hosco.

III
Ollade <liante de vós, cara o Nordés,
ó mar arrufado, rico en fauna.
A moradía da focas, ledas e brilantes,
está en pleamar.
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IV
Maino, xangal cantaroleo, lene música dos mundos;
doce resoa a voz do cuco dende os cumes.
Nas raiolas do sol boliga a leda foula;
os cuxos reloucan co pasto
da aba da montaña.

V
De cortizo en cortizo vibra espilida a loira abella,
hule ó lonxe co-a luz do sol;
leda fuxe á chá largada,
despois métese, lizgaira, dentro da súa cera.

( SÉCuws IX a XI)
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LENDAS E TRADICIONS

ASILLAS DOS BENAVENTURADOS

Eu sei de unha illa moi lonxana,
arrodeada de lucios cabales mariños,
que nadan cara ás súas costas albeiras;
catre piares a sosteñen, locindo ergueitos.
¡ Dá xenio contemplar

a superficie do mar, a defesa dos benave_n turados !
No prateado país do Sul
naves e carros corren á teima.
Está sostida por pés de limpo bronce;
a través das edás do mundo escintila a súa beleza.
¡País máis fermoso endexamáis o víu ollo algún,
acugulado de choiva de froles de todal-as coores !
Alí hai tamén unha álbore milenaria, frolecente,
e nas súas ponlas rechouchí'an paxariños,
que anuncian cada hora
en doce, armoñoso canto.
Locen as coores máis variadas
nos vales ateigados de enchoiadores cantos.
No país do Sul, das nubes prateadas,
tan soio hai alegría e marmurio de cantigas.
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Nos campos abondosos e familiares
non hai queixas nin falcatrúas;
alí ningún soído aspro dá faterna ó ouvido,
tan soio se escoitan mainas melodías.
Sin cavilacións, sin mágqas, sin marte,
sin doenzas nin terreas miserias.
Así é Emhain,
país de maravilla coma íste non-o hai.
Non se pode ollar nada igual,
fermoso, milagreiro país!
As túas costas están envoltas
por unha brétema levián e recendente.
Oiante dos meus oJ1os xurde o país prateado
onde nas álbores medran bonitos cristás e pedras preciosas;
o mar aloumiña as costas co-as súas ondas
i-a Jocente escuma das súas melenas devala.
O país da paz, da beleza raiolante,
acocha toda eras de riquezas e toso uros;
alí óucese a máis doce música,
alí bébese o millar dos viñas.
Riba da superficie do mar con marea crecente
camiñan carros áureos cara o sol;
riba do campo do torneo corren carros arxénteos
e carros de pulcro bronce.
Vense pacer cabalas brilantes coma o ouro
e tamén manadas de coor púrpura¡
e tamén se ven outros cuios lombos
lacen tan azús coma o coor do ceo.
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Un home loiro aparece por onde nace o sol,
diante d-íl refulxe escintilante o país;
poi-o ancho Océano camiña íl cara alí,
revolvendo o mar hastra que brila sanguiñento.
Sobre o craro mar ven embarcado un exército
que insina ó país a destreza no remo,
despóis bogan cara a pedra relocente
da que ascenden as melodías centupricadas.
A canción que o exército canta

non soa tristeira nin esmorece;
alámpase en centos de coros,
o que a escoita líbrase da ve11ez e da marte.
¡Multiforme Emhain á beira do mar,
ninguén sabe si está cercán ou lonxana !
No meio do Océano estás oculta
e miles de muUeres gaiamente enfeitadas viven alí.
A quen percibíu unha vez a música,
as voces dos paxariños do país da paz,
achéganse11e, dende o outo, riolas de mulleres.
A boandanza i-a saúde moran
na terra ecoante de risas;
eterna ledicia reina,
inconsumíbel, no país da paz.
O campo está regado de prata
en beleza inmorredoira;
esgrevia, na beira, sobresae unha pena albar
que relace ó queimor do sol.
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Hai tres veces cincoenta illas
no mar oucidental, lonxe d-eiquí,
cada unha d-elas é duas ou tres veces meirande
que a nasa Irlanda.
¡Non te afrouxes no leito da nugalla,
non te abandoes á bebedeira,
navega pol-o ancho mar
pra chegar ó país das mulleres.
(SÉcuw VIII)

Emhain : un dos numerosos nomes pra o máis ató pagán irlandés.
Un home loiro: O Deus do mar, Manannán.
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A CITA DESPOIS DA MORTE

Fothadh Canann de Connaught raptara á esposa de Ailill, rei de Munst~ r,
de acordo co-ila. Na batalla que seguíu ó rapto caeron os dous héroes. Emporiso o esprito do mort~ Fothadh, fiel a súa palabra, acodíu á cita.

¡Acouga, muller, non me atentes! A mifia mente non está cabo de tí.
Os meus pensamentos estanche ainda no combate de Féic.
O meu cadavre ensanguentado repousa no outeiro pedregoso,
a miña cabeza, lixugada ainda, antre os carpos dos mortos.
Non é causa asisada concertar unha cita sin contar co-a marte;
mais eu, anque con palidez de cadavre, comprín a cita
que acordamos en Clárach.
Estaba disposto pol-o destiño -¡ ouh, facial viaxe !que Féic tiña de ser a miña campa.
Estaba predestiñado pra mín -¡ ouh, loita facial!o morrer nas mans de guerreiros d-un país estranxeiro.
Pro non soio eu me trabuquéi
no meu anceio arelante de atopar unha muller.
Nada debo de che zafrañar, inda que todo acaescéu pol-a túa causa.
Emporiso, resulta sefiardoso o noso derradeiro encontro.
Eu acodín á cita dende lonxe
para aglaio da mifia enxel compañeira;
si tiveramos a espiñada de que así sucedería
apenas si matinaríamos n-ilo.
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Hastra o intre en que Fothadh caéu moitos tiñan recibido
ricos presentes de aquíl que agora xace morto ¡
non embargantes ainda o caído Fothadh
amostrará boas aicións.
A nobre hoste guerreira de pardos cabalas
non me traicionóu.
¡Mágoa que os esgrevios héroes teñan sucumbido!
Si tivesen quedado con vida vingarían ó seu señor,
o mesmo que eu, de non se interpor a poderosa marte,
vingaría á miña hoste guerreira.
Hastra ó último folgo foron valentes,
pensaron arreo na victoria sobre do inimigo,
cantaron acordadamente a súa canción guerreira;
¡Abofel1as que tiñan nado de boa caste !
Unha áxil mesnada, gozosa no combate, foron iles
hastra que sucum biron:
O verde hosco agarimouos
despóis da feroz -e cruel matanza.
Domhnall, destro guerreiro, bébedo de sangue,
loitaba como Lugh no meio do exército:
poi-as súas mans caéu no vau Conghal o baril,
atopouno alío seu destiño de marte.
Os tres de Eoghan, os tres de Flann,
eran famosos desterrados,
catro homes caeron por cada ún -¡Non é obra de cobardes!Veu cara nós ás carreiras Cú Domhna
pra buscar ós seus camara~as;
no outeiro onde gurraron xace agora
o cadavre de Flann o pequeno.
Acarón d-íl, no seu leito ensanguentado, atoparás oito homes;
apenas nos semellarán os que sucumbiron
ás armas do fillo de Mughairne.
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Fáilbhe o rubio non .combatíu feblemente;
o xogo do seu arco escorrentóu riolas combatentes.
Fer Corb, de fermosura raiolante,
brincóu contra os inimigos e repartíu sete golpes mortás.
Doce guerreiros estiveron contra mín peito a peito
en loita ferreña.
Non quedóu ún con vida, a todol-os matéi.
Despóis defrontamos as lanzas, ún contra outro,
eu e máis Ailill, fillo de Eoghan.
Caémol-os dous.-¡ Ouh, que témeras foron as topadas!Nós caemos ún poi-a man do outro;
foi unha t0leada, pro foi a loita de dous héroes.
¡Non agardes os pavoríos da noite,
antre os guerreiros martas, no campo de bataila !
¡Non é ben estar de parola cos espritos,
vólvete pra a casa e leva o meu equipo contigo!
Todo o mundo reconocerá que non foi o de un migalleiro:
manto de púrpura, branca camisa e cinturón prateado,
verdadeiramente non é ruín traballo !
A miña Janza de cinco gallos, lanza mortífera,
que a moitos matóu.
Escudo con cinco cercos e un petouto de bronce,
diante do cal prestábase sagro xuramento.
A copa albeira do meu escanciador, brilante xoia,
lo eirá pra tí;
as miñas pulseiras i-a miña sortilla de ouro,
tesauros inmaculados que trouxera Nía Nár
de lonxe pal-o mar.
O prendedor de Caílte, alfinete que trae boa sorte,
que pertenecéu ós seus máis ademirábeles tesauros:
duas cabezas de prata e, no meio, unha cabeza de ouro;
é unha peza preciosa inda que pequerrecha.
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O meu taboleiro de xogo, que non é xoia cativa, seña teu,
pilla co-íl pra tí.
Nobre sangue pingoa das súas beiras, non está lonxe d-eiquí,
algún cadavre de guerreiro armado con lanza
pousa sobre do seu campo purpúreo;
estache atobado entremedias dos matos do verrnellizo aciñal,
na banda noroe~te da campa.
Narnentral-o busques atentamente
non debes falar rnoito;
ainda nunca acobillóu a terra unha bonitura do seu igual.
A rnitade das súas figuras son de ouro rnarelo,
a outra mitade de bronce prateado;
o campo está engastallado de pérolas;
unha verdadeira maraviJla da ourivesía.
O folecho pra as figuras é unha obra maestra,
abeirado totalmente de ouro.
O xeitoso forxador dispuxo pra íl un pecho
que tan soio quen sabe pode abrilo.
Pra iso dispuxo un lindo corbelliño cuadrangular,
con broches de ouro vello.
Cen onzas de bronce cobren o seu fondo.
Foi forxado con ouro verrnello que Dínoll, o ourive,
trouxo de lonxe pol-o mar.
Cada un dos seus broches foi valorado en sete escravas.
Si sabes vendelo ben nunca os teus fillos estarán arregueixados.
Si o gardas corno valioso tesauro
endexarnáis Hes chamarán probes ós teus descendentes.
Darredor de nós hai toda eras de pezas de botín
da máis famosa procedencia;
arrepiantes son os miserentos intestinos
que Morríghan está a lavar.
Da coitela da lanza veu onda nós
pra nos foguear.
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Moitas son as pezas de botín que ela lava;
tristeiro soa o seu odioso rir.
Ten as súas melenas botadas pra tras,
tan soio un corazón destemido non tremará di ante d-ela;
inda que está perta de nós
tí non tes por que te estarrecer.
Agora teño que me despedir de todo o humán
e seguir ós demáis guerreiros.
Vaite pra a casa e non demores eiquí;
xa cantan os galos pra o día.
En todol-os tempos haberá quen se lembre
d-ista canción de Fothadh Canann.
Iste discurso non esmorecerá sin sana
si tí compres o meu legado.
Fai erguer un sartego vistoso
pra que a miña campa se poida visitar.
Non é traballo en valuto o que te tomes pol-o teu. amor.
O meu cadavre esnavallado ten que se arredar agora de tí,
a miña i-alma será atormentada pol-os demos mauros.

