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NOTA PRELIMINAR

NOTA PRELIMINAR
A vida mesma non deixa de ser unha dura odisea . Nace
un alá onde cadra, nunha data precisa no paso do tempo,
resulta marcado por vida cunha herdanza xenética da qe
non se pode librar, atópase mergullado nun contexto social
que o configura, e bótano a andarpolo mundo ás apalpadas
para cumprir nel un destino do que o Jan responsable. Esta
é, se ben se pensa, a odisea máis grande de todo ser racional,
só polo Jeito de ter nacido. Mais, sen chegarmos a iso, todos
f alamas, cada un polo seu lado, de odiseas palas que
algunha vez temas pasado . Porque, dunha maneira ou
doutra, quen máis quen menos tivo a súa odisea. Algunhas
chegaronasermoifamosas.Eaprimeiradetodas, aque,por
antonomasia, converteu en común o seu nome, foi, entre os
Gregos da antigüidade, a "Odisea" de Homero.
A causa vén de moi lonxe. Os antigos Gregos foron un
pobo moi observador, cheo dunha admiración universal,
que abriu o camiño a toda clase de sabedoría, aproveitando
canto de bo había nos outros pobos cos que se relacionou .
Puxeron en marcha o desenvolvemento vertixinoso da
humanidade. Non hai arte nin ciencia que non teñan neles,
dalgunha maneira, o seu principio e fundamento. Gracias
ós antigos Gregos, progresou o home e vintecinco séculas
máis do que en cen mil anos da súa prehistoria . Creado un
alfabeto (o maior invento habido), comezaron a deixar
constancia por escrito de todo o seu mundo intelectual,
pondo así en marcha a memoria colectiva da humanidade.
Pois, dos antigos Gregos, son as dúas grandes epopeas, a
"Ilíada" e a "Odisea", que dan propiamente comezo á literatura europea e á da humanidade. Están constituídas por
dous extensos poemas, escritos en versos hexámetros, ou de
seis pés, que cantan f eitos que se relacionan coa chamada
Guerra de Troia ( ou de Ilión). Unha obra e mais outra
chegaron a nós baixo o nome venerable de Homero. Están
7

datadas sobre o ano 750 a. de C. Son obras admiradas,
traducidas e comentadas en tódolos tempos e linguas.
A Guerra de Troia ( ou de Ilión, de aí o no me de "Ilíada")
debeu de terpara os Gregos de entón (chamados nos poemas
"Aqueos", ,rA_rxivos" e "Dánaos") unha importancia transcendental. Tratábase dunha cidade fortificada, na costa asiática do estreito dos Dardanelos (o Helesponto), uns poucos
quilómetros ó interior, sobre o outeiro de Hissarlik, que, en
tempos micénicos, controlaba o paso polos estreitos cara ó
rico Mar Negro (o Ponto Euxino), cobrando abusivas peaxes. Os Troianos, valéndose disto, enriquecéranse efixéranse moi poderosos, e os Gregos de entón, dispostos a poñerfin
dunha vez a tal situación, asediaron a praza durante dez
longos anos e acabaron por destruíla, alá polo ano de 1200
a. de C. (Por certo, as escavacións "in si tu,, actuais, despois
dunha pausa de case cincuenta anos, adiantan a Troia de
Homero, que sería a correspondente ó estrato Troia VII p2,
para o século XI a. de C. ( Gustav Gamer), en contra da tese
ata agora aceptada da Troia VII a).
A toma de Troia, que tanto custara, con aquelpaso aberto
para un novo mundo, converteuse entre o pobo nunha
impresionante f azaña duns homes heroicos, que mesmo
parecían uns deuses. Superaran dun modo definitivo a
viaxe relampo ó Mar Negro que en tempos fixera Xasón
naquel barco «Argos,, cos seus cincuenta "argonautas", para
conseguiren "º vélaro de ouro". E os cantores profesionais, os
aedos, incorporaron ó seu repertorio, engrandecidas e magnificadas, as proezas da Guerra de Troia. E, andando o
tempo, chegou un día un artista extraordinario que creou
os dous poemas xeniais. Primeiro, a "Ilíada" (na "vulgata",
15. 693 hexámetros), coas angustias polas que pasaron os
Gregos, ó final da Guerra de Troia, debido a que Aquiles, o
mellar dos guerreiros, deixou de loitar, pola súa xenreira en
contra de Agamenón, o xefe do exército, que fixo pouco del
diante de todo o mundo,· e, máis tarde, a "Odisea" (na
"vulgata", 12.21 Ohexámetros), coas aventuras e contratem8

pos que durante dez anos pasou Ulises (ou Odiseu)) despois
da guerra) para poder chegar á illa de Ítaca) a súa patria .
Na "Odisea" foron incorporados) e articulados con man
maestra nunha trama única) tres núcleos lendarios que
viñan de moi antigo: a historia do fillo que vai polo mundo
á procura do pai) que marchou da casa hai moito tempo e
nunca máis a ela volveu) sen que se poida saber se está vivo
ou morto; a historia do home embarcado que se perdeu no
medio do mar) mais que se salva) despois de mil peripecias)
gracias a un tronco de madeira ó que se agarrou) e que vai
parar a unha illa chea de marabillas)· e a historia daquel
marido que tivo que deixa-lo f ogar e que) cando a el volve)
despois de moito tempo) atópase alí cuns intrusos que)
dándoo por morto)f anllas beiras á súa mullere acaban con
canto el ten. Así, por exemplo) nada menos que alá polo ano
2000 a. de C.) na literatura exipcia) circula un antigo canto
dun náufrago que) coma único supervivente) consegue
salvarse sobre un madeiro) que aboiaba na auga) e vai dar
a unha illa marabillosa. Xilgamés) o heroe da epopea babilónica) xa levou unha vida de aventuras) chea de perigos) en
terrasfantásticas) que quedaban moi lonxe. No seu andar
errante) atopouse con dúas deusas) das que unha) Isthar)
convertía ós homes en animais) xa antes de Circe) e a outra)
Siduri) acollíao) alá nos confíns do mundo) nun ambiente
paradisíaco) igual que Calipso a Ulises . Tamén xa aquí hai
a marte do Tauro celeste e a baixada ós infernos. Nunha
lenda hitita) o rei Gurpanzah xa recobra a súa mullere os
seus dereitos dando marte a moitos nobres nun banquete) co
seu arco máxico ( nalgunas versións) xa se preparaba a
voda). E) entre o pobo) correron sempre moitas historias nas
que o seu heroe caía nas mans dun pegureiro xigante) ó que
deixaba cego para poder escapar.
En todo caso) Homero soubo concibir e vertebrar un
relato uniforme e palpitante) dando vida a un regreso de
Troia) a un "Nostos" apaixonante) no que o detalle enriquecedor e a aclaración oportuna) que pide o momento)'
9

manteñen ó oínte entretido e cativado en todo instante ó
longo de cada carpo de recitación. As aventuras de Ulises
fixéronse únicas, como único é o Ulises que Homero ideou.
Homero dá vida a un relato grandioso, que vai avanzando con lentitude e solemnidade. Ninguén parece ter
présa polo seu desenlace, nin o aedo nin o seu auditorio. A
narración desenvólvese nun lento fluír maxestuoso,
configurando pequenos cadros encantadores, nos que son
detalladas tódalas miudezas. Tanto os relatos coma os
discursos están salpicados de fórmulas feítas, que se repiten
maquinalmente, cunha fraseoloxía tradicional, o que abriga ós oíntes a fixa-la atención nos personaxes adxectivados,
ó tempo que facilita o labor do poeta e f ai aínda máis lento
o ritmo da narración. A isto tamén contribúe a forma de
dialogar. Se o que f ala desexa saber máis dunha causa f ai
tódalas súas preguntas seguidas, sen agarda-las respostas, e
o que contesta responde tamén, sen interrupción, a todo
aquilo que lle foi preguntado . De igual maneira, cando
conversan dúas ou máis persoas, ou cando discuten, o que
toma a palabra presenta as súas ideas ouJeitos nun discurso
completo, ó que dá resposta o seu interlocutor cun razoamento seguido, que abarca todo aquilo que lle foi dita. Así
mesmo, cando un mensaxeiro vén traer unha arde ou
encargo, repite enteiro, coas mesmas palabras, todo canto se
lle encomendou que dixese, senda esta unha nova maneira
de facer tempo e de entreter. O mesmo cabe dicir das comparacións, que ás veces teñen bastante extensión, e a miúdo
prolóngase máis alá do que pide a descrición do que se
compara . Así e todo, é nelasprecisamente onde opoeta deixa
ve-lo fondo do seu ser e a súa talla artística . Hai ben delas
na «flíada" (182), e moitas menos na "Odisea" (39), xa que
esta ten máis variación de escenarios e non precisa tanto de
tal elemento. Neste punto, Homero, libre da tradición e do
mito, aparece en toda a súa máis persoal dimensión. Para
os oíntes, as comparacións son un refacho de aire fresco,
unha sorpresa non sospeitada, que vai máis alá do coñecido
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asunto lendario das epopeas. Homero descóbrese netas
coma un agudo observador e un eximio poeta.
O Ulises de Homero é un personaxe inconfundible.

Durante dez anos de desventuras e contratempos, non deixa
de estar soidoso da patria e da familia, tan ajastadas e
inalcanzables. De vivo e rápido enxeño, sabe esquivar, un
detrás doutro, os mil atrancos cos que se atopa no seu
empeño. Con constancia obstinada e hábiles meditacións,
sabe saír victorioso en cada transo, por máis arriscada que
sexa a situación. Así, no episodio dos Cícones, Ulises amasa
o seu atinado consello, que non escoitan os seus compañeiros, morrendo seis homes; no país dos Lotófagos, sabe
reaccionar con toda enerxía; na terra dos Cíclopes, nunha
situación moi extrema, de marte a prazo fixo, pechado
nunha caverna, xa devorados seis dos seus homes, urde un
plano defuxida tan perfecto que logra emborrachar e deixar
cego ó cíclope Polifemo, ó que priva de toda axuda exterior
co engano do nome que entón se dá, e consegue saír á luz
do día, xunto cos seus, coa artimaña de iren atados ó ventre
duns enormes carneiros; na illa de Bolo, o rei dos ventas,
debido ás súas amables palabras, é agasallado e obsequiado
cun odre no que estaban p echados tódolos ventas contrarios,
para que así puidese chegar á súa patria, desbaratándose
todo pota avaricia dos seus compañeiros; no porto dos
xigantescos Lestrigones, rodeado de rochas abruptas, cun
paso moi estreito na entrada, toma a precaución de deixala súa nave na parte de fóra do porto, salvándose así esta
nave e a súa tripulación, en tanto que as outras once eran
destrozadas e os seus homes levados en restra para seren
comidos; na illa Eea, habitada por Circe, que lle transformara a vintedous homes en parcos, a salvación veulle de
Hermes, que o proveu da herba máxica "moly", co que saíu
victorioso e salvou ós seus compañeiros, vivindo con ela un
ano enteiro; na Baixada ós Infernos, para que Tiresias lle
diga como poder retornar á súa patria, Ulises segue o
consello de Circe e atense ás súas indicacións, e, coa maior·
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ousadía, despois dun día de navegación, cumpridos tódolos
ritos, chega a f alar con Tiresias, que lle prognostica algunhas aventuras da súa difícil viaxe de volta, e conversa coa
súa nai e con varios heroes e heroínas, regresando de novo
á illa de Circe; no encontro coas Sereas, Ulises, ó que Circe
adoutrinara, tapa con cera as orellas dos seus compañeiros
e el propio é atado de mans e pés á base do mastro, para as
oír sen perigo, logrando así pasar a salvo xunto á illa, sen
que fose ninguén cativado co seu canto harmonioso; no
paso entre as Rochas Saíntes e os Dous Rochedos, gracias
tamén ós consellos de Circe, Ulises logra evitar á funesta
Caribdis, mais Escila arrebata e devora a seis dos seus
compañeiros; na illa de Trinacia, onde pastan as vacas do
Sol, Ulises, que ten moi en con ta as palabras de Circe, f ai
xurar ós seus compañeiros que as van respectar, mais eles,
na súa ausencia, quebrantando o xuramento prestado,
comen as vacas do deus, que acode a Zeus, para que
castigue o sacrilexio, e Zeus desencadea unha tormenta, na
que a nave naufraga e os sacrílegos marren, salvándose só
Ulises, sobre a quilla e o mastro, que vai parar a Oxixia, a
terra de Calipso. De Oxixia sairá Ulises, co tempo, por
vontade directa de Atena; mais sempre quedará unha
marxe para a súa coraxe, a súa astucia e o seu bo xuízo.
Na illa de Oxixia, Ulises queda retido, contra a súa
vontade, pala nin/a Calipso, cortándose así o curso da
acción, ata que os deuses interveñen na trama . Dun lado
está a deusa Atena, a protectora constante de Ulises, e
doutro, o deus Posidón, que está contra el irritado por terlle
deixado cego ó seufillo, o cíclope Polifemo. Atena, nun novo
consello dos deuses, consegue que o propio Zeus, seu pai,
interveña para rescatar a Ulises, aproveitando que Posidón
daquela atopábase entre os Etíopes. Homero f ai que parta de
aquí toda a acción do poema, cando Ulises xa está na
penúltima etapa do seu interminable regreso. Ponse en
movemento unha dobre acción. Atena, polo seu lado, inspira e axuda a Telémaco a emprender unha viaxe que lle ha
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de dar fama, para tratar de obter algunha noticia sobre a
sorte que correu o seu pai, interrogando a talfin ós que/oran
os seus compañeiros. A situación dentro do pazo, tomado
polos pretendentes que asedian á súa nai, é xa insostenible.
Telémaco, tratando de buscar un apoio, convoca a asemblea do pobo, para expo-la idea da súa saída; mais é só
Atena, na figura de Méntor, a que o anima, e proporciónalle
a nave, na que se embarcan os dous, ó entra-la noite. En
Pilos, encóntrase con Néstor, que nada lle pode dicir referente ó seu pai; en Esparta, Mene la u, o que sabe, por boca de
Proteu, o vello do mar,. é só que o seu pai estaba na illa de
Oxixia, retido pala ninfa Calipso. Entrementres, en Ítaca os
pretendentes planean asasinar a Telémaco ó seu regreso, do
que se entera Penélope, que é consolada por A tena nun soño.
Zeus, ó mesmo tempo, determina o envío de Hermes á illa de
Oxixia coa arde de que Calipso deixe sen máis que Ulises
regrese á súa patria. A deusa obedece, por máis que aínda
f ai un último intento, que Ulises rechaza, para o reter ó seu
lado, prometéndolle a inmortalidade.
Ulises constrúe unha balsa e lánzase ó mar, mais, cando,
pasados dezaoito días, xa está para chegar a Esqueria, a
terra dos Feacios, é descuberto por Posidón, que desencadea
unha tormenta e destrózalle a balsa, estando a piques de
perecer. Sálvase gracias ó veo que lle deu a deusa mariña
Ino-Leucótea, e, tres días despois do naufraxio, alcanz a por
fin o litoral de Esqueria, na foz dun río, onde queda profundamente durmido . Atena, nun soño, induce a Nausícaa, filla de Alcínoo, rei dos Feacios, a que vaia ó río coas
compañeiras de xogo, a lava-la roupa e a xogar. Nausícaa,
ó presentárselle Ulises, f acilítalle ro upa e coidados, e aconséllalle que se presente el só coma suplicante diante de A reta,
asúa nai. Protexidoporunha néboa, na queAtena o envolve,
Ulises atravesa as rúas e penetra no pazo de AlÚnoo; mais,
ó se abrazar ós xeonllos da reina, disípase aquela néboa. Os
reis, oído o seu caso, dan lle unha favorable acollida, prom eténdolle Alcínoo levalo a Ítaca, ó día seguinte, nunha das
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súas naves. Mailas causas complícanse no pazo de Alcínoo.
Ó próximo día, para o presentar ós Feacios, Alcínoo dá un
banquete na súa honra, no que intervén o aedo Deniódoco,
que co seu canto remo ve no heroe recordos que ofan chorar.
O rei entón manda que se interrompa aquel canto e que se
organice unha competición, na que Ulises, por certo,
respondendo a un reto, abate a altivez do insolente Euríalo.
Detrás disto, os Feacios f an un ha exhibición de danz a, e
Demódoco volve cantar, esta vez os amores de A res e Afrodita.
Ulises recibe os agasallos de hospitalidade e despídese de
Nausícaa. Pala noite, Demódoco canta a artimaña do cabalo de Troia e, cando Ulises outra vez se conmove e rompe
a chorar, Alcínoo insístelle entón en que revele o seu nome
e cante a súa historia.
É entón cando Ulises descobre o seu nome e a súa patria
e, á maneira dun bo aedo, comeza un relato seguido das
peripecias do seu regreso, despóis da toma de Troia. Rematado o relato e as honras, os Feacios, cumprindo a súa
promesa, trasládano a Ítaca, nunha viaxe marabillosa, que
dura unha noite, e déixano no litoral, sumido nun sano, cos
agasallos que alá lle fixeran. Posidón, seguindo coa súa,
transforma en pedra a nave feacia no seu regreso . Ulises
desperta, envolto en néboa outra vez, e non recoñece a súa
patria; mais A tena infórmao, tomando ó principio o aspecto
dun pegureiro, mais despois dáselle a coñecer. Xúntolos
dous, o home e a deusa, esconden nun lugar ben seguro os
valiosos agasallos. Discuten entón o castigo dos pretendentes
e, para facer a Ulises irrecoñecible, A tena transfórmao nun
vello mendigo. Ulises, así transformado, preséntase, por
consello de Atena, na cabana de Eumeu, o seu porqueiro,
méntrela deusa marcha a Esparta para chamar a Telémaco.
Na súa viaxe de volta, Telémaco acolle a bordo en Pilos ó
adiviño Teoclímeno, que se viu forzado a fuxir de Argos.
Namentres, en Ítaca, alá na cabana, Eumeu f álalle a Ulises,
coma a un descoñecido, do seu pai Laertes, e canta el tamén
a súa propia vida. Telémaco, seguindo o consello de Atena,
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evita caer na trampa que lle tenderon os pretendentes e, á
mañanciña, desembarca felizmente en Ítaca, e encamíñase
el tamén á cabana de Eumeu. E así, pala acción de Atena,
pai e filio xa están xuntos no campo, nas súas posesións.
E agora comeza a parte derradeira da complicada trama.
Telémaco manda a Eumeu á cidade, para informar a Penélope do seu regreso. A tena, na ausencia de Eumeu,fai que
Ulises recobre o seu natural, e pai e filio, ó recoñecérense,
choran de alegría. Planean xa de inmediato, agora os dous,
o castigo dos pretendentes. Estes enterados do fracaso
anterior, proxectan un novo atentado. Eumeu chega de
volta á sua cabana, mais Atena, de acordo cos planos que
ten, xa transformou de novo a Ulises nun vello mendigo. ó
chega-la mañá, na compaña do adiviño Teoclímeno,
Telémaco é o primeiro en marchar a cidade, para informar
en persoa á súa nai da súa viaxe, seguíndoo lago Eunieu e
Ulises . No camiño, Teoclímeno, o adiviño, presaxia que
Ulises xa está no país. Cando o vello mendigo (o paciente
Ulises) se aproxima á cidade, na compaña de Eumeu, é
escarnecido e maltratado polo cabreiro Melantio; mais, xa
na porta do pazo, é recoñecido por «Argos", o seu vello can,
pasados vinte anos sen o ter visto, que marre despois de o
tornar a ver. Xa dentro do pazo, Ulises pide esmola ós
pretendentes, e Antínoo guíndalle un banquiño dos pés, que
lle dá unha pancada no ombro dereito . Penélope queref alar
co mendigo, mais este apraza a entrevista para pala noite.
Nunha loita a puñadas, Ulises vence ó insolente mendigo
!ro, que o insultou, e fai unha advertencia a Anfínomo, o
máis sensato dos pretendentes, do perigo que todos eles
corren alí. Penélope, por consello de A tena, preséntase entón
na sala e deixa entrever diante dos pretendentes a
posibilidade de celebrar novas nupcias, obtendo así deles
valiosos agasallos. Ulises admira a súa habilidade. A criada
Melanto fai burla do vello mendigo, e o pretendente
Eurímaco lanza tamén contra el unha banqueta, que vai
ferir ó escanciador. Telémaco, polo seu lado, convence ós
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pretendentes para que pota noite se vaian para as súas
casas.
Ulises e o filio, ó quedaren no pazo eles sós, retiran as
armas da sala, sen do A tena a que os a luma nesta tarefa .
Despois, chega onda eles Penélope e ten unha conversa co
mendigo (Ulises), que lle canta un relato inventado, no que
lle anuncia que está próxima a chegada do heroe. Penélope
non queda moi convencida, mais dá orde de que sexa alí
ben tratado. ó lavarllos pés ó mendigo, Euriclea, a ama de
cría, reparando nunha cicatriz, recoñece a Ulises, mais el
fórz aa a garda-lo segredo. Penélope relata un soiio, no que
xa se entrevé o castigo dos pretendentes, e dá a coñece-lo seu
propósito de que se decida ó día seguinte, nunha
competición ó tiro de arco, quen dos pretendentes ha de seto seu home. Ulises, que pasa aqueta noite no vestíbulo do
paz o, alporizado pota conducta das criadas que comparten
o leito cos pretendentes e preocupado polos sucesos que se
aveciñan, só logra prender no sono cando é consolado pota
propia Atena . ó longo da noite, Ulises decátase das tristes
queix as da súa muller, que, na súa desesperación, chega a
chamar pota marte, e pide a Zeus que lle mande un sinal
favorable, senda por el atendido . Chegada a mañá, Euriclea
e as criadas preparan o banquete daquel día, consagrado a
Apolo. Chegan Eumeu, Melantio e o fiel boieiro Filecio .
Melantio insulta de novo a Ulises, mailo boieiro f álalle con
amables palabras . Un presaxio de Zeus fai que os
pretendentes desistan da idea de dar marte a Telémaco.
Durante o banquete, Ctesipo lanza enriba de Ulises un oso
de pé de boí, mais, sen o tocar, vai dar contra a parede,
Telémaco indígnase. No riso aloucado dos pretendentes e
nas prediccións de Teoclímeno, déixase ve-lo desastre
inminente. Penélope trae, pois, o arco de Ulises e Telémaco
coloca os machados. A continuación, el propio trata en van
de monta-lo arco, e opta por desistir, co asentí mento do pai.
Os pretendentes tamén o intentan, e un detrás doutro van
fracasando. Fóra, Ulises dase a coñecer a Eumeu e a Filecio.
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Cando os pretendentes aprazan a competición para o día
seguinte, Ulises, a pesar da súa oposición, consegue, co apoio
de Telémaco e Penélope, que lle concedan probar el mesmo
aquel arco. Seguindo ardes, Euriclea encerra ás criadas
dentro dos cuartos e Filecio pecha a porte do patio . E entón,
coa maior facilidade, Ulises monta aquel arco e atravesa o
ollo dos doce machados.
Chegou o momento da súa vinganza. Cunha segunda
frecha, Ulises dá marte a Antínoo, e neste instante dase a
coñecer. Eurímaco trata de lle propor un acordo, mais cae
el tamén atravesado por unha frecha. Telémaco mata a
Anfínomo e vai buscar armas. Melantio, polo seu lado, traía
armas para os pretendentes, mais, na segunda saída, é
collido e encadeado polos dous pegureriros leais . Atena, na
figura de Méntor, intervén na loita e dá ánimos a Ulises, e
tódolos pretendentes caen mortos naquela sala. O aedo
Femio e o arauto Medonte son perdoados. Ulises contempla
os cadáveres dos pretendentes, mais non lle permite á ama
Euriclea proferir berros de gozo, por considera/o un
sacrilexio diante dos mortos. Por orde súa, as doce criadas
infieles sacan para fóra os cadáveres e f an a limpeza da
sala; e, ó remataren, son aforcadas. Melantio é mutilado.
Ulises entón purifica a sala e manda que Euriclea vaia
buscar a Penélope.
Penélope non quere crer a Euriclea, cando lle anuncia
que Ulises volveu e que deu marte ós pretendentes; e aínda
segue coas dúbidas, sentada xa enfronte del. Telémaco
entón impaciéntase ela expón as súas razóns e Ulises discúlpaa. Ulises, coma sempre, toma as súas precaucións,
para que de momento non se saiba fóra do pazo a marte dos
petendentes. Manda que fagan festa, que se baile e que se
toque a lira, cofin de que pensen os Jtaqueses que se celebra
unha voda dentro do pazo . Eurínome entón baña ó heroe e
Atena embeléceo, tornando el outra vez para a sala; mais
nin así desaparecen as vacilacións de Penélope, ata que
Ulises demostra coñecer un segredo referente á construcción
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do leito matrimonial. Penélope recoñece, porfin, ó seu home
e trata de xustificar a súa receosa actitude. A noite xunta ós
esposos, que se comunican as peripecias e as dores si~fridas.
Á mañá seguinte, Ulises disponse a visitar na herdanza ó seu
pai Laertes. Mais, antes disto, hai unha segunda viaxe ó país
dos martas. Hermes acompaña ata o Hades ás sombras das
almas dos pretenden tes. Alí conversan Agamenón e Aquiles.
Agamenón, ó ser informado por Anfimedonte da matanza
dos pretendentes, pon de relevo o contraste existente entre a
traizón da infiel Clitemnestra e a fidelidade da irreprochable Penélope. Xa en Ítaca, Ulises vai, país, visitar ó seu pai
Laertes no seu casal. Entrementres, o pai de Alcínoo incita ós
Jtaqueses a sublevárense, para vingaren a marte dos pretendentes . E moitos deles marchan ó encontro de Ulises . Polo seu
lado, Ulises, Telémaco e o propio Laertes, cos seus seguidores,
saen do casal para lles f aceren fronte; mais A tena intervén
e establece entre eles unha paz duradeira.
Desde a illa de Oxixia ata que os Jtaqueses acordan a
paz, Ulises actúa en todo momento baixo a inspiración e coa
axuda de Atena. No mundo de Homero, os proxectos hwnanos e o curso dos acontecementos supedíntanse en definitiva
á vontade suprema dos deuses, que están á vez préto e lonxe
dos hmes. Son antropomorfos e están concibidos á maneira
das sociedades humanas; mais un abismo profundo separa
ós deuses dos bornes. Os deuses son inmortais e ben-aventurados, e posúen unha forza sobrenatural; por máis que
existe un destino impersoal, que chega a estar por enriba
deles. Este destino é o que concede a cada home a parte que
lle corresponde na súa vida. Así e todo, tanto os deuses coma
os homes, poden nalgún caso facer ou sufrir algo retando ó
seu destino . Estes deuses póñense en relación cos humanos
de distintas maneiras. Zeus despacha ós seus mensaxeiros
ou manda os seus sinais (unha ave que voa, un raía, unha
escuridade); outros deuses adoptan figura huamna, ou
danse a coñecer dalgunha forma ós seus protexidos. Os
homes ben saben que, deles, sepáraos unha distancia in18

superable e que dependen do seu poder; quepoden se-los seus
aliados ou tamén os seus inimigos, deixándose todos levar
por caprichos e por simpatías e antipatías. E así, os homes,
unhas veces confían neles e outras veces senten por eles
terror. Por tal razón, multiplican os rogos e os sacrificios,
para os aplacaren ou para os teren ó seu favor. Na "Odisea",
así os humanos coma os deuses, son xa máis autónonios e
independentes. O home é quen máis decide o seu proceder,
do que por tanto é o máis responsable; e os deuses teñen xa
un sentido do xusto e achacan os males dos homes ós seus
desvaríos. No tocante a Ulises, Posidón tívolla sempre xurada, e A tena, polo contrario, f oi a súa aliada en todo tempo
e lugar.
Baixo esta visión do mundo, onde a vontade humana e
a acción divina están intimamente entretecidas, soubo
Homero dar vida a uns personaxes dotados dun comedimento humanísimo, que levan a marca común da prudencia, de acordo coas circunstancias socias nas que se
move a "Odisea". Son prototipos humanos, cheos de vida, que
configura o poeta con realismo e amor. O heroe Ulises, que
para todo ten unha saída, tan humano e intelixente, en loita
constante por se salvar a si propio e ós seus compañeiros, é
un exemplo admirable para cantos se ven precisados a
batallar pola vida. Telémaco é o bo fillo que se fai todo un
home e vai polo mundo para saber do seu pai, que leva x~
tanto tempo f óra do seu f ogar. Penélope é a muller laboriosa
efiel, que, no mellar da súa vida, agarda obstinada polo seu
home e sabe entreter día a día con dignidade ós que a
pretenden. Nausícaa, a doncela delicada e pura, é un
modelo de viveza mental e bo siso, no coloquio máis exquisito de todo o poema. Mais, de igual maneira, aparecen
con viveza na obra as xentes humildes, os seres dunha clase
inferior, que tamén son pintados con amor e respecto, dentro
dun mundo de "malos" e "bos". Euriclea é a criada disposta,
espelida e leal, fronte ás doce criadas desvergoñadas; Eumeu, o "divino" porqueiro, ten de contrapunto a Melantio, o
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insolente cabreiro; o mendigo asisado (o propio Ulises), ó
mendigo !ro, un liorteiro . Por todo e por todos interésase o
poeta: pala vida do pegureiro e do campesiño polos escravos
e palas tarefas da casa. E, no medio duns e doutros, nin
sequera quedou esquecido o can «Argos", xa tan velliño, que,
ó morrer, recoñece ó seu amo, por máis disfrazado que el
retornase á súa Ítaca, ó seu f ogar. Por outro lado, do comezo
ó final da "Odisea", esa Ítaca dos devezos de Ulises tamén é
un símbolo de tódalas Ítacas, de tódalas metas, coas que o
home na súa vida pode soñar.

Evaristo de Sela
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RAPSODIA!

Invocación («Epikálesis») (1 -10).
1 Fálame, Musa, daquel home, o das mil estrataxemas,
que tantísimo tempo andou errante, despois de saquea-la
sagrada cidade de Troia. O que tantos pobos viu e, de moitos
homes, os costumes coñeceu; o que tantas angustias pasou
sobre os mares, ó tratar de salva-la súa vida e chegar á terra
de volta cos seus compañeiros. Mais, aínda así, con todo o
seu gran desexo, non conseguiu preserva-la súa xente da
ruína. Todos pereceron, debido ó seu desvarío. ¡Os insensatos! Devoraron as vacas do Sol, fillo de Hiperión, e
este non deixou que para eles chegase o día da súa volta.
Oh deusa, filla de Zeus, cóntanos a nós tamén algunha
destas súas aventuras, comezando por onde a ti mellor che
pareza.

Xunta dos deuses («Theón agorá») (11-149).
11 Daquela, xa tódolos outros heroes, cantos lograran
fuxir á ruína total, estaban nas súas casas, a salvo da guerra
e do mar. Só quedaba Ulises, que aínda soñaba coa volta e
coa súa muller. Calipso, unha ninfa augusta, divina entre
as deusas, tíñao alá retido nos ocos dunha caverna, co vivo
desexo de facer del o seu home.

16 Co paso dos anos, chegou por fin a súa hora e decretaron os deuses que retornase sen máis para Ítaca, a súa
terra. Mais, nin por iso, nin no medio dos seus, os seus
traballos ían ter fin. Tódolos deuses tiveron compaixón del ,
quitado un, Posidón. Este nunca deixou de estar irritado
na contra do Ulises divino, ata a súa chegada á terra natal.

21

22 Mais, ó entón, Posidón marchara de viaxe ó pobo
máis afastado, ó país dos Etíopes, que quedan nos propios
confíns do mundo. Forman, estes, dous grupos, que habitan,
uns , nos lugares que están ó solpor; outros, nos que dan ó
nacente. Alá fora el co fin de tomar parte nunha hecatombe
de tauros e de cordeiros . Alí, pois, estaba gozoso, sentado
ó banquete. Mais, no en tanto, es outros deuses xuntáronse
en asemblea no pazo do Zeus Olímpico. Diante de todos
eles, o Pai de homes e deuses foi o primeiro que tomou a
palabra. Non deixaba de pensar no irreprochable Existo, ó
que deu morte o tan sonado Orestes, fillo de Agamenón.
Lembrándose del, pois, desta maneira falou ós inmortais:
32 Zeus.- ¡Que desgracia esta! Os mortais sempre
culpan ós deuses. Din que é de nós, de onde lles veñen
tódolos males, cando a verdade é que son eles mesmos os
que, coas súas loucuras, atráense infortunios máis alá do
seu destino. Tal pasou con Existo. Indo máis alá do seu
destino, tomou por muller á lexítima esposa do Atrida e deu
morte a este heroe no día en que á terra voltou. El sabía
que is to para el era a morte irremediable. N ós ben llo
adve1tiramos por medio de Hermes, o rápido mensaxeiro,
dicíndolle que non pretendese á muller nin matase ó home,
pois Orestes, seu fillo, tiña por forza que tomar vinganza,
cando fose maior e tivese saudade da terrados pais. Hermes
así lle falou; mais, con ser tan bo o consello, non conseguiu
dobrega-los desexos de Existo. E agora, dunha vez, acaba
de pagar toda a súa culpa .
44 Atena entón, a deusa de ollos brillantes, deulle a súa
res posta:
45 Atena.- ¡Pai noso, Pillo de Cronos, o máis alto de
cantos gobernan ! Ese home que dis xace na súa cova por
ter levado unha morte máis que xustificada. ¡Asi mora tamén
outro calquera que da mesma maneira proceda! En canto a
min, se o corazón se me parte, é co pensamento posto no
prudente Ulises, ese infortunado, que tanto tempo leva
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padecendo calamidades, lonxe dos seus, nunha illa cercada
polas correntes, no propio embigo do mar . Illa esta cuberta
de árbores, na que ten as súas mansións unha deusa, a filla
do Atlante funesto, o que coñece as profundidades do mar
enteiro e sostén, por si só, as columnas altísimas que
manteñen o ceo separado da terra. Ó infortunado, que non
deixa de se lamentar, reten o cativo no sitio a filla <leste deus
e, con palabras tenras e aloumiñeiras, un día e máis outro,
non pára de o enfeitizar, co fin de que perda o recordo de
Ítaca. Mais Ulises, que está desexoso de ver un día subiren
ó ceo os fumes da súa terra, xa acaba por suspirar pola
morte. E, a ti, rei do Olimpo, ¿non se che conmove o
corazón? ¿Non che era grato Ulises, cando, na planicie de
Troia, che facía ofrendas, ó pé dos navíos de Argos? ¿Por
que agora tanto contra el te irritaches, oh Zeus?
63 E entón Zeus, o que xunta as nubes, repóndose,
díxolle á filla :
que palabra tal che escapou
64 Zeus.- Miña filla, ¿
da barreira dos dentes? ¿Como eu podería esquecerme na
vida do Ulises divino, que é o máis sinalado entre os mortais
pola intelixencia e polos sacrificios que sempre ofreceu ós
inmortais, os donos do ancho ceo? Posidón, o dono da terra,
é quen ten contra el un constante rancor, por causa do
Cíclope, ó que un día Ulises lle cegou o único ollo, ó
Polifemo, semellante a un deus, que era o máis forte de
tódolos Cíclopes. Nacera da ninfa Toosa, a filla de Forcis,
gardián do mar incansable, despois que ela se entregou a
Posidón no oco dunha caverna. Desde aquela, Posidón, o
que sacode aterra, aínda que non trata de dar morte a Ulises,
faino andar errante lonxe da súa patria. Mais, ¡veña xa! Todos
nós, os que aquí estamos, decretémo-lo seu regreso e
fagamos que volva . Posidón terá que depoñer a súa cólera,
pois, el só, e contra a vontade dos deuses, non se poderá
enfrontar con tódolos inmortais .
80 Atena entón, a deusa de ollos brillantes, deulle a súa
resposta:
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81 Atena.- Pai noso, Fillo de Cronos, o máis alto de
cantos gobernan, se entón, ós deuses ben-aventurados, lles
prace agora que o moi enxeñoso Ulises marche por fin de
volta para a súa casa, despachemos, sen máis agardar, a
Hermes, o rápido mensaxeiro, á illa de Oxixia, para que
canto antes lle revele á ninfa, de ben rizados cabelos, o noso
inmutable decreto sobre o regreso do sufrido Ulises e para
que a el lle diga de que maneira vai regresar. Eu, no en
tanto, ireime a Ítaca, para estar co seu fillo . Dareille moitos
alentos e meterille no peito o vigor necesario, para que
chame á ágora ós guedelludos Aqueos e do pazo rechace a
tódolos pretendentes, que de contino lle degolan a nai
rabaños de ovellas e bois de pasos rodantes e cornos
recurvos. Despois levareino a Esparta e á areenta Pilos, co
fin de que alí poida gañar un bo renome entre os homes.

96 Dito isto, primeiro a deusa atou ós seus pés as súas
fermosas sandalias, unhas sandalias divinas, de ouro, que
a levaban, coa présa do vento, o mesmo sobre o mar que
sobre a terra inmensa. Botou despois maná súa forte lanza
de afiada punta de bronce, lanza ela pesada, longa, maciza ,
coa que esta filla de pai poderoso destrúe as fileiras de
heroes, contra os que se encoleriza. Partiu entón coa maior
rapidez, chimpándose dun salto desde os cumes do Olimpo.
Foi darás terras de Ítaca, deténdose no pórtico de Ulises,
no limiar do patio , coaquela lanza de bronce na man .
Tomara, para o caso, a figura dun estranxeiro, a de Mentes,
o reí dos Tafios. Alí atopou a deusa ós fogosos pretendentes.
Estes, entón, para se entreteren, xogaban ós dados, <liante
das portas, sentados en coiros de bois, que eles mesmos
mataran. No en tanto, arautos e rápidos servidores mesturaban para eles viño e auga nas cráteras, ou limpaban as
mesas con esponxas de moitos buracos e,dispóndoas <liante
de cada un, trinchaban nelas a carne, con toda abundancia.
113 O primeiro que notou a presencia da deusa foi
Telémaco, semellante ós deuses . Estaba sentado no medio
dos pretendentes , mais tiña o corazón abatido . No seu
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pensamento estaba o seu pai valoroso . ¡Ah, se o heroe volvese! ¡Provocaría a dispersión dos pretendentes, recobrando
a súa dignidade real, e sería outra vez o señor dos seus bens!
Nisto estaba el a pensar no medio dos pretendentes, cando
viu a Atena. Foise dereito ó pórtico, pois indignábase no
seu corazón de que un hóspede tivese que agardar moito
tempo de pé <liante da súa porta. Parándose préto da deusa,
colleuna da man dereita e tomoulle a súa lanza de bronce .
E, falando con ela, dirixiulle estas aladas palabras:
123 Telémaco.- ¡Benvido á miña casa, estranxeiro! Terás
entre nós unha amistosa acollida. Primeiro -vas tomar algo
e despois de teres comido , xa nos dirás do que estás
necesitado.
125 Así lle falou , ó tempo que comezou a camiñar para
dentro, e Palas Atena foino seguindo. Cando xa os dous
estiveron no interior daquela excelsa mansión, Telémaco
entón foi pórlle a lanza encostada contra unha alta columna,
dentro dunha ben traballada lanceira, onde outras moitas
lanzas se erguían, que en tempos foran do animoso Ulises .
Despois, guiando outra vez el á deusa, fíxoa sentar nunha
cadeira de brazos, despois de lle estender por debaixo unha
alfombra de liño, moi fermosa, traballada con arte, e de lle
pór un banquiño para os seus pés. Achegou para el unha
cadeira de cor, situándose ó lonxe dos pretendentes, para
que ó hóspede non lle despracese a comida, incomodado
co grande ruído, se quedaban no medio daqueles arrogantes. Mais tamén, para poderlle facer, alí apartados , preguntas sobre o ausente, seu pai. Veu unha criada cun belo
xerro de ouro e deitoulles auga nas mans sobre unha
almofaina de prata. De seguida, <liante deles dispuxo unha
mesa puída. E entón acudiu co pan a venerable despenseira,
e deixou na mesa abundantes manxares, agasallándoos
gustosamente con canto ela tiña gardado. Pola súa parte, o
trinchador serviulles pratos de carnes variadas, que traía en
alto, e deixoulles á man unhas copas de ouro . E un arauto,
a miúdo, achegábase a eles, para lles servi-lo viño á vontade.
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144 Nestas, alí entraron os fogosos pretendentes. Un
detrás do outro, foron tomando asento en cadeiras e butacas.
Os arautos, tamén a eles, deitáronlles auga nas mans; as
escravas amontoaron o pan nos canistreis; os mozos escravos coroaron de bebida as cráteras. Todos eles entón
foron botando man ós manxares, que alí estaban servidos .

Os consellos de Atena a Telémaco («Athenas paráinesis
pros Telémakhon,,) (150-323) . ·
150 Cando os pretendentes quedaron saciados de comer
e beber, outro desexo entrou nos seus corazóns, o do canto
e o baile, que son o complemento dun convite . Un arauto
deixou unha fermosísima cítara nas mans de Pernio, ó que
fixeron cantar <liante dos pretendentes. Pernio entón,
pulsando as cordas, deu comezo a un belo canto .
156 No en tanto, Telémaco faláballe a Atena, a dos ollos
brillantes, despois de achegar para a deusa a súa cabeza,
de modo que por ningún outro fosen oídos.
158 Telémaco.- ¡Meu hóspede amado! ¿Anoxaraste
comigo polo que vou dicir? Mira para estas xentes. Eles só
en cousas destas se ocupan: no canto e na cítara. ¡Elles tan
cómodo! Viven na casa allea, devorando con impunidade
uns bens dun heroe, do que os brandos osos tal vez
apodrezan á chuvia nalgunha ribeira, ou tal vez anden as
ondas con eles ás voltas no fondo do mar. ¡Ah, se eles o
visen chegar de volta á Ítaca! ¡Que de présa darían todos,
por uns pés máis lixeiros, as súas riquezas en ouro e as súas
roupas! Mais velaí que está morto, víctima dun destino
funesto.Xa ningunha esperanza nos queda, por máis que
algún dos habitantes da terra nos viñese dicir que aínda ha
de voltar. O día do seu regreso nunca máis para el chegará.
Mais, dixando isto de lado, dime agora unha cousa, e
respóndeme con toda a túa verdade ¿Ti quen es? ¿De que
xentes vés ser? ¿Onde quedan a túa cidade e os teus pais?
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¿Cal é o barco no que viñeches? ¿
De que modo te
trouxeron a Ítaca os homes do mar? ¿Quen se alaudan de
ser? Pois non me imaxino que aquí chegases a pé. E dime
isto tamén na túa verdade, para que eu ben o saiba: ¿Vés
hoxe pola vez primeira ou fuches xa hóspede do meu pai?
Pois moitos son os que coñecen a nosa casa, por el gustar
tanto do trato dos outros homes.
178 E entón contestoulle Atena, a deusa de ollos brillantes:
179 Atena.- De todo iso, eu voute informar con toda a
verdade. Chámome Mentes e aláudome de ser fillo do
prudente Anquíalo. Son o rei dos Tafios , tan amigos dos
remos. Aquí cheguei no meu barco, coa miña xente, tocando
o sitio de paso, pois navego polo ponto viñoso cara á terra
duns homes dotados doutro falar. Vou buscar bronce a
Temesa e , para o troco, levo comigo un cargamento de ferro
brillante. Ancorei o meu barco lonxe da vila , préto do
campo, no porto Retro,que queda ó pé do selvoso Neio.
Podemos agora alaudarnos de que os nosos proxenitores
xa fosen hóspedes mutuos, desde tempos moi antigos . Ben
o podes saber, sello vas preguntar ó vello Laertes . Din que
xa non vén á cidade, senón que vive apartado no campo ,
consumido de mágoas, xunto cunha vella criada, que lle
prepara a comida e lle dá de beber, cando o cansazo toma
os seus membros, de tanto se arrastrar pola fértil viña.
Chegueime aquí porque me aseguraron que o teu pai estaba
de volta na casa . Mais xa vexo que sen dúbida os deuses
poñen atrancos ó seu regreso. Non é que o Ulises divino
estea nalgures sobre aterra morto. El aínda está con vida,
mais atópase retido polo vasto ponto, nunha illa, que rodean
as vagas. Alí o gardan uns homes crueis, salvaxes, que o
reteñen contra a súa vontade. Mais vouche facer unha
predicción, de acordo co que no meu corazón me poñen
os inmortais, e penso que así se cumprirá, con non ser eu
adiviño nin un home moi entendido en presaxios. Eu
dígoche que el non estará por moito tempo lomee da terra
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dos país, aínda que o aten cadeas de ferro. É home m¿i
enxeñoso e saberá busca-la maneira de por fin regresar.
Mais, agora, dime unha cousa, e respóndeme tamén ti con
toda a túa verdade. Ti, xa tan grande, ¿é-lo fillo do propio
Ulises? O certo é que te pareces moitísimo a el, nesa cabeza,
neses belos ollos ... Eu ben o recordo, pois a miúdo nos
xuntabamos, un na casa do outro, antes de el embarcar
rumbo a Troia, para onde saíron os outros xefes de Argos
nas súas naves. Dende aquela, nin eu vin a Ulises nin el a
min me mirou.
213 Entón, á súa vez, deulle a súa resposta o asisado
Telémaco:
214 Telémaco.-Eu vouche falar, pois, meu hóspede, con
toda a miña verdade. A miña nai di que eu son fillo del;
mais eu, por min, non o sei. Nunca puido ninguén saber
por si mesmo a súa liñaxe. ¡Así eu fose fillo dun home feliz,
que alcanzou a vellez na súa casa, con tódolos seus bens!
¡Mais non! Xa que queres sabela, direiche que aquel, do
que din que descendo, é o máis infeliz dos homes do
mundo.
221 E entón contestoulle Atena, a deusa de ollos brillantes:
222 Atena.- Non, os deuses non puideron dispar un
futuro sen gloria para a túa liñaxe, cando PenéJope un fillo
tal como vexo pariu. Mais, agora, dime outra cousa, e
respóndeme con toda a túa verdade. ¿Que festín é este? ¿A
que ven tanta turba? ¿E que tes precisión de facelo? ¿
É
un convite ou un casamento? Pois ben se ve que non pode
tratarse dunha comida a escote. ó meu ver, estes homes,
sentados á mesa con tal arrogancia, na túa propia casa,
sobrepasan os límites de toda insolencia. Calquera home
sensato, que aquí chegase, encheríase de indignación ó
presenciar tanta vergoña.
230 Entón, a súa vez, deulle a súa resposta o asisado
Telémaco:
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231 Telémaco.- Meu hóspede, xa que, pois, queres
sabelo, e tales preguntas me fas,heiche dicir que outrora
esta casa foi rica e moi respectada, en canto aquel home, o
amo dela, aquí viviu na súa terra. Mailos os deuses, co
tempo, cambiaron os seus desexos, maquinando a nosa
desgracia, e fixeron de Ulises o máis invisible de tódolos
homes. Nin sequera a súa morte tanto me doería, se eu
chegase a saber que en terras de Troia caera entre os seus
compañeiros, ou que, acabada xa a guerra, morrera nos
brazos dos seus amigos. Entón, ó menos, os Aqueos todos
teríanlle levantado unha tumba e, para o seu fillo, tería
deixado unha gloria inmensa. Mais, xa ves, foi raptado sen
gloria polas Harpías. Desapareceu, invisible, ignorado, e, a
min, só me dixou mágoas e bágoas. E non é só por el que
eu me lamento e que xemo, que, outras funestas desgracias,
para min prepararon os deuses. Cantos xefes gobernan nas
nosas illas, en Duliquio, en Sama e na selvosa Zaquinto;
cantos mandan na áspera Ítaca, todos eles cortexan á miña
nai e levan á ruína a nosa casa. A miña nai nin rexeita ás
abertas un casamento que ela aborrece nin sabe pór fin a
tal situación. E eses homes, velaí os están. Devoran cos
dentes a miña facenda. e acaban con ela, e tempos virán
en que a min mesmo me devorarán.
252 Indignada á vista de todo aquilo, contestoulle Palas
Atena:
253 Atena.- ¡Ai, en que situación te deixou a ausencia
de Ulises! ¡E que ben el sabería lanza-las súas mans sobre
tan desvergoñados pretendentes! Pois, se el agora chegase
de súpeto e aparecese no portal desta casa, co seu elmo e
o seu escudo, e coas súas <lúas lanzas, unha en cada man,
ó igual que o vin eu pola primeira vez na miña casa, bebendo e recreándose, cando volveu de Éfira, da casa de Ilo,
o fillo de Mérmero ... (alá fora Ulises un día nunha rápida
nave á procura dun veneno mortal co que tingui-lo bronce
das súas frechas, mais Ilo, por certo, non llo proporcionou,
polo medo que tiña ós deuses eternos, e quen llo deu, foi
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o meu pai, que lle quería moitísimo ó teu); se Ulises, pois,
mostrándose así, se encarase cos pretendentes, ben curtas
serían as vidas de todos e ben amargas as súas vodas . Mais,
que non volva, ou que volva e tome vinganza no seu propio
pazo, iso é algo que está nos xeonllos dos deuses . No que
a ti che toca, eu exhórtote a que penses na forma de botar
canto antes fóra da túa casa a tódolos pretendentes. E agora,
enténdeme ben e presta atención ó que che digo . Mañá
convoca para a ágora ós heroes aqueos e alí diríxete a todos,
pondo ós deuses por testigos das túas palabras. Forza ós
pretendentes a que tomen camiño, cada un para a súa casa .
A túa nai, se é que lle puxa a casamento o seu corazón,
que regrese entón á casa do seu pai, que é home moi
poderoso. Alí disporán a súa voda e prepararnlle un bo dote,
como lle corresponde a unha filla querida . E agora dareiche
tamén un prudente consello, por se o queres seguir. Equipa
unha nave con vinte remeiros, _a que sexa a mellor, e vai
saber do teu pai, que xa tanto tempo leva desta terra ausente.
Tal vez che fale del algún dos homes, ou chegue a ti a fama,
nacida de Zeus, que é a quemáis espalla a gloria entre os
humanos. Primeiro vaite a Pilos e faille preguntas ó divino
Néstor; de alí márchate a Esparta e fala co louro Menelau,
que, de tódolos Arxivos de cotas de bronce, foi o derradeiro
que voltou. Se alá oes dicir que o teu . pai está con vida e
que vai voltar, aguanta todo isto un ano máis, por moi
aflixido que te vexas . Mais, se o que che din é que morreu,
que xa non existe, retorna prontamente a túa terra e eríxelle
un túmulo; faille as moitas exequias, que lle son debidas, e
entón búscalle un esposo á túa nai. Así que todo isto teñas
feito e consumado, ponte a meditar, coa túa mente e co
teu corazón, na forma de dar morte no pazo ós pretendentes,
sexa valéndose do engano ou á descuberta . É preciso que
deixes os xogos dos nenos, que a túa idade xa non é para
iso. ¿Non ves canta gloria gañou entre tódolos homes o
divino Orestes, desde o día en que deu morte ó parricida,
ó astuto Existo, que lle matara ó seu ilustre pai? Ti tamén,
meu amigo, xa que te vexo tan aposto e de corpo tan alto,
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debes mostrarte forte, para que a ti te gaben da mesma
maneira os homes vindeiros . Por min, eu voume sen máis
para a miña rápida nave, xunto ós meus compañeiros, que
xa deben de estar cansados de tanto agardar. Pola túa parte,
fai canto che dixen e pon atención nas miñas palabras.
306 Entón, á súa vez, deulle a súa resposta o asisado
Telémaco:
307 Telémaco.- Meu hóspede, fálasme benevolamente,
coma un pai ó seu fillo, e na vida esquecerei as túas palabras.
Mais, ¡veña!, agarda un pouco máis, por moita présa que
teñas para marchares . Despois de tomares un baño e
recreáre-lo teu corazón, voltarás, todo feliz, á túa nave,
levando contigo un rico presente, algún obsequio precioso,
moi belo, que poidas gardar para recordo meu, como é
costume que un hóspede faga cun hóspede amado.
314 E contestoulle Atena, a deusa de ollos brillantes:
315 Atena.- Non demóre-la miña marcha, pois ardo en
desexos de partir en seguida. O presente, coque o teu bo
corazón te incita a obsequiarme, entregarasmo cando aquí
veña outra vez, e entón levareino para a miña casa. Mais
escolle un que sexa moi belo, pois ha de ter unha resposta
apropiada.
319 Non ben <lito isto, Atena, a dos ollos brillantes, partiu .
Levantou voo coma un paxaro e perdeuse de vista . Ela
infundira no corazón de Telémaco ousadía e valor, ó tempo
que lle avivara aínda máis o recordo do pai. Pensando mellor
no ocurrido, Telémaco estaba abraiado, pois caía na conta
de que o estranxeiro era un deus.
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O festín dos pretendentes («Mnestéron euokhía>.)
(324-444).
324 E aquel home, igual ós deuses, ó momento, voltou
para xunto dos pretendentes. Diante de todos, cantaba á
sazón o famosísimo aedo. Eles, en silencio, sentados,
estábano, pois, a escoitar. Cantaba, daquela, o deplorable
regreso que Palas Atena deparara ós Aqueos, á súa volta
da guerra de Troia. E entón, desde o alto da casa, a discreta
Penélope, filla de Ícario, sentiu aquel cantar inspirado, que
lle tocaba no carazón, e baixou do seu cuarto pola longa
escaleira, por máis que non soa, que con ela viñan <lúas
escravas do seu servicio.
332 Ó chegar xa <liante dos pretendentes, aquela muller
divina entre as mulleres parouse ó pé da columna que
sustentaba o sólido teito. Un espléndido veo caíalle sobre
as súas meixelas e, a un lado ~ ó outro dela, estaban as
súas fieis servidoras. Entón, cos ollos cheos de bágoas,
faloulle ó aedo divino:
337 Penélope.- ¡Pernio! Ti sabes moitas outras aventuras,
que encantan ós mortais, xestas de heroes, xestas de deuses,
que despois os aedos celebran. Cántalles algunha delas,
sentado ahí no medio onde estás, e· beban eles o viño en
silencio; mais deixa xa de seguir con esa triste rapsodia, que
o corazón se me angustia no peito ó oírte, xa que de min
se apodera unha dor insoportable. ¡A tal ser querido, boto
eu de menos, sen poder esquecerme daquel heroe, do que
a fama corre pola Hélade enteira e no corazón de Argos!
345 Entón, á súa vez, deulle a súa resposta -o asisado
Telémaco:
346 Telémaco.- Miña nai, ¿por que ó fiel aedo lle negalo dereito de nos divertir na forma que a súa cabeza lle
inspire? Os aedos non son os culpables; a culpa é de Zeus,
que dá ós desgraciados humanos, a cada un, aquilo que a
el lle parece. Non lle censures a Pernio que cante a sorte
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negra dos Dánaos. Os homes prefiren sempre os cantos máis
novos que lles poidan chegar ó oído. O teu corazón e o
teu ánimo han de ter forza para escoitalo. Non foi Ulises o
único que en Troia perdeu a esperanza do día do seu
regreso. ¡Cantos outros heroes alía vida perderon! Retorna,
máis ben, ó teu cuarto e ocúpate nos teus labores, no tear
e na roca, e ordena ás criadas que se poñan ó seu traballo.
O falar corresponde os homes, a todos eles, e mais cá ninguén, a min, pois nesta casa son eu o que teño o mando.
360 Penélope, toda abraiada, tornou outras vez para o
cuarto, metendo no seu corazón as asisadas palabras do fillo.
Así que chegou coas servidoras ó alto da casa, botouse a
chorar por Ulises, o seu esposo querido, ata que Atena, a
dos ollos brillantes, lle pousou o doce sono sobre as súas
pálpebras.
365 Na escura sala, alborotáronse os pretendentes: todos
se querían deitar coa Penélope, ó lado dela, no seu propio
leito.
367 O asisado Telémaco tomou entón a palabra, dirixíndose a eles:
368 Telémaco.- Pretendentes da miña nai, de tan soberbia insolencia, agora tratemos só de gozar do festín;
parade cos vosos gritos, pois é fermoso escoitar a este aedo,
que iguala na voz ós deuses. Mañá, ó rompe-lo día, irnos
sentarnos todos na ágora, para que alí vos diga ás abertas
estas soas palabras: saíde do meu pazo, buscade fóra de
aquí outros novos festíns, comede dos vosos bens, convidándovos uns ós outros, por veces, nas vosas casas. Mais,
se vos parece mellar e máis vantaxoso consumir aquí, sen
risco ningún, os bens dun só home, devorádeo todo. Eu,
por min, erguerei o meu clamor ata os deuses eternos, e
veremos se Zeus nos concede algún día que os vosos delitos
sexan castigados. ¡Na miña casa poderiades morrer sen que
ninguén vos vingase!
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381 Así falou el, e admiráronse todos, mordéndose os
labios, de que Telémaco ousase falarlles con tanta audacia.
383 Mais entón Antínoo, o fillo de Eupites, arrepúxose
a el:
384 Antínoo.- Telémaco, son, con toda a certeza, os
propios deuses os que te ensinaron a falar alto e con elocuencia e a arengar con tamaña audacia; mais que o fillo
de Cronos nunca te faga o reí de Ítaca, polos mares cercada,
aínda que a iso teñas dereito por liñaxe de pai.
388 Entón, á súa vez, deulle a súa resposta o asisado
Telémaco:
389 Telémaco.- Antínoo, pode ser que te irrites coque
eu che diga. A verdade é que me gustaría ser reí, se Zeus
así o quixese. ¿Pensas tal vez que o reinaré a peor desgracia
entre os homes? Pois, non, ser reí non é cousa mala. En
seguida, a casa de quen reina enriquécese e a súa persoa
vese máis estimada. Na Ítaca, polos mares cercada, hai
certamente moitos outros príncipes aqueos, novos uns e
outros vellos, e calquera deles pode ser reí, se é que morreu
o noso divino Ulises. Mais, en todo caso, eu serei o señor
da miña casa, e tamén dos escravos que o divino Ulises,
entre o botín de guerra, para min gañou.
399 Entón á súa vez, deulle a súa resposta Eurímaco, o
fillo de Pólibo:
400 Eurimaco.-Telémaco, iso xa está nos xeonlllos dos
deuses, o de quen dos Aqueos un día será reí da Ítaca, polos
mares cercada. En canto ós teus bens, disfrútaos e manda
como señor nestas túas mansións. E que ninguén, contra a
túa vontade, pretenda usurparche o teu patrimonio, en tanto
a Ítaca siga habitada. Mais agora, meu bo amigo, quero
facerche unhas preguntas sobre o teu hóspede. ¿De onde
viña o tal home? ¿De que terra se gaba el de ser? Ten aquí
ou alá a súa familia e a súa herdanza? ¿Tróuxoche algunha
noticia de que volvía teu pai? ¿Ou é que aquí veu soamente
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por cobrar unha débeda? ¡Qué de présa saltou do sitio e
marchou! Nen sequera agardou a que o coñecesemos. Con
todo, a xulgar polo seu aspecto, non parecía home de
humilde orixe.
412 Entón, a súa vez, deulle a súa resposta o asisado
Telémaco:
413 Telémaco.- Eurímaco, xa se perdeu toda esperanza
de que volva o meu pai. Eu xa non creo en noticias, sexa
quen foro que as traia, nin me apego a unha predicción,
que á miña nai lle poida facer algún adiviño, que ela chame
e no pazo consulte. En canto e ese hóspede meu, xa antes
o foi do meu -pai. Ese home é de Tafos, chámase Mentes e
aláudase de ser fillo do prudente Anquíalo. É o rei dos
Tafios, tan amigos dos remos.
420 Telémaco así lle falou a Eurímaco, por máis que no
seu corazón el xa recoñecera á deusa inmortal. Volveron
os pretendentes os praceres da danza e dos cantos conmovedores, e así agardaban que a noite viñese . E a noite escura
botouse enriba, cando eles aínda se divertían, e só entón
cadaquén marchou durmir á sua casa.
425 Telémaco entón subiu para o seu alto cuarto, que
se lle construíra dentro do belo patio, nun lugar visible de
todas partes, e á cama dereito marchou, meditando no seu
interior moitas cousas. Diante del ía con fa chos a ce sos na
man, a fiel servidora de sempre, Euriclea, a filla de Ops, o
fillo de Pisenor. Compráraa en tempos Laertes, cos seus
propios bens, non ben chegada á pubertade, pagando por
ela vinte bois. Honrouna sempre no seu pazo, ó igual que
á súa fiel esposa, máis nunca con ela na cama se meteu, co
fin de evitar as iras da súa muller. Euriclea, pois, <liante del
ía, cos fachos acesos na man. Era a escrava que máis o quería
e a que o criara, cando era neno. Xa chegados, Telémaco
abriu a porta do seu sólido cuarto e sentouse no leito; espiuse a delicada túnica e púxoa nas mans da prudente anciá.
Ela, despois de compo-los seus pregos, pendurouna nun
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gancho, que aló había préto do leito labrado, e saíu ó
momento para fóra do cuarto; pechou a porta coa argola
de prata e logo botou o ferrollo valéndose dunha correa.
Telémaco, por el, ben envolto nun vélaro de ovella, pasou
a noite enteira a planear na súa mente a viaxe que Atena
lle aconsellara.
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RAPSODIAII

Xunta dos Jtaqueses («Ithakesíon agorá,,) (1-256) .
Non ben aparecu a filla da mañá, a Aurora, a dos
dedos de rosa, o amado fillo de Ulises saltou da cama,
vestiuse, botouse ó ombro a súa espada aguzada, atou ós
seus nidios pés as súas belas sandalias e saíu do seu cuarto,
semellante a un deus polo seu aspecto. De seguida, mandou
ós arautos, de voces sonoras, que convocasen á ágora ós
guedelludos aqueos. Os arautos pregoaron e os guerreiros
xuntábanse á toda présa.
1

9 Así que acudiron e quedaron xa congregados, Telémaco entón camiñou para a ágora . Levaba na man unha
lanza de bronce, e non ía só, senón que o seguían dous
cans de patas lixeiras . Atena sobre el derramara unha gracia
divina. Cando entrou, tódolos ollos para el se volveron. Os
anciáns fixéronlle sitio e foise sentar no asento do pai.
15 O primeiro que tomou a palabra foi o heroe Exiptio,
que pola vellez xa andaba encurvado e que sabía moitísimas
cousas. Un fillo seu, o lanceiro Antifo, marchara para Ilión,
a dos bos poldros, nas cóncavas naves do Ulises divino;
mailo Cíclope cruel matoullo na súa profunda caverna e con
el preparouse unha última cea. Outros tres fillos tiña o
ancián . Un deles, Eurínomo, atopábase entre os pretendentes e os outros dous de contino atendían os bens do
seu pai. Mais por cousa ningunha se esquecía de Antifo,
sempre aflixido e chorando por el.
24 Exiptio, pois, botando as bágoas polo fillo morto,
tomou a palabra e desta maneira falou:
25 Exiptio.-Escoitádeme,· ltaqueses, o que vos vou dicir.
Nunca a nosa ágora foi convocada, nin nela deliberamos,
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desde o día en que o Ulises divino embarcou nas cóncavas
naves . ¿Quen hoxe , pois, así nos convoca? ¿É un novo ou
un vello, ese a quen premeu unha urxencia tan grande? ¿Oív,
se cadra, algunha noticia de que o noso exército v':,:vf-. 1'·
quérenos dicir publicamente o que el foi o p ri :-;·,fj¡r . '. .: n
saber? ¿Ou é que tal vez quere expornos e d d;.:-ri:cr algún
outro asunto do interese do pobo? Penso que debe ser un
home importante e de proveito. Que Zeus lle dea un remate
feliz ó designio que trae no seu interior.
35 Así lles falou Exiptio, e alegrouse co seu bo desexo
o fillo querido de Ulises, que xa non seguiu por máis tempo
sentado, coa ansia de lles querer falar. Púxose en pé no
medio da xunta, e entón Pisenor, o arauto que sabía prudentes consellos, meteulle o cetro na man.
39 Telémaco entón, dirixindose ó vello, primeiro, desta
maneira falo u:
40 Telémaco.- Ese home , ancián, non está lonxe; saberalo ó momento. Quen aquí hoxe vos convocou, fun eu
propio, porque é a min a quen a dor máis alcanza. Non
tiven ningunha noticia de que o noso exército volva; nin
vos quero dicir publicamente o que eu fose o primeiro en
- saber; nin quero exporvos e debater "ningún outro asunto
do interese do pobo. É por min mesmo, que estou
necesitado da vosa axuda , debido ás dúas desgracias que
sobre a miña casa caeron. Unha é que perdín ó meu nobre
pai, que foi noutro tempo o voso rei, e coma un doce pai
era para todos. E a outra é a desgracia, aínda moito maior,
pola que agora estou a pasar, que pronto vai se-la miña
ruína completa da miña casa, dándome cabo de tódolos
medios de vida que eu teño. Os pretendentes, fillos eles
queridos dos homes máis sinalados da Ítaca, asedian á miña
nai, por máis que ela non queira, e non teñen coraxe para
se dirixiren á casa do Icario, o seu pai, co fin de que fixe o
dote da filla, entregándoa despois a quen el queira e sexa
do agrado dela. Non é iso o qu e fan. Pasan os días enteiros
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na nosa casa; dególannos os bois, as ovellas e as cabras
máis gordas; fan de seguido festíns e beben ó tolo o noso
viño avermellado. Desta maneira, esgótanse moitas cousas,
por non haber aquí un home, comparable a Ulises, para
librar da ruína á miña casa. E eu non estou aínda en idade
de loitar. ¿É que tal vez serei sempre un ser débil e falto de
valor? Con todo, se tivese os medios , eu loitaría , pois
cometéronse intolerables accións, que fan que a miña casa
se perda no medio da infamia. Indignádevos,pois tamén vós;
sentide vergoña <liante dos nosos veciños, os pobos que
están á redonda; temede que os deuses, irritados por estas
malas accións, fagan recaer a súa cólera sobre as vosas
cabezas. Pídovolo por Temis, a que convoca e dispersa as
xuntas todas dos homes: facede, amigos, que estes abusos
rematen; deixade que poida sufrir a soasa miña pena. De
non ser que, ó mellor, o meu pai, o nobre Ulises, quixese
mal e fixese dano ós Aqueos, de grevas fermosas, e agora
vós, en represalia, querédesme mal amine facédesme dano ,
incitando contramina tales xentes. ¡Canto máis me valese
que fosedes vós, todos xuntos', os que comesedes as miñas
riquezas e os meus rabaños! Pois, de comérdelo vós, tal vez
algún día tivese a debida indemnización. Reconvíndovos
coas nosas queixas, iríamos por toda a cidade reclamando
de contino os nosos bens, ata que todos eles nos fosen
devoltos. Mais, agora, son incurables, as dores que causades
no meu corazón.
80 Así falou el, encolerizado; e, brotándolle as bágoas,
tirou co cetro ó chan. E entón, do pobo enteiro, apoderouse
a piedade. Mais quedouse todo o mundo calado e ninguén
se atreveu a respondedle a Telémaco con palabras amargas.
Só Antínoo, ó cabo, lle replicou , dándolle a súa resposta :
85 Antinoo.- Altilocuente Telémaco, incapaz de contelos teus ímpetos, ¿que dixeches para nos afrontar? Ti queres
botar un borrón sobre os nosos nomes. Dos teus males, os
pretendentes non son os culpables; a culpa tena a túa nai,
que soubo obrar ata agora con tanta astucia . Con este, van
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xa tres anos, e dentro de pouco son catro, desde que ela
anda a xogar co corazón nos peitos dos Aqueos. A todos,
lles dá esperanzas e, a cada un deles, faille promesas e
mándalle mensaxes. Mailo certo é que outros son os proxectos que ela revolve na súa cabeza. Pois aínda o seu corazón soubo urdir un novo engano . Púxose a tecer no pazo
unha grande tea, finísima e para nunca se rematar, e, ó instante, veunos falar deste xeito: ..xoves, meus pretendentes,
visto que o Ulises divino morreu, por máis que insistades
no meu casamento, esperade a que remate este lenzo, pois
non querería que estes fíos agora se me perdesen en van.
É todo co fin de que teña o heroe Laertes unha mortalla,
cando chegue ó seu lado a Parca funesta coa tristísima morte.
Non sexa que vaia falar contra min, indignada, polo pobo
adiante, algunha das mulleres aqueas, ó verme enterrar sen
sudario a un home que tantos bens posuíu». lsto é o que
ela dicía, e o noso ánimo de homes deixábase, por fin,
convencer. Desde entón ela, de día, tecía na grande tea e,
á noite, á luz dos fachóns, desfacía canto no día tecera. Así
ela, durante tres anos, co seu engano seguiu e logrou
convencer ós Aqueos . Mailo cuarto ano chegou e a primavera volveu e entón contóunolo todo unha das súas
mulleres, que sabía moi ben o que estaba a pasar, e así
puidemos por fin sorprendela, xusto cando destecía a
espléndida tea. Desta maneira, por máis que non o quixese,
viuse na precisión de a rematar. lsto é, pois, Telémaco, o
que che responden os pretendentes, para que o saibas ti
mesmo no teu corazón e para que se enteren tamén os
aqueos todos. Manda de aquí á túa nai, para a súa casa, e
ínstaa a que se case con quen queira o seu pai e a ela lle
agrade. Mais, se aínda por moito tempo ela quere atormentar
ós fillos dos Aqueos, confiando, polos seus adentros, nos
dons tan abundantes que Atena lle prodigou (como son,
saber traballar os máis fermosos labores e ser moi enxeñosa,
pois válese de tales ardís, que ninguén oíu nunca contar
que noutros tempos usasen aquelas primitivas Aqueas, de
ben rizados cabelos, Tiro, Alcmena e Micena, a da fermosa
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diadema, pois ningunha destas concibiu pensamentos iguais
ós de Penélope), desta vez non se terá decidido polo que
é máis conveniente, xa que os pretendentes devorarán os
teus medios de vida e as túas riquezas , no tempo que ela
siga obstinada neses pensamentos, que os deuses aínda lle
meten no seu corazón. Ela gañará certamente, co seu
proceder, unha fama ben grande; mais, a ti, só che quedará
o triste recordo dos moitos bens que un día tiveches. Pola
nosa parte , nós nin tornaremos ós nasos asuntos nin marcharemos para parte ningunha, en tanto Penélope non se
teña casado con aquel dos Aqueos que ela prefira.
129 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
130 Telémaco.-Antínoo, eu non podo botar así da miña
casa, en contra da súa vontade, á que me deu a vida e me
criou. Ademais, o meu pai está noutra terra. ¿Está vivo ou
morreu? E é tamén para min moi gravoso ter que restituir
tantas causas a Icario, se son eu quen devolvo, por canta
propia, á miña nai. E, entón, non só sufrirei os infortunios
que paso por falta de pai, senón que os deuses daranme
aínda outros máis. A miña nai, por saír desta casa, invocará
contra min ás odiosas Erinias, e tamén sobre min caerá a
indignación segura dos homes. Por todo iso, nunca eu esa
orde darei. Mais, se o vaso corazón se indigna con estas
causas, saídeme do meu pazo, buscade fóra de aquí outros
novas festíns, comede dos vasos bens, convidándovos uns
ós outros, por veces, nas vasas casas . Mais, se vos parece
mellar e máis vantaxoso consumir aquí , sin risco ningún,
os bens dun só home, devorádeo todo. Eu, por min, erguerei
o meu clamor ata os deuses eternos, e veremos se Zeus nos
concede algún día que os vasos delitos sexan castigados.
¡Na miña casa poderiades morrer, sen que ninguén vos
vingase!
146 Telémaco así falou; e Zeus, que o ve todo de lonxe,
mandoulle dúas aguias, que botaron a voar para el dende
o alto cume dunha montaña. Ó principio, voaron xuntas,
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unha á beira da outra, coas ás despregadas, seguindo o curso
do vento; mais, en canto chegaron ó medio da ágora, rica
en voces, revoaron lixeitas, batendo as tupidas ás, ó tempo
que botaban olladas para as cabezas de todos, con miradas
de morte. Despois, atacáronse entre si, esgazándose coas
uñas a cabeza e o pescozo, e, finalmente , lanzáronse , á súa
dereita, por enriba das casas e a través da cidade. Admiráronse todos de veren cos seus propios ollos aquelas aves
e preguntábanse polos seus adentros que era o que ía pasar.
157 Neste momento, faloulles entón o vello heroe Haliterses, un dos fillos de Mastor. Era o único, entre os do
seu tempo, que se destacaba en coñecer os augurios por
aves e explícalo destino. Este, pois, pensando no ben de
todos, tomou a palabra e faloulles:
161 Haliterses.- Oíde o que vos vou dicir, Itaqueses, por
máis que me vou dirixir dun modo especial ós pretendentes.
É sobre estes que vén a rolos unha grande desgracia. Ulises
non estará moito tempo separado dos seus; tal vez xa está
préto , preparando para todos eles a morte e a sorte negra ;
tamén virá o mal para moitos outros dos que moran en
Ítaca, a que de lonxe se ve. Cando aínda estamos a tempo ,
- pensemos na mellar forma de pór freo ós seus desmandas.
Ou , que eles propios renuncien pola súa conta, o que,para
eles mesmos, o máis proveitoso sería . Porque eu non son
un adiviño que non teña a súa experiencia; predigÓ, sabendo
con toda certeza aquilo que anuncio . Pois, agora, aseguro
aquí , <liante de todos, que ó heroe desta vez se lle cumpriu
todo canto eu lle predixen, no día en que os Arxivos se
embarcaron para Ilión,e con eles partiu o enxeñoso Ulises .
Predíxenlle entón que ía pasar moitos traballos, que ía
perder tódolos seus compañeiros e que ía voltar á súa casa
ó cabo de vinte anos, sen que ninguén o recoñecese. E todo
isto estase agora a cumprir.
177 E Eurímaco entón, o fillo de Pólibo , repóndose a el,
replicoulle:
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178 Eurímaco.- Vello, volve para a túa casa, vai predicir
ós teus fillos canto ti queiras, non sexa que algunha desgracia
lles poida vir no futuro. Eu sei vaticinar estas causas moito ·
mellar ca ti. Moitas son as aves que van e veñen debaixo
dos raios do sol, mais non todas elas son agoireiras. Ulises
morreu lonxe de nós, e ti deberías ter morto con el, e así
non virías dicir aquí tantos vaticinios, nin a Telémaco, xa
irritado, excitarías, coa esperanza de que che mande algún
presente para a túa casa. Mais eu vouche dicir unha cousa,
e o que che digo será cousa feíta. Se, por ti coñeceres moitas
causas antigas, e por engarrares con falsas palabras a un
home máis novo , o incitas a se volver intratable, a el, por
de pronto, faráselle mais dolorosa a súa pena, pois, en todo
caso, por augurios, non poderá proceder doutra maneira;
e, a ti, vello, imporémosche unha multa, que che doia no
corazón ter que a pagar e que che cause un profundo pesar.
E agora son eu o que, <liante de todos, quero dar a Telémaco
un bo consello: que insista coa nai, co fin de que volva para
a casa do pai, e así os pretendentes disporán a súa voda e
todos aparellarán os numerosos presentes, que a un pai hai
que dar por unha filla querida. Pois non creo que nós , os
mozos aqueos, ata entón nos deixemos da nosa tan penosa
pretensión. Porque a ninguén ternos medo , nin sequera a
Telémaco, con ser el tan locuaz; nin nos preocupamos pola
irrealizable profecía , que ti, vello , nos fas, coa que só
consegues facerte para nós aínda máis odioso. Os seus bens
serán devorados en mala hora, coma ata o presente, sen
nunca se ver resarcido, en canto Penélope entreteña ós
Aqueos coa demora do seu casamento. Nós aquí seguiremos
á espera, un día e máis outro, competindo uns cos outros,
por causa do seu primor, sen irmos buscar outras mulleres,
que a cada un lle puidesen convir para casar.
208 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
209 Telémaco.- Eurímaco, e vós todos, cantos sóde-los
ilustres pretendentes, sobre este asunto, eu xa non vou
suplicar nin exhortar máis, pois agora xa é cousa sabida dos
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deuses e dos Aqueos todos. Mais, ¡veña!, proporcionádeme
unha nave lixeira con vinte remeiros, que quero emprender
unha viaxe ó longo das costas . Irei a Esparta, e tamén a
Pilos, a areenta, para facer preguntas sobre a volta do meu
pai, que tanto tempo leva xa ausente . Tal vez algún mortal
me fale del ou chegue ós meus oídos unha voz de Zeus,
que é quen máis espalla a gloris dos homes. Se alá oio dicir
que o meu pai está vivo e que vai regresar, soportarei outro
ano de espera, anque xa máis non poida . Mais, se oíse dicir
que está morto, que xa non existe, retornarei sen demora
para a terra natal e erguereille un túmulo e fareile sobexas
exequias, cantas son as debidas, e entón xa podería darlle
un esposo á miña nai.
224 Tendo así falado, tomou asento. Entón, para falar,
ergueuse Mentor, que era o compañeiro do irreprochable
Ulises, e a quen, cando el embarcou, deixara ó cargo de
toda a súa casa, mandando que- os seus obedecesen ó
ancián, e el lle conservase intacta a facenda.
228 Este, pois, pensando no ben de todos, tomou a
palabra e faloulles:
229 Mentor.- Escoitádeme agora a min, Itaqueses, o que
_ vos vou dicir. ¿De que serve que un rei, que empuñe cetro,
sexa sempre bondadoso, nobre e doce, e pense de contino
no máis xusto para todos? Tal vez, polo contrario, mellar
lle vaia a un rei, se obra sempre con crueldade e comete
actos inicuos . Xa ninguén se recordado divino Ulises entre
este pobo sobre o que el reinaba e para o que tiña a dozura
dun pai. Aborrezo, sobre todo , ós altivos pretendentes por
cantas violencias cometen, levados dos seus baixos instintos.
Eles, á viva forza, devoran a casa de Ulises, por máis que
arriscan as súas cabezas, pensando que o heroe nunca máis
voltará. Mais indígnome co resto do pobo, ó ver como aí
vos quedades en silencio sentados, con serdes vós tantos,
e non refreades coas vosas palabras ós pretendentes , con
seren eles tan poucos.
242 Contestoulle Leócrito, o fillo de Evenor:
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243 Leócrito.- Mentor bocallán, transtornado da cabeza,
¡que palabra dixeches! ¡Incitar ó pobo contra nós, para que
nos fagan desistir! Penoso sería, aínda tendo a vantaxe do
número, entrar en batalla connosco debido ós festíns. Pois ,
se o mesmo Ulises de Ítaca, chegando en persoa, atopase
ós nobres pretendentes a comer no seu propio salón e no
seu corazón resolvese expulsalos do seu pazo, non ía quedar
moi contenta a súa esposa polo seu regreso, por moito que
o desexase, porque alí mesmo a un final vergoñoso se
enfrontaría, se contra tantos ousaba loitar. Non falaches
como era debido. Mais, ¡veña!, dispersádevos, e que cada
un volva ás súas ocupacións. A Telémaco, sen dúbida,
Mentor, ou ben Haliterses, que en tempos foron compañeiros do pai, animarano a que se poña ó camiño. Mais
imaxínome que é en Ítaca onde el vai estar por moito tempo
sentado, agardando polas noticias que cheguen, e que na
vida fará semellante viaxe.

Partida de Telémaco. («Telémákhou Apodemfa,,)
(257-434)
257 Así Leócrito falou e ó momento a ágora disolveuse.
Dispersouse o pobo todo e foise cada un para a súa casa.
Os pretendentes, por eles, retornaron ó pazo do divino
Ulises.
260 Telémaco marchou do sitio para un lugar apartado,
á beira do mar. Alí, lavou as mans no escumoso mar e
rezoulle a Atena:
262 Telémaco.- Escóitame, oh nume que onte viñeches
á miña casa. Ti mandáchesme que fose nunha nave polo
brumoso mar, para facer preguntas sobre a volta do meu
pai, que xa tanto tempo leva desta terra ausente. Mailos
Aqueos védanme todo isto, e en especial os pretendentes ,
en mala hora tan cheos de orgullo.
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267 Isto dixo no rezo, e Atena, que tomara a figura e a
voz de Mentor, apareceu ó seu lado e, falando con el ,
dirixiulle estas aladas palabras:
270 Atena.- Telémaco, na túa vida, nin serás un cobarde
nin un insensato , se herdáche-lo ecuánime ardor que tiña
o teu pai para chegar ata o final nos seus actos e nas súas
palabras. De ser así, a túa viaxe nin será en van nin quedará
por facer. Mais, se non es fillo del e de Penélope, non espero
que consigas realiza-lo que meditas . Poucos son os fillos
que igualan ó seu pai; os máis saen peores, e poucos son
mellares có pai . Mais ti,como na túa vida nin serás un
cobarde nin un insensato , e lograches herdar, de todo, o
enxeño de Ulises, podes concibi-la esperanza de dares bo
remate ó que te propós. Deixa ós pretendentes que se
combinen e que conspiren. Son uns insensatos, pois nin
teñen razón nin xustiza, e non ven a morte e a sorte negra,
que xa está préto deles e con todos vai acabar nun mesmo
día. Xa por pouco tempo se vai retrasar esa viaxe que ti
meditas. Son para ti, polo teu pai, un compañeiro tan bo
que che equiparei unha rápida nave e nela eu mesmo
contigo marcharei. Ti, pois, retorna ó pazo e mestúrate cos
pretendentes. Fai que se acomoden os víveres nos seus
- recipientes; o viño, nas ánforas, e a "fariña, sustento dos
homes, en odres ben fortes. Eu, entre tanto, reunirei, polo
pobo, ós que te queiran seguir. Naves, innúmeras son as
que hai, novas e vellas na Ítaca, polo mar rodeada. Revisareinas e escollerei para ti a mellor. Unha vez equipada,
botarémola sen máis ó vasto mar.
296 Así falou Atena, a filla de Zeus. Telémaco, despois
que escoitou a voz do nume, non se demorou por moito
tempo. Partiu para o pazo, aflixido no seu corazón, e encontrou ós arrogantes pretendentes, alí, coma sempre, instalados, esfolando cabras e asando parcos da ceba no patio.
301 Entón Antínoo, a rir, veuse dereito a Telémaco e,
colléndoo da man, nombrouno e díxolle estas palabras:
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303 Antínoo.- ¡Altilocuente Telémaco, incapaz de contelos teus ímpetos! Non andes a revolver no teu peito malas
accións ou palabras; ven comer e beber comigo, igual que
antes. Xa os Aqueos che prepararán todo iso que queres:
unha nave e remeiros escollidos, para canto antes chegares
á divinísima Pilos á procura de noticias do teu ilustre pai.
309 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
310 Telémaco.- Antínoo, non é posible que, sen protestar, eu me poña a comer entre vós, tan orgullosos, e me
regocixe tranquilo . ¿Non é dabondo que vós, os pretendentes, me teñades destruído ata o día de hoxe tantos bens
e tan preciosos, cando eu aínda era un rapaz? Mais agora,
que xa son un home e que estou enterado do que aquí está
a pasar, escoitando as palabras dos outros, e que crece no
meu peito a coraxe, tentarei lanzar sobre vós as Parcas
funestas, tanto se vou a Pilos, coma se aquí na illa me quedo.
Mais irei alá, e non será en van esta viaxe de que vos falo .
Irei de pasaxeiro, pois non teño nave propia nin remeiros
meus, porque sen dúbida vos pareceu que así era máis
vantaxoso.
321 Así falou, e soltou prontamente a súa man da man
de Antínoo. Neste tempo, os pretendentes , que xa preparaban na casa o festín, ríanse del e abesourábano coas súas
palabras. E un daqueles mozos tan orgullosos <leste xeito
falou:
325 Un dos pretendentes.- Sen dúbida Telémaco maquina a nosa morte. Vai traer quen lle vala da areenta Pilos,
ou, vai ti saber, da propia Esparta, pois tan ardentes son os
seus desexos. Ou tamén pode ser que, á Éfira, terra ela tan
fértil , se propoña chegar, co fin de traer consigo de alá, para
nós, uns venenos de morte segura e botalos despois nas
cráteras, para desta maneira con todos nós acabar.
331 E outro daqueles mozos tan orgullosos <leste xeito
falou:
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332 Outro pretendente.- Mais, ¿quen o pode saber? Ó
mellar, despois de partir na cóncava nave, tamén el morrerá
lonxe dos seus, nese andar errante, da mesma forma que
Ulises. Así aínda nos daría máis traballo, pois sería forza
repartir entre nós tódolos seus bens e deixarmos esta casa
á súa nai, para que a posúa en común con quen case con
ela.
337 Así os pretendentes falaron; mais Telémaco baixou
á recámara do pai, espaciosa, de teito elevado, onde había
a montóns o uro e bronce, rou pas gardadas en arcas e
aromático aceite en cantidade. Alí estaban tamén as tinallas
dun viño vello docísimo, coa pura e divina bebida ata o
bordo, arrimadas en fila contra a parede, á espera do día
en que Ulises á súa casa de volta chegase, despois de sufrir
moitas dores. Tiña unhas portas de dous batentes, solidamente adaptados, que se pechaban cun dobre ferrollo; e, ó
pé das portas, noite e día alí estaba-unha despenseira, que
o custodiaba todo con gran ciencia. Era Euriclea, a filla de
Ops, fillo Pisenor.
348 Telémaco entón chamouna á recámara e díxolle así:
349 Telémaco.- ¡Ama! Anda, saca doce viño para min e
-bótao en ánforas, o que sexa o máis saboroso, detrás daquel
que ti gardas para el, o infortunado, á espera de que un día
poida volver Ulises, descendente de Zeus, por se ter por
fin librado da morte e das Parcas. Éncheme doce á.nforas e
tápaas todas ben coas súas tampas. Méteme tamén, en odres
ben cosidos, vinte medidas de fariña de trigo, mais que sexan
da flor da fariña moída. ¡Só ti has de sabela! Que todo estea
preparado e xunto, pois esta noite virei eu en persoa buscalo, así que a miña nai suba de retirada para o seu dormitorio e se dispoña a durmir. Vou ir a Esparta de viaxe, e a
Pilos tamén, a areenta, para facer preguntas sobre a volta
do meu pai e ver se alá algo oio .
361 Así falou el, e Euriclea, a súa ama, botouse a chorar
e , salaiando, aladas palabras lle dirixiu :
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363 Euriclea.- ¡Fillo querido! ¿Mais por que tal idea se
che meteu na cabeza? ¿A onde queres ir pola terra inmensa,
sendo aquí un fillo único e tan amado? O noso Ulises, o
descendente de Zeus, alá morreu, lonxe da patria, nunha
terra descoñecida. Non ben de aquí marches, os pretendentes maquinarán contra ti o peor, buscando a maneira
de que pérda-la vida nalgunha trampa mortal, para despois
repartir entre eles todo canto a ti che pertence. Quédate na
túa casa, ó pé dos teus bens; que nada vas conseguir con
padecer infortunios sobre o mar incansable, nin con andar
errante dunha parte para outra.
371 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
372 Telémaco.- Cobra ánimo, ama, que foi un deus o
que me inspirou esta idea. Mais xúrame que non dirás nada
disto á miña nai, ata que pasen uns once ou doce días, ou,
cando máis, ata que ela me bote de menos ou oía dicir que
de aquí me marchei. Non quero que magoe, por chorar, o
seu fermoso rostro.
377 Tal dixo el e a vella xurou polos deuses, solemnemente, que non o faría. E así que xurou e rematou o seu
xuramento, sen perder un momento, botou o viño nas
ánforas, e en odres ben cosidos meteu a fariña. Entre tanto,
Telémaco volveu subir para a sala e xuntouse cos pretendentes.
382 Entón Atena, a deusa dos ollos brillantes, noutra
cousa pensou. Tomando a figura do xove Telémaco, foise
por toda a cidade, e, parando ós homes, a todos lles encargaba que, ó vi-la noite, se reunisen préto da rápida nave.
Pediulle prestada a Noemón, o magnífico fillo de Fronio,
unha rápida nave, e el debo grado proporcionoulla. Cando
o sol se meteu e as sombras da noite cubriron tódalas rúas,
a deusa botou ó mar a rápida nave, dispondo nela cantos
aparellos levan a bordo as naves de moitos bancos. Despois,
conduciuna á boca do porto e alí se reuniron uns bos
compañeiros, e a deusa, a cada un deles, alentos lle deu.
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393 Entón Atena, a deusa de ollos brillantes, noutra cousa
pensou. Partiu para o pazo do divino Ulises, espallou un
doce sono sobre os pretendentes, atordou as súas mentes
co viño e füco que as copas soltasen das mans. Erguéronse
todos para iren durmir na cidade, pois pouco tempo seguiron sentados, despois que o sono caeu sobre as súas
pálpebras.
399 E agora Atena, a de ollos brillantes, tomando outra
vez a figura e a voz de Mentor, dirixiulle a palabra a
Telémaco, despois de o chamar para fóra daquelas salas,
de agradable vivenda:
402 Atena.- Telémaco, xa os teus compañeiros, de
grevas fermosas, están nas bancadas sentados, coas mans
xa postas nos remos, agardando a que <leas o teu sinal de
partida. ¡Veña!, marchemos sen máis, non demoremos un
só momento a saída.
405 Tendo así, pois, falado, Palas Atena foi a primeira
que botou a andar rapidamente, e Telémaco entón detrás
camiñou, seguindo as pegadas da deusa. Chegados ó sitio
da nave, no mar, atoparon pola beiramar ós seus cabeludos
compañeiros.
409 E alío sagrado vigor de Telémaco a eles se dirixiu:
410 Telémaco.- Amigos, vinde comigo, vaiamos buscalos víveres, pois xa no pazo están todos xuntos . A miña nai
nada sabe, nin tampouco as criadas, de non ser unha, que
é a única á que llo dixen.
413 Despois de así ter falado, púxose el, o primeiro, ó
camiño, e eles todos seguírono.
414 Ó pouco tempo, chegaron de volta con tódalas
provisións, cargándoas na nave, ben fornecida de bancos,
de acordo co que o fillo de Ulises lles foi indicando. E
Telémaco por fin subiu para a nave; mais <liante del ía Atena,
que foi sentarse na popa. Telémaco, entón, tomou asento
ó lado dela, méntrelos seus compañeiros largaron amarras
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e, de seguido, embarcando eles tamén, nos bancos o seu
asento ocuparon. E Atena, a de ollos brillantes, un vento
favorable lles enviou, un Céfiro continuo, que sobre o mar,
da cor do viño, resoaba. Telémaco, metendo présa ós seus
compañeiros, mandou que botasen man ós aparellos, e eles
á súa orde obedeceron con todo esmero. Ergueron o mastro,
de madeira de abeto, que no oco do seu encaixe meteron;
prendérono entón con maromas e desdobraron a branca
vela con drizas de coiro ben retorcido. O vento inchou a
vela, e as ondas purpureas resoaban con forza ós lados da
quilla, méntrela nave avanzaba . E esta, seguindo o seu
rumbo, sobre as ondas corría. E, despois de amarraren os
aparellos sobre a rápida nave negra, alzaron as cráteras,
cheas de viño ata o bordo, e fixeron libacións ós deuses
inmortais, sempre existentes; e, de entre todos, dun modo
especial á filla de Zeus, a dos ollos brillantes. E a nave
proseguiu o seu rumbo toda a noite e ó amencer.
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RAPSODIA III

Telémaco en Pilos («Ta en Pylo»). (1-403).
O Sol, deixando o fermosísimo lago, subía xa cara
ó ceo de bronce, para alumar ós inmortais e ós homes
mortais sobre aterra fecunda, cando eles chegaron a Pilos,
a ben construída cidade de Neleu. Os Pilios, á beira do mar,
facían sacrificios de negrísimos touros a O que conmove a
terra, o deus da cabeleira azul. Había nove longas fileiras
de asentos e en cada unha cinco centos homes estaban
sentados, e sacrificábanse nove touros, un por cada fileira.
Eles probaran xa as entrañas, e queimaban as coxas para o
deus, cando os de Ítaca chegaron dereitos ó porto, arriaron
as velas da nave ben proporcionada,ancorárona e saltaron
en terra. Telémaco entón saíu da nave, e Atena ía por <liante.
1

13 Atena, a deusa de ollos brillantes, faloulle a primeira:
14 Atena.- Telémaco, é preciso que agora xa non
amoses vergoña, por pouca que sexa. Trátase do teu propio
pai. Cruzáche-lo mar co fin de indagar sobre el, tentando
saber que terra o ten acochado e que sorte lle puido caber.
¡Veña!, agora vai dereito a Néstor, o domador de cabalos, e
saibamos de el calé o designio que no seu peito esconde.
Rógalle que che fale con toda a verdade. El non che vai
mentir, por ser home moi sensato.
21

E entón contestoulle o sensato Telémaco:

22 Telémaco.- Mentor, ¿como queres que vaia eu?
¿Como podo eu ir falar con el? Aínda non estou práctico en
palabras discretas e, por outro lado, dame vergoña que eu,
un home tan novo, faga preguntas a un ancián.

25 E entón contestoulle Atena, a deusa de ollos brillantes:

53

26 Atena.- Telémaco, unhas cousas terás que as
discorrer ti só na túa mente e, outras, inspirarachas un nume,
pois non creo que o teu nacemento e a túa crianza teñan
sido contra a vontade dos deuses.
29 Tendo así, pois, falado, Palas Atena foi a primeira
que botou a andar rapidamente, e Telémaco entón detrás
camiñou, seguindo as pegadas da deusa. E chegaron ó sitio
onde estaban en xunta os guerreiros de Pilos. Alí, cos seus
fillos, estaba Néstor sentado e, ó seu arredor, os seus homes
o festín preparaban, asando unhas carnes, pasando outras
no espeto. Así que viron ós forasteiros, chegáronse a eles
de todas partes, saudándoos coas súas mans, e logo
invitáronos a tomaren asento .
36 Mais foi Pisístrato, un fillo de Néstor, o que primeiro
onda eles chegou. Collendo da man ós dous,fixoos sentar
para o festín nunhas brandas peles, sobre as areas do mar,
préto de Trasimedes, un-dos seus irmáns, e do seu propio
pai. Serviulles entón unhas boas postas de entrañas e despois
botou viño nunha copa de ouro e, ofrecéndolla a Palas
Atena, filla de Zeus, o portador da éxida, así lle falou:
43 Pisístrato.- Forasteiro, antes que nada, dirixe as túas
súplicas a Posidón, o noso rei, pois é na súa honra o festín
coque, ó vir aquí, vos atopastes. E, despois de teres ti feíto
a libación e as súplicas, tal como é o debido, pásalle ó teu
compañeiro a copa de viño doce coma o mel, para que el
faga o propio, pois supoño que tamén el invocará ós
inmortais, xa que tódolos homes teñen necesidade dos
deuses. Mais, por ser o máis novo dos dous, pois debe de
te-la miña idade, dareiche a ti primeiro a copa de ouro.
51 Tendo así falado, púxolle nas mans a ela a copa do
doce viño. E Atena quedou compracida daquel home tan
sensato e tan xusto que a ela lle daba en primeiro lugar a copa
de ouro. E ó momento dirixiu moitas súplicas ó rei Posidón:
55 Atena.- ¡Escóitame, oh Posidón, o abrazador da terral
Non te negues a levar a un bo remate canto agora che
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pedimos. O primeiro, colma de gloria a Néstor e ós seus
fillos; despois, concédelles tamén unha gran recompensa
ós outros Pilios todos, en paga desta espléndida hecatombe.
Por fin, en canto a nós, fai tamén que Telémaco e mais eu
teñamos unha volta feliz, despois de termos logrado o
intento polo que aquí viñemos na nosa rápida nave negra.
62 Tal foi a súa oración e ela mesma cumpriu o pedido.
Entregoulle en seguida a Telémaco a fermosa copa dobre,
e o fillo querido de Ulises fixo, coma ela, a súa súplica ó
deus . Despois, cando as carnes xa estiveron asadas e do
fogo foron retiradas, dividíndoas en partes, disfrutaron dun
magnifico festín.
67 E, cando xa botaron fóra o desexo de beber e comer,
Néstor, o vello conductor de carros. tomou a palabra no
medio deles:
69 Néstor.- Este é o mellor momento, para interrogar
ós hóspedes e poder saber quen eles son, agora que xa
saciaron o seu apetito. ¿Quen sodes vós, forasteiros? ¿De
que parte viñestes polos húmidos camiños? ¿Adicádesvos ó
comercio ou vagades polo mar, á ventura, coma se fosedes
piratas, que, sobre as ondas errantes, arriscan as súas vidas
e a desgracia levan ás xentes de terras extrañas?
75 E entón contestoulle o sensato Telémaco, enchéndose de alento (pois a propia Atena infundíalle no peito a
coraxe precisa para preguntar polo ausente, o seu pai, e
así poder gañar un bo renome entre os homes) :
79 Telémaco.- ¡Oh, Néstor, fillo de Neleu, gloria grande
dos Aqueos! Preguntas de onde somos, e eu voucho dicir.
Nós vimos da Ítaca, alá ó pé do monte Neio. O asunto, do
que che veño falar, non é público, senón particular. Ando
á busca dalgún eco da estendida fama do meu pai, a ver se
nalgures oio falar do divino, do sufrido Ulises, que en
tempos, ó que din, combatendo ó teu lado, destruíu a cidade
de Troia. Pois, de tódolos outros, de cantos guerrearon
contra os Troianos, sabémo-lo sitio onde encontrou caia
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un unha morte penosa; mais, no que toca a este heroe, quixo
o Pillo de Cronos que a fin que tivo quedase ignorada.
Ninguén é capaz de nos dicir con certeza onde el finou,
nin se acabou en terra firme, por man de inimigos, ou se
foi no mar, entre as ondas de Anfitrita. Por iso aquí estou
agora ós teus xeonllos, por se quixeses contarme como foi
a súa morte penosa, ou porque ti a viches cos teus propios
ollos, ou porque algo soubeches por algún peregrino. Pois
é o home máis infeliz que unha nai ó mundo botou . E non
me suavíce-las cousas nin por respecto nin por compaixón;
ó contrario, dime toda a verdade de canto ti teñas visto.
Suplícocho: se o meu pai, o valente Ulises, che cumpriu
algún día a palabra empeñada ou a acción prometida, alá
nas terras de Troia, onde por tantos traballos os Aqueos
pasastes, fai neste momento memoria, e dime a verdade no
que che pregunto.
102 E entón respondeulle Néstor, o vello conductor de
carros:
103 Néstor.- Oh amigo, tráesme á memoria as afliccións
que daquela nese país padecémo-los fillos dos Aqueos, de
indomable coraxe, unhas veces vagando nas naves por
mares brumosos á busca de presas de guerra, alí onde
Aquiles mandase, outras veces loitando arredor da gran
cidade do rei Príamo. Alí encontraron a morte os mellores
dos nosos guerreiros: alí xace Aiax, que foi un novo Ares;
alí, Aquiles, alí, Patroclo, semellante ós deuses á hora do
consello; alí, un querido fillo meu, forte e intrépido á mesma
vez, Antíloco, moi veloz no correr e un loitador. ¡E tantos
outros infortunios que alí padedemos! ¿Que home podería
acabar de os contar de todo antes de morrer? Aínda que
aquí te quedases por cinco ou seis anos seguidos, ocupado
en interrogarme sobre canto alá sufriron os divinos Aqueos,
antes de o saberes todo, cansado, para a túa patria retornarías. Nove anos seguidos, contra eles urdimos desgracias,
cercándoos con todo tipo de estrataxemas, e só entón, e a
gran custo, o fillo de Cronos nos deu a victoria . Alí non
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houbo ninguén que en enxeño se quixese igualar co teu
pai, pois entre todos sobresaía con moito nos ardís máis
variados o Ulises divino, o teu pai, se realmente ti es fillo
seu. Por máis que sinto respecto ó contemplarte. Poilo e
certo é que as túas palabras son semellantes ás súas e non
sería de crer que un home tan novo puidese falar como
falaba o teu pai. En todo o tempo que alá pasamos nunca
Ulises e mais eu en desacordo estivemos, cando na ágora
ou no consello interviñamos. Cun ánimo igual, con idéntico
espírito e coa mesma prudenacia, ós Arxivos aconsellabamos, para que todo saíse co maior éxito. Mais, despois
de termos destruído a escarpada cidade de Príamo, así que
embarcamos e un deus dispersou ós Aqueos, entón Zeus
meditou no seu peito un funesto regreso para os Arxivos,
pois non todos foran sensatos e xustos. E así moitos deles
tiveron un destino funesto na cólera mortal da deusa dos
ollos brillantes,a filla do Porte Pai, que acabou por semantala discordia entre os dous Atridas. Convocaron á ágora a
tódolos Aqueos, á posta do Sol, de maneira insensata e en
contra da norma -os fillos dos Aqueos acudiron a ela
cargados de viño-- e alí os dous irmáns explicaron nos seus
discursos con que fin congregaran ó pobo. Menelau
exhortou a tódolos Aqueos a non pensar noutra cousa senón
en voltar á patria polo ancho lombo do mar; mais isto non
lle agradou de ningunha maneira a Agamenón, porque el
quería deter ó pobo e ofrecer hecatombes sagradas para
aplacar a terrible cólera de Atena. ¡O insensato! Mal sabía
el que non a ía convencer, que non cambia de súpeto o
pensar dos deuses sempiternos. E os dous seguían de pé,
altercando un co outro con duras palabras. Os Aqueos, de
grevas fermosas, tamén se ergueron cun terrible vocear,
porque un parecer e mais outro tiñan os seus partidarios. E
pasámo-la noite a revolver na nosa mente maldades, uns
contra os outros, pois Zeus preparábanos xa unha desgracia
mortal. E, ó alborexar, nós puxámo-las nosas naves para o
mar divino e embarcamos nelas os nosos bens e as mulleres,
de estreita cintura; maila metade do pobo alí, nesa terra,
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quedou, do lado de Agamenón o Atrida, pastor de pobos.
Nós, os da outra metade, arredámonos da terra, e as nosas
naves marcharon a toda présa, pois un deus acalmou o mar
inmenso. Chegamos a Ténedos, e alí fixemos sacrificios ós
deuses, coa arela de retornar ós nosos lares; mais Zeus aínda
non tiña pensado o noso retorno e suscitou, o cruel, entre
nós, por segunda vez, unha funesta discordia. Os que
navegaban con Ulises, o reí prudente e sagaz, deron volta
outra vez para atrás, nas súas naves de extremos curvados,
para xunto de Agamenón o Atrida, co fin de o compracer.
Mais eu, con tódalas naves que me seguían, continuei a fuxir,
porque comprendin que algún deus, a desgracia, para nós,
meditaba. E fuxiu tamén cos seus o fillo de Tideu, aquel
segundo Ares, despois de incitar ós seus compañeiros. Máis
tarde xuntouse connosco o louro Menelau. Este encontrounos en Lesbos, cando estabamos a deliberar sobre a
longa viaxe que nos agardaba. A cousa era, se sería ben
que fosemos por arriba de Quíos, aquela terra rochosa, cara
á illa de Psira, mantendo Quíos á nosa esquerda, ou se sería
mellor avanzar cara á Quíos, costeando o ventoso Mimante.
Nós rogabamos que un deus nos mandase algún sinal, e ó
cabo mandouno, e a orde nos deu de que cortasemos polo
medio do mar con rumbo a Eubea, para canto antes
escaparmos do perigo. Comezou a soprar un vento sonoro,
e as nosas naves percorreron tan de présa os camiños dos
peixes que pola noite chegaron a Xeresto. Aí ofrecémoslle
a Posidón moitas coxas de touros, pola feliz travesía dunha
extensión tan grande de mar. Xa era o cuarto día, cando os
compañeiros do Diomedes Tidida, domador de cabalos,
vararon en Argos as súas naves iguais. Eu, por min, dirixinme
a Pilos, e aquel vento favorable nunca nos deixou, pois un
deus, desde a partida, tiñao feíto soprar. Así viñen, meu fillo,
ignorante de todo. Nada sei dos outros Aqueos, nin de quen
se salvou nin de quena vida perdeu. Mais, todo aquilo que
eu fun oíndo, desde que me encontro no meu pazo, ti vas
sabelo, como é de xustiza, pois nada debo ocultarche. Din
que chegaron ben os Mirmidóns, famosos polas súas lanzas,
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ós que guiaba o ilustre fillo do magnánimo Aquiles; e que
tamén retornou sen novidade Filoctetes, o brillante fillo de
Peas. Idomeneu levou a Creta a tódolos seus compañeiros,
que da guerra escaparon, sen que o mar nin un só lle quitase.
Do Atrida, por máis que tan lonxe vivides, vós propios
oiriades contar como el voltou e como o Existo unha triste
morte lle preparou. Mais este pagou o que fixo, de
lamentable maneira. ¡Que bo é para un pai que morre, deixar
algún fillo detrás de si! Pois Orestes vingouse do que deu
morte ó seu pai, do astuto Existo, que lle matara ó seu ilustre
proxenitor. Tamén ti, meu amigo, pois vexo que es moi
aposto e de elevada estatura, debes mostrarte forte, para
que os que han de vir falen tamén ben de ti.
201 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
202 Telémaco.- ¡Néstor, fillo de Neleu, gloria grande dos
Aqueos! Si, Orestes tomou vinganza cumprida, e os Aqueos
farán que se prolongue a súa excelsa gloria ata alcanza-las
idades que están por vir. ¡Así os deuses a min me tivesen
prestado bríos bastantes para castigar os humillantes excesos
dos pretendentes, que, na súa insolencia, maquinan inicuas
accións contra min! Mailos deuses non fiaron para nós tal
felicidade, nin para o meu pai nin para min, e agora é forza
pasar por todo ata o final.
210 E entón respondeulle Néstor, o vello conductor de
carros:
211 Néstor.- Oh amigo, xa que me recordas ese asunto,
e <liso me falas, aseguran que son moitos os que, pretendendo á túa nai, viven na túa casa, sen que ti o queiras, e
preparan a túa perda . Mais dime unha cousa: ¿ti sométeste
ó xugo de bo grado, ou é que o pobo te odia, seguindo o
oráculo dun deus? ¡Quen sabe se algún día o teu pai, de
volta, non castigará os seus excesos, ou ben el só, ou coa
axuda de tódolos Aqueos! ¡Quen dera que Atena, a de ollos
brillantes, así agora a ti te amase, igual que noutro tempo
ela amou e coidou ó Ulises glorioso, no país dos Troia-
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nos,onde os Aqueos tantas dores padecemos! Pois nunca
eu vin que os deuses tan ás abertas amasen a ningún home
como Palas Atena o amou a el e o protexeu. Que, se ela a
ti, de igual maneira, te quixese amar, e se tivese os mesmos
coidados contigo,entón eses pretendentes, un a un, ben logo
terían que se esquecer dos seus desexos de voda.
225 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
226 Telémaco.- ¡Oh ancián! Non creo que ese augurio
teu se poida aínda cumprir. É demasiado grande o que me
dixeches e déix:asme marabillado; mais non espero que tales
cousas se cumpran, aínda que os deuses así o quixesen.
229 E entón contestoulle Atena, a deusa de ollos
brillantes:
230 Atena.- Telémaco, ¿que palabra se che escapou da
barreira dos dentes? Para un deus, é cousa fácil, cando el o
quere, salvar a un home, por moi lonxe que poida estar.
Por min ,eu máis quixera,despois de pasar moitas fatigas e
penas, volver entrar na miña casa e ve-lo día do meu regreso,
que morrer ó chegar ó meu lar, como Agamenón un día
morreu, na trampa que lle armaron Existo e a súa propia
muller. Mais, da morte, que para todos é lei común, nin os
propios deuses poden librar ó home que eles queiran, cando
del se apodera a Parca funesta do moi triste pasamento.
239 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
240 Telémaco.- Mentor, non falernos máis destas
cousas,por aflixidos que nos sintamos. O regreso de Ulises
non é posible; pois xa os inmortais deben de terlle mandado
a morte e a sorte negra. Mais agora eu quero interrogar a
Néstor e saber del outra cousa, xa que en xustiza e prudencia
entre todos logrou destacar; e, a xulgar polo que din, xa
reinou no decurso de tres xeracións de homes; de tal modo
que, a min, ó míralo, paréceme un inmortal. Oh Néstor, fillo
de Neleu, ti vas dicirme con franqueza a verdade. ¿Como,
entón, morreu o Agamenón tan poderoso, o fillo de Atreu?
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Menelau, ¿onde estaba? ¿Que clase de marte tramou contra
el o astuto Existo, para acabar cun home que en valor tanto
lle sobrepasaba? ¿Foi tal vez por non estar Menelau na Argos
de Acaia? ¿É que daquela andaba errante por outras terras,
correndo mundo, e, aproveitándose, Existo tivo a ousadía
de dar marte ó heroe?
253 E entón respondeulle Néstor, o vello conductor de
carros:
254 Néstor.- A ti, meu fillo, quéroche contar toda a
verdade. ¡Xa ti mesmo podes adiviña-lo que tería pasado,
se o lauro Menelau o Atrida, ó vir de volta de Troia, tivese
no pazo atopado, aínda con vida, ó Existo! Teríalle dado
marte ó instante e nin sequera tería cuberto de terra o
cadáver; sería na planicie deixado, á intemperie, lonxe de
Argos , e os cans e as a ves rapaces alí o terían esnaquizado,
sen que ousase choralo ningunha muller aquea. ¡Premeditara
un crime tan abominable! Pois , en tanto nós alá lonxe
estabamos, dando cabo a tantas proezas, o tal Existo
quedábase tan tranquilo no interior de Argos , a criadora de
cabalas, e coas súas palabras trataba de engaiolar á esposa
de Agamenón. Esta, a divina Clitemnestra, ó principio
rexeitaba cometer a acción indecorosa, porque tiña en si
honestos pensamentos. E, amais, ó lado dela andaba sempre
un aedo, a quen o Atrida, ó partir para Troia, tanto lle
encomendara que mirase pala súa muller. Mais, cando xa
o destino divino a prendeu cos seus lazos e fixo que ela
por fin cedese, entón Existo levou ó aedo a unha illa deserta,
onde o deixou, para que alí fose presa e pasto das aves
rapaces . E entón, ó querer por fin ela o que el desde un
principio quería, levouna para a súa casa . Alí moitas coxas
queimou nos sagrados altares dos deuses e moitas ofrendas
nas súas paredes colgou, e tecidos e ouro, para celebrar
unha gran proeza, como nunca esperara, no seu corazón,
conseguir. Nós viñamos desde Troia navegando xuntos, o
Atrida e mais eu ,pois había unha boa amizade entre os dous.
Mais así que arribamos ó Sunio, o sagrado promontorio de
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Atenas, Febo Apolo coas súas suaves frechas veu matar ó
piloto de Menelau, a Frontis, o fillo de Onétor, que entón
tiña o timón da nave nas mans, e, por certo, non tiña igual
entre as tribos de homes na arte de gobernar unha
embarcación no medio das grandes tormentas. E así foi
como Menelau o Atrida, a pesar da súa présa, viuse forzado
a se deter, para dar terra ó seu compañeiro e facerlle os
funerais . Despois, outra vez se embarcou e, atravesando o
mar viñoso nas cóncavas naves, chegou na súa carreira ó
escarpado promontorio de Malea, mais Zeus, que ve ó lonxe,
fíxolle o camiño traballoso, mandándolle ventos de sopro
sonoro e ondas inchadas, enormes, coma montañas.Alío
deus dispersou as naves . Ás máis delas, Menelau conduciunas a Creta, onde os Cidonios habitan, xunto ás correntes
do Xárdano. Hai alí entre as brumas do mar, préto xa de
Gortina, un alto rochedo escarpado, metido nas ondas. O
Noto lanza alí grandes vagas contra o promontorio da
esquerda, contra o Pesto, e esta pequena rocha creba o forte
vagallón. Pois, a tal sitio, foron os barcos dar, e os homes a
moito custo escaparon á morte, mais, as naves, contra as
rochas, foron destruídas polas vagas. Só con cinco naves
de proas azuis, Menelau arribou a Exipto, arrastrado polos
ventoseo mar. E, en tanto el coas súas naves erraba a través
de homes de linguas estrañas, amontoando víveres e ouro,
Existo preparáballe a desventura no seu fqgar, ó matar ó
Atrida e mante-lo seu pobo oprimido. Sete anos reinou el
en Micenas, rica en ouro. Mais, para mal seu, no oitavo
chegou de volta de Atenas o Orestes divino e deu morte ó
asasino do pai, ó astuto Existo, o que lle matara ó seu ilustre
proxenitor. Despois de o matar, Orestes ofreceu ós Arxivos
o banquete fúnebre pola súa odiosa nai e polo cobarde
Existo. Naquel mesmo día chegou Menelau, o bono grito
de guerra, traendo consigo moitas riquezas, cantas as naves
podían conter. E ti, meu amigo, non andes por moito tempo
fóra do teu fogar, despois de deixares nel as riquezas e uns
hom~s tan insolentes. Non sexa que se repartan entre si os
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teus bens e que todo o devoren, en canto ti malgásta-lo
tempo nesta túa viaxe. Mais agora eu exhórtote e insisto
contigo para que vaias a xunto de Menelau . El regresou
aínda hai pouco de terras remotas, dun lugar do que
ninguén, no seu corazón, esperaría voltar, se é que,
extraviado polas tempestades, se encontrase nun mar tan
extenso que nin as aves desde el chegarían en todo un ano,
de tan inmenso e terrible que é. Vai, pois, agora ver ó
Menelau, na túa nave e cos teus compañeiros; mais, se
queres ir por terra, aquí tes á túa disposición un carro e
cabalos, e tamén ós meus fillos, que te saberán conducir
ata a divina Lacedemonia, onde se atopa o louro Menelau.
Ó chegares, rógalle que che fale con toda a verdade; mais
non teñas medo de que diga a mentira, por ser home moi
sensato.
329 Así Néstor falou . No en tanto metérase o Sol e
sobrevira a escuridade. E entón Atena, a dos ollos brillantes,
no medio deles falou:
331 Atena.- Contáchelo todo, ¡oh ancián!, como era
debido. Mais agora, ¡veña!, cortade as linguas das víctimas
e mesturade o viño, para que, unha vez feitas as libacións
a Posidón e ós demais inmortais, pensemos en nos deitar.
Pois van sendo horas. Xa a luz se escondeu no reino das
sombras, e non é conveniente seguir por máis tempo no
divino festín, que hai que se recoller.
337 Así, pois, falou a Pilla de Zeus, e todos atenderon á
súa voz. Os arautos botaron a auga sobre as mans; uns
mozos coroaron de bebida as cráteras, e entón servírona a
todos en copas para faceren a ofrenda; logo, botaron as
linguas ó fogo e,postos de pé, fixeron as libacións.
342 Feitas as libacións, e despois de beberen canto o seu
corazón lles pedía, Atena e Telémaco, o semellante ós
deuses, preparábanse ambos para se retiraren á súa cóncava
nave . Mais Néstor detívoos, dirixíndose a eles con estas
palabras:
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346 Néstor.- Zeus e os outros deuses inmortais me libren
de que vós do meu lado vos marchedes e volvades á rápida
nave, coma se vos apartasedes dun home sen roupa, ou
dun pobre, que na súa casa non ten mantas nin colchas en
cantidade, para que el e ós seus hóspedes poidan durmir
brandamente. Mais, a min, non me faltan mantas nin belas
colchas. O fillo do Ulises, ese heroe, non se deitará
certamente nas táboas da súa nave, en canto eu teña vida
e, atrás de min, en canto queden fillos meus no pazo, para
daren acollida ós hóspedes que cheguen á miña porta.
356 E entón contestoulle Atena, a deuse de ollos
brillantes:
357 Atena.- Ben falaches, querido ancián, e xusto é que
Telémaco te obedeza, porque así é moito mellor. El, pois,
irase agora mesmo contigo para ir durmir nas túas mansións,
e eu voume á nave negra, co fin de calmar ós compañeiros,
e para lles dar asordes oportunas. Pois gábome de ser eu
entre eles o que máis anos ten; xa que os outros homes,
que veñen connosco por pura amizade, son todos uns
mozos novos, que teñen a mesma idade que o magnánimo
Telémaco. Alí durmirei esta noite, na cóncava e negra nave,
e mañá , ó raia-lo día , ireime á terra dos magnánimos
Caucones, onde teño que cobrar unha débeda xa antiga,
mais non pequena. En canto a Telémaco, xa que na túa casa
se atopa, despáchao para Lacedemonia con un dos teus
fillos, e dalle un carro e cabalos, os que sexan, a correr, os
máis lixeiros e, pola forza, os máis vigorosos.
371 Tendo, pois, así falado, Atena, a dos ollos brillantes,
remontouse polo aire, transformada nunha aguia . E os
Aqueos quedáronse, todos, pasmados. Admirouse tamén o
ancián, cando tal cousa viu cos seus propios ollos, e ,
collendo da man a Telémaco, alzou a voz e faloulle:
375 Néstor.- Amigo, non creo que no futuro veñas ser
un cobarde ou un débil,visto que xa de tan novo os deuses
che dan compañía e te guían. Pois, de entre os deuses que
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habitan as moradas do Olimpo, este non era outro senón a
filla de Zeus, a gloriosísima Tritoxenia, a que tamén, entre
os Arxivos todos, ó teu nobre pai honrou. ¡Séme propicia,
oh raíña, e dame unha gloria ilustre, a min e ós meus fillos
e á miña venerable compañeira! Eu dareiche en sacrificio
unha terneira dun ano, de fronte espaciosa, non domada,
que aínda home algún ó xugo someteu. E eu inmolareicha
cos cornos revestidos de ouro.
385 Tal foi a súa pregaria, e Palas Atena escoitouna.
Néstor, o vello conductor de carros, púxose <liante dos seus
fillos e xenros e con eles marchou para a súa bela mansión.
388 Cando chegaron ó famoso pazo do reí, sentáronse
todos por orde en cadeiras e butacas. Para celebra-la
chegada, o vello mesturáballes nunha crátera un docísimo
viño, que estivera once anos gardado nunha tinalla, que a
despenseira abriu e destapou. Feíta, pois, na crátera a
mestura, o vello, vertendo unha libación, rezaba con todo
fervor a Atena, a filla de Zeus, o portador da éxida. Féitalas libacións, e despois de beberen canto o seu corazón lles
pedía, fóronse deitar, cada un na súa casa. Mais, a Telémaco,
o fillo querido do Ulises divino, Néstor, o vello conductor
de carros, fíxoo durmir na súa casa, nun leito torneado,
debaixo do pórtico sonoro, e ó seu lado deixoulle a
Pisístrato, o da boa lanza, xefe de guerreiros, que era o único
fillo, aínda non casado, que no pazo quedaba. E entón
Néstor marchou tamén durmir ó interior da súa alta morada,
onde a súa esposa, a raíña, tíñalle xa leito e cama
preparados.