É vano o amor a iste mundo;
somentes a veneración do fillo do Ceo
é o que vale.
Xa oio como o negro merlo envía
un ledo saúdo a todol-os créntes.
(SÉCULO

VIII)

Lugh: o xoven reí dos Deuses irlandeses e mestre de todal-as artes.
Morríghan: a deusa da guerra que lava. nos vaus os cadavres dos caídos.
A estrcfa derradeira é unha engádega cristián máis recente.
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SILFOS

Brancos escudos levan nas mans,
gornidos con insinias de prata lourida;
escintilantes espadas azús,
e fortes, sonoros claríns.
En perfeito orde de batalla,
guiados poi-o seu Príncipe loiro,
penetran no meio das lanzas azuadas;
exércitos -de face albacenta e cabelo crecho.
Creban o frente dos inimigos,
fan estragueira no país que atacan;
con garrideza encamíñanse á loita,
áxil, fidalgueiro, vingativo exército.
Non é estrana a súa forza baruda
pois son fillos de reis e raíñas;
todos lacen sobre as súas cabezas
as crechas douradas, fermosísimas, da súa cabeleira.
Lanzás e fermosos son os seus carpos,
.fúlxenlles os ollas con brilo de aceiro,
coma o cristal craros relócenlles os dentes
enxeles e vermellos dibúxanse os seus beizos.
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Non-os hai coma iles na loita cruenta,
mélidos cantores no banquete festeiro;
con moito arte inventan cantigas,
non-os hai máis destros no xogo de donas.
(SÉCULO

XI)

ADEUS A ESCOCIA DE DEIRDRE

¡Querido país, país do Leste,
Escocia, rica en maravilias !
¡Endexamáis te houbese deixado
se non fose por seguir a N oís e!
¡ Cánto lle quera á fortaleza de Fidhach e ó branca pazo,
e ó orguloso castelo que domina a ambos!
¡Qué fermosa é a fragosa illa,
qué baril o forte de Suibhne !
¡ Bosco de ~uan !
¡Cantas veces, ai, te percorréu Ainnle !
¡Qué axiña pasaban pra nós alí os días,
pra Noíse e pra mín, no Oeste de Escocia!
¡Val das cancións !
Ó a ch ego das penas eu dormín alí ¡
caza e peixe
foron a miña mantenza no val das cancións.
·¡Val de Masán !
Out os están os seus porros i-os seus talos lacen¡
moitas veces estivemos deitados en lixeiro sano,
aló enriba, sobre o recanto de abundante céspede
de Masán!
¡ Glenn Eitche !
Eiquí fixen eu a miña primeira casa.
i Qué fermoso o hosco poi-a mañanciña !
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Un fogar soalleiro foi pra nós Glenn Eitche.
¡ Glenn Urchoín !
de soaves ladeiras.
Ningún héroe foi tan arrizado
coma o meu Noíse en Glenn Urchoín.
¡ Glenn dá Rúadh !
¡ Ventureiro aquíl a quen tí propiamente perteneces!

Goce soa a voz do cuco dende as ponlas retortas
na baixada sobre Glenn dá Rúadh.
Querido Draighen de penedosa ribeira,
erara corre o teu regatiño sobre a limpa area.
Endexamáis te houbese deixado
se non fose por seguir ó meu ben amado.
(S ÉCULO

XIV)

Deirdre: pronúnciese Dyeredre.
Glenn: siñifica val.
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SOÑO DE MAC CONGLINNE
Poi-a mailán eu olléi

1111

pantasma ... « ~_ Cómo te chamas? », pregunteille.

E íl respondeume:

« Triguiño, filio do Jeitiño,
do fillo do sustancioso touciño »
é o meu nome propio.
« FilJoas con me]»
é o nome do home,
que levª os meus libros.
«Pernil de carneiro »
é o nome do meu can,
que rebrinca ledo.
Grasa de parco, a miña muller,
sorrí doce e gasalleiramente
riba das súas afreitas.
Mel Virxe, a miña filla,
vai pol-o espeto;
pura é a súa chamada.
Carne adubada, chámase o meu filliño;
o seu manto xigantesco
relace co-a grasa.
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Celme de carne dos celmes de carne
chámase a rapaza da miña mulkr;
poi-a mañán cedo camiña
sobre lagoa de leite fresco.
Grasa de boi chámase o meu cabalo de batalla;
semental de moita barileza,
inza a súa estirpe;
a sela de queixo,
riba do seu lombo,
gárdate de pragas.
Un enorme colar de gorentoso pastel de queixo
darredor do seu pescozo;
as súas rédeas e todo o seu aparello
de manteiga fresca.
(SÉCULO

XII)
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AMOR

LAIO DE LIADHAN
Líadhan tomara o veo i-o seu amigo Cuirither acorouse tanto por iso que
se marchóu como pelingrín a través do mar.

¡Ai de mín, ¿qué fixen eu .
esgaceille o corazón
ó meu aman tiño!
i Foi unha to lea da

non facer o que íl quería/
pro eu tíñalle medo á vinganza do Rei do Ceo!
¡ Semella ben pouquiña causa

o que arredóu a Cuirither de mín,
téndolle querido con toda a i-alma !
Eu son Líadhan,
eu amaba a Cuirither:
é verdade o que dí a xente.
Fai pouco tempo eu estaba
aconchegada con Cuirither:
doce, e máis ben, era a nasa compaña.
Eu estaba acarón d-íl,
a ondaxe do Océano azul-púrpura
soaba coma o auto canto do marmurio dos hoscos.
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¡ Ouh, si, mália de todo,

nada de aquel<? que eu fixen
ti vese alonxado de mín o seu corazón!
Eu non-o nego,
estaba completamente soio,
foi o amor do meu corazón.
Unha chama desabesa
mirróu iste corazón
agora, xa que se foi, non pode latexar por· máis tempo.
(SÉcuLO

46

IX)

-cANCION DE AMOR DE CREIDHE
Créidhe, a fil la de Gúaire, adicóu istas estrofas a Dínertach Mac Gúair~ ..
Despóis da batalla de Aidhne ollárao con dezasete feridas no peito ... Entón
alampóu de amor por íl e dixo :

Istas son as frechas que asesinan o meu sono,
a cada hora d-ista amarga e fría noite:
os tormentos de amor que decote me debecen,
a soidade do héroe de Roighne.
Un amor infindo cinguíume a un home estrano.
e matóu en mín calquer outro sentimento ¡
murchóu o recendo da miña mocedade
e xa non podo atapar acougo endexamáis.
A súa voz foi pra mín a máis doce canción,
case tan doce coma o canto piadoso
que se eleva ó Rei do Ceo¡
foi unha chama groriosa,
nin unha verba de fachenda acodíu ós seus beizos.
Cando eu era nena era unha coitadifia
e non estaba acostumada a ir a unha cita;
desque medréi
fíxenme moi xarela.

47

Teño canto podo cobizar na casa do meu pai,
o Rei do frío Aidhne,
pro a miña i-alma alonxouse do meu pobo
cara o camposanto de Urlúachair.
Tristeiros cantos resoan en terras do famoso Aidhne
darredor da eirexa de Colmán:
unha chama groriosa están a soterrar,
Dínertach foi o seu nome.
¡ Ouh, casto Cristo, o destino que me tocóu

esgázame o corazón:
Istas son as frechas que o meu sano asesinan a todal-as horas d-ista noite amarga e fría.
(SÉCULO

48

X)
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ABRIL. - Xantar de ceremonia.

Miniaturas do Calendario do MS/ Cotton, ju!ius A. (S. XI). Museo Británico.

A CABELEIRA DA AMADA

Mingoado lle parecéu ó salgueiro branca
o cabelo de Absalón, do fillo de David,
dende que as túas crechas femeninas, sedosas e lenes,
nas súas ramas se enguedellaron.
As relocentes restras do teu cabelo
son como paxariños fadados:
ningún rechouchío sal das súas gorxas
e, sin embargo, a todos pasman.
Entre o teu loiro cabelo, longo e rizado,
brilan os teus locentes ollas,
eraras e lucidios como diamantes
engastados en refulxente ouro.
Unha fermosura como a da túa presencia
non se ollóu n-ista terra endexamáisNingún anelo adorna a túa man,
pro cen aneliños relacen arredor da túa caluga.
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Po1-o teu colo armonioso
de bala a onda lene, dourada, do teu ca bel o:
son moitol-os anelos que cinguen a túa caluga
gardándoa na súa rizada prisión.
(SÉCULO

XVI)

Paxariños: en irlandés cuach quer dicir o mesmo «cabelo» que «cuco».
Aneliños: en irlandés fáinne quer dicir o mesmo «anelo» que «crecha».
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ELEXIAS

ERRATA IMPORTANTE
Na páx. 54, liña 12, onde dí «os saxóns pregarán eiquí ... »
débese ler « os saxóns prearán eiquí ... »

ELEXIA POL-0 REI NIALL

TUIRN, FILLO DE TORNA:

.. Cando nos encamiñábamos á Asambreia co fillo
de Echu Muighmhedhón,
o cabelo na cabeza do fillo de Cairen
locía marelo coma un pampirlo.
TORNA:

¡ Ouh fillo querido, que ben falaches ! Merecías unha escrava

por ter comparado o cabelo co-a coor das corolas do pampirlo.
Pestanas mauras, longas e belas e dúas escuras cellas tiña íl.
Frol marela, lumioso xacinto era a coor das meniñas dos seus ollas.
TurRN, FILLO DE ToRNA:

A coor das súas meixelas, sempre armónicas e feitucas,
semellábase ós bilitroques, ó sangue de cuxo, ás vermellas corolas
do hosco no mes de maio.
TORNA:

Seus brancas dentes, seus vermellos beizos
non arrenegaban na carraxe.
Pro a súa figura sobranceaba dos guerreiros de Irlanda
coma unha erara chama.
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Como a lúa, coma o sol, coma unha labareda
así era o brilo de Níall,
coma un inmaculado cristal de mar,
era Níall, o fillo de Echu.
TurnN, FILLO DE ToRNA:

Escóitase música triste, o pranto
de cada boca en Kerry,
que fa¡ máis grande a mágoa na miña casa pol-a marte
do neto de Muiredhach.
Nobres homes de Erín e de Alba,
tral-a marte de NíalJ,
os saxóns pregarán eiquí no Leste.
¡Qué grande é a nasa perda !
ToRNA:

Saxóns con clangor guerreiro, con troupeladas de lombardos
do Continente-.
Dende o intre en que o Rei caéu, galos e pictos
están n-un gran apreto.
TUIRN, FILLO DE TORNA:

No afortalado Temhair, a súa loira cabeleira brilaba
enriba da súa face coor p'ú rpura;
a coor do seu cabelo semellaba ó ouro vello
ou ó marelo do iris.
TORNA:

Enorme era a dita, grande o contentamento de estar
na compaña do meu pupilo,
cando nós co filio de Echu -¡nada menos!íamos á Asam breia.

54

TUIRN, FILLO DE TORNA:

Amado héroe das hostes brilantes, cuios pobos foron un exército
alteiroso e poden te;
todos estaban baixo segura proteición cando íamos co-íl
a unha Asambreia.
(SÉCULO

IX)

Erín e Alba: Irlanda i-Escocia.
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O LAIO DA VELLA DE BERRA

A vella de Bérra ... tivo sete mocedades, unha a pós da outra, de xeito
que cada home que vivira co-ila, inda que chegase a ben vello, xa tiña morto,
i-os seus netos e biznetos formaban linaxes e pobos inteiros .. Ó remate
chegáronlle tamén os achaques da vellez e, daquela, cantóu:

¡A marea da miña vida baixóu como a do mar!
Os anos fixeron de mín un cangallo.
Non valen de nada queixumes e laios-.
Tan soio a recendente e afroada mocedade é ventureira.
Eu son a vella de Bérra,
algún día eu sempre levaba vestido novo e fermoso,
· hoxe, en troques -¡tan baixo caín!~
non me queda máis que un vestido vello e azolado.
As mulleres de agora
aman soio a riqueza, non ó home:
n-aquiles tempos en que eu era moza,
daquela era ó home mesmo a quen amábamos.
Os meus brazos, si os ollades hoxe,
son fracos e revellidos,
e, non embargantes, n-outro tempo apertaron
reis famosos, nobres reis.
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As raparigas, reloucantes e ledas,
berran cando o día de maio lum briga :
a mín acáiseme millor chorar amargurada,
pois eu, miserenta, son unha vella bruxa.
Pra mío non hai ningún doce parrafeio,
ningún carneiro se mata pra a miña boda,
o meu cabelo agora é cinzento
e correspóndelle un modesto veo.
Eu non me doio
de que soio un branca veo cubra a miña cabeza:
houbo tempos en que pano de rebiricoques
enfeitóu a miña cabeza no alegre banquete.
Fai moito tempo que baten as oraxes
riba da pedra dos reis no campo de Feimhen,
riba da cadeira de Rónan en Breghan,
os sartegos están gastados e pardiñeiros.
A onda do ancho mar anuncia bruante
que o inverno ten chegado:
De Fermuid, o filio de Mugh,
xa nunca máis agardo que m~ veña a ver.
Eu ben sei o que fan,
iles reman sin fin
por entremedias dos xungos do vau de AlmhaFrienta é a moradía na que iles dormen.
« i Ouh,

ti, meu Deus ! »
Isto é todo o que eu ainda podo dicir.
Teño que me sentar á raxeira pra non me entanguecer;
próisimo está o tempo que me debe rexenerar.
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O vran da mocedade, que eu vivín,
íl i-o outono xa van aló:
o inverno que a todol-os mortás vai canga.n do,
chegóu tamén pra mín.
Seña o que Deus queira, ¡ ai de mín !,
toda landra debe cair algún día.
1-eu, tral-as festas de candieiros brilantes,
debo ficar agora no escuro oratorio.
Con reis eu vivín,
co-iles bebín augamel e viño:
Hoxe bebo leite mazada
con bruxas vellas i-engorrobelladas.
Pleamares
e baixamares
tí venas
e conózoias ben.
A pleamar non voltará á miña cambra silandeira:
Si son moitol-os meus camaradas que están nas tebras,
unha man pesada apousa riba d-iles.
¡ Ouh, ventureiras illas do ancho mar,

pra as que a pleamar tral-a baixamar chega !
Pra mín -eu non-o agardoxa non virá despóis da baixamar ningunha pleamar.
Ainda hai eiquí unha lene sinal
que eu poi da reconocer:
onde denantes houbo abalar,
hoxe non hai máis que debalar.
(SÉCULO
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X)

LAIO DE DEIRDRE

Longo se me fai o día sin os fillos de Uisnech,
endexamáis me canséi no meio d-iles.
Fillos de Rei, achego de todal-as miserias,
mesmo semellantes a leóns da cava da montaña.
Coma os tres dragóns de Dún Monaidh
gardaban os turreiros de Emhain;
xa non podo aturar a vida,
desque ningún inimigo fuxe ós meus amados.
As mulleres de Britania amaban ós tres;
como miñatos nos cumes de Cuilenn
así se erguían iles por riba de outros héroes,
fi1los de reis por todos honrados.
Tres héroes que non se sometían gastosos,
qué perda, que os achóu a marte asañosa,
os netos do escelente Cathbhadh caeron,
o orgulo da hoste valente de Cúailnge.
Parecían tres osos podentes,
tres leóns do forte de Una.
Héroes cheos de cobiza de groria,
predileitos fillos de Ulster.
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Ninguén riba da terra debe coidar
que eu viva despóis de Nc>íse.
¡ Ai ! tampouco sin Ainnle e sin Ardán
eu poderéi perdurar moito tempo.
Gran Rei de Ulster foi o meu esposo,
a íl tíñao deixado poi-a vontade de Noíse;
soio por pouco tempo eu fico eiquí na terra
pra celebrar os seus funerás.
Eu non quera ficar sin iles eiquí embaixo,
sin os héroes ós que ningunha loita espantóu,
tres xigantes que defrontaban toda inxusticia,_
e poñíanse a loitar, destemidos, diante quen fose.
¡ Ouh, bon home que pra íl cavas a burata,

e quéresme arrebatar ó meu máis amado,
ai, fai que a burata non seña demasiado estreita,
pra que eü poida coller en tan nobre sartego !
(SÉCULO

60

XIV)

O FOGAR DESFEITO

Soa tristeira a canción do merlo;
eu ben sei cal é a súa mágoa:
atopóu o seu niño desfeito
e mortal-os se.us niñegos.
Non fai moito que paséi eu
pol-a mesma mágoa que o acora a íl.
¡Cómo chega o teu canto ó meu corazón,
paxariño que choras poi-o teu fogar!
O corazón esgazóuseche no peito,
¡ ouh merlo! diante da falcatrúa esterrecente;
os ovos ausentes, os fillos mortos-.
Ó pegoreiro pareceulle pouca cosa.
A túa erara canción algún día chamaba
de perta e de lonxe á tenra rolada;
ningún paxariño sae xa do niño;
a ortiga medra acarón d-íl.
Matouche os teus filliños
un día o rapaz do gando.
O noso destiño éche o mesmo:
tamén os meus fillos agora están mortos.
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Cabo de ti vivía a túa femia,
lonxe da patria, na outrá banda do mar;
o ichó apreixoulie o seu pé
e morréu na man do pegoreiro.

¡ Ouh ti, Creador diste mundo,
con desigualdade pesa a túa man riba de nós;
ó viciño respétalo, a súa muller i-os seus fillos
viven todos!
Chegóu no trebón unha hoste de silfos,
que trouxo a acabación á nosa casa;
inda que non se vertéu sangue, a mágoa
fo¡ tan arrepiante coma golpe de espada.
¡ Ai da nosa muller ! ¡ Ai do noso fillo ! -

O noso pesar é infindo
pois fáltanos toda sinal d-iles-.
Por iso es tá hoxe tan triste o meu corazón.
(SÉCULO
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XI)

SAN COLUMBA, O ESCRITOR

A miña man está cansa de escribir,
abálase a fina cana.
Sae da miña pruma embicada
unha escura corrente de tinta azul-negra.
Unha fontela de benta sabencia divina
mana da miña man morena e feituca
e vérquese riba do pergameo
coma tinta do croxón orelado de verde.
Camiña a miña pruma cativa e pingoante
riba das superficies dos locentes libros,
sin apouso, pra regalía dos grandes-,
por iso está a miña man tan cansa de escribir.
(SÉCULO

XI)
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LAIO DO REI TOLO

Tal noite coma ista fa¡ un ano,
que camiño entre ponlas sombrizas,
de pleamar a baixamar,
sin ningún manto que me cobrise.
Sin almofada pra a miña cabeza
entre a fermosa estirpe dos homes;
qué chea de perigo está a miña vida,
sin espada e sin lanza.
Sin a compaña das mulleres;
tan soio os froitos silvestres
róganme mantenza pura e fresca;
os aigróns brandecen o meu apetito.
Cos reís xa non conquisto presas,
compretamente soio estóu no meu país,
sin famosas pezas de botín,
sin amigos, sin música.
Sin sono, -¡ ai de mín ! eu quero confesalo:
estóu desagarimado dende fai moito tempo,
o meu destino é duro.
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Xa non falo con homes nobres,
xa ninguén me saúda como Rei,
sin manxares estóu e sin bebida.
¡ Ai de mín, que me arredaron

do meu exército poderoso e armado!;
un tolo aburado no val,
sin siso e sin entendemento.
Xa non percorro o camiño real,
ando a vagar por calquera corredoira.
¡ Ista é a miña gran tolemia
ouh, Ti, sagro Rei do Ceo!
Sin músicos vezeiros,
sin parrafear co-as mulleres,
sin teso uros que repartir-.
Isto é a miña marte, ¡ ouh venerado Cristo!
Se tal noite coma ista eu atópome así,
houbo tempos millares
nos que reinaba o meu poder
sobre un escelente país.
Eu fun un bó rei, un rei grande,
n-un mandado ventureiro,
n-un vivir sin coidados
cabalgando sobre fermosos cabalas.
E agora véxome así,
por terte treicioado, ¡ ouh, veneradísimo Cristo!
Un probe, un coitado impotente
no val do erara Bolcán.
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A ag uda espiüa do estirpo al)nr
discipriñóume e atravesóume .
. A escura silva
cáseque ten causado a rnifia morte.
Agora camiño soio e sin rumo,
tamén eu fun en tempos nobre e distinto;
fai un ano ista noite
que eu estóu tan triste e facareño.
(SÉCULO
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XI)

CANCION
DO TOLO ESMORRENTJ;

Houbo un tempo en que me enchoiaba rnáis
o rornbar das abellas darredor do estanque
i-o arralar das rulas,
que a polida conversa da xente.
Houbo un tempo en que me enchoiaba máis
o rechouchío do merlo no outeiro
i-o bruar do cervo na treboada,
que a voz da campaíña cercán.
Houbo un tempo en que me enchoiaba máis
escoitar no mencer o canto
do galo dos montes,
que a voz d-unha muller fermosa acarón de mín.
Houbo un tempo en que me enchoiaba máis
o oubear adoecido dos lobos,
o bruar que de lonxe se escoita,
que a voz do crego na eirexa.
Podedes folgarvos, na vasa taberna,
con un goto da nombrada cervexa-;
eu quería millar un gato de auga ás escapadelas
na canea da man, á beira da fonte.
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Podedes folgarvos, na vasa ~irexa,
co-a maina prática dos vasos discípulos-:
eu quería millar o fermoso canto
dos cans de caza de Glenn Bolcáin.
Podedes folgarvos, nos vasos banquetes,
co-a ca.me fresca ou salgada-;
eu quería millar un mañuzo de frescos aigróns
que comía en logar arredío.
A lanza aguzada do pegoreiro feríume
i-atravesóu o meu carpo inteiramente.
¡Ai de mín, ouh Cristo, ti xuez reito,
que eu en Magh Rath non fon morto !
Inda que máis de un fermoso sartego
estaba pra mín disposto nos castelos de Irlanda,
eu quería millar, e máis ben,
o que eu tiña no hosco de Glenn Bolcáin.