Telémaco sae para a Lacedemonia (404-497).
404 Non ben se mostrou a Aurora, a dos dedos de rosa,
filla da mañá, Néstor, o vello conductor de carros, ergueuse
da cama e foi tomar asento no banco de pedras lisas, que
estaba <liante da altísima porta. Nestas pedras, brancas e
abrillantadas, sentábase en tempos Neleu, para dicta-los seus
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consellos, que ós de un deus igualaban. Mais este fora xa
domado pola Parca e para o Hades baixara, e agora era o
vello Néstor, gardián dos Aqueos, o que alí estaba co cetro
na man. E entón, á roda de Néstor, reuníanse os fillos. Das
estancias nupciais, foron saíndo Equefrón, Estratio, Perseu,
Areto e o divino Trasimedes. De último,chegou o sexto, o
heroe Pisístrato. Para o sitio levaron tamén a Telémaco,
semellante ós deuses, e fixérono sentar ó lado do vello.
417 E tomou entón a palabra Néstor, o vello conductor
de carrros:
418 Néstor.- Meus fillos, cumpride prontamente o meu
desexo, para que de entre os deuses me sexa propicia Atena,
que acudiu en persoa ó opulento festín donoso deus. ¡Veña!
Que un de vós vaia buscar á chaira unha becerra e que traía
consigo ó vaqueiro, para que o animal chegue aquí o antes
posible; que outro marche á negra nave do Telémaco
magnánimo e conduza a este sitio a tódolos seus compañeiros, deixando a bordo só a dous; e que outro vaia dicirlle
ó ourives Laerces que se chegue ata aquí canto antes, para
cubrir de ouro os cornos da becerra. Os demais aquí quedade comigo reunidos, mais dicide ás servas, que hai dentro
da espléndida morada, que o festín nos preparen e que nos
traían asentos e leña e auga moi clara.
430 Así falou Néstor e os fillos, todos, déronse présa a
obedecelo. E, ó pouco, chegou da chaira a becerra e viñeron
da rápida nave, ben proporcionada, os compañeiros do
Telémaco magnánimo; e acudiu así mesmo o broncista coas
ferramentas de bronce na man, instrumentos da súa arte, a
zafra, o martelo e as ben feítas tenaces, coque el traballaba
o ouro. E compareceu tamén Atena, que ó sacrificio quixo
asistir. E Néstor, entón, o vello conductor de cabalos, proporcionou o ouro, e o ourives, despois de o preparar, foi
cubrindo con el os cornos da víctima, para que a deusa, ó
ver tal adorno, se compracese. A becerra, por certo, trouxérana Estratio e o divino Equefrón, agarrándoa polos cor-
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nos. Areto saíu da estancia nupcial traendo nunha man,
nunha almofia floreada, a auga lustral, para se lavaren, e,
na outra, unha cesta cos grans de cebada. Trasimedes, o
firme na loita, empuñando un afiado machado, xa alí estaba
pronto para abater á becerra, e Perseu, ó seu lado, sostiña
a pátera para recoller nela o sangue. E entón Néstor, o vello
conductor de cabalos, comezou aquel sacrificio derramando
a auga lustral e esparexendo a cebada. Despois, seguindo
co rito, rezou con moito fervor a Atena, cortando pelos da
cabeza da víctima e botándoos ó fogo.
447 Feitos xa os rezos e esparexidos os grans de cebada,
o fillo de Néstor, o audaz Trasimedes, póndose préto,
descargou un golpe mortal sobre a becerra. O machado talloulle os tendóns do pescozo e a becerra, sen forzas, tumbou no chan. E oíronse entón os sagrados clamores das fillas
e noras de Néstor, e tamén os da súa venerable esposa,
Eurídice, que era a máis vella das fillas de Clímeno. En
seguida, os fillos e os xenros ergueron da terra espaciosa á
becerra e agarraron dela, e entón Pisístrato, o xefe de guerreiros, degolouna. E correu o negro sangue e os osos quedaron sen vida. Despois escuartexárona e cortaron as coxas
enteiras da forma ritual; cubríronas de graxa por un lado e
polo outro, e por enriba puxeron outros anacos de carne .
E o ancián fíxoas asar sobre a leña acesa, rociadas con viño
da cor do fogo. Préto del, uns mozos sostiñan nas mansos
espetóns de cinco dentes. Queimáda-las coxas, probaron
as entrañas; e, de seguido, cortaron o resto en anacos pequenos e enfiáranos nos asadores para os tostar, sostendo
nas súas mansos puntiagudos espetos.
464 No en tanto, a fermosa Policasta ó Telémaco bañara.
Era a filla máis nova de Néstor, o fillo de Neleu. Despois de
o ter lavado e unxido con finos aceites, vestiuno cun belo
manto e cunha túnica, e saíu do baño asemellándose no
corpo ós inmortais. E foi despois tomar asento xunto de
Néstor, o pastor de pobos.
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470 Cando as carnes xa estiveron asadas e retiradas do
fago, sentáronse todos para celebra-lo festín. Nobres varóns
erguíanse para serviren viña nas copas de ouro.
473 E, cando xa botaran fóra o desexo de beber e comer,
tomou entón a palabra Néstor, o vello conductor de carros:
475 Néstor.- ¡Veña!, meus fillos, traede para Telémaco
cabalas debelas crinas e xunguídeos ó carro, para que o
home se poña ó camiño.
477 Así dixo el, e os seus fillos a súa voz escoitaron e
obedecérono, e ó carro xunguiron á toda présa os veloces
cabalas. A muller da despensa púxolles, dentro do carro,
pan, viña e manxares, dos que acostuman comer os reis ,
nutridos por Zeus. Telémaco entón subiu para o fermosísimo
carro. Atrás del, tamén subiu ó carro Pisístrato, o fillo de
Néstor, xefe de homes, que de seguida tomou as rédeas
nas súas mans. E entón azoutou ós cabalas para que a correr
se botasen, e eles pala chaira voaron, gozosos, deixando
atrás deles a escarpada cidade de Pilos.
486 Ó longo do día enteiro, os cabalas sacudiron o xugo
que os suxeitaba. O Sol xa se puña e os camiños todos de
sombra se enchían, cando chegaron a Peras, á morada de
Diocles, o fillo de Orsíloco,que a súa vez tiña por pai a Alfeu.
Alí quedaron aquela noite, pois Diocles deulles acollemento.
491 Non ben se mostrou a Aurora, a dos dédos de rosa,
filla da mañá, xunguiron os cabalas e, subindo para o carro
de cores brillantes, guiárono para fóra polo vestíbulo e o
pórtico sonoro. E Pisístrato azoutou ós cabalas, para que a
correr se botasen, e os dous, gozosos, voaron. E ó momento
chegaron á chaira, fértil en trigo, rematando eles en seguida
a viaxe. ¡Tan de présa os levaron os veloces cabalas! E
púxose o Sol e os camiños todos, de sombra, se encheron. ·
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RAPSODIA IV

Telémaco na Lacedemonia (1-619).
1 Cando chegaron ó val fragoso da Lacedemonia,
dirixíronse dereitos á morada do glorioso Menelau.
Atopárono en pleno banquete, entre moitos parentes,
celebrando na súa casa as nupcias do fillo e as da súa filla
irreprochable. Á filla, mandábaa para o fillo de Aquiles, o
que as fileiras de guerreiros rompía. A cousa fora que anos
antes, alá en Troia, prometera darlla, confirmándollo cun
sinal de cabeza, e os deuses por fin cumprían as prometidas
nupcias. Así, pois, mandáballa agora co seu carro e cabalos,
que a conducirían á famosa cidade dos Mirmidóns, onde o
seu mozo era o rei. Para o fillo, Menelau escollera en Esparta
a unha filla de Aléctor. Este fillo era o forte Diomedes, que
el, xa na idade madura, nunha escrava xerara, pois á Helena,
a súa muller, negáranlle os deuses máis descendencia,
despois de ter dado a luz unha filla encantadora, a
Hermiona, que tiña a beleza da áurea Afrodita.

15 Así, pois, o festín celebraban, no gran pazo de teito
elevado, os veciños e parentes do glorioso Menelau. Eles
recreábanse á mesa, e un aedo divino cantaba ó son da súa
cítara, e dous saltadores, ó compás do seu canto, daban
viravoltas no medio de todos. E entón foi cando dous xoves,
o heroe Telémaco e o brillante fillo de Néstor, detiveron os
seus cabalos á porta daquelas mansións. Viunos, cando ía
saír da casa, o nobre Eteoneu, o veloz servidor do glorioso
Menelau, e entrou de novo na gran sala para da-la nova ó
pastor de pobos, e, ó chegar ó seu lado, dirixíulle estas
aladas palabras:
26 Eteoneu.- ¡Oh Menelau, descendente de Zeus!
Chegaron dous estranxeiros, dous homes que, polas trazas,
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parecen da estirpe do gran Zeus. Dime se debemos
desxungui-los seus rápidos cabalos, ou se os mandamos ir
a xunto doutro, que lles <lea amigable acollida.
30 Mais entón replicoulle o louro Menelau, todo indignado:
31 Menelau.- ¡Antes non eras tan simple, Eteoneu, fillo
de Boeto; mais agora <lis parvadas, coma un neno! ¿Cantas
veces nolos dous,ata chegarmos aquí de volta, non ternos
comido na mesa hospitalaria doutros homes? ¡E así Zeus
queira no futuro librarnos de toda miseria! ¡Anda!, vai alá e
desxungue os cabalos dos forasteiros e fainos entrar, para
que participen donoso festín.
37 Así el falou, e Eteoneu atravesou á toda présa a gran
sala e chamou por outros dilixentes servidores, para que lle
desen unha man. Xa no sitio, desxunguiron os cabalos, que
suaban baixo o xugo, e prendéronos despois nas súas
manxadoiras. Botáronlles trigo mesturado con branca cebada,
apoiaron o carro contra as relucentes paredes e finalmente
fixeron entrar ós dous homes na divina morada. E eles, ó
pasar, contemplaban con admiración o pazo do rei, descendente de Zeus, pois había coma un brillo do Sol ou da
Lúa naquela mansión de elevado teito do glorioso Menelau.
47. Despois de se recrearen, contemelándoo todo polos
seus propios ollos, encamiñáronse ás ben puídas bañeiras
e entón tomaron un baño. Unha vez eles lavados e unxidos
con óleo polas escravas, que tamén os vestiron con manto
de la e con túnica, sentáronse entón en cadeiras de brazos
ó lado de Menelau o Atrida. Veu unha escrava cun belísimo
xerro de ouro, con auga nel para as mans, e vertéulle-lo
lavámans nunha palangana de prata, e <liante deles dispuxo
unha mesa puída. E entón acudiu co pan a venerable
despenseira, e deixou na mesa abundantes manxares,
agasallándoos gustosamente con canto tiña ela gardado. Pola
súa parte, o trinchador serviulles pratos de carnes variadas,
que traía en alto, e deixoulles á man unhas copas de ouro.
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59 E, facendo para eles un aceno, o louro Menelau <leste
xeito lles falou:
60 Menelau.- ¡Botade man ó que hai, e que vos aproveite! Despois, cando teñades acabado de comer, xa vos
preguntaremos quen sodes vos de entre os homes. Por máis
que ben se ve, xa ás primeiras, que en volos dous perdura
a raza dos reis descendentes de Zeus, portadores de cetro,
pois xentes viles non xerarían semellantes varóns.
65 Así el lles falou, e serviulles un gordo lombo de boi,
colléndoo, coas súas mans, daquela carne que, como parte
do rei, a el lle puxeran. E eles foron botando man ós
alimentos que tiñan <liante servidos.
68 E, cando xa botaran fóra o desexo de beber e comer,
entón Telémaco así lle falou ó fillo de Néstor, achegando
para el a súa cabeza, para que os outros non puidesen oír:
71 Telémaco.-Observa, fillo de Néstor, tan grato ó meu
corazón, os reflexos do bronce nestas salas sonoras, e tamén
os do ouro e o electro, e os da prata e o marfil. ¿No será así
por dentro a morada do Olímpico Zeus? ¡Cantas indicibles
marabillas! Quedo atónito ó miralas.
76 O louro Menelau entendeu o que el dicía e, alzando
a voz, dirixiulles aladas palabras:
78 Menelau.- Queridos fillos, con Zeus, non hai dúbida,
ningún mortal competir podería, pois nel tamén son
inmortais as súas moradas e as súas riquezas. Mais, entre
os homes, ¿como saber quen comigo compite, e quen non,
no que toca ás riquezas? O certo é que padecín moitísimos
males, e mil aventuras pasei, en sete anos cumpridos, para
traer estas riquezas nas miñas naves. Pasei aventuras en
Chipre, na Fenicia e entre os Exipcios; coñecín ós Etíopes,
ós Sidonios e ós Erembos, e tamén á Libia, onde os
carneiriños botan cornos de seguida e as ovellas teñen crías
tres veces ó longo do ano. Nesta terra, nin o amo nin o pastor
se ven xamais faltos de queixo ou de carnes, nin do doce
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leite, pois as ovellas están prontas para a muxidura en todo
tempo do ano. Mais, en tanto eu por eses mares me
aventuraba e moitos recursos xuntaba, outro matoume ó
irmán, furtivamente, valéndose da traición dunha funesta
muller. Por iso reino sen alegría no medio de tantas riquezas.
Sen dúbida, os vosos país, sexan eles os que foren, teranvos
xa contado esta miña historia, porque foron moitos os males
que eu padecín, e unha casa perdín, de moi agradable
vivenda, na que tiña moitos e preciosos bens. ¡Así eu aínda
vivise, na casa que antes tiven, só cun tercio das miñas
riquezas, e se tivesen salvado cantos entón pereceron na
vasta Troia, tan lonxe de Argos, a criadora de cabalos! Moitas
veces, sentado nas miñas estancias, por todos choro e por
todos me lamento. Por máis que unhas veces consolo o meu
corazón con estes xemidos, e outras veces detéñome, pois
de présa o home se cansa dos arrepíos do choro. Por todos
eles choro e me aflixo; mais, é sobre todo por un, esta miña
tristeza. Ó acordarme del, aborrezo o durmir e o comer, pois
ningún dos Aqueos sufriu o que Ulises sufriu e pasou. Para
el, ían sé-las dores; para min, unha continua saudade del,
insoportable. ¡Pensar que hai tanto tempo que partiu e que
nin sequera sabemos se aínda está vivo ou se morreu! De
seguro que, o mesmo que eu, tamén o choran o vello
Laertes, a discreta Penélope e o seu fillo Telémaco, que, de
recén nacido, el na casa deixou.
113 Así falou Menelau, e en Telémaco fixo nace-lo
desexo de chorar polo seu pai. E, das súas pálpebras,
roláronlle as bágoas ó chan, porque lle estaba a falar do
seu pai. Con ámbalas mans, levou ata os ollos o seu
purpúreo manto e con el os tapou. Menelau decatouse de
todo, mais estivo indeciso na súa mente e no seu corazón
entre agardar a que o propio Telémaco lle falase por fin do
seu pai, ou interrogalo primeiro e así ir probándoo en cada
cousa.
120 Cando el así deliberaba na súa mente e no seu
corazón, saíu Helena do seu perfumado cuarto, de teito
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elevado, semellante a Artemis, a da roca de ouro. Adrasta,
que con ela viña, ofreceulle unha cadeira moi ben traballada,
e Alcipe puxo ós seus pés un tapete de branda la, e tróuxolle
Filo a cesta de prata, que lle <lera Alcandra, a esposa de
Pólibo, que habitaba na Tebas do Exipto, onde, nas casas,
riquezas innúmeras gardan. Pólibo regaloulle daquela a
Menelau <lúas bañeiras de prata, dous trípodes e dez talentos
de ouro. A súa esposa, Alcandra, polo seu lado, tamén a
Helena lle deu uns fermosos presentes: unha roca de ouro
e a cesta de prata, montada en rodas ecos bordos de ouro.
Así, pois, Filo, a escrava, deixoulle á man a cesta, chea de
fío xa debandado, e, enriba dela, a roca, xa preparada con
purpúrea la. Helena sentouse na cadeira, que tiña un
banquiño para os pés.
137 Ó momento interrogou ó seu marido, cousa por
cousa, con estas palabras:
138 Helena.- Menelau, descendente de Zeus, ¿podemos
saber xa quen son eses homes, de quen din que veñen ser,
para viren á nosa casa? ¿Enganareime ou vou dici-la verdade?
Mailo corazón puxa de min, para que fale. Pois digo que
nunca na vida a ninguén eu vin que fose tan parecido con
outro, nun home ou nunha muller, e quédome abraiada ó
contemplalo, como este se parece ó fillo do magnánimo
Ulises, ó Telémaco, que, de recén nacido, aquel heroe na
casa deixou, cando por min, esta cara de cadela, os Aqueos
a Troia marchastes, para empeñarvos nunha ousada guerra.
147 E, en resposta, o louro Menelau desta maneira lle
replicou:
148 Menelau.- Así tamén eu penso, muller, e advirto a
mesma semellanza que ti ves. Son os pés, son as mans
daquel home, e o brillo dos seus ollos; é tal a súa cabeza e
a cabeleira que a cobre. E agora mesmo, cando eu me
acordaba de Ulises e relataba cantos traballos e fatigas pola
miña causa pasou, as pálpebras do noso hóspede fóronse
enchendo de grosas bágoas, e levou ata os ollos o ~eu
purpúreo manto e con el os tapou.
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155 Entón interviu Pisístrato, o fillo de Néstor, dirixíndose
a el:
156 Pisístrato.- Menelau, fillo de Atreu, nutrido por Zeus,
xefe de homes,este é realmente o fillo daquel heroe, tal
como ti supós. Mais é home discreto e, ó aquí chegar pola
primeira vez, temeu. no seu corazón proferir <liante de ti
palabras desmedidas, cando a túa voz escoitabamos
gozosos, coma se fose a dun deus . En canto a min, foi
Néstor, o vello conductor de carros, o que con el me mandou
para lle servir de guía, pois Telémaco ansiaba verte, co fin
de recibi-lo teu consello, ou, quen sabe, a túa axuda. Moitos
son, os traballos que na súa casa se ve obrigado a sufrir, o
fillo que ten o pai fóra, se non hai outros que o defendan.
Tal é o que agora lle acontece a Telémaco. Está ausente o
seu pai, Ulises, e entre o pobo non hai quen o poida librar
de tanto infortunio.
168 E, en resposta, o louro Menelau exclamou:
169 Menelau.- ¡Oh, deuses! ¡Entón á miña casa chegou
de verdade o fillo daquel home querido, que por min tantas
loitas soportou! Propuxérame acollelo, cando el voltase,
mellor cá ningún outro dos Arxivos, se o Zeus do Olimpo,
o que ve ó lonxe, ós dous nos concedía que á patria
voltasemos, atravesando o mar nas rápidas naves. Quería
cederlle unha cidade en Argos, para que nela vivise,
edificándolle alí un pazo, e traelo de Ítaca, coas súas riquezas
e co seu fillo e con todo o seu pobo, despois de evacuar
para eles unha cidade dos arredores, das que están baixo o
meu mando. E, ó estármo-los dous aquí de veciños, a miúdo
nos veriamos, sen que nada nos impedise estimarnos e
facernos obsequios, ata que sobre nós se botase a negra
nube da morte. Mais debeu de sentir envexa algún deus,
de tanta felicidade, e, a aquel infortunado, tan só a el,
impediu chegar de volta á súa patria.
183 Así falou Menelau, e en todos suscitou o desexo de
chorar. E alí choraba Helena de Argos, a filla de Zeus; e
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choraban Telémaco e Menelau o Atrida; e tampouco o fillo
de Néstor tiña os ollos enxutos de bágoas, xa que no seu
corazón se lembraba do irreprochable Antíloco, o seu irmán,
ó que <lera morte o ilustre fillo da brillante Aurora.
189 Lembrándose del, Pisístrato, o fillo de Néstor,
pronunciou estas aladas palabras:
190 Pisístrato.- Fillo de Atreu, o vello Néstor, cada vez
que na súa casa o teu nome saía a relucir, e nós faciamos
preguntas, sempre nos dixo que ti é-lo máis sensato dos
mortais. Mais agora, se é posible, escoita este meu consello.
Eu non gusto de choros despois de cear. Deixemos, pois,
que despunte a Aurora, filla da mañá, e entón eu a mal non
levarei que se chore por un mortal que, ó morrer, co seu
destino cumpriu. Pois só esta honra selles pode prestar ós
infortunados que morren: que os seus se corten os seus
cabelos e deixen que as bágoas corran polas súas meixelas.
Tamén a min me morreu un irmán, que non era precisamente o peor dos Arxivos. Ti <lebeches de o coñecer, pois
eu nunca o encontrei nin o vin. Din que Antíloco, o meu
irmán, a todos vencía, o mesmo a correr que no combate.
203 E, en resposta, o louro Menelau contestoulle desta
maneira:
204 Menelau.- Meu amigo, faláchelo todo como falaría
e o faría un home sensato, aínda que fose de máis idade.
Mais, de tal pai ti é-lo fillo, por iso con tanto xuízo razoas.
Fácil é coñecer ós fillos do home a quen o Cronida ten
determinado un destino feliz, desde que se casa ou desde
que naceu. Así, a Néstor, lle concedeu que el viva ata a vellez
no seu pazo nunha constante opulencia, ó longo de tódolos
seus días, e que os seus fillos sexan discretos e mestres coa
lanza. Así, pois, poñamos fin a estes choros, que agora a
ocasión nos fixo correr. Pensemos de novo na cea, e que
nos veñan verte-la auga nas mans. Telémaco e eu, logo cp:ie
raie a Aurora, xa un con outro conversaremos.
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216 Así el falou, e Asfalión, dilixente servidor do glorioso
Menelau, veulles verte-la auga nas mans, e todos eles entón
foron botando man ós manxares que alí estaban servidos.
219 Mais entón Helena, a filla de Zeus, tivo outra idea.
De súpeto, botou no viño da crátera, da que estaban a beber,
unha droga, calmante da dor e da cólera, que tódolos males
facía esquecer. O que a tomase, mesturada na súa crátera,
non podería en todo aquel día verter unha bágoa, aínda
que lle morresen a súa nai e o seu pai, nin aínda que <liante
del lle degolasen co bronce ó seu irmán ou mesmo ó seu
fillo, e el o estivese a mirar cos seus propios ollos.
227 Tales drogas tiña a filla de Zeus, enxeñosas, moi
boas, que lle regalara a muller de Ton, Polidamna, no Exipto.
Neste país, a gleba do trigo produce moitísimas drogas, e,
as súas mesturas, moitas sc~m boas e moitas, nocivas. Alí
todos son médicos, os que máis saben entre tódolos homes,
porque veñen da liñaxe de Peón.
233 E Helena, despois de ter botado a súa droga na
crátera, mandou que servisen o viño e, retomando a palabra,
así lles falou:
235 Helena.- ¡Menelau, fillo de Atreu, nutrido por Zeus,
e vós, fillos de homes sobranceiros! É Zeus, o que a cada
un a súa parte lle dá, unhas veces o bo, outras veces o malo,
porque el pódeo todo. Así que agora disfrutade do festín,
sentados nestas estancias, e recreádevos cos vosos ditos.
Por min, eu falareivos de cousas oportunas. Desde logo,
eu non vos podería contar, nin sequera enumerar, tódolos
traballos do intrépido Ulises, por seren eles tantos. Contareivos só un dos feitos, que este forte varón realizou, e no
que tanto risco pasou, no país dos Troianos, onde tantas
calamidades padecestes os Aqueos. Fíxose el mesmo no
corpo feridas que o desfiguraban e, botándose ós ombros
uns viles farrapos, coma se fose un escravo, meteuse entre
os inimigos e entrou na cidade de largas rúas. Así disfrazado,
parecía outro home, semellaba un esmolante, quen era algo
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tan diferente entre as naves dos Aqueos. Pois, nesta figura,
penetrou na cidade de Troia . E enganáronse todos, só eu
descubrín que era el, e entón fíxenlle preguntas, mais el,
coa súa astucia, procuraba evadirse . Con todo, despois de
o ter bañado e unxido con óleo, e de lle ter entregado unhas
roupas e xurado, cun xuramento solemne, non revelar a
presencia de Ulises entre os Troianos, mentres el non tivese
chegado de volta ás súas rápidas naves e ás tendas, entón
ó cabo explicoume o proxecto todo que idearan os Aqueos .
Despois, co seu bronce de longa punta deu morte a moitos
Troianos e regresou para xunto dos Arxivos, levando
consigo moita información. E, ó sabelo, as outras mulleres
de Troia prorromperon en agudas lamentacións, mais, a min,
enchíaseme o peito de alegría, poilo meu corazón xa
cambiara e agora sentía o desexo de regresar para a miña
casa. Choraba a cegueira que Afrodita me deu, cando para
alá me levou, lonxe da terrados pais, abandonando a miña
filla , o meu leito de esposa e un home que non queda por
baixo de ningún outro nin en enxeño nin en figura.
265 E, en resposta, o louro Menelau contestoulle:
266 Menelau.- Si, muller, contáchelo todo como é xustiza. Eu puiden xa coñece-lo espírito e o xuízo de moitos
heroes, pois xa corrín moito mundo, mais eu nunca vincos
meus ollos un home que tivese o corazón do intrépido
Ulises. Veredes, se non, o que fixo e ó que se arriscou este
forte varón dentro daquel cabalo de puída madeira, onde
nós estabamos metidos, os mellores Arxivos, levando ós
Troianos a morte e a sorte negra. Ti, Helena, chegaches
entón ó sitio, pois debeu de moverte a facelo algún deus
que quería dar gloria ós Troianos; e Deífobo, o semellante
a un deus , seguía os teus pasos. Tres veces déche-la volta
á cóncava trampa e tres veces chamaches polo seu nome
ós mellores dos Dánaos, imitando para cada un a voz da
súa muller. Eu e o Tidida e o divino Ulises , que estabamos
sentados no medio, oímoste, cando ti nos chamaches , e
nolos dous, Diomedes e eu, sen podernos conter, queriamos
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saír ou responder desde dentro; mais Ulises retívonos e
contívonos, opóndose ó noso desexo. Entón tódolos outros
fillos dos Aqueos alí permanecían sen unha voz e só Anticlo
íache contestar coas súas palabras; mais Ulises tapoulle
firmemente a boca coas súas robustas mans e desta maneira
salvou a tódolos Aqueos, ó non lla soltar nin un instante
ata que Palas Atena daquel sitio te apartou.
290 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
291 Telémaco.- ¡Menelau, fillo de Atreu, nutrido por
Zeus, xefe de guerreiros! Isto aínda é para min máis
doloroso, pois ningunha <lesas súas fazañas puido libralo
dunha fin lamentable, por moito corazón de ferro que no
seu peito tivese. Mais, en fin, mándanos xa ós nosos leitos,
para que os dous nos deitemos e do doce sono poidamos
gozar.
'

-

296 Así el falou, e Helena, a arxiva, ordenou ás escravas
que armasen os leitos debaixo do pórtico, que neles puxesen
as máis belas mantas de púrpura, que sobre elas estendesen
colchas e que alí deixasen túnicas de la para se abrigaren.
E as escravas saíron da sala, cun facho na man, e con todo
esmero prepararon os leitos. A seguir, un arauto ós hóspedes
acompañou. Eles, pois, alí se deitaron, no vestíbulo da casa,
o heroe Telémaco e o brillante fillo de Néstor. O Atrida,
por el, marchou durmir ó interior da alta morada, e ó seu
lado deitouse Helena, a do longo peplo, a divina entre as
mulleres.
306 Non ben se mostrou a Aurora, a dos dedos de rosa,
filla da maña, Menelau, o valente no combate, saltou da súa
cama, cubriuse cos seus vestidos, botou ó ombro a súa
aguda espada e atou ós seus brancas pés as súas belas
sandalias. Ó momento, parecido a un deus, saíu do seu
cuarto e, sentándose ben préto de Telémaco, dirixiulle a
palabra e así lle falou:
312 Menelau.- ¡Heroe Telémaco! ¿Cal é entón a
necesidade que aquí te trouxo, á divina Lacedemonia, polo
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largo lombo do mar? ¿É polo interese do teu pobo ou polo
teu propio interese? Ti dimo con toda a franqueza .
315 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
316 Telémaco.- ¡Menelau, fillo de Atreu, nutrido por
Zeus, xefe de guerreiros! Viñen ver se me podes dar algunha
noticia sobre a sorte do meu pai. A miña casa consúmese e
pérdense as miñas ricas herdades. O pazo está cheo de
homes perversos, que de contino degolan as miñas rolizas
ovellas e os meus bois, de pasos rodantes, de cornos
curvados. Son os que pretenden á miña nai, que se
comportan coa maior insolencia. Por iso aquí estou agora
ós teus xeonllos, por se quixeses contarme como foi a súa
morte penosa, ou porque ti a viches cos teus propios ollos,
ou porque algo soubeches por algún peregrino. Pois é o
home máis infeliz que unha nai ó mundo botou. E non me
suavíce-las cousas nin por respecto nin por compaixón; ó
contrario, dime toda a verdade de canto ti teñas visto.
Suplícocho: se o meu pai, o valente Ulises, che cumpriu
algún día a palabra empeñada ou a acción prometida, alá
nas terras de Troia, onde por tantos traballos os Aqueos
pasastes, fai neste momento memoria, e dime a verdade no
que che pregunto.
332 E entón o louro Menelau, todo indignado, contestoulle:
333 Menelau.- ¡Oh, deuses! ¡Entón é que pretenden
durmir no leito nupcial dun heroe tan valeroso, eses homes,
que tan cobardes son! Pois, do mesmo modo que cando na
cova dun león poderoso unha cerva deitou ós seus fillos
recén nacidos e ela foise pastar pola falda fragosa do monte
e polos vales herbosos, e no en tanto o león á súa cova
volveu e deu morte infamante ós dous cervatiños, así Ulises,
ós pretendentes, unha morte infamante lles ha de dar. Oxalá,
á súa volta, se mostrase Ulises, ¡oh, pai Zeus, Atena e Apolo!,
do mesmo modo que outrora en Lesbos, a ben construída,
cando se levantou contra o Filomelida , que a todos
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desafiaba, e, en loita con el, abateuno co seu brazo poderoso
no medio da alegría de tódolos Aqueos. ¡Que regresase este
Ulises e que se atopase cos pretendentes! Curtas serían as
vidas de todos e amárga-las súas vodas. Mais, no tocante
ás túas preguntas e ós teus rogos, eu sería incapaz de me
apartar da verdade ou de enganar. De canto a min me
contou o Vello do Mar (Proteu), de palabra infalible, nada
eu che vou ocultar nin disimular.
351 ccÜS deuses retivéranme no Exipto, con todo o meu
afán por voltar. Eu non lles fixera hecatombes perfectas, e
os deuses queren que os homes se acorden sempre dos seus
mandamentos. Alí, no medio do mar tempestuoso, hai unha
illa, situada <liante do Exipto, á que dan o nome de Faro.
Está á distancia dun día enteiro de · navegación dunha
cóncava nave, con vento sonoro de popa. Nesta illa hai un
porto de bo fondeadoiro, de-onde mar adentro· se lanzan
as naves ben proporcionadas, despois de faceren augada
nun profundo manantial. VInte días os deuses alí me tiveron,
sen que aparecesen os ventos favorables que sopran no mar,
que son os que levan as naves polo amplo lombo das ondas.
Daquela, tódolos víveres teríanseme esgotado, e tamén a
coraxe dos homes, se non fose que un dos deuses tivo
piedade de min e salvoume. Foi Idotea, a filla do forte
Proteu, o Vello do Mar, pois sen dúbida eu debín conmover
vivamente o seu corazón. A deusa fíxose a encontradiza
comigo, un día que eu vagaba só, afastado dos meus
compañeiros. Eles andaban sempre arredor da illa, de pesca
cos curvos anzois, que afame apertaba os seus ventres.
370 "A deusa, parándose xunto de min, tomou a palabra
e así me falou:
371 " IdOtea.- ¿Tan simple es, oh estranxeiro, ou tan
irreflexivo? ¿Ou é que ti mesmo de bo grado te dixas e
encontras pracer nos teus sufrimentos? ¿Despois de tanto
tempo como aquí levas na illa retido, non podes imaxinar
algún medio para dela saír? ¿Non ves que xa esmorece a
coraxe dos teus compañeiros?
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375 «Así ela falou, mais eu contesteille en resposta:
376 <Menelau.-Direiche, oh deusa, quenquera que delas
sexas, que eu non estou aquí retido pola miña vontade,
senón que debo de ter cometido algún pecado contra os
inmortais, que habitan o vasto ceo. Mais ti, ó menos,
revélame, pollos deuses sábeno todo, cal dos inmortais neste
lugar me retén e o camiño me pecha, e como á patria~ polo
mar rico en peixes, poderei regresar.
382 Así eu lle falei, e ela, a divina entre as deusas, ó
momento me contestou:
383 «Jdotea.- Pois ben, estranxeiro, eu voute informar con
toda a franqueza. Vén ata aquí a miúdo o Vello do Mar, o
infalible, o inmortal, Proteu o Exipcio, que coñece os
abismos do mar enteiro e é o servidor de Posidón. Aseguran
que este deus é o meu pai, que foi el quen me xerou.Se
consegues apoderarte del, armándolle unha emboscada, el
dirache a ruta que tes que seguir, e a longura d.o camiño, e
como á patria, polo mar rico en peixes, poderás regresar. E
tamén che dirá, ¡oh criatura de Zeus!, se o queres saber,
canto de malo ou debo no teu pazo pasou, desde que del
te ausentaches para unha viaxe tan longa e penosa.
394 «Así ela falou, e, en resposta, eu contesteille:
395 «Menelau .- Explícame entón ti mesma de que
emboscada me podo valer para con ese divino Vello. Temo
que a tempo me esquive, se el de lonxe me ve, ou se adiviña
o que eu lle preparo. Pois, <lomear a un deus, non é cousa
fácil para un simple mortal.
398 «Así lle falei, e contestoume ó instante a divina entre
as mulleres:
399 «Jdotea.- Pois ben, estranxeiro, eu voute informar co:..1
toda a franqueza. Cando o Sol, seguindo o seu curso, chega
ó medio do ceo, nesa hora o Vello do Mar, o infalible, xorde
das augas ó sopro de Céfiro, envolto nas ondas sombrizas
e vaise deitar de seguida nas súas covas profundas. Ó redor
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del, en rabaño, veñen durmi-las focas, descendentes da bela
Halosidne, que saen do mar escumoso, batuxando, despedindo o acre cheiro dos profundos abismos. Ó rompe-lo
día, a tal sitio eu te conducirei, e apostareite en lugar apropiado. Ti escolle ben, para que te acompañen, a tres compañeiros, os máis valentes que traias nas túas naves ben
fornecidas de bancos. Eu vouche dicir tódolos ardís do Vello.
El, primeiro, porase a conta-las focas, pasando por entre
elas. Despois, cando xa as teña todas contadas e vistas,
deitarase no medio delas, igual que un pastor entre o seu
rabaño de ovellas. Así que vexades que está prendido no
primeiro sono, apelade entón á vosa forza e ó voso valor e
mantédeo no sitio con forza, por máis que el queira e tente
escapar. Tratará de fuxir de vós, trocándose en canto animal
sobre aterra se arrastra, e en auga e en ardente fogo; mais
vós tédeo apreixado ben firme e apertádeo aínda mais.
Cando, por fin, el a ti se dirixa e che fale, mostrándose tal
como o vistes ó estar a durmir, nese momento, ¡oh heroe!,
deixa a violencia e solta ó Vello. Pregúntalle entón cal é o
deus que te maltrata, e como á patria, polo mar rico en
peixes, poderás regresar.
425 "Así me falou ela, e mergullouse nas inchadas ondas
do mar. E eu funme para as miñas naves, que estaban en
seco sobre a area, e para alá ía co meu corazón axitado por
innúmeros pensamentos. Cando á miña nave cheguei, e ó
mar, prepáramo-la cea; e de seguida sobreveu a noite divina,
e entón deitámonos, ó ruído das ondas, sobre as areas do
mar.
431 "Non ben se mostrou a Aurora, a dos dedos de rosa,
filla da mañá, camiñei pola beira do mar inmenso e ós
deuses con todo fervor supliquei. Comigo levaba a tres dos
meus compañeiros, nos que máis eu confiaba para calquera
empresa. No en tanto, Idotea, que antes se mergullara no
vasto seo do mar, de alá consigo trouxera catro peles de
focas, todas elas recentemente esfoladas, coas que pensaba
urdi-lo ardil contra o seu pai. Para o caso, escavara uns leitos
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nas areas do mar e alí, sentada, agardaba por nós. Non ben
onda ela chegamos, fixo que nos deitasemos en fila e, a
seguir, botounos enriba, sobre cada un, unha pel de foca.
Foi este, o peor momento da tal emboscada, pois, o cheiro
mortal daquelas focas, criadas no fondo do pélago, facíanos
pasar por un terrible suplicio ¿Quen se podería deitar ó lado
dun monstro mariño? Mais ela mesma salvounos, ideando
un gran remedio, pois púxonos a todos no nariz ambrosía,
que despedía un suave perfume e desvanecía o fedor
daqueles monstros. Toda aquela mañá, con ánimo paciente,
á espera estivemos. Por fin, en rabaño, as focas saíron do
mar, e, de seguida, deitáronse en fila sobre a area do mar.
Ó mediodía, o Vello xurdiu das augas e as ben nutridas focas
encontrou e, pasando por entre elas, o seu número contou.
Fomos nós, os primeiros dos cetáceos que el contou, máis
no seu corazón non sospeitou en cousa ningunha o noso
engarro, e entón, no medio delas, tamén el se deitou. E nós
entón, a grandes gritos, sobre el nos botamos, cinguíndoo
cos nosos brazos. Mailo Vello non se esqueceu de ningún
dos seus enganosos ardís. Transfigurouse primeiro nun
melenudo león, e despois nun dragón, nunha pantera e nun
acorporado xabaril; e ata, en auga que corre, se transformou,
e en árbore de altísima copa. Mais nós tiñamolo ben
apreixado, con ánimo firme. Por fin, o Vello, que tantos ardís
sabía, cansouse dos seus artificios e, dirixíndose a min,
interrogoume con estas palabras:
462 "Proteu.- ¡Fillo de Atreu! ¿Que deus che deu o consello, para que así me prendeses contra a miña vontade,
armándome esta emboscada? ¿Que é o que queres?
464 «Así falou, e, en resposta, eu contesteille:
465 "Menelau .- Vello, ti ben o sabes. ¿A que vén que
agora me veñas con tales rodeos? Sabes que hai xa moito
tempo que nesta illa me atopo retido, sen lograr encontrar
ningún medio para pór fin a tal situación. E xa, dentro do
peito, o meu corazón esmorece. Mais dime ti, poilos deuses
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sábeno todo, cal dos inmortais me retén e me pecha o
camiño, e como á patria, polo mar rico en peixes, poderei
regresar.
471 "Así eu falei, e ó instante, en resposta, el contestoume:
472 "Proteu.- Debías ter ofrecido uns bos sacrificios a
Zeus e ós outros deuses, antes de te embarcares, se á túa
patria querías chegar sen delonga, navegando polo viñoso
mar. Non quere o destino que outra vez vexas ós teus
amigos, nin que voltes á túa casa ben construída e á terra
dos pais, se non retornas de novo ás augas do Exipto, o río
nacido do ceo, e alí ofreces hecatombes sagradas ós deuses
inmortais, que son os donos do vasto ceo. Só entón os
deuses che abrirán a ruta que ti desexas.
481 "Así o Vello falou, e partíaseme o corazón, pois el
ordenábame que fose outra vez polo brumoso mar ata o
Exipto, unha viaxe tan longa e tan penosa. Mais, con todo
iso, eu en resposta faleille con estas palabras:
485 "Menelau.- Fareino todo, Vello, tal como ti ordenas.
Mais , agora, dime unha cousa, e respóndeme con toda
franqueza: ¿volveron sans e salvos nas súas naves tódolos
Aqueos, que Néstor e mais eu alá deixamos, ó partirmos
de Troia, ou morreu algún de morte cruel na súa nave, ou
nos brazos dos seus amigos, despois de darmos fin á aquela
guerra tan traballosa?
491 «Así eu falei, e ó instante, en resposta, el contestoume:
492 "Proteu.- ¡Fillo de Atreu! ¿Por que tales preguntas me
fas? Mellar fose que non coñeceses nin exploráse-lo meu
pensamento. Pois non vas estar, creo eu, moito tempo sen
chorar, cando te informe, punto por punto, de todo. Moitos
deles sucumbiron e moitos tamén sobreviven. Dos capitáns
dos Aqueos, de courazas de bronce, só dous pereceron
durante o regreso (da guerra, nada che digo, ti mesmo a
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presenciaches). Un capitán, vivo aínda, atópase retido no
vasto mar. Daqueles dous, o primeiro en perecer foi Aiante,
que sucumbiu no medio das súas naves de longos remos.
Posidón, ó primeiro, foi achegándoo ata as Xiras, unhas
rochas enormes, e por fin salvouno do mar. E da morte se
tería librado, aínda que fose tan odiado de Atena, de non
ter proferido unha palabra impía, unha insensata xactancia.
Gabouse de ter escapado do gran abismo do mar, a despeito
dos deuses. Posidón, que tal oíu, pois el con moita forza
gritara, agarrando ó instante o tridente coas súas robustas
mans, bateu con el na rocha das Xiras e fendeuna de arriba
abaixo. Un dos fragmentos quedou no sitio, mailo outro caeu
sobre o mar. Neste, atopábase Aiante sentado, cando, con
gran blasfemia, de si se gabou, e o heroe foi arrastrado polas
ondas do mar inmenso. E alí finou, despois de engulir moita
auga salgada. O segundo, o teu irmán, cónseguira fuxir á
morte e escapara nas cóncavas naves, poila augusta Hera
salvárao. Mais, cando xa ía chegar ó alto promontorio de
Malea, arrebatouno de súpeto unha tempestade, que o
levou, dando grandes xemidos, polo mar, rico en peixes,
ata unha extremidade do campo onde Tiestes, en tempos
tivo a súa vivenda, e onde daquela habitaba o fillo de Tiestes,
Existo. Xa desde alí, o seu regreso pareceulles seguro e,
como os deuses cambiaron de vento, chegaron por fin ás
súas casas . Agamenón, cheo de alegría, puxo o pé na terra
da súa patria. ¡E tocouna coas mans e beixouna! Dos seus
ollos, brotaban as bágoas, abundantes, ardentes, ó ver outra
vez xubiloso o seu país. Mais, desde unha atalaia, avistouno
un vixía, alí posto polo astuto Existo, que lle ofrecera por
paga dous talentos de ouro. Este home levaba xa todo un
ano ó axexo (non fose que Agamenón se presentase sen
ser notado e se recordase do seu impetuoso valor). Correu,
pois, de seguida ó pazo, para levarlle a noticia ó pastor de
pobos. E Existo ó momento concibiu unha trama traidora.
Escolleu na cidade vinte homes, os máis valentes, e púxoos
de emboscada; e, ó mesmo tempo, noutro lado da casa,
mandou preparar un festín. Despois marchouse, el en
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persoa, a acadar e convidar a Agamenón, pastor de pobos.
Alá foi co seu carro e cabalas, pensando nos seus indignos
propósitos. E levouse ó heroe á cidade, ignorante da morte
que lle prepararan, e alí, <liante da mesa posta, morte lle
deu, coma quen mata un boi sobre a súa manxadoira. Non
quedou ningún dos compañeiros que seguían ó Atrida, e
ata os cómplices do Existo, tamén foron todos mortos
naquela gran sala.
538 "Así falou Proteu, e eu sentín que dentro do peito o
corazón se me rompía. Botado na area, choraba e xa non
quería vivir, nin ver por máis tempo a luz do Sol.
541 "Mais, cando xa me fartei de chorar e de andar a rolos
no chan, entón o Vello do Mar, o infalible, faloume outra
vez:
543 "Proteu.- Pillo de Atreü, non chores durante máis
tempo, así sen parar, que nada con iso remedias. Agora trata
de regresar o máis de présa posible á terra dos teus pais.
Alí atoparás, aínda vivo, a ese Existo; ou, se Orestes che
tomou a dianteira e con el acabou, polo menos ó banquete
fúnebre poderás asistir.
548 "Así el falou, e, a pesar de estar eu tan aflixido, no
meu peito, sentíronse reanimados o meu corazón e o meu
ánimo valoroso, e, volvéndome a el, dirixínlle estas aladas
palabras:
551 <Menelau.- Xa sei o final <lestes dous, mais noméame
agora o terceiro heroe, o que, vivo aínda, atópase retido
no vasto mar. ¿Ou tal vez morreu? Quero oílo todo,por máis
aflixido que es tea.
554 "Así eu falei, e ó instante, en resposta, el contestoume:
555 «Proteu.- É o fillo de Laertes, aquel que na Ítaca ten
a súa morada. Vino nunha illa (a illa Oxixia), vertendo dos
seus ollos abundantes bágoas. Está nas mansións da ninfa
Calipso, que á forza o retén, e non pode pensar en voltar á
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terrados país, por non dispor de naves con remos nin de
compañeiros para o conduciren polo amplo lombo de mar.
En canto a ti, oh Menelau, nutrido por Zeus. o destino non
che ten reservado que morras e o teu fado se cumpra na
Argos, criadora de cabalos, senón que os inmortais
mandarante ós Campos Elisios, ó extremo da terra, onde o
louro Radamante se atopa. Alí é moi fácil a vida dos homes,
pois non hai neve, nin longos invernos, nin nunca chuvia
se viu. O Océano manda alí sempre as brisas do Céfiro, de
sopro sonoro, que non deixan de dar fresco ós homes. E é
que ti tes por mullera Helena e, para os deuses, é-lo xenro
de Zeus.
570 «Así me falou el, e mergullouse outra vez nas inchadas ondas do mar. E eu funme para as miñas naves, cos
meus compañeiros divinos, e para alá ía, co meu corazón
axitado por innúmeros pensamentos. Cando á miña nave
chegamos, e ó mar, preparámo-la cea; e de seguida sobreveu
a noite divina, e entón deitámonos, ó ruído das ondas, sobre
as are as do mar.
576 «Non ben se mostrou a Aurora, a dos dedos de rosa,
filla da mañá, o primeiro de todo, puxámo-las naves para o
mar divino; logo, puxémolos mastros e velas ás naves ben
pro porcionadas; despois, embarcándose os homes ,
sentáronse en fila nos bancos e comezaron a ferir cos seus
remos o escumoso mar. E, de volta no Exipto, no río nacido
do ceo, alí fondeei as miñas naves e sacrifiquei hecatombes
perfectas. Despois de ter aplacado a ira dos deuses, que
viven sempre, fixen alzar un túmulo en honra de Agamenón,
para que nunca se apagase a gloria do meu irmán. Cumpridos estes deberes, por fin do sitio saín, e déronme os
inmortais un próspero vento e trouxéronme de présa á patria
querida. E agora meu fillo, queda aquí no pazo ata que
transcorran once ou doce auroras. Entón eu fareiche a
despedida e dareiche de regalo uns espléndidos presentes:
tres cabalos e un carro ben traballado. E aínda máis che
quero dar: dareiche a miña copa máis bela, para que te
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recordes de min tódolos días, cando fagas libacións ós
deuses inmortais.»
593 E entón contestoulle o sensato Telémaco:
594 Telémaco.- Pillo de Atreu, non é preciso que aquí
me reteñas máis tempo. O certo é que ó teu lado eu pasaría
un ano enteiro sen ter saudade da miña casa nin dos meus
pais, pois sinto un gozo moi grande, ó escoita-los teus relatos
e tódalas túas palabras;mais deben xa aflixirse por min os
meus compañeiros, que deixei na sacratísima Pilos, e ti
queres aquí reterme aínda máis tempo. En canto ós presentes
que me queres dar, eu acéptoche a copa. Os cabalas, eu, a
Ítaca, non os podo levar; aquí chos deixarei para o teu
ornato. Ti reinas sobre unha vasta planicie na que crecen
en abundancia o trevo, a xunca, o trigo, a avea e a louzá
cebada branca. En Ítaca, nin camiños hai para os carros,
nin tampouco pradeiras; é terra de cabras, aínda para min
máis estimable que as que nutren cabalas . Ningunha das
nosas Illas, que baixan ata o mar en talude, é adecuada para
o paso de carros, nin ten boas pradeiras, e a miña Ítaca,
aínda menos cás outras.
609 Telémaco así faolu, e Menelau, o valente no combate,
sorriu e, afagándoo coa man, tomou a palabra e respondeulle:
611 Menelau.- De bo sangue demostras ser, fillo querido, a xulgar polo que falas. Cambiarei entón os meus
regalos, pois ben o podo facer. De cantos tesauros se gardan
no meu pazo, dareiche como presente o máis belo e
precioso que teño. Vouche dar unha crátera moi ben
forxada, toda ela de prata, mais cun vivo de ouro na boca.
É obra de Hefesto. A min deuma o heroe Fédimo, rei dos
Sidonios, unha vez que me acolleu na súa casa, cando eu
para a miña volvía. Tal é o que eu che quero regalar.
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A emboscada dos pretendentes. («Mnesteron Lokhos,,)

(620-786).
620 Así os dous conversaban, Menelau e o fillo de Ulises.
E, mentres eles de tales cousas falaban, entraron os
convidados na mansión do divino Atrida. Uns traían
cordeiros, outros aportaban o confortante viño; e as súas
esposas, de belas cofias, mandaban o pan. Así, pois, no pazo
de Menelau ocupábanse en prepara-la comida.
625 Entre tanto, no pazo de Ulises, divertíanse os
pretendentes en lanzar discos e dardos na dura explanada,
onde se acostumaran a practica-la súa insolencia. Antínoo
estaba sentado, o mesmo que Eurímaco,semellante ós
deuses, dous xefes, que en valor eran con moito os inellores
entre os pretendentes. Mais Noemón, o fillo de Fronio,
achegouse ata eles e, dirixíndose a Antínoo, interrogouno
coas súas palabras:
632 Noemón.-Antínoo, ¿podemos saber, ou non, en que
día Telémaco da areosa Pilos vai voltar? Foise na miña nave
e agora preciso dela, pois debo irá espaciosa Élida. Alí teño
doce eguas nun prado e uns mulos, que maman aínda, rexos
no traballo, mais sen desbravar. Querería ir buscar algún
deles, para o empezar a domar.
638 Así el falou, e os dous quedáronse atónitos nos seus
corazóns, pois nunca eles tivesen pensado que Telémaco
de viaxe estivese e que en Pilos se atopase, na cidade de
Neleu . Figurábanse que por algures estaba, alí na illa, nos
campos, ou préto dos seus rabaños ou co home dos porcos.
641 E entón Antínoo, o fillo de Eupites, preguntoulle polo
seu lado:
642 Antínoo.- Fálame con toda a verdade. ¿Cando, pois,
el se embarcou? ¿Que xoves foron os que o seguiron? ¿Eran
mozos de Ítaca, escollidos? ¿Ou eran tal vez xornaleiros e
escravos seus? Pois ben o puido facer así. E dime, así mesmo,
a verdade disto, para que eu o saiba ben todo: ¿quitouche
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á forza e contra a túa vontade a túa nave negra, ou décheslla
porque quixeches, cando el con insistencia cha pediu?
648 E entón contestoulle Noemón, o fillo de Fronio:
649 Noemón.- Fun eu mesmo,que lla emprestei pola
miña vontade. ¿Que faría outro calquera, sequen llo pide é
home de tal categoría, en tales angustias sumido no seu
corazón? Sería entón difícil negarlle este préstamo. En canto
ós mozos que o acompañaron, son, despois de nós, os máis
destacados que hai neste pobo. Como capitán, vin embarcar
a Mentor, ou a un deus que en todo se lle parecía. E, o que
me deixou abraiado, é que onte, ó rompe-lo día, vin aquí
no pobo ó divino Mentor, e, sen embargo, el entón embarcara na nave con rumbo a Pilos.
657 Así falou Noemón e marchouse outra vez, sen mediar
máis palabra, para a casa do seu pai. Mais Antínoo e Eurímaco indignáronse nos seus orgullosos corazóns. E entón
os outros pretendentes pararon cos seus xogos e sentáronse
todos xuntos.
660 E no medilo deles tomou a palabra Antínoo, o fillo
de Eupites, cheo de aflicción; e, de cólera, en gran maneira
as súas entrañas se lle enchían, e os seus ollos, a un fago
brillante, semellantes se lle puxeran:
663 Antínoo.- ¡Oh deuses! É unha gran proeza, a que
Telémaco, con esta viaxe, arrogantemente, acaba de realizar.
¡E nós que diciamos que nunca el tal cousa faría! A despeito
de todos, tantos como nós somos, o neno marchouse con
toda a simplicidade, despois de botar ó mar unha nave e
de , no pobo, escoller ós mellares. De aquí en <liante vai
ser para nós un perigo. ¡Así Zeus o seu vigor aniquile antes
de el chegar á flor da xuventude! Mais, ¡veña xa!, dádeme
unha nave lixeira e mais vinte homes, e armareille unha
emboscada ó volver. Poreime á espreita do seu regreso no
paso que hai entre Ítaca e a abrupta Samos. Xa que foi
navegar en busca do pai, que o pague cun tristísimo final.
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673 Así lles falou Antínoo, e aprobárono todos, e
exhortábano a partir. Despois, póndose ó instante de pé,
entraron no pazo de Ulises.
675 Penélope non estivo por moito tempo ignorante dos
propósitos que os pretendentes gardaban no fondo dos seus
corazóns . Contoullo todo o arauto Medonte, que puido
escoita-lo que eles falaban, desde fóra do patio, cando no
interior o seu plan urdían. Correu,pois, a través do pazo e
foi darlle a noticia a Penélope.
680 Ó velo transpoñe-lo o seu limiar, Penélope faloulle:
681 Penélope.- Arauto, ¿con que motivo te mandan os
nobres pretendentes? ¿Será tal vez para lles dicir ás escravas
do divino Ulises que suspendan os seus traballos e que un
festín para eles preparen? ¡Así eles deixasen por fin de me
pretender, e de facer máis proxectos, e a de hoxe fose a
última vez que na miña casa ceasen! ¡Vós, os pretendentes,
tantas veces aquí reunidos, dades cabo de moitos medios
de vida, que constitúen a herdanza do prudente Telémaco!
¿Nunca oístes dicir antano ós vosos pais, cando erades uns
nenos, como Ulises se comportaba cos vosos proxenitores,
non facendo dano a ninguén no seu pobo, nin de obra nin
de palabra? Ben acostuman facelo os reis de sangue divino,
que aborrecen a uns e favorecen a outros. Ulises nunca
obrou con ninguén dunha maneira insensata. Mailo voso
ánimo perverso queda ben ás claras nestas indignas accións.
Ningunha gratitude hai no futuro para os bos servicios
prestados .

696 E entón respondeulle Medonte, que sabía pensar
cousas sensatas:
697 Medonte.- ¡Así fose esa, raíña, a nosa maior desgracia! Mais hai algo agora aínda moito máis grave e máis cruel,
que os pretendentes meditan, ¡e así o fillo de Cronos non
llo queira cumprir! Queren dar morte a Telémaco co bronce
afiado, cando veña de volta para a súa casa. Pois el, para
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se informar do seu pai, foise á sacratísima Pilos e á divina
Lacedemonia.
703 Así lle falou Medonte, e Penélope sentiu que lle
desfalecían os seus xeonllos e o seu corazón. Quedouse
sen fala no propio momento; anegáronselle os ollos de
bágoas, e cortóuselle na garganta a súa voz tan sonora. Mais,
por fin, conseguiu respondedle con estas palabras:
707 Penélope.- Mais dime, arauto, ¿por que entón de aquí
partiu o meu fillo? ¿Que necesidade el tiña de se embarcar
nesas naves veloces, que son para o home coma cabalas
que van polo mar e atravesan a grande extensión das augas?
¿Ou é que tal fixo para que, del, nin sequera o seu nome
entre os homes quedase?
711 E entón repondeulle Medonte, que sabía pensar
causas sensatas:
712 Medonte.- Eu non seise algún deus o incitou ou foi
só o seu corazón quen o moveu a ir a Pilos para alí se informar, ou da volta do seu pai, ou de cal foi a morte da que
el sucumbiu.
715 Así Medonte falou, e marchouse outra vez, sen
mediar máis palabra, polas mansións de Ulises. Mais Penélope sentiuse tomada pola angustia, que os coraz9ns devora,
e xa non puido seguir por máis tempo nunha cadeira
sentada, por máis que tantas naquela casa había. Deixouse
caer no limiar do seu dormitorio, tan ben traballado ,
xemendo de tal maneira que mesmo lástima daba. E, así, á
roda dela, tamén xemían tódalas servas, cantas na casa había,
xa fosen novas ou vellas.
721 No medio delas, entre apertados saloucos, Penélope
alí falou:
722 Penélope.- ¡Escoitádeme, amigas! O Olímpico deume
máis penas a min cá ningunha de cantas mulleres comigo
naceron e se criaron. Primeiro perdín un marido valente,
cun corazón de león, que entre os Dánaos sobresaía en
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cantas virtudes hai, un heroe do que o renome se estende
a través da Hélade e no medio de Argos. E agora, ó meu
fillo querido, arrebátanmo da casa as tempestades, sen gloria
para el e sen me enterar eu da súa partida. ¡Sodes crueis!
¡Entre todas, ningunha de vós se lembrou de me vir levantar
do meu leito, por máis de saberdes con toda a certeza cando
se embarcaba o meu fillo na cóncava nave negra! De ter eu
sabido que en tal viaxe el andaba a pensar, na casa se tería
quedado, por moito que el desexase partir, ou, neste pazo
morta, metería deixado. Mais agora, que unha de vós, á
toda présa, vaia chamar ó vello Dolio, o escravo que o meu
pai me deu, ó vir para esta casa, o que coida o arboredo do
meu pomar, e que marche en seguida buscar a Laertes, e
que todo canto aquí ocorre lle conte. Tal vez o vello idee
algún medio no seu corazón e, saíndo do seu retiro, saiba
domar esas xentes, que, no fillo, queren extermina-la raza
do Ulises divino.
742 Mais entón repondeulle Euriclea, a boa ama:
743 Euriclea.- Filla querida, ti mátame co bronce implacable ou bótame fóra <leste pazo, mais eu nada che quero
ocultar. Eu sóubeno todo, e entregueille a Telémaco canto
el me mandou, o pan e o doce viño; mais el fíxome entón
xurar polos deuses que nada a ti che diría ata que doce días
pasasen, ou ata que o botases de menos e oíses dicir que
partira. Non quería que magoases, por chorar, o teu fermoso
rostro. ¡Anda! Agora ,báñate e viste o teu corpo cunhas roupas
limpas; despois, sube ó alto da casa coas túas servas e rézalle
a Atena, filla de Zeus, portador da éxida, para que a deusa
salve ó teu fillo da morte. Deixa a Dolio; non aflixas máis a
un ancián, xa el ben aflixido, pois non creo que a raza do
fillo de Arcesio sexa agora odiada polos deuses benaventurados; sempre quedará alguén do seu sangue, para sélo dono desta alta morada e <lestes fértiles campos.
758 Así lle falou Euriclea, e os seus tormentos calmou,
afastándolle as bágoas dos ollos. E, despois de bañada, e
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de vestí-lo seu corpo cunhas roupas limpas, subiu ó alto
da casa coas súas servas, puxo os grans de cebada na cesta
e rezoulle a Atena :
762 Penélope.- ¡Óeme, filla de Zeus, portador da éxida,
Indómita! Se algunha vez o moi enxeñoso Ulises, neste seu
pazo, na túa honra queimou gordas coxas de boi ou de
ovella, lémbrate agora das súas ofrendas e sálvame ó fillo
querido, desbaratando a trama criminal dos soberbios
pretenden tes.
767 Tendo así rezado, soltou os clamores rituais, e a
deusa escoitou a súa pregaria. Entre tanto, na escura sala
exaltábanse os pretendentes.
769 E así falou un daqueles mozos soberbios:
770 Unha voz.- Xa prepara o casamento a máis cortexada das raíñas, sen saber que a morte do seu fillo xa foi
planeada.
772 Así o mozo falou, mais ignoraba o que dentro
acontecía.
773 Mais entón Antínoo tomou a palabra e faloulles:
774 Antínoo.- ¡Homes aloucados! Deixade de dicir esas
palabras arrogantes, todos vós por un igual; ncm sexa que
alguén vaia contalas, dentro, a Penélope. Ó contrario, ¡veña!,
levantémonos caladamente, para levarmos a cabo o proxecto que todos aprobamos nos nosos corazóns.
778 Tendo así falado, escolleu vinte homes, dos máis
valentes, e con eles partiu cara á rápida nave, deixada sobre
a area do mar.
780 De primeiro, puxaron a nave para as augas profundas; despois, puxéronlle á negra nave o mastro e as velas;
logo, amarraron os remos con correas de coiro, todo ó longo
da borda, e despregaron as brancas velas. E entón trouxéronlles as armas, os seus servidores activos. Ancoraron
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nun sitio profundo e, saltando despois para a terra, puxéronse logo a comer, á espera de que o Véspero alumase.

O soño de Penélope (787-847)
787 No en tanto, a moi prudente Penélope, no seu alto
andar xacía en xexún, sen botar man á comida nin á bebida,
matinando se o seu fillo irreprochable, da morte, lograría
escapar ou se sucumbiría nas mans dos soberbios
pretendentes. E, cantas causas medita un león, apavorado,
no medio dunha turba de cazadores, cando á súa roda
forman o círculo da morte, tantas causas ela pensaba ata
que o doce sono lle sobreveu. Durmiu entón recostada e
tódolos seus membros quedáronse laxos.
795 Mais entón Atena, a deusa de ollos brillantes, tivo
outra idea. Creou unha fantasma e deulle, nas trazas, o
parecido dunha muller, o de Iftima, a filla do magnánimo
Icario, coa que estaba casada Eumelo, que en Peras tiña a
súa morada. Atena mandou esta fantasma ás mansións do
divino Ulises, para calmar á Penélope, que tanto se lamentaba e choraba, nas súas queixumes e nos seus lacrimosos xemidos. A fantasma entrou, pois, no seu cuarto,ó
longo da correa do ferrollo, parouse sobre a súa cabeza e
faloulle con estas palabras:
804 Afantasma.- ¿Ti dormes, Penélope, cunha pena tan
grande no teu corazón? Os deuses, que viven na felicidade,
non consenten que chores nin que te angusties, pos aínda
ó teu filllo de volta has de ver, xa que <liante dos deuses el
en nada é culpable.
808 E entón respondeulle a moi prudente Penélope, no
máis doce do sono, ás portas dos soños:
810 Penélope.- Mais, ¿por que aquí viñeches, irmá? Ata
agora non tiñas costume de nos visitar, pois tamén quedan
lonxe as mansións nas que ti vives. Ti disme que cese nesta
miña aflicción e nas moitas dores que conturban o meu
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espírito e o meu corazón. Primeiro, perdín un marido
valente, cun corazón de león, que entre os Dánaos sobresaía
en cantas virtudes hai; un heme, do que o renome se estende
a través da Hélade e no medio de Argos. E, agora, foise
nunha cóncava nave o meu fillo querido, un neno aínda,
sen saber ben nin de traballos nin de asembleas. Por este,
laméntome eu, aínda máis ca polo outro; por este,eu tremo,
e teño medo de que algunha desgracia lle ocorra, xa pode
ser no país ó que vai, xa pode ser sobre o mar. E, son moitos,
os inimigos que contra el maquinan, coa decisión de lle
daren morte, antes de el chegar á terrados seus pais.
824 E, en resposta, contestoulle a escura fantasma:
825 A fantasma.- Ten valor, e non sintas demasiado
temor no teu peito . Pois tal é a compañeira que ó seu lado
camilla, que xa moitos homes quixesen tela consigo, porque
é poderosa: é Palas Atena. Ela sentiu piedade da túa angustia,
e agora xunto a ti me mandou, para facerche saber estas
cousas.
830 E repúxolle entón a moi prudente Penélope:
831 Penélope.- Pois, se ti es na verdade unha deusa e
doutra deusa oíche-la voz, entón cántame tamén as
afliccións do outro (de Ulises). ¿Vive aínda e ve a luz do
Sol, ou xa morreu e está na mansión de Hades?
835 E, en resposta, contestoulle a escura fantasma:
836 A fantasma.- Desoutro, eu non podo dicir claramente se vive ou se morreu; e nunca bo foi botar palabras
ó vento.
838 Tendo así falado, a fantasma retirouse do sitio polo
pecho da porta e foise perder nos sopros do vento. E entón
a filla de Icario, daquel sono espertada, sentiu que o seu
corazón se lle reconfortaba, por ser tan claro aquel soño
que na escuridade da noite ela tivera.
842 Entre tanto, os pretendentes, xa embarcados, polos
líquidos camiños navegaban, meditando nos seus corazóns
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a morte máis dura para Telémaco. Hai, por certo, no medio
do mar, entre Ítaca e a escarpada Samos, unha illa rochosa
chamada Ásteris, que non é grande, mais ten uns partos de
dobre entrada, propios para ancorar. Pois, alí, foi onde os
Aqueos da emboscada, se esconderan, para agardar a
Telémaco.
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RAPSODIA V

A cava de Calzpso («Kalípsous Antron,,) (1-227)
1 A Aurora do seu leito se levantou, de ó lado do ilustre
Titón, para lles levar a luz ós inmortais e ós mortais. Os
deuses entón sentáronse a deliberar, presididos por Zeus,
o que trona no alto do ceo, o que ten o máis grande poder.
5 E Atena contoulles a todos as moitas mágoas de
Ulises, traéndoas alí á memoria, pois preocupáballe que o
heroe estivese retido nas moradas da Ninfa:
7 Atena.- ¡Zeus pai, e vós, os outros deuses benaventurados e eternos! Que de aquí en <liante ningún rei,
cando empuña o seu cetro, se mostre benévolo, nin amable,
nin doce, nin teña sempre no seu pensamento aquilo que
é o máis xusto; antes, ó contrario, que sexa sempre cruel e
cometa as accións máis inxustas. ¿Quen agora se acordado
divino Ulises, entre aqueles pobos sobre os que el reinaba
coma un doce pai? Alá nunha illa, el está prisioneiro,
padecendo terribles traballos, nas moradas da ninfa Calipso,
que á forza con ela o retén. Non pode retornará terrados
seus pais, por non ter naves de remos, nin compañeiros para
o conduciren polo amplo lombo do mar. E agora queren
dar morte ó seu fillo amado, cando á súa casa regrese, pois
el,para saber do seu pai, foise á sacratísima Pilos e á divina
Lacedemonia.
21 E, en resposta, contestoulle Zeus, o que as nubes
amontoa:
22 Zeus.- Miña filla, ¿que palabra che fuxiu da sebe dos
teus dentes? ¿Entón non fuches ti mesma a que tomaches
esa decisión: que Ulises á súa patria volvese, para se vingar
deses homes? En canto a Telémaco, guíao ti co teu bo
sentido, pois ben o podes facer, para que el, san e salvo,
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chegue á súa patria, e os pretendentes, coas mans baldeiras,
de volta veñan na súa nave.
28 Así Zeus falou, e agora dirixiuse a Hermes, o su filio
querido:
29 Zeus.- Hermes, xa que ti é-lo mensaxeiro que levas
tódalas nosas mensaxes, vaille anunciará Ninfa, de cabelos
ben rizos, a nosa irrevocable decisión: queremos que o
intrépido Ulises á súa patria retorne e que a súa volta se
faga sen guía de deuses nin de homes mortais . El só, sobre
unha xangada moi ben unida, pasando sufrimentos, chegará
en vinte días á fertil Esqueria, á terrados Feacios, que pola
súa liñaxe son parentes dos deuses. Eles honrarano de todo
corazón, coma se fose un deus, e nas súas naves
transladarano á terra dos seus pais. Daranlle ricos presentes
de bronce, de ouro e en roupas, coa maior abundancia,
como nunca tería el traído de Troia, por máis que tivese
voltado sen ningún contratempo e con todo o botín que lle
correspondera. O destino de Ulises é, pois, ver outra vez
ós seus seres queridos e entrar de novo na súa casa de teito
elevado, voltando así por fin á terra dos seus pais .
43 Así Zeus lle falou, e Hermes, o mensaxeiro Arxifontes, non lle desobedeceu. Atou ó momento, ós seus pés, as
belas sandalias, divinas, de ouro, que o podían levar, xa
fose sobre as húmidas ondas ou sobre a terra infinita, coa
rapidez dos sopros do vento . E colleu a variña coa que, se
quere, adurmiña os olios dos homes ou esperta os olios de
quen estea profundamente durmido . Con esta variña na
man, levantou voo o forte Arxifontes e, despois de cruza-la
Pieria, deixouse caer do éter ó mar. E agora voaba rapidamente a rente das ondas, coma a gaivota que, nos seos
terribles do mar infecundo, pesca os peixes e vai mallando
na auga salgada as súas tupidas ás. A ela parella, foi Hermes
levado sobre as innúmeras vagas.
55 Mais, cando por fin chegou a aquela illa, que tan
lonxe quedaba, saíu do violáceo mar e continou sobre a
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terra, ata vir parar á cova espaciosa onde a Ninfa, de pelos
ben rizos, vivía. E alí dentro a encontrou . Ardía un gran fogo
na súa lareira e o recen do do cedro, bode fender, e o da
tuia, ó seren qu eimados, espallábase ó lonxe por toda a illa.
No interior, a Ninfa daquela estaba a cantar cunha bela voz
e a tecer no tear coa súa lanzadeira de ouro.
63 Arredor da gruta, un bosque vigoroso crecera, co
amieiro e o álamo negro e o odorante ciprés, onde aniñaban
as aves de longas ás, bufos e gabiáns e barullentas choias
mariñas, que só en causas do mar se ocupan. Polas paredes
da oca gruta estendíase unha viña louzá, cargada de grandes
cachos. E catro fontes seguidas, unha préto da outra, manaban unha auga clarísima, xurrando en distintas direccións.
Nos arredores, verdecían uns prados amenos, nos que a
violeta e o apio estaban en flor. Ata un inmortal, que alí
chegase, quedaría marabillado, cando tal vise, e compracido
no seu corazón. Detívose Hermes, o mensaxeiro Arxifontes,
e contemplou admirado o lugar,
76 Mais, cando xa no seu corazón cada cousa admirara,
penetrou de seguida na gruta espaciosa, e, non ben o viu
cara a cara, Calipso, a divina entre as deusas, ó momento
recoñeceuno, porque os inmortais coñécense entre si
todos,por moi lonxe do outro que algún deles viva . Mais
Hermes non atopou alí dentro ó magnánimo Ulises . Alá
estaba chorando, sentado á beira do mar, no lugar de
costume , consumíndose no seu corazón á forza de bágoas,
xemidos e mágoas. E miraba, cos ollos fixos, para o mar
infecundo, ó tempo que lle caían as bágoas
85 E Calipso fixo sentar a Hermes nun asento de
cerimonia, resplandecente, relucente, e entón a divina entre
as deusas preguntoulle así ó deus :
87 Calipso.- Mais entón, Hermes, o da variña de ouro,
para min venerable e querido, ¿por que, pois, á miña casa
viñeches? Antes non acostumabas vir. Di o que de min
queres, poilo meu ánimo está en facelo, se teño eu poder
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para o facer e se é cousa que de seu se poida facer. Mais,
primeiro, sígueme, para que eu che ofreza os dons que son
propios da hospitalidade.
92 Tendo así, pois, falado, a deusa púxollle <liante unha
mesa, que enchera de ambrosía, e mesturou o vermello
néctar. E o mensaxeiro Arxifontes bebeu e comeu.
95 Terminada a comida e reposto o seu ánimo cos
alimentos, Hermes entón, en resposta, faloulle a Calipso con
estas palabras:
97 Hermes.- Pregúntasme, deusa, por que eu, sendo un
deus, viñen a xunto de ti.Direiche a miña palabra con
sinceridade, pois así o mandas. Poi Zeus quen me ordenou
vir aquí, sen que eu o quixese. ¿Quen, polo seu gusto, ía
querer percorrer un espacio tan grande, indicible, de auga
salgada? Nin hai por aquí préto cidade algunha de homes
mortais,que ofrezan sacrificios ós deuses e hecatombes
selectas . Mais , a ningún deus lle é posible, resistir ou
incumprir unha decisión de Zeus, portador da éxida. Zeus
di que está contigo un home, que é o máis infortunado de
cantos heroes combateron nove anos seguidos arredor da
cidade de Príamo e, ó décimo, saqueada por fin a cidade,
para as súas casas tornaron; mais, na volta, ofenderon a
Atena, e a deusa levantou contra eles un vento malo e vagas
enormes. Nelas, pereceron tódolos seus bravos compañeiros; mais, a el, o vento e a mareira ata aquí o trouxeron.
Agora Zeus ordénache que o deixes partir canto antes, poilo
seu destino é ver outra vez ós seus seres queridos e entrar
de novo na súa casa, de teito elevado, voltando así por fin
á terra dos seus país.
116 Así falou Hermes, e Calipso, a divina entre as deusas,
estremeceuse e, alzando a voz, dirixiulle as súas aladas
palabras:
118 Calipso.- ¡Sodes crueis, oh deµses, e os máis celosos
que poida haber! Sentides envexa das deusas que o seu leito
compartan, sen se esconderen, co home que por compa102

ñeiro da súa vida escolleron. Así, cando a Aurora, a dos
dedos de rosa, para si escolleu a Orión, vós, os deuses, que
vivides unha vida apracible, tivésteslle envexa, ata que
Artemis, esa casta deusa, do seu trono de ouro baixou e,
coas súas docísimas frechas, morte lle deu en Ortixia. E así
tamén, cando Deméter, a de cabelos ben rizos, cedendo ó
seu corazón, entregouse en amor e no leito a Iasión, nun
campo tres veces labrado, Zeus, que ben pouco tardou en
sabelo, deulle morte ó heroe co seu brillante raio. E agora,
oh deuses, tócame a min. Vós envexádesme por estar
comigo un home mortal, ó que eu puiden salvar cando
navegaba soíño, a cabalo da súa quilla, despois que Zeus o
tocou co seu brillante raio e lle fendeu a súa rápida nave,
alá no medio do viñoso mar. Alí pereceron tódolos seus
bravos compañeiros; mais, a el, o vento e a mareira ata aquí
o trouxeron. Eu acollino amorosa e alimenteino, e a miúdo
lle dixen que o faría inmortal,librándoo de toda vellez para
sempre xamais. Mais, a ningún deus , lle é posible, resistir
ou incumprir unha decisión de Zeus, portador da éxida. Que
se vaia polo mar infecundo, se a iso Zeus o incita e iso lle
manda . Con todo , levalo eu, é cousa que non meé posible,
por non dispor de naves con remos nin de compañeiros
para o conduciren polo amplo lombo do mar; mais de boa
gana o aconsellarei e nada lle ocultarei, para que consiga
chegar san e salvo á terra dos seus pais.
145 E repondeulle polo seu lado o mensaxeiro Arxifontes:
146 Hermes.- Mesmo así, despídeo canto antes e ten
medo á cólera de Zeus; non sexa que algún día se irrite e
contigo se asañe.
148 Tendo así falado , retirouse o poderoso Arxifontes.
A augusta Ninfa marchou buscar ó magnánimo Ulises ;
despois que oíu a mensaxe de Zeus.
151 Encontrou, pois, ó heroe á beira do mar, que alá se
estaba sentado, sen que nunca os seus ollos se lle secasen
103

das bágoas, consumindo a súa doce vida en chorar polo
seu regreso, pois xa non gustaba da Ninfa . As noites, víase
forzado a pasalas na cova profunda, durmindo coa que o
quería sen que el a quixese. Os días, pasábaos á ribeira do
mar, sentado nas rochas, consumíndose no seu corazón á
forza de bágoas, xemidos e mágoas . E miraba, cos ollos
fixos, para o mar infecundo, ó tempo que lle caían as bágoas.
159 Achegándose a el, díxolle entón a divina entre as
deusas:
160 Calipso.-Infeliz, non chores máis aquí, nin consúmala túa vida. Agora estou pronta para deixarte marchar. ¡Veña!,
corta co bronce troncos ben longos e, ensamblándoos,
constrúete unha espaciosa xangada, que cubrirás cun piso
de táboas, formando un castelo, para que polo mar brumoso
te poida levar. Eu porei nela o pan e a auga, e o vermello
viño, cantas cousas da fame te poidan librar. E tamén roupas
che darei. Mandareiche por detrás un vento favorable, para
que consigas chegar sen dano á terrados teus pais, se así o
queren os deuses donos do vasto ceo, que son máis
poderosos ca min, para traza-los designios e para os cumprir.
171 Así falou Calipso, e o paciente, divino Ulises
estremeceuse e, alzando a voz, dirixiulle as súas aladas
palabras:

173 Ulises.- Outra cousa, de certo, ti maquinas, oh deusa,
e non o meu regreso, cando me mandas atravesar nunha
balsa o gran abismo do mar, tan terrible e exposto . Nin
sequera o poden atravesar as naves ben proporcionadas,
de rápida marcha, mesmo axudadas por un vento favorable
de Zeus. Por min, eu non me quero embarcar nunha balsa
contra a túa vontade, de non ser que me xures primeiro,
oh deusa, cun xuramento solemne, que ti contra min non
maquinas ningún outro mal para a miña desgracia.
180 Así lle falou Ulises, e Calipso, a divina entre as
deusas, sorriulle e, ó tempo que o acariciaba coa man,
dicíalle nomeándoo:
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182 Calipso.- Non es xusto, de certo, por ma1s que
acostumas ser home prudente, cando té-lo valor de me dicir
tales palabras. Sáibao agora a Terra e, arriba, o vasto Ceo e
a auga da Estixia, que corre por baixo --que é o xuramento
máis grande e o máis terrible para os deuses ben-aventurados- : eu contra ti non maquino ningún outro mal para
a túa desgracia. O que penso dentro de mine o que che
vou aconsellar, é aquilo que para min eu quixese, se nun
apuro grande eu me encontrase. O meu espírito é recto, ti
ben o sabes, e non teño no meu peito un corazón de ferro,
senón compasivo.
192 Tendo, pois , así falado, a divina entre as deusas
botou a andar rapidamente, e Ulises foi seguindo as pegadas
da deusa. E á cova profunda chegaron a deusa e o heroe .
Ulises sentouse no asento do que Hermes se levantara, e a
Ninfa seraviulle manxares de toda clase, para comer e beber,
dos que se nutren os homes mortais. Ela propia tomou
asento enfronte do Ulises divino, e as súas servas servíronlle
a ela a ambrosía e o néctar. E eles foron botando man ós
manxares que tiñan <liante dispostos .
201 Mais, condo xa, de comer e beber, quedaron
saciados , tomou entón a palabra, a primeira entre eles,
Calipso, a divina entre as deusas:
203 Calipso.- Pillo de Laertes, nacido de Zeus, enxeñoso
Ulises, ¿é entón certo que desexas abandonarme e marcharte
de seguida para a túa casa, para a terra querida dos teus
pais? Pois, nese caso, ¡que teñas boa sorte! Mais, se soubeses
no teu corazón cantas mágoas o destino che vai facer
padecer, antes de chegares á terrados teus pais, aquí comigo
te quedarías para gardar esta morada, e serías inmortal,sexa
cal for o desexo que teñas de ver á túa esposa, da que sentes
soidades tódolos días . Por certo, eu gábome de non quedar
por debaixo dela, nin en corpo nin en garrideza, pois
tampouco nunca se viu que unha muller mortal puidese
rivalizar cunha deusa inmortal, nin pola súa estatura nin pola
súa beleza.
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214 E, en resposta, contestoulle o enxeñoso Ulises:
215 Ulises.- Augusta deusa, non te anoxes comigo . Eu
seu moi ben que a moi prudente Penélope queda moi por
debaixo de ti, sen que contigo se poida igualar nin na beleza
nin na estatura. Ela é unha muller mortal e ti es unha deusa
inmortal, exenta de toda vellez . Mais, aínda así, quero e
desexo tódolos días marchar canto antes para a miña casa
e, por fin, ve-lo día do meu regreso . E, se algún dos deuses
me fai naufragar no mar viñoso, sabereino soportar con este
corazón paciente que no meu peito levo. ¡Xa son tantas, as
que eu padecín, xa é tanto o que eu me afanei, unhas veces
sobre as ondas do mar, outras veces a pé firme na guerra!
Pois, ¡que veña este novo esforzo, que ós outros se engada!
225 Así Ulises falou, e, entrementres, púxose o Sol e
sobreveu a escuridade. E entón os dous retiráronse para o
fondo da cóncava gruta e gozaron do amor, un nos brazos
do outro.

A balsa de Ulises (<Tá perí Skhedfan,,) (228-493).
228 Non ben se mostrou a Aurora, a dos dedos de rosa,
filla da mañá, Ulises vestiuse de seguida a túnica e o manto.
A Ninfa entón púxose un amplo vestido branca, fino e
gracioso, pasou arredor da cintura un belo cinto de ouro e
cubriu a súa cabeza cun veo. E entón ocupouse en dispola marcha do magnánimo Ulises. Deulle, pois, un machado
de bronce, de fácil manexo, ben afiado polas dúas caras,
cun fermosísimo cabo de oliveira, moi ben axustado; e
entregoulle despois unha aixola, ben traballada . Levouno
entón a un extremo da illa, onde creceran altísimas
árbores:ameneiros, álamos e abetos tan altos coma o ceo,
mortos xa había tempo, con madeiras bastante secas, que
lle servirían para, sobre as augas, aboiar ben.
241 Calipso, a divina entre as deusas, despois de lle
mostra-lo sitio onde creceran as altísimas árbores, veu de
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volta para a súa morada. Ulises, por el, púxose entón a cortar
madeira e non tardou moito en remata-lo seu traballo. Vinte
árbores botou abaixo en conxunto; desbastounas co bronce,
alisounas con habilidade e a cordel endereitounas. Calipso,
a divina entre as deusas, de volta no sitio, tróuxolle uns
trades, cosque o heroe furou todas aquelas madeiras, que
despois encarou e uniu por medio de cavillas e travesas,
acabando por fin por monta-la súa balsa. Coas dimensións
que un carpinteiro, práctico no seu oficio, lle dá ó fondo
dun bo barco de carga, construíu Ulises a súa ampla balsa.
Ergueu despois a cuberta, adaptándoa a espesas vigas, e
deulle remate cun revestimento de longos taboóns. No
centro, puxo un mastro, ó que axustou unha verga . Despois
fa bricou o leme, para goberna-la xangada . Derredor,
protexeuna cun trenzado de vimes, que fosen unha defensa
contra as vagas, e lastrouna con moita madeira . E Calipso,
a divina entre as deusas, levoulle entón panos para face-las
velas,e Ulises dispúxoas con gran maña. E agora atou nela
cordas, maromas e bolinas, e, por medio duns madeiros
untados de sebo, botouna ó mar divino .
262 ó cabo de catro días, todo estaba xa terminado. No
quinto día, a divina Calipso, despois de o lavar e vestir con
roupas ben perfumadas, deulle o adeus da súa illa. A deusa
colocoulle na balsa un odre de viño tinto, e, outro maior,
cheo de auga; e meteulle tamén, nun saco de coiro, as
provisións de viaxe, o compango e moitos manxares gratos
ó gusto; e fíxolle soprar un vento favorable, propicio e suave.
E o Ulises divino, gozoso, despregou as súas velas ó vento.
270 Sentado ó timón, gobernaba con arte a xangada, sen
que o sono caese sobre as súas pálpebras. Fixaba os ollos
nas Pléiades e no Boieiro, que tan tarde se pon, e na Ursa,
que de sobrenome tamén chaman o Carro, que xira sempre
no mesmo sitio e espreita a Orión, e é a única estrela que
nunca se baña nas augas do Océano. Pois Calipso, a divina
entre as deusas, mandárallo ben, que sempre tivese á Ursa
á súa man esquerda, ó navegar sobre o mar.
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278 Dezasete días navegou el polas rutas do mar, mais
ó décimo oitavo por fin albiscou as montañas sombrías da
terrados Feacios, na parte máis próxima, que semellaba un
escudo no medio do umbroso mar.
282 Mailo deus poderoso Posidón, o que sacode a
Terra, que entón retornaba do país dos Etíopes, avistou ó
lonxe a Ulises, desde o monte Solimo. Alá o viu, na súa
balsa, polo mar navegando. Ó deus, creceulle máis a ira no
seu corazón e, movendo a cabeza, desta maneira para si
mesmo falou:
286 Posidón.- ¡Vaia! Sen dúbida os deuses mudaron de
parecer no tocante a Ulises, mentres eu me atopaba entre
ós Etíopes. Xa está préto da terra dos Feacios, onde o seu
destino é lograr escapar da gran morea de infortunios que
enriba lle veu. Mais aseguro que,sobre el, aínda máis males
hei de botar.
291 Así falou para si Posidón, e , botando manó tridente,
axuntou as nubes e revolveu o mar. Levantou tódalas
tempestades de toda clase de ventos; cubriu de nubes, ó
mesmo tempo, aterra e o mar, e caeu do ceo a noite. Sopraron á vez o Euro e o Noto e o Céfiro violento e o Bóreas,
nacido no éter, que fai rolar grandes vagas. E a Ulises entón
fraqueáronlle os xeonllos e o corazón, e, xemendo, así lle
falou ó seu magnánimo espírito:
299 Ulises.- ¡Ai, que desgracia a miña! ¿Que vai ser de
min? Temo que ó final resulte verdade todo canto Calipso
me prognosticou. A deusa aseguroume que por moitos
traballos no mar pasaría, antes de poder chegar á terrados
país, e vexo que todo o que ela me dixo estase agora a
cumprir. ¡Con que nubes Zeus envolve o vasto ceo, e como
o mar axitou! Avanzan sobre min tempestades de toda clase
de ventos. Agora agárdame, de seguro , unha morte
irremediable. Tres veces e catro veces ditosos, os Dánaos,
que feneceron daquela na espaciosa Troia, por compracer
ós Atridas. ¡Así eu tivese alí morto tamén eco meu fado me
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tivese enfrontado aquel día, cando os Troianos en masa
contra min disparaban as súas lanzas de bronce ó pé do
corpo do Aquiles xacente! Alí, ó menos, honras fúnebres
tería obtido e terían celebrado os Aqueos a miña gloria. Mais
agora, por unha triste morte, estame reservado ser collido.
313 Non ben el así acabou de falar, unha vaga enorme
desde o alto caeu e, precipitándose con gran fragor sobre
Ulises, fixo que zozobrase a xangada. E o heroe, deixando
escapa-lo leme das súas mans, foi botado ó lonxe da balsa .
E chegou unha borrasca terrible, de encontrados ventos. que
o mastro pola metade rompeu, e a vela e a verga a distancia
caeron en pleno mar.
319 Moito tempo Ulises estivo debaixo das augas, sen
poder saír de inmediato á superficie, debido ó ímpeto das
grandes vagas e polo peso das roupas, que lle proporcionara
a divina Calipso. Por fin, emerxiu, cuspindo da boca a auga
amarga do mar, que en abundancia tamén lle corría con
ruído desde a cabeza. Mais, nin así esgotado, el se esqueceu
da xangada, senón que nadou por entre as vagas e logrou
agarrarse a ela. E, sentado no medio dela, puido evitar un
final de morte . E a gran mareira levaba a xangada de acá
para alá, conforme á corren te . Do mesmo modo que o
Bóreas no Outono pola planicie arrastra os cardos, que entre
si se entretecen en novelo apertado, así os ventos, de acá
para alá, polo mar a balsa arrastraban. Unhas veces, o Noto
lanzáballa ó Bóreas, para que este por <liante a levase, e,
outras veces, o Euro cedíalla ó Céfiro, para que este a
perseguise.
333 Mais viuno Ino, a filla de Cadmo, a de belos tornecelos, que antes fora unha simple mortal de voz humana, e
agora, co nome de Leucotea, compartía no fondo do mar
as honras divinas . Ela, pois, compadeceuse de Ulises, ó velo
á deriva, ateigado de sufrimentos, e, na figura dunha gaivota
que voa, saíu do mar e foise pousar na xangada, para lle
falar con estas palabras:
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339 !no.- ¡Infeliz! ¿Por que Posidón, o que sacode aterra,
contra ti se irritou de maneira tan cruel, e tantos males che
causa? Pois non poderá aniquilarte, por moito que el queira
logralo. Ti escóitame ben e fai tal como eu che digo, pois
paréceme que non che falta un bo siso. Quita esas roupas
que levas postas e abandona a túa xangada, deixándoa á
mercede dos ventos; e, á forza de brazos, trata de alcanzar,
a nado, aterra dos Feacios, ondeé o teu destino, que atópela salvación. E agora toma este veo divino e esténdeo sobre
o teu peito, e xa non debes temer nin sufrimentos nin morte.
Mais, así que consigas tocar coas túas mans a beiramar,
desfaite del e tírao ó mar víñoso, ben lonxe da terra, mais
vírate ti para o outro lado, ó facelo .
351 Así pois , a deusa falou,e entregoulle o seu veo, e ó
momento ela volveu mergullarse nas ondas do mar ,
transfigurada como ela estaba nunha gaivota, e as negras
ondas cubrírona.
354 Mailo moi paciente, o divino Ulises, quedou se
indeciso, e, xemendo, para o seu magnánimo corazón, desta
maneira falo u:
356 Ulises.- ¡Ai de min! Que non sexa que algún dos
inmortais, outra vez unha trampa, contra min estea a tramar,
e por iso me ordena que abandone a miña xangada . ¡Non!
Por agora, aínda non o farei, pois só de moi lonxe cos meus
ollos eu vin esa terra na que ela me dixo que atoparía
refuxio. Isto é o que eu vou facer, e paréceme que é o
mellor: mentres eu vexa que os troncos continúan unidos
polas cavillas,aquí seguirei na xangada, e aguantarei o que
teña que padecer; e, así que as vagas me desconxunten a
balsa, entón será cando me poña a nadar, pois xa non terei
outra cousa mellor na que pensar.
365 Mentres, na súa mente e no seu corazón, tales cousas
el revolvía, Posidón, o que sacode a terra, alzou contra el
unha vaga enorme, terrible, irresistible, formando unha
bóveda, e sobre el a lanzou. E, así coma un vento impetuoso
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revolve un montón de pallas secas, dispersándoas en tódalas
direccións, da mesma maneira dispersou a vaga os troncos
da balsa. Mais Ulises agarrouse a un deles e montou nel
coma quen monta un cabalo, e quitouse aquelas roupas que
a divina Calipso lle <lera. E agora, de seguida, estendeu o
veo sobre o seu peito e botouse de bruzos á auga, cos brazos
abertos, para tratar de nadar. Mais viuno o deus poderoso,
O que sacode aterra, e, meneando a cabeza, así falou para
o seu corazón:
377 Posidón.- Agora, despois de padeceres moitos
males, vai así errante polo mar, só co teu corpo, ata que te
xuntes cos Feacios, nutridos por Zeus. Con todo isto, espero
que non te queixes da túa ración de desgracia .
380 Tendo así, pois, falado , Posidón fustigou os cabalas,
de crinas fermosas, e marchou para Egas, onde el ten a súa
famosa mansión.
382 Mais Atena, a filla de Zeus, outra cousa pensou.
Pechou os camiños dos outros ventas, dándolles arde a
todos de que se sosegasen e adormecesen, e fixo soprar só
o rápido Bóreas, que as vagas sobre o camiño crebou, para
que Ulises, nacido de Zeus, se puidese xuntar cos Feacios,
afeccionados ós remos, fuxindo á morte e á sorte negra.
388 Dúas noites e dous días, no mar, Ulises andou á
deriva sobre as ondas espesas, e moitas veces presentiu a
marte o seu corazón. Mais, cando a Aurora, de cabelos ben
rizos, o terceiro día trouxo consigo, entón de pronto o vento
parou e quedou todo calmo sen un sopro sequera; e Ulises,
aguzando moito a súa vista, desde o alto dunha gran onda,
puido ve-la terra, xa préto. Así coma, a uns fillos, élles
agradable ver aparecer con vida outra vez ó su pai, que xacía
prostrado pola enfermidade, padecen do fortes dores,
consumíndose durante moito tempo, pois atacábao un deus
odioso, mais outros deuses librárono felizmente do mal, así,
a Ulises, agradable lle foi ver aparece-la terra e o bosque. E
nadou , aínda máis de présa, ansioso de pór pé en terra firme.
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Mais, cando estaba tan préto da costa que os seus gritos xa
poderían alá chegar, oíu o ruído do mar contra os rochedos.
Grandes vagas estrelábanse con estrépito contra a árida
costa, bramando con terrible son, e todo estaba cuberto de
escuma do mar. Alí nin había portos, onde se acollesen as
naves, nin sequera enseadas, senón orelas abruptas,
rochedos e cons.
406 E entón Ulises sentiu que lle desfalecían os xeonllos
e o corazón; xemendo, pois, díxose para o seu magnánimo
espírito:
408 Ulises.- ¡Ai de min! Agora que Zeus me concedeu
que por fin vise terra, contra toda esperanza, e que xa
conseguín salvar este abismo, non enxergo ningún lugar
por onde, <leste mar de escumas, eu poida sair. Ó longo da
costa, non hai senón agudos rochedos, e, ó redor deles, as
vagas braman estrepitosas, e os penedos elévanse lisos. Aquí
o mar é profundo e non vexo maneira de poder facer pé ,
para me librar da desgracia. É de temer que, ó tratar eu de
saír, unha forte onda me envolva e, lanzándome contra o
duro rochedo, faga que o meu intento resulte en van. E, se
aínda sigo nadando para máis lonxe, buscando algunha
praia batida de lado ou un porto de mar, temo que a borrasca
me arrebate de novo e me leve outra vez polo mar, rico en
peixes, con tódolos meus profundos xemidos, ou que un
deus contra min mande, desde o fondo das augas, a algún
deses monstros enormes, dos moitos que cría a ilustre
Anfitrita. Sei como me odia aquel glorioso deus, O que

sacode a terra.
424 Mentres el revolvía estes pensamentos no seu espírito
e no seu corazón, unha gran vaga lanzouno contra o
rochedo da costa. Ali tería quedado coa pel lacerada e os
osos crebados, se a deusa Atena, a dos ollos brillantes, non
lle tivese inspirado, no seu ánimo, a idea de lanzarse á rocha
e agarrarse a ela con ámbalas mans . Pegado a ela, alí se
mantivo, xemendo, ata ter pasado a gran vaga . Así, desta ,
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evitouna, mais logo, ó refluír, alcanzouno outra vez con
violencia terrible e botouno para o mar, a gran distancia. E,
ó igual que o polbo, cando é arrancado do seu escondedoiro, leva moitas pedriñas pegadas ós seus tentáculos, así
se quedaron nas rochas moitas esgazaduras da pel das súas
ousadas mans. E alí tería morto o infelz Ulises, en contra
do seu destino, se Atena, a dos ollos brillantes, non lle tivese
inspirado daquela moito sentido. Cando emerxeu das ondas,
que, contra a marxe, de contino bramaban, nadou ó longo
da costa, ó tempo que para a terra miraba, buscando cos
ollos algunha praia batida de lado ou un porto de mar. E,
nadando, chegou á foz dun río debela corrente, e o lugar
pareceulle moi apropiado, por estar libre de rochas e
abrigado do vento. E, ó recoñecelo coma tal río, suplicoulle
desta maneira no seu corazón:
445 Ulises .- ¡Escoitame, Señor, quenquera que sexas!
Veño a ti, a quen tanto invoquei, fuxindo do mar e das
ameazas de Posidón. Digno é de respecto, mesmo para os
deuses inmortais, aquel home que chegue erradío, tal coma
agora eu, que chego á túa corrente e ós teus xeonllos,
despo is de ter pa sa do por tantos traballos. ¡Señor,
compadécete de min, que me declaro ser teu suplicante!
451 Así Ulises falou, e o río, ó momento, suspendeu o
seu curso e fixo reina-la calma <liante de si, salvando ó heroe
na foz do río. Ulises deixou entón caer por terra os seus
dous xeonllos e os seus fortes brazos , de esgotado que
estaba da súa loita co mar. Tiña todo o seu corpo inchado
e manáballe en abundancia a auga do mar pola boca e polo
nariz;xacía extenuado, sen folgo e sen fala, porque o abatera
un terrible cansazo.
458 Mais, cando xa puido alentar e o seu corazón se
sentiu volver en si, desatou do seu peito aquel veo que a
deusa lle <lera e botouno na corrente do río, que para o
mar baixa a rumorexar, e unha grande vaga, no sentido do
curso, mar adiante o levou, e ben logo, pois, o acadou Ino
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nas súas mans. Ulises apartouse do río e deitouse o pé duns
xuncos, despois de ller ter dado un bico á terra nutricia.
Xemendo, entón, díxose para o seu magnánimo corazón:
465 Ulises.- ¡Ai de min! ¿Que é o que aínda vou eu sufrir?
¿Que causas por fin me van acorrer? Se paso a noite
inclemente préto do río, temo que, xuntos, a daniña xeada
e o húmido orballo <lean cabo de min, debido á frouxidade
do meu corazón, que nin podo ben respirar. ¡Á mañanciña
sopra do río unha brisa tan fría! Se subo para o outeiro e,
no bosque sombrizo, entre espesos arbustos, o meu leito
dispoño e alí o doce sono me toma, sempre que o frío e o
cansazo me deixen, temo que me descubran as feras e veña
ser pasto delas.
474 Mais, pensándoo ben, pareceulle mellar corre-lo
segundo risco. Foise, pois, cara ó bosque, que atopou préto
da auga, nun lugar ben visible, e meteuse debaixo de dous
arbustos, dun mesmo tronco nacidos, <lúas oliveiras, unha
brava e outra mansa. Nin o húmido sopro dos ventas alí
penetraba, nin nunca o Sol brillante cos seus raios as
atravesaba, nin a chuvia de lado a lado as pasaba, de tan
espesas e entrecruzadas que elas creceran. Debaixo delas
meteuse Ulises e, de seguido, coas súas mans preparou unha
cama espaciosa, pois alí había tal cantidade de follas que
bastarían para cubrir a dous ou tres homes, mesmo en pleno
inverno, por máis rigoroso que este fose . Á vista daquela
cama, moito se aledou o moi paciente, divino Ulises, e ,
deitándose no medio, fíxose unha cobertura de follas. E,
así coma o que vive no campo, nun lugar apartado, onde
non ten veciños, esconde un tizón na negra borralla, para
salva-lo xerme do fogo e non ter que ir encendelo a outro
sitio distante, da mesma maneira Ulises quedou escondido
debaixo das follas. Atena, entón, derramoulle o sono sobre
os ollos, pechándolle as pálpebras, para que o librase canto
antes daquel penoso cansazo.
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RAPSODIA VI