A ti, Cristo, douche as máis afervoadas gracias,
porque ainda puiden recibir o teu carpo.
Acolle o meu sinceiro arrepentimento
por todo o malo que eu teña feíto.
(SÉCULO

XI)

Ista poesía e mail-a anterior - « Laio do Rei Tolo » - tratan das aventuras do rei « Suibhne » que toleóu na batalla de Magh Rath.
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OSSIAN E S. PATRICIO

A tradición irlanclesa máis recente fíxolles atoparse ó bicentenario Ossian
con S. Patricio, apóstolo de Irlanda ( 461) .

+

Benn Bailbhín, qué tristeiro estás hoxe,
outeiro que un día fu ches tan agradábele;
pro daquela, ti escóitasme ¡ ouh Patricio!,
sentíase orgulo e daba xenio contempralo.
Alí os cans aconchegábanse con espilidos escudeiros,
podente soaba o erara soído dos claríns de caza,
héroes orgulosos nos píncaros da montaña,
onde xa ten habido máis de unha loita ferreña.
Pol-a noite .e scoitábamos a chamada do grou,
sabor do trolleiro o queixume do galo do monte
e pol-a mañán moitos paxariños.
Enchoiados escoitábamos o coro.

o ladrar dos cans nos veigales
producía un eco rexo e maravilloso,
cada guerreiro levaba na cadea
a súa riola de nobres dogos.
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Moitas mulleres fermosas percuraban nos hoscos
regalía de bagas pra leda mantenza nosa:
Morangos que pra nós tiñan de ser gorentosos,
amoras de brilo rubio-mouro.
Aran dos maduros de coor azul escuro,
froles de cuco e finos aigróns;
despóis soaba docemente o canto alegre
d-iste fato de mulleres de loiras crechas.
Facíanos folgar o seu carís sorridente,
o mesmo que o chío da águia no seu niño,
i-o marmurio sonoro das lóndregas,
i-a erara chamada dos raposos lizgairos.
Amorosiñas soábannos as cancións do merlo,
un apouso ledo facíamos na montaña.
Poucos de nós fican ainda con vida.

-

¿Non é tristeiro e magoante o meu destiño?
(SÉCULO

70

XV)

O LAIO DE OSSIAN

O inverno é frío, ergueuse a tempestade,
o rebelón, o valen te cervo anda a pervagar;
crúa friaxe fai esta noite en toda a montaña,
soa rexo o bruar do cervo baril.
O veado da frecoentada montaña de Carn
non se estreve a acougar sabor da terra;
o mesmo que íl o cervo escoita alí o ouvear dos lobos
pol-o cume do xeado Echtgha.
Eu tamén escoitéi, con Caílte i-o moreno Diarmaid
i-o afouto Osear de pes lixeiros,
o ouvear da manada de lobos
cando a noite frienta estaba a rematar.
Na pandada oquedade da pena
darme o cervo i-esperguízase ás súas anchas
na alxente noite de xeada
mesmo coma si estivese no colo da terra.
Agora eu son moi vello e decrebado,
poucos homes viven que eu conoza;
algún día eu brandín o venabre, con man rexa,
na mañanciña alxente.
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Gracias che señan dadas, escelso Rei dos Ceos,
e a ti, Filio da Virxe María;
outrora eu axudéi a derrubar exércitos inteiros,
que agora repousan na terra fría.
(SÉCULO

72

XIII)

LAIO DA ESPOSA
POR COIL MAC CRIMHTHAINN

A abra xeme,
a onda proceleira encréchase darredor do Rinn Dá Bhárc;
que se teña afogado o héroe de Loch Dá Chonn,
velahí o que choran as ondas do mar.
No trolleiro de Druim Da Thrén,
o grou de ledo canto
érguese cheo de anguria;
un solerte raposo tiña alucado ás súas ctias.
Tristeiro é o berro que ceiba
o cervo de Druim Léis;
morta está a cerva de Druirn Sílenn,
chora por ila o rexo cervo.
Tristeiro é o laído
do tordo de Druim Chaín,
e non menos tristeiro soa o canto do merlo
de Leitir Loígh.
¡Ai de min,
que morréu o héroe que adoitaba estar ó meu carón,
que o fillo da muller de Daire Dá Dhos
hoxe soio ten un madeiro de barco por cabezal!
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Tristeira é a canción
que canta na beiramar a onda decrecente
desque ten rnorto o home nobre i heroico;
¡ Ai de rnín, qne Coíl fóiseme xuntarnente co seu inirnigo !

Laiándose escacha a onda
na costa do sul;
a miña vida rematouse;
xa soio son un ha sombra de rnín mesma.
As ondas alpeiradas
entorgan un fúnebre canto por íl;
pra rnín xa non hai ningunha alegría
desque crebóu o seu escudo vibradoiro.
(SÉCULO

Rinn: cabo.
Luch: lagoa.
Druim: serriñouzo da montaña.
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XIV)

POESIA RELIXIOSA

ESCONXURO PRA VIVIR MOITOS ANOS

Eu invoco ás sete fillas do mar,
que tecen os fías da vida dos edosos.
Que tres veces a marte seña arredada de mín,
que tres vidas me señan dadas,
e sete ondas de venturanza señan miñas.
A Santa Compaña non me poida esterrecer
cando vou poi-o camiño en brilante couraza.
Que endexamáis desapareza da terra a miña sana,
e que tan soio morra cando seña moi vedraio.
Eu invoco ó inmorrente padín prateado
pra que me fade ben con un tempo da bondade do erara bronce.
Que me seña dada descendencia.
Que se manteñan os meus direitos.
Que medre a miña forza.
Que a miña campa non esteña preparada
i-a marte rton me aboure poi-o camiño.
Que poi da rematar con ben o meu viaxe;
que non me acade o acéfalo áspide,
nin o bechoco ruín e cincento,
nin o escarabello mouro e sin cabeza.
Que ningún ladroeiro me poida despoxar pra dano meu,
nin tampouco riolas de mulleres ou hostes armadas.
Que el Señor do Universo me garde unha vida longa.
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Eu invoco a Senach, que vivíu sete vidas,
mantido na abundanza das tetas das fadas:
¡Que os meus sete cirios nunca esmorezan !
Eu son unha fortaleza inespunábele,
eu son un penedo que non hai quen-o abale,
eu son unha p~dra preciosa,
eu son un vello rico en semáns.
¡ Cen veces cen anos viva eu,
un século após do outro !
Üi seus dons prego;

¡que me asista a gracia do Santo Esprito !
( SÉcuLO VIII)

O inmorrente padín prateado e a lúa.
O remate cristián da composición é evidentemente unha engádega posterior.

ESCONXURO

Tres feridas sanguiñentas de tres fociños:
¡ súa pezoña ó áspide, súa raiba ó can, seu fogo ó metal!
¡Ningún dan o debe sofrir o home mortal!
Tres erases de sangue de tres fociños:
sangue de can, sangue de lobo, sangue do banquete de Flidais.
¡O que eu esconxur? non se vol va ferida fondal, ferida sanguiñenta,
nin hinchume, nin chaga noxenta !
Eu invoco ás tres fillas de Flidais:
¡ ouh áspide, cura o hinchume !
Eu combato a doenza, eu combato a ferida fonda],
eu curo a chaga, eu sando o mal,
contra o can que traba, contra a espiña que picoa,
· contra o ferro que corta.
j Deus

abenzoe ista doenza, Oeus abenzoe ó corpo que a leva!

¡ Deus abenzoe iste esconxuro, Deus a benzoe a quen-o adugo !

(S:Ecuw IX)

Sangue do banquete de Flidais: sangue de veado.
Flidais: Canouro ( divindade dos boscos ).
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O BERRO DO CERVO
... San Patricio púxose a cantar iste himno cando o rei Loíghaire lle preparóu un garamelo pra lle privar de levar a súa predicación a Tara. Entón ós
esculcas paresceulles mesmo coma si S. Patricio i-os seus compañeiros fosen
Veados .. . De ahí «O berro do cervo » .

Eu pronúnciome hoxe,
pol-a forza podente, pol-a invocación da Trindade,
pol-a fe nas tres persoas,
pol-o reconocemento da unidade do Creador.
Eu pronúnciome hoxe,
poi-o nacemento e bautismo de Cristo,
pol-a súa crucifixón i-o seu sepultamento,
pol-a súa ascensión i-a súa resurreición,
poi-o seu retorno no día do Xuicio Final.
Eu pronúnciome hoxe,
pol-o amor dos querubíns,
poi-a obedencia dos anxos,
pol-o sometemento dos arcanxos,
pol-a espranza do galardón na resurreición,
pol-as oracións ~os patriarcas,
poi-as verdades dos profetas,
poi-a fe dos que eren,
pol-a inocencia das sagras virxes,
pol-as aicións dos xustos.
30

MAIO. - Pegurando ovellas.

KUNIO. - Torando álbores.

SAN MARTIÑO. - L11meiradas de outono. (0 víspera de Santos).

Miniaturas do Calendario do MS/ Cotton, julius A. (S. XI). Museo Británico.

Eu pronúnciome hoxe,
poi-os ceas,
poi-a lus do sol,
poi-o brilo da lúa,
poi-a lucencia do fago,
poi-a rapidez do lóstrego,
poi-o borboriño do vento,
poi-a fondura do mar,
poi-o afincamento da terra,
poi-a dureza dos penedos.
Eu pronúnciome hoxe,
por Deus que me queira guiar,
potestá de Deus que me manteña xusto,
sabencia de Deus que me oriente,
olio de Deus que me mire,
ouvido de Oeus me escoite,
verba de Oeus me fale,
man de Deus me garde,
carniño de Deus se abra <liante de mín,
escudo de Deus me protexa,
exército de Deus me salve,
dos garamelos do Diaño,
das tentacións do pecado,
dos engados da carne,
de todo canto me queira <lanar,
cercán ou lonxano,
soio ou en campaña.
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Eu invoco hoxe todos ises poderes
pra que me garden de todos istes males:
de todal-as potencias medoñas e feras
que me ameazan o carpo e r.nail-a i-alma,
das garanduxas dos falsos profetas,
das falsas leis dos pagáns,
das falsas leis dos herexes,
do arte dos idólatras,
dos rneiga11os das mulleres, ferreiros e druidas,
de toda cencia que sirva pra merar o carpo e mail-a i-alma
do home,
Cristo me garde hoxe
contra a pezoña, contra o lurne,
contra a i-auga, contra as feridas,
que seña rico galardón pra mín.
Cristo esteña comigo, Cristo <liante de mín,
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo

detrcís de mín,
esteña en mítÍ, Cristo embaixo de mín, Cristo enriba de mín,
esteña á miña dereita, Cristo á miña esquerda,
esteña onde esteña eu, Cristo onde eu me sen te,
onde me erga,
esteña no corazón de quen pense en mín,
esteña na boca de quen fale de mín,
esteña no olla de quen me contemple,

Cristo no ouvido de quen me escoite.
Eu pronúnciome hoxe,
poi-a forza podente, poi-a invocación da Trindade,
poi-a fe das tres persoas,
poi-o reconocemento da unidade do Creador.
(SÉCULO

82

VIII)

LOUV ANZA DO XUSTO

Ouro enxebre, crarísimo ceo,
vaso de prata ateigado de viño,
semellante ós anxos e cheo de sagra sabencia
é aquí] que fai a vontade d-EI Señor.
Un paxaro apreixado n-un buiz,
unha nave que fai auga na grave tempestade,
unha álbore apalam brada, un ha copa valeira,
é aquíl que non fai a vontade d-El Señor. ·
Coma ponla de froles de doce recendo,
coma copa acugulada de mel virxe,
coma pedra preciosa que non se sabe canto val,
é aquíl que obedece ó fillo de Deus.
Coma unha noz ruinzalla,
coma apodrecida calaza e álbore sequizo,
coma ponla de macira brava sin unha frol,
é aquíl que se opón á vontade do fillo de Deus.
Quen atende á vontade do fillo de Deus,
igoálase ó brilo do sol estival,
é unha copa fermosa e cristaíña,
é dosel do Rei do Ceo.
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Quen se aprica con arela cara o reino de Deus
é como trunfante cabalo de carreira no campo,
como carro ademirado pol-q. moitedume
no que se amostra o Rei tral-a victoria.
Sol que ó ceo quenta
é o home que a Cristo agasalla,
coma templo abenzoado e nobre
de sagro cofresiño coberto de ouro.

É un altar onde se escancia viño,
arredor do que resoa coro de melodías,
é un cálice ateigado de nobre bebida,
é limpo bronce, é ouro enxebre.
(SÉCULO

84

IX)

ORACION A MARIA

i Doce María, don cela esgrevia, ven a nós pra servirnos de achego !
i Arca do carpo do Naso Señor, cofresiño dos misterios!

i Raíña das Raíñas, enxebre, sagra rapariga,

raga por nós, pra que os nasos pecados miserentos
nos señan perdoados pol-a mediación da túa man abegosa!
¡Ti, souril e donosa, conflautadora,
chea das gracias do Santo Esprito,
ora con nosco ó reito Xuez, ó Rei da nobre, ambrosián estirpe!
¡Ti, ponla da álbore Jesse no frolido aveledo,
raga por mín, pra que acade perdón
poi-os meus pecados aldraxentos !
¡María, bandelo brilante que redimiches o noso pobo,
nobre lumieira chea de groria, pensil de reis !
¡ Lucidía, fermosura senlleira, decote te amostras casta i-enxel,
arca lumiosa, arca preciosa, miña santiña filla do Ceo!
¡ Nai da xusticia, que rebrilas entre todal-as criaturas,

raga comigo ó teu maorazo pra que me salve no día do Xuicio !
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¡Ti, fermosa, sangJl estrela; ti, álbore frolida,
lus poden te, escolleita, que a todos aloumiña !
Ti, guieiro no árdigo camiño que todo santo debe percorrer,
dínate levamos ó fermoso Reino con ben.
Sé recendente, fermosa, que El Señor escolléu,
o hóspede esgrevio que no teu corpo
tres veces tres lúas permanecéu.
Bela, real porta, poi-a que a carne xurdíu ó mundo,
o raiolante, escolleito so], Xesús, o fillo vivente de Deus.
Poi-o amor do rapaciño garrido, que no teu corpo foi concebido,
pol-o amor do teu primoxénito, do Supremo Rei do Universo;
Poi-o amor da súa crus, que sobre toda outra relús,
poi-o amor da súa cousela, que lle foi labrada en pedra;
poi-o da súa resurreición, que Íl enantes que todos resucitóu.
Poi-o amor da Sagra Familia celestial, dende o comenzo
deica o día do Xuicio Final;
Señas Ti a nosa garda millor, no Reino do noso bon Señor,
pra que poidamos aconchegarnos co noso Xesús amado.
Eis o noso prego.
(SÉCULO
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X)

FUXIDA DE PENSAMENTOS

Os pensamentos -¡qué malafada!- case fuxen .
¿Cómo me poderéi valedar o día do Xuicio Final?
Cando leo os salmos, o pensamento pervaga por malos camiños,
esfrágase, encréchase, amasa o seu desenfreo
diante dos ollos do escelso Deus.
Os pensamentos escarreiran ó traveso
de arrandeantes moitedumes humáns,
ó traveso de riolas de mulleres deshonestas,
entremedias de hoscos e cidades, -máis veloces son que o vento.
Ora pelengrinan por amorosiñas cargas,
ora se enfurentan poi-os camiños do aldraxe.
Sin escorredelos, sin dificultade, esbaran riba do mar,
d-un brinco érguense da terra ó ceo .

É unha carreira tola do cercán ó lonxano,
despois d-unha marcha desanubiada voltan de novo á casa.
E inda que se faga por acadarmalos ou porlles cadeas nos pés,
fuxen, céibanse e, asoballantes, escorregan sin apouso e sin sosego.
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Nin o gume da espada, nin o látego,
ahondan pra coutalos .
Esbaradizos, como cauda de anguía,
fuxen á miña suxeición.
Ningún ferrollo, ningún cárce]e ben axexado,
ningún gri1ón d-ista terra,
ningún castelo, ningún mar, ningunha rexa fortaleza,
pode atravancar a súa carreira .
¡ Ouh amado Cristo, verdadeiramente casto, que todo olio alumea,

concédeme a gracia dos sete dons do Santo Esprito,
pra xunguilos, pra enfrealos !
Guía o meu corazón, ¡ ouh, té mero Deus dos elementos!
que sefias ti o meu amor, que eu faga a túa vontade.
Que xuntamente cos seus escolleitos, a ca de eu a ·Cristo,
que poidamos aconchegarnos.
Ti non eres tan bai1arique e tan atariñante coma eu son.
(SÉCULO
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X)

CANCION DO ERMITAN

Ti, fillo do vivente Deus, antigo, eterno Rei,
eu degaro pra mín unha palloza pequena,
atobada na bouza, pra vivir n-ila .
Alí perta debe cantar rexoubeira unha cotovía cinzenta
por enriba de unha erara poza, na que eu poida
lavar os meus pecados
pol-a gracia do Santo Esprito.
Mesmo acarón e todo darredor un fermoso hosco,
moradía e achego pra paxaros que cantan de moitas maneiras.
A palloza ten de estar cara o Sul, con un rego pequeneiro
que corra cercán,
con un chan esfarneiro e boedo
no que se dean toda crás de prantas.
Un pequeno fato de asisados discípulos
arrodeándome a mín,
homildosos i-obedentes -permitídeme decir cantos son:
catro veces tres, tres veces catro- pra os aproveitar ben a todos,
seis parellas agás de mín, pra adoración d-El Rei que move ó sol.
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Unha eirexa pequenifia e churrusqueira cos panos do altar de liño,
un logar pra Oeus no ceo,
con cirios locentes sóbor da pura Sagra Escritura.
Un ha casa coma fogar pra todos, pra percuro do carpo,
sin árdegas parolas, sin fachenda, si~ malos pensamentos.
Mesmo coma iste é o fogar que eu degaro,
xa vol-o digo abertamente;
pra mantenza escollería recendentes porros,
salmóns, troitas, galiñas, e mel.
De paxelos e mantenza abastaríanos dabondo o grorioso Reí.
1-o fuxidío entesamento da miña vida seña unha oración a Deus.

(SÉCULO

90

X)

A

CRINOG

Ben meresces Crínóg ser louvada.
Xa non eres nova pro eres honesta.
Na terra de Niall, no Norde, coidábamonos grandes
cando estábamos arrechegadiños con lixeira maiola.
Era ainda moi novo cando dormías comigo,
ti, afouta, asisada mu11er;
un enxel casto pupilo, sin chata,
un rapaciño molar de sete anos gaioleiros.
Daquela vivíamos no mundo grande de Irlanda,
compretamente lirnpo quedóu o carpo e mail-a i-alma,
os meus o11os fulxentes cheos de amor a ti,
igoal que un probe tolo ó que nada malo atrae.
O teu fiel conse11o sempre estaba disposto á axuda,
nada ten de estrano que o seguira decote,
pois a túa sabencia é moito millar
que parolar ás sinxelas con un Rei.
Ainda dorrniches con outros catro homes despóis de mín
e permaneciches ceibe de toda frouxedade;
eu ben-o sei, pois a túa sana maniféstao moi auto,
que endexamáis pecache con un home.
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Agora, ó remate, voltaches cabo de mín,
tras fadigoso viaxe e moitas loitas;
o escuro xa se dexerga nos teus ollas,
o remate da túa vida chega sin pecados.
Ti, inmaculada, éresme fiel,
douche a miña ben vida stn reservas;
endexamáis nos chamará o inferno seus
si te igoalamos no exercicio piadoso.
O mundo inteiro está cheo da túa groria,
o decorrer da túa vida fo¡ exemprar;
e si seguimos o carreiro do teu esprito,
levaranos sin perigos cara Deus.
Silandeir,o predícanos o teu exempro,
i-a todal-as horas día a día adoutrínanos;
aquíl cuio corazón se alampe en oración,
endexamáis será ab-andoado por El Señor,
Asf Deus nos dea -¡cómo é verdadeira unha xusticia no mundo!ocasión pra que o teu exempro esteña decote diante dos nosos ollos;
a face do Rei do Ceo brile riba de nós
cando abandoemos o noso carpo esmacelado.
Limpo me vexa de todo lixume,
que o ceo me seña dado;
anxos escintilantes me _queiran acadar,
abandoe eu eiqui os terreas fandelos.
(SÉCULO

X)

Ista poesía é un testemoio interesante da perduranza d-un primitivo costume cristián, a estreita convivencia de cregos masculinos e femeninos n-un
matrimonio puramente espritoal.
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ORACION Ó DEIT ARSE

Queiran os teus sagros anxos, ouh Cristo, fillo de Deus vivente,
velar o naso sono, o noso acougo, o noso leito no fusco.
Queiran amostramos no noso durmiñar sonos verdadeiros,
¡ ouh, outísimo Príncipe do Universo, grandísimo, misterioso Rei !
Nin demos, nin disgracias, nin danos, nin sonos malos,
poidan conturbar o naso acougo,
o noso afincado e profundo sano.
Que o noso acordar seña enxel, piadoso o noso traballo,
a nosa laboura,
o mesmo que o naso sano i-o naso tépouso,
sin dificultade e sin atravancos.
(SÉCULO

X)

HIMNO Ó ARCANXO MIGUEL

¡Ouh Anxo!
i Lévalle, milagreiro Miguel,
o meu prego al Señor!
¿Ti escóitasme?
Pídelle ó Deus caridoso
pol-a remisión de todol-os meus graves pecados.
i Non tardes!