Chegada de Ulises ó país dos Feacios («Odysseos
áphisis eis Phaiakas,,) Cl-331)
1 En tanto alí durmía o moi paciente, divino Ulises,
polo sono vencido e polo cansazo, Atena encamiñouse ó
país e á cidade dos Feacios. Estes viviran en tempos pasados
na espaciosa Hiparea, préto dos Cíclopes , homes moi
orgullosos, que lles causaban dano, por seren máis fortes
ca eles. De alí puido sacalos Nausítoo, o semellante a un
deus , e instalounos na illa Esqueria, lonxe dos industriosos
humanos . Alí el rodeou a cidade cun muro, construíu casas,
ergueu templos ós deuses e partillou as terras. Mais, ó entón,
xa pola Parca el fora abatido e para o Hades baixara, e agora
o rei era Alcínoo, ó que inspiraban nos seus consellos os
propios deuses . Pois, ó seu pazo , foi a onde se encamiñou
a deusa Atena, a dos ollos brillantes, planeando o regreso
do magnánimo Ulises . Xa nel, dirixiuse á estancia , moi
artística, na que Nausícaa estaba a durmir, a filla do
magnánimo Alcínoo. Era unha doncela igual ás deusas na
súa fasquía e na fermosura. Á entrada, cada unha ó seu lado,
durmían <lúas servas, que recibiran das Gracias a súa beleza;
e as portas estaban pechadas.
20 Atena, coma un sopro de vento, avanzou para o leito
da xove e, deténdose sobre a súa cabeza, comezou a falarlle.
Para o caso, tomara os trazos da filla de Dimante, célebre
polas súas naves, unha compañeira de Nausícaa , da súa
mesma idade, á que ela quería moito.
24 Nela, pois, transfigurada, así lle falou Atena, a dos
ollos brillantes:
25 Atena.- ¡Oh Nausícaa! ¿Como a túa nai te pariu tan
desleixada? Os teus relucentes vestidos para alá están,
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descoidados, e préto está o teu casamento, noqueé preciso
que ti propia ostentes belos adornos e que os teñas a punto
tamén para os que formen o teu cortexo . Ten en conta que
con estas cousas conséguese a boa fama entre os homes,
co que se senten ditosos o pai e a nai venerable . ¡Veña!
Vaiámo-las <lúas lavar, non ben a Aurora despunte; eu
acompañareite para facer contigo o traballo, de forma que
canto antes teñas todo rematado . Non che queda moito
te mpo de seguires doncela, pois xa, no país, te pretenden
os máis nobres de tódolos Feacios, que por certo teñen a
mesma liñaxe que a ti che pertence. Sen agardares á
aurora,vaille, pois, pedir ó teu ilustre pai que mande preparar
para ti mulas e carro, no que transportar os cinguidoiros,
os veos e os brillantes cobertores. E tamén, para ti mesma,
éche moito mellor ires no carro sentada, e non a pé , que
os lavadoiros inda cadran lonxe da cidade.
41 Tendo así, pois, falado, Atena, a dos ollos brillantes,
tornou ó Olimpo, onde, ó que din, se atopa a mansión dos
deuses, segura ela e perenne. É unha mansión que nin a
abalan os ventos, nin a chuvia a molla , nin a neve a cobre ,
pois sempre alí o ceo está sereno de todo e sen nubes;mais,
sobre toda ela, espállase un radiante resplandor. Aquí é onde
os deuses ben-aventurados, plenamente gozosos , pasan
tódolos seus días, e para aquí, pois, é para onde tornou A
dos ollas brillantes, despois que entón á doncela os seus
consellos lle deu.
48 Logo chegou a Aurora, a debelo trono , que despertou a Nausícaa, a de fermoso peplo. Admirada co soño que
pola noite tivera, correu a través do pazo, para contárllelo
ós seus proxenitores, ó seu pai e á súa nai. Encontrou ós
dous nas súas estancias. A nai estaba sentada ó pé da lareira,
coas súas servas, fiando la de cor purpúrea, e o pai estaba
na porta, pois ía saír para se xuntar cos ilustres reís , no
consello, ó que o chamaban os nobres Feacios.
56 Parouse Nausícaa moi préto do seu pai e así lle falou:

116

57 Nausícaa .- Meu querido pai, ¿quererías mandar que
me preparasen un carro, alto, de boas rodas, para levar ó
río e lava-los meus vestidos, que tan lixados me están? A ti
mesmo, convenche levar ben limpas as roupas, cando no
consello deliberas cos ilustres reis . Amais <liso, ti tes cinco
fillos,que viven neste pazo, dous xa casados e tres que son
mozos nos seus anos floridos, e estes, sempre que van
danzar, queren vestir roupas recén lavadas . E, é a min, a
quen corresponden todos estes coidados.
66 Así lle falou Nausícaa, sen pasar máis adiante, que
vergoña lle deu nomear <liante do pai o seu xuvenil
matrimonio. Mais el decatouse de todo e deulle a súa
resposta:
68 Alcínoo.- Filla, eu nin che nego as mulas, nin cousa
algunha. Vai. Os meus escravos prepararanche un carro, alto,
de boas rodas, apropiado para a túa carga.
71 Así el falou, e deu a orde ós seus escravos, e estes ó
momento obedecérono. Prepararon, pois , no exterior, un
carro de mulas, de rodas lixeiras, e levaron as mulas ó carro
e xunguíronas á xunguideira. Entre tanto , a xove sacou das
alcobas as espléndidas roupas e acomodounas no ben puído
carro . A súa nai entón meteulle nun cesto toda clase de
gustosos manxares, e tamén lambetadas, e púxolle dentro
un odre de coiro de cabra, que de viño lle encheu. Nausícaa
subiu para o carro, e a súa nai deulle aínda un frasco de
ouro con óleo fluído , para se untaren despois do baño, ela
e as mulleres do seu servicio . E entón a doncela botou man
ó látigo e ás relucentes rédeas, e azoutou as mulas , para
que corresen. Puxéronse estas en marcha con ruído,
alongando o paso en pleno esforzo, levando as roupas e á
xove, que non ía soa, pois con ela ían tamén as súas criadas .
85 Chegaron, por fin, ó belísimo curso do río , onde os
lavadoiros perennes estaban, e moita auga boa de debaixo
das rochas fluía, apropiada para limpar ata o máis lixado.
Alí as criadas desxunguiron as mulas do carro e botáronas
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ó longo do arremuiñado río, para pastaren na grama, doce
coma o mel. Logo, ás brazadas, sacaron as roupas do carro
e leváronas para a auga profunda, e alí nas pillas pisáronas,
á porfía entre elas, a ver quen o facía mellar.
93 Cando xa tiveron lavadas e limpas das súas manchas
tódalas roupas, estendéronas aliñadas ó longo da praia, alí
onde as ondas, que, ás veces viñan bater no areal, deixaban
limpa a area. Entón bañáronse todas alí e untáronse con
óleo fluído. Despois, puxéronse a comer nas beiras do río ,
ó tempo que agardaban a que as roupas se secasen cos raios
do sol.
99 Así que a comida acabaron, as servas e a propia
Nausícaa quitáronse os veos e xogaron un pouco á pelota.
E, entre elas, Nausícaa, a dos brancas brazos, comezou a
cantar. E, o mesmo que Artemis, a frecheira, vai polos
montes, unhas veces polo altísimo Taixeto, outras veces polo
Erimanto, recreándose en cazar xabarís e cervos lixeiros, e
con ela van as Ninfas, fillas de Zeus, portador da éxida, que
os seus x ogos agreste s comparten, e Leto , a súa nai ,
comprácese no seu corazón ó contemplalo, poila súa filla,
por enriba das outras, a súa cabeza e a súa fronte levanta,
e fácil é distinguila, por máis que todas son belas , así, entre
as súas servas, distinguíase entón a doncela, aínda non
domada.
110 Mais, cando xa se achegaba o momento de ela
marchar de volta para a súa casa, despois de xunguída-las
mulas e dobráda-las belas roupas, entón Atena, a deusa de
ollos brillantes , de novo outra cousa ideou, esta vez para
que Ulises espertase do sono e vise á doncela, de ollos
fermosos, e fose por ela levado á cidade dos Feacios. Así,
pois , a filla do rei lanzou a pelota a unha das servas, maila
pelota fallou na serva e foi bater nun profundo remuíño , e
todas elas entón deron gritos moi fortes. Espertouse con
aque les gritos o divino Ulises, e, tomando asento , así
discorreu no seu espírito e no seu corazón:
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119 Ulises.- ¡Ai de min! ¿A que país de mortais eu agora
cheguei? ¿Serán eles violentos, salvaxes e inxustos, ou
hospitalarios cos estranxeiros e temerosos dos deuses? Ata
min chegaron voces de muller. ¿Serán voces das Ninfas, que
viven nos altos cumes dos montes e nas fontes dos ríos e
nos prados herbosos? ¿Estarei eu tal vez préto de homes
dotados de voz humana? Pois, ¡veña! É preciso que de aquí
saia e trate de o ver por min mesmo.
127 Así falou para si o Ulises divino e saíu da matagueira.
Coa súa man robusta, esgazou entón do espeso arboredo
un frondoso ramallo e con el tapou no seu corpo as súas
vergoñas de home. E botou a andar. E de igual maneira que
un león montaraz que, nas súas forzas confiado, segue o
seu camiño, por moita que sexa a chuvia e o vento, e, con
ollos faiscan tes , bótase enriba de bois ou ovellas ou
selváticas cervas, porque afame impéleo, mesmo a atacalos rabaños, chegando a transpo-las estacas dun sólido redil,
así Ulises, por máis de estar nu como estaba, ía ó encontro
daquelas doncelas, de cabelos ben rizos, pois forzado se
vía pola necesidade. E apareceu <liante delas cunha horrible
fas quía, de tan maltratado que estaba polas augas do mar;
e todas elas fuxiron espavorecidas, cada unha para o seu
lado, dispersándose polas marxes salientes. Só a filla de
Alcínoo alí no sitio quedou, pois Atena no seu corazón
coraxe lle puxo e dos seus membros o medo apartou. De
pé, pois, fronte a el, ela permaneceu. Ulises deliberou por
uns instantes se suplicaría á xove, de fermosos ollos,
abrazándose ós seus xeonllos, ou se desde onde estaba, de
lonxe, lle pediría con doces palabras que lle mostrase o
camiño da vila e que lle proporcionase unhas roupas. E,
pensándoo ben, pareceulle que o mellar era su plicarlle de
lonxe, desde onde estaba, con doce palabras, non fose que,
se irritase a doncela, se el se abrazaba ós seus xeonllos.
148 Así, pois, dirixiulle estas doces e hábiles palabras:
149 Ulises.- ¡Eu implórote, raíña,! ¿Es unha deusa ou es
un mortal? Se es unha deusa, se es unha das que son donas
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do vasto ceo , eu encóntrote moi parecida coa Artemis, a
filla do gran Zeus, pola túa beleza, pola túa estatura e pola
túa gracia. Se es unha das mortais, que nesta terra habitan,
ditosos mil veces son os teus irmáns. ¡Canta ledicia deben
sentir, por ti, nos seus corazóns, cada vez que , a tal renovo ,
no coro da danza,cos seus ollos ven eles entrar! ¡E ditosísimo
no seu corazón, máis do que outro calquera, será o home
que co nsiga sobresaír polos seus presentes nupciais e , por
esposa, para a súa casa te leve! Que nunca cos meus ollos
eu vin un mortal a ti semellante, nin home nin muller, e
que deime abraiado ó mirarte. Só nunha ocasión, en Delfos,
préto do altar de Apolo, vin eu un renovo tenro de palmeira,
que con esa b eleza túa cadraba. Pois ata alá eu chegara,
seguido por un pobo moi numeroso, naquela viaxe que
tantas angustias me había de dar. E, da mesma maneira que
alí, ó miralo, quedei entón longo tempo abraiado, pois nunca
tan belo renovo da terra virá brotar, así agora aquí, oh muller,
eu admírote e abráiome ; e asústame abraza-los teus xeonllos,
por máis que me alcanza unha pesada dor. Onte , ó cabo
d e vinte días, puiden por fin fuxir do viñoso mar. Ata ese
m o m e nto estive n á m e rcede das ondas e dos rápidos
turbillóns, desd e que a illa de Oxixia abandonei. E agora
a lgún d e u s p a ra aquí me botou, co fin de que novas
desgracias tal ve z padeza neste lugar, que xa non creo que
as miñas teñan un día fin; máis ben penso que aínda, outras
moitas, os deuses me han de impoñer. Mais ti, oh raíña,
ten piedade de min, xa que, despois de sufrir tantas miserias ,
ti é -la primeira persoa coa que me encontro, e non coñezo
a ningún outro dos habitantes que esta cidade e esta terra
posúen . Móstrame a cidade e dame un trapo que poida botar
arredor do meu corpo, seó vir aquí trouxeches algún, para
envolve-la roupa . ¡E así che concedan os deuses todo canto
no teu corazón timáis desexas! Que un marido che <lean,
un fogar e unha boa harmonía. Non hai nada no mundo
má is grande ou mellor que un marido e unha muller
gobernando a súa casa en perfecta concordia . O que dá
mo ita pena ós seus inimigos e é motivo de grande alegría
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para os seus amigos. E, mellar ca n inguén, sábeno ben eles
propios.
186 E entón, mirándoo, contestoulle Nausícaa, a dos
brancas brazos:
187 Nausícaa.- Estranxeiro, ti ben sabes, visto que non
me pareces nin un home vil nin un insensato, que o propio
Zeus , o Olímpico, é quen distribúe a felicidade entre os
homes, entre os bos e entre os malos, conforme ó que el
quere para cada un, e se el entón che mandou tantos males,
é forza que os sufras en todo caso . Mais agora, xa que
chegaches á nosa cidade e ó noso país, nin vestidos che
van faltar nin cousa algunha das que son necesarias a un
suplicante aflixido que ata nós vén. Eu vouche mostra-la
cidade e agora direiche o nome dos seus habitantes . Son
os Feacios, os que esta cidade posúen, e eu son a filla do
magnánimo Alcínoo, o rei que ten nas súas mansa forza e
o poder entre os Feacios.
198 Así falou Nausícaa, e deu as súas ordes ás servidoras,
de cabelos ben rizos :
199 Nausícaa .- ¡Deténdevos, servidoras! ¿Para onde
fuxides, por verdes a un home? ¿Pensades tal vez que sexa
un inimigo? Aínda non naceu, nin xamais nacerá, ese home
mortal que, para trae-la guerra, arribe a esta terrados homes
feacios, pois ámannos moito os inmortais . Vivimos apartados, no medio dun mar de vagas moi axitadas, nos confíns
do mundo, e ningún outro mortal se relaciona connosco.
Este home é un infeliz, que andou errante e aquí chega
perdido. Agora é preciso que lle prestémo-lo debido coidado, pois, estranxeiros ou mendigos, todos son de Zeus,
e élles grata a ofrenda por exigua que sexa. Así, pois,
servidoras, dádelle comida e bebida ó estranxeiro; dádelle
un manto ben lavado e mais unha túnica, e bañádeo no
río, nun lugar ó abrigo do vento.
211 Así falou ela, e detivéronse as servidoras e entre si
animáronse. Instalaron a Ulises nun lugar resgardado, como
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ordenara Nausícaa, a filla do magnánimo Alcínoo; deixáronlle as roupas ó seu alcance, o manto e a túnica; déronlle
o frasco de ouro co óleo fluído e invitárono a toma-lo seu
baño nas augas correntes do río.
217 Mailo divino Ulises falou entón, dirixíndose ás
servidoras:
218 Ulises.- Servidoras, afastádevos un pouco de min,
co fin de que eu só me lave, do meu corpo limpando o sal
dos mares, e despois me unxa co óleo, que xa hai moito
tempo que a miña pel non recibe ungüentos. Diante de vós,
eu non sería capaz de me lavar, pois teño vergoña de me
amasar nu no medio de mozas, de ben rizos cabelos.
223 Así Ulises falou, e elas entón afastáronse e foran
contarllo a Nausícaa. Entre tanto, q divino Ulises lavou o
seu corpo no río, botando fóra de si o sal do mar, que lle
cubría as costas e os largos ombros. e limpou da súa cabeza
a escuma do mar incansable.
227 Despois de se ter lavado, de corpo enteiro, e unxido
xa con aquel óleo, vestiuse coas roupas que a doncela
virxinal lle proporcionara. E entón Atena, a filla de Zeus,
fíxoo aparecer, despois disto, aínda máis grande e máis forte,
e fíxolle agora caer da súa cabeza uns encaracolados
cabelos, iguais á flor do xacinto. E, tal como un hábil artífice,
ó que ensinaron Hefesto e Palas Atena os segredos todos
da arte, rodea a prata dunha capa de ouro e consegre
preciosos traballos, así Atena lle verteu a gracia ó heroe ,
pola súa cabeza e polos seus ombros. E el entón, distanciándose un pouco, sentouse na beiramar, deslumbrante de
gracia e beleza. E a doncela contemplábao.
238 Nausícaa entón así lles falou ás súas servidoras, de
ben rizos cabelos:
239 Nausícaa.- Escoitádeme o que vos digo, servidoras
de brancas brazos: non é sen a vontade de tódolos deuses,
que o Olimpo posúen, que este home se vén xuntar cos
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divinos Feacios. Ó principio pareceume ser na verdade, un
miserable, e agora aseméllase ós deuses, que o vasto ceo
posúen. ¡Así, a un home tal, puidese eu chamar meu marido,
vivindo entre nós, e así lle gustase quedar nesta illa! Mais,
servidoras, dádelle xa ó estranxeiro comida e bebida.
247 Así ela falou, e elas, non ben a oíron, obedeceron,
e enfronte de Ulises puxeron comida e bebida. E o moi
paciente, divino Ulises, bebeu e comeu con avidez, pois
había xa moito tempo que nada tomaba.
251 Entón Nausícaa, a dos brancas brazos, outras causas
dispuxo. Fixo dobra-la roupa e púxoa no belo carro; xunguiu as mulas , de fortes cascos, e ela mesma nel montou.
Alí montada, invitou a Ulises, tomando a palabra e falándolle
desta maneira:
255 Nausícaa.- Levántate agora xa , estranxeiro, para
vires á nosa cidade. Voute levará morada do meu prudente
pai, onde verás , asegúrocho, ós máis ilustres de tódolos
Feacios. Mais, o que eu che diga, é o que debes facer, pois
non me pareces falto de siso. Mentres pasemos por campos
e terras que o home cultiva, camiña de présa coas servidoras
detrás das mulas e o carro. Eu mostrareiche o camiño, cando
á cidade cheguemos; ti vera-las súas altas e torreadas
murallas, e os dous portas, tan belos, a un e outro lado da
urbe, d e bocas estreitas; e as naves curvadas que son
puxadas polo seu camiño, pois cada unha ten o seu abrigo.
Aí é tamén, á roda dun belo templo de Posidón, onde queda
a ágora, construída con pedras de carrexar ben afundidas
no chan. Prepáranse nese lugar os aparellos das negras
naves, o cordame e as velas, e púlense os remos . Poilos
Feacios non se interesan nin por arcos nin por alxabas ,
senón por mastros e remos de naves , e por naves ben
proporcionadas, coas que atravesan, gozosos, o escumoso
mar. Mais, con todo, quero evita-los seus ditos amargos, non
sexa que alguén me censure despois, polo que agora fago
no medio do pobo hai homes insolentísimos- . Bastaría que
algún ruín nos atopase para de seguida dicir:
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276 "¿Quen é ese estranxeiro, tan alto e tan belo, que
vai detrás de Nausícaa? ¿Onde o atopou? ¿Será tal vez o seu
marido? ¿Ou será algún errante, que ela recolleu, despois
de perdida a súa nave, un home de lonxe, pois nestes
contornos non ternos veciños? ¿Ou será o deus, tan suspirado
por ela, que acudiu ós seus rogos, baixando do ceo, e ó
que agora terá para si tódolos días da súa vida? ¡Tanto mellor,
se ela foi buscar marido e por fin encontrouno nalgún
estranxeiro! Poilo certo é que ela desdeña ós da súa terra,
ós Feacios, con seren moitos e ilustres, os que alí a pretenden"
285 Así de min dirán, e terei que sufrir semellantes
censuras. Tamén eu contra outra me indiganaría, se tales
cousas fixese; contra aquela que, ás costas do pai e da nai,
aínda vivos, andase con homes, antes do día do casamento.
E agora, estranxeiro, comprende ben as miñas palabras, se,
canto antes, queres conseguir do meu pai acompañamento
para volveres á túa terra. Á beira do noso camiño,
atoparemos un belo bosque de álamos, un bosque sagrado
de Atena; nel brota unha fonte e esténdese un prado arredor.
Alí ten o meu pai o seu campo e o seu florecente viñedo ,
tan préto da nosa cidade, que nela pódese oí-lo grito que
alí sedea. Séntate nese lugar e agarda o tempo que vexas
que nos é necesario para atravesa-la cidade e chegar ás
mansións do meu pai. Despois, cando calcules que xa ternos
que alá estar, entra ti entón na cidade dos Feacios e pregunta
polas mansións do meu pai, o magnánimo Alcínoo. Son
fáciles estas de recoñecer, e ata unha criatura te podería
guiar, poilas casas dos Feacios son moi diferentes, non están
tan ben construídas coma a mansión do heroe Alcínoo.
Cando xa a cuberto esteas no pazo e crúce-lo seu patio ,
atravesa de présa a mansión e vai a onde está a miña nai.
Ela séntase, ó pé da lareira, a fiar á luz das chamas unha
purpúrea la, cousa de admiración para ver. Estará encostada
a unha columna e detrás dela estarán as súas servas sentadas.
Alí tamén, de costas ó fogo, se apoia o trono no que se
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senta o meu pai e bebe o seu viño, coma un inmortal. Pasa
por <liante del e vai abraza-los xeonllos da miña nai, se
queres ver logo o alegre día do regreso á túa patria, por
moi lonxe que dela te atopes. Pois, se o corazón da miña
nai a teu favor se inclinase, poderás abriga-la esperanza de
ver ós teus outra vez e de retornar á túa casa, tan ben
construída, e á terra dos pais.
316 Tendo, pois, así falado, ela azoutou as mulas co seu
látigo resplandecente, e de seguida deixaron atrás a corrente
do río.
318 As mulas unhas veces ían a trote e outras veces a
paso miúdo avanzaban. E é que Nausícaa levaba as rédeas
ben controladas e usaba o látigo con moito tino, de modo
que as servas e Ulises, que ían a pé, puidesen segui-lo carro.
Púñase o sol, cando chegaron ó bosque famoso, ó sagrado
bosque de Aterra. Alí, pois, se quedou o Ulises divino .
323 Ó momento el, sen máis tardar, así lle implorou á
Filla do gran Zeus:
324 Ulises.- ¡Escóitame, filla de Zeus, portador da éxida,
a Infatigable! Óeme ó menos agora, xa que antes, de
náufrago, nunca me oíches, cando me maltrataba o glorioso
deus, O que sacode aterra. Concédeme que sexa acollido
de forma amistosa na terra dos Feacios e que de min se
compadezan.
328 Así falou Ulises rezando, e Palas Aterra escoitouno.
Maila deusa aínda non quixo aparecer <liante del desta vez,
por repecto ó irmán do seu pai, que se mantivo vivamente
irritado contra o Ulises divino ata que este chegou á súa
terra natal.
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RAPSODIA VII

Entrada de Ulises no pazo de Alcínoo («Odysseos
éisodos pros Alkínoon") Cl-347)
1 Así rezaba naquel lugar o moi paciente, divino Ulises,
e, no en tanto, o vigor das <lúas mulas levou á xove á cidade.
Non ben ela chegou á esplendida morada do seu pai,
parouse, pois, no portal, e os seus irmáns, semellantes ós
inmortais, xuntáronse á roda dela, desaxugaron as mulas e
levaron as roupas para dentro da casa. Ela marchouse para
a súa alcoba, onde un lume aceso lle tiña Eurimedusa, unha
vella de Epiro, que era a súa camareira. Trouxérana outrora
de Epiro as naves de extremos curvados;escollérana para
Alcínoo, como regalo, xa que el era o rei de tódolos Feacios,
e, coma un deus, polo seu pobo era escoitado. Ela fora a
que no pazo criara a Nausícaa, a dos brancos brazos, e era,
pois, a que agora, para ela, acendía o lume e no seu cuarto
preparáballe a cea.

14 Naquel momento erguíase Ulises, para se encamiñar
á cidade; e Atena, meditando o seu ben, arredor del espallou
unha espesa nube, non fose que algún dos magnánimos
Feacios, con el no camiño atopándose, o abelloase coas súas
palabras e lle preguntase quen era.
18 Cando xa el ía entrar na encantadora cidade, saeulle
ó encontro Atena, a deusa de ollos brillantes, transformada
nunha xove doncela que vai á fonte cun cántaro. Detívose
<liante del, e o divino Ulises fíxolle esta pregunta:
22 Ulises.- Miña filla , ¿quererías guiarme ó pazo do
heroe Alcínoo, o que é o rei entre estes homes? Eu son un
estranxeiro, que, despois de moito sufrir, aquí chego agora
desde moi lonxe, desde unha terr~ remota, e non coñezo a
ninguén, dos que habitan esta cidade e este país.
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27 E entón contestoull e Atena, a deusa de ollos
brillantes:
28 Atena.- Meu pai estranxeiro, eu vouche mostra-lo
pazo polo que me preguntas, pois queda moi préto da
mansión do meu pai irreprochable. Mais camiña detrás de
min sen soltares palabra; eu ireiche mostrando o camiño.
Non mires para ninguén e a ninguén fagas pregunta
ningunha, que aquí nin son moi tolerantes cos estranxeiros
nin se dá unha amable acolleita ó que veña de países
estraños . Confían nas súas rápidas naves, cruzan con elas o
grande abismo, que isto lles concedeu O que a terra
sacode. Son tan lixeiras as súas naves coma as ás dos paxaros
ou coma o pensamento.
37 Tendo, pois, así falado, Palas Atena botou a andar
cun paso acelerado e Ulises ía detrás, seguindo as pegadas
da deusa. E os Feacios, célebres polas súas naves, non o
puideron ver, a pesar de que pasaba entre eles a través da
cidade, pois Atena, a dos cabelos ben rizos, a terrible deusa,
non o permitía, xa que ela, meditando o seu ben dentro do
seu corazón, espallara arredor do seu corpo unha néboa
divina . Ulises contemplaba, de paso, con admiración os
portos e as naves tan ben proporcionadas; as ágoras daqueles heroes e aquelas longas murallas, altas e reforzadas
con palizadas, que eran unha marabilla digna de ser vista.
46 Cando xa chegaron á morada espléndida do rei,
Atena, a deusa de ollos brillantes, tomou a palabra e así lle
falou:
48 Atena.- Meu pai estranxeiro, este é o pazo que ti
querías que eu che mostrase . Nel atoparás ós reis, rebentos
de Zeus, celebrando un festín; mais ti métete dentro e non
sintas receo no teu corazón, que o home ousado é que logra
mellor o que pretende, en calquera empresa, por máis que
el veña desde moi lonxe, desde unha terra remota . Na sala
grande, atoparás, primeiro, á raíña, que leva por nome Areta
e que provén dos mesmos antepasados que xeraron ó rei
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Alcínoo. Pois, primeiro, a Nausítoo, xerouno o deus Posidón,
o que sacode aterra, en Peribea, amáis bela das mulleres,
a filla máis nova do magnánimo Eurimedonte, que en
tempos foi o rei dos altivos Xigantes, mais perdeu ó seu
pobo malvado, e, a si mesmo, tamén se perdeu . Posidón,
pois, a Peribea se uniu e tiveron un fillo, o magnánimo
Nausítoo, que logo reinou entre os Feacios. Nausítoo, a súa
vez, foi o pai de Rexénor e Alcínoo. A Rexénor, recén casado
e sen fillos varóns, deulle morte Apolo, o do arco de prata,
deixando no seu pazo tan só unha filla, Areta, á que Alcínoo,
o seu irmán, tomou por esposa, honrándoa como ningunha
outra sobre a terra é honrada, de cantas mulleres unha casa
gobernan baixo a lei do marido. Así ela foi, e sempre é
venerada por todos , de corazón: polos seus fillos, polo
propio Alcínoo e polos súbditos seus, que a miran como se
mira a unha deusa e que a acollen con doces palabras, cando
ela pasa a través da cidade. Ela mesma non deixa de ter un
xuízo sereno e , entre os que ben quere, aínda que sexan
homes, dirime as querelas que teñan. Se o seu corazón a
teu favor se inclinase, poderás abriga-la esperanza de ver
ós teus outra vez e de retornará túa casa tan ben construída
e á terra dos pais.
78 Tendo, pois , así falado, Atena, a deusa de ollos
brillantes, foise do sitio por enriba do mar incansable e,
deixando a encantadora Esqueria, chegou a Maratón e a
Atenas, a de amplas rúas, e penetrou na sólida casa de
Erecteu. Ulises, polo seu lado, camiñaba para o pazo famoso
de Alcínoo, mais detívose un tempo antes de chegar á soleira
de bronce, axitando moitos pensamentos no seu corazón.
Había coma un fulgor de sol ou de lúa sobre a excelsa
mansión do magnánimo Alcínoo. Do limiar ata o fondo ,
elevábanse, á dereita e á esquerda, os muros de bronce ,
que unha cornixa de esmalte azul coroaba . De ouro, eran
as portas que por dentro pechaban aquela sólida casa; de
prata, eran as xambas, que estaban fixadas nunha soleira
de bronce; de prata , era tamén a lumieira e, de ouro, era o
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canzorro. E, de ouro e de prata, a cada lado, había dous
cans, que Hefesto esculpira con arte enxeñosa, para
gardaren a casa do magnánimo Alcínoo, pois eran uns cans
inmortais, exentos para sempre de vellez. E había tronos , a
cada lado, apoiados contra a parede , desde a soleira ata o
fondo, seguidos; e había , cubríndoos, uns tapices finamente
traballados, obra das mulleres. Sentábanse neles os xefes
dos Feacios a beber e a comer, pois tiñan con que o facer
ó longo de todo o ano. Sobre uns pedestais moi ben
construídos, erguíanse uns efebos de ouro, con facho s
acesos nas mans , para , de noite, alumaren a sala e os
convidados . Cincuenta son , en conxunto, as servas que
Alcínoo ten no seu pazo e, delas, unhas trituran nas moas
o louro trigo; outras tecen panos, sentadas, e enrolan os
fíos cos fusos , movendo as súas mans coma se fosen follas
dun alto álamo; e, dos finos tecidos , escorre o óleo fluído .
Pois, o m esmo que os Feacios son, de tódolos homes , os
máis expertos e n guiar polos mares unha nave veloz, así as
súas mulleres son as máis destras en tecer lenzos,pois Atena
deulles, sobre tódalas outras mulleres, habilidade para facer
labores moi belos e un enxeño excelente. Por fóra do p atio ,
ata préto das portas , hai un gran pomar, dunhas catro
xugad as, vedado todo arredor por unha sebe. Altas árbores
crecen alí, florecentes : pereiras, granados, maceiras d e
espléndidos froitos , doces figueiras e louzás oliveiras. Nunca
os seu s froitos se perden, nin nelas faltan, nin no inverno
nin no verán; son froitos de todo o ano. O Céfiro, que sopra
constantemente, fai saír uns e ó mesmo tempo madura
outros . A pera faise vella na pera, a mazá na mazá, e a uva
na uva e o figo no figo. Alí, a certa distancia, hai un plantío
de fértil viñedo, e, unha parte das uvas , nun lugar abrigado
echan , sécase ó sol, a outras, vendímanas e, a otras, písanas;
e máis alá están as verdes, que van soltando a flor, e outras,
que xa van madurando. E a seguir, contra a súa última fila ,
alá crecen, en simétricos renques , legumes variados, que
todo o ano están louzáns . Hai no pomar dúas fontes: u nha
leva as súas augas por toda a horta; a outra, por debaixo
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do limiar do patio, corre para a alta mansión, e alí van buscala auga os cidadáns. Tales eran, pois, os espléndidos dons
que os deuses puxeron no pazo de Alcínoo. Así, pois, o
moi paciente, divino Ulises, parado no sitio, contemplábao
todo.
134 Mais, despois de admirar cada cousa no seu corazón,
transpuxo de présa a soleira e entrou no pazo. Encontrou
ós xefes e conselleiros dos Feacios libando nas súas copas
polo bo vixiante Arxifontes, que era o último polo que eles
libaban cando se ían deitar.
139 Mailo moi paciente, divino Ulises, atravesou a gran
sala, envolto na espesa néboa coa que Atena o cubrira, ata
chegar <liante de Areta, e do rei Alcínoo. E entón Ulises
botou os seus brazos ós xeonllos de Areta, e nese momento
quedou disipada a néboa divina. Os da casa quedaron todos
sen voz, ó veren a aquel home, e mirábano abraiados. Mais
Ulises comezou a súa súplica:
146 Ulises. - ¡Areta, filla de Rexénor, o semellante a un
deus! ¡Oh muller venerable do magnánimo Alcínoo! Despois
de moito sufrir, veño ó encontro do teu esposo, dos teus
xe onllos e <lestes teus convidados. Que a todos vos
concedan os deuses vivir unha vida feliz e chegar a deixar
ós seus fillos, cada un no seu pazo, os seus bens e os
presentes de honra que o pobo lle teña outorgado. Mais , a
min, dádeme homes que me conduzan, para que poida
volver, o antes posible, á miña patria, pois xa é demasiado
o tempo que levo lonxe dos meus~ padecendo infortunios.
153 Despois de así ter falado,sentouse ó pé do fogo, na
cinsa do fogar; e quedáronse todos inmóbiles e sen soltaren
palabra . Mais, por fin, falou o vello heroe Equeneu. Este
era o home de máis idade entre os Feacios, e o que a todos
excedía nos discursos, pois sabía moitas cousas doutros
tempos .
158 El foi quen tomou a palabra, inspirado pola benevolencia, e así falou:
131

159 Equeneu.- ¡Alcínoo! Nin é correcto, nin para ti está
ben, que un hóspede quede no chan sentado nas cinsas do
teu fogar, mentres todos nós nos contemos á espera de que
ti fales. ¡Veña, pois! Fai levantar ó teu hóspede e séntao nun
trono, ornado con cravos de prata, e manda ós arautos que
mesturen o viño, para ofrecermos así libacións a Zeus, o
que goza co raio, pois el é o deus que acompaña ós
suplicantes venerables. E que a despenseira traia unha cea
para o noso hóspede, das provisións que alá dentro se
gardan.
167 Cando estas palabras oíu a sagrada forza de Alcínoo,
colleu da manó prudente e astuto Ulises e, erguéndoo de
ó pé do fogo, sentouno nun espléndido trono, para o que
levantou do seu sitio ó seu fillo, o valeroso Laodamante,
que se sentaba ó seu lado, por ser para el moi querido. Veu
entón unha serva e tróuxolle auga para as mans nun xerro
de ouro, moi belo, verténdolla nunha palangana de prata,
para que el se lavase; e dispuxo <liante de Ulises unha puída
mesa. Veu, a seguir, a venerable despenseira que lle serviu
o pan, e na mesa deixoulle moitos manxares, agasallándoo
de boa gana con canto ela tiña gardado. E o moi paciente,
divino Ulises, comeu e bebeu.
178 E entón Alcínoo díxolle ó .arauto:
179 Alcínoo.- Pontónoo,mestúranos viño na crátera e
distribúeo a todos na sala, para ofrecermos así libacións a
Zeus, o que goza co raio, pois el é o deus que acompaña
ós suplicantes venerables.
182 Así Alcínoo falou, e Pontónoo mesturoulles o doce
viño na crátera e distribuíno entre todos, ofrecéndollelo en
copas.
184 Mais, así que acabaron de face-la libación e de beber
canto, a cada un, o corazón lle pedía, Alcínoo tomou a
palabra e así lles falou:
186 Alcínoo.- Escoitádeme, guías e conselleiros dos
Feacios, pois quero dicirvos o que no peito me dicta o meu
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corazón. Agora, acabada xa a cea, ídevos deitar ás vosas
casas; e mañá, á mañanciña, despois de convocar ós anciáns,
obsequiaremos ó estranxeiro, coma hóspede noso neste
pazo, ofrecendo belas víctimas ós deuses. A seguir,
trataremos entón do seu regreso, para que, sen traballos nin
afliccións, guiado por nós, o noso hóspede poida voltar de
seguida, gozoso, á terrados pais, por moi lonxe que ela se
atope. Paremos por que, ata entón, ningún mal nin desgracia
padeza, ata que poña o seu pé na terra que o viu nacer. Xa
na súa casa, sufrirá o que o Destino e as graves Fiandeiras
para el se puxeron a fiar, cando a súa nai o deu a luz ...
Mais, quen sabe, tal vez o noso hóspede sexa un dos
inmortais, que do ceo baixou. Se fose tal, entón é que
algunha misión nos preparan os deuses. Pois, cando menos
, ata o día de hoxe, cada vez que lles ofrecemos hecatombes
gloriosas, sempre se nos manifestan os deuses, de modo
visible, e séntanse no medio de todos e comen do que
comemos nós. E, se algún camiñante feacio cun deles se
atopa no seu camiño, nunca eles, ó seu paso, se esconden,
porque nós descendemos do seu propio sangue, o mesmo
que os Cíclopes e as tribos salvaxes dos Xigantes.
207 E, en resposta, contestoulle o moi enxeñoso Ulises:
208 Ulises.-Alcínoo, non penses agora en tal cousa, que
en nada son eu semellante ós inmortais, que son donos do
vasto ceo, nin en figura nin en aspecto, senón ós homes
mortais. E, dentro <lestes, con aqueles homes, dos que
saibades que máis desgracias padeceron na vida, con eses,
iso si, polos meus sufrimentos, podería eu compararme. E,
aínda males maiores cós seus, eu vos podería contar, de
tanto como eu padecín por vontade dos deuses. Mais, en
fin, deixádeme cear, aínda que estou aflixido, que non hai
cousa mais desvergoñada do que o noso odioso ventre, que
nos forza por lei natural a non o esquecer, por moi
angustiados que nos atopemos e por máis dor que teñamos
no corazón. Así tamén eu agora levo a dor no meu corazón,
mailo ventre, sen tregua, incítame con forza a comer e beber,
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facendo que eu me esqueza de todo canto sufrín, e reclama
ser cheo. Mais, así que despunte o día, dádevos présa e
facede que eu, este infortunado, volva pisa-la terrados meus
país, despois do moito que padecín. Que alá a vida me
deixe, mais que eu vexa de novo a miña facenda, os meus
escravos e a miña grande e alta morada.
226 Así Ulises falou, e aprobárono todos, e ó momento
pediron que se lle prestasen guías ó hóspede, xa que tan
de razón era canto dixera. Mais, así que acabaron de facela libación e de beber canto o corazón lles pedía, querendo
durmir, marchou cada cal para a súa casa.
230 Mailo Ulises divino permaneceu na gran sala; e ó
seu lado sentáronse Areta e Alcínoo, o seriellante a un deus,
ó tempo que as serv~s foron levantando a mesa do festín.
233 E entón Areta, a dos brancos brazos, foi a primeira
que rompeu a falar, pois, reparando no manto e na túnica,
recoñeceu os belos vestidos que ela propia tecera coas súas
servas. E, volvéndose a el, dirixiulle estas aladas palabras:
237 Areta.- Hóspede, son eu mesma a primeira que te
vou interrogar. ¿Ti quen es? ¿Cal é á túa terra? ¿Quen che
deu eses vestidos? ¿Non dixeches que aquí chegaches
vagando polas ondas do mar?
240 E, en resposta, contestoulle o moi enxeñoso Ulises
241 Ulises.- É difícil, raíña, contarche polo miúdo os meus
infortunios, pois moitos foron os que me deron os deuses
do ceo. Mais contestareiche ó que me preguntas e ti queres
saber. Lonxe de aquí, no medio do mar, hai unha illa, de
nome Oxixia, onde vive a filla de Atlante, a insidiosa Calipso,
de belos bucles,terrible deusa . Ningún dos deuses, ningún
dos homes mortais, con ela ten tratos. Mais, a min, malpocado, levoume á súa casa algún deus, cando xa só me
atopaba, despois que Zeus alcanzou co seu raio brillante a
miña rápida nave, e destrozouma no medio do mar viñoso.
Alí encontraron a morte tódolos meus bravos compañeiros.
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Eu, ben abrazado á quilla da miña curvada nave, nove días
andei polo mar errante e, na décima noite negra, os deuses
leváronme á illa Oxixia, onde vive Calipso, de belos bucles,
terrible deusa. Ela deume amorosa acollida, sustentoume e
moitas veces me dixo que me faría inmortal, librándome
para sempre de toda vellez. Mais nunca logrou persuadir
no meu peito ó meu corazón. Sete anos na illa estiven retido,
de contino regando coas miñas bágoas os divinos vestidos
que Calipso me fora dando. Mais cando, co paso do tempo,
o oitavo ano chegou, animoume ela mesma e mandoume
partir, ben fose debido a unha mensaxe de Zeus, ou tal vez
a ter ela variado de pensamento. Deixoume nunha xangada,
moi ben construída, despois de me dar pan e doce viño,
en abundancia, e de me vestir con roupas divinas; e, para
o caso, mandoume un vento propicio e suave. Dezasete días
andei errante, polo mar navegando, e, ó décimo oitavo,
aparecéronme ó lonxe as umbrosas montañas da vosa terra,
e alegróuseme o corazón. ¡Ai, infeliz! Aínda debía pasar por
unha grande aflicción, que me mandou Posidón, o que
sacode a terra. Desatou contra min un furacán, que me
pechou o camiño; levantou o mar inmenso, con tal
marexada, que me arrancou para fóra da almadía, no medio
de profundos queixumes. A tempestade pouco tardou en
dispersa-los madeiros, e eu entón, nadando, crucei aquel
abismo, ata que por fin, polo vento e a auga levado, ó voso
país me acheguei. Mais entón vin que, se alí trataba de
alcanza-la ribeira, lanzaríanme as vagas, con toda a súa forza,
contra aterra firme, botándome sobre uns grandes rochedos
e nun sitio fatal. Recuei, pois, a nado, ata que, por fin,
cheguei á foz dun río, a un lugar que me pareceu o mellor,
pois era liso e sen rochas e quedaba ó abrigo do vento. E,
alí sobre a terra, deixeime caer, para cobrar alento. Mais
entón sobreveu a noite divina e eu afasteime do río, nacido
do ceo, e fun durmir entre uns matos nun leito de follas
que eu amontoei. Un deus botou sobre min un profundísimo
sono e alí, entre follas, aínda que co corazón angustiado,
toda a noite durmín, e ata pasa-la aurora, e ata xa o día
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mediado. Púñase o Sol cando, por fin, me deixou aquel doce
sono, e entón avistei á túa filla e ás súas servas, que se
divertían xogando na area. Ela, por certo, no medio das
outras parecía unha deusa. Dirixinlle a miña súplica, e ela,
no seu modo de obrar, mostrou ter un bo siso, dándome
unha acollida, como nunca esperase, ó vir esta de xente
nova, poila mocidade a miúdo non é moi considerada. Ela
deume pan con fartura e viño da cor do fogo, dispuxo que
me lavasen no río e entregoume estas roupas que traio. Con
todo o aflixido que estou, isto é, conforme á verdade, canto
eu che quería contar.
298 E Alcínoo, pola súa vez, tomou a pala?ra e deulle a
súa resposta:
299 Alcínoo.- Hóspede meu, tan só dun deber non se
lembrou a miña filla. ¿Por que non te trouxo coas súas servas
á miña casa? Ela foi a primeira persoa a quen ti dirixíche-la
túa súplica.
302 E, en resposta, díxolle entón o moi enxeñoso Ulises:
303 Ulises.- Heroe, non censures por iso a tan irreprensible doncela. Ela invitoume a seguila coas súas servas, mais
eu non o quixen facer por respecto e por medo, non fose
que chegases a vernos e o teu corazón. se irritase, pois somos
moi suspicaces os homes, cantos na terra vivimos.
308 E Alcínoo, pola súa vez, tomou a palabra e deulle a
súa resposta:
309 Alcínoo.- Hóspede meu, non teño no peito un
corazón tal, que sen motivo se irrite, pois, en todo , é mellor
unha xusta medida . Por min, ¡por Zeus pai, por Atena e
Apolo!, sendo tal como es, pensando o mesmo que eu
penso, así quixeses tomar por muller á miña filla e ser
chamado meu xenro, quedándote aquí connosco . Daríache
casa e riquezas, se de boa gana te quixeses quedar; mais,
se esa non é a túa vontade, ningún dos Feacios te vai reter,
pois iso non sería do agrado donoso pai Zeus. E así, desde
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agora, eu propio decido o día da túa volta, para que o saibas
ben: será mañá mesmo. E en tanto ti, rendido de sono,
descansas, os nosos homes remarán sobre o mar calmo, ata
que chegues á túa patria e á túa casa, ou alí a onde a ti che
apeteza, por arredado que o sitio estea, aínda que quede
moito máis para alá da Eubea. Esta, por certo, está
remotísima, ó que din aqueles dos nosos que a viron, cando
alá levaron ó louro Radamante, que ía ver a Titio, un fillo
de Xea. Ata alá, pois, chegaron eles, e remataron a viaxe
sen fatiga ningunha, estando de volta na casa no propio
día. Ti mesmo poderás apreciar se as miñas naves son, ou
non, as mellores, e se os meus mozos son destros, .ou non,
en bate-lo mar coa pa dos seus remos.
329 Así falou Alcínoo, e encheuse de gozo o moi
enxeñoso, divino Ulises. E de seguida, en ton de súplica,
desta maneira rezou:
331 Ulises.- ¡Pai Zeus! ¡Que Alcínoo cumpra todo canto
me acaba de prometer! ¡Que nunca a súa gloria se apague
sobre a terra fecunda, e que eu, por fin, consiga chegar de
volta á miña patria!
334 Así un e mais outro falaron, cambiando entre si as
súas razóns. E entón Areta, a de brancos brazos, mandou
ás servas que armasen un leito debaixo do pórtico, que nel
puxesen belos cobertores de púrpura, que por enriba
estendesen as colchas e que sobre elas deixasen pelicas que
ben abrigasen. E as servas, oída a encomenda, saíron da
sala, alumando o camiño con fachos acesos nas mans.
340 Cando xa, dándose présa, tiveron disposto o sólido
leito, as servas dirixíronse a Ulises e invitárono con estas
palabras:
342 As servas.- Hóspede noso, érguete e vén, que xa a
túa cama está feita.
343 Así lle falaron elas, e, a el, pareceulle grato irse deitar.
Alí durmiu, pois, o moi paciente, divino Ulises, nun leito
137

ben traballado, debaixo do pórtico sonoro. Alcínoo foise
deitar ó fondo da alta morada, onde a dona da casa leito e
cama lle dispuxera.

138

RAPSODIA VIII

Presentación de Ulises ós Feacios («Systasis pros tous
Phaiakas")
1 Non ben se mostrou a filla da mañá, a Aurora, de
dedos de rosa, da cama se ergueu a sagrada forza de
Alcínoo, e outro tanto fixo Ulises, nacido de Zeus, o
destructor de cidades. E entón, xúntolos dous, abrindo
camiño a sagrada forza de Alcínoo, dirixíronse á ágora dos
Feacios, construída préto das súas naves. Cando alá
chegaron, tomaron asento nas pedras puídas, un ó lado do
outro. Mais, no en tanto, pola cidade ía Palas Atena, nos
feitíos dun arauto do prudente Alcínoo, preparando a volta
do magnánimo Ulises. E a deusa parábase <liante de cada
ancián e dáballe a nova:
11 Atena.- ¡Veña xa, guías e conselleiros dos Feacios!
Ide á ágora e nela coñeceredes ó estranxeiro , que onte
chegou á casa do prudente Alcínoo. Andou polos mares
errante e, no seu aspecto, aseméllase ós inmortais.

15 Así a deusa falaba, e moveu o corazón e o ánimo
de todos. E, ó pouco tempo, as dúas ágoras e os seus asentos
enchéronse de homes, que alí se xuntaban. Foron, pois,
moitos, os que contemplaron pasmados ó prudente fillo de
Laertes. E é que Atena espalloulle unha gracia divina sobre
a súa cabeza e sobre os seus membros, e fixo que parecese
máis alto e máis robusto, co fin de que así, conquistando o
corazón de tódolos Feacios, gañase o seu temor e o seu
respecto, e alcanzase a victoria en tódolos xogos, cando eles
o desafiasen.
24 Cando o pobo, pois, acudiu e estiveron todos
reunidos, Alcínoo tomou na asemblea a palabra e así lles
falou:
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26 Alcínoo.- Escoitádeme, guías e conselleiros dos
Feacios, e diréivo-lo que o meu corazón no meu peito me dicta.
Velaquí un estranxeiro, eu non se'i quen el é, que, depois dun
naufraxio, á miña casa chegou. Pode que sexa dos homes de
por onde o Sol nace, ou dos de por onde se pon; mais, en
todo caso, el pídenos que o levemos de volta á súa terra e
roga que llo aseguremos . Así, pois, <leámonos présa a
conducilo, coma ata agora sempre flXemos. Nunca home algún,
que chegue á miña casa, nela está moito tempo a chorar, coa
ansia da volta á súa. ¡Veña, pois! Puxemos para o mar divino
unha negra nave, aínda non estreada, e escóllanse, do pobo,
cincuenta e dous remeiros, entre aqueles que ata o presente
mostraron sé-los mellares. A bordo, fixade todos con moito
coidado os remos ós seus toletes, e despois desembarcade e
ide para a miña casa, pois quero dispar de seguida un festín,
e dalo, para toda a xente, coa maior abundancia. Isto é o que
eu mando no que toca ós xoves. Mais vós, reis portadores de
cetro, vinde tamén á miña bela morada, para agasallarmos ó
noso hóspede na sala grande. E que ninguén se negue.
Mandade chamar a Demódoco, o aedo divino, a quen deu un
deus, máis do que a ningún outro, o don de deleitar cos seus
cantos, sexa cal for o asunto que o seu corazón decida cantar.
46 Tendo así falado, púxose en marcha o primeiro, e
os reis, portadores de cetro, seguírono. Un arauto foi entón
chamar ó aedo divino. E os cincuenta e dous remeiros,
escollidos coma o rei mandara, dirixíronse, pois, para a beira
do mar incansable.
50 Cando os remeiros á nave chegaron, e ó mar,
puxaron o negro navío para o abismo do mar, colocaron o
mastro e as velas ó negro navío, fixaron os remos ós seus
toletes con atillos de coiro, todo ó longo da borda, e
despregaron as brancas velas. Ancoraron a nave en augas
profundas, na enseada, e fóronse entón de seguida para a
gran mansión do prudente Alcínoo. Pórticos, patios e salas
estaban xa cheos de homes, que alí se xuntaran, pois eran
moitos, entre novos e vellos.
140

59 Para toda esa xente, Alcínoo fixera inmolar doce
ovellas, oito porcos de brancos dentes e dous bois de pasos
rodantes. Esfolados e asados, preparáronse un agradable
convite. E voltou o arauto, traendo con el ó fiel aedo, ó que
a Musa por extremo quería, e a un tempo déralle un ben e
un mal, pois privárao da vista, mais concedéralle o doce
canto. Pontónoo, o arauto, púxolle unha cadeira, de cravos
de prata, no medio dos convidados, encostándoa a unha
alta columna; e, sobre a súa cabeza, colgoulle dun cravo a
lira sonora, ensinándolle a alcanzala coas mans; e colocou
<liante del , nunha mesa moi bela, unha cesta de pan e unha
copa de viño, para que bebese cando o corazón llo pedise.
E entón todos eles foron botando man ós manxares que
tiñan <liante servidos.
72 Cando xa estiveron satisfeitos de comer e de beber,
a Musa entón animou ó aedo a cantar xestas de heroes,
elixindo un cantar que tiña daquela unha fama que chegaba
ata o vasto ceo: a disputa entre Ulises e Aquiles , fillo de
Peleu. Como eles altercaron, con terribles palabras , nun
festín impoñente dos deuses, e como alí Agamenón, o xefe
do exército, no seu corazón se alegrou ó ver que así
discutían os mellores dos Aqueos, pois xa Febo Apolo llo
prognosticara na sacratísima Pito (Delfos), o día que
atravesou a soleira de pedra, para consulta-lo oráculo, o día
que o gran Zeus decidiu provoca-lo desastre de Troianos e
Dánaos. Era isto o que o aedo moi ilustre cantaba. No entre
tanto, Ulises, agarrando coas súas robustas mans unha aba
do gran manto purpúreo, puxouna para a cabeza e con ela
cubriu a súa bela face , pois vergoña lle daba que dos seus
ollos corresen bágoas <liante dos Feacios. Mais, cada vez
que o aedo divino facía unha pausa no canto, el enxugaba
as súas bágoas, quitábase da cabeza o manto e, collendo a
súa copa de <lúas asas, facía a libación ós deuses. Cando o
aedo volvía cantar, instado polos príncipes feacios, pois
recreábanse moito cos seus relatos, Ulises cubría de novo
a cabeza e choraba.
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93 Ninguén se deu conta das bágoas que Ulises vertía;
só Alcínoo tivo unha sospeita e notou o que pasaba, pois,
por estar sentado ó seu lado, oíu os seus profundos saloucos.
E ó momento así falou ós Feacios, amantes do remo:
97 Alcínoo.- ¡Escoitade, xefes e conselleiros dos
Feacios! Xa o noso corazón está satisfeito do festín común
e tamén da lira, que acompaña a un espléndido banquete.
Agora, saiamos e probemos toda sorte de xogos, para que
o noso hóspede poida relatar ós seus amigos, cando de volta
se vexa na súa patria, canto nós superamos ós outros homes
no puxilato, na loita, no salto e na carreira.
104 Tendo así falado, púxose en marcha o primeiro, e
seguírono todos. O arauto, por el, colgou do cravo a lira
sonora, colleu da man a Demódoco e conduciuno para fóra
da casa, guiándoo polo mesmo camiño que levaran os
príncipes feacios, no seu desexo de admiraren os xogos .
Eles encamiñáronse á ágora; e seguíaos unha enorme
multitude, imposible de contar. E alí levantáronse moitos e
bravos mozos. Levantáronse Acróneo, Ocíalo, Elatreu,
Nauteu, Primneu, Anguíalo, Eretmeu, Ponteu, Proreu, Toón,
Anabesíneo e Anfíalo, fillo de Políneo, fillo este de Tectón.
E levantouse tamén Euríalo, semellante a Ares, o funesto
para os mortais, fillo el de Naubolo, que era o mellor, en
beleza e estatura, de tódolos Feacios, detrás do irreprochable
Laodamante. Por fin, de pé estaban tamén os tres fillos do
irreprochable Alcínoo : Laodamante, Halio e Clitóneo,
semellante a un deus .
120 Empezaron a competición pola carreira. A pista, que
tiñan que percorrer, estendíase desde a raía da saída. Postos
xa nela, voaron os corredores, todos á vez, a toda
velocidade, levantando unha nube de po na planicie. De
todos eles, o mellor corredor foi sen dúbida algunha o
irreprochable Clitóneo. Canto é o longo do suco que nun
barbeito trazan <lúas mulas, tanto el se adiantou ós demais,
que atrás foron deixados, cando reapareceu <liante do pobo.
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Outros medíronse despois na loita dolorosa, e nela Euríalo
levou a palma entre tódolos máis destacados. No lanzamento
do disco, o máis destro, con moito, entre todos, foi Elatreu.
E, no puxilato, o superior foi Laodamante, o bravo fillo de
Alcínoo .
131 De seguida, cando xa todos, cos xogos, recrearan
os seus corazóns, Laodamante, o fillo de Alcínoo, no medio
deles, desta maneira falou:
133 Laodamante.- Agora, amigos, preguntémoslle ó
noso hóspede se sabe e practica algún xogo. Por certo, o
seu aspecto non é nada malo, a xulgar polas coxas e pernas
que ten , e polos dous brazos, debaixo dun musculoso
pescozo, e o peito tan amplo. E aínda non perdeu o vigor
da xuventude, por máis que o moito padecer o teña
crebantado. Pois eu dígovos que non hai outra cousa peor
có mar, para abater a un home, por moi forte que el sexa.
140 E Euríalo, polo seu lado, tomou a palabra e así lle
contestou:
141 Eurialo.- Laodamante, falaches no momento debido
a túa palabra. Vai agora ti mesmo invitalo e repítelle as túas
palabras.
143 Non ben isto oíu, adiantándose, o bravo fillo de
Alcínoo situouse no medio de todos e , a Ulises, así lle falou :
145 Laodamante.- ¡Agora é a túa vez, pai hóspede! Ven
ti tamén facela proba nos xogos, se é que algún
aprendeches. Ti debes de os coñecer. Non hai para un home
na vida unha gloria máis grande cá de campar entre os
outros polas súas obras , ou das súas pernas, ou dos seus
brazos. Veña, pois, fai a proba, e disipa as penas do teu
corazón. A túa partida non vai ter por iso unha longa
demora, poila nave xa foi botada e a tripulación xa está
pronta.
152 E, en resposta, díxolle entón o moi enxeñoso
Ulises:
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153 Ulises.- Laodamante, ¿por que a tales cousas me
invitas, para facer pouco de min? Son penas, en vez de
xogos, o que eu levo no meu corazón. E é que moitísimas
foron as penas que ata agora eu padecín, e móitalas fatigas
que ata agora eu soportei. Se agora na vosa ágora me ves
sentado, é por desexar vivamente o meu regreso, para
implorarllo ó voso rei e a todo o voso pobo.
158 Mais entón Euríalo, na súa resposta, escarneceuno
cara a cara:
159 Euríalo.- ¡Por máis que non, hóspede! Sospeito que
ti non es un home perito nos xogos, sendo tantos os que
os homes coñecen. Fasme lembrar a aquel home que a vida
enteira pasou na súa nave de moitos remeiros: a un patrón
de mariñeiros, que anda _n o mar traficando, e toma nota da
carga e vixía as cousas que leva, pensando só no lucro de
pirata. Non, ti non tes traza de ser un atleta.
165 E, con torvo mirar, respondeulle o moi enxeñoso
Ulises:
166 Ulises.- ¡Hóspede! Non falaches como é debido, e
dás mostras de home insensato. Os deuses non conceden
ós homes, á mesma vez, os seus amables presentes : a
fermosura, o enxeño, a elocuencia. Home hai, que é inferior
ós outros pola súa figura, mais un deus coroa de beleza as
súas palabras, e todos se compracen en miralo, pois fala
con seguridade, con modestia, con dozura, e destaca entre
os homes reunidos, e contémplano, coma a un deus, cando
pasa pola cidade. Outro, en cambio, pola súa beleza ,
aseméllase ós inmortais, mais nunca a gracia coroa as súas
palabras. Así tamén en ti hai unha beleza notable, e nin un
deus te tería configurado mellor; mailo teu espírito móstrase
van. Revoltáche-lo meu corazón, no máis fondo do peito,
coas túas palabras tan inconsideradas. Eu non son ningún
ignorante dos xogos, coma ti te imaxinas; máis ben penso
que entón estaba entre os primeiros, en canto puiden fiarme
na miña xuventude e nos meus brazos. Agora encóntrome
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consumido pola desgracia e os sufrimentos. É moito o que
eu sufrín, guerreando por terra cos homes e atravesando
as ondas penosas do mar. Mais, aínda así, a pesar do moito
que veño de padecer, farei algunha proba nos vosos xogos.
As túas palabras mordéronme o corazón, e, ó proferilas,
rétasme a facelo.
186 Así Ulises falou; e ergueuse impetuoso, e, mesmo
sen se despoxar do seu manto, botou man a un disco, máis
grande e máis macizo e pesado, con moito, ca aquel que
os Feacios acostumaban usar entre eles. Fíxolle dar unhas
voltas e largouno da súa robusta man. E a pedra asubiou, e
os Feacios, que manexan longos remos, homes célebres
polas súas naves , baixaron a cabeza para o chan, baixo o
ímpeto da pedra. O disco, velozmente correndo desde a
man que o largou, pasou no seu voo para máis alá das
marcas de todos. E Atena, que tomara a figura dun home,
puxo a marca no punto alcanzado, e, alzando a voz, así lle
gritou:
195 Atena.-Hóspede noso, mesmo un cego distinguiría
a túa marca ás apalpadas, pois non está confundida entre
tódalas outras, senón moito máis lonxe. Neste xogo, xa
podes estar ben tranquilo, que ningún dos Feacios podería
alcanzala, e moito menos pasala.
199 Así falou ela, e encheuse de gozo o moi paciente,
divino Ulises, alegrándose de ver un compañeiro favorable
nesta liza. E entón, cun corazón máis lixeiro, dirixiuse así
ós Feacios;
202 Ulises.- Agora, mozos, chegade vós á miña marca, e
de seguida veredes que entón eu mándovos outro disco tan
lonxe ou máis aínda. E, nos outros xogos, quenquera que
sexa, se o seu corazón e o seu ánimo o instigan, xa que me
irritastes en demasía, que veña e que comigo se mida, no
puxilato, na loita, ou na corrida a pé, que a ninguén eu
rexeito, de tódolos Feacios, de non se-lo propio Laodamante.
É o meu hóspede, e ¿quen loitaría con quen nos acolle de
145

modo amistoso? Só un insensato, só un home desprezable
sería capaz de desafiar nos xogos a quen o acolleu coma
hóspede nunha terra estraña, pois, quen así obra, só a si
propio se prexudica. Mais, fóra <leste, a ninguén eu rexeito
ou desdeño; e aquí estou disposto a coñecelos e a probarme
fronte a fronte con eles. Non son un inepto de todo, en
cantos xogos teñen fama entre os homes. Sei manexa-lo arco
ben puído, e sería o primeiro en ferir a un home, cunha
frecha miña, no medio dunha turba de inimigos, aínda que
ó meu lado estivesen moitísimos compañeiros, disparando
as súas frechas contra aqueles homes. Só Filoctetes me
superaba no arco, cando, nas terras de Troia, os Aqueos
das frechas nos valiamos. Mais dígovos que, a tódolos outros,
son eu moi superior, a cantos mortais viven agora na terra,
comendo o seu pan. Pois, cos heroes antigos, non me quero
eu medir, nin con Heracles nin con Eurito de Ecalia, que
no manexo do arco rivalizaban ata cos inmortais. Así foi
tamén como o gran Eurito tan novo morreu e non chegou
á vellez no seu pazo, pois Apolo, irritado, matouno, cando
ousou retar ó propio deus para o tiro ó arco. E, no que á
lanza toca, eu con ela chego a onde ningún outro coa súa
frecha alcanza. Só, na corrida a pé, temería que algún dos
Feacios conseguise vencerme, pois sufrín en demasía, dun
modo terrible, coas moitas pancadas do mar, e non sempre
a bordo tiven provisións, e, con todo isto, os meus membros
están desfalecidos.
234 Así Ulises falou, e todos, sen unha voz, quedaron
en silencio. Só Alcínoo, en resposta, desta maneira lle dixo:
236 Alcínoo.- Meu hóspede, non nos disgustaron as
palabras que, no medio de todos nós, acabas de pronunciar.
Ti quixeches con elas mostra-lo valor que en ti existe, irritado
porque ese home veu increparte na liza, sendo así que
mortal algún, que soubese pensar con xustiza, desprezaría
o teu alto mérito. Mais agora, presta atención ás miñas
palabras , para que as poidas despois repetir a outros heroes,
ó estares na túa casa a comer, coa túa muller e cos teus
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fillos, e ó recordáreste alí dos méritos nosos. Xusto é que
relates entón as proezas nas que Zeus se dignou facernos a
nós superiores a todos, desde os tempos dos nosos
antepasados. Certo é que non somos irreprochables no
puxilato, e tampouco na loita, mais somos rápidos
corredores e os mellores vogando nas naves. E prácennos
sempre os festíns, a cítara, as danzas, os vestidos ben limpos,
os baños quentes e a cama. Mais, ¡veña!, cantos sóde-los
mellores danzadores dos Feacios, saíde xa, para que o noso
hóspede poida relatar ós seus amigos, cando de volta se
vexa na súa patria, cánto nós superamos ós outros homes
na navegación, na carreira, na danza e no canto. Que alguén,
de seguida, vaia buscar, e lle traía, a Demódoco, a cítara
sonora, que alá quedou no noso pazo.
256 Así falou Alcínoo, o semellante a un deus, e
levantouse un arauto e foi buscará casa do rei ,a cóncava
cítara. Erguéronse entón os nove mestres do xogo, escollidos
entre o pobo, que se ocupaban de todo nos xogos , e
achandaron un lugar para a danza e ó momento formaron
un amplo e belo turreiro. Voltou logo o arauto, traendo
consigo a cítara sonora para Demódoco. E entón o aedo
avanzou para o medio, e, á roda del, colocáronse os mozos
floridos máis destros en tódalas danzas, e comezaron a bater
cos seus pés no chan da eira. Ulises contemplaba o escintilar
dos pés dos danzaríns, e estaba admirado no seu corazón.

«Os amores de Ares e Afrodita" (266-366)
266 O aedo, pulsando a cítara, empezou a cantar con
arte o seu canto: o dos amores de Ares e Afrodita, a de bela
coroa. Cómo eles, pola primeira vez, a furto se uniron na
propia morada de Hefesto, despois de que Ares a seduciu,
dándolle moitos regalos, e así deshonrou o leito do soberano
Hefesto. Mailo Sol, que ós dous vira abrazados no acto
amoroso, foi de seguida contarllo a Hefesto.
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272 Así que oíu esta nova, tan dolorosa para o seu
corazón, Hefesto encamiñouse para a súa for:x:a, meditando
dentro de si a súa vinganza. Dispuxo sobre a súa base a
gran zafra, e entón for:x:ou unhas redes irrompibles, que non
poden ser soltadas, para que quedasen firmes alí onde el
as deixase. Despois que, contra Ares de cólera cheo, esta
trampa construíu, dirixiuse ó cuarto, onde estaba o seu leito,
e estendeu as súas redes por todas partes, en círculo, arredor
do leito; e tamén moitas, no alto, colgaban das trabes, coma
teas de araña sutís, que ninguén sería capaz de ver, nin que
fose algún dos deuses ben-aventurados, pois, ata tal punto,
a súa trampa estaba ben fabricada.
282 Cando, pois, arredor do seu leito. tivo el xa tendida
aquela súa trampa, finxiu que se marchaba a Lemnos, a ben
construída cidade, que para el é, con moito, amáis querida
de tódalas terras . E Ares, o das rendas de ouro, que estaba
á espreita cos ollos ben abertos, así que viu que Hefesto,
famoso pola súa arte, para lonxe se marchaba, correu para
o pazo do moi ilustre Hefesto, ansioso do amor de Citerea
(a propia Afrodita), a da fermosa coroa.
289 Afrodita acababa xustamente de deixar ó seu pai, o
poderosísimo fillo de Cronos, e sentárase ó chegar. Ares
entrou na casa e, colléndoa da man, faloulle, e así se
expresou :
292 Ares.- Ven ó leito, querida, e gocemos un do outro,
que Hefesto xa non está no Olimpo; agora mesmo partiu
para Lemnos, á terra dos Sintios, de bárbara fala .
295 Así el lle falou, e a deusa tamén sentiu o desexo de
se deitar ó seu lado. Metéronse, pois, un e outro na cama e
xaceron. Mais, de pronto, arredor deles, estendéronse as
redes, tan ben preparadas, do moi hábil Hefesto, e xa ningún
dos seus membros puideron mover, nin erguer. Comprenderon entón que non lles era posible escapar.
300 Non tardou en se presentar <liante deles o moi ilustre
Coxa dos dous pés (o propio Hefesto), que deu volta para
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atrás antes de alcanza-la illa de Lemnos, poilo Sol, que estaba
á espreita, foi pasarlle o aviso . Tornou, pois, á súa morada
co corazón aflixido. Cando xa nela estivo, detívose no limiar,
sentíndose invadido dunha cólera feroz. E gritou dunha
forma espantosa, chamando a tódolos deuses:
306 He/esto.- Pai Zeus, e vós, tódolos outros deuses benaventurados e eternos, vinde ver unha cousa ridícula e
intolerable: por ser eu coxo , Afrodita, a filla de Zeus,
cóbreme sempre de infamia, entregándose a Ares, ese
destructor, porque el é aposto e ten as pernas dereitas. Mais,
se eu eivado nacín, non é miña a culpa, senón dos meus
país , que nunca me deberon xerar. Mais vinde e veredes
como estes dous se foron deitar e fan o amor no meu propio
leito. Mais non espero que lles compraza quedaran así por
máis tempo deitados, por moito que eles se queiran. Dentro
de pouco , xa non quererán durmi-los dous xuntos; maila
trampa das miñas redes manteraos aquí prisioneiros, ata que
o seu pai me devolva de todo o dote completo, que eu lle
entreguei pola súa filla , esta cara de can. Que a súa filla é
fermosa, mais non se sabe conter.
321 Así Hefesto falou, e os deuses acudiron entón e
congregáronse na soleira de bronce. Chegou Posición, o
apreixador da terra; chegou Hermes, o benfeitor; chegou o
soberano Apolo, o que de lonxe fere. As deusas, por pudor
feminino, quedáronse, todas elas, na casa.
325 Á porta estaban os deuses, dispensadores de bens ,
e unha risa inextinguible entre os deuses ben-aventurados
se levantou, cando eles viron aquela obra de arte do moi
hábil Hefesto.
328 Mirando para o que tiña máis préto, así algún deles
dixo:
329 Un deus.- As malas accións non prosperan; o lento
pode alcanzar ó rápido. Así agora Hefesto, que é lento, co
seu artificio, aínda sendo coxo, aprisionou a Ares, con ser
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el o máis rápido dos deuses que o Olimpo habitan. E aínda
terá que lle paga-la multa do adulterio.
333 Así eles, entre si, tales cousas falaban. Mais entón o
soberano Apolo, fillo de Zeus, así lle falou a Hermes:
334 Apolo.- Hermes, fillo de Zeus, mensaxeiro, dispensador de bens, ¿ti non quererías, así fose atado confortes
cadeas, deitarte na cama coa áurea Afrodita?
338 E respondeulle o mensaxeiro Arxifontes (ou
Hermes):
339 Hermes.- ¡Quen me dera que así fose, soberano
Apolo, que de lonxe feres! ¡Que me aten tres veces máis
aínda, con infinitas cadeas, e que así preso vós me vexades,
tódolos deuses e deusas, mais que eu me deite na cama
coa áurea Afrodita!
343 Así Hermes se expresou, e outra vez unha risada
entre os deuses inmortais se levantou. Mais, a Posidón, non
o tomaba o riso, senón que de contino suplicaba a Hefesto,
célebre pola súa arte, que deixase solto a Ares. E, en voz
alta, dirixiulle estas aladas palabras:
347 Posidón.- Sóltao, que eu son garante de que el pagará, como ti mandas, todo o que é xusto entre os deuses
inmo1tais.
349 E, á súa vez, respondeulle o moi ilustre Coxa dos
dous pés (ou Hefesto):

350 Hefesto.- Non me pidas tal cousa, Posidón, o que
apréixa-la terra. Nunca boa foi a fianza que ó malo se presta.
¿Como eu te podería premer perante os deuses inmortais,
se Ares se escapase, fuxindo á débeda e á miña rede?
354 E, á súa vez, contestoulle entón Posidón, o que
sacode aterra:

355 Posidón.-Hefesto, se Ares fuxise e se negase a pagala súa débeda, eu mesmo serei quen cha pague.
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357 E respondeulle entón o moi ilustre Coxa dos dous pés
(ou Hefesto):
358 He/esto.- Non é posible, nin ben estaría, pór en
dúbida a túa palabra.
359 Dito isto, a potencia de Hefesto quitóulle-las redes .
E eles dous, cando libres se viron daqueles lazos, que tan
fortes eran, ó momento saltaron do sitio, e el foise para a
Tracia, e ela, a sorrideira Afrodita, marchou cara a Chipre ,
dereita ó seu Pafos. Alí tiña ela o seu recinto e o seu altar
incensado. E entón as Gracias bañárona e unxírona co óleo
divino, que reloce sobre a pel dos deuses eternos; e despois
ataviárona cuns vestidos encantadores, ¡unha marabilla para
os ollos que os visen!
367 Tales cousas, cantaba, pois, o moi ilustre aedo .
Ulises, entre tanto, disfrutaba no seu espírito co pracer de
escoitalo, o mesmo que tódolos outros, os Feacios, que
longos remos manexan, homes célebres polas súas naves.
370 Alcínoo mandou entón que bailasen dous fillos
seus, Halio e Polidamante, só eles dous, pois ninguén con
eles podía rivalizar. Tomaron, pois, nas súas mans unha
bela pelota, da cor da púrpura, que para eles fixera o hábil
Pólibo, e un deles, botándose para atrás, lanzábaa ás
sombrizas nubes, e logo o outro, dando un salto moi alto,
collíaa con soltura no aire, antes de chegar outra vez cos
pés ó chan.
378 Despois, probada xa a súa destreza en lanzar ó máis
alto e recibir ben a pelota, puxéronse entón a bailar na terra
fecunda, alternando a miúdo, e os outros mozos, que
estaban de pé sobre a liza, marcaban cos pés o compás, e
elevábase, de todos eles, moito ruído.
381 Entón, o divino Ulises, dirixíndose a Alcínoo, así lle
falou:
382 Ulises.- ¡Poderoso Alcínoo, o máis sinalado de todo
este pobo! Prometeches demostrar que os vosos danzarírÍs
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son os mellores; e a túa promesa ben cumprida queda, pois,
de contemplalos, estou abraiado .
385 Así Ulises lle falou, e alegrouse daquela gabanza a
sagrada potestade de Alcínoo, e ó momento, dirixíndose
ós Feacios, tan amantes do remo, así se expresou:
387 Alcínoo.- ¡Escoitade, guías e conselleiros dos
Feacios! O noso hóspede paréceme ser un home sensato.
¡Veña, pois!, ofrezámoslle os presentes da hospitalidade ,
como a todos nós nos compete. Ternos doce ilustres reis ,
que, como soberanos, no país gobernan, e eu son o décimo
terceiro. Pois que aquí traia cada un deles un manto ben
limpo, unha túnica e un talento de precioso ouro; e de
seguida levémoslle, ó noso hóspede, eses presentes, para
que, ó velos nas súas m-ans todos xuntos, veña ce ar
connosco con máis alegría no seu corazón. E, Euríalo, que
agora se escuse con gratas palabras e cun presente, pois,
no que dixo, non falou como era debido.
398 Así exhortou Alcínoo ós xefes dos Feacios, e
aplaudírono todos e deron as súas ordes, e enviou cada un
ó seu arauto para que lle trouxese os presentes.
400 E Euríalo, pola súa parte, deulle a súa resposta e así
lle falou:
401 Euríalo.- ¡Poderoso Alcínoo, o máis sinalado de todo
este pobo! Eu preséntolle ó hóspede as miñas escusas, como
ti mandas, e, de presente, dareille esta espada, toda ela de
bronce, que ten o puño de prata, e, arredor, unha vaíña de
almafí recentemente serrado. Será para el un presente digno
de moita estimación.
406 Así el falou, e puxo nas mans de Ulises aquela espada
gornecida de cravos de prata e, dirixíndose agora a el ,
dicíalle estas aladas palabras:
408 Euríalo.- ¡Saúde, pai hóspede! Se algunha palabra
violenta por min che foi dita, que canto antes os ventos a
collan e con eles a leven para moi lonxe. E que os deuses
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che permitan chegar de volta á túa patria e ver de novo á
túa esposa, xa que hai tanto tempo que, lonxe dos teus,
traballos padeces.
412 E, en resposta , díxolle entón o moi enxeñoso Ulises:
413 Ulises.- ¡A ti tamén, amigo, saúde, de todo corazón!
Que os deuses che concedan tódalas felicidades; e que
nunca sínta-la falta desta espada, que agora me <leches ,
despois de te escusares coas túas palabras.
416 Dixo, e botou ó ombro aquela espada gornecida de
cravos de prata. E, ó se pó-lo Sol, xa Ulises tiña <liante de si
os gloriosos presentes. Os nobres arautos leváronos para a
casa de Alcínoo. Fixéronse entón cargo deles os fillos do
irreprochable Alcínoo, que colocaron aqueles regalos
belísimos <liante da súa augusta nai. Todos, pois, para o pazo
volveron, guiados pola sacra potestade de Alcínoo, e alí
sentáronse en altas cadeiras de brazos.
423 E entón a sacra potestade de Alcínoo, dirixíndose a
Areta, así lle falou:
424 Alcínoo.- Muller, trae unha arca de luxo, a mellor
que teñamos, e mete nela pola túa conta un manto ben
limpo e mais unha túnica. A seguir, ponde ó lume unha
caldeira de bronce e quentade auga, para que o noso
hóspede, despois de se ter bañado e de ter visto ben
arrombados cantos presentes aquí lle trouxeron os
irreprochables Feacios, disfrute a pracer do festín e do canto
que nos cante o aedo. Pola miña parte, o meu presente será
esta fermosísima copa de ouro, para que tódolos días de
min se acorde, ó ofrecer libacións na súa casa a Zeus e ós
ou tros deuses.
433 Así falou Alcínoo, e entón Areta mandou ás servas
que puxesen ó lume un gran trípode, o máis de présa
posible. E elas puxeron sobre a chama avivada o trípode
para o baño; despois, botaron auga na caldeira e, recollendo
máis leña, metíana por baixo para mante-lo lume. As chamas
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rodeaban a panza da caldeira e quentábase a auga . No en
tanto, Areta do seu cuarto sacou, para o hóspede, unha
belísima arca e acomodou nela os fermosos presentes, as
roupas e o ouro, que lle deran os Feacios. Ela, pola súa
parte, puxo tamén un manto e unha bela túnica, e, alzando
a voz para el, dirixiulle estas aladas palabras:
443 Areta.- Agora, examina ti mesmo a tampa e de
seguida fai nela un nó, non sexa que no camiño che rouben
algunha cousa, cando, ó ires na negra nave, te entregues ó
doce sono.
446 Non ben isto oíu o moi paciente, divino Ulises,
axustou ben a tampa e de seguida nela fixo un nó
complicado, que, outrora en segredo, lle ensinou a facer a
augusta Circe. E entón, de inmediato, a despenseira veuno
invitar para ir ó baño. Ulises sentiu gran alegría no seu
corazón, <liante daquel baño quente, pois non disfrutara de
tales coidados desde que deixara o fogar de Calipso, a do
bo cabelo, onde, iso si, en todo momento estivo atendido
coma se fose un deus.
454 Xa bañado, e unxido con óleo, as servas vestíronlle
unha túnica e un fermoso manto. Entón, saído do baño, el
foi reunirse cos homes, bebedores de viño . Mais Nausícaa,
cunha beleza que dos deuses lle viña, detívose ó pé da
columna que o sólido teito sostiña e, toda suspensa, cos
seus ollos fixos nos ollos de Ulises, elevando a voz, dirixíalle
estas aladas palabras:
461 Nausícaa.- Saúdote, hóspede, para que tamén
nalgunha ocasión, ó estares xa na túa terra, te lembres de
min, que, ó fin, é a min, á primeira, a quen débe-lo rescate
da túa vida .
463 E, en resposta, díxolle entón o moi enxeñoso Ulises:
464 Ulises. - ¡Nausícaa, filla do magnífico Alcínoo!
Concédame Zeus, o tronante esposo de Hera, que logre á
miña casa voltar e poder ve-lo día do meu regreso, que alí
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eu, coma a unha deusa, sempre te invocarei, tódolos días
da miña vida, pois foches ti, oh doncela, quen me salvou.
469 Dixo, e foi sentarse nunha cadeira de brazos á beira
do rei Alcínoo, cando xa estaban distribuíndo as porcións
e mesturaban o viño. Chegou o arauto co fiel aedo,
Demódoco, honrado por todo aquel pobo, e deulle asento
no medio dos convidados, encostándoo a unha alta
columna.
474 Entón o moi enxeñoso Ulises cortou no lombo, por
máis que deixando a maior parte, un anaco de porco de
brancos dentes, cuberto dunha abundante graxa, e, ó arauto,
desta maneira se dirixiu:
477 Ulises.- Arauto, toma esta carne e leválla a Demódoco, para que el a coma, pois, aínda que estou aflixido,
tamén eu quero obsequialo. Que, para tódolos homes que
viven na terra, os aedos son dignos de honra e respecto,
porque a Musa, a todos eles, os seus cantos lles ensinou e,
á tribo dos aedos, sempre ela amou.
482 Así Ulises falou, e o arauto levou a carne e púxoa
nas mans do heroe Demódoco. El aceptouna e alegrouse
no seu corazón. E todos entón estendían as mans para os
manxares, que <liante deles tiñan servidos.
485 Mais, cando xa, de comer e beber, fóra as ganas
botaron, entón, a Demódoco, o moi enxeñoso Ulises así
lle falou:
487 Ulises.- Demódoco, eu reverénciote por enriba de
tódolos outros mortais, pois, ou a Musa, filla de Zeus, che
ensinou os teus cantos, ou tal vez o propio Apolo. Ti
can taches moi ben, con todo rigor, a sorte dos homes
aqueos, todo canto eles levaron a cabo e sufriron, todos
cantos reveses os Aqueos tiveron. Nin que alá, en persoa,
tiveses estado presente, ou que algún dos propios Aqueos
cho tivese contado. Mais, ¡veña!, continúa e cántanos agora
a historia do cabalo de madeira, o que Epeu logrou construír
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coa axuda de Atena, e que o Ulises divino, enganando ós
Troianos, introduciu na acrópole, despois de o encher con
guerreiros que a Ilión (a Troia) devastaron. Se esta aventura
consegues cantarme na forma debida, eu, ó instante, a
tódolos homes proclamarei que un deus bondadoso che
concedeu o canto divino.
499 Así Ulises falou, e o aedo, movido dun impulso
divino, comezou e entoou o seu canto. Tomou o relato no
punto en que os Arxivos, subindo para as súas naves, de
moitos bancos, fixéronse ó mar, coma se marchasen, despois
de queimaren as súas tendas . Mais xa outros deles en Ilión
se encontraban, na ágora dos Troianos, ó lado do
gloriosísimo Ulises, dentro daquel cabalo agachados. Os
propios Troianos arrastrárano para a súa acrópole . E o cabalo
alá estaba, pois, ergueito na ágora. Os Troianos, sentados
arredor del, opinaban moitas cousas confusas, vacilando en
cal tomar <lestes tres pareceres: ou, co bronce implacable ,
partir en anacos o cóncavo leño, ou arrastralo ata un alto e
precipitalo por entre os rochedos, ou deixalo coma unha
gran ofrenda que ós deuses fose propicia. E foi isto último,
o que acabou por prevalecer, pois era fatal que a cidade se
perdese, se dentro dos seus muros entraba aquel gran cabalo
de .madeira, onde estaban emboscados tódolos máis valentes
Arxivos, traendo ós Troianos a morte e a Parca . . . Cantou
como os fillos dos Aqueos saquearon a cidade, saíndo do
cabalo e abandonando a oca emboscada; e cantou como,
dispersos, cada un polo seu lado, foron devastando a alta
urbe, e como Ulises, coma se fose Ares, marchou dereito á
morada de Deífobo, na compañía de Menelau, o semellante
a un deus; e relatou como alí se librou o máis terrible
combate e como acabou por vencer Ulises, coa axuda da
magnánima Atena. Tales cousas, pois, cantaba o moi ilustre
aedo , mais, entre tanto, Ulises conmoveuse no seu corazón,
e as bágoas, que das súas pálpebras correron, molláronlle
as meixelas. E, da mesma maneira que chora unha muller,
abrazada ó seu home, que <liante da súa cidade e da súa
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xente caeu, para librar ó pobo e ós fillos do día implacable,
e, ó velo morrer, arquexando, a el se lanza, e laméntase e
grita, e entón os inimigos, feríndolle coas súas lanzas as
costas e os ombros, lévana coma escrava, para pasar traballos e angustias, e, na máis lastimosa agonía, consúmense
as súas meixelas, así Ulises, agora, dos seus ollos vertía
bágoas dignas de compaixón.
532 Daquela, a tódolos outros puido ocultar Ulises as
bágoas que entón vertía; só Alcínoo sentiu unha sospeita e
deuse contado feito, pois estaba sentado ó seu lado e oíu
os seus profundos xemidos . E de seguida así falou ós
Feacios, amantes do remo:
536 Alcínoo.- ¡Escoitádeme, guías e conselleiros dos
Feacios! Que Demódoco deixe xa de toca-la súa lira sonora,
pois ben pode ser que non gusten a todos as causas que
canta . Desde que comezámo-la cea e o aedo divino
principiou o seu canto, o noso hóspede non parou no seu
triste chorar. Unha grandor tivo que lle viró corazón. Cese,
pois, o aedo, para que ó mesmo tempo disfrutemos todos ,
hóspede e acolledores, que así será moito mellar. Polo
hóspede respectable, xa todo se fixo: preparámo-lo seu
regreso e entregámoslle os nosos presentes en proba de
amizade . Coma un irmán, terían que ser, o hóspede e o
suplicante, para o home que teña un pouco de sensatez.
Por iso, agora, polo teu lado, ti tampouco me escondas con
astutas razóns o que che vou preguntar, pois é xusto que
fa les con sinceridade . Dime o teu nome; como alá te
chamaban o teu pai e a túa nai, e os outros, os que habitan
na cidade e en toda a redonda. Non hai home no mundo
que non teña o seu nome, desde que nace, sexa plebeo ou
sexa nobre. Os pais, ó nacer, a tódolos fillos llelo poñen. E
dime tamén calé a túa terra, o teu pobo, a túa cidade, para
que as nosas naves, dotadas de intelixencia, alá te conduzan.
Pois has de saber que , entre os Feacios , as naves non levan
pilotos, nin tampouco lemes, como levan os outros barcos,
se nón que elas saben adiviñar, por si mesmas , os
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pensamentos e os desexos dos homes; e coñecen as cidades
e os fértiles campos de tódolos homes; e cruzan o abismo
do mar a toda velocidade, xa poida estar el cuberto de bruma
ou de nubes; e non senten medo ningún nin de se avariaren
nin de se perderen. Por máis que unha cousa lle oín eu dicir
unha vez a Nausítoo, o meu pai: que Posidón contra todos
nós estaba moi irritado, porque sempre polo mar
conducimos, sans e salvos, a tódolos homes. Aseguraba que
un día faría o deus naufragar no mar brumoso unha sólida
nave dos Feacios, cando de volta viñese de transportar algún
estranxeiro, pois, cunha gran montaña, taparía a vista da
nosa cidade. Así falaba o ancián; e, estas cousas, pode ser
que se cumpran, ou poden quedar sen cumprir, conforme
ó deus lle praza. Mais, ¡veña, entón!, cóntame iso, e acláramo
con exactitude, por onde andaches errante e a que terras
de homes chegaches, e que xentes e que cidades ben
poboadas alí había; se os homes cos que te atopaches eran
crueis , salvaxes e inxustos , ou máis ben hospitalarios e
temerosos dos deuses. Dime tamén por que tanto choras e
xemes, no fondo do teu corazón, cando oes canta-las
desgracias dos Dánaos e das xentes de Ilión. Dispuxérono
os deuses; foron eles os que fiaron o fío da morte para
aqueles homes, co fin de que así os que estaban por vir
tivesen materia para os seus cantos. ¿Ou é que tal vez
perdeches algún parente <liante de Ilión, algún valente, o
teu cuñado ou o teu sogro, que son os seres para nós máis
queridos, despois dos que levan o noso sangue e son da
nosa familia? ¿Ou foi tal vez un compañeiro valente, que
moito te amaba? Pois, non resulta inferior a un irmán, un
compañeiro cheo de sensatez.
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RAPSODIA IX
RELATOS DE ULISES A ALCÍNOO
O nome e a patria de Ulises (1-38)
1

E, en resposta, díxolle entón o moi enxeñoso Ulises:

2
Ulises.- ¡Poderoso Alcínoo, o máis sinalado de todo
este pobo! É de verdade fermoso escoitar a un aedo igual a
este , que, pola súa voz, aseméllase ós deuses. Eu, por min,
podo dicir que non hai cousa máis grata que ver esta alegría,
que reina en todo o pobo, e os convidados, que, nas salas
do pazo, escoitan ó aedo, en boa orde sentados, <liante de
mesas ateigadas de pan e de carnes, méntrelo home da
bebida saca o viño da crátera e sérveo a todos nas copas .
Este espectáculo é moi fermoso, sen dúbida, para o meu
corazón. Mais, á vista dos meus xemidos, o teu ánimo sente
desexo de me interrogar sobre as miñas mágoas, para que
rompa en suspiros e chore aínda máis. ¿Por onde entón hei
de empezar a contar? ¿Polo primeiro de todo, polo que veu
a seguir, polo final? Pois moitos foron os infortunios que os
deuses do ceo me deron.

16 Mais agora, primeiro, direi o meu nome, para que
todos vós o saibades e, no futuro, se logro escapar ó día
implacable, sexa eu para vós o voso hóspede, por máis que
tan lonxe se encontre a miña morada. Son Ulises, fillo de
Laertes, ben coñecido de tódolos homes polos meus ardís.
A miña fama chega ata o ceo. Vivo en Ítaca, que de lonxe
se ve ; nela hai un monte, o Nérito, de axitada follaxe, que
se distingue ben; e arredor hai moitas illas, moi próximas
entre si, coma Duliquio, Sama e a selvosa Zaquinto. Ítaca
levanta pouco no mar e é a máis afastada na dirección do
solpor; as outras están á parte, do lado da Aurora e do
Mediodía. A illa é rochosa, mais é unha boa criadora de
mozos. Por min, eu non sei que outra terra máis doce ca
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esta se poida encontrar. Por certo, Calipso, a deusa entre
deusas, tratou de me reter ó seu lado na súa gruta profunda,
co vivo desexo de me tomar por marido; e, anteriormente,
retívome de igual maneira no seu pazo a pérfida Circe de
Eea, tamén co vivo desexo de me tomar por marido. Mais
nunca o meu corazón, no fondo do meu peito, se deixou
convencer. De tal modo é verdade que non hai cousa máis
doce cá patria e os pais, por máis que un viva nunha casa
opulenta. ¡Sempre un está nunha terra estraña e lonxe dos
seus! Mais agora entón relatareiche o meu regreso, cheo de
moitos traballos, que Zeus me impuxo desde a miña saída
de Troia.

No país dos Cícones («Tá per-í Kikónas,,) (39-61).
39 O vento levoume de Ilión e aproximoume a lsmaro,
ó país dos Cícones. Alí eu saqueei a cidade e dei morte ós
seus homes. Sacamos da cidade as mulleres e moitas
riquezas e fixémo-la partilla entre todos, de modo que
ninguén de alí marcharse sen contar coa súa xusta parte . E
entón eu aconsellei que con pé lixeiro do sitio nós
fuxisemos; mais eles, os moi insensatos, non me escoitaron.
E bebeuse moito viño; e, ó longo daquela ribeira, degoláronse moitas ovellas e moitos bois, de pasos rodantes ecornos recurvos. Mais, entre tanto, os Cícones, que á morte
fuxiran, foron chamar, correndo, a outros Cícones, seus
veciños, que habitaban no interior do país. Estes eran máis
numerosos e máis valentes, e sabían loitar sobre un carro
contra os seus inimigos, ou, onde fose preciso, a pé.
Presentáronse coa mañá, tan numerosos coma as follas e
as flores que brotan na Primavera. E entón un triste destino
Zeus preparou para nós, ¡oh infelices!, co fin de nos facer
padecer moitas dores. Os Cícones formáronse e presentaron
combate <liante das nosas naves veloces, e atacabámonos
reciprocamente con lanzas de bronce. E, méntrela mañanciña durou e foi crecendo a luz sagrada do día, resistímo-la
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loita no sitio, por máis que eles eran tan numerosos. Mais,
cando o Sol xa se ía meter, á hora de descanga-los bois, os
Cícones venceron ós Aqueos e fixéronos fuxir. De cada nave,
pereceron seis homes, de grevas fermosas; os outros,
puidemos fuxir á morte e á sorte negra.

Nunha terra (62-81).
62 Desde alí seguimos mar adiante, co corazón aflixido
pola perda dos compañeiros, por máis que felices de termos
nós á morte escapado. Mais eu non deixei que as curvas
naves do sitio saísen sen primeiro chamar por tres veces a
cada un dos nosos infelices compañeiros, que naquela praia
morreran, feridos polos Cícones. E entón Zeus, o que
amontoa as nubes, contra as nosas naves, soliviantou ó vento
Bóreas, que zoaba no medio dun terrible furacán, e despois
cubriu de nubes tanto aterra coma o mar; e, desde o ceo, a
noite caeu sobre nós. As naves ían para tódalas bandas, e , coa
forza do vento, as velas rasgáronse en tres ou catro anacos.
Amainamos entón as velas, por medo de naufragar, e, á forza
de présa e de remos, conseguimos levalas naves aterra.
74 Alí de contino estivemos, tirados, dúas noites e dous
días a fío, roéndonos o corazón a fatiga e a mágoa. Mais,
cando a Aurora, de cabelos ben rizos , o terceiro día nos
trouxo , erguémo-los mastros e despregámo-las brancas
velas; e, tomando os nosos lugares, vento e pilotos dirixían
as naves. E tal vez entón eu, san e salvo, á miña patria tivese
chegado; mais, ó dobra-lo cabo de Malea, as ondas , a
corrente e o Bóreas desviáronme e extraviáronme para máis
alá de Citera.

No país dos Lotófagos («Tá perí Lotofágous,,) (82-104).
82 Desde alí, ó longo de nove días , vinme arrebatado
por ventos funestos sobre o mar, rico en peixes; e, ó décimo,
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chegamos ó país dos Lotófagos, que comen un florido
alimento. Alí baixamos a terra e fixemos augada, e de
seguida, xunto ás rápidas naves, dispuxeron a comida os
meus compañeiros.
87 Mais, cando xa a nosa comida e a nosa bebida
tiñamos tomado, entón eu despachei a uns compañeiros,
para que fosen investigar que homes, comedores de pan,
vivían naquela terra. Para o caso, escollera dous homes, ós
que dera coma terceiro un arauto. Eles fóronse de seguida
e encontraron entón ós Lotófagos . E es tes ningún mal
maquinaron contra os nosos homes; mais déronlles loto a
comer, e quen deles comía este froito, doce coma o mel,
xa non quería traernos noticias, nin vir de volta, senón alí
quedar cos Lotófagos e comer sempre loto, esquecéndose
do regreso á súa patria. Tiven que os traer para as naves eu
propio, á viva forza, desfeitos en bágoas; e, arrastrándoos
para dentro, ateinos nas cóncavas naves debaixo dos bancos.
E de seguida ordenei ós restantes compañeiros leais que
entrasen á toda présa nas súas rápidas naves, non fose que
algún deles, ó come-lo loto, se esquecese do regreso. E eles
embarcaron ó momento e sentáronse nos bancos, e, en boa
orde sentados, comezaron a bater cos seus remos no
escumoso mar.

Na terrados Cíclopes («Kiklopeia,,) (105-566) .
105 Desde ali seguimos mar adiante navegando,-cos ánimos
sempre aflixidos. Chegamos á terra dos Cíclopes , xente
orgullosa e sen leis, que confían tanto nos deuses inmortais
que nin fan plantacións cos seus brazos nin labran os campos.
Alí todo Hes nace sen sementar nin arar: o trigo, a cebada, e as
videiras e o viño dos seus acios exquisitos, que todo crece
coas chuvias que Hes manda Zeus. Non teñen ágoras onde
poidan deliberar, nin tampouco leis; viven nos cumes de altos
montes, en profundas cavernas, e cada un dicta a súa lei ós
seus fillos e ás súas mulleres, sen se coidar dos demais.
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116 Enfronte do porto dos Cíclopes, esténdese unha illa,
a Pequena, alongada, nin moi préto nin moi lonxe da terra
dos Cíclopes. É toda ela unha fraga, e as cabras montesas
alí multiplícanse, pois nunca o paso dos homes as espantou;
que nunca alí rastrearon os cazadores, que tanto se fatigan
recorrendo as fragas e subindo ós cumes dos montes. Así,
nin hai nela gando, nin labradíos; senón que a terra está
sen sementar e sen labrar tódolos días do ano, poila illa
está viúva de homes e só cria cabras meantes. E é que os
Cíclopes non teñen naves, de vermellas meixelas, nin
carpinteiros de naves , que constrúan esas naves, ben
fornecidas de bancos, que , a través dos mares , transportan
mercadorías, navegando de cidade a cidade, tal coma os
homes atravesan en naves o mar con frecuencia, indo uns
ó encontro dos outros. E isto teríalles dado cidades ben
construídas , pois non é mala a terra e no seu tempo
produciría de todo. Alí hai, ás bordas do mar escumoso,
prados húmidos, tenros, onde as videiras nunca se perderían. A parte interior é cha e propia para labrar, e , na
estación oportuna, poderíase recoller unha altísima mese,
poilo solo é moi fértil. E esta illa tamén ten un porto natural,
de seguro ancoradoiro, onde non se precisan amarras; e nin
hai que botar áncoras, nin hai que atar cabos á popa, pois
atrácase nel e estase a salvo todo o tempo que un queira,
ata que o corazón se decide a partir outra vez, e sopran
ventos propicios. Ó fondo desta enseada mana unha fonte,
de auga brillante , de debaixo dunha caverna, e, todo en
redor, crece ron álamos.
142 Alí , pois , fondeamos , e algún deus nos guiaba
naquela noite escurísima, que non deixaba ver nada, pois
había un neboeiro cerrado arredor das nosas naves, e a lúa
non brillaba no ceo, que estaba cargado de nubes. E, así,
ninguén a bordo puido ver cos seus ollos a illa nin as grandes
vagas que contra a terra rolaban, ata que as naves de moitos
b ancos alí fondeamos . Entón arriamos tódalas velas e
saltamos aterra por entre os rompentes do mar e, mortos
de sono, alí adormecemos, esperando pola Aurora divina.
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152 Non ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla de
mañá, percorrémo-la illa, admirados de canto nela viamos.
Nisto, as Ninfas, as fillas de Zeus, portador da éxida, fixeron
levantar dos seus tobos ás cabras montesas, para que os
meus compañeiros comesen. Ó instante, pois, fomos buscar
ás naves os curvos arcos e os dardos de punta alongada, e,
en tres grupos repartidos, lanzámo-las nosas armas, e, ben
de présa, un deus deunos caza abundante . Seguíanme doce
naves e corresponderon nove cabras por nave; e, só para
min, apartaron dez .
161 E xa entón, o día enteiro, ata se pó-lo Sol, estivemos
a disfrutar, comendo carne a pracer e bebendo o doce viño,
pois aínda non estaba esgotado o viño tinto das nosas naves,
senón que o había de sobra, pois moito fora o que nas
ánforas todos nós meteramos, despois de termos tomado a
sagrada cidade dos Cícones. E, desde alí, avistabámo-la terra
dos Cíclopes, que estaban próximos; e viámo-lo fume, e
o iámo-las súas voces, e os meos das súas ovellas e das súas
cabras . Cando o Sol se puxo, e botouse a noite enriba,
deitámonos na praia á beira do mar.
170 Non ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla da
mañá, chamei para a xunta ós meus compañeiros e, no
medio deles, así lles falei:
172 Ulises.-Meus fieis compañeiros, todos vós por agora
quedarédesvos aquí, e eu, coa miña nave ecos homes de
a bordo, irei alá e tentarei saber que homes son os que ahí
viven; se son violentos, salvaxes e sen xustiza, ou se son
hospitalarios e senten temor dos deuses.
177 Tendo así falado, para a miña nave subín e ordenei
ós meus homes que comigo embarcasen e soltasen amarras.
E eles subiron a bordo ó momento e sentáronse nos bancos
e, xa dispostos en boa orde, comezaron a bater cos seus
remos no mar escumoso.
181 E, así que chegamos a aquela terra; que estaba
próxima, vimos, nunha extremidade, préto do mar, unha
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alta caverna cuberta de loureiros. Nas inmediacións,
sesteaban moitos fatos de ovellas e cabras; e, todo arredor,
había un alto muro de cerca, con pedras enterradas no chan,
e uns piñeiros lanzais e carballos de copas moi altas .
Habitaba a caverna un home xigantesco, que, só e lonxe
dos outros, apacentaba os seus rabaños, sen se tratar con
ninguén, e así, apartado de todos, non coñecía leí nin razón.
Era en realidade un monstro horrible, que nin sequera se
asemellaba a un home, que come pan, senón a un cume
selvático dunhas altas montañas, que destaca só entre
tódolos cumes.
193 Entón ordenei ós meus fieis compañeiros que alí
xunto á nave quedasen e que agardasen; e eu escollín ós
doce mellores dos meus compañeiros e con eles botei a
andar. Levaba comigo, nun odre de pel de cabra, un doce
viño tinto, que me dera Marón, fillo de Evanteu, sacerdote
de Apolo, o deus que protexe a Ismaro. Fora que nós,
respetándoo, perdoarámoslle a vida, a el, ó seu fillo e á súa
muller, que vivían baixo as árbores dun bosque consagrado
a Febo Apolo. Marón fíxome, con tal motivo, espléndidos
presentes: deume sete talentos de ouro ben traballado;
deume unha crátera, toda de prata, e, amais disto, deume
un viño especial, co que encheu para min unha duda de
ánforas, un viño doce e puro, unha bebida de deuses, que
ninguén coñecía na súa casa, nin dos seus servidores nin
das súas servas, fóra del propio, a súa mullere unha única
despenseira. Cando querían beber este viño tinto, doce coma
o mel, enchían unha copa del e botábana en vinte copas
de auga; e, da crátera saía entón un aroma tan suave, tan
divino, que era moi difícil subtraerse ó desexo de o probar.
Pois, <leste viño, levaba eu un gran odre, que para o caso
enchera, e metera tamén provisións, nun saco de coiro,
porque o meu corazón valeroso logo entendeu que ó noso
encontro viría un home dotado de gran forza, un ser salvaxe,
descoñecedor da xustiza e das leis.
216 De seguida chegamos á cova, mais non o atopamos
nela; que andaba a gardar no pasto as súas gordas ovellas.
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Penetramos entón naquel antro e contemplamos con
admiración canto alí había: os caínzos curvaban baixo o peso
dos queixos; e as cortes estaban atestadas de años e cabritos,
que foran encerrados por idades, nunha cerca os maiores,
noutra os medianos e nunha terceira as crías; e o soro
gotexaba de tódalas vasillas, canadas e tinas, das que el se
servía para muxir. Entón os meus compañeiros dicíanme,
con súplicas, que os deixase coller algúns queixos, antes
de nos marchar de volta; que poderiamos tamén, dándonos
présa, levarnos das cortes, para a nosa nave lixeira , ós
cabritos e ós años, e fuxir polas augas salgadas. Mais eu
non me deixei convencer (¡e canto mellor ti vese sido!),
porque eu quería ver aquel home e saber .que presentes de
hospitalidade el me daría. Maila súa presencia non ía ser
moi agradable para os meus compañeiros.
231 Entón, acendémo-lo fogo e ofrecemos primicias ós
deuses, e despois tamén nós comiamos dos queixos, ó
tempo que agardabamos por el, sentados no interior. E alí
el chegou, conducindo o seu rabaño. Traía un feixe enorme
de leña seca para prepara-la súa cea, e lanzouno ó interior
do antro con tal estrondo que todos nós, comedo, á toda
présa fuximos para o fondo da caverna. Logo fixo entrar
na ampla espenuca as gordas ovellas, tódalas que quería
muxir, e deixou á porta, no interior da alta cerca, ós machos,
carneiros e bodes.
240 Despois ergueu no aire un grande e pesado penedo,
que facía as veces de porta, e púxoo no seu lugar. Tamaño
era que nin vintedous sólidos carros de catro rodas o tivesen
movido do chan. Pois, tan enorme penedo, foi o que el
colocou <liante da entrada. Sentouse, entón, para muxi-las
ovellas e as cabras meantes, todo coma é o debido, e , ós
tetos de cada nai, púxolle a súa cría. De seguida colleu a
metade do branco leite e callouno, e despois depositouno
nos caínzos de vimbios, e a outra metade deixouna nunhas
vasillas ó seu alcance, para o coller cando quixese bebelo
ou para que lle servise de cea.
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250 Así que deu fin con presteza a tódolos seus traballos,
acendeu o lume e, ó vernos, así nos interrogou:
252 Polifemo.- ¡Oh estranxeiros! ¿Quen sodes vós? ¿De
onde viñestes polos húmidos camiños? ¿Facedes algún
comercio ou vagades polo mar á ventura, coma os piratas,
que, errantes, as súas vidas arriscan e a desgracia levan ós
homes de terras estrañas?
256 Así falou Polifemo, e o corazón íasenos crebando
no peito comedo que nos causaba a súa voz espantosa e
o seu aspecto monstruoso. Mais, con todo iso, respondinlle
coas míñas palabras, e faleille así:
259 Ulises.- Nós somos Aqueos e volvemos de Troia.
Mais vímonos extraviados por toda clase de ventas, que nos
levan, perdidos, polo gran abismo do mar. Queremos voltar
ás nosas casas, mais viñemos parar aquí por outra ruta, por
outros camiños. Sen dúbida Zeus así o quixo ordenar.
Gabámonos de ser guerreiros de Agamenón, fillo de Atreu,
que ten unha gloria que, hoxe por hoxe, é amáis grande
debaixo do ceo, pois tan poderosa era a cidade que el
devastou e tan numerosos foron os pobos que el destruíu.
Ata aquí, pois, chegamos; e viñemos abraza-los teus xeonllos, esperando que ti nos <leas unha boa acollida e nos
ofréza-los teus presentes, coma foi sempre o costume entre
tódolos hóspedes. Así, pois, respecta ós deuses, oh moi
poderoso; que nós a ti nos diriximos coma suplicantes. Zeus
é o vingador do suplicante e do hóspede; el é o deus da
hospitalidade, que guía ós hóspedes e manda que sexan
respectados.
272 Así lle falei eu, e el, cun corazón sen piedade, respondeume de seguida:
273 Polifemo.- Ti es un inxenuo, estranxeiro, ou entón
de moi lonxe viñeches, cando me instas a que tema ós
deuses ou a que deles me garde. Os Cíclopes non se
preocupan con Zeus, portador da éxida, nin cos outros
deuses ben-aventurados, porque nós somos moito máis
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fortes ca eles . Eu non che perdoaría a vida, nin a ti nin ós
teus compañeiros, para evita-lo rancor de Zeus, se o meu
corazón non me ordenase tal cousa. Mais dime: ¿en que sitio
deixaches, ó vir, a túa sólida nave? ¿Foi tal vez nun extremo
da illa, ou é préto de aquí? Gustaría de o saber.
281 Así dixo el, para me tentar, mais, a min, pola moita
experiencia, non se me ocultou a súa intención, e, de volta,
faleille con enganosas palabras:
283 Ulises.- Posidón, o que sacode a terra, crebou a miña
nave, lanzándoa contra as rochas nos confíns da vosa terra ,
ó se aproximar a algún promontorio. O vento arrastráraa
desde o mar alto, e só eu puiden librarme, xunto con estes,
do exterminio total.
287 Así eu lle falei, e el, con corazón implacable, nada
me respondeu; mais ergueuse dun salto e, botando man ós
meus compañeiros, agarrou a dous deles a un tempo, coma
quen colle a uns cadeliños, e esmagounos sen máis contra
o chan. E os seus miolos para fóra corrían e mallaban a
terra. De seguida, cortounos membro por membro e preparouse con eles a cea. E, coma un león, criado nos montes,
comeunos e nada deles deixou, nin entrañas, nin carnes,
nin osos cheos de médula. Diante de feitos tan crueis, nós,
chorando, erguiamos a Zeus as nosas mans, pois alí indefensos nos sentiamos.
296 Mais, cando o Cíclope por fin tivo cheo o seu enorme
bandullo, devorando aquelas carnes humanas,e bebendo
por enriba leite puro, deitouse no antro, botándose ó longo
no medio das súas ovellas. Entón eu pensei, no meu
magnánimo corazón, en achegarme a el e, sacando, de ó
par da coxa, a miña aguda espada, ferilo no peito, alí onde
as entrañas rodean o fígado, palpando primeiro o sitio coa
man; mais contívome outro pensar. Tamén nós todos alí
teriamos entón o noso total exterminio, pois nunca, cos
nosos brazos, seriamos capaces de remover da alta entrada
aquel pesado penedo que, de porta o Cíclope puxera.
1
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306 Así, pois, xemendo, agardamos pola Aurora divina.
Non ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla da mañá,
o Cíclope acendeu lume e muxiu as súas magníficas ovellas,
todo coma é o debido; e logo púxolle as crías debaixo a
cada nai . Así que deu fin con presteza a tódolos seus
traballos, agarrou xuntos a outros dous dos meus compañeiros e con eles preparou o seu almorzo. Cando acabou
de comer, sacou do antro as súas gordas ovellas, retirando
con facilidade o enorme penedo da porta; mais ó instante
volveu colocalo, coma se lle puxese a súa tampa a unha
alxaba. Despois , entre berros e asubíos, o Cíclope guiou
para o monte as súas gordas ovellas. Eu alí dentro quedei
meditando horribles vinganzas no fondo do meu corazón;
e buscaba a maneira de lle dá-lo seu castigo, e pedíalle a
Atena que me dese esa gloria . Mais escoitade agora o
designio que entón a min me pareceu coma o máis acertado .
319 O Cíclope tiña alí, recostada nunha das cercas, unha
gran moca, un pao de oliveira aínda verde, que cortara e
puxera a secar, para a levar el despois, cando xa estivese
ben seca. Nós, cando alía vimos, comparámola co mastro
dunha negra nave de carga, moi ampla ela, de vinte bancos
de remos, das que atravesan o gran abismo do mar. ¡Tan
longa e tan grosa a moca era ós nosos ollos! E entón eu
funme alá e cortei dela unha estaca, do longo dunha braza,
e entreguéillela ós meus compañeiros, mandándolles que
a puísen. Eles puxérona lisa e eu aguceina nunha das puntas
e endurecina póndoa ó fogo ardente. De seguida escondina,
meténdoa, ben metida, debaixo do estrume, que alí había
en gran abundancia, espallado no chan daquela gran
caverna. Mandei entón que, á sorte, se escollesen aqueles
dos meus compañeiros que comigo se ían arriscar,
axudándome a levanta-la estaca e a cravala no ollo do
Cíclope, cando lle viñese o doce sono. E a sorte foi, por
certo, tocar a aqueles que eu propio tería tamén escollido.
Eles eran catro, o que facía cinco comigo.
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336 Pola tarde, voltou o Cíclope, traendo o seu rabaño
de fermosa la , e, ó momento, meteu dentro da espaciosa
caverna as súas gordas reses, a todas por completo, sen
deixar ningunha fóra no profundo patio, ou porque algo
sospeitase, ou, se cadra, porque un deus así llo mandou.
Despois, levantou en peso o enorme penedo da porta e con
el tapou a saída. Sentouse entón e muxiu as ovellas e as
cabras meantes, todo coma é o debido , e, ós tetos de cada
nai, púxolle a súa cría. Así que deu fin con presteza a tódolos
seus traballos, agarrou xuntos a outros dous dos meus
compañeiros e con eles preparou o seu almorzo. E entón
eu, cunha cunea daquel viño tinto nas miñas mans, chegueime ó Cíclope e así lle falei :
347 Ulises.- Toma, Cíclope, agora bébelle enriba este
viño, despois de comeres esa carne humana, e verás ti que
bebida nós gardabamos na nosa nave. É a libación que eu
che trouxen por se de min te compadecías e me mandabas
para a miña casa. Mais ti enfurecícheste de maneira insoportable. ¡Cruel! ¿Como vai vir aquí no futuro ningún outro
home, dos moitos que hai, se ti non procedes coma é o
debido?
353 Así eu lle falei, e el botou man á cunea de viño e
bebeu . E, ó beber aquela doce bebida, sentiu unha alegría
formidable, e pediume que lle dese por segunda vez:
355 Polifemo.- Dame de boa gana máis viño, mais dime
de seguida o teu nome, pois, coma hóspede meu, quero
ofrecerche un presente, co que te aledes. Tamén, ós
Cíclopes, estas terras fecundas lles producen o viño dos
exquisitos cachos, que as chuvias de Zeus fan crecer; mais
este está feito de ambrosía e de néctar.
360 Así falou Polifemo, e eu servinlle outra vez o ardente
viño. Tres veces fun darllo e tres veces el o bebeu , ¡o
insensato!
362 Despois, cando vin que xa o viño enturbiaba os
sentidos do Cíclope, faleille así entón, con melifluas palabras:
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364 Ulises.- ¡Cíclope! ¿Ti pregúntasme cal é o meu nome
famoso? Pois voucho dicir. Mais dame o presente que, coma
hóspede teu, me prometeches. O meu nome é Ninguén, e
Ninguén me chaman a miña nai e o meu pai e tódolos meus
compañeiros.
368 Así eu lle falei, e el respondeume ó instante con
corazón implacable:
369 Polifemo.- A Ninguén, comereino o derradeiro,
despois dos seus compañeiros; a todos eles, comereinos
primeiro. Ese será o presente, coma hóspede meu .
371 Dixo , e botouse para atrás e caeu de costas. Así
deitado, dobrou o seu groso pescozo e rendeuno o sono,
que todo o vence. E, da gorxa, lanzaba fóra viño e anacos
dos homes comidos, e arrotaba, entorpecido polo viño. E
entón eu metín a estaca debaixo do espeso rescaldo, ata
que estivese ben quente, e encoraxei coas miñas palabras
a tódolos meus compañeiros, non fose que algún, tomado
do medo, me abandonase. Cando a estaca de oliveira , con
ser ela aínda verde, estaba xa para arder, lanzando arredor
un terrible clarón, entón eu fun e saqueina do lume, e os
meus compañeiros rodeáronme, e un deus deunos a todos
unha gran ousadía. Eles, agarrando a estaca de oliveira,
espetárona pola punta aguzada no ollo do Cíclope , e eu ,
botándome enriba, facíaa xirar por si mesma . Igual que
cando un home fura co trade o mastro dun navío, outros
móveno por debaixo cunha correa, que agarran por ámbalas
puntas, e o trade dá voltas sempre no mesmo sitio, así nós,
agarrando a estaca de ígnea punta, faciámola dar voltas no
ollo do Cíclope, e o sangue manaba arredor da punta
abrasadora. E, ó arde-la pupila, os vapores queimáronlle
de todo as pálpebras e as sobrecellas, e, coa calor, as raíces
do ollo crepitaban. E así coma un ferreiro, para darlle o bo
tempero , que é a forza do ferro, molla na auga fría un gran
machado ou unha aixola, que fortemente asubía, así
asubiaba o ollo do Cíclope arredor da estaca de oliveira. O
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monstro soltou un espantoso xemido, e a rocha, toda ela,
horriblemente resoou. Nós, amedrentados, fuximos. El entón
arrancou do seu ollo aquela estaca, toda enchoupada de
sangue, e, furioso, lanzouna para lonxe de si.
399 E entón, con enormes gritos, chamaba polo s
Cíclopes, que habitaban ó seu arredor, nas súas cavernas,
entre os cumes batidos dos ventos. E eles, ó oíren os seus
gritos, acudiron de tódalas bandas, e, parándose arredor da
caverna, preguntáronlle que lle pasaba:
403 Os Cíclopes.- Polifemo, ¿por que , tan aflixido, gritas
<lesa maneira na noite divina e a todos nós nos despertas?
¿E que veu algún mortal e contra a túa vontade che leva os
teus rabaños? ¿Ou é que te matan con engano ou con forza?
407 E respondeulles, desde o fondo do antro, o forte
Polifemo:
408 Polifemo.- ¡Oh a migos! Ninguén me mata con
ngano e non con forza .
409 E eles, e n resposta, dirixíronlle entón estas aladas
palabras:
410 Os Cíclopes.- Pois se ninguén te forza, xa que estás
só, é sen dúbida a túa, unha doenza que che manda o gran
Zeus, e non se pode evitar; mais ti rógalle agora ó noso
pai, o rei Posidón.
413 Non ben isto <lito , marcháronse todos; e eu rinme
no meu corazón, ó ver como o meu nome e a miña hábil
astucia os enganara.
415 O Cíclope , xemendo coas dores violentas que o
torturaban, andou ás apalpadas, quitou o penedo da porta
e sentouse na entrada da cova cos dous brazos ben estirados,
para tratar de atrapar a quen procurase saír coas ovellas.
¡Tan necio tal vez, no seu corazón, el esperaba que eu fose!
420 Eu e ntó n cavilaba como re sulta ría mellor, para
encontra-la maneira de librar da morte ós meus compañeiros
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e a min propio . E urdín toda clase de enganos e astucias,
pois niso íano-la vida, e o desastre final estaba préto. Por
fin, velaquí o designio que no meu corazón me pareceu o
mellor. Alí había uns carneiros ben nutridos, lanudos,
fermosos, grandes, de la purpúrea escura . Sen ruído, eu
púxenme a atalos de tres en tres con vimbios ben
entrecruzados, daqueles sobre os que durmía o Cíclope,
aquel monstro ignorante de toda lei. Desta maneira, o
carneiro do medio levaba consigo un home, e os outros dous
ían de cada lado para salvaren ós meus compañeiros . Así,
pois, tres carneiros levaban a cada home . Eu , por min, como
aínda quedaba un carneiro moi grande, o mellor de todo o
rabaño , agarreino polo lombo e púxenme debaixo do seu
ventre lanudo e, coas mans enroladas na súa marabillosa
la, alí me mantiven firme con ánimo paciente. Así nós entón,
suspirando, agardabamos pola Aurora divina .
437 Non ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla da
mañá, os machos saíron entón de seguida a pastar, mailas
femias, como non foran muxidas, meaban nos redís coas
ubres atestadas. O seu dono, aflixido polas dores violentas,
apalpaba o lombo de tódalas reses que se atopaban de pé,
e o moi necio non se deu conta de que os meus compañeiros
ían atados ós peitos dos lanudos animais. O último da grea
en avanzar para a porta foi o meu carneiro, cargado coa
súa la e comigo, o que pensaba as astucias .
446 O forte Polifemo apalpouno e así lle falou :
447 Polifemo.- Meu doce carneiro, ¿por que así da
caverna me saes o último da grea? Ti non acostumas quedar
retardado detrás das ovellas, senón que sempre é-lo
primeiro, con moito, en ir, a grandes pasos, pasta-las tenras
flores dos prados, e o primeiro en chegar ás correntes dos
ríos, e o primeiro en quereres tornar para a corte á tardiña;
mais hoxe, polo contrario, é-lo último de todos . ¿Ou é que
ti botaches de menos o ollo do teu dono, o ollo que, cego
de todo , me deixou un home malvado, xunto cos seus
funestos compañeiros, despois de <lomea-lo meu espírito
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co viña, ese Ninguén, que, asegúrocho, aínda non se librou
dunha marte terrible? ¡Se tivése-los meus sentimentos e
puideses falar, para me dicires onde se esconde e escapa ó
meu furor! Así, ó momento, o seu cránio contra o chan
fendería, e os seus miolos por todo o meu antro espallaría.
E reporíase o meu corazón dos sufrimentos que me veu traer
ese desprezable Ninguén.