Leva a miña oración ardenciosa
diante do Rei, diante do xurdio Rei.
Non deixes de lle dar agarimo
á miña i-alma
cando fuxa d-ista terrá.
Poderoso,
ven cabo da miña i-alma arelante
con moitos milleiros de anxos.
¡Ti, loitador
contra o mundo ruín, enganoso, cheo de retesías,
acórreme de verdade !
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¡Non desatendas
a miña chamada degarante !
¡non me abandoes mentres que eu viva!
Escóllote a ti
pra salvador da miña i-alma,
do meu esprito, da miña razón e do meu corpo.
¡A ti, o máis escelente conselleiro,
o anxo trunfante, victorioso,
o coutador do Anticristo!
(SÉCULO

XI)
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O LAIO DE EVA

Eu son Eva, a muller do gran Adán,
eu son a que, un día, ofendéu tan gravemente ó Redentor,
eu son a que coutéi ós meus fillos do Ceo;
en lei dreita eu debera ter pendurado da crus.
Eu tiña un pazo pra me folgar,
i Mágoa da ruín escolla que eu fixen,
mágoa do ruín consello que trouxo a miña acabación !
i Qué malafada que as miñas mans xa non señan puras!
Eu son a que recolléu aquila mazán,
que me esbaró u pol-a gorxa:
namentres que pol-a terra pelingrinen
as mulleres non estarán ceibes ·de tolemia.
Hoxe non habería xeada en ningures,
nin tormentosa i-alxente invernía;
non habería inferno nin tristura, .
. non habería medo, si eu non tivese eisistido.
(SÉCULO

96

XI)

1

O INFANTICIDIO DE BETHLEM
Cando o verdugo lle arrincóu o filio do peito, unha das mullere~ escramóu:

¿Por qué me arrebatades ó meu fillo querido,
ó froito das miñas entranas?
Eu parino,
mamóu dos meus peitos,
levouno o meu corpo,
pacéu nos meus propios pastos,
enchéu o meu corázón.
Era a miña vida,
roubádesmo e causádesme a morte.
Quédome sin folgos,
a miña boca amudece,
os meus ollas apáganse.
Oespóis falóu outra muller :

É o meu fillo o que me arrebatades.
¡Eu non fixen nada malo
pro matádeme, matádeme!
¡non matedes ó meu filliño !

Os meus peitos están secos,
os meus ollos están esbagullados,
as miñas mans treman,
o meu probe corpo abálase como a folla no ar.
97

O meu home non ten filio
i-eu non teño forza.
A miña vida xa non é vida,
¡ ouh, meu filio, fillo da's miñas entranas, meu Deus querido! .
A miña mocedade sin froito.
Probe meu filliño,
que nunca poderéi vingar.
O meu peito amudece,
o meu corazón esgázase.
Unha terceira muller dixo :

Buscades a ún pra matalo
e matades a moitos.
Asesinades filies,
ós pais ferides,
ás nais matades,
o inferno está cheo das vosas aicións,
o ceo está pechado pra vós,
vertéstedes sangue inocente.
Unha carta muller dixo :

¡ Ouh Cristo acórreme,

toma tamén a miña i-alma ca do meu fillo !
¡Escelsa María, Nai do filio de Deus !
¿qué podo facer eu sin ·o meu fil1o?
Por causa do teu fillo aniquilan a miña vida,
tola me hei de volver poi-o meu fillo.
O meu corazón será unha masa sanguiñenta,
poi-a férida matanza,
dende agora deica o Día do Xuicio.

( 5Écuw XI)
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POESIA DE OCASION

COMO SE AFOGC)U CONATNG

As ondas eraras e profundas do mar
i-o torveliño de xabre embrullárono- ¡
caeron enriba de Conaing na súa feble e arfante embarcación.
A doncela do mar, co-a súa loira cachonceira
embrullóu a Conaing na súa cativa nave-;
dá xenreira o seu crúo rir, hoxe,
enfronte da álbore de T ortu.
(SÉCULO

VIII)

a

A álbore de Tortu era
álbore sagra da Provincia de Lainster, que non
puido preservar a vida do filio do Rei Conaing. Por iso é víctima d~ risa
bulreira da doncela do mar.

t°Ol

LOUV ANZA DE S. FINNBHARR

Bairri, chama eternamente groriosa,
que honras o ancho mundo,
raiola escintilante de gracia milagreira,
que alumea a terra de Eibher,
pedra brilante, preciosa-,
quen te gaba non é ningún facareño.
Broche de ouro, multiforme,
que lle gana ó enfeite máis bonito¡
outa cabeza de xurdios cámaros
que a todol-os exércitos da podente Irlanda
grandes angueiras procura,
ti, croa do país de Brían.
(SÉCULO

XI)

Eibher: mítico devanceiro dos habitantes de Irlanda do Sul.
Brían: devanceiro de San Finnbharr.
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ENCOL DO REI MURCHADH

¡ Murchadh de Maistiu,

fillo do Rei de Irlanda,
que se ergue sobre as campías de Erin,
o mesmo que torveliño do mar de Brecán,
de escuma vermella:
ti, cabaleiro sobre cabalo lixeiro e baril !
¡A lanza avermelleces, destemido hipógrifo,
alámpaste en carraxe, cando hai que chimpar idólatras,
héroe veterán da guerra do Continente, salmón da onda!
¡Poi-o manto azul-escuro do vizoso glasto
camiñas, neto do Rei de Caisel, onde se usan copas de corno,
ti, venerábel, xoven lobicán de dedos fidalgueiros !

II
Vós, xentes do gran Murchadh,
a quenes nin os silveirogos nin os bulleiros poden deter,
diante dos vosos nórdicos estandartes recuaron os pagáns
dende o solía Atlas hastra o Boyne.
Folerpas de neve espirran
cando fuxen diante de vós, á tardiña,
nas montañas de Echtgha.
(SÉCULO

Idólatras: os wikin gos.
Echtgha: Pronúnciese Ejtti, en inglés Aughty.
Pokorn:y indica a pronunciación alemá: Echtih.

104

XI)

CANCION DA ESPADA

¡Salve, espada de Cerbhall ! Adoito estiveches en duras guerras,
máis de unha vez tes batallado, máis de unha vez tes demoucado
alteirosos Príncipes.
Moitas veces trocaches de man, roubada por sabios Reis-Coudeles,
moitas veces fuches botín de un Rei
dino de ti.
Adoito tes estado n-unha branca man
entre as xentes de Leinster,
adoito estiveches con Reis, adoito con poderosos exércitos.
Foron moitol-os Reis que te esgrimiron
na loita, máis de un escudo tes esnaquizado no combate,
máis de unha cabeza, máis de un peito, máis de unha pel fermosa.
Corenta anos ledos pasaches con Énna, co-as súas hostes
fidalgas; .
endexamáis estiveches en perigro, sempre nas mans do Rei
carraxento.
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Énna deute -¡non foi dádiva ca~iva !ó seu propio fillo Dúnlang;
trinta anos estiveches no seu poder
hastra que, ó remate, trouxécheslle a acabación.
Denantes que Díarmaid tí vote algún Rei de outo cabalo;
Díarmaid, o héroe real, tívote
ó longo de dazaséis anos.
Na fortaleza de Ailenn, Díarmaid, o valente, o nobre Rei,
deute ó teu señor de Mairg,
Muirigán.

Ó longo de corenta anos alfaiantes
ficaches na man do outo Rei de Ailenn,
de Muirigán, o afervoado, sin que pasara pra ti
un ano sin batalla.
No vau de Carmaiñ Muirigán, o Señor dos Wikingos
donoute a Cerbhall;
endexamáis se desfixo de ti Cerbhall,
mentres que moróu riba da terra pardacenta.
A túa punta brilante escintilaba purpúrea
na loita dos Wikingos de Odhbha,
cando ti, na esmagante batalla,
deixaches a Aedh Finnliath sobre as súas costas.
Vermello estaba o teu gume,
daquela que fuches posta a proba en Bélach Mughna,
cando a famosa loita na chá de Ailbhe
xa tiña decorrido.
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Por ti fo¡ esfargallado o escelente exército, o xoves,
en Dún Ochtair,
cando Aedh, o enrabexado, o lostregante,
caéu no outeiro de Liathmhuine.
Por ti foi derrabado o exército,
o día en que Cellach foi morto,
fillo de Flannagán, con numerosa hoste,
na outa e poderosa Temhair.
Diante de ti recuaron na cruenta batalla
en Bóinn,
cando Cnoghbha, ó verte, espavorido
desplomóuse, íl, a lanza da forza.
De xenio fero fuches ti, endexamáis feble,
heroica era a túa forza axirxilante
cando Ailill Frosach. de Fál ó comenzo do ataque
caéu.
Nunca viviches un día de derrota
mentres que estiveches con Cerbhall, o señor dos belos xardíns:
endexamáis xuróu en falso, nunca faltóu á súa palabra.
Nunca houbo pra ti un día triste;
moitas noites pasáchelas no estranxeiro,
máis de un poderoso Reí e máis de unha batalla
agardábante.
i Ouh, espada do Gran Reí, non teñas medo a te traspoleirar !
Atoparás un home de valemento, un Señor
que seña dino de ti.
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¿ Quén termará de ti dende agora, ou a quén traguerás dan o?
¿Qué posición che cadrará agora que Cerbhall desaparecéu?
Non debes de esmaiar hastra que chegues
á groriosa casa de N ás ¡
onde Finn permaneza en posición
recibiráchese con: ¡Salve!
(SÉCULO

Cerbhall: Rei de Leinster (885-909).
Temhair: en inglés Tara, a vella capital de Irlanda.
Fál: un dos no mes de Irlanda.
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X)

ADEUS DE SAN COLUMBA

¡Qué fermoso o outeiro de Édar
ó arrincar pol-o océano escumante,
cando a onda se escachiza contra o seu perfil,
contra a súa beira calva i-a súa praia !
¡Qué fermoso o outeiro de Édar,
ó retornar pol-o mar cañudo,
cando ún, na súa embarcación pequerrechiña,
rema descontra a beiramar abritada !
V oa lixeira a miña barquiña cara alí,
co-a proa enfiada cara Daire.
¡Pro be de mín, agora teño que me ir a outra parte,
cara Escocia, a dos tesos cumes !
O meu pé afinca na miña pequena barca melódica,
o meu corazón está tristeiro e cheo de bágoas;
i Qué feble é un home á deriva,
que cego é un home carecen te de sabencia !

Eu sei d-un oJlo cinzento,
que mira cara atrás, cara Irlanda;
¡Nunca máis a ollaréi,
nin ós homes de Irlanda, nin ás mulleres!
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A miña aliada pervaga poi-a superficie salgada,
dende as miñas fortes cadernas de carballo;
bagoan os meus olios eraras e cinzentos,
cando me volto a mirar á miña Erin.
A miña i-alma ficóu en Irlanda,
na lagoa de Léibhinn, en Une,
na terra onde viven os de Ulter,
no maino Munster i-en Meath.
Aló no
moitas
moitos
moitos

Leste, hai moitos príncipes soberbos,
doenzas e moitas calamidás,
que andan farrapentos,
corazóns de seixo cheos de envexas.

Pro no Oeste madurecen mazás douradas,
hai moitos príncipes e señores,
abruños que dá xenio velos, pelingan nas silveiras,
i-o aciñal roga con rica mantenza.
Bós cantores son os cregos de lrlanda, i-os seus paxaros,
os seus rapaces son doces, sabidos os vellos,
os seus homes son famosos, ben taludos,
famosas as súas mulleres, que mesmo dá xenio namoralas.
Alí, no Oeste, está a doce Brénnan
e Columba tamén, o fillo de Crimhthann,
alí vivirá algún día o garrido Baithín,
alí resucitará algún día tamén Adamhnán.
Os meus saúdos envío cara o Oeste,
¡ ai, o corazón brincoume no peito !
Si me caio morto de repente será de soidades
do pobo dos galos.
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¡Galos! ¡Galos! Querido nome.
O meu corazón relouca con soio mencioalo.
Cánto lle quera a Cuimín, o ben carruxado.
Cánto lle quera a Cainnech i-a ComhghaJl.
Inda que toda Escocia fose miña,
dende o meio hastra as beiras,
eu querería millar unha casiña pequena
no meio do fermoso Daire.
Moito lle quera eu a Daire,
tan soave i-enxebre,
que o habitan brancas anxos
dende a punta hastra o cabo.
Moito lle quera eu ó meu Daire,
tan soave i-enxebre,
que en cada folla dos seus aciñeiras
penéirase un anxo branca.
¡Meu Oaire, meu pequen o aciñal,
meu fogar, e miña cela cativa !
¡ ouh, Deus eterno que habitas no ceo,
castiga a quen o profane!
¡Cómo
¡Cómo
¡Cómo
¡Cómo

lle
lle
lle
lle

quera
quera
quera
quera

a Darmhagh i-a Daire !
ó enxebre Ráthboth !
ó Oruim Tuama, co-as súas landras doces!
eu a Sórd e Cenannas !

¡Cómo ama o meu corazón no Oeste
a Oruim Cliabh, na praia de Cuilcinne !
¡Qué meiga a vista da lagoa de Febhal,
co-as súas beiras enxoiantes !
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¡Qué fermoso é o océano vermello-escuro
onde as gaivotas dan os seus axiridos !
Por moito que me alonxe de Daire,
sempre o teréi diante dos ollos co-a súa paz i-a súa beleza.
(SÉCULO

Outeiro de Édar: en inglés Hill of Howth, en Dublín.
Crimhtann: pronúnciese Kriffaun.
Ulter: os habitantes da provincia de Ulster.
Munster e Meath: duas provincias de Irlanda.
Galos: o nome indíxena dos celtas irlandeses.
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-- A cobiza prende as suas víctimas.

Miniaturas de Prudencio de Malmesbury. (Século XI).
Cambridge, Corpus Christi College.
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PEQUENOS VERSOS DE ESCARNIO

¡ Ouh, Domhanghort,

ti, xoraba de ganso prisioeiro,
ti, xoia azul-negra d-un diaño,
ti, cara de leite fervido, compañeiro rañán,
ti, beizo d-unha monxa chasca!
Ti, almallo esfamiado e larpeiro,
que non cantas pal-a mañán ningunha cántiga leda,
ti, esgarabello de patas tortas,
ti, barriga abaloufada de neno raquítico,

endexamáis axudaches á cencia.

11
Ti, monifate de home, ti, figura de demo,
ti, pieite na despensa, ti, abellón lambereteiro.
Ti, pedra gastada de muiño de man, ti, sebe de teixo,
ti, bebida cando non hai sede, ti, levita de coor lixado !
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111
Teño ouvido que íl non dá ningún cabalo
por empaga das cancións.

Dá o que a íl millar se lle acái:
un boi.
(SÉCULO
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XI)

CUARTETOS

l.

NOITE DE TREBON

Ó traveso da noite brúa o vento tormentoso,
que abala as brancas melenas do mar;
por iso non lle teño medo á incursión de féridos guerreiros
dos países do N-o rte ó traveso do mar de Irlanda.

II.

(SÉCULO

IX)

(SÉCULO

IX)

O ROMEIRO

Pelingrinar cara Roma
traiche moitas faternas e pouco proveito:
O Rei que ti viñeches a percurar eiquí,
si non-o levas no corazón, non-o atopas.

III.

O ESCRITOR

¡Ai da miña man,

cánto levas escrito no branco pergameo !
Váleste do pergameo pra acadar sona
e ti mesmo, un día, volveraste o curuto pelado .
d-unha morea de osos.
(SÉCULO

XII)
115

O CANTOR CEGO

Eu son Reachtabhra, o poeta,
cheo de espranza e de amor;
con ollas sin lus,
cheo de pacencia sin agreza.
Camiño descontra o Oeste no meu pelingrinar,
guiado poi-a raiola de lus do meu corazón;
inda que facareño e canso
iréi tirando- hastra o remate do meu camiño.
Agora estóu eiquí
co-a cara volta pra a parede,
mentres toco pra o baile,
diante de petos valeiros.
( CoMENzo oo SÉcuw XIX)

Reachtbhra: pronúnciese « Rajtuure » , en inglés Raftery.
O cantor cego improvisóu estas estrofas como resposta a un desconocido
que ó ouvirlle tocar preguntóu: ¿ Quén é iste músico?
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1l

POESIAS CIMRICAS

DO GODODDIN

Na batalla de Catraeth ( Catterick ), en Yorkshire, as tropas dos celtas
británicos do Sul de Escocia, enviadas contra os anglos inimigos, foron
aniquiladas a causa d -unha enorme superioridade . A súa sorte cántase n-unha
serie de Elexías, chamadas en címrico Gododdin aludindo á estirpe dos Votadini, cuia interpretación ainda ofrece grandes dificultás. Istas elexías apuñéronselle erróneamente ó poeta Aneirin (SÉCULO VI).

ERTHGI
Un home camiñaba, na mañán gris, cara Catraeth,
orguloso coma un príncipe armado pra a batalla;
pelexaban con asaño e facían rico botín;
abrouxaba coma o trono o balbordo dos escudos.
Un héroe orguloso, un héroe destro, un loitador senlleiro,
a súa lanza derrubaba i-atravesaba inimigos;
sobre da gandra brandía a súa mortífera espada;
garnido con ferreña arnés deixaba caer o seu aceiro riba das cabezas.
Co-a mortandade que fixo derrotó u ós poderosos;
exércitos inteiros xemeron diante da valentía de Ertghi.

11 9

ISAAC, FILLO DE GWYDDNEU
Isaac, un home nobre das terras do Sul,
os seus sentimentos eran o mesmo q l,\ie a onda do mar
na alegría, na liberaleza, na rexoubante bebedeira de augamel.
Cando facía zoar a súa espada, tomaba a súa vinganza.
Non era <loada de sofrir a súa carraxe, nin fallaba o seu dardo.
A súa espada resoaba nos ouvidos das na is;
unha mura11a de fogo, famoso moitas leguas darredor, foi o fillo
de Gwyddneu.

EPILOGO
Trescentos homes marchaban abrigados á batalla,
pro á leda troula seguíu un súpeto silencio.
Agora iban á eirexa 12ra facer penitencia-,
é verdade o que digo- a morte tenos coma cousa propia.
(SÉcuw IX)

120

O

CAXADO

Ista poesía e mail-a seguinte apóñe ns elle , falsamente, a Llywarch Hen,
Llywarch o vello, un poeta lexe ndario do SÉC ULO VI.

Denantes de que o meu lombo se cangase, eu fun baril,
a miña lanza guiaba o ataque.
Agora o meu lombo está cangado, son un to rrnaño, un mísero.
Pequeno caxado de pau, estarnos no outono;
o fento está verrnellizo, as restrevas marelas.
Perdín o que amaba.
Pequeno caxado de pau, estarnos no inverno;
moito lérian os homes na taberna.
Ninguén ven ó meu leito.
Pequen o caxado de pau, estarnos na primaveira;
escuro é o cuco, lurniosa a escurna das ondas.
Ningunha rapariga me quer.
Pequeno caxado de pau, estamos no rnaio;
o sulco está vermello, o centeio novo delóngase.
Póñome triste ollando o teu puño.
Pequen o caxado de pau, ¡ ouh, moca amistosa!
terma d-un home vello e triste,
de Llywarch o falangueiro.
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Eiquí hai unha folla; o vento arrempúxaia;
¡qué tristeiro destino!· -Xa vella
inda que nada n-iste mesmo ano.
Hoxe arrenego de todo o que améi na miña mocedade:
Unha muller, un foraño, un cabalo novoVerdadeiramente xa non me axeito a iles.
As <.:atro causas que máis empencha Hes tiña,
viñéronrrie todas xuntas:
a tos, a vellez, a doenza i-a marte.
Son vello, estou soio, xa non son garrido e teño frío.
Despóis de me ver no peneiriño,
son miserento, estóu dobremente esmacelado.
Dobremente csmacelado estóu, vello, rosmón e moi encexo,
son un testán, son enfurruñoso;
os que me querían enantes xa non me queren.
As rapazas xa non me dan sorte, ninguén me ven a ver,
xa non podo pasear.

¡ Ouh, morte !, ¿por qué non ves axiña cabo de mín?
Nin o sano nin a alegría v~ñen onda mín,
tral-a marte de Llawr e Gwen.
Son enfurruñoso i-estóu esmacelado, son vello.
Tristeiro foi o destino reservado a Llywarch,
dende a noite que nacéu:
unha chea de pragas e faternas sin fin.
(SÉCULO

Llawr e Gwen: fil los de Ltywarch .
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IX)

DIALOGO ENANTES DA BATALLA

CYNDTLIG:

Fai un vento que frisga, o outeiro é ermo, é difícil atapar achego.
O vau non se pode pasar, a lagoa está xeada;
tan soio enriba de unha torada se podería estar de pé.
Unha onda tral-a outra galgan a costa,
rouco ouvea o vento contra as ladeiras;
cáseque non se pode parar fora da casa.
Fría está a lago a na invernía;
os xungos fanse revellidos, os talos crébanse;
arrízase a tormenta, o hosco tremela.
Frío é o Jeito dos peixes no cobexo de xelo,
o cervo está esgumiado, a herba Jeva barbañas;
a tarde é corta, as álbores delónganse,
a neve cae, o chan está branco,
os guerreiros non exercitan o seu oficio;
frías están as lagoas, as súas coores sin quentura.
Cae a neve, a xeada é branca;
ocioso repousa o escudo ó lombo do veterán.
O vento asopra con forza, enguruña a herba.
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LLYWARCH:

Cae a neve, a xeada cobre o chan,
o vento asopra entre as copas das álbores;
¡Barilmente repousa o escudo ó lombo do valente !

CYNDILIG:

Cae a neve, o val está coberto,
os guerreiros aprícanse á batalla.
Eu non vou: non mo permiten as miñas feridas.
Cae a neve na ladeira do cotarelo,
o cabalo está na corte, o gando desgaxóu,
hoxe non é o mesmo que un día de vran.

LLYWARCH:

A neve cae, a ladeira da montaña está branca,
están calvos os mastos das naves no mar.
¡Un cobarde urde toda c;ás de plans !