461 Así lle falou Polifemo, e soltou de si o carneiro e
para fóra o botou. Cando xa estabamos ben lonxe do antro
e do seu patio, primeiro solteime eu do carneiro e despois
desatei ós meus compañeiros. E entón, á toda présa,
tanxemos aquelas reses de pernas delgadas, tan ben
nutridas, e, dando moitos rodeos, chegamos por fin á nave.
Alegráronse por nós os nosos compañeiros, ó veren que
escaparamos á marte, e choraban e xemían despois polos
outros, que alá para sempre quedaran. Pero eu, coas
sobrecellas, deilles sinal de non chorar máis, e mandei que
cargasen de présa, na nave moitas daquelas reses de fermosa
la e que canto antes volvesemos vogar sobre a auga salgada.
E eles embarcáronse ó momento e sentáronse nos bancos
e, sentados en arde, batían cos remos no mar escumoso.
Mais, ó estar a unha distancia en onde a voz do que grita
aínda alcanza, eu entón faleille ó Cíclope con estas mordaces
palabras:
475 Ulises.- ¡Cíclope! ¡Non eran, pois, os compane1ros
dun home cobarde, aqueles que ti comeches no fondo do
teu antro, abusando da túa forza! Non podías fuxir ás
consecuencias das túas malas accións, ¡oh cruel!, pois non
temeches comer ós teus hóspedes na túa propia morada.
Por iso Zeus e os outros deuses te castigaron.
480 Así eu lle dixen, e el, alporizándose aínda máis no
seu corazón, arrancou o pico dunha gran montaña e
lanzouno <liante da nosa nave de proa azulada, e ben pouco
faltou para non lle dar na punta ó codaste. Axitouse o mar,
ó cae-lo penedo, e as ondas, ó refluír desde o abismo,
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empurraron a nave cara ó continente e levárona para a terra
firme. Mais eu, agarrando con ámbalas mans un longuísimo
botavante, afastei a nosa nave da terra e ordenei ós meus
compañeiros, con sinais de cabeza, que apretasen cos remos,
para fuxirmos daquel perigo. E eles, curvándose, remaron.
Mais, ó estarmos xa dentro do mar a unha distancia dobre
da de antes, quixen falar co Cíclope e tódolos meus compañeiros rodeáronme e trataron de me persuadir, cada un
polo seu lado, coas súas doces palabras:
494 Os compañeiros.- ¡Teimudo! ¿Por que queres
exasperar a ese home salvaxe? Co pico que el agora ó mar
lanzou, levou a nave outra vez para aterra firme, onde xa
diciamos que iamos morrer. Se oe que alguén dá voces ou
fala, esmagará as nosas cabezas e o madeirame da nosa
nave, mandándonos un áspero rochedo. ¡A tan lonxe el
dispara!
500 Así eles me falaron, mais non persuadiron o meu
corazón animoso, e, con todo o meu rancor, outra vez a
gritos lle falei:
502 Ulises.- ¡Cíclope! Se algún dos homes mortais che
pregunta un día pola causa da túa vergoñosa cegueira, ti
dille que quen te deixou cego foi Ulises, o que a Troia
saqueou, o fillo de Laertes, o que en Ítaca ten a súa morada.
506 Así eu lle dixen, e el, lanzando suspiros, con estas
palabras me respondeu:
507 Polifemo.- ¡Oh, deuses! O certo é, pois, que se me
cumpren os antigos prognósticos. Houbo aquí un adiviño,
un mortal, mais nobre e grande, Télemo, fillo de Eurímides,
que destacaba na arte de adiviñar e chegou á vellez, de
profeta, entre os Cíclopes. El anunciárame que todo isto un
día en min se consumaría: que sería privado da vista polas
mans de Ulises. Mais eu sempre esperei que ó meu encontro
viñese un home de gran estatura, gallardo, revestido dunha
forza portentosa; e agora foi un anano, un ser desprezable,
un home feble, que, para me vencer e deixar cego, tivo que
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se valer do viño. Mais, ¡veña!, volve aquí, Ulises, para que
eu che ofreza entón os presentes da hospitalidade. Pedireille
ó ínclito deus, O que sacode a terra, que te conduza á túa
patria. Eu, ó fin, son fillo seu e el glóriase de sé-lo meu pai.
Só el, se quere, me pode curar, mais ningún outro, nin dos
deuses ben-aventurados nin dos homes mortais.
522 Así falou Polifemo, e, en resposta, desta maneira eu
lle dixen:
523 Ulises.- ¡Así eu che puidese arranca-lo alento e a vida
e mandarte para a morada de Hades, tan certo como agora
o teu ollo non cho vai curar nin o propio deus, O que

sacode a terral
526 Así lle dixen eu, e entón el implorou ó rei Posidón,
erguendo as mans para o ceo estreladó:
528 Polifemo.- ¡Óeme, Posidón, o que abráza-la terra, o
deus de cabelos azuis! Se eu son realmente o teu fillo e ti te
glorias de sé-lo meu pai, concédeme que Ulises, o que a
Troia saqueou, o fillo de Laertes, o que en Ítaca ten a súa
morada, nunca máis volva ó seu pazo. E, se o seu destino
é que volva ver ós seus e chegue de volta á súa casa de
teito elevado e á terra dos pais, que entón o faga ó cabo
dun longo tempo e despois de moito sufrir, coa perda de
tódolos seus compañeiros, nunha nave estranxeira, e que
con novos infortunios se encontre no seu fogar.
536 Así dixo Polifemo, implorando, e O de cabelos azuis
escoitouno . E entón o Cíclope ergueu de novo un penedo
moito maior có de antes, fíxoo voltear e lanzouno ó mar
cunha forza extraordinaria. Veunos caer detrás da nosa nave
de cerúlea proa, e pouco faltou para non lle dar na punta
ó codaste. Axitouse o mar, ó cae-lo penedo, e as ondas,
empurrando a nave para adiante, fixérona chegar á terra
firme.
543 Así que chegamos á illa, onde estaban reunidas as
outras naves, ben provistas de bancos, e, xunto a elas,
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sentados, os nosos compañeiros en pranto, sempre á nosa
espera, encallámo-la nave na area e desembarcamos no
rompente do mar. Sacamos da cóncava nave as reses do
Cíclope e fixemos entón as parrillas, de modo que ninguén
se me marchase, sen contar coa súa xusta parte . Só a min
me deron, os compañeiros de grevas fermosas, por fóra da
miña parte, o carneiro maior, que era con moito a peza
mellor naquela parrilla . E, alí na praia, eu ofrendeillo,
queimando as súas coxas, a Zeus, fillo de Cronos, o que
cobre o ceo de negras nubes, o que reina sobre tódolos
seres; mais el, sen facer caso da miña ofrenda, meditaba
como faría que se perdesen tódalas miñas naves, ben
provistas de bancos, e os meus fieis compañeiros .
556 E entón xa todo o día ata se pó-lo Sol, alí estivemos
a festexar, comendo carne en abundancia e bebendo doce
viño . Cando o Sol se meteu e sobreveu a escuridade,
deitámonos na praia, á beira do mar.
560 Non ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla da
mañá, eu exhortei ós meus compañeiros, ordenando que
para as naves subisen e soltasen amarras. E eles
embarcáronse ó momento e sentáronse nos bancos, e,
sentados en orde, batían cos remos no mar escumoso. Desde
alí mar adiante seguimos, contentos, por termos á morte
escapado, mais, de corazón triste, pola perda dalgúns
compañeiros.
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RAPSODIA X
RELATOS DE UUSES A ALCÍNOO (continuación).
Na illa de Bolo («Tá perí Aiolon,,) (1-79).
Chegamos á illa Eolia, onde vivía Eolo, fillo de
Hipotes, amado dos inmortais. É unha illa fluctuante, que
cerca, toda enteira, un muro de bronce, indestructible, e na
que se ergue, no seu interior, un enfesto rochedo. Doce
fillos lle naceron a Eolo nas súas mansións, seis fillas e seis
fillos, xa todos na idade adulta; e el entón, ás súas fillas,
por esposos lles deu ós seus fillos. Todos eles, á beira do
pai querido e a nai venerable, están en eterno banquete,
tendo á man sempre infinitos manxares. Polo día, resoan
as frautas na casa, entre cheiros de asados; pola noite, cada
un vai durmir coa súa casta muller sobre tapetes, en leitos
torneados . Chegamos, pois, á súa cidade e á súa bela
mansión. Durante todo un mes, Eolo agasalloume,
preguntándome por moitas causas, -sobre a toma de Ilión,
sobre as naves dos Ar:xivos, sobre a volta dos Aqueos-, e
eu, punto por punto, funllo contando todo. Cando eu, por
querer partir, lle pedín que dispuxese a miña marcha, el
non se negou a facelo e preparou o meu regreso. Deume
entón un odre, feito co coiro dun boi de nove anos, que el
esfolara, no que metera os cursos de tódolos ventas que
zoan, poilo fillo de Cronos fíxoo árbitro de todos eles, con
facultade para acalmar ou excitar ó vento que el queira. Atou
este saco, na miña cóncava nave, cun fío brillante de prata,
co fin de que ningún vento contrario soprase, por pouco
que fose. Logo mandou o sopro do Céfiro a meu favor, para
que ás nosas naves e a nós mesmos nos levase. Mais non ía
suceder desta maneira, pois acabaría por nos perder a nosa
propia imprudencia.
1

28 Nove días e nove noites navegamos de modo continuo. Ó décimo día, avistábase xa a terra paterna, e esta'
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bamos xa tan préto que viámo-las fogueiras dos pastores.
Mais entón apoderouse de mino doce sono, de cansado
que estaba, por ter eu sempre nas miñas mans a escota,
sen entregarlla a ningún outro dos compañeiros, co afán
de que chegasemos máis de présa á patria. E os meus
compañeiros entón entre eles falaban, e figuráronse que, o
que eu levaba no saco para a miña casa, era ouro e prata,
presentes do magnánimo Eolo, fillo de Hipotes.
37 E así algún deles dixo, ollando para o que tiña ó seu
lado:
38 Unha voz.- ¡Oh, deuses! ¡Como este home é amado
e estimado entre as xentes, en calquera cidade e terra á que
el chegue! De Troia, leva con el, do botín, moitos fermosos
tesouros, e nós, que fixémo-la mesma viaxe, para a casa
voltamos de mans baleiras. E agora Eolo obsequiouno coma
a un amigo e deulle estas prendas. ¡Veña!, vexamos de présa
o que dentro hai, canto ouro e prata o odre contén.
46 Así eles falaron, e prevaleceu entre os compañeiros
o mal consello. Desataron o saco e tódolos ventos fuxiron .
De seguida a tempestade arrebatounos e levounos de novo
para o mar aberto . Eles choraban, ó vérerise lonxe da patria,
e eu, espertando, meditei no meu irreprochable corazón se
sería preferible lanzarme do barco abaixo e sucumbir no
mar alto, ou sufrir en silencio e continuar aínda entre os
vivos. Resistín e alí quedei, e, cubríndome a cabeza, outra
vez na nave me deitei. As naves eran de novo levadas pola
horrible borrasca para a illa Eolia, e os meus compañeiros
choraban.
56 Chegados alá, saltamos aterra e abastecémonos de
auga, e de seguida os meus compañeiros comeron xunto
ás rápidas naves.
58 Cando xa todos tiñamos comido e bebido, entón eu,
levando comigo a un arauto e a un compañeiro, encamiñeime á ilustre morada de Eolo, ó que encontrei en pleno
festín , coa súa muller e os seus fillos. Entrando na casa,
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sentámonos na soleira, préto das xambas; e eles, nos seus
corazóns, admiráronse e desta maneira nos preguntaron:
64 Os fillos de Bolo.- ¿Como aquí volves, Ulises? ¿Que
nume fatal te persegue? Nós mandámoste con todo o coidado, para que á túa patria e á túa casa chegases, e a todo
aquilo que a ti che é querido.
67 Así eles falaron, e eu entón contesteilles, co corazón
aflixido:
68 Ulises.- Transtornáronmo todo os meus indiscretos
compañeiros, e, primeiro, un sono fatídico; mais vós, oh
amigos, remediade este mal, pois tendes poder para facelo.
70 Así eu Bes falei, tratando de os afagar con suaves
palabras; mais eles en silencio quedaron e, ó cabo, o pai
respondeume con esta linguaxe:
72 Bolo.- ¡Sae de seguida desta illa, escoria dos viventes!
Non me está permitido, nin recoller, nin conducir de volta,
a un mortal que é odiado polos deuses ben-aventurados.
Vaite, pois, se aquí voltas agora, é porque os inmortais te
aborrecen.
76 Tendo así falado, despachoume do seu pazo ,
soltando eu profundos xemidos. Desde alí mar adiante
seguimos , co corazón aflixido. E o ardor dos homes xa se
ía esgotando con aquel fatigoso remar. Todo fora pola nosa
tolería; e agora non aparecía outro guía, para volvermos á
patria.

No porto dos Lestrigones («Tá perí Laistrygonas,,) (80132).
80 Seis días e seis noites navegamos de modo continuo.
Ó sétimo día chegamos a Telépilo, burgo elevado de Lamos,
na Lestrigonia, onde o pastor chama ó pastor: cando un
entra , outro, saíndo, responde. Alí un home que non durmise
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podería gañar dous xornais : un, apacentando bois, e outro,
gardando brancas ovellas, pois ós pastos do día de inmediato
suceden os pastos da noite.
87 Entramos, entón, naquel porto famoso, que está
flanqueado de cada lado por unha rocha escarpada, dun
extremo ó outro, e que ten, á súa entrada, encaradas, <lúas
costas abruptas, que só deixan un estreito paso. Alí dentro
aportaron todos as súas naves, de extremos curvados, e
amarráronas no fondo daquel porto encaixoado, unhas ó
lado das outras, por canto alí non había ondas, nin grandes
nin pequenas, e reinaba arredor unha plácida calma. Só eu
deixei a miña negra nave no exterior do porto, xunto a un
dos seus extremos, e alí amarrei cabos a unha rocha. Trepei
entón para un abrupto alto e púxenme ó asexo. Alí, á
redonda, nin se descubrían traballos de bois nin de homes;
só viamos ó lonxe o fume que ascendía da terra. Entón eu
mandei a uns compañeiros, para que indagasen que homes
eran os que comían pan naquela terra. Escollín para o caso
a dous homes, cosque foi como arauto un terceiro.
103 Eles baixaron do alto e seguiron un camiño pisado,
por onde os carros levaban dos altos montes a leña para a
cidade. Encontráronse, <liante xa da cidade, cunha doncela,
que ía buscar auga, a vigorosa filla de Antífates o Lestrigón.
Ela baixara, pois, á fonte de Artacia, de bela corrente, xa
que de alí levaban a auga para a cidade. Eles detivéronse e
faláronlle á xove, para lle preguntaren quen era alío reí e
sobre que homes reinaba, e ela ó instante mostroulles a
elevada mansión do seu pai. Cando os meus homes entraron
na ilustre morada, encontraron á esposa, que era tan alta
coma o cume dun monte, e, ó vela, enchéronse de pavor.
114 A muller, ó momento, chamou da ágora ó seu
marido, o famoso Antífates, que, logo alí, pensou nunha
triste morte para os meus compañeiros. Agarrou de
inmediato a un deles e con el preparou a súa cea, méntrelos
outros dous, fuxindo a todo correr, chegaron ás naves. Mais
Antífates deu o grito de guerra por toda a cidade. O oílo,
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vigorosos Lestrígones acudiron, cada un do seu lado, por
millares, que non se parecían ós homes, senón ós xigantes.
E, desde os acantilados, lanzábannos penedos, que pesaban
tanto coma un home. E logo subiu do lado das naves un
horrible estrondo, á vez, dos gritos de morte e das naves
destrozadas. E, ensartando ós homes coma se fosen peixes,
os Lestrígones levaron consigo a súa funesta comida.
125 Mentres así mataban á miña xente no interior daquel
fondísimo porto, eu saquei a miña aguda espada de xunto
da coxa e con ela cortei as amarras da miña nave de proa
azulada. Acto seguido, exhortei ós meus compañeiros,
ordenándolles que empuñasen os remos, para podermos
escapar á desgracia. E eles, todos á vez, levantaron escuma
da auga, co medo da morte. Con alegría, na miña nave eu
fuxín para o mar aberto, lonxe daqueles picos sobranceiros
ó mar; mailas outras naves, todas xun_tas, naquel sitio se
perderon.

Na illa de Circe («Tá perí Kírkes»)

033-574).

133 Desde alí seguimos mar adiante navegando, cos
ánimos sempre aflixidos, contentos agora por termos nós á
morte escapado, mais despois de termos perdido ós
compañeiros. E chegamos á illa Eea, onde vivía Circe, de
ben rizados cabelos, a terrible deusa dotada de voz humana,
irmá do funesto Eetes; poilo pai deles dous era o Sol, que
brilla para os mortais, e a nai era Perse, que o Océano tivo
de filla.
140 En silencio, achegámo-la nave á ribeira, a un porto
propio para ancorar, e algún deus nos guiaba. Despois,
saltamos aterra e pasamos dous días e <lúas noites deitados,
co corazón consumido polo cansazo e a pena.
144 Mais, cando a Aurora, de ben rizados cabelos, nos
trouxo o terceiro día, entón eu, collendo a miña lanza e o
meu agudo coitel?, saín de présa da nave e subín a un
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miradoiro, para ver se vía traballos de mortais ou se oía
algunha voz. Trepei entón para un abrupto alto e púxenme
ó asexo; e avistei un fume que saía dunha terra espaciosa,
alí onde estaba o pazo, nas mansións de Circe, entre un
espeso aciñeiral e un bosque. E pensei entón, na miña mente
e no meu ánimo, en ir eu propio alá e informarme, despois
que vira aquel fume do lume. Mais, ó pensalo ben,
pareceume que así era mellor: volver primeiro á beira do
mar, á miña rápida nave, dá-la comida ós meus compañeiros,
e despois mandar a algúns, para que se informasen.
156 Cando xa estaba préto da miña nave de extremos
curvados, algún dos deuses compadeceuse de min, que por
alí ía só, e, no medio do camiño, púxome un cervo moi
grande, que baixaba do pasto do bosque ó río, para beber,
pois xa sentía a forza do sol. Non ben saíu do medio das
matas, ferino no espiñazo, en pleno lombo, de tal maneira
que a miña lanza de bronce atravesouno de lado a lado; e
caeu no po, bramando, e a súa vida para fóra do corpo voou.
Entón eu puxen un pé no animal e saquei da ferida a miña
lanza de bronce, que alí pousei, deixándoa no chan; arranquei
logo vimbios e xuncos e con eles fixen unha corda de dobre
trenzado, de arredor dunha braza; con ela atei xuntas as patas
do terrible monstro e cargueino ó pescozo; e funme despois
para a negra nave, apoiándome na miña lanza, pois, ó ser
tamaña a peza lograda, non tería sido capaz de a levar sobre
o ombro con só a outra man. Por fin, deixeino no chan <liante
da nave e reconfortei ós meus compañeiros, achegándome
a cada un deles, con estas doces palabras:
174 Ulises.- Amigos, por máis aflixidos que nos sintamos,
non baixaremos aínda para as moradas do Hades, antes de
nos chegar o noso día fatal. ¡Veña! Mentres haxa comida e
bebida na rápida nave, pensemos en alimentarnos, e non
nos deixemos consumir pola fame.
178 Así eu Hes falei, e eles obedeceron ó instante ás miñas
palabras. Destapáronse e, na area do mar incansable,
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contemplaron o cervo, aquel animal tan enorme, quedando
marabillados .
181 Cando xa se fartaron de o contemplar cos seus
propios ollos, lavaron as mans e prepararon un magnífico
festín. E xa entón, todo o día, ata se pó-lo Sol, alí estivemos,
comendo carne en abundancia e bebendo doce viño . Así
que o Sol se meteu e a noite enriba se botou, para durmir,
deitámonos na praia, á beira do mar.
187 Non ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla da
mañá, reuninos en xunta e así no medio de todos falei:
189 Ulises.- Compañeiros, escoitade as miñas palabras,
por máis que tanto sufrades. Meus amigos, aquí non sabemos nin para onde cae o ocaso, nin para onde cae a aurora;
por onde este Sol, que ilumina ós mortais, se mete debaixo
da terra e por onde volve dela saír. Pois ben, meditemos
de présa que resolución se pode tomar. Por min, eu non
sei de ningunha. Desde o abrupto alto a onde eu trepei,
para me pór ó asexo, puiden ver esta illa, á que rodea coma
cunha coroa o mar infinito, e en si é baixa; e, no medio
dela, avistei fume cos meus propios ollos, entre un espeso
aciñeiral e un bosque.
198 Así lles falei eu, e, a todos, o corazón se lles partía,
ó lembrárense dos feitos do Lestrigón Antífates, e da
violencia do orgulloso Cíclope, o come-homes. E choraban
a grandes gritos, vertendo abundantes bágoas; por máis que
ningún resultado se conseguía cos seus xemidos.
203 Entón eu dividín en dous grupos a tódolos meus
compañeiros, de belas grevas, e, a cada un, deille o seu
capitán: a un deles, mandábao eu, e, ó outro, Euríloco, o
semellante a un deus . De seguida, nun elmo de bronce ,
botámo-las sortes; e saíu a sorte do magnánimo Euríloco .
El, pois, meteuse ó camiño con vintedous compañeiros, que
choraban e atrás a nós nos deixaban tamén xemendo.
Encontraron, ó fondo dun val, nun lugar de tódalas partes
visible, a casa de Circe, construída de pedras puídas. Ó redor
\
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dela había lobos monteses e leóns, que ela enfeitizara,
dándolles pérfidas drogas. Mais estes animais non saltaron
sobre os homes, senón que se alzaron e fóronse a eles ,
meneando con alegría os seus longos rabos, como fanos
cans arredor do seu amo, ó volver do festín, porque sempre
lles trae algo que calma o seu apetito. Así alí entón os lobos,
de fortes garras, e os leóns , meneando o rabo, foron afagar
ós meus compañeiros, que se encheron de medo, cando
eles viron ós terribles monstros. Paráronse no vestíbulo da
mansión da deusa, de ben rizados cabelos, e oíron a Circe,
que con bela voz cantaba dentro , ó tempo que ía tecendo
ó tear unha tea grande, divina, tan fina, graciosa e brillante,
como son os labores das deusas.
224 Entre eles, tomou a palabra, o primeiro, Polites, xefe
de homes, que para min era o máis querido e o máis
respectable dos compañeiros:
226 Polites.- Meus amigos, dentro hai alguén que, ó
tempo que ó tear tece unha gran tea, canta un belo canto,
que todo o sobrado fai resoar. ¿Será unha deusa ou unha
muller? Chamémola de seguida.
229 Así lles dixo Polites, e eles alzaron a voz e chamárona. Ela saíu ó momento, abriu a porta resplandecente e
invitounos a entrar. E eles, na súa loucura, seguírona todos
á vez. Só Euríloco se quedou fóra, na sospeita de que fose
un engano . Ela, ó telos xa dentro, mandounos sentar en
cadeiras e butacas; despois mesturou queixo e fariña e mel
verde con viño de Pramnos, e botou nel unhas drogas
funestas, para que eles se esquecesen por completo da terra
paterna.
237 Deulles agora a beberaxe e eles beberon, e entón, a
seguir, tocounos coa súa variña e despois meteunos nos
cochos dos porcos. E tiñan cabezas e voz e sedas de porcos,
e ata o corpo, mailo seu espírito quedara coma antes.
241 Así eles, encerrados, choraban; e Circe botáballes,
para comer, fabucos, landras e cornizolos, que é o que
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sempre comeron os porcos, que se envorcallan na terra.
Euríloco entón voltou de présa á rápida nave negra, para
dar contado sucedido e da amarga sorte dos compañeiros.
Mais non lle era posible pronunciar nin unha soa palabra,
por moito que el o quixese, pois, con dor tan grande, tiña
o corazón destrozado. Os seus ollos inundáronse de bágoas,
e o seu peito só en chorar se comprada. Mais, como todos,
cheos de espanto, lle faciamos preguntas, por fin contóunola perda dos seus compañeiros:
251 Euríloco.- Pomos, como mandaches, ilustre Ulises,
polo aciñeiral; encontramos, ó fondo dun val, nun lugar de
tódalas partes visible, a casa construída de pedras puídas;
dentro, alguén, que ó tear tecía unha gran tea, deusa ou
muller, cantaba con voz harmoniosa; os meus compañeiros
alzaron a voz e chamárona. Ela saíu ó momento, abriu a
porta resplandecente e invitounos a entrar. Eles, na súa
loucura, seguírona todos á vez. Só eu me quedei fóra, na
sospeita de que fose un engano. E todos á vez desapareceron; ningún deles se puido ver outra vez, por máis que
eu estiven á espreita por moito tempo.
261 Así falou Euríloco, e entón eu , sen máis, púxenme
ó ombro a miña gran espada de bronce, con cravos de prata,
e botei man ó arco, ó tempo que lle mandaba que me guiase
ó momento polo mesmo camiño que eles seguiran.
264 Mais Euríloco entón, abrazándose ós meus xeonllos
con ámbalas mans, suplicábamo e , chorando, dirixíame estas
aladas palabras:
266 Euríloco.- Non me leves alá contra a miña vontade,
rebento de Zeus; déixame aquí. Sei moi ben que ti mesmo
non vo ltarás, nin traerás a ningún outro dos teus
compañeiros. Fuxamos canto antes cosque aquí están, que
aínda tal vez nos poidamos librar do día fatal.
270 Así el me falou, e eu, en resposta, díxenlle á miña vez:
271 Ulises.- Euríloco, quédate entón ti aquí, neste sitio,
a comer e a beber, xunto á cóncava nave negra; mais eu
irei, pois sobre mi~ hai un imperioso deber.
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274 Así falei eu, e entón afasteime da nave e do mar.
Mais, cando, na miña marcha a través daquel val sagrado,
xa estaba para chegar á gran morada de Circe, a hábil
coñecedora de encantamentos, e xa préto dela me atopaba,
ó meu encontro saeu entón Hermes, o da variña de ouro,
na figura dun mozo, que empeza a ter barba, coa gracia
encantadora da flor da xuventude. E colleume da man e,
tomando a palabra, así me falou :
281 Hermes.- ¿A onde vas, infeliz, así só, polo medio
<lestes outeiros, sen coñece-lo lugar? Na casa de Circe os
teus compañeiros, transformados en porcos, están agora
recluídos en cochos moi ben pechados. ¿E que tal vez vas
alá, para os liberar? Se así é, desde agora che digo que nin
ti mesmo vas regresar; quedarás ti tamén onde os outros
están. Mais eu aquí estou, para te preservar <lestes males e
para te salvar. Coa herba da vida, ti podes entrar na casa
de Circe, que ela afastará da túa cabeza o día fatal. E agora
vouche explicar tódalas maléficas artes de Circe. Ela farache
unha mestura, e botará drogas na túa copa, mais nin así te
poderá enfeitizar, pois impedirao esta herba da vida que
che vou dar. Direiche agora o que despois virá. Cando Circe
te toque coa súa longa variña, desenvaíña a aguda espada,
que xunto á coxa levas, e salta entón sobre Circe, coma se
a quixeses matar. Ela entón collerache medo e invitarate a
que te deites con ela. Ti non te debes negar a xacer coa
deusa no seu leito, se queres que ela libere ós teus
compañeiros e che asegure o teu regreso; mais obrígaa a
xurar, co gran xuramento dos Ben-aventurados, que ela
contra ti non maquinará ningún outro mal para a túa
desgracia, non sexa que, ó estares despoxado das armas,
se aproveite para te privar da túa forza e da túa virilidade.
302 Despois de así ter falado, o Arxifontes (o Hermes)
proporcionoume a herba, que arrancara da terra , e
explicoume a súa virtude. Ten negra a raíz, e a súa flor é
branca coma o leite. Os deuses chámanlle moly, e é difícil
de arrancar, para os homes mortais, mailos deuses pódeno
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todo. E Hermes, despois disto, elevouse cara ó vasto Olimpo,
a través da illa de mesto arboredo; e eu encamiñeime á
morada de Circe, revolvendo no meu corazón mil diversos
propósitos. Pareime no pórtico da deusa, de fermosas
trenzas, e desde alí chamei; e a deusa oíu a miña voz.
312 Ela saíu ó momento, abriu a porta resplandecente e
invitoume a entrar. E eu seguina co corazón aflixido. Ó terme
xa dentro, mandoume sentar nunha cadeira de brazos de
cravos de prata, fermosa, traballada con arte, que tiña un
banquiño para os pés. Preparoume unha mestura nunha
copa de ouro, para que bebese, e botou nela a droga,
maquinando no seu corazón a miña desgracia.
318 Deuma entón e eu bebín, mais non conseguiu
enfeitizarme; despois tocoume coa súa variña e, tomando
a palabra, así me dixo:
320 Circe.- Agora vai para o cocho dos parcos e déitate
na terra cos teus compañeiros.
321 Así me falou ela, e eu entón desenvaiñei a aguda
espada, que levaba xunto á coxa, e saltei sobre Circe, coma
se a quixese matar. Ela agora, soltando un grito moi grande,
botouse ó chan e abrazouse ós meus xeonllos, e dirixiume
implorante estas aladas palabras:
325 Circe.- ¿Quen es ti? ¿De que país vés? ¿Onde se
a topan a túa cidade e os teus país? Milagre grande é este:
que teñas tomado as drogas e non esteas enfeitizado. Nunca
ningún outro home tal beberaxe logrou resistir, quenquera
que sexa o que o teña bebido, e non ben lle teña pasado a
barreira dos dentes. Ten que haber no teu peito un espírito
que non pode ser enfeitizado. Ti es, pois, aquel Ulises, de
tantos ardís, do que Arxifontes, o da variña de ouro, sempre
me anunciou a chegada, de regreso de Troia, na súa rápida
nave n egra . Mais, ¡veña xa!, envaíña a espada, e, a seguir,
vaiámo-los dous ó meu leito, para que, xa unidos no leito
e no amor, de aquí en <liante o un no outro poidamos
confiar.
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336 Así dixo ela, mais eu, en resposta, con estas palabras
lle repliquei:
337 Ulises.- ¡Oh Circe! ¿Como podes pedirme que sexa
doce contigo , despois que nesta mesma mansión
transformaches en parcos ós meus compañeiros, e agora,
reténdome aquí, maquinas un pérfido engano, mandándome
entrar no teu cuarto e subir ó teu leito, co fin de te aproveitares, ó estar eu despoxado das armas, para me privar
da miña forza e da miña virilidade? Por min, nunca eu
consentirei en subir para o teu leito, de non ser que me
xures primeiro, oh deusa, cun xuramento solemne, que ti
contra min non maquinas ningún outro mal para a miña
desgracia.
345 Así eu lle dixen, e ela ó instante xurou como eu lle
mandaba. E, despois de ter ela xurado e rematado o seu
xuramento, entón eu subín para o belísimo leito de Circe.
348 As servas, entre tanto, afanábanse na mansión. Eran
catro, as que atendían a todo o servicio da casa. Naceran
das fontes, dos bosques e dos ríos sagrados, que corren para
o mar. Ocupábanse, unha, en cubri-las cadeiras de brazos
con belos panos de púrpura, deixando lenzos ó pé; outra,
<liante das cadeiras, colocaba mesas de prata, e sobre elas
puña cestiñas de ouro; a terceira mesturaba nunha crátera
de prata un viño doce e suave, e distribuía copas de ouro;
e a cuarta traía a auga, e acendía un fogo forte debaixo do
gran trípode, e a auga íase quentando. Cando a auga
empezou xa a ferver dentro do bronce resplandecente ,
levoume á bañeira e alí me lavou, verténdome auga
amornada, que do gran trípode ela recolleu, na miña cabeza
e nos meus ombros, ata me quitar dos membros a fatiga,
que roe o corazón. Despois que me tivo lavado e unxido
con finos óleos, ela vestiume unha túnica e un belo manto
e conduciume, para que me sentase, a unha cadeira de
brazos de cravos de prata, fermosa , traballada con arte, que
tiña un banquiño para os pés. Veu unha criada cun belo
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xerro de ouro e deitoume auga nas mans sobre unha
almofaina de prata. De seguida, <liante de min, dispuxo unha
mesa puída. E entón acudiu copan a venerable despenseira
e deixou na mesa abundantes manxares, agasallándome
gustosamente con canto ela tiña gardado. E Circe entón
invitoume a comer, mais iso non era do agrado do meu
corazón, e seguín sen me mover, pensando noutra cousa,
poilo meu ánimo prevía desgracias.
375 Ó ver Circe que eu estaba no meu sitio inmóbil, sen
botar man ós manxares, cunha horrible aflicción en min,
veuse ó meu lado e dirixiume estas aladas palabras:
378 Circe.- ¿Por que así permaneces, Ulises, coma un
mudo, e consúmelo teu corazón, sen toca-la comida nin a
bebida? ¿É que imaxinas que haxa algún outro engaño?
Agora debes deixar todo temor, pois xa che prestei sobre
iso un xuramento solemne.
382 Así falou ela, mais eu, na resposta, con estas palabras
lle repliquei:
383 Ulises.- ¡Oh Circe! ¿Que home, que fose recto, ousaría
porse a comer e a beber, antes de ter libertado ós seus
compañeiros e de os ver cos seus propios ollos? Se realmente
me invitas debo corazón a beber e a comer, solta ós meus
leais compañeiros, para que eu os vexa cos meus ollos.
388 Así eu lle dixen, e Circe entón, cruzando a sala, saíu
do pazo, coa súa variña na man, e abriu as portas do cocho,
facendo saír de dentro ós meus compañeiros, na figura de
porcos de nove anos cumpridos. Quedaron entón todos
<liante, e ela pasou polo medio deles e foi untando a cada
un cunha nova droga. E dos seus membros caeron as sedas,
que antes fixera crecer neles a droga funesta, que a augusta
Circe lles <lera. E outra vez volveron ser homes, máis novos
do que antes eran, e moito máis bel os e ata de maior ·
estatura . Cando alí me viron, acudiron todos a min e
apertáronme as mans. E a todos nos entrou un desexo irre191

sistible de chorar, e resoou toda a casa cun terrible clamor,
de maneira que ata a propia deusa se sentiu conmovida.
400 E entón ela, a divina entre as deusas, veuse a xunto
de mine así me dixo:
401 Circe.- Pillo de Laertes, descendente de Zeus, enxeñoso Ulises, vai agora á túa rápida nave e á beira do mar,
e, antes de nada, sacade a nave para aterra firme e ponde
en grutas por alí préto os vosos bens e tódolos aparellos;
despois ti mesmo para aquí volve e trae contigo ós teus leais
compañeiros.
406 Así ela me falou, e o meu corazón varor:iil deixouse
convencer, e dirixinme á rápida nave e á beira do mar. Na
rápida nave encontrei ós meus leais compañeiros, xemendo
lastimosamente e vertendo abundantes bágoas. E, así coma,
nun cercado, as cuxas rodean a grea das vacas, que, fartas
de herba, volven para o redil, e todas pulan ó seu encontro,
e xa o curral non as pode conter, senón que, con insistentes
muxidos, corren arredor das súas nais, así entón os meus
compañeiros, cando cos seus propios ollos me viron chegar,
rodeáronme todos chorando, e sentían nos seus corazóns
tanta emoción coma se tivesen chegado á súa patria e á súa
propia cidade, da áspera Ítaca, onde se criaron e naceron.
418 E, saloucando, dicíanme estas aladas palabras:
419 Os compañeiros.- A túa volta, oh rebento de Zeus,
alégranos tanto coma se tivesemos chegado a Ítaca, a nosa
terra natal. Mais, ¡anda!, cóntano-la perda dos outros
compañeiros.
422 Así eles falaron, mais eu entón contesteilles con estas
doces palabras:
423 Ulises.- Antes de nada, saquémo-la nave para a terra
firme e poñamos en grutas por aquí préto os nosos bens e
tódolos aparellos, e, feíto isto, dádevos présa todos en
seguirme, para verdes, na sagrada morada de Circe, ós nosos
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compañeiros, que alí comen e beben, pois teñen de todo a
discreción.
428 Así eu lles falei, e eles obedeceron ó instante ás miñas
palabras. Só Euríloco intentou deter a tódolos compañeiros
e, alzando a voz, dirixiulles esta-s aladas palabras:
431 Euríloco.- ¡Ah, desgraciados! ¿A onde queredes ir?
¿Por que buscáde-lo voso mal, querendo agora entrar no
pazo de Circe, que a todos nos transformará en porcos, ou
en lobos, ou en leóns, para que lle gardémo-la súa gran
morada, de propia vontade ou á forza? Lembrádevos do que
o Cíclope fixo, ó chegaren á súa cova os nosos compañeiros,
cando con eles ía este mesmo o usado Ulises: pola súa
loucura, perderon a vida aqueles homes.
438 Así falou el, e eu meditaba no meu corazón se sería
mellor que sacase a miña espada de longa punta, que levaba
a un lado da miña maciza coxa, e que, dun golpe, lle fixese
rola-la cabeza no chan, por máis de ser el un parente meu,
e moi achegado. Mais contivéronme os meus compañeiros,
cada un polo seu lado, coas súas doces palabras:
443 Os compañeiros.- Oh rebento Zeus, a este home, se
ti estás de acordo, deixémolo quedar aquí ó pé da nosa nave,
e entón, que a vixíe; mais, a nós, lévanos á sagrada morada
de Circe.
446 Despois de así teren falado, afastáronse entón da
nave e do mar. E Euríloco tampouco se quedou ó pé da
cóncava nave, senón que nos seguiu, pois collera medo á
miña terrible ameaza.
449 Mentres tanto, Circe, na súa morada, bañara coidadosamente ós outros meus compañeiros, unxíraos con óleos
finos e puxéralle-la _túnica e o manto de la. Ó chegarmos
nós, xa os encontramos a todos gozando dun gran festín
no pazo. Cando uns ós outros se viron e fronte a fronte se
reencontraron, xemeron alí e choraron, e resoou toda a casa
coas súas lament~cións.
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455 E entón ela, a divina entre as deusas, veuse a xunto
de mine así me dixo:
456 Circe.- Pillo de Laertes, descendente de Zeus, enxeñoso Ulises, agora aplacade ese abundante choro. Tamén
eu sei cantos males padecestes no mar, rico en peixes, e
cantos outros vos causaron en terra firme homes inxustos.
Mais, ¡veña!, comede manxares e bebede viño, ata que
recobredes nos vosos peitos os mesmos ánimos que vos
levaron daquela a deixárde-la terra paterna da áspera Ítaca.
Hoxe en día atopádesvos sen vigor e sen ánimo, lembrándovos sempre desa ardua marcha errante, e nunca hai alegría
nos vosos corazóns, pois, xa é moito por demais, o que
tendes padecido.
466 Así falou ela, e os nosos corazóns virís deixáronse
convencer.
467 Alí nos quedamos, un día detrás doutro, ó longo de
todo un ano, tendo sempre nos banquetes carnes con fartura
e doce viño. Mais, ó cabo dese ano, ó decorreren as
estacións, cando, co paso dos meses, os días se facían máis
longos, os meus leais compañeiros, chamándome á parte,
así me falaron:
472 Os compañeiros.- Desgraciado, xa é tempo de ires
pensando na túa patria, se o teu destino é que te salves e
que regreses á túa casa de teito elevado e á terra dos teus
antepasados.
475 Así eles me dixeron, e o meu corazón viril deixouse
convencer. E entón, todo aquel día, ata se pó-lo Sol,
estivemos de banquete, tendo sempre carnes con fartura e
doce viño. Cando se meteu o Sol e sobreveu a noite, os
meus compañeiros foron durmir nas escuras salas.
480 Eu subín ó espléndido leito de Circe e, abrazando
os seus xeonllos, rogueille, e a deusa escoitou as miñas
palabras. Eu, falando con ela, díxenlle estas aladas palabras:
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483 Ulises.- Oh Circe, cumpre a promesa que me
fixeches, de me mandares á miña casa, pois xa para ela me
tira o meu ánimo, e tamén o dos meus compañeiros, que
me fenden o corazón, ó redor de min, lamentándose, sempre
que ti estás lonxe.
487 Así eu lle falei, e, no mesmo instante, a divina entre
as deusas <leste xeito me respondeu:
488 Circe.- Fillo de Laertes, descendente de Zeus, enxeñoso Ulises, non quedes entón por máis tempo contra a
vosa vontade nesta miña morada. Mais primeiro é preciso
realizar outra viaxe. Tendes que irás moradas do Hades e
da terrible Perséfona, para pedirlle consello á alma do tebano
Tiresias, o adiviño cego, que conserva íntegro o seu espírito.
Só a el, Perséfona lle conservou, despois de morto, o sentido
e a razón; os outros son sombras que voan.

496 Así ela me falou, e, dentro de min, partíuseme o
corazón. Quedei a chorar, sentado sobre o noso leito, e xa
non quería vivir nin ver máis a luz do Sol.
499 Cando me fartei de chorar e de rolar só pola cama,
eu, falando con ela, díxenlle estas aladas palabras:
501 Ulises.-Oh Circe, ¿quen me guiará nesa viaxe? Nunca
ninguén ó Hades chegou nunha negra nave.
503 Así eu lle falei, e, no mesmo instante, a divina entre
as deusas <leste xeito me respondeu:
504 Circe.- Fillo de Laertes, descendente de Zeus, enxeñoso Ulises, non te apures por non teres quen alá guíe a
túa nave. Ti levanta o mastro, desprega as brancas velas e
quédate no teu banco sentado, e xa verás como o sopro do
Bóreas conduce ó sitio a túa nave. Cando nela teñas chegado
ós confíns do Océano, encontrarás entón o Pequeno Promontorio e os bosques de Perséfona, cos seus altos álamos
negros e os seus improductivos salgueiros. Alí detén a túa
nave, préto do Océano, de profundos remuíños, e ti encamíñate á tebrosa rr;iorada do Hades. Está naquela parte onde
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os ríos Piriflexetón e Cocito, que é un brazo da auga da
Estixia, verten as súas augas no río Aqueronte. Hai unha
rocha, no lugar onde conflúen as augas resoantes deses dous
ríos. Achégate, pois, a este sitio, como eu cho ordeno, oh
heroe, e cava un foxo, dun cóbado por cada lado. Arredor
<leste foxo, fai tres ofrendas por tódolos mortos : a primeira,
con leite mesturado con mel, a segunda, con doce viño, e
a terceira, con auga; e espalla despois por todo el branca
fariña. Invoca, con moitas súplicas, as cabezas inanes dos
mortos, e fai voto de lles sacrificar no teu pazo, ó regresares
a Ítaca, unha vaca infecunda, a mellar da manada, e de lles
enche-la pira de valiosas ofrendas. A Tiresias, promételle á
parte que, só para el, inmolarás un carneiro, negro de todo,
o quemáis se destaque nos vosos rabaños. Cando, nas túas
preces, teñas xa invocado o pobo ilustre dos mortos, sacrifica
un carneiro e unha ovella negra, virando a cabeza das
víctimas para o Erebo; mais ti volve os ollos e mira só para
o curso do río. Verás como alí entón acoden en turba as
almas dos que morreron. Nese momento, anima ós teus
compañeiros, e ordena que esfolen as reses, que estarán
no chan, degoladas polo bronce implacable, e que as
queimen despois, facendo votos ós deuses, ó poderoso
Hades e á terrible Perséfona. Ti entón desenvaíña a aguda
espada, que levas xunto á túa coxa, séntate alí no sitio e
non permitas que as cabezas inanes dos mortos se acheguen
ó sangue, antes de teres interrogado a Tiresias. Pronto alí
virá este adiviño, xefe de pobos, e será el quen che diga o
camiño que has de seguir e os días que vai dura-la viaxe e
como poderás regresará túa patria polo mar, rico en peixes.
541 Así ela me explicou, e ó momento chegou a Aurora,
a do trono de ouro . Circe deume entón, a min, un manto e
unha túnica, para me vestir, e ela, a Ninfa, púxose un amplo
vestido branca, fino e gracioso, e pasou arredor da cintura
un belo cinto de ouro e cubriu a súa cabeza cun veo.
546 Eu entón funme pola casa e espertei ós meus
compañeiros con doces palabras, póndome ó lado de cada un:
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548 Ulises. - ¡Abonda xa de durmir! ¡Non sigades máis no
doce sono! Saiamos de aquí, pois é agora consello de Circe.
550 Así lles dixen eu, e o seu ánimo viril deuse présa
para obedecer. Mais, mesmo de alí, non puiden levar indemnes a tódolos meus compañeiros. Un deles, Elpénor, o
máis novo de todos nós, que nin era, por certo, moi valente
na batalla, nin estaba ben dotado de xuízo, fora durmir á
terraza da sagrada mansión de Circe, lonxe dos seus
compañeiros, porque estaba cargado de viño e quixo buscar
fres cura. Oíu alá arriba as voces e o estrépito dos seus
compañeiros, naquela súa axitación, e ergueuse de súpeto;
mais, esquecido do sitio onde estaba, en lugar de recuar e
baixar pola gran escaleira, botouse sen máis para <liante e
caeu desde o teito de cabeza para baixo; e rompeuse no
chan as vértebras do pescozo, e a súa alma descendeu para
as mansións do Hades.
561 E entón, a todos eles, xa para a marcha reunidos ,
estas palabras eu lles dirixín:
562 Ulises.- Supondes sen dúbida que irnos para a casa,
para aterra dos nosos pais; mais outro é o camiño que Circe
dispuxo que primeiro fagamos: irás moradas do Hades e
da terrible Perséfona, para lle pedir consello á alma do
tebano Tiresias .
566 Así eu lles falei, e, dentro deles, partíuselles o
corazón . Sentáronse alí mesmo, e choraban e tirábanse
d os p e los ; mais xa nada podían lograr coas súas lamentacións.
569 Cando logo, aflixidos e vertendo bágoas abundantes,
camiñamos para a rápida nave e para a beira do mar,
adiantóusenos Circe e deixounos, atados na nave negra, un
carneiro e unha ovella negra. Ela escapara moi facilmente
ás nosas miradas, pois ¿quen podería ver cos seus ollos a
un deus , cando vai ou cando vén, se el non o quere?
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RAPSODIA XI
REIATOS DE lillSES A ALCÍNOO (continuación).

Evocación dos mortos. Na terra dos mortos .
(<Nekyomanteia» «Nekya») (1-640).
Cando por fin chegamos á nave e ó mar, primeiro,
puxámo-la nave para o mar divino, e entón erguémo-lo
mastro na negra nave e despregámo-las velas; despois
embarcámo-las reses, e nós propios embarcamos tamén,
aflixidos e vertendo bágoas abundantes. Por detrás da nave,
de proa azulada, un vento favorable que inchaba as nosas
velas, un bo compañeiro, mandounos entón Circe, de ben
rizados cabelos, a terrible deusa dotada de voz humana. Nós
entón, dispostos xa na nave tódolos aparellos, permanecíamos sentados, e o vento e o piloto gobernaban a nave.
1

11 Todo o día, a velas despregadas, a nave sobre o mar

avanzou. E púxose o Sol e a sombra cubriu tódolos camiños.
A nave chegaba entón ós confíns do Océano, de profunda

corrente. Alí atópase o país e a cidade dos Cimerios, que
están sempre cubertos de néboas e nubes. Son homes ós
que nunca o Sol, ó resplandecer, ilumina cos seus raios,
nin cando sobe para o ceo estrelado, nin cando baixa do
ceo para a terra; e unha noite funesta esténdese sempre
sobre aqueles miserables mortais. A tal paraxe chegados,
puxémo-la nave en seco, en terra firme, e sacamos dela ós
animais; e nós entón, costeando o Océano, fomos dar ó sitio
que Circe indicara.
23 Alí Perimedes e Euríloco sostiveron as víctimas, e
eu, desenvaiñando a aguda espada, que levaba xunto á miña
coxa, cavei un foxo, dun cóbado por cada lado. Arredor
<leste foxo, fixen tres ofrendas por tódolos mortos: a
primeira, con leit~ mesturado con mel, a segunda, con doce
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viño, e a terceira, con auga; e espallei despois por todo el
branca fariña. Invoquei, con moitas súplicas, as cabezas
inanes dos mortos, e fixen voto de lles sacrificar no meu
pazo, ó regresar eu a Ítaca, unha vaca infecunda, a mellor
da manada, e de lles enche-la pira de valiosas ofrendas . A
Tiresias, prometinlle á parte que, só para el, inmolarei un
carneiro, negro de todo, o que máis se destaque nos meus
rabaños. Cando, nas miñas preces, tiven xa invocado o pobo
ilustre dos mortos, collín entón os animais e degoleinos por
riba do foxo, e o negro sangue para dentro correu . E entón
as almas dos mortos, saíndo do fondo do Erebo, alí se
xuntaron : mulleres novas, mozos, .a nciáns que moito
sufriron, tenras doncelas con penas recentes nos seus
corazóns, moitos guerreiros feridos por lanzas de punta de
bronce, víctimas de Ares, coas súas armas aínda
ensanguentadas. Axitábase unha turba por tódolos lados
arredor do foxo, cun terrible clamor; e tomoume o lívido
medo.
44 Nese momento, animei ós meus compane1ros, e
ordenei que esfolasen as reses, que estaban no chan,
degoladas polo bronce implacable, e que as queimasen
despois, facendo votos ós deuses, ó poderoso Hades e á
terrible Perséfona. Eu entón desenvaiñei a aguda espada,
que levaba xunto á miña coxa, senteime alí no sistio e non
permitín que as cabezas inanes dos mortos se achegasen ó
sangue, antes de eu ter interrogado a Tiresias.

51 A primeira alma que alí acudiu, foi a do meu
compañeiro Elpénor, que non recibira aínda sepultura baixo
a espaciosa terra, pois deixarámo-lo seu corpo na mansión
de Circe, sen o chorar nfrl o enterrar, xa que nos premía
outra tarefa.
55 Eu, ó velo, chorei e sentín lástima del no meu
corazón, e, alzando a voz, dirixinlle estas aladas palabras:
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57 Ulises.- Elpénor, ¿como baixaches para o nebuloso
reino das sombras? A pé, chegaches ti antes que eu coa negra
nave.
59 Así eu lle falei, e el, xemendo, respondeume con
estas palabras:
60 Elpénor.- Pillo de Laertes, descendente de Zeus,
enxeñoso Ulises, o que a min me perdeu foi a mala fada
dun deus, e o viño que sen medida bebín. Deitado na terraza
da mansión de Circe, esquecinme do sitio onde estaba e,
en lugar de recuar e baixar pola gran escaleira, boteime sen
máis para <liante e caín desde o teito de cabeza para baixo;
e rompinme no chan as vértebras do pescozo, e a miña alma
descendeu para as mansións do Hades. E, agora, eu fágoche
unha súplica, por aqueles que na túa casa quedaron e aquí
non están: pola túa muller e polo teu pai, que te criou, de
pequeno , e por Telémaco , o único fillo que no pazo
deixaches. Sei que, ó partires de aquí, da morada do Hades,
deterás na illa de Eea a túa nave ben traballada, e eu
rógoche, señor, que, cando alá chegues, te lembres de min.
Cando dela vaias saír, non deixes atrás o meu corpo sen
pranto e sen enterro, non sexa que eu suscite contra ti a
cólera dos deuses. Queima os meus restos con cantas armas
eu tiña e érgueme un túmulo na ribeira do mar escumoso,
para que os que detrás han de vir poidan sabe-la miña
desgracia. Fai isto por min, e crava no alto do túmulo o remo
co que en vida remaba cos meus compañeiros.
79 Así el me falou, e eu, en resposta, só estas palabras
lle dixen:
80 Ulises.- Todo iso che farei, oh infeliz; cumprirei canto
pides.
81 Desta maneira un co outro falabamos con tristes
palabras. Eu mantiña a miña espada levantada sobre o
sangue, e, do outro lado, falábame detidamente o fantasma
do meu compañt:;iro.
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84 Presentouse despois a alma da miña defunta nai,
Anticlea, filla do magnánimo Autólico, que eu deixara viva
ó partir para a sagrada Ilión. Eu, ó vela, chorei e compadecina no meu corazón; mais nin así consentín, por moi aflixido que me sentise, que fose ela a primeira que ó sangue
se achegase, mentres non me informase Tiresias.
90 Presentouse entón a alma do tebano Tiresias, co seu
cetro de ouro, e coñeceume e así me falou:
92 Tiresias.- Fillo de Laertes, descendente de Zeus,
enxeñoso Ulises, ¿por que así deixaches, oh infeliz, a luz
do Sol e vés ver ós mortos neste lugar sen alegría? ¡Veña!,
afástate do foxo e aparta a aguda espada, para que eu beba
sangue e che diga a verdade.
97 Así el me falou, e eu afasteime e metín na vaíña a
miña espada de cravos de prata. O irreprensible adiviño
bebeu o negro sangue e entón xa me falou con estas
palabras:
100 Tiresias.- Glorioso Ulises, ti busca-lo regreso, doce
coma o mel, mais un deus faracho custoso. Non creo que
poidas pasar sen que te vexa O que sacode a terra, que no
peito garda contra ti un gran rancor, pois el irritouse ó
deixares cego ó seu fillo. Mais, con todo, aínda poderiades,
á custa de traballos, chegar á vosa patria, se quixeses contelo teu ánimo e o dos teus compañeiros, no momento en
que atráque-la túa nave, ben traballada, na illa Trinada,
despois de escapares ó mar violeta, e nela encontredes no
pasto as vacas e as gordas ovellas do Sol, que todo o ve e
todo o oe. Se as deixas indemnes e só te preocupas do teu
regreso, entón aínda poderiades chegar a Ítaca, á custa de
traballos; mais, se algún d~no lles causas, desde agora che
anuncio, como cousa segura, a perda da túa nave e dos teus
compañeiros. Ti, aínda que á morte escapes, chegarás tarde
e de mala maneira, despois de teres perdido a tódolos teus
compañeiros e nunha nave que non é túa; e encontrarás
no teu pazo outras desgracias: a uns homes arrogantes, que
202

devoran os teus bens, pretendendo á túa esposa e
ofrecéndolle regalos de voda. Ti, despois de chegares, farás
que paguen as súas violencias. Mais, cando na túa mansión
teñas xa dado morte ós pretendentes, ou ben con astucia,
ou ó descuberto, co agudo bronce, colle entón un remo de
fácil manexo e camiña ata que chegues por fin á terra
daqueles homes que non coñecen o mar e non comen os
seus alimentos sazonados con sal; que, polo tanto, non
coñecen as naves de vermellos costados nin os remos de
fácil manexo, que son as ás das naves. Dareiche un sinal
fácil de recoñecer, que non che pode escapar. Terás
chegado, cando outro viaxeiro contigo se encontre e, ó verte,
che pregunte a onde vas cunha pa de aventar sobre o teu
fermoso ombro. Crava entón na terra o teu remo de fácil
manexo, e fai alí ó rei Posidón un fermoso sacrificio, dun
cameiro, un touro e un verrón que cubra ás porcas; e despois
volve á túa casa, e nela ofrece hecatombes sagradas ós
deuses inmortais, que posúen o vasto ceo, a todos pola súa
orde; e, andando o tempo, virache a morte lonxe do mar,
unha morte moi suave, que te levará, cando xa esteas
premido por unha opulenta vellez; e, ó teu arredor, o teu
pobo será feliz. E o que eu che digo é cousa certa.
138 Así el me falou, e, en resposta, <leste xeito eu lle
dixen:
139 Ulises.-Tiresias, sen dubida, entón, todo iso dispuxérono os propios deuses. Mais, agora, dime unha cousa, e
respóndeme con precisión. Vexo aquí a alma da miña
defunda nai, que está silenciosa préto do sangue, e nin se
atreve a ollar fronte a fronte ó seu fillo, nin a dirixirlle a
palabra. Dime, señor, ¿como poderá ela saber que eu son
o seu fillo?
145 Así eu lle dixen, e ó instante, en resposta, <leste xeito
el me falou:
146 Tiresias.- Vouche dicir unhas palabras moi simples
e dareicho a entender. Aquel <lestes mortos, ó que ti agora
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consintas que se achegue ó sangue, falarache con verdade;
aquel a quen llo negues, volverase de seguida para o Erebo.
150 Despois de así ter falado, a alma do señor Tiresias
tornou para a morada do Hades, non ben acabara os seus
oráculos. Mais eu, en silencio, alí continuei, ata que veu miña
nai e o negro sangue bebeu . Recoñeceume ó momento e,
xemendo, dirixiume estas aladas palabras:
155 Anticlea.- Meu fillo, ¿como chegaches en vida ó
reino tebroso das sombras? Difícil é, para os que aínda están
vivos, contemplar estes lugares . Están de por medio uns
grandes ríos e as súas terribles correntes, e, sobre todo, o
Océano, que non é posible cruzar a pé; é preciso dispor
dunha nave moi ben construída. ¿Ou é que aquí chegas
agora de Troia, despois de errar moito tempo á ventura coa
túa nave e os teus compañeiros? ¿E que aínda non chegaches
a Ítaca? ¿Aínda non viches no teu pazo á túa muller?
163 Así ela me falou, e, en resposta, <leste xeito eu lle
dixen:
164 Ulises.- Miña nai, foime preciso chegar ata o Hades
para consulta-la alma do adiviño Tiresias de Tebas . ¡Non!
Aínda non me acheguei á Acaia, nin puxen os pés na nosa
terra. Andei sempre errante, no medio de afliccións, desde
o día en que seguín ó Agamenón divino ata Ilión, a dos
bos poldros, para combater cos Troianos . Mais, agora, dime
unha cousa, e respóndeme con precisión. ¿Que Parca da
moi triste morte coa túa vida acabou? ¿Foi unha longa
doenza? ¿Ou foi Artemis, a frecheira, que veu darche morte
coas súas doces frechas? Fálame do meu pai e do fillo que
na casa deixei. ¿O meu poder consérvase aínda nas súas
mans? ¿Ou xa dispón del algún outro dos homes, porque
hai quen diga que eu xa nunca máis voltarei? E fálame das
intencións e dos pensamentos da miña lexítima esposa. ¿Vive
co noso fillo e mantén todo en pé? ¿Ou xa con ela casou
algún nobre aqueo?
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180 Así eu lle falei, e ó momento respondeume con estas
palabras a miña augusta nai:
181 Anticlea.- ¡Si, por certo! Ela segue no teu pazo con
ánimo sufrido, e, tristes sempre, para ela pasan as noites e
os días, derramando bágoas. E aínda ninguén se apoderou
do teu fermoso poder real. Telémaco atende tranquilo toda
a túa facenda e toma parte nos festíns de costume, como
corresponde ó que administra xustiza; e convídano todos .
O teu pai vive no campo, sen baixar nunca á cidade. Non
ten sequera unha cama para se deitar, nin cobertores nin
espléndidas colchas. No inverno dorme cos servos da casa,
na cinsa, préto do lume, e non bota sobre o corpo senón
roupas ordinarias; e, cando chega o verán e o fructífero
outono, de leito, sérvenlle as follas que caen no chan por
todas partes no fértil viñedo, e déitase nelas cheo de
aflicción, e, degoxando o teu regreso, unha gran pena
crécelle no corazón; e entre tanto abáteo a dura vellez. Así
tamén eu morrín, cumprindo co meu destino; e nin, no meu
pazo, a Frecheira infalible veu darme morte coas súas doces
frechas, nin me acometeu doenza ningunha, <lesas que o
vigor dos membros arrebatan por unha odiosa consunción;
foi a miña soidade de ti, foron os meus coidados por ti,
glorioso Ulises, foi a túa propia tenrura, o que me quitou a
vida, doce coma o mel.
204 Así ela me falou, e eu entón meditei no meu espírito
e quixen abraza-la alma da miña defunta nai. Tres veces
me lancei para ela, poilo meu corazón incitábame a abrazala,
e tres veces ela voou das miñas mans, igual a unha sombra,
ou coma un soño. E unha aguda dor crecía no meu corazón.
Entón, elevando a voz, dirixinlle estas aladas palabras:
210 Ulises.- Miña nai, ¿por que me foxes cando para ti
eu me lanzo, ansioso por te abrazar, para que, mesmo no
Hades, nos botemos un nos brazos do outro e nos saciemos
de dolorosas lamentacións? ¿Ou é que a nobre Perséfona
este fantasma teu me enviou, para redobrar aínda máis os
meus lamentos e os meus xemidos?
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215 Así eu lle falei, e ó momento respondeume a miña
augusta nai con estas palabras:
216 Anticlea.- ¡Ai de nós, meu fillo, o máis infortunado
de tódolos homes! Perséfona, a filla de Zeus, en modo algún
te engana. Esta é a condición dos mortais cando morren,
poilos nervos xa non manteñen unidos a carne e os osos,
que a forza poderosa do fogo abrasador consúmeo todo,
así que a vida deixou os brancos osos e a alma foise voando,
coma un soño. Mais procura volverá luz o antes posible, e
lémbrate ben de todo isto, para que máis tarde poidas
contalo á túa muller.
225 Así nós, con tales palabras, conversabamos. E
viñeron entón as mulleres, que a augusta Perséfona agora
movía a saír, cantas foran esposas ou fillas de príncipes. Elas
entón comprimíanse en multitude arredor daquel negro
sangue, e eu deliberaba como podería interrogalas por
separado. E esta foi por fin, a decisión que, no meu espírito,
me pareceu a mellor. Desenvaiñei a espada de longa punta,
que ó lado da miña maciza coxa levaba, e non permitín que
bebesen todas ó mesmo tempo o negro sangue. E elas entón
íanse achegando, unha detrás da outra, e cada unha facíame
sabe-la súa orixe, e, a todas, ía eu interrogando.
235 Entón, á primeira que vin, foi a Tiro, de nobre
nacemento, que dixo ser filla do irreprochable Salmoneu e
esposa de Creteu, filio de Eolo. Namorárase dun río, o divino
Enipeu, que é con moito o máis belo dos ríos que corren
sobre aterra, e a miúdo ía ós sitios por onde pasaba a súa
fermosa corrente. Mais Oquesacodea terra, o dono da terra,
tomou a figura de Enipeu e deitouse con ela na foz do río
voraxinoso. E a onda purpúrea encurvouse, tan alta coma
unha montaña, e arredor deles quedou, escondendo así ó
deus e á muller mortal. Posidón desatou o cinto da virxe e
infundiulle sono.
246 Despois, cando o deus xa consumara o acto de amor,
tomoulle a man e faloulle, dirixíndolle estas palabras:
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248 Posidón.- Alégrate, muller, por esta unión comigo.
No decurso do ano darás á luz uns fillos fermosos, pois
nunca é estéril unha unión cos inmortais. Ti coida ben deles
e críaos. E agora volve á túa casa e a ninguén lle digas o
meu nome. Para ti soa, eu son Posidón, o que sacode aterra.
253 Así lle falou Posidón, e mergullouse no ondeante
mar. Tiro quedou encinta, e deu á luz a Pelias e a Neleu,
que foron, un e mais outro, firmes servidores do gran Zeus.
Pelias, rico en rabaños, viviu na vasta Iaolco, e Neleu, na
areosa Pilos. De Creteu, esta esposa real tivo aínda outros
fillos : Esón, Feres e Amitaón, que combatía en carro.
260 Despois vin a Antíopa, a filla de Asopo, que se
gababa de ter durmido nos brazos de Zeus. Pariu dous fillos,
Anfión e Zeto, os primeiros que fundaron Tebas, a das sete
portas, á que cinguiron de torres, pois, sen torres, non terían
podido habita-la espaciosa Tebas, por valentes que fosen.
266 Despois vin a Alcmena, a muller de Anfitrión, que
concibiu, nos brazos do gran Zeus, ó intrépido Heracles,
de corazón de león; e logo pariu a Megara, filla do altivo
Creonte, coa que casou o fillo de Anfitrión, de valor sempre
indomable.
271 E vin á nai de Edipo, a bela Epicasta, que, na ignorancia do seu corazón, cometeu un gran crime, ó casar
co seu propio fillo, pois este, despois de matar ó seu pai,
tomou por esposa á súa nai. Pronto os deuses revelaron ós
homes todo canto ocorrera. Con todo, Edipo, por máis que
penando, reinaba sobre os Cadmeos na amadísima Tebas,
polos funestos designios dos deuses; mais ela baixou para
o Hades, que con sólidas portas se pecha, pois, pola dor
transtornada, atara un forte lazo ó teito da súa alta morada.
E deixoulle ó seu fillo tantas dores como poden desencadear
as Erinias que teña unha nai.
281 E vin á belísima Cloris, que outrora Neleu, pola súa
beleza, tomou por esposa, non sen dar antes por ela un
inmenso dote. Er~ a máis nova das fillas de Anfión, o fillo
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de laso, que noutros tempos foi poderoso señor no
Orcómeno dos Minios. Cloris reinou, pois, en Pilos e tivo
de Neleu filias ilustres: Néstor, Cromio e o altivo Periclímeno.
Despois <lestes, xerou á forte Pero, marabilla para os mortais,
que foi pretendida por tódolos seus veciños; mais Neleu só
quería dala ó que lle trouxese de Fílace, empresa difícil, as
vacas robustas, de curvados cornos e larga fronte, do forte
Íficlo. Só o irreprochable adiviño prometeu raptalas; mailo
destino adverso dun deus impediuno, e os boieiros dos
campos prendérono confortes cadeas. Mais, despois que
pasaron os días e os meses e, acabado o ciclo do ano, veu
de novo a primavera, o forte Íficlo soltou ó adiviño, que lle
revelara tódolos seus oráculos; e así cumpriuse a vontade
de Zeus.
298 Tamén vin a Leda, a esposa de T'mdaro, que nos seus
brazos tivo dous fillos intrépidos, Cástor, domador de
cabalas, e Pólux, excelente no puxilato. A ambos, a terra,
dadora de vida, mantenos con vida, e, mesmo debaixo dela,
son honrados por Zeus, de maneira que viven e marren,
cada un pala súa vez, en días alternos. E os dous disfrutan
de honores á semellanza dos deuses.
305 E despois vin a Ifimedia, esposa de Aloeu, que se
gloriaba de se ter unido a Posidón. Deu á luz a dous fillos ,
de curta vida, Oto, igual a un deus, e o famosísimo Efialtes,
que foron os maiores homes e, despois do ilustre Orión, os
máis belos, que a terra trigueira criara, pois ós nove anos
medían nove cóbados de largura e nove brazas de altura.
Por iso, eles dous, ata ameazaron ós inmortais con levaren
ó Olimpo o tumulto da impetuosa guerra. Quixeron pór ó
Osa sobre o Olimpo, e enriba do Osa ó Pelión, de axitada
follaxe, para poderen desta maneira chegar ata o ceo. E pode
ser que tivesen logrado o seu propósito, se tivesen chegado
á maioría de idade, mailo fillo de Zeus, que xerara Leto, a
do bo cabelo, a ambos matou, antes que a peluxe apuntase
debaixo das súas tempas e a súa barba se cubrise de espeso
pelame.
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321 Vin a Fedra e a Procris, e á fermosa Ariadna, filla do
funesto Minos, á que un día Teseu levou consigo de Creta
para o outeiro da sagrada Atenas, mais non puido gozar do
seu amor, porque a matou antes Artemis en Día, a illa
rodeada de vagas, pola acusación de Dionisos.
326 Vin a Mera e a Clímene, e á odiosa Erifila, que, a
prezo de ouro, o seu propio marido vendeu. E non podería
dicir, nin sequera nomear, tódalas outras mulleres e fillas
de heroes, que despois eu vin, pois antes pasaría enteira a
noite inmortal. E xa é hora de durmir, quer marche para a
rápida nave, para xunto dos meus compañeiros, quer
permaneza aquí. O meu regreso queda nas mans dos deuses,
e tamén nas vosas mans.
333 Así o seu relato Ulises rematou, e todos, sen unha
voz, quedaron en silencio, na sala sombriza, poilo pracer
de oílo tíñaos suspensos.
335 Mais, por fin, Areta, a de brancas brazos, rompeu a
fa lar:
336 Areta.- Feacios, ¿que vos parece este home polo seu
aspecto, pola súa estatura e polo seu equilibrado xuízo? É
o meu hóspede, mais cada un de vós desta honra participa.
Polo tanto, non metades présa á súa marcha, nin taxédelos presentes a quen tanto necesita, que son móitalas riquezas que hai nos vosos pazos por vontade dos deuses.
342 Entón tomou tamén a palabra o vello heroe Equeneu,
que era o de máis idade dos homes feacios:
344 Equeneu.- Oh amigos, nada nos dixo a moi prudente
raíña que se aparte do noso propósito e da nosa opinión.
Acatádea, pois. De Alcínoo, aquí presente, dependen agora
a obra e tamén a palabra.
347 E entón Alcínoo deulle a súa resposta e así falou:
348 Alcínoo.- A palabra dada cumprirase, en tanto eu
viva e sexa o rei d,os Feacios, tan amantes do remo. Mailo
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hóspede, por moita ansia que el teña de se marchar, que
se resigne a agardar ata mañá, para que así eu lle poida
xuntar tódolos nosos presentes. O coidado da súa partida,
a tódolos homes compete, mais sobre todo, a min, que teño
o mando neste país.
354 E, en resposta, díxolle entón o moi enxeñoso Ulises:
355 Ulises.- ¡Poderoso Alcínoo, _o máis sinalado de todo
este pobo! Mesmo que me mandases que un ano enteiro
aquí me quedase, preparándome en tanto o regreso e
facéndome espléndidos presentes, eu de boa gana
consentiría, pois, sería moito mellor para min, voltar á patria
coas mans ben cheas. Así eu veríame máis respectado e
querido de todos cantos presenciasen un día a miña chegada
a Ítaca.
362 Entón Alcínoo, dándolle a súa resposta, así lle falou:

363 Alcínoo.- Oh Ulises, ó verte, nin por un momento
de ti sospeitamos, que foses un impostor ou un argalleiro,
coma outros moitos, que cría a negra terra e están espallados
por toda ela; homes que urden mentiras que ninguén na
vida descobre. En ti hai, xunto á gracia das túas palabras, a
nobreza dos teus pensamentos. Coa arte dun sabio aedo,
contáche-lo relato dos dolorosos transos que tódolos Arxivos
e ti mesmo tivestes que pasar. Mais, ¡veña!, dime aínda outra
cousa, e respóndeme con precisión, se viches a algúns dos
divinos compañeiros que contigo foron para Ilión e alí a
morte encontraron. A noite é moi longa, interminable, e
aínda no pazo non son horas de durmir. Cóntame, pois,
esas xestas marabillosas, que eu aquí te estarei escoitando
ata que chegue a Aurora divina, se aínda queres contarme
aquí nesta sala outras túas desventuras.
377 E, en resposta, así lle dixo o moi enxeñoso Ulises:
378 Ulises.- ¡Poderoso Alcínoo, o máis sinalado de todo
este pobo! Hai tempo para longos relatos e hai tempo tamén
para o sono. Se tes aínda vontade de me escoitar, non me
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podo eu negar a contarche outros relatos aínda ma1s
lamentables, como foi a desgracia dos meus compañeiros,
que morreron despois da victoria. Eles escaparon con vida
da guerra fatal dos Troianos e atoparon a marte no regreso
á súa patria, pala vontade dunha malvada muller.
385 Cando a casta Perséfona, dun e doutro lado, dispersou as almas daquelas mulleres, veu entón alí, moi aflixida, a alma de Agamenón, o fillo de Atreu; e, arredor del,
congregáronse as almas de cantos con el morreron na
morada de Existo, cumprindo co seu destino. E ó momento
me recoñeceu, non ben bebeu o negro sangue, e chorou
entre agudos xemidos, vertendo abundantes bágoas, e
botaba as mans para min, no seu desexo de me abrazar;
mais xa non gozaba do firme vigor, nin das forzas, que en
tempos tivera nos seus áxiles membros.
395 Ó velo, eu chorei e compadecino no meu corazón,
e, alzando a voz, dirixínlle estas aladas palabras:
397 Ulises.- Gloriosísimo fillo de Atreu, rei de homes,
Agameón, ¿que deusa da moi triste marte te subxugou?
¿Matoute tal vez Posidón nas túas naves, levantando o sopro
terrible de difíciles ventas? ¿Ou marte che deron á beira do
mar uns homes inimigos, cando tilles roubába-los bois ou
os seus belos rabaños de ovellas, ou cando ti combatías por
unha cidade e por un botín de mulleres?
404 Así eu lle falei, e el de seguida, en resposta, desta
maneira se expresou:
405 Agamenón.- Pillo de Laertes, descendente de Zeus,
enxeñoso Ulises, nin Posidón me matou nas miñas naves,
levantando o sopro terrible de difíciles ventas, nin marte
me deron á beira do mar uns homes inimigos; matoume
Existo, que contra min meditara a marte e a sorte fatal, de
acordo coa miña funesta esposa. Convidoume ó seu pazo
e despois do festín abateume, igual que se mata a un boí
xunto á manxadoira. Así morrín eu, coa marte máis la211

mentable; e, ó redor de min, foron asasinados, un detrás
do outro, tódolos meus compañeiros, coma porcos de
brancos dentes, que, na casa dun home rico e moi poderoso,
son abatidos para unha voda, para unha comida a escote,
ou para un abondoso banquete. Ti xa presenciaches máis
dunha matanza de moitos homes, cando no corpo a corpo
perden a vida, ou no violento combate, mais, aínda así, o
teu corazón teríase partido, <liante daquel espectáculo, ó
ve-los corpos xacentes na sala, arredor da crátera e das
mesas repletas, e todo o chan regado de sangue. Oín a
lamentosísima voz de Casandra, a filla de Príamo, á que daba
morte, ó pé de min, a astuta Clitemnestra, e entón eu tratei
de erguer para ela os meus brazos e deixeinos caer por terra
outra vez, morrendo atravesado pola espada . E a cara de
cadela afastouse entón de min, e nin sequera se dignou
pecharme os ollos coas súas mans e cerrarme a boca, no
momento en que eu baixaba para o Hades . Nada hai tan
terrible nin tan desvergoñado coma unha muller que concibe
no seu corazón semellantes perversidades e, coma esta,
premedita un odioso crime, tramando a morte do seu
lexítimo esposo . E eu que imaxinaba que ía ter un cariñoso
acollemento dos meus fillos e os meus servos, ó voltar á
miña casa. Mais ela, amáis versada en maldades, botou a
infamia sobre o seu nome e sobre as mulleres que aínda
están por vir, por moi honestas que poidan ser.
435 Así falou el, e eu, en resposta, <leste xeito me
expresei:
436 Ulises.- ¡Oh, grandes deuses! Está visto que Zeus, que
ve ó lonxe , desde antigo persegue cun odio implacable a
estirpe de Atreu , empregando contra ela a perfidia das
mulleres. Xa por causa de Helena, perecemos en número
tan grande, e, na túa ausencia, Clitemnestra armouche a súa
celada.
440 Así eu lle dixen, e el, de seguida, con estas palabras
me respondeu:
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441 Agamenón.- Por tanto, ti nunca sexas benévolo,
mesmo coa túa muller; nin lle confíes todo o teu pensamento, naquilo que ti planeas; dalle a coñecer só unha parte
e ocúltalle o resto. Con todo, a ti, Ulises, a morte non che
vai vir por culpa da túa muller, pois é moi sensata a filla de
Icario, a sabia Penélope, e é moi razonable o que ela medita.
Deixámola recén casada contigo, cando nós para a guerra
partimos, e daba o peito ó seu fillo, de tema idade, que
agora, sen dúbida, xa debe tomar parte, ditoso, nas xuntas
dos homes. E pronto o seu pai ha de velo, ó chegar á súa
patria, e el, coma é o debido, irá abrazar ó seu pai. A min,
a miña muller non me deixou disfrutar cos meus ollos da
contemplación do meu fillo, pois antes quitoume a vida. E
outra cousa che vou dicir, e ti métea ben nos teus sentidos:
atraca a túa nave en segredo e non abertamente, cando por
fin regreses á terrados teus país, pois xa non se pode confiar
nas mulleres. Mais, ¡veña!, dime unha cousa, e respóndeme
con precisión, se oíches dicir se o meu fillo está aínda vivo ,
en Orcómeno, na areosa Pilos, ou tal vez con Menelau, na
vasta Esparta . Porque aínda non morreu , aínda está sobre a
terra o meu Orestes divino.
462 Así falou el, e eu, en resposta, <leste xeito me
expresei:
463 Ulises.- Pillo de Atreu, ¿por que me fas esas preguntas? Que sei eu se Orestes vive ou se está morto; de nada
serve dicir palabras que leva o vento.
465 Así nolos dous conversabamos, con odiosas palabras,
un enfronte do outro, aflixidos e vertendo abundantes
bágoas. E acudiron entón as almas de Aquiles, fillo de Peleu,
de Patroclo e de Aiax, que foi o máis excelente de tódolos
Dánaos pola súa beleza e pola súa estatura, despois do
incomparable fillo de Peleu. E recoñeceume a alma de
Aquiles, neto de Eaco, o dos pés lixeiros, e, chorando, díxome estas aladas palabras:
473 Aquiles.- ¡Pillo de Laertes, descendente de Zeus,
enxeñoso Ulises! ¡Temerario! ¿Que empresa aínda maior
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meditas no teu espírito? ¿Como te atreveches a baixar ó
Hades, onde moran os mortos insensibles, fantasmas dos
mortais defuntos?
477 Así falou el, e eu, en resposta, <leste xeito me
expresei:
478 Ulises.- ¡Oh Aquiles, fillo de Peleu, con moito, o máis
valente dos Aqueos! Viñen consultar con Tiresias, a ver se
algún consello me daba sobre como poder chegar á miña
fragosa Ítaca, pois aínda non conseguín achegarme a Acaia,
nin na miña terra puxen os pés; só teño sempre continuos
infortunios. En cambio ti, Aquiles, é-lo máis feliz de tódolos
homes, dos que existiron outrora e dos que virán no futuro.
Antes, en vida, nós, os Arxivos, honrabámoste á semellanza
dos deuses, e agora, que estás aquí, reinas cun poder grande
sobre os defuntos. Por iso, Aquiles, non te aflixas por estares
morto.
487 Así eu lle dixen, e el, de seguida, con estas palabras
me respondeu:
488 Aquiles.- Non me consoles da morte coas túas
palabras, ilustre Ulises. Preferiría ser un labrador e estar ó
servicio de outro, dun home que non ten patrimonio e que
a duras penas procura a súa vida, en vez de reinar sobre
mortos, que xa non son nada. Mais, anda, fálame do meu
ilustre fillo. ¿Foi á guerra, para alí sé-lo primeiro, ou é que
non foi? E dime se tes noticias do irreprochable Peleu.
¿Mantén a súa honra entre o pobo dos Mirmidóns, ou téñeno
en menos na Hélade e na Ftía, porque xa a vellez paralizou
as súas mans e os seus pés? ¡Así eu, para o axudar, aínda
alí estivese baixo os raios do sol, sendo eu tal como entón
era na vasta Troia, cando mataba ós máis valentes guerreiros,
para defender ós Arxivos! Se, sendo tal, eu voltase , por
pouco tempo que fose, ó fogar do meu pai, faría temible a
miña cólera e as miñas mans invencibles, a cantos lle fixesen
violencia e lle quitasen a súa honra .
504 Así falou el, e eu, en resposta, <leste xeito me
expresei:
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505 Ulises.-Non teño ningunha noticia do irreprochable
Peleu; mais, do teu fillo Neoptólemo, direiche toda a
verdade, como me pides. Eu mesmo o trouxen de Esciro,
nunha cóncava nave, ben proporcionada, para se unir ós
Aqueos, de fermosas grevas. Por certo, cando nos arredores
da cidade de Troia tiñamos consello, el falaba sempre o
primeiro, e non erraba no seu parecer; só o divino Néstor
e eu propio o superabamos. E, cando nos arredores da
cidade de Troia os Aqueos co bronce na man combatiamos,
nunca el atrás se quedaba entre os grupos de homes, nin
menos no medio da turba; senón que avanzaba a gran
distancia, non quedando no seu ímpeto por debaixo de
ninguén. A moitos homes deu morte no terrible combate.
Eu non sería capaz de os citar a todos, nome por nome,
por seren tantos os que el matou, loitando polos Arxivos.
El matou co seu bronce a un heroe como Eurípilo, o fillo
de Télefo; e, arredor del, morreron moitos Ceteus, seus
compañeiros, polos presentes que a unha muller se
ofreceran; por certo, eu non vin a ninguén tan gallardo, a
excepción do divino Memnón. E, cando os máis valentes
Arxivos nos metemos dentro daquel cabalo, que Epeio
construíra, onde eu estaba ó cargo de todo, fose abrir ou
pechar a sólida trampa, os outros xefes e conselleiros dos
Dánaos enxugábanse as bágoas e a todos lles tremían os
membros; mais, ó teu fillo, eu nunca vin con estes meus
ollos que, nin por un momento, a cor da súa fermosa face
se lle demudase, ou que se limpase as bágoas das súas
meixelas; ó contrario, rogábame con insistencia que o
deixase saír do cabalo, e apertaba o puño da súa espada, e
a súa lanza cargada de bronce, meditando desgracias para
os Troianos. Cando, por fin, devastámo-la escarpada cidade
de Príamo, embarcouse san e salvo, co seu botín e un bo
premio, sen ter sido alcanzado de lonxe polo agudo bronce
nin ferido na loita corpo a corpo, como moitas veces
acontece na guerra, pois Ares enfurécese ás cegas.
538 Así eu lle falei, e a alma do neto de Eaco, o lixeiro
de pés, foise do sitio, atravesando a longas pasadas o Prado
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dos Asfódelos, toda gozosa por oír dicir que o seu fillo era
un home destacado.
541 As outras almas dos mortos alí continuaron, aflixidas,
e contáronme, todas, as súas respectivas tristezas . Só a alma
de Aiax, fillo de Telamón, mantíñase á marxe, anoxada pola
miña victoria, pois eu vencino no xuízo, que préto das naves
tivemos, para adxudica-las armas de Aquiles; xuízo que
propuxera a súa augusta nai e no que dictaron a sentencia
os fillos dos Troianos e Palas Atena . ¡Así eu non tivese
vencido en tal loita! Por esas armas, ten a terra agora no
seu seo unha cabeza coma a de Aiax, que, en beleza e en
proezas, destacaba entre os outros Dánaos, despois do
irreprochable fillo de Peleu.
552 Mais eu entón faleille con doce palabras:
553 Ulises.- Oh, Aiax, fillo do irreprochable Telamón, ¿é
que nin de morto podes esquece-lo teu rancor contra min
por causa daquelas funestas armas? Os deuses fixeron delas
unha calamidade para os Arxivos, pois morreches ti, que
eras para eles tan sólido balua1te. Pola túa morte, os Aqueos
estamos constantemente aflixidos, tanto coma pola cabeza
de Aquiles, fillo de Peleu. Mais ninguén tivo a culpa; só Zeus,
que, levado do odio terrible que sentía contra o exército
dos belicosos Dánaos, fixo caer sobre ti semellante destino.
¡Veña!, ven acá, príncipe, para escoitáre-la miña palabra e
o meu relato; contén o teu resentimento e o teu arrogante
corazón.
563 Así lle falei eu, mais el nada me respondeu e
volveuse cara ó Erebo para xunto das outras almas dos
defuntos.
565 E tal vez desde alí, a pesar do seu rancor, el tería
podido dicirme algo, ou eu a el; mais, no meu peito, o meu
corazón desexaba ve-las almas dos outros mortos.
568 E entón vin a Minos, o ilustre fillo de Zeus, que, sobre
un trono sentado, cun cetro de ouro na man, administraba
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xustiza ós defuntos. Estes, de pé ou sentados arredor do
seu rei, na morada do Hades, de largas portas, expuñan as
súas causas .
572 E vin despois ó xigantesco Orión, que perseguía,
polo Prado dos Asfódelos, as feras que antes el propio ferira
de morte nos montes solitarios, levando na man a clava,
toda de bronce, que nunca se puido romper.
576 E tamén vin a Titio, o fillo da gloriosísima Terra, que
sobre o solo xacía, cubrindo nel nove xeiras. Dous voitres,
cada un do seu lado, dilacerábanlle o fígado, mergullando
o peteiro nas súas entrañas, sen que el puidese apartalos
de si coas súas mans, pois forzara a Leto, a gloriosa esposa
de Zeus, cando ela se encamiñaba a Pito, a través da
espaciosa Panopeu.
582 E vin a Tántalo, cos seus crueis suplicios. Estaba de
pé, metido nun lago, e a auga chegáballe á barba. Mais,
esgotado de sede, non podía chegar á auga e beber, pois,
cantas veces o ancián para ela se inclinaba, tratando de ó
fin beber, outras tantas lle escapaba a auga, absorbida pola
terra; e entón, arredor dos seus pés, aterra mostrábase negra,
pois cada vez secáballa un deus. E, árbores de copas
fro ndosas deixaban pende-los seus froitos sobre a súa
cabeza; pereiras, granados, maceiras de espléndidos froitos,
doces figueiras e louzás oliveiras; e, cando o ancián erguía
os brazos, para os coller, o vento de pronto leváballos para
as nubes sombrizas.
593 E vin a Sísifo , co seu duro tormento, empurrando
cos dous brazos unha pedra enorme. Forcexaba coas mans
e cos pés e ía levando a pedra para o cume dun monte;
mais, non ben lograba chegar ó alto, unha forza potente
facía retrocede-la indómita pedra, que outra vez baixaba
rolando ata a chaira. E el entón volvía empurrala con grandes
esforzos; e a suor corríalle dos membros e o po levantábase
arredor da súa cabeza.
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601 E despois vin ó forzudo Heracles, ou, mellor <lito, á
súa sombra, pois el está cos deuses inmortais, deléitase en
banquetes e ten por muller a Hebe, de fermosos tornecelos,
filla do grande Zeus e de Hera, a das sandalias de ouro.
Arredor del, oíase o alarido dos mortos, fuxindo asustados
para tódalas bandas, coma se fosen aves. Heracles, parella
a unha noite sombriza, tiña o seu arco nu, cunha frecha xa
posta na corda, e a todas partes miraba dun modo terrible,
no ademán sempre de ir disparar. Terrible, o taalín pendíalle
sobre o peito; o seu talabarte era de ouro, e nel marabillosas
imaxes estaban representadas: ursos, xabarís, leóns de ollos
brillantes, combates, batallas, mortes e matanzas . Nin o
propio artista, que nel toda a súa arte puxera, sería capaz
de facer outro igual.
615 Heracles recoñeceume ó momento, non ben cos seus
ollos me viu, e, lamentándose, dirixiume estas aladas
p alabras:
617 Heracles.- ¡Fillo de Laertes, descendente de Zeus,
enxeñoso Ulises! ¡Ah, infortunado! ¿Tamén ti soportas un
triste destino, coma o que eu antes baixo os raios do sol
padecín? Era fillo de Zeus e neto de Cronos, e, con todo,
sufrín unha inmensa aflicción, pois fun sometido a un home
moi mesquiño, que de continuo me impuña penoso s
traballos. Unha vez mandoume vir aquí e leva-lo Can ,
pensando que non había ningún outro traballo máis difícil
ca ese. E eu logrei agarralo e sacalo para fóra do Hades,
guiado por Hermes e por Atena, a dos ollos brillantes.
627 Así Heracles falou, e meteuse outra vez na morada
do Hades; e eu alí me quedei, sen me mover, esperando
que aínda viñese algún heroe dos que morreron en tempos
pasados. Tal vez tivese entón visto ós homes das idades
anteriores, que eu quería ver, a Teseu e a Pirítoo, fillos gloriosísimos de deuses; mais, sen dar tempo a iso, xuntáronse
innúmeras tribos de mortos , cuns gritos horribles , e
tomoume o lívido medo, temendo que agora a ilustre Per218

séfona me puidese enviar, do fondo do Hades, a cabeza de
Gorgo, o monstro terrible. Sen máis agardar, regresei á nave
e ordenei ós meus compañeiros que embarcasen e soltasen
as amarras. Eles embarcaron ó momento e sentáronse nos
bancos. E a onda da corrente levou a nosa nave polo río
Océano abaixo, impelida primeiro a remo e despois por un
bo vento.
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RAPSODIA XII
RELATOS DE ULISES A ALCÍNOO (conclusión).
As Sereas, Escila e Caribdis.
("Tá perí Seirenas kai Skyllan kai Kharybdin,,) Cl-311).
Cando a nave deixou o curso do río Océano, chegamos ás ondas do mar espacioso e á illa de Eea, onde ten
a súa mansión e os seus coros a Aurora, filla da mañá, e
onde se ergue o Sol. Alí atracamos e encallámo-la nave na
area, e desembarcamos no rompente do mar. E alí durmimos, esperando pola Aurora divina.
1

8 Non ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla da
mañá, mandei uns compañeiros á mansión de Circe, para
que me trouxesen o corpo do defunto Elpénor. De seguido,
cortamos troncos, onde a beiramar máis se elevaba, e ,
aflixidos, celebramos alías exequias, vertendo abundantes
bágoas. Cando se queimou o cadáver, coas armas do morto,
erixímoslle un túmulo , póndolle enriba o seu cipo, e na parte
máis alta cravámo-lo seu manexable remo .

16 Nós cumpriamos así tódolos ritos; mais Circe sabía
xa que volveramos do Hades e de seguida acudiu, ben
ataviada, ó noso encontro, acompañada das súas criadas,
que nos traían pan, moitas carnes e viño tinto, da cor do
fogo.
20 Circe, a divina entre as deusas, colocándose no medio, así nos falou:
21 Circe. - ¡Oh, infelices, que baixastes á morada do
Hades, estando aínda vivos, morrendo <lúas veces, cando
tódolos humanos morren unha soa vez! Agora, ¡veña! ,
comede <lestes manxares e bebede <leste viño, e quedádevos
todo o día aquí mesmo; mañá, en canto rompa a Aurora,
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tornaredes ó mar, e eu ireivos sinalando o cammo, e
informareivos de todo, para que non vos alcance unha
funesta celada, nin sufrades algunha desgracia no mar ou
na terra.
28 Así dixo ela, e o noso corazón viril deixous e
convencer. E entón xa, todo o día, ata ó pór do sol, alí
estivemos, comendo carnes en profusión e bebendo doce
viño. Cando o sol se puxo e sobreveu a escuridade, os meus
compañeiros foron durmir xunto ás amarras do barco. Circe,
a min, tomoume da man e fíxome sentar ó lonxe deles, e,
deitándose ó meu lado, foime preguntando por todo. E eu
relateille pola súa orde todo canto ocorrera.
36 E a augusta Circe faloume entón con estas palabras:
37 Circe.- Así, pois, esa proba quedou xa cumprida ata
o seu remate . Agora, ti escoita ben o que eu che quero dicir;
e un deus en persoa máis tarde vaicho recordar. Primeiro
atoparaste coas Sereas, que seducen a tódolos homes que
saen ó seu encontro. O que por ignorancia se achega e
escoita a voz das Sereas, xa nunca vai ter ó redor del,
radiantes de alegría, nin á súa muller nin ós seus fill os
pequenos, por regresará súa casa, pailas Sereas catívano
co seu canto harmonioso. Elas habitan nun prado, e arredor
hai un montón enorme de ósos de homes en descomposición, e as súas peles vanse alí consumindo. Ti pasa sen
te deteres, mais tapa as orellas dos teus compañeiros con
cera de mel abrandada, para que ningún deles as poida oír.
En canto a ti, se as queres oír, fai que te aten, de mans e
pés, á rápida nave, ergueito na base do mastro, e que as
sogas se aten ó pau, e así poderás té-lo pracer de oíre-la
voz das Sereas. E, se daquela ós teus compañeiros suplicas
ou mandas que che salten os nós, que eles entón aínda con
moitos máis nós te aten. Despois, cando os teus compañeiros
deixen por fin atrás as Sereas, xa non che poderei indicar
con precisión cal dos dous camiños, que alí terás, deberás
ti seguir; ti pénsao entón e decide pola túa conta; mais
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pódoche dicir como son as <lúas direccións . Dun lado,
érguense as Rochas Saíntes, e contra elas roxen as grandes
vagas de Anfitrita, a de ollos azuis. Os deuses benaventurados chámanas co nome de Planetas (ou «Errantes,,) .
Por unha, non pasan as aves, nin sequera as tímidas pombas,
que levan a ambrosía ó pai Zeus; pois, a cada voo, a lisa
rocha atrapa unha delas, e o Pai ten que mandar outra
pomba para completa-lo seu número. Da outra rocha,
ningunha nave de homes, que alí chegase, logrou nunca
escapar; poilas vagas do mar e as tempestades de fogo
funesto levaban consigo ó mesmo tempo as táboas dos
barcos e os corpos dos mariñeiros. Só aquela nave sucadora
do mar logrou salvar este paso, a celebérrima Argos, cando
volveu das terras de Eetes; e, mesmo así, as vagas teríana
lanzado contra as grandes Rochas , se non a tivese salvado
Hera, que amaba a Xasón. Ó lado oposto, están os Dous
Rochedos. O primeiro deles chega ata o vasto ceo co seu
cume puntiagudo, que rodea unha bruma sombriza, que
non se disipa, e o azul nunca aparece no seu bico, nin sequera no verán ou no outono. Ningún home mortal conseguiría escalalo, nin sosterse na cúspide, por máis que dispuxese de vinte mans e de vinte pés, poila rocha é tan lisa
que parece unha pedra puída. No centro des te Rochedo hai
un antro sombrizo, virado ó ocaso, mirando ó Erebo, e, para
ese lado, famoso Ulises, deberedes dirixi-la cóncava nave.
Ningún home, por vigoroso que sexa, que disparase o seu
arco desde a cóncava nave, podería chegar coas súas frechas
ó final da caverna. Alí vive Escila, que dá terribles ladridos,
con voz semellante á dunha cadela recén nacida; mais é un
monstro funesto, e ninguén se alegraría de vela, mesmo se
fose un deus , o que ó seu encontro saíse. O seu corpo ten
doce pés, todos eles deformes, e seis pescozos longuísimos,
e, en cada un, unha horrible cabeza, con tres filas de dentes,
apertados e múltiples, cheos de negra morte. Ela, enterrada
ata a metade do seu corpo na fonda caverna, estende as
súas cabezas para fóra do horrible antro, e desde alí
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explora toda a rocha e pesca delfíns e cans do mar, e tamén,
se o pode apañar, algún monstro maior, deses que por
milleiros alimenta no mar a xemente Anfitrita. Por alí aínda
non pasou nunca ningún mariñeiro que se puidese gabar
de ter escapado do sitio sen recibir ningún dano, pois, con
cada unha das súas cabezas, o monstro lévase un home de
cada nave de proa azulada. Verás, Ulises, que o segundo
Rochedo é máis baixo; e están préto un do outro, pois
atópanse a un tiro de frecha. Hai nel unha figueira silvestre,
grande e frondosa; e, ó seu pé, a divina Caribdis sorbe a
negra auga. Tres veces por día, ela vomítaa e tres veces
sórbea cun espantoso ruído. Ti non vaias estar alí cando
ela sorba, pois nin O que sacode a terra te podería salvar da
desgracia. Navega achegándote moito ó Rochedo de Escila,
e fai pasar de présa a túa nave, pois é preferible que botes
d e menos a seis compañeiros a que os perdas a todos
xuntos.
111 Así me falou Circe, e, en resposta, eu <leste modo
me expresei:

112 Ulises.- Mais dime isto, oh deusa, con toda
franqueza: se por algún medio eu lograse evitará funesta
Caribdis, tal vez poderei defenderme de Escila, cando ela
ataque ós meus compañeiros.
115 Así eu lle dixen, e ó momento a divina entre as
deusas con estas palabras me respondeu:
116 Circe.- ¡Oh, infeliz! Só pensas na guerra e na loita.
¿E que non vas recuar nin <liante dos deuses inmortais? Escila
non é unha mortal; é un flaxelo inmortal, é un monstro
espantoso, terrible, cruel e inatacable. Contra ela, non hai
defensa posible; o mellor é fuxir do seu lado. Se te paras a
armarte, ó pasar pola rocha, temo que ela se lance de novo
contra todos vós e que che arrebate coas súas seis cabezas
outros tantos homes . Pasa por alí moi de présa e, a gritos,
pídelle socorro a Cratáis, a nai de Escila, a que pariu este
azoute para os mortais , e ela entón evitará que a súa filla se
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lance a un novo ataque. Despois chegarás á illa Trinada,
onde pastan as numerosas vacas do Sol e as súas gordas
ovellas, sete fatos de vacas e outros tantos fermosos rabaños
de ovellas, cada un deles de cincuenta cabezas. E, de todas
elas, nin hai descendencia, nin morre ningunha. Os seus
pegureiros son dúas deusas, Faetusa e Lampetia, dúas ninfas
de ben rizados cabelos, que tivo do Sol Hiperión a divina
Neera. A augusta nai, despois que as tivo e criou, instalounas
na illa de Trinada, para nela, tan lonxe, viviren, gardando
as ovellas do pai e as súas vacas de cornos curvados. Se as
deixas indemnes e só te preocupas do teu regreso, entón
aínda poderiades chegar a Ítaca, á custa de traballos; mais ,
se algún dano lles causas, desde agora che anuncio, como
cousa segura, a perda da túa nave e dos teus compañeiros.
Ti, aínda que á morte escapes, chegarás tarde e de mala
maneira, despois de teres perdido a tódolos teus compañeiros.
142 Así ela falou, e ó momento veu a Aurora, a do trono
de ouro. A divina entre as deusas marchou de alí entón para
o interior da illa; e eu, dirixíndome ó barco, mandei ós meus
compañeiros que subisen á nave e que soltasen as amarras
de popa. Eles embarcaron ó instante e sentáronse nos
bancos e, xa dispostos en boa orde, comezaron a bater cos
seus remos no mar escumoso. Por detrás da nave de proa
azulada, inflábano-las velas un vento propicio, un bo
compañeiro, que nos mandou Circe , a de ben rizados cabelos, a terrible deusa de voz humana. E entón, posto xa
no seu sitio a bordo cada aparello, nós tomamos asento, e
o vento e o piloto guiaban a nave.
153 Entón eu, co corazón aflixido, dirixín a palabra ós
meus compañeiros:
154 Ulises.- Oh, amigos, non é xusto que sexan só un
ou dous, os que coñezan os vaticinios que me fixo Circe, a
divina entre as deusas. Así, pois, eu vou dicilos a todos vós,
para que logo, sabedores dos mesmos, ou morramos ou nos
1
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salvemos, fuxindo á morte e á sorte fatal. Mándanos, ante
todo, que evitémo-la voz das Sereas divinas e o seµ prado
florido. Só a min me permite que escoite a súa voz; mais
vós atádeme con nós tan fortes que eu permaneza inmóbil
alí mesmo, ergueito na base do mastro, e que as sogas se
aten ó pau. E, se daquela eu vos suplico ou mando que me
soltéde-los nós, vós entón aínda con moitos máis nós
deberedes atarme.
165 Así eu lles falaba, advertindo de todo ós meus
compañeiros. No en tanto, a sólida nave chegaba rapidamente á illa das Sereas, polo impulso do vento propicio.
Mais naquel instante cesou aquel vento e reinou a calma,
sen un sopro, pois sen dúbida algún deus adormeceu as
ondas. Levantáronse os meus compañeiros e arriaron a vela,
que gardaron no fondo do barco; e logo, sentados nos
bancos, embranqueceron a auga cos seus remos de abeto
puído .
173 Entón eu, co agudo bronce, cortei un favo grande
de cera en anaquiños e fun amasándoos coas millas robustas
mans. E a cera amoleceu de inmediato pola forza potente e
cos raios do Sol soberano, fillo de Hiperión. E entón fun
tapando coa cera os oídos de tódolos meus compañeiros.
Eles, pola súa parte, atáronme entón a min, de mans e pés,
á rápida nave, ergueito na base do mastro, e ataron as sogas
ó pau. Despois, sentados nos bancos, de novo batían cos
remos no escumoso mar. Ó estarmos a unha distancia, a
onde a voz do que grita aínda alcanza, eles redobraron o
esforzo cos remos, para pasar polo sitio á toda présa. Maila
nosa rápida nave, que navegaba moi préto, non pasou
desapercibida ás Sereas, e ó momento entoaro~ un harmonioso canto:
184 As Sereas.- ¡Veña!, ven aquí, famoso Ulises, gloria
grande dos Aqueos; detén ·a túa nave, para escoita-la nosa
voz. Aínda ninguén pasou por aquí coa súa negra nave sen
ter oído a voz de doce son que sae das nosas bocas; e
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despois vaise, plenamente gozoso, sabendo máis cousas.
Nós sabemos moi ben todo canto na vasta Troia sufriron
Arxivos e Troianos, pola vontade dos deuses, e sabemos
tamén canto acontece sobre a terra fecunda.
192 Así elas cantaban coa súa fermosa voz; e o meu
corazón sentiu ansias de escoitar, e, cun movemento de
sobrecellas, ordenei ós meus compañeiros que me soltasen;
mais eles, sobre os seus remos curvados, remaban. Foron
Perimedes e Euríloco os que ó momento se ergueron e
axustáronme os nós e aínda con moitos máis nós me
prenderon. Despois, cando as deixamos atrás, e xa desde
alí non podiamos oír nin a voz das Sereas nin o seu canto,
os meus leais compañeiros quitáronse entón a cera con que
eu tapara os seus oídos e soltáronme a min tódalas ataduras.
201 Por fin , deixaramos atrás a illa das Sereas. Mais entón
de súpeto vino fume de grandes vagas e oín o seu estrondo.
Os meus homes, <liante daquilo, amedrentáronse e deixaron
voar das mans os seus remos, que na auga bateron cun ruído
grande, e a nosa nave alí mesmo parou, pois xa as mans
non empuñaban os puídos remos.
206 Eu entón corrín polo barco e encoraxei ós meus
compañeiros con palabras doces, póndome ó lado de cada
un:
208 Ulises.- ¡Oh, amigos!, nós non somos nada ignorantes
en correr riscos. Este de agora non vai ser maior do que foi
no seu día o do Cíclope, cando, con toda a violencia da
súa forza, nos tiña pechados na súa profunda caverna. Mais,
ata de alí, conseguimos fuxir, gracias á miña coraxe, ós meus
consellos e á miña astucia; e, <lestes de hoxe, penso que
tamén vos habedes de lembrar. E agora, ¡veña!, como eu
diga, obedezamos todos. Vós, sentados nos vosos bancos,
batede profundamente as vagas do mar cos vosos remos; e
vexamos se Zeus nos concede escapar desta ruína e saír de
aquí con vida. E a ti, piloto, douche unha orde concreta, e
ti métea ?en na cabeza, pois ti gobérna-lo leme da cóncava
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nave. Aparta a nosa nave dese fume e <lesas vagas, e procura
ladear ben o outro escollo, non sexa que, sen que ti o notes,
para alá ela se lance, e a todos nos leves á nosa desgracia .
222 Así eu lles falei, e de seguida obedeceron ás miñas
ordes. E xa nada lles dixen de Escila, o tormento inevitable,
non fose que os meus compañeiros, cedendo ó medo,
deixasen ó momento de remar, para se esconderen no fondo
do barco. E entón esquecinme da penosa encarga de Circe,
pois ela mandoume que de ningún modo tomase as armas;
mais eu vestinme a miña gloriosa armadura e, collendo nas
mans <lúas lanzas ben longas, subinme ó castelo de proa,
pois desde alí esperaba ver primeiro á pétrea Escila, antes
de que trouxese a desgracia para os meus compañeiros. Mais
non puiden vela por ningún lado , e os meus ollos
cansáronse de pasea-la mirada por tódolos sitios arredor da
bretemosa rocha.
234 Navegabamos por fin polo estreito, angustiados, pois
dun lado quedaba Escila e do outro a divina Carabdis, que
sorbía cun ruído terrible a auga salgada do mar. Ó vomitala,
producía un xordo murmurio, revolvéndose toda ela, coma
a auga dunha caldeira sobre un forte lume ; e a escuma
alcanzaba os cumes dos dous escollos e volvía caer sobre
ambos . Despois, cando Caribdis sorbía de novo a auga
salgada do mar, mostrábase toda revolta por dentro, e o
rochedo resoaba arredor con terrible ruxida; e por debaixo
descubríase aterra coa azulada area. Os meus compañeiros,
comedo, quedaron esbrancuxados. E, mentres para Caribdis
nós mirabamos, co temor de morrer, Escila levouse da
cóncava nave a seis compañeiros, que en brazos e forza
eran os máis destacados. Cando volvín os ollos á miña nave
lixeira e ós meus compañeiros, xa non vin senón, polo aire,
os pés e as mans dos que para o alto eran arrebatados; e
eles chamábanme a gritos, pronunciando o meu nome, co
corazón aflixido, pola última vez. Igual que o pescador,
desde un promontorio, lanza a enganadora isca ós peixes
pequenos, cunha cana ben longa, e no mar bota o corno
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dun boi do campo, e así que colle un peixe déixao caer
palpitante sobre a ribeira, así, palpitantes, os meus
compañeiros eran izados para as rochas, e alí Escila, á porta
do antro, devorábaos, ó tempo que eles gritaban e estendían
para min os seus brazos na súa loita terrible . Foi este, sen
dúbida, o espectáculo máis lastimoso que cos meus ollos
eu vin, de todo canto sufrín, explorando os camiños do mar.
260 Despois que escapamos das Rochas, da terrible
Caribdis e de Escila , chegamos moi pronto á illa irreprochable do deus. Alí estaban as fermosas vacas de larga fronte,
e as moitas e gordas ovellas do Sol, fillo de Hiperión. Eu,
estando aínda no mar, na negra nave, xa puiden oír os
bruídos das vacas, recollidas nas cercas, e os berros das
ovellas , e ó momento viñéronme á cabeza as palabras de
Tiresias de Tebas, o adiviño cego, e as de Circe de Eea, que
tanto me recomendaran que me apartase da illa do Sol, que
alegra ós mortais.
270 E entón eu, co corazón aflixido, falei ós meus
compañeiros:
271 Ulises.- Compañeiros, escoitade as miñas palabras ,
por máis que tanto sufrades, para que vos revele os augurios
de Tiresias e de Circe de E ea. Os dous moito me
recomendaron que me apartase da illa do Sol, que alegra
ós mortais, predicíndome que alí nos agarda a máis
espantosa desgracia. Así, pois, guiade a negra nave para
lonxe da illa.
277 Así eu lles dixen, e sentiron que o corazón se lles
partía, e ó momento Euríloco responde ume con estas
odiosas palabras:
279 Euríloco.- ¡Es cruel, Ulises! A ti , sóbrache a forza, e
non se che cansan os membros, pois todo o teu corpo está
sen dúbida feito de ferro. Os teus compañeiros están rendidos de fatiga e de sono, e ti non lles permites que poñan
pé en ter~a, nesta illa rodeada polas vagas, onde poderiamos
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facernos unha cea agradable. Mándasnos, así sen máis, partir
á ventura durante a noite, que xa está a caer, e, deixando a
illa, andar errantes polo mar brumoso. Pola noite, nacen fortes
ventos, que destrúen as naves; ¿onde ir para escapará ruína
total, se de súpeto vén un temporal de vento, do Noto ou do
Céfiro, de sopro violento, que nun instante destrozan unha
nave, mesmo a despeito dos deuses soberanos? ¡Veña! Agora
obedezamos á noite sombriza e preparémo-la cea, quedando
préto da rápida nave, e, ó alborexar, subiremos a bordo e
lanzarémo-la nave ó vasto mar.
294 Así Euríloco falou, e os outros meus compañeiros
aprobaron o dito, e entón comprendín que algún deus
meditaba a miña desgracia, e, alzando a voz, dirixinlle estas
aladas palabras:
297 Ulises.- Euríloco, forzádesme de todo a acceder, ó
quedar eu só. Mais entón, ¡veña!, xurádeme todos, cun firme
xuramento , que, se atopamos algún fato de vacas ou un
rabaño grande de ovellas, ningún de vós matará, por funesta
loucura, nin unha soa vaca ou ovella, senón que comeredes,
tranquilos , a comida que a inmortal Circe nos deu.
303 Así lles dixen eu, e ó momento eles xuraron, tal como
eu lles mandaba. Despois, cando xa todos eles tiñan xurado
e sancionado o xuramento , fondeámo-la nave ben construída no Porto Profundo, préto de Auga Doce; e os meus
compañeiros saltaron a terra, e moi habilmente prepararon
a cea.
308 Mais , despois que botaron fóra o desexo de comer
e beber, recordaron entón e choraron ós compañeiros que
Escila arrebatou da cóncava nave e despois devorou. E,
mentres choraban, veu sobre eles o doce sono.