CYNDILIG:

A noite é longa, o illó desolado, o valado escuro,
a beira escurenta, as gaivotas axiordan.
O mar está bravo, ainda choverá hoxe.
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LLYWARCH:

O vento é seco, o carreiro está lidrado, a corrente brúa,
os hoscos están fríos, o cervo esgumiado,
onda .na corrente: ¡o tempo ponse bon!
CYNDILJG:

Tormenta nas montañas, os ríos brúan,
a enxurrada alaga as aldeas.
O mundo semella un océano.
LLYWARCH :

Ti non eres un monxe ¡ ouh, coudel !
non te se chamará no meirande entalamen to;
¡lástima, Cyndilig, que non foras unha muller!
O veado corre agachado cara a cova que lle da achego no val,
o xelo crébase, os campos están limpos;
¡un home valente pódese salvar de máis d-un perigo !
CYNDILIG:

O beiril da arela escáchase debaixo do casco do veado
esgumiado e medoso,
o vento asopra furente,
cáseque non se pode parar á intemperie.

É un día invernizo, no campo non se ve unha i-alma,
encréchanse as ondas do mar:
O d~ é corto - ¡ mais, fágase a túa vontade ! -
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LLYWARCH:

Co-a axuda d-un escudo e co brío d-un cabalo
e de homes valen tes que non conocen o medo:
¡ é unha noite fermosa pra bater ó inimigo !
CYNDILIG:

Os homes están na loita, o vau axéase,
a onda está xeada, de moitos coores a tona do mar:
¡ Deus nos axude !
(SÉCULO

Calvos están os mastos: porque as velas tiveron que ser arriadas.
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X)

LAIO DO DESTERRADO

Noutro tempo tiña lecer de me sentar nos outeiros,
pro hoxe apenas son gastoso en facelo.
Fora da miña terra non durará rnoito a miña vida.
O vento asopra que frisga, o gando pasta nos prados.
Certo que o bosco vístese co-as coores do vran,
pro eu síntome adoentado e triste.
No val de Cuawg canta o cuco,
riba das ponlas frolidas:
¡Qué o ledo cuco cante o que queira !
No val de Cuawg canta o cuco,
riba das ponlas frolidas:
¡Ai do triste que o ten que ouvir arreo!
No val de Cuawg canta o cuco;
esgázame o corazón,
que ún que o ouvíu algún día non-o ouvirá nunca máis.
Eu escoitéi ó cuco no teixo,
a miña couraza afrouxóuse,
e sinto con ruáis forza que perdín o que amaba.
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Eu escoitéi o canto dos paxariños
na fronza do aciñeiro rumoroso:
ledo cuco, cada ún lémbrase do que amóu.
Garulan algueireiros os paxaros, o val está húmido,
a lúa brila, á meianoite fai friaxe;
a tristura entálame o corazón.
Garulan algueireiros os paxaros, a ribeira está húmida,
caen as fo11as, o desterrado está triste;
non-o nego, estóu triste ista noite.
Garulan algueireiros os paxaros, a praia está húmida,
o ceo está erara, a onda encréchase esgrevia:
o meu corazón esgázase co -a morriña.
Garulan algueireiros os paxaros, está lumioso o axitado mar.
A miña mocedade acabo use:
¡ ouh, si poidera volve1· a ila !
Cando chega o vran pónse moi bonita a beiramar;
os guerreiros bulen cara o campo de batalla,
pro eu non podo ir co-iles, quéimame a miña ferida.
Sombrizo aparesce o cume da montaña, son finoucas as fronzas
dos freixos,
a onda locente escáchase na foz da corren te;
non embargantes o meu corazón xa nunca poderá rir.
Fai un mes ista noite que permanezo
na casa que íl deixóu abandoada;
o pesar erivolve o meu corazón, a frebe arreguízame.
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Ouvín o salvaxe balbordo das ardentías,
cando se escachan con estronicio na costa penedosa;
estóu triste, o meu corazón está entalado.
Alónganse as ponlas do aciñeiro, é amargo o saibo da acerola,
doce o da herba cepeira; rí a onda;
pro a cara non pode ocultar o afrouxamente do corazón ;
(SÉCULO

X)
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O

MAIO

Xa chegóu o maio, o tempo máis bonito do ano.
Cantan Jedas os paxaros, nos hoscos verdegados,
o arado camiña pol-o sulco, o boi vaí turrando nembrudo,
verde aparescc o mar, a terra en coores ricaz.
C ando canta o cuco no curuto das álbores frolidas,
eu síntome triste e sin folgos.
Nas noites que non durmo os meus ollas adoecen co fumo,
pois todol-os meus amigos se teñen ido.
Pro na montaña e no val, e nas illas do mar,
onde queira que eu vaia,
en ningures se pode fuxir de Cristo.
(SÉCULO
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POESIA GNOMICA
A causa do nacem e nto d-istas poesías gnómicas, tan especiás, que forman
un xénero literario particular, ainda non está crarexada .

Estamos no inverno, as bagas están secas,
as follas caen, os .estanques están a reverter¡
i pro be d-aquíl que, na madrugada, enantes de lum brigar o día,

a un estrano se confía!
Estamos no inverno, é fermosa a confidencia con outro;
o vento asopra forte coma no trebón;
precísase d-un home asisado pra gardar un segredo.
Estamos no inverno, fracos están os cervos,
marelas as ponlas da bidueira, a moradía do vran está abandoada;
¡ probe daquíl que se deshonra por unha pouca causa!

Estamos no inverno, as pontas das ponlas están tortas;
as laretadas d-un ruín sempre traen aduanadas;
onde falta o siso, alí non hai xuicio.
Estamos no inverno, o tempo é bravo,
non é coma n-un día de maio;
non hai máis profeta que Deus.
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Estamos no inverno, o que está seco ponse duro;
o corvo _é mauro coma a noite, áxil o home forte;
cando o vello tropeza o novo rise.
Estamos no inverno, o veado está achacío;
¡pro be do débil si se pon arrautado !; i o mundo é acabadizo l
¡ verdadeiramente: a bondade vale máis que a bonitura !
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OFRENDA
Wil/iam Buffer YelJIS (1866 - 1939)

E si eu tivese o pano broslado dos ceos,
entretecido con lus de ouro e prata,
o pano azul-escuro, tebroso,
do día, do lusco fusco e da noite.

Poñeríao debaixo dos teus pes;
pro son probe e soio teño os meus sonos
que puxen eu ós teus pes:
¡pisa amodiño xa que logo pisal-os meus sonos !
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O CORAZON DA MULLER

A mín que se me dá poi-o espacio cativo,
cheo de acougo e de piadosa dita,
Il chamoume fora cara a noite;
agora o meu peito finca sobar do seu.
A mín que se me dá poi-a mágoa da nai,
poi-a casa que foi o meu fogar,
acóchanos da crúa tormenta
a miña c~beleira escura e ceibe.
¡ Ouh cabelo aco~illador e ollo con orballo,

a mín qué se me dá poi-a vida e pol-a marte!
si o meu quente corazón riba do seu apousa,
i-a fogaxe do seu alento queima o meu.
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CANCION DOS SILFOS

Das portas do día asopra o vento
cara os homes que son de corazón soedoso.
1-o soedoso de corazón traspórtáo
ó logar segredo onde os silfos bailan.
Os seus pes brancas como o leite xiran en roda,
érguense lixeirol-os seus brazos brancas coma o leite;
pois iles no vento ven o rír i-o marmurio
do país onde os vellos son coma mozos.
Incruso os sabios escachan de risa,
i-o que era de corazón soedoso ponse ledo e rufo;
mais cando o vento rí e borboriña e canta,
daquela, ó home soedoso esbróuchalle o corazón.

A MORTE NO BOSCO
Thomas Mac Donagh (1878-1916)

¡Si eu algún día enfoleco <liante da morte,
e ti ficas eiquí em baixo soia,
i'-o trebón galga salvaxe por entremedias das álbores,
daquela, queridiña, pensa en mín !
Pois inda que o trebón tan destragador,
amastraga as veigas sorridentes,
pra mín os ventas n_9 hosco
cantarán a máis fermosa, a máis doce canción.
¡ Ouh, poidesen de novamentes arder as tempestás

da mocedade no meu corazón!
¡Poidese de novamentes a miña i-alma agramar pra a aición
na escuridade dos hoscos!
¡Qué lonxe todo! -Pro si de novamentes as tempestás
rolasen poi-os vales,
entón podería loitar co-a morte
i-erguerme do sartego.
Pro nin unha folliña se abala no vento,
ningunha nube gavea cara a lúa;
eu sei que ista noite a nasa lagoa
está habitada por estrelas e por sombras.
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É unha noite na que un aldeán
se deitóu no leito da marte,
que se arreguiza abraiado na cousela
si o vento abala a fronza das álbores.
¿ Quén eres ti, ouh marte, dime,

traes loita ou paz eterna?
¿ Cicáis pra ise acougada paz

e pra mín o selvaxe desacougo do trebón?
Costoso vos deixo o meu cadavre
na paz vespertella do cimiterio,
o meu esprito corra soio nas ás da noiva do vento
con pulo desanubiado cara a eternidade.
Un tolo, pois, quen coida que o vento de tormenta,
seña somentes un fuxidío borboriño
no silenzo infindo do mundo,
que arelante conmove os aires.
Pra mín é un eco da voz
que resoa podente i-abraiante.
Onde a hoste dos m ortos poderosos
na tormenta ó traveso do Universo goberna.
i Qué fato ·fon eu

que coidéi poder arrostrar a morte,
cando, mesmamente por ila,
a miña i-alma únese co alento de Deus !
Cecáis me leve xa á outra banda
e ti agardes ainda debecida de soidade,
salaiando no meu acorde,
cando a tormenta pasa por entremedias da fronza das álbores.
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Í L
joseph Mary P/unkett (1887 -1916)

Os seus olios brilan nas estrelas,
no cálice da rosa vexo o seu sangue;
na eterna neve da xistra o seu corpo escintilea,
vexo na choiva a cachoeira das suas bágoas.
V ex o a súa face en cada frol;
o trono i-a chamada do reiseñor
son a súa voz~ i-as murallas de penedos
son siñás que o seu buril creóu.
O seu pé tripóu todol-os vieiras,
latexa· o seu corazón na escuma da ardentía;
cada arbusto leva a súa croa de espiñas
e cada álbore é a madeira da súa crus.
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O NOSO HERDO
.

~

.

Nós somos un pobo de loitadores de sangue real:
os nasos devanceiros loitaron con folgo barudo;
o que cantaron vellas lendas, cumprírono iles:
en aicións brilantes e subrimes defrontando a superioridade
do inimigo.
Os corazóns, decrebados en infindas mágoas,
as mans que retesiaron a vella, ferreña liorta,
non loitaron en val u to na sanguiñenta defensa:
a cabeza dos netos endexamáis se xongue.
Ainda gardan sempre as suas espadas o cadulliño de terra
que as cinzas dos seus pais no seu seo conserva;
ainda alampan os seus corazóns en alapreante fago,
cheo de sagra carraxe na loita pol-a patria.
Ningún criminal inimigo debe profanar endexamáis o chan:
pois están abonados de sangue e de bágoas os veigales;
ningunha moutela da mala paz nos pode arrincar a nós
o herdo dos nosos pais deica o día do Xuicio !
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