As vacas do Sol («Tá perLBous Helíou,,) (312-453).
312 Cando estaba a noite no seu último tercio, e os astros
xa declinaran , Zeus , o amontoador de nubes, levantou un
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Noto impetuoso, cun bruído infernal, e cubriu de nubes ó
mesmo tempo aterra e o mar; e do ceo caeron as sombras .
316 Non ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla de
mañá, resgardámo -la nave, levándoa para un antro
profundo, onde tiñan as Ninfas os seus belos coros e os
seus asentos .
319 E entón eu reuninos en xunta e, no medio de todos,
<leste modo falei:
320 Ulises.- Oh, amigos, na rápida nave hai comida e
bebida; non toquemos, pois, esas vacas; poderían sé-lanosa
desgracia. Estas vacas e estas gordas ovellas son do Sol, un
deus terrible , que todo o ve e todo o oe.
324 Así eu lles falei, e o seu corazón viril deixouse convencer. E o Noto soprou sen parar durante un mes enteiro,
e non se levantaba ningún outro vento, fóra do Euro e do
Noto . Mentres tiveron pan e viño tinto , os meus homes
abstivéronse das vacas, pois desexaban salva-la vida. Mais,
ca ndo por fin se esgotaron os víveres todos da nave,
forzados pola necesidade , andaban errantes á busca de
preas, cazando aves ou pescando peixes con curvos anzois,
o que caese nas súas mans, que a fame apretaba os seus
ventres. Eu entón adentreime na illa, co fin de rezar ós
deuses, por ver se algún deles me mostraba o camiño de
volta á miña patria. Despois que, na miña marcha a través
da illa, xa estiven ben lonxe dos meus compañeiros, nun
lugar ó abrigo do vento, lavei as mans e recei a tódolos
deuses, que teñen por morada o Olimpo. E eles, entón,
botaron sobre as miñas pálpebras un doce sono.
339 Euríloco, entre tanto, comezou a dar ós meus compañeiros este funesto consello:
340 Euríloco.- Compañeiros, por máis que tanto sufrides,
escoitade as miñas palabras. Para os miserables mortais, toda
marte é 9diosa; pero o máis lamentable é morrer de fame
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e acabar desa maneira o seu destino. Pois, ¡veña!, escollámolas mellares das vacas do Sol e ofrezamos unha hecatombe
perfecta ós inmortais. Se un día chegamos de volta a Ítaca,
á terra paterna, construiremos de inmediato un rico templo
ó Sol, fillo de Hiperión, e nel paremos moitas e boas
ofrendas. E se, irritado por causa das súas vacas de cornos
ergueitos, quere o Sol destruí-la nosa nave, e se os outros
deuses así o consenten, prefiro morrer dunha vez, abrindo
a boca ás vagas, a irme consumindo pouco a pouco nunha
illa deserta .
352 Así Euríloco falou, e os outros compañeiros aplaudírono. E ó momento escolleron as mellares vacas do Sol,
que alí préto estaban, pois non pastaban lonxe da nave de
proa azulada aquelas fermosas vacas de cornos curvados e
larga fronte . Puxéronse arredor delas e rezaron ós deuses,
despois de teren collido temas follas dun carballo de alta
copa, pois xa non tiñan branca cebada na nave de moitos
bancos. Acabada a oración, degolaron e esfolaron as vacas;
cortaron entón as súas coxas e cubríronas polos dos lados
de graxa, e enriba puxeron as outras carnes sanguentas; e ,
como non tiñan viño para verter sobre as víctimas postas ó
fogo, fixeron libacións con auga, ó tempo que asaban as
vísceras todas.
364 Consumída-las coxas, comeron entón as entrañas e,
cortando o resto en anacos pequenos, enfiáronos en espetos.
Mais entón fuxiu das miñas pálpebras aquel doce sono e
camiñei de volta para a rápida nave e a beira do mar. Cando
xa estaba préto da nave de extremos curvados, envolveume
o doce cheiro da graxa queimada e, queixándome, clamei
deste modo ós deuses inmortais:
371 Ulises.- ¡Zeus pai, e vós, os outros deuses benaventurados, que sempre existides! Para desgracia miña, sen
dúbida , adormentástesrrie cun sono implacable; e así, na
miña ausencia, os meus compañeiros este crime tan grande
entre si meditaron.
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374 E entón Lampetia, a de longo peplo, mensaxeira
veloz, foi contadle ó Sol, fillo de Hiperión, que nós lle
mataramos as súas vacas.
376 E o Soló momento, co corazón irritado, <leste modo
falou ós inmortais:
377 O Sol.- ¡Zeus pai, e vós, os outros deuses ben-aventurados, que sempre existides! Castigade ós compañeiros
de Ulises, fillo de Laertes, que , na súa insolencia, mataron
as miñas vacas; e eu compracíame nelas, tanto ó subir para
o ceo estrelado, como ó baixar, de volta, do ceo para aterra.
Se eles non sofren un xusto castigo pola morte das miñas
vacas, eu entón afundireime na morada do Hades e alá
brillarei entre os mortos.
384 E, en resposta, así lle dixo Zeus, o amontoador de
nubes:
385 Zeus.- Sol, ti continúa brillando entre os inmortais
e entre os homes mortais, que están na terra fecunda; pois
eu lanzarei en breve sobre a súa rápida nave o meu raio
fulgurante e farei que , no medio do mar viñoso, se rompa
en anacos.
389 Isto sóubeno eu por Calipso, adobo cabelo; e ela
dicía que o soubera por Hermes, o mensaxeiro.
391 Cando cheguei de volta á nave e ó mar, reprendín,
un a un, ós meus compañeiros; mais xa ningún remedio
podíamos encontrar, pois, á fin e ó cabo, as vacas estaban
xa martas. De seguida os deuses fixeron aparecer prodixios
<liante dos seus ollos: as peles dos animais serpeaban; as
carnes, as asadas e as crúas, muaban nos espetos; e oíanse
voces como das propias vacas.
397 Durante seis días, os meus leais compañeiros déronse
banquetes coas vacas mellares roubadas ó Sol. Mais, cando
Zeus, o fillo de Cronos, trouxo o séptimo día, cesou por fin
o Noto, que sopraba en tempestade, e entón nós embarcamos, e lanzámo-la nave ó vasto mar, despois de iza-lo
233

mastro e de desprega-las brancas velas. Mais, cando xa
deixarámo-la illa atrás, e non se divisaba terra algunha,
senón só ceo e mar, entón o fillo de Cronos puxo unha nube
negrísima enriba da cóncava nave, e, debaixo dela,
escureceuse o mar. E xa non correu por moito tempo a nave,
pois de seguida veu o Céfiro estridente, que, embravecido,
levantou no mar unha tempestade moi grande. A furia do
vento rompeu os dous estais do mastro , que caeu para atrás,
e tódolos aparellos esparexéronse pola sentina. O mastro ,
ó caer sobre a popa , alcanzou na cabeza ó piloto,
esmagándolle o cranio con tódolos osos; e o home caeu da
cuberta, coma un mergullador, e a súa alma valerosa deixou
os seus osos . Ó mesmo tempo, Zeus tronou e lanzou o seu
raio contra a nosa nave. Ó ser atinxida polo raio de Zeus,
a nave xirou por completo sobre si mesma e encheuse de
xofre; e os meus compañeiros caeron da nave. Igual que a
grallas, arredor da negra nave , levábannos as vagas, e un
deus privounos do regreso. Eu mantívenme na nave ata que
unha vaga e norme separou, os seus flancos, da quilla, que
as vagas levaban, baldeira. O mastro partido fluctuou préto
da quilla, traendo ligada a él unha soga feita de coiro de
boi. Valinme, pois, desta soga e con ela atei xuntos a quilla
e o mastro, e, sentándome neles, deixeime levar polos
ventos funestos.
426 Entón o Céfiro deixou de soprar en tempestade; mais
de súpeto levantouse o Noto, traendo dores para o meu
corazón, pois tería que cruzar unha vez máis a funesta
Caribdis. Pasei a noite enteira flotando nas vagas, e, ó nacelo Sol, cheguei de novo ó escollo de Escila e á terrible
Caribdis. Esta estaba entón a sorbe-la auga salgada do mar;
mais eu lanceime dun salto á alta figueira silvestre e
mantívenme alí, a ela agarrado, coma un morcego. Mais en
parte algunha podía pousa-los pés con firmeza, nin rubir
por ela, poilas raíces estaban moi abaixo de min e, a gran
altura, as pólas, longas e gordas, que lle daban a súa sombra
a Caribdis . Así , pois, me mantiven, firmemente agarrado,
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ata que ela vomitase o mastro e a quilla; e por fin
devolveunos para o mar outra vez, como era o que eu máis
desexaba. Foi á hora en que o xuíz, para cear, se levanta e
deixa a ágora, despois de dictar sentencia en moitos pleitos
entre litigantes, cando se volveron ver aquelas madeiras ,
fóra xa de Caribdis. Entón eu desprendinme da árbore,
soltando pés e mans, e caín cun ruído grande no medio do
estreito, xunto ós longos madeiros; e, sentándome sobre
eles, púxenme a remar coas miñas mans. E o Pai de deuses
e homes non permitiu que Escila me avistase, pois entón
non tería escapado á ruína total.
447 Desde alí andei nove días flotando, e por fin, á
décima noite, os deuses bótaronme para Oxixia, a illa onde
mora Calipso, a de ben rizados cabelos, terrible deusa de
fala humana, que me ofreceu a súa amizade e os seus
coidados ... Mais, ¿por que continua-lo meu relato? O que
segue, contéivolo onte aquí mesmo, neste pazo, a ti e á túa
valente esposa, e resúltame odioso repetir aventuras que
xa foron longamente contadas.
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RAPSODIA XIII

Partida de Ulises do país dos Feacios («Odysséos
apóplous pará Phaiákon») (1 -184).
1
Así Ulises falou, e todos eles, sen unha voz, en
silencio quedaron, enfeitizados por canto oíran naquela sala
sombriza.

3

Mais entón Alcínoo tomou a palabra e así lle falou :

4 Alcínoo.- ¡Oh, Ulises! Xa que chegaches á miña
morada de soleiras de bronce, de teito elevado, non creo
que teñas que vagar por máis tempo, para tornares á túa
patria, aínda que tantísimas sexan as aventuras polas que
ata hoxe leves pasado . E, en canto a vós, os que sempre no
meu pazo bebéde-lo ardente viño de honra e oídes cantar
ó aedo, isto é o que eu vos digo e encargo a cada un: xa
ten roupas o noso hóspede, gardadas nunha arca ben puída,
e ouro moi artístico e outros moitos presentes, que aquí lle
trouxeron os conselleiros dos Feacios; mais, ¡veña!, deámoslle agora amais diso, por cabeza, un trípode grande e
unha caldeira; e mañá na ágora fagamos que o pobo nos
axude , pois sería penoso que un só obsequiase gratuitamente.
16 Así lles falou Alcínoo, e a súa proposta a todos
agradou . E entón fóronse deitar, cada un á súa casa . Non
ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla da mañá, partiron
de seguida para a nave, levándolle a Ulises o bronce varonil.
E tamén para alá foi a sacra potestade de Alcínoo, e en
persoa andaba pola nave, dispondo os presentes debaixo
dos bancos, en boa orde, de maneira que non estorbasen
os movementos dos compañeiros, cando eles se desen présa
cos remos . Despois, trasladáronse ó pazo de Alcínoo e
prepararon alí o convite .
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24 En honra deles, a sacra potestade de Alcínoo inmolou
un boi a Zeus, fillo de Cronos, o que cobre o ceo de nubes
negras, o que reina sobre tódolos seres. Despois de asádalas coxas, tomaron parte, gozosos, nun magnífico festín. E
entre eles cantou o divino aedo, Demódoco, tan venerado
por todos. Mais Ulises, en tanto, torcía a miúdo a cabeza
para o sol resplandecente, ansioso de que se puxese, pois
ardía en desexos de partir. Tal coma un labrego desexa
vivamente a súa cea, despois de pasa-lo día decruando unha
terra noval coa súa xunta de bois da cor do viño e co sólido
arado, e ve con alegría pórse a luz do sol e chega-la hora
da cea, e, ó camiñar, fraquéxanlle os xeonllos, así Ulises,
con esa alegría, viu pórse a luz do sol.
36 E ó momento, dirixíndose ós Feacios, tan amantes
do remo, e, en especial, a Alcínoo, pronunciou estas
palabras:
38 Ulises.- Poderoso Alcínoo, o máis sinalado de todo
este pobo, ofrecede as libacións e despedídeme san e salvo,
e todos vós recibide o meu adeus . Cúmprese o que o meu
corazón desexaba: este acompañamento, estes regalos;
queiran os deuses do ceo que sexan eles para a miña
felicidade; e que, ó chegar, encontre sans e salvos no meu
fogar á miña irreprochable mullere a tódolos seres queridos.
E vós, que aquí vos quedades, oxalá sexáde-lo gozo das
vosas esposas e dos vosos fillos; e que os deuses vos concedan toda clase de venturas; e que ningunha desgracia veña
na vida sobre este pobo.
47 Así se expresou Ulises, e todos aprobaron as súas
palabras, e pediron que se levase ó hóspede á súa patria,
pois entraba dentro de razón canto el dixera.
49 E entón a sacra potestade de Alcínoo díxolle así ó
ara u to:
50 Alcínoo.- Pontónoo, mestura vmo na crátera e
distribúeo a todos, por esta sala, co fin de que, despois de
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termos rezado a Zeus pai, enviemos entón ó noso hóspede
para a súa terra paterna.
53 Así el falou, e Pontónoo mesturou o doce viño e a
todos, un detrás doutro, o distribuíu. Eles, desde os seus
asentos, fixeron a libación ós deuses ben-aventurados, que
teñen por seu o vasto ceo; mailo divino Ulises levantouse e
puxo unha copa dobre nas mans de Areta, e entón, elevando
a voz, dirixiulle estas aladas palabras:
59 Ulises.- Sé para sempre feliz, oh raíña, ata a hora en
que a ti cheguen a vellez e a morte, pois delas n ingún
humano escapa. Eu volvo á miña patria; mais ti, nesta túa
casa, continúa gozando plenamente cos teus fillos, o teu
pobo e o rei Alcínoo.
63 Tendo así falado, o divino Ulises traspasou a soleira.
Con el, a sacra potestade de Alcínoo mandou un arauto,
para o guiar ata a rápida nave e a beira do mar. E Areta
tamén, con eles, para alá despachou a tres das súas servas,
levando unha delas un manto ben lavado e mais unha
túnica; outra, cargando cunha sólida arca; e a terceira, que
levaba o pan e o viño tinto.
70 Cando chegaron á nave e ó mar, as nobres guías
fixéronse cargo das causas e ó momento embarcaron na
cóncava nave o viño e os víveres . Estenderon despois para
Ulises, sobre as táboas da popa da cóncava nave, unha
manta e un lenzo de liño, para que alí puidese durmir con
sono profundo . E entón tamén el propio embarcou e
deitouse en silencio. Os outros sentáronse, en orde, nos
bancos, soltaron, da pedra furada, a amarra do barco e,
inclinándose azoutaron o mar coa pa dos seus remos, ó
tempo que caía sobre as pálpebras de Ulises un sono moi
doce, profundo, moi semellante a unha morte tranquila . E,
do mesmo modo que nunha planicie os catro cabalas dunha
cuadriga se lanzan a correr, todos a un tempo, a golpes de
látigo, e, alzando ben as patas, recorren prontamente o seu
camiño, así entón a nave alzábase de proa, e, detrás dela
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axitábanse, burbullando con forza, as ondas purpúreas do
mar estrondoso . Ela corría cun navegar tan seguro e igual
que non tería sido capaz de a seguir nin sequera o tecelán,
con ser el a máis rápida das aves .
88 Así navegando tan rapidamente, fendía a nave as
vagas do mar, transportando a un heroe, semellante ós
deuses polos seus pensamentos, que ata entón padeceu
tantas angustias no seu corazón, guerreando por terra cos
homes e atravesando as ondas penosas do mar. Agora
durmía tranquilo, esquecendo canto padecera.
93 Xusto á hora de saí-la máis brillante estrela, a que
vén para anuncia-la luz da Aurora, filla da mañá, a nave,
sucadora do mar, chegou á Illa.
96 Na terra de Ítaca está o porto de Forcis, o vello do
mar. Fórmano dous promontorios abruptos, que se inclinan
para a enseada, e protéxena, por fóra, das grandes vagas,
que os ventos de sopro funesto levantan; no interior, as
naves de moitos bancos poden quedar sen amarra, así que
chegan ó punto do fondeadoiro. Á entrada do porto, hai
unha oliveira de longas follas e, moi préto, atópase unha
gruta encantadora, sombriza, consagrada ás Ninfas, as que
levan o nome de Náiades . Alí dentro hai cráteras e ánforas
de pedra, nas que as abellas elaboran os seus panais; e teares
de pedra, moi longos, nos que as Ninfas tecen mantos de
cor de púrpura, cousa marabillosa de ver; e hai tamén
manantiais que sempre flúen. A gruta ten dúas portas; unha,
que dá ó Bóreas, está aberta ós homes; outra, que dá ó Noto,
está reservada ós deuses; por ela en modo algún poden
pasa-los homes; é o camiño dos inmortais.
113 Nese porto, que xa coñecían, entraron os Feacios.
Á toda présa, a nave foi varada na area, saída da auga ata a
metade. ¡Tal ímpeto lle deran os brazos dos remadores! Eles
entón saltaron da nave, ben axustada, á terra firme e sacaron
primeiro da cóncava nave a Ulises, coa propia tea de liño e
coa manta resplandecente, e deixárono sobre a area, aínda
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prendido no sono; e sacaron despois as riquezas que os
nobres feacios lle deran, ó regresar á súa patria, gracias á
magnánima Aterra. Deixáronas amontoadas ó pé da oliveira,
lonxe do camiño, non fose que algún camiñante viñese
roubalas, mentres Ulises estaba a durmir. Feito isto, os
remadores feacios marcharon de volta para o seu país. Mais
O que sacode a terra non se esqueceu das ameazas, que ó
Ulises divino desde un principio lle fixo, e foi explora-la
vontade de Zeus:
128 Posidón.- Zeus pai, nunca máis eu serei honrado
entre os deuses inmortais, cando en nada me honran nin
sequera os mortais, os Feacios, que son da miña propia
descendencia. Non deixei de saber que Ulises, despois de
sufrir moitos males, chegaría de volta á súa patria, pois nunca
lle quixen negar de todo o regreso, sabendo que ti unha
vez prometérasllo e confirmárasllo cun sinal da túa cabeza.
Os Feacios trouxérono, durmido , nunha rápida nave e así
o deixaron en Ítaca; e déronlle espléndidos presentes:
bronce e ouro en abundancia e roupas tecidas, moito máis
do que Ulises tería nunca de Troia traído, se de alá no seu
día tivese voltado sen contratempos, coa parte de botín que
entón lle tivese correspondido.
139 E, en resposta, Zeus, o amontoador de nubes, así
lle falou:
140 Zeus.- Ah, Sacudidor da terra, de extenso poder, ¡que
palabra dixeches! Non te desprezan os deuses en cousa
algunha, pois difícil sería ferir con desprezos ó máis vello e
máis nobre dos deuses. E, se algún dos mortais non te honra,
por confiar demasiado na súa forza e na súa audacia, agora
e no futuro, sempre tes na túa man a vinganza . Fai, pois,
como ti queiras, e como lle agrade ó teu corazón.
146 E así lle contestou de seguida Posidón, o que sacode
aterra:
147 Posidón.- Ó momento eu tería feito como ti dis, oh
deus Que cóbrelo ceo de nubes negras, mais temo sempre a
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túa cólera, e procuro evitala. Agora, ó ve-la fermosísima nave
dos Feacios, que marcha de volta, despois de traer a Ulises,
eu, por min, querería afundila no mar brumoso, para que
no futuro renuncien a tal oficio e deixen de transportar
homes, e escondería a súa cidade detrás dunha enorme
montaña, de modo que por ninguén puidese ser vista .
153 E, en resposta, Zeus, o amontoador de nubes, así
lle falou:
154 Zeus.- Amigo meu, así é como ó meu corazón lle
parece que é o mellor. Cando, desde a cidade, toda a xente
estea a mirar como se aproxima a súa nave, ti entón
convértea nun rochedo xunto á terra, semellante en todo a
unha rápida nave, para que todos queden marabillados; e
así xa escónde-la súa cidade detrás dunha enorme montaña,
de modo que por ninguén poida ser vista.
159 Cando tal oíu Posidón, o que sacode a terra, foise
sen máis a Esqueria, onde viven os Feacios, e alí agardou.
A nave, sucadora do mar, que navegaba a toda velocidade,
chegou ata moi préto, e O que sacode a terra, saíndo ó seu
encontro, converteuna nun rochedo e, cun golpe da súa
man inclinada, fixo que botase raíces no chan. Feito isto,
para lonxe de alí, se marchou. E entón os Feacios, de longos
remos, homes célebres polas súas naves, uns ós outros,
palabras aladas se dirixían.
167 Así algún deles dicía, ollando para o seu veciño :
168 Unha voz.- ¡Ai!, ¿quen cravou sobre o mar á rápida
nave , cando á patria chegaba e xa toda ela se vía?
170 Así alguén dicía, pois non sabían como aquilo
ocorrera. Mais entón Alcínoo tomou a palabra e, no medio
deles, desta maneira se expresou:
172 Alcínoo.- ¡Oh grandes deuses! Vexo que se están a
cumpri-los agoiros que en tempos me fixo o meu pai. El
predicía que Posidón se irritaría contra nós, porque conduciamos, sans e salvos, a tódolos homes . Dicía que un día
242

o deus afundiría no mar brumoso unha nave dos Feacios,
tan ben traballada, e que escondería a nosa cidade detrás
dunha enorme montaña, de modo que por ninguén puidese
ser vista. Así falaba o ancián, e agora todo iso se cumpre .
Mais, ¡veña!, obedezamos todos ó que vou dicir. Deixade
de transportar ós mortais, sexa quen for o que á nosa cidade
chegue, e inmolemos doce touros escollidos ó deus Posidón,
para que de nós se compadeza e non esconda á nosa cidade
detrás desa enorme montaña.
184 Así falou Alcínoo, e os Feacios, tomados do medo,
aprontaron os touros.

Chegada de Ulises aÍtaca(«Aphixis eis Itháken>) qsS-440).
185 Namentres rezaban ó Posidón soberano os guías e
consellerios do pobo dos Feacios, de pé arredor do seu altar,
o Ulises divino espertou do seu sono na súa terra paterna,
mais non soubo recoñecela despois dunha ausencia tan
prolongada, porque Palas Atena, a filla de Zeus, espallara
unha néboa na volta del, co fin de que ninguén puidese
saber que era el, e ser ela propia a que o informase de todo .
Nin a súa esposa, nin o seu pobo, nin os seus amigos debían
recoñecelo, sen que primeiro os pretendentes pagasen
tódalas súas violencias. Por este motivo, ó rei daquela terra,
todo se lle presentaba nunha forma diferente: os longos
camiños, os seus portos tan cómodos para ancorar, as rochas
escarpadas, as árbores florecentes. Ulises ergueuse dun salto
e contemplou a súa terra paterna, mais de seguida botouse
a chorar e, batendo as súas coxas coas mans abertas, así
exclamou entre xemidos:
200 Ulises.- ¡Ai de min! ¿En que país de mortais me atopo
eu agora? ¿Serán violentos, os que aquí viven, salvaxes e
inxustos, ou hospitalarios e, no seu corazón, temerosos dos
deuses? ¿Para onde poderei eu levar tantas riquezas? E eu
propio , ¿pa~a onde irei errante? Máis me valera terme

243

quedado alá cos Feacios, onde eu tal vez tivese encontrado
a outro rei moi poderoso, que cordialmente me tivesse
acollido e reconducido á miña patria. E agora, nin sei onde
podo gardar estas cousas, nin aquí as quero deixar, non sexa
que se convertan en prea doutros. ¡Ai de min! Non eran,
pois, nin intelixentes de todo, nin xustos, os guías e
conselleiros dos Feacios, que para outra terra me transportaron. Dixeron, por certo, que me conducirían a Ítaca,
que de lonxe se ve, e non cumpriron o <lito. Queira castigalos Zeus, o protector dos suplicantes, que a tódolos homes
vixía e dá o seu castigo ós que cometen faltas. Mais, ¡veña!,
vou contar e mirar estas riquezas que teño, non for que, ó
marcharen de volta, algunha cousa me teñan levado na
cóncava nave.
217 Despois de así ter falado, púxose entón a conta-los
belísimos trípodes e as caldeiras de ouro e as fermosas
roupas tecidas. Non botou nada de menos; mais choraba
pola súa terra paterna, arrastrándose pola beira do mar
estrondoso, lamentándose moito. Mais entón achegóuselle
Atena, na figura dun mozo novo, pastor de ovellas, moi
delicado, como son os fillos dos reis. Ela levaba sobre os
seus ombros un manto dobre, ben traballado; e nos nidios
pés tiña sandalias e na man, unha azagaia.
226 Ulises, ó vela, alegrouse e foi ó seu encontro, e,
alzando a voz, dirixiulle estas aladas palabras:
228 Ulises.- Xa que ti é-lo primeiro co que me atopo neste
país, ¡saúde, oh meu amigo! Oxalá non veñas para min con
mala intención e me salves estes bens e á miña persoa. Eu
implórocho coma se foses un deus e bótome ós teus xeonllos. Mais contéstame a isto coa túa verdade, para que eu
quede ben enterado: ¿que terra é esta, que pobo é este? ¿Que
homes viven aquí? ¿É esta unha illa, que de lonxe ben se
ve, ou a ribeira dun feraz continente que se inclina sobre o
mar?
236 E Atena, a deusa de ollos brillantes, así lle respondeu:
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237 Atena.- Oh forasteiro, ti ou es un simple ou vés de
moi lonxe, se realmente me preguntas que terra é esta. O
nome que ten non é tan ignorado, pois son moitísimos os
que o coñecen, tanto os que habitan para o lado onde nacen
a Aurora e o Sol, coma os que quedan para outra banda,
onde está o tebroso solpor. É certamente unha terra rochosa
e non é boa para andar a cabalo; mais non é pobre de todo,
por máis que non sexa moi grande, pois nela prodúcese
unha cantidade indicible de trigo, e tamén de viño; non lle
falta a chuvia nin o fecundo orballo; é boa nutridora de
cabras e bois, e nela hai fragas de toda clase, e bebedoiros
que están sempre cheos. Debido a todo isto, oh forasteiro,
o nome de Ítaca chegou ata Troia, que, segundo o que din,
queda moi lonxe das costas de Acaia.
250 Así falou ela, e o moi paciente, divino Ulises,
encheuse de alegría, folgándose da súa terra paterna, da
que lle falaba Palas Atena, filla de Zeus, portador da éxida.
E, alzando a voz, dirixiulle estas aladas palabras, mais sen
dici-la verdade e cun relato finxido, pois sempre no seu peito
maquinaba algunha astuta idea:
256 Ulises. - De Ítaca, por certo, oín eu falar na vasta
Creta, moi lonxe desta terra, para alén dos mares, e agora
aquí cheguei con estas riquezas. Deixei alá outras tantas para
os meus fillos, cando tiven que fuxir, despois de ter dado
morte ó fillo de Idomeneu, Orsíloco, o dos pés lixeiros, que,
na vasta Creta, avantaxaba, pola lixeireza dos seus pés, a
tódolos desgraciados humanos . El quixo arrebatarme todo
o meu botín de Troia, cando eu por el tantas dores sufrira
no meu corazón, combatendo por terra nas guerras dos
homes e sucando as ondas penosas do mar, debido a que
eu , polo que el dicía, non compracera ó seu pai e negárame
a servilo no país dos Troianos, onde eu era o xefe doutros
compañeiros. Mateino coa miña lanza de bronce unha noite
cando el volvía do campo, despois de me ter emboscado
cun compañeiro préto do seu camiño. Unha noite escurísima
cubría o ceo,, e ninguén nos puido ver, e así, quedando no
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segredo a miña acción, logrei quitarlle a vida . Mais, despois
que o matei co agudo bronce, eu funme de seguida en busca
dunha nave e implorei a uns nobres fenicios, tendo que lles
dar unha boa parte do meu botín. Pedinlles que me levasen
a Pilos e alí me deixasen, ou á divina Élida, onde gobernan
os Epeios. Maila forza do vento desviounos do seu rumbo,
contra toda a súa vontade, pois eles non querían enganarme.
Fóra da nosa ruta, extraviados, chegamos de noite a esta
terra. Con fatiga grande e á forza de remos, logramos entrar
no porto, sen que ninguén se acordase da cea, por máis
que todos tiñan moita necesidade de tomar alimento, e,
deixando todos a nave sen termos comido, deitámonos na
praia. Entón apoderouse de min, de cansado que estaba,
un doce sono. Eles, pola súa parte, sacaron de cóncava nave
as miñas riquezas, e depositáronas sobre a area, onde eu
estaba a durmir; e, embarcando outra vez, marcharon para
a populosa Sidón; e, a min, aquí me deixaron co corazón
angustiado .
287 Así el se expresou, e Atena, a deusa de ollos brillantes, sorriu e acariciouno coa man; e, tomando a figura
dunha muller fermosa e alta, e destra en espléndidos labores,
alzando a voz, dirixiulle estas aladas palabras:
291 Atena.- Moi astuto e enganador tería que ser quen
che sacase vantaxe en calquera clase de mañas, aínda que
fose un deus o que ó teu encontro saíse. Temerario, arteiro,
insaciable de dolos, ¿non podes nin sequera na túa patria
pór termo ós teus enganos e ós falsos relatos, que desde
pequeno tan queridos che foron? Mais, ¡veña!, deixemos de
falar disto, que somos moi versádo-los dous en proveitosos
designios, pois se, de tódolos homes, ti es con moito o
mellar en consello e palabras, eu son famosa entre tódolos
deuses pola miña prudencia e polas miñas astucias . Mais ti
nin sequera recoñeceches en min a Palas Atena, a filla de
Zeus, que, sempre en tódolos transas, estou ó teu lado e
protéxote, e fixen que foses querido por tódolos Feacios.
Agora viñen aquí co fin de urdir contigo algún plano para
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esconder todas esas riquezas, que che entregaron de dádiva
os nobres Feacios, pola miña vontade e o meu consello,
cando por fin volvías á túa patria. Tamén quera que saibas
tódalas inquietudes que che reserva o destino no teu propio
pazo. É preciso que o soportes todo, e a ninguén digas, sexa
home ou muller, quen es ti, e que chegaches de volta
despois de tanta aventura; sufre tódolos males, sen soltar
nin palabra, e aguanta mesmo as violencias dos homes .
311 E, en resposta, díxolle entón así o moi enxeñoso
Ulises:
312 Ulises.- Oh deusa, a un mortal, que contigo se atopa,
élle difícil recoñecerte, por moi entendido que el sexa, pois
ti tórnaste ó fin semellante a quen máis che prace. Eu ben
sei que ti me fuches propicia en todo momento, cando os
fillos dos Aqueos loitabamos en Troia; mais, despois que
devastámo-la alta cidade de Príamo e embarcamos de volta
nas naves, e un deus dispersou ós Aqueos, eu nunca máis te
vin, oh filla de Zeus, nin notei que subises a bordo da miña
nave, para afastar de min algunha dor. Ó contrario, andei
sempre errante, co corazón destrozado no peito, ata que os
deuses me libraron da desgracia; mais xa fuches ti, a que, no
fértil país dos Feacios, me reconfortou coas súas palabras e
me guiou en persoa ata a súa cidade. E agora, polo teu pai
cho suplico - pois non creo ter chegado a Ítaca, a que de
lonxe se ve, senón que me atopo noutra terra calquera e
imaxino que ti me falas así de burla, para engana-lo meu
corazón- , dime se de verdade cheguei á miña terra paterna.
329 E entón contestoulle así Atena, a deusa de ollos
brillantes:
330 Atena.- No teu peito gardas sempre o mesmo
espírito. Por iso nunca poderei abandonarte na desgracia,
xa que es sensato, sagaz e discreto. Outro calquera, que
regresase despois de navegar tanto tempo, sentiría vivo
desexo de ver canto antes no seu fogar ós fillos e á muller;
mais ti nada . queres saber, nin preguntar, antes de teres
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experimentado á túa esposa. Pois has de saber que
permanece, tal como era, na túa morada, e que na tristeza
se lle van consumindo as noites e os días, sen deixar nunca
de verter bágoas. Por min, eu nunca puxen en dúbida, pois
ben o sabía no meu corazón, que ti volverías á túa patria,
despois de perderes tódolos teus compañeiros. É certo que
non quixen loitar con Posidón, o irmán do meu pai, que se
enfurecera e estaba contra ti resentido no seu corazón,
porque ti deixácheslle cego ó seu fillo amado. Mais, ¡veña!,
vouche mostra-la paisaxe de Ítaca, para que te convenzas.
Olla, este é o porto de Forcis, o vello do mar; e aquela, a
oliveira de longas follas, á entrada do porto; e, moi préto,
atópase a gruta encantadora, sombriza, consagrada ás Ninfas,
as que levan o nome de Náiades; e alí está a cova espaciosa,
abovedada, onde tantas veces ás ninfas ofreceches en
sacrificio hecatombes perfectas; e alá podes ve-lo Nérito, o
monte cuberto de fragas.
352 Así a deusa falou, e entón disipou a néboa, e a terra
apareceu. E encheuse agora de gozo o moi paciente, divino
Ulises, alegrándose de estar na súa terra, e bicou o fecundo chan.
355 E ó instante ergueu as mans para o ceo e así as ninfas
orou:
356 Ulises.- Ninfas Náiades, fillas de Zeus, cheguei a
pensar que xa nunca máis vos vería; mais agora saúdovos
cunha doce pregaria. Farémosvos ofrendas, coma antes, se
a filla de Zeus, a deusa do botín, seguíndome propicia, me
permite vivir e ver crecer ó meu fillo.
361 E Atena, a deusa de ollos brillantes, así entón lle
respondeu :
362 Atena.- Cobra valor, e non te inquietes por iso no
teu corazón. E agora, ¡veña!, gardemos xa ó instante as
riquezas no máis fondo ..do antro divino, de modo que todas
elas che queden a salvo, e nolos dous deliberemos de que
maneira é moito mellor que se proceda.
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366 Así a deusa falou, e ó momento penetrou na caverna
sombriza, para alí procurar escondedoiros; e á présa Ulises
foille levando tódalas cousas : o ouro e o bronce indestructible, e as roupas ben feítas, que os Feacios lle deran. E
Palas Atena, a filla de Zeus, portador da éxida, dispúxoo
todo da mellor forma, e colocou unha pedra na entrada .
372 E entón, sentádo-los dous ó pé da oliveira sagrada,
deliberaron sobre a morte daqueles arrogantes pretendentes.
374 E Atena, a deusa de ollos brillantes, foi quen tomou
a palabra e así lle falou:
375 Atena.- Pillo de Laertes, descendente de Zeus, moi
enxeñoso Ulises, pensa en como pó-las mans sobre eses
pretendentes arrogantes, que, nos últimos tres anos, mandan
na túa casa, pretenden a túa nobre muller e ofrécenlle os
seus presentes de voda. Ela, chorando sempre por ti, espera
no seu corazón o teu regreso , e a todos lles dá esperanzas
e a cada un faille promesas, enviándolle mensaxes, mailo
seu espírito pensa outras cousas.
382 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises así entón lle
dixo:
383 Ulises.- ¡Oh, deuses! Sen dúbida ía eu perecer no
meu pazo, o mesmo que, con destino fatal, no seu pereceu
Agamenón, fillo de Atreu, se ti, oh deusa, non me tiveses
dito todo ó seu debido tempo. Mais, ¡veña!, traza un plano,
para que eu me poida vingar deles, e ti mantente ó meu
lado e infúndeme forza e audacia, coma cando arrasámolas brillantes ameas de Troia . Se ti me asistises co mesmo
ardor de entón, oh Deusa de ollos brillantes, eu loitaría aínda
que fose con trescentos guerreiros; mais contigo, augusta
deusa, sempre que ti consintas en axudarme.
392 E díxolle entón así Atena, a deusa de ollos brillantes:
393 Atena.- ó teu lado sempre eu estarei e ó alcance
da miña vista estarás, cando en tal empresa nos ocupemos ,
e coido que algún deses pretendentes, que están a devora249

los teus bens, lixará co seu sangue e os seus miolos o
espacioso solo. Mais, ¡veña!, vou facerte irrecoñecible a
tódolos mortais. Engurrarei a túa fermosa pel sobre os teus
áxiles membros; farei caer da túa cabeza os teus louros
cabelos; vestireite cuns farrapos, que horroricen a quen te
vexa; deixarei lagañosos os teus ollos, que ata agora foron
tan fermosos, de modo que así lles parezas un ser
repugnante a tódolos pretendentes, e á túa muller e ó teu
fillo, que no teu pazo deixaches. Vai ver antes de nada ó
porqueiro, o que garda os teus cochos, que é home que
sempre che quixo ben; e adora ó teu fillo e á discreta
Penélope. Atoparalo ó lado dos porcos, que pastan préto
da Rocha do Corvo, á beira da fonte de Aretusa, onde comen
landras e satisfacción, e beben_a negra auga, cousas estas
que nutren a graxa abundante dos porcos. Quédate alí con
el e faille preguntas sobre canto queres saber, mentres eu
vou a Esparta, a cidade onde abundan as mulleres fermosas,
a chamar a Telémaco, o teu fillo, ¡oh Ulises!, que marchou
á vasta Lacedemonia, á casa de Menelau, para saber, polo
que de ti se dicía, se aínda estabas vivo nalgunha parte.
416 E, en resposta, díxolle así entón o moi prudente
Ulises :
417 Ulises.- Mais, ¿por que razón nada lle dixeches, se
no teu corazón sabíalo todo? ¿Ou é que queres que tamén
el padeza traballos, marchando errante polo mar incansable ,
ó tempo que os outros lle comen os seus bens?
420 E Atena, a deusa de ollos brillantes, así entón lle
contestou:
421 Atena.- Non esteas por el demasiado inquedo. Eu
mesma o guiei, para que, con ir alá, conquistase unha boa
sona; e non padece traballo ningún, senón que alá está ben
tranquilo, no pazo do fillo de Atreu, e ten de todo á súa
disposición. É certo q"ue algúns xoves pretendentes, á
espreita nunha negra nave, están a esperar por el, co
propósito firme de lle daren morte, antes de chegar de volta
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á terrados seus pais. Mais iso non será así, coido eu; antes
aterra ha de cubrir a algún deses pretendentes, que están
a devora-los teus bens.
429 Despois de así ter falado, Atena tocouno coa súa
variña. Engurrou a súa fermosa pel sobre os seus áxiles
membros; fixo caer da súa cabeza os seus lauros cabelos;
cubriu tódolos seus membros coa pel dun ancián moi
velliño; deixou lagañosos os seus ollos, que ata agora foron
tan fermosos; vestiuno, cambiándolle as súas roupas, cun
sórdido farrapo e unha túnica, que estaban esgazados,
cotrosos e ennegrecidos con manchas de fume; botoulle
enriba a pel dunha rápida cerva grande e xa sen pelame; e
deulle un caxato e unha alforxa indecorosa, toda chea de
buracos, que tiña unha corda por bandoleira.
439 Cando xa todo quedou concertado entre eles,
separáronse entón un do outro. Atena foise, pois, de seguida
á divina Lacedemonia, onde se atopaba o fillo de Ulises.
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RAPSODIA XIV
CONVERSA DE ULISES CON EUMEU

(«Odysséos prós Éumaion homilía»).
l. Na cabana de Eumeu (1-412).
1 Ulises, deixando o porto, adentrouse, por unha verea
áspera, a través de sitios selvosos, entre uns curutos, cara a
onde Atena lle dixo que atoparía ó divino porqueiro, que,
entre tódolos criados, que o divino Ulises adquirira, era o
quemáis miraba polos seus bens.

5 E atopouno sentado na entrada da corte dos parcos .
Alí había un patio, de alto muro, construído nun lugar
descuberto, fermoso e grande, en forma de círculo. O propio
porqueiro o construíra para os porcos do rei, despois da
súa partida, sen consultar á súa ama nin ó vello Laertes,
traendo pedras e cercándoo todo cunha sebe de espiños.
Puxo por fóra, dun lado ó outro, un valado de estacas, moi
espesas e xuntas, cortadas do corazón dos carballos; e
construíu dentro do patio doce cortellos, uns ó lado dos
outros, para serviren de cama ás porcas de cría. En cada un
deles, estaban pechadas cincuenta marrás, todas elas paridas,
que se deitaban no propio chan; e os machos pasaban a
noite fóra, e eran moito menos numerosos, que os divinos
pretendentes, ó camelos, o seu número minguaban, poilo
porqueiro mandáballes sempre ó mellor de tódolos porcos
de engorda. E, para entón, xa só había trescentos sesenta.
Xunto a eles, de garda, catro cans alí sempre estaban,
semellantes a feras, que criara o porqueiro, maioral dos
mozos pegureiros.
23 El axustábase entón ós seus pés unhas sandalias, que
tallaba no coiro dun boi, de fermosa cor; e os seus pegureiros marcharan: tres deles encamiñáranse coas mandas
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de parcos a diferentes lugares, e, ó cuarto, Eumeu enviárao
á cidade, pois era preciso levar alá, para os orgullosos
pretendentes, ese porco, que eles inmolarían, para sacia-lo
seu apetito de carnes.
29 De súpeto, os cans ladradores avistaron a Ulises, e,
a ladrar, para el correron; mais Ulises sentouse con astucia
e deixou caer da man o caxato. Alí, préto da corte dos
parcos, tería el padecido unha vergoñosa desgracia, mailo
porqueiro, acudindo á présa con pés lixeiros, atravesou
precipitado a soleira, e o coiro, que estaba a tallar, caeulle
das mans.
35 A berros, chamou ós canse, cunha chuvia de pedras,
correunos, a cada un para o seu lado, e así lle falou ó seu
amo:
37 Eumeu.- ¡Oh ancián! Ben pouco faltou para que os
cans nun momento te destrozasen, e sobre min botarías
unha vergoña moi grande. E xa os deuses me deron suficientes traballos e motivos para xemer. Pois eu, aquí, sen
parar de chorar e de suspirar polo meu amo, igual a un deus ,
engordo parcos para que outros os coman; e, no en tanto,
el tal vez pase fame, errante como anda por pobos e cidades
de homes de lingua estraña, se é que aínda vive e contempla
a luz do sol. Mais sígueme ancián, e entremos na miña
cabana, e, despois de saciado á vontade de pan e de viño,
xa entón me dirás ti propio de onde es e que penas te
apertan.
1

48 Así lle falou o divino porqueiro, e levouno á súa
cabana, e, meténdoo dentro, mandouno sentar, despois de
ter espallado no chan un espeso leito de ramas secas, que
cubriu coa pel dunha cabra montesa, grande e tupida, que
a el propio lle servía de leito. Alegrouse Ulises de ser así
acollido e, tomando a palabra, <leste xeito lle falou:
53 Ulises.- Que Zeus che conceda, hóspede meu, e os
outros deuses inmortais, todo o que ti máis desexes, pois
tan de boa vontade me acolleches.
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55 E, en resposta, ti así lle contestaches, porqueiro
Eumeu:
56 Eumeu.- Oh forasteiro, non é costume meu deixar
de honrar a un hóspede, por máis que fose, o que aquí
chegase, aínda máis miserable ca ti, pois son de Zeus todos
eles, forasteiros e mendigos, e non hai doazón nosa que
non se agradeza, por pequena que sexa. E pequenas son
de costume as doazóns que fan os servos, que están sempre
co medo metido no corpo, cando neles mandan uns amos
moi novos. Os deuses impiden sen dúbida o regreso do
meu, e el, pois moito me quixo, teríame proporcionado uns
be ns , unha casa , uns dominios e unha muller moi
pretendida, todo canto dá un amo de bo corazón ó seu
servo , cando moito para el traballou e un deus fai medra-la
súa obra, tal como medrou este trabaUo, no que eu me
ocupo. De moito metería valido o meu amo, se aquí á vellez
tivese chegado; mais perdeuse xa para todos. ¡Así a raza de
Helena tivese perecido totalmente, pois a tantos homes lles
crebou os xeonllos! Pois tamén el marchou para Ilión, a dos
bos poldros, e alí loitou contra os Troianos en defensa da
honra de Agamenón.
72 Así el falou, e nun instante axustouse a túnica co
cinto , e foise ós cortellos, onde estaban pechádo-los fatos
de porcos. Botou man a dous e volveu con eles; inmolounos
a ambos e, despois de os ter chamuscado, cortounos en
talladas e enfiounos nos espetos. Cando tivo xa toda a carne
asada, tróuxoa e serviulla a Ulises, ben quente, nos propios
espetos, espallando nela fariña branca . Mesturou nunha
cunea viño doce coma o mel, e entón sentouse enfronte
del, e, convidándoo, faloulle con estas palabras:
80 Eumeu.-Agora come, hóspede meu, esta carne de
leitón, que é o que, ós servos, lles está permitido; pois, os
porcos cebados, son os pretendentes os que os comen, sen
se lembraren nos seus espíritos da vinganza dos deuses, nin
sentiren piedade. algunha. Mailos deuses ben-aventurados
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non se compracen nas obras perversas, senón que honran
a xustiza e as boas accións dos homes. E, mesmo aqueles
homes, malvados e hostís, que invaden unha terra allea, e
Zeus lles permite que recollan botín e, coas naves ateigadas,
retornan á súa patria, mesmo estes homes senten que un
temor insuperable da vinganza dos deuses pesa nos seus
corazóns . Mais, sen dúbida algunha, algo saben os
pretendentes, pola boca dun deus, da morte lamentable do
meu amo, cando nin queren pedir na debida forma o
casamento, nin retornan para as súas casas; con toda a
tranquilidade, devoran os bens da casa allea, coa maior
insolencia e sen miramento ningún. E, así, tódalas noites e
días, que nos manda Zeus, eles inmolan víctimas, e non unha
ou <lúas tan só; e esgotan o viño) de tanto o beberen sen
moderación. Poila facenda do meu amo era inmensa, e non
había outro heroe, nin no negro continente nin na propia
Ítaca, que tivese o que el tiña, pois nin vinte homes, que
xuntasen os seus, poderían igualar ós seus bens. Eu vouchos
enumerar. Doce greas de vacas, no continente; outros tantos
rabaños de ovellas, outras tantas mandas de parcos, outros
tantos espallados fatos de cabras, que alí lle pastorean
estraños e os seus propios pegureiros. Aquí tamén ten, ó
todo, once espallados fatos de cabras, que pastan na
extremidade da illa e son vixiados por uns bos cabreiros.
Cada un deles leva tódolos días unha res ós pretendentes ,
aquela, das súas ben nutridas cabras, que a el lle parece a
mellar. E eu gardo e defendo estas marrás de cría e ,
escollendo sempre o mellar dos parcos, tamén llelo mando
tódolos días.
109 Así el falou, e Ulises, á présa, sen soltar palabra,
comía as carnes e bebía o viño, avidamente, meditando no
seu corazón o exterminio dos pretendentes. Ó final, cando
el acabara a súa cea e coa comida repuxera o seu ánimo,
Eumeu encheu a copa, qµe el propio usaba para beber, e
ofreceulla, así chea de viño. Ulises aceptoulla e alegrouse
no seu corazón, e, alzando a voz, dirixiulle estas aladas
palabras :
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115 Ulises.- Oh amigo, ¿quen foi entón o que cos seus
bens te comprou, ese home que era tan opulento e tan
poderoso, segundo o que dis? Dixéchesme que morrera pola
honra de Agamenón. Dime o seu nome, que pode ser que
nalgunha parte tivese eu coñecido a tal home . Pois Zeus e
os outros deuses inmortais saberán se o vin, e tal vez che
poida dar noticias del. ¡Tanto mundo eu córrín!
121 E contestoulle así entón o porqueiro, maioral dos

pegureiros :
122 Eumeu.- Oh ancián, ningún vagabundo, que do meu

amo traia noticias, por moito mundo que el teña corrido,
conseguiría persuadir á súa esposa nin ó seu fillo; pois, os
que andan errantes e precisan axuda, menten con todo
descaro e o que menos queren e dici-la verdade . Todo aquel
que , tendo corrido os mares, consegue chegar ó pobo de
Ítaca, de seguida vai ver á miña ama e cóntalle as súas
andrómenas. E ela acólleo e ofrécelle boa mesa, e faille mil
preguntas sobre cada cousa, para ó final pórse a xemer e
deixar caer bágoas das súas pálpebras, como é natural na
muller que perdeu o seu home en terras estrañas. Tamén
ti, oh ancián, de seguida urdirías unha falsa historia, se un
manto e unha túnica che desen para cambia-las túas roupas.
Mais xa hai moito tempo que os canse as rápidas aves lle
deben ter arrancado a pel dos osos, e que o seu alento vital
o abandonou; ou tal vez en pleno mar os peixes comérono
e nalgunha praia xacen os seus osos, recubertos por moitas
camadas de area. Así el morreu, ou acá ou alá, e atrás deixou
un futuro de mágoas para tódolos seus amigos, e, dun modo
especial, para min, pois, tan benévolo amo, nunca máis eu
poderei encontralo, a onde queira que vaia, nin mesmo se
volvese para a casa do meu pai e da miña nai, onde eu nacín
e eles me criaron. Se agora choro, non é tanto por eles, aínda
que grande sexa o meu desexo de os ver cos meus ollos na
terra paterna, como porque a saudade de Ulises consómeme,
despois dunha tal ausencia. Xa ves, oh hóspede meu, que,
mesmo non estando el presente, eu pronuncio con respecto
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o seu nome, pois queríame moito e tíñame sempre no seu
corazón, e eu chámolle meu amo querido, por máis que
estea lonxe de min.
148 E entón contestoulle con estas palabras o moi
paciente, divino Ulises:
149 Ulises.- Oh amigo, xa vexo que o negas todo e que
estás moi seguro de que o heroe non voltará, pois para
sempre tornouse incrédulo o teu corazón. Mais eu asegúroche, e non en van, senón con xuramento, que Ulises volverá . E que esta boa nova me sexa pagada ó momento,
despois que el chegue de volta ó seu pazo. Póñanme entón
o manto e a túnica, as novas roupas; pois, antes da súa
chegada , cousa ningunha, sexa a que for, eu aceptaría, por
moita necesidade que eu teña. Tan odioso me é coma as
portas do Hades, aquel que , cedendo á miseria, conta as
súas andrómenas. Que agora sexan testemuñas, primeiro,
Zeus, entre os deuses, e logo esta túa mesa hospitalaria, e
tamén o fogar do irreprochable Ulises, ó que eu cheguei,
de que todo isto se cumprirá tal como cho anuncio : neste
mesmo ano, Ulises aquí de volta estará; cando mingüe esta
lúa e comece a lúa nova, volverá ó seu pazo e vingará as
afrontas que aquí se fan á súa mullere ó seu ilus¡re fillo.
165 Mais ti, porqueiro Eumeu, en resposta, dixécheslle
así:
166 Eumeu.- Oh ancián, eu non terei que che pagar esa
boa nova, e Ulises nunca máis á súa casa volverá; mais ti
bebe tranquilo e deixemos de lado ese asunto; non me traías
máis á memoria tales recordos, que o corazón se me angustia
coa pena, no peito, cada vez que alguén nomea <liante de
min ó meu respectable señor. Prescindamos de tal
xuramento, e poida Ulises voltar, como así eu o quero, e
como tamén o desexan Penélope , o vello Laertes e
Telémaco, semellante ós &~uses. Por este neno choro eu
agora a cada instante, cunha nova dor, polo Telémaco, o
fillo que Ulises xerou. Os deuses criárono coma un tenro
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renovo, e eu pensaba que, máis adiante, el non sería entre
os homes en nada inferior ó seu pai, senón coma el
admirable en figura e beleza; mais algún dos inmortais, ou
algún dos homes, torceu o bo xuízo que dentro del había
e, deixando a casa, foise á divina Pilos á procura de noticias
de seu pai, e os ilustres pretendentes están emboscados, á
espreita, na ruta por onde el volva, co fin de faceren que
de Ítaca desapareza de todo, sen gloria algunha, a raza do
Arcesio (o avó de Ulises), semellante a un deus. Mais, por
nós, deixémolo, quer sexa capturado, quer logre escapar,
se o fillo de Cronos estende a súa man sobre el. Mais
vexamos, ancián, cántame ti agora as túas coitas, e dime
iso con verdade, para que eu o saiba ben. ¿Quen es ti? ¿De
que terra es? ¿Onde se atopan a túa cidade e os teus pais?
¿En que nave viñeches? ¿De que forma as xentes do mar te
trouxeron a Ítaca? ¿De que terra se gaban de ser? Pois
imaxino que non puideches chegar aquí polo teu pé.
191 E, en resposta, díxolle entón así o moi enxeñoso
Ulises:
192 Ulises.- De todo iso te vou informar con toda
exactitude. Mais, aínda que nolos dous tivesemos agora
comida e doce viño para moito tempo e nos quedasemos
nesta cabana a banqueteará vontade, mentres fóra atendían
outros ós nosos traballos , non sería de máis un ano enteiro
para che• poder relatar, unha por unha, tódalas angustias
do meu corazón, de tanto como eu padecín por vontade
dos deuses. Pola miña raza, eu gábome de ser da vasta Creta,
fillo dun home opulento. El tiña outros moitos fillos , que
lle naceron e se criaron no seu pazo, lexítimos todos, da
súa esposa; mais eu tiven por nai a unha muller que el
comprou , e que foi a súa concubina. Con todo , Cástor
Hilácida , o home de quen eu me gabo de se-lo seu fillo,
queríame a min o mesmo que ós puros descendentes da
súa raza. Ó entón, entre os Cretenses , era honrado polo
pobo coma se fose un deus , pola súa felicidade , pola súa
riqueza e polos s~us fillos gloriosos. Mais viñeron as Keres
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(ou Parcas) da morte e levárono para as moradas do Hades,
e entón os seus altivos fillos fixeron a partilla dos seus bens
e botaron ás sortes as partes que fixeron. A min, ben pouco
foi o que me tocou, ó adxudicarme só unha casa . Mais
puiden casarme cunha muller de xentes moi ricas, gracias
ós meus propios méritos, pois eu non era un ser inútil nin
un cobarde na guerra. Agora, xa todo iso quedou moi atrás;
mais, así e todo, creo eu que, observando a palla, saberás
como foi a espiga, por máis que tantas desgracias sobre min
teñan caído. Ares e Atena déronme audacia e valor para
rompe-las filas inimigas. Cando, para unha emboscada, eu
escollía ós homes máis bravos, maquinando o mal do
adversario, nunca o meu corazón xeneroso pensaba na
morte, senón que era sempre o primeiro de todos e coa
miña lanza mataba ó inimigo que non me levase vantaxe
polos seus pés lixeiros. Tal era eu na guerra. Mais non me
gustaban os traballos do campo, nin os coidados da casa,
que cría fermosos fillos, senón que sempre a min me gustaron as naves cos seus remos, as batallas, os dardos ben
puídos e as setas; cousas tristes, que para os outros son espantosas, mais para min eran gratas, pois sen dúbida un
deus meteu dentro de min tal inclinación, que non todos
atopan gusto nos mesmos traballos. Antes de que.os fillos
dos Aqueos puxesen o pé en Troia, xa eu comandara por
nove veces a homes e naves de rápido navegar contra homes
• tomaba
de terras estrañas, e acumulara un enorme botín. Eu
primeiro as cousas mellares, e logo aínda obtiña moitísimas,
que me tocaban por sorte. E así a miña casa foi crecendo
de présa e conseguín poder e respecto entre os Cretenses.
Mais, cando Zeus, o que ve ó lonxe, premeditou aquela
odiosa expedición, que crebou os xeonllos de tantos homes,
entón, a min e ó moi glorioso Idomeneu, dérono-la orde
de guiarmos, como capitáns, as nosas naves para Ilión; e
non había maneira de recusar, para non adquirir entre o
pobo unha mala fama. E alá, os fillos dos Aqueos, nove anos
seguidos pasamos loitando, e, por fin, ó décimo, despois
de termos saqueado a cidade de Príamo, viñamos de volta
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para as nosas casas; mais un deus dispersou ós Aqueos.
Contra min, infortunado, o sabio Zeus meditou novos males.
Só un mes gocei dos meus fillos, da miña lexítima esposa e
das miñas riquezas , pois en seguida o meu corazón
incitoume a navegar para Exipto, despois de ter ben
preparadas algunhas naves , levando comigo a uns compañeiros semellantes ós deuses. En total, equipei nove naves,
e logo xuntei a xente precisa. Seis días de banquete pasaron
na milla casa os meus fieis compañeiros, e eu moitas víctimas
lles proporcionei, para sacrificaren ós deuses e prepararen
o seu propio festín. Ó sétimo día , embarcamos e, saíndo
da vasta Creta, navegamos ó sopro dun forte e próspero
Bóreas, con toda facilidade, ó igual que pola corrente dun
río. Ningunha das naves sufriu dano algún, e nós nelas
estabamos sans e salvos, poilo vento e os pilotos levaban
as naves pola súa ruta. En cinco días, chegamos ó río Exipto,
de fermosa corrente, e neste río ancorei as curvadas naves .
E entón eu dei orde ós meus fieis compañeiros de que se
quedasen alí xunto ás naves, e que as custodiasen, e mandei
a uns vixías ós outeiros máis próximos, para que explorasen
o lugar. Mais eles, cedendo ó seu orgullo e seguindo o seu
propio impulso, empezaron ó momento a devasta-los
campos tan fermosos dos Exipcios; e raptaban mulleres e
nenos pequenos, e mataban ós homes . O grito de guerra
logo chegou á cidade . Ó oíren tal grito, acudiron os seus
habitantes, ó rompe-lo día; e os campos todos enchéronse
de soidados de a pé e a cabalo, e de fulxente bronce; e
Zeus, que goza co raio , infundiu un pánico funesto nos meus
compañeiros; e entón xa ninguén se atreveu a resistir, pois
cercábaos a desgracia por tódolos lados . Alí, a moitos dos
nosos, matáronos co agudo bronce, e, a outros, que
quedaron con vida, leváronos, para os obrigaren a traballar
para eles en traballos forzados. A min, daquela, o propio
Zeus púxome unha idea na cabeza. ¡Así eu tivese morto e
o meu fado tivese cumprido alí mesmo, no Exipto, pois
cantas desgracias me agardaban aínda! Quiteime ó instante
da cabeza o elmo ben labrado e, dos ombros, o escudo, e
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guindei a lanza para lonxe da man; e funme dereito ós
cabalos do rei e, xa <liante del, abracei e biquei os seus
xeonllos. O rei protexeume e tivo piedade de min; e
mandouine subir ó seu carro e levoume á súa morada, en
tanto os meus ollos se enchían de bágoas. Certo é que
moitos deles contra min arremeteron coas súas lanzas de
freixo, co firme desexo de me daren morte, pois estaban
moi alporizados; mailo rei afastábaos sempre, por teme-la
cólera de Zeus, protector dos hóspedes, que se indigna
moitísimo polas malas accións. Sete anos alí me quedei,
xuntando moitas riquezas entre os homes do Exipto, pois
todos me ateigaban de presentes. Mais, cando comezou o
seu curso o ano oitavo, presentouse a min un fenicio, home
moi hábil en argalladas, unha ave de rapina, que xa moito
dano a outros causara. Este conseguiu seducirme coa súa
astucia, para que con el me marchase para a Fenicia, onde
se atopaban a súa casa e os seus bens. E alí con el estiven
o resto daquel ano. Mais, cando xa os meses e os días tiveron
pasado, e o ciclo do ano quedou pechaao, e chegou de
novo a primavera, urdiu novos enganos e embarcoume, con
todo o meu, na súa nave, sucadora do mar, en ruta para a
Libia, co fin de que o axudase, segundo o que el me dixo ,
a conducir alá as súas mercadorías; mailo certo ~ra que
quería alí venderme e conseguir por todo un prezo
incalculable. Tiven que o seguir, a bordo da súa nave, por
máis que eu xa tiña as miñas sospeitas . Navegabamos ó
sopro dun forte e próspero Bóreas, no medio do mar, á
altura de Creta; e en tanto Zeus planeaba a nosa perda.
Cando xa deixaramos Creta atrás, e non se divisaba terra
algunha, senón só ceo e mar, entón o fillo de Cronos puxo
unha nube negrísima enriba da cóncava nave , e, debaixo
dela, escureceuse o mar. Ó mesmo tempo, Zeus tronou e
lanzou o seu raio contra a nosa nave. Ó ser atinxida polo
raio de Zeus , a nave xirou por completo sobre si mesma e
encheuse de xofre; e caeron da nave todos. Igual que a
unhas grallas, arredor da negra nave, levábannos as vagas,
e un deus privounos do regreso. Mais, a min, o propio Zeus,
~
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no medio da angustia do meu corazón, púxome ó alcance
das manso mastro enorme da nave de proa azulada, para
que eu, tamén entón, me librase da desgracia, e,
abrazándome a el, fun xoguete dos ventos funestos. Nove
días andei á deriva, e ó décimo , nunha noite escura, unha
enorme vaga, que me levaba a rolos, lanzoume sobre a terra
dos Tesprotos. Alí o reí dos Tesprotos, o heroe Pidón,
acolleume sen rescate, poilo seu fillo encontrárame,
esgotado no sitio de frío e cansazo, e levárame á súa casa.
El levantoume do chan e deume a man, ata chegarmos á
mansión do seu pai, onde entón me deron un manto e unha
túnica, para me vestir. Alí oín eu falar de Ulises . Díxome o
reí que o recibira como hóspede e que lle <lera un trato
amistoso, cando o heroe xa regresaba para aterra paterna;
e mostroume tódalas riquezas que xuntara Ulises, en bronce,
en ouro e en ferro ben traballado, coas que se poderían
manter un home ou dous ata a décima xeración. ¡Tantos
tesauros el tiña no pazo daquel reí! Tamén me dixo que
Ulises estaba entón en Dodona, pois fora alá porque quería
saber, pola frondosa copa do carballo divino de Zeus, como
debía volver á fértil terra de Ítaca, de onde tanto tempo
faltou, se á vista de toda a xente ou en segredo . E xurou na
miña presencia, ó libar na súa casa como despedida, que
xa botaran a nave ó mar e que estaba xa pronta a tripulación
que o debería levar á súa patria. Mais, foi a min, a quen
primeiro el despediu, pois, rumbo a Duliquio , rica en trigo,
saía ese día unha nave de mariñeiros tesprotos . Entón el
ordenoulles que me conducisen ó reí Acasto, con todo o
coidado; mais, a eles, pareceulles mellor tomaren, con
respecto a min, un acordo perverso, querendo que outra
vez eu me vise mergullado nun abismo de desgracias. E así,
cando a nave, sucadora do mar, xa quedou a moita distancia
da terra, eles, sen máis tardar, para min prepararon o día
da escravitude. Despoxáronme das miñas roupas , do manto
e da túnica que levaba eu postos, e vestíronme cun sórdido
farrapo e unha túnica, que estaban esgazados, e que agora
ti podes ver polos teus propios ollos; e, á tardiña, chegaron
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ós campos de Ítaca, que de lonxe se ve. Amarráronme entón
forteme nte á nave de moitos bancos con sogas ben
retorcidas, e, acto seguido , eles saltaron aterra á toda présa
e tomar.~:m a cea á beira do mar. Mais , a min, os propios
deuses, de fácil maneira, desatáronme os nós . Entón cubrín
a cabeza con estes farrapos e d eixeime escorregar polo
puído temón; mergullei o meu p eito no mar e púxenme a
nadar con ámbalas mans por remos; e moi pronto me atopei
lonxe daqueles homes, onde non ser alcanzado. Saín do
mar, alí mesmo onde h abía un bosque de florecente s
malezas, e nel escondinme, p egado á terra, ó tempo que
eles ían e viñan, soltando grandes berros. Mais, ó final , non
lles debeu de parecer vantaxoso, seguir adiante coa busca,
e marcharon de volta outra vez p ara a ~óncava nave; e entón
os propios deuses, que me acocharan con tanta facilidade ,
guiando os meus p asos, trouxéronme á choza dun home
experimentado, pois vese que era o m eu d estino seguir
aínda con vida .
360 E, en resposta, ti dixécheslle entón así, porqueiro
Eumeu:
361 Eumeu.-Ah, hóspede, o máis infeliz de todos, conmovéche-lo m eu corazón ata o máis fondo, ó relatáresme
polo miúdo todo canto levas xa p adecido, vagando así á
forza dunha parte para a outra. Mais hai un punto , ó meu
parecer, en que ti non fa laches como debías, e niso non
me vas convencer: foi cando fa laches de Ulises . ¿Por que
un home, que en tal situación se encontra, ha de mentir
sen fundamento ningún? Eu ben sei, por min mesmo, ó que
me debo ater, no que toca ó regreso do meu señor. Debeu
de se facer tan odioso a tódolos deuses, que non quixeron
que rematase os seus días entre os Troianos, nin que ,
acabada xa a guerra , morrese nos brazos dos seu s amigos.
Entón, ó menos, os Aqu eo~ .todos teríanlle levantado unha
tumba e, para o seu fillo , tería deixado unha gloria inmensa~
Mais, xa ves, foi raptado sen gloria polas Harpías . Eu vivo
aquí apartado, xunto ós meus parcos, e nin sequ era vou á
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cidade, de non ser que a moi prudente Penélope me mande
ir alá, cando lle chega algunha noticia de calquera parte.
Entón, sentados todos, alá no pazo, ó redor do recén
chegado, fanlle mil preguntas, tanto os que se <loen pola
longa ausencia do meu señor, coma os que dela se aledan,
porque así devoran os seus bens na impunidade. Mais, a
min, xa non me gusta indagar nin preguntar cousa algunha,
desde que me enganou coas súas historias un home etolio.
Matara un home e, despois de correr moito mundo , chegou
á miña casa, e eu trateino nela con afecto . Aseguroume que
el vira en Creta, ó lado de Idomeneu, ó meu amo, reparando
as naves, que lle foran <lanadas polas tempestades; e dixo
que chegaría de volta no verán ou no outono, traendo
co nsigo moitas riquezas , e cos seus compañeiros,
semellantes ós deuses. E ti, vello, que tanto sufriches, xa
que un deus ata min te guiou, non trates de me consolar
con invencións, nin procures enfeitizarme, pois, non é por
iso, polo que eu te respectarei e te quererei, senón polo
temor de Zeus, protector dos hóspedes, e pola compaixón
que ti mesmo me inspiras.
390 E, en resposta, díxolle entón así o moi enxeñoso
Ulises:
391 Ulises.- Moi incrédulo é, por certo, o corazón que
tes no teu peito . Nin sequera cun xuramento logrei
convencerte , nin conseguín que creto lle deses a canto che
dixen. Mais, ¡vexamos entón! Pagamos un pacto e de
testemuñas, entre nolos dous , poñamos ós deuses, que son
donos do Olimpo. Se o teu señor volve a esta casa, ti terás
que me dar, para me vestir, un manto e unha túnica, e terás
que me levar a Duliquio, o lugar onde o meu corazón
sempre quixo estar; e, se o teu señor non volvese, tal como
eu che anunciei, entón dirás ós teus homes que me chimpen
ó chan do alto da Grande Rocha, para que así no futuro
outro mendigo calquera se absteña de che vir con enganos
lisonxeiros.
401 E, en resposta', díxolle entón así o divino porqueiro:
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402 Eumeu.- Hóspede meu, ¡boa fama así eu obtería, e
un renome de mérito, entre tódolos homes, tanto do
presente coma do futuro, se, despois de te traer á miña
cabana, e de che ofrece-los presentes de hospitalidade ,
ordeno que che dean morte e que te deixen sen o doce
sopro da vida! ¿Con que esperanza eu podería despois
implorar, para que me fose propicio, a Zeus, fillo de Cronos?
Mais, a todo isto, xa se botou enriba a hora da cea. Oxalá
veñan logo os meus compañeiros, para prepararmos dentro
da cabana unha cea saborosa.
409 Así Eumeu e Ulises, de tales cousas, entre si
conversaban. Entre tanto, foron chegando os porcos e os
homes que os gardaban. Pecharon entón as porcas de cría
nos seus cortellos, para que alí durmisen, e levantouse un
gruñido inmenso, ó tempo que os porcos eran acomodados
nas cortes.

2. No campo («Tá en agro,,) (413-533).
413 Entón o divino porqueiro chamou ós seus
compañeiros e esta orde lles deu:
414 Eumeu.- Ide busca-lo mellor dos porcos, para o
matar en honor deste hóspede, que de tan lonxe veu . Tamén
nos servirá de proveito a todos nós, que xa hai moito tempo
que padecemos mil afliccións por estes porcos de brancos
dentes, ó paso que outros comen impunemente o froito do
noso traballo.
418 Tendo, pois, así falado, púxose a facer leña co bronce
implacable; e os outros, no en tanto, trouxeron un porco
gordísimo, de cinco anos, que de seguida deixaron ó pé da
lareira. E o porqueiro tampouco entón se esqueceu dos
inmortais, por ser home de nobres sentimentos, e así
arrancou como primicias algunhas sedas da cabeza do porco
de brancos dentes e lanzounas ó fogo, rogando a tódolos
deuses que o moi prudente Ulises voltase ó fin felizmente
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ó seu fogar. Despois, ergueu o seu brazo e, cun rachón de
carballo, que deixara alí ó pé, ó racha-la leña, feriu de morte
ó porco, que caeu ó chan sen vida. Degolárono entón e
puxérono a chamuscar e, de seguida, cortárono en talladas.
O porqueiro, antes de nada, colocou sobre o altar os trozos
crus, cortados de tódolos membros do animal, e cubriunos
con graxa abundante; e entón, enfariñados con fariña de
trigo, púxoos no fogo. Partiron o resto en anacos máis
pequenos, que enfiaron nos espetos,e, xa asados todos con
sumo coidado, retiráronos do lume e deixáronos, todos
xuntos, enriba das mesas. E entón, para face-las partes,
levantouse Eumeu , que sabía no seu corazón o que era o
máis xusto. Dividiu tódolos trozos de carne, formando con
eles sete porcións: ofreceu unha ás Ninfas e a Hermes, fillo
de Maia, que el invocou, e distribuíu a cada un as outras
porcións; e honrou a Ulises co largo lombo do porco de
brancos dentes, alegrando con tal obsequio o corazón do
seu señor.
439 E, alzando a voz, o moi enxeñoso Ulises así entón
lle falou:
440 Ulises.- Que Zeus pai che teña sempre, oh Eumeu ,
o amor que neste momento eu che teño, pois, aínda estando
no estado que agora estou, ti hónrasme con tales dons.
442 E, en resposta, dixécheslle así ti entón, porqueiro
Eumeu:
443 Eumeu.- Come, hóspede infortunado, e disfruta de
todo canto tes <liante de ti, que os deuses <lanche agora unha
cousa e logo néganche outra, conforme lle prouguer ó seu
corazón, pois eles pódeno todo.
446 'Dixo, pois, e ofreceu ós deuses eternos as primicias
do porco, e, despois de libar co viño da cor do fogo , puxo
a copa nas mans de Ulises, destructor de cidades; e despois
el propio sentouse <liante da súa parte. O pan, repartíullelo
Mesaulio. Era este un servidor que o porqueiro adquirira
pola súa conta durante a ausencia do amo, sen consultar
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coa señora nin co vello Laertes; comprarállelo a uns Tafios
cos seus propios bens. E todos eles foron botando a man
ós manxares, que alí <liante tiñan servidos.
454 Cando todos quedaran xa satisfeitos de beber e de
comer, Mesaulio entón recolleu o pan, e eles, fartos de pan
e de carnes, marcharon sen delonga para a cama . Sobreveu
unha noite pecha, sen lúa, na que Zeus fixo chover sen
parar; e soprou un forte Céfiro, que trae sempre auga.
459 Ulises falou <liante de todos, esta vez para tentar ó
porqueiro, co fin de ver se este se quitaría o seu manto para
llo dar a el, ou se, por pensar demasiado en si mesmo, lle
pediría o seu a algún dos compañeiros:
462 Ulises.- Escoitádeme agora, ti, Eumeu, e vosoutros
todos, os seus compañeiros. Vouvos dicir unhas palabras,
para me gabar eu mesmo de min. O que a tal me incita é o
viño, ese perturbador, que fai cantar e rir cun aire afable,
mesmo ó home máis sensato , e móveo a danzar, e lévao a
dicir moitas cousas, que sería mellor non as ter dito . Mais,
xa que comecei a latricar, nada deixarei por dicir. ¡Ah, se
eu fose aínda tan novo e a miña forza tan sólida coma cando
preparamos e guiamos aquela emboscada ó pé do muro
de Troia! Os xefes da expedición eran Ulises e Menelau o
Atrida; e con e les, como terceiro no mando, ía eu, pois eles
propios me designaran. Cando por fin chegamos préto da
cidade e ó pé do alto muro , alí nós estabamos, arredor da
cidade, nuns espesos matos , entre o canaval e o pantano,
agachados debaixo das nosas armas . Sobreveu unha noite
moi mala, glacial, por sopra-lo Bóreas, e caía sobre nós unha
neve fría, que se pegaba, coma a xeada, e os cristais de xeo
cubrían os nosos escudos . Alí, tódolos outros tiñan o seu
manto e a súa túnica, e durmían ben tranquilos , cubertos
ata os ombros polos meus escudos; mais eu, coma un parvo,
ó vir, entregara o meu manto ós meus compañeiros, pois
non supuxera que fose facer tanto frío, e púxenme en
marcha, tan só co escudo e a cota brillante. Mais, cando xa
era o último tercio da noite e xa minguaran os astros, eu
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toqueille co cóbado a Ulises, que estaba a durmir ó meu
lado, e faleille , e el prestoume atención ó momento: - «Pillo
de Laertes, descendente de Zeus, moi enxeñoso Ulises,
dentro de pouco xa non estarei entre os vivos, que este frío
acaba comigo, pois non teño manto. Algún deus me
enganou, cando só coa túnica aquí viñen, e agora xa non
vexo maneira de escapará morte".- . Así eu lle falei, e ó
momento el concibiu unha estrataexema no seu corazón.
¡Que home aquel tan sinalado, tanto para aconsellar coma
para combater! Falándome en voz baixa , díxome estas
palabras: - «Ti agora cala, que ningún dos Aqueos te oia».Isto me dixo, e, apoiándose no cóbado, ergueu a cabeza e
desta maneira falou: - «¡Oídeme, amigos! Tiven un soño
divino mentres durmía. Estamos demasiado lonxe das naves;
é preciso que alguén vaia dicirlle a Agamenón o Atrida, o
pastor de pobos, que sería bo que nos mandase máis
guerreiros de xunto ás naves,,.- Así falou el, e a toda présa
ergueuse Toante, fillo de Andremón, e, tirando ó chan o
seu purpúreo manto, botouse a correr cara ás naves. Eu
entón arroupeime, moi contento, co seu manto, e en seguida
raiou a Aurora, de trono de ouro. ¡Ah, se eu fose aínda tan
novo e a miña forza tan sólida coma entón era, algún dos
porqueiros desta porqueira daríame un manto, tanto por
amizade coma por reverencia a un home valente! Mais , en
vez diso, desprézanme, porque cubro o meu corpo con estes
farra pos.
507 E ti, en resposta, dixécheslle entón así, porqueiro
Eumeu :

508 Eumeu.- ¡Oh, vello!, a historia que contaches é irreprochable, e non dixeches palabra inútil ou inconveniente.
Ó menos, para esta noite , non che van faltar roupas , nin
cousa algunha que se deba conceder a un infeliz suplicante
que nos sae ó encontro; mais, ó amencer, terás que outra
vez sacudir eses farrapos , pois aquí non ternos moita roupa
de muda, mantos ou túnicas, para nos cambiar, senón que
cada home non ten máis có que leva posto. Mais agarda a
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que veña o amado fillo de Ulises; el darache manto e túnica,
para te poderes vestir, e fará que te leven a onde te chaman
o teu corazón e o teu ánimo.
518 Tendo así falado, ergueuse do sitio e fíxolle préto
do lume unha cama, que el lle arranxou con peles de ovellas
e cabras. Ulises deitouse nela, e Eumeu botou sobre el un
manto espeso e amplo, que, de reserva, para si mesmo
gardaba, para mudar de roupa, cando o sorprendía unha
forte tormenta .
523 Así alí durmiu Ulises, e, préto del, deitáronse os
mozos pastores. Mais, a Eumeu, non lle prougo ter alía súa
cama e durmir lonxe dos porcos, e armo use para saír.
Alegrouse Ulises, ó ver con que esmero lle coidaba a
facenda, aínda estando el ausente. Eumeu, primeiro, colgou
dos seus ombros robustos a espada afiada e, despois,
e nvolveuse nun manto de tea moi grosa, que o resgardaba
do vento; e entón, botando man de seguida á pel dunha
cabra, grande e ben nutrida, e, escollendo un agudo venábulo, para se defender de canse de homes, saíu para fóra
e foise deitar alí onde os porcos de brancas dentes durmían,
debaixo da Rocha Oca, ó abrigo do Bóreas ...
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RAPSODIA XV

O retorno de Telémaco («Telemákhou epánodos,,)
(1-300) .
1 Entre tanto, Palas Atena partira para a espaciosa
Lacedemonia, co fin de lle lembrar ó ilustre fillo do magnánimo Ulises a necesidade do seu regreso, e así facer que
canto antes volvese. Encontrou a Telémaco e ó ilustre fillo
de Néstor repousando, ambos, no vestíbulo da casa do
glorioso Menelau. O fillo de Néstor estaba entregado ó
brando sono; mais, a Telémaco, non o tomara o doce sono,
porque o mantiñan esperto, ó longo da noite inmortal, as
inquietudes do seu corazón polo seu pai.
9 E Atena, a dos ollos brillantes, colocándose préto del,
desta maneira entón lle falou:
10 Atena.- Telémaco, non é conveniente que andes
máis tempo errante lonxe da túa casa, abandonando <lesa
maneira os teus bens e deixando sós no pazo a uns homes
tan arrogantes . Non vaia ser que partillen entre eles canto
é teu, e que o consuman todo, e entón resulte en balde a
viaxe que fixeches. Pídelle, pois, con insistencia a Menelau,
bono grito de guerra, que che permita marchar, o máis de
présa posible, para que aínda poidas atopar no teu pazo á
túa irreprochable nai. Xa hai tempo que a presionan, o seu
pai e os seus irmáns, para que contraia matrimonio con
Eurímaco, pois este venceu, polos presentes que ofrece, a
tódolos pretendentes, e cada día aínda aumenta máis o dote
ofrecido. ¡Non sexa que, contra a túa vontade, algún dos
teus bens saia da túa casa! Ben sabes qué tal é o corazón
que teñen no peito as mulleres. O que elas queren, sempre
é enriquece-la casa do novo marido que por esposa as
tomou; e, dos seus fillos primeiros e do seu home defunto,
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elas nin máis deles se lembran, nin deles queren saber. Ti
volve, pois, á túa casa e pon tódolos teus bens nas mans
dunha servidora, a que a ti che pareza que é amáis fiel, ata
que os deuses che presenten un día unha gloriosa esposa.
E outra cousa che vou dicir, e ti métea ben dentro do teu
corazón. Entre os pretendentes, os principais están de
propósito á espreita, nunha emboscada, no estreito que hai
entre Ítaca e a escarpada Samos, coa firme intención de che
daren morte, antes de chegares de volta á terra dos pais.
Mais iso non vai ser así, ·coido eu; antes a terra ha de cubrir
a algún deses pretendentes, que están a devora-los teus
bens. Ti, pois, mantén afastada das Illas a túa nave ben
traballada, e voga durante toda a noite. Terás por detrás un
vento favorable, que che mandará aq\.lel dos inmortais que
a ti te garda e que te protexe. Despois, cando por fin chegues
ó primeiro promontorio de Ítaca, manda para a cidade á
nave e a tódolos teus compañeiros; mais ti, antes de nada,
vai~e á casa do porqueiro, o que garda os teus cochos, que
é home que sempre che quixo ben. Pasa alí a noite, e
mándao irá cidade, para que, á moi prudente Penélope,
lle leve a noticia de que estás san e salvo, e por fin
regresaches de Pilos.
43 Tendo así, pois, falado, a deusa voltou para o alto
Olimpo.
44 Entre tanto, Telémaco espertaba ó fillo de Néstor,
do seu doce sono, empuxándoo copé, ó tempo que estas
palabras lle dirixía:
46 Telémaco.- Esperta, Pisístrato, fillo de Néstor; xungue ó carro os solípedos cabalas, para nos pór en camiño.
48 E Pisístrato, o fillo de Néstor, respóndeulle así polo
seu lado:
49 Pisístrato.- Telémaco, por moita présa, de nos pór
en camiño, que nós teñamos, non é posible conduci-los
cabalas na escura noite; e xa logo a Aurora virá. Agarda a
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que o heroe Menelau, fillo de Atreu, famoso pola súa lanza,
nos traia os seus presentes e os deixe no carro, e entón a ti
se dirixa e de nós se despida con amables palabras. Que
un hóspede recórdase, tódolos días da súa vida, do home
hospitalario que o acolleu e lle deu a súa amizade.
56 Así el lle falou, e ó momento veu a Aurora, a do trono
de ouro. Entón acudiu ó encontro deles Menelau, bo no
grito de guerra, pois xa se levantara do seu leito, de ó lado
de Helena, a de fermosos cabelos.
59 Cando, pois, o fillo querido de Ulises ó soberano alí
avistou, cubriu de présa o seu corpo coa espléndida túnica,
botou sobre os seus ombros robustos o seu amplo manto e
saíu ó patio ó seu encontro. E, deténdose á beira de
Menelau , Telémaco, o fillo querido do Ulises divino, así lle
falou:
64 Telémaco.- Menelau, fillo de Atreu, rebento de Zeus,
xefe de guerreiros, mándame de volta agora mesmo para a
terra dos meus pais, que xa o meu corazón sente vivos
desexos por chegar de regreso ó meu fogar.
67 E entón Menelau, bo no grito de guerra, así lle
contestou:
68 Menelau.- Telémaco, non serei eu, quen te reteña
aquí por máis tempo, visto que ti queres marchar. O mesmo
me indigno contra o que acolle ó seu hóspede con exceso
de amor, coma contra o que o trata con excesiva frialdade.
En tódalas cousas , sempre é mellor, obrar coa debida
moderación. Procede tan mal o que lle dá présa ó seu
hóspede, cando el non quere marchar, coma o que o retén,
cando a el lle urxe partir. É de lei darlle a un hóspede un
trato amigable, mentres estea presente, e despedilo, cando
el o desexe. Só que agora déixame tempo para que eu che
traia uns belos presentes, que ti verás cos teus propios ollos,
e para que chos poña no carro; e tamén, para que eu dea
orde ás mulleres de que no pazo preparen unha comida,
coas reservas que dentro hai en abundancia . É ó mesmo
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tempo honra e gloria do que acolle e proveito do acollido,
que os hóspedes teñan comido ben antes de que marchen
a través da vasta e inmensa terra. Mais, se queres ir pola
Hélade e polo centro de Argos, eu mesmo te acompañarei;
mandarei xunguir para ti os meus cabalos e guiareite polas
cidades dos homes, e ninguén nos despachará do seu lado
de mans baldeiras; algo sempre nos darán, para, de recordo,
levarmos do sitio, xa pode ser un trípode, ben traballado
en bronce, ou unha caldeira, ou tal vez un par de mulos,
ou unha copa de o uro.
86 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
87 Telémaco.- Menelau, fillo de Atreu, rebento de Zeus,
xefe de guerreiros, eu quera marchar de seguida á miña
casa, pois, cando viñen, a ninguén alá deixei, para velar
polos meus bens. Non vaia ser que, mentres por aquí ando
á procura de meu pai, semellante a un deus, eu propio me
arrisque á miña perda, ou a perder algún valioso tesauro
do meu pazo.
92 Cando isto oíu Menelau, o bo no grito de guerra,
deu arde, pois, ó momento á súa mullere ás súas servas,
de que no pazo preparasen unha comida, coas reservas que
dentro hai en abundancia. Nese momento chegou ó sitio
Eteoneu, fillo de Boeto, que acababa de saltar da cama, pois
non vivía moi lonxe. Entón Menelau, o bono grito de guerra,
ordenoulle que acendese o lume e que asase as carnes; e
el, non ben aquilo oíu, obedeceu ó momento. Menelau, pola
súa parte, dirixiuse ó perfumado cuarto do tesauro; mais
non viña el só, pois con él ían Helena e Megapentes. Cando
xa, pois, chegaron ó sitio onde estaban os seus tesauros, o
Atrida colleu unha copa de <lúas asas, e mandou ó seu fillo
Megapentes que trouxese unha crátera de prata; e Helena
parouse ó pé das arcas, onde estaban os peplos, cubertos
de bordados, que ela propia traballara. Helena, a divina entre
as mulleres, despois de face-la escolla, levouse un peplo,
que era o máis fermoso polos seus bordados e o maior, e
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resplandecía coma unha estrela; e estaba no fondo, debaixo
dos outros. E entón outra vez botaron a andar seguido a
través do pazo, ata chegaren ó cabo ó pé de Telémaco. E
agora o louro Menelau así lle falou:
111 Menelau.- Telémaco, ¡que Zeus, o tronante esposo
de Hera, che permita consuma-lo teu regreso, tal como ti
con tanta vehemencia desexas no teu corazón! De cantos
tesouros se gardan no meu pazo, dareiche como presente
o máis belo e precioso que teño. Vouche dar unha crátera
moi ben forxada, toda ela de prata, mais cun vivo de ouro
na boca. É obra de Hefesto. A min, deuma o heroe Fédimo,
rei dos Sidonios, unha vez que me acolleu na súa casa,
cando eu para a miña volvía. Tal é o que eu che quero
regalar.
120 Tendo así falado, o heroe Atrida puxo nas súas mans
a copa de dúas asas, e, á súa vez, o forte Megapentes trouxo
a espléndida crátera, que era toda de prata, e <liante del a
deixou. Helena entón, a das fermosas meixelas, avanzou
cara a el, co peplo nas mans, e dirixiulle a palabra e así lle
falou:
125 Helena.- Eu tamén, fillo meu, che farei este galano,
que será un recordo das mans de Helena. Que o poña a
túa esposa, cando chegue a hora do ansiado casamento; e
ata alá, que o garde no seu cuarto a túa querida nai. Fago
votos por que chegues sen novidade á túa alta mansión e á
terra dos teus pais.
130 Tendo así falado, púxoo nas súas mans, e Telémaco
recibiuno con alegría. O heroe Pisístrato foi collendo os
presentes e foinos pondo no cesto do carro, ó tempo que
os admiraba, a todos eles, no seu corazón.
133 Logo, Menelau, o da cabeza loura, conduciunos á
súa mansión, e, xa nela, sentáronse todos en cadeiras e en
butacas de brazos. Veu entón unha servidora cunha bela
xerra de ouro e deitoulles auga nas mans nunha palangana
de prata, e <liante deles dispuxo unha puída mesa. Veu
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despois a venerable despenseira e púxolle-lo pan e deixou
na mesa moitos manxares , agasallándoos con todo canto
ela tiña gardado. Diante deles, o fillo de Boeto cortaba as
carnes e distribuía as racións; e servía o viño o fillo do
glorioso Menelau. E todos eles , entón, foron botando man
ós alimentos , que diante tiñan servidos.
143 Cando xa todos botaran fóra o seu desexo de beber
e comer, Telémaco e o brillante fillo de Néstor engancharon
entón os cabalos e montaron no polícromo carro, guiándoo
para fóra a través do vestíbulo e do pórtico sonoro.
147 Detrás deles viña o louro Menelau, fillo de Atreu ,
traendo na súa man dereita viño doce coma o mel, nunha
copa de ouro, para que os dous fixesen , antes de se iren,
unh a última libación. De pé , xa diante dos cabalos ,
presentándolle-la copa, así lles falou:
151 Menelau.- Boa viaxe, oh xoves; e dádelle os meus
saúdos a Néstor, pastor de pobos , que para min foi benévolo
coma un pai, durante todo o tempo en que os fillos dos
Aqueos en Troia estivemos loitando.
154 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
155 Telémaco.-Así o faremos, renovo de Zeus, e, cando
deamos chegado, repetirémoslle a Néstor todo canto ti agora
nos dis. ¡Así eu , ó chegar de volta a Ítaca, puidese tamén
encontrar a Ulises na súa morada 1 para lle contar cántas
probas de amizade , no teu pazo, de ti recibín , e cántos
regalos, na miña partida, e qué magníficos, ti me fixeches!
160 Non ben el acabou de falar así, voou sobre eles , á
sú a dereita, unha ave , unha aguia , que levaba preso nas
súas garras un enorme ganso branco, doméstico, arrebatado
dun patio; e, gritando , perseguíana homes e mulleres; e , ó
estar moi préto deles, torceu o voo para a dereita, enfronte
dos cabalos . Eles, ó vela, folgáronse , e alegróuselles a todos,
no peito, o corazón.
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166 Mais Pisístrato, o fillo de Néstor, tomando a palabra
o primeiro, desta maneira falou:
167 Pisístrato.- Reflexiona, Menelau, renovo de Zeus,
xefe de pobos: este presaxio de Zeus, que un deus fixo
aparecer, ¿é para nolos dous ou é só para ti?
169 Así falou el, e Menelau, o amado de Ares , púxose a
meditar que sabia resposta lle podería el dar.
171 Mais Helena, a de longo peplo , adiantouse a el e
dixo a súa palabra:
172 Helena. - Escoitádeme , pois eu vou dicirvos calé a
predicción, tal como os inmortais mo inspiran dentro do
meu corazón, e tal como eu presinto que se realizará. Así
como a aguia, desde a montaña, onde ela naceu e ten os
aguiachos, veu roubarnos un ganso , criado na casa, así
Ulises, despois de moito sufrir e de moito vagar, tornará á
súa casa e tomará vinganza pola propia man. E tal vez a
estas horas xa se encontre nela, e prepare a desgracia para
tódolos pretenden tes.
179 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
180 Telémaco.- ¡Que Zeus, o tronante esposo de Hera,
faga que así se cumpra; e desde alá, xa na miña casa,
dirixireiche tódolos días as miñas pregarias , coma a unha
deusa!
182 Isto el dixo, e coa fusta azoutou ós cabalos; e eles,
tan fogosos, lanzáronse a toda présa de cara á chaira, a través
da cidade .
184 Durante todo o día, os cabalos mexeron o xugo , que
sostiñan de ámbolos lados. Púñase o Sol, e xa os camiños
todos cubríanse de sombra, cando chegaron a Peras, á casa
de Diocles, fillo de Orsíloco, ó que, á súa vez, enxendrara
Alfeu . Alí pasaron a noite , pois Diocles ofreceulles ó
momento presentes de hospitalidade.
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189 Non ben naceu a Aurora, de dedos de rosa, filla da
mañá , xunguiron outra vez os cabalas e, montando no
polícromo carro, guiárono polo vestíbulo e o pórtico sonoro.
Pisístrato azoutou ós cabalas , para que a correr se botasen,
e eles pola chaira voaron gozosos.
193 Pouco despois, chegaban á escarpada cidade de
Pilos, e Telémaco entón, dirixíndose ó fillo de Néstor, así
lle falou:
195 Telémaco.- Fillo de Néstor, ¿prométesme cumprir
agora o que che vou pedir? Gloriámonos de sé-los dous para
sempre hóspedes mutuos, pola amizade dos nosos pais; e
ata os dous somos da mesma idade; e esta viaxe aínda
estreitará máis a unión entre nolos dous . Pois pídoche que
non me leves, oh renovo de Zeus, para máis alá de onde
está a miña nave; déixame aquí, no sitio; teño medo de que
o ancián me reteña na súa morada contra a miña vontade,
levado do desexo de me tratar ben. ¡Teño precisión de
chegar á miña casa o antes posible!
202 Así el lle dixo, e o fillo de Néstor estivo a pensar
nos seus adentros de que modo cumpriría da mellor maneira
o que prometera. E, despois de o pensar, puxo en práctica
o que lle pareceu que sería o mellor. Virou, pois, .os cabalas
para rápida nave e cara á beira do mar; deixou na popa
do barco os fermosos presentes, os vestidos e o ouro, que
lle deu Menelau, e animou a Telémaco, dirixíndolle estas
aladas palabras:
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209 Pisístrato.- Agora, embárcate á présa e manda que
o fagan tamén tódolos teus compañeiros, antes de que eu
chegue á miña casa e lle leve a noticia ó ancián. Pois isto
ben o sei eu, no meu espírito e no meu corazón: co seu
ánimo tan impetuoso, el non quererá que te vaias, e, aquí
mesmo en persoa, a invitarte virá; e asegúroche que entón
non irá de volta eL só. En todo caso, moito se vai irritar.
215 Tendo así, pois, falado, Pisístrato fustigou os cabalas
de belas crinas, para regresar á cidade dos Pilios, e
rapidamente chegou ó pazo.
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217 Telémaco, pola súa parte, exhortou ó seus compañeiros e así lles ordenou:
218 Telémaco.- Compañeiros, dispondeos aparellos na
nosa negra nave, e embarquemos sen máis, para emprendermos ó momento a viaxe.
220 Así el lles falou, e eles oírono con atención e
obedeceron a orde. Embarcaron, pois, de inmediato e foron
sentarse nos bancos.
222 Mentres Telémaco aviaba os preparativos e oraba ós
deuses , ofrecendo un sacrificio a Atena xunto á popa da
nave, chegou onda el un home, que viña de lonxe. Fuxira
de Argos, despois de dar morte a un home. Era, o que alí
chegou, un adiviño e, amais <liso, pola súa liñaxe, era
descendente de Melampo. Este Melampo, por certo, viviu
outrora en Pilos, a nai das ovellas, e foi entre os Pilios un
home moi rico, que habitaba nunha extraordinaria morada.
Mais, andando o tempo, foise para unha terra estranxeira,
pois tivo que fuxir da súa patria e do magnánimo Neleu , o
máis nobre dos viventes, que lle retivo á forza, ó longo dun
ano, as súas moitas riquezas. En todo este tempo, Melampo
estivo atado con duras cadeas no pazo de Fílaco, sufrindo
violentos tormentos, pola grave loucura que, para logra-la
filla de Neleu, el cometera por instigación de Erinia , a
horrenda deusa. Mais, por fin, librouse da Parca, foise de
Fílace para Pilos coas vacas de fortes bruídos, castigou ó
divino Neleu por aquel tratamento tan deshonroso e , despois
de levará súa casa a muller destinada ó irmán, marchouse
para outro pobo, para Argos, a terra criadora de cabalas,
onde o seu fado lle permitiu habitar e reinar sobre moitos
Arxivos. Alí tomou muller e construíu unha casa de teito
elevado , sendo pai de dous vigorosos fillos: Antífates e
Mantio. Antífates, á súa vez, xerou ó magnánimo Oicleu, e
Oicleu , a Anfiarau, o que excitaba ós guerreiros , que Zeus ,
o portador da éxida, o mesmo que Apolo, amaron con todo
o seu corazón; mais, con todo iso, non puido chegar ó limiar
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da vellez, pois morreu en Tebas, debido ós regalos dunha
muller. Tivo dous fillos: Alcmeón e Anfíloco. En canto a
Mantio, este tamén xerou a dous fillos: a Polifides e a Clito.
A Clito, raptouno a Aurora, a do trono de ouro, pala súa
beleza, para o ter entre os inmortais; e, ó altivo Polifides ,
convertiuno Apolo no mellar adiviño entre tódolos homes,
despois que morreu Anfiarau. Mais Polifides irritouse contra
o seu pai e emigrou para Hiperesia, e alí el viviu, e tódolos
mortais viñan consultalo.
256 Pois era un fillo de Polifides, de nome Teoclímeno,
o que entón se detivo xunto a Telémaco. Encontrouno, pois,
ofrecendo libacións e orando préto' da súa rá.pida nave
negra, e, alzando a voz, dir0:iulle estas aladas palabras:
260 Teoclímeno.- Oh amigo, xa que te encontro a ofrecer
un sacrificio neste lugar, suplícoche, palas túas ofrendas e
polo deus que de ti as recibe, e tamén pala túa cabeza e a
dos compañeiros que te seguen, que me respondas con toda
a verdade, ó que che vou preguntar, e nada me escondas.
¿Quen es ti? ¿De que país procedes? ¿Onde se atopan a túa
cidade e os teus país?
265 E; á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
266 Telémaco.- Pois si, estranxeiro, de todo iso, con
moita exactitude eu voute informar. Pala miña familia, eu
son de Ítaca, e Ulises é' o meu pai. .. , se non foi todo un
soño. Mais agora xa debe de estar morto, cun final lamentable. Por iso eu busquei compañeiros e unha negra
nave, e ó mar me botei, por ver se lograba saber algo do
meu pai, que xa hai tantísimo tempo que polo mar se marchou.
271 E, pola,,súa parte, Teoclímeno , semellante ós deuses,
así lle respondeu:
272 Teoclímeno.- Tamén eu tiven que saír da miña
patria, por ter dado marte a un home. El tiña en Argos, a
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terra criadora de cabalas, moitos irmáns e parentes, que
teñen moito poder entre os Aqueos, e tiven que fuxir, para
escapará morte e á sorte negra, e o meu destino agora é ir
errante entre os homes. Acólleme no teu barco, pois fuxo e
víñenche suplicar; non deixes que eles me maten, pois sen
dúbida véñenme perseguindo.
279 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
280 Telémaco.- Xa que así o queres, eu non te rechazo
da miña nave ben proporcionada. Sígueme, e serás ben
tratado, de acordo cos medios de que dispoñamos.
282 Tendo así, pois, falado, recibiu das súas mansa lanza
de bronce e deixouna tendida na cuberta do barco de
extremos curvados. Subiu de seguida el propio para a nave ,
sucadora do mar, e sentouse na popa, facendo que se
sentase ó seu lado Teoclímeno; e ó momento os seus homes
soltaron amarras.
287 Telémaco entón, dándolles présa ós seus
compañeiros, mandoulles que dispuxesen os aparellos do
barco , e eles obedeceron con todo ardor. Ergueron o mastro
de abeto, encaixárono dentro do seu buraco, e despois
amarrárono con sogas; e despregaron as brancas velas con
correas de coiro ben retorcidas.
292 Atena, a de ollos brillantes , envioulles un vento

favorable , que a través do éter con forza grande sopraba,
co fin de que a nave correse e atravesase o máis de présa
posible as augas salgadas do mar. E pasaron por Crunos e
por Calcis, de fermosa corrente. E púxose o Sol e enchéronse de sombra tódolos camiños; e a nave, movida
polo vento favorable de Zeus , avanzou rapidamente ,
costeando Fea e a divina Élida, onde reinan os Epeios. De
aí, Telémaco navegou cara ás Illas Agudas, pensando con
preocupación se podería escapar da morte ou se caería
. .
.
1
pns1one1ro.
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No campo (·Tá en ágro,,) (301-557)
301 Mentres tanto, na cabana, Ulises e o divino porqueiro
ceaban; e con eles tamén ceaban os outros homes. Mais,
cando xa botaron fóra o desexo de beber e comer, Ulises
decidiu falarlles. Quería probar ó porqueiro, para ver se
aínda lle daría amable acollida, mandándolle entón que alí
con el se quedase, na corte, ou se o incitaría a que se fose
para a cidade.
307 Ulises.- ¡Escóitame agora, Eumeu, e vós, os outros
compañeiros todos! Mañá, así que rompa o día, quero irme
á cidade , para pedir esmola, e así non servos máis tempo
gravoso, nin a ti nin ós teus compañeiros. Mais ti
aconséllame ben e arránxame un bo guía, que ata alá me
conduza. Cando xa estea nela, vereime de seguida forzado
a ir de porta en porta, a ver se alguén me dá, ou unha taza
de viño ou un codelo de pan. Se podo chegarme ó pazo
do Ulises divino, poderei entón conta-lo que sei á moi
prudente Penélope , e mesturarme con eses pretendentes
arrogantes , que tal vez me darán de comer, xa que dispoñen
de interminables manxares. Eu podería servilos moi ben,
en todo aquilo que eles me ordenasen. Pois unha cousa
che vou dicir, e ti atende e escóitame ben: por vontade de
Hermes, o mensaxeiro, o deus que concede gracia e sona
ós traballos de tódolos homes, ningún outro mortal podería
comigo rivalizar no servir, xa fose que se tratase de facer
unha boa rima de leña para o lume, ou de rachala, cando
está seca, ou de trinchar ou asar carne , ou ben de servi-lo
viño, ou de facer todo canto fai un home do pobo na casa
dos nobres .
325 E ti entón, porqueiro Eumeu, moi aflixido , así lle
dixeches:
326 Eumett.- ¡Ai, hóspede meu! , ¿como tal idea no teu
espírito ch e puido entrar? Ti entón desexas sen dúbida
morrer alá, cando queres introducirte na multitude d e
pretendentes, que son dun orgullo e dunha violencia que
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chegan ó férreo ceo. Non penses que os seus criados son
coma ti; os que os serven a eles son uns mozos noviños,
ben vestidos de mantos e túnicas, de cabelo sempre lustroso
e linda face; e as ben puídas mesas están cargadas de pan,
de carnes e de viño. É mellor que te quedes connosco, que
ninguén se disgusta coa túa presencia, nin eu, nin ningún
outro dos compañeiros, que teño ás miñas ordes. Mais
agarda a que veña o amado fillo de Ulises; el darache manto
e túnica, para te poderes vestir, e fará que te leven a onde
te chaman o teu corazón e o teu ánimo.
340 E entón o moi paciente, divino Ulises, desta maneira
lle contestou:
341 Ulises.-Así sexas tan grato para Zeus pai, oh Eumeu,
coma o es para min propio, xa que pós fin á miña marcha
errante e á miña terrible aflicción. Ningunha outra cousa
hai para un home tan mala, coma o ter que andar erradío.
Polo estómago funesto, moitos malos transos pasan os
homes, cando teñen que ir polo mundo e sufrir calamidades
e mágoas. Mais agora, xa que me retés, aconsellándome que
aquí agarde a volta do teu señor, fálame entón da nai do
Ulises divino, e do seu pai, ós que el deixou, cando de aquí
saíu , no limiar da vellez. ¿Están aínda vivos e debaixo dos
raios do Sol, ou xa están mortos e nas moradas de Hades?
351 E, á súa vez, o porqueiro, maioral da porqueira, así
entón lle falou:
352 Eumeu.- Pois si, estranxeiro, de todo iso , con moita
exactitude, eu voute informar. Laertes aínda vive , e na súa
casa pide a Zeus tódolos días que a vida se lle apague nos
seus membros, pois laméntase dun modo terrible polo fillo
ausente e pola morte da súa lexítima e prudente esposa ,
que tanto o aflixiu e que o deixou nunha vellez prematura.
Ela morreu de pena polo seu fillo glorioso , cunha morte
ben triste , com o eu non desexo para ninguén , que , habitando aquí, me queira ben e me trate con amizade . Mentres
ela viviu , eón ser tamaña a súa mágoa , érame moi grato
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consultarlle cousas e facerlle preguntas, pois fora ela mesma
quen me criara, ó mesmo tempo que a Ctímena, a do longo
peplo, vigorosa filla súa, que tivo no seu parto derradeiro .
Criámonos xuntos, e honrábame a min pouco menos cá ela.
Mais, cando á moi amada pubertade os dous chegamos ,
dérona en matrimonio , para vivir en Sama, e recibiron a
cambio incontables regalos; e, a min, Anticlea púxome uns
vestidos moi fermosos , un manto e unha túnica, deume
unhas sandalias para os pés , mandoume para o campo e
aínda me quixo máis no seu corazón. Agora, xa todo iso
perdín; m ailos de u ses ben-aventurados fan acrecenta-lo
froito do labor no que me ocupo; e , gracias a el, ata o día
de hoxe, comín e bebín , e ata din esmola a venerables
suplicantes. Da nova señora, non é posible oír unha doce
palabra nin logra-la súa mercede , pois caeu sobre o pazo a
desgracia, coa invasión deses homes arrogantes; e, con todo ,
os criados precisan moito falar cara a cara coa súa señora e
facerlle preguntas sobre cada cousa, e comer e beber na
casa dela, e despois tamén, levar para o campo algún deses
presentes, que sempre alegran o corazón dos que están ó
servicio doutro.
380 E, en resposta, díxolle entón así o moi enxeñoso
Ulises:
381 Ulises.- ¡Ai, porqueiro Eumeu! Así que , sendo aínda
tan novo, ti moito erraches, lonxe da túa patria e dos teus
pais. Mais , agora, dime unha cousa, e respóndeme con
precisión. ¿Foi tal vez destruída aquela cidade de amplas
rúas, na que habitaban o te u pai e a túa augusta n ai?
¿Quedaches ti soíño , a garda-las ovellas e os bois, e uns
piratas apresáronte e trouxéronte n as súas naves , para te
venderen ó dono desta casa, que por ti, de seguro, un bo
prezo pagou?
389 E, á súa vez,. o porqueiro, maioral da porqueira, así
lle falou:
390 Eumeu.- Hóspede meu , xa que o queres saber, e
sobre iso ti me preguntas, escóitame agora en silencio, e,
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ben sentado, recréate e bebe o teu viño. As noites agora
son interminables; nelas, hai tempo para durmir e hai tempo
para escoitar entretidas historias. E tampouco debes deitarte
demasiado cedo, que tamén cansa o moito durmir. Os
demais, se o seu corazón e o seu ánimo así llelo piden, que
saian e que se vaian deitar; e mañá, ó raialo día , que tomen
o seu almorzo e que marchen para o pastadoiro cos porcos
do naso amo. Aquí, na cabana, nolos dous, mentres tanto ,
bebendo e comendo , consolémonos coa lembranza das
nasas tristes mágoas . A certa distancia, ata co recordo das
penas pasadas, disfruta o home que padeceu moitísimos
males e andou errante por moito tempo. E agora direiche,
pois, canto queres saber e preguntas. Hai unha illa que se
chama Siria, da que tal vez oíches falar , situada máis arriba
de Ortixia, onde o Sol dá a volta; non está moi poboada,
mais é unha terra boa, na que abundan as vacas, na que
abundan as ovellas, rica en viño, rica en trigo. Alí nunca a
fa me chega ó pobo; alí ningunha odiosa enfermidade
sobrevén ós míseros mortais. Nesta cidade, cando os homes
dunha xeración chegan á súa vellez, preséntase Apolo, o
do arco de prata, e con el Artemis, e férenos coas súas doces
frechas, para os facer morrer. Na illa, hai dúas cidades, que
entre si dividiron, en dúas partes, todo o territorio, e , en
ámb alas dúas, reinaba entón o meu pai, Ctesio, fillo de
Órmeno , semellante ós inmortais. Un día arribaron alí os
Fenicios, homes célebres polas súas naves, mais xente dada
á rapina, que traían incontables baratezas na súa negra nave.
O meu pai tiña á sazón na súa casa unha moza fenicia,
fermosa , alta, destra en espléndidos labores; e os moi
ta imados Fenicios lograron seducila . Un deles, que a
encontrou a lavar préto da súa cóncava nave, uniuse a ela
no leito e no amor, cousa que sempre fai perde-lo sentido
ás delicadas mulleres, por máis honestas que sexan. Despois,
preguntoulle quen era e de onde viñera; e ela, ó momento,
sen máis pensar, sinalando coa man a alta mansión do meu
pai, desta maneira lle respondeu :
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425 A sidonia.- Gábome de ter nacido en Sidón, rica en
bronce; e eu son filla de Aribante , un home moi rico; mais
un día, cando eu retornaba do campo, uns mariñeiros piratas
de Tafos raptáronme e aquí me trouxeron, vendéndome
despois ó dono desa casa, que por min un bo prezo pagou.
430 E, á súa vez, díxolle entón así o home que a ela se
unira en segredo:
431 O fenicio .- ¿Non quererías voltar connosco á túa
patria, para veres de novo a alta morada do teu propio pai
e da túa nai, e a eles mesmos? Pois has de saber que aínda
viven e son tidos por xente rica.
434 E, á súa vez, díxolle entón así a muller, dándolle a
súa res posta:
435 A sidonia.- De boa gana o faría, se vós, oh mariñeiros, asegurándomo cun xuramento, vos comprometedes a
conducirme sen ningún dan o á miña casa.
437 Así falou ela, e todos entón prestaron o xuramento,
tal como ela pedía. Así que xuraron e confirmaron o
xuramento , a muller, retomando a palabra, outra vez a eles
se dirixiu:
440 A sidonia.- ¡Agora, silencio! Que ningún dos vosos
compañeiros me pare ou me fale , se é que comigo se atopa
na rúa ou na fonte; non sexa que alguén vaia á casa do
vello e llo diga, e que entón el, entrando en sospeitas, me
ate con duras cordas e maquine tamén a vosa perda .
Gardade ben, dentro de vós , o segredo, e dádevos présa
na compra das provisións para a viaxe. Cando a vosa nave
xa estea cargada con tódolos víveres, mandádeme alguén
á miña mansión , para que de seguida me pase o aviso .
Comigo , levarei tamén ouro, todo o que caia n as miñas
mans ; e, amais diso, ·eu quero darvos aínda outra cousa pola
miña pasaxe na vosa nave. Na casa, eu teño ó meu cargo a
un fillo do meu nobre señor, un rapaz tan traveso, que corre
detrás de min , sempre que saio á rúa ; levareino comigo
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tamén para a vosa nave, e por el pagaranvos un altísimo
prezo , onde queira que o vaiades vender entre os homes
que falan linguas estrañas.
454 Tendo, pois , así falado , a muller volveu para as
mansións -do meu pai. Os fenicios quedáronse alí connosco
durante todo un ano , comprando moitos recursos , que
estibaban na cóncava nave. Mais , cando por fin a oca nave
xa estivo de todo cargada , e eles a punto xa de partir,
ma ndaron un mensaxeiro , para dá-lo aviso á muller.
Presentouse , pois , na casa do meu pai un home moi astuto ,
que viña ofrecer un colar de ouro , con perlas de ámbar
engarzadas. Na sala, as servas e a miña augusta nai pasaban
o colar de man en man, e comíano cos ollos e propuñan
un prezo; mailo home , entre tanto, sen soltar nin palabra,
fix o un sinal á muller e logo a seguir, feíto xa o sinal,
volveuse outra vez para a cóncava nave. A fenicia entón,
aga rrándome da man , levoume para fóra do pazo. No
vestíbulo, encontrou as copas e as mesas do festín, que o
meu pai ofrecera aquel día ós conselleiros que o asistían, e
que entón xa marcharan para os seus asentos na xunta, onde
discutían os asuntos do pobo . Ela entón, ó instante, botou
man a tres copas e escondeunas no seo; e eu funa seguindo
na miña inconsciencia. E púxose o Sol e enchéronse de
sombra tódolos camiños . Camiñando abo paso , ela e mais
eu, chegamos por finó famoso porto , onde estaba, pois, a
rápida nave dos Fenicios. Estes , xa con nolos dous a bordo,
emba rcaron ó momento e navegaron polos líquidos
camiños ; e Zeus mandou un vento favorable . Seis días a fío
navegamos , noite e día; mais , cando Zeus, fillo de Cronos ,
puxo no ceo o sétimo día, Artemis, a frecheira , feriu coas
súas frechas á muller, que caeu na sentina cun ruído grande,
coma se fose unha gaivota do mar. Botárona ás augas, como
pasto para focas e peixes; e eu entón alí quedei só co
corazón aflixido. O vento e as ondas trouxéronnos para
Ítaca, e aquí, cos seus bens, comproume Laertes. E así foi
como polos 1neus ollos esta terra eu vin.
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485 E, á súa vez, Ulises, o nacido de Zeus, con estas
palabras lle respondeu :
486 Ulises .- Eumeu, en verdade, conmoveches fondamente no meu peito o meu corazón, ó contáresme ó por
miúdo tódolos males que na túa alma ti padeceches. Con
todo, ó lado de tanta desgracia, Zeus púxoche un ben, pois,
se é certo que moito sufriches, chegaches á casa dun home
bo, que che dá de cotío comida e bebida, e tes un bo vivir,
ó paso que eu só puiden chegar aquí, despois de rolar por
tantas cidades, sufrindo fatigas.
493 Así Ulises e Eumeu, de tales cousas, entre si conversaban, e de seguida deitáronse para durmir; mailo seu
sono non foi por moito tempo;-ben pouco durou , pois logo
chegou a Aurora, a de fermoso trono. Entre tanto, os compañeiros de Telémaco, que xa estaban na beiramar, amainaron as velas e abateron o mastro con rapidez; e, á forza
de remos, conduciron a nave ó ancoradoiro; e lanzaron as
áncoras e ataron as amarras de popa; e saltaron aterra no
rompente do mar; e prepararon entón a comida e mesturaron o viño faiscante.
501 E, cando xa botaron fóra o seu dese:x;o de beber e
comer, o sensato Telémaco foi o primeiro que no medio
deles a palabra tomou:
503 Telémaco.- Vós levade agora a negra nave para a
cidade, e, entre tanto, eu irei ve-los campos e os pastores;
baixarei á cidade á tardiña , despois de visita-los meus
dominios. Mañá, desde a mañanciña, farei que vos sirvan,
coma premio por esta viaxe, un bo banquete de carnes e
de viño, doce de beber.
508 Mais entón Teoclímeno, semellante ós deuses, por
parte dos da nave, así lle falou:
509 Teoclímeno.-¿E eu, querido fillo , a onde me dirixirei?
¿A que pazo eu irei, de entre os vosos reis na rochosa Ítaca?
¿Debo ir dereito á casa da túa nai, á túa propia casa?
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512 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu :
513 Telémaco.- No u tras circunstancias, sería eu quen che
dixese que foses dereito ó noso pazo, pois nel non nos faltan
recursos para recibir ós hóspedes como é debido; mais este
momento é o peor para ti, pois nin eu alí estarei, nin a miña
nai te vai ver . Ela, no seu pazo, móstrase raramente ós
pretendentes; lonxe deles, no piso de arriba, está sempre a
tecer no seu tear. Mais vouche indicar outra persoa á que ti
te podes dirixir: vai á casa de Eurímaco, o brillante fillo do
prudente Pólibo, ó que agora honran os Itaqueses coma se
fose un deus, pois, de tódolos pretendentes, el é, con moito,
o home mellar, e está desexoso de sé-lo esposo da miña
nai e obte-la realeza de Ulises. ¡Mais sabe Zeus , o Olímpico,
o que habita no éter, se, antes de tales vodas, non terán o
seu día fatal tódolos pretendentes!
525 Non ben el acabou de falar así, voou sobre eles, á
súa dereita, unha ave, un gabián, o veloz mensaxeiro de
Apolo, que desplumaba unha pomba que nas súas garras
levaba presa, e as plumas caían á terra entre a nave e o
propio Telémaco.
529 Entón Teoclímeno , chamando á parte a Telémaco,
ó lonxe dos seus compañeiros, colleuno da man e, tomando
a palabra, así lle dixo :
531 Teoclímeno. - Telémaco , non foi sen a vontade dun
deus, que esta ave voou á túa dereita. Ó mírala de fronte ,
comprendín que era un augurio . Nesta terra de Ítaca, non
existe outro sangue de rei máis real có voso, e seredes vós,
os que sempre nela reinaredes.
535 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
536 Telémaco.- ¡Oxalá, meu hóspede , esas túas palabras
se cumpran! Se así resultase, de seguida recibirías de min
unha amizade ~an grande e tantos presentes que sentirían
envexa de ti , cantos contigo se atopasen.
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539 Así falou Telémaco, e entón dirixiuse a Pireu , o seu
fiel compañeiro, con estas palabras:
540 Telémaco.- Ti, Pireu, fillo de Clito, que en tódalas
cousas me fuches sempre o máis obediente , entre os
compañeiros que me seguiron a Pilos, lévate agora ó meu
hóspede para a túa casa, e trátao nela e hónrao con
coidadosa amizade , en canto agardas a que eu chegue .
544 E, á súa vez, Pireu, famoso pola súa lanza , desta
maneira lle respondeu:
545 Pireu .- Telémaco , ti podes quedar aquí todo o
tempo que queiras, que eu coidareime del, e nada lle faltará ,
de canto se debe a un hóspede dar.
547 Tendo así falado, subiu el a bordo da nave e ordenou
ós seus compañeiros que embarcasen eles tamén de seguida
e desatasen as amarras de popa. Estes embarcaron ó
momento e sentáronse nos bancos. Telémaco, por el, atouse
nos pés unhas belas sandalias e recolleu, da cuberta da nave,
a súa forte lanza, gornecida de punta de bronce ; e eles
desataron as amarras de popa.
553 A nave fíxose ó mar, e eles navegaron rumbo á
cidade, coma llelo ordenara Telémaco , o fillo querido do
Ulises divino. Telémaco entón, camiñando abo paso , fois e
cara á corte , onde el tiña incontables parcos, e onde durmía,
no medio deles, o bo porqueiro, tan fiel ós seus amos .
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RAPSODIA XVI

Recoñecemento de Ulises por Telémaco («Anagnorismós
Odysséos hypó Telemákhou») (1-481) .
1 Na cabana, eles dous, Ulises e o divino porqueiro,
ó raía-la Aurora, acenderan o lume e preparaban o seu
almorzo, despois que para os campos mandaran ós pastores
coas súas greas de porcos. Cando Telémaco chegou ó sitio,
os cans ladradores rabexaron arredor del, facéndolle festas,
mais non lle ladraron. O Ulises divino notou ó momento
que os cans lle daban ó rabo, e veulle tamén o ruído dos
pasos, e entón de seguida faloulle a Eumeu con estas aladas
palabras :

8 Ulises.- Eumeu, ou aquí che vén algún compañeiro ,
ou alguén que sexa moi coñecido, pois non lle ladran os
cans, e só rabexan arredor del, facéndolle festas; e eu oín
un ruído de pasos.
11 Aínda de todo non acabara de pronunciar estas

palabras, cando apareceu o seu fillo querido na soleira da
porta . O porqueiro, abraiado, ergueuse do sitio; e, das mans,
caéronlle as tazas, nas que entón se ocupaba en mestura-lo
fa iscante viño; e foise ó momento ó encontro do seu señor,
e bicoulle a cabeza e os seus belos ollos e ámbalas mans, ó
tempo que vertía abundantes bágoas. E, de igual forma que
un pai amantísimo abraza ó seu único fillo , que lle naceu
na vellez e polo que padeceu tantas dores , cando á casa lle
chega de volta, desde remotísimas terras, despois de levar
fóra dez anos , así entón o divino porqueiro abrazaba o
Telémaco, semellante ós deuses , e cubríao todo de bicos ,
ó ver que por fin se librara da morte. E, saloucando, faloulle
con estas aladas palabras :
23 Eumeu.- ,Telémaco, miña doce luz , ¡volveches! Eu
pensei que nunca máis te ía ver, desde que para Pilos fuches
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na túa nave. Mais, ¡veña!, entra xa, meu fillo querido, para
que o meu corazón, ó contemplarte, sinta o gozo de que
aquí esteas, acabado de chegar de terras estrañas. O certo
é que non vés a miúdo ós campos e a xunto dos pastores;
sempre estás na cidade, coma se lle agradase ó teu corazón
contemp lar de préto a odiosa turba deses homes
petendentes.
30 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
31 Telémaco.-Así será, meu paiciño; mais por ti eu viñen aquí, para te ver cos meus propios ollos e para oír a
túa palabra. Dime unha cousa: ¿a miña nai, aínda está no
pazo? ¿Ou é que xa algún outro home con ela casou, e o
leito de Ulises, ó non ter xa quen nel durma, está cuberto
de teas de araña?
36 E, á súa vez, o porqueiro, maioral da porqueira, así
lle falou:
37 Eumeu. - Non, ela aínda está no teu pazo, co seu
fiel corazón aflixido; e, para ela, sempre tristes, consómense
as noites e os días nun mar d~ bágoas.
40 Tendo así, pois, falado, recibiu das súas mansa lanza
de bronce, e Telémaco entrou na cabana, cruzando a soleira
de pedra . Ó chegar el, o seu pai Ulises ergueuse, para lle
cede-lo asento, mais Telémaco cun aceno detívoo , e así lle
falou:
44 Telémaco.- Déixate estar sentado, estranxeiro , que
xa nós noutra parte atoparemos asento na nosa granxa; e
préto está o home que o vai arranxar.
46 Así el lle dixo , e o seu pai entón foi sentarse outra
vez. Para Telémaco, pois , o porqueiro esparexeu ramas
.. verdes no chane cubriunas con peles , e alí entón se sentou
o querido fillo de Ulises. Logo, o porqu eiro serviulles nuns
pratos carnes asadas , das que sobraran da comida da
véspera; e de seguida, á présa ,·amontoou o pan nas paneiras;
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e entón, nunha cunea, fixo a mestura dun viño doce coma
o mel, e, ó rematar, el propio sentouse diante do Ulises
divino . E todos fo ron botando a man para os manxares, que
tiñan diante servidos .
55 Cando xa botaran fóra o desexo de beber e de
comer, Telémaco entón así lle falou ó divino porqueiro:
57 Telémaco.- Paiciño , ¿de onde che chegou o hóspede
aquí presente? ¿De que modo ata Ítaca o trouxeron as xentes
do mar? ¿De que terra gloriábanse eles de ser? Pois figúrome
que, non foi a pé, como eles aquí chegaron.
60 E, en resposta, dicíaslle ti, porqueiro Eumeu :
61 Eumeu .- A ti, meu fillo , eu quéroche contar toda a
verdade. El afirma que ten a súa liñaxe na vasta Creta, e di
que andou errante por moitas cidades de mortais , porque
un deus así lle teceu o seu destino. Agora logrou entón fuxir
dunha nave dos Tesprotos, e á miña granxa chegou . Eu
entrégoche a ti; fai por el o que queiras , pois el declara que
é o teu suplicante.
68 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:

69 Telémaco.- Eumeu, esa palabra , que acabas de me
dicir, moito me aflixe o corazón. ¿Como eu vou poder acoller
a este hóspede na miña casa? Eu, por min, son moi novo e
aínda non teño confianza nas miñas mans, para poder
protexer a un hóspede, cando alguén o inxurie primeiro; e
a miña nai, entre dous desexos, no seu peito trae o corazón
indeciso: ou seguir aquí ó meu lado e salva-la casa,
respectando o leito do seu marido e a estima do pobo, ou
irse , por fin, con aquel dos Aqueos que sexa o mellor, entre
os que no pazo a pretenden, e quemáis dea por ela. Mais,
así e todo, a este hóspede , xa que á túa casa chegou,
vestireino cun manto e unha túnica novos , dareille unha
espada, que teña dous gumes e un par de sandalias p ara
os seus pés, e despachareino para onde o seu corazón e o
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seu ánimo queiran. De momento, se así o queres, coida ti
del e teno convosco na granxa; eu farei que para aquí che
manden as súas roupas, e tódolos víveres que sexan
precisos, para que el coma, e así non vos resulte gravoso,
nin a ti nin ós teus compañeiros. Mais eu non podo deixar
que alá vaia e que se xunte cos pretendentes, que son dunha
insolencia que raía coa loucura, pois eles burlaríanse del, e
iso, a min, causaríame unha terrible dor. É difícil que un
home, por valente que sexa, poida conseguir algo, se se
lanza a loitar contra moitos, e os pretendentes, á fin e ó
cabo, son, de lonxe, os máis fortes.
90 E, á súa vez, o moi paciente, divino Ulises, así entón
lle falou:
91 Ulises.- Oh amigo, xa que é de lei que eu tamén che
responda, quero que saibas que o corazón se me parte ,
cando vos oio falar <lesas malvadas maquinacións que os
pretendentes urden no teu pazo, contra a túa vontade, sendo
ti quen es. Dime, ¿ti debo gusto te sometes a eles? ¿É que
no país ódiate o pobo, que oíu a voz dalgún deus? ¿É que
te queixas de non teres apoio nos teus irmáns, cosque un
home vai ó combate confiado, por grande que sexa a loita
que se suscite? ¡Ah, se, con est e ánimo meu, eu tivese os
teus anos, ou fose fillo do Ulises irreprochable , ou fose o
propio Ulises en persoa, que, vagando, tornase á súa patria
(pois disto hai aínda esperanzas)! Que ó momento me
cortase a cabeza un mercenario calquera, se eu entón non
entraba no pazo de Ulises, fillo de Laertes, e non me
convertía nunha desgracia para todos eles. E se, por
atoparme eu só, ó seren eles tantos, lograsen vencerme,
preferiría morrer asasinado no meu pazo, a ver de contino
eses feítos tan vergoñosos: os meus hóspedes maltratados ,
as mi_ñas servas forzadas impudicamente nas belas estancias
da casa, o meu viño esgotado e os meus víveres comidos
así ó tolo, sen nunca parar, e todo mm empeño ineficaz.
112 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
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113 Telémaco.- Pois si, estranxeiro, de todo iso, con
moita exactitude, eu voute informar. Non, non é que todo
o pobo me odie , por estar contra min irritado; nin é que
me queixe de non ter apoio nos meus irmáns, cosque un
home vai ó combate confiado, por grande que sexa a loita
que se suscite, poilo fillo de Cronos non quixo dar á nosa
raza senón fillos únicos: Arcesio xerou a Laertes, o seu único
fillo; Laertes, á súa vez, xerou só un fillo, Ulises; e Ulises,
despois de me ter xerado a min só, deixoume no seu pazo
e non disfrutou da presencia do seu fillo. E por isto na miña
casa hai agora unha turba incontable de inimigos. Cantos
xefes gobernan nas nosas illas, en Duliquio, en Sama e na
selvosa Zaquinto; cantos mandan na áspera Ítaca, todos eles,
cortexan á miña nai e levan á ruína á nosa casa. A miña
nai, nin rexeita ás a bertas un casamento que ela aborrece,
nin sabe pór fin a tal situación. E eses homes, velaí os están.
Devoran cos dentes a miña facenda , e acaban con ela, e
tempos virán en que a min mesmo me devorarán. Mais isto
é algo que está nos xeonllos dos deuses. Paiciño, ti vaite
aló á présa, e dille á discreta Penélope que estou a salvo e
que voltei de Pilos. Eu quedareime aquí; e ti volve para acá
de inmediato, en canto lle teñas levado a noticia, mais a
ela soa, e sen que se entere ningún dos outros Aqueos,
porque son moitos os que maquinan a miña desgracia.
135 E, en resposta, dixécheslle ti, porqueiro Eumeu:
136 Eumeu.- Doume conta, comprendo; xa pensara no
que ti me ordenas. Mais, vexamos, dime agora unha cousa,
e respóndeme con exactitude: ¿debo, de camiño, ir á casa
do infortunado Laertes e darlle tamén a el a noticia? Antes ,
a pesar de que lle causaba tan grande aflicción a ausencia
de Ulises, aínda ía vixia-los campos , e bebía e comía cos
servos dentro da súa casa, cando así no seu peito o corazón
llo pedía; mais agora, desde que ti te fuches na túa nave a
, Pilos, din que xa non quere comer nin beber coma antes,
nin vai vixia-los campos, senón que para alá se está sentado
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a chorar, entre xemidos e saloucos, e múrch aselle a pel
arredor dos osos.
146 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu :
147 Telémaco. - É moi doloroso , mais deixémolo , con
todo, por máis que nos doia; pois, se en tódalas cousas
puidesen os mortais escoller, escolleriamos, en primeiro
lugar, o día do regreso do meu pai. Ti, pois, leva a noticia
e vén de volta; mais encárgalle á miña nai que lle mande
en segredo, o máis de présa posible, á súa serva intendenta,
e que sexa ela a que lle leve a noticia ó ancián.
154 Dixo, e deulle présa ó porqueiro, que botou manás
sandalias, atounas ós pés e púxose en marcha para a cidade .
Atena soubo, pois, ó momento que o porqueiro se afastaba
da granxa, e entón presentouse ela no siti~, tomando a figura
dunha muller fermosa e alta, destra en espléndidos labores.
Parouse na soleira da cabana, mostrándose só a Ulises , sen
que Telémaco a vise, e nin conta dela se dese , por máis
que a tiña <liante de si, poilos deuses non a todos se fan
visibles. Viuna Ulises, e vírona os cans, mais non ladraron,
senón que fuxiron , dando ganidos, para outro lado, a través
da choupana.
164 Atena entón fixo un sinal coas súas cellas, e o divino
Ulises ben entendeu, e saíu para fóra da cabana , pasando
ó longo do alto muro do patio. Parouse entón <liante dela,
e Atena así lle falo u :
167 Atena.- Fillo de Laertes, descendente de Zeus, moi
e nxe ñoso Ulises, agora fala xa ó teu fil lo, e nada lle
escondas, para que entre os dous combinéde-la morte e a
sorte negra dos pretendentes, e toméde-lo camiño da moi
ilustre cidade . Eu non estarei moito tempo lonxe de vós ,
pois estou ansiosa por entrar en combate.
172 Non ben di to isto, Atena tocouno coa súa variña de
ouro. Primeiro , púxolle arredor do peito unha túnica e un
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manto ben limpiños , e devolveulle a súa estatura e o vigor
xuvenil; despois , fixo que recobrase a súa pel morena e que
se enchesen as súas meixelas, e que outra vez se lle azulasen
os pelos da barba.
177 Feita esta transformación, a deusa desapareceu , e
Ulises volveu entrar na cabana. Ó velo agora, o seu fillo
querido quedou estupefacto, e, todo espantado, volveu os
ollos para outra banda, por medo a que fose algún deus; e
entón, alzando a voz, dirixiulle estas aladas palabras:
181 Telémaco.- Hóspede meu, móstraste agora outro
distinto, comparado co de antes; tes outras roupas, e a túa
pel xa non é a mesma. ¿Es ti un dos deuses que son donos
do vasto ceo? Se así é, sénos propicio, e ofrecerémosche
sacrificios , que che sexan agradables, e presentes de ouro,
ben traballados; mais déixanos vivir.
186 E entón o moi paciente, divino Ulises, esta resposta
lle deu:
187 Ulises.- Non, eu non son ningún deus. ¿Por que me
tomas por un inmortal? Eu son o teu pai, por quen ti tanto
xemes e tantas dores padeces, sempre exposto ás violencias
dos homes.
190 Tendo así falado , bicou ó fillo, e, ó longo das súas
meixelas, deixou caer ó chan as súas bágoas, que ata entón,
a duras penas, el puidera conter.
192 Mais Telémaco aínda non estaba convencido de que
aquel fose realmente o seu pai, e, falándolle de novo, con
estas palabras lle respondeu:
194 Telémaco.- Non, ti non es Ulises, o meu pai, senón
un deus que me engana, para que logo eu chore e xema
aínda máis. Un simple mortal nunca, co seu enxeño , tales
cousas faría, de non ser que un deus viñese en persoa sobre
, el e o transformase facilmente, ó seu capricho, nun home
novo ou nun vello. Hai pouco ti eras un vello e vestías unhas
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roupas indecorosas; e agora paréceste ós deuses , que son
donos do vasto ceo.
201 E, en resposta, díxolle entón así o moi enxeñoso
Ulises:
202 Ulises.-Telémaco, non convén que te admires desa
maneira excesiva, nin que te quedes tan abraiado, por veres
ó teu pai aquí dentro; pois nunca aquí outro Ulises che vai
chegar. Ulises é este que aquí ves; Ulises son eu, o teu pai,
que, despois de sufrir mil desgracias e andar tantas veces
errante, ó cabo de vinte anos, torno á terrados meus pais.
Todo o que aquí pasou foi obra de Atena, a deusa
arrebatadora de despoxos, que me transformou tal como
ela quixo, pois ten poder para iso, facendo de min unhas
veces un mendigo e outras, un home novo, que cobre o
seu corpo con fermosos vestidos. É fácil para os deuses ,
que son donos do vasto ceo , dar gloria a un mortal ou
cubrilo de oprobio.
213 Así Ulises falou, e tomou asento; e Telémaco entón,
apertando ó seu pai cos seus brazos , botouse a xemer,
vertendo moitísimas bágoas. E, ós dous , lles subía do peito
tal desexo de chorar que non o podían conter; e choraban
con moito ruído, con máis forza cás aves, bexatos ou voitres
de garras aduncas, cando os pegureiros lles roubaron do
niño as criíñas, que aínda non podían voar. Así eles entón,
das súas pálpebras, tantas bágoas deixaban caer que movían
a compaixón. E, así a chorar, teríaos deixado a luz do Sol,
se Telémaco non tivese tomado a palabra, para lle preguntar
de repente ó seu pai:
222 Telémaco.- Mais entón, meu pai querido, ¿en que
nave os homes do mar aquí te trouxeron, a Ítaca? ¿Que
homes se alaudaban de ser? Pois non me imaxino que aquí
chegases a pé.
225 E, á súa vez, o moi enxeñoso , divino Ulises, esta
res posta lle deu:
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226 Ulises.- Si, meu fillo, eu vouche dicir toda a verdade .
Trouxéronme os Feacios, célebres polas súas naves, que
nelas transportan a quenquera que chegue á súa terra. En
canto eu durmía, eles conducíronme polo mar, na súa rápida
nave , e deixáronme en Ítaca, non sen antes me teren dado
espléndidos presentes: bronce e ouro en abundancia e
roupas tecidas, que están nunha cova escondidos pola
vontade dos deuses. Viñen ata aquí por instruccións de
Atena, para que, os dous xuntos, preparémo-la morte dos
nosos inimigos. Mais dime, primeiro , o número dos
pretendentes e como son eles, co fin de que eu saiba cantos
son e o que vale cada un, e así, despois de o ter meditado
no meu corazón irreprochable , decidirei se nolos dous , sen
a axuda doutros, poderemos atacalos, ou se precisamos que
outros nos axuden.
240 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu :
241 Telémaco.- ¡Oh pai meu! , sempre oín gaba-la túa tan
grande gloria; sempre oín dicir que eras valente no combate
e prudente no consello. Mais, o que dixeches, é moi grande
e déixasme abraiado; non lles sería posible, a dous homes
sós, loitar contra tantos e tan fortes adversarios. Os
pretendentes non son dez, nin dúas veces dez, senón moitos
máis, e de seguida vas sabe-lo seu número. De Duliquio,
hai cincuenta e dous mozos escollidos, ós que acompañan
seis criados; de Sama, son vintecatro homes; de Zaquinto,
hai vinte xoves dos Aqueos; e, da propia Ítaca, son doce ,
os máis nobres de todos, e con eles están o arauto Medonte
e o divino aedo, e dous criados, que son moi entendidos
na arte de trinchar. Se nos enfrontamos a todos xuntos,
cando estean no pazo, tal vez nos expoüamos a que, agora
que chegaches, pagues un prezo amargo e terrible, por teres
querido castiga-las súas violencias . Ti pensa , máis ben , e
re flexiona, se podes encontrar algún aliado, que estea
disposto a vir na nosa axuda.
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258 E, á súa vez, o moi enxeñoso, divino Ulises , esta
resposta lle deu:
259 Ulises.- Unha cousa che vou dicir; ti atende e
escóitame. Reflexiona ti agora se me bastarán os dous, Atena
e Zeus pai, ou se aínda debo pensar nalgún outro defensor.
262 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
263 Telémaco. - Bos son, por certo, os dous aliados de
que me falas, por máis que residan alá no alto , entre as
nubes; pois eles teñen poder tanto sobre tódolos homes
coma sobre os deuses inmortais.
266 E, á súa vez, o moi enxeñoso, divino Ulises, esta
resposta lle deu:
267 Ulises.- Eses dous non estarán moito tempo afastados
da loita violenta, cando, ós pretendentes e a nós, a forza
de Ares nos xulgue no meu pazo. Ti agora, non ben se
mostre o día, vaite á casa e mestúrate con eses pretendentes
arrogantes; e, a min, o porqueiro levarame máis tarde á
cidade, convertido outra vez nun mendigo miserable e nun
vello. Se me aldraxan no meu propio pazo, súfrao con
resignación o teu corazón no teu peito, mais deixa que eu
padeza os malos tratos. Mesmo se ves que me arrastran polos
pés a través da mansión e que me poñen de portas a fóra ,
ou que me feren con dardos, ti observa e aguanta. Convídaos
só a que poñan fin ás súas loucuras, aconsellándoos en tal
sentido con doces palabras; por máis que ningún caso che
farán, pois xa para eles chegou o día fatal. E outra cousa
che vou dicir, e ti métea ben nos teus sentidos. Chegado o
momento, a moi prudente Atena porame tal idea no meu
corazón, e entón eu fareiche un sinal coa cabeza, e ti, así
que ·o vexas , lévate tódalas armas de guerra que hai no salón
e colócaas no fondo do meu cuarto, de elevado teito . Se os
pretendentes, por botalas de menos, che preguntan por elas,
ti engánaos a todos con palabras doces: - «Levei as armas
para lonxe do fume ", diraslles , "pois xa non parecen as
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mesmas que Ulises deixou cando embarcou para Troia; están
ennegrecidas na parte que alcanzaron os vapores da lareira".
E, amais <liso , esta outra razón, aínda mellor, puxo o fillo
de Cronos na miña cabeza: «Tiven medo de que,
embebedados , armasedes unha liorta e uns ós outros vos
ferisedes, cubrindo de oprobio a miña mesa e os vosos
proxectos de voda; e, xa se sabe, o ferro, por sisó, atrae ó
home». - Deixa só, para ti e para min, <lúas espadas, <lúas
lanzas e dous escudos de coiro de boí, que nós teñamos á
man e poidamos coller no momento de caermos sobre os
pretendentes, despois que os ofusquen Palas Atena e o
prudente Zeus. E outra cousa che vou dicir, e ti métea ben
nos teus sentidos. Se é verdade que ti é-lo meu fillo e que
o teu sangue é o meu, que ninguén che oía dicir que Ulises
está de volta na casa; que nin o saiba Laertes , nin o
porqueiro, nin un só da casa sequera, nin a propia Penélope.
Só ti e mais eu, procuremos coñece-la rectitude das mulleres;
e experimentemos tamén ós servidores, para sabermos quen
nos honra e nos teme no seu corazón, e quen non se coida
de ti e te despreza, na situación pola que agora atravesas.
308 E, en resposta , o seu ilustre fillo así lle falou:
309 Telémaco.- ¡Oh pai! Máis adiante, xa coñecerás, ó
menos así o espero , o meu corazón e verás que non hai
nel irreflexións xuvenís . O que agora propós , non creo que
nos vaia ser vantaxoso para nolos dous , e pídoche que o
penses ben. Se queres probar a cada un dos nosos homes ,
terás que perder moito tempo en van, indagando nos
campos, e en tanto os pretendentes , moi tranquilos ,
devorarán no pazo os nosos bens , con toda insolencia e
sen miramento ningún . Eu aconsélloche que , cando máis,
póña-las mulleres á proba, para así coñecerse qué mulleres
pouca honra che fan e qué outras son irreprochables , mais,
en canto ós homes, eu non querería que agora os fosemos
experimentar polas cortes; senón deixar esa tarefa para máis
, tarde, se de verdade Zeus, portador da éxida , che deu un
sinal .
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321 Mentres Ulises e o seu fillo estas razóns un ó outro
se daban, arribaba ó porto de Ítaca a nave, ben traballada,
que a Telémaco trouxera de Pilos, e a tódolos seus
compañeiros. Cando chegaron ó fondo daquela enseada ,
puxaron entón para a praia a negra nave e uns dilixentes
criados retiraron os aparellos; e eles, de inmediato, levaron
á casa de Clitio os tan fermosos presentes. Despois ,
mandaron un arauto ó pazo de Ulises, para que lle dese a
boa nova, á moi prudente Penélope, de que o seu fillo
Telémaco quedara no campo, mais que mandara que
levasen a nave ata a cidade, para evitar que avalente raíña
se alarmase no seu corazón e vertese por el tenras bágoas.
E entón alí os dc:ms se encontraron, este arauto e o divino
porqueiro, que a mesma nova ían dará raíña.
335 Así que os dous chegaron á casa do divino rei, o
arauto, no medio das servas, desta maneira falou:
337 O arauto.- Raíña, o teu fillo querido xa de Pilos
voltou.
338 O porqueiro, por el, achegouse a Penélope e comunicoulle todo canto o seu fillo lle encargara que lle dixese; e, despois de transmitir enteira a súa mensaxe, marchou, pois, de volta para xunto dos seus porcos, abandonando o patio e o pazo.
342 Os pretendentes entón, en vista daquelas novas,
quedaron aflixidos e confusos; saíron para fóra do pazo,
pasando ó longo do alto muro do patio, e sentáronse alíen
consello, diapte da porta.
345 E Eurímaco, o fillo de Pólibo, foi o primeiro, entre
eles, en tomala palabra:
346 Eurímaco.- ¡Oh amigos! É unha proeza grande, a
que Telémaco con esta viaxe acaba de realizar. ¡E nós que
diciamos que nunca el tal cousa faría! Mais, ¡veña!, lancemos
ó mar de seguida unha nave, a mellor que teñamos , e, para
ela, busquemos remeiros experimentados, que, o máis de
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présa posible , vaian dicir, ós compañeiros, que están á
espreita, que volvan rapidamente ó pazo.
351 Aínda de todo el non acabara de dicir estas palabras,
cando Anfínomo, voltando a cabeza desde o sitio en que
estaba, puido ver que a nave deles xa estaba dentro do
profundísimo porto , e que , amaináda-las velas, tomaban
entón os remos nas mans. E, cun suave sorriso, así falou ós
seus compañeiros:
355 Anfínomo.- Xa non nos fai falta mandar ningunha
mensaxe, pois eles alí están xa no porto. Ou é que algún
deus lles pasou aviso, ou é que eles viron pasa-la nave , mais
non a puideron alcanzar.
358 Así falou el, e levantáronse todos e fóronse ata a
beiramar. Rapidamente os seus compañeiros puxaron entón
para a praia a negra nave e uns dilixentes criados retiraron
os aparellos . E, sen máis perda de tempo, os pretendentes,
xa todos xuntos, encamiñáronse á ágora, sen permitiren que
alí ningún outro, mozo ou vello, se sentase con eles.

363 Antínoo, o fillo de Eupites, foi o primeiro, entre eles,
en toma-la palabra:

1

364 Antínoo.- ¡Non se explica de que modo os deuses
puideron librar da desgracia a este home! Todo o día os
nosos homes, cos ollos ben abertos, estaban sentados nos
cumes ventosos, remudándose sempre uns ós outros; e ,
cando xa o Sol se puña, nunca pasabámo-la noite en terra
firme, senón que polo mar vogabamos na nosa nave lixeira,
á espera da Aurora divina e á espreita de Telémaco, para o
atraparmos e acabarmos con el. ¡E, durante este tempo , un
deus levouno á súa casa! Mais nós, aquí e agora mesmo,
pensemos na maneira de lle darmos a Telémaco unha triste
morte. Que desta vez non se nos escape, pois, mentres el
viva, eu ó menos así o creo, nunca os nosos propósitos se
poderán realizar. El é un home destro , no consello e na
sagacidade, e nós xa non somos de todo gratos ó pobo.
¡Veña, pois! Non lle <leamos a Telémaco tempo para reunir
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ós Aqueos na ágora, pois coido que non o deixará de facer.
Alí contra nós mostrará un profundo rancor; parase de pé
e dirá no medio de todos que nós tramámo-la súa morte a
traición e que fallamos no noso intento; e eles, cando tal
oian, non han de alabar estas malas accións, serrón que é
de temer que nos impoñan un severo castigo, botándonos
da nosa terra e abrigándonos a buscar un refuxio mm país
estranxeiro. Adiantémonos: deámoslle morte no campo, ó
lonxe da cidade, ou no camiño; fagámonos nós cos seus
recursos ecos seus bens, e partillémolos con equidade entre
nós, dándolle a casa á súa nai, para que a teña en común con
quen con ela se case. E, se esta proposta non vos agrada e
queredes que Telémaco viva e conserve todo o seu patrimonio,
entón desde hoxe non volvamos xuntarnos aquí, para lle
devorar, en tal cantidade, cantas riquezas lle alegran o corazón,
e que cada un, desde a súa casa, pretenda a Penélope ,
solicitándoa con presentes de voda, e que ela por fin se case
con aquel quemáis lle ofreza, e que o destino lle traia.
393 Así el falou, e todos eles , sen unha voz, en silencio
quedaron. Mais entón tomou a palabra e a eles se dirixiu
Anfímono, fillo ilustre de Nisos e neto do rei Aretos, que
estaba á cabeza dos pretendentés, chegados de Duliquio, a
terrado trigo e os prados, e que era o que, nas súas palabras,
máis agradaba a Penélope , por ser el de bos sentimentos.
Este, pois, pensando no ben de todos, tomou a palabra e
deste xeito a eles se dirixiu:
400 Anfínomo.- Amigos, eu, pola miña parte , non
querería ter que matar a Telémaco, pois, é cousa terrible,
facer perecer unha liñaxe de reis. Consultemos primeiro a
vontade dos deuses, e, se nos é favorable a decisión do gran
Zeus, serei eu mesmo quen o queira matar e quen incite a
tal fin a tódolos outros; mais, se os deuses nos apartan diso ,
eu aconséllovos que desista des dese propósito.
406 Así falou Anfínomo, e a súa proposta a todos compraceu. Levantáronse entón de seguida e regresaron á
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morada de Ulises e, cando chegaron, tomaron asento nas
puídas ca de iras de brazos.
409 E entón a moi prudente Penélope outra cousa
pensou: presentarse en persoa diante dos pretendentes , a
pesar de que tan odiosos se lle fixeran. Foi que ela soubo
que tramaran a morte do fillo no seu propio pazo, porque
llo dixo o arauto Medonte, que se enterara dos seus
proxectos. Dirixiuse, pois, á sala coas súas servidoras.
414 Cando a divina entre as mulleres xa se encontrou
diante dos pretendentes, parouse xunto á columna que
sostiña o teito , solidamente construído, e, cubrindo as
meixelas co seu espléndido veo, tomou a palabra ,
dirixíndose a Antínoo, e así o increpou:
418 Penélope.- ¡Antínoo, home insolente, corazón pérfido! E, para iso, din no pobo de Ítaca que ti sobresaes entre
os da túa idade no consello e na elocuencia; mais, ó final,
ben se ve que ti non es como de ti se di. ¡Seu tolo! ¿Por que
ti máquina-la morte e a sorte negra para Telémaco, e non
prestas atención ós suplicantes, por máis que teñen a Zeus
por testigo? É un sacrilexio, trama-la desgracia doutro. ¿Ou
é que non sabes que o teu pai chegou aquí un día, fuxido,
por temor ó seu pobo? Estaban todos contra el moi irritados,
porque se xuntara cos piratas tafias e causara grandes danos
ós Tesprotos, que eran moitos e moi cobizados; mais Ulises
contívoos e impediu que tal cousa fixesen, por máis que
tan vivamente o desexaban. E agora tí, en pago de todo
iso, devoras de gorra a casa de Ulises, cortexas á súa muller,
queres matar ó seu fillo e súmesme a min nun mar de
mágoas. Eu exhórtote, para que ti te deteñas e calmes ós
outros.
434 E entón, polo seu lado, Eurímaco, o fillo de Pólibo ,
con estas palabras terciou:
435 Eurímaco.- Pilla de Icario , moi prudente Penélope ,
acouga; afasta tales inquietudes do teu corazón. Non existe
home , nin existirá, nin é posible sequera que naza, que sexa
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capaz de pó-las súas mans no teu fillo Telémaco, mentres
eu viva e, cos meus ollos, vexa a luz sobre a terra. Así eu
cho prometo, e de certo que se cumprirá: o negro sangue
do que tal faga correrá ó momento arredor da miña lanza.
Eu non esquezo que Ulises, o destructor de cidades, me
sentou moitas veces nos seus xeonllos, e puxo nas miñas
mans carne asada e deume a beber viño tinto. Por iso,
Telémaco é para mino máis querido de tódolos homes, e
eu exhórtote, para que non temas que a morte lle veña dos
pretendentes; que só a morte que vén dos deuses non se
pode evitar.
448 Así lle falou Eurímaco, para calmala, mais el tamén
tramaba a mort~ de Telémaco.
449 Penélope entón subiu para o seu cuarto brillante, e
chorou e chorou por Ulises, o seu esposo querido, ata que
Atena, a deusa de ollos brillantes, puxo nas súas pálpebras
o doce sono.
452 Pola súa parte, o divino porqueiro chegou de volta,
á tardiña, a xunto de Ulises e do seu fillo . Eles dous
inmolaran un porco dun ano e naquel momento preparaban
a cea. Mais, para entón, xa Atena, chegándose a Ulises, fillo
de Laertes, lle tocara coa súa variña e outra vez o
transformara nun vello, cubríndolle o corpo cuns miserables
vestidos, non fose que Eumeu, ó velo diante de si,
recoñecese ó seu amo e, inca paz de gardar no seu peito o
segredo, marchase contarllo todo á discreta Penélope.
460 Telémaco entón falou o primeiro e dirixiulle estas
palabras:
461 Telémaco. - ¡Xa estás de volta, divino Eumeu! E
entón, ¿que se di na cidade? ¿Eses pretendentes arrogantes
regresaron xa da emboscada e agora están no pazo, ou aínda
me espreitan, agardando a que eu pase de volta para a miña
casa?
464 E, en resposta, ti dixécheslle así entón, porqueiro
Eumeu:
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465 Eumeu.- A verdade é que eu, ó atravesa-la cidade,
nin tratei de falar de tal cousa, nin de me informar sobre
iso, pois, non ben dei a mensaxe, o meu corazón incitoume
a volver para aquí o máis de présa posible. No camiño, iso
si, encontrouse comigo un arauto, un veloz mensaxeiro
mandado polos teus compañeiros, que foi o primeiro que
lle deu á túa nai a noticia da túa chegada. Mais tamén sei
outra cousa; e, isto, vino eu cos meus propios ollos. Ó vir
de volta, pasada xa a cidade, estando eu no outeiro de
Hermes, avistei unha rápida nave que entraba no noso porto.
Había moitos homes nela, e estaba cargada de escudos e
lanzas de dobre punta. Supuxen que tal vez fosen os
pretendentes, mais non o podo asegurar.
476 Así falou o porqueiro, e sorriu o forte, divino Telémaco, mirando para o seu pai cun ollar conivente, mais
evitando que o vise Eumeu.
478 E entón, acabádo-los preparativos e disposta xa a
cea, a comer se puxeron, e a ninguén lle faltou a súa ración
por igual. E, cando xa, de beber e comer, as ganas fóra
botaron, pensaron entón en durmir e recibiron o regalo do
son o.
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RAPSODIA XVII

Telémaco de volta na cidade («Tá en pólei,,) (1-606).
1
Non ben se mostrou a Aurora, de dedos de rosa, filla
da mañá, Telémaco, o fillo querido do Ulises divino, atou
ós seus pés as súas belas sandalias, e, collendo despois a
súa forte lanza, que tan ben lle ía á súa man, dispúxose a
saír para a cidade , e así lle falou ó seu porqueiro:

6 Telémaco.- Paiciño , eu voume á cidade , para que
me vexa a miña nai; eu coñézoa e sei moi ben que non
deixará os seus choros horribles e os seus dolorosos lamentos, ata que ela mesma, cos seus propios ollos , en persoa me teña visto. Mais unha cousa che ordeno: acompaña
á cidade a este infeliz estranxeiro, para que alí mendigue a
súa comida, e , aquel que así o queira, xa lle dará un anaco
de pan e unha cunea de viño; pois, con tanta tristeza no
meu corazón, non podo cargar sobre mina cantos homes
cheguen á miña porta. E, se o hóspede, contra min, moito
se irrita , tanto peor será para el, pois , cando falo , a min
gústame dici-la verdade.
16 E, en resposta, o moi prudente Ulises así lle dixo
entón:
17 Ulises.- Amigo, tampouco eu desexo que aquí me
reteñan. Para un pobre , é máis proveitoso mendiga-la
comida pola cidade que polos campos. E que me dea aquel
que así o queira. Pola miña idade, como podes ver, eu xa
non podo quedar nas cortes e obedecer en tódalas cousas
·asordes dun xefe. Vaite, pois; a min, acompañarame este
home, ó que ti <leches tal orde, despois que me quente ó
pé do lume e cando xa brille o Sol. Son terriblemente malas ,
estas rou pas que levo postas , e a xeada da mañá podería
acabar comigo; e oínvos dicir que a cidade aínda é lonxe
de aquí.
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26 Así falou el, e Telémaco foise da granxa, camiñando
a bo paso , ó tempo que meditaba como aniquilar ós
pretendentes.
28 Cando chegou ó espacioso pazo, apoiou a súa lanza
contra unha alta columna, e pasou entón ó interior, cruzando
a soleira de pedra.
31 A primeira que o viu foi Euriclea, a súa ama deleite,
que naquel momento cubría con peles as poltronas tan
traballadas; e correu dereita ó seu encontro coas bágoas nos
ollos. E, ó pouco, xuntáronse arredor del as outras escravas
do intrépido Ulises, e todas lle daban abrazos, bicándolle a
fronte e os ombros.
36 Saíu entón do seu cuarto a moi prudente Penélope,
semellante a Artemis ou á áurea Afrodita; e colleu nos seus
brazos ó seu fillo amado e, a chorar, bicándolle a fronte e
os seus belos ollos, dirixiulle, con saloucos na voz, estas
aladas palabras:
41 Penélope.- ¡Volveches, Telémaco, miña doce luz!
Cheguei a pensar que xa nunca máis te vería, cando na túa
nave a Pilos marchaches, en segredo, contra a miña vontade,
á procura de noticias do teu pai. Mais, ¡veña, pois!, cántame
polo miúdo todo canto viches e soubeches.
45 E, á súa vez, o sensato Telémaco así entón lle respondeu:
46 Telémaco.- Miña nai, non me fagas chorar, nin me
conmóva-lo corazón no fondo do peito, visto que me librei
da miña ruína total. ¡Anda! Agora, báñate e viste o teu corpo
cunhas roupas limpas; despois, sube ó alto da casa coas
túas servas e promete, a tódolos deuses, ofrecerlles hecatombes perfectas, se Zeus un día toma ó seu cargo a nosa
vinganza. Eu, por min, vou á ágora para encontrarme cun
hóspede, que trouxen comigo de Pilos, ó volver para acá .
Mandeino por <liante cos meus compañeiros, semellantes
ós deuses, coa orde de que Pireu o levase para a súa casa,
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e que nela o atendese e honrase coma un amigo, ata que
eu aquí chegase.
57 Así, pois , lle falou el á nai; e nin unha palabra dos
labios dela voou.
58 Penélope bañouse, pois, e vestíu o seu corpo cunhas
roupas limpas ; e prometeu, a tódolos deuses, ofrecerlles
hecatombas perfectas, se Zeus un día tomaba ó seu cargo
a súa vinganza. E Telémaco , por el, póndose en marcha ,
saíu da sala, coa súa lanza na man; e dous áxiles cans detrás
del marcharon. Atena sobre el derramara tal gracia divina
que, ó pasar, contemplábano todos con admiración. Pronto
os arrogantes pretendentes arredor del se xuntaron, para o
cumprimentaren con boas palabras, ó tempo que nos seus
corazóns tramaban a súa desgracia.
67 Telémaco entón apartouse daquela turba de xente
e foi tomar asento onde estaban sentados, xuntos, Méntor,
Antifo e Haliterses , que foran, desde os primeiros días,
compañeiros do seu pai. Estes fixéronlle preguntas sobre
tódalas causas que na viaxe lle aconteceran. Mais, nisto,
aproximouse Pireu , famoso pola súa lanza, que , a través
da cidade , trouxera ata a ágora ó seu hóspede. Telémaco
non se quedou moito tempo afastado del, senón que de
seguida púxose ó seu lado.
74 Pireu entón falou o primeiro e dirixiulle estas
palabras:
75 Pireu.-Telémaco , manda de seguida mulleres á miña
casa, co fin de que eu che entregue os presentes , que
Menelau para ti me deu.
77 E, a súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
78 Telémaco.- Pireu , aínda non sabemos como todo isto
acabará. Pois, se os arrogantes pretendentes me matan no
pazo a traición e entre eles se reparten tódolos bens do meu
pai, mellor quero que ti os disfrutes , en vez dun calquera
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deles. Se son eu o que entre eles semento a morte e a sorte
negra, entón será para ti un pracer traermos á miña morada,
e para min, recibilos.
84 Así que entón chegaron ás súas mansións, tan boas
para vivir, deixaron os seus mantos en cadeiras e butacas ,
e, en bañeiras ben puídas, foron tomar un baño. Despois
que os lavaron as servas, e os unxiron con óleo, e xa póstalas túnicas e os mantos de la , saíron do baño e entón
sentáronse en cadeiras na sala.
91 Veu unha servidora con auga para as mans, nun belo
xerro de ouro, e vertéullela nunha palangana de prata; e
dispuxo diante deles unha puída mesa. Unha venerable
despenseira trouxo entón pan e deixouno na mesa; e
serviulles moitos manxares, obsequiándoos de boa gana con
canto ela tiña gardado. A nai de Telémaco veu sentarse
enfronte dos dous xoves, préto da columna que sostiña o
teito; e, inclinada no seu asento, enrolaba co fuso delgados
fíos. E eles ían botando a man para os manxares, que tiñan
diante servidos.
99 E, cando xa botaran fóra o desexo de beber e de
comer, a moi prudente Penélope foi a primeira en toma-la
palabra e así lles falou:
101 Penélope.-Telémaco, vou subir para o meu cuarto
e voume deitar nun leito, que tan triste se me fixo, e que
está de cotío mollado coas miñas bágoas, desde o día en
que Ulises partiu para Ilión cos Atridas, e ti aínda non te
decidiches a dicirme claramente, antes de que os arrogantes
pretendentes volvan a esta casa, se nalgunha parte algo
oíches sobre o regreso do teu pai.
107 E, á súa vez, o prudente Telémaco desta maneira lle
responden:
108 Telémaco.- Si, miña nai, eu vouche dicir toda a
verdade de canto eu sei. Fun a Pilos e alí vin a Néstor, pastor
de pobos. Recibiume na súa alta morada, acolléndome con
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todo o cariño, coma un pai acolle ó seu fillo , que doutras
terras lle volve despois de longa ausencia. Así el, a min, me
acolleu con todo o cariño, de igual modo que os seus
gloriosos fillos. Mais aseguroume que, do paciente Ulises,
a ningún home do mundo el oíra falar, nin de se vive ou se
está morto. Mandoume, iso si, a Menelau o Atrida , famoso
pola súa lanza , dándome, para o caso, os seus cabalos e un
carro ben axustado. Alí vin a Helena, a arxiva, pola que tanto
sufriron Arxivos e Troianos , por vontade dos deuses.
Menelau, o bo no grito de guerra , preguntoume de
inmediato por que precisara ir á divina Lacedemonia, e eu
conteille polo miúdo toda a verdade. Entón el, en resposta,
con estas palabras se expresou: - «¡Oh deuses! ¡Entón é que
pretenden durmir no leito nupcial dun heroe tan valeroso ,
eses homes, que tan cobardes son! Pois, do mesmo modo
que cando na cova dun león poderoso unha cerva deitou
ós seus fillos recén nacidos e ela foise pastar pola falda
fragosa do monte e polos vales herbosos, e no en tanto o
león á súa cova volveu e deu morte infamante ós dous
cervatiños, así Ulises, ós pretendentes, unha morte infamante
lles ha de dar. Oxalá, á súa volta, se mostrase Ulises , ¡oh,
pai Zeus, Atena e Apolo! , do mesmo modo que outrora en
Lesbos , a ben construída , cando se levantou contra o
Filomelida , que a todos desafiaba , e, en loita con el ,
abateuno co seu brazo poderoso , no medio da alegría de ·
tódolos Aqueos. ¡Que regresase este Ulises e que se atopase
cos pretendentes! Curtas serían as vidas de todos e amárgalas
súas vodas . Mais , no tocante ás túas preguntas e ós teus
rogos, eu sería incapaz de me apartar da verdade ou de te
enganar. De canto a min me contou o Vello do Mar (Proteu),
de palabra infalible , nada eu che vou ocultar nin disimular.
El díxome que viu a Ulises nunha illa, desfeito en bágoas ,
na mansión de Calipso, unha ninfa , que alío retén á forza;
e non pode pensar en voltar á terrados pais , por non dispor
de naves con remos nin de compañeiros para o conduciren
polo amplo lombo do mar». - Así falou Menelau , o Atrida,
famoso pola súa lanza. Concluída a indagación, emprendín
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o meu regreso; e os inmortais, que me concederon un vento
favorable, trouxéronme de présa á miña patria.
150 Así falou o fillo, e, á nai, no peito deulle un salto o
corazón. Entón Teoclímeno, semellante ós deuses, <liante
deles tamén así falou:
152 Teoclímeno.- ¡Oh, venerable muller de Ulises, fillo
de Laertes! Xa ves que Menelau nada sabe con certeza; mais
atende tamén ó que che vou dicir, pois eu fareiche un
prognóstico exacto e nada che vou ocultar. Que agora sexan
testemuñas, primeiro, Zeus, entre os deuses, e, logo, esta
túa mesa hospitalaria, e tamén o fogar do irreprochable
Ulises, ó que eu cheguei: Ulises xa está na súa patria, sexa
sentado, sexa movéndose, e, sabedor xa das súas viles accións, prepárase para leva-la desgracia a tódolos pretendentes . Talé o prognóstico que, sentado na nave de moitos
bancos, no meu espírito puiden observar, e que, a Telémaco,
eu mesmo lle revelei.
162 E, á súa vez, a moi prudente Penélope desta maneira
lle respondeu:
163 Penélope.- ¡Quen me dera, estranxeiro, que o que
prognosticas fose cousa feíta! Entón, pronto contarías coa
miña amizade e, de min, tantos presentes recibirías que tería
envexa da túa felicidade, quen CQntigo se atopase.
166 Así Teoclímeno e Penélope, de tales cousas, entre
si conversaban.
167 Entre tanto, <liante da morada de Ulises, os pretendentes divertíanse a lanza-lo disco e o venábulo mm terreo
achandado, onde, de ordinario, practicaban a súa insolencia.
170 Mais, cando xa eran horas da cea, e chegaron dos
campos, de tódolos lados, as cabezas de gando, que traían
os seus pastores habituais, entón Medonte, que era o arauto
quemáis lles agradaba e que sempre asistía ós seus festíns,
dirixíndose ós pretendentes, así lles falou:
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174 Medonte.- Mozos, agora, que xa, o corazón cos
xogos, todos recreastes, entrade no pazo, para preparármola cea, pois é mellar que os alimentos se tomen ás súas horas.
177 Así dixo el, e eles, levantándose, puxéronse en
marcha e obedeceron ás súas palabras. Dentro xa da morada, de agradable vivenda, puxeron os seus mantos en cadeiras e poltronas, e inmolaron grandes carneiros e gordas
cabras; e tamén parcos cebóns e unha vaca do rabaño; e
prepararon con todos eles o seu festín. Mais, a esa mesma
hora, Ulises e o divino porqueiro dispúñanse a partir do
campo para a cidade.
184 E o porqueiro, o maioral dos pastores, foi o primeiro
que tomou a palabra:
185 Eumeu.-Hóspede, xa que entón desexas marcharte
hoxe mesmo á cidade, como así o mandou o meu señor,
poñámonos, pois, ó camiño. Eu, por min, preferiría que aquí
te quedases para garda-lo noso curral; mais respecto as súas
ardes e teño medo de que despois me reprenda; e as
reprensións dos amos son duras de levar. ¡Veña!, saiamos
agora, que xa pasou a maior parte do día e logo virá a tardiña
e sentirás máis o frío.
192 E, en resposta, así entón lle dixo o moi enxeñoso
Ulises:
193 Ulises.- Doume canta , comprendo; xa pensara no
que me ordenas. Vámonos, pois, e sé ti entón o meu guía
de aquí alá; mais dáme un bastón, se tes algún preparado ,
para que nel eu me apoie, xa que dicides que o camiño é
escorre gadizo.
197 Así dixo, pois , e botou polos ombros a súa alforxa
indecorosa, toda chea de buracos, que tiña unha corda por
bandoleira. Eumeu deulle entón o bastón que el lle pedira.
200 E puxéronse os dous ó camiño; e atrás quedaron
cans e pastores, a custodia-la porqueira; e o porqueiro
conducía á cidade ó seu señor, transformado mm miserable
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mendigo, e nun vello, que se apoiaba no seu bastón, e sobre
o seu corpo vestía uns tristes farrapos .
204 Despois de percorreren o fragoso camiño, xa se
atoparon préto da cidade, chegando á fonte debelas augas,
feíta polas mans do home , da que os habitantes se abastecían
de auga. Esta fonte era obra de Ítaco, Nérito e Políctor;
arredor dela, formando un círculo completo , había un
bosque de álamos, que crecen na auga; a súa fresca auga
corría do alto dunha rocha; e na parte superior encontrábase
un altar das Ninfas , no que tódolos camiñantes facían
algunha ofrenda . Nese lugar atopouse con eles o fillo de
Dolio, Melantio, que conducía cabras, as mellares de tódolos
seus rabaños, para serviren de cea ós pretendentes; e con
el ían tamén dous cabreiros . Cando el viu ós dous homes ,
púxose a inxurialos, dirixíndose a eles e falándolles dunha
maneira tan desaforada e tan ofensiva que Ulises sentiu que
o corazón se lle revoltaba:
217 Melantio.- ¡Mirade! Aquí vese ben certo que a un
miserable condúceo outro aínda máis miserable, pois
sempre os deuses emparellan ós que se asemellan. ¿A onde
ti levas, desgraciado porqueiro, a ese lambón, a ese molesto
mendigo , a ese perturbador de banquetes? ¡Un home que
non fai outra cousa senón pararse <liante das xambas de
moitas portas e contra elas escofa-las súas costas ,
mendigando codelos de pan, mais nunca por certo espadas
ou caldeiros! Se mo deses a min, para garda-la granxa, barrelas cortes e leva-la forraxe para os cabuxos , xa se lle porían
ben górdalas coxas, bebendo o soro do leite. Mais, como
el nunca aprendeu a facer cousa boa, non quererá baixarse
ó traballo; quere mellor andar a pedir de porta en porta,
para enche-lo seu bandullo insaciable. Mais unha cousa che
vou dicir, e xa verás como é cousa feíta: se é que vai ó pazo
do divino Ulises , moitos tallos , arredor da súa cabeza, el
vai ver voar, que , das mans daqueles homes , de tódolos
lados sairán , e que , nas súas costelas, se gastarán.
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233 Así el dixo , e, ó pasar ó seu lado , coma un tolo,
deulle un couce na cadeira; mais non o botou fóra do
camiño, senón que alí quedou plantado nel. Ulises entón
meditou un momento nunha de dúas: ou lanzarse sobre el
e quitarlle a vida a paus, ou collelo e erguelo no aire e
crebarlle a cabeza contra o chan. Mais tivo a coraxe de contela cólera no seu corazón. O porqueiro, polo seu lado, ollou
para el fronte a fronte e reprendeuno, e, erguendo as mans
cara ó ceo, fixo esta pregaria:
240 Eumeu.-Ninfas das fontes, fillas de Zeus , se na vosa
honra Ulises queimou algunha vez coxas de cabuxos e de
años, cubertas de abundante graxa, cumprídeme este meu
voto : ¡que volva aquel home!, ¡que nolo traia algún deus!
El xa che faría perder tódolos fumes , que agora contigo
levas, para nos insultar, pasando ti o tempo a vadiar pola
cidade, namentres uns malos pegureiros malogran o teu
rabaño.
247 E, á súa vez, respondeulle con estas palabras o
cabreiro Melantio:
248 Melantio.- ¡Ah! ¡Que é o que di este can, tan entendido en malas artes! Un día eu hei de o levar nunha negra
nave, de moitos remos, para lonxe de Ítaca, e alí, ó vendelo,
daranme por el unha boa ganancia. E en canto a Telémaco,
así Apolo, o do arco de prata, o fira de morte hoxe mesmo
no seu pazo, ou morra el por fin nas mans dos pretendentes,
como morreu para Ulises, moi lonxe de aquí, o día do seu
regreso .
254 Tendo así falado, deixounos atrás, pois eles camiñaban de vagar, e el seguiu camiño, e chegou moi de présa
ás mansións do señor. Unha vez alí, entrou ó momento na
sala e tomou asento entre os pretendentes, enfronte de
Eurímaco, que era quen máis o apreciaba. Os servidores
entón puxéronlle diante unha porción de carnes, e veu
servirlle pan a venerable despenseira.
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260 Nese tempo, Ulises e o divino porqueiro, que xa
chegaran, paráronse moi préto do pazo, e ata eles chegou
o son dunha cóncava lira, pois Femio naquel momento
comezaba o seu canto no medio dos pretendentes. Ulises
entón tomo u da man ó porqueiro e así lle falou:
264 Ulises .- Eumeu, este é, non hai dúbida, o fermoso
pazo de Ulises; é fácil de recoñecer, mesmo se se vise entre
moitos outros. Ten un corpo saíndo do outro; o seu patio
está acabado con esmero, co seu muro e a súa cornixa; as
súas portas, de <lúas follas, están solidamente pechadas: non
habería home capaz de as forzar. Dentro, un senfín de invitados deben de ter un banquete, pois vén o cheira da carne
e resoa a lira, que os deuses deron, de compañeira, para
todo festín.
272 E, en resposta, dixécheslle así ti entón, porqueiro
Eumeu:
273 Eumeu.- Recoñecéchelo con facilidade, pois, nisto,
coma noutras causas, non che falta discreción. Mais agora
deliberemos coma vai se-la cousa. Ou entras ti primeiro no
cómodo pazo, e mestúraste cos pretendentes, e eu quedo
en tanto aquí fóra; ou, se queres, agardas ti, e eu paso <liante.
Mais, neste caso, non tardes, non sexa que alguén, ó verte
á porta, guinde sobre ti calquera cousa ou che dea unha
pancada. Rógoche que decidas.
280 E contestoulle entón así o moi paciente, divino
Ulises:
281 Ulises.- Doume conta, comprendo; xa pensaba no
que ti me ordenas. Pois pasa ti <liante, e eu quedo no en
tanto aquí fóra, que non son descoñecedor das feridas e
das pancadas. O meu corazón é resistente, despois do moito
que eu padecín, tanto sobre as ondas do mar, coma nos
combates da guerra; e, se aínda ten que me vir este mal ,
detrás dos outros, que veña, pois. É a maneira de cala-las
esixencias do funesto ventre, que tantos males ós homes
ocasiona. Por causa del, ármanse as ben axustadas naves,
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que navegan polo mar incansable e levan a desgracia ós
inimigos.
290 Así Ulises e Eumeu, de tales causas, entre si conversaban. E un can, que alí estaba deitado, ergueu de pronto
a cabeza e as orellas. Era Argos, o can do intrépido Ulises,
que criara el mesmo polas súas mans, mais do que non
disfrutou, ó partir daquela para a sagrada Ilión. Antes , os
mozos acostumaban levalo consigo para correr cabras
montesas, cervos e lebres; mais agora, na ausencia do seu
dono, xacía esquecido sobre un monte de esterco, das mulas
e dos bois, que xunto á porta amontoaban, ata que os servos
de Ulises o viñan buscar, para esterca-lo tan grande dominio.
Alí, pois, estaba deitado o can Argos, todo cheo de carrachas.
301 Entón o can, cando recoñeceu a Ulises, que estaba
préto del, fíxolle festas co rabo e baixou as orellas; mais xa
non tivo forzas para ir ó encontro do seu amo. Este , ó velo,
virou a cabeza para enxugar unha bágoa, que logrou
facilmente ocultar a Eumeu , a quen de seguida falou con
estas razóns:
306 Ulises. - Eumeu, isto é cousa estraña, un can coma
este , deitado no esterco; pois é fermoso de corpo; por máis
que non podo saber se, coa beleza que ten, foi un veloz
corredor, ou se era simplemente un deses cans de mesa ,
que os señores manteñen por ostentación.
311 E, en resposta , dixécheslle así ti entón, porqueiro
Eumeu:
312 Eumeu.- Este é o can do heroe , que morreu lonxe
de nós . Se el aínda fose, no corpo e nas obras, tal como era
cando Ulises aquí o deixou , ó embarcar para Troia , pronto
verías , atónito, a súa lixeireza e o seu vigor. Pera que el
levantase, xa non se lle escapaba, por máis que fose nas
profundidades dun espeso bosque, pois era admirable o seu
osmeo cando seguía un rastro. Agora está acorado de
desgracias, poilo seu amo morreu moi lonxe da patria e as
mulleres, que son unhas deixadas, xa non teñen coidado
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del. E é que os servos, así que os amos deixan de os mandar,·
xa non queren face-los traballos que son de xustiza; porque
Zeus, o que ve ó lonxe , quítalle ó home a metade do seu
valor, cando sobre el cae o día da escravitude.
324 Tendo así falado, Eumeu entrou no cómodo pazo,
e marchou dereito á sala , para se xuntar cos ilustres
pretendentes. E, en canto ó can Argos, a Parca da negra
morte levouno consigo, no momento en que viu outra vez
a Ulises ó cabo de vinte anos de ausencia .
328 Telémaco, semellante ós deuses, foi o primeiro de
todos enveró porqueiro , cando este entraba na sala, e, ó
momento, fíxolle un sinal de cabeza, co fin de o chamar
para o seu lado. Eumeu, despois de botar unha ollada ó
seu redor, á procura de asento, botou man a un tallo de
belas cores, no que, de ordinario, se sentaba o trinchador,
que era o que cortaba abundantes carnes para os
pretendentes , cando eles tiñan os seus festíns no pazo.
Levou, pois, este tallo e púxoo xunto á mesa de Telémaco ,
enfronte <leste , e alí el se sentou. E entón o arauto colleu
unha ración e serviulla, xunto co pan, que tomou dunha
canastriña.
336 Logo a seguir, despois de Eumeu, penetrou no pazo
Ulises, transformado nun miserable mendigo , e mm vello,
que se apoiaba no seu bastón, e sobre o seu corpo vestía
uns tristes farrapos. Sentouse na soleira tan puída, do lado
de dentro da porta, apoiáda-las costas contra a xamba de
ciprés, que outrora o artífice puíra con arte e endereitara
cun fío.
342 Telémaco entón, despois de coller un pan enteiro,
dunha fermosísima canastra, e canta carne lle coubo n as
mans, chamou para xunto de si ó porqueiro e así lle dixo:
345 Telémaco.- Leva isto e dallo ó teu hóspede , e
aconséllalle que vaia pedir, de mesa en mesa, a tódolos
pretendentes, sen deixar un sequera; que ó que está
necesitado, non lle é boa a vergoña.
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348 Así el lle falou, e o porqueiro camiñou para Ulises,
non ben oíu tal mandato, e, chegando ó pé del, díxolle estas
aladas palabras:
350 Eumeu.- Hóspede meu, Telémaco dache isto, e
aconséllache que vaias pedir, de mesa en mesa, a tódolos
pretendentes, sen deixar un sequera; pois di que non é boa
a vergoña, cando se é mendigo .
353 E, en resposta, díxolle así entón o moi enxeñoso
Ulises:
354 Ulises .- Zeus soberano, ¡que Telémaco sexa feliz
entre os homes e que se lle cumpra todo canto no seu
corazón el desexa!
356 Así falou, e recibiu con ámbalas mans o pan e a
carne, que alí mesmo deixou <liante dos pés, enriba da súa
alforxa vergoñosa. E púxose a comer, ó tempo que o aedo
cantaba alí na sala. E, á mesma vez, el acabou de cear e o
divino aedo deixou de cantar. Naquel momento, os
pretendentes armaron un gran balbordo por toda a sala, e
entón Atena foise á beira de Ulises, fillo de Laertes, e
incitouno a mendigar anacos de pan no medio dos
pretendentes, para así coñecer quen deles era un home
xusto e quen era malo , por máis que, nin por iso, nin un
sequera debía librarse da morte. Ulises entón, comezando
pola dereita, foi pedir a cada home, e por todas partes tendía
a man, coma se el fose un mendigo de toda a vida. Eles
compadecíanse del e dábanlle esmola, mais mirábano con
estrañeza e entre si preguntábanse quen era aquel home e
de onde viñera.
369 Entón Melantio, o cabreiro, con estas palabras, entre
eles falou :
370 Melantio.- Escoitádeme, pretendentes da moi ilustre
raíña, o que vos podo dicir <leste estranxeiro, pois antes de
agora eu xa o vin. Foi o porqueiro, o que o guiou ata aquí,
mais eu non o coñezo de nada, nin sei de onde el di que é
pola súa liñaxe.
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374 Así dixo el, e entón Antínoo reprendeu ó porqueiro
con estas palabras:
375 Antínoo.- ¡Oh, célebre porqueiro! ¿Por que ti, a este
home , á cidade trouxeches? ¿E que non tem·o s xa
vagabundos de sobra, mendigos molestos , perturbadores
de todo banquete? ¿Non che bastan os que aquí se xuntan
e devoran os bens do teu amo? ¡E vas ti e aínda invitas a
outro novo de fóra!
380 E, en resposta, dixécheslle entón ti así, porqueiro
Eumeu:
381 Eumeu.-Antínoo , non falas ben, por moi nobre que
sexas. ¿Quen ía ir buscar a un hóspede ó estranxeiro, non
sendo a un dos que poden prestar un servicio ó público ,
un adiviño ou un médico ou un carpinteiro, ou tamén un
aedo divino, capaz de recrear cos seus cantos? Estes son os
mortais que se van buscar pola inmensa terra; mais ninguén
ía ir buscar a un mendigo, para que causase a súa propia
ruína. Ti sempre fuches , entre tódolos pretendentes, o máis
ríspido cos servos de Ulises, e comigo, sobre todo; mais eu
non me preocupo diso, mentres vivan no pazo a discreta
Penélope e Telémaco, semetlante ós deuses.
392 Mais entón o sensato Telémaco con estas palabras
terciou:
393 Telémaco.- Cala, non lle respondas a ese home con
tantas explicacións, pois Antínoo acostuma irritar sempre
ás persoas, de malas maneiras , con molestas razóns, e incita
ós outros a que fagan o propio.
396 Dixo, pois, e dirixiulle a Antínoo estas aladas
palabras:
397 Telémaco.-Antínoo, eu ben sei que ti miras por min
coma un pai polo seu fillo , e que por iso me instas con duras
palabras a expulsar a tal hóspede deste pazo. Mais, ¡non
permitan os deuses que tal cousa aconteza! Colle algo ti
mesmo e dallo, que non o vexo con malos ollos; máis ben,
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eu anímate a facelo. E non teñas medo de que cho tomen
a mal nin a miña nai nin ningún outro dos servidores que
viven na mansión do divino Ulises. Mais, xa vexo que non
é ese, o propósito que gardas no teu corazón; pois ti prefires
comer a dar de comer a ninguén.
405 E, á súa vez, en resposta, Antínoo así lle dixo:
406 Antínoo.-Telémaco altilocuente, incapaz de contelos teus ímpetos , ¿que acabas ti de di~ir? Se tódolos
pretendentes lle desen o mesmo que eu, durante tres meses
enteiros estaría el lonxe de aquí, e a túa casa veríase libre
da súa presencia.
409 Así falou, pois, e, collendo o banquiño, que estaba
debaixo da mesa e no que, ó comer, apoiaba os seus nítidos
pés, mostráballo, virado cara a el. Mais tódolos outros algo
lle deron, e, ó cabo, enchéronlle a alforxa de pan e de
carnes. E xa Ulises voltaba á súa soleira, para comer alí o
que os Aqueos lle regalaran; mais detívose , ó pasar polo
lado de Antínoo, e así lle falou:
415 Ulises. - Dame ti algo, amigo; pois non me parece
que sexas, entre os Aqueos, o menos nobre, senón o primeiro de todos eles, xa que tes aires de rei. Por iso ti debes
darme pan, e máis do que os outros, e eu gabareite a través
da inmensa terra. Tamén eu, noutros tempos, habitei nunha
casa opulenta e vivín feliz entre os homes, e moitas veces
lle din ó vagabundo, quenquera que fose , e fose cal fose a
necesidade que a min o traía. Eu tiven daquela incontables
servidores e tódalas causas coas que os homes viven ben e
son chamados ricos. Mais Zeus, o fillo de Cronos, porque
así era sen dúbida a súa vontade , levoume á ruína. El un
día incitoume a partir, cuns piratas errabundos , para o
Exipto, nunha longa viaxe, co fin de que alí eu atopase a
miña desgracia . No río Exipto, ancorei as miñas curvadas
naves; e, despois de ter dado , ós meus leais compañeiros,
a orde de que quedasen alí xunto ás naves e que as
custodiasen, mandei vixías a explora-la bisbarra desde as
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alturas. Mais eles, cedendo ó seu orgullo e seguindo o seu
propio impulso, comezaron logo a devasta-los campos, tan
fermosos, dos Exipcios, raptando as mulleres e as criaturiñas
e matando os homes. E o clamor dos gritos pronto chegou
á cidade. Oíndo o grito de guerra, os seus habitantes viñeron,
ó rompe-lo día; e toda a chaira quedou chea de infantes,
de cabalos e de brillos de bronce; e Zeus, que goza co raio,
fixo fuxir, co medo, ós meus compañeiros, e ninguén se
atreveu a facer fronte, poilo certo é que a desgracia ameazábaos de tódolos lados. Alí, a moitos dos meus, matáronos
coa punta do bronce, e, a outros, leváronos vivos, para seren
escravos e traballaren no seu proveito. A min, entregáronme
a un estranxeiro, que os encontrou, e fun levado a Chipre.
Era este, Dmétor, fillo de laso, que en Chipre reinaba con
gran poder. E, de alá é, de onde eu veño agora, despois de
sufrir moitas calamidades.
445 E, á súa vez, respondeuche así Antínoo, alzando a
VOZ:

446 Antínoo.- ¿Que deus para aquí trouxo este azoute ,
este tormento dos nosos festíns? Quédate aí, no medio, ben
lonxe da miña mesa, se non queres ir logo parar outra vez
ás amarguras de Exipto e de Chipre, por seres un mendicanle
con demasiada ousadía e descaro. Agora vas deténdote
<liante de todos estes , que dan ás tolas, porque non teñen
nin moderación nin piedade, ó regalaren a riqueza doutro,
e cada un deles dispón de todo en abundancia.
453 O moi enxeñoso Ulises retirouse do sitio, mais aínda
lle dixo estas palabras:
454 Ulises.- ¡Oh, deuses! Xa vexo que o teu corazón non
concorda co teu aspecto . Ti, na túa casa, nin unha area de
sal lle darías, a quen cha implorase, cando agora, na casa
doutro, sentado á súa mesa, non fuches capaz de me dar
nin sequera un codelo de pan, con teres de todo <liante de
ti ó alcance da man.
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458 Así falou el, e Antínoo aínda máis se irritou no seu
corazón, e, ollándoo con torva mirada, dirixiulle estas aladas
palabras:
460 Antínoo.- Agora, xa non creo que poidas saír con
ben desta sala, despois de ter proferido semellantes inxurias.
462 Así dixo, e, agarrando o banquiño dos pés, lanzoullo,
e deulle con el no alto das costas, no ombro dereito. Mais
Ulises, igual ca unha rocha, seguiu firme no sitio, cravado
ó chan, sen que o golpe de Antínoo o flxese bambear. Só
abaneou a cabeza, sen soltar nin palabra, revolvendo
funestos proxectos no fondo do seu corazón. Voltou sen
máis para a súa soleira, e alí se sentou, pondo no chan a
súa ben chea alforxa; e así falou entón ós pretendentes:
468 Ulises. - Escoitádeme, pretendentes da moi ilustre
raíña, para que eu vos diga o que o meu corazón no peito
me dicta. Pode un home non sentir no corazón nin dor nin
mágoa, cando alguén o fere en loita por todo canto el ten,
polos seus bois, ou polas súas brancas ovellas; mais Antínoo,
a min, feriume por motivos do ventre funesto, odioso, que
ós homes tantos males causa. Se hai no ceo deuses e Erinias,
mesmo para os mendigos, que a morte acabe con Antínoo
antes do seu casamento.
477 E, á súa vez, Antínoo, o fillo de Eupites, así lle dixo:
478 Antínoo.- Come e cala a boca, estranxeiro, aí sentado, ou marcha para outro lugar, se non queres que, por
eses discursos, estes mozos pola casa te arrastren, ou por
un pé ou ben dun brazo, e che dilaceren todo o corpo.
481 Así el se expresou, mais, ó oílo, indignáronse todos
co n vehemencia, mostrando a súa reprobación, e un
daqueles mozos tan orgullosos desta maneira falou:
483 Unha voz.- Antínoo, iso non é de lei: feriches a un
infeliz vagabundo, ¡oh, insensato!, e ó mellor é algún deus
do ceo. Os deuses, ás veces, fanse semellantes a hóspedes,
que veñen doutros países, tomando toda clase de aspectos,
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e van de cidade en cidade, para recoñeceren a insolencia
ou a xustiza dos homes .
488 Así falaban, pois, os pretendentes, mais Antínoo non
se preocupou polos seus comentarios. Telémaco sentiu unha
pena moi grande nos seus adentros, por aquel golpe dado
ó seu pai, mais non por iso, das súas pálpebras, deixou caer
unha bágoa ó chan. Só abaneou a cabeza, sen soltar nin
palabra, revolvendo funestos proxectos no fondo do seu
corazón.
492 Cando a moi prudente Penélope oíu dicir que , na
sala grande, Antínoo ferira a un hóspede, desta maneira
exclamou no medio das súas servas:
494 Penélope.- ¡As-í a el o fira Apolo, o arqueiro famoso!
495 E, á súa vez, Eurínoma, a despenseira, así entón lle
dixo:

496 Eurínoma.- Se neles se cumprisen as nosas
maldicións, ningún deses homes vería chega-la Aurora, de
belo trono.
498 E, á súa vez, a moi prudente Penélope así lle
respondeu:
499 Penélope.-Ama, todos certamente son odiosos, pois
só traman vilezas; mais Antínoo é o quemáis se parece á
negra Parca. Un infeliz estranxeiro vai pola sala grande e
pide unha esmola, pois fórzao a necesidade, e entón tódolos
outros lla deron, e encheron a súa alforxa; mais el lanzoulle
o banquiño dos pés e feriuno no ombro dereito.
505 Así falou ela, sentada na súa alcoba, no medio das
servas. Entre tanto, o divino Ulises tomaba a cea.
507 E entón Penélope mandou chamar ó divino porqueiro, e, xa, <liante dela, díxolle desta maneira:
508 Penélope.- Vai, divino Eumeu, e dille ó estranxeiro
que veña estar comigo. Quero falar con el un momento e
preguntarlle se oíu dicir algo do intrépido Ulises, ou se el o
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viu cos seus propios ollos, pois parece ter rodado moito
polo mundo.
512 E, en resposta, dixécheslle entón ti así, porqueiro
Eumeu:
513 Eumeu.- Oxalá, oh raíña, os Aqueos se calasen na
sala, poilo teu corazón encantaríase cos seus relatos. Tíveno
tres días e tres noites na miña cabana, pois, foi a min, a
quen primeiro el acudiu, ó fuxir dunha nave; mais, nin así,
puido acabar de contarme tódalas súas penas. E, do mesmo
modo que , cando ternos <liante de nós a un aedo, que ,
inspirado polos deuses, canta ós mortais encantadores
relatos , desexamos escoitalo sempre, todo o tempo que el
cante , así me encantaba el, sentado na miña granxa. Asegura
que en tempos foi hóspede do pai de Ulises e que vive en
Creta, onde está a descendencia de Minos. De alí saíu e aquí
veu dar , padecendo moitísimas penas , ó ser polo mar
arrastrado de onda en onda. Afirma que oíu falar de Ulises
préto de aquí, no fértil país dos Tesprotos, e di que está
vivo e que trae consigo tesouros para a súa casa.
528 E, á súa vez, a moi prudente Penélope respondeulle
con estas palabras:
529 Penélope .- Vai, entón, e tráemo aquí, para que o diga
el propio <liante de min. Que se divirtan, no en tanto, os
outros, sentados ás portas, ou dentro na sala, xa que tan alegre
teñen o seu corazón. ¡Claro! Os seus bens permanecen
intactos nas súas casas, así o pan coma o doce viño, se non
é o que toman os seus servidores. Mentres tanto, eles veñen
tódolos días ó noso pazo; dególannos bois, ovellas e gordas
cabras; celebran festíns e beben á tola chispante viño; e
disípase a maior parte dos nosos bens, por non termos aquí
un home , tal coma Ulises, capaz de librar da ruína á nosa
casa. ¡Se Ulises viñese, se el chegase de volta á terrados pais ,
moi pronto, co seu fillo , vingaría as violencias <lestes homes!
541 Así se expresou ela; e , nisto , Telémaco espirrou con
tal forza , que resoou toda a casa dun modo terrible . Pe327

nélope riu, e ó momento dirixiulle a Eumeu estas aladas
palabras:
544 Penélope.- Anda, tráeme aquí, a diante de min, ó
estranxeiro. ¿Non ves que o meu fillo espirrou para tódalas
miñas palabras, o que é un sinal de bo augurio? Por iso a
morte non pode deixar de alcanzar a tódolos pretendentes,
e ningún deles, á morte e ás Parcas, escapará. E outra cousa
che vou dicir, e ti gárdaa ben no teu corazón. Se eu vexo
que el di verdade en tódalas cousas que conta, vestireino
cun manto e cunha túnica, uns fermosos vestidos.
551 Así lle falou ela, e o porqueiro, non ben oíu esta orde,
marchou e, chegándose a Ulises, dirixiulle estas aladas
palabras:
553 Eumeu.- Pai hóspede, chámate a moi prudente
Penélope, a nai de Telémaco. Ela vive na angustia; mais hoxe
o seu corazón incítaa a facerche preguntas sobre o seu
esposo. Se ela ve que ti dis verdade en tódalas cousas que
contas, vestirate cun manto e cunha túnica, uns fermosos
vestidos, dos que ti estás tan necesitado; e poderás enchelo teu ventre 7 mendigando o teu pan pola cidade, pois
darache esmola quen o queira.
560 E, á súa vez, o moi paciente, divino Ulises, con estas
palabras lle respondeu:
561 Ulises.-Eumeu, eu quero contadle ó momento, á filla
de Icario, á moi prudente Penélope , toda a verdade das
cousas que souben, e é moito o que eu sei sobre el, pois
soportámo-la mesma aflicción; mais temo á turba dos crueis
pretendentes, que son dun orgullo e dunha violencia que
chegan ó férreo ceo. Agora mesmo, xa viches, indo eu pola
sala, se n facer mal a ninguén , deume aquel home un
doloroso golpe, e nin Telémaco puido evitalo, nin ningún
outro. Así, pois , ti agora aconsella a Penélope que , por máis
impaciente que estea, me agarde na súa estancia para a posta
do Sol. Entón, que ela me faga preguntas con respecto ó
seu marido e ó día da súa volta, mandándome sentar ben
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préto do lume, pois levo unhas roupas miserables, como ti
propio sabes perfectamente, por ter sido o primeiro ó que
eu implorei.
574 Así falou el, e o porqueiro marchou de volta, así que
oíu a súa resposta.
575 Mais, non ben atravesou o limiar da porta, faloulle
Penélope con estas palabras:
579 Penélope.- ¿Como entón non mo traes, Eumeu? ¿Que
pensar ten o vagabundo? ¿Ten tal vez un temor desmedido
de alguén, ou é que sente vergoña de entrar nesta estancia?
Pois, un mendigo vergoñoso, nin é bo para si propio.
580 Eumeu.- El fala con bo xuízo e di o que, no seu
lugar, outro calquera diría, para evita-la insolencia de homes
tan arrogantes. Aconséllache que o agardes para a posta do
Sol. E, para ti mesma, así será moito mellor, oh raíña, que
quedes ti soa na casa, cando fales co hóspede e escóite-lo
que el che di.
585 E, á súa vez, a moi prudente Penélope desta maneira
lle respondeu:
586 Penélope.- Non ten un pensar sen sentido, este
hóspede, quenquera que el sexa; pois nunca no mundo,
entre os homes mortais, se viron seres tan insolentes que
tramasen tan malvadas accións.
589 Así falou ela; e o divino porqueiro, como xa o dixera
todo, marchou outra vez para o medio da multitude de
pretendentes. E, ó momento, dirixiulle a Telémaco estas
aladas palabras, non sen antes achegar para el a cabeza, co
fin de que non o oísen os outros:
593 Eumeu.- Oh amigo, eu voume alá, a garda-los porcos e aquilo todo, os teus recursos e os meus; e, aquí, ten
ti coidado de todo. O primeiro, sálvate a ti mesmo, pensando
ben na maneira de evita-lo perigo; pois moitos aqueos traman o teu mal. Que Zeus os destrúa a todos, antes que eles
cheguen a sé-la nosa desgracia.
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598 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
599 Telémaco.- Así será, paiciño. Ti vaite, cando teñas
ceado, e , ó rompe-lo día, ven traer fermosas víctimas; que,
todo isto de aquí, queda ó meu coidado, e ó dos inmortais.
602 Así falou el, e Eumeu sentouse outra vez na ben
puída cadeira , e , cando xa quedou satisfeito de comer e
beber, púxose en marcha para xunto dos parcos, deixando
atrás o recinto, e a casa, chea de convidados , que se recreaban con danzas e canto, pois xa a tarde baixa sobreviñera.
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RAPSODIA XVIII

Puxilato de Ulises e !ro («Odysséos kai Irou pygmé») (1428).
1
Daquela apareceu por alí un mendigo, coñecido de
todos, que a cotío pedía esmola pola cidade de Ítaca e era
famoso polo seu ventre voraz, pois era capaz de comer e
beber sen nunca parar; mais non tiña forzas nin nervio, por
máis de ser dunha aparencia moi corpulenta. Arneu era o
seu nome, pois este era o que lle puxera a súa nai venerable,
cando el naceu; mais tódolos mozos chamábanlle Iro,
porque era el o que ía leva-los recados, cando alguén llo
pedía (era, pois, o seu mensaxeiro, era o seu Iris). Pois este,
non ben alí chegou, tratou de botar a Ulises do seu propio
pazo, e púxose a insultalo, dirixíndolle estas aladas palabras:

10 !ro.- Vello, sae do limiar, se non queres que moi
pronto te saquen fóra de aí por un pé. ¿Non ves que todos,
chiscándome o ollo, me incitan a que te poña na rúa? Mais
eu non o fago; tamén, vergoña me daría . Vaite xa, pois, se
non queres que a nosa disputa tamén chegue ás mans.
14 E, mirándoo de arriba abaixo con torva mirada, o
moi enxeñoso Ulises así lle respondeu:
15 Ulises.- Espírito do mal, eu ningún dano che fago, e
nada ofensivo che digo; e non teño envexa do que che dean,
por moito que sexa o que recollas. Para dous, hai aquí soleira
suficiente, e non has de ter envexa da sorte dos outros. Paréceme que ti es, como eu, un vagabundo, e, ó fin, son os
deuses, os que reparten a felicidade. Mais non me provoques
demasiado a chegarmos ás mans, nin excíte-la miña cólera,
se non queres que, con todo o vello que son, eu co teu
sangue che enchoupe o peito e a boca; e así mañá tería un
maior ,d escanso, pois estou seguro de que nunca máis voltarías á casa de Ulises, fillo de Laertes.
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25 E, moi irritado, contestoulle entón así o vagabundo Iro:
26 !ro.- ¡Oh, deuses! ¡Como fala ás carreiras este
lambón! Nin que fose a vella do forno. ¡Bo dano eu lle faría,
ó bater nel cos meus brazos! Faría que, das mandíbulas, lle
saltasen tódolos dentes ó chan, igual que ós dunha marrá,
que devora as colleitas. Cínguete, se non, agora mesmo, para
que todos estes nos poidan xulgar no combate. Por máis
que, ¿como vas poder ti loitar cun home máis novo?
32 Así eles, con todo furor, un contra o outro se
encolerizaban, <liante das altas portas, sobre a puída soleira.
34 Mailo forte e vigoroso Antínoo advertiu esta liorta
e, cun doce sorriso, así falou ós pretendentes:
36 Antínoo.-Amigos, nunca ata agora se nos presentou
tan bo pasatempo coma o que un deus hoxe nos trouxo a
esta casa. O forasteiro e mais Iro un co outro discuten alporizados e están a piques de chegaren ás mans. ¡Veña!
Lancémolos á loita canto antes.
40 Así dixo el, e, dun salto, erguéronse rindo tódolos
pretendentes, e puxéronse arredor dos esfarrapados
mendigos.
42 E entón Antínoo, o fillo de Eupites, <leste xeito lles
falou:
43 Antínoo.- Escoitádeme, valerosos pretendentes ;
quero proporvos un trato. Ternos alí uns boches de cabra,
cheos de graxa e de sangue, que para a cea puxemos ó
lume. Pois ben, eu propoño que aquel dos dous, que, por
sé-lo máis forte, resulte o vencedor desta loita, vaia alá e
escolla, de todos, o que máis lle apeteza. E, no futuro, participará nos nosos festíns; e non permitiremos que ningún
outro mendigo veña pedir esmola á nosa mesa.
50 Así falou Antínoo, e a súa proposta a todos gustou.
51 Mais entón o moi prudente Ulises, meditando unha
astucia, faloulles desta maneira:
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52 Ulises.- Amigos, non é xusto que un home vello,
gastado pola miseria, loite cun mozo novo; mailo perverso
ventre fórzame a loitar, e a prestarme ós golpes que me
dean. Mais , entón , xurádeme todos, cun xuramento inviolable, que ningún de vós, para axudar a Iro, me ha de
ferir con pesada man, contra toda xustiza, someténdome a
el pola forza.
58 Así falou Ulises, e todos xuraron, como el lles pedira.
E, unha vez prestado e confirmado o xuramento, interven
entón o xove e vigoroso Telémaco , para lles dicir estas
palabras:
61 Telémaco.- Estranxeiro, se o teu corazón e o teu
ánimo ousado te forzan a expulsar a este home, non temas
a ningún dos outros Aqueos, pois, con moitos tería que
loitar, o que tratase de che bater. Son eu aquí, quen te acolle
coma un hóspede, e estes reís, Antínoo e Eurímaco, sensatos
ámbolos dous , apróbanme o <lito.
66 Así lle dixo el, e todos aprobaron as súas palabras .
E entón Ulises cinguiuse os seus farrapos e tapou as súas
partes de home, quedando ó descuberto as súas coxas , fermosas e grandes; e víronse tamén as súas largas costas , o
seu peito e os seus robustos brazos; e Atena, que se puxo
de pé ó seu lado, fíxolle crece-los membros ó pastor de
pobos.
71 E tódolos pretendentes, entón, quedaron coa boca
aberta, abraiados; e así algún deles dixo, mirando para o
que tiña ó seu lado:
73 Unha voz.- Dentro de pouco, Iro, deixando de ser
Iris, terá o castigo que el propio se buscou. Mirade , se non,
que coxas deixou o vello ó descuberto , ó quitar de si os
farra pos.
75 Así, pois, dicían, e, a Iro, turbóuselle o corazón cobardemente. Mais, con todo iso, os servidores cinguírono á
forza ,e sacárono amedrentado. E, nos seus membros ,
tremíanlle as carnes.
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78 E Antínoo entón tomou a palabra, para o increpar,
e así lle falo u:
79 Antínoo.- Mellor para ti fose, farfallán, neste momento, que non existises nin tiveses nacido, se tremes e tes
un medo terrible <liante dun home vello, gastado pola
miseria, que o persegue. Pois, mira, eu vouche dicir unha
cousa e, como cho digo, así se cumprirá. Se ese home te
vence, se te deixas e el resulta máis forte ca ti, bótote nunha
negra nave e mándote para o Epiro , á casa do rei Equeto,
funesto para tódolos mortais, que che cortará o nariz e as
orellas co bronce implacable, e arrancarache as túas partes
de home, para dárllelas, crúas, de comida ós seus cans.
88 Así el lle dixo , mailo tremor nos membros de Iro
aínda máis se redobrou. Levárono para o centro e entón
ámbolos dous ergueron os brazos un para o outro. Daquela
o moi paciente, divino Ulises, dubidou por un momento
entre darlle tal golpe que o fixese vir ó chan alí mesmo , e
perdese a vida, ou golpealo cun golpe máis leve e só
derrubalo por terra. E, despois de o pensar, pareceulle que
o mellor era golpealo cun golpe leve, co fin de que os
Aqueos non o recoñecesen. Tendo, pois, ambos erguídolos brazos, Iro deulle un golpe a Ulises no ombro dereito
mais Ulises tamaña puñada a Iro lle deu no pescozo, por
debaixo da orella, que lle esmagou os osos por dentro, e ó
momento boto u pola boca vermello sangue. Iro caeu no
po, entre berros, e batía os dentes, patexando na terra cos
pés; e, entre tanto, os ilustres pretendentes erguían os brazos
e rebentaban co riso . Ulises entón agarrou a Iro por un pé
e arrastrouno a través do vestíbulo ata chegar ó patio e á
entrada do pórtico. Alí sentouno, apoiado contra o muro
do patio, púxolle na man o seu bastón e, alzando a voz ,
dirixiulle estas aladas palabras:
105 Ulises.- Agora quédate aí sentado, para corre-los
porcos e os cans; e non aspires máis a sé-lo rei dos hóspedes
e dos mendigos , sendo tan ruín como es, se non queres
probar no teu corpo un mal aínda maior.
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108 Así Ulises lle dixo , e, botando polos ombros a súa
alforxa indecorosa , toda chea de buracos , que tiña unha
corda por bandoleira, outra vez volveu para a súa soleira e
alí se sentou. E entón os outros entraban de novo , rindo
con gusto, e felícitábano con estas palabras:
112 Os pretendentes.- Estranxeiro, que Zeus e os outros
deuses inmortais che concedan aquilo que timáis desexas,
e que máis grato sería para o teu corazón, xa que , gracias
a ti, ese mendigo insaciable nunca máis pedirá polo pobo ,
pois de seguida mandarémolo para o Epiro, á casa do rei
Equeto, funesto para tódolos mortais.
117 Así, pois , lle dixeron, e o divino Ulises alegrouse
<leste bo presaxio. Antínoo, entón, púxolle <liante un boche
grandísimo , cheo de graxa e de sangue, e Anfínomo, polo
seu lado, serviulle dous pans, que colleu dunha cesta, e,
ofrecéndolle viño na súa copa de ouro, así o saudou:
122 Anfínomo.- ¡Salve, pai estranxeiro! Que no futuro
sexas un home feliz , xa que agora por tantos males te ves
apertado.
124 E, en resposta , o moi prudente Ulises desta maneira
lle respondeu:
125 Ulises.- Parécesme por certo moi sensato, Anfínomo,
como lle corresponde ó fillo de tal pai. Pois, ós meus oídos,
chegou a boa fama de que gozou Nisos de Duliquio , coma
persoa de ben e home rico . Din que ti é-lo seu fillo , e o
certo é que pareces un home con quen se pode falar. Por
iso vouche dicir unha cousa, e ti atende e escóitame : aterra
non criou nada máis feble có home , entre tódolos seres que
nela respiran e sobre ela se moven. No tempo en que os
deuses lle proporcionan felicidade e están áxiles os seus
xeonllos, non imaxina que poida sufrir mal algún no futuro.
Chega do o día en que os deuses ben-aventurados lle
mandan a desgracia, ten que cargar con ela, queira ou non,
cun corazón res ignado . Poilo pensamento dos homes
terrestres cambia de acordo co día que o pai de homes e
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deuses lles manda. Tamén eu, noutro tempo, debería ter
vivido feliz entre os homes; mais cornetín moitas maldades,
abusando do poder e da forza, confiado no apoio do meu
pai e dos meus irmáns ... Polo tanto, ningún home sexa
nunca inxusto en cousa algunha, e disfrute en silencio de
cantos bens lle concedan os deuses. ¡Cantas maldades, vexo
que maquinan os pretendentes, consumindo unha fortuna
e asoballando a esposa dun heroe, que non estará, asegúrocho eu, por moito máis tempo apartado dos seus e da
terrados país, pois xa se atopa moi préto de aquí! ¡Que un
deus faga que regreses á túa casa! Non queiras encontrarte
con el, cando retorne á terra dos país , pois imaxino que
será o sangue o que decida entre os pretendentes e Ulises,
tan pronto como estea debaixo <leste teito.
151 Así el lle falou, e, despois de ter feíto a ofrenda ós
deuses, bebeu o viño doce coma o mel e deixou a copa
outra vez nas mans do xefe de pobos.
153 Anfínomo camiñou pola sala para o seu sitio, con
ánimo triste e meneando a cabeza, poilo seu corazón xa
presentía a súa desgracia. Mais non por iso ía escapará sorte
negra, pois Atena retívoo no pazo, para .que fose abatido
polas mans de Telémaco e pola súa potente lanza. De volta,
pois, sentouse outra vez na poltrona, da que antes se
levantara.
158 Entón, Atena, a deusa de ollos brillantes, púxolle no
corazón á filla de Icario, a moi prudente Penélope, un vivo
desexo de aparecer <liante dos ollos dos pretendentes, para
incita-los seus corazóns, e ser aínda máis estimada, do que
xa era, polo seu home e polo seu fillo. Ela riu sen razón
nin motivo e, alzando a voz, faloulle á intendenta con estas
palabras:
164 Penélope.- Eurínoma, hoxe o meu corazón sente o
desexo, que ata agora nunca experimentei, de aparecer
<liante dos ollos dos pretendentes, por máis que tan odiosos
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me son, pois debo darlle ó meu fillo un aviso, que lle pode
ser útil: que non se xunte sempre con eses arrogantes
pretendentes, que lle din boas palabras, estando presente,
e, por detrás, maquinan a súa desgracia.
169 E, á súa vez, Eurínoma, a intendenta, desta maneira
lle contestou:
170 Eurínoma.- Si, miña filla , en todo canto dixeches
falaches como é debido. Vai alá, pois, e fala co teu fillo e
nada lle escondas. Mais lava primeiro o teu corpo e perfuma
as túas meixelas; non te presentes tal como estás, co rostro
afeado polas bágoas; pois, tampouco está ben, abandonarse
á doren todo tempo , sen darlle un descanso. Por fin , o teu
fillo xa alcanzou a idade que, para el, ti tanto ansiabas, cando
pedías ós inmortais que o puideses ver un día bota-la
primeira barba.
177 E, á súa vez, así entón lle contestou a moi prudente
Penélope :
178 Penélope.- Eurínoma, aínda que o fas porque te
coidas de min, non me <leas eses consellos, de que lave o
me u corpo e me poña perfume, poila miña beleza
destruírona os deuses, que son donos do Olimpo, desde o
día que Ulises partiu nas cóncavas naves. Pero manda que
veñan Autónoa e Hipodamia, para que as <lúas estean ó meu
lado na sala. Eu soa non quero ir para o medio dos homes ,
pois dame vergoña.
185 Así ela lle dixo, e a vella marchou polo pazo, para
comunicárllelo ás servas e mandarlles que ó momento se
presentasen.
187 Mais entón Atena, a deusa de ollos brillantes, tivo
outra idea. Verteu un doce sono sobre a filla de Icario; e,
cando Penélope, xa recostada, alí no seu leito durmía, e
tódolos membros se lle relaxaran, a divina entre as deusas
adornouna con dons inmortais, para que os Aqueos
quedasen' deslumbrados ó mirala. Primeiro, limpoulle obelo
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rostro con aquela esencia divina coa que se perfuma Citerea,
a ben cornada, sempre que entra no coro incitante das
Gracias; e, logo, fixo que aparentase máis alta e máis forte,
e deulle a brancura do almafí recén traballado.
197 Atena, a divina entre as deusas, rematada a súa obra,
desapareceu; e entón chegaron, da sala, as servidoras de
brancos brazos e, co rumor das súas voces, o doce sono
soltou a Penélope , que pasou as mans pola cara e desta
maneira falou:
201 Penélope.- No medio dos meus terribles males ,
tomoume un brando sopor. Oxalá a casta Artemis, agora
mesmo, unha morte tal me dese, pois así non seguiría
consumindo a miña vida, co corazón sempre cheo de
tristeza, en lamentacións pola perda dun esposo amado, que
tiña tódalas virtudes, por sé-lo máis extraordinario dos
Aqueos.
206 Tendo así falado, baixou do relucente piso superior;
mais non viña soa, pois acompañábana dúas servidoras.
208 A divina entre as mulleres, ó chegar a onde os
pretendentes se encontraban, parou ó pé da columna que
sostiña o teito solidamente construídó, coas meixelas
cubertas polo espléndido veo; e, a cada lado dela, estaba
unha fiel servidora. Os pretendentes, ó contemplala, sentiron
que os xeonllos lles fraquexaban, enfeitizados no seu
corazón polo amoroso desexo, e todos se querían deitar
coa Penélope, ó lado dela , no seu propio leito.
214 Mais Penélope dirixiuse a Telémaco, o seu fill o
querido, e faloulle desta maneira:
215 Penélope.- Telémaco, non son firmes nin o teu
corazón nin o teu espírito. Cando eras aínda un rapaz, sabías
pensar mellor proveitosos designios polos teus adentros;
mais agora, que xa es maior e chegaches á flor da xuventude,
cando calquera estranxeiro, ó ve-la túa estatura e a túa
beleza, proclamaríate fillo dun home feliz , non mostras nin
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un corazón xusto nin un espírito recto. ¿Onde se viu unha
acción coma a que aquí nesta sala se acaba de cometer? ¡Ti
de ixaches que o noso hóspede fose maltratado de
semellante maneira! ¿Que será de nós agora, se, ata na nosa
casa, pode un hóspede ser así maltratado con tan penosa
violencia? ¡Que vergoña será para ti, e que deshonra, <liante
dos homes!
226 E, á súa vez, o sensato Telémaco desta maneira lle
respondeu:
227 Telémaco.- Miña nai, non me indigno de que esteas
irritada; mais, no meu corazón, eu xa coñezo e sei cada
cousa, o que está ben e o que está mal; ata agora, era aínda
un rapaz. Con todo, non sempre son capaz de decidir con
sensatez, pois túrbame toda esta xente, sentada á miña beira,
cada un do seu lado, tramando a miña ruína, e non teño
ninguén que me queira axudar. De todas formas , esta loita
entre o hóspede e Iro non foi por desexo dos pretendentes;
e o noso hóspede saíu vencedor. ¡Así volo quixesedes, oh
Zeus pai e Atena e Apolo, que agora mesmo, por este pazo,
os pretendentes andasen xa de cabeza baixa, vencidos e
cos membros maídos, uns no patio, outros dentro da sala;
do mesmo modo que neste momento ese Iro, que alá está,
sentado ás portas do patio, meneando a cabeza coma un
bébedo, que non logra manterse dereito sobre os seus pés,
nin retornar para a súa casa polo seu camiño, poilos seus
membros están desfeitos!.
243 Así, entre eles, destas causas falaban Telémaco e a
súa nai. Entón Eurímaco dirixiuse a Penélope con estas
palabras:
245 Eurímaco.- Pilla de Icario, moi prudente Penélope,
se te visen tódolos Aqueos do Argos de laso, moitos máis
pretendentes no teu pazo terías celebrando banquetes desde
a mañanciña, pois ti sobrepasas a tódalas mulleres pola túa
beleza e ppla túa estatura, e polo xuízo sereno, que levas
dentro.
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250 E, en resposta, díxolle entón así a moi prudente
Penélope:
251 Penélope.- Eurímaco, os meus encantos, a mina
beleza e o meu porte, destruíronos os inmortais, o día en
que os Arxivos, para Ilión, embarcaron, e, con eles, Ulises,
o meu esposo. Se el regresase e velase outra vez polos nosos
recursos, entón sería maior e máis bela a miña gloria. Agora
estou aflixida, por tantos males que un deus fixo caer sobre
min. Por certo que Ulises o día que se marchou, abandonando aterra dos pais, colleume polo pulso da man dereita
e así me dixo: -«Miña muller, eu ben sei que os Aqueos,
de grevas fermosas, non van volver todos, sans e salvos ,
de Troia, pois din que os Troianos son bravos homes de
guerra, hábiles en lanzar dardos e frechas, e experimentados
en montar veloces cabalos, que son os que sempre deciden
moi pronto a sorte final dun combate indeciso. Non podo
saber, pois, se un deus me traerá de volta ou se alá en Troia
vou morrer. Aquí, todo queda ó teu cargo. Coida do meu
pai e da miña nai, aquí no pazo, coma ata agora o fixeches ,
ou, aínda máis, ó estar eu lonxe deles. Despois, cando vexas,
co paso do tempo, que o noso fillo xa empeza a ter barba,
casa con quen queiras e abandona o teu fogar». - Así el
me falou; e, agora, xa todo iso se vai realizar. E chegará a
noite odiosa, na que se fará o meu casamento, o casamento
dunha desventurada, pois Zeus privoume da _miña felicidade.
Mais atorméntame o corazón e o espírito unha terrible pena ,
pois, antes de agora, nunca foi así a maneira de obrar duns
pretendentes . Os que pretenden unha muller nobre, filla
dun home opulento, rivalizan entre eles por ela, e son eles
propios os que traen bois e gordas ovellas, que permiten á
noiva tratar ben ós seus convidados, e os que fan
espléndidos regalos, mais non devoran na impunidade os
recursos da pretendida.
281 Así falou ela, e alegrouse o moi paciente, divino
Ulises, ó ver que ela trataba de arrancarlles regalos, turbán-
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doos con doces palabras, mailo seu espírito gardaba outros
designios.
284 E entón Antínoo, o fillo de Eupites, desta maneira
lle replicou:
285 Antínoo.- Filla de Icario, moi prudente Penélope, ti
toma cantos regalos cada un dos Aqueos queira traer para
aquí, pois non está ben rexeitar unha dádiva; mais nós, nin
volveremos para os nosos campos, nin nos iremos para outra
parte calquera, ata que cases con quen che pareza o mellor
dos Aqueos.
290 Así Antínoo se expresou , e as súas palabras a todos
gustaron, e cada un deles despachou ó seu arauto, para que
lle fose buscar o seu presente. O arauto de Antínoo volveu
cun peplo, grande, belísimo, bordado con arte, que tiña ó
todo doce fibelas de ouro, adaptadas a unhas argoliñas moi
ben encurvadas. O de Eurímaco tróuxolle ó momento un
colar moi artístico, de ouro, con contas de ámbar engarzadas,
fo rmando coma un sol. Dous servidores de Euridamante
voltaron cuns pendentes de tres perlas do tamaño das
amoras, unha xoia de brillos marabillosos. Da casa de
Pisandro, fillo do reí Políctor, un criado tróuxolle unha
gornición para o pescozo, un adorno belísimo. E, da mesma
maneira, cada un dos Aqueos foi entregando un fermoso
presente.
302 Entón a divina entre as mulleres volveu a subir para
o seu cuarto, no andar superior, e, con ela, as <lúas servidoras, que consigo levaban os belísimos presentes.
304 E, embaixo, os pretendentes outra vez se entregaron
ós praceres da danza e do canto incitante, á espera de que
a noite chegase; e a negra noite chegou, cando eles aínda
se divertían.
307 Mais entón puxeron tres tocheiras, para aluma-la sala,
cargadas d,e leña ben seca, deixada a secar durante moito
tempo, reseca xa, pouco antes rachada co bronce; e, coa
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leña, mesturaron teas; e as servas do intrépido Ulises, por
quenda, avivaban o lume. Entón o descendente de Zeus, o
moi enxeñoso Ulises, dirixiuse el ás servas e así lles falou:
313 Ulises.-Servas de Ulises, o rei que xa leva tantos anos
ausente; ídevos agora para as estancias onde se atopa a vosa
venerable raíña, e alí, no seu cuarto sentadas, dade voltas
ós fusos ou cardade coas mans a la, tratando de a distraer;
que xa eu me coidarei de dar luz para todos eles. E, por
min, xa poden aquí quedar ata que veña a Aurora, a de
fermoso trono, que non me van vencer polo cansazo, pois
estou acostumado a resistir.
320 Así falou el, e elas, ollando unhas para as outras ,
botáronse a rir. Mais unha delas, Melanto, a de fermosas
meixelas, increpouno con vergoñosos insultos. Melanto era
filla de Dolio; mais Penélope criáraa e educáraa coma se
fose unha filla súa, e dáballe todo canto lle podía alegra-lo
corazón. Mais, con todo iso, ela non tiña compaixón de
Penélope, senón que se xuntaba con Eurímaco e entregábase a el.
326 Melanto , pois, reprendeu a Ulises con palabras
inxuriosas:
327 Melanto.- Miserable estranxeiro, ti sen dúbida
perdéche-lo xuízo e , por iso, en lugar de ires durmif a unha
ferrería calquera, ou a un alpendre público, quédaste aquí
a leriar, máis alá da conta e con moito atrevemento, diante
de tantos heroes, sen teres medo ningún no teu corazón.
Se non é que o viño che tomou os sentidos, ou que o teu
espírito é sempre así, e non sabes dicir senón necidades.
¿Ou é que estás fóra de ti por teres vencido a Iro, á fin e ó
cabo, un mendigo? ¡Pois, ten moito coidado! Non sexa que
de pronto se levante contra ti outro, máis forte ca Iro, que
che parta a cabeza coas súas robustas mans e te poña fóra
desta casa, todo manchado de sangue.
337 O moi prudente Ulises mirou para ela cuns ollos
terribles, e só isto lle dixo:
.
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338 Ulises.- Agora mesmo vou contadle a Telémaco as
inxurias que me dirixiches , cadela, para que el ó momento
te corte en pedazos, membro por membro.
340 Así falou el, e coas súas palabras dispersou ás mulleres, que escaparon por toda a casa, con tanto temor, que
sentían que as pernas lles fraquexaban , pois todas pensaron
que a súa ameaza era de verdade.
343 Mais Ulises quedouse de pé xunto ás acesas tocheiras, para mante-lo lume , pasando a vista por todas elas. No
seu corazón, iso si, meditaba outros propósitos, que non
deixaron de ser realizados.
346 Atena non deixou que aquela vez os arrogantes
pretendentes se abstivesen por completo da dolorosa
aldraxe, co fin de que a dor se afondase aínda máis no
corazón de Ulises, fillo de Laertes.
349 Eurímaco , o fillo de Pólibo , púxose entón a falar,
no medio deles, para facer mofa de Ulises, provocando a
risa dos seus compañeiros:
351 Eurímaco.- Escoitádeme , pretendentes da moi
ilustre raíña, para que eu vos diga o que o meu corazón no
meu peito me dicta. A este home, algún deus o trouxo á
morada de Ulises . A min paréceme coma se a luz das tochas
saíse da súa cabeza, e el nela non ten cabelo ningún, nin
sequera un peleiro.
356 Dixo, e, de seguido, dirixiuse a Ulises, destructor de
cidades, con estas palabras:
357 Eurímaco.- Hóspede, se eu te tomase ó meu
servicio, ¿quererías traballar para min a xornal, que sería
ben bo, nalgún recuncho das miñas terras , construíndo cerrumes e plantando grandes árbores? Alí, eu proporcionaríache o pan de tódolos días e daríache roupas para te cubrires e calzado para os teus pés . Por máis que , como ti só
aprendeches a facer malas accións, non quererás dedicarte
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ó traballo; preferes pedir esmola pola cidade, para teres con
que alimenta-lo teu ventre insaciable.
365 E, en resposta , o moi prudente Ulises díxolle así
entón:
366 Ulises.- Eurímaco, ¡como me gustaría que ti e mais
eu puidesemos rivalizar no traballo da sega, no tempo da
primavera, cando o día é máis longo! Eu tería un fouciño
ben curvo na man e ti terías outro igual, e alí os dous
fariámo-la proba nesa faena, sen comer ata a noite, e sen
que a herba nunca faltase. ¡Como me gustaría igualmente
guiar uns bois, mesmo os máis fortes, un par de bois de
pelo ruzo , grandes, ben fartos de herba, os dous da mesma
idade e da mesma forza, e dun mesmo indomable vigor!
Dame un campo de catro fanegas, onde cedan os terróns ó
arado, e ti verás de que maneira eu abro un suco ben recto,
de punta a cabo. ¡E como me gustaría que o fillo de Cronos
suscitase hoxe mesmo, onde fose, unha guerra! Puidese eu
ter un escudo e <lúas lanzas, e un casco, todo de bronce,
ben axustado ás miñas tempas, e ti veríasme alí mesturado
cos que mellar e máis por <liante loitasen; e entón xa non
me falarías, botándomo na cara, da miña barriga. Mais ti
non pasas de ser un home insolente, cun corazón sen
piedade; e eu diría que estás a presumir de grande e de
forte, porque os teus rivais son poucos e de pouca coraxe.
Se agora Ulises aquí chegase, se el volvese á terrados seus
país, estas portas , por moi espaciosas que sexan, resultaríanche estreitas, para botar a fuxir ás carreiras a través do
vestíbulo .
387 Así falou el, e Eurímaco aínda máis se irritou no seu
corazón; e mirou para el cuns ollos terribles, ó tempo que
lle dirixía estas aladas palabras:
389 Eurímaco.- ¡Ah, miserable! Moi pronto hei de darche
un castigo , por esas palabras que acabas de pronunciar, con
tanto atrevemento e <liante de tantos homes, sen que sentises
receo no teu corazón. ¿Ou é que o viño che tomou os sen-
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tidos? ¿Ou é que o teu espírito é sempre así, e non sabes
dicir serrón necidades? ¿Ou é tal vez que estás fóra de ti por
teres vencido a lro, un mendigo?
394 Mentres así falaba, agarrou un banquiño dos pés;
mais Ulises, teméndolle a Eurímaco, sentouse nos xeonllos
de Anfínomo, o de Duliquio, e o banquiño foi darlle, na
man dereita, ó que servía a bebida, e o xerro de viño caeulle
por terra cun ruído xordo.
398 E o home do viño, dando un xemido, tamén caeu
de costas no medio do po; e os pretendentes armaron un
gran barullo na sala sombría; e un deles entón, volvéndose
para o que estaba máis préto, así lle dixo:
401 Unha voz.- Canto mellor fose que este estranxeiro
tivese morto , cando vagaba por outros lugares, antes de
chegar aquí; pois así non se tería provocado un alboroto
tan grande. Agora disputamos por causa duns mendigos; e
xa non se atopará pracer nin nun bo festín, pois, sempre é
o peor, o que prevalece.
405 E entón o forte e divino Telémaco así lles falou:
406 Telémaco.- ¡Desgraciados! ¡Vós estades tolos! Ben
deixades ver que comestes e bebestes con exceso. ¿Excítavos
tal vez algún dos deuses? ¡Veña! Xa que estades ben fartos ,
ídevos durmir ás vosas casas , se é que volo pide o corazón,
que eu de aquí non boto a ninguén.
410 Así el lles dixo, e todos eles entón, mordendo os
labios , para Telémaco con sorpresa miraban, ó ver que con
tanta ousadía el lles falaba.
412 Mais Anfínomo , fillo ilustre de Nisos , neto do rei
Aretos, tomou entón a palabra entre eles e desta maneira
falou:
414 Anfínomo.- ¡Oh, amigos! Non hai motivo para que
ninguén se qeixe levar pola ira, respondendo con palabras
hostís ó que foi <lito con xusta razón. E non debede s
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maltratar outra vez a este hóspede , nin a ningún outro dos
servidores que viven na mansión do divino Ulises. E agora,
¡veña !, que o escanciador sirva o viño nas copas, para
facermos unha libación, e, unha vez feíta , vaiamos deitarnos
ás nos as casas. Deixemos que o estranxeiro se quede no
pazo de Ulises e que Telémaco se coide del, pois , ó fin , foi
esta a casa á que el se acolleu.
422 Así dixo el, e a súa proposta , a todos eles, lles
pareceu ben. Fixo entón a mestura na crátera o heroe Mulio ,
un arauto d e Duliquio, que era criado de Anfímono ; e
servíullela , a tódolos presentes , na orde debida. E os
pretendentes fixeron a libación ós deuses ben-aventurados,
e beberon o viño doce coma o mel. Féita-las libacións, e
despois de beberen canto o corazón lles pedía, cada un foi
durmir para a súa casa.
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RAPSODIA XIX

A retirada das armas Cl -50).
Só quedou na sala o divino Ulises, que, coa axuda
da Atena, meditaba a morte dos pretendentes . De súpeto,
dirixiulle a Telémaco estas aladas palabras :
1

4 Ulises.- Telémaco, é preciso levar para dentro tódalas
armas de guerra; e , se os pretendentes as botan de menos
e che preguntan por elas, ti entón engánaos con palabras
doces: - «Levei as armas para lonxe do fume», diraslles, "pois
xa non parecen as mesmas que Ulises deixou cando
embarcou para Troia; están ennegrecidas na parte que
alcanzaron os vapores da lareira». E, amais diso, esta outra
razón, aínda mellor, puxo un deus na miña cabeza: "Tiven
medo de que, embebedados, armasedes unha liorta e uns
ós outros vos ferisedes, cubrindo de oprobio a miña mesa
e os vosos proxectos de voda; e, xa se sabe , o ferro, por si
só, atrae ó home» .
14 Así Ulises falou, e Telémaco obedeceu ó seu pai; e,
chamando a Euriclea, a súa ama de leite, díxolle estas
palabras:
16 Telémaco .- Ama, ¡veña xa!, péchame as mulleres nos
seus cuartos, mentres eu levo para outra estancia as fermosas
armas do meu pai, pois, desde que el marchou, ninguén
delas coidou nesta casa, e, co fume, fóronse embazando
todas; mais agora, que xa son un home, quero gardalas onde
o vapor do lume non as alcance .
21 E entón así lle contestou a súa ama deleite Euriclea:
22 Euriclea.- ¡Quen dera, meu fillo, que xa tivése-la

prudencia pr~cisa, para facerte cargo da casa e velar por
tódolos bens! Mais, agora, dime: ¿quen entón te acompa-
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ñará,levándoche a luz? Dis que non deixas que saian as
servas, e elas teríante alumeado .
26 E, polo seu lado, contestoulle desta maneira o sensato Telémaco:
27 Telámaco.- Será este hóspede, o que me alumee ,
pois eu non soporto que, quen come do meu, se mostre
ocioso, por moi de lorL"'<e que el teña chegado.
29 Así dixo el, e nin unha palabra voou dos labios de
Euriclea. Ela, entón, pechou as portas dos cómodos cuartos.
31 E entón eles dous, Ulis_es e o seu ilustre fillo , puxéronse en marcha e para dentro levaron os helmos e os
escudos abalados e as lanzas agudas; e, <liante deles, ía Palas
Ate na, cunha lámpada de ouro, que difundía unha luz
f e rmosísima.
35 E, de pronto, Telémaco díxolle así ó pai:
36 Telémaco.-Meu pai, ¡que prodixio tan grande estou
a ver cos meus ollos! As paredes do noso pazo e os belos
intercolumnios; as trabes de abeto e as enc.umeadas columnas, ós meus ollos, aparecen brillantes, coma se fosen
unha chama viva. Sen dúbida, aquí está algún deus, dos
que son donos do vasto ceo.
41 E, en resposta, o moi prudente Ulises díxolle entón
así:
42 Ulises.- Cálate e contén o teu espírito, e non fagas
preguntas; mais desta maneira obran os deuses, que son
donos do Olimpo. E, agora, ti vaite deitar, e eu quedarei na
sala, para pór aínda á proba ás servas, e á túa nai, que, entre
lamentos , preguntarame de todo, cousa por cousa.
47 Así falou el, e Telémaco atravesou a sala e, á luz das
brillantes tochas, marchou para o leito , onde de ordinario
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durmía, cando lle viña o doce sono; e alí tamén agora se
deitou, á espera da Aurora divina .

Conversa de Ulises e Penélope (51 -360).
51 Só quedou, pois, na sala o divino Ulises, que, coa
axuda de Atena, meditaba a morte dos pretendentes.

53 Saíu entón do seu cuarto a moi prudente Penélope,
semellante a Artemis ou á áurea Afrodita. Colocáronlle préto
do lume a cadeira de brazos onde ela acostumaba sentarse.
Era unha cadeira torneada, con adornos de almafí e de prata,
que lle fixera outrora o artífice Icmalio; e puxéralle abaixo,
unido ás patas, un banquiño para os pés , cuberto cunha
pel grande de ovella. Nela, sentouse agora a moi prudente
Penélope. Entón acudiron, do resto da casa, as servas de
brancos brazos, que retiraron o moito pan que alí había, e
as mesas , e as copas , nas que beberan aqueles homes tan
orgullosos; e , botando ó chan os carbóns das tocheiras ,
amontoaron nelas moita leña nova , para dar luz á sala e
para quentar.

65 E Melanto volveu reprender a Ulises pola segunda
vez:

66 Melanto.- Estranxeiro, ¿é que aínda aquí nos vas
importunar toda a noite , a rondar pola casa, asexando ás
mulleres? ¡Veña! Ponte fóra , insolente , e date por satisfeito
co que comeches, se non queres que moi pronto , xa a
golpes de tizón, te poñamos de portas fóra.
70 E entón o moi enxeñoso Ulises mirou para ela cuns
ollos terribles e así lle dixo:
71 Ulises.- Muller estraña, ¿por que así me persegues
con ánimo tan irritado? Estou lixoso , é verdade , e cúbrome
con roupas miserables , e ando polo pobo a mendigar; pois
fó rzame a facelo a necesidade. E esa é tamén a razón de
ser de cantos mendigos e vagabundos hai. Outrora, eu tamén
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habitei nunha opulenta morada e fun feliz entre os homes ,
e dei moitas veces esmola ó vagabundo, quenquera que el
fose, e fose cal fose a necesidade que amino traía. E tiven
entón incontables servidores, e outras moitas cousas, coas
que os homes viven ben e teñen fama de ricos. Mais Zeus,
o fillo de Cronos , aniquilou canto era meu, pois esa era ,
sen dúbida, a súa vontade. Por iso, tamén ti, muller, teme
agora que un día poidas perder toda esa beleza, pola que
ó presente sobresaes entre as servas, pois ben pode ser que
a túa señora, irritada, se asañe contigo, ou que Ulises chegue
de volta, que aínda hai un raio de esperanza. Mais, aínda
así, no caso de que el, por ter morto, non regresase, ten un
fillo, Telémaco , que, pola gracia de Apolo, xa é un home,
e non hai no pazo ningunha inuller que poida obrar mal,
sen que el o saiba, pois xa non é un rapaz.
89 Así falou el, e oíuno a moi prudente Penélope e
reprendeu a Melanto, dirixíndose a ela con estas palabras:
91 Penélope.- ¡Atrevida, cadela desvergoñada, collinte!
Non quedou oculta para min, esta maldade tan grande , que
acabas de cometer, e que limparás coa túa cabeza. Ti sabíalo
moi ben, pois , a min mesma, me oíras dicir que , a este
estranxeiro , eu quería facerlle preguntas, aqúí nesta casa,
acerca do meu esposo, xa que estou nunha constante
aflicción.
96 Dixo, e dirixiuse a Eurínoma, a despenseira, con estas
palabras:
97 Penélope.- Eurínoma, trae unha cadeira e cúbrea
cunha pel de ovella, para que o estranxeiro se sente, e me
fa le e me escoite, pois quero facerlle moitas preguntas.
100 Así ela lle falou, e Eurínoma marchou , a toda présa,
buscar unha cadeira ben puída, e cubriuna, pois , cunha pel
de ovella; e, nela, tomou entón asento o moi paciente, divino
Ulises .
103 E a moi pmdente Penélope faloulle, a primeira, con
estas palabras :
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104 Penélope.-Hóspede meu , antes de nada, quero que
me respondas a estas preguntas: ¿Quen es ti? ¿De onde es?
¿En que parte se atopan a túa cidade e os teus pais?
106 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises contestoulle
entón así:
107 Ulises.- ¡Oh, muller! Non hai mortal algún na inmensa
terra que poida censurarte, poila túa gloria chega ata o vasto
ceo, coma a dun rei irreprochable, que, no temor dos deuses,
reina sobre moitos e valentes homes , e mantén os dereitos
da xustiza; e a negra terra produce, para el, o trigo e a
cebada; e as árbores están cargadas de froita; e os rabaños
crecen de contino; e o mar fornece os peixes; e, debido a
un bo goberno, prosperan os pobos que están baixo o seu
mando. Por conseguinte, ti agora, ó estar eu na túa casa,
podes facerme as preguntas que queiras; con todo, non me
preguntes pola miña liñaxe nin pola miña patria; non sexa
que, co seu recordo , auménte-los sufrimentos no meu
corazón. ¡E son tan infortunado! Por outro lado , tampouco
convén que na casa doutro me poña a chorar e a xemer,
pois, chorar sempre e sen acougo , tampouco é o mellar.
Tal vez entón algunha das túas servas contra min se indignase, ou tamén ti mesma, e chegase a dicir que nadaba nun
mar de bágoas, por té-la cabeza entorpecida co viño .
123 E a moi prudente Penélope respondeulle entón con
estas palabras:
124 Penélope.- Estranxeiro, a miña perfección e a miña
beleza e os aires do meu corpo, destruíronos os inmortais ,
cando os Arxivos embarcaron para Ilión , pois , con eles,
marchou o meu esposo Ulises. Se el retornase e coidase
outra vez da miña casa, entón sería maior e máis bela a miña
gloria. Mais agora estou aflixida. ¡Son tántalos males que
botou sobre min algún deus! Cantos xefes gobernan nas
nosas illas, en Duliquio , en Sama e na selvosa Zaquinto;
cantos mandan na propia Ítaca , a que de lonxe se ve,
cortéxanme contra a miña vontade e levan á ruína á nosa
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casa. Por iso , nin poño atención en hóspedes, nin en
suplicantes, nin en arautos, que son servidores do pobo,
pois, só en botar de menos a Ulises, se me consume o
corazón. Eles danme présa para o casamento , mais eu tramo
ardís. O primeiro de todos, o da tea , inspiroumo un deus.
Púxenme a tecer no meu cuarto un lenzo moi grande ,
finísimo , que nunca tiña fin , e de inmediato eu faleilles con
estas palabras: - «Xoves, meus pretendentes, se entón o
divino Ulises morreu, por moita présa que lle queirades dar
ó meu casamento, tendes que agardar a que eu remate este
lenzo, pois non querería que agora se me perdesen estes
fíos en van. Será a mortalla do heroe Laertes, cando os ollos
lle peche a Parca funesta da moi dolorosa morte. Non quero
que algunha das mulleres aqueas se indigne contra min, polo
pobo adiante, se me ve enterrar sen mortalla a un home
que gañou tantos bens». - Faleilles así, e o seu corazón
arrogante deixouse convencer. E, desde entón, polo día, eu
tecía aquela tea tan grande, e, pola noite , á luz das fachas,
destecía o que no día tecera. Desta maneira , durante tres
anos, eu conseguín oculta-lo engano e convencer ós Aqueos.
Mais, ó chega-lo cuarto ano, ó decorreren '!S estacións,
cando, co p aso dos meses , os días facíanse máis longos ,
traizoáronme as miñas servas, unhas cadelas, que non teñen
respecto por nada, e os pretendentes entón irromperon e
sorprendéronme , increpándome coas súas palabras. Así
vinme forzada a remata-la tea, por máis que non quixese .
Agora, nin podo evita-la voda, nin encontro ningún outro
engano . Os meus país incítanme a casar, e o meu fillo indígnase, ó ver como devoran as nosas subsistencias. El dase
conta de todo, pois xa é un home, moi capaz de gobernala casa, e Zeus dalle gloria . Mais, así e todo, dime a túa liñaxe
e de onde es; pois non vas ser fillo dunha aciñeira ou dun
rochedo, coma nas antigas historias .
164 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle entón
así:
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165 Ulises.- Venerable esposa de Ulises, fillo de Laertes,
¿non queres entón deixar de me interrogar sobre o meu
nacemento? Pois , direicho, por máis que con iso me
auménte-las mágoas, que xa me consomen. É o que sempre
lle ocorre ó home que estivo tanto tempo, como eu, ausente
da súa patria, rolando por tantas cidades e sufrindo fatigas.
Así e todo, direiche, pois, o que queres saber e ti me
preguntas. No medio do mar viñoso, hai unha terra, Creta,
fermosa e fértil , rodeada de auga; e , nela , os homes son
moitos, innumerables, e hai noventa cidades. Alí xúntanse
linguas diversas , pois naquel país están os Aqueos e os
magnánimos Eteocretenses , ou Cretenses nativos; e os
Cidonios, e os Dorios , que forman tres tribos, e os divinos
Pelasgos. Entre as súas urbes , encóntrase Cnosos , unha
cidade grande, onde, durante nove anos, foi rei Minos,
confidente do gran Zeus , que foi o pai do meu pai, o
magnánimo Deucalión. Deucalión xeroume amine ó rei
Idomeneu, que partiu para Ilión nas naves encurvadas xunto
cos dous Atridas. Eu son o máis novo dos dous irmáns, e o
meu nome glorioso era Etón; Idomeneu era o máis vello e
o máis valente. Na nosa casa , vin eu a Ulises e deille os
presentes de hospitalidade, pois, cando o heroe navegaba
para Troia, a forza do vento apartárao de Malea e levárao
ata Creta. Tivo as súas naves ancoradas no Amniso, onde
está a gruta de Ilitia, nos Portos Perigosos, e só a moito custo
escapou á tempestade. E subiu de seguida á cidade e
preguntou por Idomeneu , pois , conforme el dicía, era seu
amigo e seu hóspede venerado. Mais, xa dez ou once veces
a Aurora despuntara, desde que el partira para Ilión coas
súas naves encurvadas. Fun eu, pois, quen levou a Ulises
ata as nosas mansións , dándolle unha boa hospitalidade e
un trato amigable e asiduo; pois tiñamos moita abundancia
de todo na nosa casa. E, para el e para os compañeiros que
con el ían, fixen que se xuntase entre o pobo e que lles
desen fariña e viño da cor do fogo, e uns bois para que os
sacrificasen, co fin de que así contentasen os seus corazóns .
Quedáronse alí doce días connosco os divinos Aqueos, poilo
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Bóreas sopraba con tanta violencia que nin sequera en terra
se podía estar de pé. Debeu de o levantar algún deus
inimigo. Mais, ós trece días, calmouse o vento e os nosos
hóspedes fixéronse ó mar.
203 Así Ulises falaba, dicindo moitas mentiras, que
semellaban verdades; mais, á Penélope, ó escoitalo ,
corríanlle as bágoas dos ollos e parecía que a carne do corpo
se lle derretía. E, da mesma maneira que nas altas montañas
a neve derrétese, cando sopra sobre ela o Euro, despois que
o Céfiro a fixese caer, e, ó derreterse, os ríos baixan crecidos,
así as belas meixelas de Penélope parecían derretérselle coas
bágoas, ó chorar polo seu home , que xa estaba á súa beira
sentado. Ulises, polo seu lado, por máis que no seu corazón
se compadecía da súa muller, ó vela chorar, mantivo neste
momento os seus ollos inmóbiles nas súas pálpebras, coma
se fosen de corno ou de ferro, e, para o éxito da súa astucia,
escondeu as bágoas.
213 Penélope, cando xa se saciou de impos e choras,
faloulle outra vez, dirixíndose a el con estas palabras:
215 Penélope.- Estranxeiro, agora eu creo que debo
someterte a unha proba. Se de verdade ti tiveches como
hóspede na túa casa ó meu marido cos seus compañeiros ,
semellantes ós deuses, tal como acabas de asegurar, dime
entón como eran as roupas que sobre o seu corpo levaba,
e tamén, como era o propio Ulises e como eran os
compañeiros que o seguían.
220 E, en resposta , o moi enxeñoso Ulises así entón lle
contestou:
221 Ulises.-Muller, resúltame difícil detallalo, despois de
ter pasado tanto tempo, que xa alá van vinte anos, desde
que el marchou do sitio e saíu da miña patria; mais , con
todo iso , voucho referir de acordo co que agora eu podo
recordar. O divino Ulises levaba un manto dobre de la, da
cor da púrpura, cun broche de ouro de dous orificios; e , na
parte anterior <leste manto, había unha obra de arte: víase
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un can, que tiña entre as patas dianteiras un cerviño de cores
variadas, mirándoo forcexar. Admirábanse todos , ó velo,
porque, sendo de ouro os dous animais, o can, mirando ó
cerviño, afogábao, e o cerviño, querendo escapar, forcexaba
coas patas. E vinlle, arredor do seu corpo, unha túnica
resplandecen te, que era coma a casca dunha ce bola moi
seca, de tan suave que era ó tacto, e que brillaba o mesmo
q ue un sol; e moitas mulleres contemplábana con
admiración. Mais unha cousa che vou dicir, e ti métea ben
nos teus sentidos: eu non sei se Ulises xa levaba na súa
casa estas roupas sobre o seu corpo, ou se llas deu algún
dos seus compañeiros, cando ía na súa rápida nave, ou se
fo i ó mellor algún hóspede , o que llas regalou, pois Ulises
tiña moitos amigos, xa que poucos aqueos con el se
igualaban. Tamén eu lle dei unha espada de bronce e un
manto de luxo, fermoso, da cor da púrpura, que chegaba ó
calcañar, cando o fun despedir con respecto á súa nave de
moitos bancos. E, por certo, con Ulises ía un arauto, un
pouco máis vello ca el, e vouche dicir como el era. Tiña
este home ombros arredondados, pel negra e cabelo crecho;
e o seu nome era Euribates. De tódolos seus compañeiros,
era aquel que Ulises máis apreciaba, poilos dous
concordaban nos seus pensamentos.
249 Así lle dixo el, e, coas súas palabras , aínda máis nela
excitou o desexo de chorar, pois Penélope recoñecera os
sinais que Ulises lle dera con tanta precisión. E, cando xa
se saciou de impos e choros, volveu toma-la palabra, e así
lle falou :
253 Penélope.- Hóspede meu , se ata agora só tiven
pie dade de ti, desde este momento serás querido e
respectado na miña casa. E é que eu mesma lle entreguei
esas prendas, das que ti me falas; saqueinas do meu cúa110,
ben dobradas, e púxenlle o espléndido broche , para que
lle servise de adobío. Mais xa non o volverei recibir, de volta
ó seu fogar e á terra querida dos pais. Con mala sorte , partiu
Ulises na súa cóN.cava nave , para ver esa maldita e abominable Ilión.
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261 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises así entón lle
dixo:
262 Ulises.-Respectable muller de Ulises, fillo de Laertes ,
non desfigures máis o teu fermoso corpo, nin consúma-lo
teu corazón , a chorar polo teu marido; por máis que, por
iso, en nada eu te censuro. Non é-la primeira muller que
chora a morte dun esposo querido , ó que ela se uniu en
amor, sendo virxe, e para quen xerou fillos, aínda que non
fose coma Ulises, que , segundo o que cantan, era semellante
ós deuses. Mais ti, pola túa parte, deixa xa de chorar, e agora
pon atención no que che digo , pois vouche falar con toda
a verdade e nada che vou ocultar. Quero que sáiba-lo que
eu descubrín sobre o regreso de Ulises . Ulises está vivo ;
está na fértil terrados Tesprotos , non lonxe de aquí, e trae
moitos e valiosos tesauros , que logrou recoller entre o pobo.
Mais, iso si, perdeu no mar viñoso, cando viña da illa de
Trinada, ós seu s leais compañeiros e á cóncava nave , pois
contra el irritáronse Zeus e mais Helios (o Sol), porque os
seus compañeiros mataran as vacas <lestes deuses. Todos
eles pereceron no medio dun mar de ondas revoltas, mais
Ulises agarrouse á quilla da súa nave, e as vagas botárono
para a costa , á terrados Feacios , que , pola súa.liñaxe, son
semellantes a deuses. Eles , acollérono de todo corazón, e
honrárono coma a un deus; fixéronlle moitos regalos e
querían eles propios conducilo, san e salvo, á súa casa. E
hai moito tempo que aquí, ó teu lado, Ulises estaría; mais,
ó seu corazón , pareceulle que era preferible ir primeiro polo
mundo á busca de riquezas, pois, no tocante á astucia, Ulises
sobresae e ntre tódolo s homes, e ningún outro m ortal
podería, n este punto , con el rivalizar. E isto é o qu e eu
cheguei a saber, porque así mo contou Pidón, o rei dos
Tesprotos. Amais diso, x urou <liante de min , fac endo
libacións na súa casa, que xa botaran a nave ó mar e qu e
xa estaban dispósto-los compañeiros, que debían conducilo
á terra dos seus pais. Mais mandoume a min por <liante ,
pois sucedeu que entón un barco dos Tesprotos partía para
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Duliquio, rica en trigo. Mostroume tamén tódalas riquezas
que Ulises xuntara; e alí había o suficiente para poderen
vivir un home e os seus descendentes ata a décima xeración:
¡tantos eran os tesauros que el tiña gardados na casa daquel
reí! Engadiu que Ulises fora a Dodona, para saber, pola
divina e alta aciñeira, a vontade de Zeus sobre como sería
mellor, despois de estar ausente tanto tempo, para _e ntrar
na terrados seus país, se o debía facer ó descuberto ou ás
agachadas. Polo tanto, el está a salvo e dentro de ben pouco
chegará; xa non estará moito tempo separado dos seus seres
queridos e da terra natal. E quero, sobre isto, facer un
xuramento solemne. Sexan agora testemuñas miñas,
primeiro, Zeus, o máis alto e o mellor dos deuses, e, despois,
este fogar do irreprochable Ulises, ó que eu cheguei, de
que todo isto se cumprirá tal como cho anuncio: neste
mesmo ano, Ulises aquí de volta estará, cando mingüe esta
lúa e comece a lúa nova .
308 E, á súa vez, a moi prudente Penélope así entón lle
contestou:
309 Penélope.- ¡Queira o ceo, estranxeiro, que esas túas
palabras se cumpran! Entón coñecerías axiña a miña amizade
e obterías de min tantos presentes que , envexaría a túa sorte,
qu en contigo se a topase. Mailo meu corazón ten o
presentimento do que vai acorrer: nin Ulises tornará xamais
a esta casa, nin ti encontrarás quen te leve á túa, poilos que
mandan neste pazo non son aquilo que Ulises foi entre os
homes -se é que un día entre nós el existiu-, sempre
disposto a acoller e a conducir a hóspedes venerables. Mais ,
servidoras , levade ó hóspede e arranxádelle un leito, coa
súa cama, as súas mantas e as súas colchas brillantes , para
que, ben quente nel , poida agarda-la Aurora, a do trono de
ouro . E mañá, ben cedo, teredes que o bañar e perfumar,
pa ra que , aquí dentro, sentado nesta sala ó lado de
Telémaco, se preocupe da comida. E tanto peor para aquel
que, con corazón ,envexoso , trate de o atormentar, pois será
a última insolencia que aquí cometa, por moito que o

357

indigne verse maltratado. ¿Como ti, hóspede meu, poderías
garda-la idea de que son superior a outras mulleres en xuízo
e prudente consello, se deixo que así, sucio e con miserables
vestidos, comas no meu pazo? ¡Ben curta é a vida dos homes!
Aquel que é cruel e non pensa senón en crueldades, só
consegue que tódolos mortais lle boten, en vida, mil
maldicións, e que todos fagan burla del, despois de morto;
mais, aquel que é irreprochable e non pensa senón no que
é irreprochable, alcanza unha fama dilatada, que os seus
hóspedes van propagando entre tódolos homes, e son
moitos os que din, ó falar del: ese é un bo home.
335 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises así lle dixo
entón:
336 Ulises.- Venerable muller de Ulises, fillo de Laertes,
as mantas e as colchas brillantes tornáronseme odiosas desde
o día en que , a bordo da miña nave de longos remos, deixei
moi lonxe de minas montañas nevadas de Creta. Deitareime
igual que antes, cando pasaba noites enteiras sen pegar ollo,
pois foron moitas , as que pasei nun leito indecoroso ,
agardando que chegase a divina Aurora, de fermoso trono.
E tampouco, ó meu ánimo, lle agradan os baños de pés; e
non tocará os meus pés ningunha muller, de entre as que
están neste pazo ó teu servicio, de non ser que teñas algunha
moi vella, sensata e reservada, que no seu corazón teña
sufrido tanto como eu sufrín; só a ela non lle impedirei que
toque os meus pés.
349 E, á súa vez, a moi prudente Penélope así entón lle
contestou:
350 Penélope.- Hóspede querido, nunca ningún home
tan asisado eu oín, entre cantos hóspedes amados, desde
terras remotas, á miña casa chegaron: todo o que dis é
sensato e está moi bendito. Mais eu teño na miña casa unha
anciá, con prudentes pensamentos no seu espírito, que foi ,
por certo, a que criou e coidou a aquel infeliz, despois de
o recibir nos seus brazos, cando a súa nai o deu a luz. Ela
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lavará os teus pés , por máis que xa lle queden poucas forzas.
Veña, pois, moi prudente Euriclea, érguete e lava a este
home, que ten a mesma idade que o teu señor. Agora Ulises
debe de estar igual, nos pés e nas mans, poilos mortais, na
desgracia, avellentan moi de présa.

O lavatorio ou recoñecemento de Ulises por Euriclea
(361-604).
361 Así ela lle falou, mais Euriclea, cubríndose a cara con
ámbalas mans, rompeu a chorar con bágoas ardentes e dixo
estas dolorosas palabras:

363 Euriclea.- ¡Ai, filio meu, que eu nada poida facer
por ti! Entre tódolos homes, ti es sen dúbida o máis odiado
por Zeus, tendo, como tes , un corazón cheo de temor dos
deuses . Ningún mortal queimou en honra de Zeus, que goza
co raio, tantas gordas coxas, nin lle sacrificou tantas
hecatombes escolleitas, como ti lle ofreceches, rogándolle
que che dese unha vellez pracenteira e che deixase criar
un filio ilustre; e agora resulta que Zeus só a ti te privou
por completo do día do teu regreso. Tal vez, ó meu señor,
tamén o escarneceron as mulleres , cada vez que chegou á
ilustre morada duns hóspedes, nalgún remoto país, igual
que agora te escarnecen a ti, estranxeiro, todas estas cadelas;
e, para evitares aldraxes e moitas infamias, non permites
que elas te laven; e, por iso, a filia de Icario, a moi prudente
Penélope , mándame que o faga eu, cousa que de boa gana
fa rei. Así, pois, lavare iche eu os pés, tanto pola propia
Penélope coma por ti, poilo meu corazón está por dentro
axitado cunha angustia moi grande. E agora escoita, pon
atención ó que che digo: moitos hóspedes infortunados a
esta casa eu vin chegar, mais podo dicir que aínda non vin
ningún que a Ulises tanto se parecese , como ti te pareces a
el, na armazón do teu corpo, na túa voz e nos teus pés.
382 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises así entón lle
falou :
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383 Ulises.- Velliña, así din todos cantos nos viron, a un
e a outro, cos seus propios ollos, que hai un parecido moi
grande entre nolos dous, como ti mesma ben te decataches.
386 Así el lle dixo , e a vella colleu entón un caldeiro
resplandecente, no que ela lavaba os pés, e botou nel moita
auga fría e despois verteu sobre ela auga quente. Ulises,
polo seu lado , foise sentar xunto ó fogo, mais volveuse ó
momento cara á sombra, porque naquel mesmo instante
entroulle no corazón o temor de que a vella, ó tocalo ,
reparase na cicatriz e, ó final, todo quedase ó descuberto.
Euriclea achegouse entón ó seu señor e púxose a lavalo, e
ó momento recoñeceu a cicatriz. Era o sinal dunha ferida
que lle fixera un porco bravo -co seu branco dente , unha
vez que el foi ó Parnaso , para ver a Autólic'o e ós seus fillos.
Era Autólico o ilustre pai da nai de Ulises, e a todos superaba
en piratería e perxurio. Isto, dérallo o deus Hermes, porque
Autólico queimaba na súa honra, para o ter propicio, agradables coxas de años e cabritos; e o deus, benévolo con el,
seguía os seus pasos.
399 Outrora Autólico, tendo viaxado ó pobo opulento
de Ítaca, encontrou alí un recén nacido, fillo da súa filla ; e
Euriclea, despois de cear, colocoulle a criatura nos xeonllos
e faloulle con estas palabras:
403 Euriclea.-Autólico, busca agora ti propio un nome,
o que lle has de pór a este fillo da túa filla , que por ti foi
tan desexado .
405 E Autólico , polo seu lado, con estas palabras lle
respondeu:
406 Autólico.- Meu xenro , e ti, miña filla , póndelle entón
o nome que agora vos vou dicir. Como eu, para chegar aquí,
tiven que me irritar contra moitos, homes e mulleres, que
ó meu paso encontrei sobre a terra, que a tantos mantén,
sexa, pois, Ulises ( Odysseus, o que se irrita, o que está cheo
de ira), o nome polo que se lle chame . E, cando chegue a
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ser home e vaia ó Parnaso , á gran morada da súa nai, onde
eu teño os meus bens, dareille parte deles e mandaréivolo
de volta ben contento.
413 Por íso, chegado o seu tempo, Ulises foí alá un día,
para que, entón, lle entregase os espléndidos presentes .
Autólico e os fíllos de Autólico acollérono cos brazos abertos
e con doces palabras; e Anfítea, a nai da súa naí, apreixou
entre os seus brazos a Ulises, e dáballe bicos na cabeza e
nos seus dous belos ollos. Autólico entón deu orde ós seus
nobres fíllos de prepara-lo festín, e eles cumpriron tal orde
ó momento. Trouxeron no instante un boí de cinco años,
que alí esfolaron e prepararon; e partírono todo, dividíndoo
destramente en anacos pequenos, que ensartaron nos
espetos e foron asando con moita habilidade; e distribuíron
despoís as racións. E entón así, de festín, estiveron o día
enteiro, ata a posta do Sol; e nínguén estivo falto da súa
parte por igual. E, cando o Sol se meteu e sobreveu a
escuridade, deitáronse e entón recibiron os presentes do
sono.
428 Non ben se mostrou a Aurora, de dedos de rosa, fílla
da mañá, os fíllos de Autólico, cos seus cans por <liante,
partiron para a caza; e con eles ía o divino Ulises. Dírixíronse
ó escarpado monte do Parnaso, recuberto de fraga, e logo
alcanzaron os seus cumes, expostos ó vento.
433 Era a hora en que o Sol, saíndo das augas tranquilas
do profundísimo Océano, empeza a feri-los campos cos seus
novos raios, cando os cazadores chegaron a un val. Diante
deles ían os cans, que rastrexaban a caza; e, detrás dos cans,
os fíllos de Autólico; e con eles ía, préto dos cans, o Ulises
divino, brandindo unha lanza de longa sombra.
439 E alí, entón, un porco bravo enorme estaba deitado
nunha matagueira tan espesa que nin nela penetraba o
húmido sopro dos ventos impetuosos , nin a chuvia de lado
a lado a pasaba ~ de tan cerrada que era; e había naquel sitio
moítísima follaxe amontoada.
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444 Chegoulle ó porco bravo o ruído dos pasos dos
cazadores, e o dos cans, que lle viñan todos eles enriba; e
o animal saíu da espesura e, coas sedas do pescozo
encrespadas e os ollos a botar chispas, foise ó seu encontro ,
e préto deles detívose. Ulises foi o primeiro que sobre el se
lanzou, empuñando a longuísima lanza, erguida na súa
robusta man, co propósito de o ferir; mailo porco bravo,
que se lle adiantou, cravoulle o dente cairo no xeonllo e,
esgazándollo ó sesgo, arrancoulle moita carne, mais sen
chegar ó oso do heroe. Ulises entón, cun golpe de sorte,
feriuno no lombo dereito, e a punta da lanza brillante de
lado a lado pasou e, bmando, caeu no po, e voou do seu
corpo o alento da vida.
455 Os fillos de Autólico desveláronse entón a porfía
arredor del: vendaron con arte a ferida do irreprochable
Ulises, semellante a un deus, e estañaron o negro sangue
por medio dun ensalmo; e despois, sen máis tardar, volveron
todos para a casa do seu pai. Cando Autólico e os fillos de
Autólico xa o deixaran ben curado, entregáronlle uns
espléndidos presentes e enviárono entón, de seguida, cheo
de alegría, para Ítaca, a súa patria. O seu pai e a súa nai
venerable alegráronse moito , ó velo de voltá na casa, e
preguntáronlle sobre todas e cada unha das cousas, e que
lle pasara para ter aquela cicatriz; e el entón relatoulles con
todo detalle como lle fixera aquela ferida un porco bravo
co seu branco dente, unha vez que el fora cazar ó Parnaso
cos fillos de Autólico.
467 Así, pois, a vella, ó tocar coa palma da man a perna
de Ulises, ó momento recoñeceu a cicatriz e soltou de pronto
o pé; e a perna foi bater no caldeiro e o bronce resoou; e
o recipiente ladeouse e a auga espallouse polo chan.
471 E o corazón de Euriclea viuse á vez invadido de
alegría e de dor, e os seus ollos enchéronse de bágoas e a
súa voz rexa quedou cortada na gorxa.
473 Mais, ó fin , tocándolle no queixo , así a Ulises lle
falou:
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474 Euriclea.- ¡Ai, ti es sen dúbida Ulises, meu fil lo
querido; e eu non te recoñecín ata que apalpei de todo o
corpo do meu señor!
476 Dixo isto e ergueu os ollos para Penélope, querendo
indicarlle que aí estaba, dentro da casa, o seu marido. Mais
Penélope , con estar enfronte, non puido ver nin notar nada,
pois Atena desvioulle a atención para outra parte. Mais Ulises
entón, coa man dereita, agarrou polo pescozo a Euriclea e,
coa esquerda, puxou por ela cara a si, falándolle desta
maneira :
482 Ulises.- ¿Por que me queres perder, ama deleite? Ti
propia me criaches ós teus peitos; e agora, despois de moito
penar, cheguei de volta, ó cabo de vinte anos, á terrados
meus pais. Mais , xa que me recoñeceches e un deus cho
puxo no corazón, cala a boca e que, neste pazo, ningún
outro isto saiba. Pois, así cho direi, e será cousa que así se
cumprirá: se un deus fai que eu abata ós nobres
pretendentes, non te librarei da morte, se algo dis, por máis
de teres sido a miña ama, cando mate ás outras servas que
están de servicio no meu pazo.
491 E, á súa vez, así lle dixo entón a moi prudente
Euriclea:
492 Euriclea.- ¡Que palabra che escapou, fillo meu , da
barreira dos teus dentes! Ti ben sabes ata que punto o meu
corazón é firme e indomable; serei, para garda-lo segredo,
coma a dura rocha ou coma o ferro . E tamén eu che direi
unha cousa; e ti grávaa ben no teu corazón: se un deus fai
que ti abatas ós nobres pretendentes, entón direiche que
mulleres neste pazo pouca honra che fan e que outras son
irreprochables.
499 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises así entón lle
falou:
500 Ulises.- ¿Por que vas nomearmas ti, ama deleite? Non
é preciso. Eu mesmo as observarei e coñecerei a cada unha.
Ti garda en silencio o meu segredo e confía nos deuses .

363

503 Así el falou , e entón a vella foise a través da sala a
buscar máis auga para lavarlle os pés, paila primeira fora
toda polo chan.
505 Cando Euriclea acabou de o lavar e untar cun aceite
recendente, Ulises achegou outra vez o seu asento ó fogo ,
para se quentar, e cubriu cos farrapos a súa cicatriz.
508 Entón a moi prudente Penélope tomou a palabra
entre eles e así, a Ulises, lle falou:
509 Penélope.- Hóspede, eu só che quera facer agora
unha pregunta máis, pois logo vai sé-la hora do agradable
repouso, para quen o tome o doce sono, por aflixido que
estea. A min, é unha dor sen fin , á que os deuses me deron.
Polo día, comprázome en chorar e xemer, ó tempo que
atendo ós meus labores na casa e vixío os das servas; ó
remate do día, cando chega a noite e todos van durmir nos
seus leitos , déitome na miña cama e mil angustias, fortes,
punzantes, atormentan o meu corazón oprimido , e non
podo deixar de chorar. E, así coma a filla de Pandareu , a
verdella Aedón (a muller rousinol) , ó comezar unha nova
primavera, canta un fermoso canto, pausada entre as espesas
follas das árbores e alí, con trinos seguidos, espalla a súa
voz resoante, chorando a Ítilo, o fillo querido que tivo do
rei Zetas, ó que un día, por erro, ela propia co bronce matou,
de igual maneira o meu corazón está axitado, dubidando
entre <lúas decisións , pois non sei se debo seguir aquí, ó
lado do meu fillo , e manter en pé e gardar todo o que teño,
os meus bens, as miñas servas e esta morada tan grande de
teito tan alto , por respecto ó meu leito de esposa e .pola
miña boa reputación entre o pobo, ou se xa debo irme con
algún dos Aqueos que no meu fogar me pretenden, co que
sexa o mellar e máis regalos de voda me ofreza. En canto
o meu fillo foi unha criatura, e non tiña máis reflexión, eu
non podía casar de novo e ab andona-lo fogar do meu
esposo; mais agora, que xa é un home, pois chegou á flor
da xuventude , é el quen desexa que eu deixe esta casa, ó
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ver, indignado, que os Aqueos lle devoran os seus bens.
Mais, ¡veña!, vouche face-la pregunta. É sobre un soño que
tiven; ti escóitao e despois interprétamo. Na miña casa había
vinte gansos, que saíron da auga e foron comer trigo, e eu
contemplábaos con alegría; mais, baixando dos montes unha
aguia enorme de bico curvo, crebóulle-lo pescozo e a todos
matou; e eles quedaron no chan amontoados, dentro desta
morada, e ela alzouse do sitio para o éter divino. E eu, neste
meu soño, chorei e dei gritos de dor; e as Aqueas de ben
rizados cabelos xuntáronse ó meu arredor, ó tempo que eu
así me lamentaba de que a aguia tivese matado os meus
gansos. Mais entón a a guia retornou e pousouse no beirado
do tellado, e, con voz humana, tratou de sosegarme e así
me falou: - «Acouga, filla do tan célebre Icario, pois non é
un soño; é a visión certa dunha realidade, que se vai cumprir.
Os gansos son os pretendentes, e eu, que antes era a aguia,
son agora o teu esposo, que estou de volta na casa e darei
a tódolos pretendentes unha morte vergoñosa,,-. Así dixo
ela e, a min, entón soltoume o sono, doce coma o mel, e ,
botando unha ollada ó meu redor, vinos gansos da casa,
peteirando no trigo xunto á súa comedeira, igual que de
costume.
554 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises así entón lle
falou:
555 Ulises.-Muller, eu non vexo que se poida interpretar
este soño doutra maneira, poilo propio Ulises deuche a
coñecer como el o realizará. Vese ben claro o exterminio
de tódolos pretendentes: ningún deles escapará á morte e
ás Parcas.
559 E, á súa vez, a moi prudente Penélope así entón lle
contestou:
560 Penélope.- Hóspede , hai soños difíciles de explicar,
de sentido confuso, e non sempre selles cumpren ós homes
as cousas que n'e les se anuncian. Son dúalas portas polas
que nos entran os soños inconscientes: unha está feita de
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corno , e a outra, de almafí. Os soños que nos entran polo
almafí serrado preséntannos cousas falsas coma verdadeiras,
e tráennos palabras que non se van cumprir; mailos soños
que nos entran pola porta de corno puído, eses, cando algún
mortal os ve , anúncianlle cousas que realmente se han de
cumprir. Mais non creo que o meu soño terrible por esta
porta me teña entrado, que sería demasiada alegría para min
e para o meu fillo. E outra cousa che vou dicir, e ti gárdaa
ben no teu peito. Xa está para vir esa aurora odiosa, que
me ha de afastar da casa de Ulises; e eu vou propor entón
ós pretendentes unha loita , a dos machados, que o heroe
cravaba na sala en liña recta, doce en conxunto, coma se
fosen os puntais que sosteñen á nave cando está en
construcción, e despois, colocado a moita distancia, facía
pasar unha frecha polos ollos de tódolos machados . E eu
imporei esta loita ós pretendentes; e, con aquel que máis
fac ilmente manexe nas súas mans e arme o seu arco, e
consiga facer pasar unha frecha polos ollos de tódolos doce
machados, con ese será, con quen eu me vaia, deixando
p ara sempre esta casa conxugal, tan fermosa, tan ben
fo rne cida , da que na vida me esquecerei, creo eu, nin
sequera nos meus soños .
582 E, en resposta, díxolle entón así o moi enxeñoso
Ulises:
583 Ulises.- Venerable muller de Ulises, fillo de Laertes,
non demores por máis tempo esa proba na túa casa, poilo
mo i enxeñoso Ulises aquí chegará, antes de que eles,
manexando o seu puído arco, consigan estira-la corda e facer
que a frecha pase polos ferros.
588 E, á súa vez, a moi prudente Penélope contestoulle
entón así:
589 Penélop e.- Se ti quixeses , hóspede meu, sentado ó
pé de min nesta sala , estar así distraéndome cos teus relatos,
o sono non viría pausarse sobre as miñas pálpebras . Con
todo, os homes non poden estar sempre sen durmir, poilos
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inmortais dispuxeron que os mortais, na terra fecunda ,
empregasen unha parte do seu tempo para cada cousa. Así,
pois, eu debo subir xa para o meu cuarto, e deitarme nun
leito, que me foi feito para xemer, sempre mollado polas
miñas bágoas desde que Ulises marchou para esa maldita
e abominable Ilión. Alí, pois , me deitarei; ti déitate aquí
mesmo , nesta casa, e, ou faite un leito no chan, ou, se non,
que che arranxen unha cama.
600 Tendo así falado , subiu para o seu cuarto
resplandecente; mais non ía soa, pois con ela ían tamén as
súas criadas. E, ó chegar con elas arriba, rompeu a chorar
por Ulises , o seu esposo querido , ata que Atena , a de ollos
brillantes, veu pór nas súas pálpebras o doce sono.
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RAPSODIA XX
O QUE PRECEDED Á MATANZA DOS
PRETENDENTES
Ulises non é capaz de durmir. Intervención de Atena e
de Zeus (1-121).
1 Entre tanto , o divino Ulises deitouse no vestíbulo da
casa; dispuxo sobre o chan unha pel de boi aínda non
curtida e por enriba botou moitas peles de ovellas, que os
Aqueos sacrificaran; e, cando xa estaba deitado, Eurínoma
acochouno cun manto.

5 Ulises alí estaba deitado , mais non durmía, meditando no seu corazón na perda dos pretendentes. Da sala,
saíron entón as mulleres , que , coma sempre, se ían deitar
cos pretendentes; viñan incitándose unhas ás outras ó riso
e ó pracer. E o heroe sentiu que o corazón lle pulaba dentro
do peito, e pensou moitas cousas no seu espírito e no seu
ánimo, indeciso entre saltar da cama e darlles morte a todas
elas, ou deixar que pola última vez, a derradeira, se fosen
deitar con aqueles arrogantes pretendentes; e, a todo iso, o
corazón ladráballe dentro. E, tal coma unha cadela, que anda
a dar voltas arredor dos seus tenros cadeliños, ladra ó ver a
un home ó que non coñece e desexa atacalo, así ladráballe
dentro o corazón a Ulises, indignado por aquelas vergoñosas
accións.
17 Mais entón Ulises, batendo no seu peito, reprendeu
ó seu corazón con estas palabras:
18 Ulises.- Aguanta unha vez máis, corazón meu , que
outras cousas máis terribles soportaches no pasado , naquel
día en que o Cíclope, de forza irresistible, devoraba os meus
valentes compañeiros; e ti soubeches conterte, ata que a
astucia me sacou da caverna, cando xa nela pensaba morrer.
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22 Así falou el no seu peito, dirixíndose ó seu propio
corazón. E entón o seu corazón mantívose firme na
obediencia e no sufrimento, mentres el, dun lado para outro,
daba voltas na cama. E, da mesma maneira que un home,
cando asa, sobre un lume grande e flamexante, un boche
ben cheo de gordura e de sangue, dalle voltas para un lado
e para outro, pois desexa que se ase canto antes, así tamén
Ulises daba voltas e máis voltas no seu leito , pensando na
maneira de poder vencer a aqueles pretendentes
desvergoñados, encontrándose el só contra moitos. Mais
entón presentóuselle Atena, que baixou do ceo,
transfigurada nunha muller; parouse na cabeceira da cama
e díxolle estas palabras:

33 Atena.- ¿Por que estás aínda esperto, home o máis
desgraciado de todos? Esta é a túa casa, e nesta casa están
a túa muller e mailo teu fillo, un fillo coma tódolos país
quererían que fosen os seus.
36 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle entón
así:
37 Ulises.-Si, deusa, todo iso que dixeches entra dentro
de razón; máis é que agora o meu ánimo faime pensar, no
fondo de min, na maneira de poder vencer coas miñas mans
a eses pretendentes desvergoñados . Eu encóntrome só e
eles están sempre xuntos en número grande dentro do pazo.
E, alén diso, penso tamén noutra cousa que aínda é máis
preocupante: se eu consigo matalos , axudado por Zeus e
por ti, ¿en que sitio me poderei refuxiar? Rógoche que penses
ben nisto.
44 E, á súa vez, Atena, a deusa de ollos brillantes ,
respondeulle entón con estas palabras:
45 Atena.- Infortunado, os humanos teñen confianza
nun compañeiro peor, nun home mortal, que non sabe dar
tan sabios consellos. Eu son unha deusa , que en todo
momento te garda en tódolos teus traballos. Falareiche ás
abertas: xa podían vir cercarnos, asó nolos dous, cincuenta
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batallóns de homes mortais, cheos do ardor de Ares,
desexando matarnos, ti poderías arrebatarlles impunemente
os seus bois e as súas gordas ovellas. Así, pois, agora deixa
que te prenda o sono, que é cousa moi molesta pasa-la noite
enteira en vela e sen durmir; e xa axiña sairás <lestes males.
54 Así lle falou Atena, e , non ben estendeu o sono sobre
as súas pálpebras, a divina entre as deusas tornou outra vez
para o Olimpo.
56 Cando Ulises quedou prendido no sono, que disipa
os coidados do corazón, relaxando os membros, espertou
a súa esposa, de fieis sentimentos, e, no seu brando leito
sentada, botouse a chorar.
59 E, cando xa, de chorar, fartara o seu corazón, a divina
entre as mulleres invocou, sobre todo, a Artemis con esta
súplica:
61 Penélope.- Artemis, venerable deusa, filla de Zeus,
¡que n me <lera que agora mesmo me quitáse-la vida,
disparándome ó peito unha frecha, ou que unha tormenta
me arrebatase e, levándome consigo polos camiños do aire,
me lanzase na foz do refluente Océano! Coma cando os
ventos arrebataron ás fillas de Pandareu. Os deuses deran
morte ós seus pais e elas estaban orfas na súa morada; maila
divina Afrodita criounas con queixo, doce mel e suave viño;
e Hera concedeulles beleza e cordura sobre tódalas mulleres;
e a casta Artemis dotounas dunha boa estatura; e Atena
ensinounas a facer labores magníficos. Mais un día Afrodita
dirixiuse ó vasto Olimpo, co fin de pedirlle a Zeus, para
estas doncelas, unha nupcias na idade xuvenil, pois Zeus,
o deus que goza co raio, sábeo todo e coñece o destino ,
fe liz ou infeliz, dos homes mortais. As Harpías entón,
aproveitando a oportunidade, raptaron aquelas doncelas e
déronllelas coma escravas ás odiosas Erinias. ¡Así, a min,
me fixesen desaparecer, os que habitan nas moradas do
Olimpo, ou me matase Artemis, a de ben rizados cabelos,
para que fose para debaixo da odiosa terra e alí vise cos
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meus ollos a Ulises, sen ter que alegra-lo corazón de ningún
home indigno! Soportable é o mal, por máis que pasémolo día a chorar, co corazón fortemente aflixido , seó menos
á noite podemos deixar que nos tome o sono, que , ó
pechárno-las pálpebras, fainos esquecer todo, tanto o bo
coma o malo; mais, a min, tamén nel, algún deus me manda
crueis pesadelos . Aínda esta mesma noite durmiu ó meu
lado un fantasma moi parella a el, tal cal Ulises era, cando
partiu co exército, e o meu corazón alegrábase, porque eu
figurábame que non era un soño, senón unha realidade.
91 Así ela dixo na súa súplica, e ó momento chegou a
Aurora, de trono de ouro . O divino Ulises oíu a voz de
Penélope, cando suplicaba entre bágoas, e entón quedou
pensativo, pois figurouse , no seu corazón, que ela xa o
recoñecera e que lle ía aparecer ó pé da cabeceira. Recolleu ,
pois, ó momento o manto e as peles, sobre as que durmía,
e púxoo todo sobre unha poltrona na sala, e levou para
fóra e alá deixou apelde boi; e entón, erguendo as mans,
dirixiulle a Zeus esta pregaria:
98 Ulises.- Pai Zeus, xa que os deuses , por vontade
propia me trouxestes, ó fin , por terra firme e por mar, á
miña patria, despois de me dardes tantos malos tratos, fai
que, dentro , algún dos que espertan nesta casa, me diga
un presaxio, e que, fóra, no exterior, me apareza outro sinal
teu .
102 Así dixo el na súa pregaria , e o sabio Zeus escoitouno, e oíuse ó momento o ruído dun trono desde o
Olimpo brillante, desde alá arriba, sen haber nubes, e o
Ulises divino alegrouse . E o presaxio, na casa, deullo unha
muller que préto del mofa o gran, no sitio onde tiña as súas
moas o pastor de pobos. En conxunto, eran doce as mulleres
que , a estas moas, activamente se dedicaban, preparando
fariñas de orxo e de trigo , médula dos homes. Naquel momento , tódalas outras durmían, despois de moe-lo seu gran;
só ela aínda non acabara, por sé-la máis feble.
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111 Esta muller, pois, parou por fin a súa moa, e dixo
estas palabras, que foron un presaxio para o seu amo:
112 A muller.- Pai Zeus, ti, que é-lo reí de deuses e homes, fixeches tronar fortemente no ceo estrelado, e non hai
nube algunha por ningún sitio; e isto sen dúbida é un sinal
que para alguén fas a parecer. Concédeme agora tamén a
min, unha pobre muller, este rogo que che fago eu: fai que
neste día os pretendentes, pola última vez, e a derradeira,
tomen a súa agradable comida no pazo de Ulises. Eles
rompe·r on os meus xeonllos con este doloroso traballo de
lles moe~la fariña; pois, que eles hoxe aquí coman pola vez
derradeira.
120 Así ela dixo , e o Ulises divino alegrouse con este
presaxio , eco do trono de Zeus, pois agora xa se figurou
que ía castigar ós culpables.

O festín no día de Apolo. O desastre é inminente
(1 22-394).
122 Entre tanto, na bela mansión de Ulises, reuníronse
as outras servas e acenderon na lareira o fogo incansable.
Telémaco, aquel home igual ós deuses , ergueuse do seu
leito, e, vestída-las súas roupas, colgou do ombro a súa
afü:ida espada, atou logo ós seus nidios pés unhas belas
sandalias e botou maná súa lanza, forte, aguzada, de punta
de bronce. Ó saír, parouse na soleira e así lle falou a Euriclea:
129 Telémaco.- Ama querida, dime , ¿tratastes ben ó
hóspede na nosa casa, arranxándolle leito e comida, ou está
por aí de calquera maneira, sen que ninguén del se ocupe?
Poila miña nai, por máis que é tan sensata, ás veces, sen
reparar ben, enche de atencións ó peor dos homes mortais
e manda marchar sen honra ningunha ó que máis méritos
ten.
134 E, á súa vez,·Euriclea, a súa ama deleite , así lle dixo
entón:
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135 Euriclea.- Desta vez, non a acuses, meu fillo , que
non ten culpa ningunha. O hóspede, sentado á lareira,
bebeu o viño que quixo; e, en canto á comida, dixo que xa
non quería máis, sendo ela mesma aquello foi preguntar.
E, cando lle apeteceu ir deitarse e durmir, foi a túa nai a
que ordenou ás escravas que lle preparasen unha cama;
mais, como é un home tan pobre e miserable, non quixo
durmir nun leito nin entre colchas; e fíxose un leito no
vestíbulo cunha pel de boi aínda non curtida e peles de
ovellas, e entón nós cubrímolo cun manto.
144 Así ela lle falou; e Telémaco entón, coa súa lanza
na man, saíu do pazo, e os seus cans, de áxiles pés, seguíano.
E dirixiuse á ágora, para se xuntar cos Aqueos de fermosas
grevas.
147 Mais entón a divina entre as mulleres, Euriclea, a filla
de Ops, o fillo de Pisenor, comezou a dá-las súas ordes ás
servas:
149 Euriclea.- ¡Veña , dádevos présa! Unhas cantas
varrede a casa con todo coidado e regádea, e ponde os
purpúreos tapetes sobre as ben traballadas cadeiras; outras,
con esponxas, fregade tódalas mesas e limpade as cráteras
e as copas de dobre asa, tan ben labradas; e as outras ide
buscar auga á fonte, e estade de volta ó momento. Poilos
pretendentes non van tardar enviró pazo; chegarán pola
mañanciña, que hoxe é día de festa para todos.
157 Así ela lles dixo, e elas escoitaron ben as súas ordes
e obedecérona sen máis tardar. Vinte foron á fonte de auga
profunda, e as outras puxéronse alí na casa a traballar
destramen te.
160 Presentáronse entón os varonís servidores; e estes
racharon a leña con moita pericia, ó tempo que as servas
volveron da fonte . Pouco despois chegou o porqueiro ,
traendo tres porcos, os máis gordos de cantos tiña nas súas
porqueiras; e deixou que , de momento , pacesen na bela
cerca.
374

165 E entón Eumeu, o porqueiro , faloulle a Ulises con
estas doces palabras:
166 Eumeu.- Hóspede noso , ¿vente os Aqueos con
mellares ollos, ou, nesta casa, trátante con desprezo, igual
que antes?
168 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle entón
así:
169 Ulises.- ¡Oxalá os deuses, Eumeu, dean o seu castigo
á infamia que, con tanto descaro, na casa doutro cometen
estes insolentes , que non teñen nin chisca de pudor.
172 Así Eumeu e Ulises, de tales cousas, entre si conversaban; e, neste momento, alí chegou onda eles o cabreiro
maior, Melantio, que conducía cabras, as mellores de tódolos
seus rabaños, para a comida dos pretendentes; e con el viñan
tamén dous cabreiros. E amarrou as súas cabras debaixo
do pórtico sonoro.
177 E entón Melantio dirixiuse a Ulises con estas inxuriosas palabras:
178 Melantio.- Estranxeiro, ¿é que outra vez aquí nos vas
molestar, mendigando na casa entre os convidados, e nunca
te vas pór de portas fóra? Paréceme que ti e mais eu xa non
nos separaremos sen antes termos probado, un no outro, a
forza dos nosos brazos, pois ti non pides esmola como é
debido. Amais diso, hai tamén noutras partes, sen ser aquí,
convites dos Aqueos.
183 Así el lle falou, mailo moi enxeñoso Ulises nada lle
respondeu; pero abaneou a cabeza en silencio, meditando
a vinganza no fondo do seu corazón.
185 Detrás destes, o terceiro que alí chegou foi Filetio,
o maioral dos pastores, que traía para os pretendentes unha
vaca estéril e gordas cabras. Transportáranas os barqueiros,
que pasan a tódolos homes , sexan os que sexan os que
xunto a ele's cheguen. E amarrou os animais debaixo do
pórtico sonoro .
375

190 Despois Filetio, parándose ó pé do porqueiro, así
entón lle preguntou:
191 Filetio.- Porqueiro, ¿quen é ese estranxeiro recén
chegado á nosa casa? ¿De que homes se gaba el de ser fillo?
¿Onde se atopan a súa familia e a terra dos seus pais? ¡Pobre
home! Ten todo o aspecto dun auténtico rei. Mailos deuses
afunden na miseria ós homes que rolaron moito polo mundo
e, por máis que sexan reis, tamén urden para eles afliccións.
197 Dixo así, e, achegándose a Ulises, fíxolle un saúdo
coa man e faloulle, para dirixirlle estas aladas palabras:
199 Filetio.- ¡Salve, pai estranxeiro! Oxalá teñas sorte feliz
no futuro, xa que agora por tantos males te ves collido. Pai
Zeus, ningún outro dos deuses é máis funesto ca ti. Non
tes compaixón dos homes, despois de seres ti o que os
creaches, pois lévalos á miseria e ás tristes dores. En canto
a ti, cando te vin, estranxeiro, un suor frío me entrou e os
meus ollos enchéronse de bágoas, por lembrarme de Ulises ,
pois figúrome que tamén el, cuns farrapos semellantes ós
teus, anda errante por entre os homes, se é que aínda vive
e ve a luz do Sol. Mais, se xa morreu e está xa nas moradas
do Hades, entón ¡ai de min!, entón choro por el, por ese
Ulises irreprochable, que me escolleu, sendo eu un rapaz,
para garda-las súas vacadas na terrados Cefalenios. Agora
as súas reses non se poden contar, e a ningún home lle
podería aumentar máis a raza dos bois de larga fronte; mais
hoxe outros, uns intrusos, ordénanme que lles traia reses ,
para comérenas eles, e non lles importa o fillo, que vive
aquí na casa, nin teñen medo ·ó castigo dos deuses, pois xa
desexan partillar entre eles os be ns do señor, que tanto
tempo leva ausente de aquí. Á vista disto, o meu corazón
dá voltas e máis voltas a estas cousas dentro do peito, e
non sabe que facer. Por un lado, sería para min moi doloroso, en canto o fillo aquí estea, irme a outro pobo , levando comigo as vacas para unha terra estraña; mais, polo
outro, aínda sería máis terrible para min quedarme aquí,
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sufrindo mil dores, a garda-las vacas para uns intrusos. E o
certo é que xa hai moito tempo que eu tería fuxido e
buscado a casa dalgún outro rei moi poderoso, pailas causas
aquí xa son insoportables, se non fose que eu aínda agardo
ó noso amo desventurado, esperando que un día volva
dalgunha parte e escorrente desta casa ós pretendentes.
226 E, en resposta, díxolle entón así o moi enxeñoso
Ulises:
227 Ulises.- Boieiro, ti non pareces nin un home vil nin
un insensato, e ben vexo eu mesmo que a sabedoría entrou
no teu corazón. Así, pois, vouche dicir unha cousa e voucha
xurar cun xuramento solemne: uQue agora sexan
testemuñas, primeiro, Zeus, entre os deuses, e logo esta túa
mesa hospitalaria, e tamén o fogar do irreprochable Ulises,
ó que eu cheguei, de que Ulises aquí de volta estará, estando
ti nesta casa; e poderás ver, se queres, cos teus propios ollos
a matanza dos pretendentes, que hoxe por hoxe son aquí
os que mandan.
235 E, á súa vez, o maioral dos boieiros respondeulle
entón así :
236 Filetio.- Estranxeiro, oxalá o fillo de Cronos cumpra
a túa predicción, pois logo saberías entón cal é a miña forza
e que brazos eu teño.
238 E Eumeu , polo seu lado, tamén su plicou entón a
tódolos deuses que o moi prudente Ulises retornase por fin
á súa casa.
240 Así eles, de tales causas, entre si conversaban. Os
pretendentes, por eles, estaban entón a trama-la morte e a
sorte final de Telémaco , cando, de súpeto, pola súa esqu erda, xurdiu unha ave, unha aguia de alto voo, cunha
tímida pomba entre as súas pautas. E entónAnfinomo tomou
a palabra e así lles falou:
245 Anfínomo.- Amigos, o noso proxecto, de dar morte
a Telémaco; non nos vai saír ben; mais agora pensemos só
no banquete.
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247 Así Anfínomo dixo, e todos aprobaron as súas
palabras. Volveron, pois, para o pazo do Ulises divino e,
entrando na sala, deixaron os seus mantos sobre bancos
dobradizos e cadeiras de brazos; inmolaron grandes
carneiros e gordas cabras, e tamén porcos cebóns e unha
vaca do rabaño; asaron na grella as entrañas e despois
repartíronas; mesturaron o viño nas cráteras; e o porqueiro
distribuílle-las copas. Filetio, o maioral dos pastores, repartíulle-lo pan nunhas fermosas cestas e Melantio servíullelo viño. E todos eles foron botando man ós manxares, que
alí estaban servidos.
257 Telémaco, que tiña unha hábil idea na súa cabeza,
fixo sentar a Ulises dentro da sala ben construída, xunto á
soleira de pedra, onde lle puxo un tallo indecoroso diante
dunha mesiña; serviulle unha parte das entrañas, botoulle
viño nunha copa de ouro e estas palabras lle dixo:
262 Telémaco.- Agora séntate aquí, e bebe viño entre
estes homes; eu propio te defenderei das inxurias e das mans
de tódolos pretendentes; pois esta non é, que eu saiba, unha
casa pública, senón a de Ulises, e para min el a adquiriu. E
vós, os pretendentes, contende o corazón, absténdovos de
ameazas e de pancadas, se non queredes que aquí se suscite
unha liorta ou unha agarrada .
268 Así el falou, e todos eles entón mordéronse os beizos
cos dentes, marabillándose de que Telémaco lles falase tan
alto e con tal audacia.
270 Entón Antínoo, o fillo de Eupites , ergueuse entre eles
e así falou:
271 Antínoo.-Aqueos, por máis duras que sexan, aceptémo-las palabras de Telémaco, que tan alto e con tanta
ameaza nos fala. E é que non o consentiu Zeus, o fillo de
Cronos , pois, de non ser así, xa o teriamos feíto calar nesta
sala, aínda que sexa tan sonoro arengador.
275 Así dixo Antínoo, mais Telémaco non puxo atención
nas súas palabras. Entre tanto , xa os arautos levaban pola
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cidade a sagrada hacatombe dos deuses; e os cabeludos
Aqueos reuníronse no bosque umbroso de Apolo, o infalible
nos tiros.
279 Cando os pretendentes tiveron as carnes asadas,
retirándoas do lume, dividíronas en partes, e deron comezo
a un magnífico banquete. A Ulises, servíronlle despois, os
que disto se ocupaban, unha parte igual á que tódolos outros
para si recibiran; pois así o ordenara Telémaco, o fillo
querido do Ulises divino. Mais Atena non deixou que entón
os arrogantes pretendentes se abstivesen por completo da
dolorosa afronta, para que aínda máis profundamente
penetrase adorno corazón de Ulises, fillo de Laertes. Entre
os pretendentes había un home , moi experto en maldades,
que se chamaba de nome Ctesipo e tiña a súa morada en
Sama. Confiando nos bens inmensos que alá posuía,
pretendía a esposa de Ulises, que xa tanto tempo levaba
ausente. Ctesipo, pois, dirixiuse entón ós arrogantes pretendentes e faloulles <leste xeito:
292 Ctesipo.- Escoitádeme, varonís pretendentes, para
que eu vos diga unha cousa. O estranxeiro xa hai tempo
que ten unha parte igual á dos outros; e iso está moi ben,
pois, nin é bonito nin xusto, maltratar ós hóspedes de
Telémaco, sexa quen foro que chegue a este pazo. Mais,
agora, tamén eu vou darlle o meu presente de hospitalidade,
para que el á súa vez poida dar unha recompensa ó que lle
prepara o baño, ou a calquera outro dos servidores que
viven na mansión do divino Ulises.
299 Tendo así falado, guindoulle coa súa forte man unha
pata de boi, que colleu dunha cesta que alí préto estaba;
mais Ulises salvouse da pancada, só con baixar un pouco a
cabeza, e sorriu para si cun sorriso sardónico, e a pata foi
bater contra o sólido muro.
303 E Telémaco entón reprendeu a Ctesipo con estas
palabras:
304 Telémaco.- Ctesipo, moito mellor foi así para ti; non
tocaches ó meu hóspede , téndose el propio salvado da túa
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pancada. Noutro caso, eu traspasaríache o corpo coa miña
puntiaguda lanza, e o teu pai, en vez de prepara-la túa voda,
tería que preparar aquí mesmo os teus funerais . Polo tanto ,
que ninguén se comporte con insolencia dentro da miña
casa; agora eu xa sei coñecer e entender cada cousa, o que
está ben e o que está mal; ata hoxe eu non pasaba de ser
un rapaz. Con todo , resígnome a ver estes abusos que se
cometen: que as miñas ovellas sexan degoladas , que sexa
bebido o meu viño, que sexa comido o meu pan; mais é
porque un home só non pode loitar contra moitos. ¡Veña
xa! Renunciade ó voso odio, non me causedes máis danos;
e, se o que vós desexades é matarme co bronce, preferiría
que o fixesedes, pois máis valería morrer que contemplar a
cada instante estas odiosas accións: os meus hóspedes
maltratados, as miñas servas forzadas nas belas estancias
da casa.
320 Así el falou , e todos , sen unha voz, quedaron en silencio. Ó cabo , xa moito despois, tomou a palabra Axelau ,
o fillo de Damastor, e así se expresou:
322 A.xelau.- ¡Oh, amigos! Non hai motivo para que
ninguén se deixe levar pola ira, respondendo con palabras
hostís ó que foi dito con xusta razón. E non debedes
maltratar outra vez a este hóspede, nin a ningún outro dos
servidores que viven na mansión do divino Ulises. Mais, a
Telémaco e á súa nai, eu daríalles un consello amistoso, se
fose do agrado dos seus corazóns . En canto nos vosos peitos
aínda houbo esperanzas de que o moi prudente Ulises
volvese á súa casa, ninguén se enfureceu pola espera, nin
por entreterdes ós pretendentes na casa; pois era a decisión
máis sensata, se Ulises volvía e chegaba de volta ó seu pazo;
mais agora xa é evidente que nunca máis volverá. ¡Veña,
pois, Telémaco! Séntate ó lado da túa nai e convéncea, para
que se case con aquel que sexa o mellar e o que máis dea
por ela; e así ti, comendo e bebendo na túa casa, disfrutarás
de tódolos bens do teu pai, ó paso que ela estará ó coidado
da casa dou tro.
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338 E, á súa vez, o sensato Telémaco respondeulle con
estas razóns:
339 Telémaco.- ¡Por Zeus, Axelau, e polos sufrimentos
do meu pai, que sen dúbida morreu , ou anda errante moi
lonxe de Ítaca! Eu non retardo de ningunha maneira o
casamento da miña nai; polo contrario , eu pídolle que se
case con quen ela queira, e estou pronto a darlle indicibles
presentes; mais, para min, unha vergoña moi grande sería,
botala do pazo, contra a súa vontade, con duras palabras .
¡Líbrenme os deuses de que tal cousa suceda!
345 Así Telémaco dixo; mais Palas Atena provocou nos
pretendentes unha risa interminable, turbando a súa razón.
Eles rían agora con queixadas alleas, devoraban as carnes
crúas , os seus ollos enchíanse de bágoas e o seu corazón
sentía desexos de saloucar.
350 E entón Teoclímeno, semellante ós deuses, desta
maneira falou:
351 Teoclímeno.- ¡Ah, desgraciados! ¿Que mal é , ese que
padecedes? A noite envolve as vosas cabezas e as vosas
caras, e , por debaixo , os vosos xeonllos; os vosos xemidos
aumentan; as vosas meixelas están regadas de bágoas; e os
muros e os belos intercolumnios están orballados de sangue;
e, de sombras, está cheo o vestíbulo, e o patio tamén está
cheo de sombras dos que baixan para as tebras do Erebo ;
e o Sol desapareceu do ceo e estendeuse sobre nós a horrible escuridade da morte.
358 Así el lles falou, e todos eles entón ríronse del alegremente.
359 Entón Eurímaco , o fillo de Pólibo , tomou a palabra
e desta maneira falou:
360 Eurímaco.- É un tolo , ese hóspede recén chegado
de terras estrañas. ¡Veña! , mozos , acompañádeo agora
mesmo ata a ·porta da casa, e qu e se vaia para a ágora , xa
que para el é de noite aquí dentro.
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363 E, á súa vez, Teoclímeno, semellante ós deuses ,
respondeulle con estas palabras:
364 Teoclímeno.- Eurímaco, eu , por min, non che pido
que me deas acompañantes; eu teño ollos e orellas e os
dous pés, e, no meu peito, o meu espírito, que aínda
conservo íntegro e san; e, valéndome deles, son eu o que
agora mesmo de aquí se vai, pois vexo vi-la desgracia sobre
as vosas cabezas, e, dela, nin un só vai escapar, nin un só
vai librarse, entre vós , os pretendentes, que na casa de
Ulises, semellante a un deus , maltratades ós homes e
trama des malvadas accións .
371 Tendo así falado, marchouse do cómodo pazo e foise
para a casa de Pireu , que lle deu unha xubilosa acollida.
Mais tódolos pretendentes, ollando uns para os outros,
comezaron a provocar a Telémaco, facendo mofa do s
hósp edes.
375 E así dicía algún daqueles mozos moi orgullosos:
376 Unha voz.- Telémaco, no tocante a hóspedes, ninguén hai con peor sorte ca ti. Un hóspede teu é ese mendigo
que aí tes , un vagabundo, que precisa de pan e de viño, un
home que nin sabe ningún traballo nin forzas ten, un ser
que é un peso inútil da terra; e outro tal é ese hóspede teu
que hai pouco se levantou para facer de profeta. Mais, se
me quixeses dar creto , esta sería, con moito, a mellor solución: metamos a tales hóspedes nunha nave de moitos
bancos e despachémolos para Sicilia, e alí pagaríanche p or
eles un bo prezo .
384 Así falaban os pretendentes, mais Telémaco non fixo
caso ningún dos seus ditos; el, mirando en silencio para o
seu p ai, só agardaba o momento de botárlle-la man enriba
ós desvergoñados pretendentes.
387 A fill a d e Icario , a moi prudente Penélope , qu e
mandara pór unha fermosísima cadeira de brazos enfronte
dos h o m es, o ía ca nto cada un d e les dicía na sa la. Os
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pretendentes, entre risos, tiveron o seu festín, que foi
pracenteiro e a satisfacción, pois para el inmolaran moitísimas reses. Mais, ningunha outra cea houbo nunca máis
desagradable, que a que ben logo a deusa e o paciente heroe
lles ían dar, por seren eles os que primeiro tramaron
vergoñosas accións.
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RAPSODIA XXI

A proba do arco («Tóksou thésis») Cl-358).
E entón Atena, a deusa de ollos brillantes, inspiroulle
no corazón á filla de Icario, a moi prudente Penélope, que
ofreces e ós pretendentes o arco e os ferros puídos, para
faceren, na casa de Ulises, aquela proba, que ía sé-lo comezo
do seu exterminio. Subiu Penélope a alta escaleira da súa
morada; colleu na súa forte man a chave ben curvada, fermosa, de bronce, cun cabo de almafí; e dirixiuse coas súas
servas ó cuarto máis retirado, onde estaban gardados os
tesouros do rei, o bronce e o ouro e o ferro moi traballado.
Alí estaban tamén o arco, que hai que puxar para un, e maila
alxaba, que garda as frechas, na que había moitas asubiantes
setas . Eran ambos un presente que lle fixera a Ulises o seu
hóspede Ifito, o fillo de Eurito, semellante ós inmortais,
cando con el estivo na Lacedemonia.
1

15 Ulises e Ifito encontráranse un día un co outro en
Mesenia, na casa do prudente Ortíloco. Ulises fora cobrar
unha débeda, que este pobo ó seu lle debía, poilos Mesenios
levaran de Ítaca, nas súas naves de moitos bancos, trescentas
ovellas cos seus pastores. Así foi como Ulises, que aínda
era moi novo, emprendeu como emisario tan longa viaxe,
ó ser encargado desta misión polo seu pai e polos outros
anciáns. Ifito, á súa vez, ía tamén buscar doce eguas desaparecidas, cos seus poldros, pacientes no traballo, quemáis
tarde ían sé-la causa da súa morte e destino fatal, cando foi
ver a Heracles, o fillo de Zeus, o de ánimo intrépido, o home
que de grandes traballos sabía. Heracles matouno no seu
propio pazo, con todo ser el o seu hóspede. ¡O insensato!
Nin tivo medo á vinganza dos deuses, nin respectou aquela
mesa que el mesmo lle puxo; quitoulle a vida ó seu hóspede
e gardou para si no seu pazo as súas eguas de fortes cascos.
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31 Cando Ifito andaba, pois, en Mesenia a preguntar
polas eguas, encontrouse con Ulises e deulle o dito arco,
que outrora usara o gran Eurito, e que este, ó morrer na
súa alta morada, deixou ó seu fillo. Ulises, polo seu lado,
regaloulle a Ifito unha espada aguzada e unha forte lanza,
que serían o principio dunha afectuosa hospitalidade. Mais
nunca eles se viron sentados un á mesa do outro, pois, antes
de que tal sucedese, o fillo de Zeus matou a Ifito, o fillo de
Eurito, semellante ós inmortais, o que lle dera o arco. Xamais
o Ulises divino levou este arco, ó partir para a guerra nas
negras naves; sempre deixaba aquí no pazo este recordo
do hóspede querido; e só se servía del na súa terra.
42 Así, pois, a divina entre as mulleres, cando xa chegou
ó cuarto e pisou a soleira de aciñeira -que outrora o artífice
puíra con arte e endereitara cun fío, alzando o marco para
encaixa-la espléndida porta--, ó momento desatou axilmente a correa da argola, meteu a chave e fixo correlos ferrollos da porta, e entón para dentro empurrou. E, tal como
brúa un touro pastando nun prado, así renxeron as fermosas
follas da porta ó golpe da chave, e abríronse de inmediato
de par en par.
·
51 Penélope entón subiu ó alto taboado onde estaban
colocáda-las arcas, nas que se gardaban as perfumadas
roupas; e, estirando o brazo, descolgou dun cravo o arco
coa espléndida funda que o cubría. Sentándose entón alí
mesmo, pousouno nos seus xeonllos e chorou con grandes
salaios, cando sacou para fóra o arco do reí.
57 Penélope, cando xa se saciou de impos e choros,
baixou entón para a sala grande, na que estaban os ilustres
pretendentes; e traía nas súas mans o arco, que hai que
puxar para un, e maila alxaba, que garda as frechas, na que
había moitas asubiantes setas; e as servas, que a acompañaban, viñan cunha caixa na que estaban os moitos ferros
e o bronce, que se precisaban nos xogos daquel gran reí.
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63 Cando a divina entre as mulleres xa chegou á presencia dos pretendentes , parouse ó pé da columna que
sostiña o sólido teito, botándose sobre as meixelas o seu
espléndido veo e estando, a un lado e ó outro dela, as súas
fieis servidoras. Ó momento, volvéndose para os pretendentes, faloulles con estas palabras:
68 Penélope.- ¡Escoitádeme, orgullosos pretendentes!
Vós tomastes posesión desta casa, para nela comer e beber
constantemente, tódolos días, na ausencia do heroe que dela
partiu xa hai moito tempo. Non puidestes encontrar outra
escusa para os vosos actos que non sexa o afán de casar
comigo e de me terdes por vosa muller. ¡Veña, pois, pretendentes!, chegou o momento: vouvos propor unha proba.
Aquí deixo o gran arco do Ulises divino; e, con aquel que
máis facilmente manexe nas súas mans e arme o seu arco,
e consiga facer pasar unha frecha polos ollos de tódolos
doce machados, con ese será, con quen eu me vaia,
deixando para sempre esta casa conxugal, tan fermosa, tan
ben fornecida, da que na vida me esquecerei, creo eu, nin
sequera nos meus soños.
80 Así ela dixo, e ordenou entón a Eumeu , o divino
porqueiro, que puxese o arco e os ferros puídos nas mans
dos pretendentes. Eumeu, a chorar, foinos coller e púxoos
no chan; e, alá no seu canto, o boieiro, ó ve-lo arco do amo,
tamén chorou.
84 E entón Antínoo dirixiuse a eles e faloulles, para os
reprender, con estas palabras:
85 Antínoo.- ¡Campesiños parvos , que só no do día
pensades! ¡Ah, miserables! ¿De que serve agora verter bágoas
e turbar no peito o corazón desta muller? Xa, sen iso, o seu
ánimo está sumido na dor, desde que ela perdeu ó seu
esposo . ¡Veña! Ou vos sentades aí en silencio e comedes,
ou , se vos gustan as bágoas, ide chorar alá fóra , deixando
aquí ese arc o, destinado a unha ardua proba entre os
pretendentes , pois creo que , non é cousa fácil, armar este
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arco tan ben puído. Poilo certo é que, entre tódolos homes
que aquí están, non hai ningún que con Ulises se poida
comparar. Eu vino cos meus propios ollos e lémbrome del,
por máis que daquela eu era aínda un rapaz.
96 Así dixo el; mais, alá dentro de si, o seu corazón
gardaba a esperanza de ser capaz de tensa-la corda do arco
e facer pasa-la frecha a través daqueles ferros. Mal sabía el
que ía sé-lo primeiro en proba-la seta lanzada polas mans
do irreprochable Ulises, ó que entón aldraxaba, sentado na
súa morada, e ata incitaba, no mesmo sentido, a tódolos
seus compañeiros.
101 Mailo forte e divino Telémaco, dirixíndose a eles ,
así se expresou:
102 Telémaco.- ¡Ai de min! Zeus, o fillo de Cronos, debe
de terme trastornado o xuízo. Dime a miña querida nai, con
ser tan prudente, que se irá con outro home, que abandonará esta casa, e eu rio e alégrome con corazón insensato.
Mais, ¡vamos alá, pretendentes! Aquí véde-lo premio. Unha
muller coma esta, non a hai nas terras de Acaia; nin n a
sagrada Pilos, nin en Argos, nin en Micenas; pin na propia
Ítaca, nin no negro continente . Isto, ben o sabedes vós
mesmos. ¿Que necesidade eu teño de vos gabar á miña nai?
¡Veña, pois! Non adiéde-la loita, vindo agora con pretextos;
non tardedes máis en face-la proba de tensa-lo arco, de
modo que todos poidamos velo. Eu, por min,-tamén quero
face-la proba con este arco; e, se logro tensalo e fago pasala frecha a través dos ferros, entón xa non terei a horrible
aflicción de ver que a miña augusta nai abandona esta casa
e marcha con outro marido, deixándome atrás a min, cando
xa son capaz de emprende-las gloriosas accións do meu
pai.
118 Dixo, e, erguéndose dun pulo, desprendeuse do
manto de púrpura e descolgou do ombro a afiada espada.
Comezou por coloca-los machados en posición, e, a tal fin ,
escavou , para todos eles, un longo suco; aliñounos, va388

léndose dun cordel, e amontoou terra e calcouna polos dous
lados. E tódolos Aqueos quedaron abraiados <liante <leste
espectáculo: ¡en que arde tan bela el dispuxera os machados,
senda así que na vida tal xogo el vira! Despois dirixiuse á
soleira e alí, de pé, tratou de tensa-lo arco. Tres veces puxou
para si con forza, coa ansia de arma-lo arco, e tres veces
tivo que desistir do seu propósito; por máis que nunca
perdeu a esperanza de ser capaz de tensa-la corda do arco
e facer pasa-la frecha a través daqueles ferros. E, ó fin, teríao
armado, puxando con toda a súa forza pala cuarta vez, mais
Ulises prohibiullo cun sinal de cabeza e detívoo no seu
intento.
130 E entón o forte e divino Telémaco, dirixíndose ós
pretendentes, así se expresou:
131 Telémaco.- ¡Válanme os deuses! ¿É que sempre na
vida serei un home tan ruín e tan feble, ou é que son demasiado novo e aínda non podo confiar nos meus brazos,
para poder protexer a un home, cando alguén o inxurie
primeiro? Mais , ¡veña! Vós, que en forza estades moi por
<liante de min, facede agora a proba <leste arco, e acabémola competición.
136 Así dixo, e pousou o arco no chan, apoiándoo contra
as táboas da porta, tan ben axustadas e puídas; arrimou a
rápida frecha á bela argola e volveuse sentar na cadeira de
brazos, da que dun pulo se erguera.
140 Entón Antínoo, o fillo de Eupites, dirixiuse ós outros
con esta pro posta:
141 Antínoo.- Erguédevos, compañeiros, cada un pala
súa vez, comezando pala esquerda, polo mesmo lado por
onde se comeza a bota-lo viña.
143 Así dixo Antínoo, e todos aprobaron as súas palabras.
O primeiro que se ergueu foi Liodes , fillo do Enopo, o
arúspice dos pretendentes, que se sentaba sempre no fondo
da sala, ó lado da bela crátera; senda o único que odiaba
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as vilezas e que se indignaba contra os outros pretendentes.
Este foi, pois, o primeiro que empuñou o arco e a rápida
frecha. Dirixiuse á soleira e probou o arco; mais non puido
tensalo, pois, antes de o lograr, cansáronselle as mans, non
usadas e brandas, de tanto puxar. E entón así falou ós
pretendentes:
152 Liodes.- Amigos, eu non son capaz de o armar ;
agora, que o colla outro. Este arco vai privar da respiración
e da vida a moitos dos nosos príncipes, pois sempre será
preferible acabar dunha vez, a vivir sen logralo intento polo
que aquí nos reunimos continuamente e estamos á espera
un día e mais outro. Neste momento, cadaquén aínda alenta
esperanzas no seu corazón, e suspira por casar con Penélope, a esposa de Ulises; mais, así que veña probar este arco,
terá que ir pensando en buscar outra aquea, debelo peplo ,
tratando de a conseguir cos seus regalos de voda. En canto
a Penélope, que, por fin, se case con quen máis presentes
lle faga e veña da man do destino.
163 Así dixo, e pousou o arco no chan, apoiándoo contra
as táboas da porta, tan ben axustadas e puídas; arrimou a
rápida frecha á bela argo la e volveuse sentar na cadeira de
brazos, da que antes se erguera.
167 E entón Antínoo dirixiuse a eles e faloulles, para os
reprender, con estas palabras:
168 Antínoo.-Liodes, ¿que palabras, tan terribles e duras,
se che escaparon da barreira dos dentes? Indígnome contra
ti, ó oílas. Dis que este arco vai privar da respiración e da
vida a moitos dos nosos príncipes, só porque ti non es capaz
de o armar. Ben se ve que, se te pariu a túa nai venerable,
non debeu ser para manexáre-lo arco e as frechas; mais ti
vas ver como o arman nun instante os outros ilustres pretendentes .
175 Así lle dixo , e de seguida , dirixíndose a Melantio , o
pastor de cabras, deulle esta orde:
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176 Antínoo.- Vai alá, Melantio, e acende lume na sala,
e pon ó pé da lareira un banco grande cuberto de peles , e
trae, de dentro da casa, unha bóla grande de sebo, para
que os xoves quenten primeiro e unten con graxa o arco, e
despois entón fagámo-la proba e rematemos este concurso .
181 Así el lle falou, e Melantio acendeu ó momento o
fogo incansable, puxo ó pé do lume un banco cuberto con
peles e trouxo , de dentro da casa, unha bóla grande de sebo.
Entón os xoves quentaron o arco e foron facendo a proba;
mais non conseguiron montalo, pois eran, con moito ,
inferiores a Ulises en forza.
186 Aínda quedaban, sen faceren a proba, Antínoo e
Eurímaco, o semellante ós deuses, que eran os primeiros
entre os pretendentes , e a todos se impuñan pola súa forza .
188 Neste momento , por estaren entre si concertados,
saíron xuntos da casa o boieiro e o porqueiro do Ulises
divino. E, detrás deles, tamén dela saíu o Ulises divino.
191 Cando xa, pois, atravesaran as portas e cruzaran o
patio, Ulises, dirixíndose a eles, faloulles con estas doces
palabras:
193 Ulises .- Boieiro, e ti, porqueiro, ¿podería eu dicirvos
unha cousa, ou máis ben debería gardala para min? En todo
caso , o corazón ordéname que volo diga. ¿Estariades
dispostos a loitar por Ulises, se dalgunha parte chegase, así
de súpeto , porque un deus o trouxese? ¿Loitariades entón
do lado dos pretendentes, ou a favor de Ulises?
Contestádeme aquilo que vos aconsellan o corazón e a
propia alma .
199 E, polo seu lado, respondeulle entón o pastor de
bois:
200 Filetio. - Zeus pai, así ti quixeses cumprirme este
voto: ¡que regrese aque l noso amo!, ¡que un deus nolo
traia! Ti saberÍas entón cal é a miña forza e que brazos eu
teño.
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203 E Eumeu, pola súa parte, tamén suplicou entón a
tódolos deuses que o moi prudente Ulises retornase por fin
á súa casa.
205 Cando Ulises se convenceu do verdadeiro sentir dos
seus corazóns, dirixíndose a eles de novo, faloulles con estas
palabras:
207 Ulises.- Pois ben, Ulises é este que aquí está; eu son
Ulises, que, despois de pasar mil desgracias, ó cabo de vinte
anos, torno á terrados meus pais. Sei que, de tódolos meus
servidores, só volos dous desexabáde-la miña volta, pois ó
menos eu non oín que ningún outro fixese votos para que
eu regresase de novo a esta casa. E agora direivos, con toda
a miña verdade, o que, para o voso futuro, eu, teño pensado.
Se un deus abate, baixo as miñas mans, ós pretendentes
ilustres, dareivos unha esposa a cada un de vós, proporcionareivos bens e casas ben construídas, préto da miña; e
desde entón, ós meus ollos, para sempre seréde-los meus
compañeiros e os irmáns de Telémaco. E agora, se é que
falta vos fai , vouvos mostrar un sinal moi visible, para que
me recoñezades e quededes convencidos nos vosos
corazóns: a cicatriz da ferida que me fixo uñ porco bravo
co seu branco dente, unha vez que fun ó Parnaso cos fillos
de Autólico .
221 Non ben así falou, apartou os seus farrapos d a
enorme ferida. Eles, despois que a viron ben e recoñeceron
de todo ó seu amo, romperon a chorar, ó tempo qu e
abrazaban ó prudente Ulises; e bicábanlle con paixón a
cabeza e os ombros; e Ulises, á súa vez, tamén bicou a súa
cabeza e as súas mans. E así, a chorar, terían estado ata que
a luz do sol esvaecese; mailo propio Ulises logrou calmalos ,
falándolles desta maneira:
228 Ulises .- Deixade ó momento as bágoas e os choros ,
non suceda que alguén saia do pazo e nos vexa, e vaia
contalo alá dentro . Agora, tornemos entrar na casa, un a
un , e non todos xuntos; eu, primeiro , e vós, d espois. E
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acordádevos <leste sinal: os outros, tódolos pretendentes
ilustres, non permitirán que me <lean amino arco e a alxaba;
mais ti, divino Eumeu, tráeo a través da sala e ponmo nas
mans, e di ás mulleres que pechen as portas da sala, solidamente axustadas, e que, se algunha oe dentro xemidos
ou estrondo, no noso encerro de homes, non se asome
ninguén, senón que se quede, en silencio, alí onde está, ó
pé do seu traballo. E a ti, divino Filetio, encárgoche a porta
do patio: péchaa cos ferrollos rapidamente e préndeos
despois cunha corda.
242 Así dixo, e entrou ó momento na espaciosa casa, e
foise sentar no sitio de onde antes se erguera. Ó pouco
tempo, entraron tamén, por separado, os dous servidores
do Ulises divino.
245 Naquel momento, Eurímaco xa tiña o arco nas súas
mans, e dáballe voltas para o quentar, por un lado e polo
outro, ó brillo do fogo. Mais, con todo iso, non conseguía
armalo, e xemía coa angustia tan grande que sentía no seu
corazón glorioso. Por fin, irritado pola súa impotencia,
dirixíndose a todos, así exclamou:
249 Eurímaco.- ¡Oh, deuses! ¡Grande é a miña dor, por
mine por todos vós! Mais, aínda que isto me aflixa, non
me lamento tanto polo casamento (pois hai moitas outras
aqueas , na propia Ítaca, rodeada polo mar, e nas outras
cidades), coma por sermos tan inferiores en forza a Ulises,
semellante a un deus, que non somos capaces de tensa-lo
seu arco. ¡Que vergoña, así que isto se saiba, para nós e
para os que han de vir detrás de nós!
256 E Antínoo, o fillo de Eupites, díxolle entón así:
257 Antínoo.- Eurímaco, non vai ser así; e ti ben o sabes
tamén. Mais hoxe, que se celebra no pobo a sagrada festa
dun deus tan grande, ¿quen se vai pór, un día así, a tensalo arco? De momento , deixádeo tranquilamente no chan.
En canto ós m'a chados, deixémolos todos así espetados, pois
non creo que, os vaia levar, ningún dos que entran no pazo
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de Ulises, fillo de Laertes. E agora, ¡veña!, que comece o
copeiro a reparti-las copas, para facermos unha libación; e
deixemos no chan o curvo arco. Ordenade a Melantio, o
pastor de cabras, que mañá, ó rompe-lo día, traia cabras ,
as mellores de tódolos seus rabaños; e así, primeiro ,
ofrecerémo-las coxas a Apolo, o arqueiro famoso, e, despois
entón, farémo-la proba do arco e remataremos este
concurso.
269 Así falou Antínoo, e a súa proposta a todos gustou.
Despois, os arautos botaron a auga sobre as mans; uns
mozos coroaron de bebida as cráteras, e entón servírona a
todos en copas, para faceren a ofrenda. Cando xa acabaran
a libación e todos beberan canto o corazón lles pedía, o
moi enxeñoso Ulises, meditando enganos, dirixiuse a eles
con estas palabras:
275 Ulises.- Escoitádeme, pretendentes da moi ilustre
raíña, para que eu vos diga o que o meu corazón no peito
me dicta. Teño unha súplica que vos vou facer; e diríxome
sobre todo a Eurímaco, e a Antínoo, o semellante ós deuses,
que tan sensatas palabras acaba de pronunciar, ó dicir que
por hoxe é mellor deixa-lo arco e atender ós deuses, e que
mañá algún deus dará a forza precisa a quen lle prouguer.
E a miña súplica é esta: deixádeme a min este arco ben
puído, pois eu tamén quero probar convosco os meus brazos
e a miña forza, para ver se aínda hai nos meus flexibles
membros o vigor de antes, ou se xa mo destruíron para
sempre esta miña marcha errante e a falta de coidados.
285 El falou así, mais todos protestaron con profunda
indignación, por medo de que o vello lograse arma-lo arco
ben puído.
287 E Antínoo entón, dirixíndose a el, reprendeuno con
estas palabras:
288 Antínoo.- ¿Quemáis queres, miserable hóspede? Ti
non tes nin a máis pequena chisca de xuízo. ¿Non che basta
con sentarte ó banquete con todo sosego, entre nós, que
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sómo-los máis poderosos, sen que te vexas privado de cousa
ningunha, e con escoita-las nosas conversas e as nosas
resolucións? Ningún outro , estranxeiro ou mendigo, é
autorizado a oí-las nosas palabras. Trastórnate o viño, doce
coma o mel. O viño perturba sempre a quen o engule á
boca aberta e non bebe con moderación. Foi o viño, o que
trastornou ó Centauro, ó moi ilustre Euritión, cando chegou
ó país dos Lapitas e estivo no pazo do magnánimo Pirítoo.
Co viño, perdeu o sentido e, volvéndose tolo, lanzouse a
intentos perversos no fogar do seu propio hóspede. Os
heroes, cheos de indignación, lanzáronse sobre el e,
arrastrándoo polo vestíbulo, botárono á rúa , despois de lle
teren cortado co bronce implacable as orellas e mailo nariz.
E entón, co sentido aínda perdido , marchouse do sitio ,
levando só desexos de vinganza no seu trastornado corazón.
Por isto empezou aquela guerra entre os Centauros e os
homes, na que, o primeiro en topa-la morte, foi este centauro, entorpecido polo viño. Así tamén, a ti; eu anúncioche
unha desgracia moi grande, se chegases a tensar este arco,
pois non toparás no noso pobo quen te defenda, e de seguida, nunha negra nave , mandarémoste para a casa do rei
Equeto, funesto para tódolos mortais, de onde nunca, san
e salvo, poderás escapar. Bebe, pois, en paz e non compitas
con homes que son máis novos ca ti.
311 E, á súa vez, a moi prudente Penélope díxolle entón
así:
312 Penélope.- Antínoo, non é bonito nin xusto que os
hóspedes de Telémaco sexan tratados afrontosamente, sexa
quen sexa aquel a quen nesta casa o meu fillo reciba. ¿Ou
é que pensas tal vez que, se o hóspede , gracias ós seus
brazos e ás súas forzas , lograse tensa-lo gran arco de Ulises,
querería levarme para a súa terra e facer de min a súa muller?
¡Nin el mesmo concibiu nunca unha tal esperanza no seu
corazón! Que ningún de vós, por este motivo, se sente ó
banquete con ánimo triste, pois iso nin sequera é cousa que
se poida pensar.
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320 E, polo seu lado, Eurímaco, o fillo de Pólibo ,
respondeulle entón así:
321 Eurímaco.- Pilla de Icario, moi prudente Penélope ,
non pensamos que este home te leve, nin é cousa que se
poida pensar; mais dannos vergoña as murmuracións de
homes e mulleres; tememos que un día un aqueo calquera,
moi inferior a nós , así poida dicir por aí: -«Pretenden a
esposa dun heroe irreprochable, uns homes moi inferiores
a el, pois nin sequera un deles é capaz de arma-lo seu arco
ben puído; mentres que outro calquera, un mendigo, que
á casa chegou errante, tensou o arco con facilidade e pasou
a frecha a través dos ferros »- . Así dirán, e iso será para
nós afrontoso.
330 E, á súa vez, a moi prudente Penélope díxolle entón
así:
331 Penélope.-Eurímaco, ¿como queres que teñan unha
boa sona entre o pobo os que non respectan a casa dun
heroe sobranceiro e devoran os seus bens? ¿Por que tanto,
pois, te preocupas agora pensando na afronta? Amais <liso,
este hóspede é moi alto e está ben constituído, e gábase de
ser fillo dun pai de nobre liñaxe. ¡Veña, pois!, dádelle entón
o arco ben puído e vexámo-lo que fai. Por min, direivos
unha cousa, e xa veredes como se cumprirá. Se el logra arma-lo arco, porque Apolo unha tal gloria lle outorga, vestireino cunhas belas roupas, un manto e unha túnica, dareille
un dardo aguzado, para se protexer de canse de homes, e
unha espada de dous gumes; e entregareille unhas sandalias
para os pés, e mandarei que o leven alí onde o chaman o
seu corazón e o seu ánimo.
343 E, polo seu lado, o sensato Telémaco respondeulle
con estas palabras:
344 Telémaco.- Miña nai, para entregar ou para negar
este arco a quen eu queira, ningún dos Aqueos ten poder
superior ó meu, nin entre cantos gobernan na áspera Ítaca,
nin entre cantos son reis nas illas que están préto da Élida,
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criadora de cabalos. Ninguén, pois, poderá forza-la miña
vontade, así eu quixese dar, dunha vez e para sempre, este
arco ó meu hóspede, co fin de que o levase consigo para o
seu país. ¡Anda!, vai para o teu cuarto e volve ós teus labores,
ó tear e á roca, e ordena ás servas que se poñan ó traballo,
que o arco é asunto que corresponde ós homes, e sobre
todo a min, que son o que teño o mando nesta casa.
354 Penélope, cando tal oíu, chea de espanto, foise de
novo para o seu cuarto, pois penetraron no seu corazón as
sensatas palabras do fillo. E, así que arriba chegou xunto
coas súas servas, chorou unha vez máis por Ulises, o seu
esposo querido, ata que Atena, a de ollos brillantes, botou
sobre as súa pálpebras o doce sono.

A matanza dos pretendentes («Mnesterofonía»)
(359-434) .
359 Entre tanto, o divino porqueiro colleu o curvo arco
e traíallo a Ulises; mais, vendo isto, tódolos pretendentes
fixéronlle unha apupada na sala.
361 E algún daqueles mozos tan orgullosos faloulle desta
maneira:
362 Unha voz.-¿Para onde léva-lo curvo arco, miserable
porqueiro? ¿É que toleaches? Dentro de pouco devorarante,
xunto ós teus porcos, soíño, lonxe dos homes, eses rápidos
cans que ti mesmo criaches, se Apolo e os outros deuses
inmortais nos son, ó fin, favorables .
366 Así lle falaron eles, e o porqueiro volveu pó-lo arco
no mesmo sitio, asustado por seren tantos os que o apupaban na sala.
368 Mais Telémaco entón, desde o outro lado, díxolle a
gritos, entre ameazas, estas palabras:
369 Telémaco.- ¡Adiante, paiciño , lévallo arco! Logo lamentarás teres obedecido a toda esa xente. A ver se teño
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que te correr para o campo a pedradas. Mira que, aínda
sendo máis novo ca ti, eu avantáxote en forza. ¡Así eu tamén
levase vantaxe, en brazos e forzas, a tódolos pretendentes
que están nesta sala! Entón eu non tardaría en botar fóra
da nosa casa, de maneira ignominiosa, amáis de un, pois
traman nela perversas accións.
376 Así el lle falou, e tódolos pretendentes ríronse del
con doces risos, e abrandaron un pouco a súa violenta cólera
contra Telémaco. O porqueiro, entón, volveu colle-lo arco
e, a través da sala, levoullo ó prudente Ulises, e púxollo
nas mans. De seguida, chamando para alá fóra á ama
Euriclea, faloulle desta maneira:
381 Eumeu.- Telémaco mándache, moi prudente Euriclea, que péche-las portas da sala, solidamente axustadas,
e di que, se algunha das servas oe dentro xemidos ou
estrondo, neste encerro de homes, non se asome ninguén,
senón que se quede todo o mundo, en silencio, alí onde
está, ó pé do seu traballo.
386 Así el lle dixo, e non voou dos labios de Euriclea
nin unha soa palabra; e ó momento pechou as portas da
espaciosa sala. E, polo seu lado, Filetio saíu bruscamente
da sala, en silencio, e pechou as portas do patio, tan ben
cercado; e, como topara debaixo do pórtico o cordame de
papiro dun curvo navío, prendeu con el os ferrollos.
Despois, volveu entrar e sentouse outra vez no mesmo sitio
de onde antes se levantara, sen quita-los ollos de Ulises.
Xa este manexaba o arco, virándoo en tódolos sentidos,
probándoo dun lado e doutro, por se a couza tivese roído
o corno na ausencia do seu dono.
396 E un dos pretendentes, ollando para o que tiña máis
préto, faloulle desta maneira:
397 Unha voz.- Sen dúbida é un home experto e hábil
no tocante a arcos; ou, ó mellor, é que ten na súa casa outros
arcos coma este; ou tal vez é que desexa facer para si outro
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arco igual. .. Mirade, se non, como o manexa en tódolos
sentidos ese vagabundo moinante.
401 Á súa vez, outro daqueles mozos tan orgullosos, así
exclamo u:
402 Outra voz.- ¡Así el teña tanto éxito na vida, coma o
que vai ter agora en armar ese arco!
404 Así falaban os pretendentes; mailo moi enxeñoso
Ulises xa para entón sopesara e axaminara por tódolos lados
o seu gran arco. E, do mesmo modo que un home entendido
na arte da lira e do canto, coa nova caravilla, tensa facilmente
unha corda de tripa de ovella, ben retorcida, que antes fixara
en ámbolos lados, así Ulises tensou sen esforzo ningún o
gran arco; e, a seguir, para o probar, coa man dereita tirou
da corda, que soltou un son claro, semellante ó chío dunha
andoriña. Para os pretendentes, aquilo foi un gran abalo
de dor, e todos mudaron de cor. N aquel instante, Zeus
tronou no ceo, cun gran golpe de trono, para marcar así os
seus designios. Alegrouse entón, pois, o moi paciente, divino
Ulises, de que o fillo de Cronos, de tortuosos designios, lle
mandase aquel presaxio. Colleu unha rápida frecha, que,
xa sacada da alxaba, estaba enriba da súa mesa; poilas outras
estaban dentro da cóncava alxaba, e eran as que ben logo
os Aqueos ían probar. Axustou a frecha no centro do arco,
puxou para si a un tempo da corda e das barbas e desde alí
mesmo, así na cadeira sentado, apuntou ó branco e disparou
a seta; e pasou polo orificio de tódolos machados, do
primeiro ó derradeiro, sen fallar en ningún; e a frecha
cargada de bronce foi saír fóra ó final da fileira. E entón
Ulises dirixiuse a Telémaco con estas palabras:
424 Ulises.- Telémaco, non te avergoña o hóspede que
está no teu pazo, pois nin fallei o branco, nin fixen demasiados esforzos para arma-lo arco . ¡Aínda conservo tódalas
miñas forzas, por máis que os pretendentes, por térenme
en pouco, me desprezasen! Mais agora chegou o momento
de servi-la cea ós Aqueos , mentres aínda é de día; despois
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virán outros divertimentos, o do canto e o da cítara, que,
como é sabido, son o complemento dun festín.
431 Dixo, e fíxolle entón un sinal coas sobrecellas; e
Telémaco, o fillo querido do Ulises divino, botouse ó ombro
a espada aguzada, colleu na man a súa lanza e, armado do
bronce brillante, púxose ó lado do pai, xunto á súa cadeira.
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RAPSODIA XXIl

A matanza dos pretendentes (conclusión) Cl-389).
1 E entón o moi enxeñoso Ulises espiuse dos seus
farrapos e saltou para a gran soleira, levando nas mans o
arco e a alxaba, toda chea de frechas. Baldeirou alí mesmo,
ós seus pés, as rápidas frechas e dirixiuse ós pretendentes
con estas palabras:
5 Ulises.- Esta dura proba está xa rematada; mais agora
vou apuntar a outro branco, ó que ninguén aínda lle deu,
e vou ver se eu lle acerto, se Apolo me concede tal gloria.
8 Dixo, e lanzou dereita a Antínoo a súa amarga frecha.
Erguía este naquel momento unha bela copa de o uro, de
<lúas asas, e asegurábaa xa nas suas mans, para bebe-lo viño.
A idea da morte estaba ben lonxe do seu corazón. ¿Quen
podía su por que, en pleno banquete, entre tantos
convidados, un só home, por máis forte que fose, ía darlle
tan mala morte e tan negro destino? Mailo certo é que Ulises
disparoulle e acertoulle coa frecha na gorxa, e a punta
atravesoulle o delicado pescozo e saíulle pola caluga. O
home tombou de costas no chan, e a copa caeulle das mans,
ó ser certeiramente ferido. E ó momento saíulle polo nariz
un espeso chorro de sangue humano; e, na caída, empurrou
a mesa, dándolle bruscamente co pé, e espallou a comida
polo chan; e o pan e as carnes asadas mancháronse. Ó veren
ó home por terra, os pretendentes fixeron un gran balbordo
na sala; e saltaron das <lúas cadeiras e movéronse polo
recinto, recorrendo con ollos inquedos, por todas partes,
as ben construídas paredes; mais non había en ningún sitio
nin sequera un escudo, nin menos unha forte lanza que se
puidese emp~ñar. E entón reprendían a Ulises con estas
furiosas palabras:
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27 Voces.- Estranxeiro, aseteas vilmente ós homes. Xa
nunca noutras probas parte tomarás; agárdache agora unha
morte terrible, pois mataches a un home que era, con moito,
o máis sinalado dos mozos de Ítaca; por iso devorarante
aquí mesmo os nosos voitres.
31 Así cada un deles falaba, figurándose que Ulises <lera
morte a aquel home sen querer. Non vían, os moi cegos,
que o nó da morte estaba tamén atado sobre todos eles.
34 Mailo moi enxeñoso Ulises, encarándose a eles con
torva mirada, faloulles desta maneira:
35 Ulises.- ¡Ah, seus cans! Xa pensabades que eu nunca
máis chegaría de volta da terra troiana ó meu fogar, e, en
vista <liso, arruinabáde-la miña casa e forzabades ás miñas
servidoras a durmir convosco, e, estando eu aínda vivo,
faciáde-las beiras á miña muller, sen terdes temor ningún,
nin ós deuses, que son donos do vasto ceo, nin á unha
vinganza dos homes, que vos puidese vir no futuro. Mais
agora xa ténde-lo nó da morte atado sobre todos vós .
42 Dixo así, e o terror, que fai palidecer, de todos eles
se apoderou, e cada un buscaba cos ollos por ónde fuxir á
ruína total.
44 Só Eurímaco, dándolle unha resposta, contestou con
estas palabras:
45 Eurímaco.- Se ti es realmente Ulises de Ítaca, que
por fin estás de volta na patria, tes toda a razón, ó falar <lesa
maneira ós Aqueos por tódolos seus abusos, pois cometeron
moitas maldades na túa casa, e moitas tamén nos teus
campos. Mais xace alí xa no chan Antínoo, que foi o culpable
de todo. El foi o que promoveu esas accións de que falas ,
non porque tivese necesidade ou desexo de se casar, senón
porque tiña na cabeza outras miras, que o fillo de Cronos
non lle quixo cumprir, poilo que el quería era reinar sobre
o pobo de Ítaca, a ben construída, despois de dar morte ó
teu fillo nunha emboscada . Mais agora, cando el xa as pagou
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coa súa vida, como é o xusto, perdoa ós teus súbditos; e
nós resarcirémoste, á custa do pobo, de todo canto se comeu
e bebeu neste pazo, traéndoche aquí cada un de nós o prezo
de vinte bois; e darémosche bronce e ouro, ata que se che
abrande o corazón. Mentres non sexas ben compensado,
ninguén pode dicir que a túa cólera non sexa xusta .
60 Mailo moi enxeñoso Ulises, encarándose a el con
torva mirada, faloulle desta maneira:
61 Ulises.- Eurímaco, nin que me desedes, como reparación, todo o voso patrimonio, todo canto agora tendes,
e, a iso, sumasedes outros bens, sacados de onde fose, nin
mesmo así eu podería calma-los meus brazos e dar treguas
á morte, ata ter feito pagar ós pretendentes, na forma debida,
toda a súa conducta criminal. Agora só vos quedan dous
camiños: ou loitar cara a cara comigo, ou fuxir, se é que
algún de vós logra furtarse á morte e ás Parcas; mais creo
que ningún de vós vai escapar ó exterminio total.
68 Así dixo el, e, ante estas palabras, os xeonllos e o
corazón dos pretendentes desfaleceron alí no sitio.
69 Mais Eurímaco tomou a palabra outra vez e faloulles
así:
70 Eurímaco.- ¡Amigos, este home xa non conterá as
súas mans incansables! Agora que se apoderou do seu arco
ben puído e da súa alxaba, non deixará de disparar desde
a lisa soleira ata que acabe con todos nós. Así, pois, pensemos só na loita. Desenvaiñade as vosas espadas e ponde
as mesas coma escudos contra as frechas , que traen rápida
morte; e lancémonos sobre el todos xuntos, para apartalo
da soleira e da porta e correr á cidade e nela dar canto antes
o grito de guerra. Así tal vez este home tería disparado agora
o seu arco pola última vez.
79 Tendo así, pois, falado, desenvaiñou a espada ben
afiada, de bronce, de dobre gume, e saltou cara á soleira
soltando un grito terrible . Mais ó mesmo tempo o Ulises
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divino disparoulle unha frecha e acertoulle no peito xunto
á tetiña; e enterróuselle no fígado a rápida seta. Eurímaco
deixou cae-la espada da man para o chan e, vacilante,
dobrándose, foi dar de cabeza contra unha mesa, botando
por terra a comida e a copa de dúas asas; despois, xa nas
arcadas da morte, foi bate-lo solo coa testa e, ó coucear cos
seus pés, derrubou unha cadeira de brazos; e, ó fin,
estendéronse as sombras da morte sobre os seus ollos.
89 Entón lanzouse Anfínomo contra o glorioso Ulises,
índose dereito cara a el; desenvaiñara a súa afiada espada,
para ver se o apartaba da porta. Mais Telémaco anticipóuselle e, guindándolle sobre as costas a súa lanza de bronce,
enterroulla no medio dos ombros e fíxolla saír polo peito;
e o home veu ó chan con gran estrondo, batendo na terra
de fociños.
95 Telémaco entón saltou para atrás ó momento ,
deixando a longuísima lanza cravada no corpo de Anfínomo,
pois tivo medo de que o ferise coa espada á traizón algún
dos Aqueos, ó estar el agachado para arranca-la longuísima
lanza. Despois, botouse a correr e nun momento chegou a
onde estaba o seu pai e, parándose ó pé del, dirixiulle estas
aladas palabras:
101 Telémaco.- Meu pai, vouche buscar un escudo e
dúas lanzas, e un casco de bronce, que se axuste ben ás
túas tempas; e, de camiño, armareime eu tamén e darei
armas ó porqueiro e ó boieiro, pois é moito mellar que os
dous estean armados.
105 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle entón
así:
106 Ulises.- Corre alá , pois, e trae as armas, en canto
dispoño de frechas; non vaia ser que, ó quedar aquí só, eles
consigan apartarme da porta.
108 Así el lle dixo, e Telémaco obedeceu ó seu pai e
marchou dereito a aquel cuarto , onde estaban gardadas as
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gloriosas armas. E sacou de alí catro escudos e oito lanzas,
e catro elmos de bronce, gornecidos de espesas crinas, e
nun momento volveu con todo aquilo ó lugar onde estaba
o seu pai. E el foi quen primeiro protexeu o seu corpo co
bronce; e, de igual maneira, os dous escravos cubríronse
tamén debelas armaduras, e colocáronse ó lado de Ulises,
o prudente, o moi astuto.
116 En canto el tivo frechas para se defender, disparounas contra os pretendentes, ferindo sempre na súa morada
a algún deles; e caían uns ó lado dos outros. Despois, cando
se lle acabaron as frechas ó rei que as disparaba, arrimou o
arco a unha columna da sala, tan ben construída, deixándoo
apoiado contra a brillante parede; botouse ó ombro un
escudo de catro peles e cubriu a súa vigorosa cabeza cun
helmo, ben traballado, gornecido con crinas de cabalo, que
levaba un penacho que ondeaba terriblemente alá na
cimeira; e, por fin, empuñou <lúas fortes lanzas gornecidas
de bronce.
126 Había na ben construída parede, a certa altura, préto
da soleira da sólida sala, unha portela, que daba paso a un
corredor, por máis que estaba pechada con táboas moi ben
axustadas. Ulises, con todo, deu orde ó divino porqueiro
de que ó pé dela se mantivese e a vixiase, pois aquela era
a única saída que podía haber.
131 Entón Axelau dirixiuse a tódolos seus compañeiros
e faloulles con estas palabras:
132 Axelau.- Amigos, ¿non hai alguén que sexa capaz
de rubir a aquela portela, para falar desde alí á xente de
fóra e facer que se estendan o antes posible os nosos gritos
pedindo socorro? Así tal vez este home tería disparado agora
o seu arco pola última vez .
135 Mais entón Melantio, o pastor de cabras, replicoulle
desta maneira:
136 MelanÚo.- Non é posible, Axelau, nutrido por Zeus,
poila portela está moi préto da bela porta que dá ó patio; e
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a boca do corredor é tan estreita que bastaría un só home,
se é valente, para nos deter no sitio a todos. Mais, ¡agardade!,
eu traereivos armas, para que vos armedes, do cua,rto no
que supoño que están gardadas, pois ten que ser alí, e non
noutro lugar, onde Ulises e o seu glorioso filloas colocaron.
142 Tendo así falado, Melantio, o pastor de cabras, subiu
a aquela estancia de Ulises polas aberturas da sala. Colleu
de alí doce escudos, outras tantas lanzas e outros tantos
helmos de bronce, gornecidos de espesas crinas, e veu de
volta a toda présa con todo aquilo, e déullelo ós pretendentes. Ulises sentiu que lle desfalecían os seus xeonllos e
o seu corazón, cando viu que se armaran de bronce e que
brandían nas súas mansas longas lanzas, pois grande ía sélo traballo que se lle presentaba.
150 E ó momento dirixiulle a Telémaco estas aladas
palabras:
151 Ulises.- Telémaco, unha de dúas, ou é algunha das
mulleres da casa, quen suscita contra os dous esta loita
desigual, ou é Melantio.
153 E, polo seu lado, o prudente Telémaco respondeulle
des ta mane ira:
·
154 Telémaco.- Meu pai, eu propio tiven a culpa do que
está a pasar, e ningún outro é o culpable. Ó saír do cuarto
das armas, deixei a porta, que axusta tan solidamente, só
arrimada; e o espía deles foi máis dilixente ca min. Mais vai
ti alá, divino Eumeu, e pecha esa porta, e procura saber
quen tal cousa fixo, se foi algunha das nosas mulleres, ou
se foi o fillo de Dolio, Melantio, como eu me supoño.
160 Así eles dous, de tales causas, entre si conversaban,
cando Melantio, o pastor de cabras, volveu outra vez a
aquela estancia para levar máis belas armas; mais viuno o
divino porqueiro e ó momento díxolle así a Ulises, que
estaba ó seu lado:
164 Eumeu.- ¡Pillo de Laertes, nacido de Zeus, moi
enxeñoso Ulises! Alá vai outra vez, para o cuarto das armas,
406

ese home odioso, de quen nós xa sospeitabamos. Ti dime
claramente se, no caso de ser eu máis forte , debo matalo,
ou traercho aquí, para que víngue-las súas moitas maldades,
todas cantas el cometeu na túa casa.
170 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle estas
palabras:
171 Ulises.- Eu e Telémaco faremos fronte na sala ós
ilustres pretendentes, por moi furiosos que estean; e volos
dous atádeo de pés e mans por detrás, nas súas costas, e
botádeo para dentro da estancia e pechade ben a porta;
atádeo cunha corda moi ben retorcida e izádeo ó máis alto
dunha das columnas, ata que toque as trabes, para que viva
e padeza dores crueis por moito tempo.
178 Así Ulises falou, e eles escoitárono con atención e
obedeceron. Dirixíronse, pois, ó cuarto das armas, sen que
os vise Melantio, que xa estaba dentro . El estaba, alá no
fondo, ocupado en buscar armas; e eles dous puxéronse á
espera, un de cada lado, detrás dos batentes da porta. Cando
Melantio, o pastor de cabras, ía cruza-la soleira, cun fermoso
helmo nunha man e cun escudo moi grande na outra - un
escudo antigo, cuberto xa de balor, que o heroe Laertes
levara na xuventude e que alí estaba abandonado e coas
costuras do coiro desfeitas- , nese momento, botáronse os
dous enriba del, agarrárono e arrastrárono para dentro polos
cabelos. De seguida derrubárono por terra, contra o chan,
xa todo angustiado no seu corazón, e atárono de pés e mans
con dolorosos nós, despois de o teren repuxado para atrás
dunha e doutra parte, conforme lles mandara o moi paciente,
divino Ulises, fillo de Laertes; atárono entón cunha corda
moi ben retorcida e izárono ó máis alto dunha das columnas,
ata que tocou as trabes.
194 E entón ti, porqueiro Eumeu, facendo burla del ,
dixécheslle así:
195 Eumeu.- Agora, Melantio, poderás quedar de sentinela toda a noite, deitado nunha cama branda, tal como
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mereces; e, cando a Pilla da mañá, a do trono de ouro, saia
das correntes do Océano, non esquezas que che indica a
hora de levárlle-las cabras ós pretendentes, para que
preparen o seu festín nesta casa.
200 Así quedou Melantio, colgado entre nós mortais; e
eles armáronse de seguida, pecharon a porta resplandecente
e volveron para o lado do prudente e astuto Ulises. E alí
estaban de pé todos eles, respirando valor; mais, fóra, os
da soleira, eran só catro, e dentro, os da sala, eran moitos
e valentes.
205 Mais, cos da soleira, veu xuntarse Atena, a filla de
Zeus, que, para o caso, tomara o corpo e a voz de Mentor.
207 E Ulises, ó vela, alegrouse e faloulle desta maneira:
208 Ulises.- Mentor, sálvanos da perdición; lémbrate dun
compañeiro querido, que che fixo sempre tanto ben; poilos
dous somos dunha mesma idade.
210 Así el lle falou, por máis que sabía que era Atena, a
deusa que excita ós guerreiros; mailos pretendentes, desde
o outro lado, gritaron, ameazantes, na sala.
212 O primeiro que tomou a palabra foi Axelau, o fillo
de Damastor, que a reprendeu con estas palabras:
213 Axelau.- Mentor, gárdate ben de que Ulises te persuada, cos seus discursos, a loitares por el, defendéndoo
contra os pretendentes, poila nosa decisión é, e espero que
non quedará sen cumprir, facermos que marran os dous, o
pai e o fillo, e entón ti tamén morrerías con eles, como
castigo polo que agora no pazo pretendes facer; e pagaríalo
coa túa cabeza. E despois, cando co bronce vos teñamos
quitado a vida, xuntaremos, ós bens de Ulises, todo canto
ti posúes na cidade e nos campos, e non permitiremos que
os teus fillos vivan na túa casa, nin que as túas fillas e a túa
fiel esposa se movan pola cidade de Ítaca.
224 El así falou, e Atena irritouse aínda máis no seu
corazón, e reprendeu a Ulises con duras palabras:
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226 Atena.- Ulises, ti xa non tes aquela forza inconmovible, nin aquel vigor que entón mostraches, cando, por
Helena, a dos brancos brazos, filla de nobre pai, combateches contra os Troianos nove anos seguidos, sen tregua
e sen descanso, dando morte no terrible combate a tantos
guerreiros, e sendo tomada a espaciosa cidade de Príamo
gracias á túa sagacidade. ¿Como é que agora, estando de
volta na túa casa e nos teus dominios, non te atreves a
combater contra os pretendentes e xa non sabes ser forte?
Mais, ven para aquí, meu bo amigo, ponteó meu lado e
repara na miña obra, e así verás de que maneira, no medio
dos teus inimigos, Mentor, o fillo de Álcimo, sabe pagalos
favores que de ti recibiu.
236 Ela así dixo, mais aínda deixou a victoria indecisa,
pois quería pór á proba por máis tempo a forza e o vigor
de Ulises e do seu fillo glorioso. E, transformándose nunha
andoriña, levantou voo e foise pousar nunha trabe da sala,
que denegrira o fume.
241 Entre os pretendentes, o que incitaba ós demais ó
combate era Axelau, o fillo de Damastor; e, con el, Eurínomo, Anfimedonte, Demoptólemo, Pisandro, fillo de Políctor e o valoroso Pólibo, que eran os máis destacados polo
seu valor entre cantos sobrevivían e loitaban por salva-la
vida; poilos outros foran xa derrubados polo arco e as súas
frechas.
247 Axelau, pois, dirixíndose a todos eles, faloulles con
estas palabras:
248 Axelau.- Oh amigos, este home conterá agora as
súas indómitas mans; pois Mentor xa se lle foi, despois
de proferir inútiles farfallas, e volven estar sós na soleira
da porta. Mais non lancedes todos á vez os longos dardos,
senón seis de nós primeiro; e vexamos se Zeus nos
concede ferir a Ulises e acadar esa gloria. Os outros,
pouco nos ían preocupar, despois que el estivese por
terra.
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255 Faloulles así, e seis deles, pois, cheos de ardor,
lanzaron os seus dardos, como el ordenara; mais Atena fixo
que todos eles fosen lanzados en van. Un deles foi bater
na columna da sólida sala; outro, na porta, fortemente
axustada; e o dardo doutro, cargado de bronce, foi dar na
parede.
260 Mais, cando os da soleira se viron libres dos dardos
dos pretendentes, o moi paciente, divino Ulises, tomou a
palabra e, ós seus, desta maneira falou:
262 Ulises.- Oh amigos, agora invítovos eu a disparar, á
nosa vez, sobre a turba dos pretendentes, que, despois de
tantos males que xa nos causaron, tamén queren acabar con
nós.
265 Así dixo, e os catro entón lanzaron os seus dardos
aguzados, apuntando ben, cada un ó seu. Ulises matou a
Demoptólemo; Telémaco, a Euríades; o porqueiro, a Élato,
e o boieiro, a Pisandro; e todos eles morderon, á mesma
vez, o vasto po. Os outros pretendentes recuaron para o
fondo da sala, e os catro entón achegáronse ós cadáveres
e, dos carpos, arrancaron os seus dardos.
272 De novo, os pretendentes, cheos de ardor, lanzaron
os seus dardos aguzados; mais Atena fixo que os máis deles
fosen lanzados en van. Un deles foi bater na columna da
sólida sala; outro, na porta, fortemente axustada; e o dardo
doutro, cargado de bronce, foi dar na parede. Anfimedonte,
iso si, feíiu no pulso a man de Telémaco, moi levemente,
poilo bronce só lle rabuñou a pel. Ctesipo, pola súa parte ,
esfolou co seu longo dardo o ombro de Eumeu, por derriba
do seu escudo; maila arma seguiu o seu voo e foi dar á
terra.
281 E outra vez, os que estaban co prudente e astuto
Ulises, lanzaron os seus dardos aguzados sobre a turba dos
pretendentes. E agora Ulises, o destructor de cidades , feriu
a Euridamante; Telémaco, a Anfimedonte, e o porqueiro, a
Pólibo; e o boieiro, por el, logrou alcanzar no peito a
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Ctesipo, e, gabándose da súa proeza , faloulle con estas
palabras:
287 Filetio.- Pillo de Politerses, afeccionado a inxuriar,
nunca máis fales con tanta arrogancia, cedendo á túa
insensatez; deixa a elocuencia para os deuses, que son moito
máis poderosos. Recibe ese meu dardo coma un presente
de hospitalidade, en paga daquela pata de boi que ti lle
<leches ó Ulises divino, cando pedía esmola no seu propio
pazo.
292 Así falou o pastor dos bois de retorcidos cornos, e,
entre tanto, Ulises feriu de préto coa súa longa lanza ó fillo
de Damastor; e Telémaco co seu dardo feriu en plena illarga
a Leócrito , o fillo de Evénor, e atravesouno co bronce da
lado a lado; e o home caeu de fociños, batendo de cheo
coa testa no chan. E, naquel momento, Atena, desde o alto
do teito, despregou a súa mortífera éxida, e espantáronse
os corazóns dos pretenden tes. E estes corrían pola sala
asustados, igual que un fato de vacas, que o lixeiro tabán
ataca e pica durante a primavera, cando se fan máis lóngolos
días. Mais Ulises e os seus, tal coma os voitres de curvas
poutas, de curvos peteiros, baixan dos montes e van atacalas aves, que, fuxindo con terror da rexión das nubes,
descenden para a chaira, e nela perséguenas e mátanas, sen
que poidan resistirse ou fuxir , e os homes divírtense
presenciando aquela caza, do mesmo modo na sala atacaron
ós pretendentes a torto e a dereito; e , ó seren na cabeza
feridos, lanzaban horribles lamentos, e todo o pavimento
era un río de sangue. Nisto, Liodes correu para Ulises e
abrazouno polos xeonllos e, suplicando, díxolle estas aladas
palabras:
312 Liodes.- Pídocho abrazado ós teus xeonllos:
respéctame a vida e ten piedade de min. Asegúroche que
nunca eu neste pazo , ás túas servas, cousa mala lles dixen
ou fixen; ó contrario, sempre contiven ós outros pretendentes, cando tales maldades eu vía facer. Mais non me
fixeron caso e as súas mans non se abstiveron do mal; e
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por iso, en castigo da súa loucura, tiveron un final miserable.
E eu, que entre eles era só un arúspice e non cornetín ningunha maldade, ¿debo con eles tamén perecer? ¿É que xa
non hai recompensa despois para as boas accións?
320 Mailo moi enxeñoso Ulises, encarándose a el con
torva mirada, faloulle desta maneira:
321 Ulises.- Se te xactas de teres sido entre eles arúspice,
<lebeches de rezar neste pazo moitas veces ós deuses para
que de min se afastase a hora do doce regreso, e contigo
se fose a miña mullere che dese fillos. Polo tanto, tampouco
ti poderás escapará morte penosa.
326 Tendo así falado, colleu do chan coa súa man forte
a espada que Axelau, ó morrer, deixara caer por terra, e
deulle tal golpe con ela en pleno pescozo que Liodes aínda
falaba e a súa cabeza xa arralaba no po. Entre tanto, o fillo
de Terpias, Pernio, o aedo, trataba de evita-la sorte negra,
pois, se cantaba para os pretendentes, era por necesidade.
E alí estaba de pé coa lira sonora na man, moi préto daquel
portillo, meditando polos seus adentros en unha de dúas:
se debía saír da sala e ir sentarse no patio dia!lte do ben
construído altar do gran Zeus, o protector dos fogares, alí
onde queimaron tantas coxas de bois Laertes e Ulises, ou
se debía ir antes abrazalos xeonllos de Ulises e pedidle
misericordia. Mais, pensándoo ben, pareceulle mellar ir
antes abraza-los xeonllos de Ulises, o fillo de Laertes . Así,
pois, deixou no chan a cóncava lira entre a crátera e a cadeira
de brazos, con cravos de prata, e foi entón abrazar a Ulises
polos xeonllos e, pedíndolle misericordia , díxolle estas
aladas palabras:
344 Femio.- Pídocho abrazado ós teus xeonllos : respéctame a vida e ten piedade de min. Máis tarde, a ti mesmo
che pesará, por teres dado morte a un aedo, que para os
deuses e para os homes sabe cantar. Aprendín eu soíño,
pois un deus inspírame sempre no espírito toda clase de
cantos, e podo desde agora canta-los na túa honra, coma
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se foses un deus. Non cedas, pois, ó desexo de me degolar. Amais <liso, Telémaco, o teu fillo querido, poderacho
dicir: eu nin entrei nesta casa por propia vontade, nin porque
eu desexase cantar para os pretendentes ó final dos seus
festíns; senón que, como eles eran moitos e máis poderosos,
eu víame forzado a vir.
354 Así dixo el, e oíuno o vigoroso e divino Telémaco,
e ó momento dirixiuse ó seu pai, que estaba alí préto, e
faloulle con estas palabras:
356 Telémaco. - Detén o teu brazo e non firas co teu
bronce a este home inocente. E salvemos tamén a Medonte,
o arauto, que sempre de min se coidou nesta casa, cando
eu era un neno; se non o mataron xa Filetio ou o porqueiro,
nin se encontrou contigo no momento en que corrías a
través da sala.
361 Así lle falou el, e oíuno o sensato Medonte, pois
estaba alí, encollido debaixo dunha cadeira de brazos ,
cuberto coa pel dun boi recentemente esfolado, para escapar
á sorte negra. E saíu ó instante de debaixo do asento,
afastando de si a pel de boi, e foi entón abrazar a Telémaco
polos xeonllos e, suplicando , díxolle estas aladas palabras:
367 Medonte.- ¡Oh, amigo, aquí me tes! Ti detén o teu
brazo e suplica a teu pai que, aproveitándose da súa forza ,
non me fira co bronce aguzado, ó estar el tan irritado contra
os pretendentes, que lle devoraban os bens no seu propio
pazo, e, a ti, desprezábante, ¡os moi insensatos!
371 E, sorrindo, o moi enxeñoso Ulises díxolle estas
palabras:
372 Ulises .- Acouga, xa que el tomou a túa defensa e
salvoute. Quero que saibas no teu corazón, e digas tamén
a outro, que sempre é preferible unha boa acción a unha
acción perversa. Mais saíde da sala, ti e mailo aedo tan
famoso, e ídevos sentar alá fóra, no patio, lonxe desta
matanza, en canto eu acabo o traballo que debo facer na
miña mansión.
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378 Así falou el, e os dous saíron da sala e foron sentarse
no patio, <liante do altar do grari Zeus, mirando arrepiados
para tódalas partes e agardando sempre a morte.
381 Entre tanto, Ulises rexistrou cos ollos toda a sala, por
se aínda quedase vivo algún dos pretendentes, escapando
á sorte negra. Mais viunos a todos, sen quedar un, tombados
no chan, no medio do sangue e dopo. ¡E eran moitos! E,
así coma os peixes, que os pescadores sacaron do mar
escumoso para a curva ribeira nas súas redes de moitas
mallas, xacen todos amontoados na area, botando de menos
as ondas do mar, e o radiante sol arrebátalles a vida, así
entón os carpos dos pretendentes xacían no chan uns sobre
os outros.

Penélope recoñece a Ulises («Anagnorismós Odysséos
hypó Penelopeias,,) (390-501).
390 Neste momento, o moi enxeñoso Ulises dirixiuse a
Telémaco con estas palabras:
391 Ulises.-Telémaco, vai chamar da miña parte á ama
Euriclea, para lle dar unha orde que dentro de min teño
pensada.
393 Así falou el, e Telémaco obedeceu ó seu pai e,
abrindo a porta , saíu e díxolle desta maneira á ama Euriclea:
395 Telémaco.-Érguete e ven, venerable anciá, que estás
encargada de vixia-las servas que hai no noso pazo. Ven
comigo, chámate o meu pai, para darche unha orde.
398 Así el lle dixo , e nin unha palabra voou dos labios
de Euriclea; abriu ó momento as portas dos cómodos cuartos
e botou a andar, seguindo a Telémaco. E atoparon a Ulises
no medio dos carpos dos mortos, todo manchado de sangue
e po. Da mesma maneira que un león, despois de ter devorado un boi do rabaño, vaise con todo o seu peito e as súas
queixadas, dun e doutro lado , ensanguentadas, e causa
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terror a quen o ve, así Ulises tiña os pés e os brazos manchados de sangue.
407 E, cando Euriclea viu os cadáveres e aquel mar de
sangue, comezou a solta-los clamores do triunfo, ó contemplar tan grandiosa fazaña; mais Ulises impediullo e
contivo o seu desexo; e entón faloulle , dirixíndolle estas
aladas palabras:
411 Ulises.- Alégrate, anciá, no fondo do teu corazón;
mais reprímete e non soltes gritos de alegría; que é unha
impiedade, cantar victoria sobre os corpos dos mortos. A
estes, foi o destino dos deuses , quen os matou, e foron as
súas accións criminais, porque eles non respectaban a
ningún home do mundo, fose vilán ou fose nobre, o que
ata eles chegase; por iso, coas súas maldades, atraeron sobre
si un destino vergoñoso. Mais, ¡veña!, ti agora dime qué
mulleres me aldraxaron neste pazo e qué outras están libres
de culpa.
419 E contestoulle entón así a súa ama deleite Euriclea:
420 Euriclea.- Si, meu fillo, eu vouche dicir toda a
verdade. Tes no pazo cincuenta mulleres , escravas, ás que
ensinamos a traballar, a cardar la e a sufrir con paciencia a
servidume; do total delas , doce entregáronse á desvergoña,
sen sentiren respecto por min, nin pola propia Penélope.
Telémaco, hai aínda pouco que é un home, e a súa nai non
lle deixou ata entón ter mando nas servas. Mais, ¡veña!, eu
vou subir ós cuartos brillantes da planta de arriba, para dála noticia á túa muller, á que algún deus debe de ter enviado
este sono.
430 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle entón
así:
43 1 Ulises. - Non a espertes aínda; mais di ás mulleres
que veñan aquí, as que na miña ausencia cometeron accións
vergoñosas .
433 Así el lle falou, e a vella saíu da sala e marchou avisar
ás mulleres, mandando que ó momento se presentasen.
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435 Entón Ulises, na sala, chamando para o seu lado a
Telémaco, ó boieiro e ó porqueiro, díxolles estas aladas
palabras:
437 Ulises .- O primeiro de todo, tratade de traslada-los
cadáveres, ordenando ás mulleres que vos axuden; e, a
continuación, facede que limpen as belas cadeiras de brazos
e as mesas, con auga e esponxas de moitos buracos.
Despois, cando tiverdes posto en orde toda a casa, sacade
ás servas da sala tan ben construída e alá, entre a rotonda
e a cerca perfecta do patio, ferídeas coa espada de longa
punta ata que, a todas, lles fagades perde-la vida, e o recordo
do pracer de Afrodita, que elas proporcionaron ós
pretendentes, nas súas unións ás agachadas con eles.
446 Así dixo, e chegaron todas aquelas mulleres
desvergoñadas, soltando terribles lamentos e vertendo
abundantes bágoas. Primeiro, pois, sacaron os corpos dos
mortos e, apoiándose unhas nas outras, puxéronse debaixo
do pórtico do patio, tan ben cercado. Foi o propio Ulises,
o que deu as ordes, meténdolles présa, e elas víronse
forzadas a cargar cos cadáveres. A continuación, limparon
as belas cadeiras de brazos e as mesas, con auga.e esponxas
de moitos buracos . Entre tanto, Telémaco, o boieiro e o
porqueiro rasparon con pas o pavimento da sala, solidamente construída, e as servas recolleron as raspaduras e
puxéronas fóra.
457 Cando xa, pois, toda a casa estaba en orde, eles entón
sacaron as servas da sala tan ben construída e alá as
deixaron, nun lugar estreito, entre a rotonda e a cerca
perfecta do patio, de onde non podían escapar.
461 Entón o sensato Telémaco tomou a palabra e así
fa lou ós outros:
462 Telémaco.- Non quero que se diga que, ó final, eu
dei unha morte honrosa a estas servas, que fixeron cae-la
vergoña sobre a miña cabeza e a da miña nai, deitándose
cos pretendentes.
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465 Dixo así, e atou a unha alta columna o cabo dun
navío de negra proa e cercou con el a rotonda, deixándoo
ben alto e ben tenso , para que ningunha chegase cos pés ó
chan. E, tal coma os tordos de largas ás, ou as pombas ,
quedan presos nunha rede armada <liante dunha matagueira,
cando veñen de présa para o seu niño , e nela encontran
unha odiosa cama, así elas tiñan as cabezas en fila, con nós
corredíos en tódolos pescozos, p ara que morresen do modo
máis lamentable; só se axitaron un pouco convulsivamente
cos pés , mais non por moito tempo. A Melantio, sacárono
ó patio, <liante da entrada; cortáronlle o nariz e as orellas
co bronce implacable; arrancáronlle as .partes, para que
polos cans fosen comidas crúas; e amputáronlle mans e pés
con ánimo irritado.
478 Despois , laváronse as mans e os pés e volveron á
sala, para xunto de Ulises, poila obra estaba xa rematada.
480 Entón Ulises faloulle así á súa ama deleite Euriclea:
481 Ulises .- Anciá, trae xofre, ese remedio do aire malsán,
e tráeme lume tamén, para purifica-la sala por medio do
xofre . Despois , vai entón estar con Penélope e rógalle que
veña aquí coas mulleres que están ó seu servicio; e fai que
veñan tamén ó momento tódalas servas do pazo.
485 E a súa ama 43Euriclea respondeulle entón así:
486 Euriclea.- Si, meu fillo , falaches en todo como era
o debido. Mais, ¡agarda! , traereiche primeiro un manto e
unha túnica , para que te vistas; non vas quedar así, cos teus
largos ombros cubertos con farrapos, no teu propio pazo;
que tamén sería indignante.
490 E, en resposta , díxolle entón así o moi enxeñoso
Ulises:
491 Ulises.- O primeiro que eu agora quero e que se
acenda o lume nesta sala.
492 Así dixo el, e a súa ama Euriclea non desobedeceu,
e tróuxolle e ntón o lume e o xofre; e Ulises purificou
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debidamente a sala, o resto da casa e o patio. A anciá,
marchando agora a través da bela mansión de Ulises,
transmitiu ás mulleres a orde, e fixo que viñesen ó momento.
497 E saíron todas dos seus cuartos con fachas acesas
nas súas mans. Elas entón rodearon a Ulises e abrazárono ,
dándolle bicos e acariñándoo pola cabeza, os ombros e as
mans, que lle collían entre as súas . E sentiuse tomado dun
doce desexo de chorar e xemer, pois el, a todas, as recoñecía
no seu corazón.
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RAPSODIA XXIII

Penélope recoñece a Ulises (conclusión) (1-296) .
1 A anciá Euriclea , toda alegre , subiu á planta de arriba
para anunciadle á súa señora que o seu esposo querido xa
estaba na casa . E os seus xeonllos movíanse áxiles e os seus
pés dábanse présa. Diante xa da cabeceira da raíña, díxolle
esta palabras:
5 Euriclea.-Esperta , Penélope , filla querida, para veres
cos teus propios ollos aquilo que tódo los días ti máis
desexabas . Chegou Ulises, xa está no seu pazo; é despois
de moito tempo , mais por fin volveu; deu morte ós
arrogantes pretendentes que turbaban a paz da súa casa,
devoraban os seus bens e daban mal trato ó seu fillo .
10 E a moi prudente Penélope respondeulle entón así:
11 Penélope.- aiciña, os deuses volvéronte tola; pois
eles poden converter a unha persoa en insensata, por moi
sensata que sexa, e tamén dar prudencia ó máis atoleirado;
e agora trastornáronte a ti, que sempre tiveches un xuízo
tan firme . ¿A que vén facer burla de min, que tanta mágoa
teño no meu corazón, relatándome andrómenas? ¿Por que
me espertas do doce sono, que me envolvera e que pechara
as miñas pálpebras? Nunca eu así durmira desde o día en
que Ulises partiu na súa cóncava nave , para ver esa maldita
e abominable Ilión . Volve, pois , baixar e retorna ó teu sitio
no pazo. Se chega ser outra calquera das servas que eu teño,
a que aquí sobe para anunciarme tal nova e así perturba o
meu sono , asegúroche que ó momento eu mandaría de
horrible maneira qu e se puxese fóra do pazo; mais , a ti ,
salvoute a túa vellez.
25 E a súa alma Euriclea respondeulle entón así:
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26 Euriclea.- Eu en cousa ningunha fago burla de ti,
fill a querida; o que che estou a dicir é a pura verdade:
chegou Ulises, xa está no seu pazo. Era aquel hóspede a
quen todos eles aldraxaban na sala. Telémaco sabía, xa hai
tempo, que se atopaba aquí; mais, con bo sentido, mantivo
sempre ocultos os designios do seu pai, dando tempo a que
el puidese castiga-las violencias daqueles homes tan
orgullosos.
32 Así lle falou ela, e Penélope entón non coubo en si
de alegría e, saltando do leito , abrazou á anciá , ó tempo
que corrían as bágoas das súas pálpebras; despois , alzou a
voz e dirixiulle estas aladas palabras:
35 Penélope.- Pois , ¡veña! , naiciña querida , cóntame
toda a verdade . Se entón é certo que Ulises está nesta casa,
tal como aseguras , ¿como puido pó-las mans nos desvergoñados pretendentes, encontrándose el só e sendo sempre
moitos os que dentro se reunían?
39 E a súa ama Euriclea respondeulle entón así:
40 Euriclea.- Non o vin, non o sei, só oín os xemidos
dos que caían mortos. Nós estivemos todo o tempo, cheas
de medo, dentro dos sólidos cuartos, coas portas pechadas,
ata que o teu fillo , Telémaco , veu da sala e chamoume ,
porque o seu p ai lle ordenara que me viñese buscar. Atopei
entón a Ulises de pé no medio dos carpos dos mortos, que
estaban arredor del, sobre o duro chan, botados uns enriba
dos outros. ¡Que alegría terías sentido no teu corazón, se
alío tiveses visto todo manchado de sangue e po, coma un
león! Agora todos eles están amontoados na porta do patio;
e Ulises, acendendo un lume moi grande, purifica con xofre
a fermosís ima sala, e mandoume que te viñese buscar.
Sígueme, pois , p ara que se enchan dunha mesma alegría
os vosos dous corazóns, despois das moitas angustias que
padecestes. Agora xa se cumpriu por fin aquel desexo teu,
tanto tempo agarimado . Ulises está de volta, vivo, en persoa,
no seu fogar , e nel encontroute a ti e ó teu fillo ; e, ós
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pretendentes, que tanto mal lle fixeron, castigounos a todos
no seu propio pazo.
58 E a moi prudente Penélope respondeulle entón así:
59 Penélope.- Naiciña querida, non te envaidezas aínda,
alegrándote desa maneira. Ti ben sabes qué grata nos sería
a súa presencia no pazo, a todos, e, dun modo especial, a
mine ó fillo que os dous xeramos; mais ese relato, tal como
o fas, non debe de ser verdadeiro. Foi algún dos inmortais,
quen matou ós ilustres pretendentes, irritado contra eles, ó
ve -las súas accións dolorosas e criminais. Eles non
respectaban a ningún home do mundo, fose vilán ou fose
nobre , o que ata eles chegase; por iso, polas súas maldades,
tal morte sufriron. Mailo meu Ulises viu morrer, lonxe de
Acaia, a esperanza do seu regreso, e el propio tamén morreu.
69 E a súa ama Euriclea respondeulle entón así:
70 Euriclea.- ¡Que palabra che fuxiu da sebe dos teus
dentes , miña filla! O teu home está aquí dentro , ó pé do
seu fogar, ¡e ti dis que nunca máis á súa casa el voltará! O
teu corazón desconfía sempre. Pois, mira, revelareiche outro
sinal, fácil de recoñecer: a cicatriz da ferida que outrora lle
fixo un porco bravo co seu dente cairo. Eu recoñecina ,
cando lle lavaba os pés , e quería dicircho entón a ti; mais,
tapándome a boca coas mans, non deixou que tal cousa
fixese, debido ó proxecto que na súa cabeza el tiña pensado.
Ven, sígueme; e, como garantía, eu póñoche nas mansa
miña propia vida; e, se eu te engano, mátame coa máis
lamentable das mortes.
80 E a moi prudente Penélope respondeulle entón así:
81 Penélope.- Naiciña querida , é difícil que poidas
descubri-los designios dos deuses eternos , por moi sabia
que sexas. Mais, en todo caso, vaiamos para xunto do meu
fillo , pois quero ver ós pretendentes mortos e a aquel que
os matou.
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85 Tendo así falado, baixou da planta de arriba, dubidando no seu corazón se sería mellor, desde lonxe, facerlle
preguntas ó seu esposo, ou achegarse a el e tomarlle a
cabeza e as mans e bicarllas.
88 Penélope , cruzando a soleira de pedra, entrou na
sala e, por fin, foi sentarse enfronte de Ulises, ó resplandor
do fogo, contra a parede oposta. Ulises estaba sentado contra
unha alta columna, cos ollos baixos, á espera do que lle
diría, así que o contemplase cos seus ollos, a súa valente
compañeira. Mais Penélope estivo moito tempo calada no
seu asento, por quedar estupefacta no seu corazón. Unhas
veces, ó cravar nos seus ollos fixamente a mirada, parecíalle
Ulises, e outras veces non o recoñecía por ter cuberto o
seu corpo con aqueles miserables vestidos .

96 Entón Telémaco, dirixíndose á nai, reprendeuna, con
estas palabras:
97 Telémaco.- ¡Miña nai, desleigada nai, cun corazón
cruel! ¿Por que razón así estás tan arredada do meu pai, en
vez de te sentares ó pé del e, facéndolle preguntas, enteráreste de todo? Ningunha outra muller así se que.daría, con
corazón testudo, lonxe dun marido que, despois de pasar
por moitas penalidades, volvese, ó cabo de vinte anos, á
terra patria. Mailo teu corazón sempre foi máis duro ca unha
rocha.
104 E a moi prudente Penélope respondeulle entón así:
105 Penélope.- Meu fillo, é que dentro do meu peito o
meu corazón quedou estupefacto. Neste momento, non son
capaz de lle dicir nin unha soa palabra, nin de lle facer
preguntas, nin de o mirar ben ós ollos, de fronte. Mais, se
realmente el é Ulises, que ó seu fogar voltou, xa nos recoñeceremos un ó outro sen dificultade; pois hai sinais que
el e mais eu coñecemos e que tódolos outros ignoran .
111 Así falou ela, e o moi paciente, divino Ulises, sorriu,
e de seguida dirixiulle a Telémaco estas aladas palabras: .
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113 Ulises.- Telémaco, deixa que me probe a túa nai
dentro do pazo; pois entón ela recoñecerame aínda mellor.
Neste momento, como estou sucio e levo sobre o meu
corpo uns miserables farrapos , ela desprézame e aínda non
di que son eu. O que importa agora é que os dous pensemos na nosa situación, para facérmo-las cousas da mellor
forma posible. Pois, se , quen neste país mata a un só home,
que non deixa detrás del moitos vingadores , foxe e
abandona ós seus parentes e a terra dos seus pais, ¿que
faremos nós que demos morte ós que eran o soporte da
cidade, ós xoves máis ilustres de Ítaca? Eu invítote a pensar
nisto.
123 E o sensato Telémaco contestoulle entón desta
maneira:
124 Telémaco.- Meu querido pai , iso, has de velo ti
mesmo, pois din que, entre os homes, o teu consello é o
mellor e que ningún dos mortais contigo podería niso
competir. Nós seguirémoste con todo o noso ardor, e
asegúroche que non ha de faltarnos coraxe, na medida das
nosas forzas.
129 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises respondeulle
agora así:
130 Ulises .- Pois entón direi eu o que a min me parece
que é o mellor. Ide primeiro vós tomar un baño e vestide
despois outras túnicas; ordenade ás mulleres da casa que
se poñan tamén os seus vestidos; e que , a seguir, o aedo
divino colla a súa lira sonora e dirixa os nosos pasos nunha
alegre danza, de modo que, ó oírnos desde alá fóra, ou
alguén que pola rúa pase, ou os nosos veciños, imaxinen
que xa é a voda o que aquí nós celebramos. Pois é de todo
punto preciso que a noticia explosiva da morte dos pretendentes non se saiba na cidade antes de termos saído para
os nosos campos, tan cheos de árbores. E alí entón decidirémo-lo cohsello máis proveitoso , que o Olímpico poña
nas nosas mans.
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141 Así dixo el, e eles escoitárono con atención e obedeceron. Primeiro, entón, tomaron o baño e vestiron despois
outras túnicas; e vestíronse tamén as mulleres; e o aedo
divino colleu a súa cóncava lira e en todos fixo nace-lo desexo da doce música e das danzas irreprochables; e, ó pouco
tempo , aquela vasta mansión resoaba ó redor co ruído dos
pés dos homes e das mulleres de bela cintura, que dentro
danzaban.
148 E, ó oír alá fóra este ruído que viña da casa, máis de
un así exclamaba:
149 Unha voz.- Sen dúbida algún pretendente casou coa
raíña, que tan pretendida se viu. ¡Infortunada! Non tivo
constancia en garda-lo pazo do seu primeiro marido, do
principio ó fin, ata que el regresase .
152 Así máis de un exclamaba, porque nada sabían do
que dentro pasara.
153 Entre tanto, ó magnánimo Ulises, xa por fin na súa
casa, lavouno e unxiuno con óleo Eurínome, a despenseira,
e vestiuno cun belo manto e unha bela túnica; e Atena, pola
súa parte, verteu sobre a súa cabeza unha beleza encantadora, e fíxoo aparecer aínda máis grande e máis forte, e
fíxolle agora caer da súa fronte uns encaracolados cabelos,
iguais á flor do xacinto. E, así coma cando, derramando ouro
arredor da prata, un ourive expe110, ó que Hefesto e Palas
Atena ensinaron os segredos todos da arte, consegue facer
uns traballos cheos de gracia, así Atena derramou a gracia
sobre a cabeza e os ombros de Ulises. Ó saír do baño, no
seu corpo, era igual ós inmortais. E foi sentarse outra vez
na cadeira de brazos da que antes se levantara, enfronte da
súa esposa; e , dirixíndose a ela , díxolle estas palabras:

166 Ulises.- ¡Estraña muller! Nunca os deuses, que viven
nos pazos do Olimpo , puxeron un corazón máis duro nunha
débil muller. Ningunha outra muller así se quedaría, con
corazón testudo , ó lonxe dun marido que, despois de pasar
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por moitas penalidades, volvese, ó cabo de vinte anos, á
terra patria. Así, pois , ¡anda!, naiciña, prepárame un leito,
para deitarme, tamén agora, eu só; xa que esta muller ten
un corazón de ferro dentro do seu peito.
173 E a moi prudente Penélope respondeulle entón así:
174 Penélope.- ¡Estraño home! Eu nin teño orgullo, nin
sinto desprezo, nin quedo abraiada en exceso; pois eu sei
moi ben como eras cando marchaches de Ítaca na nave de
longos remos. Móvete, pois, Euriclea, e prepáralle un leito
macizo no sólido cuarto que el propio construíu; leva, pois,
para dentro o leito macizo e faille alí a cama, con peles ,
mantas e colchas brillantes.
181 Así falou ela, para pór á proba ó seu marido; mais
Ulises irritouse e faloulle deste modo á súa fiel compañeira:
183 Ulises.- Muller, acabas de dicir unha palabra que me
aflixiu o corazón. ¿Quen puido leva-lo meu leito para outro
lugar? Cousa difícil tería sido, mesmo para o máis hábil, se
non o viñese axudar algún deus; pois un deus, se quixese,
podería acomodalo facilmente noutro sitio. Mais non vive
un mortal, por máis que se atope na flor da vida, que poida
movelo con facilidade , pois hai uns sinais, hai algo moi
particular na disposición deste leito, que eu mesmo construín, sen outra axuda. Tivo, de certo , unha orixe moi
singular. Crecera no recinto do patio unha oliveira de longas
follas, vigorosa, louzá e tan grosa coma unha columna .
Arredor dela, construín eu as paredes donoso cuarto , con
moitísimas pedras; cubrino cun bo tellado e púxenlle unhas
sólidas portas , fortemente axustadas. Despois , cortei a
ramaxe daquela oliveira de longas follas; puín o tronco co
bronce desde a raíz, con destreza e habilidade; aliñeino por
medio dun fío, para o converter en pé da cama , e fureino
todo cun trade . Sobre este pé , fun montando e puíndo a
cama, ata que a deixei rematada; adorneina con ouro, con
prata e con alrnafí; e , por dentro , estendín unhas correas ,
brillantes , purpúreas, de pel de boi. E estes son eses sinais ,
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ese algo moi particular, de que antes eu che falaba; mais
neste momento, muller, eu non sei se o meu leito aínda
está no seu sitio ou se alguén o levou p ara outro lugar,
cortando a oliveira polo seu pé.
205 Así el lle dixo , e ela sentiu que lle desfalecían os seus
xeonllos e o seu corazón, ó recoñece-los sinais, que Ulises
lle dera con tanta precisión . Botouse a chorar e, ó momento,
correu dereita a el e, abrazándose ó pescozo de Ulises e
dándolle bicos na fronte, así lle dicía:
209 Penélope.- ¡Non te anoxes comigo, Ulises, pois ti
sempre fuches en todo o máis sensato dos homes! Os deuses
déronnos só afliccións; non quixeron que vivisemos un ó
lado do outro e gozasemos xuntos da nosa mocidade, nin
que chegasemos xuntos ás portas da vellez. Mais non te
incomodes comigo, nin te irrites se, ó momento de verte,
non te abracei, coma neste instante. Dentro do peito, o meu
corazón sempre tivo medo de que algún home aquí viñese
para me enganar con boas palabras, pois moitos son os que
urden as máis perversas astucias. ¡Helena, a arxiva, filla de
Zeus, nunca se tería xuntado, no amor e no leito , cun
estranxeiro , se ela tivese sabido que os fillos belicosos dos
Aqueos habían de traela outra vez para a súa casa, para a
terra dos país! Mais algún deus incitouna a realizar esa acción
vergoñosa, pois antes nunca ela tivera no seu corazón o
desexo de cometer semellante loucura , que foi a causa de
tódalas nosas desgracias. Agora, despois de me teres dado
uns sinais tan manifestos sobre a nosa cama , que nunca na
vida viu ningún outro mortal, de non ser nolos dous , ti e
mais eu, alén dunha única serva, Áctoris, que o meu pai
me dera cando viñen para esta casa e que gardaba a porta
do noso sólido cuarto, ti convencéche-lo meu corazón, por
moi duro que sexa .
231 Así lle dixo ela, e aínda máis nel excitou o desexo
de chorar; e choraba nos brazos da muller do seu corazón,
a s úa fi el compañeira. E, así como a vista da terra é tan
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agradable ós ollos dos náufragos , cando Posidón lles botou ó fondo , no medio do mar, o seu ben construído navío ,
á forza de golpes de vento e ondas encrespadas, e uns
poucos, despois de moito nadar, conseguen saír do mar
escumoso e alcanza-la costa, e, con todo o seu corpo cuberto
de escuma, pisan a terra cheos de alegría, porque por fin
se viron libres da desgracia , de igual maneira a vista do
esposo lle era agradable a Penélope e non podía solta-los
seus brancos brazos do seu pescozo. E así, a chorar, teríaos
atopado a Aurora , a dos dedos de rosa, se non fose que , a
Atena, a deusa de ollos brillantes , ocorréuselle a idea de
prolonga-la noite , cando esta xa chegaba ó seu remate, e
entón detivo no Océano á Aurora, a do trono de ouro, e
non lle deixou xungui-los cabalos de áxiles patas , que traen
a luz ós homes, Lampo e Faetonte, os poldros que conducen
o seu carro.
247 Entón o moi enxeñoso Ulises faloulle así á súa
esposa:
248 Ulises.- Muller, por agora non chegamos ó final de
tódalas probas , pois aínda me queda por diante un traballo
inmenso, moi longo e difícil , ó que é preciso que eu dea
un cumprimento completo. Así mo dixo o alento vital de
Tiresias, cando baixei á casa do Hades , para tratar de saber
alía maneira de consegui-lo regreso dos meus compañeiros
e o meu. Mais agora, muller, metámonos na cama, que xa
é tempo de que durmámo-los dous e gocemos dun docísimo
son o .
256 Maila moi prudente Penélope respondeulle entón así:
257 Penélope.- Do teu leito , poderás dispór, cando ó teu
corazón ben lle pareza, agora que os deuses fixeron que
por fin chegases de volta á túa casa de alto teito e á terra
dos teus antepasados . Mais, xa que esa proba che veu á
memoria , porque algún deus che puxo o seu recordo no
teu corazón, explícame entón en que consiste , pois se, ó
cabo, máis tarde hei de o saber, mellor será que o saiba
desde este momento.
427

263 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle entón
así:
264 Ulises.- Miña pobre muller, ¿por que niso tanto te
empeñas e insistes en que cho diga? Está ben, explicareicho
todo e nada che ocultarei. Mailo teu corazón non se vai
alegrar, como tampouco eu me alegro, pois Tiresias
mandoume ir de cidade en cidade, por entre os mortais,
cun remo de fácil manexo nas mans, ata chegar por fin á
terra daqueles homes que non coñecen o mar, e non comen
os seus alimentos sazonados con sal; que, polo tanto, non
coñecen as naves de vermellos costados, nin os remos de
fácil manexo, que son as ás das naves. E deume, p ara o
caso, un sinal fácil de recoñecer, que non me ía ocultar.
Terei chegado, cando outro viaxeiro comigo se encontre ó verme, me pregunte a onde vou cunha pa de aventar sobr ·
o meu fermoso ombro. Entón deberei cravar na terra o meu
remo , e facer alí ó rei Posidón un fermoso sacrificio, dun
carneiro, un touro e un verrón que cubra ás porcas; e despois
_volverei á miña casa e nela deberei ofrecer hecatombes
sagradas ós deuses inmortais, que posúen o vasto ceo, a
todos pola súa orde; e , andando o tempo, virame a morte
lonxe do mar, unha morte moi suave , que me levará, cando
xa estea premido por unha opulenta vellez; e, ó meu arredor,
o meu pobo será felíz. E todo isto, que Tiresias me dixo,
terá que se cumprir.
285 E a moi prudente Penélope respondeulle entón así:
286 Penélope.- Se os deuses che conceden, ó remate da
túa vida, unha vellez tranquila, entón aínda hai esperanza
de que un día nolos dous nos vexamos libres de males.
288 Así conversaban os dous esposos; e , entre tanto ,
Eurínome e a ama prepararon o seu leito con suaves roupas,
á luz das fachas.
291 Cando acabaron de preparar con todo esmero o
sólido leito , a vella marchou durmir, e foise deitar na súa
estancia; e Eurínome , a camareira, cunha facha na man ,
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camiñou <liante dos seus señores, que para o leito se dirixían,
ata que os levou ó tálamo nupcial, e retirouse en seguida;
e eles chegaron moi alegres ó lugar acostumado , ó seu
antigo leito.

Na casa de Laertes) ou A Paz («Tá en Laértou e spondái»)
(297-372).
297 Pola súa parte, Telémaco , o boieiro e o porqueiro
deixaron entón as súas danzas e mandaron de alí ás
mulleres, e deitáronse todos no escuro pazo.
300 Os dous esposos , despois que disfrutaron dos
encantos do amor, entregáronse ó pracer das mutuas
confidencias. A divina entre as mulleres contoulle a el cánto
ela sufrira no pazo, ó contemplar aquela odiosa tropa de
pretendentes, que, por causa dela, degolaban tantos bois e
gordas ovellas e sacaban tanto viño das tinallas. Ulises, o
nacido de Zeus, contoulle a ela, polo seu lado, tódolos males
que el causara a outros homes e cantos sufrimentos el propio
soportou. Contoullo todo. Ela escoitaba engaiolada, e o sono
non se pousou nas súas pálpebras ata que el acabou de
contar cada cousa cos seus pormenores.
310 Contou primeiro como logrou vencer ós Cí~ones;
despois, como chegou ó fértil país dos Lotófagos; canto o
Cíclope lle fixo, e como el vingou a . morte daqueles
vigorosos compañeiros, que aquel lle devorou sen
compaixón; de que modo chegou á illa de Eolo , que o
recibiu con benevolencia e favoreceu o seu regreso, mailo
destino aínda non dispuxera que volvese á terra dos seus
país, sendo arrebatado de novo por unha tempestade , que
o levou polo mar, rico en peixes , entre profundos xemidos;
como foi parar a Telépilo, cidade dos Lestrígones , que
destruíron as súas naves e mataron a tódolos seus compañeiros, debelas grevas, escapando só Ulises coa súa negra
nave; tamén relatou minuciosamente a astucia de Circe e
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os seus artificios; como baixou, na súa nave de moitos
bancos, á balorenta casa do Hades, para consulta-la sombra
do tebano Tiresias, onde puido ver a tódolos seus compañeiros, e á súa nai, aquela que o pariu e criou de pequeno;
como máis tarde oíu as cántigas das Sereas; como pasou
palas Rochas Errantes, a espantosa Caribdis e a Escila, das
que nunca home algún escapou indemne; como os seus
compañeiros mataron as vacas do Sol; como Zeus, o que
trona no alto do ceo, feriu co raio ardente a súa rápida nave,
e morreron os seus valentes compañeiros , todos ó mesmo
tempo, e só el puido escapará sorte negra; como chegou á
illa Oxixia e xunto á ninfa Calipso, que o retivo e coidou
nas súas profundas cavas, co vivo de sexo de que fose o
seu marido, e que moitas veces lle dixo que o faría inmortal
e que o libraría para sempre da vellez, sen que nunca
lograse, dentro do peito del , persuadí-lo seu corazón; e
como, despois de moitos esforzos, foi dar ó país dos Feacios,
que o honraron de corazón, o mesmo que a un deus, e que
o trouxeron nunha nave súa á terrados seus país, dándolle
moitísimos presentes en bronce, ouro e vestidos . E acababa
este último relato, cando o rendeu o doce sano, que relaxa
os membros e deixa o corazón libre de inquietudes.
344 Entre tanto, Atena, a deusa de ollas brillantes,
dispuxo outra causa. Cando ela considerou que Ulises xa
estaba, no seu corazón, plenamente saciado do leito da súa
esposa e tamén do seu sano, fixo saír ó momento do Océano
á Filfa da mañá, a do trono de ouro, para que levase a luz
ós homes. Entón Ulises ergueuse do seu brando leito e
dirixiulle estas palabras á súa esposa:
350 Ulises.- Muller, pasámo-los dous por moitos traballos: ti aquí na casa, chorando polo meu tan penoso regreso;
e eu , retido, con tantas dores, por Zeus e os outros deuses ,
lonxe da terra natal, á que tanto ansiaba retornar. Mais agora,
xa que estámo-los dous outra vez reunidos no tan querido
leito, ti ocuparaste dos bens que teño aquí neste pazo; e eu
irei apresar moitas reses, para re poñe-lo gando , que foi
430

consumido polos arrogantes pretendentes , e, outras,
daranmas os Aqueos, ata encher outra vez por completo
tódalas cortes. De momento, eu ireime ó meu campo,
poboado de árbores, para alí ver ó meu nobre pai, que está
tan aflixido pola miña ausencia. A ti, muller, por máis que
coñezo ben a túa prudencia, unha cousa che vou recomendar. Cando, non ben saia o Sol, se espalle a noticia de
que matei no meu pazo ós pretendentes, volve para a túa
planta de arriba na compañía das servidoras, e nin te movas
do sitio, nin a ninguén procures ver, nin fagas pregunta
algunha .
366 Así el lle falou , e botouse sobre os ombros as súas
belas armas; e entón fixo que se levantasen tamén Telémaco,
o boieiro e o porqueiro , e mandou que os tres tomasen
consigo as armas de guerra. E eles non lle desobedeceron,
e armáronse de courazas de bronce, abriron as portas e
saíron da mansión. E, á fronte deles, camiñaba Ulises. Xa
había luz do día sobre aterra; mais entón Atena ocultounos
cunha nube e levounos de contado para fóra da cidade.
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RAPSODIA XXIV

Segunda baixada ós infernos («Deutéra Nekyia,,) (1204).
Entre tanto , Hermes de Cilena chamaba polas
sombras dos pretendentes, coa bela variña de ouro na man,
coa que adormenta os ollos dos homes , de cantos el quere,
ou esperta do sono ós que están durmidos. Con ela, pois ,
movía e guiaba as sombras, que o seguían, soltando pequenos gritos. E, así coma os morcegos, no máis fondo
dunha gruta espaciosa, revoan con pequenos chíos, cando
un deles se desprende do cacho da rocha , na que están uns
cos outros collidos, así as sombras camiñaban xuntas, soltando pequenos gritos, e guiábaas Hermes, o deus benfeitor,
a través das húmidas vereas. Costearon primeiro o curso
do Océano e a rocha Léucade, despois cruzaron as portas
do Sol e o país dos Soños, e chegaron entón ó Prado de
Asfódelos, onde viven as sombras , imaxe dos defuntos. E
alí encontraron as sombras de Aquiles, o fillo de Peleu, de
Patroclo, do irreprochable Antíloco e de Aiante, que era o
máis destacado entre tódolos Dánaos pola beleza e pola
estatura, despois do irreprochable Pillo de Peleu.
1

19 Todos estes rodeaban a Aquiles, fillo de Peleu, cando
alí chegou, chea de angustia, a sombra de Agamenón, fillo
de Atreu, ó que tamén rodeaban as sombras de cantos con
el pereceron na casa de Existo, e así cumpriron o seu
destino .
23 A sombra do Pillo de Peleu falou a primeira con estas
palabras:
24 Aquiles.- Pillo de Atreu, pensabamos que ti para
sempre serías; entre os heroes , benquerido por Zeus, que
goza co raio, pois , eran moitos e moi valentes, os homes
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sobre os que reinabas no país dos Troianos, onde os Aqueos
tantos males sufrimos. ¡E, con todo iso, virías sé-lo primeiro
que viu presentarse <liante de si, antes de tempo, a Moira
da morte, da que ninguén se pode librar, despois de nacido!
¡Canto mellor tería sido que tiveses encontrado a morte e o
teu destino no país dos Troianos , cando disfrutabas das
honras de rei supremo! Entón os Aqueos , todos eles ,
teríanche alzado un túmulo, e unha gloria moi grande para
o teu fillo terías deixado. Mailo destino fíxote sucumbir coa
máis lamentable das mortes.
35 E a sombra do fillo de Atreu contestoulle entón así:
36 Agamenón .- ¡Afortunado ti, fillo de Peleu , Aquiles,
semellante ós deuses, que sucumbiches en Troia, lonxe de
Argos; e, arredor do teu corpo, perderon a vida os máis valentes Troianos e Aqueos, disputando entre si o teu cadáver;
e ti, envolto nun remuíño de po, xacías na terra, ocupando
un espacio tan grande, esquecido da arte de guia-los carros!
Nós loitamos todo o día e de ningunha maneira teriamos
susp endido o combate, mais Zeus suspendeuno cunha
tormenta que nos mandou. E entón sacámoste do campo
de batalla e levámoste para as naves ; puxémoste nun leito,
e lavámo-lo teu belo corpo con auga moma, e despois
unxímolo; e os Dánaos , ó redor de ti, derramaron moitas e
ardentes bágoas e cortaron as súas cabeleiras. E a túa nai,
ó sabe-lo acorrido, saíu das augas coas deusas mariñas; e
levantouse nas ondas un clamor divino , e tal tremor lles
entrou a tódolos Aqueos, que terían fuxido ó instante para
as cóncavas n aves, de non seren detidos por Néstor, un
home que sabía moitas cousas, e moi antigas, e que sempre
tiña o parecer máis acertado. Este, pois, tomou a palabra
para o ben de todos e faloulles así: - «¡Deténdevos, Arxivos ;
non fuxades , xoves e guerreiros da Acaia! É a nai de Aquiles
que sae das augas coas deusas mariñas para ver ó seu fillo
morto". Así dixo, e os magnánimos Aqueos suspenderon a
sú a fuga . E entón as fillas do Vello do Mar rodeáronte e,
e ntre choros e laios , cubríron che o corp o co n ves tidos
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divinos. Despois, as nove Musas, coa súa bela voz, cantáronche un treno, contestándose entre si; e, nese momento,
non terías visto nin a un só dos Arxivos sen bágoas nos ollos .
¡De tal modo conmovera as súas almas a voz harmoniosa
das Musas! Dezasete días e dezasete noites, a un tempo
chorámoste, os deuses inmortais e os homes mortais; ós
dezaoito días, entregámoste ás chamas; e, ó redor de ti,
degolamos moitas gordas ovellas e moitos bois de cornos
recurvos. Ardeu entón o teu corpo, cuberto con roupas divinas e no medio de moitos perfumes e doce mel; e axitáronse, brandindo as súas armas arredor da túa pira, moitos
heroes aqueos, uns a pé e outros en carro, producindo un
inmenso fragor. E, cando as chamas de Hefesto acabaron
de consumi-las túas carnes, recollemos entón, ¡oh Aquiles!,
ó rompe-lo día, os teus brancas osos e puxémolos en viño
puro e perfumes. A túa nai deunos entón unha urna de ouro,
que, segundo ela dixo, era un presente de Diónisos, e era
unha obra do moi ilustre Hefesto. Nesa urna, repousan os
teus brancas osos, mesturados cos do defunto Patroclo, o
fillo de Menecio; e, á parte , noutra urna, están os osos de
Antíloco, aquel compañeiro a quen ti honrabas máis do que
a tódolos outros , despois de ter morto Patroclo. A seguir,
sobre os vosos restos, o exército sagrado dos Arxivos
belicosos erixiu un túmulo grandioso e irreprochable nun
promontorio da costa, sobre o larguísimo Helesponto. Así,
desde o medio do mar, a longa distancia, verano os homes,
os que agora viven e os que virán detrás de nós. E entón a
túa nai logrou dos deuses uns fermosísimos premios, que
puxo no medio da palestra, para un concurso entre os xefes
aqueos. Ti, na túa vida, asistiches a miúdo ás exequias de
moitos heroes, cando, con motivo da morte dun rei, os xoves
cinguíanse e dispúñanse para xogos fúnebres; mais , con
todo iso, quedarías abraiado de todo no teu corazón, se
tiveses visto aqueles fermosísimos premios que alí puxo na
túa honra a deusa Tetis , a dos pés de prata , pois sempre
fuches moi qlierido dos deuses. E así é como, nin despois
de morto, ti non perdéche-lo teu renome; e a túa boa fama,
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¡oh Aquiles!, quedará para sempre entre tódolos homes. En
cambio eu, ¿que é o que disfrutei do feíto de ter terminado
aquela penosa guerra? Si, volvín á miña patria; mais, á miña
chegada, Zeus contra min maquinou un final lamentable,
nas mans de Existo e da miña funesta muller.
98 Así eles, con tales palabras, entre si conversaban,
cando alí xurdiu o mensaxeiro Arxifontes, que guiaba os
alentos vitais dos pretendentes que Ulises matara. Ámbolos dous, así que os viron, quedaron pasmados e
marcharon dereitos a eles; e o espírito de Agamenón, fillo
de Atreu, recoñeceu ó momento ó moi ilustre Anfimedonte , fillo de Melaneu, que o hospedara unha vez na
súa casa de Ítaca.
105 A sombra do fillo de Atreu foi a primeira que <leste
modo alí falou:
106 Agamenón.- ¿Que vos pasou, Anfimedonte, para que
entrasedes á vez na terra tebrosa todos vós, uns homes
distinguidos e da mesma idade? Se se quixese facer na cidade
unha escolla dos homes máis nobres, non sería posible
escoller doutra maneira. ¿Matouvos tal vez Posidón ñas vosas
naves, levantando contra vós terribles ventos e altísimas
vagas? ¿Ou matáronvos na terra firme homes inimigos, cando
lles levabáde-los seus bois e os seus fermosos rabaños de
ovellas? ¿Ou foi , se cadra, cando combatiades para apoderarvos dunha cidade e das súas mulleres? Responde ás
miñas preguntas, pois gábome de ter sido hóspede teu. ¿Non
te lembras de que fun alá, á vosa casa de Ítaca, xunto con
Menelau, o semellante a un deus, co fin de exhortar a Ulises
a que connosco partise para Ilión nas súas naves de moitos
bancos? Fíxonos falta, por certo, un mes enteiro par.a
atravesa-lo vasto mar, e custounos moito convencer a Ulises,
o destructor de cidades.
120 E o espírito de Anfimedonte, á súa vez, díxolle entón
así:
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121 Anfimedonte.- ¡Agamenón, reí de homes, gloriosísimo fillo de Atreu! Lémbrome ben de canto me dis, criatura
de Zeus; e eu contareicho todo por completo, con sinceridade e exactitude; escoita, pois, de que maneira ocorreu
que chegasemos ó desenlace fatal da nosa morte. Ulises
levaba ausente moitísimo tempo, e nós pretendíamos en
casamento á súa muller. Ela nin rexeitaba nin aceptaba unha
voda que lle causaba horror, e o que tramaba, con moitas
astucias, era a morte e a sorte negra para todos nós. E, para
ilo adiando, urdiu no seu espírito un novo engano. Púxose
a tecer no seu cuarto un lenzo moi grande, finísimo, que
nunca tiña fin; e, de inmediato, falounos con estas palabras:
-«Xoves, meus pretendentes, se entón o divino Ulises morreu, por moita présa que lle queirades dar ó meu casamento, tendes que agardar a que eu remate este lenzo, pois
non querería que agora se me perdesen estes fíos en van.
Será a mortalla do heroe Laertes, cando os ollos lle peche
a Parca funesta da moi dolorosa morte. Non quero que
algunha das mulleres aqueas se indigne contra min, polo
pobo, se me ve enterrar sen mortalla a un home que gañou
tantos bens,,.- Falounos así, e o noso corazón arrogante
deixouse convencer. E, desde entón, polo día, ela teda
aquela tea tan grande, e, pola noite, á luz das fachas, destecía
o que no día tecera. Desta maneira, durante tres anos, ela
conseguiu oculta-lo engano e convencer ós Aqueos. Mais,
ó chega-lo cuarto ano, ó decorreren as estacións, cando,
co paso dos meses, os días facíanse máis longos, unha das
súas servas, que estaba ó tanto do que pasaba, revelounos
aquela astucia, e puidemos por fin sorprendela, cando estaba
a desfacer pola noite a súa fermosa tea; e así foi como, contra
a súa vontade, se viu na precisión de acabala. Cando ela
entón nos mostrou, tecido e lavado, aquel amplo lenzo,
semellante no brillo ó Sol ou á Lúa, un deus funesto trouxo
a Ulises, nin sabemos de onde, para os confíns do campo,
onde vivía o seu porqueiro. E tamén para alí se encamiñou
o fillo querido do divino Ulises, ó volver da areenta Pilos
na súa negra nave. Pai e fillo combináronse entón para daren
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unha terrible morte ós pretendentes, e, a seguir, dirixíronse
os dous á moi ilustre cidade; mais Ulises chegou o último,
pois Telémaco fora por <liante. Ulises foi conducido polo
porqueiro; mais, cuns pobres farrapos sobre o seu corpo,
transformado nun miserable mendigo, e nun vello, que se
apoiaba no seu bastón, e sobre o seu corpo vestía uns tristes
pingallos. Cando, de súpeto, <liante de todos apareceu,
ningún de nós, nin sequera os máis vellos, puido saber que
era el, e enchiámolo de inxuriosas palabras e de pancadas.
Ulises sufriu, de momento, con ánimo paciente, as agresións
e os insultos no seu propio pazo; mais, cando se viu inspirado por Zeus, o deus da éxida, coa axuda de Telémaco,
primeiro, retirou das paredes as fermosísimas armas, levounas para o seu depósito e correu os ferrollos da porta;
despois, con moita astucia, fixo que a súa esposa sacase,
para os pretendentes, o arco e os ferros puídos, para facermos aquela proba, que, para nós, infortunados, ía sé-lo
comezo donoso exterminio. Ningún de nós puido estira-la
corda daquel arco tan forte; faltábanos, con moito, a forza
necesaria. Por fin, o enorme arco chegou ás mans de Ulises.
Todos nós gritamos ben alto para que non llo desen, por
moito que el o pedise; mais Telémaco deu orde a Eumeu
de que llo entregase. O moi paciente, divino Ulises, así que
o tivo nas súas mans, estirou a corda coa maior facilidade
e pasou a frecha a través dos ferros . Foise entón á soleira e
púxose nela de pé; espallou polo chan, <liante de si, as
rápidas frechas e, lanzando terribles miradas ó seu redor,
feriu de morte ó rei Antínoo. E, a seguir, contra tódolos outros, as resoantes setas disparou, apuntando sempre ós que
estaban <liante del; e caían uns detrás dos outros. Ben se
vía que o. axudaba algún dos deuses; pois, ó instante, el e
mailos seus, obedecendo ó seu furor, mataron a destro e
sinistro por toda a sala; e elevábase un ruído odioso de
cranios esnaquizados; e o chan estaba, por tódolos lados,
inundado de sangue. Así foi, Agamenón, como todos nós
morremos , e aínda agora os nosos corpos xacen sen sepultura no pazo de Ulises; pois aínda nada disto saben nas
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súas casas os nosos amigos, que lavarían o negro sangue
das nos as f eridas e exporían en leitos os nosos corpos e
choraríannos; que é a última honra que se debe ós defuntos.
191 E a alma do fillo de Atreu así entón exclamou:
192 Agamenón.- Feliz fillo de Laertes, moi enxeñoso
Ulises, ti, cun valor tan grande, lograches conquista-la túa
esposa. ¡Que bos sentimentos tivo a irreprochable Penélope,
filla de Icario! ¡Que bo recordo gardou de Ulises, o home
con quen casou virxe! Por iso, a boa fama da súa virtude
nunca se perderá, e os inmortais inspirarán, en todo tempo,
ós homes da terra, cantos en loanza da sensata Penélope.
Non foi coma a filla de Tíndaro (a Clitemnestra), que urdiu
o crime e matou ó esposo coque casara virxe; e, de horror,
será o canto que os homes farán sobre ela; pois proporcionou unha triste fama ás outras mulleres, aínda que sexan
virtuosas .
203 Así eles, de tales cousas, entre si conversaban na
morada do Hades, no máis profundo da terra ...

Na casa de Laertes (Ulises e Laertes) (205-411).
205 Entre tanto, Ulises e os seus, baixando da cidade,
chegaron de seguida ós belos dominios de Laertes, tan ben
traballados, que adquirira outrora el propio á custa de
moitísimo traballo. Alí tiña o vello a súa casa, cun alpendre
ó redor, onde comían, sentábanse e dormían os escravos
do seu servicio, que lle traballaban segundo os seus desexos.
Alí estaba tamén unha muller vella, de Sicilia, que coidaba
solícitamente ó ancián, alá no campo, lonxe da cidade.
213 Entón Ulises dirixiuse ós seus servidores e ó seu fillo
con estas palabras:
214 Ulises.- Vós, entrade de inmediato na ben construída
mansión e matade ó momento, para a nosa comida, ó mellor
dos porcos; e eu irei probar se o meu pai me recoñece e
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me distingue cos seus ollos, ou se xa non sabe quen son,
despois de mediar tanto tempo.
219 Así falou el, e entón entregou ós criados as súas
armas de guerra. Eles fóronse rapidamente para a casa, e
Ulises encamiñouse ó pomar, rico en froitos, co fin de facela proba. Entrou na vasta almuíña, e non achou a Dolio,
nin a ningún dos seus servos, nin a ningún dos seus fillos,
xa que todos estes marcharan buscar espiños para a sebe
do pomar, e o ancián fora con eles para lles mostra-lo
camiño. Ulises, pois, no ben cultivado verxel, encontrou só
ó seu pai, que entón cavaba ó pé dunha planta: Vestía unha
túnica cotrosa, remendada, miserable; levaba, atadas ás
pernas, unhas grevas de pel de boi, recosidas, que o protexían das rabuñaduras, e unhas luvas nas mans, por causa
das silvas; e cubría a cabeza cun gorro de pel de cabra, para
gardarse do frío .
232 Cando o moi paciente, divino Ulises, viu ó seu pai,
esgotado pola vellez e cunha dor tan grande no corazón,
detívose debaixo dunha alta pereira e non puido conte-las
bágoas. Despois , estivo indeciso no seu espírito e no seu
corazón, e non sabía se debía, sen máis, bicar e abrazar ó
seu pai, e contarllo todo, como chegara e estaba xa na terra
natal, ou se debía, polo contrario, interrogalo primeiro e
facerlle a proba de tódalas maneiras. E, despois de o pensar,
xulgou preferible tentalo primeiro con palabras burlonas.
Con esta intención, o divino Ulises camiñou dereito a el,
que, coa cabeza baixa, cavaba arredor dunha planta.
243 O fillo glorioso detívose á beira do pai e díxolle entón
así:
244 Ulises.- Oh, ancián, ti non es un ignorante en
traballos de horta, pois nesta todo está moi ben cultivado,
e non hai planta ningunha, nin figueira, nin viña, nin oliveira,
nin pereira, nin campo de legumes, que neste pomar estea
sen o debido coidado. E outra cousa che vou dicir, mais ti
non te alporices por isto no teu corazón; e é que non tes
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tan bos coidados contigo mesmo, pois non che basta coa
triste vellez, senón que andas cotroso e mal vestido . O teu
amo non te pode ter neste desamparo pola túa preguiza.
Por outro lado, a quen te mire, nada en ti lle parece propio
do escravo, nin no aspecto, nin na estatura, pois tes tódolos
aires dun rei. Aseméllaste a un deses homes que, despois
de bañarse e comer, dorme sempre nun brando leito, como
é xusto que durman os vellos. Mais, ¡veña!, fálame agora ti
e re~póndeme con toda a sinceridade. ¿Quen é ·o teu amo?
¿De quen é este verxel que ti cultivas? E dime tamén con
verdade, para que o saiba eu, se é realmente Ítaca, este lugar
a onde chegamos , como me dixo un home que encontrei
hai pouco, ó vir para aquí. Por certo, non debía de ser moi
sensato, pois non soubo darme ningún detalle, nin quixo
sequera escoitarme cando lle preguntei por un hóspede
meu, se aínda vive e está neste mundo, ou se morreu e está
nas moradas do Hades. Mais agora cóntocho a ti; préstame
atención e escoita. Outrora eu hospedei, na miña terra natal,
a un heroe que á nosa casa chegou; e endexamais ningún
outro mortal me foi máis grato, entre cantos se hospedaron
na miña mansión. El gloriábase de ser natural de Ítaca, e
díxome que o seu pai era Laertes, fillo de Arcesio. Leveino
eu mesmo para a miña casa, deille unha boa acollida e
trateino con cordialidade -no meu fogar había de todo en
abundancia- ; e fíxenlle uns presentes de hóspede, como
a tal persoa lle correspondía. Entregueille sete talentos de
ouro ben traballado; unha crátera de prata adornada con
flores; doce mantos simples , outros tantos tapetes, outros
tantos fermosos lenzos e outras tantas túnicas; e , amais <liso,
deille tamén catro mulleres de boa presencia, destras en
irreprochables labores, que el propio escolleu entre as miñas
escravas .
280 E o seu pai, vertendo bágoas , contestoulle entón así:
281 Laertes.- Estranxeiro, chegaches realmente á terra
pola que preguntas; mais está nas mans duns homes violentos e malvados . Foron en van eses innumerables
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presentes que alá ó teu hóspede, tan prodigamente, fixeches.
Se o tiveses atopado con vida, aquí, na terra de Ítaca, non
te deixaría partir de volta sen che corresponder cumpridamente ós teus presentes e á túa boa acollida, pois é xusto
dar a quen primeiro deu. Mais fálame agora ti e respóndeme
a todo con sinceridade . ¿Cantos anos fará entón que ti
acolleches na túa casa a ese hóspede infeliz, ó meu fillo
infortunado, se todo isto non é un soño? Tal vez, lonxe dos
seus amigos e da terrados país, ou o devoraron os peixes
no mar, ou, en terra firme , foi pasto das feras e das aves de
rapina; e nin a súa nai o amortallou, nin os dous xuntos,
que o xeramos, o puidemos chorar; nin a súa muller, que
lle custou tantos presentes, a sensata Penélope, puido facelas lamentacións sobre o leito fúnebre do home, coma é o
debido, nin lle pechou os ollas; pois estas son as últimas
honras que debemos ós martas. E dime tamén a verdade
do que che vou preguntar, para que eu quede enterado.
¿Quen es ti e de quen vés ser? ¿Onde se atopan a túa cidade
e os teus país? ¿Onde está ancorada a rápida nave, que aquí
te trouxo cos teus compañeiros, semellantes ós deuses? ¿Ou
é que viñeches, coma un pasaxeiro na nave doutro, que
aquí te desembarcou e despois continuou a súa viaxe?
302 E, en resposta, díxolle entón así o moi enxeñoso
Ulises:
303 Ulises.- Eu contestarei con toda a franqueza ó que
me preguntas. Son de Alibante, onde teño unha magnífica
casa, e son fillo do reí Afidante, fillo á súa vez de Polipemón;
e o meu nome é Epérito. Un deus afastoume da ruta de
Sicania (Sicilia), e a estas costas me trouxo contra a miña
vontade; e a miña nave está ancorada aquí, préto do campo,
lonxe da cidade. En canto a Ulises, con este, hai xa cinco
anos, desde que de alá se foi e deixou o meu país . ¡O
infortunado! E, sen embargo, cando partiu, voaban aves de
bo agoiro á súa dereita, e, así, eu despedino contento e el
contento marchou, pailas dous gardabamos no corazón a
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esperanza de nos xuntar outra vez, nunha nova acollida, e
cruzarnos espléndidos presentes.
315 Así falou el, e unha negra nube de dor envolveu ó
ancián; e colleu cinsa con ámbalas mans e espallouna sobre
a súa cana cabeza, e non daba tregua ós seus salaios.
318 E, a Ulises , conmovéuselle o corazón, e sentiu no
nariz un forte proído, cando viu daquela maneira ó seu
querido pai; e , lanzándose para el e tomándoo nos seus
brazos, dáballe bicos , ó tempo que lle dicía:
321 Ulises.- ¡Son eu , meu pai! , ¡aquí estou! Ese mesmo,
por quen ti me preguntas , son eu , que , ó cabo de vinte anos
de ausencia, volvo á terrados meus pais. Mais, agora, detén
o teu pranto) os teus salaios e bágoas. E direiche xa, pois
non ternos tempo que perder, que dei morte ós pretendentes
que había na nosa casa , vingando así as súas dolorosas
aldraxes e as súas malvadas accións .
327 Mais Laertes, en resposta, díxolle estas palabras:
328 Laertes.- Pois , se ti é-lo meu fillo Ulises, que está xa
de regreso, móstrame un sinal evidente, para que eu me
convenza.
330 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle entón
así:
331 Ulises.- O primeiro de todo, contempla cos teus ollos
esta cicatriz da ferida que me abriu no Parnaso un porco
bravo co seu branco dente , cando volos dous, ti e a miña
augusta nai, me enviastes á casa de Autólico, o meu avó
por parte de nai, para recibir aqueles presentes que , cando
el aquí veu , che prometeu que me había de dar. E, se así o
queres, direiche tamén cantas árbores , <leste pomar tan ben
cultivado , ti me <leches outrora. Eu daquela era un rapaz
pequeno e íachas pedindo, unha detrás da outra; e , ó pasarmos , ti mostrábasmas e dicíasme o seu nome . Déchesme
entón trece pereiras, dez maceiras e corenta figueiras; e
prometeches darme cincuenta ringleiras de videiras , das que
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cada ringleira daba o seu froito en época diversa, pois alí
había toda clase de uvas, cando as maduraran as estacións
de Zeus, desde o alto do ceo.
345 Así el lle dixo, e Laertes sentiu que alí mesmo lle
desfalecían os seus xeonllos e o seu corazón, ó recoñecelos sinais que Ulises lle daba con tal seguridade. Botou os
dous brazos ó pescozo do fillo, e o moi paciente, divino
Ulises, estreitou contra o seu peito ó desfalecente ancián.
349 Mais, cando por fin se repuxo e volveu en si,
respondeulle ó seu fillo con estas palabras:
351 Laertes.- ¡Pai Zeus, de certo entón aínda os deuses
reinades no vasto Olimpo, se realmente os pretendentes
pagaron a súa malvada insolencia! Mais agora eu sinto un
terrible temor no meu corazón: de que dentro de pouco
sobre nós aquí veñan tódolos itaqueses, e manden tamén
mensaxes apremantes, coa noticia, a tódolos pobos dos
Cefalenios.
356 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle entón
así:
357 Ulises.- Acouga; que tales cousas non inquiet-en o
teu corazón. Agora vaiámonos para a casa, que está á beira
<leste pomar; que xa para alá mandei antes a Telémaco, ó
boieiro e ó porqueiro, para que nos tivesen preparada a
comida o máis de présa posible.
~

361 Despois de teren así conversado, encamiñáronse os
dous para a bela mansión. Cando chegaron á cómoda casa,
encontraron, pois, a Telémaco, ó boieiro e ó porqueiro, que
tallaban xa abundantes carnes e facían a mestura do viño
da cor do fog~
365 E entón a serva de Sicilia lavou ó momento e unxiu
logo con óleo ó magnánimo Laertes, dentro xa da súa casa,
e púxolle un belo manto; e Atena, polo seu lado, achegándose a el, fixo que lle crecesen os membros, a este pastor
de pobos, e que así aparecese, á vista de todos, máis alto e
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máis corpulento do que era antes. Laertes saíu do baño, e
o seu fillo, ó telo <liante de si, quedou abraiado, cando o
viu tan parecido ós deuses inmortais; e, alzando a voz,
dirixiulle estas aladas palabras:
373 Ulises.- Meu pai, seguramente algún dos deuses
eternos quixo que así apareceses, á vista de todos, mellorado
no teu aspecto e na túa estatura.
375 E, á súa vez, o sensato Laertes respondeulle entón
así:
376 Laertes.- ¡Oxalá eu me atopase, pai Zeus, Atena e
Apolo, coma cando, ó mando dos Cefalenios, conquistei
Nérito, cidade ben construída, no extremo do continente!
Se onte eu así, na nosa casa, me tivese atopado, coas armas
sobre os meus ombros, de pé á túa beira, teríate axudado
contra os pretendentes e tería crebado os xeonllos de máis
de un no noso pazo; e ti terías sentido, nos teus adentros,
gozoso o teu corazón.
383 Así fillo e pai, de tales causas, entre si conversaban;
e, entre tanto, os outros terminaran o seu traballo e
prepararan xa o festín; e sentáronse todos por orde en
bancos e cadeiras de brazos.
386 E, cando xa comezaban a toma-los manxares, chegou
o vello Dolio cos seus fillos, cansados de tanto traballar;
pois fora buscalos a súa nai, a vella de Sicilia, que os criara
a eles e coidaba ó ancián solicitamente, desde que se puxera
tan vello . Así que eles viron a Ulises e o recoñeceron nos
seus corazóns, quedáronse de pé na sala, abraiados; mais
Ulises, entón, faloulles, dirixíndose a eles con estas doces
palabras:
394 Ulises.- ¡Oh, ancián!, ven sentarte á mesa; e deixade
ese estupor, pois xa hai moito tempo que, ben desexosos
de leva-la maná comida, estamos aquí na sala á vosa espera.
397 Así dixo Ulises; mais Dolio, cos brazos abertos, foise
dereito a el; e, collendo a man de Ulises, bicouna no pulso;
e, alzando a voz, dirixiulle estas aladas palabras:
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400 Dolio.- ¡Oh, amigo!, xa que volveches a nós, que
tanto te esperabamos, mais xa sen esperanza; xa que os
propios deuses te trouxeron, ¡oxalá teñas saúde e sexas moi
feliz , e os deuses che dean toda clase de bens! Mais dime
agora a verdade disto, pois quero sabela: ¿sabe xa a moi
prudente Penélope que regresaches aquí, ou sería ben
mandarlle alá un mensaxeiro?
406 E, en resposta, o moi enxeñoso Ulises díxolle entón
así:
407 Ulises.- ¡Oh, ancián!, ela xa o sabe todo; non hai
necesidade de que te ocupes diso.
408 Así falou el, e Dolio entón foi sentarse mm banco
ben puído. De igual maneira, os fillos de Dolio rodearon ó
glorioso Ulises e déronlle a benvida, cos seus bos desexos,
colléndolle as mans; e despois sentáronse por orde ó lado
do seu pai.

As paces (412-548).
412 En canto eles tomaban os seus alimentos, alá na casa,
a Fama, veloz mensaxeira, correu por toda a cidade,· contando a morte horrible e a sorte negra dos pretendentes. Ó
oí-la noticia, os cidadáns ó momento acudían de tódolos
lados, a gritar e a xemer <liante da morada de Ulises. Cada
un levou de alí ós seus mortos, para lles dar sepultura; e
entregaron ós pescadores os mortos doutras cidades, para
que transportasen, nas súas rápidas naves, a cada un deles
ó seu país; e, despois, co corazón aflixido, dirixíronse todos
á ágora.
421 Cando alí se xuntaron e quedaron todos reunidos,
levantouse entre eles Eupites, para falar, pois era insoportable a dor que tiña no seu corazón polo seu fillo Antínoo,
que fora o primeiro a quen dera morte o divino Ulises.
425 Chorando por el, arengou ós congregados con estas
palabras:
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426 Eupites.- Meus amigos, ¡que dano tan grande ese
home causou ós Aqueos! Levou consigo nas súas naves a
tantos homes, e tan valentes, e perdeu as cóncavas naves
e, con elas, perdeu tamén ós seus homes; e , agora, cando
por fin de volta chegou, quitóulle-la vida ós máis sinalados
entre os Cefalenios. Mais, ¡veña xa!, saiamos ó seu encontro,
antes de que fuxa para Pilos ou para a divina Élida, onde
os Epeios reinan, se non queremos quedar para sempre
avergoñados. Afrontoso será que os vindeiros destas cousas
se enteren, se non dámo-lo seu castigo ós asasinos dos nosos
fillos ou dos nosos irmáns. Por min, xa nunca máis
encontraría gusto en vivir; máis valería morrer canto antes
e ser contado entre os defuntos. Mais , poñámonos en
marcha; non <leamos tempo a que eles se anticipen e fuxan
polo mar.
438 Así falou el, vertendo bágoas; e moveu a compaixón
a tódolos Aqueos. Mais, naquel momento, alí chegaron
Medonte e o aedo divino, que saíran do pazo de Ulises,
onde acababan de deixa-lo sono; e paráronse no medio da
multitude, quedando todo o mundo abraiado.
442 E Medonte, que sabía cousas sensatas, faloulles entón
desta maneira:
443 Medonte.-Agora escoitádeme a min, Itaqueses; pois
Ulises non realizou esas accións sen a aprobación dos deuses
inmortais. Eu mesmo vin a un deus inmortal, que andaba
préto de Ulises e en todo era parella a Mentor. Este deus
inmortal, unhas veces aparecía <liante de Ulises, e excitaba
o seu ardor, e outras veces, lanzándose con ímpeto a través
da sala, perturbaba ós pretendentes, que a eito caían.
450 Así se expresou, e, de todos eles, apoderouse o
terror, que fai palidecer.
451 Entón tomou a palabra o vello heroe Haliterses, fillo
de Mástor, que ~ra o único que coñecía o pasado e o futuro.
Este, pensando no ben de todos, tomou, pois, a palabra e
así falou:
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454 Haliterses.- Agora escoitádeme a min, Itaqueses, o
que vos vou dicir. ¡Pola vosa apatía, meus amigos, pasaron
estas cousas! Nunca vos deixastes persuadir polos meus
consellos, nin polos de Méntor, pastor de pobos, cando vos
exhortaba a que acabasedes dunha vez coas loucuras dos
vosos fillos. Eles, cedendo a un orgullo funesto, cometeron
un crime monstruoso, devorando os bens e aldraxando á
esposa dun home da máis alta nobreza, que , conforme
pensaban, nunca máis ía volver. E agora, facédeme caso a
min, seguide o consello que eu vos dou: non marchemos
contra eles; non sexa que algún se atope coa desgracia que
el propio se buscou.
463 Así dixo el, e levantouse, con grandes gritos, máis
da metade da asemblea; mailos outros alí xuntos seguiron,
pois este discurso non foi do seu agrado; e , ó contrario ,
convencidos por Eupites, correron ó momento para as
armas.
467 Todos estes, estando xa revestidos de bronce resplandecente , reuníronse en grupo compacto <liante da esp aciosa cidade. Eupites, dun modo insensato, púxose á
fronte deles , xa que pensaba que ía vinga-la morte dó fillo,
e o certo era que nunca máis volvería e que o seu destino
viría cumprirse naquel lugar.
472 Entre tanto , Atena faloulle entón así a Zeus, fillo de
Cronos:
473 Atena.- Noso pai, Pillo de Cronos , soberano supremo , responde ó que che pregunto: ¿Cal é o propósito
que esconde dentro o teu corazón? ¿Pensas prolongar esta
guerra funesta , e os seus terribles combates , ou queres restablece-la concordia entre uns e mais outros?
477 E, en resposta, Zeus, o amontoador de nubes , díxolle
entón así:
478 Zeus.- Miña filla, ¿por que me preguntas , e así me
interrogas, a ese resp ecto? ¿Entón non fuches ti mesma a
448

que to maches esa decisión: que Ulises á súa patria volvese,
para,se vingar deses homes? Fai, pois , canto che praza; mais
eu direiche o que é oportuno. Como o Ulises divino xa se
vingou dos pretendentes, que uns e mais outros fagan as
paces, prestando un xuramento solemne; e que Ulises
manteña sempre o seu reinado. Nós, pola nosa parte,
inspiremos nas súas almas o esquecemento da matanza dos
fillos ou dos irmáns; que uns ós outros se amen igual que
antes, e que haxa paz e riqueza en abundancia.
487 Así Zeus lle falou , e instigou a Atena a face-lo que
xa ela antes ansiaba; e baixou a toda présa dos cumes do
Olimpo.
489 Para entón, Ulises e os seus botaron fóra o desexo
da agradable comida; e o moi paciente, divino Ulises, falou
para todos con estas palabras:
491 Ulises.- Que un de vós saia a mirar; non sexa que
os que veñen xa estean préto.
492 Así el lles dixo, e, obedecendo á súa orde, saíu un
dos fillos de Dolio; parouse na soleira e, ó velos a todos xa
préto, volveuse ó momento para Ulises e faloulle con estas
aladas palabras:
495 O filio de Dolio.- ¡Xa están aquí! ¡Collámo-las armas
o antes posible!

496 Así dixo el, e , levantándose, vestiron todos as armaduras: Ulises, cos outros tres, e os seis fillos de Dolio; e,
igualmente, vestiron as armas Laertes e Dolio, por máis que
xa estaban encanecidos, poila necesidade obrigaba a que
entón fosen tamén guerreiros.
500 Todos estes, estando xa revestidos de bronce
resplandecente , abriron as portas e saíron da casa; e Ulises
marchaba á cabeza. Mais, naquel instante, chegou onda eles
Atena, a filla de Zeus , que para o caso tomara o aspecto e
a voz de Mentor.
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504 E, ó vela, alegrouse o moi paciente, divino Ulises,
e, ó momento, así lle falou a Telémaco , o seu fillo querido:
506 Ulises.-Telémaco, agora, cando entres no combate,
onde sempre se distinguiron os máis valorosos, debes
procurar non deshonra-la raza dos teus antepasados, pois
sempre fómo-los máis destacados en toda a terra pola forza
e pola coraxe.
510 E, á súa vez, o sensato Telémaco contestoulle desta
maneira:
511 Telémaco.- Ti vas ver, se queres, meu pai, polo
ánimo meu, que, como ti ambicionas, eu en nada deshonro
a túa raza.
513 Así dixo el, e alegrouse Laertes , e exclamou <leste
modo:
514 Laertes.- ¡Que día este tan grande para min, deuses
meus! ¡Síntome moi feliz! ¡O meu fillo e o meu neto andan
á porfía os dous en seren valorosos!
516 Entón Atena, a dos ollos brillantes, parándose ó pé
del, díxolle estas palabras:
517 Atena.- Fillo de Arcesio, o máis querido dos
compañeiros, primeiro, rézalle á virxe de ollos brillantes e
a Zeus pai, e, logo a seguir, brande e lanza a pica de longa
sombra.
520 Así lle falou, e Palas Atena infundiulle ó vello un
novo vigor. Laertes , entón, primeiro, orou á filla do poderoso
Zeus e, logo a seguir, brandiu e lanzou ó momento a pica
de longa sombra, e feriu a Eupites a través do casco de
broncíneas carrilleiras, que non detivo a arma, poilo bronce
pasou de lado a lado; e veu ó chan con estrondo e sobre el
resoaron as súas armas . Polo seu lado , Ulises e o seu glorioso
fillo lanzáronse sobre os guerreiros da primeira fila , e
feríanos de morte coas sú as espadas e coas súas lanzas de
dobre gume. E, a todos eles, terían matado e, ós seus fogares,
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nunca máis terían tornado , se Atena, a filla de Zeus , o deus
da éxida, non lles tivese falado, soltando un grito, que
deixou a todo o mundo parado no sitio:
531 Atena.-Deixade xa este penoso combate, Itaqueses,
e separádevos de inmediato, sen que se verta máis sangue.
533 Así dixo Atena, e todos eles , co medo, puxéronse
esbrancuxados. No seu pavor, soltaron das mans as súas
armas, que caeron, todas, ó chan, non ben se oíu a voz da
deusa; e, co vivo desexo de salvaren a vida , deron media
volta e fuxiron cara á cidade . E o moi paciente, divino Ulises,
soltou un berro terrible e, tomando impulso, botouse a
perseguilos, igual que unha aguia de alto voo. Mais entón
o fillo de Cronos lanzou o seu raio fumegante , que foi dar
no chan <liante da deusa de ollos brillantes , A do poderoso

pai.
541 E entón Atena, a dos ollos brillantes , díxolle así a
Ulises :
542 Atena.- Pillo de Laertes , da casta de Zeus , moi
enxeñoso Ulises, contente e non prolongues máis esta loita ,
para todos funesta , non sexa que sobre ti caía a cólera de
Zeus, o que ve ó lonxe , o fillo de Cronos.
545 Así lle falou Atena; e Ulises obedeceu, e alegrouse
no fondo do seu corazón. Despois, ambas partes xuraron a
paz, por inspiración de Palas Atena , a filla de Zeus , o que
leva a éxida; por máis que ela, para o caso, tomara o aspecto
e a voz de Mentor.
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1-606) . .. .. ... . ... ... .. ... . .. . ... ... .. ... ... ... . ... .. ... .. .. ... .. ... .. .

309

RAPSODIA XVIII . .. ... .. ... ... . ... ... ... .. ... .. .. .. . .. ... .. .. ... .. ... .
Puxilato de' Ulises e !ro (·.Odysséos kai Irou
pygmé,,) (1-428) .. ... .. ... ... . ... ... .. ... .. .. ... .. ... ... . ... .. ... ..

331

e

221
230

237
243

253
253
266

271
282

291

309

331

RAPSODIA XIX . ... .. .. ... .. ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .
A retirada das armas (1-50) ........ ................ .......
Conversa de Ulises e Penélope (51-360) . ... ... .. ... ..

347
347
349

O lavatorio ou recoñecemento de Ulises por
Euriclea (361-604) ...............................................

359

RAPSODIA XX..........................................................
O que precedeu á matanza dos pretendentes . .... .

369
369

Ulises non é capaz de durmir. Intervención de
Atena e de Zeus (1-121) ......................................
O festín no día de Apolo. O desastre é inminente

369

(122-394) .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. ... ... ... ... .. ... .... ... .. . ... ... .. ... .

373

RAPSODIA XXI . . ... .. ... ... .. .. ... ... ... ... .... .... .... ... ... ... ... .. .
A proba do arco («Tóksou thésis ..) Cl-358) .. ... ... .
A matanza dos pretendentes («Mnesterofonfa ..)
(359-434) ................................................ ..............

385
385

RAPSODIA XXII ... .. ... .. .. ... .. ... ... ... ... ... .. .... .... ... ... ... ... .
A matanza dos pretendentes (conclusión)
(1-389) . .. ... . .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .... .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... .
Penélope recoñece a Ulises («Anagnorismós
Odysséos hypó Penelopeias ..) (390-501) ... ... ... ..

401

RAPSODIA XXIII .. .. .. .. ... ... .. ... .... ... ... .. . ... .. ... ....... ... ... .
Penélope recoñece a Ulises (conclusión) (1-296) .....
Na casa de Laertes} ou A Paz C·Tá en Laértou e
spondái..) (297-372) .............................................

419
419

RAPSODIA XXIV......................................................
Segunda baixada ós infernos (.Deutéra Nekyia .. )
(1-204) .. ... .. .. . ... ... .. ... ... .. .. ... ... .. ... ... .. .. ... ... ... ... .. ... ..
Na casa de Laertes (Ulises e Laertes) (205-411) .. ..
As paces (412-548) ......... ......................................

397

401
414

429
433
433
439
446

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

